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Abstract 

Background & Purpose: The organization's attention to its social responsibilities reflects its 

ethical approach and consideration of social benefits and interests. Among the various models that 

have introduced the duties and actions of organizations in this field, the present study has explored 

the components of social responsibility from the perspective of verses and narratives and has 

introduced its implications for the universities of the Islamic society based on those verses and 

narratives. 

Methodology: This research is applied, qualitative, inductive and interpretive. In the first stage, the 

content of the relevant verses and narratives were analyzed using the content analysis method, and 

the themes of social responsibility were identified and combined. Ensuring the reliability of these 

findings was done by confirming ten academic experts in Islamic management topics who were 

selected using purposive sampling method. The presentation of relevant implications for the 

universities of the Islamic society has also been done using the unsystematic approach.  

Findings: Social responsibility from the perspective of verses and narratives is presented in the 

form of six main themes: Legal, civil-social, environmental, economic, cultural-educational and 

political responsibility. The implications related to each of these six themes for the universities of the 

Islamic society are also presented in detail. 

Conclusion: Understanding the nature of social responsibility of the organization from the 

perspective of verses and narratives is an important step in moving towards the ethical and religious 

performance of organizations in Islamic society. The implications provided in this regard can also 

provide the basis for the implementation of this important category in Islamic universities.  
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 براي هايي داللت :روايات و ديدگاه آيات از سازمان اجتماعي كاوي مسئوليت مضمون
  اسالمي جامعه هاي دانشگاه
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  چكيده
در . كننده رويكرد اخالقي آن و در نظر داشتن منافع و مصالح اجتمـاعي اسـت   هاي اجتماعي، نمايان توجه سازمان به مسئوليت :هدفزمينه و 

دهنـده   تشـكيل  هاي اند، پژوهش حاضر به واكاوي مؤلفه ها در اين زمينه را معرفي كرده هاي سازمان ها و اقدام ميان الگوهاي مختلفي كه وظيفه
  .هاي جامعه اسالمي معرفي كرده است دانشگاه را براي آن هاي روايات پرداخته و بر اين اساس، داللت و آيات ديدگاه ازاجتماعي  مسئوليت
بـا اسـتفاده از روش تحليـل مضـمون،      در مرحله نخست اجراي پژوهش، براي. پژوهش كاربردي، كيفي، استقرايي و تفسيري است اين: روش

مباحـث مـديريت    و دانشـگاهي خبـره   10 .دهنده مسئوليت اجتمـاعي شناسـايي و تلفيـق شـدند     تشكيلمضامين مرتبط تحليل و  آيات و روايات
مـرتبط  هـاي   داللـت ارائه . ها را تأييد كردند اين يافته اطمينان از اعتمادپذيري گيري هدفمند انتخاب شدند، كه با استفاده از روش نمونه اسالمي

  .با استفاده از رويكرد برايشي انجام شدنيز هاي جامعه اسالمي  دانشگاهبراي 

مـدني ـ    قـانوني،  مسـئوليت : انـد از  شش مضمون اصـلي بيـان شـد كـه عبـارت      قالب روايات در و آيات ديدگاه از اجتماعي مسئوليت: ها يافته
مضـمون، بـراي   هـاي مـرتبط بـا هـر يـك از ايـن شـش         همچنين، داللـت . سياسي و فرهنگي ـ آموزشي  اقتصادي، محيطي، زيست اجتماعي،
  .به تفصيل ارائه شد هاي جامعه اسالمي دانشگاه

سـوي عملكـرد    روايـات، گـامي مهـم، در راسـتاي حركـت بـه       و آيـات  ديـدگاه  از اجتمـاعي سـازمان   شناخت ماهيت مسئوليت: گيري نتيجه
سازي اين مقولـه مهـم را در    تواند زمينه عملياتي ميهاي ارائه شده نيز  داللت. رود ها در جامعه اسالمي به شمار مي مدارانه و ديني سازمان اخالق
  .هاي اسالمي فراهم سازد دانشگاه

  
  هاي جامعه اسالمي دانشگاهداللت پژوهي، روايات،  و آياتاجتماعي،  مسئوليت: ها كليدواژه

  
  
  

 ديدگاه آيـات  از سازمان اجتماعي مسئوليتكاوي  مضمون ).1399( دانايي فرد، حسن؛ بوستاني، حميدرضا؛ شاكري، ساناز؛ ذكي، مهدي: استناد
  .145 -118، )4(10، مطالعات منابع انساني .اسالمي جامعه هاي دانشگاه براي هايي داللت :روايات و
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   1399، زمستان 4، شماره 10مطالعات منابع انساني، دوره  119  

 
 

  مقدمه
 ديگـران  حقـوق  بـراي  بايـد  و اسـت  مسئول ديگران در برابر خويش جمعي زندگي در كه است اجتماعي موجودي انسان
بـات، رشـد و   ث، عنصري كليـدي در ايجـاد   سازمانسمت مسئوليت اجتماعي  به شگراي). 1398رونقي، (شود  قائل احترام

و باالبـانيس،   2008، 2؛ گيـوز و او هيگينـز  2007، 1لو و هـومبرگ ( پويا و در حال تغيير استيط مح يكعملكرد پايدار در 
طـور   بـه كـل دنيـا    علمـي  ادبيـات  در اخير دهه چند در شركت اجتماعي با وجود اينكه مسئوليت). 1998، 3و ليال فيليپس
 آثـار  از بسياري در ، اما پژوهشگران)2003، 4، لينائين، كاروونين و فانپاناپانان(است  يافته  توسعه و شناخته توجهي شايان 

در  و طـور خـاص   ها را بـه  سازمان در اجتماعي مسئوليت تضعيف و دگراييفر رشد به رو فرايند دانشگاهي و غيردانشگاهي
؛ هانس كانـگ و  1993، 7ايردوس؛ دينيس و 1993، 6؛ ايزت بگوويچ1985، 5قطب(اند  طور كلي، به اثبات رسانده به جوامع

هـا در   شـركت دليل محتمل چرايي تضعيف مسئوليت اجتمـاعي  ). 1993، 9چرينگتون و و چرينگتون 1993، 8كارل ژوزف
 شـده  پذيرفتـه  رويكردهـاي  نتيجه، در. شدت اقتصادي است هاي فكري به ها و چارچوب گيري محدوديت و ماهيت تصميم

 داراي نواقصـي  هـا،  شـركت  اجتمـاعي  مسـئوليت  تحقق و اخالقي قوانين رعايت خصوص تجاري، در هاي مؤسسه توسط
   .)2004، 10پرويز و احمد(هستند 

هـاي تجـاري و    شـده روي مسـئوليت اجتمـاعي سـازمان در سـازمان      أكيدهاي فراوان انجـام ها و ت با وجود پژوهش
طور  ربي بههاي فعال در جوامع غ و در دانشگاه) 2003پاناپانان و همكاران، (طور كلي  غيرتجاري حاضر در جوامع غربي به

توان خأل موجـود در تأثيرگـذاري    ، نمي)2014، 12و گومز 2016، 11مورنو و كاسترو اوساندون، بارتو، آياال رودريگز،(خاص 
 خـأل موجـود، ناشـي از وجـود روح    . بينـي مـادي را انكـار كـرد     هاي داراي جهان مسئوليت اجتماعي بنگاه در اين سازمان

). 2015، 13حسـن  و حسـن  ريازمير،(است  در خصوص مسئوليت اجتماعي سازمان هاي غرب همه ديدگاه در داري سرمايه
عنوان يك سازمان غيرتجاري به نگاه غيرمادي به جهان و  د اينكه تحقق مسئوليت اجتماعي در دانشگاه بهبنابراين با وجو

 تحقق سروكار داشته، با هدف مادي هاي جنبه با فقط غرب در مسئوليت اجتماعي سازمان متعارف انسان نياز دارد، ديدگاه
 در). 2015، 14ابـوبكر و يوسـف  (دهـد   مد نظر قرار نمـي  را مذهبي يا معنوي تعهدهاي و شكل گرفته نفعان ذي انتظارهاي

سنت  و قرآن بوده كه برگرفته از منابعي مانند جامعي و گسترده مفهوم اسالم، ديدگاه از اجتماعي مسئوليت مفهوم مقابل،
  ). 2011، 16و يوسف و بهاري 2001، 15؛ حنفي و سالم1995احمد، (هستند  اسالمي شريعت در اصلي منابع عنوان به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Luo & Homburg 
2. Gyves & O’Higgins 
3. Balabanis, Philips & Lyall 
4. Panapanaan, Linnanen, Karvonen & Phan 
5. Qutb 
6. Izetbegovic 
7. Dennis & Erdos 
8. Hans & Karl-Josef 
9. Cherrington & Cherrington 
10. Parvez & Ahmed 
11. Ayala-RodrIguez, Barreto, Ossandon, Castro & Moreno 
12. Gomez 
13. Riaz Mir, Hassan & Hassan 
14. Abu Bakar & Yusof 
15. Hanafy & Sallam 
16. Yusof & Bahari 
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شناسي از جايگاه خاصي در قرآن كريم برخوردار  عنوان يكي از موضوعات جامعه پذيري به از ديدگاه اسالم، مسئوليت
پـذيري در   اهميت مسـئوليت ). 1393زاده و آورجه،  حاجي(گرا است  گرا و تكليف است، زيرا نظام حقوقي اسالم نظامي حق
 در نتيجه، و اجتماعى هاي گرايش افراد، پرورش اجتماعي شدن بـه د كه اسالمگير قرآن كريم از اين اصل مهم نشئت مي

در تأييد اهميت ايـن  ). 1399سجاد،  و صالحي رضوانخواه،(دارد  خاصى اجتماعى توجه پذيري مسئوليت فرهنگ گسترش
بـراي انسـان بيـان كـرده      شناسي را پذيري و وظيفه مقوله، در منابع اسالمي آيات فراواني وجود دارد كه اهميت مسئوليت

پنـدارد كـه آزاد، رهـا و     آيـا انسـان مـي    :فرمايـد  مي قيامت سوره 36 آيه در مثال براي). 1393زاده و آورجه،  حاجي(است 
  مسئوليت است؟  بي

بنابراين، توجه به مسئوليت اجتماعي سازمان در فرهنگ كشورهاي غربي با اين هدف انجام شده كـه ايـن مفهـوم    
در مقابل، اسالم بر توجه به مسئوليت اجتماعي در جامعه و سـازمان  . شود ابزاري براي كسب سود بيشتر تلقي ميعنوان  به

با توجه به نبود الگويي بـومي، طراحـي مـدل مسـئوليت     . كند با هدف كسب رضاي خداوند و داليل اخالقي پافشاري مي
بينـي غربـي، بـر نفـع      سو جهان از يك . رسد به نظر مياجتماعي سازمان از ديدگاه اسالم در يك كشور اسالمي ضروري 

. توجه به مسئوليت اجتماعي سازمان در اين جوامع نيز در راستاي تحقق سودآوري و اهداف مالي است. مالي بنا شده است
سـئوليت  ديگر، تأكيد بـر م   بيان  به. بيني تأييدشده اسالم مبتني بر اخالق محوري و خير جمعي است از سوي ديگر، جهان

مباني فلسـفي اسـالم و    بنابراين، بين. بيني توحيدي بوده و مبتني بر نفع مادي نيست راستا با جهان اجتماعي در اسالم هم
هـاي موجـود در رابطـه بـا      چـون مـدل  ). 1396و شـاكري،   بانشي بوستاني،(وجود دارد اساسي  و هاي جدي غرب تفاوت

 مسـئوليت  هـاي  فرهنگ جوامع غربي طراحي شـده اسـت، واكـاوي مؤلفـه     مسئوليت اجتماعي سازمان بر مبناي الگوها و
هـدف از پـژوهش   در نتيجـه،  . كنـد  اجتماعي بر مبناي منابع اسالمي براي سازماني با فرهنگ اسالمي ضرورت پيـدا مـي  

 جامعـه  هـاي  دانشـگاه  در آن هـاي  روايات و بررسـي داللـت   و آيات ديدگاه از اجتماعي مسئوليت هاي مؤلفه حاضر، تبيين
   .است اسالمي

