پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش؛ برنامه اقدام
نويسنده :عبداهلل انصاری

1

تاریخ دریافت95/1/22 :

تاریخ پذیرش نهایی95/3/16 :

فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج ،سال نوزدهم ،شماره  ،70بهار 1395

چكيده
اقتصاد مقاومتی مجموعهای از سیاستها است که در پی توانمندسازی جامعه
برای رویارویی با تکانههای اقتصادی بوده و بر فرهنگ اسالمی استوار است .با ابالغ
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،آموزشوپرورش موظف شد برای پیادهسازی
سیاستهای یادشده برنامه تدوین کند .این مقاله گزارش پژوهشی است که
در پاسخ به پرسش «عناوین و ترتیب اولویت راهبردها ،سیاستها و اقدامهای
مرتبط با پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش ازنظر
خبرگان ،صاحبنظران و متصدیان کدامند؟» ،انجام شده است .متناسب با پرسش
تحقیق ،پیشنویس برنامه به شیوه ی اسنادی ،تدوین و به روش کیفی و شیوه دلفی
اعتبارسنجی و در قالب پرسشنامه (شامل سه راهبرد 22 ،سیاست و  110اقدام) ،از
سویگروههایسهگانهصاحبنظراناولویتبندیشد.نتایج ،نشاندادراهبردهای
گسترش مشارکت و سهم آموزشوپرورش در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
و تخفیف نابرابری در توزیع درآمد ،افزایش کارایی و بهرهوری در تولید و ارائه خدمات
آموزشی و برابرسازی دسترسی به فرصتهای آموزشی و بهرهمندی از آموزش ،به
ترتیبدارایاولویتبودهودرپایانسیاستهاواقداماتنیزاولویتبندیشدند.
واژگان كليدي:
اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش ،اعتبار سنجی سیاست ،برنامه
اقدام

 .1استادیار سازمان برنامه ریزی آموزشی و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشabd_ansari@yahoo.com ،
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-1مقدمه و بیان مسئله

با ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،قوای کشور ،موظف شدند تا نقشه راه را
برای عرصههای مختلف ،تدوین و همه نهادها را برای پیادهسازی سیاستهای یادشده
ساماندهی کنند .1در این راستا برای وزارت آموزشوپرورش ،وظایف برنامهریزی،
تبیین اقتصاد مقاومتی و گفتمانسازی الزم با جلب مشارکت اندیشمندان تعیین
شد .نظام آموزش عمومی کشور در این مسیر با چالشهایی چون ناشناخته بودن
نسبی ابعاد اندیشه اقتصاد مقاومتی در قلمرو آموزشوپرورش و تنوع دیدگاهها در
مورد چشمانداز و چگونگی دستیابی به وضعیت مطلوب روبرو است که بر ضرورت
تدوین برنامه و تعیین راهبردها ،سیاستها و اقدامات تأکید میکند .پژوهش حاضر
بهعنوان گامی مقدماتی برای  -1تدوین برنامه عملیاتی زمانبندیشده برای ورود
به مرحله اجرا و پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش
 -2بسیج مجموعه ادارات ،سازمانها و دفاتر وزارت آموزشوپرورش و تقسیم وظایف
برای پیادهسازی سیاستهای مذکور  -3پیادهسازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی
در محیط درونی وزارت آموزشوپرورش و جامعه  -4کسب شناخت بیشتر و تبیین
اندیشه اقتصاد مقاومتی بهویژه در جنبه عملیاتی و پیادهسازی آن در آموزشوپرورش
(با توجه به فقر نسبی منابع (اعم از نظری و عملی) در این زمینه)  -5ایجاد سازگاری
میان دیدگاههای متنوع موجود پیرامون چگونگی دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی
در آموزشوپرورش ،اهمیت دارد.
روشن است که اعتبار یک برنامه ،نقشی تعیینکننده در موفقیت آن دارد و کیفیت
نازل راهبردها ،سیاستها و اقدامات دستیابی به اهداف برنامه را دشوار میسازد .بهعالوه
دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش به پای بندی ،تعهد و احساس
مسئولیت مدیران و کارکنان بستگی داشته و بنابراین شایسته است برنامه پیادهسازی
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش با استفاده از همه اطالعات
و تجارب موجود و با مشارکت سیاستگذاران و متصدیان ،استخراج ،اعتباریابی و
اولویتبندی شود.
با توجه به نکات باال و این مهم که سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای پیادهسازی،
تدوین و ابالغشده اما تاکنون کمتر به جنبه عملیاتی شدن آن پرداخته شده است،
مقاله حاضر به گزارش پژوهشی اختصاص دارد که اهداف اصلی آن به ترتیب عبارت از
تهیه برنامه (مجموعه راهبردها ،سیاستها و اقدامات) پیادهسازی سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش و اولویتبندی راهبردها ،سیاستها و اقدامات
 .1متن نامه ریاست جمهوری به معاون اول 1392/12/11
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-2چارچوب نظری
 -1-2مبانی اقتصاد مقاومتی

با شدت گرفتن تحریمهای غرب ،علیه جمهوری اسالمی ایران در سالهای اخیر ،عبارت
«اقتصاد مقاومتی» در ادبیات اقتصادی کشور و الگوی اقتصاد مقاومتی برای برونرفت
از مشکالت اقتصادی مطرح و تبیین آن بر عهدهی اندیشمندان گذاشته شد .البته
مفهوم اقتصاد مقاومتی منحصر به ایران نبوده و گروهی از اقتصاددانان در قالب «تئوری
سیستمهـای جهانی» و سیکلهای کندراتیف و گروه دیگری با استفاده از تئوری بازیها
برای تفسیر چگونگی ظهور و افول بحرانهای اقتصادی در نظـام سرمایهداری تالش
کردهاند (بختیارزاده .)1388 ،واژه مقاومت به استعداد بازیابی و برگشت به وضعیت اولیه
سیستم بعد از مواجهشدن با تکانه (شوک) اشاره دارد و اقتصاد مقاومتی اقتصادی است
که توانایی مقابله با شوکهای وارده و قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبور
از بحران را داشته باشد (دانش جعفری .)1392،بهبیاندیگر ،اقتصاد مقاومتی به مفهوم
توانایی جوامع در انطباقپذیری برای مواجهه با تکانهها است که طبق ادبیات نهادی
«کارایی تطبیقی» نامیده میشود و میزان کارایی به انعطافپذیری ماتریس نهادی
جامعه بستگی دارد (داوودی و جعفریه ،1393 ،ص  .)151استعداد بازیابی و برگشت
به وضعیت اولیه ،تابآوری یا مقاومت هنگامی ممکن است که اقتصاد از سازوکارهایی
برخوردار باشد تا آثار شوکها را کاهش دهد و از آن با عنوان «جذب شوک» نام
برده میشود (بریگاگلیو -2011-ص  .)5بحرانهای مـالی پیامدهای گوناگونی برای
کشورهای مختلف جهان داشته و سبب شدهاند تا سرمایه گذاری بنگاهها درزمینه ی
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هستند .در این مقاله کوشش میشود به پرسشهای زیر پاسخ داده شود:
 )1عناوین و ترتیب اولویت راهبردها ،سیاستها و اقدامهای مرتبط با پیادهسازی
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی در آموزشوپرورش از نظر خبرگان،
صاحبنظران و متصدیان کدماند؟
 )2آیا میان نظرات گروههای موردبررسی درباره اولویتها سازگاری وجود دارد؟
برای پاسخ دادن به این سؤالها ،مفاهیم اقتصاد مقاومتی و نقش آموزشوپرورش
در نیل به آن مرور و پس از تبیین روش تحقیق ،چگونگی گردآوری و تجزیهوتحلیل
دادهها ،پیشنویس برنامه ی(فهرست عناوین راهبردها ،سیاستها و اقدامها) پیادهسازی
اندیشه اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش که با استفاده از ادبیات موضوع پژوهش و
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،اسناد باالدستی ،مدارک و مستندات مرتبط ،تهیه
و بهوسیله خبرگان و صاحبنظران اعتباریابی و اولویتبندی شده است ،ارائه میشود.
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نوآوری (آرچی باگی و دیگران )2013 ،1و رضایت شغلی و تعهد سازمانی مؤثر کاهش
یافته و به شرایط کاری آسیب بخورد (مارکویتز .)2014 ،در چنین شرایطی ،چگونگی
رویارویی کشورها با بحران اقتصادی ،موضوع مطالعه اقتصاددانان قرار گرفت .برای نمونه
بریگاگلیو ( )2006از اصطالح «فنریت اقتصادی» برای اشاره به توان یک اقتصاد برای
بهبود آثار تکانههای برونزای مخالف استفاده کرد و آن را در دو مفهوم توانایی اقتصاد
برای بهبود پرشتاب شرایط پس از وقوع تکانههای ویرانگر اقتصادی و ایستادگی در
برابر پیامد تکانههای مذکور به کار گرفت (بریگاگلیو ،2011،ص  .)5توانائی یادشده،
دارای ابعاد گوناگونی است که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغشده ،بازتاب
یافته است .بر این پایه ،اقتصاد مقاومتی ،شامل مجموعهای از سیاستها و بایستههای
اقتصادی است که با فرهنگ اسالمی ،شرایط بومی و اقتضائات تاریخی سازگار است
(امیری طهرانی زاده ،1394،ص .)35
بهطور خالصه اقتصاد مقاومتی از جنبه ایستادگی در برابر آثار تکانههای اقتصادی
به مفهوم اقتصاد تابآوری 2نزدیک بوده اما وجه تمایز آن برگرفته از فرهنگ اسالمی و
سازگاری با شرایط بومی است .اقتصاد مقاومتی مجموعهای از سیاستهای اقتصادی
است که دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله ،ارتقای درآمد و نقش طبقات
کمدرآمد و متوسط ،دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه و ارتقای
بهرهوری را دنبال میکند .اقتصاد مقاومتی درونزا ،مردم بنیاد ،دانشبنیان و عدالت
محور (عدالت اقتصادی و اجتماعی) است و در آن از سرمایه انسانی با عنوان ظرفیت
کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی تعبیر شده است .در این راستا دولت به برنامهریزی،
زمینهسازی ،هدایت ،نظارت و کمک ،آمادهسازی ،جلوگیری از سوءاستفاده و فساد
اقتصادی موظف شده است .برای پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز
راهبردها و سیاستهای معرفیشده که برخی از آنها عبارتاند از :مبارزه با فساد ،ارتقای
ِ
تقویت رقابتپذیری ،ترویج تولید ملّی از مسیر مصرف تولیدات داخلی،
بهرهوری از طریق
تخصیص بهینه منابع مالی از طرق صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور ،تقویت
سرمایه انسانی ،بهبود برنامهریزی و مدیریت ،توسعه کارآفرینی و توانمندسازی نیروی
کار ،توسعه عدالت اجتماعی و تقویت فرهنگی از طرق تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و
تبدیل آن به گفتمان فراگیر ملی.

