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  چکیده

هـاي جدیـد    مکلف به نـوآوري و کـارآفرینی در عرصـه    اقتصاد مقاومتی را انتخاب نمودهسیاست که  ایران کشور
همکـاري میـان دولـت و مـردم      و آمادگی نهادهاي اقتصـادي و تعامـل   براي تحقق اقتصاد مقاومتیو  ،اقتصادي است
آمـوزش دیـده، بـا    تواند به عنوان کانون اصلی تربیت نیروي انسانی متخصص و  دانشگاه کارآفرین می .ضروري است

ـ هاي حیاتی جامعه که حرکت رو به رشـدي دار  هاي نو، هر لحظه در شریان ها و اندیشه برخورداري از ایده د، نیـروي  ن
تواند اندیشه توسعه را محقق سازد. از  هاي نوظهور دانشگاهیان می و جامعه نیز با به کار بستن ایده کند نوینی را تزریق

شوند، بهترین  گیر و سپس وارد نهادهاي اجرایی می هاي تصمیم اي دانشگاهی وارد سازمانه که عموما استراتژيآنجایی 
از مرور ادبیاتی گسترده در متون موجـود   حاضر، مطالعه. ها هستند ها دانشگاه مکان براي پرداختن و تئوریزه کردن ایده

به بررسی ستخراج شده است. این پژوهش و کارهاي علمی انجام شده در حوزه دانشگاه کارآفرین و اقتصاد مقاومتی ا
در تحقـق و پیشـبرد اقتصـاد مقـاومتی     میزان تاثیر و نقـش آنهـا    و هاي دانشگاه کارآفرین در کشور وضعیت و ویژگی

نسـل   هـاي  دانشـگاه  تمرکز برعدم خالء پژوهشی یعنی تالش شده تا در جهت مرتفع نمودن . همچنین استپرداخته 
در راستاي همـوار کـردن    پیشنهادهایی در نهایت هاي موثري برداشته شود. قدمدر اقتصاد مقاومتی  هاجایگاه آنو سوم 

  .شده استه یمسیر براي تحقق اقتصاد مقاومتی ارا
  

  اقتصاد مقاومتی، تاب آوري اقتصادي. کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی، دانشگاه کارآفرین، :کلیدي هاي واژه
  

  1مقدمه
  وضعیت اقتصادي کشور و تحوالت سریع اقتصـاد 

امروزه بیش از پیش ما را ملی و تعامل با اقتصاد جهانی 
هـاي پیشـرو در صـحنه اقتصـادي      نیازمند یافتن زمینه

بعضـی از صـاحبنظران در خصـوص اهمیـت      .کند می

                                                             
 seyfi1371@gmail.comنویسنده مسئول: *

آنها را به شاهرگ حیاتی اقتصـاد   2خالقیت و نوآوري
کنند که در صـورت قطـع شـدن     یک کشور تشبیه می

، و همکاران محکوم به زوال و نابودي است (قهرمانی
هاي اقتصادي و تشدید رقابت  فزایش فعالیت). با ا1389

در دنیاي امروز در سطح جوامع و حرکـت بـه سـوي    

                                                             
2- Innovation 
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، برخی معتقدند که بازارهاي جهانی 1اقتصاد دانش بنیان
هایی است کـه بـه ریسـک پـذیري      فردا از آن سازمان

از طرفـی   .)Gibb, 2005( دهنـد  بهـا مـی   2کارآفرینانـه 
یشـرفته و نیـز   آمیز بیشـتر کشـورهاي پ   تجربه موفقیت

ــور از   ــعه، در عب ــال توس ــورهاي در ح برخــی از کش
هاي اقتصادي به واسطۀ توسعه کارآفرینی موجب  بحران

شده تا سایر کشورها نیز براي کارآفرینی، کارآفرینان و 
گیري کسب و کارهاي نوآورانه اهمیـت خاصـی    شکل

اي  در ایران شرایط به گونهاما  . )همان منبع(قائل شوند 
که بتوان آن را در قالب موقیعتی عادي توصیف نیست 

از جملـه مـدیریت    ،به همین دلیـل اداره امـور   و کرد
اقتصاد کشور نیازمند به تمهیدات و اقتصادي است که 
در شرایط تهدید و تحریم، کارآمد و پویا عمل کند و با 

در جامعه کارآفرین . هر گونه وابستگی به مقابله برخیزد
ر عین حال امري طبیعی است و از خطرپذیري باال و د

آنجایی که جامعه کارآفرین از آسـتانه تحمـل بـاالیی    
در  3برخوردار است آمادگی پذیرش اقتصـاد مقـاومتی  

بـا  ). 1394شرایط تحـریم و تهدیـد را دارد (ریگـی،    
هـاي مختلـف،    تشریح شرایط فعلی و وجـود تحـریم  

نیازمند  ، کشورهمچنین فعالیت در عرصه اقتصاد جهانی
هاي تکنولوژیکی و نوآوري براي باال بردن  به توانمندي

است که این امر شـامل توانـایی بـراي     رقابت پذیري
ــا،  توســعه مح ــه بازاره ــد، دسترســی ب صــوالت جدی

کارگیري تکنولوژي جدید، اعمال بهترین الگوهـاي   هب
ها و توسعه سطوح مهارتی در طیف  مدیریتی در بنگاه

باشد کـه بیشـتر از هـر چیـز       می از نیروي کار یوسیع
یـرد و تغییـرات   گ دیگري حیطۀ آمـوزش را در برمـی  

ها و موضوعات  ، راهبردها، روشوسیعی را در اهداف
 و ایـن  )Kozeracki,1998(آورد  آموزشی به وجود می

تواننـد ایفـاي    مـی  ها هستند که در تمام موارد دانشگاه

                                                             
1- Knowledge-based economy 
2- Entrepreneurial Risk 
3- Resistance economy 

ها دیگر جزایر مسـتقل دانـش    دانشگاه پس ،نقش کنند
شوند و حتی به عنوان یک نیروي مهم در  محسوب نمی

