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é Objective: The present study aims at identifying the components of economic education in the 
Holy Quran and the extent of its reflection in the superior documents.

é Method: The research method is descriptive (analysis of qualitative content) and of comparative 
type with reference to the text of the Holy Quran, superior documents as well as the scientific 
and research sources. The statistical society included all chapters and verses of the Holy Quran, 
their translations and interpretations, and superior documents, including the Document of 
Fundamental Evolution of Education and the National Curriculum. Considering the nature of 
the study, the sample was equal to the society. The tool for data gathering in this study was the 
checklist for investigating the Quranic verses and the superior documents whose validity was 
confirmed by five professors in educational sciences, the department of Islamic teaching and 
the Quran teachers in Tabriz University. Its reliability was assessed through Lawshe agreement 
coefficient with comments by the same professors. For analysis, we extracted the components of 
economic education from the Quran.

é Findings: These components were classified in three spheres of production, distribution and 
consumption. In the production sphere, 9 main components and 119 secondary components, 
in the distribution sphere, 24 main components and 56 secondary components, and in the 
consumption sphere, 6 main components and 52 secondary components were identified. In the 
next stage, identifying the components of the superior documents and the extent to which the 
components extracted from the Holy Quran reflect the superior documents were investigated. 

é Conclusion: The results show that the extent to which the components of economic education 
reflect the superior documents is about 22 percent in the production sphere, 12 percent in the 
distribution sphere, and 20 percent in the consumption sphere, which are at a low level. 
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 شناسایی مؤلفه های تربیت اقتصادی
  در قرآن کریم و میزان انعکاس آن 

در اسناد باالدستی

ï تاریخ انتشار: 23/ 01/ 1401 ï تاریخ پذیرش: 23/ 01/ 1401  ï تاریخ دریافت:  13/ 09/ 1400 

چکیده :
é هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های تربيت اقتصادی در قرآن كریم و ميزان 

انعکاس آن در اسناد باالدستی انجام یافته است. 
é روش: روش تحقيق، توصيفی )تحليل محتوای كيفی( و از نوع قياســی، با مراجعه به متن 
قرآن كریم، اسناد باالدستی و منابع علمی و پژوهشی بود. جامعه آماری شامل تمام سوره ها 
و آیات قرآن كریم، ترجمه و تفســيرهای آن، اسناد باالدستی از جمله سند تحول بنيادین 
آموزش و پرورش و ســند برنامه درســی ملی بود. با توجه به ماهيت پژوهش نمونه برابر 
جامعه بود. ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش، چک ليست بررسی آیات قرآنی و اسناد 
باالدستی بود كه روایی آن توسط 5 نفر از اساتيد علوم تربيتی، گروه معارف و معلمان علوم 
 قرآنی دانشــگاه تبریز تأیيد و پایایی آن نيز از طریق ضریب توافق الوشه با نظر خواهی

از همين اساتيد بررسی گردید.
é یافته ها: در بخش تحليل اقدام به اســتخراج مؤلفه های تربيت اقتصادی در قرآن كریم شد 
كه این مؤلفه ها در 3 حوزه اصلی توليد، توزیع و مصرف طبقه بندی شدند. در حوزه توليد، 
 9 مؤلفــه اصلی و 119 مؤلفه فرعی، در حوزه توزیــع، 24 مؤلفه اصلی و 56 مؤلفه فرعی و
در حوزه مصرف، 6 مؤلفه اصلی و 52 مؤلفه فرعی شناسایی شد. در مرحله بعد، شناسایی 
مؤلفه ها از اسناد باالدستی و ميزان انعکاس مؤلفه های استخراج شده از قرآن كریم با اسناد 

باالدستی بررسی گردید.
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é نتيجه گيری: نتایج نشــان داد كه ميزان انعکاس مؤلفه های تربيت اقتصادی در اســناد 
باالدســتی حدود 22 درصد در حوزه توليد، 12 درصد در حوزه توزیع و 20 درصد در حوزة 

مصرف بود كه نتایج بسيار اندكی می باشد. 

واژگان کلیدی:   تربيت، تربيت اقتصادی، قرآن كریم، اسناد باالدستی
 

مقدمه 
 اهميت بســيار باالی تربيت انســان از آنجا مشــخص می گردد كــه خداوند متعال

در آيات متعددی از قرآن كريم هدف از ارسال رسوالن را تعليم كتاب )قرآن( و حكمت و 
تزكيه انسان بيان می نمايد )بقره: 129؛ آل عمران : 164؛ جمعه : 2(. حتی برانگيختن 
به پيامبری و مســئوليت عظيم تعليم و تربيت را فضل خداوند متعال بيان می نمايد كه 
به هركس كه بخواهد آن را عطا می نمايد )جمعه: 4(. به وسيله تربيت می توان رشد افراد 
و به تبع آن جامعه را بهبود بخشــيد و از آنجا كه انسان به عنوان اشرف مخلوقات، دارای 
ابعاد وجودی مختلفی است، برای رشد همه جانبه بايستی به تمامی ابعاد وجودی او توجه 

كرد و در راستای رشد و شكوفايی تمامی استعدادهای او تالش كرد.
قرآن كريم كتابی اســت زمان شــمول و جهان شــمول كه همگام با زمان و تطورها 
 و تحول ها به نيازهای زندگی انســان پاســخ می دهــد و باعث تنطيم رفتار می شــود

)مبشری، صفری و اســفينی فراهانی، 1400( قرآن كريم تبيان جامع1 و كتابی واقع نگر 
است كه با توجه به واقعيت های زمان و مكان و زندگی انسان و شرايط محيط و نيازهای 
او، آهنگ پركشــيدن انســان به مقصد اعلی و مقصود واال را داشته و دارد. بر اين اساس 
بخشــی از آيات قرآن پيرامون اقتصــاد و احكام و اخالق اقتصادی اســت كه بر بنيان 
توحيد و فطرت توحيدی انســان نهاده شده اســت. برنامه های اقتصادی قرآن همچون 
 ســاير برنامه های آن، ابعاد زندگی انســان را فرا گرفته و خطوط اصلی روابط اقتصادی و

حقوق اقتصادی افراد را تبيين نموده است )عالء الدين، 1390(.
در نظام تربيتی اســالم هيچ كدام از ابعاد مورد نياز تربيتی انســان و جامعه، مغفول 
نمانده و هدايت های اساســی در قرآن و ســيره اهل بيت )ع( در اين راستاســت. تربيت 

1. تِْبَيانًا لُِكِلّ َشْيءٍ )نحل، 89(.
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اقتصادی نيز از مواردی است كه به آن توجه اساسی شده و جلوه  ای از هدايت های قرآنی 
 و ســيره  ای به آن اختصاص يافته اســت. قطعا بدون پيشرفت  های اقتصادی و دستيابی

به استقالل و اقتدار اقتصادی در عرصه جهانی، طرح تمدن نوين اسالمی و تحقق عملی 
آن، خيالی بيش نيســت )الهی زاده، 1397(. بلندترين آيه قرآن كريم )بقره، 282( به طور 
مفصل به يكی از مســائل مالی و اقتصادی )قرض و رهن( پرداخته است. به طوری كه در 
اين آيه حدود پانزده حكم فقهی اقتصادی بيان شده است )جوادی آملی، 1398: 642(.

تربيــت اقتصادی از ديدگاه اســالم زير مجموعه ای از تربيت اجتماعی می باشــد و 
مهم ترين مشــخصه آن، اين اســت كه اســالم اعتقادات، معنويت و اخالق را در روابط 
اجتماعی و اقتصادی دخالت داده و به اقتصاد به عنوان يک امر الهی و معنوی نگريســته 
است. در نظام تربيتی اسالم، اقتصاد به عنوان ابزاری مهم در درون اين نظام برای دستيابی 
به بهزيســتی فردی و جمعی به جد مورد توجه قرار گرفته است. از ديدگاه اسالم آماده 
كردن افراد برای ايجاد نظام اقتصادی متوازن و مبتنی بر اصل عدالت اجتماعی از اهداف 
مهم تربيتی اســت )حيدری، 1380(. اما در جوامع غربــی، تربيت اقتصادی تنها برای 
اين منظور انجام می شــود كه دانش آموزان به عنوان شهروندان آينده، از لحاظ اقتصادی 
آگاه و باســواد باشند و بتوانند خود و جامعه را به سعادت و رفاه مادی و دنيوی برسانند. 
بر اين اساس تربيت اقتصادی به آموزش دانش و مفاهيم اقتصادی به دانش آموزان اشاره 
 دارد )واروم، فريــدا و بريــدا1، 2013 به نقل از يوســف زاده و آداك، 1397(. اما در آثار

به جامانده از تمدن اسالم و ايرانی چنان به تربيت اقتصادی خانواده و جامعه اهميت داده 
شده است كه حكما و فالسفه از آن به بحث تدبير منزل تعبير كرده  اند. از مهم ترين آثار 
در اين زمينه رساله  »السياسه« ابوعلی سينا، اخالق ناصری خواجه نصير الدين طوسی و 
قابوسنامه عنصرالمعالی است. در اين آثار به روش هايی درباره دخل و خرج و حفظ مال 
 و تدبير و سوء تدبير آنها اشاره شده كه همگی با مديريت اقتصادی خانواده ارتباط دارد.

از سويی عنوان »سياست مدن« كه در اين آثار آمده، به حكمت عملی اداره و تربيت جوامع 
 اختصاص دارد و نشــان دهنده اهميت تربيت اقتصادی جوامع است )الهی زاده، 1397(.

