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Abstract  
The purpose of study was to investigate hidden curriculum in shaping behavior base on 
resistance economics. This research has been qualitative and based on Eisner’s 
Connoisseurship and Educational Criticism Model. Domain of study was described, then the 
possible or preventive factors within curriculum components were interpreted. Evaluation of 
the findings compared to favorable situation of the components of resistance economy and 
thematic the findings of the research to generalize based on the similarities to other 
educational settings. Data were obtained through observation, review of documents, 
interviews with students and triangulating methods. The results determined that the school 
fallows resistance economics in form of "avoidance of squander and luxe" and "thrift in 
consumer goods and energy". There is no clear effect on creating morale adequate to 
resistance economy. Based on findings, necessity to develop conceptual of resistance 
economy and act in all its layers is recommended for all in school 
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آموزان برنامة درسی پنهان و رفتار مبتنی بر اقتصاد مقاومتی دانش

 )مورد: یک دبستان دخترانه(

 3محسن نوغانی دخت بهمنی، 2بهروز مهرام، 1آزاده ظفرمند

 ریزی درسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانکارشناسی ارشد برنامه. 1

 شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایراندانشیار، گروه مطالعات برنامة درسی و آموزش، دانشکدة علوم تربیتی و روان. 2

 کدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایراندانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانش. 3

 (13/11/1399؛ تاریخ پذیرش: 30/02/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

آموزان بود. پژوهش با رویکرد گیری رفتار مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در دانشدرسی پنهان در شکلهدف پژوهش حاضر واکاوی برنامة 
ی ارزشیابی خبرگی و نقادی آیزنز بود. مطابق با چهار مرحلة الگوی ارزشیابی یادشده، ابتدا قلمروی مورد مطالعه کیفی و مبتنی بر الگو

های ها در مسیر بررسی همسویی یا تعارض مؤلفهدرسی تفسیر شد. ارزشیابی یافتهتوصیف، سپس، عوامل ممکن یا مانع درون عناصر برنامة 
ها های تحقیق برای تعمیم بر پایة مشابهتیابی یافتههای اقتصاد مقاومتی انجام شد. سپس، مضمونلفهبرنامة درسی با وضعیت مطلوب مؤ

ها آموزان و معلمان به دست آمد. یافتهها از طریق مشاهده، بررسی اسناد، مصاحبه با دانشهای آموزشی، انجام شد. دادهبه سایر موقعیت
مورد « جویی در اقالم مصرفی و انرژیصرفه»و « دوری از اسراف و تجمل»ر مدرسه در قالب داللت بر آن داشت که اقتصاد مقاومتی د

توجه قرار گرفته و تأثیری بر توسعة ابعاد متنوع اقتصاد مقاومتی نداشته است. ضرورت توسعة مفهومی اقتصاد مقاومتی و عمل در تمامی 
 یه شده است.های آن برای تمامی اقشار درون مدرسه توصها و ساحتالیه

 درسی پنهان، تربیت اقتصادی، مدرسه.اقتصاد مقاومتی، برنامة  كلیدی: واژگان
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 مقدمه

آمادگی متربیان برای تحقق آگاهانه و اختیاری »وزش و پرورش، هدف کلی تربیت اسناد فرادست آم

ف شده ( تعری152)سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ص« ابعاد ةمراتب حیات طیبه در هم

 ماننداست. یکی از این جوانب، تربیت اقتصادی دانش آموزان است؛ مفاهیم تربیت اقتصادی 

باوری، کارآمدی، کارآفرینی، پرهیز از داری، خودپذیری، کرامت نفس، امانتگرایی، مسئولیتتکلیف

ت. در اسراف و وابستگی به دنیا در اسناد فرادست آموزش و پرورش مورد تأکید قرار گرفته اس

دنیای امروز و حسب اقتضائات و الزامات تکنولوژیک و اقتصادی حاکم بر زندگی بشر، 

های تعلیم و تربیت رسمی و عمومی، مضاعف شده و نهادهای آموزشی و فرهنگی های نظاممسئولیت

های آموزش اقتصاد و های اولیه و ضروری؛ به برنامهکشورهای پیشرفته در کنار آموزش مهارت

ها وارد سیستم آموزشی ها را به عنوان بخش اصلی برنامهاقتصادی نیز توجه کرده و این برنامه تربیت

(. اهداف اقتصادی مهمی در اسناد آموزش و پرورش کشور 1390پیغامی و تورانی، )اند خود کرده

جود شود. با ومی های باارزشی در جامعه ختمها به پیشرفتشده است که تحقق آن در نظر گرفته

رسد آموزش و پرورش در تحقق چنین اهداف اقتصادی در اسناد ملی آموزش و پرورش، به نظر می

آموزان موفق نبوده است. در همین راستا های اقتصادی مورد نظر اسناد فرادست در دانشویژگی

 ةهای درسی دور( که به تحلیل محتوای کتاب1394جمعه و علیزاده )منتایج تحقیق احمدی، اما

های اند؛ نشان داده در محتوای کتابهای سواد مالی و اقتصادی پراختهابتدایی از حیث توجه به مؤلفه

 ،های سواد مالی و اقتصادی توجه نشده است. همچنینگونه که شایسته است به مؤلفهابتدایی آن ةدور

کشورهای دیگر جزء  از نظر میزان مصرف در مقایسه با ایراندهند که ها نشان میها و بررسیآمار

میلیون تن محصوالت کشاورزی مصرفی در  100آید. ساالنه کشورهای پرمصرف به حساب می

شود؛ سازمان جهانی میلیون تن از این رقم در قلب غذا دور ریخته می 35شود و ایران تولید می

وپا دانسته است، کشور اتحادیه ار 9خواروبار کشاورزی )فائو( رقم دورریز غذا در ایران را معادل 

اما میزان  ،دهد ایران تنها یک درصد جمعیت جهان را در خود جای دادهاین آمار همچنین نشان می
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دهد ضرورت توجه به . این آمار نشان می1درصد کل جهان است 7/2هدررفت غذایی آن به انداز 

صادی مورد شود. تمامی اهداف اقتشدت احساس میآموزش مدیریت مصرف از دوران کودکی به

شده های مطرحشود؛ چراکه مؤلفهنظر نظام آموزش و پرورش در اصطالح اقتصاد مقاومتی خالصه می

و برنامة درسی اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری مفاهیمی هستند که اکثراً در سند ملی 

نات خود در جمع اند. ایشان در بیاسند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته

اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک » اند:گونه گفتهدانشجویان در تبیین اقتصاد مقاومتی این

ط فشار هم رشد و شکوفائی خودشان را داشته یدهد که حتّی در شرادهد و اجازه میملت امکان می

های ها و خصومتط دشمنییشراط تحریم، در یط فشار، در شرایباشند؛ یعنی آن اقتصادی که در شرا

دهد . نتایج تحقیقات نشان می2«.ی یک کشور باشدیرشد و شکوفا ةکنندتواند تضمینشدید می

های پذیری است. اقتصاد مقاومتی به طور اساسی در تئوریاقتصاد ایران، اقتصاد وابسته و آسیب

 12ی علم اقتصاد بیش از علمی امروز، موضوعی شناخته شده است به طوری که در ادبیات جهان

، 3سازیتوان یافت که مفهومی نزدیک به مفهوم اقتصاد مقاومتی دارند. کلماتی مانند مقاومواژه میکلید

طور که قبالً اشاره (. همان1393پیغامی، )از جمله آن است  6، پایداری5، ضدشکننده بودن4یآورتاب

های گوناگون مورد تأکید تلف به صورتهای آموزشی کشورهای مخشد تربیت اقتصادی در نظام

تا آنجا که انجمن  استای در سطح جهان افتادهشده و جا بوده است. تربیت اقتصادی موضوع شناخته

ده است و در بسیاری کرای را برای تربیت اقتصادی تعیین گانه20تعلیم و تربیت آمریکا استانداردهای 

باس شده است. استانداردهای محتوایی تربیت اقتصادی از کشورهای جهان از این استانداردها اقت

آموخته در هر رود متربیان دانشرفتاری است که انتظار می-ای از اهداف شناختی و گرایشیمجموعه

                                                           

 392260:خبر کد 18:52 -13/08/1398انتشار:  خیتار .1

 ، در جمع دانشجویان(16/5/91 )بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ .2
3. Robustness 

4. Resilience 

5. Anti-fragility 

6. Sustainability 
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مقطع سنی در مورد موضوعات و مفاهیم دانش اقتصاد بدانند و بتوانند از آن در رفتارهای خود 

ای که آموزش و (. با توجه به نقش بسزا و عمده56، ص1395)طغیانی و پیغامی،  ندشومند بهره

توجهی از روزهای زندگی خویش را در  شایانپرورش در زندگی کودکان دارد و از آنجا که بخش 

ترین جایگاه برای طرح درسی مناسبة گذرانند؛ آموزش و پرورش و برناممدرسه و کالس درس می

را  2درسی ةاست تمامی مدارس سه نوع برنام معتقد 1آیزنراقتصادی است. اقتصاد مقاومتی و تربیت 

3صریحبرنامة درسی ند از اتدهند این سه برنامه عباردرس می
یا  4ضمنیبرنامة درسی یا رسمی،  

داند ای میآشکار را برنامهبرنامة درسی ( 1389) 7. پامال بلوتین ژوزف6پوچبرنامة درسی و  5پنهان

ة طور که اشاره شد در کنار برنام یابد. هماننظام آموزشی تبلور میکه در اهداف صریح و رسمی 

