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ارائه مدل تأثیر آموزش دانشگاه (با تأکید بر دانشگاه علوم دریایی) بر اقتصاد
مقاومتی بهواسطه نقش زیرساختهای فرهنگی ،منابع انسانی ،سیاسی-
اجتماعی و اقتصادی
جعفر عموزاده ،7وحید فالح ،2سعید صفاريان
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چکیده
از مهمترين مسائل پیش روی کشورهايي که در زمینه اقتصادی با مشکالت و فشارهای خارجي و داخلي زيادی روبهرو
هستند ،تحقق يافتن اقتصاد مقاومتي است بهعبارتي تحقق يافتن اقتصاد مقاومتي در کشورهايي که در زمینههای
اقتصادی ،سیاسي و فرهنگي مورد هجوم کشورهای ديگر ميشوند اهمیت دارد .هدف اين پژوهش بررسي نقش
دانشگاهها در تحقق اقتصاد مقاومتي از طريق زيرساختهای منابع اتساني ،فرهنگي ،سیاسي ،اجتماعي و اقتصادی
ميباشد .جامعه پژوهش اساتید دانشگاههای مازندران با تاکید بر دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) مي باشند که
تعداد آنها حدود  3033نفر است .پرسشنامهی محقق ساختهی اين تحقیق ،از روش نمونهگیری تصادفي خوشهای ،در
بین 013نفر از اعضاء جامعه توزيع که تعداد  023پرسشنامهی صحیح ،جمعآوری شد .به منظور تحلیل دادهها از
رويکرد معادالت ساختاری و از نرم افزار  PLSاستفاده شد .نتايج پژوهش نشان داد که دانشگاه بر زيرساختها تاثیر
معناداری باالتر از حد متوسط دارد .از طرفي زيرساخت ها نیز بر اقتصاد مقاومتي تاثیر دارند .همچنین زيرساختهای
فرهنگي ،منابع انساني و سیاسي -اجتماعي -اقتصادی نقش میانجيگیری ناقص را در ارتباط بین دانشگاه و تحقق
اقتصاد مقاومتي ايفا ميکنند.
واژگان کلیدی :دانشگاه ،زیرساخت فرهنگی ،زیرساخت منابع انسانی ،زیرساخت سیاسی ،تحقق اقتصاد
مقاومتی

تاريخ دريافت مقاله69/32/23 :
تاريخ پذيرش مقاله69/30/71 :

