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چکيده   :
پژوهش حاضر با هدف تحليل محتوای کتاب های درسی دوره دوم ابتدایی بر مبنای تربيت 
اقتصادی از دیدگاه اسالم انجام شد. روش پژوهش توصيفی از نوع پيمایشی و تحليل محتوای 
مقوله ای است. جامعه پژوهش در بخش تحليل محتوا کليه کتاب های دوره دوم ابتدایی)پایه های 
چهارم، پنجم و ششم( در سال تحصيلی 97- 96 است که به شيوه سرشماری تمامی محتوای 
آن ها با اســتفاده از فهرست وارســی)فرم تحليل محتوا( که با توجه به مبنای نظری تربيت 
اقتصادی و نظریات مرتبط تدوین و مورد تأیيد صاحب نظران قرار گرفته بود، مورد بررســی 
و تحليل قرار گرفت. واحد تحليل جمله، تصویر و مضمون بود. داده های حاصل با استفاده از 
فراوانی و درصد مورد تحليل قرار گرفت. در بخش پيمایشی جامعه آماری معلمان دوره دوم 
ابتدایی دو ناحيه شــهر همدان بوده که براساس روش نمونه گيری طبقه ای و خوشه ای تعداد 
248 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شــدند. ابزار جمع آوری اطالعات پرسش نامه محقق 
ســاخته بود که روایی آن به روش CVR محاســبه و مورد تایيد قرار گرفت و پایایی آن به 
روش آلفای کرونباخ 0/87 محاسبه شد. برای تجزیه و تحليل داده های حاصل از پيمایش، از 
شاخص های آمار توصيفی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج به طور کلی بيانگر آن 
بود که در مجموع در محتوای کتاب های درســی دوره دوم ابتدایی )پایه های چهارم، پنجم و 
ششم( توجه  اندکی به مؤلفه های تربيت اقتصادی اسالمی صورت گرفته است. بيشترین ميزان 
توجه به مؤلفه ها مربوط به کتاب مطالعات اجتماعی و کمترین ميزان آن مربوط به کتاب تفكر 
و پژوهش پایه ششم است. همچنين براساس دیدگاه معلمان در کتب درسی هر سه پایه کمتر 

از حد متوسط به تربيت اقتصادی از دیدگاه اسالم توجه شده است.
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مقدمه 
آمــوزش اقتصــاد در دوره ابتدایی نخســتین بار در قرن نوزدهم در انگلســتان آغاز 
شــد )هندرســون1، 2004(. چند سال بعد، در آمریکا شــورای مشترک تربیت اقتصادی 
تأســیس شد و با آغاز به کار خود، ایده آموزش اقتصاد در سطح ابتدایی را ترویج کرد، 
اما تاش های خود را در درجه اول به ســطح مدارس متوسطه محدود کرد. اگر چه این 
تاش هــای اولیه جزئــی بود، اما بی ثمر نبودند؛ زیرا جایی را بــرای آموزش اقتصاد در 
دورة ابتدایی باز کردند. مبانی آموزش اقتصاد در مقاطع ابتدایی در اوایل دهه 1960 بنا 
نهاده و در ســال 1961، کمیته توسعه اقتصادی، گزارش »تربیت اقتصادی در مدارس«2 
را منتشــر کرد. این گزارش حاکی از آن بود که فرصت های بســیاری در ســطح ابتدایی 
برای دانش آموزان وجود دارد که آن ها را قادر به روشن ســازی  اندیشه های اقتصادی و 
نیز مرتبط ســاختن آن ها به زندگی روزمره خود، به ویژه در دروس مطالعات اجتماعی 
می سازد. سنش3)1963( پیشگام رشد و توسعه مواد برنامه درسی4 برای آموزش اقتصاد 
در ســطح ابتدایی شــد. تقریبًا در همان زمان، دانشگاه شــیکاگو نیز با راه اندازی»پروژه 
اقتصاد مدارس ابتدایی«5 در ســال 1960، شــروع به رشــد و توسعه مواد برنامه درسی 
اقتصاد کرد. این مواد برنامه درسی برای پایه های چهارم و پنجم طراحی شده بود. به غیر 
از پروژه های این دو دانشگاه، برای مقاطع ابتدایی در آن زمان، مواد آموزشی بسیار کمی 
وجود داشت اما عاقه به تدریس اقتصاد در این سطح گسترش یافت و در دهه های 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 )NCLB(«6 در ژانویه 2002 تشدید شد که هشت بار در این 

قانون به آموزش اقتصاد اشاره شده است)استابس7، 2007(. 
رویکرد متعارف در جوامع غربی در توجه به تربیت اقتصادی رویکرد سرمایه داری8 

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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اســت. در این رویکرد بیشتر دستیابی به سود و منفعت مادی و دنیوی مورد توجه قرار 
می گیــرد. به عبــارت دیگر تربیت اقتصــادی تنها برای این منظور انجام می شــود که 
دانش آمــوزان به عنوان شــهروندان آینده، از لحاظ اقتصادی آگاه و باســواد باشــند و 
بتواننــد خود و جامعه خود را به ســعادت و رفاه مادی و دنیوی برســانند. از دیدگاه 
رویکرد سرمایه داري، انسان اقتصادي»حداكثركنندة منفعت شخصي« تعریف مي شود. 
نفع شــخصي به ســود مادي و این جهانــي منحصر مي گردد و پي جویــي آن در كنار 
عقانیــت ابزاري، از ویژگي هاي مهم آن به شــمار مي رود. ایــن تعریف و ویژگي ها، 
مبتنــي بــر مباني جهان بیني غــرب از جمله اصول دئیســم، ناتورالیســم، فردگرایي و 
فایده گرایي است. بر این اساس تربیت اقتصادی به آموزش دانش و مفاهیم اقتصادی 
به دانش آموزان اشــاره دارد )واروم، فریــرا و بریدا1، 2013(. تربیت اقتصادی موجب 
ایجــاد و شــکل گیری »دانش و مفاهیــم اقتصادی«2 و نیز »ســواد اقتصادی«3 جهت 
پاسخگویی و مواجه با مســائل و مشکات اقتصادی در زندگی روزمره دانش آموزان 
می گردد)آنتونــی، اســمیت و میلــر4، 2014(. از منظر کامینســکی5 تربیت اقتصادی را 
می توان تاش هاي آموزشی به منظور آماده کردن فراگیران با میزانی از دانش، توانایی، 
مهارت، انگیزه و نگرش هایی دانســت که آن ها را قادر می ســازد در شــرایط مختلف 
اقتصادي به زندگی سازنده خود ادامه دهند)به نقل از موسی زاده، عظیم زاده اردبیلی و 
صنعتی، 1394(. با توجه به رویکرد حاکم بر تربیت اقتصادی در جوامع غربی، مؤلفه ها 
و مفاهیم اقتصادی مختلفی برای ارائه به دانش آموزان ارائه شده است. براساس اعام 
شــورای تربیت اقتصادی)2010( استاندارها و مؤلفه های تربیت اقتصادی عبارتند از: 
کمیابی، تصمیم سازی، تخصیص، مشوق ها، تجارت، تخصص، بازار و قیمت ها، نقش 
قیمت ها، 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. بوشاتی6)2010( مؤلفه های 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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درســی را شامل کمیابی، تقاضا، عرضه، قیمت بازار، بهره وری، ساختار حقوقی کسب 
و کار، هزینه، توزیع، مشوق ها و مدیریت رفتار می داند. گریمز و میلیا1)2011( مفاهیم 
اقتصــادی را بازار و قیمت ها، عرضه و تقاضا، رقابت و ســاختار بازار، توزیع درآمد، 
نقــش دولت، کمبود و انتخاب، هزینه های فرصت و مبادالت، بهره وری، سیســتم های 
اقتصادی، ارز و پول، و وابستگی متقابل بیان می کنند. راجرز، هاوثورن و ویلر2)2007( 
نیز مفاهیم اقتصادی قابل آموزش به دانش آموزان دوره ابتدایی را شــامل شیوه مبادله، 
شناخت منابع سرمایه، کارآفرینی، منابع انسانی، بازار، پول، منابع طبیعی، فرهنگ تولید 

و مصرف، پس انداز، کمیابی و نیازها می دانند.
اگرچه در جوامع غربی توجه به تربیت اقتصادی از ســابقه نسبتًا زیادی برخوردار 
است، در جوامع توسعه نیافته و از جمله در جوامع اسامی، توجه به تربیت اقتصادی 
به ویژه در سطوح پیش از دانشگاه بسیار ضعیف بوده است. درحالی که ریشه هاي توجه 
به فرهنگ و تربیت اقتصادي در تمدن اسامی ایرانی و در میان علما و حکماي مسلمان 
را باید در جامعیت تعالیم دین مبین اسام در توجه به همة ابعاد زندگی انسان مسلمان 
و وجود دســتوراتی در همة زمینه ها در میان آموزه هاي این دین دانســت. در کنار این 
تعالیم، آشنایی با میراث تمدن هاي ایرانی، یونانی و هندي، و استفاده از دستاوردهاي 
ایــن تمدن ها موجب خلق آثاري ارزشــمند در حوزه هاي گوناگــون فرهنگ از جمله 
فرهنگی خاص در زمینة تدبیر معیشــت و اقتصاد شــد)طغیانی و زاهدی وفا، 1391(.

