
 

 اروپا  هیدانشگاه در اتحاد یاجتماع تیمسئول

 1*علی صباغیان

 چکیده
این مقاله در صدد بررسی این پرسش است که تحوالت جدیدی که عرصه آموزش عالی اروپا 
و دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشورهای اروپایی با آن موجه است چگونه بر  

ویژه از جهت هم سازی با نیازهای جامعه و پاسخگویی به مسئولیت تحول نقش این نهادها به  
های اجتماعی آنها تاثیر گذاشته و منتج به چه استاندارد هایی در این زمینه شده است؟ یافته 
های مقاله نشان می دهد که مدل اروپایی تقویت مسئولیت اجتماعی دانشگاه با استفاده از  

آوری های سراسر اروپا را جمعهای خوب در دانشگاههای رویهیک رهیافت پایین به باال نمونه
کرده و سپس بر اساس آن مجموعه کامالً جدیدی از استانداردهای شاخص به عنوان یک  
چارچوب مرجع برای مسئولیت اجتماعی دانشگاه در چهار عرصه پژوهش، آموزش، کمک به 

اروپایی  بنا نهاده است. هدف  یادگیری و مشارکت اجتماعی در سراسر منطقه آموزش عالی
های اروپایی از منظر مسئولیت  سازی بین دانشگاهعمده این چارچوب اروپایی کمک به شبکه

های اجتماعی برای تقویت عمل اجتماعی آنها و مبادله تجربیات سیاستی و عملی در عرصه
ام منصفانه، های اقدزیست، رویههای پرسنلی، حفظ محیطهمچون حکمرانی سازمانی، رویه

موضوعات مشتری مداری، مشارکت در جامعه و توسعه و حقوق بشر و شهروندی دمکراتیک 
 است.

 مسئولیت اجتماعی، دانشگاه، اتحادیه اروپا ها: کلید واژه
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 مقدمه

های های جدیدی مواجه هستند که استقالل آنها از حمایتها امروزه با شرایط و چالشدانشگاه 
کنند و ها در آن عمل میحکومتی و دولتی را ضروری کرده است. شرایط متغیری که دانشگاه

هایی که آموزش عالی با آن مواجه است مواردی همچون گسترش وسیع، کاهش نیز چالش
المللی شدن، ها، متنوع شدن منابع مالی، بینهای دولتی و عمومی از دانشگاه ها و حمایتهزینه

های آموزش عالی تحت تأثیر توسعه تجاری شدن و افزایش ویژگی کارآفرینی موسسه
های درسی برای هماهنگ شدن با نیازهای های اطالعاتی و ارتباطاتی، و اصالح برنامه فناوری

ها، آزادی آکادمیک، تغیر نقاط کیفیت آموزش، استقالل دانشگاهبازار کار است. این مسائل بر 
در قبال جامعه تأثیر گذاشته است.  1های اجتماعی دانشگاهتمرکز دانشگاهیان و مسئولیت

(Alzyoud & Hani, 2015:123)  محیطی، فرهنگی، اجتماعی و فنی موجب تحوالت زیست
مورد سئوال قرار دهند. طی دو دهه اخیر های آموزش عالی نقش سنتی خود را  شده تا موسسه

های آموزش مسئولیت اجتماعی موسسه  ها اهمیت اجرایها و چارچوبتعداد زیادی از بیانیه
عالی را پر رنگ تر کرده است. مسئولیت اجتماعی دانشگاه عبارت است از توانایی دانشگاه  

ا استفاده از فرایندهای های خاص بای از اصول کلی و ارزش برای ایجاد و اعمال مجموعه 
کلیدی مدیریت، آموزش، پژوهش و توسعه از طریق مفاد خدمات آموزشی و انتقال دانش بر  

زیست، تعهد اجتماعی و پیشبرد  اساس اصول اخالقی، حکمرانی خوب، احترام به محیط
ک مفهوم دارای اهمیت مسئولیت اجتماعی به ی(Giuffré & Ratto, 2014) ها.ارزش 

روزافزون در اتحادیه اروپا و سطح جهان تبدیل شده است و به بخشی از مباحثه در باره  
پذیری و پایداری در چارچوب جهانی شدن تبدیل شده است. در اتحادیه اروپا پیشبرد رقابت

ت های مشترک و افزایش احساس وحدها نیز بیانگر نیاز به ارزش مسئولیت اجتماعی شرکت
های و همبستگی است. از سوی دیگر مسئولیت اجتماعی شرکت به مفهوم آن است که شرکت

های اروپایی و کنند  مطابق با ارزش اتحادیه اروپا باید رفتار مسئوالنه در هر جایی که کار می 
تغییرات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی  هنجارها و استاندارهای پیشرفته جهانی داشته باشند.

ای بر نهادهای آموزش عالی اروپا  که درگیر های گذشته اتفاق افتاده تأثیر گسترده دههکه در  
های فرا روی آنها قرار گرفته است هستند. جهانی  یک روند اصالح عمیق برای مواجه با چالش

ها و تاکید روزافزون بر نیروهای بازار از شدن، جامعه دانش بنیان، ابتکارات، توسعه فناوری
های، سازماندهی و ساختاربندی  و شیوه کارکرد ارائه وامل کلیدی موثر بر مأموریتجمله ع

این مقاله درصدد بررسی این پرسش    (Vasilescu,2010 : 4178) خدمات آموزشی است.

