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 چکیده

 کردن اين مفهوم از سنین پايهنهادينهورزش،  اقتصاد مقاومتی در شدنعملیاتی هایيکی از راه

ت میاز اههای اقتصاد مقاومتی در اين حوزه لفهشناسايی مؤو  مدارس به ورزشتوجه  ،رواين؛ ازاست

فی از نوع کی روش پژوهش از ،اکتشافی موضوعکیفی و به ماهیت  زيادی برخوردار است. با توجه

 فهرست، ات اولیهطريق مطالعاز ،استفاده شد. نخست (1992گلیزر ) گراندد تئوری و به شیوة

 با نفر( 26تعداد = ) يافتهساختارنیمههای مصاحبه ،سپس .شدی يشناسا ثرمؤ عواملمقدماتی 

د نتوانمی نشان 54 کدگذاری باز حاکی از آن بود کهنخبگان آگاه از موضوع پژوهش انجام شد. نتايج 

، در مرحلة کدگذاری محوری، سپسد. نباش ثرمؤ مدارس ورزششدن اقتصاد مقاومتی در در عملیاتی

حاصل از کدگذاری  شدة، هفت مقولة شناسايینهايتند. دربندی شدمفهوم طبقه 17ها در نشان

 از شکوفايی، حمايت و ، نوآوریآموزشی تدوين برنامةاصالح الگوی مصرف،  مقولة انتخابی شامل

بندی طبقه آموزشی یعی، توجه به اقتصاد مدرسه و شیوةزيست و منابع طبداخلی، حفظ محیط تولید

 هایها، مفاهیم و مقولهنشانتوانند از پرورش کشور میوآموزشبدنی تربیتگذاران . سیاستندشد

 ورزش ساعاتشدن اقتصاد مقاومتی در های آتی خود برای عملیاتیريزیبرنامه شده درشناسايی

  .استفاده کنند
 

، داخلی تولید از حمايتريزی کالسی، مقاومتی، اصالح الگوی مصرف، برنامه اقتصاد :واژگان کلیدی

 شکوفايی  و نوآوری
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 مقدمه

 اقتصاد کشورها پایداری و ثبات شود،می مطرح کالن اقتصاد مباحث در همواره که ییهاآلایده از یکی

این خلی، دا عوامل برخی تأثيرتحت یا خارجی عوامل براثرکه  داردوجود  امکاناین  ،ست. هموارها

 های اصلیدغدغه از شود. یکی حاکم اقتصاد در ثباتیبی حالت و شود مواجه تهدید با پایداری و ثبات

 ادبيات پایداری است. در و ثبات شرایط به کشورها اقتصاد بازگرداندن ،دارانمسياست و اقتصاددانان

 انجام فراوانی د، مطالعاتنشومی وارد کشورها اقتصاد به که خارجی فشارهای دربارة ،متعارف اقتصاد

 اقتصادها مقاومت و تحمل ميزان فشارها و این ورود ارزیابی و سنجش برای خاصی مفاهيم از و اندگرفته

 شکنندگی اقتصادی، پذیریآسيب آوری،مانند تاب است. مفاهيمی شده گرفته بهره فشارها دربرابر

 وضعيت و نهادها و هامدل بودنمقاوم ثبات، پيوستگی متقابل، و استحکام تداوم، و پایداری اقتصادی،

 کالن اقتصاد واکنش نحوة و اقتصاد به خارجی فشارهای بحث ورود به نحویبه ،کالن اقتصاد یکنواخت

طبق نظر کوبيتسچک، جازکيویز، ليناکيز و مک (. 1393د )شعبانی و نخلی، نپردازمی ،فشارها این به

سامان جهت خاص جامعة آن که روشی از است عبارت جامعه هر برای مکتب اقتصادی( 2013) 1گير

 اقتصاد( نيز 2013) 2فراکگيرد. می درپيش آن علمی مشکالت حل و اقتصادی خود حيات به بخشی

 هایاز تکانه ناشی یا خاص وضع این کهداند می خاص وضعيت در اقتصاد مهندسی را مقاومتی

 بيان ، ویهمچنيناست.  خارجی هایخصومت و اهتحریم از ناشی یا است داخلی اجتماعی -اقتصادی

اقتدار  و عزت اجتماعی، از: عدالت اندعبارت که دارد اساسی رکنپنج  مقاومتی اقتصاد که داردمی

منافع  با جامعه منافع ناهمسویی و فناوری و علم عرصة در اقتدار و استقالل آبادانی، و رشد اقتصادی،

 اقتصادی.  بزرگ هایقدرت

 آنجوانب  همةضروری است تا  و است یجدید و بکر موضوع مقاومتی اقتصاد موضوع براین،افزون

-ها و حيطهلفهوانب، مؤهای اخير، اقدام به بررسی جدر سال برخی از پژوهشگران ،رواینشد؛ از بررسی

 (1391) مثال، ميرمعزی های مقام معظم رهبری کردند؛ برایهای اقتصاد مقاومتی درراستای فرمایش

 جانبةهمه وضعيت در که است اسالمی اقتصادی از نظام خاصی شکل مقاومتی که اقتصاد کندبيان می

 ابعاد ابتدا ،مقاومتی اقتصاد مفهوم در تبيين( 1392) جهرمی زادهتراب .آیدمی پدید دشمن اقتصادی

 مفهومی مدل ،درنهایت وکردند  بندیطبقه ترتيب اولویتبه را هاموضوع وکردند  شناسایی را موضوع

 اقتصاد الزامات و هاویژگی ابعاد، دربارة ،بنيادداده پردازینظریه روش با رهبری را معظم مقام سخنان

 و اقتصاد مقاومتی مفهومی تبيين به خود مطالعة در (1393زاده )فروغی. کردند مقاومتی استخراج

                                                           
1. Kubitschek &Jaskiewicz & Linakis & McGirr 

2. Frauke 



 155                                                                                          ... اقتصاد مقاومتی راهکارهای عملیاتی شدن

 
 

 1اقتصادی آوریتاب از تعریف الهام با و پرداخت مقاومتی اقتصاد هایمؤلفه سازیشاخص ،همچنين

از: تاب نداعبارت کهرا تعریف کرد   مقاومتی اقتصاد ترکيبی شاخص چند رایج، اقتصادی ادبيات در

تاب و اقتصاد کالن محيط آوریتاب توليد، بخش در آوریتاب تجارت خارجی، آوریتاب دولت، آوری

 در ایران مقاومتی اقتصاد الگوی تبيين به پژوهشی در (1393) پورغفار و فشاریاجتماعی.  آوری

 تدابير اتخاذ و مدیریت اجرایی اصالح داخلی، کاالی در تنوع و قيمت کيفيت، به توجه و پرداختند

گرفته های انجامدر پژوهش .دانستند مقاومتی الزم اقتصاد تحقق برای را هازمينه برخی در خودکفایی

اند که این نجام شدهی مطالعاتی امشابه ث اقتصاد مقاومتی با عنوان و دیددر خارج از کشور نيز در بح

 (2005) 4گاندرسون و فولک ،(2004) 3(، آندریس2004) 2نامند. اوتآوری اقتصادی میشيوه را تاب

شرح است: آوری را  بيان کردند که وجوه مشترک آنان بدینمختلفی از تاب تعاریف (2007) 5و آیلر

دارد(؛  وجود عمر اجتماع درسراسر است )یعنی اجتماع برای ییپویا و ذاتی مشخصة آوریتاب -الف

