
 و پیامدهای اقتصاد مقاومتی  الزامات، تبیین راهبردها
 یوزش عالآمدر نظام 

 حسن دولتی
 مطلبی ابوطالب

 چکیده
الزامات و پیامدهای اقتصاد مقاومتی در نظام آموزش عالی با ، تبیین راهبردها هدف از پژوهش حاضر

نفر  51با  افتهیساختار مهیمصاحبه نها روش آمیخته اکتشافی بود. در بخش کیفی روش گردآوری داده

با تخصص اقتصاد و آگاه از نظام آموزش  5961زندران در خرداد های مای دانشگاهعلمئتیه اعضایاز 

پژوهش و ، های آموزشو شاخص هامؤلفهگیری گلوله برفی انتخاب شدند. عالی بود که با روش نمونه

نظام کارای نوآوری و ، توسعه منابع انسانی، فرهنگ اقتصادی در جامعه، سازی برای راهبردهاگفتمان

وری ارتباطی و نظام کارای تسهیالت انگیزشی برای الزامات و بهره، عاتیزیرساخت اطال، اختراع

با روش تحلیل محتوا شناسایی شد.  یاقتصاد مقاومتپیامدهای  برای وحدت و همبستگی ملی، سازمانی

 یسازوکارهاهدف کاربردی و با روش توصیفی همبستگی بود که پس از ترکیب  ازنظربخش کمی 

، های راهبردهاسه پرسشنامه جهت سنجش روابط حوزه، هاو مصاحبه حاصل از ادبیات پژوهش

الزامات و پیامدهای اقتصاد مقاومتی طراحی گردید. جامعه آماری شامل اساتید مدعو و سازمانی 

نفر نمونه انتخاب شد نتایج حاصل از  516بود که با روش مورگان  5961دانشگاه علوم دریایی در 

تأثیر دارد و همچنین  یاقتصاد مقاومتبر الزامات  یاقتصاد مقاومتدهای نشان داد که راهبرپژوهش 

 است. یرگذارتأث اقتصاد مقاومتینیز بر تحقق پیامدهای  یاقتصاد مقاومتالزامات 

 نظام آموزش عالی، اقتصاد مقاومتیپیامدهای ، اقتصاد مقاومتیالزامات  های کلیدی:اژهو

 

                                                                                                                                        

 یسنده مسئول( نوره(، نوشهر، ایران. )) ینیخمدانشكده مدیریت دانشگاه علوم دریایی امام  استادیار
drdolati_uek@yahoo.com 

 ره(، نوشهر، ایران.) ینیخمامام  دانشگاه علوم دریایی استادیار 
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 مقدمه
های رواج فنّاوری، عوامل محیطی نامطمئن، نده از رقابتآک، آینده جهان در هزاره سوم

انداخته و انواع مختلف نا  وحشتناکی بر جوامع بشری چنگ صورتبهبرتر بوده که 
، دانش بر مبتنی توسعه به (. دستیابی5985، ها را شکل داده است )معموریاطمینانی
 سطوح با آن متقابل مالتتعا و سطوح ملی در یافتهسازمان و هدفمند هایتالش مستلزم

 کنند حداکثری مشارکت نهادهای جوامع و هابخش تمامی آن در که است المللیبین
ها نیز در دنیای متغیر امروز با توجه به تغییر (. سازمان5969، محسنی سادات و نعمتی)

به اجازه مدیریت ، ایجادشدهها و رقبای فناوری توانایی، هاو تحوالتی که در اثر مهارت
( و مجبور به 7159، 1موسشولدر و فیلد، آرمناکیس، شکل سنتی را ندارند )کارتر

 هستندسازگاری با محیط در حال تغییر  منظوربهها ها و طرحجستجوی بهترین شیوه
ها عدم اطمینانی گونهاین گیریشکل(. علت 7159، 2نورمن و کارناسیوس، براون، آلن)

ناشی از شکاف علمی و اقتصادی کشور ایران از  رشدهذکدر کشور ما عالوه بر موارد 
 که داشت هراس توانواقعیت تلخ نمی این بازگفتن از کهطوریبهدنیای پیشرفته است 

 است. تولیدات روز دانش به متکی علمی و ریشه یک فاقد ما بازار تجارت و، صنعت

 حالیاین در  و ؛آیندنمی ربازا به و شده هاکتابخانه قفسه در عمده طوربه در ایران علمی
 حجم به متکی کشورها نظامی و سیاسی، قدرت اقتصادی، امروز دنیای در که است

(. به اعتقاد بسیاری از 5986، )حسینقلی پور و همکاران هاستآن علمی تولیدات
 در اقتصادی فرهنگ تأثیر دنبال به ابتدا باید اقتصادی وضعیت اصالح برای اقتصاددانان

مستلزم ، های نوین مدیریتینیاز ورود به چنین عرصهپیش .(5965، ود )غالمیب جامعه
بهبود نقش و مهارت آنان و افزایش دانش عمومی آنان ، آموختگانتوسعه دید دانش

ها راهبردهای مقابله با بحران اقتصادی دغدغه اصلی شرکت اگرچه است. در این راستا
دانشگاهی در این خصوص  هایبحثعمده و تولیدکنندگان کاال و خدمات است ولی 

 چگونه (. اینکه5961، میرعمادی) شودگذرا و مقطعی انجام می صورتبهعمدتاً 

 تجهیز انسانی سرمایه اینکه و شوند؟می تجهیز آموزش طریق از، استعدادهای انسانی

 کشوری محسوب هر شناسیآینده برای مهم عالمتی شود؟می گرفته کار به چگونه، شده

                                                                                                                                        
1. Carter, Armenakis, Field & Mossholder 

2. Allen, Brown, Karanasios & Norman 
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 کهاین(. عالوه بر 5969، شده و نقش حائز اهمیتی در مدیریت اقتصادی دارد )نیلی
های کلی اقتصاد مقاومتی بر و همچنین سیاست 5515 اندازچشمیکی از اهداف سند 

مبنی بر تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی در  551اصل  5اساس بند 
( نیز العالیمدظلهی معظم کل قوا )فرمانده آموزشی است و های علمی ومحیط

