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چکیده
بحران کرونا و جهانیشدن چالش برخورد با آن به یکی از موضوعات مهم کشورهای جهان
تبدیل شده است .اثرات مختلف وجود این بیماری در جامعه و بر سطح کیفیت آموزش دانشگاه-
ها ،منجر به توجه بیشتر به مسئلهی مسئولیت اجتماعی دانشگاهها شده است .در این مقاله با
مطالعهی موردی دانشگاههای برتر منطقهی کشورهای مستقل مشترکالمنافع با استفاده از
روش تحقیق کیفی ،به بررسی مسئولیت اجتماعی دانشگاهها در قبال بحران کرونا پرداخته
میشود .نتایج نشان میدهد که بیشتر دانشگاههای برتر در کشورهای مستقل مشترکالمنافع
با تعریف معیارها و ابعاد مختلف مسئولیت نوین اجتماعی دانشگاهها ( ،)NUSRسعی در افزایش
نقش مثبت دانشگاهها در مبارزهی مردم با اثرات منفی این بیماری داشتهاند .بر اساس نتایج
بهدستآمده پیشنهاد میشود که دانشگاههای کشور ایران نیز به بررسی مفهوم نوین

NUSR

در دوران کرونا و دوران پسا کرونا پرداخته تا بتوانند مسئولیت اجتماعی خود را در سطح جامعه
بهبود ببخشند.
کلیدواژهها :مسئولیت اجتماعی دانشگاه ،نقشآفرینی دانشگاه در جامعه ،کشورهای مستقل
مشترکالمنافع
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مقدمه
م سئئولیت اجتماعی دان شئگاهها م سئئلهای جهانی بوده و تمام دان شئگاهها در سئطح جهان با آن
روبرو ه سئتند .توجه به این م سئئله بهعنوان کارکردی جدید در دان شئگاهها بهطور روزافزون در
حال افزایش ا سئئت؛ اما به نظر میر سئئد علیر م بدیهی بودن این مو ضئئو  ،تاکنون مطالعات
محدودی برای برر سئئی و طراحی راههای م سئئئولیتپذیری اجتماعی در سئئاختار سئئازمانی
جامعهی دان شئئگاهی و انعکاس ارزشها و هنجارهای مربوط به آن صئئورت گرفته ا سئئت.
همچنین جهت د سئئتیابی به تو سئئعهی پایدار ،نهتنها دان شئئگاهها باید تمام ابعاد م سئئئولیت
اجتماعی خود در قبال جامعه را بهخوبی پوشش دهند ،بلکه افراد نیز وظایفی در قبال جامعهی
خود به عهده دارند .به بیانی دیگر اجرای اصئول توسئعهی پایدار نیازمند در نظر گرفتن اولویت
تمئام منئافع و هزینئههئای اجتمئاعی و همچنین م سئئئولیئتپئذیری میئان ن سئئلهئا در ارتبئاط بئا
ا سئتفاده در سئت از منابع می شئود ممیک سئل .)1992 ،1بهطورکلی تو سئعهی م سئئولیت اجتماعی
در سئی سئتم آموزش عالی رو سئیه بهموازات ورود ا صئول م سئئولیتهای اجتماعی در راهبرد کلی
شئرکتها و انتقال تدریجی آن به سئرمایهگذاریهای اجتماعی که منافع بلندمدت دان شئگاهها
و جامعه را برآورده میکند ،گ سئترش یافته ا سئت .هر سئاله گزارشهای اجتماعی دان شئگاهها در
ارتباط با کارکرد و پیشبینی برنامهها و پروژههای جامعهمحور منت شئر می شئود .اولین گزارش
یرمالی نیز تو ئس دان شئگاه دولتی والدی وا سئتوک در بخش اقت صئاد و خدمات منت شئر شئد .در
حال حاضئر نیز گزارشهای منتشئرشئده بهطور عملی وارد سئیسئتم اجرایی بسئیاری از مؤسئسئات
آموزش عالی رو سئئیه می شئئوند م سئئاوینوو و کاندراتیوا .)37 ،2013 ،2بحث اثرات کرونا بر
جنبههای مختلف اقت صئئادی ،سئئیا سئئی و اجتماعی به دلیل جدید بودن و و ضئئعیت فعلی
ک شئئورهئای دنیئا در ارتبئاط بئا مئدیریئت و ر صئئد اثرات مختلف این بیمئاری ،مهم و قئابئلتوجئه
ا سئئت .لذا هدو ا صئئلی از انجام این پژوهش ،مطالعهی و ضئئعیت ،راهکارها و نتایج عملکرد
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دان شئئگاهها در ارتباط با شئئیو این بیماری در جامعه از نقطهنظر م سئئئولیت اجتماعی ا سئئت.
نتایج این تحقیق پی شئئنهادهای سئئیا سئئتی و مدیریتی مفیدی را میتواند در اختیار بدنهی
خ م شئیگذاران ک شئور ایران علیالخ صئو

