
 

 آموختگاندانشاخالقي دانشگاه در اشتغال  يریپذتیمسئولطراحي الگوي سنجش 

 
 3و حسن پایروند 2، محمدجواد جامه بزرگی1بهراد رضوي الهاشم*

 

 چکیده
وظایف و انتظارات در  نیترمهمیکی از  عنوانبهاخالقی دانشگاه همواره  يریپذتیمسئول
مطرح بوده است. علیرغم مطالعات متعدد هنوز  یالمللنیبتعلیم و تربیت در ابعاد ملی و  يحوزه

پاسخگویی  به دنبالپژوهش  این مدل و الگوي مسئولیت اخالقی وجود ندارد. هادانشگاهدر 
دانشگاه در اخالقی  يریپذتیمسئولهاي و شاخص هامؤلفهاساسی است که  سؤالبه این 
الگوي سنجش مسئولیت اخالقی و کدهاي اخالقی  هستند و کدام آموختگاندانشاشتغال 

پژوهش حاضر به روش کمی  ؟در ایران چگونه است هادانشگاهدر  يریگاندازهو  ییشناساقابل
 آموختگاندانش، آماري يجامعهانجام شده است.  برخط يبا تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه

 استفاده با. اندشده لیالتحصفارغ( 139۶تا  1390) هايسال يدانشگاه هستند که در فاصله

حجم  عنوانبهآماري  يدرصد جامعه 10سیستماتیک و در دسترس،  يریگنمونه روش از
 ابزار پایاییو  خبرگان اتنظر از با استفاده پرسشنامه صوري اعتبار. گردیدند انتخاب نمونه

اطالعات، با آزمون  لیوتحلهیتجز. شد برآورد .۸2 کرنباخ آلفاي روش با نیز هاداده يآورجمع
 مقدارآنالیز واریانس ، (R2) رگرسیون خطی و چند متغیره بوده و در آن مقدار ضریب همبستگی

(F) و آزمون بتا (B) هاافتهیاست.  شدهدادهو با دیاگرام مسیر نشان  قرارگرفته یموردبررس 
شناختی  راتیتأث.، ۷22سازمانی با  راتیتأث.، ۷۶2آموزشی دانشگاه با  راتیتأثنشان داد متغیر 

تصویر و برند دانشگاه )مدرک  يکننده ینیبشیپ. بیشترین ۴۶2اجتماعی با  راتیتأث و .۵۶9با 
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تحصیلی، نام دانشگاه، کیفیت آموزشی و پژوهشی( در درون و بیرون سازمان بوده است. 
تصویر و برند دانشگاه نقش اساسی  ینیبشیپدر معادله در  واردشدهمتغیرهاي  ،گریدعبارتبه

 يچهار عامل شناختی، آموزشی، سازمانی و اجتماعی در ارائه نتایج نشان داد. اندکردهایفا 
سب و مثبت از دانشگاه، نقش کلیدي دارد. در این میان عامل آموزشی و سازمانی تصویر منا

. با توجه به اینکه کندیمتصویر مثبت از دانشگاه در جامعه ایفا  يرا در ارائه ریتأث نیشتریب
آموزشی و امور سازمانی دانشگاه  يهابرنامهاز  متأثراشتغال را  يهانهیزم، ایجاد آموختگاندانش

آموزشی نوآورانه و خالقانه که مرتبط با بازار کار و اشتغال  يهابرنامه، بنابراین تقویت دانندیم
 اخالقی دانشگاه در جامعه دارند. يریپذتیمسئولدر تقویت  ياکنندهنییتعباشد، نقش 

 

نشگاه، ، تصویر داآموختگاندانشمسئولیت اخالقی، مسئولیت اجتماعی، اشتغال : هادواژهیکل

 اجتماعی، الگوها راتیتأث
 

 مقدمه
با صنعت و جامعه، مسئوالنه عمل  هاآنبه نسل سوم و ارتباط تنگاتنگ  هادانشگاهبا ورود 

دانشگاهی  ياثرگذاري جامعه روزافزونکردن در قبال جامعه موضوعی است که با گسترش 
( و ایجاد توانایی در ستیزطیمحاقتصاد، جامعه، )پایدار  يتوسعه يدهندهلیتشکبر محورهاي 

)ستوپسین و  اخیر شدت یافته است يهاسالاي پایدار در نسل آینده و دستیابی به آینده
مواجه  ییهاچالشو اهداف خود با  تیمأموردر انجام  هادانشگاهامروزه (. 2011، 1همکاران

الزم است به رویکرد مسئولیت اخالقی توجه  هاچالشبراي رویارویی مناسب با این  که هستند

نی مقرر است و پیگیري قانو ازلحاظ آنچهتعهد سازمان در وراي  ،اخالقیسئولیت کنند. م
اینکه دانشگاه  .(2012، 2)رابینز و کولتر است که براي جامعه مطلوب است یبلندمدت يهاهدف

 تواندیمکند؟ و چگونه  يسازادهیپرویکرد مسئولیت اخالقی را در خود  تواندیمچگونه 
 رهیافت وجود در این زمینه دواستراتژیک مسئولیت اجتماعی خود را مدیریت کند؟  صورتبه

رهیافت نوین  کند ومشاغل توجه می در افراد هاي اخالقیرهیافت سنتی که بر مسئولیت .دارد
 سازمان يریپذتیمسئول اخیر به رهیافت است. در ياحرفه اخالق رویکرد استراتژیک به که
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از منظر رویکرد سیستمی،  (.2011قراملکی، ) شودیم دیتأک گرایانهکل و سیستمی نگرش با
آن انزواي دانشگاه خواهد بود و  ينتیجه ،یک واحد ایزوله عمل کند صورتبهاگر دانشگاه 

بر نقش  هادانشگاهمنسجم و یکپارچه عمل نماید. لذا ضروري است که  صورتبه تواندینم
اخالقی و تدوین  يریپذتیمسئولخود یعنی توجه به نیازهاي جامعه و ترویج  يدوگانه

خدمات آموزشی و  يکنندهفراهم صرفاً هادانشگاهاستراتژي در فضاي سازمانی کار کنند. 
نسبت به کشور خود و سایرین  ریپذتیمسئولافراد  هویت يدهندهشکلپژوهشی نیستند بلکه 

نقش حیاتی در تلفیق مسئولیت اخالقی با طراحی و  هادانشگاه. (2003، 1)سالیوان هستند
بنابراین  ؛و استراتژي دارند تیمأمور، اندازچشمدرسی، پژوهش و ترکیب آن با  يزیربرنامه

مهم مسئولیت اجتماعی با تقویت  يهاشاخصیکی از  عنوانبه ياحرفه رعایت اخالق
 روابط سازمانی، دارد. بهبوددانشگاه براي  زیادي رفتارهاي فراتر از نقش رسمی افراد، منافع

و  یعلمئتیهاعضاي  يریپذتیمسئول و تعهد افزایش تعارضات، تفاهم، کاهش جو ارتقاء
 ياحرفهمنافع اخالق  ازجملهافراد و فرایندها،  کنترل از ناشی يهانهیهز کاهش و کارکنان

 و رقابتی سودآوري، مزیت راه مشروعیت افزایی، ازاخالقی  است. بعالوه رویکرد مسئولیت
مسئولیت  ،(200۸) ریسر يبه عقیده (.200۶)قراملکی،  دارد به دنبال توفیق سازمانی را

و کارکنان( است  یعلمئتیه)دانشجویان، اعضاي  سیاست عملکرد اخالقی دانشگاه ،اجتماعی
جامعه و با در تعامل  یطیمحستیزکه از طریق مدیریت مسئوالنه آموزشی، شناختی، اثرات 

 يریپذتیمسئولابعاد ( 2003) استورات و کارول .شودیمپایدار اعمال  يپیشبرد توسعه
ي(، و اقدامات اقتصاد هاتی)فعال ياقتصادبعد  که شامل اندکردهرا در چهار بعد مطرح  یاجتماع

انتظارات، ) یملعمومی و ، بعد (و مقررات نیدر چارچوب قوان یالتزام اجتماع) یقانونبعد 
، هنجارها و هاارزشقی )شامل رعایت بعد اخالسازمان( و  رانیمد يهااستیسو  هاخواسته

 مطالعات يهحوز ی( است. دراخالق شئونو  یاجتماع ییپاسخگوو اعتقادات جامعه 

 است. براي شده رفتارها شناسایی گونهنیازا گوناگونی انواع تولیدي و صنعتی يهاسازمان

 شناخت براي نو ورود همکار یک به باتجربه کارمند يهداوطلبان کمک به توانمی مثال

 داشتن در نظر و نزاکت توجه، رفتارها این دیگر سازمان اشاره کرد. نوع کاري فرایندهاي

 از پیشاپیش را وي همکاران، براي مشکلی بروز ینیبشیپ با فرد که ياگونهبه دیگران است
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نماید می کمک وي به بروز مشکل از پیشگیري براي و کندیم آگاه مشکلی چنین وقوع
مثبت مسئولیت اخالقی باعث ایجاد تعهد سازمانی،  يهازهیانگ .(2009، 1)تورنیپسید و ویلسون

و انگیزه در کارکنان شده است. نتایج حاصل از اثرات مثبت مسئولیت  وکارکسبجو مثبت در 
و مشتریانی که تفکر اخالقی  گذارانهیسرمااجتماعی باعث افزایش در عملکرد مالی، جذب 

امروزه مسئولیت   (.2012، 2)لئونیداس و همکاران دستیابی به مزیت رقابتی گردیده استدارند و 
فعال براي  يهاحلراه يپایدار و ارائه يبراي توسعه وکارکسباجتماعی به موضوعات مهم 

 يهاحوزهآموزش در  يارائه باوجود هادانشگاه. پردازدیم یطیمحستیزاجتماعی و  يهاچالش
 اندنتوانستهفردي و فنی به دانشجویان، در تشریح مشکالت جامعه به دانشجویان موفق نبوده و 

. )روکساندرا واسیلسکو و تفهیم کنند هاآندر قبال جامعه را به  يریپذتیمسئول يروحیه
اخیر  يهاسالنماد آموزش عالی کشور؛ در  عنوانبهدانشگاه تهران  (.2010، 3همکاران

بر ارتقاي اخالق و  دیتأکتعهد ملی براي خود الزام کرده و  يمثابهبهمسئولیت اجتماعی را 
قرار داده  موردتوجهرا سومین برنامه راهبردي  يگانهسهاجتماعی در اهداف  يریپذتیمسئول
مسئولیت سنجش جهت تدوین الگوي تاکنون موفقیت چندانی در  هاتالش رغمیعلاما است 
وضعیت مسئولیت اجتماعی پژوهشی که در  بر اساس صورت نگرفته است.دانشگاه  یاخالق

