
 

پذیری اجتماعی دانشگاه تهران در توسعه آموزش طراحی الگوی مسئولیت

 عالی با تاکید بر کارآفرینی سازمانی

 2ینیالهه حس، 1* تاج پور یمهد

 چکیده
 روند یدرون مناطق به شمار م یاقتصاد یاصل گرانیدانشگاه ها در حال حاضر به عنوان باز

پذیری اجتماعی دانشگاه، دانشجویان را به عنوان بازیگران کلیدی که الگوهای جدید مسئولیت
ای و در تمایالتشان و باورشان را در روند یادگیری حرفه هاشیگراکنند که باورها، تصور می

پذیری اجتماعی دانشگاه و کارآفرینی ابراز  راستا با مسئولیتبرای خدمت به جامعه و هم
پذیری اجتماعی نند؛ به همین جهت، هدف از این پژوهش طراحی الگوی مسئولیتکمی

باشد. دانشگاه در توسعه آموزش عالی با تاکید بر کارآفرینی سازمانی در دانشگاه تهران می
باشد. پژوهش حاضر به لحاظ جامعه آماری شامل دانشجویان حضوری دانشگاه تهران می

داده ها توصیفی است. در این پژوهش از مصاحبه نیمه   هدف کاربردی و از نظر گردآوری
 18ساختاریافته استفاده شده است. مالک تعیین حجم نمونه اشباع نظری است که در نمونه 

اشباع نظری حاصل شد. برای تحلیل داده ها از کدگذاری باز و محوری استفاده گردید. نتایج  
 ی نیبر کارآفر دیبا تاک یه آموزش عالدانشگاه در توسع یاجتماع یریپذ تیمسئولپژوهش، 
رفتارها، اقدامات  یدانشگاه با مولفه ها یاجتماع یریپذ تیمسئول یها نهیدو بعد زمی سازمان

شامل دو مولفه  یسازمان ینیدانشگاه و کارآفر یاجتماع یریپذ تیو باورها در مورد مسئول
کد  31مولفه و  5بعد،  2در مجموع. دیگرد ییشناسا نانهیکارآفر تیریو مد نانهیکارآفر شیگرا
 .دیگرد ییشناسا

 یاجتماع یریپذتیمسئول ،یاجتماع نهیزم ،یسازمان ینی، کارآفریآموزش عالها: کلید واژه

 دانشگاه 

 

 

 tajpour@ut.ac.ir رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ینیدانشکده کارآفر ،ینیکارآفر یدکتر یدانشچو -1

  یو منابع انسان  یرفتار سازمان  یدکتر یدانشجو -2



 ... دانشگاه تهران   ی اجتماع   ی ر ی پذ ت ی مسئول   ی الگو   ی طراح   
 

152 

 مقدمه

باشد. مفهوم جدید  پذیری اجتماعی مفهومی جدا از آداب اجتماعی نمیمسئولیت
پذیری در سطح جهانی های شهروندی فرد و همچنین مسئولیتپذیری به مسئولیتمسئولیت

(، نقش 2008)2والیز(. 1،2006)پردیاگروبرای پیامدهای عملکردهای اجتماعی، وابسته است
ها و بکارگیری آن را فلسفه جدید برای مدیریت سازمان پذیری اجتماعی را معرفیمسئولیت
شان، که ایجاد به واسطه نقش اصلی 3پذیری اجتماعی شرکتی(. مسئولیت2008والیز،داند)می

های ارزش و تولید سود برای مالکان و سهامداران است، به عنوان ائتالف داوطلبانه دغدغه 
های هوادارشان ها با گروه ها و ارتباطات آنتهای اقتصادی شرکمحیطی و اجتماعی در فعالیت

این  (.4،2001ییاروپا ونیسیکم)ها همکاری نمایدهای اجتماعی شرکتتوانند در کمکمی
های مختلف امروزه در شکل  پذیری اجتماعی شرکتی  دارد کههایی در مسئولیتمفهوم ریشه 
های گذشته، به  (. هرچند در دهه5،0320)دلکامپوهای مختلف استفاده شده استو در جایگاه 

قتصادی توجه  آفرینی در عرصه خدمات جدید، اشتغالزایی و بهبود رفاه اکارآفرینان برای نقش
(. در همین راستا برخی از پژوهشگران اخالق را مجموعه قوانین،  2009)برنکارت،زیاد می شود

ر صحیح و صادقانه در شرایط  کنند که رهنمودهایی برای رفتااستانداردها و اصولی تعریف می
-ها و معیارهای اخالقی می(. در واقع، رعایت نکردن ارزش 1985کند)لویز،ویژه را فراهم می

واند به عنوان مانعی در مسیر توسعه و مسئولیت اجتماعی عمل کند. در اخالقیات بحث در ت
ارزش مهم است. ها است در حالی که در کارآفرینی ماهیت فرصت و ایجاد  مورد ماهیت ارزش 
اند؛ بنابراین اخالقیات کارآفرینی نیز ها و رفتارهای فردی به یکدیگر وابستهاخالقیات، ارزش 
ها و رفتارهای تعهد شده از سوی سازمان و افراد کارآفرین وابسته به ارزش

 (.2002است)ونکاترمن،
 کیدر  یفرهنگو  یاقتصاد ،یاسیس ،یاز عناصر اجتماع یبیترک ینیکارآفر یهاستمیاکوس

 )کنندیم تیحما یبر نوآور یمبتن یهایگذارهیمنطقه هستند که از توسعه و رشد سرما
تواند به سازمان کارآفرین تبدیل شود که طی آن  (. دانشگاه می 6،2018کانیگهام و همکاران

