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 1195، 1 ةم، شمارههفد، سال 65؛ مطالعات ملي ةفصلنام

 
 
 

 اقتصاد مقاومتیهای  بررسی برنامه درسی ملی ایران در ارتباط با مؤلفه
 نظران از دیدگاه صاحب

 
E-mail: mohammad_33564@yahoo.com        پور محمد رحمان * 
E-mial: farahmandreza16@gmail.com       پور عصمت حسن ** 
E-mail: Arnasr@edu.ui.ac.ir     احمدرضا نصراصفهاني *** 

 
 12/7/8131: پذيرشتاريخ         81/81/8131تاريخ دريافت: 

 
 چكيده

اين پژوهش با  ها ب بسي ار بسه داس  ي ار درار اياسات  ي اي  ا   با           
ه ي اقتص   دق ودتر از  ي گ ه ص ح نظسات اهج م گسفت. اين دط لاس   دؤلفس

دشتمل بس  و بخش بو .  ي بخش اول دض دين اقتص   دق ودتر و اصول 
و د اا هر بسه دااس  ي اار  مسااويي ا اامدر ايااسات دط ل ااس و  ي ق لاا     

بن ي ش .  پس بس دنظوي  نجش ديزات اي     اصول  ه ي آت   تس دؤلفس
هفس از افاسا    01بسه دس  ي ر درر دو و  ب  اقتص   دق ودتر، ب  و د  هر 
صاويت   صويت ه فمن  دص ح س بس عمل آدا .  اؤا ت باس    هظس بس ص ح 

هفس دتخصص قساي  3هيمس   خت يي فتس   وين ش  و يواير آت دوي   أيي  
بن ي دوي   حريل قساي گسفت. هت يج حك يت از  ه  ب  يوش دقولس گسفت. ي فتس

ها ير باساي  حقاض دضا دين       اشت كس بسه دس  ي ر درر  اياي   لتآت 
ب ش . بسه دس  ي ر پيشانس  ي هياز  ي ق لا  اها اب،      اقتص   دق ودتر در

 ه ي ايزشي بر ايائس گس ي . ه ي آدوزشر و يوش دحتوا، يوش
 

 .اقتص   دق ودتر، بسه دس  ي ر درر، ايسات :ها واژه كليد

                                                        
دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه اصفهان، مدرس دانشگاه پيام نور مريوان و سروآباد و دانشگاه  *

 نويسنده مسئولآزاد مريوان، 

 عضو هيئت علمی دانشگاه پيام نور کرمانريزی آموزشی و  کارشناسی ارشد برنامه **

 تربيتی دانشگاه اصفهاناستاد و عضو هيئت علمی گروه علوم  ***
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 هقدمم
امروزه با ظهور مسايلی چون: پيدداي  نسدد ديجيتدالی، افدزاي  و ت ييدر انت دارات از       

هدا، اهميتدی ويديه يافتده و ايد        های آموزشی، شكاف قابليت و انت ارات و آرمدان  ن ام
هدای انسدانی بده سدرمايه،      ضرورت را ايجاد کرده است که بايدد بدرای تيدديد دارايدی    

يی در انديشه و باور شهروندان ايجداد نمدود کده    ها ای اصولی نمود و دگرگونی مداخله
ن ام . (111: 1191طاليی و قپانچی،  )شاههای آموزشی است  بيشتر اي  وظيفه برعهده ن ام
تر عمدد کندد، بده     تر و و اساسی انجام دادن اي  رسالت عميقتعليم و تربيت هرقدر در 

تر خواهد  طلوب جامعه موفقتر و ساخت  افراد م همان اندازه در دستيابی به اهداف عالی
. به اي  ترتيب، شهروندانی تربيت خواهند شد که ضم  احساس (16: 1191)ملكی، بود 

ها را شناسايی  های ناموجه از سوی دولت دليستگی به ميه  و سرزمي  خود، اقتدارطليی
)برخدورداری،  کنندد   کنند و در صورت لدزوم در برابدر آن عمدق مقاومدت مدی      و نقد می

هدا در   ها و سياسدت دولدت   . يكی از اي  اقتدارطليی(11: 1131آبادی،  جمشيديان و لطف
ای برای  عنوان حربه های اقتصادی است که از آن به ها، فشارها و تحريم برابر ساير دولت

کنند. کشور ما نيز بده دليدد    ضربه زدن و وابسته نگهداشت  کشورها به خود استفاده می
های فكری، طييعی و اقتصادی همواره با چني  مواجهه نابرابر  رفيتها و ظ داشت  قابليت
 ای روبرو بوده و هست. و خصمانه

بررسی زياد الزم نيست تا متوجه شدويم کده در دوران جندح تحميلدی نيدز چندي        
 مشكلی وجود داشته است. وضعيت شاخص اقتصادی در سال پايدانی جندح تحميلدی   

هدای   تري  ميزان خود در تمدام سدال   ا به بحرانیه دهد که اي  شاخص نشان می (1161)
وضعيت نامطلوب اقتصادی ناشی از فقدان الگوی اقتصاد مقداومتی  و جنح رسيده بود 

سدازی الگدوی اقتصداد مقداومتی      بوده است؛ اما امروزه خوشيختانه زمينه تدوي  و پياده
بزرگ درون کشدور   برای کشوری مانند ايران با داشت  منابع فراوان، جمعيت زياد، بازار

کندد کده    ای نسيتاً خوب فراهم است. تحوالت جهانی نيز اقتضا مدی  هایِ منطقه و ارتياط
بخد  جهدان اسدقم الگدويی موفدق و مسدتقد از        عنوان الهام جمهوری اسقمی ايران به

مديريت اقتصادی را بده نمداي  بگددارد و وضدعيت مطلدوب اقتصدادی را در انددازة        
. بندابراي  خدود   (1و  6: 1191)سديف،  م خدود ايجداد کندد    شئونات و عزت نفد  مدرد  

پددردازی و ابتكددار و نددوآوری و الگوسددازی در  جمهددوری اسددقمی مكلددف بدده ن ريدده
. (15: 1191نسدب،   زاده جهرمی، سجاديه و سدميعی  )ترابهای جديد اقتصادی است  عرصه
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ندان و های رسيدن به چني  غايتی، پرورش و آمدوزش شدهرو   يكی از ابتكارات و روش
های  وييه اقتصادی است که بتوانند با داشت  قابليت های گوناگون به متخصصان در حوزه

الزم، رسيدن به اي  مهم را جامه عمد بپوشدانند. دولدت و ن دام آموزشدی بده واسدطه       
های درسدی و گنجانددن    های اقتصاد مقاومتی در برنامه نوآوری و تأکيد خاص به مؤلفه

تواندد نقد     های آموزشی هماهنح و همخوان، خود می و روش آنها در اهداف، محتوا،
روی، پديوه  حاضدر، ضدم      ای در اي  راستا بازی کند. از ايد   بسيار مهم و برجسته

وييه از ديدگاه رهير مع م انققب اسقمی، بده   ها و ابعاد اقتصاد مقاومتی به تحليد مؤلفه
درسدی ملدی بدا مضدامي  اقتصداد      بررسی ميزان رابطه و همپوشی ميانی و اصول برنامه 

