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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،11-96 ،)1(31 ،پیاپی  ،13تابستان 3011
رجبیان غریب ،فاطمه؛ محمدزاده ،سعید؛ و شرری زاده ،محمدشرری ( .)0011مسرولیی پذیری اجتمرای در آمرلز یرای
کشاورزی؛ رویکرد آیندهپژوهانه .مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.11-96 ،)1(01 ،
شاپا8112-0900 :

 نلیسندگان  /دسترس به متن کامل مقایه براساس قلانین کریتیل کامانز

آزاد اس .

)

مسئولیتپذیری اجتماعی در آموزش عالی کشاورزی؛
رویکرد آیندهپژوهانه
1

2

فاطمه رجبیان غریب  ،سعید محمدزاده*  ،محمد شر یف شر یفزاده

3

دریافت2900/90/21 :؛ پذیرش2099/99/92 :

چکیده

در آینده ،یرصه مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه ،به حلزههای متنلی از اجتمایات محل  ،مل و برین
ایملل گستر خلاهد یاف  .حضلر تلأم با مسولیی پذیری اجتمای آملز یرای در رونرد تحرل ت
آینده ،نیازمند رویکردی آیندهنگارانه اس تا امکان کنشگری در رخدادهای آینده را فراهم سرازد .بنرابراین،
هدف این مقایه ،آیندهنگاری مسولیی پذیری اجتمای آملز یای کشاورزی اس  .مطایعه حاضرر در
سه گام اصل انجام شد .ابتدا بر مبنای رو گروه کرانلن  ،بره شناسرای پیشررانهرای مسرولیی پرذیری
اجتمای دانشگاه در آملز یای کشاورزی پرداخته شد .سپس با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل
و بااا بهاارهگیااری از نرمافاارار  ،MicMacاز میرران 20پیشاراش اساسای اا م
أه مواات یتپااذیری امتعااا
دانشگاه 5 ،پیشران کلیدی انتخاب شد .برای این یلامل کلیدی بر اساس ایده سناریلنلیس  80وضرعی
ممکن و محتمل در آینده مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه با نظر خبرگران تعریر گردیرد و برا تشرکیل
ماتریس 80*80و بهرهگیری از دانش خبرگان در ارزیاب میزان تأثیرات وقلع هر یک از وضعی ها بر وقرلع
یا یدم وقلع وضعی های دیگر در آینده مسولیی پذیری اجتمرای دانشرگاه برا اسرت اده از قابلیر هرای
نرمافزار  ،Scenario Wizard 4.31دو سناریل متضاد (ققنلس و طاووس) برهینلان سرناریلهای قرلی و 010
سناریل با احتمال وقلع پایین و ضعی استخراج شد .سناریل ققنلس نمایرانگرر تحقرم مسرولیی پرذیری
اجتمای دانشگاه در راستای تلسعه پایدار محل و منطقهای بلده و سرناریل طراووس مبرین آن اسر کره
دانشگاه بهینلان تافتهای جدابافته ،فاقد مسولیی پذیری اجتمای اس  .این سرناریلها ششرمانرداز آینرده
مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه را نشان م دهند.
کلیدواژهها :مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه ،آملز یرای کشراورزی ،آینردهپژوهر  ،سرناریلنگراری
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1گروه ترویج و آملز کشاورزی ،دانشکده مهندس زرای و یمران روستای  ،دانشگاه یللم کشراورزی و منرابط طبیعر
خلزستان ،اهلاز ،خلزستان ،ایران
 .2گروه ترویج و آملز کشاورزی دانشکده مهندس زرای و یمران روستای  ،دانشگاه یلرلم کشراورزی و منرابط طبیعر
خلزستان ،اهلاز ،خلزستان ،ایران (نلیسنده مسولل)


 .3گروه ترویج و آملز کشاورزی ،دانشکده مدیری کشاورزی،دانشگاه یللم کشاورزی و منابط طبیع گرگان ،گلستان ،ایران

 .1مقدمه

دانشگاهها ط دهههای اخیر دورههای مختل

را پش سر گذراندهاند .در دوره نخسر (ترا

نیمه سده  81میالدی) ،در دانشگاههای نخبهپرور مسوله محلری برای دانشگاه داشتن استقالل
اکادمیک بلد .در دوره بعد (از دهه  51میالدی) ،دوره رویاروی دانشگاهها با تقاضرای انبرله
اجتمای  ،پس از جنگ جهان دوم آملز یای بهینلان یک حقلق یملم شرهروندی ،برا
تقاضای اجتمرای روبهرشرد ملاجره شرد .دوره سرلم (دهره  91مریالدی) ،دوره رویراروی
دانشگاهها با جنبشهای اجتمای  ،رشد جنبش اجتمای معطلف به حقرلق مردن  ،حقرلق
زنان ،اقلی ها و قلمی ها بلد .دوره شهارم (از دهه  01میالدی) ،دوره رویاروی دانشرگاهها
با مقتضیات بازار ،صنع و دنیای کسبوکار ،بحرانهای اقتصادی و مقتضیات بازار ،بایر
شد که مقلیههای کارای و بهرهوری ،ملرد تأکید قرار گیرد و بازار کسبوکار از دانشگاه انتظار
داشته باشد که دانشآملختگان آن بتلانند تقاضاهای شغل و حرفهای ملرد انتظرار را بررآورده
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سازند (دئلن و کین0666 ،1به نقل از فراستخلاه .)51-08 ،0160 ،سرانجام از دهه  0661و

در آستانه قرن  ،80در دوره رویاروی دانشگاهها با تحل ت فراصرنعت و جامعره اطالیرات ،
تحل ت ناش از انقالب ایکترونیک و یصر اطالیات ،دانشگاهها را وارد تجربه تازهای کرد؛
بهگلنهایکه درحالحاضر دانشگاهها با شایشهای جهان نحله ملاجهه برا محریب برهشردت
متحلل ،متنلع ،رقابت و پیچیده روبهرو هستند .در این دوره دانشگاهها به برازتعری نقرش و
تغییر اساس در ساختارها نیاز دارند (فراستخلاه.)08-51 ،0160 ،
بنابراین تحل ت اقتصادی ،اجتمرای و زیسر محیطر دنیرای معاصرر و وهرلر اقتصراد
دانشبنیان ،ملجب افزایش انتظارات از دانشگاهها جه نقشآفرین در حل مشرکالت جامعره

شده اس )واسکلئز و همکاران )8100،012 ،2این انتظارات و ایزامات ملجرب وهرلر م هرلم

جدیدی به نام مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه شده (گرراو و همکراران )10 ،8100 ،3و آن را

به گ تمان اصل دانشگاههای دنیا تبدیل نملده اس (شربکه دانشرگاه جهران بررای نرلآوری،4
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.

 .)11 ،8100در نتیجه ،دانشگاهها ملزم به انجام اصالحات گستردهای در فعاییر هرای اصرل

خلد برای مقابله با شایشهای جدید اجتمای خلاهند برلد (واسیلسرکل و همکراران،8101 ،1
 .)0002بهینلان مثال ،در آملز  ،باید م اهیم اجتمای  ،اخالق و زیس محیطر در برنامره
درس برای پاسخگلی به خلاستههای جامعه در نظر گرفته شلد .در تحقیم ،دانش تلییرد شرده
به جامعه هدف انتقال یابد .در مدیری به تلسعه کدهای حکمران خلب ،گرزار مربرلب بره
فعایی های اجتمای و زیس محیط و نقش بیشتر ذین عان خارج در اداره دانشگاه مررتبب
اس و در فعایی های پیلند با اجتماع ،از طریم ارتقاء شهروندی شرکت و ارتقرای ارز هرای

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

از اینرو ،مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه  3برای غلبه بر مشکالت مطرح جهران

سازوکار مهم اس و نلیدبخش تحرلی ررف در اثربخشر یلرم ،تحقیقرات بنیرادین و
تحل ت ششمگیر در ابعاد اقتصادی ،اجتمای  ،سیاس و فرهنگ اس  .حت در ملاردی
که کل نظام آملز یای قادر به تمرکز بر خیر یملم نیس  ،محققان ،مدرسان و مدیران
مؤسسات تحقیقات و آملزش مر تلاننرد خرلد یرامل بررای پیشربرد تلسرعه اجتمرای ،
فرهنگ و اقتصادی باشند (یلنسکل .)1 ،8105 ،4بدینمنظلر ،صاحبنظران آملز یای

ایگلی جدید دانشگاه گللکال (جهانمحل ) را مطرح کردهاند (ویز )10 ،8100 ،5و ایگلی
تلسعه دانشگاهها را یک ایگلی تعامل دانسته و معتقدند دانشگاهها باید نسب به نیازهرای
جامعه و حکلم پاسرخگل باشرند ( رن جررج و آنردرادز پنرا .)110 ،8100 ،بنرابراین،
اهمی فزاینده مسولیی اجتمای دانشگاه نیازمند تال هماهنگ برای ایجاد اسرتراتژی و
اجرای اقدامات اس که از این طریم دانشگاهها بهینلان هردای کننردگان رفراه اجتمرای

شناخته خلاهند شد (دستلرایعمل مشارک دانشگاههرا در مسرولیی اجتمرای ،8100 ،6
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 )01و به سم پاسخ از طریم یملکردی کشیده م شرلند کره انعکراسدهنرده ارز هرا،
منافط و انتظارات اجتمای هستند.
مسولیی اجتمای انتظراری نهرادین از دانشرگاه برهینلان یرک نهراد اجتمرای بررای
پرداختن به نیازهای حال و آت ذین عان درون و بیرون  ،رفاه اجتمای  ،کی یر زنردگ ،
برابری بخ های زندگ  ،رفط آسیبهای اجتمای و زیس محیط  ،صلح و همزیسرت و
پایداری تلسعه اس  .بر این اساس ،دانشرگاه کارکردهرای آملزشر  ،پژوهشر  ،خردمات
تخصص و سایر کارویژههای خرلد را بره پاسرخگلی اجتمرای بره انتظرارات اجتمرای
یادشرده معطرلف مر دارد (بررادران حقیرر و همکرراران .)80 ،0166 ،مسرولیی دانشررگاه
آزادسازی دانش و یملم سازی آن ،اثربخش اجتمای دانش و مردم کردن یلم برهینلان
ی ک دارای یملم انسان اس ؛ اینکه دانش از انحصرار گروههرای خرا

خرارج شرلد،

دملکراتیزم دانش بهینلان تمرکززدای از دانش ات اق بی تد ،اینکه همه ذین عان اجتمای به
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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دانش دسترس داشته باشند و بتلانند دانش را برای تقلیل مرارتها و بهبلد زیس اجتمای
خلد به کار بگیرند (فراستخلاه .)020 ،0169،

از نظررر د کلسررتا گنرزایس و همکرراران )801 ،8101( 1مسررولیی اجتمررای دانشررگاه

بهینلان ارائه خدمات آملزش و انتقال دانش بهدنبال اصلل اخرالق ،حکلمر داری خرلب،
احترام به محریب زیسر  ،تعهرد اجتمرای و ارتقرای ارز هرای شرهروندی تحر شررایب

پاسخگل ی به جامعه در رابطه با تعهدات به ذین عانش مطرح م شلد .رن و آندریردس( 2
 )855 ،8101بیان کردند که مسولیی اجتمای دانشگاه را م تلان بهینلان تعهرد داوطلبانره

دانشگاهها برای ادغام نگران های اجتمای  ،اخالق  ،نیروی کار و در کارکردهای اصل آنهرا
(آملز  ،تحقیم ،مدیری و یلامل محیط ) دانس که از اثرات خارج فعایی هرای آنهرا
برای تأمین خلاستههای اجتمای ذین عان آنها مشرتم شرده اسر  .از دیردگاه واسیلسرکل و
همکاران ( )0002 ،8101مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه بازتراب تحقرم تعهرد مردن و
شهروندی فعرال ،کرنش داوطلبانره ،رویکررد اخالقر  ،احسراس شرهروندی مردن در برین
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.

