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 چکیده
میزان توجه  اجتماعی از نظر مطالعات رشتة درسی های کتاب محتوای حاضر، تحلیل هدف پژوهش

اسـتفاد  از   کمّی با محتوای تحلیل نوع از و توصیفی اقتصادی است. روش آن، های تربیت به مؤلفه
 اجتمـاعی  مطالعـات  رشـتة  درسـی  هـای  کتـاب  کلیة شامل آماری جامعة. بود شانون آنتروپی روش

 تربیتـی،  اسـممی،  دروس تربیـت  هـای  برای نمونه، کتاب. معلمان دانشگا  فرهنگیان است -دانشجو 
معلمان، به صـورت هدفمنـد مـورد      -دانشجو  اجتماعی مطالعات رشتة تخصصی و تخصصی تربیتی

را  آن محتوایی روایی تحلیل محتوا استفاد  گردید که ازچک لیستها  نظرند. برای گردآوری داد 
 بـا  آن نیـز  پایـایی  کردنـد.  تأییـد  تربیتی و اقتصاد دانشگا  تبریز و فرهنگیان  گرو  علوم از پنج استاد
هـا در   طبـ  یافتـه  . بـه دسـت آمـد    86/0 مـذکور  چک لیسـت  برای مجدد، اجرای روش از استفاد 

هـای تربیـت اقتصـادی چنـدان توجـه       های درسی رشتة مطالعات اجتماعی بـه مؤلفـه   محتوای کتاب
های درسی تربیت اسـممی و تخصصـی و کمتـر بـه تربیتـی و تخصصـی        نشد ، بلکه بیشتر به کتاب

بـه  های درسی رشتة مطالعات اجتمـاعی بـه لحـای میـزان توجـه       تربیتی توجه شد  است. نیز، کتاب
 65/6محتوای برنامـة درسـی و    درصد عنصر به 19های تربیت اقتصادی در عناصر برنامة درسی،  مؤلفه

 اند. برنامه درسی اختصاص داشته درصد به عنصر مکان
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Abstract 

The aim of this study was to analyze the content of social studies textbooks in terms 

of emphasis on the components of economic education. The present study is 

descriptive and content analysis using Shannon entropy method. The statistical 

population includes all textbooks in the field of social studies of students and 

teachers of Farhangian University. The statistical sample includes textbooks of 

Islamic education, educational, specialized and specialized education in the field of 

social studies of students and teachers. The research tool was a researcher-made 

checklist of components of economic education based on the scientific foundations 

of economic education, the content validity of which was verified by 5 experts. Its 

reliability was obtained 0.686 using the re-implementation technique for the 

mentioned checklist. The results generally indicated that, in general, little attention 

was paid to the components of economic education in the content of social studies 

textbooks. The highest level of attention to the components of economic education is 

related to Islamic education textbooks, specialized textbooks and the lowest level of 

attention to the components is related to educational textbooks and specialized 

educational textbooks, respectively. The results also show that in total, textbooks in 

the field of social studies in terms of the amount of attention to the components of 

economic education in the elements of the curriculum 19% was allocated to the 

curriculum content element and 6.65% to the curriculum location element. 
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 مقدمه
در دنیای امروز و برحسب اقتضائات و الزامـات فنااورانـه و اقتصـادی حـاک  بـر زنـدگی بشـر،        

ممحظـات خاصـی در بـاب    وتربیت رسمی و عمومی افزایش یافتـه و   های تعلی  مسئولیت نظام
ریزان آموزشی قرار گرفتـه   وتربیت، پیشِ روی برنامه های تعلی  ها و روش نهادها، محتوا، برنامه

هــای اولیــه و  اســت. نهادهــای آموزشــی و فرهنگــی کشــورها بایــد در کنــار آمــوزش مهــارت
اقتصـاد و   های آمـوزش  ضروری، مانند خواندن و نوشتن، ریاضیات، ادبیات، و تاریخ، به برنامه

دار  هـایی کـه عهـد     عنوان بخـش اصـلی برنامـه    ها را به وتربیت اقتصادی توجه کرد  و آن تعلی 
 یاددهی عناصر شناختی، گرایشی و مهارتی )رفتاری( ناظر بر تدبیر زندگی و تحقـ  رفتارهـای  
مطلوب در عرصة زندگی فـردی و تعـاممت اجتمـاعی هسـتند، وارد سیسـت  آموزشـی خـود        

ــد.  ــی  نماین ــب متخصصــان تعل ــروز  ابل ــورد انتظــار از  و ام ــای م ــت اقتصــادی، کارکرده  تربی
هـای زنـدگی را فراتـر از     هـای مهـ  آن در تحقـ  مهـارت     تربیت اقتصـادی و قابلیـت   و تعلی 

هـا و رویکردهـای    داننـد و آن را بـه روش   موضوعات و ابعاد صرفاً اقتصادی زندگی بشر می
دهند. نظام آمـوزش و پـرورش ابلـب کشـورهای      می حاصل از این دانش نیز تسری و بسط

هــا و اقـداماتی را بــا نـام تربیــت    ســازی در حـوزة اقتصــاد، برنامـه   پیشـرفته، بـه منظــور فرهنـ    
 (.1390تورانی،  و پیغامی)دهند  ـ مبتنی بر دیدگا  اقتصادی جامعة خود ـ ترتیب می اقتصادی

 حـوزة  در رفتاری و گرایشی تی،شناخ اهداف تحق  علمی، بیان به یا و اقتصاد آموزش
 ای شـد   شناخته بسیار حوزة گویند، می «اقتصادی تربیت و تعلی » آن به عام طور به که اقتصادی،

 (.Sochio & Lakatos,  2010) اسـت  امـروز  دنیـای  در حاصل تجارب و ادبیات حج  لحای از
 زنـدگی  در عاقـل  و شایسـته  گیرانـی  تصـمی   تربیـت  اقتصادی، تربیت و تعلی  های برنامه رسالت
 عنـوان  بـه  ور بهـر   و کـارآفرین  مولد، افرادی پذیر؛ مسئولیت شهروندانی خود؛ جمعی و فردی
 مطلـ،،  کننـدگانی  مصرف المللی؛ بین و داخلی اقتصاد در مؤثر کنندگانی مشارکت کار؛ نیروی
 و ایـدئولويی  حامیـان  و مشـوقان  حسـابگر،  و نگـر  آینـد   گـذارانی  سرمایه و کنندگان انداز پس

 (.Mearman et al., 2016) است جامعه مطلوب و حاک  اقتصادی فرهن 
 
 بیان مسئله

گذاری ملی است و هـر   جهان امروز دریافته است که توجه به تربیت اقتصادی نوعی سرمایه
اجتماعی که در این را  تمش بیشتری نماید، بدون شک از ثمرات آن در آینـد  برخـوردار   

آمـوزان ، بلکـه فراتـر     در این خصوص نه تنها آموزش مفاهی  اقتصادی به دانش. خواهد شد
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دهنـدة نسـل آینـد  در     های تربیت اقتصادی به معلمان که تعلـی   از آن، تعلی  مفاهی  و مؤلفه
اند ضروری است. از این رو، باید به برنامة تربیـت معلـ     تمامی ابعاد تربیتی به ویژ  اقتصادی

ن و پایش آن در زمینـة تربیــت اقتصـادی توجــه داشـت؛ هرچنـد ابلــب        و دانشجـوـ معلما
انـد.   یافته چنین فرایندی را در نظام آموزشی تربیت معل  خود دنبال کـرد   کشورهای توسعه

هـای   های آموزشی کشورهای پیشرفته به برنامـه  (، نظام1390طب  پژوهش پیغامی و تورانی )
دار  هـایی کـه عهـد     را به عنـوان بخـش اصـلی برنامـه     ها تربیت اقتصادی نیز توجه کرد ، آن

یاددهی عناصر شناختی، گرایشی و مهارتی ناظر بر تغییر زندگی و تحق  رفتارهای مطلـوب  
انـد.   در عرصة زندگی فردی و تعاممت اجتماعی هستند، در برنامة آموزشی خـود گنجانـد   

بـه   یـد  شـد  اسـت، نبایـد    درکشور ما که دهة چهارم انقـمب، دهـة عـدالت و پیشـرفت نام    
هـای   توجه بود و باید به برنامه سازی اقتصادی مبتنی بر ابعاد اسممی بی رفتارسازی و فرهن 

درسی مغفولی چون تربیت اقتصادی، به طور ویژ ، اهتمام ورزید. بنابراین اولین قدم در آن، 
ن آینـدة جامعـه   آموزان و شـهروندا  تربیت اقتصادی معلمانی است که مسئولیت تربیت دانش

هـای درسـی تربیـت معلمشـان      را برعهد  دارند. مالزی از جمله کشورهایی است کـه برنامـه  
شباهت بیشتری بـا ایـران دارد و نیـز دارای سـه سرفصـل اصـلی: دروس تخصصـی، دروس        

هـای   هاسـت. در بخـش آمـوزش    های ارتقای فردی )عملی( در آن برنامـه  تربیتی، و آموزش
یان دورة تربیـت معلـ  ابتـدایی و متوسـطه بایـد واحـدهایی در زمینـة        ارتقای فردی، دانشجو

 (.1390 پیغامی وتورانی،)اقتصاد خانواد  را بگذرانند 
 د به عنوان شهروندان جامعه، بـه مسـائل تولیـد، مصـرف    ـان بایـجو ـ معلم ـدرواق، دانش

ــه  ــه و توزیــ، آگــاهی داشــته باشــند، ب ــ  گون  مف منــاب،ای کــه در زمینــة نحــوة پیشــگیری از ات
ــ، باشــند    ــه و ممانعــت از احتکــار مطل ــ، عاد ن ــاب،، نحــوة توزی ــة من  و اســراف، مصــرف بهین

(Smirnova, 2015)سـازی  یکپارچه درسی، به برنامة سراسر زیرا آموزش اقتصادی معلمان، در ؛ 
 روابــط تــا خواهنــد توانســت معلمــان انجامــد و هــای مختلــ  مــی در رشــته اقتصــادی مفــاهی 
امـا   (.Smirnova, 2015)کننـد   تجربـه  موضوعات تخصصی خود را با عل  اقتصـاد  ای رشته میان

 در مـنظ   اطمعـاتی  مختل ، های مسئولیت داری ای معلمی و عهد  حرفه معلمان ما در زندگی
 و هـا  موقعیـت  با مواجهه در فردی زندگی در حتی اقتصادی ندارند؛ اولیة اصول و مفاهی  مورد

و قـادر بـه آمـوزش     ندارنـد  حضور شاید و باید که گونه آن دارند، اقتصادی صبغة که شرایطی
آمـوزان تحـت    (. بنـابراین، دانـش  1396دادخـوا ،   و آمـوزان نیسـتند )هـداییان    اقتصاد به دانش