های کارآفرینانه تواند در نقش کارآفرین انجام وظیفه کنند و تمام فعالیتی اعضای آن میهمه
تر در دانشگاه به ثمر برسند. طی این فرایند  فردی و گروهی، به طور مستمر و سریع و راحت
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ها و همچنین ایجاد مراکز توسعه کارآفرینی )فرهنگ و با آموزش کارآفرینی در دانشگاه
( را در میان قشرهای دانشگاهی از قبیل اساتید، کارکنان و دانشجویان توسعه دهند  کارآفرینانه
با   دیها بادانشگاه  (.1،2019)امامیتواند تحولی در روند توسعه صنعتی کشور ایجاد کندو می
پاسخ دهند؛  ینیرشد کارآفر ی مواجه شوند تا به انتظارات رو به رشد برا یدیجد یهاچالش
  (.2،2018)الهیکاینردیگیانجام م ینیآموزش، پژوهش و کارآفر نیمل بتعا قیکه از طر

توانند دهند که فقط میها، افرادی را پرورش میدر حال حاضر نظام آموزشی دانشگاه
های شغلی از پیش تعیین شده را پر کنند. دانشگاه کارآفرین مکانی است که مشاغل  شکاف

افراد کارآفرین حمایتهای آموزشی و مالی و بازاریابی و اجتماعی شوند و از  جدید در آن خلق می
ر نتیجه د (.3،2018)مولینیکسکندپذیری اجتماعی دارد، میکه ارتباط نزدیکی با مسئولیت

امکان دسترسی به کتابخانه و مقاالت و ....   ،شونددانشجویان که همان کارآفرینان قلمداد می
 کنند.را پیدا می
  جه، یکنند. در نت  دایپ  دیجد  یهایتوسعه و فروش تکنولوژ  یبرا  یکن است راهمم  انیدانشجو
بر   یمبتن شرفتهیپ یهاطیمح جادیرا با ا  ینیروند کارآفر یو خصوص یدولت یهادانشگاه 
 .در(2018و همکاران، 4)دلمارکوکنندیم قیرا تشو یفناور یهاو پارک یتجار یانکوباتورها

 تحت تاثیر قرار داده است. به را بشر زندگی مختلف ابعاد گسترده، تحوالت معاصر جهان

 موجبات و شده روزافزون جهان، در تحوالت و تغییرات سرعت اخیر هایسال که در ایگونه 

توان این سوال را بیان کرد  پس می  .دارد همراه به را زیادی محیطی ناامنی و احساس ناپایداری
ری اجتماعی دانشگاه بر توسعه کارآفرینی سازمانی تاثیر می پذیکه چگونه الگوهای مسئولیت

 گذارد؟ 
 

 مبانی نظری

 پذیری اجتماعی دانشگاه مسئولیت

  موضوعات  یادگیری تمرکز نقطه که هستند هاارزش  برای اجتماعی فضاهای هادانشگاه 
 را اجتماعی پذیریمسئولیت هادانشگاه (.2016و همکاران، 5رودراگوز -)آیااندمتفاوت شده

 شکل را آموزشی جامعه که است هاییگروه متوجه اصلی تعهد کنند،تشویق و تقویت می
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همین جهت، ضروری است که دانشگاه اصول (. به 2019رودراگوز و همکاران،-)ایادهندمی
طور  های همکاری را که به همکاری داخلی و خارجی را تنظیم کرده و به واسطه آن شبکه

ها باید به کشور گذارند، مورد تسهیل قرار دهد. دانشگاه های اجتماعی تأثیر میمناسب بر زمینه
های خاص و امکان را بدهند که به طور روشن یک مدل اقتصادی با توجه به ویژگی خود این
فرد مناطق خود طراحی کنند که هدف از فعالیت های مولد آن ها آسایش جمعیت منحصربه
 (.2015یوزادا،)کباشد

( مدیریت داخلی دانشگاه،  1برخی پژوهشگران انواع مختلفی از کار در جامعه آموزشی از جمله )
به سمت نوعی از تحول خود از جامعه که در آن مساوات و شفافیت اقتصادی، غالب است، 

و  آموزند، بلکه عادات جهت داده شده است؛ در این روش، دانشجویان تنها دروس خود را نمی
( آموزش، که هدفش تربیت اساتید در رویکرد 2گیرند؛ )های مدنی را فرامیارزش 
کند که در آن  پذیری اجتماعی دانشگاه است، آموزش پروژه محور را تشویق میمسئولیت

توانند با  ها می( پژوهش، که دانشگاه 3تکالیف باید از لحاظ اجتماعی سودمند باشند؛ )
های ناسب با رشته خودشان بر روی مسائل یکسان در محیطپژوهشگران و اساتیدی که مت
های مختلف ای را برای پاسخگویی به نیاز جمعیترشتههای بینیکسان کار کنند، پژوهش

ها از ریزی اجتماعی، که هدفش همکاری اساتید و پژوهشکده( طرح4ترویج دهند و )
است که ممکن است منبعی از  هاییهای مختلف در راستای اجرا و مدیریت پروژهدانشکده 
های مسئولیت پذیر از های انجام شده برای جامعه دانشگاه باشد، برای تشویق فعالیتپژوهش

  (.1،2014)اریستیمونو و مانرویلحاظ اجتماعی ارائه می شود
(  2011پذیری اجتماعی دانشئئگاه  که توسئئط گیتا کیوزادا)این موقعیت در مطالعه مسئئئولیت

یده شئئده بود، کار مشئئارکتی دانشئئگاه در بحث و بازتاب ضئئروری رسئئیدن به پذیر نامتحول

بئه واسئئئطئه تربیئت )آموزش خئدمئات(، پژوهش، رهبری   "تر ای پئایئدارتر و عئادالنئهجئامعئه
کنئد. از این دورنمئا، دانشئئئجویئان بئه عنوان اجتمئاعی، تعهئد و اقئدامئات اجتمئاعی اصئئئالح می