و  آلودهخواب احیاناًهای اقتصاد مقاومتی با حرکت عادی و اجرای سیاست» فرمایند:می
همت و ، حرکت علمی، ریزینیست و نیازمند برنامه پذیرامکانبدون حساسیت 

به عبارتی اجرای راهبردهای اقتصاد مقاومتی مستلزم  و« مدیریت جهادی است.
 ریزی است.پژوهش و برنامه، آموزش

 پذیریبرگشت، پذیریترمیم، آوریتابهایی از قبیل مفهوم اقتصاد مقاومتی با واژه
( و در 5967، )سیف است آشفتگی و اختالل از پس، سیستم یک ارتجاعی( حالت)

 فشار یا تنش یک از پس سریع بازیابی و از بازگشت است عبارت آوریتاباصطالح 
( فنریّت اقتصادی را در مفهوم اقتصاد مقاومتی 7119) بریگاگلیو (.5969، سیفلو) است

 برای بهبودی اقتصاد توانایی برد؛ اولمی بکار مفهوم دو به معنی از عهده برآمدن به

 اثرات برابر در ایستادگی برای اقتصاد توانایی دوم و خارجی اقتصادی هایشوک از سریع

 مفهوم پویا با یا ایستا معنی به( فنریت اقتصادی 7115) رزاز دیدگاه  و ؛هااین شوک

 شوک یا و خطر برابر در شدن منعطف یا و جذب برای یک سیستم ظرفیت یا و توان

 را زمینه که است طرحی مقاومتی بر همین اساس اقتصاد .(5967، سیف) است پایدار

 ی اسالمی ایرانیالگو و اندازچشم بستر در درازمدت و مدتمیان هایریزیبرنامه برای

انقالب  بومی هایپتانسیل برای تحرک ساختن امکان فراهم با و ساخته هموار پیشرفت
 اسالمی اقتصاد و بومی چون اقتصاد هاییآرمان به دستیابی برای را راه، اسالمی

 بودن اجرا به ناظر، بودن عملیاتی، مقاومت چون عناصری اقتصاد مقاومتی در گشاید.می

 اگرچه .(5969، محمدی) هستند برخوردار ایاهمیت ویژه از بودن ازپتانسیل س و
 اقتصاد نیست؛ بلکه علم به محدود اما دارد سروکار اقتصادی مشکالت با اقتصاد مقاومتی

 مقاومتی اقتصاد، منظر از این اسالمی. مبانی از برگرفته و الگو جنس از است ایپدیده

، بنابراین ؛است آن از ایزیرمجموعه عنوانبه تصاداق و است اقتصاد از ترکالن ایمقوله
، نیست )سعیدی غایی هدف مثابۀبه اقتصاد به دنبال، خود پیشرفت مسیر در اسالمی نظام

، های در اختیار نظام آموزش عالیبر حسب مکانیسم، اقتصاد مقاومتی تحقق .(5961
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تصادی و فنی هر اق، منوط به طراحی یک نظام آموزشی متناسب با شرایط فرهنگی
ها و نگهداشت تا با ایجاد نوآوری در فرآیندها و دیدگاه کندکشور است که آن را قادر 

 کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد.، های گذشتهموفقیت
نهادی است که به شکل ارگانیک خود را  مثابهبهنقش دانشگاه در این راستا نخست 

در وهله دوم زمانی است که دانشگاه خود  و ؛کندمیهای متعدد تنظیم از درون با بخش
، زادهشریف) کندرا برای برآوردن نیازهای جامعه و در خدمت آن بودن تنظیم می

یکی از پایدارترین نهادها باید از عهده یک  عنوانبه اکنونهمها باید دانشگاه .(5961
از: شرایط جدید  است ارتعبآزمون جدید و پیچیده برآیند. این آزمون جدید و پیچیده 

و  .(5965، )حجازی و همکاران المللیبینملی و ، ایدر سطح منطقه وکارکسب
 کنار در دانش را که دهد ارائه جامعه به را التحصیالنیفارغ باید دانشگاه دیگرعبارتبه

 .(5969، آفرینند )اللهیاریمی کار، نوآوری با و گرفته خدمت به کاربردی هایپژوهش
 به توجه با اینکه نخست است: عامل تأثیرگذار مستلزم چهار شدن این امر مهم حققم

 بررسی نباید برای و است رشد حال در شدتبه نیز عالی آموزش، رشد به جامعه رو نیاز

 با، هادانشگاه اختیارات حدود اینکه شود. دوم اکتفا گذشته اطالعات به صرفاً، آن آینده

دلیل  به اینکه سوم است. افزایش حال در، خصوصی شکنندگان بختأمین ورود
 هر متفاوت هایگیریجهت دنیا و مختلف نقاط در عالی آموزش هاینظام هایتفاوت

 سریع توسعه سرانجام و است مواجه جدیدی هایبا نوآوری عالی آموزش نظام، یک

 نظام درآمد شافزای نیز و آموزشی هایدر پارادایم تغییر موجب اطالعاتی هایفناوری

 مقابل ( در7113) باومنزیگموند  .(5965، فالحتی، منتظر) شدعالی خواهد  آموزش

 جهان را فعلی شرایط، نهاده نام« تجددگرایی جامد»را  آن که جهان پیشین شرایط

بدین ترتیب انجام اصالح و  .(5965، امیری و آراسته) نامیده است« تجددگرایی سیال»
ها و مؤسسات آموزش عالی یک امری دانشگاه مدیریتیهای نظام تغییر در ابعاد مختلف

 مدیریتیهای مختلف های علمی در زمینهضروری است که جراحی آن مستلزم پژوهش
مدیریت فضاهای آموزشی و مدیریت ، مدیریت منابع انسانی، اعم از مدیریت آموزشی

ان را فراهم هایی این امکراهبردی است. شناخت علمی حاصل از چنین پژوهش
و  اثربخشینوین در جهت  سازوکارهای، گیری از نتایج به دست آمدهآورد تا با بهرهمی

های این نظام با کارآمدسازی نظام آموزش عالی به کار گرفت و با همسو کردن فعالیت
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های تأمین نیروی انسانی متخصص تغییرات محیطی و تولید علم و فناوری جدید زمینه
 .(5983، حیدری و زادهابراهیم) ه را فراهم کردجامع موردنیاز

