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  1397 بهار ،42 شماره ،دوازدهمسال 

  126 تا 107 صفحه

طراحی برنامه درسی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، با تمرکز به دو مؤلفه، 
  داخلی و اصالح الگوي مصرفهاي تکیه بر ظرفیت

ــامــه ریزي درســـیدکتري  انش آموختــهد /ابوالفضــــل یزدانی ـــالمی ،برن ـــگــاه آزاد اس واحــد  ،دانش

  anma@chmail.ir ، اصفهان، ایران)خوراسگان(اصفهان

شتی اراي ش /نرگس ک سالمیعلوم تربیتی  گروهیاردان شگاه آزاد ا صفهانواحد  ،دان سگان(ا صفهان، )خورا ، ا

  keshtiaray@gmail.com( نویسنده مسئول).  ایران

  emazir@yahoo.com/ استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان.  مصطفی عمادزاده

   چکیده
 توجهیبی از ناشی ایران و جهان در اقتصادي مسائل و مشکالتاز آنجا که 

و الگوي  بوده پرورش و آموزش هاي درسی دردر برنامه اقتصاد مقوله به

و راهکار مهم توسعه پایدار،  اقتصاد مقاومتی نیز به عنوان یک از استراتژي
ست. هدف  شده ا سط مقام معظم رهبري مطرح  سعه ایران تو در ادبیات تو

ــاد مقاومتی بر تمرکز این پژوهش ارائه طرح  برنامه ــی مبتنی بر اقتص درس
 باشد کهمصرف می هاي داخلی و اصالح الگويبه دو مؤلفه تکیه بر ظرفیت

 و مقاالت کلیه پژوهش حوزه. است شده انجام) سنتزپژوهی( کیفی روش با
ـــاد هايمولفه با مرتبط متون  اطالعات هايبانک از که مقاومتی بوده اقتص

یک علمی فت الکترون یا نه روش بر مبتنی و در ند گیرينمو خاب هدفم  انت
از روش ضــریب روایی با اســتفاده  اطالعات،  تحلیل و تجزیه روش شــدند.

ـــترســــازي در نظام )، مفاهیم و زیرمؤلفهCVRمحتوا( هایی که قابلیت بس
ــایی قرار گرفت.  ــناس ــی را دارند مورد ش ــالح الگوي آموزش دو مؤلفۀ اص

یت یه بر ظرف ـــرف و تک فهمص به عنوان مؤل یت هاي درونی  قابل که  هایی 
ستر شدند. که دب سایی  شنا ر نهایت  سازي در آموزش و پرورش را دارند 

 -با استفاده از طرحواره سه عنصري برنامه درسی گودلد (عنصر محتوایی
و عنصــر فنی  حرفه اي) مدل برنامه درســی  –عنصــر ســیاســی ،اجتماعی 

 .هاي اقتصـــاد مقاومتی براي آموزش و پرورش ارائه گردیدمبتنی بر مؤلفۀ
ه شــده جهت تحقق اهداف اقتصــاد مقاومتی، مدل ارائ در گرددمی پیشــنهاد

  پرورش مورد استفاده قرار گیرد. و براي برنامه درسی در آموزش
ــالح  واژه:کلید ــی، اص ــاد مقاومتی، برنامه درس آموزش و پرورش، اقتص

  الگوي مصرف، مؤلفه تکیه بر ظرفیت داخلی.
  03/02/1397 تأیید تاریخ   21/12/1396 دریافت تاریخ
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  مقدمه

 آموزش در اقتصاد مقوله به توجهیبی از ناشی ایران و جهان در اقتصادي مسائل و مشکالت

سامانی دالیل از یکی عنوان به تواندمی مهم این حداقل باشـدمی پرورش و صادي ناب  دنیا در اقت

شد صادي دارد  .با شد فرایند اقت  وآموزش و پرورش نقش مهمی در رفتار فردي و اجتماعی و ر

 دهد موجب افزایش تولید و بازدهی کار جوانانمی لهاي متعددي را به نیروي کار انتقاتوانایی

ـــود(عمادزادهمی ـــاز کار17: 1382ش ـــیل و یادگیري در طول ). از این جهت باید س هاي تحص

 در آموزشــی يهانظام ).  تجارب1386زندگی افراد برنامه ریزي گردد (عصــاریان نژاد و تائب،

