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بررسی محتوای کتابهای درسی
دورة دوم ابتدایی
بر مبنای تربیت اقتصادی
از دیدگاه اسالم
**

چکيده   :
پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره دوم ابتدایی بر مبنای تربیت
اقتصادی از دیدگاه اسالم انجام شد .روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و تحلیل محتوای
مقولهای است .جامعه پژوهش در بخش تحلیل محتوا کلیه کتابهای دوره دوم ابتدایی(پایههای
چهارم ،پنجم و ششم) در سال تحصیلی  96 -97است که به شیوه سرشماری تمامی محتوای
آنها با اســتفاده از فهرست وارســی(فرم تحلیل محتوا) که با توجه به مبنای نظری تربیت
اقتصادی و نظریات مرتبط تدوین و مورد تأیید صاحب نظران قرار گرفته بود ،مورد بررســی
و تحلیل قرار گرفت .واحد تحلیل جمله ،تصویر و مضمون بود .دادههای حاصل با استفاده از
فراوانی و درصد مورد تحلیل قرار گرفت .در بخش پیمایشی جامعه آماری معلمان دوره دوم
ابتدایی دو ناحیه شــهر همدان بوده که براساس روش نمونهگیری طبقهای و خوشهای تعداد
 248نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شــدند .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه محقق
ســاخته بود که روایی آن به روش  CVRمحاســبه و مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن به
روش آلفای کرونباخ  0/87محاسبه شد .برای تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از پیمایش ،از
شاخصهای آمار توصیفی و آزمون تیتک نمونهای استفاده شد .نتایج بهطور کلی بیانگر آن
بود که در مجموع در محتوای کتابهای درســی دوره دوم ابتدایی (پایههای چهارم ،پنجم و
ششم) توجهاندکی به مؤلفههای تربیت اقتصادی اسالمی صورت گرفته است .بیشترین میزان
توجه به مؤلفهها مربوط به کتاب مطالعات اجتماعی و کمترین میزان آن مربوط به کتاب تفکر
و پژوهش پایه ششم است .همچنین براساس دیدگاه معلمان در کتب درسی هر سه پایه کمتر
از حد متوسط به تربیت اقتصادی از دیدگاه اسالم توجه شده است.
واژگان کلیدی    :تحلیل محتوا ،دوره دوم ابتدایی ،تربیت اقتصادی ،دیدگاه اسالمی
 ïتاریخ دریافت97/09/05 :

 ïتاریخ پذیرش97/12/08 :
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مقدمه

آمــوزش اقتصــاد در دوره ابتدایی نخســتین بار در قرن نوزدهم در انگلســتان آغاز

شــد (هندرســون .)2004 ،1چند سال بعد ،در آمریکا شــورای مشترک تربیت اقتصادی
اما تالشهای خود را در درجه اول به ســطح مدارس متوسطه محدود کرد .اگر چه این

تالشهــای اولیه جزئــی بود ،اما بیثمر نبودند؛ زیرا جایی را بــرای آموزش اقتصاد در

دورة ابتدایی باز کردند .مبانی آموزش اقتصاد در مقاطع ابتدایی در اوایل دهه  1960بنا

نهاده و در ســال  ،1961کمیته توسعه اقتصادی ،گزارش «تربیت اقتصادی در مدارس»

2

را منتشــر کرد .این گزارش حاکی از آن بود که فرصتهای بســیاری در ســطح ابتدایی

برای دانشآموزان وجود دارد که آنها را قادر به روشنســازیاندیشههای اقتصادی و
نیز مرتبط ســاختن آنها به زندگی روزمره خود ،به ویژه در دروس مطالعات اجتماعی

میسازد .سنش )1963(3پیشگام رشد و توسعه مواد برنامه درسی 4برای آموزش اقتصاد

در ســطح ابتدایی شــد .تقریب ًا در همان زمان ،دانشگاه شــیکاگو نیز با راهاندازی«پروژه
اقتصاد مدارس ابتدایی» 5در ســال  ،1960شــروع به رشــد و توسعه مواد برنامه درسی
اقتصاد کرد .این مواد برنامه درسی برای پایههای چهارم و پنجم طراحی شده بود .به غیر

از پروژههای این دو دانشگاه ،برای مقاطع ابتدایی در آن زمان ،مواد آموزشی بسیار کمی
وجود داشت اما عالقه به تدریس اقتصاد در این سطح گسترش یافت و در دهههای بعد
توجه بیشتری را نسبت به اهمیت و ضرورت آموزش اقتصاد در سطح ابتدایی به ارمغان

آورد .نگاهی به تدریس اقتصاد در سطوح ابتدایی و متوسطه نیز با اجـرای«قانـون هیـچ

کودکـــی نبایـد باز بمانـــد ( 6»)NCLBدر ژانویه  2002تشدید شد که هشت بار در این
قانون به آموزش اقتصاد اشاره شده است(استابس.)2007 ،7

رویکرد متعارف در جوامع غربی در توجه به تربیت اقتصادی رویکرد سرمایهداری

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

8

1. Henderson
2. Economic Education in the Schools
3. Senesh
4. curriculum materials
5. Elementary School Economics Project
6. No Child Left Behind Act
7. Staubs
8. capitalism
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تأســیس شد و با آغاز به کار خود ،ایده آموزش اقتصاد در سطح ابتدایی را ترویج کرد،

بررسی محتوای کتابهای درسی دورة دوم ابتدایی
بر مبنای تربیت اقتصادی از دیدگاه اسالم
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اســت .در این رویکرد بیشتر دستیابی به سود و منفعت مادی و دنیوی مورد توجه قرار
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میگیــرد .به عبــارت دیگر تربیت اقتصــادی تنها برای این منظور انجام میشــود که

دانشآمــوزان بهعنوان شــهروندان آینده ،از لحاظ اقتصادی آگاه و باســواد باشــند و
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بتواننــد خود و جامعه خود را به ســعادت و رفاه مادی و دنیوی برســانند .از دیدگاه
رویکرد سرمايهداري ،انسان اقتصادي«حداكثركنندة منفعت شخصي» تعريف ميشود.

نفع شــخصي به ســود مادي و اين جهانــي منحصر ميگردد و پيجويــي آن در كنار

عقالنيــت ابزاري ،از ويژگيهاي مهم آن به شــمار ميرود .ايــن تعريف و ويژگيها،

مبتنــي بــر مباني جهانبيني غــرب از جمله اصول دئيســم ،ناتوراليســم ،فردگرايي و

فايدهگرايي است .بر این اساس تربیت اقتصادی به آموزش دانش و مفاهیم اقتصادی

به دانشآموزان اشــاره دارد (واروم ،فریــرا و بریدا .)2013 ،1تربیت اقتصادی موجب

ایجــاد و شــکلگیری «دانش و مفاهیــم اقتصادی» 2و نیز «ســواد اقتصادی» 3جهت
پاسخگویی و مواجه با مســائل و مشکالت اقتصادی در زندگی روزمره دانشآموزان

میگردد(آنتونــی ،اســمیت و میلــر .)2014 ،4از منظر کامینســکی 5تربیت اقتصادی را

میتوان تالشهاي آموزشی به منظور آماده کردن فراگیران با میزانی از دانش ،توانایی،
مهارت ،انگیزه و نگرشهایی دانســت که آنها را قادر میســازد در شــرایط مختلف

اقتصادي به زندگی سازنده خود ادامه دهند(به نقل از موسیزاده ،عظیمزاده اردبیلی و
صنعتی .)1394 ،با توجه به رویکرد حاکم بر تربیت اقتصادی در جوامع غربی ،مؤلفهها

و مفاهیم اقتصادی مختلفی برای ارائه به دانشآموزان ارائه شده است .براساس اعالم

شــورای تربیت اقتصادی( )2010استاندارها و مؤلفههای تربیت اقتصادی عبارتند از:
کمیابی ،تصمیمسازی ،تخصیص ،مشوقها ،تجارت ،تخصص ،بازار و قیمتها ،نقش

قیمتها ،رقابت و ساختار بازار ،پول و تورم ،درآمد ،کارآفرینی ،رشد اقتصادی ،نقش
دولت و شکست بازار ،شکست یا ناکامی دولت ،نوسانات اقتصادی ،بیکاری و تورم،

سیاست مالی و پولی .بوشاتی )2010(6مؤلفههای تربیت اقتصادی برای ارائه در برنامه
1. Varum, Ferreira, & Breda
2. economic knowledge, & concepts
3. economic literacy
4. Anthony, Smith, & Miller
5. Kaminski
6. Bushati
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فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی
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درســی را شامل کمیابی ،تقاضا ،عرضه ،قیمت بازار ،بهرهوری ،ساختار حقوقی کسب

و کار ،هزینه ،توزیع ،مشوقها و مدیریت رفتار میداند .گریمز و میلیا )2011(1مفاهیم

اقتصــادی را بازار و قیمتها ،عرضه و تقاضا ،رقابت و ســاختار بازار ،توزیع درآمد،
اقتصادی ،ارز و پول ،و وابستگی متقابل بیان میکنند .راجرز ،هاوثورن و ویلر)2007(2

نیز مفاهیم اقتصادی قابل آموزش به دانشآموزان دوره ابتدایی را شــامل شیوه مبادله،
شناخت منابع سرمایه ،کارآفرینی ،منابع انسانی ،بازار ،پول ،منابع طبیعی ،فرهنگ تولید

و مصرف ،پسانداز ،کمیابی و نیازها میدانند.