توسعه اقتصادي و منبع درآمد، اشتغالزایی و رفاه مطرح 
ملـی و   ي اقتصـادي  از توسـعه  که پشـتیبانی  گردند می

دانشگاه . )1389باقري نژاد، ( دناي را بر عهده دار منطقه
هـاي مختلـف از جملـه     هویـت و به معانی  4کارآفرین
هـاي جدیـد و    گذاري ، تجاري سازي، سرمایهخالقیت

آن را یک پاسخ سازمانی  توان اشتغال توجه نموده و می
هــا و فشــارهاي محــیط خــارجی دانســت  بــه چــالش

)Hannon, 2013(    و این ویژگی و مقاومـت در برابـر
هـاي سـنتی کـه     تهدیدهاي محیط خارجی از دانشگاه

و نیازمند  آید را بر عهده دارند برنمی ي آموزش وظیفه
 و صـنعت  ،ایجاد رابطه موثر و عملگرا بـین دانشـگاه  

به سمت باید ها را  دانشگابه همین دلیل و  استدولت 
از  .)Sadak et al., 2015کـارآفرین شـدن سـوق داد (   

آنجایی که براي تحقق اقتصاد مقاومتی آمادگی نهادهاي 
میان دولت و مردم براي همکاري و اقتصادي و تعامل 

 ,Simmie & Martinتحقق این اهداف ضروري است (

توان گفت براي رسیدن به توسعه  به جرات می )2010
ــارجی و   ــدهاي خ ــر تهدی ــت در براب ــدار و مقاوم پای
همچنین پیاده کردن اقتصاد مقاومتی، تحقـق دانشـگاه   

در این پژوهش  کارآفرین امري غیر قابل اجتناب است.
توضـیح مفـاهیم اساسـی همچـون کـارآفرینی،       ضمن

اقتصاد مقاومتی به بررسی وضعیت  و دانشگاه کارآفرین
جایگاه دانشگاه کارآفرین در تحقق اقتصاد مقـاومتی  و 

  .ه شده استپرداخت
  

  کارآفریندانشگاه 
هـا،   کارآفرینی فرآیندي اسـت کـه در آن فرصـت   

براي ایجاد محصوالت و خدمات جدید (نـوآوري یـا   
والت و خدمات آینده)، جست وجو و ارزیـابی  محص

                                                             
4- Entrepreneur University 
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 & Shaneبـرداري رسـیده اسـت (    شـده و بـه بهـره   

Venkataraman, 2000  ـ عنصـر مهـم در    ه) و بـه منزل
اي و ملـی  شـناخته    رشد و توسـعه اقتصـادي منطقـه   

) کـارآفرینی در  Carree & Thurik, 2006شـود (  مـی 
سطح کالن محـرك تغییـرات سـاختاري و در سـطح     

هـاي نوپـا اسـت.     خرد، موتور محرك و رشد شـرکت 
هنگامی که این فرآیند تا حد زیادي مبتنی بر دانـش و  
یا فناوري نسبتا جدیـد دانشـگاهی باشـد از دانشـگاه     

لذا ). 1394آید (جهرمی،  کارآفرین صحبت به میان می
تواند به یک سـازمان   که دانشگاه میتوان بیان نمود  می

تواننـد   کارآفرین تبدیل شود و در پی آن همه اعضا می
ــد و   ــه نماین ــام وظیف ــارآفرین انج ــش ک ــام  در نق تم

طــور مســتمر، ســریع و  هــاي کارآفرینانــه بــه فعالیــت
ها بـه ثمـر    تر در سازمان مرکزي و در دانشکده راحت

  ).1397، همکارانبرسد (صادقی و 

رآفرین مفهـومی جـذاب، و همچنـین    دانشگاه کـا 
هـا و   هـا، فرهنـگ   معرف دانشگاهی است که فرصـت 

هاي سودمندي را به منظـور ترغیـب و پـذیرش     محیط
ــش  ــجویان و دان ــارآفرینی دانش ــاد   ک ــان ایج آموختگ

). همچنـین یـک   1395پنـاه،   نماید (موحدي و سپه می
دانشگاه کارآفرین به دنبال بهسازي سـاختار سـازمانی   

ــو و م ــت  همس ــا فعالی ــب ب ــه،   تناس ــاي کارآفرینان ه
 .نهادسازي و کسب منابع درآمدي استساختارسازي، 

هـا در   کارآفرینی دانشگاهی به معنی مشارکت دانشگاه
بــه طــوري کــه در مراحــل  اســت،توســعه اقتصــادي 

نوآوري و رقابتی شدن اقتصاد محلی و بازارهاي ملـی  
ــرمایه  ــزایش س ــانی و اف ــور   و جه ــی آن کش ــاي مل ه
). در 1390و همکاران، مشارکت کند (یداللهی فارسی 

هایی است که  واقع کارآفرینی دانشگاهی یکی از حوزه
ها نتایج مطالعات دانشگاهی را به  به کمک سایر حوزه

کند (میارکالئی و همکـاران،   و خدمات تبدیل می کاال
1393.(  

) Rabertson )2008: هاي دانشگاه کارآفرین ویژگی
هاي زیر  اعتقاد دارد که دانشگاه کارآفرین با ویژگی

  قابل توصیف است:
هاي کارآفرینی  که ظرفیتاست رهبري قوي داراي  -1

را براي همۀ دانشجویان و کارکنان در سرتاسر محـیط  
ــا  -2بخشــد.  مــیدانشــگاهی توســعه  ــوي ب رابطــه ق

، کننـد  ایجـاد مـی   1نفعان خارجی که ارزش افزوده ذي
ارائه دستاوردهاي کارآفرینانه که به  -3 .کند برقرار می