دانشجلیان ،ایضای هیو یلم و اداری دانشگاه برای ارائه خردمات اجتمرای بره جامعره
محل با ششمانداز تلسعه پایدار در سطلح محل و جهان بهصلرت پیلسته اس .
مسولیی پذیری اجتمرای در کنرار سرایر شرایشهرای آمرلز یرای  ،نظیرر آزادی و
استقالل دانشگاه در خلر تلجره برلده و از همرینرو ،نهادهرای بینایمللر ماننرد اتحادیره
مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه در این زمینه ایجراد شردهانرد (واسیلسرکل و همکراران،
 .)0006 ،8101دانشگاههای برتر دنیا مانند هاروارد ،پنسیللانیا و ماساشلسر مراکرزی را
به نام سنجش تحل ت اجتمای در اثر ورود به دانشگاه تأسیس کردهاند که اهمی رصد و
رهگیری پیامدها و تغییرات اجتمای را نشان م دهد (فریردون  .)01 ،0169 ،مسرولیی
پذیری اجتمای دانشگاه مستلزم آن اس که نهتنها مسائل جاری ،بلکره شایشهرای آتر
جامعه نیز شناسای شلد .از اینرو ،آیندهنگاری با رویکرد مسرولیی پرذیری اجتمرای در
آملز یای کشاورزی م تلاند زمینهساز درک مسائل و شایشهای کلیدی در این حلزه و
در نتیجه ،برنامهریزی برای ورفی سازی و اقدام مناسرب باشرد .تراکنلن اسرناد زیرادی در
حلزه آملز یای ایران تدوین شده که هریک به جنبههای مهم از دانشرگاه و مسرولیی
یلم و اجتمای آن پرداختهاند .بهینلان مثال ،در مبان و ارز های بنیادین نقشه جرامط
یلم کشرلر (شرلرای یرای انقرالب فرهنگر  ،)0126 ،در سرند ششرمانداز جمهرلری
اسالم ایران در افم ( 0010مرکز پژوهشهای مجلس )0128 ،و به همین منلال در سرند
اسالم شدن دانشگاهها (شلرای یرای انقرالب فرهنگر  )0168 ،نیرز برر مسروله اصرلل
اخالق  ،یدای اجتمای  ،ح ظ کرامر و حقرلق انسرانها ،مسرولیی پرذیری و داشرتن
روحیه تعاون و سازگاری اجتمای تأکید شده اس .
 .2پیشینه تحقیق

شماری از محققان تال کردهاند تا دیردگاههرای مختل ر بررای ارائره تصرلیری از آینرده
دانشگاهها با است اده از رو های مختل آیندهپژوه مانند تحلیل روند ،تحلیل یههرای
یل  ،مطایعه دی

و تلسعه سناریل ارائه دهند (بینق و همکاران.)88 ،8109 ،1

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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در بین پژوهشهای صلرتگرفته ،ذاکرصایح ( )0161در پژوهش با ینلان «آملز
یای در گذار از تلسعه پایدار به پساپایداری» به این نتیجه رسیده که در بسرتر زمران و برا
تکامل اندیشهها و ایگلهای تلسعه ،همچنانکه میزان تلجه به محیب زیسر و بلمشناسر
افزایش یافته ،نقش رهبریکننده و تل یمکننده آملز یای برای آینده نیز بهبلد یافته اس .
فراستخلاه ( )0168در مقایهای با ینلان «شارشلب م هلم برای برنامهریزی مبتن بر
آیندهاندیش در دانشگاه» شارشلب م هلم شرامل سره رکرن و هشر حلقر فراینردی،
بهیالوه دوازده اصل راهنما برای آیندهاندیش در دانشگاهها ارائه کرد.
منتظر و فالحت ( )0160در مقایهای با ینلان «سناریلنگاری آینده آملز یای ایران و
کارکرد فناوری اطالیات در آن» جه تردوین سرناریلهای آمرلز یرای ایرران مترأثر از
فناوری اطالیرات در افرم زمران  ،0010شهرار سرناریل اصرل تحر ینراوین شمشراد
خانهپرور ،سرو شمان ،رز رنگینکمان ،یاس ارغلان  ،برای آینده آملز یای ایران تدوین
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و ایتبارسنج کردند.
رضاپلر و فتاحیان ( )0169در مقایهای با ینلان «آینده انقالب اسرالم و قردرت نررم
آملز یای » در تحلیل از آینده کارکرد آملز یای  ،در تأمین اهداف انقالب اسرالم
براساس اسناد با دست از جمله سرند ششرمانداز ،نقشره جرامط یلمر کشرلر و ایگرلی
اسالم ایران پیشرف با است اده از رو روندشناس و ورفیر شناسر  ،ترأثیرات آینرده
کارکرد آملز یای در شهار بخش تلیید یلرم و فنراوری ،انتقرال دانرش و ارز  ،نشرر و
اشایه دانش و ارز و جامعهپذیری و فرهنگسازی در منطقه و جهان ارائه دادند.
مطلب کربکندی و همکاران ( )0169در مقایهای با ینلان «روندهای تأثیرگذار بر آینرده
دانشگاه امام صادق(ع)» با است اده از رو آمیخته اکتشاف به مطایعه روندهای تأثیرگرذار
بر آینده دانشگاه امام صادق(ع) پرداختند کره رونردهای تأییرد شرده متشرکل از  81رونرد
جهان  5 ،روند خا

مل و  2روند خا

دانشگاه امام صادق(ع) بلدند .این روندها در

شش دسته تقسیمبندی شردند .0 :رونردهای یلمر و پژوهشر ؛  .8رونردهای آمرلز و
یرادگیری؛  .1رونردهای مردیریت ؛  .0رونردهای مرای ؛  .5رونردهای یرضره و تقاضرا و
جمعی شناخت ؛ و  .9روندهای فرهنگ و تربیت .

یبدی و همکاران ( )0169در مقایهای با ینلان «تبیین برنامه درسر آینرده در راسرتای
تحقم ششماندازها و رسای های آملز یای ایران در افرم  »0010برا اسرت اده از رو
ترکیب به تبیین اهداف و محتلای برنامه درس بر اساس ششماندازها و رسای های آملز
یای ایران در افم  0010پرداختند .نتایج حاصل از مصاحبهها نشان داد که تلجه به جامعه
باید بهینلان مهمترین ملضلع در تدوین اهداف و محتلای برنامه درس آمرلز یرای در
نظر گرفته شلد.
تق زاده و همکاران ( ،)0160در مقایهای با ینلان «نقشه راه بایندهسازی در فراینردهای
آملزش سیستمهای آملزش یای » به شناسای مؤی ههای بایندگ برا رو یکررد ترکیبر از
نتایج مطایعات پیشین ،رو دی ر و ایگلسرازی تحلیرل مسریر پرداختنرد .نتیجره اصرل
تحقیم آنان در قایب نقشه راه بایندهسازی برای جامعره تحر مطایعره در هشر دسرته از
یناصر اصل مطرح شده اس  .0 :اهداف و فلس ه؛  .8مبران نظرری باینردگ ؛  .1مؤی ره
های باینردگ ؛  .0فراگردهرای اجرایر ؛  .5تسرهیلگرها؛  .9برونرداد؛  .0برازخلرد؛ و .2
شگلنگ ارتباطات بین اجزای ایگل.
اصغری و اکبرپلر شیرازی ( )0160در مقایهای با ینلان «ارائه سناریلهای آینده آملز
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یای کشلر با است اده از رو نقشرهشرناخت فرازی» شهرار سرناریل برا اسرت اده از رو
نقشهشناخت فازی برای آینده آملز یای ایران تدوین کردند .یلامرل «جهران شردن» و
«آملز یای مبتن بر تقاضای برازار» محلرهرای ایرن سرناریلنگاری و یلامرل مختلر
اثرگذار بر آینده آملز یای دربرگیرنده مأملریر آمرلز یرای  ،ترأمین مرای  ،کراربرد
فناوری ،تغییرات جمعیت  ،نیاز جامعه به آملز یای  ،جهان شدن و تقاضای بازار بلد.

در بین تحقیقات خارج  ،وینسن -ینکرین  )8110(1در مقایرهای برا ینرلان «ایجراد

سناریلهای آینده برای دانشگاهها و آملز یای  :یک رو یکرد بینایمللر » شرش سرناریل
برای دانشگاههای کشلرهای یضل سرازمان همکراری اقتصرادی و تلسرعه  2بیران کررد.0 :
دانشگاه سنت ؛  .8دانشگاههای کارآفرین ؛  .1بازار آزاد؛  .0یادگیری مادامایعمر و آمرلز
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.

برراز؛  .5شرربکه جهرران از مؤسسررات آمررلز یررای ؛  .9تنررلع سرربکهررای شررناختهشررده
یادگیریرناپدیدشدن (ناپیداشدن /ناپیدای ) دانشگاهها.

فین و همکاران )8110( 1در مقایهای با ینلان «آینده دانشگاه :جهر  ،شرکل و نحرله

ارائه آملز یای در دانشگاه آینده» احتما ت آینده دانشگاه را برای دانشگاه فنر دوبلرین
بررس کردند و شش سناریل دانشگاه را بیان کردند .0 :دانشگاه سرنت ؛  .8دانشرگاه براز
برای یادگیری در تمام یمر؛  .1دانشگاه کارآفرین؛  .0دانشگاه همچلن بنگاه؛  .5دانشرگاه

شبکهای؛ و  .9دانشگاه به غای واگرا (ناپدیدی دانشگاه).2

مرکز تحقیقات آملزش و نلآوری ( )8112پژوهش با ینلان «شهرار سرناریلی آینرده
ب ررای آمررلز یررای » انجررام داد کرره در آن نیروهررای پیش رران کلیرردی شررامل :تحررل ت
جمعی شناخت  ،میل به مشارک  ،تحل ت در حلزه حکمران  ،تحلل منابط مای  ،اقتصاد
دانش و بازیگران جدید در آملز یای بررس و تلصی شد و شهار سناریل بیان شد.0 :
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شبکهسازی باز؛  .8خدم ده /خدم رسان به جلامرط محلر ؛  .1مسرولیی یمرلم

جدید؛ و  .0شرک آملز یای بیان شد (مرکز تحقیقات آملزش و نلآوری.)8112 ،3

ینای ایه و همکاران  )8101(4در مقایه «سناریلهای جایگزین برای دانشگاه براک»،5

در دانشگاه براک راجندراپلر 6بنگالد  ،سه ششمانداز را تلسعه دادند .0 :پیشرف دانرش
با ملاجهه انسان؛  .8براک به سلی آینده ر یک اکلسیستم رهبری سازگار با محیب زیس ؛ و
 .1جهان دانشگاه براک -آیندهای جهان که مأملری دانشگاه براک نجرات و خردم بره
جهان اس .
بینق و همکاران ( )8109در پژوهشر برا ینرلان «سرناریلهای پایرداری آینرده بررای
دانشگاهها فراتر از دهه آملز سازمان ملل برای تلسعه پایردار» برهطرلر سیسرتماتیک بره
پیامدهای روند تلسعه و مسیرهای آینده دانشگاهها ط دهره ( )8105-8180پرداختنرد و

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.
.