اگرچه در جوامع غربی توجه به تربیت اقتصادی از ســابقه نسبت ًا زیادی برخوردار

است ،در جوامع توسعه نیافته و از جمله در جوامع اسالمی ،توجه به تربیت اقتصادی

به ویژه در سطوح پیش از دانشگاه بسیار ضعیف بوده است .درحالی که ریشههاي توجه
به فرهنگ و تربیت اقتصادي در تمدن اسالمی ایرانی و در میان علما و حکماي مسلمان

را باید در جامعیت تعالیم دین مبین اسالم در توجه به همة ابعاد زندگی انسان مسلمان

و وجود دســتوراتی در همة زمینهها در میان آموزههاي این دین دانســت .در کنار این
تعالیم ،آشنایی با میراث تمدنهاي ایرانی ،یونانی و هندي ،و استفاده از دستاوردهاي

ایــن تمدنها موجب خلق آثاري ارزشــمند در حوزههاي گوناگــون فرهنگ از جمله
فرهنگی خاص در زمینة تدبیر معیشــت و اقتصاد شــد(طغیانی و زاهدی وفا.)1391 ،

از دیــدگاه مطهری( )1373اســام دو نوع پیوند با اقتصاد دارد :پیوند مســتقیم از

طریق یک سری مقررات اقتصادی دربارة مالکیت ،مبادالت ،مالیاتها ،ارث ،مباهات

و صدقات ،وقف ،مجازاتهاي مالي يا مجازاتها در زمينه ثروت و پیوند غیرمستقیم
از طریق اخالق ،مانند ســفارش به امانت ،عدالت ،احســان و منع دزدی و خیانت و

رشــوه .برای پرداختن به تربیت اقتصادی الزم است با نگاه جزئیتری به این مباحث

نگریســته شــود .تربیت اقتصادی از دیدگاه اسالم زیر مجموعهای از تربیت اجتماعی
میباشد و خصوصیت مهم اقتصاد اسالمی که آن را از دیگر نظامهای اقتصادی متمایز

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

میســازد ،این است که اســام اعتقادات ،معنویت و اخالق را در روابط اجتماعی و
1. Grimes, & Millea
2. Rodgers, Hawthorne, & Wheeler
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نقــش دولت ،کمبود و انتخاب ،هزینههای فرصت و مبادالت ،بهرهوری ،سیســتمهای
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اقتصادی دخالت داده و به اقتصاد به عنوان یک امر الهی و معنوی نگریسته است .در
نظام تربیتی اســام اقتصاد به عنوان ابزاری مهم در درون این نظام برای دســتیابی به
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بهزیســتی فردی و جمعی به جد مورد توجه قرار گرفته اســت .از دیدگاه اسالم آماده
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کــردن افراد بــرای ایجاد نظام اقتصادی متوازن و مبتنی بــر اصل عدالت اجتماعی از

اهداف مهم تربیتی است (حیدری.)1380 ،

در آیات قرآن کریم و روایات مختلف بزرگان دین اســام به شــیوههای گوناگون

به مباحث اقتصادی اش��اره شده است .از جمله آیاتی در زمینه خمس ،زکات ،انفاق،
قرض دادن ،صدقه ،کمک به نیازمندان ،کمفروشــی ،گرانفروشی ،احتکار ،ربا ،رشوه،

دزدی ،طمع ،پولپرســتی ،حســادت ،تالش و کوشش ،صرفهجویی و مصرف صحیح
نعمتهای خداوند ،کسب روزی از راههای حالل و مشروع و ...در ادامه به برخی از
ّ
ِ
عندالل
ربوا
شــود«.و ما ءاتَیتُم مِن ربا لیَربُ َو فی
این آیات اشــاره می
أموال ِ
َ
الناس فَال یَ ُ

ریدون َوج َه ّ
المضعفُون»(روم .)39 ،آنچه را به
َ
َو مــا ءاتَیتُم مِن َزکوة تُ
الل فأولئک ُه ُم ُ
عنــوان ربا مىپردازید تا در اموال مردم فزونى یابــد نزد خدا فزونى نخواهد یافت و

آنچــه را بــه عنوان زکات مىپردازید و تنها رضاى خدا را مىطلبید کســانى که چنین
مىکنند داراى پاداش مضاعفند.

رســول خدا(ص) در آخرين خطبــه خود فرمود :اي مــردم! زكات اموال خود را

بپردازيــد كه هركس زكات نپردازد ،براي او نه نمازي اســت و نه حجي و نه جهادي

(مســتدرك ،ج « .)۵۰۷ :۱و مما رزقناهم ینفقون»(بقره .)2 ،و از آنچه به ایشان روزی
َثیرةً»
داده ایــم انفاق می
َرض ًا َح َســن ًا فَیُضا ِع َف ُه لَ ُه ا ْ
کنند«م ْن َذالَّذی یُق ِر ُ
َ
َضعاف ًا ک َ
ض اهلل ق ْ

(بقره .)245 ،کیســت که خدا را وام(قرض الحســنه) دهد و خدا بر او به چندین برابر

بیفزاید.

شر َو ِص َل ُة
شر ٍة َو الق ُ
در حدیثی از پیامبر(ص) آمده است :ا َّ
َرض بِثَمانِيَ َة َع َ
َلص َد َق ُة بِ َع َ

اال ِ
ِشرين؛ صدقه دادن ،ده حسنه ،قرض دادن،
ِخوان بِع
الر ِح ِم بِاَربَ َع ٍة َو ع َ
َ
ِشــرين َو ِص َل ُة َّ

هجده حســنه ،رابطه با برادران [دينى] ،بيســت حســنه و صله رحم ،بيســت و چهار
ب
يح ُّ
سرفُو ْا إِنَّ ُه َل ُ
اشربُو ْا َو َل تُ ْ
حسنه دارد(كافى(ط-االسالمیه) ج ...« .)10 :4و ُكلُو ْا َو ْ
سرفِين» (اعراف ،)31 ،بخورید و بیاشامید ،ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان
الْ ُم ْ
را دوســت نمیدارد .امام صادق(ع) فرمود :انسان مؤمن اسراف و زیاده روی نمیکند
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بلکــه میانه روی را پیشــه خود میســازد(.مجموعة االخبار ،البــاب  ،30حدیث .)1
ِما فِي َْ
ض َح َل ًل َطِّيبًا َو َل تََّتبِ ُعوا ُخ ُط َو ِ
الش ْــي َط ِ
ان إِنَّ ُه لَ ُك ْم
ات َّ
«يَــا أَُّي َهــا َّ
ال ْر ِ
اس ُكلُوا م َّ
الن ُ

بالجد واالجتهاد والتأ ّهب واالســتعداد(نهجالبالغه :خطبه.)130
امامعلی(ع) :علیکــم
ّ
بر شما باد به تالش و سختکوشی و مهیا شدن و آماده گشتن.

در ســالهای اخیر نظام آموزشــی ایران با تدوین سندی تحت عنوان«سند تحول

بنیادین آموزش و پرورش» تالش نموده تا راهنمایی جهت گام برداشــتن آگاهانه در
راســتای ترسیم چشماندازی مطلوب و تحقق زیرساختهای تعالی همه جانبه کشور
در عرصههاي مختلف برای آینده کشــور فراهم ســازد ،به طوری که تا ســال 1404

ترسيمگر ايراني توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري در سطح منطقه

باشد(سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .)1390 ،در سند برنامه درسی ملی()1391
به عنوان یکی از زیر نظامهای اصلی سند تحول بنیادین و به منزله نقشه جامع یادگیری

که زمینه ایجاد تحول همه جانبه ،گســترده و عمیق در مفاهیم و محتوای آموزشــی را

فراهم میآورد ،به تربیت اقتصادی در قالب یکی از حوزههای تربیت و یادگیری تحت
عنوان«حوزه تربیت و یادگیری کار و فن آوری» ،توجه شــده اســت .در ســند تحول

بنیادین از شــش ســاحت مقدس سخن به میان آمده اســت .یکی از این ساحتهای
مقدس که در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است«تربیت اقتصادی» است.

برنامههای درسی در هر جامعهای زمانی موفق و اثربخش خواهند بود که متناسب

با فلسفة مســلط اجتماعی آن جامعه باشند ..مبنای فلسفی نظام تعلیم و تربیت ایران،

مبتنی بر آموزهها و ارزشهای دین مبین اســام است(ســند تحول بنیادین آموزش و

پرورش .)1390 ،در این سند دانشآموز ابتدایی به عنوان فردی معرفی شده است که
سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

کار کردن را دوست دارد و به افرادی که کارهای مفید دارند احترام میگذارد؛ وسایل

خــود را تمیز و ســالم نگه میدارد؛ تنپــروری ،بیکاری و راحتطلبــی را از عوامل

شکســت فرد و جامعه میداند؛ در حفظ اموال عمومی به عنوان ثروت ملی میکوشد
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ين»(بقره ،)168 ،اى مردم از آنچه در زمين اســت حالل و پاكيزه را بخوريد و
َع ُد ٌّو ُمبِ ٌ
َ
إلنْ ِ
سان إِ ّال
س لِ ِ
از گامهاى شــيطان پيروى مكنيد كه او دشمن آشكار شماستَ «.و أ ْن لَْی َ
ف یُری»(النّجم 39 ،و  ،)40و نیست برای انسان مگر کوشش
ما َســعی َو أَ َّن َس ْعیَ ُه َس ْو َ
و تالشــی کــه انجام داده اســت و قطع ًا ثمره کوشــش و تالش خــود را خواهد دید.

