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چکیده
يکی از راههای عملیاتیشدن اقتصاد مقاومتی در ورزش ،نهادينهکردن اين مفهوم از سنین پايه
است؛ ازاينرو ،توجه به ورزش مدارس و شناسايی مؤلفههای اقتصاد مقاومتی در اين حوزه از اهمیت
زيادی برخوردار است .با توجه به ماهیت کیفی و اکتشافی موضوع ،از روش پژوهش کیفی از نوع
گراندد تئوری و به شیوة گلیزر ( )1992استفاده شد .نخست ،ازطريق مطالعات اولیه ،فهرست
مقدماتی عوامل مؤثر شناسايی شد .سپس ،مصاحبههای نیمهساختاريافته (تعداد =  26نفر) با
نخبگان آگاه از موضوع پژوهش انجام شد .نتايج کدگذاری باز حاکی از آن بود که  54نشان میتوانند
در عملیاتیشدن اقتصاد مقاومتی در ورزش مدارس مؤثر باشند .سپس ،در مرحلة کدگذاری محوری،
نشانها در  17مفهوم طبقهبندی شدند .درنهايت ،هفت مقولة شناسايیشدة حاصل از کدگذاری
انتخابی شامل مقولة اصالح الگوی مصرف ،تدوين برنامة آموزشی ،نوآوری و شکوفايی ،حمايت از
تولید داخلی ،حفظ محیطزيست و منابع طبیعی ،توجه به اقتصاد مدرسه و شیوة آموزشی طبقهبندی
شدند .سیاستگذاران تربیتبدنی آموزشوپرورش کشور میتوانند از نشانها ،مفاهیم و مقولههای
شناسايیشده در برنامهريزیهای آتی خود برای عملیاتیشدن اقتصاد مقاومتی در ساعات ورزش
استفاده کنند.
واژگان کلیدی :اقتصاد مقاومتی ،اصالح الگوی مصرف ،برنامهريزی کالسی ،حمايت از تولید داخلی،
نوآوری و شکوفايی
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مقدمه
یکی از ایدهآلهایی که همواره در مباحث اقتصاد کالن مطرح میشود ،ثبات و پایداری اقتصاد کشورها
است .همواره ،این امکان وجود دارد که براثر عوامل خارجی یا تحتتأثير برخی عوامل داخلی ،این
ثبات و پایداری با تهدید مواجه شود و حالت بیثباتی در اقتصاد حاکم شود .یکی از دغدغههای اصلی
اقتصاددانان و سياستمداران ،بازگرداندن اقتصاد کشورها به شرایط ثبات و پایداری است .در ادبيات
اقتصاد متعارف ،دربارة فشارهای خارجی که به اقتصاد کشورها وارد میشوند ،مطالعات فراوانی انجام
گرفتهاند و از مفاهيم خاصی برای سنجش و ارزیابی ورود این فشارها و ميزان تحمل و مقاومت اقتصادها
دربرابر فشارها بهره گرفته شده است .مفاهيمی مانند تابآوری ،آسيبپذیری اقتصادی ،شکنندگی
اقتصادی ،پایداری و تداوم ،استحکام و پيوستگی متقابل ،ثبات ،مقاومبودن مدلها و نهادها و وضعيت
یکنواخت اقتصاد کالن ،بهنحوی به بحث ورود فشارهای خارجی به اقتصاد و نحوة واکنش اقتصاد کالن
به این فشارها ،میپردازند (شعبانی و نخلی .)1393 ،طبق نظر کوبيتسچک ،جازکيویز ،ليناکيز و مک
گير )2013(1مکتب اقتصادی برای هر جامعه عبارت است از روشی که آن جامعة خاص جهت سامان
بخشی به حيات اقتصادی خود و حل مشکالت علمی آن درپيش میگيرد .فراک )2013(2نيز اقتصاد
مقاومتی را مهندسی اقتصاد در وضعيت خاص میداند که این وضع خاص یا ناشی از تکانههای
اقتصادی -اجتماعی داخلی است یا ناشی از تحریمها و خصومتهای خارجی است .همچنين ،وی بيان
میدارد که اقتصاد مقاومتی پنج رکن اساسی دارد که عبارتاند از :عدالت اجتماعی ،عزت و اقتدار
اقتصادی ،رشد و آبادانی ،استقالل و اقتدار در عرصة علم و فناوری و ناهمسویی منافع جامعه با منافع
قدرتهای بزرگ اقتصادی.
افزونبراین ،موضوع اقتصاد مقاومتی موضوع بکر و جدیدی است و ضروری است تا همة جوانب آن
بررسی شد؛ ازاینرو ،برخی از پژوهشگران در سالهای اخير ،اقدام به بررسی جوانب ،مؤلفهها و حيطه-
های اقتصاد مقاومتی درراستای فرمایشهای مقام معظم رهبری کردند؛ برای مثال ،ميرمعزی ()1391
بيان میکند که اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از نظام اقتصادی اسالمی است که در وضعيت همهجانبة
اقتصادی دشمن پدید میآید .ترابزاده جهرمی ( )1392در تبيين مفهوم اقتصاد مقاومتی ،ابتدا ابعاد
موضوع را شناسایی کردند و موضوعها را بهترتيب اولویت طبقهبندی کردند و درنهایت ،مدل مفهومی
سخنان مقام معظم رهبری را با روش نظریهپردازی دادهبنياد ،دربارة ابعاد ،ویژگیها و الزامات اقتصاد
مقاومتی استخراج کردند .فروغیزاده ( )1393در مطالعة خود به تبيين مفهومی اقتصاد مقاومتی و
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همچنين ،شاخصسازی مؤلفههای اقتصاد مقاومتی پرداخت و با الهام از تعریف تابآوری
در ادبيات اقتصادی رایج ،چند شاخص ترکيبی اقتصاد مقاومتی را تعریف کرد که عبارتاند از :تاب
آوری دولت ،تابآوری تجارت خارجی ،تابآوری در بخش توليد ،تابآوری محيط کالن اقتصاد و تاب
آوری اجتماعی .فشاری و پورغفار ( )1393در پژوهشی به تبيين الگوی اقتصاد مقاومتی در ایران
پرداختند و توجه به کيفيت ،قيمت و تنوع در کاالی داخلی ،اصالح مدیریت اجرایی و اتخاذ تدابير
خودکفایی در برخی زمينهها را برای تحقق اقتصاد مقاومتی الزم دانستند .در پژوهشهای انجامگرفته