اقتصاد کشورها  هرازگاهیبا توجه به تغییر و تحوالت موجود در عرصه جهانی که 
، مبتنی بر اقتصاد مقاومتی آموزش عالی نظام کندرا متزلزل کرده و با بحران روبرو می

 فرایندهای، سانیان سرمایه، سازمانی ساختار ازنظر که است هایینیازمند دانشگاه

های نظام مقید به آرمان، پویا، افراد تاب آور تحقق ساززمینه غیره و پژوهشی و آموزشی
است؛ تا بتوانند ضمن فراهم نمودن زمینه رشد و  بنیاندانشمتخصص و ، اسالمی

. کنندجلوگیری  آینده درهای اقتصادی آمدن بحران به وجودتوسعه اقتصادی از 
 عناصر این بررسی ای بررسی کارآمدسازی نظام آموزش عالی تنهااست بر ذکرشایان

توجه  نیز این عناصر بین ارتباط نحوه و کیفیت به باید بلکه، نیست کافی مجزا صورتبه
است تا نسبت به شناسایی الزامات و  کردهدر این پژوهش نگارنده تالش  شود.

در این  هاآنو بررسی روابط  راهبردهای اقتصاد مقاومتی مرتبط با نظام آموزش عالی
 .کندمقاله اقدام 

یک  اوالً»الزامات اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبر معظم انقالب عبارت است از 
اما منحصر به کشور ما نیست؛ دوم این  کشور ما استالگوی علمی متناسب با نیازهای 

؛ با راستگبرونجوشد اما های کشور میزا است یعنی از دل ظرفیتاقتصاد درون
؛ سوم مردم بنیاد است؛ یعنی بر محور گرا نیستدروناما ، اقتصادهای جهانی تعامل دارد

حضور مردم تحقق ، سرمایه مردم، اراده مردم با مردمی است؛ اقتصاد، دولت نیست
هدایت و کمک را دارد؛ ، سازیظرفیت، سازیزمینه، ریزییابد دولت مسئولیت برنامهمی

منحصر به دانشمندان نبوده ) یعلمهای است یعنی از پیشرفت یانبنشدانچهارم اقتصاد 
کند پنجم کارگران( استفاده می هایمهارتصنعتگران و  هایمهارتو از تجارب و 

عدالت اجتماعی در جامعه یکی ، عدالت محور است بنابراین شاخص عدالت اقتصادی
، یسازمقاوممقاومتی یعنی های مهم در اقتصاد مقاومتی است؛ ششم اقتصاد از شاخص

چه در شرایط ، اقتصادی چه در شرایط تحریم چنیناینهای اقتصاد؛ محکم سازی پایه
 هایپژوهش( در 5/15/5969) .«کندیمغیر تحریم بارور خواهد بود و به مردم کمک 

، مردمی کردن اقتصاد، اقتصاد مقاومتی مرتبط با آموزش عالی هایمؤلفهدیگری 
و  یآورفن سازییبوم، کارآفرینی جامع، اصالح سبک معیشت، کردن اقتصاد یانبندانش
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، )عزتی، تولید علم، تولید داخلی ( حمایت از5965، فدایی و وری )واعظیافزایش بهره
اصالح الگوی ، محوریمردم، رویکرد جهادی( 5965، اصغری هرندی و انوری، احمدی
 یانبندانش( اقتصاد 5969، حقکشمیری  و صادق برادران) یمحوردانش، مصرف

ها ( تشکیل تیم یا کمیته جنگ استراتژی در سازمان5969، ارسالن بد و )بشارت
به  یناامنتاریخی و جغرافیایی جهت تبدیل ، ایدئولوژیک، متناسب با دورنمای فلسفی

تعامل به  یلهوسبهگیری نگرانی و نگرانی به شجاعت و همچنین تبدیل تصمیم
 ( عنوان5965، نجاتی گیالنی) مدتکوتاهریع بر اساس برنامه و اهداف گیری ستصمیم

 برای الگویی ارائه»ای تحت عنوان ( در مقاله5988) یانتظاراند همچنین کرده
نشان داد « اشتغال نظام در دانش بر مبتنی تحوالت با عالی آموزش نظام سازیهماهنگ

های دانش در وری و گسترش فعالیترشد بهره، که بر پایه اهداف جزئی رشد اقتصادی
 آموختگاندانشتوان تحوالت مبتنی بر دانش و حداقل نیاز کشور به می، نظام اشتغال

های آموزش عالی را تعیین و بر اساس آن اهداف جزئی پذیرش دانشجو در دانشگاه
های آموزشی جدید به توسعه اقتصادی دولتی را مشخص ساخت و با تدوین برنامه

ای ( در مقاله5985قارون )رد و هدایتگر توسعه مبتنی بر دانش در کشور بود. کمک ک
اگر دولت با استفاده از نشان داد « آموزش عالی و اشتغال، دولت»تحت عنوان 

نقش خود ، مدآمناسب حمایتی و ابزارهای کار هایروش های کالن اقتصادی وسیاست
به ، های یادگیریی در ایجاد ظرفیتنظام آموزش عالی نقش اساس، را درست ایفا کند

برقراری نظام نظارت و ، شدن اقتصاد دارد. در ورای این اقدامات مداردانشسمت 
از  هاآن یرتأثشرفت و پیو سنجش عملکرد میزان  اتخاذشدههای ارزیابی برای سیاست

وزش آم»ای با عنوان های خود در مقاله( نیز در یافته7151) 1. ماریاناضروریات است
 درگروعامل رشد اقتصادی کشورها  ترینمهمنشان داد که  «رشد اقتصادی کنندهیینتع

توجه به آموزش عالی است و رابطه معناداری بین آموزش عالی و رشد اقتصادی وجود 
سیاست آموزشی در توسعه  تأثیر»ای تحت عنوان ( در مقاله7155) 2دارد. دامسیوونس

فاه اجتماعی و رشد آینده بستگی به تمرکز دانش در نشان داد که ر« اقتصادی کشور
با  سرانجام وی ها نیز به کیفیت آموزش نیاز دارند.صنعت و خدمات است. بیشتر شغل