ــر افــراد و ســازمان ــر بگــذارد ممکــن اســت ب ، هــا اث
ــه کــه اقــدام  -4 .دازدپــر مــی فنــون یــادگیري نوآوران

مرزهـاي   -5 .دهد ، توسعه میکند کارآفرینی را القا می
هـا را   هاي اثربخش دانش میـان سـازمان   جریان آنباز 

ارتقاي کاربرد تفکـر و رهبـري    به -6 کند. ترغیب می
اي بـه   رویکـرد چنـد رشـته    -7 پـردازد  می کارآفرینانه

  ).1393مکاران، (میارکالئی و ه دارد آموزش
براي تبدیل یک دانشـگاه بـه دانشـگاه     2اتزکیوتوز

برد که کیفیت هر مرحله   کارآفرین سه مرحله را نام می
معموال براساس مراحل قبلی است و البته ممکن است 

هاي محیطی معکـوس   ترتیب مراحل برحسب ویژگی
  شود: 

در مرحله ابتدایی: موسسـه دانشـگاهی دیـدگاهی    
خود اتخـاذ کـرده و توانـایی تنظـیم و     راهبردي براي 
کنـد. در مرحلـه    هاي خود را کسب مـی  تعیین اولویت

دوم: موسسـه دانشــگاهی نقــش فعــالی را در تجــاري  
هاي استادان  هاي فکري حاصل از فعالیت سازي دارایی

کنـد، در مرحلـه سـوم:     و دانشجویان خـود پیـدا مـی   
موسسه دانشگاهی نقش پیشرویی را در بهبـود محـیط   

وآوري محلی خود از طریق همکـاري بـا صـنعت و    ن
. در سـاختار  )Etzkowitz, 2012( کنـد  دولت ایفا مـی 

دانشگاهی تمرکز اصلی باید بر نوآوري باشد و دانش 

                                                             
1- Value Added 
2- Etzkowitz 



 1397 پاییز  )3(، شماره )5(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

22 

هـاي   جدید تولید شده در دانشـگاه بایسـتی در حـوزه   
علمی به کار گرفته شود تا سیر تکـاملی را طـی کنـد    

  ).1390نژاد،  (باقري
: فرین به مثابه یک سـازمان کـارآفرین  دانشگاه کارآ

) معتقد است که دانشگاه به عنوان یک 1998( 1روپک
ســازمان کــارآفرین بایــد داراي یــک شــیوة مــدیریتی 
کارآفرینانه باشد. کارآفرینی سازمانی مفهومی است که 
نه بر افراد بلکه بر فرآیندها و فرهنگ سازمانی متمرکز 

هـا بـا همـۀ ابعـاد و      تواند در همۀ سـازمان  است و می
 ).1386شناس و همکـاران،   ها ایجاد شود (حق اندازه

هاي کارآفرین یـک روحیـه کـارآفرینی  را در     سازمان
فرهنگ خود وارد کرده و به یک تعهد راهبـردي بلنـد   

هـا مزیـت    مدت اعتقاد دارنـد، در ایـن نـوع سـازمان    
شود (یداللهی فارسی  گام بودن نصیب سازمان می پیش

 ابعاد تطابق). در اینجا به بررسی و 1388، همکارانو 
دانشـگاه کـارآفرین پرداختــه    بـا کـارآفرینی سـازمانی   

  شود. می
مدیریت استراتژیک کارآفرینانه: داشـتن مـدیریت    -1

اسـتراتژیک کارآفرینانـه بــراي تقویـت هرچـه بیشــتر     
سـت. در دانشــگاه  ینی سـازمانی بســیار مهـم ا  کـارآفر 

کارآفرین نیز ایجاد محیطی که در آن تمام دانشجویان 
به سمت نـوآوري و پیشـرفت    و کارکنان تمایل دارند

تــرین محورهــاي اســتراتژي  حرکــت کننــد از اصــلی
(قهرمـانی و   کارآفرینانه در دانشـگاه کـارآفرین اسـت   

 .)1390همکاران، 

ساختار سازمانی: دانشگاه کارآفرین زمانی شـکوفا   -2
شود که ساختار سازمانی از تعداد تقریبا کمی الیـه   می

. ایـن  )Frank & Meyer, 2007(تشـکیل شـده باشـد    
هاي ساختاري موجـب تسـهیل رویـارویی بـا      ویژگی

شـود و   هاي نوآورانه در سطوح پایین سازمان مـی  ایده
هاي مدیریت خالق و  همچنین منجر به پرورش سبک

                                                             
1- Ropke 

منحصر به فرد که در نتیجه آن اشتراك هرچـه بیشـتر   
پذیري را به  دانش در سطح سازمان، نوآوري و ریسک

 همراه دارد.

فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی انرژي اجتماعی  -3
منجر به شکسـت  است که منجر به تهییج سازمان و یا 

هاي کارآفرینانه در توانمند سـازي   . فرهنگشود آن می
افراد دانشگاه نیز اهمیت دارند و براي آنها این امکـان  

ــی  ــراهم م ــل    را ف ــه عم ــا خالقان ــد و از  آورد ت کنن
نـد (بهـزادي و همکـاران،    هاي خـود بهـره ببر   قابلیت
1392( 

یتون و ها هاي حمایتی: طبق نتایج تحقیقات  سیستم -4
دانشگاه به عنوان یک سازمان کارآفرین ) 2006( 2کلی

با داشتن یک سیستم پرداخت متناسب بـا عملکـرد و   
همچنین قوانین حمایتی بجاي قوانین کنترلی موجـب  

 هـا در نـوآوري سـازمانی    مشارکت بیشتر افراد و تـیم 
  .)1392(بهزادي و همکاران، شود می

