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 چکیده
هدف اصلی این پژوهش، تحلیل برنامه درسی موجود دوره ابتدایی از منظر تربیت اقتصادی؛ 

باشد، جامعه آماری شامل متخصصان برنامه درسی، نوع کیفی میها و موانع بوده و پژوهش از چالش

های درسی است نظر در زمینه تعلیم و تربیت اقتصادی و برنامهاقتصاد و معلمان دوره ابتدایی صاحب

ها هدفمند و مالک محور بود. با تعداد بیست نفر تا مرحله اشباع نظری مصاحبه که شیوه انتخاب آن

های نیمه ها از طریق مصاحبهمتخصص برنامه درسی و اقتصاد. داده 12معلم و  8شد، شامل 

گانه ساختاریافته در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد که در قالب جداول سه

مضامین فرعی تربیت اقتصادی های حاصل، شده است، بر اساس یافتهها اشارهدر متن مقاله به آن

ساالری و ...( و مفاهیم کلی )افزایش سطح تولید با تالش مردم، وری، شایستهره)فرهنگ و نگرش، به

 وری جامعه(رشد اقتصادی و باال رفتن بهرهافزایش درآمد، مدیریت هزینه، اراده و نگرش افراد جامعه، 

طورکلی دسته توسعه معلمان برخوردارند. بهریزی، اقتصاد و از فراوانی باالیی ازنظر متخصصین برنامه

 اجتماعی از اولویت خاصی از دیدگاه متخصصین برخوردار بودند.

  تعلیم و تربیت، تربیت اقتصادی، برنامه درسیها: کلیدواژه
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 مقدمه

ترین مسائل زندگی مطرح است، زیرا عنوان یکی از مهمدر میان تمام مسائل یک جامعه، اقتصاد به 
جامعه و قدرت مقاومت آن در مقابل حوادث طبیعی و اجتماعی، شکوه و عظمت یک جامعه استقالل 

در مقابل جوامع دیگر و ثبات سیاسی آن، بستگی به حل مشکالت و رفع کمبودهای اقتصادی آن 

نمایند: تربیت گونه تعریف می( تربیت اقتصادی را این1391طغیانی و زاهدی وفا ) .جامعه دارد
سازی در ها و اقداماتی است که اغلب کشورهای پیشرفته برای فرهنگرت است از برنامهعبااقتصادی 

ها، فهم خوب و (، هدف از این برنامه1391به عقیده طغیانی و پیغامی ) کنند.حوزه اقتصاد اجرا می
که در عرصه مسائل اقتصادی شخصی و نحویکافی از دانش اقتصاد برای آحاد آن جامعه است به

های اقتصادی کشور، بتوانند ادراک، قضاوت و رفتارهای مستدل و تر از قبیل سیاستل پیچیدهمسائ
( بیان 1394عقالیی را در یک دنیای پیچیده و متحول از خود نشان دهند. متوسلی و آهنچیان )

اهد ها و اقدامات انسانی، به پیامدهایی منجر خوگیرینادیده گرفتن این وجه در تصمیمدارند که می
اگر بخواهیم در جامعه، اقتصاد سالم ناپذیر باشد. بار و جبرانتواند برای فرد و جامعه خسارتشد که می

وپرورش به تربیت نیروی انسانی کافی و متخصص بپردازد. و متعادل داشته باشیم، نیاز است تا آموزش
شود هم این توانایی موجب می شوند و( معتقد است، افراد از طریق آموزش تواناتر می1391عمادزاده )

گذاری در شان به درآمد بیشتری دست یابند. ازنظر او آموزش افراد نوعی سرمایهخودشان و هم جامعه
وپرورش دو رکن اساسی هر دولتی اقتصاد و آموزشگیری نمود که ( نتیجه1331هاست. متوسلی )آن

های درسی، منابع و درآمد خود بدون وابستگی به خواهند با اتکا به نیروی انسانی، برنامههستند که می
ها به ارمغان آورند. هر چه ملل دیگر تحولی عظیم و پیشرفتی سریع را برای جامعه در تمامی زمینه

