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چکیده
هدف مقاله حاضر؛ بررسی ،تبیین و تعیین میزان تأثیر نظام آموزشوپرورش کشوور بور توسوعه
اقتصاد مقاومتی مبتنیبر تعلیموتربیت اسالمی است .برایاینمنظور ،از روش تحقیق آمیخته اکتشوایی
استفاده شده است .ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و ییشبرداری کتابخانهای و سوس

تجزیوهوتحلیل

آن و کدگذاری باز و محوری ،مفاهیم مرتبط با نظام آموزشوپرورش و اقتصواد مقواومتی شناسوایی
شد ،سس

ازطریق مصاحبه نیمهسواتتاریایته بوا تبرگوان حووزه تعلیموتربیوت و اقتصواد مقواومتی،

مفاهیم و مقولههای محوری مرتبط با توسعه اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران شناسایی شود.
یایتههای بخش کیفی تحقیق نشان میدهد که نظوام آمووزشوپرورش کشوور بوه کموت متهیرهوای
میانجی (اقتصاد مردمپایه ،اقتصاد دانشبنیان ،یرهنگ عمومی و سبت زنودگی) میتوانود بوه توسوعه
اقتصاد مقاومتی ،منجر شود .سس

برای انجام مرحله کمّی پژوهش از پرسشنامه محققساتته استفاده

شد .در بخش کمّی با بهرهگیری از مدل انعکاسی به تحلیل عواملی تأییودی پوژوهش پرداتتوه شود.
آزمون مدلهای اندازهگیری انعکاسی ازطریق ،آزمون پایایی مدل اندازهگیری ،روایی همگرا و روایوی
واگرا مورد تبیین قرار گریت .درادامه ،میزان اثرگذاری متهیرهوا (اثور مقوتقیم و اثور غیرمقوتقیم) بوا
بهرهگیری از نرمایزار پیالاس صورت گریته است .یایتهها نشان میدهد که نظوام آمووزشوپرورش
ازطریق متهیرهای میانجی رابطه مثبت و معنیداری با توسعه اقتصاد مقاومتی پیدا میکند.
کلیدواژهها :اقتصاد مقاومتی؛ نظام آموزشوپرورش؛ اقتصاد دانشبنیان؛ سبت زندگی؛ اقتصاد
مردمپایه
* دانشآموتته دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران و رئی
علمی دبیرتانه شورای عالی انقالب یرهنگی

گروه پژوهشهای یرهنگی و
musavi14@yahoo.com

** دانشآموتته دکتری سیاستگذاری علم و یناوری دانشگاه تربیت مدرس و مدیرکل پژوهشهای
علمی و یرهنگی دبیرتانه شورای عالی انقالب یرهنگی
*** دانشیار دانشگاه جامع امام حقین (ع)

esmaely@gmail.com
abomoh787@gmail.com
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مقدمه و بیان مسأله
توجه به نقش آموزشوپرورش در پیشبرد برنامههای اقتصادی ،بهخصوص ازحیث تأمین نیروی
انسانی مناسب و موردنیاز آن ،ازجمله دالیل ایالاد تیییلرار در سلاختار نتلای ت لی وتربیل

بیشلتر

کشللورهای ج للان اسلل ب بررسللی م تصللر از اآللزحار آموزثللی در اک للر کشللورهای ج للان
روثنکننده این نکته اس

که یکی از هدفها و دالی قوی برای انالای ایلن اآلزحار ،کلاهش

فاآله میان دو نتای آموزثی و اقتصادی اس
پیشرف

(عزیزی)24 :7831 ،ب اآللیترین عامل ت یینکننلده

و توس ه جام ه در ثرایط متحول کنونی ج ان ،میزان برخورداری از نیروی انسانی کارا

و خزق اس

که این خود به میزان برخلورداری جوامل ،،از دانلش ،آملوزش و پلرورش بسلتیی

داردب برتری یك کشور بیش از آنکه به مناب ،طبی ی یا ظرفی های موجود آن تی متکلی باثلد،
به میزان ب رهمندی آن کشور از علوی و فنون که حاآ توس ه علمی اس
ت لی وتربی

آن کشور وابسته اس

و نیز به پویایی نتلای

(رضای 701 :7832 ،؛ سایبو11 :4001 ،7؛ دیبا402 :4074 ،4؛

تیودوری)42 :4074 ،8ب
نتای ت لی وتربی  ،نقش اساسی و محوری در فراینلد توسل ه اقتصلادی و ایالاد موازنله بلین
اب اد م تلف توس هیافتیی کشلور دارد (سلیدطباطبایی و فریلدونی31 :7834،؛ داودا714 :4070،2؛
اوواوی)13 :4070 ،4ب سرمایهگذاری اآولی در ایلن ب لش ،نقلش م ملی در ایالاد امکانلار و
تس یزر برای نس های آینده و اقلدای آلحی درج ل توسل ه اقتصلادی کشلور ایفلا میکنلدب
بررسیهای بیثماری که در زمینه دستاوردهای کشورهای توس هیافته و تازهتوس هیافته آلورر
کردن
گرفته اس  ،برای ما آثکار میسازد که چیونه این کشورها بلا تبیلین اهلداف و مشل
مقاآد خود در زمینههای آموزشوپرورش درج دستیابی به سطوح بلاالی پیشلرف و توسل ه
اقتصادی حرک کردهاندب لذا در ارتباط بین آموزش و توس ه اقتصادی ،حا عتیمی از مطال لار
در اقتصاد آموزش بر ثواهدی تأکید دارنلد کله براسلاآ آن توسل ه اقتصلادی مل هلا بلر توسل ه
آملللوزشوپرورش اسلللتوار اسللل (تلللودارو و اسلللمی 4008 ،1؛ هلللارمون4008 ،1؛ میلییلللان و
1. Suaibu
2. Dyba
3. Theodore
4. Dauda
5. Oviawe
6. Todaro & Smith
7. Harmon
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دییران4002،7؛ لوچنر و مورتی4002 ،4؛ گروزمن4001 ،8؛ فیون
وبمن4001 ،4؛ الوال4077 ،1؛ گیلیچ4074 ،1؛ ابوباکار)4074 ،3ب
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و دومنچ4001 ،2؛ هانیوثلك و

امروزه اک ر اقتصاددانان بر این باورند که کمبود سرمایهگذاری در سرمایههای انسانی ،عامل
اآلی پائینبلودن سلط رثلد اقتصلادی در کشلورهای درحالتوسل ه اسل

و تلا زمانیکله ایلن

کشورها با استفاده از دانش ،سط م اررهای حرفهای را ارتقا ندهند ،بازدهی و کارایی نیلروی
کار و سرمایه در سط نازلی باقی خواهد ماند و رثد اقتصادی بهکندی و با هزینههای سنیینتر
آورر میپذیردب درواق ،،میتوان گف

سرمایههای فیزیکی تن ا زمانی بیشتر مولد خواهند ثلد

که کشور دارای مقادیر الزی سرمایۀ انسانی باثدب سرمایۀ انسلانی ثلام آموزشهلا ،ت صل
م اررها و بلهطورکلی کیفیل
بهدس

نیلروی کلار اسل

ها،

کله از طریل نتلای آملوزشوپرورش کشلور

میآید (سوری و م رگان)403 :7831 ،ب لذا جوام ،بشری هر از چند گلاهی بلا تحلوالر و

تیییرار ثیرفی مواجه بودهاندب یکی از این تحوالر ثیرف در سده اخیر ،تحول در منبل ،رلرور
و انتقال آن از سرمایه فیزیکی بله سلرمایه انسلانی بلوده اسل

(کارایلانی

و الکسلاندر4001 ،3؛)4ب

کیچونلله و پاپایونلله ( ) 4001در پژوهشللی بللاعنوان "سللرمایه انلللسانی ،سلللاختار تولیلللد و رثلللد
اقتلصادی" ،بله بررسی موضوع در سط آنای 81( ،واحد آن تی) در  20کشور پرداختله و بله ایلن
نتیاله میرسند کله تیییر در سرمایه انسانی باعث تیییر م ب

در تولید واحدهای آن تی ثده اسل

(هانوثك و هوبمن)24 :4001 ،70ب

اوجی و واتانابه در پژوهشی در سال 4002به بررسلی آملوزش و سلود بنیاهها ،بللا اسللتفاده از

روش نتای دینامیکی پرداختندب آن ا در این پژوهش ،نقش دانش ،هزینلههای تحقیل و توسل ه ،ارلر
سرریز آن بر تولید و سود بنیاهها را ارزیابی کردندب همچنین ،آن لا براسلاآ مطال له ارو 77در سلال
 7334مطرح میکنند که یادگیری حین کار ،نقش م می در کاهش هزینلههای بنیلاه داردب در ایلن
1. Milligan and et al
2. Lochner and Moretti
3. Grossman
4. Fuente & Domenech
5. Hanushek and Wobmann
6. Lawal
7. Gylych
8. Abubakar
9. Carayannis & Alexander
10. Hanushek & Wobmann
11. Arrow
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پژوهش ،فنّاوری بله دو دسته اطزعار و آن تی تقسی ثده و یادگیری نیز بله دو دسلته داخلللی و
بلازار تفکیلك میثودب در جم،بندی نیز نقش بسیار م می برای فرایند یادگیری از بازار و نوآوری
بهمنتور پاسل یلویی به نیاز مصرفکنندگان درنتر میگیرند (وانی و نفسییر .)33 :4001 ،7نادری
( )73 :7838به بررسی اررار سرمایه انسانی بر رثد تولید کارگاههای بلزرگ آلن تی میپلردازد و
این تأریر برای هریك از اجزای سرمایه انسانی ی نی آموزش و یادگیری حین عم تأییللد میثلودب
وی نشان میدهد که تأریر سرمایه انسانی حداق پنج برابر تأریر سرمایه فیزیکی بر تولید اس ب نیللی
و نفیسی( )43 :7834در مقالهای به بررسی ارتباط بین سرمایه انسانی و رثد اقتصادی میپردازندب در
این پژوهش از ثاخ

ضریب جینی سالهای تحصیزر (که بیانیر توزی ،سلالهای تحصلی بلین

افلراد اس ) بهعنوان جانشین سرمایه انسانی استفاده کرده و به ایلن نتیاله میرسلند کله آملوزش و
سرمایهگذاری در سرمایه انسانی ،سیاس های حمایتی دول  ،فناوری اطزعار و ارتباطار ،وجلود
محلیط مناسب اجتماعی ،اقتصادی و قانونی برای سلرمایهگذاری ،تولیلد و تالارر دانلش ازجملله
پیشنیازهای اقتصاد دانلش هستند (هرتوگ و هویزنیا)28 :4000،4ب
ازطرفدییر ،با نیاهی به تاربه سایر اقتصلادهای دنیلا ،متوجله خلواهی ثلد کله تملای آن لا
همواره س ی در مقاویسازی باف ها و ساختارهای خویش داثتهاند و ایلن املر بلا تکامل دانلش
همواره در مسلیر خلود روبهپیشلرف

