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Background and Objectives: The purpose of this study was to investigate the attention to 

resistance indexes (production and consumption management) in fifth and sixth grade 

elementary school textbooks.  

Methods: The research was applied in terms of purpose and in terms of nature, descriptive-

quantitative using the content analysis approach. The statistical population of the study 

consisted of fifth grade (6 books) and sixth grade (8 books) textbooks using purposive 

sampling method. In total, 1655 pages of textbooks were analyzed. The data collection tool 

consisted of a coded list based on the resistance economy indices and components, first 

extracted from the statements of the Supreme Leader, and then approved and modified 

based on past research and the views of relevant experts. Experts familiar with the field of 

resistance economics also validated the validity and Scott's formula of reliability was 0.86. 

Shannon entropy method was also used to analyze the textbook contents.  

Findings: The results of the analysis showed that in general, the "consumption 

management" index paid more attention to "production management". Also, the analysis of 

resistive economics components based on Shannon entropy showed that the components of 

"saving and not wasting" with the coefficient of 0.33; "not declining the community 

property" with the factor of 0.32; 0.26% and "support for domestic production" with a 

significance factor of 0.07 rank first to fourth in the textbooks, but in terms of 

"consumption of domestic production"; "production of quality goods"; "self-sufficiency in 

the production of critical products" with zero significance factor was overlooked. 

Conclusion: The conclusion is that textbooks can be the main media in promoting and 

disseminating the indicators of resistance economy and need more attention in the proposed 

indicators. 
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 چکیده

های درسی های اقتصاد مقاومتی در محتوای کتابهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان توجه به شاخصزمینه و اهداف: 

 های پنجم و ششم دبستان بود. پایه

 رد تحلیل قرارلیل محتوا گردآوری و با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون موحبه روش تهای این پژوهش دادهها: روش

صفحه از  1611بود که در مجموع محتوای  کتاب( 8کتاب( و ششم ابتدایی ) 6گرفت. جامعه آماری کتب درسی پایه پنجم )

کدگذاری شده بود. یست ل ها شامل چکگرفت. ابزار گردآوری دادههای درسی پایه های مذکورمورد بررسی قرار کتاب

 برآورد گردید.  6886از فرمول پایایی اسکات استفاده شد که  تأیید پایایی جهت تأیید روایی از دیدگاه متخصصان و

« تضییع اموال جامعه عدم»؛ 33/6با ضریب اهمیت « جویی و اسراف نکردنصرفه»های های تحقیق نشان داد مؤلفهیافتهها: یافته

« یت از تولید داخلیحما»؛ و 26/6همیت با ضریب ا« سازی در اصلاح الگوی مصرفآموزش و فرهنگ»؛ 32/6 با ضریب اهمیت

« تولید کالای با کیفیت»؛ «مصرف تولیدات داخلی»های های اول تا چهارم قرار داشتند و به مؤلفهدر رتبه 60/6 با ضریب اهمیت

 . یت صفر، هیچ توجهی نشده استم؛ با ضریب اه«در تولید محصولات حیاتی خودکفایی»و 

ولید کالای با کیفیت و خودکفایی و ضریب اهمیت ه های مصرف تولیدات داخلی، تتوجه به مولف با توجه به عدم گیری:نتیجه

بیشتر راه  درسی دوره ابتدایی به کتاب های اقتصاد مقاومتی شود مفاهیمپیشنهاد میبرخی از مولفه های مهم اقتصاد مقاومتی، 

 .یابد

  اقتصاد مقاومتی، کتاب های درسی، دوره ابتدایی کلمات کلیدی:

   

 

 

 

 

 

 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C/
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 همقدم

در  «1د مقااومتیاقتصا»های اخیر، عبارت علیه جمهوری اسلامی ایران در سالی غرب اهبا تشدید تحریم

توسا  مقاام مم ام رهباری برای خارج شدن از مشکلات اقتصاادی اقتصاد مقاومتی ادبیات کشور و الگوی 

ت ی اسیالگواقتصاد مقاومتی (. 161: 1331ی اندیشمندان گذاشته شد )انصاری، مطرح و تبیین آن بر عهده

ور ک سو اوضاع داخلی کشز یوری که اکند به طوه تمامل و ارتباط با کشورهای خارجی را مشخص مینح که