 در اجتماع توانایی دربارة را مفيد هایبينیپيش توانایی که شود تعریف ای گونهبه باید آوریتاب -ب

 شود )یعنی اجتماع ارتقای باعث باید سازگاری هرگونه -؛ پمشخص کند مشکالت بهبود و بازیابی

 مشکالت(.  بروز بعد از اجتماع مثبت خروج

 رهبری نيز مقام معظم ابالغی مقاومتی اقتصاد کلی هایسياست به توانمی مقاومتی اقتصادبارة در

 و انقالبی فرهنگ از برآمده علمی و اقتصادی بومی الگوی را مقاومتی اقتصاد الگوی کرد. ایشان اشاره

 خود اقتصادی تهدیدهای در را دشمن هم آید، فائق مشکالت اقتصادی بر هم که انددانسته اسالمی

 ها،آرمان تحقق و هاپيشرفت تداوم و کشور دستاوردهای حفظ با جهان کنونی، در هم کند و ناکام

 الگوی وکند  محقق را پيشرو و پویا گرا،برون زا،درون بنيان،عدالت فناوری، و دانش متکی به اقتصاد

 اقتصاد های کلیسياست متن در براین،بخشد. افزون عينيت را اسالم اقتصادی نظام از یبخشالهام

 و سازیفرصت پذیری، مولدبودن،انعطاف جهادی، رویکرد ازجمله دیگری هایویژگی به ،مقاومتی

 از جامعی تعریف عنوانبه را تعابير این توانکه می است شده اشاره اقتصادی الگوی این پذیریانعطاف

( نيز 2007) 6دوال و ووگل(. 1392های کلی اقتصاد مقاومتی، گرفت )سياست درنظر مقاومتی اقتصاد

 جوامع از بسياری در ،مطلوب حقيقت یک و باور یک عنوانبه مقاومتی اقتصاد امروزه بيان کردند که

                                                           
1. Economic Resilience 

2. Ott 

3. Anderies 

4. Gunderson & Folk 

5. Eyler 

6. Duval & Vogel 
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 شماربه اقتصادی پایداری و اقتصادی خودکفایی برای بستری و شودکار برده میبه خاص شرایط در

 توجه بهبا  .کندمی فراهم را هاآسيب و تهدیدها ها،تحریم از تأثيرناپذیری زمينة بستر، این که رودمی

 با صرفاً مقاومتی اقتصاد تحقق کهنخست این. مهم اشاره کرد توان به چند نکتةمی ذکرشدهتعاریف 

 افزایش برایدوم اینکه . ممکن استبدون خواست و ارادة مردم غير و است پذیرامکان مردمی مشارکت

 جامعه و کشور بر فضایی و کرد استقبال مردمی فعاليت اقتصادی نوع هر از باید مردمی مشارکت

 ةدرنتيجه، تحقق هيچ برنامد؛ ببالن آن به و کنند حس اقتصاد در مولد را خود مردم همة که کرد حاکم

( 1395) پوررحمان .(1392، زاده بحرینیحسين) پذیر نيستبدون همراهی مردم امکان ایاقتصادی

 از مقاومتی اقتصاد هایمؤلفه با ارتباط در ایران ملی درسی برنامة بررسی»با عنوان  نيز در پژوهشی

های درسی ملی ایران با انطباق برنامهوری به این نتيجه رسيد که رشد و بهره «نظرانصاحب دیدگاه

کند که برای پژوهشی  بيان می( طی 1395انصاری ). شودبا رویکردهای اقتصاد مقاومتی بهينه می

 پرورشوآموزش سهم و مشارکت گسترش راهبردهای ،پرورشوسازی اقتصاد مقاومتی در آموزشپياده

 آموزشی خدمات ارائة و توليد در رویو بهره فرهنگی، افزایش کارایی و اجتماعی اقتصادی، توسعة در

اب واوانز، چدر اولویت قرار دارند.  ،آموزش مندی ازهای آموزشی و بهرهبرابرسازی دسترسی به فرصت و

تصادی بر آموزش عمومی را مطالعه کردند و نشان دادند ( پيامدهای بحران بزرگ اق2015) 1و واگنر

شتند، نسبت به بحران اقتصادی های مرکزی داای به اعتبارات دولتمدارسی که وابستگی گسترده

اقتصادی، گسترة نابرابری مخارج  بحران ، در دورةهمچنين پذیر بودند.ای آسيبویژه طورآمده بهپيش

بر آثار بحران اقتصادی  ( برای غلبه2016) 2فرجوراستا، آموزشی درميان مدارس فزونی یافت. درهمين

زدایی ، تمرکزرقابت بيشتر بين نهادهای آموزشی، دوم ،. اولوپرورش سه پيشنهاد ارائه کرددر آموزش

های یکی دیگر از پژوهشها در بازار آموزش. مسئوليت افزودن به نقش و دامنة ،از نظام آموزشی و سوم

شش مفهوم بود که نشان داد ( 1395)قربانی، رسولی و صفری  مرتبط با اقتصادی مقاومتی، پژوهش

اد، ورزش گری دولت، ورزش و جامعه، ورزش و اقتصاساسی اقتصاد مقاومتی در ورزش شامل تصدی

(، تبيين فرایندهای 1395به عقيدة شجيع ). و ورزش و علم هستند ریزیبرنامهو سياست، ورزش و 

صورت تبيين ر تحول اقتصادی در این حوزه است؛ امری که درسازی در ورزش تنها راهکاعقالنی

شده تأثير فرایندهای صنعتیرا که تحتساختارهای اقتصاد ورزش غرب  تواند علل پيشرفتصحيح می

 اقتصاد مقاومتیکند که بيان می( 1395هنری ). و شفافيت توضيح دهد روشنی، سادگی، بهاندرخ داده

سازی، امکانات و نيروی داخلی است و درپی مقاوم در ورزش، اقتصادی پویا و متکی بر توان،

وی ورزش کشور است.  فرسوده و ناکارآمد موجود در حوزةزدایی و ترميم ساختارها و نهادهای بحران

                                                           
1. Evans & Schwab & Wagner 

2. Farjo 
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متناسب با اقتصاد مقاومتی باشد و کودکان، نوجوانان و  که نظام آموزشی کشور بایدمعتقد است 

 . وتربيت کندو نيازهای تاریخی آن برهه تعليم جوانان کشور را متناسب با شرایط

 های آموزشی و ورزشی، لزومویژه سازمانها بهشرایط نابسامان و مشکالت اقتصادی در سازمان ،امروزه

 انتخاب ،رواینسازد؛ ازنمایان میاز پيشجویی و درآمدزایی را بيشبازنگری در ساختار اقتصادی، صرفه

اقتصاد مقاومتی، توليد و »و  1395در سال  «عمل و اقدام مقاومتی، اقتصاد»شعارهای  ةهوشمندان

 در باید کشور مسئوالن و مردم که دهدمی نشان انقالب معظم رهبر ازسوی 1396در سال  «اشتغال

حوزة  ينهزمدراین و دهند قرار خود کار سرلوحة را مقاومتی اقتصاد موضوع ها،حوزه همة

مهم در رشد و پرورش جسمی  و تأثيرگذار بسيار هاییحوزه عنوانبه ورزش کشور، پرورش ووآموزش