 -7دانشجوی دکتری مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي ساری
 -2استاديار گروه مديريت ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمي ،ساری ،ايران( نويسنده مسئول)vahidfallah@yahoo.com :
 -3استاديار گروه مديريت ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمي ،ساری ،ايران.
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تغییرات روزافزون محیط اجتماعي و نقش بارز فناوریهای اطالعاتي در تشديد نرخ تحوالت محیطي موجب گرديده
است تا امروزه عناويني همچون جامعه اطالعاتي ،اقتصاد اطالعاتي و اقتصاد دانشمحور ،مکررا برای بیان خصیصهها و
ويژگيهای اصلي جامعه بشری بکار گرفته شود .اين تغییر کانون گفتمان اقتصادی از تمرکز بر عوامل سنتي تولید به
اقتصاد مبتني بر دانش ،موجب بروز تحوالت اساسي در ساختار دانشگاه و ماهیت روابط آن با محیط پیراموني خود شده
است (کالرک .)7661 ،در کشور ايران ،ارتباط دانشگاه با محیط از طرق مختلفي صورت ميگیرد .از مهمترين
موضوعاتي که دانشگاه از آن طريق ميتواند بر جامعه تاثیر بگذارد ،تاثیری است که بر اقتصاد کشور مي گذارد .چند
سالي است مفهوم اقتصاد مقاومتي به عنوان الگوی توسعۀ جمهوری اسالمي در کشور مطرح شده است .اقتصاد مقاومتي،
الگويي است که در شرايط فشار و تحريم نیز پیشرفت کشور را تضمین ميکند .بر اين اساس ،هر الگوی مديريتي و
اقتصادی و اجتماعي که در کشور بخواهد مورد بهره برداری قرار بگیرد ،بايد با الگوی توسعۀ کشور؛ يعني اقتصاد
مقاومتي هماهنگ بوده و به عبارتي برآمده از آن الگوی باالدستي باشد (واعظي و فدايي .)،7360 ،اقتصاد مقاومتي از
زيرساختهايي تاثیر ميپذيرد و اين زيرساختها نیز متاث ر از نقش دانشگاه هستند .مردم بايد بتوانند از نظر فرهنگي،
اعتقاد به اقتصاد مقاومتي داشته باشند .آنها بايد فرهنگ مصرف را تغییر و به سمت تولیدات داخلي حرکت دهند .از
طرفي دولت بايد واردات را بهصورت هدفمند انجام دهد و سرمايهگذاران نیز در کاالهای داخلي ،محصوالت و خدماتي
که مواد اولیه آن از داخل تهیه شود .نبود اين نگرش در بین دولت ،مردم و سرمايهگذاران بعنوان يک مساله برای تحقق
اقتصاد مقاومتي است .از طرفي دانشگاه در بسیاری از زيرساختهايي که در کشور وجود دارد ،تاثیرگذار است .و اگر اين
زيرساختها به درستي ساخته نشود ،تحقق اقصاد مقاومتي دشوار است .از طرفي نقشي که زيرساختها در ارتباط بین
دانشگاه و اقتصاد مقاومتي دارند کمتر مورد توجه قرار گرفت .همچنین تاکنون طبق شاخصهای اقتصادی ،اقتصاد
مقاومتي محقق نشد درحاليکه از سال  16و درجمع کارآفرينان ،اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبری بیان شد و
پس از آن پیش زمینههايي را برای تحقق اقتصاد مقاومتي بیان کرد .برای مثال سالهايي که تاکید بر موارد مرتبط با
اقتصاد مقاومتي ميشد شامل :همت مضاعف ،کار مضاعف(توجه به زيرساخت اقتصادی) ،جهاد اقتصادی (توجه به
زيرساخت منابع انساني ،اقتصادی) تولید ملى و حمايت از کار و سرمايه ايرانى (توجه به زيرساخت اقتصادی-اجتماعي)،
حماسهی سیاسي و حماسهی اقتصادی(توجه به زيرساخت سیاسي -اقتصادی) اقتصاد و فرهنگ ،با عزم ملي ومديريت
جهادی(توجه به زيرساخت اقتصادی ،فرهنگي ،اجتماعي و منابع انساني) ،اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل و نهايتا اقتصاد
مقاومتي تولید و اشتغال .به عبارتي تمامي تالش مسئولین کشور بهخصوص باالترين مقام کشوری در چند سال اخیر
تحقق اقتصاد مقاومتي ،ابتدا از طريق پیش زمینهها و سپس از طريق ذات اقتصاد مقاومتي بود .اين تاکیدات نشان
ميدهد که هنوز اقتصاد مقاومتي محقق نشد به خصوص وقتي در اولین ساعت سال  7369نیز با تاکید بر اقتصاد
مقاومتي آغاز شد و مقام معظم رهبری با تاکید بر نامگذاری مجدد سال کنوني تحت عنوان اقتصاد مقاومتي ،اشتغال و
تولید ،نشان دادند که اقتصاد مقاومتي هنوز محقق نشد و اين خود ،سندی محکم بر مسئله مدار بودن تحقق اقتصاد
مقاومتي است .ايشان با آگاهي کامل از جنگ اقتصادی دشمن و اهداف آنها از تشديد فشار و تحريمها علیه ايران،
همیشه در تالش برای ارائه برنامه ها و الگوهايي به منظور مقابله با اين فشارها بودند و بر اين باورند که يک راه حل
عبور از مرحله حساس و بحراني فعلي ،توجه جدی به اقتصاد مقاومتي است .در اين راستا ،از آنجا که زيرساختهای
اقتصاد مقاومتي لزوما به بخش اقتصاد بازنمي گردد بلکه جنبه فرهنگي ،اجتماعي و سیاسي هم دارد .در مسیر اجرای
سیاستهای اقتصاد مقاومتي بخشهای مختلف کشور وظايفي دارند که نقش دانشگاهها بهعنوان پرچمداران اصلي
تحقق اقتصاد مقاومتي در اين زمینه بيبديل است .در واقع ،امروزه توجه به تکمیل چرخه دانش و ثروت و مقوله
تجاریسازی ايدهها و فناوریها ،سبب تغییر ديدگاهها نسبت به انواع نهادهای اجتماعي از جمله دانشگاه شده است.
دانشگاه به عنوان کانون اصلي علمي و تحقیقاتي در هر کشوری ،بايد خود را با اين تغییرات تطبیق دهد .در اقتصاد
دانشبنیان ،به ويژه در صنايع جديد که رشد سريعي دارند ،علم ،تاثیری مهمتر و مستقیمتری بر نوآوری دارد .عواملي
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مانند جهانيسازی ،به همراه عوامل ديگر به عنوان جزيي از روند کلي به سوی توسعهی سريع بازار دانش ،ارتباط
دانشگاه با جامعه را دچار تغییرات اساسي کرده است(اتسکوئیتز و لیدزدورف .)2333 ،براساس مطالعات جديد در اين
حوزه ،همکاری بین جامعه ،دانشگاه و دولت ،در ارتقای سیستم ملي و محلي ضرورت دارد (فیلپوت ،دولي ،ريلي و
لیپتون .)2377 ،و از میان اين سه عامل ،دانشگاهها به دلیل داشتن رسالت ارائۀ جديدترين دانشها و فنون ،نقشي
پررنگتر از سه بخش ديگر بر عهده دارند .در کشورهای درحال توسعه محیطهای دانشگاهي معموالً از صنعت فاصلۀ
زيادی دارند و ارتباطات ضعیفي میان آن دو نهاد وجود دارد .به تبع آن تحوالت صنعتي در اين کشورها به کندی انجام
ميشود .درحالي که در کشورهای صنعتي ،روابط پويايي بین اين نهادها شکل گرفته به گونهای که شروع تحوالت صنعتي
در آن کشورها عموماً از محیطهای دانشگاهي و آموزش عالي نشأت گرفته است .در واقع در کشورهای درحال توسعه،
تولیدات علمي در راستای پاسخ گويي به نیازهای بخش صنعت قرار نگرفتهاند و نظارتهای قانوني مورد نیاز توسط دولت
اعمال نميشوند .بررسيها درمورد کشور ايران نشان ميدهند طي سالهای  2333تا  ، 2377تعداد مقاالت علمي تالیف
شده توسط ايرانیان از  7090به  27331مقاله )تقريبا  70برابر) افزايش يافته است .در حالي که در همین دورة زماني،
تولید ناخالص داخلي ايران از  737میلیارد دالر به  070میلیارد دالر آمريکا افزايش يافته است (حدود  5برابر افزايش) اين
امر نشان ميدهد که تولید ناخالص داخلي در ايران ،تابع میزان دانش تولید شده در کشور نميباشد .به عبارت ديگر،
دانش تولید شده در کشور ،دانش مولد نميباشد و قادر به بهبود جدی تولید ناخالص کشور نميباشد .آمارهای مشابه
آمارهای مورد بحث در دورة زماني گفته شده نشاندهندة  3/1برابر شدن تعداد مقاالت و حدود سه برابر شدن تولید
ناخالص داخلي ترکیه است که نشاندهندهی وجود يک رابطۀ معنيدار بین خلق دانش و تولید ناخالص داخلي در کشور
ترکیه است .آمارهای مورد نظر در جهان نیز به ترتیب رشد تولید ناخالص  117درصد و رشد مقاالت  79درصد است .به
عبارت ديگر در دنیا به ازاء هر يک درصد رشد در تعداد مقاالت تالیف شده ،تولید ناخالص داخلي 1 ،درصد رشد يافته
است .رقم مشابه برای ترکیه  1درصد اما برای ايران تنها  3/3درصد است .به عبارت ديگر مقاالت تالیف شده در ايران
حاوی دانش مولد و پاسخگوی نیازهای بخش صنعت نیست (مرکز ارجاع دهي علمي جهان اسالم 2370 ،و بانک جهاني،
 )2370در نتیجه مسئلهای بزرگ و يک شکاف نظری احساس ميشود که چرا دانشگاهها در ايران تاثیر مستقیمي
نميتواند بر رشد اقتصادی داشت باشند لذا اين پژوهش بهدنبال ارائه ی يک مدل از تاثیرگذاری دانشگاه بر اقتصاد
مقاومتي است  .اگر قرار بود دانشگاه به طور مستقیم تاثیرگذار باشد اين تاثیرگذاری کم بود ،از طرفي دانشگاه ميتواند
از طريق زيرساختهای کشوری در تحقق اقتصاد مقاومتي نقش مهمي داشته باشد .دانشگاهها مي توانند با تاثیراتي که
در دولت و جامعه و بهعبارتي بر زيرساختهای فرهنگي ،منابع انساني ،سیاسي ،اجتماعي و اقتصادی ميگذارند ،در
تحقق اقتصاد مقاومتي کمک کنند .با توجه به موارد بیان شده ،اين پژوهش به دنبال بررسي تاثیر دانشگاهها بر اقتصاد
مقاومتي از طريق زيرساختهای کشوری است.
مبانی نظری
اقتصاد مقاومتی ،دانشگاه و زیرساختها
در عصرحاضر ،اصطالح اقتصاد دانش بنیان يا اقتصاد دانشي که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی موورد تاکیود
خاص در استراتژی توسعه ملل قرار گرفته ،گويای تاکید در نقش دانش و فنواوری در جريوان توسوعه اقتصواد اسوت؛ از
اينرو ميتوان گفت در اقتصاد دانشبنیان ،به دانش از نظر کیفي و کمي بوا اهمیوتتور از گذشوته نگريسوته مويشوود
(استیگلیتز .)7661 ،اقتصاد دانش بنیان ،اقتصادی است که در آن دانش خلق و اشاعه مييابد و به طور مووثری توسوط
فعاالن اقتصادی برای توسعه اقتصادی و اجتماعي مطلوبتر به کار گرفته ميشوود .در اقتصواد دانوش محوور مهمتورين
عامل بهرهوری ميباشد (روني )2330 ،که بهرهوری نیز از اهداف اصلي اقتصادی از جمله اقتصاد مقواومتي اسوت .بورای
