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چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،تحلیل برنامه درسی موجود دوره ابتدایی از منظر تربیت اقتصادی؛
چالشها و موانع بوده و پژوهش از نوع کیفی میباشد ،جامعه آماری شامل متخصصان برنامه درسی،
اقتصاد و معلمان دوره ابتدایی صاحبنظر در زمینه تعلیم و تربیت اقتصادی و برنامههای درسی است
که شیوه انتخاب آنها هدفمند و مالک محور بود .با تعداد بیست نفر تا مرحله اشباع نظری مصاحبه
شد ،شامل  8معلم و  12متخصص برنامه درسی و اقتصاد .دادهها از طریق مصاحبههای نیمه
ساختاریافته در طی سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی تحلیل شد که در قالب جداول سهگانه
در متن مقاله به آنها اشارهشده است ،بر اساس یافتههای حاصل ،مضامین فرعی تربیت اقتصادی
(فرهنگ و نگرش ،بهرهوری ،شایستهساالری و  )...و مفاهیم کلی (افزایش سطح تولید با تالش مردم،
افزایش درآمد ،مدیریت هزینه ،اراده و نگرش افراد جامعه ،رشد اقتصادی و باال رفتن بهرهوری جامعه)
از فراوانی باالیی ازنظر متخصصین برنامهریزی ،اقتصاد و معلمان برخوردارند .بهطورکلی دسته توسعه
اجتماعی از اولویت خاصی از دیدگاه متخصصین برخوردار بودند.
کلیدواژهها :تعلیم و تربیت ،تربیت اقتصادی ،برنامه درسی
 1دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی ،گروه علوم تربیتی ،واحد مرند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرند ،ایران
 2استادیار دانشکده علوم انسانی ،گروه علوم تربیتی ،واحد مرند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرند ،ایران.
 3دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تبریز ،گروه علوم تربیتی ،واحد مرند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرند ،ایران.
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مقدمه
در میان تمام مسائل یک جامعه ،اقتصاد بهعنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی مطرح است ،زیرا
استقالل جامعه و قدرت مقاومت آن در مقابل حوادث طبیعی و اجتماعی ،شکوه و عظمت یک جامعه
در مقابل جوامع دیگر و ثبات سیاسی آن ،بستگی به حل مشکالت و رفع کمبودهای اقتصادی آن
جامعه دارد .طغیانی و زاهدی وفا ( )1391تربیت اقتصادی را اینگونه تعریف مینمایند :تربیت
اقتصادی عبارت است از برنامهها و اقداماتی است که اغلب کشورهای پیشرفته برای فرهنگسازی در
حوزه اقتصاد اجرا میکنند .به عقیده طغیانی و پیغامی ( ،)1391هدف از این برنامهها ،فهم خوب و
کافی از دانش اقتصاد برای آحاد آن جامعه است بهنحویکه در عرصه مسائل اقتصادی شخصی و
مسائل پیچیدهتر از قبیل سیاستهای اقتصادی کشور ،بتوانند ادراک ،قضاوت و رفتارهای مستدل و
عقالیی را در یک دنیای پیچیده و متحول از خود نشان دهند .متوسلی و آهنچیان ( )1394بیان
میدارند که نادیده گرفتن این وجه در تصمیمگیریها و اقدامات انسانی ،به پیامدهایی منجر خواهد
شد که میتواند برای فرد و جامعه خسارتبار و جبرانناپذیر باشد .اگر بخواهیم در جامعه ،اقتصاد سالم
و متعادل داشته باشیم ،نیاز است تا آموزشوپرورش به تربیت نیروی انسانی کافی و متخصص بپردازد.
عمادزاده ( )1391معتقد است ،افراد از طریق آموزش تواناتر میشوند و این توانایی موجب میشود هم
خودشان و هم جامعهشان به درآمد بیشتری دست یابند .ازنظر او آموزش افراد نوعی سرمایهگذاری در
آنهاست .متوسلی ( )1331نتیجهگیری نمود که اقتصاد و آموزشوپرورش دو رکن اساسی هر دولتی
هستند که میخواهند با اتکا به نیروی انسانی ،برنامههای درسی ،منابع و درآمد خود بدون وابستگی به