بلوده اسل ؛ بلدین م نلا کله ج ل گیری تملای نتریلههای

اقتصلادی ،نیل بله ایلن هلدف ،ی نلی قلوای و مقاویسلازی اسل ب اقتصلاد مقلاومتی یلك برنامله
کوتاهمدر نیس  ،بلکه فرایندی نتایساز اس

و لذا آرفاً یك تاکتیك نبوده و مربلوط بله دوره

تحری ن واهد بود ،بلکه اگر تمای هامهها ه پایان یابند ]با لحاظکردن ثرایط مکانی ل زمانی[،
بازه تمای عناآری که در سند سیاس های کزن اقتصاد مقاومتی وجود دارد ،جلزو برناملههای
کشور خواهد بود و باید به این سیاس ها بهعنوان الیوی بدی اقتصادی برای کشور توجله ثلود
(پییامی ،سمی ینسب و سلیمانی)40-44 :7832 ،ب مقای م ت رهبری در همین زمینه میفرماینلد« :
ببباوالً یك الیوی علمی متناسب با نیازهای کشور ماس  ،امّا منحصر بله کشلور ملا هل نیسل ؛
ی نی بسیاری از کشورها ،امروز باتوجّهبه این تکانههای اجتماعی و زیروروثدنهای اقتصادی که
در این بیس  ،سی سال گذثته اتّفاق افتاده اس  ،متناسب با ثرایط خودثان به فکر چنین کاری
1. Wayne & Nafziger
2. Hertog and Huizenga
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افتادهاندب پ

49/

مطلب اوّل اینکه این حرکتی که ما داری اناای میدهی  ،دغدغله دییلر کشلورها

ه هس ؛ م صوص ما نیس » ()7838/7/7ب
توجه کشورها به مسائ اقتصادی و همچنین نیاه اآولی به م یش
این موضوع در روند پیشرف
تربی

در اسلزی ،نشلان از اهمیل

اقتصادی کشلورها و رسلیدن بله جام له توسل هیافته اسل ب ازایلنرو،

اقتصادی و حرفهای در مبلانی نتلری تحلول بنیلادین در نتلای ت لی وتربیل

جم وری اسزمی ایران که مبتنیبر ت لی وتربی
نتای ت لی وتربی

رسمی و عمومی اس

اسزمی تدوینثده ،یکی از ساح های ثلشگانه

(سند تحول آموزشوپرورش )1 :7830،کله توجله بله آن

منار به توس ه اقتصلادی مقلاومتی خواهلد ثلدب سلاح
ت لی وتربی

اسزمی اس  ،ناظر به یکی از اب اد م

انسانهاس ب این ساح

رسلمی عملومی

تربیل

اقتصلادی و حرفلهای کله مبتنیبلر

زندگی آدمی ی نلی بع لد اقتصلادی و م یشلتی

ناظر به رثد تواناییهای متربیان در تدبیر املر م لاش و تلزش اقتصلادی و

حرفهای اس ؛ اموری نتیر درک و ف
حرفهای ،توان کارآفرینی ،پرهیز از بطال
ررور ،اهتمای به بسط عدال

مسائ اقتصادی ،درک و م ارر حرفهای ،التزای به اخلزق
و بیکاری ،رعای

ب رهوری ،تزش ج

حفظ و توس ه

اقتصادی ،مراعار قوانین کسلبوکار و احکلای م لامزر و التلزای بله

اخزق و ارزشها در روابط اقتصادی اس

(سند تحول بنیلادین)748: 7830 ،ب ریشلههای توجله بله

فرهنگ و تربی

اقتصادی در تمدن اسزمی ایرانی و میان علما و حکمای ت لی وتربیل

باید در جام ی

ت الی دین مبلین اسلزی در توجله بله هملۀ اب لاد زنلدگی انسلان مسللمان و وجلود

دستوراتی در همۀ زمینهها در میان آموزههای این دین دانس

(طییانی و زاهدی وفا)14 :7837 ،ب

ازطرفدییر ،ثواهد موجود در اقتصاد داخللی کشلور حکایل
دارد که ریشه در مسائ اساسی اقتصاد کشور داثته اسل
اجتماعی و تااری قادر اس

از آسلیبها و چالشهلایی

و تلأریر آن لا در حوزههلای عملومی،

درج ل ِ خواسلتههای دثلمنان ،زمینلههای ورود تلنش بله فضلای

اقتصادی کشور را فراه کندب بدینترتیب ،اقتصادی که باید پایه توس ه و پیشرف
خود به بیماری تبدی ثده اس

اسلزمی را

کشور باثلد،

که ابتدا بایلد بله درملان آن پرداخل ب رثلد انلدک و پرنوسلان

اقتصادی ،توزی ،نابرابر رمرار رثد اقتصادی ،ثکاف فناورانله بلا دنیلای پیشلرفته ،رقاب پلذیری
اندک اقتصاد ،توری ،گرایش به مشاغ غیرمولد ،ت ریب مناب ،و محیطزیس

و بیکاری گسترده

ازجمله مسائ اساسی اقتصاد ایران هسلتند کله اگلر هرچله زودتلر چلارهجویی نشلوند ،میتواننلد
انساای اجتماعی و سیاسی کشور را زای و رثد درازمدر اقتصادی را با م اطره جلدی مواجله
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سازند (سیف و کمالی)784 :7832 ،ب براساآ ادبیار علمی و تاربی ،یکی از راهکارهلای اساسلی
و بنیادی برای ب بود وض ی
کشور اس

ت لی وتربی

اقتصادی کشلور و حل چلالشهلا و آسلیبهای فلوق ،توجله بلهنتای

که با سلرمایهگذاری بلر نتلای آملوزشوپرورش و نیلروی انسلانی کشلور

میتوان باعث رثد و توس ه اقتصادی کشور ثدب
لذا چند سلالی اسل

کله ج ل

ب بلود وضل ی

اقتصلادی ،بحلث اقتصلاد مقلاومتی در سلط

سیاس مداران و اندیشمندان کشور مطلرح ثلده اسل ب برایناسلاآ ،مف لوی اقتصلاد مقلاومتی در
ابزغیهای که در تاریخ  43ب منماه  ،7834قوای سهگانه و رئی

مصلح

مام ،تش ی

نتلای

را مورد خطاب قرار میداد ،به این ثرح بود« :ایران اسزمی با است دادهای سرثار م نوی و مادی
و ذخایر و مناب ،غنی و متنوع و زیرساخ های گسترده و م تر از همه ،برخلورداری از نیلروی
انسانی مت د و کارآمد و دارای عزی راسخ برای پیشرف  ،اگر از الیوی اقتصادی بومی و علمی
برآمده از فرهنگ انقزبی و اسزمی که همان اقتصاد مقاومتی اس  ،پیروی کند ،نهتن ا بلر همله
مشلکزر اقتصلادی فلائ میآیلدبب ،بلکله خواهلد توانسل

در ج لانی کله م لاطرار و

بیاطمینانیهای ناثی از تحوالر خارج از اختیار ،مانند بحرانهای مالی ،اقتصادی ،سیاسی و ...
در آن رو به افزایش اس  ،با حفظ دستاوردهای کشور در زمینههای م تلف و تداوی پیشرف

و

تحق آرمانها و اآول قانون اساسی و سند چشل انلداز بیس سلاله ،اقتصلاد متکلی بله دانلش و
فناوری ،عدال

بنیان ،درونزا و برونگرا ،پویا و پیشرو را محق سلازد و الیلویی ال لایب ش از

نتای اقتصادی اسزی را عینی
با دق

ب شد»ب

در مفاهی بهکاررفته در متن سیاس های ابزغلی اقتصلاد مقلاومتی م ل ؛ اسلت دادهای

سرثار م نوی و مادی ،برخورداری از نیروی انسانی مت د و کارآمد ،اقتصاد متکی بله دانلش و
فناوری وببب میتوان تا حدودی به این نتیاه رسید که ارتبلاط نزدیکلی بلین نتلای آملوزشوپرورش
کشور و سرمایه انسانی با اقتصاد مقاومتی مبتنیبلر ت لی وتربیل
اساسی این اس

اسلزمی وجلود داردب حلال سل ال

که نتای آموزشوپرورش کشور چیونه و با چله الیلویی موجلب توسل ه و رثلد

اقتصاد مقاومتی خواهد ثد؟ اعتبار الیوی ارائهثده برای تحق اقتصاد مقاومتی به چه میزان اس ؟
و اگر قرار باثد برنامه و سیاس هایی را در حوزه نتای آموزشوپرورش ج

ارتقای کیفیل

ایلن

اررگللذاری طراحللی کنللی  ،کللدای مسللیرها مناسللبتر و کارآمللدتر خواهنللد بللود (ارللرار مسللتقی و
غیرمستقی )؟ این پژوهش ج

پاسخ به این س االر کلیدی اناای ثده اس ب ج

پاسخ بله ایلن
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س االر از روش تحقی آمی ته اکتشافی استفاده ثده اس ب

روش تحقیق
باتوجهبه اینکه هدف این پژوهش ،بررسی تلأریر مسلتقی و غیرمسلتقی نتلای آملوزشوپرورش
کشور بر ب بود توس ه اقتصاد مقاومتی اس
ثناسایی و سپ
اس

و برای این منتور نیاز اس تا م لفههای اآلی این الیو

مورد آزمون قرار گیرد ،لذا این پژوهش از نوع پژوهشهای توآلیفی ل پیمایشلی

که به ثیوه آمی ته اکتشافی اناای ثده اسل ب در طلرح تحقیل آمی تله اکتشلافی پژوهشلیر

درآدد زمینهیابی درباره «موق ی

نام ین» میباثلدب برایاینمنتلور ،ابتلدا بله گلردآوری دادههلای

کیفی پرداخته میثود و جنبههای م تلف پدیده مورد ثناسلایی قلرار میگیلردب بلا اسلتفاده از ایلن
ثناسایی اولیه ،امکان آورربندی فرضیه(هایی) درباره بلروز پدیلده موردمطال له فلراه میثلودب
پ ازآن ،در مرحله دوی ازطری گردآوری دادههای کمّی ،فرضیه(ها) مورد آزمون قلرار میگیلرد
(بازرگان)711 :7831 ،ب برایناساآ ،مراح تحقی به ثیوه زیر اناایثده اس :
بخش کیفی
در گای کیفی پژوهشی برای ثناسایی عوام و م لفههایی کله نتلای آملوزشوپرورش ازطریل
آن ا میتواند بر تحق اقتصاد مقاومتی کملك کلرده و بلر آن تلأریر بیلذارد ،از روش مصلاحبه بلا
آللاحبنتران و خبرگللان اسللتفاده ثللده اسل ب درمامللوع ،بللا هفل

