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چکیده
تهای اقتصاد مقاومتی بر اساس
پژوهش حاضر با هدف طراحی چهارچوب درس دین و زندگی مبتنی بر سیاس 
مولفههای برنامهدرسی زایس در دوره دوم متوسطه انجام شد .این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا
آمیخته (کمی و کیفی) بود .جامعه پژوهش متخصصان برنامهدرسی (  118نفر) و دبیران درس دین و زندگی دوره
دوم متوسطه استان مازندران ( 728نفر) بودند .بر اساس فرمول کوکران تعداد  92نفر از متخصصان برنامهدرسی و
تعداد  232نفر از دبیران درس دین و زندگی با روش تصادفی طبقهای انتخاب شدند .ابزار پژوهش ،پرسشنامه
محققساختهای ( 04گویه) بود که روایی صوری و محتوایی آن با نظر متخصصان علوم تربیتی تأیید و پایایی آن با

روش آلفای کرونباخ  0/429محاسبه شد .دادهها با روشهای آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرمافزار SPSS-

 20تحلیل شدند .نتایج نشان داد که چهارچوب درس دین و زندگی مبتنی بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر اساس

مولفههای برنامهدرسی زایس در دوره دوم متوسطه از نظر متخصصان برنامهدرسی و دبیران در مولفههای اهداف،
محتوا ،روشهای یاددهی-یادگیری و شیوه ارزشیابی مطلوب بود .بنابراین متخصصان و مولفان تدوین کتاب بهویژه
یتوانند از الگوی پیشنهادی بر اساس سیاستهای اقتصادی مقاومتی بهره ببرند.
در درس دین و زندگی م 
کلید واژهها :درس دین و زندگی ،اقتصاد مقاومتی ،برنامهدرسی.
دریافت مقاله79 13 / 10 / 19 :

پذیرش مقاله89 13 /1/ 27 :

 -1دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی ،گروه علوم تربیتی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی،
تهران ،ایرانsy.angoraj@gmail.com .

 -2استاد گروه علوم تربیتی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)

eznaderi@hotmail.com

 -3استاد گروه علوم تربیتی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

mseifnaraghi@yahoo.com

 -4دانشیار سازمان پژوهش و برنامهریزی ،پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ،تهران ،ایران

Ahghar2004@yahoo.com
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مقدمه
امروزه گسترش سریع دانش به اهمیت و نقش برنامهدرسی و آموزش اشاره دارد و در
شآموزان را برای پردازش دانش توانمند
برنامهدرسی نوین به جای حفظ کردن ساده حقایق دان 
تهای فکری آنان نقش
شآموزان جهت پرورش مهار 
یکنند .بنابراین مدارس در آموزش دان 
م 
شآموزان برای آنکه متفکرانی مؤثر شوند به طرو فزایندهای
مهمی دارند تا آنجا که کمک به دان 
مپور کومله ،نادری و سیفنراقی .)59 13 ،نظام
یباشد (ابراهی 
بهعنوان هدف اولیه تعلیم و تربیت م 
گسازی در حوزه اقتصاد اقداماتی را
آموزش و پرورش اغلب کشورهای پیشرفته به منظور فرهن 
یدهد .در کشور
تحت عنوان تربیت اقتصادی مبتنی بر دیدگاه اقتصادی جامعه خود انجام م 
جمهوری اسالمی ایران نیز توجه نظام آموزش و پرورش به برنامهدرسی تربیت اقتصادی جهت
تهای اقتصادی
فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی ضروری است .شکلگیری رفتار متناسب با سیاس 
از سوی مردم مستلزم برخورداری عموم جامعه از تربیت اقتصادی است .شاید بتوان تربیت
یهای رفتاری و به شکست کشاندن یا پیروزی
اقتصادی را حلقه مفقوده بسیاری از ناهنجار 

تها است
تهای اقتصادی دانست (ساندرمان .) 2018 ،1اقتصاد مقاومتی مجموعهای از سیاس 
سیاس 
که در پی توانمندسازی جامعه برای رویارویی با تکانههای اقتصادی و بر فرهنگ اسالمی استوار
تهای
است (داویال ،استیثو ،پسکارولی ،پیترانتونی ،کاندوری و همکاران .) 2014 ،2با ابالغ سیاس 

