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   چکیده
محورها و کارکردهـاي  ها،این پژوهش در پی شناسایی و تبیین اولویت

ها و مراکز آموزش عـالی گذاري دانشگاهپژوهشی و سیاستآموزشی، 
کلــی اقتصــاد ي هاسیاســتکشــور در جهــت عملیــاتی ســازي و تحقــق 

مقاومتی است. بدین منظور پس از بررسی پیشـینه نظـري و پژوهشـی، 
 بـر اصلی مورد بررسـی بـا اسـتفاده از روش تحقیـق کیفـیهاي مؤلفه

محتواي سخنان مقام معظم رهبري در خصـوص اقتصـاد مقـاومتی در 
مــورد مداقــه و تحلیـل قــرار گرفتــه اســت و  1394-1389بـازه زمــانی 

اقتصـاد ي هاسیاسـتمربوط بـه اجـراي هاي اساسی فعالیت محورهاي
مقـاومتی شناسـایی شـده و سـپس پرسشـنامه تـدوین شـده بــه روش 

ها و حوزه آمـوزش عـالی نفر از خبرگان دانشگاه 50پیمایش در اختیار 
گانـه  16. نتایج این بررسی نشان داد کـه همـه عوامـل استقرار گرفته 

بري از دید پاسخ دهندگان در فعالیـت مستخرج از بیانات مقام معظم ره
ها حائز اهمیت تلقی شده و سه عامـل مفهـوم سـازي و تـرویج دانشگاه

گفتمان، تناسب علم با نیازهاي کشور و تجاري سازي علـم از بالـاترین 
ها برخـوردار اولویت در برنامه ریـزي آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاه

ها نقش اثربخش دانشـگاهاست و بر این اساس پیشنهادهایی براي ایفاي 
  .  اقتصاد مقاومتی ارائه شده استي هاسیاستدر تحقق 

اقتصـاد مقـاومتی، دانشـگاه، آمـوزش عـالی، مقـام معظـم  :واژه کلید
 رهبري.
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  مقدمه

هـا و مباحـث ساله خود، شـاهد تحولـات، نظریـه پردازي 200علم اقتصاد در طول عمر 

ــاخه ــب، ش ــم، مکات ــن عل ــوزه ای ــارب آرا در ح ــت. تض ــوده اس ــیاري ب ــالی بس ها و جنج

هاي بشـري هاي فراوانی را به وجود آورده است. علاوه بر این، تحولات و پیشرفتتخصص

و فـروع ایـن علـم افـزوده ها در قرن اخیر، این علم را متحول کرده و بیش از پیش بر شاخه

  ).152: 1393است(سیفلو، 

در همین راستا در چندسال اخیر، اصطلاح جدید اقتصـاد مقـاومتی بـه ادبیـات اقتصـادي 

 1389کشور اضافه شده است. این اصطلاح اولین بار از سوي مقام معظم رهبري در شهریور 

ق در ایـن حـوزه را نیـز هاي معظم له بوده و اهمیـت تحقیـمطرح گردید که ناشی از دغدغه

آمادگی کشور بـراي «و » فشار اقتصادي دشمنان«روشن می سازد. ایشان با تکیه بر دو عامل

اقتصاد مقاومتی را مقارن با مفهوم کارآفرینی معرفی نمودند. سـپس در مـرداد سـال » جهش

قتصادي و ها و الزامات اقتصاد مقاومتی را بر اساس رونق تولید و اشتغال، رشد امؤلفه 1391

رفاه، مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر، استفاده از تولیدات داخلی، مردمـی کـردن 

بـر اقتصـاد دانـش  تأکیداقتصاد، کاهش وابستگی به نفت، فشار اقتصادي دشمن بر کشور و 

بنیان تبیین کردند. در ماه بعد نیز اقتصاد مقاومتی را داشتن اقتصـادي رو بـه رشـد بـا آسـیب 

ي کمتر در مقابل ترفندهاي دشمن معرفی نموده و مواردي همچون حمایـت از بخـش پذیر

خصوصی، حمایت از تولید ملی و بخش درونزاي اقتصاد و رسیدگی به اقتصاد دانش بنیان، 

ي دولتـی و هـاظرفیتفعال کردن واحدهاي کوچک و متوسط اقتصادي و استفاده از همـه 

ومتی معرفی کردند.در ادامه روند مزبـور نیـز در اواخـر مردمی را به عنوان ارکان اقتصاد مقا

ي کلـان بیسـت و چهارگانـه اقتصـاد هاسیاسـتبه صورت جـامع و دقیـق،  1392بهمن سال 

بـه  هاسیاسـترا جهت پیگیري تحقـق ایـن اي مقاومتی را ابلاغ نمودند. دولت نیز ستاد ویژه

  ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل داده است.