پذیری اجتماعی در موسئسئات آموزش عالی در نظر بازیگران کلیدی در فرآیندهای مسئئولیت
شئوند شئان تبدیل به عامالن خدمت به اجتماع میایشئوند. در روند آموزش حرفهگرفته می

گیرند که در آن آگاهی در حال افزایش که درگیر جامعه مدنی هسئئتند و در محیطی قرار می
 (.2014و همکاران، الوادور-)بلرنشوداست و قادر به استفاده و تبادل دانش می
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 سازمانی کارآفرینی
 به که طوری  اسئت، به ضئروری امری کشئورها اقتصئادی رفاه و توسئعه برای کارآفرینی امروزه
 رشئد و هاسئازمان در نوآوری، اشئتغال ایجاد از غالب منبع و جدید هایگذاریسئرمایه  عنوان

  هایمهارت  اگر  بنابراین (؛1،2014)دراکرشئئودمی محسئئوب جوامع از بسئئیاری در اقتصئئادی
 بئاعث  امر این  شئئئود،  داده آموزش  بئاشئئئنئدآن   ارتقئای  بئه  منئدعالقئه کئه افرادی  بئه  کئارآفرینئانئه
 از المللیبین عرصئه  در تا  گرددمی موجب و شئده کشئور  آن ترسئریع چه هر رشئد در تسئریع
  و هاسئئازمان ارتقای و پیشئئرفت در کارآفرینی(.2،2008)مارتینزنماند عقب کشئئورها سئئایر

  اقتصئئادی تغییرات سئئبب که  عواملی از یکی و  نموده ایفا را کاتالیزور یک نقش  موسئئسئئات
  برخورداری و کارآفرینانه هایفعالیت شودمی جهانی سئطح در کشئورها در صئنعتی و اجتماعی،
  .(2014)دراکر،باشدمی سازمانی کارآفرینی  نهایت در و  هاسازمان در  کارآفرینانه هایمهارت از

 یاندهیفزا و رشئد  به رو گسئترش  اخیر هایسئال در و اسئت تحقیق از وسئیعی حوزه کارآفرینی
 (.  2008مارتینز،باشد)می نیز بیشتر تحقیقات نیازمند و داشته
 برای را داشئئئتن پشئئئتکئار و بودن فعئال، بودن بئاکبی دیئدگئاه، سئئئازمئانی کئارآفرینی  مفهوم
 مدیریت از  نشئئدنی جدا و اصئئلی جزء سئئازمانی، کارآفرینی .دهدمی  گسئئترش  هاسئئازمان
 طور به خواهندمی که هاییسئئازمان (.2013و همکاران، 3هارتلی)باشئئدمی سئئازمان راهبردی
حئال، بئا این .دارنئد کئارآفرینئانئه گرایش یئک بئه نیئاز دهنئد، انجئام را سئئئازمئانی کئارآفرینی موفق

سئازند، عملکردشئان دانشئگاهی موضئع تحول دادن را در گفتار خود آشئکار میاگرچه موسئسئات 
ها خود را ( بعضئی دانشئگاه1در سئطوح مختلف تا حدی با کاسئتی و محدودیت همراه اسئت  )

کنند، با فرض اینکه این همان پذیری اجتماعی شئرکتی محدود میتنها به آموزش مسئئولیت
، امئا این امر این احسئئئاس صئئئحیح را کئه پئذیری اجتمئاعی دانشئئئگئاه اسئئئتمسئئئئولیئت
)اتاکان گیردپذیری اجتماعی دانشگاه در حمایت از توسعه جامعه اش دارد، نادیده میمسئئولیت
پذیری اجتماعی  ( چندین تعریف رویکرد و تفسئیر در مورد معنی مسئئولیت2) (؛ 4،2007و ایکر

اتفاق پذیرفته شئده ماعی که بهدسئت یافتن به رفتار مسئئوالنه اجت"دانشئگاه وجود دارد، که 

هئای ارزیئابی اصئئئطالحئا  ( بئازبینی روش 3؛ و )(2011)کیوزادا،سئئئازدرا دشئئئوار می "اسئئئت
توسئئط مارتین و  2014و 2013و  2006های پذیری اجتماعی دانشئئگاه بین سئئالمسئئئولیت

ه های رفتار مسئئوالن های ارزیابی برای برقراری شئاخ دهند که سئیسئتمهمکاران نشئان می

 

1 - Drucker 

2 - Martínez 

3 - Hartley 

4 - Atakan  & Eker 



 ... دانشگاه تهران   ی اجتماع   ی ر ی پذ ت ی مسئول   ی الگو   ی طراح   
 

156 

های آمریکای التین به طورعمده بر توسئئعه تجهیزاتی که توسئئط موسئئسئئات یا در دانشئئگاه
رودراگوز و -ایااند)اند، طراحی شئدهمحققان دانشئگاهی در ارزیابی برنامه آموزشئی تمرکز داشئته

اخالق نوعی انتخئاب و پئایبنئدی بئه اعتقئادات مئذهبی، قئانون، معیئارهئای  (. 2019همکئاران،
(.به همین جهت،  1998باشئد)تامسئون،نگی و در نهایت تفکرات شئخصئی میاجتماعی و فره

اخالق در سئازمان ها یکی از دغدغه های اندیشئمندان بوده و از جوانب گوناگون مورد بررسئی 
المللی تمهیداتی قانونی برای جلوگیری (. در سئطح بین2011قرار گرفته اسئت)پورتر و کرامر،
(. 2017شئئده اما اثربخشئئی این اقدامات زیاد نبوده اسئئت)وود،از تکرار این گونه وقایع انجام 