ة درسی مهم دیگری به نام برنام ةشود، برنامرسمی که به طور آشکار در مدارس تدریس می درسی

برنامة درسی نیز در مدارس جریان دارد که تأثیری به مراتب ماندگارتر و بیشتر از  8درسی پنهان

شود پنهان به عملکردها و نتایج آموزشی اطالق میبرنامة درسی  آموزان دارد.رسمی، بر روی دانش

های آموزش و پرورش، بخش یا سیاستبرنامة درسی که با وجود آشکارنبودن در رهنمودهای 

های مختلف و (. برداشت1379نژاد، )سعیدی رضوانی و کیانی تحصیلی است ةحتمی و مؤثر تجرب

نظران اتفاق نظر پنهان وجود دارد و در مورد مفهوم آن در بین صاحب درسیبرنامة  بارةمتفاوتی در

    برد:درسی پنهان نام میة با برنام ةرویکرد برای مواجهراستا، نوری از سه وجود ندارد؛ در همین 

درسی های این رویکرد؛ تعامل میان مدرسه، معلم، محتوای کتاب با رویکرد تکوین طبیعی: مطابق .1

 شده دنبال شود؛ یادگیری غیرریزیر عوامل نظام آموزشی، بدون اینکه قصدی ویژه و برنامهو سای

رویکرد  .2 ؛عمدی از محیط مدرسه( های ناآگاهانه و غیریادگیری) کنندمقصودی را حاصل می

ای به گونه درسیبرنامة پنهان؛ متخصصان برنامة درسی تکوین فنی: بر اساس این رویکرد به 

                                                           
1. Eisner 

2. Curriculum 

3. Explicit 

4. Implicit 

5. Hidden 

6. Null 
7. Pamela Bolotin Joseph 

8. Hidden Curriculum 
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ها وجود د تا اهداف صریحی که قصد نیل به آنکننطراحی و چینش می درسی را ةهای برناممؤلفه

سیاسی: این رویکرد مدرسه را در خدمت حکام  -رویکرد انتقادی .3، تر محقق شوندآسان ،دارد

کند تا خواست حاکمان دادی را تربیت میدانسته و معتقد است، مدرسه برونسیاسی و اقتصادی 

ة که مشخص شد برنامطور (. بنابراین، همان1387برآورده کند )مهرمحمدی و همکاران،  سیاسی را

که به گونه آگاهی اتفاق بیفتد یا اینعمدی و بدون هیچ غیر تواند به صورت کامالًدرسی پنهان می

ای در مدرسه شدهشکل آگاهانه و با قصد و نیت قبلی برای نیل به اهداف مشخص و از قبل تعیین

ریان داشته باشد؛ حال ممکن است این قصد و آگاهی بر اساس خواست متخصصان و ج

درسی برای دستیابی بهتر به اهداف آموزشی باشد و یا ممکن است اندرکاران آموزشی و برنامهدست

صورت گیرد. ایجاد رفتارها و  های خاص سیاسی و یا اقتصادی زمامداراناهداف و نیت بر اساس

آموزان بیش از آن که به عنوان اهداف کلی تربیت اقتصادی در دانشو به طورعادات اقتصادی 

توان رفتارهای شناختی دنبال شود، باید به عنوان اهداف عاطفی در نظر گرفته شود؛ چرا که می

آموزان ایجاد کرد. هنگامی که حرف از آموزش ها و عواطف دانشها، نگرشاقتصادی را در ارزش

برای این منظور است. برنامة درسی ترین درسی پنهان مناسبة ها باشد؛ برنامها و نگرشارزش

پنهان برنامة درسی رسمی و  درسیبرنامة ( به ضرورت ادغام 2005) 1یلکنزی و جین اوتویل، مک

آموزان های دانشپنهان نقش بسیار مهمی در یادگیری درسیبرنامة کنند. در آموزش تجارت تأکید می

پنهان مشاهده شده است  درسیبرنامة در بسیاری از موجود در خصوص  ،با این حال .کندایفا می

گذارد؛ برای نمونه، نتایج تحقیقی در خصوص که اثر منفی بر تحقق اهداف تربیتی مورد نظر می

پنهان در جهت  درسیبرنامة تأثیرات  ةدهندعلمی نشان ةپنهان بر روحیبرنامة درسی اثرگذاری 

 (. 1386 احمدی،علمی بوده است )حداد علوی، عبداللهی و علی ةهای روحیؤلفهمخالف م

علت  ؛است 2شده توسط کالینمعرفی ةگان، عناصر نهدرسیبرنامة در این تحقیق منظور از عناصر 

ة ها بر اساس نظر کالین، جامعیت بیشتر عناصر در راستای فرایند مطالعه )واکاوی برنامؤلفهانتخاب م

آموزان، های یادگیری دانشها، محتوا، فعالیتند از هدفارسی پنهان( است. این عناصر عبارتد

                                                           
1. Jean & Leah  

2. Kline 



   229                               آموزان )مورد: یک دبستان دخترانه(برنامة درسی پنهان و رفتار مبتنی بر اقتصاد مقاومتی دانش

  

 

تدریس های آموزان، راهبردبندی دانشارزشیابی، منابع و ابزار یادگیری، زمان، فضا، گروه هایروش

 (.1399)کالین، 

جود و حاکم بر مدرسه؛ پنهان مو درسیبرنامة رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر در مواجهه با 

بوده است؛ بدین معنا که رفتار برنامة درسی آگاهانه و غیر عمدی دست اندرکاران  مبتنی بر رفتار غیر

آموزان، بایدها و نبایدهای رفتاری را در آنان شکل عمدی آنان در تعامالت با دانش و اعمال غیر

آموزان دهی رفتار اقتصادی دانشبر شکلاستنتاج و ضرورت اثرگذاری  ةدهد. در ادامه و در مرحلمی

پنهان برنامة درسی عملکردی، مواجهه با  ةدر تناسب با اقتصاد مقاومتی؛ مطابق با رویکرد فنی و نظری

 صورت گرفته است. 

زا و خودکفا است که عوامل و امکانات منظور از اقتصاد مقاومتی در این تحقیق، اقتصادی درون

آورد و فشارها و تهدیدهای خارجی را از نیروهای داخلی به دست میالزم برای رشد و پیشرفت 

 تواند بر حیات و پیشرفت آن اثر منفی بگذارد و در مسیر پیشروی آن مانع ایجاد کند.کمتر می

مؤثر به رفتار اقتصادی  ةشناسایی فرایندهای مؤثر و جو عاطفی نانوشت حاضر هدف پژوهش

سازماندهی مناسب  زمینةاساس این کشفیات، پیشنهادهایی در  آموزان در مدرسه است تا بردانش

برنامة های توان به تدوین و سازماندهی مؤلفهد. از این طریق میشوارائه برنامة درسی های مؤلفه

د. بر اساس این هدف سؤاالت پژوهشی زیر کردر جهت تربیت مطلوب اقتصادی کمک  درسی

در قلمرو مورد بررسی و از حیث تحول رفتار  درسینامة برهای یک از مؤلفه هرشود: مطرح می

های های برنامهشود؟ آیا عملکرد مؤلفهها به چه نحوی اجرا میمبتنی بر اقتصاد مقاومتی در یادگیرنده

در  باشد؟می قصد شده وجود دارد،برنامة درسی انتظاراتی که در قبال  راستا و همسو با درسی در

تحقیقات زیادی صورت نگرفته است؛ با این حال برنامة درسی قاومتی و خصوص ارتباط اقتصاد م

برنامة درسی و برنامة درسی های آن در تعامل با سعی شده موضوعات نزدیک به این مفهوم و مؤلفه

پور و پور، حسننتایج تحقیق رحمان تحقیق مورد توجه قرار گیرد. ةپیشین ةپنهان در مطالع

درسی ملی با بسیاری از مضامین اقتصاد مقاومتی ارتباط ة اصول برنامداد  نشان( 1395نصراصفهانی )

محوری، تقویت هویت ملی، اعتبار نقش یادگیرنده و جامعیت ملی در ابعاد دینبرنامة درسی دارد؛ 

( 1395ها و الزاماتی برای تحقق مضامین اقتصاد مقاومتی است. نتایج تحقیق خوجه )دارای داللت
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های اصالح الگوی مصرف، کارآفرینی و تولید، تولید داخلی )حمایت از تولید ملی(، هنشان داد مؤلف

های اقتصاد اند و مؤلفهرسمی مورد بیشترین توجه بودهبرنامة درسی گرایی در زایی و بروندرون

سازی اقتصاد، اقتصاد عدالت سازی و سالمبنیان، اصالح ساختارها و نهادهای اقتصادی، شفافدانش

های تحقیق مهرام و یافته نیان و کاهش وابستگی به نفت و خام فروشی مورد غفل واقع شده است.ب

تمرکز بیشتر بر مطالب نظری در تدریس، عدم تناسب  برای( نشان داد مدرسان از 1388زاده )فرخ

ن، سردی در دانشجویاکاربردی، ناامیدکردن و ایجاد دل-ایفای نقش مدرسین با ماهیت مراکز علمی

 1اند. هالستید و ژیااوداشتهتحقیر دانشجو و عدم اختصاص زمان کافی، در کاهش کارآفرینی نقش 

اند؛ نتایج این تحقیق نشان پنهان به تحقیق پرداختهبرنامة درسی ها و آموزش ارزش ( در زمینة2010)

اری بیشتری نسبت ها در مدرسه تأثیرگذیند یادگیری ارزشادرسی پنهان در فرة داده است که برنام