در حوزهی دان شئگاه قرار دهد .همچنین ،انتخاب

کشئورهای مسئتقل مشئترکالمنافع بهعنوان کشئور موردمطالعهی این تحقیق ،به دلیل نزدیکی
جغرافیایی ،فرهنگ و تاریخ مشئترک میتواند نتایج عینیتر و واقعیتر به وضئعیت کشئور ایران
را دا شئته با شئد .هماکنون با توجه به شئرای بحران جهانی ایجاد شئده تو ئس ویروس کرونا و
اهمیت نقش م سئئئولیت اجتماعی آموزش عالی در قبال این شئئرای ایجاد شئئده ،با مطالعهی
عملکرد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشورهای مستقل مشترکالمنافع ) (CISمیتوان
نحوهی اجرای م سئئولیت اجتماعی جامعهی دان شئگاهی این ک شئورها را موردبرر سئی قرار داد و
در صئد موفقیت آنها در این امر را ارزیابی کرد .بدیهی ا سئت نتایج حا صئل شئده از این پژوهش
می توانئد در طراحی مئدلی مفهومی برای بئه اجرا درآوردن م سئئئول یئت اجت مئاعی جئام عئهی
دان شئئگاهی در مؤ سئ سئئات آموزش عالی ایران کاربردی بوده و تجربیات مفیدی را در اختیار
برنامهریزان اهداو و راهبردهای مؤ سئ سئئات آموزش عالی بهعنوان سئئازمانی اجتماعی قرار
دهد .با توجه به هدو تحقیق عنوان شئده ،این مقاله به دنبال پا سئخ به پر سئشهای ا صئلی زیر
خواهد بود.
الف .رویکرد جامعهی علمی همچون دان شئگاه در برخورد با آ سئی های نا شئی از شئوک برونزا
همچون کرونا در ک شئورهای م سئتقل م شئترکالمنافع چگونه بوده ا سئت ب .اهمیت مفهوم
م سئئولیت اجتماعی در دان شئگاههای ک شئورهای م سئتقل م شئترکالمنافع در دوران کرونا چه
اندازه بوده ا سئت در ادامه ،سئاختار مقاله بدین صئورت ا سئت که ابتدا بیان م سئئله ذکر می شئود.
سئ ا ادبیات مو ضئئو و روش تحقیق عنوان می شئئوند و در بخش بعد به یافتهها و سئ ا
نتیجهگیری پژوهش پرداخته خواهد شد.
ادبیات پژوهش
امروزه مفهوم م سئئئولیئت اجتمئاعی سئئازمئانی بئهعنوان یکی از اهئداو و راهبردهئای مهم در
حوزهی مدیریتی سئئازمانهای بزرگ و جهانی در را سئئتای کمب به سئئومت و رفاه جامعه
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موردتوجه قرار گرفته اسئت .این مفهوم که از اوا ئس دههی  1950میودی و در پی توسئعهی
ک سئ وکارها و ایجاد نیاز در جوامع مطرح گردید ،م سئالل خارج از شئرکت را کانون توجه خود
قرار داده و در ج سئتجوی یافتن م سئیرهای ناب جهت فعالیت سئازمان بوده ا سئت م شئافعی و
عزیزی .)7 ،1392 ،از طرفی ورود دیدگاههای نوین به سئیا سئتهای آموزش عالی و همچنین
افزایش اثرگذاری جامعهی دان شئئگاهی بر محورهای تو سئئعه پایدار مبنی بر اقت صئئاد ،جامعه و
محی زی سئئت ،منجر به ایجاد تغییر و تحولی در هدوگذاری دان شئئگاهها و م سئئئوالنه عمل
کردن در قبال جامعه بخ صئئو

در مواقع بحران تو سئ جامعهی دان شئئگاهی شئئده ا سئئت.