نفللر از آللاحبنتران حللوزه

آموزشوپرورش و اقتصاد مقاومتی مصاحبه آورر گرف ب انت اب ایلن افلراد بلا اسلتفاده از روش
نمونهگیری هدفمند و براساآ آرار و نوثتههای این افلراد در عرآله آملوزشوپرورش و اقتصلاد
مقاومتی بوده اس ب همچنین از روش نمونهگیری گلوله برفلی و پرسلش از مصاحبهثلوندهها بلرای
م رفی افراد آاحبنتر و خبره در این زمینه استفاده ثلده اسل ب مراحل کدگلذاری مصلاحبههای
آوررگرفته ،طی دو مرحله اناای ثده اس 7 :ب کدگذاری باز 7و 4ب کدگذاری محوری4ب
بخش کمّی
در مرحللله دوی پللژوهش و پل

از اناللای پللژوهش کیفللی و ت یلله گللزارش آن ،از روش کمللی

بهمنتور آزمودن الیوی نتری و اعتباریابی آن الیو اسلتفاده ثلده اسل ب برایاینمنتلور ،از طریل
1. Open coding
2. Axial coding
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تحلی عاملی تأییدی  ، PLSمدل مورد آزمون قرارگرفته و اعتباریابی ثده اس ب باتوجهبله ماهیل
موضوع ،جام ه آماری «ب ش کمّی» ثام کلیه آاحبنتران در دسترآ که دارای تاربه علمی و
مدیریتی مرتبط با اقتصاد ،اقتصلاد مقلاومتی و ت لی وتربیل

اسلزمی بودنلد ،انت لاب ثلدندب نمونله

تحقی نیز براساآ طرح تمایثماری ثام  40نفر بودند کله پرسشلنامه بلرای آن لا ارسلال ثلد کله
ت داد  21پرسشنامه دریاف

ثد و در تحلی  ،مورد استفاده قرار گرف ب پرسشنامه مذکور با اسلتفاده

از نتایج ب ش کیفی و برمبنای الیوی پیشن ادی پژوهش سلاخته ثلده اسل ب برایاینمنتلور ،ابتلدا
م لفهها و زیرم لفههای م رر بر تحق بستر الزی برای توس ه اقتصاد مقاومتی مش

ثلد و سلپ

براساآ م لفههای ثناساییثلده ،پرسشلنامه سلاخته ثلدب روایلی پرسشلنامه ازطریل نترخلواهی از
آللاحبنتران مللورد تأییللد قللرار گرف ل ب برایاینمنتللور ،پرسشللنامه طراح لیثللده بلله پللنج نفللر از
مت صصان موضوع ارائه و از آن ا تقاضلا ثلد کله نتلرار اآلزحی خودثلان را نسلب
تناسب ،ارتباط و کفای

گویههای پرسشنامه ارائه نماینلدب ج ل

بله میلزان

اعتباریلابی الیلو از روش آملاری

م ادالر ساختاری استفاده ثدب

یافتههای پژوهش
سؤال .9نظام آموزشوپرورش کشور چگونه موجب توسعه و رشـد اتتاـاد مقـاومتی
خواهد شد؟
ج لل

پاسللخ بلله ایللن سلل ال پللژوهش ،پلل

نیمهساختاریافته ج

از بررسللی ادبیللار تحقیلل از طریلل مصللاحبه

گردآوری دادهها اسلتفاده ثلده اسل  ،للذا بلهمنتور تازیلهوتحلی دادههلا،

روش کدگذاری مورد استفاده قرار گرف ب براساآ مصلاحبههای آلوررگرفته و نیلز بلا ال لای از
ادبیار پژوهش ،مفاهی و مقوالر است راج ثده و در جدول  7تشری هریك از متییرها ارائه ثده
اس ب این ا عوام و م لفههایی هستند که نتای آموزشوپرورش ازطریل آن لا میتوانلد بلر تحقل
اقتصاد مقاومتی کمك کرده و بر آن تأریر بیذاردب
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جدول .9مؤلفههای تأثیرگذار بر تحقق اتتااد مقاومتی مبتنیبر ادبیات و مااحبه با صاحبنظران
منبع
م ،2م ،5اصووهری ( ،)2932سوویو و کمووالی ( ،)2939حقووینی و
همکاران ( ،)2939ناصری و همکواران ( ،)2939یرمهینوی (،)2939
پیهامی ( ،)2931نقشه مهندسی یرهنگی ()2932

کدگذاری محوری

مضامین و
مؤلفه اصلی

خلق ارزشافزوده و
تولیدگرایی ملی

م ،2م ،5اصووهری ( ،)2932سوویو و کمووالی ( ،)2939حقووینی و

سادهزیستی و مبارزه

همکوواران ( ،)2939پژوهنووده ( ،)2931اکبووری دسووتت (،)2935

با اسراف

یرمهینی ( ،)2939پیهامی ( ،)2931نقشه مهندسی یرهنگی ()2932

الگوی سبک

(اشرافیتگرایی)

زندگی

م ،2م ،2م ،1م ،5اصهری ( ،)2939دانش جعفری و کریمی (،)2939
تلیوول ارجمنوودی ( ،)2939سوویو و کمووالی ( ،)2939میرمعووزی

ارزشآفرینی

( ،)2932نقشه مهندسی یرهنگی ()2932
م ،2م ،9م ،5اکبوووری دسوووتت ( ،)2935پیهوووامی ( ،)2931اسووودی
( ،)2939حقووینی و همکوواران ( ،)2939مطلووق و یبیحووی (،)2939
پژوهنده ( ،)2931امیری طهرانی ( ،)2931میالنی ( ،)2931رهبور و
همکوواران ( ،)2939اصووهری ( ،)2932مقوودم و همکوواران (،)2932

جاذبه (همسوسازی با
پیشرانهای تولید)

سیو و کمالی ( ،)2939نقشه مهندسی یرهنگی کشور ()2932

فرهنگ

م ،2م ،9م ،5حقینی و همکاران ( ،)2939پژوهنده ( ،)2931کریم و
همکوواران ( ،)2939اصووهری ( ،)2939غفوواری و لطفعلووی (،)2939

دافعه (ضدیتسازی

ناصووری و همکوواران ( ،)2939نکووویی نووایینی ( ،)2931اصووهری

با موانع کارکردهای

( ،)2932تلیوول ارجمنوودی ( ،)2939میرمعووزی ( ،)2932میالنووی

مثبت اتتااد)

عمومی

( ،)2931نقشه مهندسی یرهنگی کشور ()2932
م ،2م ،2م ،9م ،5م ،6م ،7حقوووینی و همکووواران ( ،)2939امیوووری

نهادسازی و

طهرانی ( ،)2931محمد مقدم و همکاران ( ،)2932سویو و کموالی

ابزارسازی برای

( ،)2939دانش جعفری و کریمی ( ،)2939میرمعزی ( ،)2932مطلق

واگذاری اتتااد به

و یبیحی ( ،)2932نقشه مهندسی یرهنگی ()2932

مردم

م ،2م ،2م ،9م ،1م ،6م ،7واعظی و یدایی( ،)2931رهبر و همکاران

مردمپایه

( ،)2939سووویو و کموووالی ( ،)2939پژوهنوووده ( ،)2931میالنوووی

اتدامات فرهنگی

( ،)2931عزتی و همکاران ( ،)2931سسردوست و زموانی (،)2931

دولت

شیروی و رضایی ( ،)2939نقشه مهندسی یرهنگی ()2932

اتتااد
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م ،2م ،7تانباشی و بقتانمنش ( ،)2931واعظی و یودایی (،)2931
اصهری ( ،)2932پیهامی ( ،)2931یروتن ( ،)2935سویو و کموالی
( ،)2939سند تحول آموزشوپرورش ،نقشوه جوامع علموی کشوور

ارتقای نیروی انسانی

()2933
م ،2م ،9م ،7یووروتن ( ،)2935مووراد ( ،)2932تاشووعی و تمتوواجی
( ،)2935واعظوووی و یووودایی ( ،)2931سووویو و کموووالی (،)2939

حمایت از تحقیق و

شاهآبادی و میرزابابایی ( ،)2939ناصری و همکاران ( ،)2939نقشوه

توسعه

اتتااد

جامع علمی کشور ()2933
م ،2م ،9م ،1یووروتن ( ،)2935میرمعووزی ( ،)2932سوویو و کمووالی
( ،)2939دانشجعفری و کریمی ( ،)2939واعظی و یدایی (،)2931
حجازینیا ( ،)2935نقشه جامع علمی کشور()2933

دانشبنیان
مدیریت دولتی دانش
در اتتااد

م ،2م ،9م ،1یووروتن ( ،)2935شوواهآبووادی و میرزابابووایی (،)2939
تانباشی و بقتانمنش ( ،)2931پیهوامی ( ،)2931میالنوی (،)2931
مطلووق و یبیحووی ( ،)2939غفوواری و همکوواران ( ،)2939سوویو و
کمالی ( ،)2939سند تحول آموزشوپرورش ( ،)2931نقشوه جوامع

حمایت از اتتااد
دانش و علم و فناوری

علمی کشور ()2933

براساآ جدول ثماره یك با بررسی ادبیلار تحقیل و مصلاحبه نیمهسلاختاریافته بلا خبرگلان
علمی و تاربی ،عواملی که نتای آموزشوپرورش از طری آن ا میتواند بر تحق اقتصلاد مقلاومتی
کمك کند ،ثناسایی ثدهاند که این عوامل عبلارر اسل

از :سلبك زنلدگی ،فرهنلگ عملومی،

اقتصاد مردیپایه و اقتصاد دانشبنیانب در ادامه ،م ترین مفاهی است راجثده از این عوامل تشلری
میثود:
سبک زندگی

با بررسی اسناد علمی و مصاحبه با خبرگان ،م تلرین نکلاتی کله ذیل سلبك زنلدگی بله آن
اثاره کردهاند ،عبارر اس

از :ترویج فرهنلگ کلار و تلزش و کسلب روزی حلزل و نشلاندادن

مصادی مال حرای در کسبوکار و زندگی ازطری نمایش فیل های خلانوادگی؛ سلاخ
زنایرهها و انیمیشنهایی بلا موضلوعار اهمیل
سودمحوری؛ افزایش فرهنگ ب رهوری و کیفیل

منلاف ،مللی ،منلاف ،جم لی و ملذم
تولیلد داخللی ،م رفلی کلاهش قیمل

فیل هلا و

فردگرایلی و
تمایثلده
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بهعنوان ارزش ملی و ارتقای استانداردهای خدمار پ

42/

از فروش و نتای تبلییار بازرگلانی؛ توجله

دقی به فیل ها و سریالهای تلویزیونی و جلوگیری از استفاده کاالهای للوک  ،خانلههای اثلرافی،
مبلمانهای گرانقیم

