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بر کارآفرینی دانشگاهی در توسعه  تأکیدبا  پذیری اجتماعیمسئولیتالگوی ارائه 

 دانشگاه تهران
 2الهه حسینی و 1پورمهدی تاج

 چکیده

 .یک سازمان در توسعه ملی نقش مهمی دارند عنوانبهو مراکز آموزش عالی ها دانشگاه
رشد تعداد  اجتماعی دانشگاه در چند دهه اخیر با توجه به پذیریمسئولیت، همچنین

دانشگاه در قبال جامعه  اتهمگانی شدن آن و باال رفتن انتظاردانشجویان، اساتید و 
ف از این پژوهش هد .است ریزان آموزشی در کشورهای مختلف قرار گرفتهبرنامه موردتوجه
توسعه در  کارآفرینی دانشگاهیبر  تأکیدپذیری اجتماعی دانشگاه با الگوی مسئولیت ارائه

پژوهش حاضر به . استدانشگاه تهران  اساتید. جامعه آماری شامل استدانشگاه تهران 
است. در این پژوهش از مصاحبه نیمه  اکتشافی هادادهگردآوری  ازنظرو  بنیادیلحاظ هدف 

 15نظری است که در نمونه  است. مالک تعیین حجم نمونه اشباع ساختاریافته استفاده شده
کدگذاری باز و محوری رویکرد داده بنیاد با از  هادادهاشباع نظری حاصل شد. برای تحلیل 

نتایج  .دیگرد ییکد شناسا 34و  مؤلفه 7 درمجموعها در جهت تحلیل دادهاستفاده گردید. 
تشخیص ) یعلعوامل سازمانی(، عوامل ) یراهبردرویکرد داده بنیاد نشان داد که عوامل 

 گرایش کارآفرینانه(گر )مداخلهاجتماعی(، عوامل  پذیریمسئولیتفرصت و اقدامات به سمت 
پیامد  تیدرنها. دهدمیمدیریتی و فرهنگی( را نشان -رفتاری هایمؤلفه) یازمینهعوامل  و

بر کارآفرینی  تأکیدگاه با اجتماعی دانش پذیریمسئولیتکه توجه به پژوهش نشان داد 
منجر به کسب مزیت رقابتی دانشگاه، کشف منابع جدید، توسعه پایدار و  دانشگاهی
 .شودمیاخالقی در بلندمدت  هایارزش

 دانشگاه تهران ،دانشگاهی ینیکارآفر ،ینیکارآفر ،پذیری اجتماعیمسئولیت واژگان کلیدی:
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 مقدمه

-)مایا استمختلف در افراد  هایو یادگیری باورها و ارزش گیریشکلنی برای مکا دانشگاه
 یآموزش یاست که جامعه ییهامتوجه گروه باورهاارزش و لذا (. 2016 همکاران،و  رودراگوز
 تیو تقو قیرا تشو یاجتماع یریپذتیها مسئولدانشگاه در مقابل و دهندیرا شکل م

به  اجتماعی پذیریمسئولیت دیگربیانبه(. 2019 رودراگوز و همکاران،-ایا) کنندیم
پذیری در سطح جهانی برای پیامدهای های شهروندی فرد و همچنین مسئولیتمسئولیت

 پذیریمسئولیتنقش  (2008) 4(. والیز2006 ،3پردیاگروشود )میگفته  عملکردهای اجتماعی
 در بخش دیگری از آن،(. 2008 والیز،داند )می هاسازمانبرای مدیریت  ایفلسفهرا  اجتماعی
که ایجاد ارزش و تولید سود  شاننقش اصلی واسطهبه 5پذیری اجتماعی شرکتیتیمسئول

 های محیطی و اجتماعیائتالف داوطلبانه دغدغه عنوانبهبرای مالکان و سهامداران است، 
انجام  هاشرکتکه های اجتماعی توانند در کمکها میهای اقتصادی شرکتدر فعالیت
پذیری مسئولیتبنابراین ؛ (2001 ،6ییاروپا ونیسیکمباشند )همکاری داشته  ،دهندمی

استفاده شده  هاسازماندر های مختلف های مختلف و در جایگاهدر شکلاجتماعی شرکتی 
و  یداخل یاست که دانشگاه اصول همکار یجهت، ضرور نیهم به (.2003 ،7دلکامپواست )
 یهانهیمناسب بر زم طوربهرا که  یهمکار یهاآن شبکه واسطهبهو  کند میرا تنظ یخارج
یک مدل  باید هادانشگاه. (2021 پور و همکاران،تاج) دینماتسهیل  گذارند،یم تأثیر یاجتماع

تا فعالیت  کنندخود برای کشور طراحی  منطقهروشن با توجه به خصوصیات اقتصادی 
از  یپژوهشگران انواع مختلف یبرخ (.2015 وزادا،ی)ک یابد گسترشدر آن منطقه  هاشرکت

از تحول خود از  یبه سمت نوع که دانشگاه یداخل تیریمد ازجمله یکار در جامعه آموزش
که  آموزش .غالب است، جهت داده شده است یاقتصاد تیجامعه که در آن مساوات و شفاف

دانشگاه است، آموزش پروژه  یاجتماع یریپذتیمسئول کردیدر رو دیاسات تیهدفش ترب
که  پژوهش سودمند باشند؛ یاجتماع ازلحاظ دیبا فیکه در آن تکال کندیم قیمحور را تشو
مسائل  یکه متناسب با رشته خودشان بر رو یدیبا پژوهشگران و اسات توانندیها مدانشگاه
 ازیبه ن ییپاسخگو یرا برا یارشتهنیب هایپژوهشکار کنند،  کسانی یهاطیدر مح کسانی
و  دیاسات هدفش همکاریکه  یاجتماع ریزانبرنامه دهند و جیمختلف ترو یهاتیجمع

