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سانی غرب علیه جمهوری اسالمی در چند سال اخیر  وبا شدت يافتن تحريم های يک جانبه  وغیر ان چکیده:

ايران با هدف متوقف کردن بر نامه های صلح آمیز هسته ای ايران ،واژه ی جديد اقتصاد به ادبیات کشور اضافه 

در اقتصاد وبه فراخور حال وروز اقتصاد کشورمان موردبحث قرارگرفته است اين موضوع به نقش آموزش وپرورش 

 ح الگوی مصرف ،پرهیز از تجم  گرايی ومد گرايی ،پرهیز از اسراف وتبیير مقاومتی با رائه تدابیری چون اصال

تعلیم تربیت واقتصاد ،تشويق دانش آموزان  به استفاده از کاالی ايرانی ،نقش خانواده در اقتصاد مقاومتی ،

در آن  مقاومتی وهمچنین برنامه درسی اقتصاد مقاومتی باتوجه تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی وگفتمان سازی

محیط های  علمی ،آموزشی ورسانه ای  وتبدي  آن به گفتمان فراگیر  ورايج ملی است که در محدوده آموزش 

برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در اين مقاله تعاريف مختلفی ارائه شده .وپرورش تاثیر مهمی در تعلیم وتربیت دارد

در اين میان تعريف جامع وکام  از اقتصاد مقاومتی  است که هر کدام از جنبه ای به اين موضوع نگاه کرده اند

نقش ،در اين مقاله ،ضمن تعريف اقتصاد مقاومتی مد نظررهبری . شده استخود رهبر فر زانه انقالب ارائه 

توانمند وآگاه با مسائ  اقتصادی که با توان فکری  وآموزش  در عرصه آموزش وپر ورش در تربیت نیروهای 

سیاست های کلی در ادامه توان وموثر حماسه ای بی نظیر خلق نمايند ،بر رسی گرديده اقتصادی بتوانند پر

 .است شده ونتايج الزم نیز در مقاله قید شدهآموزش وپرورش در اقتصاد مقاومتی  نیز ارائه 

 مقاومتی، دانش آموزانآموزش وپر ورش ،اقتصاد  : واژگان کلیدی
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 مقدمه

مشکالتی مواجه شده است  ولی هر باربا قدرت تعق   بر همه مشکالت فايق آمده وحرکتی روبه بشر همواره در طول زندگی خود با 

جلو داشته است. با توجه به تاريخ می توان گفت که همه ی دانش ها نسبت به گیشته وابتدای پیدايش خود دچار تحول شده اند  

اگر کارکرد اقتصاد را ايجاد  یز از اين قاعده مستثنی نیست.. وهمگی به سمت تکام   وبهتر شدن حرکت کرده اند  دانش اقتصاد ن

رفاه بدانیم می توان شکار ،گرد آوری خوراک،ساختن سر پناه توسط انسان های اولیه که نیاز های اساسی  اولیه بودند را سرچشمه 

 (1931)نريمانی ،عسگری ،شک  گیری اقتصاد بدانیم.

ايرکشور هاست. روند تحوالت خاورمیانه ومسائ  داخلی موجود در جمهوری اسالمی ايران اقتصاد کشور ما از هر لحاظ متفاوت با س

کشور ما به واسطه تحريم های صورت گرفته توسط غرب نیاز به سیستم اقتصادی دارد. که  تمام معا دالت را به هم زده است.

معظم رهبری برای اقتصاد اين روز های  کشور  ه مقامهمواره تامین کننده نیاز های جامعه باشد  اقتصاد مقاومتی راهکاری است ک

 .در نظر گرفته اند

ن تاکید فر مودند باتوجه به تاکیدات ايشان ما آمقام معظم رهبری)مد ظله العالی( ضرورت ايجاد اقتصادمقاومتی راخاطر نشان وبر 

را بر سر دست بگیريم  تا ملت ها  يین دهیم ،الگوبايد بتوانیم قدرت نظام اسالمی رادر ح   مشکالت اقتصادی  به همه ی دنیا نشا

 (1931 همانبتوانند ببینند که يک ملت  در سايه اسالم  وبا تعالیم اسالم چگونه  می تواند پیشرفت کند)

 بیان مسئله وضرورت تحقیق:    

جامعه جوان  .کی  می دهدشت آموز طالب علم ودانش ه بیشتراين قشررانیرویک ای جوان ودرحال رشداست جامعه ايران جامعه

وتی دارد .تنوع طلبی وانحصار طلبی در بین بهترين ها در نس  جوان ونوجوان سبب شده تا در بین دانش آموزان فادغدغه های مت

عدم تربیت صحیح فر زندان در راستای آموزش صرفه جويی  وتوانايی پس انداز ،مد گرايی ويا مصرف  .ووالدين همیشه تعارض باشد

شديد برخی از خانواده ها باعث شده که تفاوت در بین دانش آموزان در مدارس زياد باشد حضور در کالس های غیر درسی  گرايی

 وتفاوت در پول تو جببی  طیف متفاوتی از ويژگی ها را به وجود آورده است که در مدرسه چالش بر انگیز است.

کار بردی ومفید الزم است تا بتواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در اين سئوال مطر ح می شود که تا چه اندازه بر نامه های 

 آموزش وپرورش موثر باشد؟

وجود يک برنامه هدفمند اقتصادی برای باال بردن بهره وری دردانش آموزان  وخانواده ها عالوه بر شرايط اقتصادی نیاز به از طرفی، 

 آموزش مناسب دارد.
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اقتصاد مقاومتی دربین دانش توسعه ی تواند در  است که آموزش وپرورش تا چه حدی می نکتهدر پی يافتن اين اين پژوهش 

در عین حال، آموزان وخانواده ها موفق باشد  وچگونه می توان با  آموزش به دانش آموزان  اقتصاد مقاومتی را در آنان نهادينه کرد. 