بررسی محتوای کتابهای درسی دورة دوم ابتدایی
بر مبنای تربیت اقتصادی از دیدگاه اسالم
153 - 182

و در اســتفاده از آنها درســت عمل میکند؛ مالکیت خود و دیگران را تمیز میدهد و

به مالکیت دیگران احترام میگذارد؛ مشاغل و ِح َرف موجود در محیط زندگی خود را
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میشناسد و به استفاده از تولیدات داخلی عالقهمند است.
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محصول برنامه درسـ�ی کتابهای درسی است .از آنجا که نظام آموزش و پرورش

در ایــران متمرکــز بوده و کتاب و معلم محورهای آموزش و یادگیری هســتند و نیز با

توجه به آنکه در بسیاری از موارد کتاب درسی تنها وسیله آموزش است که در اختیار
معلم قرار دارد ،نقش کتاب به عنوان برنامه و تعیین کیفیت یادگیری بس��یار مهم تلقی

شــده و جای تعمق و بررســی دارد .بازنگری ،تجدید نظر و اصالح برنامه و محتوای

کتابها در زمینههای رشد برنامهریزی و به تبع آن پیشرفت تحصیلی را فراهم میآورد

(مختارنژادعربی به نقل از کرمیگزافی ،هدفجو و صمدی.)1392 ،

در ایــن پژوهش منظــور از تربیت اقتصادی آموزش برخــی از مفاهیم اقتصادی

و رفتارهای اقتصادی اســت کــه کودکان در محیط خانه ،مدرســه و جامعه میتوانند

آنهــا را فــرا گرفته و از خود بروز دهند .این مفاهیم شــامل دانــش ،بینش و رفتار و

توانشهای اقتصادی براســاس فلسفه مســلط اجتماعی و آموزههای بومی و فرهنگی
جامعه است و شامل کسب روزی از راههای مشروع و حالل ،اهمیت و ارزش کار و

شغل و نکوهش بیکاری و بطالت ،پرهیز از مفاسد اقتصادی(کمفروشی ،گرانفروشی،

احتکار ،ربا ،رشــوه ،دزدی ،طمع ،پولپرســتی ،حســادت) ،عدالت اقتصادی(خمس،
زکات ،انفاق ،قرض دادن ،صدقه ،کمک به نیازمندان)،صرفهجویی و پرهیز از اسراف
و تبذیر ،استفاده از تولیدات داخلی کشور ،اهمیت و ارزش تالش و پشتکار و تعاون

و همکاری است.

برخــی از مهمترین این پژوهشها در این زمینه عبارتند از :طهماســبیبلداجی و

طهماســبیبلداجین( )1392مهمتریــن مصادیق تربیت اقتصادی از دیدگاه اســام را
توسعه فرهنگ کار و کوشش ،اهمیّت تولید ،انضباط اقتصادی ،عدالت اقتصادی ،نهی
استفاده از کاالهای بیگانگان ،برنامهریزی اقتصادی ،اخالق اقتصادی ،پرهیز از اسراف،

قرضالحســنه ،مدیریت متعادل مالی ،پرهیز از کسب درآمد از راههای حرام ،مبارزه با
ربــا ،مبارزه با رشــوه خواری ،مبارزه با احتکار و مبارزه با مــالاندوزی و تکاثر ذکر

کردهاند .تاجیک( )1386مؤلفههای تربیت اقتصادی را شــامل کار و نکوهش بیکاری،
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زهد و زهدپیشــگی ،تعــاون ،پرهیز از ربا ،پرهیز از احتکار ،مذمت بخل ،تشــویق به
انفاق ،صدقه و ایثار،صرفهجویی در مصرف ،پرهیز از طمعورزی و اســراف و تبذیر

میداند .وفائی ،فضلاللهی قمشــی و طالعیفرد( )1396نشان دادند که ساحت تربیت
به ســایر ساحتها را به خود اختصاص داده است .یوسفزادهچوسری( )1395نشان
داد که که پرهیز از لیبرالیســم اقتصادی ،پرهیز از اســتثمار ،اجتناب از انحصارگرایی،

پرهیز از اســراف ،تفکر حکومتی مطلوب ،توجه به عمران و آبادانی ،نظارت بر رفتار

اقتصادی ،مشــارکت اقتصادی ،حفظ کرامت انســانی و جهــاد اقتصادی معرف رفتار
اقتصادی مطلوب هســتند .بصیرتیبرزکی( )1395در مطالعه خودبه این نتایج دســت

یافت که اهداف تربیتی اقتصادی -حرفهای ســند تحول بنیادین با مبانی نظری قوی

تدوین شده است ولی درعملکرد اجرایی هنوز جای تدوین برنامههای عملی متناسب
بــا ویژگی جســمی و روحی دانشآموز ابتدایی برای دســتیابی به نتیجه مؤثر خالی

است .علیزادهکتنلوئی( )1392نشان داد میزان توجه به هر یک از مؤلفههای سواد مالی

و اقتصادی درمحتوای کتابهای درســی متفاوت است و تأکید بیشتر بر این مؤلفهها،
بیش از پیش ضروری به نظر میرســد .نتایج پژوهش ممشــلی( )1392بیانگر آن بود

کــه با توجه به اطالعات جمعآوری شــده از نظر متخصصان ،توجه جدی به آموزش
سواد مالي در دوره ابتدایي الزم و ضروری مینماید .سیدی ،درتاج و جالیی()1390
نشــان دادند که ارائه مفاهیم بیشــتر به صورت نظری بوده و نظم خاصی بر ارائه آنها

توجه به مفاهیم
در کتابهای درســی وجود ندارد .فاتحی( )1390نشان داد که میزان ّ
شــغلی در کتابهای ابتدایی دروس علوم تجربی و فارســی بنویســیم بیشــتر از حد

انتظار و در کتابهای علوم اجتماعی کمتر از حد انتظار بوده است و در دروس دوره
راهنمایی کتاب حرفه و فن و علوم اجتماعی درحد انتظار و در ســایر دروس کمتر از

حد انتظار توجه شــده است .پیغامی و تورانی( )1390دریافتند که برای تحقق اهداف
مربــوط به تعلیم و تربیت اقتصادی باید گامهای ذیل طی شــود :گام اول :بررســي و
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به لحاظ برنامههاي درســي و سياستهاي مربوطه (اعم از منابع كتبي و الكترونيكي).
گام دوم :تحليــل و بررســي برنامههــا و محتواها و روشهاي مورد اســتفاده در دنيا.
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گام ســوم :بررسي كارشناسانة مســائل ،اهداف و محتوا و برنامههاي به دست آمده به
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بومي اقتصاد ايران و معارف و ارزشهاي اســامي .ســیدی( )1386در پژوهش خود
دریافــت که مفاهیم اقتصادی در ارتباط با توســعه اقتصادی ،اقتصاد خرد ،اقتصاد کار

و اقتصاد کالن بیشــترین میزان فراوانی را در کتابهای درســی دوره ابتدایی به خود

اختصاص داده اســت .واروم و فریرا ( )2012دریافتند که محتوای آموزشــی در زمینه

مفاهیم اقتصادی ضعیف اســت و کــودکان از دانش اقتصادیاندکی برخوردار بودند.
ایوکاویچ )2013(1نشان داد که برخی از مفاهیم اقتصادی و ارزشهای اجتماعی مانند

کارآفرینی ،نوآوری و ابتکار در برنامه درســی وجود نداشــته و در کتابهای درســی

کودکان به این مفاهیم پرداخته نشــده است .راجرز ،هاوثورن و ویلر ( )2007دریافتند

کــه اغلب محتوای کتابهای دوره ابتدایی ،بســیاری از مطالب و مفاهیم اقتصادی را
به طور جذاب و واضح در بردارد و این مفاهیم با اســتانداردهای ملی مطابقت دارد.

همچنین یافتههای آنها نشان داد کهاندکی از این کتابها برخی از مفاهیم اقتصادی
را شــامل میشــوند که با اســتانداردهای برنامه ملی همخوانی ندارد .براساس آنچه
ذکر شــد ،پژوهش حاضر درصدد پاســخگویی به این پرســش است که تا چه حد در

کتابهای درسی دوره دوم ابتدایی(پایههای چهارم ،پنجم و ششم) به تربیت اقتصادی
از دیدگاه اسالم توجه و تأکید شده است؟

روش پژوهش

پژوهــش حاضر توصیفی از جملــه تحلیل محتوای مقولهای و پیمایشــی انجام

شــده اســت .در بخش تحلیل محتوا دو گام اساســی طی شــد .ابتدا براساس مبانی

نظــری و پژوهشهای انجام شــده مؤلفههای تربیت اقتصادی با اســتفاده از روش

ســندکاوی الگوهــا ،رویکردها و دیدگاههــای مختلف پیرامون تربیــت اقتصادی از

پایگاههــا و منابع اطالعاتــی گوناگون اســتخراج گردید .ایــن مؤلفهها در جدول1
آمده است.

