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Designing a Framework for the Realization of a
Resistive Economy in Education and Traning
Jafar Torkzadeh 

Jafar Jahani 

Abbas Abbasi 

Ali Tozih 

Resistance economics was proposed by the supreme leader of the revolution as a way of
overcoming enemy economic siege. Education as one of the largest government institutions can
play an increasingly effective role in achieving this. The purpose of this qualitative case study is to
explore a framework for resistive economics in education. Potential research participants included
resistance economists and education managers familiar with resistive economics in the country who
were selected using purposeful sampling and standardized data saturation discussion. Data were
collected through semi-structured interviews with education managers and resisting economists as
well as the study of related upstream documents. The themes were extracted, coded, and meshed
using a thematic analysis method. The discovery network showed that the realization of a resistive
economy in education consists of 12 organizational themes and 61 basic themes. The validity of the
results was confirmed by the data matching method. The findings showed that institutional
measures, human capital management, efficient management of financial resources, nurturing
student morale, modeling and reforming lifestyle, people-centered, etc. can be considered as some
of the main aspects of the realization of a resilient economy in education and traning.
Keywords: Resistance Economic, Education, Qualitative approach.
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چکیده
اقتصاد مقاومتی بهعنوان راهکاری برای برونرفت از محاصره اقتصادی دشمن ،توسط رهبر معظم انقالب ارائه
گردید .آموزشوپرورش بهعنوان یکی از بزرگترین نهادهای حکومتی میتواند نقش مؤثرر و فزاینؤدهای در تحقؤ
این راهکار داشته باشد .هدف از انجام این پژوهش کیفی از نوع مطالعه مؤوردی ،کفؤچ رؤارروبی بؤرای تحقؤ
اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش است .مفارکتکنندگان بالقوه پژوهش شؤام متصصصؤان اقتصؤاد مقؤاومتی و
مدیران آموزشوپرورش آشنا با اقتصاد مقاومتی در کفور بودند که با استفاده از نمونهگیری هدفمند از نوع معیار و
بحث اشباع دادهها انتصاب شدند .روش جمعآوری دادهها شام مصاحبه نیمساختمند و نیز مطالعه اسناد باالدسؤتی
مرتبط بود .با استفاده از روش تحلی مضمون ،کدها ،استصراج و شبکه مضامین ترسؤیم شؤد .شؤبکه کفؤچ شؤده
نفان داد که تحق اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش مفتم بر  12مضمون سازمان دهنؤده و  61مضؤمون پایؤه
است .اعتبار نتایج با استفاده از روش همسوسازی دادهها ،تأیید شؤد .یافتؤههؤا نفؤان دادنؤد کؤه اقؤداما

نهؤادی،

مدیریت سرمایه های انسانی ،مدیریت کارآمد منابع مالی ،پرورش روحیه کار در دانش آموزان ،الگوسازی و اصالح
سؤؤب

زنؤؤدگی ،مؤؤردم محؤؤوری را مؤیتؤؤوان بؤؤهعنؤؤوان برخؤؤی از اصؤؤلیتؤؤرین ابعؤؤاد تحقؤ اقتصؤؤاد مقؤؤاومتی در

آموزشوپرورش محسوب کرد.
آموزش وپرورش؛ رویکرد کیفی.
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مقدمه و بیان مسئله
هته دک هرتاک اد تادی چتنن فرهرت

اقتصاد از آن دسته مسائلی است

 ،ثبتا سااستی و امرات

اجتماعی ،دک مازان پایداکی جنامع و کشد و شکنفایی آنهتا قشتب دستااک مممتی کا ایفتا متیهرتد
ازاینکو اگر ملتی دخناهد همناکه ده کوقد کو ده کشد خند ادامه داده و دک درادتر دشتمران و اکائتهی
درقامهها و الگنهای آقان قاز آسابپذیر قباشد ،داید درقامهای اتخاذ قماید هه دک سایه آن ،این دو امر
ممکن گردد کهبر فرزاقه اقشالب ،درا ده این ضروک  ،درقامهای تح

عرنان اقتصاد مشاومتی کا درای

قخستان داک دک شمرینک سال  1389دک جمع هاکآفریران درتتر مطتر هردقتد هته از یاتع عملتی و
قظری ،تأمانهررده این دو امر ممم است
تنیادی ،داکای مؤلفههایی اس
مشاوم

(متالکی )1393 ،ایتن قتنا اقتصتاد دتر مبرتای جمتاندارتی

هه دا تکاه و دههاکگاری هر یک میتتنان ضتمن تمماتد و تتأمان

دک اقتصاد ،جام ه اسالمی و دشری کا ده تنس ه و پاشرف
فرهر

ازجمله این مؤلفهها می تنان ده :تشنی

متادی و م رتنی ،هتدای

هترد

هاک و تنلاد ،مردمی هردن اقتصاد ،اصتال الگتنی

مصتترو و پرهاتتز از استتراو ،هتتاهب وادستتتگی دتته ذختتایر زیرزمارتتی ،استتتفاده یتتداه ری از همتته
ظرفا ها ،یمای

از تنلاد ملی ،کو خندداوکی و خنداتکایی و تنجه ده اقتصاد داقبدراان ،اشاکه

هرد (هامراقی کاد.)1395 ،

ازجمله ت اکیفی هه درای مفمنم اقتصاد مشاومتی ذهرشده اس  ،میتتنان دته ت باتری هته کهبتر
فرزاقه اقشالب دک دیداک دا داقشجنیان اکائه هردقد ،اشاکه هرد ایشان فرمندقد اقتصاد مشاومتی ی رتی
آن اقتصادی هه دک شرایط فشاک و تحریم ،دک شرایط دشمریها و خصتنم هتای شتدید متیتناقتد
م اّن کشد و شکنفایی هشنک داشد( 1پایگاه اطالاکساقی دفتتر مشتام م ظتم کهبتری)1391 ،؛ امتا دک
ت ری ت

اق طتتاوپتتذیری و یتتا مشاوم ت

ستترزماری ،م تیتتتنان گف ت  ،تناقتتایی تطتتادا و مشادلتته دتتا

قاسازگاکیها ،تراژدیها و تکاقه های شدید دا تنجه ده مرادع منجند (فاستر )2007 ،2طاب قاا ،وزیر
اقتصاد دول

یازدهم قاز دک مصایبه دا پایگاه اطالاکساقی الماقاتنک 3دکاینداکه میگنید :خصاصته

اصلی اقتصاد اق طاوپذیر ،قادلا
میآید ،دکخ خشک ممکن اس
 .1بیانا

اق طاو آن دک درادر تکاقههای خاکجی است
دهکایتی دشکرد اما یک دکخ

زمتاقی هته طنفتان

اق طاوپذیر میتناقد طنفان کا

مقام معظم رهبری در دیدار دانفجویان.91 / 5 / 16 ،
2. Foster
3. Al-Monitor
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از سر دگذکاقد (طاب قاا ) 1395 ،و دته زدتان دیگتر؛ اقتصتاد مشتاومتی دراتاقی عملتی و قظتری ،دترای
مدلساز ی گنقه خاصی از اقتصاد اس
آماده ساخته اس

هه ف االقه خند کا درای مناجمه دا تحریمهتا ،داشتتر از قبت ،

(پاغامی)1395 ،؛ اما دان مشاوم

اقتصادی و اقتصاد مشتاومتی دایتد تفتاو قائت

شد او م تشد اس  ،متأسفاقه کاهبرد هرنقی هشنک دک مناجه دا تحریمها ،مشاوم

هه

اقتصادی اس

ده دالی زیر قاهاکآمد محسنب میشند:
 1اقف الی دندن و کویکرد هرشی – واهرشی یا ده ت باری درخنکد تداف ی دا تحریمها
 2امکان تض ا

تدکیجی اقتصاد ملی

 3تحما هزیرههای زیاد در هشنک دک این فرآیرد
وی م تشد اس

هه دک این فضا ،گزیره اقتصاد مشاومتی ،مدلسازی و طرایی ویژهای از شرایط

و سازوهاکهای اقتصادی اس

هه مبتری در آن ،شترایط اقتصتادی هشتنک درفتر

وجتند یتداه ر

فشاکها و تحریمها ،دهصنک ف ال و پنیا و قه مرف  ،طرایی میشند
قشب و جایگاه آمنزشوپروکش دک تحشا اقتصاد مشاومتی و پاشبرد اهداو آن از چرتد جمت
قاد مالیظه و شایسته تنجه ویژه است

آمتنزشوپتروکش متیتناقتد هتاکهرد ترداتتی ویتژهای دک

گفتمان ستازی اقتصتاد مشتاومتی و تتروی و قمادیرتهستازی آن دک هندهتان و قنجناقتان و جناقتان
آیردهساز جام ه ایفاء قماید همچران دهواسطه ظرفا های ت تاملی ویتژهای هته از جمتا مختلت
میتناقد دا خاقناده و سایر عراصر و ینزههای اجتماعی ،فرهرگی و یتی سااسی جام ه داشته داشد،
قادک خناهد دند دک این زماره فرهر

ساز داشد از طرفی آمنزشوپتروکش دتهعرتنان یتک ستازمان

دزکگ و پرهزیره و گسترده شده دک سراسر هشنک و یتی خاکج از هشنک میتناقد از طریا اجترای
طر ها و درقامههای اقتصاد مشاومتی دک قلمرو هاکی خند ،ضمن کفع دخشی از مناقع و همبندهتای
منجند خند ،قشب و سمم دسزایی دک تحشا اقتصاد مشاومتی دک سطح ملی داشته داشد دا اینوجند،
درکسی پاشاره منجند دک ینزه اقتصاد مشاومتی قشان میدهد هه آنگنقه هه شایسته و دایسته اس ،
هرنز زمارهها و اد اد و کوشهای تنس ه و تحشا اقتصاد مشاومتی دک ینزه آمنزشوپروکش ،تباان و
مدلسازی قشده اس
دک داب اهما این پژوهب قاز داید متذهر شد هه کهبری دک سال  1391دک دیداک دا هاکگزاکان
قظام دکداکه ضروک منضنا اقتصاد مشاومتی فرمندقد« :مسئله ،مسئلهی اساسی و مممی اس

شتما

م یک کیاضاداقی هه میخناهد یک مسئلهی ممم کیاضی کا ی هرد ،در سر این مسئله تالشتتان

سال  ،29دوره جدید ،شماره  ،53زمستان 1400
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کا ده هاک دبرید و مسئله کا ی هراد شما کیاضادان دااست دادی هستاد؛ این هم یک مسئلهی کیاضی
اینجنکی داید دا مسائ گنقاگنن درخنکد هراد خنشبختاقه اقسان مشاهده میهرد هه همتان

اس

کویاه هم دک دستگاههای گنقاگنن وجند داکد ده مستئلهی اقتصتاد دایتد دتا ایتن دیتد قگتاه هترد»
(دااقا مشام م ظم کهبری دک دیداک هاکگزاکان قظام)1391 ،
دک داان اهما

و ضروک تحشتا اقتصتاد تتاب آوک یتا مشتاومتی ،متیتتنان گفت

مشاومتی ده دقبال مدیری

هشنک ،قب از ایجاد دحران اس

هته اقتصتاد

این امر سبب میشند تا داوجند ایتمال
دحران هشتنک ،از

دروز دحران دک هر عرصه دهویژه اقتصادی ،سااس های مرتبط دا ینزهی مدیری

اق طاو ،دالردگی و پنیایی الزم دتترختتنکداک داشرد تا قدک دازداکقدگی آنها دک قبال تکاقتههتای
داخلی و خاکجی ،افزایب یادد (کشنقده )1395 ،همچران ج فری ،قظریه اقتصاد مشاومتی در استا
کاهبری کهبر اقشالب کا ،دهعرنان دمترین کاه درای درونکف

از دزکگترین پاچ تتاکیخی هشتنک ،دک

این مسار قاهمناک میداقد(ج فری)119:1391،
اقتصاد مشاومتی دک شرایطی یک قااز ممم محسنب میشند هه ده دلا عدم کعایت
مختل