 .نمايیم بتر غی مناسب اقتصادی های بر نامه مطابقآنان را به مصرف صحیح 

 اهداف پژوهش

  هدف کلی

 ورش ونقش آن در اقتصاد مقاومتیپر آموزش و

 اهداف جزیی

 آموزش وپرورش در راستای تحقق اقتصاد مقا ومتی تاثیر گیاری   _1

 اومتی مق قتصادی دانش آموزان در راستای نهادينه کردن اخانواده ها ديدگاه ورش در راستای تقويتنقش آموزش وپر   ايفای  _٢

 محصوالت داخلی استفاده از آموزش وپر ورش در راستای ترغیب دانش آموزان به  ايفای نقش  _9

 

 ادبیات تحقیق

 اقتصاد مقاومتی

تلقی از واژه اقتصاد در حوزه آن واژه اقتصاد وآموزش وپرورش ترکیب شده است.اقتصاد به تبع  گروهاقتصاد وآموزش وپرورش از دو

 ش وپر ورش در حیطه علوم تربیتی قرار دارد.اقتصاد واز منظر آموز

تعلیم وتربیت با کیفیت وبا  ،برد علم اقتصاد در آموزش وپر ورش باعث می شود که ضمن به کار گیری يافته های علم اقتصاد رکا

یيه ومحیط یرد، تربیت گیرندگان درآموزش وپرورش با تاثیر از محیط آموزشی بهداشت،تغگقیمت ارزان دراختیار همگان قرار 

زيست وعوام  ديگر سر مايه انسانی ومنابع سرمايه ای تبدي  شده تا بتوانند  در راه توسعه کشور  وسعادت عمومی گام بر دارند 

نهايت سعی وتالش خود  ،وتعلیم ديدگان در آموزش وپر ورش ياد می گیرند که منابع موجود در طبیعت محدودندوبايد

. وبا استفاده درست وصرفه جويی  در توسعه اقتصاد ی گام های بلندی بر دارند )در يابند گرفته رادرنگهداری اين منابع به کار

،1931) 
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همین ديدار مقام  رمطر ح گرديد ود19٣3واژه اقتصاد مقاومتی اولین بار در ديدار کار آفرينان با مقام معظم رهبری در شهريور سال 

رينی نیز دو فز های  اساسی کشور  به کار آیای از کار آفرينی معرفی وبرای نمعظم رهبری اقتصاد  مقاومتی را  معنا ومفهوم

 مادگی کشور برای جهش(( را معرفی نمودند.آ ))فشار اقتصادی دشمنان((و))یدل

د مقاومتی مودند :اقتصارد،ايشان در  ديدار بادانشجويان فرهبر فر زانه انقالب ارائه داده ان را از اقصاد مقاومتی یتعريف جامع وکامل

يعنی آن اقتصادی که در شرايط فشار،در شرايط تحريم،در شرايط دشمنی ها وخصومت های شديد می تواند تعیین کننده رشد 

 (1931)بیانات رهبری ،وشکو فايی کشور باشد .

جستجو می کنند قرآن کريم شیوه وروش مسلمانان را که را ه عزت ،اقتدار وسر بلندی خود را در ارتباط عمیق تر با کافران 

 193خداوند متعال در سوره نساء آيه ی  ناصحیح دانسته وتمامی عزت واقتدار مسلمین را در گرو پیوند با خدا می داند.

کفار طلب می کنند مورد سر زنش قرار داده وراه دستیابی به عزت را  نه در دوستی ازفرمودند:بدين نحو قرآن کسانی را که عزت را 

در انديشه اقتصاد اسالمی يکی از مهم  ان  بلکه در ارتباط با عزيز مطلق که هما نا خداوند قادر متعال است می داند.با کفار  وبیگانگ

مین بودن نیاز های اساسی آن معرفی شده است.بر اساس آموزه های اسالمی أت واستغاء، ترين عوام  تحقق عزت برای مسلمین

 ،ان شوند و دولت اسالمی نیز در جهت تامین نیاز های اساسی آنان اقدام نمايند)معلمیافراد بايد تالش کنند که بی نیاز از ديگر

1931  ) 

اقتصاد مقاومتی مجموعه ای از استراتژی هايی است که در شرايط تحريم تجويز می شود.در اين استراتژی تمامی  عوام  اقتصادی 

ها آسیب پیيری اقتصاد در شرايط تنار می شوند  که اجرای آن ها نه د کننده ها وخانوار ها  وظايفی را عهده دیاعم از دولت،تول

مردمی کردن »ط میکور نیز می شود ،راهبرد های تحريم را به ثمر می رساند ،بلکه باعث شکو فايی ورشد اقتصادی در شراي

وحدت »،  «اساس بر نامه رب حرکت »،«منابع وامکانات»،«استفاده ی حد اکثری از زمان »،«کاهش وابستگی به نفت»،«اقتصاد

راهبرد مشترک آحاد ملت «مديريت مصرف»و  «راهبرد خاص دولت»،«مديريت منابع ارزی»و«حمايت از تولید ملی »،«وهمبستگی

 )همان(ودولت است.

 ورشآموزش وپر

جامعه به منظور آماده  عبارت است از سر مايه گیاری انسانی ومادی وسازماندهی وبر نامه ريزی نس  بالغ وفعال ؛آموزش وپر ورش 

 ساختن نس  کودک ونو جوان برای اداره فر دای جامعه .

در معنای وسیع آن آموزش وپر ورش ،انتقال سنت ها  وآداب ورفتار  ومهارت وفر هنگ يک جامعه به افراد  واعضای جوان تر 

 (19٣١ ،حداد عادلواست.)حاضری 
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وظايفی هم چون ،پر ورش انسان سالم،خود آگاه،خداجو وانسان مسئول آموزش وپروش به عنوان يک نهاد رسمی اجتماعی    

 (رد)همانان مولد را بر عهده دپر ورش انسا ووحساس نسبت  به وقايع وتحوالت اجتماعی ،آگاه به معارف مورد نیاز بشر

 ورش اقتصاد آموزش وپر

وبه تحقق رسی می کندبع را در آموزش وپر ورش بریح منااقتصاد آموزش وپر ورش شاخه ای از علم اقتصاد است که کار برد صح

 (19٣٣ ،وآهنچیان رين وجه ياری می رساند .)متوسلیت هدف های نظام آموزش وپرورش به اقتصادی

عبارتی وبه  يکی از عمده ترين نهاد های  فرهنگی رسمی کشور است.که در فرهنگ سازی کودکان ونوجوانان ،ورشآموزش وپر

لی کور مستقیم ودر فرهنگ سازی خانواده به طورغیر مستقیم نقش ايفا می کند .مرورسیاست های شور به طک نس  آينده

ن فرهنگی است وبدون تحول فرهنگی  وبا نگاه صرفا اقتصادی نبايد نسبت به آکه رو ح حاکم  بردهداقتصادی مقا ومتی نشان می 

 تحقق اهداف  سیاست های  میکور امید داشت.