یک مدل برای تلیید «سناریلهای مبتن بر روند» ارائه دادند که برر اسراس ترکیبر از رو
های مختل مطایعات آینده انجام شد .با پیشبین این روند ،جه گیرریهرای احتمرای
آینررده از طریررم سرره سررناریل منحصررربهفرررد شررامل .0 :دانشررگاه اجتمررای ؛  .8دانشررگاه
زیس محیط ؛ و  .1دانشگاه اقتصادمحلر تبیین شد.

همرشرلج )8106( 1در مقایرهای برا ینرلان «سرناریلی طلفران کامرل بررای دانشرگاه:

تشخیص گرایشهای همگرا در آملز یای » به بررس آینده آملز یای از نظر ورفی
آن برای آمادهسازی دانشجلیان برای اشتغال مبتن بر همگرای سه گرایش پرداختره اسر :
اول ،دانشگاه در حال از دس دادن هدف خلد اس  ،که ناش از تعصب یلمر و تمرکرز
مدیریت بر اهداف اداری اس  ،دوم ،اخالق دانشرگاه برهجرای بازنمرای مهرارتهرای
آ کادمیک ،بر اشتغالزای آینده آملز یرای متمرکرز اسر  ،سرلم ،ملانرط ورود بره برازار
آملز یای بهدییل دیجیتای شدن و آزادسازی آملز یای کاهش م یابد .نترایج نشران
م دهد که همگرای این سه گرایش به احتمال زیاد منجر بره وضرعیت مخترلکننرده بررای
دانشگاه خلاهد شد.
از مرور این پژوهشها م تلان به اهمی و ضرورت آیندهپژوه در حلزههای مختل
آملز یای و نیز مؤسسات دانشگاه پ برد .تحقیقات پیشین در زمینه مسولیی پذیری
اجتمای دانشگاه با رویکرد تلصی

به م هلمسازی (برادران حقیر و همکراران )0166 ،و

وضعی مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه پرداختهاند .در مجملع پژوهشهای (شر ای
یامچلل0165 ،؛ شافع و یزیزی )0168 ،که به انردازهگیرری مسرولیی پذیری اجتمرای
دانشگاه پرداختهاند ،نشان م دهند که وضعی این رویکرد در دانشگاههای بررس شده
مطللب نیس .

همانگلنه که داگلین و میکل تین )8105( 2بیان کردهانرد ،در دانشرگاههای کشرلرهای

درحالتلسعه ،مسولیی اجتمای دانشگاه و بح های مرتبب به آن در برنامههای آملزش
و پژوهش انعکاس مناسب نداشته اس  .در شنین شرایط  ،دانشگاههای ایران بایست بره
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

02
مسئولیتپذیری اجتماعی
در آموزش عالی ...

آیندهاندیش  ،آیندهپژوه و آیندهنگاری پرداخته و با قابلی انعطراف و سرازگاری فعرال در
اندیشه تعری مجدد جایگاه و سهم خلد در آینده این جهران متحرلل باشرند (فراسرتخلاه،
.)09 ،0168
هدای روند تحلل دانشگاه در مسیر مسولیی پذیری اجتمای نیازمند در پیش گررفتن
رویکردهای آیندهنگر اس  .بنابراین ،این تحقیم در تکمیل رویکرد و تال های پیشین ،به
تدوین سناریلهای مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه م پردازد .با تلجه به کمبلد پرژوهش
منتشرشده داخل در حلزه آملز یای کشاورزی در کشلر با وجرلد مسرائل متعردد ایرن
حلزه از جمله ،با بلدن نرخ بیکاری دانشآملختگران (یلیرزاده و همکراران05 ،0161 ،؛
کریم و زمان 06 ،0160 ،؛ غیاث 001 ،0160 ،؛ زرافشان و همکراران ،)0126 ،غلبره
آملز های نظری و غیرکاربردی (خسرویپلر و سرلیمانپلر ،)010 ،0161 ،نبرلد تناسرب
آملز های ارائهشده در آملز کشاورزی با نیازهای بازار کار (خسرویپرلر و همکراران،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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 ،)800 ،0129مؤثرنبلدن ارتباطات دانشگاهها با جامعه و فقدان حمای کاف از فعاییر
های دانشگاه از جانب نهادهای مررتبب (قاسرم و همکراران ،)009 ،0122 ،رشرد کنرد
فرص های شغل در بخش کشاورزی نسب به دیگر بخشها (سرلختانلل،)10 ،0165 ،
محدودی دوی در تقلی اشتغال بخش کشاورزی بهدییرل کمبرلد امکانرات (بادسرار و
همکاران ،) 012 ،0161 ،تعامل اندک نظام آملز یای کشاورزی ایران با محیب و تلجه
محدود به نیازهای جامعه (قل فر و همکاران ،)061 ،0160 ،این تحقیم با هدف شناسای
یلامل کلیدی سلقدهنده دانشگاهها به مسولیی پذیری اجتمای  ،تبیین آیندههای محتمل،
ممکن و مطللب مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه و تدوین سناریلهای ممکن و انتخراب
سناریل مطللب برای مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه به انجام رسیده اس .
 .3روش

مقایه حاضر مطایعهای اس تلصی رتحلیل که در سه گام متلای به انجام رسیده اسر .
در گام نخس  ،بر مبنای رو گروه کانلن (از نلع اکتشاف ) پیشرانهای مسرولیی پذیری
اجتمای در آملز یای کشاورزی شناسای شدند .جه بررسر و تردوین شرارشلب

خبرگان (افرراد دارای دانرش ررف در زمینره مسرولیی پذیری اجتمرای در آمرلز یرای
کشاورزی) ،فهرست از دس اندرکاران صاحبنظر مررتبب برا ملضرلع تهیره شرد .سرلابم
یلم (پژوهش ،آملز  ،مشاوره و  )....در رابطه با ملضلع مسرولیی پذیری اجتمرای و
تجربه کار کارشناس یا مدیریت در این رابطه ،مالک تدوین این شارشلب بلد .با تلجه بره
اینکه مسولیی پذیری اجتمای مستلزم همکراری و تعامرل دانشرگاهیان و جامعره خرارج
دانشگاه اس  ،بنابراین ،تل یق از دس اندرکاران درون دانشگاه و برون دانشگاه برای طرح

دیدگاهها بهره گرفته شد .این ملضلع برای رسریدن بره اشرباع نظرری 1و مثلر سرازی 2کره
بهیحاظ رو شناس در تحقیقات کی

حرائز اهمیر اسر (ری و همکراران،8110 ،3

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

شد و در نتیجه 05 ،ن ر برای مشارک ایالم آمادگ کردند .مقدمات برگزاری اجرای بح
گروه کانلن فراهم شد .مصاحبه با گروه کانلن با حضلر  05ن ر از صراحبنظران و افرراد
ّ
مطلط کلیدی انجام شد .سه ن ر بهصلرت حضلری و  08ن ر که امکان حضلر فیزیکر در
جلسه را نداشتند با است اده از پلت رم اسکایپ بهصلرت مجازی در جلسه شررک کردنرد.
این جلسه به مدت  011دقیقه طرلل کشرید .خروجر ایرن مرحلره اسرتخراج پیشررانهای
مسولیی پذیری اجتمای در آملز یای کشاورزی بلد (00یامل).
در گام دوم با تشکیل ماتریس تحلیل اثرات متقابل برا ابعراد  00×00از کارشناسران خلاسرته
شد بهترتیب میزان تأثیرگذاری هر یامرل در سطر را بر هر یامل در ستلن ،براسراس طیر صر ر
ترا سره (ص ر = ب ترأثیر؛  =0تأثیرگرذاری کرم؛  = 8تأثیرگرذاری متلسب و  = 1تأثیرگذاری زیاد)
ارز گذاری کنند .ترأثیر هرر یامرل برر یامرل دیگررر ،برا تلجره بره میرزان ترأثیرات مسرتقیم و
غیرمستقیم در نرمافزار  MicMacبررس و پیشرانهای کلیدی مشخص شدند.
در گام سلم برر اسراس رو سرناریلنگاری  80وضرعی ممکرن و محتمرل در آینرده
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

09
مسئولیتپذیری اجتماعی
در آموزش عالی ...

مسولیی پذیری اجتمای آمرلز یرای کشراورزی تعریر شرد .بررای برهدسر آوردن
سناریلها از نرمافزار  Senario Wizardاسرت اده شرد .اسرتخراج پریشفرر هرا در ایرن
نرمافزار از همکنش بین وضعی های احتمای یلامرل کلیردی انجرام مر شرلد .ایرن کره
رخدادن یک وضعی بر احتمال رخدادن ،تقلی و محدودساختن دیگر وضرعی هرا شره
تأثیری م تلاند داشته باشد ،پایه اصل شکلگیری پیشفر هاسر کره نیازمنرد تحلیرل
همزمان وضعی های پیچیده اس و تلان تحلیل آن از ذهن و تلانمندی فررد فراترر برلده و
تنها پردازندهای هلشمند قادر به انجام آن اس  .در نهای  ،این نرمافزار با تلجه به سلیگان
ماتریس ،امکان استخراج سناریلهای با احتمال قرلی ،سرناریلهای برا احتمرال ضرعی و
سناریلهای با سرازگاری برا را فرراهم مر آورد .در جردول شرماره ( )0نریمرخ تلصری
مشارک کنندگان در تحقیم ارائه شده اس .
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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جدول  .3توصیف مشارکت کنندگان در تحقیق
جنس
شغل

مرد

تحصیالت
زن

دکترا

سن

کارشناسی
ارشد

11-01

11-13

31-13

بخش دانشگاه
(مدیران و ایضای
هیو یلم کشاورزی

-

01

-

01

0

0

8

و منابط طبیع )
بخش اجرای
(کارشناسان
صاحبنظر و مدیران

-

5

8

1

0

1

0

مرتبب)
تعداد
تعداد کل

05

01
05

8
05

8

01
05

1

 .4یافتهها
مرحله اول :شناسایی پیشرانهای مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه در آموزش عالی کشاورزی

