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 چکيده
بررسی وظایف و مسؤلیت های آموزش و پرورش در فرهنگ سازی »هدف از پژوهش حاضر 

تحلیلی  -باشد. روش پژوهش حاضر از نوع مروری و از گونه توصیفی می« اقتصاد مقاومتی

های لترین رساتشود. یکی از بزرگها پرداخته میبرداری به تفسیر دادهباشد و با ابزار فیشمی

آموزش و پرورش در این حوزه توجه به تربیت نسلی ست که در آینده بتواند با رویکرد اقتصاد 

ترین نقش آموزش و پرورش مقاومتی کشور را به سمت پیشرفت سوق دهد. بدین صورت مهم

 آموزان، اولیا و مربیان است. آموزش وسازی در میان دانشدر تحقق اقتصاد مقاومتی فرهنگ

جویی پرورش با ایجاد آمادگی ذهنی و روحی برای کارآفرینی، استفاده از تولیدات داخلی و صرفه

کند. تدوین کتب در امور مختلف زمینه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی در جامعه ایجاد می

ها بر مبنای اقتصاد مقاومتی زمینه را برای تحقق درسی و گنجاندن مفاهیم و مطالب در آن

 کند.آموزش و پرورش در این زمینه فراهم می اهداف

سازی، اقتصاد های آموزش و پرورش، فرهنگوظایف و مسؤولیت :يديکل واژگان 
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  4 محبوبه سليمانپورعمران،  3 افراسيابی رویا،  2 شهربانو فخرفاطمی،  1 شوکت عليدادیانی

 .، ایرانجنورددانشگاه آزاداسالمی واحد ب دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی، 1
 .، کارشناسی آموزش ابتدایی، بجنورد، ایران2مدیردبستان بهار 2
 .ایران مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاداسالمی واحد بجنورد، استادیار، 3
 .ایران آزاد اسالمی واحد بجنورد، استادیار، مدیریت آموزشی، دانشگاه 4 

 

 نام نویسنده مسئول:
 شوکت عليدادیانی

 

هاي آموزش و پرورش در نقش وظایف و مسؤليت

 سازي اقتصاد مقاومتیفرهنگ
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 مقدمه
 رویارویی زمینه اقتصاد زمان دیگر هر از بیش و است. امروز اقتصاد عرصه در اسالمی نظام حاضر حال اصلی مسأله مقاومتی اقتصاد

 بیست قرن آغازین هایدهه واقعیت الملل،بین عرصه در پنهان اقتصادی و پیدا کارهای تقسیم و گیرنفس است. رقابت گشته یکدیگر با هاکشور

توسط  آنچه به نسبت بومی و متفاوت اینسخه با است الزم دارد، سر در بزرگی سوداهای که اقتصاد ایران میان این دنیاست. در در یکم و

 اقتصادی پیشرفت موانع، بر عین غلبه در بتواند که برگزیند متناسب و متمایز راهی خود برای شود،می ارائه المللیبین اقتصادی زانپردانظریه

 قابلیت شکاف آموزشی، هایاز نظام انتظارات تغییر و افزایش دیجیتالی، نسل پیدایش چون مسایلی ظهور با امروزه .نماید تجربه نیز را روزافزونی

 اصولی ایسرمایه، مداخله به انسانی هایدارایی تبدیل برای باید که است کرده ایجاد را این ضرورت و یافته ویژه اهمیتی ها،آرمان و انتظارات و

 ی،قپانچ و طالبی )شاه است آموزشی هاینظام بر عهده وظیفه این که بیشتر نمود ایجاد شهروندان باور و اندیشه در هاییدگرگونی و نمود

1332.) 

برای  ایحربه عنوان به آن از که است اقتصادی هایتحریم و فشارها ها،دولت سایر در برابر هادولت سیاست و هااقتدارطلبی این از یکی

 قتصادیا و طبیعی فکری، هایظرفیت و هاقابلیت دلیل داشتن به نیز ما کنند. کشورمی استفاده خود به کشورها نگهداشت وابسته و زدن ضربه

چنین  نیز تحمیلی جنگ دوران در که شویم متوجه تا نیست الزم زیاد بررسی .هست و بوده روبرو ایخصمانه نابرابر و مواجهه چنین با همواره

 تری بحرانی به هاشاخص این که دهدمی ( نشان1331تحمیلی ) جنگ پایانی سال در اقتصادی شاخص است. وضعیت داشته وجود مشکلی

 امروزه اما است؛ مقاومتی بوده اقتصاد الگوی فقدان از ناشی اقتصادی نامطلوب وضعیت و بود رسیده های جنگسال تمام در دخو میزان

 درون بزرگ بازار زیاد، جمعیت فراوان، منابع داشت با ایران مانند کشوری مقاومتی برای اقتصاد الگوی سازیپیاده و تدوین زمینه خوشبختانه

 جهان بخشالهام عنوان به ایران اسالمی که جمهوری کندمی اقتضا نیز جهانی است. تحوالت فراهم خوب نسبتاً ایمنطقه ایهارتباط کشور و

 خود مردم نفس عزت و اندازه شئونات در را اقتصادی مطلوب وضعیت و بگذارد نمایش به را اقتصادی مدیریت از مستقل و موفق الگویی اسالم

