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آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد رسمی در امر تعلیم و تربیت می باشد که هدف اصلی آن رشد :چکيده

دانش آموزان است.یکی از کارکردهای آموزش و پرورش در تحقق اقتصاد مقاومتی می تواند در همه جانبه 

فرهنگ سازی استفاده و مصرف کاالهای ایرانی،سبب پیشرفت و توسعه یافتگی شود زیرا آموزش و پرورش با 

است،می میلیون نفر از جمعیت کشور که معادل بیش از یک پنجم کل جمعیت 21در اختیار داشتن حدود 

تواند در تبیین الگوی استفاده از کاالهای ایرانی و اصالح فرهنگ مصرف تاثیر فراوانی داشته باشد.به تجربه 

 ثابت شده است،طرح ها و برنامه هایی که در بعد فرهنگ سازی تمرکز بیشتری بر آموزش و پرورش داشته اند،

الزم را از مؤثرترین مسیر،یعنی فکر خالق مربیان و موفق بوده و اثرات ماندگارتری داشته اند؛چون آموزه های 

آموزش افراد نوعی سرمایه گذاری  .به خانواده ها و جامعه تسری داده اند ذهن رو به شکوفای دانش آموزان،

ملی است و هر کشوری که در این راه تالش بیشتری نماید بدون شک از رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی 

وردار خواهد شد، سرمایه انسانی که در نتیجه آموزش حاصل می شود از مهمترین عوامل بیشتری در آینده برخ

هاربیسون در این زمینه اظهار می دارد: منابع انسانی پایه های اصلی ثروت ملتها  و توسعه اقتصادی است. رشد

مل فعهالی هستند که را تشکیل می دهد، سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند در حالی که انسانها عوا

سرمایه ها را متراکم می سازند و توسعه ملی را به جلو می برد به وضوح کشوری که نتواند مهارتها و دانش 

مردمی را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری نماید، قادر نخواهد بود هیچ چیز 

بعنوان اثرگذارترین نهاد در راه توسعه همه جانبه کشور و ر وزارت آموزش و پرورش کشو. دیگری را توسعه دهد

ترویج فرهنگ و ارزش های مطلوب می تواند نقش بسیار موثری در نهادینه کردن فرهنگ اقتصاد مقاومتی در 

و از این راه سبب شکوفایی و توسعه رشد ملی و پیشرفت کشور گردد. هدف از انجام  داشته باشد دانش آموزان

ضر بررسی نقش نهاد آموزش و پرورش در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بود. روش انجام مطالعه مطالعه حا

به صورت نظری و مرور مطالعات کتابخانه ای بود. یافته ها نشان داد که آموزش و پرورش یکی از نهادهای مهم 

جاست که با نهادینه کردن و بسیار اثرگذار در امر اجرایی نمود سیاستهای اقتصاد مقاومتی می باشد و ب

 الگوهای صحیح و ترویج ارزشهای الزم در این راه گام موثری بردارد.

 اقتصادی ریاضت مقاومتی، فرهنگ آموزان، دانش پرورش، و آموزش مقاومتی، اقتصاد :يديکل واژگان

 

 
م(

دو
ل 

سا
ی )

الم
 اس

نی
سا

م ان
لو

ی ع
ص

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

 

ره 
ما

ش
02 

د 
جل

 /
1

ن  
هم

/  ب
19

31
 

ص 
 /

99
2

- 
91

1
    

  
 

mailto:Ahmad135978@yahoo.comc


 922-912، ص   1931،  بهمن 1، جلد 02اره علوم انسانی اسالمی، شم

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

133 
 

 مقدمه

است که به هیچ عنوان تاکنون  امروزه جمهوری اسالمی ایران در حوزه های اقتصادی خود با مسائل یا مفاهیمی مواجه

بنابراین  به ازای واقعی نداشته است. ما تجارب بشری مشابه و چه در عرصه عمل و در کتاب های درسی و چه در عرصه نظر و

نظریه پردازی والگو سازی در این عرصه های جدید اقتصادی است. هر کشوری که علم  ابتکار، انقالب اسالمی مکلف به نوآوری،

اگر تمام دانش انباشته .اقتصاد مقاومتی است یکی ازاین مفاهیم،.استکبار ستیزی را بر پا کند ،نیازمند چنین الگوهایی است

وکتاب های مرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه وبررسی کنید ،نظریه یا تجربه ای مدون و مکتوب در باره اقتصاد مقاومتی نخواهید 

هیچ پیشینه ای نظری یا عملی از تحریم بانک مرکزی نخواهید دید واز آنجا که این امر  قتصاد،یافت.در تمام متون وکتاب های ا

در  حتی اگر مطالعاتی هم در این باره صورت گرفته باشد، چگونگی واکنش به آن هم امری بدیع است. تاکنون سابقه نداشته،

آن برای کارشناسان عادی وجود ندارد. نتیجه این که امکان دسترسی به  امنیتی قرار گرفته و طبقه بندی های محرمانه و

الگوی  لذا جنبش نرم افزاری و اقتصاددان انقالب اسالمی نمی تواند از نظریه های متداول برای حل مشکل خود بهره بگیرد.

در چند د. هد بوبدیعی به خود می گیرد که الهام بخش جمیع ملت های آزاده ی دنیا خوا شکل ایرانی اداره ی جامعه، -اسالمی

هدف متوقف کردن برنامه  غیر انسانی غرب علیه جمهوری اسالمی ایران با با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و سال اخیر و

روز اقتصاد  به فراخور حال و واژه ی جدید اقتصاد مقاومتی را به ادبیات اقتصادی کشور اضافه شده و های صلح آمیز هسته ای،

مطرح 2831کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال  این واژه اولین بار در دیدارت. قرار گرفته اسکشورمان مورد بحث 

برای نیاز اساسی کشور به  مفهومی از کار آفرینی معرفی و رهبر معظم انقالب اقتصاد مقاومتی را معنا و در همین دیدار، شد.

پرورش به عنوان  موزش ود. آرا معرفی کردن« آمادگی کشور برای جهش»و «اقتصادی دشمنان فشار»دلیل  کارآفرینی نیز دو

فرهنگ ساز مفتخر  نهادی تحول آفرین و عمومی و یکی از اصلی ترین نهادهای تربیت رسمی و بزرگ ترین دستگاه فرهنگی و

تربیت برنامه ریزی  و است در اجرای منویات مقام معظم رهبری برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در عرصه ی تعلیم

منوط به تطبیق با سیاست های کلی اقتصاد  پرورش را همچنین اجرای همه ی برنامه ها در دستگاه وسیع آموزش و کند.

با تشکیل کمیته تخصصی اقتصاد مقاومتی تاکید بر فرهنگ سازی در اقشار  مقاومتی )ابالغی مقام معظم رهبری(کرده است و

 کارآفرینی واستفاده از تولید ملی و تالش و صرفه جویی، مختلف سنی مفاهیمی هم چون قناعت،گروه های  مختلف جامعه و

اصالح  توسعه ی کارآفرینی، ارتقای آموزش به منظور سرمایه انسانی، رشد بهره وری، کار با کیفیت را با هدف: مصرف بهینه و

برای اعتالی اقتصادی کشور  اشتغال را حرفه ای و فنی وتوسعه ی  ترویج کاالهای داخلی و اصالح الگوی مصرف، نظام مالی،

ضربه های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم،  اقتصاد مقاومتی عمدتاَ بر این موضوع داللت می کند که فشارها ود. پیگیری کن

یکی  قابل بحث است؛ پرورش از دو جنبه البته این فشارها برای آموزش و سدراه پیشرفت جامعه است که باید بر آن غلبه کرد.

جنبه ی دیگر  جنگ نرم در شرایط فعلی عامل اصلی این بخش است و مربوط می شود به فشارهای خارجی که عمدتاَ تحریم و

پرورش می  یعنی مجموعه عواملی است که موجب باز دارندگی در اجرای سیاست گذاری های کالن آموزش و فشارهای داخلی،

 جامعه افراد روی را تاثیر بیشترین که است مکانی . مدرسهتصاد مقاومتی بر این فشارها غلبه کردکه باید باپیش گرفتن اق شود

 شده برخوردار خاصی از اهمیت جوامع تمامی بین پرورش و آموزش امروزه. دارند تاثیر آن روی نیز نسبت مردم همین به و دارد

 وحدت ملی و ها ارزش حفظ یا و ایجاد برای پرورش و آموزش که کرد وجو نقشی جست در بتوان را آن اصلی علت است؛ شاید

 نیز جامعه فرهنگ پویایی و رشد در آورد، می وجود فردی به رفتار در که تحوالتی طریق از پرورش و آموزش زیرا کند، می ایفا

 در که  سیاسی و اجتماعی اقتصادی و های فعالیت در مردم مشارکت میزان افزایش حقیقت در و گذارد برجا می عمیقی تأثیر

 تربیت در و تعلیم تأثیر از ناشی عمیق وابستگی این .است آنان پرورش و سطح آموزش به وابسته دارد اساسی نقش جامعه تحول

 این از و باشد می اجتماع اعضای بین مشترک آوردن نگرش وجود به و نیز اجتماعی نیاز مورد رفتارهای ساختن درونی و ایجاد

 ایجاد پس .گردد می اجتماعی محسوب نظر مورد تغییرات به یابی دست در فرایند ترین واقعی و کارساز ترین عنوان به نظر

 .کند ایجاد جامعه اقتصادی شرایط در بسزایی تاثیرات می تواند پرورش آموزش و اقتصادی های مدیریت شیوه در تغییراتی

 بررسی و تحلیل مورد دارند مقاومتی اقتصاد مقوله مهم بر معلمان و مدرسهو پرورش،  آموزش که تاثیراتی است مهم بنابراین
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پس مساله اصلی در تحقیق پیشرو بررسی نقش نهاد آموزش و پرورش در اجرایی کردن و کمک به پیاده سازی و  .قرارگیرد

 نهادینه نمودن اقتصاد مقاومتی می باشد و اینکه با چه ابزارهایی می تواند در این راه نقش موثری ایفا نماید.