 ها دارد.به روش آموزش مستقیم ارزش

مربوط به چگونگی تربیت اقتصادی متناسب با فرهنگ بومی و به  ةو پیشین گرفتهتحقیقات انجام

تحقیقات بررسی شده در چنان که باید، غنی نیست. طور مشخص متناسب با اقتصاد مقاومتی آن

به صورت پیمایشی و با استفاده از نظرخواهی و تکمیل شمار بودن، بیشتر پیشینه عالوه بر انگشت

پرسشنامه بوده و تنها در چند مورد از این تحقیقاتِ معدود از ابزار مصاحبه و مشاهده استفاده شده 

معطوف  فقطگرفته انجامهایی که در خصوص اقتصاد مقاومتی و آموزش است. عالوه بر این، پژوهش

که برنامة درسی و اثرات پنهان عناصر  ،بوده« قصد شده» ةبرنامدر قالب برنامة درسی به بررسی 

 مورد توجه نبوده است. است،هدف پژوهش حاضر 

ضمنی و مبتنی بر حضور در محیط های درسی، یادگیری ةاگرچه بسیاری از آثار تخصصی برنام

باید  ولیند؛ دارمی پنهان عنوانبرنامة درسی یادگیری، مشاهده و تعامل با همساالن را در قالب 

برنامة درسی در عبارت  زیراد؛ شپنهان قائل برنامة درسی ضمنی و های تمایزی را میان یادگیری

ای دارد از پیش طراحی شدههای برنامه مترتّب است که داللت بر تدبیر و اندیشه و نقشه ةپنهان؛ کلم

همسو برنامة درسی وین فنی توان آن همسوی با رویکردهای سیاسی ـ انتقادی یا تککه الزاماً نمی

آموزان در قالب این های ضمنی و پنهان دانش(. بسیاری از یادگیری167، ص1390، دانست )سیف
                                                           
1. Halstead & Xiao 
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آموزان در محیط مدرسه به صورت غیر های دانشیادگیری ةنظریه قابل بیان است؛ چرا که عمد

د و سایر عوامل مدرسه مستقیم و مبتنی بر روابط و تعامالت غیر رسمی که با گروه همساالن خو

پنهان برنامة درسی ه با هگیرد. تکوین فنی که در واقع یکی از رویکردهای مواجدارند، شکل می

 به همین موضوع توجه دارد. ،است

از « اجتماعی»توان گفت موضوع پژوهش حاضر با دیدگاه میبرنامة درسی های در بین نظریه

و هر سه « تغییر اجتماعی»یدگاه اجتماعی مبتنی بر ها به طور کلی و هم با دنظر آموزش ارزش

ارتباط زیادی دارد؛ « کنش اجتماعی»و « آموزش سواد اجتماعی»، «بازسازی اجتماعی»رویکرد آن 

های مهارت دچرا که این دیدگاه معتقد است افراد باید حضور مؤثری در جامعه داشته باشند و بای

های مرتبط با اقتصاد مقاومتی در آموزه ة(. ارائ1398، میلرتغییر اجتماعی را در آنان پرورش داد )

ایجاد تغییرات مؤثر در جامعه است؛ به  برایهای الزم آموزان نیز در واقع ایجاد توان و مهارتدانش

هایی در وضعیت سامانیهای بیگانه نابهها و خصومتبیانی دیگر، هنگامی که بر اثر اعمال تحریم

ود آمده و در نتیجه مشکالت اقتصادی و اجتماعی به جامعه تحمیل شده؛ اقتصادی کشور به وج

نیازمند واکنش سودمندانه و مدبرانه از سمت افراد جامعه است تا از بحران به وجود آمده به طرز 

های مرتبط با اقتصاد مقاومتی توان با ایجاد مهارتصحیحی عبور کرد. این واکنش سودمندانه را می

د تا در هنگام مواجه با این چنین معضالت و مشکالتی در جامعه، با کرن عملیاتی آموزادر دانش

درستی را  هایخودشان تصمیم ةدوستانه عمیق، به نفع کشور و جامعسوزی فراوان و حس میهندل

یند افر»اقتصاد مقاومتی با دیدگاه  ،اتخاذ کنند و با اتحاد و همبستگی از پس مشکالت برآیند. همچنین

های از حیث تأکید این دیدگاه بر تقویت استدالل، تجزیه و تحلیل و پرورش مهارت« ختیشنا

های شناختی سطح باال در عقالنی، ارتباطاتی دارد؛ چرا که تحقق اقتصاد مقاومتی با ایجاد مهارت

 آموزان مناسبت و ارتباط بیشتری دارد. هنگامی که افراد توان تجزیه و تحلیل باالیی داشتهدانش

هایی همچون حل مسئله پرورش یافته باشند، از استدالل قوی و منطقی برخوردار باشند، با مهارت

های واقعی زندگی توانمندی بیشتری در حل هر چه بهتر مسائل و مشکالت به باشند در موقعیت

 هایی در کارآفرینی، خالقیت و درکوجود آمده خواهند داشت. ضمن اینکه افرادی با چنین مهارت

 چرایی حمایت از تولید ملی توانمندتر خواهند بود
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پژوهشی مرتبط با موضوع پژوهش که شرح آن گذشت، الگوی  ةبر اساس بررسی پیشین

 شود:ارائه می 1پژوهش به صورت شکل نظری 

 
 یپژوهش ةنیشیپ از شدهاستخراج ینظر یالگو. 1شکل 

 پژوهش شناسیروش

با رویکرد کیفی و مبتنی بر نقادی و خبرگی آیزنر است.  پژوهش حاضر از نوع مطالعات ارزشیابی

های کیفی بر این مفهوم استوار است که تجربه بهترین راه برای درک رفتار اجتماعی است پژوهش

با توجه به جامعیت و  توان به دست آورد.تری میهای واقعی(. از این طریق داده1391)دالور، 

آیزنز، این روش برای پژوهش  2و نقادی آموزشی 1ابی خبرگیهای موجود در الگوی ارزشیصالحیت

داند؛ ، میاستآیزنر خبرگی را هنر درک ارزش و بهای آن چیزی که مورد مطالعه  د.شحاضر انتخاب 

ها، نکات ظریف و موشکافی جوانب جهانی که یافتن از پیچیدگیمنظور از این اصطالح را آگاهی

                                                           
1. Connoisseurship 

2. Educational Criticism 
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( انتقاد را هنر افشاسازی و بیان 1976(. او )68، ص 2017آیزنز، ) داند، میاستخاصی  ةبدان عالق

( چهار 1994کند. آیزنر )آن ادراکات باارزشی که فرد خبره به دست آورده، تعریف می 1پردهبی

  .5یابیو مضمون 4، ارزشیابی3، تفسیر2کند: توصیفاصلی را برای نقادی آموزشی معرفی می ةمرحل

مراحل روش ارزشیابی خبرگی و نقادی آموزشی؛ ابتدا بر اساس  مطابق با حاضر در پژوهش

پژوهش استخراج شده بود؛ به توصیف و  ةهای اقتصاد مقاومتی که از سخنان رهبری و پیشینمؤلفه

همسویی و یا ناهمسویی هریک از  ةپرداخته شد. سپس به قضاوت درباربرنامة درسی تفسیر عناصر 

های اقتصاد مقاومتی در اثرگذاری بر رفتار متناسب با ده با مؤلفهشآوریهای جمعمشاهدات و داده

های آموزشی آخر با توجه به مشابهت مدارس و موقعیت ةآموزان پرداخته شد. در مرحلآن در دانش

قلمرو پژوهش حاضر، دبستانی دخترانه  .شدهای دیگر بررسی تعمیم نتایج به موقعیت ةدیگر، زمین

آموز با نوبت دانش 455اول و دوم با  ةروش شهر مشهد و دارای هر دو دورآموزش و پ 4 ةدر ناحی

مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته  1395-96ثابت صبح، بوده است. این قلمرو در سال تحصیلی 

جغرافیایی مدرسه  ةها و منطقاست. با توجه به اینکه سطح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده

ای انتخاب شد که از لحاظ وضعیت مطالعه اثرگذار باشد؛ به طور هدفمند مدرسهتوانست بر نتایج می

با توجه به اینکه در  آید.معمولی و متوسط به حساب  ةاجتماعی و مذهبی، یک منطق –اقتصادی 

تحقیقات کیفی جامعه و نمونه به آن مفهومی که در تحقیقات کمی وجود دارد، مطرح نیست؛ منابع 

آوری اطالعات در این شود. منابع جمعجای نمونه شرح داده میها و اطالعات بهآوری دادهجمع

آموزان، معلمان، کارکنان مدرسه، مشاهده از محیط فیزیکی و اجتماعی و بررسی اسناد تحقیق دانش

آموزان و معلمان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است؛ و مدارک بوده است. مصاحبه با دانش

ها تکراری و اشباع نظری معلم مصاحبه انجام شده و پس از آن، جواب 8آموز و دانش 20با  ،ینبنابرا

                                                           
1. Disclosure 

2. Description 

3. Interpretation 

4. Evaluation 

5. Thematic 
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 1«غیر احتمالی»گیری ها به صورت نمونهآوری دادهانتخاب قلمرو تحقیق و منابع جمع حاصل شد.

ه و مشاهد در این پژوهش، هاآوری دادهجمعابزار  بوده است. 2«گیری هدفمندنمونه»و بر اساس 

برای  .مصاحبه و تحلیل اسناد، در طی حدود دو ماه حضور ثابت پژوهشگر در مدرسه بوده است

و استناد  5، کفایت ارجاعی4، کفایت اجماعی3سازیسویهاز سه در این پژوهش هاتضمین اعتبار داده

 ل چهارشده در فصها و تفسیرهای ارائهتصدیق توصیف برایها و نتایج تحقیقات موجود به نظریه

 استفاده شده است.
 

