
 

های ی موردی دانشگاهبال بحران کرونا: مطالعهها در قمسئولیت اجتماعی دانشگاه

 (المنافعمشترک)کشورهای مستقل  CISمنطقه 

 2و پریسا صبری 1نژاد*احسان رسولی

 چکیده

به یکی از موضوعات مهم کشورهای جهان  شدن چالش برخورد با آنبحران کرونا و جهانی

-تبدیل شده است. اثرات مختلف وجود این بیماری در جامعه و بر سطح کیفیت آموزش دانشگاه

ها شده است. در این مقاله با ی مسئولیت اجتماعی دانشگاهمسئلهها، منجر به توجه بیشتر به 

با استفاده از  المنافعمشترک مستقلی کشورهای های برتر منطقهی موردی دانشگاهمطالعه

ها در قبال بحران کرونا پرداخته به بررسی مسئولیت اجتماعی دانشگاه ،کیفیروش تحقیق 

المنافع های برتر در کشورهای مستقل مشترکدهد که بیشتر دانشگاهشود. نتایج نشان میمی

، سعی در افزایش (NUSR)ها با تعریف معیارها و ابعاد مختلف مسئولیت نوین اجتماعی دانشگاه

نتایج  بر اساساند. ی مردم با اثرات منفی این بیماری داشتهها در مبارزهنقش مثبت دانشگاه

 NUSRهای کشور ایران نیز به بررسی مفهوم نوین شود که دانشگاهپیشنهاد می آمدهدستبه

ی خود را در سطح جامعه در دوران کرونا و دوران پسا کرونا پرداخته تا بتوانند مسئولیت اجتماع

 بهبود ببخشند.

 فرینی دانشگاه در جامعه، کشورهای مستقلآمسئولیت اجتماعی دانشگاه، نقش :هایدواژهکل

 المنافعمشترک
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 مقدمه

شئگاه سئئولیت اجتماعی دان سئئلهم شئگاهها م سئطح جهان با آن ای جهانی بوده و تمام دان ها در 

سئئله  سئتند. توجه به این م شئگاه عنوانبهروبرو ه ر روزافزون د طوربهها کارکردی جدید در دان

سئئت ضئئو ، اما به نظر می؛ حال افزایش ا سئئد علیر م بدیهی بودن این مو مطالعات  تاکنونر

سئئی و طراحی راهمحدود سئئئولیتی برای برر سئئازماهای م سئئاختار  نی پذیری اجتماعی در 

شئئئگاهی و انعکاس ارزش یجامعه سئئئت.دان صئئئورت گرفته ا  ها و هنجارهای مربوط به آن 

سئئتیابی ب سئئعههمچنین جهت د شئئگاه تنهانهی پایدار، ه تو سئئئولیت دان ها باید تمام ابعاد م

 یپوشش دهند، بلکه افراد نیز وظایفی در قبال جامعه یخوببهاجتماعی خود در قبال جامعه را 

گرفتن اولویت پایدار نیازمند در نظر  یارند. به بیانی دیگر اجرای اصئول توسئعهخود به عهده د

سئئئئولیئتتمئام منئافع و هزینئه سئئئلهئای اجتمئاعی و همچنین م بئاط بئا هئا در ارتپئذیری میئان ن

سئت از منابع می سئتفاده در سئلا سئعه یطورکلبه(. 1992، 1شئود ممیک سئئولیت اجتماعی  یتو م

های اجتماعی در راهبرد کلی یتمسئئولورود اصئول  موازاتبهسئیه در سئیسئتم آموزش عالی رو

سئرمایهشئرکت شئگاههای اجتماعی که منافع بلندگذاریها و انتقال تدریجی آن به  ها مدت دان

سئت. و جامعه را برآورده می شئگاشگزار هرسئالهکند، گسئترش یافته ا ها در ههای اجتماعی دان

شئر میهای جامعهها و پروژهبینی برنامهارتباط با کارکرد و پیش شئود. اولین گزارش محور منت

منتشئر شئد. در در بخش اقتصئاد و خدمات  دولتی والدی واسئتوکنیز توسئ  دانشئگاه  یرمالی 