کلی اقتصاد مقاومتی نهاد آموزش و پرورش موظف است برای پیادهسازی آنها برنامههای تدوین
نکنندهای در موفقیت آن دارد و کیفیت نازل
کند .روشن است که اعتبار یک برنامه نقش تعیی 
یسازد .عالوه بر دستیابی به اهداف
راهبردها و اقدامات دستیابی به اهداف برنامه را دشوار م 
اقتصادی مقاومتی در آموزش و پرورش به پایبندی و احساس مسئولیت مدیران و کارکنان
تهای کلی اقتصاد مقاومتی
بستگی داشته و بر اساس آن شایسته است که برنامه پیادهسازی سیاس 
تگذاران
در آموزش و پرورش با استفاده از همه اطالعات و تجارب موجود و با مشارکت سیاس 
تبندی شود (انصاری.)59 13 ،
و متصدیان استخراج ،اعتباریابی و اولوی 
سیاست جمهوری اسالمی ایران بر اساس بیانات رهبر معظم انقالب در تعامل با جهان و بر اساس
سه اصل عزت ،حکمت و مصلحت پایهریزی شده و طبیعی است که در مراودات اقتصادی نظیر
. Sondermann
. Davila, Stithou, Pescaroli, Pietrantoni, Koundouri & et al
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تحوالت اقتصادی این سه اصل مبنای عمل باشد .اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد دولتی نیست،
بلکه اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد مردم بنیاد است که با اراده ،حضور و سرمایه مردم امکان تحقق
دارد .البته دولت در آن زمینه مسئولیت برنامهریزی ،نظارت و هدایت منابع و سرمایه را داشته تا
در مسیر صحیح خود قرار گرفته و البته با انجام این نظارت از مفاسد احتمالی اقتصادی جلوگیری
تها و یا ریشههای اقتصادی است
شود (عربی .)29 13 ،اقتصاد مقاومتی شامل مجموعهای از سیاس 
که با فرهنگ اسالمی ،شرایط بومی و اقتصائات تاریخی سازگار است .انتشار فرهنگ اسالمی و
شآموزان از جمله مهمترین وظایف نظام تعلیم و
شها و باورهای دینی در ضمیر دان 
ایجاد ارز 
تربیت ایران است .برای انجام این امر خطیر نظام آموزشی کشور بیش از هر چیز نیازمند توجه
بهای درسی دین و زندگی است .زیرا
بهای درسی بهویژه کتا 
دقیق و علمی به محتوای کتا 
باورها و عقاید دینی و ارزشهای اخالقی از جمله اموری هستند که معلول ساختار و محتوای
نظام آموزشی میباشند (نوروزی و نوریان.)29 13 ،
تدار و دورنگر به منظور ارشاد و
برنامهریزی فراگردی است مداوم ،حساب شده و منطقی ،جه 

فهای مطلوب (مالیس و ستنیکر.) 2019 ،1
تهای جمعی برای رسیدن به هد 
هدایت فعالی 

برنامهریزی درسی به عبارت ساده شامل تعیین محتوای برنامه دروس است که در مفهوم بسیار
محدود آن ممکن است مربوط به تعیین محتوای یک درس به خصوص شود ،ولی اغلب
محدوده وسیعی را دربرمیگیرد (فیوضات .)29 13 ،برنامهریزی درسی از لحاظ مفهومی اشاره به
ًال در ادبیات این رشته
یک فرایند دارد که حاصل یا نتیجه آن برنامهدرسی است و آنچه که عم ًال
متداول است واژه برنامهدرسی است .برنامهدرسی به معنای میدان مسابقه و یا فاصله و مقدار راهی

است که افراد باید طی کنند تا به هدف مورد نظر دست یابند (مالکی و پاتیرو .) 2015 ،2در

بهای درسی که به وسیله معلم تدریس و به وسیله
گذشته برنامهدرسی عبارت بود از مطالب کتا 
دانشآموز حفظ میشد و هدف برنامهدرسی تهیه رئوس مطالب درسی و تدوین آنها بود .به این
شآموز در درفترچهای به نام برنامه
ترتیب که مجموعه رئوس مطالب الزم برای فراگیری دان 
بهای درسی نیز
یشد و مطالب کتا 
تحصیالت تنظیم و برای اجرای به مدارس و معلمان ابالغ م 
ییافت .اما امروزه مفهوم برنامهریزی
بر اساس مندرجات برنامه تحصیالت تنظیم و تدوین م 
. Males & Setniker
. Malkki & Paatero
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شبینی کلیه
درسی وسیعتر از تهیه و تدوین رئوس مطالب درسی است و عبارت است از پی 
شآموز تحت رهبری و هدایت معلم در مدرسه و گاهی خارج از مدرسه
تهایی که دان 
فعالی 

برای رسیدن به هدفهای معین باید انجام دهد (هیکز ،ریکو و بیوچسنی .) 2018 ،1برنامهریزی

تهای یادگیری برای جمعیتی مشخص به
شبینی و تهیه مجموعه فرص 
درسی عبارت است از پی 
ًال در مدرسه انجام میگیرد
فهای آموزش و پرورش است که معمو ًال
منظور نیل به آرمانها و هد 
حها ،روشهای اجرا و
فهای کلی ،جزئی و عینی ،محتواها و طر 
و دارای چهار مؤلفه شامل هد 