دانند که ای اجتماعی میامروزه پژوهشئگران خطاهای اخالقی را واقعیتی انکارناپذیر و دغدغه
(؛ اخالق سئازمانی از سئطح  2010بررسئی و مدیریت آن ضئرورت دارد)دی کرمر و همکاران،

ها بایستی از استانداردهای  و رهبران سازمان  گیرد و مدیرانمدیریتی باالی سازمان نشئت می
(. رفتار  2002اخالقی همچون عدالت،صئئداقت و امانتداری باالیی برخوردار باشئئند)سئئیوال،

اخالقی نیازمند یک ارزیابی اخالقی با آگاهی از پیامدهای رفتار است و در این شرایط توانایی 
کنئد. این بینی را آزمئایش میپیششئئئنئاختی کئارآفرینئان در یئک موقعیئت پیچیئده و غیرقئابئل 

ها هنگامی که با تعهد کارآفرینان به کسئب سئود در امور سئازمانی آمیخته شئود موجب چالش
های اخیر شاهدی  (. رخدادهای غیراخالقی دهه1998شود)بارون،گیری غیراخالقی میتصمیم
ن به وجود آورده ای را برای مدیران و رهبران کارآفریاین اسئئئت که اخالق چالش پیچیده  بر

(. به عالوه،کارآفرینانی که دارای حس خودپرسئتی زیادی هسئتند تمایل 2007اسئت)کوراتکو،
(. همچنین نتایج 1988بیشئتری به درگیر شئدن در امور غیراخالقی دارند)النگنکر و همکاران،

های اخالقی مطلق و نسئبی در ایاالت متحده و مقایسئه نگرش های دانشئجویان درباره ارزش 
های اسئاسئی بین دو فرهنگ و اختالف نظر بین نظر درباره ارزش دهنده توافقاسئپانیا نشئان

(. بایسئتی توجه داشئت که 1997اخالق رفتاری در زمینه کارآفرینی بوده اسئت)کالرک و ارام،
های کارآفرینی ممکن اسئت به علت نوپابودن و های منحصئربفرد اخالقی در سئازمانچالش

ها و کارآفرینی  (. اخالق با ارزش 2002ها باشئد)موریس و همکاران،آنهمچنین کوچک بودن  
اند. یک نیز با ایجاد ارزش مرتبط اسئئت. از این رو اخالقیات و کارآفرینی دو روی یک سئئکه

روی سئئئکئه ایجئاد ارزش و روی دیگر نیز تسئئئهیم آن بئا سئئئئایر اعضئئئئای جئامعئه 
ای موثر بئا همئدیگر ش بئه شئئئیوه(. بئه همین علئت ارزش و ایجئاد ارز2002اسئئئت)ونکئاترمن،

هئای اخالقی بئه عنوان بخشئئئی از (. زمئانی کئه ارزش 2009کنش دارنئد)هرملینئگ و همکئاران،
تواند به عنوان مزیتی رقابتی عمل کند و در بلندمدت موجب ها لحاظ شود، میراهبرد سازمان

 یامجموعه نیکارآفر یهادانشئگاه (. در همین راسئتا2008موفقیت بیشئتر شئرکت شئود)هولم،
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 نهیاسئئت که به پژوهش در زم یدانشئئگاه ینیمربوط به کارآفر یهاارزشئئمند از خالصئئه
به شئدت  یدانشئگاه ینیمفهوم کارآفر یطورکل. بهکندیها کمک مدانشئگاه یسئاز یالمللنیب

 دیتأک یقاتیها و مراکز تحقشئده در دانشئگاه دیدانش تول نیو همچن ینوآور یسئازیبر تجار
 (.1،2018راتن و همکاراندارند)
 شئودمی ناشئی واقعیت  این از نیز  هادانشئگاه  مورد در اجتماعی پذیریمسئئولیت کلیدی اهمیت
،  علمی توسئعه  در کلیدی نقش و هسئتند خالق فعالیت و  دانش، ذکاوت  مراکز  هادانشئگاه که

 آموزش   مراکز و  هادانشئگاه اینکه  "مخصئوصئا. دارند جامعه در اقتصئادی و اجتماعی، فرهنگی
 توسئئعه و حفظ را  هنرمندانه و  نوآورانه هایفعالیت، پژوهش، علم، شئئده کسئئب  دانش عالی
  2)زوالگا گیرالدوباشئندمی دارا جامعه اخالقی و اجتماعی هایبحث در مهمی نقش و دهندمی

 (.  2009و همکاران،
ادبیات موجود بیانگر این اسئت که اخالق و کارآفرینی با همدیگر سئازگاری دارند؛ بنابراین هر 

ها و های مورد نیاز برای موفقیت کارآفرینانه، خالقیت و نوآوری بیشئتر باشئد تصئمیمچه زمینه
تیابی به موفقیت دسئ (. 2005شئود)بوچهولز و روسئنتال،های اخالقی در سئازمان بیشئتر میکنش

بئاشئئئد)دونهئام و کئارآفرینئانئه عالوه بر مئدیریئت ابعئاد راهبردی نیئازمنئد پنئداره اخالقی نیز می
های تاکید شئئده رعایت انصئئاف و عدالت عنصئئر مهمی در (. از بین ارزش 2008همکاران،
 گذاران اسئت و به ایجاد دسئتاوردهای مطلوبی برایرابطه بین کارآفرینان و سئرمایه مدیریت

 (.1996شود)ساپینزا و کورگارد،کارآفرینان منجر می
 جامع دانشئگاهی کشئور، عالی آموزش  نماد عنوانبه تهران ذکر شئده دانشئگاه  مواردبا توجه به  

 و ملی سئئطح در کارآفرینی و فناوری و پژوهش آموزش، هایدر حوزه که بوده یالمللنیب و
 فنی رفتاری، و اجتماعی علوم انسئانی، علوم از جمله علوم همه قلمرو و دارد فعالیت المللیبین