ی، سبک زندگی  والگوی  مصرف اسالمی،روحیه مشارکت  وکار جمعی،خالقیت ونو آوری  از جمله مواردی تاکید بر گفتمان ساز

سیاست های اقتصاد ٢1)بند  هستند که پر ورش ونهادينه  سازی آنها در محدوده ی  وظايف آموزش وپر ورش قرار می گیرد.

 مقاومتی(

ای از سوی رهبران سیاسی جمهوری اسالمی ايران به  ر توجه ويژ هبا اين که به دلی  شرايط خاص اقتصادی در سال های اخی

گويای اين مهم است که حرکت به سمت فرهنگ  مساله اقتصاد مقاومتی شده،ولی تعمیق در مولفه های پروژه اقتصاد مقاومتی

اهمیت هنگامی آشکارتر  اين د های مطلوبی است.نده پیامراقتصاد مقاومتی درهمه حال برای جامعه حايز اهمیت است ودر بردا

کید دارند همان طور که مقام معظم رهبری تأ را نوعی اقتصاد مردمی وجامعه محور در نظر بگیريم.ی میشود که اقتصاد مقاومت

ارکت مردمی در اقتصاد قانون اساسی مبنی بر افزايش مش 44مردم نقش محوری در اقتصاد دارند  وبه همین دلی  پیاده سازی اص 

مقاوم بودن شیرازه های اقتصادملی در برابر  ن مهمترين عناصر پروژه اقتصاد مقاومتی عبارتند از:در ادبیات ايشا کنند.می را توصیه 

مديريت صحیح منابع  استفاده از همه ی ظرفیت های دولتی وغیر دولتی ،حمايت از تولید ملی، فشار ها  وبحران های بین المللی،

استفاده حد اکثری از زمان ومنابع برای اجرای طر ح های مختلف در کشور ودر  يريت الگوی مصرف،مد زی ،مديريت منابع انرژی،ار

اين نوع از اقتصاد دانش بنیان است وبنابر اين به مطالعه  نهايت ايشان به موضوع مهمی در اقتصاد مقاومتی اشاره دارندکه در اص ،

به بعد مردمی اقتصاد مقاومتی ،اهمیت مشارکت مردم رادر توفیق آن  همچنین نظروتحقیق در اين مورد اهمیت زيادی داده شود.

يکی اين که فرهنگ  دادند، خاطر نشان می کند.دراين راستا بايد اذعان داشت که مردم به دودلی  به پروژه اقتصاد مقاومتی اهمیت

تی برای رسیدن به اهداف خود د مقاوممصرف مردم نقش مهمی در تعیین سر نوشت پروژه اقتصادی مردم دارد ودوم اين که اقتصا

خالق ،هوشمند واجتماعی است که ضمن بر خوردار از خالقیت وتوان تدبرالزم برای گیشتن از بحران های نیازمند کنش گرانی 
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افی برای همبستگی با سايراعضای جامعه برخوردارباشند)سايت الگوها کاهداف اجتماعی داشته باشند واز انگیزه  اقتصادی،

193٢،www.olgooha.com ) 

که برپرورش نیروی انسانی تاکید دارد.پرورش نیروی انسانی توانمندکه در تمامی است توسعه اقتصاد همواره موضوعی انسان محور

به طور کلی آموزش ها ابتدا در خانواده سپس در  .آموزش مناسبی داشته باشد ،جامعه شناسیروان شناسی و  تخصصی، ابعاد فنی،

گیرد ودر اين باره تمامی نهاد های دست اندر کار تربیت وآموزش نیروی انسانی می توانند با  نشگاه  وجامعه صورت میمدرسه ،دا

 (1939بر نامه ريزی مناسب در رشد وتوسعه اقتصادی در افراد سهم مهمی داشته باشند )معصومه،

 فرینیآورش در کار نقش آموزش وپر

سر انجام ،غال ،با ال رفتن تولید نا خالصی ملی وسرانه ملی  وپس انداز وسرمايه گیاری بیشتر دانستن فن يا حرفه ،باعث ايجاداشت

لوگیری از ازدياد نا هنجاری ها وتشکی  خانواده جه منشاء استقالل سیاسی است باعث رونق گفتن ارزش ها وکاستقالل اقتصادی 

 (1939)مرد افکن ، وجامعه سالم خواهد بود .

لت اهمیت خاص، دانشگاه های کشور اقدام به تشکی  نهاد کار آفرينی نموده اند .اما اينکه آموزش وپرورش سال ها کار آفرينی به ع

آموزش عالی از نظر زمانی در از ورشوپروآن را اجرا کرده ،نشان ازجلوتر بودن آموزش  قب  از آموزش عالی به اين نکته پی برده 

که همانا تربیت نیروی متخصص جهت ورود مستقیم به بازار کار است  وتمام ،ر دانش اجرای اين مقوله داردبر اساس اهداف کا

امکانات وابزار جهت رسیدن به اين هدف ،که خود نیز وسیله ای برای رسیدن به اهداف با التر است ،فراهم می شود  وثمره ی باغ 

بی به شغ  بايد شخص با ترکیب تخصص خود  وبا شناخت وآگاهی فارغ التحصیال ن است  وبرای دستیا کار دانش همانا اشتغال

دانش جامه ی وبازار کار آن رشته ودانستن فنون کار آفرينی ،اقدام به ايجاد شغ  مورد نظر خود نمايد  تا به آرمان های متعالی کار

 (همانعم  بپوشاند.)

 دیریت مصرفم

مسئله  های از استراتژی يکی به عنوان ريت مصرف،ينه ی مدیدر زم ن نظاممقام معظم رهبری)مدظله العالی(در ديدار با کارگزارا

مسئله ی تعادل درمصرف ومديريت ،پرهیز از اسراف وتبیير،از ارکان اقتصاد مقاومتی است ،يعنی مصرف متعادل کهريت مصرف،يمد

باشند. وهمت را بر اين  توجه داشتهمصرف اين است که ما از تولید داخلی استفاده کنیم ،اين را همه ی دستگاه های دولتی 

 .بگمارند
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 مصرف متعادل وپرهیز از اسراف وتبذیر -الف

ريخت وپاش، که هردو به لحاظ اسالمی رفتاری ناپسند ومضموم هستند. جامعه ای که اين  اسراف به معنای تجاوز بیش از حد،

 ونمی تواند رشد اقتصادی خود را  به حد مطلوب برساند،شود  دچار اختالل در انباشت سرمايه می رفتار مصرفی را داشته باشند،

 می وارداتی خارجی گرايی  واستفاده ازکاالهای لوکس گرايی، در جامعه ايرانی به تجم  اًکه عمدت مصرف نامتعادل درسطح خانوار،

ابسته به نفت خواهد فرايند انباشت سر مايه های خرد را دچار اختالل می سازدودر نهايت رشد کشور را متوقف و و شود،

 (19٣3)روزنامه کیهان،کرد.