1. Archibugi, Daniele, Filippetti,Andrea, Frenz,Marion (2013),
2. Economic Resilience
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برای آنکه کشوری قادر باشد در رویارویی با تنشهای ناشی از تحوالت خارجی ،خود
را در جریان تعدیل و تطبیق سریع قرار دهد ،باید کارایی تطبیقی یا انعطافپذیری
ساختار نهادی آن بهبود یابد (داوودی و جعفریه ،1393 ،ص  .)168آموزشوپرورش،
نهادی است که به دلیل جایگاه ویژه الزامات ارزشی ،فرهنگی و ویژگیهای خاص هر
کشور در پیادهسازی مجموعه سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،میتواند نقشی کلیدی
به عهده بگیرد و لذا شایسته است توجه بیشتری شود.
بر اساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغشده ،وزارت آموزشوپرورش
موظف است نقشه راه را برای پیادهسازی سیاستهای یادشده تدوین و ضمن به کار
بستن آنها در محیط درونی آموزشوپرورش ،به پیادهسازی سیاستها در جامعه
کمک کند .برای دستیابی به هدف نخست الزم است راههایی برای جبران کاستی در
اعتبارات دولتی بهعنوان یکی از پیامدهای بحران اقتصادی ،یافته و با بهبود سطح کارایی
در استفاده از منابع ،برای بهبود سطح کیفی خدمات آموزشی تالش کند .همچنین
تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند تحول در فرهنگ و ارزشها است و آموزشوپرورش
میتواند نقشی کارساز را بر عهده گیرد .تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی برای خانوادهها
و گفتمانسازی الزم برای جامعه ،زمینهسازی فرهنگی الزم برای تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتی در کشور بهویژه پیادهسازی سیاستهای اصالح الگوی مصرف (اهداف اصالح
فرهنگ مصرف فردی ،اجتماعی و کاهش «شاخص شدت انرژی» بهعنوان یکی از
ارکان اقتصاد مقاومتی) ،حفاظت از محیطزیست و کاهش سطح آسیبپذیری ناشی
از بالیای طبیعی از مواردی هستند که برنامهریزی آموزشی و درسی میتواند در برابر
پیامدهای ناشی از تکانههای اقتصادی ،ایفای نقش کند.
 -3-2پیشینه پژوهش

پیشینه تجربی پژوهش حاضر به دودسته تقسیم میشود .دسته نخست به موضوع
بررسی آثار بحران اقتصادی روی آموزش عمومی و سیاستهای معطوف به رویارویی
با تأثیر بحران و یا تخفیف و ترمیم پیامدهای منفی مربوطه بر آموزش عمومی کشور
اختصاص دارد .دسته دوم به موضوع تدوین راهبرد ،سیاست و اعتبار سنجی آن مربوط
میشود.
سانتوریدیس و همکاران )2014( 1بر نقش نهادهای حسابداری و تأمین مالی بر
بحران اقتصاد جهانی و تجربه یونان بهعنوان نمونه بارز آن تأکید داشته و اصالح نظام
)1. Santouridis,Ilias, Tsifora,Evdokia, Trivellas,Panagiotis, Nikolopoulos,Sotirios, (2014

پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش؛ برنامه اقدام  /عبداهلل انصاری

