تبیین راهبردها ،الزامات و پیامدهای اقتصاد مقاومتی
در نظام آموزش عالی

حسن دولتی

ابوطالب مطلبی

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تبیین راهبردها ،الزامات و پیامدهای اقتصاد مقاومتی در نظام آموزش عالی با
روش آمیخته اکتشافی بود .در بخش کیفی روش گردآوری دادهها مصاحبه نیمه ساختاریافته با  51نفر
از اعضای هیئتعلمی دانشگاههای مازندران در خرداد  5961با تخصص اقتصاد و آگاه از نظام آموزش
عالی بود که با روش نمونهگیری گلوله برفی انتخاب شدند .مؤلفهها و شاخصهای آموزش ،پژوهش و
گفتمانسازی برای راهبردها ،فرهنگ اقتصادی در جامعه ،توسعه منابع انسانی ،نظام کارای نوآوری و
اختراع ،زیرساخت اطالعاتی ،ارتباطی و نظام کارای تسهیالت انگیزشی برای الزامات و بهرهوری
سازمانی ،وحدت و همبستگی ملی برای پیامدهای اقتصاد مقاومتی با روش تحلیل محتوا شناسایی شد.
بخش کمی ازنظر هدف کاربردی و با روش توصیفی همبستگی بود که پس از ترکیب سازوکارهای
حاصل از ادبیات پژوهش و مصاحبهها ،سه پرسشنامه جهت سنجش روابط حوزههای راهبردها،
الزامات و پیامدهای اقتصاد مقاومتی طراحی گردید .جامعه آماری شامل اساتید مدعو و سازمانی
دانشگاه علوم دریایی در  5961بود که با روش مورگان  516نفر نمونه انتخاب شد نتایج حاصل از
پژوهش نشان داد که راهبردهای اقتصاد مقاومتی بر الزامات اقتصاد مقاومتی تأثیر دارد و همچنین
الزامات اقتصاد مقاومتی نیز بر تحقق پیامدهای اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار است.
واژههای کلیدی :الزامات اقتصاد مقاومتی ،پیامدهای اقتصاد مقاومتی ،نظام آموزش عالی

 استادیار دانشكده مدیریت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) ،نوشهر ،ایران( .نویسنده مسئول)
drdolati_uek@yahoo.com
 استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) ،نوشهر ،ایران.
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مقدمه
آینده جهان در هزاره سوم ،آکنده از رقابت ،عوامل محیطی نامطمئن ،رواج فنّاوریهای
برتر بوده که بهصورت وحشتناکی بر جوامع بشری چنگ انداخته و انواع مختلف نا
اطمینانیها را شکل داده است (معموری .)5985 ،دستیابی به توسعه مبتنی بر دانش،
مستلزم تالشهای هدفمند و سازمانیافته در سطوح ملی و تعامالت متقابل آن با سطوح
بینالمللی است که در آن تمامی بخشها و نهادهای جوامع مشارکت حداکثری کنند
(نعمتی و سادات محسنی .)5969 ،سازمانها نیز در دنیای متغیر امروز با توجه به تغییر
و تحوالتی که در اثر مهارتها ،تواناییها و رقبای فناوری ایجادشده ،اجازه مدیریت به
شکل سنتی را ندارند (کارتر ،آرمناکیس ،فیلد و موسشولدر )7159 ،1و مجبور به
جستجوی بهترین شیوهها و طرحها بهمنظور سازگاری با محیط در حال تغییر هستند
(آلن ،براون ،کارناسیوس و نورمن .)7159 ،2علت شکلگیری اینگونه عدم اطمینانیها
در کشور ما عالوه بر موارد ذکرشده ناشی از شکاف علمی و اقتصادی کشور ایران از
دنیای پیشرفته است بهطوریکه از بازگفتن این واقعیت تلخ نمیتوان هراس داشت که
صنعت ،تجارت و بازار ما فاقد یک ریشه علمی و متکی به دانش روز است .تولیدات
علمی در ایران بهطور عمده در قفسه کتابخانهها شده و به بازار نمیآیند؛ و این در حالی
است که در دنیای امروز ،قدرت اقتصادی ،سیاسی و نظامی کشورها متکی به حجم
تولیدات علمی آنهاست (حسینقلی پور و همکاران .)5986 ،به اعتقاد بسیاری از
اقتصاددانان برای اصالح وضعیت اقتصادی باید ابتدا به دنبال تأثیر فرهنگ اقتصادی در
جامعه بود (غالمی .)5965 ،پیشنیاز ورود به چنین عرصههای نوین مدیریتی ،مستلزم
توسعه دید دانشآموختگان ،بهبود نقش و مهارت آنان و افزایش دانش عمومی آنان
است .در این راستا اگرچه راهبردهای مقابله با بحران اقتصادی دغدغه اصلی شرکتها
و تولیدکنندگان کاال و خدمات است ولی عمده بحثهای دانشگاهی در این خصوص
عمدتاً بهصورت گذرا و مقطعی انجام میشود (میرعمادی .)5961 ،اینکه چگونه
استعدادهای انسانی ،از طریق آموزش تجهیز میشوند؟ و اینکه سرمایه انسانی تجهیز
شده ،چگونه به کار گرفته میشود؟ عالمتی مهم برای آیندهشناسی هر کشوری محسوب
1. Carter, Armenakis, Field & Mossholder
2. Allen, Brown, Karanasios & Norman
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شده و نقش حائز اهمیتی در مدیریت اقتصادی دارد (نیلی .)5969 ،عالوه بر اینکه
یکی از اهداف سند چشمانداز  5515و همچنین سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر
اساس بند  5اصل  551مبنی بر تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی در
محیطهای علمی و آموزشی است و فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی) نیز
میفرمایند« :اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با حرکت عادی و احیاناً خوابآلوده و
بدون حساسیت امکانپذیر نیست و نیازمند برنامهریزی ،حرکت علمی ،همت و
مدیریت جهادی است ».و به عبارتی اجرای راهبردهای اقتصاد مقاومتی مستلزم
آموزش ،پژوهش و برنامهریزی است.
مفهوم اقتصاد مقاومتی با واژههایی از قبیل تابآوری ،ترمیمپذیری ،برگشتپذیری
(حالت ارتجاعی) یک سیستم ،پس از اختالل و آشفتگی است (سیف )5967 ،و در
اصطالح تابآوری عبارت است از بازگشت و بازیابی سریع پس از یک تنش یا فشار
است (سیفلو .)5969 ،بریگاگلیو ( )7119فنریّت اقتصادی را در مفهوم اقتصاد مقاومتی
به معنی از عهده برآمدن به دو مفهوم بکار میبرد؛ اول توانایی اقتصاد برای بهبودی
سریع از شوکهای اقتصادی خارجی و دوم توانایی اقتصاد برای ایستادگی در برابر اثرات
این شوکها؛ و از دیدگاه رز ( )7115فنریت اقتصادی به معنی ایستا یا پویا با مفهوم
توان و یا ظرفیت یک سیستم برای جذب و یا منعطف شدن در برابر خطر و یا شوک
پایدار است (سیف .)5967 ،بر همین اساس اقتصاد مقاومتی طرحی است که زمینه را
برای برنامهریزیهای میانمدت و درازمدت در بستر چشمانداز و الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت هموار ساخته و با فراهم ساختن امکان تحرک برای پتانسیلهای بومی انقالب
اسالمی ،راه را برای دستیابی به آرمانهایی چون اقتصاد بومی و اقتصاد اسالمی
میگشاید .در اقتصاد مقاومتی عناصری چون مقاومت ،عملیاتی بودن ،ناظر به اجرا بودن
و پتانسیل ساز بودن از اهمیت ویژهای برخوردار هستند (محمدی .)5969 ،اگرچه
اقتصاد مقاومتی با مشکالت اقتصادی سروکار دارد اما محدود به علم اقتصاد نیست؛ بلکه
پدیدهای است از جنس الگو و برگرفته از مبانی اسالمی .از این منظر ،اقتصاد مقاومتی
مقولهای کالنتر از اقتصاد است و اقتصاد بهعنوان زیرمجموعهای از آن است؛ بنابراین،
نظام اسالمی در مسیر پیشرفت خود ،به دنبال اقتصاد بهمثابۀ هدف غایی نیست (سعیدی،
 .)5961تحقق اقتصاد مقاومتی ،بر حسب مکانیسمهای در اختیار نظام آموزش عالی،