ملل دیگر تحولی عظیم و پیشرفتی سریع را برای جامعه در تمامی زمینهها به ارمغان آورند .هر چه
آموزشوپرورش بیشتر با اقتصاد کشور هم آهنگ شوند ،رشد اقتصادی جامعه سریعتر شود ،منابع و
امکانات بیشتری بهنظام آموزشی و مدارس تخصیص مییابد و این منابع در جهت تربیت نیروی
انسانی کارآمد به کار گرفته خواهند شد« .اقتصاد آموزشوپرورش شاخهای از علم اقتصاد است که
کاربرد صحیح منابع را در آموزشوپرورش بررسی میکند و به تحقق هدفهای نظام آموزشی به
اقتصادیترین وجه یاری میرساند ».متوسلی و آهن چیان ( )1394اظهار میدارند که برای بیان
تأثیری که اقتصاد بر آموزشوپرورش میگذارد ،توجه به دو نکته ضروری است .یکی تأثیری است که
وضعیت کلی اقتصاد جامعه و درآمد عمومی هر کشور بر آموزشوپرورش دارد و دیگری تأثیری که
روابط صحیح یا غلط اقتصادی حاکم بر جامعه بر آموزشوپرورش میگذارد .در کشور کره جنوبی
اولین گامها در زمینه آموزش مفاهیم اقتصادی توسط وزارت آموزش ،علم و فنآوری در دهه هشتاد و
نود میالدی برداشته شد و نتیجه آن پیشبینی مجموعههایی از برنامههای آموزش مفاهیم اقتصادی
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در مقاطع مختلف تحصیلی دوره آموزش عمومی بود ( .)Kcee, 2118در آلمان معتقدند که با توجه
به اهمیت در حال رشد و افزایش پیچیدگی ساختارها و فرآیندهای اقتصادی الزم است آموزشهای
پایه برای مواجهه با الزامات اقتصادی در زندگی فردی ،حرفهای  -شغلی و اجتماعی و نیز درک
وابستگی های متقابل بین اجتماع ،اقتصاد و سیاست در اولویت قرار گیرد .توجه به تعلیم و تربیت
اقتصادی بهعنوان یک آموزش عمومی پایه ،کودکان ،نوجوانان و جوانان را قادر میسازد تا به فهمی
عمیق نسبت به وضعیت اقتصادی محیط اطراف خود نائل گردند و لذا نهاد تعلیم و تربیت آنها را به
شهروندانی مسئول تبدیل میکند که قادرند با درکی مناسب از روابط متقابل اقتصادی تصمیمگیری
مناسب و مسئوالنهای بهعنوان یک شهروند ،یک مصرفکننده یا صاحب یک کسبوکار داشته باشند
همچنین در کشور ژاپن تعلیم و تربیت اقتصادی بهصورت رسمی و غیررسمی بهویژه از جهت
آموزههای خاص فرهنگی در زمینهی سختکوشی و دقت ،نظم و انضباط ،استفاده از هوش و استعداد
برای نوآوری در کارها و فعالیتها و ...ریشههای عمیقی دارد ( .)MKjs, 2114بااینحال تعلیم و
تربیت اقتصادی در مفهوم نوین آن در مقاطع مختلف سنی و تحصیلی ژاپن بهصورت جدی پیگیری
میشود .به عقیده سیف ( )1383در فرایند تربیت اقتصادی ،دانش آموزان بهصورت فعال مباحث
اقتصادی را در ارتباط با موقعیتهای عینی و عملی زندگی میآموزند و با درگیر شدن در مباحث
اقتصادی که مرتبط بازندگی حال حاضر آنها است به بازسازی تجربه و یادگیری رفتارهای اقتصادی
و اقدام و عمل در این رابطه میپردازند .در این نظریه ،بر الگوهای آموزشی مبتنی بر بحث گروهی که
در آنها یادگیرندگان به تبادلنظر میپردازند ،تأکید میشود در ضمن بحث و گفتگوی کالسی که
میان دانش آموزان جریان مییابد موضوعهای درسی بهطور عمقی کندوکاو میشود و دانش آموزان
ادراکات و تفاهمهای خود را باهم در میان میگذارند در برنامه درسی تربیت اقتصادی ،دانش آموزان با
مسئله مرتبط به مؤلفههای اقتصادی مواجه میشوند .با استفاده از روش بحث گروهی ،ضمن بحث و
گفتگوی کالسی که میان دانش آموزان جریان مییابد ،مؤلفههای اقتصادی بهطور عمقی کندوکاو
میشود .دانش آموزان ادراکات و تفاهمهای خود را باهم در میان میگذارند و مسئلههای اقتصادی که
در موقعیتهای مختلف با آن مواجه میشوند توانایی حل آنها را در ارتباط مؤلفههای اقتصادی پیدا
