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  1394بهار و تابستان /1، شماره چهارمسال  /9در دانشگاه اسالمی مدیریت
Management in The Islamic University, 2015 (Spring &Summer) 9,Vol. 4, No.1 

  
  اسالمیهاي مدیریت راهبردي دانشگاه  بررسی و تبیین مؤلفه

     مبتنی بر الگوي اقتصاد مقاومتی
   1 سید کمال واعظی

  2 محمد فدایی
  چکیده

تواند در این مسیر موفق باشد  اي جامعه است و دانشگاهی می خاستگاه نهادي دانشگاه، رفع نیازهاي توسعه
اومتی، الگوي اقتصاد مق. که خود را باور کرده، به دنبال راه حلهاي بومی براي مسائل واقعی کشور باشد

ایرانی کارکردهاي  - تواند براي جامعۀ اسالمی در نتیجه، دانشگاهی می. زاي توسعۀ کشور است بومی درون
تحقیق حاضر تالشی  :هدف. واقعی خود را ایفا کند که منطبق با الگوي اقتصاد مقاومتی ساماندهی شود

اي درك و اجراي گفتمان اقتصاد مقاومتی هاي مدیریتی که بتواند به دانشگاه بر است در جهت یافتن مؤلفه
نفر  20سنجی استفاده و با  با توجه به جدید بودن موضوع، از روش تحقیق کیفی و خبره :روش. کمک کند

ها با تکنیک تم مورد  هاي برآمده از مصاحبه از خبرگان علمی و اجرایی مصاحبه باز شد و در ادامه گزاره
تمِ ادراك اهمیت بهبود مدیریت راهبردي، ادراك اهمیت رجوع  10 :ها یافته. تجزیه و تحلیل قرار گرفت

گرایی،  سازي، توسعۀ آموزش، مردم ریزي و عقالنیت اداره، نظام به الگوي اقتصاد مقاومتی، برنامه
هاي به دست آمده در  تم :گیري نتیجه. گرایی استخراج شد نیازمحوري، خودکفایی، کارآفرینی و برون

پیشنهاد کاربردي براي سیاستگذاران علم و فنّاوري  12ادراکی، نگرشی و ساختاري، در کنار قالب سه مؤلفۀ 
 .کشور ارائه شد

  
  .مدیریت راهبردي، توسعۀ علمی، اقتصاد مقاومتی، دانشگاه :يواژگان کلید

  
  
  
  
  

                                                
 18/11/93: ؛  تصویب نهایی 13/06/93: دریافت مقاله  

   .ر دانشکده مدیریت، دانشگاه تهراندانشیا. 1
آبان، دفتر  13تهران؛ خیابان طالقانی، نبش خیابان مفتح، مجتمع دانشجویی : آدرس)/ نویسنده مسئول(نشکده مدیریت، دانشگاه تهرانکارشناس ارشد دا. 2

  Email: Mohammad.Fadaee@ut.ac.ir/ 88381551: نمابر/ معاونت علمی و پژوهشی 
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40    9مدیریت در دانشگاه اسالمی 

   مقدمه) الف
کند، جوامع نیز از  رفتار میاي از عقاید، باورها و هنجارها  همان طور که هر فردي در جامعه از الگوي ویژه

کنند که بر مبناي مبانی نظري مشخصی به وجود آمده  اي در حرکت خود پیروي می باور، فرهنگ و آداب ویژه
. هاي فرهنگی در کشورهاست ترین تفاوتهاي جوامع مختلف، مبانی نظري و ریشه به عبارتی؛ یکی از اصلی. است

به همین دلیل، الگوهاي توسعۀ کشورهاي غربی، . ن مبانی نظري قرار دارندالگوهاي توسعۀ کشورها نیز تحت تأثیر ای
سازي مطرح کرده  اي را با عنوان بومی همین موضوع، کلیدواژه. براي توسعۀ کشورهاي شرقی کارایی چندانی ندارد

رویژة حوزة علم و تر؛ کا به عبارت ساده. و کشورها را برآن داشته تا الگوها و تکنیکهاي بومی خود را طراحی کنند
فنّاوري در کشورها، رفع نیازها و مسائل آن کشورهاست که عمدة این مشکالت و مسائل، مختص به خود آن کشور 

  .دنبوده، به راه حلهاي بومی احتیاج دار

. چند سالی است مفهوم اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوي توسعۀ جمهوري اسالمی در کشور مطرح شده است
بر این اساس، هر . کند تی، الگویی است که در شرایط فشار و تحریم نیز پیشرفت کشور را تضمین میاقتصاد مقاوم

برداري قرار بگیرد، باید با الگوي توسعۀ  الگوي مدیریتی و اقتصادي و اجتماعی که در کشور بخواهد مورد بهره
  .وي باالدستی باشدکشور؛ یعنی اقتصاد مقاومتی هماهنگ بوده و به عبارتی برآمده از آن الگ

اساساً پیشرفت کشورها، بدون . زیربناي اصلی توسعۀ کشورها، حوزة علم و فنّاوري و در واقع؛ دانشگاه است
پیشروي در حوزة علم و فنّاوري، امري خیالی است و کشورهایی که بر خالف این و با واردات محصوالت علمی و 

رسند، بلکه روز به روز بر وابستگی و خودناباوري آنها  رفت حقیقی نمیفنّاورانه قصد شکوفایی دارند، نه تنها به پیش
. زا باشد تنها پیشرفتی مورد قبول است که بتواند وابستگی کشور را کم کند و متکی به داخل و درون. شود افزوده می

کارامد است  مدیریت صحیح پیشرفت علم و فنّاوري در کشور، مستلزم یک نظام مدیریت راهبردي و مدیریت کالن
  .مدي را تضمین کند که متکی به داخل و منطبق بر الگوي عمومی توسعۀ کشور باشدآتواند کار و الگویی می

  

  چارچوب نظري تحقیق) ب
  اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن با دانشگاه

ود وج شانهایی که در فرهنگ جوامع بشري براي نظم بخشیدن به حیات اقتصادي خود، از مفاهیم و اندیشه
اي را  هر جامعه ،بر این اساس. کنند آن را تبدیل به یک مکتب اقتصادي می ؛کنند و در حقیقت دارد، استفاده می

هایی وجود دارد که طبق آن  اي مفاهیم و اندیشه زیرا در هر جامعه ؛توان داراي یک نوع مکتب اقتصادي دانست می
مکتب اقتصادي در این  ۀلئدو امر اساسی و مهم در مس ،نشروش و بی. دهند به زندگی اقتصادي خود سر و سامان می

مکتب  ،اقتصاد مقاومتی. هایی را انجام داد رفاه جامعه طراحی برايتوان  با دستیابی به چنین الگویی می. تعریف است
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  41...   هاي مدیریت راهبردي بررسی و تبیین مؤلفه

، تعاریف اندیشمندان مختلف براي درك بهتر مفهوم اقتصاد مقاومتی. اقتصادي جمهوري اسالمی ایران است
  .شود ادي و مدیریتی در ادامه بیان میاقتص

هاي اقتصادي خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه  معتقد است امروزه جمهوري اسالمی در حوزه )1390(پیغامی
مشابه و  ،عمل و تجارب بشري ۀنظر و در کتابهاي درسی و چه در عرص ۀاست که به هیچ عنوان تاکنون چه در عرص

پردازي و الگوسازي  خود انقالب اسالمی مکلّف به نوآوري و ابتکار و نظریه ،این بنابر .ازاي واقعی نداشته است مابه
نیازمند چنین الگوهایی  ،م استکبارستیزي را برپا کندهر کشوري که علَ. هاي جدید اقتصادي است در این عرصه

اومتی اقتصادي است که اقتصاد مق در عین حال باید گفت .است» اقتصاد مقاومتی«یکی از این مفاهیم، . است
در اقتصاد حمایتی . کند اقتصاد مقاومتی را از اقتصاد حمایتی تفکیک می و اساساً هدرتهدیدها را تبدیل به فرصت ک

اما در اقتصاد مقاومتی به  ؛موضوع این است که کشور ضعیف از صنایع خود در برابر کشور قوي باید حمایت کند
. کند کند و حتی باالتر از آن جهش می گیرد رشد می ر برابر تهدید قرار میشود که وقتی د نظامی اندیشیده می

