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چکیده
مسئولیتپذیري اخالقی دانشگاه همواره بهعنوان یکی از مهمترین وظایف و انتظارات در
حوزهي تعلیم و تربیت در ابعاد ملی و بینالمللی مطرح بوده است .علیرغم مطالعات متعدد هنوز
در دانشگاهها مدل و الگوي مسئولیت اخالقی وجود ندارد .این پژوهش به دنبال پاسخگویی
به این سؤال اساسی است که مؤلفهها و شاخصهاي مسئولیتپذیري اخالقی دانشگاه در
اشتغال دانشآموختگان کدام هستند و الگوي سنجش مسئولیت اخالقی و کدهاي اخالقی
قابلشناسایی و اندازهگیري در دانشگاهها در ایران چگونه است؟ پژوهش حاضر به روش کمی
با تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامهي برخط انجام شده است .جامعهي آماري ،دانشآموختگان
دانشگاه هستند که در فاصلهي سالهاي ( 1390تا  )139۶فارغالتحصیل شدهاند .با استفاده
از روش نمونهگیري سیستماتیک و در دسترس 10 ،درصد جامعهي آماري بهعنوان حجم
نمونه انتخاب گردیدند .اعتبار صوري پرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان و پایایی ابزار
جمعآوري دادهها نیز با روش آلفاي کرنباخ  .۸2برآورد شد .تجزیهوتحلیل اطالعات ،با آزمون
رگرسیون خطی و چند متغیره بوده و در آن مقدار ضریب همبستگی ( ،)R2آنالیز واریانس مقدار
( )Fو آزمون بتا ( )Bموردبررسی قرارگرفته و با دیاگرام مسیر نشان دادهشده است .یافتهها
نشان داد متغیر تأثیرات آموزشی دانشگاه با  ،.۷۶2تأثیرات سازمانی با  ،.۷22تأثیرات شناختی
با  .۵۶9و تأثیرات اجتماعی با  .۴۶2بیشترین پیشبینی کنندهي تصویر و برند دانشگاه (مدرک
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تحصیلی ،نام دانشگاه ،کیفیت آموزشی و پژوهشی) در درون و بیرون سازمان بوده است.
بهعبارتدیگر ،متغیرهاي واردشده در معادله در پیشبینی تصویر و برند دانشگاه نقش اساسی
ایفا کردهاند .نتایج نشان داد چهار عامل شناختی ،آموزشی ،سازمانی و اجتماعی در ارائهي
تصویر منا سب و مثبت از دانشگاه ،نقش کلیدي دارد .در این میان عامل آموزشی و سازمانی
بیشترین تأثیر را در ارائهي تصویر مثبت از دانشگاه در جامعه ایفا میکند .با توجه به اینکه
دانشآموختگان ،ایجاد زمینههاي اشتغال را متأثر از برنامههاي آموزشی و امور سازمانی دانشگاه
میدانند ،بنابراین تقویت برنامههاي آموزشی نوآورانه و خالقانه که مرتبط با بازار کار و اشتغال
باشد ،نقش تعیینکنندهاي در تقویت مسئولیتپذیري اخالقی دانشگاه در جامعه دارند.
کلیدواژهها :مسئولیت اخالقی ،مسئولیت اجتماعی ،اشتغال دانشآموختگان ،تصویر دانشگاه،
تأثیرات اجتماعی ،الگوها
مقدمه
با ورود دانشگاهها به نسل سوم و ارتباط تنگاتنگ آنها با صنعت و جامعه ،مسئوالنه عمل
کردن در قبال جامعه موضوعی است که با گسترش روزافزون اثرگذاري جامعهي دانشگاهی
بر محورهاي تشکیلدهندهي توسعهي پایدار (اقتصاد ،جامعه ،محیطزیست) و ایجاد توانایی در
نسل آینده و دستیابی به آیندهاي پایدار در سالهاي اخیر شدت یافته است (ستوپسین و
همکاران .)2011 ،1امروزه دانشگاهها در انجام مأموریت و اهداف خود با چالشهایی مواجه
هستند که براي رویارویی مناسب با این چالشها الزم است به رویکرد مسئولیت اخالقی توجه
کنند .مسئولیت اخالقی ،تعهد سازمان در وراي آنچه ازلحاظ قانونی مقرر است و پیگیري
هدفهاي بلندمدتی است که براي جامعه مطلوب است (رابینز و کولتر .)2012 ،2اینکه دانشگاه
چگونه میتواند رویکرد مسئولیت اخالقی را در خود پیادهسازي کند؟ و چگونه میتواند
بهصورت استراتژیک مسئولیت اجتماعی خود را مدیریت کند؟ در این زمینه دو رهیافت وجود
دارد .رهیافت سنتی که بر مسئولیتهاي اخالقی افراد در مشاغل توجه میکند و رهیافت نوین
که رویکرد استراتژیک به اخالق حرفهاي است .در رهیافت اخیر به مسئولیتپذیري سازمان
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با نگرش سیستمی و کلگرایانه تأکید میشود (قراملکی .)2011 ،از منظر رویکرد سیستمی،
اگر دانشگاه بهصورت یک واحد ایزوله عمل کند ،نتیجهي آن انزواي دانشگاه خواهد بود و
نمیتواند بهصورت منسجم و یکپارچه عمل نماید .لذا ضروري است که دانشگاهها بر نقش
دوگانهي خود یعنی توجه به نیازهاي جامعه و ترویج مسئولیتپذیري اخالقی و تدوین
استراتژي در فضاي سازمانی کار کنند .دانشگاهها صرفاً فراهمکنندهي خدمات آموزشی و
پژوهشی نیستند بلکه شکلدهندهي هویت افراد مسئولیتپذیر نسبت به کشور خود و سایرین
هستند (سالیوان .)2003 ،1دانشگاهها نقش حیاتی در تلفیق مسئولیت اخالقی با طراحی و
برنامهریزي درسی ،پژوهش و ترکیب آن با چشمانداز ،مأموریت و استراتژي دارند؛ بنابراین
رعایت اخالق حرفهاي بهعنوان یکی از شاخصهاي مهم مسئولیت اجتماعی با تقویت
رفتارهاي فراتر از نقش رسمی افراد ،منافع زیادي براي دانشگاه دارد .بهبود روابط سازمانی،
ارتقاء جو تفاهم ،کاهش تعارضات ،افزایش تعهد و مسئولیتپذیري اعضاي هیئتعلمی و
کارکنان و کاهش هزینههاي ناشی از کنترل افراد و فرایندها ،ازجمله منافع اخالق حرفهاي
است .بعالوه رویکرد مسئولیت اخالقی از راه مشروعیت افزایی ،سودآوري ،مزیت رقابتی و
توفیق سازمانی را به دنبال دارد (قراملکی .)200۶ ،به عقیدهي ریسر ( ،)200۸مسئولیت
اجتماعی ،سیاست عملکرد اخالقی دانشگاه (دانشجویان ،اعضاي هیئتعلمی و کارکنان) است
که از طریق مدیریت مسئوالنه آموزشی ،شناختی ،اثرات زیستمحیطی در تعامل با جامعه و
پیشبرد توسعهي پایدار اعمال میشود .استورات و کارول ( )2003ابعاد مسئولیتپذیري
اجتماعی را در چهار بعد مطرح کردهاند که شامل بعد اقتصادي (فعالیتها و اقدامات اقتصادي)،
بعد قانونی (التزام اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات) ،بعد عمومی و ملی (انتظارات،
خواستهها و سیاستهاي مدیران سازمان) و بعد اخالقی (شامل رعایت ارزشها ،هنجارها و
اعتقادات جامعه و پاسخگویی اجتماعی و شئون اخالقی) است .در حوزهي مطالعات
سازمانهاي صنعتی و تولیدي انواع گوناگونی ازاینگونه رفتارها شناسایی شده است .براي
مثال میتوان به کمک داوطلبانهي کارمند باتجربه به یک همکار نو ورود براي شناخت
فرایندهاي کاري سازمان اشاره کرد .نوع دیگر این رفتارها توجه ،نزاکت و در نظر داشتن
دیگران است بهگونهاي که فرد با پیشبینی بروز مشکلی براي همکاران ،وي را پیشاپیش از
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وقوع چنین مشکلی آگاه میکند و براي پیشگیري از بروز مشکل به وي کمک مینماید
(تورنیپسید و ویلسون .)2009 ،1انگیزههاي مثبت مسئولیت اخالقی باعث ایجاد تعهد سازمانی،
جو مثبت در کسبوکار و انگیزه در کارکنان شده است .نتایج حاصل از اثرات مثبت مسئولیت
اجتماعی باعث افزایش در عملکرد مالی ،جذب سرمایهگذاران و مشتریانی که تفکر اخالقی
دارند و دستیابی به مزیت رقابتی گردیده است (لئونیداس و همکاران .)2012 ،2امروزه مسئولیت
اجتماعی به موضوعات مهم کسبوکار براي توسعهي پایدار و ارائهي راهحلهاي فعال براي
چالشهاي اجتماعی و زیستمحیطی میپردازد .دانشگاهها باوجود ارائهي آموزش در حوزههاي
فردي و فنی به دانشجویان ،در تشریح مشکالت جامعه به دانشجویان موفق نبوده و نتوانستهاند
روحیهي مسئولیتپذیري در قبال جامعه را به آنها تفهیم کنند( .روکساندرا واسیلسکو و
همکاران .)2010 ،3دانشگاه تهران بهعنوان نماد آموزش عالی کشور؛ در سالهاي اخیر
مسئولیت اجتماعی را بهمثابهي تعهد ملی براي خود الزام کرده و تأکید بر ارتقاي اخالق و
مسئولیتپذیري اجتماعی در اهداف سهگانهي سومین برنامه راهبردي را موردتوجه قرار داده
است اما علیرغم تالشها تاکنون موفقیت چندانی در جهت تدوین الگوي سنجش مسئولیت
اخالقی دانشگاه صورت نگرفته است .بر اساس پژوهشی که در وضعیت مسئولیت اجتماعی
دانشگاه تهران (شفایی و قراملکی )139۶ ،صورت گرفته است چهار حوزهي زیستمحیطی،
آموزش معتبر و مسئوالنهي مدیریت دانش و مشارکت اجتماعی و همچنین حمایت از توسعهي
پایدار توسط دانشگاه چندان مطلوب و رضایتبخش نبوده است .دانشگاه در مسیر تدوین و
پیادهسازي استراتژي مسئولیت اخالقی در رابطهي تنگاتنگ با عناصر کلیدي خود (اساتید،
کارکنان و دانشجویان و پژوهشگران) قرار گرفته است .تدوین و پیادهسازي این استراتژي
مستلزم طراحی الگوي سنجش مسئولیتپذیري اجتماعی است تا ضمن تعیین شاخصهاي
مسئولیت اخالق حرفهاي ،نقش هر یک از اعضاي دانشگاه (مدیران ،هیئتعلمی ،کارکنان،
افراد و گروههاي ذينفوذ) مشخص شود .توسعهیافتهترین الگوي موردتوجه درزمینهي
مسئولیت اخالقی دانشگاه الگوي مبتنی بر تأثیرگذاري است که از منظر کسبوکار موجب
اتصال مسئولیت اجتماعی به روشی میشود که در آن سازمانها به مدیریت تأثیرات خود بر
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جامعه ،اقتصاد و طبیعت میپردازند .دانشگاه باعث ایجاد چهار نوع تأثیر (آموزشی ،شناختی،
سازمانی و اجتماعی) میشود.
• تأثیرات علمی -آکادمیک مرتبط با آموزش افراد (تأثیرات آموزشی)
• تأثیرات سازمانی درونی که بر محیط دانشگاه تأثیر میگذارد (تأثیرات سازمانی)
• تأثیرات علمی -آکادمیک مرتبط با دانشآفرینی (تأثیرات شناختی)
• تأثیرات سازمانی بیرونی که بهطورکلی بر جامعه اثر میگذارد (تأثیرات اجتماعی).
یکی از مهمترین زمینههاي این الگو در کنار توجه به شاخصهاي آموزشی و پژوهشی ،توجه
به شاخصهاي اشتغال پذیري دانشآموختگان دانشگاه است؛ بنابراین ضروري است
برنامههاي آموزشی و پژوهشی و پشتیبانی در جهتی برنامهریزي شود که حداکثر اشتغال را
براي دانشآموختگان فراهم کند .حرکت دانشگاه در مسیر اشتغالزایی دانشجویان و
دانشآموختگان بهعنوان شاخص مهم مسئولیتپذیري در قبال افراد و جامعه انجامشده است.
دانشآموختگان بهعنوان محصوالت دانشگاه با توان بالقوه جهت ورود به جامعه ،داراي انگیزه
باالیی هستند .ازاینرو در این پژوهش مسئولیت و کیفیت اخالقی عملکرد جامعهي دانشگاهی
از طریق مدیریت مسئول تأثیرات آموزشی ،شناختی ،سازمانی و زیستمحیطی بهمنظور ترویج
و بهبود توسعهي انسانی پایدار خواهد بود .دانشگاه مأموریت آموزش ،پژوهش ،ارائهي خدمات
حرفهاي و تخصصی و اجتماعی دارد و باید در این حوزه مسئولیت اجتماعی را دنبال کند .در
این زمینه ،راهحلهایی چون ایجاد مرکز پژوهش مسئولیت اخالقی ،اتخاذ راهبرد مسئولیت در
دانشگاه و ارائهي تصویر مناسب سازمانی موردتوجه است .بدیهی است عملیاتی کردن این
راهبردها به رفتارهاي کمککننده و یاريگرانه نیاز دارد .رفتارهاي داوطلبانه براي کمک به
دیگران در حل مشکالت یا پیشگیري از بروز مشکالت ،وظیفهشناسی ،دقت و توجه به
الزامات کاري فراتر از حداقل موردنیاز و الزامی سازمان ،حضور مرتب در جلسات بدون استفاده
از فرصتهاي غیبت مجاز ،انجام و تکمیل وظایف محول قبل از موعد مشخصشده ،فضیلت
مدنی و احساس تعلق به سازمان ،احساس مسئولیت در قبال موضوعات و مشکالت سازمانی
و ارتباط نزدیک با سازمان و تالش در جهت بهبود فرایندهاي سازمان ممکن است .بر اساس
مطالب طرحشده میتوان سؤاالت اساسی تحقیق را به این شرح ارائه داد .مؤلفهها و
شاخصهاي مسئولیت اخالقی دانشگاه کدام هستند؟ الگوي سنجش مسئولیتپذیري اخالقی
دانشگاه در قبال دانشآموختگان چیست؟ کدهاي اخالقی براي تقویت مسئولیت اجتماعی در
دانشگاه کدام هستند؟
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پیشینهی پژوهش
رويکردهای نظری