قشر  که سسات خدماتیها و مؤیکی از سازمانراستا، درهمين دارند. انکارناپذیری نقش و روحی افراد،

ها و مدارس وابسته به آن هپرورش و ادارو، آموزشدهدپوشش خود قرار میرا تحت وسيعی از مردم

 بر نيز نسبت مردم همين به و دارد جامعه افراد بر را ثيرتأ بيشترین که است مکانی ،مدرسه. هستند

 علت شاید .است برخوردار خاصی اهميتاز  جوامع تمامی بين وپرورشآموزش ،امروزه. دارند ثيرتأ آن

وحدت  و هاارزش حفظ و ایجاد برای وپرورشآموزش که کرد وجونقشی جست در بتوان را آن اصلی

 سياسی و اجتماعی، اقتصادی هایفعاليت در مردم مشارکت ميزان افزایش ،درحقيقت .کندمی ایفا ملی

)مطهری،  است آنان وپرورشسطح آموزش به وابستهنوعی به ،دارد اساسی نقش جامعه تحول در که

 در بسزایی ثيرتأ تواندمی وپرورشآموزش اقتصادی مدیریت شيوة در تغييراتی ایجاد ؛ بنابراین،(1378

آموزان و دانش معلمان مدرسه، که ثيراتیتأ بررسی و تحليل ،رواینازد؛ کن ایجاد جامعه اقتصادی شرایط

 ،دانيمکه میگونههمان. (1395قنبری عایدی، ) ، اهميت دارددارند مقاومتی اقتصاد مهم مقولة بر

سازی و توسط معلمان پياده وپرورش کشورراهبردی مدیران آموزشهای بخش مهمی از سياست

درجهت  ،وپرورشآموزش  های اعالمیمشیها و خطن در تحقق سياستانقش معلمشود. عملياتی می

جز با همکاری و  ضرورت اقدام و عمل در محيط مدارس،اقتصاد مقاومتی و  بخشی به مقولةاهميت

سازی اقتصاد مقاومتی در مدارس را نجام نخواهد رسيد. بخشی از فرهنگدلسوزی معلمان به سرا

 سازی کرد و بخشی دیگر به نحوةپياده های درسیکتابها و محتوای آموزشی و طریق شيوهتوان ازمی

بسا چه ،مثالآموزان بستگی دارد؛ برای عنوان الگوهای دانشک زندگی معلمان بهتار، سلوک و سبرف

اما  بپذیرند؛ثير با اقتصاد مقاومتی تأ درسی در رابطههای ، از برنامهپایهویژه در سنين زان بهآمودانش

 زندگی شيوةنيز در کالس درس بر محصوالت توليد داخلی و  فارسیتأکيد منفی یا مثبت معلم 

چندانی برخوردار از اهميت دوبه این مقوله  گيری نوع نگاه نسل آیندهدر شکل تواندمی هاشخصی آن

آموزان بر کسی پوشيده نيست. سازی اقتصاد مقاومتی ازجانب دانشاهميت پياده، براینافزون. باشد
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 اقتصاد مقاومتی از حمایت درقبال وظایفی های انسانی فردای جامعه،عنوان سرمایهبه نيز موزانآدانش

توانند با آموزش و یمها آنآموزان، ی دانشنفر ميليون 14 به نزدیک جمعيتبه  توجه با. دارند

 اصالح و ایرانی کاالی از ستفادها یا الگو تبيين درکردن اقتصاد مقاومتی در ذهن و رفتارشان، نهادینه

ترین عنوان یکی از مهمآموزان بهدانش (.1393)انصاری،  باشند داشته بسزایی ثيرتأ بيگانه فرهنگ

 ایجاد ایرانی سرمایة و کار از حمایت و ملی توليد برایرا  یبانشاط فضای توانندمی های کشورسرمایه

 آموزاندانش از استفاده بردارند. تجربة هااقتصاد خانواده در را اول گام پویا نسل عنوانکنند و به

 توانندمی آنان که است موضوع این بر روشنی گواه خود اخير سال چند در ،پليس هميار عنوانبه

 از مندیبهره و استفاده به رغبت ایجاد درجهت جامعه عمومی سطح و خانواده دربين یاثرگذار سخن

وسایل پوشاک و ، بازیاسباب خرید در را خود خانوادة قادرند آموزانباشند. دانش داشته داخلی توليد

 معلم قبل از آن پيام کهشرطیبه کنند؛ رهبری و زندگی هدایت طورکلی مایحتاج روزمرةو به ورزشی

 دربرابر را خارجی کاالهای شدنشناخته برتر فرهنگ تواندمی آموزدانش .باشد بوده کارساز آنان در

رنگ کم ورزشی خارجی وسایل به افراد خانواده و دوستان خود را رغبت و ازبين ببرد ملی توليدات

 شود. داده ترویج هاخانواده در آموزاندانش توسط «ایران ساخت» کند و عبارت

های بلند نظام مبتنی بر آرمانپرورش ایران که وسند تحول بنيادین نظام آموزش راستا،درهمين

برای  در سطح منطقه را جایگاه اول علمی و فناوری، است 1404انداز افق معطوف به چشم و اسالمی

برای مدرسه  شدهانداز مشخصتوجه به چشمبا در این سند، است.  کردهپرورش کشور ترسيم وآموزش

 نقطة اتکای دولت و ملت در رشد، تعالی و پيشرفت کشور و کانون تربيت محلهبر مبنی  1404درافق 

ی فردی، خانوادگی و یند زندگاو اختياری فر مسئوالنه، عقالنیدر انتخاب آگاهانه،  یآفریننقشو 

ش افزایش نقمبنی بر  ،فصل هفتم های هفت و هشت و به ماده استنادو نيز با  آموزاناجتماعی دانش

ی عمومی و تربيت رسموافزایش مشارکت نظام تعليمو های پيشرفت عنوان یکی از کانونمدرسه به

انسانی، فرهنگی،  ةنوان نهاد مولد سرمایعآموزان در رشد و تعالی کشور بهمدرسه و معلمان و دانش

نظام سازی اقتصاد مقاومتی و اعتالی آن در کشور، به برای نهادینهضروری است ، اجتماعی و معنوی

، روایناز ؛(1390پرورش، و)سند تحول بنيادین آموزش داشته باشيم اینگاه ویژه کشور پرورشوآموزش

مبنی  پرورشوهای کالن آموزشسياستحاضر درصدد است تا با توجه به اهميت موضوع و  پژوهش

کشوری، رویکردهای  سساتها و مؤهای مختلف سازماندر بخش اقتصاد مقاومتی کردنبر عملياتی

طور خاص مطالعه و بهورزش  ساعاتدر طور عام و وپرورش بهشدن آن را در نهاد آموزشعملياتی

 .  بررسی کند
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 پژوهش شناسیروش
دليل اثرهای عميقی که بر هآن ب شناسایی اقتصاد مقاومتی و لزوم پيچيدة ماهيت به توجه با

 روش لحاظبه و بود کيفی یپژوهش راهبرد، نوع ازنظر پژوهش این آموزان دارد،دانش تربيتتعليم

شامل  گراندد تئوریروش استفاده شد.  )نظریة بنيادی( روش گراندد تئوری از ،پژوهش اجرای
 (1992) 2مربوط به اثر گليزر 1يافت ظاهرشوندةتعددی است که در این پژوهش از رههای مسبک
های پژوهش کيفی برای درک و تبيين پدیده(. 1992)گليزر،  3ها بهره گرفته شدتحليل داده برای