از دیــدگاه مطهری)1373( اســام دو نوع پیوند با اقتصاد دارد: پیوند مســتقیم از 
طریق یک  سری مقررات اقتصادی دربارة مالکیت، مبادالت، مالیات ها، ارث، مباهات 
و صدقات، وقف، مجازات هاي مالي یا مجازات ها در زمینه ثروت و پیوند غیرمستقیم 
از طریق اخاق، مانند ســفارش به امانت، عدالت، احســان و منع دزدی و خیانت و 
رشــوه. برای پرداختن به تربیت اقتصادی الزم است با نگاه جزئی تری به این مباحث 
نگریســته شــود. تربیت اقتصادی از دیدگاه اسام زیر مجموعه ای از تربیت اجتماعی 
میباشد و خصوصیت مهم اقتصاد اسامی که آن را از دیگر نظام های اقتصادی متمایز 
می ســازد، این است که اســام اعتقادات، معنویت و اخاق را در روابط اجتماعی و 

1. Grimes, & Millea
2. Rodgers, Hawthorne, & Wheeler
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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 
بهزیســتی فردی و جمعی به جد مورد توجه قرار گرفته اســت. از دیدگاه اسام آماده 
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 شــیوه های گوناگون 
به مباحث اقتصادی اشــاره شده است. از جمله آیاتی در زمینه خمس، زکات، انفاق، 
قرض دادن، صدقه، کمک به نیازمندان، کم فروشــی، گران فروشی، احتکار، ربا، رشوه، 
دزدی، طمع، پول پرســتی، حســادت، تاش و کوشش، صرفه جویی و مصرف صحیح 
نعمت های خداوند، کسب روزی از راه های حال و مشروع و... در ادامه به برخی از 
این آیات اشــاره می شــود.»َو ما ءاَتیُتم ِمن ربا لَیرُبَو فی أمواِل الناِس َفا َیربُوا عنداهلّل 
َو مــا ءاَتیُتم ِمن َزکوة ُتریدوَن َوجَه اهلّل فأولئک ُهُم الُمضعُفون«)روم، 39(. آن چه را به 
عنــوان ربا مى پردازید تا در اموال مردم فزونى یابــد نزد خدا فزونى نخواهد یافت و 
آنچــه را بــه عنوان زکات مى پردازید و تنها رضاى خدا را مى طلبید کســانى که چنین 

مى کنند داراى پاداش مضاعفند.
رســول خدا)ص( در آخرین خطبــه خود فرمود: اي مــردم! زكات اموال خود را 
 بپردازیــد كه هركس زكات نپردازد، براي او نه نمازي اســت و نه حجي و نه جهادي

)مســتدرك، ج 1: 5۰7(. »و مما رزقناهم ینفقون«)بقره، 2(. و از آنچه به ایشان روزی 
 داده ایــم انفاق می کنند»َمْن َذالَّذی ُیقِرُض اهلل َقْرضًا َحَســنًا َفُیضاِعَفُه َلُه َاْضعافًا َکثیَرًة«

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

َدَقُة ِبَعشَرٍة َو الَقرُض بَِثماِنَیَة َعشَر َو ِصَلُة  در حدیثی از پیامبر)ص( آمده است: َالصَّ
ِحِم ِبَارَبَعٍة َو ِعشریَن؛ صدقه دادن، ده حسنه، قرض دادن،  ااِلخواِن ِبِعشــریَن َو ِصَلُة الرَّ
هجده حســنه، رابطه با برادران ]دینى [، بیســت حســنه و صله رحم، بیســت و چهار 
حسنه دارد)كافى)ط-االسامیه( ج4: 10(. »... و ُكُلوْا َو اشْرُبوْا َو اَل ُتسْرُفوْا ِإنَُّه اَل یُحبُّ 
اْلُمسْرِفین« )اعراف، 31(، بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان 
را دوســت نمی دارد. امام صادق)ع( فرمود: انسان مؤمن اسراف و زیاده روی نمی کند 
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 بلکــه میانه روی را پیشــه خود می ســازد.)مجموعة االخبار، البــاب 30، حدیث 1(.
َطاِن ِإنَُّه َلُكْم  ــیْ ا ِفي اْلَْرِض َحَااًل َطیًِّبا َواَل َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ »َیــا َأیَُّهــا النَّاُس ُكُلوا ِممَّ
َعُدوٌّ ُمِبیٌن«)بقره، 168(، اى مردم از آنچه در زمین اســت  حال و پاكیزه را بخورید و 
از گامهاى شــیطان پیروى مكنید كه او دشمن آشكار شماست.» َو َأْن لَْیَس ِلإِلْنساِن ِإاّل 
ما َســعی َو َأنَّ َسْعَیُه َسْوَف ُیری«)الّنجم، 39 و 40(، و نیست برای انسان مگر کوشش 
و تاشــی کــه انجام داده اســت و قطعًا ثمره کوشــش و تاش خــود را خواهد دید. 
 امام علی )ع(: علیکــم بالجّد واالجتهاد والتأّهب واالســتعداد)نهج الباغه: خطبه130(.

بر شما باد به تاش و سخت کوشی و مهیا شدن و آماده گشتن. 
در ســال های اخیر نظام آموزشــی ایران با تدوین سندی تحت عنوان»سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش« تاش نموده تا راهنمایی جهت گام برداشــتن آگاهانه در 
راســتای ترسیم چشم اندازی مطلوب و تحقق زیرساخت های تعالی همه جانبه کشور 
در عرصه هاي مختلف برای آینده کشــور فراهم ســازد، به طوری که تا ســال 1404 
ترسیم گر ایراني توسعه یافته با جایگاه 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 می آورد، به تربیت اقتصادی در قالب یکی از حوزه های 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 ساحت های 

مقدس که در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است»تربیت اقتصادی« است. 
برنامه های درسی در هر جامعه ای زمانی موفق و اثربخش خواهند بود که متناسب 
با فلسفة مســلط اجتماعی آن جامعه باشند.. مبنای فلسفی نظام تعلیم و تربیت ایران، 
مبتنی بر آموزه ها و ارزش های دین مبین اســام است)ســند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش، 1390(. در این سند دانش آموز ابتدایی به عنوان فردی معرفی شده است که 
کار کردن را دوست دارد و به افرادی که کارهای مفید دارند احترام می گذارد؛ وسایل 
خــود را تمیز و ســالم نگه می دارد؛ تن پــروری، بیکاری و راحت طلبــی را از عوامل 
شکســت فرد و جامعه می داند؛ در حفظ اموال عمومی به عنوان ثروت ملی می کوشد 
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و در اســتفاده از آن ها درســت عمل می کند؛ مالکیت خود و دیگران را تمیز می دهد و 
به مالکیت دیگران احترام می گذارد؛ مشاغل و ِحَرف موجود در محیط زندگی خود را 

می شناسد و به استفاده از تولیدات داخلی عاقه مند است.
محصول برنامه درســی کتاب های 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 آن که 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 بســیار مهم تلقی 
شــده و جای تعمق و بررســی دارد. بازنگری، تجدید نظر و اصاح برنامه و محتوای 
کتاب ها در زمینه های رشد برنامه ریزی و به تبع آن پیشرفت تحصیلی را فراهم می آورد 

