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چکيده
پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب محتوایی برنامه اقتصاد مقاومتی و با تمرکز بر رهنمودهای 
مقام معظم رهبری برای ورود به برنامه درسی ملی در حوزه های یادگيری ذیربط انجام شده است. 
این پژوهش از نوع کاربردی است که برای انجام آن از روش های تحليل محتواي کيفي و پيمایشی 
استفاده شده است. جامعة پژوهشی شامل منابع مطالعاتی و صاحب نظران حوزه اقتصاد مقاومتی 
بوده کــه به طور هدفمند انتخاب گردید. تجزیه و تحليل اطالعات حاصل با روش تحليل کيفی و 
شاخص های آمار توصيفی انجام شده است. یافته های پژوهش چارچوب محتوایی برنامه اقتصاد 
مقاومتی برای ورود به برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران است که 
در این چارچوب ماهيت سه عنصر برنامه درسی یعنی هدف، محتوا و سازماندهی محتوا مشخص 
گردیده است. در عنصر هدف ابتدا 13 عنوان هدف کلی تعيين شد. سپس براساس آن ها اهداف 
جزئی دوره های ســه ساله تحصيلی مشخص گردید. در عنصر محتوا سرفصل ها و رئوس کليدی 
مطالب مربوط به آموزش اقتصاد مقاومتی تعيين و در بخش سازماندهی محتوا نيز روش های ساده 
به دشــوار، نزدیک به دور، عينی به ذهنی و مارپيچی بين دوره های سه ساله تحصيلی به شکل 
عمودی پيشنهاد گردید. در نهایت نيز محتوای هرکدام از دوره های سه ساله تحصيلی با استفاده از 

روش سازماندهی چند رشته ای بين حوزه های یادگيری پيشنهاد شد.
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مقدمه 
اقتصاد ايران دارای رويدادهای ويژه و منحصر به فردی است که وقوع برخی از 
آن ها شايد تاکنون در دنیا سابقه نداشته است. رويدادهايی چون تحريم های مختلف مالی 
و تجاری، مصرف بی رويه در حوزه های مختلف مانند انرژی و سرمايه های طبیعی و 
غیره موجب گرديده تا مقام معظم رهبری عالوه بر نامگذاری سال های اخیر با عناوين 
گوناگون اقتصادی، اقتصاد مقاومتی را به عنوان الگو و راهبرد توسعه اقتصادی مطرح و 
براساس آن سیاست های اقتصاد مقاومتی را برای اجرا ابالغ نمايند. ايشان اقتصاد مقاومتی 
را چنین تبیین نموده اند:»اقتصاد مقاومتی معنايش اين است که ما يک اقتصادی داشته 
باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند هم آسیب پذيری کاهش 
يابد يعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی طوری باشد که در برابر ترفند های 
دشمنان که همیشگی و به شکل های گوناگون خواهد بود کمتر آسیب ببیند و اختالل 

پیدا کند« )1391/6/2(. 
مقابل  در  بتواند  اقتصاد  که  می کند  فراهم  شرايطی  راهبرد  اين  ديگر  عبارت  به 
شوک ها و هجمه ها انعطاف نشان داده و دارای قابلیتی باشد که در برخورد با تکانه ها 
تاب آور بوده و وضعیت پايدار خود را پیدا کند و اين ويژگی را با فنريت اقتصادی 
تا  دارد  وجود  قابلیت  اين  اقتصاد  در  که  معنا  اين  به   .)1391 دهد     )سیف،  توضیح 
قبل  به حالت  تا حدودی  و  ترمیم  را  از شوک ها  ناشی  اقتصاد  به  وارده  آسیب های 
برگرداند. امروزه برخی اين قابلیت را مورد سنجش قرار داده و اندازه گیری کرده اند 
   )بريگوگلیو، کوردينا، فاروجیا و وال1، 2008(. نمونه ای از اين نوع ويژگی را غرب 
از  پس  که  ترتیب  بدين  داد،  انجام  میالدی   1983 و   1979 نفتی  دو شوک  از  پس 
سوخت های  ساير  با  فسیلی  سوخت های  جايگزينی  به  اقدام  مذکور  شوک  دو  اين 
 نوين کرد به طوری که امروزه غرب با قیمت های باال نیز دچار شوک نفتی نمی شود 
   )رضوی و مهرزاد، 1392(. سیفلو    )1393(در پژوهشی با عنوان مفهوم شناسی اقتصاد 
به  اوالً  اقتصادی است که  راهبرد  مقاومتی يک  اقتصاد  بیان کرده است که  مقاومتی 
معنای مقاومت اقتصادی، اقتصاد بسته، درون گرا و اقتصاد رياضتی نیست. ثانیًا يک 
راهبرد مقطعی و کوتاه مدت نیست. بلکه راهبردی کالن و بلندمدت است که قرار 

1. Briguglio, Cordina, Farrugia, & Vella 
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اقتصادی است که  اين راهبرد مقاوم سازی  ثالثًا  بر آن تکیه کند  اقتصاد کشور  است 
مقاوم سازی اقتصادی از مفهوم انفعالی خود فراتر رفته و ابعاد ديگری شامل اصالحات 
اقتصادی، جذب شوک های خارجی، استفاده از ظرفیت و توان داخلی کشور، تعامالت 
بین المللی و ساير مؤلفه های اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری را نیز در بر 

می گیرد.
نگاهی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی کلی    )پايگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر 
آثار آيت اهلل خامنه ای، 1392( و مؤلفه های آن نشان می دهد که تحقق آن سیاست ها 
الگوی مردمی  مقاومتی يک  اقتصاد  بوده و  فعالیت و مشارکت جدی مردم  مستلزم 
است. مقام معظم رهبری   )1391/6/2( در اين باره فرمودند:»اين که ما اقتصاد مقاومتی 
را مطرح کرديم، خود اقتصاد مقاومتی شرايطی دارد، ارکانی دارد، يکی از بخش هايش 
و  مردم  ديگر  در جای  رهبری    )1391/5/3(  معظم  مقام  است .  مردم  بر  تکیه  همین 
مسئولین را به حرکت جهادی در اين حوزه فراخوانده و يادآور شدند: »مسئله مديريت 
مصرف يکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است يعنی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف. 
بايد  هم دستگاه های دولتی، هم دستگاه های غیردولتی، هم آحاد مردم و خانواده ها 
به اين مسئله توجه کنند که اين واقعا جهاد است، امروزه پرهیز از اسراف و مالحظه 
تعادل در مصرف در برابر دشمن حرکت جهادی است. انسان می تواند ادعا کند اين 
جهاد، اجر فی سبیل اهلل دارد. از اين رو دستگاه های حاکمیتی مربوط به قوای سه گانه، 
سعی کنند هیچ تولید غیرايرانی مصرف نکنند. همت را براين بگمارند که آحاد مردم 
مصرف تولید داخلی را بر مصرف کاالهايی با مارک های معروف خارجی ... ترجیح 
دهند و خود مردم راه مصرف کاالهای خارجی را ببندند« . بنابراين مؤلفه هايی چون 
خصوصی،  بخش  فعالیت  دانش محوری،  جهادی،  رويکرد  مصرف،  الگوی  اصالح 
نیازمند  اين که  تا  است،  اجتماعی  و  فرهنگی  انسانی،  سرمايه های  نیارمند  بیشتر 
 سرمايه مادی باشند. بر اين اساس مردمی بودن ويژگی عمده اقتصاد مقاومتی است 

   )میالنی، 1394(.
اقتصاد مقاومتی به عنوان يک الگوی ملی همانند ساير طرح های ملی نیازمند فراهم 
شدن بستر فرهنگی و اجتماعی مناسب است. جو فرهنگی و اجتماعی موجود در کشور 
می تواند بر له يا علیه الگوها و طرح های ملی عمل نمايد. به عبارتی فرهنگ هر کشور 
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در  علمی  و  اقتصادی  سیاسی،  است. حرکت  کشور  آن  عمومی  اصلی حرکت  بستر 
بستر حرکت فرهنگی شکل می گیرد    )اصغری، 1394(. از سوی ديگر اسدی    )1393( 
اقتصاد مقاومتی را محصول نظام اقتصاد اسالمی می داند. از آنجا که دين رسمی کشور 
اسالم می باشد، اجرای راهبرد اقتصاد مقاومتی مستلزم عنايت به نظام اقتصاد اسالمی 
است. کامفیروزی، بنیادی نائینی و موسوی لقمان   )1392( نیز در پژوهشی بیان می کنند 
در اقتصاد بدون نفت با الگوی اقتصاد مقاومتی بايد برای ارتقاء کیفیت محصوالت، 
سه عامل فرهنگ سازی و سیاست گذاری و برنامه ريزی الزم انجام بگیرد تا با ارتقاء 
کیفیت محصوالت، مصرف محصوالت داخلی افزايش يابد و مصرف کاالهای داخلی 
موجب اشتغال و کارآفرينی و همچنین منجر به سرمايه گذاری و گسترش تولید داخلی 
می گردد. از اين رو کشورهای گوناگون با درک اين مهم، برنامه ريزی مناسب فرهنگی و 
آموزشی را از طريق نهادها و ارگان های فرهنگی مانند آموزش و پرورش، صدا و سیما 
و غیره تدوين و به اجرا می گذارند. برای مثال نگاهی به تجربه کشورهای آسیای شرقی 
نشان می دهد که بهره وری از سرمايه مادی به موازات تحول در نظام آموزش عمومی، 
آموزش نیروی کار و سرمايه گذاری در زمینه فرهنگ افزايش می يابد و بر اين اساس 
سرمايه گذاری در آموزش در کشورهای آسیای شرقی مانند سنگاپور، هنگ کنگ و کره 
جنوبی به مراتب بیشتر از کشورهای خاورمیانه، شمال آفريقا و آمريکای جنوبی بوده 
است    )معدن دارآرانی و سرکارآرانی، 1388(. به عبارت ديگر اين نوع تجارب جايگاه 
باالی سرمايه انسانی نسبت به سرمايه طبیعی و مالی را نشان می دهد و اگر مديريت 
کنترل و بهره برداری بهینه از سرمايه طبیعی در يک کشور وجود نداشته باشد سرمايه 
طبیعی اين قابلیت را دارد که به مصیبت تبديل شود. میالنی    )1394( يادآور شده است 
رسیدن به توسعه اقتصادی آن هم با رويکرد اقتصاد مقاومتی که يک الگوی مردمی است 
نیازمند ترويج دانش، ارزش ها، باورها و همچنین مهارت هايی در بین مردم می باشد 
آموزش  زمینه  در  مثاًل  است.  آنان  به  آموزش های الزم  ارائه  مستلزم  امر خود  اين  و 
مهارت ها، فرخ پور، خانپور و فرخ پور    )1394( بیان می کنند که شتاب فراينده و پیشرفت 
روز افزون تکنولوژی و علوم بشری از جمله عواملی هستندکه نیاز به مهارت و آموزش 

