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چکیده
متنلی  از اجتمایات محل ، مل  و برین هایبه حلزه، پذیری اجتمای  دانشگاهمسولیی  یرصه   ،در آینده

پذیری اجتمای  آملز  یرای  در رونرد تحرل ت حضلر تلأم با مسولیی  ایملل  گستر  خلاهد یاف .
 ،نگارانه اس  تا امکان کنشگری در رخدادهای آینده را فراهم سرازد. بنرابراین آینده، نیازمند رویکردی آینده

در مطایعه  حاضرر پذیری اجتمای  آملز  یای  کشاورزی اس . مسولیی نگاری  آینده مقایه،هدف این 
پرذیری هرای مسرولیی رو  گروه کرانلن ، بره شناسرای  پیشرران یابتدا بر مبنا .سه گام اصل  انجام شد

با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل  اجتمای  دانشگاه در آملز  یای  کشاورزی پرداخته شد. سپس
پااذیری امتعااا   ااأهم مواات  یت پیشااراش اساسای 20از میرران ، MicMacافاارار  ی از نرمگیاارو بااا بهااره
وضرعی   80سناریلنلیس  پیشران کلیدی انتخاب شد. برای این یلامل کلیدی بر اساس ایده   5دانشگاه، 

پذیری اجتمای  دانشگاه با نظر خبرگران تعریر  گردیرد و برا تشرکیل  مسولیی  ممکن و محتمل در آینده  
ها بر وقرلع گیری از دانش خبرگان در ارزیاب  میزان تأثیرات وقلع هر یک از وضعی و بهره 80*80اتریسم

هرای پذیری اجتمرای  دانشرگاه برا اسرت اده از قابلیر مسولیی  های دیگر در آینده  یا یدم وقلع وضعی 
 010سرناریلهای قرلی و  انینل برهمتضاد )ققنلس و طاووس(  سناریل، دو Scenario Wizard 4.31 افزار نرم

پرذیری گرر تحقرم مسرولیی ققنلس نمایران سناریلسناریل با احتمال وقلع پایین و ضعی  استخراج شد. 
طراووس مبرین آن اسر  کره  سرناریلای بلده و پایدار محل  و منطقه اجتمای  دانشگاه در راستای تلسعه  

 انرداز آینرده  ی اجتمای  اس . این سرناریلها ششرمپذیرفاقد مسولیی  ،ای جدابافتهینلان تافته دانشگاه به
 دهند. پذیری اجتمای  دانشگاه را نشان م مسولیی 
رینگراسرناریل ،پژوهر  آینرده ،آملز  یرای  کشراورزی ،پذیری اجتمای  دانشگاهمسولیی  :ها کلیدواژه
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، دانشگاه یللم کشراورزی و منرابط طبیعر  و یمران روستای  ده مهندس  زرای کگروه ترویج و آملز  کشاورزی، دانش .1
خلزستان، اهلاز، خلزستان، ایران

دانشگاه یلرلم کشراورزی و منرابط طبیعر   و یمران روستای ، ده مهندس  زرای کگروه ترویج و آملز  کشاورزی دانش .2
 (لیسنده مسولل)ن خلزستان، اهلاز، خلزستان، ایران

        
 ایران گلستان، گرگان، طبیع  منابط و کشاورزی یللم دانشگاهکشاورزی، مدیری  دانشکده ،کشاورزی آملز  و ترویج گروه .3
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 . مقدمه1
اند. در دوره نخسر  )ترا سر گذرانده های مختل   را پش های اخیر دورهها ط  دهه دانشگاه

محلری برای دانشگاه داشتن استقالل  پرور مسوله   نخبههای  میالدی(، در دانشگاه 81نیمه  سده  
ها با تقاضرای انبرله  میالدی(، دوره  رویاروی  دانشگاه 51اکادمیک بلد. در دوره  بعد )از دهه 

ینلان یک حقلق یملم  شرهروندی، برا  اجتمای ، پس از جنگ جهان  دوم آملز  یای  به
مریالدی(، دوره  رویراروی   91لم )دهره  رشرد ملاجره شرد. دوره  سر به تقاضای اجتمرای  رو

های اجتمای ، رشد جنبش اجتمای  معطلف به حقرلق مردن ، حقرلق ها با جنبش دانشگاه
ها  میالدی(، دوره  رویاروی  دانشرگاه 01ها بلد. دوره  شهارم )از دهه  ها و قلمی زنان، اقلی 

ادی و مقتضیات بازار، بایر  های اقتصکار، بحران و با مقتضیات بازار، صنع  و دنیای کسب
کید قرار گیرد و بازار کسبهای کارای  و بهرهشد که مقلیه وکار از دانشگاه انتظار  وری، ملرد تأ

ای ملرد انتظرار را بررآورده آملختگان آن بتلانند تقاضاهای شغل  و حرفهداشته باشد که دانش
و  0661 (. سرانجام از دهه  51-08، 0160به نقل از فراستخلاه، 0666، 1سازند )دئلن  و کین

اطالیرات ،  ها با تحل ت فراصرنعت  و جامعره   رویاروی  دانشگاه ، در دوره  80در آستانه قرن 
 ؛ای کردها را وارد تجربه تازه تحل ت ناش  از انقالب ایکترونیک و یصر اطالیات، دانشگاه

شردت  ملاجهه برا محریب بره نحله  های جهان  ها با شایش حاضر دانشگاه که درحال ایگلنه به
ها به برازتعری  نقرش و  رو هستند. در این دوره دانشگاه همتحلل، متنلع، رقابت  و پیچیده روب

  (.08-51، 0160تغییر اساس  در ساختارها نیاز دارند )فراستخلاه، 
دنیرای معاصرر و وهرلر اقتصراد   محیطر زیسر تحل ت اقتصادی، اجتمرای  و  بنابراین

حل مشرکالت جامعره در آفرین  ها جه  نقش افزایش انتظارات از دانشگاه ان، ملجببنی دانش
این انتظارات و ایزامات ملجرب وهرلر م هرلم  (8100،012، 2واسکلئز و همکاران (شده اس 

و آن را ( 10، 8100، 3مکرارانپذیری اجتمای  دانشگاه شده )گرراو و هجدیدی به نام مسولیی 
، 4)شربکه دانشرگاه جهران  بررای نرلآوری های دنیا تبدیل نملده اس  دانشگاهبه گ تمان اصل  
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پذیری اجتماعی مسئولیت

 ...در آموزش عالی 

هرای اصرل  ای در فعاییر ها ملزم به انجام اصالحات گسترده دانشگاه ،در نتیجه (.11، 8100
، 8101، 1های جدید اجتمای  خلاهند برلد )واسیلسرکل و همکرارانخلد برای مقابله با شایش

 محیطر  در برنامره   آملز ، باید م اهیم اجتمای ، اخالق  و زیس در  ،ینلان مثال به. (0002
در تحقیم، دانش تلییرد شرده های جامعه در نظر گرفته شلد. درس  برای پاسخگلی  به خلاسته

کدهای حکمران  خلب، گرزار  مربرلب بره  در مدیری  به تلسعه   هدف انتقال یابد. به جامعه  
دانشگاه مررتبب  ن عان خارج  در اداره   و نقش بیشتر ذی  محیط زیس های اجتمای  و فعایی 
هرای  ارز  یارتقراهای پیلند با اجتماع، از طریم ارتقاء شهروندی شرکت  و در فعایی  اس  و

، 8100، 2) رن جررج و آنردرادز پنرا محقم خلاهرد شردمانند یدای  اجتمای  جامعه مدن  
105-109.)   

برای غلبه بر مشکالت مطرح جهران   3دانشگاه  پذیری اجتمای مسولیی  ،رو از این
نلیدبخش تحرلی  ررف در اثربخشر  یلرم، تحقیقرات بنیرادین و  سازوکار مهم  اس  و

حت  در ملاردی  تحل ت ششمگیر در ابعاد اقتصادی، اجتمای ، سیاس  و فرهنگ  اس .
مدرسان و مدیران قادر به تمرکز بر خیر یملم  نیس ، محققان،  نظام آملز  یای  که کل

تلاننرد خرلد یرامل  بررای پیشربرد تلسرعه اجتمرای ، مؤسسات تحقیقات  و آملزش  مر 
ان آملز  یای  نظر صاحبمنظلر،  بدین (.1، 8105، 4فرهنگ  و اقتصادی باشند )یلنسکل

و ایگلی ( 10، 8100، 5)ویزاند  محل ( را مطرح کرده ایگلی جدید دانشگاه گللکال )جهان
نیازهرای  به نسب  بایدها  دانشگاه و معتقدند دانسته را یک ایگلی تعامل ها  دانشگاهتلسعه 

 ،بنرابراین .(110، 8100) رن جررج و آنردرادز پنرا،  جامعه و حکلم  پاسرخگل باشرند
مسولیی  اجتمای  دانشگاه نیازمند تال  هماهنگ برای ایجاد اسرتراتژی و  فزایندهاهمی  

کننردگان رفراه اجتمرای   ینلان هردای  بهها  دانشگاهز این طریم اجرای اقدامات  اس  که ا
، 8100، 6هرا در مسرولیی  اجتمرای  )دستلرایعمل مشارک  دانشگاه شناخته خلاهند شد

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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، هرا ارز  دهنرده  شرلند کره انعکراس( و به سم  پاسخ از طریم یملکردی کشیده م 01
  منافط و انتظارات اجتمای  هستند.

یرک نهراد اجتمرای  بررای  ینلان انتظراری نهرادین از دانشرگاه برهمسولیی  اجتمای  
ان درون  و بیرون ، رفاه اجتمای ، کی یر  زنردگ ، ن ع ذیپرداختن به نیازهای حال و آت  

محیط ، صلح و همزیسرت  و های اجتمای  و زیس  های زندگ ، رفط آسیببرابری بخ 
کارکردهرای آملزشر ، پژوهشر ، خردمات پایداری تلسعه اس . بر این اساس، دانشرگاه 

های خرلد را بره پاسرخگلی  اجتمرای  بره انتظرارات اجتمرای  تخصص  و سایر کارویژه
. مسرولیی  دانشررگاه (80، 0166دارد )بررادران حقیرر و همکرراران،  یادشرده معطرلف مرر 

 ینلان برهکردن یلم  سازی آن، اثربخش  اجتمای  دانش و مردم آزادسازی دانش و یملم 
ی خرا  خرارج شرلد، هرا گروهک دارای  یملم  انسان  اس ؛ اینکه دانش از انحصرار ی

ان اجتمای  به ن ع ذیتمرکززدای  از دانش ات اق بی تد، اینکه همه  ینلان بهدملکراتیزم دانش 
ها و بهبلد زیس  اجتمای   دانش دسترس  داشته باشند و بتلانند دانش را برای تقلیل مرارت

 (.020، 0169)فراستخلاه ، ندخلد به کار بگیر
 مسررولیی  اجتمررای  دانشررگاه (801، 8101) 1از نظررر د کلسررتا گنررزایس و همکرراران

داری خرلب،  دنبال اصلل اخرالق، حکلمر  ینلان ارائه خدمات آملزش  و انتقال دانش به به
هرای شرهروندی تحر  شررایب  ارز  یاحترام به محریب زیسر ، تعهرد اجتمرای  و ارتقرا

)  2شلد.  رن و آندریردسن عانش مطرح م  به جامعه در رابطه با تعهدات به ذی  یپاسخگل
 ینلان تعهرد داوطلبانره   تلان بهرا م دانشگاه  مسولیی  اجتمای  بیان کردند که (855، 8101

نیروی کار و در کارکردهای اصل  آنهرا  ،های اجتمای ، اخالق ها برای ادغام نگران  دانشگاه
هرای آنهرا اثرات خارج  فعایی که از دانس   (مدیری  و یلامل محیط  )آملز ، تحقیم،

واسیلسرکل و اسر . از دیردگاه  ن عان آنها مشرتم شرده های اجتمای  ذیبرای تأمین خلاسته
پذیری اجتمای  دانشگاه بازتراب تحقرم تعهرد مردن  و  ( مسولیی 0002، 8101همکاران )

اخالقر ، احسراس شرهروندی مردن  در برین شهروندی فعرال، کرنش داوطلبانره، رویکررد 
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 خردمات اجتمرای  بره جامعره   دانشجلیان، ایضای هیو  یلم  و اداری دانشگاه برای ارائه  
 صلرت پیلسته اس .  پایدار در سطلح محل  و جهان  به انداز تلسعه   محل  با ششم
هرای آمرلز  یرای ، نظیرر آزادی و پذیری اجتمرای  در کنرار سرایر شرایشمسولیی 