 پژوهش سؤاالت به دادنپاسخ برای هاداده آوریجمع ابزار و منابع .1 جدول

 هاآوری دادهابزار جمع هاآوری دادهمنابع جمع سؤاالت پژوهشی

برنامة درسی های عمل مؤلفهة نحو

در تحول رفتار اقتصاد مقاومتی 

 یادگیرندگان به چه شکل است؟

یزیکی و اجتماعی مدرسه محیط ف ةمشاهد

اندرکاران آموزان و دستمصاحبه با دانش -

 بررسی گزارشات مکتوب -مدرسه

لیست )سیاهه( مشاهده/ چک

 بازپاسخ ةپرسشنام

 همسویی عدم یا و همسویی

 درسی هایبرنامه هایمؤلفه عملکرد

 درسی برنامة قبال در انتظارات با

 ؟است شکل چه به قصدشده

ال ؤی به دست آمده از سهایافته ةمقایس

نخست با انتظارات موجود در اسناد 

قصد شده )بر برنامة درسی مکتوب و 

 قبلی(های اساس مطالعات و یافته

کاربرگ تحلیل اسناد 

 فرادست نظام آموزشی

  ای پژوهشهیافته

ر اساس های اقتصاد مقاومتی بها با مؤلفهو چگونگی ارتباط آن درسیبرنامة در این تحقیق عناصر 

برنامة درسی اصلی روش ارزشیابی و نقادی آیزنر مورد بررسی قرار گرفت. عناصر  ةچهار مرحل

های ارزشیابی، های یادگیری، منابع و ابزار یادگیری، روشمورد بحث شامل فضا، تدریس و فعالیت

ظر بوده است؛ ن ، مدیابدمیشده برنامة درسی اجرابندی که در قالب آموزان و زمانبندی دانشگروه

؛ در این پژوهش استقصدشده  درسیبرنامة  کنندةکه بیان درسیبرنامة دو عنصر هدف و محتوای 

                                                           
1. Nonprobability Sampling 

2. Purposeful Sampling 

3. Triangulating Methods 

4. Consensual Validation 

5. Referential Adequacy 
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این  ةهای اقتصاد مقاومتی مورد توجه در این مطالعه نیز در برگیرندمؤلفه گذاشته شده است. کنار

های فاده از تمامی ظرفیتاست .3بنیان، اقتصاد دانش .2حمایت از تولید ملی،  .1موارد بوده است: 

حرکت بر اساس  .5سازی در خصوص آن، دوری از اسراف و تجمل و فرهنگ .4مردمی و دولتی، 

استفاده  .7صیانت از وحدت و همبستگی، و  .6 های آنی و تغییر مقررات،برنامه و پرهیز از تصمیم

برنامة درسی ها آموزشی و فعالیت هایی که باآن مؤلفه ،حداکثری از زمان، منابع و امکانات. بنابراین

 مدرسه مرتبط بود، انتخاب شدند. 

گزارش در مقاله، جزئیات مراحل توصیف و تفسیر شرح داده  ةبا توجه به محدودیت در ارائ

 ای از مشاهدات و نتایج گزارش شود.شود چکیدهارزشیابی سعی می ةشود. در مرحلنمی

 زنر:مراحل توصیف و تفسیر خبرگی و نقادی آی

 به تفکیک مورد بحث قرار گرفته است؛ برنامة درسی توصیف و تفسیر هر یک از عناصر  ةدر مرحل

در عنصر فضا کلیت فضا و امکانات محیطی مدرسه همچون حیاط، امکانات ورزشی، وضعیت 

 روها، نوع تزئینات موجود بر دیوارهای مدرسه وها، راهبوفه، آبخوری، کتابخانه، نمازخانه، کالس

ها، چگونگی نورپردازی و سیستم گرمایشی و سرمایشی موجود در فضای مدرسه و در پایان، کالس

آموزان، چگونگی ارتباط والدین با فضای روانی اجتماعی موجود عوامل مدرسه با هم و با دانش

 است.  شدهها و اعیاد مختلف در محیط مدرسه، توصیف و تفسیر برگزاری جشن ةمدرسه و نحو

های یادگیری، این دو عنصر همراه باهم مورد ه به ارتباط تنگاتنگ عناصر تدریس و فعالیتباتوج

گرفته  های تدریس به کاردرسی، نوع روشة توصیف و تفسیر قرار گرفته؛ در این دو عنصر برنام

آموزان در های یادگیری، میزان نقش، فعالیت و آزادی عمل دانششده از جانب معلمان و فعالیت

 نشچی ةهای کالسی، نحویادگیری، وضعیت کارهای عملی و گروهی در فعالیت-یند یاددهیافر

گذاری، چگونگی قانون ةها و نحوها، نوع قوانین موجود در کالسها و بررسی جمعیت کالسنیکمت

های ضمن خدمت معلمان و به طور کلی های فوق برنامه، کالسبرگزاری زنگ ورزش، فعالیت

های کالسی، مورد توصیف و های مختلف اقتصاد مقاومتی در جریان فعالیتمؤلفه وضعیت پیگیری

 اند.تفسیر قرار گرفته
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افزار جامع دروس به یادگیری به توصیف و تفسیر ورود رایانه و نرم ابزار و در عنصر منابع

کیفیت منابع های یادگیری و ها، وضعیت استفاده از منابع و ابزار یادگیری در جریان فعالیتکالس

آموزان، التحریر و وسایل شخص دانشموجود، میزان اسراف در منابع و اقالم مصرفی، بررسی لوازم

 وضعیت وسایل کمک آموزشی موجود در آزمایشگاه مدرسه پرداخته شده است. 

های کالسی، های ارزشیابی برنامه درسی، نوع ارزشیابی و جایگاه نمره در فعالیتروش در عنصر

، میزان توجه به شودمیمحور، نوع سطوح شناختی که ارزیابی محور و حافظهمتمرکز، موضوع نظام

ها و کارهای ها در ارزشیابی کاردستیها و مالکخالقیت و آفرینندگی در ارزشیابی مانندهایی مهارت

 آموزان مورد توصیف و تفسیر قرار گرفته است. عملی دانش

بندی در آموزان در ابتدای سال تحصیلی و گروهبندی دانشروهگ یبندی، نحوهدر عنصر گروه

 .بررسی شده استشود؛ سطح کالس که توسط معلمان انجام می

های مختلف، ارزش متفاوت درسی، به توصیف و تفسیر برنامه کالسی پایه ةدر عنصر زمان برنام

ی معلمان به برنامهتعهد  ةدروس از نظر معلمان، چگونگی برگزاری دروس ورزش و هنر، نحو

 آموزان، پرداخته شده است. مفید از وقت کالس و دانش ةکالسی و زمان کالس، میزان استفاد

 ارزشیابی خبرگی و نقادی آیزنر: ةمرحل

شده سویی موارد مشاهده و استنباطسویی یا عدم همهم بارةارزشیابی معطوف به قضاوت در ةمرحل

 قبل است.  ةدر دو مرحل

 عنصر فضا

شود که امکانات ورزشی مدرسه وضع نامناسبی دارد و در چند توپ، حلقه و طناب خالصه می

که استعدادها و عالیق ورزشی مختلف  نظرتوان گفت اقدامات مدرسه در این بخش از این می

های مختلف آنان شود تا ظرفیتشود و فرصت مناسبی فراهم نمیآموزان پوشش داده نمیدانش

 ةاستفاده از هم»های غایر با اقتصاد مقاومتی و به طور مشخص ناهمسو با مؤلفهشناسایی شود م

. در تزئینات موجود بر است« حداکثری از زمان، منابع و امکانات ةاستفاد»و « های مردمیظرفیت

 ةفضای مدرسه فقط یک مورد از مشاهدات در راستای اقتصاد مقاومتی بود و آن نیز دیوار نوشت
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ها سفارش کرده بود شیر آب را ببندند؛ در حالی که بسیار بیشتر از این، ه به بچهآبخوری بود ک

های مختلف اقتصاد مقاومتی از جمله ایجاد فرهنگ در خصوص حمایت از ظرفیت توجه به مؤلفه

 تولید ملی و دوری از اسراف و تجمل وجود دارد. 

