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چکیده
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بهعنوان یک سازمان در توسعه ملی نقش مهمی دارند.
همچنین ،مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه در چند دهه اخیر با توجه به رشد تعداد
دانشجویان ،اساتید و همگانی شدن آن و باال رفتن انتظارات دانشگاه در قبال جامعه
موردتوجه برنامهریزان آموزشی در کشورهای مختلف قرار گرفته است .هدف از این پژوهش
ارائه الگوی مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه با تأکید بر کارآفرینی دانشگاهی در توسعه
دانشگاه تهران است .جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه تهران است .پژوهش حاضر به
لحاظ هدف بنیادی و ازنظر گردآوری دادهها اکتشافی است .در این پژوهش از مصاحبه نیمه
ساختاریافته استفاده شده است .مالک تعیین حجم نمونه اشباع نظری است که در نمونه 15
اشباع نظری حاصل شد .برای تحلیل دادهها از رویکرد داده بنیاد با کدگذاری باز و محوری
استفاده گردید .در جهت تحلیل دادهها درمجموع  7مؤلفه و  34کد شناسایی گردید .نتایج
رویکرد داده بنیاد نشان داد که عوامل راهبردی (عوامل سازمانی) ،عوامل علی (تشخیص
فرصت و اقدامات به سمت مسئولیتپذیری اجتماعی) ،عوامل مداخلهگر (گرایش کارآفرینانه)
و عوامل زمینهای (مؤلفههای رفتاری-مدیریتی و فرهنگی) را نشان میدهد .درنهایت پیامد
پژوهش نشان داد که توجه به مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه با تأکید بر کارآفرینی
دانشگاهی منجر به کسب مزیت رقابتی دانشگاه ،کشف منابع جدید ،توسعه پایدار و
ارزشهای اخالقی در بلندمدت میشود.
واژگان کلیدی :مسئولیتپذیری اجتماعی ،کارآفرینی ،کارآفرینی دانشگاهی ،دانشگاه تهران
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مقدمه
دانشگاه مکانی برای شکلگیری و یادگیری باورها و ارزشهای مختلف در افراد است (مایا-
رودراگوز و همکاران .)2016 ،لذا ارزش و باورها متوجه گروههایی است که جامعهی آموزشی
را شکل میدهند و در مقابل دانشگاهها مسئولیتپذیری اجتماعی را تشویق و تقویت
میکنند (ایا-رودراگوز و همکاران .)2019 ،بهبیاندیگر مسئولیتپذیری اجتماعی به
مسئولیتهای شهروندی فرد و همچنین مسئولیتپذیری در سطح جهانی برای پیامدهای
عملکردهای اجتماعی گفته میشود (پردیاگرو .)2006 ،3والیز )2008( 4نقش مسئولیتپذیری
اجتماعی را فلسفهای برای مدیریت سازمانها میداند (والیز .)2008 ،در بخش دیگری از آن،
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی 5بهواسطه نقش اصلیشان که ایجاد ارزش و تولید سود
برای مالکان و سهامداران است ،بهعنوان ائتالف داوطلبانه دغدغههای محیطی و اجتماعی
در فعالیتهای اقتصادی شرکتها میتوانند در کمکهای اجتماعی که شرکتها انجام
میدهند ،همکاری داشته باشند (کمیسیون اروپایی)2001 ،6؛ بنابراین مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکتی در شکلهای مختلف و در جایگاههای مختلف در سازمانها استفاده شده
است (دلکامپو .)2003 ،7به همین جهت ،ضروری است که دانشگاه اصول همکاری داخلی و
خارجی را تنظیم کند و بهواسطه آن شبکههای همکاری را که بهطور مناسب بر زمینههای
اجتماعی تأثیر میگذارند ،تسهیل نماید (تاجپور و همکاران .)2021 ،دانشگاهها باید یک مدل
اقتصادی روشن با توجه به خصوصیات منطقه خود برای کشور طراحی کنند تا فعالیت
شرکتها در آن منطقه گسترش یابد (کیوزادا .)2015 ،برخی پژوهشگران انواع مختلفی از
کار در جامعه آموزشی ازجمله مدیریت داخلی دانشگاه که به سمت نوعی از تحول خود از
جامعه که در آن مساوات و شفافیت اقتصادی غالب است ،جهت داده شده است .آموزش که
هدفش تربیت اساتید در رویکرد مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه است ،آموزش پروژه
محور را تشویق میکند که در آن تکالیف باید ازلحاظ اجتماعی سودمند باشند؛ پژوهش که
دانشگاهها میتوانند با پژوهشگران و اساتیدی که متناسب با رشته خودشان بر روی مسائل
یکسان در محیطهای یکسان کار کنند ،پژوهشهای بینرشتهای را برای پاسخگویی به نیاز
جمعیتهای مختلف ترویج دهند و برنامهریزان اجتماعی که هدفش همکاری اساتید و
پژوهشکدهها از دانشکدههای مختلف در راستای اجرا و مدیریت پروژههایی است که ممکن
است منبعی از پژوهشهای انجامشده برای جامعه دانشگاه باشد ،برای تشویق فعالیتهای
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مسئولیتپذیر ازلحاظ اجتماعی ارائه میشود (اریستیمونو و مانروی .)2014 ،تأثیر آموزش به
این بازمیگردد که دانشگاهها چگونه بهواسطه فرآیندهای تربیتیشان با دانشجویان ،پیشرفت
متخصصان را هدایت میکنند که ظرفیت متعهد شدن به محیط و اجتماع اطرافشان را داشته
باشند ،مهارتها و ظرفیتهایشان را برای مشارکت در دنیای جهانیسازی شده تقویت کنند
و عالقهمندیهایشان را برای افزایش احترام به دیگران اولویتبندی کنند (تاجپور و حسینی،
 .)1398بهاینترتیب ،این امید وجود دارد که دانشجویان بهطور آشکار پیامدهای اقداماتشان
را در کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت نهتنها بر روی خودشان بلکه بر روی دیگران نیز