 چـارچوبی  نـه  مفـاهی ،  از شـد   نهادینـه  و یافتـه  سـازمان  دانش یک نه تربیت این معلمان، و تعلی 
 جامعـه  هـای  ارزش بر مبتنی اقتصادی حاک  فرهن  یک نه و خود اطراف اوضاع تحلیل برای
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کننـد و درنتیجـه هـ  در زنـدگی      نمـی  همراهـی  هـا را  آن کدام هیچ اجتماعی، فردی مصالح و
 آنجـا  اقتصـادی،  مسـائل  صـحیح  درك فقدان شوند. این ای دچار مشکل می فردی و ه  حرفه

 اقتصـادی  هـای  ویژگـی  بـا  موقعیت یک در اجتماعی زندگی در ناچار به فرد که کند می جلو 
 هـای  ارزش و فرهنـ   بر مبتنی عقمنی گیری تصمی  و عُقمیی رفتاری بروز به و گیرد می قرار
 (.1390 تورانی، و پیغامی)دارد  خویش نیاز ملی مقتضیات و بومی

 معلـوم  پیشاپیش کشور جانبة همه توسعة و اقتصادی رشد بر فقدانی و ضع  چنین تأثیر
 در مسـئول  شهروند کار، نیروی خانواد ، عضو یک مقام در ناگزیر شد ، تربیت فرد زیرا است؛
 و گـذار  سـرمایه  و اندازکننـد   پس خدمات، و کا  کنندة تولید کنند ، مصرف اجتماعی، عرصة
 فرهنـ   مصـرف،  فرهنـ   کـار،  فرهن  مانند فردی، و جمعی های شاکله انواع از بستری در

 فرهنـ   منـاب،،  از کـارا  و بهینـه  اسـتفادة  فرهن  فاید ، هزینة فرهن  بهینه، های تصمی  اتخاذ
 و گیـرد  مـی  قـرار  زیسـت(  )محـیط  اطراف فیزیکی و انسانی محیط با تعامل فرهن  وری، بهر 
 فـراه   را ملتـی  انحطـا   یـا  رشـد  موجبـات  که است فضایی چنین در جمعی رفتارهای برآیند
 دارای و صـمحیت  واجد آموزان دانش تربیت برای رو این از (.Smirnova, 2015:4) آورد می

 منزلة به که دانشجویانی اقتصادی تربیت کشور، اقتصادی انحطا  از جلوگیری و اقتصاد دانش
  .Broadbridge & Raikes, 2014)) است ضروری کرد، خواهند خدمت کشور آیند  معلمان

 ها صمحیت به ادراك، توجه عهدة معلمان است، بر آموزان دانش تربیت که آنجا از
 دارد و ایـن  زیـادی  اهمیـت  آمـوزان  دانش اقتصادی تربیت راستای در آنان های شایستگی و

 در خـود  کـه  بپردازنـد  خود آموزان دانش اقتصادی تربیت به توانست خواهند زمانی معلمان
 طراحـی  ای گونـه  بـه  بایـد  معلـ   تربیت درسی های برنامه لذا. باشند دید  آموزش حوز  این
 بـا  تـا  باشـند  توجه مورد درسی برنامة عناصر با و گوناگون ابعاد در اقتصادی تربیت که شود
هـ    و شـوند  آمـاد   آینـد   جامعـة  بـرای  آنـان  ه  معلمان، در اقتصادی تفکر و دانش ایجاد

 رسد می به نظر .کنند ایجاد آموزان دانش اقتصادی تربیت برای را  زم های مهارت خودشان
سـاله   بیست انداز چش  سند مطرح در های آرمان و اهداف تحق  آموزشی، نوآوری و تحول
متناسـب بـا    آن، بـرای  درسی برنامة طراحی و اقتصادی بستر آموزش به جدی توجه پرتو در

 بیشـتر در  درسـی  برنامـة  عناصـر  خواهد بود و چـون  ممکن و عملی ایران، اقتصاد مقتضیات
 هـای  درکتـاب  تربیـت اقتصـادی   توجـه بـه موضـوع    لذا شود، می گنجاند  درسی های کتاب
معلمـان،  دانشـجو ـ    بـه  آن آموزش به منظور مطالعات اجتماعی دانشگا  فرهنگیان رشتة درسی
تـرین و تأثیرگـذارترین ابـزار آموزشـی      های درسـی از مهـ    دارد؛ زیرا کتاب زیادی اهمیت
« مشـی آمـوزش دارنـد    ا و خطکنند  در بهبود سطح آموزش، تعیین محتو نقشی تعیین»بود ، 
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هـای درسـی    کتـاب  2و مالکوم آنت 1(، به عقیدة مونتگمری1399کیا،  ی مجید)طاهرخانی و 
 (.1399کنند  دارند )اصابت طبری و همکاران،  در تغییر عمل معلمان نقش تسری،

 مرکـز  انجمـن،  صـدها  و آموزشـی  مرکز که در دنیای امروزی هزاران رب ، این علی
 بـه طـور   سـال،  در مقالـه  هـزاران  و کتـاب  صدها قریب به ادبیاتی حج  با المللی، بین و ملی

 بـه  چـه  را، یادگیرنـد   صـدها میلیـون   و کننـد  می اقتصادی فعالیت زمینة تربیت در تخصصی
ــوان ــش عن ــب در چــه و مدرســه در آمــوز دان ــان قال ــاط، از هــای جمعــی، رســانه مخاطب  مق

 اقتصـاد  های درسی برنامه مستقی  بیر و مستقی  پوشش تتح با تر و دبیرستان تا کودکستان
 محتوای صفحة ها میلیون درس، کمس میلیون چند وجود با (؛ اماKim, 2017دهند ) می قرار

برنامـة   هـزاران  و اقتصـادی  وتربیـت  تعلـی   هـای  شیو  صفحة بررسی هزاران و حتی آموزشی
 نیسـتند  کـ   هنـوز  مـا  کشـور  در اند، مشغول اقتصاد آموزش به که دنیا صوتی ـ تصویری در 

 همچنـین . داننـد  مـی  دانشـگاهی  رشـتة تخصصـی   منحصـر بـه   اقتصـاد را  آموزش که کسانی
 طراحـی  قواعـد  و اصـول  به مربو  تخصصی مباحث در زمینة نیز علمی مراکز و ها کتابخانه
 و پژوهشـی  نسـبی  فقـر  از یـادگیری،  یاددهی های و تکنیک ها روش و اقتصاد درسی های برنامه
 و ابتـدایی  اسـت  تصـوری  اقتصـادی،  تربیـت  و تعلی  از رایج تصور. برند می رنج مطالعاتی مناب،
 هـدف  کـه  ادبیـاتی  یعنی اقتصادی؛ ادبیات نظر مورد خاص و کارکردهای ممحظات از عاری
 (. 1390 تورانی، و پیغامی)باشد  شهروندان اقتصادی مدیریت رفتار و سازی فرهن  آن

با توجه  اقتصادی، تربیت برنامة درسی به و پرورش آموزش نظام توجه نیز ما کشور در
 از اقتصـادی  هـای  سیاست با متناسب العمل عکس گیری شکل .است به شرایط جامعه، ضروری

را  آن بتوان شاید و است اقتصادی تربیت از جامعه مردم عموم مستلزم برخورداری مردم، سوی
موفقیـت   و پیـروزی  یـا  کشـاندن  شکسـت  بـه  و رفتاری های ناهنجاری از مفقودة بسیاری حلقة

تربیـت  . اسـت  مانـد   مغفـول  مـا  کشـور  در متأسـفانه  کـه  امـری  دانست؛ اقتصادی های سیاست
کشـور حرکـت    اقتصـادی  هـای  سیاسـت  بـا  همگام که کند می آماد  را آموزان دانش اقتصادی
 (. 1391)طغیانی،  شود می کشور پیشرفت و جامعه وضعیت بهبود باعث که کنند
 

 ضرورت و اهمیت پژوهش
رشـد   بـرای  به عنوان یکی از عوامـل مـؤثر   اقتصادی، تربیت اهمیت بر متعددی های پژوهش

 :Happ et al., 2018; 10; Puhringer & Bäuerle, 2018انـد )  داشـته  اذعـان  اقتصـادی جامعـه  

                                                                                                                                        
1.  Montgomery 
2.  Alant Malcom 
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.245; Karunaratne, et al., 2016; Asarta et al., 2016; Okao et al., 2013; Engartner & 
Krisanthan, 2016.). ،تفکـر  رشـد  منظـور  به اقتصادی تربیت درسی برنامه به توجه در نتیجه 

 ای ویـژ   اهمیـت  واقعـی،  دنیـای  در برنامـه  کاربرد اطمعات، تحلیل و تجزیه مهارت انتقادی،
 و گرفتـه  شـکل  کشـور  آن معلمـان  دسـت  بـه  کشـوری  هـر  آموزشی دارد. از آنجا که نظام

آنـان در حـوز     تخصـ   مهـارت و  توانـایی،  دانـش،  سـطح  انـداز   هـر  پس یابد، می سامان
 معلـ  . بـود  خواهـد  مـؤثرتر  و تـر  موفـ   نظـام در آمـوزش اقتصـاد    آن باشـد،  با تر اقتصادی
 کوشــش بــا و اســت کشــوری هــر آموزشــی نظــام روح و تربیــت و تعلــی  اصــلی کــارگزار
 کودکـان،  آنچـه  و شود می محق  کشور آموزشی نظام متعالی اهداف که اوست خردمندانة
 های شایستگی کیفیات، خصوصیات، از متأثر کنند، می کسب مدرسه در جوانان و نوجوانان
 بـه  آموزشی نظام دگرگونی در معل  تردید بی. است معلمان تربیتی دینی و فرهنگی، علمی،

 سـطح  تـوان  مـی  کـه  ای گونه به است، اثرگذار و دارد آموزشی نقش نظام عوامل اندازة کل
 مهـارت  و کیفیـت  توانـایی،  دانـش،  سـطح  از را کشـور  هـر  علمـی  کیفیت و توانایی دانش،
لـذا تربیــت اقتصــادی معلمــان در جهـت نیــل بــه اهــداف    .تشــخی  داد کشــور آن معلمـان 

 (.Smirnova, 2015)اقتصادی نظام آموزشی کشور و اثربخش بودن آن اهمیت زیـادی دارد  
 شایسـته  طور به تربیت اقتصادی متأسفانه دهد که تحقیقات نشان می موضوع، اهمیت رب  به اما
هـای درسـی،    نبـود  و کتـاب   توجـه  پـرورش، مـورد   و آموزش اجرا شدة درسی های برنامه در

و  پیغـامی  ؛1391 )طغیـانی،  محتوای  زم در زمینة تربیت اقتصـادی را مـنعکس نسـاخته اسـت    
  (.1394پور و همکاران،  ؛ رحمان1393،انصاری ؛1390 تورانی،