شهای ارزشیابی م 
رو 
یباشد (هسیه .) 2013 ،2برنامهریزان درسی با توجه به نگرشی که نسبت به
یکنند
مگ یر ی م 
ماهیت برنامهدرسی و تعلیم و تربیت دارند در مورد مولفههای برنامهدرسی تصمی 
تگیریهای خاصی در برنامهدرسی هتسند که
نکننده اصول و جه 
و هر یک از این مولفهها تعیی 

این فرایند را طراحی مینامند .بر اساس نظر زایس 3طراحی عبارت است از مشخص کردن
شهای عملی برای
مولفههای برنامه درسی یعنی نقشهای برای آموزش طراحی شود و هرگاه رو 
شها مد نظر باشد عنوان برنامهدرسی
تعیین و تحقق هر یک از عناصر و افراد در انجام این رو 
دارد (ملکی.)49 13 ،
تهای اقتصاد مقاومتی انجام شده ،اما هیچ پژوهشی درباره
با اینکه پژوهشهایی درباره سیاس 
تهای اقتصادی مقاومتی بر اساس مولفههای برنامهدرسی زایس انجام نشده است .ایوانز،
سیاس 

شواب و واگنر ) 2017 ( 4ضمن پژوهشی با عنوان پیامدهای بحران بزرگ اقتصادی روی نظام
آموزش عمومی به این نتیجه رسیدند که اثر بحران روی آموزش بسیار شدید است ،مدارسی که
بپذیرتر هستند،
وابستگی گستردهای به اعتبارات دولتی دارند نسبت به آثار بحرانها آسی 
برخالف اعتبارات دولتی ،منابع مالی نظام آموزشی از محل درآمد محلی گردآوری شده و
ییابد ،در طی بحران گستره نابرابری مخارج آموزشی
برگرفته از محل مالیات بر ثروت افزایش م 
شهای دولت برای حمایت از آموزش در برابر پیامدهای منفی
در میان آموزش زیاد است و تال 
بحران موفق است .در پژوهشی دیگر چوبریک ،دابروسکی ،موگیلیوسکی و سینیتسینت) 2011 ( 5
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گزارش کردند که کشورهای مدرن دچار بحران با اینکه در شرایط بد مالی قرار دارند ،اما
یماند و همچنان آموزش و پرورش برای آنان در
مخارج آموزش عمومی آنها بدون تغییر باقی م 
فنیا ( )6931ضمن پژوهشی با عنوان اقتصاد
اولویت قرار دارد .همچنین پردخته ،محمدی و شری 
مقاومتی مبتنی بر راهبردهای برنامهریزی آموزشی به این نتیجه رسید که تبدیل تهدیدها به
یتواند اقتصاد مقاومتی پویا و تاثیرگذاری را ایجاد کند.
فرصتها از مسیر برنامهریزی آموزشی م 
نتایج پژوهش محمدی ( )6931درباره نقش آموزش و پرورش در تحقق اقتصاد مقاومتی حاکی
از آن بود که آموزش و پرورش با افزایش سرمایهگذاری ،همسوسازی محتوای کتب درسی با
راهبردهای اقتصاد مقاومتی ،مدیریت بهینه بر منابع انسانی ،فیزیکی ،توسعه رشتههای فنی و
حرفهای ،کاردانش ،ارتقای سواد عمومی ،ساماندهی بهینه منابع مالی صندوق ذخیره فرهنگیان،
حمایت از اقتصاد دانش بنیان ،فرهنگسازی ،ارتقای بهرهوری ،خرید کاالی ایرانی ،آینده
گسازی و تحقق
پژوهی ،ساماندهی پیش و پس تعطیالت و اصالح الگوی مصرف در فرهن 
ینماید .ادیب ،ابراهیمی هنرستانی ،رضاپور و طغیانی ( )59 13
اقتصاد مقاومتی نقش مهمی ایفا م 
ضمن پژوهشی با عنوان بررسی مبانی دینی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت اقتصادی مبتنی بر
اقتصاد مقاومتی به این نتیجه رسید که اجرای برنامهدرسی تربیت اقتصادی بر اساس مبانی دینی
امکانپذیر است و این مبانی بیانگر اهمیت و ضرورت برنامهدرسی تربیت اقتصادی مبتنی بر
اقتصاد مقاومتی است و در حکم مولفهای جهتدهنده به فرایند طراحی الگوی برنامهدرسی
یکند .نتایج پژوهش انصاری (  )59 13درباره
تربیت اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی عمل م 
پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش؛ برنامه اقدام حاکی از آن بود که راهبردهای
گسترش مشارکت و سهم آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و تخفیف
نابرابری در توزیع درآمد ،افزایش کارایی و بهرهمندی در تولید و ارائه خدمات آموزشی و
تهای آموزشی و بهرهمندی از آموزش به ترتیب دارای اولویت
برابرسازی دسترسی به فرص 
بودند .در پژوهشی دیگر بادپا (  )49 13ضمن بررسی نقش آموزش و پرورش در اقتصاد مقاومتی،
اقتصاد درونزا و رشد توسعه اقتصادی کشور گزارش کرد که آموزش یکی از مهمترین
سرمایهگذاریهای اجتماعی است که منافع بلندمدتی را برای کشور ایجاد مینماید .اشرف
فآباد (  )49 13ضمن پژوهشی با عنوان بررسی نقش آموزش و پرورش در تبیین و ترویج
نج 