اهمیت نقش دان شئگاهها و مراکز آموزش عالی بخ صئو

در ک شئورهای درحالتو سئعه بهعنوان

یب سئازمان در تو سئعهی ملی طی سئده اخیر قابلچ شئمپو شئی نی سئت .اجوسهای جهانی
برگزارشئده طی دهههای گذشئته بهطور مثال ،اجوس جهانی آموزش عالی که در سئال 1998
تو ئس یون سئکو در پاریا برگزار شئد و ابو یهی یون سئکو در پی اجوس جهانی آموزش عالی
سئئال  2009و یا گردهمایی دان شئئگاههای اروپایی در سئئال  2004بهمنظور ت شئئریح اهمیت
م سئئولیتپذیری اجتماعی در دان شئگاهها ،هر یب بهتنهایی اهمیت و گ سئترهی این مفهوم را
در ج هئان تئالیئد میکنئد .ازآن جئایی کئه هر سئئاز مئانی تئثثیراتی در جئام عئه دارد و بئه میزان همین
تثثیرات باید مسئول و پاسخگو باشد ،مسئولیت اجتماعی دانشگاهی 1به موضوعی محوری در
سئئازمانهای مربوط به آموزش عالی تبدیل شئئده ا سئئت .بر ا سئئاس مفهوم م سئئئولیتپذیری
اجتماعی ،سئئازمانها نیز مانند دیگر ا شئئخا

حقیقی بهعنوان ع ضئئوی از جامعه مح سئئوب

می شئئوند و مانند سئئایر اع ضئئا در قبال محی پیرامون خود م سئئئول ه سئئتند .به همین دلیل
شئئای سئئته ا سئئت که سئئازمانها عووه بر انجام وظایف اقت صئئادی و اجتماعی خود ،ارتقای
ا سئئتاندارهای زندگی افراد جامعه را نیز در د سئئتور کار خود قرار دهند مآلوچنا.)612 ،2010 ،2
بهطورکلی میتوان گفت وظایف دان شئگاهها تنها در فراهم آوردن خدمات آموزشئی و پژوه شئی
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خو صئه نمیگردد بلکه شئامل پرورش هویت افراد م سئئولیتپذیر نهتنها در برابر ک شئور خود
بلکه در برابر سئئایر ک شئئورهای جهان نیز میگردد م سئئولیوان .)2003 ،1تو سئئعهی مفهوم
م سئئولیت اجتماعی شئرکتها ) (CSRاز دههی  1970با مفهوم وظیفهی اجتماعی شئرکتها
آ از شئد و سئ ا به گفتهی کوچرن 2م )2007تعاریف دیگری در دههی  1980مانند عملکرد
اجتماعی شئرکتها ) ،(CSPسئیا سئت عمومی ،اخوق تجارت و نظریهی مدیریت ذینفعان پیدا
کرد .ایدهی مفهوم عملکرد اجتماعی شئرکتها در این امر ا سئت که شئرکتها دارای وظایف
اخوقی ه سئتند و موظف ه سئتند تا در قبال نیازهای جامعه پا سئخ منطقی دا شئته با شئند .مب
ویلیئامز و سئیگل 3م )2001در ارتباط با نظریهی مدیریت ذینفعان خاطرن شئئان کردهاند این
نظریه تثکید بر این امر دارد که طیف گ سئئتردهای از ذینفعانی که سئئازمانها باید به نیازهای
آنها پا سئخ دهند شئنا سئایی شئدهاند و سئازمانها بهجای اینکه فق به نیازهای سئهامداران
ب ردازند در قبال نیازهای این ذینفعان نیز م سئئئول ه سئئتند .طبق گزارشهای گرین پی ر،4
مسئئولیت اجتماعی شئرکتها مفهومی است که بهموج آن شرکتها د د ههای اجتماعی و
زی سئتمحیطی خود را درگیر عملیات تجاری و تعامل شئان با دیگر ذینفعان به صئورت داوطلبانه
میکنند .گابرمن 5م )2008در این مورد اظهار دا شئئت که م سئئئولیت اجتماعی شئئرکتها از
ف عئالیئت هئای داوطلبئانئه یئب شئئر کئت بی شئئتر در معرض خطر عوارض جئانبی کوتئاه مئدت بر
سئودآوری اما با انتظار تقویت ارزش بلندمدت سئهامدار ت شئکیل شئده ا سئت .بااینحال هر دو
تعریف هنگامیکه بحث به اقدامات داوطلبانه میر سئئد ،میتوانند موردانتقاد قرار گیرند .مرور
برخی تعاریف پی شئین حاکی از آن ا سئت که پژوه شئگران بی شئتر بر تو ضئیح مفهوم م سئئولیت
اجتماعی شئرکتها از منظر یب سئازمان تجاری تمرکز کردهاند اما سئؤال اسئاسئی در این مورد
این ا سئئت که چه ارتباطی میان م سئئئولیت اجتماعی یب شئئرکت و م سئئئولیت اجتماعی یب
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دان شئگاه وجود دارد در سئال  2009اتحادیهی م سئئولیت اجتماعی دان شئگاهها اولین اجوس
بینالمللی م سئئولیت اجتماعی دان شئگاهها 1را برگزار کردند تا به بررسئی و توضئیح مفهوم جدید
این مسئولیت برای دانشگاههای عوقهمند ب ردازند .ریزر 2م ،)2007مفهوم مسئولیت اجتماعی
دان شئئگاهها را چنین تعریف میکند " :سئیا سئئت کیفیت اخوقی عملکرد جامعهی دان شئئگاهی
مدان شئئجویان ،اع ضئئای هیئتعلمی و کارمندان اداری) از طریق مدیریت تثثیرات آموز شئی،
آگاهی ،نیروی کار و زی سئتمحیطی تولید شئده تو ئس دان شئگاه در گفتگوی تعاملی با جامعه
برای ارتقای یب تو سئعهی پایدار ان سئانی" .بااینحال برخی از محققان معتقدند توافق در مورد
تعریفی جامع در ارتباط با م سئئئولیت اجتماعی دان شئئگاهها م شئئکل به نظر میر سئئد زیرا این
مفهوم دربرگیرنئدهی م فئاهیم مختلفی مئاننئد تقویئت مئدنی تع هئد و شئئهرونئدی ف عئال ،عملکرد
داوطلبانه ،رویکرد اخوقی ،ایجاد حا شئئهروندی مدنی تو سئ ت شئئویق دانش آموزان و
کئارک نئان دان شئ گئاهی بئه ارالئهی خئد مئات اجت مئاعی بئه جئام عئهی محلی آن هئا یئا ارت قئای
محی زی سئت ،تعهد زی سئتمحیطی برای تو سئعهی محلی و جهانی پایدار ا سئت .از موارد فوق
میتوان نتیجه گرفت م سئئولیت اجتماعی دان شئگاهها شئامل م سئئولیتپذیری ایجاد و تقویت
رویکردی اخوقی در ارت بئاط بئا مئدیر یئت ذینف عئان داخلی و خئارجی یئب دان شئ گئاه ،تقو یئت
شهروندی و تعهد به جامعه و ارالهی خدمات به جامعه محلی و تشویق به تعهد زیستمحیطی
و توسعهی پایدار میشود.
روششناسی
در این پژوهش از روش کیفی بهره گرفته شئئده ا سئئت و با برر سئئی و مطالعهی ا سئئناد
انت شئئاریافتهی الکترونیکی تو سئ دان شئئگاههای برتر در منطقهی ک شئئورهای م سئئتقل
م شئترکالمنافع م دان شئگاه لومونو سئف م سئکو رو سئیه ،دان شئگاه دولتی سئنتپترزبورگ رو سئیه،
دان شئگاه گوبکین م سئکو رو سئیه ،دان شئگاه آ سئیای مرکزی بی شئکب قرقیز سئتان ،دان شئگاه دولتی