 کند. در مرحلةو غيره استفاده می هاها، مستندات، مشاهدهاز مصاحبه اصلهای حاجتماعی، از داده
مقدماتی  ای، فهرستآوری اطالعات کتابخانهو جمع پژوهش ةپيشين ةازطریق مطالع ،اول پژوهش

 آوریجمع اولية ابزار و مصاحبه هایعنوان سؤالبه مقدماتی فهرست .نددشی یشناسا بينپيش عوامل

قبل از انجام مصاحبه با  شد و پژوهشگرراهنمای مصاحبه تدوین  ،گرفت. سپس قرار مدنظر هاداده
 آوری اطالعات در پژوهشابزار جمع. ها ارسال کردبرای آن را هریک از نخبگان آگاه، راهنمای مصاحبه

 از 4آگاه نخبگان (نفر26تعداد = ) ساختارمند و عميق بود که بانيمه های کيفیحاضر، روش مصاحبه

شدة توافق محل در مکان مصاحبه و بود متفاوت هامصاحبه زمان . مدتشد مصاحبه پژوهش موضوع
ها ازش یافتهپی که در مسير پرددرنه لزوماً پیپنج مرحلة اساسی و . بود پژوهشگر و شوندهمصاحبه بين

سازی منظم -3 ؛هاآوری دادهجمع -2 ؛کنندگانانتخاب شرکت -1استفاده شدند عبارت بودند از: 
 (. 1387)بازرگان، ردهای اجرایی راهب ارائة -5؛ هاتحليل یافتهوتجزیه -4 ؛هایافته

 .6یافت اشباع نظری ادامه حدها تاانجام مصاحبهبود.  5نظری صورتگيری بهروش نمونه
ویژه افراد بهتهران شهر پرورش ومقاطع ابتدایی آموزش ورزش ننفر از معلما 26 شوندگانمصاحبه

                                                           
1. Emergent 

2. Glaser 

ها، آنچه مستمر داده های مفهومی است تا از طریق مقایسةها براساس ایدهدادن به فرضيههدف این رهيافت شکل. 3

 .سازی شوددادن است، مفهومرویدرحال

شود. می کزمتمر شوندگانمصاحبه از یخاص دستة روی که است مصاحبه از ایویژه نخبگان آگاه حالت با مصاحبه .4

 پژوهش با طهای مرتبزمينه در که هاییتخصص براساس و برخوردارند بيشتری دانش از نخبگان که است بر این فرض

 شودمی مصاحبه هاآن دارند، با

 شود.می ستفادها آن از کيفی هایپژوهش در که هدفدار است غيراحتمالی گيرینمونه طرح نوعیگيری نظری نمونه .5

یا به د ناد کنکه طبقات جدید و متفاوتی را ایج ندای نيستگونههها بمعنی است که دیگر دادهایناشباع نظری به .6

د نکنینممک ک یگرید ةقولکردن مو مشخص ليبه تکم یاضاف یهاداده ،حالت نید. در انهای طبقات موجود بيفزایویژگی

 رسند.ینظر مها مشابه بهنمونه ،از آن پس  و
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بود که   76/12 ±13/3ها آن کاری ميانگين و انحراف استاندارد سابقة بودند. آشنا با موضوع پژوهش

 ورزش نفر معلم 7وپرورش و بدنی و سالمت آموزشنفر با سابقة مدیریتی در بخش معاونت تربيت 9
نفر از  3 ،ورزش معلمی سابقة باعلمی دانشگاه فرهنگيان نفر از اعضای هيئت 3تهران بودند.  شهر

علمی نفر از اعضای هيئت 4ویژه افراد آشنا با موضوع پژوهش و بهاقتصاد  علمی رشتةاعضای هيئت
اینبه انجام شد؛ هایافته ليتحلوهیتجزپس از انجام مصاحبه، . ندبود بدنی و علوم ورزشیرشتة تربيت

 کدگذاری یکسان، مفهومی هایگروه در مختلف نظرهای ،هامصاحبه و ویرایش اجرا از پس کهصورت

صورت باز و شدند. در این پژوهش، کدگذاری به تحليل کيفی صورتبه ،سپس وی شدند بندطبقه و
عوامل  ليبا استناد به تحل ی ومحور یکدگذار ندیابعد فر ةمرحل پس از ،نهایتمحوری انجام شد. در

 .شد ی انجامانتخاب یکدگذار ندیاشده، فرانجام یباز و محور یکدگذار ندیاآمده و فردستبه

 

 نتایج
نگام و پس از انجام یند کدگذاری، ه، فرازمان و همچنينهای پژوهش با استفاده از تحليل همیافته

شمارة یک شود. نتایج جدول تفکيک ارائه میها به، نتایج کدگذاریدست آمد. در ادامهها بهمصاحبه
 وپرورشآموزش مدارس ورزش در مقاومتی سازی اقتصادر پيادهند دتواننشان می 54 دهد کهنشان می
، مفاهيم درقالب هفت نهایت. درمفهوم طبقه بندی شدند 17ها در این نشان ،سپس .دنثر باشایران مؤ

 7/21اصالح الگوی مصرف با  مقولة، شدههای انجاممصاحبهبندی شدند که با توجه به مقوله طبقه

دست هکمترین درصد فراوانی را ب ،درصد 4/9آموزشی با  رصد، بيشترین درصد فراوانی و مقولة شيوةد
  )شکل شمارة یک(. ندآورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شدههای شناسايیدرصد فراوانی مقوله -1کل ش
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شدن حاصل از کدگذاری باز و محوری را درخصوص راهکارهای عملياتی نتایج جدول شمارة یک،

 دهد.نشان میمقاومتی در ورزش مدارس ایران  اقتصاد
 

 نتايج حاصل از کدگذاری باز و محوری -1جدول 

 نشان مفهوم

 کاریپرهيز از اسراف

 جلوگيری از اسراف و تبذیر تجهيزات و امکانات ورزشی موجود در کالس 
 ورزشی شخصیکاری در استفاده از وسایل هيز از اسراف و اسرافرپ 
 شخصی ورزشی وسایل زودهنگام تعویض و تغيير تزیين، اشرافی، گرایی،تجمل از پرهيز 
 سال برای قبل سال از استفادهقابل ورزشی تجهيزات و وسایل از استفاده به توصيه 

 جاری
 ورزشی هایالبسه از بهينه استفادة 

 بخشی و آموزشآگاهی

 بودنروشن هنگام هاپنجره بازنبودن به نسبت آموزاندانش به مستمر توصية و آموزش 
 در اضافی هایالمپ کردنخاموش و مصرفکم هایالمپ از استفاده کولر، و بخاری
 مدرسه ورزشی سالن یا ورزش هایاتاق در غيرضروری مواقع

 درحد ورزشی لوازم خرید و مالی منابع از بهتر استفادة به نسبت آموزاندانش کردنآگاه 
 نياز

 تور، توپ،) آموزاندانش برای ورزشی تجهيزات از استفاده صحيح هایروش آموزش 
 (غيره و راکت

  خصوص اخالق ورزش دراستفاده از جمالت کوتاه و کلمات قصار برای طرح در کالس
 نيکو در مصرف