كوتاه ســخن آن كه تربيت اقتصادی خانواده و جامعه از ديرباز مورد توجه بوده اســت 
به گونه ای كه، اگرچه حكيمان و فيلســوفان مستقيما داعيه تربيت اقتصادی نداشته اند، 

1. Varum, Ferreira, & Breda
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ولی همراه بيان آداب و احكام و يا ذكر مواعظ و اندرزها، به موضوعات مختلف اقتصادی 
اشاره كرده  اند. همه اين تالش ها برای چهارچوب دادن به ابعاد مختلف تربيت و از جمله 

تربيت اقتصادی انجام شده است )طغيانی و پيغامی، 1395(.
در جوامع ما، توجه به تربيت اقتصادی به ويژه در سطوح پيش از دانشگاه بسيار ضعيف 
بوده است. در حالی كه ريشــه های توجه به فرهنگ و تربيت اقتصادی در تمدن اسالمی 
 ايرانی و در ميان علما و حكمای مســلمان را بايد در جامعيت تعاليم دين مبين اســالم

در توجه به همه ابعاد زندگی انسان مسلمان و وجود دستوراتی در همه زمينه ها در ميان 
برنامه های اين دين دانست )يوسف زاده و آداك، 1397(. اكثر پژوهش ها به مسئله تربيت 
 اقتصادی، به طور كلی)حيدری، 1380( پرداخته يا ضمن بررســی برنامه درسی اقتصاد

در تعليم و تربيت رســمی دنيــا، برنامه عملی برای نيل به وضعيت مطلوب در كشــور 
پيشــنهاد داده  اند )پيغامی و تورانی، 1390( يا مورد ديگری كه به تبيين اهداف تربيت 
اقتصادی دوره ابتدائی در ايران پرداخته )قندهاری، مهرمحمدی، طاليی و فرجی، 1397( 
كه از كتب و منابع اقتصادی اســتفاده شــده نه مســتقيما از خود قرآن كريم. در برخی 
 موارد نيز به بيان مســتقيم آيات و بيان مؤلفه ها پرداخته شــده و هدف از آنها استفاده

در آموزش و پرورش و تدوين اهداف نبوده است. در موردی كه بررسی محتوای كتاب های 
درســی بر مبنای تربيت اقتصادی )يوسف زاده و آداك، 1397( بوده نيز صرفاً به بررسی 
برخی مؤلفه های تربيت اقتصادی مندرج در برنامه درســی ملی و ســند تحول بنيادين 
و ميزان آن پرداخته اند يا اينكه صرفاً به يک جنبه از ســه جنبه تربيت اقتصادی مثل 
توزيع )موسی زاده، عظيم زاده و صنعتی، 1394( پرداخته اند. يا در پژوهشی ديگر كه 48 
مؤلفه ذيل سه جنبه تربيت اقتصادی يعنی توليد، توزيع و مصرف )صنعتی و موسی زاده، 
1396( استخراج شــده است ولی تطابقی با اسناد باال دستی تعليم و تربيت داده نشده 
 اســت. در پزوهشــی ديگر، هدف، تحليل محتوای كتاب های درسی ازنظر ميزان توجه

به مؤلفه های تربيت اقتصادی بوده ) طهماســب زاده شــيخالر، مرادی، اديب، اصغرپور، 
1399( و با موارد قرآنی مطابقت داده نشده است.

 نكته مهمی كه وجود دارد اين اســت كه تربيت اقتصادی مورد نظر قرآن شامل چه 
مؤلفه هايی اســت و آيا مؤلفه های موجود در اســناد باالدستی برنامه درسی نظام تعليم 
 و تربيــت كنونی ما با مؤلفه های تربيت اقتصادی بر اســاس قــرآن همخوانی دارد يا نه؟
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ميزان تفاوت و شباهت بين آنها به چه صورت است؟ آيا همه آن مؤلفه ها را شامل می شود 
يــا نه؟ بنابراين، پژوهش حاضر قصد دارد با نگاهی جامع  نگر، مؤلفه های تربيت اقتصادی 
در اسناد باالدستی برنامه درسی را شناسايی و با قرآن مورد مقايسه و استنباط قرار دهد.

روش شناسی پژوهش 
روش تحقيق پژوهش حاضر، روش توصيفی و از نوع تحليل محتوای كيفی، با مراجعه 
به متن قرآن كريم، اســناد باالدســتی و با استفاده از منابع علمی و پژوهشی بود. جامعه 
آماری پژوهش حاضر، تمام ســوره ها و آيات قرآن كريم و اسناد باالدستی از جمله سند 
تحول بنيادين آموزش و پرورش و ســند برنامه درســی ملی بود كه با توجه به ماهيت 
 پژوهش و حجم پايين جامعه، نمونه برابر جامعه انتخاب شــد. بــرای گردآوری داده ها

از چک ليســت تحليل محتوای اسناد كه محقق ساخته بود استفاده شد. روايی اين ابزار 
با استفاده از نظرات پنج نفر از اساتيد دانشگاه تبريز كه در رشته های برنامه ريزی درسی، 
الهيات و معارف اســالمی صاحب نظر بودند، سنجيده شد. برای تعيين اعتبار آن نيز از 
ضريب توافق الوشــه1 استفاده شد كه مقدار آن 0/97 به دست آمد كه مقدار باال و قابل 
قبولی است. برای شناسايی مؤلفه های تربيت اقتصادی در قرآن، ابتدا مؤلفه های اقتصاد 
در قرآن بررسی شد و سپس آيات مرتبط با مؤلفه ها طبقه بندی شده و با موارد موجود 

در اسناد باالدستی مطابقت داده شد.
از آنجاكــه هدف پژوهش حاضر تحليــل محتوای كيفی قرآن كريــم بود از تحليل 
محتوای كيفی متن اســتفاده شد. بنابراين واحد تحليل؛ آيات، جمالت و عبارات موجود 
در متن منابع ذكر شده می باشد. پس از مطالعه هر صفحه، مؤلفه های مربوط به موضوع، 
مشــخص و يادداشت برداری و در نهايت نسبت به تفســير نتايج و تحليل يافته ها اقدام 
 شــد. برای شناسايی مؤلفه های تربيت اقتصادی در قرآن كريم، پژوهشگران به روش آيه

بــه آيــه از ابتدای قرآن تا انتهای آن پيش رفته و پس از شناســايی، دســته بندی آنها 
ذيــل خرده مؤلفه ها صورت گرفته اســت. در اين اثنا برای درك بيشــتر مفاد و مفاهيم 
آيات از ترجمه های مختلف قرآن كريم مانند ترجمه الهی قمشــه  ای، آيت اهلل مشــكينی، 
فوالدوند، مكارم شــيرازی، انصاريان و همچنين تفاســير مختلفی ازجمله تفسير نور و 

1. Lawshe
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 ë  سال هفتم
 ë 1 شمارة
ë 22 شمارة پیاپی
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برگزيده تفســير نمونه و در مواقعی كه نياز به توضيح بيشتر بوده از تفاسير ديگر مانند 
ترجمه الميزان، اطيب البيان، اثنی عشــری و احسن الحديث هم استفاده شده است. برای 
شناســايی مؤلفه های تربيت اقتصادی در اسناد باالدستی، پژوهشگران از ابتدا تا انتهای 
اســناد را بررسی و مواردی كه به تربيت اقتصادی اشاره مستقيم و غير مستقيم داشت را 

شناسايی و طبقه بندی كردند.

یافته های پژوهش 
جدول شماره 1 در راستای پاسخگويی به سؤال اصلی پژوهش كه شناسايی مؤلفه های 

تربيت اقتصادی در قرآن كريم در حوزه های توليد بود استفاده شد.

جدول 1. خرده مؤلفه های شناسایی شده از قرآن كریم برای تربيت اقتصادی در حوزه » توليد«

شواهد ) نام سوره و شماره آیه(مؤلفه فرعیمؤلفه اصلی

یوسف: é55 -54 دانش، تخصص، توانايی، تعهدمنابع انسانی

نسا: é3 اقدام به فعاليت اقتصادی توسط همگان، حتی زنان

بقره: é65 ساعت و مرز برای كار

یوسف: é54 گزينش

زخرف: é32 استخدام

نسا:5 ؛ یوسف: é65 سرمايه منابع مالی

é مواد اوليه
   )زمين، آب، دريا، باد، حيوانات، درختان و نباتات(

 بقره: 2 ؛ رعد: 4 ؛ نحل: 11 ؛
اسرا: 90 ؛ سجده: 27 

مائده: 2 ؛ طه: 32 ؛ ص: é 24 شراكت با ديگران )عدم تعدی به حق شريک(

زخرف: 32تقسيم كارمدیریت

 é داشتن مشاور و همكاری نيروها با مدير، انتخاب همكار آشنا
و صالحيت دار

طه: 29

یوسف: é54 محبوبيت و مقبوليت مدير

یوسف: é47 قدرت تصميم گيری و برنامه ريزی و پيش بينی صحيح

یوسف: 46، 54 ؛ شعرا: é149 توانايی و تخصص، علم و دانايی

یوسف: é46 صداقت
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ë  سالهفتم
ë  شمارة1

ë  شمارةپیاپی22
ë  بهار1401

 شناسایی مؤلفه های تربیت اقتصادی در قرآن کریم 
و میزان انعکاس آن در اسناد باالدستی

91-122

شواهد ) نام سوره و شماره آیه(مؤلفه فرعیمؤلفه اصلی

مدیریت
)ادامه(

یوسف: é54 عدم قوم گرايی در انتخاب

نمل: é38 ايجاد رقابت سالم بين نيروها

آل عمران: é75 نظارت و ارزشيابی توسط كارفرما

شعرا: é73 محاسبه سود و زيان

یوسف: 54، 55 ؛ توبه: é103 تقدير و تشويق زيردستان و توجه به نظر آن ها

صافات: é146 بازسازی نيروها و به كارگيری دوباره

یوسف: 54؛ ص: é39 قدرت و اختيار بدون قيد و شرط

طه: é32 تمركز مديريت بر يک شخص واحد، بقيه حالت همكاری

طه: é32 همكار هم فكر و همراه 

یوسف: é36 مورد اعتماد بودن

حدید: é25 قرار دادن ابزار كار در اختيار كاركنان و ارشاد توسط مدير

كهف: 95 ، 97انجام پروژه  های بزرگ توسط افراد با مديران اليق

سبا: é13 توجه به نيازهای كارگزاران

ابراهيم: é49 امنيت در برابر نيروهای مخرب

ص: é37 استفاده از تخصص ها، بسيج نيروها برای انجام طرح های مهم 

كسب و كار مولد 
و كارآفرینی

نمل: é39 مالك نبودن جنسيت

مائده: é95 اجرای قوانين پس از ابالغ رسمی

یوسف: é62 توجيه كامل كارگزاران

 بقره: 22، 61، 267 ؛é كشاورزی، باغداری، دامداری، سواركاری
 آل عمران: 14 ؛ 

 یونس: 24 ؛ كهف: 39، 40؛ 
طه: 53 ؛ سجده: 27

نحل: 14 ؛ فاطر: 12 ؛ ص: é37 استخراج مواد زينتی از دريا

نحل: é69 عسل

صافات: é146 گياهان دارويی

یوسف: 49 ؛ مؤمنون: 20 ؛ نور: é35 عصاره گيری و روغن گيری )ميوه و دانه های روغنی(

جدول 1. )ادامه(
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 ë  سال هفتم
 ë 1 شمارة
ë 22 شمارة پیاپی
ë 1401 بهار