 -2-2اقتصاد مقاومتی و نظام آموزشی
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آموزش حسابداری از طریق مطالعه نقاط ضعف برنامه درسی را توصیه کردند.
اوانز و همکاران )2014( 1پیامدهای بحران بزرگ اقتصادی روی نظام آموزش
عمومی را مطالعه و پنج یافته را عنوان کردند که عبارت بودند از -1:اثر بحران بزرگ
روی آموزش بیمانند بود و تقریباً  300000معلم و سایر کارکنان مدرسه مشاغل خود
را از دست دادند -2 .مدارسی که وابستگی گستردهای به اعتبارات دولتهای مرکزی
داشتند ،نسبت به آثار بحران به گونه ویژهای آسیبپذیر بودند -3 .برخالف اعتبارات
دولتی ،منابع مالی نظام آموزشی از محل درآمدهای محلی گردآوریشده برگرفته از
محل مالیات بر ثروت در طی دوره بحران افزایش یافت -4 .در طی دوره بحران ،گستره
نابرابری مخارج آموزشی در میان مدارس فزونی یافت -5 .تالشهای دولت فدرال برای
حمایت از آموزش در برابر پیامدهای منفی بحران بزرگ موفق ارزیابی شد.
اسکربینجک و لسجاک )2013( 2با بررسی اطالعات مربوط به سالهای پس از
 2007نتیجه گرفتند که متناسب با کاهش عمومی سهم مخارج آموزشی ،سهم اعتبارات
عمومی اختصاصیافته به آموزش متوسطه در اروپا اگرچه با روندی کندتر کاهش یافته
است .اکثر کشورها (اسکاندیناوی ،آلمان ،فرانسه ،لهستان و اسلواکی) برای حفظ و یا
افزایش سطح مخارج عمومی آموزش متوسطه تا سال  2012با سرمایهگذاری باال یا
متوسط درزمینه ی آموزش متوسطه ،بحران را مدیریت کردند .شدیدترین کاهش در
مخارج عمومی آموزش متوسطه در کشورهای اروپای جنوبی و حوزه بالتیک (مجارستان،
چک ،ایرلند ،هلند و ایسلند) واقع شد و کاهش چشمگیر مخارج عمومی در بریتانیا
بهواسطه اصالح فرآیند تأمین مالی بود.
چاکرابارتی و سترن ،)2011( 3چگونگی تأثیر رکود بزرگ ( )1929را روی مدارس
ایالت نیویورک و نقش سیاستها برای تخفیف پیامدهای نامطلوب مربوطه را مطالعه
کردند .باوجود شواهدی مبنی بر کاهش همزمان منابع مالی محلی و بهویژه دولتی،
سطح مخارج آموزشی حفظ اما از میزان مخارجی مانند آب و برق ،حملونقل و
فعالیتهای دانشآموزی کاسته شد .البته میان تجارب گروههای مختلف مدارس از
جنبههایی مانند حجم و شدت محرومیت با توجه بهاندازه شهرها و موقعیت محلی
استقرار مدارس در مناطق ،تفاوتهای مهمی مالحظه شد (برای نمونه مناطق ثروتمند،
بیشترین آسیب را دیدند).
جولی )2012( 4با مطالعه آثار بحران اقتصادی دهه پایانی  ،2000روی تأمین
)1. Evans, W. N. Schwab R,M, Wagner K. L, (2014
)2. Skrbinjek, V, Lesjak, D, (2013
)3. Chakrabarti, R and Setren,E, (2011
)4. Jolly, Will, (2012
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)1. Pana, M.C, (2012
)2. Chubrik, A. Dabrowski, M,Mogilevsky, R, Sinitsina,,I (2011
)3. Farjo, A. J. (2011
)4. European Commission, (2013
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مالی آموزش عمومی در کشور آمریکا دریافت که بسیاری از ایاالت با کاهش سهم
اعتبارات آموزشی دولت مرکزی روبرو شدند که البته آن را با اعتبارات فدرال و محلی
که از محل افزایش در مالیات بر دارائی تأمین میشد جایگزین ساختند .با اینوجود
در طی دوره بحران برنامه تأمین مالی آموزش ابتدائی و متوسطه (برنامه دولت برای
کمک به برابرسازی مخارج آموزشی در میان مناطق) اعتبارات سرانه نسبتاً کمتری
را دریافت کرد .پانا )2012( 1برای غلبه بر آثار بحران اقتصادی ،سه موضوع مهم را
مطرح میکند .رقابت بیشتر میان نهادهای آموزشی ،تمرکززدائی از نظام آموزشی و
افزودن بر نقش و دامنه مسئولیتها در بازار آموزش .موضوع نخست ،بنیادی است و
دو موضوع دیگر میتوانند بهعنوان نتایج بالقوه رقابت در میان بازیگران مختلف بازار
آموزش دستهبندی شوند .برای برخورداری از مشارکت بهتر و اجتناب از رکود اقتصادی
یا دستکم تسهیل فرآیند بهبود و خروج از رکود ،نظام آموزشی باید بهصورت عمیق
اصالح شود .چوبریک و همکاران )2011( 2مخارج آموزشی کشورهای استقاللیافته
از اتحاد جماهیر شوروی پیشین (بالروس ،گرجستان ،قرقیزستان ،مولداوی ،روسیه
و  )...را در دوره پیش از بحران و در طی آن بررسی کردند .بحران بااینکه شرایط مالی
کشورهای یادشده را بدتر ساخت ولی مخارج آموزش عمومی بدون تغییر باقی ماند.
محققان عنوان میکنند که در کشورهای یادشده ،از شرایط بحرانی بهعنوان فرصتی
برای نشان دادن و تمرکز کردن روی مشکالت اساسی نظام آموزشی مانند سطح
ناکافی مخارج سرانه ،کارایی اندک مخارج و کیفیت نامناسب آموزش ،استفاده نشد.
البته موضوعهای یادشده در برنامه میان مدت و بلندمدت ،اصالحات ،گنجانده شدند.
فاجرو )2011( 3با استفاده از دادههای دوره زمانی  ،1978-2008آثار منفی
تحریم اقتصادی اعمالشده از سوی شورای امنیت در دوره  1990-2003را بررسی
کرد .بیثباتی اقتصادی ناشی از تحریمها ،ثبتنام دانش آموزان را بهصورت معناداری
کاهش داد .برنامه نفت در برابر غذا که بخشی از تحریمها را کاهش داد آثار معنادار
تکانهها روی ثبتنام مدارس را تا اندازهای تخفیف داد.
کمیسیون اروپا )2013( 4در گزارش پیامدهای بحران مالی سال  2008بیان میکند
که بحران مذکور سبب شد تا شمار معناداری از کشورهای اروپائی از سطح مخارج
عمومی آموزش خود بکاهند .باوجود افزایش تولید ناخالص داخلی اغلب کشورهای
اروپائی در فاصله سالهای  2009تا  ،2010اعتبارات دولتی اختصاصیافته به مؤسسات
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آموزشی به میزان یکسوم اعتبارات مربوط به دوره پیش از بحران کاهش یافت .حقوق
معلمان ،ثابت ماند و یا در فاصله سالهای  2009تا  2011در  12کشور از  25کشور
عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 1کاهش یافت و سبب شد تا فارغالتحصیالن
برجسته از انتخاب حرفه معلمی خودداری کنند .تقاضا برای آموزش حتی در کشورهایی
که منابع را بهسختی به آموزش اختصاص میدادند ،بهطور مستمر افزایش یافت .رکود
اقتصادی سبب شد تا نیمی از کشورهای عضو ،حقوق معلمان را کاهش داده و یا ثابت
نگهدارند .ازآنجاکه کشورهای یادشده قادر نخواهند بود تا منابع عمومی بیشتری را
در سالهای آینده تدارک ببینند ،الزم است تا سرمایهگذاری در آموزش برای بهبود
کیفیت تدریس و به صورتی کاراتر به کار گرفته شود.
برکت و همکاران ( )2010تأثیر بحران اقتصادی را روی تصمیمات آموزشی بررسی
کردند .تقاضا برای آموزش به این دلیل که در شرایط رکودی افراد تالش میکنند تا
شرایط خود را در بازار کار استحکام بخشند افزایش و درعینحال عرضه آموزش به دلیل
فشار فزاینده روی اعتبارات فدرال در اغلب کشورهای اروپائی کاهش یافت .همچنین
یادآور شدهاند که زود است تا درباره اثر کامل بحران روی بخش آموزش ،داوری شود.
گوثریه )1985( 2به مطالعه آثار بحران اقتصادی دهه پایانی  1970پرداخت و عنوان
کرد که رویه غیرمتمرکز تأمین مالی آموزش در آمریکا سبب شد تا منابع بهصورت
جدی کاهش نیابد و ثبتنام و دیگر پیامدهای منفی و احتمالی مربوطه در مقایسه با
دیگر بخشهای اجتماعی کنترل شود .تا سال  ،1985نظام آموزش عمومی از حمایت
مالی دولت برخوردار و در شرایط نبود اطمینان اقتصادی ،اعتماد به آموزش بهعنوان
ابزاری برای تجدید اعتبار اقتصادی آمریکا تقویت شد.
طهرانی زاده و همکاران ( )1394با بررسی سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی،
عبارت های ناظر به عناصر سیستمی نهادهای اقتصادی را در دو دسته رسمی و غیررسمی
شناسایی کردند .داوودی و جعفریه ( )1393چارچوب نظری را برای تعیین الزامات
دستیابی به الگوی اقتصاد مقاومتی و چگونگی افزایش میزان تطبیق نهادی جامعه در
برابر شوکها را با روش تحلیل محتوا بررسی کردند .نوروز زاده و همکاران ( )1392با
استفاده از روش بررسی اسناد 9 ،سند را بهعنوان نمونه انتخاب و سیاستهای محوری
در بخش علم و فناوری را استخراج کردند .گلزاری و همکاران ( 85 ،)1389شناسه را
اعتبارسنجی و با استفاده از تکنیک دلفی ،کیفیت درونی آموزش الکترونیکی دانشگاهی
را ارزشیابی کردند .طباطبائیان و همکاران ( )1388روش و فرایند تهیه سیاستهای
1. O.E.C.D
)2. Guthrie,J. W. (1985
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با توجه به اهداف و سؤاالت پژوهش ،در این مقاله از روش پژوهش ترکیبی استفاده شد.
پژوهش ترکیبی روشی است که در آن باهدف درک بهتر موضوع ،تلفیقی از روشهای
کمی و کیفی باهم استفاده میشوند (کیامنش .)1388 ،تلفیق روشهای کمی و کیفی
در پژوهش ترکیبی به دو صورت درونمرحلهای 1و کامل 2انجام میشود و با اینکه در
این پژوهش از الگوی ترکیبی کامل (شعبانی ورکی )1385 ،استفاده شد ،اما هر یک
از پرسشها و اهداف پژوهش ،دارای روش خاص خود هستند.
-1-3مراحل پژوهش

مراحل پژوهش عبارتاند از:
مرحله اول) .1مرور مبانی نظری و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی ،ظرفیتها و نقش
آموزشوپرورش در پیادهسازی اقتصاد مقاومتی  .2استخراج مؤلفهها و تدوین پیشنویس
برنامهی (عناوین راهبردها ،سیاستها و اقدامات) پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در
آموزشوپرورش .در این بخش از پژوهش از روش سنتز پژوهی( 3پژوهش تلفیقی)
استفاده شد که یکی از پژوهشهای عملی است و منجر به تولید دانشی میشود که
در اتخاذ تصمیمات آگاهانه نقش اساسی دارد (گرو و شورت .)1387 ،روش گردآوری
اطالعات در این مرحله بهصورت کتابخانهای ،مطالعه اسناد ،مقاالت علمی و پژوهشی
و  ...مرتبط با موضوع پژوهش است.
مرحله دوم)  .1تدوین پرسشنامه (پیشنویس برنامه محتوی مجموعه راهبردها،
1. the within-stage mixed model research
2. Across-stage mixed model research
3. Integrative Inquiry:The Research Synthesis
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ابالغی علم و فناوری مراکز تحقیقاتی کشور را ارزشیابی کرده و نشان دادند پیادهسازی
سیاستهای مالی و سرمایه انسانی با مشکالت بیشتری روبهرو بودهاند .کالنتری و
همکاران ( )1388به تدوین و اعتبار سنجی شاخصهای توسعه پایدار روستایی در
ایران پرداختند 112 .شاخص در ابعاد گوناگون برای اعتبار سنجی توسط  63متخصص
و مجری ،داوری و  98شاخص انتخاب شد.
مهمترین کاستی در مرور پیشینه ،نبود مقاالت مرتبط با برنامهریزی درزمینه ی
پیادهسازی اقتصاد مقاومتی و کمبود مقاله علمی درزمینه ی عمومی اقتصاد مقاومتی
است .برای چیرگی بر کاستی مورداشاره تالش شد مقاالتی گردآوری ،دستهبندی و
مرور شوند که به موضوعهای سهگانه مبانی نظری اقتصاد مقاومتی ،اعتبار سنجی
سیاست و سیاستهای آموزشی در شرایط وجود بحران اقتصادی پرداخته باشند.
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سیاستها و اقدامات معطوف به پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در
آموزشوپرورش) بر اساس یافتههای مرحله اول .در این مرحله به شیوهی اسنادی و با
استفاده از منابع کتابخانهای ،پیشنویس برنامه تدوین و در قالب پرسشنامهای (شامل
شش راهبرد 33 ،سیاست و  273اقدام) تنظیم شد .2 .دریافت نظر خبرگان موضوعی و
جمعبندی آنها .3 :تدوین نهایی برنامهی پیادهسازی اندیشه اقتصاد مقاومتی .در این
مرحله پرسشنامه در اختیار خبرگان موضوعی قرار گرفت و با به کار گرفتن روشهای
کیفی چون مصاحبه ،پست الکترونیکی و گفتگوی تلفنی با  11استاد خبره در حوزه
موضوعی مربوطه و استفاده از روش کمی دلفی ،در قالب سه عنوان راهبرد 22 ،سیاست
و  110اقدام ،اعتباربخشی شد.
مرحله سوم) تعیین اولویت برای پرسشنامه:نظرسنجی از اساتید صاحبنظر،
متصدیان و مجریان برای تعیین درجه اهمیت و رتبه اولویت راهبردها ،سیاستها و
اقدامات اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش
-2-3روشهای تحلیل داده ها