 بودن معلمانالگو

 آموزان با زندگی بزرگان ورزشی و مبارزهآشنایی دانش و اسالمی زندگی سبک ترویج 
 فعلی زندگی نادرست هایشيوه با
 مثال و جامعه )برایکالس، مدرسه بودن آنان در سطح و الگو رعایت عملی معلمان، 

 پوشيدن لباس، کيف و کفش ورزشی توليد داخلی و غيره(

 کنترلی و نظارتخود

 را جوییصرفه رعایت که کسانی و عوامل با معلمان و آموزاندانش اخالقی برخورد 
  کنندنمی

 درخواست و آموزاندانش برای مدرسه و ورزش کالس در مقاومتی اقتصاد هميار طرح 
 ازمنکرنهی و معروفهبامر ،طورکلیبه و وپاشریخت اسراف، مصادیق با تذکر و برخورد

 ریزی درسیبرنامه

 امتحانات و  ةبه بهان کالس ورزش مورد و پيش از موعدکاهش و حذف تعطيالت بی
 غيره

  ها و فضاهای ورزشی نزدیک مدرسهآموزان در پارکساعت ورزش دانشبرگزاری 

 ورزش ساعات در مدارس در تکراری و غيرضروری جلسات برگزاری از پرهيز 
 (غيره و اوليا با هفتگی جلسات) آموزاندانش
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 تايج حاصل از کدگذاری باز و محورین -1جدول ادامة 

 نشان مفهوم

 درسیهای توجه به سرفصل

 اقتصاد مقاومتی ةشدن متون یا سرفصل درسی در حيطاضافه 
 اقتصادی ةنکت کی یا به یک حدیثابتدای کالس ورزش کردن مزین 
 توليد و  طریقآموزان و خانواده ازبرای دانش مقاومتی بيان مطالب مربوط به اقتصاد

 اوليا با توزیع لوح فشرده، بروشور، کتاب و جلسات
  هر جلسه  اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در ورزشتبيين و تشریح مستمر و کامل شعار

 دقيقه در کالس ورزش 10مدت به

 کشف و رشد استعدادها

 ةتقویت و نحو ةبه پژوهش درزمينبا استعداد ورزشی  آموزاندادن دانشهدایت و سوق 
 در ورزش استفاده از اقتصاد مقاومتی

 مدرسهتعطيلی های ماهدر ورزش  در حوزةآموزان برای کار و توليد ترغيب دانش 
 و  آموزانبرای دانش ورزش در حوزة زایی و توليدیهای آموزش اشتغالبرگزاری کالس

 های آنانخانواده

 های کاربردیحمایت از ایده

 فوتبال، تور  راکت، دروازة)ساخت  های کوچک توليدی و مقطعیاندازی کارگاهراه
 فراغت دانش آموزانپرکردن بخشی از اوقاترای ( در ایام تابستان بواليبال و غيره

  توسط  مدرسه شده در انبارمستعمل انباشتهورزشی بازسازی و تعمير وسایل
 آموزان در ایام تعطيالتدانش

 مقاومتی در ورزش  مرتبط با اقتصاد ةها و اقدامات خالقانه و مبتکرانطرح پشتيبانی از
 آموزاندانشبين در

 به ورزشی شدةمستهلک و دورریختنی وسایل با کاردستی ساخت آموزش 
 آموزاندانش

 ترویج توليدات داخلی

 در استفاده از توليدات داخلی ورزشی آموزانتشویق و هدایت دانش 
 های به شيوهخارجی برای اقتصاد جامعه ورزشی کردن مضرات استفاده از کاالی بازگو

  آموزانبرای دانش مختلف
 برای  ورزشی ضروریاز ترویج کاالهای تجمالتی و غير بيان اهداف استکبار

 آموزاندانش
 آموزاندانش به داخلی محصوالت ورزشی کنندگان برترمعرفی توليدات ملی و توليد 

 سازیفرهنگ

 توليدات داخلی ورزشیکارگيری هخصوص بسازی درفرهنگ 
  اردوهای علمی و طریق از گان ورزشیکنندو توليد آموزاندانشبرقراری ارتباط بين

 های داخلی مرتبط با ورزش کارخانجات و شرکتاز  بازدیدآموزشی و 
 با موضوع اقتصاد کالسموارد دیگر در سطح  ورزشی و های فرهنگی وبسته تهية 

 مقاومتی
 اقتصادی ةسازی درزمينبرای فرهنگ کالسی تدوین قوانين، ضوابط و مقررات مناسب 

 مقاومتی
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 تايج حاصل از کدگذاری باز و محورین -1جدول ادامة 

 نشان مفهوم

 پاکيزگی محيط مدرسه

 داشتن حياط، زمين بازی و سالن ورزشی مدرسه و نيز حفظ نگهتالش درجهت پاکيزه
 آموزانسالمتی عمومی دانش

  پرندگان و دیگر موجودات زنده در زمان فعاليت بدنی در حياط مراقبت از گياهان و
 مدرسه

های پاک و استفاده از انرژی
 تجدیدپذیر

 های محدود فسيلی و اهميت استفاده از منابع آموزان درزمينة انرژیبخشی به دانشآگاهی
 ها در اقتصاد کشورتجدیدپذیر و نقش آن

 های سرپوشيدة ورزشی بهينه از مصرف انرژی در اتاقآموزان موفق در استفادة تشویق دانش
 روی ميزمانند اتاق تنيس

 توجه به امکانات مدرسه
 (حياط، زمين و سالن بازی وغيره)ساختمان،  مدرسهدرست از امکانات ة استفاد 
 آموزشی در کالس ورزش )مانند طناب، حفظ و نگهداری از تجهيزات و وسایل کمک

 آموزشی ورزشی و غيره(های کمکفيلمهای هواللوپ، حلقه

آموزان در امور مشارکت دانش
 مدرسه

 آموزان در داشت )اهدای جایزة مادی و غيره( به دانشمشارکت داوطلبانه و بدون چشم
 ای و بين مدراس مدرسهها و مسابقات ورزشی کالسی، درونفعاليت

 کمترین هزینهآموزان به مسابقات ورزشی با تالش برای اعزام دانش 
 آموزان در قراردادن حداکثری دانشهای ورزشی با مشارکت و درمحوریتبرگزاری رقابت

 مدرسه

 نگریآینده

 آموزان درخصوص اهميت موضوع اقتصاد مقاومتی در بخشی به دانشآشنایی و آگاهی
 ورزش

 در ورزشآموزان درخصوص پيامدهای اقتصاد مقاومتی بخشی به دانشآشنایی و آگاهی 
 های و خودباوری درزمينة سرمایه بومی آموزان به برتری فرهنگتشویق و هدایت دانش

 داخلی
 غرور ملی ةجهت باالبردن روحيآموزان بهبرای دانش ة کشورآیند اقتصادی ترسيم افق 

بخشی به اصول کيفيت
 آموزشی

 ة اقتصاد مقاومتی درزمينخدمت برای معلمان توسط اساتيد مجرب های ضمنبرگزاری دوره
 در ورزش

 خصوص در هب نشده به آنادر امور محولمعلمان ورزش  فداکاری و ایثارگری ةتقویت روحي
عنوان به باال هایجلوگيری از پرداخت هزینه ا هدفبآموزان دانشوتربيت امر تعليم

 ورزشیهای کالس
 ها ارتقای سطح آموزش و مهارت و های ورزشیمفاهيم و رشتهبخشی به امر آموزش کيفيت