998

پژوهش در نظامهای آموزشی /شماره  /93زمستان 9936

منوط به طراحی یک نظام آموزشی متناسب با شرایط فرهنگی ،اقتصادی و فنی هر
کشور است که آن را قادر کند تا با ایجاد نوآوری در فرآیندها و دیدگاهها و نگهداشت
موفقیتهای گذشته ،کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد.
نقش دانشگاه در این راستا نخست بهمثابه نهادی است که به شکل ارگانیک خود را
از درون با بخشهای متعدد تنظیم میکند؛ و در وهله دوم زمانی است که دانشگاه خود
را برای برآوردن نیازهای جامعه و در خدمت آن بودن تنظیم میکند (شریفزاده،
 .)5961دانشگاهها باید هماکنون بهعنوان یکی از پایدارترین نهادها باید از عهده یک
آزمون جدید و پیچیده برآیند .این آزمون جدید و پیچیده عبارت است از :شرایط جدید
کسبوکار در سطح منطقهای ،ملی و بینالمللی (حجازی و همکاران .)5965 ،و
بهعبارتدیگر دانشگاه باید فارغالتحصیالنی را به جامعه ارائه دهد که دانش را در کنار
پژوهشهای کاربردی به خدمت گرفته و با نوآوری ،کار میآفرینند (اللهیاری.)5969 ،
محقق شدن این امر مهم مستلزم چهار عامل تأثیرگذار است :نخست اینکه با توجه به
نیاز جامعه رو به رشد ،آموزش عالی نیز بهشدت در حال رشد است و نباید برای بررسی
آینده آن ،صرفاً به اطالعات گذشته اکتفا شود .دوم اینکه حدود اختیارات دانشگاهها ،با
ورود تأمینکنندگان بخش خصوصی ،در حال افزایش است .سوم اینکه به دلیل
تفاوتهای نظامهای آموزش عالی در نقاط مختلف دنیا و جهتگیریهای متفاوت هر
یک ،نظام آموزش عالی با نوآوریهای جدیدی مواجه است و سرانجام توسعه سریع
فناوریهای اطالعاتی موجب تغییر در پارادایمهای آموزشی و نیز افزایش درآمد نظام
آموزش عالی خواهد شد (منتظر ،فالحتی .)5965 ،زیگموند باومن ( )7113در مقابل
شرایط پیشین جهان که آن را «تجددگرایی جامد» نام نهاده ،شرایط فعلی جهان را
«تجددگرایی سیال» نامیده است (آراسته و امیری .)5965 ،بدین ترتیب انجام اصالح و
تغییر در ابعاد مختلف نظامهای مدیریتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی یک امری
ضروری است که جراحی آن مستلزم پژوهشهای علمی در زمینههای مختلف مدیریتی
اعم از مدیریت آموزشی ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت فضاهای آموزشی و مدیریت
راهبردی است .شناخت علمی حاصل از چنین پژوهشهایی این امکان را فراهم
میآورد تا با بهرهگیری از نتایج به دست آمده ،سازوکارهای نوین در جهت اثربخشی و
کارآمدسازی نظام آموزش عالی به کار گرفت و با همسو کردن فعالیتهای این نظام با
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تغییرات محیطی و تولید علم و فناوری جدید زمینههای تأمین نیروی انسانی متخصص
موردنیاز جامعه را فراهم کرد (ابراهیمزاده و حیدری.)5983 ،
با توجه به تغییر و تحوالت موجود در عرصه جهانی که هرازگاهی اقتصاد کشورها
را متزلزل کرده و با بحران روبرو میکند نظام آموزش عالی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی،
نیازمند دانشگاههایی است که ازنظر ساختار سازمانی ،سرمایه انسانی ،فرایندهای
آموزشی و پژوهشی و غیره زمینهساز تحقق افراد تاب آور ،پویا ،مقید به آرمانهای نظام
اسالمی ،متخصص و دانشبنیان است؛ تا بتوانند ضمن فراهم نمودن زمینه رشد و
توسعه اقتصادی از به وجود آمدن بحرانهای اقتصادی در آینده جلوگیری کنند.
شایانذکر است برای بررسی کارآمدسازی نظام آموزش عالی تنها بررسی این عناصر
بهصورت مجزا کافی نیست ،بلکه باید به کیفیت و نحوه ارتباط بین این عناصر نیز توجه
شود .در این پژوهش نگارنده تالش کرده است تا نسبت به شناسایی الزامات و
راهبردهای اقتصاد مقاومتی مرتبط با نظام آموزش عالی و بررسی روابط آنها در این
مقاله اقدام کند.
الزامات اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبر معظم انقالب عبارت است از «اوالً یک
الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است اما منحصر به کشور ما نیست؛ دوم این
اقتصاد درونزا است یعنی از دل ظرفیتهای کشور میجوشد اما برونگراست؛ با
اقتصادهای جهانی تعامل دارد ،اما درونگرا نیست؛ سوم مردم بنیاد است؛ یعنی بر محور
دولت نیست ،اقتصاد مردمی است؛ با اراده مردم ،سرمایه مردم ،حضور مردم تحقق
مییابد دولت مسئولیت برنامهریزی ،زمینهسازی ،ظرفیتسازی ،هدایت و کمک را دارد؛
چهارم اقتصاد دانشبنیان است یعنی از پیشرفتهای علمی (منحصر به دانشمندان نبوده
و از تجارب و مهارتهای صنعتگران و مهارتهای کارگران) استفاده میکند پنجم
عدالت محور است بنابراین شاخص عدالت اقتصادی ،عدالت اجتماعی در جامعه یکی
از شاخصهای مهم در اقتصاد مقاومتی است؛ ششم اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومسازی،
محکم سازی پایههای اقتصاد؛ اینچنین اقتصادی چه در شرایط تحریم ،چه در شرایط
غیر تحریم بارور خواهد بود و به مردم کمک میکند )5969/15/5( ».در پژوهشهای
دیگری مؤلفههای اقتصاد مقاومتی مرتبط با آموزش عالی ،مردمی کردن اقتصاد،
دانشبنیان کردن اقتصاد ،اصالح سبک معیشت ،کارآفرینی جامع ،بومیسازی فنآوری و
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افزایش بهرهوری (واعظی و فدایی )5965 ،حمایت از تولید داخلی ،تولید علم( ،عزتی،
احمدی ،انوری و اصغری هرندی )5965 ،رویکرد جهادی ،مردممحوری ،اصالح الگوی
مصرف ،دانشمحوری (صادق برادران و کشمیری حق )5969 ،اقتصاد دانشبنیان
(بشارت و ارسالن بد )5969 ،تشکیل تیم یا کمیته جنگ استراتژی در سازمانها
متناسب با دورنمای فلسفی ،ایدئولوژیک ،تاریخی و جغرافیایی جهت تبدیل ناامنی به
نگرانی و نگرانی به شجاعت و همچنین تبدیل تصمیمگیری بهوسیله تعامل به
تصمیمگیری سریع بر اساس برنامه و اهداف کوتاهمدت (نجاتی گیالنی )5965 ،عنوان
کردهاند همچنین انتظاری ( )5988در مقالهای تحت عنوان «ارائه الگویی برای
هماهنگسازی نظام آموزش عالی با تحوالت مبتنی بر دانش در نظام اشتغال» نشان داد
که بر پایه اهداف جزئی رشد اقتصادی ،رشد بهرهوری و گسترش فعالیتهای دانش در
نظام اشتغال ،می توان تحوالت مبتنی بر دانش و حداقل نیاز کشور به دانشآموختگان
آموزش عالی را تعیین و بر اساس آن اهداف جزئی پذیرش دانشجو در دانشگاههای
دولتی را مشخص ساخت و با تدوین برنامههای آموزشی جدید به توسعه اقتصادی
کمک کرد و هدایتگر توسعه مبتنی بر دانش در کشور بود .قارون ( )5985در مقالهای
تحت عنوان «دولت ،آموزش عالی و اشتغال» نشان داد اگر دولت با استفاده از
سیاستهای کالن اقتصادی و روشهای مناسب حمایتی و ابزارهای کارآمد ،نقش خود
را درست ایفا کند ،نظام آموزش عالی نقش اساسی در ایجاد ظرفیتهای یادگیری ،به
سمت دانشمدار شدن اقتصاد دارد .در ورای این اقدامات ،برقراری نظام نظارت و
ارزیابی برای سیاستهای اتخاذشده و سنجش عملکرد میزان پیشرفت و تأثیر آنها از
ضروریات است .ماریانا )7151( 1نیز در یافتههای خود در مقالهای با عنوان «آموزش
تعیینکننده رشد اقتصادی» نشان داد که مهمترین عامل رشد اقتصادی کشورها درگرو
توجه به آموزش عالی است و رابطه معناداری بین آموزش عالی و رشد اقتصادی وجود
دارد .دامسیوونس )7155( 2در مقالهای تحت عنوان «تأثیر سیاست آموزشی در توسعه
اقتصادی کشور» نشان داد که رفاه اجتماعی و رشد آینده بستگی به تمرکز دانش در
صنعت و خدمات است .بیشتر شغلها نیز به کیفیت آموزش نیاز دارند .وی سرانجام با
1. Mariana
2. Dumciuviene
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تحلیل سرمایه انسانی بهعنوان یکی از عوامل تولید نشان داد که افراد از طریق دانش
جمعآوریشده به افزایش تولید کمک میکنند و موضوعات مهم دیگری که از آموزش
عالی تأثیر میپذیرند شامل پژوهش ،فناوری و کلیه عوامل افزایشدهنده تولید است و
سیاست های آموزشی اروپا با رشد اقتصادی رابطه مثبت و مستقیم دارد.