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درک بهتر مفهوم اقتصاد مقاومتي ،ريشههای اقتصاد مقاومتي و تعاريف انديشومندان مختلوف اقتصوادی و موديريتي در
ادامه بیان ميشود.
اولین بار اصطالح علمي مقاومت از ادبیات فیزيک و مهندسي وارد حوزه علوم انساني شد ،در ادبیات روانشناسوي موورد
استفاده قرار گرفت .سپس اين اصطالح به ادبیات اقتصاد راه يافت و به عنوان يکي از ويژگي های مودل هوای اقتصوادی
به کار گرفته شد (زمان و وسیل .)2370،اقتصاد مقاومتي در ايران با صحبتهايي که مقام معظم رهبری در سال 7316
داشتند و با ادامه تاکیدات تا سال  ،7367ادامه داشت .منتظر ( )2379در مطالعه خود به بیان اهمیت اقتصاد مقواومتي
از منظر رهبر معظم جمه وری اسالمي ايران پرداخته است .وی بیان کرده است که عالوه بر اين رهبور انقوالب اسوالمي
ايران در سال های اخیر ،در کلمات خود بارها و بارها بر اقتصاد و جنگ اقتصادی که توسط دشمنان جمهووری اسوالمي
به منظور مقابله با پیشرفتهای صورت گرفته است تاکید کرده اند و همچنوین بارهوا بوه راه هوای مقابلوه بوا آن اشواره
کردهاند و حتي در نامگذاری هر سال اين موضوع را در نظر گرفتهاند و از اقتصاد مقاومتي به عنووان يوک نقطوه شوروع
برای تحقیقات تجربي ياد کرده است .وی اقتصاد مقاومتي را بهصورت توانايي کاهش تلفوات ناشوي از شووک اقتصوادی
تعريف ميکند .اقتصاد مقاومتي در سطح خرد( ،شرکت ها و افراد) ،در سطح میاني (در گروهها بخشهوا و خوشوههوا) و
در سطح کالن (مناطق ،کشورها) نمود پیدا ميکند .از منظر وی اقتصاد مقاومتي ايستا توانايي برای حفظ عملکرد بدون
نیاز بهبازسازی و اقتصاد مقاومتي پويا را تغییر بهبود سريع پس از ايجاد شوک اقتصادی ميباشد (وانبرجیک.)2379 ،
اقتصاد مقاومتي در ادبیات غربي به اين مفهوم وجود ندارد ،بلکه آنهوا سوعي کردنود توا وا های هوم معنوي بوا اقتصواد
مقاومتي پیدا کنند .با اينحال از آنجايي که اقتصواد مقواومتي اصووال در متوون اقتصواد اسوالمي وجوود دارد ،تواکنون
نتوانستهاند وا های متناسب با مفهوم آن ارائه کنند (حشمتي .)7360 ،اقتصاد مقاومتي تفاوت زيادی بوا مفهووم اقتصواد
حمايتي و يا رياضت اقتصادی رايج در ادبیات اقتصادی غرب دارد .اقتصاد مقاومتي مکانیزم شناسايي حوزه هوای فشوار و
تحريم و کنترل آن فشارها است و با اقتصاد رياضتي تفاوت ماهوی دارد .در اقتصاد مقاومتي بور خوالف اقتصواد رياضوتي،
(حقوقها) کاهش پیدا نميکند ،بلکه تأکید بر استفاده از تمام ظرفیتها است (معصومي نیا )7367 ،به طور دقیقتر بايود
گفت ،رياضت اقتصادی به طرحي گفته ميشود که دولت ها برای کاهش هزينهها و رفع کسری بودجه بوه کواهش و يوا
حذف ارائه برخي خدمات و مزايای عمومي دست مي زنند .اين طرح که به منظور مقابله با کسری بودجه توسوط برخوي
دولتها انجام ميشود .گاهي اوقات به افوزايش میوزان مالیوات و افوزايش دريافوت وامهوا و کموکهوای موالي خوارجي
ميانجامد .در مطالعات و بررسي متداول اقتصادی غرب ،الگو و پیشینه نظری و عملي مشخصي درباره اقتصاد مقواومتي
نميتوان يافت که برای مشکالت اقتصادی همچون تحريم بانک مرکزی ،تحوريم صونعت نفوت و مووارد مشوابه راهکوار
مشخصي ارائه شده باشد .اما در ترافیک نظريه های اقتصادی ،نظريههای اقتصاد مقاومتي به چشم ميخورد .در ادبیوات
اقتصاد مقاومتي رايج در جهان اصطالحي تحت عنوان اقتصاد مقواومتي وجوود نودارد .ولوي وا ه نزديوک بوه مفهووم آن
اصطالح تابآوری اقتصادی ميباشد که به معنای توان يک کشور به ايستادگي در برابر شووکهوای خوارجي مويباشود
(بريگاگلیو و استفن .)2336 ،عالوه بر اين آنها بیان ميدارند که اصطالح تابآوری اقتصوادی بوه دو مفهووم مويتوانود
استفاده شود :اول توانايي اقتصاد برای بهبودی سريع از شوکهوای اقتصوادی تخريوب کننوده خوارجي و دوم توانوايي
اقتصاد برای ايستادگي در برابر اثرات اين شوکها .توان اقتصاد برای بهبود يافتن از اثرات شوکهای مخالف بوه شودت
محدود خواهد شد به خصوص وقتي کسریهای مالي مزمن وجود داشته باشد .از طرف ديگر اين توان ارتقاء مييابد اگر
ابزارهای سیاستي بتواند برای خنثي سازی اثرات منفي شوکها مورد استفاده قرار گیرد ،مانند مووقعیتي کوه کشوور از
وضعیت مالي قوی برخوردار است و ميتواند مخارج احتیاطي و يا تخفیفهای مالیاتي را برای برخورد بوا اثورات منفوي
شوکها مورد استفاده قرار دهد .اين نوع از جهندگي اقتصادی نوعي تقابل با شوک ميباشد.
بريگاگلیو و استفن ( )2336برای اشاره به توان سیاست از اصطالحي به نام «فنريت اقتصادی» ساختۀ يک اقتصاد برای
بهبود آثار شوکهای برون زای مخالف اقتصاد ،استفاده کرده است .از منظر آن هوا اصوطالح فنريوت اقتصوادی بوه دو
مفهوم به کار ميرود :اول ،توانايي اقتصاد برای بهبود سريع از شوکهای اقتصادی تخريب کننده خارجي و دوم ،توانايي
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اقتصاد برای ايستادگي در برابر آثار اين شوکها .توان اقتصاد برای بهبود يافتن از آثار شووکهوای مخوالف بوه شودت
محدود خواهد شد اگر برای مثال ،کسریهای مالي مزمن وجود داشته باشد .از طرف ديگر ،اين توان ارتقا خواهد يافت
اگر ابزارهای سیاستي بتواند برای خنثيسازی آثار منفي شوکها مورد استفاده قرار گیرد؛ مانند موقعیتي که کشوور از
وضعیت مالي قوی برخوردار است و مي تواند مخارج احتیاطي يا تخفیفهای مالیاتي را بورای برخوورد بوا آثوار منفوي
شوکها است »تقابل با شوک« مورد استفاده قرار دهد .اين نووع فنريوت اقتصوادی نووعي توانوايي ايسوتادن در برابور
شوکها هنگامي متصور است که شوکها خنثي يا ناچیز باشند .همچنین اين نوع فنريت هنگوامي ممکون اسوت کوه
اقتصاد از مکانیسمهايي از آن نام »جذب شوک« برخوردار باشد که آثار شوکها را کواهش دهود کوه بوا عنووان بورده
ميشود .برای مثال ،وجود بازاری انعطاف پذير مي تواند به عنوان ابزاری برای جذب شوکها عمل کند.
زيربنای اصلي توسعۀ کشورها ،حوزة علم و فنّاوری و در واقع؛ دانشگاه است .اساساً پیشرفت کشوورها ،بودون پیشوروی در
حوزة علم و فنّاوری ،امری خیالي است و کشورهايي که بر خالف اين و با واردات محصوالت علمي و فنّاورانه قصد شکوفايي
دارند ،نه تنها به پیشرفت حقیقي نمي رسند ،بلکه روز به روز بر وابستگي و خودناباوری آنها افزوده مي شود .تنها پیشرفتي
مورد قبول است که بتواند وابستگي کشور را کم کند و متکي به داخل و درون زا باشد .از طرفي مديريت صحیح پیشورفت
علم و فنّاوری در کشور ،مستلزم يک نظام مديريت راهبردی و مديريت کالن کارامد است و الگويي مي توانود کارآمودی را
تضمین کند که متکي به داخل و منطبق بر الگوی عمومي توسعۀ کشور باشد .مأموريت دانشگاههوا نیوز در بسوتر زموان،
همگام با تحوالت و دگرگونيهای جهاني و در راستای هدف پاسخگويي به نیازهای اقتضايي جوامع ،دچوار تحوول شوده
است (اتزکوئیتز و لیدزدورف .)2333 ،اهمیت دانشگاهها و تاثیر آن هوا بور جامعوه بور هویپ کوس پوشویده نیسوت و در
تحقیقات فراواني به آن اشاره شده است .برای مثال رائو و مالوث ( )2379در مطالعه خود به تحقیقاتي اشاره کردند کوه
پیرامون نقش دانشگاه و اثرات آن بر جامعه بحث شده است .آنها بیان کردند که محققیني همچون مارکوسن ( )7669و
پورتر ( )7663با تاکید بر نقش توسعه دهنده تکنولو ی به فعالیتهای آکادمیکي که منجر بوه توسوعه تکنولوو یهوای
جديد و پرورش نیروهای مستعد ميشود ،کیبل و ويلینسون ( )7663و الوسون و لوورنز ( )7666بوا تاکیود بور ايونکوه
دانشگاه مکاني است برای يادگیر ی جمعي به دانش و فرايند ايجاد آن در دانشگاه ،برزنتیز و آندرسون ( ،)2339کالريس
و همکاران ( ،)2330گرگوريو و شان ( ،)2333هندرسون ( ،)2339اوشئا و همکاران ( )2330و اسالتر و مووهر ()2339
با تاکید بر مشارکت مالي و اجتماعي دانشوگاه در جامعوه بوه انتقوال دانوش و دی گرگوريوو و شوان ( ،)2333رايوت و
همکاران ( ،)2331آلدريج و آندرسون ( ،)2377فايني و همکاران ( ،)2373دی گرگوريو و شوان ( ،)2333پواورز و موک
دوگال ( )2330و وان لوی و همکاران ( )2377با تاکید بر ايجاد مراکز رشد به تجاری سازی نتايج حاصل از دانش فنوي
و همه نوع دانش تولید شده در دانشگاه و بهبود محصوالت تولید شوده در مراکوز رشود اشواره کرنود .از زموان تاسویس
دانشگاههای سنتي که در آن ها ،آموزش ،بیشترين اهمیت را به خود اختصاص ميداد ،دير زماني اسوت کوه مويگوذرد.
گرايش به پیشبرد علم ،اين دانشگاههای سنتي را به دانشگاههای نسل اول بودل سواخت کوه در آن تحقیقوات بنیوادی،
مقام نخست را حائز کرده بود .با گذشت زمان و نیاز صنعت به پوژوهشهوای خاصوي کوه در راسوتای بورآورده سواختن
اهداف توسعه صنعتي بود ،دانشگاههای نسل دوم پديد آمدند .در اين دانشگاهها پژوهشهوای کواربردی جايگواه برتور را
اشغال ميکرد و صاحبان صنايع در راستای اهداف اقتصادی و در قالب واحودهای تحقیوق و توسوعه اقودام بوه تاسویس
موسسههای علمي و تحقیقاتي کردند .پس از چندی با توجه به سورعت سرسوامآور ،بوه ويوژه در عرصوه فونآوریهوای
پیشرفته ،ارتباط پیچیده صنعت و دانشگاه و لزوم پديده نوآوری فناورانه به عنوان مهمترين شاخص بهورهوری شوناخته
شدند .نسل سوم دانشگاه ،نظام ارتباطات صنعت و دانشگاه ،انجمنهای حرفهای مراکز تحقیقاتي مسوتقل ،شورکتهوای
خدمات تخصصي و زيرسیستمهای پشتیبان ،در يک اقتصاد دانش بنیان اسوت .در انقوالب سووم ،نقوش دانشوگاههوا در
ارتقاء تکنولو يک در سطح جامعه و صنعت حائز اهمیت است (الندوال .)2332 ،دانشگاههای نسل سوم نقوش مهموي را