 ایمللر  ماننرد اتحادیره   رو، نهادهرای بین استقالل دانشگاه در خلر تلجره برلده و از همرین
انرد )واسیلسرکل و همکراران، پذیری اجتمای  دانشگاه در این زمینه ایجراد شرده مسولیی 

های برتر دنیا مانند هاروارد، پنسیللانیا و ماساشلسر  مراکرزی را  دانشگاه. (0006، 8101
اند که اهمی  رصد و تحل ت اجتمای  در اثر ورود به دانشگاه تأسیس کردهبه نام سنجش 

(. مسرولیی 01، 0169دهد )فریردون ، رهگیری پیامدها و تغییرات اجتمای  را نشان م 
هرای آتر   ل جاری، بلکره شایشئتنها مسا پذیری اجتمای  دانشگاه مستلزم آن اس  که نه

در  پرذیری اجتمرای مسرولیی  نگاری با رویکرد آیندهرو،  جامعه نیز شناسای  شلد. از این
های کلیدی در این حلزه و  ساز درک مسائل و شایش تلاند زمینه آملز  یای  کشاورزی م 

تراکنلن اسرناد زیرادی در سازی و اقدام مناسرب باشرد.  ریزی برای ورفی  در نتیجه، برنامه
های مهم  از دانشرگاه و مسرولیی  آملز  یای  ایران تدوین شده که هریک به جنبه حلزه  

جرامط  های بنیادین نقشه   در مبان  و ارز  ،ینلان مثال اند. بهیلم  و اجتمای  آن پرداخته
انداز جمهرلری  (، در سرند ششرم0126یلم  کشرلر )شرلرای یرای  انقرالب فرهنگر ، 

ند ( و به همین منلال در سر0128، های مجلسمرکز پژوهش) 0010اسالم  ایران در افم 
اصرلل  برر مسروله   نیرز (0168ها )شلرای یرای  انقرالب فرهنگر ،  شدن دانشگاه اسالم 

پرذیری و داشرتن  ها، مسرولیی  اخالق ، یدای  اجتمای ، ح ظ کرامر  و حقرلق انسران
کید شده اس . روحیه    تعاون و سازگاری اجتمای  تأ
 

 پیشینه تحقیق. 2
 آینرده   ارائره تصرلیری ازهرای مختل ر  بررای اند تا دیردگاهشماری از محققان تال  کرده

هرای پژوه  مانند تحلیل روند، تحلیل  یه آیندههای مختل  با است اده از رو ها  دانشگاه
 . (88، 8109، 1سناریل ارائه دهند )بینق  و همکاران دی   و تلسعه   یل ، مطایعه  
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آملز  »( در پژوهش  با ینلان 0161گرفته، ذاکرصایح  ) های صلرت در بین پژوهش
 برا و زمران بسرتر در به این نتیجه رسیده که «پایدار به پساپایداری یای  در گذار از تلسعه  

 شناسر  بلم و زیسر  محیب به تلجه میزان کههمچنان ،تلسعه یایگلها و هااندیشه تکامل
  .اس  یافته بهبلد نیز آینده یبرا آملز  یای  کننده   تل یم و کننده یرهبر نقش یافته، افزایش

ریزی مبتن  بر  شارشلب  م هلم  برای برنامه»با ینلان  ای در مقایه( 0168فراستخلاه )
 حلقر  فراینردی، هشر  و رکرن سره شارشلب  م هلم  شرامل «اندیش  در دانشگاه آینده

  . ارائه کردها  دانشگاه در اندیش  آینده برای راهنما اصل دوازده یالوه به
آملز  یای  ایران و  سناریلنگاری آینده  »ای با ینلان  در مقایه( 0160منتظر و فالحت  )

جه  تردوین سرناریلهای آمرلز  یرای  ایرران مترأثر از  «کارکرد فناوری اطالیات در آن
اصرل  تحر  ینراوین شمشراد  سرناریل ، شهرار0010فناوری اطالیرات در افرم زمران  

آملز  یای  ایران تدوین  کمان، یاس ارغلان ، برای آینده   پرور، سرو شمان، رز رنگین خانه
 و ایتبارسنج  کردند. 

آینده انقالب اسرالم  و قردرت نررم »ای با ینلان  در مقایه (0169رضاپلر و فتاحیان )
  اهداف انقالب اسرالم تأمین، در  کارکرد آملز  یای نده  یاز آ  لیتحل در «آملز  یای 

 یکشرلر و ایگرل  انداز، نقشره جرامط یلمر از جمله سرند ششرم  براساس اسناد با دست
 نرده  یرات آی، ترأث شناسر  یرو ورف  شرف  با است اده از رو  روندشناسیپ  رانیا  اسالم

، انتقرال دانرش و ارز ، نشرر و ید یلرم و فنراوریدر شهار بخش تلی  کارکرد آملز  یای
 در منطقه و جهان ارائه دادند.  یساز و فرهنگ یریپذ دانش و ارز  و جامعه اشایه  

روندهای تأثیرگذار بر آینرده »ای با ینلان  در مقایه( 0169کربکندی و همکاران ) مطلب 
روندهای تأثیرگرذار  اکتشاف  به مطایعه   است اده از رو  آمیخته   با «)ع(دانشگاه امام صادق

رونرد  81د شرده متشرکل از ییرتأ یپرداختند کره رونردها )ع(دانشگاه امام صادق بر آینده  
روند خا  دانشگاه امام صادق)ع( بلدند. این روندها در  2و   روند خا  مل 5،  جهان

آمرلز  و  ی. رونردها8 ؛ و پژوهشر  یلمر یرونردها .0 بندی شردند: تقسیم شش دسته
یرضره و تقاضرا و  ی. رونردها5 ؛ی مرای رونردها .0 ؛ تیریمرد ی. رونردها1 ؛یریادگیر

  .  تیو ترب  فرهنگ ی. روندها9و  ؛ شناخت  یجمع



 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

90 
پذیری اجتماعی مسئولیت

 ...در آموزش عالی 

درسر  آینرده در راسرتای  تبیین برنامه  »ای با ینلان  در مقایه( 0169یبدی و همکاران )
اسرت اده از رو   برا «0010های آملز  یای  ایران در افرم  اندازها و رسای  تحقم ششم

 آملز  های رسای  و اندازها ششم اساس درس  بر ترکیب  به تبیین اهداف و محتلای برنامه  
ها نشان داد که تلجه به جامعه پرداختند. نتایج حاصل از مصاحبه 0010افم  در ایران یای 
درس  آمرلز  یرای  در  مهمترین ملضلع در تدوین اهداف و محتلای برنامه   ینلان بهباید 

 نظر گرفته شلد. 
سازی در فراینردهای  راه باینده نقشه  »ای با ینلان  مقایهدر (، 0160زاده و همکاران ) تق 

از   بریکررد ترکیبرا رو  بایندگ یهامؤی ه ی شناسا به «های آملزش  یای  آملزش  سیستم
  اصرل جره  یر پرداختنرد. نتیل مسریرتحل یو ایگلسراز  ن، رو  دی ریشیج مطایعات پینتا

تحر  مطایعره در هشر  دسرته از  جامعره   یبرا یساز راه باینده م آنان در قایب نقشه  یتحق
مؤی ره. 1 ؛ باینردگ ینظرر  مبران. 8 ؛اهداف و فلس ه. 0اس :  مطرح شده  یناصر اصل

. 2و  ؛برازخلرد. 0 ؛برونرداد .9؛ گرها لیتسره .5؛ یر اجرا یفراگردهرا. 0؛  باینردگ یها
 ایگل.  ین اجزایارتباطات ب  شگلنگ

آینده آملز   سناریلهای ارائه  »ای با ینلان  مقایهدر ( 0160اصغری و اکبرپلر شیرازی )
شهرار سرناریل برا اسرت اده از رو   «شرناخت  فرازی یای  کشلر با است اده از رو  نقشره

 و« شردن جهران »ایران تدوین کردند. یلامرل آملز  یای   شناخت  فازی برای آینده   نقشه
محلرهرای ایرن سرناریلنگاری و یلامرل مختلر  « آملز  یای  مبتن  بر تقاضای برازار»

مرای ، کراربرد  ترأمینمأملریر  آمرلز  یرای ،  آملز  یای  دربرگیرنده   اثرگذار بر آینده  
 شدن و تقاضای بازار بلد.  فناوری، تغییرات جمعیت ، نیاز جامعه به آملز  یای ، جهان 

 جرادیا»ای برا ینرلان  در مقایره( 8110)1 ینکرین-وینسن در بین تحقیقات خارج ، 
شرش سرناریل  « ایمللر نیب کردیرو کی:  ها و آملز  یایدانشگاه یبرا ندهیآ یلهایسنار
 .0بیران کررد:  2کشلرهای یضل سرازمان همکراری اقتصرادی و تلسرعه  های دانشگاهبرای 

ایعمر و آمرلز   یادگیری مادام .0 ؛بازار آزاد .1؛ کارآفرین  های دانشگاه .8 ؛دانشگاه سنت 
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 شررده   هررای شررناختهتنررلع سرربک .9 ؛آمررلز  یررای  سسرراتؤجهرران  از م شرربکه   .5 ؛برراز
  .ها دانشگاهناپدیدشدن )ناپیداشدن/ ناپیدای (  ر یادگیری
دانشگاه: جهر ، شرکل و نحرله  ندهیآ» ای با ینلان در مقایه (8110) 1همکاران و فین

دانشگاه را برای دانشگاه فنر  دوبلرین  احتما ت آینده   «ندهیدر دانشگاه آ  ارائه آملز  یای
دانشرگاه براز . 8دانشگاه سرنت ؛ . 0: را بیان کردند بررس  کردند و شش سناریل دانشگاه 

دانشرگاه . 5همچلن بنگاه؛ دانشگاه . 0دانشگاه کارآفرین؛ . 1یمر؛   برای یادگیری در تمام
  .2(ناپدیدی دانشگاه )  دانشگاه به غای  واگرا. 9و  ؛ایشبکه

 نردهیآ یلیشهرار سرنار» پژوهش  با ینلان( 8112مرکز تحقیقات آملزش  و نلآوری )
انجررام داد کرره در آن نیروهررای پیشررران کلیرردی شررامل: تحررل ت «  آمررلز  یررای یبرررا

حکمران ، تحلل منابط مای ، اقتصاد  تحل ت در حلزه  شناخت ، میل به مشارک ،  جمعی 
. 0 بیان شد: دانش  و بازیگران جدید در آملز  یای  بررس  و تلصی  شد و شهار سناریل

مسرولیی  یمرلم  . 1رسان  به جلامرط محلر ؛ ده /خدم خدم . 8سازی باز؛ شبکه
  (. 8112، 3نلآوریمرکز تحقیقات آملزش  و ) شرک  آملز  یای  بیان شد. 0جدید؛ و 

 ،5«براک سناریلهای جایگزین برای دانشگاه» ( در مقایه  8101)4ایه و همکاران  ینای 
پیشرف  دانرش . 0: را تلسعه دادند اندازبنگالد ، سه ششم 6راجندراپلر براکدر دانشگاه 

و  ؛یک اکلسیستم رهبری سازگار با محیب زیس   ر براک به سلی آینده. 8با ملاجهه انسان؛ 
نجرات و خردم  بره  براکدانشگاه ملری  أمکه   جهان یاندهیآ -براکجهان دانشگاه . 1

  س .جهان ا
سرناریلهای پایرداری آینرده بررای »ینرلان ( در پژوهشر  برا 8109بینق  و همکاران )

سیسرتماتیک بره  طرلر بره «پایردار آملز  سازمان ملل برای تلسعه   ها فراتر از دهه   دانشگاه
پرداختنرد و  (8105-8180) ط  دهره  ها  دانشگاهپیامدهای روند تلسعه و مسیرهای آینده 
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ارائه دادند که برر اسراس ترکیبر  از رو  «سناریلهای مبتن  بر روند»یک مدل برای تلیید 
هرای احتمرای  گیرریبین  این روند، جه با پیش .های مختل  مطایعات آینده انجام شد