شواهد ) نام سوره و شماره آیه(مؤلفه فرعیمؤلفه اصلی

كسب و كار مولد 
 و كارآفرینی

)ادامه(

اعراف: 163؛ فاطر: é.12  ماهيگيری

é صنعت و معدن )چرم، گليم و نمدبافی؛ آهنگری، مسگری، 
آلياژ سازی، جوشكاری؛ نساجی؛ تهيه ظروف، ديگ؛ زره بافی؛ 

معدن

 نحل: 80 ؛ كهف: 96 ؛ حدید: 25 ؛
 سبا: 12 ؛ نحل: 81 ؛ سبا: 13 ؛

انبيا: 80 ؛ سبا: 11؛ نحل: 81/ بقره: 267 

راه سازی؛  ساختمان سازی؛  )سد سازی؛  معماری  و  عمران   é
جاده سازی؛ آجرپزی، برج سازی؛ مجسمه سازی، محراب سازی(

 كهف: 94، 95 ؛ هود: 61 ؛
كهف: 77 ؛ حجر: 82 ؛ طه: 53

نمل: 39، 40 ؛ ص: 36 ؛ نحل: 14 ؛ é حمل و نقل )سريع؛ دريايی(
اسرا: 66 ؛ كهف: 71، 79 ؛ حج: 64 

 روم: 23، 46 ؛ جمعه: 10 ؛é سفر تجاری؛ هجرت برای كسب مال؛ به دنبال كسب وكار
مزمل: 7، 20 ؛ قریش: 2

انبيا: 82؛ é كارآفرينی )معماری، ملوانی(

اهميت كار 
و تالش 
اقتصادی

éكشت و كار پر سود؛ مزد كارگر؛ تحصيل و جستجوی روزی؛ 
اهميت كار؛ داشتن حد و مرز در ساعات كاری؛ تعطيلی روز 

جمعه

جمعه: 9 ؛ شعرا: 7 ؛ قصص: 25، 26/ 
 روم: 46؛ فاطر: 12 ؛ فتح: 29؛

اعراف: 163 ؛ نحل 124

كسب و كار 
 مضر و حرام
و بی  فایده

é آموزش جادوگری؛ فروش شراب، ساقی شراب؛ قمار؛ صيد در 
خشكی در حال احرام؛ بت سازی؛ سرمايه گذاری برای مبارزه و 

تهاجم فرهنگی عليه حق؛ فروختن آيات الهی به بهای اندك

بقره: 102؛ طه: 63، 71؛ شعرا: 40، 
44، 49؛ فلق: 4/ بقره: 219؛ 

عوامل مادی 
بهره وری

سبا: é- /11 توجه به كميت و كيفيت؛ توجه به عرضه و تقاضا

عوامل معنوی 
بهره وری

é منشا اقتصاد: خدا؛ عدم شراكت در حكومت برای خدا؛ رزاقيت؛ 
مال زينت زندگی دنيا؛ كسب تقوا و افزايش بركات؛ هدف اقتصاد: 
تقوا و ايمان، افزايش بركت در برابر عمل صالح؛ بركت و رحمت از 
خدا؛ بی نياز مطلق و غنی، صاحب نعمت فراوان خداست، خزائن 
آسمان ها و زمين برای خداست؛ عمران؛ تقرب الی اهلل؛ صالح و 
سعادت در دنيا و آخرت؛ آزمايش به وسيله مال، فرزند، تنگی 
معاش؛ تقسيم روزی به دست خدا؛ اعمال ما تأخر )سود دار(، 
اقتصادی؛  اقتدار  و  استقالل  خدايی؛  نيت  صالحات؛  باقيات 
فساد ستيزی اقتصادی؛ درخواست از خدا؛ مقاومت اقتصادی و 
درونی سازی قدرت اقتصادی )فردی، اجتماعی، ترويج فرهنگ 
استقامت، سهميه بندی در شرايط كمبود(؛ عدم درخواست مزد؛ 
عدم توانايی بر شمارش نعمت های خدا؛ مالك ارزش كفار، مال 
و فرزند است؛ خدا مال شما را نمی خواهد؛ وابستگی به مسائل 
اقتصادی و فراموشی خدا؛ فراوانی مال و فرزند، گاهی ارزش و 

پاداش الهی است؛ ثروت نجات دهنده انسان نيست.

 نحل: 53 ؛ كهف:40،39 ؛
  اسراء: 111 ؛ بقره: 3، 25، 57، 212 ؛
 آل عمران: 27، 37 ؛ مائده: 114 ؛ 
 انعام: 142، 151 ؛ انفال: 74، 26 ؛ 

 هود: 6 ؛ ابراهيم: 37 ؛ 
نحل: 67، 72 ؛ اسرا:30، 31، 70 ؛ 

كهف: 19 ؛ طه: 81، 132 ؛ نسا:130 ؛ 
 مائده: 66، 69 ؛ انعام: 160 ؛
 توبه: 74 ؛ زمر: 7؛ غافر: 3 ؛
حدید: 24 ؛ منافقون: 7 

رویکرد توحيدی 
در توليد

 اعراف: 57 ؛ صافات: 96 ؛ é رويكرد توحيدی
واقعه: 64

جدول 1. )ادامه(
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ë  سالهفتم
ë  شمارة1

ë  شمارةپیاپی22
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 شناسایی مؤلفه های تربیت اقتصادی در قرآن کریم 
و میزان انعکاس آن در اسناد باالدستی

91-122

مطابــق جدول1، از تحليل تمامی آيات قرآن كريــم، 9 مؤلفه اصلی از قبيل منابع 
انســانی، منابع مالی، مديريت، كســب و كار مولد و كارآفرينــی، اهميت كار و تالش 
اقتصادی، كســب و كار مضر و حرام و بی  فايده، عوامل مادی بهره وری، عوامل معنوی 
 بهــره وری و رويكرد توحيدی در توليد اســتخراج گرديد كــه دارای مؤلفه های فرعی

به تعداد 119 می باشد.

جدول 2. خرده مؤلفه های شناسایی شده از قرآن كریم برای تربيت اقتصادی در حوزه » توزیع«

شواهد ) نام سوره و شماره آیه(مؤلفه فرعیمؤلفه اصلی

é عدالت در حكم و گفتار؛ پرداخت عدالت
دستمزد

نساء: 58، انعام: 152 ؛ قصص: 25

حدید: é25 توزيع منابع و ثروت )عدالت اجتماعی(توزیع عادالنه

حجر: 20 ؛ حشر: é7 توزيع فرصت  ها

رویکرد توحيدی در 
توزیع

 حجر: 20، 21، 22 ؛ شوری: 12 ؛ é رويكرد توحيدی در توزيع؛ ايمان افزايی
حدید: 7، 8

قرض، قرض 
الحسنه، ِدین

 بقره: 245 ؛ مائده: 12 ؛ حدید: 11، 18 ؛ é قرض
تغابن: 17 ؛ مزمل: 20

بقره: 282 ؛ نسا: é12 ،11 دين

 بقره: 83 ؛ نسا: 36 ؛ انعام: 151 ؛ اسرا: 23 ؛é احساناحسان
نحل: 90 ؛ الرحمن: 60

نحل: é97 جزا به اجر احسن

é انفاق، وقف؛ انفاق بد؛ ترس از كم شدن انفاق
مال با انفاق

 بقره: 3، 273، 274 ؛ آل عمران: 92 ؛
نسا: 38، 39 ؛ مائده: 64 ؛ انفال: 3، 60 

بقره: 270 ؛ آل عمران: 35 ؛ انسان: é7 نذرنذر

آل عمران: 75؛ نسا: 58؛ مؤمنون: 8؛é امانتامانت

بقره: 233 ؛ نسا: 7، 11، 12، 33، 176 ؛ مریم: é6 ارثارث

بقره: 180، 240 ؛ مائده: é106 وصيت

é ايتا به خويشان و يتيم و مسكين و 
حاضرين هنگام تقسيم بندی ارث

نسا: 8
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 ë  سال هفتم
 ë 1 شمارة
ë 22 شمارة پیاپی
ë 1401 بهار

شواهد ) نام سوره و شماره آیه(مؤلفه فرعیمؤلفه اصلی

واجبات مالی 
بر عهده مردان

بقره: 227، 228، 229، 230؛ نسا: 24، 25 ؛ é مهريه، طالق

 بقره: 233 ؛ نسا: 34 ؛ ممتحنه: 10، 11 ؛é نفقه
طالق: 6، 7

بقره: 233 ؛ قصص: 12 ؛ طالق: é6 اجرت شيردهی، دايه

é عدم اخذ مال داده شده به زن هنگام 
طالق

بقره: 229 ؛ نسا: 19، 20

 بقره: 158، 196 ؛ آل عمران: 97 ؛ حجحج
مائده: 97 ؛ انبيا: 27 ؛ حج: 27

 بقره: 196 ؛ نسا: 92 ؛ مائده: 45 ؛é ديه، قصاصدیه، قصاص، 
اسرا: 33 ؛ حدید: 15

آل عمران: 91 ؛ بقره: é 229 ،196 ،184 فديه

بقره: 178 ؛ مائده: é45 قصاصكفارات

مجادله: é4 ،3 ظهار

نسا: é92  قتل خطا

مائده: é89  قسم

مائده: é95  صيد در حال احرام

حشر: é7 ،6  فیغنائم جنگی

انفال: 1، 41 ؛ فتح: é15  انفال، غنائم

انفال: é41  خمسخمس

 بقره: 110، 177، 277 ؛ نساء: 77، 162 ؛ é  زكات، قصد زكاتزكات
مائده: 12، 55 ؛ اعراف: 156 ؛ توبه: 5، 18، 71 

بقره: 196، 263، 280 ؛ توبه: 60، 75 ؛ یوسف: é88  صدقهصدقه

ماعون: é7  عاريهعاریه

 é  به خاطر نعمت الهی، امر الهی،قربانی
قربئ الی اهلل

حج: 36، 37 ؛ كوثر: 2

جدول 2. )ادامه(
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ë  سالهفتم
ë  شمارة1
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 شناسایی مؤلفه های تربیت اقتصادی در قرآن کریم 
و میزان انعکاس آن در اسناد باالدستی

91-122

شواهد ) نام سوره و شماره آیه(مؤلفه فرعیمؤلفه اصلی

بقره: 275، 282 ؛ توبه: é111 احكام معامالتمعامالت

بقره: é280 فرصت به بدهكار برای تسويه حساب

é نوشتن در معامله و شاهد گرفتن، وثيقه، 
معامله در سفر

 بقره: 282، 283 ؛ نسا: 6 ؛ 
مائده: 106، 107، 108

نور: 37 ؛ توبه: é24 غافل نشدن از ياد خدا هنگام تجارت

انعام: 152 ؛ اعراف: 85 ؛ یوسف: 88 ؛ اسراء: 35 ؛ سنجش و اندازه گيری صحيح
شعرا: 181، 182، 183 ؛ مطففين: 2