جربتههتای

الگنی صحاح زقدگی ،دهویژه مصرو دیکویه اقرژی ،کیخ وپتاشهتای فتراوان ،هتاهب

مرادع اکزی و هشنک ممکن اس

دچاک دحران گردد لذا درای جلنگاری از پاشامد دحتران ،عمتالا

اجرای اقتصاد مشاومتی یک اقتخاب قاس  ،دلکه امری الزم اس

ما امروز ده اقتصادی چردالیه قااز

داکیم تا پاسخگنی قاازهای هشنک داشد (منسنی)17:1391 ،
دک یال یاضر ،یفﻆ ثبا اقتصادی دا ده یداق کساقدن آستتابپتتذیری دختتبهتتای مختل
اقتصادی ،هدو مممی اس

هه دا طر اقتصاد مشاومتی تحشتتتتا خناهتتتتد یافتتت

دک مدل اقتصاد

مشاومتی ،تبلنک افا اقتصاد ایران از دو جربه هنتتتاهمتتد (درقامتتهکیتتزی درای اقجام امنک اجرایی) و
دلردمد (اصال قظام اقتصادی هشنک) دکخشان ،خناهد دتند از جربه قخس
یمای

از تنلاد ملی ،مدیری

امکاقا و قاز یره

در اسا

مرادع اکزی ،مدیری

دک پر دخب شام

مصرو ،استفاده یداه ری از زمان ،مرادع و

درقامه و از جربه دوم قاز دک پر دخب شام ف تتتالتتتتر هردن دخب

خصنصی ،مشاوم قمندن اقتصاد ،پایهکیزی هسبوهاکهای داقتبدراتان ،هاهب وادستگی ده قف
تباان علمی اقتصاد مشاومتی ،الزاماتی هسترد هه ددون شک ،اولنی
سایر ضروکیا اقتصاد ایران ،ایسا

و

پرداختن ده آنهتتتتتتا ،داشتر از

میگردد (زیرک)59:1394 ،

آقچه از سنی کهبری قظام اسالمی دا عرنان سااس های هلی اقتصاد مشاومتی ادالغشده ،مشتم
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در مجمنعه مطالباتی از مردم و مسئنالن دک عرصههای گنقاگنن ،ینل محنک تشنی
اسالمی اس

عرصه فرهرگی قاز یکی از این عرصههای ممتم است

اقتصاد مشاومتی دک آن ،میتنان دا سرع

اقتصاد ملتی و

هته دتا دکک اد تاد و الزامتا

و هزیرهای همتر ده تحشا آن اهداو دس یافت

گرچته

از مطر شدن واژه اقتصاد مشاومتی تنسط کهبر فرزاقه اقشالب ،مد زمان زیادی گذشته است  ،امتا
هرنز دخب فرهرگیِ اقتصادِ مشاومتی ،از قتای تحشاشا مستشام دک این زماره دیقصتاب یتا هتمدمتره
اس

داشتر این تحشاشا ده شاخصهایی هه دک دارون از مجمنعه آمتنزشوپتروکش تنصتاهشتده

اس  ،دسرده هرده و از اقجام تحشاا مستشام دهویژه دتهصتنک متنکدی دتر کوی مجمنعتهای ماقرتد
آمنزشوپروکش ،طفره کفته اقد دا استفاده از قتای ایتن تحشاتا مستئنلان و سااست گتذاکان هتالن
فرهرگی دک هشنک قادک خناهرد دند ،این چاکچنب هش شده کا دتهصتنک اجرایتی دترای تحشتا
اهداو اقتصاد مشاومتی و آثاک م ب

آن ،دک آمنزشوپتروکش ،عملاتاتی هررتد هتاکدرد قتتای ایتن

تحشاا کا میتنان دک آمنزشوپروکش و درای تحشا هر چه سریعتر اهداو اقتصاد مشاومتی ،دک قظر
گرف

سمم این پژوهب کا می تنان هش

مشاومتی دک آمنزشوپروکش ،داقس

و اعتباک یادی چاکچنب تحشا و تنست ه داقتب اقتصتاد

این تحشاا در آن اس

تا دا هش

چاکچنب تحشتا اقتصتاد

مشاومتی دک آمنزشوپروکش ،آگاهی و داقب جام ه علمی هشنک کا دک این زماره افزایب دهد

مبانی نظری
اقتصاد مشاومتی ،طرایی و مدلسازی ویتژهای از شترایط و ستازوهاکهای اقتصتادی است
مبتری در آن ،فضای اقتصادی هشنک در اسا

فر

هته

وجند یداه ر تحریمها و فشاکهتا ،دته صتنکتی

ف ال و قه مرف  ،طرایی میشند دکواقع اقتصاد مشاومتی دراتاقی قظتری و عملتی دترای متدلستازی
گنقهای ویژه از اقتصاد اس
اس

هه ف االقه خند کا درای مناجمه دا تحریمها ،دابازپاب آمتاده ستاخته

مکاقاسمهای اقتصادی ،فضای هسبوهاک ،تجاک خاکجی ،قمادهتای متالی و واستطهای و

دک اقتصاد مشاومتی مبتری در این پابفر
دائمی دا قظام سلطه اس

طرایی میشتنقد هته هشتنک دک ت تاک

هر ضردهی اقتصادی از غترب ممکتن است

شند دک چران فضایی ،تحریمهای اقتصادی ،قه تمدید دلکه فرص

ایتدئنلنژیک

دک هرلحظته دتر هشتنک واکد
ویتژهای هستترد هته زیتر فشتاک

آنها می تنان کاهبردهای اقتصاد مشاومتی کا داقدک و اجمتاا ملتی همتراه و پاتادهستازی آنهتا کا
تسریع هرد دک این کویکرد هسب ثرو و دکآمد ملی از مستارهتایی دقبتال متیشتند هته قتدک
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میهرد ،قه آقکه هشنک قاگزیر داشد دته دلات

مسائ اقتصادی از اهداو ایدئنلنژیک خند دک فضای سااسی دس

دکشد (تتراب زاده جمرمتی و

دیگران)42:1392 ،
دهعباک دیگر اقتصاد مشاومتی ی ری تشخاص ینزههتای اعمتال فشتاک ستایر هشتنکها و تتالش
درای هرترل و هم اثر هردن این فشاکها و دک شرایط آکماقی تبدی تمدیدها دته فرصت هتا اقتصتاد
مشاومتی ،هاهب وادستگیها و تأهاد کوی مزی های تنلاد داخ و تالش دترای خنداتکتایی کا دک
دستنک هاک قراک میدهد و هدو از اجرای اقتصاد مشاومتی ،شراسایی ینزههای فشاک و تالش جم
هاهب اثر آن اس
ض

درادراین دکک صحاح و شراخ

هام اقتصاد ازمرظر تمدیدها ،فرص ها ،قشاط

در این استا

دک ادداتا اقتصتاد مشتاومتی اولازهمته دایتد

و قن دسااک یائز اهما

اس

دداقام مشک اصلی اقتصاد ایران چاس  ،د دازآن داید کوش دکس
و سپس اقداما الزم جم
دک ت ری

مشادله دا مشک کا اعمال هرام (هرداساان)35:1391 ،

دیگری از اقتصاد مشاومتی آمده اس

میهرد هه ملتی دچاک جر

هته؛ اقتصتاد مشتاومتی دک شترایطی م رتا پاتدا

اقتصادی شده داشد البته گاهی ممکن است

مطر قشده داشد ولی دک د ضی شرایط میشند ،تحریم کا ده جر
ازقظر قظامی قمیتناقد یریت
مشاوم

دک جر

درخنکد دا مشتک کا شراستایی

تحتریم دک قالتب جرت

هم ت بار هرد زماقی هه دشمن

کا از پتای دکآوکد دته فشتاکهای اقتصتادی کوی متیآوکد؛ درتادراین

اقتصادی کا اقتصاد مشاومتی میقامرد (مصبایی مشدم)29:1391 ،

دک تنضاحی دیگر پارامنن تباان مفمنم اقتصاد مشاومتی آمده اس ؛ اقتصاد مشاومتی دک یشاش
وض اتی اقتصادی اس
مختلفی ،قظار جر

هه م منالا وقتی یادث متیشتند هته یتک قظتام اقتصتادی دک اثتر عنامت

 ،دالیای طبا ی ،سنء مدیری ها ،تشاد های اجتماعی و اقتصادی دول ها ،ماقرد

تحریم و درخی عنام دیگر ده سم

دحران و گره پاب متیکود دک ایتن شترایط م متنالا ،عنامت

تنلاد یا همااب و یا گراناقد و یا ده عللی هاکایی خند کا ازدس دادهاقد ،هشنک دتا هتاهب تنلاتد،
افزایب قام ها و تنکم زیاد ،کهند گسترده و قبند درقامتهکیتزی و هتدوگتذاکی دقاتا و دکست
اقتصادی کودهکوس

و فشاک تشاضا هرلحظه در وخام

اوضاا میافزایتد دک چرتان شترایطی دترای

پرهاز از فروکفتن دک یک دحتران واق تی و ازهتمپاشتادگی ساستتم دکواقتع قتنعی ت امت م بت

دتا

همبندهاس  ،کوی آوکدن دهصرفه جنیی گسترده ،دماره هردن ساستمهای مدیریتی ،جلتنگاری از
ما فزایرده ده مصرو ،قراع

ده داشتهها و تالش درای استفاده دمارته از آنهتا ،پاتاده هتردن چرتان
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ساستمی قاز قاازمرد یک درقامهکیزی چردد دی و همهجاقبه اس
اقتصاد مشاومتی گاهی اوقا دهاشتباه دا واژهی کیاض

(شمرآدادی)38:1391 ،

یا مشاوم

اقتصادی یکستان و هتمم رتا

اقگاشته میشند دکیالیهه این دو ده لحاظ مفمنمی دسااک متفاو از هتم دیگتر هستترد مشاومت
اقتصادی یک مشنلهی هنتاهمد و گذکا اس ؛ ی رتی مشاومت

اقتصتاد دک درادتر ترتدداد یتنادث،

تحریمها و مشکال داخلی و دانالمللی تا زمان هم شتدن فشتاکهتا و دازگشت
ینزهی اقتصادی دکیالیهه اقتصاد مشاومتی مدلی اقتصادی اس

آکامتب قستبی دته

هه الزاما خاص ختند کا داکد

و درای ایجاد و اجرا مستلزم زمان ،ساختاک سازی و قمادیره شدن دک هلاه سطن تجاکی و مبتادالتی
هشنک اس

ده عباک دمتر اقتصاد مشاومتی یک فرهر

اقتصادی اس

هه یکشتبه و دتهصتنک

دستنکی اجرا و اعمال قمیشند (شارواقی ،مرادی )29:1391 ،گروهی قاز م تشدقد اقتصاد مشتاومتی
یک اقتصاد تداف ی قاس  ،دلکه یک اقتصاد تماجمی و کودهجلن اس
دستن وکودی ها و تحم فشاک و هاهب مصرو و دک یکهالم کیاض
هرزایی )9:1391 ،دکقمای

میتنان دک جمعدردی ت اکی

اقتصتاد مشتاومتی دته م رتای
هشتی قاست

(یاتدک زاده

ذهرشده درای مفمتنم اقتصتاد مشتاومتی،

همان ت ری

کهبر م ظم اقشالب کا دهعرنان ت ریفی جامعوماقع از اقتصاد مشاومتی ،دک این پتژوهب

دک قظر گرف

هه فرمندقد  ":اقتصاد مشاومتی ی ری آن اقتصادی هه دک شترایط فشتاک و تحتریم ،دک

شرایط دشمریها و خصنم های شدید میتناقد م تاّن کشتد و شتکنفایی هشتنک داشتد " (پایگتاه
1