هـاي   اگر تمام دانش انباشته و کتـاب : مقاومتی اقتصاد
ــادي د ــا  نمرســوم اقتص ــه ی ــد نظری ــه کنی ــا را مطالع ی

هاي مدون و مکتـوب دربـارة اقتصـاد مقـاومتی      تجربه
در ادبیات اقتصادي جهان واژة اقتصاد نخواهید یافت، 

آن اصطالح  مقاومتی وجود ندارد اما عبارت نزدیک به
(تـاب   است که به توان یک کشور 3جهندگی اقتصادي

شـود   هـاي خـارجی گفتـه مـی     در برابر شـوك  آوري)
اقتصاد مقاومتی نه تنهـا  ). 1397، همکاران(عموزاده و 

هـاي   دهد بلکه بـه افـق   شرایط حال را مدنظر قرار می
چشم انداز اقتصـاد مقـاومتی    اندیشد. می دوردست نیز

جنبه اقتصادي نیست بلکه پایـداري و  تنها پایداري در 
هاي اجتماعی، سیاسی  مقاومت را در همه ابعاد و جنبه

را بـراي  و فرهنگی که باالتر از رشد اقتصـادي اسـت   
اقتصـاد مقـاومتی یعنــی   یـک کشـور بـه همــراه دارد.    

                                                             
2- Hayton and Kelley   
3- Economic Resilience 
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هاي فشار در شرایط کنونی تحریم، در  تشخیص حوزه
و در پی آن تالش براي کنتـرل و بـی اثـر کـردن آن،     

شرایط آرمانی تبدیل چنین فشـارهایی بـه فرصـت و    
برداري صـحیح از آن و رسـیدن بـه نقـاط مثبـت       بهره

اقتصاد  ملی، که به طـور قطـع بـه بـاور و مشـارکت      
همگانی و اعمال مدیریت عقالیی و مدبرانه نیـاز دارد  

ــیاهبومی و  ــدي س ــاران (محم ــد 1396، همک ) و نبای
 متفـاوت اسـت.   1فراموش کرد که با ریاضت اقتصادي

در اقتصاد مقاومتی عالوه بر تعامل پویا با دنیاي خارج 
و استفاده از امکانات تجـارت آزاد، امنیـت اقتصـادي    

ــین  المللــی  کشــور حفــظ شــده و نوســانات محــیط ب
اقتصادي و تهدیدهاي آن، کمتـرین تـاثیر سـوء را در    

اقتصاد کالن داشته باشـد (فرهـادي و   روند بلند مدت 
براي مفهوم اقتصاد مقاومتی در این ). 1396، همکاران
تعاریف متفاوتی ارائه شده است و هر کدام  ،زمان کم
در  .انـد  هاي مختلفی به این موضوع نگاه کرده از جنبه

این میان تعریف جامع و کامل از اقتصـاد مقـاومتی را   
اند که در دیـدار بـا    خود مقام معظم رهبري ارائه کرده

صاد مقاومتی اقتصـادي اسـت   دانشجویان فرمودند: اقت
شرایط فشـار و تحـریم زمینـه     که براي ملت حتی در

کند (بیانات مقام معظـم   رشد و شکوفایی را فراهم می
  ). 16/5/91رهبري در دیدار با دانشجویان، 

از نگـاه مقـام   : هاي اقتصـاد مقـاومتی   ابعاد و ویژگی
ویژگـی   5معظم رهبري ارکان اقتصاد مقاومتی شـامل  

  شود:  عمده می
هـاي   اسـتفاده از ظرفیـت   -2مقاوم بودن اقتصـاد؛   -1

مدیریت  -4حمایت از تولید ملی؛  -3دولتی و مردم؛ 
مـــدیریت منـــابع ارزي  (عمـــوزاده و  -5مصـــرف؛ 

  ).1397، همکاران
عریـف  در همین راستا سه محور اساسی و قابـل ت 

  توان اینگونه عنوان کرد: در اقتصاد مقاومتی را می

                                                             
1- Economic austerity 

حمایت از تولید ملی: تاکید مقام معظم رهبري در  -1
رابطه با اقتصاد مقاومتی ضرورت تداوم تولیـد ملـی و   
حمایت از کار و سرمایه ایرانی است (بیانات رهبري، 

 ).1393)؛ ( فشاري و پورغفار، 1391

اسـی: اقتصـاد   قانون اس 44هاي کلی اصل  سیاست -2
ــه    ــه برنام ــد ب ــا و نیازمن ــال، پوی ــاومتی فع ــزي  مق ری

استراتژیک و راهبردي مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از 
طریق میدان دادن بیشتر به فعاالن بخش خصوصـی و  

(ریگـی،  باشـد   موانع و مشکالت این بخـش مـی  رفع 
1394.( 

ــاوري   -3 ــتفاده از فن ــان و اس ــه نخبگ ــه ب ــا و  توج ه
هـاي نـوین    : زمـانی کـه فنـاوري   هاي نوین تکنولوژي

دهنـد   شوند و دشمنان اجـازه نمـی   مشمول تحریم می
هـا و   برسد فراهم نمودن زمینه به کشور ها این فناوري

امکانات مناسـب بـراي نخبگـان در عرصـه صـنعت،      
هـاي اقتصـاد مقـاومتی     تجارت و کشاورزي از ویژگی

 ).1393است ( فشاري و پورغفار، 

و آنچه که پیشـتر   اد مقاومتیابعاد اصلی اقتص بربنا
تعریف از اقتصاد  4توان  در اینجا میبه آن اشاره شد، 

که تشـکیل دهنـدة زنجیـرة اصـلی اقتصـاد مقـاومتی       
  هستند، مطرح کرد:

: هر انقالبی بـراي رسـیدن بـه اهـداف     2اقتصاد موازي
هـایی بـراي تـامین اقـداماتش و      خود، نیازمند مهارت