 خود هایبرنامه اولویت در را نوین علوم معماری و و هنر کشئاورزی، پایه، علوم مهندسئی، و

 انقالب بنیادین هایارزش  و مبین اسئالم دین هایآموزش  از گیریبهره با و اسئت داده قرار

 شئئایسئئته مومن، و کارکنان فرهیختگان اندیشئئمندان، اسئئاتید، از مندیبهره با و اسئئالمی

 کرامت حفظ ضئمن دانشئگاه این .باشئدمی اسئالمی علمی جامعه و فکری نیازهای کنندهتأمین

 پرورش  و شئئکوفایی جهت های درفرصئئت ایجاد به اقدام عدالت، برقراری با عالمان و علم

 جهان در نمونه جامع اولین دانشگاه است، درصدد و گام نهاده کشور فنی و علمی استعدادهای

 .باشد اسالم

 

 

1 -Ratten, et al. 

2 - Zuluaga Giraldo 
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 روش شناسی 

به صئورت کیفی با دیدگاه تفسیری، جهت گیری اکتشافی و از نظر هدف بنیادی  این پژوهش
باشئد. از طریق راهبرد کاربردی نظریه پردازی داده بنیاد انجام شئده اسئت، که یک درک می

هئای اجتمئاعی و مفهوم پئذیر سئئئاختئه کئه کنشامکئانعمیق درونی از منطق رونئد تفکر را 
کنئد. جئامعئه آمئاری پژوهش پئذیری اجتمئاعی بئازیگران اجتمئاعی را هئدایئت میمسئئئئولیئت

ها  دانشئجویان حضئوری دانشئگاه تهران که در زمینه فعالیت های دانشئگاهی همچون انجمن
اع نظری مشئخ  فعالیت مسئتقیم دارند. گفتنی اسئت کفایت نمونه گیری طبق قاعده اشئب

از دانشئئجویان مصئئاحبه نیمه  25در پژوهش حاضئئر با  (. 1،2014)کوربین و اسئئتراووس شئئد
مصئاحبه مشئاهده شئد، اما برای  18سئاختاریافته صئورت گرفته اسئت. اشئباع داده ها با انجام 
شئرکت کننده ادامه یافت. مطابق گفته  25اطمینان بیشئتر پژوهشئگران جمع آوری داده ها تا  

اربرد روش نظریه پردازی داده بنیاد، در شئرایطی مناسئب اسئت که نظریه ای برای کرسئول ک
تبیین فرآیندی وجود نداشئته باشئد. بر این اسئاس مجموعه ای از شئرایط پژوهش حاضئر را به 

 .(2،2017کرسولاستفاده از روش نظریه داده بنیاد سوق داده است)
اسئتفاده شئده اسئت. روش اصئلی داده  برای تحلیل پژوهش حاضئر از روش اسئتراوس و کوربین

ها مصئاحبه نیمه سئاختاریافته اسئت) به نظر شئما چه اهداف و اسئتراتژی هایی برای طراحی  
  پذیری اجتماعی دانشئئگاه بر توسئئعه آموزش عالی، با تاکید بر کارآفرینیالگوهای مسئئئولیت

شئگاه بر توسئعه  مد نظر می باشئد؟ رفتارها در جهت مسئئولیت پذیری اجتماعی دان سئازمانی
(. در روش داده بنیئاد تجزیئه و تحلیئل رینی چگونئه می بئاشئئئد؟ آموزش عئالی، بئا تئاکیئد بر کئارآف

 8داده هئا از طریق کئدگئذاری بئاز و محوری انجئام می گیرد. کئدگئذاری هئا از طریق اطلس تی 
خراج انجام گرفت. در مرحله اول با اسئئتفاده از کدگذاری باز با مراجعه به کدهای اولیه اسئئت

شئده از مصئاحبه ها، کدهایی که به موضئوعی مشئترک اشئاره داشئته گروه بندی شئده اند پس 
 از استخراج مفاهیم و در راستای آن با مقایسه و طبقه بندی آن ها نیز مقوله تعیین شد. 

 نتایج
در  8با توجه به این که داده های حاصئئل از مصئئاحبه نیمه سئئاختار یافته از طریق اطلس تی

ها، سئطح دوم سئاختاربندی یا ایجاد یک سئازی دادهانجام گرفتند. سئطح اول مفهوم سئه سئطح
های مرکزی و محیطی که ها و سئطح سئوم شئناسئایی دسئتهیا چند شئبکه رابطه در میان دسئته

( فاز اکتشافی از طریق  1باشئد. این مطالعه در سه فاز اجرا شد  )سئازد میزمینه اجتماعی را می
 

1 - Corbin & Strauss 

2 - Creswell 
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های پذیری اجتماعی تشئکیل شئده تا دسئتهنویه در رابطه با  مفهوم مسئئولیتمنابع اولیه و ثا
ها، که در دانشئگاه تهران با آوری و سئیسئتمی کردن داده( فاز جمع2تحلیلی تعریف شئوند؛ )

ها، که از بندی و تحلیل داده( فاز دسئته3ها( اجرا شئده اسئت و )سئناریوی یکسئان )مصئاحبه
   (.2002و همکاران، 1)استراووس ی اجرا شدطریق باز، محوری و انتخاب

در مرحله کدگذاری باز پژوهشئئگران نکات کلیدی با اسئئتفاده از روش کدگذاری اسئئتخراج 
کردند. محقق با مطالعه عمیق مصئئاحبه ها و کدهای اسئئتخراج شئئده کدهایی را که به یک 