تحلیل نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه (تعیین اولویتها و وجود سازگاری میان نظرات
گروههای مختلف صاحبنظران و متصدیان) :دادههای بهدستآمده از اعتبارسنجی ،از
طریق روش دلفی تجزیهوتحلیل و پس از تنظیم در قالب پرسشنامه (مجموعه راهبردها،
سیاستها و اقدامات) بهمنظور نظرسنجی پیرامون ،تعیین درجه اهمیت و اولویت در
اختیار مجموعه بزرگتری از صاحبنظران (گروههای سهگانه) قرار گرفت .دلیل استفاده
از مجموعهای از کارشناسان و خبرگان دانشگاهی و سازمان اجرایی مرتبط ،این بود
که در اولویتبندی عناوین سیاستها و اقدامات عالوه بر بررسی ماهیت علمی ،امکان
پیادهسازی و بهکارگیری آنها در حوزههای اجرایی نیز مدنظر قرار گیرد.
به دلیل ماهیت کمی دادهها ،در بخش توصیف از جداول توزیع فراوانی و میانگین
رتبه و در بخش استنباط براساس مقیاس دادهها ،سطوح متغیرها و نرمال یا غیرنرمال
بودن دادهها از آزمونهای ناپارامتریک فریدمن و کروسکال -والیس استفاده شد.
-3-3جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش ،بر اساس اهداف پژوهش عبارت بودند از .1 :ژوهشها و مطالعات
مرتبط با موضوع ،اسناد فرادستی و سیاستهای ابالغی مرتبط .2 ،خبرگان موضوع
برابر با  11نفر .3 ،گروههای سهگانه صاحبنظران به ترتیب شامل اساتید دانشگاه و
پژوهشگران حوزه آموزش و پژوهش درزمینه ی اقتصاد آموزش و آشنا به مباحث اقتصاد
مقاومتی ،مدیران ستادی و استانی مرتبط با موضوع تحقیق در وزارت آموزشوپرورش
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ابزار اندازهگیری دادهها در بخشهای اول و دوم ،سیاهه بازبینی (چکلیست) بررسی
اسنادی پژوهشها ،اسناد باالدستی و سیاستهای ابالغی مرتبط بود .در بخش سوم
نیز از پرسشنامه اولویتبندی محقق ساخته ،استفاده شد.
-4یافتههای تحقیق:

راهبردهای سهگانه ،سیاستهای مربوط به هر راهبرد و اقدامات مربوط به هر سیاست
که در ذیل راهبرد مربوطه اولویتبندی شدهاند به همراه نتایج آزمونهای فریدمن و
کروسکال والیس ارائه میشود .البته به دلیل شمار زیاد اقدامات و گنجایش محدود
مقاله ،از میان مجموعه اقدامها حداکثر به ذکر سه عنوان بسنده شده است.
 .1راهبردهای پیادهسازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش به ترتیب
اولویت:
جدول  -1ترتیب اولویت راهبردها از منظر مجموعه پاسخدهندگان به همراه نتایج آزمون سازگاری
نظرات گروههای سهگانه پاسخدهندگان
نتایج آزمون فریدمن
اولویت

میانگین رتبه

1

عنوان راهبرد

N

گسترش مشارکت و سهم
آموزشوپرورش در توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و 3.4 86
تخفیف نابرابری در توزیع درآمد

χ2

27.4

p

نتایج آزمون کروسکال -والیس
گروه
1

42.8 0.00

2

41

3

40.9

χ2

3.3

p

0.5

پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش؛ برنامه اقدام  /عبداهلل انصاری

و مسئوالن و متصدیان سازمانها و نهادهای مرتبط با آموزشوپرورش از قبیل سازمان
مدیریت و برنامهریزی و ،)...برابر با  110نفر .متناسب با جامعه آماری ،نمونههای
آماری پژوهش در بخش اول دربرگیرنده بیشترین پژوهشها و مطالعات ممکن در
سطح ملی و بینالمللی ( 10کتاب 39 ،مقاله و  10سند و مجموعه سیاست) بود که به
روش نمونهگیری هدفمند (شامل سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و برنامههای
زیرنظامهای مربوطه ،نقشه جامع علمی کشور ،مجموعه سیاستهای ابالغی (اصالح
الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی و )...انتخاب شدند .در بخش دوم ،نمونهای  11نفره از
خبرگان با روش نمونهگیری هدفمند و در بخش سوم ،شمار صاحبنظران ،تصمیمگیران
و مجریان ستادی و استانی ( 86نفر) براساس فرمول نمونهگیری کوکران و به روش
تصادفی ساده تعیین شد.
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اولویت

عنوان راهبرد

2

افزایش کارایی و بهرهوری در
تولید و ارائه خدمات آموزشی

3

برابرسازی دسترسی
آموزشی
فرصتهای
بهرهمندی از آموزش

N

میانگین رتبه

فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال نوزدهم  /شماره  / 70بهار 1395

نتایج آزمون فریدمن
χ2

p

3.5 84

به
و 3.7 84

نتایج آزمون کروسکال -والیس
گروه
1

2

2

3

χ

p

0.0 17.6 47.8 38.8 30.4
27.4

0.00

27.3

0.0 27.4 46.6 46.6

نتیجه آزمون آنالیز دوطرفه فریدمن برای پاسخ دادن به پرسش معنادار بودن
تفاوت میان رتبه اولویتهای تعیینشده توسط مجموعه پاسخدهندگان ،نشان داد
که فرضیه صفر ،رد میشود و لذا میان رتبه اولویت راهبردها تفاوت معنادار وجود
دارد .البته این تفاوت ،نشان نمیدهد کدامیک از رتبهها با دیگری متفاوت بوده بلکه
به این معنا است که دستکم میان دو مورد از رتبهها تفاوت معنادار وجود دارد .با
رعایت اندکی احتیاط میتوان عنوان کرد که احتماالً آن گروه از عناوین راهبردها که
میانگین رتبههای آنها با میانگین رتبههای عناوین دیگر تفاوت محسوس دارد ،از
اولویتهای متفاوتی برخوردار هستند .در پاسخ به پرسش دوم که وجود تفاوت معنادار
میان نظرات گروههای سهگانه مخاطبان در رتبهبندی راهبردها را مورد پرسش قرار
میدهد از آزمون کروسکال والیس استفاده شد .فرضیه صفر در این آزمون آن است
که میان نظرات پاسخدهندگان در رتبهبندی سیاستها ،تفاوت معنادار وجود ندارد.
چنانچه مالحظه میشود فرضیه صفر در مورد سیاستهای دوم و سوم رد شده ولی در
مورد اولویت اول رد نشده است که نشان از نبود توافق میان گروههای موردمطالعه در
رتبهبندی اولویتهای دوم و سوم و وجود توافق در مورد اولویت اول دارد.
 .2فهرست عناوین سیاستهای مربوط به راهبرد «گسترش مشارکت و سهم
آموزشوپرورش در توسعه پایدار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و تخفیف نابرابری
در توزیع درآمد» به ترتیب اولویت:
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نتایج آزمون فریدمن
اولویت

میانگین رتبه

1

عنوان سیاست

N

χ2

نتایج آزمون کروسکال -والیس
گروه

p

1

3

2

χ2

p

تقویت نقش آموزشو پرورش
در پیادهسازی سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی در 84
جامعه

2.7

0.7 2.1 33.1 42.9 40.4

2

تقویت ارتباط آموزش و بازار
کار

85

3.2

0.6 2.8 35.8 38.4 42.5 0.001 24.09

3

مشارکت بیشتر آموزش و
پرورش در دستیابی به برابری
84
در توزیع درآمد و ثروت و رفع
تبعیض

3.7

42

37.7

0.7 1.9

نتیجه آزمون آنالیز دوطرفه فریدمن ،نشان داد که فرضیه صفر ،رد میشود و به
این معنا است که از دیدگاه مجموعه پاسخدهندگان میان رتبه اولویت سیاستهای
راهبرد نخست تفاوت معنادار وجود دارد .نتایج آزمون کروسکال والیس نیز نشان داد
فرضیه صفر ،رد نمیشود و لذا میان گروههای سهگانه صاحبنظران پیرامون رتبه
اولویت سیاستهای مذکور ،توافق وجود دارد.
 .3فهرستعناویناقداماتمربوطبهراهبرد«گسترشمشارکتوسهمآموزشوپرورش
در توسعه پایدار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و تخفیف نابرابری در توزیع درآمد»
به ترتیب اولویت:
جدول  -3ترتیب اولویت اقدامات از منظر مجموعه پاسخدهندگان به همراه نتایج آزمون سازگاری
نظرات گروههای سهگانه پاسخدهندگان
عنوان سیاست (اقدام)

نتایج آزمون فریدمن

اولویت

N

میانگین رتبه

سیاست :تقویت نقش
آموزشوپرورش در
پیادهسازی مؤلفههای
اندیشه اقتصاد مقاومتی
در سطح جامعه

نتایج آزمون کروسکال -والیس

گروه
χ2

p

1

اقدام 1

تبیین و ترویج اخالق و
فرهنگ کار    ،کار جمعی،
38.5 0.00 162.7 3.04 83
جهاد اقتصادی ،کارآفرینی،
تولید ثروت ،کسب رزق-

2

38.3

3

41.8

χ2

0.4

p

0.98

پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش؛ برنامه اقدام  /عبداهلل انصاری

جدول  -2ترتیب اولویت سیاستها از منظر مجموعه پاسخدهندگان به همراه نتایج آزمون سازگاری
نظرات گروههای سهگانه پاسخدهندگان
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اقدام 2
اقدام 3

فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال نوزدهم  /شماره  / 70بهار 1395

اقدام 1

 حالل ،مشارکت و رقابتسالم اقتصادی و پرداخت
مالیات بهمثابه وظیفه و
ارزش ملی
مشارکت افزونتر آموزش
وپرورش در توسعه فرهنگ
مدیریت مصرف (پرهیز از
اسراف
مصرفزدگی،
و تبذیر و تجملگرایی85 .
تقویت قناعت و ترجیح و
ترویج مصرف کاالی تولید
داخل و نهادینه کردن)

0.41 3.94 43.2 30.61 31.3

4.2
162.7

0.00

مبارزه فرهنگی همهجانبه
و فراگیر با فقر ،مفاسد
اقتصادی و تبعیض در
عرصههای اقتصادی،
خواری
رباخواری ،ویژه
84
و افزونهخواهی
(رانتجویی) ،امتیازطلبی،
تکاثر ،سودجویی ،احتکار،
گرانفروشی و کمفروشی