درک کنند .در این رابطه سانتوس و ایسو در سال  2008توضیح دادند که یکی از وظایف
دانشگاه ترویج عدالت اجتماعی بهواسطه آموزش ،توسعه و پژوهش است (کیوزادا.)2011 ،
این موقعیت در مطالعه مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه که توسط گیتا کیوزادا ()2011
تحولپذیر نامیده شده بود ،تحقیقات مشارکتی دانشگاه در بحث و بازتاب ضروری رسیدن به
جامعهای پایدارتر و عادالنهتر بهواسطه تربیت (آموزش خدمات) ،پژوهش ،رهبری اجتماعی،
تعهد و اقدامات اجتماعی باید اصالح شود (بلرن-الوادور و همکاران .)2014 ،بااینحال،
اگرچه مؤسسات دانشگاهی موضع پایدار بودن گفتار خود را آشکار میکنند ،عملکردشان در
سطوح مختلف تا حدی با کاستی و محدودیت همراه خواهد بود که شامل .1 :بعضی
دانشگاهها خود را تنها به آموزش مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی محدود میکنند ،با فرض
اینکه این همان مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه است ،اما این امر این احساس صحیح را
که مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه در حمایت از توسعه جامعهاش دارد ،نادیده میگیرد
(اتاکان و ایکر)2007 ،8؛  .2چندین تعریف رویکرد و تفسیر در مورد معنی مسئولیتپذیری
اجتماعی دانشگاه وجود دارد که "دست یافتن به رفتار مسئوالنه که بهاتفاق پذیرفته شده
است" را دشوار میکند (کیوزادا )2011 ،و  .3بازبینی روشهای ارزیابی اصطالح ًا
مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه بین سالهای  2006و  2013و  2014توسط مارتین و
همکاران نشان میدهند که سیستمهای ارزیابی برای برقراری شاخصهای رفتار مسئوالنه
در دانشگاههای آمریکای التین بهطور عمده بر توسعه تجهیزاتی که توسط مؤسسات یا
محققان دانشگاهی در ارزیابی برنامههای آموزشی تمرکز داشتهاند را طراحی میکند (ایا-
رودراگوز و همکاران .)2019 ،اهمیت کلیدی مسئولیتپذیری اجتماعی در مورد دانشگاهها
نیز از این واقعیت ناشی میشود که دانشگاهها مراکز دانش خیز و خالق هستند و نقش
کلیدی در توسعه علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در جامعه دارند .بهخصوص اینکه
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دانش کسبشده ،علم ،پژوهش ،فعالیتهای نوآورانه و
هنرمندانه را حفظ و توسعه میدهند و نقش مهمی در بحثهای اجتماعی و اخالقی جامعه
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دارا میباشند (زوالگا گیرالدو 9و همکاران .)2009 ،در سال  2001شیلی تنها کشوری در
آمریکای التین بود که بهواسطه پروژههایی که در دانشگاه انجام داده است ،کشورش را
ساخت .ابتکار گسترش مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی را با اجرای یک پروژه ملی در
سیستم دانشگاه خود ایجاد نمود .در این چهارچوب ،مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه
بهعنوان وظیفه مؤسسات برای اجتماعی کردن و به اجرا درآوردن مجموعهای از قوانین و
ارزشها تعریف شده است (دلگادو .)2008 ،10در جهان معاصر تحوالت گسترده ،ابعاد مختلف
زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است .بهگونهای که در سالهای اخیر سرعت تغییرات و
تحوالت در جهان ،روزافزون شده و موجبات احساس ناپایداری و ناامنی محیطی زیادی را به
همراه دارد (تاجپور و همکاران .)2020 ،لذا کارآفرینی برای توسعه و رفاه اقتصادی کشورها
امری ضروری است بهطوریکه بهعنوان سرمایهگذاریهای جدید و منبع غالب از ایجاد
اشتغال ،نوآوری در سازمانها و رشد اقتصادی در بسیاری از جوامع محسوب میشود
(دراکر )2014 ،11بنابراین اگر مهارتهای کارآفرینانه به افرادی که عالقهمند به ارتقای آن
باشند آموزش داده شود ،این امر باعث تسریع در رشد هر چه سریعتر آن کشور شده و
موجب میگردد تا در عرصه بینالمللی از سایر کشورها عقب نماند (مارتینز2008 ،12؛ سالم-
زاده و همکاران .)2021 ،همچنین کارآفرینی در پیشرفت و ارتقای سازمانها و مؤسسات
نقش یک کاتالیزور را ایفا نموده و یکی از عواملی که سبب تغییرات اقتصادی ،اجتماعی و
صنعتی در کشورها در سطح جهانی میشود فعالیتهای کارآفرینانه و برخورداری از
مهارتهای کارآفرینانه در سازمانها است (دراکر .)2014 ،کارآفرینی حوزه وسیعی برای
پژوهش توسط محققان است که در سالهای اخیر گسترش رو به رشد و فزایندهای داشته
است (تاج پور و همکاران .)2020 ،اکوسیستمهای کارآفرینی ترکیبی از عناصر اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی در یک منطقه هستند که از توسعه و رشد سرمایهگذاریهای
مبتنی بر نوآوری حمایت میکنند (کانیگهام و همکاران .)2018 ،13دانشگاه میتواند به
سازمان کارآفرین تبدیل شود که طی آن همهی اعضای آن میتواند در نقش کارآفرین
انجاموظیفه کنند و تمام فعالیتهای کارآفرینانه فردی و گروهی ،بهطور مستمر و سریع و
راحتتر در دانشگاه به ثمر برسند (چیتساز و همکاران .)1398 ،طی این فرایند و با آموزش
کارآفرینی در دانشگاهها و همچنین ایجاد مراکز توسعه کارآفرینی (فرهنگ کارآفرینانه) را در
میان قشرهای دانشگاهی از قبیل اساتید ،کارکنان و دانشجویان توسعه دهند و میتواند
9 Zuluaga Giraldo
10 Delgado
11 Drucker
12 Martínez
13 Cunningham et al