)مختارنژادعربی به نقل از کرمی گزافی، هدف جو و صمدی، 1392(.
 در ایــن پژوهش منظــور از تربیت اقتصادی آموزش برخــی از مفاهیم اقتصادی 
و رفتار های اقتصادی اســت کــه کودکان در محیط خانه، مدرســه و جامعه می توانند 
آن هــا را فــرا گرفته و از خود بروز دهند. این مفاهیم شــامل دانــش، بینش و رفتار و 
توانش های اقتصادی براســاس فلسفه مســلط اجتماعی و آموزه های بومی و فرهنگی 
جامعه است و شامل کسب روزی از راه های مشروع و حال، اهمیت و ارزش کار و 
شغل و نکوهش بیکاری و بطالت، پرهیز از مفاسد اقتصادی)کم فروشی، گران فروشی، 
احتکار، ربا، رشــوه، دزدی، طمع، پول پرســتی، حســادت(، عدالت اقتصادی)خمس، 
زکات، انفاق، قرض دادن، صدقه، کمک به نیازمندان(،  صرفه جویی و پرهیز از اسراف 
و تبذیر، استفاده از تولیدات داخلی کشور، اهمیت و ارزش تاش و پشتکار و تعاون 

و همکاری است.
برخــی از مهم ترین این پژوهش ها در این زمینه عبارتند از: طهماســبی بلداجی و 
طهماســبی بلداجین)1392( مهم تریــن مصادیق تربیت اقتصادی از دیدگاه اســام را 
توسعه فرهنگ کار و کوشش، اهمّیت تولید، انضباط اقتصادی، عدالت اقتصادی، نهی 
استفاده از کاالهای بیگانگان، برنامه ریزی اقتصادی، اخاق اقتصادی، پرهیز از اسراف، 
قرضالحســنه، مدیریت متعادل مالی، پرهیز از کسب درآمد از راه های حرام، مبارزه با 
ربــا، مبارزه با رشــوه خواری، مبارزه با احتکار و مبارزه با مــال  اندوزی و تکاثر ذکر 
کرده اند. تاجیک)1386( مؤلفه های تربیت اقتصادی را شــامل کار و نکوهش بیکاری، 



فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

160

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

زهد و زهدپیشــگی، تعــاون، پرهیز از ربا، پرهیز از احتکار، مذمت بخل، تشــویق به 
انفاق، صدقه و ایثار،  صرفه جویی در مصرف، پرهیز از طمع ورزی و اســراف و تبذیر 
می داند. وفائی، فضل اللهی قمشــی و طالعی فرد)1396( نشان دادند که ساحت تربیت 
اقتصــادی و حرفه ای با برخورداری از 13 درصد محتوا، کمترین میزان توجه نســبت 
به ســایر ساحت ها را به خود اختصاص داده است. یوسف زاده چوسری)1395( نشان 
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. بصیرتی برزکی)1395( در مطالعه خودبه این نتایج دســت 
یافت که اهداف تربیتی اقتصادی- حرفه ای  ســند تحول بنیادین با مبانی نظری قوی 
تدوین شده است ولی درعملکرد اجرایی هنوز جای تدوین برنامه های عملی متناسب 
بــا ویژگی جســمی و روحی دانش آموز ابتدایی برای دســت یابی به نتیجه مؤثر خالی 
است. علیزاده کتنلوئی)1392( نشان داد میزان توجه به هر یک از مؤلفه های سواد مالی 
و اقتصادی درمحتوای کتاب های درســی متفاوت است و تأکید بیشتر بر این مؤلفه ها، 
بیش از پیش ضروری به نظر می رســد. نتایج پژوهش ممشــلی)1392( بیانگر آن بود 
کــه با توجه به اطاعات جمع آوری شــده از نظر متخصصان، توجه جدی به آموزش 
سواد مالي در دوره ابتدایي الزم و ضروری می نماید. سیدی، درتاج و جایی)1390( 
نشــان دادند که ارائه مفاهیم بیشــتر به صورت نظری بوده و نظم خاصی بر ارائه آن ها 
در کتاب های درســی وجود ندارد. فاتحی)1390( نشان داد که میزان توّجه به مفاهیم 
شــغلی در کتاب های ابتدایی دروس علوم تجربی و فارســی بنویســیم بیشــتر از حد 
انتظار و در کتاب های 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)1390( دریافتند که برای تحقق اهداف 
مربــوط به تعلیم و تربیت اقتصادی باید گام های ذیل طی شــود: گام اول: بررســي و 
دستیابي به تجارب انباشته شدة دنیا در زمینه تعلیم و تربیت و فرهنگ سازي اقتصادي 
به لحاظ برنامه هاي درســي و سیاست هاي مربوطه )اعم از منابع كتبي و الكترونیكي(. 
گام دوم: تحلیــل و بررســي برنامه هــا و محتواها و روش هاي مورد اســتفاده در دنیا. 
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گام ســوم: بررسي كارشناسانة مســائل، اهداف و محتوا و برنامه هاي به دست آمده به 
لحاظ ســازگاري با بستر ارزشــي، فرهنگي و اجتماعي كشور ما. گام چهارم: طراحي 
برنامة جامع تعلیم و تربیت اقتصادي براي مقاطع ســني مختلف، براســاس مقتضیات 
بومي اقتصاد ایران و معارف و ارزش هاي اســامي. ســیدی)1386( در پژوهش خود 
دریافــت که مفاهیم اقتصادی در ارتباط با توســعه اقتصادی، اقتصاد خرد، اقتصاد کار 
و اقتصاد کان بیشــترین میزان فراوانی را در کتاب های درســی دوره ابتدایی به خود 
اختصاص داده اســت. واروم و فریرا )2012( دریافتند که محتوای آموزشــی در زمینه 
مفاهیم اقتصادی ضعیف اســت و کــودکان از دانش اقتصادی  اندکی برخوردار بودند. 
ایوکاویچ1)2013( نشان داد که برخی از مفاهیم اقتصادی و ارزش های اجتماعی مانند 
کارآفرینی، نوآوری و ابتکار در برنامه درســی وجود نداشــته و در کتاب های درســی 
کودکان به این مفاهیم پرداخته نشــده است. راجرز، هاوثورن و ویلر )2007( دریافتند 
کــه اغلب محتوای کتاب های 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 یافته های آن ها نشان داد که  اندکی از این کتاب ها برخی از مفاهیم اقتصادی 
را شــامل می شــوند که با اســتانداردهای برنامه ملی همخوانی ندارد. براساس آنچه 
ذکر شــد، پژوهش حاضر درصدد پاســخگویی به این پرســش است که تا چه حد در 
کتاب های درسی دوره دوم ابتدایی)پایه های چهارم، پنجم و ششم( به تربیت اقتصادی 

از دیدگاه اسام توجه و تأکید شده است؟

روش پژوهش
پژوهــش حاضر توصیفی از جملــه تحلیل محتوای مقوله ای و پیمایشــی انجام 
شــده اســت. در بخش تحلیل محتوا دو گام اساســی طی شــد. ابتدا براساس مبانی 
نظــری و پژوهش های انجام شــده مؤلفه های تربیت اقتصادی با اســتفاده از روش 
ســندکاوی الگوهــا، رویکردها و دیدگاه هــای مختلف پیرامون تربیــت اقتصادی از 
 پایگاه هــا و منابع اطاعاتــی گوناگون اســتخراج گردید. ایــن مؤلفه ها در جدول 1 

آمده است.