50

لنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال سیزدهم /شماره اول /بهار 89 13
فص 

شآموزان به سمت
فرهنگ اقتصاد مفاومتی تعداد  48راهکار کاربردی با هدف هدایت دان 
حمایت از اقتصاد مقاومتی بیان کرد.
شآموزان،
گسازی میان دان 
مترین نقش آموزش و پرورش در تحقق اقتصاد مقاومتی فرهن 
مه 
اولیا و مربیان است .در واقع ساماندهی مناسب نیروی انسانی از رویکردهای اصلی آموزش و
پرورش در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود .آموزش و پرورش با ایجاد آمادگی ذهنی
و روحی برای کارآفرینی استفاده از تولیدات داخلی و صرفهجویی در امور مختلف زمینه را
یکند .پس تدوین کتاب درسی و گنجاندن مفاهیم
برای تحقق اقتصاد مقاومتی در جامعه ایجاد م 
و مطالب در آنها بر مبنای اقتصاد مقاومتی زمینه را برای تحقق اهداف آموزش و پرورش فراهم
یکند که برای تحقق آن باید منابع ،سرمایه ،نیروی کار و تجهیزات به نحوی بکارگرفته شوند
م 
که ضایعاتی نداشته باشند و به همین دلیل نقش دستگاه تعلیم و تربیت در اقتصاد مقاومتی
پرورش نیروی متفکر و کارآمد است؛ به طوری که تفکر اقتصاد مقاومتی باید در آموزش و
پرورش پایهریزی شود (بادپا .)49 13 ،اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد درونزا و در عین حال برونزا
یهای محصور بودن اقتصاد و محدود بودن در
است .درونزایی به معنای درونگرایی با ویژگ 
داخل کشور نیست ،کشور دارای اقتصاد مقاومتی با اقتصادهای جهانی تعامل دارد و از آنجایی
که متکی به منابع پایدار اقتصادی در داخل است ،در تعامالت اقتصادی با سایر کشورها با قدرت
یکند .آموزش و پرورش باید بتواند نیرویی تربیت کند که از نظر خالقیت و نوآوری
برخورد م 
سرآمد باشد .برنامهدرسی درس دین و زندگی مانند بسیاری از دروس دیگر خالها و
کاستیهایی نظیر عدم برخورد فعال با عوامل تاثیرگذار تربیتی نظیر فرهنگ ،محدودنگری در
اهداف و آرمانهای تربیتی ،عدم وجود زمینهای جهت بروز و شکوفایی استعدادهای
یدارد تا
دانشآموزان و همین طور نیاز به ایجاد و تقویت روحیه مشارکت دارد که ما را بر آن م 
با طراحی برنامههایی رسمی و غیررسمی نسبت به رفع یا اصالح آنها قدم برداریم .همچنین درس
شها و باورهای دینی
دین و زندگی دوره دوم متوسطه در انتشار و فرهنگ اسالمی و ایجاد ارز 
یتوان گام موثری در جهت
در ضمیر دانشآموزان نقش مهمی برعهده دارد و با کمک آن م 
تهای اقتصاد مقاومتی برداشت .بنابر آنچه گفته شد پژوهش حاضر با هدف طراحی
تحقق سیاس 
تهای اقتصاد مقاومتی بر اساس مولفههای
چهارچوب درس دین و زندگی مبتنی بر سیاس 
برنامهدرسی زایس در دوره دوم متوسطه انجام شد.
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سؤاالت تحقیق
خهای دبیران درس دین و زندگی و متخصصان برنامهدرسی به گویههای مربوط به
 -1بین پاس 
محتوا تفاوت وجود دارد.
خهای دبیران درس دین و زندگی و متخصصان برنامهدرسی به گویههای مربوط به
 -2بین پاس 
شهای یاددهی-یادگیری تفاوت وجود دارد.
رو 
خهای دبیران درس دین و زندگی و متخصصان برنامهدرسی به گویههای مربوط به
 -3بین پاس 
شیوه ارزشیابی تفاوت وجود دارد.
روش تحقیق
این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کمی و کیفی) بود .جامعه پژوهش
متخصصان برنامهدرسی و دبیران شاغل مدرس درس دین و زندگی دوره دوم متوسطه استان
مازندران بودند که تعداد متخصصان  118نفر و تعداد دبیران  728نفر بود .بر اساس فرمول
کوکران تعداد  92نفر از متخصصان برنامهدرسی و تعداد  232نفر از دبیران درس دین و زندگی
با روش تصادفی طبقهای انتخاب شدند .برای بدست آوردن دادههای الزم در مورد هر یک از
شهای خاصی مورد نیاز است .در این پژوهش جهت گردآوری
متغیرهای پژوهش ،ابزارها و رو 
دادهها به منظور تدوین پیشینه نظری به منظور ارائه طراحی چهارچوب مناسب برای درس دین و
تهای کلی اقتصاد مقاومتی در دوره دوم متوسطه از روش
زندگی بر اساس مولفههای سیاس 
تها ،سند برنامهدرسی ملی و سایر
بها ،مقالهها ،سای 
بخانهای از طریق بررسی انواع کتا 
کتا 
قساخته اقدام به
اسناد و مدارک استفاده شد و در روش میدانی با استفاده از پرسشنامه محق 
جمعآوری داده شد .پرسشنامه محققساخته  04گویهای بود که  10گویه آن مربوط به اهداف،
 11گویه مربوط به محتوا 10 ،گویه مربوط به روشهای یاددهی-یادگیری و  9گویه مربوط به
یشدند
شیوههای ارزشیابی بود و گویهها بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت نمرهگذاری م 
(=1خیلی کم=2 ،کم=3 ،متوسط=4 ،زیاد و =5خیلی زیاد) .روایی صوری و محتوایی آن با نظر
متخصصان علوم تربیتی تأیید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  0/429محاسبه شد .با توجه به
فهای آن روش آماری پژوهش از دو روش آمار توصیفی و آمار
ماهیت موضوع پژوهش و هد 
استنباطی به کمک نرمافزار  SPSS-20و ضریب اطمینان  95درصد و خطای  5درصد استفاده
شد.
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يافتهها
صهای توصیفی فراوانی و درصد فراوانی دبیران درس دین و زندگی به تفکیک
شاخ 
ویژگیهای جنسیت ،تحصیالت و سنوات خدمت در جدول  1گزارش شده است.
یهای جنسیت ،تحصیالت و سنوات خدمت
صهای توصیفی دبیران درس دین و زندگی به تفکیک ویژگ 
جدول  .1شاخ 
یه ا
ویژگ 