دارند. پیشرفت تکنولوژی از شاخص های مورد نظر در اشتغال نوين می باشد.
عوامل  بررسی  عنوان  با  مطالعه اي  در  جعفری     )1392(  و  جعفری  سبکتکین، 
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مقاومتی  اقتصاد  با  متناسب  زندگی  به سبک  دانش آموزان  بر گرايش  مؤثر  اجتماعی 
مقاومتی     اقتصاد  با  متناسب  زندگی  سبک  به  دانش آموزان  گرايش  میزان  دريافتند 
)يعنی گرايش به مؤلفه های مصرف بهینه، خريد محصوالت ايرانی، پس انداز کردن، 
اولويت های هزينه  ای و داشتن روحیه پیشرفت( با متغیر های استفاده از رسانه، میزان 
مصرف گرايی خانواده، جامعه  پذيری دينی، اهتمام مدرسه به فرهنگ اقتصاد مقاومتی و 
شخصیت اجتماعی پیشرفته همبستگی معنادار دارد. امیری، پرتابیان و صفری    )2014( 
نقش دانشگاه و عناصر آن در تحقق اقتصاد مقاومتی را بررسی نمودند. مهمترين نتیجه 
با برگزاری نشست مناظره  اين تحقیق به نقش 4 دسته عنصر بر می گردد: استادان، 
پژوهش های  انجام  با  دانشجو  مقاومتی؛  اقتصاد  خصوص  در  نظريه   پردازی  و  آزاد 
سرفصل های  بازنگری  طريق  از  درسی  برنامه  مقاومتی؛  اقتصاد  حوزه  در  کاربردی 
دروس دانشگاهی و سازمان های دانشجويی از طريق تبیین گفتمان اقتصاد مقاومتی 
آفرينی  نقش  معظم  رهبر  منويات  تحقق  در  می توانند  مالی  منابع  مؤثر  مديريت  و 
آموزشی  نظام  در  اقتصاد  آموزش  که  شدند  يادآور  تورانی    )1390(  و  پیغامی  کنند. 
ايران مغفول مانده و فارغ التحصیالن نظام آموزش و پرورش کشور که وارد زندگی 
اجتماعی شده و عهده دار مسئولیت های مختلف می شوند واجد اطالعاتی منظم در 
مورد مفاهیم و اصول اقتصادی نیستند . سالبرگ1    )2006( در پژوهشی با عنوان اصالح 
آموزش و پرورش برای ارتقا رقابت اقتصادی ضرورت التفات به آموزش و پرورش 
را در فراهم ساختن زمینه کنش های اقتصادی شهروندان يادآور شدند. جهانی شدن، 
به  است.  داده  افزايش  را  مناطق جهان  و  بین کشورها  و  داخل  در  اقتصادی  رقابت 
و  مهارت ها  دانش،  بايستی  شهروندان  اقتصادی،  رقابت  افزايش  برای  می رسد  نظر 
نگرش های الزم برای موفقیت کشور و اقتصاد دانش بنیان را کسب کنند. فینکلشتاين، 
هنسن، هوانگ، هیرشمن و هوانگ2   )2010( يادآور شدند برنامه درسی مسئله محور 
اقتصاد برای دانش آموزان مزيت بیشتری دارد و معلمان از مواد آموزشی برنامه درسی 
مسئله محور رضايت بیشتری دارند. پژوهش وال استد و واتس3   )2015( نشان داد که 

1. Sahlberg 
2. Finkelstein, Hanson, Huang, Hirschman & Huang  
3. Walstad & Watts 
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آموزش اقتصاد از سوی مقامات ايالتی مورد تأکید واقع شده و رويکرد تلفیقی1 در 
تدريس اقتصاد مورد بحث قرار گرفته است. پس می توان گفت آموزش اقتصاد، رفتار 
اقتصادی و همچنین اقتصاد مقاومتی از وظايف نظام آموزشی تلقی می شود و نمی توان 
ايران  پرورش  و  آموزش  بنیادين  تحول  سند  در  اساس  براين  نمود.  غفلت  آن  از 
   )1390( آموزش اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است. اين امر اهمیت پرداختن به آن  
را در برنامه های درسی دوره های تحصیلی يادآوری می نمايد. برای نمونه در ساحت 
روند شکل گیری  يا  ابعاد  درک  »با  است:  منظور شده  زير  اقتصادی حرفه ای هدف 
مسائل و تحوالت اقتصادی، الگوی رفتار اقتصادی خود، خانواده و جامعه را بررسی 
کند و روش های متناسب با نظام معیار اسالمی را برای تدبیر معاش به کار گیرد«. يا 
در هدف ديگری آمده است: روش های مصرف بهینه و پس انداز را بشناسد، مصاديق 

آن ها را در زندگی شخصی و خانوادگی تشخیص دهد و در عمل به کار گیرد.
آموزش هر موضوع نیازمند طرح و برنامه ای است که از طريق آن يادگیری در 
آموزندگان ايجاد می شود. به اين طرح و برنامه، برنامه درسی گفته می شود. تهیه برنامه 
نیازمند تعیین ماهیت عناصر آن طرح از قبیل هدف، محتوا، روش، ارزشیابی و غیره 
است که پس از تدوين برنامه و تعیین ماهیت آن عناصر، آموزش براساس آن آغاز 
می گردد. ضمنًا از آن جايي که اقتصاد مقاومتی موضوع نو و جديدی است که از سوی 
مقام معظم رهبری در سال های اخیر مطرح گرديده حال اگر بخواهد به عنوان يک 
موضوع يادگیری جايی در برنامه های درسی نظام آموزشی داشته باشد، نیازمند طرح 
و برنامه درسی است. از آن جا که پژوهش های انجام شده که به نمونه هايی از آن ها 
اشاره شد به طور مستقیم به آموزش و برنامه درسی اقتصاد مقاومتی نپرداخته است، لذا 
اين پژوهش در راستای اين برنامه درسی مغفول2 بوده و به دنبال آن است که مشخص 
نمايد با کدام چارچوب محتوايی می توان آموزش اقتصاد مقاومتی را وارد برنامه های 

درسی نظام آموزش رسمی عمومی نمود؟

1. infusion approach 
2. null curriculum 
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روش پژوهش
اين پژوهش براساس هدف کاربردی بوده، از لحاظ ماهیت گردآوری داده ها دارای 
رويکرد آمیخته می باشد و با روش مطالعه کتابخانه ای، تحلیل محتوای اسناد، جستار 
نظرورزانه و پیمايشی انجام شده است. بدين صورت که ابتدا با روش تحلیل محتوايی 
کیفی اسناد، اهداف آموزشی و محتوا تعیین و سپس از طريق جستار نظرورزانه محتوا 
اعتباريابی چارچوب  پیمايشی،  با روش  بین دوره های تحصیلی سازماندهی شده و 

محتوايی به دست آمده انجام گرديد.

برای گردآوری اطالعات از دو جامعه پژوهشی:
الف( اسناد و مدارک مرتبط ب( صاحب نظران استفاده شد. برای نمونه گیری از اين 
دو جامعه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. در رابطه با بخش اول يعنی تحلیل 
اسناد، الزم به ذکر است که اسناد باالدستی شامل بیانات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد 
 مقاومتی ـ که در سال های گذشته ايراد گرديده و در پايگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و
 نشر آثار آيت اهلل خامنه ای    )مدظله العالی( موجود است، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
و سند تحول بنیادين آموزش و پرورش، ساير منابع شامل 28 مورد کتب و مقاالت منتشر 
شده در اين زمینه به طور عمیق مطالعه و محتوای آن ها مورد تحلیل کیفی قرار گرفتند. 
سابقه  دارای  که  اقتصاد  رشته  مطالعه صاحب نظران  مورد  جامعه  دوم  بخش  در 
برنامه  بوده و همین طور صاحب نظران مطالعات  اقتصاد مقاومتی  مطالعاتی در زمینه 
درسی و کارشناسان گروه های درسی سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی کشور 
بودند که با روش نمونه گیری هدفمند، براساس عالقه و تمايل شان به همکاري در اين 
مطالعه، تعداد 13 نفر انتخاب و در اعتباريابی يعنی انجام مصاحبه و تکمیل  پرسش نامه 

مشارکت داده شدند.

ابزارجمع آوري اطالعات 
ابزار اين پژوهش در بخش تحلیل اسناد، فیش برداری برای گردآوری اطالعات 
از منابع مطالعاتی و در بخش دوم مصاحبه و  پرسش نامه محقق ساخته برای احصاء 

ديدگاه    صاحب نظران بود.
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ابتدا چارچوب محتوايی  که  به طوری  بود  پاره هدايت شده  نوع  از  نوع مصاحبه 
زمانی  فاصله  يک  از  بعد  سپس  گرفت.  قرار  شرکت کنندگان  اختیار  در  پیشنهادی 
نظرات  و  انجام  مصاحبه  بودند،  کرده  مطالعه  را  پیشنهادی  محتوايی  چارچوب  که 
صاحب نظران درخصوص چارچوب مذکور احصا شد و پرسش نامه محقق ساخته نیز 
که با 4 معیار جامعیت، قابلیت اجرايی و به کارگیری، تناسب با اصول برنامه ريزی درسی 
و انسجام به دنبال اعتباريابی چارچوب بود تکمیل گرديد. برای اعتباريابی چارچوب 
محتوايی پیشنهادی برای آموزش اقتصاد مقاومتی نیز گزاره ها و مقوله های اساسی ديدگاه 
در  مجدداً  و  انجام  پیشنهادي  اصالحات  آنان  نظرات  براساس  مطالعه،  صاحب نظران 

اختیار صاحب نظران قرار داده شد که در نهايت مورد تأيید قرار گرفت. 

روش تجزیه و تحليل
در تحلیل محتوای کیفی منابع از تحلیل هدايت شده استفاده شده است. تحلیل 
است     )تبريزی،1393(.  قیاس  و  استقرا  از  ترکیب هدفمند  نوعی  کیفی هدايت شده 
در اينجا نیز محقق با مدنظر قرار دادن مضمون و موضوع اقتصاد مقاومتی به تحلیل 
البته در فرايند کدگذاری استقرا بیشتر از  و کدگذاری محتوای منابع پرداخته است. 
قیاس به کار رفته است. از طريق کدگذاری باز و محوری، مقوله ها و مضامین مربوط 
شاخص  و  توصیفی  آمار  از  همچنین  گرديد.  استخراج  مقاومتی  اقتصاد  آموزش  به 
فراوانی درصدی برای تجزيه و تحلیل اطالعات گردآوری شده درباره میزان مطلوبیت 

چارچوب محتوايی از منظر مالک های تعیین شده، استفاده شد.