راستا کشور ایران نیز حفظ کیان خود است. در همین 
هـاي مقـاومتی در اقتصـادش نیـاز دارد،      به نهادسـازي 

ها و نهادهاي  از عهده سازمان اي که شاید ماهیتاً بگونه
ي مـردم  هـا  دولتی برنیاید. در این راستا باید از سازمان

هاي دانش بنیان و ... استفاده کند (فاخر و  نهاد، سازمان
  ).1393، همکاران

                                                             
2- Parallel economy 
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از اقتصادي که در پـی   است : عبارت1اقتصاد ترمیمی
مقاوم سـازي، آسـیب زدایـی، خلـل گیـري و تـرمیم       
ــد موجــود   ســاختارها و نهادهــاي فرســوده و ناکارآم
اقتصادي است. یعنـی اگـر در رویکـرد قبلـی نهـادي      

توانست انتظـارات را بـرآورده کنـد، در رویکـرد      نمی
هـاي نهـادي جدیـد اقـدامی      فعلی با تعریف سیاسـت 

طـور کلـی    تا انتظارات را برطرف سازد. به انجام شود
هاي ساختاري نهادها را برطـرف کـرد و بـه     باید ترك

دنبــال تــرمیم ســاختارهاي اقتصــادي بــود (محمــدي 
  ).1396 و همکاران،سیاهبومی 

: تعریف سومی که در اقتصاد مقاومتی 2اقتصاد دفاعی
شناسـی، آفنـد شناسـی و     وجود دارد، متوجـه هجمـه  

ها اسـت یعنـی بایـد     پدافند شناسی ما در برابر هجمه
ابتدا بررسی شود کـه مخالفـان از چـه طریقـی قصـد      
حملــه بــه اقتصــاد ایــران و اخــالل در آن را دارنــد و 
 براساس آن استراتژي مقاومـت علیـه آن را تـدوین و   

  ).1393، همکاراناجرا کرد (فاخر و 
: باید خاطر نشان کرد که اساسا اقتصـاد  3اقتصاد الگو

مقاومتی یک رویکـرد کوتـاه مـدت و اقـدامی لزومـا      
پدافندي نیست. برخالف سه تعریف قبلی که اقتصـاد  

دانستند این  مقاومتی را تنها پدافندي یا کوتاه مدت می
اد ایـران دارد و  رویکرد چشم اندازي کالن را به اقتص

شود. در واقع اقتصاد  یک اقدام بلند مدت را شامل می
ال است که هـم اسـالمی    مقاومتی به دنبال اقتصاد ایده

باشد و هم کشـور را بـه جایگـاه اول اقتصـاد منطقـه      
  ).1396، همکارانبرساند (سیاهبومی و 

 دقتصاا: نقش دانشگاه کارآفرین در اقتصاد مقـاومتی 
 اقتصـــــاد با نشد جهامو ايبر ستا فضایی متیومقا
ــانی،   ییاگر فمصر و بستهوا ــر اردکـ  .)1396(رنجبـ

تحـریم و پسـا برجـام بـه      شرایط جامعه ایران در پسا
                                                             
1- Restorative economy 
2- Defensive economy 
3- Template Economy 

ي است که نیاز به یـک نیـروي مولـد و درونـی     ا گونه
ــدون   ــه صــورت خــود جــوش و ب ــد ب دارد کــه بتوان

هـاي   چـرخ  ،وابستگی به منابع نفتی و با نگاه به درون
کشور را به حرکت درآورد. رشـد اقتصـادي از    اقتصاد
 اي هر جامعهدر پیشرفت و رشد هاي بسیار مهم  مولفه

بـه  . )1395(حـاتمی و همکـاران،    شـود  محسوب می
کارآفرینی و کارآفرینان به عنـوان یکـی از   همین دلیل 

راهکارهاي مقابله بـا عوامـل و فشـارهاي خـارجی و     
حرکت در مسیر پیشرفت جامعه و رهایی از وابستگی 

(حاتمی و باشـد  منابع و حمایت دولتـی مـی   بهصرف 
ها  ماموریت دانشگاه در همین راستا). 1395همکاران، 

هـاي   نیدر بستر زمان همگـام بـا تحـوالت و دگرگـو    
جهانی و در راستاي هـدف پاسـخگویی بـه نیازهـاي     

مشارکت در مسیر اقتضایی جوامع دچار تحول شده و 
در حال حرکت است (رادمنش  هدر پارادایم کارآفرینان

 نهادهــایی از جملــه هــا ) دانشــگاه1395و همکــاران، 
که در ایجاد تفکر و نگرش کار آفرینی و ایجاد  هستند

خالق افرادي نوآور، مبتکر و  شپرور و اشتغال پایدار
، و همکــاران (حاتمیکننــد ایفــا مــینقــش مهمــی را 

اقتصاد مقاومتی، اقتصادي اسـت کـه   از طرفی  ).1395
منابع ) Ghasemi, 2011( توسعه آن است محور ،انسان

انسانی عناصر هوشمندند کـه بـا مهـارت و خالقیـت     
 )1384نژاد،  (مصلی سازند خود اقتصاد را مستحکم می

و در این میان پرورش و حفظ سـرمایه انسـانی بـراي    
دستیابی به آرمان اقتصاد مقاومتی ضرورتی انکارناپذیر 

ها هستند کـه بـا    است که این نظام آموزشی و دانشگاه
مقـاومتی  ي انسانی در ابتدا فرهنگ اقتصاد تربیت نیرو

ترین  کنند زیرا ابتدایی میرا به یک باور عمومی تبدیل 
براي تحقق اقتصـاد مقـاومتی اعتقـاد و    اصل ضروري 

زاده و  عمــو( بــاور مــردم بــه اقتصــاد مقــاومتی اســت
شـود آنهـا فرهنـگ     کـه سـبب مـی    )1397همکاران؛ 