 روش پژوهش

 بخانه ای( می باشد.اسنادی)کتا -روش انجام این مطالعه به صورت توصیفی

 اهميت و ضرورت تحقيق

ی دشمنان انقالب اسالمی برای متوقف کردن روند پیشرفت شود که هجمهجا ناشی میاهمیت اقتصاد مقاومتی از آن »

 ی اقتصاد تمرکز یافته است. دشمنان در پی فشار اقتصادی، به دنبالبیش از هر زمان دیگری بر عرصه های اخیر انقالب در سال

ساختن زندگی اقتصادی برای مردم، اعتماد و  این هستند که اوالً: روند پیشرفت کشور را متوقف نمایند، ثانیاً: از طریق دشوار

 «.و نظام جمهوری اسالمی را از درون به سمت تضعیف و نهایتاً فروپاشی ببرند 2دلبستگی ایشان را به نظام کاهش دهند

 « تر های گسترده و مهمایران اسالمی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت

از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و 

مشکالت  اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی که همان

آرایی کرده، که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف آید و دشمن را اقتصادی فائق می

حوالت های ناشی از تاطمینانیدارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بینشینی وا میبه شکست و عقب

های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در خارج از اختیار، مانند بحران

انداز بیست ساله، اقتصاد متکی ها و اصول قانون اساسی و سند چشمهای مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمانزمینه

بخش از نظام اقتصادی گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهامزا و برونبه دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون

بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه درنگ و با زماناسالم را عینیت بخشد. الزم است قوای کشور بی

آفرینی مردم و همه برای نقشهای مختلف، زمینه و فرصت مناسب قوانین و مقررات الزم و تدوین نقشه راه برای عرصه

اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون  فعاالن اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه

 1«.حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید

 پیشگیری از تضعیف اقتصاد کشور و دلسردی مردم از نظام اسالمی   -

 «  توانستند ى کسانى که ناظر مسائل گوناگون بودند، میرا مطرح کردیم. همه« اد مقاومتىاقتص»ما چند سال پیش

خواهند بر داد که اینها میها نشان میحدس بزنند که هدف دشمن، فشار اقتصادى بر کشور است. معلوم بود و طراحى

دف دشمن این بود که بر روى ى مهمى است. هروى اقتصاد کشور متمرکز شوند. اقتصاد کشور ما براى آنها نقطه

اقتصاد متمرکز شود، به رشد ملى لطمه بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه ملى دچار اختالل و خطر شود، مردم 

زده بشوند، از نظام اسالمى جدا شوند؛ هدف فشار اقتصادى دشمن این است، و این محسوس دچار مشکل شوند، دل

الرضا )علیه الصاّلة و السّالم( در موسىبندر صحن مطهر على 3۸من سال  مشاهده کند. توانستبود؛ این را انسان می

تواند فرض کند که این کنند؛ بعد هم آدم میگیرى میى اقتصاد را پیسخنرانىِ اول سال گفتم که اینها دارند مسئله

ئل اقتصاد؛ یعنى اصالح الگوى مصرف، ى مساى کامل در زمینههائى بود براى ایجاد یک منظومهشعارهاى سال حلقه

ى جهاد اقتصادى، و امسال تولید ملى و ى همت مضاعف و کار مضاعف، مسئلهى جلوگیرى از اسراف، مسئلهمسئله

تواند ى ایرانى. ما اینها را به عنوان شعارهاى زودگذر مطرح نکردیم؛ اینها چیزهائى است که میحمایت از کار و سرمایه

 .«تواند ما را پیش ببرد. ما باید دنبال این راه باشیمى اقتصاد ساماندهى کند؛ میشور را در زمینهحرکت عمومى ک

 «ای افزایش یافته است، اما درحقیقت با هدف مقابله با کلیّت نظام ی انرژی هستههای اخیر اگر چه به بهانهتحریم

 8«.ریزی شده استجمهوری اسالمی برنامه

                                                           
 2812/۵۰/۵8دیدار با کارگزاران نظام بیانات رهبر معظم انقالب در   -3

 2811بهمن  11، «اقتصاد مقاومتی»های کلی رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی، سیاست -3

 2812/۵۰/21بیانات رهبر معظم انقالب در اجتماع مردم بجنورد  -1
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 « ،تا امروز،  1۵خارجی است. خب تحریمها از قبل بود، منتها این تحریمها از حدود زمستان سال تهدیدهای اقتصادی

عیار اقتصادی است که متوجه تبدیل شده به جنگ اقتصادی، دیگر اسم آن تحریم هدفمند نیست، یک جنگ تمام

مسائل دیگری از این قبیل ی حقوق بشر است، نه ای است، نه مسئلهی هستهملت ما است. علت آن هم، نه مسئله

خواهی ملت ایران است؛ علت، داشتن یک حرف دانیم؛ علت، استقاللدانند، ما هم میاست؛ علت آن را خود آنها هم می

دانند که اگر جمهوری ی مبانی اسالم است که برای کشورهای دیگر و ملتهای مسلمان الگو خواهد شد؛ مینو بر پایه

شود گرفت و این یک حرکت میدانها موفق شد، دیگر جلوی رشد این حرکت را در دنیا نمی ها واسالمی در این عرصه

بشر سازی است، یک روز حقوقای است، یک روز غنیمهمی است؛ مسئله این است. حاال بهانه یک روز انرژی هسته

ای مطرح هم ی انرژی هستهاست، یک روز حرفهایی از این قبیل است. تحریمها علیه ما، قبل از اینکه اصالً مسئله

ی شاءاهلل به نقطهای و این مذاکرات اگر انی هستهبشود وجود داشت، بعد از این هم وجود خواهد داشت. این مسئله

 . 4«حلی برسد، باز خواهید دید همین فشارها وجود خواهد داشت

 اقتصاد مقاومتی پاسخگوی ظرفیت های فراوان مادی و معنوی کشور؛   -

 « ًموقعیت ممتازی است، امروز  داری است، کشور دارایکشور بزرگی است، کشور ریشه -کشوری مثل کشور ما طبعا

ی درخشان و مترقی است، دارای دارای سابقه در دنیا کشور بسیار آبرومندی است، دارای فرهنگ مترقی است،

رد به اینکه اقتصاد آن با همان نیاز دا -کشوری با این خصوصیات  هدفهای بلندی است، حرف نویی مطرح کرده،

  ۰سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد مالحظه قرار گرفته. خصوصیاتی باشد که در

 ی این ظرفیتهای عجیب، یا به اهمیت آن ظرفیتهای کشور خیلی وسیع است؛ خیلی از ماها آگاه نیستیم به گستره

جورند، آمارها را دارند، ]اما[ م[. بعضی از مسئولین اینکنیدانیم، آمارها دستمان هم هست ]توجه نمیتوجه نداریم؛ می

 .۸«ای کردمگیرد؛ حاال از باب مثال نیروی انسانی که من قبالً هم یک اشارهاهمیت آمارها مورد توجه آنها قرار نمی

 اقتصاد مقاومتی راه حلی برای حل مشکالت مزمن و دیرپای کشور  -

 « که اینها جز با یک حرکت اقتصادیِ جمعیِ مهم، امکان  -مشکالت دیرپا  مشکالت مزمن، -مشکالتی است که داریم

آن هم  -ندارد برطرف بشود؛ یکی از آنها وابستگی به نفت است که عرض کردیم، یکی از آنها عادت به واردات است 

گذاریم؛ نگاهمان به واردات بدون اولویت؛ عادتی است که متأسفانه دچار آن هستیم و این عادت را هم نتوانستیم کنار ب

تولید خارجی است. تورم مزمن، بیکاری، معیوب بودن برخی از ساختارهای اقتصادی ما، اشکال در نظامات مالی ما، 

ی تولید، اشکال در اشکال در الگوی مصرف، اشکال در مسئله -نظامات پولی ما، نظامات بانکی ما، نظامات گمرکی ما 

شور است، باید با اینها مقابله کرد. یکی از چیزهایی که هر انسان دلسوزی را و هر وری؛ اینها مشکالت موجود کبهره

انگیزد که کاری و حرکتی از قبیل اقتصاد مقاومتی انجام بدهد، وجود همین مشکالت است. مسئول با همّتی را برمی

میسّر نخواهد  -عرض خواهم کرد با الزاماتی که دارد و  -اینها جز با یک حرکت جهادی و جمعی و دلسوزانه و مستمر 

 .۰«شد

 مقابله با بحرانهای اقتصادی جهانی

 « بحرانهای اقتصادی جهانی است؛ که البته اشاره کردم قبالً که ناشی است از اقتصاد غرب و اقتصاد آمریکا؛ در اروپا هم

د داشت؛ در جاهای دیگر هم ی آن وجودر حقیقت سرریز مشکالتِ آمریکا ]بود که[ مشکالت را دامن زد، اگرچه زمینه

خواهیم که از لحاظ اقتصادی، توانیم و نمیجور. ما هم که نمیخواهیم دور خودمان حصار بکشیم؛ ما نمیهمین
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گیریم، پس باید مقاومارتباطات را با دنیا قطع کنیم، نه ممکن است، نه مطلوب است، بنابراین تحت تأثیر اینها قرار می

 3«.سازی کنیم

 ري و پيشينهمبانی نظ

 تعاریف و مفاهيم اقتصاد مقاومتی

نخستین مفهوم قابل استناد از اقتصاد مقاومتی این است که ما در جهانی زندگی می کنیم که دشمن در عرصه های 

مختلف حضور دارد؛ یکی از این عرصه ها، فعالیت اقتصادی است. به عبارت دیگر در یک میدان رقابتی، تعاملی و تخاصمی قرار 

اریم که می بایست جهت نیل به اهداف، این فضا را مدیریت کنیم. قاعدتا در چنین فضایی هم دشمن بیرونی وجود دارد و هم د

دشمن داخلی و از طرف دیگر امکانات بیرونی و داخلی نیز فراهم است که این اقتصاد را اقتصاد مقاومتی می گوییم، یعنی 

ی می فهمد و جامعه را بر اساس آن مدیریت می کند. اقتصاد مقاومتی با اقتصاد اسالمی اقتصادی که این نوع مولفه ها را به خوب

بیگانه نیست، بلکه می توان گفت یک نوع مکمل اقتضایی آن است که به ضرورت زمان فعلی ما باز می گردد و در شرایط فعلی 

 (.1۵۵1تحریم ضرورت آن دو چندان است )پیت و االین،

صطالحی است که این روزها نقل محافل خبری و اقتصادی کشور شده و اولین بار توسط مقام ا« اقتصاد مقاومتی» 

جمعی از کارآفرینان سراسر کشور وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور نمود   در دیداربا2831شهریور سا 2۸معظم رهبری در

ار و توقعی که به حوزه های علمیه و طالب است لذا با توجه به حضور طالب در بین خانواده، بستگان و عموم مردم با انتظ

پیرامون موضوع فوق مطالبی را جهت آگاهی طالب معزز تهیه نموده ایم امید است در راستای فرهنگ سازی منویات مقام معظم 

 رهبری گامی موثر گرچه ناچیز برداریم و مورد عنایت حضرت صاحب الزمان )عج(  قرار بگیرد.

 ی       مفهوم اقتصاد مقاومت 

اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار یا درشرایط کنونی تحریم و متعاقبا تالش برای کنترل و بی اثر کردن و 

، که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقالیی و مدبرانه انی تبدیل چنین فشارهایی به فرصتدر شرایط آرم

اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تالش برای  پیش شرط و الزام چنین موضوعی است.

 خوداتکایی است.