میکنند .موسی زاده و صنعتی ( )1391در مقاله خود بهضرورت اجرای برنامههای تربیت اقتصادی در
کنار آموزش مهارتهای اولیه بر اساس مؤلفههای تربیت اقتصادی آموزههای اسالمی اشاره نموده
است .پاک مهر و تیموری ( )1391در مقاله خود به اقتصاد سالم و مبتنی بر مبانی دینی یکی از رموز
بقای جامعه اسالمی میباشد اشاره نموده است .پارشان در مقاله خود به نقش توسعهدهندگان برنامه
درسی برای تبدیل برنامههای آموزشی به اقتصاد اشارهکردهاند .یک دورهی سرمایهگذاری جذاب،
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تحول آمیز و یکپارچه در سطح ابتدایی ،اغلب تنها مواردی است که اکثر فارغالتحصیالن کسبوکار به
تفکر و عملکرد اقتصادی میپردازند .کارلین در بررسی اجمالی خود که در دانشگاه آکسفورد 1انجام
پذیرفته درباره توسعه برنامه درسی اقتصادی تأکید داشته است .حنیف بر این باور است که برای رشد
اقتصادی بلندمدت هر کشوری ،هدف اصلی سیاستگذاران اقتصاد سرمایه انسانی است .به عقیده یاوز
سرمایهگذاری در آموزشوپرورش بهمنظور بهبود سرمایه انسانی است .دانش آموزان نظام آموزشی
کشور که وارد زندگی خانوادگی و عهدهدار مسؤولیتهای اجتماعی مختلف میشوند ،به نحو
سیستماتیک واجد اطالعات موردنیاز از مفاهیم و اصول اولیه اقتصادی نیستند .بهطوریکه نه در
زندگی فردی خود و نه در مواجهه با موقعیتها و شرایطی که صبغه اقتصادی دارند ،آنگونه که باید و
شاید حضور ندارند ،در تفسیر و تعبیر جریانات ،تحوالت و وقایع اقتصادی کشور ،توانایی کافی از خود
بروز نمیدهند؛ و آموختههای قبلی آنها چه رسمی ،از طریق برنامههای درسی آشکار آموزشوپرورش
و چه غیررسمی از طریق برنامههای خانواده ،نهادهای فرهنگی -آموزشی و رسانههای مختلف،
بهطورمعمول ارتباطی به مسائل و مفاهیم اقتصادی و تدبیر زندگی بر اساس عقالنیت علمی ندارند.
با توجه به مطالب فوق پژوهشگر برای بررسی وضع موجود برنامه درسی دوره ابتدایی دوره
ابتدایی از منظر تربیت اقتصادی با استفاده ازنظر متخصصان امر (برنامه درسی ،اقتصاد و معلمان
باتجربه دوره ابتدایی) به تحلیل برنامههای درسی در این زمینه پرداخته و درنهایت با طرح سؤاالت
پژوهشی به بررسی وضع موجود ،موانع و راهکارها اقدام کرده است.
سؤاالت پژوهش
سؤال اول :به نظر شما ،موانع و چالشهای عمده در برنامه درسی دوره ابتدایی از منظر تربیت
اقتصادی کدماند؟ سؤال دوم :به نظر شما راهکارهای پیشنهادی جهت رفع موانع و رسیدن به
پیامدهای مثبت در برنامه درسی دوره ابتدایی از منظر تربیت اقتصادی چه میتواند باشد؟
روش تحقیق
پژوهش حاضر بر اساس نظریه داده بنیاد ،بهعنوان یکی از روشهای مطرح در پژوهشهاای کیفای
انجام شد .این روش که پایهگذاران آن گلیسر و اشتراوس هستند ،بر نوعی استقراء اساتوار اسات کاه
بهوسیله دادههای منتج از پژوهش ،نظریه تولید میکند .در این روش جماعآوری و تحلیال دادههاا و
نظریه احتمالی نهایی ،با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند و محقق بهجای پیشفرض گرفتن یک نظریه با
1
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ورود به حوزه موردمطالعه به دادهها اجازه میدهد تا نظریه را پدیدآورند (اشتراوس و کاوربین.)1998 ،
در نظریه داده بنیاد ،پژوهشگر باید مواردی را انتخاب کند که باه او در سااخت نظریاه کماک کنناد.
مالک انتخاب مشارکتکنندگان در این روش ،متأثر از طرح و هدف پژوهش است .ازآنجاییکه هدف
پژوهش کاوش و کشف عناصر اصلی برنامه درسی تعلیم و تربیت اقتصادی است ،پژوهشگر به دنباال
افرادی بود که تجربه مشترکی با موضوع پژوهش داشته باشند ،بهنحویکه بتوانند مشارکت اثاربخش