در خارج از کشور نيز در بحث اقتصاد مقاومتی با عنوان و دید مشابهی مطالعاتی انجام شدهاند که این
شيوه را تابآوری اقتصادی مینامند .اوت ،)2004(2آندریس ،)2004(3گاندرسون و فولک)2005(4
و آیلر )2007(5تعاریف مختلفی از تابآوری را بيان کردند که وجوه مشترک آنان بدینشرح است:
الف -تابآوری مشخصة ذاتی و پویایی برای اجتماع است (یعنی درسراسر عمر اجتماع وجود دارد)؛
ب -تابآوری باید بهگونه ای تعریف شود که توانایی پيشبينیهای مفيد را دربارة توانایی اجتماع در
بازیابی و بهبود مشکالت مشخص کند؛ پ -هرگونه سازگاری باید باعث ارتقای اجتماع شود (یعنی
خروج مثبت اجتماع بعد از بروز مشکالت).
دربارة اقتصاد مقاومتی میتوان به سياستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری نيز
اشاره کرد .ایشان الگوی اقتصاد مقاومتی را الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و
اسالمی دانستهاند که هم بر مشکالت اقتصادی فائق آید ،هم دشمن را در تهدیدهای اقتصادی خود
ناکام کند و هم در جهان کنونی ،با حفظ دستاوردهای کشور و تداوم پيشرفتها و تحقق آرمانها،
اقتصاد متکی به دانش و فناوری ،عدالتبنيان ،درونزا ،برونگرا ،پویا و پيشرو را محقق کند و الگوی
الهامبخشی از نظام اقتصادی اسالم را عينيت بخشد .افزونبراین ،در متن سياستهای کلی اقتصاد
مقاومتی ،به ویژگیهای دیگری ازجمله رویکرد جهادی ،انعطافپذیری ،مولدبودن ،فرصتسازی و
انعطافپذیری این الگوی اقتصادی اشاره شده است که میتوان این تعابير را بهعنوان تعریف جامعی از
اقتصاد مقاومتی درنظر گرفت (سياستهای کلی اقتصاد مقاومتی .)1392 ،دوال و ووگل )2007(6نيز
بيان کردند که امروزه اقتصاد مقاومتی بهعنوان یک باور و یک حقيقت مطلوب ،در بسياری از جوامع
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در شرایط خاص بهکار برده میشود و بستری برای خودکفایی اقتصادی و پایداری اقتصادی بهشمار
میرود که این بستر ،زمينة تأثيرناپذیری از تحریمها ،تهدیدها و آسيبها را فراهم میکند .با توجه به
تعاریف ذکرشده میتوان به چند نکتة مهم اشاره کرد .نخست اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی صرفاً با
مشارکت مردمی امکانپذیر است و بدون خواست و ارادة مردم غيرممکن است .دوم اینکه برای افزایش
مشارکت مردمی باید از هر نوع فعاليت اقتصادی مردمی استقبال کرد و فضایی بر کشور و جامعه
حاکم کرد که همة مردم خود را مولد در اقتصاد حس کنند و به آن ببالند؛ درنتيجه ،تحقق هيچ برنامة
اقتصادیای بدون همراهی مردم امکانپذیر نيست (حسينزاده بحرینی .)1392 ،رحمانپور ()1395
نيز در پژوهشی با عنوان «بررسی برنامة درسی ملی ایران در ارتباط با مؤلفههای اقتصاد مقاومتی از
دیدگاه صاحبنظران» به این نتيجه رسيد که رشد و بهرهوری برنامههای درسی ملی ایران با انطباق
با رویکردهای اقتصاد مقاومتی بهينه میشود .انصاری ( )1395طی پژوهشی بيان میکند که برای
پيادهسازی اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش ،راهبردهای گسترش مشارکت و سهم آموزشوپرورش
در توسعة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،افزایش کارایی و بهرهروی در توليد و ارائة خدمات آموزشی
و برابرسازی دسترسی به فرصتهای آموزشی و بهرهمندی از آموزش ،در اولویت قرار دارند .اوانز ،چواب
و واگنر )2015(1پيامدهای بحران بزرگ اقتصادی بر آموزش عمومی را مطالعه کردند و نشان دادند
مدارسی که وابستگی گستردهای به اعتبارات دولتهای مرکزی داشتند ،نسبت به بحران اقتصادی
پيشآمده بهطور ویژهای آسيبپذیر بودند .همچنين ،در دورة بحران اقتصادی ،گسترة نابرابری مخارج
آموزشی درميان مدارس فزونی یافت .درهمينراستا ،فرجو )2016(2برای غلبه بر آثار بحران اقتصادی
در آموزشوپرورش سه پيشنهاد ارائه کرد .اول ،رقابت بيشتر بين نهادهای آموزشی ،دوم ،تمرکززدایی
از نظام آموزشی و سوم ،افزودن به نقش و دامنة مسئوليتها در بازار آموزش .یکی دیگر از پژوهشهای
مرتبط با اقتصادی مقاومتی ،پژوهش قربانی ،رسولی و صفری ( )1395بود که نشان داد شش مفهوم
اساسی اقتصاد مقاومتی در ورزش شامل تصدیگری دولت ،ورزش و جامعه ،ورزش و اقتصاد ،ورزش
و سياست ،ورزش و برنامهریزی و ورزش و علم هستند .به عقيدة شجيع ( ،)1395تبيين فرایندهای
عقالنیسازی در ورزش تنها راهکا ر تحول اقتصادی در این حوزه است؛ امری که درصورت تبيين
صحيح میتواند علل پيشرفت ساختارهای اقتصاد ورزش غرب را که تحتتأثير فرایندهای صنعتیشده
رخ دادهاند ،بهروشنی ،سادگی و شفافيت توضيح دهد .هنری ( )1395بيان میکند که اقتصاد مقاومتی
در ورزش ،اقتصادی پویا و متکی بر توان ،امکانات و نيروی داخلی است و درپی مقاومسازی،
بحرانزدایی و ترميم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود در حوزة ورزش کشور است .وی
1. Evans & Schwab & Wagner
2. Farjo