دهد و از سوی دیگر با اتکا بر نقاط قوت اقتصاد داخلی، دهد و نقاط ضمف را پوشش میرا مورد توجه قرار می

: 1331قانپور و همکااران، کند )دهسوی کشورهای متجاوز ایستادگی می در برابر حقوق پایمال شده ملت از

اساتااده شاده  2آوری اقتصاادید مقاومتی بیشتر از اصطلاح تابره به اقتصادر ادبیات جهانی، برای اشا(. 15

آوری اقتصادی را به ماهوم از عهده چیزی برآمدن ممنای کارده اساتع یمنای تاب( 2006) 3بریگگلیواست. 

آوری اقتصاادی را تااب داشاته باشاد، ویرا های ناگهانی بل چالشیک کشور توانایی ایستادگی در مقا اینکه

گیرد )یزدانی و همکاران، پذیری اقتصادی مورد استااده قرار میکند که در مواجهه با آسیبلی ممرفی میعام

را « ی اقتصاادید شاکنندگآوری و ضپذیری یا تابانمطاف»برخی کشورها مااهیمی همچون  (.103: 1331

قابلیات قتصاادی پاذیری اطافماهوم انم سازی اقتصاد است.بیانگر توجه کشورها به مقاوماند که مطرح کرده

یک نهاد یا سیستم برای حاظ عملکرد )مثلا ادامه تولید( در هنگامی است که تولید با یک شوک و یا تکاناه 

ه ماهاوم علاقاه با( اذعان دارند کاه توجاه و 2011) 1ن(. کاکس و همکاراRose, 2009مواجه شده باشد )

گسترش یافتاه های اخیر ست محیطی در سالی و زیقتصادهای اپذیری در اقتصاد، با توجه به بحرانانمطاف

پذیری اقتصادی عباارت اسات از بازیاابی اقتصااد در برابار . برخی دیگر از پژوهشگران ممتقدند انمطافاست

 (. Briguglio & Piccinino, 2009بر تأثیرات آن )ک و مقاومت در براهای خارجی و خطرناشوک
  

اماالی دارناد و به اقتصاد مقاومتی هستند، مضامین حالت اننایی نزدیک در این مااهیمی که از لحاظ مم

مدهای هایی بر آن وارد شد در برابر آثار و پیادهند که هر زمان تکانهاقتصاد را به گونه ای مورد توجه قرار می

 د مقااومتیطرح اقتصا (.13: 1331لیه خود باز گردد )ادیب و همکاران، حالت اوآن بتواند مقاومت کند و به 

اقتصاد مقاومتی به های دشمنان حالت انامالی ندارد و به همین دلیل در این ن ریه، ئهه دلیل مقابله با توطب

ینای، ود اتکاایی اسات )ممبو تلااش بارای خا های تولید داخالها و تأکید بر مزیتماهوم کاهش وابستگی

تجرباه  (.1331)حجاازی، ستند ف و تولید ه(. بنابراین دو حوزه اصلی اقتصاد مقاومتی، الگوهای مصر1331

امار  مسائولیندهاد ایاران نشاان مایو پرورش آموزش تهیه محتوای کتاب های درسی در ن ام دهه  چهار

ع دری ناوگرانی و 1331ران، )یزدانای و همکاا جودبا این و. اند بودهها همیشه در صدد تغییر و اصلاح محتوا

سطور کتاب های درسی کشور به طور  ومتی در متون وتصاد مقااق که داده اند( نشان 131: 1332اصاهانی، 

های انجام شده در حوزه برنامه درسی و اقتصاد مقاومتی عمدتاً در پژوهش. نشده است ارایهمناسب تبیین و 

ساازی آنع تطبیاا اقتصااد برنامه درسی و فرهنا  متی درهمچون ضرورت توجه به اقتصاد مقاو به مواردی

                                                           
1 - Resistive Economy 

2 . Economics Resilience 

3 . Briguglio 

4 . Cox et al 
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و تجزیه و  متی و موانع تحقا اقتصاد مقاومتیملیع بررسی مبانی دینی اقتصاد مقاورنامه درسی مقاومتی با ب

نیاز باه  هاای صاورت گرفتاهپاژوهش در برخای اقتصاد مقاومتی پرداخته شده اسات، حتای تحلیل جایگاه