 
1- University Social Responsibility 
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است که با چه عواملی موجب توجه جدید دانشگاه های اروپایی به موضوع مسئولیت اجتماعی 
مینه انجام شده است؟ در این چارچوب مقاله ابتدا مفهوم مسئولیت  شده و چه اقداماتی در این ز

اجتماعی را توضیح خواهد داد و سپس مسئولیت اجتماعی شرکتی که به عنوان بستری برای  
شکل گیری مسئولیت دانشگاه های عمل کرده را مورد بررسی قرار خواهد داد. در بخش دیگر 

کلی آن تبین خواهد شد و آنگاه ضمن بررسی  مقاله مسئولیت اجتماعی دانشگاه به مفهوم 
رویکرد دانشگاه های اروپایی به مسئولیت اجتماعی جدیدترین استاندارهای مسئولیت اجتماعی 

 دانشگاه که از سوی اتحادیه اروپا ارائه شده ذکر خواهد شد.

 

 مفهوم مسئولیت اجتماعی

و به بخشی از مباحثه مربوط مسئولیت اجتماعی به طور روزافزون به یک مفهوم مهم جهانی 
به رقابتی بودن و تاب آوری در فضای جهانی شدن تبدیل شده است. یکی از پرکاربردترین  

 1وکار برای توسعه پایدارتعاریف از مسئولیت اجتماعی تعریفی که از سوی شورای جهانی کسب
ها به رفتار شده است. در این تعریف مسئولیت اجتماعی به عنوان تعهد مستمر شرکتارائه

اخالقی و کمک به توسعه اقتصادی همزمان با بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی نیروی کار 
 های آنها و نیز جوامع محلی و جامعه به عنوان یک کل تلقی شده است.خود و خانواده 

15: 123)(Alzyoud & Hani, 20 امروزه بسیار فراتر از مفهوم   2مسئولیت اجتماعی
های حلبشردوستی گذشته است.  این مفهوم در باره کمک به توسعه پایدار و ارائه راه

 ,Vasilescu, Baran, Epure)محیطی است. های اجتماعی و زیستکنشگرایانه به چالش

& Baicu, 2010: 4177) اعی تالشی برای باز فوموله  مسئولیت اجتم 3طبق نظر واالیز
کردن ماهیت سازمان از طریق نظریه مدیریت مشترک به سمت اخالقیات، بازتعریف مرزهای 

 & Giuffré)تر با محیط اجتماعی و طبیعی آن است. سازمانی به نحو نفوذپذیرتر و همبسته

Ratto, 2014: 233) که در  استیالی فراگیر مسئولیت اجتماعی حوزه ای را متجلی ساخته
متعددی مانند توسعه پایدار، حفاظت محیط زیست، برابری اجتماعی، رشد   موضوعات  برگیرنده

اقتصادی و اخالقیات در کسب وکار است، و زیربنای اساسی برای کسب وکار فراهم  پایدار
بهبود وضعیت کاری از طریق آن میسر می شود. از سویی دیگر، بین اخالقیات  می سازد که
مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان رابطه تنگا تنگی وجود دارد. مسئولیت پذیری  و کسب و کار

بر کسب وکار تأثیرات چشم گیری داشته باشد و امروزه، این تأثیر از قبل   اجتماعی می تواند

 
1- World Business Council for Sustainable Development, 1998 

2- Social Responsibility  
3- Vallaeys 
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 مهم تر شده است. مسئولیت پذیری اجتماعی دربرگیرنده موضوعاتی مانند روابط متقابل

ه تحمیل تأثیر منفی و مضر فعالیت های شرکت ها بر افراد و جوامع شرکت ها، جامعه و به ویژ
مسئولیت پذیری اجتماعی می تواند به عنوان مفهومی در نظر گرفته شود که به موجب  است.

بر منافع ذی نفعان خود نه فقط از راه انطباق با الزامات قانونی، بلکه با گسترش  آن، سازمان ها
در واقع مسئولیت پذیری   . فزایش ارزش به جامعه تأکید دارندخود برای ا اختیاری تعهدات

اجتماعی یک سازمان بر   اجتماعی شرکت ها، رویکردی متعالی به کسب و کار است که تأثیر
آن گرد هم آوردن  جامعه، چه داخلی و چه خارجی را مورد نظر قرار می دهد و هدف اصلی

است تا از یک  ن، جهت همکاری با یکدیگرتمام بخش ها ، اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبا
رشد و  سو موجب هم سویی منافع اقتصادی با محیط زیست و از سوی دیگر، سبب توفیق،

هر  پایداری کسب و کار شود. به لحاظ منافع و ارزشی که مسئولیت پذیری اجتماعی برای
 (3-1: 1396)امیری,  کسب و کار ایجاد می کند؛ بهره گیری از آن را ضروری می سازد.

 

 مسئولیت اجتماعی سازمانی  

طی چند دهه اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته  1مسئولیت اجتماعی سازمانی یا شرکتی
ها و نیز های اخیر مسئولیت اجتماعی سازمانی در بین کارکنان شرکتاست. در سال

به عنوان یک  اندیشمندان توجه زیادی به خود جلب کرده است. مسئولیت اجتماعی سازمانی 
شود چرا که این مسئولیت های دنیای امروزه تلقی میرویه کلیدی برای موسسه ها و شرکت

دربردارنده آثار اخالقی و اجتماعی است که موجب تقویت روابط سودمند بین سازمان ها 
شود. بسیاری از اندیشمندان مسئولیت اجتماعی ها وذینفعان و سهامداران آن میوشرکت