1. Ivković
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مضامین سازنده
کمیابی و انتخاب

کمبود منابع ،کمبود آب ،منابع تجدیدناپذیر ،اتمام منابع نفت و گاز

پول

واحد پول ،پول رایج ،پول ملی ،ارز ،اسکناس(پول کاغذی) ،گرانی ،ارزانی ،خرید،
فروش

عرضه و تقاضا

عرضه کاال ،عرضه خدمات ،عرضه محصوالت ،تمایل به عرضه ،تقاضا برای کاال ،تقاضا
برای محصول ،تمایل برای خرید محصول

صرفهجویی
پسانداز

سرمایه مادی ،دارایی مالی ،سرمایه انسانی،کاالهای سرمایهای ،سرمایهگذاری مالی
پرهیز از اسراف ،اجتناب از مصارف نادرست ،استفاده بهینه از منابع ،درست مصرف
کردن ،حفظ منابع
پسانداز پول ،مدیریت درآمد ،مدیریت هزینهها ،چگونگی پسانداز

درآمد

درآمدزایی ،حقوق ،اشتغال ،خرید و فروش

تولید

تولید کاال ،تولیدکننده ،ارائه خدمات ،کشت محصوالت ،ساختن اشیاء ،تولید
انبوه،کارگاههای تولید

مصرف

تولید کاال ،تولیدکننده ،ارائه خدمات ،کشت محصوالت،ساختن اشیاء

بازار و قیمت

بازار محلی ،مراکز خرید و فروش کاالها ،بازار مصرف ،بازار داخلی ،معامله و مبادله
کاالها ،قیمت کاال ،اشیاء قیمتی ،قیمت مناسب ،گران بودن ،ارزان بودن ،ارزش پولی

هزینه

هزینه تولید ،هزینه آب ،برق ،گاز ،تلفن ،هزینه خدمات ،هزینه تعمیر و نگهداری،
لونقل ،هزینه زندگی ،هزینه پوشاک ،مسکن و خوراک
هزینه حم 

منابع طبیعی

آب ،خاک ،نفت ،جنگل ،گاز ،هوا ،گیاهان و درختان

منابع انسانی

افراد شاغل ،نیروی کار ،نیروی انسانی ،کارمندان ،کارگران ،خدمتگزاران ،انواع مشاغل

کارآفرینی و
کارآفرین

اشتغال زایی ،افراد کارآفرین ،مهارتهای کسب و کار ،راههای کسب درآمد ،خود
اشتغالی،ایدهپردازی اقتصادی ،نوآوری اقتصادی

مبادله (معامله)

مبادله کاالبهکاال ،مبادله خدمات ،معامله کاالها ،خرید ،فروش ،داد و ستد
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تصمیمگیری و
تصمیمسازی

تصمیم(میل) به مصرف ،تولید ،خرید ،فروش ،انجام کار ،انتخاب از بین دو یا چند
کاال ،خدمت و شغل خاص

سرمایه و
سرمایهگذاری

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

مضامین پایه

بررسی محتوای کتابهای درسی دورة دوم ابتدایی
بر مبنای تربیت اقتصادی از دیدگاه اسالم
153 - 182

(ادامه) جدول .1

163

کاال و خدمات

کاال ،کاالی مصرفی ،کاالی سرمایهای ،کاالی وارداتی ،کاالی صادراتی ،خدمت،
خدمات ،خدمت به دیگران(مردم)

توزیع

توزیع کاالها ،انتقال محصول به بازار ،حمل و نقل ،رساندن کاال از تولیدکننده به
مصرفکننده

سود و زیان

سود ،نفع(اقتصادی) ،بهره ،بهرهوری ،ورشکستگی

بودجه

بودجه ،برنامهریزی مالی ،جدول درآمد و هزینهها ،انواع بودجه

صنعت

کارخانه ،صنایع دستی ،کارگاههای صنعتی ،صنایع مادر ،نواحی صنعتی

تجارت

صادرات ،واردات ،تجارت داخلی ،تجارت خارجی ،داد و ستد ،بازرگانی

اهمیت و ارزش
کار کردن

شغل ،حرفه ،کسب و کار ،اشتغال ،درآمدزایی ،معرفی کار و مشاغل ،اهمیتکار،
فایده کار ،نتیجه کار ،تشویق به کار ،ایجاد انگیزه برای کار ،آموزش کار یا شغل

توجه به همکاری

تشـویق بـه فعالیـت و کار گروهی(اقتصـادی) ،اهمیـت همـکاری ،همکاریاقتصـادی،
همکاریهـای ملـی ،بینالمللـی ،فنآورانـه

اهمیت و ارزش
تالش و پشتکار
استفاده از تولیدات
داخلی کشور
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مضامین سازنده

مضامین پایه

تالش اقتصادی ،پشتکار داشتن در کار و فعالیت ،اهمیت تالش و پشتکار در کار
تولید ملی ،مصرف محصوالت داخلی (ایرانی) ،تولید داخل کشور

کسب روزی از
راههای درست و
مشروع(حالل)

مال حالل ،راههای صحیح کسب درآمد ،رزق و روزی حالل ،اهمیت روزی حالل

پرهیز از مفاسد
اقتصادی

کمفروشی ،گرانفروشی ،احتکار ،ربا ،رشوه ،دزدی ،طمع ،پولپرستی ،حسادت

عدالت اقتصادی

خمس ،زکات ،انفاق ،قرض دادن ،صدقه ،کمک به نیازمندان

به منظور تعیین اعتبار مؤلفههای ذکر شده برای برنامه درسی اقتصادی ،این مؤلفهها

در اختیــار  9نفــر از متخصصان از حوزه برنامه درســي ،حوزه اقتصــاد ،حوزه اقتصاد

اسالمي قرار داده شد كه ديدگاه آن در جدول 2آمده است.

 ëسال سوم
 ëشمارة 4
 ëشمارة پیا پی9
 ëزمستان 1397

فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

جدول  .2مؤلفههای برنامه درسی اقتصادی و میزان توافق متخصصان

164

مؤلفههای برنامه درسی اقتصادی
کمیابی و انتخاب
تصمیمگیری و تصمیمسازی
عرضه و تقاضا

0/84

0/96

سرمایه و سرمایهگذاری

0/61

پسانداز

0/100

تولید

0/96

صرفهجویی

0/100

درآمد

0/91

مصرف

0/98

بازار و قیمت

0/91

منابع طبیعی

0/97

کارآفرینی و کارآفرین

0/86

مبادله(معامله)

0/84

توزیع

0/63

هزینه
منابع انسانی
کار یا شغل

0/89
0/82
0/89

کاال و خدمات

0/92

سود و زیان

0/84

صنعت

0/85

بودجه
تجارت

0/83
0/89

اهمیت و ارزش کار کردن

0/93

اهمیت و ارزش تالش و پشتکار

0/98

توجه به همکاری
استفاده از تولیدات داخلی کشور
کسب روزی از راههای درست و مشروع(حالل)
پرهیز از مفاسد اقتصادی(کم فروشی،ربا ،رشوه ،دزدی و)...
عدالت اقتصادی (خمس ،زکات ،انفاق ،قرض دادن ،صدقه و)...

0/95
0/88
0/97
0/86
0/96

تأیید

عدم تأیید

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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0/93
0/86

پول

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

میزان توافق

وضعیت

بررسی محتوای کتابهای درسی دورة دوم ابتدایی
بر مبنای تربیت اقتصادی از دیدگاه اسالم
153 - 182

براســاس نظــر متخصصان همه مضامین ســازنده به جز دو مضمون «ســرمایه و

سرمایهگذاری» و «توزیع» ،مورد تأیید قرار گرفتند .براساس جدول الوشی در تعیین

165

روایی محتوایی برای  9نفر حداقل  0/78نیاز اســت .شــایان ذکر اســت که براساس
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جدول مذکور مؤلفههایی که حداقل دارای  78درصد توافق بودند به عنوان مؤلفههای
برنامه درسی انتخاب شدند.

الزم به ذكر اســت كه براســاس اين مؤلفهها فهرست وارســي محتواي كتابهاي

درسي تهيه و محتواي كتابهای درسي دوره دوم ابتدایی مورد تحلیل قرارگرفت.
ب .روش پیمایشی

جامعه پژوهش در بخش پیمایشی شامل شامل تمامی معلمان دوره دوم ابتدایی با تعداد

 709نفر اســت که در دو ناحیه شــهر همدان( 389نفر ناحیه  1و  320نفر در ناحیه  )2در

سال تحصیلی  96-97مشغول به تدریس میباشند و براساس روش نمونهگیری طبقهای و
خوشهای و جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان ،تعداد  248نفر از انها به عنوان

نمونه انتخاب شدند.

پرسشنامه محقق ســاخته مؤلفههاي تربيت اقتصادي :اين پرسشنامه براساس

مؤلفههاي تربيت اقتصادي جدول 1كه مورد تأييد متخصصان قرار گرفته است ساخته

شده است كه مؤلفههاي آن در جدول 3آمده است.

جدول  .3ضرایب پایایی مؤلفهها به تفکیک
مولفه
کسب روزی از راههای مشروع و حالل

ضريب پايايي
0/85

اهمیت و ارزش کار و شغل و نکوهش بیکاری و بطالت

0/77

پرهیز از مفاسد اقتصادی(کمفروشی ،گرانفروشی ،احتکار ،ربا ،رشوه ،دزدی ،طمع،
پولپرستی ،حسادت)

0/83

عدالت اقتصادی(خمس ،زکات ،انفاق ،قرض دادن ،صدقه ،کمک به نیازمندان)

0/74

صرفهجویی و پرهیز از اسراف و تبذیر
استفاده از تولیدات داخلی کشور
اهمیت و ارزش تالش و پشتکار
تعاون و همکاری

0/89
0/85
0/77
0/81

 ëسال سوم
 ëشمارة 4
 ëشمارة پیا پی9
 ëزمستان 1397

فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

166

یافتههای پژوهش

در این بخش ابتدا یافتههای حاصل از تحلیل محتوای کتابها به تفکیک هر ســه

پایة تحصیلی مورد بررسی ،گزارش شده است.