، یطیمحستیز يچهار حوزه ( صورت گرفته است139۶تهران )شفایی و قراملکی، دانشگاه 
 يمدیریت دانش و مشارکت اجتماعی و همچنین حمایت از توسعه يآموزش معتبر و مسئوالنه

در مسیر تدوین و دانشگاه ست. نبوده ا بخشتیرضاچندان مطلوب و توسط دانشگاه پایدار 
اساتید، )تنگاتنگ با عناصر کلیدي خود  يدر رابطه یاستراتژي مسئولیت اخالق يسازادهیپ

این استراتژي  يسازادهیپتدوین و است. قرار گرفته کارکنان و دانشجویان و پژوهشگران( 
 يهاشاخصاجتماعی است تا ضمن تعیین  يریپذتیمسئولمستلزم طراحی الگوي سنجش 

، کارکنان، یعلمئتیهمدیران، دانشگاه )، نقش هر یک از اعضاي ياحرفهمسئولیت اخالق 
 ينهیدرزم موردتوجهالگوي  نیترافتهیتوسعه ( مشخص شود.نفوذيذ يهاگروهافراد و 

موجب  وکارکسباست که از منظر  يرگذاریتأثدانشگاه الگوي مبتنی بر  یاخالقمسئولیت 
خود بر  راتیتأثبه مدیریت  هاسازمانکه در آن  شودیماتصال مسئولیت اجتماعی به روشی 
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آموزشی، شناختی، ) ریتأث. دانشگاه باعث ایجاد چهار نوع پردازندیمجامعه، اقتصاد و طبیعت 
 .شودیمسازمانی و اجتماعی( 

 آموزشی( راتیتأث)ا آموزش افراد آکادمیک مرتبط ب -علمی راتیتأث •

 سازمانی( راتیتأث) گذاردیم ریتأثسازمانی درونی که بر محیط دانشگاه  راتیتأث •

 شناختی( راتیتأث) ینیآفردانشا آکادمیک مرتبط ب -علمی راتیتأث •

 اجتماعی(. راتیتأث) گذاردیماثر بر جامعه  یطورکلبهسازمانی بیرونی که  راتیتأث •
آموزشی و پژوهشی، توجه  يهاشاخصاین الگو در کنار توجه به  يهانهیزم نیترمهمیکی از 

بنابراین ضروري است ؛ استدانشگاه  آموختگاندانشاشتغال پذیري  يهاشاخصبه 
شود که حداکثر اشتغال را  يزیربرنامهآموزشی و پژوهشی و پشتیبانی در جهتی  يهابرنامه
دانشجویان و  ییزااشتغالفراهم کند. حرکت دانشگاه در مسیر  آموختگاندانشبراي 
است.  شدهانجامل افراد و جامعه در قبا يریپذتیمسئولشاخص مهم  عنوانبه آموختگاندانش
داراي انگیزه  ،توان بالقوه جهت ورود به جامعهبا محصوالت دانشگاه  عنوانبه آموختگاندانش

دانشگاهی  يکیفیت اخالقی عملکرد جامعهو در این پژوهش مسئولیت  رونیازاباالیی هستند. 
ترویج  منظوربه یطیمحستیزآموزشی، شناختی، سازمانی و  راتیتأثریق مدیریت مسئول از ط

خدمات  يآموزش، پژوهش، ارائه تیمأمورانسانی پایدار خواهد بود. دانشگاه  يو بهبود توسعه
در باید در این حوزه مسئولیت اجتماعی را دنبال کند. و و تخصصی و اجتماعی دارد  ياحرفه

، اتخاذ راهبرد مسئولیت در اخالقیچون ایجاد مرکز پژوهش مسئولیت  ییهاحلراه ،این زمینه
بدیهی است عملیاتی کردن این . است موردتوجهمانی مناسب سازتصویر  يدانشگاه و ارائه

 به کمک براي داوطلبانه رفتارهاي .گرانه نیاز داردیاري و کنندهکمکراهبردها به رفتارهاي 

 به توجه و ، دقتیشناسفهیوظمشکالت،  بروز از پیشگیري یا تحل مشکال در دیگران

 بدون استفاده جلسات در مرتب حضور سازمان، الزامی و ازیموردن حداقل از کاري فراتر الزامات

 ، فضیلتشدهمشخص موعد از قبل محول وظایف تکمیل و مجاز، انجام غیبت يهافرصتاز 

 سازمانی مشکالت و احساس مسئولیت در قبال موضوعاتسازمان،  به تعلق احساس و مدنی

 اساس بر. سازمان ممکن است فرایندهاي بهبود جهت در و تالش سازمان با نزدیک و ارتباط

و  هامؤلفه .اساسی تحقیق را به این شرح ارائه داد سؤاالت توانیم شدهطرحمطالب 
 یاخالق يریپذتیمسئول؟ الگوي سنجش هستند مسئولیت اخالقی دانشگاه کدام يهاشاخص

چیست؟ کدهاي اخالقی براي تقویت مسئولیت اجتماعی در  آموختگاندانشدانشگاه در قبال 
 ؟هستند دانشگاه کدام
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 پژوهش یپیشینه

 رويکردهای نظری

 واحد مسئوالنه قدرت از استفاده ایجاد سود، هدف چهار روي اجتماعی مسئولیت يهايتئور

 خوبي جامعه ایجاد براي اخالقی اعمال و اجتماعی تقاضاهاي يسازکپارچهی، وکارکسب

 تا حد زیادي اجتماعی مفهوم مسئولیت در رویکردها این از یک هر يریکارگبه. دارند تمرکز

 کلی یک نمايدارد. از  خاص سازمان و خدمات آن يهایژگیو و جامعه محیط به بستگی

اخالق  ارتباطی پل عنوانبهاجتماعی سازمان  مسئولیت که کرد مهم اشاره این به توانیم
 ثروت ایجاد را هاسازمان اجتماعی مسئولیت ،ابزاري يهايتئور .گرددیم تلقی ياحرفه

 به یافتن دست، اجتماعی مسئولیت اتخاذ جهت وکارهاکسب اصلی دلیل. دانندیم

 کسب، سهامدارانبراي  ارزش يحداکثر سازبه  ابزاري تئورياست.  اقتصادي اهداف
 براي ثروت کسب ،تئوري ایندارد. از دیدگاه  یدتأک سببی بازاریابی و رقابتی مزیت

، 1)براون است جامعه براي ثروت ایجاد ،هابنگاه انحصاري نقش و بوده خوب جامعه
 هاآن اجتماعی قدرت ازرا ناشی  وکارهاکسب اجتماعی مسئولیت ،سیاسی تئوري(. 2009

 اثر وکارهاکسببر جامعه و جامعه بر  وکارهاکسبت سا معتقد تئوري این. کندیمارزیابی 
اصلی آن قدرت و  يغهدو دغ هاستآنگذارند. مسئولیت سازمان فراتر از الزامات قانونی می

 یکپارچگی به ،یکپارچه تئوري(. 200۶، 2)کاریما و همکاران جایگاه سازمان در جامعه است

 وکارهاکسب که کندمی فرض. دارد توجه وکارهاکسب عملیات و اجتماعی تقاضاي

 گذاشته اثر وکارهاکسب بر جامعه ،تئوري این در. اندوابسته جامعهبه  رشدایجاد و  براي

 به همیشه باید سازمان. کنندمی تحمیل وکارهاکسب بر را خود مشخص تقاضاي و

 پرستیژ عنوانبهاجتماعی  مشروعیت به دستیابی و اجتماعی به تقاضاهاي پاسخگویی دنبال

 تجاري واحد بین ارتباطات، اخالقی يهايتئور (.200۶، 3)کاریگا و مل باشند خود عملیات در

 اجتماعی دیدگاه مسئولیت به امر منجر . اینکندیم درک اخالقی يهاارزشبعد  از را جامعه و

 یک عنوانبه را اجتماعی مسئولیت باید هاشرکت و گرددیماخالقی  نگرش از هاشرکت
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 خوب يجامعه به دستیابی دنبال به تئوري این است که بپذیرند. فرض این اخالقی تعهد

 (.200۷، 1)لیتائو و سیلوا تأکید دارد جامعه بین سازمان و ارتباط در اخالقی روي الزامات و باشد
 

 تجربی یپیشینه
که  دانندمیوظایف و تعهداتی  يمجموعه را مسئولیت اجتماعی ،(2011بارنی )گریفین و 

انجام دهد. تحت  کندیمفعالیت  آنکه در  ياجامعهسازمان بایستی در حفظ و مراقبت از 
 يآموزشی در حوزه مؤسسات سازيیخصوص، شدنیجهانشرایط جدید، عواملی از قبیل 

در حال پی بردن  مؤسساترخی ب. انددادهقرار  مورداستفادهدر حال تغییر تحصیالت تکمیلی، 
استراتژي  عنوانبه، شهرت سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمانییتهوسازمانی،  يبه وجهه

 آموزش که است باور این بر ،(2010) رایت (.9۵، 2012، 2)داهان و سنول یجاد مزیت هستندا

 توسط که مطالعاتی. است محیطی پایداري به دستیابی در توانمند عنصري کشورها در عالی

 انجام اجتماعی مطلوب آینده ساختن و محیطی پایداري به کمک براي دانشگاهی مراکز

 راستا این در اقدامات نیترمهم ازاست.  يریپذتیمسئول اساسی نمودهاي از یکی ،شودیم

 ،ياگلخانه گازهاي کاهش راهکارهاي برقی، خودروهاي ساخت روي بر مطالعات به توانیم
 بر انگلستان، در. کرد اشاره تحصیل حال در افراد و دانشجویان به اجتماعی توجه افزایش
 اجتماعی نقش نمودن برجسته منظوربه هادانشگاه (،2012، 3)براون و کالک تحقیقات اساس

( در 200۸آگاتیل ). اندنموده حرکت عمومی يهاتیفعال يسازیخصوص سمتبه  درواقع خود
 اریمدرن امروزي بس طیدر محو شرکت  سازمان باور است که نگرش به نیبر ا نفعانیتئوري ذ

 هاييتئوراز  یکی. گردد اصالح دیجد کردهايیو رو هانگرش قیاز طر دیبا است و دهیچیپ
 ن،یبنابرا؛ است نفعانیذ تئوري سهامداران، تئوري يهاچالشو  مشکالت براي حل شدهمطرح