روایی و پایایی ابزار 
برای برآورد روايی پرسش نامه از نظرات    صاحب نظران و روايی محتوايی استفاده 
شد به طوری که صاحب نظران درخصوص گويه های  پرسش نامه که مربوط به مالک های 
اعتباريابی الگوهای برنامه درسی و شامل معیارهای جامعیت، قابلیت اجرايی و به کارگیری، 
تناسب با اصول برنامه ريزی درسی و انسجام و هماهنگی بود، ديدگاه های خود را ارائه 
نمودند و 4 معیار پیشنهادی فوق را برای اعتباريابی يک الگوی برنامه درسی که در اين 

جا چارچوب محتوايی مدنظر بود مورد قبول دانستند.
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یافته های پژوهش
هـدف اصلـي ايـن پژوهـش اين بـود که بـا کـدام چارچـوب محتوايـی می توان 
اقتصـاد مقاومتـی را در برنامه درسـی حوزه هـای يادگیری سـازماندهی نمود؟ الزم به 
ذکـر اسـت که آمـوزش هر موضوعـی نیازمند برنامه درسـی اسـت. تعییـن و تدوين 
برنامـه درسـی بـه مثابه يک طـرح يادگیری مسـتلزم تعیین ماهیت عناصـر آن از قبیل 
منطـق، هـدف، محتـوا، سـازماندهی محتـوا، روش، ارزشـیابی و غیـره اسـت. از اين 
رو پاسـخ بـه ايـن پرسـش يعنـی تعییـن چارچـوب محتوايـی نیازمند تعییـن اهداف 
آموزشـی اقتصـاد مقاومتی اسـت. برای رسـیدن به ايـن مقصود ابتدا بـا روش تحلیل 
محتـوای کیفـی، اسـناد اقتصـاد مقاومتـی بررسـی و مؤلفه هـا و مقوله هـای مربوط به 
اقتصـاد مقاومتی   )شـکل 1( اسـتخراج گرديـد و از طريـق مقوله هـا و روش اکتشـافی 
کـه يکـی از روش هـای تعییـن اهداف آموزشـی اسـت به گونـه ای کـه در اين روش 
اهـداف را از منابـع و اسـناد مـورد نظـر اسـتخراج می کننـد،  اهداف آموزشـی اقتصاد 
مقاومتـی به دسـت آمـد. اهـداف اسـتخراج شـده در قالـب شايسـتگی نوشـته شـده 
اسـت. شايسـتگی قالبـی بـرای بیـان اهـداف يادگیـری يا آموزشـی اسـت کـه در آن 
دانـش، مهـارت و ارزش هـا بـه جای آن که در سـه حیطـه جداگانه شـناختی، مهارتی 
و نگرشـی بیـان شـوند با هم ترکیب می شـوند. از ايـن رو در اينجا اهـداف يادگیری 
در قالـب شايسـتگی های کلـی نوشـته شـده اسـت. براسـاس اهـداف به دسـت آمده 
عناصـر محتوايی يعنـی مفاهیم، ارزش ها و مهارت ها تعیین گرديده و سـپس محتوای 
مربوط به آن بین 4 دوره سـه سـاله نظام آموزشـی با اسـتفاده از تلفیقی از روش های 
سـازماندهی عمـودی مانند از سـاده به دشـوار، از عینـی به ذهنـی، از نزديک به دور، 
مارپیچـی کـه نـوع روش سـازماندهی عمودی براسـاس هـدف و محتـوای پیش بینی 
چنـد  سـازماندهی  روش  افقـی،  سـازماندهی  بـرای  گرديـد.  تنظیـم  اسـت،  شـده 
رشته ای1پیشـنهاد شـده اسـت. به ايـن منظـور بـرای لحـاظ نمـودن محتـوای اقتصـاد 
مقاومتـی در حوزه هـای يادگیـری مصوب برنامه درسـی ملی   )شـورای عالـی انقالب 
فرهنگـی، 1391( میـزان قرابت و تناسـب مأموريـت هرکدام از حوزه هـا مورد توجه 

1. multidisciplinary
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قـرار گرفـت. بـرای مثـال حـوزه ای مثـل مطالعـات اجتماعی يـا حـوزه زبان آموزی، 
قـرآن و معـارف اسـالمی دوره اول ابتدايی   )بـه دلیـل نبـود حوزه مطالعـات اجتماعی 
در ايـن دوره( قابلیـت بیشـتری بـرای گنجانـدن محتـوای مربوطـه داشـتند. بـر ايـن 
اسـاس مؤلفه هـاي کلیـدي آمـوزش اقتصـاد مقاومتـي احصاء شـد کـه ايـن مؤلفه ها 
در شـکل 1 نمايـش داده شـده اسـت. ضمنـًا بـرای تبییـن بهتـر در پايـان جـدول 
سـازماندهی هـر هدف   )جـداول 1 تـا 13(، منطق و نکات سـازماندهی مربـوط به آن 

هـدف بـه صـورت کوتـاه ارائه گرديده اسـت.

مقوله های کليدی 
آموزش 

اقتصاد مقاومتی

چيستی و چرایی
 اقتصاد

آموزش مقاومتی
 اقتصاد

هویت ملی 
و ميهن دوستی

روحيه توليد 
و کارآفرینی

مبارزه با 
فساد اقتصادی

مهارت انتخاب 
و تصميم گيری 

درک مسائل اقتصادی
اقتصادی و تالش 

برای حل آن ها

مشارکت در 
مقابله با تحریم ها

استفاده از 
ظرفيت داخلی

به کارگيری فاوا 
در فعاليت 

اقتصادی

اهميت روابط 
بين المللی 

اقتصادی

اقتصاد 
چند محصولی

مصرف
 بهينه

شکل 1. مقوله های کليدی آموزش اقتصاد مقاومتی
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جدول1. سازماندهی چارچوب محتوایی مقوله مصرف بهينه

هدف شماره 1: درک و فهم نقش مصرف بهينه در رشد اقتصادی، چگونگی تحقق بخشی به آن 
و تالش در این راستا

عناصر/دوره 
تحصيلی

دوره 
اول ابتدایی

دوره 
دوم ابتدایی

دوره 
اول متوسطه

دوره 
دوم متوسطه

توا
مح

ی 
ده

مان
ساز

محتوا

ابعاد مصرف 
شامل آب، 
برق و گاز؛
مصادیق 

مصرف بی جا؛
مصادیق 

مصرف به جا

ابعاد مصرف
)انرژی، خوراك، پوشاك(؛
میانگین مصرف جهانی، 
میانگین مصرف کشور، 
برآورد میانگین مصرف 
خود و خانواده؛ مقایسه 
میانگین مصرف خود و 
خانواده با میانگین های 
مصرف جامعه و جهان؛ 
راهكارهایی برای بهبود 
وضعیت میزان مصرف 

موارد بررسی شده.

ابعاد مصرف)انرژی، دارو، 
لوازم خانگی(

میانگین مصرف کشور؛ 
میانگین مصرف جهانی؛ 

برآورد میانگین مصرف خود، 
خانواده و مدرسه؛ 

مقایسه میانگین های 
خود، خانواده و مدرسه 

با میانگین های جامعه و 
جهان؛ راهكارهایی برای 

بهبود وضعیت میزان مصرف 
موارد 

بررسی شده

ابعاد مصرف 
)انرژی، تزئیناتی، 
دارویی و غیره(؛ 
مقایسه میانگین 
مصرف کشور با 
میانگین مصرف 

کشورهای پیشرفته؛ 
راهكارهایی برای 

بهبود وضعیت مصرف 
موارد بررسی شده

حوزه های
 یادگيری

 ارائه کننده

- زبان و ادبیات 
فارسی

- علوم تجربي
- قرآن و معارف 

اسالمی

- علوم انساني و مطالعات 
اجتماعی

- علوم تجربي
- ریاضی

- آداب و مهارت های زندگی 

- علوم انساني و مطالعات 
اجتماعی

- ریاضی
- آداب و مهارت های زندگی

- علوم انساني و 
مطالعات اجتماعی

- آداب و مهارت های 
زندگی

منطق و نكات سازماندهی محتوای هدف شماره 1: روش سازماندهی محتوای اين 
هدف از عینی به ذهنی و مارپیچی است. در دوره اول ابتدايی يادگیرنده از طريق آشنايی 
با مصاديق مصرف بهینه، مفاهیم مصرف به جا و اسراف را درک نموده و در دوره های 
حوزه  ابتدايی  اول  دوره  در  اين که  به  نظر  می يابد.  گسترش  فهم  و  درک  اين  بعدی 
يادگیری علوم انسانی و مطالعات اجتماعی به طور مستقل وجود ندارد محتوای پیشنهادی 
دوره اول ابتدايی به طور تلفیقی با حوزه هايی مانند زبان و ادبیات فارسی، علوم تجربی 
و قرآن و معارف اسالمی پیش بینی شده است. از آن جا که يکی از راه های شناخت 
فرهنگ خود آشنايی با فرهنگ های ديگر می باشد    )فاضلی، 1390( در اين هدف و حتی 
اهداف ديگر آشنايی با وضعیت شاخص های مصرفی ديگر کشورها مطرح شده است تا 

يادگیرندگان با مختصات فرهنگی مصرفی خود آشنا شوند.
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جدول2. سازماندهی چارچوب محتوایی مقوله آموزش اقتصاد

هدف شماره 2: آشنایی با علم اقتصاد و اصول مسلم اقتصادی و نحوه کاربست آن
 برای رشد اقتصادی در زندگی

عناصر/دوره 
تحصيلی

دوره 
اول ابتدایی

دوره 
دوم ابتدایی

دوره 
اول متوسطه

دوره 
دوم متوسطه

توا
مح

ی 
ده

مان
ساز

محتوا

مفاهیم پول، 
کار، تولید؛
کمیابی و 
مصادیق و 

ابعاد آن در 
زندگی فردی 
مثل کمیابی 

در منابع پولی، 
خوراك و 

پوشاك

تولید، توزیع و مصرف 
به عنوان چرخه فعالیت 

اقتصادی؛ 
ابعاد و مصادیق کمیابی 

در محیط زندگی؛ 
هزینه و انواع هزینه های 

یك خانواده؛ 
سرمایه و ابعاد آن مانند 

سرمایه مالی و فردی؛ 
جمعیت فعال و غیرفعال؛ 

بی کاری؛ 
اشتغال؛ 
صادرات؛ 
واردات؛ 
تبلیغات

انواع سرمایه)مادی، 
انسانی و اجتماعی(، 
سود، بهره وری، رشد 

اقتصادی، تجارت؛ 
عوارض؛ بودجه؛

 تعریف اقتصاد و ابعاد 
آن مانند کشاورزی، 

انرژی، مالی، صنعت، 
فناوری، تعاون و 

خدمات(؛
 ابعاد سبد مصرفی 

خانواده شامل خوراك، 
پوشاك، تحصیل، 

بهداشت و درمان و غیره

انواع اقتصاد از منظر 
مالكیت مانند خصوصی، 

دولتی؛ تولید ناخالص 
داخلی؛ 

نرخ رشد تولید ناخالص 
داخلی؛

 اقتصاد دانش بنیان و 
مصادیقی برای آن؛ 

عرضه و تقاضا و رابطه 
بین آن ها؛ تورم، نقدینگی 
و تأثیر نقدینگی بر تورم؛ 

تسهیالت بانكی؛ 
تجارت الكترونیكی؛ 

کارآفرینی؛ 
نحوه استفاده از انواع 

سرمایه در کار آفرینی؛ 
آشنایی با گمرك؛ 

تحلیل هزینه و فایده یك 
فعالیت اقتصادی

حوزه های
 یادگيری

 ارائه کننده

- ریاضی
- زبان و ادبیات 

فارسی
- علوم تجربي

- علوم انساني و مطالعات 
اجتماعی

- آداب و مهارت های 
زندگی

 

- علوم انساني و 
مطالعات اجتماعی

- آداب و مهارت های 
زندگی

- علوم انساني و مطالعات 
اجتماعی

- آداب و مهارت های 
زندگی

منطق و نكات مربوط به سازماندهی محتوای شماره 2: روش سازماندهی محتوای 
است  مارپیچی  و  ذهنی  به  عینی  دشوار،  به  ساده  روش های  از  ترکیبی  هدف  اين 
به طوری که در دوره ابتدايی شناخت و آموزش اقتصاد به طور ضمنی آن هم بیشتر 
با درک ايده کلیدی»کمیابی بخش جدايی ناپذير زندگی« شروع شده و در دوره های 
بعدی به تدريج اقتصاد و مفاهیم آن ارائه می گردد، طوری که در دوره دوم متوسطه 
دانش آموزان با مفهوم اقتصاد دانش بنیان که در اقتصاد مقاومتی اهمیت بسزايی دارد 