www.SID.ir

Archive of SID

راهکارهای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی ...

157

معتقد است که نظام آموزشی کشور باید متناسب با اقتصاد مقاومتی باشد و کودکان ،نوجوانان و
جوانان کشور را متناسب با شرایط و نيازهای تاریخی آن برهه تعليموتربيت کند.
امروزه ،شرایط نابسامان و مشکالت اقتصادی در سازمانها بهویژه سازمانهای آموزشی و ورزشی ،لزوم
بازنگری در ساختار اقتصادی ،صرفهجویی و درآمدزایی را بيشاز پيشنمایان میسازد؛ ازاینرو ،انتخاب
هوشمندانة شعارهای «اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل» در سال  1395و «اقتصاد مقاومتی ،توليد و
اشتغال» در سال  1396ازسوی رهبر معظم انقالب نشان میدهد که مردم و مسئوالن کشور باید در
همة حوزهها ،موضوع اقتصاد مقاومتی را سرلوحة کار خود قرار دهند و دراینزمينه حوزة
آموزشوپرورش و ورزش کشور ،بهعنوان حوزههایی بسيار تأثيرگذار و مهم در رشد و پرورش جسمی
و روحی افراد ،نقش انکارناپذیری دارند .درهمينراستا ،یکی از سازمانها و مؤسسات خدماتی که قشر
وسيعی از مردم را تحتپوشش خود قرار میدهد ،آموزشوپرورش و ادارهها و مدارس وابسته به آن
هستند .مدرسه ،مکانی است که بيشترین تأثير را بر افراد جامعه دارد و به همين نسبت مردم نيز بر
آن تأثير دارند .امروزه ،آموزشوپرورش بين تمامی جوامع از اهميت خاصی برخوردار است .شاید علت
اصلی آن را بتوان در نقشی جستوجو کرد که آموزشوپرورش برای ایجاد و حفظ ارزشها و وحدت
ملی ایفا میکند .درحقيقت ،افزایش ميزان مشارکت مردم در فعاليتهای اقتصادی ،اجتماعی و سياسی
که در تحول جامعه نقش اساسی دارد ،بهنوعی وابسته به سطح آموزشوپرورش آنان است (مطهری،
)1378؛ بنابراین ،ایجاد تغييراتی در شيوة مدیریت اقتصادی آموزشوپرورش میتواند تأثير بسزایی در
شرایط اقتصادی جامعه ایجاد کند؛ ازاینرو ،بررسی و تحليل تأثيراتی که مدرسه ،معلمان و دانشآموزان
بر مقولة مهم اقتصاد مقاومتی دارند ،اهميت دارد (قنبری عایدی .)1395 ،همانگونهکه میدانيم،
بخش مهمی از سياستهای راهبردی مدیران آموزشوپرورش کشور توسط معلمان پيادهسازی و
عملياتی میشود .نقش معلمان در تحقق سياستها و خطمشیهای اعالمی آموزشوپرورش ،درجهت
اهميتبخشی به مقولة اقتصاد مقاومتی و ضرورت اقدام و عمل در محيط مدارس ،جز با همکاری و
دلسوزی معلمان به سرانجام نخواهد رسيد .بخشی از فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی در مدارس را
میتوان ازطریق شيوهها و محتوای آموزشی و کتابهای درسی پيادهسازی کرد و بخشی دیگر به نحوة
رفتار ،سلوک و سبک زندگی معلمان بهعنوان الگوهای دانشآموزان بستگی دارد؛ برای مثال ،چهبسا
دانشآموزان بهویژه در سنين پایه ،از برنامههای درسی در رابطه با اقتصاد مقاومتی تأثير بپذیرند؛ اما
تأکيد منفی یا مثبت معلم فارسی در کالس درس بر محصوالت توليد داخلی و نيز شيوة زندگی
شخصی آنها میتواند در شکلگيری نوع نگاه نسل آینده به این مقوله از اهميت دوچندانی برخوردار
باشد .افزونبراین ،اهميت پيادهسازی اقتصاد مقاومتی ازجانب دانشآموزان بر کسی پوشيده نيست.
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دانشآموزان نيز بهعنوان سرمایههای انسانی فردای جامعه ،وظایفی درقبال حمایت از اقتصاد مقاومتی
دارند .با توجه به جمعيت نزدیک به  14ميليون نفری دانشآموزان ،آنها میتوانند با آموزش و
نهادینهکردن اقتصاد مقاومتی در ذهن و رفتارشان ،در تبيين الگو یا استفاده از کاالی ایرانی و اصالح
فرهنگ بيگانه تأثير بسزایی داشته باشند (انصاری .)1393 ،دانشآموزان بهعنوان یکی از مهمترین
سرمایههای کشور میتوانند فضای بانشاطی را برای توليد ملی و حمایت از کار و سرمایة ایرانی ایجاد
کنند و بهعنوان نسل پویا گام اول را در اقتصاد خانوادهها بردارند .تجربة استفاده از دانشآموزان
بهعنوان هميار پليس ،در چند سال اخير خود گواه روشنی بر این موضوع است که آنان میتوانند
سخن اثرگذاری دربين خانواده و سطح عمومی جامعه درجهت ایجاد رغبت به استفاده و بهرهمندی از
توليد داخلی داشته باشند .دانشآموزان قادرند خانوادة خود را در خرید اسباببازی ،پوشاک و وسایل
ورزشی و بهطورکلی مایحتاج روزمرة زندگی هدایت و رهبری کنند؛ بهشرطیکه قبل از آن پيام معلم
در آنان کارساز بوده باشد .دانشآموز میتواند فرهنگ برتر شناختهشدن کاالهای خارجی را دربرابر
توليدات ملی ازبين ببرد و رغبت افراد خانواده و دوستان خود را به وسایل ورزشی خارجی کمرنگ
کند و عبارت «ساخت ایران» توسط دانشآموزان در خانوادهها ترویج داده شود.
درهمينراستا ،سند تحول بنيادین نظام آموزشوپرورش ایران که مبتنی بر آرمانهای بلند نظام
اسالمی و معطوف به چشمانداز افق  1404است ،جایگاه اول علمی و فناوری را در سطح منطقه برای
آموزشوپرورش کشور ترسيم کرده است .در این سند ،با توجه به چشمانداز مشخصشده برای مدرسه
درافق  1404مبنی بر نقطة اتکای دولت و ملت در رشد ،تعالی و پيشرفت کشور و کانون تربيت محله
و نقشآفرینی در انتخاب آگاهانه ،عقالنی ،مسئوالنه و اختياری فرایند زندگی فردی ،خانوادگی و
اجتماعی دانشآموزان و نيز با استناد به مادههای هفت و هشت و فصل هفتم ،مبنی بر افزایش نقش
مدرسه بهعنوان یکی از کانونهای پيشرفت و افزایش مشارکت نظام تعليموتربيت رسمی عمومی و
مدرسه و معلمان و دانشآموزان در رشد و تعالی کشور بهعنوان نهاد مولد سرمایة انسانی ،فرهنگی،
اجتماعی و معنوی ،ضروری است برای نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی و اعتالی آن در کشور ،به نظام
آموزشوپرورش کشور نگاه ویژهای داشته باشيم (سند تحول بنيادین آموزشوپرورش)1390 ،؛ ازاینرو،
پژوهش حاضر درصدد است تا با توجه به اهميت موضوع و سياستهای کالن آموزشوپرورش مبنی
بر عملياتیکردن اقتصاد مقاومتی در بخشهای مختلف سازمانها و مؤسسات کشوری ،رویکردهای
عملياتیشدن آن را در نهاد آموزشوپرورش بهطور عام و در ساعات ورزش بهطور خاص مطالعه و
بررسی کند.

www.SID.ir

Archive of SID

راهکارهای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی ...