 نی. ااست افتهیبراي تئوري سهامداران ظهور  نیگزیجا تئوري کی عنوانبه نفعانیتئوري ذ
 و بزرگ از کپارچهی يمجموعه کیداراي  هاشرکت بیشتراست که  تیواقع نیا انگریتئوري ب

 پاسخ کی نفعانیدارند. تئوري ذ تیمسئول تعهد و هاآننسبت به  هاشرکتلذا  هستند نفعانیذ
 روي حداکثر سازي سود تمرکز فقط دیبا هاشرکت است که اذعان دارند یمال هاييتئوربه نو 
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 هاستشرکتاز اهداف چندگانه  یکی هدف، نیکه ا داردیم انیب ینوعبهتئوري  نی. اابندی
. داردیم انیرا ب نفعانیذ ریبا سا سهامداران به توازن ادعاهاي ازین نفعانیتئوري ذ نیبنابرا

 یاثبات ای یتیریو بخش مد هنجاري ای ی. بخش اخالقاستداراي دو بخش  نفعانیذ تئوري
حائز  نفعیذ يهاگروه نیا با تعامل و ارتباطات یمتفاوت براي چگونگ هايیدگاهد که هر دو از

هستند و  برابر نفعانیذ يهیکه کل کندیم شنهادیهنجاري پ ای یاخالق هستند. نگرش تیاهم
 یحال آنان توسط سازمان با آن ها رفتار شود. در اقتصادي بطور منصفانه و جدا از قدرت دیبا

به آن  برابر طوربهها و سازمان ستندین کسانی نفعیهاي ذ گروه ،یتیرینگرش مد دگاهیکه از د
 .دارد بر شرکت شانیرگذاريتأث یآنان و چگونگ قدرت به یبستگ نید داد و انها پاسخ نخواه

 ابعاد به سازمان اجتماعی يریپذتیمسئول مفهوم از خود يبندطبقه( در 2009) کریستوفر

 شامل درونی ابعاد آن در که کندیم اشاره سازمانی اجتماعی يریپذتیمسئول بیرونی -درونی

 شامل را نفعانيذ از محدودتري طیف و است مدیران پاسخگویی و کارکنان ایمنی سالمتی،

 اجتماعی و محلی يهاطیمح با تعامل چگونگی بر مشتمل بیرونی ابعاد کهیدرصورت شودیم

معتقدند که  (200۶) کرامرپورتر و . ردیگیبرم در را نفعانيذ از بیشتري دامنه و بوده
دستورالعمل اجرا، استمرار و  ،يحول چهار بعد اجبار به استانداردساز یاجتماع يریپذتیمسئول
باشند.  یشهروندان خوب دیبا هاشرکتاست که  نی. منظور از عنصر استاندارد اگرددیمثبات 

سهامداران شرکت باشند. بعد  ياسخگوپ دیبا هاشرکتاشاره دارد که  نیدستورالعمل اجرا به ا
آن جزو  ينام تجار تیشرکت و تقو ریدارد که بهبود تصو دیتأکموضوع  نیاستمرار بر ا

حول مفهوم نظارت  ،ثبات تیدرنهاو  ندیآیمبه شمار  یاجتماع يریپذتیمسئول يدستاوردها
 است الزم(، 200۵) آکرمن ازنظر .چرخدیمشرکت  يهاتیفعالبر  یطیو مح یاجتماع

 مدیریت سطح يحوزه سه در باید که باشد سازمان اجتماعی اهداف جهت در پاسخگویی

 منافع به نهادن ارج. پذیرد انجام بخشی مدیران سطح و ستادي متخصصان سطح عالی،

 سازمان اهداف کنار در مدیران که است مسائلی زمره از اجتماعی هايخواسته به توجه و عامه
 اقتصادي اهداف فقط که نیست کسی موفق مدیر ما عصر درد. دهن فراوان بهاي آن به باید

 عامه منافع کنار در را سازمان اهداف که است کسی بلکه دهد قرار خود روي فرا را فنی و

 و تنش را عمومی يمسئله توانمی .کند يگذارارزش و ارزیابی جامعه کلی يهااستیس و
ه آمد وجود به عموم مصالح دارشدن خدشه براثر و دارد عمومی يجنبه که دانست نیازي
 شکل عمومی مصلحت از ما هايتلقین و هابرداشت به توجه با عمومی مشکل پساست. 

 سایر يمثابهبه هادانشگاه که اندداده(، نشان 20 ،200۷، همکارانکاریما و ). ردیگیم
 ،دانشگاه واژه که جایی تا هستند پاسخگو و مسئول جامعه قبال در اقتصادي، يهابخش
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 داردیم( بیان 2001) ارول. کندینمایم مطرح عالی آموزش مؤسسات براي را پاسخگو مفهوم
 روي بر يگذارهیسرما به متحدهاالتیا در هايگذارهیسرما ازدرصد  9تا  ۸که هرساله حدود 

 این در گرفته صورت ياولیه مطالعات در. ابدییم تخصیص اجتماعی يریپذتیمسئول

 براي مهمی موضوع امروزه ها، سازمان اجتماعی عملکرد که گردید ثابت خصوص

 مدیریت( 1999) گلآ که جایی تا است شده نفعانيذ و مدیران و عمومی گذاراناستیس

 مهم يهابخش از یکی عنوانبه را محلی يهاتهیکم و دولت مشتریان، کارکنان، بین روابط

 .(2۴، 2009، 1)استورر و کونارد دانندیم یسازماندرون يحوزه در شرکت يریپذتیمسئول
 حکمرانی زندگی، کیفیت اجتماعی، يسرمایه پایدار، يتوسعه محور شش به اخالقی بازارهاي

 .(2011طباطبائی، د )دار توجه زیرزمینی اقتصاد و سازمانی اجتماعی يریپذتیمسئول خوب،
 افزایش سبب ن،سازما سوي از اجتماعی يهاتیمسئول و وکارهاکسب اخالق عایتر

 سازمان موفقیت و شده رقابتی مزیت بهبود درت مدیری اساس بر سازمانی اقدامات مشروعیت

داشت که تئوري  انیب (199۵)کالرکسون (. 23، 2010سرشت، رحمان) آوردیم همراه به را
 :یفیتوص کردیرو .1 .استفاده شده است جنبه از سه هاشرکت یاجتماع تیمسئول در نفعانیذ

 تیریدر مد بینییشپ تیقابل جادیبراي ا نفعانیسازمان و ذ ندهیآ و گذشته، حال تیوضع یبررس
 شرکتسازمان و و عملکرد  نفعانیذ کردیرو نیروابط خاص ب نییتب :ابزاري کردیرو .2 .نفعانیذ
انسان دوستانه سازمان /  يهاارزش وی اخالق یمبان وتحلیلیهتجز :هنجاري کردیرو .3 و

 کردیدو رو دارايرا  نفعانیبر تئوري ذ ییپاسخگو ،(199۵) رسونیتوسون و پ دونال شرکت.
 رهنمودهاي اخالقی شناسایی ،هنجاري رویکرد از منظور .داندیم ابزاري کردیروو  هنجاري

 بنیادین مبناي درواقع هنجاري يجنبه شرکت است. مدیریت يهاتیفعال بر فلسفی یا

 ارتباطی چگونگ یفیتئوري توصمسئولیت ، اخیر . ادبیاتدهدیم تشکیل را نفعيذ ينظریه
 نفعانیذ دیبا رانیکه مد داردیم انیب هنجاري تئوري .داردیم انیرا ب نفعانشانیبا ذ هاسازمان

 نیابزاري بر ا کردیبا رو نفعانیذ هايیسینتئور گر،یقرار دهند و از طرف د موردتوجهرا 
کارول  .گرددیم هاشرکت وکارکسباهداف  جیسبب ترو نفعانیذ مشارکت که یددارندتأک

از:  اندعبارت. این ابعاد داد ارائه ران سازمادر  اجتماعی يریپذتیمسئول يبعدسه مدل( 19۷9)
 اجتماعی گزارشگري با مرتبط اجتماعی مشکالت تشخیص و شناساییی، اجتماع گزارشگري
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 با مرتبط اجتماعی يهاچالش به پاسخ براي سازمان انگیزش و پاسخگویی فلسفه، سازمان

 منظوربه اجتماعی يریپذتیمسئول اروپایی اجالس (.303، 2003، 1)برندا و دینا سازمان

 دنیا برتر دانشگاه 10 يبامطالعه. یافت اختصاص هادانشگاه در مفهوم این اهمیت تشریح

 يریپذتیمسئول يتوسعه دنبال به وسیعی بسیار صورتبه هادانشگاه این که گرفتند نتیجه
 در افراد اجتماعی تعهد ارتقاي به يریپذتیمسئول حس افزایش. هستند درونی اجتماعی

 داشتن با نیز هادانشگاه. داشت خواهد دنبال به را اجتماعی پایداري و شده منجر ها سازمان

 در اساسی نقشین( دانشجویاد )خو مستقیم مشتریان و جامعه قبال در يریپذتیمسئول

 مطالعات از دیگر تعدادي در (.1۶۵، 2011، 2)هو و ربر دندار ییگوپاسخ فرهنگ پرورش

 محیط شامل داخلی محیط يهحوز سه سازمانی اجتماعی يریپذتیمسئول براي گرفتهانجام

 مواد کنندگانهیته مشتریان، با ارتباط شامل خارجی محیط ،کاري شرایط و سازمان فیزیکی

)صنایعی و  اخالقی معرفی شده است يهایآگهو معنویات شامل  ستیزطیمحو  اولیه
اول در جهت حفظ  يوظایف مسئولیت اجتماعی در سطح دانشگاه در درجه(. 2009همکاران، 

)کریما و  شودیمیکپارچگی دانشگاه است که به آن مسئولیت اجتماعی دانشگاه گفته 
مسئولیت  يباید اقدامات اجرایی در حوزه هادانشگاهعالوه بر آموزش،  (.32، 200۶، 3همکاران

 مفهوم اساس بر  (.200۷، ۴)لیتو و سیلوا اجتماعی را از طریق دانشجویان و اساتید انجام دهند

 به اجتماع از عضوي حقیقی اشخاص مانند ها سازمان ازآنجاکه اجتماعی يریپذتیمسئول

 دارند، مسئولیت خود پیرامون محیط به نسبت جامعه اعضاي سایر مانند و روندیم شمار

 زندگی استانداردهاي ارتقاي خود، اجتماعی عملکرد بهبود بر عالوه که است ضروري

 پاسخگویی به نیل منظوربه ستیبایم سازماندهند.  قرار کار دستور در را افراد اجتماعی

 یبشردوستجامعه در خصوص امور اجتماعی و  يهادغدغهینفعان به ذ مقابل در اجتماعی
خود به تدوین استراتژي  یسازمانفرهنگ يبامالحظه (.۶12، 2010، ۵)آلوکنا اهمیت دهند