 اقتصـادی  درسـی  برنامة مختل  ابعاد (1 که: جهت آن از حاضر پژوهش ضرورت لذا
 تـر  نزدیک عمل عرصة به اقتصادی تربیت درسی برنامة شد ، شناسایی آنة گان د  عناصر نیز و
 کـرد ،  کمـک  اقتصـادی  تربیت زمینة در پژوهشگران و معلمان سواد افزایش به (2 و گردد می
 در پژوهشـگران  پژوهشـی  سـواد  و اقتصـاد  حوزة در معلمان ای حرفه های صمحیت افزایش به
 کـه  شـود  طراحـی  ای گونـه  به باید معل  تربیت درسی های برنامه بنابراین، انجامد. می زمینه این

 بـا  بتوانـد  تـا  گیـرد  نظر در درسی برنامة عناصر به توجه با و مختل  ابعاد در را اقتصادی تربیت
 و کنـد  آمـاد   آیند  جامعه برای را آنان ه  معلمان، در اقتصادی تفکر و اقتصادی دانش ایجاد
 رو، ازایـن  کنـد.  ایجـاد  آمـوزان  دانش اقتصادی تربیت برای را معلمان در  زم های مهارت ه 

 رشـتة  درسـی  هـای  کتـاب  محتـوای(  )تحلیـل  موجـود  وضـعیت  تحلیل حاضر، پژوهش هدف
 ضـمن  تـا  اسـت  اقتصـادی  تربیت به توجه میزان لحای از فرهنگیان دانشگا  اجتماعی مطالعات
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 منظـور  بـه  را  زم راهکارهـای  زمینـه،  ایـن  در موجـود  هـای  آسیب و وضعیت نمودن مشخ 
 دهد. ارائه موضوع این به درسی های کتاب محتوای اثربخش توجه

 
 پیشینة پژوهش

را بـه سـواد اقتصـادی و توانـایی بـه کـارگیری ابزارهـا و        تربیت اقتصادی واقعـی فراگیـران   
ای کـه شکسـت در تربیـت اقتصـادی      سـازد، بـه گونـه    های مهـ  زنـدگی مجهـز مـی     مهارت

گیـری در چـارچوب    های تربیتی است. تصـمی   فراگیران، به منزلة شکست در تمامی ساحت
ود کـه افـراد جامعـه    شـ  گذار زمانی فراه  مـی  کنند ، تولیدکنند  و سرمایه های مصرف نقش

 هـا، دولـت   هـای اقتصـادی مؤسسـه    ها را درك کنند و تصمی  مفاهی  اقتصادی و کاربرد آن
 و افــراد را تشــخی  دهنــد. تربیــت اقتصــادی بــرای ســممت اقتصــاد محلــی و ملــی جوامــ، 

 هایی را بـرای آینـدة مـالی موفـ       دهد تا طرح امری ضروری است و به شهروندان اجاز  می
 هـای   های دولـت داشـته باشـند و مهـارت     گذاری کنند، درك بهتری از سیاست خود تدوین

 (. در ایـن زمینـه،  Santomer, 2003 زم را برای رسیدن به اهـداف شخصـی کسـب نماینـد )    
 های گوناگون صورت گرفته است: های متعددی از جنبه پژوهش

اقتصادی:  ربیتت بازنگری» ( در پژوهشAsarta et al., 2016ـ آسارتا و همکارانش )
شـد    چـا   مقالة 70 نتایج ترکیب و مرور از پس ،«امریکایی اقتصاددان مجلة سالة 25سه  
ایـن مقـا ت    کـه  دادنـد  نشـان  اقتصـادی  تربیـت  مورد در 2015 تا1990 های سال فاصلة در

 ارزشـیابی  آمـوزش،  فعـال  هـای  شـیو   کـارگیری  بـه  درسـی،  برنامة طراحی مانند موضوعاتی
 اند. توجه نکرد  عناصر سایر به کرد ، اما بررسی را کیفی

حلقـة مفقـودة آمـوزش    »( در پـژوهش  Pühringer & Bäuerle, 2018ـ پارینگر و بارل )
 بـا  را اقتصـاد  درسـی  های برنامه آموزان، به این نتیجه رسیدند که دانش« اقتصاد در دنیای واقعی

 دنیـای  مشـکمت  بـا  مقابله و درك ایبر سیاسی/ اخمقی یا عملی شناختی، معرفت های انگیز 
شـوند؛ زیـرا    مـی  ناامید ها، مقدماتی این برنامه های دور  گذراندن از پس اما آموزند، می واقعی

 یابند. نمی راهکاری عملی برای حل مشکمت در زندگی واقعی
 براساس اقتصادی تربیت های مؤلفه تبیین»( در پژوهش 1396زاد  و صنعتی ) ـ موسی

انـد.   هـای تربیـت اقتصـادی اسـممی را شناسـایی و تبیـین کـرد         ، مؤلفـه «اسممی های آموز 
 اسـممی،  هـای  آمـوز   براسـاس  اقتصـادی  تربیـت  های مؤلفه تبیین در پژوهش آنان های یافته
. اسـت  مصـرف  و توزیـ،  تولیـد،  کلی )سـه مؤلفـه(   مفهوم سه ذیل مؤلفه 48 استخراج شامل
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 مولـد،  کـار  و کسـب  مـدیریت،  مـالی،  مناب، انسانی، های مناب، ؤلفهم مؤلفة تولید شامل خرد 
عاد نـة ثـروت، بخشـش، قـر ،      معنوی؛ مؤلفة توزیـ، شـامل توزیـ،    عوامل مادی، عوامل

 اولیه، نیازهای های رف، مؤلفه اقتصادی؛ و مؤلفة مصرف شامل خرد  زکات، خمس و مفاسد
 .مصرف است های ممنوعیت و مصرف شرایط ثانویه، نیازهای رف،

 مطالعـات  کتـب  در اقتصـادی  تربیـت  هـای  مؤلفـه  ارزیابی پژوهش در (1396) رهنما ـ
 در اقتصـادی  تربیـت  هـای  مؤلفـه  از یک هر به توجه میزان که داد نشان ابتدایی دورة اجتماعی
 و رفتـاری  عناصـر  از بیشـتر  ترتیـب  بـه  بینشـی،  عناصر به و است متفاوت درسی کتب محتوای
 عـاطفی  عناصر بر بیشتر تأکید پژوهش، این نتایج به توجه با .است شد  پرداخته گرایشی سپس
 است. ضروری اجتماعی مطالعات درسی برنامة محتوای در مذکور اهداف رفتاری و

 اجتمـاعی  فرهنگی، تربیت در معلمان نقش( در پژوهش 1396ـ هداییان و دادخوا  )
و اقتصـادی و   اجتمـاعی  فرهنگی، دریافتند که در سه حوزة تربیت آموزان دانش و اقتصادی

در بین جامعه، والدین و معلمان و همسا ن، در دورة ابتـدایی معلمـان بیشـترین نقـش را در     
آموزان دورة ابتـدایی   توان در الگوگیری دانش آموزان دارند که دلیل آن را می تربیت دانش

 از معلمان دانست.
طراحی برنامـة  »در پژوهش  (Karunaratne et al., 2016) مکارانشـ کاروناراتن و ه

هـای پایـانی ـ      به این نتیجه رسـیدند کـه دروس تـرم    «درسی اقتصاد در آموزش عالی بریتانیا
های عملـی بیشـتری دارنـد ـ بیشـتر بـه یـادگیری         های درسی اقتصاد که جنبه مربو  به برنامه
 انجامند.   دانشجویان می
 تربیـت  و برنامـة تعلی  در اقتصاد درسی برنامة نقش»در پژوهش  (1390) تورانی و ـ پیغامـی

نتیجـه گرفتنـد    «مغفـول  درسـی  برنامه یک برای عمل برنامه یک ارائة دنیا، عمومی و رسمی
 ملی، درسی برنامة سند و پرورش، آموزش تحول سند جمله از متعددی، با دستی که اسناد

انداز به تربیت اقتصادی فراگیران توجه چندانی نکـرد    چش  سند ای، همچون توسعه اسناد و
 ماند  است. مغفول «ملی برنامة درسی» در اقتصاد درسی و برنامة
 

 مبانی نظری پژوهش
 ابلـب  کـه  اسـت  اقـداماتی  و هـا  برنامـه  ،«اقتصـادی  تربیت» از مراد متعارف، ادبیات در امروز 
 هـای  تجربه مطالعة و بررسی. آورند درمی اجرا به اقتصاد حوزة در سازی فرهن  برای کشورها
 ایـن  در را منـدی  نظام های تمش ها آن که دهد می نشان ـ اخیر های دهه در خصوص به ـ جهانی
 بـرای  را نسلی بتوانند تا اند داد  انجام بزرگسالی تا کودکی از گوناگون سنی مقاط، برای راستا
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 وجـه،  بهتـرین  بـه  بلکه بداند، را اقتصادی مفاهی  تنها نه که نمایند آماد  اجتماع عرصة به ورود
 شـرایط  تحلیل قابلیت فکری، منط  یک از مندی بهر  ضمن بود ، اقتصادی تفکر مهارت حائز

 (.1391 وفـا،  طغیانی و زاهـدی ) باشد داشته را بهینه انتخاب و گیری تصمی  و اقتصادی مختل 
 آموزشـی  هـای  تـمش  اقتصادی شامل همـة  تربیت(، Kaminski, 1996: 6)به عقیدة کامینسکی 

 کـه  است هایی نگرش و انگیز  مهارت، توانایی، دانش، با یادگیرندگانی کردن آماد  منظور به
 در اقتصـادی،  مختلـ   شرایط در آیند ، زندگی های موقعیت با مقابله و سازماندهی به را آنان
 سازد. می قادر جهانی و خصوصی اقتصادی سطوح در اخمقی، و فنی قانونی، سیاسی، ابعاد

 ادیـان  و هـا  تمـدن  مکاتـب،  ها، فرهن  توجه مورد دیرباز از اقتصادی تربیت اگرچه
 عرفانی فلسفی، اخمقی، های آموز  قالب در مختل  های شیو  به ها آن و بشری بود  و الهی
داشـتند،   خود وابستگان و پیروان میان در آن و رفتارسازی سازی فرهن  سعی در حقوقی و
 ، مفهـوم 1امریکـا  در اقتصـادی  تربیـت  مشترك شورای تأسیس با میمدی 1949 اوایل در اما

 و عمومی شـد  آموزش دور  درسی های برنامه وارد و معرفی رسمی طور به اقتصادی تربیت
کردنـد.   بیـان  موضـوع  ایـن  دربـارة  را خود های دیدگا  و  تعری  مند، عمقه افراد آن از بعد

 آموزشـی،  محتـوای  شامل و است اقتصاد آموزش  دانش بر متمرکز مهارتی اقتصادی تربیت
 عمـومی  اقتصاد اطمعات کلی طور به و ها روش ارزیابی این تدریس، و آموزش های روش
بیاموزنـد   ها را به فراگیران باید آن معلمان دورة متوسطه، پایان تا ابتدایی دورة از که شود می

 (.1395پیغامی،  و )طغیانی
 دیـدگا   از اسـت.  اقتصـادی  پـذیری  جامعـه  ابـزار  مه  ترین از یکی اقتصادی تربیت

 اقتصـادی )درك  تفکـر  دارنـد.  ذهـن  منطقـی  سـاختار  بر مهمی تأثیر واطمعات دانش پیاي 
 دانــش اطمعــات، ســازماندهی بــا و اســت رشــد بــرای اطمعــات اقتصــادی( نیازمنــد جهــان

اسـت   دانـش اقتصـادی   مبنـای  اقتصـادی  تفکـر  بنـابراین  یابد؛ افزایش می فراگیران اقتصادی
(Otto & Serido, 2018.) 