 مؤسئسئاتعملی وارد سئیسئتم اجرایی بسئیاری از  طوربه منتشئرشئدههای حال حاضئر نیز گزارش

سئئیه آمو بحث اثرات کرونا بر  (.37، 2013، 2سئئاوینوو و کاندراتیوام شئئوندیمزش عالی رو

ضئئئعیت فعلی جنبه سئئئی و اجتماعی به دلیل جدید بودن و و سئئئیا صئئئادی،  های مختلف اقت

صئئئد اثرات مختلف این بیمئاری، مهم و  شئئئورهئای دنیئا در ارتبئاط بئا مئدیریئت و ر  توجئهقئابئلک

صئئلی از انجام این پژوهش، مطالعه سئئت. لذا هدو ا ضئئعیت،  یا راهکارها و نتایج عملکرد و
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شئئگاه شئئیو  این دان سئئت. بیماری در جامعه از نقطهها در ارتباط با  سئئئولیت اجتماعی ا نظر م

شئئئنهاد سئئئتی و مدیریتی مفیدی را مینتایج این تحقیق پی سئئئیا ی تواند در اختیار بدنههای 

شئیخ  شئور ایران علیم شئگاهدر حوزه الخصئو گذاران ک چنین، انتخاب قرار دهد. هم ی دان

این تحقیق، به دلیل نزدیکی  یالعهموردمطکشئور  عنوانبهالمنافع کشئورهای مسئتقل مشئترک

تر به وضئعیت کشئور ایران تر و واقعیتواند نتایج عینیرافیایی، فرهنگ و تاریخ مشئترک میجغ

شئد. شئته با شئرای  بحران جهانی  اکنونهم را دا شئدهابا توجه به  سئ  ویروس کرونا و  یجاد تو

شئئرای   سئئئولیت اجتماعی آموزش عالی در قبال این  شئئده، با مطالعهیااهمیت نقش م ی جاد

 توانیم (CIS) المنافعمشترکآموزش عالی کشورهای مستقل  مؤسساتها و عملکرد دانشگاه

شئگاهی این کشئورها را  یاجرای مسئئولیت اجتماعی جامعه ینحوه قرار داد و  یموردبررسئدان

ن پژوهش از ای شئدهحاصئلنتایج  در این امر را ارزیابی کرد. بدیهی اسئت هاآندرصئد موفقیت 

عئهمی جئام مئاعی  یئت اجت سئئئئول بئه اجرا درآوردن م مئدلی مفهومی برای  نئد در طراحی   یتوا

شئئگاهی در  سئئاتدان سئئ ربیات مفیدی را در اختیار آموزش عالی ایران کاربردی بوده و تج مؤ

سئئاتهای ریزان اهداو و راهبردبرنامه سئئ سئئازمانی اجتماعی قرار  عنوانبهآموزش عالی  مؤ

سئخ به پرسئششئدهعنوانبا توجه به هدو تحقیق دهد.  صئلی زیر ، این مقاله به دنبال پا های ا

 خواهد بود.

 زابرونهای ناشئی از شئوک برخورد با آسئی علمی همچون دانشئگاه در  یالف. رویکرد جامعه

شئترکهمچ سئتقل م شئورهای م سئت ون کرونا در ک فهوم . اهمیت مب المنافع چگونه بوده ا

شئگاه سئئولیت اجتماعی در دان شئترکم سئتقل م شئورهای م المنافع در دوران کرونا چه های ک

شئود. ذکر می مسئئلهصئورت اسئت که ابتدا بیان ینبددر ادامه، سئاختار مقاله  اندازه بوده اسئت 

ضئئو  و روش تحقیق عنوان می سئئ ا شئئوند و در بخش بعد به یافتهسئئ ا ادبیات مو ها و 

 گیری پژوهش پرداخته خواهد شد.نتیجه

 ادبیات پژوهش

سئئئازمئانی  سئئئئولیئت اجتمئاعی  هئای مهم در راهبردیکی از اهئداو و  عنوانبئهامروزه مفهوم م