South Valley University Strategic plan
Reiser

1
2
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ال-فارابی آلماتی قزاق سئتان ،دان شئگاه فنی تاجیک سئتان ،دان شئگاه نظربایف شئهر نور سئلطان
قزاقسئتان ،دانشئگاه دولتی باکو آذربایجان ،دانشئگاه پلیتکنیب کیف اوکراین و دانشئگاه دولتی
گرجستان) به تحلیل محتوای اسناد آنها پرداخته است.
نتایج
مطالعه و بررسی چشمانداز و مثموریتهای نوین دانشگاههای برتر کشورهای مستقل
مشترکالمنافع مدانشگاه لومونوسف مسکو روسیه ،دانشگاه دولتی سنتپترزبورگ روسیه،
دانشگاه گوبکین مسکو روسیه ،دانشگاه آسیای مرکزی بیشکب قرقیزستان ،دانشگاه دولتی
ال-فارابی آلماتی قزاقستان ،دانشگاه فنی تاجیکستان ،دانشگاه نظربایف شهر نورسلطان
قزاقستان ،دانشگاه دولتی باکو آذربایجان ،دانشگاه پلیتکنیب کیف اوکراین و دانشگاه دولتی
گرجستان) نشان میدهد که بیشتر آنها در دوران کرونا ،مفهومی تحت عنوان مسئولیت نوین
اجتماعی دانشگاهها ( 1)NUSRرا اراله نمودهاند که به لحاظ برخی استثنالات ،در تمام دانشگاه-
های انتخابشده به معنای حضور و فعالیت دانشگاهها ورای آموزش و پژوهش در دوران کرونا
بوده و این نهاد آموزشی میبایست در حوزههای اخوقی و نو دوستی نیز فعالیت داشته باشد.
بهعووه آنکه پوستهی درونی و بیرونی مسئولیت اجتماعی دانشگاهها را در دوران کرونا بر
اساس مسالل منتج از کرونا در درون جامعهای که به آن تعلق دارد مپوستهی بیرونی) و ساختار
سازمانی خود همچون اعضای هیئتعلمی ،دانشجویان و کارکنان مپوستهی درونی) تعریف
کردهاند .مهمترین برنامههای عمومی این دانشگاهها در قال