در تحقق اقتصاد مقاومتي دارند .چراکه آنها با نظام هوای ارتباطوات صونعت و دانشوگاه و سواير مووارد فووق الوذکر در
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زيرساختهای کشوری تاثیر ميگذارند و باعث يا مانع تحقق اقتصاد مقاومتي ميشوند .با توجوه بوه مووارد ارائوه شوده،
فرضیات اول تا سوم و هفتم بهصورت زير است.
فرضیات اول تا سوم :دانشگاه بر زيرساختهای الف) منابع انساني ب) سیاسي -اجتماعي ج) فرهنگي تاثیر دارد .فرضویه
هفتم :دانشگاه بر اقتصاد مقاومتي تاثیر دارد.
نقش تاثیرگذاری و میانجی زیرساختها
در زندگي امروزه ثروتي بهتر است که از علم بهدست آيد و علمي بهتر اسوت کوه بتووان از آن ثوروت بوه دسوت آورد و
مصداق اين موضوع ايجاد و توسعه صنايع دانشبنیان است .جهاني شدن ،زيرساختهای قابل اطمینان وفرهنگ جامعوه
را ميتوان از مهمترين شرايط ظهور شرکتهای دانش بنیان دانست ،زيرساختها از خطوط ساده اينترنت و حملونقول
گرفتوه توا دانشوگاههوا و مراکوز پژوهشوي و فنواوری يوک منطقوه هموه در بوروز شورکتهوای دانوش بنیوان موثرنود
(سويبي .)2337،نظام دانشگاهي کشور ناگزير از پرداختن به مقولۀ توسعه و پیشرفت متناسب با الگوی کلي توسوعه يوا
پیشرفت جامعه است .اين معنا در نظام علمي و دانشگاهي اهمیتي دو چندان پیدا مي کند؛ زيورا از طرفوي خوود نظوام
دانشگاهي متأثر از الگوی توسعه است و از طرف ديگر ،زيرساخت الگوی توسعه متأثر از نظام علمي و دانشوگاهي اسوت.
از اين حیث ،بهکارگیری الگوی اقتصاد مقاومتي در فضای علمي و دانشوگاهي کشوور نیوز يوک ضورورت بورای توسوعۀ
عمومي کشور است (واعظي و فدايي .)7360،چگونگي اين فرايند و مؤلفههای اثرگذار آن ،موضوع تحقیق حاضر اسوت.
اولین شرط پیاده سازی اقتصاد مقاومتي داشتن روحیه مقاومت است و روحیه يک ملت ،بیش از هور چیوز ديگوری بوه
باروهای آن ملت برميگردد .باورهای هر کشور نیز در داخل خانواده ها شکل ميگیرد .از سوی ديگر ،در خانوادههوا نیوز
بیشترين تاثیر از بین افراد دانشگاهي و دانشجو است .دانشجويان از نظر موضوعات اقتصادی مي توانند برای هم سون و
سالهای خودشان به عنوان الگو عمل کنند و اعضای خانواده نیز از آنها بهعنوان شخصیتهای علمي استفاده ميکننود.
از طرفي دانشجويان پس از اتمام دانشگاه ،به طوور معموول وارد خانوه ،محویط کوار و يوا جامعوه موي شووند .از طرفوي
دانشجويان نیز از اساتید خود الگو ميگیرند .در اين حالت اساتید دانشگاه ميتوانند با فرهنگسازی در راستای پیشرفت
زيرساختهای کشوری و ايجاد روحیه مقاومتي تاثیرگذار باشند .بطور کلي دانشگاه ميبايست همراه با تقويوت ايموان و
وحدت در بین دانشجويان ،در مورد مسائل روز روشنگری نمايند تا آنان نیز برای خانواده های خود اوضاع و اهداف را به
خوبي تبیین نمايند (میرباقری.)7363 ،
لذا موضوع زيرساخت فرهنگي نیز يکي از موضوعات مرتبط با تحقق اقتصاد مقاومتي است .جريان اقتصاد مقاومتي يوک
جريان فرهنگي و در بستر انقالب اسالمي است .در حقیقت اقتصاد مقاومتي الگوويي الهوامبخوش از اقتصواد اسوالمي را
عینیت مي بخشد .پس حتماً بايد ديد ايدئولو يک و فرهنگي نسبت به آن داشت چرا کوه برگشوت آن بوه اسوالم اسوت.
جريان اقتصاد مقاومتي يک جريان فرهنگي و در بسوتر انقوالب اسوالمي اسوت .در حقیقوت اقتصواد مقواومتي الگوويي
الهامبخش از اقتصاد اسالمي را عینیت ميبخشد .پس حتماً بايد ديد ايدئولو يک و فرهنگي نسبت به آن داشت چرا کوه
برگشت آن به اسالم است .محور سوم موضوعي است که تا حدی مغفول مانده است و کمتر به آن پرداخته شوده اسوت.
اقتصاد مقاومتي جنبه بومي دارد و برآمده از فرهنوگ بوومي و اسوالمي و انقالبوي اسوت اموا مبتنوي بور داليول علموي
(درخشان.)7363 ،
از طرفي ديگر اقتصاد مقاومتي اقتصادی متکي بر علم و دانش است .اولین مقدمه در اقتصاد متکي بور دانوش و فنواوری
انتقال دانش و فنا وری است .اما خود آن نیازمند ظرفیت جذب است .پس گام اول ايجاد قابلیت جذب است .اين قابلیت
جذب در محیطهای آموزشي به وجود ميآيد (درخشوان .)7363 ،دانشوگاه مويتووان از طريوق انجوام پايوانناموههوا و
طرحهای پژوهشي جهت انجام تحقیقات بنیادی توسعهای و کاربردی در زمینه اقتصاد مقواومتي بوه غنوای بیشوتر ايون
مبحث افزوده و راهکارهايي اجرايي جهت تحقق اقتصاد مقاومتي در کشور را ارائه نمايد .همچنین دانشوگاه بوا حمايوت
فعالسازی مراکز رشد و تاسیس شرکتهای دانش بنیان مي تواند نقش به سوزايي را در تولیود و تجواری سوازی علوم،
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توسعه کار آفريني و نوآوری ارتباط با صنعت و در نهايوت تحقوق اقتصواد دانوش بنیوان ايفوا نمايود .بوازنگری در موورد
فرايندهای مربوط به پاياننامهها و رسالههای دانشگاه و نیز مقررات مراکز رشد و شرکتهای دانشبنیان ميتواند در اين
زمینه راهگشا باشد.
با توجه به سیاستهای کلي اقتصاد مقاومتي ابالغي از سوی مقام معظم رهبری و نیز مأموريتهای محوله از سوی معواون
اول رئیس جمهور به وزارت علوم ،تحقیقات و فنواوری در چوارچوب ايون سیاسوتهوا ،مقورر گرديود "پیشوتازی اقتصواد
دانشبنیان ،پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمي کشور ،ساماندهي نظام ملي نوآوری بوه منظوور ارتقواء جايگواه جهواني
کشور ،افزايش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان و دسوتیابي بوه رتبوه اول اقتصواد دانوش بنیوان در
منطقه" در مقاطع کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت در دستور کار وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری قرار گیرد (اکبری و
میرزاحسیني .)7360 ،بر اين اساس امروزه تحقق اقتصاد مقاومتي نیازمند موتور محرکهای است که بتواند تحورک الزم را
در قوای سهگانه و دستگاههای زيرمجموعه ايجاد نمايد و در اين میان نقشآفريني نخبگان دانشگاهي حائز اهمیت ويژهای
ميباشد .عالوه بر اين عموماً استراتژیهای دانشگاهي وارد سازمان های تصمیمگیر و سپس وارد نهادهای اجرايي ميشوند
(بهبودی و امیری )7316 ،يعني بهترين مکان برای پرداختن و تئوريزه کردن ايدهها دانشگاهها هستند .زيرا سازمان هوا و
نهادهای اجرايي توان ،حوصله و فرصت پرورش و کاربردی کردن ايدهها را ندارند .در اين راستا دانشگاهها با اجرايي نمودن
طرح تشکیل کمیسیونهای اقتصاد مقاومتي در دو سطح اساتید و دانشجويان بوه بحوث و گفتگوو پیراموون ايون موضووع
ميپردازند و اقدامات و برنامه های پیش بیني شده جهت تحقق اقتصاد مقاومتي را پیگیری مينمايند .از سوی ديگر برای
اينکه دانشگاهها در مأموريتهای خود موفق عمل کنند بايد با استفاده از نظرات همه اقشار دانشگاهي ،محیطي با نشواط و
پويا فراهم آورند و ارتباطات دانشگا هها با مراکز علمي بین المللي نیز بویش از پویش تقويوت شوود .دانوش بايود در طوول
فعالیتهای اقتصادی و در مراحل تولید به کار گرفته شود .هر دانشجو در دانشگاه مسئولیت دارد که خوود را بورای انجوام
کارهای بزرگ در آينده آماده کند و دانشجويان و دانوش آموختگوان مويتواننود در قالوب کارآفرينوان و کارکنوان دانوش،
پیشتازان بارور کردن حرکتي عظیم در کشور و نهادينه کردن آن در بخشهای اقتصادی باشند (فکور و حاجي حسویني،
)7311
از طرفي دانشگاههابه ويژه دانشگاه علوم دريايي با توجه به سهم بسیار زيادشان در تولید علم در کشور بهويوژه توانمنودی
گسترده ناشي از تحصیالت تکمیلي بودن ميتوانند تا در ايجاد فرهنگ اقتصاد مقاومتي گام موثری بردارند .دانشگاههوا بوا
سرمايهگذاری و اجرای راهکارهای زياد ميتوانند موجبات گسترش فرهنگ اقتصاد مقاومتي را فراهم آورند برای مثوال از
طريق سوق دادن پايان نامه ها و تحقیقات دانشگاهي به سمت اقتصاد مقواومتي (زيرسواخت فرهنگوي و منوابع انسواني)،
ايجاد شوق الزم برای برانگیختن قدرت اراده و خالقیت در بین پژوهشگران و حمايت از آنوان و ايجواد زمینوههوايي بورای
کشف استعدادها و خالقیتها (زيرساخت منابع انساني و فرهنگي) ،تشويق کار تیمي ،همکاری ،تعاون و اصالح نگرشها و
رفتارهای عمومي در خصوص کار و کار کردن به همراه نقد فرهنگ عمومي در انجام امور به شکل تکروی و تفورد خوواهي
(زيرساخت اجتماعي و فرهنگي) ،پرداختن به نقش راهبرهای آموزشي و يوادگیری در زمینوه اقتصواد مقواومتي و ايجواد
سرفصل های آموزشي برای اصالح و تغییر در شیوهها (تمامي زيرساختها) ،معرفي مودل و الگووی مطلووب اقتصوادی بوا
تکیه بر اصول علمي و آموزش اسالمي (تمامي زيرساختها) ،آگاهي بخشي نسبت به پیامدهای منفي و زيان بار بي توجهي
به نیازهای اسالمي کشور و اطالع رساني در مورد آثار مثبت نقش اقتصاد مقاومتي و کارکردهای سوازنده آن در اسوتقالل
اقتصادی کشور ،برگزاری کارگاههای آموزشي در سطح مديران ،اعضای هیأت علموي ،کارکنوان و دانشوجويان ،هموايش و
سخنرانيهای علمي در سطح گروه ،دانشکده و دانشگاه و نیز استفاده از ظرفیت های موجود در دانشوگاه ماننود نشوريات،
فصلنامهها ،پیک ها ،صفحات اينترنتي و ساير ابزارها و وسايل ارتباط جمعي در راستای فرهنگ سازی اقتصواد مقواومتي و
تبديل آن به گفتمان فراگیر و رايج ملي ،ايجاد زمینه هوايي جهوت جلووگیری از تورويج فرهنوگ ناسوالم تجمولگرايوي و
رفتارهای اسراف کارانه و تقبیح فرهنگ روزمرگي و بهطور کلي معرفي الگوی مصرف اسوالمي بوه عنووان بهتورين الگووی
مصرف (اکبری و میرزاحسیني.)7360،