 بـه  توانـد  می دقی  معنای در اقتصادی تربیت است معتقد (Akarowhe, 2018) آکاروهو
 زمـانی  مرحلة یک شامل فرایند، یک عنوان به شود؛ دید  محصول و عل  فرایند، یک صورت
 سـازی  آمـاد   شامل دیگر، عبارت به یا فراگیران نیاز مورد های وارزش ها مهارت پرورش برای
 بهبــود بــرای ـــ اقتصــادی ارزشــمند هــای مهــارت و ســواد از برخــوردار افــراد منزلــة بــه آنــان

 بـه  اسـت؛  ــ  اقتصادی معنادار های ماجراجویی در آنان دادن مشارکت و زندگی استانداردهای
 علمـی  هـای  آزمـون  و هـا  پـژوهش  زمینـة  در شـد   سازماندهی دانش مجموعة عل ، یک عنوان

                                                                                                                                        
1.  Joint Council for Economic Education  
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 در هـایی  قابلیت و ها ارزش ها، مهارت پرورش شامل فرآورد ، یا محصول یک عنوان به است؛
 هستند. مطلوب جامعة و کار نیروی کنندگان استخدام نظر از که است فراگیران
 

 هدف پژوهش
هـای   این پژوهش تحلیل محتـوای کتـاب   بنابراین، با توجه به اهمیت تربیت اقتصادی، هدف

درسی رشتة مطالعات اجتماعی دانشجوـ معلمان دانشگا  فرهنگیان براساس میـزان توجـه بـه    
منطــ ، اهــداف عینــی، محتــوا، )عنصــر برنامــة درســی  10 اقتصــادی در تربیــت هــای مؤلفــه
کـان و  فراگیـران، زمـان، م   بنـدی  منـاب،، گـرو    و معلـ ، مـواد   یـادگیری، نقـش   های فعالیت
مؤلفه )تولیـد، توزیـ، و    سه اند از:، های تربیت اقتصادی نیز عبارت است که مؤلفه (ارزشیابی

 مولـد، عوامـل   کـار  و مالی، مـدیریت، کسـب   انسانی، مناب، مؤلفه )مناب، خرد  16مصرف( و 
 عاد نـة ثــروت، بخشـش، قــر ، زکـات، خمــس، مفاســد    معنـوی، توزیــ،  مـادی، عوامــل 
 مصرف. های مصرف و ممنوعیت ثانویه، شرایط نیازهای اولیه، رف، ینیازها اقتصادی، رف،

 
 سؤال پژوهش

هـای   های درسی رشـتة مطالعـات اجتمـاعی دانشـگا  فرهنگیـان بـه مؤلفـه        میزان توجه کتاب
 تربیت اقتصادی چقدر است؟

 

 روش تحقیق
 ازآن اسـت؛  توصـیفی  ـ کمّی محتوای تحلیل نوع از و کاربـردی حاضر پژوهش تحقی  روش
 کتـاب  مـتن  در پـژوهش  متغیرهـای  بـر  دال جمـمت  و عبـارات  مفاهی ، توصی  به که جهت

 مفـاهی   جهت کـه از آن پردازد، توصیفی و  درسی رشتة مطالعات اجتماعی دانشگا  فرهنگیان می
کمّـی   دهـد،  دال بر متغیرهای پژوهش را به صورت فراوانی و با بیان ضریب اهمیت آن نشان مـی 

 هاسـت،  سیسـت   نظریة از برگرفته که جدیدی روش از است شد  تمش پژوهش این در .است
 بحـث  در را هـا  داد  پردازش که 1شانون آنتروپی روش یعنی شود؛ استفاد  نتایج پردازش برای
 روش، ایـن  اسـاس  بـر  .کنـد  مـی  مطـرح  کیفی و کمّی صورت به و جدید نگا  با محتوا تحلیل
 اطمعـات،  نظریـة  در آنتروپـی  .هسـتند  معتبرتـر  و تـر  قوی بسیار محتوا تحلیل در ها داد  تحلیل

 شـود؛  مـی  بیـان  احتمـال  توزی، یک وسیلة به که اطمینان عدم گیری انداز  برای است شاخصی

                                                                                                                                        
1.  Shannon entropy method 
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 تربیــت مؤلفـة  سـه  پـژوهش  ایـن  در .(1380)آذر،  اسـت  مشـهور  جبرانـی  مـدل  بـه  روش ایـن 
 نظـر  در محتـوا  تحلیـل  مبنـای  هـای  مؤلفـه  شـدند،  اشـار   که آن مؤلفة خرد   شانزد  و اقتصادی
 بررسـی  و پـژوهش  ادبیـات  مطالعـة  از اقتصـادی  تربیـت  های مؤلفه تدوین برای اند. شد  گرفته

 و آمـوزش  نظـام  انـدرکاران  دسـت  راهنمایی منظور به شد. استفاد  خارجی و داخلی مطالعات
گانـة   د  عناصـر اقتصادی، تربیت درسی برنامة به شایسته توجه در و دانشگا  فرهنگیان پرورش
 و هـا  آرمـان  ؛(چرایـی ) پنـدار   یـا  منط  از: اند عبارت کهمد نظر قرار گرفت  اکر درسیبرنامة 
 فراگیـران؛  بنـدی  گـرو   منـاب،؛  و مـواد  معل ؛ نقش یادگیری؛ های فعالیت محتوا؛ عینی؛ اهداف
 ةرشــت یدرســ یهــا کتــاب پــژوهش ایــن در .(1393 )مهرمحمــدی، ارزشــیابی و زمــان مکــان؛
 نیـز  و اقتصـادی  تربیت های مؤلفه به توجه فراوانی نظر از ،انیفرهنگ دانشگا  یاجتماع مطالعات
 اند. شد  بررسی درسی، برنامة عناصر از یک هر در ها مؤلفه این به توجه

هـای درسـی رشـتة     ها از چـک لیسـت تحلیـل محتـوای کتـاب      برای گردآوری داد 
مؤلفـة تربیـت اقتصـادی، بـا توجـه بـه        مؤلفه و شانزد  خرد مطالعات اجتماعی ـ براساس سه  

 هـای  مؤلفـه  شد  به وسیلة محقـ  ـ اسـتفاد  گردیـد. روایـی      گانة برنامة درسی تهیه عناصر د 
از اسـتادان گـرو  علـوم تربیتـی و      نفـر  نظرات پنج از با استفاد  تربیت اقتصادی، شدة بررسی

 در نظــر اســتان آذربایجــان شــرقی و صــاحب اقتصــاد دانشــگا  تبریــز و دانشــگا  فرهنگیــان 
 تعیـین اعتبـار   بـرای  شـد.  درسی، مطالعات اجتماعی و اقتصاد، سنجید  ریزی برنامه های رشته
 و زمـان  هـ   شـد ،  تهیـه  نهـایی  فـرم  کـه  صورت بدین به کار رفت؛ اجرای مجدد روش آن،
گرفـت   قـرار  اجتماعیموضوع در زمینة مطالعات  نیز متخص  و گر تحلیل اختیار در مجزا،
 و اصـلی  پژوهشـگر . کنـد  تحلیـل  را علـوم اجتمـاعی   درسـی  کتـب  از درسـی  واحـد  تا چند

 زمـان  هـ   را شـد   انجـام  های تحلیل از حاصل های داد  همبستگی ضریب مذکور متخص 
 .بود 86/0همبستگی  ضریب حاکی از نتیجه کردند و محاسبه

 دانشـگا   اجتمـاعی  مطالعـات  رشـتة  درسـی  های کتاب کلیه پژوهش این آماری  جامعة
 و پایـه  عمـومی،  دروس از اجتمـاعی  مطالعـات  درسـی  هـای  کتـاب  تحلیل برای بود. فرهنگیان
 شـکل  بـه  گیـری  نمونـه  روش و شـد  اسـتفاد   فرهنگیـان  دانشـگا   اجتماعی مطالعات تخصصی

 از و پایـه،  دروس از تربیتـی درس  عمـومی،  دروس از اسـممی  تربیت درس و بود شماری تمام
 ایــن از یــک هــر در شــدند. انتخــاب تخصصــی و تربیتــیتخصصــی  درس تخصصــی، دروس
 بـه  مربـو   استاد سوی از 1400ـ1399 تحصیلی سال در شد  معرفی منب، کتاب یک از دروس
 شد. استفاد  فرهنگیان دانشگا 
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 روش اجرای پژوهش
 هـای  مؤلفـه  براسـاس  اجتماعی مطالعات رشتة های کتاب محتوای تحلیل منظور به پژوهش این

 ابتـدا  کـه  گرفـت  انجـام  ترتیـب  ایـن  بـه  درسی برنامة گانة د  عناصر به باتوجه اقتصادی تربیت
 و بررسـی  اقتصـادی  تربیـت  های مؤلفه به مربو  تعاری  و تجربی پیشینة و نظری علمی، مبانی
 گانـة  د  عناصر به توجه با و ندشد انتخاب مؤلفه خرد  شانزد  و مؤلفه سه سرانجام و شد مطالعه
 مـواد  معلـ ،  نقـش  یادگیری، های فعالیت محتوا، عینی، اهداف و ها آرمان )منط ، درسی برنامة
 درسـی  هرچهارکتـاب  صفحات محتوای ارزشیابی( زمان، مکان، فراگیران، بندی مناب،،گرو  و

 تربیـت  هـای  مؤلفـه  براسـاس  تمرین، و ها پرسش تصاویر، متن، شامل اجتماعی، مطالعات رشتة
 از یـک  هـر  بـه  مربـو   محتـوای  فراوانی شمارش روش از تحلیل برای شدند. تحلیل اقتصادی
 تحلیـل  واحـد  تعیـین  از پـس  هـا،  آن به دهی وزن برای و شد استفاد  اقتصادی تربیت های مؤلفه