 نگاه جهاد گونه داشتن به موضوع  مصرف متعادل -ب

مانی که از قید جهاددر موضوع مصرف استفاده می نمايند،به شرايط ايستادگی در برابرتهاجم دشمن  ورد ز مقام معظم رهبری

به ويژه در طول يک  دارد.اين تعبیرباتوجه به تهاجم مصرفی غرب،تعادل وجود مکه بر سر راه مصرف اشاره دارند شدن از موانعی 

 ،13٢١زمانی که کشور های صنعتی وپیشرفته درتالش برای بحران کاهش تقا ضای دهه ی  درست به نظر می رسد، قرن اخیر،

 (همانبه ويژه در کشور های توسعه نیافته را در پیش گرفتند.) مردم، است افزايش تقاضای مصرفی،یس

 استفاده از تولیدات داخلی -ج

جايگزينی واردات بود که هر چند در رشد  استی که  بعد از جنگ تحمیلی  به عنوان استراتژی صنعتی غالب در ايران دنبال شد،یس

 .ی خارجی نداشتهانتیجه ای جز وابستگی به کا ال اما عمالً ی تاثیر نبود،بطه ی ورود کا ال های سر مايه ای اقتصادی به واس

شرکت های جديد چند ملیتی که طیف گستر ده ای از کا ال های خود را از پودر لباس شويی گرفته تا اتومبی   به نام محصوالت 

باعث شدند صنايع کشور، که  دت مصرف زده نمودند،شعالوه بر اين که مر دم را به  ،وبه فروش می رساندند وطنی تولید می کردند

ای شرکت های چند ملیتی وکشور مادر  ای وسرمايه به شدت به کاالهای واسطه ی مصرفی بودند،تولید کننده کا ال ها عمدتاً

 (1931)آمريکا (وابسته شوند .)موسسه ی تحقیقاتی تدبیر اقتصاد ،

 دوری از مد گرایی -د

گرايی ر اين مدومدببنا گرايی را می توان حالتی از مصرف گرايی در نظر گرفت که وابستگی بیشتری به محصوالت وارداتی دارد.مد

کند.مدگرايی فرايندی است که  دات را تشديد میوابستگی به واربلکه فرايند ،ی مصرف گرايی را برای جامعه داردتنها تبعات منف نه

اه خود مردم بايد ر مايند،ان طور که مقام معظم رهبری می فرلیا هم با اقبال مردم تشديد  وبا ادبار آنها به شدت تضعیف می شود.

 (www.borhan.irمهار نمايند.)قائمی نیا،سايت اينتر نتیخارجی را ببندند واين فرايندرا کاالهای مصرف
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 نقش خانواده در اقتصاد مقاومتی -و

چگونگی  ،میزاندر نتیجه  کند. خانواده به عنوان واحد کوچکی از اجتماع در توسعه ورشد اقتصادی جامعه نقش اساسی ايفا می

لفه های مصرف که عبارتند از سطح مصرف مو دارد. ه های اقتصادی کشور تاثیر بسزايیعملکرد وچرخانداز او در شیوه مصرف وپس،

رف در بستر خانواده شک  می گیرد زيرا خانواده اولین  پايگاه تربیت وپر ورش منابع ص،ترکیب کا ال های مصرفی  وچگونگی م

ها ی ايرانی با اسراف وتبیير همراه است ،اصال ح الگوی خانوار به دلی  فاصله انسانی است از آن جا که فرهنگ مصرف در خانواده 

گريز نا ضرورتی  آن با الزام های الگوی مصرف مورد نظر جامعه اسالمی همگونینا و آن با الگوی مصرف مطلوب اقتصاد مقاومتی

 (1939ر است.)اصغری،يپی

 در تربیت جامعه مقتصد  والدین ثیرتا -ه

وظیفه اقتصاد در درجه اول پاسخ دهی به نیاز های اولیه انسان است اما تاثیر گیاری اين محور بر نیاز های  ازلو،مساس نظر ابر

دهی به نیاز های نا محدود بشر بر اساس امکانات  ومنابع  اگر اقتصاد را علم پاسخ ارکرد های ديگر خانواده روشن است.کباالتر  وبر 

به کار گیری علم اقتصادبرای اولويت بندی نیازهاواستفاده بهینه از منابع  خانواده را می توان، محدود بدانیم  مديريت اقتصادی

 ،بر پیامدهای مثبت ومنفی اقتصادی محدوداقتصادی وپاسخگويی به نیاز های فراوان در خانواده دانست .نحوه هزينه کردن عالوه

 زندان وتبدي  پول به کاالی فرهنگی برای ارتقای سطح دانش،رف ربیتی پیامد های تربیتی نیز به همراه دارد.برای زمینه سازی ت

آمد  وهزينه کردن در آمد خانواده بر شک  گیری رفتار اقتصادی فرزندان وآموزش غیر نحوه کسب در ومهارت آنان تاثیر بینش

ست هزينه کردن وروش پس انداز می در مدارس با دادن آموزش های صحیح در مستقیم مهارت آموزی اقتصادی به آنان تاثیر دارد.

توان تا حدودی دانش آموزان رابه اقتصاد مقاومتی تشويق نمود .چراکه در اين میان اگر آموزش عاقالنه ومورد قبول دانش آموز 

قانونا باشد تا حدودی در مصرف خانواده ها تاثیر دارددر برخی از خانواده ها که نحوه تامین منابع اقتصادی برايش اهمیت داردو

لیا مديريت  ،نمايد اخالق وارزش ها را در اين راه مهم می پنداردمی تواند با اولويت بندی نیاز های اساسی فر زندان اقدام به هزينه

زش وفراگیری انواده نیازمند آمومناسب تر خای است تربیتی وبرای عملکرد ردآن ،پديدهکازتولید منابع تا هزينه  اقتصادی خانواده

 (193١يزدی،ی فاست.)شري

 ها از طریق مدارس ه راهکار های پیشنهادی برای دوام اقتصاد خانواد

 برای آينده اقتصاد خانواده جامع  بر نامه ريزیارائه  -1

تصاد خانواده ،خانواده اقندگی در تمامی خانواده هامطر ح است .در بطن يک مدل سیستمی زنامه ريزی برای آينده بی شک بر

 واقتصاد آن را نمی توان از هم مجزا کرد.