 اقتصادی جدید هایدر عرصه الگوسازی و نوآوری و ابتکار و پردازینظریه به مکلف اسالمی جمهوری خود . بنابراین(1331کند )سیف،  ایجاد

 (.1332جهرمی و همکاران،  زاده )تراب است

 نعنوا هیچ به که مواجه است یا مفاهیمی مسائل با خود اقتصادی هایحوزه در اسالمی جمهوری امروزه است ( معتقد1331پیغامی )

 خود بنابراین، است؛ نداشته واقعی ازای و ما به مشابه بشری، تجارب و عمل در عرصۀ چه و درسی هایکتاب در و نظر عرصۀ در چه تاکنون

 استکبارستیزی علَم که کشوری است. هر اقتصادی جدید هایعرصه این الگوسازی در و پردازینظریه و ابتکار و نوآوری به مکلّف اسالمی انقالب

 است اقتصادی مقاومتی اقتصاد گفت باید حالاست. درعین« مقاومتی اقتصاد» مفاهیم  این از الگوهایی است. یکی چنین نیازمند کند، برپا را

 که است این حمایتی موضوع اقتصاد کند. درمی تفکیک حمایتی اقتصاد از را مقاومتی اقتصاد اساساً و کرده فرصت به تبدیل را تهدیدها  که

 تهدید برابر در وقتی که شودمی اندیشیده به نظامی مقاومتی اقتصاد در اما کند؛ حمایت باید قوی کشور برابر در خود صنایع از ضعیف کشور

 آن اصلی هدف که است اسالمی اقتصاد نظام از ایویژه حالت مقاومتی اقتصاد .کندمی جهش آن از باالتر حتی و کندمی رشد گیردمی قرار

 (. 1332 است )میرمعزی، کشور خودکفایی اقتصادی و قاللاست امنیت،

 عنصر ترینکلیدی سخت شرایط تحریم و عین در پیشرفت و  (1332مقاومتی،استقالل )سیدنورانی،  اقتصاد مؤلفۀ ترینسیدنورانی کلیدی

 مقاومتی اقتصاد است معتقد و داندمی صادیاقت ریاضت از متفاوت را مقاومتی اقتصاد (. قوامی1332 باشد )فیروزآبادی،می مقاومتی اقتصاد

 معتقد (.  علیزاده1331دارد )قوامی،  قرآنی ریشۀ مفهوم، این که است معتقد همچنین و گیردمی شکل داخلی تولید محور که بر است اقتصادی

 ناشی یا است داخلی اجتماعی تصادیاق هایاز تکانه ناشی یا خاص، وضع این که است خاصی وضعیت در اقتصاد مهندسی مقاومتی اقتصاد است

 عزت اجتماعی، عدالت :از اندعبارت که دارد اساسی رکن پنج مقاومتی که اقتصاد داردمی بیان همچنین خارجی. وی هایخصومت و هاتحریم از

اقتصادی  بزرگ هایقدرت منافع با المیاس جامعۀ منافع سوییناهم و فناوری و علم عرصۀ در اقتدار و آبادانی، استقالل و رشد اقتصادی، اقتدار و

 اقتصاد است داند. وی معتقدمی ایران علیه غرب اقتصادی هایتحریم را مقاومتی اقتصاد مسئلۀ طرح اصلی علت جعفری دانش (.1331)علیزاده، 

 کند )دانش مدیریت را کشور صادیاقت مشکل، امورات بدون و حفظ را کشور اقتصادی اداره تحریم، زمان در بتواند که است الگویی مقاومتی

 اقتصاد معتقد است و داندمی فشارها آن کنترل و تحریم و فشار هایحوزه شناسایی مکانیزم را مقاومتی اقتصاد نیا (. معصومی1331جعفری، 

 استفاده بر تأکید بلکه کند،نمی اپید ها کاهشحقوق ریاضتی، اقتصاد خالف بر مقاومتی اقتصاد دارد. در ماهوی تفاوت ریاضتی اقتصاد با مقاومتی

 ناظر بلکه نیست، صرف دفاعی بحث یک مقاومتی اقتصاد که کندمی تأکید نکته این بر نیز (. تاری1331 نیا، هاست )معصومیظرفیت تمام از

 هافرصت شناسایی .بگیرد رارق توجه مورد باید و است مطرح اقتصادی عمومی هایشاخص نیز مقاومتی اقتصاد است. در اقتصادی تقویت بنیۀ بر

 (.1331 است )تاری، مقاومتی اقتصاد اصلی رکن

 ساخت و تر عالی اهداف به دستیابی در اندازه به همان کند، عمل تر اساسی و تر عمیق رسالت این دادن انجام در هر قدر تربیت و تعلیم

 و میهن به بستگیدل احساس ضمن که شد خواهند تربیت شهروندانی ترتیب، این به (.1331خواهد بود )ملکی،  تر موفق جامعه مطلوب افراد
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کنند )برخورداری می مقاومت عمالً آن برابر در لزوم صورت در و کنندمی نقد شناسایی و را هادولت سوی از ناموجه هایاقتدارطلبی خود، سرزمین

 به و نوجوانان و سازی کودکانفرهنگ در که است کشور رسمی فرهنگی نهادهای ترینعمده از یکی پرورش، و (. آموزش1331و همکاران، 

 اقتصاد کلی هایسیاست کند. مرورمی ایفا نقش طور غیرمستقیم به هاخانواده سازیفرهنگ در و مستقیم طور به کشور آینده نسل عبارتی