و اعتمادپذیری را برای پژوهش ایجاد کنند .از این نظر شیوه انتخاب آنها هدفمناد باود تاا بتاوان از
طریق افراد انتخابشده درک عمیقی از موضاوع موردمطالعاه بارای سااخت نظریاه باه دسات آورد؛
بنابراین ،برای انتخاب مشارکتکنندگان دو مالک ،به شرح ذیل اتخاذ شد که داشتن یکی از ایان دو
شرط الزامی بود:
تخصص علمی :افرادی که دانش کافی در زمینه مباحث برنامه درسی تعلیم و تربیت
اقتصادی دارند؛ یعنی در ارتباط با موضوع تعلیم و تربیت اقتصادی به تألیف کتاب ،مقاله با طرح
پژوهشی اقدام کرده؛ یا اینکه در این زمینه دارای تحصیالت آکادمیک باشند.
تجربه عملی :افرادی که با موضوع تعلیم و تربیت اقتصادی آشنایی دارند و همچنین حداقل
 11سال سابقه تدریس در مدارس ابتدایی نیز دارند.
همچنین برای جمعآوری دادهها از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد .پرسشنامه تخصصای بارای
اخذ نظرات کارشناسان تدوین گردید سپس پژوهشگر با مراجعه حضوری با افراد مصاحبهشونده دیادار
و بعد از معرفی خود و شرح اجمالی از موضوع و روش پژوهش و دلیل انتخااب آنهاا ،پاس از جلاب
رضایت برای مشارکت در این پژوهش ،زمان مصاحبه باا آنهاا پیشانهاد دادناد .راهنماا و چاارچوب
موضوع پژوهش ،قبل از اجرای مصاحبه ،به آنها ارسال شد تا فرصت تأمل بار موضاوع و چگاونگی
انجام مصاحبه را داشته باشند .دادههای این پژوهش از طریق مصاحبه با  21نفر از متخصصان برنامه
درسی ،اقتصاد و معلمان دوره ابتدایی انجام شد .همچنین حداقل زمان مصاحبه  31دقیقاه و حاداکثر
زمان نیز  11دقیقه بود .درمجموع برای جمعآوری دادهها با  21نفر مصاحبه انجامشده که این دادههاا
از طریق مصاحبه با  8نفر از معلمان مدارس ابتدایی که هر  8نفر آنها بین  11الای  21ساال ساابقه
تدریس بودند ،همچنین  1نفر آنها دارای مدرک کارشناسی ارشد 2 ،نفر دانشجوی دکتری که  1نفار
از پایه اول 1 ،نفر از پایه دوم 1 ،نفر از پایه سوم 1 ،نفر از پایه چهارم 2 ،نفر از پایه پانجم و  2نفار از
پایه ششم بودند؛ و نیز مصاحبه با  12نفر از متخصصان برنامه درسی و اقتصاد که از اسااتید دانشاگاه
بودند ،شامل  2نفر دانشیار 11 ،نفر استادیار ،طی چهار مااه گاردآوری شاد .فرایناد تحلیال دادههاای
حاصل از متن مصاحبهها نیز با توجه به اهمیت آن در رویکرد نظریه داده بنیاد ،همزمان با جماعآوری
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دادهها و بهصورت دستی ،طی سه مرحله کدگذاری انجام شد .این سه مرحله مطابق نظریه داده بنیااد
به شکل :الف) کدگذاری باز؛ ب) کدگذاری محوری و ج) کدگذاری انتخابی بود (اشتراوس و کاوربین،
.)1998
الف) کدگذاری باز :در پژوهش حاضر ،مصاحبههای ضبطشده پس از پیادهساازی باا اساتفاده از روش
تحلیل محتوا بهصورت سطر به سطر بررسی ،مفهومپردازی و مقولهبندی و سپس بر اساس مشابهت،
ارتباط مفهومی و خصوصیات مشترک باین کادهای بااز ،مفااهیم و مقاوالت (طبقاهای از مفااهیم)
مشخص شدند.
ب) کدگذاری محوری :در این مرحله نیز در پی یافتن رابطه موجود میان طبقهها ،مقوله تعیین محتاوا
بر اساس ویژگی های ارتباط با سایر مقوالت ،محور بودن در پژوهش ،تکرار در دادهها و انتزاعی بودن
بهعنوان مقوله محوری پژوهش حاضر ،انتخاب و مطالعه شد.
پ) کدگذاری انتخابی (مرحله نظریهپردازی) :در ایان مرحلاه نیاز باا توجاه باه مفهومهاا و کادهای
شناساییشده ،گزینش نهایی انجام شد و پژوهشگر در پی یکپارچهسازی و خالص کردن تحلیلهاای
خود بهمنظور پدیداری مقوله اصلی برآمد .در این مرحله ساعی بار آن اسات کاه مقولاهها بهگوناهای
انتخاب شود که مقوله اصلی استخراجشده ،عمده مفاهیم پدید آمده در مراحل قبل را پوشش دهد.