پس از مرور مباح مشارک کنندگان در نشس گروه کانلن  ،به شیله تحلیل محترلا و در
دو مرحله اقدام شد .در مرحله نخس پس از بازخلان برداش های تریم مشرارک کننده،
 08مضملن یا کد اوییه استخراج شد .در گام دوم ،جه تلخیص فهرس اوییه و دستیاب
به کدهای م هلم غن تر ،گلیهها بر اساس اشتراک مضملن و قراب م هرلم در قایرب
کدهای محلری یرا طبقرات م هرلم بازتردوین شردند .بردینترتیرب 00 ،گلیره برهینلان
پیشرانهای محلری مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه در آملز یای کشاورزی بهدس
آمد (جدول شماره  .)8زم به ذکر اس در بخش یافتهها و نتیجهگیری ،منظلر از دانشگاه،
مؤسسات آملز یای کشاورزی (به شکل دانشگاه تخصصر  ،دانشرکدهها و واحردهای
دانشگاه زیرمجملیه دانشگاههای جامط) و ایبته ،کلی نظام آمرلز یرای کشراورزی
اس  .برای ریای اختصار ،از تکرار آملز یای کشاورزی پرهیز شده اسر ؛ امرا همره
م اهیم ،گلیهها و ت اسیر ،معطلف به حرلزه خاصر از دانشرگاه و آمرلز یرای  ،یعنر
آملز یای کشاورزی اس که در کلی سراختاری برا سرایر حلزههرای آمرلز یرای
همانندی دارد اما به یحاظ زمینه ،محتلا و دستاوردهای متجل شده ناهمانندی دارد.
جدول  .0پیشرانهای مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه در آموزش عالی کشاورزی
مضامین و کدهای اولیه

کدهای محوری (طبقات مفهومی)

ردی
0

تغییر فرایند و شیلهنامههای فعایی و ارتقای ایضای هیو یلم

8

اهمی یافتن بهرهگیری از فرص های یادگیری اجتمای و تجرب
برای تلسعه شغل دانشگاهیان

تغییر رویکردهای تلسعه حرفهای به
سم وسلی یادگیری تجرب
جامعهمحلر

1

اهمی فزاینده پیامدگرای در آملز یای (فراتر از درونداد یا
بروندادگرای صرف)

0

ارائه مشلقهای برای جامعهگرای دانشگاهها

5

افزودهشدن نشانگرهای مسولهگشای اجتمای به شاخص تلسعه دانشگاه

9

تغییر سن های آکادمیک مبتن بر برجیاجنشین و اشرافی دانشگاه

0

طرح و پیادهشدن م اهیم نل ،همانند یلم خلب ،اخالق یلم و
مسولیی شهروندی دانشگاهیان

تغییر نظام رتبهبندی دانشگاهها و
شملل شاخصهای اجتمای
تمایل دانشگاهیان به جه گیری
اجتمای در حلزههای اصل فعایی
های دانشگاه

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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در آموزش عالی ...

ردی
2

محللشدن مسولیی های دوی به سایر بازیگران اجتمای از جمله
دانشگاهها

6

تشدید رویکردهای مبتن بر یقالنی و شایستهسا ری در حاکمی
خلاهان یلم و دانش

01

انتظارات فزاینده حاکمی از دانشگاه برای مشارک فعال مدن

00

تحل ت فرهنگ و سبک زندگ در جامعه با تغییر نسلها (از جمله
نگر به تحصیالت دانشگاه )

08

تغییر م هلم سلاد فراتر از تحصیالت دانشگاه

01

بیکاری فزاینده دانشآملختگان کشاورزی و منابط طبیع

00

تغییرات جمعیت در کشلر

05
09
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مضامین و کدهای اولیه

تغییر سیاس های دوی و حاکمی
در حلزه آملز یای

کاهش و نلسان استقبال از تحصیالت
دانشگاه

مسائل و شایشهای اجتمای و اقتصادی جلامط محل مستلزم
افزایش ابتکارات محل مبتن بر نقشآفرین دانشگاه
انتقاد فزاینده از دانشگاه به دییل کماثری یا ب اثری در حل نابرابریهای
اجتمای و تلسعه پایدار جلامط محل و پیراملن
بروز مسائل و مشکالت متعدد

00

مخاطرات و شایشهای زیس محیط  ،اقلیم  ،زیس بلم و امنی
غذای نیازمند راهحلهای دانشمحلر

02

غایببلدن نظامهای بهرهبرداری کشاورزی سنت و خرد (منبطبر بلدن و
نرخ پایین نلآوری) و نیاز به رسانش دانش کاربردی یامهفهم

06

کدهای محوری (طبقات مفهومی)

اجتمای نیازمند همکاری دانشگاهها

تغییر رویکردهای بازار و کسبوکار به سم وسلی استارتآپها و

اهمی یافتن همکاری سیستم

شرک های دانشبنیان

دانشگاه با دوی و جامعه در قایب
شارشلبهای نظیر زیس بلم
نلآوری و کارآفرین

81

رقاب اکلسیستم تلسعه استانهای مختل مبتن بر دانش و فناوری

80

اهمی یافتن رویکرد نلآوری باز و اجتمای

88

اهمی یادگیری تجرب در آملز کشاورزی

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

81

تغییر ماهی دانش بهینلان پدیدهای اجتمای و تعامل

رسم آ کادمیک

80

افزایش وزن و اهمی فناوری و رویکردهای تکنلکراتیک در املر
جامعه

افزایش خلاس و تمایل سازمانهای

85

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

89

اهمی فزاینده مشتریگرای و مخاطبمحلری

80

اهمی یافتن سرمایه اجتمای برای دانشگاهها

گذار نسل به دانشگاههای

82

اهمی یافتن مناسبات گللکال دانشگاهها

86

اهمی فزاینده کی ی گرای در آملز یای

ارز افرین مبتن بر کارآفرین و
جامعهمحلری

11

افزایش رویکرد تجاریسازی دانش و فناوری دانشگاه

اداری و دوی برای مشارک دانشگاه
در تصمیمسازیها

ردی

مضامین و کدهای اولیه

10

تشدید رقاب در حلزه آملز یای

18

وابستگ م رب دانشگاهها به بلدجههای دویت

11

ناپایداری و ناکارآمدی مدیری مای دانشگاهها

10
15

تغیر رویکردهای اقتصادی کشلر ( اقتصاد مردم و مقاومت تابآور)
بر پایه ورفی های داخل
بروز مسائل و مشکالت اقتصادی در جامعه

کاهش بلدجههای دویت اختصا
یافته به دانشگاهها
فشارهای سیاس اقتصادی بر کشلر
(نظیر تحریمها) و ضرورت حرک
به سم خلدک ای (تبدیل تهدید به
فرص )

19

آشکارشدن پیامد من

10

رشد جامعه مدن خلاهان تعامل و همکاری دانشگاه

12

گستر فضای مجازی در مناسبات دانشگاه

16

تلسعه تشکلهای (دانشجلی و غیردانشجلی ) دانشگاه

01

تغییر و تحل ت نهادی در کشلر (تقلی بخش خصلص )...

00

رشد بخش خصلص بهینلان یک از
استقبال و تمایل بخش خصلص و صنع به همکاری با دانشگاه
اهمی یافتن فزاینده جایگاه دانش و دستاوردهای دانشگاه در اقتصاد طرفهای تعامل اجتمای دانشگاه

08

رویکردهای غیریلم در اداره املر کشلر

کدهای محوری (طبقات مفهومی)

تلسعه شبکههای اجتمای بهینلان
مجمع برای پاسخطلب از دانشگاه

دانشبنیان (مدیری تأمین و یرضه دانشبنیان)
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

مرحله دوم .شناسایی پیشرانهای کلیدی مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگگاه در آمگوزش عگالی
کشاورزی به روش تحلیل اثرات متقاطع

بهمنظلر استخراج یلامل اصل تأثیرگرذار برر وضرعی آینرده مسرولیی پذیری اجتمرای
دانشگاه رو تحلیل اثرات متقابل /ساختاری با نرمافزار  MICMACمرلرد اسرت اده قررار
گرف  .بر اساس تعداد متغیرها ابعاد ماتریس  00×00برلد .تعرداد تکرارهرا دو برار در نظرر
گرفته شد .از مجملع  028رابطه قابل ارزیاب در این ماتریس 00 ،رابطه بدون ترأثیر (یردد
ص ر) 26 ،رابطه تأثیرگذار (یدد یرک) 05 ،رابطره تقلیر کننرده (یردد دو) و  02رابطره
تلانمندساز (یدد سه) بلده اس  .از طرف دیگر ماتریس بر اساس شاخصهای آمراری برا
دو بار شرخش دادهای از مطللبی و بهینهشدگ 011درصد برخلردار بلده کره حراک از
روای با ی پرسشنامه و پاسخهای آن اس  .درجه پرشدگ ماتریس 68/29درصد اسر
که نشان م دهد یلامل انتخابشده تأثیر زیاد و پراکندهای بر همدیگر داشرتهانرد (جردول
شماره .)1

03
مسئولیتپذیری اجتماعی
در آموزش عالی ...

جدول  .1تحلیل اولیه دادههای ماتر یس اثرات متقاطع
ابعاد
ماتریس

00×00

رابطه
تکرار

8

بدون تأثیر

تأثیرگذار

تقویتکننده

توانمندساز

(صفر)

(یک)

(دو)

(سه)

00

26

05

02

جمع

028

درجه
پرشدگی

% 68/29

در جدول شماره ( )0میزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر به ت کیک
میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آمده اس  .تأثیرات مستقیم روابب مسرتقیم برین متغیرهرای
سیستم را تلصی م کند که تلسب متخصصران تکمیرل شرده اسر (روحران و آجریرل،
 .)18 ،0160در اثرات غیرمستقیم ،هرکدام از روابب متغیرها تلسب نرمافزار MICMACبره
تلان  8 ،1 ،0 ،5و  ...رسانده شده اس  .به یبارت دیگر ،ماتریس ترأثیرات غیررمسرتقیم،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ماتریس متناور با ماتریس تأثیرات مستقیم اس که تلسب تکررار پر درپر تقلیر شرده
اس  .در کل ،خروج های تحلیل ساختاری را م تلان به سه دسته تقسیم کرد .نخس  ،بر
اساس ماتریس اثرات مستقیم ،مهمترین متغیرهای اثرگذار و وابسته شناسای م شلد .دوم،
بر اساس فلاصرل درجره اول متغیرهرا برا یکردیگر ،مهمتررین متغیرهرای کره اثرگرذاری و
وابستگ غیرمستقیم دارند ،شناسای م شلد؛ در مرحله آخرر ،برا اضرافه کرردن دادههرای
مربلب به تأثیر احتمای  ،اثرگذاری و وابستگ مستقیم و غیررمسرتقیم شناسرای مر شرلد
(ملسلی و کهک .)000 ،0169 ،
جدول  .0میزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر
ردیف

نام
اختصاری
عامل

0

Var01

8

Var02

متغیر
تمایل دانشگاهیان به جه گیری
اجتمای در حلزههای اصل
فعایی های دانشگاه
کاهش بلدجههای دوی
اختصا یافته به دانشگاهها

تأثیرات مستقیم
تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

تأثیرات غیر مستقیم
تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

86

86

05058

05005

81

02

08906

01109

ردیف

نام
اختصاری
عامل

1

Var03

0

Var04

5

Var05

9

Var06

0

Var07

2

Var08

6

Var09

01

Var10

00

Var11

08

Var12

01

Var13

00

Var14

متغیر
گذار نسل دانشگاهها به
دانشگاههای ارز آفرین مبتن بر
کارآفرین و جامعهمحلری
اهمی یافتن همکاری سیستم
دانشگاه با دوی و جامعه در قایب
شارشلبهای نظیر زیس بلم
نلآوری و کارآفرین
کاهش و نلسان استقبال از
تحصیالت دانشگاه
تغییر سیاس های دوی و
حاکمی در حلزه آملز یای
تغییر رویکردهای تلسعه حرفهای
به سم وسلی یادگیری تجرب
جامعهمحلر
بروز مسائل و مشکالت متعدد
اجتمای نیازمند همکاری
دانشگاهها
رشد بخش خصلص بهینلان یک
از طرفهای تعامل اجتمای
دانشگاه
تلسعه شبکههای اجتمای بهینلان
مجمع برای پاسخطلب
تغییر نظام رتبهبندی دانشگاهها و
شملل شاخصهای اجتمای
اهمی یافتن دانش بلم و تجرب
(دانش شهروندی) در کنار دانش
رسم آ کادمیک
افزایش خلاس و تمایل
سازمانهای اداری و دوی برای
مشارک دانشگاه در
تصمیمسازیها
فشارهای سیاس اقتصادی بر
کشلر (نظیر تحریمها) و ضرورت
حرک به سم خلدک ای
جمط