                                                                                                                                        
1. Mariana 

2. Dumciuviene 
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یکی از عوامل تولید نشان داد که افراد از طریق دانش  عنوانبهتحلیل سرمایه انسانی 
دیگری که از آموزش  کنند و موضوعات مهمبه افزایش تولید کمک می شدهآوریجمع
تولید است و  دهندهافزایشفناوری و کلیه عوامل ، پذیرند شامل پژوهشمی تأثیرعالی 

 1مالدوناندو های آموزشی اروپا با رشد اقتصادی رابطه مثبت و مستقیم دارد.سیاست
های رهبری در بحران هایمهارت»خود تحت عنوان  هایپژوهش( در نتایج 7155)

 2و گل های کایتازعامل را هوش فرهنگی معرفی نمود. یافته ترینهمم« المللیبین
به بحران اقتصادی و تجربه  کنندگانمصرفواکنش »ای تحت عنوان ( در مقاله7155)

کاهش  -9دولت  -NGO 7 غیردولتیهای سازمان -5حاکی از فعالیت « بازاریابان
 ،تغییر نوع درآمد بود. پال -1 گیری از راهبردهای سایر کشورهابهره -5انتظارت مردم 

های ای با هدف چگونگی مقابله با بحران( در مقاله7159) 3ماتیال و تورستنسون
ها و پویایی سازمان، ها و منابعها نشان دادند که داراییالمللی در سازماناقتصادی بین

 4آفونز .کندوم المللی مقاهای بینها را در برابر بحرانتواند سازمانفرهنگ و رهبری می
انطباق آموزش دانشگاه با  وتحلیلتجزیه( در پژوهشی با هدف 7157و همکاران )

 عنوانبههای بازار کار در منطقه مادرید با هدف همکاری دانشگاه و صنعت خواسته
 صورتبه وپرورشآموزشای برای پرورش اشتغال با روش کیفی نشان داد که وسیله

نیازهای صنعت دارد و مشارکت متخصصان صنعت در  تری بهعملی تمایل نزدیک
را بر مکانیزم استخدام و  تأثیربیشترین  کارآموزیهای کارشناسی ارشد و دوره

ای با هدف ارائه در مقاله نیز( 7155) 5و دومان آتس، گذارد. ویلدانمی زاییاشتغال
مسئولیت اجتماعی  ابتدا، های اقتصادیابزاری برای مقابله با بحران عنوانبهمدلی 

 تغییر، المللی اقتصادتوسعه بین درنهایتیک بعد کلی معرفی و  عنوانبهشرکت را 
عوامل مقابله با بحران اقتصادی در  ترینمهمتقاضا برای صنایع متنوع را ، اجتماعی

 به پژوهشگرامری که در این پژوهش  شدهعنوانبا عنایت به موارد . نمود ترکیه معرفی
 ست در ادامه بیان شده است:آن ا دنبال

                                                                                                                                        
1. Maldonado 

2. Kaytaz & Gul 

3. Pal, Torstensson & Mattila 

4. Afonso 

5. Vildan, AteS & Dumanb 
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اقتصاد مقاومتی در نظام  راهبردها و پیامدهای، های الزاماتها و شاخصمؤلفه-5
 آموزش عالی کدام است؟

چه ارتباطی بین راهبردهای نظام آموزش عالی و الزامات اقتصاد مقاومتی و پیامدها  -7
 طراحی گردید. 5این اساس مدل مفهومی شکل  بر وجود دارد؟

 

 پژوهشمدل مفهومی  .1شکل 

 روش
های کیفی آوری اطالعات بر اساس آمیخته اکتشافی بود که در آن ابتدا دادهروش جمع

بنابراین هدف اول بخش کیفی این  ؛شودهای کمی گردآوری و تحلیل میو سپس داده
مقاومتی بود. روش اقتصاد  پژوهش شناسایی راهبردها و الزامات و پیامدهای

است  ساختاریافتهها مصاحبه نیمه گلوله برفی و ابزار گردآوری داده، در آن گیرینمونه
های مستقر در دانشگاه علمیهیئت اعضای) دانشگاهی خبرگان از یانفره ده گروه که با

خرداد  سال در 71تا  51استان مازندران( با تخصص اقتصاد و با سابقه کار آموزشی 
است که از مصاحبه ششم به بعد تکرار در اطالعات دریافتی مشاهده شده است؛  5961

 5، اما برای اطمینان تا مصاحبه دهم ادامه یافت از بین اساتید دو نفر در مرتبه استادی
ها با استفاده نفر مربی بود. روش تحلیل داده 7نفر استادیار و  5نفر در رتبه دانشیاری و 

کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی( ، کدگذاری بازمرحله )ه از تحلیل محتوا طی س
ها ابتدا در مرحله کدگذاری محوری داده، . برای حصول اطمینان از روایی پژوهشاست

توسط پنج نفر  آماده گردید سپس کنندگانمشارکتها با و همچنین تحلیل و تفسیر داده
شاخص  96ها تعداد مصاحبه قرار گرفت. در تحلیل تأییداز اساتید مدیریت مورد 

 91 درنهایتاستخراج گردید بعد از حذف کدهای تکراری و ادغام موارد مشابه 
کد  51کد برای اقتصاد مقاومتی و  99کد برای راهبردها و  77 کهشاخص احصاء شد 

H2 

3H 

H1  راهبردهای نظام

 آموزش عالی

 الزامات اقتصاد مقاومتی پیامدها
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، برای راهبردها سازی گفتمانپژوهش و ، آموزش هایمؤلفهبرای پیامدها و همچنین 
، نظام کارای نوآوری و اختراع، توسعه منابع انسانی، ر جامعهفرهنگ اقتصادی د

ارتباطی و نظام کارای تسهیالت انگیزشی برای الزامات و ، زیرساخت اطالعاتی
به شرح  اقتصاد مقاومتیپیامدهای  برای وحدت و همبستگی ملی، وری سازمانیبهره