در فیل هلا و سلریالها؛ بسترسلازی بلرای تلرویج سلبك زنلدگی اسلزمی و

فرهنگ آرفهجویی ،قناع

و مصرف آحی و ب ینه در حوزههای انرژی ،آب ،حم ونقل  ،دارو،

خوراک و پوثاک مبتنیبر آموزههای دینی ،مناف ،ملی و توجه به اقشار محلروی؛ تشلکی ن ادهلای
مبارزه با اثرافیگری؛ رف ،موان( ،نتری ،فرهنیی و اداری) اآلزح الیلوی مصلرف و رویکلرد بله
اقتصاد مقاومتی؛ تولید و برنامهسازی رسانهای برای ترویج فرهنلگ مصلرف ب ینله و نتلای توزیل ،و
خدمار پ

از فروش محصوالر داخلی؛ ارزثمندنمودن مصلرف کلاالی داخللی و جللوگیری از

تبلیغ کاالهای خلارجی در رسلانهها؛ آملوزش م لفلههای اقتصلادی بله کودکلان در م لدکودکها
ازطری داستان ،ث ر ،نقاثی وببب؛ برنامهریزی برای افزایش سل

کاالهلا و محصلوالر فرهنیلی ل

مذهبی در سبد مصرفی خانوار بهویژه خانوادههای روستایی و عشایریب
فرهنگ عمومی

م ترین مفاهی است راجثده در ب د فرهنگ عمومی عبارر اس

از :تقوی

مضامین اسزمی

اخللزق و فرهنللگ کللار و کللارآفرینی بللا ب رهگیللری از ابزارهللای رسللانهای ،هنللری و آموزثللی؛
برنامهریزی برای آموزش عمومی ،گسترش و ترویج روحیله مشلارک و فرهنلگ ت لاون و رقابل
سال بین مردی در ف الی های اقتصادی بهعنوان یك الیلوی ارزثلی مبتنیبلر اسلزی؛ احیلللللللللا و
تقویل

فرهنللگ ن ادهللای اقتصللادی اسللزی و تبیللین و ارتقللای کارکردهللای آن باتأکیللدبر وقللف،

قرضالحسنه ،خمل  ،زکلار و انفلاق و همچنلین خیریلهها و بلهکارگیری از ظرفی هلای قلانونی،
حقوقی ،آموزثی ،رسانهای و فرهنیی کشور درراستای آن؛ تقوی روحیه اسلتقام و خودبلاوری
ملی در مقاب ت دیدها و تحری های اقتصادی؛ اثاعه و تبلیغ فرهنگ توک  ،قناع

و آلرفهجویی،

مصرف آحی و احترای به کار و کسب حلزل ،رزق و رلرور حلزل و بی الملال؛ اثلاعه و تبلیلغ
فرهنگ توک  ،قناع

و آلرفهجویی ،مصلرف آلحی و احتلرای بله کلار و کسلب حلزل ،رزق و

ررور حزل و بی المال؛ آموزش فق ی حرفهها و مشاغ عمومی بلهعنوان ب شلی از آموزشهلای
پایلله و ت صصللی؛ ثناسللایی و تللرویج الیوهللای ملللی اسللزمی س تکوثللی و سادهزیسللتی ازطریل
رسانههای جم ی بهویژه رسانه ملی؛ تقوی

فرهنگ خوداتکایی و تولیدمحوری روسلتاها و اآلزح

نیرش جام ه به روستا و زندگی روستایی؛ تشوی مصلرف ب ینله ،تولیلد مللی و ایالاد و گسلترش
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بازارهای محلی در استانها؛ طراحی و ساماندهی الیلوی تبلییلار مسلتقی و غیرمسلتقی بازرگلانی
مبتنیبر ارزشهای اسزمی و مللی و ممنلوعکردن تبلییلار بازرگلانی مبتنیبلر فرهنلگ غیردینلی و
غربی؛ اآزح نتای اعطای تس یزر ،یارانهها ،ت فیفها و م افی های مالیاتی منطبل بلا اهلداف و
اولوی های فرهنیی؛ بازنیری و اآزح قوانین با رویکلرد حمایل و پشلتیبانی از مصلرف ب ینله و
همراهسازی مصرف درس

با مشلوقهای اجتملاعی و ات لاذ تلدابیر محدودکننلده اجتملاعی بلرای

رفتارهای مسرفانه و مبذرانه؛ ایااد فرهنگ مبارزه همهجانبه و فراگیر با مفاسد اقتصادی ،رباخواری،
افزونهخواهی (ران ) ،امتیازطلبی ،تکارر ،سودجویی ،احتکار ،گرانفروثی و ک فروثیب
اتتااد مردمپایه (افزایش نقش مردم در اتتااد)

در ب د افزایش نقش ملردی در اقتصلاد هل ایلن مفلاهی اسلت راج ثلده اسل  :سلاخ

فلیل و

ماموعه تلویزیونی درمورد زندگی کارآفرینان نمونه و تشوی مردی بهسلوی کلارآفرینی و تقویل
مضامین اسزمی اخزق و فرهنگ کار و کلارآفرینی بلا ب رهگیلری از ابزارهلای رسلانهای ،هنلری و
آموزثی؛ آموزش نحوه مشارک

مردی در فرایند تولید ،سرمایهگذاری و توزی ،ازطری رسلانهها و

ابزارهای تیییر در فرهنگ عمومی م مساجد ،مبلیین وببب؛ برنامهریزی برای آموزش فق ی حرفهها
و مشلاغ عمللومی بللهعنوان ب شللی از آموزشهللای پایلله و ت صصللی؛ برنامللهریزی بللرای آمللوزش
عمومی ،گسترش و ترویج روحیه مشارک

و فرهنگ ت اون و رقاب

سال بین مردی در ف الی های

اقتصادی بهعنوان یك الیوی ارزثی مبتنیبلر اسلزی؛ تولیلد و برنامهسلازی رسلانهای بلرای تلرویج
فرهنگ مصرف ب ینه و نتای توزی ،و خدمار پ

از فروش محصوالر داخللی؛ توسل ه و تقویل

ب ش ت اون بهعنوان یکی از سه گونه اقتصادی به رسمی

ثناختهثلده در قلانون اساسلی و تلدوین

برنامه جام ،براى رثد ب لش ت لاون و ایالاد ت اونىهلاى منطقلى ،م قلول ،قلانونى ،سلال و قلوى؛
کمك به راهاندازی و توس ه آندوقهای پیشرف

منطقهای مبتنیبر مقوله اقتصاد فرهنلگ محللی و

بومی مبتنیبر قائ ثدن تس یزر برای سرمایهگذاران و فراه آوردن سرمایههای مردمی برای ارائله
تسل یزر بلله کارآفرینللان و مت صصللین بللومی هللر منطقلله؛ حمایل از احیللا و ایاللاد سللازمانهای
مشللارکتی مردمللی و  NGOهللا بللا محوری ل

نیروهللای انقزبللی و بسللیای و سللاماندهی و هللدای

تشک های مردین اد ف ال موجود در زمینه اقتصادی درج

تقوی ارزشهای فرهنگ اسلزمی و

نتارر بر آن؛ برنامهریزی برای ایااد و گسترش بازارهلای محللی در اسلتانها؛ اسلتفاده از ظرفیل
ن بیان مذهبی و دانشیاهی برای تبیین و توجیله نحلوه و چیلونیی نقشآفرینلی ملردی در اقتصلاد

تحلیل مسیر تأثیر نظام آموزشوپرورش کشور بر توسعه اقتصاد مقاومتی (مبتنیبر تعلیموتربیت اسالمی)

مقاومتی؛ ت یه سند الیوی پیشرف

41/

مشارکتی و مردیمحلور مبتنیبلر آرمانهلای انقلزب اسلزمی و

ابللز بلله مبللادی ذیربللط؛ تبیللین و تللرویج چش ل انداز ایللران  7202و برنامللهریزی بللرای م رفللی
دسللتاوردهای اقتصللادی ،فنللی و فناورانلله کشللور در سللطوح و اقشللار م تلللف جام لله و حمایل از
آادرار محصوالر داخلی؛ برنامهریزی برای تقوی روحیه استقام

و خودباوری مللی در مقابل

ت دیدها و تحری های اقتصادی و مااهدر برای رف ،موان ،و تحق اهداف چش انداز ایران 7202ب
توسعه اتتااد دانشبنیان

در ادبیار علملی و مصلاحبههای اناایثلده بله نقلش اقتصلاد دانشبنیلان هل اثلاره ثلده کله
م ترین آن مقوالر عبارر اس

از :استفاده از توان و تاربه ن بیان اقتصلادی بلرای اثلتیالزایی

در ب ش فرهنیی؛ طراحی و سلاماندهی الیلوی تبلییلار مسلتقی و غیرمسلتقی بازرگلانی مبتنیبلر
ارزشهای اسزمی و ملی؛ اآزح نتای اعطای تس یزر ،یارانهها ،ت فیفها و م افی هلای مالیلاتی
منطب با اهداف و اولوی های فرهنیی؛ حمای از ایدهها ،ابتکارار ،نوآوریهای فرهنیلی ج ل
رساندن به مرحله تولید و رقاب

با کاالهای خارجی با رویکرد بازارمحور؛ ترسلی الیلوی حمایل

پولی و اعتباری بانکی بهمنتور حمای از تولید ،توزیل ،و آلادرار کاالهلا و خلدمار فرهنیلی و
هنری و ایااد تس یزر و حمای های ویژه برای ت یه مواد اولیه ،ماثینآالر و تا یزار موردنیلاز
آنای ،ب ش فرهنگ برای نی به ب بود کیفی تولیدار و آدور محصوالر فرهنیی ،هنلری و در
مقیاآهای ج انی؛ تقوی

اقتصاد هنر و ایااد نتای حمای

م نوی ،اعتباری و مالی از آنای ،هنلری

بومی و ملی مبتنیبر مبانی اسزمی؛ تشکی کمیته پیوسل نیاری اقتصلادی بلرای کلیله طرحهلای و
برنامههای فرهنیی در کلیه سلازمانهای فرهنیلی کشلور؛ ت یله سلند نحلوه ت امل مل رر و ارتبلاط
نتایمند و پویای نتای اقتصادی با نتای فرهنیی در ستاد راهبردی نقشه م ندسلی فرهنیلی کشلور و
تدوین ضوابط مربوط به استانداردسازی فرهنیی در نتای واردار و آادرارب
باتوجهبه بررسی ادبیار تحقی و مصاحبههای اناایثده ،الیوی مف ومی ذی (ثلک ثلماره)7
مورد توجه قرار گرف ب الیوی مف ومی تحقی (چ ارچوب نتری تحقیل ) مبنلایی اسل

کله تملای

تحقی بر آن قرار داده میثودب الیوی مف لومی یلك ثلبکه منطقلی ،توسل هیافته ،توآیفثلده و
کام بین متییرهایی اس