 گرایشی و مهارتی و شناختی عناصر به پیشرفته کشورهاي که است مطلب این از نیز حاکی دنیا

 خود کشور پیشرفت و توسعه به همچنین و روزمره عملی زندگی هايعرصه در خود شهروندان

هاي ها و آموزهداشـــته اند و نیاز به تربیت اقتصـــادي و آموزش را الزم توجه کالن، عرصـــه در

شته پ سبت به گذ صادي در زندگی آتی فراگیران اهمیت کم نظیر ن ست. ریکاردو اقت یدا کرده ا

کند که افراد متخصص پیش از آن ) از اقتصاددانان معروف قرن هیجده اظهار می1773-1823(

توانند علم اقتصــاد که براي فرزندان خود پرسـتار اسـتخدام کنند از آنان در مورد این که آیا می

ــنجابی،را به کودکان تدریس کنند، می در حالی  ).1390ی ،، به نقل از پیغام1370پرســیدند (س

ـــیدي و همکاران، 1390انجام (پیغامی و تورانی ،هاي که با توجه به نتایج پژوهش ؛  1390؛ س

ـــان می189فخري، ـــاد در ایران نش ـــه دهه اخیر در حوزه آموزش اقتص دهد که این )  تجربه س

ست.  شده ا شکالتی جدي مواجه  صاد با م  بودن ملموس به رغم رویکرد در حوزه آموزش اقت

سئله صاد م سانها، زندگی در اقت شی يهانظام و مدارس در عمالً اما ان نه  مقوله این به ایران آموز

  قرار گرفته است.  بلکه مورد غفلت نیز نشده، توجه تنها

باید اذعان نمود که نظام فعلی آموزشی اقتصاد در ایران بخصوص در آموزش و پرورش اثر 

ویژه به برنامه درسی اقتصاد از طریق طراحی برنامه درسی بخشی الزم را نداشته است، لذا توجه 

). صاحب نظران و اندیشمندان 32: 1389باشد (مسیمی و همکاران ،می ضروري  مبتنی بر اقتصاد

دانند می ین عنصر تشکیل دهنده نظام تعلیم و تربیتترمهمحوزه تعلیم و تربیت، برنامه درسی را 

ــتی آراي، ــري ). طراحی بر18: 1386(کش ــی از یک س ــی، آرایش ــد که می فعالیتهانامه درس باش

ها را از راه ـــی درگیر کرده  و آن عات درس ـــو با موض یت هاي دانش آموزان را  هدا مختلف 

طراحی شــود تا اي . به عقیده گودلد، برنامه درســی باید به گونه), Kridel 199:2010 (کندمی

یت دانش آموزان را افزایش داده و  ـــئول ند حس مس نان بتوا ـــی آ جارب آموزش باعث بهبود ت

  ).42: 1392شود(یوسف زاده و همکاران، 
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نش کامل از ي اخیر توســط رهبر انقالب اســالمی، با  داهاســالرویکرد اقتصــاد مقاومتی در 

قاومتی حتی تمرکز دشمن بر مسائل اقتصادي و توسعه مردم ایران ارائه گردیده است. اقتصاد م

لعابدینی و اباشـــد (زینافزایش رفاه جامعه برنامه مناســـبی می در شـــرایط نرمال براي توســـعه و

ــتراتژي2014دهقانپور، ــعه  ). و به عنوان یک از اس ــعه پایدار، در ادبیات توس و راهکار مهم توس

. مقام ایران مطرح شــده اســت و تبیین آن بر عهدة حوزویان و دانشــگاهیان گذاشــته شــده اســت

«   ند:با دانشــجویان در خصــوص اقتصــاد مقاومتی فرموددر دیدار  1389معظم رهبري در ســال 

ها ط دشمنیاقتصاد مقاومتی، یعنی آن اقتصادي که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرای

صومت شدمی شدیدهاي و خ شکوفایی با شد و  رهبري  بیانات مقام معظم»(تواند تعیین کننده ر

شجویان، سازي از طریق آم). در تحقق چنین  16/5/91در دیدار دان صادي، فرهنگ  وزش و اقت