 اهداف تحقق به نسبت نباید اقتصادی صرفاً گاهن با و فرهنگی تحول بدون و است آن، فرهنگی بر حاکم روح که دهدمی نشان نیز مقاومتی

 »، «جمعی و کار مشارکت روحیه «، » اسالمی مصرف الگوی و زندگی سبک «، »سازی  گفتمان «بر داشت. تاکید امید های مذکورسیاست

 و پرورش که است شده شارها هاآن به ها صریحاًسیاست این در که هستند مواردی جمله از» نوآوری و خالقیت «و» مهارت و کارآفرینی

 آموزش ذیل فرآیندهای و همه عناصر در امور این به ویژه توجه رو این گیرد. ازقرار می پرورش و آموزش وظایف محدوده در هاآن سازینهادینه

م که قتصادی را فراهم نماییتولید و توزیع و مصرف، سه مؤلفه اصلی اقتصاد است و اقتصاد مقاومتی بیانگر این است که ا .است ضروری پرورش و

خوش تغییر نشود. الزم است برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی دو ترین خلل و یا چالشی دستاین سه مؤلفه مقاوم و پایدار باشد و با کوچک

فضای عمومی  سازی است. از طرف دیگر فضاسازی و مهیاکردنحرکت مهم در جامعه  صورت گیرد که اولی مهارت افزایی و دیگری فرهنگ

تواند به آن ورود پیداکرده و نقش داشته باشد. کشور برای پرداختن به مقوله اقتصاد مقاومتی از نکات بسیار مهمی است که آموزش و پرورش می

نامرغوب و  ها رواج یافته که گاه حتی کاالیای مصرف آنآید، اکنون به گونهبرخالف روزگاری که مصرف کاالهای خارجی ضد ارزش به شما می

آموزان مخصوصاً در سنین ای که برخی از دانشآموزان سرایت کرده است به گونهکننده به دانشیا فاسد خارجی با  بهای گران از سوی مصرف

رند، داکم دچار فریب تبلیغات کاالهای خارجی شده و به سختی سعی دادند از آن چه که بر خالف قیمت باالیشان الزاماً مرغوبیت آن چنانی ن

آموزان برای حمایت از تولیدات ملی باید انجام دهند، این است که برای خرید کاالی مورد نیازشان در اولین مرحله استفاده کنند. کاری که دانش

ه حمایت نشان را نیز بسراغ کاالهای ایرانی رفته و سعی کنند برای رفع نیازشان از همین نوع کاالها استفاده کنند. به عالوه افراد خانواده یا دوستا

آموزان به همیار پلیس در چند سال اخیر، خود از تولیدات کشورمان که خیلی بهتر از تولیدات خارجی است، دعوت کنند. تجربه استفاده از دانش

بت به استفاده و توانند سخن اثرگذار در بین خانواده و سطح عمومی جامعه در جهت ایجاد رغگواه روشنی بر این موضوع است که آنان می

سازی های آموزش و پرورش در فرهنگدر مقاله حاضر به وظایف و مسؤولیت مطلب همین تبیین منظور مندی از تولید داخل داشته باشند. بهبهره

 شود.اقتصاد مقاومتی پرداخته می
 

 هدف اصلی پژوهش -1
 اومتیسازی اقتصاد مقهای آموزش و پرورش در فرهنگبررسی وظایف و مسؤولیت

 

 سؤال اصلی پژوهش -2
 سازی اقتصاد مقاومتی چیست؟های آموزش و پرورش در فرهنگوظایف و مسؤولیت

 

 روش پژوهش  -3
ر این شود. بها پرداخته میبرداری به تفسیر دادهباشد و با ابزار فیشتحلیلی می –روش پژوهش حاضر از نوع مروری و از گونه توصیفی 

 برداری شده است.ها فیشهای موجود، مورد مطالعه قرارگرفته و از آنها و پژوهشها، مقالهرک، اسناد، پایگاهها، مدااساس کلیه کتاب

 

 چارچوب مفهومی پژوهش -4
 برای مترادفی هایاصطالح و است داده حدود اختصاص به را گوناگونی هایتعریف و مفاهیم المللی،بین سطح در مقاومتی اقتصاد مفهوم

 اقتصاد یک ساخته سیاست  توان به اشاره برای »اقتصادی فنریت« نام ( از اصطالحی به2113) 1همکاران و بریگاگیلو است، شده تعریف آن

به  مفهوم تریننزدیک شده، آن از که تعریفی با اصطالح است. این کرده مخالف استفاده زای برون هایشوک آثار با(  انطباق )یا بهبود برای

  ماست. کشور رایج ادبیات در« یاقتصاد مقاومت»

 سریع بهبود برای اقتصاد توانایی رود. اول، می کار مفهوم به دو به اقتصادی فنریت اصطالح که داردمی ( بیان2111) 2استفان و بریگاگیلو

 هاشوک برابر ایستادن در واناییها. تشوک این آثار برابر در ایستادگی برای اقتصاد توانایی دوم، کننده خارجی؛تخریب اقتصادی هایشوک از

آثار  باشد که برخوردار هایی مکانیسم از اقتصاد است ممکن که هنگامی فنریت این نوع چنی باشد. هم ناچیز هاشوک که است متصور هنگامی