 منظور گردید. 5جدول 

 ر آموزش عالی جهت تحقق اقتصاد مقاومتید شدهشناساییمحورها و ابعاد  .1جدول 

 مؤلفه محور

 راهبردها

 آموزش

 پژوهش

 سازی گفتمان

 الزامات اقتصاد مقاومتی

 های اطالعاتی و ارتباطیزیرساخت

 نظام کارای نوآوری و مالکیت معنوی

 فرهنگ اقتصادی در جامعه

 آموزش و توسعه منابع انسانی

 شینظام کارای تسهیالت انگیز

 پیامدها
 سازمانی وریبهره

 وحدت و همبستگی ملی

 -هدف کاربردی و بر مبنای روش توصیفی همبستگی ازنظربخش کمی پژوهش 
ساخته در  پژوهشگر نامهپرسشها شامل سه داده آوریجمعپیمایشی است. ابزار 

تباط و بررسی نحوه ار منظوربهالزامات و پیامدهای اقتصاد مقاومتی ، خصوص راهبردها
ها و الزامات و پیامدهای اقتصاد مقاومتی بود که مؤلفه، میزان تأثیر متغیرهای راهبردها

های آن در بخش کیفی شناسایی شده بود. جامعه آماری اساتید مدعو و شاخص
با استفاده از جدول مورگان تعداد  دانشگاه علوم دریایی بود که حجم نمونه سازمانی

افت آزمودنی حجم نمونه با  از جلوگیری هت اطمینان بیشتر ونفر تعیین شد اما ج 511
، به دلیل مخدوش بودن درنهایتنفر تغییر یافت و  591 به افزایش ٪51سقف مجاز 

تقلیل یافت.  نفر 516نهایتاً تعداد پاسخگویان به  و نشد شناخته پرسشنامه معتبر 9 تعداد
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روش حداقل مربعات جزئی  از رگرسیون خطی تحلیل مسیر و هابرای تحلیل داده
 استفاده شد.
 7ها برابر جدول در تمام گویه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ نامهپرسشپایایی 

و صوری  که حاکی از مناسب بودن پایایی مدل است روایی محتوا است 3/1بیش از 
چنین در سطح وسیع قرار گرفت. هم نظرانصاحب تأییدمورد  نامهپرسشپیش از توزیع 

برابر  1/1های خود( بیش از )میزان همبستگی هر سازه با شاخص AVE مقدارباال بودن 
روش فورنل و  و ؛است در تمامی گویا بیانگر روایی همگرایی مناسب مدل 7جدول 

است. این مدل در صورتی  PLSالکر یکی از معیارهای سنجش روایی واگرا در 
 که ؛رج در قطر اصلی از مقادیر زیرین بیشتر باشدواگرایی قابل قبولی دارد که اعداد مند

ها از روایی واگرای قابل قبولی برخوردار نشان داد که سازه 9نتایج حاصله برابر جدول 
 هستند.

 نتایج معیار آلفای کرونباخ و معیار روایی همگرا .2جدول 

 متغیرهای مکنون
 ضریب پایایی

((Alpha>0.7 

 میانگین واریانس استخراجی
(AVE>0.5) 

69/1 راهبردها  95/1  

86/1 سازیگفتمان  96/1  

69/1 آموزش  18/1  

83/1 پژوهش  99/1  

61/1 اقتصاد مقاومتی  99/1  

81/1 های اطالعاتی و ارتباطیزیرساخت  19/1  

61/1 نظام کارای نوآوری و مالکیت معنوی  18/1  

61/1 فرهنگ اقتصادی در جامعه  93/1  

89/1 آموزش و توسعه منابع انسانی  83/1  

89/1 نظام کارای تسهیالت انگیزشی  95/1  

67/1 پیامدها  31/1  

86/1 سازمانی وریبهره  99/1  

86/1 وحدت و همبستگی ملی  31/1  
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 فورنل و الکر روش تفسیرمقایسه جذر  .3جدول  

 ها )روایی واگرا(هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه AVEمقایسه جذر 

 پیامدها تصاد مقاومتیاق راهبردها 

   81/1 راهبرد

  85/1 81/1 اقتصاد مقاومتی

 89/1 85/1 81/1 پیامد

 هایافته
درصد  9/13درصد زنان و  3/59جنسیت شامل  ازنظراطالعات توصیفی در بخش کمی 

 وسال  51-51درصد  5/98سال و  51-1درصد  7/91تجربه  ازنظرمردان بودند و 
رتبه  ازنظرسال تجربه کاری داشتند و  71درصد باالی  1/53و  71-59درصد  7/58

درصد  9/5درصد دانشیار و  9/53درصد استادیار و  1/99درصد مربی و  3/55 علمی
 گیریشکلترکیب مناسبی از نمونه آماری در  شودمیمشاهده  طورهماناستاد بودند. 

 اندنقش داشتهپژوهش نتایج 
های بعد از بررسی برازش مدل PLSدر روش ها مطابق با الگوریتم تحلیل داده

و مقدار  R2ضرایب  ازرسد. در این پژوهش گیری نوبت به برازش ساختاری میاندازه
2Q و پیامدهای اقتصاد  الزامات، برای سنجش مدل ساختاری متغیرهای راهبردها

زا بر وننشان دادن تأثیر یک متغیر بر منظوربهمعیاری  2Rمقاومتی استفاده شده است که 
. در این است آنمالک سنجش  93/1و  99/1، 56/1زاست و سه مقدار یک متغیر درون
آموزش و توسعه منابع  زایبرونمتغیر  غیرازبهبرای کلیه متغیرها  2Rپژوهش مقدار 
یک  بینیپیشبرای سنجش قدرت  2Qمحاسبه شده است. مقدار  93/1انسانی بیش از 

در این  استمقدار مالک  عنوانبه 91/1و  51/1، 71/1 زاست که سه مقدارسازه درون
بود. این امر داللت بر  91/1 برای کلیه متغیرها بیش از 2Qمقدار  1پژوهش برابر جدول 

 توان گفت که برازش مدلبنابراین می ؛ها را داردقوی مدل در خصوص سازه بینیپیش
 شود.می تأیید 5شکل  ساختاری
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شود این استفاده می فرمول زیر طبق GOF1 معیاراز  برای سنجش برازش کل مدل
آن  در که ؛های معادالت ساختاری استمعیار مربوط به بخش کلی مدل

های سازه R Squaresنیز مقادیر  نشانه میانگین مقادیر اشتراکی و  
 زای مدل است.درون

=GOF 

در این  GOF. مقدار است GOFمقادیر  عنوانبه 99/1و  71/1، 15/1سه مقدار 
بیشتر است  99/1بوده و از  مقدار   39/1 مقدار 9 جدولپژوهش برابر اطالعات 

 بنابراین مدل از برازش کلی قوی برخوردار است.