پردازد. به عيارت ديگر، هدف پيوه  آن است تا مشخص سازد که ميدانی   مقاومتی می
تواند بده مضدامي  اقتصداد مقداومتی      و اصول برنامه درسی ملی موجود تا چه اندازه می
دهد. پيشنهاد برنامه درسی مناسب در  جامه عمد بپوشاند و چه مضامينی را پوش  نمی

 ی تحقق هر چه بيشتر مضامي  آن، از جمله اهداف ديگر اي  پيوه  است.راستا
 

 چارچوب مفهومی تحقيق
های گوناگونی را به خدود   المللی، مفاهيم و تعريف در سطح بي  اقتصاد مقاومتیمفهوم 

های مترادفی برای آن تعريف شده اسدت، بدرای ملدال،     اختصاص داده است و اصطقح
برای اشاره به توان « فنريت اقتصادی»از اصطقحی به نام  (1113) بريگاگيلو و همكاران

زای مخدالف   های بدرون   سياست ساخته يک اقتصاد برای بهيود )يا انطياق با( آثار شوک
اقتصداد  »استفاده کرده است. اي  اصطقح با تعريفی که از آن شده، نزديكتري  مفهوم به 

 در ادبيات رايج کشور ماست.« مقاومتی
دارد که اصطقح فنريت اقتصادی به دو مفهدوم   بيان می (1111)اگيلو و استفان بريگ

کننده  های اقتصادی تخريب رود: اول، توانايی اقتصاد برای بهيود سريع از شوک کار می به
ها. توانايی ايستادن  خارجی؛ دوم، توانايی اقتصاد برای ايستادگی در برابر آثار اي  شوک

چني  اي   ها يا خنلی يا ناچيز باشد. هم می متصور است که شوکها هنگا در برابر شوک
هايی برخدوردار باشدد کده آثدار      نوع فنريت هنگامی که ممك  است اقتصاد از مكانيسم

شود. برای ملال، وجود بازاری  آورده می« جدب شوک»ها را کاه  دهد، با عنوان  شوک
طورکلی،  . به(5)ص ها عمد کند وکعنوان ابزاری برای جدب ش تواند به پدير، می انعطاف

)رز، شدود   فنريت اقتصادی به توان يک سيستم برای بهيود از شدوکی پايددار گفتده مدی    



 0331، 0  ل هف هم، شم ية 

 6 

. به ن ر نگارنده، اقتصاد مقاومتی عيارت است از: توان يک کشور برای مقابله بدا  (1113
ود فشارهای اقتصادی تحميد شده از سوی کشورها ديگر و يا مقابله با شرايط بده وجد  

المللی که رشد اقتصادی را با مشكد مواجه ساخته است. چني  توانی  آمده در سطح بي 
پدديری   های دروندی باشدد و ضدم  کداه  آسديب      ها و قابليت بايد با تأکيد بر ظرفيت

اقتصاد، رشد اقتصادی موجود همچنان محفوظ بماند و ادامه يابد. اي  مفهوم با آنچه در 
عندوان رياضدت    ای ايتاليا، از آن به ا، يونان، پرتقال و تا اندازهبرخی کشورها مانند اسپاني

شود تفاوت زيادی دارد. در مفهوم اخير کشورهای مدکور سياست  اقتصادی نام برده می
اندد تدا از ايد  طريدق بتوانندد       ها را در پي  گرفته کمتر مصرف کردن و افزاي  ماليات

يی را بازپرداخت کنند. در اي  شرايط بده  های اروپا های کقن اخد شده از کميسيون وام
شدت تحت فشار قرار گرفته و نخواهند توانست برای مدت طوالنی دوام بياورندد. امدا   
اقتصاد مقاومتی در کشور ما و طيق آنچه مقام مع م رهيری بر آن تأکيد دارندد، معندای   

دن به من ور شود. اقتصاد مقاومتی، به معنای درست مصرف کر ديگری از آن استنياط می
های داخلی د و نه خارجی د و با اتكا  رفاه اجتماعی است که از طريق تكيه بر توانمندی

تدوان بده آن    های بسيار مهمی که می يابد. يكی از زمينه های اسقمی، تحقق می به ارزش
اتكا کرد، برنامه درسی ملدی جمهدوری اسدقمی ايدران اسدت. برنامده درسدی همدواره         

. (119: 1191پدور و نصدر،    )رحمدان رود  ر ن ام آموزشی بده شدمار مدی   تري  عنصر ه مهم
ريزی درسی که غاليا با طراحی برنامه درسدی و طراحدی دروس متدرادف گرفتده      برنامه
شود، عيارت است از مطالعه و تدوي  اهداف، محتوا، اجدرا و ارزشديابی يدک ن دام      می

ی شامد سازماندهی يک سلسله ريزی درس . برنامه(31: 1114)ريچاردز و اشميت، آموزشی
های ياددهی و يادگيری با هدف ايجاد ت ييرات مطلدوب در رفتدار يادگيرندده و     فعاليت

 لدا هنگام بحث در مورد .(16: 1191)يارمحمديان، ارزشيابی ميزان تحقق اي  ت ييرات است
زشی های اجرايی و ارزشيابی نتايج آمو ريزی اهداف، محتوا، روش برنامه درسی به طرح

. اي  امر در واقع به عناصر برنامه درسی مربوط است (111: 1111)جانسون، اشاره داريم 
 ن ران اي  حوزه به چال  کشيده شده است. که در طول تاريخ برنامه درسی توسط صاحب

هایِ يدادگيری،    ها و مقاصد، تجربه عناصر برنامه درسی را شامد: هدف (1949)تايلر 
های يدادگيری   آن را شامد هدف، محتوا، فعاليت (1916)ی. زاي  سازماندهی و ارزشياب

آن را دربرگيرنددة   (1935)های ارزشيابی را از اجدزای برنامده درسدی، و آيزندر      و روش
های يادگيری، سازماندهی محتدوا، روش اراهده و پاسدخ و     هدف، محتوی، انواع فرصت
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عناصر چهارگانه تايلر را بده هفدت عنصدر: نيازهدا،      (1961)داند. هيلداتابا  ارزشيابی می
هدف، محتوا، سازماندهی محتوا، تجدارب يدادگيری، سدازماندهی تجدارب يدادگيری و      

عناصر تشكيد دهنده برنامده   (1991). کقي  (69: 1133)حسينی، ارزشيابی گسترش داد 
های  ابع، فعاليتد يادگيری، مواد و من درسی را شامد اهداف، محتوا، راهيردهای ياددهی

)فتحی داند  بندی فراگيران، زمان و فضا می های ارزشيابی، گروه يادگيری فراگيران، روش
تري  ديدگاه در اي  زمينه، سند برنامه درسی يا يدک برنامده    . رايج(161: 1139واجارگاه، 

ها، محتدوا، روش و   درسی خاص را دربردارنده تصميم در خصوص چهار عنصر هدف
. در سطح آموزش و پدرورش، تددوي    (41: 1139)مهرمحمدی، کند  قلمداد میارزشيابی 

تري  سند حوزه  توان مورد توجه قرار داد. مهم را می (1134-1139)« برنامه درسی ملی»
انددرکاران آن، قدانون اساسدی برنامده درسدی       برنامه درسدی کشدور و بده تعييدر دسدت     