دانشررگاه . 8دانشررگاه اجتمررای ؛ . 0شررامل: فرررد  منحصررربه سررناریلآینررده از طریررم سرره 
 دانشگاه اقتصادمحلر تبیین شد. . 1و  ؛محیط  زیس 

دانشرگاه:  یطلفران کامرل بررا یلیسرنار»ای برا ینرلان  در مقایره( 8106) 1همرشرلج
آینده آملز  یای  از نظر ورفی   به بررس  « همگرا در آملز  یای یهاشیگرا صیتشخ

سازی دانشجلیان برای اشتغال مبتن  بر همگرای  سه گرایش پرداختره اسر :  آن برای آماده
اول، دانشگاه در حال از دس  دادن هدف خلد اس ، که ناش  از تعصب یلمر  و تمرکرز 

ای هرجرای بازنمرای  مهرارت مدیریت  بر اهداف اداری اس ، دوم، اخالق دانشرگاه  بره
کادمیک، بر اشتغال آملز  یرای  متمرکرز اسر ، سرلم، ملانرط ورود بره برازار  زای  آینده   آ

یابد. نترایج نشران  شدن و آزادسازی آملز  یای  کاهش م  دییل دیجیتای  آملز  یای  به
کننرده بررای  دهد که همگرای  این سه گرایش به احتمال زیاد منجر بره وضرعیت  مخترلم 

   دانشگاه خلاهد شد.
های مختل   پژوه  در حلزه تلان به اهمی  و ضرورت آینده ها م  از مرور این پژوهش

پذیری  تحقیقات پیشین در زمینه مسولیی  ات دانشگاه  پ  برد.مؤسسآملز  یای  و نیز 
( و 0166سازی )برادران حقیر و همکراران،  اجتمای  دانشگاه با رویکرد تلصی   به م هلم

های  )شر ای  در مجملع پژوهشاند.  اجتمای  دانشگاه پرداختهپذیری  وضعی  مسولیی 
پذیری اجتمرای   گیرری مسرولیی ( که به انردازه0168شافع  و یزیزی،  ؛0165یامچلل، 

شده  بررس  های دانشگاهدهند که وضعی  این رویکرد در اند، نشان م دانشگاه  پرداخته
  مطللب نیس .

کشرلرهای  های دانشرگاهدر  ،انرد( بیان کرده8105) 2همانگلنه که داگلین و میکل تین
های آملزش  های مرتبب به آن در برنامه، مسولیی  اجتمای  دانشگاه و بح تلسعه درحال

ایران بایست  بره  های دانشگاهدر شنین شرایط ، و پژوهش  انعکاس مناسب  نداشته اس . 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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نگاری پرداخته و با قابلی  انعطراف و سرازگاری فعرال در  پژوه  و آینده اندیش ، آینده آینده
فراسرتخلاه، تعری  مجدد جایگاه و سهم خلد در آینده این جهران متحرلل باشرند ) اندیشه  
0168 ،09).  

پیش گررفتن  پذیری اجتمای  نیازمند درهدای  روند تحلل دانشگاه در مسیر مسولیی 
های پیشین، به  این تحقیم در تکمیل رویکرد و تال  ،نگر اس . بنابراین رویکردهای آینده

پرژوهش  کمبلد. با تلجه به پردازدم  پذیری اجتمای  دانشگاهمسولیی  تدوین سناریلهای
متعردد ایرن  مسرائلآملز  یای  کشاورزی در کشلر با وجرلد  داخل  در حلزه   منتشرشده  

 ؛05 ،0161آملختگران )یلیرزاده و همکراران، حلزه از جمله، با بلدن نرخ بیکاری دانش
 (، غلبره  0126همکراران،  ؛ زرافشان  و001 ،0160غیاث ،  ؛06 ،0160کریم  و زمان ، 

(، نبرلد تناسرب 010، 0161پلر و سرلیمانپلر، های نظری و غیرکاربردی )خسرویآملز 
پرلر و همکراران، شده در آملز  کشاورزی با نیازهای بازار کار )خسروی های ارائهآملز 
با جامعه و فقدان حمای  کاف  از فعاییر ها  دانشگاهمؤثرنبلدن ارتباطات (، 800 ،0129

رشرد کنرد (، 009، 0122)قاسرم  و همکراران،  نهادهای مررتببهای دانشگاه از جانب 
(، 10، 0165ها )سرلختانلل، ر بخشهای شغل  در بخش کشاورزی نسب  به دیگفرص 

دییرل کمبرلد امکانرات )بادسرار و  محدودی  دوی  در تقلی  اشتغال بخش کشاورزی به
(، تعامل اندک نظام آملز  یای  کشاورزی ایران با محیب و تلجه 012، 0161همکاران، 

ای  شناساین تحقیم با هدف (، 061، 0160فر و همکاران، محدود به نیازهای جامعه )قل 
های محتمل، تبیین آینده ،پذیری اجتمای به مسولیی ها  دانشگاه دهنده   یلامل کلیدی سلق

پذیری اجتمای  دانشگاه و تدوین سناریلهای ممکن و انتخراب ممکن و مطللب مسولیی 
 پذیری اجتمای  دانشگاه به انجام رسیده اس .مطللب برای مسولیی  سناریل

 
 روش. 3

. ه اسر در سه گام متلای  به انجام رسیدکه تحلیل   ر تلصی  اس   ای مطایعهمقایه  حاضر 
پذیری  های مسرولیی  بر مبنای رو  گروه کانلن  )از نلع اکتشاف ( پیشران ،در گام نخس 

اجتمای  در آملز  یای  کشاورزی شناسای  شدند. جه  بررسر  و تردوین شرارشلب 
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اجتمرای  در آمرلز  یرای  پذیری  مسرولیی  خبرگان )افرراد دارای دانرش ررف در زمینره
نظر مررتبب برا ملضرلع تهیره شرد. سرلابم  اندرکاران صاحب کشاورزی(، فهرست  از دس 

پذیری اجتمرای  و  یلم  )پژوهش، آملز ، مشاوره و ....( در رابطه با ملضلع مسرولیی 
با تلجه بره  د.کار کارشناس  یا مدیریت  در این رابطه، مالک تدوین این شارشلب بل تجربه  

خرارج  پذیری اجتمای  مستلزم همکراری و تعامرل دانشرگاهیان و جامعره   اینکه مسولیی 
اندرکاران درون دانشگاه و برون دانشگاه برای طرح  تل یق  از دس  ،دانشگاه اس ، بنابراین

کره  2سرازی و مثلر  1. این ملضلع برای رسریدن بره اشرباع نظرریشدها بهره گرفته  دیدگاه
، 8110، 3ز اهمیر  اسر  )ری و همکرارانئشناس  در تحقیقات کی   حرا ظ رو یحا به

(، انجام شده اس . پس از تدوین شرارشلب، تمراس برا 851، 8110، 4تلرملند ؛0161
خبرگان، طرح ملضلع و دیلت از آنها برای مشارک  در تحقیم در قایب گروه کانلن  انجام 

آمادگ  کردند. مقدمات برگزاری اجرای بح  ن ر برای مشارک  ایالم  05 ،در نتیجه و شد
افرراد ان و نظر صراحبن ر از  05با گروه کانلن  با حضلر   گروه کانلن  فراهم شد. مصاحبه

ن ر که امکان حضلر فیزیکر  در  08حضلری و  صلرت بهکلیدی انجام شد. سه ن ر  مّطلط
مجازی در جلسه شررک  کردنرد.  صلرت بهجلسه را نداشتند با است اده از پلت رم اسکایپ 

های  . خروجر  ایرن مرحلره اسرتخراج پیشررانطرلل کشریددقیقه  011این جلسه به مدت 
 یامل(. 00پذیری اجتمای  در آملز  یای  کشاورزی بلد )مسولیی 

از کارشناسران خلاسرته  00×00در گام دوم با تشکیل ماتریس تحلیل اثرات متقابل برا ابعراد 
ن تأثیرگذاری هر یامرل در سطر را بر هر یامل در ستلن، براسراس طیر  صر ر ترتیب میزا شد به

= تأثیرگذاری زیاد(  1= تأثیرگرذاری متلسب و  8= تأثیرگرذاری کرم؛ 0ترأثیر؛ ترا سره )ص ر = ب 
گذاری کنند. ترأثیر هرر یامرل برر یامرل دیگررر، برا تلجره بره میرزان ترأثیرات مسرتقیم و  ارز 

 های کلیدی مشخص شدند.  بررس  و پیشران MicMacافزار  در نرمغیرمستقیم 
وضرعی  ممکرن و محتمرل در آینرده  80در گام سلم برر اسراس رو  سرناریلنگاری 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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آوردن  دسر  ه. بررای برشردآمرلز  یرای  کشراورزی تعریر  پذیری اجتمای  مسولیی 
هرا در ایرن فرر  اسرت اده شرد. اسرتخراج پریش Senario Wizardافزار  سناریلها از نرم

شرلد. ایرن کره های احتمای  یلامرل کلیردی انجرام مر کنش  بین وضعی  افزار از هم نرم
هرا شره دادن، تقلی  و محدودساختن دیگر وضرعی  دادن یک وضعی  بر احتمال رخ رخ

هاسر  کره نیازمنرد تحلیرل فر  گیری پیش اصل  شکل تلاند داشته باشد، پایه  تأثیری م 
تلانمندی فررد فراترر برلده و  و ذهن از آن تحلیل تلانو یچیده اس  های پزمان وضعی  هم

 سلیگان به تلجه با افزارنرم آن اس . در نهای ، اینانجام ای هلشمند قادر به تنها پردازنده
ماتریس، امکان استخراج سناریلهای با احتمال قرلی، سرناریلهای برا احتمرال ضرعی  و 

رخ تلصری    ( نریم0)شرماره  آورد. در جردول فرراهم مر سناریلهای  با سرازگاری برا  را 
 کنندگان در تحقیم ارائه شده اس . مشارک 

 

 تحقیق در کنندگان مشارکت توصیف. 3 جدول

 شغل
 سن تحصیالت جنس

 دکترا زن مرد
 کارشناسی

 ارشد
01-11 13-11 13-31 

 دانشگاه  بخش
 ایضای و )مدیران

 کشاورزی یلم  هیو 
 طبیع ( منابط و

01 - 01 - 0 0 8 

 اجرای  بخش
 )کارشناسان

 مدیران و نظر صاحب
 مرتبب(

5 - 1 8 0 1 0 

 1 01 8 8 01  05 تعداد
 05 05 05 کل تعداد
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 ها یافته. 4
 پذیری اجتماعی دانشگاه در آموزش عالی کشاورزیهای مسئولیت شناسایی پیشران: اول مرحله

در  و تحلیل محترلا کانلن ، به شیله   گروه نشس  در کنندگان مشارک  مباح  مرور از پس
کننده،  های تریم مشرارک  دو مرحله اقدام شد. در مرحله نخس  پس از بازخلان  برداش 

مضملن یا کد اوییه استخراج شد. در گام دوم، جه  تلخیص فهرس  اوییه و دستیاب   08
اب  م هرلم  در قایرب ها بر اساس اشتراک مضملن  و قر تر، گلیه به کدهای م هلم  غن 

 ینلان برهگلیره  00ترتیرب،  کدهای محلری یرا طبقرات م هرلم  بازتردوین شردند. بردین
دس   هپذیری اجتمای  دانشگاه در آملز  یای  کشاورزی بهای محلری مسولیی  پیشران

گیری، منظلر از دانشگاه،  ها و نتیجه (.  زم به ذکر اس  در بخش یافته8شماره  آمد )جدول 
ها و واحردهای  نشرکدهات آملز  یای  کشاورزی )به شکل دانشگاه تخصصر ، دامؤسس

جامط( و ایبته، کلی  نظام آمرلز  یرای  کشراورزی  های دانشگاه مجملیه  دانشگاه  زیر
اس . برای ریای  اختصار، از تکرار آملز  یای  کشاورزی پرهیز شده اسر ؛ امرا همره 

خاصر  از دانشرگاه و آمرلز  یرای ، یعنر   ها و ت اسیر، معطلف به حرلزه   م اهیم، گلیه
  هرای آمرلز  یرای  آملز  یای  کشاورزی اس  که در کلی  سراختاری برا سرایر حلزه