اهیم مرتبط با مفهوم اشئاره داشئت و در یک طبقه قرار می گرفت در یک مفهوم جا داد و مف
 17کد اولیه و  163تر، در یک مقوله قرار گرفت. در این مرحله مولفه نیز در سئئطحی انتزاعی

مولفه  از مصئاحبه ها اسئتخراج گردید که به طور کامل در کدگذاری محوری تبیین شئدند. در 
کدهای  مرحلئه کدگذاری انتخئابی بر مبنئای مولفئه محوری و در کنئار هم قرار دادن مولفئه ها و 

کد انتخابی رسئیدند. که این کدها نشئان از  31مولفه و 5اسئتخراجی پژوهشئگران در نهایت به
پذیری دیدگاه دانشئئجویان حضئئوری دانشئئگاه تهران در رابطه با طراحی الگوی مسئئئولیت

 .باشداجتماعی دانشگاه بر توسعه آموزش عالی با تاکید بر کارآفرینی سازمانی می
پذیری اجتماعی ای انجام شئئده در رابطه با تاثیر الگوهای مسئئئولیتبا توجه به مصئئاحبه ه

دانشئگاه بر توسئعه آموزش عالی با تاکید بر کارآفرینی سئازمانی در دانشئگاه تهران در  دو بعد 
اصئئلی مسئئئولیت پذیری اجتماعی دانشئئگاه  و کارآفرینی سئئازمانی  قرار گرفتند. که در بعد 

پذیری اجتماعی اقدامات به سئمت مسئئولیتمولفه های   مسئئولیت پذیری اجتماعی دانشئگاه
پذیری پذیری اجتماعی دانشئگاه و رفتارها در مورد مسئئولیت، باور در مورد مسئئولیت دانشئگاه

و در بعئد کئارآفرینی سئئئازمئانی دو مولفئه گرایش کئارآفرینئانئه و مئدیریئت   اجتمئاعی دانشئئئگئاه
  کارآفرینانه مد نظر پژوهشگران قرار گرفته است.

 گرایش. اسئت کارآفرینانه  مدیریت و کارآفرینانه  گرایش قسئمت دو  شئامل سئازمانی کارآفرینی
 و شئئناسئئایی برای وکارهاکسئئب  که  گرددبرمی اسئئتراتژی تعیین هایفعالیت  به کارآفرینانه
کئه زمینئه می توان عملکرد وظیفئه ای  در این. برنئدمی کئار بئه نوپئا هئایشئئئرکئت راهبری

نیازمندی ها و الزامات شئئغلی را منعکس می کند و عملکرد زمینه ای کار تیمی و حمایتی را 
 مدیریت  تمایل به  کارآفرینانه مدیریت  (. عبارت1396در برمیگیرد)خواهنده کارنما و همکاران،

 اشئاره  منابع کنترل  گرفتن  نظر در بدون، هافرصئت از  برداریبهره و  کننده پیگیری  عنوان  به
پذیری پذیری اجتماعی دانشئئگاه به مسئئئولیتدارد. به طور ویژه، باورها در مورد مسئئئولیت

پذیری اجتماعی  پذیری اجتماعی ابزاری مربوط هستند. مسئولیتاجتماعی شرکتی و مسئولیت

 

1 - Strauss 
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اسئت که به طور مح  برای  کند که سئازمان فراتر از چیزیرفتار اخالقی ارائه شئده بیان می
پذیری متقابل با محیط زیسئت و انسئانی اطراف خود فعالیت  خود نیاز دارد و نیاز به مسئئولیت

پئذیری اجتمئاعی ابزاری بئه عنوان نوعی چئه درونی و چئه بیرونی دارد. بعئدهئا مسئئئئولیئت
به  پذیری درک شئد که مشئروط به منافعی اسئت که به صئورت اجتماعی و قانونیمسئئولیت

پذیری اجتماعی  شئود؛ عالوه بر شئامل بودن مسئئولیتاش، به سئازمان اهدا میخاطر همکاری
شئود که توان کمبود حمایت از طرف موسئسئات را پیدا کرد، که زمانی پدیدار میابزاری، می

موسئسئات ابتکارها یا اقدامات مربوط به تعهد اجتماعی افراد را چه در داخل و چه در خارج از 
کنند مخالف کننئد؛ بنئابراین، رابطئه ای که این نوع اقدامات ایجاد میمهم تلقی نمی سئئئازمان

نتایج حاصئل از کدگذاری ها  1یری اجتماعی دانشئگاه اسئت. جدول پذاقدامات برای مسئئولیت
 دهد را نشان می

 

 مولفه ها و کدهای انتخابی -1جدول

 بعد  مولفه ها  کدهای انتخابی 
اقدامات به سمت   دانشگاهی آموزش  

پذیری اجتماعی  مسئولیت
 دانشگاه 

پذیری های مسئولیتزمینه 
 انعطاف پذیری دانشجویان   اجتماعی دانشگاه 

 هویت دانشگاهی 

 مسئولیت اجتماعی ابزاری 

 همدلی

 هماهنگی اجتماعی 

پذیری باور در مورد مسئولیت خودپسندی 
 تاثیرات اجتماعی  اجتماعی دانشگاه 

 ایجاد تاثیرات فرهنگی

 شناخت خود 

 افزایش آگاهی اجتماعی 

 مسئولیت متقابل

رفتارها در مورد   تعهد اجتماعی 
پذیری اجتماعی  مسئولیت

 دانشگاه 
 تغییر اجتماعی 

 احترام متقابل 

تصمیم گیری های کلیدی در  
 مسئولیت پذیری اجتماعی 

 ترویج کارآفرینانه آموزش و 

 روابط اجتماعی 
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 کارآفرینی سازمانی کارآفرینانه  گرایش اهداف و استراتژی های دانشگاه 