ها برای تقویت ارادی شده توسط موسسه ها و شرکتهای انجامفعالیت  "را به عنوان  سازمانی  
دانند. برخی دیگر مسئولیت اجتماعی محیطی آنها میعملکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست

کنند که شرکت از طریق آن قادر به انجام شرکتی را یک نوع شهروندی شرکتی تلقی می
 ,Goncu & Gorgulu)شود. ویت توسعه و رفاه جامعه میهای اجتماعی برای تقفعالیت

تصریح کرده که پذیرش مسئولیت اجتماعی سازمانی مبتنی بر جوانب   2شاویان  (2018:84
محیطی است که بسیار از موسسات باید آن را مد نظر قرار دهند.   اقتصادی، اجتماعی و زیست
معنوی سازمان ها نسبت به ذینفعان و نیز این عملکرد اخالقی و  بعالوه در این چارچوب بعد

 شود از اهمیت برخودار است.امر که یک سازمان موفق در یک جامعه سالم و پایدار موفق می
(Giuffré & Ratto, 2014  :233)    مسئولیت اجتماعی سازمانی خود را به عنوان یک مفهوم

 
1- Corporat Social Responsibility 
2- Shawyun 
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یق امور و موضوعات جوامع ذیربط  ها از این طربر عرصه اقتصاد تحمیل کرده است تا سازمان
های خود بر مشتریان، شرکا، کارکنان، را مورد توجه قرار دهند و مسئولیت تأثیر فعالیت

های تجاری در وهله اول در زیست و جامعه را بر عهده گیرند. با توجه به اینکه سازمانمحیط
ایه میزان سودی استوار  شود که مسئولیت اجتماعی آنها بر پ پی کسب سود هستند، مالحظه می

ها تنها بر مبنای میزان سودآوری آورند. با این وجود، امروزه دیگر شرکتاست که به دست می
گیرند بلکه مفاهیم نوین باهدف ایجاد شرایط کار مساعد در  خود مورد ارزیابی قرار نمی

کرده است. های مدیریتی، اقتصادی و فنی آنها ظهور پاسخگویی به تحوالت جدید در جنبه
شده است، کارول شده از مسئولیت اجتماعی سازمانی ارائههای که در تعاریف ارائهبه رغم تفاوت

با ترسیم آنچه به عنوان هرم مسئولیت اجتماعی کارول معروف شده بر این   1991سال 
های مفهومی فائق آمده است. هرم کارول دربردارنده چهار عنصر)سطح( مسئولیت تفاوت

شود و به  ، قانونی، اخالقی و بشردوستانه است. این عناصر از قاعده هرم شروع میاقتصادی
 گردد.رأس آن ختم می

 

 
 هرم مسئولیت اجتماعی -1شکل 

مسئولیت های  

بشر دوستانه

. یک شهروند خوب سازمانی باشید

منابع را به جامعه تخصیص دهید، 

کیفیت زندگی را بهبود بخشید

مسئولیت های اخالقی

انه به درستی، عادالنه بودن و منصف. اخالقی باشید
از زیان . بودن آنچه عمل می کنید متعهد باشید

زدن بپرهیزید

مسئولیت های قانونی

قاعده بازی را را رعایت . قانون تعیین کننده درست و غلط امور جامعه است
کنید

مسئولیت اقتصادی

بنیانی که سایر مسئولیت ها بر آن استوار می شود. سودمند باشید
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های با عملکرد ها دربردارنده آن دسته از مسئولیتمسئولیت اقتصادی : این مسئولیت -1
کند، به سطح شد، تقویت میبخمنفعت سازی است که مزیت نسبی سازمان را استمرار می

گذاری رساند و موفقیت واحدهای اقتصادی را از طریق سرمایه باالی کارامدی عملیاتی می
 کند.سودبخش تضمین می

هایی است که با اجرای ها شامل آن دسته از مسئولیتهای قانونی: این مسئولیتمسئولیت  -2
ای و داشتن به مقررات محلی، منطقه قوانین و همخوانی با مقررات دولتی از جمله حساسیت

المللی و نیز تبعت کردن از قوانین جامعه مرتبط است. موفقیت یک واحد اقتصادی  در بین
 آید.گیری از قوانین به دست نمیکناره

های اخالقی: این به معنای آن است که کار یک سازمان یا یک واحد باید در  مسئولیت -3
های مثبت جامعه و استاندارهای مطابق با قوانین و مقررات و عادتچارچوب شهروندی خوب و  

 اخالقی باشد.
های بشردوستانه: این به معنی همگرایی عملکرد واحدها با عملکرد مطابق با  مسئولیت -4

های داوطلبانه کمک به های انسانی دوستانه و بشردوستانه به جامعه از طریق فعالیتجنبه
 .(Bokhari, 2017 : 2-3) کمک به افزایش کیفیت زندگی باشدهای فرهنگی و برنامه 

مسئولیت اجتماعی سازمانی در واقع یک الگوی سازمانی خود تنظیمی است که هدف آن 
تقویت جایگاه، احترام و مشروعیت سازمان از طریق افزایش تعامل سازمان با محیط اجتماعی 

ای نقش مهمی برای مسئولیت های ارتباطی و شبکهو فیزیکی آن در انظار عمومی است. رویه
تری های بزرگهای مورد نظر سازمان در میان گروهمنظور گسترش پیاماجتماعی سازمانی به  

کند. پیشبرد تحوالت سازمانی تغییرات سازمانی و اجتماعی مستلزم ایجاد از افراد کمک می
یک راهبرد موثر مسئولیت اجتماعی سازمانی است که مشوق الزم برای همکاری افراد داخل 