، بده  (1133) وييه در نگاشدت سدوم آن   در اي  برنامه درسی، به (49: 1191)مهرمحمدی، 
 .(69: 1139پور و صابری،  )موسیای کشور توجه خاصی شده است  نيازهای توسعه

 
 الت پژوهشی چارچوب تحليل سؤا

های پيوهشی و برجسته ساخت  نحوه و ميزان  در اي  بخ ، به من ور تحليد بهتر سؤال
پوشی برنامه درسی ملی با مضامي  اقتصاد مقاومتی، مضامي  و نشدانگرهای   رابطه و هم

 بندی و اراهه شود تا چارچوب تحليد مشخص شود. هايی دسته هر دو سند در قالب جدول
بار از جانب رهير مع م انققب مطرح شد، دارای چهار ايده اقتصاد مقاومتی که اول 

 توان در قالب جدول زير خقصه کرد: ها و مضامي  آنها را می مؤلفه مهم است. اي  مؤلفه
 

 های اقتصاد مقاومتي و مضامین آنها : مؤلفه8جدول شمارۀ 

 ها مؤلفه
مفهوم اقتصاد 

 مقاومتی

های  كارویژه

اقتصاد 

 مقاومتی

اقتصاد  شرایط و الزامات

 مقاومتی

های  ظرفيت

موجود برای 

 اقتصاد مقاومتی

 مضامین

حفظ روند رو 
به رشد 

اقتصادی حتي 
در شرايط فشار 
ـ کاهش 
پذيری  آسیب

اقتصاد ـ 

ايجاد مقاومت 
اقتصادی در 
برابر فشارها ـ 
تضمین رشد 
اقتصادی در 
شرايط جنگ 
اقتصادی دشمن 

های دولتي  استفاده از همه ظرفیت
و مردمي ـ مردمي کردن اقتصاد ـ 
تحول در شرايط اقتصاد از طريق 

ـ  11اجرای سیاست های اصل 
توانمندسازی بخش خصوصي ـ 
کاهش وابستگي به نفت ـ 
جايگزيني درآمدهای نفتي با 

وجود امکانات و 
ثروت داخلي ـ 
مردم خوب ـ منابع 
مالي موجود ـ 

منابع انساني موجود 
و ملت جوان ـ 
عدم بدهکاری 
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ديدگي و  آسیب
اختالل کمتر در 
مقابل ترفندهای 
 دشمنان

ـ ممانعت از 
ايجاد اخالل در 
رفاه عمومي ـ 
جلوگیری از 
بیکاری عوامل 
تولید و ايجاد 
شرايط اشتغال 
کامل ـ حل 
مشکالت مردم ـ 
دلگرمي مردم به 
 نظام اسالمي

غیرنفتي ـ بنیانگذاری کارهای 
اقتصادی بر مبنای دانش ـ حمايت 
از تولید ملي ـ فعال کردن 

چک و واحدهای تولیدی کو
متوسط ـ تعادل در مصرف و 
مديريت مصرف ـ مبارزه با مفاسد 
اقتصادی ـ مديريت درست منابع 
ارزی ـ مديريت مصرف و 

سازی برای جلوگیری از  فرهنگ
اسراف ـ استفاده حداکثری از 
زمان و منابع و امکانات ـ حرکت 
براساس برنامه و پرهیز از 

الساعه ـ صیانت  های خلق تصمیم
 همبستگياز وحدت و 

جهاني ـ محوريت 
تفکر ديني و 

گیری ديني و  جهت
اسالمي در حرکت 
کشور ـ وجود 
مسئوالن معتقد به 
مباني اسالم و 
انقالب ـ امید به 
توفیق الهي برای 

یشرفت دستیابي به پ
محسوس و عدالت 

 چشم گیر

  
دهد که تحقق اقتصاد مقداومتی مسدتلزم سده مؤلفده مهدم       اطقعات جدول نشان می

سدازد، درک مفهدوم اقتصداد     کارگيری اي  سه مؤلفه را قري  موفقيت مدی  است. آنچه به
مقاومتی مطابق آنچه که مقام مع م رهيری فرمودند، است. مفهوم اقتصاد مقاومتی، هدم  

ها و هدم حفدر روندد روبده رشدد       ه کاه  آسيببه مقابله با فشارها اشاره دارد، هم ب
های اقتصادی، شدرايط و الزامدات اقتصداد مقداومتی و      اقتصادی. بر اي  اساس، کاروييه

های موجود برای اقتصاد مقاومتی، بايد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به معنا  ظرفيت
هدای   ديگدر، مؤلفده  بنددی   کار گرفته و سازماندهی شوند. در دسته و مفهوم بيان شده، به
توان به دو مؤلفه مهم تقسيم کرد کده در راسدتای تحقدق اقتصداد      اقتصاد مقاومتی را می

 نشان داده شده است. 1مقاومتی نق  بسيار مهمی دارند. مضامي  اي  دو مولفه در جدول 
های  که تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو اتخاذ استراتيی دهد اطقعات جدول نشان می

هدای اقتصدادی    ه مشارکت همه اقشار و همكاری دولت و ملت و بنگداه خاصی است ک
پدير است کده   هايی امكان طليد. اي  امر با فراهم بودن زيرساخت کوچک و بزرگ را می

هدای   د اجتماعی و توليد ملی قابد بررسدی اسدت. اسدتراتيی    در ابعاد فرهنگی، سياسی
ير کشدورها، بده دنيدال تدرويج و     هدای سدا   ها و سياست  اقتصادی ضم  مقابله با تحريم

گسترش توليد ملی با اتكاء به نيروها و امكانات بومی است. در اي  راستا لزوم توسدعه  
ريدزی جهدادی، شدايان توجده ويديه        کارآفرينی و اقتصاد دان  بنيان بدا داشدت  برنامده   

انی رس سازی و اطقع های اقتصاد مقاومتی نيز با فرهنح اندرکاران است. زيرساخت دست
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اندرکاران و مردم، در  شفاف، و با ترويج و استحكام معنويت و ايمان در بي  همه دست
 کند. راستای رفع موانع و ايجاد شرايط الزم و مساعد، عمد می

 
 ها و مضامین اقتصاد مقاومتي : مؤلفه1جدول شمارۀ 

 مضامين ها مؤلفه

ی
تژ

را
ست

ا
 

ی
اد

ص
اقت

ی 
ها

 