  مباني نظري
  هاي اسالم مسئوليت اجتماعي مبتني بر آموزه

 اقتصاد جامعه، در سازماني عمليات تأثير ناشي از كه دارد اشاره اخالقي و قانوني تعهدهاي به اجتماعي مسئوليت اصطالح
 و هـا  فعاليـت  ميـان  اتحـاد  و پيوسـتگي  هـا،  شـركت  اجتمـاعي  مسـئوليت  از منظـور  .)2015گومز، (است  زيست محيط  و

 و عمـوم  گذاران سرمايه كاركنان، مشتريان، داران، سهام شامل نفعان ذي كليه منافع كه است اي گونه سازمان به هاي ارزش
 خـود  سازمان بايد همـواره  ،ديگر بيان   به. )1393حاجيها و سرافراز، (شود  منعكس سازمان عملكرد و ها سياست در جامعه،

اي مسـتقل از   گونـه  رفاه عمـومي بـه  بهبود  راستاي در و باشد داشته مسئوليت احساس جامعه به بداند، جتماعا از جزئي را
  ). 1387پور،  سميه شهشهاني و شمس مير فروغي،( كند تالشمنافع مستقيم شركت، 

 و قـرآن  اسالمي مانندبوده كه برگرفته از منابع  جامع و گسترده مفهومي اسالم، ديدگاه از اجتماعي مسئوليت مفهوم
هـاي انسـان در    و در چارچوب آن بر مسئوليت) 2011و يوسف و بهاري،  2001؛ حنفي و سالم، 2001احمد، (سنت است 
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 قرآنـي ايـن مفهـوم تعهـدهاي     در آيـات  .)2013، 1پالتونـووا (شـود   خصوص جامعه، ساير افراد و محيط، تأكيد زيادي مي
   ).2004و پرويز و احمد،  2007، 2محمد(د شو مي شامل را مادي و اخالقي معنوي،
 امـام  ديدگاه براي نمونه، از. توان تأكيد بر مسئوليت اجتماعي را استنباط كرد عالوه، در ساير منابع اسالمي نيز مي به

 وظـايف  از تـا  كنـد  مـي  ايجـاب  وي اجتماعي بـودن  ضرورت و شود اجتماع وارد زندگى براي است انسان ، الزم)ع(على 
 را خـويش  خالفـت  پـذيرش  ،)ع(علـى   امام .كند ايفا مؤثري نقش اجتماع در بتواند و باشد واقف خود و سياسى اجتماعى
 مسـئوليت  احساس را حكومت و خالفت پذيرش عامل تنها شقشقيه خطبه و در داند مي جامعه قبال در مسئوليت احساس
 كننـدگان  بيعـت  حضور فراوان اگر آفريد، را جان و شكافت را دانه كه خدايى به سوگند: داند و مي فرمايد مي حجت و اتمام
 بـارگى شـكم  برابـر  در كـه  بـود  نگرفتـه  پيمـان  و از علما عهد خداوند كردند و اگر نمي تمام بر من را حجت ياران و نبود

 آخـر  و سـاختم  مـي  رهـايش  انداختـه،  آن كوهـان  بـر  را خالفت شتر مهار سكوت نكنند، مظلومان، گرسنگى و ستمگران
  ).45، صفحه 3البالغه، خطبه  نهج(كردم  مي سيراب آن اول كاسه با را خالفـت

 پـذيري  مسـئوليت  خصـوص  در معاصـر  هـاي  بررسـي  از اعظمـي  با وجود تأكيد اسالم بر مسئوليت اجتماعي، بخش
در ). 1397و خـاني ذالن،  طالـب نيـا، رجـب دري    (است  مبتني غربي رويكردهاي و ها بر دستورالعمل ها شركت اجتماعي
. كرد مشاهده در رابطه با مسئوليت اجتماعي سازمان هاي غرب همه ديدگاه در راحتي به توان مي را داري سرمايه واقع، روح

مد  رقابتي مزيت به دستيابي براي ابزاري عنوان را به هاي انديشمندان غربي مسئوليت اجتماعي سازمان نظريه براي نمونه،
دوسـوكي و  (انـد   نرسـيده  زمينـه  اين در اخالقي يك توجيه ارائه به و هنوز) 2015ريازمير و همكاران، (دهند  نظر قرار مي

عنوان ابزاري براي تحقق اهداف مادي خويش  هاي غربي، مسئوليت اجتماعي را به ديگر، سازمان به بيان ). 2007، 3عبداهللا
 .دهند خويش مد نظر قرار مي

 را مسلمانان پردازان غربي به مفهوم مسئوليت اجتماعي سازمان، اسالم، رش نظريهبا اين توضيح در خصوص نوع نگ
 پـولي،  منـافع  گونـه  هـيچ  اخالقـي  هـاي  فعاليـت  بـه  گويي پاسخ براي و كرده تشويق مسئوالنه اجتماعي وظايف انجام به

 اسـالم، تـرويج   از ديـدگاه  اجتماعي هدف مسئوليت). 2015ريازمير و همكاران، (كند  نمي دنبال را استراتژيك يا اقتصادي
 اين، بر عالوه .)2015ابوبكر و يوسف، (است  حصول به رستگاري در زندگي دنيوي و اخروي همچنين و اجتماعي عدالت
 متقابل انجام وظايف از را تشويق كرده و مبتني بر اعتماد اسالمي، روابط اخالقي هاي ارزش و اجتماعي مسئوليت موازين
اخالقـي    ها و فلسفه در نتيجه، ارزش). 2008، 4چاپرا(كند  آميز حمايت مي مسالمت زيستي هم و همكاري گي،بست هم افراد،

به همين دليـل  ). 2015، 5االسرگ(هاي مد نظر و فلسفه وجودي مسئوليت اجتماعي سازمان سازگار است  اسالم با ارزش
 غيربـومي،  و غربـي  از الگوهـاي  تقليـد  مختلـف،  ابعـاد  در كشور رشد و پيشرفت كه براي اند پردازان استدالل كرده نظريه
  .)1397اسماعيلي گيوي، موسوي خطير، منصوري و فضائلي، (نيست  ايران جامعه نيازهاي گوي جواب
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  اسالمي جامعه هاي مسئوليت اجتماعي در دانشگاه
 از طرفي، نجـات ). 1398ديالمه، (است برخوردار جامعيت از  سازي اسالم در مقام يك مكتب تربيتي و اهتمام آن به انسان

 تـأثير  تحت برسد، سعادت به تواند مي تالش جهد و با خود كه اندازه همان به انسان و است جامعه نجات گروي در انسان
مسئوليت  .باشد مسئول و متعهد حساس، جامعه در قبال بايستي مسلمان انسان است، بنابراين اجتماع يعني بيرونـي نيروهاي

 تـرين  مهـم  از يكـي  شـده،  الناس تعبير كـريم به حق قرآن در كه مردم عامه فرد در قبال جامعه باعث شده است تا حقوق
   ).1390ايمان و كالته ساداتي، (بدهد  نشان آن به را خود پذيري و مسئوليت وفـاداري بايـد مسـلمان كـه باشد حقوقي

دانشـگاه  . ساز پي بـرد عنوان نهادي انسان توان به نقش دانشگاه به جامعه، مي با توجه اهميت مسئوليت فرد در قبال
 تـري  هاي فقط فني نيست، بلكه بايد به دانشجويان كمك كند به منافع اجتماعي با ديـد جـدي   مكاني براي ارائه آموزش

اسـتدالل   جامعه بر دانشگاه بديل بي تأثير تأييد در) 2010( 2جابور). 159: 2006، 1هاوارد و آنجليديس ابراهيم،(نگاه كنند 
 مسـئول  عـالي  آموزش هاي مؤسسهاز طرفي،  .هستند محيط بر تأثيرگذار بسيار هاي سازمان از يكي ها كند كه دانشگاه مي

و براي تربيت نيروي انساني مسـئوليتي سـنگين بـر عهـده دارد      )2014گومز، (هستند  مسئوالنه عملكرد و دانش ارتقاي
 هاي بخش ساير مثابه به ها دانشگاه كه نيز نشان داده است) 2006( 4ياماموتو و اوشيما ،كاريما پژوهش). 2008، 3شاجري(

آمـوزش عـالي    هـاي  مؤسسه براي را گو پاسخ دانشگاه واژه كه جايي تا هستند گو پاسخ و مسئول جامعه در قبال اقتصادي
بايـد   گسـترده  بسيار صورت ها به ، دانشگاه)2011( 5دارايي و زاده سالم ، شفايي،عالوه، از ديدگاه نجاتي به. كنند مي مطرح

  . باشند دروني اجتماعي پذيري مسئوليت توسعه دنبال به
از آن  اسـالمي  جامعه هاي سوي دانشگاه با توجه به اهميت دانشگاه در رشد سطح فكري و اخالقي جامعه، حركت به

بيـان    بـه  .پذير نيز باشد بايستي مسئوليت دارد، با وجودي كه شأن وااليي دانـش و نظر اهميت دارد كه از ديد اسالم، علم
، دانشـگاه  )1390ايمـان و كالتـه سـاداتي،    (نگرند  مي دنيوي ديدي از ها ارزش به غربي هاي دليل اينكه پارادايم ، بهديگر
شـده از   تعـاريف ارائـه  . كنـد  توجـه نمـي  پذيري اسالمي چنـدان   گرفته بر مبناي اين بينش نيز به اخالق و مسئوليت شكل

ها غلبه حاكميـت، اصـول و معـارف     نيز مؤيد همين مطلب هستند كه وجه تمايز اين دانشگاه اسالمي جامعه هاي دانشگاه
   ).1398حميديا، ميركمالي، پوركريمي و رضائيان، (اسالمي بر هر يك از ابعاد دانشگاه است 

توجـه  ريزي فرهنگي در دانشگاه،  شده براي برنامه اصول در نظر گرفتهمي، از اسال جامعه هاي بر مبناي سند دانشگاه
بر ايـن  . استهاي انقالب اسالمي  ها و ارزش منظور تحقق آرمان ريزي فرهنگي به به مباني اسالمي در تدوين نظام برنامه

باشـد   بايسـت اسـالمي   وي آن نيـز مـي  وخـ  ها، اهداف و خلـق  باشد، آرمان ها بايد اسالمي مبنا در كنار اينكه روح دانشگاه
هـا   طراحي مدل اسالمي جامعه هاي دانشگاهشد، يكي از اقدامات مهم براي تحقق ايده  گفته آنچه برابر). 1380عيوضي، (

هاي بـومي مـانع از تحقـق     توجهي به معيارهاي ديني در تدوين مدل بنابراين، بي. شده در دين است بر مبناي اصول تأكيد
   .شود مي اسالمي جامعه هاي دانشگاهانداز مد نظر در  چشم

هاي متناسب با فرهنگ اسـالمي   ها از هر جنبه مستلزم در دسترس بودن مدل با اين تحليل، اسالمي شدن دانشگاه
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. هاي بنيادي در مباني فلسفي جوامع اسالمي و غربي اسـت  دليل تفاوت هاي بومي و اسالمي به ده از مدلالزام استفا. است
هـاي   هاي غربي در كشور ما توجه به تـدوين مـدل   هاي مبتني بر فرهنگ ديگر، نبود امكان استفاده و كاربرد مدل به بيان 

  . كند بومي و اسالمي را ضروري مي
همچنين، با توجه به وجود . بديلي در تأثيرگذاري بر جامعه دارد ساز، نقش بي وان نهادي انسانعن بنابراين، دانشگاه به

 اسـالمي  جامعه هاي اسالم و غرب، تحقق مسئوليت اجتماعي در دانشگاه شده هاي بنيادين در مباني فكري پذيرش تفاوت
هاي موجود بـه ايـن دليـل     ي فكري و مدلاهميت وجود هماهنگي در مبان. هاي بومي و اسالمي است مستلزم وجود مدل

بـراي نمونـه، پژوهشـگران    . بـرد  بخش را از بين مـي  است كه اثبات شده تناقض بين اين دو، اميد به كسب نتايج رضايت
 در اجتمـاعي  مسـئوليت  زيادي مدعي هستند كه با وجود افزايش روزافزون توجه به مسئوليت اجتماعي، توجه واقعـي بـه  

؛ هـانس كانـگ و   1993؛ دينـيس و همكـاران،   1993؛ ايـزت بگـوويچ،   1985قطـب،  (يدا كرده است ها كاهش پ سازمان
تواند تا حد زيادي ناشي از تناقض موجود بـين مبـاني    اين موضوع مي). 1993چرينگتون،  و و چرينگتون 1993همكاران، 