است که ممکن  ییهاپروژه تیریاجرا و مد یمختلف در راستا یهاها از دانشکدهپژوهشکده
 یهاتیفعال قیتشو یجامعه دانشگاه باشد، برا یبرا شدهانجام هایاز پژوهش یاست منبع
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آموزش به  تأثیر (.2014 ،یو مانرو مونویستیارشود )میارائه  یاجتماع ازلحاظ پذیرمسئولیت
 شرفتیپ ان،یبا دانشجو شانیتیترب یندهایفرآ واسطهبهها چگونه که دانشگاه گرددیبازم نیا

و اجتماع اطرافشان را داشته  طیمتعهد شدن به مح تیکه ظرف کنندیم تیمتخصصان را هدا
ت کنند یشده تقو یسازیجهان یایمشارکت در دن یرا برا شانیهاتیها و ظرفباشند، مهارت
 پور و حسینی،تاجکنند ) یبندتیاولو گرانیاحترام به د شیافزا یرا برا شانیهایمندو عالقه
اقداماتشان  یامدهایآشکار پ طوربه انیوجود دارد که دانشجو دیام نیا ب،یترتنیا. به(1398

 زین گرانید یخودشان بلکه بر رو یبر رو تنهانهو بلندمدت  مدتانیمدت، مرا در کوتاه
 فیاز وظا یکیدادند که  حیتوض 2008در سال  سویسانتوس و ا ابطهر نیدرک کنند. در ا
(. 2011 ،وزادایکاست )آموزش، توسعه و پژوهش  واسطهبه یعدالت اجتماع جیدانشگاه ترو

( 2011) وزادایک تایکه توسط گدانشگاه  یاجتماع یریپذتیدر مطالعه مسئول تیموقع نیا
به  دنیرس یدر بحث و بازتاب ضرور انشگاهد یمشارکت تحقیقاتشده بود،  دهینام ریپذتحول
 ،یاجتماع یپژوهش، رهبر)آموزش خدمات(،  تیترب واسطهبه ترو عادالنه دارتریپا یاجامعه

، حالنیباا (.2014 الوادور و همکاران،-بلرن) اصالح شود باید یتعهد و اقدامات اجتماع
، عملکردشان در کنندیمگفتار خود را آشکار پایدار بودن دانشگاهی موضع  مؤسساتاگرچه 

بعضی  .1: خواهد بود که شامل کاستی و محدودیت همراهسطوح مختلف تا حدی با 
کنند، با فرض پذیری اجتماعی شرکتی محدود میها خود را تنها به آموزش مسئولیتدانشگاه

پذیری اجتماعی دانشگاه است، اما این امر این احساس صحیح را اینکه این همان مسئولیت
 ردیگدارد، نادیده می اشجامعهتوسعه پذیری اجتماعی دانشگاه در حمایت از که مسئولیت

پذیری چندین تعریف رویکرد و تفسیر در مورد معنی مسئولیت .2 (؛2007 ،8اتاکان و ایکر)
اتفاق پذیرفته شده که به یافتن به رفتار مسئوالنه دست"که  اجتماعی دانشگاه وجود دارد

های ارزیابی اصطالحًا بازبینی روش .3( و 2011 کیوزادا،) کندرا دشوار می "است
توسط مارتین و  2014و  2013و  2006های پذیری اجتماعی دانشگاه بین سالمسئولیت

های رفتار مسئوالنه های ارزیابی برای برقراری شاخصدهند که سیستمهمکاران نشان می
یا  ؤسساتمبر توسعه تجهیزاتی که توسط  طور عمدهبههای آمریکای التین در دانشگاه

-ایا) کندیمرا طراحی  اندآموزشی تمرکز داشته یهابرنامهمحققان دانشگاهی در ارزیابی 
 هادانشگاه مورد در اجتماعی پذیریمسئولیت کلیدی اهمیت (.2019 رودراگوز و همکاران،

 نقش و هستند خالق وخیز  دانش مراکز هادانشگاه که شودمی ناشی واقعیت این از نیز
 اینکهخصوص به. دارند جامعه در اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی، علمی توسعه در کلیدی
 و نوآورانه هایفعالیت، پژوهش، علم، شدهکسب دانش عالی آموزش مراکز و هادانشگاه
 جامعه اخالقی و اجتماعی هایبحث در مهمی نقش و دهندمی توسعه و حفظ را هنرمندانه
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شیلی تنها کشوری در  2001سال در  (.2009 و همکاران، 9زوالگا گیرالدوباشند )می دارا
که در دانشگاه انجام داده است، کشورش را  هاییپروژه واسطهبهآمریکای التین بود که 

پذیری اجتماعی را با اجرای یک پروژه ملی در ساخت. ابتکار گسترش مفهوم مسئولیت
 پذیری اجتماعی دانشگاهلیتسیستم دانشگاه خود ایجاد نمود. در این چهارچوب، مسئو

ای از قوانین و برای اجتماعی کردن و به اجرا درآوردن مجموعه مؤسساتوظیفه  عنوانبه
 مختلف ابعاد گسترده، تحوالت معاصر جهان در (.2008 ،10دلگادو)ها تعریف شده است ارزش

 و تغییرات سرعت اخیر هایسال که در ایگونهبهقرار داده است.  تأثیرتحت  را بشر زندگی
 به را زیادی محیطی ناامنی و احساس ناپایداری موجبات و شده روزافزون جهان، در تحوالت