مؤلفهها

مصادیق

چهارم
فراوانی

کسب روزی
از راههای مشروع
و حالل

امام جعفرصادق(ع)
فرمودند :کشاورزی و
درختکاری کنید؛ به
خدا قسم هیچ کاری
برای مردم ،حاللتر و
پاکیزهتر از آن نیست

پایه

0

درصد

0

پنجم
فراوانی

0

درصد

0

ششم
فراوانی

1

درصد

2/12

جمع کل
فراوانی درصد

1

0/69

(پایه ششم ،درس،6
ص)32

اهمیت و ارزش کار
و شغل و نکوهش
بیکاری و بطالت
پرهیز از مفاسد
اقتصادی(کمفروشی،
گرانفروشی ،احتکار،
ربا ،رشوه ،دزدی ،طمع،
پولپرستی ،حسادت)
عدالت اقتصادی
(خمس ،زکات ،انفاق،
قرض دادن ،صدقه،
کمک به نیازمندان)

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

صرفهجویی و پرهیز
از اسراف و تبذیر

تصویر صفحه 25

-

دوستان ...حاضرند به
شما پول قرض بدهند
(پایه ششم ،کاربرگه
شماره )4

در مصرف آب و برق
صرفهجویی کنیم
(پایه چهارم ،درس،22
ص)99

21

0

0

2

67/74

0

0

6/45

28

0

0

13

42/42

0

0

19/69

25

0

1

10

54/19

0

2/12

21/28

51/38 74

0

1

0

0/69

17/36 25
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جدول  .4تحلیل محتوای کتابهای مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی

بررسی محتوای کتابهای درسی دورة دوم ابتدایی
بر مبنای تربیت اقتصادی از دیدگاه اسالم
153 - 182

(ادامه) جدول .4
مؤلفهها

مصادیق

فراوانی

0

0

پنجم
فراوانی

0

درصد

0

ششم
فراوانی

2

درصد

4/25

جمع کل
فراوانی درصد

2
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استفاده از تولیدات
داخلی کشور

من ترجیح میدهم
لباسهای ایرانی بپوشم؛
یعنی پوشاکی که
تولیدکنندگان کشور ما
آن را تهیه کردهاند

پایه

چهارم
درصد

167

1/38

(پایه ششم ،درس،8
ص)86

اهمیت و ارزش
تالش و پشتکار

حتماً تاکنون به تنهایی
یا با اعضای خانواده
برای خرید میوه یا
سبزیجات به بازار
رفتهاید .آیا میدانید
چه کسانی برای تولید
این محصوالت کار و
تالش میکنند؟
(پایه ششم ،فصل سوم،
ص.)25

2

تعاون و همکاری

تصاویر صفحه :33
همکاری نیروی انسانی
در کارخانه تولید
کفش(پایه پنجم،
درس.)7

6

جمع

*

6/45

19/35

2

23

3/03

34/85

4

4

8/51

8/51

8

5/55

22/92 33

144 32/64 47 45/83 66 21/53 31

100

تحلیــل محتوای کتاب مطالعات اجتماعــی دوره دوم ابتدایی(پایههای چهارم ،پنجم

و ششــم) در جدول  4نشــان میدهد که به طور کلی در مجموع ســه کتاب ،تعداد 144
مورد(متن ،تصاویر و مضمون) به مؤلفههای تربیت اقتصادی اسالمی اشاره شده است .از

این تعداد  31مورد(21/53درصد) به پایة چهارم 66 ،مورد( 45/83درصد) به پایة پنجم و

 47مورد( 32/64درصد) به پایة ششم اختصاص دارد .در مجموع مؤلفة «اهمیت و ارزش
کار و شــغل» و «نکوهش بیکاری و بطالت» با  74مورد( 51/38درصد) ،از بیشــترین و

مؤلفههای «کسب روزی از راههای مشروع و حالل» و «عدالت اقتصادی» ،به طور مساوی

 ëسال سوم
 ëشمارة 4
 ëشمارة پیا پی9
 ëزمستان 1397

فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی
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هر کدام با  1مورد( 0/69درصد) از کمترین مقدار فراوانی برخوردارند .به مؤلفه پرهیز از
مفاسد اقتصادی نیز در هیچکدام از پایهها به طور مستقیم اشارهای صورت نگرفته است.
جدول  .5تحلیل محتوای کتابهای ریاضی دوره دوم ابتدایی

کسب روزی از راههای
مشروع و حالل

-

0

اهمیت و ارزش کار
و شغل و نکوهش
بیکاری و بطالت

-

0

پرهیز از مفاسد
اقتصادی(کمفروشی،
گرانفروشی ،احتکار،
ربا ،رشوه ،دزدی،
طمع ،پولپرستی،
حسادت)

-

0

عدالت
اقتصادی(خمس،
زکات ،انفاق ،قرض
دادن ،صدقه ،کمک به
نیازمندان)

مریم  ٦٠درصد
این پول را به یک
مؤسسة خیریه
ّ
بخشید(پایه پنجم،
فصل سوم ،ص.)62

0

صرفهجویی
و پرهیز از اسراف
و تبذیر

چهارم
فراوانی درصد

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

ششم

پنجم
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

33/34

0

1

0

50

در مورد راههای
جلوگیری از به هدر
رفتن آب در کالس
گفت و گو کنید(پایه
چهارم ،فصل سوم،
ص.)54

4

100

2

66/66

1

50

0

0

22/22 2

77/78 7

استفاده از تولیدات
داخلی کشور

-

0

0

0

0

0

0

0

0

اهمیت و ارزش
تالش و پشتکار

-

0

0

0

0

0

0

0

0

تعاون و همکاری

-

0

0

0

0

0

0

0

0

*

44/44 4

3

33/33

2

22/22

9

100

جمع
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مؤلفهها

مصادیق

پایه

جمع کل

بررسی محتوای کتابهای درسی دورة دوم ابتدایی
بر مبنای تربیت اقتصادی از دیدگاه اسالم
153 - 182

تحلیــل محتوای کتاب ریاضی دوره دوم ابتدایی(پایههای چهارم ،پنجم و ششــم)

در جدول  5نشــان میدهد که به طور کلی در مجموع ســه کتاب ،تعداد  9مورد(متن،

169

تصاویر و مضمون) به مؤلفههای تربیت اقتصادی اســامی اشــاره شده است .از این
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تعــداد  4مورد( 44/44درصد) به پایة چهــارم 3 ،مورد( 33/33درصد) به پایة پنجم و

 2مورد( 22/22درصد) به پایة شش��م اختصاص دارد .در مجموع مؤلفة«صرفهجویی
و پرهیز از اس��راف و تبذیر» با  7مورد( 77/78درصد) ،از بیشــترین و مؤلفة «عدالت
اقتصادی» ،با  2مورد( 22/22درصد) از کمترین مقدار فراوانی برخوردارند .به ســایر

مؤلفهها نیز در هیچکدام از پایهها به طور مستقیم اشارهای صورت نگرفته است.
جدول  .6تحلیل محتوای کتابهای علوم دوره دوم ابتدایی
مؤلفهها

مصادیق

پایه

پنجم

چهارم

جمع کل

ششم

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کسب روزی از راههای
مشروع و حالل

-

0

0

0

0

0

0

0

0

اهمیت و ارزش کار
و شغل و نکوهش
بیکاری و بطالت

-

0

0

0

0

0

0

0

0

پرهیز از مفاسد
زیرا در این صورت ،آب
اقتصادی(کمفروشی،
زیادی به هدر میرود
گرانفروشی ،احتکار،
و «اسراف» میشود
ربا ،رشوه ،دزدی،
(پایه پنجم ،درس،3
طمع ،پولپرستی،
ص)18
حسادت)

0

عدالت اقتصادی
(خمس ،زکات ،انفاق،
قرض دادن ،صدقه،
کمک به نیازمندان)

0

-

0

0

1

0

9/09

0

1

0

9/09

0

2

0

3/64

0

 ëسال سوم
 ëشمارة 4
 ëشمارة پیا پی9
 ëزمستان 1397
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(ادامه) جدول .6
مؤلفهها

مصادیق

چهارم
فراوانی

درصد

84/85 28

پنجم
فراوانی

ششم

درصد

فراوانی

6

4 54/55

درصد

فراوانی

درصد

69/09 38 36/36

استفاده از تولیدات
داخلی کشور

-

0

0

0

0

0

0

0

0

اهمیت و ارزش تالش
و پشتکار

-

0

0

0

0

0

0

0

0

36/36

6

27/27 15 54/55

20

11

55

تعاون و همکاری
جمع

تصویر صفحه 59
(پایه پنجم ،درس)7

*

4 15/15 5
33

60

11

20

100

تحلیل محتوای کتاب علوم دوره دوم ابتدایی(پایههای چهارم ،پنجم و ششــم) در

جدول 6نشان میدهد که به طور کلی در مجموع سه کتاب ،تعداد  55مورد(متن ،تصاویر
و مضمون) به مؤلفههای تربیت اقتصادی اســامی اشاره شده است .از این تعداد 33