تأثیرات مستقیم

تأثیرات غیر مستقیم

تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

88

85

08580

00081

89

89

00986

00895

80

06

00105

01000

10

89

09118

00005

82

88

05016

08800

81

89

01201

00159

00

06

6020

01111

09

02

2295

01080

81

80

01110

01822

85

89

01210

00012

80

88

01825

08001

02

81

6660

08062

181

181

181

181
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در ادامه ،جه تحلیل کل محیب سیستم و شناسای یلامل کلیدی مرؤثر بره بررسر
پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها پرداخته شد .در تحلیرل صر حه پراکنردگ ترأثیرات
مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مؤثر بر مسولیی پذیری اجتمای دانشرگاه مر ترلان پرنج
دسته متغیرها (تأثیرگذار ،دو وجه  ،تنظیم  ،تأثیرپذیر و مستقل) را در سیسرتم شناسرای
کرد (شکلهای  0و  .)8نحله پراکندگ متغیرهرا و وجرلد پرنج دسرته متغیرر نشراندهنرده
ناپایداری سیستم اس (ملسلی و کهک  .)002 ،0165 ،متغیرهرای تأثیرگرذار در ناحیره
شمال غرب  ،متغیرهای دو وجه در ناحیه شمال شرق  ،متغیرهای تنظیم در اطراف مرکز
ثقل ،متغیرهای تأثیرپذیر در ناحیه جنلب شرق و متغیرهای مستقل در ناحیه جنلب غرب

پالن تأثیرگذاریرتأثیرپذیری قرار دارند (آرکاد و همکاران .)02 ،8111 ،1نملدارهای اثرات
مستقیم و اثرات غیرمستقیم (نملدارهای  0و  )8نشانگر شدت روابب بین متغیرهرا در پرنج
ً
سطح بسیار ضعی  ،ضعی  ،متلسب ،نسبتا قلی و بسیار قلی اس .
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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شکل  .3پراکندگی متغیرها بر اساس تأثیرات مستقیم متغیرها
مأخذ :یافتههای تحقیم
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َ
نمودار  .3اثرات مستقیم بین متغیرها (بسیار ضعیف تا نسبتا قوی)
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شکل  .0پراکندگی متغیرها بر اساس تأثیرات غیرمستقیم

نمودار .0روابط غیرمستقیم بین متغیرها (بسیار قوی تا بسیار ضعیف)
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انتخاب نهایی عوامل مؤثر

میزان و شگلنگ تأثیرگذاری پیشرانها بر یکدیگر و بر وضعی مسولیی پذیری اجتمرای
با تلجه به رو مستقیم و غیرمستقیم بررس شده و در نهای از میان00یامل بررس شده
پنج یامل اصل بهینلان یلامل کلیدی مؤثر انتخاب گردید(جدول شماره .)5
جدول  .1پیشرانهای کلیدی مؤثر بر مسئولیتپذیری اجتماعی
ردیف

عالمت

متغیر

0

Var06

تغییر سیاس های دوی و حاکمی در حلزه آملز یای

8

Var01

1

Var07

0

Var04

5

Var12

تمایل دانشگاهیان به جهر گیرری اجتمرای در حرلزههرای اصرل
فعایی های دانشگاه
تغییر رویکردهای تلسعه حرفهای به سم وسرلی یرادگیری تجربر
جامعهمحلر
اهمی یافتن همکاری سیستم دانشگاه با دوی و جامعه در قایرب
شارشلبهای نظیر زیس بلم نلآوری و کارآفرین
اهمی یافتن دانش بلم و تجرب (دانش شهروندی) در کنار دانرش
رسم آ کادمیک

تأثیرگذاری

تأثیرگذاری

مستقیم

غیرمستقیم

656

600

260

229

299

251

210

281

001

000

مرحله سوم .سناریونگاری مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه در آموزش عالی کشاورزی

تدوین وضعیتهای احتمالی پیشرانهای کلیدی .بر اسراس یافترههای مراحرل قبرل ،پرنج
یامل بهینلان پیشرانهای کلیدی مؤثر در وضعی آینده مسولیی پذیری اجتمای آملز
یررای کشرراورزی شناسررای شررد .در ایررن راسررتا ،جهر ترردوین وضررعی های احتمررای
پیشران های کلیدی از کارشناسان متخصص نظرخلاه شد که در نهای با جمطبندی آنها
 80وضعی ممکن و محتمل برای  5یامل مذکلر تعریر شرد .وضرعی محتمرل بره آن
وضعی های اشاره دارد که هنلز ات اق نی تاده اس و نم تلان برای آن میزان احتمال وقلع
خاص را پیشبین کرد (مینل و همکاران .)5 ،0169 ،وضعی های محتمل برای هر یامل
مت اوت از سایر ی لامرل برلده و تنهرا ویژگر مشرترک آنهرا وجرلد طی ر از وضرعی های
ً
نامطللب تا مطللب اس که بعضا این طی به سه ،شهار و یا پرنج وضرعی متناسرب برا
شرایب پیشرانهای کلیدی ت کیک شده اس (جدول شماره .)9
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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جدول .3عوامل کلیدی و وضعیتهای احتمالی آن در آینده
نام
اختصاری
عامل

پیشران کلیدی

وضعیتهای
احتمالی
 :A1تغییر سازنده

A

تغییر سیاس های دوی و حاکمی در حلزه
آملز یای

 :A2یدم تغییر

B

C

و حایت بینابین

 :A3تغییر بازدارنده

بحران

 :B1تمایل کامل

مطللبی

 :B3روند کنلن
 :B4مخای

نسب

 :B5مخای

کامل

 :C1تغییر سازنده
تغییر رویکردهای تلسعه حرفهای به

ح ظ وضط ملجلد

زرد
سبز
ً
نسبتا سبز

در حلزههای اصل فعایی های دانشگاه

سم وسلی یادگیری تجرب جامعهمحلر

مطللبی

سبز

قرمز

 :B2تمایل نسب
تمایل دانشگاهیان به جه گیری اجتمای

درجهی مطلوبیت
وضعیتهای
احتمالی

طیف رنگی
وضعیتها

 :C2یدم تغییر
 :C3تغییر بازدارنده

روندی مطللب
ح ظ وضط ملجلد
و حایت بینابین
روندی نامطللب و
در آستانه بحران

زرد
ً
نسبتا قرمز

بحران

قرمز

مطللبی

سبز

ح ظ وضط ملجلد
و حایت بینابین
بحران

زرد
قرمز

مسئولیتپذیری اجتماعی
در آموزش عالی ...

نام
اختصاری
عامل

پیشران کلیدی

وضعیتهای
احتمالی
 :D1تحقم همکاری
شبکهای
 :D2افزایش همکاری

اهمی یافتن همکاری سیستم دانشگاه با
دوی و جامعه در قایب شارشلبهای نظیر
زیس بلم نلآوری و کارآفرین
D

درجهی مطلوبیت
وضعیتهای
احتمالی
مطللبی
روندی مطللب
ح ظ وضط ملجلد

زرد

همکاریهای کنلن

و حایت بینابین

 :D4کاهش سطح

روندی نامطللب و

ً
نسبتا قرمز

همکاریها

در آستانه بحران

های دو یا شندجانبه
 :D3تداوم

گسس کامل
 :E1تل یم کامل
دانش بلم

بحران
مطللبی

 :E2افزایش
بهرهبرداری از دانش
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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E

شهروندی) در کنار دانش رسم آ کادمیک

سبز
ً
نسبتا سبز

 :D5جزیرهای شدن و

اهمی یافتن دانش بلم و تجرب (دانش

طیف رنگی
وضعیتها

روندی مطللب

قرمز
سبز
ً
نسبتا سبز

بلم
 :E3ادامه روند

ح ظ وضط ملجلد

ملجلد

و حایت بینابین

 :E4کاهش تلجه به

روندی نامطللب و

دانش بلم

در آستانه بحران

 :E5فراملش و زوال
دانش بلم

بحران

زرد
ً
نسبتا قرمز
قرمز

تهیه و تحلیل سناریوهای احتمالی در آینده

ً
با طراح وضعی ها و تهیه ماتریس  80×80مجددا مانند مرحله قبل در تعیرین یلامرل

کلیرردی پرسشررنامهای بررا راهنمررای کررار تهیرره و از طریررم ایمیررل در اختیررار گررروه خبررره
مشارک کننده قرار گرف  .سؤال مطرحشده این بلد که اگر هر یک از وضعی های  80گانه
ات اق بی تد شه تأثیری بر وقلع و یا یدم وقلع سایر وضعی ها خلاهد داش ؟ متخصصران
با پاسخگلی بر اساس سره ویژگر تلانمندسراز ،بر ترأثیر و محردودی سراز بره تکمیرل
پرسشنامه اقردام نمرلده و برا درج ارقرام برین  +1ترا  -1میرزان تأثیرگرذاری هرر کردام از
وضعی ها را بر سیستم مشخص کردند .دادههای بهدس آمده با نرمافزار Senario Wizard

ملرد پرداز قرار گرف  .این نرمافزار به گلنهای اس که ابعاد سازگاری و احتمرای وقرلع
سناریلها را از میان میلیلن ها و هزاران سناریل به شند سرناریل محردود برا احتمرال قرلی و
سازگاری با تقلیل م دهد .در این پژوهش0085 ،سناریل احتمای پریش روی مسرولیی
پذیری اجتمای آملز یای کشاورزی قرار دارد .بر اساس نتایج پرداز دادههرا در ایرن
نرمافزار تعداد  8سناریل قلی و  010سناریل ضعی به دس آمد .با تلجه به اینکه در یرک
طرح آینده پژوه  ،تعداد سناریلهای بامعن  ،قابلت سیر و متمایز ،در نهای شهار یرا پرنج
سناریل اس (کاسلو و گابنر )001 ،8112 ،1و حت بر اساس نظر برخ  ،سرناریلها بایرد

بهطلر معملل دو یا سه سرناریل باشرد (گلرن و گرلردون8116 ،2؛ برادفیلرد و همکراران،3
 ،)216 ،8115در ادامه به تحلیل سناریلهای قلی م پردازیم.
 .5تحلیل سناریوهای قوی

نتایج حاک از آن اس  8سناریل با امتیاز با در شرایب پریشرو متصرلر اسر کره  0سرناریل شررایب
امیدوارکننده و مطللب دارد و سناریل دیگر شرایب بحران را نشان م دهد (شکل شماره .)1
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شکل .1نمایش پروتکل ارزیابی سناریوهای قوی
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