 
 نمایی از آبخوری و دیوار نوشته آن. 2شکل 

ها توسط ها و تزئینات سالنآموزان در ساخت کاردستیاری و مشارکت دانشعدم جلب همک

اقتصاد « صیانت از وحدت و همبستگی» ةمعاون پرورشی و بهداشت مدرسه در مغایرت با مؤلف

. بر روی در و دیوارهای مدرسه و نوع تزئینات آن نشانی از اسراف و تجمل دیده است مقاومتی

. به طور است« سازی در خصوص آنی از اسراف و تجمل و فرهنگدور» ةنشد که همسو با مؤلف

مدرسه حساسیت به موضوع اسراف به خصوص در مصرف انرژی و آب دیده  همه جایدر  ،کلی

آموزان در مصرف درست آب و برق از جانب مسئوالن مدرسه شود؛ همواره تذکر به دانشمی

شاهده نشد تا جایی که حتی مواردی از مشاهده شد. در محیط فیزیکی نیز موردی از اسراف م

ها خصوصاً سالن همکف که بیشتر های سالنمثال چراغشد. برای جویی دیده میروی در صرفهزیاده

همیشه خاموش بود و سالن تاریک و دلگیر به  ،در معرض دید و عمل مسئوالن مدرسه قرار داشت

های فعالیت ،را نیز در بر داشت. بنابراین آموزانآمد؛ موضوعی که گاهی اوقات واکنش دانشنظر می

« سازی در خصوص آندوری از اسراف و تجمل و فرهنگ» ةهمسو با مؤلف ،مدرسه در این زمینه

شود کولرها و شوفاژهای بودن سیستم گرمایش و سرمایش مدرسه که موجب می. اما مرکزیاست

دوری از اسراف و تجمل »های مؤلفهمغایر با  ،هم خاموش شودهم روشن شود و باها باکالس ةهم
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 مانند. مواردی است« استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات»و « سازی در خصوص آنو فرهنگ

های مختلف مانند جابربن حیان، و ها و نمایشگاهاستفاده از سالن مدرسه برای برگزاری مراسم

همکف  ةهای کتابخانه در سالن طبقندادن فضای مشخص به کتابخانه و قراردادن قفسهاختصاص

حداکثری از زمان، منابع  ةاستفاد»ی ی چندمنظوره از فضا و همسو با مؤلفهمدرسه از مصادیق استفاده

مدرسه، عالوه بر اینکه موجب  ة. در مقابل آن، اختصاص محیطی کوچک به نمازخاناست« و امکانات

برپایی نماز جمع شوند؛ فرصت گردهمایی و  شده بیشتر از جمعیت یک کالس نتوانند در آن برای

های مختلف را از بین برده، بنابراین مغایر ها و جشنآموزان مدرسه، جهت مراسمدانش ةتجمع هم

. در خصوص محیط اجتماعی مدرسه باید گفت؛ در تعامالت معاونین مدرسه استمذکور  ةبا مؤلف

داشت؛ پرخاشگری، خشونت، بداخالقی، آموزان و یکی دو برخوردی که مدیر مجموعه با دانش

تر مشاهده شد که تمامی موارد آموزان کم سنتحقیر، توهین، تهدید، خصوصاً در برخورد با دانش

آموز آموزان است. دانشعنوان شده در مغایرت با ایجاد رفتار متناسب با اقتصاد مقاومتی در دانش

کننده و فردی تأثیرگذار، تعیین دتصاد مقاومتی که بایسنخیتی با فرد مورد نیاز اق 1خورمطیع و توسَری

به طور کلی رفتارهای  ،اوضاع اقتصادی و اجتماعی کنونی جامعه باشد، ندارد. بنابراین ةتغییردهند

عوامل مدرسه در این بخش مغایر و ناهمسو با اقتصاد مقاومتی است. قوانین موجود در مدرسه در 

منطقی موجب ایجاد  تر نیست؛ قوانین غیرآموزان کوچکدانشآموزان خصوصاً اقتضای سن دانش

آموزان جو بسیار خشک و رسمی شده است و هر اقدام خارج از انتظارات معاونین از سمت دانش

 –آموزان شود. بین میزان جرم انجام شده توسط دانشبا واکنش و برخورد سخت آنان مواجه می

تر از میزان شود؛ برخوردها سهمگیناسب مناسبی دیده نمیو مجازات نیز تن -جرم از نظر معاونین

آموزان آموزان است. در مجموع تعامالت اجتماعی موجود بین عوامل مدرسه و دانشتقصیر دانش

. رفتار است« های آنی و تغییر مقرراتحرکت بر اساس برنامه و پرهیز از تصمیم» ةمغایر با مؤلف

ی بر احترام و دوستی نبود و موارد زیادی از توهین، تهدید و تحقیر آموزان نیز مبتنمعلمان با دانش

 ای از این رفتارها: های آنان دیده شد. نمونهتوانایی

                                                           

 مقدار باشد )فرهنگ فارسی عمید(کسی که نزد همه خوار، خفیف، و بی. مجاز از 1
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توانست به شکل مرتب و صاف یک مربع روی آموز کالس سومی که نمیرفتار معلم با دانش

این چه »معلم به او گفت:  ،آموز مربع کشیدآمیز بود. هنگامی که دانش، تحقیرتخته کالس بکشد

آموز ؛ دانش«تو بیا هنرت را نشان بده»ها کرد و به او گفت: رو به یکی دیگر از بچه« مربعی است؟

در حالی که لبخند تمسخرآمیزی  سطح با انتظارات معلم بکشد. معلمدوم هم نتوانست یک مربع هم

های و در ادامه صحبت« ید؟توانید یک مربع بکشیعنی شماها نمی»بر روی لب داشت، گفت: 

 «.تواند یک مربع بکشدنفر یکی می 30ببینم از شما »تحقیرآمیزش رو به کالس کرد و گفت: 

آموزان با مدرسه پیوند عمیقی مشاهده نشد؛ مشارکت آنان در حد ارتباط والدین دانش زمینةدر 

این موارد، در ابتدای سال های مختلف مانند شب یلدا و روز معلم است و به غیر از برگزاری جشن

های معدودی با مدرسه های مدرسه همکاریها و تزئینات سالنسازی کالستحصیلی نیز جهت آماده

مندی از اند. شرایط برای ایجاد ارتباط و پیوند بیشتر بین مدرسه و والدین وجود دارد؛ بهرهداشته

توان ای از آن است. از این طرق مینههای صنعتی نموامکانات محیطی والدین مانند باغ و کارگاه

را فراهم آورد؛ اما « های مردمیاستفاده از همه ظرفیت» ةتر مؤلفموجبات تحقق هر چه بهتر و کامل

رغبتی مسئوالن مدرسه و قوانین دست و پاگیر آموزش و پروش موانعی را پیش روی این ارتباط بی

نات محیطی والدین مانند باغ و کارگاه صنعتی برای ها پرسیده شد از امکااز معلمقرار داده است. 

شود؟ جواب همگی آنان منفی بود و دالیل مختلفی را برای آن ای میآموزان استفادهیادگیری دانش

 مطرح کردند:

T1« : بین والدین و مدرسه همکاری و ارتباط زیادی نیست که بتوانیم از امکانات

ها هم زیاد است این کارها انجامش سمحیطی والدین استفاده کنیم؛ جمعیت کال

 «شودسخت می

T3« :اما مدرسه قبول نکرد ،از طرف والدین پیشنهاد شد به باغشان برویم» 

T4« :چون رفت و آمد سخت  ،کنیمها استفاده نمیاز امکانات محیطی خانواده

 «است و هزینه دارد

T6« :دهدء مجوز نمیآموزش و پرورش برای استفاده از امکانات محیطی اولیا » 
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 آموزانهای یادگیری دانشعناصر راهبردهای تدریس و فعالیت

 های غیرکنند به طور عمده مبتنی بر روشها استفاده میهای تدریسی که معلمان در کالسروش

آموزان که در این حالت معلم نقش اصلی را در تدریس به عهده دارد و دانش فعال و سخنرانی است

باشند. به جز دو معلم که اعتقاد به کارگروهی و گفت و گو در کالس داشتند و منفعل می نیز پذیرنده

دار تدریس کردند؛ سایر معلمان خودشان عهدهها محول میو گاهی اوقات وظیفه تدریس را به بچه

شد؛ کارهای عملی مانند درست کردن ها انجام میهایی که در کالسدروس بودند. در فعالیت

ها در قالب گروهی ؛ معلمان به انجام فعالیتگرفتها به ندرت صورت میی یا انجام آزمایشکاردست

ها نیز کردند. چینش نیمکتاعتقاد زیادی نداشتند و در کالس از کارهای گروهی کمتر استفاده می

های گروهی ها عمومًا به صورت سنتی و ردیفی بود که خود مانعی برای فعالیتکالس ةدر هم

 30ها زیاد است در کالس به طور میانگین در حدود آموزان در کالس است. جمعیت کالسدانش

های کالسی از این منظر ناهمسو های تدریس و فعالیتروش ،آموز حضور دارد. بنابرایندانش 32الی 

استفاده حداکثری از زمان، »و « صیانت از وحدت و همبستگی»، «اقتصاد دانش بنیان»های با مؤلفه

هایی همچون ساخت کاردستی با وسایل دورریز و طرح باشد. معدود نمایشگاهمی« منابع و امکانات

آموزان ایجاد کند؛ جوگری را در دانشوجست ةتواند خالقیت، ابتکار و روحیجابربن حیان که می

« یاناقتصاد دانش بن»یعنی  یادشده ةتوان گفت در راستای مؤلفدر مدرسه برگزار شده است که می

 ها مناسب نبوده است. بوده؛ اما کیفیت و کمیت این نمایشگاه

 
 نمایشگاه وسایل دورریختنی . تصویری از3شکل 
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 حیاننمایشگاه طرح جابربنتصویری از  .4شکل 

دروسی مانند  ردیفهمطور که باید فعالیت تخصصی انجام نشد و های ورزش و هنر آندر زنگ

آموزان در شود بسیاری از استعدادهای دانششد؛ اقدامی که موجب میمیریاضی به آنان بها داده ن

حداکثری از زمان، منابع و  ةاستفاد»های کشف نشده باقی بماند. این اقدام علیه مؤلفه ةاین زمین

. مواردی از عدم رعایت قوانین از سمت است «های مردمیظرفیت ةاستفاده از هم»و « امکانات

 ،آموزان دیده شد )مانند آمدن به سرکالس خارج از زمان مقرر(؛ همچنینشمعلمان در حضور دان

ها در نظر گرفته شده بود که همگی این منطقی و نامنعطفی از سمت آنان برای کالس قوانین غیر

 . است« های آنی و تغییر مقرراتحرکت بر اساس برنامه و پرهیز از تصمیم» ةموارد در تناقض با مؤلف