 کشورها اقتصادی رفاه و توسعه برای کارآفرینی لذا .(2020 پور و همکاران،تاجدارد ) همراه
 ایجاد از غالب منبع و جدید هایگذاریسرمایه عنوانبه کهطوریبهاست  ضروری امری
شود می محسوب جوامع از بسیاری در اقتصادی رشد و هاسازمان در نوآوری، اشتغال
آن  ارتقای به مندعالقه که افرادی به کارآفرینانه هایمهارت اگر بنابراین (2014 ،11دراکر)

 و شده کشور آن ترسریع چه هر رشد در تسریع باعث امر این شود، داده آموزش باشند
-؛ سالم2008 ،12مارتینزنماند ) عقب کشورها سایر از المللیبین عرصه در تا گرددمی موجب

 مؤسسات و هاسازمان ارتقای و پیشرفت در ینیکارآفرهمچنین  (.2021 زاده و همکاران،
 و یاجتماع ،اقتصادی تغییرات سبب که عواملی از یکی و نموده ایفا را کاتالیزور یک نقش
 از برخورداری و کارآفرینانه هایفعالیت شودمی جهانی سطح در کشورها در صنعتی
برای  وسیعی حوزه کارآفرینی .(2014 دراکر،) است هاسازمان در کارآفرینانه هایمهارت

 داشته یاندهیفزا و رشد به رو گسترش اخیر هایسال درکه  محققان استپژوهش توسط 
 ،یاز عناصر اجتماع یبیترک ینیکارآفر یهاستمیاکوس (.2020 پور و همکاران، تاج) است
 یهایگذارهیمنطقه هستند که از توسعه و رشد سرما کیدر  یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس
تواند به (. دانشگاه می2018 ،13کانیگهام و همکارانکنند )یم تیحما یبر نوآور یمبتن

 تواند در نقش کارآفرینی اعضای آن میسازمان کارآفرین تبدیل شود که طی آن همه
مستمر و سریع و  طوربههای کارآفرینانه فردی و گروهی، کنند و تمام فعالیت فهیوظانجام
و با آموزش  فرایند. طی این (1398 ساز و همکاران،چیتبرسند )تر در دانشگاه به ثمر راحت

ها و همچنین ایجاد مراکز توسعه کارآفرینی )فرهنگ کارآفرینانه( را در کارآفرینی در دانشگاه
تواند میان قشرهای دانشگاهی از قبیل اساتید، کارکنان و دانشجویان توسعه دهند و می
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با  دیها بادانشگاه (.2019 ،14امامیکند )تحولی در روند توسعه صنعتی کشور ایجاد 
پاسخ دهند؛  ینیرشد کارآفر یمواجه شوند تا به انتظارات رو به رشد برا یدیجد یهاچالش
 (.2018 ،15الهیکاین) ردیگیانجام م ینیآموزش، پژوهش و کارآفر نیتعامل ب قیکه از طر

توانند دهند که فقط میها افرادی را پرورش میدر حال حاضر نظام آموزشی دانشگاه
را پر کنند. دانشگاه کارآفرین مکانی است که مشاغل  شدهنییتعپیش  های شغلی ازشکاف

آموزشی و مالی و بازاریابی و  هایحمایتشوند و از افراد کارآفرین جدید در آن خلق می
 (.2018 ،16مولینیکسکند )پذیری اجتماعی دارد، میاجتماعی که ارتباط نزدیکی با مسئولیت

 ترسی به کتابخانه و مقاالتامکان دس ،شوندکه همان کارآفرینان قلمداد می اساتید جهیدرنت
مربوط به  یهاارزشمند از خالصه یامجموعه کارآفرینی دانشگاهی کنند.را پیدا می
ها کمک دانشگاه یساز یالمللنیب نهیاست که به پژوهش در زم یدانشگاه ینیکارآفر
بر  شدتبه یدانشگاه ینیمفهوم کارآفر یطورکلبه. (1398 ضیا و همکاران،کند )یم
دارند  تأکید یقاتیها و مراکز تحقدر دانشگاه دشدهیتولدانش  نیو همچن ینوآور یسازیتجار
توان به توسعه روحیه می کارآفرینی دانشگاهیهای از ویژگی (.2018 ،17راتن و همکاران)

های شغلی و های جدید و خالق، آموزش مهارت، استقبال از ایدهاساتید کارآفرینی در بین
(. 1391 یحیی پور و همکاران،کرد )اشاره  اساتیدآموزشی و مالی و بازاریابی از  هایحمایت
 جهیدرنتکنند.  دایپ دیجد یهایتوسعه و فروش تکنولوژ یبرا یممکن است راه اساتید
بر  یمبتن شرفتهیپ یهاطیمح جادیرا با ا ینیروند کارآفر یو خصوص یدولت یهادانشگاه
 (2018 و همکاران، 18دلمارکوکنند )یم قیرا تشو یفناور یهاو پارک یتجار یانکوباتورها

پذیری اجتماعی نسبت به درگیر شدن کارآفرینان در وقف کردن زمان، بنابراین، مسئولیت
اجتماعی پیروی  پذیریمسئولیت، همچنین .گرددهایشان در راستای جامعه برمیثروت و ایده

 هاینقشاز قوانین اجتماعی و برآوردن انتظاراتی است که جامعه از افراد دارد. این قوانین از 
هنجارهای فرهنگی و اجتماعی است.  کنندهانیباجتماعی استنباط شده و در واقع 

اجتماعی  پذیریمسئولیتانسانی بر درک انسان از  هایارزشپژوهشگران دریافتند که 
اجتماعی  پذیریمسئولیتگیری بین درک کارآفرینان از و تفاوت چشم گذاردمیدانشگاه اثر 