رش و و بر اهمیت طرح مسائل اقتصادی در آموزش و پروهای درسی ابدر کت توجهی موضوعات اقتصادیبی

(. تحلیال مطالماات 111: 1331اند )یزدانای و همکااران، تأکید داشتهاشاره و ماندن موضوع اقتصاد مغاول 

الگوهای مصارف و تولیاد به  نشان می دهد 1331در خصوص کتاب های درسی تا قبل از سال انجام گرفته 

 .(13: 1333)انصااری،  تشاده اسا یانادکا و متغیرهای مهم اقتصاد مقاومتی هستند توجاه ولاه هکه از م

های آموزشی متمرکز جهان ترین ابزار در ن امترین و اصلیای مداوم، مممولهای درسی به عنوان رسانهکتاب

سازی ذهنی مرتب  یرتصو ها ونتقال اصول و مااهیم، اندیشهو از جمله ن ام آموزشی ایران هستند که جهت ا

گیری اجتماعی کودکان، نوجوانان و جوانان باه از مسیر یادبا چگونگی مصرف مطلوب و توسمه دانش مصرف 

توجه به برنامه درسی تربیت اقتصادی مبتنی بر اقتصااد مقااومتی  (.11: 1333شود )انصاری، کار گرفته می

همیت زیاادی دارد. اماا باه رغام اهمیات ایان صادی اسازی مقاومت اقتمن ور فرهن ن به آموزابرای دانش

هاای در برناماهاین مهم ر این زمینه بیانگر آن است که متأساانه گرفته دی صورت ها شنتایج پژوهمسئله، 

 تاورانی، پیغامی وع 1331میرعرب رضی و همکاران، است ) نگرفتهای مورد توجه قرار درسی به طور شایسته

، پورع رحمان1331پور، ع تیرگر و یدالله1331اصغری، ع 1331ع طغیانی، 1331ان، پور و همکارع رحمان1330

ع 1331خوی، ع خوش1332ع تیرگر و آقالری، 1331زاده، اخوان، ایمانی و نبی 1331صر اصاهانی و سیادت، ن

ه ( نیاز دو مللاا1331ای و همکااران )رآکشاتی  (.13: 1331ع ادیب و همکااران، 1331و ذاکری و اسدی، 

از اهمیات بالاایی  کردند کهلی شناسایی ه عنوان عوامهای داخلی را باح الگوی مصرف و تکیه بر ظرفیتاصل

در ارتبااط باا ها پژوهش این های یافتهبرخوردارند و قابلیت بسترسازی در آموزش و پرورش را دارا هستند. 

ای که بیشتر در تولیاد سطهرف وادهد که در حوزه مصرف نهایی و مصاالگوی مصرف در کشور نیز نشان می

له باعث شده است تا کشور در بخاش زیاادی از مصاارف رد. این مسئمطرح است، وضمیت مناسبی وجود ندا

 (.1331پذیر باشد )طغیانی، شد و از جهت تأمین منابع ارزی آسیبوابسته به خارج با

 روش پژوهش
انجاام  تحلیل محتوااز طریا  های دادهآورگردو است حقیقات کاربردی دف جزء تاز ن ر ه پژوهش حاضر

تواناد ماورد می های مستتر در متون کتااب هاای درسایمخراج پیابرای است واتحلیل محت روششده است. 

. اسات 1331های درسی پایه پنجم و ششم ابتدایی در ساال جاممه آماری پژوهش کتاب .استااده قرار گیرد

، لاذا مورد ن ر قرار گرفته است 31و  1336در سال  ی در ایراندایدوره ابت های درسیکتاب ییراتن تغآخری

 پانجنموناه آمااری پاژوهش  .گیرد قراران مورد استااده اصلاحات بمدی تواند همچنحاضر میوهش تایج پژن

و « آماوزش قارآن»، «نگاارش فارسای»، «هاای آسامانهدیه»، «مطالمات اجتماعی»، «علوم تجربی»کتاب 

، «کر و پاژوهشتا»، «مطالمات اجتماعی»، «علوم تجربی»کتاب  هشتم ابتداییع و پنجایه برای پ« فارسی»

ایان بود. ممیار انتخاب « آموزش قرآن»و « های آسمانهدیه»، «نگارش فارسی»، «کار و فناوری»، «فارسی»