4.3

عنوان سیاست (اقدام)

نتایج آزمون فریدمن

اولویت

میانگین رتبه

سیاست :تقویت ارتباط
آموزش و بازار کار

N

36.2

χ2

p

اقدام 4

بررسی میزان ثمربخشی
آموزشهای فنی و حرفهای 3.34 85

اقدام 5

بررسی تأثیر محتوای کتب
درسی و کمکآموزشی در 3.99 83
پرورش روحیه کارآفرینی
عنوان سیاست (اقدام)

نتایج آزمون کروسکال -والیس

گروه
1

2

3

40.7

41.9

42.1

اولویت

N

χ2

p

0.8

0.9

0.0
32.1

نتایج آزمون فریدمن

میانگین رتبه

سیاست :مشارکت بیشتر
آموزشوپرورش در
دستیابی به برابری در
توزیع درآمد و ثروت و
رفع تبعیض

83.1

36.6

42

1.1

0.89

31.6 56.4

0.0

نتایج آزمون کروسکال -والیس

گروه
χ2

p

1

اقدام 6

توزیع متعادلتر امکانات
آموزشی از طرق تعیین و44.1 0.00 27.8 3.01 83 -

2

3

33.7

34.5

χ2

p

3.4

0.5
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اقدام 6
اقدام 7

افزایش سرمایهگذاری
آموزشی مؤثر بر توزیع
82
درآمد و ثروت در کشور

اقدام 8

3.1

36.8 0.00 27.8

برنامهریزی برای اثربخشی
آموزشهای
بیشتر
مناطق
در
آموزی
حرفه
3.21 81
روستایی و خانوادههای
محروم

32.1

عنوان سیاست (اقدام)
اولویت

N

میانگین رتبه

سیاست :افزایش
اثربخشی آموزشوپرورش
بر رشد و توسعه کشور در
چارچوب اقتصاد مقاومتی

نتایج آزمون فریدمن

2.7

اقدام 10

تدوینبرنامهبرایاثربخشی
بیشتر آموزشوپرورش در
رشد اقتصادی ،بهرهوری
عامل کار ،سرمایه و
ف ّناوری در بخشهای
مختلف کشور ،ارتقای 84
کیفیت و رقابتپذیری در
تولید باهدف پاسخگویی
به نیازهای اقتصاد ملی و
تقویت بخش واقعی

2.7

اقدام 11

بررسی پیوسته تأثیر
گسترش آموزشوپرورش
بر درجه توسعهیافتگی 82
مناطق مختلف کشور

3.2

اقدام 9

تقویت فرهنگ جهادی در
ایجاد ارزشافزوده ،تولید
ثروت ،بهرهوری ،توسعه 83
کارآفرینی ،سرمایهگذاری
و اشتغال مولد

33.4

43.8

40.1

42.8

1.1

0.9

2.6

0.6

نتایج آزمون کروسکال -والیس

گروه
χ2

p

1

34.4

81.9

0.0

45.5

31.8

2

33.4

30.1

46.3

3

46.1

47.2

39.7

χ2

4.1

9.9

3.8

p

0.4

0.0

0.4

پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش؛ برنامه اقدام  /عبداهلل انصاری

 پیا د هسا ز ی حد ا قلآموزش اجباری ،پرداخت
یارانه و کمک مالی به
خانوادههای کمدرآمد

174
اولویت

N

میانگین رتبه

سیاست :افزایش
اثربخشی آموزشوپرورش
در حوزه محیطزیست

نتایج آزمون فریدمن

اقدام 12

برنامهریزی برای ارتقاء
فرهنگ عمومی و رعایت
قوانین و مقررات در حوزه 84
محیطزیست.

2.5

اقدام 13

روحیه
تقویت
برابر
در
پذیری
ت
مسئولی
82
طبیعت و محیطزیست

2.5

χ2

p

2

1

25.9

34.8

اولویت

عنوان سیاست (اقدام)
سیاست :افزایش اثربخشی N
آموزشوپرورش در حوزه
اجتماع

χ2

39.7

3

42.9

χ2

6.8

p

0.2

0.0

نتایج آزمون فریدمن

اقدام 14

برنامهریزی برای مشارکت
اثربخشترآموزشوپرورش
برای تحقق انضباط مالی و
اجتماعی ،نظم ،مسئولیت
82
و قانونپذیری ،امانتداری
و مشارکت اجتماعی و
سیاسی در کشور

گروه

40.1

میانگین رتبه

فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال نوزدهم  /شماره  / 70بهار 1395

عنوان سیاست (اقدام)

نتایج آزمون کروسکال -والیس

p

1.7

44.7

43.7

1.9

0.7

نتایج آزمون کروسکال -والیس

گروه
1

2

32.08 30.91

اقدام 15

برنامهریزی برای مشارکت
اثربخشترآموزشوپرورش
در تخصیص بهینه منابع
در خانواده ،ایجاد روحیه 0.0 13.86 2.01 81
خالقیت و کارآفرینی،
آیندهنگری و خردورزی،
تقویت امنیت و وفاق ملی

42.9

اقدام 16

برنامهریزی برای مقابله
فرهنگی با آیینها و
نمادهای واپسگرایانه،
خرافی ،انحرافی و بیگانه 2.29 82
و پیرایش آیینهای ملی
در چارچوب آموزههای
اسالمی

36.77

3

χ2

p

0.09 7.88 43.76

0.21 5.86 31.84 43.58

0.84 1.42 39.73 42.15
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اولویت

اقدام 17

میانگین رتبه

اقدام 18

سیاست :افزایش اثربخشی N
آموزشوپرورش در حوزه
امنیت فرهنگی و اجتماعی:
برنامهریزی برای ارتقاء
سطح امنیت فرهنگی و
مقابله نظاممند با تهدیدها 85
و آسیبها

7.1

رصد تغییر و تحوالت
فرهنگی و اجتماعی مؤثر
بر امنیت فردی و اجتماعی
و اتخاذ رویکرد فرهنگی 82
پیشگیرانه از وقوع جرم و
بروز آسیبهای اجتماعی

8.2

عنوان سیاست (اقدام)

نتایج آزمون فریدمن

2

χ

اقدام 19

4.2

اقدام 20

اولویت

میانگین رتبه

برنامهریزی برای تقویت
پیوند میان اخالق
اجتماعی و قانون و
تأکید بر احترام به قانون 83
بهعنوان وظیفهای دینی،
اخالقی و اجتماعی در
کلیه برنامههای آموزشی
زمینهسازی برای تحقق
نظارت عمومی و مطالبه
اجتماعی برای اجرای
قانون و برخورد با متخلفان،
آموزش قانونگرایی ،نظم
و انضباط و رفتارهای 81
اجتماعی متعالی متناسب
با سبک زندگی اسالمی
ـ ایرانی با بهرهگیری از
نمادهای مختلف ملی و
محلی

4.3

2

1

37.1

160.2

سیاست :افزایش اثربخشی N
آموزشوپرورش درزمینه
رعایت قوانین و مقررات

p

گروه

39.3

0.9

0.9

p

34.7

42

3.4

0.5

نتایج آزمون کروسکال -والیس

گروه
1

30.9

106.5

3

χ

p

0.0

29.9

χ2

38.1

2

2

41.3

3

46.7

χ2

5.1

p

0.3

0.0

32.4

34.4

39.7

8.7

0.1

پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش؛ برنامه اقدام  /عبداهلل انصاری

عنوان سیاست (اقدام)

نتایج آزمون فریدمن

نتایج آزمون کروسکال -والیس
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اولویت

افزایش اثربخشی آموزش N
و پرورش در زمینه خانواده

نتایج آزمون فریدمن
میانگین رتبه

χ2

p

اقدام 21

تالش فرهنگی برای
تحکیم خانواده از طریق
کارکردهای
تقویت
خانواده؛ نهادینهسازی 84
تکالیف و حقوق متقابل
اعضای خانواده و ارتقای
مهارتهای زندگی

2.6

اقدام 22

فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال نوزدهم  /شماره  / 70بهار 1395

عنوان سیاست (اقدام)

ارتقای سطح امنیت
و سالمت خانواده،
پیشگیری ،مقابله و درمان
آسیبها و چالشهای 84
خانوادگی و اجتماعی
مبتنی بر نگرش دینی و
ملی

3.5

عنوان سیاست (اقدام)

نتایج آزمون فریدمن

اقدام 23

2.8

اقدام 24

سنجش و رصد دورهای
اطالعات و آگاهی و دانش
آموزان در حوزههای 3.20 84
اجتماعی بهویژه سالمت،
محیطزیست و ...