 انجام از هدف لذا (.92، 2009، ۶)یوبیوس و آالس اجتماعی مبادرت نمایند يریپذتیمسئول
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 سوي از شده درک اجتماعی پاسخگویی و يریپذتیمسئول میزان بررسی تحقیق، این

دانشگاه در  پاسخگویی و يریپذتیمسئول ابعاد ه،مطالع این در. است دانشگاه آموختگاندانش
 بتوان تا گرددیم معرفی الگویی نیز تیدرنهااست.  قرارگرفته موردسنجش اشتغال يحوزه

و به شناسایی  ارزیابی ادانشگاه ر اجتماعی يریپذتیمسئول در مختلف عوامل سهم آن طریق از
 .نموداقدام  ازیموردنکدهاي اخالقی 

 
 اجتماعی يریپذتیمسئولنظري  يهادگاهیدي ( خالصه1جدول 

 منبع شرح تئوری ديدگاه
اجتماعی ابزاري در جهت مقاصد  يریپذتیمسئول ابزاري

 اقتصادي، منفعت اجتماعی

Ubius & Alas, 

2000 

و تعارض در  مدتکوتاهکاهش سودآوري سازمان در  اقتصادي
 معیارهاي عملکرد

 

. سودآوري را در کندیمانتظارات عمومی را برآورده  فلسفه اخالق
افزایش و موجب شهرت و اعتبار سازمان  بلندمدت

و به ایجاد محیطی براي کشف و جذب  شودیم
 .کندیماستعداد کمک 

Gose, Manuel et 

al, 2008 

 يریپذتیمسئول
 دانشگاه

سطح نهادي، سازمانی، فردي توجه به حاکمیت 
سازمانی، رعایت حقوق افراد، عدالت در نیروي 

 هاانجمن يه، توسعستیزطیمحانسانی، توجه به 

Sharbatoghli, 

2009 

، ستیزطیمحو تحقیق، توجه به  آموزشتوجه به  دانشگاه پاسخگو
 توجه به جامعه

Karima et al, 

2006 

تعامل بین صنعت و 
 دانشگاه

تعامل بخش خصوصی و آموزش عالی، 
خروجی دانشگاه و کمک دانشگاه به  يسازيتجار

 تولید محصوالت سبز

Brown, 2009 

 
 ي اجتماعی در دانشگاهریپذتیمسئولمفهوم و ابعاد  )2جدول 

پژوهشگر و سال 

 تحقیق

 ديدگاه اصلی

 

Milovanovic, 

Barac, 2009 

به رفتار اخالقی و کمک  وکارکسبمسئولیت اجتماعی سازمان، تعهد مستمر 
باعث بهبود کیفیت زندگی کارکنان و  حالنیدرعاقتصادي است  يبه توسعه
 .شودیمو جامعه  هاآنخانواده 

Rabinz & Colter 

2012 
قانونی مقرر است و  ازلحاظ آنچهمسئولیت اجتماعی؛ تعهد سازمان در وراي 

 است که براي جامعه مطلوب است. یبلندمدت يهاهدفپیگیري 
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Reiser, 2008 

 دانشگاهمسئولیت اجتماعی دانشگاه؛ یک سیاست براي عملکرد اخالقی 
و کارکنان( است که از طریق مدیریت  یعلمئتیهدانشجویان، اعضاي )

توسط  یطیمحستیزآموزشی، شناختی، نیروي کار و اثرات  يمسئوالنه
پایدار بشریت اعمال  يدانشگاه در تعامل دو طرف با جامعه و پیشبرد توسعه

 .شودیم
 

 

 

Stewarts & Karoll, 

2003 

 از اندعبارت اجتماعی يریپذتیمسئول گانهچهارابعاد 

 مدنظر اقتصادي اقدامات و هاتیفعال سازمانی، اولیه اهداف: اقتصادي بعد
 .رندیگیم قرار

 سازمان الزام و قانونی مراجع توسط مقررات و قوانین تعیین با: قانونی بعد

 این چارچوب در حرکت یاجتماع التزام ،هاآن رعایت به شهروندان و ها

 .ردیگیم شکل مقررات، و قوانین
 افراد اعتقادات و هنجارها ،هاارزش به رودیم انتظار هاسازمان از: اخالقی بعد

 يهاتیفعال در را اخالقی شئونو  اجتماعی پاسخگوییجامعه احترام گذاشته 
 د.دهن قرار مدنظر خود

 سطح در عالی مدیران يهااستیس و هاخواسته انتظارات، امل: شملی بعد

 .است کالن

 
 اجتماعی دانشگاه يریپذتیمسئولي ي تحقیقاتی در حوزه( پیشینه3جدول 

پژوهشگر و 

 سال

 هاشاخص موضوع و نتايج

 
 
 
 

شفایی، قراملکی، 
139۶ 

شناخت وضعیت موجود مسئولیت اجتماعی  يمطالعه
دیدگاه  بر اساسدانشگاه مبتنی بر الگوي واالیس 

مسئولیت  و دانشگاه تهران یعلمئتیهاعضاي 
ی قرار موردبررساجتماعی دانشگاه در هر چهار حوزه 

آموزش معتبر و ، یطیمحستیز هايحوزه در گرفت.
مسئوالنه، مدیریت دانش و مشارکت اجتماعی و در 

پایدار چندان مطلوب و  يحمایت از توسعه
 نیست. بخشتیرضا

مدیریت دانش و 
مشارکت اجتماعی، 

 حمایت از توسعه پایدار

 
 
 
 139۶ ،پورفتحی

 مسئولیت امروزهمدیریت مسئولیت اجتماعی: 

 آن با وکارهاکسب که است موضوعی اجتماعی

 کسب هدف با هاشرکت و باشندیم روبرو

 متعهد اجتماعی، مسئولیت انجام از ناشی منفعت

 دارند نیاز وکارهاکسبهستند.  هاآن انجام به

 اجتماعی، مسئولیت
 سهامداران، دیدگاه

 ذینفعان، دیدگاه

 ارزش، خلق

 استراتژِي
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 اثرات به ویده بخش وسعت را خود دید يدامنه

 د.کنن توجه نیز ذینفعان بر عالیتف
 هايیتمسئول

 اجتماعی

 
 

 ،خنیفر و همکاران
139۶ 

بر مسئولیت اجتماعی  مؤثرطراحی مدل عوامل 
 سازمانی

 بخش شامل دو اجتماعی مسئولیت بر مؤثر متغیرهاي
 اصول رعایت پاسخگویی شامل( اجتماعی مسئولیت

 نیز و)ذینفعان منافع حفظ اخالقی، اجتماعی، شفافیت
ارشد،  مدیران باور و آگاهی شامل(آن بر مؤثر عوامل

 ...و ستیزطیمح حفظ به توجه

 حفظ پاسخگویی
 رعایت نفعانيذ منافع

 -اخالقی اصول
 مسئولیت اجتماعی

 .اجتماعی

 
 
 
 
 
 
 139۵ ،وفایی یگانه

اجتماعی سازمانی بر اثربخشی  يهاتیمسئول ریتأث
 سازمانی

 در سازمانی اجتماعی يهاتیمسئول مباحث کاربرد

 قرار موردتوجه تولیدي و خدماتی مختلف يهابخش

 اثربخشی و اجتماعی يهاتیمسئول . بینردیگیم

 بین و دارد وجود قوي و مثبت يهرابط سازمانی،

 تصویر با سازمانی اجتماعی يهاتیمسئول عوامل

 اخالق و تعهد و خالقیت، ابتکار مشتریان، ذهنی

 یا فروش و مشتریان رضایت انسانی، نیروي

 و مثبت معنادار این رابطه سازمان، در سودآوري
 .است بوده توجهقابل

 
 اجتماعی مسئولیت

 اثربخشی سازمانی،

 تصویر سازمانی،

 مشتریان، ذهنی
 اخالق خالقیت،

 رضایت کارکنان،

 مشتریان،

 
 در دانشگاه ياحرفهي اخالق در حوزهمفاهیم و تعاریف ( ۴جدول 

پژوهشگر و سال 

 پژوهش

 تعاريف و مفاهیم

 
Schwartz, 2013 

 

 ارتباط، .مؤلفه است داراي چندین سالمت سازمانی در نظام دانشگاهی
، مسئولیت اخالقی يروحیه تعهد، و وفاداري مشارکت در سازمان،

 منابع. کارکنان و کارایی يو توسعه بهبوداجتماعی، 

 
 

Pennino, 2013 
 

 استقالل براي از: خوداتکایی: تالش اندعبارت ياحرفه اخالق بعد هفت
 باور فراغت و به داشتن تمایل ،فراغت ی،کوشسخت، روزمره ايکاره در
 و اخالقی زندگی داشتن به باور ،اخالق ي،کار ریغ يهاتیفعال اهمیت به

 آینده محوري، تمایل به و لذات انداختن تأخیر به ،منصفانه

Braxton, 2011 

 

 

 ،اخالقی اصول اجراي در سازمان به معناي مهارت ياحرفهاخالق 
 ارتباطی، يهامهارتمانند  اخالق ترویج فنون و هاروش فرایندها،
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 يهاتعارض با شدنمواجه مسائل اخالقی و حل و تشخیص يهامهارت
 اخالقی است.

 

Campbell 

Thiessen, 2010 

 و رشد به دانشجویان، توجه قبیل از موضوعاتی شامل اخالقی رفتار
 کارآمد و روزبه درسی آموزش محتواي ،هاآن اجتماعی و علمی يهتوسع

 .است ...و

 

Gharamaleki, 2009 
 خود بهبودگر و که فرد خودکنترل آوردیم، قدرتی فراهم ياحرفه اخالق
 مساعد براي و نشاط با محیط تنهانه دانشگاه، در اخالق ترویج باشد.
 .دینمایم متأثر را جامعه اخالقی تعالی بلکه ،يوربهره

 

 

Lashkar Bolooki 

M, 2008 
 

حیث  از فرد ياحرفه و اخالقی يهاتیمسئول ،ياحرفه از اخالق منظور
 و مناسب برخورد که استانداردهایی و اصول ياحرفه . اخالقاست شغل

 عنوانبه و کندیم هدایت شغل مختلف يهانهیزم در را قبولقابلعمل 

 .ردیگیم قرار تأکید مورد کارکنان راهنماي

 

Gharamaleki, 2003 
 داشتن بودن، دانش و علم هویت داراي ياحرفه اخالق يهایژگیواز 

 نظام یک به فرهنگ، وابستگی به بودن وابسته و بومی نقشی کاربردي،

 است. يارشتهانیمرویکرد  يارائه و انگیزشی روشن زبانِ داراي اخالقی،

 
 ي در دانشگاهاحرفهي اخالق ي تحقیقاتی در حوزه( پیشینه۵جدول

 هاشاخص موضوع و نتایج پژوهشگر و سال

 
 
 
 
همکاران سلیمی و 

(139۶) 

 

فرانقش  رفتار اخالقی و يهفلسف يهرابطموضوع: 
 کارکنان دانشگاه.