اطالاکساقی دفتر مشام م ظم کهبری)1391 ،

پیشینه پژوهش
اقتصتتاد مشتتاومتی دک استتالم کیشتتهای تتتاکیخی داکد شتتماد مطمتتری دکدتتاکهی تستتلط و قفتتنذ
غارمسلمان در مسلمان دک مبحع اقتصاد سالم میگنید :یکی از اصنل اولاه اقتصتاد ستالم ،یاتا و
قادلا

کشد و قمن داکایی و ثرو اس  ،همانگنقه هه از شرایط اولاه یک اجتماا سالم ،اقتصادی

سالم اس

اقتصاد سالم ی ری اقتصادی دیعاب ،قائمدتهذا و غاتر قتائم دته غاتر جام ته دایتد پایته

اقتصادی سالمی داشته داشد ،مبتالده همخنقی اقتصادی قباشد و اگرقه ،ماقرد یک مریض همخنن و
یا مریضی هه قلبب خراب اس
 .1بیانا

هماشه مریض خناهد دند گمان قمیهرم هاچ عالم و عاقلی مرکر

مقام معظم رهبری در دیدار دانفجویان.91 / 5 / 16 ،

سال  ،29دوره جدید ،شماره  ،53زمستان 1400
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لزوم و ضروک اقتصاد سالم داشد ازقظر اسالم هدوهتای استالمی دتدون اقتصتاد ستالم ،غارقادت
تأمان اس

اسالم دوس

هرگامی امکانپذیر اس

داکد هه غارمسلمان در مسلمان تستلط و قفتنذ قداشتته داشتد ایتن هتدو
هه مسلماقان دک اقتصاد قاازمرد قباشرد و دستشان دهطرو غارمستلمان دکاز

قباشد ،واال قاازمردی مالزم اس

دا اساک و دردگی ولن آقکه اسم دردگی دک هاک قباشد هتر ملتتی

هه ازلحاظ اقتصتاد دستتب دتهطترو ملت
لفاظیهای دیپلماسی م منلی قاس

دیگتر دکاز داشتد استار و دترده او است

ده قنل قمرو" :ملتی مستش است

و اعتبتاکی دته

هته جمتب اقتصتادی داشتته

داشد "( مطمری)405:1372 ،
پاامبر گرامی اسالم (ص) قاز دکزماقی هه از مکه ده مدیره هجر هردقد ،دا تنجه ده ایرکه هرنز
یکنم

تشکا قشده دند و ازقظر اقتصادی دا مشکال عدیدهای مناجه دندقد اما دکعتانیتال دته

قاازها و ایتااجا قشر آسابپذیر جام ه تنجه داشترد(علیاهبری)1395 ،
د د از اقشالب قاز محششان داخلی و ختاکجی دکدتاکه اقتصتاد مشتاومتی و کوشهتای تحشتا آن
مطال اتی کا اقجام دادهاقد سا

دک مشاله الگنی پاشرمادی اقتصاد مشاومتی جممنکی اسالمی ایتران

مبتری در دیدگاه مشام م ظم کهبری می قنیسد :دک منضنا اقتصاد مشاومتی ت ادار مترنا و متفاوتی دک
ادداا اقتصادی کای شده اس

این مشالته دته داتان منضتنا فرریت

مردنطه کا منکددحع قظری قراک داده اس

اقتصتادی پرداختته و الگتنی

دک ادامه ،کیسک تخریب اقتصاد ملی و قاز ستراکینهای

کفتاکی هشنکها دک این کاستا منکددحع قراکگرفته و محنکهای چماکگاقه فرری
اس

اقتصادی داان شده

دک دخب دیگر مشاله مفمنم اقتصاد مشاومتی جممنکی اسالمی ایران دا تنجته دته دااقتا مشتام

م ظم کهبری تشریح شده و مبتری در این دااقا  ،الگنیی درای اقتصاد مشاومتی جممنکی ایران شام
مؤلفه های کشد اقتصادی ،عدال

اقتصادی ،ثبا اقتصادی و فرریت

اقتصتادی پاشرمادشتده است

وی همچران دک ادامه مشاله ،کاهبردهای چماکگاقه مشادله ،خر تی ستازی ،جتذب و تترمام و پختب و
تض ا

مرطبا در مسئله تحریم اقتصادی غرب کا تشتریح و مصتادیا آن هتا کا م رفتی هترده است

(سا )17:1391 ،
هزاوئی و همکاکاقب ،دک مشاله «اقتصاد مشاومتی؛ قماد مدیری
می قنیسرد دا وقنا اقشالب اسالمی تالش های دسااکی دک جم
ایران صنک گرف

هه دا منفشا

جمادی دک اقتصاد سااسی ایران»

تحتنل دک وضت ا

تنست هقاتافتگی

همراه قبنده اس  ،ده همان دلا دک شرایط هرنقی طر ایتده و

قظریه اقتصاد مشاومتی ده م اده الگنیی از مدیری

جمادی از سنی کهبر اقشالب استالمی و دک پاست

طراحی چارچوبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش

ده فشاک واکدهردن ده اقتصاد ایران اکائه شده اس
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قنیسردگان م تشدقد هه اقتصاد مشاومتی می تناقتد

عام مؤثری درای ایجاد تحنل اساسی دک اقتصاد سااسی ایران داشتد (هزاوئتی و زیرهتی یاتدکی،
)15:1393
دهتر فرهاد کهبر و همکاکاقب قاز دک مشاله ای تح

عرنان «کهاتافتی دتر هستتی شراستی اقتصتاد

مشاومتی» منضنا اقتصاد مشاومتی کا مدقظر قراک داده و تالش داکقد ازمرظر و دیدگاه اسالمی آن کا
درکسی قمایرد آن ها اقتصاد مشاومتی کا اقتصادی می داقرتد هته اجتازه کشتد کا دک شترایط تحتریم و
فشاک می دهد (کهبر و همکاکاقب )154:1393 ،کیماقپنک دک تحشاشی دا عرنان «درکستی درقامته ملتی
ایران دک اکتباط دا مؤلفه های اقتصاد مشاومتی از دیدگاه صایب قظتران» ،دته درکستی مفتاهام اقتصتاد
مشاومتی و اصنل و مباقی درقامه دکسی جممنکی اسالمی ایران پرداخته و سپس دک قالتب مؤلفته هتا،
آنها کا درکسی هرده اس

(کیماقپنک)12:1395 ،

ادیب و همکاکاقب تحشاا مشترهی دا عرتنان« :درکسی مباقی دیری الگنی مطلنب درقامه دکسی
تردا

اقتصادی مبتری در اقتصاد مشاومتی» ،اقجام دادهاقد دک این پژوهب ده این پرداخته شتتده اس
اقتصادی مبتری در

هتته مباقی دیری اقتصتتتتاد مشاومتی دتتهمرظتتنک ،طرایی الگنی درقامه دکسی تردا

اقتصاد مشاومتی چه استتت ؟ پس از درکستتتتتتی آیا و کوایا مردنط دک تفاستتتتتار و درکستتتتتی
مطال ا و پتتژوهبهتتای مرتبط ،مباقی استخراج شتتده استت

ایتتن مبتتاقی شتتام  :لزوم دوکی از

سلطه پتذیری درای دستاادی ده یاا طابه ،عز مردی ،اعتشاد ده علم و یکم
استتتشالل اقتصتتادی ،ایمان و استتتتشام
سلطه گران است ت

المﻰ دک ضتتتروک

در آن و عم ده مشتضای آن دک مباکزه دا اولاای طاغن و

دا دستاادی ده این مباقی درکستتتی چرایتتتی درقامه دکسی تردا

اقتصاد مشاومتی ازمرظتتتر مباقی دااقگر اهما

و ضروک درقامه دکسی ،دیری ممکن متتتیشتتتند این

مباقی تردا اقتصتتادی مبتری در اقتصتتاد مشاومتی استت
طرایی الگنی درقامه دکستتتی تردا

اقتصادی مبتری در

و دک یکم مؤلفهای جم

دهرده ده فرایرد

اقتصتتتادی مبتری در اقتصاد مشاومتی عم متیهرتد (ادیتب و

همکاکاقب)52:1395 ،
خنجه ( )64:1395دک کساله هاکشرا

اکشد خند دا عرنان ":تحلات درقامته دکستی قصتد شتده

قظام آمنزش وپروکش ایران از یاع تنجه ده اقتصاد مشاومتی" ،دا استفاده از کوش تحلا محتتنا دته
درکسی مازان تنجه ده مؤلفه های اقتصاد مشاومتی دک هتتب و درقامته دکستی و استراد فرادست
آمنزشی هشنک ،پرداخته اس

قظتام

یافته های این تحشاا قشان می دهد هه ده مؤلفه های اصتال الگتنی

 / 274نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

مصرو ،هاکآفریری و یمای
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از تنلاد داخ  ،دکونزایی و درونگرایتی ،داشتترین تنجته م طتنو

شده و مؤلفته هتای اقتصتاد داقتب دراتان ،اصتال ستاختاکها و قمادهتای اقتصتادی ،شتفاو ستازی و
سالمسازی اقتصاد ،اقتصاد عدال
اقصاکی مشالهای تحشاشی تح
اقدام» ،اکائه هرده اس
اولنی

دراان منکد غفل

قراکگرفتهاقد

عرنان «یادهسازی اقتصاد مشاومتی دک آمتنزشوپتروکش؛ درقامته

این مشاله گزاکشی پژوهشی اس

دک پاست دته پرستب «عرتاوین و ترتاتب

کاهبردها ،سااس ها و اقدامهای مرتبط دا پاادهسازی سااس های هلی اقتصتاد مشتاومتی دک

آمنزش وپروکش ازقظر خبرگان ،صایب قظران و متصدیان هدم اقد؟» متراستب دتا پرستب تحشاتا،
پاب قنیس درقامه ده شانه اسرادی ،تدوین و ده کوش هافتی و شتانه دلفتی اعتباکسترجی و دک قالتب
پرسشرامه ،از سنی گروههای سهگاقه مذهنک ،اولنی دردی شده اس
هه کاهبردهای گسترش مشاکه

اس

فرهرگی و تخفا

قتای این تحشاتا قشتان داده

و سمم آمنزش وپروکش دک تنست ه اقتصتادی ،اجتمتاعی و

قادرادری دک تنزیع دکآمد ،افزایب هاکایی و دمره وکی دک تنلاد و اکائه ختدما

آمنزشی و در ادرسازی دسترسی ده فرص های آمنزشی و دمره مردی از آمنزش ،دته ترتاتب داکای
اولنی

هسترد (اقصاکی)171:1395 ،

ترکزاده و عبدشریفی قاز دک یک تحشاا دا عرتنان «داف

قگاکی اقتصاد مشاومتی دته م ادته یک

قظام کفتاکی» ،الگنیی کا اکائه هردقد هه دا تنجه ده تأهاد مشام م ظم کهبری در عملی سازی الگنی
اقتصاد مشاومتی و ضروک هاکدس

الگنهای هاکدردی دتهمرظتتنک قجا اقتصاد هشنک دک ستته د تتد

مفمنمی ،ساختاکی و عملکردی ،منکد درکسی قراک گرفته اس
اس

یافتههای تحشاا آنها یاهی از آن

هه دک ینزه اقتصاد مشاومتی ،مفمنم و مالیظا عملکردی ده ختندی کوشن گردیده اس

دک ینزه طر و دستر سازماقی ض
عملکرد اس

وجند داکد دکواقع دستر سازماقی قشطﮥ عط

و دک صنک وجند قشص مفاهام منجند ،دک همان یال

اما

تبدی مفمنم ده

اولاه داقیماقده و قمیتتنان

اقتظاک عملکرد و اجرایی شدن این الگن کا داش

دته همتان مرظتنک آنهتا پاشترماد متیهررتد هتته دا

تنس ﮥ چتتاکچنبهتتای عملااتی و اقدام در اسا

آن ،زمارﮥ دستاادی ده اهداو این الگن فراهم شند

دک این صنک اس

هه متتتتتتیتتتتتتتنان اقتظاک داش

اهداو هالن اقتصاد مشاومتی اجرایی گردد

(ترکزاده و عبدشریفی )127:1396،
یزداقی و همکاکاقب دک پژوهشی تح

عرنان «طرایی درقامه دکسی مبتری در اقتصاد مشتاومتی»،

دا تمرهز در دو مؤلفه ،تکاه در ظرفا های داخلی و اصال الگنی مصرو ،ده کوشی هافتی ،اقجتام
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دادهاقد هه هدو آن اکائه درقامه دکسی مبتری در اقتصاد مشاومتی دا تمرهز در دو مؤلفه مذهنک است
(یزداقی ،هشتی آکای و عماد زاده )112:1397 ،
شاروی و خداپرس