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دانشگاهها از جمله دانشگاه علوم دريايي جهت فرهنگسازی اقتصاد مقاومتي موثر بايد به عنوان يکي از پیشتازان در اين
عرصه گام بردارند و اقدام به تحقق و اجرای اقتصاد مقاومتي نمايد .دانشگاهها جهت محقق ساختن اين مفهووم اقودام بوه
توسعه شرکتهای دانش بنیان در دانشگاه مينمايند .دانشگاه ها و مراکز پژوهشي با توجه به نقش اساسي در تولید دانش
يکي از مهمترين مراکز زايش شرکتهای دانش بنیان مي باشوند و تشوکیل ايون شورکت را در اولويوت خوود قورار داده و
سیاستهای راهبردی را تعیین کرده و اقدام به تشکیل آيیننامه های داخلي مورد نیاز نمايود .در ايون راسوتا بوه منظوور
بررسي نقش زيرساخت ها ،فعالیت هايي که ميتوانند در شرکتهای دانوش بنیوان دانشوگاه بوه منظوور تحقوق اقتصواد
مقاومتي انجام شود تجاری سازی يک ايده از فعالیت پژوهشي تا مرحله تولید صنعتي يا فروش دانش فني ،ارائوه خودمات
علمي و مشاورهای و صنعتي ،اخذ پرو ه های دولتي ،عمراني يا غیر عمراني و  ...است .تجاری سازی دانشوگاهي فراينودی
است که ايده ،نتیجه تحقیق يا اختراع حاصل از بخش دانشگاهي را به محصوالت  ،خدمات و فراينودهای قابول عرضوه در
بازار تبديل ميکند .موانوع موفقیوت تجواری سوازی در دانشوگاههوا در راسوتای تحقوق اقتصواد مقواومتي مثول کمبوود
سرمايهگذاری فرهنگ ،سیاست بازدارنده ،کمبود منابع مالي و انساني ،تفاوت در ديدگاههای صنعت و دانشگاه ،وجود نیواز
به بهبود در روشهای مديريت مالکیت فکری و  ...است .از مهمترين عوامل کلیدی موفقیت در تجاری سازی فنآوری در
راستای تحقق اقتصاد مقاومتي مي توان به تمرکز بر بازار ،فرهنگ سوازی ،سوازمان و موديريت داخلوي ،موديريت حقووق
مالکیت فکری ،کارآفريني و سیستمهای مديريتي تجاری سازی در دانشگاهها ،کیفیت تحقیقات انجام شوده ،در دسوترس
بودن منابع مالي مخاطرهپذير است (اکبری و میرزاحسیني .)7360،در نتیجه توجه به نقش واسط زيرساختهوا در ايون
ارتباط بیشتر مشخص ميشود .به منظورانجام امور اجرايي درون دانشگاه ،مديريت و اصالح الگوی مصرف ،صورفه جوويي
در هزينه ها ،استفاده بهینه از منابع و دارايیهای موجود و خريد کاالها ،اقالم و مواد مصرفي دانشگاه از بین تولیدات داخلي
به منظور حمايت از تولیدکنندگان کشور و ترويج و مصرف کاالهای داخلي مي تواند کمک به سزايي را در تحقوق اقتصواد
مقاومتي در دانشگاه داشته باشد .همچنین افزايش بهرهوری سرمايه انساني (مديران ،اعضای هیأت علموي و کارکنوان( در
دانشگاه نیز کمک شاياني در تحقق اين امر مينمايد (اکبری و میرزاحسیني)7360،
از طرفي ديگر ،عموماً گسترش نقش دانش در اجتماع و توسعۀ نقش دانشگاه در اقتصاد ،بر اساس روابط دانشگاه ،صنعت و
دولت تحلیل ميشود .وقتي دانشگاه ،صنعت و دولت برای توسوعۀ اقتصوادی در تحقیقوات دانشوگاه مشوارکت مويکننود،
شبکهای از تعامالت به صورت پیچش ايجاد ميشود .از طريق اين تعامالت سوه نهواد موذکور ،فراتور از مأموريوت توسوعۀ
اقتصادی به طور فزايندهای به ايجاد دانش پايه و تولید نظاممند نوآوری علمي کمک ميکند (اتزکوئیتز .)2333 ،اينکه توا
چه حد ،تولیدات دانش به تولیدات کاالهای حاوی دانش و فناوری باال تبوديل میشوود ،در تولیودات بخوش صونعت قابول
مشاهده است .در واقع کاربرد دانش در صنعت صورت ميگیرد .به دلیل تغییرات روزافزون دانش ،بنگاهها و بخش صونعت
پیوسته بايد با دانشهای جديد آشنا شوند و آنها را فراگرفته و به کار ببرند .بنابراين تعامل دانشگاه و صنعت در اين زمینوه
ميتواند از يک سو در تولید دانش و از سوی ديگر در کاربردی کردن دانش ،از طريق فرايند يادگیری در حین انجام دادن،
نقش داشته باشد .در واقع بخش صنعت دانش را به ثروت تبديل ميکند .استفاده از دانوش منجور بوه بهبوود فرآينودهای
نوآوری در رقابت اقتصادهای اروپايي ،نقش تولیدی ،تولید محصوالت با فناوری باال و رقابت پذير شدن تولیودات در سوطح
جهاني خواهد شد .الندوال بیان میکند که يادگیری برای نوآوری بسیار حیاتي است .اهمیت روند تغییر در دانش به دلیول
اهمیت دانش نیست ،بلکه به اين دلیل است که سرعت تغییورات نسوبت اقتصواد بوه گذشوته ،بوه شودت افوزايش يافتوه
است(الندوال و ديگران .)2331 ،بنابراين ،نیاز است بنگاهها و کارمندان به طور مداوم قابلیتهای جديد را از دانشگاهها فرا
گیرند .شرکت3های دانش بنیان که توسط دانشگاهها ايجاد مي شوند (در راستای تحقق اقتصاد مقواومتي) بورای افوراد،
بنگاهها و کشورهايي که در تحقق آن موفق بودهاند ،دستاوردهای زيادی با خود به ارمغان آورده است .اما برای کشوورهايي
که از آن غفلت کردهاند تهديدهايي ايجاد کرده است .در اقتصاد دانشبر ،مزيت اصلي رقابتي ،نووآوری و میوزان فنواوری و
دانش به کار رفته شده در تولید محصوالت است .به اين ترتیب ،قیمت مواد اولیه و خام که نوآوری و دانوش بوه کوار بورده
شده در عرضۀ آنها نزديک به صفر است .هر چند ممکن است ظاهراً با يک نرخ آرام در حال رشد باشود ،اموا سوهم نسوبي
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قیمت مواد اولیه از ارزش افزودة کل تولید يک واحد محصول و نیز کول اقتصواد ،بوا سورعت در حوال کواهش اسوت .لوذا
زيرساختهای اقتصادی -اجتماعي نیز در اين راستا اهمیت زيادی دارند.
در نهايت بايد گفت دانشگاه بايد برای اصالح و تغییر در شیوهها و سر فصلهای آموزشي برنامه داشوته باشود توا بتوانود
پاسخگوی نیازهای جامعه بوده و منابع انساني خالق کار آفرين ونوآور به جامعه تحويل دهد .در راستای فرهنوگسوازی
اقتصاد مقاومتي و تبديل آن به گفتمان فراگیر و رايج ملي ،دانشگاه با برگزاری کارگاههای آموزشوي در سوطح موديران،
اعضای هیئت علمي ،کارکنان و دانشجويان ،سخنرانيهای علمي در سطح گروه و دانشگاه و نیز استفاده از ظرفیتهوای
داخلي مانند نشريات ،فصلنامهها ،پیکها ،صفحات اينترنتي به تحقق اقتصاد مقاومتي کموک مويکنود .بوا توجوه هموه
ظرفیتهای دانشگاه ها ،اين حوزه علموي پژوهشوي بوا پتانسویل بسویار زيواد فرهنگوي و پژوهشوي مويتوانود در ايجواد
زيرساختهای مختلف ايفای نقش کند و از اين طريق چرخ اقتصاد مقاومتي را بوه خووبي بچرخانود بوه شورطي کوه در
مسیر پیشرو با توجه به چشمانداز به وظايف خود عمل کند .در اين میان زيرساخت فرهنگي با مولفههای مردم ،دولوت
و بخش خصوصي و سرمايهگذاران مورد بحث ميباشد و در بعد زيرساخت منابع انساني مولفههای مديران عوالي ،میواني
و سرپرستي -کارمندان و کارگران مورد بررسي قرار مويگیورد و همچنوین بعود زيرسواختهوای سیاسوي ،اقتصوادی و
اجتماعي با مولفههای مردم و مسئوالن اجرايي تشريح ميگردد .هرکودام از مولفوههوای مطروحوه دارای شواخصهوای
مربوط به خود ميباشند که با توجه به اهمیت هريک مورد کنکاش قورار مويگیورد .لوذا فرضویههوای چهوارم توا دهوم
بهصورت زير مفهومسازی ميشود:
فرضیات چهارم تا ششم :زيرساخت های الف) منابع انساني ب) سیاسي-اجتماعي ج) فرهنگي بر اقتصاد مقواومتي تواثیر
دارد.
فرضیه هشتم :زيرساخت سیاسي ،اجتماعي ،اقتصادی نقش واسط را در ارتباط بین دانشگاه و تحقوق اقتصواد مقواومتي
دارد.
فرضیه نهم :زيرساخت فرهنگي نقش واسط را در ارتباط بین دانشگاه و تحقق اقتصاد مقاومتي دارد.
فرضیه دهم :زيرساخت منابع انساني نقش واسط را در ارتباط بین دانشگاه و تحقق اقتصاد مقاومتي دارد.
روش تحقیق
جامعه آماری اين تحقیق اساتید دانشگاههای استان مازندران با تاکید بر دانشگاه علوم دريايي امام خمیني هسوتند کوه
در زمینه اقتصاد آگاهي الزم را دارند .به طور متوسط تعداد اين اساتید 3033نفر است .بدين منظور با استفاده از فرمول
کوکران نمونه ای متشکل از 073نفر برای پاسخ به پرسشنامه ی محقق ساخته که از روشي کیفي بدست آمده و روايوي
محتوای آن مورد تايید قرار گرفت ،استفاده شد .پرسشنامه مورداستفاده در اين پژوهش شامل  0سؤال عمومي در مورد
جنسیت ،سن ،تحصیالت و سابقه کاری و 13سؤال مرتبط با متغیرهای پژوهش بودهانود .بورای سونجش ابعواد اقتصواد
مقاومتي از  0سوال ،متغیر میانجي 13سوال و ابعاد دانشگاه 0 ،سوال استفاده شده است .اين پرسشنامهها از نووع بسوته
پاسخ با طیف پنج گزينه ای از خیلي کم تا خیلي زياد بوده است .روايي صوری پرسشنامه با توجوه بوه نظورات  3نفور از
اساتید دانشگاه که در زمینه مديريت و  3نفر ک ه در زمینه اقتصواد دارای تخصوص موي باشوند ارزيوابي گرديود .روايوي
سازهای پرسشنامه نیز با استفاده از تکنیک تحلیل عاملي تأيیدی با استفاده از نرمافزار  Smart PLSمورد ارزيابي قورار
گرفت .ابتدا برای اطمینان از مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملي از شاخص  KMOو آزمون بارتلوت اسوتفاده شود.
همانطور که در جدول شماره  7مالحظه ميشود ،با توجه به اينکه مقدار شاخص  KMOبرای تمام متغیرهای تحقیق
باالتر از  3/0و سطح معنيداری در آزمون بارتلت کوچکتر از  3/30ميباشد ،ميتوان نتیجوه گرفوت کوه دادههوا بورای
تحلیل عاملي مناسب هستند .همچنی ن با توجه به اينکه مقدار بارهای عاملي برای تمام متغیرهای آشکار باالی  3/3بود
هیپکدام از گويه ها کنار گذاشته نشدند .بهمنظور تعیین پايايي آزمون ،روش آلفای کرونباخ به کار گرفته شد که نتوايج
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آن در جدول  2آورده شده است .تمامي مقادير باالی  3/1بود و ميتوان نتیجه گرفت ابزار از پايايي الزم برخوردار است.
جدول ( )7آزمون کفايت دادهها
جدول ( )1شاخص  KMOو آزمون بارتلت