تر شود، منابع و وپرورش بیشتر با اقتصاد کشور هم آهنگ شوند، رشد اقتصادی جامعه سریعآموزش
یابد و این منابع در جهت تربیت نیروی رس تخصیص مینظام آموزشی و مداامکانات بیشتری به

ای از علم اقتصاد است که وپرورش شاخهاقتصاد آموزش»انسانی کارآمد به کار گرفته خواهند شد. 
های نظام آموزشی به کند و به تحقق هدفوپرورش بررسی میکاربرد صحیح منابع را در آموزش

دارند که برای بیان ( اظهار می1394لی و آهن چیان )متوس« رساند.ترین وجه یاری میاقتصادی
گذارد، توجه به دو نکته ضروری است. یکی تأثیری است که وپرورش میتأثیری که اقتصاد بر آموزش

وپرورش دارد و دیگری تأثیری که وضعیت کلی اقتصاد جامعه و درآمد عمومی هر کشور بر آموزش
گذارد. در کشور کره جنوبی وپرورش میامعه بر آموزشروابط صحیح یا غلط اقتصادی حاکم بر ج

آوری در دهه هشتاد و ها در زمینه آموزش مفاهیم اقتصادی توسط وزارت آموزش، علم و فناولین گام
های آموزش مفاهیم اقتصادی هایی از برنامهبینی مجموعهنود میالدی برداشته شد و نتیجه آن پیش
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در آلمان معتقدند که با توجه  .(Kcee, 2118)موزش عمومی بود در مقاطع مختلف تحصیلی دوره آ
های به اهمیت در حال رشد و افزایش پیچیدگی ساختارها و فرآیندهای اقتصادی الزم است آموزش

شغلی و اجتماعی و نیز درک  -ای پایه برای مواجهه با الزامات اقتصادی در زندگی فردی، حرفه
های متقابل بین اجتماع، اقتصاد و سیاست در اولویت قرار گیرد. توجه به تعلیم و تربیت وابستگی

سازد تا به فهمی عنوان یک آموزش عمومی پایه، کودکان، نوجوانان و جوانان را قادر میاقتصادی به
ها را به ت آنعمیق نسبت به وضعیت اقتصادی محیط اطراف خود نائل گردند و لذا نهاد تعلیم و تربی

گیری کند که قادرند با درکی مناسب از روابط متقابل اقتصادی تصمیمشهروندانی مسئول تبدیل می
وکار داشته باشند کننده یا صاحب یک کسبعنوان یک شهروند، یک مصرفای بهمناسب و مسئوالنه

ویژه از جهت صورت رسمی و غیررسمی بههمچنین در کشور ژاپن تعلیم و تربیت اقتصادی به
کوشی و دقت، نظم و انضباط، استفاده از هوش و استعداد ی سختهای خاص فرهنگی در زمینهآموزه

حال تعلیم و بااین(. MKjs, 2114) های عمیقی داردها و... ریشهبرای نوآوری در کارها و فعالیت
صورت جدی پیگیری تربیت اقتصادی در مفهوم نوین آن در مقاطع مختلف سنی و تحصیلی ژاپن به

صورت فعال مباحث ( در فرایند تربیت اقتصادی، دانش آموزان به1383به عقیده سیف )شود. می
آموزند و با درگیر شدن در مباحث های عینی و عملی زندگی میاقتصادی را در ارتباط با موقعیت

ی رفتارهای اقتصادی ها است به بازسازی تجربه و یادگیراقتصادی که مرتبط بازندگی حال حاضر آن
پردازند. در این نظریه، بر الگوهای آموزشی مبتنی بر بحث گروهی که و اقدام و عمل در این رابطه می

شود در ضمن بحث و گفتگوی کالسی که پردازند، تأکید مینظر میها یادگیرندگان به تبادلدر آن
آموزان شود و دانش ی کندوکاو میطور عمقهای درسی بهیابد موضوعمیان دانش آموزان جریان می