البته منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت 

 شود.می برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف

 اندیشمندان باید مراقب باشند در راه رسیدن به اقتصاد پویا در دام اقتصاد بسته و خودمحور نیفتند. بنابراین مسئوالن و

است که برای پیشبرد امور اقتصادی در شرایط مقاومت در  در تعریف دیگر اقتصاد مقاومتی مجموعه تدابیر و راهکارهایی

 شود.ر گرفته میهای اقتصادی به کاهمه زمینه

تعریف دیگر اقتصاد مقاومتی عبارتست از: سیاستگذاری و اجرای برنامه های اقتصادی معطوف به پایداری در همه سطوح 

 با فرض فشار همه جانبه نظام سلطه.

 بنابراین چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی می شود:

 تعریف اول اقتصاد موازي:

طور که انقالب اسالمی با توجه به نیاز خود به نهادهایی با است؛ یعنی همان« اقتصاد موازی»ی اقتصاد مقاومتی به مثابه 

ی امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسکن نمود، روحیه و عملکرد انقالبی، اقدام به تأسیس نهادهایی مانند کمیته

اهداف انقالب، این پروژه را ادامه داده و تکمیل کند؛ چرا که انقالب اسالمی به اقتصاد مقاومتی و  امروز نیز بایستی برای تأمین

آید. پس باید ی نهادهای رسمی اقتصادی برنمیهای مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً از عهدهبه نهادسازی

بته به معنای نفی نهادهای مرسوم نیست. کما اینکه اکنون ما همزمان از هر نهادهایی موازی برای  کار ویژه ایجاد کند؛ این امر ال

های مندیم. البته این الگو در مدلدو نهاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نهاد ارتش جمهوری اسالمی برای دفاع از انقالب بهره
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انی بیشتری برخوردار باشند وجود دارد و این کشورها از حکمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقاً در کشورهایی که از تجربه و توان حکمر

توانیم از حضور همزمان نهادهای دولتی، ی امور عمومی برخوردارند. به عنوان مثال میی سیاستگزاری و ادارههای چندالیهنظام

دفاعی و امنیتی کشورهای  یی بهداشت و سالمت یا حتی در عرصههای خصوصی در عرصهنهاد، خیریه و بنگاههای مردمسازمان

 ی غربی نام ببریم. یافتهتوسعه

 تعریف دوم اقتصاد ترميمی:

ساختارها و « ترمیم»و « گیریخلل»، «زداییآسیب»، «سازیمقاوم»اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است که در پی 

تواند انتظارات ما را گفتیم که فالن نهاد نمینهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است. یعنی اگر در رویکرد قبلی می

های نهادهای موجود، کاری کنیم که انتظارات ما را برآورده کند، در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاست

ن را در نظام اقتصادی های ضعف و بحراخواهیم که کانونبرآورند. مثالً در این تعریف، ما از بانک مرکزی یا وزارت بازرگانی می

ها یا نیازهای انقالب اسالمی بازتعریف نمایند و در نتیجه کشور شناسایی کنند و خود را بر اساس شرایط جدید اقتصادی، تحریم

با فروبردن « پتروس فداکار»توان گفت این کار شبیه همان کاری است که عملکردی جهادی ارائه دهند. در مقام تمثیل می

های ساختاری دیوار نهادهای اقتصادی را ترمیم کنیم. این مسأله ی سد انجام داد؛ یعنی باید ترکر تَرَک دیوارهانگشت خود د

سازی ساختارهای اجرایی و اداری کشور حسب نیازهای مختلف و مقتضیات زمان و مکان هم امری دور از یعنی ترمیم و مقاوم

سازی ساختارهای اقتصادی شدند. ایی از تاریخ اقتصادی خود، مجبور به مقاومهیافته نیز در برههذهن نیست. کشورهای توسعه

های نوین کرد؛ های فسیلی با سایر سوختمیالدی، اقدام به جایگزینی سوخت 2138و  21۰1مثالً غرب پس از دو شوک نفتی 

 شود. صد دالر نیز دچار شوک نفتی نمیهای باالی یکطوری که امروزه با قیمتبه

 یف سوم اقتصاد دفاعی: تعر

ما در برابر آن هجمه است. یعنی ما باید « پدافندشناسی»و « آفندشناسی» ،«شناسیهجمه»اقتصاد مقاومتی، متوجه 

دهند. بنابراین وقتی ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخالل در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت می

ی دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر اساس آنها استراتژی های هجمهایم که ابزارها و شیوهمقاومتی دست یافتهبه اقتصاد 

مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا کنیم. بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز طراحی و 

 اجرا نخواهد شد.

 : چهارمين تعریف اقتصاد الگو

مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدافندی نیست؛ بر خالف سه تعریف قبلی که اساساً اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه 

اندازی کالن  دارد و یک اقدام بلندمدت را شامل دانستند، این رویکرد چشممدت میاقتصاد مقاومتی را یا پدافندی یا کوتاه

هستیم که هم اسالمی باشد و هم ما « آلیاقتصاد ایده»دارد. در این رویکرد، ما در پی  شود و رویکردی ایجابی و دوراندیشانهمی

تمدن »ساز تشکیل بخش و کارآمد بوده و زمینهرا به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادی که برای جهان اسالم الهام

باید متضمن مقاومت و های مهم الگو مییکی از مؤلفه رفت،باشد. بدین معنا اساساً در الگوی اسالمی ایرانی پیش« بزرگ اسالمی

 .شودپذیری و نوآوری میتحقق آن باشد. در این مقوله است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی و ریسک

 سياستهاي کلی اقتصاد مقاومتی

هداف سند چشم انداز بیست ساله، با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به ا

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز ، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابالغ می گردد 

 : 

تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی  -2

و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر 

 ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.
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پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور  -1

یگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول ارتقاء جا

 اقتصاد دانش بنیان در منطقه.

محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار ، تقویت رقابت پذیری  -8

ق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناط

 مناطق کشور.

استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و  -4

 ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی.

مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش به ویژه با افزایش سهم سرمایه سهم بری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا  -۰

 کارآفرینی و تجربه –خالقیت  –مهارت  –انسانی از طریق ارتقاء آموزش 

افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی )بویژه در اقالم وارداتی( و اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات  -۸

 تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.راهبردی و ایجاد 

 تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید )مواد اولیه و کاال(. -۰

کاالهای داخلی همراه با برنامه مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف  -3

 ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و  -1

 پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

 ات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت از طریق : حمایت همه جانبه هدفمند  از صادرات کاالها و خدم -2۵

 تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم.  -

 گسترش خدمات تجاری و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز. -

 تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات. -

جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای  -

 با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.

 استفاده از سازوکار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز. -

 ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف. -

اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید،  توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه -22

 صادرات کاالها و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج

 افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد از طریق :  -21

 و جهان بویژه همسایگانتوسعه پیوندهای را هبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه  -

 استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی -

 استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای -

افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه  -28

 بویژه در میادین مشترک.ظرفیت های تولید نفت و گاز 

افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کاالهای دارای بازدی بهینه  -24

)براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر 

 برداشت صیانتی از منابع.

در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف  صرفه جویی -2۰

 دستگاههای موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید.
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 اصالح نظام درآمدهای دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی. -2۸

 گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت. افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و  -2۰

شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدمات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی،  -23

 تجاری، ارزی و ....

تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری ، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و  -21

 اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به  -1۵

 گفتمان فراگیر و رایج ملی.

سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ  -12

 اقدامات زیر را معمول دارد : 

 شناسایی و بکارگیری ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب. -

مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند، فعال، سریع و بهنگام در برابر مخاطرات و  -

 الل های داخلی و خارجی.اخت

 شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار. -11

 افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن. -18

 ضرورت مطالعات تاریخی در اقتصاد مقاومتی

 (:2811در ایران معاصر عبارتند از )زرشناس، شهریار،  مهمترین ضرورت ها برای مطالعه تاریخ اقتصاد مقاومتی به ویژه

 کمبود مطالعات تاریخی در ادبیات اقتصاد اسالمی 

 .امید بخشی، احساس ممکن بودن تحقق اقتصاد مقاومتی 

 .هویت بخشی، شکل گیری هویت و غرور اسالمی و ملی برای مردم و جوانان مسلمان 

 .کسب تجربه برای تحقق اقتصاد مقاومتی 

 آموزی و درس گرفتن برای شرایط امروز. عبرت 

 .یافتن راه های میانبر دینی و بومی در اقتصاد مقاومتی 

 .کسب جرات اندیشه ورزی و اقدام مستقل 

 .دستیابی به اظهار نظرهای ارزشمند علما و اندیشمندان طراز اول اسالم در زمینه اقتصاد مقاومتی 

 از تاریخ این عرصه. اطالع از رویدادهای کمتر شنیده شده و آگاهی 

  کمک به نظریه پردازی در اقتصاد مقاومتی و تبیین مبانی آن از طریق تحلیل محتوایی رویدادها و اسناد به جای

 (.2812مانده.)عسگری، 

 شاخص هاي مهم در تشخيص اقتصاد مقاومتی

ط به حصول یک سری مقام معظم رهبری شکل گیری اقتصاد مقاومتی و رسیدن کشور به هدف در سایه آن را منو

 (2812ویژگی ها می دانند که برخی را در سخنان خود بر شمرده اند: )خلیلی،

 شاخص اصلی: رشد اقتصادی .2

رهبر انقالب شاخص اصلی را در تعیین موفقیت یا عدم موفقیت حصول رشد اقتصادی پرشتاب می دانند که حداقل قابل 

 .قبول آن میزان پیش بینی شده در برنامه پنجم است

آنچه که در این زمینه با عنوان شاخص وجود دارد و مهم است، رشد پر شتاب کشور به میزان تعیین شده ی در برنامه "

 "ی پنجم است که اعالم شده است؛ یعنی حداقل رشد هشت درصدی

 افزایش بهره وری: عامل رسیدن به هدف .1
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است با افزایش بهره وری در اقتصاد  "ایش بهره وریافز"یکی از عوامل اصلی رسیدن به رشد اقتصادی باال در کشور را 

بدون افزایش سرمایه گذاری می توان به تولید و ارزش افزوده بسیار بیشتر دست یافت و این مسئله در کشوری که شاخص بهره 

آموزش وری آن به صورت سنتی پایین است بسیار حائز اهمیت است. نکته مهم در افزایش سهم بهره وری توجه به ضرورت 

مردم است زیرا بهره وری در ارتباط تنگاتنگ با مفهوم منابع انسانی است و در صورت عدم تغییر نیروی انسانی نمی توان انتظار 

 تغییر قابل مالحظه ای در شاخص بهره وری را داشت.

 کاهش شاخص بیکاری و افزایش اشتغال .8

اقتصادی در کشور است و طبیعی است که در یک شاخص نرخ بیکاری یکی از شاخص های نشان دهنده میزان رونق 

اقتصاد پویا و رو به رشد این شاخص روند کاهشی خواهد داشت. زیرا در پی رونق اقتصادی و گسترش تولید بیشتری از مشاغل و 

 نیروی کار الزم خواهد بود.