مالدوناندو1

( )7155در نتایج پژوهشهای خود تحت عنوان «مهارتهای رهبری در بحرانهای
بینالمللی» مهمترین عامل را هوش فرهنگی معرفی نمود .یافتههای کایتاز و

گل2

( )7155در مقالهای تحت عنوان «واکنش مصرفکنندگان به بحران اقتصادی و تجربه
بازاریابان» حاکی از فعالیت  -5سازمانهای غیردولتی  -7 NGOدولت  -9کاهش
انتظارت مردم  -5بهرهگیری از راهبردهای سایر کشورها  -1تغییر نوع درآمد بود .پال،
تورستنسون و ماتیال )7159( 3در مقالهای با هدف چگونگی مقابله با بحرانهای
اقتصادی بینالمللی در سازمانها نشان دادند که داراییها و منابع ،پویایی سازمانها و
فرهنگ و رهبری میتواند سازمانها را در برابر بحرانهای بینالمللی مقاوم کند.

آفونز4

و همکاران ( )7157در پژوهشی با هدف تجزیهوتحلیل انطباق آموزش دانشگاه با
خواسته های بازار کار در منطقه مادرید با هدف همکاری دانشگاه و صنعت بهعنوان
وسیلهای برای پرورش اشتغال با روش کیفی نشان داد که آموزشوپرورش بهصورت
عملی تمایل نزدیکتری به نیازهای صنعت دارد و مشارکت متخصصان صنعت در
دورههای کارشناسی ارشد و کارآموزی بیشترین تأثیر را بر مکانیزم استخدام و
اشتغالزایی میگذارد .ویلدان ،آتس و دومان )7155( 5نیز در مقالهای با هدف ارائه
مدلی بهعنوان ابزاری برای مقابله با بحرانهای اقتصادی ،ابتدا مسئولیت اجتماعی
شرکت را بهعنوان یک بعد کلی معرفی و درنهایت توسعه بینالمللی اقتصاد ،تغییر
اجتماعی ،تقاضا برای صنایع متنوع را مهمترین عوامل مقابله با بحران اقتصادی در
ترکیه معرفی نمود .با عنایت به موارد عنوانشده امری که در این پژوهش پژوهشگر به
دنبال آن است در ادامه بیان شده است:

1. Maldonado
2. Kaytaz & Gul
3. Pal, Torstensson & Mattila
4. Afonso
5. Vildan, AteS & Dumanb
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-5مؤلفهها و شاخصهای الزامات ،راهبردها و پیامدهای اقتصاد مقاومتی در نظام
آموزش عالی کدام است؟
 -7چه ارتباطی بین راهبردهای نظام آموزش عالی و الزامات اقتصاد مقاومتی و پیامدها
وجود دارد؟ بر این اساس مدل مفهومی شکل  5طراحی گردید.
H3

پیامدها

الزامات اقتصاد مقاومتی

H2

H1

راهبردهای نظام
آموزش عالی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش
روش جمع آوری اطالعات بر اساس آمیخته اکتشافی بود که در آن ابتدا دادههای کیفی
و سپس دادههای کمی گردآوری و تحلیل میشود؛ بنابراین هدف اول بخش کیفی این
پژوهش شناسایی راهبردها و الزامات و پیامدهای اقتصاد مقاومتی بود .روش
نمونهگیری در آن ،گلوله برفی و ابزار گردآوری دادهها مصاحبه نیمه ساختاریافته است
که با گروه ده نفرهای از خبرگان دانشگاهی (اعضای هیئتعلمی دانشگاههای مستقر در
استان مازندران) با تخصص اقتصاد و با سابقه کار آموزشی  51تا  71سال در خرداد
 5961است که از مصاحبه ششم به بعد تکرار در اطالعات دریافتی مشاهده شده است؛
اما برای اطمینان تا مصاحبه دهم ادامه یافت از بین اساتید دو نفر در مرتبه استادی5 ،
نفر در رتبه دانشیاری و  5نفر استادیار و  7نفر مربی بود .روش تحلیل دادهها با استفاده
از تحلیل محتوا طی سه مرحله (کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی)
است .برای حصول اطمینان از روایی پژوهش ،دادهها ابتدا در مرحله کدگذاری محوری
و همچنین تحلیل و تفسیر دادهها با مشارکتکنندگان آماده گردید سپس توسط پنج نفر
از اساتید مدیریت مورد تأیید قرار گرفت .در تحلیل مصاحبهها تعداد  96شاخص
استخراج گردید بعد از حذف کدهای تکراری و ادغام موارد مشابه درنهایت 91
شاخص احصاء شد که  77کد برای راهبردها و  99کد برای اقتصاد مقاومتی و  51کد
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برای پیامدها و همچنین مؤلفههای آموزش ،پژوهش و گفتمان سازی برای راهبردها،
فرهنگ اقتصادی در جامعه ،توسعه منابع انسانی ،نظام کارای نوآوری و اختراع،
زیرساخت اطالعاتی ،ارتباطی و نظام کارای تسهیالت انگیزشی برای الزامات و
بهرهوری سازمانی ،وحدت و همبستگی ملی برای پیامدهای اقتصاد مقاومتی به شرح
جدول  5منظور گردید.
جدول  .1محورها و ابعاد شناساییشده در آموزش عالی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
محور