تئوريهاي مسئولیت اجتماعی روي چهار هدف ایجاد سود ،استفاده از قدرت مسئوالنه واحد
کسبوکار ،یکپارچهسازي تقاضاهاي اجتماعی و اعمال اخالقی براي ایجاد جامعهي خوب
تمرکز دارند .بهکارگیري هر یک از این رویکردها در مفهوم مسئولیت اجتماعی تا حد زیادي
بستگی به محیط جامعه و ویژگیهاي خاص سازمان و خدمات آن دارد .از یک نماي کلی
میتوان به این مهم اشاره کرد که مسئولیت اجتماعی سازمان بهعنوان پل ارتباطی اخالق
حرفهاي تلقی میگردد .تئوريهاي ابزاري ،مسئولیت اجتماعی سازمانها را ایجاد ثروت
میدانند .دلیل اصلی کسبوکارها جهت اتخاذ مسئولیت اجتماعی ،دست یافتن به
اهداف اقتصادي است .تئوري ابزاري به حداکثر سازي ارزش براي سهامداران ،کسب
مزیت رقابتی و بازاریابی سببی تأکید دارد .از دیدگاه این تئوري ،کسب ثروت براي
جامعه خوب بوده و نقش انحصاري بنگاهها ،ایجاد ثروت براي جامعه است (براون،1
 .)2009تئوري سیاسی ،مسئولیت اجتماعی کسبوکارها را ناشی از قدرت اجتماعی آنها
ارزیابی میکند .این تئوري معتقد است کسبوکارها بر جامعه و جامعه بر کسبوکارها اثر
میگذارند .مسئولیت سازمان فراتر از الزامات قانونی آنهاست و دغدغهي اصلی آن قدرت و
جایگاه سازمان در جامعه است (کاریما و همکاران .)200۶ ،2تئوري یکپارچه ،به یکپارچگی
تقاضاي اجتماعی و عملیات کسبوکارها توجه دارد .فرض میکند که کسبوکارها
براي ایجاد و رشد به جامعه وابستهاند .در این تئوري ،جامعه بر کسبوکارها اثر گذاشته
و تقاضاي مشخص خود را بر کسبوکارها تحمیل میکنند .سازمان باید همیشه به
دنبال پاسخگویی به تقاضاهاي اجتماعی و دستیابی به مشروعیت اجتماعی بهعنوان پرستیژ
در عملیات خود باشند (کاریگا و مل .)200۶ ،3تئوريهاي اخالقی ،ارتباطات بین واحد تجاري
و جامعه را از بعد ارزشهاي اخالقی درک میکند .این امر منجر به دیدگاه مسئولیت اجتماعی
شرکتها از نگرش اخالقی میگردد و شرکتها باید مسئولیت اجتماعی را بهعنوان یک
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تعهد اخالقی بپذیرند .فرض این تئوري این است که به دنبال دستیابی به جامعهي خوب
باشد و روي الزامات اخالقی در ارتباط بین سازمان و جامعه تأکید دارد (لیتائو و سیلوا.)200۷ ،1
پیشینهی تجربی
گریفین و بارنی ( ،)2011مسئولیت اجتماعی را مجموعهي وظایف و تعهداتی میدانند که
سازمان بایستی در حفظ و مراقبت از جامعهاي که در آن فعالیت میکند انجام دهد .تحت
شرایط جدید ،عواملی از قبیل جهانیشدن ،خصوصیسازي مؤسسات آموزشی در حوزهي
تحصیالت تکمیلی ،در حال تغییر مورداستفاده قرار دادهاند .برخی مؤسسات در حال پی بردن
به وجههي سازمانی ،هویتسازمانی ،شهرت سازمانی و مسئولیت اجتماعی بهعنوان استراتژي
ایجاد مزیت هستند (داهان و سنول .)9۵ ،2012 ،2رایت ( ،)2010بر این باور است که آموزش
عالی در کشورها عنصري توانمند در دستیابی به پایداري محیطی است .مطالعاتی که توسط
مراکز دانشگاهی براي کمک به پایداري محیطی و ساختن آینده مطلوب اجتماعی انجام
میشود ،یکی از نمودهاي اساسی مسئولیتپذیري است .از مهمترین اقدامات در این راستا
میتوان به مطالعات بر روي ساخت خودروهاي برقی ،راهکارهاي کاهش گازهاي گلخانهاي،
افزایش توجه اجتماعی به دانشجویان و افراد در حال تحصیل اشاره کرد .در انگلستان ،بر
اساس تحقیقات (براون و کالک ،)2012 ،3دانشگاهها بهمنظور برجسته نمودن نقش اجتماعی
خود درواقع به سمت خصوصیسازي فعالیتهاي عمومی حرکت نمودهاند .آگاتیل ( )200۸در
تئوري ذینفعان بر این باور است که نگرش به سازمان و شرکت در محیط مدرن امروزي بسیار
پیچیده است و باید از طریق نگرشها و رویکردهاي جدید اصالح گردد .یکی از تئوريهاي
مطرحشده براي حل مشکالت و چالشهاي تئوري سهامداران ،تئوري ذینفعان است؛ بنابراین،
تئوري ذینفعان بهعنوان یک تئوري جایگزین براي تئوري سهامداران ظهور یافته است .این
تئوري بیانگر این واقعیت است که بیشتر شرکتها داراي یک مجموعهي یکپارچه و بزرگ از
ذینفعان هستند لذا شرکتها نسبت به آنها تعهد و مسئولیت دارند .تئوري ذینفعان یک پاسخ
نو به تئوريهاي مالی است که اذعان دارند شرکتها باید فقط روي حداکثر سازي سود تمرکز
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یابند .این تئوري بهنوعی بیان میدارد که این هدف ،یکی از اهداف چندگانه شرکتهاست
بنابراین تئوري ذینفعان نیاز به توازن ادعاهاي سهامداران با سایر ذینفعان را بیان میدارد.
تئوري ذینفعان داراي دو بخش است .بخش اخالقی یا هنجاري و بخش مدیریتی یا اثباتی
که هر دو از دیدگاههاي متفاوت براي چگونگی تعامل و ارتباطات با این گروههاي ذینفع حائز
اهمیت هستند .نگرش اخالقی یا هنجاري پیشنهاد میکند که کلیهي ذینفعان برابر هستند و
باید بطور منصفانه و جدا از قدرت اقتصادي آنان توسط سازمان با آن ها رفتار شود .در حالی
که از دیدگاه نگرش مدیریتی ،گروه هاي ذینفع یکسان نیستند و سازمانها بهطور برابر به آن
ها پاسخ نخواهند داد و این بستگی به قدرت آنان و چگونگی تأثیرگذاريشان بر شرکت دارد.
کریستوفر ( )2009در طبقهبندي خود از مفهوم مسئولیتپذیري اجتماعی سازمان به ابعاد
درونی -بیرونی مسئولیتپذیري اجتماعی سازمانی اشاره میکند که در آن ابعاد درونی شامل
سالمتی ،ایمنی کارکنان و پاسخگویی مدیران است و طیف محدودتري از ذينفعان را شامل
میشود درصورتیکه ابعاد بیرونی مشتمل بر چگونگی تعامل با محیطهاي محلی و اجتماعی
بوده و دامنه بیشتري از ذينفعان را در برمیگیرد .پورتر و کرامر ( )200۶معتقدند که
مسئولیتپذیري اجتماعی حول چهار بعد اجبار به استانداردسازي ،دستورالعمل اجرا ،استمرار و
ثبات میگردد .منظور از عنصر استاندارد این است که شرکتها باید شهروندان خوبی باشند.
دستورالعمل اجرا به این اشاره دارد که شرکتها باید پاسخگوي سهامداران شرکت باشند .بعد
استمرار بر این موضوع تأکید دارد که بهبود تصویر شرکت و تقویت نام تجاري آن جزو
دستاوردهاي مسئولیتپذیري اجتماعی به شمار میآیند و درنهایت ثبات ،حول مفهوم نظارت
اجتماعی و محیطی بر فعالیتهاي شرکت میچرخد .ازنظر آکرمن ( ،)200۵الزم است
پاسخگویی در جهت اهداف اجتماعی سازمان باشد که باید در سه حوزهي سطح مدیریت
عالی ،سطح متخصصان ستادي و سطح مدیران بخشی انجام پذیرد .ارج نهادن به منافع
عامه و توجه به خواستههاي اجتماعی از زمره مسائلی است که مدیران در کنار اهداف سازمان
باید به آن بهاي فراوان دهند .در عصر ما مدیر موفق کسی نیست که فقط اهداف اقتصادي