سئئازمانحوزه سئئومت و رفاه جامعه ی مدیریتی  سئئتای کمب به  های بزرگ و جهانی در را
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 یتوسئعه پی در و میودی 1950 یدهه اواسئ  از که ممفهوقرار گرفته اسئت. این  موردتوجه

 خود توجه کانون را شئرکت از خارج مسئالل گردید، مطرح جوامع در نیاز ایجاد و وکارهاکسئ 

سئتجوی در و داده قرار سئیرهای یافتن ج سئتبود سئازمان فعالیت جهت ناب م شئافعی و م ه ا

سئیاسئتورود دیدگاه (. از طرفی7، 1392عزیزی،  آموزش عالی و همچنین  هایهای نوین به 

صئئاد، جامعه و  یگذاری جامعهافزایش اثر سئئعه پایدار مبنی بر اقت شئئگاهی بر محورهای تو دان

سئئت، منجر به ایجاد تغییر و تحولیمحی  شئئگاهدر هدو زی سئئئوالنه عمل گذاری دان ها و م

صئئو  در مواقع بحران ت سئئ  جامعهکردن در قبال جامعه بخ سئئت.  یو شئئده ا شئئگاهی  دان

 عنوانبهتوسئعه حالبخصئو  در کشئورهای در ها و مراکز آموزش عالیاهمیت نقش دانشئگاه

سئازمان در سئعه یب  سئده اخیر تو شئمقابلی ملی طی  شئچ سئت.  یپو ی جهانی هااجوسنی

 1998جهانی آموزش عالی که در سئال  اجوسمثال،  طوربههای گذشئته طی دهه برگزارشئده

جهانی آموزش عالی  اجوسیونسئکو در پی  یو ابو یه برگزار شئدتوسئ  یونسئکو در پاریا 

شئئگاه 2009سئئال  سئئال و یا گردهمایی دان شئئریح اهمیت  منظوربه 2004های اروپایی در  ت

سئئولیت شئگاهم سئتره ییتنهابهها، هر یب پذیری اجتماعی در دان ن مفهوم را ای یاهمیت و گ

سئئئازمئانی ییازآنجئاد. کنئیئد میتئالدر جهئان  در جئامعئه دارد و بئه میزان همین  یراتیتئثثکئه هر 

به موضوعی محوری در  1باید مسئول و پاسخگو باشد، مسئولیت اجتماعی دانشگاهی یراتتثث

سئئت. سئئازمان شئئده ا سئئئولیتهای مربوط به آموزش عالی تبدیل  سئئاس مفهوم م پذیری بر ا

سئئازماناجتماع شئئخا  حقیقی ی،  سئئوب  عنوانبهها نیز مانند دیگر ا ضئئوی از جامعه مح ع

سئئتند. به شئئوندیم سئئئول ه ضئئا در قبال محی  پیرامون خود م سئئایر اع همین دلیل  و مانند 

سئئازمان سئئت که  سئئته ا صئئادی و اجتماعی خود، ارتقای شئئای ها عووه بر انجام وظایف اقت

سئئتاندارهای زندگی افراد جامعه را نی سئئتور کار خود قرار دهند مآلوچناا  (.612، 2010، 2ز در د

خدمات آموزشئی و پژوهشئی ها تنها در فراهم آوردن توان گفت وظایف دانشئگاهی میطورکلبه
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صئه نمی سئئخو شئامل پرورش هویت افراد م شئور خود  تنهانهپذیر ولیتگردد بلکه  در برابر ک

شئئورهای جهان نیز می بلکه در سئئایر ک سئئولیوانگردبرابر  سئئعه (.2003، 1د م مفهوم  یتو

شئرکت سئئولیت اجتماعی   هاشئرکت یاجتماع یوظیفهبا مفهوم  1970 یاز دهه (CSR) هام

شئد  مانند عملکرد  1980 یدر دهه یگرید یفتعار( 2007م 2ی کوچرنبه گفتهسئ ا و آ از 

سئتسئ ،(CSP) هاشئرکت یاجتماع پیدا  ینفعانذ یریتمد ییه، اخوق تجارت و نظریعموم یا

شئرکت هاشئرکت یعملکرد اجتماعی مفهوم ایده .کرد سئت که  ها دارای وظایف در این امر ا