ها به عنوان واحدهایی که با جامعه ارتباط مر در مورد دانشگاه و خارج از آن را فراهم کند. این ا
اهمیت  مسئولیت اجتماعی  .(Goncu & Gorgulu, 2018:82)دارند نیز صادق است 

این خصوص با   به ارائه یک راهنما در 1سازمانی موجب شده تا سازمان جهانی استانداردسازی
جتماعی این سازمان برای همه نوع سازمان اقدام کند. راهنمای مسئولیت ا2  26000عنوان ایزو

در خصوص مسئولیت اجتماعی   26000اعم از عمومی، خصوصی و غیردولتی کاربرد دارد.  ایزو  
 کند:های زیر را ارائه میها راهنماییبه سازمان

 مدیریت سازمانی -
 های پرسنلیرویه -

 
1- International Organization for Standardization)ISO) 

2- ISO 26000 
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 زیستمحیط -
 های عملکرد منصفانهرویه -
 کنندگانه مصرف موضوعات مربوطه ب -
 مشارکت و توسعه جامعه -

 به اضافه دو مفهوم به هم پیوسته 
 رهیافت کل گرایانه -
 وابستگی متقابل  -
 کندمسئولیت اجتماعی از موارد زیر حمایت می 26000طبق ایزو  
 مزیت نسبی  -
 نامی و شهرتخوش  -
 کنندگانتوانایی جذب و حفظ کارگران، یا اعضا، مشتریان  یا مصرف  -
 ورینگهداری روحیه کارآفرینی، تعهد و بهره  -

 گذاران، مالکان، خیران، حامیان و جامعه مالیدیدن سرمایه 
ای کنندگان، نمایندگان مجلس، مشتریان و جامعه ها، عرضه ها، رسانهها، دولتروابط با شرکت

 کنند.که در آن عمل می
به شرح زیر اعالم شده   26000همچنین هفت اصل مسئولیت اجتماعی سازمانی طبق ایزو 

 است.
 پذیریپاسخگویی و مسئولیت -
 شفافیت -2
 رفتار اخالقی -3
 احترام به منافع ذینفعان -4
 احترام به حاکمیت قانون -5
 المللیاحترام به الگوهای رفتاری بین -6
 (Glavič & et al, n.d:6-7) احترام به حقوق بشر -7
 

 مسئولت اجتماعی دانشگاه

ها از منظر اهداف چندگانه نقش حیاتی در جوامع اشان در عرصه تولید دانش و توسعه  دانشگاه 
هایی که به طور سنتی با این نقش مرتبط  کنند. وظایف و فعالیتهای الزم ایفا میتخصص

بودند چندوجهی هستند و در دهه گذشته به شدت تحت تأثیر روندها، تقاضاها و انتظارات 
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اند. یک عنصر مهم در این زمینه ظهور جهانی اقتصاد خارج دانشگاه قرارگرفته گرفته ازنشأت
ها را به عنوان یک نهاد کلیدی دانش آشکارتر کرده است. دانش بنیان است که دانشگاه 

ها بر  حال، اهمیت سیاسی مفهوم اقتصاد دانش بنیان کنترل داخلی سنتی دانشگاهدرعین
شود که اقتصاد هش را با چالش مواجه کرده است. گفته میوفرایندهای اولیه آموزش و پژ

گرا تر است؛ یعنی دانشگاهی که نیازهای جامعه دانش بنیان موفق نیازمند یک دانشگاه برون
تر با شرکای را در مدیریت فرایندهای اولیه  به طور جدید مد نظر قرار دهد و به طور آگاهانه 

ت به طور آشکار تأثیر زیادی بر روابط بین دانشگاه  اجتماعی مختلف مشارکت کند. این تحوال 
در حال حاضر اهمیت تعهد اجتماعی در عملکرد .  (Maassen,et al, 2019:14)و جامعه دارد  

ها در کمک به توسعه پایدارتر از طریق مسئولیت اجتماعی ای با تاکید بر نقش دانشگاهحرفه
انشگاه عبارت است از توانایی دانشگاه در دانشگاه پررنگ تر شده است. مسئولیت اجتماعی د

های خاص با استفاده از چهار فرایند مدیریت، ای از اصول کلی و ارزش تدوین و اجرای مجموعه
آموزش، پژوهش و گسترش از طریق ارائه خدمات آموزشی و انتقال دانش بر مبنای اصول  

های جامعه. و ترویج ارزش   زیست، مدیریت اجتماعیاخالقی، حکمرانی خوب، احترام به محیط
ای دارد، اما اگر چه دانشگاه تأثیر مستقیمی بر آینده جهان برای تعلیم افراد و رهبران حرفه

های تواند آموزش دانشجویان را طبق واقعیتحال یک بازیگر اجتماعی است که میدرعین
 ,Giuffré & Ratto)پذیر کند. اجتماعی به پیش برد و دانش را برای همه دسترسی

های مختلف همچون نیاز به تقویت  مسئولیت اجتماعی دانشگاه شامل عرصه . (2014:233
تعهد مدنی و شهروندی فعال، ارائه خدمات به اجتماع از طریق مشارکت و توسعه جامعه، کمک 

های اخالقی به مسائل، ایجاد یک حس شهروندی به توسعه اقتصادی و ملی، ایجاد رهیافت
شویق دانشجویان، اساتید و کارمندان به ارائه خدمات اجتماعی به جوامع  مدنی از طریق ت