طبقات

جنسیت

مرد

تحصیالت

فراوانی
96

% 41 / 38

زن

631

% 58 / 62

کارشناسی

251

% 65 / 52

67

% 28 /88

13

%5/ 60

کارشناسی ارشد
دکتری تخصصی
سنوات خدمت

درصد فراوانی

 1-5سال

%2/ 59

6

 6- 10سال

11

%4/ 74

 11 - 15سال

36

% 15 / 52

 61- 20سال

48

% 20 / 69

 21 - 25سال

52

%22/ 41

 26 - 30سال

97

% 34 / 05

در جدول  1شاخصهای توصیفی فراوانی و درصد فراوانی دبیران درس دین و زندگی به
تفکیک ویژگیهای جنسیت ،تحصیالت و سنوات خدمت قابل مشاهده است .شاخصهای
توصیفی فراوانی و درصد فراوانی متخصصان برنامهدرسی به تفکیک ویژگیهای جنسیت،
تحصیالت و سنوات خدمت در جدول  2گزارش شده است.
یهای جنسیت ،تحصیالت و سنوات خدمت
صهای توصیفی متخصصان برنامهدرسی به تفکیک ویژگ 
جدول  .2شاخ 
یه ا
ویژگ 

طبقات

جنسیت
تحصیالت
سنوات خدمت

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

69

% 75

زن

23

% 25

کارشناسی ارشد

58

% 63 /40

دکتری تخصصی

34

% 36 / 96

 1-5سال
 6- 10سال

4

%4/ 35

9

%9/ 78

 11 - 15سال

43

% 46 / 74

 61- 20سال

20

% 21 / 74

12

% 13 /40

 21 - 25سال
 26 - 30سال

4

%4/ 35
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صهای توصیفی فراوانی و درصد فراوانی متخصصان برنامهدرسی به تفکیک
در جدول  2شاخ 
یهای جنسیت ،تحصیالت و سنوات خدمت قابل مشاهده است .توزیع فراوانی و درصد
ویژگ 
فراوانی پاسخهای دبیران درس دین و زندگی و متخصصان برنامهدرسی به گویههای مربوط به
اهداف در جدول  3گزارش شده است.
خهای دبیران درس دین و زندگی و متخصصان برنامهدرسی به گویههای
جدول  .3توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاس 
مربوط به اهداف
گروه/شاخص

خیلی کم

متوسط

کم

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

دبیران

0

%0

0

%0

متخصصان

0

%0

3

فراوانی

%3/ 26

زیاد
درصد

فراوانی

خیلی زیاد
درصد

درصد

فراوانی

29

% 12 / 50

87

% 37 / 50

611

% 50

11

% 11 / 96

32

% 34 / 78

46

%50

p=0/250

=7/ 71 χ

=3df

2

بر اساس جدول  3بین نظر دبیران درس دین و زندگی و متخصصان برنامهدرسی از نظر اهداف

تفاوت معناداری وجود ندارد (  .)p<0/ 05همچنین  87 / 50درصد از دبیران و  84 / 78درصد از