یافتهها
در پاسخ به سؤالهای پژوهش ،دادههای کیفی گردآوریشده از فرایند اجرای مصاحبههای نیمه
ساختارمند با افراد نمونه پژوهش بهصورت کدگذاری باز ،تجزیهوتحلیل شد .اجرای فرایند کدگذاری باز
رویدادههای کیفی گردآوریشده ،ابتدا به استخراج تعداد زیادی مضمون فرعی منجر شد که با
بررسیهای مجدد و بازنگریهای انجامشده و بر اساس مشابهتها و اشتراکات مفهومی ،این مضامین
به تعداد  31مضمون فرعی تقلیل یافته و دستهبندی شدند .در ادامه ،این مضامین استخراجشده به 4
مضمون اصلی تبدیل شدند (جدول  .)1یافتههای بهدستآمده از فرایند اجرای مصاحبهها ،کدگذاری
سه مرحلهای حاصل از (جدول  )1در قالب مفاهیم کلی ناشی از تحلیل موانع و چالشها ،راهکارها و
پیامدهای ناشی از ایجاد برنامه درسی تربیت اقتصادی دوره ابتدایی از دیدگاه متخصصین در (جدول
 )2آمده است.
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جدول  :1توزیع فراوانی مفاهیم کلی و فرعی برنامه درسی تربیت اقتصادی از دیدگاه متخصصان
مفاهیم کلی