آزمون کفايت حجم نمونۀ کیزرو مييرو اکلین ()KMO

3/639

آزمون کرويت بارتلت و تقريب کای اسکوئر

2739/973

درجۀ آزادی

703

Sig

3

جدول ( )2ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق

متغیر

نوع مقیاس

تعداد گویه ها

آلفای کرونباخ

دانشگاه

طیف پنجتايي لیکرت

0

3/119

زيرساخت های سیاسي

طیف پنجتايي لیکرت

70

3/101

زيرساختهای فرهنگي

طیف پنجتايي لیکرت

33

3/127

زيرساختهای منابع انساني

طیف پنجتايي لیکرت

27

3/679

اقتصاد مقاومتي

طیف پنجتايي لیکرت

0

3/113

یافتههای تحقیق
مشخصات پاسخدهندگان در اين مطالعه با استفاده از  0متغیر جمعیتشناختي جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت و
سابقه کار و صرفاً جهت گزارش سیمای آزمودنيها ،مورد بررسي قرار گرفت 07/0 .درصد از پاسخدهندگان زن و01/0
درصد از آنها مرد بودند 1/27 .درصد از پاسخدهندگان کمتر از  30سال 39/9 ،درصد بین  30تا  03سال07/1 ،
درصد باالتر از  03سال سن داشتند .از لحاظ میزان سطح تحصیالت 27/0 ،درصد از پاسخدهندگان فوقلیسانس و
 10/0درصد دکتری بودند 20/7 .درصد از پاسخدهندگان سابقه کاری کمتر از  73سال 36 ،درصد بین  73تا  23سال
و  30/6درصد سابقه کاری باالتر از  23سال داشتند .در اين پژوهش از مدليابي معادالت ساختاری 7و روش حداقل
مربعات جزئي2جهت آزمون فرضیات و برازندگي مدل استفاده شده است .در شکل  7مدل تحقیق در حالت تخمین
استاندارد و در شکل  2مدل تحقیق در حالت معنيداری پارامترها آورده شده است.

)1- Structural Equation Modeling (SEM
)2- Partial least Squares (PLS
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شکل( )1مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد

شکل ( )2مدل تحقیق در حالت معنیداری پارامترها

در جدول شماره  3نتايج فرضیه های تحقیق (فرضیه های مستقیم) آورده شده است.
جدول ( )3خالصهی نتایج آزمون فرضیههای پژوهش (فرضیه های مستقیم)
ضریب

pvalue

نتیجه

فرضیه
7

دانشگاه بر زيرساخت های منابع انساني تاثیر دارد

3/071

0/190

تائید فرضیه

2

دانشگاه بر زيرساخت های سیاسي تاثیر دارد

3/063

0/113

تائید فرضیه

3

دانشگاه بر زيرساخت های فرهنگي تاثیر دارد

3/939

9/031

تائید فرضیه

0

زيرساخت های منابع انساني بر اقتصاد مقاومتي تاثیر دارد

3/100

1/972

تائید فرضیه

0

زيرساخت های سیاسي بر اقتصاد مقاومتي تاثیر دارد

3/071

0/033

تائید فرضیه

9

زيرساخت های فرهنگي بر اقتصاد مقاومتي تاثیر دارد

3/102

1/271

تائید فرضیه

1

دانشگاه بر اقتصاد مقاومتي تاثیر دارد.

3/003

6/109

تائید فرضیه

ارتباط متغیرهای مکنون

مسیر
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تحلیل میانجی گری

تحلیل میانجيگری ،در واقع انجام مرحله به مرحلهی تحلیل رگرسیون به منظور تأيید نقش متغیّر میانجيگر در
رابطه ی بین متغیّرهای مستقل و وابسته است (بارون و کني .)7619 ،گذراندن چهار گام برای تأيید نقش يک متغیّر به
عنوان متغیّر میانجيگر ،ضروری ميباشد .گام اوّل اين است که متغیّر مستقل با متغیّر وابسته رابطهی معنادار داشته
باشد .در گام دوّم معناداری رابطهی بین متغیّرهای مستقل و میانجيگر ،و در گام سوّم معناداری رابطهی بین
متغیّرهای میانجيگر و وابسته بررسي ميشود .گام چهارم اين است که وقتي متغیّر میانجيگر وارد معادالت رگرسیوني
ميشود ،رابطهی بین متغیّر مستقل و وابسته غیرمعنادار شود که در اين حالت متغیّر مورد نظر ،میانجيگر کامل است و
يا اينکه اين رابطه در حضور متغیّر میانجيگر کاهش يابد [حداقل  ]./73ولي همچنان معنادار باقي بماند ،که در اين
حالت نقش متغیّر میانجيگر ،جزئي خواهد بود .در ارتباط با فرضیه های هشتم ،نهم و دهم تحقیق ،تأثیر دانشگاه بر
اقتصاد مقاومتي به واسطه زيرساخت های منابع انساني ،سیاسي و فرهنگي ميتوان نتیجه گرفت ازآنجاکه مقدار ضريب
مسیر در تاثیر دانشگاه بر اقتصاد مقاومتي از طريق نقش واسط زيرساخت های منابع انساني ،سیاسي و فرهنگي مثبت و
معنيدار مي باشد ،لذا فرضیه های هشتم تا دهم تحقیق و نقش زيرساخت های منابع انساني ،سیاسي و فرهنگي
بهعنوان متغیرهای میانجي مورد تائید قرار ميگیرد .لذا همانگونه که در جدول  0نشان دادهشده است ،نتايج حاکي از
معناداری ضرايب در  0گام بوده است و با ورود زيرساخت های منابع انساني ،سیاسي و فرهنگي به معادالت رگرسیوني
اثر دانشگاه بر اقتصاد مقاومتي از  3/000به  3/076 ،3/320و  3/310کاهش يافته و کماکان معنادار باقيمانده است.
بنابراين نقش زيرساخت های منابع انساني ،سیاسي و فرهنگي میانجيگری جزئي است .در جدول شماره  0تحلیل
میانجي گری برای زيرساخت های منابع انساني ،سیاسي و فرهنگي آورده شده است.
جدول ( )4تحلیل میانجیگری برای زیرساخت های منابع انسانی ،سیاسی و فرهنگی
گام