 شده ناهمانندی دارد.  اما به یحاظ زمینه، محتلا و دستاوردهای متجل دارد همانندی 
 

 کشاورزیپذیری اجتماعی دانشگاه در آموزش عالی های مسئولیت پیشران .0جدول 

 مفهومی( )طبقات محوری کدهای اولیه کدهای و مضامین ردی 
 به ای حرفه تلسعه رویکردهای تغییر یلم  هیو  ایضای ارتقای و فعایی  های نامه شیله و فرایند تغییر 0

 تجرب  یادگیری وسلی سم 
 تجرب  و اجتمای  یادگیری های فرص  از گیری بهره یافتن اهمی  8 محلر جامعه

 دانشگاهیان شغل  تلسعه   برای

 یا درونداد از )فراتر یای  آملز  در پیامدگرای  فزاینده اهمی  1
 و ها دانشگاه بندی رتبه نظام تغییر صرف( بروندادگرای 

  ها دانشگاه گرای  جامعه برای های  مشلق ارائه 0 اجتمای  های شاخص شملل
 دانشگاه  تلسعه   شاخص به اجتمای  گشای  مسوله نشانگرهای شدن افزوده 5
کادمیک های سن  تغییر 9  گیریجه  به دانشگاهیان تمایل  دانشگاه اشرافی  و نشین  یاج برج بر مبتن  آ

فعایی  اصل  هایحلزه در اجتمای 
 0 دانشگاه  های

 و یلم  اخالق خلب، یلم همانند نل، م اهیم شدن پیاده و طرح
 دانشگاهیان شهروندی مسولیی 
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 مفهومی( )طبقات محوری کدهای اولیه کدهای و مضامین ردی 

2 
 جمله از اجتمای  بازیگران سایر به دوی  های مسولیی  شدن محلل

  ها دانشگاه
 حاکمی  و دوی  های سیاس  تغییر

 6 یای  آملز  حلزه در
 حاکمی  در سا ری شایسته و یقالنی  بر مبتن  رویکردهای تشدید

 دانش و یلم خلاهان
  مدن  فعال مشارک  برای دانشگاه از حاکمی  فزاینده انتظارات 01

00 
 جمله )از ها نسل تغییر با جامعه در زندگ  سبک و فرهنگ  تحل ت

 دانشگاه ( تحصیالت به نگر 
 تحصیالت از استقبال نلسان و کاهش

 دانشگاه 
 دانشگاه  تحصیالت از فراتر سلاد م هلم تغییر 08
 طبیع  منابط و کشاورزی آملختگان دانش فزاینده بیکاری 01
  کشلر در جمعیت  تغییرات 00

05 
 مستلزم محل  جلامط اقتصادی و اجتمای  های شایش و مسائل 

 دانشگاه آفرین  نقش بر مبتن  محل  ابتکارات افزایش

 متعدد مشکالت و مسائل بروز
 ها دانشگاه همکاری نیازمند اجتمای 

09 
 های نابرابری حل در اثری ب  یا  اثری کم دییل به دانشگاه از فزاینده انتقاد

 پیراملن و محل  جلامط پایدار تلسعه   و اجتمای 

00 
 امنی  و بلم  زیس  اقلیم ، محیط ،  زیس  هایشایش و مخاطرات 

 محلر دانش های حل راه نیازمند غذای 

02 
 و بلدن بر )منبط خرد و سنت  کشاورزی برداریبهره های نظام بلدن غایب

 فهم یامه کاربردی دانش رسانش به نیاز و نلآوری( پایین نرخ

06 
 و ها آپ استارت وسلی سم  به وکار کسب و بازار رویکردهای تغییر

 بنیان دانش های شرک 
 سیستم  همکاری یافتن اهمی 
 قایب در جامعه و دوی  با دانشگاه

 بلم زیس  نظیر های  شارشلب
 فناوری و دانش بر مبتن  مختل  های استان تلسعه اکلسیستم رقاب  81 ین کارآفر و نلآوری

 تجرب  و بلم  دانش یافتن اهمی  اجتمای  و باز نلآوری رویکرد یافتن اهمی  80
 دانش کنار در شهروندی( )دانش
کادمیک رسم   آ

  کشاورزی آملز  در تجرب  یادگیری اهمی  88
  تعامل  و اجتمای  ای پدیده ینلان به دانش ماهی  تغییر 81

80 
 املر در تکنلکراتیک رویکردهای و فناوری اهمی  و وزن افزایش
 های سازمان تمایل و خلاس  افزایش جامعه

 دانشگاه مشارک  برای دوی  و اداری
 85 ها سازی تصمیم در

 حکمروای  انگاره پرتل در یملم  نهادهای پاسخگلی  یافتن ضرورت
 دین  سا ری مردم مبتن 

 محلری  مخاطب و گرای  مشتری فزاینده اهمی  89
 های دانشگاه به نسل  گذار

 و کارآفرین  بر مبتن  افرین ارز 
 محلری جامعه

  ها دانشگاه برای اجتمای  سرمایه   یافتن اهمی  80
  ها دانشگاه گللکال مناسبات یافتن اهمی  82
 یای  آملز  در گرای کی ی  فزاینده    اهمی  86
 دانشگاه  فناوری و دانش سازی تجاری رویکرد افزایش 11
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پذیری اجتماعی مسئولیت

 ...در آموزش عالی 

 مفهومی( )طبقات محوری کدهای اولیه کدهای و مضامین ردی 
 یای  آملز  حلزه   در رقاب  تشدید 10

 اختصا  دویت  های بلدجه کاهش
 ها دانشگاه به یافته

 دویت  های بلدجه به ها دانشگاه م رب وابستگ  18
  ها دانشگاه مای  مدیری  ناکارآمدی و ناپایداری 11

10 
 آور( تاب مقاومت  و مردم  اقتصاد ) کشلر اقتصادی رویکردهای تغیر

 داخل  های ورفی  پایه بر
 کشلر بر اقتصادی سیاس  فشارهای

 حرک  ضرورت و ها( تحریم )نظیر
 به تهدید )تبدیل خلدک ای  سم  به

 فرص (
  جامعه در اقتصادی مشکالت و مسائل بروز 15
 کشلر املر اداره در غیریلم  رویکردهای من   پیامد آشکارشدن 19
 دانشگاه همکاری و تعامل خلاهان مدن  جامعه   رشد 10

 ینلان به اجتمای  های شبکه تلسعه  
 دانشگاه از طلب  پاسخ برای مجمع 

 دانشگاه  مناسبات در مجازی فضای گستر  12
 دانشگاه  غیردانشجلی ( و )دانشجلی  های تشکل تلسعه 16
 خصلص ...( بخش )تقلی  کشلر در نهادی تحل ت و تغییر 01

 از یک  ینلان به خصلص  بخش رشد
 دانشگاه اجتمای  تعامل های طرف

 دانشگاه با همکاری به صنع  و خصلص  بخش تمایل و استقبال 00

08 
 اقتصاد در دانشگاه  دستاوردهای و دانش جایگاه فزاینده   یافتن اهمی 

 بنیان( دانش یرضه   و تأمین )مدیری  بنیان دانش

 
پذیری اجتماعی دانشگگاه در آمگوزش عگالی  های کلیدی مسئولیت دوم. شناسایی پیشران مرحله  

  روش تحلیل اثرات متقاطع به کشاورزی

پذیری اجتمرای   مسرولیی  آینرده  استخراج یلامل اصل  تأثیرگرذار برر وضرعی  منظلر  به
مرلرد اسرت اده قررار  MICMACافزار تحلیل اثرات متقابل/ ساختاری با نرم رو  دانشگاه

برلد. تعرداد تکرارهرا دو برار در نظرر  00×00گرف . بر اساس تعداد متغیرها ابعاد ماتریس 
ترأثیر )یردد دون ب رابطه 00قابل ارزیاب  در این ماتریس،  رابطه   028گرفته شد. از مجملع 

رابطره  02کننرده )یردد دو( و  تقلیر  رابطره 05گذار )یدد یرک(، رابطه تأثیر 26ص ر(، 
های آمراری برا ساز )یدد سه( بلده اس . از طرف دیگر ماتریس بر اساس شاخصتلانمند

درصد برخلردار بلده کره حراک  از 011شدگ   ای از مطللبی  و بهینهدو بار شرخش داده
درصد اسر   29/68های آن اس . درجه پرشدگ  ماتریس پرسشنامه و پاسخروای  با ی 
 انرد )جردولای بر همدیگر داشرتهشده تأثیر زیاد و پراکنده دهد یلامل انتخابکه نشان م 

 (. 1شماره  
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 س اثرات متقاطع یهای ماتر داده تحلیل اولیه   .1جدول 

 ابعاد
یس  ماتر

 تکرار
 رابطه

 جمع
 درجه

 تأثیر بدون پرشدگی
 )صفر(

 تأثیرگذار
 )یک(

 کننده تقویت
 )دو(

  توانمندساز
 )سه(

00×00 8 00 26 05 02 028 29/68 % 

 

 ت کیک گر بهیکدی( میزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر 0) ه  شمار در جدول
متغیرهرای آمده اس . تأثیرات مستقیم روابب مسرتقیم برین  تأثیرپذیری و تأثیرگذاری میزان

)روحران  و آجریرل،  کند که تلسب متخصصران تکمیرل شرده اسر سیستم را تلصی  م 
بره  MICMACافزار مستقیم، هرکدام از روابب متغیرها تلسب نرم(. در اثرات غیر18، 0160

مسرتقیم، ماتریس ترأثیرات غیرر ،به یبارت دیگرو ... رسانده شده اس .  8، 1، 0، 5تلان 
شرده  پر  تقلیر درماتریس تأثیرات مستقیم اس  که تلسب تکررار پر ماتریس  متناور با 

بر  ،تلان به سه دسته تقسیم کرد. نخس های تحلیل ساختاری را م اس . در کل، خروج 
 ،شلد. دوماساس ماتریس اثرات مستقیم، مهمترین متغیرهای اثرگذار و وابسته شناسای  م 

گر، مهمتررین متغیرهرای  کره اثرگرذاری و بر اساس فلاصرل درجره اول متغیرهرا برا یکردی
هرای در مرحله آخرر، برا اضرافه کرردن داده ؛شلدمستقیم دارند، شناسای  م وابستگ  غیر

شرلد مسرتقیم شناسرای  مر مربلب به تأثیر احتمای ، اثرگذاری و وابستگ  مستقیم و غیرر
  .(000، 0169)ملسلی و کهک ، 

 

 گریکدیمستقیم متغیرها بر غیرمیزان تأثیرات مستقیم و . 0جدول 

 ردیف
 نام

 اختصاری
 عامل

 متغیر
 مستقیم غیر تأثیرات مستقیم تأثیرات

پذیری تأثیرگذاری پذیری تأثیرگذاری تأثیر  تأثیر

0 Var01 
 گیری جه  به دانشگاهیان تمایل

 اصل  های حلزهدر  اجتمای 
 دانشگاه  هایفعایی 

86 86 05058 05005 

8 Var02 دوی  های بلدجه کاهش 
 01109 08906 02 81 ها دانشگاه به یافته اختصا 
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 ...در آموزش عالی 

 ردیف
 نام

 اختصاری
 عامل

 متغیر
 مستقیم غیر تأثیرات مستقیم تأثیرات

پذیری تأثیرگذاری پذیری تأثیرگذاری تأثیر  تأثیر

1 Var03 
 به ها دانشگاه نسل  گذار

 بر مبتن  آفرین ارز  های دانشگاه
 محلری جامعه و کارآفرین 

88 85 08580 00081 

0 Var04 

 سیستم  همکاری یافتن اهمی 
 قایب در جامعه و دوی  با دانشگاه

 بلم زیس  نظیر های  شارشلب
 کارآفرین  و نلآوری

89 89 00986 00895 

5 Var05 از استقبال نلسان و کاهش 
 01000 00105 06 80 دانشگاه  تحصیالت

9 Var06 و دوی  های سیاس  تغییر 
 00005 09118 89 10 یای  آملز  حلزه   در حاکمی 

0 Var07 
 ای حرفه تلسعه   رویکردهای تغییر

 تجرب  یادگیری وسلی سم  به
 محلر جامعه

82 88 05016 08800 

2 Var08 
 متعدد مشکالت و مسائل بروز

 همکاری نیازمند اجتمای 
 ها دانشگاه

81 89 01201 00159 

6 Var09 
 یک  ینلان به خصلص  بخش رشد
 اجتمای  تعامل های طرف از

 دانشگاه
00 06 6020 01111 

01 Var10   ینلان به اجتمای  های شبکه تلسعه 
 01080 2295 02 09 طلب  پاسخ برای مجمع 

00 Var11 و ها دانشگاه بندی رتبه نظام تغییر 
 01822 01110 80 81 اجتمای  های شاخص شملل

08 Var12 
 تجرب  و بلم  دانش یافتن اهمی 
 دانش کنار در شهروندی( )دانش

کادمیک رسم   آ
85 89 01210 00012 

01 Var13 

 تمایل و خلاس  افزایش
 برای دوی  و اداری های سازمان

 در دانشگاه مشارک 
 ها سازی تصمیم

80 88 01825 08001 

00 Var14 
 بر اقتصادی سیاس  فشارهای

 ضرورت و ها( تحریم )نظیر کشلر
 خلدک ای  سم  به حرک 

02 81 6660 08062 

 181 181 181 181 جمط
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جه  تحلیل کل  محیب سیستم و شناسای  یلامل کلیدی مرؤثر بره بررسر   ،در ادامه
پراکنردگ  ترأثیرات  پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها پرداخته شد. در تحلیرل صر حه  