شئند.  شئته با سئخ منطقی دا سئتند تا در قبال نیازهای جامعه پا سئتند و موظف ه مب اخوقی ه

سئئئ یلیئامزو شئئئان ینفعانذ یریتمد ییهنظردر ارتباط با  (2001م 3یگلو   ینا اندکرده خاطرن

سئئترده یفطید بر این امر دارد که تثک یهنظر سئئازمان ینفعانیاز ذ یاگ  یازهایبه ن یدها باکه 

سئخ دهند هاآن سئا پا سئازمان اندشئدهییشئنا سئهامداران  یازهایفق  به ن ینکها یجابهها و 

سئئئتندب رداز سئئئئول ه ، 4های گرین پی رطبق گزارش .ند در قبال نیازهای این ذینفعان نیز م

و  یاجتماع یهاها د د هموج  آن شرکتاست که به یمفهومها لیت اجتماعی شئرکتمسئئو

سئتز  صئورت داوطلبانهبه ینفعانذ دیگربا شئان و تعامل یتجار یاتعمل یررا درگ خود یطیمحی

شئئت که در این مورد  (2008م 5گابرمن. کنندیم شئئرکتاظهار دا سئئئولیت اجتماعی  از  هام

شئئئتر شئئئرکئت یئبداوطلبئانئه  یهئایئتفعئال مئدت بر کوتئاه یدر معرض خطر عوارض جئانب بی

شئکبلندتقویت ارزش اما با انتظار  یسئودآور سئهامدار ت سئت یلمدت  هر دو  حالینباا. شئده ا

سئئد،یماقدامات داوطلبانه که بحث به یهنگام یفتعر مرور  .یرندقرار گ موردانتقاد توانندیم ر

سئئولیت  ضئیح مفهوم م شئتر بر تو شئگران بی سئت که پژوه شئین حاکی از آن ا برخی تعاریف پی

اسئاسئی در این مورد  سئؤالاند اما ها از منظر یب سئازمان تجاری تمرکز کردهاجتماعی شئرکت

سئئئولیت اجتماعی یب  شئئرکت و م سئئئولیت اجتماعی یب  سئئت که چه ارتباطی میان م این ا
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شئگاه وجود دارد  در شئگاهاتحادیه 2009سئال  دان سئئولیت اجتماعی دان  اجوسها اولین ی م

را برگزار کردند تا به بررسئی و توضئیح مفهوم جدید  1هاالمللی مسئئولیت اجتماعی دانشئگاهبین

مسئولیت اجتماعی  مفهوم (،2007م 2یزررمند ب ردازند. های عوقهاین مسئولیت برای دانشگاه

شئئگاه سئئتسئئ": کندیم یفتعر ینرا چن هادان شئئگاه یعملکرد جامعه یاخوق یفیتک یا  یدان

شئئجو ضئئایانمدان شئئ یراتتثث یریتمد یق( از طریو کارمندان ادار علمییئته ی، اع ، یآموز

سئتو ز نیروی کار، آگاهی شئدهتول یطیمحی شئگاه  ید سئ  دان با جامعه  یتعامل یدر گفتگوتو

حال برخی از محققان معتقدند توافق در مورد ینباا ."یانسئان یدارپا یتوسئعه یب یاارتق یبرا

شئئگاه سئئئولیت اجتماعی دان شئئکل به نظر میتعریفی جامع در ارتباط با م سئئد زیرا این ها م ر

شئئئهرونئد یمئدن یئتتقوی مفئاهیم مختلفی مئاننئد یرنئدهدربرگمفهوم  عملکرد ، فعئال یتعهئد و 

شئئئهروند یجاد، ایاخوق یکرد، روداوطلبانه شئئئو یمدن یحا  سئئئ  ت  ودانش آموزان  یقتو

گئاه شئئئ نئان دان لئه یکئارک مئات  یبئه ارا مئاعی خئد عئهاجت جئام قئا یئا هئاآن یمحل یبئه   یارت