محیطی برای توسعه پایدار محلی و جهانی، توسعه منابع محلی اشان، افزایش تعهد زیست 
های کیفیت انسانی محلی و جهانی، گسترش دانش بشر از طریق انجام پژوهش و ارائه آموزش 

از بین تعاریف مختلفی که . (Alzyoud & Hani, 2015:124)  برای ملت و بشریت است
در  1شده تعریفی که فرانسیس واالیزهای اخیر ارائهبرای مسئولیت اجتماعی دانشگاه در سال

شده و از اعتبار بیشتری برخوردار گردیده است.   ارائه کرده بیشتر مورد قبول واقع 2007سال 

های جامعه است عدالت اخالقی در فعالیتیک سی  "در این تعریف مسئولیت اجتماعی دانشگاه  
دانشگاهی ) دانشجویان، اساتید و کارمندان( از طریق مدیریت مسئوالنه تأثیرات آموزشی، 

محیطی دانشگاه در یک گفتگوی مشارکت جویانه با جامعه برای ایجاد  دانشی، کاری و زیست

 
1- François Vallaeys 
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ه به مرحله خود برای ارائه  تلقی شده است. واالیز و همکارانش در تالش مرحل "توسعه پایدار
یک چارچوب  2009یک راهنمای مفصل در زمینه مسئولیت اجتماعی دانشگاه در سال 

 مفهومی دارای چهار مرحله زیر را ارائه کرده است.
 های موسسه است.ها، و ارزش ها، مأموریتاین بیانگر پای بندی دانشگاه به پروژه   -تعهد    -1
) ابزاری  کمی و کیفی برای ارزیابی چهار عرصه کلیدی دانشگاه یعنی وجود    -خود ارزیابی    -2

 مدیریت سازمانی، آموزش، پژوهش و مشارکت اجتماعی(
های ریزی عرصههای دانشگاه و برنامه به معنی تأیید نتایج ارزیابی علیه مأموریت  -پذیرش    -3

 های مسئولیت اجتماعی.بهبود و اجرای پروژه 
های بهبود در موسسه.  هایی برای ارزیابی و ابالغ نتایج پروژه وجود ایده -پاسخگویی -4

(Álvarez & Lozano, 2012:477) 
 

 مسئولیت اجتماعی دانشگاه  در اروپا

هایی خارجی همچون جهانی الملل و ظهور چالشتغییرات در ماهیت نظام بیندر سه دهه اخیر  
های اقتصادی از سوی شرکای اتحادیه و رقابتشدن، تغییر ماهیت اقتصاد جهانی، تشدید 

اجتماعی در داخل اتحادیه -های اقتصادیسو و بروز چالشپیامدهای بحران اقتصادی از یک
سالی جامعه اروپا، تغییرات آب اروپا همچون رشد اقتصادی پایین، افزایش نرخ بیکاری، کهن
تحادیه اروپا نسبت به کارآمدی و هوایی و کمبود منابع انرژی از سوی دیگر باعث شد تا ا

 های اقتصادی خود تردید وارد ساخته و به سوی تحول در اقتصاد کالن حرکت کند.سیاست

همچنین خود عرصه آموزش عالی نیز دچار تحوالتی شد که در کنار الزامات خارج از این 
کرد. تحوالت سریع خارج از عرصه بخش متحول کردن آن را بیش از پیش ضروری می

توان  های آموزش عالی در اروپا گذاشت را میآموزش عالی که تأثیر عمیقی بر تحول سیاست
 به شرح زیر برشمرد: 

های دیجیتالی و کالً دیجیتالی با ظهور انقالب دیجیتال کاربرد فناوری تحوالت فناورانه:

 شدن به نیاز اساسی برای جوامع تبدیل شد.

نحوی که به کوچک شدن طبقات متوسط و رشد  ها بهرشد نابرابری تحوالت اجتماعی:

ها رفاهی سنتی، پیر شدن جمعیت، رشد کاهش جمعیت، ثباتی طبقاتی انجامید، بحران دولتبی
های سبک زندگی، بحران پناهندگان ازجمله رشد سریع تعداد افزایش بیکاری جوانان، چالش
 ای اروپایی.ها به آنها در بسیاری از کشورهآنها و نیز سخت شدن دیدگاه
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های پوپولیستی، به چالش کشیده شدن وضع موجود و  ظهور ایدئولوژی   تحوالت سیاسی:

گرایانه، کاهش اجماع بر اصول اساسی سیاسی و های افراطها، افزایش خشونتدمکراسی
 اجتماعی،

(، 2008-2012خارج شدن آهسته از رکود اقتصادی و بحران مالی ) تحوالت اقتصادی:

های های صنعتی قدیمی و نوظهور، وجود دیدگاهگرایی، تشدید تنش میان قدرتظهور حمایت
 به شدت متناقض در باره جهانی شدن.