جنگ 
نامتقارن 
 اقتصادی

 های دشمن کتیکاها، ابزارها و ت سیاست رصد و پايش

 پدافندهای دشمن

 پدافند در مقابل دشمن

 تأمین نظری و عملي بازوی اقتصاد مقاومتي

 اقتصاد کارآفريني

حمايت از 
کار و 
سرمايه 
 ايراني

 حفظ ارزش نیروی کار

 نگاه صحیح به کار و کارگر و کارآفرين

 پرورش نیروی جهادی

 سیاست استغنای داخلي

 آفريني حمايت از سرمايه و ثروت

سازی  مردمي
 اقتصاد

 نقش آفريني بخش خصوصي

 الزام همکاری دوجانبه مردم و مسئوالن

 رساني و نقد وضعیت موجود اقتصاد ملي اطالع

ارتقاء تولید 
 ملي

 پردازی متناسب مفهوم
 تولید

 ارزش افزوده

 ارتقاء تولید مليراهبردهای 

 مديريت مصرف و جلوگیری از اسراف

جهاد 
 اقتصادی

 پردازی جهاد و روحیه جهادی مفهوم

 ريزی جهاد اقتصادی برنامه

 ارکان حرکت جهادی

 توزيع عادالنه، هوشمندانه و هدفمند منابع و ثروت

 قطع وابستگي به نفت

 نگاه بلند مدت به صادرات و مديريت واردات

 اقتصاد دانش بنیان اقتدارآفرين

ت
خ

سا
یر

ز
 

ی 
ها

ی
مت

او
مق

د 
صا

اقت
 

زيرساخت 
 فرهنگي

 های نیروی جهادی در فرهنگ عمومي  سازی ويژگي فرهنگ

 ای های اقتصادی توسط نهادهای فرهنگي ـ رسانه سازی و گفتمان پیرامون اولويت آگاه

 رساني شفافیت و عدالت در اطالع

 سازی مصرف فرهنگ

 استحکام معنويت و روح ايمان و تدين در جامعه
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زيرساخت 
سیاسي ـ 
 اجتماعي

هـای کـالن    اعتماد مسئوالن به جوانان و بسترسازی برای ورود آنان به عرصه
 کار و پیشرفت

 حفظ اتحاد و انسجام ملي

 ای دوری کشور و افکار عمومي از مسائل حاشیه

زيرساخت 
تحقق تولید 
 ملي

 موانع تحقق تولید مليرفع 

 مبارزه با مفاسد اقتصادی

 گذاری حمايتي قانون

 سازی در حوزه تولید و مصرف داخلي فرهنگ

 ايجاد احساس امنیت
 

محوری و هويت ملی بنا نهاده  برنامه درسی ملی جمهوری اسقمی ايران بر پايه دي 
در پی ايجاد ت ييرات در همه ابعاد شده است. با محور قرار دادن نق  فراگيری و معلم، 

هاست. لددا در برنامده    وييه خانواده اندرکاران و به فراگيران با جلب مشارکت همه دست
درسی ملی کشور ما تأکيد خاصی بر مشارکت و تعامد جمعی در راستای يكپارچگی و 

رنامده  گيرد. اصول برنامه درسی ملی به همراه مضامي  آن کده از سدند ب   تطابق انجام می
  درسی ملی مستخرج شده در جدول زير آمده است:

 : اصول برنامه درسي ملي و مضامین آن1شمارۀ جدول 
 مضامين اصول

 های اسالم ناب محمدی)ص( اصول توحیدی ـ ارزش محوری دين

تقويت هويت 
 ملي

های انقالب  های اسالمي ـ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران ـ ارزش   تعمیق باورها و ارزش
 دوستي ـ وحدت و انسجام فرهنگي ـ استقالل ملي ـ همبستگي اسالمي اسالمي ـ میهن

اعتبار نقش 
 يادگیرنده

نفش فعال، داوطلبانه و آگاهانه فراگیر ـ تقويت و توسعه روحیه پرسشگری ـ پژوهشگری 
 ـ خالقیت و کارآفريني

اعتبار نقش 
 مرجعیت معلم

هـای اعتقـادی،    آموزان ـ ارتقاء صـالحیت   شسازی دان سازی محیط يادگیری ـ فعال  غني
 ای و تخصصي اخالقي، حرفه

اعتبار نقش 
 ای خانواده پايه

ها برای  تقويت بنیان خانواده ـ تحکیم مناسبات خانوادگي ـ صله رحم ـ کسب شايستگي
 مديريت خانواده ـ تعمیق آداب و سبک زندگي اسالمي ـ ايراني فراگیران

 جامعیت
ای، ملي و جهاني در  گوناگون فراگیران و جامعه در سطوح محلي، منطقه تأکید بر نیازهای
 های تعلیم و تربیت کلیه ساحت

توجه به 
 ها تفاوت

های ناشـي از محـیط زنـدگي )شـهری،      های مشترک ـ توجه به تفاوت   تأکید بر ويژگي
روستايي، عشايری، فرهنگي و جفرافیـايي(، جنسـیتي و فـردی فراگیـران )اسـتعدادها،      

 ها، نیازها و عاليق( ـ برخورداری از انعطاف  واناييت

 تعادل
های تعلیم و تربیت، هدف و  پرهیز از افراط و رعايت تناسب و توازن در توجه به ساحت

 های متفاوت در طراحي، تولید، اجرا و ارزشیابي گیری از روش محتوا ـ بهره
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يادگیری 
 العمر مادام

برای استمرار و معنادار شدن يادگیری و پیوستگي  های الزم ها و مهارت کسب شايستگي
 تجارب يادگیری در زندگي برای فراگیران

جلب مشارکت 
 و تعامل

ربط و  نفع، ذی های ديگر ذی ها و گروه مشارکت و تعامل مؤثر معلمان، فراگیران، خانواده
 ها صالح در طراحي، تولید، اجرا و ارزشیابي برنامه ذی

يکپارچگي و 
 فراگیری

طراحي و تدوين برنامه درسي يکپارچه برای همه فراگیران )عادی، دارای نیازهای ويژه و 
 پذيری و تطابق با نیازها و استعدادهای خاص استعدادهای درخشان( ـ رعايت انعطاف

 
بندی  چني  ميانی زيادی دارد که در قالب چند دسته کلی طيقه برنامه درسی ملی هم

شدناختی،   شدناختی، معرفدت   شدناختی، انسدان   ميدانی هسدتی  شده است. اي  ميانی شامد 
تدري    باشد که در اي  قسمت به مهدم  شناختی می شناختی، دينی، اجتماعی و روان ارزش

 شود: مضامي  آنها اشاره می
 

 : مباني برنامه درسي ملي جمهوری اسالمي ايران و مضامین آنها1جدول شمارۀ 
 مضامين مبانی

 شناسي هستي

و غايت هستي است ـ هستي واقعیت دارد ـ نظام آفرينش از شعور،  خداوند مبدأ
قانونمندی، هدفمندی و هماهنگي برخوردار است ـ جهان طبیعت در حال شدن و 

 شود. دگرگوني و حرکت مداوم است ـ نظام آفرينش به طبیعت خالصه نمي

 شناختي انسان

روح او مربـوط   حقیقت انسان، روح اوست و کمال و جاودانگي آدمي به کمال
ها در آفرينش از کرامت الهي و شأن يکسان برخوردارند ـ انسـان    است ـ انسان 

موجودی صاحب اختیار در سرنوشت خويش است ـ وجود انسان همواره در حال 
شدن، حرکت و دگرگوني است ـ انساني موجودی دارای اسـتعدادهای متنـوع و    

تأثیرپذير و تأثیرگـذار بـر آن    قابل رشد مداوم است ـ انسان موجودی اجتماعي، 
است ـ انسان در برابر خداوند و ديگران مسئولیت دارد ـ انسان موجودی اسـت    

های نامتناهي رشـديابندگي ـ موانـع     پذير و برخوردار از ظرفیت يادگیرنده، تربیت
 اصلي حرکت متعالي انسان عبارتند از: نفس اماره، دنیاطلبي و شیطان

 شناختي معرفت

ر شناخت هستي و درک موقعیت خود و ديگـران در آن توانـايي دارد ـ    انسان د
منابع شناخت متعدد است و شامل وحي، عقل، قلب و تجربه )جامعـه، تـاريخ و   
طبیعت( است ـ انسان هم در مقام نظر و هم عمل، توانايي تعقل دارد ـ شناخت    

هـا   و قـدرت آدمي به موانعي ازقبیل هوای نفس و خودباختگي در برابر بزرگـان  
 همراه است.