آشنا می شوند.
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جدول3. سازماندهی چارچوب محتوایی مقوله هویت ملی و ميهن دوستی

هدف شماره 3: تقویت هویت ملي و روحيه ميهن دوستی با تمرکز بر استقالل اقتصادي
 و احساس مسئوليت در برابر آن

عناصر/دوره 
تحصيلی

دوره 
اول ابتدایی

دوره 
دوم ابتدایی

دوره 
اول متوسطه

دوره 
دوم متوسطه

توا
مح

ی 
ده

مان
ساز

محتوا

جذابیت های 
میهن از منظر 

سرمایه های 
طبیعی و 

جغرافیایی؛ 
افتخارات میهن 
در حال حاضر؛ 
داستان هایی از 

نوعدوستی 
و آثار آن ها

نوعدوستی و 
مصادیق آن و 

خاطرات دانش آموزان 
درباره نوعدوستی؛ 

جذابیت های میهن؛ 
افتخارات میهن؛ 

مصادیق میهن دوستی؛ 
مقایسه عملكرد خود 
و خانواده با مصادیق 

میهن دوستی؛ 
بررسی نقش 

فعالیت های اقتصادی 
خود و خانواده در رشد 

و خودکفایی کشور

آثار نوعدوستی؛ 
مصادیق میهن دوستی 

در کشور های دیگر، 
مقایسه فعالیت های 

اقتصادی خود و مردم 
با فعالیت های اقتصادی 

مردم کشور های 
خودکفا و موفق؛ 

نحوه مشارکت در 
رشد اقتصادی کشور 

از قبیل استفاده از 
کاالی داخلی، دادن 

خمس، زکات و مالیات؛ 
افتخارات میهن 

در طول تاریخ

جایگاه جغرافیای 
سیاسی ایران 

در جهان؛ 
افتخارات میهن 
در طول تاریخ؛ 

چرایی و ضرورت 
نوعدوستی، 

میهن گرایی و 
مشارکت 
اقتصادی

حوزه های
 یادگيری

 ارائه کننده

- زبان و ادبیات 
فارسي

- قرآن و معارف 
اسالمي

- علوم تجربي

- زبان و ادبیات فارسی
- علوم انساني و 

مطالعات اجتماعی
- علوم
- هنر

- علوم انساني و 
مطالعات اجتماعی

- آداب و مهارت های 
زندگی 
- ریاضی

- قرآن و معارف 
اسالمی

- علوم انساني 
و مطالعات 

اجتماعی
- زبان و ادبیات 

فارسی

منطق و نكات مربوط به سازماندهی محتوای هدف شماره 3: ايده کلیدی محتوای 
به طور  ابتدا  پیش بینی شده  محتوای  رو  اين  از  است.  مسئولیت  احساس  اين هدف 
از  بوده و پس  به کشور  دانش آموزان  تعلق  احساس  و  آفرينی  بدنبال عالقه  ضمنی 
ايجاد انگیزه در مورد تالش برای رشد کشور فعالیت اقتصادی به عنوان مصداق میهن 
دوستی مطرح شده است. از اين رو روش سازماندهی محتوای مربوطه از عینی به 

ذهنی و مارپیچی است.
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جدول4. سازماندهی چارچوب محتوایی مقوله تقویت روحيه توليد و کارآفرینی

هدف شماره 4: تقویت روحيه توليد و کارآفرینی در خود و دیگران 
براساس نيازهای جامعه و بازار کار

عناصر/دوره 
تحصيلی

دوره 
اول ابتدایی

دوره 
دوم ابتدایی

دوره 
اول متوسطه

دوره 
دوم متوسطه

توا
مح

ی 
ده

مان
ساز

محتوا

برشماری 
محصوالت 

تولیدی خانواده، 
شهر یا روستای 

محل زندگی؛ 
تهیه لیست 

اسباب بازی و 
وسایل شخصی 
خود که ساخت 

داخل کشور 
هستند

مفهوم تولید داخلی، 
آثار تولید محصوالت 

خانواده یا محل زندگی 
خود؛ بررسی نقش 
خود و خانواده در 

افزایش تولید داخلی؛ 
آشنایی با محصوالت 

داخلی مرتبط با 
کودکان مانند لوازم 

التحریر، اسباب بازی 
و غیره

مفهوم تولید داخلی، 
آگاهی از فواید و آثار 
تولید داخلی در رشد 
کشور؛ بررسی عوامل 
مؤثر بر تولید داخلی 
شامل عوامل دولتی 
و مردمی به همراه 

مصادیق آن ها، ارزیابی 
میزان مشارکت خود 
و خانواده در توسعه 
تولید داخلی؛ مفهوم 

کارآفرینی، ارائه 
مصادیق کارآفرینی، 
برشماری نمونه هایی 

از کارآفرینی در جامعه 
محلی

تولید داخلی، آشنایی با 
کشورهای موفق در توسعه 

تولید داخلی، بررسی 
عوامل مؤثر بر توسعه 

تولید داخلی آن کشورها، 
پیشنهادات و راهكارهایی 
برای توسعه تولید داخلی؛ 

شناسایی محصوالت 
داخلی در جنبه های 

مختلف که مردم بدلیل 
عدم آگاهی از محصوالت 

مشابه خارجی استفاده 
می کنند و برآورد آثار 

اقتصادی این امر؛ مراحل 
کارآفرینی و نمونه هایی از 
کارآفرینی در سطح کشور

حوزه های
 یادگيری

 ارائه کننده

- ریاضی
- علوم تجربي

- زبان و ادبیات 
فارسی

- ریاضی
- علوم انساني و 

مطالعات اجتماعی
- آداب و مهارت های 

زندگی

- مطالعات اجتماعی
- آداب و مهارت های 

زندگی
- ادبیات فارسی

- ریاضی

- ریاضی
- علوم انساني و مطالعات 

اجتماعی
-آداب و مهارت های 

زندگی

منطق و نكات مربوط به سازماندهی محتوای هدف شماره 4: ايده کلیدی  اين هدف 
»می خواهم چیزی خلق و تولید کنم« می باشد. بدين منظور محتوای پیش بینی شده با 
روش از نزديک به دور و به صورت مارپیچی سازماندهی گرديده تا دانش آموزان با 
دقت در سطح و میزان تولید خانواده و جامعه محلی خويش و آثار آن به ضرورت 
روی آوردن به تولید داخلی پی برده و آمادگی فعالیت در کارهای تولیدی يا تشويق 

ديگران و خانواده خود به تولید و کارآفرينی را پیدا نمايند.
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جدول5. سازماندهی چارچوب محتوایی مقوله مشارکت در مقابله با تحریم ها

هدف شماره 5: درک و فهم تکانه ها، تهدیدها و تحریم های اقتصادی خارجی و آثار آن 
و تالش مداوم فردی و جمعی برای مقابله با آن ها

عناصر/دوره 
تحصيلی

دوره 
اول ابتدایی

دوره 
دوم ابتدایی

دوره 
اول متوسطه

دوره 
دوم متوسطه

توا
مح

ی 
ده

مان
ساز

---محتوا

مفهوم تحریم؛ 
توضیح آن با مثال 

فرضی تحریم 
یك خانواده از 

طرف همسایگان؛ 
راهكارهایی برای 

برون رفت از تحریم 
یك خانواده

مفهوم تحریم، آشنایی با 
تحریم های وضع شده بر 
کشور، تحلیل آثار آن ها؛ 

راهكارهایی برای برون 
رفت از آن ها؛ 

آشنایی با نقش مردم در 
مبارزه با تحریم؛ 

تحلیل عملكرد خود 
و خانواده در مبارزه با 

تحریم

آشنایی با تحریم های وضع شده 
بر علیه کشورهای مختلف؛ 

بررسی نحوه مبارزه آن کشورها 
با تحریم با تمرکز بر کشورهای 

موفق در این زمینه؛ مقایسه 
عملكرد مردم و به طور کلی 
کشور با عملكرد کشورهای 

موفق؛ 
راهكارهایی برای بهبود وضع 

موجود مبارزه با تحریم

حوزه های
 یادگيری

 ارائه کننده
---

- علوم انساني و 
مطالعات اجتماعی

- زبان و ادبیات 
فارسی

- علوم انساني و 
مطالعات اجتماعی

- آداب و مهارت های 
زندگی

- علوم انساني و مطالعات 
اجتماعی

- آداب و مهارت های زندگی

منطق و نكات مربوط به سازماندهی محتوای هدف شماره 5: ايده کلیدی در اينجا 
»تحريم به مثابه يک تهديد همواره وجود دارد پس برای مقابله با آن بايد تالش کرد« 
رقابتی،  تهاجمی،  اقتصادی چهارگانه  راهبردهای  تحقق  اين که  به  توجه  با  می باشد. 
تدافعی و محافظه کارانه که متناسب دوران تحريم هستند مستلزم مشارکت مردم در 
اموری مانند فعال سازی ظرفیت های موجود تولیدی و افزايش کارآمدی، خودکفايی 
بین     المللی و  از تحرک بی وقفه  در مواد غذايی و تقويت بخش کشاورزی، حمايت 
حضور فعال در معاهدات منطقه ای و جهانی و مهار تورم و جلوگیری از اتالف منابع 
است    )سیف و حافظیه، 1392( در اين هدف و هدف شماره 9     )باور داشتن به ظرفیت 
بین المللی( آشنايی يادگیرندگان با نقش خود و ديگر شهروندان در تحقق اهداف فوق 
مورد تأکید قرار گرفته است. از اين رو سازماندهی محتوا طوری پیشنهاد گرديده که 
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از دوره دوم ابتدايی دانش آموزان به طور ضمنی با مفهوم تحريم آشنا می شوند و عالوه 
بر آشنايی به راهکارهای برون رفت از آن و نقش اعضای خانواده و مردم در مقابله 
با آن می انديشند. از اين رو روش سازماندهی پیشنهادی روش های از جز به کل و 
مارپیچی است. البته با توجه به بُعد انتزاعی موضوع، در دوره اول ابتدايی محتوايی 

پیش بینی نشده  است.