قاز دک یک تحشاا ده مشایسه اقتصتاد مشتاومتی و تنست ه پایتداک پرداخترتد

سؤال این پژوهب این اس
شاخص هایی کا درای پاشرف

هه ماان سترد اقتصتاد مشتاومتی و گتزاکش تنست ﮥ پایتداک هته هتر دو،
م رفی میهررد ،چته کادطته ای ازلحتاظ یشتنقی منجتند است ؟ چته

مشادم ها و تفاو هایی ماان این دو مفمنم وجند داکد؟ این پژوهب دک جمتع درتدی قتاجتهگاتری
میهرد هه مشادم های دسااک و تفاو اقدهی ماان این دو سرد منجند است

و سترد هلتی اقتصتاد

مشاومتی قسخﮥ دنمی و پاالیبشدۀ فرهرگی گزاکش تنس ﮥ پایداک سازمان مل متحد اس
و خداپرس

(شتاروی

)254:1398 ،

دک درخی دیگر از مطال ا م دود اقجامشتده ،دته درکستی جایگتاه و قشتب فرهرت

دک اقتصتاد

مشاومتی پرداخته شده (یساری )134:1393 ،و یا از درخی کاهکاکهای قمادیره هردن اقتصاد مشاومتی
دک هندهان و قنجناقان سخن ده ماان آمده اس

(آقا صتفری )1396 ،دک مترتبط تترین مطال ته ،دته

درکسی درقامه دکستی ملتی ایتران دک اکتبتاط دتا اقتصتاد مشتاومتی پرداختته شتده است
یاص شده اس

و ایتن قتاجته

هه درقامه مذهنک درخی دالل های مرتبط ده مضامان اقتصاد مشتاومتی کا دک ختند

داکد (کیماقپنک)12:1395 ،
دک پژوهبهای ختاکجی و متتنن اقگلاستیزدتان ،واژه مشاومت

اقتصتادی داشتتر دترای شترایط

محاصره و تحریم اقتصادی و واژه تابآوکی اقتصادی ده م رای یفﻆ عملکرد پس از وقنا شنک
و تناقایی درای دازیادی ،دههاک کفته اس

دک متنن اقگلاستی ستالهتای اخاتر ،تتابآوکی اقتصتادی

دهطنکم منل دک زمارههای :تابآوکی دک مشاد تغاار اقلام ،ینادث طبا تی ،شتنکهتای واکده دته
امرا

غذایی و هشاوکزی ،دکگاری ،هماادی آب ،تابآوکی شمری ،تتابآوکی زیرستاخ هتا و

شاخصهای اقدازهگاری تابآوکی اقتصادی ،ده هاک کفته اس

افتزون دتر آن ،دک متتنن ختاکجی،

آگاهی دخشتی ،ترتنا ،ختندترظامی ،ادغتام و تتنان اقطبتا  ،دتهعرتنان عراصتر کاهبترد تتابآوکی
اقتصادی ،منکد دحع قراک گرفته اس

(مار جلالی)136:1395 ،

التفا دته مستئلهی آستابپتذیری یتا مشتاومتی دتندن ،قتهترمتا دک ستطح اقتصتاد ملتی دلکته دک
همتتتان زمتتتان دک ستتتطح درگتتتاههتتتای اقتصتتتادی قات تز جتتتدی گرفتتتته شتتتد مشالتتتهی هامتتت

1

1. Gary Hamel

 / 276نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

سال  ،29دوره جدید ،شماره  ،53زمستان 1400

و والاکاقگا  1دک سال  2003دک قشریهی داقشگاه هاکواکد دا قام "قااز ده مشتاوم دتندن" قمنقتهای از
شروا این هنشااکی دند آغاز یصر غاراقستاقی غتزه دک ستال  2005قاتز دماقتهی دیگتری دتند هته
مسئلهی پرهاز از شکرردگی اقتصاد دک شرایط یصتر ،دتهعرتنان یتک منضتنا قادت تأمت مطتر و
مشاال مت ددی دکاینداکه قگاشته شد؛ ازجمله مشالهی صال کمضان محمدآغا هته دک ستال 2011
پارامنن مدل مشاومسازی اقتصاد غزه هه دک هشتمان هرفراقس دانالمللی اقتصتاد و مالاتهی استالمی
اکائه گردید
ازجمله مناکدی هه دک ادداا جمان ده واژه اقتصتاد مشتاومتی قزدیتک است
اس

فرریّت

اقتصتادی

دک این زماره دریگاگلان 2و همکاکاقب دک سال  2006داان میداکقد هه مفمنم فرری

اقتصادی

ده دو صنک ده هاک میکود:
 1قادلا

اقتصادی هشنک ،درای دمبندی سریع دک درادر شنکهای تخریبهررده خاکجی
3

4

5

 2تناقایی آن ،درای ایستادگی دک درادر آثاک این شتنکهتا (استتفن  ،لارتن  ،دریگتاگلان ،پاکتان ایرتن ،
)2011

دوال 6و وُگِ

7

اعمال شنک ،ت ری

دک سال  2008آن کا تنان قگمداش

سطح محصنل دک قزدیک ظرفاتب پس از

هردهاقد درخی دیگر آن کا تنان یک اقتصتاد ،دته هتاهب ایتمتال عماتاتتر

شدن دحران یا دمبند آثاک آن ت ری

میهررد (آکگارگر)2009 ،8

ها  ،9هلار 10و ویال 11دک سال  2011دک تحشاشی ده مشایسه دو مفمنم مشاوم

و تتابآوکی دک

اقتصاد پرداختهاقد ده اعتشاد آنها  ،اقتصاد مشاوم پس از واکد شدن تکاقه (شنک) ،ده مستار کشتد و
ت الی خند ادامه میدهد  ،اما اگر اقتصاد پس از تحم تکاقه از مسار کشد خند خاکج شده و دتناقتد
دوداکه ده آن دازگردد ،اقتصادی تاب آوک و دک غار این صنک اقتصادی غار تاب آوک خناهد دند

1. Liisa Valikangas
2. Briguglio
3. Stephen
4. Lino
5. Piccinino
6. Duval
7. Vogel
8. Aiginger
9. Edward W Hill
10. T. St. Clair
11. H. Wial
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استفان ج

گنئتز ،1فلمار

277/

 2و هان 3قاز دک سال  2016دک طی یتک مشالته دتا عرتنان «چته چاتزی

داعع میشند تا یک اقتصاد از سایر اقتصادها مشاومپذیرتر داشد؟» ده درکسی ت اکی

و شاخصههای

مشاوم پذیری دک اقتصاد هشنکهای جمان پرداختهاقد آنها مشاومت پتذیری اقتصتادی کا ظرفات
یک اقتصاد درای مشاوم
ت ری

دک درادر شنک های خاص و دازگشت

ستریع دته وضت ا

و کشتد قبلتی

هردهاقد
دراقکان 4و همکتاکان دک ستال  2019دک تحشاشتی دتا عرتنان« :اکزیتادی ساستتمهتای اقتصتادی و

اجتماعی اق طاوپذیر دته شتنکهتای اقتصتادی» م تشدقتد هته ساستتمهتای اقتصتادی و اجتمتاعی
مختل  ،همناکه از اقناا مختل

تکاقههای اقتصتادی کقت متیدرقتد اگتر ستاختاکی اق طتاوپتذیر

قباشد ،اقتصاد آن دا مشک مناجه خناهد شد ده اعتشاد آنها ترما ساختاکهایی هه درای یال و آیرده
اق طاوپذیری و مشاوم

کا درقامهکیزی هرده داشرد ،قادکقتد از ایتن تکاقتههتای اقتصتادی ،مصتنن

دماقرد
دک جمعدردی قمایی دک دخب پاشاره پژوهبهای خاکجی ،میتنان گف  :فشدان جامعقگری دک
ت ری

و تحلا اد اد تابآوکی اقتصادی ،عدم درکسی تب ا پس از وقنا شنک قامطلنب دک ید

الزم ،قاکسایی شاخصهای مشاوم

و تابآوکی اقتصادی (مار جلالی )136:1395 ،و مممتر از همه

عدم درکسی قشب آمتنزشوپتروکش دتر کوی تتابآوکی اقتصتادی است ؛ امتا آقچته از درکستی و
جمعدرتدی پتژوهبهتای داخلتی یاصت متیشتند آن است

هته داشتتر تحشاشتا دتر کوی قشتب

آمنزشوپروکش دک این کادطه تأهاد میهررد و یا ترما ده درکسی مؤلفه درقامه دکسی دک قالب اقتصاد
مشاومتی پرداختهاقد درخی از محششتان قاتز پتس از درکستی تاکیخچته ،دته اهمات

منضتنا اقتصتاد

مشاومتی پرداخته و از دحع مستشام در کوی این مؤلفتههتا و اد تاد و چتاکچنبهتای تحشتا اقتصتاد
مشاومتی دک آمنزشوپروکش طفره کفتهاقد این امر منجب شد تتا محشتا ست ی دک پُتر هتردن خت
پدید آمده دک این زماره از پژوهب قمنده ،تالش قماید تا دهصتنک ترهابتی مؤلفتههتا و اد تاد ایتن
چاکچنب کا هش

و دک آمنزشوپروکش ،منکد اکزیادی قراک دهد

1. Stephan J. Goetz
2. David A. Fleming-Muñoz
3. Yicheol Han
4. Jurgita Bruneckiene
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کوششراسی پژوهب
دک این دخب از آقجایی هه منضنا دحعدراقگاز تحشا اقتصاد مشاومتی دک آمتنزشوپتروکش
منکد مطال ه قراک گرفته و دا استفاده از درکسی و مطال ه اسراد مرتبط داالدستی و مصایبه دتا متدیران
آمنزشوپروکش آشرا دا اقتصاد مشاومتی و متخصصان امر اقتصاد مشاومتی هه دا آمنزشوپروکش و
مسائ و مشکال آن آشرا هسترد ،اقجام شده است  ،از کوش مطال ته متنکدی چردگاقته 1استتفاده
گردیده اس

سؤال پژوهش
دهطنکهلی میتنان گف

هه هدو از اقجام این تحشاا هافی ،طرایی چتاکچندی دترای تحشتا

اقتصاد مشاومتی دک آمنزشوپروکش اس ؛ هته دک آن از کوش مطال ته متنکدی ،2دترای طرایتی و
هش

چاکچنب تحشا اقتصاد مشاومتی دک آمنزشوپروکش ،دمره گرفته شتده است

دتا تنجته دته

هدو ذهرشده ،پرسب اصلی پژوهب کا میتنان اینگنقه داان هرد :
چاکچنب تحشا اقتصاد مشاومتی دک آمنزشوپروکش مشتم در چه مضاماری میتناقد داشد؟
مشارکتکنندگان بالقوه:
مشاکه هرردگان دالشنه دک پژوهب ،متدیران آمتنزشوپتروکش و متخصصتان یتنزه اقتصتاد
مشاومتی میداشرد؛ دهعالوه از اسراد مرتبط دا منضنا قاز استفاده شد
مشارکتکنندگان:
مشاکه هرردگان دا استفاده از قمنقهگاری هدفمرد از قنا م ااک و تا کسادن دته اشتباا دادههتا،
اقتخاب شد م ااک اقتخاب مدیران ،سم