 ،کنندیم کار سازمان یک در که افرادي نتیجه:
یا  و فهیوظانجام حد در متفاوتی شغلی رفتارهاي

 آزادي و ییگرامنفعت يرابطهآن دارند.  از فراتر

است.  ابعاد سایر از بیش رفتار فرانقش با فردي
 سطح به منجر اخالقی يهاارزش سطح افزایش

 .شودیمکارکنان  فرانقش رفتار از بیشتري

 
 
 

اخالقی،  يهاارزش
آزادي  و ییگرامنفعت

 فردي

همکاران رمضانی و 
(139۵) 

 

 سالمت و ياحرفه اخالق بین موضوع: ارتباط

 کارکنان دانشگاه. اداري
، ياحرفه اخالق يهامؤلفه با اداري سالمتنتیجه: 
 و اجتماعی يهاارزش به احترام ،يریپذتیمسئول

 اگر کارکنان دارد. اخالق معناداري ارتباط عدالت
 براي تحقق را مهمی يهافرصت شود هدایت

 .کندیم فراهم سازمان اداري سالمت

 ،يریپذتیمسئول
 يهاارزشوفاداري 

 
 
 

عدالت و  و اجتماعی
 صداقت.
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پور مرتضوي و 
 (139۵همکاران )

 

مدیران  رفتار يبندتیاولو و يبندخوشهموضوع: 
 فرانقش رفتار تقویت در

 .اندشدهيبنددستهخوشه  ۷فرانقش، در نتیجه: رفتار 
رفتار  حمایت گرایانه، رفتار اعتمادگرایانه، رفتار

رفتار  رفتار محترمانه، رفتار مداراگرایانه، متعهدانه،
و  رفتار عادالنه رفتار خیرخواهانه، مدارانه،فضیلت 

 رفتار توانمندسازانه.

 رفتار توانمندسازانه
 رفتار فضیلت مدارانه

 رفتار متعهدانه

 
 
 
 

آرین پور و محرابی 
(139۵) 

 

در  ياحرفهموضوع: الزامات و راهبردهاي اخالق 
 نظام آموزش عالی.

 و اخالقی نوعی تعهد ،ياحرفه اخالقنتیجه: 
 مسئولیت و وظیفه نوع هر به نسبت کاري وجدان

 به دانشگاهی: احترام آموزش اخالقی است. اصول

 نمره داشتننگه محرمانه ،مشاوره دانشجویان،

 آموزش در ياحرفه اخالق الزامات دانشجویان.

 است. یبررسقابل تحقیق و حوزه تدریس در عالی

 
 

 دانشجویان، به احترام

دانستن  برابر
 مشاوره، دانشجویان در

 داشتننگه محرمانه

 نمره

 
 
طبابایی  خیاط مقدم و

(139۵) 

 

در مدیریت  ياحرفهاخالق  يهامؤلفهموضوع: 
 دانشگاه.

 :: شاملياحرفه اخالق يهامؤلفهنتیجه: 
 صداقت، خدا، به توکل ،يریپذتیمسئول

 يهرتب در معنویت است. عامل عدالت ،يدارامانت
 رتبۀ در یسازمانبرونو  فردي درون عامل اول،

 قرار دارد. سوم و دوم

 
 

 يریپذتیمسئول
و  یسازماندرون
 یسازمانبرون

همکاران قنبري و 
(139۴) 

 

 و یعلمئتیه اعضاي ياحرفه اخالقموضوع: 
 آموزش. کیفیت با آن يهرابط

 در ياحرفه اخالق استانداردهاي رعایتنتیجه: 

 آموزش عالی نظام سیستم برونداد و فرایند کیفیت

 رعایت مطلوب و موجود وضعیت است. بین مؤثر

 دانشگاه شکاف ياحرفه اخالق استانداردهاي

 اعضاي ياحرفه اخالق دارد. استانداردهاي وجود

 .کیفیت است تضمین بهبود راهبردهاي از علمی

 
 
 
 
 
 

 فرایندها و بروندادها

 رويکردها یبندجمع
مسئولیت اجتماعی و اخالقی  ينهیدرزممختلف  يهانگرشگفت که  توانیمخالصه  طوربه

، انجام هدف اساسی سازمان ،در رویکرد نخست .شودیماز دو رویکرد ناشی  ،هاسازماندر 
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است. این دیدگاه معتقد  اقتصادي اهداف بهنفعان يذ یافتن دستاز طریق  اجتماعی سئولیتم
کرد.  یدتأک رقابتی مزیت کسببه  توانیمبراي افراد سازمان،  ارزش حداکثرسازياست با 

 مشروعیت به اجتماعی توسط سازمان را عامل دستیابی به تقاضاهاي سخگوییپا ،رویکرد دوم

. همچنین این رویکرد بر تعهد کندیمسازمان تلقی  اجتماعی و ارتقاء تصویر و برند عملیات
بنابراین با ترکیب دو رویکرد دارد.  دیتأکسازمان به انجام مسئولیت اخالقی در قبال ذینفعان 

 يآن جزو دستاوردها ينام تجارسازمان و  ریبهبود تصو گفت که توانیم شدهگفته
 سوي از اجتماعی يهاتیمسئول و اخالق عایتر. دیآیمبه شمار خالقی ا يریپذتیمسئول

 سازمان موفقیت و رقابتی مزیت بهبودو  سازمانی اقدامات مشروعیت افزایش سبب سازمان

 منجر ها سازمان در افراد اجتماعی تعهد ارتقاي به يریپذتیمسئول حس افزایش. گرددیم
 يریپذتیمسئول داشتن با نیز هادانشگاه. داشت خواهد دنبال به را اجتماعی پایداري و شده

 پرورش در اساسی نقشی( آموختگاندانشن و دانشجویاد )خو مشتریان و جامعه قبال در

 راتیتأثاخالقی دانشگاه در چهار بعد  الگوي مسئولیت يهامؤلفه. دندار پاسخگویی فرهنگ
. این اندگرفتهقرار  موردتوجهاجتماعی  راتیتأثآموزشی و  راتیتأثسازمانی،  راتیتأثشناختی، 

، نوعی تعهد و روندیمعالوه بر اینکه جزو وظایف قانونی دانشگاه به شمار  هامؤلفه
 .شوندیماخالقی در قبال مشتریان و جامعه تلقی  يریپذتیمسئول

 چارچوب مفهومی
 يهايتئوربا عنایت به مبانی  و و مسئولیت اجتماعی ياحرفهدر پرتوي مبانی نظري اخالق 

تجربی  ياجتماعی و با الهام از پیشینه يریپذتیمسئول يهامدل ،اخالقی، یکپارچه و ابزاري
 طورهمانچارچوب مفهومی تحقیق را به شرح زیر ارائه داد.  توانیمدر ابعاد داخلی و خارجی 

در رابطه  یاستراتژي مسئولیت اخالق يسازادهیپدر مسیر تدوین و دانشگاه که گفته شد 
تدوین ( است. آموختگاندانشدانشجویان و  ،اساتید، کارکنان)تنگاتنگ با عناصر کلیدي خود 

اخالقی است تا  يریپذتیمسئولاین استراتژي مستلزم طراحی الگوي سنجش  يسازادهیپو 
، نقش هر یک از اعضاي دانشگاه در تحقق این ياحرفهاخالق  يهاشاخصضمن تعیین 

 یاخالقسنجش مسئولیت  ينهیدرزم موردتوجهالگوي استراتژي مشخص شود. بنابراین 
موجب اتصال مسئولیت  وکارکسباست که از منظر  يرگذاریتأثالگوي مبتنی بر  ،دانشگاه

خود بر جامعه، اقتصاد و طبیعت  راتیتأثکه در آن سازمان به مدیریت  شودیماجتماعی 
آموزشی و  يهاشاخصاین الگو در کنار توجه به  يهانهیزم نیترمهمیکی از . پردازندیم

بنابراین ضروري ؛ استدانشگاه  آموختگاندانشاشتغال پذیري  يهاشاخصپژوهشی، توجه به 
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شود که حداکثر اشتغال  يزیربرنامهو پشتیبانی در جهتی آموزشی و پژوهشی  يهابرنامهاست 
براي دانشجویان و  ییزااشتغالفراهم کند. حرکت دانشگاه در مسیر  آموختگاندانشرا براي 

 عنوانبهشناختی، سازمانی، آموزشی و اجتماعی  راتیتأثاز طریق سنجش  آموختگاندانش
شناختی، ) ریتأثباعث چهار نوع  هادانشگاهاست.  شده انجام يریپذتیمسئولشاخص مهم 

متغیرهاي  عنوانبه راتیتأث. این شوندیم آموختگاندانشآموزشی، سازمانی و اجتماعی( بر 
 .اندقرارگرفته موردسنجشمستقل 

 متغیرهای مستقل

 يهاشاخصاز طریق ترکیب  ریتأثشناختی(: این  راتیتأث) ینیآفردانشبا  علمی راتیتأث •
خالقیت ، مهارت براي بازار کار، ایجاد نفساعتمادبه، تقویت انگیزه و تالش فرديایجاد 

 قرار گرفته است. موردسنجشی هاي ارتباطتقویت مهارتو پذیري ریسک، در حل مسئله

از طریق ترکیب  ریتأثآموزشی(: این  راتیتأثعلمی مرتبط با آموزش افراد ) راتیتأث •
داشتن تفکر و ، افزارهاایجاد مهارت کار با نرم، کار تیمیو آموزش دوسویه  يهاشاخص

 قرار گرفته است. موردسنجش، کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه ايرشتهمطالعات بین

از طریق ترکیب  ریتأثاین  سازمانی(: راتیتأث)داخلی بر محیط دانشگاه  راتیتأث •
، ایجاد میزنشینیترویج فرهنگ پشتعدم نام و برند دانشگاه در جامعه،  يهاشاخص
قرار گرفته  موردسنجششغلی و شناخت از بازار کار  ياشتغال، کسب تجربه يهاکانون
 است.