1. Ivković



فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

162

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

جدول 1. مضامين و مؤلفه های برنامه درسی اقتصادی

مضامين پایهمضامين سازنده

كمبود منابع، كمبود آب، منابع تجديدناپذير، اتمام منابع نفت و گازكميابی و انتخاب

تصميم گيری و 
تصميم سازی

از بين دو يا چند  انتخاب  انجام كار،  تصميم)ميل( به مصرف، توليد، خريد، فروش، 
كاال، خدمت و شغل خاص

خريد، پول ارزانی،  گرانی،  كاغذی(،  اسکناس)پول  ارز،  ملی،  پول  رايج،  پول  پول،  واحد 
فروش

عرضه كاال، عرضه خدمات، عرضه محصوالت، تمايل به عرضه، تقاضا برای كاال، تقاضا عرضه و تقاضا
برای محصول، تمايل برای خريد محصول

سرمايه و 
سرمايه گذاری

سرمايه مادی، دارايی مالی، سرمايه انسانی،كاالهای سرمايه ای، سرمايه گذاری مالی

پرهيز از اسراف، اجتناب از مصارف نادرست، استفاده بهينه از منابع، درست مصرف صرفه جويی
كردن، حفظ منابع

پس  انداز پول، مديريت درآمد، مديريت هزينه ها، چگونگی پس  اندازپس انداز

درآمدزايی، حقوق، اشتغال، خريد و فروشدرآمد

توليد توليد اشياء،  ساختن  محصوالت،  كشت  خدمات،  ارائه  توليدكننده،  كاال،  توليد 
انبوه،كارگاه های توليد

توليد كاال، توليدكننده، ارائه خدمات، كشت محصوالت،ساختن اشياءمصرف

بازار محلی، مراكز خريد و فروش كاالها، بازار مصرف، بازار داخلی، معامله و مبادله بازار و قيمت
كاالها، قيمت كاال، اشياء قيمتی، قيمت مناسب، گران بودن، ارزان بودن، ارزش پولی

نگهداری، هزينه و  تعمير  تلفن، هزينه خدمات، هزينه  گاز،  برق،  توليد، هزينه آب،  هزينه 
هزينه حمل و نقل، هزينه زندگی، هزينه پوشاك، مسکن و خوراك

آب، خاك، نفت، جنگل، گاز، هوا، گياهان و درختانمنابع طبيعی

افراد شاغل، نيروی كار، نيروی انسانی، كارمندان، كارگران، خدمتگزاران، انواع مشاغلمنابع انسانی

كارآفرينی و 
كارآفرين

خود  درآمد،  كسب  راه های  كار،  و  كسب  مهارت های  كارآفرين،  افراد  زايی،  اشتغال 
اشتغالی،ايده پردازی اقتصادی، نوآوری اقتصادی

مبادله كاال به كاال، مبادله خدمات، معامله كاالها، خريد، فروش، داد و ستدمبادله )معامله(
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مضامين پایهمضامين سازنده

خدمت، كاال و خدمات صادراتی،  كاالی  وارداتی،  كاالی  سرمايه ای،  كاالی  مصرفی،  كاالی  كاال، 
خدمات، خدمت به ديگران)مردم(

به توزيع توليدكننده  از  كاال  رساندن  نقل،  و  بازار، حمل  به  انتقال محصول  كاالها،  توزيع 
مصرف كننده

سود، نفع)اقتصادی(، بهره، بهره وری، ورشکستگیسود و زيان

بودجه، برنامه ريزی مالی، جدول درآمد و هزينه ها، انواع بودجهبودجه

كارخانه، صنايع دستی، كارگاه های صنعتی، صنايع مادر، نواحی صنعتیصنعت

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

 اهميت و ارزش
كار كردن

اهميت كار،  مشاغل،  و  كار  معرفی  درآمدزايی،  اشتغال،  كار،  و  كسب  حرفه،   شغل، 
فايده كار، نتيجه كار، تشويق به كار، ايجاد انگيزه برای كار، آموزش كار يا شغل

تشـويق بـه فعاليـت و كار گروهی)اقتصـادی(، اهميـت همـکاری، همکاری اقتصـادی، توجه به همکاری
همکاری هـای ملـی، بين المللـی، فن آورانـه

اهميت و ارزش 
تالش و پشتکار

تالش اقتصادی، پشتکار داشتن در كار و فعاليت، اهميت تالش و پشتکار در كار

استفاده از توليدات 
داخلی كشور

توليد ملی، مصرف محصوالت داخلی )ايرانی(، توليد داخل كشور

كسب روزی از 
راههای درست و 

مشروع)حالل(

مال حالل، راه های صحيح كسب درآمد، رزق و روزی حالل، اهميت روزی حالل

پرهيز از مفاسد 
اقتصادی

كم فروشی، گران فروشی، احتکار، ربا، رشوه، دزدی، طمع، پول پرستی، حسادت

خمس، زكات، انفاق، قرض دادن، صدقه، كمک به نيازمندانعدالت اقتصادی

به منظور تعیین اعتبار مؤلفه های ذکر شده برای برنامه درسی اقتصادی، این مؤلفه ها 
در اختیــار 9 نفــر از متخصصان از حوزه برنامه درســي، حوزه اقتصــاد، حوزه اقتصاد 

اسامي قرار داده شد كه دیدگاه آن در جدول2 آمده است.

)ادامه( جدول 1.
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 جدول 2. مؤلفه های برنامه درسی اقتصادی و ميزان توافق متخصصان 

ميزان توافقمؤلفه های برنامه درسی اقتصادی
وضعيت

عدم تأیيدتأیيد

*0/93كميابی و انتخاب
*0/86تصميم گيری و تصميم سازی

*0/96پول
*0/84عرضه و تقاضا

*0/61سرمايه و سرمايه گذاری
*0/100صرفه جويی

*0/100پس انداز
*0/91درآمد
*0/96توليد

*0/98مصرف
*0/91بازار و قيمت

*0/89هزينه
*0/97منابع طبيعی
*0/82منابع انسانی

*0/86كارآفرينی و كارآفرين
*0/89كار يا شغل

*0/84مبادله)معامله(
*0/92كاال و خدمات

*0/63توزيع
*0/84سود و زيان

*0/83بودجه
*0/85صنعت
*0/89تجارت

*0/93اهميت و ارزش كار كردن
*0/95توجه به همکاری

*0/98اهميت و ارزش تالش و پشتکار
*0/88استفاده از توليدات داخلی كشور

*0/97كسب روزی از راه های درست و مشروع)حالل(
*0/86پرهيز از مفاسد اقتصادی)كم فروشی،ربا، رشوه، دزدی و...(

*0/96عدالت اقتصادی )خمس، زكات، انفاق، قرض دادن، صدقه و...(
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براســاس نظــر متخصصان همه مضامین ســازنده به جز دو مضمون »ســرمایه و 
سرمایه گذاری« و »توزیع«، مورد تأیید قرار گرفتند. براساس جدول الوشی در تعیین 
روایی محتوایی برای 9 نفر حداقل 0/78 نیاز اســت. شــایان ذکر اســت که براساس 
جدول مذکور مؤلفه هایی که حداقل دارای 78 درصد توافق بودند به عنوان مؤلفه های 

برنامه درسی انتخاب شدند.
الزم به ذكر اســت كه براســاس این مؤلفه ها فهرست وارســي محتواي كتاب هاي 

درسي تهیه و محتواي كتاب های درسي دوره دوم ابتدایی مورد تحلیل قرارگرفت. 

ب. روش پيمایشی 
جامعه پژوهش در بخش پیمایشی شامل شامل تمامی معلمان دوره دوم ابتدایی با تعداد 
709 نفر اســت که در دو ناحیه شــهر همدان)389 نفر ناحیه 1 و 320 نفر در ناحیه 2( در 
سال تحصیلی 97-96 مشغول به تدریس می باشند و براساس روش نمونه گیری طبقه ای و 
خوشه ای و جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان، تعداد 248 نفر از ان ها به عنوان 

نمونه انتخاب شدند. 
پرسش نامه محقق ســاخته مؤلفه هاي تربيت اقتصادي: این پرسش نامه براساس 
مؤلفه هاي تربیت اقتصادي جدول1 كه مورد تأیید متخصصان قرار گرفته است ساخته 

شده است كه مؤلفه هاي آن در جدول3 آمده است. 

جدول 3. ضرایب پایایی مؤلفه ها به تفكيک

ضریب پایایيمولفه

0/85كسب روزی از راه های مشروع و حالل
0/77اهميت و ارزش كار و شغل و نکوهش بيکاری و بطالت

طمع،  دزدی،  رشوه،  ربا،  احتکار،  گران فروشی،  اقتصادی)كم فروشی،  مفاسد  از  پرهيز 
0/83پول پرستی، حسادت(

0/74عدالت اقتصادی)خمس، زكات، انفاق، قرض دادن، صدقه، كمک به نيازمندان(
0/89 صرفه جويی و پرهيز از اسراف و تبذير

0/85استفاده از توليدات داخلی كشور
0/77اهميت و ارزش تالش و پشتکار

0/81تعاون و همکاری
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یافته های پژوهش
در این بخش ابتدا یافته های حاصل از تحلیل محتوای کتاب ها به تفکیک هر ســه 

پایة تحصیلی مورد بررسی، گزارش شده است.