و  های انتخاابی اقتصااد مقااومتیشاخص های انتخاب شده بابر اساس نزدیک بودن محتوای کتاب کتاب ها

 بود.  انآموزهای درسی از لحاظ تناسب سنی دانشسازگاری محتوای کتاب
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 ابتدایی بر اساس عنوانو ششم پایه پنجم  مورد تحلیل های درسیکتاب -1ل جدو

 تعداد صفحات عنوان درس شماره

 پایه پنجم

 تعداد صفحات

 پایه ششم

 101 35 علوم تجربی 1

 150 111 المات اجتماعیطم 2

 101 120 ی آسماناههدیه 3

 31 36 نگارش فارسی 1

 111 122 آموزش قران 1

 125 110 فارسی 6

 102 ---- تاکر و پژوهش 1

 31 ---- کار و فناوری 5

 321 131 6 جمع

 

اد های اقتصها در پژوهش حاضر، شامل سیاهه کدگذاری شده بر اساس شاخصابزار گردآوری داده

 .است که از مبانی ن ری و پیشینه پژوهشی استخراج شده استمصرف(  تییرتی )مدیریت تولید و مدمقاوم

متخصص قرار گرفت که در در اختیار چند تن از استادان چک لیست حاضر،  روایی پژوهش برای تأیید

این آزمون ده شد. جهت برآورد پایایی در پژوهش، از آزمون اسکات استاا ها رسید.نهایت به تأیید آن

د. ضریب کناصلاح میهای شانسی را در محاسبه ضریب پایایی گیرد و توافارا در ن ر می اتهای طبقارزش

های خاص یک طبقه مورد استااده ر را بر پایه دفماتی که ارزشاسکات، توافا شانسی یا توافا مورد انت ا

بر این  آید.دست می هب د انت ار بر پایه ن ریه احتمالکند. بنابراین، توافا موراند محاسبه میقرار گرفته

های بمحتوای کتا %20ی بودند خواسته شد تا تصاد مقاومتگر و متخصص که آشنا به اقاساس از دو پژوهش

 Piفرمول های استخراج شده برای اقتصاد مقاومتی بررسی و کدگذاری کنند. درسی را بر اساس مللاه

 اشد:باسکات به صورت زیر می

%1

%%

EA

EAOA
pi




 

 آن رد هک

OA درصد توافا مشاهده شده، و : 

EAاست. : درصد توافا مورد انت ار 



 همکاران و رضا میر عرب رضی                                           22                             ...             های اقتصاد مقاومتی بررسی میزان توجه به شاخص

 بدست آمد. 0856، پایایی پژوهش برابر با (Pi)گوی اسکات اس البر اس

 . گردیدآنتروپی شانون استااده داده ها از تکنیک تجزیه و تحلیل برای 

پیام است. سه مرحله اصلی تحلیل  کی مینان حاصل از محتوایار عدم اطدهنده مقدنشانشانون آنتروپی 

یل(، بررسی مواد )پیام(، پردازش نتایج )سرمد )مرحله قبل از تحلندهی سازما سازی ومحتوا عبارتند از: آماده

 (.1350و حجازی، 

مال بیان به صورت گیری عدم اطمینان است که به وسیله یک تابع توزیع احتآنتروپی شاخصی برای اندازه

 : دوشزیر نوشته می

 

0یک عدد ثابت مثبت است و به من ور تأمین  Kبه طوری که  1E£ £ 

 :شامل موارد زیر است تحلیل محتوا در تکنیک آنتروپی شانون مراحلبه طور کلی، 

 زیر: هرابط اساس فراوانی بر جدول هایماتریس فراوانی بهنجار کردن اول: مرحله
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 دهیم و برای این من ورر میراق هی مربوطاهبار اطلاعاتی هر مقوله را محاسبه کرده و در ستون دوم: مرحله

 رابطه زیر استااده می شود:     از
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ها محاسبه یت هر یک از مقولهمها ضریب ( j=1و 2.... و n)ها ولهبا استااده از بار اطلاعاتی مق سوم: مرحله

( بیشتری نیز برخوردار jWدرجه اهمیت ) یشتری باشد ازاطلاعاتی ب ای که دارای بار. هر مقولهشودمی