و فنی را فرا روي خود قرار دهد بلکه کسی است که اهداف سازمان را در کنار منافع عامه
و سیاستهاي کلی جامعه ارزیابی و ارزشگذاري کند .میتوان مسئلهي عمومی را تنش و
نیازي دانست که جنبهي عمومی دارد و براثر خدشه دارشدن مصالح عموم به وجود آمده
است .پس مشکل عمومی با توجه به برداشتها و تلقینهاي ما از مصلحت عمومی شکل
میگیرد( .کاریما و همکاران ،)20 ،200۷ ،نشان دادهاند که دانشگاهها بهمثابهي سایر
بخشهاي اقتصادي ،در قبال جامعه مسئول و پاسخگو هستند تا جایی که واژه دانشگاه،
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مفهوم پاسخگو را براي مؤسسات آموزش عالی مطرح مینمایند .کارول ( )2001بیان میدارد
که هرساله حدود  ۸تا  9درصد از سرمایهگذاريها در ایاالتمتحده به سرمایهگذاري بر روي
مسئولیتپذیري اجتماعی تخصیص مییابد .در مطالعات اولیهي صورت گرفته در این
خصوص ثابت گردید که عملکرد اجتماعی سازمان ها ،امروزه موضوع مهمی براي
سیاستگذاران عمومی و مدیران و ذينفعان شده است تا جایی که آگل ( )1999مدیریت
روابط بین کارکنان ،مشتریان ،دولت و کمیتههاي محلی را بهعنوان یکی از بخشهاي مهم
مسئولیتپذیري شرکت در حوزهي درونسازمانی میدانند (استورر و کونارد.)2۴ ،2009 ،1
بازارهاي اخالقی به شش محور توسعهي پایدار ،سرمایهي اجتماعی ،کیفیت زندگی ،حکمرانی
خوب ،مسئولیتپذیري اجتماعی سازمانی و اقتصاد زیرزمینی توجه دارد (طباطبائی.)2011 ،
رعایت اخالق کسبوکارها و مسئولیتهاي اجتماعی از سوي سازمان ،سبب افزایش
مشروعیت اقدامات سازمانی بر اساس مدیریت در بهبود مزیت رقابتی شده و موفقیت سازمان
را به همراه میآورد (رحمانسرشت .)23 ،2010 ،کالرکسون ( )199۵بیان داشت که تئوري
ذینفعان در مسئولیت اجتماعی شرکتها از سه جنبه استفاده شده است .1 .رویکرد توصیفی:
بررسی وضعیت گذشته ،حال و آینده سازمان و ذینفعان براي ایجاد قابلیت پیشبینی در مدیریت
ذینفعان .2 .رویکرد ابزاري :تبیین روابط خاص بین رویکرد ذینفعان و عملکرد سازمان و شرکت
و  .3رویکرد هنجاري :تجزیهوتحلیل مبانی اخالقی و ارزشهاي انسان دوستانه سازمان /
شرکت .دونال وسون و پیترسون ( ،)199۵پاسخگویی بر تئوري ذینفعان را داراي دو رویکرد
هنجاري و رویکرد ابزاري میداند .منظور از رویکرد هنجاري ،شناسایی رهنمودهاي اخالقی
یا فلسفی بر فعالیتهاي مدیریت شرکت است .جنبهي هنجاري درواقع مبناي بنیادین
نظریهي ذينفع را تشکیل میدهد .ادبیات اخیر ،مسئولیت تئوري توصیفی چگونگی ارتباط
سازمانها با ذینفعانشان را بیان میدارد .تئوري هنجاري بیان میدارد که مدیران باید ذینفعان
را موردتوجه قرار دهند و از طرف دیگر ،تئوریسینهاي ذینفعان با رویکرد ابزاري بر این
تأکیددارند که مشارکت ذینفعان سبب ترویج اهداف کسبوکار شرکتها میگردد .کارول
( )19۷9مدل سهبعدي مسئولیتپذیري اجتماعی در سازمان را ارائه داد .این ابعاد عبارتاند از:
گزارشگري اجتماعی ،شناسایی و تشخیص مشکالت اجتماعی مرتبط با گزارشگري اجتماعی
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سازمان ،فلسفه پاسخگویی و انگیزش سازمان براي پاسخ به چالشهاي اجتماعی مرتبط با
سازمان (برندا و دینا .)303 ،2003 ،1اجالس اروپایی مسئولیتپذیري اجتماعی بهمنظور
تشریح اهمیت این مفهوم در دانشگاهها اختصاص یافت .بامطالعهي  10دانشگاه برتر دنیا
نتیجه گرفتند که این دانشگاهها بهصورت بسیار وسیعی به دنبال توسعهي مسئولیتپذیري
اجتماعی درونی هستند .افزایش حس مسئولیتپذیري به ارتقاي تعهد اجتماعی افراد در
سازمان ها منجر شده و پایداري اجتماعی را به دنبال خواهد داشت .دانشگاهها نیز با داشتن
مسئولیتپذیري در قبال جامعه و مشتریان مستقیم خود (دانشجویان) نقشی اساسی در
پرورش فرهنگ پاسخگویی دارند (هو و ربر .)1۶۵ ،2011 ،2در تعدادي دیگر از مطالعات
انجامگرفته براي مسئولیتپذیري اجتماعی سازمانی سه حوزهي محیط داخلی شامل محیط
فیزیکی سازمان و شرایط کاري ،محیط خارجی شامل ارتباط با مشتریان ،تهیهکنندگان مواد
اولیه و محیطزیست و معنویات شامل آگهیهاي اخالقی معرفی شده است (صنایعی و
همکاران .)2009 ،وظایف مسئولیت اجتماعی در سطح دانشگاه در درجهي اول در جهت حفظ
یکپارچگی دانشگاه است که به آن مسئولیت اجتماعی دانشگاه گفته میشود (کریما و
همکاران .)32 ،200۶ ،3عالوه بر آموزش ،دانشگاهها باید اقدامات اجرایی در حوزهي مسئولیت
اجتماعی را از طریق دانشجویان و اساتید انجام دهند (لیتو و سیلوا .)200۷ ،۴بر اساس مفهوم
مسئولیتپذیري اجتماعی ازآنجاکه سازمان ها مانند اشخاص حقیقی عضوي از اجتماع به
شمار میروند و مانند سایر اعضاي جامعه نسبت به محیط پیرامون خود مسئولیت دارند،
ضروري است که عالوه بر بهبود عملکرد اجتماعی خود ،ارتقاي استانداردهاي زندگی
اجتماعی افراد را در دستور کار قرار دهند .سازمان میبایست بهمنظور نیل به پاسخگویی
اجتماعی در مقابل ذینفعان به دغدغههاي جامعه در خصوص امور اجتماعی و بشردوستی
اهمیت دهند (آلوکنا .)۶12 ،2010 ،۵بامالحظهي فرهنگسازمانی خود به تدوین استراتژي
مسئولیتپذیري اجتماعی مبادرت نمایند (یوبیوس و آالس .)92 ،2009 ،۶لذا هدف از انجام
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این تحقیق ،بررسی میزان مسئولیتپذیري و پاسخگویی اجتماعی درک شده از سوي
دانشآموختگان دانشگاه است .در این مطالعه ،ابعاد مسئولیتپذیري و پاسخگویی دانشگاه در
حوزهي اشتغال موردسنجش قرارگرفته است .درنهایت نیز الگویی معرفی میگردد تا بتوان
از طریق آن سهم عوامل مختلف در مسئولیتپذیري اجتماعی دانشگاه را ارزیابی و به شناسایی
کدهاي اخالقی موردنیاز اقدام نمود.
جدول  )1خالصهي دیدگاههاي نظري مسئولیتپذیري اجتماعی
شرح تئوری
مسئولیتپذیري اجتماعی ابزاري در جهت مقاصد
اقتصادي ،منفعت اجتماعی
کاهش سودآوري سازمان در کوتاهمدت و تعارض در
معیارهاي عملکرد
انتظارات عمومی را برآورده میکند .سودآوري را در
بلندمدت افزایش و موجب شهرت و اعتبار سازمان
میشود و به ایجاد محیطی براي کشف و جذب
استعداد کمک میکند.
سطح نهادي ،سازمانی ،فردي توجه به حاکمیت
سازمانی ،رعایت حقوق افراد ،عدالت در نیروي
انسانی ،توجه به محیطزیست ،توسعهي انجمنها
توجه به آموزش و تحقیق ،توجه به محیطزیست،
توجه به جامعه
تعامل بخش خصوصی و آموزش عالی،
تجاريسازي خروجی دانشگاه و کمک دانشگاه به
تولید محصوالت سبز
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مسئولیتپذیري
دانشگاه
دانشگاه پاسخگو
تعامل بین صنعت و
دانشگاه