 شده .های فرهنگی منسوخظهور نوعی فرهنگ واپسگرایانه به ارزش   تحوالت فرهنگی:

 های در درونکه تنشحرکت اتحادیه اروپا به سمت آینده جدید درحالی  ای:تحوالت منطقه

  های برگزیت. های جدید جهانی شدن. چالشگیری موج اروپای بزرگتر رو به رشد است. شکل
 (233-234: 1398)صباغیان, 

غایب   1999در این چارچوب، بعد اجتماعی آموزش عالی که در شروع اعالمیه بولونیا در سال  
( 2009( و لوون )2007بود، در اعالمیه های وزیران آموزش عالی عضو فرایند بولونیا در لندن )

به یک موضوع اصلی تبدیل شد و هدف آن افزایش مشارکت در آموزش عالی اروپا توسط 

 "بعد اجتماعی"ود.. در  این راستا اکثر دانشگاه های اروپایی نسبت به اهمیت  همه شهروندان ب
خود حساس و آگاه شده اند و اقداماتی را برای مطرح کردن این موضوع در اولویت های 
سیاستگذاری  و برنامه های روزانه قرار داده اند. در پاسخ به نیازهای روزافزون به مشارکت 

های اروپا، کمسیون اروپا بر اساس مسئولیت اجتماعی در دانشگاه  دانشگاه در جامعه و عمل 
بستر اجرای یک پروژه با عنوان مسئولیت اجتماعی دانشگاه در اتحادیه اروپا را فراهم کرد. 
این طرح یک مدل اروپایی برای تقویت مسئولیت اجتماعی دانشگاه در بلندمدت ایجاد کرد. 

های خوب در  های رویهآوری نمونهپایین به باال به جمعاین طرح با استفاده از یک رهیافت 
های سراسر اروپا اقدام کرد و سپس بر اساس آن مجموعه کامالً جدیدی از دانشگاه 

استانداردهای شاخص بنا نهاد. این استانداردها یک چارچوب مرجع برای مسئولیت اجتماعی 
طابق با مسئولیت اجتماعی دانشگاه دانشگاه در سراسر منطقه آموزش عالی اروپایی است که م

های اروپایی در چهار عرصه پژوهش، آموزش، کمک به عنوان یک صالحیت محوری دانشگاه
به یادگیری و مشارکت اجتماعی مد نظر قرار گرفته است. هدف عمده این طرح ایجاد یک  

لیت اجتماعی های اروپایی از منظر مسئوسازی بین دانشگاه چارچوب اروپایی بود که به شبکه 
های همچون برای تقویت عمل اجتماعی آنها و مبادله تجربیات سیاستی و عملی در عرصه 

های اقدام منصفانه، موضوعات  زیست، رویههای پرسنلی، محیطحکمرانی سازمانی، رویه
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مشتری مداری، مشارکت در جامعه و توسعه و حقوق بشر و شهروندی دمکراتیک کمک کند. 
(Dima, 2017) 

 

 استانداردهای مسئولیت اجتماعی دانشگاه در اروپا
ای از استانداردها در زمینه مسئولیت اجتماعی های اتحادیه اروپا برای تدوین مجموعه تالش 

تکنیک بخارست ظهور کرد. نتایج های اروپایی در قالب یک طرح توسط دانشگاه پلیدانشگاه 
شده به عنوان جدیدترین استاندارهای که با کمک مالی کمسیون اروپا انجامحاصل از این طرح  

شود. این استاندارها که چهار حوزه پژوهش، مسئولیت اجتماعی دانشگاه در اروپا شناخته می
محیطی و اجتماعی آموزش، حمایت از یادگیری و مشارکت اجتماعی؛ حکمرانی؛ پایداری زیست

 شود به شرح زیر است.ل می های منصفانه را شامو رویه

 پژوهش، آموزش، حمایت از یادگیری و مشارکت اجتماعی -1
های آموزش عالی تحت تأثیر های آکادمیک اصلی موسسه برای تضمین اینکه فعالیت

 ها و اصول مسئولیت اجتماعی باشد، موسسه باید به موارد زیر عمل کند.ارزش 

 دانشجویان تضمین آزادی آکادمیک برای کارکنان و  -

 العمردسترسی گسترده و متنوع به آموزش در چارچوب تعهد به آموزش مادام -

مدیریت پذیرش دانشجویان به شیوه شفاف و عادالنه با استفاده از معیارهای عینی برای  -
اعالم تصمیمات گزینش و فراهم نمودن بستر بازخورد سازنده از سوی کسانی که مورد 

 اندپذیرش قرار نگرفته

ین اینکه  منابع مالی عمومی که برای کمک به آموزش و شهریه دانشجویان  تضم -
 شده مصرف شده استیافته برای هدف تعییناختصاص

های اخالقی و دارای مسئولیت اجتماعی های درسی توسط پژوهشالزام به اینکه برنامه  -
آموختگان آن همزمان از ویژگی داشتن تفکر، تصمیم سازی، شکل گرفت و دانش 

 شهروندی فعال و توانایی اشتغال مستند محور برخوردار است.

محور برای آموزش و حمایت از دانشجویان و تضمین   –پذیرش یک رهیافت یاد دهنده   -
 استفاده از ارزیابی و بازخورد برای تقویت یادگیری.

های درس است و به درون جامعه تسهیل یادگیری همکارانه و مستقل که فراتر از کالس  -
 شودهی میمنت

 الملل و حمایت از نقل و انتقال فرامرزی دانشجویان و پرسنل. فراهم نمودن همکاری بین -

 های وابسته.های اخالقی برای پژوهش، آموزش و فعالیتاعمال پروتکل -



 ، دانشگاه تهران 1398آذر    - مدار دانشگاه اخالق   ی مل   ش ی هما   ن ی دوم 

 

343 

گذاران برای مرتبط کردن  وگو بین جامعه پژوهش، عامه مردم و سیاستتسهیل گفت -
 پژوهش با مسائل دنیای واقعی.