راستا، بررسی نقش و کارکرد دانشگاه در توسعه اقتصـادي جوامـع مختلـف ، در همین 

نشان دهنده بروز تحولات شگرفی است که جهان را با فاز جدیدي از توسـعه تحـت عنـوان 

ها ). اکنـون از دانشـگاه21: 1393اقتصاد مبتنی بـر دانـش روبـه رو سـاخت(فیض و سـوري،

شـد اقتصـادي از ردر  باشند بلکـه خـود مسـتقیماًانتظار می رود نه تنها حامی رشد اقتصادي 

طریــق تولیــد دانــش جدیــد، ایجــاد ســرمایه انســانی، صــدور مجوزهــاي نــوآوري و ایجــاد 

  ).318: 2000(اتزکوویتز و دیگران، هاي جدید دخیل باشندشرکت



 4949                                                                  9595/تابستان /تابستان 3535سال دهم/شمارهسال دهم/شماره                                  

اهمیت یافته که نمایه رقابت پذیري جهانی اي ها به گونهعنصر نوآوري و نقش دانشگاه

ــوآوري«دســته بنــدي کشــورهاي » 2014-2013کشــورها: ــی از نظــر ن ــر از نظــر «و » غن فقی

را جـایگزین تمـایز سـنتی بـین کشـورهاي توسـعه یافتـه و درحـال توسـعه نمـوده » نوآوري

  ).2012است(شواب،

ــگاه ــروز تحــولی در وظــایف  دانش ــاي ام ــا، بنگاهدر دنی ــا و ســازمانه ــونی هاي ه پیرام

، سـاختار، آرایــش و فرآینـدگـذار، قـانونی و اجرایــی) تجربـه مـی شـود. در ایــن (سیاسـت

هاي نوآوري و دانـش فرآیندها و موارد لازم را براي هاي بین این سه حوزه، ورورديشبکه

بنیان فراهم می سازد. در این ترکیب و سـاختار جدیـد، دانشـگاه علـاوه بـر نقـش معمـول و 

کننـده نیـروي انسـانی آمـوزش دیـده و مولـد دانـش بنیـادي، بـه  تأمینسنتی خود به عنوان 

اي، ملـی، هاي اقتصـادي، توسـعه فنـاوري و توسـعه ناحیـهصورت منبعی براي تشکیل بنگاه

ها بـه عنـوان ). لذا دانشگاه11: 1391و بین المللی ایفاي نقش می نماید(باقري نژاد،اي منطقه

ی درگیـر شـده انـد و توسـعه ظرفیـت شرکاي کلیدي در مشارکت بخش خصوصی و دولت

ها انجـــام مـــی اي، بـــر اســـاس وظـــایف مختلفـــی اســـت کـــه دانشـــگاهنـــوآوري ناحیـــه

  ).1232:  2010دهند(اویارا،

ها در توسعه اقتصادي و فناوري و اهمیت آنها در بر اساس موارد فوق و اهمیت دانشگاه

 هـا،یی و تبیـین اولویـتش در پی  شناسـاي کلی اقتصاد مقاومتی این پژوههاسیاستتحقق 

ها و محورها و کارکردهاي آموزشی(دانش و مهارت)، پژوهشی و سیاست گذاري دانشگاه

ي کلـی اقتصـاد هاسیاسـتمراکز آموزش عالی کشور در جهـت عملیـاتی سـازي و تحقـق 

مقاومتی از منظر مقام معظم رهبـري اسـت. در ایـن پـژوهش تلـاش شـده اسـت تـا رسـالت 

ي کلی اقتصاد مقـاومتی بـر اسـاس هاسیاستآموزش عالی در قبال تحقق  ها و نظامدانشگاه

هاي مقام معظم رهبري مورد بررسی و کنکاش قـرار گیـرد. ي کلی و دیدگاههاسیاستمتن 

ي کلی اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم بر نقش دانشـگاه و دانشـگاهیان هاسیاست 21در بند 