مهارت بخشی

شاخصهای اقتصادی

توسعه اجتماعی

مضامین فرعی تربیت اقتصادی
بهرهوری
خالقیت
قانونمندی
مسئولیتپذیری
اعتمادبهنفس
بهداشت فردی
کار و کارآفرینی
تجارت و تجارت جهانی
کمیابی
بازار و بورس
هزینه
درآمد
صادرات و واردات
تولید
مصرف
سرمایه و سرمایهگذاری
ثروت و پسانداز
بودجه و پول
اشتغال
منابع

فراوانی
11
23
1
11
1
1
34
8
12
4
11
31
9
31
28
12
3
9
19
11

درصد فراوانی
9733
4739
1781
1739
1793
1793
1713
173
1791
1711
2744
4788
1741
173
4711
1791
1714
1741
3719
1712

رتبه
2
9
23
11
22
22
1
21
11
24
14
3
19
4
8
11
21
19
11
18

شایستهساالری

44

3711

3

آیندهنگری
عدالت
محیطزیست
نیازهای جامعه
فناوری
مشارکت
حفظ آب
انرژی

13
11
11
31
11
11
3
11

2731
1712
1739
1714
1739
271
1748
1739

12
13
11
1
11
13
21
11

فرهنگ و نگرش
هویت
امید به زندگی

81
2
3

13719
1732
1748

1
21
21
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مفاهیم کلی

ساده زیستی

مضامین فرعی تربیت اقتصادی
انفاق
اسراف

فراوانی
2
2

درصد فراوانی
1732
1732

رتبه
21
21

قناعت و صرفهجویی

21

3721

11

فقر

3

1748

21

جدول  :2زمینه کلی ،مؤلفههای اصلی ،مؤلفههای فرعی ،فراوانی ،درصد و رتبه موانع و چالشها،
راهکارها و پیامدهای ناشی از ایجاد برنامه درسی تربیت اقتصادی دوره ابتدایی از دیدگاه متخصصین
ردیف

مضمونهای اصلی

1

مهارت بخشی

2

شاخصهای اقتصادی

3

توسعه اجتماعی

مضمون فرعی

فراوانی

درصد

رتبه

 .1بستر کارآفرینی بیشتر و توسعه همهجانبه اتفاق میافتد

34

1713

9

49

3798

1

 .2ایجاد تفکر سیستمی در دانش آموزان ،تربیت
دانشآموزانی خالق و آشنا با تفکر اقتصادی و شهروندانی
مسئولیتپذیر
 .3رونق اقتصادی در بخش صنعت و کشاورزی ،کاهش
تورم و باعث رشد اقتصادی و باال رفتن بهرهوری جامعه
میشود
 .4ایجاد شغلهای نو و اشتغال برای قشر عظیمی از
جامعه ،آشنایی با بازار ،تجارت و تجارت جهانی ،صادرات و
واردات و کاهش آمار بیکاری.
 .1استفاده صحیح و پایدار از منابع ملی و طبیعی ،مصرف
و کمیابی در جامعه.
 .1افزایش سطح تولید با تالش مردم و ایجاد محیط کار
مناسب ،افزایش درآمد ،مدیریت هزینه ،کسب سرمایه،
گسترش سرمایهگذاری ،ثروت ،بودجه و نقدینگی مردم.
 .3افزایش سطح کیفیت زندگی ،باالرفت سطح امید به
زندگی ،احساس هویت افراد جامعه بادید مثبت
 .8شناسایی مسائل اقتصادی جامعه رفع نارساییها و
ایجاد جامعه عادل میتواند تحقق پیدا کند.
 .9تأمین مالی آموزشوپرورش= مشارکت باال و آینده
سازی جامعه
 .11مشارکتکنندگانی مؤثر در اقتصاد داخلی و بینالمللی
 .11آشنا با محیطزیست ،حفظ آب و استفاده درست از
انرژی
 .12تغییر فرهنگ ،اراده و نگرش در افراد جامعه