159

روششناسی پژوهش
با توجه به ماهيت پيچيدة اقتصاد مقاومتی و لزوم شناسایی آن بهدليل اثرهای عميقی که بر
تعليمتربيت دانشآموزان دارد ،این پژوهش ازنظر نوع راهبرد ،پژوهشی کيفی بود و بهلحاظ روش
اجرای پژوهش ،از روش گراندد تئوری (نظریة بنيادی) استفاده شد .روش گراندد تئوری شامل
سبکهای متعددی است که در این پژوهش از رهيافت ظاهرشوندة1مربوط به اثر گليزر)1992( 2
برای تحليل دادهها بهره گرفته شد(3گليزر .)1992 ،پژوهش کيفی برای درک و تبيين پدیدههای
اجتماعی ،از دادههای حاصل از مصاحبهها ،مستندات ،مشاهدهها و غيره استفاده میکند .در مرحلة
اول پژوهش ،ازطریق مطالعة پيشينة پژوهش و جمعآوری اطالعات کتابخانهای ،فهرست مقدماتی
عوامل پيشبين شناسایی شدند .فهرست مقدماتی بهعنوان سؤالهای مصاحبه و ابزار اولية جمعآوری
دادهها مدنظر قرار گرفت .سپس ،راهنمای مصاحبه تدوین شد و پژوهشگر قبل از انجام مصاحبه با
هریک از نخبگان آگاه ،راهنمای مصاحبه را برای آنها ارسال کرد .ابزار جمعآوری اطالعات در پژوهش
حاضر ،روش مصاحبههای کيفی نيمهساختارمند و عميق بود که با (تعداد = 26نفر) نخبگان آگاه4از
موضوع پژوهش مصاحبه شد .مدت زمان مصاحبهها متفاوت بود و مکان مصاحبه در محل توافقشدة
بين مصاحبهشونده و پژوهشگر بود .پنج مرحلة اساسی و نه لزوم ًا پیدرپی که در مسير پردازش یافتهها
استفاده شدند عبارت بودند از -1 :انتخاب شرکتکنندگان؛  -2جمعآوری دادهها؛  -3منظمسازی
یافتهها؛  -4تجزیهوتحليل یافتهها؛  -5ارائة راهبردهای اجرایی (بازرگان.)1387 ،
روش نمونهگيری بهصورت نظری 5بود .انجام مصاحبهها تاحد اشباع نظری ادامه یافت6.
مصاحبهشوندگان  26نفر از معلمان ورزش مقاطع ابتدایی آموزشوپرورش شهر تهران بهویژه افراد

1. Emergent
2. Glaser
 .3هدف این رهيافت شکلدادن به فرضيهها براساس ایدههای مفهومی است تا از طریق مقایسة مستمر دادهها ،آنچه
درحالرویدادن است ،مفهومسازی شود.
 .4مصاحبه با نخبگان آگاه حالت ویژهای از مصاحبه است که روی دستة خاصی از مصاحبهشوندگان متمرکز میشود.
فرض بر این است که نخبگان از دانش بيشتری برخوردارند و براساس تخصصهایی که در زمينههای مرتبط با پژوهش
دارند ،با آنها مصاحبه میشود
 .5نمونهگيری نظری نوعی طرح نمونهگيری غيراحتمالی هدفدار است که در پژوهشهای کيفی از آن استفاده میشود.
 .6اشباع نظری بهاینمعنی است که دیگر دادهها بهگونهای نيستند که طبقات جدید و متفاوتی را ایجاد کنند یا به
ویژگیهای طبقات موجود بيفزایند .در این حالت ،دادههای اضافی به تکميل و مشخصکردن مقولة دیگری کمک نمیکنند
و از آن پس ،نمونهها مشابه بهنظر میرسند.
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آشنا با موضوع پژوهش بودند .ميانگين و انحراف استاندارد سابقة کاری آنها  12/76 ±3/13بود که
 9نفر با سابقة مدیریتی در بخش معاونت تربيتبدنی و سالمت آموزشوپرورش و  7نفر معلم ورزش
شهر تهران بودند 3 .نفر از اعضای هيئتعلمی دانشگاه فرهنگيان با سابقة معلمی ورزش 3 ،نفر از
اعضای هيئتعلمی رشتة اقتصاد بهویژه افراد آشنا با موضوع پژوهش و  4نفر از اعضای هيئتعلمی
رشتة تربيتبدنی و علوم ورزشی بودند .پس از انجام مصاحبه ،تجزیهوتحليل یافتهها انجام شد؛ بهاین
صورتکه پس از اجرا و ویرایش مصاحبهها ،نظرهای مختلف در گروههای مفهومی یکسان ،کدگذاری
و طبقهبندی شدند و سپس ،بهصورت کيفی تحليل شدند .در این پژوهش ،کدگذاری بهصورت باز و
محوری انجام شد .درنهایت ،پس از مرحلة بعد فرایند کدگذاری محوری و با استناد به تحليل عوامل
بهدستآمده و فرایند کدگذاری باز و محوری انجامشده ،فرایند کدگذاری انتخابی انجام شد.
نتایج
یافتههای پژوهش با استفاده از تحليل همزمان و همچنين ،فرایند کدگذاری ،هنگام و پس از انجام
مصاحبهها بهدست آمد .در ادامه ،نتایج کدگذاریها بهتفکيک ارائه میشود .نتایج جدول شمارة یک
نشان میدهد که  54نشان میتوانند در پيادهسازی اقتصاد مقاومتی در ورزش مدارس آموزشوپرورش
ایران مؤثر باشند .سپس ،این نشانها در  17مفهوم طبقه بندی شدند .درنهایت ،مفاهيم درقالب هفت
مقوله طبقهبندی شدند که با توجه به مصاحبههای انجامشده ،مقولة اصالح الگوی مصرف با 21/7
درصد ،بيشترین درصد فراوانی و مقولة شيوة آموزشی با  9/4درصد ،کمترین درصد فراوانی را بهدست
آوردند (شکل شمارة یک).

شکل  -1درصد فراوانی مقولههای شناسايیشده
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جدول شمارة یک ،نتایج حاصل از کدگذاری باز و محوری را درخصوص راهکارهای عملياتیشدن
اقتصاد مقاومتی در ورزش مدارس ایران نشان میدهد.
جدول  -1نتايج حاصل از کدگذاری باز و محوری
مفهوم