                                                           
1  -Briguglio et al 
2  -Briguglio & Stephen 
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 جذب برای ابزاری عنوان به تواندمی پذیر،انعطاف  بازاری وجود مثال، شود. برایمی آورده » شوک جذب « عنوان  با دهد، کاهش را هاشوک

 (.2113، 3رز(شود می گفته پایدار شوکی از بهبود برای سیستم یک توان به اقتصادی طور کلی، فنریت به کند. عمل هاشوک

 طشرای با مقابله یا و دیگر کشورها سوی از شدهتحمیل اقتصادی با فشارهای مقابله برای کشور یک از توان است عبارت مقاومتی اقتصاد

 درونی هایقابلیت و هاظرفیت بر تأکید با توانی باید است. چنین ساخته مواجه مشکل با را اقتصادی رشد که المللیبین سطح در وجود آمده به

 مانند کشورها در برخی آنچه با مفهوم یابد. ای ادامه و بماند محفوظ همچنان موجود اقتصادی رشد پذیری اقتصاد،آسیب کاهش ضمن و باشد

 مذکور کشورهای اخیر مفهوم دارد. در زیادی تفاوت شودمی بردهنام ریاضت اقتصادی عنوان به آن از ایتالیا، ایاندازه تا و پرتقال یونان، اسپانیا،

 را روپاییا های کمیسیون از اخذشده کالن هایبتوانند وام طریق این از تا اندگرفته پی در را هامالیات افزایش و کردن مصرف سیاست کمتر

 کشور در مقاومتی بیاورند؛ اما اقتصاد دوام طوالنی مدت برای توانست نخواهند و قرارگرفته فشار تحت به شدت شرایط این کنند. در بازپرداخت

 به کردن مصرف درست معنای به مقاومتی، شود. اقتصادمی استنباط آن از معنای دیگری دارند، تأکید آن بر رهبری معظم مقام آنچه طبق و ما

 از یابد. یکیمی تحقق اسالمی، هایارزش اتکا به با و - خارجی نه و - داخلی هایتوانمندی بر تکیه طریق از که است اجتماعی منظور رفاه

 (.1332نصر،  و پور است )رحمان ایران اسالمی جمهوری ملی درسی برنامه کرد، آن اتکا به توانمی که مهمی بسیار هایزمینه

 

 سازي اقتصاد مقاومتی آموزش و پرورش در پياده نقش -5

 نقش آموزش و پرورش و معلمان در ایجاد و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی  -5-1
ترین زمان برای اثرگذاری در ذهن و عملکرد افراد جامعه از سنین کودکی تا مقطع مهمی از نظام آموزشی کشور با در اختیار داشتن بیش

میلیون نفر از نسل آتی  13منبع مهمی برای تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی است. وزارت آموزش و پرورش با پوشش مستقیم رشد در دوره جوانی 

سازی درباره اقتصاد های مرجع کشور ظرفیت زیادی را برای فرهنگترین گروهمیلیون نفر فرهنگی به عنوان یکی از اصلی 1کشور و حضور 

 بخش کوچکی از این ظرفیت عظیم به اثبات رسیده است. « همیار پلیس»هایی همچون در طرحتر مقاومتی را دارد و پیش

های پس از مسئولین وزارت آموزش و پرورش نیز بر ضرورت توجه به این ظرفیت در وزارت خانه مطلوب خود واقف هستند و در سال

ی در هایسازی از طریق گنجاندن سرفصلی روندها و ساختارها  و فرهنگسازشدن موضوع اقتصاد مقاومتی به نقش این وزارتخانه در بهینهمطرح

 اند. کردهه تا تدوین منشور اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش  اشارهآموزان و معلمان و دانشجو معلمان و برگزاری دورهای درسی دانشکتاب

تر از عوامل اجرایی نیز در نهادی همچون مدرسه بسیار پررنگهای اعالمی ها و خط مشیاز سوی دیگر نقش معلمین در تحقق سیاست

های درسی، محتوای آموزشی های دیگر در موضوع اقتصاد مقاومتی است. فرهنگ اشاعه شده از طریق برنامه رسمی آشکار  یعنی کتابدر بخش

مه درسی برنا»بگذارد. عالوه بر برنامه درسی آشکار،  تواند بر مخاطبین خودی تأثیری نیست که مدرسه میشده همههای رسمی تعریفو فعالیت

آموزان گیری فرهنگی دانشتوجهی بر شکلآموزان( نیز تأثیر قابل)از جمله رفتار و سلوک معلمان و اولیای مدرسه و روابط بین دانش« پنهان

های در این رابطه بپذیرند، بیش از بخش رسمی و آشکار برنامه تر از برنامه درسی پنهانآموزان به ویژه در سنین پاییندارد. چه بسا اثری که دانش

 مدرسه باشد.