که ازطری فرایندهایی مانند مشاهده ،مصاحبه و بررسی ادبیلار موضلوع

(پیشینه تحقی ) فراه آمده اس

(خاکی)7838،ب
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سبک زندگی

فرهنگ عمومی

نظام آموزش و
پرورش
پرورش

توسعه اقتصاد
مقاومتی

اقتصاد دانش بنیان

اقتصاد مردمپایه

شکل  .9الگوی مفهومی پژوهش

سؤال .2اعتبار الگوی ارائهشده برای تحقق اتتااد مقاومتی چه میزان است؟
در این ب ش با استفاده از مدل اندازهگیری روش پیالاآ بله تحلیل علاملی تأییلدی پلژوهش
پرداخته ثدب در پیالاآ دو دسته مدلهای ترکیبی و ان کاسی داری ب مدل پژوهش حاضلر از نلوع
مدلهای ان کاسی اس ب آزمون مدلهای اندازهگیری ان کاسی ثام سه مرحله اآلی میثلود کله
در ادامه تبیین میثود:
الف) آزمون پایایی مدل اندازهگیری

پایایی از سه طری سناش بارهای عاملی خارجی 7و م نیداری آن ا ،آلفای کرونبلا و پایلایی
ترکیبی 4یا  Rhoبررسی میگرددب بار عاملی مقدار عددی اس
متییر پن ان (سازه) و متییر آثکار (ثاخ
هرچه مقدار بار عاملی یك ثاخ

که میزان ثلدر رابطله میلان یلك

) مربوطه را طی فرایند تحلیل مسلیر مشل

در رابطه با یك سازه مش

بیشلتر باثلد ،آن ثلاخ

ملیکنلدب
سل

بیشتری در تبیین آن سازه ایفا میکند (داوری و رضلازاده)7834 ،ب آلفلای کرونبلا م یلاری بلرای
سناش پایایی و سناهای مناسلب بلرای ارزیلابی پایلداری درونلی( 8سلازگاری درونلی) محسلوب
میثودب پایداری درونی نشانیر میزان همبستیی بین یك سازه و ثاخ

های مربلوط بله آن اسل
1. Outer Loadings
2. Composite Reliability
3. Internal Consistency

تحلیل مسیر تأثیر نظام آموزشوپرورش کشور بر توسعه اقتصاد مقاومتی (مبتنیبر تعلیموتربیت اسالمی)

(داوری و رضازاده)13 :7834 ،ب پایایی ترکیبی توسلط ورتل
برتری آن نسب

به آلفای کرونبا در این اس

39/

و همکلاران )7312( 7م رفلی ثلد و

که پایایی سازهها نه بهآورر مطل بلکه باتوجهبله

همبستیی سازههایشان با یکدییر محاسبه میثودب
طب گفته محققان درآورتی مدل اندازهگیری ان کاسلی ،ملدلی همیلن خواهلد بلود کله قلدر
مطل بارعاملی هریك از متییرهای مشاهدهپذیر متناظر با متییر پن ان آن مدل ،دارای حداق مقلدار
 0/1باثد و در سط م نیداری موردنتر م نیدار باثدب چنانچه این مقدار باالی  0/2باثلد ،نیلازی
به حذف آن درآورر اجبار از مدل نداری ب برای ارزیابی پایایی هریك از متییرهای مشاهدهپلذیر
باید به جدول بارهای خارجی 4از خروجی گلزارش الیلوریت  PLSو جلدول م نلیداری بارهلای
خلللارجی 8از دسلللتور  Bootstrappingمراج للله نملللایی (محسلللنین و اسلللفیدانی)724 :7838 ،ب
درآورتیکه مقدار بارهای عاملی خارجی ک تر از  0/1بوده ولی ت داد مشاهدهپذیرها کل (دو یلا
سه) بوده و  AVEمتییر مربوطه باالی  0/4باثد ،میتوان متییر مشاهدهپذیر را در مدل انلدازهگیلری
ان کاسی حفظ نمود (محسنین و اسفیدانی)713 :7838 ،ب مقادیر م نیداری بارهای عاملی در سلط
 34درآد اطمینان قدر مطل این مقلادیر بایلد از علدد  7/31بلزرگتلر باثلدب مقلدار ملزک بلرای
مناسببودن آلفای کرونبا باالی ( 0/1کرونبا  )7347 ،2اس ب برای پایایی مرکب ،مقادیر بلاالی
( 0/1نانلی )7313 ،4نشاندهنده سازگاری درونی مدلهای اندازهگیری ان کاسی اس ب
بارهای عاملی بزرگتر از  0/2از اعتبلار مناسلبی برخلوردار هسلتند (هاالنلد)7333 ،1ب براسلاآ
نتایج جدول بارهای عاملی ،ثش زیرم لفه دارای بار علاملی ک تلر از  0/2هسلتندب پل
مادد پرسشنامه مش
مشاب

از ارزیلابی

ثد که این زیرم لفهها با برخی از زیرم لفههای دییر ملدل ،همپوثلانی و

دارندب ازآنااکه بار عاملی زیر م لفههای مشابه بیشتر بود (قدرر تبیینکننلدگی) للذا ایلن

زیرمولفهها در م لفه فرهنگ عمومی (پنج مورد) و م لفه توس ه اقتصاد دانشبنیلان (یلك ملورد) و
درماموع ثش زیرم لفه حذف ثدب م ناداری بارهای عاملی خارجی نیز تأییلد ثلده اسل ب مقلدار
مزک برای مناسببودن آلفای کرونبا باالی  0/1اس ب این مورد برای متییرهای مکنون پژوهش
1. Werts & et al
2. Outer Loadings
)3. Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values
4. Cronbach
5. Nunnally
6. Hulland
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حاضر آادق اس  ،لذا مناسببودن وض ی پایایی مدل اندازهگیری تأیید میثودب همچنین مقلدار
مزک برای پایایی ترکیبی متییرهای پژوهش نیز باالی  0/1اس

که نشاندهنده سلازگاری درونلی

مدلهای اندازهگیری ان کاسی اس ب
جدول  .2آزمون پایایی مدل اندازهگیری
متغیر مکنون
نظام آموزشوپرورش
سبت زندگی
یرهنگ عمومی
اقتصاد دانشبنیان
اقتصاد مردم پایه
اقتصاد مقاومتی

ب) روایی همگرا

پایایی ترکیبی
1/311692
1/332327
1/391511
1/351611
1/396795
1/357169

آلفای کرونباخ
1/392619
1/359192
1/329191
1/315236
1/326722
1/313321

9

منتور از ثاخ

روایی همیرا ،سناش میزان تبیین متییر پن ان توسط متییرهای مشلاهدهپلذیر

آن اس

(بارکلی و دییران)7334 ،ب روایی همیرا به بررسی میزان همبستیی هر سلازه بلا سل االر

(ثاخ

ها) خود میپردازدب م یار میانیین واریان  )AVE( 4توسط نریافزار  Smart PLSبرای این

منتور بهکار میرودب فورنل و الرکلر )7337( 8مقلدار مناسلب بلرای  AVEرا  0/4بله بلاال م رفلی
کردهانلدب مطلاب بلا یافتلههای جلدول  4میلانیین واریلان

اب لاد م لفلههلا بیشلتر از  0/4اسل

کله

نشاندهنده همسانی و اعتبار درونی مدل اندازهگیری اس ب
جدول  .3میانگین واریانس
متغیر مکنون

مقدار میانگین واریانس

نظام آموزشوپرورش

1/52

اقتصاد دانشبنیان

1/51

الگوی سبت زندگی

1/51

اقتصاد مردم پایه

1/52

یرهنگ عمومی

1/52

اقتصاد مقاومتی

1/72

1. Convergent Validity
2. Average Variance Extracted
3. Fornell & Larker
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ج) روایی واگرا :آزمون کیفیت مدل اندازهگیری انعکاسی یا شاخص اشتراک کیفیل
اندازهگیری ان کاسی توسط ثاخ
ثاخ

ملدل

اثتراک با روایی متقاط )CV Com( ،محاسبه ملیثلودب ایلن

درواق ،توانایی مدل مسیر را در پیشبینی متییرهای مشاهدهپذیر ازطری مقادیر متییر پن ان

متناظرثان میسنادب برای بررسی کیفی

مدل اندازهگیلری ان کاسلی در قسلم

محاسلبه ملدل بله

روش  Blindfoldingدستور نادیدهگیری ،در هر بار بررسی این ثاخ

برای متییر پن ان ان کاسلی

کلیه متییرهای مدل بهجز متییر پن ان ان کاسیثلده ملدنتر را عزمل

ملیزنلی  ،در هلر بلار نتلایج

جلدول  CV Comرا بلرای یلك متییلر ان کاسلی یادداثل
نشاندهندة کیفی

ملیکنلی ب مقلادیر م بل ایلن ثلاخ

مناسب مدل اندازهگیری ان کاسی اس ب همانطورکه اطزعار جدول اثتراک

با روایی متقاط ،نشان میدهد ،مقادیر همه ثاخ

ها م ب اس

که نشاندهندة کیفی

مناسب مدل

اندازهگیری ان کاسی اس ب
جدول  .4اشتراک با روایی متقاطع ()CV Com
متغیر مکنون

I-SSE/SSO

نظام آموزشوپرورش

1/131523

اقتصاد دانشبنیان

1/131137

الگوی سبت زندگی

1/113666

اقتصاد مردم پایه

1/526733

یرهنگ عمومی

1/513635

اقتصاد مقاومتی

1/717173

سؤال .3میزان تأثیر نظام آموزشوپرورش (اثرات مسـتقیم و اثـر غیرمسـتقیم) جهـت
تحقق اتتااد مقاومتی چگونه است؟
ازآنااکه نریافزار پیالاآ قادر بله محاسلبه ارلرار غیرمسلتقی و م نلیداری آن لا نملیباثلد،
بهناچار محاسبار بهآورر دستی آورر گرفته اس ب برای آزمون م نیداری اررار غیرمسلتقیمی
که بهواسطه یك متییر میانای بهوجود میآیند (ی نی دو مسیر وجود دارد) از فرمولی کله اولینبلار
توسط سوب ( )7334ارائه ثد ،استفاده میثود (رفی ی ،حقیقینسب و یزدانی:)7837 ،
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در این فرمول:
 : aمقدار ضریب مسیر میان متییر مستق و میانای،
 : bمقدار ضریب مسیر میان متییر میانای و وابسته،
 : saخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متییر مستق و میانای،
 : sbخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متییر میانای و وابستهب
چنانچه عدد م نیداری بهدسل آمده ازطریل ایلن فرملول بزرگتلر از  7/31باثلد ،م نلیداری
اررار غیرمستقی متییرهای برونزا تأیید میثودب
جدول  .5نتایج الگوی معادالت ساختاری با رویکرد پی .ال .اس
اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