پرهيز از اسرافکاری

آگاهیبخشی و آموزش

الگوبودن معلمان

خودکنترلی و نظارت

برنامهریزی درسی

www.SID.ir

نشان
 جلوگيری از اسراف و تبذیر تجهيزات و امکانات ورزشی موجود در کالس
 پرهيز از اسراف و اسرافکاری در استفاده از وسایل ورزشی شخصی
 پرهيز از تجملگرایی ،اشرافی ،تزیين ،تغيير و تعویض زودهنگام وسایل ورزشی شخصی
 توصيه به استفاده از وسایل و تجهيزات ورزشی قابلاستفاده از سال قبل برای سال
جاری
 استفادة بهينه از البسههای ورزشی
 آموزش و توصية مستمر به دانشآموزان نسبت به بازنبودن پنجرهها هنگام روشنبودن
بخاری و کولر ،استفاده از المپهای کممصرف و خاموشکردن المپهای اضافی در
مواقع غيرضروری در اتاقهای ورزش یا سالن ورزشی مدرسه
 آگاهکردن دانشآموزان نسبت به استفادة بهتر از منابع مالی و خرید لوازم ورزشی درحد
نياز
 آموزش روشهای صحيح استفاده از تجهيزات ورزشی برای دانشآموزان (توپ ،تور،
راکت و غيره)
 استفاده از جمالت کوتاه و کلمات قصار برای طرح در کالس ورزش درخصوص اخالق
نيکو در مصرف
 ترویج سبک زندگی اسالمی و آشنایی دانشآموزان با زندگی بزرگان ورزشی و مبارزه
با شيوههای نادرست زندگی فعلی
 رعایت عملی معلمان و الگوبودن آنان در سطح کالس ،مدرسه و جامعه (برای مثال،
پوشيدن لباس ،کيف و کفش ورزشی توليد داخلی و غيره)
 برخورد اخالقی دانشآموزان و معلمان با عوامل و کسانی که رعایت صرفهجویی را
نمیکنند
 طرح هميار اقتصاد مقاومتی در کالس ورزش و مدرسه برای دانشآموزان و درخواست
برخورد و تذکر با مصادیق اسراف ،ریختوپاش و بهطورکلی ،امربهمعروف و نهیازمنکر
 کاهش و حذف تعطيالت بیمورد و پيش از موعد کالس ورزش به بهانة امتحانات و
غيره
 برگزاری ساعت ورزش دانشآموزان در پارکها و فضاهای ورزشی نزدیک مدرسه
 پرهيز از برگزاری جلسات غيرضروری و تکراری در مدارس در ساعات ورزش
دانشآموزان (جلسات هفتگی با اوليا و غيره)
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ادامة جدول  -1نتايج حاصل از کدگذاری باز و محوری
نشان
مفهوم
 اضافهشدن متون یا سرفصل درسی در حيطة اقتصاد مقاومتی
 مزینکردن ابتدای کالس ورزش به یک حدیث یا یک نکتة اقتصادی
 بيان مطالب مربوط به اقتصاد مقاومتی برای دانشآموزان و خانواده ازطریق توليد و
توجه به سرفصلهای درسی
توزیع لوح فشرده ،بروشور ،کتاب و جلسات با اوليا
 تبيين و تشریح مستمر و کامل شعار اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل در ورزش هر جلسه
بهمدت  10دقيقه در کالس ورزش
 هدایت و سوقدادن دانشآموزان با استعداد ورزشی به پژوهش درزمينة تقویت و نحوة
استفاده از اقتصاد مقاومتی در ورزش
 ترغيب دانشآموزان برای کار و توليد در حوزة ورزش در ماههای تعطيلی مدرسه
کشف و رشد استعدادها
 برگزاری کالسهای آموزش اشتغالزایی و توليدی در حوزة ورزش برای دانشآموزان و
خانوادههای آنان
 راهاندازی کارگاههای کوچک توليدی و مقطعی (ساخت راکت ،دروازة فوتبال ،تور
واليبال و غيره) در ایام تابستان برای پرکردن بخشی از اوقاتفراغت دانش آموزان
 بازسازی و تعمير وسایل ورزشی مستعمل انباشتهشده در انبار مدرسه توسط
دانشآموزان در ایام تعطيالت
حمایت از ایدههای کاربردی
 پشتيبانی از طرحها و اقدامات خالقانه و مبتکرانة مرتبط با اقتصاد مقاومتی در ورزش
دربين دانشآموزان
 آموزش ساخت کاردستی با وسایل دورریختنی و مستهلکشدة ورزشی به
دانشآموزان
 تشویق و هدایت دانشآموزان در استفاده از توليدات داخلی ورزشی
 بازگوکردن مضرات استفاده از کاالی ورزشی خارجی برای اقتصاد جامعه به شيوههای
مختلف برای دانشآموزان
ترویج توليدات داخلی
 بيان اهداف استکبار از ترویج کاالهای تجمالتی و غيرضروری ورزشی برای
دانشآموزان
 معرفی توليدات ملی و توليدکنندگان برتر داخلی محصوالت ورزشی به دانشآموزان
 فرهنگسازی درخصوص بهکارگيری توليدات داخلی ورزشی
 برقراری ارتباط بين دانشآموزان و توليدکنندگان ورزشی ازطریق اردوهای علمی و
آموزشی و بازدید از کارخانجات و شرکتهای داخلی مرتبط با ورزش
فرهنگسازی
 تهية بستههای فرهنگی و ورزشی و موارد دیگر در سطح کالس با موضوع اقتصاد
مقاومتی
 تدوین قوانين ،ضوابط و مقررات مناسب کالسی برای فرهنگسازی درزمينة اقتصادی
مقاومتی
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ادامة جدول  -1نتايج حاصل از کدگذاری باز و محوری
نشان
مفهوم
 تالش درجهت پاکيزهنگهداشتن حياط ،زمين بازی و سالن ورزشی مدرسه و نيز حفظ
سالمتی عمومی دانشآموزان
پاکيزگی محيط مدرسه
 مراقبت از گياهان و پرندگان و دیگر موجودات زنده در زمان فعاليت بدنی در حياط
مدرسه
 آگاهیبخشی به دانشآموزان درزمينة انرژیهای محدود فسيلی و اهميت استفاده از منابع
تجدیدپذیر و نقش آنها در اقتصاد کشور
استفاده از انرژیهای پاک و
تجدیدپذیر
 تشویق دانشآموزان موفق در استفادة بهينه از مصرف انرژی در اتاقهای سرپوشيدة ورزشی
مانند اتاق تنيسروی ميز
 استفادة درست از امکانات مدرسه (ساختمان ،حياط ،زمين و سالن بازی وغيره)
توجه به امکانات مدرسه
 حفظ و نگهداری از تجهيزات و وسایل کمکآموزشی در کالس ورزش (مانند طناب،
حلقههای هواللوپ ،فيلمهای کمکآموزشی ورزشی و غيره)
 مشارکت داوطلبانه و بدون چشمداشت (اهدای جایزة مادی و غيره) به دانشآموزان در
فعاليتها و مسابقات ورزشی کالسی ،درونمدرسهای و بين مدراس
مشارکت دانشآموزان در امور
 تالش برای اعزام دانشآموزان به مسابقات ورزشی با کمترین هزینه
مدرسه
 برگزاری رقابتهای ورزشی با مشارکت و درمحوریتقراردادن حداکثری دانشآموزان در
مدرسه
 آشنایی و آگاهیبخشی به دانشآموزان درخصوص اهميت موضوع اقتصاد مقاومتی در
ورزش
 آشنایی و آگاهیبخشی به دانشآموزان درخصوص پيامدهای اقتصاد مقاومتی در ورزش
آیندهنگری
 تشویق و هدایت دانشآموزان به برتری فرهنگ بومی و خودباوری درزمينة سرمایههای
داخلی
 ترسيم افق اقتصادی آیندة کشور برای دانشآموزان بهجهت باالبردن روحية غرور ملی
 برگزاری دورههای ضمنخدمت برای معلمان توسط اساتيد مجرب درزمينة اقتصاد مقاومتی
در ورزش
 تقویت روحية فداکاری و ایثارگری معلمان ورزش در امور محولشده به آنان بهخصوص در
امر تعليموتربيت دانشآموزان با هدف جلوگيری از پرداخت هزینههای باال بهعنوان
کيفيتبخشی به اصول
کالسهای ورزشی
آموزشی
 کيفيتبخشی به امر آموزش مفاهيم و رشتههای ورزشی و ارتقای سطح آموزش و مهارتها
متناسب با پيشرفت تحصيلی
 بهکارگيری معلمان ورزش باتجربه ،توانمند و عالقهمند به معلمی و تقویت و احيای ارزش-
های یک معلم ورزش خوب
 افزودن ساعات فوقبرنامه به آموزش رشتههای ورزشی مختلف به دانشآموزان ،با توجه به
توجه به رویدادهای
سن و مقطع تحصيلی (فوتبال ،واليبال ،بسکتبال و غيره) درجهت کمک به اقتصاد خانواده
درونمدرسهای
 برگزاری مسابقات و برنامههای ورزشی در سطح کالسی یا المپياد ورزشی درونمدرسهای
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در مرحلة بعد از فرایند کدگذاری محوری ،فرایند کدگذاری انتخابی انجام شد .در این مرحله ،با
بررسی بيشتر  17مفهوم بهدستآمده و ترکيب بيشتر آنها و یافتن روابط مقدماتی بين مفاهيم،
همانطورکه در جدول شمارة دو مشاهده میشود ،هفت مقولة نهایی و بنيادی درخصوص راهکارهای
اقتصاد مقاومتی در ورزش مدارس ایران شناسایی شدند.
جدول  -2کدگذاری انتخابی يافتههای پژوهش
مقولهها
اصالح الگوی مصرف