 | 5ارائه الگوی مسئولیتپذیری اجتماعی با تأکید بر کارآفرینی دانشگاهی در توسعه دانشگاه تهران

تحولی در روند توسعه صنعتی کشور ایجاد کند (امامی .)2019 ،14دانشگاهها باید با
چالشهای جدیدی مواجه شوند تا به انتظارات رو به رشد برای رشد کارآفرینی پاسخ دهند؛
که از طریق تعامل بین آموزش ،پژوهش و کارآفرینی انجام میگیرد (الهیکاین.)2018 ،15
در حال حاضر نظام آموزشی دانشگاهها افرادی را پرورش میدهند که فقط میتوانند
شکافهای شغلی از پیش تعیینشده را پر کنند .دانشگاه کارآفرین مکانی است که مشاغل
جدید در آن خلق میشوند و از افراد کارآفرین حمایتهای آموزشی و مالی و بازاریابی و
اجتماعی که ارتباط نزدیکی با مسئولیتپذیری اجتماعی دارد ،میکند (مولینیکس.)2018 ،16
درنتیجه اساتید که همان کارآفرینان قلمداد میشوند ،امکان دسترسی به کتابخانه و مقاالت
را پیدا میکنند .کارآفرینی دانشگاهی مجموعهای ارزشمند از خالصههای مربوط به
کارآفرینی دانشگاهی است که به پژوهش در زمینه بینالمللی سازی دانشگاهها کمک
میکند (ضیا و همکاران .)1398 ،بهطورکلی مفهوم کارآفرینی دانشگاهی بهشدت بر
تجاریسازی نوآوری و همچنین دانش تولیدشده در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی تأکید دارند
(راتن و همکاران .)2018 ،17از ویژگیهای کارآفرینی دانشگاهی میتوان به توسعه روحیه
کارآفرینی در بین اساتید ،استقبال از ایدههای جدید و خالق ،آموزش مهارتهای شغلی و
حمایتهای آموزشی و مالی و بازاریابی از اساتید اشاره کرد (یحیی پور و همکاران.)1391 ،
اساتید ممکن است راهی برای توسعه و فروش تکنولوژیهای جدید پیدا کنند .درنتیجه
دانشگاههای دولتی و خصوصی روند کارآفرینی را با ایجاد محیطهای پیشرفته مبتنی بر
انکوباتورهای تجاری و پارکهای فناوری را تشویق میکنند (دلمارکو 18و همکاران)2018 ،
بنابراین ،مسئولیتپذیری اجتماعی نسبت به درگیر شدن کارآفرینان در وقف کردن زمان،
ثروت و ایدههایشان در راستای جامعه برمیگردد .همچنین ،مسئولیتپذیری اجتماعی پیروی
از قوانین اجتماعی و برآوردن انتظاراتی است که جامعه از افراد دارد .این قوانین از نقشهای
اجتماعی استنباط شده و در واقع بیانکننده هنجارهای فرهنگی و اجتماعی است.
پژوهشگران دریافتند که ارزشهای انسانی بر درک انسان از مسئولیتپذیری اجتماعی
دانشگاه اثر میگذارد و تفاوت چشمگیری بین درک کارآفرینان از مسئولیتپذیری اجتماعی
با توجه به محیط آنها دیده میشود .لذا کارآفرینی بازتابدهنده نیازهای مرتبط با نظام
اقتصادی است ،درحالیکه مسئولیتپذیری اجتماعی نتیجه بازتاب اخالقی دانشگاه بر اساس
وابستگی و روابط متقابل آنها با جامعه است و هر دوی آنها به خلق ارزشهای اجتماعی
14 Emami
15 Lahikainen
16 Molyneux
17 Ratten et al
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پایدار منجر میشود (سجاسی و قیداری .)2019 ،درنتیجه مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه
تأثیر مثبتی بر محیط کارآفرینانه دارد که درنهایت منجر به انتقال دانش در بین اعضا
میشود (سیلوانینو .)2015 ،سرانجام میتوان عنوان نمود که مسئولیتپذیری اجتماعی
ابزاری کارآمد برای حمایت از کارآفرینی است اگرچه همه عوامل آن بهطور کامل جنبه
اجتماعی ندارند و آن مواردی که بر سیاست مسئولیتپذیری اجتماعی تأثیرگذار است به
عواملی ازجمله ،انگیزه ،فرهنگ ،ریسکپذیری و پایداری که از تأثیرات اجتماعی است،
بستگی دارد (اکبری و فهام .)2016 ،با توجه به موارد ذکرشده دانشگاه تهران بهعنوان نماد
آموزش عالی کشور ،دانشگاهی جامع و بینالمللی است که در حوزههای آموزش ،پژوهش و
کارآفرینی و فناوری در سطح ملی و بینالمللی فعالیت دارد و قلمرو همه علوم ازجمله علوم