گذارند در برنامه درسی تربیت اقتصادی، دانش آموزان با های خود را باهم در میان میادراکات و تفاهم
شوند. با استفاده از روش بحث گروهی، ضمن بحث و های اقتصادی مواجه میمسئله مرتبط به مؤلفه

طور عمقی کندوکاو های اقتصادی بهیابد، مؤلفهگفتگوی کالسی که میان دانش آموزان جریان می
های اقتصادی که گذارند و مسئلههای خود را باهم در میان میشود. دانش آموزان ادراکات و تفاهممی

های اقتصادی پیدا ها را در ارتباط مؤلفهشوند توانایی حل آنهای مختلف با آن مواجه میدر موقعیت
های تربیت اقتصادی در ضرورت اجرای برنامه( در مقاله خود به1391) موسی زاده و صنعتیکنند. می

های اسالمی اشاره نموده های تربیت اقتصادی آموزههای اولیه بر اساس مؤلفهکنار آموزش مهارت
اقتصاد سالم و مبتنی بر مبانی دینی یکی از رموز  ( در مقاله خود به1391پاک مهر و تیموری ) است.

دهندگان برنامه توسعهدر مقاله خود به نقش  پارشانباشد اشاره نموده است. المی میبقای جامعه اس
گذاری جذاب، ی سرمایهاند. یک دورهکردههای آموزشی به اقتصاد اشارهدرسی برای تبدیل برنامه
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به وکار التحصیالن کسبتحول آمیز و یکپارچه در سطح ابتدایی، اغلب تنها مواردی است که اکثر فارغ
انجام  1پردازند. کارلین در بررسی اجمالی خود که در دانشگاه آکسفوردتفکر و عملکرد اقتصادی می

برای رشد بر این باور است که  پذیرفته درباره توسعه برنامه درسی اقتصادی تأکید داشته است. حنیف
یاوز  گذاران اقتصاد سرمایه انسانی است. به عقیدههدف اصلی سیاستاقتصادی بلندمدت هر کشوری، 

دانش آموزان نظام آموزشی  .منظور بهبود سرمایه انسانی استوپرورش بهگذاری در آموزشسرمایه
شوند، به نحو های اجتماعی مختلف میدار مسؤولیتکشور که وارد زندگی خانوادگی و عهده

که نه در طوریدنیاز از مفاهیم و اصول اولیه اقتصادی نیستند. بهسیستماتیک واجد اطالعات مور
گونه که باید و ها و شرایطی که صبغه اقتصادی دارند، آنزندگی فردی خود و نه در مواجهه با موقعیت

شاید حضور ندارند، در تفسیر و تعبیر جریانات، تحوالت و وقایع اقتصادی کشور، توانایی کافی از خود 
وپرورش های درسی آشکار آموزشها چه رسمی، از طریق برنامههای قبلی آندهند؛ و آموختهبروز نمی

های مختلف، آموزشی و رسانه -های خانواده، نهادهای فرهنگیو چه غیررسمی از طریق برنامه
 طورمعمول ارتباطی به مسائل و مفاهیم اقتصادی و تدبیر زندگی بر اساس عقالنیت علمی ندارند.به

پژوهشگر برای بررسی وضع موجود برنامه درسی دوره ابتدایی دوره با توجه به مطالب فوق  
ابتدایی از منظر تربیت اقتصادی با استفاده ازنظر متخصصان امر )برنامه درسی، اقتصاد و معلمان 

االت های درسی در این زمینه پرداخته و درنهایت با طرح سؤباتجربه دوره ابتدایی( به تحلیل برنامه
 پژوهشی به بررسی وضع موجود، موانع و راهکارها اقدام کرده است.