تهای اقتصاد مقاومتی در
متخصصان معتقد بودند که اهداف درس دین و زندگی مبتنی بر سیاس 
دوره دوم متوسط به مقدار زیاد و یا خیلی زیاد مناسب و مطلوب است .توزیع فراوانی و درصد
خهای دبیران درس دین و زندگی و متخصصان برنامهدرسی به گویههای مربوط به
فراوانی پاس 
محتوا در جدول  4گزارش شده است.
خهای دبیران درس دین و زندگی و متخصصان برنامهدرسی به گویههای
جدول  .4توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاس 
مربوط به محتوا
گروه/شاخص

کم

خیلی کم
فراوانی

درصد

دبیران

0

%0

متخصصان

1

%1/ 09

متوسط

فراوانی

درصد

0

%0

2

%2/ 17

فراوانی
29
8
p=0/ 068

زیاد
درصد

فراوانی

خیلی زیاد
درصد

درصد

فراوانی

% 12 / 50

105

% 45 / 26

98

% 42 / 24

%8/ 70

45

% 48 / 91

36

%93/ 13

=3df

=8/ 74 χ

2

بر اساس جدول  4بین نظر دبیران درس دین و زندگی و متخصصان برنامهدرسی از نظر اهداف

تفاوت معناداری وجود ندارد (  .)p<0/ 05همچنین  87 / 50درصد از دبیران و  88/40درصد از

تهای اقتصاد مقاومتی
متخصصان معتقد بودند که محتوای درس دین و زندگی مبتنی بر سیاس 
در دوره دوم متوسط به مقدار زیاد و یا خیلی زیاد مناسب و مطلوب است .توزیع فراوانی و
درصد فراوانی پاسخهای دبیران درس دین و زندگی و متخصصان برنامهدرسی به گویههای
مربوط به روشهای یاددهی-یادگیری در جدول  5گزارش شده است.
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خهای دبیران درس دین و زندگی و متخصصان برنامهدرسی به گویههای
جدول  .5توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاس 
مربوط به روشهای یاددهی-یادگیری

گروه/شاخص

خیلی کم

متوسط

کم

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

دبیران

0

%0

0

%0

متخصصان

0

%0

3

%3/ 26

فراوانی

زیاد
درصد

فراوانی

خیلی زیاد
درصد

درصد

فراوانی

04

% 17 / 24

601

% 45 / 69

86

% 37 / 07

14

% 15 / 23

41

% 44 / 56

34

% 36 / 96

p=0/250

=7/ 75 χ

=3df

2

بر اساس جدول  5بین نظر دبیران درس دین و زندگی و متخصصان برنامهدرسی از نظر

شهای یاددهی-یادگیری تفاوت معناداری وجود ندارد (  .)p<0/ 05همچنین  82 / 76درصد از
رو 

دبیران و  81 / 52درصد از متخصصان معتقد بودند که روشهای یاددهی-یادگیری درس دین و
تهای اقتصاد مقاومتی در دوره دوم متوسط به مقدار زیاد و یا خیلی زیاد
زندگی مبتنی بر سیاس 
خهای دبیران درس دین و زندگی و
مناسب و مطلوب است .توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاس 
متخصصان برنامهدرسی به گویههای مربوط به شیوه ارزشیابی در جدول  6گزارش شده است.
خهای دبیران درس دین و زندگی و متخصصان برنامهدرسی به گویههای
جدول  .6توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاس 
مربوط به شیوه ارزشیابی

گروه/شاخص

خیلی کم

متوسط

کم

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

دبیران

0

%0

0

%0

متخصصان

0

%0

1

%1/ 09

فراوانی

زیاد
درصد

فراوانی

خیلی زیاد
درصد

درصد

فراوانی

46

% 19 / 83

92

%93/ 65

94

%04/ 52

20

% 21 / 74

35

% 38 /40

36

%93/ 13

p=0/ 438

=3df

=2/ 71 χ

2

بر اساس جدول  6بین نظر دبیران درس دین و زندگی و متخصصان برنامهدرسی از نظر شیوه
ارزشیابی تفاوت معناداری وجود ندارد (  .)p<0/ 05همچنین  80 / 17درصد از دبیران و 77 / 17