مــورد( 60درصد) بــه پایة چهارم 11 ،مورد( 20درصد) بــه پایة پنجم و  20مورد(20

درصد) به پایة شش��م اختصاص دارد .در مجموع مؤلفهه��ا ،مؤلفههای«صرفهجویی

و پرهی��ز از اس��راف و تبذی��ر» با  38مــورد( 69/09درصد) و «تعـ�اون و همکاری»

بــا  15مورد( 27/27درصد) ،از بیشـ�ترین و مؤلفة «پرهیز از مفاس��د اقتصادی» ،با 2

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

مــورد( 3/64درصــد) از کمترین مقدار فراوانی برخوردارند .به ســایر مؤلفهها نیز در
هیچکدام از پایهها به طور مستقیم اشارهای صورت نگرفته است.
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صرفهجویی و پرهیز
از اسراف و تبذیر

مقدار سوختها
محدود است؛ یعنی،
مدتی
آنها پس از ّ
مصرف کردن تمام
میشوند .پس باید
از مصرف بی رویة
سوختها خودداری
کنیم
(پایه چهارم ،درس،4
ص)31

پایه

جمع کل

بررسی محتوای کتابهای درسی دورة دوم ابتدایی
بر مبنای تربیت اقتصادی از دیدگاه اسالم
153 - 182

جدول  .7تحلیل محتوای کتابهای فارسی دوره دوم ابتدایی
مؤلفهها

مصادیق

پایه

پنجم

چهارم

فراوانی درصد فراوانی

کسب روزی از راههای
مشروع و حالل
(پایه پنجم ،درس ،4ص)35
اهمیت و ارزش کار
و شغل و نکوهش
بیکاری و بطالت
پرهیز از مفاسد
اقتصادی(کمفروشی،
گرانفروشی ،احتکار،
ربا ،رشوه ،دزدی،
طمع ،پولپرستی،
حسادت)
عدالت اقتصادی
(خمس ،زکات ،انفاق،
قرض دادن ،صدقه،
کمک به نیازمندان)

هر که از کار و تالش
روی بگرداند ،نه اسباب
آسایش زندگی خود را
میتواند فراهم کند و...

0

0

6

15

30

ششم

جمع کل

فراوانی درصد فراوانی درصد

1

7

5

35

4

9/52

30/95 13

(پایه پنجم ،درس ،4ص)35

-

0

بخشش[مال] به دیگران

0

0

0

0

0

(پایه پنجم ،درس ،4ص)35

0

0

3

15

3

15

0

0

14/28 6

صرفهجویی
و پرهیز از اسراف و
تبذیر

-

0

0

0

0

0

0

0

0

استفاده از تولیدات
داخلی کشور

-

0

0

0

0

0

0

0

0

اهمیت و ارزش تالش
و پشتکار

Downloaded from qaiie.ir at 15:21 +0330 on Tuesday November 19th 2019

اندوختن مال از راه
پسندیده و...

0

0

3

درصد

171

هرکس از تالش و
پشتکار روی بگرداند ،نه
اسباب اسایش زندگی
خود را فراهم میکند
و نه میتواند از دیگران
مراقبت نماید

2

100

8

40

9

45

45/23 19

(پایه پنجم ،درس ،4ص)35

تعاون و همکاری
جمع

-

0

*

2

0

0

0

0

0

0

0

20 45/45 20 4/55

50

42

100

 ëسال سوم
 ëشمارة 4
 ëشمارة پیا پی9
 ëزمستان 1397
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172

تحلیل محتوای کتاب فارســی دوره دوم ابتدایی(پایههای چهارم ،پنجم و ششم) در

جدول  7نشان میدهد که بهطور کلی در مجموع سه کتاب ،تعداد  44مورد(متن ،تصاویر

و مضمون) به مؤلفههای تربیت اقتصادی اســامی اشــاره شده اســت .از این تعداد 2
درصد) به پایة ششم اختصاص دارد .در مجموع مؤلفهها ،مؤلفة «اهمیت و ارزش تالش

و پش��تکار» با  19مورد( 43/18درصد) ،از بیش��ترین و مؤلفة «تعاون و همکاری» با 2

مورد( 4/54درصد) از کمترین مقدار فراوانی برخوردارند .به مؤلفههای «پرهیز از مفاسد

اقتصادی»« ،صرفهجویی و پرهیز از اس��راف» و «تبذیر و اســتفاده از تولیدات داخلی
کشور» نیز در هیچکدام از پایهها بهطور مستقیم اشارهای صورت نگرفته است.

جدول  .8تحلیل محتوای کتابهای هدیههای آسمان دوره دوم ابتدایی
مؤلفهها

مصادیق

چهارم
فراوانی

کسب روزی از
راههای مشروع و
حالل
اهمیت و ارزش کار
و شغل و نکوهش
بیکاری و بطالت
پرهیز از مفاسد
اقتصادی(کمفروشی،
گرانفروشی ،احتکار،
ربا ،رشوه ،دزدی،
طمع ،پولپرستی،
حسادت)

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

استفاده از مال دیگران
را بدون اجازة آنها حرام
ميدانم
(پایه پنجم ،درس،16
ص)114

تصویر صفحه57

(پایه چهارم ،درس)10

«کم فروشي»
به چه معناست؟

(پایه پنجم ،درس،6
صفحه)43

عدالت
اقتصادی(خمس،
زکات ،انفاق ،قرض
دادن ،صدقه ،کمک
(پایه ششم ،درس ،13ص)76
به نیازمندان)
مسلمانان در آن روز به
عنوان زکات ،پولی به
نیازمندان میدهند

پایه

درصد

پنجم
فراوانی

جمع کل

ششم

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

1

8/33

2

7/14

0

0

3

4/54

1

8/33

0

0

7

26/92

8

12/12

1

1

8/33

8/33

11

3

39/28

10/71

0

3

0

11/54

12

7

18/18

10/60
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مورد( 4/55درصد) به پایة چهارم 20 ،مورد( 45/45درصد) به پایة پنجم و  22مورد(50

بررسی محتوای کتابهای درسی دورة دوم ابتدایی
بر مبنای تربیت اقتصادی از دیدگاه اسالم
153 - 182

(ادامه) جدول .8
مؤلفهها

مصادیق

فراوانی

استفاده از تولیدات
داخلی کشور

اهمیت و ارزش
تالش و پشتکار

پنجم
فراوانی

جمع کل

ششم

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

از اسراف دوري و در
استفاده از وسایلم
صرفهجویی مي کنم

1

8/33

12

42/86

0

0

13

19/70

-

0

0

0

0

0

0

0

0

(پایه پنجم ،درس،16
ص)114

دوره جوانی زمان کار و
جدی است و در
تالش ّ
آن به آینده بیشتر فکر
میکنیم

2

16/67

0

0

13

50

15
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صرفهجویی و پرهیز
از اسراف و تبذیر

پایه

چهارم
درصد

173

22/73

(پایه ششم ،درس)8

تعاون و همکاری
جمع

تصویر صفحه 55

(پایه چهارم ،درس)9

*

0

0

3

11/54

8

5

41/67

12

66 39/39 26 42/42 28 18/18

12/12
100

تحلیل محتوای کتاب هدیههای آســمان دوره دوم ابتدایی(پایههای چهارم ،پنجم

و ششــم) در جدول  8نشــان میدهد که به طور کلی در مجموع ســه کتاب ،تعداد 66

مورد(متن ،تصاویر و مضمون) به مؤلفههای تربیت اقتصادی اســامی اشــاره شــده

اســت .از این تعداد  12مورد( 18/18درصد) به پایة چهارم 28 ،مورد( 42/42درصد)

به پایة پنجم و  26مورد( 39/39درصد) به پایة ششم اختصاص دارد .در مجموع مؤلفة
«اهمیت و ارزش تالش و پش��تکار» با 15مورد( 22/73درصد) ،از بیشــترین و مؤلفة
«کس��ب روزی از راههای مشروع و حالل» با  3مورد( 4/54درصد) از کمترین مقدار

فراوانی برخوردارند .به مؤلفة «استفاده از تولیدات داخلی کشور» نیز در هیچکدام از

پایهها بهطور مستقیم اشارهای صورت نگرفته است.

 ëسال سوم
 ëشمارة 4
 ëشمارة پیا پی9
 ëزمستان 1397
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جدول  .9تحلیل محتوای کتابهای قرآن دوره دوم ابتدایی

174

مؤلفهها

فراوانی

درصد

پنجم

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

تصاویر صفحه 8
(پایه ششم ،درس)1

0

0

0

0

2

15/38

2

6/45

اهمیت و ارزش کار
و شغل و نکوهش
بیکاری و بطالت

-

0

0

0

0

0

0

0

0

پرهیز از مفاسد
اقتصادی(کمفروشی،
گرانفروشی،احتکار،
ربا ،رشوه ،دزدی،
طمع،پولپرستی،
حسادت)

-

عدالت اقتصادی
(خمس ،زکات،
انفاق ،قرض دادن،
صدقه ،کمک به
نیازمندان)
صرفهجویی و پرهیز
از اسراف و تبذیر

الصال َة َو ءاتُوا الزَّکا َة
قيموا َّ
َو ا َ ُ
َو اَقرضُ وا اللّ َقرضً ا َح َس ًنا ...و
نماز را به پا داريد و زکات
بپردازيد و به خدا (يعنی :در
راه خدا) قرض نيکو بدهيد.