اولویت

میانگین رتبه

تبیین و نهادینهسازی
فرهنگ و الگوی تغذیه
سالم در چارچوب نظام 83
جامع سالمت

گروه
2

1

47.1

59.9

اثربخشی
افزایش
درزمینه
وپرورش
ش
آموز
N
تأمین امنیت غذا و درمان
و بهبود سطح سالمت و
بهداشت

نتایج آزمون کروسکال -والیس

33.5

3

40.6

χ2

2.9

p

0.6

0.0

30.5

38.9

47.9

17.7

0.0

نتایج آزمون کروسکال -والیس

گروه
χ2

p

1

36.9
93.8

2

42.8

3

44.6

χ2

1.9

p

0.8

0.0
39.8

46.2

43.6

2.7

0.6

نتیجه آزمون آنالیز دوطرفه فریدمن ،نشان داد که فرضیه صفر ،رد میشود و
به این معنا است که از منظر مجموعه پاسخدهندگان ،میان رتبه اولویت اقدامات
دستهبندیشده در ذیل هر سیاست ،تفاوت معنادار وجود دارد .نتایج آزمون کروسکال
والیس نیز نشان داد که برای همه عناوین اقدامات اولویتبندی شده ،بهجز اقدامات ،5
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 .4فهرست عناوین سیاستهای مربوط به راهبرد «افزایش کارایی و بهرهوری در تولید
و ارائه خدمات آموزشی» به ترتیب اولویت:
جدول  -4ترتیب اولویت سیاستها از منظر مجموعه پاسخدهندگان به همراه نتایج آزمون سازگاری
نظرات گروههای سهگانه پاسخدهندگان
نتایج آزمون فریدمن
اولویت

میانگین رتبه

عنوان سیاست

N

1

بازنگری در شیوههای
مدیریت و رویههای
اجرایی مؤثر بر کارایی و 86
بهرهوری

3.5

2

حداکثر تالش برای
متناسب ساختن شرایط
محیطی و زمینهای مؤثر
بر کارایی و بهرهوری در 86
آموزشوپرورش (استفاده
از فرصتها و خنثی
ساختن تهدیدها)

4.4

3

بهبود وضعیت برنامهریزی
آموزشی و برنامهریزی
درسی بهمنظور ارتقای 86
سطح کارایی ،اثربخشی
و بهرهوری

4.9

χ2

p

نتایج آزمون کروسکال -والیس

گروه
1

42.14

0.01 21.8

27.2

37.4

2

36.3

38.9

42.8

3

36.9

44.3

37.9

χ2

p

0.46 3.62

5.9

3.8

0.2

0.4

نتیجه آزمون آنالیز دوطرفه فریدمن نشان داد فرضیه صفر رد میشود و به این معنا
است که از منظر مجموعه صاحبنظران دستکم میان رتبه اولویت دو عنوان سیاست،
تفاوت معنادار وجود دارد .نتایج آزمون کروسکال والیس نیز نشان داد فرضیه صفر
رد نمیشود و بنابراین میان گروههای سهگانه صاحبنظران در رتبهبندی سیاستها
توافق وجود دارد.

پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش؛ برنامه اقدام  /عبداهلل انصاری

 10و  22فرضیه صفر رد نشده است و بنابراین میان گروههای سهگانه صاحبنظران
(پاسخدهندگان) تنها در مورد رتبه اولویت اقدامات  10 ،5و  22میان گروههای سهگانه
صاحبنظران توافق وجود ندارد.
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ارائه خدمات آموزشی» به ترتیب اولویت:

جدول  -5ترتیب اولویت اقدامها از منظر مجموعه پاسخدهندگان به همراه نتایج آزمون سازگاری
نظرات گروههای سهگانه پاسخدهندگان
عنوان سیاست (اقدام)

اولویت

N

میانگین رتبه

سیاست :بازنگری در
شیوههای مدیریت و
رویههای اجرایی مؤثر بر
کارایی و بهرهوری

نتایج آزمون فریدمن

نتایج آزمون کروسکال -والیس

گروه
χ2

p

اقدام 1
اقدام 2
اقدام 3
اولویت

وضع مقررات معطوف به
توسعه فرصتهای انتخاب
آموزش برای والدین
دانش آموزان بهعنوان
85
تدارک زمینه الزم برای
ارتقای سطح کیفیت و
رقابتپذیری در عرضه
خدمات آموزشی

4.93

اقتصادی
مطالعه آثار
ترکیب وتلفیق وظایف
آ مو ز شی  ،پر و ر شی و
اجرایی در سازماندهی
84
نیروی انسانی در مدارس
(اصالح ساختار اجرایی و
کاهش تعداد واحدهای
اداری)

5.40

بررسی نقش سبک
مدیریت در مدرسه،
84
واحدهای اجرائی و ستادی
و تأثیر آن بر افزایش کارایی

5.92

عنوان سیاست (اقدام)

نتایج آزمون فریدمن

سیاست :حداکثر تالش
برای متناسب ساختن
شرایط محیطی و زمینهای N
مؤثر بر کارایی و بهرهوری
آموزشوپرورش
در
(استفاده از فرصتها و
خنثی ساختن تهدیدها)

میانگین رتبه

فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال نوزدهم  /شماره  / 70بهار 1395

 .5فهرست عناوین اقدامات مربوط به راهبرد «افزایش کارایی و بهرهوری در تولید و

2

1

35.7

39.3

3

45.11

χ2

4.5

p

0.34

0.0 116.8
0.73 2.05 42.71 33.55 37.59

0.31 4.74 42.68 37.11 29.83

نتایج آزمون کروسکال -والیس

گروه
χ2

p

1

2

3

χ2

p
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اقدام 4
اقدام 5

پایش مستمر و آیندهپژوهی
تأثیر تحوالت اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی کشور
بر آموزشوپرورش بهمنظور
0.0 88.19 4.17 86
شناخت چالشهای فرارو و
تدوین سیاستهای مناسب
برای رویارویی با فرصتها و
تهدیدهای مربوطه

سیاست :بهبود وضعیت
برنامهریزی آموزشی و N
درسی بهمنظور ارتقای
سطح کارایی ،اثربخشی
و بهرهوری

میانگین رتبه

اولویت

عنوان سیاست (اقدام)

نتایج آزمون فریدمن

اقدام 6

ارزیابی نیازهای آموزشی
و برنامهریزی برای انطباق
دروس و رشتههای 3.55 84
تحصیلی با نیازهای منطقه
و استان

اقدام 7

ارزیابی اقتصادی تغییر
آموزشوپرورش
نظام
عمومی و دورههای 4.07 85
آموزشی

4.82

0.3

0.02 11.78 50.19

نتایج آزمون کروسکال -والیس

گروه
χ2

p

1

2

3

45.35 38.29 30.08

χ2

4.44

p

0.35

0.0 35.33
0.00 20.41 51.54 29.11 20.05

سیاست :افزایش مشارکت
معلمان و سایر کارکنان
برای بهبود سطح کارایی N
و بهرهوری در راستای
پیادهسازی اندیشه اقتصاد
مقاومتی

میانگین رتبه

اولویت

عنوان سیاست (اقدام)

نتایج آزمون فریدمن

نتایج آزمون کروسکال -والیس

گروه
χ2

p

1

2

3

χ2

p

پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش؛ برنامه اقدام  /عبداهلل انصاری

برنامهریزی برای تنقیح
و شفافسازی قوانین
و مقررات در راستای
46.19 32.83 42.25 0.0 88.19 4.05 85
تدارک زمینه استقرار
اقتصاد مقاومتی در
آموزشوپرورش
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اقدام 9

تفاوت
بر
نظارت
دریافتی کارکنان شاغل
در بخشهای مختلف 3.31 83
آموزشوپرورش

44.97 29.46 33.75

42.88 39.38 35.71

اولویت

عنوان سیاست (اقدام)

نتایج آزمون فریدمن

سیاست :تدارک زمینهها
و اطالعات موردنیاز N
برای برنامهریزی توسعه
آموزشوپرورش و اجرای
آن

گروه
χ2

p

اقدام 10

تقویت فرهنگ اقتصادی

1

اقدام 11

فکر و عمل کردن در 1.73 84

نظام
استقرار
برنامهریزی راهبردی در
آموزشوپرورش بهمنظور
0.0 11.43
رصد برنامههای تحریم
و تحلیل عوارض مربوطه
2.01 85
در آموزشوپرورش برای
واکنشهای
طراحی
هوشمند ،سریع و فعال
در راستای خنثیسازی
تهدیدها

35.9

آموزشوپرورش

سیاست :بهبود شیوههای
توسعهN ،
برنامهریزی
بودجهریزی ،تخصیص
منابع و هزینه

میانگین رتبه

اولویت

عنوان سیاست (اقدام)

نتایج آزمون فریدمن

اقدام 12

اقدام 13

شیوههای
بهبود
بودجهریزی و تخصیص
6.12 86
منابع میان برنامهها و
مناطق

3.34

0.5

نتایج آزمون کروسکال -والیس

42.5

تحلیل مستمر هزینه در
آموزشوپرورش

7.27

0.12

0.0 84.42

میانگین رتبه

فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال نوزدهم  /شماره  / 70بهار 1395

اقدام 8

تنوعبخشی به سازوکار
پرداخت فوقالعادهها،
3.20 85
مزایا و سایر پاداشهای
نقدی و غیر نقدی

2

3

35.91 45.38

40.33 44.96

χ2

p

5.09

0.28

5.99

0.20

نتایج آزمون کروسکال -والیس

گروه
2

χ

p

5.42 85

2

1

2

3

45.27 31.54 39.96

χ

p

4.14

0.39

0.0 299.5
0.02 11.82 45.16 44.59 32.04
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میانگین رتبه

اولویت

بهینهسازی
سیاست:
شیوههای بودجهریزی N
و تخصیص منابع بین
برنامهها و مناطق

گروه
χ2

p

2

1

3

اقدام 14

تدوین و بهکارگیری الگوی

بهینه توزیع منابع مالی43.09 40.45 35.27 0.0 91.18 3.97 81 ،

انسانی و فیزیکی ازلحاظ-

χ2

p

2.76

0.60

جغرافیایی (استانها-مناطق -مدارس) و از
جنبه برنامهها و فعالیتها
مختلف
(برنامههای
آموزشی ،پرورشی و
فرهنگی ،ستادی و
پشتیبانی) و تخصیص
در زمان مناسب (مسائل
تخصیص بودجه در طول
سال اجرای بودجه
اقدام 15

طراحی و ایجاد پایگاه
اطالعات
رایانهای
موردنیاز بودجهریزی در 46.38 41.15 29.08 0.0 91.18 4.91 83
آموزشوپرورش
عنوان سیاست (اقدام)

اولویت

N

میانگین رتبه

سیاست :تحلیل چگونگی
استفاده از منابع در
آموزشوپرورش

نتایج آزمون فریدمن

اقدام 16

پایش و تحلیل مستمر
در
تغییرات
روند
نشانگرهای بهرهوری و
کارایی برحسب سطح 84
آموزش ،نوع آموزش ،نوع
مدرسه ،منطقه ،استان و
کل کشور