رو، توجـه و تأكيـد بـر تـدوين مـدل       از اين. داري در غرب با فلسفه وجودي مسئوليت اجتماعي باشد فكري نظام سرمايه
 بـراي  شـده  تعيينتواند در دستيابي به هدف  كند و اين هماهنگي مي اسالمي مسئوليت اجتماعي سازمان ضرورت پيدا مي

   .معه، نقش مهمي داشته باشدجا

  پيشينه پژوهش
در داخـل و خـارج از كشـور     اسـالمي  جامعه هاي دانشگاهابعاد مسئوليت اجتماعي از ديدگاه اسالم، در واكاوي در رابطه با 

 در و كلـي  طـور  به اجتماعي مسئوليت خصوص در. پژوهشي انجام نشده و پژوهش حاضر از اين نظر پژوهشي جديد است
  .است شده بيان 1 در جدول آن از اي خالصه كه شده انجام زيادي هاي پژوهش اخص، طور به دانشگاه

  پيشينه پژوهش. 1جدول 
  نتيجه  عنوان  )سال(پژوهشگر 

همكاران  و رودريگز اياال
)2017(  

 در اجتماعي فرافرهنگي بازنمايي
 اجتماعي مسئوليت مفهوم خصوص

  دانشگاه

 اجتمـاعي،  طـرح  مشـترك،  مسئوليت متقابل، احترام اجتماعي، آگاهي
 كـارآفريني از جملـه ابعـاد مسـئوليت     جامع و آموزش دانشگاه، هويت

  .دانشگاه هستند اجتماعي

همكاران  و مير رياز
)2015 (  

 ديدگاه يك: شركت اجتماعي مسئوليت
  اسالمي

 رابطـه  بـدهكاران،  با رابطه كاركنان، با رابطه داران، سهام با رابطه ابعاد
جامعـه   بـا  رابطـه  محـيط و  بـا  رابطـه  رقبـا،  بـا  رابطه دهندگان، وام با

  .شناسايي شده است

 و علي محمدلو، اكبري
  )1393(مهدويان پور 

 اجتماعي مسئوليت هاي مؤلفه شناسايي
  ها دانشگاه

زيسـتي، اخالقـي،     دوستي، محـيط  هجده مؤلفه در ابعاد مسئوليت نوع
قانوني و پژوهشي براي مسئوليت اجتماعي شناسايي و توسط خبرگان 

  .تأييد شده است

  )1391(يعقوبي 
 در اجتماعي پذيري مسئوليت بررسي
 تربيتي هاي داللت و اسالم هاي آموزه

  معلمان براي آن

 هـاي  آمـوزه  از مسـئوليت  قلمـرو  سـه  دهنـده  نشـان  مطالعه اين نتايج
 انسـان  خود، مسـئوليت  برابر در مسئوليت: اند از بود كه عبارت اسالمي

  .ديگران برابر در مسئوليت برابر خداوند و در

 و حبيبي، وظيفه دوست
  ) 1395(جعفري 

 پذيري مسئوليت ارتقاي هاي مؤلفه
  اسالمي آزاد دانشگاه اجتماعي

شناسـايي   دانشـگاه  اجتماعي پذيري مسئوليت مدل در اساسي بعد پنج
 و اخالقـي  قـانوني،  اقتصادي، بشردوستانه، ابعاد: از اند عبارت كه شدند

  .فناوري
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  نتيجه  عنوان  )سال(پژوهشگر 

برادران حقير، نورشاهي و 
  )1398(روشن 

 اجتماعي مسئوليت سازي مفهوم
  ايران در دانشگاه

 سـه  در راهبردها و ارائه مدلي قالب در ها تحليل داده از پژوهش نتايج
اعضـاي  (و خـرد  ) هـا  مـديريت دانشـگاه  (، ميـاني  )دولت(كالن  سطح
 اجتمـاعي  مسـئوليت  تعريـف  مشخص شدند و در نهايت،) علمي هيئت

  .شد ارائه اجتماعي نهادي عنوان به دانشگاه

  )1397(اميني و زارع 
 ارزشيابي الگوي پژوهي داللت
 هاي آموزه بر اساس مشي خط

  البالغه نهج

هـا   پژوهي، ابتدا سهم يـاري  داللت روش بر و مبتني علمي رهيافتي با
البالغه اسـتخراج شـده و سـپس     گانه از نهج مبتني بر محورهاي شش

  .موضوعي با استفاده از نظر خبرگان احصا شدند هاي داللت

فرهادي راد، پارسا، شاهي 
  ) 1399(و بهرامي 

 هاي مسئوليت واكاوي و شناسايي
  دانشگاه اجتماعي

در ابعاد قـانوني،   دانشگاه اجتماعي هاي مسئوليت محوري بيست مقوله
 بنـدي آنهـا   دسته اخالقي، بشردوستانه و قانوني شناسايي شدند و براي

  . شد گرفته بهره كارول الگوي منطق از
    

طور كلي و در مقايسه با هدف مد نظر براي پژوهش حاضر، اين پژوهش از اين نظر جديد است كه هـيچ يـك از    به
 اسـالمي  جامعـه  هـاي  دانشـگاه ابعاد مسئوليت اجتمـاعي سـازمان از ديـد اسـالم و در     واكاوي شده به  هاي انجام پژوهش
 و آيـات  ديـدگاه  از اجتمـاعي  به آزمـون سـاختاري مسـئوليت   شده  هاي انجام يك از پژوهش  براي مثال، هيچ. اند نپرداخته

شناسـي داللـت پژوهـي، پژوهشـي بـا محوريـت        همچنين، با توجه به جديد بودن مفهوم روش. اند روايات توجهي نكرده
چـارچوب  بنابراين، هدف پژوهش حاضر دستيابي بـه  . انجام نشده است اسالمي جامعه هاي دانشگاهمسئوليت اجتماعي و 

 ديـد  از سـازمان  اجتمـاعي  ابعاد مسئوليت هاي و در نهايت، بررسي داللت مسئوليت اجتماعي سازمان از ديد اسالم هسازند
 .اسالمي است جوامع هاي دانشگاه اسالم در

  شناسي پژوهش روش
  مرحله نخست

مضمون  تحليل .است شده استفاده كيفي پژوهش در چارچوب روش مضمون محتواي تحليل از پژوهش، اين انجام براي
مضـامين   شـبكه  و تحليـل  تـدوين  بـراي  خـوبي  بـه  تواندمي بوده كه كيفي هايپژوهش تحليلي مناسب در ونيكي از فن
  ). 2001، 1اترايد استرلينگ(دهند مي نشان را ها داده با مرتبط اصلي مضامين ها اين شبكه. شود استفاده

بـه   كيفي اطالعات تبديل امكان رفته و كار به كيفي هاي روش بيشتر تواند در يندي است كه مياتحليل مضمون، فر
 اسـت كـه  هـا   مضـامين موجـود در داده   روشي براي شناسايي، تحليل و گزارش الگوها و اين فن،. كند فراهم ميكمي را 

مضـمون  روش ممكن است منحصر به تحليـل  اين هاي  فازها و گام .كند هايي غني و تفصيلي تبديل ميها را به داده داده
مضـامين،   مضامين، بازنگري وجوي اوليه، جست كدهاي ها، ايجاد داده با پنج مرحله آشناييكلي، داراي  طور ما به، ادننباش

   ).2،2006براون و كالرك(گزارش هستند  مضامين و تدوين گذارينام و تعريف
هاي اوليـه اسـتخراج    البالغه، داده كريم و نهجمنابع مختلفي مانند قرآن در راستاي انجام پژوهش، ابتدا با استفاده از 

 هـاي  ادغـام شـاخص   و بـه تركيـب   روايـات،  و آيات از احصاشده هاي شاخص زياد تعداد به توجه در مرحله بعد، با. شدند
 تخصيص و كدگذاري بعدي، مرحله .شدند كدگذاري پژوهش نياز با متناسب مستخرج هاي سپس پيام. توجه شد مشترك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Attride Stirling  
2. Braun & Clarke  
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 اجتماعي رابطه با مسئوليت مقوله در شش به شناسايي مرحله، اين. بود ها داده و مفاهيم از يك هر براي مفهومي برچسب
 هايي هسـتند  مقوله ادغام، و تركيب مرحله از آمده دست به هاي مقوله و در نهايت، مفاهيم. شد اسالم منجر ديد از دانشگاه

  .اند آورده فراهم را اسالم ديد از سازمان اجتماعي مسئوليت الگوي طراحي زمينه كه
طـور كلـي و    مباحـث مـديريت بـه    به متخصص و دانشگاهي خبرگان از نفر ده به شده از واكاوي انجام حاصل نتايج

با زمينه پـژوهش حاضـر و سـابقه تـدريس      تحصيالت مرتبطفراد داراي اين ا. شد ارائهصورت خاص  به مديريت اسالمي
خبرگـان  . انـد  بـوده  مقالـه  و كتـاب  قالـب  متعدد در علمي تأليفات همچنين و اسالمي مديريت زمينه حداقل پنج سال در

  . اند گيري هدفمند انتخاب شده منتخب با استفاده از روش نمونه
 امكـان  مميـزي  .اطمينـان اسـتفاده شـده اسـت     امكان مميزي هاي پژوهش از روش داده براي تأمين اعتمادپذيري

مبتني بر ايـن روش،  ). 1399عزتي و ترابي، (هاي كيفي هست  اعتمادپذيري در پژوهشتأمين  هاي اطمينان يكي از روش
 بـازبيني  دوبـاره  شده استخراج هاي شناسه لزوم، در صورت كه هدف اين با ديگر قرار گرفت، پژوهشگران اختيار در ها داده
  .تأييدشده ارائه شدعنوان مدل  در نهايت، با توجه به نظرهاي خبرگان، مدل حاضر تدوين و به. شوند

  مرحله دوم
تشـريح   اسـالمي  جامعـه  هـاي  هاي مسئوليت اجتماعي در دانشگاه مناسب براي مؤلفههاي  داللت پژوهش،مرحله دوم در 
 اي رشته دانش توسعه ديگر براي هاي رشته از دارند ها تمايل رشته پژوهي از آن نظر اهميت دارد كه همه داللت. شوند مي
 دانـش  بسط يا بهبود تدقيق، براي رشته يك دانش عاريه و اقتباس بسيار متداول، هاي استراتژي از يكي. گيرند بهره خود
 رشـته  هـر  .خـورد  مـي  چشـم  بـه  فراوان ناهمگون گاه و همگون هاي رشته ميان در گونه وام اين مبادله. است ديگر رشته
 نخسـت  مراحـل  در هـا  ايـن داللـت  . كنـد  احصـا  خـود  تخصصـي  هـاي  رشـته  براي آثار اين از اي اوليه هاي داللت توانند مي

 هـا،  داللـت  ايـن  بسـط  و دقـت  بـا  امـا  بـود،  توصـيفي ـ تحليلـي خواهنـد     فقط و بوده خام گاه اي رشته بين پژوهي دانش
 گـاهي ديگر،  بيان   به). 1395فرد،  دانايي(شد  خواهند منجر رشته هر محلي خاص دانش به تجربي ـ ميداني  هاي پژوهش
 يك نظريه، از چارچوب، يك از اي، يهپا هاي رشته از مختلف، يها فلسفه از ها رشته ساير از خواهند يمپژوهشگران  اوقات

 كـار  به خود تخصصي در حوزه را آنها و كنند قرض رهنمودهايي ها رشته ساير در مطرح ابتدايي ايده يك از مدل يا يك از
  .)1395فرد،  ييدانا(شود  مي اطالق »پژوهي داللت« عمل به اين از. گيرند

منـد و   موضوعات خاص شامل رويكردهاي نظام بر كليدي هاي ايده داللتترين رويكردهاي موجود در خصوص  مهم
 تـدوين  مفهـومي  چـارچوبي  دهنـده  قرض هاي استقراض ايده براي پيشاپيش پژوهشگر مند، نظام در رويكرد .برايشي است

   .كند مي احصا را چارچوب مفهومي عنصر هر مناسب هاي داللت دهنده قرض از و كند مي
 چارچوب بدون را ما بحث مورد بر موضوع مترتب هاي داللت دهيم تا مي اجازه دهنده قرض به برايشي در رويكرد