منبع
Ubius & Alas,
2000

Gose, Manuel et
al, 2008

Sharbatoghli,
2009

Karima et al,
2006
Brown, 2009

جدول  (2مفهوم و ابعاد مسئولیتپذیري اجتماعی در دانشگاه
پژوهشگر و سال

ديدگاه اصلی

تحقیق
Milovanovic,
Barac, 2009
Rabinz & Colter
2012

مسئولیت اجتماعی سازمان ،تعهد مستمر کسبوکار به رفتار اخالقی و کمک
به توسعهي اقتصادي است درعینحال باعث بهبود کیفیت زندگی کارکنان و
خانواده آنها و جامعه میشود.
مسئولیت اجتماعی؛ تعهد سازمان در وراي آنچه ازلحاظ قانونی مقرر است و
پیگیري هدفهاي بلندمدتی است که براي جامعه مطلوب است.
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Reiser, 2008

Stewarts & Karoll,
2003

مسئولیت اجتماعی دانشگاه؛ یک سیاست براي عملکرد اخالقی دانشگاه
(دانشجویان ،اعضاي هیئتعلمی و کارکنان) است که از طریق مدیریت
مسئوالنهي آموزشی ،شناختی ،نیروي کار و اثرات زیستمحیطی توسط
دانشگاه در تعامل دو طرف با جامعه و پیشبرد توسعهي پایدار بشریت اعمال
میشود.
ابعاد چهارگانه مسئولیتپذیري اجتماعی عبارتاند از
بعد اقتصادي :اهداف اولیه سازمانی ،فعالیتها و اقدامات اقتصادي مدنظر
قرار میگیرند.
بعد قانونی :با تعیین قوانین و مقررات توسط مراجع قانونی و الزام سازمان
ها و شهروندان به رعایت آنها ،التزام اجتماعی حرکت در چارچوب این
قوانین و مقررات ،شکل میگیرد.
بعد اخالقی :از سازمانها انتظار میرود به ارزشها ،هنجارها و اعتقادات افراد
جامعه احترام گذاشته پاسخگویی اجتماعی و شئون اخالقی را در فعالیتهاي
خود مدنظر قرار دهند.
بعد ملی :شامل انتظارات ،خواستهها و سیاستهاي مدیران عالی در سطح
کالن است.

جدول  )3پیشینهي تحقیقاتی در حوزهي مسئولیتپذیري اجتماعی دانشگاه
پژوهشگر و

موضوع و نتايج

شاخصها

سال

شفایی ،قراملکی،
139۶

پورفتحی139۶ ،

مطالعهي شناخت وضعیت موجود مسئولیت اجتماعی
دانشگاه مبتنی بر الگوي واالیس بر اساس دیدگاه
اعضاي هیئتعلمی دانشگاه تهران و مسئولیت
اجتماعی دانشگاه در هر چهار حوزه موردبررسی قرار
گرفت .در حوزههاي زیستمحیطی ،آموزش معتبر و
مسئوالنه ،مدیریت دانش و مشارکت اجتماعی و در
حمایت از توسعهي پایدار چندان مطلوب و
رضایتبخش نیست.
مدیریت مسئولیت اجتماعی :امروزه مسئولیت
اجتماعی موضوعی است که کسبوکارها با آن
روبرو میباشند و شرکتها با هدف کسب
منفعت ناشی از انجام مسئولیت اجتماعی ،متعهد
به انجام آنها هستند .کسبوکارها نیاز دارند

مدیریت دانش و
مشارکت اجتماعی،
حمایت از توسعه پایدار

مسئولیت اجتماعی،
دیدگاه سهامداران،
دیدگاه ذینفعان،
خلق ارزش،
استراتژِي
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خنیفر و همکاران،
139۶

وفایی یگانه139۵ ،

دامنهي دید خود را وسعت بخشیده و به اثرات
فعالیت بر ذینفعان نیز توجه کنند.
طراحی مدل عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی
سازمانی
متغیرهاي مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شامل دو بخش
مسئولیت اجتماعی )شامل پاسخگویی رعایت اصول
اخالقی ،اجتماعی ،شفافیت حفظ منافع ذینفعان(و نیز
عوامل مؤثر بر آن)شامل آگاهی و باور مدیران ارشد،
توجه به حفظ محیطزیست و...
تأثیر مسئولیتهاي اجتماعی سازمانی بر اثربخشی
سازمانی
کاربرد مباحث مسئولیتهاي اجتماعی سازمانی در
بخشهاي مختلف خدماتی و تولیدي موردتوجه قرار
میگیرد .بین مسئولیتهاي اجتماعی و اثربخشی
سازمانی ،رابطهي مثبت و قوي وجود دارد و بین
عوامل مسئولیتهاي اجتماعی سازمانی با تصویر
ذهنی مشتریان ،ابتکار و خالقیت ،تعهد و اخالق
نیروي انسانی ،رضایت مشتریان و فروش یا
سودآوري در سازمان ،این رابطه معنادار مثبت و
قابلتوجه بوده است.

مسئولیتهاي
اجتماعی
پاسخگویی حفظ
منافع ذينفعان رعایت
اصول اخالقی -
اجتماعی مسئولیت
اجتماعی.

مسئولیت اجتماعی
سازمانی ،اثربخشی
سازمانی ،تصویر
ذهنی مشتریان،
خالقیت ،اخالق
کارکنان ،رضایت
مشتریان،

جدول  )۴مفاهیم و تعاریف در حوزهي اخالق حرفهاي در دانشگاه
پژوهشگر و سال

تعاريف و مفاهیم

پژوهش
Schwartz, 2013

Pennino, 2013
Braxton, 2011

سالمت سازمانی در نظام دانشگاهی داراي چندین مؤلفه است .ارتباط،
مشارکت در سازمان ،وفاداري و تعهد ،روحیهي اخالقی ،مسئولیت
اجتماعی ،بهبود و توسعهي کارایی کارکنان و منابع.
هفت بعد اخالق حرفهاي عبارتاند از :خوداتکایی :تالش براي استقالل
در کارهاي روزمره ،سختکوشی ،فراغت ،تمایل داشتن به فراغت و باور
به اهمیت فعالیتهاي غیر کاري ،اخالق ،باور داشتن به زندگی اخالقی و
منصفانه ،به تأخیر انداختن لذات و تمایل به آینده محوري،
اخالق حرفهاي به معناي مهارت سازمان در اجراي اصول اخالقی،
فرایندها ،روشها و فنون ترویج اخالق مانند مهارتهاي ارتباطی،

12۵
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مهارتهاي تشخیص و حل مسائل اخالقی و مواجهشدن با تعارضهاي
اخالقی است.