ترلان پرنج پذیری اجتمای  دانشرگاه مر  مستقیم متغیرهای مؤثر بر مسولیی مستقیم و غیر
را در سیسرتم شناسرای  ( ر و مستقلیتنظیم ، تأثیرپذدسته متغیرها )تأثیرگذار، دو وجه ، 

 دهنرده   پراکندگ  متغیرهرا و وجرلد پرنج دسرته متغیرر نشران (. نحله  8و  0های کرد )شکل
 . متغیرهرای تأثیرگرذار در ناحیره  (002، 0165ناپایداری سیستم اس  )ملسلی و کهک ، 

های تنظیم  در اطراف مرکز شمال شرق ، متغیر غرب ، متغیرهای دو وجه  در ناحیه   شمال
جنلب غرب   جنلب شرق  و متغیرهای مستقل در ناحیه   در ناحیه   ریثقل، متغیرهای تأثیرپذ

دارهای اثرات (. نمل02، 8111، 1قرار دارند )آرکاد و همکارانتأثیرپذیری  ر پالن تأثیرگذاری
در پرنج  متغیرهرا( نشانگر شدت روابب بین 8و  0مستقیم )نملدارهای مستقیم و اثرات غیر

 سطح بسیار ضعی ، ضعی ، متلسب، نسبتًا قلی و بسیار قلی اس .
 

 
 

 پراکندگی متغیرها بر اساس تأثیرات مستقیم متغیرها. 3شکل 
 های تحقیممأخذ: یافته

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 (اثرات مستقیم بین متغیرها )بسیار ضعیف تا نسبتَا قوی .3نمودار 

 

 

 
 

 تأثیرات غیرمستقیمپراکندگی متغیرها بر اساس . 0شکل 
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 روابط غیرمستقیم بین متغیرها )بسیار قوی تا بسیار ضعیف( .0نمودار

 
 انتخاب نهایی عوامل مؤثر

پذیری اجتمرای   ها بر یکدیگر و بر وضعی  مسولیی  میزان و شگلنگ  تأثیرگذاری پیشران
بررس  شده  یامل00با تلجه به رو  مستقیم و غیرمستقیم بررس  شده و در نهای  از میان

 (. 5 شماره   یلامل کلیدی مؤثر انتخاب گردید)جدول ینلان بهپنج یامل اصل  
 

 پذیری اجتماعیهای کلیدی مؤثر بر مسئولیت پیشران .1جدول 

 متغیر عالمت ردیف
 تأثیرگذاری

 مستقیم
 تأثیرگذاری
 غیرمستقیم

0 Var06 600 656 یای  آملز  حلزه در حاکمی  و دوی  های سیاس  تغییر 

8 Var01 
 اصرل  هرایحرلزه در اجتمرای  گیرری جهر  به دانشگاهیان تمایل

 دانشگاه  هایفعایی 
260 229 

1 Var07 
 تجربر  یرادگیری وسرلی سم  به ای حرفه تلسعه   رویکردهای تغییر

 محلر جامعه
299 251 

0 Var04 
 قایرب در جامعه و دوی  با دانشگاه سیستم  همکاری یافتن اهمی 

 کارآفرین  و نلآوری بلم زیس  نظیر های  شارشلب
210 281 

5 Var12 
 دانرش کنار در شهروندی( )دانش تجرب  و بلم  دانش یافتن اهمی 
کادمیک رسم   آ

001 000 
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 پذیری اجتماعی دانشگاه در آموزش عالی کشاورزی مرحله  سوم. سناریونگاری مسئولیت

های مراحرل قبرل، پرنج  بر اسراس یافتره .کلیدیهای  های احتمالی پیشران تدوین وضعیت
اجتمای  آملز  پذیری  مسولیی  های کلیدی مؤثر در وضعی  آینده   پیشران ینلان بهیامل 

های احتمررای   جهرر  ترردوین وضررعی  ،یررای  کشرراورزی شناسررای  شررد. در ایررن راسررتا
بندی آنها  های کلیدی از کارشناسان متخصص نظرخلاه  شد که در نهای  با جمط پیشران

. وضرعی  محتمرل بره آن شردتعریر   یامل مذکلر 5وضعی  ممکن و محتمل برای  80
تلان برای آن میزان احتمال وقلع های  اشاره دارد که هنلز ات اق نی تاده اس  و نم وضعی 

های محتمل برای هر یامل  (. وضعی 5، 0169بین  کرد )مینل و همکاران، خاص  را پیش
های  لامرل برلده و تنهرا ویژگر  مشرترک آنهرا وجرلد طی ر  از وضرعی مت اوت از سایر ی

نامطللب تا مطللب اس  که بعضًا این طی  به سه، شهار و یا پرنج وضرعی  متناسرب برا 
 (.9 شماره   های کلیدی ت کیک شده اس  )جدول شرایب پیشران

 

 ندهیهای احتمالی آن در آ عوامل کلیدی و وضعیت .3جدول
 نام

 اختصاری
 عامل

 های وضعیت کلیدی پیشران
 احتمالی

 مطلوبیت یدرجه
 هایوضعیت

 احتمالی

 رنگی طیف
 ها وضعیت

 
A 
 

 حلزه در حاکمی  و دوی  های سیاس  تغییر
 یای  آملز 

:A1 سبز مطللبی  سازنده تغییر 

A2: تغییر یدم 
 ملجلد وضط ح ظ

 بینابین حایت  و
 زرد

A3: قرمز بحران  بازدارنده تغییر 

 
 
 
B 

 
 

 اجتمای  گیری جه  به دانشگاهیان تمایل
 دانشگاه  هایفعایی  اصل  هایحلزه در

B1: سبز مطللبی  کامل تمایل 
B2: سبز نسبتاً  مطللب روندی نسب  تمایل 

B3: کنلن  روند 
 ملجلد وضط ح ظ

 بینابین حایت  و
 زرد

B4:   نسب  مخای 
 و نامطللب روندی

 بحران آستانه در
 قرمز نسبتاً 

B5:   قرمز بحران  کامل مخای 

 
C 

 به ای حرفه تلسعه رویکردهای تغییر
 محلر جامعه تجرب  یادگیری وسلی سم 

:C1 سبز مطللبی  سازنده تغییر 

:C2 تغییر یدم 
 ملجلد وضط ح ظ

 بینابین حایت  و
 زرد

C3: قرمز بحران  بازدارنده تغییر 
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 نام
 اختصاری

 عامل
 های وضعیت کلیدی پیشران

 احتمالی

 مطلوبیت یدرجه
 هایوضعیت

 احتمالی

 رنگی طیف
 ها وضعیت

 
 
 
 
D 

 با دانشگاه سیستم  همکاری یافتن اهمی 
 نظیر های  شارشلب قایب در جامعه و دوی 

 کارآفرین  و نلآوری بلم زیس 

D1: همکاری تحقم 
 ایشبکه

 سبز مطللبی 

:D2 همکاری افزایش
 شندجانبه یا دو های

 سبز نسبتاً  مطللب روندی

:D3 تداوم 
 کنلن  های همکاری

 ملجلد وضط ح ظ
 بینابین حایت  و

 زرد
 

:D4 سطح کاهش 
 هاهمکاری

 و نامطللب روندی
 بحران آستانه در

 قرمز نسبتاً 
 

:D5 و شدن ایجزیره 
 کامل گسس 

 قرمز بحران 

 
 
 
 
E 

 
 
 
 
 

 )دانش تجرب  و بلم  دانش یافتن اهمی 
کادمیک رسم  دانش کنار در شهروندی(  آ

:E1 کامل تل یم 
 بلم  دانش

 سبز مطللبی 

:E2 افزایش 
 دانش از برداری بهره

 بلم 
 سبز نسبتاً  مطللب روندی

:E3 روند ادامه 
 ملجلد

 ملجلد وضط ح ظ
 بینابین حایت  و

 زرد
 

:E4 به تلجه کاهش 
 بلم  دانش

 و نامطللب روندی
 بحران آستانه در

 قرمز نسبتاً 
 

:E5  زوال و فراملش 
 بلم  دانش

 قرمز بحران 

  

 تهیه و تحلیل سناریوهای احتمالی در آینده
قبل در تعیرین یلامرل ه  مجددًا مانند مرحل 80×80ماتریس  ها و تهیه   با طراح  وضعی 

ای بررا راهنمررای کررار تهیرره و از طریررم ایمیررل در اختیررار گررروه خبررره کلیرردی پرسشررنامه
گانه  80های  شده این بلد که اگر هر یک از وضعی  کننده قرار گرف . سؤال مطرح ارک مش

ها خلاهد داش ؟ متخصصران  بر وقلع و یا یدم وقلع سایر وضعی ات اق بی تد شه تأثیری 
سراز بره تکمیرل  ترأثیر و محردودی بر اساس سره ویژگر  تلانمندسراز، بر  با پاسخگلی 

میرزان تأثیرگرذاری هرر کردام از  - 1+ ترا 1پرسشنامه اقردام نمرلده و برا درج ارقرام  برین 
 Senario Wizard افزار نرمآمده با  دس  های به ها را بر سیستم مشخص کردند. داده وضعی 
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ای اس  که ابعاد سازگاری و احتمرای  وقرلع گلنه به افزار نرمملرد پرداز  قرار گرف . این 
محردود برا احتمرال قرلی و  سرناریلها و هزاران سناریل به شند  سناریلها را از میان میلیلن

روی مسرولیی  ای  پریشاحتم سناریل0085 ،دهد. در این پژوهشسازگاری با  تقلیل م 
هرا در ایرن پذیری اجتمای  آملز  یای  کشاورزی قرار دارد. بر اساس نتایج پرداز  داده

دس  آمد. با تلجه به اینکه در یرک  ضعی  به سناریل 010قلی و  سناریل 8تعداد  افزار نرم
شهار یرا پرنج ت سیر و متمایز، در نهای   معن ، قابلپژوه ، تعداد سناریلهای با طرح آینده

و حت  بر اساس نظر برخ ، سرناریلها بایرد  (001، 8112، 1سناریل اس  )کاسلو و گابنر
، 3؛ برادفیلرد و همکراران8116، 2گلرن و گرلردون) طلر معملل دو یا سه سرناریل باشرد به

  پردازیم. (، در ادامه به تحلیل سناریلهای قلی م 216، 8115
 
 تحلیل سناریوهای قوی. 5

سرناریل شررایب  0کره  اسر  رو متصرلر  سناریل با امتیاز با  در شرایب پریش 8نتایج حاک  از آن اس  
 (.  1 شماره   دهد )شکلو سناریل دیگر شرایب بحران  را نشان م دارد امیدوارکننده و مطللب 

 
یوهای قوی .1شکل یابی سنار  نمایش پروتکل ارز

 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 



 

 علوم انسانی در ای رشته مطالعات میان
 33 

 1،  شماره 31 دوره
 3011  تابستان

  13پیاپی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. مقردار اسر فرضیات یک سناریل از یحاظ استحکام و پابرجای  مت راوت  طلرکل  به
های کلیدی تلاند بیان شلد. مقدار پابرجای  یاملارز  سازگاری هم م  ینلان بهپابرجای  