جدول 4. تحليل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی  

مصادیقمؤلفه ها
پایه

جمع کل
ششمپنجمچهارم

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

 كسب روزی
  از راه های مشروع 

و حالل

امام جعفرصادق)ع( 
فرمودند: كشاورزی و 
درختکاری كنيد؛ به 
خدا قسم هيچ كاری 
برای مردم، حالل تر و 
 پاكيزه تر از آن نيست
)پايه ششم، درس6، 

ص32(

000012/1210/69

اهميت و ارزش كار 
و شغل و نکوهش 

بيکاری و بطالت
2167/742842/422554/197451/38تصوير صفحه 25

پرهيز از مفاسد 
اقتصادی)كم فروشی، 
گران فروشی، احتکار، 

ربا، رشوه، دزدی، طمع، 
پول پرستی، حسادت(

-00000000

عدالت اقتصادی 
)خمس، زكات، انفاق، 

قرض دادن، صدقه، 
كمک به نيازمندان(

دوستان... حاضرند به 
 شما پول قرض بدهند
)پايه ششم، كاربرگه 

شماره 4(

000012/1210/69

 صرفه جويی و پرهيز 
از اسراف و تبذير

در مصرف آب و برق 
  صرفه جويی كنيم

)پايه چهارم، درس22، 
ص99(

26/451319/691021/282517/36
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مصادیقمؤلفه ها
پایه

جمع کل
ششمپنجمچهارم

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

استفاده از توليدات 
داخلی كشور

من ترجيح می دهم 
لباس های ايرانی بپوشم؛ 

يعنی پوشاكی كه 
توليدكنندگان كشور ما 

 آن را تهيه كرده اند
)پايه ششم، درس8، 

ص86(

000024/2521/38

اهميت و ارزش 
تالش و پشتکار

حتماً تاكنون به تنهايی 
يا با اعضای خانواده 
برای خريد ميوه يا 
سبزيجات به بازار 

رفته ايد. آيا می دانيد 
چه كسانی برای توليد 
اين محصوالت كار و 

 تالش می كنند؟
)پايه ششم، فصل سوم، 

ص25(.

26/4523/0348/5185/55

تعاون و همکاری

تصاوير صفحه 33: 
همکاری نيروی انسانی 

در كارخانه توليد 
كفش)پايه پنجم، 

درس7(.

619/352334/8548/513322/92

3121/536645/834732/64144100*جمع

تحلیــل محتوای کتاب مطالعات اجتماعــی دوره دوم ابتدایی)پایه های چهارم، پنجم 
و ششــم( در جدول 4 نشــان می دهد که به طور کلی در مجموع ســه کتاب، تعداد 144 
مورد)متن، تصاویر و مضمون( به مؤلفه های تربیت اقتصادی اسامی اشاره شده است. از 
این تعداد 31 مورد)21/53درصد( به پایة چهارم، 66 مورد)45/83 درصد( به پایة پنجم و 
47 مورد)32/64 درصد( به پایة ششم اختصاص دارد. در مجموع مؤلفة »اهمیت و ارزش 
کار و شــغل« و »نکوهش بیکاری و بطالت« با 74 مورد)51/38 درصد(، از بیشــترین و 
مؤلفه های »کسب روزی از راه های مشروع و حال« و »عدالت اقتصادی«، به طور مساوی 

)ادامه( جدول 4.



فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

168

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

هر کدام با 1 مورد)0/69 درصد( از کمترین مقدار فراوانی برخوردارند. به مؤلفه پرهیز از 
مفاسد اقتصادی نیز در هیچکدام از پایه ها به طور مستقیم اشاره ای صورت نگرفته است.

جدول 5. تحليل محتوای کتاب های ریاضی دوره دوم ابتدایی

مصادیقمؤلفه ها
پایه

جمع کل
ششمپنجمچهارم

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

كسب روزی از راه های 
00000000-مشروع و حالل

اهميت و ارزش كار 
و شغل و نکوهش 

بيکاری و بطالت
-00000000

پرهيز از مفاسد 
اقتصادی)كم فروشی، 
گران فروشی، احتکار، 

ربا، رشوه، دزدی، 
طمع، پول پرستی، 

حسادت(

-00000000

عدالت 
اقتصادی)خمس، 

زكات، انفاق، قرض 
دادن، صدقه، كمک به 

نيازمندان(

مريم 6٠ درصد 
اين پول را به يک 
مؤّسسة خيريه 

بخشيد)پايه پنجم، 
فصل سوم، ص62(.

00133/34150222/22

  صرفه جويی 
و  پرهيز از اسراف

 و تبذير

در مورد راه های 
جلوگيری از به هدر 
رفتن آب در كالس 
گفت و گو كنيد)پايه 
چهارم، فصل سوم، 

ص54(.

4100266/66150777/78

استفاده از توليدات 
00000000-داخلی كشور

 اهميت و ارزش 
00000000-تالش و پشتکار

00000000-تعاون و همکاری

444/44333/33222/229100*جمع
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تحلیــل محتوای کتاب ریاضی دوره دوم ابتدایی)پایه های چهارم، پنجم و ششــم( 
در جدول 5 نشــان می دهد که به طور کلی در مجموع ســه کتاب، تعداد 9 مورد)متن، 
تصاویر و مضمون( به مؤلفه های تربیت اقتصادی اســامی اشــاره شده است. از این 
تعــداد 4 مورد)44/44 درصد( به پایة چهــارم، 3 مورد)33/33 درصد( به پایة پنجم و 
2 مورد)22/22 درصد( به پایة ششــم اختصاص دارد. در مجموع مؤلفة  »صرفه جویی 
و پرهیز از اســراف و تبذیر« با 7 مورد)77/78 درصد(، از بیشــترین و مؤلفة »عدالت 
اقتصادی«، با 2 مورد)22/22 درصد( از کمترین مقدار فراوانی برخوردارند. به ســایر 

مؤلفه ها نیز در هیچکدام از پایه ها به طور مستقیم اشاره ای صورت نگرفته است.

جدول 6. تحليل محتوای کتاب های علوم دوره دوم ابتدایی

مصادیقمؤلفه ها
پایه

جمع کل
ششمپنجمچهارم

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

كسب روزی از راه های 
00000000-مشروع و حالل

اهميت و ارزش كار 
و شغل و نکوهش 

بيکاری و بطالت
-00000000

پرهيز از مفاسد 
اقتصادی)كم فروشی، 
گران فروشی، احتکار، 

ربا، رشوه، دزدی، 
طمع، پول پرستی، 

حسادت(

زيرا در اين صورت، آب 
زيادی به هدر می رود 

 و »اسراف« می شود
)پايه پنجم، درس3، 

ص18( 

0019/0919/0923/64

عدالت اقتصادی 
)خمس، زكات، انفاق، 

قرض دادن، صدقه، 
كمک به نيازمندان(

-00000000
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مصادیقمؤلفه ها
پایه

جمع کل
ششمپنجمچهارم

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

 صرفه جويی و پرهيز 
از اسراف و تبذير

مقدار سوخت ها 
محدود است؛ يعنی، 
آن ها پس از مّدتی 
مصرف كردن تمام 
می شوند. پس بايد 
از مصرف بی روية 

سوخت ها خودداری 
 كنيم

)پايه چهارم، درس4، 
ص31(

2884/85654/55436/363869/09

استفاده از توليدات 
00000000-داخلی كشور

اهميت و ارزش تالش 
00000000-و پشتکار

 تصوير صفحه 59تعاون و همکاری
515/15436/36654/551527/27)پايه پنجم، درس7(

33601120112055100*جمع

تحلیل محتوای کتاب علوم دوره دوم ابتدایی)پایه های چهارم، پنجم و ششــم( در 
جدول6 نشان می دهد که به طور کلی در مجموع سه کتاب، تعداد 55 مورد)متن، تصاویر 
و مضمون( به مؤلفه های تربیت اقتصادی اســامی اشاره شده است. از این تعداد 33 
مــورد)60 درصد( بــه پایة چهارم، 11 مورد)20 درصد( بــه پایة پنجم و 20 مورد)20 
درصد( به پایة ششــم اختصاص دارد. در مجموع مؤلفه هــا، مؤلفه های  »صرفه جویی 
و پرهیــز از اســراف و تبذیــر« با 38 مــورد)69/09 درصد( و »تعــاون و همکاری« 
بــا 15 مورد)27/27 درصد(، از بیشــترین و مؤلفة »پرهیز از مفاســد اقتصادی«، با 2 
مــورد)3/64 درصــد( از کمترین مقدار فراوانی برخوردارند. به ســایر مؤلفه ها نیز در 

هیچکدام از پایه ها به طور مستقیم اشاره ای صورت نگرفته است. 