اومتی ي قواي کشور الزم و ضروري است، زیرا عملی کردن اقتصاد مقو همکاري همه پرورش

  ).137: 1392امري فقط اقتصادي نیست (دري نوگرانی و اصفهانی،

ــاد مقاومتی دیده نمی ــاديدر ادبیات جهانی، اقتص ــطالح فنریّت اقتص ــتر از اص ــود و بیش  10ش

) به از برعهده بر آمدن معنی کرده 2006( ده شــده اســت. فنریت اقتصــادي را بریگوگلیواســتفا

است؛ یعنی قادر بودن یک کشور به ایستادگی پس از شوکها، و در بیانی دیگر به عنوان ابزاري 

ـــوك ها(بریگوگلیو، ـــت. در مقاله5: 2011انعطاف پذیر، براي جذب ش اي )  تعریف کرده اس

)، فنریت اقتصــادي را به عنوان عامل مقابل آســیب پذیري اقتصــادي 2013دیگر، بریگوگلیو (

ستم براي بهبود از شوکی پایدار 2008داند. از نظر رز (می ) نیز فنریت اقتصادي به توان یک سی

شد. و همچنین رز (می ستم در مواقع بحران پذیري و تاب)، انعطاف2007با سی آوري را توانایی 

ــت. از تاب آوري در معناي مقاومت، به معناي حفاظت از  براي حفظ کارکرد تعریف کرده اس

  ).2004هاي طبیعی در بلند مدت نیز تعریف شده است(اوت،سرمایه

هاي ســیاســت وبا توجه به اینکه اقتصــاد مقاومتی به مثابه نظریه و الگوي نظري، چشــم انداز 

دارد تا  از این جهت ضرورتکالن برنامه توسعه را در آینده ایران اسالمی مشخص کرده است 

ــت یافتن به ــیرهاي دس ــاد مقاومتی تالش نمایند. یکی از مس این امر  همه در تحقق اهداف اقتص

  باشد.می هاي اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورشمهم، طراحی برنامه درسی مبتنی بر مولفه

صادي مقاومتی در مورخه  ستهاي اقت سیا سه تبیین  براي  20/12/92مقام معظم رهبري در جل

اقتصاد مقاومتی ده مؤلفه اساسی را عنوان نمودند و به تفصیل در مورد هریک از آنها توضیحات 

                                                      
10. economics resilience 
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ند از:  بارت که ع ند  ئه نمود ـــور و بهبود الزم را ارا ــــاد کش یایی در اقتص جاد تحرك و پو ای

هاي تکیه بر ظرفیت، توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدید، هاي کالن اقتصـــاديشـــاخص

ــتن، اخلید ــی مردم و امنیت تامین ، مردم محوري، رویکرد جهادي داش ــاس اقالم راهبردي و اس

ـــتگی به در، خودکفایی در اقالم راهبردي به ویژه غذا و دارو ـــالح ، نفت آمدکاهش وابس اص

  ، فساد ستیزي، دانش محوري(اقتصاد دانش بنیان).الگوي مصرف

ــتهاي ک ــیاس ــاد مقاومتی یکی از س ــتگاهاز آنجا که اقتص ــور و دغدغه هاي الن همه دس  کش

باشد و مغفول ماندن مباحث اقتصادي در آموزش و پرورش ایران می مسئولین و صاحب نظران

سی مبتنی  شت تا با هدف ارائه طرح برنامه در شده محققان را بر آن دا و مطالعه تحقیقات انجام 

ازد. شـــایان توجه اســـت که بر اقتصـــاد مقاومتی  براي آموزش و پرورش ایران به پژوهش بپرد

تحقیقات در مورد برنامه درسی براساس اقتصاد مقاومتی در حال گسترش است، ولی پرداختن 

ـــتر و کاربردي قات بیش ـــتلزم تحقی عاد آن مس یار تر میبه تمامی اب تا براي اجرا در اخت باشــــد 

هاي اســتفاده از مؤلفهدر این مطالعه، محققان با   اندرکاران آموزش و پرورش قرار گیرد.دســت

سیاست اقتصاد هاي مطرح شده توسط مقام معظم رهبري براي اقتصاد مقاومتی در جلسه تبیین 

صاد و مؤلفه  20/12/96مقاومتی در مورخه  ستر سازي آموزشی )اقت هاي تبیین شده (با قابلیت ب