 از شـمارش(،  صـورت  )بـه  هـا  داد  اسـتخراج  و ها( تمرین و تصاویر ها، پرسش متن، )صفحات
 فراوانـی  قالـب  در هـا  مؤلفه برحسب پیام ابتدا روش، این در شد. استفاد  شانون آنتروپی روش

 گردید: اجرا ترتیب به زیر مراحل فراوانی، جدول های داد  براساس سپس و شد شمارش
 شـمارش  قالـب فراوانـی   در پاسخگو هر تناسب به ها مؤلفه حسب بر گام اول پیام در

 گرفت: انجام ترتیب به زیر مراحل فراوانی جدول های داد  اساس بر شد و
 ایـن  بایـد بهنجـار شـوند کـه از     فراوانـی  جدول های فراوانی اول، ماتریس در مرحلة

 :شد استفاد  رابطه
Pij= 

fij

∑ 𝑓𝑖𝑗𝑚
𝑖=1

(i= 1, 2, 3,…m,j= 1, 2,..n) 

=  j مؤلفـه،  = فراوانـی  fفراوانـی،   مـاتریس  = هنجارشـدة  pپاسـخگو،   = شـمارة  iکه در آن: 
 مؤلفه است. = تعداد nپاسخگو و  = تعداد mمؤلفه،  شمارة

گرفـت؛   مربـو   هـای  در ستون شد و محاسبه هر مؤلفه اطمعاتی بار دوم، در مرحلة
 :شد زیر استفاد  رابطة از منظور این برای

 

Ej=K∑m
i=1 [pij In Pij] (i= 1, 2, 3,…m,j= 1, 2,..n)       k=

1

𝑙𝑛𝑚
 

 

ــاتریس = هنجارشــدة pپاســخگو،  = شــمارة iکــه در آن:  ــی،  م ــار Ejفراوان  اطمعــاتی، = ب
n مؤلفه،  = تعدادLn  ، لگاریت =j مؤلفه و  = شمارةm پاسخگوست. = تعداد 

 ها آن از یک اهمیت هر ضریب نشانگرها، اطمعاتی بار از استفاد  با سوم، در مرحلة
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بیشتری  Wjاهمیت  هدرج از بار اطمعاتی بیشتری باشد، دارای که نشانگری هر. شد محاسبه
 برخوردار است، یعنی:

Wj= 
Ej

∑ 𝐸𝑗𝑚
𝑖=1

 

 

 اسـت  = شاخصی WJاطمعاتی و  = بار Ej= درجة اهمیت،  Wjمؤلفه،  = شمارة jکه در آن: 
 کند. می مشخ  پاسخگوها، شکل به توجه با پیام، یک در را مؤلفه هر اهمیت ضریب که

روش  در ترتیـب  بـدین  شـوند؛  مـی  بنـدی  رتبه پیام از حاصل های در گام دوم، مؤلفه
 تفسـیر  دربـارة  بیشتری اطمعات و شوند بهنجار می آمد ، دست به های داد  شانون، آنتروپی
 .(1380آید )آذر،  دست می به ها داد 

 
 های پژوهش یافته

های درسی رشـتة مطالعـات    های تربیت اقتصادی کتاب ، نخست فراوانی مؤلفه1طب  جدول 
های به دست آمـد  برحسـب    ، مجموع فراوانی2ارائه و نیز طب  جدول اجتماعی به تفکیک 

هـای   بندی گردید  اسـت؛ سـپس، داد    گانة برنامة درسی جم، هر مؤلفه با توجه به عناصر د 
( درآمـد   pijهـای بهنجارشـد  )   این جدول براساس روش آنتروپی شـانون بـه صـورت داد    

ها بـه دسـت آمـد و     قدار بار اطمعاتی داد است و سرانجام براساس مرحلة دوم این روش، م
 نیز طب  مرحلة سوم روش مذکور، ضریب اهمیت اطمعات به دست آمد  تعیین شد.

هـای درسـی رشـتة مطالعـات اجتمـاعی دانشـگا         میزان توجـه کتـاب   سؤال پژوهش:
 های تربیت اقتصادی چقدر است؟ فرهنگیان به مؤلفه
 میـزان  لحـای  از اجتمـاعی  مطالعـات  درسـی رشـتة   هـای  کتاب محتوای 1در جدول 

 عنصـر  د  مؤلفه(، بـا توجـه بـه    شانزد  خرد  مؤلفه و اقتصادی )سه تربیت های مؤلفه به توجه
 اسـممی  تربیـت  درسـی  کتاب که دهد می نشان 1 جدول نتایجدرسی، ارائه شد  است.  برنامة
 بـه  را توجـه  بیشـترین  ،32 فراوانی با توزی، مؤلفة در و محتوا عنصر در اجتماعی مطالعات رشتة
 فراوانـی  بـا  مصـرف  مؤلفـة  در فراگیـران  بندی گرو  عنصر به را آن کمترین و اقتصادی تربیت
 درسـی  کتـاب  در اقتصـادی  تربیـت  هـای  مؤلفـه  بـه  توجـه  میزان بنابراین است. داشته (0) صفر
 عنصـر  یـک  در مؤلفـه  یـک  بـه  کـه  طـوری  به کند؛ نمی پیروی ثابتی الگوی از اسممی تربیت
 صـورت  مؤلفـه  ایـن  در توجـه  دیگرکمتـرین  عناصر به اما شود، می بیشتری توجه درسی برنامة
 کتـاب  در است. نشد  توجه اقتصادی تربیت های مؤلفه به متوازن طور به رو، این از و گیرد می

  ،14 فراوانـی  بـا  مصـرف  مؤلفـة  در و محتـوا  عنصـر  در اجتمـاعی  مطالعات رشتة تربیتی درسی
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 اجتماعی مطالعات رشتة های درسی کتاب درسی برنامة عناصر در اقتصادی تربیت های مؤلفه فراوانی   1جدول 
 صراعن

 ةبرنام
 درسی

  های مؤلفه
 ربیتت

 اقتصادی

 های مؤلفه خرده
 اقتصادی تربیت

 کل فراوانی فراوانی

ت
ربی

ت
 

ی
الم

اس
 

ی
ربیت

ت
 

صی
ص

تخ
 

تی
ربی

ت
 

صی
ص

تخ
 

ی تربیت ها مؤلفه فراوانی
به تفکیک  اقتصادی

 دروس

عناصر  وانیافر
برنامة درسی به 
 تفکیک دروس

ت
ربی

ت
 

ی
الم

اس
 

ی
ربیت

ت
 

صی
ص

تخ
 

تی
ربی

ت
 

ت
صی

ص
خ

 

ت
ربی

ت
 

ی
الم

اس
 

ی
ربیت

ت
 

صی
ص

تخ
 

تی
ربی

ت
 

ت
صی

ص
خ

 

1 .
ط 
من

 

 تولید

 26 10 15 33 10 4 7 10 2 1 2 2 مناب، انسانی

 1 1 1 1 مناب، مالی
 2 1 2 2 مدیریت

 4 - - 1 کار مولد و کسب
 1 1 1 1 عوامل مادی
 - - 1 3 عوامل معنوی

 توزی،

 6 2 1 14 3 1 - 2 ثروت ةعاد ن توزی،
 1 1 1 4 بخشش
 - - - 1 قر 
 - - - 3 زکات
 - - - 3 خمس

 2 - - 1 مفاسد اقتصادی

 مصرف 

     10 4 7 9 3 2 2 2 رف، نیازهای اولیه

 4 1 3 1 رف، نیازهای ثانویه
 1 1 1 3 شرایط مصرف

های  ممنوعیت
 مصرف

3 1 - 2 

. ا2
اهد

 ف
نی
عی

 

 تولید

 35 14 24 39 14 5 9 14 3 1 2 2 مناب، انسانی
 3 1 2 2 مناب، مالی
 2 1 2 2 مدیریت

 3 - 1 2 کسب و کار مولد
 2 1 1 3 عوامل مادی
 1 1 1 3 عوامل معنوی

 توزی،

 8 1 2 14 3 - - 3 ثروت ةعاد ن توزی،
 2 1 2 2 بخشش
 - - - 1 قر 
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   1ادامة جدول 
 صراعن

 ةبرنام
 درسی

  های مؤلفه
 ربیتت

 اقتصادی

 های مؤلفه خرده
 اقتصادی تربیت

 کل فراوانی فراوانی

ت
ربی

ت
 

ی
الم

اس
 

ی
ربیت

ت
 

صی
ص

تخ
 

تی
ربی

ت
 

صی
ص

تخ
 

ی تربیت ها مؤلفه فراوانی
اقتصادی به تفکیک 

 دروس

عناصر  وانیافر
برنامة درسی به 
 تفکیک دروس

ت
ربی

ت
 

ی
الم

اس
 

ی
ربیت

ت
 

صی
ص

تخ
 

تی
ربی

ت
 

ت
صی

ص
خ

 

ت
ربی

ت
 

ی
الم

اس
 

ی
ربیت

ت
 

صی
ص

تخ
 

تی
ربی

ت
 

ت
صی

ص
خ

 

         - - - 3 زکات  

 - - - 3 خمس
 3 - - 2 مفاسد اقتصادی

 13 8 3 11 4 5 6 2 رف، نیازهای اولیه مصرف
 3 2 4 1 رف، نیازهای ثانویه
 4 1 2 4 شرایط مصرف

های  ممنوعیت
 مصرف

4 1 - 2 

3 .
توا
مح

 
 57 14 30 79 21 5 12 23 6 3 4 6 مناب، انسانی تولید

 3 1 2 3 مناب، مالی
 4 - 1 3 مدیریت

 1 - 1 3 کسب و کار مولد
 5 1 2 2 عوامل مادی
 2 - 2 6 عوامل معنوی

ة توزی، عاد ن توزی،
 ثروت

5 2 1 9 32 4 2 14 

 2 1 2 9 بخشش
 - - - 3 قر 
 - - - 8 زکات
 - - - 5 خمس

 3 - - 2 مفاسد اقتصادی
 22 7 14 24 8 4 8 5 رف، نیازهای اولیه مصرف

 6 2 3 3 رف، نیازهای ثانویه
 5 1 2 6 شرایط مصرف

های  ممنوعیت
 مصرف

5 1 - 3 



 141      های درسی رشتة مطالعات اجتماعی دانشگاه ... تحلیل محتوای کتاب

 