انسانی ،علوم اجتماعی و رفتاری ،فنی و مهندسی ،علوم پایه ،کشاورزی ،هنر و معماری و علوم
نوین را در اولویت برنامههای خود قرار داده است و با بهرهگیری از آموزشهای دین مبین
اسالم و ارزشهای بنیادین انقالب اسالمی و با بهرهمندی از اساتید ،اندیشمندان ،فرهیختگان
و کارکنان مؤمن ،شایسته تأمینکننده نیازهای فکری و علمی جامعه اسالمی است .این
دانشگاه ضمن حفظ کرامت علم و عالمان با برقراری عدالت ،اقدام به ایجاد فرصتهای در
جهت شکوفایی و پرورش استعدادهای علمی و فنی کشور گام نهاده و درصدد است ،اولین
دانشگاه جامع نمونه در جهان اسالم باشد .پس میتوان این سؤال را بیان نمود آیا مسئولیت-
پذیری اجتماعی با تأکید بر کارآفرینی دانشگاهی در توسعه دانشگاه تهران تأثیر دارد؟
روششناسی
این پژوهش بهصورت کیفی با دیدگاه تفسیری ،جهتگیری اکتشافی و ازنظر هددف بنیدادی
است .روش پژوهش نظریه داده بنیاد از نوع کیفی است کده بدهطور اسدتقرائی یدک سلسدله
رویههای سیستماتیک را به کار میگیرد تا نظریهای را درباره پدیده موردمطالعه ایجداد کندد
(کانی .)2010 ،دلیل استفاده از این راهبرد ،دستیابی به توصیفی عمیق از نگرشهدا و ادراک
خبرگان درباره ابعاد مسئولیتپذیری دانشگاه با رویکرد کارآفرینی دانشگاهی است .بر مبندای
طرح نظاممند نظریه داده بنیاد ،ادراک شرکتکنندگان در زمینده فرآیندد ،محتدوا ،راهبردهدا،
زمینه و پیامد یافتههای پژوهشی و روابط بین آنهدا از طریدق مصداحبه نیمده سداختاریافته
جستوجو شد که یک درک عمیق درونی از منطدق روندد تفکدر را امکانپدذیر سداخته کده
کنشهای اجتماعی و مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی بازیگران اجتماعی را هدایت میکندد.
جامعه آماری پژوهش اساتید دانشگاه تهران که در زمینده فعالیتهدای دانشدگاهی همچدون
انجمنها فعالیت مستقیم دارند .گفتنی است کفایت نمونهگیری طبدق قاعدده اشدباع نظدری
مشخص شد (کوربین و استراووس .)2014 ،19در پژوهش حاضر با  19نفر از اساتید دانشدگاه
Corbin & Strauss
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تهران مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته است .اشدباع دادههدا بدا انجدام  15مصداحبه
مشاهده شد اما برای اطمینان بیشتر پژوهشگران جمعآوری دادهها تا  19شرکتکننده ادامده
یافت .مطابق گفته کرسول کاربرد روش نظریهپردازی داده بنیاد در شرایطی مناسب است که
نظریهای برای تبیین فرآیندی وجود نداشدته باشدد .بدر ایدن اسداس مجموعدهای از شدرایط
پژوهش حاضر را به استفاده از روش نظریه داده بنیاد سدوق داده اسدت (کرسدول.)2017 ،20
برای تحلیل پژوهش حاضر از روش استراوس و کوربین ( )2008اسدتفاده شدده اسدت .روش
اصلی دادهها مصاحبه نیمه ساختاریافته است (به نظر شما چه اهداف و استراتژیهایی بدرای
مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه بر توسعه دانشگاه تهران ،با تأکید بر کارآفرینی دانشگاهی
مدنظر است؟ رفتارها در جهت مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه بر توسعه دانشگاه تهران ،با
تأکید بر کارآفرینی دانشگاهی چگونه اسدت؟) .در روش داده بنیداد تجزیدهوتحلیل دادههدا از
طریق کدگذاری باز و محوری انجام میگیدرد .کدگدذاریها از طریدق اطلدس تدی  8انجدام
گرفت .در مرحله اول با استفاده از کدگذاری باز با مراجعه به کددهای اولیده استخراجشدده از
مصاحبهها  ،کدهایی که به موضدوعی مشدترک اشداره داشدته گدروه بنددی شددهاند پدس از
استخراج مفاهیم و در راستای آن با مقایسه و طبقهبندی آنها نیز مقوله تعیین شد.
نتایج
دادههای حاصل از مصاحبه نیمده سداختار یافتده در سده سدطح انجدام گرفتندد .سدطح اول