11

11734

3

41

1711

8

11

8714

4

118

13718

1

1

1781

11

41

1713

3

13

2731

12

11

271

13

21

4713

11

81

13719

2
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ردیف

مضمونهای اصلی

4

ساده زیستی

مضمون فرعی
 .13تربیت نیروی انسانی شایسته ،متخصص ،مولد،
کارآفرین و آموزشدیده باقدرت تصمیمگیری باال
 .14دانشمحوری اتفاق میافتد متناسب با فناوری روزآمد
(اقتصاد دانشبنیان).
 .11ترویج ساده زیستی ،اصالح الگوی مصرف و
صرفهجویی ،قناعت ،انفاق و فقر

فراوانی

درصد

رتبه

44

3711

1

11

1739

14

23

4739

11

طبق جداول ( 1و  )2پس از مصاحبه با متخصصین ،فرایند تحلیل دادههای کیفی شامل کدگذاری
و طبقهبندی دادهها انجام شد ،در قالب مضامین (بهرهوری ،خالقیت ،قانونمندی ،مسئولیتپذیری،
اعتمادبهنفس ،بهداشت فردی ،کار و کارآفرینی ،تجارت و تجارت جهانی ،کمیابی ،بازار بورس ،هزینه،
درآمد ،صادرات و واردات ،تولید ،مصرف ،سرمایه و سرمایهگذاری ،ثروت و پسانداز ،بودجه و پول،
اشتغال ،منابع ،شایستهساالری ،برنامهریزی و آیندهنگری ،عدالت ،محیطزیست ،نیازهای جامعه،
نوآوری و فناوری اطالعات ،مشارکت ،حفظ آب ،انرژی ،فرهنگ و نگرش ،هویت ،امید به زندگی،
انفاق ،اسراف ،صرفهجویی و قناعت و فقر) با تعداد فراوانی هر طبقه ،طبقهبندی شد و در چهار دسته
مفهوم کلی مهارت بخشی ،آموزههای اقتصادی ،توسعه اجتماعی و ساده زیستی دستهبندی گردید.
مطابق تحلیل فوق مضامین فرعی (فرهنگ و نگرش ،بهرهوری ،شایستهساالری ،تولید ،کار و
کارآفرینی ،نیازهای جامعه ،درآمد ،مصرف ،خالقیت ،صرفهجویی و  )...از فراوانی باالیی ازنظر
متخصصین برنامهریزی ،اقتصاد و معلمان برخوردارند؛ و مفاهیم کلی (افزایش سطح تولید با تالش
مردم ،ایجاد محیط کار مناسب ،افزایش درآمد ،مدیریت هزینه ،کسب سرمایه ،گسترش سرمایهگذاری،
ثروت ،بودجه ،نقدینگی ،تغییر فرهنگ ،اراده و نگرش افراد جامعه ،رونق اقتصادی در بخش صنعت و
کشاورزی ،کاهش تورم ،رشد اقتصادی و باال رفتن بهرهوری جامعه) از فراوانی باالیی ازنظر
متخصصین برنامهریزی ،اقتصاد و معلمان برخوردارند .بهطورکلی دسته توسعه اجتماعی از تعداد
فراوانی باالیی در البهالی مصاحبههای متخصصین برخوردار بودند.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به تحلیل برنامههای درسی دوره ابتدایی از منظر تربیت اقتصادی و همچنین چالشها
و موانع مربوطه پرداخته و با بهرهگیری از پرسشنامه داده بنیاد نسبت به جمعآوری دادهها و
تجزیهوتحلیل آنها اقدام شده است .تحلیل یافتهها نشان میدهد که بخش عمدهای از چالشها و
موانع موجود در حوزه تربیت اقتصادی نشایت گرفته از آموزش معیوب دانش آموزان در حوزه اقتصادی