ش
رز
ا

 
تي
اخ
شن

 

های مرتبط  ارزش

 با خود

عمل مبتني بر ايمان و تفکر ـ فعالیت و تـالش و پرهیـز از بیکـاری ـ پرهیـز از       
خواهي ـ حفظ عزت نفس و کرامت انساني ـ رعايت توازن بـین     اسراف و زياده

 درآمد و هزينه و صبر در امور.

های مرتبط  ارزش

 با خانواده

احترام، احسان و مهرورزی به والدين و اعضای خانواده ـ مشورت و تجربـه از    
 تجارب بزرگتران ـ توجه به حقوق همسر و فرزندان.
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های مرتبط  ارزش

 با جامعه و کشور

ترجیح منافع جمعي بر فردی و منافع ملي بر منافع حزبي و گروهي ـ احتـرام بـه    
مسئوالنه و عدالت اجتماعي ـ همکـاری،   مداری ـ توجه به آزادی   قانون و قانون

تعاون و مشارکت اجتماعي ـ التزام عملي به نظام جهموری اسالمي ايران و تالش 
های انقالب اسالمي ـ ارتقاء جايگاه علمي، سیاسي، اقتصـادی و    در تحقق آرمان

 الملل. فرهنگي و معنوی ايران در عرصه بین

های مرتبط  ارزش

 با  جامعه جهاني

الملل ـ احترام  ها ـ مبارزه با استکبار جهاني و صهیونیزم بین احترام به حقوق انسان
های جهاني بر اساس عزت ملي  های معتبر جهاني ـ حضور فعال در عرصه به پیمان

و عدالت ـ تالش در جهت حل مشکالت جهاني از قبیل روابـط ظالمانـه، فقـر،     
 بیماری و تبعیض.

های مرتبط  ارزش

 طبیعتبا 

ها  رعايت موازين اخالقي در ارتباط با طبیعت ـ احساس مسئولیت در برابر پديده
ـ کمک به حفاظت و توسعه زيست بوم شهری، روستايي و محیط طبیعي ـ کشف 

 برداری عاقالنه و مسئوالنه از منابع و مواهب طبیعي. های طبیعت و بهره قابلیت

 شناختي جامعه

هـای تحـوالت اجتمـاعي ـ      توان انسان برای هدايت و دخل و تصرف در مؤلفه
مند هستي ـ ايجاد رابطه تعاملي با جامعه  همسويي و هماهنگي جامعه با نظام قانون

پـذير و اصـالح هنجارهـای     و استعالی فردی و اجتماعي ـ تربیت افرادی جامعه 
هـای متنـوع اجتمـاعي و    نامطلوب در جامعه ـ پاسخگويي برنامه درسي بـه نیاز  

های اجتماعي ـ پاسـداری از    های مختلف ـ پیشگیری از بازتولید نابرابری  فرهنگ
 در مقابله با هرگونه هجوم هويتي و فرهنگي. فراگیران

 
شود، برنامه درسی ملی به لحاظ ميانی، از غندای مطلدوبی    گونه که مشاهده می همان

اسقمی و دينی در آن ملحوظ شده است و هم ای که هم ميانی  برخوردار است. به گونه
های درسی را تعيدي    شناختی. اي  ميانی، رسالت و جهت برنامه ميانی اجتماعی و انسان

کنند و نق  مهمی در ارتقاء و تعالی همه جانيدة افدراد و کشدور دارد. اليتده برنامده       می
ری و هددای تربيدت و يددادگي  درسدی ملدی جهمددوری اسدقمی ايددران، بده لحدداظ حدوزه     

های مطلوبی برای پيشرفت و رشد دارد کده   های پايه، دارای مضامي  و داللت شايستگی
 نيايد مورد غفلت قرار گيرند.

 
 روش پژوهش

گيرد کده بدا اسدتفاده از دو     هایِ کيفی قرار می اي  پيوه  به لحاظ نوع در زمره تحقيق
گيرد. بر اي  اساس، ابتدا  روش تحليد محتوای اسنادی و انجام مصاحيه کيفی انجام می

منابع و اسناد باالدستی )برنامه درسی ملی و اسناد مرتيط با اقتصاد مقداومتی( مطالعده و   
هدايی   هدای اصدلی و نشدانگرهای آنهدا در قالدب جددول       مؤلفده  صدورت  مضامي  آن به

هدایِ    بندی شد. در نهايت، اطقعات به دست آمدده در قالدب سدؤال    بندی و مقوله دسته
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پيوهشی مدورد تحليدد قدرار گرفدت. چدارچوب تحليدد در بخد  اقتصداد مقداومتی،          
ی ملدی نيدز،   های حاصد از بيانات مقام مع م رهيری و در بخ  برنامه درس بندی دسته

های انجام گرفته در اي  پيوه  براساس  اصول و ميانی گنجانده شده در آن بود. تحليد
ميزان رابطه و همپوشی نشانگرهای اصول و ميانی برنامه درسی ملی با مضامي  اقتصداد  

ن در   نفدر صداحب   11صورت هدفمندد بدا    مقاومتی انجام گرفت. در بخ  بعدی نيز به
هدايی   به عمد آمد. مقک انتخاب اي  افراد، مطالعده و پديوه   حوزة موردن ر مصاحيه 

ها  بود که آنان در رابطه با برنامه درسی ملی و اقتصاد مقاومتی انجام داده بودند. مصاحيه
های حاصد  ساختار يافته که ترکييی از عمق و انسجام بود، انجام شد. داده صورت نيمه به

 ر قالب جدولی خقصه و اراهه شدند.صورت تفسيری تحليد و د از اي  بخ  به
 
 ها فتهای

شود. به من ور سهولت انجام  های حاصد از انجام پيوه  اراهه می در اي  بخ ، تحليد
 شود. های جداگانه تييي  می هایِ پيوهشی و در قالب جدول ها به تفكيک سؤال کار، تحليد

ها و مضامین اصول برنامه درسي ملي موجـود بـا مضـامین     کدام مؤلفه سؤال اول:
 اقتصاد مقاومتي رابطه و همپوشي دارند؟

 
 : ارتباط اصول برنامه درسي ملي با مضامین اقتصاد مقاومتي5شمارۀ جدول 

 اقتصاد مقاومتی اصول برنامه درسی

 مضامين مؤلفه مضامين اصل

 محوری دين
های  ارزش
 اسالمي

 زيرساخت فرهنگي
استحکام معنويت و روح ايمان و 

 تدين در جامعه

های موجود کشور برای  ظرفیت
 اقتصاد مقاومتي

 محوريت تفکر ديني و اسالمي

لي
ت م
وي
ت ه
وي
تق

 