تقویت مهارت  يهاشاخصاز طریق ترکیب  ریتأثاجتماعی(: این  راتیتأثبیرونی ) راتیتأث •
و انجام  ترویج کار در حین تحصیل، هاي شغل یابیاجراي دوره، یک زبانحداقل در 
 قرار گرفته است. موردسنجششغلی و کارورزي  يهاتیفعال

ي مدرک تحصیلی هاشاخصمتغیر وابسته همان تصویر و برند دانشگاه است. این متغیر با 
دانشگاه، نام و شهرت دانشگاه، کیفیت آموزشی و کیفیت پژوهش دانشگاه و میزان همکاري 

الزم به ذکر است که تعیین روابط قرار گرفته است.  موردسنجشاساتید دانشگاه با دانشجویان 
سطح )بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته در مدل مفهومی، در سه سطح مسئولیت اخالقی 

و نتایج عملکرد و طراحی استراتژي  هاتیفعالیک الی سطح سه( در قالب الگوي سه سطحی، 
 ی قرار گرفت.موردبررسشناسایی کدهاي اخالقی  منظوربهمسئولیت اخالقی دانشگاه 
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 ( الگوي سه سطحی مراحل بلوغ مسئولیت اجتماعی دانشگاه۶جدول 

 هاتیفعال سنجش یهاشاخص نوع مسئولیت سطح
نتايج 

 عملکردها

 یک

 ايجاد
 ينامهنظامتدوین 

 و دستورالعمل
 اجرا
 

در  انگیزه و تالش فردي •
 دانشجویان

ایجاد  نفساعتمادبه •
 مهارت براي بازار کار

ایجاد تغییر در مبلمان و  •
 معماري کالس

قویت مهارت و خالقیت ت •
 در حل مسئله

پذیري و جرئت ریسک •
 یورزي مهارت

کارت  يتوسعه
 امتیازي متوازن

طراحی و 
سنجش گزارش 
دهی مسئولیت 

 اجتماعی

 یسازمانتیهو
 حمایت سازمانی

بهداشت 
 یشناختروان

 دو
 رشد

 استانداردسازي
 هاتیمسئول

هاي تقویت مهارت •
 ارتباط مؤثر

تقویت مهارت در یک  •
 زبان

هاي شغل اجراي دوره •
 یابی

ترویج کار در حین  •
 تحصیل

با ایجاد مهارت کار  •
 افزارهانرم

 ارزیابی
 يدرجه 3۶0

مهندسی مجدد 
 فرایندها

پیشرفت مناسب 
 اقدامات

 اجراي حقوق

 اشتیاق سازمانی
 تعادل کار و

 زندگی

 سه

 ثبات
جدید  يهاشبکه

 مسئولیت در بلوغ
 

 کسب تجربه شغلی •

 انجام فعالیت کارورزي •

 يرشته درمهارت  •
 تحصیلی

استفاده از ابزارهاي روز  •
 زبانآموزش 

تصویر نام و برند  •
 دانشگاه در جامعه

 گزارش پایداري
 شفافیت مشتریان

 پاسخگویی
 کاهش هزینه

 رضایت شغلی
 تعهد سازمانی

رفتار شهروندي 
 سازمانی
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 یشناسوشر
انجام شده است.  برخط يپژوهش حاضر به روش کمی با تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه

( از 139۶تا  1390) يهاسال يدانشگاه هستند که در فاصله آموختگاندانش، آماري يجامعه
 10سیستماتیک و در دسترس،  يریگنمونه روش از استفاده با. اندشده لیالتحصفارغدانشگاه 

 از هاداده يآورجمع راي. بگردیدند انتخاب نمونهحجم  عنوانبهآماري  يدرصد جامعه

 پرسشنامه، محتوایی و صوري اعتبار بررسی منظوربهاستفاده شده است.  آنالین يپرسشنامه

 هاداده يآورجمع ابزار پایایی سنجش براي. گردید استفاده حوزه این در خبرگان اتنظر از

در  .است ییباالارزیابی  که شد برآورد .۸۵ ابزار پایایی .شد استفاده کرنباخ آلفاي روش از نیز
توصیفی، از آزمون رگرسیون خطی و چند متغیره  يهاآزمونآماري عالوه بر  لیوتحلهیتجز

( B) و آزمون بتا (F) مقدارآنالیز واریانس ، (R2) و در آن مقدار ضریب همبستگی شدهاستفاده

 و در دیاگرام مسیر نشان داده است.

 نتايج
. بیشترین انددادهدرصد مردان تشکیل  ۵۶و  ناندرصد پاسخگویان را ز ۴3 هاافتهی اساس بر

درصد است. مقطع کارشناسی  ۷2مقطع کارشناسی ارشد با  مربوط به آموختگاندانشدرصد 
 ۵۸را بیکاران و  آموختگاندانشدرصد  ۴2درصد است.  13درصد و دکتري تخصصی با  1۴با 

و  اندبودهشاغل  وقتتمام صورتبهدرصد  ۴۷. از بین کل شاغلین، انددادهرا شاغلین تشکیل 
درصد افراد شاغل، شاغل در بخش  2۵درصد است. همچنین  ۵میزان خوداشتغالی کمتر از 

بعد از فراغت  آموختگاندانشدرصد  22درصد شاغل در بخش دولتی بودند.  22خصوصی و 
درصد  1۶ .اندشدهي دانشجویی شاغل درصد در دوره 13از تحصیل از دانشگاه و 

درصد  10، میزان درآمد شغلی خود را بین سه تا پنج میلیون تومان و بیش از وختگانآمدانش
نتایج آزمون رگرسیون بین تصویر دانشگاه و اثرات  .اندداشتهمیلیون تومان درآمد  ۵نیز بیش از 

 به شرح زیر است. آموختگاندانششناختی، سازمانی، آموزشی و اجتماعی 

 
 بر تصویر دانشگاه آموختگاندانش( اثرات شناختی ۷جدول 

BETA B-Un F(ANOVA) STD R2(R-squer) R 

۵۶9 . 3.0۴ 1۶۴.۵۴ 1.۶۸ ۴9۵ . ۵۶9. 

 

، مقدار ضریب آموختگاندانششناختی  يهایژگیوي تصویر دانشگاه و در آزمون رابطه
متغیر مثبت و مقدار ضریب به  که همبستگی بین این دو دهدیم( نشان =R. ۵۶9)همبستگی 
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 دهدیم(، نشان R2=. ۴9۵) بیضریک نزدیک است بنابراین همبستگی قوي وجود دارد. مقدار 
. کندیمشناختی( واریانس متغیر وابسته )تصویر دانشگاه( را تبیین  ریتأث) مستقلکه متغیر 

رگرسیون است.  يمعادله ینیبشیپمیزان قدرت  يدهندهنشان(، =1.۶۸STD) خطاي استاندارد
. مقدار ۵۶9که سهم نسبی متغیر مستقل،  دهدیمو مقدار ضریب بتا نشان  (F) آزموننتایج 

 يهایژگیویعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در  کند؛یمتغییرات متغیر وابسته را تبیین 
گفت  توانیمبنابراین  ابد؛ییم. انحراف استاندارد بهبود ۵۶9شناختی، تصویر دانشگاه به مقدار 

 بیشتري دارد. ریتأثتصویر دانشگاه نقش و  ینیبشیپ، در آموختگاندانششناختی  راتیتأثکه 
 بر تصویر دانشگاه آموختگاندانش( اثرات سازمانی ۸جدول 

BETA B-Un F(ANOVA) STD R2(R-squer) R 

۷22 . ۷.1۶ 3۸۶.9۴ 2.2۷۵ ۵21 . ۷22 . 

 

( =R. ۷22)سازمانی، مقدار ضریب همبستگی  يهایژگیوتصویر دانشگاه و  يدر آزمون رابطه
متغیر مثبت و مقدار ضریب به یک نزدیک است  که همبستگی بین این دو دهدیمنشان 

 مستقلکه متغیر  دهدیم(، نشان R2. =۵21) بیضربنابراین همبستگی قوي وجود دارد. مقدار 
. خطاي کندیمسازمانی( تا حد زیادي واریانس متغیر وابسته )تصویر دانشگاه( را تبیین  ریتأث)

رگرسیون است. نتایج  يمعادله ینیبشیپمیزان قدرت  يدهندهنشان(، =STD 2.2۷) استاندارد
. مقدار تغییرات ۷22که سهم نسبی متغیر مستقل  دهدیمو مقدار ضریب بتا نشان  (F) آزمون

سازمانی  يهایژگیویعنی با افزایش یک انحراف استاندارد  کند؛یممتغیر وابسته را تبیین 
بنابراین  ابد؛ییم. انحراف استاندارد بهبود ۷22 مقدار، تصویر دانشگاه به آموختگاندانش

 ریتأثتصویر دانشگاه نقش و  ینیبشیپ، در آموختگاندانشسازمانی  راتیتأثگفت که  توانیم
 زیادي دارد.

 بر تصویر دانشگاه آموختگاندانش( اثرات آموزشی 9جدول 
BETA B-Un F(ANOVA) STD R2(R-

squer) 

R 

۷۶2 . 2.۵۴ ۴۸۶.۴۸ 1.۶0۵ ۵۸1 . ۷۶2 . 

 

 آموزشی افراد، مقدار ضریب همبستگی يهایژگیوتصویر دانشگاه و  ریتأثي در آزمون رابطه

(۷۶2 .R=)  متغیر مثبت و مقدار ضریب به یک نزدیک  که همبستگی بین این دو دهدیمنشان
که متغیر  دهدیمنشان ، (R2= .۵۸1) بیضراست بنابراین همبستگی قوي وجود دارد. مقدار 

. کندیمآموزشی( تا حد زیادي واریانس متغیر وابسته )تصویر دانشگاه( را تبیین  ریتأث) مستقل
رگرسیون  يمیزان قدرت پیش بینی معادله يدهندهنشان، ( =1.۶0STD) استانداردخطاي 
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. ۷۶2که سهم نسبی متغیر مستقل،  دهدیمو مقدار ضریب بتا نشان  ( F) است. نتایج آزمون
یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در  کند؛یممقدار تغییرات متغیر وابسته را تبیین 

. انحراف استاندارد بهبود ۷۶2 مقدار، تصویر دانشگاه به آموختگاندانشآموزشی  يهایژگیو
تصویر  ینیبشیپدر  آموختگاندانشآموزشی  راتیتأثگفت که  توانیمبنابراین  ابد؛ییم

 زیادي دارد. ریتأثدانشگاه نقش و 
 بر تصویر دانشگاه آموختگاندانشاثرات اجتماعی  )10جدول 

BETA B-Un F(ANOVA) STD R2(R-

squer) 

R 

۴۶2. 9.۵1 909.2۸ 2.00۵ 21۴. ۴۶2. 