که هدف اصلی آن امنیت، استقالل و خودکفایی  استاي از نظام اقتصاد اسالمی  حالت ویژه اقتصاد مقاومتی
  )1392میرمعزي، (.کشور استاقتصادي 

عتقد است اقتصاد مقاومتی اقتصادي است که داند و م اقتصاد مقاومتی را متفاوت از ریاضت اقتصادي می قوامی
 ؛16: جن ؛30: لتفص :به .ك.ر(قرآنی دارد ۀریش ،گیرد و همچنین معتقد است که این مفهوم بر محور تولید داخلی شکل می

  )1391قوامی، (.)50: او شور ؛12-13: هود

یا ناشی از  ،ن وضع خاصمعتقد است اقتصاد مقاومتی مهندسی اقتصاد در وضعیت خاصی است که ای علیزاده
دارد که  وي همچنین بیان می. هاي اقتصادي اجتماعی داخلی است یا ناشی از تحریمها و خصومتهاي خارجی تکانه

عدالت اجتماعی، عزت و اقتدار اقتصادي، رشد و آبادانی، : د ازتنرکن اساسی دارد که عبار پنجاقتصاد مقاومتی 
علیزاده، (.اسالمی با منافع قدرتهاي بزرگ اقتصادي ۀاوري و ناهمسویی منافع جامععلم و فنّ ۀاستقالل و اقتدار در عرص

1391(  
وي . داند علت اصلی طرح مسئلۀ اقتصاد مقاومتی را تحریمهاي اقتصادي غرب علیه ایران می جعفري دانش

 ،حفظ و بدون مشکلاقتصادي کشور را  ةمعتقد است اقتصاد مقاومتی الگویی است که بتواند در زمان تحریم، ادار
  )1391جعفري،  دانش(.امورات اقتصادي کشور را مدیریت کند

مدت، اقتصاد مقاومتی به  در نگاه کوتاه. معتقد است دو نگاه به مفهوم اقتصاد مقاومتی وجود دارد درخشان
ی جدید و سیستمی یالگو ،اما در نگاه بلندمدت ؛هاي جهانی است سازي اقتصاد در برابر تحریمها و تکانه معنی مقاوم

وي همچنین معتقد است تحولی که در نظام . ظرفیتهاي جدیدي را فعال کند ،است که بتواند براي مقابله با فشارها
اقتصاد تکرار شود و اقتصاد مقاومتی در نگاه بلندمدت  ةباید در حوز ،سیاسی در زمان انقالب در کشور اتفاق افتاد

  )1391درخشان، (.ر استنظام اقتصادي کشو ۀیافت الگوي تحول
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42    9مدیریت در دانشگاه اسالمی 

داند و معتقد  هاي فشار و تحریم و کنترل آن فشارها می اقتصاد مقاومتی را مکانیزم شناسایی حوزه نیا معصومی
حقوقها  ،در اقتصاد مقاومتی بر خالف اقتصاد ریاضتی. است اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی تفاوت ماهوي دارد

  )1391نیا،  معصومی(.استفاده از تمام ظرفیتهاست کید برأبلکه ت ،کند کاهش پیدا نمی

بلکه ناظر بر تقویت  ،کند که اقتصاد مقاومتی یک بحث دفاعی صرف نیست کید میأنیز بر این نکته ت تاري
. در اقتصاد مقاومتی نیز شاخصهاي عمومی اقتصادي مطرح است و باید مورد توجه قرار بگیرد. اقتصادي است ۀبنی

  )1391تاري، (.کن اصلی اقتصاد مقاومتی استشناسایی فرصتها ر

پیشرفت در عین تحریم  ،فیروزآباديو  )1392سیدنورانی، (اقتصاد مقاومتی را استقالل ۀترین مؤلف کلیدي سیدنورانی
  )1392فیروزآبادي، (.داند ترین عنصر اقتصاد مقاومتی می و شرایط سخت را کلیدي

زیرساختهاي توسعۀ کشور، ناگزیر از پرداختن به مقولۀ توسعه و نظام دانشگاهی کشور نیز به عنوان یکی از 
این معنا در نظام علمی و دانشگاهی اهمیتی دو چندان . پیشرفت متناسب با الگوي کلی توسعه یا پیشرفت جامعه است

وي کند؛ زیرا از طرفی خود نظام دانشگاهی متأثر از الگوي توسعه است و از طرف دیگر، زیرساخت الگ پیدا می
از این حیث، به کارگیري الگوي اقتصاد مقاومتی در فضاي علمی و . توسعه متأثر از نظام علمی و دانشگاهی است

تواند کارامدي و اثرگذاري  اقتصاد مقاومتی می. دانشگاهی کشور نیز یک ضرورت براي توسعۀ عمومی کشور است
چگونگی . ناصر مدیریت اقتصاد کشور تأثیر بگذاردنظام دانشگاهی کشور را ارتقا بدهد و این کارامدي بر دیگر ع

  .هاي اثرگذار آن، موضوع تحقیق حاضر است این فرایند و مؤلفه

  

  پیشینۀ تحقیق) ج
. هاي مشابه آن در داخل و خارج از کشور بررسی شود در پیشینۀ هر تحقیقی الزم است سوابق تحقیق و نمونه

دانشگاه اسالمی و نیز اقتصاد مقاومتی، عمالً تحقیقی در خارج از کشور  با توجه به عنوان تحقیق و به دلیل دو مؤلفۀ
در داخل کشور نیز در تحقیقات و مطالعات گستردة . وجود ندارد که بتواند به فرایند تحقیق حاضر کمک کند

اده براي تحقیقات قابل استف. هاي اقتصاد مقاومتی بررسی نشده است صورت گرفته، دانشگاه اسالمی از منظر مؤلفه
اند که به صورت مجزّا مفهوم اقتصاد مقاومتی یا مفهوم مدیریت راهبردي به ویژه  تحقیق حاضر تحقیقاتی بوده

  .اند که در تحقیق حاضر از آن ها استفاده شده است مدیریت راهبردي در حوزة دانشگاه را بررسی کرده

  

  

  

  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
  

  
  

  43...   هاي مدیریت راهبردي بررسی و تبیین مؤلفه

  سؤال تحقیق) د
ی مبتنی بر الگوي اقتصاد مقاومتی چیست؟ به عبارت دیگر؛ الگوي مدیریت راهبردي دانشگاه اسالمهاي  مؤلفه

مدیریت راهبردي در فضاي دانشگاهی که مبتنی بر الگوي اقتصاد مقاومتی در گفتمان الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت 
  هایی دارد؟ شکل گرفته باشد، چه مؤلفه

  

  شناسی تحقیق روش) هـ
 غیر(هاي مورد نیاز به دو دسته تحقیق توصیفی دن دادهتحقیقات علمی بر اساس چگونگی به دست آور

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف . شود و تحقیق آزمایشی تقسیم می) آزمایشی
براي شناخت بیشتر شرایط  تواند صرفاً اجراي تحقیق توصیفی می. هاي مورد بررسی است کردن شرایط یا پدیده

مدیریت با به کارگیري  ةن حوزامحقق. )81: 1379سرمد و دیگران، (گیري باشد یند تصمیماادن به فرموجود یا یاري د
در تحقیق . پردازند هاي مختلف به پژوهش می در حوزه) مکتب تفسیري(و کیفی) گرایی مکتب اثبات(یروشهاي کم

سنجی با استفاده از تکنیک تحلیل  برهگرایانه و از دسته روشهاي کیفی، روش خ حاضر از پارادایم تفسیري یا طبیعت
  .محتواي تم استفاده شده است

  آوري اطالعات روش جمع. 1

  :ترین روشهاي گردآوري اطالعات در تحقیق حاضر عبارتند از مهم

از منابع  ،مبانی نظري و ادبیات موضوع تحقیق ۀگردآوري اطالعات در زمین براي :اي مطالعات کتابخانه
  .جهانی اطالعات استفاده شده است ۀابهاي مورد نیاز و نیز از طریق شبک، مقاالت، کتنوشتاري