وحدت و انسجام 
 فرهنگي

 دلگرمي مردم به نظام اسالمي های اقتصادی کارويژه

 انسجام ملي حفظ اتحاد و و های سیاسي ـ اجتماعي زيرساخت

های اقتصادی  استراتژی
 سازی اقتصاد( )مردمي

الزام همکاری دوجانبه مردم و 
 مسئوالن

 استقالل ملي

های اقتصادی )حمايت از  استراتژی
 کار و سرمايه ايراني(

 سیاست استغنای داخلي

 زيرساخت تحقق تولید ملي
فرهنگ سازی در حوزه تولید و 

 مصرف داخلي

 حمايت از تولید ملي الزامات اقتصاد مقاومتيشرايط و 
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همبستگي 
 اسالمي

 شرايط و الزامات اقتصاد مقاومتي

های دولتي  استفاده از همه ظرفیت
و مردمي ـ صیانت از وحدت و 

 همبستگي

ش 
 نق
ار
عتب
ا

ده
یرن
دگ
يا

 

نقش فعال، 
داوطلبانه و 
 آگاهانه

 زيرساخت سیاسي ـ اجتماعي

و اعتماد مسئوالن به جوانان 
بسترسازی برای ورود آنان به 

 های کار عرصه

ت
معی
جا

 

تأکید بر نیازهای 
فراگیران و جامعه 
در سطوح محلي، 

ای، ملي و  منطقه
جهاني در 

های تعلیم  ساحت
 و تربیت

 شرايط و الزامات اقتصاد مقاومتي
بنیانگذاری کارهای اقتصادی بر 

 مبنای دانش

 بنیاناقتصاد دانش  های اقتصادی استراتژی

 
دهد که اصول برنامه درسی ملی بدا بسدياری از مضدامي      اطقعات جدول نشان می

محوری، تقويت هويت ملی،  اقتصاد مقاومتی ارتياط دارد. برنامه درسی ملی در ابعاد دي 
ها و الزاماتی برای تحقق مضامي  اقتصاد  اعتيار نق  يادگيرنده و جامعيت، دارای داللت

عيارت ديگر، آنچه در برنامه درسی ملی در قالب اصول مدورد تأکيدد   مقاومتی است. به 
 های اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشد. تواند مضامي  و مؤلفه است، می

ها و مضامین مباني برنامه درسي ملـي موجـود بـا مضـامین      کدام مؤلفه سؤال دوم:
 اقتصاد مقاومتي رابطه و همپوشي دارند؟

 
 مباني برنامه درسي ملي با مضامین اقتصاد مقاومتي: ارتباط 2جدول شمارۀ 

 اقتصاد مقاومتی مبانی برنامه درسی

 مضامين مؤلفه مضامين مؤلفه

 شناختي انسان

ها در آفرينش از  انسان
کرامت الهي و شأن يکسان 

 برخوردارند

های اقتصادی  استراتژی
)حمايت از کار و سرمايه 

 ايراني(

نگاه صحیح به کار و 
 کارآفرينکارگر و 

مسئول بودن انسان در 
 برابر خداوند و مردم

های موجود برای  ظرفیت
 اقتصاد مقاومتي

وجود مسئوالن معتقد به 
 مباني اسالم و انقالب

انساني موجودی تأثیرگذار 
 و اجتماعي

 زيرساخت فرهنگي

اعتماد مسئوالن به جوانان 
و بسترسازی برای ورود 

 های کار آنان به عرصه
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 شناختي معرفت

انسان در مقام نظر و عمل 
 توانايي تعقل دارد

 های اقتصادی استراتژی
مین نظری و عملي أت

 بازوی اقتصاد مقاومتي

شناخت آدم به 
خودباختگي در برابر 

ها همراه  بزرگان و قدرت
 است

 های اقتصادی کارويژه
ايجاد مقاومت اقتصادی در 

 مقابل دشمن

 پدافند در مقابل دشمن های اقتصادی استراتژی

ش
رز
ا

 
تي
اخ
شن

 

ش
رز
ا

 
ود
 خ
ای
ه

 

 عمل مبتني بر تفکر و ايمان
های موجود برای  ظرفیت

 اقتصاد مقاومتي

محوريت تفکر ديني در 
 حرکت کشور

 فعالیت و پرهیز از بیکاری

های اقتصاد  کارويژه
 مقاومتي

جلوگیری از بیکاری و 
 ايجاد اشتغال کامل

های اقتصاد  استراتژی
 مقاومتي

اقتصاد کارآفريني ـ حفظ 
 ارزش نیروی کار

 پرهیز از اسراف

 شرايط و الزامات اقتصادی

سازی برای  فرهنگ
جلوگیری از اسراف ـ 
استفاده حداکثر از زمان و 

 منابع

 های اقتصادی استراتژی
مديريت مصرف و 
 جلوگیری از اسراف

 حفظ عزت نفس و کرامت

های اقتصاد  کارويژه
 مقاومتي

ممانعت از ايجاد اخالل در 
رفاه عمومي ـ حل 
 مشکالت مردم

 های اقتصادی استراتژی
نگاه صحیح به کارگر و 

 کارآفرين

رعايت توازن بین درآمد و 
 هزينه

شرايط و الزامات اقتصاد 
 مقاومتي

تعادل در مصرف ـ مديريت 
 درست منابع ارزی

ش
رز
ا

 
ور
کش
و 
عه 
جام
ی 
ها

 

 ملي بر حزبيترجبح منافع 
زيرساخت تحقق تولید 

 ملي
 ايجاد احساس امنیت ملي

احترام به قانون و 
 مداری قانون

شرايط و الزامات اقتصاد 
مقاومتي و زيرساخت 
 تحقق تولید ملي

 مبارزه با مفاسد اقتصادی

توجه به آزادی مسئوالنه و 
 عدالت اجتماعي

 های اقتصادی استراتژی

توزيه عادالنه منابع و 
رساني و  ثرورت ـ اطالع

نقد وضعیت موجود 
 اقتصاد ملي
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همکاری، تعاون و 
 مشارکت اجنماعي

 زيرساخت فرهنگي

سازی و گفتمان  آگاه
های  پیرامون اولويت

اقتصادی توسط نهادهای 
 فرهنگي

شرايط و الزامات اقتصاد 
 مقاومتي

های  استفاده از همۀ ظرفیت
 مردمي و دولتي

های  ارزش
جامعه 
 جهاني

 مبارزه با استکبار جهاني

 های اقتصادی استراتژی
ها،  رصد و پايش سیاست

 های دشمن ابزارها و تکنینک

 های اقتصادی کارويژه
ايجاد مقاومت اقتصادی در 

 برابر فشارها

های  ارزش
 طبیعت

های طبیعت   کشف قابلیت
وری عاقالنه و  و بهره

 مسئوالنه از آن

 شرايط و الزامات اقتصاد
 مقاومتي

کاهش وابستگي به نفت ـ 
جايگزيني درآمدهای نفتي 

 با غیرنفتي

های موجود برای  ظرفیت
 اقتصاد مقاومتي

وجود منابع و ثروت 
 داخلي

 شناختي جامعه
پیشگیری از بازتولید 

 های اجتماعي نارابری
 های اقتصادی استراتژی

توزيع عادالنه و هدفمند 
 منابع و ثروت

 
مؤيد آن است که برنامه درسی ملی جهموری اسقمی ايران در بعد اطقعات جدول 

ها و الزامداتی بدرای تحقدق مضدامي  اقتصداد مقداومتی دارد. براسداس         ميانی نيز داللت
توان گفت که برنامه درسی ملدی، هدم بدرای مقابلده بدا فشدارهای        اطقعات جدول می