مفهومسازی دادهها ،سطح دوم ساختاربندی یا ایجداد یدک یدا چندد شدبکه رابطده در میدان
دستهها و سطح سوم شناسایی دستههای مرکزی و محیطی که زمینه اجتمداعی را میسدازد
است .این مطالعه در سه فاز اجرا شد .1 :فاز اکتشافی از طریق منابع اولیه و ثانویه در رابطده
با مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی تشکیلشد تا دسدتههای تحلیلدی تعریدف شدوند؛  .2فداز
جمعآوری و سیستمی کردن دادهها که در دانشگاه تهران با سدناریوی یکسدان (مصداحبهها)
اجرا شده است و  .3فاز دستهبندی و تحلیل دادهها که از طریق باز ،محوری و انتخابی اجدرا
شد (استراووس 21و همکاران .)2002 ،در مرحله کدگذاری باز پژوهشگران نکدات کلیددی بدا
استفاده از روش کدگذاری استخراج کردند .محقق بدا مطالعده عمیدق مصداحبهها و کددهای
استخراج شده کدهایی را که به یک مفهوم اشاره داشت و در یک طبقده قدرار میگرفدت در
یک مفهوم جا داد و مفاهیم مرتبط با مؤلفه نیز در سطحی انتزاعیتدر ،در یدک مقولده قدرار
گرفت .در این مرحله  151کد اولیه و  13مؤلفه از مصداحبهها اسدتخراج گردیدد کده بدهطور
کامل در کدگذاری محوری تبیین شدند .در مرحله کدگذاری انتخابی بر مبنای مؤلفه محوری
و در کنار هم قرار دادن مؤلفهها و کدهای استخراجی پژوهشگران درنهایت به  7مؤلفه و 34
Creswell
Strauss
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کد انتخابی رسیدند که این کدها نشان از دیدگاه اساتید دانشگاه تهران در رابطه بدا طراحدی
الگوی مسئولیتپذیری اجتماعی بر توسعه دانشگاه تهران با تأکید بر کدارآفرینی دانشدگاهی
است .با توجه به مصاحبههای انجامشده در رابطه با تأثیر الگوهای مسئولیتپذیری اجتماعی
بر توسعه دانشگاه تهران با تأکید بر کارآفرینی دانشگاهی ،در دو بعد اصدلی مسدئولیتپذیری
اجتماعی دانشگاه و کارآفرینی دانشگاهی قرار گرفتند .کارآفرینی دانشگاهی شامل دو قسمت
گرایش کارآفرینانه و مدیریت کارآفرینانه است .گدرایش کارآفرینانده بده فعالیتهدای تعیدین
استراتژی برمیگردد که کسبوکارها برای شناسدایی و راهبدری شدرکتهای نوپدا بده کدار
میبرند .در این زمینه میتوان عملکرد وظیفهای که نیازمندیها و الزامات شغلی را مدنعکس
میکند و عملکرد زمینهای کار تیمی و حمایتی را در برمیگیرد (خواهنده کارنما و همکداران،
 .)1396عبارت مدیریت کارآفرینانه به تمایل مدیریت بهعنوان پیگیریکننده و بهرهبرداری از
فرصتها ،بدون در نظدر گدرفتن کنتدرل مندابع اشداره دارد .بدهطور ویدژه ،باورهدا در مدورد
مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه به مسئولیتپذیری اجتمداعی شدرکتی و مسدئولیتپذیری
اجتماعی ابزاری مربوط هستند .مسئولیتپذیری اجتماعی رفتار اخالقی ارائهشده بیان میکند
که سازمان فراتر از چیزی است که بهطور محد بدرای فعالیدت خدود نیداز دارد و نیداز بده
مسئولیتپذیری متقابل با محیطزیست و انسانی اطراف خود چه دروندی و چده بیروندی دارد.
بعدها مسئولیتپذیری اجتماعی ابزاری بهعنوان نوعی مسئولیتپذیری درک شد که مشدروط
به منافعی است که بهصورت اجتماعی و قانونی بده خداطر همکداریاش ،بده سدازمان اهددا
میشود؛ عالوه بر شامل بودن مسئولیتپذیری اجتماعی ابزاری ،میتدوان کمبدود حمایدت از
طرف مؤسسات را پیدا کرد که زمانی پدیدار میشود که مؤسسات ابتکارها یا اقدامات مربوط
به تعهد اجتماعی افراد را چه در داخل و چه در خارج از سازمان مهم تلقی نمیکنند؛ بنابراین،
رابطهای که این نوع اقدامات ایجاد میکنند مخالف اقدامات برای مسئولیتپذیری اجتمداعی
دانشگاه است .جدول  1نتایج حاصل از کدگذاریها را نشان میدهد:
جدول  .1مؤلفهها و کدهای انتخابی
ردیف
1