عمیق  ۀاز روش مصاحب ،ها و اطالعات براي تجزیه و تحلیل آوري داده به منظور جمع :تحقیقات میدانی
و اقتصاد مقاومتی  ۀدلیل اصلی انتخاب روش مصاحبه، عدم وجود تحقیقات میدانی قبلی در زمین. استفاده شده است

آوري اطالعات است که به دنبال خلق یک فضاي  مصاحبه یک رویکرد جمع. نسبت آن با نظام علمی کشور است
شنیداري است که در آن معانی از طریق تعامل متقابل و خلق همزمان از دیدگاههاي کالمی در جهت عالیق دانش 

  )2004و همکاران،  1بیبر هس(.شود علمی ساخته می

  مصاحبه و روایی پایایی. 2

مصاحبه انتخاب شده و  سههاي انجام گرفته،  پایایی باز آزمون، از بین مصاحبه ۀدر تحقیق حاضر براي محاسب
  :نتایج حاصل عبارت است از. اند زمانی مشخص، دوبار کدگذاري شده ةهر کدام از آنها در یک باز

                                                
1. Hesse-Biber 
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44    9مدیریت در دانشگاه اسالمی 

  جدول محاسبه پایایی آزمون: 1 جدول

  )درصد(پایایی باز آزمون   تعداد عدم توافقات  تعداد توافقات  تعداد کل کدها  عنوان مصاحبه  ردیف
  90.1  5  50  110  دوم  1
  83.6  3  41  98  هفتم  2
  88.6  3  39  88  دهم  3

  87.8  11  240  296  کل
و با توجه  296 با زمانی مورد نظر برابر ۀشود، تعداد کل کدها در فاصل مشاهده می 1طور که در جدول  همان

درصد  60با توجه به اینکه درصد محاسبه شده بیشتر از . است 87.8درصد پایایی مصاحبه برابر  به فرمول مورد نظر،
براي تحصیل روایی، دقت الزم در کلیۀ مراحل انتخاب  .یید استأباشد، قابلیت اعتماد و پایایی مصاحبه مورد ت می

  .دهی لحاظ شد برداري، تحلیل و گزارش موضوع، موقعیت مصاحبه، نسخه

  ، نمونه آماري و حجم نمونه و روش تجزیه و تحلیل اطالعاتمعه آماريجا. 3
خبرگان  :توان به صورت کلی آنها را دو دسته کرد باشند که می آماري در پژوهش حاضر خبرگان می ۀجامع

صاد ط به اقتخبرگان و اساتید اقتصادي و مسلّو  عرصه علم و فنّاوري که با ادبیات اقتصاد مقاومتی آشنایی دارند
  .مقاومتی که در سطح راهبردي علم و فنّاوري تجربه یا تخصص دارند

شوندگان را مشخص کرد و معلوم  توان از ابتدا تعداد دقیق مصاحبه در روشهاي کیفی و در فرایند مصاحبه نمی
 کهآوري اطالعات باید تا زمانی  جمع. مورد نظر در چه سطحی به صورت کامل شناسایی خواهد شد ةنیست پدید

یابد که اطالعات جدید  آوري اطالعات تا جایی ادامه می جمع ی؛به عبارت .برسد ادامه یابد 1اشباع ۀتحقیق به نقط
اظهار  گوباو  لینکلن ،در همین رابطه. آوري شده تفاوتی نداشته باشد آوري شده، با اطالعات قدیمی جمع جمع

. کننده به نقطه اشباع رسید شرکت 12توان با حدود  ده، میکنند در یک مطالعه دقیق که با دقت طراحی و اجرا ش می
 ،نیز معتقد است هنگامی که هدف از مصاحبه کشف الگوي جدید است، با توجه به زمان و محدودیتهاي طبیعی 2وال

  )101: 1996وال، (.خواهد بود 25تا  5مطلوب بین عدد  ۀحجم نمون

در تکنیک گلوله . استفاده شده است 3گیري گلوله برفی ونهها از روش نم در تحقیق حاضر براي انتخاب نمونه
کند و همین طور ادامه  کنندگان دیگر راهنمایی می کننده در پژوهش، محقق را به شرکت برفی، هر شرکت

د، هاي تکراري شون د و اطالعات تبدیل به دادهشوجدیدي اضافه ن ةو این فرایند تا زمانی که داد )60: 2012 4بالتر،(یابد می
ها با  مصاحبه بود که در ضمن مصاحبه 20شده  در تحقیق حاضر حجم نمونۀ اولیه و مورد شناسایی. یابد ادامه می

به عبارت دیگر؛ با انجام . کننده رسید شرکت 25استفاده از روش گلوله برفی تعداد افزایش یافت و در نهایت به 
در تحقیق حاضر، از تکنیک  .آوري شد مورد نظر جمع هاي نفر حول موضوع، تمامی داده 25مصاحبۀ اختصاصی با 

                                                
1. Saturation 
2. Kvale 
3. Snowball Sampling 
4. Balter 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
  

  
  

  45...   هاي مدیریت راهبردي بررسی و تبیین مؤلفه

اصلی تکنیک تم، شناسایی و  ۀمؤلف. ها استفاده شده است تحلیل تم براي تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از مصاحبه
  .هاست هاي موجود در میان داده بیان الگوها یا تم

  

  هاي تحقیق یافته) و
هاي برآمده از آن با استفاده از تکنیک تم، ده مؤلفه به  ها و گزاره ها و تجزیه تحلیل داده پس از انجام مصاحبه

  .شود هاي تحقیق استخراج شد که با نظم زمانی و به ترتیب اولویت اجرایی، در ادامه ارائه می عنوان یافته

  ادراك اهمیت بهبود مدیریت راهبردي در حوزة علم و فنّاوري. 1
هبردي کشور، درك اهمیت و ضرورت حوزة علم و فنّاوري و اثراتی یکی از عوامل تأثیرگذار در مدیریت را

اگر اهمیت و ضرورت حوزة علم و فنّاوري به درستی درك . گذارد هاي مدیریتی کشور می است که بر سایر حوزه
کند و کمبودهاي جاري بهتر احساس  شود، نیاز به بهبود مبانی و الگوهاي مدیریتی آن نیز موضوعیت پیدا می

  )2جدول (.هاست که خود از مفاهیم ذیل تشکیل شده است این اولین تم استخراج شده از گزاره. ودش می

  هاي مدیریت راهبردي تم ادراك اهمیت بهبود مؤلفه: 2 جدول

  )کد(گزاره   مفهوم  تم

ادراك اهمیت 
هاي  بهبود مؤلفه

مدیریت 
راهبردي حوزة 

  علم و فنّاوري

توجه به اهمیت 
  حوزة علم و فنّاوري

  لزوم درك اولویت حوزة علم و فنّاوري
  در نظر گرفتن حوزة علم و فنّاوري به عنوان لوکوموتیو صنعت

  توجه به پیامدهاي مثبت ملی و غرورآفرین در پیشرفتهاي علمی
  توجه به علم به عنوان خمیرمایه پیشرفت کشور

  !ه کاالي علممحور ب در نظر گرفتن نیاز کشور به علم، به جاي نگاه لوکس
  تبیین وابستگی اقتدار سیاسی و نظامی به اقتدار علمی

  انداز کشور محوریت موضوع علم در سند چشم
توجه به آسیبها و 
پیامدهاي عدم 

مدیریت راهبردي 
  کارامد

  توجه به شکسته شدن عزم ملی در صورت عدم موفقیت مدیریت علمی
  شورآسیب وارد شدن به اکثر زیرساختهاي ک

  وابستگی کشور به تأمین نیازهاي اساسی به خارج از کشور
  هاي کشورهاي دیگر خواهی ماندن در تحریم و اجبار تسلیم شدن در برابر زیاده

امکان اجراي 
الگوهاي مدیریت 

  راهبردي موفق

  بررسی تجربه کشورهاي موفق دنیا
  ریزي در موفقیت الگو اهمیت برنامه

  هاي بومی ه الگواهمیت توجه ب
  وجود نهادهاي متولی امر علم و فنّاوري در کشور

  هاي موفق داخلی و دانشگاهی بررسی نمونه
  وجود نیروي انسانی توانمند و مستعد

هاي مدیریت راهبردي در  با توجه به روشن شدن اهمیت توجه به کمبودها و درك اولویت ارتقاي مؤلفه
. هاي مدیریتی امري حیاتی است روزرسانی مؤلفه فاده از یک مبانی نظري براي تکمیل و بهحوزة علم و فنّاوري، است
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46    9مدیریت در دانشگاه اسالمی 