)ادامه( جدول 6.
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جدول 7. تحليل محتوای کتاب های فارسی دوره دوم ابتدایی

مصادیقمؤلفه ها
پایه

جمع کل
ششمپنجمچهارم

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

كسب روزی از راه های 
مشروع و حالل

اندوختن مال از راه 
 پسنديده و...

)پايه پنجم، درس4، ص35(
003151549/52

اهميت و ارزش كار 
و شغل و نکوهش 

بيکاری و بطالت

هر كه از كار و تالش 
روی بگرداند، نه اسباب 
آسايش زندگی خود را 
 می تواند فراهم كند و...

)پايه پنجم، درس4، ص35(

006307351330/95

پرهيز از مفاسد 
اقتصادی)كم فروشی، 
گران فروشی، احتکار، 

ربا، رشوه، دزدی، 
طمع، پول پرستی، 

حسادت(

-00000000

عدالت اقتصادی 
)خمس، زكات، انفاق، 

قرض دادن، صدقه، 
كمک به نيازمندان(

 بخشش]مال[ به ديگران
00315315614/28)پايه پنجم، درس4، ص35(

  صرفه جويی 
و پرهيز از اسراف و 

تبذير
-00000000

استفاده از توليدات 
00000000-داخلی كشور

اهميت و ارزش تالش 
و پشتکار

هركس از تالش و 
پشتکار روی بگرداند، نه 
اسباب اسايش زندگی 
خود را فراهم می كند 

و نه می تواند از ديگران 
 مراقبت نمايد

)پايه پنجم، درس4، ص35(

21008409451945/23

00000000- تعاون و همکاری

24/552045/45205042100*جمع



فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

172

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

تحلیل محتوای کتاب فارســی دوره دوم ابتدایی)پایه های چهارم، پنجم و ششم( در 
جدول 7 نشان می دهد که به طور کلی در مجموع سه کتاب، تعداد 44 مورد)متن، تصاویر 
و مضمون( به مؤلفه های تربیت اقتصادی اســامی اشــاره شده اســت. از این تعداد 2 
مورد)4/55 درصد( به پایة چهارم، 20 مورد)45/45 درصد( به پایة پنجم و 22 مورد)50 
درصد( به پایة ششم اختصاص دارد. در مجموع مؤلفه ها، مؤلفة »اهمیت و ارزش تاش 
و پشــتکار« با 19 مورد)43/18 درصد(، از بیشــترین و مؤلفة »تعاون و همکاری« با 2 
مورد)4/54 درصد( از کمترین مقدار فراوانی برخوردارند. به مؤلفه های »پرهیز از مفاسد 
اقتصادی«، » صرفه جویی و پرهیز از اســراف« و »تبذیر و اســتفاده از تولیدات داخلی 

کشور« نیز در هیچکدام از پایه ها به طور مستقیم اشاره ای صورت نگرفته است. 

جدول 8. تحليل محتوای کتاب های هدیه های آسمان دوره دوم ابتدایی

مصادیقمؤلفه ها
پایه

جمع کل
ششمپنجمچهارم

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

كسب روزی از 
راه های مشروع و 

حالل

استفاده از مال ديگران 
را بدون اجازة آن ها حرام 

 ميدانم
)پايه پنجم، درس16، 

ص114(

18/3327/140034/54

اهميت و ارزش كار 
و شغل و نکوهش 

بيکاری و بطالت

 تصوير صفحه57 
)پايه چهارم، درس10(

18/3300726/92812/12

پرهيز از مفاسد 
اقتصادی)كم فروشی، 
گران فروشی، احتکار، 

ربا، رشوه، دزدی، 
طمع، پول پرستی، 

حسادت(

 »كم فروشي«
  به چه معناست؟

)پايه پنجم، درس6، 
صفحه43(

18/331139/28001218/18

عدالت 
اقتصادی)خمس، 

زكات، انفاق، قرض 
دادن، صدقه، كمک 

به نيازمندان(

مسلمانان در آن روز به 
عنوان زكات، پولی به 

 نيازمندان می دهند
)پايه ششم، درس13، ص76(

18/33310/71311/54710/60
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مصادیقمؤلفه ها
پایه

جمع کل
ششمپنجمچهارم

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

 صرفه جويی و پرهيز 
از اسراف و تبذير

از اسراف دوري و در 
استفاده از وسايلم 
  صرفه جويی مي كنم
)پايه پنجم، درس16، 

ص114(

18/331242/86001319/70

استفاده از توليدات 
00000000-داخلی كشور

اهميت و ارزش 
تالش و پشتکار

دوره جوانی زمان كار و 
تالش جّدی است و در 
آن به آينده بيشتر فکر 

 می كنيم
)پايه ششم، درس8(

216/670013501522/73

 تصوير صفحه 55تعاون و همکاری
)پايه چهارم، درس9(

541/6700311/54812/12

1218/182842/422639/3966100*جمع

تحلیل محتوای کتاب هدیه های آســمان دوره دوم ابتدایی)پایه های چهارم، پنجم 
و ششــم( در جدول 8 نشــان می دهد که به طور کلی در مجموع ســه کتاب، تعداد 66 
مورد)متن، تصاویر و مضمون( به مؤلفه های تربیت اقتصادی اســامی اشــاره شــده 
اســت. از این تعداد 12 مورد)18/18 درصد( به پایة چهارم، 28 مورد)42/42 درصد( 
به پایة پنجم و 26 مورد)39/39 درصد( به پایة ششم اختصاص دارد. در مجموع مؤلفة 
»اهمیت و ارزش تاش و پشــتکار« با 15مورد)22/73 درصد(، از بیشــترین و مؤلفة 
»کســب روزی از راه های مشروع و حال« با 3 مورد)4/54 درصد( از کمترین مقدار 
فراوانی برخوردارند. به مؤلفة »استفاده از تولیدات داخلی کشور« نیز در هیچکدام از 

پایه ها به طور مستقیم اشاره ای صورت نگرفته است. 

)ادامه( جدول 8.
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جدول 9. تحليل محتوای کتاب های قرآن دوره دوم ابتدایی

مصادیقمؤلفه ها
جمع کلپایه

ششمپنجمچهارم
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

كسب روزی از 
راه های مشروع و 

حالل

 تصاوير صفحه 8 
0000215/3826/45)پايه ششم، درس1(

اهميت و ارزش كار 
و شغل و نکوهش 

بيکاری و بطالت
-00000000

پرهيز از مفاسد 
اقتصادی)كم فروشی، 
گران فروشی، احتکار، 

ربا، رشوه، دزدی، 
طمع، پول پرستی، 

حسادت(

-00000000

عدالت اقتصادی 
)خمس، زكات، 

انفاق، قرض دادن، 
صدقه، كمک به 

نيازمندان(

كاَة  الَة َو ءاتُوا الزَّ َو اَقيُموا الصَّ
َو اَقرُضوا اهللَّ َقرًضا َحَسًنا... و 
نماز را به پا داريد و زكات 