طبقه اصلی
عوامل راهبردی

مؤلفهها
عوامل سازمانی

کد انتخابی
تجربیات موفق جهانی

2

عوامل علی

تشخیص فرصت

داشتن زیرساخت کارآفرینی
توجه مدیران به مشکالت اجتماعی
کنترل فساد اداری در دانشگاه
کشف و بهرهبرداری از فرصتهای جدید
شبکههای اجتماعی
فرصتهای کارآفرینانه
انعطافپذیری اساتید

اقدامات به سمت
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مسئولیتپذیری
اجتماعی
3

4

عوامل مداخلهگر

مؤلفه گرایش کارآفرینانه

عوامل زمینهای

مؤلفههای رفتاری

مؤلفه مدیریتی

مؤلفه فرهنگی

پیامدها
5

هویت دانشگاهی
مسئولیت اجتماعی ابزاری
استقالل در وظایف محول شده
انجام فعالیتهای خالقانه و نوآورانه
پیشگامی در انجام وظایف اجتماعی
ایجاد انگیزههای کارآفرینانه
تغییر اجتماعی
احترام متقابل
تصمیمگیریهای کلیدی در مسئولیتپذیری اجتماعی
آموزش و ترویج کارآفرینانه
ارتقا کیفیت زندگی
استقبال از ایدههای جدید در دانشگاه
پیگیری فعالیتهای کارآفرینانه
ایجاد انگیزهها برای پیشبرد مسئولیتپذیری اجتماعی
اصالح قوانین و آئیننامهها
ایجاد تأثیرات فرهنگی
باور در مورد مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه
ارزشگذاری درباره مسئولیتپذیری اجتماعی
تعهد اجتماعی
حمایت از رفتارهای نوآورانه در حوزه مسئولیتپذیری
اجتماعی
ایجاد شبکههای بین دانشگاهی
ایجاد مزیت رقابتی در بین دانشگاهیان
کشف منابع جدید در دانشگاه
توسعه پایدار بلندمدت در دانشگاه
رضایت بیشتر نیروی انسانی در دانشگاه
توسعه ارزشهای اخالقی
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بهمنظور تبیین بهتر دستاورد مقاله مقولهبندیهای صورت گرفته در شش دسته زیر ارائه
میشود.
الف) شرایط علی :این مقوله رویدادهایی را در برمیگیرد که به وقوع یا رشد و گسترش
پدیدهای میانجامد .ب) مقوله اصلی در فرآیند :مقولهای است که همواره در دادهها ظاهر
شود و دیگر مقولههای اصلی به آن مرتبط شوند .ج) مقولههای محیطی :مجموعهای از
شرایط هستند که بر مسئولیتپذیری اجتماعی با تأکید بر کارآفرینی دانشگاهی تأثیر
میگذارد .د) شرایط مداخلهگر :عواملی که بهعنوان تسهیل گر و کمککننده به
مسئولیتپذیری اجتماعی با تأکید بر کارآفرینی دانشگاهی تأثیر میگذارند .ه) راهبردها:
اقداماتی است که برای کنترل و اداره پدیده محوری انجام میگیرد که در اینجا گامهای
استخراجشده و روابط بین آنهاست .ز) با استنباط رابطه بین مقولهها و موارد مطرحشده در
بخش روش تحقیق ،مدل نهایی ترسیم شد (استراوس و کوربین .)2008 ،پس از استخراج
کدها توسط نرمافزار اطلس تی در یک فرآیند رفت و برگشتی و تبدیل کدها به عاملهای
مفهومیتر در هر مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک که اینها عوامل کلیدی مسئولیتپذیری
اجتماعی با تأکید بر کارآفرینی دانشگاهی میباشند ،به دست آمده است .با توجه به کدهای
شناساییشده ،کدهای انتخابی از طریق نرمافزار اطلس تی  8بهصورت شکل  1ترسیم شده
است.
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شرایط زمینهای

پدیده اصلی
ارائه الگوی مسئولیتپذیری
اجتماعی با تأکید بر کارآفرینی
دانشگاهی





مؤلفه مدیریتی (استقبال از ایدههای جدید در دانشگاه،
پیگیری فعالیتهای کارآفرینانه ،ایجاد انگیزهها برای پیشبرد
مسئولیتپذیری اجتماعی ،اصالح قوانین و آئیننامهها)



مؤلفه فرهنگی (ایجاد تأثیرات فرهنگی ،باور در مورد
مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه ،ارزشگذاری درباره
مسئولیتپذیری اجتماعی ،تعهد اجتماعی)

راهبرد


مؤلفههای سازمانی (تجربیات
موفق جهانی ،داشتن زیرساخت
کارآفرینی ،توجه مدیران به مشکالت
اجتماعی ،کنترل فساد اداری در
دانشگاه)

عوامل مداخلهگر

عوامل علی




مؤلفههای رفتاری (تغییر اجتماعی ،احترام متقابل،
تصمیمگیریهای کلیدی در مسئولیتپذیری اجتماعی،
آموزش و ترویج کارآفرینانه ،ارتقا کیفیت زندگی)

تشخیص فرصت (کشف و
بهرهبرداری از فرصتهای جدید،
شبکههای اجتماعی ،فرصتهای
کارآفرینانه)
اقدامات به سمت
مسئولیتپذیری اجتماعی



گرایش کارآفرینانه (استقالل در
وظایف محول شده ،انجام فعالیتهای
خالقانه و نوآورانه ،پیشگامی در انجام
وظایف اجتماعی ،ایجاد انگیزههای
کارآفرینانه)

پیامدها

حمایت از رفتارهای نوآورانه

ایجاد شبکههای بین
دانشگاهی

ایجاد مزیت رقابتی در بین
دانشگاهیان

کشف منابع جدید در دانشگاه

توسعه پایدار بلندمدت در
دانشگاه

رضایت بیشتر تیروی انسانی
در دانشگاه

توسعه ارزشهای اخالقی

(انعطاف پذیری اساتید ،هویت
دانشگاهی ،مسئولیت اجتماعی
ابزاری)