 به پژوهشگر ندارد، وجود اي شده تعيين پيش از مفهومي چارچوب اين حالت در .دهد شكل اي شده تعريف پيش از مفهومي
از  پژوهي داللت براي قبل از پژوهشگر مثال، براي. دهد نشان را خود هاي داللت برايشي صورت به دهد مي اجازه ها داده
 را) خاتمه و تغيير ارزشيابي، اجرا، كردن، فرموله ،يدستور كارگذار مسئله، درك( عمومي مشي خط چرخه پيچيدگي، علم

 از هايي جنبه چه براي كه كند تعيين ها، ياري سهم بر تأمل با كند مي تالش بلكه كند نمي انتخاب مفهومي چارچوب عنوان به

  .)1395فرد،  ييدانا(داشت  خواهد داللت ها يگذار مشي خط



  
  

  126  ...هاييداللت:رواياتوآياتديدگاهازسازماناجتماعي كاوي مسئوليت مضمون

  
 

 هـاي  هاي مسئوليت اجتماعي از ديـدگاه اسـالم در دانشـگاه    در پژوهش حاضر از رويكرد برايشي براي تبيين داللت
هـاي آن در   مفاهيم و تأييد مدل توسـط خبرگـان، داللـت   واكاوي در اين راستا، پس از . استفاده شده است اسالمي جامعه

   .بررسي و تحليل شدند اسالمي جامعه هاي دانشگاه

  پژوهش هاي يافته
  اسالم ديدگاه از سازمان اجتماعي مسئوليت سازنده چارچوب گيري شكل

. شود پردازي گفته مي كه به اين كار مقولهشوند  مي بندي طبقهمفاهيم بر اساس ارتباط با موضوعات مشابه  ،در اين مرحله
 هـاي  عنـوان ش بر اين بوده تا تال. توانند مفاهيم را بر محور خود جمع كنند زيرا مي، دارنديي ت قدرت مفهومي باالالمقو

جداگانـه  هـاي   طبقـه مفاهيم در . دخواني را داشته باشن ، بيشترين ارتباط و همهستند هانمايانگر آن هايي كه با داده ،انتخابي
مسـئوليت  « پديـده  بـراي  پيشـنهادي  چـارچوبي  مضـامين،  احصاي و كدگذاري از آمده دست به نتايج اساس و برقرار گرفتند 

  . شود ارائه ميمسئوليت اجتماعي سازمان چارچوب مفهومي كدهاي اوليه عنوان  به 2جدول . ارائه شد »اجتماعي

  اعي از ديدگاه اسالمكدهاي مسئوليت اجتم. 2جدول 
 كدهاي اوليه كد پژوهشپيشينه آدرس

 تـو  بـه  خداونـد  آنچـه  بـه  تـا  كرديم نازل تو بر حق  به را كتاب اين ما  105آيه  ،سوره نساء
  عمل مبتني بر قانون  1  .كني قضاوت مردم ميان در آموخته

 و كتاب ايشان با و فرستاديم معجزات و ادله با را خود پيمبران ما همانا  25سوره حديد، آيه 
  ميزان و استناد به كتاب  2  .گرايند عدالت و راستي به مردم تا كرديم نازل عدل ميزان

 بـه  خدا دين تنها مردم نزاع موارد در تا فرستاد راستي به كتاب آنها با و  213سوره بقره، آيه 
عنوان  كتاب خدا به  3  .باشد فرما حكم عدالت

  الخطاب فصل
  پذيرش قانون  4  .آيند مي سويش به سرسپرده باشد آنان با حق اگر و  48نور، آيه سوره 

  قانون از تبعيت  5  .كنم مي سفارش زندگي امور در نظم و خدا از  47البالغه، نامه  نهج

يـا فسـق يـا     غير آنچه خداوند فرو فرستاده است يا كفر اسـت   حكم به  47آيه  مائده،سوره 
  پذيرش حكم الهي  6  .چون مخالف با حق تشريع الهى و انكار آن است ،ظلم

 پس: نويسد مي مالك به خويش نامه در) السالم عليه( علي مؤمنان امير  53البالغه، نامه  نهج
  رفتاري خوش  7  .بدان) رفتاري خوش( شايسته كردار را خود اندوخته نيكوترين

 ،15ج  الشيعه، وسائل
  273ص

 كنـي  رفتار چنان مردم با كه است آن فروتني: )السالم عليه( هادي امام
  رفتار نيكو با مردم  8  .باشند چنان تو با داري دوست كه

  53البالغه، نامه  نهج

 كه آنگاه اشتر مالك به خويش فرمان در السالم عليه علي مؤمنان، امير
 چنـين  مـردم  بـا  رفتـار  درباره كند، مي منصوب مصر فرمانداري به را او

 را آنهـا  با مالطفت و مردم به محبت و مهر احساس: فرمايد مي توصيه
 همچنان بده، اي بهره آنان به خود گذشت و عفو از و كن بيدار دلت در
  .گرداند مند بهره را تو گذشتش و عفو از خداوند داري دوست كه

  مردم به محبت  9

 و فقيران نيز و كن ادا را خود ارحام و خويشاوندان حقوق خود تو  36آيه  ،سوره اسراء
  خدمت به خويشاوندان  10  .برسان خودشان حق به را بيچاره رهگذران

  نوع گرامي داشتن هم  11  .داشتيم گرامي را آدم فرزندان ما راستي به  80آيه  ،سوره اسراء
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 كدهاي اوليه كد پژوهشپيشينه آدرس

  زبان خوش  12  .سخن بگوييد و با مردم به زبان خوش  83سوره بقره، آيه 

  خويي نرم  13  .شدند مي پراكنده تو، اطراف از بودي، سنگدل و خشن اگر و  159عمران، آيه  سوره آل

 آفريـديم ) حوا و آدم( وزن مرد يك از را شما نوع افراد همه ما ترديد بي  13سوره حجرات، آيه 
  برابري و برادري  14  .بشناسيد همديگر را تا داديم قرار كوچك و بزرگ اي قبيله را شما و

 ص ،53 جلد بحاراالنوار،
183  

كسي حق ندارد در مال ديگري بدون اجازه او ): ع(حضرت مهدي 
  احترام به حقوق ديگران  15  . دخل و تصرف نمايد

 خدا بندگان از بعضي كه است ظلمي شود نمي بخشوده كه ظلمي اما  175البالغه، خطبه  نهج
  پرهيز از ظلم  16  .كنند مي ديگر بعض بر

مردم عيوبي دارند كه رهبر امت در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر   53البالغه، نامه  نهج
  پوشاندن عيوب  17  . است

 زبانت با شد، كوتاه)  عملي قدرداني و اعمال( جبران از دستت هرگاه  339 حكمت البالغه، نهج
  گزاري سپاس  18  .كن گزاري سپاس

 احترام به حق غير  19  .مساوي هستي امتيازخواهي كنيمبادا هرگز در آنچه كه با مردم   53البالغه، نامه  نهج

 مزد كارگر، عرق شدن خشك از قبل كه است شده سفارش روايات در  .502 ص ،5 ج الحياه،
  حقوق كارگر  20  .بدهيد را او

 و حرام صورت به خود ميان در را يكديگر اموال! ايمان اهل اى  29آيه  ،سوره نساء
  مشروعكسب مال   21  .مخوريد نامشروع

 ندادن گناهان، ترين چركين از يكي كه شده روايت) ع( صادق امام از  1351 اى، كمره
  اداي حق كارگر  22  .است كارگر مزد

  عدالت به داوري  23 .چون حاكم بين مردم شويد داوري به عدالت كنيد  58آيه  ،سوره نسا

 را عادالن خدا كه كن داوري عدالت با كني داوري آنها ميان در اگر و  42آيه  مائده،سوره 
  عدالت با داوري  24  .دارد دوست

  داوري حق مدارانه  25  .كافرند اينان نكنند، داوري كرده نازل خدا آنچه طبق بر كه كساني و  44آيه  مائده،سوره 

 قضاوت مستند 26  .نيست عادالنه باشد، گمان و ظن به تكيه با كه قضاوتي  220 حكمت ،البالغه نهج

، حديث 7الكافي، جلد 
410  

 حركـت  در قاضـى  سر فراز بر خدا، رحمت دست: السالم عليه على امام
 وا خـودش  بـه  را او خداونـد  كنـد،  كشى حق و ستم گاه هر پس. است
  .گذارد مي

  حق قضاوت به   27

، حديث 7الكافي، جلد 
413  

ـ  به خطاب ـ السالم عليه على امام  قضـاوت  مجلس در: فرمودند شريح 
 حال در و برخيز شدى، عصبانى اگر و مكن صحبت گوشى در كسى با

  .مكن داورى هرگز خشم
  داوري به دور از خشم  28

، حديث 7الكافي، جلد 
410  

 مجلس در مبادا: فرمودند شريح ـ به خطاب ـ السالم  عليه على امام
 آن در خداوند كه مجلسى كنى؛ ناراحتى و خستگى اظهار قضاوت
 در خوبى ذخيره كند داورى حقّ به كه كسى براى و داده قرار پاداش
  .است گرفته نظر

  

  حق قضاوت به  29

 15032 ل،اكنزالعم
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470  

 ،شود مبتال مسلمانان ميان كردن داورى به كه هر: )ص( اكرم پيامبر
 خود نشستن نحوه و نشستن جاى و ها كردن اشاره و ها نگاه در بايد

  .كند رفتار يكسان به آنها به نسبت
  قضاوت عادالنه  30
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  200حديث  الفصاحه، نهج
 و كنيد قضاوت عادالنه كنيد، مي قضاوت هرگاه: )ص( اكرم پيامبر
 و است نيكوكار خداوند زيرا بگوييد، نيكو گوييد، مي سخن هرگاه

  .دارد دوست را نيكوكاران
 قضاوت نيكو  31

 14988 ال،مكنزالع
: الحكمه ميزان منتخب

470  

 چنان و آورند مي را دادگـر قاضى قيامت روز در: )ص( اكرم پيامبر
 حتّى هرگز كاش كند مي آرزو كه شود مي كشيده او از سختى حساب
  .بود نكرده داورى نفر دو ميان خرما يك درباره

حسابرسي دقيق عملكرد   32
 قاضي

  47يونس، آيه 
 از پس آمد، پيامبرشان كه هنگامي. هست پيامبرى امتى هر براى و

 به ستمى گونه هيچ و شود مي حكم عدالت به آنان ميان حجت اتمام
  شد نخواهد آنان

  حسابرسي عملكرد مردم  33

 با هر كه و گردد هالك كند خودرأيي هر كه: فرمودند) ع( علي امام  311 صفحه 1 جلد الحياه،
  مشورت با مردم  34  .شود شريك آنان عقل در كند مشورت مردمان

 را كارشان و داشتند پا به نماز و كردند اجابت را خدايشان امر كه آنان و  38شوري، آيه سوره 
  نوع مشاوره با هم  35  .دهند مي انجام يكديگر مشورت به

 آنـان  عقـول  در را خـود  كند، مشورت ها شخصيت و رجال با كه كسي  161 حكمت البالغه، نهج
  نظران مشورت با صاحب  36  .برد مي بهره آنان نظر از و كرده سهيم

 دررالكلم، و غررالحكم
  .769ص  :1جلد

 نيايد دست به صواب و درست راه :فرمايد مي) السالم عليه( علي امام
  مشورت با مردم  37  .كردن مشورت با مگر

  321البالغه، حكمت  نهج

 چيزي به را حضرت آن كه عباس بن عبداهللا به) ع(حضرت علي 
 داري حق تو: فرمود نداشت، سازگاري ايشان نظر با كه كرد راهنمايي
 اگر بنابراين. دارم را خود خاص نظر هم من و بگويي من به را نظرت

  .كن پيروي من از كردم عمل تو خالف بر
  مشورت با زيردست  38

 قاطع( گرفتي تصميم كه هنگامي اما! كن مشورت آنان با كارها، در و  159عمران، آيه  سوره آل
  اول مشورت سپس توكل  39  .كن توكل خدا بر) و! باش

 مهمي كار هيچ من كه كنيد بازگو من به مهم امر اين در را خود نظر  32 آيه نمل، سوره
  مشاوره با پيروان  40  .ام نداده انجام شما) مشورت و( حضور بدون را

  برادري و برابري  41  .يكديگرند برادر فقط مؤمنان  10سوره حجرات، آيه 

 نه دارد اختصاص شما به يك سر بازپسين سراي خدا نزد در اگر بگو  94آيه سوره بقره، 
  نفي تبعيض  42  .كنيد مرگ آرزوي گوييد مي راست اگر پس مردم ديگر