 
 اجتماعی افراد، مقدار ضریب همبستگی يهایژگیوتصویر دانشگاه و  ریتأث يدر آزمون رابطه

(۴۶2 .R= ) متغیر مثبت و مقدار ضریب به یک نزدیک  که همبستگی بین این دو دهدیمنشان
که متغیر  دهدیمنشان ، (R2= .21۴) بیضراست بنابراین همبستگی قوي وجود دارد. مقدار 

. کندیماجتماعی( تا حد زیادي واریانس متغیر وابسته )تصویر دانشگاه( را تبیین  ریتأث) مستقل
معادله رگرسیون است.  ینیبشیپمیزان قدرت  يدهندهنشان(،  =00/2STD) خطاي استاندارد

. مقدار ۴۶2که سهم نسبی متغیر مستقل،  دهدیمو مقدار ضریب بتا نشان  (F) نتایج آزمون
 يهایژگیویعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در  کند؛یمتغییرات متغیر وابسته را تبیین 

 ابد؛ییم. انحراف استاندارد بهبود ۴۶2 مقدار، تصویر دانشگاه به آموختگاندانشاجتماعی 
تصویر دانشگاه نقش  ینیبشیپدر  آموختگاندانشاجتماعی  راتیتأثگفت که  توانیمبنابراین 

برحسب آزمون  توانیمآزمون رگرسیون خطی و چند متغیره  يبا مالحظه زیادي دارد. ریتأثو 
 اساس برمتغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل را تبیین نمود.  ینیبشیپبتا میزان اثرگذاري و 

شناختی و اثرات اجتماعی به ترتیب  راتیتأثسازمانی،  راتیتأثآموزشی دانشگاه،  راتیتأثنتایج، 
 11. جدول اندداشتهرا بر تصویر دانشگاه در بعد درونی و بیرون سازمان  ریتأثبیشترین میزان 

 .دهدیممتغیرها را نشان  ریتأثمیزان 
 وابسته(چند متغیره بین متغیرهاي مستقل و متغیر  (B) )آزمون بتا نتایج معادله رگرسیون (11جدول 

 در معادله رگرسیون واردشدهمتغیرهای  بتای استاندارد نشده استانداردشدهبتای 

 اثرات شناختی 3.0۴ . ۵۶9

 اثرات سازمانی ۷.1۶ . ۷22

 اثرات آموزشی 2.۵۴ . ۷۶2

 اثرات اجتماعی 9.۵1 . ۴۶2
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 دياگرام مسیر روابط بین متغیرها
دیاگرام مسیر روابط بین متغیر وابسته و  توانیمآزمون رگرسیون چند متغیره  اساس بر

آموزشی  راتیتأثرگرسیون را به شرح زیر ارائه داد. در این مسیر  يدر معادله واردشدهمتغیرهاي 
تصویر دانشگاه در درون و بیرون سازمان بوده  يکننده ینیبشیپ. بیشترین ۷۶2دانشگاه با 

تصویر دانشگاه  يکننده ینیبشیپدوم بیشترین  ي. در مرحله۷22سازمانی با  راتیتأثاست. 
. در مراتب بعدي ۴۶2اجتماعی با  راتیتأث. و ۵۶9شناختی با  راتیتأثبوده است. همچنین 

تبیین تصویر و برند دانشگاه )مدرک تحصیلی، برند دانشگاه، کیفیت آموزشی و پژوهشی( 
اه نقش تصویر و برند دانشگ ینیبشیپدر معادله در  واردشدهمتغیرهاي  ،گریدعبارتبه. اندداشته

 .اندکردهزیادي ایفا 

 
 ( دیاگرام مسیر روابط بین متغیرها2شکل 

 آموختگاندانشاخالقی دانشگاه در اشتغال  یريپذتیمسئولالگوی سنجش 

پیشین، مدل مفهومی و آزمون رگرسیون و تحلیل  يهاپژوهشبا عنایت به مطالعات نظري،  
اخالقی در  يریپذتیمسئولالگوي سنجش  توانیممسیر و دیاگرام روابط میان متغیرها، 

در تدوین راهبردهاي  تواندیمشناسایی کدهاي اخالقی ترسیم کرد. این الگو  منظوربهدانشگاه 
 نماید. يمؤثرکمک  آموختگاندانشاشتغال 

تصویر       

 دانشگاه

 ریتأث      

  اجتماعی

 آموزشی ریتأث

 ریتأث      

  سازمانی

 ریتأث      

 .۷۶  شناختی

۵۶. 

۷2. 

۴۶. 
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 :کی حطس
 :یقالخا تیلوئسم داجیا

همان ماظن نیودت

 :ود حطس
 ،یقالخا تیلوئسم دشر
اهدرادناتسا اب تقباطم

 :هس حطس
 و یقالخا تیلوئسم غولب
 رد قالخا يزاس هنیداهن

نامزاس

 :یتامدقم جیاتن
یتخانشناور تشادهب

ینامزاس تیامح

:غولب جیاتن
یلغش تیاضر
ینامزاس دهعت
يدنورهش راتفر

 :ینایم جیاتن
ینامزاس قایتشا
یگدنز و راک لداعت

 
 ي اخالقی دانشگاهریپذتیمسئول( الگوي سنجش 3شکل 

 

 ریتأثاخالقی در دانشگاه تحت  يریپذتیمسئولگفت که سنجش  توانیم ،با توجه به الگو
هر یک از این  ریتأثچهار عامل شناختی، آموزشی، سازمانی و اجتماعی قرار دارد. نقش و 

عوامل بر تصویر و برند دانشگاه مثبت و مستقیم بوده است. عامل شناختی از طریق سنجش 
 يریپذسکیرو  مسئله، خالقیت در حل نفساعتمادبهچهار متغیر ایجاد انگیزه، تقویت  ریتأث

.( و بر عامل آموزشی ۵۶9) مقدارو اثر مثبت خود را بر تصویر دانشگاه با  رگرفتهقرا یموردبررس
چهار متغیر کیفیت آموزش،  ریتأث.( نشان داد. عامل آموزشی از طریق سنجش ۶93) مقداربا 

.( و ۷۶2) مقداراثر مثبت خود را بر تصویر دانشگاه با  يافزارنرمو مهارت  يارشتهنیبتفکر 
متغیرهاي  ریتأث.( نشان داد. عامل سازمانی از طریق سنجش ۷03) مقداربا عامل سازمانی 

شغلی اثر خود را بر تصویر دانشگاه و عامل  يمدرک تحصیلی، شناخت بازار کار و کسب تجربه
است که الگوي سنجش  مسئله.( نشان داد. این بررسی بیانگر این ۵۶9) مقداراجتماعی با 

پذیرفته است. این عوامل  ریتأثاخالقی دانشگاه از یک فرایند چهار عاملی  يریپذتیمسئول
خطی و اثر انباشتی، نقش مثبت و معنادار خود را بر تصویر درونی و بیرونی دانشگاه  صورتبه

 يهامدلبعالوه، بر اساس  را فراهم کرده است. آموختگاندانشاشتغال  يهانهیزمایفا کرده و 
سطح  يسطوح سازمان در انجام مسئولیت اجتماعی به سه دسته ،تماعیاج يریپذتیمسئول

با عوامل  راستاهمبلوغ مسئولیت( ) سهرشد مسئولیت و سطح ) ایجاد مسئولیت(، سطح دو) یک
زي اقدامات شناختی، سا راستاهمبا  تیدرنهادر الگو قرار گرفت.  موردسنجش يچهارگانه

سه دسته نتایج  ،مسئولیت اجتماعی يگانهسهبا سطوح  آموزشی، سازمانی و اجتماعی دانشگاه
مسئولیت اخالقی  يهانهیزمحاصل اثر شناختی و ایجاد  گریدعبارتبهآمد.  دست به يامرحله
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دانشگاه را  يهابرنامهو حمایت سازمانی منابع انسانی از  یشناخترواندر دانشگاه به بهداشت 
آموزشی و سازمانی با رشد مسئولیت  ریتأثشدن  راستاهم ،دوم يدارد. در مرحله دنبال به

دارد. در  دنبال بهاخالقی در دانشگاه نتایجی چون تعادل کار و زندگی و اشتیاق سازمانی را 
سازمانی و اجتماعی با بلوغ مسئولیت نتایجی چون تعهد  ریتأثشدن  راستاهم ،سوم يحلهرم

خواهد داشت.  دنبال بهشغلی و رفتار شهروندي منابع انسانی دانشگاه را سازمانی، رضایت 
شدن این عوامل با عملکردها و نتایج، باعث ایجاد یکپارچگی در راهبردها  راستاهمبدیهی است 

را در سطح جامعه فراهم  آموختگاندانشبیشتر  ییزااشتغالو برنامه دانشگاه گردیده و 
 .دینمایم

 یریگجهینت
اخص، همواره یکی از  طوربهاعم و مسئولیت اخالقی  طوربهتوجه به مسئولیت اجتماعی 

دولتی و خصوصی بوده است. تغییر رویکردهاي مدیریت به  يهاسازمانمهم در  يهاچالش
رفتار شهروندي سازمانی در پرتو  يسوبهسمت فراتر رفتن از انجام صرف وظایف و حرکت 

دانشگاهی  يهاسازمانکه نظام مسئولیت اخالقی در  کندیمیجاب رعایت مسئولیت اخالقی، ا
 ياحرفهمسئولیت اجتماعی و ارتقاي اخالق  ينیز جدي گرفته شود. با توجه به اینکه مقوله

ضروري  ،راهبردي بوده است يدانشگاه تهران در سومین برنامه يگانهسهیکی از اهداف 
گامی در جهت تحقق ارتقاي اخالق  ،ین موضوع مهمابعاد و زوایاي ا ياست که ضمن مطالعه

اجتماعی در دانشگاه برداشته شود. بنابراین در پژوهش حاضر سعی گردیده  يریپذتیمسئولو 
و با  يریپذتیمسئول يهامدلو مسئولیت اجتماعی،  ياحرفهبا الهام از مبانی نظري اخالق 

تجربی در ابعاد داخلی و خارجی، چارچوب مفهومی تحقیق ارائه شود.  يالگو گرفتن از پیشینه
در  یاستراتژي مسئولیت اخالق يسازادهیپدر مسیر تدوین و دانشگاه  ،که گفته شد طورهمان
( است. آموختگاندانشدانشجویان و  ،اساتید، کارکنان)تنگاتنگ با عناصر کلیدي خود  يرابطه