به عنوان مثال، تأکید منفی یا مثبت معلم ریاضی در کالس درس بر محصوالت تولید داخلی، لوازمی که خود اولیای تربیتی مورد استفاده 

گیری نوع نگاه نسل آتی به این مقوله مؤثر باشد و یا همان طور شکل تواند درها از جمله مواردی است که میدهند و سلوک شخصی آنقرار می

 آنچه که به صورت«. آموز باید در مدرسه بیاموزد که اسراف نکرده و در اقتصاد کشور موثر باشددانش»کند: که وزیر آموزش و پرورش اشاره می

توان بیان داشت به صورت خالصه در تحقق اقتصاد مقاومتی می خالصه در مورد نقش فرهنگی نظام آموزشی در کل و معلمین به صورت خاص

 شامل موارد زیر است:

ی یهنفس ملی، روحاعتماد به»ی گانهی زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی )بر اساس سه. طراحی )و ترویج( یک الگوی مشخص از شیوه1

 برای عموم مردم «( ی حرامجهادی، و پرهیز از لقمه

گی و سبک زند)»، از جمله در ساحت تربیت اقتصادی به ویژه در برنامه درسی پنهان و یادگیری غیررسمی «سازیگفتمان» . تاکید بر2

 «(  کارآفرینی و مهارت»و « خالقیت و نوآوری»، «روحیه مشارکت و کار جمعی»، «الگوی مصرف اسالمی

های هآموزان رشتنگ کارآفرینی، آموزش محیط کسب و کار در بین دانشسازی در مورد ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی )ترویج فره. فرهنگ3

 ای و نظری( فنی، حرفه
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 هاي انسانیهاي اقتصادي به سرمایهگذاري در آموزش و پرورش با نگاه تبدیل سرمایهسرمایه  -5-2
 های انسانی وهای اقتصادی به سرمایهیهگذاری در آموزش و پرورش به معنی پذیرفتن نقش فرهنگی این نهاد در تبدیل سرماسرمایه

گذاری بسترسازی جهت تحقق توسعه پایدار است. در واقع، نحوه تعامل دولت با آموزش و پرورش به عنوان بخشی از حاکمیت که نیازمند سرمایه

یم سانی( و همین طور اثرگذاری غیرمستقهای انهای متخصص و سرمایهبلندمدت با هدف اثرگذاری مستقیم در آینده اقتصاد )از طریق تربیت نیرو

ه کننده آینده سرمایه انسانی در کشور است. مسئلباشد تعییندر مسیر اقتصادی کشور )از طریق ایجاد و گسترش فرهنگ اقتصادی صحیح( می

صادی و انسانی با بهینه کردن های اقتگذاری وجود دارد عبارت است از جلوگیری از اتالف و هدر رفت سرمایهمهمی که در مسیر این سرمایه

 ساختار اداری و اقتصادی آموزش و پرورش.

ها بیان جویی در هزینههای ابالغی از سوی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی در اشاره به موضوع صرفهسیاست 13ماده  

 های موازیی دولت و حذف دستگاهسازی اندازهختارها، منطقیهای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساجویی در هزینهصرفه»دارد: می

نظیر بودن وزارت آموزش و پرورش بنا به ابعاد و حجم واحدهای تابعه، با در نظر گرفتن این ماده و توجه به بی«. های زایدو غیرضرور و هزینه

 14میلیون کارمند )حدود نیمی از کارمندان دولت( و ارتباط با  منابع انسانی و غیره در میان سایر نهادهای کشور که از بکار گیری حدود یک

نوان یک از ها به عجویی و بهینه کردن عملکردتوان به لزوم قرار گرفتن مسئله صرفهه راحتی میگیرد، بمیلیون نفر به طور مستقیم نشأت می

 خانه پی برد. های تحقق اقتصاد مقاومتی توسط این وزارتترین راهکاراصلی

 

جویی و بهينه کردن مصادیق عينی پيش روي آموزش و پرورش براي تحقق اقتصاد مقاومتی از مسير صرفه -6

 ها کردعمل
درصد از بودجه این وزارتخانه به  31ای آموزش و پرورش به عنوان نهاد تأثیرگذار فرهنگی و اختصاص بیش از های بودجه. محدودیت1

های توان با نگاه کارشناسی، طرححقوق و دستمزد کارکنانش در عمل بر کیفیت تعلیم و تربیت اثر منفی گذاشته است. در چنین فضایی می

 یی و اقتصادی در آموزش و پرورش را مورد توجه قرار داد. درآمدزا

های درسی، هوشمندسازی . برخی از اقدامات صورت گرفته در این وزارتخانه همچون تأمین مواد اولیه و تجهیزات مربوط به چاپ کتاب2

های اقتصاد مقاومتی است که به ضرورت ها از طریق واردات که در تناقض با بندهای مختلف سیاستمدارس و وسایل گرمایش برقی کالس

 پردازد.می« مصرف کاالهای داخلی و پرهیز از واردات غیر الزم کاالهای خارجی»

 

 ساز اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورشاقدامات عمومی و فرهنگ -7
 آموزان و فرهنگیاننشهای مختلف برای دا. بازگو کردن مضرات استفاده از کاالی خارجی برای اقتصاد جامعه به شیوه1

 آموزان و معلمانکنند توسط دانشجویی را نمی. برخورد اخالقی با عوامل و کسانی که رعایت صرفه2

 . بیان اهمیت استفاده از تولیدات داخلی در عدم وابستگی کشور به بیگانگان3

 آموزان برای کار و تولید در تعطیلی مدارس. ترغیب دانش4

ها هنگام روشن بودن بخاری و کولر، رسیدگی به وضع شیرهای آموزان نسبت به باز نبودن پنجرهمکاران و دانش. توصیه مستمر به ه5