نیازهای مرتبط با نظام  دهندهبازتاب. لذا کارآفرینی شودمیدیده  هاآنبا توجه به محیط 
 بر اساساجتماعی نتیجه بازتاب اخالقی دانشگاه  پذیریمسئولیت کهیدرحالاست، اقتصادی 

اجتماعی  هایارزشبه خلق  هاآنبا جامعه است و هر دوی  هاآنوابستگی و روابط متقابل 

                                                 
14 Emami 

15 Lahikainen 

16 Molyneux 

17 Ratten et al 
18 Dalmarco 
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اجتماعی دانشگاه  پذیریمسئولیت جهیدرنت(. 2019 سجاسی و قیداری،شود )میپایدار منجر 
منجر به انتقال دانش در بین اعضا  تیدرنهامثبتی بر محیط کارآفرینانه دارد که  تأثیر
اجتماعی  پذیریمسئولیتعنوان نمود که  توانمی(. سرانجام 2015 نینو،سیلوا) شودمی

کامل جنبه  طوربههمه عوامل آن  اگرچهابزاری کارآمد برای حمایت از کارآفرینی است 
است به  رگذاریتأثاجتماعی  پذیریمسئولیتست اجتماعی ندارند و آن مواردی که بر سیا

اجتماعی است،  تأثیراتو پایداری که از  پذیریریسک، انگیزه، فرهنگ، ازجملهعواملی 
 نماد عنوانبه تهران دانشگاه ذکرشدهبا توجه به موارد  (.2016 اکبری و فهام،دارد )بستگی 

 و پژوهش آموزش، هایدر حوزه که است یالمللنیب و جامع دانشگاهی کشور، عالی آموزش
 علوم ازجمله علوم همه قلمرو و دارد فعالیت المللیبین و ملی سطح در کارآفرینی و فناوری

 علوم معماری و و هنر کشاورزی، پایه، علوم مهندسی، و فنی رفتاری، و اجتماعی علوم انسانی،

مبین  دین هایآموزش از گیریبهره با و است داده قرار خود هایبرنامه اولویت در را نوین
 فرهیختگان اندیشمندان، اساتید، از مندیبهره با و اسالمی انقالب بنیادین هایارزش و اسالم

 این .است اسالمی علمی جامعه و فکری نیازهای کنندهتأمین شایسته ،مؤمن و کارکنان

 های درفرصت ایجاد به اقدام عدالت، برقراری با عالمان و علم کرامت حفظ ضمن دانشگاه

اولین  است، درصدد و گام نهاده کشور فنی و علمی استعدادهای پرورش و شکوفایی جهت
-نمود آیا مسئولیترا بیان  سؤالتوان این پس می .باشد اسالم جهان در نمونه جامع دانشگاه

 دارد؟ تأثیربر کارآفرینی دانشگاهی در توسعه دانشگاه تهران  تأکیدپذیری اجتماعی با 

 شناسیروش

هددف بنیدادی  ازنظراکتشافی و  گیریجهتکیفی با دیدگاه تفسیری،  صورتبه این پژوهش
ی یدک سلسدله ئاسدتقرا طوربدهروش پژوهش نظریه داده بنیاد از نوع کیفی است کده  .است
 کنددایجداد  موردمطالعهای را درباره پدیده گیرد تا نظریههای سیستماتیک را به کار میرویه
هدا و ادراک استفاده از این راهبرد، دستیابی به توصیفی عمیق از نگرش لیدل .(2010 کانی،)

. بر مبندای استدانشگاهی با رویکرد کارآفرینی  دانشگاه یریپذتیمسئولخبرگان درباره ابعاد 
کنندگان در زمینده فرآیندد، محتدوا، راهبردهدا، مند نظریه داده بنیاد، ادراک شرکتطرح نظام

از طریدق مصداحبه نیمده سداختاریافته  هداآنای پژوهشی و روابط بین هزمینه و پیامد یافته
پدذیر سداخته کده یک درک عمیق درونی از منطدق روندد تفکدر را امکان که شدوجو جست
کندد. پذیری اجتماعی بازیگران اجتماعی را هدایت میهای اجتماعی و مفهوم مسئولیتکنش

دانشدگاهی همچدون  هدایفعالیتدانشگاه تهران که در زمینده  اساتیدجامعه آماری پژوهش 
طبدق قاعدده اشدباع نظدری  گیرینمونهها فعالیت مستقیم دارند. گفتنی است کفایت انجمن
نفر از اساتید دانشدگاه  19در پژوهش حاضر با (. 2014 ،19کوربین و استراووسشد )مشخص 

                                                 
19 Corbin & Strauss 
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مصداحبه  15بدا انجدام  هدادادهشدباع مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. ا تهران
ادامده  کنندهشرکت 19تا  هاداده آوریجمعمشاهده شد اما برای اطمینان بیشتر پژوهشگران 

داده بنیاد در شرایطی مناسب است که  پردازینظریهیافت. مطابق گفته کرسول کاربرد روش 
از شدرایط  ایمجموعدهبرای تبیین فرآیندی وجود نداشدته باشدد. بدر ایدن اسداس  اینظریه

 .(2017 ،20کرسدولاسدت )پژوهش حاضر را به استفاده از روش نظریه داده بنیاد سدوق داده 
اسدتفاده شدده اسدت. روش  (2008) نیکورببرای تحلیل پژوهش حاضر از روش استراوس و 