شتی آرا و عمادزاده، سنتزپژوهی (یزدانی ،ک ستند تا  )  در 1395مقاومتی با روش کیفی  تالش ه

ـــناســـایی مفاهیم و زیر مؤلفه هاي داخلی و هاي تکیه بر ظرفیتهاي مرتبط با مؤلفهپس از ش

گیري از طرحواره ســه اصــالح الگوي مصــرف اقتصــاد مقاومتی و اعتباربخشــی آنها ، با بهره

ــرمحتوایی(جوهري)  ــري (عنص ــر فنی حرفه ،عنص ــی اجتماعی و عنص ــیاس ــر س  گودلد ايعنص

ــورت ،( ــی مبتنی بر مؤلفه281: 1388ش ــالح هاي تکیه بر ظرفیت) برنامه درس هاي داخلی و اص

بنابراین ســـواالت  الگوي مصـــرف اقتصـــاد مقاومتی براي آموزش و پرورش را طراحی نمایند.

  باشد.می اساسی تحقیق به شرح زیر

  هاي مرتبط با مؤلفه اصالح الگوي مصرف اقتصاد مقاومتی کدامند؟زیرمؤلفه – 1

  هاي داخلی اقتصاد مقاومتی کدامند؟هاي مرتبط با مؤلفه تکیه بر ظرفیتزیرمؤلفه - 2

هاي داخلی زیرمؤلفه و مفاهیم مرتبط با دو مؤلفه اصـالح الگوي مصـرف و تکیه بر ظرفیت – 3

  اقتصاد مقاومتی از اعتبار الزم برخوردار هستند؟.

فه، تکیه بر الگوي طراحی برنامه – 4 به دو مؤل با تمرکز  ـــی مبتنی بر اقتصــــاد مقاومتی،  درس

  هاي داخلی و اصالح الگوي مصرف چگونه است؟.ظرفیت
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  ) پیشینه پژوهش1

ــی پژوهش ــود که می هاي انجام یافته در حوزه اقتصــاد مقاومتی مالحظهبا توجه به بررس ش

اد مقاومتی  یا تطبیق ماهیت اقتصـــاد مقاومتی با ســـایر به تبیین مفهوم اقتصـــ ها اکثر پژوهش

درســی و هاي انجام  یافته در حوزه برنامهالگوهاي اقتصــادي پرداخته اند. و همچنین در پژوهش

درسی و فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتی نیز عمدتا به ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی در برنامه

با 1394ندي و همکاران، و فرز 1394آن( تحقیق تیرگر و آقالري، )، تطبیق اقتصــــاد مقاومتی 

) ، بررسی مبانی دینی اقتصاد مقاومتی ادیب و 1395پور و همکاران، برنامه درسی ملی( رحمان

ـــاد مقاومتی( 1395همکاران ،  ـــاد مقاومتی و تجزیه و تحلیل جایگاه اقتص )و موانع تحقق اقتص

جا ، 1396رنجبر، عه زاده و محمودي ر مام جم ــــت و برخی از 1394؛ ا ــــده اس ته ش ) پرداخ

درسی اشاره داشته ي هاکتابهاي انجام یافته نیز به بی توجهی موضوعات اقتصادي در پژوهش

اند و بر اهمیت طرح مسایل اقتصادي در آموزش و پروش و مغفول ماندن موضوع اقتصاد تاکید 

). شایان ذکر است، 1389؛ فخري، 1390؛ سیدي و همکاران،1390داشته اند( پیغامی و تورانی،

هاي اقتصاد مقاومتی تحقیقی با توجه به این که  درمورد ارائه الگوي برنامه درسی مبتنی بر مؤلفه

انجام نشــده اســت فلذا در راســتاي عملیاتی نمودن رویکرد اقتصــاد مقاومتی در نظام آموزشــی 

ــور و توجه ویژه به هریک از مؤلفه ــاد مقاومتی در برنامهکش ــی و کمک به هاي اقتص هاي درس

سازي آن، این پژوهش انجام شده است. در ادامه، تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع گفتمان

  گردد.می در قسمت زیر ارائه

ـــی مبانی دینی الگوي  مطلوب برنامه 1395ادیب و همکاران ( ) در تحقیقی با عنوان بررس