متغیر مستقل

متغیر وابسته

β

C.R

Sig

1

دانشگاه

اقتصاد مقاومتي

3/000

22/300

3/333

2

دانشگاه

زيرساخت های منابع انساني

3/071

1/360

3/333

3

زيرساخت های منابع انساني

اقتصاد مقاومتي

3/062

9/622

3/333

4

دانشگاه
زيرساخت های منابع انساني

اقتصاد مقاومتي

3/320

71/210

3/333

دانشگاه
دانشگاه
زيرساخت های سیاسي

اقتصاد مقاومتي
زيرساخت های سیاسي
اقتصاد مقاومتي

3/000
3/016
3/091

22/300
9/113
9/063

3/333
3/333
3/333

دانشگاه
زيرساخت های سیاسي

اقتصاد مقاومتي

3/076

71/919

3/333

دانشگاه
دانشگاه
زيرساخت های فرهنگي

اقتصاد مقاومتي
زيرساخت های فرهنگي
اقتصاد مقاومتي

3/000
3/939
3/001

22/300
6/322
1/327

3/333
3/333
3/333

دانشگاه
زيرساخت های فرهنگي

اقتصاد مقاومتي

3/310

71/703

3/333

1
2
3
4
1
2
3
4

جهت محاسبه میزان اثر غیرمستقیم اثر دانشگاه بر اقتصاد مقاومتي همانگونه که در جدول  0مالحظه ميگردد به
ترتیب مقدار ضريب مسیر در تاثیر دانشگاه بر زيرساختهای منابع انساني ،سیاسي و فرهنگي برابر  3/016 ،3/071و
 3/939و تاثیر زيرساخت های منابع انساني ،سیاسي و فرهنگي بر اقتصاد مقاومتي برابر  3/091 ،3/062و 3/001
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محاسبه گرديد؛ بنابراين ،آن گونه که در زير محاسبه شده است ،میزان اثر غیرمستقیم دانشگاه بر اقتصاد مقاومتي به
واسطه زيرساختهای منابع انساني ،سیاسي و فرهنگي برابر با  3/221 ،3/200و  3/332است که در ادامه آورده شد.
Bindirect = a × b =3/016 × 3/091 = 3/221

Bindirect = a × b =3/071 × 3/062 = 3/200,
Bindirect = a × b =3/939 × 3/001 = 3/332

از طرفي اثر کل تاثیر دانشگاه بر اقتصاد مقاومتي از طريق هر يک از زيرساختهای منابع انساني ،سیاسي و فرهنگي
به ترتیب برابر با  3/917 ،3/961و  3/110است .در حالیکه تاثیر مستقیم اين ارتباط برابر  3/003است.
برای بررسي کیفیت يا اعتبار مدل از بررسي اعتبار 7که شامل شاخص بررسي اعتبار اشوتراک 2و شواخص بررسوي
اعتبار حشو يا افزونگي 3مي باشد ،استفاده شده است .شاخص اشوتراک ،کیفیوت مودل انودازهگیوری هور بلووک را
ميسنجد .شاخص حشو با در نظر گرفتن مدل اندازهگیری ،کیفیوت مودل سواختاری را بورای هور بلووک درونزاد
اندازهگیری ميکند .مقادير مثبت اين شاخصها ،نشانگر کیفیت مناسب و قابلقبول مدل اندازهگیوری و سواختاری
ميباشد .در جدول  ،0مقادير هر يک از شاخصهای مربووط بوه متغیرهوای مسوتقل و وابسوته آورده شوده اسوت.
همانطور که مشاهده ميشود شاخصها مثبت و بزرگتر از صفر ميباشد
.
جدول ( )5شاخصهای اشتراک ) (CV Comو شاخصهای حشو )(CV Red
متغیر