 .        شودمیرابطه زیر استااده  هر مقوله از باشد. که برای محاسبه ضریب اهمیتمی
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 های پژوهشیافته

 های درسی پایه پنجم و ششم ابتداییمقاومتی در کتاب قتصادهای اهلفماتریس فراوانی مؤ -2 ولجد

 

هامؤلفه  

هاکتاب  

 مدیریت تولید مدیریت مصرف

مصرف 

 تولیدات

 داخلی 

اسراف نکردن 

 و

 صرفه جویی

آموزش و 

 سازیفرهن 

در اصلاح الگوی 

 مصرف

تضییع 

 نکردن

اموال 

 جاممه

تولید 

کالای با 

 ایتکی

دکاایی خو

 در تولید

محصولات  

 یاتیح

 کارآفرینی

حمایت از 

 تولید

 داخلی

 0 0 0 0 1 0 2 0 علوم تجربی )پنجم(

 0 0 0 0 1 2 2 0 علوم تجربی )ششم(

 0 0 0 0 3 3 5 0 مطالمات اجتماعی )پنجم(

 1 0 1 2 3 11 16 3 مطالمات اجتماعی )ششم(

 0 0 0 0 1 2 10 0 هدیه های آسمان )پنجم(

 0 0 0 0 0 0 0 0 ه های آسمان )ششم(یده

 0 0 0 0 0 0 0 0 فارسی )پنجم(

 0 0 0 0 0 0 0 0 فارسی )ششم(

 0 0 0 0 0 0 0 0 رسی )پنجم(ش فانگار

 0 0 0 0 1 0 0 0 نگارش فارسی )ششم(

 0 0 0 0 0 0 0 0 آموزش قران )پنجم(

 0 0 0 0 0 0 0 0 آموزش قران )ششم(

 1 1 0 0 1 11 1 0 م(کار و فناوری )شش

 0 0 0 0 0 0 0 0 )ششم( تاکرو پژوهش

 8 4 1 2 23 34 54 3 جمع

 

)با  جویی، بیشترین فراوانی مربوط به مولاه اسراف نکردن و صرفه2جدول  درهای مندرج دادهبر اساس 

کتب ن در بیدر همین رابطه کتاب مطالمات اجتماعی پایه ششم  .است فراوانی( در مقوله مدیریت مصرف 11

پایه پژوهش اکر وهای تبیشترین راوانی را به خود اختصاص داده است، و در کتابانی فراو 16با هر دو پایه 

های آسمانی پایه ششم و هدیه ،قرآن هر دو پایه، نگارش فارسی هر دو پایه، فارسی هر دو پایهششم، آموزش 

ی جدول مذکور، هاهمچنین بر اساس داده د.اناشتهبا فراوانی صار. کمترین فراوانی در مولاه مذکور را د

اتی در مقوله مدیریت تولید است. در محصولات حی اوانی مربوط به مولاه خودکاایی در تولیدکمترین فر

مورد فراونی در کتاب مطالمات اجتماعی پایه ششم مشاهده گردید و در سایر کتب در  1همین رابطه فق  

 .یدردبت نگدو پایه هیچ مورد فراوانی ث
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 های اقتصاد مقاومتی در پایه پنجم و ششم ابتداییهمیت مؤلفهار و ضریب اماتریس بهنج -3جدول 

 

هامللاه  

 

 