سئتی مح سئتز، تعهد زی سئعه یبرا محیطیی سئت یدارپا یو جهان یمحل یتو . از موارد فوق ا

شئگاهمی سئئولیت اجتماعی دان شئامل توان نتیجه گرفت م سئئولها   تقویتو  یجادا پذیرییتم

یئت  گئاه، تقو شئئئ یئب دان خئارجی  عئان داخلی و  یئت ذینف مئدیر بئا  بئاط  رویکردی اخوقی در ارت

 یطیمحیستبه تعهد ز یقو تشو یخدمات به جامعه محل یو ارالهشهروندی و تعهد به جامعه 

 شود.می یدارپا یو توسعه

 شناسیروش

سئئئت کیفی بهره در این پژوهش از روش  شئئئده ا سئئئی و مطالعهگرفته  سئئئناد و با برر ی ا

شئئاریافته سئئ  انت شئئگاهی الکترونیکی تو سئئتقل ی برتر در منطقههادان شئئورهای م ی ک

شئترک سئنتم المنافعم شئگاه دولتی  سئیه، دان سئکو رو سئف م شئگاه لومونو سئیه، دان پترزبورگ رو

دانشئگاه گوبکین مسئکو روسئیه، دانشئگاه آسئیای مرکزی بیشئکب قرقیزسئتان، دانشئگاه دولتی 
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2 Reiser 
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سئلطان -ال شئهر نور شئگاه نظربایف  سئتان، دان شئگاه فنی تاجیک سئتان، دان فارابی آلماتی قزاق

تی تکنیب کیف اوکراین و دانشئگاه دولقزاقسئتان، دانشئگاه دولتی باکو آذربایجان، دانشئگاه پلی

 پرداخته است. هاآنگرجستان( به تحلیل محتوای اسناد 

 نتایج

مستقل های برتر کشورهای های نوین دانشگاهیتمثمورو  اندازچشممطالعه و بررسی 

پترزبورگ روسیه، مدانشگاه لومونوسف مسکو روسیه، دانشگاه دولتی سنت المنافعمشترک

زی بیشکب قرقیزستان، دانشگاه دولتی دانشگاه گوبکین مسکو روسیه، دانشگاه آسیای مرک

فارابی آلماتی قزاقستان، دانشگاه فنی تاجیکستان، دانشگاه نظربایف شهر نورسلطان -ال

تکنیب کیف اوکراین و دانشگاه دولتی قزاقستان، دانشگاه دولتی باکو آذربایجان، دانشگاه پلی

ی تحت عنوان مسئولیت نوین در دوران کرونا، مفهوم هاآندهد که بیشتر گرجستان( نشان می

-اند که به لحاظ برخی استثنالات، در تمام دانشگاهنموده ارالهرا  1(NUSR)ها اجتماعی دانشگاه

ها ورای آموزش و پژوهش در دوران کرونا به معنای حضور و فعالیت دانشگاه شدهانتخابای ه

دوستی نیز فعالیت داشته باشد. نو های اخوقی و بایست در حوزهبوده و این نهاد آموزشی می

بر ها را در دوران کرونا ی درونی و بیرونی مسئولیت اجتماعی دانشگاهعووه آنکه پوستهبه

ی بیرونی( و ساختار ای که به آن تعلق دارد مپوستهاز کرونا در درون جامعه منتجمسالل  اساس

ی درونی( تعریف نان مپوستهعلمی، دانشجویان و کارکیئتهسازمانی خود همچون اعضای 

ها در قال  مسئولیت نوین اجتماعی های عمومی این دانشگاهین برنامهترمهماند. کرده

های مختلف اجتماعی، رعایت ی اثرگذاری بیماری کرونا بر جنبهها، پژوهش در حوزهدانشگاه

توسعه و ارتقای  بهداشت شغلی کارکنان و اساتید، همکاری با نهادهای خیریه و بشردوستانه،

دانش عمومی جامعه در مورد فضای پساکرونا، در نظر گرفتن شرای  دانشجویان از مناطق 

 عنوانبهیافته، ارتقای تصویر و برند دانشگاه در ذهن مردم جامعه نیافته یا کمتر توسعهتوسعه