بهطلرکل فرضیات یک سناریل از یحاظ استحکام و پابرجای مت راوت اسر  .مقردار
پابرجای بهینلان ارز سازگاری هم م تلاند بیان شلد .مقدار پابرجای یاملهای کلیدی
مربلب به سناریلهای قلی در جدول شماره ( )0منعکس اس .
جدول  .7مقدار پابرجایی عاملهای کلیدی
عامل کلیدی
تغییر رویکردهای تلسرعه حرفرهای بره سم وسرلی
یادگیری تجرب جامعهمحلر
تغییررر سیاسرر های دویرر و حاکمیرر در حررلزه
آملز یای
تمایررل دانشررگاهیان برره جه ر گیررری اجتمررای در
حلزههای اصل فعایی های دانشگاه
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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سناریو قوی 3
فرض

سازگاری

تغییر سازنده

00

تغییر سازنده

0

تمایل کامل

0

اهمی یرررافتن دانرررش برررلم و تجربررر (دانرررش

تل یم کامل

شهروندی) در کنار دانش رسم آ کادمیک

دانش بلم

اهمی یافتن همکاری سیستم دانشگاه برا دویر و
جامعرره در قایررب شارشلبهررای نظیررر زیس ر بلم
نلآوری و کارآفرین

سناریو قوی 0

تحقم همکاری
شبکهای

فرض
تغییر
بازدارنده
تغییر
بازدارنده
مخای
کامل

سازگاری
08
01
0

فراملش و
0

زوال دانش

8

بلم
جزیرهایشدن
0

و گسس

0

کامل

دو سناریل قلی با تلجه به وضعی های احتمای یلامل کلیدی تحر ینراوین ققنرلس و
طاووس نامگذاری شد .نکته مهرم اینکره نرمافرزار هریا اصررار و تأکیردی بررر وجرلد انرلاع
سناریلها از طیر هرای مختلر نردارد و تنهررا بررر اسررراس روابرررب من ررر و مثبررر
تأثیرگررررذار ،برررره طراحرررر سررناریلها اقرردام م ر کنررد .ایررن سررناریلها ششررمانداز آینررده
مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه را نشان م دهد .نتیجه واقع تا حدودی به گزینههای کره
در آینده انتخراب خلاهرد شرد بسرتگ دارد .در سرناریل ققنرلس (برهینلان نمراد سرعادت و
خلشبخت ) ،وضعی احتمای یلامل کلیدی در شرایب مطللب قرار دارد و این سناریل تحقم
مسولیی پذیری اجتمای را در نظر م گیررد .در سرناریل طراووس (برهینلان نمراد زیبرای و

غرور) وضعی احتمای یلامل کلیدی در شرایب بحران قرار دارد و دانشگاه فاقد مسرولیی
پذیری اجتمای اس .فراوان وضعی های احتمای یلامل کلیردی مربرلب بره سرناریلهای
سازگار با است اده از وزن معادل آنها در جدول شماره ( )2امتیازبندی شده اس .
جدول  .8فراوانی وضعیتهای احتمالی عوامل کلیدی مربوط به سناریوهای سازگار
تغییر سیاسر های دویر و حاکمیر در حرلزه آمرلز
یای
تمایل دانشگاهیان به جه گیری اجتمای در حلزههرای
اصل فعایی های دانشگاه
تغییر رویکردهای تلسعه حرفهای به سم وسلی یادگیری
تجرب جامعهمحلر
اهمی یافتن همکاری سیستم دانشگاه با دوی و جامعره در
قایب شارشلبهای نظیر زیس بلم نلآوری و کارآفرین
اهمی یافتن دانش بلم و تجرب (دانرش شرهروندی) در
کنار دانش رسم آ کادمیک
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 .6بحث و نتیجهگیری

مسئولیتپذیری اجتماعی
در آموزش عالی ...

مدیران ،تصمیمگیران و تصمیمسازان از سناریل به منظلر تسرهیل تردبیرگری بررای رویراروی

مؤثر با یدم قطعی ها در افرم بلندمردت اسرت اده مر کننرد (سرارپلنگ و مکلرین،8100 ،1

0098؛ رافلرد .)90 ،8105 ،2سناریلها آیندههای که احتمال وقلع آنها محتمرل اسر را در
قایب داستانهای بیان نملده و روای های بدیل درباره ملقعی هرای آینرده ارائره مر دهنرد
(رهبررر و همکرراران90 ،0160 ،؛ یرراورزاده و آذری یکتررا .)2 ،0161 ،آینررده آمررلز یررای
کشاورزی در گرو جه گیری مؤثر و کارآمرد بررای مشرارک در حرل مسرائل اجتمرای برا
رویکردی مسول نه اس  .بنابراین ،همره دانشرگاهها و مؤسسرات آمرلز یرای کشراورزی
نیازمند درک ضرورت و ملزومات مسولیی پذیری اجتمای در حلزه کاری خرلیش هسرتند.
این مهم نیازمند ترسیم و تحلیل وضعی های محتمرل پریشرو در قایرب سرناریلهای بردیل

اس  .در همین راستا ،مقایه حاضر دو سناریل متضاد بهینلان سرناریلهای قرلی را شناسرای

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.

نملد .یک از این سناریلها شرایب امیدوارکننده و مطللب (سناریل ققنلس) و سررناریل دیگرر
شررایب بحرانر (سناریل طاووس) بررای مسولیی پذیری اجتمای آملز یای کشراورزی
را نشران م دهد .یل نامگذاری ققنلس این اس که ققنلس پرندهای با جثه بزرگ اس که
در زمانهای قدیم م پنداشتند سایها بر سر هر کس بی تد بره سرعادت و خلشربخت مر
رسد .در وضعی آملز یای  ،اوجگیری دانشگاه م تلاند مایه خیر و همای سرعادت بررای
پیشبرد و تلسعه جامعه باشد .یل نامگذاری طاووس این اس که این پرنرده نمراد زیبرای و
غرور اس و بهنلی بازتاب انگاره برج یاجنشین پرطمطراق دانشگاه اس  .در این برین،
سناریل ققنلس بهتررین و مطللبترین وضعی ممکررن بررررای مسرولیی پذیری اجتمرای
آملز یای کشاورزی ،با امتیاز با و احتمال تحقم بسیار با اس .
بنرا برر نتایج تحقیم ،تغییر سازنده سیاس های دویر و حاکمیر در حرلزه آمرلز
یای  ،تمایل کامل دانشگاهیان به جه گیری اجتمای در حلزههای اصل فعاییر هرای
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دانشگاه  ،تغییر سازنده رویکردهای تلسعه حرفرهای بره سم وسرلی یرادگیری تجربر
جامعررهمحلر ،تحقررم همکرراری شرربکهای دانشررگاه بررا دویرر و جامعرره در قایررب
شارشلبهای نظیر زیس بلم نلآوری و کارآفرین و تل یم کامل دانش بلم در کنار دانش
رسم آ کادمیک از جملررره شروب محقمکننده این سناریل اس  .در این سرناریل سیسرتم
ً
بهصلرت کامل ملفم خلاهد شد و وضعیت کامال ایدئال را برای گروههرای هردف ،شرامل
اجتماع دانشگاه و نیز جامعه پیرامرلن فرراهم آورد .در سرلی مقابرل ،در صرلرت وقرلع
سناریل طاووس با پنج وضعی بحران کامل ،آینده بسیار نامطللب برای سیستم رخ خلاهد
داد و وضعی گروههای هدف در صلرت وقلع این سناریل ،برهشردت آسریبپذیر خلاهرد
بررلد .در ایررن سررناریل شرراهد تغییررر بازدارنررده سیاسر های دویر و حاکمیر در حررلزه
مسولیی پذیری اجتمای آملز یرای خرلاهیم برلد .گریرزان برلدن یرا مخای ر کامرل
دانشگاهیان با جه گیری اجتمای در حلزههرای اصرل فعاییر هرای دانشرگاه برروز
خلاهد کرد و از اینرو رسای آملز یای همانند گذشته بیشتر معطلف به آملز و ارائه
تلییدات یلم و پژوهش بدون تلجه به نیازهرای تلسرعه محلر و منطقرهای و پیامردهای
آملز یرای خلاهرد برلد .در نتیجره تغییرر بازدارنرده رویکردهرای تلسرعه حرفرهای بره

سم وسلی یادگیری تجرب جامعهمحلر ،شاهد رشرد مناسرب در کمیر تلییرد یلمر
کشلر خلاهیم بلد ،اما از نظر کی

همچنان مشرکالت وجرلد خلاهرد داشر  .دانشرگاه،

صنع و جامعه بهمثابه جزایر جدا از هم فعاییر خلاهنرد کررد .برازخلرد ایرن وضرعی
کاهش وجهه و ایتبار اجتمای و نهادی آملز یای در جامعه خلاهد بلد.
بنابراین ،منطق و مطللب آن اس که سیاس گذاران و مدیران آملز یای کشاورزی
بهطلرجدی به تحقم سناریل مطللب (ققنلس) هم گمارند .برای تحقم این سناریل ،کره
مستلزم گذار به سم یک دانشگاه مسولیی پذیر اجتمای اسر  ،تردبیر نظرری و یملر
حلل پنج ینصر اصل به شرح زیر پیشنهاد م شلد:
 .0تغییر سازنده سیاس های دوی و حاکمی در حلزه آملز یای  .در ایرن راسرتا،
سیاس گذاران آملز یای کشاورزی باید به طراح و استقرار آنگلنه حمکران دانشگاه
مبادرت ورزند که یالوه بر رسای آملزش رپژوهشر  ،کارکردهرای اجتمای راقتصرادی
آملز یای را نیز محقم نماید (کافمن و ماسرتروزی .)0662 ،8119 ،1در یرک ایگرلی

حکمران مطللب و برتابنده تحل ت سیاس گذاری در طلل زمان ،زم اسر میران سره
سطح دوی  ،استادان دانشگاه و مدیران دانشرگاه گ ر وگل ،هماندیشر و همراهنگ

زم

باشد(فتحایه و همکاران.)08 ،0160 ،
در ایگلی دویر گرا ،دانشرگاهها برهینلان نهادهرای زیرر نظرر دویر اداره مر شرلند .دویر
بهصلرت مستقیم همه یا قسرم یمردهای از آمرلز یرای  ،از قبیرل شررایب زم بررای پرذیر ،
برنامه درس  ،امتحانات و انتصاب افراد برای مسولیی های سازمان دانشگاه را هماهنرگ مر کنرد

(اویسن .)12 ،8110 ،2از سلی دیگر ،ایگلهای بازار محلر ادیا م کنند که دانشرگاهها زمران کره
بهینلان سازمانهای اقتصادی در داخرل و بررای بازارهرای منطقرهای و جهران یمرل مر کننرد ،از
اثربخش بیشرتری برخرلردار خلاهنرد برلد و سرازوکارهای کرارآفرین دانشرگاه برهینلان تردابیر
اصلی سازمان و قانلن در مدیری دانشگاه در نظر گرفته م شلند (فل .)8111 ،3