 

 سؤاالت پژوهش
های عمده در برنامه درسی دوره ابتدایی از منظر تربیت موانع و چالش، به نظر شماسؤال اول: 
راهکارهای پیشنهادی جهت رفع موانع و رسیدن به سؤال دوم: به نظر شما اند؟ اقتصادی کدم

 تواند باشد؟مثبت در برنامه درسی دوره ابتدایی از منظر تربیت اقتصادی چه میپیامدهای 

 روش تحقیق
هاای کیفای های مطرح در پژوهشعنوان یکی از روشپژوهش حاضر بر اساس نظریه داده بنیاد، به 

 گذاران آن گلیسر و اشتراوس هستند، بر نوعی استقراء اساتوار اسات کاهانجام شد. این روش که پایه
هاا و آوری و تحلیال دادهکند. در این روش جماعهای منتج از پژوهش، نظریه تولید میوسیله دادهبه

فرض گرفتن یک نظریه با جای پیشنظریه احتمالی نهایی، با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند و محقق به

                                                 
1.Oxford 
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 (.1998تراوس و کاوربین، دهد تا نظریه را پدیدآورند )اشها اجازه میورود به حوزه موردمطالعه به داده
در نظریه داده بنیاد، پژوهشگر باید مواردی را انتخاب کند که باه او در سااخت نظریاه کماک کنناد. 

که هدف کنندگان در این روش، متأثر از طرح و هدف پژوهش است. ازآنجاییمالک انتخاب مشارکت
ی است، پژوهشگر به دنباال پژوهش کاوش و کشف عناصر اصلی برنامه درسی تعلیم و تربیت اقتصاد

که بتوانند مشارکت اثاربخش نحویافرادی بود که تجربه مشترکی با موضوع پژوهش داشته باشند، به
ها هدفمناد باود تاا بتاوان از و اعتمادپذیری را برای پژوهش ایجاد کنند. از این نظر شیوه انتخاب آن

بارای سااخت نظریاه باه دسات آورد؛ شده درک عمیقی از موضاوع موردمطالعاه طریق افراد انتخاب
از ایان دو کنندگان دو مالک، به شرح ذیل اتخاذ شد که داشتن یکی بنابراین، برای انتخاب مشارکت

 شرط الزامی بود:
تخصص علمی: افرادی که دانش کافی در زمینه مباحث برنامه درسی تعلیم و تربیت  -

ارتباط با موضوع تعلیم و تربیت اقتصادی به تألیف کتاب، مقاله با طرح اقتصادی دارند؛ یعنی در 
 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  -
 دارند. سال سابقه تدریس در مدارس ابتدایی نیز 11

ها از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. پرسشنامه تخصصای بارای آوری دادههمچنین برای جمع 
شونده دیادار اخذ نظرات کارشناسان تدوین گردید سپس پژوهشگر با مراجعه حضوری با افراد مصاحبه

پاس از جلاب  هاا،و بعد از معرفی خود و شرح اجمالی از موضوع و روش پژوهش و دلیل انتخااب آن
هاا پیشانهاد دادناد. راهنماا و چاارچوب رضایت برای مشارکت در این پژوهش، زمان مصاحبه باا آن

ها ارسال شد تا فرصت تأمل بار موضاوع و چگاونگی موضوع پژوهش، قبل از اجرای مصاحبه، به آن
خصصان برنامه نفر از مت 21های این پژوهش از طریق مصاحبه با انجام مصاحبه را داشته باشند. داده

دقیقاه و حاداکثر  31درسی، اقتصاد و معلمان دوره ابتدایی انجام شد. همچنین حداقل زمان مصاحبه 
هاا شده که این دادهنفر مصاحبه انجام 21ها با آوری دادهدقیقه بود. درمجموع برای جمع 11زمان نیز 

ساال ساابقه  21الای  11ها بین آننفر  8نفر از معلمان مدارس ابتدایی که هر  8از طریق مصاحبه با 
نفار  1نفر دانشجوی دکتری که  2ها دارای مدرک کارشناسی ارشد، نفر آن 1تدریس بودند، همچنین 

نفار از  2نفر از پایه پانجم و  2نفر از پایه چهارم،  1نفر از پایه سوم،  1نفر از پایه دوم،  1از پایه اول، 
ر از متخصصان برنامه درسی و اقتصاد که از اسااتید دانشاگاه نف 12پایه ششم بودند؛ و نیز مصاحبه با 

هاای نفر استادیار، طی چهار مااه گاردآوری شاد. فرایناد تحلیال داده 11نفر دانشیار،  2بودند، شامل 
آوری زمان با جماعها نیز با توجه به اهمیت آن در رویکرد نظریه داده بنیاد، همحاصل از متن مصاحبه
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دستی، طی سه مرحله کدگذاری انجام شد. این سه مرحله مطابق نظریه داده بنیااد  صورتها و بهداده
به شکل: الف( کدگذاری باز؛ ب( کدگذاری محوری و ج( کدگذاری انتخابی بود )اشتراوس و کاوربین، 

1998.) 