بپردازيد و به خدا )يعنی: در 
 راه خدا( قرض نيکو بدهيد.
)پايه چهارم، درس7، ص47(

9100666/67861/532374/19

 صرفه جويی و پرهيز 
00000000-از اسراف و تبذير

استفاده از توليدات 
00000000داخلی كشور

اهميت و ارزش 
تالش و پشتکار

 تصوير صفحه 19
00111/11215/3839/67)پايه پنجم، درس3(

تعاون و همکاری

َو تَعاَونوا َعلَی الِبّر َو التَّقوی... 
در نيکی كردن و كارهای 

 خوب به يک ديگر كمک كنيد.
)پايه پنجم، درس6، ص48(

00222/2217/6939/67

929/03929/031341/9331100*جمع

تحلیــل محتوای کتاب قرآن دوره دوم ابتدایی)پایه های چهارم، پنجم و ششــم( در 
جــدول 9 نشــان می دهد که به طور کلی در مجموع ســه کتاب، تعــداد 31 مورد)متن، 
تصاویر و مضمون( به مؤلفه های تربیت اقتصادی اســامی اشــاره شــده است. از این 
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تعــداد 9 مورد)29/03 درصد( به پایة چهارم، 9 مورد)29/03 درصد( به پایة پنجم و 13 
مورد)41/93 درصد( به پایة ششم اختصاص دارد. در مجموع مؤلفة »عدالت اقتصادی« 
با 23مورد)74/19 درصد(، از بیشــترین و مؤلفة »کســب روزی از راه های مشــروع و 
حال« با 2 مــورد)6/45 درصد( از کمترین مقدار فراوانــی برخوردارند. به مؤلفه های 
»اهمیت و ارزش کار و شغل« و»نکوهش بیکاری و بطالت«،  »صرفه جویی و پرهیز از 
اسراف و تبذیر«، »پرهیز از مفاسد اقتصادی و استفاده از تولیدات داخلی« کشور نیز در 

هیچکدام از پایه ها به طور مستقیم اشاره ای صورت نگرفته است. 
بــا توجه به این که بر اســاس تحلیل محتوای کتاب تفکر و پژوهش ششــم ابتدایی 
مشخص شد که در محتوای این کتاب به هیچ کدام از مؤلفه های تربیت اقتصادی اسامی 

اشاره ای نشده است، در این بخش جدول مربوط به تحلیل آن ارائه نشده است.

جدول 10. تحليل محتوای کتاب کار و فناوری ششم ابتدایی

مصادیقمؤلفه ها
جمع

درصدفراوانی

00-كسب روزی از راه های مشروع و حالل

اهميت و ارزش كار و شغل و نکوهش بيکاری و بطالت

هنرهای خانگی از جمله كارهايی 
است كه بسيار اشتغال آفرين است 
و می تواند به عنوان منبع درآمد، به 

 اقتصاد خانواده ها كمک كند.
)درس4، ص19(.

832

پرهيز از مفاسد اقتصادی)كم فروشی، گران فروشی، 
00-احتکار، ربا، رشوه، دزدی، طمع، پول پرستی، حسادت(

عدالت اقتصادی)خمس، زكات، انفاق، قرض دادن، 
00-صدقه، كمک به نيازمندان(

 جدول صرفه جويی در مصرف آب صرفه جويی و پرهيز از اسراف و تبذير
1040)درس6، ص40(

00-استفاده از توليدات داخلی كشور

اهميت و ارزش تالش و پشتکار
رمز موفقيت و رسيدن به اهداف، 

 تالش و پشتکار است.
)درس6، ص41(

728

00-تعاون و همکاری

25100-جمع
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تحلیل محتوای کتاب کار و فناوری ششم ابتدایی در جدول10 نشان می دهد که به 
طــور کلی در مجموع محتوای این کتاب، تعداد 25 مورد)متن، تصاویر و مضمون( به 
مؤلفه های تربیت اقتصادی اسامی اشاره شده است. از این تعداد مؤلفة  »صرفه جویی 
و پرهیز از اسراف و تبذیر« با 10مورد)40 درصد(، از بیشترین و مؤلفه های »اهمیت 
و ارزش تاش و پشــتکار« بــا 7 مورد)28 درصد( و »اهمیت و ارزش کار و شــغل 
و نکوهــش بیــکاری و بطالت« با 8 مــورد)32 درصــد( از کمترین مقــدار فراوانی 
برخوردارند. به سایر مؤلفه ها نیز به طور مستقیم هیچ اشاره ای صورت نگرفته است.

 جدول 11. بررسی وضعيت موجود کتب درسی چهارم ابتدایی بر مبنای تربيت اقتصادی
  از دیدگاه معلمان

ميانگين دروسپایه
سطح درجه آزادیمقدار آماره tانحراف معيارمشاهده شده

معناداری

ارم
چه

مطالعات 
2/890/722/402470/000اجتماعی

2/800/834/672470/033رياضی

2/610/415/892470/000علوم

2/781/034/142470/000فارسی

هديه های 
2/750/665/952470/008آسمان

72/20/934/732470/015قرآن

2/760/556/852470/014جمع

جـدول 11 وضعیـت موجـود کتـب درسـی چهـارم ابتدایـی را بـر مبنـای تربیـت 
اقتصـادی از دیـدگاه معلمـان نشـان می دهـد. اطاعـات منـدرج در جـدول نشـان 
می دهـد کـه میانگیـن مشـاهده شـده بـرای تمامـی دروس کمتـر از میانگیـن نظـری 
جامعـه)3( اسـت و از آن جـا کـه سـطح معنـاداری بـرای تمـام آن هـا کمتـر از 0/05 
اسـت، بـا 95 درصـد اطمینـان می تـوان گفـت کـه از دیـدگاه معلمـان تمامـی دروس 
پایـه چهـارم ابتدایـی کمتـر از حـد متوسـط)ضعیف( بـه تربیـت اقتصـادی از دیـدگاه 
اسـام توجـه کرده اند. همچنین میانگین مشـاهده شـده برای مجمـوع دروس)2/76(، 
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کمتـر از میانگیـن نظـری جامعه)3( اسـت و از آن جا که t محاسـبه شـده یعنی2/76 با 
درجـه آزادی247 در سـطح0/05 معنـادار اسـت؛ لـذا بـا 95 درصـد اطمینـان می توان 
گفـت کـه بیـن میانگین هـای مـورد مقایسـه تفـاوت وجـود دارد و از دیـدگاه معلمـان 
وضعیـت موجـود تربیـت اقتصـادی از دیـدگاه اسـام در پایـه چهـارم کمتـر از حـد 

است. متوسـط 

 جدول 12. بررسی وضعيت موجود کتب درسی پنجم ابتدایی بر مبنای تربيت اقتصادی
 از دیدگاه معلمان

ميانگين دروسپایه
سطح درجه آزادیمقدار آماره tانحراف معيارمشاهده شده

معناداری

جم
پن

مطالعات 
2/910/741/912470/008اجتماعی

2/700/895/292470/000رياضی

2/740/894/592470/001علوم

2/621/075/582470/031فارسی
هديه های 

2/890/722/402470/000آسمان

2/851/022/312470/007قرآن

2/780/665/232470/012جمع

جــدول12 وضعیت موجود کتب درســی پنجم ابتدایی را بــر مبنای تربیت اقتصادی 
از دیــدگاه معلمان نشــان می دهد. اطاعات مندرج در جدول نشــان می دهد که میانگین 
مشــاهده شــده برای تمامی دروس کمتر از میانگین نظری جامعه)3( است و از آن جا که 
ســطح معناداری برای تمام آن ها کمتر از 0/05 است، با 95 درصد اطمینان می توان گفت 
کــه از دیــدگاه معلمان تمامی دروس پایه پنجم ابتدایی کمتر از حد متوســط)ضعیف( به 
تربیت اقتصادی از دیدگاه اســام توجه کرده اند. همچنین میانگین مشــاهده شــده برای 
مجموع دروس)2/78(، کمتر از میانگین نظری جامعه)3( اســت و از آن جا که t محاســبه 
شده یعنی2/78 با درجه آزادی247 در سطح0/05 معنادار است؛ لذا با 95 درصد اطمینان 
می توان گفت که بین میانگین های مورد مقایســه تفاوت وجــود دارد و از دیدگاه معلمان 



فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

178

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

وضعیت موجود تربیت اقتصادی از دیدگاه اسام در پایه پنجم کمتر از حد متوسط است.