هاتابک  

 مدیریت تولید مدیریت مصرف

مصرف 

 تولیدات

 داخلی 

اسراف 

 و نکردن

 جوییصرفه

آموزش و 

 سازیفرهن 

در اصلاح الگوی 

 مصرف

 تضییع نکردن

 جاممه اموال

تولید کالای 

 با کیایت

خودکاایی در 

 ولیدت

 محصولات 

 حیاتی

 رآفرینیکا

حمایت از 

 تولید

 داخلی

علوم تجربی 

 )پنجم(
0 08011 0 08013 0 0 0 0 

علوم تجربی 

 )ششم(
0 08011 08011 08013 0 0 0 0 

مطالمات 

اجتماعی 

 )پنجم(

1800 08311 08151 08331 1800 1800 0 08511 

مطالمات 

جتماعی ا

 )ششم(

0 08111 08051 08130 0 0 0 0 

هدیه های 

 آسمان )پنجم(
0 08222 08011 08301 0 0 0 0 

هدیه های 

 آسمان )ششم(
0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 فارسی )پنجم(

 0 0 0 0 0 0 0 0 فارسی )ششم(

نگارش فارسی 

 )پنجم(
0 0 0 0 0 0 0 0 

نگارش فارسی 

 ششم()
0 0 0 08013 0 0 0 0 

آموزش قران 

 )پنجم(
0 0 0 0 0 0 0 0 

آموزش قران 

 )ششم(
0 0 0 0 0 0 0 0 

کار و فناوری 

 شم()ش
0 08111 08311 08013 0 0 1800 08121 

تاکرو پژوهش 

 )ششم(
0 0 0 0 0 0 0 0 

 08112 0 0 0 08153 08111 08136 0 بار اطلاعاتی

 08511 1800 1800 1800 08116 08121 08103 1800 درجه انحراف

 08013 0 0 0 08321 08263 08332 0 ضریب اهمیت

 5 4 4 4 2 3 1 4 اهمیت رتبه



 CIPJ. Vol 2, No.1 (spring 2022)                     26                         1هشمار، 6دوره **1021ل سا*و آموزش  مه چشم انداز برنامه درسی فصلنا

 بیبا ضر« و اسراف نکردن ییجوصرفه» یهامللاهبیانگر آن است که  3ای مندرج در جدول هداده

 یح الگودر اصلا یسازرهن آموزش و ف»ع 0832 تیاهم بیبا ضر« اموال جاممه عییعدم تض»ع 0833 تیاهم

ل تا او یهادر رتبه 08013 تیاهم بیربا ض «یداخل دیاز تول تیحما»ع و 0826 تیاهم بیبا ضر« مصرف

 یکالا دیتول» ع«یداخل داتیمصرف تول» یهاقرار داشتند و به مللاه یدرس یهاتوجه در کتاب زانیچهارم م

 یتوجه چیصار، ه تیاهم بیضربا  «کارآفرینی» ع«یاتیمحصولات ح دیدر تول ییخودکاا»و  «تیایبا ک

 شده است.ن

 

 

 
 های پایه پنجم و ششم ابتداییکتابیا اقتصاد مقاومتی در  هات مؤلفهنمودار ضریب اهمی -1ل شک
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 های اقتصاد مقاومتی در پایه پنجم ابتداییماتریس بهنجار و ضریب اهمیت مؤلفه -5جدول 

 

             

هامؤلفه  

 

بکت    

 ریت تولیدمدی مدیریت مصرف

مصرف 

 تولیدات

 لیداخ 

اسراف 

 ن ونکرد

صرفه 

 جویی

 آموزش و

 سازیفرهن 

در اصلاح 

 الگوی مصرف

تضییع 

 نکردن

 اموال جاممه

تولید کالای 

 با کیایت

خودکاایی در 

 تولید

محصولات  

 حیاتی

حمایت از  کارآفرینی

 تولید

 داخلی

علوم تجربی 

(1) 

0 08100 0 08030 0 0 0 0 

مطالمات 

 (1ماعی )اجت

0 08100 08600 08212 0 0 0 0 

های  هدیه

 1آسمان 

0 08100 08100 08636 0 0 0 0 

 نگارش فارسی

1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 1آموزش قران 

 0 0 0 0 0 0 0 0 1فارسی 

 0 0 0 0 08150 08311 08126 0 بار اطلاعاتی

 1800 1800 1800 1800 08120 08621 08113 1800 درجه انحراف

 0 0 0 0 08311 08211 08350 0 ضریب اهمیت

 1 1 1 1 2 3 1 1 رتبه اهمیت

 

ع 0835 تیاهم بیبا ضر« و اسراف نکردن ییجوصرفه» یهامللاه 1ای مندرج در جدول بر اساس داده ه

ا ب« مصرف یلاح الگودر اص یسازآموزش و فرهن »ع 08311 تیاهم بیبا ضر« اموال جاممه عییعدم تض»

قرار پایه پنجم ابتدایی  یدرس یهاتوجه در کتاب زانیم مسواول تا  یهاع در رتبه08211 تیاهم بیضر

محصولات  دیدر تول ییخودکاا»و  «تیایبا ک یکالا دیتول» ع«یداخل داتیمصرف تول» یهاداشتند و به مللاه