 ( منعکس اس .0)شماره  مربلب به سناریلهای قلی در جدول 
 

 های کلیدیمقدار پابرجایی عامل. 7جدول 

 کلیدی عامل
یو یو 3 قوی سنار  0 قوی سنار

 سازگاری فرض سازگاری فرض
 یوسرل سم  بره ای حرفره تلسرعه رویکردهای تغییر

 محلر جامعه تجرب  یادگیری
 00 سازنده تغییر

 تغییر
 بازدارنده

08 

 حررلزه در حاکمیرر  و دویرر  های سیاسرر  تغییررر
 یای  آملز 

 0 سازنده تغییر
 تغییر

 بازدارنده
01 

 در اجتمررای  گیررری جهرر  برره دانشررگاهیان تمایررل
 دانشگاه  هایفعایی  اصل  های حلزه

 0 کامل تمایل
 مخای  

 کامل
0 

 )دانرررش تجربررر  و برررلم  دانرررش یرررافتن اهمی 
کادمیک رسم  دانش کنار در شهروندی(  آ

 کامل تل یم
 بلم  دانش

0 
 و فراملش 

 دانش زوال
 بلم 

8 

 و دویر  برا دانشگاه سیستم  همکاری یافتن اهمی 
 بلم زیسرر  نظیررر هررای  شارشلب قایررب در جامعرره
 کارآفرین  و نلآوری

 همکاری تحقم
 ایشبکه

0 
 شدن ایجزیره

 گسس  و
 کامل

0 

 

های احتمای  یلامل کلیدی تحر  ینراوین ققنرلس و دو سناریل قلی با تلجه به وضعی 
کیردی بررر وجرلد انرلاع  مهرم اینکره نرم گذاری شد. نکته   طاووس نام افرزار هریا اصررار و تأ

هرای مختلر  نردارد و تنهررا بررر اسررراس روابرررب من ررر  و مثبررر  سناریلها از طیر 
انداز آینررده  کنررد. ایررن سررناریلها ششررمتأثیرگررررذار، برررره طراحرررر  سررناریلها اقرردام مرر 

های  کره واقع  تا حدودی به گزینه یجه  دهد. نتپذیری اجتمای  دانشگاه را نشان م  مسولیی 
ینلان نمراد سرعادت و  در آینده انتخراب خلاهرد شرد بسرتگ  دارد. در سرناریل ققنرلس )بره

خلشبخت (، وضعی  احتمای  یلامل کلیدی در شرایب مطللب قرار دارد و این سناریل تحقم 
ان نمراد زیبرای  و ینل )برهگیررد. در سرناریل طراووس پذیری اجتمای  را در نظر م مسولیی 
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وضعی  احتمای  یلامل کلیدی در شرایب بحران  قرار دارد و دانشگاه فاقد مسرولیی غرور( 
های احتمای  یلامل کلیردی مربرلب بره سرناریلهای پذیری اجتمای  اس .فراوان  وضعی 

 ( امتیازبندی شده اس .2)شماره   سازگار با است اده از وزن معادل آنها در جدول
 

یوهای سازگارفراوانی وضعیت .8جدول   های احتمالی عوامل کلیدی مربوط به سنار

 آمرلز  حرلزه در حاکمیر  و دویر  های سیاسر  تغییر
 یای 

- - A3 A2 A1 
- - 51% 1% 51% 

 هرایحلزه در اجتمای  گیری جه  به دانشگاهیان تمایل
 دانشگاه  هایفعایی  اصل 

B5 B4 B3 B2 B1 
51% 1% 1% 1% 51% 

 یادگیری یوسل سم  به ای حرفه تلسعه رویکردهای تغییر
 محلر جامعه تجرب 

- - C3 C2 C1 
- - 51% 1% 51% 

 در جامعره و دوی  با دانشگاه سیستم  همکاری یافتن اهمی 
 کارآفرین  و نلآوری بلم زیس  نظیر های  شارشلب قایب

D5 D4 D3 D2 D1 
51% 1% 1% 1% 51% 

 در شرهروندی( )دانرش تجرب  و بلم  دانش یافتن اهمی 
کادمیک رسم  دانش کنار  آ

E5 E4 E3 E2 E1 
51% 1% 1% 1% 51% 

 
 گیری بحث و نتیجه. 6

تردبیرگری بررای رویراروی   تسرهیل منظلر به سناریل از سازانگیران و تصمیمتصمیم مدیران،
، 8100، 1مکلرینکننرد )سرارپلنگ و مر  اسرت اده بلندمردت افرم در هاقطعی  یدم مؤثر با
های  که احتمال وقلع آنها محتمرل اسر  را در (. سناریلها آینده90، 8105، 2؛ رافلرد0098

دهنرد هرای آینرده ارائره مر های بدیل  درباره  ملقعی های  بیان نملده و روای  قایب داستان
  آمررلز  یررای (. آینررده  2، 0161؛ یرراورزاده و آذری یکتررا، 90، 0160)رهبررر و همکرراران، 

گیری مؤثر و کارآمرد بررای مشرارک  در حرل مسرائل اجتمرای  برا  کشاورزی در گرو جه 
ها و مؤسسرات آمرلز  یرای  کشراورزی  رویکردی مسول نه اس . بنابراین، همره دانشرگاه

کاری خرلیش هسرتند.  پذیری اجتمای  در حلزه   نیازمند درک ضرورت و ملزومات مسولیی 
رو در قایرب سرناریلهای بردیل  های محتمرل پریش وضعی این مهم نیازمند ترسیم و تحلیل 

ینلان سرناریلهای قرلی را شناسرای   حاضر دو سناریل متضاد بهمقایه   ،اس . در همین راستا
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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نملد. یک  از این سناریلها شرایب امیدوارکننده و مطللب )سناریل ققنلس( و سررناریل دیگرر 
ذیری اجتمای  آملز  یای  کشراورزی پشررایب بحرانر  )سناریل طاووس( بررای مسولیی 

بزرگ اس  که  ای با جثه  پرندهققنلس دهد. یل  نامگذاری ققنلس این اس  که را نشران م 
ا  بر سر هر کس  بی تد بره سرعادت و خلشربخت  مر پنداشتند سایهم های قدیم  در زمان

خیر و همای سرعادت بررای  تلاند مایه   گیری دانشگاه م  رسد. در وضعی  آملز  یای ، اوج
طاووس این اس  که این پرنرده نمراد زیبرای  و گذاری  جامعه باشد. یل  نام پیشبرد و تلسعه  
اس . در این برین،  ه نشین  پرطمطراق دانشگا یاج  برج نلی  بازتاب انگاره   غرور اس  و به

ی اجتمرای  پذیر ترین وضعی  ممکررن بررررای مسرولیی  سناریل ققنلس بهتررین و مطللب
 . اس آملز  یای  کشاورزی، با امتیاز با  و احتمال تحقم بسیار با  

آمرلز   های دویر  و حاکمیر  در حرلزه   سیاس  بنرا برر نتایج تحقیم، تغییر سازنده  
هرای های اصل  فعاییر گیری اجتمای  در حلزه یای ، تمایل کامل دانشگاهیان به جه 

ی یرادگیری تجربر  وسرل سم ای بره  حرفره رویکردهای تلسعه  دانشگاه ، تغییر سازنده 
بررا دویرر  و جامعرره در قایررب   ای دانشررگاهمحلر، تحقررم همکرراری شرربکه جامعرره

بلم نلآوری و کارآفرین  و تل یم کامل دانش بلم  در کنار دانش  های  نظیر زیس  شارشلب
کادمیک سیسرتم این سرناریل  این سناریل اس . در کننده   از جملررره شروب محقم رسم  آ

ی هردف، شرامل هرا گروهل را برای ئاکامل ملفم خلاهد شد و وضعیت  کاماًل اید صلرت به
پیرامرلن فرراهم آورد. در سرلی مقابرل، در صرلرت وقرلع  و نیز جامعه   ه اجتماع دانشگا

بسیار نامطللب  برای سیستم رخ خلاهد  طاووس با پنج وضعی  بحران کامل، آینده   سناریل
پذیر خلاهرد  شردت آسریب ی هدف در صلرت وقلع این سناریل، برهها گروهداد و وضعی  

 های دویرر  و حاکمیرر  در حررلزه   سیاسرر  تغییررر بازدارنررده  بررلد. در ایررن سررناریل شرراهد 
مخای ر  کامرل خرلاهیم برلد. گریرزان برلدن یرا پذیری اجتمای  آملز  یرای   مسولیی 

برروز  ه هرای دانشرگاهرای اصرل  فعاییر گیری اجتمای  در حلزه انشگاهیان با جه د
 رسای  آملز  یای  همانند گذشته بیشتر معطلف به آملز  و ارائه   رو و از این کردخلاهد 

ای و پیامردهای محلر  و منطقره تلییدات یلم  و پژوهش  بدون تلجه به نیازهرای تلسرعه  
ای بره  حرفره رویکردهرای تلسرعه   تغییرر بازدارنرده   نتیجره  در آملز  یرای  خلاهرد برلد. 
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شاهد رشرد مناسرب  در کمیر  تلییرد یلمر   محلر، ی یادگیری تجرب  جامعهوسل سم 
وجرلد خلاهرد داشر . دانشرگاه،   کشلر خلاهیم بلد، اما از نظر کی   همچنان مشرکالت

زخلرد ایرن وضرعی  جزایر جدا از هم فعاییر  خلاهنرد کررد. برا مثابه   صنع  و جامعه به
 کاهش وجهه و ایتبار اجتمای  و نهادی آملز  یای  در جامعه خلاهد بلد. 

ان و مدیران آملز  یای  کشاورزی گذار سیاس بنابراین، منطق  و مطللب آن اس  که 
کره  ،تحقم این سناریلمطللب )ققنلس( هم  گمارند. برای  سناریلجدی به تحقم  طلر به

تردبیر نظرری و یملر   پذیر اجتمای  اسر ، مستلزم گذار به سم  یک دانشگاه مسولیی 
 شلد: حلل پنج ینصر اصل  به شرح زیر پیشنهاد م 

در ایرن راسرتا، . های دوی  و حاکمی  در حلزه آملز  یای  سیاس  تغییر سازنده   .0
 هدانشگاگلنه حمکران   به طراح  و استقرار آن باید ان آملز  یای  کشاورزیگذار سیاس 

اقتصرادی  ر پژوهشر ، کارکردهرای اجتمای  ر مبادرت ورزند که یالوه بر رسای  آملزش 
در یرک ایگرلی (. 0662، 8119، 1آملز  یای  را نیز محقم نماید )کافمن و ماسرتروزی

میران سره  زم اسر  ی در طلل زمان، گذار سیاس تحل ت  حکمران  مطللب و برتابنده  
اندیشر  و همراهنگ   زم  ، هموگل گ ر  هاستادان دانشگاه و مدیران دانشرگا سطح دوی ،

 (. 08، 0160و همکاران،  ه ای )فتحباشد
شرلند. دویر  ینلان نهادهرای  زیرر نظرر دویر  اداره مر  ها بره گرا، دانشرگاه در ایگلی دویر 

بررای پرذیر ، ای از آمرلز  یرای ، از قبیرل شررایب  زم صلرت مستقیم همه یا قسرم  یمرده به
کنرد را هماهنرگ مر سازمان  دانشگاه های  درس ، امتحانات و انتصاب افراد برای مسولیی  برنامه  

ها زمران  کره  کنند که دانشرگاه(. از سلی دیگر، ایگلهای بازار محلر ادیا م 12، 8110، 2)اویسن
کننرد، از یمرل مر  ای و جهران های اقتصادی در داخرل و بررای بازارهرای منطقره ینلان سازمان به

ینلان تردابیر  برهه  اثربخش  بیشرتری برخرلردار خلاهنرد برلد و سرازوکارهای کرارآفرین  دانشرگا
 (.  8111، 3شلند )فل اصلی  سازمان  و قانلن  در مدیری  دانشگاه  در نظر گرفته م 
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هرای های اصل  فعاییر گیری اجتمای  در حلزهتمایل کامل دانشگاهیان به جه  .8
 در برنامره    محیطر زیسر این مهم مستلزم تل یم م اهیم اجتمای ، اخالق  و  .دانشگاه 

، رسانش دانش به جامعه و های جامعه در حلزه آملز درس  برای پاسخگلی  به خلاسته
های مدیری  خرلب و پاسرخگلی ، انتقال فناوری به صنع  در حلزه تحقیم، اجرای شیله