 جدول 13. بررسی وضعيت موجود کتب درسی ششم ابتدایی بر مبنای تربيت اقتصادی
 از دیدگاه معلمان

ميانگين دروسپایه
سطح درجه آزادیمقدار آماره tانحراف معيارمشاهده شده

معناداری

شم
ش

مطالعات 
2/930/891/522470/091اجتماعی

2/791/014/032470/000رياضی

2/580/839/812470/000علوم

2/761/034/512470/032فارسی
هديه های 

2/880/882/642470/004آسمان

2/800/784/972470/019قرآن
تفکر و 
2/750/667/342470/015پژوهش

2/781/034/142470/000كار و فناوری

2/781/004/452470/016جمع

جدول13 وضعیت موجود کتب درســی ششم ابتدایی را بر مبنای تربیت اقتصادی از 
دیدگاه معلمان نشان می دهد. اطاعات مندرج در جدول نشان می دهد که میانگین مشاهده 
شده برای تمامی دروس کمتر از میانگین نظری جامعه)3( است و از آنجا که سطح معناداری 
برای تمام آن ها کمتر از 0/05 است، با 95 درصد اطمینان می توان گفت که از دیدگاه معلمان 
تمامی دروس پایه ششم ابتدایی کمتر از حد متوسط)ضعیف( به تربیت اقتصادی از دیدگاه 
اسام توجه کردهاند. همچنین میانگین مشاهده شده برای مجموع دروس)2/78(، کمتر از 
میانگین نظری جامعه)3( است و از آنجا که t محاسبه شده یعنی2/78 با درجه آزادی247 
در ســطح0/05 معنادار است؛ لذا با 95 درصد اطمینان می توان گفت که بین میانگین های 
مورد مقایســه تفاوت وجود دارد و از دیدگاه معلمان وضعیت موجود تربیت اقتصادی از 

دیدگاه اسام در پایه ششم کمتر از حد متوسط است.



 بررسی محتوای کتاب های درسی دورة دوم ابتدایی 
بر مبنای تربیت اقتصادی از دیدگاه اسالم
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بحث و نتيجه گيری
بر مبنای تربیت  ابتدایی  با هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره دوم  پژوهش حاضر 
اقتصادی از دیدگاه اسام انجام شد. نتایج بیانگر آن بود که بیشترین میزان توجه به مؤلفه های تربیت 
اقتصادی اسامی مربوط به کتاب مطالعات اجتماعی با 144 مورد و کمترین میزان آن مربوط به کتاب 
تفکر و پژوهش پایه ششم است که در آن هیچگونه توجهی به مؤلفه های مورد بررسی صورت نگرفته 
است. به طور کلی یافته های پژوهش حاکی از آن بود که در مجموع محتوای کتاب های درسی دوره 
دوم ابتدایی)پایه های چهارم، پنجم و ششم( توجه  اندکی به مؤلفه های تربیت اقتصادی اسامی صورت 
گرفته است. در این میان به برخی از مؤلفه ها مانند کسب روزی از راه های مشروع و حال، پرهیز از 
مفاسد اقتصادی)کم فروشی، گران فروشی، احتکار، ربا، رشوه، دزدی، طمع، پول پرستی، حسادت(، 
عدالت اقتصادی)خمس، زکات، انفاق، قرض دادن، صدقه، کمک به نیازمندان( و استفاده از تولیدات 
داخلی کشور، توجه  اندک و به برخی دیگر از آنها مانند اهمیت و ارزش کار و شغل و نکوهش بیکاری 
و بطالت،  صرفه جویی 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 آن ها در هر سه پایه به طور کلی 
در تمامی دروس کمتر از حد متوسط)ضعیف( به تربیت اقتصادی از دیدگاه اسام توجه شده است. 
این یافته با نتایج پژوهش های وفائی، فضل اللهی قمشی و طالعی فرد)1396(؛ علیزاده کتنلوئی)1392(؛ 
سیدی، درتاج و جایی)1390(؛ کاچان)2015(؛ واروم و فریرا )2012( و ایوکاویچ )2013( به این 
دلیل که همانند نتایج پژوهش حاضر نشان دادند در کتاب های درسی دوره ابتدایی توجه کمی به تربیت 
اقتصادی صورت گرفته است، همخوان است. این یافته با نتایج پژوهش راجرز، هاوثورن و ویلر)2007( 
که نشان دادند اغلب محتوای کتاب های دوره ابتدایی، بسیاری از مطالب و مفاهیم اقتصادی را به طور 
جذاب و واضح در بر دارد، ناهمخوان است. در توجیه این یافته می توان به نوپا بودن برنامه درسی 
اقتصادی در دوره ابتدایی و کمبود پژوهش های علمی الزم و کافی در زمینة بررسی وضعیت موجود 
و مطلوب این برنامه درسی اشاره کرد. این امر سبب شده است که مفاهیم و مؤلفه ها به طور صحیح 
شناسایی نشوند؛ لذا تربیت اقتصادی منحصر به ارائه مطالب  اندک در ارتباط با برخی از مفاهیم مانند کار 
یا شغل و صرفه جویی شده است و سایر مفاهیم مهم مورد غفلت قرار گرفته اند. نکتة حائز اهمیت دیگر 
عدم توجه و بهره گیری از تجارب بین المللی 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 دقیقًا بر مبنای برنامه های درسی آن ها طراحی و تدوین شود، بلکه 
با نظر به اینکه در هر جامعه ای 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 اسامی است، نیاز به بومی سازی دارد. 

نتایج به تفکیک پایه های تحصیلی نیز نشان داد که در پایه چهارم کتاب علوم با 33 مورد تأکید، در 
پایه پنجم کتاب مطالعات اجتماعی با 66 مورد تأکید و در پایه ششم نیز کتاب مطالعات اجتماعی با 
47 مورد تأکید بر مؤلفه های تربیت اقتصادی اسامی، از بیشترین فراوانی برخوردار بوده اند. ماحظة 
اطاعات ارائه شده در جداول بخش یافته ها، بیانگر آن است که نظم خاصی بر ارائه مفاهیم و مؤلفه های 
تربیت اقتصادی اسامی در کتاب های درسی دوره دوم ابتدایی وجود ندارد. این یافته با نتایج پژوهش 
سیدی، درتاج و جایی)1390( که نشان دادند نظم مشخصی در ارائه و سازماندهی عمودی مفاهیم 
اقتصادی در محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی وجود ندارد، همخوان است. این مسأله به طور 
مستقیم به سازمان برنامة درسي و شیوة سازماندهي مواد درسي و روش عرضة مطالب درسي مربوط 
است. سازمان برنامة درسي مجموعه اي از عناصر، اجزا و فعالیت هاي یاددهي ـ یادگیري است كه 
با یكدیگر ارتباط مؤثر و متقابل دارند كه این عناصر در نظام برنامة درسي توالي و استمرار یافته اند. 
استفاده از روش هاي جامع، یكپارچه و مؤثر در عناصر سازماني برنامة درسي موجب كارآیي محتواي 
برنامة درسي اجرا شده در نظام آموزشي مي گردد و در نتیجة آن امكان تحقق هدف هاي برنامه درسي را 

تضمین می کند)شکاری و خدادادی، 1390(. 
براساس نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد می شود پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت و عاقمند 
به تربیت اقتصادی به بررسی و مطالعة تربیت اقتصادی در سایر دوره ها و مقاطع تحصیلی بپردازند. با 
توجه به نتایج پژوهش مبنی بر توجه  اندک به مفاهیم و مؤلفه های تربیت اقتصادی در تمامی دروس 
پیشنهاد می شود که مسئولین نظام آموزشی با به کارگیری رویکرد تلفیقی در محتوای کتاب های درسی 
توجه بیشتری به ارائه مؤلفه های یاد شده در محتوای کتاب های درسی ابتدایی نمایند. همچنین با توجه 
به عدم وجود نظم مشخص در سازماندهی محتوای کتب درسی از لحاظ توجه به تربیت اقتصادی 
پیشنهاد می شود در ارائه مفاهیم یاد شده در محتوای کتاب های درسی اصول سازماندهی افقی و عمودی 
را مورد استفاده قرار دهند به این شیوه که عاوه بر اینکه در محتوای کتب تمام دروس یک پایه مفاهیم 
و مؤلفه های اقتصادی ارائه شود)سازماندهی افقی( در پایه های 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 اطاعات، محدود بودن 
تعداد متخصصانی که از دانش تخصصی الزم در زمینه تربیت اقتصادی و برنامه درسی برخوردار باشند 
و فقدان پرسش نامه استاندارد سنجش تربیت اقتصادی را می توان از محدودیت های پژوهش برشمرد.
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