و لدزوم عددالت در توزيدع     هدا  خارجی دارای رهنمود است و هم بر مقابله با ندابرابری 
امكانات و ثروت در داخد کشور، تأکيد دارد. اي  برنامه درسی، عمد تدومم بدا تفكدر و    

کند و ضم  اهميت دادن بده مشدارکت و تعداون در     ايمان را جايز و بيكاری را منع می
 دهد. امور، استفاده درست از منابع و مواهب الهی را پيشنهاد می

مه درسي پیشنهادی برای تحقق مضامین اقتصـاد مقـاومتي   مضامین برنا سؤال سوم:
 چیست؟

های انجام گرفته با  در اي  قسمت براساس نتايج اطقعات به دست آمده از مصاحيه
توان يک برنامه درسی مطلوب و خاص برای تحقق مضدامي  اقتصداد    ن ران می صاحب

از اهدداف، محتدوا،    مقاومتی پيشنهاد داد. اي  نوع برنامده درسدی مشدتمد بدر آن دسدته     
های آموزشی و ارزشيابی اسدت کده تحقدق مضدامي  اقتصداد مقداومتی را قدري          روش

سازد. الزم به ذکر است، از آنجاکه برنامه درسدی ملدی جمهدوری اسدقمی      موفقيت می
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ايران برای مقاطع ابتدايی و متوسطه است، برنامه درسدی پيشدنهادی نيدز بدرای مقداطع      
ها و فصولی از دروس و واحدهای درسی آنها و  در قالب ميحثتواند  مدکور بوده و می

 عنوان واحدها و دروس مستقد اراهه شود. نه لزوماً به
 

 : برنامه درسي مطلوب پیشنهادی اقتصاد مقاومتي7جدول شمارۀ 
 برنامه درسی پيشنهادی

 محتوا اهداف
های  روش

 آموزشی

های  روش

 ارزشيابی

دستیابي به رتبه بـاالی  
اقتصــادی در منطقــه و 
جهـان ـ دســتیابي بــه   
حداکثر تولید داخلي و 

گیــری درســت و  بهــره
مطلــــوب از منــــابع 
خـدادادی و طبیعـي ـ    
ــادرات   ــزايش صـ افـ
ــاهش   ــي و کـ غیرنفتـ
واردات و وابستگي بـه  

 ساير کشورها

تأکید بر محتوای تخصصي و عمومي در راستای تأکید 
: دروس بر اقتصاد دانش بنیان و بومي. محتوای عمومي

گیری درست از منابع  و متون ديني با مضمون لزوم بهره
ـ جلوگیری از اسراف ـ اهمیت کار و منع بیکـاری ـ    
قناعت ـ عدالت و مبـارزه بـا زورگـويي و اسـتکبار،      

های زندگي، دروس مرتبط بـا   دروس مرتبط با مهارت
های تفکر انتقادی و  آموزش شهروندی ازجمله مهارت

 مر و سواد اطالعاتي.الع يادگیری مادام
آوری  محتــوای تخصصــي: اقتصــاد، کــارآفريني، فــن

 ريزی، مديريت، محیط زيست اطالعات، برنامه

ترکیبــــــي از 
هــــــای  روش

ــتقیم و  مســــ
غیرمســـــتقیم. 
روش سخنراني، 
بحــ ، گــردش 
علمي، اکتشاف 
ــده،  ــدايت ش ه

 کاوشگری

ترکیبـــــي از 
های عیني  روش

و ذهنـــــــي. 
هـــای  آزمـــون

ــون  ــي، آزم کتب
ــفاهي و  شــــ

ــخ، ب ازپاســــ
های فردی  پروژه

ــي،  و گروهـــ
هـــای  آزمـــون
 عملکردی

 
شود، برنامه درسی پيشنهادی در راستای تحقدق مضدامي     گونه که مقح ه می همان

اقتصاد مقاومتی در سطح آموزش و پرورش چهار مؤلفه مهم دارد. در بعد اهداف تأکيد 
المللی و کاه  وابسدتگی   بي اصلی بر دستيابی کشور به رتيه باالی اقتصادی در سطح 

به ساير کشورهاست. دستيابی به چني  هدفی، مسدتلزم محتدوای عمدومی و تخصصدی     
هايی مجهز کند که ضم  کسب اطقعات  است که فراگيران را با دان ، توان  و نگرش

وييه در شرايط بحرانی درک کنند و نق  خود و  الزم در حوزه اقتصاد، اهميت آن را به
های خصمانه دشم  درک کنند و برای تحقق اهداف اقتصادی  ر قيال سياستجامعه را د

انددرکاران   های اسقمی، تقش کنند. در اي  راسدتا وظيفده دسدت    خود با اتكاء به آموزه
کارگيری معلمان و مربيانی است  آموزش و پرورش نيز فراهم ساخت  امكانات الزم و به

هدای متندوع ارزشديابی از فراگيدران      روش های آموزشی و پيوهشی و که به انواع روش
 کار گيرند. آگاهی داشته باشند و در عمد به
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 گيری بحث و نتيجه
توان اظهار داشت کده اقتصداد    براساس آنچه در اي  نوشتار مورد تحليد قرار گرفت می

های کشورهای جهان است. جمهوری اسقمی ايران کده   مقاومتی همواره يكی از دغدغه
به دليد داشت  منابع انسانی، مالی و طييعی، از ديرباز مدورد طمدع کشدورهای غربدی و     

ای سخت و خصمانه قرار گرفته و لدزوم مقابلده   ه طلب بوده است، تحت تحريم منفعت
 ها و سطوح تيديد شده است. با آن به يک ضرورت همگانی )دولت و ملت( در کليه زمينه

عنوان اساس و زيربنای توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصدادی و   آموزش و پرورش به
م آموزشی توان آن را صنعت رشد دانست. ن ا شود و می ای قلمداد می سياسی هر جامعه
رو هر  گدارند. از اي  های گوناگون می های درسی تأثير مستقيمی بر زمينه از طريق برنامه

هدای درسدی ملدی بده من دور تأثيرگدداری مطلدوب در         کشوری به دنيال تدوي  برنامه
مخاطيان خود در راسدتای اهدداف ملدی و هدويتی هسدتند. اقتصداد مقداومتی يكدی از         

تواند در برنامه درسی ملی مورد تأکيد و  های آن می و مؤلفههايی است که مضامي   زمينه
ويديه در ابعداد اصدول و     توجه قرار گيرد. برنامه درسی ملی جهموری اسقمی ايران بده 

ها و اشاراتی برای تحقق مضامي  اقتصاد مقاومتی است کده در ايد     ميانی دارای داللت
 پيوه  مورد بررسی قرار گرفت.