تهای
درصد از متخصصان معتقد بودند که شیوه ارزشیابی درس دین و زندگی مبتنی بر سیاس 
اقتصاد مقاومتی در دوره دوم متوسط به مقدار زیاد و یا خیلی زیاد مناسب و مطلوب است.
بحث و نتیجهگیری
اقتصادی مقاومتی یک اقتصاد درونزا و در عین حال برونزا است و آموزش و پرورش باید
بتواند نیرویی تربیت کند که از نظر خالقیت و نوآوری سرآمد باشد .برنامهدرسی درس دین و
یهایی نظیر عدم برخورد فعال با عوامل
زندگی مانند بسیاری از دروس دیگر خالها و کاست 
تاثیرگذار تربیتی نظیر فرهنگ ،محدودنگری در اهداف و آرمانهای تربیتی ،عدم وجود زمینهای
شآموزان و همین طور نیاز به ایجاد و تقویت روحیه
جهت بروز و شکوفایی استعدادهای دان 
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یدارد تا با طراحی برنامههایی رسمی و غیررسمی نسبت به رفع یا
مشارکت دارد که ما را بر آن م 
اصالح آنها قدم برداریم .بنابراین پژوهش حاضر با هدف طراحی چهارچوب درس دین و
تهای اقتصاد مقاومتی بر اساس مولفههای برنامهدرسی زایس در دوره دوم
زندگی مبتنی بر سیاس 
متوسطه انجام شد.
نتایج نشان داد که بین نظر دبیران درس دین و زندگی و متخصصان برنامهدرسی از نظر اهداف،
محتوا ،روشهای یاددهی-یادگیری و شیوه ارزشیابی تفاوت معناداری وجود نداشت .همچنین
دبیران و متخصصان معتقد بودند که اهداف ،محتوا ،روشهای یاددهی-یادگیری و شیوه
تهای اقتصاد مقاومتی در دوره دوم متوسط مناسب
ارزشیابی درس دین و زندگی مبتنی بر سیاس 
شهای ایوانز و همکاران (  ،) 2017چوبریک و همکاران
و مطلوب بود .این نتایج با نتایج پژوه 
(  ،) 2011پردخته و همکاران ( ،)6931محمدی ( ،)6931ادیب و همکاران (  ،)59 13انصاری
فآباد (  )49 13همسو بود.
(  ،)59 13بادپا (  )49 13و اشرف نج 
برنامهدرسی زایس دارای چار مؤلفه اهداف ،محتوا ،روشهای یاددهی-یادگیری و شیوههای
تهای اقتصاد مقاومتی از نظر
ارزشیابی است .چهارچوب درس دین و زندگی مبتنی بر سیاس 
یباشد )1 .آشنایی دانش آموزان با مصرف صحیح و به دور از
یهای زیر م 
اهداف دارای ویژگ 
اسراف و تبذیر )2 ،تاکید بر حمایت از مصرف تولیدات داخلی )3 ،تاکید بر مدیریت صحیح
شآموزان با مفاسد اقتصادی،
منابع طبیعی )4 ،تاکید بر مدیریت صحیح منابع مالی )5 ،آشنایی دان 
 )6تاکید بر مبارزه با مفاسد اقتصادی )7 ،تاکید بر نقش مردم در اقتصاد )8 ،ترویج و توسعه
کارآفرینی )9 ،ترویج اقتصاد مبتنی بر دانش و  ) 10تبیین فرهنگ جهادی و نقش آن در تحقق
تهای اقتصاد مقاومتی از نظر
اقتصاد مقاومتی .چهارچوب درس دین و زندگی مبتنی بر سیاس 
یباشد )1 .تهیه و تنظیم مطالبی همراه با تصاویر درباره الگوی
محتوا دارای ویژگیهای زیر م 
صحیح مصرف )2 ،تهیه و تنظیم مطالبی درباره مصرف تولیدات داخلی و اهمیت آن در مبارزه با
دشمن )3 ،تهیه و تنظیم مطالبی در مورد منابع طبیعی و نقش آن در برطرف کردن نیازهای
کشور )4 ،تهیه و تنظیم مطالبی در مورد مالیات و خمس و نقش آنها در توسعه کشور )5 ،تهیه و
تنظیم مطالبی در مورد نقش مردم در ساختن کشور )6 ،تهیه و تنظیم مطالبی در مورد رباخواری
و پولشویی و نقش مخرب آنها در اقتصاد )7 ،تهیه و تنظیم مطالبی در مورد اهمیت کار و تالش
بیشتر در توسعه جامعه اسالمی )8 ،تهیه و تنظیم مطالبی در مورد تأثیر مخرب بیکاری در جامعه،

56

لنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال سیزدهم /شماره اول /بهار 89 13
فص 