   1ادامة جدول 
 صراعن

 ةبرنام
 درسی

  های مؤلفه
 ربیتت

 اقتصادی

 های مؤلفه خرده
 اقتصادی تربیت

 کل فراوانی فراوانی

ت
ربی

ت
 

ی
الم

اس
 

ی
ربیت

ت
 

صی
ص

تخ
 

تی
ربی

ت
 

صی
ص

تخ
 

ی تربیت ها مؤلفه فراوانی
اقتصادی به تفکیک 

 دروس

عناصر  وانیافر
برنامة درسی به 
 تفکیک دروس

ت
ربی

ت
 

ی
الم

اس
 

ی
ربیت

ت
 

صی
ص

تخ
 

تی
ربی

ت
 

ت
صی

ص
خ

 

ت
ربی

ت
 

ی
الم

اس
 

ی
ربیت

ت
 

صی
ص

تخ
 

تی
ربی

ت
 

ت
صی

ص
خ

 

4 .
ی
گیر
یاد
ت 
عالی
ف

 

 تولید

 37 10 19 40 18 4 9 16 4 1 2 5 مناب، انسانی
 5 1 2 1 مناب، مالی
 3 - 2 3 مدیریت

 3 - 1 2 کسب و کار مولد
 3 1 1 2 عوامل مادی
 - 1 1 3 عوامل معنوی

 توزی،

 9 2 3 13 4 1 2 2 ة ثروتتوزی، عاد ن
 3 1 1 6 بخشش
 - - - 1 قر 
 - - - 2 زکات
 - - - 1 خمس

 2 - - 1 مفاسد اقتصادی

 مصرف

 10 4 7 11 3 3 4 3 رف، نیازهای اولیه
 4 1 2 - رف، نیازهای ثانویه
 2 - 1 4 شرایط مصرف

های  ممنوعیت
 مصرف

4 - - 1 

5 .
ل 
 مع
ش
نق

 

 تولید

 31 11 10 32 15 5 4 16 4 2 1 5 مناب، انسانی
     3 1 1 4 مناب، مالی

         2 1 1 3 مدیریت

     2 1 1 1 کسب و کار مولد

     4 - - 1 عوامل مادی
    

     - - - 2 عوامل معنوی
    

 توزی،

 7 3 2 9 3 2 1 4 ة ثروتتوزی، عاد ن
    

 2 1 1 3 بخشش
        

 - - - 1 قر 
 - - - 1 زکات        
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   1ادامة جدول 
 صراعن

 ةبرنام
 درسی

  های مؤلفه
 ربیتت

 اقتصادی

 های مؤلفه خرده
 اقتصادی تربیت

 کل فراوانی فراوانی

ت
ربی

ت
 

ی
الم

اس
 

ی
ربیت

ت
 

صی
ص

تخ
 

تی
ربی

ت
 

صی
ص

تخ
 

ی تربیت ها مؤلفه فراوانی
اقتصادی به تفکیک 

 دروس

عناصر  وانیافر
برنامة درسی به 
 تفکیک دروس

ت
ربی

ت
 

ی
الم

اس
 

ی
ربیت

ت
 

صی
ص

تخ
 

تی
ربی

ت
 

ت
صی

ص
خ

 

ت
ربی

ت
 

ی
الم

اس
 

ی
ربیت

ت
 

صی
ص

تخ
 

تی
ربی

ت
 

ت
صی

ص
خ

 

 

 

         - - - - خمس

 2 - - - مفاسد اقتصادی

 مصرف

 9 3 4 7 3 1 2 3 رف، نیازهای اولیه
 2 2 2 1 نیازهای ثانویهرف، 

 2 - - 1 شرایط مصرف
هـــــای  ممنوعیـــــت

 مصرف

1 - - 2 

6 .
اب،
 من
د و
موا

 

 تولید

 43 16 20 35 19 8 6 13 4 3 3 4 مناب، انسانی
 4 2 2 2 مناب، مالی
 2 1 1 3 مدیریت

 5 - - 2 کسب و کار مولد
 4 2 - 1 عوامل مادی
 - - - 1 عوامل معنوی

 توزی،

 9 3 4 9 4 1 2 4 ة ثروتتوزی، عاد ن
 - 2 2 3 بخشش
 - - - 2 قر 
 - - - - زکات
 - - - - خمس

 5 - - - مفاسد اقتصادی

 مصرف

 15 5 10 13 5 2 3 4 رف، نیازهای اولیه
 5 2 3 4 رف، نیازهای ثانویه
 3 1 2 2 شرایط مصرف
هـــــای  ممنوعیـــــت

 مصرف

3 2 - 2 
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   1ادامة جدول 
 صراعن

 ةبرنام
 درسی

  های مؤلفه
 ربیتت

 اقتصادی

 های مؤلفه خرده
 اقتصادی تربیت

 کل فراوانی فراوانی

ت
ربی

ت
 

ی
الم

اس
 

ی
ربیت

ت
 

صی
ص

تخ
 

تی
ربی

ت
 

صی
ص

تخ
 

ی تربیت ها مؤلفه فراوانی
اقتصادی به تفکیک 

 دروس

عناصر  وانیافر
برنامة درسی به 
 تفکیک دروس

ت
ربی

ت
 

ی
الم

اس
 

ی
ربیت

ت
 

صی
ص

تخ
 

تی
ربی

ت
 

ت
صی

ص
خ

 

ت
ربی

ت
 

ی
الم

اس
 

ی
ربیت

ت
 

صی
ص

تخ
 

تی
ربی

ت
 

ت
صی

ص
خ

 

7 .
ی
ند
و  ب
گر

 
ران
گی
فرا

 

 تولید

 27 10 12 16 16 5 5 11 5 2 2 3 مناب، انسانی
 5 1 1 1 مناب، مالی
 2 1 2 3 مدیریت
 2 - - 2 کار مولد و کسب

 1 1 - 1 عوامل مادی
 1 - - 1 عوامل معنوی

 توزی،

 2 1 2 5 2 1 2 4 ة ثروتتوزی، عاد ن
 - 1 - 1 بخشش
 - - - - قر 
 - - - - زکات
 - - - - خمس

 - - - - مفاسد اقتصادی

 مصرف

 9 4 5 - 3 2 2 - رف، نیازهای اولیه
 3 2 3 - رف، نیازهای ثانویه
 2 - - - شرایط مصرف
هـــــای  ممنوعیـــــت

 مصرف

- - - 1 

8 .
ان
زم

 

 تولید

 29 7 5 28 15 3 3 11 1 1 1 2 مناب، انسانی
 2 - 1 1 مناب، مالی
 5 1 1 3 مدیریت

 2 - - 3 کسب و کار مولد
 3 1 - 1 عوامل مادی
 2 - - 1 عوامل معنوی

 توزی،

 6 1 - 7 4 1 - 3 ة ثروتتوزی، عاد ن
 - - - 1 بخشش
 - - - - قر 
 - - - 1 زکات
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   1ادامة جدول 
 صراعن

 ةبرنام
 درسی

  های مؤلفه
 ربیتت

 اقتصادی

 های مؤلفه خرده
 اقتصادی تربیت

 کل فراوانی فراوانی

ت
ربی

ت
 

ی
الم

اس
 

ی
ربیت

ت
 

صی
ص

تخ
 

تی
ربی

ت
 

صی
ص

تخ
 

ی تربیت ها مؤلفه فراوانی
اقتصادی به تفکیک 

 دروس

عناصر  وانیافر
برنامة درسی به 
 تفکیک دروس

ت
ربی

ت
 

ی
الم

اس
 

ی
ربیت

ت
 

صی
ص

تخ
 

تی
ربی

ت
 

ت
صی

ص
خ

 

ت
ربی

ت
 

ی
الم

اس
 

ی
ربیت

ت
 

صی
ص

تخ
 

تی
ربی

ت
 

ت
صی

ص
خ

 

       
 

 

         - - - - خمس

 2 - - 2 مفاسد اقتصادی

 مصرف

 8 3 2 10 3 2 1 3 رف، نیازهای اولیه
 2 1 1 2 رف، نیازهای ثانویه
 2 - - 4 شرایط مصرف
هـــــای  ممنوعیـــــت

 مصرف

1 - - 1 

9 .
ان
مک

 

 تولید

 25 5 6 28 12 3 3 15 3 1 1 2 مناب، انسانی
 3 1 1 2 مناب، مالی
 2 - 1 2 مدیریت
 2 - - 2 کار مولد و کسب

 2 1 - 3 عوامل مادی
 - - - - عوامل معنوی

 توزی،

 5 1 1 6 3 1 1 2 ة ثروتتوزی، عاد ن
 - - - 3 بخشش
 - - - - قر 
 - - - 1 زکات
 - - - - خمس

 2 - - - مفاسد اقتصادی

 مصرف

 8 1 2 7 1 1 1 2 رف، نیازهای اولیه
 2 - 1 1 رف، نیازهای ثانویه
 3 - - 2 شرایط مصرف
هـــــای  ممنوعیـــــت

 مصرف

2 - - 2 
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   1ادامة جدول 
 صراعن

 ةبرنام
 درسی

  های مؤلفه
 ربیتت

 اقتصادی

 های مؤلفه خرده
 اقتصادی تربیت

 کل فراوانی فراوانی

ت
ربی

ت
 

ی
الم

اس
 

ی
ربیت

ت
 

صی
ص

تخ
 

تی
ربی

ت
 

صی
ص

تخ
 

ی تربیت ها مؤلفه فراوانی
اقتصادی به تفکیک 

 دروس

عناصر  وانیافر
برنامة درسی به 
 تفکیک دروس

ت
ربی

ت
 

ی
الم

اس
 

ی
ربیت

ت
 

صی
ص

تخ
 

تی
ربی

ت
 

ت
صی

ص
خ

 

ت
ربی

ت
 

ی
الم

اس
 

ی
ربیت

ت
 

صی
ص

تخ
 

تی
ربی

ت
 

ت
صی

ص
خ

 

10 .
بی
شیا
رز
ا

 

 تولید

 23 7 8 33 8 3 2 18 2 1 1 4 مناب، انسانی
 1 1 1 3 مناب، مالی
 1 - - 5 مدیریت

 2 - - 2 کسب و کار مولد
 2 1 - 1 عوامل مادی
 - - - 3 عوامل معنوی

 توزی،

 5 1 2 12 2 1 1 4 ة ثروتتوزی، عاد ن
 1 - 1 3 بخشش
 - - - - قر 
 - - - - زکات
 - - - - خمس

 2 - - 5 مفاسد اقتصادی

 مصرف

 10 3 4 3 4 2 2 1 رف، نیازهای اولیه
 2 1 2 1 رف، نیازهای ثانویه
 2 - - 1 شرایط مصرف

های  ممنوعیت
 مصرف

- - - 2 

 
به تربیـت اقتصـادی و کمتـرین آن را بـه عنصـر زمـان در مؤلفـة توزیـ، بـا           بیشترین توجه را
 مطالعــات رشـتة  تربیتــی تخصصـی  درسـی  ( داشـته اســت. همچنـین کتـاب   0فراوانـی صـفر)  