ساازی باا اساتفاده از روش شده پس از پیادههای ضبطالف( کدگذاری باز: در پژوهش حاضر، مصاحبه
بندی و سپس بر اساس مشابهت، پردازی و مقولهصورت سطر به سطر بررسی، مفهوملیل محتوا بهتح

ای از مفااهیم( ارتباط مفهومی و خصوصیات مشترک باین کادهای بااز، مفااهیم و مقاوالت )طبقاه
 مشخص شدند.

عیین محتاوا ها، مقوله تب( کدگذاری محوری: در این مرحله نیز در پی یافتن رابطه موجود میان طبقه
ها و انتزاعی بودن های ارتباط با سایر مقوالت، محور بودن در پژوهش، تکرار در دادهبر اساس ویژگی

 عنوان مقوله محوری پژوهش حاضر، انتخاب و مطالعه شد.به
و کادهای هاا پردازی(: در ایان مرحلاه نیاز باا توجاه باه مفهومپ( کدگذاری انتخابی )مرحله نظریه

هاای سازی و خالص کردن تحلیلشده، گزینش نهایی انجام شد و پژوهشگر در پی یکپارچهشناسایی
ای گوناهها بهمنظور پدیداری مقوله اصلی برآمد. در این مرحله ساعی بار آن اسات کاه مقولاهخود به

 ا پوشش دهد.شده، عمده مفاهیم پدید آمده در مراحل قبل رانتخاب شود که مقوله اصلی استخراج

 

 هایافته

های نیمه شده از فرایند اجرای مصاحبههای کیفی گردآوریهای پژوهش، دادهدر پاسخ به سؤال 
وتحلیل شد. اجرای فرایند کدگذاری باز صورت کدگذاری باز، تجزیهساختارمند با افراد نمونه پژوهش به

منجر شد که با  مضمون فرعییادی شده، ابتدا به استخراج تعداد زهای کیفی گردآوریدادهروی
ها و اشتراکات مفهومی، این مضامین شده و بر اساس مشابهتهای انجامهای مجدد و بازنگریبررسی

 4شده به بندی شدند. در ادامه، این مضامین استخراجمضمون فرعی تقلیل یافته و دسته 31به تعداد 
ها، کدگذاری آمده از فرایند اجرای مصاحبهستدهای به(. یافته1مضمون اصلی تبدیل شدند )جدول 

ها، راهکارها و موانع و چالش( در قالب مفاهیم کلی ناشی از تحلیل 1ای حاصل از )جدول سه مرحله
در )جدول پیامدهای ناشی از ایجاد برنامه درسی تربیت اقتصادی دوره ابتدایی از دیدگاه متخصصین 

 ( آمده است.2
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 مفاهیم کلی و فرعی برنامه درسی تربیت اقتصادی از دیدگاه متخصصان : توزیع فراوانی1جدول 
 رتبه درصد فراوانی فراوانی مضامین فرعی تربیت اقتصادی مفاهیم کلی