 شاخص گسترش فعالیت بخش خصوصی .4

افزایش فعالیت بخش خصوصی و تعاونی است همواره از عوامل کاسته شدن از حجم تصدی دولت در اقتصاد که به منزله 

اصلی افزایش بهره وری و رشد اقتصادی و حرکت به سمت رونق در اقتصاد محسوب شده است. طبیعی است در کشوری که 

حجم تصدی بخش دولتی در اقتصاد زیاد است برای حرکت به این سمت بخش خصوصی نیازمند کمک و حمایت هایی است که 

وان رقابت و حضور در کنار رقیبی چون دولت را داشته باشد. حضور بخش خصوصی در عرصه های مختلف به افزایش سرمایه ت

 گذاری کشور کمک می نماید و سبب تحول جدی در مدیریت رو به رشد اقتصادی می گردد.

 تشکیل سرمایه های بزرگ .۰

ان تشکیل سرمایه های بزرگ است این الزاما به معنی یکی از شاخص های اصلی در اقتصادهای بزرگ و رو به رشد جه

وجود ابر سرمایه داران و شکاف های عظیم طبقاتی نیست بلکه این سرمایه های بزرگ و مجموعه های قدرتمند اقتصادی می 

 تواند از گرد هم آمدن تعداد بسیار زیادی سرمایه های کوچک حاصل شود.

 در مواد اساسیاستفاده بهینه از منابع یا صرفه جویی  .۸

استفاده صحیح با حداکثری از منابع موجود در کشورهای خود عامل بسیار مهمی در رشد و پیشرفت کشور است. شاید 

بتوان گفت که میزان هدر رفت هر یک از منابع اساسی مثل آب یا انرژی که هزینه باالیی در کشورها در اختیار مصرف کنندگان 

می گیرد خود از شاخص های مهم نشان دهنده وضعیت اقتصاد یک کشور در حرکت رو به رشد خانگی صنعتی یا کشاورزی قرار 

 خود است.

 مشارکت مستقیم مردم .۰

مشارکت مستقیم مردم در امر اقتصاد، الزم است. این نیازمند توانمند شدن است، نیازمند اطالعات الزم است؛ که اینها را 

ین روند روز به روز توسعه پیدا کند...البته رسانه ها نقش دارند، رادیو و تلویزیون نقش باید مسئولین در اختیار مردم بگذارند و ا

 "دارند و می توانند مردم را آگاه کنند؛ دولت هم باید فعال برخورد کند و بتواند مسئله اقتصادی را پیش ببرند.

های منابع داخلی است که در برابر فشارها و  اقتصاد مقاومتی که موجبات قوام جامعه اسالمی است، اقتصاد مبتنی بر پایه

در رشد و  مهمی و سرمایه، نقش  بازارهای پول دهد کهمی نشان و تجربی نظری مطالعات .تحریم ها دچار بحران نمی شود

 وریبهره افزایش از طریق تولید و هم از عوامل یکی صورت به مستقیم طور به سرمایه، هم حجم دارند. افزایش اقتصادی توسعه

طرفی بانکداری اسالمی با بهبود فضای کسب و کار و  شود. و ازمی جامعه اشتغال، تولید و رفاه باال رفتن دیگر عوامل، سبب

 .اقتصاد می تواند بسترساز اقتصاد مقاومتی و خلق حماسه اقتصادی باشد درگیر نمودن بخش واقعی

 :ارکان اقتصاد مقاومتی

 حمایت از تولید ملی .2

ها نیز نقش است. در این زمینه بانک یکی از ارکان اساسی اقتصاد مقاومتی حمایت جدی و همه جانبه از تولید ملی     

برای  داخلی بر عهده دارند که با هدایت و تخصیص منابع بانکی و تأمین نقدینگی الزم مهم و اساسی در تولید و سرمایه گذاری
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های بزرگ ملی های کوچک و متوسط با بنگاهبین بنگاه ی ارتباطیاقتصادی و مدیریت کالن در ایجاد زنجیره های مولدفعالیت

 .بیشتری دهند های تولیدی کوچک و متوسط، به تولید ملی رونق و انسجامنمودن تولیدهای بنگاه مند و هدفمندجهت نظام

که هر کاالئى که مشابه داخلى آن  خودمان یک فریضه بدانیمما باید عادت کنیم، براى خودمان فرهنگ کنیم، براى » 

 آن کاال را از تولید داخلى مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجى بجد پرهیز وجود دارد و تولید داخلى متوجه به آن است،

  1کنیم.

 مردمی کردن اقتصاد .1

خوارها به عرصه شوند تا از ورود رانت اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است. ضروری است که مردم وارد این     

قطعاً  ی اقتصادی فراهم کنیم،برای حضور جوانان مؤمن و خالّق ایران اسالمی در عرصه اقتصاد جلوگیری کنند. اگر ما فضا را

 .خواهیم بود تحوالت مثبتی را در این عرصه شاهد

کمک به اجرای دقیق و کامل سیاستهای  بانکداری اسالمی با توزیع عادالنه فرصتها از جمله عدالت در تخصیص منابع و

 گردش پول در دست افراد محدود و جلوگیری از رانت های اقتصادی نقش موثری در قانون اساسی و جلوگیری از 44کلی اصل 

 .این موضوع بر عهده دارد

 اد دانش بنیاناقتص .8

اطالعات شکل گرفته و سرمایه  اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که بر اساس تولید و توزیع و کاربرد دانش و     

قرار می گیرد. صنایع دانش بنیان صنایعی است که در آن ها سطح باالیی  گذاری در دانش و صنایع دانش پایه مورد توجه خاص

شدت باالیی مصرف می شوند و نیروی کار  وآوری اختصاص می یابد و فن آوری های کسب شده باسرمایه گذاری به ابداع و ن از

 .از تحصیالت عالی برخوردار است

های علمی، دانش فنی های فروش فرمول تواند و باید مشغول تولید وایرانی در قرن بیست و یکم می کار و سرمایه»

حوزه  علم را در های ناشکفته و ناگشودهآالت صنعتی شود و پیشروانه عرصهماشین مختلف، تولید علم، طراحی صنایع گوناگون و

  2۵صنعت و تولید به دست بگیرد.

وری تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره هایبانکداری اسالمی نیز می تواند با حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه

به این  دانش بنیان و حمایت از تحقیقات کاربردی در زمینه های مختلفتاسیس شرکتهای  و رقابت پذیری و مشارکت در

 .اقتصاد که شعایی از اقتصاد مقاومتی است کمک شایانی می کند

 . مدیریت و اصالح الگوی مصرف4

دهد و این هر دو در کنار هم می نقطه شروع اقتصاد مقاومتی، موضوع مصرف است. مصرف است که تولید را جهت     

 .کنندگذاری را مشخص میسرمایهجهت 

و پرهیز از اسراف و تبذیر. هم  ى مدیریت مصرف، یکى از ارکان اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى مصرف متعادلمسئله»

جهاد  ها باید به این مسئله توجه کنند؛ که این واقعاًهم آحاد مردم و خانواده هاى غیر دولتى،هاى دولتى، هم دستگاهدستگاه

  22دشمن یک حرکت جهادى است. ى تعادل در مصرف، بالشک در مقابلوز پرهیز از اسراف و مالحظهاست. امر

 کاهش وابستگى به نفت .۰

گاه الگوی اقتصاد مقاومتی است. اگر این حوزه اصالح نشود هیچ گامی در جهت بهبود شرایط بخش نفت و گاز تکیه     

 .ها موثر نخواهد بودو شاخص

وابستگی، میراث شوم صد ساله ماست. ما اگر  ه نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی است. اینکاهش وابستگی ب»

درآمدزای دیگری  های اقتصادیوجود دارد، استفاده کنیم و تالش کنیم نفت را با فعالیت بتوانیم از همین فرصت که امروز

 . 21ایمداده مترین حرکت مهم را در زمینه اقتصاد انجاجایگزین کنیم، بزرگ

                                                           
 «(.22/22/2932رهبری )مقام معظم  - 9

 «(.2933/ 1/ 21)مقام معظم رهبری  - 10

 «(.29/25/2932- رهبری معظم مقام) - 11
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نشان داد که اقتصاد « تی ماومقای اقتصاد رل بمالگویی کا المینظام اقتصاد اس» ( در مطالعه ای با عنوان2818اسدی)

مقاومتی محصول اقتصاد اسالمی است که در شرایط بروز نامالیمات، حوادث، بحران ها یا در مسیر اهداف، پویا و پایدار به 

زد. از این رو اقتصاد اسالمی لزوما مقاومتی است؛ زیرا اقتصاد در یک نظام اسالمی ظرفیت ها و تخصیص بهینه منابع می پردا

 قابلیت های علم اقتصاد و مکتب اقتصادی را توامان دارد و از نهادهای اجتماعی و اقتصادی مناسب هم بهره مند می شود.

در  یکشورها در یدر راهبرد اقتصاد مقاومت یصاداقت ینقش توانمندساز» ( مطالعه ای با عنوان2818صمیمی و اعظمی)

ن سبب افزایش شدید مخارج التایج برآورد الگو ها، نشان میدهد که افزایش نااطمینانی در اقتصاد کانجام دادند. ن« حال توسعه

 . دولت شده به گونه ای که مقاومت اقتصاد را نیز در کشورهای مورد نظر کاهش داده است

پنجساله، با  راهبردهای تأمین منابع مالی پایدار شهرداری تهران در برنامه» ( مطالعه ای با عنوان2814نثاری و همکاران)

ای از درآمدهای اصلی  دهند بخش عمـده نتایج پژوهش نشان می انجام دادند. « تأکید بر سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی

 باشند؛ پس این ضرورت به وجود می زگار نیسـتند و از اسـتمرار و مطلوبیـت، برخوردار نمیشهرداریها، با مفاهیم پایـداری، سـا

آید که شهرداریها بهتـر اسـت بـا مطالعـه ساختار درآمدى و بر پایه اقتصاد مقاومتی، راهکارهاى جدیدى را برای تأمین منـابع 

  .وندان داشته باشنددرآمـدى پایدار و مستمر به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهر

ی( نتیجه در ارتقاء بهره ور یعامل اصل یاقتصاد مقاومت( در مطالعه ای با عنوان) 2812وثوقی نیری و مرادی آیدیشه)

قتصاد مقاومتی نظام پایداری اقتصادی در برابر استفاده تهاجمی دشمن از ابزارهای اقتصادی علیه منافع و اهداف گرفتند که  ا

شمنان از اعمال تحریم ها، تضعیف یا تسخیر منابع اقتصادی کشور برای بهره گیری در برنامه های آینده کشور است. هدف د

است. اقتصاد مقاومتی بهترین راهکار در شرایط کنونی است که دشمن با افزایش اقدامات خصمانه خود در قالب تحریم های 

ستادگی و مقاومت در عرصه اقتصاد، فرصت های حداکثری را اقتصادی در حال خصومت ورزی است و حال آن که این فرمول ای

های کند که فشارها و ضربهفراروی ملت ایران در مسیر اعتال و پیشرفت می گشاید.واژه اقتصاد مقاومتی بر این موضوع داللت می

ته شد جهت شکست اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم سد راه پیشرفت جامعه است که باید بر آن غلبه کرد و نتیجه گرف

دشمن در این عرصه نیز ورود به جبهه اقتصادی با بینش، برنامه، تکیه بر فرهنگ اسالمی و نکات مورد اشاره در بیانات مقام 

، استفاده حد « حمایت از تولید ملی» عظمای والیت از قبیل تقویت فرهنگ کار و تولید، اصالح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف،

 .رفیت ها، روح خودباوری و خوداتکایی، مردمی کردن اقتصاد ضروری استاکثری از همه ظ

انجام دادند. آنها نتیجه گرفتند « ینیو کارآفر یاقتصاد مقاومت» ( مطالعه ای با عنوان2812هوشمندچایجانی و همکاران)

 که این دو مولفه ارتباط مثبت معناداری با یکدیگر دارند.