 استقالل در وظایف محول شده 

 ریسک پذیری 

 انجام فعالیت های خالقانه و نوآورانه 

 پیشگامی در انجام وظایف اجتماعی

 کارآفرینانه ایجاد انگیزه های  

 کارآفرینانه  مدیریت کشف و بهره برداری از فرصت 

 استقبال از ایده های جدید در دانشگاه  

 پیگیری فعالیت های کارآفرینانه 

حمایت از رفتارهای نوآورانه در حوزه  
 مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه 

ایجاد انگیزه ها برای پیشبرد اقدامات  
 کارآفرینانه

اصالح قوانین و آئین نامه ها در حوزه  
 کارآفرینی

 ایجاد شبکه های بین دانشگاهی 

 

پذیری اجتماعی دانشگاه کدهای دهند که مولفه اقدامات به سمت مسئولیتنتایج فوق نشان می
، یابزار  یاجتماع  تیمسئول،  یدانشگاه  تیهو،  انیدانشجو  یریپذ  انعطاف،  یآموزش دانشگاه)

پذیری اجتماعی دانشگاه ( مولفه باور در مورد مسئولیتیاجتماع یهماهنگ، یهمدل
، یاجتماع یآگاه شیافزا، خود شناخت، یفرهنگ راتیتاث جادیا، یاجتماع راتیتاثکدها)
پذیری اجتماعی دانشگاه ( مولفه رفتارها در مورد مسئولیتی، مسئولیت متقابلخودپسند
 تیدر مسئول  یدیکل  یها  یریگ  میتصم،  متقابل  احترام،  یاجتماع  رییتغ  ،یتعهد اجتماعکدهای)
کارآفرینانه   ( مولفه های گرایشیاجتماع  روابط،  نانهیکارآفر جیو ترو  آموزش ،  یاجتماع  یریپذ

،  یریپذ سکیر، محول شده فیدر وظا استقالل، دانشگاه یها یاهداف و استراتژکدهای)
 یها زهیانگ جادیا، یاجتماع فیدر انجام وظا یشگامیپ، خالقانه و نوآورانه یها تیفعال انجام
از  استقبال، از فرصت یکشف و بهره بردار( و مولفه مدیریت کارآفرینانه کدهای)نانهیکارآفر
نوآورانه در   یاز رفتارها تیحما، نانهیکارآفر یها تیفعال یر یگیپ، هگادر دانش دیجد یها دهیا

،  نانهیاقدامات کارآفر شبردی پ یها برا زهیانگ جادیا، دانشگاه یاجتماع یریپذ تیحوزه مسئول
( را شامل  یدانشگاه نیب  یشبکه ها جادیا، ینینامه ها در حوزه کارآفر ن یو آئ نیقوان اصالح

 ترسیم شده است. 1می شود این کدها در شکل 
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پذیری اجتماعی دانشگاه  در توسعه آموزش عالی با تاکید بر کارآفرینی مسئولیت. الگوی  1شکل 

 سازمانی

 گیرینتیجه
پذیری اجتماعی دانشگاه با توجه به اینکه هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی مسئولیت 

باشد با روش کیفی از تهران در توسعه آموزش عالی با تاکید بر کارآفرینی سازمانی می
ساختار یافته صورت گرفت. در این راستا  نشجویان حضوری دانشگاه تهران مصاحبه نیمهدا

پذیری اجتماعی دانشگاه  و کارآفرینی سازمانی های مسئولیتپژوهشگران دو بعد اصلی زمینه 
پذیری اجتماعی دانشگاه، باور در مورد  اقدامات به سمت مسئولیتدر قالب مولفه های 

 پذیری اجتماعی دانشگاه، گرایشعی دانشگاه،  رفتارها در مورد مسئولیتپذیری اجتمامسئولیت
-شناسایی  گردید. کارآفرینی در حقیقت نوعی مسئولیتکارآفرینانه و مدیریت کارآفرینانه 

ها است و در دل خود خالقیت، نوآوری ها و تامین نیازها و گذشتن از آنپذیری، تعقیب فرصت
را به همراه دارد در همین راستا با عنایت به فرهنگ و خط مشی ها و استقالل و سایر چالش
ی ی متفاوتی دارد. از طرف دیگر داشتن صفات حسنهای ابعاد و گسترهحاکم بر هر جامعه

ها توصیه و تاکید شده است. به همین جهت برای تبیین تاثیرهای اخالقی برای مدیران سازمان
نگرش و -ی ارزش کارآفرینانه الزم است رابطههای های اخالقی بر هدفاصول و ارزش 

شود مدیران هنگام  ها سبب میرفتارها در یک راستا باشند. به عالوه این ارزش و نگرش 
 دهه طی عالی آموزش  تصمیم در فرآیند کارآفرینی اصول اخالقیات را در نظر داشته باشند.
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 دستخوش ،  خود  پیرامون  محیط  اقتصادی  و  اجتماعی  تحوالت  و تغییرات  با  متناسب  اخیر  های
 آثار و ها خواستگاه تحوالت و تغییر این از یک هر چه گر. است شده بنیادینی های دگرگونی
 قداست  و  جایگاه  حفظ  ضمن  هادانشگاه   گفت  توانمی  کلی  بندی  جمع  در  اند؛ اماداشته  متفاوتی
  به  را  آنها که اند  بوده رو به رو بنیادینی مدیریتی و ساختاری، مالی هایچالش با خود سنتی

 عالی آموزش  اندیشمندان و نظران صاحب. است ساخته ناگزیر ناخواسته و خواسته واکنشهای
سازمانی  کارآفرینی مفهوم به جدی توجه طریق از هادانشگاه که دارند تاکید نکته این  بر
دهند. پس  شایسته و مناسب پاسخی فوق فشارهای و هاچالش به زیادی حدود تا تواندمی