کسمی دک کدهها و یا ینزههتای اجرایتی ،اداکی ،متالی و

پشتتاباقی آمتنزشوپتتروکش هته دتتا مشنلته اقتصتتاد مشتاومتی آشتترایی داشتترد دتتند و م اتاک اقتختتاب
متخصصان قاز داشتن سادشه پژوهب ،قگاکش و یا هاکگاه و سخرراقی دک اکتباط دا اقتصتاد مشتاومتی
دند ت داد مشاکه هرردگان دک این مریله دا تنجه ده اص اشباا دادهها ،3مشتتم دتر  20قفتر (10
1. Collective case study
2. Case Study
3. Data Saturation
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قفر مدیر آمنزشوپتروکش و  10قفتر متخصتص اقتصتاد مشتاومتی) از متدیران آمتنزشوپتروکش و
متخصصان اقتصاد مشاومتی دند
روش گردآوری دادهها:
دک این دخب ،اطالعا دتا استتفاده از تحلات استراد مترتبط و مصتایبه عماتا قتامستاختمرد دتا
مشاکه هرردگان جمعآوکی شد الزم ده ذهر اس

هه اسراد مرتبط دا منضع دک این زمارته شتام

اسراد داالدستی ماقرد سااس های هلی اقتصاد مشاومتی ادالغی مشام م ظم کهبری ،سترد چشتماقتداز
داس ساله جممنکی اسالمی ایران ،درقامه ملی گفتمان و فرهر

سازی اقتصاد مشتاومتی 1و هتتب و

مشاال مرتبط دا منضنا اقتصاد مشاومتی و آمنزشوپروکش دندقد
اعتمادپذیری یافتهها:
جم

ت اان اعتمادپذیری یافتهها از کوش همسنسازی و هرترل اعضا ،استفاده شد دک یشاشت

آیا یافتههای پژوهب دهاقدازه هافی تنصافی جامع و هام از پدیتده منکددرکستی اکائته دادهاقتد یتا
خار؛ درادراین درای اکزشاادی صح
قراک میگرف
م راس

یافتهها ،قادلا ِ اطماران و منثا دتندن آنهتا دایتد منکددرکستی

ازجمله مالکهای اکزیادی ،اعتماد پتذیر دتندن یافتتههاست

اعتمادپتذیری دته ایتن

هه افراد ،م شنل دندن و دکستی یافتهها کا دک زمارته منکدمطال ته ،تشتخاص دهرتد دک ایتن

مطال ه دا استفاده از کوش همسنسازی دادهها ،تراسب دان سنادا قظری و پژوهشی دک ینزه مترتبط
دا منضنا دا مشنلههای ایصا شده ،منکد درکسی و تحلا قراک گرف
روش اجرا:
دهمرظنک اقجام تحشاا ،پس از اقتخاب مشاکه هرردگان و اقجام هماهرگیهتای الزم دتا آنهتا،
دا هرهدام از آنها ده مد  40الی  120دقاشه ،مصایبه عماا قتامستاختمرد درگتزاک شتد و از آنهتا
خناسته شد تا ده پرسبهای داز مطر شده دک کادطه دا منضنا تحشاا پاس دهرد دک اقتما دادهها و
اطالعات جمعآوریشده تحلیل و چارچوب بهدستآمده ،اعتبار یابی شد.

 .1برنامه شماره  7از  12برنامه ملی اقتصاد مقاومتی مرکز فرماندهی اقتصاد مقاومتی دفتر نهاد ریاست جمهوری
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روش تجزیهوتحلیل اطالعات:
درای اقجام تجزیهوتحلا اطالعا جمعآوکیشده ،از کوش تحلا مضمنن 1و تشتکا شتبکه
مضامان ،دا استفاده از قترمافتزاک  Nvivoاقجتام شتد دک یشاشت

پژوهشتگر دک ایتن تحشاتا ،د تد از

استخراج مضامان پایه ،سازمان دهرده و فراگار مردنط ،چاکچنب اولاه تحشتا اقتصتاد مشتاومتی دک
قلمرو پژوهب کا طرایی و سپس دا استتفاده از م ااکهتای اعتبتاک سترجی هافتی قادت قبتنل دتندن و
قاد اعتماد دندن اعتباک چاکچنب طراییشده از کوش همسنسازی دادهها کا ،منکد درکسی قراک داد
(هرسنل)1394 ،

یافتههای پژوهش
مراحل گامبهگام کشف شبکه مضامین
در اسا

قتای یاص از مصایبه دا مدیران آمنزشوپتروکش و متخصصتان اقتصتاد مشتاومتی و

مطال ه اسراد داالدستی مرتبط ،چاکچنب تحشا اقتصاد مشاومتی دک آمنزشوپروکش دک قالتب یتک
شبکه مضامان ترسام و پس از چرد مریله غردالگری ،قاد اکائه گردید درای ترسام شبکه مضامان
تحشا اقتصاد مشاومتی دک آمنزشوپروکش ،دا الگن گاتری از چتاکچنب شتبکهی مضتامان آترایتد
استرلار

 )2001( 2مرای زیر ده ترتاب طی شد هه قتای هتر دختب دته تفکاتک دک قالتب شتک

شماکه یک اکائه شده اس :
جدول  1مرای هش

شبکه مضامان تحشاا

ردیف

مرحله

1

مروک و غردال متنن مصایبهها و اسراد داالدستی مرتبط

2

اقتخاب عباکا م راداک و تشکا مضامان اولاه

3

ادغام مضامان اولاه هم ممری دک ذی یک مفمنم و ایجاد مضامان پایه

4

مروک ،ادغام و خالصهسازی مضامان پایه

5

طبشهدردی مضامان پایه اصال شده و ایجاد مضامان سازمان دهرده
(مریله خالصهسازی متنن مشرو )

6

ادغام و اصال مضامان سازمان دهرده

7

اکائه شبکه قمایی مضامان

1. Thematic Analysis
2. Attride - Stirling
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جدول مضامان پایه قاز دک جدول شماکه دو اکائه شده اس :
جدول  2جدول مضامان پایه
ردیف

1

مضامین پایه

فرهر

سازی و تروی گفتمانهای عمنمی و تخصصی اقتصاد مشاومتی دک جام ه

2
3

دازسازی درقامه دکسی در اسا

اقتصاد مشاومتی

تنس ه قگرش سااس گذاکان آمنزشوپروکش دک زماره اقتصاد مشاومتی
دمارهسازی و مدیری

4

مؤثرتر مرادع اقساقی منجند

5

آمنزش و دهکوز هردن داقب قاروی اقساقی و تنجه ده مماک های یرفهای متراسب

6

آمنزش مفاهام اقتصاد مشاومتی و داقبدراان ده داقب آمنزان و دکگار هردن آقان ده اتفاقا دازاک

7

جمادی هاک و مماک آمنزی دک دوکههای مختل

تروی فرهر

تحصالی

8

ترغاب مردم و دخب خصنصی ده سرمایه گذاکی و مشاکه داشتر دک آمنزش

9

الگنسازی درای مصرو هاالهای دنمی و جلنگاری از اسراو و مصروگرایی

10

تالش درای دکونزایی مرادع و تنلاد ثرو دک آمنزشوپروکش

11
12
13

دمارهسازی و اق طاو دخشی ساختاک تشکاالتی در اسا
هدای

شایستهساالکی

مرادع منجند ده سم دمسازی کوقد آمنزش

شراخ و پروکش است دادهای داقب آمنزان دک زماره هاکآفریری
مدیری

14

اثردخب هزیرهها دک آمنزشوپروکش

15

تکاه داشتر در مردم و قاروهای متخصص داخلی دک اقتصاد و آمنزش

16

شراخ و ایترام ده خناس های مردم

17

تروی آمنزشهای دراادی ،اخالقی و یرفه محنک

18

گسترش مرادع دکآمدی و دمارهسازی فضای آمنزشی

19
20
21

آمنزش اهما

محاطزیس

تأهاد در عدال

دک تنلاد ثرو ده داقب آمنزان و خاقنادهها

محنکی و تنزیع عادالقه امکاقا دک مداک

دازیادی شخصا

اجتماعی و اعتباک دوداکه شغ م لمی

22

آمنزش مصرو دماره و زقدگی عشالقی ده داقب آمنزان و خاقنادهها

23

پروکش کویاه پرسشگری ،مشاکه و هاک جم ی دک داقب آمنزان و فرهرگاان

24
25
26
27

تنس ه دیدگاه و دمبند قگرش مردم قسب

ده کاهبرد اقتصاد مشاومتی

تنجه داشتر ده مامنپرستی و اد اد پرمان و ضمری دک درقامه دکسی
تنس ه زمارههای خالقا

و قنآوکی دک آمنزش و هاکآفریری

دنمیسازی الگنهای مراسب فرهرگی و اجتماعی جماقی
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ردیف

مضامین پایه

28

درقامهکیزی درای افزایب اثردخشی و هاکایی آمنزشی و پروکشی

29

پروکش مماک های زقدگی و شراخ

داشتر ظرفا های محاط اطراو

30

اصال فرایردهای اداکی و یذو مناکد غار ضروک و تکراکی

31

همک ده اکائه کاهکاکهای دنمی درای دکآمدزایی خاقنادهها و داقب آمنزان

32

کاهرمایی و قظاک مؤثرتر در ف الا های جاکی آمنزشوپروکش

33

همک ده مجلس شنکای اسالمی دک تصنیب قناقان مؤثر دک کوقد آمنزش

34

استخدام و دههاکگاری قاروی اقساقی متخصص و مؤثر

35
36
37

تأهاد داشتر در اجرای قناقان و فرهر

ها و سرن سالم محلی

تدوین درقامه و ت اان کاهبردها و سااس های اقتصاد مشاومتی دک آمنزشوپروکش
استفاده از اقرژیهای پاک و مدیری

مصرو یام های اقرژی

38

شفاوسازی امنک و اکائه گزاکش مستمر ده مردم

39

افزایب سطح هافی آمنزشوپروکش

40

تنجه ده وض ا

اقگازشی و م اشتی م لمان

41

اقتصادی هردن درخی خدما و امکاقا

42

تنس ه تحشاشا و کشتههای فراوکاقه دک مداک

43
44
45

تنس ه مماک محنکی و آمنزش هاکآفریری دک درقامه دکسی
خرید خدما داهافا

و اقحصاکی آمنزشی از دخب خصنصی

تأهاد داشتر در الگنی مصرو و زقدگی ایراقی -اسالمی
آنها دک هال

46

استفاده از فرّاوکیهای آمنزشی جدید و تنس ه و هاکدس

47

کوشهای دمارهسازی آمنزش دک مداک

48

تنلاد و تنس ه تجمازا جدید خالقاقه منکدقااز و آمنزشی دک مداک

49

تنس ه آمنزشهای مجازی مراسب دک مداک

50

دسترسازی و ایجاد زمارههای هاکآفریری داقبدراان

51

دنمیسازی الگنهای جدید و مؤثر آمنزشی

52

استفاده دمارهتر فرهرگی و اجتماعی از فرهرگاان و فضای مدکسه
مداک

53

تنجه ده مامنپرستی و م ماکی اصا ایراقی دک ساخ

54

همکاکی دا سایر قمادها دک درگزاکی همایبهای اقتصاد مشاومتی

55

دازدید مستمر داقب آمنزان از مراهز تنلاد داخ و تشنیا آنها ده تنلاد

56

ت اان مالکهای مؤثرتر اکزیادی و اکتشای مرتبه علمی و ترداتی م لمان
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ردیف
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مضامین پایه

وکودی و خروجی هررستانها

57

تنجه ویژه ده هافا

58

ایجاد اکتباط کای تر دان درقامه دکسی و خاقنادهها

59

تحشاا و پژوهب در یادگاری و کوشهای قنین آمنزشی

60

قظاک داشتر در آمنزشهای غارکسمی

61

درگزاکی قمایشگاههای دس ساختهها و فرّاوکیهای قنین و دیداک دا قخبهها

مرحله ساخت مضامین سازمان دهنده
دک این مریله از پژوهب پس از درکسی و دازداری مکرک ،مضامان پایه مشاده و هتمکده ،متراستب
دا هاکهرد و هدفشان دک تحشا اقتصاد مشاومتی دک آمنزشوپروکش دک ذی یک مضتمنن ستازمان
دهرده ،مطادا جدول شماکه سه مرتب و طبشهدردی شدقد این مضامان دوازدهگاقه 61 ،مضمنن پایه
کا دک دکون خند جا دادهاقد
جدول  3طبشهدردی مضامان پایه و سازمان دهرده ایصا شده
مضامین پایه