 مهارت بخشی

 2 9733 11 وریبهره

 9 4739 23 خالقیت

 23 1781 1 مندیقانون

 11 1739 11 پذیریمسئولیت

 22 1793 1 نفساعتمادبه

 22 1793 1 بهداشت فردی

 1 1713 34 کار و کارآفرینی

 های اقتصادیشاخص

 21 173 8 تجارت و تجارت جهانی

 11 1791 12 کمیابی

 24 1711 4 بازار و بورس

 14 2744 11 هزینه

 3 4788 31 درآمد

 19 1741 9 صادرات و واردات

 4 173 31 تولید

 8 4711 28 مصرف

 11 1791 12 گذاریسرمایه و سرمایه

 21 1714 3 اندازثروت و پس

 19 1741 9 بودجه و پول

 11 3719 19 اشتغال

 18 1712 11 منابع

 توسعه اجتماعی

 3 3711 44 ساالریشایسته

 12 2731 13 نگریآینده

 13 1712 11 عدالت

 11 1739 11 زیستمحیط

 1 1714 31 نیازهای جامعه

 11 1739 11 فناوری

 13 271 11 مشارکت

 21 1748 3 حفظ آب

 11 1739 11 انرژی

 1 13719 81 فرهنگ و نگرش

 21 1732 2 هویت

 21 1748 3 امید به زندگی
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 رتبه درصد فراوانی فراوانی مضامین فرعی تربیت اقتصادی مفاهیم کلی

 ساده زیستی

 21 1732 2 انفاق

 21 1732 2 اسراف

 11 3721 21 جوییقناعت و صرفه

 21 1748 3 فقر

 
ها، های فرعی، فراوانی، درصد و رتبه موانع و چالشهای اصلی، مؤلفه: زمینه کلی، مؤلفه2جدول 

 راهکارها و پیامدهای ناشی از ایجاد برنامه درسی تربیت اقتصادی دوره ابتدایی از دیدگاه متخصصین
 رتبه درصد فراوانی مضمون فرعی های اصلیمضمون ردیف

 مهارت بخشی 1

 9 1713 34 افتدجانبه اتفاق می. بستر کارآفرینی بیشتر و توسعه همه1

. ایجاد تفکر سیستمی در دانش آموزان، تربیت 2
آموزانی خالق و آشنا با تفکر اقتصادی و شهروندانی دانش

 پذیرمسئولیت
49 3798 1 

. رونق اقتصادی در بخش صنعت و کشاورزی، کاهش 3
وری جامعه تورم و باعث رشد اقتصادی و باال رفتن بهره

 شودمی
11 11734 3 

 های اقتصادیشاخص 2

های نو و اشتغال برای قشر عظیمی از . ایجاد شغل4
تجارت و تجارت جهانی، صادرات و جامعه، آشنایی با بازار، 

 واردات و کاهش آمار بیکاری.
41 1711 8 

. استفاده صحیح و پایدار از منابع ملی و طبیعی، مصرف 1
 و کمیابی در جامعه.

11 8714 4 

. افزایش سطح تولید با تالش مردم و ایجاد محیط کار 1
مدیریت هزینه، کسب سرمایه، مناسب، افزایش درآمد، 

 گذاری، ثروت، بودجه و نقدینگی مردم.گسترش سرمایه
118 13718 1 

 توسعه اجتماعی 3

. افزایش سطح کیفیت زندگی، باالرفت سطح امید به 3
 زندگی، احساس هویت افراد جامعه بادید مثبت

 
1 1781 11 

ها و . شناسایی مسائل اقتصادی جامعه رفع نارسایی8
 تواند تحقق پیدا کند.ایجاد جامعه عادل می

41 1713 3 

وپرورش= مشارکت باال و آینده . تأمین مالی آموزش9
 سازی جامعه

13 2731 12 

 13 271 11 المللیکنندگانی مؤثر در اقتصاد داخلی و بین. مشارکت11

زیست، حفظ آب و استفاده درست از . آشنا با محیط11
 انرژی

21 4713 11 

 2 13719 81 . تغییر فرهنگ، اراده و نگرش در افراد جامعه12
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 رتبه درصد فراوانی مضمون فرعی های اصلیمضمون ردیف

. تربیت نیروی انسانی شایسته، متخصص، مولد، 13
 گیری باالدیده باقدرت تصمیمکارآفرین و آموزش

44 3711 1 

افتد متناسب با فناوری روزآمد محوری اتفاق می. دانش14
 بنیان(.)اقتصاد دانش

11 1739 14 

 ساده زیستی 4
. ترویج ساده زیستی، اصالح الگوی مصرف و 11

 جویی، قناعت، انفاق و فقرصرفه
23 4739 11 

 