بدرای  هاییاستراتژیبه نظر شما چه اهداف و است )مصاحبه نیمه ساختاریافته  هادادهاصلی 
 بر کارآفرینی دانشگاهی تأکیدر توسعه دانشگاه تهران، با پذیری اجتماعی دانشگاه بمسئولیت
، با دانشگاه تهراناجتماعی دانشگاه بر توسعه  پذیریمسئولیت؟ رفتارها در جهت است مدنظر
 از هداداده وتحلیلتجزیده(. در روش داده بنیداد ؟اسدتچگونه کارآفرینی دانشگاهی بر  تأکید

انجدام  8از طریدق اطلدس تدی  هاکدگدذاری. گیدردمیطریق کدگذاری باز و محوری انجام 
از  شددهاستخراجگرفت. در مرحله اول با استفاده از کدگذاری باز با مراجعه به کددهای اولیده 

پدس از  اندشدده، کدهایی که به موضدوعی مشدترک اشداره داشدته گدروه بنددی هامصاحبه
 نیز مقوله تعیین شد. هاآن بندیطبقهستای آن با مقایسه و استخراج مفاهیم و در را

 نتایج
ی حاصل از مصاحبه نیمده سداختار یافتده در سده سدطح انجدام گرفتندد. سدطح اول هاداده
ها، سطح دوم ساختاربندی یا ایجداد یدک یدا چندد شدبکه رابطده در میدان سازی دادهمفهوم
سدازد های مرکزی و محیطی که زمینه اجتمداعی را میها و سطح سوم شناسایی دستهدسته
فاز اکتشافی از طریق منابع اولیه و ثانویه در رابطده  .1. این مطالعه در سه فاز اجرا شد: است
فداز  .2های تحلیلدی تعریدف شدوند؛ تا دسدته شدلیتشکپذیری اجتماعی مفهوم مسئولیت با
ها( که در دانشگاه تهران با سدناریوی یکسدان )مصداحبه هاآوری و سیستمی کردن دادهجمع

که از طریق باز، محوری و انتخابی اجدرا  هابندی و تحلیل دادهفاز دسته .3اجرا شده است و 
در مرحله کدگذاری باز پژوهشگران نکدات کلیددی بدا  (.2002 و همکاران، 21استراووسشد )

و کددهای  هامصداحبهاستفاده از روش کدگذاری استخراج کردند. محقق بدا مطالعده عمیدق 
در  گرفدتمیار استخراج شده کدهایی را که به یک مفهوم اشاره داشت و در یک طبقده قدر

تدر، در یدک مقولده قدرار نیز در سطحی انتزاعی مؤلفهیک مفهوم جا داد و مفاهیم مرتبط با 
 طوربدهاسدتخراج گردیدد کده  هامصداحبهاز  مؤلفه 13کد اولیه و  151گرفت. در این مرحله 

محوری  مؤلفهکامل در کدگذاری محوری تبیین شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی بر مبنای 
 34و  مؤلفه 7به  تیدرنهاو کدهای استخراجی پژوهشگران  هامؤلفهو در کنار هم قرار دادن 

                                                 
20 Creswell 
21 Strauss 
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دانشگاه تهران در رابطه بدا طراحدی  اساتیداین کدها نشان از دیدگاه  که کد انتخابی رسیدند
بر کدارآفرینی دانشدگاهی  تأکیدبر توسعه دانشگاه تهران با  پذیری اجتماعیالگوی مسئولیت

پذیری اجتماعی الگوهای مسئولیت تأثیردر رابطه با  شدهانجامی هامصاحبهبا توجه به  .است
 پذیریمسدئولیتدو بعد اصدلی  در ،بر کارآفرینی دانشگاهی تأکیدبر توسعه دانشگاه تهران با 

 قسمت دو شاملکارآفرینی دانشگاهی قرار گرفتند.  کارآفرینی دانشگاهیو  اجتماعی دانشگاه
 تعیدین هدایفعالیت بده کارآفرینانده گدرایش. است کارآفرینانه مدیریت و کارآفرینانه گرایش
 کدار بده نوپدا هایشدرکت راهبدری و شناسدایی برای وکارهاکسب که گرددبرمی استراتژی
و الزامات شغلی را مدنعکس  هانیازمندیکه  ایوظیفهعملکرد  توانمین زمینه در ای. برندمی
 خواهنده کارنما و همکداران،) ردیگبرمیکار تیمی و حمایتی را در  ایینهزمو عملکرد  کندمی
 از برداریبهره و کنندهیریگیپ عنوانبه مدیریت تمایل به کارآفرینانه مدیریت عبارت (.1396
ویدژه، باورهدا در مدورد  طوربدهدارد.  اشداره مندابع کنتدرل گدرفتن نظدر در بدون، هافرصت
پذیری پذیری اجتمداعی شدرکتی و مسدئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه به مسئولیتمسئولیت

کند بیان می شدهارائهپذیری اجتماعی رفتار اخالقی اجتماعی ابزاری مربوط هستند. مسئولیت
از بده خدود نیداز دارد و نید محد  بدرای فعالیدت طوربهکه سازمان فراتر از چیزی است که 

و انسانی اطراف خود چه دروندی و چده بیروندی دارد.  زیستمحیطپذیری متقابل با مسئولیت
پذیری درک شد که مشدروط نوعی مسئولیت عنوانبهپذیری اجتماعی ابزاری بعدها مسئولیت

اش، بده سدازمان اهددا اجتماعی و قانونی بده خداطر همکداری صورتبهبه منافعی است که 
تدوان کمبدود حمایدت از پذیری اجتماعی ابزاری، میر شامل بودن مسئولیتشود؛ عالوه بمی
ابتکارها یا اقدامات مربوط  مؤسساتشود که که زمانی پدیدار می را پیدا کرد مؤسساتطرف 