 آن نشانهاي اجی انجام داده اند که یافتهاستنت –درسی تربیت اقتصاد مقاومتی، با روش تحلیلی 

دهد مبانی برنامه درسی تربیت اقتصادي مبتنی بر اقتصاد مقاومتی شامل : لزوم دوري از سلطه می

ـــتقالل  ـــرورت اس یابی به حیاط طیبه، اعتقاد به علم و حکمت الهی در ض ـــت پذیري براي دس

ـــتقامت بر آن و عمل به مق ـــادي، عزت مندي، ایمان و اس ـــاي آن در مبارزه با اولیاي اقتص تض

  باشد. می طاغوت و سلطه گران

با عنوان موانع تحقق اقتصــاد مقاومتی در جمهوري اســالمی ایران اي ) در مقاله1396رنجبر(

به این نتیجه رســید اســت که نبود ثبات اقتصــادي کالن، کســري بودجه در نرخ تولید ناخالص 

ـــاد دانش بنیان، ناکارآمدي بازارداخلی، باال بودن نرخ تورم و بیکاري،  در ها عدم وجود اقتص

اقتصــاد خرد، گســتردگی و چیرگی دولت، نبود تجارت آزاد، عدم نظارت و مدیریت مناســب، 

  باشند.می توسعه پایین اجتماعی از جمله موانع تحقق اقتصاد مقاومتی

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir
WWW.SID.IR


  ...یبر اقتصاد مقاومت یمبتن یبرنامه درس یطراح  112

ـــی برنامه«) در تحقیقی با عنوان1395پور و همکاران(رحمان ـــی ملبررس ی در ارتباط با درس

ــاحبنظرانمؤلفه ــاد مقاومتی از دیدگاه ص ــنادي و » هاي اقتص که با روش کیفی تحلیل محتوا اس

دهد که برنامه درسی ملی داللت مصاحبه با صاحبنظران انجام شده است نتایج تحقیق نشان می

  باشد.هایی براي تحقق مضامین اقتصاد مقاومتی می

طراحی برنامه درسی «) در رساله دکتري با موضوع 1395یزدانی، کشتی آراي و عماد زاده(

ـــتفاده از روش کیفی »اقتصـــاد مقاومتی براي آموزش و پرورش ایرانهاي مبتنی بر مؤلفه با اس

دهگانه مطرح شده از سوي مقام معظم رهبري پرداخته هاي سنتزپژوهی به بررسی و تبیین مؤلفه

که قابلیت بستر سازي در نظام آموزشی را دارند  اند که در نتیجه بخش اول تحقیق، مؤلفه هایی

صالحهاي تبیین نموده اند. مؤلفه سنتزپژوهی عبارتند از : ا شده به روش  صرف،  الگوي تبیین  م

 اقالم امنیت ستیزي، تامین ، فساد)بنیان دانش اقتصاد(محوري داخلی، دانشهاي ظرفیت بر تکیه

  محوري. راهبردي، مردم اقالم در خودکفایی و مردم اساسی و راهبردي

ضرورت دارد، بیش 1394تحقیق تیرگر و آقالري( شان تاکید کرده اند که  ) در تحقیق خود

  از پیش نسبت به فرهنگ سازي، آموزش و معرفی مصادیق اقتصاد مقاومتی همت گذاشته شود.

ـــالمی «) در تحقیقی با عنوان 1394فرزندي و همکاران( اقتصـــاد مقاومتی در جمهوري اس

ـــان دادند که از جمله چالش» ها ها و راهبردان: چالشایر ـــاد مقاومتی نش ها و موانع تحقق اقتص

، هاي زیرساختینظام مالیاتی، ضعف عبارتند از: فقدان اصالح الگوي مصرف بهینه، ناکارآمدي

، و از جمله راهبردهاي ارائه شــده مایت نکردن از حقوق مصــرف کنندگانواردات بی رویه، ح

ـــرف، قناعت، ترجیح کاالي داخلی بر کاالدر این پ هاي خارجی مدیریت ژوهش مدیریت مص

  .باشندمی واردات و توسعه صادرات را

عه زاده و محمودي رجا ( مام جم گاه 1394ا جای یل  با عنوان تجزیه و تحل له خود  قا ) در م

با  1404اقتصــاد مقاومتی در تحقق گفتمان الگوي اســالمی و ایرانی پیشــرفت و چشــم انداز افق 