 
 

 

1 New University Social Responsibilities 
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جامعه است. ی اقشار های برابر آموزشی برای همهدر دوران کرونا و ایجاد فرصت هاآنحامی 

یری کارگبهها در زمان کرونا اجرا و همچنین از ابعاد مهم دیگر مسئولیت نوین اجتماعی دانشگاه

ی که حقوق دانشجویان در فضای اگونهبههای جدید آموزشی است استانداردها و چارچوب

ی آموزش مجازی و طراحی فضای حریم خصوصی اساتید و مجازی، تدوین چارچوب توسعه

ی قرار گیرد. برنامه موردتوجهازپیش یشببایست ویان در فضای مجازی آموزش میدانشج

ها در کشورهای مستقل شده در مفهوم مسئولیت نوین اجتماعی دانشگاهیفتعردیگر مشترک 

کرونا است. در این المنافع، افزایش و بهبود آگاهی افراد جامعه از فضای کرونا و پسامشترک

های ی توصیفی و تحلیلی، برگزاری نشستهاگزارشختلف علمی، مورد، نشر مقاالت م

های اصلی ها و بروشورهای علمی در رابطه با کرونا جز راهبردمجازی و طراحی اینفوگرافیب

ها تعریف شده است. اهمیت این برنامه از این این برنامه از مسئولیت نوین اجتماعی دانشگاه

ن و توهم آگاهی و  م و ترس ناشی از کرونا در سطح گیرد که آگاهی نداشتمی نشاءتمشکل 

ی رفع این مشکل برای خود ینهدرزمهای برتر یافته و دانشگاهیشافزای آن کشورها جامعه

 یهاشاخصبرخی از  یمقایسه یطورکلبهاند. ای در مسئولیت اجتماعی تعریف کردهبرنامه

کشورهای مستقل  یمنتخ  منطقه یهادانشگاهمسئولیت اجتماعی تحت کرونا در 

 آمده است. 1در جدول  المنافعمشترک

 

 در دوران کرونا هادانشگاهمسئولیت اجتماعی  یهاشاخصی برخی ( مقایسه1جدول 

 دانشگاه
دورکاری 

 کارکنان

آموزش از 

 راه دور

امتحانات 

 مجازی
 مجزای آموزش سامانه

برگزاری 

سمینارهای 

 مجازی مرتبط

دانشگاه لومونوسف 

 مسکو روسیه
 بلی بلی بلی

 بلی

www.distant.msu.ru 

 

 بسیار زیاد

http://www.distant.msu.ru/
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دانشگاه دولتی 

پترزبورگ سنت

 روسیه

 بلی بلی بلی
 بلی

https://online.spbu.ru 
 بسیار زیاد

گوبکین دانشگاه 

 مسکو روسیه

 

بلی متحت 

 دستور(

 

بلی متحت 

 دستور(

 

 بلی

 بلی

https://edu.gubkin.ru

/login/index.php 

 متوس 

دانشگاه آسیای 

مرکزی بیشکب 

 قرقیزستان

بلی متحت 

 دستور(

بلی متحت 

 دستور(
 بلی

 بلی

https://ucaelearning.

org 

 

 کم

-دانشگاه دولتی ال

فارابی آلماتی 

 قزاقستان

 بلی بلی بلی

 بلی

 

https://univer.kaznu.k

z/user/getLogin/ 

 زیاد

دانشگاه فنی 

 تاجیکستان

بلی متحت 

 دستور(

بلی متحت 

 دستور(
 کم بدون سامانه مجزا بلی

دانشگاه نظربایف 

شهر نورسلطان 

 قزاقستان

 بلی بلی بلی

 بدون سامانه مجزا
 اجرا از طریق

Moodle’s Big 
BlueButton;  Zoom; 
Qualtrics; Google 
Hangouts; Adobe 
Connect; Active 

Presenter; Audacity; 
narrated PowerPoints; 
online journals and e-

books 

 بسیار زیاد
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دانشگاه دولتی باکو 