متغیرهای مدل

-

1/922

1/922

یرهنگ عمومی

1/629

-

1/629

اقتصاد مردم پایه

-

1/277

1/277

نظام آموزشوپرورش

-

1/199

1/199

1/929

-

1/929

الگوی سبت زندگی

اقتصاد دانشبنیان

بهمنتور ثناسایی روابط درونی بلین متییرهلا و همچنلین بررسلی ارلرار مسلتقی و غیرمسلتقی
متییرهای موردمطال ه بر تحق توس ه اقتصاد مقاومتی ،مدل روابلط بلین متییرهلای ملدل طراحلی و
تدوین ثدب این مدل برآمده از دادههای کیفی و کمّی مطال ه بوده و بهآورر ملدل ن لایی تحقیل
به ثک زیر قاب ترسی اس ب
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سبک زندگیِ

5/272
اصالالالالظا نظالالالالام
آموزش و پرورش

5/402

2/959

4/242
اقتصاد
مردمپایه

2/939

2/494
-2/202

33/

فرهنگ عمومی

2/252
توسعه اقتصاد
مقاومتی

2/727
اقتصاد
دانشبنیان

شکل  :2مقادیر tبرای آزمون فرضیههای پژوهش

ثک  4مدل ن ایی مطال ه و ثک  8م نیداری و رابطه مدل را نشان میدهدب همانطورکله در
ثک نیز دیده میثود کلیه روابط مدل درسط م نیداری مطلوب قرار دارنلدب وقتلی مقلادیر  tدر
بازده بیشتر از  + 7/31و ک تر از  – 7/31باثند ،بیانیر م نیداربودن م لفه مربوطه و مت اقبلاً تأییلد
رابطلله متییرهاسلل

(اسللپوزیتو وینللزی و همکللاران )13 :4070،ب بنللابراین ،چنانچلله مقللدار اعللداد

م نیداری از  7/31بیشتر باثد ،میتوان گف
اس ب

در سط اطمینان  %34تأریر متییرها بلر هل م نلیدار
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سبک زندگیِ

0/49

0/552
اصالالالالظا نظالالالالام
آموزش و پرورش

2/494

0/579

اقتصاد
مردمپایه

0/74

0/222

فرهنگ عمومی

0/223
توسعه اقتصاد
مقاومتی

0/323
اقتصاد
دانشبنیان

شکل  :3شدت تأثیر متغیرها بر یکدیگر براساس ضرایب استانداردشده

نتیجهگیری و پیشنهادها
امروزه ،توس ه اقتصادی پایلدار ،بلدون سلرمایهگذاری اساسلی و بنیلادین بلر نیلروی انسلانی
امکانپذیر نیس ب آموزش ،قلدرر خزقیل  ،سلازندگی و ب لرهوری مبتنیبلر دانلش را افلزایش
میدهلد و در توسل ه اقتصلاد مقلاومتی تلأریری ت یینکننلده داردب بررسلی و انلدازهگیری ارلرار
سرمایهگذاری در آموزش بر رثد اقتصادی یکی از مطالب بحلثبرانییز اقتصلاد آملوزش اسل ب
سرمایه فیزیکی تن لا عامل پیشلرف

اقتصلادی نیسل  ،بلکله یافتلهها ،کشلفیار عللوی تاربلی و

ظرفی های آموزثی را که از راه آموزش ،تحقیقار و فناوری بهدس

میآید جزء جداییناپذیر

سرمایه انسانی بهثمار آمده و در رثد اقتصادی پایدار م رر اس ب
ازطرفدییلر ،عصلر پرچلالش کنلونی کله بلرای جم لوری اسلزمی ایلران ،تحری هلا و
دثواریهای فراوان و ویژهای را یدک میکشد ،نتای اقتصادی کشور را الجلری بله ات لاذ یلك
نتای اقتصاد متناسب با ایلن تحلوالر و چالشهلای خلاص ،فرامیخوانلدب درواقل ،،حیلار نتلای
اقتصادی کشور درگرو مقاومل
ت دیدار داخللی اسل

علیله آملاج حملزر اقتصلادی و سیاسلی بیرونلی و تکانلهها و

کله عزوهبلر کارآملدی در اداره م یشل

جام له ،بتوانلد حضلور ف لال

تحلیل مسیر تأثیر نظام آموزشوپرورش کشور بر توسعه اقتصاد مقاومتی (مبتنیبر تعلیموتربیت اسالمی)

32/

جم وری اسزمی ایران را بهعنوان الیو و ال ایب ش در تحوالر ج ان میسر سازدب در این مسلیر،
متییرهای م می وجود دارد که با تمسك بله آن لا میتلوان درج ل

ب بلود اقتصلاد مقلاومتی گلای

برداث ب این متییرها براسلاآ بررسلی ادبیلار تحقیل و مصلاحبه بلا آلاحبنتران عرآله اقتصلاد
مقاومتی ثناساییثده اس

که در ادامه به تشری آن ا پرداخته میثود:

نظااام آمااوزشوپرورش :نتللای آمللوزشوپرورش بهآللورر غیرمسللتقی ازطری ل اقتصللاد
دانشبنیان ،سبك زندگی ،فرهنگ عمومی و اقتصاد مردیپایه بر توس ه اقتصاد مقاومتی تأریر م بل
و م نیداری دارد که میزان تأریر آن (/288ب) اس ب نتایج ایلن ب لش از پلژوهش بلا نتلایج پلژوهش
ابراهیمی و مراد ( ،)7832حسینی و همکاران ( ،)7838رحملانپور و همکلاران ( ،)7834واعتلی و
فدایی ( ،)7832رهبر و همکاران ( ،)7838خانباثی و بستانمنش ( ،)7832انصاری ( )7838و سلیف
و کمالی ( )7838مطابق

داردب ثایسته اس

که نتای آموزشوپرورش کشور ما متناسب بلا اقتصلاد

مقاومتی عمل کنلدب برایاینمنتلور ،الزی اسل

بلا بسترسلازی و سلاماندهی نتلای ملالی و حقلوقی

آموزشوپرورش و همینطور ساماندهی ن ادی و مدیری

نیلروی انسلانی بسلتر الزی بلرای توسل ه

اقتصاد مقاومتی را م یا سازندب
سبک زندگی :براساآ تحلی مسیر ،سبك زندگی بهآورر غیرمستقی و ازطریل فرهنلگ
عمللومی بللا اقتصللاد مقللاومتی ارتبللاط م بل

و م نللی دارد(/847ب)ب نتللایج ایللن ب للش از پللژوهش بللا

پژوهشهای اآلیری ( ،)7834سلیف و کملالی ( ،)7838حسلینی و همکلاران ( ،)7838ناآلری و
همکاران ( ،)7838فرم ینی ( ،)7838پییلامی ( ،)7832پژوهنلده ( ،)7832اکبلری دسلتك (،)7834
دانشج فری و کریمی ( ،)7838خلی ارجمنلدی ( )7838و میرم لزی ( )7837مطابقل
طراحی یك الیوی مش

داردب للذا

از ثیوه زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی بلرای عملوی ملردی اهمیل

فراوانی داردب وقتی یك ثیوه زندگی را براسلاآ سلهگانه «اعتمادبلهنف

مللی ،روحیله ج لادی ،و

پرهیز از لقمه حرای» طراحی کردی  ،میتوانی به کارآملدی آن امیلدوار باثلی ب توجله بله م نویل
دینی در این سهگانه ،نقشی اساسی ایفا میکندب این م
اقتصادی پیییری ثلود و ملا بایلد نتلای ت لی وتربیل
اقتصادی و ج اد اقتصادی ،تبیین و طراحی و سپ

باید در ت لی وتربیل

رسلمی و غیررسلمی

اقتصلادی خلاص خودملان را بلرای مقاومل
اجرا کنی  .همینطلور سادهزیسلتی و مبلارزه بلا

اسراف (اثرافی گرایی) میتواند به توس ه اقتصاد مقاومتی منار ثودب
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فرهنگ عمومی :براساآ نتایج پژوهش ،فرهنگ عمومی رابطله م بل

و مسلتقی بلر توسل ه

اقتصاد مقاومتی دارد(/178ب)ب نتایج این ب ش از پژوهش با نتایج مطال ار اکبری دسلتك (،)7834
پییللامی ( ،)7832اسللدی ( ،)7838حسللینی و همکللاران( ،)7838مطلل و ذبیحللی ( ،)7838پژوهنللده
( ،)7832امیری ط رانی ( ،)7832میزنی ( ،)7832رهبر و همکاران ( ،)7838اآیری ( ،)7834مقدی
و همکاران ( ،)7834سیف و کمالی ( ،)7838کری و همکاران ( ،)7838غفاری و لطف لی (،)7838
ناآری و همکاران ( ،)7838نکویی نلایینی ( ،)7832خلیل ارجمنلدی ( )7838و میرم لزی ()7837
هم للوانی داردب «فرهنللگ عمللومی عبللارر اس ل

از ماموعلله منسللا و نتاییافتللهای از اهللداف،

ارزشها ،عقاید ،باورها ،رسوی و هناارهای مردی مت ل به یك جام ه بزرگ ،قوی یا مل » (فلردرو
و دییران)7830 ،ب بنابراین ،فرهنگ عمومی ،ثام تمامی ف الی های مبتنیبر اندیشه و عادر اس
برآوردن نیازهای بشری بسته به انواع جوام ،ازنتر تاری ی ،سیاسی ،اقتصادی ،مذهبی،

که درج

رفتارهای عمومی مردی را ثک میدهدب ث صی
آن خزآه میثود و اهداف و کیفی
تح

اجتماعی مردی یك جام ه در فرهنلگ عملومی

و مسیر حرک

تأریر فرهنگ عمومی اس ب لذا اهمی

ثناخ

بهسلوی ت لالی بلا زوال و عقبافتلادگی آن
و بررسی فرهنگ عمومی برای ارتقا و تحلول

آن در مسیر رثد و توس ه اقتصادی مقاومتی ،آثکار میثودب
اقتصاد مردمپایه (افزایش نقش مردم در اقتصاد) :اقتصاد مردی پایه بهآورر مستقی با
توس ه اقتصاد مقاومتی ارتباط م نلیداری نلداردب البتله اقتصلاد مردیپایله ازطریل فرهنلگ عملومی
ارتباط م ب

و م نیداری با توس ه اقتصلاد مقلاومتی دارد(/411ب)ب نتلایج ایلن پلژوهش بلا مطال لار

حسینی و همکاران ( ،)7838امیلری ط رانلی ( ،)7832محملد مقلدی و همکلاران ( ،)7834سلیف و
کمللالی ( ،)7838دانشج فللری و کریمللی ( ،)7838میرم للزی ( ،)7837مطل ل و ذبیحللی (،)7837
واعتی و فلدایی( ،)7832رهبلر و همکلاران ( ،)7838پژوهنلده ( ،)7832میزنلی ( ،)7832عزتلی و
همکاران ( ،)7832سپردوس

و زمانی ( )7832و ثیروی و رضایی ( )7838مطابق

داردب اگر قلرار

باثد ما اقدای به ن ادسازیهای موازی در اقتصاد مقاومتی کنی  ،هیچ لزومی ندارد که این ن ادسازی
را دول