 یانجام مشاوره های اقتصادهدايت و راهنمايی خانواده ها برای  -٢
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 شوند امروزه می        انواده ها درمديريت اقتصادی خود ازتوان الزم برخوردار نیستندويا اين که با مشکالتی مواجهخبرخی از 

ری با موضوع اقتصاد خانواده وجود دارد که با مراجعه به آن وکسب مشاوره صحیح میتوان گام های موثری در منابع ومراجع بسیا

 اقتصاد مقاومتی بر داشت.

 افزايش سطح دانش اقتصادی خانواده  -9 

دانش ی الزم به کتاب ها ونشريات است .ارائه آموزش هامطالعه  ،ابتدايی ترين مرجع برای افزايش سطح دانش وآگاهی  وبه روز

 وارتقای سطح عمومی دانش اقتصادی می تواند زمینه خوبی برای تصمیم گیری های اقتصادی خانواده ها باشد. آموزان

 اعضای خانواده دانش آموزان وتقويت آن در بین روحیه همکاری بینتقويت  -4

در بین فر زندان ادی سبب تقويت وسالمت اقتصاد اعضای خانواده واولويت بندی نیاز های اقتصدانش آموزان وتعام  مناسب بین 

 (www.alishahhosseini.irخانواده می شود )شاه حسینی ،بر گرفته ازو

بنابر اين می توان اصال ح الگوی مصرف  مبتنی بر الگوی مصرف اسالمی را راهبرد بلند مدت دستیابی به پیشرفت وعدالت دانست 

 الگوی مصرف فعلی به سوی مصرف اسالمی حرکت کند واصال ح شود..مديريت مصرفی زمانی تحقق می يابد که 

فقدان مکانیسمی ،وتاه مدت می توان دو مورد جهت مديريت مصرف ارائه نمود ،يکی از عل  اصلی مصرف نا متعادل خانوار کاما در 

رف،ايجاد مکانیسم جیب سر مايه در زمینه مديريت مص دتبرای جیب سر مايه های خرد آن هاست .بنابر اين اولین راهبرد کوتاه م

 خرد توسط بازار)به ويژه بازارهای مالی(است. ها

عصر کنونی اگر قاب  مهار  درمدراهبرد  ديگر را می توان در جهت دهی به مد گرايی  در بین جوانان دانست ،زيرا مسئله پیروی از 

وارد بازار مد  فزايش تنوع وکیفیت محصول و...د سازی، ااگر تولید کنندگان داخلی بتوانند برن.بی شک قاب  هدايت است  ،دنباش

بلکه وابستگی کنونی به واردات کا ال های مصرفی کاهش  شوند ،نه تنهابااستقبال خانوار ها ،به رشد در آمد ملی کمک می کنند،

 (19٣3خواهد يافت.)معزی، 

 زمینه های  تحقق مشارکت آموزش وپر ورش در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی

طراحی   ،هضتصاد مقا ومتی  وتناسب بیشتر آن با آموزش وپر ورش عرقبا توجه به اصال ح الگوی مصرف در مجموعه سیاست های ا

 واجرای سیاست های زير می تواند محلی برای تحقق مشارکت موثر آموزش وپر ورش باشد.

 اهداف مجموعه سیاست های کلی ا صالح الگوی مصرف عبارتنداز: 

 کاهش مستمر )شاخص شدت انر ژی(-٢رهنگ مصرف فردی، اجتماعی وسازمانیاصال ح ف -1
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 سیاست های کلی  اصال ح الگوی مصرف:

انتقال ومصرف انرژی در ايجاد  اولويت دادن به افزايش بهره وری در تولید، -9مديريت مصرف-٢ار تقای سطح بهره وری  -1

 ظرفیت های جديد تولید انرژی

 قلمرو فرهنگی

 با مقابله، گرايی تجم  با مقابله، وتبیير اسراف با مقابله، فرهنگ مصرف گرايی با مقابله، وقناعت جويی صرفه فرهنگ ويجتر        -

انضباط   مسئولیت پیيری، ی کار آمدی،ها شاخص بر تاکید با وری بهره هنگ فر وترويج توسعه، خارجی کاالی مصرف

 ورضايت مندی

 قلمرو فعالیت های آموزشی

 با مقابله، درکلیه پايه های آموزش عمومی ی بهینه سازیها وروش اصول آموزش، مطلوب مصرف الگوی مگانیه آموزش -

 آموزشی های ظرفیت از استفاده با  خارجی الی کا مصرف

 ه پژوهشزحو

 (1939انر ژی)انصاری، ه ومصرفضانجام مطالعات جامع ويکپارچه،نظامند کشور به منظور بهینه سازی وعر             

اصال ح فرهنگ مصرف فردی واجتماعی وسازمانی ازجمله مسئولیت های آموزش وپر ورش درتحقق اقتصاد مقاومتی است  واز 

مبتنی بر اراده سر مايه  وحضورمردم است   ويژگی های مهم اقتصاد مقاومتی  مردم بنیاد بودن آن است . يعنی اين نوع از اقتصاد،

 بودجه ريزی مصاديقی های شیوهوبهبود رتقای بهره وری در کتاب های درسید بهره وری واافزايش مشارکت معلمان  در بهبو،

 (هماناقتصادمقاومتی است.)در وپرورش دکالنآموزشراهبراز

 تربیت اقتصادی در اسناد موجود تعلیم وتربیت 

سازی را می توان مورد توجه  فرهنگتوجه به تربیت اقتصادی رادر حوزه های مختلف طراحی واجرا،ارزيابی بر نامه های تربیتی و

 قرار دادوهم چنین با وجود عرصه علمی  به نوعی بستر سازی فعالیت ها در ساير زمینه ها نیز مورد ارزيابی قرار می گیرند.