جدول6. سازماندهی چارچوب محتوایی مقوله مهارت انتخاب و تصميم گيری اقتصادی

هدف شماره 6: توانایی درک و فهم موقعيت ها و مسائل اقتصادی فردی، خانوادگی، 
محلی و ملی و بهره گيری از مهارت تصميم گيری و آینده نگری مناسب در حل آن ها

عناصر/
دوره 

تحصيلی

دوره 
اول ابتدایی

دوره 
دوم ابتدایی

دوره 
اول متوسطه

دوره 
دوم متوسطه

توا
مح

ی 
ده

مان
ساز

محتوا

آموزش مهارت 
تجزیه و تحلیل 

موقعیت ها و 
مسائل اقتصادی 
کودکان و تعیین 

عوامل مؤثر بر آن 
موقعیت ها و مسائل؛ 

آموزش ضمنی 
مهارت پیش بینی و 
پیشگیری در قالب 
داستان نیمه تمام، 

موقعیت های فرضی؛ 
مصادیق آینده نگری 

و تصمیم های 
کودکانه در امور 
اقتصادی مانند 

پس   انداز

آشنایی با 
جایگاه انتخاب، 
تصمیم گیری و 
آینده نگری در 

زندگی از طریق 
داستان؛ مقایسه افراد 

آینده نگر با افراد 
بی توجه به آینده 
از منظر اقتصادی؛ 

تشخیص فرایند 
تصمیم گیری مناسب 

در داستان های 
فرضی؛ ارزیابی میزان 
مهارت تصمیم گیری 
و آینده نگری خود و 

خانواده

مراحل تصمیم گیری 
مناسب؛ عوامل مؤثر بر 

تصمیم گیری، برنامه  ریزی و 
آینده نگری اقتصادی مانند 
واقع نگری و جامع   اندیشی؛ 

ارزیابی میزان رعایت 
عوامل مؤثر بر برنامه  ریزی 
و آینده نگری اقتصادی از 

سوی خود و خانواده؛ ارائه 
راهكارهایی برای رعایت 

عوامل مؤثر در برنامه  ریزی 
و آینده نگری مناسب؛ 

ارائه نمونه های تاریخی از 
انتخاب های موفق و ناموفق 

اقتصادی کشور مثاًل عضویت 
در یك سازمان تجاری یا 
خروج از یك سازمان یا 
انجمن همكاری تجاری

عوامل مؤثر بر 
برنامه  ریزی و 

آینده نگری اقتصادی 
کشور؛ معرفی 

کشورهایی که با 
انتخاب، برنامه  ریزی 
و آینده نگری صحیح 

در حوزه اقتصاد موفق 
بوده   اند، نقش مردم 

آن کشورها در تحقق 
برنامه های مناسب؛ 

ارائه راهكارهایی برای 
رعایت مراحل و اصول 
برنامه  ریزی اقتصادی 

در سطح استان و 
کشور؛ نقد تصمیم ها و 
سیاست های اقتصادی 

کشور

حوزه های
 یادگيری

 ارائه کننده
تمامی دروس

- علوم انساني و 
مطالعات اجتماعی

- علوم تجربي
- ریاضی

- آداب و مهارت های 
زندگی

- علوم انساني و مطالعات 
اجتماعی

- آداب و مهارت های زندگی
- کار و فناوری

- علوم انساني و 
مطالعات اجتماعی



تدوین چارچوب محتوای اقتصاد مقاومتی 
با تمرکز بر رهنمودهای مقام معظم رهبری 
برای ورود به حوزه های یادگیری در برنامه درسی ملی 

105

89 - 120

ë سال سوم
ë شمارة 1

ë شمارة پیا پی 6
ë بهار  1397

منطق و نكات مربوط به سازماندهی محتوای هدف شماره 6: ايده کلیدی نهفته در 
انتخاب مناسب از منظر اقتصادی است. در سازماندهی  اين هدف مهارت تصمیم و 
روش های کل به جز و ساده به دشوار به کار رفته است که ابتدا دانش آموزان در زمینه 
فرايند تصمیم گیری و حل مسئله آموزش می بینند و در دو دوره متوسطه با تصمیم گیری 

و برنامه  ريزی اقتصادی آشنا می شوند.

جدول7. سازماندهی چارچوب محتوایی مقوله مبارزه با فساد اقتصادی

هدف شماره 7: درک و فهم آثار سوء فساد اقتصادی و تالش فردی و جمعي 
براي دستيابي به جامعه اقتصادی سالم

عناصر/
دوره 

تحصيلی

دوره 
اول ابتدایی

دوره 
دوم ابتدایی

دوره 
اول متوسطه

دوره 
دوم متوسطه

توا
مح

ی 
ده

مان
ساز

محتوا

آموزش 
درستكاری در 

امور اقتصادی از 
طریق داستان 
کودکانه؛ نحوه 
تقسیم صحیح 

درآمد ها در قالب 
مسئله و داستان 

بین شرکای 
مطرح در داستان 

یا مساله

معرفی موقعیت امن و 
سالم یك فعالیت اقتصادی 

کوچك و موقعیت ناسالم 
یك فعالیت اقتصادی؛ 

مقایسه دو موقعیت سالم 
و ناسالم فعالیت اقتصادی؛ 

تحلیل عوامل مؤثر بر آن ها؛ 
تحلیل آثار موقعیت های 
سالم و ناسالم اقتصادی 
بر جامعه؛ نقش کودکان 
در هدایت بزرگساالن به 
فعالیت سالم اقتصادی؛ 

درستكاری و فساد در آیات 
و روایات

معرفی موقعیت های سالم 
و ناسالم فعالیت اقتصادی 
مردمی و دولتی؛ مقایسه 

آن ها و تحلیل عوامل 
مؤثر برآن ها و آثار آن ها؛ 
معرفی کشورهای دارای 

محیط سالم اقتصادی 
و آثار آن محیط بر 

پیشرفت کشورها؛ نقش 
نوجوانان در فعالیت سالم 

اقتصادی؛ درستكاری و 
فساد در آیات و روایات 

معرفی موقعیت ها و 
فعالیت های اقتصادی 

سالم در سطح بزرگ    تر 
و ملی؛ معرفی برخی 
مفاسد اقتصادی در 

سطح بزرگ    تر؛ تحلیل 
عوامل مؤثر در آن ها؛ 
ارائه راهكارهایی برای 

ایجاد محیط سالم 
اقتصادی و مبارزه 

با مفاسد اقتصادی؛ 
درستكاری و فساد در 

آیات و روایات 

حوزه های
 یادگيری

 ارائه کننده

- ریاضی
- زبان و ادبیات 

فارسی
- قرآن و معارف 

اسالمي

- علوم انساني و مطالعات 
اجتماعی 

- قرآن و معارف اسالمي
- آداب و مهارت های زندگی

- علوم انساني و مطالعات 
اجتماعی

- قرآن و معارف اسالمی

- علوم انساني و 
مطالعات اجتماعی 

- قرآن و معارف 
اسالمی

منطق و نكات مربوط به سازماندهی محتوای هدف شماره 7: اين هدف بدنبال ايجاد 
نگرش مطلوب نسبت به درستکاری و اقتصاد سالم می باشد و بُعد نگرشی يا به عبارت 
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ديگر عناصر تعقل، باور و ايمان و اخالق مورد تأکید است. بدين جهت محتوای مربوطه 
با روش عینی به ذهنی سازماندهی گرديده است تا با تعقل در آثار درستکاری و فعالیت 
سالم اقتصادی و مقايسه آن با فعالیت ناسالم اقتصادی نگرش و گرايش الزم نسبت به 

درستکاری و فعالیت سالم اقتصادی در يادگیرنده به وجود آيد. 

جدول8. سازماندهی چارچوب محتوایی مقوله درک مسائل اقتصادی و تالش برای حل آن ها

هدف شماره 8: درک و فهم مسائل و مشکالت اقتصادی کشور
 و تالش و مشارکت مؤثر برای حل آن ها

عناصر/
دوره 

تحصيلی

دوره 
اول ابتدایی

دوره 
دوم ابتدایی

دوره 
اول متوسطه

دوره 
دوم متوسطه

توا
مح

ی 
ده

مان
ساز

محتوا

آگاهی بخشی 
به کودکان در 

خصوص مسئله 
هدر رفت انرژی و 
برآورد زیان مالی 

در مقیاس کوچك 
خانواده، مدرسه 

یا شهر

تحلیل مسئله اقتصادی 
شهر یا روستای محل 

زندگی خود، عوامل مؤثر 
بر پدید آمدن مسائل 

اقتصادی محل زندگی 
خود، ارائه راهكار برای 

حل مسئله اقتصادی 
محل زندگی خود، بررسی 

نقش خود و خانواده در 
پدید آمدن یا حل مسائل 
اقتصادی شهر یا روستای 

محل زندگی

تحلیل مسئله اقتصادی 
کشور درباره بیكاری، 
تك محصولی بودن و 

هدررفت انرژی؛ بررسی 
نقش مردمی و عوامل 
انسانی در پدید آمدن 

و حل مسائل اقتصادی 
کشور

تحلیل مسائل 
اقتصادی کشور در 

زمینه تورم، صادرات، 
تولید داخلی، فقر 

و نابرابری، و غیره؛ 
بررسی نقش مردم و 

دولت در پدید آمدن و 
حل مسائل اقتصادی 

کشور

حوزه های
 یادگيری

 ارائه کننده

- علوم تجربي 
- ریاضی

- علوم انساني و مطالعات 
اجتماعی

- علوم انساني و 
مطالعات اجتماعی

- علوم انساني و 
مطالعات اجتماعی

منطق و نكات مربوط به سازماندهی محتوای هدف شماره 8: ايده کلیدی اين هدف 
اقتصادی کشور و ضرورت و چگونگی تالش برای حل  »درک واقعیت ها و مسائل 
آن ها در حد وسع« می باشد. برای سازماندهی آن روش های جز به کل و عینی به ذهنی 
 مورد استفاده قرار گرفته تا يادگیرندگان ابتدا با مسائل اقتصادی در حوزه مصرف انرژی 
    )آب، برق، گاز( آشنا و در دوره های بعدی و باالتر با مسائل اقتصادی جامعه آشنا شوند 

و به اهمیت نقش افراد در پیشگیری از اين مسائل و برون رفت از آن ها پی ببرند.
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جدول9. سازماندهی چارچوب محتوایی مقوله اهميت روابط اقتصادی بين المللی

هدف شماره 9: باور به ظرفيت روابط بين     المللی در رشد اقتصادی کشور 
و درک نقش خود و جامعه در ارتقا روابط بين     المللی

عناصر/
دوره 

تحصيلی

دوره 
اول ابتدایی

دوره 
دوم ابتدایی

دوره 
اول متوسطه

دوره 
دوم متوسطه

توا
مح

ی 
ده

مان
ساز

محتوا

درك نیاز به روابط 
با دیگران به ویژه 

همكالسی ها، اعضای 
سایر کالس ها، 

همسایگان محل 
زندگی؛ چگونگی 
برقراری ارتباط با 

اعضای کالس خود 
و سایر کالس ها یا 

همسایگان محل 
زندگی؛ آثار ارتباط 

خوب و سازنده با 
اعضای کالس و 
سایر کالس ها و 
همسایگان محل 

زندگی

درك نیاز به ارتباط 
با سایر شهر ها یا 

روستا های همسایه 
و حتی استان ها و 

در پایه های آخر این 
دوره درك نیاز به 

ارتباط مؤثر با سایر 
کشورها؛ آثار ارتباط 

خوب و سازنده 
با دیگر شهرها، 

روستاها، استان ها و 
کشورها؛ چگونگی 

برقرار ارتباط سازنده 
با دیگر شهرها، 

روستاها، استان ها و 
کشورها

آثار روابط 
بین     المللی با 

دیگر کشور ها؛ 
ابعاد روابط 
بین المللی 
 )فرهنگی، 

اقتصادی، زیست 
محیطی، علمی(؛ 

معرفی 
کشورهایی که 
با ایران روابط 

سازنده و دوستی 
دارند؛ 

آشنایی با نهاد 
بین     المللی 

سازمان ملل

آشنایی با نهاد های 
بین     المللی و منطقه ای 
مانند سازمان همكاری 

کشورهای اسالمی، 
اوپك، سازمان همكاری 

شانگهای، یونسكو، یونیسف 
و غیره؛ بررسی عوامل 

مؤثر بر نقش آفرینی مؤثر 
در سازمان ها و روابط 

بین المللی، بررسی نقش 
دولت، مردم و عوامل 

انسانی در برقراری چنین 
روابط سازنده بین     المللی؛ 
ارائه راهكار برای برقراری 

روابط سازنده بین     المللی

حوزه های
 یادگيری

 ارائه کننده

- زبان و ادبیات 
فارسی

- قرآن و معارف 
اسالمي

- علوم انساني و 
مطالعات اجتماعی

-  زبان و ادبیات 
فارسي

- علوم انساني 
و مطالعات 

اجتماعی

- علوم انساني و مطالعات 
اجتماعی

منطق و نكات مربوط به سازماندهی محتوای هدف شماره 9: ايده کلیدی در اين 
کشور«  اقتصادی  استقالل  و  رشد  بر  بین     المللی  روابط  تأثیر  و  اهمیت  »درک  هدف 
می باشد. روش سازماندهی اين هدف از نزديک به دور است تا دانش آموزان مطابق 
توضیحات هدف شماره 6 با درک نقش ارتباط با ديگران در زندگی خويش به اهمیت 
روابط بین المللی و شرايط الزم و يا به عبارتی نقش دولت و مردم در داشتن روابط 