 

 مربوط به مدل GOF و 2Q معیارهای .4جدول 

 Q2 GOF متغیرهای مکنون
1-SSE/SSO Communality 2R 

13/1 سازی گفتمان  96/1  89/1  

19/1 آموزش  18/1  65/1  

16/1 پژوهش  99/1  65/1  

59/1 های اطالعاتی و ارتباطیزیرساخت  19/1  87/1  

96/1 نظام کارای نوآوری و مالکیت معنوی  18/1  98/1  

19/1 فرهنگ اقتصادی در جامعه  93/1  85/1  

15/1 آموزش و توسعه منابع انسانی  83/1  15/1  

53/1 نظام کارای تسهیالت انگیزشی  95/1  39/1  

18/1 سازمانی وریبهره  99/1  88/1  

16/1 وحدت و همبستگی ملی  31/1  33/1  

95/9 جمع کل  691/3  

93/1 میانگین  36/1  

 در دو قسمت انجام گرفت.پژوهش های آزمون فرضیه
 ها؛یک از فرضیه( هرt-values)مقادیر Zمعناداری  ضرایببررسی  (الف

                                                                                                                                        
1. goodness of fit 
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 دارمعنیپژوهش های دهد که آیا فرضیهضرایب معناداری مسیرهای مدل نشان می
و باالتر  11/1در سطح  69/5برای اعداد باالتر از  قبولقابلاست یا خیر؟ مالک اعتبار 

 .است 15/1در سطح  19/7از 
 ها؛فرضیهبار عاملی مربوط به مسیرهای هریک از  استانداردشدهضرایب  بررسی( ب

معناداری دو متغیر پنهان مشخص شد در این قسمت ، در بخش اول ازآنکهپس
 شود.شدت تأثیر متغیرها بر یکدیگر مشخص می

 است 9و  1های و جدول 9و  7های ها به شرح شکلدر این پژوهش نتایج فرضیه

 های فرعی تحقیقنتایج آزمون فرضیه .5جدول 

 فرعی هایفرضیه
 ضریب مسیر

(BETA) 

آماره 

 آزمون

انحراف معیار 

 استاندارد
 نتیجه

 آموزش
 

63/1 راهبردها  59/578  113/1  تأیید 

 پژوهش
 

61/1 راهبردها  66/551 116/1  تأیید 

 سازیگفتمان
 

65/1 راهبردها  89/18  151/1  دتأیی 

 فرهنگ اقتصاد در جامعه
 

67/1 اقتصاد مقاومتی  86/91  159/1  تأیید 

 توسعه منابع انسانی
 

39/1 اقتصاد مقاومتی  11/59 11/1  تأیید 

 نظام کارای نوآوری و اختراع
 

87/1 اقتصاد مقاومتی  85/77  193/1  تأیید 

 زیرساخت اطالعاتی و ارتباطی
 

61/1 اقتصاد مقاومتی  99/51 155/1  تأیید 

 نظام کارای تسهیالت انگیزشی
 

81/1 اقتصاد مقاومتی  86/91  177/1  تأیید 

 وری سازمانیبهره
 

85/551 65/1 امدهاپی  118/1  تأیید 

 وحدت و همبستگی ملی
 

79/59 88/1 پیامدها  156/1  تأیید 

 های اصلی تحقیقنتایج آزمون فرضیه .6جدول 

 اصلی هایفرضیه
 ضریب مسیر

(BETA) 

آماره 

 آزمون

انحراف معیار 

 استاندارد
 نتیجه

 راهبردها
 

 تأیید 159/1 589/31 869/1 اقتصاد مقاومتی الزامات

 اقتصاد مقاومتی الزامات
 

 تأیید 138/1 331/9 171/1 پیامدها

 راهبردها
 

 تأیید 139/1 577/1 931/1 پیامدها
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ها بیشتر از های آزمون در کلیه فرضیهرهدهد که آمانشان می 9و  1نتایج جدول  :تفسیر
شود. مقدار ضریب می تأیید ٪61در سطح اطمینان  هابنابراین کلیه فرضیه ؛است 69/5

که چه مقدار از تغییرات متغیر وابسته را متغیر مستقل تبیین  است اینمسیر نیز بیانگر 
 86توان گفت که یبا توجه به مقدار ضرایب مسیر م 3مثال در جدول  طوربهکند. می

های اقتصاد مقاومتی به درصد از تغییرات محقق شدن سیاست 93، درصد 17، درصد
دوم و سوم قابل تبیین است. همچنین نتایج فرضیه اول ، های اولفرضیهاز طریق ترتیب 

مستقیم بر تحقق پیامدهای اقتصاد  تأثیرکه راهبردها عالوه بر  است اینو سوم بیانگر 
است و  تأثیرگذارنیز بر تحقق پیامدهای اقتصاد مقاومتی  غیرمستقیم صورتبهمقاومتی 

درصد از پیامدهای اقتصاد  93راهبردهای نظام آموزش عالی به میزان  دیگرعبارتبه
درصد نیز نشان  17، درصد 86 ضریبکند از سوی دیگر دو مقاومتی را تبیین می

و از طریق متغیر  غیرمستقیم طوربهدهند که متغیر راهبردهای نظام آموزش عالی می
 ؛میانجی الزامات اقتصاد مقاومتی برای تحقق پیامدهای اقتصاد مقاومتی تأثیر جزئی دارد

 ازنظرها سازه هایمؤلفهدهد که کلیه های فرعی نیز نشان مینتایج تحلیل فرضیه و
های بیان کرد که شاخص چنیناینتوان می لذا است. تأییدمورد  نظرانصاحب

 درستیبهها تطابق قابل قبولی دارد و تمامی شاخصپژوهش با زیربنای  مورداستفاده
 اند.انتخاب شده

 

 هر یک از متغیرهای مدل ریتأثبررسی ضریب  .2 شکل
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 هر یک از متغیرهای مدل tبررسی مقدار آماره  .3 شکل

 گیرینتیجهبحث و 
عالی در جهت تحقق پیامدهای  نظام آموزش راهبردهایتبیین ، پژوهشهدف از این 