تعاون و همکاری

9

100

6

66/67

8

74/19 23 61/53

(پایه چهارم ،درس ،7ص)47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(پایه پنجم ،درس)3

0

0

1

11/11

2

15/38

3

9/67

َو تَعا َونوا َعلَی الب ِّر َو التَّقوی...
در نيکی کردن و کارهای
خوب به يک ديگر کمک کنيد.

0

-

استفاده از تولیدات
داخلی کشور
اهمیت و ارزش
تالش و پشتکار

0

0

0

0

0

0

0

0

تصویر صفحه 19

0

2

22/22

1

7/69

3

9/67

(پایه پنجم ،درس ،6ص)48

جمع

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

*

9

29/03

31 41/93 13 29/03 9

100

تحلیــل محتوای کتاب قرآن دوره دوم ابتدایی(پایههای چهارم ،پنجم و ششــم) در
جــدول  9نشــان میدهد که به طور کلی در مجموع ســه کتاب ،تعــداد  31مورد(متن،
تصاویر و مضمون) به مؤلفههای تربیت اقتصادی اســامی اشــاره شــده است .از این
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کسب روزی از
راههای مشروع و
حالل

مصادیق

چهارم

پایه

ششم

جمع کل

بررسی محتوای کتابهای درسی دورة دوم ابتدایی
بر مبنای تربیت اقتصادی از دیدگاه اسالم
153 - 182
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تعــداد  9مورد( 29/03درصد) به پایة چهارم 9 ،مورد( 29/03درصد) به پایة پنجم و 13
مورد( 41/93درصد) به پایة ششم اختصاص دارد .در مجموع مؤلفة «عدالت اقتصادی»
با 23مورد( 74/19درصد) ،از بیش��ترین و مؤلفة «کســب روزی از راههای مشــروع و
حالل» با  2مــورد( 6/45درصد) از کمترین مقدار فراوانــی برخوردارند .به مؤلفههای
«اهمیت و ارزش کار و شغل» و«نکوهش بیکاری و بطالت»«،صرفهجویی و پرهیز از
اسراف و تبذیر»« ،پرهیز از مفاسد اقتصادی و استفاده از تولیدات داخلی» کشور نیز در
هیچکدام از پایهها بهطور مستقیم اشارهای صورت نگرفته است.
بــا توجه به اینکه بر اســاس تحلیل محتوای کتاب تفکر و پژوهش ششــم ابتدایی
مشخص شد که در محتوای این کتاب به هیچکدام از مؤلفههای تربیت اقتصادی اسالمی
اشارهای نشده است ،در این بخش جدول مربوط به تحلیل آن ارائه نشده است.

175

جدول  .10تحلیل محتوای کتاب کار و فناوری ششم ابتدایی
مؤلفهها

مصادیق

جمع
فراوانی درصد

-

0

اهمیت و ارزش کار و شغل و نکوهش بیکاری و بطالت

هنرهای خانگی از جمله کارهایی
است که بسیار اشتغالآفرین است
و میتواند به عنوان منبع درآمد ،به
اقتصاد خانوادهها کمک کند.
(درس ،4ص.)19

8

32

پرهیز از مفاسد اقتصادی(کمفروشی ،گرانفروشی،
احتکار ،ربا ،رشوه ،دزدی ،طمع ،پولپرستی ،حسادت)

-

0

0

عدالت اقتصادی(خمس ،زکات ،انفاق ،قرض دادن،
صدقه ،کمک به نیازمندان)

-

0

0

جدول صرفهجویی در مصرف آب
(درس ،6ص)40

10

40

استفاده از تولیدات داخلی کشور

-

0

0

اهمیت و ارزش تالش و پشتکار

رمز موفقیت و رسیدن به اهداف،
تالش و پشتکار است.
(درس ،6ص)41

7

28

-

0

0

25

100

کسب روزی از راههای مشروع و حالل

صرفهجویی و پرهیز از اسراف و تبذیر

تعاون و همکاری

جمع

-

0
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برخوردارند .به سایر مؤلفهها نیز به طور مستقیم هیچ اشارهای صورت نگرفته است.
جدول  .11بررسی وضعیت موجود کتب درسی چهارم ابتدایی بر مبنای تربیت اقتصادی
از دیدگاه معلمان

پایه

چهارم

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

دروس

میانگین
مشاهده شده

انحراف معیار مقدار آماره  tدرجه آزادی

سطح
معناداری

مطالعات
اجتماعی

2/89

0/72

2/40

247

0/000

ریاضی

2/80

0/83

4/67

247

0/033

علوم

2/61

0/41

5/89

247

0/000

فارسی

2/78

1/03

4/14

247

0/000

هدیههای
آسمان

2/75

0/66

5/95

247

0/008

قرآن

72/2

جمع

2/76

0/93

4/73

247

6/85

247

0/015

0/55

0/014

جـدول  11وضعیـت موجـود کتـب درسـی چهـارم ابتدایـی را بـر مبنـای تربیـت
اقتصـادی از دیـدگاه معلمـان نشـان میدهـد .اطالعـات منـدرج در جـدول نشـان
میدهـد کـه میانگیـن مشـاهده شـده بـرای تمامـی دروس کمتـر از میانگیـن نظـری
جامعـه( )3اسـت و از آنجـا کـه سـطح معنـاداری بـرای تمـام آنهـا کمتـر از 0/05
اسـت ،بـا  95درصـد اطمینـان میتـوان گفـت کـه از دیـدگاه معلمـان تمامـی دروس
پایـه چهـارم ابتدایـی کمتـر از حـد متوسـط(ضعیف) بـه تربیـت اقتصـادی از دیـدگاه
اسلام توجـه کردهاند .همچنین میانگین مشـاهده شـده برای مجمـوع دروس(،)2/76
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تحلیل محتوای کتاب کار و فناوری ششم ابتدایی در جدول 10نشان میدهد که به
طــور کلی در مجموع محتوای این کتاب ،تعداد  25مورد(متن ،تصاویر و مضمون) به
مؤلفههای تربیت اقتصادی اسالمی اشاره شده است .از این تعداد مؤلفة«صرفهجویی
و پرهیز از اسراف و تبذیر» با 10مورد( 40درصد) ،از بیشترین و مؤلفههای «اهمیت
و ارزش تالش و پش��تکار» بــا  7مورد( 28درصد) و «اهمیت و ارزش کار و شــغل
و نکوه�شـ بی��کاری و بطالت» با  8مــورد( 32درصــد) از کمترین مقــدار فراوانی

بررسی محتوای کتابهای درسی دورة دوم ابتدایی
بر مبنای تربیت اقتصادی از دیدگاه اسالم
153 - 182

Downloaded from qaiie.ir at 15:21 +0330 on Tuesday November 19th 2019

کمتـر از میانگیـن نظـری جامعه( )3اسـت و از آنجا که  tمحاسـبه شـده یعنی 2/76با
درجـه آزادی 247در سـطح 0/05معنـادار اسـت؛ لـذا بـا  95درصـد اطمینـان میتوان
گفـت کـه بیـن میانگینهـای مـورد مقایسـه تفـاوت وجـود دارد و از دیـدگاه معلمـان
وضعیـت موجـود تربیـت اقتصـادی از دیـدگاه اسلام در پایـه چهـارم کمتـر از حـد
متوسـط است.
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جدول  .12بررسی وضعیت موجود کتب درسی پنجم ابتدایی بر مبنای تربیت اقتصادی
از دیدگاه معلمان

پایه

دروس

میانگین
مشاهده شده

انحراف معیار مقدار آماره  tدرجه آزادی

سطح
معناداری

پنجم

مطالعات
اجتماعی

2/91

0/74

1/91

247

0/008

ریاضی

2/70

0/89

5/29

247

0/000

علوم

2/74

0/89

4/59

247

0/001

فارسی

2/62

1/07

5/58

247

0/031

هدیههای
آسمان

2/89

0/72

2/40

247

0/000

قرآن

2/85

1/02

2/31

247

جمع

2/78

0/66

5/23

247

0/007
0/012

جــدول 12وضعیت موجود کتب درســی پنجم ابتدایی را بــر مبنای تربیت اقتصادی
از دیــدگاه معلمان نشــان میدهد .اطالعات مندرج در جدول نشــان میدهد که میانگین
مشــاهده شــده برای تمامی دروس کمتر از میانگین نظری جامعه( )3است و از آنجا که
ســطح معناداری برای تمام آنها کمتر از  0/05است ،با  95درصد اطمینان میتوان گفت
کــه از دیــدگاه معلمان تمامی دروس پایه پنجم ابتدایی کمتر از حد متوســط(ضعیف) به
تربیت اقتصادی از دیدگاه اســام توجه کردهاند .همچنین میانگین مشــاهده شــده برای
مجموع دروس( ،)2/78کمتر از میانگین نظری جامعه( )3اســت و از آنجا که  tمحاســبه
شده یعنی 2/78با درجه آزادی 247در سطح 0/05معنادار است؛ لذا با  95درصد اطمینان
میتوان گفت که بین میانگینهای مورد مقایســه تفاوت وجــود دارد و از دیدگاه معلمان
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وضعیت موجود تربیت اقتصادی از دیدگاه اسالم در پایه پنجم کمتر از حد متوسط است.
جدول  .13بررسی وضعیت موجود کتب درسی ششم ابتدایی بر مبنای تربیت اقتصادی
از دیدگاه معلمان