هـاي علمـی، گفتمـان سـازي آن بـه ویـژه در محیط تبیین ابعاد اقتصـاد مقـاومتی و«در قالب

  شده است.  تأکید» و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملیاي آموزشی و رسانه

ي کلی اقتصاد مقاومتی نیز به تکالیف دیگري هاسیاستدر بندهاي یکم تا سوم و بیستم 

اقتصاد دانش بنیان،  هاي انسانی و علمی کشور، پیشتازيو فعال سازي سرمایه تأمینهمچون 

پیاده سازي و اجراي نقشه جامع علمی کشور، افزایش سهم تولید و صادرات محصـولات و 

خدمات دانش بنیان، توانمندسازي نیروي کار و تقویت فرهنگ جهادي  اشاره شده کـه بـه 
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طور غیرمستقیم بر نقش و رسالت جامعه علمـی و دانشـگاهی در تحقـق آن اشـاره دارد. در 

ایجاد تحول در ارتباط میان نظـام آمـوزش «ي کلی علم و فناوري نیز بر هاسیاستجم بند پن

بر افزایش سهم علم و فناوري در اقتصاد  تأکیدها با عالی، تحقیقات و فناوري با سایر بخش

 فرآینـدو درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدي و نیز حمایت مـادي و معنـوي از 

صول و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشـرفته و تبدیل ایده به مح

و در بندششـم بـه » درصد50فناوري داخلی در تولید ناخالص ملی با هدف دستیابی به سهم 

هاي جدید و حمایت از تولیـد و صـادرات توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم وفناوري«

هـاي داراي مزیـت و اي بومی بـه ویـژه در حوزههمحصولات دانش بنیان و متکی بر فناوري

  شده است. تأکید» ظرفیت، با اصلاح امر واردات و صادرات کشور

  مرور پیشینه تحقیق

  الف) اقتصاد مقاومتی

هاي گوناگونی ارائه شـده کـه بیشـتر در تعریف و مفهوم سازي اقتصاد مقاومتی دیدگاه

آنها مبتنی بر تبیین مقام معظم رهبري از این مفهوم است که جهت تبیین بهتر مفهـوم و بیـان 

این پژوهش به یک مورد اشاره می گردد. مقاومت، عمـل یـا عکـس العمـل مناسـب  مسئله

ها و اسـتقامت در مسـیر ملایمات، حوادث، بحران یـا تحمـل سـختیمقابله در ظرایط بروز نا

رسیدن به اهداف است. اقتصاد مقاومتی نیز اقتصادي است که در شرایط فـوق، بـه صـورت 

  ).32: 1393پویا و پایدار تخصیص بهینه منابع رو ضورت دهد(اسدي،

اصـلی  هاي صورت گرفته در حوزه اقتصاد مقـاومتی نیـز عمـدتا در سـه حـوزهپژوهش

ــا اســتفاده از روش ــه اســت. برخــی از پژوهشــگران ب ــی و صــورت گرفت ــق کیف ــاي تحقی ه

ها و هاي تفسیري به مدلسازي و مفهوم پردازي اقتصاد مقـاومتی مبتنـی بـر دیـدگاهاستراتژي

؛ تـراب 1391؛ سـیف،1394(سامنی و مدرس خیابـانی، اندبیانات مقام معظم رهبري پرداخته

گـروه دوم پـژوهش هـایی اسـت کـه بـه  .)1391؛ میرمعـزي،1392زاده جهرمی و دیگـران،

هاي اقتصادي پرداخته و تلاش بررسی تطبیقی ماهیت اقتصاد مقاومتی و سایر الگوها و نظریه

هاي اقتصـاد تعیـین هاي موجـود نظریـهنموده اند جایگاه اقتصاد مقاومتی را در گونه شناسی

ــا دیگــر ــراق آن را ب ــاط شــباهت و افت ــدگاه نمــوده و نق ؛ 1393ها روشــن نمایند(ســیفلو،دی