  113سوره بقره، آيه 
 و نيست دست در چيزي حق از را نصاري كه اند دعوي اين بر يهود

 نيست، دست در چيزي حق از را يهود كه دعوي اين بر نصاري
  .اند يكسان آسماني كتاب خواندن در گروه دو هر كه  درصورتي

  نفي برتري نژادي  43

 اخالق خاطر به شما تعصب اين باشيد داشته تعصبي هست قرار اگر  192 خطبه البالغه، نهج
  توجه به اخالق نيكو  44  .باشد خوب كارهاي و نيك افعال پسنديده،

-199سوره شعراء، آيه 
198  

 ايمـان  آن بـه  هرگـز  )اعـراب ( شـد  مـي  نـازل  عـرب  غيـر  بر قرآن اگر
  نفي تبعيض نژادي  45  .آوردند نمي

  13سوره حجرات، آيه 
 ها قبيله و ها ملت و آفريديم زن و مرد يك از را شما ما .مردم اي

 خدا نزد شما ارزشمندترين ترديد بي. بشناسيد را يكديگر تا قرارداديم
  .است آگاه و دانا خداوند يقيناً. شماست پرهيزكارترين

  اصالت تقوا  46

  دلي همكاري و هم  47  .كنيد ياري را يكديگر پرهيزكاري و نيكوكاري در  2سوره مائده، آيه 
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 كردن ياري و توان اندازه به خيرخواهي بندگان، بر خدا واجب حقوق از  216البالغه، خطبه  نهج
  خيرخواهي  48  .است خود ميان در حق برپايي براي يكديگر

، 6تهذيب االحكام، جلد 
  يكديگر كردن ياري  49  .رسانند مي ياري را يكديگر پرهيزكاري و نيكي در و): ص(پيامبر اكرم   181ص 

 كه كرديم نازل تو بر درستى و راستي به را) قرآن(آسمانى  كتاب  48سوره مائده، آيه 
  احترام به عقايد ديگران  50  .آنهاست بر حاكم و پيشين آسمانى هاى كتاب با) مصدق(همخوان 

  آزادي عقيده  51  .در دين هيچ اجباري نيست  256سوره بقره، آيه 

 روي از) نيز( آنها مبادا ندهيد دشنام خوانند مي را خدا غير كه را كساني  108سوره انعام، آيه 
  نفي دشنام و توهين  52  .دهند دشنام را خدا جهل و ظلم

  وفاي به عهد  53  .كنند مي وفا خود عهد به بستند، عهد چون كه كساني و  177سوره بقره آيه 

  داري امانت  54  .بندند پاي خود عهد و ها امانت به كه كساني و  8سوره مومنون آيه 

  پايبندي به قول  55  .كنيد وفا عقدها و قراردادها به ايد، آورده ايمان كه كساني اي  1سوره مائده آيه 

 واجب زكات از تر سخت را چيزي امت اين بر خداوند): ع(امام صادق   33 ، صفحه10وافي جلد ال
  زكات  56  .است نكرده

  انفاق  57  .كنيد انفاق خدا، راه در و  195سوره بقره، آيه 

  كمك و صدقه  58  .شود سبب زيادي مال مي انفاق،  261سوره بقره، آيه 

 و رسول و خدا مخصوص آن خمس رسد، غنيمت شما به آنچه  141سوره انفال، آيه 
  خمس  59  .است ماندگان راه در و فقيران و يتيمان و او خويشان

 منكر از و نهي معروف امر به  نيكي، به دعوت شما جمعي ميان از بايد  104عمران، آيه  سوره آل
  دعوت به نيكي  60  .كنند

  پرهيز از منكر  61  .كناز منكر  نهي و معروف امر به  و دار پا بر را نماز  17سوره لقمان، آيه 

  معروف امر به   62  .دارد مي باز منكر از و دهد مي دستور معروف به را آنها  157سوره اعراف، آيه 

 عنوان به اند، شده مرتكب كه زشتى كار كيفر به را دزد زن و مرد دست و  38سوره مائده، آيه 
  مجازات ظالم  63  .است ناپذير شكست تواناى خدا و كنيد قطع خدا سوى از مجازاتى

  عدالتي پرهيز از بي  64  .نكند وادار عدالتي بي به را شما قومي با دشمني هرگز  8سوره مائده، آيه 
 جلد پيشين، العمال، كنز

  444 ص ،16
 خود فرزندان ميان كه دارد دوست متعال خداوند): ص(پيامبر اكرم 

  عمل عادالنه  65  .كنيد عمل يكسان

  دعوت به برابري  66  .دهيد سازش را برادرانتان ميان پس برادرند هم با مؤمنان  10سوره حجرات، آيه 

 پـرواز  خود بال دو با كه اي پرنده هيچ و نيست زمين در اي جنبنده هيچ  38سوره انعام، آيه 
  حفظ حرمت موجودات زنده  67  .هستند شما مانند هايي امت اينكه مگر كند، مي

 شما و او خداوند، ندارد، را خود روزى حمل قدرت كه اي جنبنده بسا چه  60سوره عنكبوت، آيه 
  توجه به حيوانات و جانداران  68  .داناست و شنوا او و دهد مي روزى را

  5سوره نحل، آيه 
 را آنها كه هنگامي به است شكوهي و زينت شما براي حيوانات اين در
 صحرا به صبحگاهان كه هنگامي و گردانيد باز مي استراحتگاهشان به
  .فرستيد مي
  

  تأثير وجود همه جانداران  69
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) حق رسول شرع و حق امر به( آن كار آنكه از پس زمين در هرگز و  56سوره اعراف، آيه 
  فساد در زمين  70  .برنخيزيد تباهكاري و فساد به يافت صالح و نظم

اثرهاي منفي خرابكاري در   71  .اند كاران زيان از كنند مي فساد زمين در كه آنان و  27سوره بقره، آيه 
  زمين

 يها نيسرزم در حتي سم ريختن از) ص(خدا  رسول): ع( علي امام  11 ،46 وسائل،
  پرهيز از آلودگي در زمين  72  .است فرموده نهي مشركان

  مراقبت از طبيعت  73  .نكنيد فاسد اصالح، از بعد را زمين  56سوره اعراف، آيه 
  آباداني زمين  74  .نمود آن آباداني مأمور را شما و كرد خلق زمين از را شما خداوند  61سوره هود، آيه 

، 13 جلد الوسائل، مستدرك
  46 صفحه

 نمايـد  كسـب  زراعتي يا بنشاند درختي كه مسلماني): ص( اكرم رسول
  توسعه خاك  75  .داشت خواهد را خدا راه در صدقه و پاداش اجر

جلد يك،  الفصاحه، نهج
  597 ص

 مخلوق از يكي يا انساني بار هر بكارد درختي هركه): ص( خدا رسول
  درختكاري  76  .شود محسوب اي صدقه وي براي بخورد آن از خدا

  پرهيز از اسراف  77  .ندارد دوست را گران اسراف خداوند كه نكنيد اسراف  141سوره انعام، آيه 
  پرسش از نعمات  78  .پرسند مي باز را شماها  نعمت از روز آن درآنگاه   8سوره تكاثر، آيه 

 و برگيريد خود به عبادت هر مقام در را خود زيورهاي آدم، فرزندان اي  31سوره اعراف، آيه 
توصيه به مصرف و پرهيز از   79  .دارد نمي دوست را مسرفان خدا كه مكنيد اسراف و بياشاميد و بخوريد

  روي زياده

 سخت كه است شيطان و نديها طانيش برادران مسرفان و مبذّران كه  27 آيه ،اسراء سوره
كننده و  شباهت اسراف  80  .كرد خود پروردگار) نعمت( كفران

  شيطان
  كسب معيشت و روزي  81  .داديم قرار ها معيشت شما براي زمين در ما و  11سوره اعراف، آيه 

  تالش و كار  82  .كنيد پايداري آن در و رسانيد پايانش به را آن و كنيد كار): ع(علي امام  111البالغه، خطبه  نهج
  اهميت نتيجه كار  83  .شماست براى شما دستاورد  134سوره بقره، آيه 

  نتيجه تالش و كوشش  84  .نيست او تالش جز حاصلى انسان براى  39سوره نجم، آيه 

 شما معاش و كسب مايه را روز و شما استراحت و پوشش مايه را شب  11و  10سوره نبا، آيه 
  معاش و كسباهميت   85  .ايم داده قرار

  تأكيد بر آبادي زمين  86  .سپرد شما به را آن كردن آباد و آورد پديد زمين از را شما او  61سوره هود، آيه 
  تالش هدفمند و مؤثر  87  .رويگردانند بيهوده از كه آنان و  3سوره مؤمنون، آيه 

 قوم آن خود كه زماني تا كرد نخواهد دگرگون را قومي هيچ حال خدا  11سوره رعد، آيه 
  تالش هوشمندانه  88  .دهند تغيير را حالشان

 باز تسلّط راه ايمان اهل به نسبت كافران براي گاه هيچ خداوند و  141آيه  ،سوره نساء
  جانبه همهخودكفايي   89  .نمود نخواهد

  60سوره انفال، آيه 
 اسبان و جنگي آالت و تسليحات و آذوقه از بتوانيد كه حد آن تا و

 دشمنان و خدا دشمنان تخويف و تهديد براي كرده زين سواري
  .سازيد فراهم خودتان

  استقالل نظامي  90

 آنكه مگر دهد، نمي تغيير داشته ارزانى قومى بر كه را نعمتى خداوند  53سوره انفال، آيه 
  تعيين سرنوشت خود  91  .دهند تغيير دارند دل در را آنچه آنان

 سفارش كارها رد ريزي برنامه و نظم و الهي تقواي به را نفر دو شما  47نامه البالغه،  نهج
  .كنم مي

  كارها در نظم  92
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  390البالغه، حكمت  نهج
 راز پروردگارش با آن در كه زماني: باشد زمان سه را مؤمن است سزاوار

 به را زماني و كند تأمين را زندگي هاي هزينه كه زماني و كند، نياز و
  .دهد اختصاص زيبا، و حالل هاي خوشي

  جانبه همهريزي  برنامه  93

، 68 جلد بحاراالنوار،
  ريزي اولويت برنامه  94  .تر است ريزي از وسيله و امكانات مهم دقت در برنامه): ع(امام علي   338 صفحه

كه در جامعه، معمول و رايج است،  گونه آن بردگان، و خدمتكاران به  البخاري صحيح
  توزيع مكفي   95  .غذا و لباس بدهيد

خورد،  مي خودش كه غذايي از خدمتكارش يا كارگر به بايد كارفرما  البخاري صحيح
  جبران خدمت منصفانه  96  .، به او بپوشاندپوشد ميبخوراند و درست مثل آن لباسي را كه خود، 

  پرداخت مزد مناسب  97  .داد هيچ كارگري مزد كم نميبه ) ص(رسول خدا   البخاري صحيح
  اهميت علم و دانش  98  اند؟ يكسان نادان جاهل مردم با اند دانش و علم اهل كه آنان آيا  9 آيه زمر، سوره

  پرهيز از جدال جاهالنه  99  كنند مي جدال خدا  درباره جاهالنه مردم از بعضي  8سوره حج، آيه 

 داده انجام زشتي عمل ناداني و جهالت روي از كه آنان بر خدا هم باز  119سوره نحل، آيه 
  توبه از عمل جاهالنه  100  .كنند اصالح) را زشت عمل آن فساد( و كرده توبه او درگاه به سپس و

 از البته تو پس كرد، مي هدايت بر مجتمع را همه خواست مي خدا اگر و  35سوره انعام، آيه 
  جهالت به هدايتحركت از   101  .مباش جاهالن

  كسب علم و داتش  102  بيفزا من علم بر پروردگارا: بگو دائم و  114 آيه طه، سوره
، ص 4الحكمه، جلد  ميزان

507  
 هر است و مغبون باشد، يكسان روزش دو كه هر: السالم عليه على امام
  اهميت حركت به جلو  103  .دباش او ديروز از بدتر فردايش كه

  
  5، 327، 78االنوار،  بحار

 هر و است مغبون باشد، برابر روزش دو كه هر: السالم عليه كاظم امام
 است) دور به حق رحمت از( ملعون باشد ديروزش از بدتر امروزش كه
 در كه هر و برد سر به كمبود در نبيند خود وجود در پيشرفتى كه هر و