این  انجام دادند. « کارآفرینی زیر بنای اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی» با عنوان  ( مطالعه ای2812حبیبی و منعم )

مقاله به روش تحلیل توصیفی مفهوم کارآفرینی در سه بعد فردی، سازمانی و ملی مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است. ویژگی 

ی نظیر ریسک پذیری و تاثیر فرهنگ بر مقوله کارافرینی هایی مانند اعتماد به نفس، ریسک پذیری، انعطاف پذیری و عوامل فرد

 .در بعد داخلی و تاثیر آن بر اقتصاد مقاومتی و گسترش آن شناسایی شده است

نتیجه تحقیقات و مطالعات نشان می دهد که استفاده از رویکرد اقتصاد مقاومتی در اکثر قسمتهای سازمانی و اداری 

نی؛ رشد بهره وری انسانی و سازمانی می شود. و نیز با توجه به مولفه های اقتصادی موجب رشد خالقیت؛ افزایش کارآفری

 مقاومتی که همه اثربخش و مفید در امر اقتصاد هستند، اهمیت موضوع دوچندان می شود.

 آموزش و پرورش و نقش آن در اقتصاد مقاومتی:

آن، دانش، مهارت، شایستگی و کیفیتهای مطلوب آموزش و پرورش به عمل یا فرایندی اطالق می شود که از طریق »

اینکه آموزش و پرورش برای فرد و جامعه امری ضروری و مفید است بر کسی پوشیده  «.رفتار یا منش به فرد آموخته می شود

کیه نیست. دین مبین اسالم بیش از ادیان دیگر به اهمیت آموزش توجه داشته و گویی رسالت اساسی دین اسالم، آموزش و تز

نفس انسان بوده است. حضرت محمد)ص( می فرماید: بیاموزید علم را حتی اگر در چین باشد و حضرت علی )ع( می فرماید: هر 

کس کلمه ای به من بیاموزد من بنده آنم. این احادیث و احادیث فراوان دیگر جایگاه علم و متعلم را نزد پیشوایان دینی ما آشکار 
                                                                                                                                                                                       

 «(.21/21/33 -)مقام معظم رهبری - 12
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عم از ملی و مذهبی، حکایات و روایات نغز و دلنشین در وصف و شأن و منزلت علم و معرفت را بیان می کند. ادبیات کهن ما، ا

 ت.می کند. در قرن اخیر نیز حضرت امام خمینی )ره( شغل معلمی را شغل انبیا دانس

پرورش  بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت و توسعه در جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه این کشورها از آموزش و

توانمند و کارآمد برخوردار هستند. تبلور آموزش و پرورش در تربیت نیروهای انسانی متعهد، دانشمند، متخصص و ماهر است. در 

 توسعه و رشد فرآیند در اساسی و مهم عامل عنوان به جهان در سریع دنیای امروز که علم و فنآوری با رشد و پیشرفت 

 را توجهی قابل و مهم نقش پرورش و آموزش هایمنظا و نهادها آیند، می حساب به بشری معجوا فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

های از آهنگ سریع تغییر در عرصه ناشی که است انکارناپذیر ضرورتی آموزش، گسترش و نوع به روزافزون توجه. کنندمی ایفا

ای را هتوجه کافی به آن نهایتاً تنگناها و مشکالت عدیدمختلف فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و ... جوامع می باشد و عدم 

 د.فراروی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد خواهد نمو

بدون تردید می توان گفت یکی از محورهای اصلی رشد وتوسعه اقتصادی، آموزش وپرورش است. حتی برخی عقیده 

بخشها می گردد. رشد اقتصادی عالوه بر عوامل تولید ) کاروسرمایه( به  دارند که تکامل این بخش است که موجب تکامل سایر

به  "نهایتا بهبود کیفیت نیروی کار، پیشرفت فنی درتکنولوژی، صرفه جویی های ناشی ازمقیاس، تخصیص مطلوبتر منابع و

 پروش نیز بستگی دارد. آموزش و

 تحصیل کرده است و افراد متخصص و وزش دیده وبی شک اجرای برنامه های توسعه نیازمند بکارگیری نیروی آم

این میان، کشف این استعداد  پرورش در نقش آموزش و و با توان بستگی دارد نیروهای آموزش دیده بوجود جوانان با استعداد و

 را برای رشد واستعداد افراد انسانی زمینه  هوش و پرورش ضمن بهره گیری مناسب از نمودن آنها است. آموزش و نیز بارور ها و

استادان  البته روشن است که آموزش نیروهای متخصص ورزیده، نیاز به کادر آموزشی مجرب و توسعه کشور فراهم می اورد و

با کفایت به امر آموزش، نیروی انسانی مورد نیاز برنامه  معلمان الیق و کارآمد دارد. لذا نظام آموزش می تواند با جذب اساتید و

افزایش کیفیت  ارتقاء کیفیت نیروی انسانی می گردد و پرورش باعث شکوفائی استعدادها و بنابراین آموزش و توسعه بپردازد.

 تسریع رشد اقتصادی می شود. نیروی انسانی موجب افزایش بهره وری و

پرورش از با ثبات ترین بخشهای اقتصادی هرجامعه محسوب می شود. درحالیکه سایر بخشهای اقتصادی  آموزش و

هنگام  تعادل بیشتر می تواند در پرورش بدلیل برخورداری ازثبات و با رکود ورونق مواجه می شوند. بنابراین آموزش و "غالبا

تجهیز نمودن این نیروها، درهنگام رونق آنها را به جامعه تحویل  با آموزش و بیکاری، نیروی کار را جذب کرده و رکود اقتصادی و

 دهد.

 پژوهشی است. اکثر دستاوردهای علمی و ایجاد مراکز تحقیقاتی و کشورهای غربی، در نعتی دررمز موفقیت انقالب ص

سایر مراکز تحقیقاتی است.  پژوهشگران می باشد. کار تحقیق وپژوهش نیز به عهده دانشگاهها و تکنولوژی، حاصل کار محققان و

بدلیل نتایج  تحویل این مراکز می دهدو موزش وپژوهشی را آ پرورش است که کادر تحقیقاتی و پس درهرصورت آموزش و

 اکثر کشورها رشد فزاینده ای دارد. پژوهشی در درخشان مراکز تحقیقاتی، بودجه موسسات تحقیقاتی و

تربیت نیروی انسانی یک سرمایه گذاری بلندمدت محسوب می شود زیرا از آغاز  پرورش و آموزش و سرمایه گذاری در

پرورش بویژه برای  امر آموزش و آن، زمان زیادی مورد نیاز است ولی سرمایه گذاری در هره برداری ازسرمایه گذاری تا موقع ب

حساس نظیر فرهنگ، ظرفیت تولید،  جوامع درحال توسعه فوق العاده سودآوراست. چراکه در رابطه با جنبه های گوناگون و

 زیرا در اثر آموزش و توسعه اقتصادی جوامع بازی کند. و جریان رشد رشد جمعیت نقش مهمی را می تواند در توزیع درآمد و

نیز سبب  تخصص خاصی می شوند که این امر با بحث ارتقاء بهبود ظرفیت تولید افراد و پرورش افراد جامعه دارای مهارت و

رتها و تخصصهائی که پرورش باعث می شود درآمد افراد بدلیل مها افزایش توانائی نیروی کار آنها می شود. به عالوه آموزش و

سطح زندگی بهتری برخوردار شوند. بنابراین قابل درک است که آموزش  از "نتیجتا و سطح باالتری قرارگیرد کسب کرده اند در

رابطه  وسیله ای مناسب جهت سیاستهای توزیع مجدد درآمدها به کار رود. یعنی می تواند در پرورش می تواند به عنوان ابزار و و

مسیر  به عنوان یکی از مشکالت جوامع )توزیع ناعادالنه درآمدها( درحال توسعه در "ای کمک کننده باشد که معموالبا مسئله 

افراد سبب افزایش توانائی انتخاب بهتر،  اثر ایجاد نظم فکری در پرورش در توسعه آنها مطرح است. همچنین آموزش و رشد و
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یا افزایش احساس  ایجاد و لحاظ روحی سبب تغییر نگرش به زندگی و باالخره از د. ونوآوری و... می گرد افزایش توانائی ابداع و

 لذت بردن از زندگی و... می شود.

جوامع سبب  پرورش در اجتماعی نیز قابل طرح است. بدین معنا که آموزش و بعد فرهنگی و پرورش از تاثیر آموزش و

به ویژه توسعه اقتصادی  ییرات به نوبه خود سبب هموارترشدن راه رشد واجتماعی می شود که این تغ تغییر نگرشهای فرهنگی و

خرافاتی جای خودرا به نگرشهای علمی  پرورش موجب می شود نگرشهای سنتی و خواهد شد. توضیح بیشتر اینکه، آموزش و

این رو کوته بینی  وند، ازتحلیل برخوردار می ش قدرت تجزیه و پرورش از نظم فکری و افراد جامعه به واسطه آموزش و دهند.

 مشکالت اساسی در رشد اقتصادی در یا برای مثال مسئله رشد جمعیت یکی از موانع و بین خواهد رفت و های اجتماعی از

 حال توسعه است که می بایست کنترل شود.  کشورهای در

نرخ رشد سرمایه انسانی بیش  پرورش رشد قابل توجهی داشته است و آموزش و بهرحال امروزه حجم سرمایه گذاری در

این امر نه تنها توسط دولت بلکه توسط خانواده بدالیلی  مادی است. حتی امروزه سرمایه گذاری در از نرخ رشد سرمایه فیزیکی و

افزایش چشمگیری برخوردار  اجتماعی و...، از نظیر افزایش بهره وری، افزایش قدرت کسب درآمد بیشتر، آثار مثبت تشخصی و

 است.