CV Com

CV Red

دانشگاه

0/181

0/210

زيرساخت های سیاسي

0/308

0/401

زيرساختهای فرهنگي

0/148

0/251

زيرساختهای منابع انساني

0/225

0/125

اقتصاد مقاومتي

0/118

0/171

بحث و نتیجه گیری
ضرورت وجود يک مدل بومي برای ارتباط همه ی دانشگاهها و از جمله علوم دريايي و اقتصاد مقاومتي در ايران با توجه
به سنتهای ملي و اعتقادی آن ،مسألهای بود که از سالهای بعد از انقالب مطرح ميشد .منتها در هر دوره ،به دلیل
مسائل مختلف فرصت تدوين و برنامهريزی چنی ن الگويي مهیا نشد ،هر چند تمام اين مشکالت ،با وجود آن که شايد
هريک از آن ها ،به تنهايي برای براندازی يک انقالب نو پا کافي باشد ،دلیلي برای توجیه کمکاریها و بيتوجهيها
نیست .با اين حال در سالهای اخیر در شرايطي هستیم که امکان بررسي اين مدلها وجود دارد.
با توجه به يافته ها ،فرضیه اول تا سوم که مبني بر تاثیر دانشگاه بر زيرساخت سیاسي ،اجتماعي و اقتصادی ،فرهنگي و
منابع انساني است تايید شد .دانشگاه با تربیت نیروهای شايسته بر اجتماع تاثیر ميگذارد .وقتي نیروهای تحصیل کرده
که در زمینه های اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي تحصیل کردند وارد جامعه شوند ،در صورت بکارگیری درست آنها
توسط سازمان ها ،باعث رسیدن به اهداف اقتصادی خواهند شد .همچنین کارکنان ،مديران و کارگراني که در سازمانها
و اجتماع وجود دارند ،از دانشگاهها فارغ التحصیل شدند .لذا دانشگاه تاثیر زيادی بر زيرساختها دارد و ضرايب تحلیل
مسیر نیز مبین اين موضوع است .همه دانشگاهها موجب ميشوند تا درحقیقت دانشگاه در کنار دولت ،مهمترين نقش
را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتي دارد.
1- Cross-validation
2- CV-Communality
3- CV-Redundancy
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فرضیه چهارم تا ششم که تاثیر زيرساخت سیاسي ،اجتماعي و اقتصادی ،فرهنگي و منابع انساني را بر تحقق اقتصاد
مقاومتي نشان مي دهند نیز مورد تايید قرار گرفت .در حقیقت زيرساختها از مفاهیم مهم در تحقق اقتصاد مقاومتي
هستند .زيرساخت های کشور ،با تاثیری که از منابع انساني ،فرهنگ ،اجتماع ،اقتصاد و سیاست ميپذيرند نقش مهمي
را در تحقق اقتصاد مقاومتي دارند .برای مثال فرهنگ مقاومتي ،جامعه ی مقاومتي و سیاستهای متناسب با اقتصاد
مقاومتي مي توانند باعث شوند تا افراد جامعه و مسئولین ،همگي بدنبال کارآفريني داخلي ،واردات هدفمند ،حمايت از
تولیدکنندگان داخلي و رشد اقتصادی باشند .لذا تاثیرات زيرساختها بر اقتصاد مقاومتي مورد تاکید است.
فرضیه هفتم تاثیر مستقیم دانشگاه بر اقتصاد مقاومتي نیز مورد تايید قرار گرفت .دانشگاه مي تواند با استفاده از
کاالهای داخلي در کارهای دانشگاهي ،حجم زيادی از مصرف را از تولیدات داخل استفاده کنند .کارهايي که در اين
زمینه انجام ميشود بیشتر بهصورت مستقیم تاثیر خود را بر اقتصاد مقاومتي ميگذارد ولي بیشتر نقش دانشگاهها بر
اقتصاد مقاومتي از طريق زيرساختها است .با اين تفاسیر فرضیه هشتم تا دهم تاثیر نقش واسط زيرساخت سیاسي،
اجتماعي و اقتصادی ،فرهنگي و منابع انساني بر تحقق اقتصاد مقاومتي نیز مورد تايید قرار گرفت .دانشگاهها بايد از
طرق مختلفي بر اقتصاد مقاومتي تاثیر مثبت بگذارند .آنها ميتوانند از طريق تربیت نیروهای تحصیل کرده و تامین
منابع انساني محیط کار ،حرفه ای کردن کارکنان آينده و مديران ،آموزشهای مجازی ،همکاری سیاسي اساتید و
دانشجويان در امور کشوری ،استفاده از تولیدات داخلي ،همايش های هدفمند اقتصاد مقاومتي و استفاده از مراکز رشد
دانشگاهي به تحقق اقتصاد مقاومتي کمک کنند .از طرفي دانشگاه از طريق تاثیری که روی فرهنگ اقشار جامعه
ميگذارد تاثیر توصیف ناپذيری بر تحقق اقتصاد مقاومتي دارد .فرهنگ از جمله موضوعاتي هست که توسط دانشگاهیان
وارد بازار کار مي شود .برای مثال اگر دانشگاهها بر روی تربیت نسل فرهنگي که مبتني بر آموزشهای فرهنگي هستند
فعالیت کنند و يا بتوانند نقش فعال تری را بر فرهنگ مديران و کارکنان آينده ساز بگذارند بسیار کارساز خواهند بود.
فرهنگ دانش جويان عالوه بر اينکه بر خودِ دانشجويان تاثیر دارد ،قابل انتقال به خانواده ها و دوستان آنها است .و از
آنجائیکه تقريبا در اکثر خانواده ها ،فرزندان دانشجو وجود دارد ،تاثیراتي که دانشگاه از طريق فرهنگ بر تحقق اقتصاد
مقاومتي ميگذارد قابل تامل است .لذا همراستا با آنچه پیغامي ( )7363استدالل کرد ،دانشگاهها با تاثیر و بهواسطه
مولفههای زير مي توانند در تحقق اقتصاد مقاومتي نقش آفريني کنند.آنها از طريق افزايش میل نهايي به پسانداز و
صرفهجويي در کاالهای استراتژيک توسط مردم بر اقتصاد مقاومتي تاثیر ميگذارند .همچنین از طريق نیروهای تحصیل
کرده و رايزني ها در شفافیت قانون ،شفافیت کسب و کار ،شفافیت اطالعات و کوچک سازی دولت ميتواند نقش ايفا
کند .از طرفي خالقیت و مهارت فني نیروی انساني ،تقويت باورها ،تبديل تجربه به دانش ،حرکت برای دانش بنیان
شدن اقتصاد ،و همچنین از طريق جرفه ای کردن اساتید ،مديران ،کارکنان سازمانها نیز بر تحقق اقتصاد مقاومتي
موثر خواهند بود .لذا پیشنهاد ميشود با توجه به اينکه دانشگاه ميتواند مدل مفهومي و الگوی علمي و بومي را
طراحي وبرنامههای عملیاتي و اقدامات الزم جهت پیادهسازی اقتصاد مقاومتي را در سطح کشور پیشبیني کند،
توجهات زيادی به ارتباط دانشگاه و به ويژه دانشگاه علوم دريايي با صنعت و همچنین سیاستگذاریها شود .برای
تحقق اين امر الزم است مقررات مرتبط با طرحهای پژوهشي درون و برون دانشگاهي و تشويق مقاالت متناسب با
نیازهای مطالعاتي کشور و امکان ارتباط بیشتر دانشگاه با جامعه و صنعت اصالح شود .کارگروه اقتصاد مقاومتي با کمک
منابع انساني پیشنهادی دانشگاهها ،در تدوين و گزارش شاخصهای پايش سیاستهای اجرايي اقتصاد مقاومتي تا
میزان تحقق برنامههای عملیاتي و اقدامات پیشبیني شدهی اين سیاستها را سنجش و ارزيابي کند .همچنین با توجه
به اينکه فشار اصلي بر بخش درآمدهای کشور است .به گونه ای که همواره وابستگي کشور ما به درآمدهای نفتي
مشهود بوده است .با اين توضیح پیشنهاد ميشود توجه بیشتری به تولید و فناوری در داخل کشور شود .در ارتباط با
جنبههای تحقیقاتي نیز پیشنهاد ميگردد پاياننامهها و تحقیقات دانشگاهي به نقش عملي مردم ،دولت و بانکها در
تحقق اقتصاد مقاومتي توجه بیشتری کنند .همچنین پژوهشهای اقتصاد مقاومتي ،از سطح کشوری در سطوح سازماني
يا سازمانهای تولیدی و خدماتي انجام شود .همچنین از فعالیتهايي که نشاندهندهی مقاومت است الگو برداری شود.
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همچنین با توجه به اينکه عموماً استراتژی های دانشگاهي وارد سازمانهای اتخاذ کننده تصمیم و سپس وارد نهادهای
اجرايي ميشوند اين نشان ميدهد که بهترين مکان برای پرداختن و تئوريزه کردن ايدهها ،دانشگاهها هستند .زيرا
سازمانها و نهادهای اجرايي توان و حوصله و فرصت پرورش و کاربردی کردن ايدهها را ندارند .در همین راستا ضرورت
دارد دانشگاهها به دنبال تشکیل کمیتههای اقتصاد مقاومتي و سوق دادن پاياننامهها و تحقیقات دانشگاهي به اين
سمت باشند .همچنین دانشگاهها موظف شوند برنامهی راهبردی خود را بر اساس الزامات اقتصاد دانشبنیان و نقش هر
يک از داتشگاهها در تحقق آن تدوين نمايند .برای دولت نیز درصدی از میزان افزايش بودجه سالیانه هر استان و
دانشگاه منوط به میزان موفقیت در حرکت به سمت تحقق اقتصاد مقاومتي بر اساس شاخصها تعريف شود .برای تشويق
صنعت به منظور تالش در جهت حرکت به سمت نوسازی و ارتقاء سطح دانش خود ،هزينههای تحقیق و توسعه بخش
صنعت که با مشارکت و همکاری دانشگاهها صورت پذيرفته باشد موجب بخشودگي درصد قابل توجه و معناداری از
مالیات معادل گردد .در سطح کالن نیز فعالیتهای پیشران اقتصاد کشور بین دانشگاهها توزيع گردد و هر دانشگاه ملزم
به تامین فناوریهای مورد نیاز همان شاخه مربوطه گردد تا بهتر بتوان به تحقق اقتصاد مقاومتي کمک کرد.
منابع
اکبری ،ا ،.میرزا حسیني  ،ح .)7360( .بررسي نقش مديريت جهادی و دانشگاه ها در فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتي،همايش ملي
هزاره سوم وعلوم انساني ،مرکز توسعه آموزشهای نوين ايران ،شیراز ،خرداد ماه
بهبودی ،د ،.امیری ،ب .)7316( .رابطه بلند مدت اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادی در ايران  ،فصلنامه سیاست علم وفناوری
حشمتي مواليي ،ح .)7360( .ريشه های هنجاری در اقتصاد مقاومتي ،فصلنامه روند ،سال بیست و دوم ،شماره ، 17ص -762
796
درخشان ،م .)7363( .تبیین ابعاد سیاستهای کلي اقتصاد مقاومتي ،مؤسسۀ علمي -فرهنگي سديد ،چهارمین جلسه از سلسله
نشست های اقتصاد اسالمي 70 ،آذر
فکور ،ب ،.حاجي حسیني  ،ح.)7311(.کارافريني دانشگاهي و تجاری سازی نتايج تحقیقات در دانشگاههای ايران ،سیاست علم و
فناوری،ص 13-06
معصومي نیا،م .)7367( .چیستي اقتصاد مقاومتي ،نشست تخصصي اقتصاد مقاومتي ،تهران :دانشگاه عالمه طباطبايي
میرباقری،س.ف ( .)7363نقش دانشگاه در اجرايي شدن الگوی اقتصاد مقاومتي ،دومین کنفرانس بین المللي اقتصاد در
تحريم،تهران
واعظي ،س.ک؛ فدايي ،م .)7360( .بررسي و تبیین مؤلفه های مديريت راهبردی دانشگاه اسالمي مبتني بر الگوی اقتصاد مقاومتي،
مديريت در دانشگاه اسالمي 36-06،)7(0،
Briguglio, L., & Stephen P. (2009), growth and resilience in east asia and the impact of the 2009 global
_recession, Available at: http://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0011/141959/Growth_with
Resilience_in_Asia_ 5Dec2011.pdf.
Clark, B. R. (1998). The Entrepreneurial University: Demand and Response, Tertiary Education and
Management, 4(1), 5-16.
Etzkowitz, H. (2003). Innovation in innovation: The triple helix of university-industry-government
relations, Social science information, 42(3), 293-337.
Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode
2” to a Triple Helix of university–industry–government relations, Research policy, 29(2), 109-123.
Islamic World Science Citation Center( 2014).
Lundvall, B. A. et al, (2002), National systems of production, Innovation and comperence building.
Lundvall, B. A., Rasmussen, P., & Lorenz, E. (2008). Education in the Learning Economy: a European
perspective. Policy futures in education, 6(6), 681-700.
Montazar, M. H. (2016). Resistance economy and ways to achieve this goal, international journal of
humanities and cultural studies,
https://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/article/viewfile/2900/2859.
Philpott, K.; Dooley, L.; O’Reilly, C; Lupton, G., (2011), “The entrepreneurial university: Examining the
underlying academic tensions”, Technovation, 31, 161-170.

37

6  شماره،69تابستان

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي

Rao, B., & Mulloth, B. (2016). The Role of Universities in Encouraging Growth of Technology-Based
New Ventures, International Journal of Innovation and Technology Management, 14(4),
17500141- 175001422.
Stiglitz, J. (1998),“ Towards a New Paradigm for Development”, UNCTAD.
Sveiby, E.K. (2001), “A knowledge based theory of the firm to guide in strategy formulation”, Journal of
Intellectual Capital, 2(4), 344-358.
Van Bergeijk, P. A. G., Brakman, S., & Marrewijk, C. V. (2016). Heterogeneous economic resilience and
the great recession’s world trade collapse, Papers in Regional Science, 1-10,
doi:10.1111/pirs.12279.
World Bank site(2014).
Zaman, G., & Vasile, V. (2014). Conceptual framework of economic resilience and vulnerability at
national and regional levels, Romanian Journal of Economics, 2, 5-18.

32