بخ  اصول برنامه درسی ملدی، توجده بده ميدانی اسدقمی       طيق نتايج پيوه ، در
عنوان زيرساخت فرهنگی و ظرفيت موجود کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی،  به
گيدرد. در بخد  هويدت ملدی، بده       عنوان يک ضرورت اساسی مورد تأکيد قدرار مدی   به

است  وحدت و انسجام فرهنگی، هميستگی اسقمی، و استققل ملی توجه خاصی شده
های اقتصاد مقاومتی، شرايط و الزامدات اقتصداد مقداومتی،     که ارتياط نزديكی با کاروييه

های سياسی د اجتماعی و زيرساخت تحقق توليدد    های اقتصادی و زيرساخت استراتيی
ملی دارد. توجه به اي  عناصر در برنامه درسی ملی، به دلگرمی مردم به ن ام جهموری 

الزام همكاری دوجانيه ملت و دولت، اتحاد و انسدجام ملدی و   اسقمی، هميستگی ملی، 
شدود. اعتيدار    حمايت از توليد ملی که از مضامي  مهم اقتصاد مقاومتی است، منجر مدی 

بخشيدن به نق  يادگيرنده که در برنامه درسی ملی مورد توجه خداص اسدت، مقدمدة    
هدای اقتصدادی را    عرصده  سازی برای ورود آندان بده   اعتماد مسئولي  به جوانان و زمينه

هدای سياسدی د اجتمداعی تحقدق اقتصداد        سازد که خود ازجملدة زيرسداخت   فراهم می
های  مقاومتی است. در نهايت، لزوم داشت  جامعيت در برنامه درسی و توجه به ساحت
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های اقتصاد دان  بنياد است که اقتصاد را  اقتصادی تعليم و تربيت که يكی از استراتيی
 کند. لحاظ می برمينای دان 

نتايج اي  پيوه  نشان داد که در بعد ميانی نيز برنامه درسی ملی جمهوری اسقمی 
های روشنی برای تحقق مضامي  اقتصاد مقاومتی دارد. مضدامي    ايران اشارات و داللت

شددناختی و  شددناختی، ارزش شددناختی، معرفددت برنامدده درسددی در بخدد  ميددانی انسددان
هدای اقتصدادی، شدرايط و الزامدات      رتياط آنها با اسدتراتيی شناختی، حكايت از ا جامعه

های موجدود بدرای اقتصداد مقداومتی و      های اقتصادی، ظرفيت اقتصاد مقاومتی، کاروييه
دهد که  برنامده درسدی ملدی،     های اقتصاد مقاومتی دارد. اي  ارتياط نشان می زيرساخت

هدا و لدزوم    مقابله با نابرابریهم برای مقابله با فشارهای خارجی رهنمود دارد و هم بر 
کند. ايد  برنامده درسدی،      عدالت در توزيع امكانات و ثروت در داخد کشور، تأکيد می

عمد تومم با تفكر و ايمان را جايز و بيكاری را منع و ضم  اهميت دادن به مشارکت و 
 کند. تعاون در امور، استفاده درست از منابع و مواهب الهی را پيشنهاد می

شدوندگان،   ي  پيوه ، برنامه درسی پيشنهاد شدده براسداس ن درات مصداحيه    در ا
کند  اهداف بلندمدت و استراتييک را برای کشور در راستای اقتصاد مقاومتی پيشنهاد می

هدای آموزشدی متندوع اسدت.      که دستيابی به آن مستلزم داشت  محتوای مناسب و روش
ومی و تخصصدی اسدت. در بعدد    محتوای برنامه درسدی پيشدنهادی دارای دو بعدد عمد    

هدای   های فرهنگی د اسدقمی و دروس مدرتيط بدا مهدارت      عمومی، بيشتر بر زيرساخت
شود؛ چراکه  های تفكر انتقادی و سواد اطقعاتی تأکيد می زندگی و شهروندی و مهارت

های پايه و عمومی و داشت  نگرش مطلوب به هر عملدی، در درجده اول    داشت  مهارت
رد که با اتكاء به دروس عمومی و با گراي  اسقمی، قابد انتقدال اسدت.   اهميت قرار دا

اگرچه سواد عمومی شرط الزم تحقق مضامي  اقتصاد مقاومتی است، امدا شدرط کدافی    
ای از داند  و تدوان     نيست و جوانان و فراگيران ن ام آموزشی بايسدتی بده مجموعده   

ن نقد  مدؤثر و مفيددی را در    هدای گونداگو   تخصصی مجهز باشند تا بتوانند در زمينده 
ويديه در   راستای تحقق مضامي  اقتصاد مقاومتی بازی کنندد. لددا دروس تخصصدی بده    

گيری از منابع طييعی، در برنامده درسدی پيشدنهادی     های اقتصاد، کارآفرينی و بهره حوزه
گنجانده شده است. اليته بايد گفت از آنجاکه برنامه درسی ملی جمهوری اسقمی ايران 

آموزش عمومی و اجياری )از ابتدايی تا پايان متوسطه( اختصاص دارد، و دروس بده  به 
تدوان دروس ذکدر شدده و يدا      بندی و تخصصدی نشدده اسدت، مدی     شيوه مدکور تقسيم
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موضوعات اصلی و مهم آن را در قالب دروس يا واحدهای درسدی کندونی مددارس و    
گيری از آن را  به طيعيت و بهرهبرنامه درسی ملی تلفيق کرد. برای ملال، دروس مربوط 

در درس علوم و دروس يا موضوعات مربوط به اقتصاد در دروس مطالعات اجتمداعی  
تلفيق نمود. اليته تداوم اي  نوع برنامه درسی در سطوح عالی و با تأکيد و عمق بيشدتر،  
يک ضرورت مهم است. در پايان بايد خاطر نشان ساخت، که اجرای برنامه درسدی بده   

گر در کليه سطوح ستادی و صدف اسدت.    مطلوب نيازمند مديريت قوی و تسهيد شكد
لدا فرموده رهير مع م انققب برای اقتصاد بر پايه فرهندح قدوی و غندی بدا مدديريت      

هدا و بدا    ها، نهادها، اقشار و گدروه  جهادی و عزم راسخ ملی با درگير ساخت  همه زمينه
يابد. چندي  رسدالتی در قالدب مفهدوم اقتصداد       های ناب اسقم، تحقق می اتكاء به آموزه

های فرهنگدی خدود را    يابد که طی آن استعداد خقق، ميراث و داشته فرهنگی تيلور می
گيريم تا از اي  طريق رشد اقتصادی را برانگيخته، پشتييانی و تقويت کنديم تدا    کار می به

هنگدی کشدور، برنامده    های فر در نهايت رفاه و سعادت جامعه فراهم آيد. يكی از داشته
تواند نيروی  درسی ملی است که با تقويت فراگيران در ابعاد دان ، توان  و نگرش، می

انسانی خقق و نوآور و در عي  حال آشنا به مساهد اقتصادی کشور و جهان تربيدت و  
های جديدی را شناسايی و مدديريت کندد و در بخد  عمدومی و      ها و موقعيت فرصت

هدای داخلدی،    ی به اقتصاد کشور بيخشد و با تكيده بدر توانمنددی   ا خصوصی، جان تازه
 هايی را  برای توفيق در بازار رقابت جهانی اراهه دهد. محصوالت، خدمات و شرکت
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