های ود بخشیدن به کمک به جامعه از طریق دسترسی آزاد به نتایج تحقیقات و فعالیتبهب -
 مشارکت عمومی

 

 حکمرانی -2

ها و فرایندهای موسسه مورد احترام  اصول مسئولیت اجتماعی از طریق خط مشی، راهبرد، رویه
مشارکت گیرد. این موارد به عنوان عنصر الینفک پاسخگویی مدیریت و و توجه قرار می

 گیرد. لذا موسسه باید ذینفعان تمامی سطوح را در بر می

های ای و پروتکلنوعی فرهنگ مسئولیت اجتماعی با استاندارهای باالی اخالقی و حرفه -
 روشن برای پیشگیری از تضاد منافع ترویج کند.

های کارکنان و دانشجویان و توجه به آنها به عنوان یک شریک  شناسایی رسمی تشکل -
ها و اجازه دادن به نمایندگان آنها برای حضور در هیات گیریحکمرانی و تصمیم در

 های مشورتی آن.رئیسه ) یا موارد مشابه( و کمیته

تضمین اینکه مسئولیت اجتماعی به عنوان یک تعهد محوری از سوی هیات رئیسه و   -
های یابیمدیریت ارشد تلقی شود و اینکه عملکرد مسئولیت اجتماعی در گزارش ارز

 ساالنه مورد توجه قرار گیرد. 

ها از جهت تضمین مطابقت آنها تالش مستمر برای ارزیابی تهدیدات و پیامدهای فعالیت -
 با قوانین و استاندارها مربوطه. 

گذاری ها از نظر اخالقی و اجتماعی با گزارش دهی جامع هدایت مسئوالنه سرمایه  -
 عمومی معیارها و تصمیمات.

 های مسئولیت اجتماعی مربوطهفعاالن در شبکهمشارکت  -

شده  های حاصله در زمینه دستیابی به اهداف تعیینگزارش دهی در باره پیشرفت -
 مسئولیت اجتماعی.

های آکادمیک و منابع مالی ها، دادرسیهای داخلی و خارجی، شکایتانتشار نتایج بررسی -
 و محل مصرف آنها 
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 عیمحیطی و اجتماپایداری زیست -3
های خود از جمله  محیطی در تمام ابعاد فعالیتمحیطی و تنوع زیست موسسه به پایداری زیست

استفاده از کاالها، خدمات و کار و ارزیابی تصمیمات متعهد باشد. اقدامات الزم برای تضمین 
 اینکه تعهداتش عملی شده را انجام دهد و به موارد زیر توجه نماید

زیست ناشی از های آنها هرگونه تأثیر منفی بر محیطرویهها و تضمین اینکه سیاست -
 رساند.ها یا چرخه تأمین را به حداقل میفعالیت

 توسعه پایدار را تقویت کند. -

های پاک تر، پایدار تر، یک برنامه بهبودسازی مستمر که حرکت به سمت فعالیت -
 تر، کم مصرف تر، کمتر تولید کنند ضایعات را ارائه دهد.همبسته

زیست و های پایداری زیست محیط و ارزیابی خطرات و اقدامات مربوط  محیطگزارش  -
 اجتماع و زنجیره تأمین را به طور مستمر منتشر کند.

زیست، کم مصرف از لحاظ مصرف انرژی را ترویج  های دمساز با محیطاستفاده از فناوری -
 کند.

راهنمای اخالقی و رفتاری برای تصمیم سازی تأمین مسئوالنه و پایدار نیازها، انتشار یک   -
در زمینه تأمین نیازها و تدارکات که دربردارنده حقوق کارگران و اصول تجارت منصفانه 

 و تقویت مسئولیت اجتماعی و تاب آوری در موارد موثر بر زنجیره تأمین باشد.

المللی مبازره نتضمین احترام و رعایت حقوق بشر، حاکمیت قانون، و الزامات داخلی و بی -
 با فساد. 

کند و المللی به توسعه انسانی و اجتماعی کمک میهای بینتضمین اینکه همه فعالیت -
در هر موقعیت ممکن فقر، کیفیت زندگی، پیشرفت صلح و تقویت حل و فصل منازعات  

 را مد نظر قرار دهد. 

 

 منصفانه هایرویه -4

ها ها  و رویهدانشجویان و عند االقتضا سایر افراد و سیاستموسسه عدالت و برابری کارکنان،  
 عدالتی تضمین کند. لذا موسسه بایدرا باهدف جلوگیری از تبعیض یا بی

نظر از سن، فرهنگ، نژاد و جنسیت گرایی و تنوع را تقویت کند و برابری را صرفکثرت -
 تضمین کند.
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م و ترفیع کارکنان را از طریق اقدامات های آزاد، شفاف، منصفانه و عادالنه استخدارویه -
مثبت را مورد توجه و عمل قرار دهد و توسعه منابع انسانی جامع هماهنگ با مسئولیت 

 اجتماعی را ارائه کند.