 های اضافی در مواقع غیرضروریهای کم مصرف و خاموش کردن المپآب، استفاده از المپ

 . بیان اهداف استکبار از ترویج کاالهای تجمالتی و غیرضروری و متذکر ساختن افراد3

 هاآموزان و خانواده. طرح مسائلی مثل بیان آثار و تبعات داللی و احتکار برای دانش1

 . برگزاری مسابقه، همایش و فراخوان علمی در سطح مدارس و ادارات3

 ربطآموزان و معلمان و اعالم به مسئولین ذیگرایانه ادارات و نهادهای دولتی توسط دانش. احصاء عملکرد اسراف3

 جلسات تخصصی و میزگردهای علمی فرهنگی با موضوع حماسه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در سطح ادارات و مدارس . تشکیل11

 . آموزش استفاده درست از وسایل و امکانات اداری و دولتی11

 های آنانآموزان، همکاران فرهنگی و خانوادهزایی و تولیدی برای دانشهای آموزش اشتغال. برگزاری کالس12

 آموزان و اولیاء. ترویج فرهنگ کار، تالش و کوشش و کار کردن برای رضای خداوند متعال بین فرهنگیان، دانش13

 آموزان نسبت به استفاده بهتر از منابع مالی و خرید در حد نیاز. آگاه کردن دانش14

 هابرنامهها و فوقبه آن در مناسبت آموزان و اولیاجویی و توصیه و ترغیب و تشویق دانش. بیان فواید قناعت و صرفه15

 هاجویی، پرهیز از تجمل، ضرورت کار و تالش در سر کالس. بیان مطلب توسط معلمان در مورد صرفه13
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 افزار. تبلیغ کاالی ایرانی بر روی جلد کلیه کتب و درخواست از تولیدکنندگان برای تبلیغ بر روی دفاتر و نوشت11

 گریهای مدرسه مانند درس انشا، مقاله، وبالگ، کاریکاتور، روزنامه دیواری برای آشناسازی و مطالبهگیری از ظرفیت. بهره13

 آموزان، اولیا و همه مردمهای جدی به کار نگرفتن حماسه اقتصادی برای دانش. بیان آسیب13

 آموزان به منابع محدود نفت، گاز و موارد دیگر. آگاه کردن دانش21

 آموزان، فرهنگیان و اولیاای صحیح استفاده از منابع )آب، برق، گاز و ...( برای دانشه. آموزش روش21

 . معرفی تولیدات ملی و تولیدکنندگان برتر به جامعه مخاطب22

 فیلم، طنز و موارد دیگر در سطح مدارس با موضوع حماسه اقتصادی نامه،. تولید نمایش23

 های آیندههای قبل برای سالهای سالمام و کتابت. توصیه به استفاده از دفاتر نیمه24

 . استفاده بهینه از لباس فرم25

 آموزان، فرهنگیان و والدین. ترویج فرهنگ خودباوری در بین دانش23

 تولید و مصرف کاالی ایرانی پرهیز از اسراف، جویی،سازی برای صرفه. آموزش، تشویق و فرهنگ21

آموزان و خانواده از طریق تولید و توزیع لوح فشرده، بروشور، کتاب و سه اقتصادی برای فرهنگیان، دانش. بیان مطالب مربوط به حما23

 جلسات اولیا و مربیان

 ها جهت تهیه جهیزیه از کاالی ایرانی. آموزش و ترغیب خانواده23

، ریخت و پاش و موارد دیگر مانند طرح همیار آموزان و درخواست برخورد و تذکر با مصادیق اسراف. تعیین و تعریف نقش برای دانش31

 پلیس

 آموزان به جهت باال بردن روحیه غرور ملی. ترسیم افق آینده برای دانش31

 ها، جلسات و اولیاء و مربیان و نمازهای جماعت. تبیین و تشریح مستمر و کامل شعار سال در صبحگاه32

 سطح آموزش و پرورش و جامعه. احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر در 33

 آموزان و فرهنگیانها در بین دانشها و ضد ارزش. آموزش و بازخوانی ارزش34

 . استفاده از جمالت کوتاه و کلمات قصار برای طرح در کالس درس، پیامک و موارد دیگر35

 . ارائه الگو برای موضوعات مختلف33

 جویی، پرهیز از تجملاقتصاد مقاومتی و موضوعات مرتبط با آن مانند قناعت، صرفههای مناسب در کتب درسی برای . ایجاد سرفصل31

 سازی در زمینه حماسه اقتصادی. تدوین قوانین، ضوابط و مقررات مناسب برای فرهنگ33

 آموزان و فرهنگیانها و اقدامات خالقانه و مبتکرانه مرتبط با حماسه اقتصادی دانشها، طرح. حمایت از ایده33

 . دعوت از کارآفرینان در مدرسه و بین فرهنگیان41

 آموزان و ارائه اطالعات آماری دقیق و مقایسه مصرف در داخل و خارج از کشور. برگزاری سخنرانی و همایش برای معلمان و دانش41

 ان و اولیاءآموزهای نادرست زندگی فعلی برای فرهنگیان، دانش. ترویج سبک زندگی اسالمی و مبارزه با شیوه42