پذیری اجتماعی در دانشگاه، کارآفرینی سازمانی نتیجه گرفته می شود که یکی از ابعاد مسئولیت
تواند برای جامعه داشته باشد مدل های کسب و باشد. یکی از رویکردهایی که دانشگاه می می

بازار معرفی نماید که این خود جزو ها را به  بایستی آنکار به روز و فناورانه است که مرتب می
باشد. در جامعه کنونی وضعیت فارغ التحصیالن دچار مشکل  های دانشگاه کارآفرین میویژگی

تواند به بهبود سرمایه های انسانی در جامعه کمک  های دانشگاه می است که رویکرد فعالیت
ری اجتماعی دانشگاه  پذیدهد که عناصر مرکزی مسئولیتکند. نتایج این تحقیق نشان می

( است که ساختار شهروندان مسئول در  1998دانشجویان همتراز با راهبردهای یونسکو )
هایی از قبیل احترام، مسئولیت، همبستگی و چهارچوب دانشگاه را عمدتا  بر اساس ارزش 

های مرکزی بیان شده توسط کند. امکان شناسایی توسط دستهمسئولیت متقابل، هدایت می
جویان )مسئولیت متقابل، آگاهی اجتماعی و تعهد اجتماعی، در میان دیگران( و مفاهیم دانش

( در مورد پرورش 1998( و یونیسکو)2011) 1 رویکرد تحولی پیشنهاد شده توسط کیوزدا
پذیری اجتماعی که های هسته اجتماعی و مسئولیتشهروند مسئول، وجود دارد. اگرچه دسته

اند شامل شمارش پذیری و بندی شدهک رویکرد مدیرانه تری دسته( با ی2011توسط کیوزدا)
(  با )محوریت اخالق، شفافیت و مشارکت( و 2008اثرات مدیریتی پیشنهاد شده توسط وایلز )

( با رویکرد اصولی تری رتبه بندی شده  2011دسته انطباق استاندارد دانشگاه، توسط کیوزدا)
پذیری اجتماعی دانشگاه مشاهده شده توسط  ولیتدهد که مسئ است. این نتایج نشان می 

های دانشجویان در چهارچوب دانشگاه سیر تاریخی و نظری موقعیت های سنتی و گرایش
حال الزم به ذکر کند. با اینجدید نزدیک شده به حافظه اشتراکی دانشجویان را ترکیب می

ند کارآفرینی سازمانی در تواند بعنوان مکملی برای تسریع در رواست مسئولیت پذیری می
توان با نگرش ها و رویکردی فعالیت محور است که میتهران شود و همچنین این  دانشگاه

در همین راستا  شود.باورهای افراد در سازمان باعث عملکرد اثر بخش در دانشگاه می

 

1  -Quezda 
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فرینی با رویکرد کارآ  پذیری اجتماعی دانشگاهت مسئولیتپیشنهادهای از سوی دانشجویان جه
پذیری اجتماعی شرکتی ( نهادینه کردن این که مسئولیت1سازمانی مطرح شده است  )

( اضافه کردن 2نظر اخالقی یک شرکت است، اما برای یک دانشگاه اینطور نیست؛ )نقطه
پذیری اجتماعی پذیری اجتماعی ابزاری به عنوان جنبه عملی مسئولیتمفهوم مسئولیت

افع است، اما باید به بازتاب و درک اثرات آداب آموزشی موسسه ها دانشگاه، که مشروط به من
( تعریف تعهد اجتماعی به عنوان ظرفیت دیدن اعمالشان در ارتباط با دیگران  3گره بخورد؛ )

پذیری اجتماعی و تمایل به رفتار بر اساس آن، اگرچه به تنهایی برای رسیدن به مسئولیت
نواع مختلف بودجه ها و منابع در موسسه ها چراکه کمبود  ( تقویت ا 4دانشگاه کافی نیست و )

سازد. در پژوهش پذیری اجتماعی دانشگاه را دشوار میحمایت، انجام مأموریت با مسئولیت
توانند از ها چگونه می پذیری دانشگاه و این که دانشگاهبایستی اهمیت مسئولیتآینده، می

رچه این پژوهش بعنوان یک نمونه است این امر دانشجویان خود حمایت کند، بررسی گردد. اگ
ها مورد مقایسه قرار  سازد که این پژوهش در رابطه با سایر کشورها و دانشگاهرا ضروری می

پذیری اجتماعی دانشگاه مسأله ای مربوط به سیاست هایی است که گیرد. در پایان مسئولیت
 شود.برای نزدیکی مسائل اجتماعی جوامع اتخاذ می
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Abstract 
currently, universities are regarded as key economic actors within 

the regions, with new pattern of university social responsibility 

being perceived by the students as key players that reflect their 

attitudes and beliefs in the process of professional learning and in 

their desire to serve the community and they are in line with the 

university social responsibility. Therefore, the aim of this study to 

designing the pattern of university social responsibility in the 

development of higher education with emphasis on organizational 

entrepreneurship at University of Tehran. The statistical population 

includes the present students at University of Tehran. The present 

study is descriptive in terms of purpose and application. Semi-

structured interviews were used in this study. The criterion for 

determining the sample size of theoretical saturation was obtained 

in sample 18 theoretical saturation. Open and axial coding was used 

to analyze the data. Research findings university social 

responsibility in the development of higher education with emphasis 

on organizational entrepreneurship two dimensions of university 

social responsibility were identified with the components of 

behaviors, practices, and beliefs about university social 

responsibility and organizational entrepreneurship, including two 

components of entrepreneurial orientation and entrepreneurial 

management. A total of 2 dimensions, 5 components and 31 codes 

were identified. 
Keywords: Higher Education, Organizational Entrepreneurship, 

Social Context, University Social Responsibility 
 