 )9تهیه و تنظیم مطالبی در مورد اقتصاد اسالمی و مقایسه آن با مکاتب دیگر ) 10 ،تهیه و تنظیم
مطالبی درباره نقش و اهمیت علم و دانش و نقش آن در اقتصاد کشور و  ) 11تهیه و تنظیم
مطالبی در مورد فرهنگ جهادی و تبیین آن بر اساس آموزههای دینی .همچنین چهارچوب
شهای یاددهی-یادگیری
تهای اقتصاد مقاومتی از نظر رو 
درس دین و زندگی مبتنی بر سیاس 
شآموزان الگوی صحیح مصرف در استفاده از امکانات
یباشد )1 .دان 
دارای ویژگیهای زیر م 
شآموزان به تهیه تصاویر و بروشورهایی در ارتباط با مصرف
مدرسه را بکار گیرند )2 .دان 
شآموزان برای حمایت از تولیدات داخلی،
صحیح آب و امکانات مدرسه اقدام کنند )3 .دان 
شآموزان در حفظ منابع
لوازمالتحریر و پوشاک ایرانی را بر مشابه خارجی ترجیح دهند )4 .دان 
طبیعی موجود در مدرسه از جمله درختان ،چمن ،گل و گیاه کوشا باشند )5 .دانشآموزان با
شآموزان به
جمعآوری اطالعات در مورد مالیات و خمس به اهمیت این منابع پی ببرند )6 .دان 
مقایسه اقتصاد مقاومتی که برگرفته از اقتصاد اسالمی است با سایر مکاتب اقتصادی بپردازند.)7 .
شآموزان با ساختن وسایل و برپایی نمایشگاه در مدرسه به اهمیت کار و کارآفرینی در
دان 
شآموزان با طرح ایدهها و تالش و کوشش برای رسیدن به آن ایدهها به
جامعه پی ببرند )8 .دان 
خلق آثار هنری ،علمی و ادبی بپردازند )9 .دانشآموزان کار گروهی را بر کار فردی برای
شآموزان برای داشتن مدرسهای بهتر با مدیریت
پیشرفت خود در جامعه ترجیح دهند و  ) 10دان 
و عوامل اجرایی مدرسه همکاری کنند .عالوه بر آن چهارچوب درس دین و زندگی مبتنی بر
یباشد )1 .ارزشیابی
تهای اقتصاد مقاومتی از نظر شیوه ارزشیابی دارای ویژگیهای زیر م 
س یاس 
شآموزان به الگوی صحیح مصرف )2 ،ارزشیابی افزایش میزان مصرف تولیدات
میزان توجه دان 
شآموزان در استفاده از پوشاک و لوازمالتحریر )3 ،ارزشیابی میزان توجه
داخلی دان 
شآموزان در مدیریت صحیح
شآموزان در حفظ منابع طبیعی )4 ،ارزشیابی میزان آگاهی دان 
دان 
شآموزان از اقتصاد مقاومتی و برتری آن نسبت به
منابع مالی )5 ،ارزشیابی میزان آگاهی دان 
شآموزان از نقش و اهمیت کار و
مکاتب دیگر )6 ،ارزشیابی افزایش میزان آگاهی دان 
شآموزان به مفاسد اقتصادی )8 ،ارزشیابی میزان آگاهی
کارآفرینی )7 ،ارزشیابی میزان توجه دان 
شآموزان از مفاسد اقتصادی و تأثیر مخرب آن بر اقتصاد کشور و  )9ارزشیابی میزان آگاهی
دان 
شآموزان از فرهنگ جهادی و نحوه کاربست آن.
دان 
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یگردد که در خصوص مناسب بودن اهداف درس دین
با توجه به نتایج پژوهش حاضر توصیه م 
تهای اقتصاد مقاومتی در دوره دوم متوسطه ،برنامهریزان درسی و
و زندگی مبتنی بر سیاس 
مولفان کتب دین و زندگی اهتمام و عنایت خود را در بهرهگیری از اهداف ذکر شده در این
پژوهش بکار برند و در برنامههای جاری و آتی خود آن را لحاظ نمایند .در خصوص مناسب
لها و
بودن محتوا عنایت الزم را در راستای بکارگیری و تنظیم محتوای درسی بر اساس سرفص 
شهای
یهای ذکر شده در این پژوهش بنمایند .همچنین در خصوص مناسب بودن رو 
ویژگ 
تهای مطرح شده در این
شآموزان از فعالی 
یشود که دبیران و دان 
یاددهی-یادگیری پیشنهاد م 
تهای اقتصاد مقاومتی استفاده نمایند.
پژوهش آگاهی داشته باشند و از آنها برای تحقق سیاس 
یگردد که دبیران ذیربط به این
عالوه بر آن در مورد مناسب بودن شیوههای ارزشیابی توصیه م 
شآموزان
شهای پیشنهادی جهت ارزشیابی دان 
امر توجه و عنایت الزم را داشته باشند و از رو 
بهره ببرند .پیشنهاد دیگر با توجه به مناسب بودن چهارچوب درس دین و زندگی مبتنی بر
تاندرکاران تربیتی به این چهارچوب توجه
تهای اقتصاد مقاومتی اینکه مسئوالن و دس 
سیاس 
تهای اقتصاد مقاومتی استفاده
ویژهای داشته باشند و از آن در تألیف کتب جهت تحقق سیاس 
نمایند.
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