اخیر با  هایسالآمیخته اکتشافی انجام شد. در پژوهش اقتصاد مقاومتی بود که با روش 
سوی رهبر مبحث اقتصاد مقاومتی از ، های اقتصادی ناشی از تحریمتوجه به بحران

معظم انقالب مطرح گردید پژوهش حاضر پس از شناسایی الزامات و پیامدها و 
مرتبط با اقتصاد مقاومتی با روش کیفی با استفاده  نظام آموزش عالی راهبردهای

 نتایج پرداخت. هاآننسبت به بررسی روابط بین  نظرانصاحبات نخبگان و ازنظر
از راهبردهای آموزشی  است عبارتپژوهش نشان داد که راهبردهای نظام آموزش عالی 

دراگوز ، (7151ماریانا )، (5986و همکاران ) پور حسینقلی، تحقیقاتکه با نتایج 
( همخوانی داشت و 7118( و اولگا )7157ادریس )، (7155دامسیوونس )، (7151)

دراگوز ، (7151ماریانا )، (5965غالمی ) هایپژوهشراهبرد پژوهشی که با نتایج 
داشت و  همخوانی( 7118) اولگا( و 7157ادریس )، (7155دامسیوونس )، (7151)

فالحتی و همکاران ، (5965) اسدیپژوهش که با نتایج  سازی مانگفتهمچنین راهبرد 
و  زادهشریف، (5988غالمرضایی و همکاران )، (5965) همکارانعلی بیگی و ، (5965)

 ادریس، (7155دامسیوونس )، (7151دراگوز )، (7151ماریانا )، (5989همکاران )
های اقتصاد مقاومتی ؤلفهم و ؛( همخوانی داشت7118، ( و )اولگا7157) آفونز( 7157)
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نظام کارای نوآوری ، توسعه منابع انسانی، مشتمل بر اشاعه فرهنگ اقتصادی در جامعه
زیرساخت اطالعاتی و ارتباطی و نظام کارای تسهیالت انگیزشی است که با ، و اختراع

 عزتی، (5969) کشمیری، برداران صادق، (5965) فدایی، واعظی هایپژوهشنتایج 
، (5985) قارون، (7155) ویلدان، (5961) میرعماد( 5969) ارسالن، بشارت ( و5965)

همخوانی دارد و  (7155) مالدونا، (7155) دامسیونس، (7157) همکارانپال و 
تحقق اقتصاد مقاومتی  پیامدهای حاصل از اجرای راهبردهای نظام آموزش عالی و

با نتایج  که بود وری سازمانی و همچنین وحدت و همبستگی ملیشامل بهره
( و 5965) عزتی، (5969) کشمیری، برداران صادق، (5965) فدایی هایپژوهش
( همخوانی داشت است و نتایج 7157) همکارانپال و ، (5969) ارسالن، بشارت

بررسی نحوه ارتباط و میزان تأثیر متغیرهای راهبردهای نظام آموزش عالی جهت تحقق 
با نظام آموزش عالی حاکی از وجود رابطه قوی و مثبت  الزامات اقتصاد مقاومتی مرتبط

الزامات اقتصاد مقاومتی مرتبط با نظام آموزش  و راهبردهابود به این معنی که  هاآنبین 
اند و همچنین رابطه بسیار قوی بین الزامات و پیامدهای انتخاب شده درستیبهعالی 

قتصاد مقاومتی مرتبط با نظام الزامات ا کهدرصورتیاقتصاد مقاومتی وجود داشت. 
وحدت و همبستگی ملی را در  وری وتواند بهرهمهیا شود می درستیبهآموزش عالی 
های دیگر مقاله نشان داد که راهبردهای نظام آموزش عالی نیز . یافتهکندجامعه محقق 

است. ولی  تأثیرگذارمستقیم  صورتبه پیامدهای اقتصاد مقاومتی گیریشکلدر 
 از طریق الزامات اقتصاد مقاومتی بیشتر است. گذاریتأثیر

و  یافتگیتوسعهآموزش عالی نقش بسیار مهمی در  توان دریافت کهبنابراین می
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی داشته و با ایجاد مهارت و شناخت موجب ارتقاء کیفیت 

تقویت هویت تسهیل پیشرفت فناوری و نوآوری و ، وری نیروی کاربهره، سبک زندگی
 برقرار بلندمدتو رابطه عمیقی با رشد اقتصادی در  شده ملی و همبستگی در جامعه

که نظام آموزش  یابداقتصاد مقاومتی تنها زمانی تحقق می پیامدهای درواقع. کندمی
، هامتناسب با ایدئولوژی سازی گفتمانپژوهشی و ، عالی بتواند راهبردهای آموزشی

در این  که در کشور حاکم است و م و شرایط خاص و متفاوتیفرهنگ حاک، هاآرمان
 به اجرا گذارد.اشاره شد  هاآنبه پژوهش 
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هایی که در آن مکان، های سیاسیالزم به ذکر است این راهبردها متناسب با موقعیت
 ییرتغقابلجغرافیایی کشورها ، تاریخی، بحران اقتصادی محقق شده و دورنمای فلسفی

ها با عوامل و دلیل برخی از عوامل و عناصر احصاء شده از مصاحبهاست به همین 
 به دستهای اما بسیاری از شاخص، حاصل از ادبیات پژوهش مشابه بودند هایمؤلفه

توان با توجه به که علت را می قرار نگرفتند تأکیدآمده در ادبیات پژوهش مورد 
و متفاوت نظام آموزش عالی فرهنگ حاکم و شرایط خاص ، هاآرمان، هاایدئولوژی

ی فرآیندهای آموزشی و پژوهشی استانداردسازکشورمان توجیه کرد در همین راستا 
 حافظه رویکرد ها متناسب با پیامدها و اهداف کالن اقتصادی کشور؛ تغییردانشگاه

و کارآفرینی؛ بسترسازی  مهارت، تولید، کار فرهنگ به محوری آموزش محوری و
 شود.و ارتباط با صنعت در دانشگاه پیشنهاد می انیبندانشاقتصاد 

 منابع
نظام آموزش عالی با تحوالت  سازیهماهنگالگویی برای  ارائه (.5988) .عقوبی، انتظاری