تم بعدي ادراك اهمیت مراجعه به الگوي اقتصاد مقاومتی، به عنوان مبناي نظري الگوي مدیریت راهبردي حوزة علم 
  .و فنّاوري است

  ادراك اهمیت رجوع به الگوي اقتصاد مقاومتی. 2
جهت کلی الگوهاي مدیریتی . هاي مختلف است ، مدیریت کالن و اصلی کشور در حوزهمدیریت راهبردي

در حال حاضر سیاست کلی توسعۀ کشور از الگوي . کند را سیاستهاي کلی و اسناد باالدستی کشور مشخص می
و فنّاوري  درك مقتضیات اقتصاد مقاومتی و انسجام همگانی در مدیران حوزة علم. کند اقتصاد مقاومتی تبعیت می

هاي اکثر خبرگان مورد مصاحبه  کشور در راستاي سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی، تم دیگري است که در گزاره
  )3جدول (.وجود داشت و در قالب مفاهیم ذیل ساماندهی شده است

  تم ادراك اهمیت رجوع به اقتصاد مقاومتی: 3 جدول

  )کد(گزاره   مفهوم  تم

ادراك اهمیت 
رجوع به 

ي اقتصاد الگو
مقاومتی به 

عنوان مبناي 
نظري ارتقاي 

الگوي 
مدیریت 

راهبردي علم 
  و فنّاوري فعلی

اهمیت الگوي 
  اقتصاد مقاومتی

  لزوم توجه به سیاستهاي ابالغی توسط مقام معظم رهبري
  لزوم به روزرسانی الگوهاي مدیریتی کشور متناسب با شرایط فشار و تحریم

  م اقتصاد مقاومتیضرورت تبیین عمومی مفهو
  اي در کشور ما تبیین ناکارامدي الگوهاي رایج توسعه

  ضرورت داشتن نگاه بلندمدت در مواجهه با تحریمها

پیامدهاي نداشتن 
الگو یا مبانی 
  نظري مشترك

  ها کاري ها و موازي کاري لزوم پرهیز از دوباره
  لی در جهت سیاستهاي کالنجهتی ک ضرورت انسجام تمام نیروها و دستگاهها و هم

  لزوم جلوگیري از سردرگمی و افسردگی مدیران میانی کشور
  ضرورت پمپاژ مستمر دغدغه و امید و جهت و هدف براي دستگاههاي مختلف کشور

اهمیت تسلط 
مدیران به مفهوم 

  اقتصاد مقاومتی

  مدیران باید اقتصاد مقاومتی را فهمیده باشند
  اقدامات شعاري و سطحیضرورت پرهیز از 

  هاي مختلف کشور سازي اقتصاد مقاومتی براي مدیران حوزه سازي و بومی لزوم گفتمان

هاي  نفی الگو
توسعۀ غربی براي 

  پیشرفت کشور

  هاي علوم انسانی جانبۀ علوم غربی در دانشگاهها به خصوص در رشته ضرورت نقد همه
  هاي علمی افزاري و اجتهاد علمی در محیط مگذاري براي تحقق جنبش نر لزوم سرمایه

  بینی غربی نقد مبانی مادي و غیر الهی علوم مبتنی بر جهان
  بینی اسالمی براي تولید علم نوین ضرورت استفاده از فلسفه و جهان

ریزي و عقالنیت در طراحی و اجرا مشخص  با توجه به اهمیت مفهوم مدیریت راهبردي، ضرورت برنامه
  .ود که در قالب تم بعدي به آن پرداخته شده استش می

  ریزي و عقالنیت صحیح اهمیت برنامه. 3
ریزي و با استخراج کدهاي مرتبط با این موضوع از مصاحبه با خبرگان علمی و  با توجه به مفهوم برنامه

  )4جدول (.اجرایی، مفاهیم ذیل براي این تم به دست آمد
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  ریزي تم اهمیت برنامه: 4 جدول

  )کد(گزاره   مفهوم  تم

اهمیت 
ریزي و  برنامه

عقالنیت 
  اداره

ضرورت 
  ریزي برنامه

  لزوم داشتن نقشه راه مشخص براي توسعۀ علم و فنّاوري
هاي  انداز در جهت رسیدن به مؤلفه ضرورت تحلیل تفصیلی اسناد باالدستی به ویژه سند چشم

  تفصیلی پیشرفت علمی
  علمی لزوم احصاي شاخصهاي پیشرفت

  جلوگیري از هدررفت منابع
  ماندگی علمی به فرصت پیشرفت علمی ریزي جهت تبدیل تهدید عقب برنامه

  ریزي براي آموزش به مردم ضرورت برنامه
  ها و دستورالعملها مشخص کردن وضعیت امکانات و منابع در برنامه

پیامدهاي عدم 
  ریزي برنامه

  وة علمی کشورخطر از بین رفتن ظرفیت بالق
  ها و منابع کشور خطر از بین رفتن سرمایه
  هاي هویت ملی و فرهنگی امکان از بین رفتن مؤلفه

ضرورت استفاده 
از دانش و تجارب 

  دیگر کشورها

  ضرورت استفاده از تجربیات موفق و غیر موفق کشورهاي دیگر دنیا
  لزوم استفاده از طرحهاي موفق دنیا

  تجربیات کشورهاي شبیه به ما استفاده از
  استفاده از تجربیات کشورهاي قطب علمی

  ضرورت آمایش

  ریزي محور در برنامه لزوم داشتن نگاه آمایش
  ضرورت نیازمحور بودن توسعۀ علمی کشور

  اي در تقسیم کار علمی براي کشور اي و دانشگاهی و دانشکده لزوم داشتن نگاه منطقه
  ریزي تجربیات آمایشی کشورهاي مختلف در برنامهاستفاده از 

  ریزي ذیل اسناد باالدستی خصوصاً نقشه جامع علمی کشور ضرورت برنامه

یافته شدن  نظام
  وظایف

  تعیین وظایف و نقشها براي سازمانها و دانشگاهها در الگوي مدیریت راهبردي علمی
  مشخص کردن

  هاي شعاري و سطحی امهگویی و اجراي برن جلوگیري از کلی
  کاري و هرج و مرج جلوگیري از موازي

  مراتب در مدیریت راهبردي رعایت سلسله
  عدم دخالت در وظایف دیگر سازمانها و مراکز دانشی

  ضرورت تکمیل زنجیرة کامل علم تا محصول و مشخص شدن وظایف در این زنجیره

عقالنیت و دوري 
زدگی  از سیاست

  در علم

  زده و سطحی سیاسی در مدیریت راهبردي علمی کشور ضرورت عدم ورود نگاههاي سیاست
  زدگی در عزل و نصبها در مناصب مدیریتی علمی کشور پرهیز از سیاست

ضرورت داشتن نگاه صحیح میان علم و سیاست و داشتن تحلیل کالن سیاسی در عین 
  زده نبودن سیاست

ریزي هدفمند در جهت مدیریت راهبردي موفق،  عقالنی صحیح و برنامهعالوه بر ضرورت داشتن نگاه 
اند که باید در متن توجه  ریزي ساختارها و نظامات، بستر اجراي برنامه. ساختارسازي نیز داراي ضرورت بسیار است

اهیم و تم بعدي که از مصاحبه با خبرگان استخراج شده، ضرورت ساختارسازي است که به همراه مف. قرار گیرند
  .هاي خود در ادامه خواهد آمد گزاره
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  ساختارسازي و اصالح ساختار موجود. 4
بندي نشده،  نظام اولویت. ساختارهاي فعلی کشور توانایی باالیی جهت توسعۀ علم و فنّاوري کشور را ندارند

له مشکالت اصلی در هاي الزم و سنگینی و بوروکراتیک بودن ساختارها، از جم رسانی عدم هماهنگی، عدم اطالع
این . اصالح این ساختارها تأثیر مهمی در مدیریت راهبردي علم و فنّاوري خواهد داشت. ساختارهاي فعلی کشورند