است .متخصصان مربوطه مواردی مانند؛ رونق اقتصادی با گسترش سرمایهگذاری در بخش صنعت و
کشاورزی ،افزایش سطح تولید در جامعه با ایجاد محیط کار مناسب و متناسب آن افزایش درآمد و باال
رفتن بهرهوری جامعه ،کسب سرمایه ،ثروت و مدیریت هزینه ،تغییر در فرهنگ ،اراده و نگرش افراد
جامعه ،رشد اقتصادی و باال رفتن بهرهوری جامعه را الزم و ضروری میدانند؛ و همچنین به بازنگری
کتب درسی و جهت نهادینه کردن مباحث اقتصادی مهم تأکید میکنند .از طرفی دانش آموزان
امروزی که در آینده وارد زندگی اجتماعی شده و عهدهدار مسئولیتهای اجتماعی مختلف میشوند
اطالعات اساسی و منظم درباره مفاهیم و اصول اولیه اقتصادی نداشته و در تجزیهوتحلیل مسائل و
تحوالت اقتصادی توانایی الزم را از خود بروز نمیدهند .آموختههای رسمی و غیررسمی دانش آموزان
مسائل و مفاهیم اقتصادی را پوشش نمیدهد ،لذا جهت تجهیز دانش آموزان در حفظ استقالل جامعه
و قدرت مقاومت آن در برابر حوادث مختلف فهم درست و کافی دانش آموزان از دانش اقتصاد در
قالب برنامههای درسی نیاز مبرم وجود دارد .نادیده گرفتن این امر در برنامهریزیهای مختلف از سوی
مسئوالن ،پیامدهای جبرانناپذیری را برای فرد و جامعه خواهد داشت .درنهایت با باال بردن دانش و
مهارت اقتصادی و آشنا کردن فراگیران با شاخصهای اقتصادی میتوان نسبت به ترویج فرهنگ
ساده زیستی ،قناعت و توسعه اجتماعی با الهام گرفتن از اعتقادات دینی اقدام کرد .داشتن جامعهای
پویا ،توسعهیافته همراه با دانش اقتصادی مطلوب با گنجاندن مفاهیم اقتصادی در محتوای برنامههای
درسی دوره ابتدایی جهت انتقال آن به دانش آموزان امکانپذیر میباشد.
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پیشنهادات
 .1با تربیت دانش آموزان از منظر اقتصادی به ایجاد شغلهای نو ،افزایش سطح تولید ،رونق بازار،
مشارکت افراد در تجارت ،کاهش آمار بیکاری ،افزایش درآمد و سرمایه مردم ،باال رفتن بهرهوری و
رشد اقتصادی جامعه اهمیت داده شود.
 .2با تربیت دانش آموزان از منظر اقتصادی به استفاده صحیح و پایدار آنها از منابع ملی ،آشنایی
آنها با محیطزیست ،حفظ منابع آب و حفظ انرژی اهمیت داده شود.
 . 3با تربیت دانش آموزان از منظر اقتصادی به رواج عدالت ،مشارکت و آیندهنگری در جامعه
اهمیت داده شود.
 .4با تربیت دانش آموزان از منظر اقتصادی به تربیت نیروی انسانی شایسته و مسئولیتپذیر،
متخصص ،کارآفرین ،مولد باقدرت تصمیمگیری باال و تغییر در فرهنگ و نگرش افراد جامعه پرداخته
شود.
 .1با تربیت دانش آموزان از منظر اقتصادی به اصالح الگوی مصرف ،کمیابی در منابع جامعه،
ترویج ساده زیستی ،قناعت و باال رفتن امید در زندگی مردم پرداخته شود.

منابع
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