 و ابزار یادگیریعنصر منابع 

ها که قبل از آن نیز اوضاع مناسبی های عملی در کالسورود رایانه به مدارس موجب شده فعالیت

های افزار مخصوص دروس دربرگیرنده بخش اعظمی از فعالیتنرم ،نداشت کمرنگ شوند؛ در واقع

ات و ... از آن وگو، انجام آزمایشجای بحث و گفتکالسی است؛ هنگام تدریس و حل تمرینات به

آموزان نیز قرار گرفته شود؛ هر چند که کار معلمان را راحت ساخته و مورد استقبال دانشاستفاده می

های سودمند در کالس را گرفته و به است و برای آنان جذاب است اما فرصت بسیاری از فعالیت

شد از این و مدبرانه می صحیح ةآموزان شده است. با استفادساختن دانشنوعی دیگر موجب منفعل 

کردن که موجب کم یادشدهافزار بیش از حد به نرم ةمند شد. تکیپرکاربرد به نحو بهتری بهره ةوسیل
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، «اقتصاد دانش بنیان»های آموزان شده در مغایرت با مؤلفهکارهای دستی و تعامالت گروهی دانش

. از آزمایشگاه مدرسه است« ی مردمیهاظرفیت ةاستفاده از هم»و « صیانت از وحدت و همبستگی»

گیرد. در اندکی صورت می ةو امکانات آن، در حالی که از نظر امکانات غنی و مناسب است؛ استفاد

بار دیده شد که معلم کالس سوم از محیط آزمایشگاه کل مدت حضور پژوهشگر در مدرسه فقط یک

نات آزمایشگاه در دروسی مانند علوم و تا های یادگیری استفاده کرد. استفاده از امکابرای فعالیت

 ةآموزان به ارمغان آورد. استفادتواند برای دانشدروس دیگر، تجارب ارزنده و مفیدی را می دیح

« استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات»ی نامناسب از رایانه و آزمایشگاه در تناقض با مؤلفه

ادگیری نیز حساسیت به اسراف دیده شد؛ معلمان بر روی همچون گذشته در منابع و ابزار ی است.

اند و همیشه تذکراتی را آموزان حساسها و وسایل شخصی دانشنادرست از وسایل کالس ةاستفاد

دستی آموزان را به استفاده از وسایل دمها دانشدهند؛ در ساخت کاردستیدر این خصوص به آنان می

کنند. در هنگام تدریس ها ارائه میهایی در این خصوص به آنشدهند و آموزو دورریختنی سوق می

دوری از » ةکنند. این اقدامات همسو با مؤلفها استفاده میهای بچهدستی و کاردستیاز وسایل دم

های مدرسه در عناصری که . به مانند فعالیتاست« سازی در خصوص آناسراف و تجمل و فرهنگ

شود و گذشته از آن نیز توجهی به تولید ملی نمیبرنامة درسی  شرح آنان گذشت؛ در این عنصر

آموزان دید مثبتی به اجناس ایرانی ندارند و طرح بومی و میهنی بر روی لوازم شخصی آنان دانش

 التحریرهایشان جایی ندارد. شامل کیف، جامدادی و لوازم

از تولید ملی یعنی  پرسیده شد حمایت (S10) آموزش کالس ششمیهنگامی که از یک دانش

 گفت:  دانم وقتی توضیحاتی به او داده شد؛چه؟ خندید و گفت نمی

کند. برایم مهم معلممان در مورد ایران و ایران دوستی خیلی برای ما صحبت می»

دهم چون جنس ایرانی بد نیست، جنس ایرانی بخرم و جنس خارجی را ترجیح می

 «شوداست و زود خراب می

 گونه است: نظرش در مورد کاالی ایرانی این (S11)س پنجم آموز کالدانش

جنس خارجی از ایرانی بهتر است البته بعضی از اجناس ایرانی مثل دفتر خوب »

 «هستند
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 عنصر ارزشیابی

نرژی و وقت مدرسه، محوری وجود دارد؛ تمام امحوری و نمرهدر این مدرسه تأکید خاصی به حافظه

کردن شود. تا زمانی که اوضاع به این نحو باشد و حفظیند میااین فر آموزان صرفمعلمین و دانش

متناسب با  ةترین دغدغه مدارس باشد؛ ایجاد روحیخوب بزرگترین و اصلی ةدروس و گرفتن نمر

نمرات دروس مختلف تا  ةآموزان رویایی بیش نیست. تهدید به وسیلاقتصاد مقاومتی در دانش

ارزش و اهمیت دانش و  کردنکمرنگظم و انضباط بشوند؛ موجب آموزان مجبور به حفظ ندانش

محوری افزون موجب نمره ،یادگیری و زیر سؤال بردن شایستگی در کسب نمرات است و در نتیجه

تأکید فراوان به نمره باعث ایجاد رقابت کاذب و نامناسب بین  ،شود. همچنینآموزان میدر دانش

متمرکز و برنامة درسی محوری نشأت گرفته از نظام مره و حافظهشود. تأکید به نآموزان میدانش

باشد. در نظام متمرکز، اهداف و محتوا شامل موضوع محور حاکم بر آموزش و پروش کشور می

های و تمامی فعالیت است کتب درسی از قبل تعیین شده است و به تمامی مدارس جهت اجرا ارسال

درسی موضوع محور، عبارت از  زش در برنامةیند آموادهد. فرالشعاع خود قرار میمدرسه را تحت

آموز است؛ معلم از نقش اصلی و فعال در ها از ذهن معلم به ذهن دانشانتقال اطالعات و آگاهی

مورد استفاده قرار برنامة درسی روند آموزش برخوردار است و روش سخنرانی بیشتر در این نوع 

آموزان منفعل و پذیرا خواهند بود. (. در این حالت دانش1380 ،احمدیگیرد )مهرمحمدی و می

محوری موجب تأکید فراوانی به حافظه ایراندرسی آموزش و پرورش ةمحور بودن نظام برنامموضوع

های سطوح شود. در چنین وضعیتی مهارتو نمره شده و موجب تشدید این عادات نامناسب می

گیرد. در صورتی که کیب و ارزشیابی، مورد غفلت قرار میکاربست، تحلیل، تر باالتر شناختی شامل

تحقق اقتصاد مقاومتی با سطوح باالتر شناختی ارتباط بیشتری دارد. در امتحانات نیز مجدد تأکید به 

سطوح اول شناختی یعنی  ةشود؛ محتوای سؤاالت کامالً حفظی و دربردارندحافظه محوری دیده می

ها از نوع کمی و تنها محدود به یک . ضمن اینکه ارزشیابیاست« فهمیدن»و تا حدودی « دانش»

آموزان در های دانشیادگیری ة؛ این نوع ارزیابی عالوه بر اینکه به طور کامل هماستامتحان کتبی 

گیرد، استرس و های چندگانه را نادیده میدهد و هوشابعاد مختلف را مورد سنجش قرار نمی

ها هنگامی به تحقق اقتصاد مقاومتی کند. ارزشیابیآموزان منتقل مینشاضطراب زیادی را نیز به دا
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آموزان و های عملی دانشنزدیک است که در آن، سطوح باالی شناختی از طریق توجه به فعالیت

 ةگروهی نمرها انجام کارهایتولید فرآورده و محصول توسط آنان، مورد توجه قرار گیرد. در ارزیابی

های گروهی است؛ این موضوع اهمیت قائل نشدن معلمان به فعالیت ةدهندنشانخاصی ندارد که 

 .است« صیانت از وحدت و همبستگی» ةناهمسو با مؤلف

 بندیعنصر گروه

ها کشف شد: پس بندیای در خصوص گروهدهندهدر مصاحبه با معاون اجرایی مدرسه نکات تکان

هوشمندسازی مدرسه  برای، مسئوالن مدرسه مدارس هوشمندسازی شوند ةاز اینکه مقرر شد هم

اند. برخی والدین با مدرسه همکاری نکرده و مدرسه نیز کردهآن از اولیاء  ةاقدام به دریافت هزین

. اندوالدین آنان هزینه را پرداخت کرده کند کههوشمندسازی می آموزانیفقط برای دانشها را کالس

بندی تقسیم کرده است و موجب شده توازن در گروه 2و  1 تاهای مدرسه را به درجاین اقدام کالس

سوم سه کالس وجود دارد که یک کالس از نظر اقتصادی  ةمثال در پای برایها از بین برود؛ کالس

. این اتفاق واکنش و اعتراض برخی استقوی، یک کالس متوسط و یک کالس دیگر ضعیف 

بندی کرده است ها را طبقهاند که مدرسه کالسقد بودهوالدین را نیز به همراه داشته است. آنان معت

خوشی از این قضیه های سوم نیز دلمندان اهمیت بیشتری داده است. معلم یکی از کالسو به ثروت

 نداشت: 
ها اردو برگزار کالس سومی که بچه پولدارها در آن قرار دارند راحت برای بچه»

ها ندارند و بدون هیچ حرفی پولش زینهکنند چون والدین مشکلی در پرداخت همی

دهند، اما در کالس من و سوم دیگر که از کالس من نیز وضع اقتصادی بدتری را می

ها را به اردو ببریم با اعتراض ای بگذاریم مثالً بچهخواهیم برنامهدارد هر بار می

 «شود.والدین همراه می

آموزان اجتماعی ناعادالنه بین دانش-ای اقتصادیهبندیگیری طبقهبندی که به شکلاین نوع گروه

 . است« صیانت از وحدت و همبستگی» ةشود در مغایرت با مؤلفو ایجاد شکاف بین آنان منجر می