، بیشـترین توجـه را بـه تربیـت      8اجتماعی در عنصر هدف و در مؤلفـة مصـرف بـا فراوانـی     
راگیران، زمان و ارزشیابی در مؤلفـة  بندی ف اقتصادی و کمترین آن را به عنصر هدف، گرو 
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 تخصصـی  درسـی  داشته اسـت. کتـاب   1توزی، و مکان در مؤلفة توزی، و مصرف با فراوانی 
، بیشترین توجه را 22اجتماعی در عنصر محتوا و در مؤلفة مصرف با فراوانی  مطالعات رشتة

مؤلفة توزی، با فراوانـی  بندی فراگیران در  به تربیت اقتصادی و کمترین آن را به عنصر گرو 
 داشته است. 2

 مطالعـات  رشـتة  درسـی  هـای  کتـاب  فراوانی حاصل از تحلیـل محتـوای   2 جدول در
 د  در اقتصـادی  تولید، توزی، و مصـرف، تربیـت   مؤلفة به سه توجه میزان لحای به اجتماعی
 است: شد  ارائه درسی برنامة عنصر

 
اجتماعی از نظر میزان  مطالعات رشتة درسی های کتاب ایحاصل از تحلیل محتو مجموع فراوانی   2جدول 

 توجه به تربیت اقتصادی

 درصد فراوانی های تربیت اقتصادی مؤلفه عناصر برنامة درسی

   مصرف توزیع تولید 

 87/8 84 30 23 31 منط 
 83/11 112 45 25 42 هدف
 19 180 67 52 61 محتوا

 19/11 106 32 27 47 های یادگیری فعالیت
 87/8 84 23 21 40 نقش معل 
 05/12 114 43 25 46 مواد و مناب،

 86/6 65 18 10 37 بندی فراگیران گرو 
 18/7 68 23 17 31 زمان
 65/6 63 18 13 32 مکان
 50/7 71 20 20 31 ارزشیابی

947 100 

 
بیشـترین توجـه و   ، 180دهد که در عنصر محتوا، با فراوانـی   نشان می 2نتایج جدول 

 شد  است. اقتصادی توجه به تربیت ، کمترین63 فراوانی با مکان، عنصر در
ــوای    3در جــدول  ــل محت ــار اطمعــاتی و ضــریب اهمیــت حاصــل از تحلی مقــدار ب

های درسی رشتة مطالعات اجتماعی به لحای میزان توجه به سه مؤلفة تولیـد، توزیـ، و    کتاب
 :برنامة درسی ارائه شد  استمصرف تربیت اقتصادی در د  عنصر 



 147      های درسی رشتة مطالعات اجتماعی دانشگاه ... تحلیل محتوای کتاب

 

 درسـی  هـای  از کتـاب  حاصـل  اهمیـت  ضریب و اطمعاتی بار مقدار ،(Pij) شد  بهنجار های داد    3جدول 
 اقتصادی در عناصر برنامة درسی تربیت اجتماعی برای مطالعات رشتة

 ضریب اهمیت مقدار بار اطالعاتی های تربیت اقتصادی مؤلفه عناصر برنامة درسی
   مصرف توزیع تولید 

 111/0 337/0 127/0 098/0 132/0 منط 
 113/0 457/0 192/0 106/0 179/0 هدف
 115/0 742/0 285/0 221/0 256/0 محتوا

 112/0 431/0 136/0 115/0 200/0 های یادگیری فعالیت
 111/0 337/0 098/0 089/0 170/0 نقش معل 
 113/0 465/0 183/0 106/0 196/0 مواد و مناب،

 108/0 257/0 077/0 043/0 157/0 بندی فراگیران گرو 
 110/0 282/0 098/0 072/0 132/0 زمان
 106/0 248/0 077/0 055/0 136/0 مکان
 110/0 282/0 085/0 085/0 132/0 ارزشیابی

 

 بـه  مربـو   اهمیـت  ضـریب  ، بیشترین3 جدول از آمد  به دست اهمیت ضرایب براساس
 .است 106/0 با ضریب عنصر مکان به مربو  آن کمترین و 115/0 ضریب با عنصر محتوا

 

 گیری بحث و نتیجه
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به تربیت اقتصادی در کتاب هـای درسـی رشـته    

هـای آن:   مطالعات اجتماعی دانشگا  فرهنگیان از طری  تحلیل محتوا انجام یافت. طب  یافتـه 
، بیشـترین میـزان   32سممی، عنصر محتوا در مؤلفه توزی، با فراوانـی ا تربیت درسی در کتاب

بندی فراگیران در مؤلفه مصـرف   فراوانی و توجه به تربیت اقتصادی را داشت و عنصر گرو 
عنصر محتـوا   تربیتی، درسی ( دارای کمترین میزان فراوانی بود؛ در کتاب0با فراوانی صفر )

رین توجه را به تربیت اقتصادی داشت و کمترین آن بـه  ، بیشت14در مؤلفه مصرف با فراوانی
 رشـته  تربیتی تخصصی درسی ( بود؛ در کتاب0عنصر زمان در مؤلفه توزی، با فراوانی صفر )

، بیشـترین توجـه را بـه تربیـت     8اجتماعی، عنصر هدف در مؤلفه مصرف با فراوانی مطالعات
ن و ارزشـیابی و مکـان در مؤلفـه    بندی فراگیران، زما اقتصادی داشت و عناصر هدف، گرو 

 دارای کمترین میزان فراوانی به تربیت اقتصادی بود؛ در کتاب 1توزی، و مصرف با فراوانی 
، بیشترین توجـه را بـه تربیـت    22تخصصی، عنصر محتوا در مؤلفه مصرف با فراوانی  درسی

 2، با فراوانی بندی فراگیران در مؤلفه توزی اقتصادی داشت و کمترین توجه آن عنصر گرو 
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 اجتمـاعی  مطالعـات  رشـتة  درسی های دهد که در مجموع کتاب ها نشان می بود. درکل یافته
 بیشترین توجه و به تربیـت  180اقتصادی در عنصر محتوای برنامه درسی با فراوانی  تربیت به

هـا حـاکی    توجه را داشته اسـت. مـرور یافتـه    کمترین 63 فراوانی با مکان عنصر در اقتصادی
 تربیـت  هـای  بـه مؤلفـه   اجتمـاعی  مطالعـات  رشـته  درسـی  هـای  است که میزان توجـه کتـاب  

های پژوهش از لحای تأکیـد بـر متفـاوت     اقتصادی ک  و به صورت نامتوازن است. این یافته
 هـا همسوســت:  هـای تربیــت اقتصـادی بـا نتـایج ایــن پـژوهش      بـودن میـزان توجـه بــه مؤلفـه    

Lidey, et al., 2017 ؛Ivković, 2007 ؛Ferreira & Varum, 2012 ؛Kachan, 2015؛ 
Rodgers et al., 2007 ،طبـ   . همچنـین،  1390و همکاران،  سیدی ؛1396؛ وفائی و همکاران

تربیـت  هـای   بـه مؤلفـه   میزان توجـه ، (Lidey et al., 2017لیدی و همکارانش )نتایج پژوهش 
وهش حاضر، میزان توجـه بـه   های پژ طب  یافته ت.اسهای درسی متفاوت  در برنامه اقتصادی

هـای درسـی متفـاوت وهمچنـین      هـای تربیـت اقتصـادی درمحتـوای کتـاب      هریک از مؤلفه
محتوای آموزشی در زمینه مفاهی  اقتصـادی ضـعی  اسـت و فراگیـران از دانـش اقتصـادی       

هـای   هـا بـرای تربیـت اقتصـادی کتـاب      ترین فرصـت  اندکی دارند؛ درحالی که یکی از مه 
فراگیران  در اقتصادی تفکر ةشیو رشد به تواند می ،اقتصادی آنجا که تربیتدرسی است. از 

 درك و شـهروندی  هـای   اقتصادی، دارای قابلیـت  در صورت یادگیری مفاهی  ،کند کمک
ــر ــوعات  از بهت ــای،، موض ــائل و وق ــادی مس ــان اقتص ــزایش  ش ــیاف ــد  م ــد  در ویاب ــه آین  ب
 تبـدیل  جامعه جهانی و جامعه ملی شخصی، زندگی قبال در کارا و آگا  گیرندگانی تصمی 
 برنامـه  از ناپـذیر  جدایی بخشی یافته، تربیت اقتصادی توسعه کشورهای بیشتر شد. در خواهند
در  آن بـا  مـرتبط  هـای  دانش و ها نگرش کسب مفاهی  اقتصادی، فراگیری بر و است درسی

ریزان  ریزان آموزشی و برنامه برنامهگذاران و  شود. بنابراین، سیاست تأکید می نظام آموزشی
گـذاری، سـازماندهی، طراحـی محتـوای      درسی باید به آموزش تربیـت اقتصـادی در هـدف   

 میـان  های درسی و تهیة راهنما جهت اجرای مؤثر بیشتر توجـه کننـد. بـراین اسـاس از     کتاب
 رشـد  فراوانـ  بـراى   و بنـ   هـاى  فرصـت « اجتماعی مطالعات»رشتة  معل ، تربیت هاى رشته

کنند. همچنین بیشترین میزان بـار اطمعـاتی و ضـریب اهمیـت در      م  فراه  تربیت اقتصادی
 بـا  عنصـر محتـوا   بـه  مربـو   های تربیت اقتصادی باتوجه به عناصـر برنامـه درسـی    بین مؤلفه
بـا   عنصـر مکـان   بـه  مربـو   اهمیـت  ضریب کمترین میزان بار اطمعاتی و و 115/0 ضریب
های تربیت اقتصـادی باتوجـه بـه عناصـر      براین ضریب اهمیت مؤلفهاست؛ بنا 106/0 ضریب

هــای درســی رشــتة مطالعــات اجتمــاعی یکســان نیســتند. وفــائی و   برنامــه درســی درکتــاب
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ای،  های خود نشان دادندکه مؤلفه تربیت اقتصادی وحرفه ( در پژوهش1396همکارانش )
دارنـد.  هـا   سبت به سایر مقولـه درصد محتوا، کمترین میزان توجه را ن13با برخورداری از 

تربیت، برنامة درسی و رویکردهـای آن را بـه آمـوزش اقتصـاد در      و گذاران تعلی  سیاست
داننـد؛ زیـرا بـا تـدارك فرصـت هـای مناسـب، فراگیـران در          های آموزشی مه  می دور 

ها و رفتارهای اقتصادی خـود   ها، گرایش گیرند که بتوانند مهارت معر  تجاربی قرار می
 بدهند.  را شکل

هـای   درسی اقتصادی و کمبود پژوهش ةتوان به نوپا بودن برنام این یافته می بییندر ت
زم و کافی در زمینة بررسی وضعیت موجود و مطلوب این برنامه درسی اشار  کرد.  علمی 

