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 چکیده

، و کشوریهر تمدن  در است. و تربیتموضوع تمدنی، تعلیم  ترینمهم

 هایمؤلفهیکی از  .هست ترمهم هاسرمایه یهمهسرمایه انسانی از 

نهادینه کردن مفهوم اقتصاد  ،در کشور ما اساسی در تمدن سازی

در برنامه درسی  اجرایی کردن این مفهوم روازاین. هستمقاومتی 

 وپرورشآموزشدوره بنیادین  عنوانبهایی دوره ابتد ویژهبهو مدارس 

و از این پژوهش از منظر هدف، کاربردی  است. ایویژهدارای اهمیت 

 مطالعات. ابتدا با هست ایزمینهاز نوع پژوهش  پژوهش کیفی روش

مقدماتی شناسایی شد. سپس با استفاده از  راهکارهای ایکتابخانه

نفر  25، با تعداد هدفمند گیرینمونهنیمه ساختاریافته و  هایمصاحبه

مصاحبه صورت گرفت. نتایج  این حوزه نظرانصاحباز متخصصان و 

نشان  مؤثررا در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی  مؤلفه 35 باز کدگذاری

 بندیطبقهمفهوم  15 در هامؤلفه داد. سپس در مرحله کدگذاری محوری،

که شامل موارد زیر  آمدمقوله از مفاهیم به دست  6 درنهایتشدند. 

ن تدوی، محیطیزیست معلم تمدن ساز، ارزشیابی معلم، اخالق :هست

 .پشتیبانی از کاالی ملیو  برنامه درسی مناسب، اصالح الگوی مصرف

، مسئوالن و معلمان گذارانسیاستبرای  تواندمیژوهش نتایج این پ

صاد مقاومتی در مدارس ابتدایی شدن اقتدر جهت اجرایی  وپرورشآموزش

 کاربردی باشد.

، محیطیزیستمعلم تمدن ساز، اقتصاد مقاومتی، اخالق کلمات کلیدی: 

 اصالح الگوی مصرف.
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