اناای دهد ،بلکه ضروری اس

که مردی وارد این عرآه ثوندب اکنونکه بحث تحری ها و

مشکزر مبادله پول مطرح اس  ،ن ادهای اقتصادی مردمی و سازمانهای مردین اد میتوانند نقلش
بسیار پررنگ و ت یینکنندهای داثته باثندب اگر ما فضا را برای حضور جوانان خزق ایلران اسلزمی
در عرآه اقتصادی فراه کنی  ،قط اً تحوالر م بتی را در این عرآه ثاهد خواهی بودب برای اینکه
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عملیار توس ه اقتصادی مقاومتی موف باثد ،باید بازییران اآلی این اقتصاد را نه بهآلورر کللی،
که کامزً جزئی ت یین کنی ب ی نی تقسی بندی خود را از حال

مردی و مسئولین به یك تقسلی بندی

ت صصی تبدی کنی که ثام اساتید دانشیاه ،اساتید حلوزه ،دانشلاویان ،طلزب ،دانشآملوزان،
م لمان  ،زنان خانهدار و همه اقشار دییر بشودب
اقتصاد دانشبنیان :براساآ تحلی مسیر ،اقتصاد دانشبنیان ارتباط م ب

و مستقی بلا توسل ه

اقتصاد مقلاومتی دارد (/848ب)ب نتلایج ایلن ب لش از پلژوهش یلا تحقیقلار خانباثلی و بسلتانمنش
( ،)7832واعتللی و فللدایی ( ،)7832اآللیری ( ،)7834پییللامی ( ،)7832فللروتن ( ،)7834سللیف و
کمللالی ( ،)7838مللراد ( ،)7837میزنللی ( ،)7832غفللاری و همکللاران ( ،)7838مطل ل و ذبیحللی
( ،)7838خاث ی و تمتاجی ( ،)7834ثاهآبادی و میرزابابایی ( ،)7838ناآری و همکلاران (،)7838
میرم زی ( ،)7837دانشج فری و کریمی ( )7838و حاازینیا ( )7834هم لوانی داردب عللیرغ
ت اریف مت دد در ماام ،اقتصادی یلك ت ریلف عملده از اقتصلاد دانشبنیلان وجلود دارد؛ اقتصلاد
دانشبنیان ،اقتصادی اس

کله کلاربرد دانلش و اطزعلار در آن اهمیل

توزی ،،مبتنیبر آن ثک گرفته و سرمایهگذاری در آنای ،با محوریل
قرارگرفته اسل ب سلرمایهگذاری در دانلش نیلز عبلارر اسل
واحدهای تحقی و توس ه و هر هزینهای که باب

بلاالیی داثلته و تولیلد و

دانلش ملورد توجله خاآلی

از ماملوع هزینلههای اناایثلده در

ف الی هلای ارتقلای دانلش انالای گیلرد .بلا ایلن

ت ریف ،آنای ،دانشبنیان نیز آنای ی هستند که در آن ا سط باالیی از سرمایهگذاری در نلوآوری
و ابداعار جدید آورر گرفته اس ب اما آنچه مبرهن اس  ،اقتصاد دانشبنیان اقتصادی نیس

کله

در آن آرفاً از فناوریهای سط باال استفاده ثود ،بلکه اقتصادی که در آن ،تمامی کسبوکارها و
آنای ،بله فراخلور نیلاز خلود ،از توزیل ،و کلاربرد دانلش در پیشلبرد اهلداف خلود ب لره میبرنلد.
ثکوفایی و رثد اقتصاد دانشبنیان درآورتی میتواند محق ثود کله چارچوبهلای اقتصلادی و
اجتماعی ل سیاسلی و قلانونی در کشلور دارای بسلترهای الزی ج ل

تحقل ثلاخ

های موردنیلاز

اقتصاد دانشبنیان باثدب محیط بلاز بلرای تالارر و سلرمایهگذاری ،انییزههلای نلوآوری و تحقل
فناوری ازجمله این م لفههاس ب ایالاد و بلهکارگیری ایلدههای نلو ،مشلوقهلای ایالاد نلوآوری،
ف الثدن واحدهای تحقی و توس ه و ایااد بستر قانونی ج
حقوق مالکی

حمایل

از ایلدههای نلو و ثلناخ

فکلری و م نلوی از م تلرین ارکلان ایالاد فضلای پویلای نلوآوری بلرای اقتصلاد

دانشبنیان اس ب

 / 33پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

سال  ،82دوره جدید ،شماره  ،34تابستان 9412

منابع
آزاد ،ابراهیم ( ،)2937بررسی وضع مطلوب و موجود عملکـرد یـادگیری در نظـام آمـوزش فنـی و تربیـت
حرفهای ـ اتتاادی ،دبیرتانه طرح تدوین سند ملی آموزشوپرورش.
ابراهیمی ،آیتاله و سیو ،الهمراد ( ،)2931مفهومشناسی و زمینهیابی بانکداری مقاومتی در اقتصواد ایوران ،رونـد
پژوهشهای اتتاادی ،دوره  ،22شماره .23-51 :72
ابالغیه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ازسوی مقام معظم رهبری ،2932/22/23 ،پایگاه اطالعرسانی مقام معظوم
رهبری ،قابل بازیابی در http://farsi.khamenei.ir/news-content?content?id=25370 :

اتوان ،پیمان؛ ایمانی ،ساناز و نبیزاده ،معصومه ( ،)2935تبیین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی در کشور با بهرهگیوری
از روش دیمتل و آی ،اس .ام یازی ،فالنامه راهبرد دفاعی ،شماره .59
اسدی ،علی ( ،)2939نظام اقتصاد اسالمی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی ،فالنامه سیاسـتهای راهبـردی و
کالن ،سال دوم ،شماره پنجم.
اصهری ،محمود ( ،)2932تربیت دینی و تأثیر آن بور اقتصواد مقواومتی ،پژوهشهـای اجتمـاعی اسـالمی ،سوال
نوزدهم ،شماره .33
اصهری ،محمود ( ،)2939تانواده و نقش آن در اقتصواد مقواومتی ،پژوهشهـای اجتمـاعی اسـالمی ،دوره ،21
شماره . 9
اکبری دستت ،ییضاله ( ،)2935جایگاه یرهنگ قناعت (اقدام و عمل) و کارکردهای آن در تبیین و تحکیم مبوانی
اقتصاد مقاومتی از نگاه تعالیم اسالمی ،بایرت و تربیت اسالمی ،دوره  ،29شماره .96
امیری طهرانی ،سیدمحمدرضا ( ،)2931مبانی دستگاهی اقتصاد مقاومتی ،جستارهای اتتاادی ،دوره  ،22شماره
.29
انصاری ،عبداهلل ( ،)2939نقش مدرسه در توسعه اقتصاد مقاومتی؛ راهبردها و سیاسوتهای مشوارکت مدرسوه در
پیادهسازی اندیشه اقتصاد مقاومتی ،رشد مدیریت مدرسه ،شماره .212
بازرگان ،عبواس ( ،)2937مقدمهای بر روشهای تحقیقهای کیفی و آمیختـه رویکردهـای متـداول در علـوم
رفتاری ،تهران :انتشارات دیدار.
بیانات مقام معظم رهبری ،پایگاه اطالعرسانی مقام معظم رهبری به آدرس
http://farsi.khamenei.ir/speech?nt32

تحلیل مسیر تأثیر نظام آموزشوپرورش کشور بر توسعه اقتصاد مقاومتی (مبتنیبر تعلیموتربیت اسالمی)

39/

پژوهنده ،محمدحقین ( ،)2931موانع تحقق اقتصاد مقاومتی ،پژوهشهای اجتماعی اسالمی ،سال بیقوتویکوم،
شمار سوم.
پیهامی ،عادل ( ،)2931درس گفتارهای اتتااد مقاومتی ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
پیهامی ،عادل؛ سمیعینقب ،مصوطفی و سولیمانی ،یاسور( ،)2931جقوتارهایی در اقتصواد مقواومتی :مقاومسوازی
اقتصادی در ادبیات متعارف ،جلد اول ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
حجازینیا ،رؤیا ( ،)2935شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر مویقیت مدیریت دانش بوا رویکورد تحقوق اقتصواد
مقاومتی ،فالنامه رشد فناوری ،شماره .17
حقینی ،عبدالرضا؛ رییعی آتانی ،عطااهلل و حقینی ،سیدمحمدحقین ( ،)2939بررسی جایگاه یرهنگ در اقتصواد
مقاومتی ،پاسداری فرهنگی ،شماره . 21
تاشعی وحید و تمتاجی مصوطفی ( ،)2935مفهوومپردازی و تبیوین مؤلفوههای استانداردسوازی ازمنظور اسوالم
(درجهت تحقق تطمشیهای اقتصاد مقاومتی) ،فالنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ،شماره . 21
تانباشی ،محمد و بقتانمنش ،غالمرضا ( ،)2931سهم سرمایههای انقانی و نیروی کار در تحقق الگووی اقتصواد
مقاومتی ،کار و جامعه ،شماره .235
تلیلارجمندی ،غالمرضا ( ،)2939نقش اقتصاد یرهنگ و هنر در اقتصاد مقاومتی ،مدیریت رسانه ،شماره  6و .7
دانشجعفری داوود و کریمی ،سمانه ( ،)2939نفت ،برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی ،فالنامه سیاستهای
راهبردی و کالن ،دوره  ،2شماره . 3
داوری ،علی و رضازاده ،آرش ( ،)2932راهنمای جامع کاربرد  SPSSدر تحقیقات پیمایشی ،تهران :متفکران.
رحمانپور محمد؛ حقنپور ،عصمت و نصر اصفهانی ،احمدرضا ( ،)2935بررسوی برناموه درسوی ملوی ایوران در
ارتباط با مؤلفههای اقتصاد مقاومتی از دیدگاه صاحبنظران ،مطالعات ملی ،دوره  ،27شماره .)65( 2
رضایت ،غالمحقین ( ،)2931تحلیول محتووا و اسوتنادی مقالوههای چاپشوده در یصولنامه پوژوهش در مقوائل
تعلیموتربیت اسالمی ،پژوهش در مسائل تعلیموتربیت اسالمی ،شماره .215- 293 :26
رهبر ،یرهاد؛ سیوالدین ،امیرعلی و رهبر ،امیرحقین ( ،)2939رهیایتی بر هقتیشناسی اقتصاد مقواومتی؛ تالشوی
درجهت نگاه اسالمی به گذار سیقتمهای اقتصادی و اجتماعی ،روششناسی علوم انسانی ،شماره .73
سسهردوست ،حمید و زمانی شبخانه ،صابر ( ،)2931بررسی نقش تعاونیها در ایجاد انگیزههای مشارکتی و توسعه
اقتصاد ،مطالعات ملی ،شماره .69
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ( ،)2931دبیرتانه شورای عالی انقالب یرهنگی.