 بقره: 278، 279 ؛ آل عمران: 130 ؛ é ربامفاسد اقتصادی
نسا: 161 ؛ روم: 39

توبه: é34 كنز كردن ثروت

بقره: 188 ؛ مائده: 42رشوه، سحت

 اعراف: 85 ؛ هود: 84، 85 ؛ é احتكار و كم فروشی
شعرا: 181 ؛ مطففين: 1، 3

مائده: 38 ؛ ممتحنه: é12 دزدی

منافقون: é7 محاصره اقتصادی

حج: 28، 36 ؛ مجادله: é4 فقير، يتيم، مسكين، اسير، در راه ماندهاطعام

مدثر: 44 ؛ انسان: 8 ؛ فجر: 18 ؛ بلد: 14، 16 ؛ اطعام مسكين
 ماعون: 3 ؛ بقره: 184 ؛ مائده: 89، 95 ؛ 

مجادله: 4 

é يتيم )اطعام يتيم؛ شرط برگرداندن دارايی ناتوانان مالی
يتيم؛ مال يتيم؛ اكرام يتيم، رفتار با يتيم؛ 
مزد نگهداری مال يتيم؛ ازدواج با يتيم؛ 

صيانت از مال يتيم(

 انسان: 8 ؛ بلد: 15، 16 ؛ نسا: 5، 6 ؛ 
 كهف: 82 ؛ نسا: 2، 10 ؛ انعام: 152 ؛

 اسرا: 34 ؛ فجر: 17 

عدم  مسكين؛  )حق  مسكين  و  فقير   é
آشكار سازی فقر؛ عدم درخواست از مردم 
با اصرار؛ صيانت از مال مسكين؛ تشويق 

به اطعام مسكين(

 اسراء: 26 ؛ روم: 38؛ بقره: 273 ؛ 
 كهف: 79 ؛ مدثر: 44 ؛ انسان: 8 ؛ فجر: 18 ؛ 

بلد: 14، 16 ؛ ماعون: 3

انسان: é8 اطعام اسير

جدول 2. )ادامه(
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مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال هفتم
 ë 1 شمارة
ë 22 شمارة پیاپی
ë 1401 بهار

مطابــق جدول 2، از تحليل تمامی آيات قرآن كريم، 24 مؤلفه اصلی از قبيل عدالت، 
توزيع عادالنه، رويكرد توحيدی در توزيع، قرض و ِدين، احســان، انفاق، نذر، امانت، ارث، 
واجبات مالی بر عهده مــردان، حج، ديه و فديه و قصاص، كفارات، غنائم جنگی، خمس 
و زكات و صدقــه و عاريه و قربانی و معامالت و مفاصد اقتصادی و اطعام و ناتوانان مالی 

استخراج گرديد كه دارای مؤلفه های فرعی به تعداد 56 می باشد.

جدول3. خرده مؤلفه های شناسایی شده از قرآن كریم برای تربيت اقتصادی در حوزه » مصرف«

شواهد ) نام سوره و شماره آیه(مؤلفه فرعیمؤلفه اصلی

هود: 40؛ ابراهيم: é32  حمل و نقلرفع نيازهای اوليه

توبه: 24 ؛ یونس: 87 ؛ ابراهيم: 37 ؛ حجر: 82 ؛ é  مسكن
اسرا: 104 ؛ مؤمنون: 29 ؛ شعرا : 58 ؛ نمل: 52 

نحل: 81 ؛ هود: 40 ؛ مدثر: é4  پوشاك

 بقره: 22، 172 ؛ آل عمران: 14 ؛ é  خوراك )نياز به غذا(
مائده، 4، 5، 112- 114 ؛ انعام: 138-144 ؛ 

توبه: 103 ؛ توبه: é18  تزكيه در پرتو اقتصاد، آبادی مساجد

é  امنيت )امنيت؛ مشاركت مردم در بودجه رفع نيازهای ثانویه
جنگ و تأمين جبهه(

 انفال: 60 ؛ حجر: 82 ؛ نحل: 112 ؛
 اسرا: 6، 68، 69 ؛ حجرات: 15 ؛ قریش: 4 ؛ 

كهف: 94

اسرا: é70 ،62  احترام

آل عمران: é14  زيبايی

é  ازدواج )ازدواج؛ كنيزان ملكی؛ فرزندآوری؛ 
عدم قتل فرزند از بيم فقر )سقط جنين(؛ 

افزايش قدرت به وسيله فرزند(

 نسا: 3، 4، 23، 24، 25 ؛ طه: 10 ؛ نور: 32 ؛ 
قصص: 27 ؛ روم: 21 ؛ یس: 56 ؛ شوری: 11 ؛ 

ذاریات: 49 

é  ذبح شرعی حيوانات حالل گوشت برای شرایط مصرف
مصرف و قربانی

حج: 34، 36

é  حالل و طيب )حالل؛ طيب؛ حالت 
اضطرار(

 بقره: 168 ؛ یونس: 59؛ نحل: 114 ؛ مائده: 88 ؛ 
حج: 30 ؛ بقره: 168 ؛ یونس: 95 ؛ نحل: 72، 114

یوسف: é47  نگهداری صحيح مواد غذايی

مائده: 66 ؛ لقمان: 32 ؛ فاطر: é32  تعادل در مصرف ) اعتدال، اقتصاد(

مائده: 66 ؛ اعراف، é96  كسب تقوا و بركات
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ë  سالهفتم
ë  شمارة1

ë  شمارةپیاپی22
ë  بهار1401

 شناسایی مؤلفه های تربیت اقتصادی در قرآن کریم 
و میزان انعکاس آن در اسناد باالدستی

91-122

شواهد ) نام سوره و شماره آیه(مؤلفه فرعیمؤلفه اصلی

 شرایط مصرف
)ادامه(

نسا: 141 ؛ انفال،é60 استقالل اقتصادی

قصص: é77 تحصيل آخرت

نسا: é6 مصرف بهينه بيت المال )تقوای اقتصادی(

نسا: é6 رعايت عفاف در مصرف اموال عمومی

نحل: é97 قناعت در مصرف

مؤمنون: é51 مصرف در راه اطاعت خدا

توبه: 60، انفال: é 63 مصرف پول برای الفت قلوب

 نحل: 121 ؛ نمل: 19 ؛ سبا: 13 ؛ é شكر پس از مصرف
زمر: 7 ؛ احقاف: 15

بقره: 40، 47، 122 ؛ مائده: 20 ؛ زخرف: 13 ؛ é ذكر و يادآوری نعمت ها
مزمل: 8 ؛ ضحی: 11

 é جهاد اقتصادی؛ عمران و آبادانی؛ 
جهاد مالی در جنگ

نمل: 35 ؛ یوسف: é 72 ،65 هديه

سبا: 18، 19 ؛ نحل: 80 ؛ بقره: é283 مسافرت

ذاریات: 24 ؛ قمر: 37 ؛ هود: 69 ؛ یوسف: é59 مهمانی، پذيرايی از مهمان

اسراء: 26؛ روم: é38 ادا حق خويشان و در راه مانده و  ...

 آل عمران: 75 ؛ نسا: 58 ؛ مؤمنون: 8 ؛é امانت
معارج: 32 

ممنوعيت های 
مصرف

 مائده: 3 ؛ انعام: 145، 146 ؛ اعراف: 157 ؛é خوردنی های حرام
نحل: 115

مائده: 38 ؛ یوسف: é81 ،77 ،70 سرقت و دزدی

انعام: 141 ؛ یونس: 12 ؛ اسراء: 26، 27 ؛ طه: é127 اسراف و تبذير

اسراء: é29 افراط و تفريط

اسرا: é100 اقتار )سخت گيری در مصرف(

 هود: 116 ؛ مؤمنون: 64 ؛ قصص: 76 ؛ é اتراف )مستی پس از مصرف (
زخرف: 23 ؛ واقعه: 45

جدول 3. )ادامه(
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مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال هفتم
 ë 1 شمارة
ë 22 شمارة پیاپی
ë 1401 بهار

شواهد ) نام سوره و شماره آیه(مؤلفه فرعیمؤلفه اصلی

ممنوعيت های 
 مصرف
)ادامه(

قصص: é79 تبرج، تجمل

اعراف: é32 زهد ناصحيح و تصوف گرايی

لقمان: 18 ؛ حدید: é23 ،20 تفاخر

اسراء: 83 ؛ كهف: 34 ؛ فصلت: 51 ؛ حدید: é23 تكبر و اعراض 

فجر: 20 ؛ عادیات: é8 حب مال

é فراموش كردن نعمت، از جانب خود 
دانستن نعمت ها

زمر: 8، 49

é مغرور و مسرور شدن به دنيا، بی نيازی از 
وعده های بهشتی

انشقاق: 13 ؛ ليل: 8 ؛ همزه: 3 ؛ مسد: 2

علق: é7 ،6 سركشی انسان هنگام غنی

منافقون: é9 غفلت از خدا به خاطر مال و فرزند

نسا: 37، 53، 128 ؛ توبه: 76؛ محمد: 37، 38 ؛ é بخل
حدید: 24 ؛ حشر:9 

بقره: 188 ؛ نسا: 29، 161 ؛ توبه: é34 اكل مال به باطل

یونس: é88 صد عن سبيل اهلل، ضل عن سبيل اهلل

 é سرمايه گذاری برای تهاجم فرهنگی
عليه حق

لقمان: 6 ؛ مسد: 2

طه: é131 چشم دوختن به ديگران

مسد: 5اشرافی گری

é ممنوعيت های پس انداز )خروج مال از پس انداز
چرخه اقتصاد، تكاثر(

توبه: 34 ؛ همزه: 2

مطابــق جدول 3، از تحليل تمامی آيات قرآن كريم، 6 مؤلفه اصلی از جمله: نيازهای 
اوليه، نيازهای ثانويه، شرايط مصرف، ممنوعيت های مصرف، پس انداز استخراج گرديد كه 
دارای مؤلفه های فرعی به تعداد 52 می باشــد. جدول )4( در راستای پاسخ به سؤال دوم 

پژوهش )مؤلفه های تربيت اقتصادی در اسناد باالدستی( می باشد.