 آموزان با موضوع حماسه اقتصادیهای فرهنگی و اهداء به دانش. تهیه بسته43

 . رعایت عملی معلمان و فرهنگیان و الگو بودن آنان در سطح جامعه44

 آموزان و فرهنگیان. معرفی کار و فعالیت به عنوان یک ارزش اسالمی ـ انسانی در بین دانش45

 خدمت با موضوع حماسه اقتصادی های ضمن. برگزاری دوره43

 . سرفصل هر کتاب از اول دبستان تا انتهای تحصیل مزین به یک حدیث و یک نکته اقتصادی41

 های مختلف ارائه شود. تکرار مسائل و موضوعات اقتصادی در قالب43

 ای شودآموزان رسانه. هر هفته یک موضوع مربوط به حماسه اقتصادی، از زبان دانش43

 آموزان به سوی تولید از همان دوران کودکیوق دادن دانش. س51

 کننده و تولیدکننده از طریق بازدیدهای دو طرفه. برقراری ارتباط بین مصرف51

 . بیان آثار و عوارض پرخوری و بدخوری در مدارس52

آموزان هانی بودند مانند ژاپن، چین برای دانش. بیان دالیل استقالل و رشد اقتصادی در بعضی از کشورها که قبالً زیر سیطره استکبار ج53

 و معلمان

 

 

http://www.joas.ir/


 661 -622، ص 6931، زمستان  8پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 آفرینی مناسب در خلق حماسه اقتصادي اقدامات آموزش و پرورش براي نقش -8
 هاهای آنان و ارسال به وزارتخانهها و طرحآوری ایده. استفاده از ظرفیت نخبگان فرهنگی و جمع1

ه های کیفیت، تولید و بآموزان و معلمان و پاسخگویی به سؤاالت آنان در زمینهبین دانش. درخواست از تولیدکنندگان برای حضور در 2

 ایویژه تولیدات مدرسه

 ها. دعوت از مسئوالن برای حضور در مدارس و مطالبه و سؤال از آن3

آموزان و سط نمایندگان دانشنویسی و فراخوان علمی با حضور مسئوالن مختلف، طرح موضوع تو. برگزاری همایش، مسابقات، مقاله4

 ها به مسئوالن اجراییفرهنگیان و اعالم نتایج همایش

 آموزان و اولیاءشناسی چرخه اقتصادی و مسائل مرتبط با حضور فرهنگیان و دانش. تشکیل میزگرد با موضوع آسیب5

 فیتگری و درخواست کیهای آنان برای مطالبهآموزان و خانواده. توجیه و آموزش دانش3

 دهی تمامی خریدهای کالن و جزئی آموزش و پرورش به سمت کاالهای داخلی. سوق1

 آموزانخواهند حساسیت موضوع را درک کنند توسط فرهنگیان و دانش. صدور بیانیه و اعتراض نسبت به مسئولینی که نمی3

 رح درخواستسازی و طآموزی با هدف آگاهآمیز دانش. برگزاری گردهمایی و تجمعات اعتراض3

ها توسط معلمان و مسئوالن آموزش های حماسه اقتصادی در جلسات شورا و جلسات مشترک با سایر نهادها و سازمان. طرح نیازمندی11

 و پرورش

 صادیهای دولتی و مطالبه از مسئوالن در رابطه با اقدامات برای حماسه اقتها و دستگاهآموزان و فرهنگیان در کارخانه. حضور دانش11

 ها، بروشورها، روابط عمومی و تهیه کتابچهها، ماهنامهگری از طریق رسانه. مطالبه12

 هاآموزان با فرماندار، امام جمعه و نمایندگان مجلس و انعکاس موانع تحقق حماسه اقتصادی به آن. تعامل و ارتباط فرهنگیان و دانش13

 های مسئوالن و متولیان در امور اقتصادیها و کم کاریه کوتاهیرسانی به جامعه، نسبت ببخشی و اطالع. آگاهی14
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 گيريبحث و نتيجه
های آموزش و پرورش در این حوزه توجه به تربیت نسلی ست که در آینده بتواند با رویکرد اقتصاد مقاومتی ترین رسالتیکی از بزرگ

سازی برای ترویج و بسط آنچه در نظام جمهوری اسالمی ایران به و پرورش نقش مهمی در فرهنگکشور را به سمت پیشرفت سوق دهد آموزش 

های این موضوع در کشورمان باید به یک گفتمان عمومی تبدیل شود و آموزش ها دارد. سیاستآموزان و خانوادهدنبال آن هستیم در بین دانش

های الزم به آموزان ارائه آموزشسازی اقتصاد مقامتی در میان دانشرد. به منظور فرهنگو پرورش رسالت و نقش مهمی در این گفتمان سازی دا

 شود.های دیگری همچون بسیج نیز همکاری میها آغازشده و برای تحقق این هدف با ارگانمعلمان از موثرترین گروه

 اهداف، در هاگنجاندن آن و درسی هایبرنامه در ومتیمقا اقتصاد هایمؤلفه به خاص تأکید و واسطه نوآوری به آموزشی نظام و دولت

 اقتصادی تربیت به کند. عنایت بازی راستا این در ایبرجسته و مهم نقد بسیار تواندمی خود همخوان، و هماهنگ آموزشی هایروش محتوا و

 تقویت و باشد. گنجاندن همخوان عمومی تربیت و تعلیم فلسفه با که نحوی به البته .گردد پیگیری جدی طور به باید نیز آن وسیع معنای در