 نشده است. یتوجه چیهصار،  تیاهم بیضربا  ع«حمایت از تولید داخلی»  ع«کارآفرینی» ع«یاتیح
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 بتداییهای پایه پنجم امقاومتی در کتاب های اقتصادهمیت مؤلفهنمودار ضریب ا -2شکل 

 

 های اقتصاد مقاومتی در پایه ششم ابتداییماتریس بهنجار و ضریب اهمیت مؤلفه -4جدول 

 

             

هامؤلفه  

 

 کتب 

 مدیریت تولید مدیریت مصرف

مصرف 

 تولیدات

 لیاخد 

اسراف 

 نکردن و

 صرفه جویی

آموزش و 

 سازیگفرهن

در اصلاح الگوی 

 رفمص

 تضییع نکردن

 اموال جامعه

کالای با  تولید

 کیفیت

 خودکفایی در تولید

 محصولات حیاتی 
 کارآفرینی

حمایت از 

 تولید

 داخلی

علوم 

 (6تجربی )
6 68686 68666 68683 6 6 6 6 

مطالعات 

اجتماعی 

(6) 

1866 686.6 68166 68016 1866 1866 6 68801 

تفکرو 

 6پژوهش 
6 6 6 6 6 6 6 6 

 6 6 6 6 6 6 6 6 6فارسی 

کار و 

 فناوری
6 68286 68366 68683 6 6 1866 68121 

نگارش 

 6فارسی 
6 6 6 68683 6 6 6 6 

هدیه های 

 6آسمان 
6 6 6 6 6 6 6 6 

آموزش 

 6قران 
6 6 6 6 6 6 6 6 

بار 

 اعاتیاطل
6 68.61 68.18 68.62 6 6 6 68181 

درجه 

 نحرافا
1 681.. 68181 681.0 1 1 1 68818 

ضریب 

 اهمیت
6 68288 682.0 68281 6 6 6 68128 

رتبه 

 اهمیت
1 2 1 3 1 1 1 . 
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با  مصرف یاصلاح الگو دری سازآموزش و فرهن »  یهامللاه 1مندرج در جدول  یهابر اساس داده

با « اموال جاممه عییضعدم ت»ع 08255 تیاهم بیبا ضر«  ییجورفهصو اسراف نکردن  08231 تیاهم بیضر

 زانیم چهارماول تا  یهاع در رتبه08125 تیاهم بیبا ضر« لیحمایت از تولید داخ»ع 0251 تیاهم بیضر

 دیتول» ع«یداخل داتیمصرف تول» یهاقرار داشتند و به مللاه ییابتدا ششم هیپا یدرس یهاتوجه در کتاب

 چیصار، ه تیاهم بیبا ضر  ع«ینیکارآفر» ع«یتایمحصولات ح دیدر تول ییخودکاا»و  «تیایا کب یکالا

 .استنشده  یتوجه

 

1 

 های پایه ششم ابتداییهای اقتصاد مقاومتی در کتابنمودار ضریب اهمیت مؤلفه -3شکل 

 گیریبحث و نتیجه

صرف سران ن ام مبنی بر مهای  اغیهو ابل نات، فرامینعلی رغم بیا دهدنشان میهای پژوهش یافته

 عسازی اصلاح الگوی مصرفهن فر، تضییع نکردن اموال جاممه، ردنجویی و اسراف نکصرفهاخلی، تولیدات د

های اقتصاد مرتبه به شاخص 122های درسی پایه پنجم و ششم ابتدایی، صاحه کتاب 1611از مجموع 

 16و « ریت مصرفمدی»مرتبه به  106است که شده اشاره  (یریت مصرفمقاومتی )مدیریت تولید و مد

ای به شاخص پایه پنجم هیچ اشارههای درسی توجه شده است. در کتاب «مدیریت تولید»مرتبه  به 

مرتبه مورد  36ها، فق  و در شاخص مدیریت مصرف نیز در مجموع کل کتاب استنشده « مدیریت تولید»

رتبه به م 16ت مصرف و مرتبه به شاخص مدیری 10ع مجمودر  در پایه ششم، .استتوجه قرار گرفته 

مدیریت مرتبه( و  11خص مدیریت مصرف )بیشترین توجه به شاتوجه شده است. شاخص مدیریت تولید 