جدول 3. )ادامه(
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ë  سالهفتم
ë  شمارة1

ë  شمارةپیاپی22
ë  بهار1401

 شناسایی مؤلفه های تربیت اقتصادی در قرآن کریم 
و میزان انعکاس آن در اسناد باالدستی

91-122

جدول4. مؤلفه های تربيت اقتصادی استخراج شده از سند برنامه درسی ملی و سند تحول

 حوزه 
 تربيت 
اقتصادی

 مؤلفه های 
 اصلی تربيت 

اقتصادی
شواهد موجود در اسناد باال دستی 

منابع توليد
انسانی

1. تربيت نسل دانش پژوه و كارآمد
2. عالقه مند به علم و آگاهی، بهره مند از دستاوردها و يافته های علمی

3. جهادگر
4. امانت دار

5. دانا و توانا
6. تالش گر در جهت تحقق حكومت عدل جهانی

7. ارتقا صالحيت حرفه  ای و تخصصی
8. معلم، اسوه ای امين

9. معلم يادگيرنده و پژوهشگر آموزشی و پرورشی
10. تربيت يكپارچه عقلی، ايمانی، علمی، عملی و اخالقی دانش آموزان

11. علم نسبت به روابط، نقش ها، حقوق و وظايف خود و افراد و اهميت آنها در زندگی اجتماعی
12. به كارگيری فناوری اطالعات و ارتباطات دركار و زندگی

13. بهره گيری آگاهانه از يافته های علمی، هنری، فنی، حرفه ای و بهداشتی و زيستی و تالش مؤثر 
برای توليد و توسعه آن ها

14. حوزه كار و فن آوری شامل كسب مهارت های عملی برای زندگی كارآمد و بهره ور وكسب 
شايستگی های مرتبط با فّناوری و علوم وابسته

15. شايستگی های محوری غير فنی دنيای كار
16. شايستگی های پايه فنی مورد نياز نيروی كار حرف و مشاغل گوناگون

17. شايستگی های مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات
18. شايستگی های مربوط به يادگيری مادام العمر فنی و حرفه  ای

19. تعريف و اجرای مهارت های مربوط به كار در قالب پروژه و بر اساس نيازها، استعدادها، عاليق و 
موقعيت های محلی 

20. كسب مهارت كافی عملی در يكی از فعاليت های فنی و حرفه ای ساده متناسب با نيازها و 
عاليق خود 

21. كسب مهارت اقتصادی )مهارت های اقتصادی، صرفه اقتصادی، داد وستد، توليد، توزيع، مصرف 
و قناعت(

22. پرورش مهارت های كار گروهی و شركت در ارائه خدمات اجتماعی
23. مهارت كار با ديگران

24. برنامه ريزی رشد حرفه ای معلمان و بهبود برنامه درسی و نظام آموزشی
25. تنظيم و ارايه گزارش عملكرد تحصيلی و تربيتی با همكاری دانش آموز، اوليا مدرسه و والدين 

26. بسترسازی برای بسط و توسعه تجارب و ابتكارات معلمان و مربيان و دانش آموزان در طراحی، 
ساخت و ارزشيابی مواد و منابع ياددهی و يادگيری

27. به كارگيری روش های مؤثر در تأمين، نگهداشت و ارتقای نيروی انسانی متخصص 
28. ايجاد فرصت های متنوع و به كارگيری راهكارهای اثربخش برای ارتقای توانمندی های ذی نفعان 

به ويژه معلمان و مديران جهت ارتقای سطح عملكرد مدارس در اجرای برنامه درسی ملی
29. استقرار نظام سنجش صالحيت هاي عمومي، تخصصي و حرفه اي و تعيين مالك هاي ارزيابي 

برای معلمان
30. ايجاد سازوكارهاي الزم براي جذب و نگهداشت استعدادهاي برتر و برخوردار از صالحيت هاي 
ديني، اخالقي، انقالبي و شخصيتي به رشته هاي تربيت معلم با تأكيد بر تقويت انگيزه هاي 

معنوي و مادي 
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مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال هفتم
 ë 1 شمارة
ë 22 شمارة پیاپی
ë 1401 بهار

 حوزه 
 تربيت 
اقتصادی

 مؤلفه های 
 اصلی تربيت 

اقتصادی
شواهد موجود در اسناد باال دستی 

 منابعتوليد
 مالی

1. تربيت نسل متعهد به مسئوليت در برابر طبيعت
2. مشاركت پذير در توليد و اجرا

3. ارتباط خود با طبيعت
4. تدبر در نظام خلقت و شگفتی های آن

5. حفظ و تعالی محيط زيست و سرمايه  های طبيعی
6. قلمرو حوزه مطالعات اجتماعی، عوامل طبيعی )محيط طبيعی، محيط زيست(

7. اختصاص منابع مالی مناسب و حمايت های حقوقی و اداری برای اجرا و نظارت بر حسن اجرای 
برنامه های مصوب

8. احساس مسئوليت در برابر پديده  های خلقت و همكاری در حفاظت از طبيعت و جانوران )اعم از 
خشكی و دريا( و حفظ تعادل در آب و هوا

9. كمک به حفاظت و توسعه زيست بوم شهری، روستايی و محيط طبيعی در جهت بقا
10. فراهم آوردن تسهيالت و امتيازات مناسب براي جذب و نگهداشت نيروهاي كارآمد و تقويت نگاه 

تخصصي زيربنايي دوره های تحصيلي

1. تربيت نسل متعهد به مسئوليت و عدالت خواهمدیریت
2. ابزارها و شيوه های علمی و اثربخش

3. مرجعيت معلم در هدايت تربيتی
4. مدير معلمی مؤمن، خالق، متعهد، منعطف، اهل فكر، آينده نگر، مشاركت پذير، راهبر تربيتی، مدير 

و مدبر و دارای سعة صدر و صالحيت های حرفه ای است
5. مدير مسئول تأمين و توسعه محيط يادگيری برای شكوفايی گرايش های فطری دانش آموزان، 
خلق موقعيت های تربيتی و آموزشی، انطباق يا تدوين، اجرا و ارزشيابی برنامه های درسی و تربيتی 

در سطح مدرسه است.
6. فراهم سازی امكان درك و اصالح مداوم موقعيت برای كليه عوامل )كاركنان و خانواده ها( و 

دستيابی به سازمان يادگيرنده با برقراری روابط صحيح، سازنده و پويا 
7. برخورداری از اختيارات متناسب برای پاسخگويی و مسئوليت پذيری در كليه امور مدرسه 

8. به حداقل رساندن وجه رقابت زايی يا رقابت جويی با تأكيد بر كار گروهی و فعاليت های جمعی 
و روش حل مسئله 

9.  فراهم آوردن استلزامات اداری و ساختار سازمانی مناسب برای پايش مستمر برنامه درسی ملی 
و بهبود آن 

10. امكان مشاركت تمامی افراد ذی نفع و ذی ربط در فرآيند ارزشيابی
11. برقراري نظام اثربخش و كارآمد مديريت و مديريت منابع انساني بر اساس نظام معيار اسالمی

12. طراحي و اجراي نظام ارزشيابي بر اساس استانداردهاي ملي، رويكرد ارزشيابي فرايند محور و 
رويكرد تلفيقي )فرآيند محور و نتيجه محور( 

13. حمايت هاي مادي و معنوي از طرح هاي موفق و نوآوري هاي تربيتي بومي، مستند سازي و انتشار 
يافته هاي پژوهشي در داخل و خارج از كشور و ايجاد بانک اطالعاتي فعال و كارآمد

 كسب و 
 كار مولد 
و اهميت 

كار

1. تربيت نسل خالق و كارآفرين
2. مقتصد و ماهر

3. بهره گيری از مهارت های پايه برای شكل دهی هويت حرفه ای آينده خود به صورت كار آفرين
4. ارزش قائل شدن برای كار و معاش حالل و داشتن روحيه تالش مستمر

5. تربيت فناورانه و زندگی سالم در فضای مجازی و نيز آمادگی ورود به حرفه و شغل در بخش های 
مختلف اقتصادی و زندگی اجتماعی

جدول 4. )ادامه(
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 حوزه 
 تربيت 
اقتصادی

 مؤلفه های 
 اصلی تربيت 

اقتصادی
شواهد موجود در اسناد باال دستی 

 توليد
)ادامه(

 كسب و 
 كار مولد 
و اهميت 

 كار
)ادامه(

6. رام كردن نفس سركش از طريق كار مطابق آموزه های اسالمی
7. امكان كسب روزی حالل و پاسخگويی به نيازهای جامعه 

8. پيشرفت فردی، افزايش بهره وری، مشاركت در زندگی اجتماعی و اقتصادی، كاهش فقر، افزايش 
درآمد و توسعه يافتگی از طريق آموزش فّناوری، كار و مهارت آموزی

9. تعريف حرفه های انتخابی با توجه به زمان آموزش و ديگر عوامل در سطوح يک يا دو مهارتی
10. مؤثربودن آموزش زبان خارجی عالوه بر كاركرد ارتباط ميان فردی و بين فرهنگی، در توسعه 
اقتصادی مانند صنعت گردشگری، تجارت، فن آوری، توسعه علم، و هوشياری اجتماعی سياسی

11. فعاليت و تالش و پرهيز از بطالت و بيكاری

 كسب و 
 كار مضر، 

حرام

ـ

عوامل 
مادی 

بهره وری

1. آشنايی با روش های رمزگشايی پديده ها و رمز گردانی آنها و ابراز آن به زبان زيباشناسی و هنر.

عوامل 
معنوی 
بهره وری

1. تربيت نسل مؤمن و موحد
2. معتقد به معاد
3. دين محوری

4. فطرت گرايی توحيدی
5. سازگار با آموزه های دينی

6. ياددهی فرآيندی برای ابراز گرايش های فطری
7. ارتباط با خود، خدا، خلق و طبيعت

8. شكوفايی فطرت و دستيابی به شئون مختلف حيات طيبه، جامعيت، يک پارچگی و توجه متوازن 
به ساحت های شش گانه تعليم و تربيت

9. تدبر در صفات، افعال و آيات خداوند متعال به عنوان خالق هستی
10. باور به نقش دين مبين اسالم و نظامات آن به عنوان تنها مكتب جامع و كارآمد برای تحقق 

حيات طيبه
11. »تربيت هنری« با تأكيد بر دست يابی به بصيرت فرهنگی

12. درك واقعيت های هستی و كشف فعل خداوند ازطريق علم تجربی
13. از محورهای مهم تربيت علمی، براساس مبانی تربيت اسالمی، تعميق و تعالی نگرش توحيدی 
و دستيابی به درك غايتمند از خلقت و به عبارتی باز كشف وكشف رمز و راز اليه های مادی 

هستی
14. دين )عقل و فطرت، قرآن و سنت( منبع همه ارزش هاست و كسب اعتبار ساير ارزش ها از آن

15. محورهای اساسی ارزش ها در پنج عنصر تفكر، تعقل و حكمت؛ ايمان و باور به مبدأ و معاد؛ علم، 
معرفت و بصيرت؛ كار مفيد، مجاهدت و عمل صالح؛ اخالق كريمه و فضائل نفسانی، خالصه 

می شود.