 عنصر زمان

فناوری،  و تأکید بیش از حد به درس ریاضی و عدم توجه درخور و کافی به دروسی مانند کار
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گرفتن و به نفع درس ریاضی، به علت آنکه موجب نادیدهورزش و هنر و مصادره زمان این دروس 

در مغایرت با  ،شودآموزان با این دروس میرفتن برخی استعدادها و عالیق مرتبط دانشنازبی

و « حداکثری از زمان، منابع و امکانات ةاستفاد»، «های مردمیظرفیت ةاستفاده از هم»های مؤلفه

. متعهدنماندن به زمان از است« های آنی و تغییر مقرراتتصمیمحرکت بر اساس برنامه و پرهیز از »

کالس و دیرآمدن به کالس پس از اتمام برنامة درسی نبردن ساعات کالسی بر اساس طریق پیش

؛ ناهسو با هاهای پایان سال در کالسر هفتهزنگ تفریح، عدم انجام فعالیت درسی و آموزشی د

استفاده حداکثری »و « های آنی و تغییر مقرراتو پرهیز از تصمیمحرکت بر اساس برنامه »های مؤلفه

 .است« از زمان، منابع و امکانات
 

 درسی ةاقتصاد مقاومتی با عناصر برنامهای همسویی یا عدم همسویی مؤلفه .2 جدول

 

درسی عناصر برنامة  

 

 های اقتصاد مقاومتیمؤلفه
 فضا

راهبردهای تدریس 

 و تجارب یادگیری
 بزارمنابع و ا

 بندی گروه

 آموزاندانش

های روش

 ارزشیابی
 زمان

 - ناهمسو - ناهمسو ناهمسو ناهمسو حمایت از تولید ملی

 ناهمسو ناهمسو ناهمسو ناهمسو ناهمسو - بنیاناقتصاد دانش

های استفاده از تمامی ظرفیت

 مردمی و دولتی
 ناهمسو ناهمسو همسو ناهمسو ناهمسو ناهمسو

تجمل و  دوری از اسراف و

 سازی در خصوص آنفرهنگ
 ناهمسو همسو - همسو همسو همسو

حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از 

 های آنی و تغییر مقرراتتصمیم
 ناهمسو ناهمسو ناهمسو ناهمسو ناهمسو ناهمسو

 - ناهمسو ناهمسو ناهمسو همسو ناهمسو صیانت از وحدت و همبستگی

استفاده حداکثری از زمان، منابع و 

 امکانات
 ناهمسو - - ناهمسو ناهمسو ناهمسو
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 یابی الگوی ارزشیابی خبرگی و نقادی آیزنرمضمون ةمرحل

های آموزشی ها و موقعیتیابی به دنبال یافتن اصول کلی برای تعمیم به سایر محیطمضمون ةدر مرحل

 مشابه هستیم.

 ةگیری در مورد همکه تصمیم اباشد؛ بدین معناز نوع متمرکز می ایراننظام آموزش و پرورش 

افتد؛ از جمله درسی به صورت مرکزی و هماهنگ، برای تمام نقاط کشور اتفاق میة عناصر برنام

ن و کارکنان، نقشه فیزیکی مدارس دولتی، های ضمن خدمت معلماتب درسی، کالسمحتوای ک

همه به صورت  نات؛و مدت زمان مورد نیاز برای هر درس و برگزاری امتحا هابندی کالسزمان

اجرا  برایشود و ها در رأس نظام گرفته میگیریها و تصمیمریزی. بسیاری از برنامهاستمتمرکز 

گذارد و ها اثر میها و اقدامات مدرسهشود. این وضعیت بر فعالیتهای زیردست ابالغ میبه بخش

توان می ،شکل است. بنابراین ها در تمامی مدارس دولتی به یکتوان گفت نوع فعالیتتقریباً می

به  ،که از قلمرو مورد مطالعه در این تحقیق به دست آمد را هاییها و استنباطبسیاری از برداشت

برای نمونه مواردی مانند نوع  سایر مدارس دولتی با وضعیت اقتصادی و اجتماعی مشابه، تعمیم داد.

وانین یکسان، به یک شکل است و تقریباً در و میزان همکاری والدین با مدارس با توجه به وجود ق

-ها از امکانات محیطی والدین مانند کارگاهدهند معلمتمامی مدارس دولتی قوانین موجود اجازه نمی

های توجه به مصائب مسئوالن مدارس در تأمین هزینه های آنان استفاده کنند؛ یا باهای صنعتی یا باغ

جویی در مصرف آب، برق و اقالم مصرفی مدرسه به صرفه مدارس از جمله قبوض خدماتی، قطعاً 

« سازی در خصوص آندوری از اسراف و تجمل و فرهنگ» ةکنند و در نتیجه مؤلفتوجه بیشتری می

تحقق در مدارس خواهد داشت؛  برایتری ها شرایط مناسباز بُعد تالش برای کاهش هزینه

های کالسی و قوانین ه علت تشابه نوع فعالیتجویی در زمان و جلوگیری از هدررفت آن، بصرفه

آموزان، یک روز کامل معلم نداشته باشند، شود دانشموجود مانند تقلیل کاری معلمان که موجب می

 ،گیرد؛ همچنیناحتماالً همچون قلمروی مورد مطالعه در سایر مدارس دولتی نیز مورد توجه قرار نمی

های ابالغی از ادارات باالدست تعیین نامهاس قوانین و بخشمدارس بر اس ةبه علت اینکه نوع دغدغ

حمایت از تولید  بارةشود، خیلی دور از ذهن نیست که در سایر مدارس نیز مانند این مدرسه درمی
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ی مدارس شاهد آموزش و پرورش در همه ةملی فعالیت خاصی صورت نگیرد اما به علت تأکید ادار

عالوه بر ای جابرین حیان و کاردستی با وسایل دورریختنی باشیم. همعمول شدن برگزاری نمایشگاه

مبتنی بر  ایرانیند آموزش و پروش در ادرسی حاکم بر فرة مطالب عنوان شده، نوع نظام برنام

شود. در نظام ها به سایر مدارس میدهی یافتهکه موجب افزایش امکان تعمیم استمحوری موضوع

گانه برنامة درسی در تمامی مدارس، تقریباً به یک رخورد با عناصر نُهبرنامة درسی، بمحور موضوع

گونه، درسی را اینمحور برنامه( نحوه مواجهه با عناصر در طرح موضوع1399باشد؛ کالین )شکل می

محوری، اهداف به عنوان مالکی برای اس موضوعدرسی بر اسدر طرح برنامه»عنوان نموده است: 

شناختی و سطوح پایین  ةبه حوز و معطوفبه صورت رفتاری  شود، اغلبته میموفقیت به کارگرف

ریزان انتخاب و سازماندهی شده است. منابع و ابزار یادگیری بر . محتوا از قبل توسط برنامهاستآن 

آموز نقشی در ؛ ضمن اینکه دانشاستترین آن کتاب درسی شود و رایجاساس محتوا انتخاب می

شوند که به ایجاد تغییرات های یادگیری به شکلی انتخاب میرسی ندارد. فعالیتانتخاب منابع د

باشد. کردن میرفتاری مورد نظر منجر شود و عمدتاً از نوع کالمی از جمله خواندن، نوشتن و گوش

باشد؛ معلم به عنوان یک فرد آگاه و خبره سخنرانی و مباحثه می ،های تدریس به طور معمولروش

تعیین میزان دستیابی  براید. ارزشیابی کنآموزان اقدام میال دانش و موضوعات درسی به دانشبه انتق

آموز به اهداف رفتاری و یا میزان فراگیری محتوای برنامه طراحی شده و معموالً مبتنی بر دانش

از همه های کمی است. آموزش به شکل عمده در یک گروه بزرگ که متشکل گیریاندازه

ها و پیشرفت در دستیابی به گیرد؛ گاهی نیز بر اساس میزان آموختهصورت می ،است وزانآمدانش

گیرند. زمان امکان محدودی تر قرار میهای کوچکاهداف برنامه، توسط معلم تقسیم شده و در گروه

برداری را از آن داشته باشند؛ معلم آموزان و معمل موظفند حداکثر بهرهشود که دانشدیده می

شوند. انضباطی و تعامل منع میکند و آنان از هر نوع بیآموزان را درگیر تکالیف آموزشی میدانش

یندهای آموزشی اها و فرفعالیت ةدر مدارس ما نیز عمد .«فضا معموالً محدود به فضای کالس است

ها و مشاهدات بسیاری از یافته کردتوان ادعا می ،؛ بنابرایناستبا کمی تفاوت جزئی، به همین شکل 

 است.دهی به سایر مدارس دولتی شده، قابل تعمیمدر قلمروی مطالعه
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 گیرینتیجهبحث و 

دوری از اسراف و » ةهای مختلف اقتصاد مقاومتی مؤلفد؛ در بین مؤلفهشمالحظه  طور کههمان

بود  ایجویی در اقالم مصرفی و انرژی، مؤلفهاز نظر صرفه« سازی در خصوص آنتجمل و فرهنگ

این مطلب  بیانسویی را با اقتصاد مقاومتی داشت. های مدرسه در قبال آن بیشترین همکه فعالیت

تنها از « سازی در خصوص آندوری از اسراف و تجمل و فرهنگ» ةکه توجه به مؤلف استمهم 

جویی در اقالم مصرفی و انرژی مورد توجه بوده است؛ اما موارد با اهمیتی همچون جهت صرفه