3.2

اقدام 17

واکاوی علل ناکارایی در
آموزشوپرورش

82

3.9

2

χ

p

7.23

0.12

نتایج آزمون کروسکال -والیس

گروه
1

35.8

2

34.8

2

3

46.1

χ

3.3

p

0.5

0.0 132.4

39.9

30.1

42.8

3.6

0.5

پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش؛ برنامه اقدام  /عبداهلل انصاری

عنوان سیاست (اقدام)

نتایج آزمون فریدمن

نتایج آزمون کروسکال -والیس

182

اولویت

میانگین رتبه

اقدام 18

سیاست :ارتقای سطح
کارایی و بهرهوری در
کتابهای درسی و N
کمکآموزشی ،تجهیزات
و فناوری آموزشی
و شیوههای مختلف
آموزشی

χ2

p

82

1.5

0.4

0.5

تولید کتابهای درسی با
عمر مفید بیشتر

گروه

عنوان سیاست (اقدام)

نتایج آزمون فریدمن

اولویت

اقدام 19

سیاست :ارتقای سطح
کارایی و بهرهوری در
کتابهای درسی و N
کمکآموزشی ،تجهیزات
و فناوری آموزشی
و شیوههای مختلف
آموزشی

میانگین رتبه

فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال نوزدهم  /شماره  / 70بهار 1395

عنوان سیاست (اقدام)

نتایج آزمون فریدمن

نتایج آزمون کروسکال -والیس

بهکارگیری
توسعه
الکترونیکی
محتوای
برای کتابهای درسی 81
با استفاده از ظرفیت
چندرسانهای

1.5

عنوان سیاست (اقدام)

نتایج آزمون فریدمن

1

2

3

38.8

43.3

42.5

χ2

p

3.8

0.4

نتایج آزمون کروسکال -والیس

گروه

میانگین رتبه

اقدام 20

ارزیابی اقتصادی تجربه
ایجاد و اداره مجتمعهای 84
آموزشی

6.3

اقدام 21

تعیین شیوه بهینه استقرار
مدارس (آمایش مجدد
مدارس) در نقاط متمرکز 85
شهری و مناطق روستایی.

7.1

اولویت

سیاست :استفاده کارا از
فضای آموزشی ،تعیین
اندازه بهینه مدارس و N
محل استقرار مدرسه
باهدف بهبود سطح کارایی
و بهرهوری

χ2

0.4

p

0.5

2

1

40

32.7

3

37.9

χ2

5

p

0.3

نتایج آزمون کروسکال -والیس

گروه
χ2

p

1

2

3

21.3

36.9

45.2

χ2

p

8.8

0.1

0.0 237.9
31.2

39.6

48.2

6.3

0.2
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 .6فهرست سیاستهای مربوط به راهبرد «برابرسازی دسترسی به فرصتهای آموزشی
و بهرهمندی از آموزش» به ترتیب اولویت:
جدول  :6ترتیب اولویت سیاستها از منظر مجموعه پاسخدهندگان به همراه نتایج آزمون سازگاری
نظرات گروههای سهگانه پاسخدهندگان
نتایج آزمون فریدمن

اولویت

2

میانگین رتبه

1

عنوان سیاست

N

χ2

p

نتایج آزمون کروسکال -والیس

گروه
2

1

ارزیابی تأثیر مقررات،
برنامهها و سیاستهای
اتخاذشده در وضعیت
32.45 40.15
3.85 85
فرصتهای
برابری
کردن
(نهادینه
آموزشی
0.009 15.13
عدالت آموزشی و تربیتی)
تقویت تقاضای خصوصی

برای آموزش (اعم از 4.87 84

26.65

خصوصی و دولتی)

36.3

3

46.4

χ2

p

0.39 4.23

0.37 5.12 44.87

نتیجه آزمون آنالیز دوطرفه فریدمن ،نشان داد فرضیه صفر ،رد میشود و بنابراین
میان رتبه اولویت سیاستها از دیدگاه صاحبنظران تفاوت معنادار وجود دارد .نتایج
آزمون کروسکال والیس نیز نشان داد فرضیه صفر ،رد نمیشود که نشان از وجود توافق
میان صاحبنظران پیرامون رتبه سیاستها دارد.

 .7فهرست عناوین اقدامات مربوط به راهبرد «برابرسازی دسترسی به فرصتهای
آموزشی و بهرهمندی از آموزش» به ترتیب اولویت:
جدول  -7ترتیب اولویت اقدامها از منظر مجموعه پاسخدهندگان به همراه نتایج آزمون سازگاری
نظرات گروههای سهگانه پاسخدهندگان
عنوان سیاست (اقدام)
اولویت

میانگین رتبه

سیاست :ارزیابی تأثیر N
مقررات،برنامههاو سیاست
های اتخاذ شده در

نتایج آزمون فریدمن

χ2

p

نتایج آزمون کروسکال -والیس

گروه
1

2

3

χ2

p
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نتایج آزمون آنالیز دوطرفه فریدمن ،نشان داد فرضیه صفر تنها پیرامون عناوین
اقدامات  18و  19رد نشده و به این معنا است که از منظر مجموعه صاحبنظران،
میان رتبه اولویت همه اقدامهای دستهبندیشده (بهجز  18و  )19تفاوت معنادار
وجود دارد .نتایج آزمون کروسکال والیس نیز نشان داد که برای همه عناوین اقدامات
بهجز اقدامات  7 ،5و  13فرضیه صفر ،رد نشده است و بنابراین میان گروههای سهگانه
صاحبنظران پیرامون رتبه اولویت سایر اقدامات توافق وجود دارد.
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اولویت

اقدام 1

میانگین رتبه

اقدام 2

سیاست :ارزیابی تأثیر
مقررات ،برنامهها و
سیاستهای اتخاذشده N
در وضعیت برابری
آموزشی
فرصتهای
(نهادینه کردن عدالت
آموزشی و تربیتی)
86

2.9

ارزیابی توسعه مدارس
شبانهروزی و روستا
مرکزی از جنبه تأثیر آن 84
در گسترش فرصتهای
آموزشی

3.2

عنوان سیاست (اقدام)

نتایج آزمون فریدمن

تغذیه رایگان دانش آموزان
مناطق محروم

گروه
χ2

21.8

p

1

2

3

35.04

46.4

44.9

χ2

p

3.4

0.5

0.0

34.7

اولویت

اقدام 3

میانگین رتبه

اولویت

سیاست :ارزیابی تأثیر
مقررات ،برنامهها و
سیاستهای اتخاذشده N
در وضعیت برابری
آموزشی
فرصتهای
(نهادینه کردن عدالت
آموزشی و تربیتی)
بررسی شیوه توزیع
اعتبارات متمرکز ملی
بین استانها و تأثیر آن
بر ایجاد تعادل در امکانات
85
آموزشی مناطق محروم،
روستاها ،حاشیه شهرها،
عشایر کوچنشین و مناطق
دوزبانه

3.4

عنوان سیاست (اقدام)

نتایج آزمون فریدمن

سیاست :ارزیابی تأثیر
مقررات ،برنامهها و
سیاستهای اتخاذشده N
در وضعیت برابری
آموزشی
فرصتهای
(نهادینه کردن عدالت
آموزشی و تربیتی)

میانگین رتبه
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عنوان سیاست (اقدام)

نتایج آزمون فریدمن

نتایج آزمون کروسکال -والیس

33.3

45.5

3.6

0.5

نتایج آزمون کروسکال -والیس

گروه
χ2

21.8

p

0.0

1

37

2

35.4

3

44.6

χ2

2.4

p

0.7

نتایج آزمون کروسکال -والیس

گروه
χ2

p

1

2

3

χ2

p
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اقدام 4

4.5

اقدام 5

پرداخت یارانه آموزشی
به خانوارهای محروم
(بهطور مثال از طریق
توزیع نیم وعده غذایی،
85
نوشتافزار و ملزومات،
خدمات ایابوذهاب ،لباس
بهصورت رایگان بهصورت
غیرمستقیم)

5.4

39.4

68.7

48.6

41.9

2.01

0.7

0.0
29.9

37.4

49.6

11.02

0.03

نتیجه آزمون آنالیز دوطرفه فریدمن نشان داد فرضیه صفر ،رد میشود و به این معنا
است که از دیدگاه مجموعه پاسخدهندگان بین رتبه اولویت اقدامهای دستهبندیشده
تفاوت معنادار وجود دارد .نتایج آزمون کروسکال والیس نیز نشان داد که برای همه
عناوین اقدامات بهجز اقدام  ،5فرضیه صفر ،رد نشده است و بنابراین گروههای سهگانه
صاحبنظران (پاسخدهندگان) پیرامون رتبه اولویت اقدامات  1تا  4توافق دارند.
-5جمعبندی و پیشنهادها
-1-5جمع بندی

برای پاسخ به پرسش «عناوین و ترتیب اولویت راهبردها ،سیاستها و اقدامهای
مرتبط با پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغشده در آموزشوپرورش
ازنظر خبرگان ،صاحبنظران و متصدیان کدماند؟» ،پیشنویس برنامه تهیه و پس
از اعتبارسنجی از سوی خبرگان (در قالب سه راهبرد 22 ،سیاست و  110اقدام) ،از
سوی گروههای صاحبنظران اولویتبندی شد .نتایج عبارت بود از :گسترش مشارکت
و سهم آموزشوپرورش در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و تخفیف نابرابری
در توزیع درآمد بهعنوان راهبرد نخست ،افزایش کارایی و بهرهوری در تولید و ارائه
خدمات آموزشی بهعنوان راهبرد دوم و برابرسازی دسترسی به فرصتهای آموزشی
و بهرهمندی از آموزش بهمثابه راهبرد سوم برای پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی در آموزش و پروش تعیین شدند.
تقویت نقش آموزشوپرورش در پیادهسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در
جامعه ،تقویت ارتباط آموزش و بازار کار و مشارکت بیشتر آموزشوپرورش در دستیابی
به برابری در توزیع درآمد و ثروت و رفع تبعیض ،سیاستهای سهگانهای بودند که در
ذیل راهبرد نخست اولویتبندی شدند.

پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش؛ برنامه اقدام  /عبداهلل انصاری

جلوگیری از افزایش قیمت
آموزش و هزینههای
مکمل مربوطه بهویژه برای 84
خانوارهای طبقات محروم
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بازنگری در شیوههای مدیریت و رویههای اجرایی مؤثر بر کارایی و بهرهوری ،حداکثر
تالش برای متناسب ساختن شرایط محیطی و زمینهای مؤثر بر کارایی و بهرهوری
در آموزشوپرورش (استفاده از فرصتها و خنثی ساختن تهدیدها) و بهبود وضعیت
برنامهریزی آموزشی و برنامهریزی درسی بهمنظور ارتقای سطح کارایی ،اثربخشی و
بهرهوری ،سیاستهای بودند که به ترتیب اولویت ذیل راهبرد دوم دستهبندی شدند.
ارزیابی تأثیر مقررات ،برنامهها و سیاستهای اتخاذشده در وضعیت برابری
فرصتهای آموزشی (نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی) و تقویت تقاضای
خصوصی برای آموزش (اعم از خصوصی و دولتی) نیز سیاستهایی بود که ذیل راهبرد
«برابرسازی دسترسی به فرصتهای آموزشی و بهرهمندی از آموزش» اولویتبندی شد.
برای هر یک از سیاستها نیز حداکثر سه و دستکم دو اقدام به ترتیب اولویت تعیین
شد .مهمترین محدودیت پژوهش کمبود منابع معتبر درزمینه ی اقتصاد مقاومتی،
بهویژه در حوزه برنامهریزی و سیاستگذاری بود.
-2-5پیشنهادها:

پایبندی به برنامه اقدام ،تعریف رهآوردهای اجرای سیاستها و اقدامات در قالب
سنجههای اندازهگیری متناظر با مفاد اقتصاد مقاومتی ،تکمیل فرآیند ارزیابی سیاستها
و اقدامات (پیشین  ،پیادهسازی  ،پسین (پس از اجرا) و ارزیابی پیامدهای اجرا) پیشنهاد
میشود .همچنین ارزیابی بهکارگیری سیاستها بر نهادهای مرتبط و استقرار نظام
جامع دادههای پیادهسازی اقتصاد مقاومتی میتواند کارساز باشد .بهعالوه الزم است
تا ادارات و دفاتر ستادی به همراه سازمانهای استانی در قالب مجریان اصلی و همکار
دستهبندی و وظایف هریک بهتفصیل و دقت تدوین شود .برنامه حاضر (اقدام) در قالب
برنامههای ساالنه تدوین و اعتبار موردنیاز در قالب بودجه ساالنه پیشبینی شود .منوط
کردن پذیرش ،تصویب و اختصاص اعتبار به پژوهشهای معطوف به موضوع اقتصاد
مقاومتی در آموزشوپرورش توصیه میشود .شایسته است قوانین و مقررات معارض
و مزاحم ،اجرا نشده و سیاستها و اقداماتی که برای آنها خأل قانونی وجود دارد،
شناسایی و مفاد قانونی موردنیاز با تدوین لوایح ،تدارک و تدابیر الزم برای برخورداری
برنامه حاضر از ظرفیتهای قانونی دبیرخانه شورای عالی آموزشوپرورش و برنامه
ششم توسعه پیشبینی شود .شورای نظارت راهبردی ،تأسیس و نظارت بر اجرای
سیاستها و اقدامات به صورتی نظاممند دنبال شود.

و اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی ارزشیابی کیفیت درونی آموزش الکترونیکی در

پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش؛ برنامه اقدام  /عبداهلل انصاری

-6فهرست منابع
-1-6منابع فارسی
1 .1امیری طهرانی زاده ،سید محمدرضا .)1394( ،مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی ،دو
فصلنامه علمی-پژوهشی ،جستارهای اقتصادی ایران ،س  ،12ش  ،23بهار و تابستان،
صفحات 51-33
2 .2بختیارزاده ،محمدجواد ( .)1388بررسی علل و ریشههای بحران اقتصادی  ۲۰۰۸آمریکا
و ارائه راهکارها ،بررسیهای بازرگانی شماره  - ۳۸آذر و دی.
3 .3دانش جعفری ،داود« .)1392( ،اقتصاد مقاومتی :مفاهیم و راهکارها» .نقش حماسه
اقتصادی و واکاوی ابعاد دفاعی امنیتی آن ،2-21 ،تهران :مرکز تحقیقات راهبردی
دفاعی گروه آماد و فناوری دفاعی.
4 .4داوودی ،پرویز ،جعفریه ،فاطمه سادات .)1393( ،نگرشی نهادی بر ساختار سازی قدرت
در عرصهی داخلی برای نیل به اقتصاد مقاومتی ،فصلنامه علمی-پژوهشی برنامهریزی
و بودجه ،سال نوزدهم ،شماره  ،3پاییز .151-172 ،1393
5 .5شعبانیورکی ،بختیار .)1385( ،منطق پژوهش در علوم تربیتی و اجتماعیجهتگیری
نوین ،مشهد :آستان قدس رضوی.
6 .6طباطبائیان ،سیدحبیب اهلل ،فاتح راد ،مهدی ،شجاعی ،سیدمحمدحسین.)1388( ،
ی پیادهسازی سیاستهای علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاههای اجرایی،
ارزیاب 
فصلنامه سیاست علم و فناوری -سال دوم ،شماره  ،3پاییز و زمستان.61 -74 ،
7 .7کیامنش ،علیرضا .)1388( ،روشهای پژوهش ترکیبی ،تهران :پژوهشگاه مطالعات
آموزشوپرورش ،پژوهشنامه آموزشی ،شماره  ،16آذر .1388
8 .8کالنتری ،خلیل ،اسدی ،علی ،شهال ،چوبچیان .)1388( ،تدوین و اعتبار سنجی
شاخصهای توسعه پایدار مناطق روستایی ،مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای،
سال اول ،شماره دوم ،پاییز.69-86 ،
9 .9گال ،مردیت دامین ،بورگ ،والتر ،گال ،جویس .)1387( ،روشهای تحقیق کمی و کیفی
در علوم تربیتی و روانشناسی (ترجمه احمدرضا نصر و همکاران) .تهران :سازمان مطالعه
و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) و دانشگاه شهید بهشتی.
1010گرو ،ریچارد دبلیو و شورت ،ادموند سی .)1387( ،.پژوهش نظریهای :مؤلفهها و ساختار
(ترجمه محمد عطاران) .در :شورت ،ادموند سی .)1387( .روششناسی مطالعات برنامه
درسی (ترجمه محمود مهرمحمدی و همکاران) .تهران :سمت و پژوهشگاه مطالعات
آموزشوپرورش.
1111گلزاری ،زینب ،کیامنش ،علیرضا ،قورچیان ،نادر قلی ،جعفری ،پریوش .)1389( ،تدوین

187

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Archibugi, D, Filippetti, A, Frenz, M. (2013), The impact of the
economic crisis on innovation: Evidence from Europe, Technological
Forecasting & Social Change, 80, 1247-1260
Briguglio, L., Stephen P., Growth and Resilience in east Asia and
the Impact of the 2009 Global Receession, Available at: http://
www.um.edu. mt/_data/assets/pdf_file/0011/141959/Growth_with_
Resilience_in_Asia_5Dec 2011.pdf
Chakrabarti, R and Setren, E, (2011), The Impact of the Great
recession on School District Finances: Evidence from New York,
Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, no. 534, December,
p:51.
Chubrik, A. Dabrowski, M, Mogilevsky, R, Sinitsina, I (2011). The
impact of the global financial crisis on education and health …,
CASE-Center for Social and Economic Research on behalf of CASE
Network 12 Sienkiewicza, 00-010 Warsaw, Poland,p-91
European Commission/EACEA/Eurydice (2013). Funding of
education in europe 2000-2012: the impact of the economic crisis
– Eurydice Report, Publications Office of the European Union,
Luxembourg. www.oecd.org/edu
Evans, W. N. Schwab R, M, Wagner K. L, (2014), The Great Recession
and Public Education, department of economics University of Notre
Dome and University of Maryland. https://www3.nd.edu/~wevans1/
working_papers/RussellSagePaper final.pdf
Farjo, A. J. (2011). Economic sanctions and primary school
enrollment in Iraq, A Thesis submitted to the faculty of the Graduate
School of Arts and Sciences of Georgetown University in partial
fulfillment of the requirements for the degree of Master of Public
Policy in Public Policy.
Guthrie, J. W. (1985). The Educational Policy Consequences
of Economic Instability: The Emerging Political Economy of
American Education, Educational Evaluation and Policy Analysis
Winter, Vol. 7, No. 4, pp. 319-332.
Jolly, W., (2012). The Impact of the Recession on Education Funding
in the U.S. and Mississippi, University of Tennessee Honors, Thesis

1395  بهار/ 70  شماره/  سال نوزدهم/  پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج- فصلنامه (علمي

 شماره،1  سال، فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی،نظام آموزش عالی کشور
.160-185 ، بهار و تابستان،1
 ارزیابی و تحلیل بخش.)1392( ، شادی، روحانی، حمید، شفیع زاده، رضا،نوروز زاده1212
، فصلنامه راهبرد،علم و فناوری قانون برنامه پنجم توسعه از منظر اسناد فرادستی
.285-314 ، بهار،66  شماره،سال بیست و دوم
منابع التین-2-6

188