 متناسب با پيشرفت تحصيلی
 ارزشمند به معلمی و تقویت و احيای هتوانمند و عالقکارگيری معلمان ورزش باتجربه، به-

 ورزش خوب معلمهای یک 

توجه به رویدادهای 
 ایمدرسهدرون

 آموزان، با توجه به دانشهای ورزشی مختلف به برنامه به آموزش رشتهافزودن ساعات فوق
 سن و مقطع تحصيلی )فوتبال، واليبال، بسکتبال و غيره( درجهت کمک به اقتصاد خانواده

 ای مدرسههای ورزشی در سطح کالسی یا المپياد ورزشی درونبرگزاری مسابقات و برنامه 
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حله، با . در این مرشدتخابی انجام یند کدگذاری انفرا ی محوری، کدگذاریند فرااز  بعد ةدر مرحل

ها و یافتن روابط مقدماتی بين مفاهيم، آمده و ترکيب بيشتر آندستمفهوم به 17بررسی بيشتر 

 خصوص راهکارهای، هفت مقولة نهایی و بنيادی درشودمشاهده می طورکه در جدول شمارة دوهمان

 . ندایران شناسایی شدمدارس  اقتصاد مقاومتی در ورزش
 

 های پژوهشاری انتخابی يافتهکدگذ -2جدول 

 مفاهیم هامقوله

 اصالح الگوی مصرف

 کاریپرهيز از اسراف 
 بخشی و آموزشآگاهی 
 بودن معلمانالگو 
 کنترلی و نظارتخود 

 آموزشی تدوین برنامة
 ریزی درسیبرنامه 
 های درسیتوجه به سرفصل 

 شکوفایی و نوآوری
 کشف و رشد استعدادها 
 کاربردیهای حمایت از ایده 

 داخلی توليد از حمایت
 ترویج توليدات داخلی 
 سازیفرهنگ 

زیست و منابع حفظ محيط
 طبيعی

 پاکيزگی محيط مدرسه 
 پذیرهای پاک و تجدیداستفاده از انرژی 

 توجه به اقتصاد مدرسه
 توجه به امکانات مدرسه 
 آموزان در امور مدرسهمشارکت دانش 

 آموزشی شيوة
 نگریآینده 
 بخشی به اصول آموزشیکيفيت 
 ایمدرسهونرتوجه به رویدادهای د 

 

آمده از کدگذاری انتخابی، الگوی نظری زیر دستههای ب، با یافتن رابطة نهایی بين مقولهنهایتدر

 داخلی، حفظ توليد از شکوفایی، حمایت و آموزشی، نوآوری برنامة مصرف، تدوین الگوی شامل اصالح

(. شمارة دوتدوین شد )شکل آموزشی  مدرسه و شيوة اقتصاد به طبيعی، توجه منابع و زیستمحيط

 خبرگانی قرار گرفت که هم به مقولةاختيار فزایش اعتبار آن، الگوی نهایی درپس از تدوین الگو برای ا

ن خواسته شد تا نظرهای شناختند. از این خبرگاآشنا بودند و هم روش کيفی را می اقتصاد مقاومتی

یيد کردند و بعضی دهند. بيشتر این افراد الگو را تأیند تدوین و الگوی نهایی ارائه درمورد فرا خود را

نهایی وبرگشت، اصالحات اعمال شدند و نظر ا نظرهای اصالحی داشتند که در فرایندی رفتهاز آن

 ها دریافت و اعمال شد. آن
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 ايران مدارس ورزشاقتصاد مقاومتی در  شدنعملیاتی هایمقولهالگوی نظری  -2شکل 

 

اقتصاد مقاومتی 

در ورزش 

 مدارس

شيوة 

 آموزشی

اصالح الگوی 

 مصرف
 تدوین برنامة

 آموزشی

حفظ 
زیست محيط

و منابع 
 طبيعی

 از حمایت

 داخلی توليد

 و نوآوری

 شکوفایی

توجه به 

اقتصاد 

 مدرسه

خود کنترلی 

 و نظارت

الگو بودن 

پرهيز از  معلمان

 کاریاسراف

آگاهی 

بخشی و 

آموزش

برنامه ریزی 

 درسی

های سرفصل

 درسی

کشف و رشد 

 استعدادها

حمایت از 

 هاایده

کاربردی

 ترویج 

 توليدات داخلی

فرهنگ 

 سازی

 نگریآینده

مشارکت 

 آموزاندانش

توجه به 

امکانات 

 مدرسه

استفاده از 

 های پاکانرژی
پاکيزگی 

 محيط مدرسه

توجه به 
رویدادهای دورن 

 ایمدرسه

بخشی کيفيت
به اصول 
 آموزشی
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 گیریبحث و نتیجه
مردم در هر بخش  همةملی و همگانی  مشارکت ،اقتصاد مقاومتی سازیپياده یک واقعيت اساسی در

به  وشود مدرسه و اداره آغاز میخانواده،  ،از خانه اقتصاد مقاومتی دیگر،عبارتبه .و مسئوليتی است

دنبال اقتصاد مقاومتی به ،رواین؛ ازرسدهای کوچک و بزرگ اقتصادی و صنعتی میها و سازمانبنگاه

ع، . درواقاست پرورشوازجمله آموزش هابخش در همة کشور ةمتوازن، پایدار و یکپارچ ةرشد و توسع

-شکل ةش در عرصالت ةاز دایر پرورشوای در آموزشطبيعی و هيچ ظرفيت انسانی و هيچ نيروی کار

ها، مشاغل گوناگون، آحاد جامعه، خانواده ةهم. ماندگيری و رشد اقتصاد مقاومتی بيرون نمی

و  نفعانصاحب ،دانشجویان و جوانانآموزان، دانشوران، دانشگاهيان، فرهيختگان، اگران، فنتصنع

. نياز دارندزبـانی و مشارکت هم ،افزایی، همدلینوعی تعاون، همبه اقتصاد مقاومتی هستند و  مخاطبان

 بستر ترینآماده خانواده، و معلم آموز،دانش بزرگ مثلث به دسترسی به توجه با نيز وپرورشآموزش

 زمان بيشترین دراختيارداشتن با کشور آموزشی نظام. است جامعه در سازیفرهنگ پيگيری برای

 ،جوانی دورة در رشد از مهمی مقطع تا کودکی سنين از ،جامعه افراد عملکرد و ذهن در اثرگذاری برای

 13 مستقيم پوشش با وپرورشآموزش وزارت. ستا انسانی سرمایة ارتقای و مينتأ برای مهمی منبع

 هایگروه تریناصلی از یکی عنوانبه فرهنگی نفر ميليونیک  حضور و کشور آیندة نسل از نفر ميليون

 مجموعة بااین سازمان  .دارد مقاومتی اقتصاد دربارة سازیفرهنگ برای زیادی ظرفيت ،کشور مرجع

 پيشگام اسالمی انقالب هایعرصه تمامی در تاکنون کهگونههمان تالشگر آموزاندانش و متعهد معلمان

 فعال نقش مقاومتی اقتصاد فرهنگ ترویج برای اقتصادی هایجبههدر  تواندمی نيز هامروز ،است بوده

 و داخلی کاالهای ورزشی از ، استفادهداخل توليدات ترویج مصرف، الگوی اصالح .کند ایفارا  ثریمؤ و

 و کودکی از اگر که هستند مواردی ازجمله ،توليد برای آموزاندانش مبتکر و خالق ذهن استفاده از