 اثر بسیار آموزان دانش شخصیت تکوین در تواند می که نیست پوشیده بشری هیچ بر مدرسه دوم، یعنی خانواده نقش

 انسان و شاَن مقام تنزل باعث ها و این نیست کردن و مصرف داشتن برای فقط زندگی که آموخت کودکان به باید .باشد گذار

 مصرف نه گیرد قرار مالک باید جامعه به دادن پس باز بیشتر و هرچه جامعه از خواستن کم که داد یاد کودکان به باید .است

 را ها خانواده مصرف باشد و الگوی و دیگران جامعه برای بودن مفید زندگی، های هدف از یکی و باید ناپذیری و سیری زدگی

 تاثیر کودکان در تواند می که است موضوعاتی ها این .خانوار مالی حدتوان از خارج نه کرد تنظیم داخلی تولیدات اساس بر باید

 .باشد داشته زیادی

 انجام سالگی ۰ تا آنان شخصیت درصد ۰۰ و سپس سالگی ۰ تا کودکان شخصیت درصد ۸۰» :گوید می بلوم بنجامین

 .«یابد می تکوین سالگی 1۰تا آنان شخصیت درصد 1۰و  شود می

 3 تا  آن درصد ۰/۰، گیرد می شکل سالگی ۰ تا کودکان خالقیت درصد 1۵ دارند اعتقاد شناسان رفتار دیگر طرف از

 بسیار حد تا مطلوب های رفتار ایجاد که دهد می نشان این لذا .گیرد می شکل سالگی 4۰ تا مانده باقی درصد ۰/1و سالگی

 .دارد متوسطه ی دوره پایان تا دبستانی پیش از و پرورش و آموزش خانواده عملکرد به بستگی زیادی

 های دوره در نیازها این بر مبتنی مناسب رفتار و انجام فرزندان نیازهای از آگاهی دهد می نشان مختلف های پژوهش

 تکالیفی رشدی، یعنی تکلیف .است برخوردار باالیی بسیار اهمیت از و مدرسه خانواده نهاد در و جوانی کودکی، نوجوانی رشدی

و  آموزشی های برنامه مبنای تواند می نیز آید نائل شخصیتی رشد حداکثر به تا دهد انجام باید رشدی های دوره در فرد که

 با آموزان و دانش آموزان نو کردن و آشنا است میسر خانواده آموزش طریق از تکلیف این با والدین آشنایی .گیرد قرار درسی

 و درسی آموزشی های برنامه در باید .شود می میسر و پرورش آموزش رسمی و غیر رسمی های برنامه قالب در رشدی تکلیف

 کودک به کودکی دوران همین از. دهیم افزایش را عملی های و درس بکاهیم ها تئوری ذکرشد، از که فوق موارد بر عالوه

 هایش خواسته برای که بگیرد یاد باید می فرزند .بپذیرد را ها آن و مسئولیت دهد انجام خودش را کارهایش که شود آموخته

 کار را رنج باید می وی .بپردازد را آن هزینه و یا تاوان باشد آماده ای خواسته ارضاء هر و برای شود قایل محدودیت داوطلبانه

 و رنج مهرورزی، زحمت را زندگی و الزمه دانسته زندگی برای دلنشین و حتی ضروری، مطلوب رنجی نداند، بلکه تحمیلی رنجی

 .بداند  ورزی و مهر مهر برای ضروری را

 در که است موضوعاتی جمله از ها سختی و تحمل زندگی های نوسان برابر در پذیری نرمش به فرزندان دادن عادت

 .نشود مشاهده فرزندانمان در ناامیدی مقاومتی اقتصاد اجرای هنگام در شود تا داده آموزش تواند می و مدرسه خانواده

 اسالمی اقتصاد و جایگاه اهمیت خصوص در اخیر های سال در اسالمی انقالب نوین نظام معمار که شعارهایی بررسی با

 های دغدغه گذشته از بیش انسانی نیروی و مولد فرهنگی دستگاه ترین بزرگ عنوان به و پرورش آموزش دارد دارد، جا می بیان

 .بکوشد اسالمی اقتصاد مقاومت و استحکام بر اقتصاد و اساسی پایه مفاهیم آموزش و با دهد قرار خود کار دستور در را له معظم
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 ی چرخه انهدام فکر به که شود دشمنان مقابل در دفاعی دیوار ایجاد باعث هم که شود داده آموزش مفاهیمی باید یعنی

 ربا، رشوه، قالب در که را داخلی اقنصاد راهزنان انحرافی مسیرهای و هم هستند ها تحریم مانند هایی ترفند با کشور اقتصادی

 که دارد وجود مسائلی و پرورش آموزش در .کند کن ریشه کند، می پیدا و ظهور بروز...  و بازی پارتی خواری، رانت احتکار،

 آموزشی اتالف کاهش های راه دنبال به باید و پرورش آموزش در مقاومتی اقتصاد شرایط در .گردد می آموزشی اتالف موجب

 نفت و درآمد دولتی ی بودجه به و پرورش آموزش بودجه بودن وابسته و از باشیم منابع تامین دنبال به باید لحاظ باشیم، بدین

 .بکوشیم و پرورش آموزش اداره برای خصوصی بخش توانمندسازی و در بکاهیم

 (ودبستانی دبستانی پیش) کودکان در مقاومتی اقتصاد مفاهیم کردن نهادینه وروش راه

گنجاندن مطالب آموزشی آموزنده در متن کتابهای درسی، برگزاری مسابقات در حوزه مورد :  جمله از مختلف های راه از

نظر، اختصاص دادن واحدهای عملی اقتصاد مقاومتی در برنامه درسی مداری، آشنایی دانش آموزان با روش های صحیح و 

 گویی، خاطره بازی، گویی، اندیشی، قصه درست الگوی مصرف، برگزاری جلسات منظم با والدین دانش آموزان و استفاده از هم

و  و پاسخ وروایات، پرسش احادیث بررسی فیلم، تئاتر، نویسی، انیمیشن، انشا سرود، خالق، نمایش نقاشی، وگو، گفت شعر،

انداز و اهمیت آن در  پس:  چون مفاهیمی آموزش و با داد رونق کودکان بین را مقاومتی اقتصاد توان می دیگر راه هزاران

 اسراف آن، و ثمرات و فواید صدقه ،(حالل ی لقمه) درآمد گذاری، کسب سرمایه آن، کرد هزینه ی و نحوه توجیبی پول زندگی،

 .کرد نهادینه آنها در را مقاومتی اقتصاد... و بندی بودجه با آشنایی آن، منفی و نتایج

 (اول متوسطه) در نوجوانان مقاومتی اقتصاد مفاهیم کردن نهادینه های وروش راه

 واحادیث، روایات بررسی نویسی، وبالگ انیمیشن، فیلم، سخنرانی، گو، وگفت بحث شعر،: از جمله مختلف روشهای از

 اصالح زندگی، سبک زکات، بندی، خمس، بودجه با آشنایی: چون مفاهیمی و آموزش دیگر مختلف های و راه و پاسخ پرسش

 .کرد نهادینه آنها در را مقاومتی اقتصاد آموزان، دانش به... و احتکار مصرف، الگوی

 ( دوم متوسطه) در جوانان مقاومتی اقتصاد مفاهیم کردن نهادینه های وروش راه

واحادیث،  روایات بررسی نویسی، وبالگ انیمیشن، فیلم، سخنرانی، گو، وگفت بحث شعر،:  از جمله مختلف طریق از

 حمایت عمومی، مشارکت ملی، همبستگی اشتغال، کار، وجدان: چون مفاهیمی آموزشو  دیگر مختلف های و راه و پاسخ پرسش

 سبک و واردات، صادرات بیکاری، کارآفرینی، و ارز، کاال قاچاق اقتصادی، ی حماسه آموزی، مهارت ملی، ایرانی، تولید کاالی از

 کرد. نهادینه آنها در را مقاومتی اقتصاد...  و مصرف الگوی اصالح زندگی،

همچنین تعدادی از راهکارهای اجرایی آموزش و پرورش در نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی می تواند تیتروار به صورت 

 زیر ارائه گردد:

 آموزان و فرهنگیانبرای دانش های مختلفبازگو کردن مضرات استفاده از کاالی خارجی برای اقتصاد جامعه به شیوه 

  معلمان آموزان وکنند توسط دانشجویی را نمیکه رعایت صرفهبرخورد اخالقی با عوامل و کسانی 

 بیان اهمیت استفاده از تولیدات داخلی در عدم وابستگی کشور به بیگانگان 

 آموزان برای کار و تولید در تعطیلی مدارسترغیب دانش 

 بخاری و کولر، رسیدگی به  ها هنگام روشن بودنآموزان نسبت به باز نبودن پنجرهتوصیه مستمر به همکاران و دانش

 های اضافی در مواقع غیر ضروریکردن المپ های کم مصرف و خاموشوضع شیرهای آب، استفاده از المپ

 بیان اهداف استکبار از ترویج کاالهای تجمالتی و غیر ضروری و متذکر ساختن افراد 

 هاخانواده آموزان وطرح مسائلی مثل بیان آثار و تبعات داللی و احتکار برای دانش 

 برگزاری مسابقه، همایش و فراخوان علمی در سطح مدارس و ادارات 

 و اعالم به مسئولین ذیربط آموزان و معلمانگرایانه ادارات و نهادهای دولتی توسط دانشاحصاء عملکرد اسراف 

 سطح ادارات و  و اقتصاد مقاومتی در تشکیل جلسات تخصصی و میزگردهای علمی فرهنگی با موضوع حماسه اقتصادی

 مدارس

 آموزش استفاده درست از وسایل و امکانات اداری و دولتی 
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 های آنانو خانواده آموزان، همکاران فرهنگیزایی و تولیدی برای دانشهای آموزش اشتغالبرگزاری کالس 

 و اولیاء آموزانفرهنگیان، دانش ترویج فرهنگ کار، تالش و کوشش و کار کردن برای رضای خداوند متعال بین 

 آموزان نسبت به استفاده بهتر از منابع مالی و خرید در حد نیازآگاه کردن دانش 

 هابرنامه ها و فوقدر مناسبت آموزان و اولیا به آنجویی و توصیه و ترغیب و تشویق دانشبیان فواید قناعت و صرفه 

 هاتالش در سر کالس کار وجویی، پرهیز از تجمل، ضرورت بیان مطلب توسط معلمان در مورد صرفه 

 افزارروی دفاتر و نوشت تبلیغ کاالی ایرانی بر روی جلد کلیه کتب و درخواست از تولید کنندگان برای تبلیغ بر 

 دیواری برای آشناسازی و  های مدرسه مانند درس انشا، مقاله، وبالگ، کاریکاتور، روزنامهگیری از ظرفیتبهره