های جامع ارتباط ، مشاوره و مذاکره  های کارکنان ، پروتکلاز طریق مذاکره با اتحادیه -
 کند.سازی میرا پیاده کند و این موارد با کارکنان را ایجاد می

سالمتی امنیت جسمی، اجتماعی و روانی کارکنان و دانشجویان را باالتر از حداقل   -
 بخشد.شرایط قانونی ارتقا می

کند ، پرداخت عادالنه و  منصفانه و شرایط مساوی تضمین برابری فرصت را ترویج می -
پذیر ریق توسعه شغلی انعطافکند و فعاالنه اقداماتی برای جلوگیری از نابرابری از طمی

 دهد..های پیشرفت انجام میو فرصت

ربط داخلی، توافق نامه های کند که شرایط کار حداقل مطابق با قوانین ذی تضمین می -
المللی کار باشد و همه تالش خود را جمعی و استانداردهای اجرایی سازمان بیندسته

 از ثابت به موقت انجام دهدبرای جلوگیری از تبدیل شدن وضعیت نیروی کار 

 جمعی احترام بگذارد.زنی دستههای را تضمین کند و به چانهآزادی اتحادیه -

های انضباطی شفاف و عادالنه باشد و تضمین کند که  های شکایات و رویهدارای رویه -
 گیرد.شکایات و موارد انضباطی سریع و عادالنه مورد رسیدگی قرار می

شده نقض الزامات اخالقی یا موارد مرتبط با آن  رای موارد اثباتمجازات های احتمالی ب -
 کند و افشا کنندگان خطاکاران محافظت کند.را منتشر می

ای برای رفع نیازهای اضافی دانشجویان و کارکنان دارای معلولیت خدمات پشتیبانی حرفه -
 ارائه  دهد.

کنندگان ارتباط برقرار کند و ین در مورد سیاست تهیه و خرید موارد مورد نیاز خود با تأم -
 های خرید خود استفاده کند.گیریرسانی تصمیماز تحقیقات برای اطالع

(http://www.eu-usr.eu) 
 

 نتیجه گیری
کنند و ها امروزه در آن عمل میشرایط متغیری که دانشگاه بررسی این مقاله نشان داد که  

های دولتی و عمومی از  ها و حمایتهایی همچون گسترش وسیع، کاهش هزینهنیز چالش
المللی شدن، تجاری شدن و افزایش ویژگی کارآفرینی ها، متنوع شدن منابع مالی، بیندانشگاه 
های اطالعاتی و ارتباطاتی، و اصالح یهای آموزش عالی تحت تأثیر توسعه فناورموسسه 
های درسی برای هماهنگ شدن با نیازهای بازار کار که موسسه های آموزش عالی با  برنامه 

http://www.eu-usr.eu/


 اروپا   ه ی دانشگاه در اتحاد   ی اجتماع   ت ی مسئول  
 

346 

ها، آزادی آکادمیک، تغیر نقاط تمرکز  آن مواجه هستند بر کیفیت آموزش، استقالل دانشگاه 
یر گذاشته است . در اروپا نیز  های اجتماعی دانشگاه در قبال جامعه تأثدانشگاهیان و مسئولیت

ای موجب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و منطقه فناورانه،مجموعه ای از تحوالت 

خود حساس و آگاه شوند و   "بعد اجتماعی"دانشگاه های اروپایی نسبت به اهمیت شده تا  
مه های روزانه اقداماتی را برای مطرح کردن این موضوع در اولویت های سیاستگذاری  و برنا

قرار داده اند. در پاسخ به نیازهای روزافزون به مشارکت دانشگاه در جامعه و عمل بر اساس 
های اروپا، کمسیون اروپا بستر اجرای یک پروژه با عنوان  مسئولیت اجتماعی در دانشگاه 

برای مسئولیت اجتماعی دانشگاه در اتحادیه اروپا را فراهم کرد. این طرح یک مدل اروپایی 
تقویت مسئولیت اجتماعی دانشگاه در بلندمدت است که با استفاده از یک رهیافت پایین به  

های سراسر اروپا اقدام کرده و سپس های خوب در دانشگاههای رویهآوری نمونهباال به جمع
بر اساس آن مجموعه کاماًل جدیدی از استانداردهای شاخص بنا نهاد. این استانداردها یک 

ب مرجع برای مسئولیت اجتماعی دانشگاه در سراسر منطقه آموزش عالی اروپایی است چارچو
های اروپایی که مطابق با مسئولیت اجتماعی دانشگاه به عنوان یک صالحیت محوری دانشگاه

در چهار عرصه پژوهش، آموزش، کمک به یادگیری و مشارکت اجتماعی مد نظر قرار گرفته  
های سازی بین دانشگاهجاد یک چارچوب اروپایی بود که به شبکهاست. هدف عمده این طرح ای

اروپایی از منظر مسئولیت اجتماعی برای تقویت عمل اجتماعی آنها و مبادله تجربیات سیاستی 
های زیست، رویههای پرسنلی، محیطهای همچون حکمرانی سازمانی،. رویهو عملی در عرصه 

، مشارکت در جامعه و توسعه و حقوق بشر و اقدام منصفانه، موضوعات مشتری مداری
شهروندی دمکراتیک کمک کند. در این چارچوب مسئولیت اجتماعی دانشگاه مستلزم اوال 

های اخالقی و دارای مسئولیت اجتماعی شکل های درسی توسط پژوهشالزام به اینکه برنامه 
شهروندی فعال و  آموختگان همزمان از ویژگی داشتن تفکر، تصمیم سازی،گیرد و دانش 

توانایی اشتغال برخوردار باشند، ثانیا ایجاد و ترویج نوعی فرهنگ مسئولیت اجتماعی با 
های روشن برای پیشگیری از تضاد منافع، ای و پروتکلاستاندارهای باالی اخالقی و حرفه

از  زیست ناشیهای آنها هرگونه تأثیر منفی بر محیطها و رویهثالثا تضمین اینکه سیاست
رساند و رابعا تضمین عدالت و برابری کارکنان، ها یا چرخه تأمین را به حداقل میفعالیت

ها با هدف جلوگیری از تبعیض یا  ها و رویهدانشجویان و عند االقتضا سایر افراد و سیاست
 عدالتی است.بی
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