هاي عملیـاتی سـازي اقتصـاد ). گروه سـوم پژوهشـگران نیـز بـه بررسـی شـیوه1393اسدي،

هاي ترکیبـی بـراي تعیـین مقاومتی در کشور پرداخته و براي نیل به این منظور بـه مدلسـازي

 انـدی پرداختـههاي دیگر جامعه در قبـال اقتصـاد مقـاومتکارکرد برخی دستگاه ها، یا حوزه
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  ). 1393؛ عباس آبادعربی و دیگران،1392(یارفردي و همکاران،

  نوین دانشگاه و آموزش عالی مأموریتب) کارکردها و 

کننـده دو خروجـی در نظـر گرفتـه مـی شود:سـرمایه انسـانی و دانشگاه بـه عنـوان تولید

م افزار دسـتاورد آموزش و تولید نر مأموریتدانش(نرم افزار). خلق سرمایه انسانی محصول 

دوم یـا همـان پـژوهش اسـت. اگرچـه ایـن دو  مأموریـتهاي دانشـگاه بـراي اجـراي تلاش

دانشگاه در اقتصاد دانش بنیان ثابت باقی مانده است، اما دگرگون شده و مـاهیتی  مأموریت

سـوم و  مأموریـتکارآفرینانه یافته است. حضور مستقیم در توسعه اقتصادي نیـز بـه عنـوان 

  )2013نشگاه شناخته می شود(آریو واسکوئز و دیگران،جدید دا

هاي تجاري سازي دسـتاوردهاي دانشـگاهی، گسـترش در مجموع، تشویق انواع فعالیت

و خلق مراکز ارتباط دهنده، پذیرش مسـئولیت اي هاي میان رشتهطیف وسیع تري از فعالیت

ان و رهبـران کـارآفرین بـه بیشتر براي توانمندسازي دانشجویان و کارکنان، استخدام کارکن

عنوان عاملان تغییر، ایجاد نظام پاداش فراتر از معیارهاي آموزش، پـژوهش و انتشـار فصـلی 

  ).125: 2008سوم دانشگاه هستند(کورتی و ریویزیو، مأموریتهاي مؤلفههمه 

هاي کارآفرینی دانشگاهیان پدیده جدیدي نیست. در اروپا، چنـین روابطـی فعالیتالبته 

: 2001گـردد( هـال،مـیایالات متحده به انقلاب صنعتی برو در 1800واسط تا اواخر دهه به ا

). اتزکویتز  نشان داد که بر اساس پویایی درونی و الزامات محیطی نظام دانشگاهی با دو 92

در کشور آلمان اتفاق افتاد کـه طـی آن  19انقلاب مواجه گشت: انقلاب اول در اواخر قران 

هاي آموزشی در زمینه تحقیقات نیز فعال شدند و به تولید دانـش وه بر فعالیتها علادانشگاه

هاي مبتنـی بـر علـم اقدام نمودند.  انقلاب دوم در اواخر قران بیستم بر اساس ظهور نوآوري

سـوم یعنـی توسـعه اقتصـادي  مأموریـتبه وقـوع پیوسـت کـه طـی آن دانشـگاه عهـده دار 

ها و نسل سوم در تبیین محیط جدید فعالیت دانشگاه .)19: 1390شد(امین مظفري و شمسی،

هاي آن توجه به دو مفهوم ودو عنصر ضروري است: دانشگاه کارآفرین و پارك مأموریت

  .علم و فناوري

مطابق نظر اتزکـوییتز، دانشـگاه کـارآفرین محصـول کـنش درونـی پـنج هنجـار اسـت: 

هنجارسرمایه داري(دانش با هدف استفاده و بـه کـارگیري خلـق شـده و انتقـال مـی یابـد)؛ 

هنجار وابستگی متقابل(دانشگاه کارآفرین تعامل نزدیک با شـرکت هـا، نهادهـاي دولتـی و 

ر استقلال(دانشگاه کـارآفرین نهـادي وابسـته بـه دیگـر هاي محلی دارد)؛ هنجادیگر سازمان

نهادها نیست)؛ هنجار ترکیبی(تحقق همزمان صفت وابستگی متقابل و استقلال، خلق ساختار 