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
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 .8تمایل کامل دانشگاهیان به جه گیری اجتمای در حلزههای اصل فعاییر هرای
دانشگاه  .این مهم مستلزم تل یم م اهیم اجتمای  ،اخالق و زیسر محیطر در برنامره
درس برای پاسخگلی به خلاستههای جامعه در حلزه آملز  ،رسانش دانش به جامعه و
انتقال فناوری به صنع در حلزه تحقیم ،اجرای شیلههای مدیری خرلب و پاسرخگلی ،
پایش و گزار ده منظم مسائل اجتمای و زیس محط و تسرهیل ای رای نقرش بیشرتر
ذین عان بیرون در اداره دانشگاه در حلزه مدیریت اس  .در شارشلب پیلنرد دانشرگاه برا
جامعه ،ارتقای شهروندی دانشرگاه  ،ارتقرای ارز هرای جامعره مردن  ،ماننرد یردای
اجتمای یا برابری و تنلع و همکاری در محیب اجتمای راقتصرادی درخرلر تلجره اسر
( رن جرج و آندرادس پنا.)105-109 ،8100 ،1

 .1تغییررر سررازنده رویکردهررای تلسررعه حرفررهای برره سم وسررلی یررادگیری تجرب ر
جامعهمحلر .در این سطح نلآوریها (بهویژه از نلع اجتمای و باز) آغاز مر شرلد .تغییرر
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رویکردهای تلسعه حرفهای به سم وسلی یادگیری تجرب جامعهمحلر نقش تاثیرگرذاری
در تحقم اهداف آملزش دارد (شریک .)8100 ،2تلسعه حرفهای در شرارشلب وسریطتر

یعن تلسعه منابط انسان دانشگاه بازتاب میزان نلآوری ،بهرهوری و رقاب پذیری در یک
جامعه دانشبنیان اسر (ابیلر و همکراران811 ،0160 ،؛جلانرک ییراوی و همکراران،
 .)808 ،0169دانشگاهها به سرمایههای انسان خرلد ،برا تلجره بره دانرش ،شایسرتگ و
قابلی های آنها ،بهینلان یک مزی رقابت نظر دارند .تلسعه این سرمایه ،نیازمند تطبیم با
جریان تغییرات در جامعه و بهرهگیری از فرص های یادگیری در محیب پیراملن اس .
 .0تحقم همکاری شبکهای دانشگاه با دوی و جامعه در قایرب شارشلبهرای نظیرر
زیس بلم نلآوری و کارآفرین  .دانشگاهها مهمترین بازیگر اکلسیستم کارآفرین مبتن برر
دانش هستند؛ آنها م تلانند ذین عان دانشگاه را به کارآفرینان شایسته تبدیل کننرد ،مر
تلانند با تشکیل صندوقهای کارآفرین دانشگاه  ،سرمایه اوییه شرک های نلپرا را ترأمین
کنند و با تلجه به سرمایه انسان خلد ،از طریم رویدادهای کارآفرین پیلند بین ذین عان را
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.

تلسعه دهند .همچنین دانشگاهها م تلانند دانش ملردنیاز بخش صنع  ،کره فراهمکننرده
سرمایه اکلسیستم ،شه از طریم مشارک در تلسعه فناوری با همکاری دانشگاههای محل
و شه از طریم سرمایهگذاری در شرک های نلپا یا خرید شرک های نلپای ملفم هسرتند،
فراهم آورند (انتظاری.)09 ،0162 ،
 .5تل یم کامل دانش بلم با دانش رسرم آ کادمیرک .ترال بررای گرردآوری دانرش
بلم  ،بهطلر مشخص برای حل مسائل و مشکالت بشری آغراز شرده اسر  .وابسرتگ و
سازگاربلدن دانش بلم به خلاستگاه جغرافیای آن اشاره دارد .با تلجه به گستردگ نیازهای
کنلن جمعی جهان و نیز آسیبپذیری منابط طبیع براق مانرده ،هریا یرک از دو دانرش
بلم و آ کادمیک بهتنهای پاسخگلی نیازها نیستند و ایگلی ملردنیاز مدیری پایدار آمیزه
ای از دانش بلم و دانش آ کادمیک اس  .از آنجای که دانرش برلم برخاسرته از شررایب
محیط هر ناحیه اس و رو های مناسب را برای مدیری محیب ارائه م دهد ،تل یم آن
با دانش آ کادمیک ،شیلههای نلین در راستای دستیاب به مدیری پایردار فرراهم مر کنرد
(مرادی .)91 ،0161،بنابراین ،ضرورت دارد دانشرگاهیان برا م راهیم و ملزومرات دانرش
شهروندی و اجتمای  ،ترویج یلم و دانش ،یادگیری و نلآوری باز و اجتمای آشنا شرلند.
بدینمنظلر ،مشارک دانشگاهیان در فعایی های ترویج کشاورزی و منابط طبیع بر پایره
همکاری نهادمنرد دانشرگاهها برا سرازمانها و ادارات جهراد کشراورزی ،منرابط طبیعر و
آبخیزداری در سطلح مختل ستادی و ص

نیازمند تشلیم و تقلی اس .

برای تحقم مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه ،تحلل در ابعاد مختل فعایی دانشگاه
(آملزشر  ،ترویجر  ،پژوهش ر و فنرراوری ،کررارآفرین و تلسررعهای) بررا در پرریش گرررفتن
سازوکارهای مقتض ضروری اسر (رجبیران غریرب ،محمردزاده و شرری زاده،0166 ،
 .)011در بعد آملز  ،تلسعه برنامههای آملزش و درس مبتن بر شرناخ برازار کرار و
انتظارات واقع جامعه ،بهرهگیری از ورفیر بهرهبررداران و فعرا ن بخرش کشراورزی در
طراح و اجرای برنامههای آملزش  ،رصد مرنظم اشرتغال دانشآملختگران و برازنگری در
برنامههای آملزش و درس بر اسراس نترایج حاصرل و گذرانردن کرارآملزی و کرارورزی
دانشگاهیان در محیبهای کاری و زندگ واقع م تلاند ملرد تلجه قرار گیرد .یک دیگرر
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از ابعاد کارکردی مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه ،ترویج دانشگاه اس کره از طریرم
سازوکارهای همانند ارائه آملز های ترویج به گروههرای هردف ،سرامانده جنبشهرای
رسانهای و اجتمای با هدف آگاهسازی یملم  ،شناسای  ،ایتبارسرنج  ،مستندسرازی و
بهرهگیری از دانش بلم و محل در برنامههای آملزش رترویجر  ،روشرنگری مرداوم در
ملرد مسائل و ملضلیات روز جامعه با بهرهگیری از رسانههای اجتمای با ن رلذ و اجررای
تحقیقات مشارکت میدان با حضلر نمایندگان بهرهبرداران محقرم خلاهرد شرد .در حرلزه
پژوهش و فناوری ،سازوکارهای همانند طراح پژوهشهای تحقیقات مبتن بر نیازهرا و
اویلی های گروههای بهرهبردار نهرای  ،پررداز  ،انتقرال و حمایر از کراربرد یافترههای
تحقیقات و فناوری به بهرهبرداران ،ارائه خدمات فن و آزمایشرگاه یلمر بره گروههرای
هدف منتخرب ،مشرارک در طرحهرای تحقیقرات راهبرردی در سرطلح اسرتان  ،ملر و
منطقهای و مشارک در تجاریسازی مقتض یافتههای تحقیقات دانشرگاه م تلانرد بره
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تحقم مسولیی پذیری اجتمرای کمرک کنرد .در زمینره کرارآفرین  ،حمایر آملزشر و
مشاورهای از کارآفرینان و فعا ن کسبوکار ،حمای از ابتکارات کرارآفرین اجتمرای در
سطح جامعره ،شناسرای و سررمایهگذاری مشرترک در فرصر های کسربوکار در قایرب
کسبوکارهای دانشگاه و برگزاری رویدادهای کارآفرین و استارتآپ بهمنظلر زایرش و
برآیش کسبوکارهای نلپا و جامعهمحلر برای گروههای هدف م تلاند کارساز واقط شرلد.
سرانجام ،برای تحقم مشارک دانشگاه در تلسعه محل  ،سازوکارهای همانند مشارک در
طراح و تلسعه و پایش پرورههای تلسعه ،مشارک مؤثر در مدیری بحرانهای اجتمای
و زیس محیط جامعه ،مشارک در مجرامط تصرمیمگیری و سیاسر گذاری در سرطلح
مختل  ،و سامانده مجامط و فرایندهای گ

وگل و تعامل بینبخش برای تقلی جامعه

مدن درخلر تلجه اس .
در راسررتای تحقررم مسررولیی پذیری اجتمررای دانشررگاه پیشررنهاد م ر شررلد بررا درک
پیشرانهای کلیدی درون و بیرون (شامل :تغییر سازنده سیاس های دویر و حاکمیر
در حلزه آملز یای  ،تمایل کامل دانشگاهیان بره جهر گیری اجتمرای در حرلزههرای
اصل فعایی های دانشگاه  ،تغییر سازنده رویکردهای تلسعه حرفهای بره سم وسرلی

یادگیری تجرب جامعهمحلر ،تحقم همکاری شبکهای دانشگاه با دوی و جامعه در قایب
شارشلبهای نظیر زیس بلم نلآوری و کارآفرین و تل یم کامل دانش بلم در کنار دانش
رسم آ کادمیک) نسب به تعریر ارز هرای مسرولیی پذیری اجتمرای دانشرگاه و
م هلم سازی آنها از یک سل و تعری راهبردها و استقرار سازوکارهای ارتباب مؤثر دانشرگاه
و جامعه از سلی دیگر اقدام شلد.
 .7سپاسگزاری

این پژوهش با حمای مای دانشگاه یللم کشاورزی و منابط طبیع خلزستان انجرام شرده
اس که بدینوسیله از حمای و پشتیبان آن دانشگاه تشکر و قدردان م شلد.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

39
مسئولیتپذیری اجتماعی
در آموزش عالی ...

منابع
ابیل  ،خدایار؛ نادری ،ابلایقاسم؛ و اثرزاده ،رضا ( .)0160بررس رابطه آملز ضرمن خردم برا مردیری
دانش و ارائه راهکار جه بهبلد آن؛ مطایعه ملردی ،شرک ن فالت قراره ایرران) .فصللاامه ملریتی
ماابع انسانی در صاع نف .006-812 ،)88(9 ،
اصغری ،سعید؛ اکبرپلر شیرازی ،محسن ( .)0160ارائه سناریلهای آینده آملز یرای کشرلر برا اسرت اده از
رو نقشه شناخت فازی .فصلاامه پژوهش و بتنامهریزی در آموزش عالی.0-89 ،)0(80 ،
انتظاری ،یعقلب ( .)0162ایزامات تلسعه کارآفرین دانشگاه بنیان در ایران ،فصلاامه پژوهش و بتنامهریزی در
آموزش عالی.0-85 ،)0(85 ،
بادسررار ،محمررد؛ رضررای  ،روحایرره؛ و صررالح مقرردم ،ن یسرره ( .)0161بررس ر تررأثیر هررل یرراط بررر
شایستگ های کارآفرینانه دانشرجلیان رشرتههای کشراورزی (مرلرد مطایعره :دانشرگاه زنجران) ،توسلعه
کارآفتیای.010-085 ،)0(0 ،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