مضامین سازمان دهنده

تدوین درقامه و ت اان کاهبردها و سااس های اقتصاد مشاومتی دک آمنزشوپروکش
تنس ه قگرش سااس گذاکان آمنزشوپروکش دک زماره اقتصاد مشاومتی
اقداما قمادی

فرهر

سازی و تروی گفتمانهای عمنمی و تخصصی اقتصاد مشاومتی دک جام ه

همک ده مجلس شنکای اسالمی دک تصنیب قناقان مؤثر دککوقد آمنزش
همکاکی دا سایر قمادها دک درگزاکی همایبهای اقتصاد مشاومتی
الگنسازی درای مصرو هاالهای دنمی و جلنگاری از اسراو و مصروگرایی
آمنزش مصرو دماره و زقدگی عشالقی ده داقب آمنزان و خاقنادهها
الگنسازی و اصال سبک
زقدگی

دنمیسازی الگنهای مراسب فرهرگی و اجتماعی جماقی
تأهاد داشتر در اجرای قناقان و فرهر

ها و سرن سالم محلی

تروی آمنزشهای دراادی ،اخالقی و یرفه محنک
همک ده اکائه کاهکاکهای دنمی درای دکآمدزایی خاقنادهها و داقب آمنزان
تأهاد داشتر در الگنی مصرو و زقدگی ایراقی -اسالمی
ایجاد اکتباط کای تر دان درقامه دکسی و خاقنادهها

دازقگری درقامه دکسی

دازسازی درقامه دکسی در اسا

اقتصاد مشاومتی

تنس ه مماک محنکی و آمنزش هاکآفریری دک درقامه دکسی
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مضامین پایه

مضامین سازمان دهنده

تنجه داشتر ده مامنپرستی و اد اد پرمان و ضمری دک درقامه دکسی
افزایب سطح هافی آمنزشوپروکش
دنمیسازی الگنهای جدید و مؤثر آمنزشی
دمبند هافا

آمنزش

کوشهای دمارهسازی آمنزش دک مداک
درقامهکیزی درای افزایب اثردخشی و هاکایی آمنزشی و پروکشی
تنجه ویژه ده هافا

وکودی و خروجی هررستانها

تحشاا و پژوهب در یادگاری و کوشهای قنین آمنزشی
دازدید مستمر داقب آمنزان از مراهز تنلاد داخ و تشنیا آنها ده تنلاد
جمادی هاک و مماک آمنزی دک دوکههای مختل

تروی فرهر

تحصالی

پروکش کویاه هاک دک داقب

شراخ و پروکش است دادهای داقب آمنزان دک زماره هاکآفریری

آمنزان

پروکش کویاه پرسشگری ،مشاکه و هاک جم ی دک داقب آمنزان و فرهرگاان
آمنزش مفاهام اقتصاد مشاومتی و داقبدراان ده داقب آمنزان و دکگار هردن آقان
ده اتفاقا دازاک
درگزاکی قمایشگاههای دس ساختهها و فرّاوکیهای قنین و دیداک دا قخبهها
تنس ه آمنزشهای مجازی مراسب دک مداک

تنس ه فراوکی

تنس ه تحشاشا و کشتههای فراوکاقه دک مداک
استفاده از فرّاوکیهای آمنزشی جدید و تنس ه و هاکدس

آنها دک هال

دسترسازی و ایجاد زمارههای هاکآفریری داقبدراان
خالقا

و قنآوکی

تنس ه زمارههای خالقا

و قنآوکی دک آمنزش و هاکآفریری

تنلاد و تنس ه تجمازا جدید خالقاقه منکدقااز و آمنزشی دک مداک
اصال فرایردهای اداکی و یذو مناکد غار ضروک و تکراکی
دمارهسازی و اق طاو دخشی ساختاک تشکاالتی در اسا
اقداما ساختاکی  -فرایردی

تأهاد در عدال

شایستهساالکی

محنکی و تنزیع عادالقه امکاقا دک مداک

کاهرمایی و قظاک مؤثرتر در ف الا های جاکی آمنزشوپروکش
قظاک داشتر در آمنزشهای غارکسمی
یفاظ

محاطزیس

استفاده از اقرژیهای پاک و مدیری
آمنزش اهما

محاطزیس

مصرو یام های اقرژی

دک تنلاد ثرو ده داقب آمنزان و خاقنادهها
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مضامین پایه

مضامین سازمان دهنده

تنجه ده مامنپرستی و م ماکی اصا ایراقی دک ساخ

مداک

آمنزش و دهکوز هردن داقب قاروی اقساقی و تنجه ده مماک های یرفهای
متراسب
دازیادی شخصا

اجتماعی و اعتباک دوداکه شغ م لمی

پروکش مماک های زقدگی و شراخ
مدیری

سرمایههای اقساقی

مدیری

هاکآمد مرادع مالی

تنجه ده وض ا

داشتر ظرفا های محاط اطراو

اقگازشی و م اشتی م لمان

استخدام و دههاکگاری قاروی اقساقی متخصص و مؤثر
ت اان مالکهای مؤثرتر اکزیادی و اکتشای مرتبه علمی و ترداتی م لمان
استفاده دمارهتر فرهرگی و اجتماعی از فرهرگاان و فضای مدکسه
دمارهسازی و مدیری

مؤثرتر مرادع اقساقی منجند

اقتصادی هردن درخی خدما و امکاقا
تالش درای دکونزایی مرادع و تنلاد ثرو دک آمنزشوپروکش
خرید خدما داهافا

و اقحصاکی آمنزشی از دخب خصنصی

گسترش مرادع دکآمدی و دمارهسازی فضای آمنزشی
مدیری
هدای

اثردخب هزیرهها دک آمنزشوپروکش

مرادع منجند ده سم دمسازی کوقد آمنزش

ترغاب مردم و دخب خصنصی ده سرمایهگذاکی و مشاکه داشتر دک آمنزش
تکاه داشتر در مردم و قاروهای متخصص داخلی دک اقتصاد و آمنزش
مردم محنکی

تنس ه دیدگاه و دمبند قگرش مردم قسب

ده کاهبرد اقتصاد مشاومتی

شفاوسازی امنک و اکائه گزاکش مستمر ده مردم
شراخ و ایترام ده خناس های مردم

کشف شبکه مضامین و ارائه مدل
پس از ایصا و جای گذاکی مضامان پایه دک مضامان سازمان دهرده ،قند

ده مریلته هشت

و

اکائه شبکه مضامان تحشا اقتصاد مشاومتی دک آمنزشوپروکش میکسد دک این مریله پس از اقتشال
متنن مصایبهها و اسراد ده قرمافزاک تحلالتی  ،Nvivoتتالش هتردیم تتا دتا استتفاده از امکاقتا آن
قرمافزاک  ،شبکه مضامان هر سه منکد ی ری مدیران ،متخصصان و اسراد کا ترهاتب هترده و دته یتک
شبکه مضامان قمایی دک شک شماکه یک قای آمد
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شک  1شبکه مضامان هش شده قمایی

اعتبار یابی دادههای پژوهش
دک این دخب از پژوهب درای محاسبه کوایی چاکچنب هش شدهی تحشا اقتصاد مشاومتی دک
آمنزشوپروکش ،از م ااک اعتباک پتذیری و اعتمادپتذیری استتفاده شتد دترای ایتن مرظتنک از کوش
همسنسازی و خند دازداری محشا طی فرایرد جمعآوکی و تحلا دادهها استفاده شد دهاینترتاب دا
درکسی شناهد قظری و پژوهشی یاص از مرادع و دمترهگاتری از آنهتا دته تنجاته یکدست

دتندن

مضامان دا استفاده از کوش همسنسازی پرداخته شد (جدول شماکه چماک) دا قظر ده ایرکه مضامان دا
مرادع و سنادا پژوهشی مت دد همگرا اس  ،لذا متیتتنان گفت

هته مضتامان ایصتا شتده پارامتنن

پژوهب تحشا اقتصاد مشاومتی دک آمنزشوپروکش ،از کوایی الزم درخنکداک میداشرد
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طراحی چارچوبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش

جدول  4همسنسازی دادههای مستخرج از مضامان تحشا اقتصاد مشاومتی دا سنادا پژوهشی و قظری
مضامین

مضامین پایه

شاهد نظری و پژوهشی

تنس ه قگرش سااس گذاکان

سرد تحنل دراادین

سازمان دهنده

منبع

اعضای شنکای عالی
آمنزشوپروکش دک زماره اقتصاد

()1390

مشاومتی

کهبر م ظم اقشالب

سااس های اقتصاد مشاومتی
دااقا کهبری دک دیداک
استادان و اعضای هائ های
علمی داقشگاهها

فرهر

عمنمی و تخصصی اقتصاد مشاومتی دک

کهبر م ظم اقشالب
()94/04/13

دااقا کهبری دک دیداک دا
داقشجنیان

()92/05/16

و آمنزشوپروکش
سازی و تروی گفتمانهای

()1392

کهبر م ظم اقشالب

دکآمدی در اقتصاد مشاومتی
اقداما قمادی

اقشالب فرهرگی

دک

گفتاکهای اقتصاد
مشاومتی

جام ه

ممدی طغااقی ()1394

عادل پاغامی ()1395
اعضای شنکای عالی

سرد تحنل دراادین

اقشالب فرهرگی
()1382

سااس های اقتصاد مشاومتی

همک ده مجلس شنکای اسالمی دک
تصنیب قناقان مؤثر دککوقد آمنزش

کهبر م ظم اقشالب
()1392

قشب آمنزشوپروکش دک

غالمرضا محمدی

تحشا اقتصاد مشاومتی

()1396
اعضای شنکای عالی

سرد تحنل دراادین

اقشالب فرهرگی
()1390
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مضامین
سازمان دهنده
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مضامین پایه

شاهد نظری و پژوهشی

اقتصاد مشاومتی دکآمدی در
مباقی سااس ها و درقامه

منبع

یج

()1395

عم
دااقا کهبری دک دیداک
کئاسجممنکی و اعضای
هائ

الگنسازی درای مصرو هاالهای دنمی
و جلنگاری از اسراو و مصروگرایی

و آمنزشوپروکش
سااس های اقتصاد مشاومتی
مشاکه

کهبر م ظم اقشالب
()91/6/2

دول

دکآمدی در اقتصاد مشاومتی

آمنزشوپروکش

اله عبدالملکی

ممدی طغااقی ()1394
کهبر م ظم اقشالب
()1392
عبداهلل اقصاکی

دک تحشا اقتصتتاد مشتاومتی

()1395

آمنزش مصرو دماره و زقدگی عشالقی

قشب آمنزشوپروکش دک

غالمرضا محمدی

الگنسازی و

ده داقب آمنزان و خاقنادهها

تحشا اقتصاد مشاومتی

()1396

اصال سبک

دنمیسازی الگنهای مراسب فرهرگی و

زقدگی

اجتماعی جماقی
تأهاد داشتر در اجرای قناقان و فرهر

دک

گفتاکهای اقتصاد
مشاومتی

ها

و سرن سالم محلی
تروی آمنزشهای دراادی ،اخالقی و

سااس های اقتصاد مشاومتی
دک

یرفه محنک
همک ده اکائه کاهکاکهای دنمی درای
دکآمدزایی خاقنادهها و داقب آمنزان

گفتاکهای اقتصاد
مشاومتی

دک

گفتاکهای اقتصاد
مشاومتی

اقتصاد مشاومتی دکآمدی در
مباقی سااس ها و درقامه
تأهاد داشتر در الگنی مصرو و زقدگی