وجود استاندارد های تربیت  اقتصادی ومالی در غرب نشان می دهد،چنان چه هدف گیری مشخص در زمینه فرهنگ سازی  

ر حالی که مطالعه اسناد تربیتی کشور از جمله د.مشخص  برای آن تدوين ودنبال نمودد نظر است.بايد چار چوب وبرنامه اقتصادی م

سند تحول بنیادين نشان می دهد صرفا به اهداف کلی،غیر منسجم را اين ساحت تربیتی  وفرهنگ سازی ارائه می دهد که 

 :ازعبارتند
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برای بهبود پیوسته آن از طريق مشارکت  تالشو وجامعه خود اقتصادی موقعیت درک با اقتصادی وزندگی معاش امرار تدبیر-

 سازنده در فعالیت های اقتصادی متناسب بر اساس نظام معیار اسالمی

 الگوی ملی تولید،توزيع ومصرف منايع. ورعايت وجامعه خود اقتصادی مسائ  وفهم درک-

ناسب با توانايی  وعاليق خود مت شغلی آگاهانه وانتخاب ای حرفه وم،هويتمدا وتعالی تکوين جهت الزم های شايستگی کسب-

تالش فردی  وجمعی برای تحقق غنا،کفاف وعمران ،رشد واستقالل  -ی  جامعه سالم وپیشرفت مداوم آن.ونیاز های جامعه وتشک

الش در مقابله با آنها در سطح ملی اقتصادی،تامین رفاه عمومی وبسط عدالت اقتصادی  وشنا سايی عوام  فقر ،فساد،تبعیض وت

 11١وجهانی در جهت تشکی  جامعه سالم وپیشرفت مداوم آن بر اساس نظام معیار اسالمی)مبانی نظری سند تحول بنیادين،صفحه

) 

 سیاست های اقتصاد مقاومتی برای نظام تعلیم وتربیت کشور

وسر مايه های انسانی  وعلمی کشور به منظور توسعه کار آفرينی  سیاست اول:تامین شرايط وفعال سازی کلیه امکانات ومنابع مالی 

وبه حد اکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه  در فعالیت های اقتصادی  باتسهی  وتشويق وهمکاری های جمعی وتاکید بر ار تقاء در 

 آمدونقش طبقات کم در آمد ومتوسط

ابتدا دانش آموران  منابع و عوام   تولید  است الزم کشور وعلمی انسانی یها مايه وسر مالی ومنابع امکانات کلیه سازی فعال برای-

رابشناسند.در اغلب بر نامه های تعلیم وتربیت اقتصادی دنیا  اين عوام  به تفکیک مورد بحث قرار می گیرد وبر نقش متربی در هر 

 يک از آنها جهت افزايس مولد تاکید می گردد.

هاده های تولید اعم از زمین ،نیروی کار  وسر مايه به زبان ساده معرفی می گردد.دانش آموز جايگاه خود برای مثال ازدوره ابتدايی ن

 .ياد بگیرددر مدرسه را با اين تعبیر  که در حال سر مايه گیاری  بر سر مايه انسانی خود 

ز برخی ا.نمايد راتشويق ومشارکت ی،همکاریگروه کار ،بايد شود می دهيد تدارک رسمی وغیر رسمی نامه بر در که اقداماتی کلیه-

 تا اردوها ومسابقات ور زشی مدارس و....... می گیردبازی هايی که در کودکستان ها  انجام 

همچنین توجه به ساختار های ذهنی والگوريتمهای تصمیم گیری وح  مسئله ای که بارياضیات تعاملی امروزه در دبیرستان های 

مضمون آيات ورواياتی که داللت بر وابستگی وهمبستگی اجتماعی آحاد  توجه جدی قرار گرفته است .کشور های پیشرفته مورد 

مردم در اجتماع دارد بايستی جهت تبیین مفهوم گره خوردن منافع با يکديگر مورد تاکید قرار گیرد .دانش آموز بايد بداند که در 

منافع است که درآمدايجاد می شود .از اين تغییر تعامالت انسانی از اجتماع همه به هم نیاز مندند  واز قب  همین وابستگی 

 نزاع،جنگ وبر خوردبه همکاری،ايثار  وفدا کاری مهم است.
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پیشتازی اقتصاد دانش بنیان،پیاده سازی  واجرای نقشه جامع علمی کشور وساماندهی  نظام ملی نو آوری به منظور سیاست دوم :

افزايش سهم تولید  وصادرات محصوالت  وخدمات  دانش بنیان ودستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش ارتقا ء جايگاه جهانی کشور و

 بنیان در منطقه

ه امروزه اقنصاد های پیشرفته مسیر ک اين تا داده رخ تحوالتی چه دنیا در که واين  بنیان دانش اقتصاد چیستی از الزم تصوير-

 يگاه اقتصاد دانش بنیان د رابران بايستی به دانش آموزان منتق  شود.دانش بنیان شدن رادر پیش گرفته اند  وجا

 اقتصاد يک الزامات وشغلی تحصیلی زمینه هر در که وبفهمند  شوند آماده بنیان دانش داقتصا در آفرينی نقش برای بايد متربیان-

با زدانشی  وعلم ی در دنیای امرو  ش بنیان چیست .برای مثال در يادگیری دروس  بدانند که پیشرفت های هر حوزه یدان

انسانی از جمله لزوم نگاه اقتصادی  وتجاری  وممحدوديت های اقتصادی مقید می شود .به عبارت ديگر  يادگیری الزامات حوزه عل

ی سازی دانش های پايه  وفنی از ضروريات  شک  گیری اقتصاد  دانش بنیان است.نتايج وتبعات علوم انسانی برخی پیشرفت ها

 دانشی نیز در اين زمینه مورد تاکید قرار  می گیرد.

 گردد معرفی راستا اين در آنان به وخدماتت محصوال  از وفهرستی شده منتق  آموران دانش به بايد بنیان دانش اقتصاد جايگاه-

ر اقتصاد دکه امروزه مزيت ها ران  در مقايسه با کشور های  ديگر در تولید وصادرات را مشاهده نمايد اين اي جايگاه يک هر ر ود

دانش بنیان نه بر مبنای مزيت های نسبی بلکه اسا سابرمبنای خلق مزيت ها شک  می گیرد )مانند مزيت تولید نرم افزار برای هند 

 (را بفهمد.در اين زمینه می توان از ايده کتاب هايی  مانند اقیانوس های آبی استفاده کرد

امطابق نیاز فر دای کشور وجهان بوده  وبه دنبال م کودکان رشد که باشد سمتی به بايد ما ورش وپر آموزش در بنیادين تحول-

ی کشور تربیت کند.کودکان را دنیای آينده  وبهترين های آينده موزشی بايد فرزندانمان را برای  آصنا يع دانش بنیان باشند .نظام 

ها  بتوانند کار گران مبتنی بر دانش باشند.نظام آموزشی بايد مبتنی براين  بايد برای صنايعی تربیت کند که هنوز خلق نشده ،تا آن

احماسی  ومطابق با اقتصاد مقا ومتی برای دنیای آينده بار بیاورد واين مساله بايد حتما در آموزان ر نوع نگاه باشدوبکوشدکه دانش

 طر ح های تحول ديده شده باشد. 