بین     المللی مناسب پی ببرند.
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جدول10. سازماندهی چارچوب محتوایی مقوله اقتصاد چند محصولی

هدف شماره 10: توانایی تجزیه و تحليل قابليت های اقتصاد چند محصولی به عنوان
 مؤلفه کليدی در اقتصاد مقاومتی و تالش در جهت استقرار آن

عناصر/
دوره 

تحصيلی

دوره 
اول ابتدایی

دوره 
دوم ابتدایی

دوره 
اول متوسطه

دوره 
دوم متوسطه

توا
مح

ی 
ده

مان
ساز

محتوا

شناخت محصوالت 
تولیدی محل 

زندگی خویش؛ 
مقایسه شهر یا 

روستای فرضی تك 
محصولی با شهر یا 

روستای فرضی چند 
محصولی؛ نقش 

خود و خانواده در 
تولید محصوالت 
محل زندگی خود

شناخت محصوالت 
عمده کشور، شناخت 
محصوالتی که صادر 
می شوند و سهم آن 
محصوالت در درآمد 

کشور؛ مقایسه صادرات 
کشور در طی سال های 

متمادی از منظر نوع 
محصوالت صادراتی؛ 

نقش مردم و خود در 
صادرات محصوالت؛ 

مفهوم اقتصاد 
چندمحصولی؛ مقایسه 
مزایا و معایب اقتصاد 
تك محصولی و چند 

محصولی

شناخت محصوالت 
عمده صادراتی 
کشور؛ مقایسه 

محصوالت صادراتی 
کشور با صادرات 

کشور های پیشرفته 
از منظر تنوع 

محصوالت؛ بررسی 
عوامل مؤثر به ویژه 

نقش خود مردم در 
صادرات محصوالت 
متنوع)اقتصاد چند 

محصولی(

بررسی نحوه 
تنوع بخشی به 

محصوالت صادراتی 
به تفكیك نقش 

مردم و دولت؛ 
آشنایی با عملكرد و 
نقش آفرینی مردم 

کشورهای موفق 
در صادرات چند 

محصولی

حوزه های
 یادگيری

 ارائه کننده

- زبان و ادبیات 
فارسی

- علوم تجربي

- علوم انساني و 
مطالعات اجتماعی

- آداب و مهارت های 
زندگی 
- ریاضی

- علوم انساني و 
مطالعات اجتماعی

- آداب و مهارت های 
زندگی

- کار و فناوری

- علوم انساني و 
مطالعات اجتماعی

- آداب و 
مهارت های زندگی

منطق و نكات مربوط به سازماندهی محتوای هدف شماره 10: با عنايت به تأکید 
از  رهايی  بر   )1391/6/2 1391/5/3و  رهبری   )1390/5/26،  معظم  مقام  باره  چندين 
وابستگی اقتصاد کشور به درآمد های نفتی است. در اين هدف اقتصاد چند محصولی 
به عنوان ايده کلیدی مطرح است و در سازماندهی محتوای آن روش های از نزديک به 
دور و مارپیچی استفاده گرديده است به طوری که ضمن تکرار عناصر اصلی اقتصاد چند 

محصولی دامنه محتوايی آن گسترده می شود. 
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جدول11. سازماندهی چارچوب محتوایی مقوله چيستی و چرایی اقتصاد مقاومتی

هدف شماره 11: باور به نقش اقتصاد مقاومتی در رشد و استقالل اقتصادی)در سطح 
فردی،خانوادگی و اجتماعی( و همچنين در عرصه سياسی و اجتماعی

عناصر/
دوره 

تحصيلی

دوره 
اول ابتدایی

دوره 
دوم ابتدایی

دوره 
اول متوسطه

دوره 
دوم متوسطه

توا
مح

ی 
ده

مان
ساز

---محتوا

تعریف ساده اقتصاد 
مقاومتی؛ مصادیق اقتصاد 
مقاومتی در سطح زندگی 

فردی، خانوادگی و 
اجتماعی

چرایی اقتصاد مقاومتی 
و تأثیر آن در رشد 
اقتصادی در سطح 
فردی، خانوادگی و 
اجتماعی؛ چیستی 

اقتصاد مقاومتی؛ 
مصادیق اقتصاد 

مقاومتی در کشور های 
پیشرفته مانند ژاپن 
پس از جنگ جهانی 

دوم

چرایی اقتصاد 
مقاومتی و تأثیر آن 

در سطح اجتماعی و 
سیاسی؛ نمونه های 

تاریخی و واقعی 
اقتصاد مقاومتی در 

جهان و اسالم

حوزه های
 یادگيری

--- ارائه کننده

- علوم انساني و مطالعات 
اجتماعی

- علوم انساني و 
مطالعات اجتماعی 

 ـ زبان و ادبیات 
فارسی

- علوم انساني و 
مطالعات اجتماعی

منطق و نكات مربوط به سازماندهی محتوای هدف شماره 11: در اين هدف عناصر 
تعقل و باور و ايمان اهمیت خاصی دارد لذا ايده کلیدی آن »پذيرش اقتصاد مقاومتی 
اقتصادی« است. روش سازماندهی پیش بینی شده  به عنوان راه حل مناسب توسعه 
بودن موضوع، در  انتزاعی  به  عنايت  با  البته  مارپیچی است  به ذهنی و  عینی  روش 
دوره اول ابتدايی محتوايی پیش بینی نشده و در دوره دوم ابتدايی آن هم در پايه های 
آخر    )پنجم و ششم( دانش آموزان مفهوم اقتصاد مقاومتی را از طريق مصاديق آن در 
زندگی خانوادگی و اجتماعی در قالب داستان و روايت درک می نمايند و با آن آشنا 
می شوند و در دوره های بعدی اين شناخت و درک مزايای اقتصاد مقاومتی توسعه 

می يابد.
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جدول12. سازماندهی چارچوب محتوایی مقوله استفاده از ظرفيت داخلی

هدف شماره 12: کسب توانایی برای بهره گيری مناسب از ظرفيت های داخلی کشور
 و بوم خویش

عناصر/دوره 
تحصيلی

دوره 
اول ابتدایی

دوره 
دوم ابتدایی

دوره 
اول متوسطه

دوره 
دوم متوسطه

توا
مح

ی 
ده

مان
ساز

محتوا

دست ورزی با 
اشیا و وسایل؛ 

طراحی و ساخت 
کاردستی

طراحی و ساخت 
کاردستی؛ شناسایی 
شغل های موجود در 

محل زندگی خویش؛ 
مهارت   آموزی برخی 

رشته های ساده مانند 
اندازه گیری، کاشت 

گیاه و غیره؛ تحلیل و 
تبیین آثار مهارت   آموزی 

در سطح محل زندگی 
خویش؛ آشنایی با 

سرمایه های طبیعی و 
فرصت های اقتصادی 

استان خویش؛ بررسی 
وضع موجود چگونگی 

بهره گیری از آن ها؛ 
ارائه راهكارهایی برای 

بیشینه سازی بهره وری 
از منابع استان؛ ارزیابی 

میزان بهره گیری 
خانواده و همسایگان از 

ظرفیت های محل زندگی 
خویش

شناسایی حرفه ها و 
شغل های مورد نیاز شهر 
یا روستای محل زندگی 
خویش؛ نحوه دستیابی 
به حرفه یا شغل موفق؛ 

مهارت   آموزی برخی 
رشته های ساده مانند 

کاشت گیاه، جداسازی 
قطعات یا سرهم بندی 

قطعات یك وسیله، 
مهارت های ابتدایی 

خیاطی برای دختران 
و امثالهم؛ آشنایی با 

سرمایه های طبیعی داخل 
کشور مانند خاك، آب 
و هوا، حمل نقل، بازار، 

صنعت و غیره؛ شناسایی 
کارآفرینان بهره گیرنده 
از سرمایه های طبیعی 
کشور؛ ارزیابی میزان 
بهره گیری خانواده و 

همسایگان از ظرفیت های 
اقتصادی کشور

سایر ابعاد 
ظرفیت های 
داخلی مانند 

سرمایه فرهنگی، 
اجتماعی در کنار 

سرمایه های طبیعی 
و مالی و مصادیق 
آن ها، ارتباط بین 

سرمایه های مختلف؛ 
بررسی مشكالت 

بهره گیری از 
سرمایه های داخلی 
و ارائه راهكار برای 

حل آن مسائل؛ 
مهارت   آموزی در 

رشته هایی که زمینه 
فعالیت در آن ها در 

محل زندگی و یا 
حتی کشور وجود 

دارد؛ شناسایی 
نیاز ها و ظرفیت های 

اقتصادی برای 
کارآفرینی در محل 

زندگی خویش 

حوزه های
 یادگيری

 ارائه کننده

تمامی دروس 
به ویژه فرهنگ 

و هنر

- کار و فناوری،
- فرهنگ و هنر 

و بقیه دروس

- کار و فناوری
- قرآن و معارف اسالمی،

- آداب و مهارت های 
زندگی

- کار و فناوری 
- آداب و مهارت های 

زندگی

منطق و نكات مربوط به سازماندهی محتوای هدف شماره12: مقام معظم رهبری 
   )1393/1/1( می فرمايند »...گفتیم اين اقتصاد ]اقتصاد مقاومتی[ درون زاست. درون زاست 
يعنی چه؟يعنی از دل ظرفیت های خود کشور ما می جوشد. رشد اين نهال و اين درخت 
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متکی است به امکانات کشور خودمان« . از اين رو »شناخت توانايی ها و ظرفیت های 
بالقوه و فرصت های بومی« ايده کلیدی اين هدف می باشد. روش سازماندهی محتوا در 
اينجا روش از نزديک به دور و مارپیچی است به طوری که دانش آموزان بُعد درون زايی 
اقتصاد مقاومتی را به طور ضمنی در عرصه خانواده درک کرده و سپس به تدريج اين درک 

به عرصه های جامعه محلی، استان و کشور گسترش می يابد.