جدول 4. )ادامه(
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 ë 1 شمارة
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 حوزه 
 تربيت 
اقتصادی

 مؤلفه های 
 اصلی تربيت 

اقتصادی
شواهد موجود در اسناد باال دستی 

 توزیعتوزیع
 عادالنه

1. احساس همدلی، نوع دوستی
2. روحيه حقيقت جويی، عدالت خواهی، حق طلبی، تكليف  مداری، دعوت گری، مذاكره، انصاف، و 

نوع دوستی و پذيرفتن مسئوليت الهی خود در قبال نوع بشر، خصوصاً محرومان و مستضعفان
3. كسب مهارت های اجتماعی)مهارت در فعاليت های گروهی، توسعه روابط انسانی بردباری، وفاق و 

همدلی و مسالمت جويی، نوع دوستی و... رعايت حقوق و انجام تكاليف(
4. مبارزه با استكبار جهانی و صهيونيزم در جهت ايجاد صلح و عدالت در جهان

5. احترام به پيمان های معتبر جهانی
6. حضور فعال در عرصه های جهانی براساس حفظ عزت ملی و عدالت و مساوات در بين ملت ها

7. تالش در جهت حل مشكالت جهانی از قبيل روابط ظالمانه، فقر، بيماری و تبعيض
8. كمک برنامه درسی ملی به ايجاد تعادل و توازن در جامعه و آگاه كردن متربيان در ايفای نقش 

مسئوالنه در جامعه
9. پيشگيری از بازتوليد نا برابری های اجتماعی و گسترش عدالت در جامعه 

1. تربيت توحيدی زمينه ساز رشد و تعالی انسان برای تربيت ويژگی هايی چون حرص، بخل، عجله بخشش
و ... در نفس 

2. رأفت، احسان و خدمات عام المنفعه و ماندگار

ـقرض

ـزكات

ـخمس

مفاسد 
اقتصادی

ـ

 رفع مصرف
 نيازهای
 اوليه

1. برقراری سالمت كامل جسمی و روانی دانش آموزان
2. سالمت و تربيت بدنی به عنوان عاملی اساسی و مؤثر در توسعه فردی، اجتماعی، فرهنگی، 

آموزشی و اقتصادی

 رفع
  نيازهای
 ثانویه

1. تربيت نسل پاكدامن و باحيا
2. آماده ورود به زندگی شايسته

3. تقويت بنيان خانواده، صله رحم، تشكيل و مديريت خانواده
4. حفظ كرامت انسانی
5. كالس محيطی امن

6. محيط پاسخگوی نيازها و عاليق دانش آموزان
7. باور به زيبايی های جهان آفرينش به عنوان مظاهر فعل و جمال خداوند

8. توانايی تربيت موفق فرزندان خود در آينده 

جدول 4. )ادامه(
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 حوزه 
 تربيت 
اقتصادی

 مؤلفه های 
 اصلی تربيت 

اقتصادی
شواهد موجود در اسناد باال دستی 

 مصرف
)ادامه(

 رفع
  نيازهای
  ثانویه
)ادامه(

9. ايمان به هويت الهی انسان، كرامت او و توانمندی های جمعی و فردی انسان
10. احترام نسبت به ديگران و كنترل هيجانات و احساسات به هنگام قرارگرفتن در موقعيت های 

واقعی و چالش برانگيز خانوادگی، اجتماعی، بين المللی
11. دانش آموزان عالوه بر زبان مادری كه به آنان امكان تعامل در سطح روابط ميان فردی )خانوادگی، 
محلی و ملی( را می دهد، توانايی برقراری ارتباط با ساير جوامع و دستاوردهای بشری را در سطح 

منطق های و جهانی دارا باشند.
12. آموزش های مرتبط با آداب و مهارت های زندگی و خانواده به عنوان فرصتی برای به كارگيری 
آموخته  ها در موقعيت های واقعی زندگی و متناسب با تفاوت های فردی و شرايط و مقتضيات 

محلی
13. آموزش كاركرد، وظايف و مهارت های خانوادگی، آمادگی برای تشكيل خانواده و ايفای نقش 

والدينی، مديريت رفتارهای هيجانی و تربيت عاطفی
14. حفظ عزت نفس و كرامت انسانی

15. اسالم به دنبال تربيت افرادی متفكر، مؤمن، عالم، عامل، مؤدب و دارای اخالق كريمه است
16. نظارت فعال بر فرآيند تربيت فرزند خويش توسط والدين ضمن انتخاب محيط تربيتی مناسب 

 شرایط
 مصرف

1. رعايت تناسب در توجه به ساحت ها
2. تقدم بخشيدن منافع ملی بر گروهی و منافع جمعی بر فردی

3. التزام به اصول و ارزش های اخالقی در استفاده از علوم و فن آوری های نوين
4. آشنايی با ميراث فرهنگی زمينه ساز حفظ، احيا و اشـاعه هنرهای ايرانی اسالمی، هويت بخشی 

به فرد و جامعه و مقابله با تهاجم فرهنگی 
5. آموزش آداب و مهارت های زندگی مانند آداب معاشرت، آداب معيشت

6. طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و تربيتی با رعايت استانداردها، حفظ مصالح ملی، افزايش 
مشاركت كليه مجريان در سطوح مختلف با تأكيد بر كاهش تمركز

7. رعايت توازن بين درآمد و هزينه )قناعت( و صبر در امور
8. توجه به حقوق همسر و فرزندان

9. دفاع از مسلمانان تحت ستم و كمک و ياری آنان در حّد توان
10. اهتمام و سعی و كوشش در جهت حّل معضالت و مشكالت مسلمانان

11. مشاركت فعال در همكاری با مسلمانان جهان در امور فرهنگی، سياسی، اقتصادی

ممنوعيت های 
مصرف

1. پرهيز از افراط و تفريط در توجه به ساحت ها
2. پرهيز از اسراف و زياده خواهی

در جدول)4( به مؤلفه های شناسايی شده از سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی 
و ســند تحول بنيادين آموزش و پرورش اشــاره شده اســت كه در جمع بندی كلی دو 
سند، حوزه توليد شامل 6 مؤلفه اصلی منابع انسانی، منابع مالی، مديريت، محيط زيست 

جدول 4. )ادامه(
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 ë 1 شمارة
ë 22 شمارة پیاپی
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 و كارآفرينــی، اهميت كار و رويكرد توحيدی در توليد و 23 مؤلفه فرعی می باشــد كه
در جدول فوق به آنها اشاره شده است. 

در حوزه توزيع نيز 6 مؤلفه اصلی عدالت، توزيع عادالنه، بخشــش، وقف، ادای حقوق 
همسر و فرزند ) واجبات مالی بر عهده مردان(، خدمت به محرومين، از اسناد باالدستی و 

6 مؤلفه فرعی استخراج كه در جدول فوق به آنها اشاره شده است. 
در حوزه مصرف نيز 4 مؤلفه اصلی: نيازهای اوليه، نيازهای ثانويه، شــرايط مصرف، 

ممنوعيت های مصرف و 12 مؤلفه فرعی شناسايی شد.
جدول )5(، )6( و)7( در راستای پاسخگويی به سؤال سوم پژوهش ) بيان ميزان انعكاس 
مؤلفه های شناســايی شــده تربيت اقتصادی از قرآن كريم در اسناد باالدستی می باشد.

 جدول 5. انعکاس مؤلفه های تربيت اقتصادی قرآن كریم در اسناد باالدستی
) سند تحول بنيادین و برنامه درسی ملی( در حوزه توليد

مؤلفه اصلی
 مؤلفه فرعی

  استخراج شده از قرآن
) حوزه توليد(

انعکاس مؤلفه 
در اسناد 
باالدستی

درصد انعکاس

éü%3.36 دانش، تخصص، توانايی، تعهدمنابع انسانی

= 4مؤلفه از 119 مؤلفه

éû اقدام به فعاليت اقتصادی توسط همگان، حتی زنان

éû عدم كار در روزهای تعطيل، ساعت و مرز برای كار

éü - û گزينش، مصاحبه حضوری

éü استخدام

éü پرداخت مزد كارگر به طور كامل

é سرمايه )استفاده از سرمايه برای مولد ساختن، منابع مالی
بازگشت سرمايه(

û%1.68

é مواد اوليه )زمين، آب، )باران، برف(، دريا، باد، 
حيوانات، درختان و نباتات(

ü

éü - û شراكت با ديگران ) عدم تعدی به حق شريک(
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مؤلفه اصلی
 مؤلفه فرعی

  استخراج شده از قرآن
) حوزه توليد(

انعکاس مؤلفه 
در اسناد 
باالدستی

درصد انعکاس

éü%10.92 تقسيم كارمدیریت

é داشتن مشاور و همكاری نيروها با مدير، اطاعت 
نيروها

û

éû محبوبيت و مقبوليت مدير

éû قدرت تصميم گيری و برنامه ريزی وپيش بينی صحيح

éü توانايی و تخصص، علم و دانايی

éû عدم قوم گرايی و ملی گرايی در انتخاب

éü ايجاد رقابت سالم بين نيروها

éü نظارت و ارزشيابی كارفرما

éü محاسبه سود و زيان

éü تقدير و تشويق زيردستان و توجه به آنان

éû بازسازی نيروها و به كارگيری دوباره

éû محبوبيت و مقبوليت

éü قدرت و اختيار بدون قيد و شرط

éû انتخاب وزير و همراه

éû انتخاب همكار آشنا و صالحيت دار

é تمركز مديريت بر يک شخص واحد، بقيه حالت 
همكاری

û

éû همكار هم فكر و همراه 

éû مورد اعتماد بودن

éü داشتن صداقت

جدول 5. )ادامه(
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مؤلفه اصلی
 مؤلفه فرعی

  استخراج شده از قرآن
) حوزه توليد(

انعکاس مؤلفه 
در اسناد 
باالدستی

درصد انعکاس

éü%2.52 قرار دادن ابزار كار در اختيار كاركنانمدیریت

éû ارشاد از مدير، عمل از كاركنان

é انجام پروژه  های بزرگ توسط زيردستان با مديران 
اليق

û

éû امنيت در برابر نيروهای مخرب

éû حل مشكل

éü استفاده از تخصص ها

éû تأمين بودن آينده معنوی

éû مالك نبودن جنسيت

éû بسيج نيروها برای انجام طرح های مهم

éû بهره برداری از نيروهای متمرد با مديريت صحيح

éû اجرای قوانين پس از ابالغ رسمی

éû توجيه كامل كارگزاران

 كسب و
 كار مولد و
كارآفرینی

éü%1.68 كشاورزی، باغداری، دامداری

éû سواركاری

éû استخراج مواد زينتی از دريا

éû عسل

éû گياهان دارويی

éû عصاره گيری و روغن گيری

éû ماهيگيری

é صنعت و معدن )چرم، گليم و نمدبافی؛ آهنگری، 
مسگری، آلياژ سازی )آهن و مس(، جوشكاری؛ 