راهکارهایی  از یکی مقاومتی، اقتصاد اولیه مفاهیم با آشنایی برای تحصیلی مختلف هایپایه درسی هایکتاب در حوزه این با مرتبط هایسرفصل

 -آشکار رسمی برنامه طریق از شده اشاعه نگفره اینکه توجهقابل مهم نکته .رسدنمی نظر به ذهن از دور چندان آن کردن اجرایی که است

بگذارد.  خود بر مخاطبین تواندمی مدرسه که نیست تأثیری یهمه شدهتعریف رسمی هایفعالیت و آموزشی محتوای درسی، هایکتاب یعنی

 تأثیر آموزان( نیزدانش بین روابط و مدرسه اولیای معلمان و سلوک و رفتار جمله )از« پنهان درسی برنامه »آشکار،  برنامه درسی بر عالوه

 این در پنهان درسی برنامه از تر پایین سنین در ویژه به آموزاندانش که اثری بسا چه .دارد آموزاندانش فرهنگی گیریشکل بر توجهیقابل

 با اقتصاد جهت هم فرهنگ بر ارآشک درسی برنامه تاکید عین در لذا  .باشد مدرسه هایبرنامه آشکار و رسمی از بخش بیش بپذیرند، رابطه

 و آموزش وظیفه رو این باشد. از ها متعارضسیاست این با نباید الاقل نیست، فرهنگی چنیناین با همراه پنهان درسی برنامه اگر مقاومتی،

 متناسب تواندنمی زنده و لمسئو آموزشی نظام یک اینکه نتیجه  .بود تر خواهد سنگین مضاعف طور به مقاومتی اقتصاد مقوله به نسبت پرورش

 نیازهای تاریخی و شرایط با متناسب را کشور یک جوانان و نوجوانان و کودکان که است آن آموزشی نظام کارکرد .نکند عمل مقاومتی اقتصاد با

اد جامعه از سنین کودکی تا ترین زمان برای اثرگذاری در ذهن و عملکرد افرکند. نظام آموزشی کشور با در اختیار داشتن بیش تربیت برهه آن

میلیون  13مقطع مهمی از رشد در دوره جوانی منبع مهمی برای تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی است. وزارت آموزش و پرورش با پوشش مستقیم 

سازی گرا برای فرهنهای مرجع کشور ظرفیت زیادی ترین گروهنفر از نسل آتی کشور و حضور یک میلیون نفر فرهنگی به عنوان یکی از اصلی

 بخش کوچکی از این ظرفیت عظیم به اثبات رسیده است. « همیار پلیس»هایی همچون تر در طرحدرباره اقتصاد مقاومتی را دارد و پیش

های پس از مسئولین وزارت آموزش و پرورش بر ضرورت توجه به این ظرفیت در وزارت خانه مطلوب خود واقف هستند و در سال

ی در هایسازی از طریق گنجاندن سرفصلسازی روندها و ساختارها  و فرهنگموضوع اقتصاد مقاومتی به نقش این وزارتخانه در بهینهشدن مطرح

اند. کردهه تا تدوین منشور اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش  اشارهآموزان و معلمان و دانشجو معلمان و برگزاری دورهای درسی دانشکتاب

تر از عوامل اجرایی در های اعالمی نیز در نهادی همچون مدرسه بسیار پررنگها و خط مشیدیگر نقش معلمین در تحقق سیاستاز سوی 

های درسی، محتوای آموزشی و های دیگر در موضوع اقتصاد مقاومتی است. فرهنگ اشاعه شده از طریق برنامه رسمی آشکار  یعنی کتاببخش

درسی  برنامه»تواند بر مخاطبین خود بگذارد. عالوه بر برنامه درسی آشکار، ی تأثیری نیست که مدرسه میده همهشهای رسمی تعریففعالیت

آموزان گیری فرهنگی دانشتوجهی بر شکلآموزان( نیز تأثیر قابل)از جمله رفتار و سلوک معلمان و اولیای مدرسه و روابط بین دانش« پنهان

های تر از برنامه درسی پنهان در این رابطه بپذیرند، بیش از بخش رسمی و آشکار برنامهآموزان به ویژه در سنین پاییندارد. چه بسا اثری که دانش

ها بر مبنای اقتصاد مقاومتی زمینه را برای تحقق اهداف آموزش و مدرسه باشد. در واقع تدوین کتب درسی و گنجاندن مفاهیم و مطالب در آن

های اخیر جذب نیروی انسانی بدون کارشناسی صرفاً در پاسخ به نیاز اشتغال جامعه بوده کند. متأسفانه طی سالفراهم میپرورش در این زمینه 

 و کارآمدی چندانی نداشته است؛ و در آخر پیشنهادهایی درباره اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش آورده شده است:

موزش و پرورش قرار گیرد تا فرمایشات مقام معظم رهبری به صورت  فرهنگ و گفتگو گفتمان سازی آموزش و پرورش در دستور کار آ -

 آموزان و فرهنگیان تبدیل شود.بین دانش

ای، پژوهشی های نظری و مهارتی فنی و حرفههای اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش جهت تولید محتوای آموزشی در حوزهمؤلفه -

 تبیین  شود.

 شور متناسب با اقتصاد مقاومتی مورد نقد و بررسی و بازنگری قرار گیرد.سیستم آموزشی ک -
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