جدول13. سازماندهی چارچوب محتوایی مقوله به کارگيری فناوری

 هدف شماره 13: بهره مندی مطلوب از فناوری های نوین در راستای فعاليت های اقتصادی 
توليد، توزیع و مصرف بهينه

عناصر/
دوره 

تحصيلی

دوره 
اول ابتدایی

دوره 
دوم ابتدایی

دوره 
اول متوسطه

دوره 
دوم متوسطه

توا
مح

ی 
ده

مان
ساز

---محتوا

مهارت   آموزی و 
آشنایی مقدماتی با 
فاوا و نقش آن در 

حوزه اقتصادی مانند 
صرفه جویی در زمان، 

مكان، حمل و نقل، 
کاغذ، محیط زیست 

و غیره

آشنایی با خرید الكترونیكی، 
کارت عابر بانك، دستگاه های 

خودپرداز و کارت خوان؛ 
ادامه مهارت   آموزی در حوزه 

فاوا؛ نكات ایمنی نگهداری 
و استفاده از کارت های عابر 

بانك، دستگاه های خود پرداز، 
کارت خوان، خرید الكترونیكی؛ 

ارزیابی میزان بهره گیری 
صحیح خانواده خود از خدمات 

الكترونیكی در خرید؛ بررسی 
میزان صرفه جویی مصرف کاغذ 
و حفظ محیط زیست به هنگام 
استفاده از خدمات الكترونیكی

مهارت   آموزی فاوا در 
فعالیت های اقتصادی 
تولید و توزیع مانند 
نرم افزارهای ساده 

حسابداری و انبارداری؛ 
تجارت الكترونیكی، سایر 

خدمات الكترونیكی 
بانك ها؛ نكات ایمنی 
در تجارت و خدمات 
الكترونیكی بانك ها؛ 

بررسی مشكالت 
بهره گیری از خدمات 

الكترونیكی و ارائه راهكار 
برای رفع آن ها

حوزه های
 یادگيری

--- ارائه کننده

- کار و فناوری، 
- علوم انساني و 

مطالعات اجتماعی

- کار و فناوری
- آداب و مهارت های زندگی

- علوم انساني و مطالعات 
اجتماعی

- آداب و مهارت های 
زندگی

منطق و نكات مربوط به سازماندهی محتوای هدف شماره 13: ايده کلیدی اين هدف 
»آشنايی و چگونگی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در امور اقتصادی است«. 
محتوای پیش بینی شده با روش از ساده به مشکل سازماندهی گرديده اما با توجه به 
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سطح دشواری آن در دوره اول ابتدايی محتوايی ارائه نگرديده است. 
ديگر هدف اين پژوهش بررسی اعتبار چارچوب محتوايی اقتصاد مقاومتی است. 
و  پرسش نامه  از طريق مصاحبه  که  ديدگاه صاحب نظران  اين هدف  به  برای رسیدن 
به دست آمده بود مورد بررسی قرار گرفت. حاصل بررسی ديدگاه ها در جدول 14 آمده 

است.

جدول14. نتایج اعتبارسنجی چارچوب محتوایی

مالک های
 اعتباریابی

مقوله ها و مضامين کليدیميزان مطلوبيت)براساس درصد(
 مستخرج از 

نقطه نظرات و پيشنهادات نامطلوب
نسبتًا 

متوسطنامطلوب
نسبتًا

مطلوب مطلوب

در حد امكان مفاهیم و موضوعات 018/218/236/427/3جامعيت
اقتصادی بیشتر دیده شود.

تناسب با اصول 
برنامه  ریزی 

درسی

اهداف و محتوای پیشنهادی دوره 018/218/254/59/1
برخی  اما  بوده  مناسب  متوسطه 
دوره  برای  شده  تعیین  مطالب 
ابتدایی مانند آشنایی دانش آموزان 
با سطح  اقتصاد مقاومتی  با مفهوم 
رشد یادگیرندگان نامناسب بوده و 
الزم است به دوره متوسطه منتقل 

شود.

گستردگی 09/127/363/60قابليت اجرایی موجب  زیاد  جامعیت 
یادگیری  موضوعات  و  اهداف 
گستردگی  از  است  الزم  که  شده 
براساس  بتوان  تا  شود  کاسته  آن 
بدان  درسی  برنامه های  ظرفیت 
هدف   24 می توان  لذا  پرداخت. 
و  نمود  تلفیق  با هم  را  پیشنهادی 

از تعداد آنها کاست. 

هماهنگی و 
انسجام

از 018/218/254/59/1 شده  بیان  آموزشی  اهداف  بین 
نظر سطح و وزن و گستردگی آن ها 
در برخی موارد تفاوت زیادی وجود 
دارد که الزم است این تفاوت زیاد 
کمتر شده و اهداف هماهنگ و هم 

وزن باشند.
 

اهداف براساس رویكرد شایستگی محور نوشته شده و بهتر است این رویكرد در تمامی اهداف رعایت گردد.سایر موارد
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جـدول 14 نشـان می دهـد که از منظر مـالک جامعیت باالتريـن فراوانی درصدی 
مربـوط بـه گزينـه نسـبتًا مطلوب بـوده و کمترين فراوانـی درصدی مربـوط به گزينه 
نامطلـوب بـوده اسـت و همچنیـن فراوانـی درصـدی گزينه هـای مطلـوب و نسـبتًا 
مطلـوب در مقايسـه بـا گزينه هـای نامطلوب و نسـبتًا نامطلـوب بیش    تر می باشـد. از 
نظـر مـالک تناسـب بـا اصـول برنامه  ريـزی درسـی کـه مالک هايـی از قبیل تناسـب 
چارچـوب بـا توانايـی يادگیرنـدگان و رعايـت اصـول سـازماندهی محتـوا بیش    تـر 
مـورد بررسـی قـرار می گرفـت باالتريـن فراوانـی درصـدی مربوط بـه گزينه نسـبتًا 
مطلـوب بـوده و کمتريـن فراوانـی درصـدی مربـوط به گزينـه نامطلوب بوده اسـت 
و همچنیـن فراوانـی درصـدی گزينه هـای مطلـوب و نسـبتًا مطلـوب در مقايسـه بـا 
گزينه هـای نامطلـوب و نسـبتًا نامطلـوب بیش    تـر می باشـد. مـالک بعـدی قابلیـت 
اجرايـی و کاربـردی بـودن چارچوب بود که در آن باالتريـن فراوانی درصدی مربوط 
بـه گزينـه نسـبتًا مطلـوب بـوده و کمتريـن فراوانـی درصـدی مربـوط بـه گزينه های 
نامطلـوب و مطلـوب بوده اسـت ولـی فراوانی درصـدی گزينه های مطلوب و نسـبتًا 
مطلـوب در مقايسـه بـا گزينه هـای نامطلـوب و نسـبتًا نامطلـوب بیش    تـر می باشـد. 
مـالک آخـر هماهنگـی و انسـجام بیـن اهـداف آموزشـی و سـرفصل ها و رئـوس 
مطالـب پیشـنهادی بـود کـه در ايـن مـالک نیـز باالتريـن فراوانـی درصـدی مربوط 
بـه گزينـه نسـبتًا مطلـوب و کمتريـن فراوانـی درصـدی مربوط بـه گزينـه نامطلوب 
بـوده اسـت و همچنیـن فراوانـی درصـدی گزينه هـای مطلـوب و نسـبتًا مطلوب در 
مقايسـه بـا گزينه هـای نامطلـوب و نسـبتًا نامطلـوب بیش    تر می باشـد. براين اسـاس 
می تـوان گفـت کـه چارچـوب محتوايـی ارائه شـده نسـبتًا مطلـوب بـوده و از منظر 
صاحب نظـران معتبر تشـخیص داده شـده اسـت. البته از نظـر کاربرد  پذيری هیچکدام 
از صاحب نظـران چارچـوب محتوايـی را کامـاًل مطلـوب تشـخیص نداده لـذا محقق 
براسـاس نظـرات صاحب نظـران کـه در ادامـه خواهد آمـد اصالحاتـی در چارچوب 

ارائه شـده اعمـال نمود.
از  که  بودند  مضامینی  و  مقوله ها  آمد  به دست  اعتبارسنجی  در  که  ديگری  يافته 
تحلیل نقطه نظرات مطرح شده صاحب نظران در مصاحبه به دست آمدند. اين مقوله ها 
با تفصیل بیشتری  اما در زير  و مضامین به صورت کلی در جدول 14 مطرح شده 
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توضیح داده می شود.
1. از منظـر مـالک جامعیـت صاحب نظـران به ويـژه صاحب نظرانی کـه در حوزه 
عمـل برنامه  ريـزی درسـی اشـتغال داشـتند معتقـد بودنـد کـه میـزان رعايـت 
ايـن مـالک مطلـوب بـوده ولـی رعايت بیـش از حـد آن موجـب پراکندگی و 
گسـتردگی چارچـوب شـده اسـت و برخـی از موضوعات عمومی و گسـترده 
ماننـد سـبک زندگـی، شايسـتگی های پايـه، ارزش هـای اخالقـی و غیـره کـه 
در بقیـه حوزه هـای يادگیـری بـدان پرداختـه شـده از چارچوب کنار گذاشـته 
شـود. لـذا بـا توجه بـه اينکه مطابـق ديـدگاه شـوآب   )به نقـل از مهرمحمدی، 
1388: 293(، برنامـه درسـی بـه طـور اعـم و برنامه ريـزی درسـی بـه طـور 
اخـص يـک حوزه نظری نیسـت بلکه حوزه عملی اسـت، ديدگاه کارشناسـان 
حـوزه عمـل مـورد توجـه و مـالک قـرار گرفـت و برخـی از موضوعـات و 
سـرفصل ها ماننـد سـبک زندگـی بـا تکیـه بـر عقالنیـت عملـی و تجربـه و 
ديـدگاه کارشناسـان برنامه ريـزی درسـی از چارچـوب محتوايی خارج شـدند 
و برخـی ديگـر ماننـد شايسـتگی های پايـه     )خالقیت، تفکـر انتقـادی و غیره( 

با سـاير اهـداف تلفیق شـدند.

وضعیـت  سـازماندهی  مالک هـای  و  درسـی  برنامه  ريـزی  اصـول  منظـر  از   .2
دروس  عناويـن  اسـت  الزم  فقـط  و  بـوده  مطلـوب  پیشـنهادی  چارچـوب 
متولی   )حـوزه هـای يادگیـری کـه قـرار اسـت محتـوا در آنهـا گنجانده شـود( 
چارچوب پیشـنهادی براسـاس جـدول دروس مصوب شـورای عالی آموزش 

و پـرورش به طـور دقیـق ذکـر شـود.

3. قابلیـت اجـرا و به کارگیری چارچوب ارائه شـده نسـبتًا مطلوب ارزيابی شـده 
و الزم اسـت برخـی از موضوعـات پیش بینـی شـده بـرای دوره ابتدايـی بـه 
دلیـل نامناسـب بودن با سـطح رشـد و توانايی هـای يادگیرندگان بـه دوره های 
باالتـر انتقـال يابـد. بـرای مثال مفهـوم و تعريـف اقتصـاد مقاومتی يـا تحريم، 
کـه پیشـنهاد می شـود در دوره ابتدايـی بـه طـور ضمنـی بـه اين مفهوم اشـاره 
گـردد و تعريـف آن بـه دوره متوسـطه منتقـل گـردد. صاحب نظـری     )P۱( در 
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اين بـاره چنیـن می گويـد: »صحبت کردن دربـاره تحريم و مسـائلی که نگرانی 
و اضطـراب بـه بـار مـی آورد در دوره ابتدايـی مناسـب نیسـت بچه هـا روحیه 
لطیفـی دارنـد لـذا چنیـن موضوعاتـی بهتـر اسـت در دوره متوسـطه مـد نظر 

قـرار بگیرد«.

4. نحـوه هدف نويسـی و قالـب بیـان اهـداف براسـاس شايسـتگی ها انجام شـده 
اما در برخی موارد اشـکاالتی مشـاهده می شـود که الزم اسـت براسـاس سـند 
برنامـه درسـی ملی مالک شايسـتگی محـوری در اهـداف کامالً رعايـت گردد.