مؤلفه
آموزش

راهبردها

پژوهش
گفتمان سازی
زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطی
نظام کارای نوآوری و مالکیت معنوی

الزامات اقتصاد مقاومتی

فرهنگ اقتصادی در جامعه
آموزش و توسعه منابع انسانی
نظام کارای تسهیالت انگیزشی

پیامدها

بهرهوری سازمانی
وحدت و همبستگی ملی

بخش کمی پژوهش ازنظر هدف کاربردی و بر مبنای روش توصیفی همبستگی-
پیمایشی است .ابزار جمعآوری دادهها شامل سه پرسشنامه پژوهشگر ساخته در
خصوص راهبردها ،الزامات و پیامدهای اقتصاد مقاومتی بهمنظور بررسی نحوه ارتباط و
میزان تأثیر متغیرهای راهبردها ،الزامات و پیامدهای اقتصاد مقاومتی بود که مؤلفهها و
شاخص های آن در بخش کیفی شناسایی شده بود .جامعه آماری اساتید مدعو و
سازمانی دانشگاه علوم دریایی بود که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد
 511نفر تعیین شد اما جهت اطمینان بیشتر و جلوگیری از افت آزمودنی حجم نمونه با
سقف مجاز  ٪51افزایش به  591نفر تغییر یافت و درنهایت به دلیل مخدوش بودن،

تعداد  9پرسشنامه معتبر شناخته نشد و نهایتاً تعداد پاسخگویان به  516نفر تقلیل یافت.
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برای تحلیل دادهها از رگرسیون خطی تحلیل مسیر و روش حداقل مربعات جزئی
استفاده شد.
پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در تمام گویهها برابر جدول 7
بیش از  1/3است که حاکی از مناسب بودن پایایی مدل است روایی محتوا و صوری
پیش از توزیع پرسشنامه مورد تأیید صاحبنظران در سطح وسیع قرار گرفت .همچنین
باال بودن مقدار ( AVEمیزان همبستگی هر سازه با شاخصهای خود) بیش از  1/1برابر
جدول  7در تمامی گویا بیانگر روایی همگرایی مناسب مدل است؛ و روش فورنل و
الکر یکی از معیارهای سنجش روایی واگرا در  PLSاست .این مدل در صورتی
واگرایی قابل قبولی دارد که اعداد مندرج در قطر اصلی از مقادیر زیرین بیشتر باشد؛ که
نتایج حاصله برابر جدول  9نشان داد که سازهها از روایی واگرای قابل قبولی برخوردار
هستند.
جدول  .2نتایج معیار آلفای کرونباخ و معیار روایی همگرا
متغیرهای مکنون

ضریب پایایی میانگین واریانس استخراجی
((Alpha>0.7
)(AVE>0.5

راهبردها

1/69

1/95

گفتمانسازی

1/86

1/96

آموزش

1/69

1/18

پژوهش

1/83

1/99

اقتصاد مقاومتی

1/61

1/99

زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطی

1/81

1/19

نظام کارای نوآوری و مالکیت معنوی

1/61

1/18

فرهنگ اقتصادی در جامعه

1/61

1/93

آموزش و توسعه منابع انسانی

1/89

1/83

نظام کارای تسهیالت انگیزشی

1/89

1/95

پیامدها

1/67

1/31

بهرهوری سازمانی

1/86

1/99

وحدت و همبستگی ملی

1/86

1/31
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جدول  .3مقایسه جذر تفسیر روش فورنل و الکر
مقایسه جذر  AVEهر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها (روایی واگرا)
راهبردها

اقتصاد مقاومتی

راهبرد

1/81

اقتصاد مقاومتی

1/81

1/85

پیامد

1/81

1/85

پیامدها

1/89

یافتهها
اطالعات توصیفی در بخش کمی ازنظر جنسیت شامل  59/3درصد زنان و  13/9درصد
مردان بودند و ازنظر تجربه  91/7درصد  51-1سال و  98/5درصد  51-51سال و
 58/7درصد  71-59و  53/1درصد باالی  71سال تجربه کاری داشتند و ازنظر رتبه
علمی  55/3درصد مربی و  99/1درصد استادیار و  53/9درصد دانشیار و  5/9درصد
استاد بودند .همانطور مشاهده میشود ترکیب مناسبی از نمونه آماری در شکلگیری
نتایج پژوهش نقش داشتهاند
مطابق با الگوریتم تحلیل دادهها در روش  PLSبعد از بررسی برازش مدلهای
اندازهگیری نوبت به برازش ساختاری میرسد .در این پژوهش از ضرایب  R2و مقدار
 Q2برای سنجش مدل ساختاری متغیرهای راهبردها ،الزامات و پیامدهای اقتصاد
مقاومتی استفاده شده است که  R2معیاری بهمنظور نشان دادن تأثیر یک متغیر برونزا بر
یک متغیر درونزاست و سه مقدار  1/99 ،1/56و  1/93مالک سنجش آن است .در این
پژوهش مقدار  R2برای کلیه متغیرها بهغیراز متغیر برونزای آموزش و توسعه منابع
انسانی بیش از  1/93محاسبه شده است .مقدار  Q2برای سنجش قدرت پیشبینی یک
سازه درونزاست که سه مقدار  1/51 ،1/71و  1/91بهعنوان مقدار مالک است در این
پژوهش برابر جدول  1مقدار  Q2برای کلیه متغیرها بیش از  1/91بود .این امر داللت بر
پیشبینی قوی مدل در خصوص سازهها را دارد؛ بنابراین میتوان گفت که برازش مدل
ساختاری شکل  5تأیید میشود.
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برای سنجش برازش کل مدل از معیار  1GOFطبق فرمول زیر استفاده میشود این
معیار مربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است؛ که در آن
نیز مقادیر  R Squaresسازههای

نشانه میانگین مقادیر اشتراکی و
درونزای مدل است.