و فرهنگی  اجتماعی، برنامه پنجم توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش در نظام اشتغال؛
 .73-5 ،19، در آموزش عالیریزی فصلنامه پژوهش و برنامه .جمهوری اسالمی ایران

 ،نشاء علم. ها در آموزش توسعه پایداردانشگاهنقش  (.5965.)لهاما، امیری میدرضا وآراسته. ح
7(7،) 78-99. 
بینی کارآفرینی بررسی نقش نوآوری و خودشکوفایی در پیش (.5969.)لیع، اللهیاری

 .553-593 ،75، های آموزشیفصلنامه پژوهش در نظامن. دانشجویا

رشد اقتصادی ایران از شاخص اثرپذیری (.5969.)حمدرضام، بد ارسالن و حسانا، بشارت
 فصلنامه .راهبردهای توسعه کشورهای ژاپن و کره جنوبی دیدگاه :های اقتصاد مقاومتی

 .68-33 (،53)1، دانش راهبردی ایرشتهبینعلمی و پژوهشی مطالعات 
 (.5965.)سن رضاح .آبادیزین؛ حمدرضام رنگی.به؛ بدالرحیمع، نوه ابراهیم ؛سدا، حجازی

رهیافتی نو در مدیریت  .های توسعه آموزشبر برنامه تأثیرگذارعوامل  شناسایی
 .755-776 (،5)9، آموزشی

های باز و مؤثر بر نظام مدیریتی دانشگاه عوامل (.5983) .مژگان ،حیدری ؛یسیع، زادهابراهیم 
 .519-85(، 5)5، آموزش عالی ایران .های مرسومدر مقایسه با دانشگاه وراز راه د

http://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=3205
http://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=3205
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، الزامات (.5986.)اهرط، روشندل ؛هدیقاضی محله م، رینقلی پور آ؛ کیمهح، حسینقلی پور
 مدیریت .های مدیریتدانش در دانشکده سازیتجاریهای ها و مکانیزمضرورت
 .91-55 (،9)7، بازرگانی

بر نظریه تأملیهای پژوهش کیفی: استراتژی (.5989.)جتبیمسید ، ؛ امامیسنح، فرددانایی
 .63-96 (،5)7، اندیشه مدیریتپردازی داده بنیاد. 

 .های آموزشی در ایران(. سازمان یاد دهنده الگویی برای سازمان5967). نصورم، منشادی دهقان
 ات تیک.یزد: انتشار

کلی اقتصاد مقاومتی  هایسیاست سازیپیادهبر نقشه راه  ایمقدمه (.5967) .اهلل مراد، فسی
 .86-95 (،95)59، علوم انسانی پژوهشی -فصلنامه علمی  .ایران.ا.ج

بازشناسی نظام آموزش عالی و نقش آن در توسعۀعلمی و  ضرورت (.5961) .تاحف، زادهشریف
و  هادانشگاهربارة دورة کارشناسی رشتۀ مدیریت دولتی د پژوهشی :اجتماعی کشور

. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات پژوهی فرهنگی جامعه .مراکز آموزش عالی کشور
 .557-36(، 5)7 فرهنگی.

 کارآفرینی در تحقق اقتصاد جایگاه (.5969.)حمدامینم، حقکشمیری ؛حمد صادقم، برادران

 ایرانلحت کارآفرینی در نظام آموزش عالی مجمع تشخیص مص :تهران مقاومتی.
 .ریزی. اجرا و ارزیابیبرای برنامه چهارچوبی

 تأثیر (.5965) .رضا محمد، هرندی اصغری؛ قاسم، انوری؛ علی، احمدی؛ مرتضی، عزتی
 فصلنامه های اقتصادی.های کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریماجرای سیاست

 .91-1، 95 ،مطالعات دفاعی استراتژیک

 روزنامه کنند.می نقش ایفای مقاومتی اقتصاد در چگونه هادانشگاه (.5965) .حمدامینم، غالمی
 (.71/3/65) ایران

دومین همایش اشتغال و نظام  .آموزش عالی و اشتغال ،دولت (.5985). عصومهم، قارون
 .تهران. دانشگاه تربیت مدرس آموزش عالی کشور.

عنصر مقاومت در اقتصاد  هایمؤلفهشناسی و استخراج  مفهوم (.5969) .میدرضاح، محمدی 
 .56-58، 5، ترویجی و گفتمانی قرارگاه پدافند اقتصادی ،تحلیلی ماهنامه مقاومتی.

سایت ، قابل دسترسی در 99 ،موعود ،و پایان تاریخ قرآن (.5985) .لیع، معموری
http://www.hawzah.net/fa/Magazine/ 

آینده آموزش عالی ایران و کارکرد  سناریونگاری (.5965) .گارن، فالحتی ؛المعلیغ، منتظر
 .96-53 ،71، سیاست علم و فناوری ن.فناوری اطالعات در آ



 919 ... به یادگیری انتقال گیریشکل بر مؤثر عوامل شناسایی 

 نظام منظر از تحریم با مقابله راهبردهای ارزیابی برای (. چارچوبی5961.)اهرهط میرعمادی،

 .68-8(، 5)9 ،علمی و پژوهشی سیاست علم و فناوری فصلنامه نوآوری. ملی

سازی استراتژی برای گذر مؤثر از بحران جدید طراحی و پیاده متدولوژی (.5965) .ص، نجاتی
 .تهران .مدیریت استراتژیک المللیبینکنفرانس  نهمین .اقتصادی

 هایمؤلفه تحلیل و (. شناسایی5969) .دی ساداته، حسینی سادات ؛حمدعلیم، نعمتی

 در فصلنامه پژوهشها. دانشگاه در فناوری به دانش بدیلت فرایند تحقق بر تأثیرگذار

 .565-533 ،75، آموزشی هاینظام

عالی آموزش و پژوهش  موسسه .کنفرانس اقتصادی بندیجمع گزارش (.5969) .سعودم، نیلی
 .91-5.ریزیبرنامهمدیریت و 

مدل بومی  نوانعبهد مقاومتی االگوی اقتص معرفی (.5965) .حمدم، فدایی ؛سید کمال، واعظی
 .11-95، 95 ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات دفاعی استراتژیک .توسعه پایدار
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