و تسرهیل ای رای نقرش بیشرتر محط   زیس اجتمای  و  مسائلمنظم ه  د پایش و گزار 
در شارشلب پیلنرد دانشرگاه برا  .مدیریت  اس  در حلزه   دانشگاه ان بیرون  در اداره  ن ع ذی

ماننرد یردای  مردن ،  ی جامعره  هرا ارز  یارتقراشهروندی دانشرگاه ،  یجامعه، ارتقا
اقتصرادی درخرلر تلجره اسر   ر و همکاری در محیب اجتمای  اجتمای  یا برابری و تنلع
 (.105-109، 8100، 1) رن جرج و آندرادس پنا

ی یررادگیری تجربرر  وسررل سم ای برره  حرفرره ه  تغییررر سررازنده رویکردهررای تلسررع .1
شرلد. تغییرر ویژه از نلع اجتمای  و باز( آغاز مر  هها )ب در این سطح نلآوری .محلر جامعه

محلر نقش تاثیرگرذاری  یادگیری تجرب  جامعهی وسل سم ای به  حرفه رویکردهای تلسعه  
تر  ای در شرارشلب  وسریط حرفه (. تلسعه  8100، 2در تحقم اهداف آملزش  دارد )شریک

پذیری در یک  وری و رقاب بازتاب میزان نلآوری، بهرهدانشگاه  منابط انسان   یعن  تلسعه  
اوی  و همکراران، جلانرک ییر؛811، 0160بنیان اسر  )ابیلر  و همکراران،  جامعه دانش

های انسان  خرلد، برا تلجره بره دانرش، شایسرتگ  و به سرمایهها  دانشگاه(. 808، 0169
این سرمایه، نیازمند تطبیم با  یک مزی  رقابت  نظر دارند. تلسعه   ینلان بههای آنها، قابلی 

 های یادگیری در محیب پیراملن اس .  گیری از فرص  جریان تغییرات در جامعه و بهره
هرای  نظیرر  ای دانشگاه با دوی  و جامعه در قایرب شارشلبتحقم همکاری شبکه .0

مهمترین بازیگر اکلسیستم کارآفرین  مبتن  برر ها  دانشگاه .بلم نلآوری و کارآفرین  زیس 
را به کارآفرینان شایسته تبدیل کننرد، مر دانشگاه  ن عان  تلانند ذیدانش هستند؛ آنها م 

 ترأمینهای نلپرا را  اوییه شرک  های کارآفرین  دانشگاه ، سرمایه  صندوقتلانند با تشکیل 
ن عان را  انسان  خلد، از طریم رویدادهای کارآفرین  پیلند بین ذی کنند و با تلجه به سرمایه  

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

.

.



 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

32 
پذیری اجتماعی مسئولیت

 ...در آموزش عالی 

 کننرده   تلانند دانش ملردنیاز بخش صنع ، کره فراهمم ها  دانشگاهتلسعه دهند. همچنین 
 محل  های دانشگاه همکاری با فناوری تلسعه   در مشارک  طریم از شه اکلسیستم، سرمایه  

ملفم هسرتند،  نلپای های شرک  خرید یا نلپا های شرک  در یگذارطریم سرمایه از و شه
 . (09، 0162فراهم آورند )انتظاری، 

کادمیرک .5 ترال  بررای گرردآوری دانرش  .تل یم کامل دانش بلم  با دانش رسرم  آ
برای حل مسائل و مشکالت بشری آغراز شرده اسر . وابسرتگ  و  مشخصطلر  بهبلم ، 

سازگاربلدن دانش بلم  به خلاستگاه جغرافیای  آن اشاره دارد. با تلجه به گستردگ  نیازهای 
مانرده، هریا یرک از دو دانرش  منابط طبیع  براق پذیری  کنلن  جمعی  جهان و نیز آسیب

کادمیک به ا نیستند و ایگلی ملردنیاز مدیری  پایدار آمیزهتنهای  پاسخگلی نیازه بلم  و آ
کادمیک اس . از آنجای  که دانرش برلم  برخاسرته از شررایب  ای از دانش بلم  و دانش آ

دهد، تل یم آن های مناسب  را برای مدیری  محیب ارائه م  محیط  هر ناحیه اس  و رو 
کادمیک، شیله کنرد یری  پایردار فرراهم مر های نلین  در راستای دستیاب  به مدبا دانش آ

(. بنابراین، ضرورت دارد دانشرگاهیان برا م راهیم و ملزومرات دانرش 91، 0161)مرادی،
شهروندی و اجتمای ، ترویج یلم و دانش، یادگیری و نلآوری باز و اجتمای  آشنا شرلند. 

یره های ترویج کشاورزی و منابط طبیع  بر پا منظلر، مشارک  دانشگاهیان در فعایی  بدین
ها و ادارات جهراد کشراورزی، منرابط طبیعر  و  برا سرازمانها  دانشرگاههمکاری نهادمنرد 

 آبخیزداری در سطلح مختل  ستادی و ص   نیازمند تشلیم و تقلی  اس . 
پذیری اجتمای  دانشگاه، تحلل در ابعاد مختل  فعایی  دانشگاه  برای تحقم مسولیی 

ای( بررا در پرریش گرررفتن  آفرین  و تلسررعه)آملزشرر ، ترویجرر ، پژوهشرر  و فنرراوری، کررار
، 0166زاده،  سازوکارهای مقتض  ضروری اسر  )رجبیران غریرب، محمردزاده و شرری 

های آملزش  و درس  مبتن  بر شرناخ  برازار کرار و  برنامه (. در بعد آملز ، تلسعه  011
بررداران و فعرا ن بخرش کشراورزی در  گیری از ورفیر  بهره انتظارات واقع  جامعه، بهره

در  برازنگریآملختگران و  های آملزش ، رصد مرنظم اشرتغال دانش طراح  و اجرای برنامه
انردن کرارآملزی و کرارورزی و گذربر اسراس نترایج حاصرل های آملزش  و درس   برنامه

تلاند ملرد تلجه قرار گیرد. یک  دیگرر  های کاری و زندگ  واقع  م  دانشگاهیان در محیب
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اس  کره از طریرم دانشگاه  اجتمای  دانشگاه، ترویج  پذیری از ابعاد کارکردی مسولیی 
هرای  جنبشه  ی هردف، سراماندهرا گروههای ترویج  به  آملز  ارائه  سازوکارهای  همانند 

گاه رسانه سازی یملم ، شناسای ، ایتبارسرنج ، مستندسرازی و  ای و اجتمای  با هدف آ
ترویجر ، روشرنگری مرداوم در  ر های آملزش  گیری از دانش بلم  و محل  در برنامه بهره

های اجتمای  با ن رلذ و اجررای  گیری از رسانه و ملضلیات روز جامعه با بهره مسائلملرد 
 برداران محقرم خلاهرد شرد. در حرلزه   میدان  با حضلر نمایندگان بهرهتحقیقات مشارکت  

های تحقیقات  مبتن  بر نیازهرا و  پژوهش  و فناوری، سازوکارهای  همانند طراح  پژوهش
های  بردار نهرای ، پررداز ، انتقرال و حمایر  از کراربرد یافتره ی بهرهها گروههای  اویلی 

ی هرا گروهیلمر  بره   هخدمات فن  و آزمایشرگا ارائه   برداران، تحقیقات  و فناوری به بهره
هرای تحقیقرات  راهبرردی در سرطلح اسرتان ، ملر  و  هدف منتخرب، مشرارک  در طرح

تلانرد بره  م دانشرگاه  های تحقیقات   سازی مقتض  یافته ای و مشارک  در تجاری منطقه
آملزشر  و  کرارآفرین ، حمایر  پذیری اجتمرای  کمرک کنرد. در زمینره   تحقم مسولیی 

وکار، حمای  از ابتکارات کرارآفرین  اجتمرای  در  ای از کارآفرینان و فعا ن کسب مشاوره
وکار در قایرب  های کسرب فرصر  گذاری مشرترک در سطح جامعره، شناسرای  و سررمایه

منظلر زایرش و  آپ  به برگزاری رویدادهای کارآفرین  و استارت ودانشگاه  وکارهای  کسب
تلاند کارساز واقط شرلد.  ی هدف م ها گروهبرای  محلر جامعه و نلپاای وکاره برآیش کسب

محل ، سازوکارهای  همانند مشارک  در  سرانجام، برای تحقم مشارک  دانشگاه در تلسعه  
های اجتمای   تلسعه، مشارک  مؤثر در مدیری  بحرانهای  طراح  و تلسعه و پایش پروره

ی در سرطلح گذار سیاسر گیری و  تصرمیم  مجرامطمحیط  جامعه، مشارک  در  و زیس 
 بخش  برای تقلی  جامعه   و تعامل بین وگل گ  های فرایندمجامط و  ه مختل ، و ساماند

 مدن  درخلر تلجه اس .
شررلد بررا درک اجتمررای  دانشررگاه پیشررنهاد مرر پذیری  در راسررتای تحقررم مسررولیی 

های دویر  و حاکمیر   سازنده سیاس تغییر شامل: )های کلیدی درون  و بیرون   پیشران
هرای گیری اجتمرای  در حرلزه در حلزه آملز  یای ، تمایل کامل دانشگاهیان بره جهر 

ی وسرل سم ای بره  های دانشگاه ، تغییر سازنده رویکردهای تلسعه حرفهاصل  فعایی 
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ب ای دانشگاه با دوی  و جامعه در قایمحلر، تحقم همکاری شبکه یادگیری تجرب  جامعه
بلم نلآوری و کارآفرین  و تل یم کامل دانش بلم  در کنار دانش  های  نظیر زیس  شارشلب

کادمیک( و دانشرگاه  اجتمرای  پذیری  ی مسرولیی هرا ارز نسب  به تعریر   رسم  آ
دانشرگاه  مؤثرسازی آنها از یک سل و تعری  راهبردها و استقرار سازوکارهای ارتباب  م هلم

  اقدام شلد.و جامعه از سلی دیگر 
 

 سپاسگزاری . 7
این پژوهش با حمای  مای  دانشگاه یللم کشاورزی و منابط طبیع  خلزستان انجرام شرده 

 شلد.وسیله از حمای  و پشتیبان  آن دانشگاه تشکر و قدردان  م  اس  که بدین
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 منابع 

(. بررس  رابطه آملز  ضرمن خردم  برا مردیری  0160رضا ) اثرزاده،و ابیل ، خدایار؛ نادری، ابلایقاسم؛ 
فصللاامه ملریتی  .شرک  ن   فالت قراره ایرران( ،مطایعه ملردی؛ دانش و ارائه راهکار جه  بهبلد آن

 .006-812 (،88)9 ،صاع  نف ماابع انسانی در 

آینده آملز  یرای  کشرلر برا اسرت اده از  (. ارائه سناریلهای0160شیرازی، محسن )، سعید؛ اکبرپلر اصغری
 . 0-89(، 0)80، ریزی در آموزش عالی فصلاامه پژوهش و بتنامه .رو  نقشه شناخت  فازی

ریزی در فصلاامه پژوهش و بتنامه، ایزامات تلسعه کارآفرین  دانشگاه بنیان در ایران(. 0162، یعقلب )انتظاری
.0-85(، 0)85، آموزش عالی

(. بررسرر  تررأثیر هررل  یرراط   بررر 0161مقرردم، ن یسرره ) صررالح و ایرره؛  محمررد؛ رضررای ، روح، بادسررار
توسلعه ، های کشراورزی )مرلرد مطایعره: دانشرگاه زنجران( دانشرجلیان رشرته ه  های کارآفرینان شایستگ 
. 010-085، (0)0 ،کارآفتیای

(. م هرلم سرازی مسرولیی  اجتمرای  0162روشرن، احمدرضرا )و نلرشاه ، نسرین؛ حقیر، مریم؛  برادران
 . 0-89(، 1)85، فصلاامه پژوهش و بتنامه ریزی در آموزش عالیدانشگاه در ایران، 

سازی در فرایندهای آملزش  سیستم نقشه راه باینده(. 0160پیریل، مصط   ) ، هلشنگ؛ ضیائ  حاج زاده تق 
 .0-80(، 0)6، رهیافتی نو در مریتی  آموزشی .مطایعه ملردی؛ های آملزش  یای 

(. ارائره 0169سرلطان  یربشراه ، سریدکامران )و ییاوی ، ماندانا؛ ابیل ، خدایار؛ پلرکریم ، جلاد؛  جلانک
های یللم پزشک  دویت  شهر تهران،  گاههای آملز  بایین : ملرد دانش ای مدیران گروهحرفه ایگلی تلسعه  