توانست صرف فعالیت می ها و عوامل مدرسه کهآموزان، معلمفرصت )زمان دانش ةزمان و هزین

توانست برای کارهای دیگری دیگری شود و امکانات و محیط اختصاص داده شده به مدرسه که می

های مدرسه هدررفت فراوانی در این قضاوت مورد توجه قرار گیرد. در فعالیت داستفاده شود( بای

از زمان و امکانات موجود، نهایت استفاده به عمل  ،توان مشاهده کرد؛ در واقعها میاین زمینهدر 

دوری از اسراف و » ةهای مدرسه ناهمسو با مؤلفتوان گفت فعالیتمی نظراز این  ،آید. بنابرایننمی

مناسبی  های اقتصاد مقاومتی اوضاع چندان. سایر مؤلفهاست« سازی در خصوص آنتجمل و فرهنگ

ها صورت این مؤلفه زمینةشد که اقداماتی در شمار مشاهده مینداشتند و تنها در بعضی موارد انگشت

ای بود که در بعضی موارد مؤلفه« حداکثری از زمان، منابع و امکانات ةاستفاد»گرفته است. از جمله 

این مؤلفه نیز به  ةها در زمینهای مناسبی در راستای آن انجام شده است؛ اما کاستیفعالیت ،دیده شد

از « های آنی و تغییر مقرراتحرکت بر اساس برنامه و پرهیز از تصمیم» ةقوت خود باقی بود. مؤلف

ها آموزان داشتند؛ جدا از بحثجهت تأکید فراوانی که عوامل مدرسه در رعایت قوانین توسط دانش

ای است که مورد تأکید و اهمیت کارکنان مؤلفه و انتقادهایی که به بسیاری از این قوانین وارد بود،

اقتصاد »، «های مردمیظرفیت ةاستفاده از هم»های مدرسه قرار گرفته بود. در راستای مؤلفه

اقدامات مثبت بسیار کمی در مدرسه مشاهده شد؛ « صیانت از وحدت و همبستگی»و « بنیاندانش

ها داشت و کار شاخص و خاصی که به مؤلفهمشاهدات بیشتر حکایت از ناهمسویی وقایع با این 

 ةها باشد، مشاهده نشد. مهجورترین مؤلفه در این بین، مؤلفطور کامل و دقیق در راستای این مؤلفه

در مدرسه مشاهده نشد  ؛ هیچ فعالیتی هرچند محدود و پیش پا افتادهاست« حمایت از تولید ملی»
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اندرکاران مدرسه به هیچ وجه نگرانی ای معلمان و دستکه بتوان گفت در راستای این مؤلفه است. بر

و دغدغه ای در این خصوص وجود نداشت و هیچ صحبت، تعامل و عملی از سمت آنان که بتوان 

 آن را به این مؤلفه ربط داد، شنیده و دیده نشد. 

 این به توانمی یمقاومت اقتصاد یهامؤلفه تحقق در درسی برنامة عناصر مطلوب حالت

های معدود های اقتصاد مقاومتی، استناد به مطالب و یافتهبا توجه به مضامین مؤلفه داد؛ شرح رتصو

های حاصل از پژوهش حاضر، حالت مقاالتی که به چگونگی تربیت اقتصادی پرداخته بودند و یافته

 های اقتصاد مقاومتی در اینجا مورد بحث قرارمطلوب عناصر برنامة درسی جهت تحقق مؤلفه

 گیرد.می

آموزمحور با تحقق های تدریس فعال و دانشروش های یادگیری:های تدریس و فعالیتروش

آموز در جریان های اقتصاد مقاومتی سنخیت بیشتری دارد؛ چرا که موجب افزایش نقش دانشمؤلفه

 ة، به نحوآورد. عالوه بر اینشود و یادگیری مؤثرتر و فعال را برای او به ارمغان مییادگیری می

های شناختی سطح باال مانند کاربست، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی بهتری موجبات فراگیری مهارت

های تدریس بحث، گردش ( نیز روش1395) پور و نصراصفهانی، حسنپورآورد. رحمانرا فراهم می

تی اقتصاد مقاومبرنامة درسی علمی، اکتشاف هدایت شده و کاوشگری را مناسب برای تحقق 

توان یک روش تدریس مناسب را های اقتصاد مقاومتی میاز مؤلفه یک دانند. متناسب با هرمی

ایجاد خالقیت در  برای« بارش مغزی»و « پردازیبدیعه»های تدریس مثال روش برای کرد. انتخاب

شگری کاو»و « ایفای نقش»های تدریس است و روش« بنیاناقتصاد دانش»آموزان که مورد نیاز دانش

که افزایش تفاهم و توان و ظرفیت شنیدن و تحمل عقاید مخالف را برای « محاکم قضائی ةبه شیو

مناسب است. با « صیانت از وحدت و همبستگی» ةآورد؛ برای تحقق مؤلفآموزان فراهم میدانش

دگی، تولید بنیان، کارآفرینی، آفریننتوجه به اینکه در اقتصاد مقاومتی؛ مفاهیمی همچون اقتصاد دانش

و خالقیت نقش اساسی و محوری دارند، انجام کارهای عملی و دستی برای جامه عمل پوشاندن به 

های یادگیری و کالسی به فعالیت عملی در فعالیت ، بایداین مفاهیم دارای اهمیت است؛ بنابراین

 ای شود.یند یادگیری توجه ویژهابودن آنان در فرآموزان و فعالدانش
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های توجه به ابزار متنوع و مؤثری همچون بازی و فیلم در آموزش: ابزار یادگیریمنابع و 

های مرتبط با اقتصاد مقاومتی مانند بازی اقتصادی دارای اهمیت است؛ به عنوان مثال استفاده از بازی

تواند آموزان میو همچنین ابزار و وسایل ملموس و عینی موجود در محیط اطراف دانش 1کارآفر

 ساز باشد.کار

های مختلفی را پوشش دهد؛ جنبه دهای ارزشیابی متناسب با اقتصاد مقاومتی، بایروش ارزشیابی:

های سطوح باالی شناختی را مدنظر قرار آموزان نپردازد و مهارتتنها به سنجش حفظیات دانش

، پورانآموزان دارای اهمیت است. رحمدهد. به خصوص توجه به محصوالت تولیدشده توسط دانش

های اقتصاد مقاومتی ترکیبی از روش درسیبرنامة ( معتقدند در 1395) پور و نصراصفهانیحسن

های های فردی و گروهی و آزمونهای کتبی، شفاهی و بازپاسخ، پروژهعینی و ذهنی، آزمون

 ها باید مورد توجه باشد.عملکردی در ارزشیابی

های عینی و ضمنی د در فضای مدرسه باید پیامهای موجودر تزئینات و دیوار نوشته فضا:

آموزان منتقل شود؛ در تزئینات به دوری از تجمل و اسراف توجه متناسب با اقتصاد مقاومتی به دانش

آموزان توجه شود و اجتماعی، به تعامالت مابین عوامل مدرسه و دانش -شود. در فضای روانی

و اهمیت دادن به دانش آموزان باشد تا از این طریق اعتماد همواره این تعامالت بر پایه احترام، توجه 

 آموزان شکل گیرد.به نفس و عزت نفس مناسبی در دانش

ها و زمان برای تحقق اقتصاد مقاومتی بایستی استفادة حداکثری و مناسبی از زمان کالس زمان:

اهمیت داده شود؛ به آموزان صورت گیرد. به تدریس و اجرای بهتر هر یک از دروس بیکاری دانش

های مناسبی برای خصوص دروسی مانند هنر، ورزش، کار و فناوری و تفکر و پژوهش که داللت

آموزان دارد؛ باید های اقتصاد مقاومتی و توجه به استعدادهای متنوع و مختلف دانشتحقق مؤلفه

رس هنر در پرورش ( معتقدند د1392مهر )خندقی و پاکمورد توجه قرار گیرد. برای مثال امین

آموزان و شناساندن میراث فرهنگی به آنان کاربرد فراوانی داد. با عنایت به مقایسه خالقیت دانش

توان موارد زیر شرایط مطلوب برای ایفای نقش عناصر برنامة درسی و توصیف شرایط موجود؛ می

 را پیشنهاد کرد:

                                                           
1. http://karaafar.ir/tag/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/ 
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جویی در قالب دروسی مانند مطالعات ههایی با محوریت صرفهای اقتصادی و بازیانجام بازی -

 های اردویی و فوق برنامه؛اجتماعی و یا فعالیت

آموزان در محیط ساز دانشهایی اقتصادی مانند برگزاری بازارچة محصوالت دستفعالیت -

 های فوق برنامه؛مدرسه و در قالب فعالیت

تصادی مختلف و آشنایی با مشاغل های اقآموزان از محیطکردن فرصتی برای بازدید دانشفراهم -

 گوناگون؛

دعوت از کارآفرینان در مشاغل مختلف با هدف آشنایی با آنان، انتقال تجارب و انجام  -

 های مرتبط؛ فعالیت

هایی مانند نظافت، رنگ آمیزی و تعمیرات محور در زمینههای گروهی مدرسهانجام فعالیت -

 ساختمانی؛ 

بردار مدرسه مشارکت داده شوند. های هزینهگیریساالر در تصمیمدمبه صورت مر دوالدین بای -

یند آموزش اهای مالی مدرسه که موجب کاهش کیفیت فراین اقدام عالوه بر کاستن از چالش

های همکاری بیشتر والدین با مدرسه و آگاهی یافتن آنان از وضعیت حاکم بر شود؛ زمینهمی

های مدرسه نظارت بیشتر والدین بر کم و کیف فعالیتآورد و موجب مدرسه را فراهم می

 شود.می
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