نساجی؛ تهيه ظروف، ديگ؛ زره بافی؛ معدن
û

é عمران و معماری )سد سازی؛ ساختمان سازی؛ 
راه سازی؛ جاده سازی؛ آجرپزی، برج سازی؛ 

مجسمه سازی، محراب سازی(
û

جدول 5. )ادامه(
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مؤلفه اصلی
 مؤلفه فرعی

  استخراج شده از قرآن
) حوزه توليد(

انعکاس مؤلفه 
در اسناد 
باالدستی

درصد انعکاس

 كسب و
 كار مولد و
كارآفرینی

)ادامه(

éû حمل و نقل)سريع؛ دريايی(

éû سفر تجاری، هجرت برای كسب مال، به دنبال كسب وكار

éü كارآفرينی )معماری، ملوانی(

 اهميت كار
 و تالش

اقتصادی

é ادامه كسب و كار پس از نماز ؛ كشت و كار پر سود؛ 
مزد كارگر؛ تحصيل و جستجوی روزی ؛ اهميت كار؛ 
داشتن حد و مرز در ساعات كاری؛ تعطيلی روز جمعه

û-û-û-û-
û-ü-û

%0.84

 كسب و كار
 مضر و حرام و

بی  فایده

é جادوگری، آموزش سحر؛ فروش شراب، ساقی شراب؛ 
قمار؛ صيد در خشكی در حال احرام؛ بت سازی؛ حرام 
بودن برخی شغل ها در روزهای خاص برای برخی 
اديان؛ سرمايه گذاری برای مبارزه و تهاجم فرهنگی 

عليه حق؛ فروختن آيات الهی به بهای اندك

û%0

 عوامل مادی
بهره وری

éû%0 توجه به كميت و كيفيت؛ توجه به عرضه و تقاضا

 عوامل معنوی
بهره وری

برای  خدا؛ عدم شريک در حكومت  اقتصاد:  منشأ   é
خدا؛ رزاقيت؛ مال زينت زندگی دنيا؛ كسب تقوا و 

افزايش بركات؛
é هدف اقتصاد: تقوا و ايمان؛ وسعت از خدا، افزايش 
بركت در برابر عمل صالح؛ بركت از خدا، رحمت از 
خدا؛ بی نياز مطلق، صاحب نعمت فراوان خداست، 
عمران؛  خداست؛  برای  زمين  و  آسمان ها  خزائن 
آخرت؛  و  دنيا  در  سعادت  و  صالح  تقرب الی اهلل؛ 
آزمايش به وسيله مال، فرزند، تنگی معاش؛ تقسيم 
روزی به دست خدا؛ اعمال ما تأخر )سود دار(، باقيات 

صالحات؛ نيت خدايی؛ افزايش از خداست
اقتصادی؛  اقتدار  و  استقالل  خداست؛  واقعی  غنی   é
و  اقتصادی  مقاومت  اقتصادی؛  فساد ستيزی 
مزد  درخواست  عدم  اقتصادی؛  قدرت  درونی سازی 
رسالت؛ عدم توانايی بر شمارش نعمت های خدا؛ آنچه 
و  ارزش كفار، مال  باقی است؛ مالك  نزد خداست 
فرزند است؛ خدا مال شما را نمی خواهد؛ وابستگی 
به مسائل اقتصادی فرد را از انجام فرمان الهی باز 
ندارد؛ فراوانی مال و فرزند، گاهی ارزش و پاداش الهی 
است؛ ثروت نجات دهنده انسان نيست؛ با هر سختی، 

آسانی است

û%0

 رویکرد توحيدی
در توليد

ü%0.84رويكرد توحيدی

 مجموع فراوانی: 23
مؤلفه از 119 مؤلفه

 مجموع درصد:
%21.84

جدول 5. )ادامه(
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 جدول 6. انعکاس مؤلفه های تربيت اقتصادی قرآن كریم در اسناد باالدستی
) سند تحول بنيادین و برنامه درسی ملی( در حوزه توزیع

مؤلفه اصلی
 مؤلفه فرعی 

 استخراج شده از قرآن
) حوزه توزیع(

انعکاس مؤلفه 
در اسناد 
باالدستی

درصد 
انعکاس

éü%1.78 عدالت در حكم و گفتار؛ پرداخت دستمزدعدالت

éü%3.57 توزيع منابع و ثروت )عدالت اجتماعی(توزیع عادالنه

éü توزيع فرصت  ها

رویکرد توحيدی
 در توزیع

éû%0 رويكرد توحيدی در توزيع؛ ايمان افزايی

  قرض،
  قرض الحسنه،

ِدین

éû%0 قرض

éû دين

éü%1.78 احساناحسان

éû جزا به اجر احسن

é انفاق، وقف؛ انفاق بد؛ سرزنش انفاق نكردن؛ ترس از انفاق
كم شدن مال با انفاق

ü- û-û-û%1.78

éû%0 نذرنذر

éû%0 امانتامانت

éû%0 ارثارث

éû%0 وصيت

é ايتا به خويشان و يتيم و مسكين و حاضرين هنگام 
تقسيم بندی ارث

û%0

واجبات مالی
بر عهده مردان

éû%1.78 مهريه ، طالق

éü نفقه

éû اجرت شيردهی، دايه

éû عدم اخذ مال داده شده به زن هنگام طالق

éû%0 حجحج

  دیه،
  قصاص،
فدیه

éû%0 ديه، قصاص
éû فديه
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مؤلفه اصلی
 مؤلفه فرعی 

 استخراج شده از قرآن
) حوزه توزیع(

انعکاس مؤلفه 
در اسناد 
باالدستی

درصد 
انعکاس

éû%0 قصاصكفارات
éû ظهار

éû قتل خطا

éû قسم

éû صيد در حال احرام

éû%0 فیغنائم جنگی
éû انفال ، غنائم

éû%0 خمسخمس
éû%0 زكات، قصد زكات ) قصد قربت(زكات
éû%0 صدقهصدقه
éû%0 عاريهعاریه
û%0به خاطر نعمت الهی، امر الهی، قربئ الی اهللقربانی

éû%0 احكام معامالت، معامالتمعامالت

éû%0 فرصت به بدهكار برای تسويه حساب
é نوشتن در معامله و شاهد گرفتن، وثيقه، معامله 

در سفر
û

éû غافل نشدن از ياد خدا هنگام تجارت

éû سنجش و اندازه گيری صحيح

éû%0 ربامفاسد اقتصادی
éû كنز كردن ثروت

éû رشوه، سحت

éû احتكار و كم فروشی

éû دزدی

éû محاصره اقتصادی

éü%1.78 فقير، يتيم، مسكين، اسير، در راه ماندهاطعام

éû%0 اطعام مسكين

جدول 6. )ادامه(
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مؤلفه اصلی
 مؤلفه فرعی 

 استخراج شده از قرآن
) حوزه توزیع(

انعکاس مؤلفه 
در اسناد 
باالدستی

درصد 
انعکاس

é يتيم ) اطعام يتيم؛ شرط برگرداندن دارايی يتيم؛ مال ناتوانان مالی
يتيم؛ اكرام يتيم، رفتار با يتيم؛ مزد نگهداری مال 

يتيم؛ ازدواج با يتيم؛ صيانت از مال يتيم(

û%0

آشكار سازی  عدم  مسكين؛  )حق  مسكين  و  فقير   é
فقر؛ عدم درخواست از مردم با اصرار؛ صيانت از مال 

مسكين؛ تشويق به اطعام مسكين(

û%0

é û%0 اطعام اسير

مجموع فراوانی:
7 مؤلفه از 56 مؤلفه

 مجموع درصد:
%12.47

 جدول 7. انعکاس مؤلفه های تربيت اقتصادی قرآن كریم در اسناد باالدستی
) سند تحول بنيادین و برنامه درسی ملی( در حوزه مصرف

 مؤلفه فرعیمؤلفه اصلی
 استخراج شده  از قرآن كریم 

انعکاس مؤلفه در 
اسناد باال دستی

درصد 
انعکاس

éû%1.7 حمل و نقلرفع نيازهای اوليه

éû مسكن

éû پوشاك

éû خوراك )نياز به غذا(

éû تزكيه در پرتو اقتصاد، آبادی مساجد

éü سالمتی

é امنيت ) امنيت؛ مشاركت مردم در بودجه جنگ و رفع نيازهای ثانویه
تأمين جبهه(

ü-û%8.47

üاحترام

éü زيبايی

) ازدواج؛ كـنيزان مـلكی؛ فرزندآوری؛ عدم  ازدواج   é
قتل فرزند از بيم فقر )سقط جنين(؛ افزايش قدرت 

به وسيله فرزند(

ü-û-ü-
û-û

جدول 6. )ادامه(
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 مؤلفه فرعیمؤلفه اصلی
 استخراج شده  از قرآن كریم 

انعکاس مؤلفه در 
اسناد باال دستی

درصد 
انعکاس

é ذبح شرعی حيوانات حالل گوشت برای مصرف و شرایط مصرف
قربانی

û%6.78

éü-û-û حالل و طيب )حالل؛ طيب و ازكی؛ حالت اضطرار(

éû نگهداری صحيح مواد غذايی

éü تعادل در مصرف ) اعتدال، اقتصاد(

éû كسب تقوا و بركات

éü استقالل اقتصادی

éû تحصيل آخرت

éû مصرف بهينه بيت المال )تقوای اقتصادی(

éû رعايت عفاف در مصرف اموال عمومی

éü قناعت در مصرف

éû مصرف در راه اطاعت خدا

éû مصرف پول برای الفت قلوب

éû شكر پس از مصرف

éû ذكر و يادآوری نعمت ها

é جهاد اقتصادی )شكوفايی اقتصاد(؛ عمران و آبادانی 
زمين؛ جهاد مالی در جنگ(

û

éû هديه

éû مسافرت

éû مهمانی، پذيرايی از مهمان

éû ادای حق خويشان و در راه مانده و  ...