 / 38پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

سال  ،82دوره جدید ،شماره  ،34تابستان 9412

سوری ،علی و مهرگان ،نادر ( ،)2936نقش سرمایه اجتماعی در تشکیل سورمایه انوقانی ،پژوهـشنامه بازرگـانی،
شماره.212-217 :)12(22
سیدطباطبایی ،سیدمهدی و یریدونی ،سینا ( ،)2935الگوی استخراج نظام مقائل آموزشوپرورش کشور مبتنویبور
بیانات حضرت امام تامنهای حفظهاهلل تعالی ،پژوهش در مسائل تعلیموتربیت اسالمی ،شماره .292-35 : 19
سیو ،الهمراد ( ،)2932الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسالمی ایران ،آفاق امنیت ،شماره .26
سیو ،الهمراد و کمالی ،روزبه ( ،)2931الگوی کارایی تخصیصی و انطباقی در اقتصاد مقاومتی جمهووری اسوالمی
ایران (براساس سیاستهای کلی ابالغی مقام معظم رهبری ،فالنامه آفاق امنیت ،سال هفتم.
شاهآبادی ،ابوالفضل و میرزابابوازاده ،سوهیال ( ،)2939چالشهـا و فرصـتهای صـادرات غیرنفتـی ازنقطـهنظر
مؤلفههای دانش با رویکرد مقابله با تحریمهای اتتاـادی ،دوموین اجوالس بینالمللوی اقتصواد در شورایط
تحریم.
شائمیبرزکی ،علی؛ تزائلیپور ،جواد؛ تشکرودی مهودیپوور و هوادی بوالوئی ،جوامتانوه ( ،)2932دسوتهبندی
متهیرهای وب کوآل براساس مدل کانو درجهت ارزیوابی مشوتریان از کیفیوت تودمات بانکوداری اینترنتوی،
تحقیقات بازاریابی نوین.212-229 :)2(2 ،
شیروی توزانی ،عاطفه و رضایی ،حقین ( ،)2939تأثیر اتتااد مقاومتی بر مزیت رتابتی پایدار ،دومین اجالس
بینالمللی اقتصاد در شرایط تحریم.
طهیانی ،مهدی و زاهدی ویا ،محمدهادی ( ،)2932امکان بهرهگیری از آثار تمودن اسوالمی در طراحوی و تودوین
الگوی اسالمی و ایرانی یرهنگ اقتصادی ،مجلة معرفت اتتااد اسالمی ،س ،2ش ،2بهار و تابقتان22:و.76
عباسیان ،محمد؛ رضایی ،مریم و نصرتآبادی ،حمید ( ،)2933تعیین عوامل موؤثر بور ارتقوای رضوایت کواربران
آموزشهای مجازی تحت وب با استفاده از مدل کانو (براساس مطالعوه مووردی دو دانشوگاه مجوازی اسوتان
تهران) ،مدیریت نظامی.213-77 :)21( 9 ،
عزتی ،مرتضی؛ احمدی ،علی؛ انوری ،قاسم و اصهری هرندی ،محمدرضا ( ،)2931تأثیر اجرای سیاستهای کلوی
اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریمهای اقتصادی ،مطالعات دفاعی استراتژیک ،شماره .62
یرمهینی یراهانی ،محقن ( ،)2939راهکار یرهنگی اصالح الگوی مصورف و تحقوق اقتصواد مقواومتی در سوطوح
مختلو و تانواده ،پیوند ،شماره  121و .125
یروتن ،طلعت ( ،)2935اقتصاد دانشبنیان راهکاری برای نیل به اقتصاد مقاومتی (پرونده ویژه) ،امواج دانش ،دوره
 ،2شماره .2

تحلیل مسیر تأثیر نظام آموزشوپرورش کشور بر توسعه اقتصاد مقاومتی (مبتنیبر تعلیموتربیت اسالمی)

34/

کریم ،محمدحقین؛ صفدرینهاد ،محمود و امجدیپور ،مقعود ( ،)2939توسوعه کشواورزی و اقتصواد مقواومتی،
جایگزین نفت ،فالنامه سیاستهای راهبردی و کالن ،دوره  ،2شماره .6
محقنین ،شهریار و اسفیدانی ،محمدرحیم ( .)2932مدلسازی معادالت سـاختاری :آموزشـی و کـاربردی بـه
کمک نرمافزار لیزرل .تهران ،مؤسقه کتاب مهربان نشر.
محقنین ،شهریار و اسفیدانی ،محمدرحیم ( ،)2939معادالت ساختاری مبتنیبر رویکرد حداتل مربعات جزئـی:
به کمک نرمافزار  .Smart-PLSتهران :مؤسقه کتاب مهربان نشر.
محمدمقدم ،یوسو؛ یوالفقاری ،حقین؛ علیپور ،میثم و رسولیان ،پریقا ( ،)2932بررسی رابطۀ اقتصواد مقواومتی،
گرایش کارآیرینانه و مدیریت دانش ،مدیریت سازمانهای دولتی ،شماره .2
مطلق ،ناهید و یبیحی ،محمدرضا ( ،)2939بررسی و تبیین نقش صنعت و تولید ملی اتتااد مقـاومتی ،دوموین
اجالس بینالمللی اقتصاد در شرایط تحریم.
میرمعزی ،سیدحقین ( ،)2932اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن (باتأکیودبر دیودگاه مقوام معظوم رهبوری) ،اتتاـاد
اسالمی ،سال دوازدهم ،شماره .17
میالنی ،جمیل ( ،)2931اقتصاد مقاومتی و تودباوری ملی ،یرصتها و چالشهای تحقق آن ،مجله اتتاادی ،سال
پانزدهم  -شماره  7و .22 – 5 :)23( 3
نادری ،ابوالقاسم ( ،)2939اتتااد آموزش،تهران :انتشارات یقطرون.
ناصری ،احمد؛ اسفندیارییر ،نیما وعمرانی نوشآیر ،محقن ( ،)2939بررسی و تبیین اتتااد مقـاومتی ،دوموین
اجالس بینالمللی اقتصاد در شرایط تحریم.
نقشه جامع علمی کشور ( ،)2933تهران :دبیرتانه شورای عالی انقالب یرهنگی.
نقشه مهندسی یرهنگی کشور( ،)2932تهران :دبیرتانه شورای عالی انقالب یرهنگی.
نکویی نایینی ،سیدعلی ( ،)2931سنجش پایوداری نظامهوای بهرهبورداری کشواورزی درراسوتای اهوداف اقتصواد
مقاومتی.
نیلی ،مقعود و نفیقی ،شهاب ( ،)2931تخمین سرمایه انقانی برمبنای متوسط سالهوای تحوصیل نیروی کار برای
ایران ( ،)2915-2973فالنامه پژوهش های اتتاادی ایران ،سال هفتم ،شماره .25
واعظی ،سیدکمال و یدایی ،محمد ( ،)2931بررسی و تبیین مؤلفـههای مـدیریت راهبـردی دانشـگاه اسـالمی
مبتنیبر الگوی اتتااد مقاومتی ،مدیریت در دانشگاه اسالمی ،شماره .3

9412  تابستان،34  شماره، دوره جدید،82 سال

 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/ 33

 اجتمـاعی و فرهنگـی و،) بررسی تأثیر برنامه چشـمانـداز بخـشهـای اتتاـادی2935(  پریودتت،وحیدی
. دبیرتانه طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش: تهران،فرابخشها بر نظام آموزشوپرورش
Abubakar, B. A. (2014). Education and Sustainable national developmnt in
Nigeria:Challenges and way forward. International Letters of Social and
Humanistic Sciences Vol. 14.
Adelakun, O. J. (2011). Human Capital Development and Economic Growth in
Nigeria. Canadian Social Science Journal, Vol. 7, No 2: pp207-218
Carayannis, E. G. & Alexander, J. M. (2006), Global and Local Knowledge,
Palgrave macmillan, USA, New York.
Dauda, R. (2010). Investment in Education and Economic Growth in Nigeria: An
Empirical Evidence. International Research Journal of Finance and Economics ,
pp. 158-169.
Dauda, R.O (2010). Investment in education and Economic Growth in Nigeria: An
Empirical Evidence. International Research Journal of Finance and Economics.
pp158-169
Dyba, A. (2012). Research and Development Expenditure in the European Union –
Chances and Challenges. International Journal of Synergy and Research, 2, 6175.
Gylych JELILOV, Ilyas TOPARSLAN. (2015). A Social Assessment Of The Goals
And Realization Of Higher Education In Nigeria. AFRICAN JOURNAL OF
SOCIAL SCIENCES (AJSS) Volume 5(3) 2015 , 89-97.
Hanushek, E. A. & Wobmann, L. (2007), Does Educational Tracking Affect
Performance And Inequality? Differences-In- Differences Evidence Across
Countries, The Economic Journal, 116, C63-C76.
Lawal, .. A. (2011). Education and Economic Growth: The Nigerian Experience.
Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences , 225-231.
Meyer, S. E. (2010), The Relationship Between Income Inequality And Inequality In
Schooling, Theory And Research ,8(1) 5-20
Musbau, A.B. & Rasak A.A. (2005). Long Run Relationship between Education and
Economic Growth in Nigeria: Evidence from the Johansen‟s Cointegration
Approach”. Paper presented at the Regional Conference on Education in West
Africa, Cornell University, Senegal.
Oviawe, J.I. (2010). Repositioning Nigerian Youths for economic empowerment
through entrepreneurship education’ European journal of Educational studies
2(2)
Simon, O. O. (2012). Human Capital Investment and Industrial Productivity in
Nigeria. International Journal of Humanities and Social Sciences. 12(16) pp 298306.
Soori, A. and Mehreghan, N. (2007), “The Role of Social Capital in Creation of
Human Capital”, Quarterly Journal of Commercial Research, No 42.
Suaibu, B. .. (2006). The Growth Implications of Human Capital Investment in
Nigeria, An Empirical Study. Journal of Economics and Social Studies,
University of Ado-Ekiti, pp. 110-125.
Theodore, S. .. (2012). Investment in Human Capital. American Economic

33/

)تحلیل مسیر تأثیر نظام آموزشوپرورش کشور بر توسعه اقتصاد مقاومتی (مبتنیبر تعلیموتربیت اسالمی

Association . Todaro, P. (2007). Economic Development: Pearson Education, 8th
Edition,. India.
Todaro & Smith (2003). Economic Development. Pearson Education Limited
(Singapore), Indian Branch, 482, FIE Pat Parganj Delhi India.
Wayne, E. Nafziger (2006). Economic Development. London: Cambridge University
Press. pp123-162
Wilson & Briscoe (2004). The Impact of Human Capital on Economic Growth: A
Review. Third report on vocational Training Research in Europe: Background
report (cedefop Reference Series, 54)