30

دوره  ،31شماره 1
تابستان 3011
پیاپی 13

برادران حقیر ،مریم؛ نلرشاه  ،نسرین؛ و روشرن ،احمدرضرا ( .)0162م هرلم سرازی مسرولیی اجتمرای
دانشگاه در ایران ،فصلاامه پژوهش و بتنامه ریزی در آموزش عالی.0-89 ،)1(85 ،
تق زاده ،هلشنگ؛ ضیائ حاج پیریل ،مصط ( .)0160نقشه راه بایندهسازی در فرایندهای آملزش سیستم
های آملزش یای ؛ مطایعه ملردی .رهیافتی نو در مریتی آموزشی.0-80 ،)0(6 ،
جلانک ییاوی  ،ماندانا؛ ابیل  ،خدایار؛ پلرکریم  ،جلاد؛ و سرلطان یربشراه  ،سریدکامران ( .)0169ارائره
ایگلی تلسعه حرفهای مدیران گروههای آملز بایین  :ملرد دانشگاههای یللم پزشک دویت شهر تهران،
دوماهاامه علمی راهبتدهای آموزش در علوم پزشکی.818-802 ،)1(01 ،
خسرویپلر ،بهمن؛ ایروان  ،هلشنگ؛ حسین  ،سید محملد؛ ملحد محمردی ،حمیرد  .)0129شناسرای و
تحلیل مؤی ههای آملزش مؤثر بر تلانمندی کارآفرینانه دانشجلیان مراکز آملز یرای یلمر کراربردی
کشاورزی.مجله علوم کشاورزی ایتان.810-802 ،12 ،
خسرررویپررلر ،بهمررن؛ سررلیمانپلر ،محمدرضررا ( .)0161شناسررای یلامررل آملزش ر درمجتمررط آمررلز
جهادکشاورزی شهید کریم گرگان با تأکید برتلانمندی کارآفرینانه دانشرجلیان .عللوم تلتویو و آملوزش
کشاورزی.26-011 ،)0(0 ،
دانشگاه تهران ( .)0169سومین بتنامه راهبتدی دانشلاا ترلتان .معاونر برنامرهریرزی و فنراوری اطالیرات
دانشررررررگاه تهررررررران ،اداره کررررررل برنامرررررره بلدجرررررره و تحررررررلل سررررررازمان  .برگرفترررررره از

ذاکرصایح  ،غالمرضا ( .)0161آملز یای در گذار از تلسرعه پایردار بره پسراپایداری ،مجملیره مقرا ت
دومین همایش آملز یای و تلسعه پایدار ،تهران :مؤسسه پژوهش و بتنامهریزی آموزشعالی.
رجبیان غریب ،فاطمه؛ محمدزاده ،سعید؛ و شری زاده ،محمدشری ( .)0166تدوین ایگلی پیلند دانشگاه و
جامعه مبتن بر رویکررد مسرولیی پذیری اجتمرای در آمرلز یرای کشراورزی .فصللاامه پلژوهش و
بتنامهریزی در آموزش عالی.25-000 ،)0(89 ،
رضاپلر ،حسین؛ و فتاحیران ،محمدحسرین ( .)0169آینرده انقرالب اسرالم و قردرت نررم آمرلز یرای .
مطالعات انقالب اسالمی.55-00 ،)06(00 ،
رهبر ،فرهاد؛ سی ایدین اصل ،امیریل ؛ شاهحسین  ،محمدیل ؛ نیازی ،ییس ( .)0160طراح مدی برای
سناریلنگاری بر اساس شناسای یلامل کلیدی و تجزیهوتحلیل فعل و ان عا ت بازیگران کلیدی .پژوهش
های مریتی عمومی.90-61 ،)16(00 ،
روحان آر ؛ و آجریل ،سعید ( .)0160آموزش نتمافزار
آیار پژوهی .تهران :آرنا.

 ،قابل استفاد در پتوژ های سااریونویسی-

زرافشان  ،کیلمرث؛ ص محمدی ،سمیره؛ و باران  ،شهرزاد ( .)0126ارائه راهبردهرای تردریس اثرربخش در
دورههای آملز کارآفرین دانشگاهها.در :اولین کافتانس بینالمللی مریتی و نوآوری ،شیراز ،ایران.
سلختانلل ،مجتب ( .)0165تحلیل اثر بخش نظام آملز یای کشاورزی بر پرور قابلی های کارآفرین
از دیدگاه دانشجلیان تحصیالت تکمیل کشاورزی (ملرد مطایعه :دانشگاه محقم اردبیلر  .راهبتدهلای
کارآفتیای در کشاورزی.10-01 ،)9(1 ،
شررافع  ،رضررا؛ و یزیررزی ،نعمر ایرره ( .)0168مطایعرره وضررعی مسررولیی پذیری اجتمررای سررازمان در
دانشگاهها و مراکز آملز یای غرب کشلر (طراح یک ایگلی ارزیاب ) .رفتلار سلازمانی در آملوزش و
پتورش.5-88 ،)8(0 ،
ش ای یامچلل ،طاهره ( .)0165شناسای وضعی ملجلد مسولیی اجتمای دانشگاه مبتن بر مدل وا یرس
(ملرد :دانشگاه ت هران) بر اساس دیدگاه ایضای هیو یلمر و ارائره راهکارجهر بهبرلد آن .پایلاننامله
کارشااسی ارشر رشته مریتی آموزشی دانشگاه تهران.
شلرای یای انقالب فرهنگ ( .)0126سند نقشه جامط یلم کشلر .برگرفته از
شلرای یای انقالب فرهنگ ( .)0168سند اسالم شدن دانشرگاهها مصرلبه در جلسره  015شرلرای یرای
انقالب فرهنگ و برر اسراس مصرلبه شرلرای اسرالم شردن دانشرگاهها و مراکرز آملزشر  .برگرفتره از

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

33
مسئولیتپذیری اجتماعی
در آموزش عالی ...

یبدی ،حمید؛ میرشاه جع ری ،سید ابراهیم؛ نیل  ،محمدرضرا؛ رجرای پرلر ،سرعید ( .)0169تبیرین برنامره
درس آینده در راستای تحقم ششم اندازها و رسای های آملز یای ایران در افرم  .0010دو فصرلنامه
مطایعات برنامه درس آملز یای .56-22 ،)09(2 ،
یلیزاده ،ندا؛ صدیق  ،حسرن؛ پزشرک راد ،غالمرضرا؛ فراسرتخلاه ،مقصرلد ( .)0161تحلیرل سرازوکارهای
تحللآفرین در نظام آملز یای کشاورزی ایران .مجله تحقیقات اقتصلاد و توسلعه.01-51 ،)0(02 ،
غیاث  ،یبدایرحیم ( .)0160بررس رابطه سبک های حل مسروله و تمایرل بره کرارآفرین دانشرجلیان (مرلرد
مطایعه :دانشجلیان کشاورزی و منابط طبیعر دانشرگاه زابرل) .نشلتیه توسلعه کلارآفتیای-052 ،)0(2 ،
.016
فتحایله  ،احمد؛ یمن  ،محمد؛ صباغیان ،زهرا؛ فراستخلاه ،مقصلد؛ و قاضر طباطبرای  ،محمرد (.)0160
تحلیل محتلای برنامههای تلسعه آملز یای با تمرکز بر تغییرات سراختاری و کرارکردی اسرتقالل نظرام
دانشگاه  .سیاس علم و فااوری.80-05 ،)0(0 ،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

33

دوره  ،31شماره 1
تابستان 3011
پیاپی 13

فراستخلاه ،مقصلد ( .)0168شارشلب م هلم برای برنامه ریزی مبتن بر آینده اندیش در دانشگاه ،فصلاامه
پژوهش و بتنامهریزی در آموزش عالی.0-80 ،)1(06 ،
فراستخلاه ،مقصلد ( .)0169گاه و ب گاه دانشگاه در ایران :مباحث نل و انتقادی در براب دانشرگاه پژوهر ،
مطایعات یلم و آملز یای  .ترتان ،انتشارات آگاه.
فراستخلاه ،مقصلد ( .)0160دانشاا و آموزش عالی :ماظتهای جرانی و مسئلههای ایتانی .تهران :نشر ن .
فریدون  ،سمیه ( .)0169گستر کم آملز یای با تأکید بر پیامردهای اجتمرای ؛ نظریرهای داده بنیراد.
فصلاامه پژوهش و بتنامهریزی در آموزش عالی.96-69 ،)0(81 ،
قاسم  ،جلاد؛ حسین  ،سیدمحملد؛ و حجازی ،یلسر ( .)0122تحلیرل شرایشهرای پریشروی خردمات
برونرسان دانشگاه از دیدگاه ایضای هیأت یلم دانشکدههای کشاورزی ایران .تحقیقلات اقتصلاد و
توسعه کشاورزی ایتان.016-050 ،)0(01 ،
قل فر ،احسان؛ مرادی ک راج ،مصط ؛ و رضرلان ر ،احمرد ( .)0160متغیرهرای سرازمان مرؤثر برر بهبرلد
وضعی تعامل دانشکده های کشاورزی ایران در شرارشلب م هرلم سرالم سرازمان (مرلرد مطایعره:
دانشگاههای تهران ،زنجان و اردبیل) .تحقیقات اقتصاد و توسلعه کشلاورزی ایرران.025-065 ،)0(09 ،
کریم  ،وحید؛ و زمان  ،غالمحسین ( .)0160انگیزه دانشآملختگان کشاورزی دانشگاه شیراز برای خردم
در منررراطم روسرررتای  .فصللللاامه پلللژوهش ملللریتی آملللوزش کشلللاورزی.00-55 ،11 ،

مررادی ،محمررلد ( .)0161کررارکرد تل یررم دانررش بررلم و نررلین و نقررش آن در تلسررعه روسررتای  .پللژوهش و
بتنامهریزی روستایی.50-98 ،0 ،
مرکز پژوهشهای مجلس ( .)0128ششمانداز جمهلری اسالم ایران در افم  0010هجری شمس  ،ابالغ
مقام معظم رهبری .برگرفته از
مطلب کربکندی ،مصط ؛ گلدرزی ،غالمرضا؛ و یبدایرحیم ،پدرام ( .)0169روندهای تأثیرگرذار برر آینرده
دانشگاه امام صادق .انریشه مریتی راهبتدی.000-002 ،)8(00 ،
منتظر ،غالم ؛ و فالحت  ،نگار ( .)0160سناریلنگاری آینده آملز یای ایران و کارکرد فناوری اطالیات در
آن .سیاس علم و فااوری.00-90 ،)0(2 ،
ملسلی ،میرنج ؛ و کهک  ،فاطمه سادات ( .)0169آیالر پژوهلی در آملایش سلتزمین گنالاهی بله کلاربتد
نتمافزارهای میکمک و سااریوویزارد .ارومیه :دانشگاه ارومیه.
مینل ،فرزین؛ شراوردی ،طهمینره؛ شاووشر  ،سریدکاوم ( .)0169ارائره شرارشلب فراینردی شناسرای یردم
قطعی ها و پیشرانها (ملرد مطایعه :ن و گاز) .فصلاامه آیار پژوهی مریتی .55-96 ،)1(82 ،
یاورزاده ،محمدرضا؛ و آذری یکترا ،فرزانره ( .)0161سرناریلنگاری روشر بررای پشرتیبان از برنامره ریرزی
استراتژیک در شرایب یدم قطعی  ،سومین همایش ملی آیار پژوهی 6 ،بهمن  ،0161تهران.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

33
مسئولیتپذیری اجتماعی
در آموزش عالی ...

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

33

دوره  ،31شماره 1
تابستان 3011
پیاپی 13

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

30
مسئولیتپذیری اجتماعی
در آموزش عالی ...