مطالمات »توان صورت گرفته است. از این لحاظ می پایه ششم مطالمات اجتماعیمرتبه( در کتاب  10) تولید

های اقتصاد مقاومتی ه شاخصرین توجه را بتابی در ن ر گرفت که بیشتین کترا به عنوان مهمر« اجتماعی

های درسی پایه پنجم و ششم ابتدایی. نتایج از مجموع کل کتابدرصد  11805داشته استع یمنی حدود 

توجه  ( در رتبه اول میزان1با ضریب اهمیت )« مدیریت مصرف»شانون نشان داد شاخص آنتروپی تحلیل 

ارد. در مجموع، ( رتبه دوم میزان توجه را د0اهمیت صار ) با ضریب« مدیریت تولید»ص شاخ قرار دارد و

بیشترین توجه بر روی الگوی  های درسی پایه پنجم و ششمکی از آن بود که در کتابها حانتایج یافته
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ست ته اپایه ششم صورت گرفهای اقتصاد مقاومتی در مدیریت مصرف بوده استع بیشترین توجه به شاخص

نجم ابتدایی در چند مورد به جه بوده استع ولی در پایه پمورد تو« مصرفمدیریت »و بیشتر شاخص 

، و فق  در «های آسمانهدیه»و « مطالمات اجتماعی»اشاره شده که بیشتر در دو کتاب « یت مصرفمدیر»

های ای به شاخصشارهیچ اهای پایه پنجم هببوده است، اما در سایر کتا« علوم تجربی»مورد در کتاب  سه

، «ش فارسینگار»، «فارسی»، «تاکر و پژوهش»ی هاده است. همچنین، در کتاباد مقاومتی نشاقتص

ای به شاخص مدیریت مصرف نشده پایه ششم ابتدایی هیچ اشاره« آموزش قرآن»و « های آسمانهدیه»

و  «های آسمانهدیه»، «فارسیارش نگ»، «فارسی»، «هشتاکر و پژو»، «علوم تجربی»های و در کتاب است

 نشده است. « مدیریت تولید»ص ای به شاخنیز هیچ اشاره« نآموزش قرآ»

های اقتصاد ای نسبت به استااده از شاخصریزی شدهتوان گات که توجه من م و برنامهمیجموع در م

کتاب به  2، فق  در کتاب 11زیرا از مجموع های پایه پنجم و ششم ابتدایی نشده استع مقاومتی در کتاب

ی نشده استع اکتاب دیگر هیچ اشاره 12ست و در اشاره شده ا« مدیریت تولید»جزئی به شاخص صورت 

کتاب دیگر هیچ توجهی نشده است  1اشاره شده و در « مدیریت مصرف»کتاب به شاخص  1همچنین فق  

ف( در ومتی )مدیریت تولید و مصرمقا های اقتصاده شاخصکه این نتایج، بیانگر عدم دقت و توجه ویژه ب

( در پژوهش خود به این 1330در این زمینه، سیدی و همکاران ) باشد.ی پایه پنجم و ششم میهاکتاب

های اقتصادی وجود ندارد، اند که در متون درسی دوره ابتدایی، ن م خاصی بر ارائه پیامنتیجه دست یافته

ده است. عقیلی و بردی ارائه نشش این مااهیم به صورت کارآموزو تئوری هستند و  بیشتر به صورت ن ری

های اقتصاد مقاومتی به های قرآن دوره ابتدایی، شاخصاباند که در کت( نیز اشاره کرده1331همکاران )

شتوانه است. ها هم آورده شده، بدون پهایی که در متن کتاباند و نمونهصورت ویژه مورد توجه قرار نگرفته

کند که از ظرفیت ره میاین پژوهش به این موضوع اشاتأیید نتایج  ( نیز در راستای1333اری )انص پژوهش

های پایه ششم و هاتم در زمینه اصلاح الگوی مصرف و تولید استااده نشده است و ر کتابموجود بیشت

(، 1333اری )انص ( و1331همکاران ) های درسی دارند. همچنین یزدانی وسازگاری اندکی با محتوای کتاب

ازی در اند که قابلیت بسترسدر ن ر گرفتهرف را به عنوان موارد مهمی وی تولید و مصهای الگشاخص
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