 مرتبط مقاومتی اقتصاد هایسياست از بخشی سازیپياده بهتوان ، میدنشو نهادینه تحصيل دوران در

های اقتصاد مقاومتی و اجرای آن با چالش درراستای توسعة ،حاضردرحال اميد داشت. قشر این با

درک صحيح و مفهومی اقتصاد مقاومتی است. ها، نبود هستيم. یکی از این چالش ورهمختلفی روب

مقاومتی راستای اجرای اقتصاد اولين اقدام درتواند ش مدارس میسازی اقتصاد مقاومتی در ورزگفتمان

پرورش، درک شفافی از اقتصاد مقاومتی ندارند وباشد. بخش زیادی از جامعة ورزشی کشور در آموزش

های درگير در ورزش مدارس با تا تمامی بخش زمينه روشنگری الزم انجام شودز است که دراینو نيا

 و گذاریسياست توان با تشکيل ستادمی ،روایناز واحدی درراستای آن قدم بردارند؛برداشت 

های کالن پرورش، سياستوبدنی و سالمت وزارت آموزشمقاومتی در معاونت تربيت اقتصاد دهیفرمان

م رهبری و مقام معظهای کالن ابالغی ازسوی در ورزش مدارس مطابق با سياسترا اقتصاد مقاومتی 
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کرد. همچنين، تقسيم کار ملی درزمينة اجرای های ورزش مدارس تدوین ظرفيتبا شناخت و درک 

 .نظارتی و حمایتی آن نيز مشخص شودکارهای آن انجام شود و سازو

شدن اقتصاد مقاومتی در انجام پژوهش حاضر شناسایی راهکارهای عملياتی راستا، هدف ازدرهمين

 نشان 54که نتایج نشان داد آموز بود. دانشپرورش با محوریت معلم و ووزشمکالس ورزش مدارس آ

های با توجه به یافته ،روایناز ند؛ثر باشن اقتصاد مقاومتی در کالس ورزش مؤشدنند در عملياتیتوامی

اصالح  ، مفاهيم درقالب هفت مقولةنهایتبندی شدند. درمفهوم طبقه 17در  هانشاناین  پژوهش،

زیست و داخلی، حفظ محيط توليد از شکوفایی، حمایت و نوآوریریزی کالسی، الگوی مصرف، برنامه

 هایمقولهاز یکی . بندی شدندطبقه آموزشی يعی، توجه به اقتصاد مدرسه و شيوةمنابع طب

در  هيز از اسرافرپتجهيزات و امکانات ورزشی موجود در کالس، جلوگيری از اسراف  ،شدهشناسایی

بهينه از مصرف انرژی در  آموزان موفق در استفادةتشویق دانشورزشی شخصی، استفاده از وسایل 

تجهيزات استفاده از درست های آموزش روشميز،  روی ورزشی مانند اتاق تنيس های سرپوشيدةاتاق

رعایت عملی و  ورزشی هایلباسبهينه از  ةاستفاد)توپ، تور، راکت وغيره(،  آموزانبرای دانشورزشی 

پوشيدن لباس، کيف و کفش  ،مثال کالس، مدرسه و جامعه )برایبودن آنان در سطح و الگو معلمان

اصالح » مقولةخصوص سازی اقتصاد مقاومتی درکارهای پيادهجمله راه، ازورزشی توليد داخلی و غيره(

 بود. «الگوی مصرف

شدن اقتصاد مقاومتی در کالس ورزش بود. عملياتیهای مقولهاز دیگر  درسیریزی برنامه نحوة

کاهش و حذف تعطيالت سازی اقتصاد مقاومتی شامل ، برخی رویکردها درجهت پيادهخصوصدراین

 تدوین قوانين، ضوابط و مقررات مناسبامتحانات و  ةبه بهان کالس ورزش مورد و پيش از موعدبی

 . ندبود مقاومتی اقتصاد ةسازی درزمينبرای فرهنگ کالسی

 ورزش آموزان و معلماندانششکوفایی  و نوآوری، شده در این پژوهششناسایی دیگر هایمقولهاز 

 منعطف زا ودرون گرا،برون الگویی مقاومتی، اقتصاد الگوی (1392) رهبری معظم مقام از دیدگاهبود. 

 عدالت بنيان، فناوری، و دانش به متکی اسالمی، و انقالبی از فرهنگ برآمده بومی، جهادی و رویکرد با

به شکوفایی و نوآوری که ( معتقد است1388ربيعی ) است. سازو فرصت مولد پيشرو، نوآورانه، پویا،

 بودنپایين اصلی عوامل از یکی کمبود نوآوری ،شود. همچنينمی شناخته پایدار رشد محرک عنوان

 این بر مبتنی نوآوری اصلی . ایدةشودمی توسعه شناختهدرحال کشورهای در اقتصادی رشد سطح

 اقتصادی رشد درنهایت و افراد توليد توان افزایش توليد ازطریق افزایش سبب نوآوری که است نکته

تقویت و  ةپژوهش درزمين بهاستعداد ورزشی با آموزاندادن دانشهدایت و سوق ،. همچنينشودمی

)ساخت  های کوچک توليدی و مقطعیکارگاهاندازی راهدر ورزش،  استفاده از اقتصاد مقاومتی ةنحو

http://javanonline.ir/fa/news/703671/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%8A
http://javanonline.ir/fa/news/703671/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%8A
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فراغت شی از اوقاتپرکردن بخ با هدف( در ایام تابستان فوتبال، تور واليبال و غيره راکت، دروازة

آموزان توسط دانش مدرسه شده در انبارمستعمل انباشتهورزشی بازسازی و تعمير وسایل ، آموزاندانش

مدرسه، تعطيلی های ماهدر ورزش  در حوزةکار و توليد  هآموزان بترغيب دانش ،در ایام تعطيالت

های و خانواده آموزانبرای دانش ورزش در حوزة زایی و توليدیهای آموزش اشتغالبرگزاری کالس

مقاومتی در ورزش  مرتبط با اقتصاد ةها و اقدامات خالقانه و مبتکرانها، طرححمایت از ایدهو  آنان

 و نوآوری شدن اقتصاد مقاومتی مرتبط با مؤلفةهایی از راهکارهای عملياتینمونه، آموزاندانشبين در

 . ندشکوفایی بود

 مقولةخصوص ها درجمله شاخصازبود.  شدهدیگر شناساییهای مقولهداخلی از  توليد از حمایت

داخلی ورزشی، ه از توليدات در استفاد آموزانتشویق و هدایت دانشتوان به داخلی می توليد از حمایت

کردن مضرات استفاده از کاالی بازگوتوليدات داخلی ورزشی، کارگيری هب سازی درزمينةفرهنگ

معرفی توليدات ملی و ، آموزانبرای دانش های مختلفخارجی برای اقتصاد جامعه به شيوهورزشی 

و  آموزاندانش برقراری ارتباط بينآموزان و دانش به داخلی محصوالت ورزشی توليدکنندگان برتر

های داخلی از کارخانجات و شرکت بازدیداردوهای علمی و آموزشی و طریق از گان ورزشیکنندتوليد

 آموزان و معلمان از توليدات داخلی ورزشیت دانشحمایکه مرتبط با ورزش اشاره کرد. بدیهی است 

این . کاهدکشورهای دیگر می به وابستگی و از گذاردمی اثر شکوفایی توليد و رشد بر مستقيم صورتبه