   .است زندگى از بهتر او براى مرگ باشد، كاستى مسير
  ييافزا دانشپيشرفت و   104

 را ما آيات فرستاديم تا خودتان از رسولي شما ميان در كه طور همان  151سوره بقره، آيه 
  تربيت توسط مربي  105  .نمايد تربيت را شما و كند تالوت شما براي

 و نكرديم تـربيت خـود جـمـع ميان در را تو كودكى، دوران در يا  18سوره شعراء، آيه 
  تربيت در دوران كودكي  106  نگذرانيدى؟ ما ميان در را خود عمر از هايي سال

 به كردند، تربيت كودكى در مرا آنها كه گونه همان پروردگارا،: بگو و  24سوره اسراء، آيه 
  پاداش نيكوي تربيت  107  .كن رحمت آنها

 بـر  را تـو  آيـات  تـا  برانگيز خودشان از پيامبري آنها ميان در! پروردگارا  129سوره بقره، آيه 
  حكمت و كتابآموزش   108  .بياموزد حكمت و كتاب را آنها و بخواند آنان

  دينى يادگيري علوم  109  .بياموزند آن اهل از را دينى علوم كه است مؤمنان بر  122سوره توبه، آيه 

  44سوره بقره، آيه 
 آنان بر را تو آيات تا برانگيز، خودشان از اي فرستاده آنان، ميان در

 تو زيرا كند، شان پاكيزه و بياموزد آنان به حكمت و كتاب و بخواند
  .حكيمى ناپذير شكست خود،

  جايگاه رهبر در آموزش  110

  تواضع نسبت به زيردستان  111  .باشند متواضع خود زيردستان به نسبت بايد فرهنگي مسئوالن  215 آيه شعراء، سوره

  63سوره فرقان، آيه 
 تواضع و آرامش با كه هستند كساني بخشايشگر خداي شايسته بندگان

 به سازند مي مخاطب را آنان جاهالن كه هنگامي و روند مي راه زمين بر
  .گويند مي سالم آنان

  مهرباني با جاهالن  112
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 كدهاي اوليه كد پژوهشپيشينه آدرس

  6، ص 7بحاراالنوار، جلد 
 كند فروتني و تواضع شاگردانش بر كه معلمي هر): ص(حضرت محمد 

 بـا  آورد، حسـاب  بـه  دست پايين و كوچك را خود دانشمندان برابر در و
  .رسد مي آقايي به خود دانش

فروتني در مقابل  و تواضع  113
  شاگردان

 و بگستر كنند مي پيروي تو از كه مؤمناني براي را خود پر و بال و  215آيه  ،سوره شعراء
  يي با پيروانرو گشاده  114  .باش فروتن و متواضع آنان، به نسبت

  
  103عمران، آيه  آلسوره 

 نعمت نشويد و پراكنده و زنيد چنگ الهي محكم ريسمان به همگي
 شما ميان بوديد،پ س دشمن كه آوريد، آنگاه ياد به خود بر را خداوند
 برادر هم با او لطف و نعمت به اينكه تا نمود ايجاد مهرباني و يكدلي
 .شديد

 وحدت مبتني بر ريسمان  115
  الهي محكم

 شمايم، پروردگار من و است يكپارچه و يگانه امتي شما امت اين و  52مؤمنون، آيه سوره 
  يكپارچگي و يگانه   116  .بپرستيد مرا پس

  برادري مؤمنان  117  .برادرند يكديگر با مؤمنان حقيقت در  10سوره حجرات، آيه 
، دررالحكم و غررالحكم
  7794 حديث

 كه است كسي) رئيس و مدير(سرور  و سيد و آقا): ع(حضرت علي 
  طمع و دوري از حرص  118  .فريبد نمي را وي طمع و حرص و كند نمي حيله و مكر

  در انتصابات داري امانت  119  .دهيد باز صاحبانش به را ها امانت كه كند مي امر شما به خدا همانا  58سوره نساء، آيه 

 استخدام كه است كسى بهترين كه چرا كن استخدام را او پدر اى  26سوره قصص، آيه 
نيرومندي و قابل اعتماد   120  .اعتمادست خور هم در نيرومند و هم كنى مى

  بودن

 چه نگيريد، راز هم صميمي دوست خود همدينان غير از ايمان، اهل اي  118عمران، آيه  سوره آل
  دينداري در دوستي  121  .نكنند كوتاهي اي ذره شما كار در فساد و خلل از آنها آنكه

  پرهيز از دوستي با كافر  122  .كنيد رها را مؤمنان و گرفته دوستي به را كافران مبادا ايمان، اهل اي  144آيه  ،سوره نساء

  57سوره مائده، آيه 
 به را شما دين كه كافران و كتاب اهل از گروه آن با ايمان، اهل اي

 ايمان او به اگر بترسيد خدا از و مكنيد دوستي گرفتند بازيچه و فسوس
  .ايد آورده

  واليتمداري در دوستي  123

 سخت عذابي به فسقشان كيفر به كردند ستمكاري و ظلم كه را آنان و  165سوره اعراف، آيه 
  ستمكاري و ظلممجازات   124  .كرديم گرفتار

 دست به( كه كودكانى و زنان و مردان راه در و خدا راه در چرا  75آيه  ،سوره نساء
  مبارزه با ستمگران  125  .كنيد نمى پيكار اند، شده تضعيف) ستمگران

  قيام عليه ظالم  126  .كنند قيام ظلم عليه تا شوند مي همراه مظلوم با و  39سوره شوري، آيه 

 پيروي را نفس هواي هرگز و كن حكم حق به خدا خلق ميان پس  26آيه  ،سوره ص
  نفس از هوايپيروي نكردن   127  .سازد گمراه خدا راه از را تو كه نكن

  23سوره جاثيه، آيه 
 او خداوند، و گرفته خود خداي را خود هوس كه را كس آن اي ديده آيا
 بر و نهاده مهر دلش و بر گوش كرده، گمراه داند، مي با اينكه را

  .است افكنده اي پرده اش ديده
  يباز هوسنافرجامي   128

  دوري از شيطان  129  .شماست آشكار دشمن او كه نكنيد پيروي شيطان هاي گام از  168سوره بقره، آيه 

  
 اسالم بـا توجـه بـه سـازه،     ديد از سازمان اجتماعي مفهوم مسئوليت اوليه، يو كدها يدينكات كل يپس از گردآور

قـانوني،   ي مسـئوليت هـا  مقولـه شـده شـامل    استخراج يها مقوله. دشو يم يبند طبقهكدها به شرح ذيل  و مفاهيم مقوله،
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 فرهنگـي ـ آموزشـي و مسـئوليت     اقتصـادي، مسـئوليت   محيطي، مسـئوليت  زيست مدني ـ اجتماعي، مسئوليت  مسئوليت
  .سياسي هستند

   اسالم ديد از اجتماعي مسئوليت شده استخراج مقوله، مفاهيم و كدهاي .3 جدول
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 عنـوان  به خدا كتاب. 3ميزان،  و كتاب به استناد. 2قانون،  بر مبتني عمل. 1  مقررات و قوانين رعايت
 الهي حكم پذيرش. 6قانون و  از تبعيت. 5قانون،  پذيرش. 4الخطاب،  فصل

 رجوع ارباب تكريم
 بـه  خـدمت . 10مردم،  به محبت. 9مردم،  با نيكو رفتار. 8رفتاري،  خوش. 7

يي و خـو  نـرم . 13خوش،  زبان. 12نوع،  هم داشتن گرامي. 11خويشاوندان، 
 برادري و برابري. 14

 همكاران حقوق به احترام
. 18عيـوب،   پوشـاندن . 17ظلم،  از پرهيز. 16ديگران،  حقوق به احترام. 15

 مـال  كسـب . 21كـارگر،   حقـوق . 20غير،  حق به احترام. 19گزاري،  سپاس
 كارگر حق اداي. 22مشروع و 

 عادالنه قضاوت

. 26مدارانـه،   حـق  داوري. 25عـدالت،   با داوري. 24عدالت،  به داوري. 23
. 29خشـم،   از دور بـه  داوري. 28حـق،   بـه  قضـاوت . 27مسـتند،   قضاوت
 حسابرسـي . 32نيكـو،   قضـاوت . 31عادالنـه،   قضاوت. 30حق،  به قضاوت
 مردم عملكرد حسابرسي. 33قاضي و  عملكرد دقيق
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  شهروندان با مشورت
نظـران،   صـاحب  با مشورت. 36نوع،  هم با مشاوره. 35مردم،  با مشورت. 34
 سـپس  مشـورت  اول. 39زيردسـت،   بـا  مشـورت . 38مردم،  با مشورت. 37

 پيروان با مشاوره. 40توكل و 

 توجـه . 44نـژادي،   برتري نفي .43تبعيض،  نفي. 42برابري،  و برادري. 41  نژادپرستي با مقابله
 تقوا اصالت. 46نژادي و  تبعيض نفي. 45نيكو،  اخالق به

 هاي فعاليت در مشاركت
 يكديگر كردن ياري. 49خيرخواهي و . 48دلي،  هم و همكاري. 47اجتماعي

 توهين و دشنام نفي. 52عقيده و  آزادي. 51ديگران،  عقايد به احترام. 50 عقايد به احترام

  قول به پايبندي. 55و  داري امانت. 54عهد،  به وفاي. 53 داري امانت و عهد به وفاي
  خمس. 59صدقه و  و كمك. 58انفاق، . 57زكات، . 56 اجتماعي مالي هاي كمك

 منكر از نهي و معروف  امر به
 مجازات. 63و  معروف  به امر. 62منكر،  از پرهيز. 61نيكي،  به دعوت. 60

  ظالم
 برخوردهاي در عدالت

 اجتماعي
  برابري به دعوت. 66عادالنه و  عمل. 65ي، عدالت يب از پرهيز. 64
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. 69جانداران و  و حيوانات به توجه. 68زنده،  موجودات حرمت حفظ. 67  جانوران و حيوانات با دوستي
 جانداران همه وجود تأثير

محيط  آلودگي از جلوگيري
زيست 

 از پرهيز. 72زمين،  در خرابكاري منفي اثرهاي. 71زمين،  در فساد. 70
طبيعت از مراقبت. 73زمين و  در آلودگي

محيط   توسعه و حفاظت
  درختكاري. 76خاك و  توسعه. 75زمين،  آباداني. 74  زيست 

 رويه بي مصرف از ممانعت
  منابع

 پرهيز و مصرف به توصيه. 79نعمات،  از پرسش. 78اسراف،  از پرهيز. 77
  شيطان و كننده اسراف شباهت. 80ي و رو ادهيز از
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كار  نتيجه اهميت. 83كار،  و تالش. 82روزي،  و معيشت كسب. 81  درآمدزايي
 كوشش و تالش نتيجه. 84و 

 تالش. 87زمين،  آبادي بر تأكيد. 86معاش،  و كسب اهميت. 85 هوشمندانه كوشش و تالش
  هوشمندانه تالش. 88و  مؤثر و هدفمند

 سرنوشت تعيين. 91نظامي و  استقالل. 90، جانبه همه خودكفايي. 89  اقتصادي استقالل و خودكفايي
  خود

 اولويت. 94و  جانبه همه ريزي برنامه. 93كارها،  در نظم. 92  اقتصادي ريزي برنامه
  ريزي برنامه

 مزد پرداخت. 97منصفانه و  خدمت جبران. 96 مكفي، توزيع. 95  منصفانه پرداخت
  مناسب
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 از توبه. 100جاهالنه و  جدال از پرهيز. 99دانش،  و علم اهميت. 98  زدايي جهل
  جاهالنه عمل

. 103دانش،  و علم كسب. 102هدايت،  به جهالت از حركت. 101  روزرساني به
 ييافزا دانش و پيشرفت. 104جلو و  به حركت اهميت

. 107كودكي و  دوران در تربيت. 106مربي،  توسط تربيت. 105 تزكيه و تربيت
 تربيت نيكوي پاداش

. 110دينى و  علوم يادگيري. 109حكمت،  و كتاب آموزش. 108 آموزش و تعليم
 آموزش در رهبر جايگاه