کنند؛ بنابراین، به تعهد اجتماعی افراد را چه در داخل و چه در خارج از سازمان مهم تلقی نمی
یری اجتمداعی پذکنند مخالف اقدامات برای مسئولیتقدامات ایجاد میکه این نوع ا ایرابطه

 دهد:را نشان می هاکدگذارینتایج حاصل از  1دانشگاه است. جدول 
 

 و کدهای انتخابی هامؤلفه. 1جدول 

 کد انتخابی هامؤلفه طبقه اصلی ردیف

 تجربیات موفق جهانی عوامل سازمانی عوامل راهبردی 1

 زیرساخت کارآفرینیداشتن 

 توجه مدیران به مشکالت اجتماعی

 کنترل فساد اداری در دانشگاه

 های جدیداز فرصت برداریبهرهکشف و  تشخیص فرصت عوامل علی 2

 های اجتماعیشبکه

 های کارآفرینانهفرصت

 اساتید پذیریانعطافاقدامات به سمت 



 در توسعه دانشگاه تهران یدانشگاه ینیبر کارآفر دیبا تأک یاجتماع یریپذتیمسئول یارائه الگو |  9

 

پذیری مسئولیت
 اجتماعی

 هویت دانشگاهی

 مسئولیت اجتماعی ابزاری

 استقالل در وظایف محول شده گرایش کارآفرینانه مؤلفه گرمداخلهعوامل  3

 خالقانه و نوآورانه هایفعالیتانجام 

 پیشگامی در انجام وظایف اجتماعی

 کارآفرینانه هایانگیزهایجاد 

 
 
 
 
 
4 

 تغییر اجتماعی رفتاری هایمؤلفه ایزمینهعوامل 

 احترام متقابل

 اجتماعی پذیریمسئولیتکلیدی در  هایگیریتصمیم

 آموزش و ترویج کارآفرینانه

 ارتقا کیفیت زندگی

 جدید در دانشگاه هایایدهاستقبال از  مدیریتی مؤلفه

 کارآفرینانه هایفعالیتپیگیری 

 اجتماعی پذیریمسئولیتبرای پیشبرد  هاانگیزهایجاد 

 هانامهآئیناصالح قوانین و 

 فرهنگی تأثیراتایجاد  فرهنگی مؤلفه

 پذیری اجتماعی دانشگاهباور در مورد مسئولیت

 اجتماعی پذیریمسئولیتدرباره  گذاریارزش

 تعهد اجتماعی

 
 
5 
 

پذیری حوزه مسئولیتحمایت از رفتارهای نوآورانه در  پیامدها
 اجتماعی

 های بین دانشگاهیایجاد شبکه

 ایجاد مزیت رقابتی در بین دانشگاهیان

 کشف منابع جدید در دانشگاه

 توسعه پایدار بلندمدت در دانشگاه

 رضایت بیشتر نیروی انسانی در دانشگاه

 های اخالقیتوسعه ارزش



 ،  دانشگاه تهران1400اردیبهشت  –پذیری اجتماعی اولین جشنواره ترویج مسئولیت  |  10

 ارائههای صورت گرفته در شش دسته زیر بندیتبیین بهتر دستاورد مقاله مقوله منظوربه
 شود.می

که به وقوع یا رشد و گسترش  گیردبرمیالف( شرایط علی: این مقوله رویدادهایی را در 
ها ظاهر ای است که همواره در دادهب( مقوله اصلی در فرآیند: مقوله .انجامدای میپدیده

ای از های محیطی: مجموعهج( مقوله های اصلی به آن مرتبط شوند.مقولهشود و دیگر 
 تأثیربر کارآفرینی دانشگاهی  تأکیداجتماعی با  پذیریمسئولیتکه بر  هستند شرایط
کننده به تسهیل گر و کمک عنوانبهگر: عواملی که د( شرایط مداخله گذارد.می

ه( راهبردها:  گذارند.می تأثیرینی دانشگاهی بر کارآفر تأکیداجتماعی با  پذیریمسئولیت
های گیرد که در اینجا گاماقداماتی است که برای کنترل و اداره پدیده محوری انجام می

در  شدهمطرحها و موارد ز( با استنباط رابطه بین مقوله هاست.و روابط بین آن شدهاستخراج
پس از استخراج  (.2008وربین، د )استراوس و کبخش روش تحقیق، مدل نهایی ترسیم ش

های کدها به عامل افزار اطلس تی در یک فرآیند رفت و برگشتی و تبدیلکدها توسط نرم
 پذیریمسئولیتها عوامل کلیدی تر در هر مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک که اینمفهومی

با توجه به کدهای  باشند، به دست آمده است.بر کارآفرینی دانشگاهی می تأکیداجتماعی با 
ترسیم شده  1شکل  صورتبه 8اطلس تی  افزارنرم، کدهای انتخابی از طریق شدهییشناسا
 است.
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 گیرینتیجه

 محیط اقتصادی و اجتماعی تحوالت و تغییرات با متناسب اخیر هایدهه طی عالی آموزش
 و تغییر این از یک هر چه گر. است شده بنیادینی هایدگرگونی دستخوش، خود پیرامون
 هادانشگاه گفت توانمی کلی بندیجمع در اند اماداشته متفاوتی آثار و هاخواستگاه تحوالت
 بنیادینی مدیریتی و ساختاری، مالی هایچالش با خود سنتی قداست و جایگاه حفظ ضمن
 کلی برآیند. است ساخته ناگزیر ناخواسته و خواسته هایواکنش به را هاآن که اندبوده روروبه
 گرایی نتیجه، پاسخگویی، گراییتنوع، نوآوری، خودگردانی سمت به را هادانشگاه فشارها این
کارآفرینی اجتماعی دانشگاه و  پذیریمسئولیتمباحثی از قبیل  ازجمله. است داده سوق ... و

اخیر توجه پژوهشگران را به خود  هایدههموضوعاتی است که در طی  ازجمله دانشگاهی
 که دارند تأکید نکته این بر عالی آموزش اندیشمندان و نظرانصاحبجلب کرده است. 