  )5جدول (.تم به همراه مفاهیم ذیل از مصاحبه با خبرگان علمی اجرایی کشور به دست آمده است
  تم ساختارسازي: 5 جدول

  )کد(گزاره   مفهوم  تم

ي و ساختارساز
اصالح ساختار 

  موجود

ایجاد 
  هماهنگی

  ایجاد هماهنگی میان دستگاههاي علمی کشور
  رسانی به روز میان تمام فعالین علمی کشور ایجاد شبکه اطالع

  هاي دستگاههاي علمی و اجرایی کشور ضرورت رفع عدم هماهنگی
  لزوم ایجاد نظام ارتباط وظایف میان مراکز علمی و صنعتی

  ترس از بین رفتن استقالل نهادها در صورت ایجاد هماهنگی رفع
  امکان تقسیم کار میان اهداف و وظایف

  ایجاد فرماندهی علمی واحد
  ایجاد فرماندهی واحد فنّاوري

  ایجاد هماهنگی میان فرماندهی واحد و سایر بخشها

تدوین قوانین 
و سیاستهاي 

  صحیح

  گذاري علمی توسط بخش خصوصی راي سرمایهفقدان وجود قوانین مشوق ب
  وجود قوانین زیاد، غیر کاربردي و دست و پاگیر

  وجود سیاستهاي غیر حمایتی
  وجود سیاستها و قوانین مخرّب براي کار علمی

  وجود قوانین آسان وارداتی فراوان در حوزة علمی و فنّاورانه
  المللی در حوزة علمی عدم وجود حمایتهاي صادراتی و نگاه بین

  وجود تعارضات قانونی میان دستگاههاي مختلف
  فقدان وجود تعریف مشخص و کاربردي از مدیریت راهبردي علم و فنّاوري

  فقدان تدوین قوانین ناظر بر سیاستهاي اقتصاد مقاومتی
  فقر قوانین نظارتی و کنترلی

دي علم و فنّاوري و اقتصاد مقاومتی و ضعف نظري و علمی در مفهوم مدیریت راهبر
  نبود گرایشهاي الزم دانشگاهی

ایجاد حمایت 
  مالی

هاي نوین مدیریت راهبردي در علم و  وجود منابع الزم براي مطالعه پیرامون الگو
  مطالعه پیرامون اقتصاد مقاومتی

  هاي پایلوت و نمونه فقر مالی جهت طراحی و اجراي پروژه
  بندي با دقت و با نظام اولویت تأمین بودجه

  تخصیص بودجه بر مبناي الگوي آمایش تدوین شده
  هاي علمی و تحقیقاتی براي اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی تخصیص بودجه

  هاي جدید و کارامد دانشگاهی ها و پروژه تعریف حمایتهاي مالی از پایان نامه
  ه علم و فنّاوريتخصیص بودجه اول کشور به مقول

محور  دانش
شدن 

ساختارهاي 
  کشور

  هاي مدیریتی کشور ضرورت ورود نگاه دانشی به تمام عرصه
  سازي بر مبناي آن لزوم شناخت دانش به عنوان مزیت رقابتی اصلی و ساختار

  به وجود آوردن انسجام ذهنی و سازماندهی فکري از طریق اولویت دادن به دانش
  هاي جذب نیروي انسانی و ارتقاي سازمانی بر مبناي دانش انی سیستمرس به روز
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پس از ادراك اهمیت داشتن الگوي مدیریت راهبردي مشخص و بومی در عرصه علم و فنّاوري و ادراك 
ریزي و ساختارسازي، تم دیگري در ادامه  اهمیت رجوع به الگوي اقتصاد مقاومتی و پس از تبیین دو تم مهم برنامه

  .د مورد توجه قرار بگیرد که عبارت است از توسعۀ آموزشبای
  توسعۀ آموزش و اصالح نظام آموزشی و نظام تبلیغاتی. 5

اي از مسئوالن را شامل  آموزش، مخاطبان گسترده. هاي خود مورد توجه قرار گیرد الزم است تا آموزش با تمام جنبه
نکتۀ . روه مخاطب باید مخصوص همان گروه طراحی شده باشدنکتۀ مهم در آموزش آن است که آموزشهاي هر گ. شود می

  .مهم در مسئلۀ توسعۀ نظام آموزشی، اصالح نظام تبلیغاتی است که در قالب یکی از مفاهیم به آن پرداخته شده است
  تم توسعۀ آموزشی: 6 جدول

  )کد(گزاره   مفهوم  تم

توسعۀ آموزش 
و اصالح نظام 

آموزشی و 
  نظام تبلیغاتی

ضرورت 
  موزشآ

هاي آموزشی در دو موضوع مدیریت راهبردي علم و فنّاوري و  لزوم تعریف برنامه
  اقتصاد مقاومتی براي تمامی مدیران و مسئوالن اجرایی کشور

  ضرورت تخصیص بودجۀ کافی براي امر آموزش
  هاي آموزشی لزوم توجیه نیروي انسانی براي حضور حداکثري و جدي در برنامه

  وزش در همگرایی دستگاهها و تصمیمات اجرایی کشوراهمیت آم
  زنده نگه داشتن مسئلۀ اقتصاد مقاومتی و اهمیت آن در جامعه به وسیلۀ آموزش

آموزش به 
  مسئوالن

  آموزش ادبیات علم و فنّاوري براي تمامی مدیران و مسئوالن کشور
  آموزش مبانی و ادبیات اقتصاد مقاومتی

  هاي اقتصاد مقاومتی ملکردي بر مبناي مؤلفهطراحی شاخصهاي ع
  ارائۀ آموزشهاي تخصصی و فوق تخصصی با توجه به عناوین و نیازهاي سازمانی و بخشی

اصالح نظام 
  آموزشی

  لزوم اجراي طرحهاي بنیادین و زیربنایی براي توسعۀ آموزش
  تبیین مشکالت فراوان نظام آموزشی حاضر

  دار م آموزشی به صورت اولویتلزوم پرداختن به نظا

اصالح نظام 
  تبلیغاتی

  اي و تبلیغاتی بر جامعه هاي رسانه تأثیر فراوان سیستم
  ها براي آموزش لزوم استفاده از رسانه

  درگیر کردن ذهن مردم با مفهوم اقتصاد مقاومتی و ادبیات علم و فنّاوري
  در حوزة پیشرفت تاریخی ایران هاي تلویزیونی و مستندهاي جذّاب ساخت برنامه

  محور کردن نظام تبلیغاتی کشور دانش
  توسعۀ فرهنگ کار و تالش بین مردم

  هاي بومی و توان داخلی تمرکز بر الگو
  لزوم نفی انحصارگرایی و اقتدارگرایی

  ...بنیان و مراکز رشد و  ضرورت توسعۀ پارکهاي علم و فنّاوري و شرکتهاي دانش
  هاي کارآفرینی بندي و گزینشی و نظارتی بر حسن اجراي سیستم هاي رتبه ایجاد سیستم

  ضرورت ایجاد شفافیت جهت ورود ظرفیتهاي دانشجویی و مردمی به عرصۀ کارآفرینی
سازي عمومی و وجه مردمی بودن حوزة علم و فنّاوري مورد تأکید است  بعد از مفهوم آموزش، مسئلۀ فرهنگ

  .شود هاي خود تبیین می امه این تم بر مبناي مفاهیم و گزارهکه در اد
  سازي توجه به جایگاه مردم و فرهنگ. 6

اساسا در کشور ما هر مسئله و تغییر اجتماعی . اي دارند مردم در پیشبرد حرکت علمی کشور جایگاه ویژه
از مزایاي الگوي حاکمیتی جمهوري  مهمی که بخواهد اتفاق بیفتد احتیاج به حضور نیروي عظیم مردمی دارد و این
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50    9مدیریت در دانشگاه اسالمی 

دانند و اگر در  محوري آن می ترین رکن اقتصاد مقاومتی را مردم ها مهم اساسا برخی از اقتصاددان. اسالمی است
حضور مردم نیز . حوزة علم و فنّاوري نیز تغییر مهمی مورد مطالبه است، تنها با حضور مردم محقق خواهد داشت