ــیفی ــاد  -روش توص ــاد مقاومتی با الهام گیري از اقتص ــیده اند که اقتص تحلیلی به این نتیجه رس

سالمی با بهره گیري از ظرفیت و توانایی ضمن نقد جرایانات حاکم بر جهان فعلی؛ هاي ا افراد، 

ــفافیت قوي درون ــرع، ش زا و به بعد عدالت و مالکیت بر مبناي ویژگی هایی چون تطابق بازار ش

برونزا، حاکمیت اخالق اســـالمی، هدایت و نظارت توأم دولت و ملت، بهبود وضـــع معیشـــت، 

  عدالت محوري و تولید ثروت بر مبناي شرعی و بومی در دستور کار قرار داده است.

ـــاد در برنامه تعلیم و تربیت «) تحت عنوان 1390پیغامی و تورانی( ـــی اقتص نقش برنامه درس

یا، ا ـــمی و عمومی دن ـــی مغفولرس که در آن بر » رائه یک برنامه عمل براي یک برنامه درس
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ضرورت ارائه یک برنامه عمل و معرفی برنامه درسی مغفول مانده اقتصاد در برنامه درسی ملی 

  براي سیاستگزاران و برنامه ریزان تعلیم و تربیت تاکید شده است

و مفاهیم اقتصـادي در ها امبررسـی پی«) تحقیقی با عنوان 1390سـیدي و همکاران در سـال( 

ـــی دوره ابتداییي هاکتاب ، با روش تحلیل محتوا انجام داده اند که نتایج این پژوهش » درس

  مختلف حاکم نبوده است.هاي اقتصادي در پایههاي دهد نظم خاص در ارائه پیامنشان می

دهد ان مینش» سنجش دانش اقتصادي دانش آموزان«) با عنوان 1389نتایج پژوهش فخري (

ند. در واقع   74که  ـــت به روز برخوردار نیس یه  پا درصــــد دانش آموزان از دانش اقتصــــادي 

ـــجویان متفکر خالق و نقاد  ـــت دانش آموزان و دانش ـــته اس رویکردهاي ترجمه محور ، نتوانس

  تربیت کند.

  ) چارچوب مفهومی تحقیق2

  ) اقتصاد مقاومتی2-1

اقتصادي حاکم در  -کشور، تحت شرایط سیاسیدر راستاي تسریع در نیل به اهداف کالن 

ــور به دنبال تحریم ــههاي داخل و خارج کش ــور، طی جلس ــران غربی علیه کش ــترده س با اي گس

ـــور در تاریخ  تحت عنوان اقتصــــاد اي واژه 16/6/1389جمعی از کار آفرینان و نخبگان کش

شور و خنثی کردن  شرایط   رفاهی ک سالمی  براي بهبود  سوي رهبر معظم انقالب ا مقاومتی از 

  اقتصادي ایران مطرح گردید.  -تهدیدات مخالفان نظام در ساختار کالن سیاسی

افراد ضمن نقد جرایانات هاي کوشد با بهره گیري از تمام ظرفیت و تواناییمی این رویکرد

بر جهان فعلی که بصــورت افراط و تفریط، مســئله اصــالت فرد و جامعه در دو قالب نظام  حاکم

صی و فقدان حقیقتی به نام اجتماع، آزادي صو هاي سرمایه داري که تاکید جدي بر مالکیت خ

ـــادي را توجه کند(امام جمعه زاده و محمودي، ـــاد مقاومتی ؛  91: 1394مطلق اقتص ). در اقتص

انســانی اســت و ســود بیشــتر توجیه اي اي اهداف واالتري مانند داشــتن جامعهاقتصــاد ابزاري بر

کننده هر اقدام و عملی نیست، و اقتصاد مقاومتی ، یک اقتصاد انسان محور است (بهرامی کمیل 

  )105:  1396و همکاران،

ست که بر گرفته  صادي ا صاد مقاومتی یک نوع الگوي اقت در بیانات مقام معظم رهبري، اقت

ي اسالمی و انقالبی است و ویژگی بارز آن توانمندي اقتصاد کشور مقابله هاارزشفرهنگ، از 

هاي دشــمن و تبدیل آن به فرصــتی براي پیشــرفت بیشــتر اســت. مقام معظم رهبري در با تهدید