سـمت تولیـدات داخلـی     مصرف را تغییـر داده و بـه  
در مقابل دولت واردات را هدفمند کرده  حرکت کنند،
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ــرمایه ــی س ــدماتی   و از طرف ــا و خ ــر کااله ــذران ب گ
اولیه آن از داخل تهیـه   کنند که مواد گذاري می سرمایه

ین باور و ارتباط بـین مـردم،   ا. نبود )منبع (همان شود
گذارن به عنوان یک مساله جدي براي  سرمایهو  دولت
 Philpott( شود محسوب می ياقتصاد تغییرات تحقق

et al., 2011(ایجاد   هاي دانشگاه . که از مهمترین نقش
و در  سـازي در بـین مـردم عامـه    ر و فرهنـگ  این باو

، صـنعت و  جامعهنتیجه ایجاد ارتباط و هماهنگی بین 
کــه در بســیاري از  )1393(درخشــان،  دولــت اســت

ــه از   ــران ک کشــورهاي در حــال توســعه همچــون ای
کننـد شـکاف    هاي آموزشـی سـنتی اسـتفاده مـی     نظام

ین سه رکـن اساسـی وجـود دارد و ایـن     اعمیقی بین 
به کنـدي تحـوالت اقتصـادي و    ارتباط ضعیف، منجر 

توان ادعـا   شود. به همین ترتیب می صنعتی در آنها می
هاي نسل سوم (دانشگاه کارآفرین) بـه   کرد که دانشگاه

دلیل پوشش این شکاف و همچنین داشتن رسالت در 
ها و فنون نقش پررنگـی در بـه    ارائه جدیدترین دانش

قق از جمله به تح ثمر رسیدن تحوالت اقتصادي کشور
(عمـوزاده و   کننـد  پیوستن اقتصـاد مقـاومتی ایفـا مـی    

 از را مهم نکته این نباید آنکه ضمن. )1396همکاران، 
 سـبب  اـه دانشگاه به جامعه اعتماد که داشت دور نظر
 هـاي  کمیته قالب در ها دانشگاه اینکه بر عالوه شود می

ـ  را ها دهـای این کردن کاربردي مقاومتی اقتصاد  بالـدن
ـ  با ردمـم کردن همراه براي خود ظرفیت از کنند  نـای
   .کنند استفاده نیز ها طرح

عـالوه بـر نیـاز بـه      از بعد دیگر اقتصاد مقـاومتی 
ساختار و زمینه سازي فرهنگـی، اقتصـادي متکـی بـر     

که زمینه سـازي   )1393(درخشان،  علم و دانش است
هاي کارآفرین  هاي آموزشی دانشگاه براي آن در محیط

هـاي سـنتی صـورت     از دانشـگاه  تـر  موفـق مراتب  به
گیرد، با کم کـردن فاصـله صـنعت و دانشـگاه، بـا       می

تاسیس و فعال سازي مراکز رشد و فناوري و حمایت 
هاي دانش بنیان که نقـش بسـزایی در تولیـد و     شرکت

و نـوآوري   یسـازي علـم و توسـعه کـارآفرین     تجاري
ـ   دارند، می  د.توانند به تحقق اقتصاد مقامتی کمـک کنن

ها است و ایـن   اقتصاد مقاومتی تاثیرپذیر از زیرساخت
(عموزاده  ها هستند ها خود متاثر از دانشگاه زیر ساخت
تـوان گفـت کـه تحقـق      پس مـی  )1397 و همکاران،

کـه  اسـت  اي  اقتصاد مقاومتی نیازمنـد موتـور محرکـه   
هـاي زیـر مجموعـه     در دسـتگاه  بتواند تحرك الزم را

آفرینــی نخبگــان  ان نقــشایجــاد نمایــد و در ایــن میــ
باشد عالوه بر ایـن   اي می دانشگاهی حائز اهمیت ویژه

گیـر   هاي تصمیم هاي دانشگاهی وارد سازمان استراتژي
(بهبـودي و   شـود  و سپس وارد نهادهاي اجرایـی مـی  

یعنی بهترین مکـان بـراي پـرداختن و     )1389امیري، 
(معاونت طـرح   ها هستند ها دانشگاه تئوریزه کردن ایده

هـا و نهادهـاي اجرایـی     . زیرا سازمان)1393و برنامه، 
 هـا را ندارنـد   توان، حوصله و فرصـت پـرورش ایـده   

ها بـراي   دانشگاه. از طرفی )1389(بهبودي و امیري ، 
موفقیت در عملکردشان ضروري است که بـه سـمت   
کارآفرین شدن حرکت کنند کـه در نتیجـه آن ارتبـاط    

شـود، دانـش تولیـد     میتر  ها نزدیک صنعت و دانشگاه
تصـادي و در  قهـاي ا  هـا در فعالیـت   شده در دانشـگاه 

شود، هـر عضـو دانشـگاه     برده می مراحل تولید به کار
در دانشگاه مسـئولیت   اعم از دانشجو، استاد و کارکنان

د خود را براي انجام کارهاي نو، جدیـد و بـزرگ   ندار
انی در آینده آماده کنند و در قالب کارآفرینـان، پیشـتاز  

هـاي اقتصـادي    براي تحقق اقتصاد مقاومتی در بخـش 
در همـین   .)1387(فکـور و حـاجی حسـینی،     باشـند 
پیشـتر دال بـر    تعاریفتوضیحات و با توجه به راستا 

سـازمانی کـارآفرین اسـت     ،اینکه دانشـگاه کـارآفرین  
هـاي آن را بـر مبنـاي اجـزاي      توان اجـزا و مولفـه   می

  ی اینگونه تعریف کرد: مقاومت اقتصاد
ــرمایه -1 ــه  س ــذاري در زمین ــاد   گ ــد، ایج ــاي جدی ه

ریزي علمـی و   هایی با واحد مستقل، برنامه شرکت
فنی و هوشمندانه، ایجاد واحدهاي دانش بنیـان و  
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هـاي   تمرکز بر خبرگی درون سازمان، ایجاد اتـاق 
فکر و استفاده از تمام ظرفیـت موجـود در ایجـاد    

 ءتـوان جـز   ورانه را مـی محصوالت و خدمات نوآ
  اقتصاد موازي سازمان دانست.