هاي موجود در  به دلیل کثرت گزاره. هاي عمومی امکان تحقق دارد سازي ها و گفتمان زيسا عمدتا از طریق فرهنگ
  . سازي نیز با تفصیل مفاهیم زیر تعریف شد محوري و فرهنگ هاي خبرگان علمی و اجرایی کشور، تم مردم مصاحبه

 سازي تم توجه به جایگاه مردم و فرهنگ: 7 جدول
  )کد(ها  گزاره  مفهوم  تم

ایگاه توجه به ج
مردم و 

  سازي فرهنگ

  محوري مردم

  لزوم توجه به جایگاه و نقش مردم
  تأثیر بسزاي آمادگی و پذیرش مردم

  ها برقراري ارتباط میان مسئوالن و توده
  هاي نظارت مردمی و خودکنترلی امکان اجراي سیستم
  انقالبهاي مدیریت مردمی نظیر جهاد سازندگی در اوایل  اهمیت ایجاد سیستم

محور پیشرفت علمی و توجه به شاخصهاي مردمی و عمومی در مدیریت  تعریف مردم
  علمی و فنّاوري در کشور

اعتماد و 
  همراهی مردم

  ها افزایش اعتماد مردم از طریق بهبود سیستم
  لزوم توجه مدیر به همراه کردن مردم

  هاي منظم رسانی ارائه گزارشهاي مردمی و اطالع
  هاي کارامد جذب نظرات مردمی یجاد سیستما

  تسهیل سیستم علمی در صورت همراهی و مشارکت مردمی
  تأثیر روحیه و انگیزش مردمی در توان و دغدغه مدیران و مسئوالن علمی

  گذاري بر روي مشارکتهاي مردمی و ارتباطات مردمی لزوم سرمایه
  ي خودجوش مردمیهاي کمتر در صورت مشارکتها تحمل هزینه

تقویت 
باورهاي 
  عمومی

  ها ایجاد فرهنگ علمی در میان توده
  ایجاد نگاه صحیح به مقوله علم و فنّاوري

  هاي هدف ایجاد انگیزه در گروه
  هاي فرهنگی مشکالت علمی و فنّاوري در کشور توجه به ریشه

  کمبود فرهنگهاي کار جمعی یا فرهنگ نقد در کشور
  ۀ رویکرد جهادي و مدیریت جهاديتوسع

  مبارزه با فساد

  ضرورت عزم مبارزه با فساد
  لزوم ورود مؤلفۀ فسادستیزي در الگوي شایستگی منابع انسانی مدیران ومسئوالن علمی

  لزوم وضع قوانین سختگیرانه در مقولۀ فساد
  ضرورت مبارزه ساختاریافته و حقیقی و غیر شعاري با مقوله فساد

  ضرورت مبارزه با فاسد در کنار مبارزه با فسادهاي ساختاري
  لزوم اولویت دادن نگاه ساختاري در مبارزه با فساد

  هاي اطالعات اقتصادي هاي اطالعاتی و سیستم لزوم توسعۀ سیستم
  ضرورت ایجاد شفافیت

ي و ارتباط نظام علمی با مسائل جاري هاي استخراج شده به دست آمد، مسئلۀ نیازمحور مقولۀ بعدي که در تم
  .این تم در قالب مفاهیم ذیل ارائه شده است. صنعت و جامعه است

  نیازمحوري و داشتن نگاه بومی در توسعۀ علمی. 7
اساساً مقولۀ . ترین کلمه که در توسعۀ علمی باید مورد توجه قرار بگیرد، کلمه نیاز است؛ نیاز کشور محوري

یافته است و این دلیلی بر عدم  یافته بر مبناي نیازهاي واقعی جوامع خودتوسعه شورهاي توسعهعلم و فنّاوري در ک
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  51...   هاي مدیریت راهبردي بررسی و تبیین مؤلفه

اي براي کشور نخواهد  اي که مبتنی بر نیاز نباشد، فایده توسعه. مطابقت کامل علم غربی براي جامعۀ ایرانی است
ربط به مسائل واقعی کشور باشد،  بیاساساً نگاه به علم وقتی نگاه به یک کاالي لوکس و غیرکاربردي و . داشت

  .کند عمالً توسعۀ علم نیز کمکی به توسعۀ کشور نمی
 محوري و داشتن نگاه بومی تم نیاز: 8 جدول

  )کد(ها  گزاره  مفهوم  تم

محوري و  نیاز
داشتن نگاه 

بومی در توسعۀ 
  علمی

ضرورت رویکرد 
محوري و  نیاز

داشتن نگاه 
  بومی

  ها ریزي ها و برنامه شور در طراحیمحور قرار دادن نیاز ک لزوم
  اهمیت پرداختن به مسائل بومی

  ضرورت پرهیز از اقدامات علمی نمادین و غیرکاربردي
  مطالعه تجربیات کشورها در زمینه پرداختن به نیازهایشان

  محور به علم نقد نگاه لوکس
  هاي نیازشناختی لزوم توسعۀ سیستم

  ورد نظر و صبر الزم براي پرداختن به مسائل کشورلزوم تأمین بودجه م

محوري  مسئلۀ
در سیستم علمی 

  کشور

  لزوم پرهیز از اقدامات و نگاههاي شعاري و سطحی در عرصۀ علمی
  ضرورت پرداختن به مسائل واقعی کشور
  هاي مختلف علوم ضرورت تدوین نظام مسائل براي حوزه

  محوري در عرصه علم و فنّاوري و بازارمحوري  لزوم توسعۀ نگاه تقاضا
  اصالح توامان سیستم عرضه و تقاضا

ارتباط صنعت و 
  دانشگاه

  هاي دانشگاهی به صنعت ها و خروجی رسانی مناسب توانایی ضرورت اطالع
  هاي کاربردي توسعۀ دفاتر مشترك صنعت و دانشگاه و تعریف پروژه

هاي شعاري و سطحی بین  اهبردي به جاي رابطههاي بلندمدت و ر لزوم تعریف رابطه
  دانشگاه و صنعت

  هاي دانشگاهی محور شدن تحقیقات و پروژه لزوم تقاضا
لزوم سوق صنعت به سمت مسائل دانشی و تخصصی و داشتن نگاه علمی به جاي نگاه 

  اقتصادي صرف به مسئله
  هاي اعالم نیاز صنایع براي دانشگاهها ایجاد سامانه

جویی ارزي  هاي این دو و میزان صرفه هاي موفق و مؤثر از همکاري رسانی نمونه اطالع
  براي کشور

کاربردي شدن 
تحقیقات 
  دانشگاهی

  هاي دانشجویی لزوم تعریف شاخص براي انتخاب پروژه
  هاي دانشگاهی ها و پایان نامه هاي ارزیابی پروژه تحول در سیستم

  هاي کاربردي شویقی در راستاي حمایت از پروژهوضع قوانین حمایتی و ت
  هاي کاربردي انجام اصالحاتی در نظام ارزشیابی دانشجو در دنشگاه مبتنی بر انجام پروژه

اصالح الگوي 
  مصرف

  لزوم ادراك اهمیت اصالح الگوي مصرف
  هر دوبندي منابع مصرفی کشور اعم از مادي و معنوي و توجه به  لزوم ادراك و اولویت

  ضرورت پرهیز از اسراف
اولویت و اقدامات شعاري، سطحی  اي و بی ها، کارهاي حاشیه کاري لزوم پرهیز از موازي

  و غیر اثرگذار
  ضرورت مطالعه وضعیت کشورهاي موفق و ناموفق جهان در زمینه مدیریت مصرف

  لزوم تدوین قوانین اصالحی
  کنترلی و نظارتی و نظارت دقیق بر حسن انجام آن هاي لزوم تدوین قوانین و سیستم
  هاي موفق بندي، سیستم تشویقی و حمایتی از تجربه ضرورت تعریف سیستم رتبه
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وقتی نظام گستردة علمی و . محوري است مسئلۀ بعدي، خوداتکایی و خودکفایی است که ثمرة رویکرد نیاز
محور و کاربردي سامان یافت، خوداتکایی یا  رویکرد مسئله فنّاوري کشور مبتنی بر نیازهاي واقعی کشور و با