. 113جـاهالن،   بـا  مهربـاني . 112زيردسـتان،   به نسبت تواضع. 111  زيردستان به تواضع
  پيروان با ييرو گشاده. 114شاگردان و  مقابل در فروتني و تواضع
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يكپـارچگي   و يگانه. 116الهي،  محكم ريسمان بر مبتني وحدت. 115  بستگي هم و وحدت حفظ
 مؤمنان برادري. 117و 

. 120انتصابات و  درداري  امانت. 119طمع،  و حرص از دوري. 118 كاردان افراد انتصاب
 بودن اعتماد قابل و نيرومندي

 
 مداري واليت

. 123كافر و  با دوستي از پرهيز. 122دوستي،  در يدار نيد.121
 دوستي در مداري واليت

 قيام. 126ستمگران و  با مبارزه. 125ستمكاري،  و ظلم مجازات. 124 ستيزي ظلم
ظالم عليه

 هوس و هوا از دوري
. 129ي و باز هوس نافرجامي. 128نفس،  هواي از پيروي عدم. 127
  شيطان از دوري

  
خبرگان و متخصصان مرتبط با  اختيار در اسالم، ديدگاه از اجتماعي مسئوليت شده  استخراج كدهاي و مفاهيم مقوله،

شـده تأييـد و    ايشـان، چـارچوب ارائـه    نظرهاي دادن نكات و قرار مد نظر با نهايت در و گرفت قرار موضوع مورد پژوهش
   .است شده يك مدل نهايي نشان داده 1در شكل . نهايي شد
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  )مدل نهايي پژوهش(ابعاد مسئوليت اجتماعي در دانشگاه اسالمي . 1شكل 

 

  اسالمي جامعه هاي اجتماعي در دانشگاههاي مسئوليت  داللت: مرحله دوم
منـد و برايشـي    ترين اين رويكردها نظـام  پژوهي رويكردهاي مختلفي وجود دارد كه از جمله مهم اگرچه در راستاي داللت

 جامعه هاي هاي مسئوليت اجتماعي از ديد اسالم در دانشگاه است، در پژوهش حاضر از رويكرد برايشي براي تبيين داللت
  .استفاده شده است اسالمي

  اسالمي  جامعه هاي دانشگاه در قانوني مسئوليت
توان بين قوانين درون و برون دانشگاهي تفكيك قائـل   مي اسالمي جامعه هاي مقررات در دانشگاه و قوانين از ديد رعايت

و مواردي از قبيل دارا  گيرد هاي مختلف شامل آموزشي، پژوهشي، رفاهي، مالي مد نظر قرار مي قوانين داخلي از جنبه. شد
شده و توجه بـه   شدگان در موعد تعيين نام از پذيرفته بودن شرايط عمومي و تخصصي تحصيل براي ورود به دانشگاه، ثبت
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التحصيلي، رعايـت   ها و واحدهاي الزم براي اعطاي مدرك فارغ شموليت خدمت وظيفه عمومي آنها، طي كردن همه دوره
نامـه، رعايـت    ترم، رعايت مقررات مربوط به تدوين، تكميل و دفاع از پايان انات ميان و پايان استانداردهاي برگزاري امتح

هـايي در راسـتاي    نامه علمي، تصويب آيين قوانين و مقررات مربوط به پذيرش دانشجويان و همچنين جذب اعضاي هيئت
. هسـتند  اسالمي جامعه هاي گاهي در دانشگاهحمايت مالي از دانشجويان نيازمند، از مصاديق مسئوليت قانوني درون دانش

توان به مسئوليت دانشگاه در قبال قوانين و اسناد باالدستي  دانشگاهي مي برون قانوني مسئوليت همچنين از ديد مصاديق
از هـا   هاي داخلي ساير سـازمان  نامه انداز توسعه جمهوري اسالمي ايران، قوانين و آيين كشور از جمله قانون اساسي، چشم

 هـاي  دانشـگاه  در قـانوني  عنوان يكي ديگر از ابعـاد مسـئوليت   بشر به از ديدگاه رعايت حقوق. جمله شهرداري اشاره كرد
هايي از جمله رعايت عدالت در رفتارهاي صنفي دانشگاه بـا دانشـجويان اتبـاع خـارجي،      توان به داللت مي اسالمي جامعه

از . د بين دانشجويان داخلي و خارجي و رفتار محترمانه با آنان اشـاره كـرد  هاي موجو رعايت عدالت و نبود تبعيض در رويه
تـوان بـه    مي اسالمي، جامعه هاي دانشگاه در قانوني عنوان يكي ديگر از ابعاد مسئوليت ديگران به حقوق به ديدگاه احترام

هاي آنـان بـه كيفيـت تـدريس و      ضخصوص در رابطه با اعترا هايي از جمله احترام اساتيد به حقوق دانشجويان به داللت
خصوص در مواردي از قبيل نحوه ورود و خروج به كـالس و معرفـي    نحوه ارزيابي، احترام دانشجويان به حقوق اساتيد به

 هـاي  دانشگاه در قانوني مسئوليت ابعاد از ديگر يكي عنوان عادالنه به قضاوت ديدگاه در نهايت، از. منابع درسي اشاره كرد
جانبـه عملكـرد اسـاتيد بـا هـدف پرهيـز از        جملـه ارزشـيابي چندبعـدي و همـه     از هايي داللت به توان مي اسالمي جامعه
  . گرايي در راستاي ارزيابي عملكرد آنان اشاره كرد جانبه يك

  اسالمي جامعه هاي دانشگاه در مدني ـ اجتماعي مسئوليت
هـاي   جمله جلوگيري از اعتياد به مواد مخـدر، انحـراف   از هايي تدالل به توان اجتماعي مي هاي آسيب از از ديدگاه اجتناب

جنسي، سرقت و دزدي، خودكشي، فقر و مواردي از اين قبيل در بين دانشجويان از طريق اقـداماتي ماننـد اعطـاي وام و    
 بـا  يدگاه مقابلـه از د. اشاره كرد... هاي دانشجويي تحت نظارت دانشگاه، فراهم كردن شرايط ازدواج دانشجويي و  خوابگاه

جمله مقابله دانشگاه با توهين به اقوام ايراني مانند ترك، لر، كرد، بلـوچ و همچنـين    از هايي داللت به توان نژادپرستي مي
هـاي مختلـف و مقابلـه بـا رفتارهـايي كـه        دلي دانشجويان داراي قوميـت  هايي با هدف نزديكي و هم برگزاري نمايشگاه

جملـه   از هـايي  داللت به توان اجتماعي مي هاي فعاليت در از ديدگاه مشاركت. ي است، اشاره كردهاي قوميت ساز نگاه زمينه
هـاي   هاي مختلـف بـا مـديريت دانشـجويان، برگـزاري سـمينارها و كنفـرانس        هايي به عناوين و مناسبت برگزاري جشن

هاي  بيشتر دانشجويان در فعاليت تخصصي با محوريت دانشجويان و برگزاري اردوهاي فرهنگي ـ تفريحي براي مشاركت 
جمله تأكيد مديران دانشگاه بر نبود تبعيض ميان  از هايي داللت به توان عقايد مي به از ديدگاه احترام. اجتماعي اشاره كرد
هاي مـد نظـر    هاي مذهبي و حتي ديني، آزادي بيان و عقايد در محيط دانشگاه، البته با رعايت چارچوب دانشجويان اقليت

هـا و مجـالت دانشـجويي اشـاره      طور خاص و تسهيل صدور مجوز براي انتشار روزنامه صورت كلي و دانشگاه به عه بهجام
هـاي   جمله عمل كردن مـديران دانشـگاه بـه وعـده     از هايي داللت به توان داري مي امانت و عهد به از ديدگاه وفاي. كرد

هاي كنترلي كـه مـانع از    اشخاص، فراهم كردن ابزارها و اهرمداري در حفظ اطالعات خصوصي  خويش و همچنين امانت
جملـه   از هـايي  داللـت  بـه  توان انفاق مي و خمس از ديدگاه زكات،. شوند، اشاره كرد توزيع غيراخالقي اطالعات افراد مي



  
  

   1399، زمستان 4، شماره 10مطالعات منابع انساني، دوره  137  

 
 

همچنـين از  . ردفراهم كردن شرايط كمك مالي به اساتيد، كارمندان و دانشجوياني كه به كمك مالي نياز دارند، اشاره كـ 
ريـزي در   تواننـد بـا برنامـه    آنجا كه دانشگاه محيطي علمي است و زكات علم نيز انتشار آن است، مـديران دانشـگاه مـي   

از . هـاي مختلـف كمـك كننـد     هاي تخصصي در جامعه به افزايش سطح آگاهي عمـوم در زمينـه   خصوص برگزاري دوره
هـا و حـريم    جمله تذكر به افرادي كه از هر نظر چـارچوب  از هايي داللت هب توان منكر مي از نهي و معروف ديدگاه امر به 

توان به كنترل نحوه پوشش بـانوان و آقايـان در    از جمله اين مصاديق مي. برند، اشاره كرد محيط دانشگاه را زير سؤال مي
 تـوان  اجتماعي مـي  برخوردهاي در تاز ديدگاه عدال. اي كه مغاير با اصول اسالم نباشد، اشاره كرد گونه محيط دانشگاه، به

جمله نبود تبعيض از طرف اساتيد و مديران دانشگاه در برخوردهايي كه بين دانشجويان آقا و خانم انجام  از هايي داللت به
  .شود، اشاره كرد مي

  اسالمي جامعه هاي دانشگاه در محيطي زيست مسئوليت
هـاي داراي   جمله ملزم كردن گـروه  از هايي داللت به توان مي اسالمي جامعه هاي در دانشگاه حيوانات با از ديدگاه دوستي

هاي خود، جلوگيري از برخـورد نامناسـب كاركنـان دانشـگاه و      آزمايشگاه به استفاده كمتر از حيوانات براي انجام آزمايش
 از از ديدگاه جلـوگيري . كرد دانشجويان با حيوانات، تبعيد و رهاسازي آنان به محيطي امن به جاي از بين بردن آنها اشاره

هـاي خشـك و تـر در محـيط خوابگـاه و دانشـگاه،        جمله تفكيـك زبالـه   از هايي داللت به توان زيست مي  محيط آلودگي
در  شـده  هـاي شـيميايي اسـتفاده    آوري زبالـه  سازي در بين دانشجويان براي توليد نكردن بيش از حد زباله، جمـع  فرهنگ

هاي پخت غذا و سلف سرويس دانشـگاه، اعمـال    آن، نظارت مداوم بر فعاليت از اكتيويي راديو مواد جداسازي آزمايشگاه و
هايي در خصوص ورود و خروج خودروهاي كاركنان و دانشجويان و الزام به استفاده از ابزارهايي مانند دوچرخـه   محدوديت

 بـه  تـوان  مـي  اسـالمي  جامعـه  هـاي  نشـگاه زيسـت در دا  محيط  توسعه و از ديدگاه حفاظت. در محيط دانشگاه اشاره كرد
 جمله توجه به توسعه فضاي سبز و اقـدام بـه كاشـت درختـاني كـه آب كمتـري مصـرف كننـد، پيشـنهاد          از هايي داللت

هـاي   طبيعي و حمايت از گردهمـايي  منابع از پايدار استفاده زيست، محيط  كيفيت بهبود هايي براي سازوكار ها و استراتژي
تـوان بـه جداسـازي آب     منـابع مـي   رويـه  بـي  مصـرف  از در خصوص ممانعـت . زيست اشاره كرد محيط مربوط به توسعه 

شده براي مصارف باغباني، جلوگيري از قطع درختان در  هاي تصفيه آشاميدني و آب آبياري درختان و استفاده دوباره از آب
 .اشاره كردمحيط دانشگاه و مبارزه با آفات فضاي سبز و درختان در محيط دانشگاه 

  اسالمي جامعه هاي دانشگاه در اقتصادي مسئوليت
هاي تخصصـي   تأكيد بر استفاده از نيروهاي متخصص دانشگاه براي مشاركت در فعاليت توان به ميدر راستاي درآمدزايي 

در همـين  . ردكنـد، اشـاره كـ    هاي دانشگاه را تأمين مي سازماني كه به ايجاد درآمدزايي منجر شده و بخشي از هزينه برون
در راسـتاي  . سـازماني اشـاره كـرد    هاي علمي بـرون  دانشگاه به فعاليت فيزيكي توان به واگذاري ظرفيت محيط راستا، مي