تدوین برنامة آموزشی
نوآوری و شکوفایی
حمایت از توليد داخلی
حفظ محيطزیست و منابع
طبيعی
توجه به اقتصاد مدرسه
شيوة آموزشی

مفاهیم

 پرهيز از اسرافکاری
 آگاهیبخشی و آموزش
 الگوبودن معلمان
 خودکنترلی و نظارت
 برنامهریزی درسی
 توجه به سرفصلهای درسی
 کشف و رشد استعدادها
 حمایت از ایدههای کاربردی
 ترویج توليدات داخلی
 فرهنگسازی
 پاکيزگی محيط مدرسه
 استفاده از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر
 توجه به امکانات مدرسه
 مشارکت دانشآموزان در امور مدرسه
 آیندهنگری
 کيفيتبخشی به اصول آموزشی
 توجه به رویدادهای درونمدرسهای

درنهایت ،با یافتن رابطة نهایی بين مقولههای بهدستآمده از کدگذاری انتخابی ،الگوی نظری زیر
شامل اصالح الگوی مصرف ،تدوین برنامة آموزشی ،نوآوری و شکوفایی ،حمایت از توليد داخلی ،حفظ
محيطزیست و منابع طبيعی ،توجه به اقتصاد مدرسه و شيوة آموزشی تدوین شد (شکل شمارة دو).
پس از تدوین الگو برای افزایش اعتبار آن ،الگوی نهایی دراختيار خبرگانی قرار گرفت که هم به مقولة
اقتصاد مقاومتی آشنا بودند و هم روش کيفی را میشناختند .از این خبرگان خواسته شد تا نظرهای
خود را درمورد فرایند تدوین و الگوی نهایی ارائه دهند .بيشتر این افراد الگو را تأیيد کردند و بعضی
از آنها نظرهای اصالحی داشتند که در فرایندی رفتوبرگشت ،اصالحات اعمال شدند و نظر نهایی
آنها دریافت و اعمال شد.
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آگاهی
پرهيز از
اسرافکاری