=GOF
سه مقدار  1/71 ،1/15و  1/99بهعنوان مقادیر  GOFاست .مقدار  GOFدر این
پژوهش برابر اطالعات جدول  9مقدار  1/39بوده و از مقدار  1/99بیشتر است
بنابراین مدل از برازش کلی قوی برخوردار است.
جدول  .4معیارهای  Q2و  GOFمربوط به مدل
متغیرهای مکنون

Q2
1-SSE/SSO

GOF
Communality

R2

گفتمان سازی

1/13

1/96

1/89

آموزش

1/19

1/18

1/65

پژوهش

1/16

1/99

1/65

زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطی

1/59

1/19

1/87

نظام کارای نوآوری و مالکیت معنوی

1/96

1/18

1/98

فرهنگ اقتصادی در جامعه

1/19

1/93

1/85

آموزش و توسعه منابع انسانی

1/51

1/83

1/15

نظام کارای تسهیالت انگیزشی

1/53

1/95

1/39

بهرهوری سازمانی

1/18

1/99

1/88

وحدت و همبستگی ملی

1/16

1/31

1/33

جمع کل

9/95

3/691

میانگین

1/93

1/36

آزمون فرضیههای پژوهش در دو قسمت انجام گرفت.
الف) بررسی ضرایب معناداری (Zمقادیر  )t-valuesهریک از فرضیهها؛
1. goodness of fit
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ضرایب معناداری مسیرهای مدل نشان میدهد که آیا فرضیههای پژوهش معنیدار
است یا خیر؟ مالک اعتبار قابلقبول برای اعداد باالتر از  5/69در سطح  1/11و باالتر
از  7/19در سطح  1/15است.
ب) بررسی ضرایب استانداردشده بار عاملی مربوط به مسیرهای هریک از فرضیهها؛
پسازآنکه در بخش اول ،معناداری دو متغیر پنهان مشخص شد در این قسمت
شدت تأثیر متغیرها بر یکدیگر مشخص میشود.
در این پژوهش نتایج فرضیهها به شرح شکلهای  7و  9و جدولهای  1و  9است
جدول  .5نتایج آزمون فرضیههای فرعی تحقیق
ضریب مسیر

آماره

انحراف معیار

()BETA

آزمون

استاندارد

آموزش

راهبردها

1/63

578/59

1/113

تأیید

پژوهش

راهبردها

1/61

551/66

1/116

تأیید

گفتمانسازی

راهبردها

1/65

18/89

1/151

تأیید

فرهنگ اقتصاد در جامعه

اقتصاد مقاومتی

1/67

91/86

1/159

تأیید

توسعه منابع انسانی

اقتصاد مقاومتی

1/39

59/11

1/11

تأیید

نظام کارای نوآوری و اختراع

اقتصاد مقاومتی

1/87

77/58

1/193

تأیید

زیرساخت اطالعاتی و ارتباطی

اقتصاد مقاومتی

1/61

51/99

1/155

تأیید

نظام کارای تسهیالت انگیزشی

اقتصاد مقاومتی

1/81

91/86

1/177

تأیید

بهرهوری سازمانی

پیامدها

1/65

551/85

1/118

تأیید

وحدت و همبستگی ملی

پیامدها

1/88

59/79

1/156

تأیید

فرضیههای فرعی

نتیجه

جدول  .6نتایج آزمون فرضیههای اصلی تحقیق
ضریب مسیر

آماره

انحراف معیار

()BETA

آزمون

استاندارد

راهبردها

الزامات اقتصاد مقاومتی

1/869

31/589

1/159

تأیید

الزامات اقتصاد مقاومتی

پیامدها

1/171

9/331

1/138

تأیید

راهبردها

پیامدها

1/931

1/577

1/139

تأیید

فرضیههای اصلی

نتیجه
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تفسیر :نتایج جدول  1و  9نشان میدهد که آمارههای آزمون در کلیه فرضیهها بیشتر از

 5/69است؛ بنابراین کلیه فرضیهها در سطح اطمینان  ٪61تأیید میشود .مقدار ضریب
مسیر نیز بیانگر این است که چه مقدار از تغییرات متغیر وابسته را متغیر مستقل تبیین
میکند .بهطور مثال در جدول  3با توجه به مقدار ضرایب مسیر میتوان گفت که 86
درصد 17 ،درصد 93 ،درصد از تغییرات محقق شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی به
ترتیب از طریق فرضیههای اول ،دوم و سوم قابل تبیین است .همچنین نتایج فرضیه اول
و سوم بیانگر این است که راهبردها عالوه بر تأثیر مستقیم بر تحقق پیامدهای اقتصاد
مقاومتی بهصورت غیرمستقیم نیز بر تحقق پیامدهای اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار است و
بهعبارتدیگر راهبردهای نظام آموزش عالی به میزان  93درصد از پیامدهای اقتصاد
مقاومتی را تبیین میکند از سوی دیگر دو ضریب  86درصد 17 ،درصد نیز نشان
میدهند که متغیر راهبردهای نظام آموزش عالی بهطور غیرمستقیم و از طریق متغیر
میانجی الزامات اقتصاد مقاومتی برای تحقق پیامدهای اقتصاد مقاومتی تأثیر جزئی دارد؛
و نتایج تحلیل فرضیههای فرعی نیز نشان میدهد که کلیه مؤلفههای سازهها ازنظر
صاحبنظران مورد تأیید است .لذا میتوان اینچنین بیان کرد که شاخصهای
مورداستفاده با زیربنای پژوهش تطابق قابل قبولی دارد و تمامی شاخصها بهدرستی
انتخاب شدهاند.