 . 818-802(، 1)01، موزش در علوم پزشکیدوماهاامه علمی راهبتدهای آ

شناسرای  و (. 0129ملحد محمردی، حمیرد ؛حسین ، سید محملد ؛ایروان ، هلشنگ؛، بهمنپلرخسروی
آملزش  مؤثر بر تلانمندی کارآفرینانه دانشجلیان مراکز آملز  یرای  یلمر  کراربردی  هایتحلیل مؤی ه

 .810-802، 12 ،مجله علوم کشاورزی ایتان.کشاورزی

درمجتمررط آمررلز   (. شناسررای  یلامررل آملزشرر 0161پررلر، بهمررن؛ سررلیمانپلر، محمدرضررا )خسررروی
کید برتلانمندی کارآفرینانه دانشرجلیان عللوم تلتویو و آملوزش  .جهادکشاورزی شهید کریم  گرگان با تأ

 .26-011  ،(0)0 ،کشاورزی

ریرزی و فنراوری اطالیرات معاونر  برنامره. دانشلاا  ترلتانهبتدی سومین بتنامه را(. 0169دانشگاه تهران )
 . برگرفترررررره ازدانشررررررگاه تهررررررران، اداره کررررررل برنامرررررره بلدجرررررره و تحررررررلل سررررررازمان 
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https://ecc.isc.ac/showJournal/1139/21396/489383
https://ut.ac.ir/file/download/page/1517041706-3rd-strategic-plan-ut.pdf
https://ut.ac.ir/file/download/page/1517041706-3rd-strategic-plan-ut.pdf
https://ut.ac.ir/file/download/page/1517041706-3rd-strategic-plan-ut.pdf
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پذیری اجتماعی مسئولیت

 ...در آموزش عالی 

یای  در گذار از تلسرعه پایردار بره پسراپایداری، مجملیره مقرا ت  (. آملز 0161غالمرضا )، ذاکرصایح 
 عالی. آموزش ریزی پژوهش و بتنامه  مؤسسهتهران: یای  و تلسعه پایدار، دومین همایش آملز 

تدوین ایگلی پیلند دانشگاه و (. 0166زاده، محمدشری  ) شری و غریب، فاطمه؛ محمدزاده، سعید؛  رجبیان
فصللاامه پلژوهش و . آمرلز  یرای  کشراورزیپذیری اجتمرای  در  جامعه مبتن  بر رویکررد مسرولیی 

 .25-000 ،(0)89 ،ریزی در آموزش عالی بتنامه

 .(. آینرده انقرالب اسرالم  و قردرت نررم آمرلز  یرای 0169) فتاحیران، محمدحسرینو ؛، حسینرضاپلر
 .55-00(، 06)00، مطالعات انقالب اسالمی

مدی  برای  (. طراح 0160حسین ، محمدیل ؛ نیازی، ییس  ) ایدین اصل، امیریل ؛ شاه  رهبر، فرهاد؛ سی 
پژوهش .تحلیل فعل و ان عا ت بازیگران کلیدی و سناریلنگاری بر اساس شناسای  یلامل کلیدی و تجزیه

 . 90-61(، 16)00 ،های مریتی  عمومی

 -های سااریونویسی، قابل استفاد  در پتوژ افزار  آموزش نتم(. 0160آجریل، سعید )و روحان  آر ؛ 
 .آرناتهران:  .پژوهی آیار 

ارائه راهبردهرای تردریس اثرربخش در (. 0126، شهرزاد )باران و  ؛محمدی، سمیره ص  ؛، کیلمرثزرافشان 
 .، ایران، شیرازالمللی مریتی  و نوآوری اولین کافتانس بین .در: ها دانشگاههای آملز  کارآفرین   دوره

کارآفرین های قابلی پرور برکشاورزییای آملز نظامبخش اثر(. تحلیل0165، مجتب  )سلختانلل
راهبتدهلای  .اردبیلر محقمدانشگاه: مطایعه)ملردکشاورزیتکمیل تحصیالتدانشجلیاناز دیدگاه

 .10-01(، 9)1، کارآفتیای در کشاورزی

پذیری اجتمررای  سررازمان  در  مسررولیی (. مطایعرره وضررعی  0168ایرره ) یزیررزی، نعمرر و شررافع ، رضررا؛ 
رفتلار سلازمانی در آملوزش و  .یای  غرب کشلر )طراح  یک ایگلی ارزیاب ( ها و مراکز آملز  دانشگاه
  .5-88 ،(8)0، پتورش

شناسای  وضعی  ملجلد مسولیی  اجتمای  دانشگاه مبتن  بر مدل وا یرس (. 0165یامچلل، طاهره ) ش ای 
نامله پایلان .هران( بر اساس دیدگاه ایضای هیو  یلمر  و ارائره راهکارجهر  بهبرلد آن)ملرد: دانشگاه ت

 دانشگاه تهران. کارشااسی ارشر رشته مریتی  آموزشی

  برگرفته از(. سند نقشه جامط یلم  کشلر. 0126)  شلرای یای  انقالب فرهنگ

شرلرای یرای   015ها مصرلبه در جلسره  شدن دانشرگاه (. سند اسالم 0168) شلرای یای  انقالب فرهنگ 
 برگرفتره از ها و مراکرز آملزشر . دانشرگاهانقالب فرهنگ  و برر اسراس مصرلبه شرلرای اسرالم  شردن 

 

https://www.gisoom.com/book/11143725/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1/
https://www.gisoom.com/book/11143725/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1/
https://journal.irphe.ac.ir/article-1-4312-fa.html
https://journal.irphe.ac.ir/article-1-4312-fa.html
https://journal.irphe.ac.ir/article-1-4312-fa.html
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=98025
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=204903
http://ensani.ir/fa/article/395360/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/395360/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/395360/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://dx.doi.org/10.22111/jmr.2018.4011
https://dx.doi.org/10.22111/jmr.2018.4011
https://dx.doi.org/10.22111/jmr.2018.4011
http://digital.arnabook.ir/521.pdf
http://digital.arnabook.ir/521.pdf
https://civilica.com/doc/108373/
https://civilica.com/doc/108373/
https://civilica.com/doc/108373/
http://jea.sanru.ac.ir/article-1-144-fa.pdf
http://jea.sanru.ac.ir/article-1-144-fa.pdf
http://jea.sanru.ac.ir/article-1-144-fa.pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.905.2867&rep=rep1&type=pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.905.2867&rep=rep1&type=pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.905.2867&rep=rep1&type=pdf
https://ut.ac.ir/fa/thesis/27654/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%86
https://ut.ac.ir/fa/thesis/27654/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%86
https://ut.ac.ir/fa/thesis/27654/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%86
file:///J:/01%20ISIH/01%20Press/Vol%2013/51%2013(3)%20Summer%201400-2021/2005-3979%20محمدزاده/03%20ارسال%20به%20ویراستار/شورای%20عالی%20انقلاب%20فرهنگی%20(1389).%20سند%20نقشه%20جامع%20علمی%20کشور.%20برگرفته%20از
http://dastour.ir/Brows/?lid=358012
http://dastour.ir/Brows/?lid=358012
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 1،  شماره 31 دوره
 3011  تابستان

  13پیاپی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(. تبیرین برنامره 0169یبدی، حمید؛ میرشاه جع ری، سید ابراهیم؛ نیل ، محمدرضرا؛ رجرای  پرلر، سرعید )
. دو فصرلنامه 0010در افرم های آملز  یای  ایران درس  آینده در راستای تحقم ششم اندازها و رسای 

 .56-22(، 09)2مطایعات برنامه درس  آملز  یای ، 

(. تحلیرل سرازوکارهای 0161راد، غالمرضرا؛ فراسرتخلاه، مقصرلد ) یلیزاده، ندا؛ صدیق ، حسرن؛ پزشرک 
. 01-51(، 0)02 ،مجله تحقیقات اقتصلاد و توسلعه .ایرانآفرین  در نظام آملز  یای  کشاورزی  تحلل

 

های حل مسروله و تمایرل بره کرارآفرین  دانشرجلیان )مرلرد  (. بررس  رابطه سبک0160غیاث ، یبدایرحیم )
-052(، 0)2، نشلتیه توسلعه کلارآفتیای .کشاورزی و منابط طبیعر  دانشرگاه زابرل(مطایعه: دانشجلیان 

016.   

(. 0160قاضر  طباطبرای ، محمرد )و ، احمد؛ یمن ، محمد؛ صباغیان، زهرا؛ فراستخلاه، مقصلد؛ ایله  فتح
های تلسعه آملز  یای  با تمرکز بر تغییرات سراختاری و کرارکردی اسرتقالل نظرام تحلیل محتلای برنامه

 .80-05، (0)0، سیاس  علم و فااوری .دانشگاه 

فصلاامه (. شارشلب  م هلم  برای برنامه ریزی مبتن  بر آینده اندیش  در دانشگاه، 0168فراستخلاه، مقصلد )
 .0-80، (1)06، ریزی در آموزش عالی پژوهش و بتنامه

، پژوهر  مباحث  نل و انتقادی در براب دانشرگاه :دانشگاه در ایران ه گا (. گاه و ب 0169) قصلدفراستخلاه، م
گاه.ترتان، انتشارات  .مطایعات یلم و آملز  یای   آ

 نشر ن .. تهران: های ایتانیدانشاا  و آموزش عالی: ماظتهای جرانی و مسئله(. 0160) قصلدفراستخلاه، م

کید بر پیامردهای اجتمرای ؛ نظریره0169) یدون ، سمیهفر  .ای داده بنیراد(. گستر  کم  آملز  یای  با تأ
 .96-69، (0)81،آموزش عالیدرریزی بتنامهوپژوهشفصلاامه

روی خردمات  هرای پریش(. تحلیرل شرایش0122حجازی، یلسر  )و قاسم ، جلاد؛ حسین ، سیدمحملد؛ 
تحقیقلات اقتصلاد و  .های کشاورزی ایرانت یلم  دانشکدهأرسان  دانشگاه  از دیدگاه ایضای هی برون

 .016-050(، 0)01، توسعه کشاورزی ایتان

(. متغیرهرای سرازمان  مرؤثر برر بهبرلد 0160رضرلان ر، احمرد )و ادی ک راج، مصط  ؛ فر، احسان؛ مرقل 
های کشاورزی ایران در شرارشلب م هرلم سرالم  سرازمان  )مرلرد مطایعره: وضعی  تعامل  دانشکده

.025-065(، 0)09ایرران،  تحقیقات اقتصاد و توسلعه کشلاورزی .های تهران، زنجان و اردبیل( دانشگاه
 

آملختگان کشاورزی دانشگاه شیراز برای خردم  (. انگیزه  دانش0160زمان ، غالمحسین )و کریم ، وحید؛ 
.00-55، 11، فصللللاامه پلللژوهش ملللریتی  آملللوزش کشلللاورزی .در منررراطم روسرررتای 

 

https://ijaedr.ut.ac.ir/article_62008.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_62008.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_62008.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_62008.html
https://dx.doi.org/10.22059/jed.2015.55472
https://dx.doi.org/10.22059/jed.2015.55472
https://dx.doi.org/10.22059/jed.2015.55472
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=250611
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=250611
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=250611
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=250611
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=250611
https://journal.irphe.ac.ir/browse.php?a_id=2046&sid=1&slc_lang=fa
https://journal.irphe.ac.ir/browse.php?a_id=2046&sid=1&slc_lang=fa
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4500329
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4500329
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1899452
https://journal.irphe.ac.ir/browse.php?a_code=A-12-1262-2&slc_lang=fa&sid=1
https://journal.irphe.ac.ir/browse.php?a_code=A-12-1262-2&slc_lang=fa&sid=1
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=124555
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=124555
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=124555
https://dx.doi.org/10.22059/ijaedr.2015.54491
https://dx.doi.org/10.22059/ijaedr.2015.54491
https://dx.doi.org/10.22059/ijaedr.2015.54491
https://dx.doi.org/10.22059/ijaedr.2015.54491
https://dx.doi.org/10.22092/jaear.2015.105816
https://dx.doi.org/10.22092/jaear.2015.105816
https://dx.doi.org/10.22092/jaear.2015.105816
https://dx.doi.org/10.22092/jaear.2015.105816
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پذیری اجتماعی مسئولیت

 ...در آموزش عالی 
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