éû امانت

جدول 7. )ادامه(
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 مؤلفه فرعیمؤلفه اصلی
 استخراج شده  از قرآن كریم 

انعکاس مؤلفه در 
اسناد باال دستی

درصد 
انعکاس

éû%3.39 خوردنی های حرامممنوعيت های مصرف

éû سرقت و دزدی

éü اسراف و تبذير

éü افراط و تفريط

éû اقتار )سخت گيری در مصرف(

éû اتراف )مستی پس از مصرف (

éû تبرج، برج، تجمل

éû زهد ناصحيح و تصوف گرايی

éû تفاخر

éû تكبر و اعراض 

éû حب مال

éû فراموش کردن نعمت، از جانب خود دانستن نعمت ها

éû مغرور و مسرور شدن به دنيا

éû سركشی انسان هنگامی كه خود را غنی می بيند

éû غفلت از خدا به خاطر مال و فرزند

éû بخل

éû اكل مال به باطل

éû صد عن سبيل اهلل، ضل عن سبيل اهلل

éû سرمايه گذاری برای تهاجم فرهنگی عليه حق

éû چشم دوختن به ديگران

éû اشرافی گری

é ممنوعيت های پس انداز )خروج مال از چرخه پس انداز
اقتصاد؛  تكاثر(

û%0

 مجموع فراوانی: 11
مؤلفه از 52 مؤلفه

 مجموع درصد:
%20.34

جدول 7. )ادامه(
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بــا توجه به نتايج جدول  هــای )6(، )7( و)8( می توان دريافت تنها 21,84% از موارد 
تربيت اقتصادی شناسايی شده در قرآن كريم ذيل حوزه توليد، 12,47% ذيل حوزه توزيع 
و 20,34% ذيل حوزه مصرف در اســناد باالدستی ذكر شده است كه نتايج بسيار پايينی 

می باشد. 

بحث و  نتیجه گیری ......................................................................................................
پژوهش حاضر با هدف شناســايی مؤلفه های تربيت اقتصادی در قرآن كريم و ميزان 
 انعكاس آن در اســناد باال دســتی انجام يافته اســت. نتايج اين پژوهش در قرآن كريم

در حوزه توليد، به استخراج 9 مؤلفه اصلی از جمله: منابع انسانی، منابع مالی، مديريت، 
كســب و كار مولد و كارآفرينی، اهميت كار و تالش اقتصادی، كسب و كار مضر و حرام 
و بی  فايــده، عوامل مادی و معنوی بهــره وری و رويكرد توحيدی در توليد و 119 مؤلفه 
فرعی انجاميد. همچنين 24 مؤلفه اصلی ذيل حوزه توزيع از جمله: عدالت، توزيع عادالنه، 
رويكرد توحيدی در توزيع، قرض و ِدين، احسان، انفاق، كفارات، غنائم جنگی، خمس و 
زكات و مفاصد اقتصادی و غيره و 56 مؤلفه فرعی، و در حوزه مصرف نيز 6 مؤلفه اصلی 
از جمله: نيازهای اوليه، نيازهای ثانويه، شرايط مصرف، ممنوعيت های مصرف، پس انداز و 
52 مؤلفه فرعی شناســايی شد. نتايج پژوهش با يافته های پژوهش صنعتی و موسی زاده 
)1396( همســويی دارد؛ اما ميزان مؤلفه های اســتخراج شده در پژوهش آنان 3 مؤلفه 
اصلی و 19 مؤلفه فرعی بوده است و جامعيت كامل را ندارد. در تبيين اين يافته می توان 
گفــت كه از آنجا كه مباحث توليد، توزيع و مصرف، بخش های عمده ای از علم اقتصاد را 
تشكيل می دهند. ميزان توليدات و ارزش اقتصادی آن يكی از مهم ترين ابزار  اندازه گيری 
موفقيت های اقتصادی كشورها ســت كه ارتباط تنگاتنگی با مصرف و توزيع دارد كه اگر 
به درســتی انجام نشــود منجر به فقر، گرانی و تورم در جامعه می شود؛ بنابراين بررسی 
اين موضوع از نگاه قرآن از اهميت اساســی برخوردار اســت. قرآن كتاب زندگی است و 
به تمامی ابعاد و زوايای زندگی انسان توجه كرده است كه در اين ميان، اشكال مختلف 
توليد، منابع انســانی، منابع مالی، مديريت، كسب و كار مولد و كارآفرينی، اهميت كار و 
تالش اقتصادی، كســب و كار مضر و حرام و بی  فايده، عوامل مادی و معنوی بهره وری و 

رويكرد توحيدی در توليد از اهم اين موارد می باشد. 
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يافته های پژوهش حاضر نشان داد كه مؤلفه های تربيت اقتصادی در اسناد باالدستی 
از جمله ســند برنامه درسی ملی و ســند تحول بنيادين آموزش و پرورش كه در حوزه 
توليد شامل 6 مؤلفه اصلی منابع انسانی، منابع مالی، مديريت، محيط زيست و كارآفرينی، 
اهميت كار و رويكرد توحيدی در توليد و 23 مؤلفه فرعی می باشــد. در حوزه توزيع نيز 
6 مؤلفه اصلی از قبيل عدالت، توزيع عادالنه، بخشش، وقف، ادای حقوق همسر و فرزند 
) واجبات مالی بر عهده مردان(، خدمت به محرومين، و 6 مؤلفه فرعی استخراج شده است. 
در حوزه مصرف نيز 4 مؤلفه اصلی ازقبيل نيازهای اوليه، نيازهای ثانويه، شرايط مصرف، 
ممنوعيت های مصرف و 12 مؤلفه فرعی شناسايی شده است. نتايج پژوهش با يافته های 

پژوهش صنعتی و موسی زاده )1396( همسويی دارد. 
يافته های پژوهش نشان داد كه ميزان انعكاس مؤلفه های تربيت اقتصادی مستخرج 
از قرآن در اسناد باال دستی با توجه به نتايج جدول  های )5(، )6( و) 7( بسيار پايين است؛ 
به طوری كه می توان دريافت كه تنها 21,84% از مؤلفه های تربيت اقتصادی شناســايی 
شــده در قرآن كريم ذيل حوزه توليــد، 12,47% ذيل حوزه توزيع و 20,34% ذيل حوزه 
مصرف در اســناد باالدستی ذكر شــده است كه نتايج بسيار پايينی می باشد. با توجه به 
نتايج مقايســه ای كه بين نتايج به دست آمده از قرآن كريم و اسناد باالدستی انجام يافت 
حاكی از اين امر اســت كه اين ميزان انعكاس بســيار اندك می باشد و انتظار می رود كه 
موارد اســتخراج شــده در پژوهش، در اســناد و به تبع آن برنامه درسی گنجانده شود. 
همچنين مقايســه مؤلفه های اقتصادی سند تحول و ســند برنامه درسی با مؤلفه های 
قرآن كريم، نشانگر اين است كه موارد بيان شده در اسناد تطابق كامل با قرآن كريم دارد 
با اين تفاوت كه بســياری از موارد ذكر شــده در قرآن كريم در اين اسناد باالدستی ذكر 
نگرديده است. نتايج پژوهش با يافته های پژوهش صنعتی و موسی زاده )1396( همسويی 
دارد. در تبيين اين يافته می توان گفت از آنجا كه قرآن كريم معجزه جاودان نبوت پيامبر 
اكرم در همة اعصار و قرون اســت لزوم رجوع به قرآن و تدبر در آيات آن بيش از پيش 
می  بايســت مدنظر قرار گيرد. شرع مقدس اســالم از هيچ يک از زوايای زندگانی انسان 
چشــم نپوشــيده و برای تمامی عرصه های وجودی وی برنامه دارد، بسياری از موارد در 
قرآن كريم ذكر گرديده كه با ژرف انديشــی و تدبر در آيات كالم اهلل قابل استخراج است 
و ديگر موارد تفصيلی نيز از ســيره و ســنت رسول مكرم اسالم و اهل بيت گرامی ايشان 
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كه تفســير عينی آيات قرآن كريم هستند، قابل استخراج می باشــد؛ به گونه ای كه ايده 
اقتصادی اســالم را می توان از دقيق ترين و ظريف ترين ايده های اقتصادی ميان اديان و 
مكاتب گوناگون و بلكه از همه آنها سرآمدتر دانست. امروزه باتوجه به ناكامی  ها و شكست 
 نظام هــای اقتصادی تقليدی از شــرق و غرب، لزوم مراجعه به ديدگاه اقتصادی اســالم

بيش از پيش آشكار شده   است )هاشمی، 1397: 52(. بررسی سند تحول آموزش و پرورش 
نيز نشــان می دهد كه در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ايران )1390(، آموزش 
سواد مالی و اقتصادی به منزله يكی از ساحات تربيت و بخشی از جريان تربيت رسمی و 
 عمومی تحت عنوان تربيت اقتصادی و حرفه  ای مورد توجه قرار گرفته است. در اين سند،

هدف، پرورش تربيت يافتگانی هســت كه با درك مفاهيم اقتصادی در چهارچوب نظام 
معيار اســالمی از طريــق كار و تالش و روحيه انقالبــی و جهادی،كارآفرينی، قناعت و 
انضباط مالی، مصرف بهينه و دوری از اسراف و تبذير و با رعايت وجدان، عدالت و انصاف 
در روابط با ديگران در فعاليت های اقتصادی در مقياس خانوادگی، ملی و جهانی مشاركت 
 نمايند و دارای حداقل يک مهارت مفيد برای تأمين معاش حالل باشــند، به گونه ای كه

در صورت جدايی از نظام رسمی تعليم و تربيت در هر مرحله، توانايی تأمين زندگی خود 
و اداره خانواده را داشته باشد.

بر اســاس يافته های پژوهش، از آنجا كه دين مبين اســالم، دين رسمی كشور و قرآن 
به عنوان كتاب هدايت گر بشــريت و برنامه های آن در تمامی ابعاد زندگی انســان روشنگر 
 راه اســت، پيشنهاد می شــود در زمينه تربيت اقتصادی تمامی مؤلفه های استخراج شده

در تمامی اســناد باالدستی آموزش و پرورش و حتی كتاب های درسی مورد استفاده قرار 
گيرد. پيشــنهاد می شود با عنايت به توجه اسناد باالدستی به تربيت اقتصادی و همچنين 
اهميت موضوع تربيت اقتصادی، كتاب های درسی مستقل در اين زمينه يا به صورت تلفيقی 
با ساير موضوعات در برنامه های درسی مقاطع مختلف تحصيلی مورد توجه جدی قرار گيرد.

تشّکر و قدردانی
ازكليهكسانيكهدراينمطالعهبهويژهدراستخراجوبازبينيمؤلفهها

ازمنابعتخصصيبااينپژوهشهمكاريكردهاند،
تشّكروقدردانيبهعملميآيد.
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