شکل  .1الگوی مسئولیتپذیری اجتماعی با تأکید بر کارآفرینی دانشگاهی بر توسعه دانشگاه تهران
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نتیجهگیری
آموزش عالی طی دهههای اخیر متناسب با تغییرات و تحوالت اجتماعی و اقتصادی محیط
پیرامون خود ،دستخوش دگرگونیهای بنیادینی شده است .گر چه هر یک از این تغییر و
تحوالت خواستگاهها و آثار متفاوتی داشتهاند اما در جمعبندی کلی میتوان گفت دانشگاهها
ضمن حفظ جایگاه و قداست سنتی خود با چالشهای مالی ،ساختاری و مدیریتی بنیادینی
روبهرو بودهاند که آنها را به واکنشهای خواسته و ناخواسته ناگزیر ساخته است .برآیند کلی
این فشارها دانشگاهها را به سمت خودگردانی ،نوآوری ،تنوعگرایی ،پاسخگویی ،نتیجه گرایی
و  ...سوق داده است .ازجمله مباحثی از قبیل مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه و کارآفرینی
دانشگاهی ازجمله موضوعاتی است که در طی دهههای اخیر توجه پژوهشگران را به خود
جلب کرده است .صاحبنظران و اندیشمندان آموزش عالی بر این نکته تأکید دارند که
دانشگاهها از طریق توجه جدی به مفهوم کارآفرینی دانشگاهی میتوانند تا حدود زیادی به
چالشها و فشارهای فوق پاسخی مناسب و شایسته دهند .تفاوت اصلی مسئولیتپذیری
دانشگاه با شرکتهای خصوصی در اهمیت کلیدی مسئولیت اجتماعی در خصوص دانشگاه-
هاست .بهاینعلت که دانشگاهها مراکز ذکاوت ،دانش و فعالیت خالق هستند و در توسعه
علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه نقش کلیدی دارند .بهخصوص اینکه دانشگاهها
و مراکز آموزش عالی دانش کسب و شده ،علم ،پژوهش و فعالیتهای نوآورانه را حفظ
میکنند و توسعه میدهند و در بحثهای اجتماعی و اخالقی جامعه نقش مهمی دارند .پس
نتیجه گرفته میشود که یکی از ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی در دانشگاه تهران کارآفرینی
است .بنابراین با انجام این پژوهش  7مؤلفه در پنج بعد رویکرد داده بنیاد شناسایی گردید .در
رابطه با عوامل راهبردی مؤلفه سازمانی شناسایی گردید .در این راستا میتوان نتیجه گرفت
که دانشگاه بایستی خود را از بوروکراسی و شرکتهای سازمانی به گروه چند رشتهای و
کارآفرینی تبدیل کند چرا که این سازمانها تمایلی به ساختار کارآفرینی ندارند .هرچه
دانشگاه بیشتر به ابزارهای حمایت از نوآوری و کارآفرینی تجهیز شود و بستر مناسبتری
برای تجاریسازی ایدهها و انتقال فناوریهای تولید شده ایجاد کند ،در انجام رسالت خود
موفقتر خواهد بود؛ بنابراین پیشنهاد میشود که با بازنگری مجدد استراتژیها و اهداف
دانشگاهها در جهت مسئولیتپذیری اجتماعی با رویکرد کارآفرینی دانشگاهی دولت
چارچوبی قانونی را برای ایجاد همکاری دوجانبه بین فعاالن صنعت -دولت و دانشگاه ایجاد
کند .برگزاری فرآیندهای خارج از فعالیتهای اصلی آموزشی برای تشویق فعالیتهای
کارآفرینانه در حوزه مسئولیتپذیری انجام گیرد .در رابطه با عوامل علی دو مؤلفه تشخیص
فرصت و اقدامات به سمت مسئولیتپذیری اجتماعی میتوان دریافت که بنابراین برای درک
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عمیقتر از کارآفرینی دانشگاهی فرایندهای چندمرحلهای توسط فعاالن باید شناسایی و
عوامل و فعالیتهای کلیدی هر مرحله باید در نظر گرفته شود .بهطور خاص روند آموزش
برای کارآفرینی دانشگاهی به فعالیتهای آموزشی که در خارج از برنامههای درسی مانند
آگاهیرسانی ،کارگاههای آموزشی برای شناسایی فرصتها و دورهها برای اجرای پروژههای
نوآورانه و مسئولیتپذیری اجتماعی است اشاره دارد .لذا پیشنهاد میشود که هر نظام
آموزشی باید اساتید را برای کار در یک محیط در حال تغییر ،پویا ،کارآفرین و جهانی با
تقویت مهارتها ،ویژگیها و تفکر انتقادی و خالقانه آماده نماید .این نتیجه بیانگر این است
که هرچقدر دانشگاهی مسئولیتپذیری اجتماعی ،تمایالت کارآفرینانه و انگیزهها در آن
سازمان باالتر باشد باعث میشود تا دانشگاه کارآفرینانهتر عمل کند و همچنین عملکرد آن
باالتر خواهد رفت .هرچقدر که اساتید از روحیه کارآفرینی باالتری برخوردار باشند ،میزان
مسئولیتپذیری آنان افزایش خواهد یافت .نتایج این تحقیق نشان میدهد که عناصر
مرکزی مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه اساتید همتراز با راهبردهای یونسکو ( )1998است
که ساختار شهروندان مسئول در چهارچوب دانشگاه را عمدتاً بر اساس ارزشهایی از قبیل
احترام ،مسئولیت ،همبستگی و مسئولیت متقابل ،هدایت میکند .دستههای هسته اجتماعی و
مسئولیتپذیری اجتماعی توسط کیوزدا ( )2011با یک رویکرد مدیرانهتر شامل