عم

ایراقی -اسالمی

عادل پاغامی ()1395
کهبر م ظم اقشالب
()1392
عادل پاغامی ()1395
عادل پاغامی ()1395
یج

اله عبدالملکی
()1395

اعضای شنکای عالی
سرد تحنل دراادین

اقشالب فرهرگی
()1390

طراحی چارچوبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش

مضامین
سازمان دهنده

مضامین پایه

289/

شاهد نظری و پژوهشی

دکآمدی در اقتصاد مشاومتی
دازسازی درقامه دکسی در اسا
دازقگری درقامه

اقتصاد

مشاومتی

دکسی

و آمنزشوپروکش

منبع

ممدی طغااقی ()1394
اعضای شنکای عالی

سرد تحنل دراادین

اقشالب فرهرگی
()1390

تنجه داشتر ده مامنپرستی و اد اد پرمان و

دکآمدی در اقتصاد مشاومتی

ضمری دک درقامه دکسی

و آمنزشوپروکش

افزایب سطح هافی آمنزشوپروکش

سرد تحنل دراادین

ممدی طغااقی ()1394
اعضای شنکای عالی
اقشالب فرهرگی
()1390

دمبند هافا
آمنزش

درقامهکیزی درای افزایب اثردخشی و
هاکایی آمنزشی و پروکشی

اعضای شنکای عالی
سرد تحنل دراادین

()1390
اقتصاد مشاومتی دکآمدی در
مباقی سااس ها و درقامه
عم

پروکش کویاه
هاک دک داقب
آمنزان

تروی فرهر

یج

اله عبدالملکی
()1395

دااقا کهبری دک دیداک دا

کهبر م ظم اقشالب

هاکآفریران

()89/6/16

جمادی هاک و

مماک آمنزی دک دوکههای مختل

اقشالب فرهرگی

اعضای شنکای عالی
سرد تحنل دراادین

تحصالی

اقشالب فرهرگی
()1390
اعضای مجمع

سرد چشماقداز 1404

تشخاص مصلح
قظام ()1382

سااس های اقتصاد مشاومتی

کهبر م ظم اقشالب
()1392
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مضامین
سازمان دهنده

مضامین پایه
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شاهد نظری و پژوهشی

دکآمدی در اقتصاد مشاومتی
شراخ و پروکش است دادهای داقب

و آمنزشوپروکش

منبع

ممدی طغااقی ()1394
اعضای شنکای عالی

آمنزان دک زماره هاکآفریری

سرد تحنل دراادین

اقشالب فرهرگی
()1390

اقتصادی دا

مصطفی سما ی قسب

ت لاموتردا

کویکرد اقتصاد مشاومتی

یاسر سلاماقی ()1394

پروکش کویاه پرسشگری ،مشاکه و

دکآمدی در اقتصاد مشاومتی

هاک جم ی دک داقب آمنزان و فرهرگاان

و آمنزشوپروکش

ممدی طغااقی ()1394
اعضای مجمع

سرد چشماقداز 1404

تشخاص مصلح
قظام ()1382

پروکش کویاه

اقتصاد مشاومتی دکآمدی در

هاک دک داقب

مباقی سااس ها و درقامه

آمنزان

عم

آمنزش مفاهام اقتصاد مشاومتی و
داقبدراان ده داقب آمنزان و دکگار
هردن آقان ده اتفاقا دازاک

یج

اله عبدالملکی
()1395

اقتصاد مشاومتی زماره و

آی اهلل عباس لی

کاهکاکها

اختری ()1395

اقتصادی دا

مصطفی سما ی قسب

ت لاموتردا

کویکرد اقتصاد مشاومتی

یاسر سلاماقی ()1394

دک

گفتاکهای اقتصاد
مشاومتی

عادل پاغامی ()1395
اعضای شنکای عالی

سرد تحنل دراادین

اقشالب فرهرگی
()1390

سااس های اقتصاد مشاومتی

کهبر م ظم اقشالب
()1392

طراحی چارچوبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش

مضامین
سازمان دهنده

مضامین پایه
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شاهد نظری و پژوهشی

اعضای شنکای عالی

تنس ه آمنزشهای مجازی مراسب دک

سرد تحنل دراادین

مداک

اعضای شنکای عالی

استفاده از فرّاوکیهای آمنزشی جدید و

سرد تحنل دراادین

آنها دک هال

خالقا

قنآوکی

تنس ه زمارههای خالقا

و قنآوکی دک

اقشالب فرهرگی
()1390

دکآمدی در اقتصاد مشاومتی
و

اقشالب فرهرگی
()1390

تنس ه فراوکی
تنس ه و هاکدس

منبع

و آمنزشوپروکش

ممدی طغااقی ()1394
اعضای شنکای عالی

آمنزش و هاکآفریری

سرد تحنل دراادین

اقشالب فرهرگی
()1390
اعضای شنکای عالی

اصال فرایردهای اداکی و یذو مناکد

سرد تحنل دراادین

غار ضروک و تکراکی

()1390
دکآمدی در اقتصاد مشاومتی

دمارهسازی و اق طاو دخشی ساختاک
تشکاالتی در اسا

اقشالب فرهرگی

و آمنزشوپروکش

ممدی طغااقی ()1394
اعضای شنکای عالی

شایستهساالکی

سرد تحنل دراادین

اقداما

اقشالب فرهرگی
()1390

ساختاکی -
دک

فرایردی

گفتاکهای اقتصاد
مشاومتی

عادل پاغامی ()1395
اعضای شنکای عالی

تأهاد در عدال

محنکی و تنزیع

سرد تحنل دراادین

عادالقه امکاقا دک مداک

اقشالب فرهرگی
()1390
اعضای مجمع

سرد چشماقداز 1404

تشخاص مصلح
قظام ()1382
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مضامین
سازمان دهنده

یفاظ
محاطزیس

مضامین پایه

محاطزیس

آمنزش اهما
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شاهد نظری و پژوهشی

منبع

اقتصاد مشاومتی زماره و

آی اهلل عباس لی

کاهکاکها

اختری ()1395

دک تنلاد

ثرو ده داقب آمنزان و خاقنادهها

دک

گفتاکهای اقتصاد
مشاومتی

دک

گفتاکهای اقتصاد
مشاومتی

آمنزش و دهکوز هردن داقب قاروی
سرد تحنل دراادین

متراسب

اقساقی

اجتماعی و اعتباک

سرد تحنل دراادین

سرد تحنل دراادین

اعضای شنکای عالی
سرد تحنل دراادین

م لمان

اکتشای مرتبه علمی و ترداتی م لمان

اقشالب فرهرگی
()1390

دک

ت اان مالکهای مؤثرتر اکزیادی و

اقشالب فرهرگی
()1390

اقگازشی و م اشتی

متخصص و مؤثر

اقشالب فرهرگی
اعضای شنکای عالی

داشتر ظرفا های محاط اطراو

استخدام و دههاکگاری قاروی اقساقی

()1392

()1390

پروکش مماک های زقدگی و شراخ

تنجه ده وض ا

کهبر م ظم اقشالب
اعضای شنکای عالی

دوداکه شغ م لمی

سرمایههای

اقشالب فرهرگی
()1390

سااس های اقتصاد مشاومتی

مدیری

عادل پاغامی ()1395
اعضای شنکای عالی

اقساقی و تنجه ده مماک های یرفهای

دازیادی شخصا

عادل پاغامی ()1395

گفتاکهای اقتصاد
مشاومتی

سااس های اقتصاد مشاومتی

عادل پاغامی ()1395
کهبر م ظم اقشالب
()1392
اعضای شنکای عالی

سرد تحنل دراادین

اقشالب فرهرگی
()1390

طراحی چارچوبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در آموزشوپرورش

مضامین

مضامین پایه

سازمان دهنده

293/

شاهد نظری و پژوهشی

دک

گفتاکهای اقتصاد
مشاومتی

مدیری
سرمایههای

منبع

عادل پاغامی ()1395
اعضای شنکای عالی

دمارهسازی و مدیری

مؤثرتر مرادع

سرد تحنل دراادین

اقساقی منجند

اقساقی

اقشالب فرهرگی
()1390
اعضای مجمع

سرد چشماقداز 1404

تشخاص مصلح
قظام ()1382

تالش درای دکونزایی مرادع و تنلاد
ثرو دک آمنزشوپروکش
گسترش مرادع دکآمدی و دمارهسازی
فضای آمنزشی

مدیری

سااس های اقتصاد مشاومتی

مالی

آمنزشوپروکش
هدای

مرادع منجند ده سم دمسازی
کوقد آمنزش

()1392
اعضای شنکای عالی

سرد تحنل دراادین

اقشالب فرهرگی
()1390

هاکآمد مرادع
مدیری

اثردخب هزیرهها دک

کهبر م ظم اقشالب

اعضای شنکای عالی
سرد تحنل دراادین

اقشالب فرهرگی
()1390
اعضای شنکای عالی

سرد تحنل دراادین

اقشالب فرهرگی
()1390
اعضای شنکای عالی

سرد تحنل دراادین

اقشالب فرهرگی
()1390

ترغاب مردم و دخب خصنصی ده
مردم محنکی

سرمایهگذاکی و مشاکه داشتر دک

سااس های اقتصاد مشاومتی

آمنزش

کهبر م ظم اقشالب
()1392

قشب آمنزشوپروکش دک

غالمرضا محمدی

تحشا اقتصاد مشاومتی

()1396

 / 294نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

مضامین
سازمان دهنده

مضامین پایه
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شاهد نظری و پژوهشی

دااقا کهبری دک دیداک
فرماقدهان و هاکهران قاروی
هنایی اکتب
گفتاکهای اقتصاد

دک

مشاومتی

تکاه داشتر در مردم و قاروهای متخصص
داخلی دک اقتصاد و آمنزش

منبع

کهبر م ظم اقشالب
()92/11/19
عادل پاغامی ()1395
اعضای شنکای عالی

سرد تحنل دراادین
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فرماقدهان و هاکهران قاروی
هنایی اکتب
دک

گفتاکهای اقتصاد
مشاومتی

عبداهلل اقصاکی
()1395
کهبر م ظم اقشالب
()92/11/19
عادل پاغامی ()1395
اعضای شنکای عالی

سرد تحنل دراادین

اقشالب فرهرگی
()1390

شراخ و ایترام ده خناس های مردم

اعضای مجمع
سرد چشماقداز 1404

تشخاص مصلح
قظام ()1382

نتیجهگیری و پیشنهادها
یافتتتههتتای پتتژوهب یاضتتر قشتتان داد هتته اقتتداما قمتتادی داشتتترین تأهاتد کا ازقظتتر متتدیران،
متخصصان و استراد مترتبط داکاست

ایتن امتر ختند داتاقگر آن است

هته سااست گتذاکان اصتلی

آمنزشوپروکش درای تحشتا اقتصتاد مشتاومتی دک آمتنزشوپتروکش و یرهت

دته ستم

تنست ه

اقتصادی ،داید دته فکتر تتدادار دراتادی و قمتادی دک ایتن وزاکتخاقته داشترد اد تادی چتنن متدیری
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سرمایههای اقساقی و مادی ،پروکش کویاه هتاک دک داقتب آمتنزان و الگنستازی و اصتال ستبک
زقدگی از دیگر اد اد پر تأهاد این سه گروه درای تحشا اقتصاد مشاومتی دک آمنزشوپروکش اس
در اسا

همان ترتاب ده قظر میکسد مدیری

سرمایهها و مرادع اقساقی منجتند ،یکتی از ممتمتترین

اد اد تحشا اقتصاد مشاومتی دک آمنزشوپروکش اس  ،چراهه اقتصاد مشاومتی کاهکاکی داقبدراان
و مردم محنک دنده و آمنزشوپروکش قاز مؤثرترین قماد ترداتی و پروکشی هشنک محسنب میشند
و شاهله فرهر