 به زیادی حدود تا دنتوانمی دانشگاهی کارآفرینی مفهوم به جدی توجه طریق از هادانشگاه
 پذیریمسئولیتتفاوت اصلی دهند.  شایسته و مناسب پاسخی فوق فشارهای و هاچالش

-های خصوصی در اهمیت کلیدی مسئولیت اجتماعی در خصوص دانشگاهدانشگاه با شرکت

ها مراکز ذکاوت، دانش و فعالیت خالق هستند و در توسعه که دانشگاه علتنیابههاست. 
ها اینکه دانشگاه خصوصبهعلمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه نقش کلیدی دارند. 
نوآورانه را حفظ  هایفعالیتو مراکز آموزش عالی دانش کسب و شده، علم، پژوهش و 

پس القی جامعه نقش مهمی دارند. های اجتماعی و اخو در بحث دهندمیو توسعه  کنندمی
کارآفرینی  تهران پذیری اجتماعی در دانشگاهکه یکی از ابعاد مسئولیت شودمینتیجه گرفته 

در پنج بعد رویکرد داده بنیاد شناسایی گردید. در  مؤلفه 7بنابراین با انجام این پژوهش  .است
نتیجه گرفت  توانمیاین راستا  سازمانی شناسایی گردید. در مؤلفهرابطه با عوامل راهبردی 

ای و چند رشته گروه به یسازمان یهاو شرکت یخود را از بوروکراسبایستی دانشگاه که 
هرچه  ها تمایلی به ساختار کارآفرینی ندارند.کند چرا که این سازمان لیتبد ینیکارآفر
تری و بستر مناسب شود زیو کارآفرینی تجه یاز نوآور تیحما یبه ابزارها شتریب دانشگاه
در انجام رسالت خود  ،کند جادیشده ا دیهای تولها و انتقال فناوریسازی ایدهتجاری یبرا
ها و اهداف شود که با بازنگری مجدد استراتژیبنابراین پیشنهاد می؛ بودد تر خواهموفق
ت اجتماعی با رویکرد کارآفرینی دانشگاهی دول پذیریمسئولیتها در جهت دانشگاه
 جادیا دولت و دانشگاه -فعاالن صنعت نیدوجانبه ب یهمکار جادیا یرا برا یقانون یچارچوب
های های اصلی آموزشی برای تشویق فعالیتی فرآیندهای خارج از فعالیتبرگزار .کند

تشخیص  مؤلفهدر رابطه با عوامل علی دو  انجام گیرد. پذیریمسئولیتکارآفرینانه در حوزه 
درک  یبرا نیبنابرادریافت که  توانمیاجتماعی  پذیریمسئولیتفرصت و اقدامات به سمت 
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و  ییاساشن دیای توسط فعاالن باچندمرحله یندهایفرا کارآفرینی دانشگاهیتر از عمیق
خاص روند آموزش  طوربه .در نظر گرفته شود دیهر مرحله با یدیهای کلعوامل و فعالیت

مانند  یهای درسکه در خارج از برنامه یهای آموزشبه فعالیت کارآفرینی دانشگاهی یبرا
های پروژه یاجرا یها براها و دورهفرصت ییشناسا یبرا یهای آموزشکارگاه ،رسانیآگاهی

 نظام شود که هرلذا پیشنهاد می اشاره دارد. است اجتماعی پذیریمسئولیتنوآورانه و 
 با جهانی و کارآفرین پویا، تغییر، حال در محیط یک در کار برای را اساتید باید آموزشی
این نتیجه بیانگر این است  .نماید آماده تفکر انتقادی و خالقانه و هاویژگی ها،مهارت تقویت
در آن  هاانگیزهاجتماعی، تمایالت کارآفرینانه و  پذیریمسئولیتدانشگاهی  هرچقدرکه 

همچنین عملکرد آن  و تر عمل کندتا دانشگاه کارآفرینانه شودمیسازمان باالتر باشد باعث 
د، میزان نکه اساتید از روحیه کارآفرینی باالتری برخوردار باش هرچقدر .باالتر خواهد رفت

دهد که عناصر افزایش خواهد یافت. نتایج این تحقیق نشان می انآن پذیریمسئولیت
( است 1998با راهبردهای یونسکو ) ترازهمساتید پذیری اجتماعی دانشگاه امرکزی مسئولیت

هایی از قبیل که ساختار شهروندان مسئول در چهارچوب دانشگاه را عمدتاً بر اساس ارزش
های هسته اجتماعی و دسته کند.احترام، مسئولیت، همبستگی و مسئولیت متقابل، هدایت می

شامل تر کرد مدیرانه( با یک روی2011) وزدایکپذیری اجتماعی توسط مسئولیت
با )محوریت اخالق،  (2008توسط وایلز ) شنهادشدهیپو اثرات مدیریتی  پذیریشمارش

( با رویکرد 2011) وزدایکشفافیت و مشارکت( و دسته انطباق استاندارد دانشگاه توسط 
پذیری اجتماعی دهد که مسئولیتشده است. این نتایج نشان می بندیرتبه تریاصولی
 هایموقعیتتوسط اساتید در چهارچوب دانشگاه سیر تاریخی و نظری  شدهمشاهدهدانشگاه 