شمارشپذیری و اثرات مدیریتی پیشنهادشده توسط وایلز ( )2008با (محوریت اخالق،
شفافیت و مشارکت) و دسته انطباق استاندارد دانشگاه توسط کیوزدا ( )2011با رویکرد
اصولیتری رتبهبندی شده است .این نتایج نشان میدهد که مسئولیتپذیری اجتماعی
دانشگاه مشاهدهشده توسط اساتید در چهارچوب دانشگاه سیر تاریخی و نظری موقعیتهای
سنتی و گرایشهای جدید نزدیک شده به حافظه اشتراکی اساتید را ترکیب میکند.
بااینحال الزم به ذکر است مسئولیتپذیری میتواند بهعنوان مکملی برای تسریع در روند
کارآفرینی در دانشگاه تهران شود و همچنین این رویکردی فعالیت محور است که میتوان با
نگرشها و باورهای افراد در سازمان باعث عملکرد اثربخش در دانشگاه تهران شود .در این
پژوهش عوامل مداخلهگر ،گرایش کارآفرینانه شناسایی شدهاند .پس میتوان گفت که
گرایش کارآفرینانه بهعنوان یک تسهیلگر در مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه عمل
میکند .گرایش کارآفرینانه بهعنوان جنبهای از فرآیند کارآفرینی تعریف شده است که
پژوهشگران شیوه استراتژی سازی کارآفرینی را بهعنوان یک موقعیت مدیریتی پیشنهاد
میکنند که با جستجوی فعاالنه برای فرصتهای جدید در محیطهای نامشخص که از
طریق آن میتوان به رشد باالیی دست یافت .گرایش کارآفرینانه همچنین یک قابلیت
کلیدی برای مسئولیتپذیری اجتماعی با تأکید بر کارآفرینی دانشگاهی جهت دستیابی به
مزیت رقابتی در بلندمدت است .عوامل زمینهای شناساییشده در این پژوهش شامل
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مؤلفههای مدیریتی ،رفتاری و فرهنگی است .درواقع فرهنگ کارآفرینی باعث میشود که
تغییر استراتژیک در ساختار دانشگاه و فرهنگ کارآفرینی بهصورت انفرادی انجام گیرد.
دانشگاهها باید کارآفرینی را در زمینه ارائه ،چشمانداز و فرهنگ خود بیشتر داشته باشند.
همچنین حمایت مدیریتی تمایل مدیران را برای تسهیل و ارتقای فعالیتهای کارآفرینانه در
دانشگاه نشان میدهد .این حمایتها میتوانند به شکلهای مختلفی ایجاد شوند ازجمله:
حمایت از ایدههای نوآورانه ،فراهم کردن منابع یا تخصصهای ضروری ،نهادینه کردن
فعالیتهای کارآفرینانه در سیستمها و فرایندهای سازمان و  . ...بنابراین باید در سرتاسر
دانشگاه عامل انگیزشی وجود داشته باشد تا فرهنگ و ذهنیت افراد آن به سمت
تجاریسازی دانش تغییر کند .پس پیشنهاد میگردد از طریق جایگزینی کارکنان منعطف و
فعال در بخش های مختلف دانشگاه فرهنگ خشک سازمان را به سمت کارآفرینانه بودن
هدایت کنند .درنهایت میتوان نتیجه گرفت که ویژگیهای ساختاری مطلوب ،سبکهای
مدیریتی خالق و منحصربهفرد را پرورش میدهد .از بین بردن تمرکز موجود در قدرت و
مسئولیتپذیری باعث افزایش احتمال برقراری ارتباط متناوب و اثربخش از سوی کارکنان
در سراسر دانشگاه میشود .همین امر موجب میشود دانش به شیوهای به اشتراک گذاشته
شود که موجب بهبود نوآوری ،ریسکپذیری و تمایل به رفتار پیشتازانه شود .سرانجام
پیشنهادهایی از سوی اساتید جهت مسئولیتپذیری اجتماعی با تأکید بر کارآفرینی
دانشگاهی مطرح شده است .1 :نهادینه کردن اینکه مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی
نقطهنظر اخالقی یک شرکت است اما برای یک دانشگاه اینطور نیست؛  .2اضافه کردن
مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی ابزاری بهعنوان جنبه عملی مسئولیتپذیری اجتماعی
دانشگاه که مشروط به منافع است ،اما باید به بازتاب و درک اثرات آداب آموزشی موسسهها
گره بخورد؛  .3تعریف تعهد اجتماعی بهعنوان ظرفیت دیدن اعمالشان در ارتباط با دیگران و
تمایل به رفتار بر اساس آن ،اگرچه بهتنهایی برای رسیدن به مسئولیتپذیری اجتماعی
دانشگاه کافی نیست؛  .4تقویت انواع مختلف بودجهها و منابع در موسسهها چراکه کمبود
حمایت ،انجام مأموریت با مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه را دشوار میسازد و  .5ابعاد
بشردوستانه و اخالقگرایی و حتی دانشگاه سبز که از بعدهای مسئولیتپذیری اجتماعی
دانشگاه است که باید برای تمامی اساتید دانشگاه تعریف و شناسایی شوند .در پژوهش آینده
باید اهمیت مسئولیتپذیری دانشگاه و اینکه دانشگاهها چگونه میتوانند از دانشجویان خود
حمایت کند ،بررسی شود .اگرچه این پژوهش بهعنوان یک نمونه این امر را ضروری میسازد
که در رابطه با سایر کشورها و دانشگاهها مورد مقایسه قرار گیرد .مسئولیتپذیری اجتماعی
دانشگاه مسئلهای مربوط به سیاستهایی است که برای نزدیکی مسائل اجتماعی جوامع
اتخاذ میشود.
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