شکل  .2بررسی ضریب تأثیر هر یک از متغیرهای مدل
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شکل  .3بررسی مقدار آماره  tهر یک از متغیرهای مدل

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش ،تبیین راهبردهای نظام آموزش عالی در جهت تحقق پیامدهای
اقتصاد مقاومتی بود که با روش پژوهش آمیخته اکتشافی انجام شد .در سالهای اخیر با
توجه به بحرانهای اقتصادی ناشی از تحریم ،مبحث اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر
معظم انقالب مطرح گردید پژوهش حاضر پس از شناسایی الزامات و پیامدها و
راهبردهای نظام آموزش عالی مرتبط با اقتصاد مقاومتی با روش کیفی با استفاده
ازنظرات نخبگان و صاحبنظران نسبت به بررسی روابط بین آنها پرداخت .نتایج
پژوهش نشان داد که راهبردهای نظام آموزش عالی عبارت است از راهبردهای آموزشی
که با نتایج تحقیقات ،حسینقلی پور و همکاران ( ،)5986ماریانا ( ،)7151دراگوز
( ،)7151دامسیوونس ( ،)7155ادریس ( )7157و اولگا ( )7118همخوانی داشت و
راهبرد پژوهشی که با نتایج پژوهشهای غالمی ( ،)5965ماریانا ( ،)7151دراگوز
( ،)7151دامسیوونس ( ،)7155ادریس ( )7157و اولگا ( )7118همخوانی داشت و
همچنین راهبرد گفتمان سازی که با نتایج پژوهش اسدی ( ،)5965فالحتی و همکاران
( ،)5965علی بیگی و همکاران ( ،)5965غالمرضایی و همکاران ( ،)5988شریفزاده و
همکاران ( ،)5989ماریانا ( ،)7151دراگوز ( ،)7151دامسیوونس ( ،)7155ادریس
( )7157آفونز ( )7157و (اولگا )7118 ،همخوانی داشت؛ و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی
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مشتمل بر اشاعه فرهنگ اقتصادی در جامعه ،توسعه منابع انسانی ،نظام کارای نوآوری
و اختراع ،زیرساخت اطالعاتی و ارتباطی و نظام کارای تسهیالت انگیزشی است که با
نتایج پژوهشهای واعظی ،فدایی ( ،)5965صادق برداران ،کشمیری ( ،)5969عزتی
( )5965و بشارت ،ارسالن ( )5969میرعماد ( ،)5961ویلدان ( ،)7155قارون (،)5985
پال و همکاران ( ،)7157دامسیونس ( ،)7155مالدونا ( )7155همخوانی دارد و
پیامدهای حاصل از اجرای راهبردهای نظام آموزش عالی و تحقق اقتصاد مقاومتی
شامل بهرهوری سازمانی و همچنین وحدت و همبستگی ملی بود که با نتایج
پژوهشهای فدایی ( ،)5965صادق برداران ،کشمیری ( ،)5969عزتی ( )5965و
بشارت ،ارسالن ( ،)5969پال و همکاران ( )7157همخوانی داشت است و نتایج
بررسی نحوه ارتباط و میزان تأثیر متغیرهای راهبردهای نظام آموزش عالی جهت تحقق
الزامات اقتصاد مقاومتی مرتبط با نظام آموزش عالی حاکی از وجود رابطه قوی و مثبت
بین آنها بود به این معنی که راهبردها و الزامات اقتصاد مقاومتی مرتبط با نظام آموزش
عالی بهدرستی انتخاب شدهاند و همچنین رابطه بسیار قوی بین الزامات و پیامدهای
اقتصاد مقاومتی وجود داشت .درصورتیکه الزامات اقتصاد مقاومتی مرتبط با نظام
آموزش عالی بهدرستی مهیا شود میتواند بهرهوری و وحدت و همبستگی ملی را در
جامعه محقق کند .یافته های دیگر مقاله نشان داد که راهبردهای نظام آموزش عالی نیز
در شکلگیری پیامدهای اقتصاد مقاومتی بهصورت مستقیم تأثیرگذار است .ولی
تأثیرگذاری از طریق الزامات اقتصاد مقاومتی بیشتر است.
بنابراین میتوان دریافت که آموزش عالی نقش بسیار مهمی در توسعهیافتگی و
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی داشته و با ایجاد مهارت و شناخت موجب ارتقاء کیفیت
سبک زندگی ،بهرهوری نیروی کار ،تسهیل پیشرفت فناوری و نوآوری و تقویت هویت
ملی و همبستگی در جامعه شده و رابطه عمیقی با رشد اقتصادی در بلندمدت برقرار
میکند .درواقع پیامدهای اقتصاد مقاومتی تنها زمانی تحقق مییابد که نظام آموزش
عالی بتواند راهبردهای آموزشی ،پژوهشی و گفتمان سازی متناسب با ایدئولوژیها،
آرمانها ،فرهنگ حاکم و شرایط خاص و متفاوتی که در کشور حاکم است و در این
پژوهش به آنها اشاره شد به اجرا گذارد.
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الزم به ذکر است این راهبردها متناسب با موقعیتهای سیاسی ،مکانهایی که در آن
بحران اقتصادی محقق شده و دورنمای فلسفی ،تاریخی ،جغرافیایی کشورها قابلتغییر
است به همین دلیل برخی از عوامل و عناصر احصاء شده از مصاحبهها با عوامل و
مؤلفههای حاصل از ادبیات پژوهش مشابه بودند ،اما بسیاری از شاخصهای به دست
آمده در ادبیات پژوهش مورد تأکید قرار نگرفتند که علت را میتوان با توجه به
ایدئولوژیها ،آرمانها ،فرهنگ حاکم و شرایط خاص و متفاوت نظام آموزش عالی
کشورمان توجیه کرد در همین راستا استانداردسازی فرآیندهای آموزشی و پژوهشی
دانشگاه ها متناسب با پیامدها و اهداف کالن اقتصادی کشور؛ تغییر رویکرد حافظه
محوری و آموزش محوری به فرهنگ کار ،تولید ،مهارت و کارآفرینی؛ بسترسازی
اقتصاد دانشبنیان و ارتباط با صنعت در دانشگاه پیشنهاد میشود.
منابع
انتظاری ،یعقوب .)5988( .ارائه الگویی برای هماهنگسازی نظام آموزش عالی با تحوالت
مبتنی بر دانش در نظام اشتغال؛ برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران .فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی.73-5 ،19 ،
آراسته .حمیدرضا و امیری ،الهام .)5965(.نقش دانشگاهها در آموزش توسعه پایدار .نشاء علم،
.99-78 ،)7(7
اللهیاری ،علی .)5969(.بررسی نقش نوآوری و خودشکوفایی در پیشبینی کارآفرینی
دانشجویان .فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی.553-593 ،75 ،
بشارت ،احسان و ارسالن بد ،محمدرضا .)5969(.اثرپذیری رشد اقتصادی ایران از شاخص