ست سیا سه تبیین  صاد مقاومتی در مورخه هاي جل صاد مقاومتی ده مؤلفه   20/12/96اقت براي اقت

ایجاد تحرك و پویایی  هاي دهگانه اقتصـــاد مقاومتی عبارتند از:نمودند که مؤلفه مهم را مطرح
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شاخص شور و بهبود  صاد ک صاديدر اقت ، توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدید، هاي کالن اقت

شتن، هاي داخلیتکیه بر ظرفیت اقالم راهبردي امنیت تامین ، مردم محوري، رویکرد جهادي دا

سی مردم و  سا ستگی به در، خودکفایی در اقالم راهبردي به ویژه غذا و داروو ا  آمدکاهش واب

   ، فساد ستیزي، دانش محوري(اقتصاد دانش بنیان).اصالح الگوي مصرف، نفت

ــین( یزدانی و همکاران، ــی تحقیقات پیش ــایی )، براي1395با بررس ــناس هاي دهگانه مؤلفه ش

صاد مقاومتی سازي به نیاز که اقت ستر شی ب  نظرات از ، دلفی روش گیري ازارند،  با بهرهد آموز

ابزار مورد استفاده در این قسمت پرسشنامه  بوده و روش تجزیه . است شده استفاده  متخصصان

ــبی روایی محتوایی ــریب نس ــیمی و تحلیل، ض ــد. نتایج بررس  ) در زیر ارائه1در جدول (ها باش

  گردد.می

  هاي دهگانه اقتصاد مقاومتی از نظر متخصصانمؤلفه ) ضریب نسبی روایی محتوایی،1جدول (

  37/0<مالك  CVR  اقتصاد مقاومتیهاي مؤلفه

 * 0.68  اصالح الگوي مصرف

 * 0,68  داخلیهاي تکیه بر ظرفیت

 * 0,6  دانش محوري(اقتصاد دانش بنیان)

  * 0,52  فساد ستیزي

م اقالاقالم راهبردي و اساسی مردم و خودکفایی در امنیت تامین 

  راهبردي
0,52  * 

 * 0,44  مردم محوري

 - 0,36  توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدید

 - 0,21  کاهش وابستگی به درامد نفت

 کالنهاي ایجاد تحرك و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخص

  اقتصادي
0,2 - 

 - 0,04  در حوزه اقتصاديرویکرد جهادي داشتن 

ـــی اعتبار  25) پس از اخذ نظر 1با توجه به جدول ( ـــاد جهت بررس ـــص حوزه اقتص متخص

صمیممحتوایی از  ستفاده گردید. با توجه به جدول ت سبی روایی محتوا ا ضریب  گیريضریب ن

نفر بودند مالك  25نسبی روایی محتوا و با در نظر گرفتن اینکه تعداد متخصصان در این مرحله 

ها در نظر گرفته شده است. در گیري در خصوص اعتبار محتواي مولفه درصد براي تصمیم 37

سیها، به ترتیب مؤلفه صالحنتیجه برر صرف، تکیه الگوي هاي  ا  داخلی، دانشهاي ظرفیت بر م

 و مردم اســـاســـی و راهبردي اقالم امنیت ســـتیزي، تامین ، فســـاد)بنیان دانش اقتصـــاد(محوري
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ـــمیم گیري قرار گرفتند. بنابر  محوري راهبردي، مردم اقالم در خودکفایی باالتر از مالك تص

(یزدانی،کشـــتی آراي و باشـــندمی این شـــش مولفه مورد نظر نیازمند بســـتر ســـازي آموزشـــی

  شود.می ) نمایش داده1) که در شکل (126: 1395عمادزاده،

  زششناسایی شده اقتصاد مقاومتی با قابلیت بستر سازي در نظام آموهاي ). مؤلفه1شکل(

ــاحب ــرف و با انجام تکنیک دلفی و نظر خواهی از ص ــالح الگوي مص نظران، دو مؤلفه اص

ـــی مورد  ـــازي آموزش ـــترس ـــترین میانگین بودند جهت بس تکیه بر ظرفیتهاي درونی داراي بیش

شناسایی قرار گرفته است که در این پژوهش با تمرکز بر این دو مؤلفه (اصالح الگوي مصرف 