ها به طـور صـحیح شناسـایی نشـوند؛ لـذا تربیـت        این امر سبب شد  است که مفاهی  و مؤلفه
مطالب اندك در ارتبا  با برخی از مفـاهی  ماننـد کـار یـا شـغل و       ةاقتصادی منحصر به ارائ

 ،اهمیـت دیگـر  بانکتة  .اند جویی شد  است و سایر مفاهی  مه  مورد بفلت قرار گرفته صرفه
المللی مـرتبط بـا آمـوزش و تربیـت اقتصـادی جهـت        گیری از تجارب بین عدم توجه و بهر 
های مناسب و کارآمد برنامه درسی اقتصادی اسـت. اسـتفاد  از تجـارب    ارائه و اجرای الگو

ای  بـر مبنـای برنامـه    درسی در جامعه ایران نیـز دقیقـاً   ةسایر جوام، بدین معنا نیست که برنام
ای مبنـای فلسـفی و    کـه در هـر جامعـه    ها طراحی و تدوین شود، بلکه با نظر به این درسی آن

درســی  ةطراحــی و تــدوین برنامــ از ســایر جوامــ، اســت، تربیــت متفــاوت و اجتمـاعی تعلــی  
اقتصادی در ایران نیز با توجه به مبنـای فلسـفی و اجتمـاعی مسـلط بـر نظـام تعلـی  و تربیـت         

برای رسـیدن بـه اهـداف     ،. بنابراینسازی دارد می است، نیاز به بومیمکشور که رویکرد اس
هـای درسـی رشـته مطالعـات      کتاب اقتصادی مطاب  سند تحول بنیادین بازنگری در محتوای

هـای درسـی توجـه     های تربیت اقتصادی درکتاب نماید و باید به مؤلفه اجتماعی ضروری می
 و داشــته  اجتمـاعی  پاسـخگویی  کـه  معلمـانی  سـازی  آمـاد   در معلـ   بیشتری شـود. تربیـت  

 ـ اجتمـاعـــی بـــاورهای و رفتـــارها و اجتمــاعی میـــرا  بــه فـــرد منـــحصر هـــای ویـژگـــی
 یادگیرنـدگان  اذهان به ساختاردهی و راهبری جامعه توانایی و با  تعهد فرهنگی، اقتصادی،

 و آمـوزش  اصـمحات  معیارهـای  از یکـی  معلـ   تربیـت  دارد. کیفیـت  ای ویـژ   نقش باشند،
ــه جهــان سراســر در پــرورش ــة ایــن در رود. شــمارمی ب ــاد  و تربیــت نحــو  زمین  ســازی آم

 یکـی  .دارد فراگیـران  یادگیری افزایش در اثربخشی آنان با یمستقیم ارتبا  دانشجومعلمان
 دانشـگا  فرهنگیـان   در سازی دانشجو معلمان آماد  کیفیت تضمین در باید که هایی مؤلفه از

بـا توجـه بـه    اسـت.   معل  تربیت برنامه درسی بیر و درسی های برنامه گیرد، قرار توجه مورد
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های تربیت اقتصادی در تمـامی دروس   مفاهی  و مؤلفهنتایج پژوهش مبنی بر توجه اندك به 
کـارگیری رویکـرد تلفیقـی در محتـوای      ن نظام آموزشـی بـا بـه   شود که مسئو  پیشنهاد می

مطالعـات  س ودر های سرفصلهای یادشد  در  های درسی توجه بیشتری به ارائه مؤلفه کتاب
ن از برنامـه درسـی مبتنـی بـر     در رشتة مطالعات اجتماعی دانشـگا  فرهنگیـا  نمایند. اجتماعی 

تربیت اقتصادی استفاد  شود؛ زیرا موضوعات درس مطالعات اجتماعی بیشتر با رویـدادهای  
خـورد و مسـائلی را    سـازی بـرای زنـدگی در جامعـه پیونـد مـی       اقتصادی در جامعه و آمـاد  

 تپـذیر اسـت. بنـابراین  زم اسـ     هـا امکـان   دهد که مشاهد  و بررسی واقعی آن آموزش می
 بـرای  مبتنـی بـر اقتصـاد    درسی های برنامه طراحی جهت در درسی ریزان برنامه برای فرصتی
های علمی معلمان درتدریس مفـاهی  و   آید و نیز شایستگی فراه  دانشجو ـ معلمان  آموزش

هـای ضـمن خـدمت     های درسـی تربیـت معلـ  وکـمس     موضوعات اقتصادی ازطری  برنامه
 گردد.های آموزشی تقویت  وکارگا 
 

 منابع
فصـلنامة  ، «هـا درتحلیـل محتـوا    بسط وتوسعه روش آنتروپی شانون بـرای پـردازش داد   ( »1380آذر، عادل )

 .18ـ1، ص 38و  37، شمارة علمی ـ پژوهشی علوم انسانی دانشگا  الزهرا
هـای   پژوهی ویژگـی  زسنت(. »1399اصابت طبری، ابراهی ، نوریان، محمد، آرمند، محمد و داریوش نوذری )

 .145ـ114(، ص 46) 24، پژوهش و نگارش کتب درسی، «های درسی دانشگاهی کتاب
 درسـی  هـای  کتـاب  در تولیـد  و الگوهـای مصـرف   اصـمح  هـای  مؤلفـه  ارزشیابی(. »1393) عبداله انصاری،
 .71ـ53، ص 63، شمارة بسیج راهبردی مطالعات فصلنامةهفت ،  و شش  های پایه
، «ایرانـی  سـرمایة  و کـار  از حمایـت  و ملی تولید تحق  راستای در اقتصادی تربیت»(. 1391) محسن ایمانی،

 .16ـ15 ، ص390 ، شمارةپیوند مجلة
 ، مشهد: دانشگا  علوم اسممی رضوی.اخمق اقتصادی از دیدگا  قرآن و حدیث(، 1384ایروانی، جواد )
 عمـومی  و رسـمی  تربیـت  و تعلی  برنامه در اقتصاد درسی برنامه نقش. »(1390)حیدر تورانی  و پیغامی، عادل

، شـمارة  آموزشـی  هـای  نـوآوری  فصـلنامة ، «مغفـول  درسـی  برنامة یک برای عمل برنامه یک ارائه دنیا،
 .52ـ39(، ص 9)37
 هـای  کتـاب  در اقتصادی مفاهی  و ها پیام بررسی» (.1390) عبدالمجید جملی و فریبرز درتاج، بتول، سیدی،

 .69ـ35(، ص 49)16، شمارة ایران اقتصادی های پژوهش فصلنامة، «ابتدایی دورة درسی
مبانی و اصول برنامه  ةبررسی رابط»(. 1394سیدعلی سیادت ) و پور، محمد، نصر اصفهانی، احمدرضا رحمان

، «اسممی ایران با مضامین اقتصاد مقاومتی به منظور پیشنهاد برنامه درسـی مطلـوب   درسی ملی جمهوری
 .60ـ41ص  (،31) 9 ،پژوهشی رهیافتـ  علمی ةفصلنام
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نامة  ، پایانابتدایی دور  اجتماعی مطالعات کتب در اقتصادی تربیت های مؤلفه ارزیابی .(1396)رهنما، جواد 
 تهران. استان نور پیام کارشناسی ارشد، دانشگا 
های علوم  یسی برای دانشجویان رشتهنقد و ارزیابی کتاب انگل(. »1399کیا ) طاهرخانی، رضا و ملیکا مجیدی

 .182ـ166(، ص 46) 24، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، «شناسی( شناسی و زمین پایه )زیست
 ،دکتـری  ةرسـال  ،اقتصـادی  ایرانـی تربیـت    ـ  های اصلی الگوی اسممی بررسی مؤلفه(. 1391طغیانی، مهدی )

 صادق )ع(.  دانشگا  امام ،اقتصاد و معارف اسممی ةدانشکدتهران: 
 تهران: دانشگا  امام صادق )ع(. ،جلد اول، تربیت اقتصادی و تعلی (. 1395طغیانی، مهدی و عادل پیغامی )

 و طراحـی  در اسـممی  تمـدن  آثـار  از گیـری  بهر  امکان»(. 1391) وفا زاهدی هادی و محمد مهدی طغیانی،
 .76ـ55 (، ص2)2 ،اسممی اقتصاد معرفت مجلة ،«اقتصادی فرهن  اسممی ـ ایرانی الگوی تدوین

 ، تهران: نشر روان.مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی(، 1384بند، علی ) عمقه
 ابتـدایی  دورة اجتمـاعی  تعلیمـات  و ریاضی درسی های کتاب محتوای تحلیل (.1392لیم ) کتنلوئی، علیزاد 

 شـهید  دبیـر  تربیت تهران: دانشگا  ارشد، کارشناسی ةنام پایان ،اقتصادی و مالی های سواد مؤلفه براساس
 انسانی. علوم دانشکدة رجایی:

 تهران: صدرا. ا  سیزده ،، چبینی اسممی ای بر جهان مقدمه(، 1367مطهری، مرتضی )
 نشر. به شرکت نشر: تهران ،اندازها چش  و رویکردها ها، نظرگا : درسی برنامة(. 1393) محمود مهرمحمدی،

، «اسـممی  هـای  آموز  اساس بر اقتصادی تربیت های مؤلفه تبیین» .(1396)فاطمه صنعتی  و زاد ، زهر  موسی
 .97ـ73(، ص 24)12، فصلنامة تربیت اسممی
 سطرون.ی: نشر ، تهرانفرهن  مدیریت آموزشی(، 1385میرکمالی، سیدمحمد )

 .بال انتشارات: تهران ،درسی ریزی برنامه مفاهی  و اصول(. 1393) کوروش واجارگا ، فتحی
 هـای  سـاحت  بـه  توجـه  میـزان  بررسـی » (.1396فرد ) احمد طالعی و اله سی  قمشی، اللهی فضل رضا، وفائی،

 دورة اجتمـاعی  مطالعـات  درسـی  هـای  درکتـاب  پـرورش  و آموزش بنیادین سندتحول تربیت گانه شش
 .154ـ131 (، ص2) 2، اسممی و تربیت تعلی  کاربردی مسائل فصلنامة ،«ابتدایی

، آمـوزان  دانش اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، تربیت در معلمان نقش .(1396)رقیه دادخوا   و هداییان، مری 
 ایران، تهران. بدنی تربیت و ورزشی علوم ملی همایش سومین

 بـر  مبتنـی  درسـی  برنامـه  طراحـی . »(1397)ابوالفضـل عمـادزاد     و آرای، نـرگس  کشتی یزدانی، ابوالفضل،
 .126ـ107(، ص 42)12، فصلنامة رهیافت انقمب اسممی، «مقاومتی اقتصاد
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