 اقتصاد شکوفایی رشد و بهمنجر  درنتيجه، ویابد  کاهش هاتحریم اثربخشیشود که خود موجب می

 جملةاز که است نهفته داخل توليد از محصوالت ورزشی حمایت در بسياری مزایای البته. ایران شود

 برند داخلی به توجه تورمی، فشار کمترشدن داخلی، کار نيروی برای اشتغال ایجاد به توانها میآن

 و کاالهای غيرنفتی ارزآوری دولت، مالی بار از کاستن خصوصی، بخش تقویت صنعت ورزش، در

 (. 2008 ،1شدیاک ؛1388)ربيعی،  کرد اشاره دیگر موارد بسياری

س ورزش سازی اقتصاد مقاومتی در کالدیگر پيادهراهکارهای از  زیست و منابع طبيعیحفظ محيط

 بازی، ينزم حياط، داشتننگه پاکيزه درجهت مختلفی همچون تالش هاینشاندارای  مقولهبود. این 

 جوداتمو و پرندگان و گياهان از مراقبت آموزان،دانش عمومی سالمتی حفظ و مدرسه ورزشی سالن

 حياط تمان،ساخ) مدرسه امکانات از درستمدرسه، استفادة  حياط در بدنی فعاليت زمان در زندة دیگر

 رزشو کالس در آموزشیکمک وسایل و تجهيزات از نگهداری و ، حفظ(و غيره بازی سالن ،زمين و

 بود. (غيره و ورزشی آموزشیکمک هایفيلم هواللوپ، هایحلقه طناب، مانند)

 هایتوجه به اقتصاد مدرسه بود. این مقوله نيز دارای نشان ،شدههای شناسایییکی دیگر از مقوله

 ورزش ساعات در مدارس در تکراری و غيرضروری جلسات برگزاری از پرهيزمختلفی مانند 

                                                           
1. Shediac 
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 جایزة یاهدا) داشتچشم بدون و داوطلبانه ، مشارکت(غيره و اوليا با هفتگی جلسات) آموزاندانش

، مدارس بين و ایمدرسهدرون کالسی، ورزشی مسابقات و هافعاليت در آموزاندانش( غيره و مادی

 با ورزشی هایرقابت هزینه، برگزاری کمترین با ورزشی مسابقات به آموزاندانش اعزام برای تالش

هایی از راهکارهای پيشنهادی نمونه ،مدرسه در آموزاندانش حداکثری راردادنقمحوریت و مشارکت

  بود. 

 خدمتضمن هایدوره برگزاریحاضر بود.  شده در پژوهشبررسیدیگر  هایمقولهاز  آموزشی شيوة

 به بخشیآگاهی و ورزش، آشنایی در مقاومتی اقتصاد زمينةدر مجرب اساتيد توسط معلمان برای

 هدایت و تشویق ورزش، در مقاومتی اقتصاد موضوع و پيامدهای اهميت درخصوص آموزاندانش

 ورزش معلمان کارگيریهداخلی، ب هایسرمایه از خودباوری و بومی فرهنگ برتری به آموزاندانش

 خوب، برگزاری ورزش معلم یک هایارزش احيای و تقویت و معلمی به مندهعالق و توانمند باتجربه،

 اقتصادی افق ای، ترسيممدرسهدرون ورزشی المپياد و کالسی سطح در ورزشی هایبرنامه و مسابقات

 وسایل با کاردستی ساخت ملی و آموزش غرور روحية باالبردن برای آموزاندانش برای کشور آیندة

شده درزمينة این مقولة راهکارهای شناسایی جملهاز ،آموزاندانش به ورزشی مستهلک و دورریختنی

 . ندآموزشی بود شيوة

صاد مقاومتی و مبلغان اقت بخشیآگاهی سفيران آموزاندانش از هریککه  ، باید اذعان کردکلیطوربه

متناسب با  که نظام آموزشی کشور باید( معتقد است 1395هنری ) ،روایناز در آینده خواهند بود؛

و نيازهای تاریخی آن  اقتصاد مقاومتی باشد و کودکان، نوجوانان و جوانان کشور را متناسب با شرایط

 راهبردهای و راهکارها با باید کنونی رایطش در نوجوان و جوان نسل. دهد و تربيت کند برهه تعليم

 همة توسط باید راستادراین سازیفرهنگ و مقاومتی اقتصاد اهداف و شوند آشنا مقاومتی اقتصاد

 ؛دنشو تبيين و تشریح یثيرگذارتأ و شایسته نحوبه ،مدارس ویژهبه آموزشی و اداری هایمجموعه

 کتب در آن تواند گنجاندنمی کشور در مقاومتی اقتصاد سازیپياده راهکارهای از دیگر یکی ،روایناز

شرایط تحریم ایران  در .شوند آشنا مقاومتی اقتصاد با پایه سنين از آموزاندانش تا باشد مدارسدرسی 

 توانيممی ورزشی و غيرورزشی داخلی کاالی و حمایت از توليد و مصرف با گر،سلطه کشورهای توسط

های اشتغال جوانان و زمينه به توليد و اقتصاد کشور کمک کنيم هم و خود خانوادة اقتصاد به هم

 امام خمينی .باشيم داشته یآباد و مستقل ،سربلند کنيم و ایرانجویای کار این سرزمين را فراهم 

سازان نظام مقدس آموزان آیندهدانشکه اند العالی( بارها فرموده)مدظله )ره( و مقام معظم رهبری

آموزان هستند راستی همين دانشبه ،زیرا ؛ستا بسيار پرمعنا. این گفته ایران هستنداسالمیجمهوری

 سازانشوند و آیندهکه چند سال دیگر پس از تحصيالت خود وارد بازار کار و تالش و مدیریت کشور می

http://javanonline.ir/fa/news/703671/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%8A
http://javanonline.ir/fa/news/703671/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%8A
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 خانواده و بخرد را خود موردنياز کاالی داخلی نوع بکوشد آموزدانش هر اگر. بود خواهندایران اسالمی 

 ملی توليد از حمایت درراستای مهمی بسيار گام شکبی کند، تشویق امر این به نيز را خود دوستان و

 افزاییبصيرت و روشنگری مفاهيم درست انتقال و وتربيتتعليم سنگر در آموزاناست. دانش برداشته

 بود. خواهند  مقاومتی اقتصاد موفقيت کليدعنوان شاهبه ها،خانواده به
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Abstract 

One way of operating resistive economy is institutionalizing it from basis ages. 

Thus, considering School sport and identifying the components of resistive 

economy in this area is important. Due to the qualitative and exploratory nature 

of the subject, qualitative research, Glaser (1992) approach of grounded theory 

methods was used. Initially, preliminary list of effective indices was identified 

from prior studies. Then semi-structured interviews (n= 26) conducted in elites 

who were aware of the subject. The results showed that 54 indexes can be effective 

in operating resistive economy in the in-School sports. Then in axial coding 

process 17 concepts were classified. Finally, 7 categories through selective coding 

was identified including reforming consumption patterns, class planning, 

innovation and development, protection of domestic production, protect the 

environment and natural resources, considering the school economy and teaching 

method. Physical education policy makers can use identified signs, concepts and 

categories in future planning to operate resistive economy in sport timetable. 

 
Keywords: Resistive Economy, Reforming Consumption Patterns, Class 

Planning, Support Domestic Production, Innovation and Development 
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