رفتار اخالقی شامل موضوعاتی از قبیل توجه به دانشجویان ،رشد و
Campbell
توسعهي علمی و اجتماعی آنها ،آموزش محتواي درسی بهروز و کارآمد
Thiessen,
2010
و ...است.
اخالق حرفهاي ،قدرتی فراهم میآورد که فرد خودکنترل و خود بهبودگر
 Gharamaleki, 2009باشد .ترویج اخالق در دانشگاه ،نهتنها محیط با نشاط و مساعد براي
بهرهوري ،بلکه تعالی اخالقی جامعه را متأثر مینماید.
منظور از اخالق حرفهاي ،مسئولیتهاي اخالقی و حرفهاي فرد از حیث
شغل است .اخالق حرفهاي اصول و استانداردهایی که برخورد مناسب و
 Lashkar Bolookiعمل قابلقبول را در زمینههاي مختلف شغل هدایت میکند و بهعنوان
M, 2008
راهنماي کارکنان مورد تأکید قرار میگیرد.
از ویژگیهاي اخالق حرفهاي داراي هویت علم و دانش بودن ،داشتن
 Gharamaleki, 2003نقشی کاربردي ،بومی و وابسته بودن به فرهنگ ،وابستگی به یک نظام
اخالقی ،داراي زبانِ روشن انگیزشی و ارائهي رویکرد میانرشتهاي است.
جدول )۵پیشینهي تحقیقاتی در حوزهي اخالق حرفهاي در دانشگاه
شاخصها
موضوع و نتایج
پژوهشگر و سال
موضوع :رابطهي فلسفهي اخالقی و رفتار فرانقش
کارکنان دانشگاه.
نتیجه :افرادي که در یک سازمان کار میکنند،
ارزشهاي اخالقی،
رفتارهاي شغلی متفاوتی در حد انجاموظیفه و یا
منفعتگرایی و آزادي
فراتر از آن دارند .رابطهي منفعتگرایی و آزادي
سلیمی و همکاران
فردي
فردي با رفتار فرانقش بیش از سایر ابعاد است.
()139۶
افزایش سطح ارزشهاي اخالقی منجر به سطح
بیشتري از رفتار فرانقش کارکنان میشود.
مسئولیتپذیري،
موضوع :ارتباط بین اخالق حرفهاي و سالمت
رمضانی و همکاران
وفاداري ارزشهاي
اداري کارکنان دانشگاه.
()139۵
نتیجه :سالمت اداري با مؤلفههاي اخالق حرفهاي،
مسئولیتپذیري ،احترام به ارزشهاي اجتماعی و
عدالت ارتباط معناداري دارد .اخالق کارکنان اگر
اجتماعی و عدالت و
هدایت شود فرصتهاي مهمی را براي تحقق
صداقت.
سالمت اداري سازمان فراهم میکند.
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پور مرتضوي و
همکاران ()139۵

آرین پور و محرابی
()139۵

خیاط مقدم و طبابایی
()139۵

قنبري و همکاران
()139۴

موضوع :خوشهبندي و اولویتبندي رفتار مدیران
در تقویت رفتار فرانقش
نتیجه :رفتار فرانقش ،در  ۷خوشه دستهبنديشدهاند.
رفتار حمایت گرایانه ،رفتار اعتمادگرایانه ،رفتار
متعهدانه ،رفتار مداراگرایانه ،رفتار محترمانه ،رفتار
فضیلت مدارانه ،رفتار خیرخواهانه ،رفتار عادالنه و
رفتار توانمندسازانه.
موضوع :الزامات و راهبردهاي اخالق حرفهاي در
نظام آموزش عالی.
نتیجه :اخالق حرفهاي ،نوعی تعهد اخالقی و
وجدان کاري نسبت به هر نوع وظیفه و مسئولیت
است .اصول اخالقی آموزش دانشگاهی :احترام به
دانشجویان ،مشاوره ،محرمانه نگهداشتن نمره
دانشجویان .الزامات اخالق حرفهاي در آموزش
عالی در حوزه تدریس و تحقیق قابلبررسی است.
موضوع :مؤلفههاي اخالق حرفهاي در مدیریت
دانشگاه.
نتیجه :مؤلفههاي اخالق حرفهاي :شامل:
مسئولیتپذیري ،توکل به خدا ،صداقت،
امانتداري ،عدالت است .عامل معنویت در رتبهي
اول ،عامل درون فردي و برونسازمانی در رتبۀ
دوم و سوم قرار دارد.
موضوع :اخالق حرفهاي اعضاي هیئتعلمی و
رابطهي آن با کیفیت آموزش.
نتیجه :رعایت استانداردهاي اخالق حرفهاي در
کیفیت فرایند و برونداد سیستم نظام آموزش عالی
مؤثر است .بین وضعیت موجود و مطلوب رعایت
استانداردهاي اخالق حرفهاي دانشگاه شکاف
وجود دارد .استانداردهاي اخالق حرفهاي اعضاي
علمی از راهبردهاي بهبود تضمین کیفیت است.

رفتار توانمندسازانه
رفتار فضیلت مدارانه
رفتار متعهدانه

احترام به دانشجویان،
برابر دانستن
دانشجویان در مشاوره،
محرمانه نگهداشتن
نمره

مسئولیتپذیري
درونسازمانی و
برونسازمانی

فرایندها و بروندادها

جمعبندی رويکردها
بهطور خالصه میتوان گفت که نگرشهاي مختلف درزمینهي مسئولیت اجتماعی و اخالقی
در سازمانها ،از دو رویکرد ناشی میشود .در رویکرد نخست ،هدف اساسی سازمان ،انجام
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مسئولیت اجتماعی از طریق دست یافتن ذينفعان به اهداف اقتصادي است .این دیدگاه معتقد
است با حداکثرسازي ارزش براي افراد سازمان ،میتوان به کسب مزیت رقابتی تأکید کرد.
رویکرد دوم ،پاسخگویی به تقاضاهاي اجتماعی توسط سازمان را عامل دستیابی به مشروعیت
اجتماعی و ارتقاء تصویر و برند عملیات سازمان تلقی میکند .همچنین این رویکرد بر تعهد
سازمان به انجام مسئولیت اخالقی در قبال ذینفعان تأکید دارد .بنابراین با ترکیب دو رویکرد
گفتهشده میتوان گفت که بهبود تصویر سازمان و نام تجاري آن جزو دستاوردهاي
مسئولیتپذیري اخالقی به شمار میآید .رعایت اخالق و مسئولیتهاي اجتماعی از سوي
سازمان سبب افزایش مشروعیت اقدامات سازمانی و بهبود مزیت رقابتی و موفقیت سازمان
میگردد .افزایش حس مسئولیتپذیري به ارتقاي تعهد اجتماعی افراد در سازمان ها منجر
شده و پایداري اجتماعی را به دنبال خواهد داشت .دانشگاهها نیز با داشتن مسئولیتپذیري
در قبال جامعه و مشتریان خود (دانشجویان و دانشآموختگان) نقشی اساسی در پرورش
فرهنگ پاسخگویی دارند .مؤلفههاي الگوي مسئولیت اخالقی دانشگاه در چهار بعد تأثیرات
شناختی ،تأثیرات سازمانی ،تأثیرات آموزشی و تأثیرات اجتماعی موردتوجه قرار گرفتهاند .این
مؤلفهها عالوه بر اینکه جزو وظایف قانونی دانشگاه به شمار میروند ،نوعی تعهد و
مسئولیتپذیري اخالقی در قبال مشتریان و جامعه تلقی میشوند.
چارچوب مفهومی
در پرتوي مبانی نظري اخالق حرفهاي و مسئولیت اجتماعی و با عنایت به مبانی تئوريهاي
اخالقی ،یکپارچه و ابزاري ،مدلهاي مسئولیتپذیري اجتماعی و با الهام از پیشینهي تجربی
در ابعاد داخلی و خارجی میتوان چارچوب مفهومی تحقیق را به شرح زیر ارائه داد .همانطور
که گفته شد دانشگاه در مسیر تدوین و پیادهسازي استراتژي مسئولیت اخالقی در رابطه
تنگاتنگ با عناصر کلیدي خود (اساتید ،کارکنان ،دانشجویان و دانشآموختگان) است .تدوین
و پیادهسازي این استراتژي مستلزم طراحی الگوي سنجش مسئولیتپذیري اخالقی است تا
ضمن تعیین شاخصهاي اخالق حرفهاي ،نقش هر یک از اعضاي دانشگاه در تحقق این
استراتژي مشخص شود .بنابراین الگوي موردتوجه درزمینهي سنجش مسئولیت اخالقی
دانشگاه ،الگوي مبتنی بر تأثیرگذاري است که از منظر کسبوکار موجب اتصال مسئولیت
اجتماعی میشود که در آن سازمان به مدیریت تأثیرات خود بر جامعه ،اقتصاد و طبیعت
میپردازند .یکی از مهمترین زمینههاي این الگو در کنار توجه به شاخصهاي آموزشی و
پژوهشی ،توجه به شاخصهاي اشتغال پذیري دانشآموختگان دانشگاه است؛ بنابراین ضروري
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است برنامههاي آموزشی و پژوهشی و پشتیبانی در جهتی برنامهریزي شود که حداکثر اشتغال
را براي دانشآموختگان فراهم کند .حرکت دانشگاه در مسیر اشتغالزایی براي دانشجویان و
دانشآموختگان از طریق سنجش تأثیرات شناختی ،سازمانی ،آموزشی و اجتماعی بهعنوان
شاخص مهم مسئولیتپذیري انجام شده است .دانشگاهها باعث چهار نوع تأثیر (شناختی،
آموزشی ،سازمانی و اجتماعی) بر دانشآموختگان میشوند .این تأثیرات بهعنوان متغیرهاي
مستقل موردسنجش قرارگرفتهاند.
متغیرهای مستقل
• تأثیرات علمی با دانشآفرینی (تأثیرات شناختی) :این تأثیر از طریق ترکیب شاخصهاي
ایجاد انگیزه و تالش فردي ،تقویت اعتمادبهنفس ،ایجاد مهارت براي بازار کار ،خالقیت
در حل مسئله ،ریسکپذیري و تقویت مهارتهاي ارتباطی موردسنجش قرار گرفته است.
• تأثیرات علمی مرتبط با آموزش افراد (تأثیرات آموزشی) :این تأثیر از طریق ترکیب
شاخصهاي آموزش دوسویه و کار تیمی ،ایجاد مهارت کار با نرمافزارها ،داشتن تفکر و
مطالعات بینرشتهاي ،کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه موردسنجش قرار گرفته است.
• تأثیرات داخلی بر محیط دانشگاه (تأثیرات سازمانی) :این تأثیر از طریق ترکیب
شاخصهاي نام و برند دانشگاه در جامعه ،عدم ترویج فرهنگ پشتمیزنشینی ،ایجاد
کانونهاي اشتغال ،کسب تجربهي شغلی و شناخت از بازار کار موردسنجش قرار گرفته
است.
• تأثیرات بیرونی (تأثیرات اجتماعی) :این تأثیر از طریق ترکیب شاخصهاي تقویت مهارت
در حداقل یک زبان ،اجراي دورههاي شغل یابی ،ترویج کار در حین تحصیل و انجام
فعالیتهاي شغلی و کارورزي موردسنجش قرار گرفته است.
متغیر وابسته همان تصویر و برند دانشگاه است .این متغیر با شاخصهاي مدرک تحصیلی
دانشگاه ،نام و شهرت دانشگاه ،کیفیت آموزشی و کیفیت پژوهش دانشگاه و میزان همکاري
اساتید دانشگاه با دانشجویان موردسنجش قرار گرفته است .الزم به ذکر است که تعیین روابط
بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته در مدل مفهومی ،در سه سطح مسئولیت اخالقی (سطح
یک الی سطح سه) در قالب الگوي سه سطحی ،فعالیتها و نتایج عملکرد و طراحی استراتژي
مسئولیت اخالقی دانشگاه بهمنظور شناسایی کدهاي اخالقی موردبررسی قرار گرفت.
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جدول  )۶الگوي سه سطحی مراحل بلوغ مسئولیت اجتماعی دانشگاه
سطح