الگو بودن

بخشی و

معلمان

آموزش

خود کنترلی
و نظارت

برنامه ریزی
درسی

توجه به
رویدادهای دورن
مدرسهای

اصالح الگوی

سرفصلهای

تدوین برنامة

درسی

کيفيتبخشی
به اصول
آموزشی

مصرف
شيوة

آموزشی

آموزشی
آیندهنگری

کشف و رشد
استعدادها

اقتصاد مقاومتی
در ورزش
مدارس

نوآوری و
شکوفایی

توجه به
اقتصاد
مدرسه

مشارکت
دانشآموزان

حمایت از
ایدهها

حمایت از

کاربردی

توليد داخلی

حفظ
محيطزیست
و منابع
طبيعی

توجه به
امکانات
مدرسه

ترویج
توليدات داخلی
استفاده از

فرهنگ

پاکيزگی

سازی

محيط مدرسه

انرژیهای پاک

شکل  -2الگوی نظری مقولههای عملیاتیشدن اقتصاد مقاومتی در ورزش مدارس ايران
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بحث و نتیجهگیری
یک واقعيت اساسی در پيادهسازی اقتصاد مقاومتی ،مشارکت ملی و همگانی همة مردم در هر بخش
و مسئوليتی است .بهعبارتدیگر ،اقتصاد مقاومتی از خانه ،خانواده ،مدرسه و اداره آغاز میشود و به
بنگاهها و سازمانهای کوچک و بزرگ اقتصادی و صنعتی میرسد؛ ازاینرو ،اقتصاد مقاومتی بهدنبال
رشد و توسعة متوازن ،پایدار و یکپارچة کشور در همة بخشها ازجمله آموزشوپرورش است .درواقع،
هيچ نيروی کار و هيچ ظرفيت انسانی و طبيعیای در آموزشوپرورش از دایرة تالش در عرصة شکل-
گيری و رشد اقتصاد مقاومتی بيرون نمیماند .همة آحاد جامعه ،خانوادهها ،مشاغل گوناگون،
صنعتگران ،فناوران ،دانشگاهيان ،فرهيختگان ،دانشآموزان ،دانشجویان و جوانان ،صاحبنفعان و
مخاطبان اقتصاد مقاومتی هستند و به نوعی تعاون ،همافزایی ،همدلی ،همزبـانی و مشارکت نياز دارند.
آموزشوپرورش نيز با توجه به دسترسی به مثلث بزرگ دانشآموز ،معلم و خانواده ،آمادهترین بستر
برای پيگيری فرهنگسازی در جامعه است .نظام آموزشی کشور با دراختيارداشتن بيشترین زمان
برای اثرگذاری در ذهن و عملکرد افراد جامعه ،از سنين کودکی تا مقطع مهمی از رشد در دورة جوانی،
منبع مهمی برای تأمين و ارتقای سرمایة انسانی است .وزارت آموزشوپرورش با پوشش مستقيم 13
ميليون نفر از نسل آیندة کشور و حضور یک ميليون نفر فرهنگی بهعنوان یکی از اصلیترین گروههای
مرجع کشور ،ظرفيت زیادی برای فرهنگسازی دربارة اقتصاد مقاومتی دارد .این سازمان با مجموعة
معلمان متعهد و دانشآموزان تالشگر همانگونهکه تاکنون در تمامی عرصههای انقالب اسالمی پيشگام
بوده است ،امروزه نيز میتواند در جبهههای اقتصادی برای ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی نقش فعال
و مؤثری را ایفا کند .اصالح الگوی مصرف ،ترویج توليدات داخل ،استفاده از کاالهای ورزشی داخلی و
استفاده از ذهن خالق و مبتکر دانشآموزان برای توليد ،ازجمله مواردی هستند که اگر از کودکی و
در دوران تحصيل نهادینه شوند ،میتوان به پيادهسازی بخشی از سياستهای اقتصاد مقاومتی مرتبط
با این قشر اميد داشت .درحالحاضر ،درراستای توسعة اقتصاد مقاومتی و اجرای آن با چالشهای
مختلفی روبهرو هستيم .یکی از این چالشها ،نبود درک صحيح و مفهومی اقتصاد مقاومتی است.
گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی در ورزش مدارس میتواند اولين اقدام درراستای اجرای اقتصاد مقاومتی
باشد .بخش زیادی از جامعة ورزشی کشور در آموزشوپرورش ،درک شفافی از اقتصاد مقاومتی ندارند
و نياز است که دراینزمينه روشنگری الزم انجام شود تا تمامی بخشهای درگير در ورزش مدارس با
برداشت واحدی درراستای آن قدم بردارند؛ ازاینرو ،میتوان با تشکيل ستاد سياستگذاری و
فرماندهی اقتصاد مقاومتی در معاونت تربيتبدنی و سالمت وزارت آموزشوپرورش ،سياستهای کالن
اقتصاد مقاومتی را در ورزش مدارس مطابق با سياستهای کالن ابالغی ازسوی مقام معظم رهبری و
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با شناخت و درک ظرفيتهای ورزش مدارس تدوین کرد .همچنين ،تقسيم کار ملی درزمينة اجرای
آن انجام شود و سازوکارهای نظارتی و حمایتی آن نيز مشخص شود.
درهمينراستا ،هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی راهکارهای عملياتیشدن اقتصاد مقاومتی در
کالس ورزش مدارس آموزشوپرورش با محوریت معلم و دانشآموز بود .نتایج نشان داد که  54نشان
میتوانند در عملياتیشدن اقتصاد مقاومتی در کالس ورزش مؤثر باشند؛ ازاینرو ،با توجه به یافتههای
پژوهش ،این نشانها در  17مفهوم طبقهبندی شدند .درنهایت ،مفاهيم درقالب هفت مقولة اصالح
الگوی مصرف ،برنامهریزی کالسی ،نوآوری و شکوفایی ،حمایت از توليد داخلی ،حفظ محيطزیست و
منابع طبيعی ،توجه به اقتصاد مدرسه و شيوة آموزشی طبقهبندی شدند .یکی از مقولههای
شناساییشده ،جلوگيری از اسراف تجهيزات و امکانات ورزشی موجود در کالس ،پرهيز از اسراف در
استفاده از وسایل ورزشی شخصی ،تشویق دانشآموزان موفق در استفادة بهينه از مصرف انرژی در
اتاقهای سرپوشيدة ورزشی مانند اتاق تنيس روی ميز ،آموزش روشهای درست استفاده از تجهيزات
ورزشی برای دانشآموزان (توپ ،تور ،راکت وغيره) ،استفادة بهينه از لباسهای ورزشی و رعایت عملی
معلمان و الگوبودن آنان در سطح کالس ،مدرسه و جامعه (برای مثال ،پوشيدن لباس ،کيف و کفش
ورزشی توليد داخلی و غيره) ،ازجمله راهکارهای پيادهسازی اقتصاد مقاومتی درخصوص مقولة «اصالح
الگوی مصرف» بود.
نحوة برنامهریزی درسی از دیگر مقولههای عملياتیشدن اقتصاد مقاومتی در کالس ورزش بود.
دراینخصوص ،برخی رویکردها درجهت پيادهسازی اقتصاد مقاومتی شامل کاهش و حذف تعطيالت
بیمورد و پيش از موعد کالس ورزش به بهانة امتحانات و تدوین قوانين ،ضوابط و مقررات مناسب
کالسی برای فرهنگسازی درزمينة اقتصاد مقاومتی بودند.
از مقولههای دیگر شناساییشده در این پژوهش ،نوآوری و شکوفایی دانشآموزان و معلمان ورزش
بود .از دیدگاه مقام معظم رهبری ( )1392الگوی اقتصاد مقاومتی ،الگویی برونگرا ،درونزا و منعطف
با رویکرد جهادی و بومی ،برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی ،متکی به دانش و فناوری ،عدالت بنيان،
پویا ،نوآورانه ،پيشرو ،مولد و فرصتساز است .ربيعی ( )1388معتقد است که نوآوری و شکوفایی به
عنوان محرک رشد پایدار شناخته میشود .همچنين ،کمبود نوآوری یکی از عوامل اصلی پایينبودن
سطح رشد اقتصادی در کشورهای درحالتوسعه شناخته میشود .ایدة اصلی نوآوری مبتنی بر این
نکته است که نوآوری سبب افزایش توليد ازطریق افزایش توان توليد افراد و درنهایت رشد اقتصادی
میشود .همچنين ،هدایت و سوقدادن دانشآموزان بااستعداد ورزشی به پژوهش درزمينة تقویت و
نحوة استفاده از اقتصاد مقاومتی در ورزش ،راهاندازی کارگاههای کوچک توليدی و مقطعی (ساخت
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راکت ،دروازة فوتبال ،تور واليبال و غيره) در ایام تابستان با هدف پرکردن بخشی از اوقاتفراغت
دانشآموزان ،بازسازی و تعمير وسایل ورزشی مستعمل انباشتهشده در انبار مدرسه توسط دانشآموزان
در ایام تعطيالت ،ترغيب دانشآموزان به کار و توليد در حوزة ورزش در ماههای تعطيلی مدرسه،
برگزاری کالسهای آموزش اشتغالزایی و توليدی در حوزة ورزش برای دانشآموزان و خانوادههای
آنان و حمایت از ایدهها ،طرحها و اقدامات خالقانه و مبتکرانة مرتبط با اقتصاد مقاومتی در ورزش