کند. های جدید نزدیک شده به حافظه اشتراکی اساتید را ترکیب میسنتی و گرایش
مکملی برای تسریع در روند  عنوانبهد توانمی پذیریمسئولیتالزم به ذکر است  حالنیباا

توان با کارآفرینی در دانشگاه تهران شود و همچنین این رویکردی فعالیت محور است که می
 در این شود.در دانشگاه تهران  اثربخشو باورهای افراد در سازمان باعث عملکرد  هانگرش

گفت که  توانمی. پس اندشده، گرایش کارآفرینانه شناسایی گرمداخلهپژوهش عوامل 
اجتماعی دانشگاه عمل  پذیریمسئولیتتسهیلگر در یک  عنوانبهگرایش کارآفرینانه 

ی از فرآیند کارآفرینی تعریف شده است که اجنبه عنوانبهگرایش کارآفرینانه  .کندمی
اد یک موقعیت مدیریتی پیشنه عنوانبهپژوهشگران شیوه استراتژی سازی کارآفرینی را 

های نامشخص که از های جدید در محیطکنند که با جستجوی فعاالنه برای فرصتمی
 تیقابل کی نیهمچن گرایش کارآفرینانه توان به رشد باالیی دست یافت.طریق آن می

بر کارآفرینی دانشگاهی جهت دستیابی به  تأکیدبا اجتماعی  پذیریمسئولیتی برا یدیکل
در این پژوهش شامل  شدهییشناسا ایزمینهعوامل  .استمزیت رقابتی در بلندمدت 
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شود که فرهنگ کارآفرینی باعث می درواقعمدیریتی، رفتاری و فرهنگی است.  هایمؤلفه
 .دریگانفرادی انجام  صورتبهتغییر استراتژیک در ساختار دانشگاه و فرهنگ کارآفرینی 

. باشندخود بیشتر داشته انداز و فرهنگ ارائه، چشم نهیدر زمکارآفرینی را  دیها بادانشگاه
های کارآفرینانه در حمایت مدیریتی تمایل مدیران را برای تسهیل و ارتقای فعالیتهمچنین 

: ازجملههای مختلفی ایجاد شوند توانند به شکلها میدهد. این حمایتدانشگاه نشان می
های ضروری، نهادینه کردن ع یا تخصصهای نوآورانه، فراهم کردن منابحمایت از ایده

بنابراین باید در سرتاسر  و ... . سازمانها و فرایندهای های کارآفرینانه در سیستمفعالیت
دانشگاه عامل انگیزشی وجود داشته باشد تا فرهنگ و ذهنیت افراد آن به سمت 

کنان منعطف و گردد از طریق جایگزینی کارپیشنهاد می پس سازی دانش تغییر کند.تجاری
های مختلف دانشگاه فرهنگ خشک سازمان را به سمت کارآفرینانه بودن فعال در بخش
های سبکمطلوب، ساختاری  هایویژگیتوان نتیجه گرفت که می تیدرنها هدایت کنند.
بردن تمرکز موجود در قدرت و  دهد. از بینفرد را پرورش میو منحصربه القمدیریتی خ
برقراری ارتباط متناوب و اثربخش از سوی کارکنان  احتمال باعث افزایش پذیریمسئولیت
ای به اشتراک گذاشته شود دانش به شیوهشود. همین امر موجب میمی دانشگاه در سراسر

سرانجام  پذیری و تمایل به رفتار پیشتازانه شود.شود که موجب بهبود نوآوری، ریسک
بر کارآفرینی  تأکیدبا پذیری اجتماعی لیتت مسئوجه اساتیداز سوی  یپیشنهادهای
پذیری اجتماعی شرکتی مسئولیت کهنیانهادینه کردن  .1مطرح شده است:  دانشگاهی
اضافه کردن  .2نیست؛  طورایننظر اخالقی یک شرکت است اما برای یک دانشگاه نقطه

پذیری اجتماعی جنبه عملی مسئولیت عنوانبهپذیری اجتماعی ابزاری مفهوم مسئولیت
 هاموسسهکه مشروط به منافع است، اما باید به بازتاب و درک اثرات آداب آموزشی  دانشگاه

ظرفیت دیدن اعمالشان در ارتباط با دیگران و  عنوانبهتعریف تعهد اجتماعی  .3گره بخورد؛ 
پذیری اجتماعی مسئولیت برای رسیدن به ییتنهابهتمایل به رفتار بر اساس آن، اگرچه 

چراکه کمبود  هاموسسهو منابع در  هابودجهتقویت انواع مختلف  .4 ؛دانشگاه کافی نیست
ابعاد  .5 و سازدتماعی دانشگاه را دشوار میپذیری اجحمایت، انجام مأموریت با مسئولیت

اجتماعی  پذیریمسئولیتگرایی و حتی دانشگاه سبز که از بعدهای بشردوستانه و اخالق
 در پژوهش آیندهبرای تمامی اساتید دانشگاه تعریف و شناسایی شوند.  که باید دانشگاه است

توانند از دانشجویان خود ها چگونه میدانشگاه کهنیاپذیری دانشگاه و اهمیت مسئولیت باید
زد سامر را ضروری مییک نمونه این ا عنوانبه. اگرچه این پژوهش شودحمایت کند، بررسی 

پذیری اجتماعی مسئولیت رار گیرد.ها مورد مقایسه قدر رابطه با سایر کشورها و دانشگاه که
است که برای نزدیکی مسائل اجتماعی جوامع  هاییسیاستمربوط به  یامسئلهدانشگاه 
 شود.اتخاذ می
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