شاخصهای سنجش

نوع مسئولیت
•

انگیزه و تالش فردي در
دانشجویان
اعتمادبهنفس ایجاد
مهارت براي بازار کار
ایجاد تغییر در مبلمان و
معماري کالس
تقویت مهارت و خالقیت
در حل مسئله
ریسکپذیري و جرئت
ورزي مهارتی

•

تقویت مهارتهاي
ارتباط مؤثر
تقویت مهارت در یک
زبان
اجراي دورههاي شغل
یابی
ترویج کار در حین
تحصیل
ایجاد مهارت کار با
نرمافزارها

ارزیابی
 3۶0درجهي
مهندسی مجدد
فرایندها
پیشرفت مناسب
اقدامات
اجراي حقوق

•
•
•

کسب تجربه شغلی
انجام فعالیت کارورزي
مهارت در رشتهي
تحصیلی
استفاده از ابزارهاي روز
آموزش زبان
تصویر نام و برند
دانشگاه در جامعه

گزارش پایداري
شفافیت مشتریان
پاسخگویی
کاهش هزینه

•

یک

ايجاد
تدوین نظامنامهي
•
دستورالعمل و
اجرا
•
•

•

دو

رشد
استانداردسازي
مسئولیتها

•
•
•

سه

ثبات
شبکههاي جدید
مسئولیت در بلوغ

فعالیتها

•
•

توسعهي کارت
امتیازي متوازن
طراحی و
سنجش گزارش
دهی مسئولیت
اجتماعی

نتايج
عملکردها

هویتسازمانی
حمایت سازمانی
بهداشت
روانشناختی

اشتیاق سازمانی
تعادل کار و
زندگی

رضایت شغلی
تعهد سازمانی
رفتار شهروندي
سازمانی
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روششناسی
پژوهش حاضر به روش کمی با تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامهي برخط انجام شده است.
جامعهي آماري ،دانشآموختگان دانشگاه هستند که در فاصلهي سالهاي ( 1390تا  )139۶از
دانشگاه فارغالتحصیل شدهاند .با استفاده از روش نمونهگیري سیستماتیک و در دسترس10 ،
درصد جامعهي آماري بهعنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند .براي جمعآوري دادهها از
پرسشنامهي آنالین استفاده شده است .بهمنظور بررسی اعتبار صوري و محتوایی پرسشنامه،
از نظرات خبرگان در این حوزه استفاده گردید .براي سنجش پایایی ابزار جمعآوري دادهها
نیز از روش آلفاي کرنباخ استفاده شد .پایایی ابزار  .۸۵برآورد شد که ارزیابی باالیی است .در
تجزیهوتحلیل آماري عالوه بر آزمونهاي توصیفی ،از آزمون رگرسیون خطی و چند متغیره
استفادهشده و در آن مقدار ضریب همبستگی ( ،)R2آنالیز واریانس مقدار ( )Fو آزمون بتا ()B
و در دیاگرام مسیر نشان داده است.
نتايج
بر اساس یافتهها  ۴3درصد پاسخگویان را زنان و  ۵۶درصد مردان تشکیل دادهاند .بیشترین
درصد دانشآموختگان مربوط به مقطع کارشناسی ارشد با  ۷2درصد است .مقطع کارشناسی
با  1۴درصد و دکتري تخصصی با  13درصد است ۴2 .درصد دانشآموختگان را بیکاران و ۵۸
را شاغلین تشکیل دادهاند .از بین کل شاغلین ۴۷ ،درصد بهصورت تماموقت شاغل بودهاند و
میزان خوداشتغالی کمتر از  ۵درصد است .همچنین  2۵درصد افراد شاغل ،شاغل در بخش
خصوصی و  22درصد شاغل در بخش دولتی بودند 22 .درصد دانشآموختگان بعد از فراغت
از تحصیل از دانشگاه و  13درصد در دورهي دانشجویی شاغل شدهاند 1۶ .درصد
دانشآموختگان ،میزان درآمد شغلی خود را بین سه تا پنج میلیون تومان و بیش از  10درصد
نیز بیش از  ۵میلیون تومان درآمد داشتهاند .نتایج آزمون رگرسیون بین تصویر دانشگاه و اثرات
شناختی ،سازمانی ،آموزشی و اجتماعی دانشآموختگان به شرح زیر است.
جدول  )۷اثرات شناختی دانشآموختگان بر تصویر دانشگاه
BETA

B-Un

)F(ANOVA

STD

)R2(R-squer

R

.۵۶9

3.0۴

1۶۴.۵۴

1.۶۸

.۴9۵

.۵۶9

در آزمون رابطهي تصویر دانشگاه و ویژگیهاي شناختی دانشآموختگان ،مقدار ضریب
همبستگی ( )R= .۵۶9نشان میدهد که همبستگی بین این دو متغیر مثبت و مقدار ضریب به
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یک نزدیک است بنابراین همبستگی قوي وجود دارد .مقدار ضریب ( ،)R2= .۴9۵نشان میدهد
که متغیر مستقل (تأثیر شناختی) واریانس متغیر وابسته (تصویر دانشگاه) را تبیین میکند.
خطاي استاندارد ( ،)STD=1.۶۸نشاندهندهي میزان قدرت پیشبینی معادلهي رگرسیون است.
نتایج آزمون ( )Fو مقدار ضریب بتا نشان میدهد که سهم نسبی متغیر مستقل .۵۶9 ،مقدار
تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکند؛ یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در ویژگیهاي
شناختی ،تصویر دانشگاه به مقدار  .۵۶9انحراف استاندارد بهبود مییابد؛ بنابراین میتوان گفت
که تأثیرات شناختی دانشآموختگان ،در پیشبینی تصویر دانشگاه نقش و تأثیر بیشتري دارد.
جدول  )۸اثرات سازمانی دانشآموختگان بر تصویر دانشگاه
BETA

B-Un

)F(ANOVA

STD

)R2(R-squer

R

.۷22

۷.1۶

3۸۶.9۴

2.2۷۵

.۵21

.۷22

در آزمون رابطهي تصویر دانشگاه و ویژگیهاي سازمانی ،مقدار ضریب همبستگی ()R= .۷22
نشان میدهد که همبستگی بین این دو متغیر مثبت و مقدار ضریب به یک نزدیک است
بنابراین همبستگی قوي وجود دارد .مقدار ضریب ( ،)R2= .۵21نشان میدهد که متغیر مستقل
(تأثیر سازمانی) تا حد زیادي واریانس متغیر وابسته (تصویر دانشگاه) را تبیین میکند .خطاي
استاندارد ( ،)STD= 2.2۷نشاندهندهي میزان قدرت پیشبینی معادلهي رگرسیون است .نتایج
آزمون ( )Fو مقدار ضریب بتا نشان میدهد که سهم نسبی متغیر مستقل  .۷22مقدار تغییرات
متغیر وابسته را تبیین میکند؛ یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد ویژگیهاي سازمانی
دانشآموختگان ،تصویر دانشگاه به مقدار  .۷22انحراف استاندارد بهبود مییابد؛ بنابراین
میتوان گفت که تأثیرات سازمانی دانشآموختگان ،در پیشبینی تصویر دانشگاه نقش و تأثیر
زیادي دارد.
جدول  )9اثرات آموزشی دانشآموختگان بر تصویر دانشگاه
BETA

B-Un

)F(ANOVA

STD

R2(R)squer

R

.۷۶2

2.۵۴

۴۸۶.۴۸

1.۶0۵

.۵۸1

.۷۶2

در آزمون رابطهي تأثیر تصویر دانشگاه و ویژگیهاي آموزشی افراد ،مقدار ضریب همبستگی
( )R= .۷۶2نشان میدهد که همبستگی بین این دو متغیر مثبت و مقدار ضریب به یک نزدیک
است بنابراین همبستگی قوي وجود دارد .مقدار ضریب ( ،)R2= .۵۸1نشان میدهد که متغیر
مستقل (تأثیر آموزشی) تا حد زیادي واریانس متغیر وابسته (تصویر دانشگاه) را تبیین میکند.
خطاي استاندارد ( ،)STD= 1.۶0نشاندهندهي میزان قدرت پیش بینی معادلهي رگرسیون
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است .نتایج آزمون ( )Fو مقدار ضریب بتا نشان میدهد که سهم نسبی متغیر مستقل.۷۶2 ،
مقدار تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکند؛ یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در
ویژگیهاي آموزشی دانشآموختگان ،تصویر دانشگاه به مقدار  .۷۶2انحراف استاندارد بهبود
مییابد؛ بنابراین میتوان گفت که تأثیرات آموزشی دانشآموختگان در پیشبینی تصویر
دانشگاه نقش و تأثیر زیادي دارد.
جدول  (10اثرات اجتماعی دانشآموختگان بر تصویر دانشگاه