به استفاده از نظـام ارزيـابي عملكـرد منصـفانه بـراي پرداخـت كـارا بـه كاركنـان دانشـگاه،            توان وري مي بهره و كارايي
وري  ي ارتقاي اساتيد و كاركنان كه نقش تأثيرگذاري در افزايش كارايي و بهرهها و معيارها سازي در خصوص روش شفاف

هـاي داراي امكـان    سـپاري فعاليـت   و بـرون  كاركنـان مقررات و قوانين بـراي  ، ها دستورالعمل، وظايفآنان دارند، تعريف 
هـاي   ماتي از جمله اجراي طـرح توان به اقدا اقتصادي مي استقالل و در راستاي حصول به خودكفايي. واگذاري اشاره كرد
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شـده از   داده جويي بودجـه عمـومي تخصـيص    پژوهشي تخصصي با استفاده از ظرفيت منابع انساني متخصص براي صرفه
ريزي بـراي   توان در كنار برنامه اقتصادي مي ريزي در راستاي برنامه. طرف دولت به دانشگاه و درآمدزايي بيشتر اشاره كرد

افـزاري و   هـايي از قبيـل توسـعه امكانـات نـرم      هاي مستقل از بودجـه عمـومي دولـت، بـه داللـت     اتكاي بيشتر به درآمد
به  توان منصفانه مي در راستاي پرداخت. شوند، اشاره كرد ها كه به ارتقاي كيفيت آموزش منجر مي افزاري دانشكده سخت

علمـي و كارمنـدان    ه بـه اعضـاي هيئـت   شد هاي انجام مواردي از قبيل رعايت يك چارچوب و رابطه منطقي بين پرداخت
 .اشاره كرد اسالمي جامعه هاي دانشگاه و جلوگيري از ايجاد حس تبعيض در بين كاركنان در دانشگاه

  اسالمي جامعه هاي دانشگاه در آموزشي فرهنگي مسئوليت
هايي از قبيل  توان به داللت زدايي است، در اين خصوص مي گيري دانشگاه جهل ترين فلسفه شكل با توجه به اينكه اصلي

هاي آموزشي براي عموم مـردم در همـه سـطوح اجتمـاعي بـا هـدف افـزايش حساسـيت شـهروندان بـه            برگزاري دوره
هاي سياسي و اجتماعي و همچنين تالش براي افزايش حساسيت دانشجويان و كاركنان به ارتقاي سـطح فكـري    دغدغه
ريزي آموزشي و  روزآمدي در برنامههايي از قبيل  توان به داللت روزرساني مي در راستاي به. ويش اشاره كردهاي خ خانواده
 اعضاي مورد نياز افزايي دانش هاي دوره كيفي و كمي دانشگاه، تقويت در آموزشي جامع كيفيت ارزيابي نظام ، ايجاددرسي
تـوان   از آنجا كـه مـي  . تالشگر اشاره كرد آموزشي واحدهاي از ديرو تق مد امكانات و تجهيزاتآتقويت و روزعلمي،  هيئت

توان به تأكيد بر آموزش دانشجويان بـا   هاي تخصصي و عمومي تقسيم كرد، در اين راستا مي تعليم و تربيت را به آموزش
وز خالقيـت و  همچنين فراهم آوردن زمينه بر. افزايي عمومي در كنار افزايش سطح تخصصي آنان اشاره كرد هدف دانش

نيـز  توانمنـدي تجزيـه و تحليـل مسـائل سياسـي و اجتمـاعي       هاي مختلف و افـزايش   هاي دانشجويان در عرصه نوآوري
كـارگيري تـدابيري    هايي نظير بـه  توان به داللت زيردستان نيز مي در رابطه با در راستاي تقويت تواضع. شدني است انجام

  . مرئوسي در اين تعامل اشاره كرد ـجو و تغيير ديدگاه رئيس براي همكاري و تعامل بيشتر استاد و دانش

  اسالمي  جامعه هاي دانشگاه در سياسي مسئوليت
هايي نظير استفاده از ظرفيت و جايگـاه دانشـگاه بـراي برگـزاري      توان به داللت بستگي مي هم و وحدت در راستاي حفظ

در جامعـه  ... هاي مختلف سياسي، ديني و مذهبي، اجتماعي و  زمينههايي با هدف حل تعارضاتي كه در  جلسات و همايش
 ها گروه در تعامل افزايش براي هايي از قبيل تالش توان به داللت شهروندان مي با از ديد مشورت. وجود دارند، اشاره كرد

كاركنان و دانشجويان در ، نظرسنجي و نظرخواهي از سازي براي ارائه پيشنهادهاي هدفمند و كيفي فرهنگها،  دانشكده و
تشـكيل  هـايي نظيـر    توان به داللـت  كاردان مي افراد از ديدگاه انتصاب. خصوص انتصابات مديران در دانشگاه اشاره كرد

در خصوص نامزدهاي تصدي  و بازديدهاي ادواري و تدوين گزارش تخصصيهاي  ارزيابي ،دار هاي مجرب و صالحيت تيم
 آموزشــي جــامع دوره اجــراي عملكــرد مــديران دانشــگاه وهــاي ادواري از  نظرســنجيارزيــابي و هــاي دانشــگاه،  پســت

هـاي فكـري و    هايي نظير رعايـت چـارچوب   توان به داللت مداري مي از ديدگاه واليت. مديريتي اشاره كرد هاي صالحيت
علمـي،   اعضـاي هيئـت   عقيدتي پذيرفتني نظام جمهوري اسالمي ايران و احترام به اين اصول و عقايـد در بـين مـديران،   

تفـاوتي در مقابـل    سازي دانشجويان براي مقابله با جريان نفوذ داخلي و خارجي و پرهيز از بي كاركنان و دانشجويان، آگاه
هايي براي صيانت از حقـوق   توان به تشكيل كميته ستيزي نيز مي از لحاظ ظلم. هاي سياسي اشاره كرد رويدادها و دغدغه
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. هاي مختلف اشاره كـرد  انشگاه با نمايندگي و عضويت دانشجويان از جمله شوراي صنفي و انجمندانشجويان در مقابل د
 سازي اهداف كيفـي  ها و كمي تعريف سطوح كيفيت فعاليتهايي نظير  توان به داللت هوس مي و هوي از از ديدگاه دوري

نظرهاي شخصي  ارد با هدف جلوگيري از اعمال استاند الگوهاي و تعريف اهداف كمي براي مديران دانشگاه همراه با ارائه
  .هاي دانشگاه اشاره كرد سازي اي در تصميم و سليقه

 گيري و پيشنهادها نتيجه

 از سـازمان  اجتمـاعي  مسـئوليت  سـازنده  چارچوب به هدف نخست، دستيابي. پژوهش حاضر با دو هدف انجام شده است
 هـاي  مؤلفـه  واكـاوي . مفهوم و شـش مقولـه شناسـايي شـد     31كد،  129در راستاي اجراي گام اول . اسالم است ديدگاه

پذيري سنجش اين  سوي معيارمندي و امكان روايات، گامي مهم در راستاي حركت به و آيات ديدگاه از اجتماعي مسئوليت
از . هم كنـد تواند زمينه را براي عملياتي شـدن آنهـا در دانشـگاه اسـالم فـرا      ها مي عالوه، شناسايي داللت به. مفهوم است

 تـا  است نشده انجام اجتماعي از ديد اسالم مسئوليت اي در خصوص هاي پيشين، سنجه ديدگاه سازگاري پژوهش با يافته
 تـازگي  و بـوده  فـرد  حاضر منحصر به  پژوهش نظر، اين از و كرد مقايسه آن هاي يافته با پژوهش را اين هاي يافته بتوان
   .وجود ندارد پژوهش تجربي پيشينه با پژوهش هاي يافته يقيتطب مقايسه امكان از اين رو،. دارد

 هـاي  دانشـگاه  در اسـالم  ديـدگاه  از سازمان اجتماعي مسئوليت هاي پژوهش، داللت دوم در راستاي عمل به هدف
بايسـت اقـداماتي را    بر اين مبنا در رابطه با مسئوليت قانوني، مديران دانشگاه مي .بررسي و تحليل قرار شد اسالمي جامعه

به مديران دانشـگاه اسـالمي پيشـنهاد    . مداري در فرايندهاي مختلف فراهم شودمد نظر قرار دهند كه زمينه تحقق قانون
اي  گونه علمي، به اساتيد عضو هيئتاي و قانوني در خصوص پذيرش دانشجو و جذب  نامه شود وضع استانداردهاي آيين مي

اين پيشنهاد از آن نظر داراي اهميت است كـه اعمـال   . كه اجحافي در حق داوطلبان انجام نشود، مسئله مهمي تلقي شود
هاي جذب دانشجوي دكتري يا جذب اساتيد  هايي از جمله مصاحبه اي در خصوص اتخاذ تصميم نظرهاي شخصي و سليقه 

  .واره دغدغه داوطلبان بوده استعلمي هم اعضاي هيئت
شود، سازوكاري بينديشـند كـه چنـد     در رابطه با مسئوليت اجتماعي ـ مدني به مديران دانشگاه اسالمي پيشنهاد مي 

تـوان بـه طـرح سـازوكاري بـراي جلـوگيري از تـوهين بـه          ازجمله اين اقدامات، مـي . اقدام مهم در دستور كار قرار گيرد
همچنـين در راسـتاي جلـوگيري از تـوهين بـه عقايـد       . مانند كرد، لر، ترك و بلوچ اشاره كـرد  هاي مختلف ايراني قوميت

  .اي انديشيد هاي بازدارنده هاي مذهبي از جمله دانشجويان اهل سنت نيز بايد تنبيه متفاوت اقليت
ي، زمينه تفكيـك  شود، با اتخاذ اقدامات محيطي به مديران دانشگاه پيشنهاد مي در خصوص توجه به مسئوليت زيست

همچنين در كنار توجه به افزايش فضـاي سـبز دانشـگاه،    . هاي خشك و تر در محيط خوابگاه و دانشگاه فراهم شود زباله
كاشت درختاني كه ضمن دارا بودن نقش زياد در تهويه هوا، آب كمتري نيز مصرف كنند، از جمله پيشنهادهايي است كه 

  .ليت اجتماعي ارائه كردتوان در راستاي اين بعد از مسئو مي
توان پيشنهاد داد كه مديران دانشـگاه در راسـتاي اسـتفاده از ظرفيـت حـداكثري       در راستاي مسئوليت اقتصادي مي

ها و نهادهـاي علمـي بيرونـي بـا هـدف       فيزيكي دانشگاه به سازمان اي محيط امكانات دولتي، به واگذاري موقت و پروژه
عنوان حلقه  جه به اين پيشنهاد از آن نظر داراي اهميت است كه كارآمدي منابع دولتي بهتو. كسب درآمد بيشتر اقدام كنند

  . رود مفقودشده مديريت در بخش عمومي به شمار مي
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تـوان پيشـنهاد داد كـه     شود، مي زدايي بيشتر منجر مي در راستاي توجه به مسئوليت فرهنگي ـ آموزشي كه به جهل 
هاي آموزشي براي عمـوم مـردم بـا هـدف      علمي، به برگزاري دوره وهي از اعضاي هيئتمديران دانشگاه با تشكيل كارگر

عالوه مسئوالن دانشـگاه   به. هاي سياسي و اجتماعي اقدام كنند افزايش حساسيت شهروندان در خصوص مسائل و دغدغه
ـ    ه و زمينـه تغييـر ديـدگاه رئـيس    توانند با اتخاذ تدابيري زمينه همكاري و تعامل بيشتر استاد و دانشجو را فراهم كرد مي

  .مرئوسي در اين تعامل را به حداقل برسانند
توان بـه مـديران دانشـگاه پيشـنهاد داد تـا از ظرفيـت و        براي تقويت مسئوليت اجتماعي دانشگاه از بعد سياسي مي

بـديهي اسـت   . ننـد هاي سياسي با هدف تقويت سطح فكري دانشجويان استفاده ك جايگاه دانشگاه براي برگزاري همايش
در كنار ايـن  . شده انجام شود هاي اخالقي تعيين بايست با مد نظر قرار دادن چارچوب ها مي كه برگزاري جلسات و همايش
با هدف ارزيابي سطح كيفي نامزدهاي تصـدي   دار هاي مجرب و صالحيت تشكيل تيمتوانند  پيشنهاد، مديران دانشگاه مي

  .دستور كار قرار دهندهاي مديريت دانشگاه را در  پست

 منابع 
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