ه محصول وتجاری  سازی ايده ها  ومحصوالت بايد به آموزش ب   ايده ،تبدي  آوری نو از اقتصادی  های آموزش از ای مجموعه-

علوم ملحق گردد.اقتصاد دانش بنیان نیاز دارد  که مباحث اقتصادی،مالی،تجاری،حقوقی،مقوله ی دانش بنیان از طريق دروس علوم 

های دانشی روی داده  وعدم تعصب  بر اليه های سنتی ری که در اغلب  حوزه یبه دانش آموزان منتق  گردد.هم چنین تحوالت اخ

 (1934)طغیانی،علوم از جمله مواردی است که بايد مد نظر باشد.

تا دانش آموزان برای تحصیالت  است قرار اگر.گردد تبیین بايد کشور علمی  جامع نقشه سازی پیاده در وپرورش آموزش نقش-

ا نقشه جامع علمی کشور چیست  وآموزش وپرورش در بر نامه درسی رسمی وغیر ،نسبت اين دوره ب شوندعالی دانشگاهی مهیا 
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جامع  رسمی خود چه مسئولیتی  برعهده دارد.در اين زمینه بايد هم در زمینه استعداد شناسی وهم در محور های مختلف نقشه

 شمرد.ورش برنامه درسی برای آموزش وپرعلمی وظايفی را از طريق بر

در کار آفرينی وجهش های بزرگ در مسیر پیشرفت بايستی به دانش  آن اهمیت بدلی   وریآ برنو رهبری معظم مقام تاکید-

 بايد از   فرينیآآوری وريسک پیيری به عنوان دو رکن اصلی کارردد.مفهوم نوگهای اقتصادی منتق  ر زمینه دآموزان  به ويژه 

 ين نظام نو آوری برای او  روشن گردد.ا ردقش دانش آموزبعدی ن  تحصیلی سطو ح ابتدايی مورد توجه باشد ودر مقطع 

وبهره وری،کاهش شدت انرژی استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی يا رانه ها در جهت افزايش تولید، اشتغال سیاست سوم:

 شاخص های عدالت اجتماعیوارتقاء 

ان عام  انگیزشی  وابزار عنو به ومالیات ازيارانه مشخص اهداف با که هايی وسیاست بداند را ومالیات يارانه تفاوت بايد آموز دانش-

شود را بشناسد  شناخت منافع ومضرات  هدفمند بودن مالیات ورايانه از جمله سواد های اقتصادی  پیشبرد سیاست استفاده می

 ضروری برای حال حاضر اقتصاد ايران است.

مورد تبیین جدی ووسیع قرار گیرد  بايستی دارد باالتری اهمیت درسی یها کتاب در موجود مفاهیم بسیاری از که عدالت مفهوم-

. 

 ،شیوه آن آتی تحوالت روی پیش های چالش آن  عام معنای در انرژی ،مبحث پیشرفته های کشور درسی های نامه بر در امروزه-

 ر صحیحی از مقوله انر ژی ندارند. .اين در حالی است که ايرانیان تصوومهمی باز شده است ...باب مستق بهینه و. مصرف های

ش سهم سر سهم بری عادالنه عوام  در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش به ويژه با افزايسیاست چهارم :

 .کار آفرينی،خالقیت،مهارت،تقاء آموزشمايه انسانی از طريق ار

شته های اقتصادی است.سهم ودا ،امکانات منابع تخصیص پنجگانه مراح  نمیا در توزيع مرحله بر تاکید پی در کلی سیاست اين-

ن که در اين زنجیره چگونه هر ذی حقی می تواند به يبايد به دانش آموز منتق  گردد.ا در زنجیره تولید تا مصرفبری عادالنه 

 نمايد.دراين مسیر نقش خود را به خوبی ايفا رسد  وچه قواعد  ونهادهايی بايداستحقاق خود ب

در بر نامه های درسی مد نظر قرار بگیرد .نظام جربه در فرا يند تربیت بايستی به صورت جدی ت ونیز خالقیت بر مجدد تاکید-

کند  به مدد ايجاد مهارت کسب تجربه آگاهانه متربی را برای زندگی آينده مهیا  ه تالش میکآموزشی بسته  با نظام آموزشی باز

ومتی متفاوتند.ايجاد تجربیات بر نامه ريزی شده  از ارتباط وتعام   با محیط های اجتماعی مانند اقتصاد مقاسازد در تعلیم وتربیت 

مسجد ،بازار ،خیريه  وکسب وثبت تجربیات می تواند در آماده سازی  دانش آموز جهت ورود  سازنده به عرصه اجتماعی موثر واقع 

 شود .
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وايجاد تنوع   وخدمات راهبر دیاولويت دادن به تولیدات محصوالت و ا  وکاال های اساسیزايش تولید داخلی نهادهافسیاست پنحم:

 الهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی  به کشور های محدود وخاصدر مبادی تامین کا

ت وتولیدات سی کشور ،به حسب منطقه جغرافیايی خود ساختاراقتصادی، عرصه های مولدياسا نهادهای به  نسبت بايد آموز دانش-

 اقتصادی متفاوت آشنا باشد .

 ومساله  ای ومنطقه المل  بین محیط با صادرات لحاظ بهو  واردات لحاظ به شورک اقتصادی وتعامالت ازمراودت دانشی است الزم-

اد جهانی الزمه المل  واقتص نیمومی وهمگانی از اقتصاد بآموز شک  گیرد .سوادی ع داخت ها در دانشپر تراز در توازن دموع توازن

زندگی در دنیايی است که بر خالف گیشته فرد در آن مراودات روزمره بین المللی وجهانی يافته است. دنیای اقتصاد هر روز بیشتر 

تی  است . متاسفانه بر نامه درسی کشور ما به اين تحوالت یتی وفرا ملیاز ديروز  دنیای تعام  با اقتصاد ها وشر کت های چند مل

 .نو ظهور چند ملیتی  وملزومات وفرصتها  وتهديدات آن هیچ توجهی نداردوفضای 

 .شود آشنا ايران ودر جهان مختلف های کشور در آن  وضعیت وبا  بداند را تولیدات کفايی وخود وابستگی مساله بايد آموز دانش-

تگی اقتصادی وابس که هايی وخسارت ها سیبآ همراه به گردد تبیین آموز دانش برای صحیح نحو به بايستی اقتصادی کفايی خود-

 در طول تاريخ برای جوامع ايجاد کرده  وهم اکنون نیز ابجاد می کند .