  داخلی)، الگوي طراحی برنامه درسی ارائه خواهد شد.هاي و تکیه بر ظرفیت

  ) برنامه درسی 2-2

ـــتیاران او طرحواره1979گودلد ( ـــورت جامع )  و دس اي مفهومی تدوین کردند که به ص

ــی را تعریف ــمیم گیري در برنامه درس ــلی فرضمی تص ــر اص ــه عنص  کند. در این طرحواره س

ــی اجتماعی و می ــیاس ــوند: محتوایی(جوهري)، س ــر محتوایی با آنچه فرا فنی حرفهش اي. عناص

(اجتماعی،ســـازمانی،شـــخصـــی/تجربی و ها شـــود ســـر و کار دارند و با تمامی حیطهمی گرفته

 ایدئولوژیک) در ارتباط اند. گودلد گزینه ایدئولوژیک را به فهرســـت عناصـــر معمول اضـــافه

مامی انسانهاست، بنابراین و منافع بخشی از سرشت ت هاارزشسازد که می کند و خاطر نشانمی

اجتماعی شـامل گروهها و –در همه تصـمیمات برنامه ریزي درسـی حاضـرند. عناصـر سـیاســی 

سی تاثر صمیم گیري برنامه در ست که بر ت گذارند. گودلد این گروه کلی را تحت می افرادي ا

صر فنی می معرفی» نهاد تایید کننده«عبارت  مربوط و نیز  دانش و مهارتهاياي حرفه –کند. عنا
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شهاي حرفه صر تمامی حیطهاي دان صر به عنوان اجزاي مکمل عنا  شناختهها سودمندند. این عنا

ــورت ،می ــوند(ش ــکل(281: 1388ش ــاد 2). طبق ش ــی مبتنی بر اقتص ) جهت طراحی برنامه درس

  مقاومتی عناصر سازنده طرحواره مفهومی گودلد به عنوان مدل پیشینی مورد نظر قرار گرفت.

  ). طرحواره مفهومی برنامه درسی2ل(شک

  روش پژوهش-3

ـــی مبتنی بر مؤلفه هاي هاي تکیه بر ظرفیتاین پژوهش که با هدف  ارائه طرح برنامه درس

ستخراج  ست ابتدا جهت تبیین و ا صاد مقاومتی انجام شده ا صرف اقت صالح الگوي م داخلی و ا

هاي داخلی و اصالح الگوي بر ظرفیتهاي شناسایی شده (تکیه هریک از مؤلفههاي زیر مؤلفه

استفاده شد. در این روش  مصرف )اقتصاد مقاومتی از روش کیفی سنتز پژوهی یا روش تلفیقی

هاي منفرد حوزه اقتصــاد مقاومتی مورد مطالعه هاي موجود در مطالعات و گزارشدانش و یافته

سازماند سی مورد  سب با نیازهاي برنامه در سیر  قرارو در قالبی جدید متنا گیرند که می هی و تف

صمیم ستقیم در ت ستفاده م شده معموال براي ا ست این دانش باید با دانش تولید  گیري مناسب نی

ــب با نیاز ــل در قالبی متناس هاي در دیگر مطالعات مربوط پیوند یابد و کل مجموعه دانش حاص

در این پژوهش  مجموع  کنونی به دانش مورد ارزیابی،ســـازماندهی مجدد و تفســـیر قرار گیرد.

هاي اطالعات علمی الکترونیک  و جستجو در مقاله و سخنرانی مقام معظم رهبري، از بانک 48

ـــی داخلی و خارجی، با پایگاه هاي اطالعاتی مگیران، ایرانداك، و مجالت معتبر علمی پژوهش

صرف  و تکیه بر ظرفیت داخلی و درونی مورد بررسی  صالح الگوي م قرار گرفت کلید واژه  ا

ـــتخراج گردید . پس از تبیین هریک از مؤلفه 210و تعداد  ـــالح الگوي زیرمؤلفه  اس هاي اص

ــرف و تکیه بر ظرفیت ــده، در اختیار هاي درونی، در ادامه کار، زیر مؤلفهمص ــتخراج ش هاي اس

ــریب روایی 25 ــتخراج ض ــاد قرار گرفت و پس از اس ــان حوزه اقتص ــص ــاحبنظران و متخص ص
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