ستازی و تردات

متردم محتنکی و

قاتروی اقستاقی ازایرجتا شتک خناهتد گرفت

دازقگری درقامه دکسی کا قاز میتنان از دیگتر اد تاد ممتم و پتر تأهاتد ،تحشتا اقتصتاد مشتاومتی دک
آمنزشوپروکش تلشی هرد سایر اد اد اقداما ساختاکی  -فرایردی ،یفاظ
هافا

آمنزش ،خالقا

محاطزیس  ،دمبتند

و قنآوکی و تنس ه فراوکی کا میتنان دته ترتاتب ،اد تاد متؤثر دک تحشتا

اقتصاد مشاومتی دک آمنزشوپروکش قام درد دک ماتان مضتامان پایته قاتز« ،فرهرت

ستازی و تتروی

گفتمانهای عمنمی و تخصصی اقتصاد مشاومتی دک جام ه» ،دا تنجه ده فراواقیاش دک تمام گروههتا
(مدیران ،متخصصان و اسراد) پرتاهادترین مؤلفه محسنب میشند دک یشاش
و تروی گفتمان از وظای

و تناقاییهای ذاتی قماد آمنزش و پروش اس

درای قمادیره شدن دک جام ه قااز ده این فرهر
گروهها در اهما
دکسی در اسا

چنن فرهر

ستازی

و اقتصتاد مشتاومتی قاتز

سازی و تروی گفتمان داکد دته قظتر متیکستد تمتام

و ضروک آن ،تنافا داکقد یکی دیگر از پرتاهادترین مؤلفهها« ،دازسازی درقامه
اقتصاد مشاومتی» اس

هه میتنان آن کا دک تمام دخبهای درقامته دکستی دتهویتژه

تنلاد محتنای هتب دکسی دهخندی ،اجرایی هرد «تنس ه قگرش سااس گذاکان آمنزشوپتروکش
دک زمارتته اقتصتتاد مشتتاومتی» ،قاتتز یکتتی از پرتاهاتتدترین مؤلفتتههتتای تحشتتا اقتصتتاد مشتتاومتی دک
آمنزشوپروکش اس

این مؤلفه داان میهرد تا زماقی هه مدیران و سااس گتذاکان ختند دته ایتن

کاهبرد ممم اعتشاد قداشته داشرد ،اقتصاد مشاومتی دک اداکا و مداک

و دهتبتع آن دک ختاقنادههتا و

جام ه محشا و اجرایی قخناهتد شتد دک کاستتای ایتن تحشاتا متیتتنان دته درختی از پاشترمادهتای
هاکدردی اشاکه هرد :ازآقجاهه دک چاکچنب هش شده ،داشترین تأهاد در مؤلفه فرهرت

ستازی و

تروی گفتمانهای عمنمی و تخصصی اقتصاد مشاومتی دک جام ه و دازسازی درقامه دکسی در اسا
اقتصاد مشاومتی اس

لذا پاشرماد میگردد ،این مؤلفههتا دک صتدک درقامتههتای محتتنایی و اجرایتی

درقامهکیزانِ هالنِ آمنزشوپروکش هشنک قراکگرفته و دهسرع

عملااتی گردد و دتا اکائته مصتادیا

عاری و عملی اقتصاد مشاومتی دک هتب و محتنای دکسی ،سرع

داشتری ده ختند دگاترد همچرتان
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پاشرماد میشند تا دا دازیادی شخصا
آنها ،منفشا

سال  ،29دوره جدید ،شماره  ،53زمستان 1400

اجتماعی و اعتباک دوداکه شتغ م لمتی و ایجتاد اقگاتزه دترای

دک تحشا اقتصتاد مشتاومتی دک آمتنزشوپتروکش ،عمتا و سترع

داشتتری یادتد از

رتهستازی و متدیری
پاشرمادهای دیگری هه دک از ماان یافتههای این تحشاا میتنان اکائه هرد ،دما 
مرادع اقساقی ایصا شده درای جذب قاروی اقساقی دتااقگازه و متخصتص و همچرتان ،دمارتهستازی و
مدیری

مؤثرتر مرادع اقساقی و مادی درای استفادهی دمتر دک آمنزشوپروکش هشنک اس

منابع
اختری ،عباسعلی ( ،)1395اقتصاد مقاومتی ،زمینهها و راهکارها ،تهران :انتفارا

امیرکبیر.

ادیب ،یوسچ ،ابراهیمی هرستانی ،اصغر ،رضا پور ،یوسچ ،طغیانی ،مهدی ( ،)1395بررسؤی مبؤانی دینؤی الگؤوی
مطلوب برنامه درسی تربیت اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی ،فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت ،شماره ،36
. 41-58
آقا صفری ،حسین ( ،)1396راهها و روشهای نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی در کودکان و نوجوانان ،بازیابی از
تیتر ی  ،http://webcache.googleusercontent.com/ :مورخ .96/4/3
انصاری ،عبداهلل ( ،)1395پیادهسؤازی اقتصؤاد مقؤاومتی در آمؤوزشوپؤرورش؛ برنامؤه اقؤدام ،فصـلنامه ماالعـات
راهبردی بسیج ،سال نوزدهم ،شماره .159-188 ،70
بیانا

مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام ،)1391( ،اقتصاد مقاومتی و مدیریت مصرف ،بازیابی از وبگاه
گنجینه معارف حوزه ،/http://www.hawzah.net/fa/Article/View/93717:مورخ .96/5/13

پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،)1391( ،تأکیدات مهـم رهبـر معظـم انقـالب در اجتمـاو پرشـور
دانشـــــجویان ،بازیؤؤؤؤؤابی از پایگؤؤؤؤؤاه اطؤؤؤؤؤالعرسؤؤؤؤؤانی دفتؤؤؤؤؤر مقؤؤؤؤؤام معظؤؤؤؤؤم رهبؤؤؤؤؤری
 ،http://www.leader.ir/fa/content/9609:مورخ .96/4/20
پیغامی ،عادل ( ،)1395درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی ،تهران :انتفارا

سدید (انتفؤارا

بسؤیج دانفؤگاه امؤام

صادق (ع)).
تراب زاده جهرمی ،محمدصادق و دیگران ( .)1392بررسی ابعاد و مثلفههای اقتصؤاد مقؤاومتی جمهؤوری اسؤالمی
ایران در اندیفه حضر

آیتاهلل خامنهای ،نشریه علمی پژوهشی ماالعات انقالب اسالمی ،شماره سیودو،

سال دهم .31-46 ،
ترکزاده ،جعفر ،عبدشریفی ،فاطمؤه ( ،)1396بافت نگاری اقتصاد مقاومتی بؤهمثابؤه ی
علمی  -پژوهشی ماالعات اقتصاد اسالمی ،سال یازدهم ،شماره .113-140 ،21

نظام رفتاری ،دو فصلنامه
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گیالن.115-128 .
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فرهنگی انقالب اسالمی ،شماره .121-146 ،10
حیدر زاده هنزایی ،علیرضا ( .)1391اقتصاد مقاومتی؛ بایدها و نبایدها .بازار و سرمایه ،شماره .9-9 ،30
خوجه ،زهؤرا ( ،)1395تحلیل برنامه درسی قصد شده نظام آموزشوپرورش ایران از حیث توجـه بـه اقتصـاد
مقاومتی ،به راهنمایی  :بهروز مهرام ،دانفگاه فردوسی مفهد،کارشناسی ارشد ،برنامهریزی درسی.64.
رحمانپور ،محمد ( ،)1395بررسی برنامه درسی ملی ایؤران در ارتبؤاب بؤا مثلفؤههؤای اقتصؤاد مقؤاومتی از دیؤدگاه
صاحبنظران ،فصلنامه ماالعات ملی ،سال هفدهم شماره ی .3-21 ،
رشونده ،علیاکبر ( ،)1395مدیریت سیاسی ،اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ،بازیابی از اداره ک مؤدیریت بحؤران
استانداری قزوین( :مورخ )96/4/9
http://cm.ostan-qz.ir/content/ostan/special_reports

رهبر ،فرهاد ،سیچ الدین ،امیرعلی ،رهبر ،امیرحسین ( .)1393رهیافتی بر هستیشناسی اقتصاد مقاومتی تالشؤی در
جهت نگاه اسالمی به گذار سیستمهای اقتصادی– اجتماعی .نشریه روششناسی علوم انسـانی ،شؤماره ،78:
.135-162
زیرک ،معصومه ( ،)1394آسیبشناسی مصاطره پذیری اقتصاد ایران بر مبنای سیاستهؤای کلؤی اقتصؤاد مقؤاومتی،
مجله اقتصادی ،سال پانزدهم ،آذر و دی  ،1394شماره 9و.47-76 ،10
سیچ ،اله مراد ( ،)1391الگوی پیفنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ،فصـلنامه آفـاا امنیـت ،شؤماره ،16
.5-25
شهرآبادی ،ابوالفض ( ،)1391اقتصاد مقاومتی و نقش نهادهای مالی در آن ،نشـریه بـازار و سـرمایه ،شؤماره ،33
.37-38
شیروانی ،امیر ،مرادی ،احسان ( .)1391تمایزهای اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی .نشـریه بـازار و سـرمایه،،
شماره .28-30 ،33
شیروی ،عبدالحسین ،خداپرست ،ناصر ( )1398اقتصاد مقاومتی و توسؤع پایؤدار در اسؤناد بؤینالمللؤی ،فصـلنام
ماالعات حقوا عمومی ،دوره  ،49شماره  ،1بهار .249-270 ،98
طغیانی ،مهدی ( ،)1394درآمدی بر اقتصاد مقاومتی و آموزشوپرورش ،اصفهان :انتفارا

دانفگاه اصفهان.

طیب نیا ،علی ( ،)1395روایت وزیر دارایی ایران از اقتصاد «انعاافپـذیر» ،بازیؤابی از وبگؤاه نفؤریه اینترنتؤی
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Al-Monitor the pulse of middelist:
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سال  ،29دوره جدید ،شماره  ،53زمستان 1400
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تخطیط إطار لتحقق االقتصاد المقاومتیة فی التعلیم والتنشئة
جعفر التركزاده 

جعفر الجهانی 
عباس العباسی 
علی التوضیح 
قدم القائد المعظم للثورة االقتصاد المقاومی على أنه مفرّ عن المحاصرة االقتصادی من جانب العدوّ .ان دائرة
التعلیم و التنشئة  ،باعتبارها إحدى من أكبر المؤسسات الحکومیة  ،أن يلعب دورًا فعاالً ومتزايدًا فی تحقیق هذه
االستراتیجیة .الغرض من هذه الدراسة الکیفیة من نوع مطالعة مصداقیة هو اكتشاف إطار لتحقیق االقتصاد المقاومی فی
دائرة التعلیم التنشئة .يشتمل المشاركون بالقوة فی البحث متخصصی االقتصاد المقاومی ومديری التعلیم و التربیة
المطلعین على االقتصاد المقاومی فی الدولة  ،الذين تم اختیارهم باستخدام أخذ عینات هادفة من النوع القیاسی ومناقشة
اشباع البیانات .اشتملت طرق جمع البیانات المقابالت شبه المنظمة ودراسة الوثائق العلیی المرتبطة .تم استخراج الرموز
وتعیین شبکة المضامین باستخدام طريقة تحلیل المحتوى .أظهرت الشبکة المکتشفة أن تحقیق االقتصاد المقاومی فی
التعلیم والتنشئة يتکون من  12موضوعًا تنظیمیًا و  61موضوعًا أساسیًا .تم تايید اعتبار النتائج باستخدام طريقة محاذاة
البیانات .وأظهرت النتائج أن التدابیر المؤسسیة  ،وإدارة رأس المال البشری  ،واإلدارة الفعالة للمنابع المالیة  ،وتنشئة
أخالقیات االشتغال لدى التالمیذ ،ونمذجة واصالح اسلوب المعاش  ،والتركیز على الناس يمکن اعتبارها من األبعاد
الرئیسیة لتحقیق االقتصاد المقاومی فی نظام التعلیم و التنشئة.

الکلمات الرئیسیة :االقتصاد المقاومیّ؛التعلیم و التنشئة ،المنهج الکیفیّ.
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