یروهاي داخلـی، ایجـاد   خود تجدیدي، تمرکز بر ن -2
، تشویق افـراد خـالق و حمایـت از    فضاي رقابتی

اقتصـاد   ءها و مبارزه با فساد درون سازمان جـز  آن
  شود. ترمیمی محسوب می

توسـعه و نــوآوري مســتمر در تکنولــوژي تولیــد،   -3
ــا  پیشــگامیپــذیري،  ریســک ــه خــدمات ب در ارائ

پایـۀ تفکـر خالقانـه و     کیفیت، رقابت تهاجمی بر
در نظـر   مدیریت مصرف به عنوان اقتصاد دفـاعی 

  شوند. گرفته می
تغییر سـاختارها و اصـالح آنهـا بـا هـدف بهبـود        -4

مستمر فرآیندها، ایجاد فرهنگ کارآفرینی در بـین  
وري تمام افراد درون سازمان، ایجاد فضاي امن نوآ

و خالقیــت درون ســازمان، نگــاه اســتراتژیک بــه 
ها، ایجاد فضـاي   توسعه محصوالت و صادرات آن

 رود اقتصاد الگو به شمار مـی  ءامن نوآوري نیز جز
  ).1393، همکاران(فاخر و 

اقتصاد مقاومتی یک تفکر و مطالبه عمومی است و 
اقتصـاددان اسـت لـذا     و دانشگاه داراي استاد، دانشجو

دانشگاه باید با زبان دانشگاهی، ایده اقتصاد مقاومتی را 
اگر قرار است . سازدتبیین کند و حدودش را مشخص 

اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد در نظر گرفت 
باید روي آن کار تئوریک انجام داد و به دنبال برطرف 

ومتی بـود  کردن موانع قانونی براي اجراي اقتصاد مقـا 
شیوه  ،چرا که باید قبول کرد که در حال حاضر قوانین 

اقتصاد مقاومتی را بـه درسـتی مـورد     ي ماراهبردهاو 
). با توجه 1394اند (ریگی،  ا قرار ندادهحمایت و اجر
هـا، ایـن حـوزه علمـی      هـاي دانشـگاه   به همۀ ظرفیت

پژوهشی با پتانسیل بسیار زیـاد فرهنگـی و پژوهشـی    
هاي مختلف ایفاي نقـش   ایجاد زیرساختتواند در  می

کند و از این طریق چرخ اقتصاد مقاومتی را بچرخانـد  
هـا بتواننـد    دانشـگاه  ،رو به شرطی که در مسـیر پـیش  

اندازي مناسب در جهت حرکت به سمت نسـل   چشم
ها براي خود تعریف نمایند و در جهـت   سوم دانشگاه

ــم اندازشــان   ــه چش ــراي رســیدن ب ــرایط الزم را ب ش
آفرینی و اشتغال جوانان بـا بـازنگري در اهـداف،    ارک

  .ي آموزش فراهم سازندها و روش ها ، سرفصلها برنامه
  

  و پیشنهادات گیري نتیجه
نگارش مقاله حاضر پاسخگویی بـه ایـن   هدف از 

دانشگاه کارآفرین در تحقق و پیشبرد  آیاکه  بودسوال 
موثر است؟ فلسفه طرح چنین سوالی اقتصاد مقاومتی 

هـا   ه این است که آموزش عالی و بـه تبـع آن دانشـگا   
در توسعه اقتصادي کشور در نقش حساس و خطیري 

و  شرایط پسا تحریم و پسـا برجـام بـر عهـده دارنـد     
ها براي  ترین ارگان توان دانشگاه را یکی از ضروري می

ــه    ــه اي ک ــه گون ــت ب ــاومتی دانس ــق اقتصــاد مق تحق
هاي خود، تربیـت   ریزي هاي کارآفرین با برنامه نشگاهدا

کار خالق، برقراري ارتباط نزدیک با صنعت و   نیروي
گـامی   ،تولید دانش کاربردي و متناسب با نیاز صنعت

موثر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداشـته اسـت.   
ــق روســا و اســاتید خــود   ــین دانشــگاه از طری همچن

در راسـتاي فرهنـگ انجـام    هاي که  تواند با فعالیت می
دهند باعث پذیرش و اعتقاد به اقتصاد مقـاومتی در   می

د زیرا این فرهنگ توسط دانشگاهیان شو ه سطح جامع
وارد بازار کار شده و زمینه را براي پذیرش عامه مردم 

و صـنعت   جامعـه کنند و شکاف بین دولت،  فراهم می
 در مقـاومتی  اقتصـاد  در واقع پـرچم  کمتر خواهد شد

 همچنــین. قــرار خواهــد گرفــت دانشــگاهیان دســت
هاي نسل سوم با حرکت به سمت دانش بنیان  دانشگاه

شدن اقتصاد، پرورش نیـروي انسـانی خـالق و داراي    
مهارت، ایجاد نگرش مثبت نسبت به کارآفرین شدن و 

اي کردن اسـاتید ، مـدیران و کارکنـان     همچنین حرفه
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توانـد   پیش مـی خود بر تحقق اقتصاد مقاومتی بیش از 
در اقتصـاد مقـاومتی رویکـرد کشـور و      تاثیر بگـذارد. 