 آذربایجان

بلی متحت 

 دستور(

بلی متحت 

 دستور(
 کم بدون سامانه مجزا بلی

تکنیب دانشگاه پلی

 کیف اوکراین

بلی متحت 

 دستور(

بلی متحت 

 دستور(
 کم بدون سامانه مجزا بلی

دانشگاه دولتی 

 گرجستان
   

بلی مآموزش به سه طریق 

B,F, O) 

B: Belnded Learning 

F: Face to Face 

O: Online 

https://paws.gsu.edu

/student-resources/ 

 زیاد

 گیرینتیجه

، تحوالت بنیادین و فراوانی در تمام نهادهای آموزشی و پژوهشی بحران جهانی و فراگیر کرونا

 عنوانبهایجاد کرده است و یا در آینده این تحوالت به شکل دیگری رخ خواهند داد. دانشگاه 

 موردتوجهاز کرونا را  گرفتهنشئتهای بایست د د هیب نهاد آموزشی مشترک با جامعه می

تماعی خود به آن توجه کند. در این مقاله سعی شد تا این قرار داده و در سیاست مسئولیت اج

قرار گیرد و مشخص  موردتوجهالمنافع دانشگاه برتر کشورهای مستقل مشترک 10مهم در 

ها در قبال ها مفهومی تحت عنوان مسئولیت نوین اجتماعی دانشگاهشد که بیشتر این دانشگاه

و اصوح سطح  بهبود هایی همچونسیاست، برنامهاند و ذیل این قرار داده موردتوجهکرونا را 

ی بهبود ساختار و چارچوب آموزش مجازی و کرونا، برنامهآگاهی افراد از کرونا و فضای پسا

های های عمومی در جهت کاهش اثرات منفی اجتماعی کرونا را جزو اولویتاجرای برنامه

های برتر لذا مشخص است که دانشگاهاند. سیاست مسئولیت نوین اجتماعی خود قرار داده

ی تفکر مسئولیت اجتماعی در نهاد ساز یانجرالمنافع به دنبال کشورهای مستقل مشترک

ها و باشند و مطالعه و رصد وضعیت موجود، تهدیدآموزش در دوران کرونا و پساکرونا می

https://paws.gsu.edu/student-resources/
https://paws.gsu.edu/student-resources/
https://paws.gsu.edu/student-resources/
https://paws.gsu.edu/student-resources/
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از اهمیت باالیی  هاآنی مطلوب جامعه در فضای پساکرونا برای ها و عزیمت به آیندهفرصت

، پایش زمانهمبسترهای دیجیتال دانشگاهی همچون مگفتمان  یتوسعهبرخوردار شده است. 

دانشگاه و ...( از موارد  تارنمایکرونای دانشجویان، ایجاد بخش مجزای کرونا در  یادوره

خش برای مثال ایجاد ب در این پژوهش بوده است. یموردبررس یهادانشگاه بیشترموجود در 

کرونا( در  آزمایشرایگان  نامثبتانجام  آمارها و یرساناطو مجزای مربوط به کرونا مجهت 

نشان از اهمیت سومتی دانشجویان و جامعه برای این دانشگاه  1دانشگاه دولتی گرجستان

رفت از چالش توان به این نکته اشاره داشت که یب کشور برای برونمی درمجمو  دارد.

ای که ی بیرونی خود یعنی در جامعهها در پوستهدانشگاه مؤثرتراجتماعی کرونا نیازمند حضور 

ها در این زمینه حضور بیشتر و کاراتر داشته باشند، به آن تعلق دارند، است. هر چه دانشگاه

سیده و لذا ی فضای فعلی بیماری کرونا و فضای پساکرونا رینهدرزمجامعه به آگاهی بیشتر 

های از این چالش خارج خواهد شد. در کشور ایران نیز با توجه به وسعت نگرش دانشگاه ترآسان

کشور به مسالل اجتماعی و چالش مزمن کرونا، تکلیف مهمی بر دوش نهاد دانشگاهی وجود 

الخصو  در وضعیت دارد و همانا این تکلیف، مسئولیت اجتماعی است و نباید از آن علی

 ش کرونا  افل شد.چال
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