ملی وپیشگامی در  داصال ح وتقويت همه جانبه نظام مالی کشور با اهداف پاسخ گويی به نیاز های اقتصاد ملی ،ايجاد ثبات در اقتصا

  .تقويت بخش واقعی

دسواد مالی شخصی وخانوادگی در دانش آموزان که میتواند اثرات زيادی ايجا بر مبتنی ها آموزش از مفصلی مجموعه بینی پیش-

 .)همان(ددر نامه درسی دانش آموزان وارد گردر اقتصاد ملی داشته باشد اين آموزش ها به صورت بومی در ب

 کاهش آسیب پذیری اقتصاد از طریق افزایش قدرت مقاومت و

گی که شام  چند کلید واژه اساسی است بايد در سواد عمومی به خوبی تبیین ووابست مقاومت ،قدرت پیيری آسیب باره در بحث-

شده باشند .مردم نیازمند داشتن سواد تحريم،سواد ديپلماسی ،سواد مراودات اقتصادی بین المللی ومنطقه ای هستند.يادگیری اين 

 فعال از نظر اقتصادی تربیت نمايد.مفاهیم از طريق مدرسه می تواند  نسلی آگاه و

 ديپلماتیک وسواد عام طور به مردم وسوادديپلماتیک ديپلماسی مقوله به نسبت تاکنون موجود ورسمی عمومی درسی برنامه-

مند نگارش مجموعه استاندارد هايی است که مردر بر نامه درسی عمومی نیازا اين تحقق است بوده توجه بی طورخاص به اقتصادی

کرده باشد وسواد ديپلماسی اقتصادی ین د دبپلماسی مردم را به طور عام وسواد ديپلماسی اقتصادی مردم را به طور خاص تامسوا

 .در بین مرد م ونخبگان آموزش داده شود  وبرنامه درسی عمو می ورسمی  به اين  مسا له بايد حساس گردد
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 نتیجه گیری

بع مختلف ادر من. لی درحال رخداد می باشد.آموزش وپرورش ايفاگر نقش مهم است ه هر جاتحوکدرکلیه ی بررسی ها شاهدبوديم 

اقتصاد مقاومتی به عنوان آموزش وپرورش در نی  به اقتصاد مقاومتی بسیار حیاتی است .صاحب نظران  هم ديديم که نظرهمه ی

ی آموزش وپر ورش می باشد .با اين  که شام  قشر عظیمی از نیروی انسانيک فر هنگ اقتصادی مبتنی برمردم در نظر گرفته 

معلمان نقش اصلی را در انتقال دانش اقتصادی به دانش آموزان  دارند از طريق کسب اطالعات اقتصادی وآموزش آن به دانش 

ه آموزان واولیا ء آنان می توانند در کسب سر مايه اقتصادی جامعه موثر باشند اين آموزش در قالب اصال ح الگوی مصرف ،صرف

نقش  ايفای  جويی ، استفاده از کاالی ايرانی ،استفاده ازآيات قرآنی در باره شیوه های صحیح مصرف درست وقناعت وصرفه جويی ،

 خانواده ها در اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی موثر باشد.

 : چند پیشنهاد درراستای فعالیتهای آموزش وپرورش می تواندراهگشا باشد

 وبحث از مزايای اين رفتار در کالس های درس توسط معلمین به دانش آموزان  آموزش پس انداز کردن-1

 ياد داشت هزينه های روزانه -٢

 اختصاص مقداری از پول توجیبی برای پس انداز روزانه -9 

 که ضروری نیست لیامتناع از خريد وساي-4

 انداز آن بر پايی بازارچه ی از تولیدات دانش آموزان واقدام به بازاريابی وپس-1

 نظارت بر هزينه های فر زندان  -٣

 هزينه های زندگی  ريزآگاهی فر زندان از -١

 نقش الگويی اولیاء دانش آموزان در صرفه جويی ،دوری از تجم  گرايی-٣

 تبیین بر نامه های اقتصادی از طريق بر گزاری جلسات هم انديشی اولیا ءومربیان وتشکیالت دانش آموزی-3

ورشی مدارس به گونه ای باشند که دانش آموزان بیشتردرقالب آيات وروايات وآموزه های دينی به شی وپرموزآيزی نامه ربر -1١

موزان موزشی مختلف به توانمند سازی دانش آآتوانندبا طراحی برنامه های  می .مدارسشنا شوندآرفتارهای اقتصادی ومصرف 

 بیت اقتصادی کمک نمايند. زمینه مصرف،مساي  اقتصادی وتروخانواده هايشان در
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 193٢،19٢انصاری عبداهلل ،رساله معلمان،مجله زمزم،شماره -

 14٣،صفحه 19٣١حاضری ،حداد عادل ،-

 .11،صفحه 193١شريفی يزدی،علیرضا.روزنامه ايران سال

 تیتو سیاست خارجه واشنگتنبه نق  از گزارش گروه مطالعاتی رياست جمهوری انس 19٣3فروردين 1٣روزنامه کیهان،مورخ -

 (،درآمدی بر اقتصاد مقاومتی وآموزش و پرورش1934طغیانی،مهدی،)-

  1934، آذر مبانی نظری سند تحول بنیادين در آموزش وپر ورش-

 41،صفحه 19٣٣متوسلی،آهنچیان،-

 (،کار آفرين در آموزش و پرورش،خانه کار آفرينان ايران 1939مردافکن ،محمد) -

 (،مبانی روان شناختی کارآفرينی،مقاالت ارسالی به سايت آفتاب1939ن،)معصومه، حس -

 1931ارديبهشت ٢٣معلمی،سیدمهدی،مفهوم اصول اقتصاد مقاومتی درآموزه های اقتصاداسالمی،اولین همايش اقتصاد مقاومتی،-

 (اصال ح الگوی مصرف،تهران،پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمی19٣3میرمعزی، سیدحسین،)-

 ارديبهشت ٢٣(،چارچوب مفهوم اقتصادمقاومتی،اولین همايش ملی اقتصاد مقاومتی،1931انی،میثم،عسکری،حسین)نريم-

 اقتصاد مقاومتی اقتصاد مردم محور،مقاالت ارسالی به سايت آفتاب(،1939) يزدان پرست،امین-
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