ششم

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

مطالعات
اجتماعی

2/93

0/89

1/52

247

0/091

ریاضی

2/79

1/01

4/03

247

0/000

علوم

2/58

0/83

9/81

247

0/000

فارسی

2/76

1/03

4/51

247

0/032

هدیههای
آسمان

2/88

0/88

2/64

247

0/004

قرآن

2/80

0/78

4/97

247

0/019

تفکر و
پژوهش

2/75

0/66

7/34

247

0/015

کار و فناوری

2/78

1/03

4/14

247

جمع

2/78

1/00

4/45

247

0/000
0/016

جدول 13وضعیت موجود کتب درســی ششم ابتدایی را بر مبنای تربیت اقتصادی از
دیدگاه معلمان نشان میدهد .اطالعات مندرج در جدول نشان میدهد که میانگین مشاهده
شده برای تمامی دروس کمتر از میانگین نظری جامعه( )3است و از آنجا که سطح معناداری
برای تمام آنها کمتر از  0/05است ،با  95درصد اطمینان میتوان گفت که از دیدگاه معلمان
تمامی دروس پایه ششم ابتدایی کمتر از حد متوسط(ضعیف) به تربیت اقتصادی از دیدگاه
اسالم توجه کردهاند .همچنین میانگین مشاهده شده برای مجموع دروس( ،)2/78کمتر از
میانگین نظری جامعه( )3است و از آنجا که  tمحاسبه شده یعنی 2/78با درجه آزادی247
در ســطح 0/05معنادار است؛ لذا با  95درصد اطمینان میتوان گفت که بین میانگینهای
مورد مقایســه تفاوت وجود دارد و از دیدگاه معلمان وضعیت موجود تربیت اقتصادی از
دیدگاه اسالم در پایه ششم کمتر از حد متوسط است.
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پایه

دروس

میانگین
مشاهده شده

انحراف معیار مقدار آماره  tدرجه آزادی

سطح
معناداری

بررسی محتوای کتابهای درسی دورة دوم ابتدایی
بر مبنای تربیت اقتصادی از دیدگاه اسالم
153 - 182

بحثونتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره دوم ابتدایی بر مبنای تربیت
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اقتصادی از دیدگاه اسالم انجام شد .نتایج بیانگر آن بود که بیشترین میزان توجه به مؤلفههای تربیت
Downloaded from qaiie.ir at 15:21 +0330 on Tuesday November 19th 2019

اقتصادی اسالمی مربوط به کتاب مطالعات اجتماعی با  144مورد و کمترین میزان آن مربوط به کتاب

تفکر و پژوهش پایه ششم است که در آن هیچگونه توجهی به مؤلفههای مورد بررسی صورت نگرفته
است .به طور کلی یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که در مجموع محتوای کتابهای درسی دوره

دوم ابتدایی(پایههای چهارم ،پنجم و ششم) توجهاندکی به مؤلفههای تربیت اقتصادی اسالمی صورت
گرفته است .در این میان به برخی از مؤلفهها مانند کسب روزی از راههای مشروع و حالل ،پرهیز از

مفاسد اقتصادی(کمفروشی ،گرانفروشی ،احتکار ،ربا ،رشوه ،دزدی ،طمع ،پولپرستی ،حسادت)،
عدالت اقتصادی(خمس ،زکات ،انفاق ،قرض دادن ،صدقه ،کمک به نیازمندان) و استفاده از تولیدات

داخلی کشور ،توجهاندک و به برخی دیگر از آنها مانند اهمیت و ارزش کار و شغل و نکوهش بیکاری

و بطالت،صرفهجویی و پرهیز از اسراف و تبذیر و تعاون و همکاری توجه بیشتری صورت گرفته است.
در بخش پیمایشی نیز دیدگاه معلمان مؤید این استدالل بود و از دیدگاه آنها در هر سه پایه به طور کلی

در تمامی دروس کمتر از حد متوسط(ضعیف) به تربیت اقتصادی از دیدگاه اسالم توجه شده است.

این یافته با نتایج پژوهشهای وفائی ،فضلاللهی قمشی و طالعیفرد()1396؛ علیزاده کتنلوئی()1392؛

سیدی ،درتاج و جالیی()1390؛ کاچان()2015؛ واروم و فریرا ( )2012و ایوکاویچ ( )2013به این

دلیل که همانند نتایج پژوهش حاضر نشان دادند در کتابهای درسی دوره ابتدایی توجه کمی به تربیت

اقتصادی صورت گرفته است ،همخوان است .اين يافته با نتایج پژوهش راجرز ،هاوثورن و ویلر()2007
که نشان دادند اغلب محتوای کتابهای دوره ابتدایی ،بسیاری از مطالب و مفاهیم اقتصادی را به طور

جذاب و واضح در بر دارد ،ناهمخوان است .در توجیه این یافته میتوان به نوپا بودن برنامه درسی

اقتصادی در دوره ابتدایی و کمبود پژوهشهای علمی الزم و کافی در زمینة بررسی وضعیت موجود
و مطلوب این برنامه درسی اشاره کرد .این امر سبب شده است که مفاهیم و مؤلفهها به طور صحیح

شناسایی نشوند؛ لذا تربیت اقتصادی منحصر به ارائه مطالباندک در ارتباط با برخی از مفاهیم مانند کار

یا شغل و صرفهجویی شده است و سایر مفاهیم مهم مورد غفلت قرار گرفتهاند .نکتة حائز اهمیت دیگر
عدم توجه و بهرهگیری از تجارب بینالمللی مرتبط با آموزش و تربیت اقتصادی جهت ارائه و اجرای
الگوهای مناسب و کارآمد برنامه درسی اقتصادی است .استفاده از تجارب سایر جوامع بدین معنا نیست

که برنامه درسی در جامعه ایران نیز دقیق ًا بر مبنای برنامههای درسی آنها طراحی و تدوین شود ،بلکه

با نظر به اینکه در هر جامعهای مبنای فلسفی و اجتماعی تعلیم و تربیت متفاوت از سایر جوامع است،
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طراحی و تدوین برنامه درسی اقتصادی در ایران نیز با توجه به مبنای فلسفی و اجتماعی مسلط بر نظام

تعلیم و تربیت کشور که رویکرد اسالمی است ،نیاز به بومیسازی دارد.

نتایج به تفکیک پایههای تحصیلی نیز نشان داد که در پایه چهارم کتاب علوم با  33مورد تأکید ،در

 47مورد تأکید بر مؤلفههای تربیت اقتصادی اسالمی ،از بیشترین فراوانی برخوردار بودهاند .مالحظة
اطالعات ارائه شده در جداول بخش یافتهها ،بیانگر آن است که نظم خاصی بر ارائه مفاهیم و مؤلفههای

تربیت اقتصادی اسالمی در کتابهای درسی دوره دوم ابتدایی وجود ندارد .این یافته با نتایج پژوهش
سیدی ،درتاج و جالیی( )1390که نشان دادند نظم مشخصی در ارائه و سازماندهی عمودی مفاهیم

اقتصادی در محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی وجود ندارد ،همخوان است .اين مسأله به طور

مستقيم به سازمان برنامة درسي و شيوة سازماندهي مواد درسي و روش عرضة مطالب درسي مربوط
است .سازمان برنامة درسي مجموعهاي از عناصر ،اجزا و فعاليتهاي ياددهي ـ يادگيري است كه

با يكديگر ارتباط مؤثر و متقابل دارند كه اين عناصر در نظام برنامة درسي توالي و استمرار يافتهاند.
استفاده از روشهاي جامع ،يكپارچه و مؤثر در عناصر سازماني برنامة درسي موجب كارآيي محتواي
برنامة درسي اجرا شده در نظام آموزشي ميگردد و در نتيجة آن امكان تحقق هدفهاي برنامه درسي را

تضمين میکند(شکاری و خدادادی.)1390 ،

براساس نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد میشود پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت و عالقمند

به تربیت اقتصادی به بررسی و مطالعة تربیت اقتصادی در سایر دورهها و مقاطع تحصیلی بپردازند .با

توجه به نتایج پژوهش مبنی بر توجهاندک به مفاهیم و مؤلفههای تربیت اقتصادی در تمامی دروس
پیشنهاد میشود که مسئولین نظام آموزشی با بهکارگیری رویکرد تلفیقی در محتوای کتابهای درسی

توجه بیشتری به ارائه مؤلفههای یاد شده در محتوای کتابهای درسی ابتدایی نمایند .همچنین با توجه
به عدم وجود نظم مشخص در سازماندهی محتوای کتب درسی از لحاظ توجه به تربیت اقتصادی

پیشنهاد میشود در ارائه مفاهیم یاد شده در محتوای کتابهای درسی اصول سازماندهی افقی و عمودی
را مورد استفاده قرار دهند به این شیوه که عالوه بر اینکه در محتوای کتب تمام دروس یک پایه مفاهیم

و مؤلفههای اقتصادی ارائه شود(سازماندهی افقی) در پایههای مختلف نیز به ترتیب از پایه چهارم تا
ششم محتوای مرتبط با تربیت اقتصادی از ساده به مشکل یا پیچیده (سازماندهی عمودی) ،ارائه شود.
در پایان عدم تمایل برخی از متخصصان برای همکاری با محققان در ارائه اطالعات ،محدود بودن

سال سوم ë
شمارة ë 4
شمارة پیاپیë 9
زمستان ë 1397

تعداد متخصصانی که از دانش تخصصی الزم در زمینه تربیت اقتصادی و برنامه درسی برخوردار باشند

و فقدان پرسشنامه استاندارد سنجش تربیت اقتصادی را میتوان از محدودیتهای پژوهش برشمرد.
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