 گریمطالبه

 مردم آموزان، اولیا وجدی به کار نگرفتن حماسه اقتصادی برای دانشهای بیان آسیب 

 آموزان به منابع محدود نفت، گاز و موارد دیگرآگاه کردن دانش 

 آموزانهای صحیح استفاده از منابع )آب، برق، گاز و ...( برای دانشآموزش روش 

 معرفی تولیدات ملی و تولید کنندگان برتر به جامعه مخاطب 

  فیلم، طنز و موارد دیگر در سطح مدارس با موضوع حماسه اقتصادی نامه،نمایشتولید 

 های آیندههای قبل برای سالهای سالتوصیه به استفاده از دفاتر نیمه تمام و کتاب 

 ....و 

اجرای  رهنمودهای اجرای اقتصاد مقاومتی اشاره داشتند مردمی کردن اقتصاد با عنوانهمانطور که مقام معظم رهبری به

استفاده حداکثری از زمان،  و توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش وابستگی به نفت، مدیریت مصرف، 44کلی اصل  سیاستهای

ناگهانی قوانین و سیاستها عمده عواملی هستند که در صورت تحقق  منابع و امکانات، و حرکت براساس برنامه و پرهیز از تغییر

خود  ها نتواند مقاومت نماید و از مسیرو پرورش در مسیر خود برای مقابله با تحریمکه آموزش  شودنیافتن آن موجب می

توان رهنمودهای مقام معظم رهبری چگونه می منحرف گردد. اما برای اجرای اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش با تکیه بر

 عمل کرد:

 .ر شرایط وجود فشارهای خارجید و پرورش و توانمند سازی بخش خصوصی کردن اقتصاد آموزشمردمی  -

به بهره مندی  امکانات آموزشی و همچنین نابرابری در پیشرفت تحصیلی دو موضوع جدی هستند که توزیع ناعادالنه  -

موجب نارضایتی و تحت تاثیر قرار گرفتن اجرای  مناسب همه اقشار و گروهها از آموزش و پرورش آسیب می رسانند و

 کارایی، کاهش نابرابریها و تامین عدالت آموزشی از رسالت و ماموریتهای آموزش و ارتقای شوند.سیاستگذاری کالن می

 اجرا گذاشته شود. پرورش است که برای آن الزم است سیاستها و برنامه های ویژه طراحی و به مرحله

ر مدرسه محوری آموزشی نیازمند مشارکت مبتنی ب بمنظور مردمی کردن اقتصاد آموزش و پرورش و ایجاد عدالت 

مدیریت  شوددولتی موجب می -مقاومتی، اداره مدارس بصورت مشارکت بخش خصوصی هستیم. بدین منظور در اقتصاد

از سوی وزارتخانه فعالیت نمایند. بعبارتی مالکیت  خصوصی بتوانند با تنظیم قرارداد مطابق با استاندارهای آموزشی تعریف شده

فرهنگیان  مدارس به مدیران و معلمان متقاضی واگذار شود و دولت بر طبق قراردادی با گروه رهمدارس برعهده دولت باشد و ادا

در مدارس غیردولتی بدلیل افزایش زیاد شهریه  کند. متقاضی طی زمان مشخص مدارس را در واقع به بخش خصوصی واگذار

لذا  آوردود رقابت را برای این مدارس بوجود نمیوجود دارد و این تقاضای محدود امکان وج تقاضای محدودی برای این مدارس

فاصله ها را میان مدارس و دولت کاهش دهد  شود. برای ایجاد شرایطی کهموجب ضعف در ارائه مدیریت مطلوب در آن دیده می

آموزش و افزایش سطح کارایی مدارس گردد و منجر به کاهش فساد ناشی از اتکاء  و رقابت را در مدارس ایجاد کند و موجب

از سیستم وزارتخانه آموزش و  به درآمد نفت و بودجه دولتی گردد، ضرورت دارد تا نگاه جدیدی به مدرسه بعنوان جزیی پرورش

مدارس وجود دارد این است که مدرسه را تنها مجری سیاست ها و  پرورش داشته باشیم. خالء اساسی که در بررسی فعالیت

نه بعنوان یک واحد  نرا واحد برنامه ریزی، تصمیم گیری و مدیریت بدانیم. در این نگاه هر مدرسهندانیم، بلکه آ برنامه های دولت

خود و با توانایی تعیین هدفهای خاص خود و برنامه های  تابعه وزارتخانه بلکه بعنوان یک واحد اداری مستقل با شرایط خاص
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مختلف  ایی ها در عمل باید توزیع قدرت و تقسیم کار بین سطوحشوند. برای تحقق این توان می ویژه برای رسیدن به هدف دیده

منابع مالی براساس تقاضای مشتریان خود و  نظام آموزشی شرایطی را ایجاد کند که مدارس بتوانند با توجه به آن بدنبال تامین

سلب  لکیت از عهده بخش خصوصیبنابراین در تامین منابع مالی مدارس در صورتیکه ما؛ در نتیجه افزایش بهره وری خود باشند

به این نحو  .گردید های مدارس خواهدشهریه شود هزینه آموزشی بطور چشمگیری کاهش خواهد یافت و بالطبع موجب کاهش

وری مدارس نیز ارتقاء خواهد یافت در نتیجه مدیریت آموزشی بین مدارس بهره با افزایش تقاضای آموزشی و افزایش رقابت

سودمندیهای مادی و معنوی  برخی توسعه خود باعث ارتقاء سطح مدیریت آموزشی کشور خواهد گردید. د وبدنبال رش مدارس

 این شیوه اداره مدارس عبارتند از:

 گردد. اثربخشی آموزشی میان معلمان و مدیران مدارس بخش می بهره های ناشی از -

 شوق بهبود چیزی که خود در پدید آوردن آن شریکند برند و به نتایج کارو کوشش خود بهره می مدیران از معلمان و -

 دهند. بیشتری نشان می

گیرند و رضایت شغلی بدست  خودگردانی در زندگی خو می کنند و به مدیران بر سرنوشت خود نظارت می معلمان و -

 کنند. کار خود دوری می می آورند و از رها کردن

 فرایندهای مدیریت مشارکتی در مدارس نهادینه می مفاهیم و .ددتوسعه مدیریت آموزشی شتابان تر می گر رشد و -

 گردد.

 از سوی دیگر با واگذاری مدارس و تنظیم به یکپارچگی آنان با مدیریت می انجامد. مالکیت رسمی و عملی معلمان -

آموزان واگذار کرد که دانشبه والدین  توان در قالب کوپن آموزشیقرارداد با مدارس، اعتبار تخصیص یافته به مدارس را می

برای تحصیل فرزندان خود داشته باشند و به نوعی در آموزش مدارس از  ها حق انتخابوالدین بتوانند با استفاده از آن کوپن

در قالب کوپن آموزشی منجر به  برخوردار شوند. این نوع از تخصیص اعتبار به والدین بجای اختصاص دادن به مدارس، مشارکت

های و اثربخشی خود برای جذب هرچه بیشتر والدین و بمنظور دریافت کوپن آموزشی بین مدارس برای افزایش کاراییرقابت 

خواهد گردید. با این توصیفات  خواهد گردید که این بمعنی مشارکت والدین در نظام آموزشی و رضایتمندی آنان آموزشی

تر و افزایش شایستگی مدارس از نظر کیفی و حتی رقابت یستهمدارس نیز برای جلب رضایت والدین به جذب معلمان شا

 آموزشی منجر به تولید دانش روی خواهند آورد.

ها اقتصاد آموزش و پرورش را یکی دیگر از عواملی که در شرایط تهدیدات خارجی و تحریم کاهش وابستگی به نفت

اقتصاد ایران و با توجه به آنکه منبع اصلی درآمد دولت فروش  گذارد ویژگی اقتصاد کشور است. با توجه به ویژگیتحت تاثیر می

حاصل از نفت است بالطبع وزارتخانه آموزش و پرورش تمایل به استقالل از جامعه دارد. چون در شرایطی که درآمد نفت 

در چنین  .سته میشودعاید دولت شود، دولت از نیروهای تولیدی و طبقات اجتماعی کشور مستقل و به درآمد نفت واب "مستقیما

شرایطی بدلیل وابستگی آموزش و پرورش کشور به بودجه دولتی و نفت خود را جدای از جامعه احساس خواهد کرد و بدلیل 

ضعف در رقابت سطح کارایی آن نیز پایین خواهد آمد. همچنین وجود چنین شرایطی موجب بی ثباتی و فساد خواهد گردید 

به درآمد نفت و بودجه دولتی استقالل آموزش و پرورش را از جامعه در پی دارد و به خواسته های چراکه اتکاء آموزش و پرورش 

 گروههای گوناگون جامعه کم توجهی خواهد کرد که خود زمینه ساز فساد و بی ثباتی خواهد بود. در این ساختار مخدوش شدن

وضعیت دستیابی به درآمد دولتی و نفتی خیلی مهمتر از دستیابی  سازوکار رقابتی بازار زمینه فساد را فراهم خواهد آورد. در این

فاصله میان  .گیرد آموزش و پرورش( در رقابت برای کسب هرچه بیشتر درآمد دولتی شکل می)به کارایی است و رفتار مدیران

بدنبال دریافت اعتبار مدارس و وزارتخانه آموزش و پرورش موجب شده است که مدیران مدارس دولتی برای فعالیت در مدارس 

های ذینفعان آموزشی به مدارس کم توجه شوند و بدنبال ارائه مدیریت نوین آموزشی در مدارس نباشند و یا از باال به خواسته

هایی باشد که نیاز به تواند یکی از شاخصتقاضایی برای آن نداشته باشند.بودجه آموزش و پرورش و تخصیص آن به مدارس می

ع را بیش از پیش در شرایط وجود تهدیدات نشان دهد. کسری بودجه آموزش و پرورش در برخی سالها به میزانی تامین مناب

به نیمی از بودجه مصوب آموزش و پرورش بالغ شده است و دلیلی بر اختصاص ناکافی منابع به آموزش و  "است که تقریبا

یابد. در حالیکه از نظر ش به هزینه کارکنان اختصاص میدرصد از بودجه جاری آموزش و پرور 1۰پرورش است. در حدود 
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قابل قبول آموزش عمومی در سطح ابتدایی حداکثر هزینه کارکنان باید در حدود  "معیارهای آموزشی برای کیفیت نسبتا

دارد که  درصد برای هزینه های کمک آموزشی اختصاص یابد. در شرایط حاضر تردید بسیار وجود8۵درصد کل هزینه باشد و ۰۵

آیا صرف منابع بیشتر به اتالف منابع شباهت دارد یا به ارائه خدمات واقعی، بدلیل آنکه بخش قابل توجهی از هزینه های 

غیرکارکنان به اقالمی چون اجاره بها ،هزینه آب، برق، سوخت و تعمیرات مدارس اختصاص مییابد منابع اندکی برای برنامه های 

د.الگوی مدیریت برای مشارکت درمدیریت و مالکیت مدارس این امکان را فراهم خواهد آورد که بتواند بهبود کیفیت باقی می مان

راهکارهایی برای اقدامات مدیریتی و تامین منابع مالی و مدرسه محوری مبتنی بر تقاضای مشتریان و بافتی که مدرسه در آن 

بطور کلی شیوه های مبتنی برمشارکت  .رش بطور بهینه تخصیص دهدقرار دارد، پیدا کند و یا منابع موجود را در آموزش وپرو