تم بعدي، خودکفایی و خوداتکایی است که در قالب . گیرند زایی و خودکفایی یا استقالل در دسترس قرار می درون
  .مفاهیم ذیل پدید آمده است

  گیري خوداتکایی و خودکفایی جهت. 8

هر کشوري در جهان براي . ین هدف اقتصاد مقاومتی دانستتر شاید بتوان خوداتکایی و خودکفایی را اصلی
کشور . تر است این مسئله براي کشور جمهوري اسالمی ایران جدي. دستیابی به اقتدار درونی، باید محتاج کسی نباشد

ترین کشورهاي مادي جهان با او  ایران به دلیل انقالب اسالمی و داعیۀ ایدئولوژیک خود موجب شده است بزرگ
نیازي به کشورهاي دیگر دنیا براي این کشور  پس خوداتکایی و بی. منی کنند و این دشمنی تمامی نخواهد داشتدش

  .شود اي به این مسئله شده است، که مفاهیم آن در ادامه ارائه می در مصاحبه با خبرگان نیز توجه ویژه. حیاتی است

  تم خودکفایی و خوداتکایی: 9 جدول

  )کد(ها  گزاره  مفهوم  تم

گیري  جهت
خوداتکایی و 

  خودکفایی

ضرورت 
خوداتکایی و 

  خودکفایی

  اضطرار کشور به خوداتکا بودن و مستقل بودن
  هاي کشورهاي توسعه یافته با جمهوري اسالمی لزوم قطع امید از پایان دشمنی

  هاي بین المللی و کشورهاي خارجی لزوم قطع امید از سازمان
  هاي بومی توسعه لزوم تمرکز بر الگو

هاي  مؤلفه
  زایی درون

  ضرورت توجه به مزیتهاي نسبی و رقابتی کشور
  ضرورت توجه به فرصتهاي کشور

  ...هاي طبیعی و خدادادي و معادن و  لزوم تمرکز بر سرمایه
  ...مداري و  طلبی، والیت لزوم تمرکز بر منابع معنوي نظیر نیروي ایمان، شهادت

  ز بر نیروي انسانی جوان، متخصص و پرکارضرورت تمرک
  هاي کشورهاي مختلف دنیا برداري از تجربه ضرورت بهره

  هاي استقالل مؤلفه

  لزوم درك اولویت و اهمیت استقالل اقتصادي
  لزوم ادراك نقش علم و فنّاوري در ایجاد استقالل اقتصادي

  زایی هاي درون ضرورت اجرایی شدن مؤلفه
  هاي حیاتی و پرداختن به آنها بندي حوزه اولویتلزوم 

  لزوم تأمین خودکفایی در کاالهاي اساسی به ویژه غذا و دارو
گرایی و دیپلماسی  مؤلفۀ دیگري که بعد از تم خودکفایی و خوداتکایی باید به آن توجه شود، مسئلۀ برون

به دنبال ایجاد حصار به دور کشور است، به همین  نباید به نحوي تلقی شود که الگوي اقتصاد مقاومتی. فعال است
  .گرایی پرداخته خواهد شد دلیل بالفاصله به مفاهیم برون

  گرایی و دیپلماسی علمی فعال برون. 9
جهان امروز جهانی بدون مرز است و امکان پیشرفت کشوري بدون تعامل با دیگر کشورهاي دنیا وجود 

تواند تعاملی مفید  ابزاري که می. این تعامل است نه در اصل ایجاد تعامل نکتۀ مهم، در چگونگی برقراري. ندارد
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اي طوالنی در کشورهاي دنیا  براي کشور به وجود آورد، دیپلماسی فعال است که در زمینه علم و فنّاوري نیز سابقه
  :در حوزة دیپلماسی علمی مفاهیم ذیر مطرح هستند. دارد

 ی علمی فعالگرایی و دیپلماس تم برون: 10 جدول

  )کد(ها  گزاره  مفهوم  تم

گرایی  برون
و دیپلماسی 
  علمی فعال

ضرورت 
دیپلماسی 

  علمی

  لزوم داشتن نگاه جهانی و بلندمدت در عرصه علمی
  لزوم توجه به الگوي موفق دانشگاهها و مراکز علمی معتبر دنیا

  گرایی به عنوان تنها مسیر مدیریتی امروز جهان ضرورت درك برون
  تخصیص بودجه براي دیپلماسی عملی در سطح کالن و خرد

  وضع قوانین متناسب با تراز مثبت علمی
  لزوم تغییر تراز علمی کشور در میان مدت یا بلند مدت

صادرات 
محصوالت و 

هاي  خروجی
  علمی

  لزوم اولویت دادن به درك نیازها و سفارشات علمی بازارهاي جهانی
  رفصل و الگوي آموزشی مبتنی بر نیازهاي جهانیلزوم جهت دهی س

  هاي علمی ضرورت استانداردسازي فرایند و خروجی
  ریزي آمایش علمی محور در حوزة علمی در برنامه لزوم اعمال نگاه صادرات

  برقراري روابط دیپلماتیک علمی فعال و توانمند با کشورهاي جهان
  براي کشورهاي توسعه یافتهانتخاب سفیران علمی کشور حداقل 

  ها هاي کنترل و نظارت بر سفارت خانه رسانی قوانین و سیستم به روز
  برقراري ارتباط بین دستگاههاي کالن علمی کشور و دستگاههاي دیپلماسی و وزارت خارجه

واردات 
دانشجوهاي 

نخبه و عالمان 
برجسته 

  )میزبانی علم(

  ان نخبه خارجیضرورت ادراك اهمیت جذب دانشجوی
  ها و همایشهاي متعدد علمی و معتبر در سطح جهانی تسهیلگري برگزاري کنفرانس

  هاي جذب دانشجو در دانشگاههاي داخلی رسانی سیستم به روز
  برقراري ارتباط میان اساتید داخلی و خارجی

  ها در کشورهاي جهان هاي علمی کشور از طریق سفارتخانه ضرورت معرفی دانشگاهها و توانمندي
  هاي نوین دانشگاهی مبتنی بر ظرفیتها و مزیتهاي رقابتی کشور برقراري رشته

این تم . هاي مربوطه استخراج شد، مسئلۀ مهم ایجاد ارزش افزوده و کارآفرینی است تم آخري که از گزاره
  .کند افق مسیر مدیریت راهبردي علم و فنّاوري را مشخص می

  و ایجاد ثروت کارآفرینی. 10

اند که عالوه  دانشگاههاي کارآفرین دانشگاههایی. گویند نسل چهارم دانشگاهها را دانشگاههاي کارآفرین می
کنند، بلکه خود براي کشور نیز و در سطح کالن ایجاد ارزش  اي را به جامعه و کشور تحمیل نمی بر آنکه هزینه

هاي مربوط، عامل  مفاهیم ذیل حاصل از گزاره. ید بدان منتهی شودکنند؛ مسیري که حوزة علم و فنّاوري کشور با می
  :اند ایجاد این تم بوده
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  تم کارآفرینی و ایجاد ثروت: 11 جدول

  )کد(ها  گزاره  مفهوم  تم

کارآفرینی و 
  ایجاد ثروت

ضرورت 
  کارآفرینی

  لزوم توجه به ادبیات علمی دنیا در توسعۀ علم و فنّاوري
  دانشگاه در جامعهضرورت ادراك نقش 

  ها اي و تخصصی و پژوهشکده طراحی الگوي مراکز حرفه
  هاي عمومی کارآفرینی و نوآوري در سطح دانشجویی و استادي لزوم توسعۀ دوره

  ضرورت ایجاد و توسعۀ گرایشهاي کارآفرینی و مدیریت خالقیت و نوآوري
  و صحیح ارتباط صنعت و دانشگاهضرورت ادراك کارآفرینی به عنوان الگوي پیشرفته 

پیامدهاي عدم 
  کارآفرینی

  عدم ورود مراکز علمی تحقیقاتی کشور به نیازهاي واقعی کشور
  محوري عدم توسعۀ رویکرد مسئله
  هاي آموزشی و تحقیقاتی فقر مالی و کمبود بودجه