 يریپذتیمسئولالگویی براي سنجش  يراتژي، مستلزم ارائهاین است يسازادهیپتدوین و 
الگوي اخالقی است تا نقش عوامل گوناگون در تحقق این استراتژي مشخص شود. بنابراین 

است که از منظر  يرگذاریتأثالگوي مبتنی بر  ،یاخالقمسئولیت  ينهیدرزم موردتوجه
این الگو در کنار توجه به  يهانهیزم نیترمهمیکی از است.  قرارگرفته موردتوجه وکارکسب

دانشگاه  آموختگاندانشاشتغال پذیري  يهاشاخصآموزشی و پژوهشی، توجه به  يهاشاخص
شود که  يزیربرنامهآموزشی و پژوهشی و پشتیبانی در جهتی  يهابرنامهاست. ضروري است 

براي  ییزااشتغالفراهم کند. حرکت دانشگاه در مسیر  آموختگاندانشحداکثر اشتغال را براي 
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شناختی، سازمانی، آموزشی و اجتماعی  راتیتأثاز طریق سنجش  آموختگاندانشدانشجویان و 
 هادانشگاهاین پژوهش قرار گرفته است.  موردتوجه يریپذتیمسئولشاخص مهم  عنوانبه

. این شوندیم آموختگاندانششناختی، آموزشی، سازمانی و اجتماعی( بر ) ریتأثباعث چهار نوع 
 با عنواناي که کارول، در مطالعه. اندقرارگرفته موردسنجشمتغیرهاي مستقل  عنوانبه راتیتأث

شده  قائلولیت اجتماعی ئچهار دسته مس سازمانولیت اجتماعی منتشر شد، براي ئهرم مس
نیازهاي اقتصادي،  .داندولیت اجتماعی را برآیند چهار مؤلفه میئاست. به تعبیر دیگر، او مس

. در بشردوستانه يهاتیمسئولو  وکارکسبرعایت قوانین و مقررات عمومی، رعایت اخالق 
 ازیموردناند نیازهاي اقتصادي جامعه را برآورند و کاالها و خدمات ها موظفسازمان ،مورد اول

 هاآن ،مند سازند. در مورد دومهاي مردم را از فرآیند کار بهرهآن را تأمین کنند و انواع گروه
مرتکب تبعیض و  خود توجه کنند کنندگانمصرفبه بهداشت و ایمنی کارکنان و  دارندفهیوظ

است. در این  وکارکسبولیت، اخالق ئمس يشوند. سومین مؤلفهطبقاتی ن وقومی، جنسی 
 يهاتیمسئولقلمرو اصولی چون صداقت، انصاف و احترام جا دارد. چهارمین مؤلفه، 

یعنی مشارکت  ،بشردوستانه است. تعبیر دیگر کارول از این مؤلفه، شهروند خوب بودن است
جامعه را فرو کاهد و کیفیت زندگانی آن را بهبود هایی که معضالت بنگاه در انواع فعالیت

هر اندازه از سطح نیازهاي اقتصادي به  ،بخشد. فرض اساسی کارول این است که در سازمان
ولیت اجتماعی میان کارکنان ئمساحساس  ،هاي بشردوستانه حرکت کنیمسمت مسؤولیت

شناختی، سازمانی، آموزشی و اجتماعی( )عوامل چهارگانه  ریتأث ،در این پژوهش شود.بیشتر می
تصویر دانشگاه  يبر تصویر درونی و بیرونی دانشگاه مورد آزمون قرار گرفت. در آزمون رابطه

که  دهدیم( نشان =R. ۵۶9)، مقدار ضریب همبستگی آموختگاندانششناختی  يهایژگیوو 
ب به یک نزدیک است بنابراین همبستگی متغیر مثبت و مقدار ضری همبستگی بین این دو

شناختی(  ریتأث) که متغیر مستقل دهدیم(، نشان R2 . =۴9۵) قوي وجود دارد. مقدار ضریب
(،  =1.۶۸STD) . خطاي استانداردکندیمواریانس متغیر وابسته )تصویر دانشگاه( را تبیین 

و مقدار ضریب  (F) رگرسیون است. نتایج آزمون يمعادله ینیبشیپمیزان قدرت  يدهندهنشان
. مقدار تغییرات متغیر وابسته را تبیین ۵۶9که سهم نسبی متغیر مستقل،  دهدیمبتا نشان 

شناختی، تصویر دانشگاه به مقدار  يهایژگیو. یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در کندیم
تصویر  ینیبشیپ، در آموختگاندانششناختی  راتیتأث. ابدییم. انحراف استاندارد بهبود ۵۶9

سازمانی،  يهایژگیوتصویر دانشگاه و  يدر آزمون رابطهبیشتري دارد.  ریتأثنشگاه نقش و دا
متغیر مثبت و  ن این دوکه همبستگی بی دهدیم( نشان =R. ۷22)مقدار ضریب همبستگی 

 =. ۵21) بیضرمقدار ضریب به یک نزدیک است بنابراین همبستگی قوي وجود دارد. مقدار 
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R2 سازمانی( تا حد زیادي واریانس متغیر وابسته  ریتأث) مستقلکه متغیر  دهدیم(، نشان
میزان قدرت  يدهندهنشان(،  =2.2۷STD) . خطاي استانداردکندیم)تصویر دانشگاه( را تبیین 

که سهم  دهدیمو مقدار ضریب بتا نشان  (F) رگرسیون است. نتایج آزمون يمعادله ینیبشیپ
یعنی با افزایش یک  کند؛یم. مقدار تغییرات متغیر وابسته را تبیین ۷22نسبی متغیر مستقل 

. انحراف ۷22 مقدار، تصویر دانشگاه به آموختگاندانشسازمانی  يهایژگیوانحراف استاندارد 
 ریتأثش و تصویر دانشگاه نق ینیبشیپسازمانی، در  راتیتأثبنابراین  ابد؛ییماستاندارد بهبود 

آموزشی افراد، مقدار ضریب  يهایژگیوتصویر دانشگاه و  ریتأث يدر آزمون رابطهزیادي دارد. 
متغیر مثبت و مقدار ضریب به  که همبستگی بین این دو دهدیم( نشان =R. ۷۶2)همبستگی 

 دهدیم(، نشان R2=. ۵۸1) بیضریک نزدیک است بنابراین همبستگی قوي وجود دارد. مقدار 
آموزشی( تا حد زیادي واریانس متغیر وابسته )تصویر دانشگاه( را تبیین  ریتأث) مستقلکه متغیر 

 يمعادله ینیبشیپمیزان قدرت  يدهندهنشان(،  =1.۶0STD) . خطاي استانداردکندیم
که سهم نسبی متغیر مستقل،  دهدیمو مقدار ضریب بتا نشان  (F) رگرسیون است. نتایج آزمون

یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در  کند؛یمسته را تبیین . مقدار تغییرات متغیر واب۷۶2
. انحراف استاندارد بهبود ۷۶2 مقدار، تصویر دانشگاه به آموختگاندانشآموزشی  يهایژگیو
در  زیادي دارد. ریتأثتصویر دانشگاه نقش و  ینیبشیپآموزشی در  راتیتأثبنابراین  ابد؛ییم

اجتماعی افراد، مقدار ضریب همبستگی  يهایژگیوتصویر دانشگاه و  ریتأث يآزمون رابطه
(۴۶2 .R= نشان )متغیر مثبت و مقدار ضریب به یک نزدیک  که همبستگی بین این دو دهدیم

که متغیر  دهدیم(، نشان R2=. 21۴) بیضراست بنابراین همبستگی قوي وجود دارد. مقدار 
. کندیماجتماعی( تا حد زیادي واریانس متغیر وابسته )تصویر دانشگاه( را تبیین  ریتأث) مستقل
رگرسیون  يمعادله ینیبشیپمیزان قدرت  يدهندهنشان(،  =2.00STD) استانداردخطاي 

. ۴۶2که سهم نسبی متغیر مستقل،  دهدیمو مقدار ضریب بتا نشان  (F) است. نتایج آزمون
یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در  کند؛یممقدار تغییرات متغیر وابسته را تبیین 

. انحراف استاندارد بهبود ۴۶2 مقدار، تصویر دانشگاه به آموختگاندانشاجتماعی  يهایژگیو
 زیادي دارد. ریتأثنقش و  تصویر دانشگاه ینیبشیپاجتماعی در  راتیتأثبنابراین  ابد؛ییم

برحسب آزمون بتا میزان  توانیمآزمون رگرسیون خطی و چند متغیره  يبامالحظهبنابراین 
نتایج،  اساس برمتغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل را تبیین نمود.  ینیبشیپاثرگذاري و 

شناختی و اثرات اجتماعی به ترتیب  راتیتأثسازمانی،  راتیتأثآموزشی دانشگاه،  راتیتأث
 توانیم. اندداشتهرا بر تصویر دانشگاه در بعد درونی و بیرون سازمان  ریتأثبیشترین میزان 

تصویر مناسب  ينتیجه گرفت که چهار عامل شناختی، آموزشی، سازمانی و اجتماعی در ارائه
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را در ارائه  ریتأث نیشتریبزشی و مثبت از دانشگاه، نقش کلیدي دارد. در این میان عامل آمو
 .کندیمتصویر مثبت ایفا 

 منابع
در نظام آموزش  ياحرفهالزامات و راهبردهاي اخالق  .(139۵) محرابی، ناهید و آرین پور، مهال .1

 .(۴) 11، فصلنامه اخالق در علم و فناوري .عالی
 .(1391) نژاد، مجیدندیرخانلو، سمیرا و سعیدي؛ قلی پور، آرین؛ حیدري، الهام؛ اصغریعلپور عزت،  .2

فصلنامه اخالق  .در میان اساتید دانشگاه یردانشگاهیغو پیامدهاي رفتار  مؤثرشناسایی عوامل 
 .(2) ۷، در علم و فناوري

 .در مدیریت ياحرفهاخالق  يهامؤلفه .(139۵) طباطبایی نسب، مهدیه و خیاط مقدم، سعید .3
 .(1) 11، علم و فناوريفصلنامه اخالق در 

ارتباط بین اخالق  .(139۵) عادل؛ سلیمی، جمال و تبیانیان، حمید ي،محمد ؛رمضانی، قباد .4
 .2، مجله پژوهش سالمت .و سالمت اداري کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ياحرفه
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(2). 



 آموختگاندانش اشتغال در دانشگاه اخالقي پذیريمسئولیت سنجش الگوي طراحي     139

بر توسعه پایبندي کارکنان  مؤثرارائه مدلی براي تبیین عوامل  .(139۵) محمدي ساالري، فرزاد .12
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