BETA

B-Un

)F(ANOVA

STD

.۴۶2

9.۵1

909.2۸

2.00۵

R2(R)squer
.21۴

R
.۴۶2

در آزمون رابطهي تأثیر تصویر دانشگاه و ویژگیهاي اجتماعی افراد ،مقدار ضریب همبستگی
( )R= .۴۶2نشان میدهد که همبستگی بین این دو متغیر مثبت و مقدار ضریب به یک نزدیک
است بنابراین همبستگی قوي وجود دارد .مقدار ضریب ( ،)R2= .21۴نشان میدهد که متغیر
مستقل (تأثیر اجتماعی) تا حد زیادي واریانس متغیر وابسته (تصویر دانشگاه) را تبیین میکند.
خطاي استاندارد ( ،)STD= 2/00نشاندهندهي میزان قدرت پیشبینی معادله رگرسیون است.
نتایج آزمون ( )Fو مقدار ضریب بتا نشان میدهد که سهم نسبی متغیر مستقل .۴۶2 ،مقدار
تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکند؛ یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در ویژگیهاي
اجتماعی دانشآموختگان ،تصویر دانشگاه به مقدار  .۴۶2انحراف استاندارد بهبود مییابد؛
بنابراین میتوان گفت که تأثیرات اجتماعی دانشآموختگان در پیشبینی تصویر دانشگاه نقش
و تأثیر زیادي دارد .با مالحظهي آزمون رگرسیون خطی و چند متغیره میتوان برحسب آزمون
بتا میزان اثرگذاري و پیشبینی متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل را تبیین نمود .بر اساس
نتایج ،تأثیرات آموزشی دانشگاه ،تأثیرات سازمانی ،تأثیرات شناختی و اثرات اجتماعی به ترتیب
بیشترین میزان تأثیر را بر تصویر دانشگاه در بعد درونی و بیرون سازمان داشتهاند .جدول 11
میزان تأثیر متغیرها را نشان میدهد.
جدول  )11نتایج معادله رگرسیون (آزمون بتا ( )Bچند متغیره بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته)
بتای استانداردشده
.۵۶9
.۷22
.۷۶2
.۴۶2

بتای استاندارد نشده
3.0۴
۷.1۶
2.۵۴
9.۵1

متغیرهای واردشده در معادله رگرسیون

اثرات شناختی
اثرات سازمانی
اثرات آموزشی
اثرات اجتماعی
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دياگرام مسیر روابط بین متغیرها
بر اساس آزمون رگرسیون چند متغیره میتوان دیاگرام مسیر روابط بین متغیر وابسته و
متغیرهاي واردشده در معادلهي رگرسیون را به شرح زیر ارائه داد .در این مسیر تأثیرات آموزشی
دانشگاه با  .۷۶2بیشترین پیشبینی کنندهي تصویر دانشگاه در درون و بیرون سازمان بوده
است .تأثیرات سازمانی با  .۷22در مرحلهي دوم بیشترین پیشبینی کنندهي تصویر دانشگاه
بوده است .همچنین تأثیرات شناختی با  .۵۶9و تأثیرات اجتماعی با  .۴۶2در مراتب بعدي
تبیین تصویر و برند دانشگاه (مدرک تحصیلی ،برند دانشگاه ،کیفیت آموزشی و پژوهشی)
داشتهاند .بهعبارتدیگر ،متغیرهاي واردشده در معادله در پیشبینی تصویر و برند دانشگاه نقش
زیادي ایفا کردهاند.
.۵۶
تصویر
دانشگاه
.۴۶

تأثیر
شناختی

تأثیر
اجتماعی

.۷۶

.۷2

تأثیر آموزشی

تأثیر
سازمانی

شکل  )2دیاگرام مسیر روابط بین متغیرها

الگوی سنجش مسئولیتپذيری اخالقی دانشگاه در اشتغال دانشآموختگان
با عنایت به مطالعات نظري ،پژوهشهاي پیشین ،مدل مفهومی و آزمون رگرسیون و تحلیل
مسیر و دیاگرام روابط میان متغیرها ،میتوان الگوي سنجش مسئولیتپذیري اخالقی در
دانشگاه بهمنظور شناسایی کدهاي اخالقی ترسیم کرد .این الگو میتواند در تدوین راهبردهاي
اشتغال دانشآموختگان کمک مؤثري نماید.
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سطح سه:
بلوغ مسئولیت اخالقی و
نهادینه سازي اخالق در
سا ز ما ن

نتایج بلوغ:
رضایت شغلی
تعهد سازمانی
رفتار شهروندي

سطح دو:
رشد مسئولیت اخالقی،
مطابقت با استانداردها

ایجاد مسئولیت اخالقی:
تدوین نظام نامه

نتایج میانی:
اشتیاق سازمانی
تعادل کار و زندگی

نتایج مقدماتی:
بهداشت روانشناختی
حمایت سازمانی

سطح یک:

شکل  )3الگوي سنجش مسئولیتپذیري اخالقی دانشگاه

با توجه به الگو ،میتوان گفت که سنجش مسئولیتپذیري اخالقی در دانشگاه تحت تأثیر
چهار عامل شناختی ،آموزشی ،سازمانی و اجتماعی قرار دارد .نقش و تأثیر هر یک از این
عوامل بر تصویر و برند دانشگاه مثبت و مستقیم بوده است .عامل شناختی از طریق سنجش
تأثیر چهار متغیر ایجاد انگیزه ،تقویت اعتمادبهنفس ،خالقیت در حل مسئله و ریسکپذیري
موردبررسی قرارگرفته و اثر مثبت خود را بر تصویر دانشگاه با مقدار ( ).۵۶9و بر عامل آموزشی
با مقدار ( ).۶93نشان داد .عامل آموزشی از طریق سنجش تأثیر چهار متغیر کیفیت آموزش،
تفکر بینرشتهاي و مهارت نرمافزاري اثر مثبت خود را بر تصویر دانشگاه با مقدار ( ).۷۶2و
عامل سازمانی با مقدار ( ).۷03نشان داد .عامل سازمانی از طریق سنجش تأثیر متغیرهاي
مدرک تحصیلی ،شناخت بازار کار و کسب تجربهي شغلی اثر خود را بر تصویر دانشگاه و عامل
اجتماعی با مقدار ( ).۵۶9نشان داد .این بررسی بیانگر این مسئله است که الگوي سنجش
مسئولیتپذیري اخالقی دانشگاه از یک فرایند چهار عاملی تأثیر پذیرفته است .این عوامل
بهصورت خطی و اثر انباشتی ،نقش مثبت و معنادار خود را بر تصویر درونی و بیرونی دانشگاه
ایفا کرده و زمینههاي اشتغال دانشآموختگان را فراهم کرده است .بعالوه ،بر اساس مدلهاي
مسئولیتپذیري اجتماعی ،سطوح سازمان در انجام مسئولیت اجتماعی به سه دستهي سطح
یک (ایجاد مسئولیت) ،سطح دو (رشد مسئولیت و سطح سه (بلوغ مسئولیت) همراستا با عوامل
چهارگانهي موردسنجش در الگو قرار گرفت .درنهایت با همراستا سازي اقدامات شناختی،
آموزشی ،سازمانی و اجتماعی دانشگاه با سطوح سهگانهي مسئولیت اجتماعی ،سه دسته نتایج
مرحلهاي به دست آمد .بهعبارتدیگر حاصل اثر شناختی و ایجاد زمینههاي مسئولیت اخالقی
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در دانشگاه به بهداشت روانشناختی و حمایت سازمانی منابع انسانی از برنامههاي دانشگاه را
به دنبال دارد .در مرحلهي دوم ،همراستا شدن تأثیر آموزشی و سازمانی با رشد مسئولیت
اخالقی در دانشگاه نتایجی چون تعادل کار و زندگی و اشتیاق سازمانی را به دنبال دارد .در
مرحلهي سوم ،همراستا شدن تأثیر سازمانی و اجتماعی با بلوغ مسئولیت نتایجی چون تعهد
سازمانی ،رضایت شغلی و رفتار شهروندي منابع انسانی دانشگاه را به دنبال خواهد داشت.
بدیهی است همراستا شدن این عوامل با عملکردها و نتایج ،باعث ایجاد یکپارچگی در راهبردها
و برنامه دانشگاه گردیده و اشتغالزایی بیشتر دانشآموختگان را در سطح جامعه فراهم
مینماید.
نتیجهگیری
توجه به مسئولیت اجتماعی بهطور اعم و مسئولیت اخالقی بهطور اخص ،همواره یکی از
چالشهاي مهم در سازمانهاي دولتی و خصوصی بوده است .تغییر رویکردهاي مدیریت به
سمت فراتر رفتن از انجام صرف وظایف و حرکت بهسوي رفتار شهروندي سازمانی در پرتو
رعایت مسئولیت اخالقی ،ایجاب میکند که نظام مسئولیت اخالقی در سازمانهاي دانشگاهی
نیز جدي گرفته شود .با توجه به اینکه مقولهي مسئولیت اجتماعی و ارتقاي اخالق حرفهاي
یکی از اهداف سهگانهي دانشگاه تهران در سومین برنامهي راهبردي بوده است ،ضروري
است که ضمن مطالعهي ابعاد و زوایاي این موضوع مهم ،گامی در جهت تحقق ارتقاي اخالق
و مسئولیتپذیري اجتماعی در دانشگاه برداشته شود .بنابراین در پژوهش حاضر سعی گردیده
با الهام از مبانی نظري اخالق حرفهاي و مسئولیت اجتماعی ،مدلهاي مسئولیتپذیري و با
الگو گرفتن از پیشینهي تجربی در ابعاد داخلی و خارجی ،چارچوب مفهومی تحقیق ارائه شود.
همانطور که گفته شد ،دانشگاه در مسیر تدوین و پیادهسازي استراتژي مسئولیت اخالقی در
رابطهي تنگاتنگ با عناصر کلیدي خود (اساتید ،کارکنان ،دانشجویان و دانشآموختگان) است.
تدوین و پیادهسازي این استراتژي ،مستلزم ارائهي الگویی براي سنجش مسئولیتپذیري
اخالقی است تا نقش عوامل گوناگون در تحقق این استراتژي مشخص شود .بنابراین الگوي
موردتوجه درزمینهي مسئولیت اخالقی ،الگوي مبتنی بر تأثیرگذاري است که از منظر
کسبوکار موردتوجه قرارگرفته است .یکی از مهمترین زمینههاي این الگو در کنار توجه به
شاخصهاي آموزشی و پژوهشی ،توجه به شاخصهاي اشتغال پذیري دانشآموختگان دانشگاه
است .ضروري است برنامههاي آموزشی و پژوهشی و پشتیبانی در جهتی برنامهریزي شود که
حداکثر اشتغال را براي دانشآموختگان فراهم کند .حرکت دانشگاه در مسیر اشتغالزایی براي
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دانشجویان و دانشآموختگان از طریق سنجش تأثیرات شناختی ،سازمانی ،آموزشی و اجتماعی
بهعنوان شاخص مهم مسئولیتپذیري موردتوجه این پژوهش قرار گرفته است .دانشگاهها
باعث چهار نوع تأثیر (شناختی ،آموزشی ،سازمانی و اجتماعی) بر دانشآموختگان میشوند .این
تأثیرات بهعنوان متغیرهاي مستقل موردسنجش قرارگرفتهاند .کارول ،در مطالعهاي که با عنوان
هرم مسئولیت اجتماعی منتشر شد ،براي سازمان چهار دسته مسئولیت اجتماعی قائل شده
است .به تعبیر دیگر ،او مسئولیت اجتماعی را برآیند چهار مؤلفه میداند .نیازهاي اقتصادي،
رعایت قوانین و مقررات عمومی ،رعایت اخالق کسبوکار و مسئولیتهاي بشردوستانه .در
مورد اول ،سازمانها موظفاند نیازهاي اقتصادي جامعه را برآورند و کاالها و خدمات موردنیاز
آن را تأمین کنند و انواع گروههاي مردم را از فرآیند کار بهرهمند سازند .در مورد دوم ،آنها
وظیفهدارند به بهداشت و ایمنی کارکنان و مصرفکنندگان خود توجه کنند و مرتکب تبعیض
قومی ،جنسی و طبقاتی نشوند .سومین مؤلفهي مسئولیت ،اخالق کسبوکار است .در این
قلمرو اصولی چون صداقت ،انصاف و احترام جا دارد .چهارمین مؤلفه ،مسئولیتهاي
بشردوستانه است .تعبیر دیگر کارول از این مؤلفه ،شهروند خوب بودن است ،یعنی مشارکت
بنگاه در انواع فعالیتهایی که معضالت جامعه را فرو کاهد و کیفیت زندگانی آن را بهبود
بخشد .فرض اساسی کارول این است که در سازمان ،هر اندازه از سطح نیازهاي اقتصادي به
سمت مسؤولیتهاي بشردوستانه حرکت کنیم ،احساس مسئولیت اجتماعی میان کارکنان
بیشتر میشود .در این پژوهش ،تأثیر عوامل چهارگانه (شناختی ،سازمانی ،آموزشی و اجتماعی)
بر تصویر درونی و بیرونی دانشگاه مورد آزمون قرار گرفت .در آزمون رابطهي تصویر دانشگاه
و ویژگیهاي شناختی دانشآموختگان ،مقدار ضریب همبستگی ( )R= .۵۶9نشان میدهد که
همبستگی بین این دو متغیر مثبت و مقدار ضریب به یک نزدیک است بنابراین همبستگی
قوي وجود دارد .مقدار ضریب ( ،) R2= .۴9۵نشان میدهد که متغیر مستقل (تأثیر شناختی)
واریانس متغیر وابسته (تصویر دانشگاه) را تبیین میکند .خطاي استاندارد (،)STD= 1.۶۸
نشاندهندهي میزان قدرت پیشبینی معادلهي رگرسیون است .نتایج آزمون ( )Fو مقدار ضریب
بتا نشان میدهد که سهم نسبی متغیر مستقل .۵۶9 ،مقدار تغییرات متغیر وابسته را تبیین
میکند .یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در ویژگیهاي شناختی ،تصویر دانشگاه به مقدار
 .۵۶9انحراف استاندارد بهبود مییابد .تأثیرات شناختی دانشآموختگان ،در پیشبینی تصویر
دانشگاه نقش و تأثیر بیشتري دارد .در آزمون رابطهي تصویر دانشگاه و ویژگیهاي سازمانی،
مقدار ضریب همبستگی ( )R= .۷22نشان میدهد که همبستگی بین این دو متغیر مثبت و
مقدار ضریب به یک نزدیک است بنابراین همبستگی قوي وجود دارد .مقدار ضریب (= .۵21
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 ،)R2نشان میدهد که متغیر مستقل (تأثیر سازمانی) تا حد زیادي واریانس متغیر وابسته
(تصویر دانشگاه) را تبیین میکند .خطاي استاندارد ( ،)STD= 2.2۷نشاندهندهي میزان قدرت
پیشبینی معادلهي رگرسیون است .نتایج آزمون ( )Fو مقدار ضریب بتا نشان میدهد که سهم
نسبی متغیر مستقل  .۷22مقدار تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکند؛ یعنی با افزایش یک
انحراف استاندارد ویژگیهاي سازمانی دانشآموختگان ،تصویر دانشگاه به مقدار  .۷22انحراف
استاندارد بهبود مییابد؛ بنابراین تأثیرات سازمانی ،در پیشبینی تصویر دانشگاه نقش و تأثیر
زیادي دارد .در آزمون رابطهي تأثیر تصویر دانشگاه و ویژگیهاي آموزشی افراد ،مقدار ضریب
همبستگی ( )R= .۷۶2نشان میدهد که همبستگی بین این دو متغیر مثبت و مقدار ضریب به
یک نزدیک است بنابراین همبستگی قوي وجود دارد .مقدار ضریب ( ،)R2= .۵۸1نشان میدهد
که متغیر مستقل (تأثیر آموزشی) تا حد زیادي واریانس متغیر وابسته (تصویر دانشگاه) را تبیین
میکند .خطاي استاندارد ( ،)STD= 1.۶0نشاندهندهي میزان قدرت پیشبینی معادلهي
رگرسیون است .نتایج آزمون ( )Fو مقدار ضریب بتا نشان میدهد که سهم نسبی متغیر مستقل،
 .۷۶2مقدار تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکند؛ یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در
ویژگیهاي آموزشی دانشآموختگان ،تصویر دانشگاه به مقدار  .۷۶2انحراف استاندارد بهبود
مییابد؛ بنابراین تأثیرات آموزشی در پیشبینی تصویر دانشگاه نقش و تأثیر زیادي دارد .در
آزمون رابطهي تأثیر تصویر دانشگاه و ویژگیهاي اجتماعی افراد ،مقدار ضریب همبستگی
( )R= .۴۶2نشان میدهد که همبستگی بین این دو متغیر مثبت و مقدار ضریب به یک نزدیک
است بنابراین همبستگی قوي وجود دارد .مقدار ضریب ( ،)R2= .21۴نشان میدهد که متغیر
مستقل (تأثیر اجتماعی) تا حد زیادي واریانس متغیر وابسته (تصویر دانشگاه) را تبیین میکند.
خطاي استاندارد ( ،)STD= 2.00نشاندهندهي میزان قدرت پیشبینی معادلهي رگرسیون
است .نتایج آزمون ( )Fو مقدار ضریب بتا نشان میدهد که سهم نسبی متغیر مستقل.۴۶2 ،
مقدار تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکند؛ یعنی با افزایش یک انحراف استاندارد در
ویژگیهاي اجتماعی دانشآموختگان ،تصویر دانشگاه به مقدار  .۴۶2انحراف استاندارد بهبود
مییابد؛ بنابراین تأثیرات اجتماعی در پیشبینی تصویر دانشگاه نقش و تأثیر زیادي دارد.
بنابراین بامالحظهي آزمون رگرسیون خطی و چند متغیره میتوان برحسب آزمون بتا میزان
اثرگذاري و پیشبینی متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل را تبیین نمود .بر اساس نتایج،
تأثیرات آموزشی دانشگاه ،تأثیرات سازمانی ،تأثیرات شناختی و اثرات اجتماعی به ترتیب
بیشترین میزان تأثیر را بر تصویر دانشگاه در بعد درونی و بیرون سازمان داشتهاند .میتوان
نتیجه گرفت که چهار عامل شناختی ،آموزشی ،سازمانی و اجتماعی در ارائهي تصویر مناسب
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و مثبت از دانشگاه ،نقش کلیدي دارد .در این میان عامل آموزشی بیشترین تأثیر را در ارائه
تصویر مثبت ایفا میکند.
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اولویتبندي رفتار مدیران در تقویت رفتار فرانقش کارکنان .فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی۵ ،
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شفایی بامچلو ،طاهره و قراملکی ،احد فرامرز ( .)139۶مطالعه شناخت وضعیت موجود مسئولیت
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