  فقدان توسعۀ روابط صنعت با دانشگاه

هاي  مؤلفه
دانشگاههاي 

  ارمنسل چه

  دانشگاهها و مراکز علمی تحقیقاتی) و نه کامل(استقالل مالی نسبی 
  هاي علمی فنّاوري لزوم اولویت قرار دادن ثروت آفرینی در دستور برنامه

  هاي جدید ضرورت توسعۀ فنّاوري
  هاي نوآوري و خالقیت ضرورت توسعۀ الگو

  هت کاربردي و بومی کردن آنرسانی و اصالح سرفصلهاي درسی در ج ضرورت به روز
  لزوم خلق ارزش افزوده

  لزوم درك نیازها و مسائل واقعی جامعه و تالش در جهت آن
  لزوم تغییر پایه درآمدي دانشگاهها و نظام علمی فنّاوري کشور از نفت به مسائل دانشی و فنّاورانه

  

  

 گیري بندي و نتیجه جمع) ز

بدون . مدیریت راهبردي و توانمند است که بتواند چالشهاي موجود را حل کندتنها راه پیشرفت علمی، وجود 
دانشگاه در جامعۀ اسالمی آشنا با مفهوم اقتصاد . شک این پازل مدیریتی از طریق دانشگاهها باید تکمیل شود

مورد استفاده قرار بنابر این، الگوي مدیریتی که در دانشگاه . پرداز گفتمانی آن است دهنده و نظریه مقاومتی، بسط
از این رو، ضرورت دارد الگوي توسعۀ . اي کشور باشد هاي توسعه گیرد، باید همخوان و همراه با دیگر الگو می

هایی مبتنی بر الگوي  رود، شامل مؤلفه هایی که براي مدیریت راهبردي حوزة علمی به کار می علمی کشور و مؤلفه
هاي تحقیق، مورد  ها کدامند، سؤال اصلی تحقیق است که پس از تحلیل یافته هاینکه این مؤلف. اقتصاد مقاومتی باشند

بندي  الگوي ذیل، الگوي نهایی حاصل از تحلیل و جمع. بندي و تأیید خبرگان علمی و اجرایی قرار گرفته است جمع
  .اطالعات است
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  55...   هاي مدیریت راهبردي بررسی و تبیین مؤلفه

  
  د مقاومتیهاي مدیریت راهبردي علم و فنّاوري مبتنی بر الگوي اقتصا مؤلفه: 1 نمودار

 

  پیشنهادها

با توجه نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر، پیشنهادهاي ذیل براي سیاستگذاران و مدیران ارشد کشور در 
  :شود حوزة علم و فنّاوري ارائه می

نیاز ادراك  با توجه به اینکه داشتن تحلیل صحیح و به روز از وضعیت علم و فنّاوري در کشور قدم اول و پیش
بین، براي رصد وضعیت علمی  اي واقع شود سامانه هاي مدیریتی در این حوزه است، پیشنهاد می تقاي الگواهمیت ار

فنّاوري کشور طراحی شود تا به وسیله آن بتوان به صورت مستمر از وضعیت پیشرفت علمی کشور مطلع شد و 
  .علمی کشور است این کار اولین قدم در جهت ارتقاي وضعیت مدیریت. کمبودها را شناسایی کرد

ماندگی بسیار شدید کشور در حوزة علمی در قبل از انقالب و با وجود پیشرفتهاي علمی و  با توجه به عقب
براي جبران این فاصله . فنّاوري سالهاي اخیر، وضعیت علمی کشور در جایگاه بایسته و شایستۀ خود قرار نگرفته است
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56    9مدیریت در دانشگاه اسالمی 

شود  به عبارت دیگر؛ پیشنهاد می. اي کشور قرار گیرد لویتهاي توسعهالزم است پیشرفت علمی و فنّاوري در صدر او
ها، یک مطالبۀ عمومی در جامعه ایجاد کرد تا مسئلۀ تولید  ساز نظیر رسانه ساز و گفتمان با استفاده از ابزارهاي جریان

در مسائل کشور قرار در ص) تأکید میشود واقعی(و پیشرفت علمی واقعی) شود نافع تأکید می(علم و فنّاوري نافع 
اي ملزم شوند ییشترین  هاي توسعه ریزي بگیرد و در نتیجه سیاستگذاران علم و فنّاوري، در تدوین سیاستها و برنامه

  .توجه را به مفهوم اقتصاد مقاومتی معطوف دارند

ه اگرچ. سازي حول مفهوم اقتصاد مقاومتی براي مسئوالن و مدیران کشور است پیشنهاد دیگر، فرهنگ
رسد مفهوم و  اند، اما به نظر می سیاستهاي اقتصاد مقاومتی ابالغ شده است و مسئوالن کشور نیز عزم خود را نشان داده

عدم درك مبناي اقتصاد مقاومتی . نفعان هنوز درك نشده است اي از ذي مبانی اقتصاد مقاومتی در میان طیف گسترده
هایی را تصویب و اجرا کنند که با روح  نوان اقتصاد مقاومتی برنامهشود که مسئوالن و سیاستگذاران ذیل ع باعث می

هاي آموزشی و سرفصلهاي متأثر از مفهوم اقتصاد  داشتن برنامه. سیاستهاي گفتمان اقتصاد مقاومتی در تناقض است
  .کنندة این فرایند از طریق دانشگاهها باشد تواند تسهیل مقاومتی، پیشنهادي است که می

بازده یا روي آوردن به رویۀ سعی و خطا در  کمبود منابع کشور و لزوم پرهیز از انجام کارهاي کم با توجه به
. شود تجربیات دانشگاههاي دیگر دنیا در سطح کالن مورد بررسی دقیق و علمی قرار بگیرد ادارة امور، پیشنهاد می

انجام پذیرد و از دانش و تجربه آنان استفاده تواند در سطح مدیران ارشد کشور با کشورهاي دیگر  ها می این بررسی
ها در کشور  در برخی شهرهاي کشور یا در بعضی حوزه. همین پیشنهاد در بعد داخلی نیز قابل استفاده است. کرد

تجربیات علمی و فنی موفق و خوبی صورت گرفته که نتیجۀ مدیریتهاي خالق و هوشمند بوده است و براي سایر 
شود سامانۀ انتقال تجربیات در بین مدیران  بر همین اساس پیشنهاد می. اند الگوي خوبی باشدتو مدیران کشور می

  .علمی فنّاوري کشور ایجاد شود تا تجربیات مثبت تکرار شود و تجربیات منفی تنها یک بار انجام بگیرد

و نظرات خالقانه  هاي دریافت ایده با توجه به ضرورت استفاده از ظرفیت عظیم دانشگاهی، ایجاد سامانه
  .هاي دانشگاهی و سیستم مدیریتی باشد تواند اقدامی در جهت مشارکت و اعتماد بیش از پیش بدنه می

شود گرایشهاي  با توجه به اهمیت مقولۀ مدیریت راهبردي علم و فنّاوري و نیز اقتصاد مقاومتی، پیشنهاد می
یف تحقیقات مرتبط طراحی شود، تا مباحث علمی به تخصصی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري، با محوریت تعر

نیاز  که پیش(پردازي در این حوزه  صورت تخصصی و مستمر مورد بحث قرار گیرد و زمینۀ پیشرفت نظري و نظریه
  .را براي کشور فراهم آورد) پیشرفت عملی است
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د نظام آموزشی به ویژه قابلیت شو با توجه به تأثیر نظام آموزشی در تربیت مدیران آینده کشور، پیشنهاد می
اي آشنا با گفتمان اقتصاد مقاومتی با تمام ابعاد مورد بررسی کارشناسی  نظام آموزش عالی براي تربیت مدیران حرفه

برگزاري همایشها و . قرار گیرد تا ضعفها و کمبودهاي آن مشخص شده و تالش شود با اصالحاتی ضعفها را برچید
آوري  تواند بیشترین کمک را در شناخت مشکالت و جمع می) و نه شعاري(و چالشی  کنفرانسهاي علمی، عمومی

برگزاري همایشهاي نقّادانه و تخصصی . نظرات و پیشنهادها پیرامون اصالح نظام آموزشی مدیران در کشور فراهم کند
  .از آن استفاده کنندتوانند  ابزاري قدرتمند براي رسیدن به الگوهاي جایگزین است که سیاستگذاران کشور می
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