مسئولیت نوین اجتماعی

دانشگاهها ،پژوهش در حوزهی اثرگذاری بیماری کرونا بر جنبههای مختلف اجتماعی ،رعایت
بهداشت شغلی کارکنان و اساتید ،همکاری با نهادهای خیریه و بشردوستانه ،توسعه و ارتقای
دانش عمومی جامعه در مورد فضای پساکرونا ،در نظر گرفتن شرای دانشجویان از مناطق
توسعهنیافته یا کمتر توسعهیافته ،ارتقای تصویر و برند دانشگاه در ذهن مردم جامعه بهعنوان

New University Social Responsibilities
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حامی آنها در دوران کرونا و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی برای همهی اقشار جامعه است.
همچنین از ابعاد مهم دیگر مسئولیت نوین اجتماعی دانشگاهها در زمان کرونا اجرا و بهکارگیری
استانداردها و چارچوبهای جدید آموزشی است بهگونهای که حقوق دانشجویان در فضای
مجازی ،تدوین چارچوب توسعهی آموزش مجازی و طراحی فضای حریم خصوصی اساتید و
دانشجویان در فضای مجازی آموزش میبایست بیشازپیش موردتوجه قرار گیرد .برنامهی
دیگر مشترک تعریفشده در مفهوم مسئولیت نوین اجتماعی دانشگاهها در کشورهای مستقل
مشترکالمنافع ،افزایش و بهبود آگاهی افراد جامعه از فضای کرونا و پساکرونا است .در این
مورد ،نشر مقاالت مختلف علمی ،گزارشهای توصیفی و تحلیلی ،برگزاری نشستهای
مجازی و طراحی اینفوگرافیبها و بروشورهای علمی در رابطه با کرونا جز راهبردهای اصلی
این برنامه از مسئولیت نوین اجتماعی دانشگاهها تعریف شده است .اهمیت این برنامه از این
مشکل نشاءت میگیرد که آگاهی نداشتن و توهم آگاهی و م و ترس ناشی از کرونا در سطح
جامعهی آن کشورها افزایشیافته و دانشگاههای برتر درزمینهی رفع این مشکل برای خود
برنامهای در مسئولیت اجتماعی تعریف کردهاند .بهطورکلی مقایسهی برخی از شاخصهای
مسئولیت اجتماعی تحت کرونا در دانشگاههای منتخ

منطقهی کشورهای مستقل

مشترکالمنافع در جدول  1آمده است.

جدول  )1مقایسهی برخی شاخصهای مسئولیت اجتماعی دانشگاهها در دوران کرونا

دانشگاه

دورکاری

آموزش از

امتحانات

کارکنان

راه دور

مجازی

بلی

بلی

بلی

برگزاری

سامانهی آموزش مجزا

سمینارهای
مجازی مرتبط

بلی
دانشگاه لومونوسف
مسکو روسیه

www.distant.msu.ru

بسیار زیاد
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دانشگاه دولتی
سنتپترزبورگ

بلی

بلی

بلی

مسکو روسیه

دانشگاه آسیای
مرکزی بیشکب
قرقیزستان

بلی
بلی متحت

بلی متحت

دستور)

دستور)

بلی متحت

بلی متحت

دستور)

دستور)

بلی

https://edu.gubkin.ru
/login/index.php

متوس

بلی
بلی

https://ucaelearning.
org

کم

بلی

دانشگاه دولتی ال-
فارابی آلماتی

بسیار زیاد

https://online.spbu.ru

روسیه

دانشگاه گوبکین

بلی

بلی

بلی

زیاد

بلی
https://univer.kaznu.k
/z/user/getLogin

قزاقستان

دانشگاه فنی

بلی متحت

بلی متحت

تاجیکستان

دستور)