های اقتصاد مقاومتی :دیدگاه راهبردهای توسعه کشورهای ژاپن و کره جنوبی .فصلنامه
علمی و پژوهشی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی.68-33 ،)53(1 ،
حجازی ،اسد؛ نوه ابراهیم ،عبدالرحیم؛ بهرنگی .محمدرضا؛ زینآبادی .حسن رضا.)5965(.
شناسایی عوامل تأثیرگذار بر برنامههای توسعه آموزش .رهیافتی نو در مدیریت
آموزشی.755-776 ،)5(9 ،
ابراهیمزاده ،عیسی؛ حیدری ،مژگان .)5983( .عوامل مؤثر بر نظام مدیریتی دانشگاههای باز و
از راه دور در مقایسه با دانشگاههای مرسوم .آموزش عالی ایران.519-85 ،)5(5 ،
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حسینقلی پور ،حکیمه؛ قلی پور آرین ،قاضی محله مهدی؛ روشندل ،طاهر .)5986(.الزامات،

ضرورتها و مکانیزمهای تجاریسازی دانش در دانشکدههای مدیریت .مدیریت
بازرگانی.91-55 ،)9(7 ،
داناییفرد ،حسن؛ امامی ،سید مجتبی .)5989(.استراتژیهای پژوهش کیفی :تأملی بر نظریه
پردازی داده بنیاد .اندیشه مدیریت.63-96 ،)5(7 ،

دهقان منشادی ،منصور .)5967( .سازمان یاد دهنده الگویی برای سازمانهای آموزشی در ایران.
یزد :انتشارات تیک.
سیف ،اهلل مراد .)5967( .مقدمهای بر نقشه راه پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
ج.ا.ایران .فصلنامه علمی  -پژوهشی علوم انسانی.86-95 ،)95(59 ،
شریفزاده ،فتاح .)5961( .ضرورت بازشناسی نظام آموزش عالی و نقش آن در توسعۀعلمی و
اجتماعی کشور :پژوهشی دربارة دورة کارشناسی رشتۀ مدیریت دولتی دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی کشور .جامعه پژوهی فرهنگی .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی.557-36 ،)5(7 .
برادران ،محمد صادق؛ کشمیریحق ،محمدامین .)5969(.جایگاه کارآفرینی در تحقق اقتصاد
مقاومتی .تهران :مجمع تشخیص مصلحت کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران
چهارچوبی برای برنامهریزی .اجرا و ارزیابی.
عزتی ،مرتضی؛ احمدی ،علی؛ انوری ،قاسم؛ اصغری هرندی ،محمد رضا .)5965( .تأثیر
اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریمهای اقتصادی .فصلنامه
مطالعات دفاعی استراتژیک.91-1 ،95 ،
غالمی ،محمدامین .)5965( .دانشگاهها چگونه در اقتصاد مقاومتی ایفای نقش میکنند .روزنامه
ایران (.)65/3/71
قارون ،معصومه .)5985( .دولت ،آموزش عالی و اشتغال .دومین همایش اشتغال و نظام
آموزش عالی کشور .تهران .دانشگاه تربیت مدرس.
محمدی ،حمیدرضا .)5969( .مفهوم شناسی و استخراج مؤلفههای عنصر مقاومت در اقتصاد
مقاومتی .ماهنامه تحلیلی ،ترویجی و گفتمانی قرارگاه پدافند اقتصادی.56-58 ،5 ،
معموری ،علی .)5985( .قرآن و پایان تاریخ ،موعود ،99 ،قابل دسترسی در سایت
/http://www.hawzah.net/fa/Magazine
منتظر ،غالمعلی؛ فالحتی ،نگار .)5965( .سناریونگاری آینده آموزش عالی ایران و کارکرد
فناوری اطالعات در آن .سیاست علم و فناوری.96-53 ،71 ،
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