جامعه به سمت ایجاد نهضت اسـتعدادیابی و ظرفیـت   
یابی درونی، حرکت بـه سـمت خالقیـت و نـوآوري،     

هاي موجود و استفاده از آنها است به  تشخیص فرصت
طوري که در این نهضت جایی بـراي تنبلـی و رکـود    

هاي کارآفرین هستند کـه   دانشگاه، از طرفی این نیست
این قابلیت را دارند تا به نحو موثر، در مقابل تغییـر و  
پویــایی واکــنش نشــان داده و همچنــین بــا تکیــه بــر 
ــات  خالقیــت و نــوآوري و اســتفاده از منــابع و امکان
، موجود براي دستیابی به اهداف کشور به صورت کارا

سیاسـت   کـه ي . کشورور گام بردارند اثربخش و بهره
گزیند باید از درآمدهاي سنتی  اقتصاد مقاومتی را برمی

پوشـی کنـد و    ناشی از فروش نفت و گاز خود چشـم 
الگوي اقتصاد بومی خود را ترسیم نماید بـه گونـه اي   

تکایی و خودکفایی اکه نگاه مولد به درون داشته، خود
ي خود قرار داده و کشـور را از  ها را سرلوحه سیاست

ده حداکثري به واردکننده حداقلی و بـه  حالت واردکنن
عنوان کشور صادر کننده محصوالت غیر نفتی تبـدیل  
نماید. همچنین به دنبال مدلسـازي گونـه اي ویـژه از    

ها آماده  اقتصاد باشد که کشور را براي مواجه با تحریم
سازد و این امر جز بـا خالقیـت و نـوآوري در ابعـاد     

تـوان   در واقع می فردي و سازمانی میسر نخواهد شد.
هـاي ایجـاد    گفت که کارآفرینی به عنوان یکی از بنیان

شـود و دانشـگاه    زمینه اقتصاد مقاومتی محسـوب مـی  
کارآفرین یکی از ارکان اصلی پدید آورندة این زمینـه  

   است.
چنانچه بپذیریم که راه گریز از بحران اقتصاد ملی 

ومتی اسـت و  و بیکاري پذیرش سیاست اقتصـاد مقـا  
ها و حرکت بـه سـمت    وسعه دانشگاهاي تحقق آن تبر

توانیم بـا توجـه بـه     می ضروري استکارآفرین شدن 
نتایجی که از پژوهش به دست آورده ایـم پیشـنهاداتی   

  را نیز ارائه دهیم:

هاي فرهنگی بـراي   با توجه به اهمیت زیرساخت -
تحقق اقتصـاد مقـاومتی و نقـش دانشـگاه در آن،     

تــرویج فرهنــگ  توجــه بــه آمــوزش، پــژوهش و
کارآفرینی و موضوعات مرتبط با عنایت به شرایط 

همچنـین  ، بومی در تمام سطوح سنی و تحصیلی
ــوثر     ــگ مـ ــرد و فرهنـ ــوبرداري از عملکـ الگـ

هاي کارآفرین کشورهاي موفـق و بـومی    دانشگاه
ســازي آنهــا از طریــق مطالعــات تطبیقــی، داراي 

براي پذیرش هر چـه بهتـر    و اهمیت خواهد شد.
اقتصاد مقاومتی توسط عامه مردم تبلیـغ کـافی از   

هـاي گروهـی بخصـوص صـدا و سـیما و       رسانه
هاي استانی در ارتبـاط بـا فرهنـگ     همچنین کانال

مصرف، قناعت و ساده زیستی و تشویق جوانـان  
و نیروي کـار بـه کـارآفرینی و اسـتفاده از تـوان      

 داخلی موثر خواهد بود.

هـاي کـارآفرین بـه     تاي حرکـت دانشـگاه  در راس -
هایی  ایجاد شرکتسمت دانش بنیان شدن اقتصاد، 

ــا واحــدها ــر ایجــاد  ب ي مســتقل و از همــه مهمت
واحدهاي دانش بنیان و تمرکز بـر خبرگـی درون   

ها براي ایجاد جـوي بـر    ؛ تشویق دانشگاهدانشگاه
پایۀ نوآوري، خالقیت فردي و سازمانی و اتکا به 

 و هشیوپژ هـاي  طـرح  ود؛ اجـراي توان درونی خ
ـــکتد يها نامه نپایا ــک و يرـ  در شدار شناسیراـ
ــد  ، مــیصنعت با ي)ظاهر نه (وقعی وا طتباار توان

 پیشنهادهایی موثر در این زمینه باشد.

همچنین براي پرورش کارکنان، مدیران، اساتید و  -
و کـارآفرین  دانشجویانی خالق، نوآور، با مهارت 

انگیزه آفرینی و ایجاد یک سیستم باید در راستاي 
هـا و نظریـات    پاداش و تشویق بـراي ارائـه ایـده   

تالش کرد  جدید و تغییر باور افراد درون دانشگاه
هـا و   به دنبال ایجاد احساس تعهـد در دانشـگاه  و 

 بود. آنهاي کارآفرینانه در  تشکیل تیم
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Abstract 
Iran, which has chosen the policy of resistance economics is required to innovate and 

entrepreneurship in new economic eras, for the realization of a resistance economy is essential 
the readiness of economic institutions and the interaction between government and people. The 
entrepreneur university can be the turning point for training human resources, with new ideas 
and new thinking, every moment inject a new force, in the vital arteries of the growing society 
and Society can make use of the emerging developmental ideas of academics. Generally, 
academic strategies came into decision-making organizations and then enter into executive 
institutions; the university is the best place to theorize ideas. Therefore, the present review 
study is based on a comprehensive literature review of available literature and does scientific 
works in the field of entrepreneur university and resistance economics. Efforts have also been 
made to take effective steps towards removing the research gap, namely the lack of focus on 
third-generation universities and their position in the resistance economy. In the end, there were 
several proposals for, the realization of resistance economy. 
 
Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial University, Resistance Economics, Economic 
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