5. از منظـر مـالک هماهنگـی و انسـجام، بیـن اهـداف و موضوعـات بیـان شـده 
سـازگاری وجود دارد اما الزم اسـت سـطح و میزان کلیت و گستردگی اهداف 
نزديـک بـه هـم بـوده و بـه عبارتـی اهـداف هـم وزن باشـند.      صاحب نظـری 
    )P۳( می گويد: برخی از مقوله های پیشـنهادی بسـیار کلی اسـت و هم سـطح 

اهـداف ديگـر نیسـت لـذا هم وزن کـردن اهـداف بايد صـورت پذيرد.

بحث و نتيجه گيری
ايـن پژوهـش به دنبال تدويـن چارچوب محتوايـی برای آموزش اقتصـاد مقاومتی 
بـود تـا از ايـن طريـق بتوان اقتصـاد مقاومتـی را در برنامه های درسـی نظـام آموزش و 
پـرورش جمهـوری اسـالمی ايـران گنجانـد. بدين منظـور ابتـدا مؤلفه هـا و مقوله های 
مهـم اقتصـاد مقاومتـی از طريق تحلیل اسـناد و منابع علمی مطابق شـکل  1 اسـتخراج 
شـد. از ايـن رو 13 هـدف آموزشـی به دسـت آمد. در ايـن يافته ها مقوله هـای فرهنگی 
نظیـر مصـرف بهینـه و غیره بـا يافته های سـبکتکین و همـکاران    )1392( و کامفیروزی 
و همـکاران   )1392(، مقولـة مربـوط بـه آمـوزش علـم اقتصـاد بـا يافته هـای پیغامی و 
تورانـی   )1390( و وال اسـتد و واتـس    )2015(، مقولـة مربـوط به نظام اقتصاد اسـالمی 
بـا يافته هـای اسـدی   )1393(، مقوله هـای مربـوط بـه روی آوردن بـه تولیـد داخلـی، 
اقتصـاد چنـد محصولـی، مهارت   آمـوزی بـا يافته هـای فرخ پـور و همـکاران   )1394( 
و میرمعـزی   )1391( و مقوله هـای مربـوط بـه روابـط بین     المللـی و تعامـالت سـازنده 
جهانی با يافته های سـیفلو   )1393( و سـالبرگ    )2006( مطابقت دارد. سـپس براسـاس 
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آن هـا ماهیت سـه عنصر برنامه درسـی آمـوزش اقتصاد مقاومتی مشـخص گرديد. پس 
از تعییـن ماهیـت سـه عنصر هـدف، محتـوا و سـازماندهی محتـوا يافته های به دسـت 
آمـده بـا اسـتفاده از ديـدگاه صاحب نظران مورد اعتبارسـنجی قـرار گرفتنـد. از اين رو 
يافته هـای ايـن پژوهـش به طـور عمـده معطـوف بـه تعییـن محتـوای آمـوزش اقتصاد 
مقاومتـی و سـازماندهی آن بـود. محتـوا بـه مثابـه سـرفصل ها و رئوس اصلـی مطالب 
مدنظـر بـود. يافته هـای به دسـت آمده نشـان می دهـد که در هرکـدام از اهداف سـعی 
شـده آنچـه بـرای پديـد آمـدن يـک شايسـتگی در يادگیرنـده الزم به نظر می رسـد در 
حـد امـکان در محتـوا پیش بینـی شـود. به عبـارت ديگـر محتوا صرفـاً شـامل مطالبی 
نباشـد کـه در يادگیرنـده دانـش و معلومـات بـه بارآورد بلکـه سـرفصل های پیش بینی 
شـده طـوری باشـند کـه بسـتر الزم را بـرای تغییـر نگـرش و در نهايـت بـروز يـک 
رفتـار و شايسـتگی فراهـم سـازند. بـرای مثـال در مقولـه روابـط بین     المللـی اقتصادی 
صرفـاً بـه مفاهیـم روابـط بین     المللی پرداخته نشـده بلکه سـرفصل ها و رئوسـی تحت 
عنـوان درک نیـاز بـه روابط با ديگـران، چگونگی برقـراری ارتباط با ديگـران و روابط 
بین     المللـی، نقـش مـردم در بهسـازی روابـط بین     المللـی پیش بینـی شـده تـا زمینـه ای 
فراهـم آيـد کـه يادگیرنـدگان برقـراری تعامـل جهانـی و روابـط بین     المللـی را بـرای 
يـک کشـور ضـروری تلقی نمـوده و ضمن آشـنايی با نقش مـردم در بهسـازی روابط 

بین     المللـی در اين راسـتا بکوشـند. 
پـس از تعییـن محتـوا، پژوهـش بدنبـال سـازماندهی محتـوا در برنامه های درسـی 
نظـام آمـوزش رسـمی و عمومی بـود. در اين سـازماندهی سـهم حوزه هـای يادگیری 
براسـاس ارتبـاط و قرابتـی کـه بـا موضـوع و مقوله هـای اقتصـاد مقاومتـی داشـتند 
متفـاوت اسـت. عـالوه براين میزان سـهم درگیـری هريـک از حوزه هـای يادگیری در 
بیـن دوره هـای مختلـف تحصیلی نیـز متفـاوت می باشـد. در دوره اول ابتدايـی از بین 
حوزه هـای يادگیـری حـوزه زبان   آمـوزی و قرآن و معارف اسـالمی بیشـترين سـهم را 
بـه خـود اختصـاص داده   اند. زيـرا حوزه مطالعـات اجتماعی که تقريباً بیشـترين قرابت 
را بـا موضـوع اقتصـاد مقاومتی داشـت در دوره اول ابتدايی وجود نـدارد. در دوره دوم 
ابتدايـی بالطبـع حوزه مطالعات اجتماعی بیشـترين سـهم را دارد. برخـی از مقوله هايی 
کـه در دوره اول ابتدايـی بـه حـوزه زبان   آمـوزی اختصاص داده شـده بودنـد در حوزه 
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مطالعـات اجتماعـی سـازماندهی گرديدنـد. در دوره اول متوسـطه چـون حـوزه کار و 
فنـاوری و آداب و مهارت هـای زندگـی در هـر سـه پايـه وجـود دارد فرصتـی فراهـم 
می گشـت تـا برخـی از مقوله هـای به دسـت آمـده در حوزه هـای يادگیـری مذکـور 
سـازماندهی گردنـد. در دوره دوم متوسـطه بـه دلیل اينکـه دانش آموزان در رشـته های 
مختلـف تحصیـل می نماينـد ولـی چارچـوب محتوايـی بـرای کلیـه دانش آمـوزان 
پیش بینی شـده اسـت کمبـود دروس مشـترک در حـوزه يادگیری مطالعـات اجتماعی 
کـه قرابـت بیشـتری با اقتصـاد مقاومتی داشـته باشـد سـازماندهی محتوا را با مشـکل 
مواجـه می سـاخت. برايـن اسـاس ارائـه درسـی مشـترک با نـام اقتصـاد بـرای تمامی 
رشـته های دوره دوم متوسـطه می توانـد در راسـتای آموزش اقتصـاد و اقتصاد مقاومتی 

بسـیار کارگشـا باشد.
نکتـه حائـز اهمیت ديگر اين اسـت که چارچـوب يافته های اين پژوهـش با عنوان 
چارچـوب محتـوا، سـرفصل ها و رئـوس اصلـی مطالـب آمـوزش اقتصـاد مقاومتی را 
روشـن سـاخت و ايـن چارچوب بسـتر را بـرای ارائه محتـوا و پیش بینـی فعالیت های 
يادگیـری مهیـا سـاخت. امـا چـون ارائـه محتـوا بیشـتر معطـوف بـه قالـب بازنمايـی 
محتواسـت کـه می توانـد به شـکل ادبـی، توضیحی، داسـتان، شـعر، فیلـم، پويانمايی، 
نمـودار و غیـره صورت پذيرد تولیـد محتوا در اين قالب ها از محـدوده پژوهش خارج 
بـود امـا آنچـه قابل ذکر اسـت اين اسـت کـه در تحقق اقتصـاد مقاومتـی محتوايی که 
بتوانـد نگـرش و بـاور افراد را نسـبت به انجام رفتارهـای اقتصادی تغییـر دهد کارآيی 
بهتـری از محتوايـی کـه صرفاً دانـش الزم را به طور مسـتقیم در اختیـار يادگیرنده قرار 
می دهـد خواهـد داشـت و ايـن امر مطابـق ديـدگاه صاحب نظـران مشـارکت کننده در 
پژوهـش به ويـژه در دوره ابتدايـی بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. يافتـه کامفیـروزی و 
همـکاران   )1392( نیـز مبنـی بـر اين کـه در کنـار برنامه  ريـزی اقتصادی فرهنگ سـازی 
مهم تريـن مقولـه  بـرای اقتصاد مقاومتی اسـت، مؤيد ايـن موضوع اسـت. بنابراين ارائه 
محتـوای پیشـنهادی بـا قالب هـای مختلف، موضوعی اسـت کـه در هنـگام تولید مواد 

آموزشـی از جملـه کتب درسـی الزم اسـت مـورد توجه قـرار بگیرد.
براسـاس يافته    هـای حاصـل طراحـی و تدويـن برنامـه درسـی آمـوزش اقتصاد به 
عنـوان يـک موضـوع درسـی جداگانه در تمام رشـته های دايـر در دوره دوم متوسـطه، 
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افزايـش سـاعات درسـی حـوزه کار و فنـاوری، آشـنا نمـودن عوامل انسـانی آموزش 
و پـرورش و مـدارس و همچنیـن اولیـا بـا سـبک زندگی مناسـب با اقتصـاد مقاومتی 
از طريـق دوره هـای آموزشـی ماننـد آمـوزش خانواده، آشـنا نمودن مديـران، معلمان و 
اولیـا بـا نحوه آمـوزش اقتصـاد مقاومتـی به کـودکان، تولیـد محتواهای چندرسـانه ای 
ماننـد انیمیشـن، فیلـم کوتاه و غیـره در خصوص آمـوزش اقتصاد مقاومتـی، برگزاری 
نشسـت های هم   انديشـی در خصوص چرايـی اقتصاد مقاومتی با اولیـاء و دانش آموزان 
در مـدارس پیشـنهاد می شـود. عـالوه بـر ايـن بررسـی قابلیـت اجرايـی چارچـوب 
پیشـنهادی از ديـدگاه معلمـان، تحلیـل برنامه های درسـی موجـود از منظـر مؤلفه های 
آمـوزش اقتصـاد مقاومتـی، انجـام مطالعـات میدانـی در راسـتای کارايـی و اثربخشـی 
چارچـوب پیشـنهادی محتـوای آمـوزش اقتصـاد مقاومتـی در مـدارس و تغییـر رفتار 

يادگیرنـدگان از پیشـنهادهای پژوهشـی اين مطالعه اسـت. 
پژوهـش حاضـر ماننـد هـر مطالعـه علمـی ديگـر بـا محدوديت هايی همـراه بوده 
کـه از جملـه ايـن محدوديت    ها می تـوان به کمبود منابـع علمی در خصـوص آموزش 
اقتصـاد مقاومتـی به ويـژه منابـع علمی خارجـی مربوط بـه اقتصاد مقاومتـی، همکاری 
ضعیـف صاحب نظـران بـه دلیـل اشـتغاالت زيـاد علمـی و حرفـه ای، قلمـداد نمودن 
موضوعـات و رئـوس محتوای آموزش اقتصاد مقاومتی به عنـوان فعالیت های يادگیری 
و عـدم تفکیـک بیـن محتـوا و قالب ارائـه محتوا از سـوی برخی از مشـارکت کنندگان 

اشـاره کرد.
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