دستور)

بلی

بدون سامانه مجزا

کم

بدون سامانه مجزا
اجرا از طریق
دانشگاه نظربایف
شهر نورسلطان
قزاقستان

بلی

بلی

بلی

Moodle’s Big
;BlueButton; Zoom
Qualtrics; Google
Hangouts; Adobe
Connect; Active
;Presenter; Audacity
;narrated PowerPoints
online journals and ebooks

بسیار زیاد
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دانشگاه دولتی باکو

بلی متحت

بلی متحت

آذربایجان

دستور)

دستور)

دانشگاه پلیتکنیب

بلی متحت

بلی متحت

کیف اوکراین

دستور)

دستور)

بلی

بدون سامانه مجزا

کم

بلی

بدون سامانه مجزا

کم

بلی مآموزش به سه طریق
)B,F, O

دانشگاه دولتی
گرجستان

B: Belnded Learning
F: Face to Face

زیاد

O: Online
https://paws.gsu.edu
/student-resources/

نتیجهگیری
بحران جهانی و فراگیر کرونا ،تحوالت بنیادین و فراوانی در تمام نهادهای آموزشی و پژوهشی
ایجاد کرده است و یا در آینده این تحوالت به شکل دیگری رخ خواهند داد .دانشگاه بهعنوان
یب نهاد آموزشی مشترک با جامعه میبایست د د ههای نشئتگرفته از کرونا را موردتوجه
قرار داده و در سیاست مسئولیت اجتماعی خود به آن توجه کند .در این مقاله سعی شد تا این
مهم در  10دانشگاه برتر کشورهای مستقل مشترکالمنافع موردتوجه قرار گیرد و مشخص
شد که بیشتر این دانشگاهها مفهومی تحت عنوان مسئولیت نوین اجتماعی دانشگاهها در قبال
کرونا را موردتوجه قرار دادهاند و ذیل این سیاست ،برنامههایی همچون بهبود و اصوح سطح
آگاهی افراد از کرونا و فضای پساکرونا ،برنامهی بهبود ساختار و چارچوب آموزش مجازی و
اجرای برنامههای عمومی در جهت کاهش اثرات منفی اجتماعی کرونا را جزو اولویتهای
سیاست مسئولیت نوین اجتماعی خود قرار دادهاند .لذا مشخص است که دانشگاههای برتر
کشورهای مستقل مشترکالمنافع به دنبال جریان سازی تفکر مسئولیت اجتماعی در نهاد
آموزش در دوران کرونا و پساکرونا میباشند و مطالعه و رصد وضعیت موجود ،تهدیدها و
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فرصتها و عزیمت به آیندهی مطلوب جامعه در فضای پساکرونا برای آنها از اهمیت باالیی
برخوردار شده است .توسعهی بسترهای دیجیتال دانشگاهی همچون مگفتمان همزمان ،پایش
دورهای کرونای دانشجویان ،ایجاد بخش مجزای کرونا در تارنمای دانشگاه و  )...از موارد
موجود در بیشتر دانشگاههای موردبررسی در این پژوهش بوده است .برای مثال ایجاد بخش
مجزای مربوط به کرونا مجهت اطو رسانی آمارها و انجام ثبتنام رایگان آزمایش کرونا) در
دانشگاه دولتی گرجستان 1نشان از اهمیت سومتی دانشجویان و جامعه برای این دانشگاه
دارد .درمجمو میتوان به این نکته اشاره داشت که یب کشور برای برونرفت از چالش
اجتماعی کرونا نیازمند حضور مؤثرتر دانشگاهها در پوستهی بیرونی خود یعنی در جامعهای که
به آن تعلق دارند ،است .هر چه دانشگاهها در این زمینه حضور بیشتر و کاراتر داشته باشند،
جامعه به آگاهی بیشتر درزمینهی فضای فعلی بیماری کرونا و فضای پساکرونا رسیده و لذا
آسانتر از این چالش خارج خواهد شد .در کشور ایران نیز با توجه به وسعت نگرش دانشگاههای
کشور به مسالل اجتماعی و چالش مزمن کرونا ،تکلیف مهمی بر دوش نهاد دانشگاهی وجود
دارد و همانا این تکلیف ،مسئولیت اجتماعی است و نباید از آن علیالخصو
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