تواند با مشارکت کارکنان مدارس در اداره مدارس ابتدایی بر مبنای ویژگیهای اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی همان مناطق می

نابع و امکاناتعمده کارکنان مدرسه مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند. مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، م

گردد. در شرایط اقتصاد مقاومتی در آموزش و مشکالت در آموزش و پرورش کشور مسائلی است که موجب اتالف آموزشی می

پرورش باید بدنبال راههای کاهش اتالف آموزشی باشیم بدین لحاظ باید بدنبال تامین منابع باشیم تا پاسخگوی افزایش تقاضای 

منبع محدود است باید بدانیم مدیریت استفاده از منابع باید چگونه ترسیم شود تا بتوانیم آموزش و  آموزشی باشیم و چون

 .پرورش کارا و اثربخش داشته باشیم

گردد: الف(از چه طریق میتوان منابع و امکانات بیشتری برای  برای دستیابی به این مهم دو سوال همواره مطرح می

ز منابع موجود چگونه میتوان استفاده بهینه کرد؟آنچه که در حال حاضر برای توسعه مشارکت آموزش و پرورش فراهم آورد؟ب(ا

ها در آموزش و پرورش نیازمند بسط در آموزش و پرورش بمنظور توسعه نهادی وجود دارد این است که عالوه بر کاهش هزینه

ران و معلمان و والدین مدارس، با برخورداری از ذینفعان آموزشی اعم از مدی .های فردی در ذینفعان آموزشی استقابلیت

توانند به طور موثر سرنوشت خود را رقم بزنند و به یکدیگر کمک نمایند آنچه که در یک اقتصاد های اجتماعی کافی، میفرصت

ای به بسط ه ویژهمقاومتی مهم است این است که ذینفعان آموزشی در مدارس را نباید عناصر منفعلی پنداشت. بنابراین باید توج

های دولت افزایش داد، در توان با سیاستهای فردی را میهای افرادی کرد که در مدارس مشغول هستند. این قابلیتقابلیت

گذارد. در این شرایط برای های دولت اثر میگیری سیاستهای مردمی بر جهتعین حال که استفاده موثر از مشارکت قابلیت

همراه دارد. برای تحقق آن وجود مشوقاتی برای کرد باال بدون وجود ساختار حمایت نهادی مشکالتی را بهایجاد نظامی با عمل

آموزان پاداش )درونی یا آنکه اگر در فرایند آموزش برای محصول بهتر درعملکرد دانشبازیگران مورد نظر تاثیر گذار است. یعنی

شود تا عملکرد بهبود یابد.ایجاد طلوب جریمه در نظرگرفته شود باعث میبیرونی( در نظرگرفته شود و یا برای عملکرد نام

های قابلیت تواندهای مشارکت در تامین منابع عمومی الزم برای تسهیالت اجتماعی با تشکیل نهادها ممکن است و میفرصت

های اجرا و افزایش در کاهش هزینهفردی افراد جامعه را افزایش دهد. در این میان هنجارهایی از قبیل اعتماد و نقش مهمی 

توانند در مبادالت دارد. چنین نهادهایی وابسته به میزان تعهد و همکاری مدنی هستند. در این شرایط ذینفعان آموزشی می

 بخشند و از سوءاستفادههای اساسی دولتی اعتبار مینامهمشکالت جمعی غلبه کنند و بر مسئولین نظارت کنند. آنها به پیمان

توان الگویی که در یک اقتصاد مقاومتی برای مدارس می .شودکند و به افراد مخالف اجازه اظهار نظر داده میجلوگیری می

بعبارتی  .گذاری مدارس دولتی توسط دولت استترسیم کرد مدیریت مدارس خصوصی توسط ذینفعان آموزشی با سرمایه

دولت هدایت سیاستگذاری و تامین سرمایه گذاری را بعهده گیرد و  مشارکت بخش خصوصی به نحوی صورت پذیرد که در آن

در حالیکه بخش خصوصی خدمات آموزشی را به دانش آموزان ارائه میدهد، دولت قراردادی را با بخش خصوصی برای عرضه 

مشارکت  خدمات ویژه با کمیت و کیفیت تعریف شده و قیمت مشخص شده در دوره زمانی خاصی منعقد میکند.هدف اصلی

های آموزش ها با ارائه پول به آنها برای تحصیل کودکان خود با جبران هزینهدولتی افزایش دسترسی خانواده -بخش خصوصی

کند. بدین دهد و مدارس را پاسخگو میاست. عالوه بر این مکانیزم عرضه و تقاضا انتخاب والدین، رقابت مدارس را افزایش می

آموزان نام بیشتر دانشکنند برای ثبتکنند و مدارس را وادار میرا برای کودکان خود انتخاب مینحو والدین بهترین مدرسه 

خود نتایج تحصیلی مدرسه را بهبود بخشند و در عین حال هزینه را کاهش دهند. عالوه براین با انتخاب والدین مدارس، 

دهند به این نحو با ارائه مشوق به مدارس رویکرد پاسخگویی به والدین را نسبت به پاسخگویی حکومت مرکزی ترجیح می
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ای که نتیجه آنکه بدلیل بافت سنی موجود در آموزش و پرورش و حساسیت ویژه یابد.نوآورانه برای آموزش در مدارس توسعه می

ارجی باعث این در این بخش وجود دارد و بارها از سوی رهبر معظم انقالب یادآوری شده است جنگ روانی ناشی از تهدیدات خ

های کالن آموزش و پرورش تحت تاثیر قرار گیرد. بنابراین وارد کردن و درگیر کردن جامعه آموزش خواهد شد که سیاستگذاری

و پرورش در اداره مدارس با مشارکت وزارتخانه آموزش و پرورش و دولت مقاومت جامعه را در مقابل تهدیدات مختلف افزایش 

 .خواهد داد

 ه گيريبحث و نتيج

رشد و توسعه در کشورهای گوناگون در گرو توسعه پایدار آن کشورهاست، بنابراین دستیابی به توسعه پایدار نیازمند 

برنامه ریزی در هر یک از سطوح اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی است. انسان به عنوان یکی از مؤلفه های توسعه 

به آموزش دارد. با توجه به اینکه آموزش نیز از مؤلفه های توسعه پایدار به شمار می رود، پس پایدار در مرکز توجه است و نیاز 

آموزش به طور عام و آموزش و پرورش به طور خاص می تواند نقش مؤثری در توسعه پایدار داشته باشد. در واقع آموزش و 

ذیر توسعه همه جانبه کشور است. آموزش و توسعه رابطه پرورش به عنوان زیربنایی ترین نهاد در جامعه شرط اصلی و تردیدناپ

دوسویه ای با هم دارند، از یک سو آموزش بسترساز توسعه است؛ از سویی دیگر، توسعه الزمه تحول اساسی در نظام آموزشی 

در د. ود قرار دهاست. لذا، ضرورت دارد هر جامعه ای که به توسعه پایدار می اندیشد، آموزش مطلوب را در رأس برنامه های خ

مگر با تحقق خود اتکایی  اما استقالل معنی ندارد،. جامعه ای استقالل آن جامعه از شرایط الزم است راه توسعه ی اقتصادی هر

 و مگر با تحقق اقتصاد مقاومتی. خود جوشی درونی اقتصاد هم میسر نمی شود، خود اتکایی و وخود جوشی درونی اقتصاد و

انگیزه ها در جامعه به سمت  محرک ها و گرایش ها، زمانی می تواند تحقق یابد که یک سلسله نهادها،قتصاد مقاومتی هم ا

یکی از دستگاه هایی که در این زمینه می  مردم برای بهبود بخشیدن به اوضاع مصمم باشند. کند و اقتصاد مقاومتی سوق پیدا

با  پرورش است. آنها را از این موضوع آگاه سازد، آموزش و و رایش دهدمردم را به سوی اقتصاد مقاومتی گ و تواند مؤثر واقع شود

پرورش از پیش دبستانی تا پایان  آموزش و توجه به اینکه ایجاد رفتارهای مطلوب تاحد بسیار زیادی بستگی به عملکرد خانواده و

انجام رفتار های مناسب مبتنی بر این  دوره ی متوسطه دارد، پژوهش های مختلف نشان می دهد آگاهی از نیازهای فرزندان و

مدرسه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. لذا جا دارد  جوانی در نهاد خانواده و نیازها در دوره های رشدی کودکی، نوجوانی و

مقاومتی  محورهای اقتصاد مولد نیروی انسانی بیش از گذشته مبانی و پرورش به عنوان بزرگ ترین دستگاه فرهنگی و آموزش و

مفاهیم  و مقاومت اقتصاد اسالمی بکشد اساسی اقتصاد بر استحکام و با آموزش مفاهیم پایه و را در دستور کار خود قرار دهد و

 های دوران حسب و بر و غیررسمی رسمی های برنامه قالب در مهارت دانش آموزان اقتصادی را با توجه به سطح دانش، نگرش و

و با تشکیل کمیته تخصصی اقتصاد مقاومتی در  ادینه شودنه آموزان دانش در موضوع تا داده، آموزش آنها به مخاطبان رشدی

گروه  با تاکید بر فرهنگ سازی در اقشار مختلف جامعه و بلند مدت این سیاست را دنبال کند و برنامه ریزی های کوتاه مدت و

   باشد. های مختلف جامعه کوشا

های فرهنگی مناسب است، در واقع بدون ایجاد و جاری شدن در جامعه نیازمند تحقق بستر جریان اقتصاد مقاومتی برای

ترین نقش را در اقتصاد دارا هستند کنندهتوان انتظار داشت این رویکرد در اقشار مختلف مردم که تعیینها نمیترویج این بستر

های تحقق این مهم هنگی به اقتصاد مقاومتی به عنوان یک از پایهشک پس از پذیرفتن نگاه فرنهادینه و به مرحله اجرا درآید. بی

گیری و ترویج خطوط فرهنگی کشور مورد توجه ترین محمل شکلدر سطوح مختلف جامعه، آموزش و پرورش در جایگاه اصلی

مقاومتی نقشی  های آموزش و پرورش و نهاد مدرسه در تحقق اهداف اقتصادخواهد بود. در واقع تبیین وظایف و مسئولیت

و خواست ملت در ضرورت پیگیری و تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها راهکار ادامه حیات  محوری در شکل دادن به باور

 اقتصادی کشوردر دنیای پر آشوب کنونی است.
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 ـ خارکوهی غالمرضا تالیف ـ ”سازندگی جهاد و( ره) خمینی امام کتاب“ متعدد صفحات از امام حضرت فرمایشات 

 .امام آثار نشر و تنظیم موسسه چاپ

 (سازندگی جهاد وزارت چاپ) ”تالش سال ده کتاب“ از رهبری معظم مقام فرمایشات. 

 1۰ شماره ـ کشاورزی جهاد پیام مجله . 

 فرهنگی و اقتصادی تخصصی های وبسایت: 
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