دربين دانشآموزان ،نمونههایی از راهکارهای عملياتیشدن اقتصاد مقاومتی مرتبط با مؤلفة نوآوری و
شکوفایی بودند.
حمایت از توليد داخلی از مقولههای دیگر شناساییشده بود .ازجمله شاخصها درخصوص مقولة
حمایت از توليد داخلی میتوان به تشویق و هدایت دانشآموزان در استفاده از توليدات داخلی ورزشی،
فرهنگسازی درزمينة بهکارگيری توليدات داخلی ورزشی ،بازگوکردن مضرات استفاده از کاالی
ورزشی خارجی برای اقتصاد جامعه به شيوههای مختلف برای دانشآموزان ،معرفی توليدات ملی و
توليدکنندگان برتر داخلی محصوالت ورزشی به دانشآموزان و برقراری ارتباط بين دانشآموزان و
توليدکنندگان ورزشی ازطریق اردوهای علمی و آموزشی و بازدید از کارخانجات و شرکتهای داخلی
مرتبط با ورزش اشاره کرد .بدیهی است که حمایت دانشآموزان و معلمان از توليدات داخلی ورزشی
بهصورت مستقيم بر رشد و شکوفایی توليد اثر میگذارد و از وابستگی به کشورهای دیگر میکاهد .این
خود موجب میشود که اثربخشی تحریمها کاهش یابد و درنتيجه ،منجر به رشد و شکوفایی اقتصاد
ایران شود .البته مزایای بسياری در حمایت از محصوالت ورزشی توليد داخل نهفته است که ازجملة
آنها میتوان به ایجاد اشتغال برای نيروی کار داخلی ،کمترشدن فشار تورمی ،توجه به برند داخلی
در صنعت ورزش ،تقویت بخش خصوصی ،کاستن از بار مالی دولت ،ارزآوری کاالهای غيرنفتی و
بسياری موارد دیگر اشاره کرد (ربيعی1388 ،؛ شدیاک.)2008 1،
حفظ محيطزیست و منابع طبيعی از راهکارهای دیگر پيادهسازی اقتصاد مقاومتی در کالس ورزش
بود .این مقوله دارای نشانهای مختلفی همچون تالش درجهت پاکيزه نگهداشتن حياط ،زمين بازی،
سالن ورزشی مدرسه و حفظ سالمتی عمومی دانشآموزان ،مراقبت از گياهان و پرندگان و موجودات
زندة دیگر در زمان فعاليت بدنی در حياط مدرسه ،استفادة درست از امکانات مدرسه (ساختمان ،حياط
و زمين ،سالن بازی و غيره) ،حفظ و نگهداری از تجهيزات و وسایل کمکآموزشی در کالس ورزش
(مانند طناب ،حلقههای هواللوپ ،فيلمهای کمکآموزشی ورزشی و غيره) بود.
یکی دیگر از مقولههای شناساییشده ،توجه به اقتصاد مدرسه بود .این مقوله نيز دارای نشانهای
مختلفی مانند پرهيز از برگزاری جلسات غيرضروری و تکراری در مدارس در ساعات ورزش
1. Shediac
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دانشآموزان (جلسات هفتگی با اوليا و غيره) ،مشارکت داوطلبانه و بدون چشمداشت (اهدای جایزة
مادی و غيره) دانشآموزان در فعاليتها و مسابقات ورزشی کالسی ،درونمدرسهای و بين مدارس،
تالش برای اعزام دانشآموزان به مسابقات ورزشی با کمترین هزینه ،برگزاری رقابتهای ورزشی با
مشارکت و محوریتقراردادن حداکثری دانشآموزان در مدرسه ،نمونههایی از راهکارهای پيشنهادی
بود.
شيوة آموزشی از مقولههای دیگر بررسیشده در پژوهش حاضر بود .برگزاری دورههای ضمنخدمت
برای معلمان توسط اساتيد مجرب درزمينة اقتصاد مقاومتی در ورزش ،آشنایی و آگاهیبخشی به
دانشآموزان درخصوص اهميت موضوع و پيامدهای اقتصاد مقاومتی در ورزش ،تشویق و هدایت
دانشآموزان به برتری فرهنگ بومی و خودباوری از سرمایههای داخلی ،بهکارگيری معلمان ورزش
باتجربه ،توانمند و عالقهمند به معلمی و تقویت و احيای ارزشهای یک معلم ورزش خوب ،برگزاری
مسابقات و برنامههای ورزشی در سطح کالسی و المپياد ورزشی درونمدرسهای ،ترسيم افق اقتصادی
آیندة کشور برای دانشآموزان برای باالبردن روحية غرور ملی و آموزش ساخت کاردستی با وسایل
دورریختنی و مستهلک ورزشی به دانشآموزان ،ازجمله راهکارهای شناساییشده درزمينة این مقولة
شيوة آموزشی بودند.
بهطورکلی ،باید اذعان کرد که هریک از دانشآموزان سفيران آگاهیبخشی و مبلغان اقتصاد مقاومتی
در آینده خواهند بود؛ ازاینرو ،هنری ( )1395معتقد است که نظام آموزشی کشور باید متناسب با
اقتصاد مقاومتی باشد و کودکان ،نوجوانان و جوانان کشور را متناسب با شرایط و نيازهای تاریخی آن
برهه تعليم دهد و تربيت کند .نسل جوان و نوجوان در شرایط کنونی باید با راهکارها و راهبردهای
اقتصاد مقاومتی آشنا شوند و اهداف اقتصاد مقاومتی و فرهنگسازی دراینراستا باید توسط همة
مجموعههای اداری و آموزشی بهویژه مدارس ،بهنحو شایسته و تأثيرگذاری تشریح و تبيين شوند؛
ازاینرو ،یکی دیگر از راهکارهای پيادهسازی اقتصاد مقاومتی در کشور میتواند گنجاندن آن در کتب
درسی مدارس باشد تا دانشآموزان از سنين پایه با اقتصاد مقاومتی آشنا شوند .در شرایط تحریم ایران
توسط کشورهای سلطهگر ،با مصرف و حمایت از توليد و کاالی داخلی ورزشی و غيرورزشی میتوانيم
هم به اقتصاد خانوادة خود و هم به توليد و اقتصاد کشور کمک کنيم و زمينههای اشتغال جوانان
جویای کار این سرزمين را فراهم کنيم و ایران سربلند ،مستقل و آبادی داشته باشيم .امام خمينی
(ره) و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) بارها فرمودهاند که دانشآموزان آیندهسازان نظام مقدس
جمهوریاسالمیایران هستند .این گفته بسيار پرمعنا است؛ زیرا ،بهراستی همين دانشآموزان هستند
که چند سال دیگر پس از تحصيالت خود وارد بازار کار و تالش و مدیریت کشور میشوند و آیندهسازان
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 اگر هر دانشآموز بکوشد نوع داخلی کاالی موردنياز خود را بخرد و خانواده.ایران اسالمی خواهند بود
 بیشک گام بسيار مهمی درراستای حمایت از توليد ملی،و دوستان خود را نيز به این امر تشویق کند
 دانشآموزان در سنگر تعليموتربيت و انتقال درست مفاهيم روشنگری و بصيرتافزایی.برداشته است
. بهعنوان شاهکليد موفقيت اقتصاد مقاومتی خواهند بود،به خانوادهها
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Abstract
One way of operating resistive economy is institutionalizing it from basis ages.
Thus, considering School sport and identifying the components of resistive
economy in this area is important. Due to the qualitative and exploratory nature
of the subject, qualitative research, Glaser (1992) approach of grounded theory
methods was used. Initially, preliminary list of effective indices was identified
from prior studies. Then semi-structured interviews (n= 26) conducted in elites
who were aware of the subject. The results showed that 54 indexes can be effective
in operating resistive economy in the in-School sports. Then in axial coding
process 17 concepts were classified. Finally, 7 categories through selective coding
was identified including reforming consumption patterns, class planning,
innovation and development, protection of domestic production, protect the
environment and natural resources, considering the school economy and teaching
method. Physical education policy makers can use identified signs, concepts and
categories in future planning to operate resistive economy in sport timetable.
Keywords: Resistive Economy, Reforming Consumption Patterns, Class
Planning, Support Domestic Production, Innovation and Development
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