های کیفی شامل کدگذاری فرایند تحلیل داده( پس از مصاحبه با متخصصین، 2و  1طبق جداول ) 
پذیری، مندی، مسئولیتخالقیت، قانونوری، ها انجام شد، در قالب مضامین )بهرهبندی دادهو طبقه
نفس، بهداشت فردی، کار و کارآفرینی، تجارت و تجارت جهانی، کمیابی، بازار بورس، هزینه، اعتمادبه

انداز، بودجه و پول، گذاری، ثروت و پسدرآمد، صادرات و واردات، تولید، مصرف، سرمایه و سرمایه
زیست، نیازهای جامعه، نگری، عدالت، محیطزی و آیندهریساالری، برنامهاشتغال، منابع، شایسته

نوآوری و فناوری اطالعات، مشارکت، حفظ آب، انرژی، فرهنگ و نگرش، هویت، امید به زندگی، 
بندی شد و در چهار دسته جویی و قناعت و فقر( با تعداد فراوانی هر طبقه، طبقهانفاق، اسراف، صرفه

بندی گردید. ی اقتصادی، توسعه اجتماعی و ساده زیستی دستههامفهوم کلی مهارت بخشی، آموزه
ساالری، تولید، کار و وری، شایستهمطابق تحلیل فوق مضامین فرعی )فرهنگ و نگرش، بهره

جویی و ...( از فراوانی باالیی ازنظر کارآفرینی، نیازهای جامعه، درآمد، مصرف، خالقیت، صرفه
لمان برخوردارند؛ و مفاهیم کلی )افزایش سطح تولید با تالش ریزی، اقتصاد و معمتخصصین برنامه

گذاری، مردم، ایجاد محیط کار مناسب، افزایش درآمد، مدیریت هزینه، کسب سرمایه، گسترش سرمایه
رونق اقتصادی در بخش صنعت و ثروت، بودجه، نقدینگی، تغییر فرهنگ، اراده و نگرش افراد جامعه، 

از فراوانی باالیی ازنظر  وری جامعه(اقتصادی و باال رفتن بهرهکشاورزی، کاهش تورم، رشد 
طورکلی دسته توسعه اجتماعی از تعداد ریزی، اقتصاد و معلمان برخوردارند. بهمتخصصین برنامه

 های متخصصین برخوردار بودند.الی مصاحبهفراوانی باالیی در البه
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 گیریبحث و نتیجه
ها های درسی دوره ابتدایی از منظر تربیت اقتصادی و همچنین چالشپژوهش حاضر به تحلیل برنامه 

ها و آوری دادهگیری از پرسشنامه داده بنیاد نسبت به جمعو موانع مربوطه پرداخته و با بهره
ها و الشای از چدهد که بخش عمدهها نشان میها اقدام شده است. تحلیل یافتهوتحلیل آنتجزیه

موانع موجود در حوزه تربیت اقتصادی نشایت گرفته از آموزش معیوب دانش آموزان در حوزه اقتصادی 
گذاری در بخش صنعت و است. متخصصان مربوطه مواردی مانند؛ رونق اقتصادی با گسترش سرمایه

یش درآمد و باال کشاورزی، افزایش سطح تولید در جامعه با ایجاد محیط کار مناسب و متناسب آن افزا
وری جامعه، کسب سرمایه، ثروت و مدیریت هزینه، تغییر در فرهنگ، اراده و نگرش افراد رفتن بهره

دانند؛ و همچنین به بازنگری وری جامعه را الزم و ضروری میجامعه، رشد اقتصادی و باال رفتن بهره
. از طرفی دانش آموزان کنندکتب درسی و جهت نهادینه کردن مباحث اقتصادی مهم تأکید می

شوند های اجتماعی مختلف میدار مسئولیتامروزی که در آینده وارد زندگی اجتماعی شده و عهده
وتحلیل مسائل و اطالعات اساسی و منظم درباره مفاهیم و اصول اولیه اقتصادی نداشته و در تجزیه

های رسمی و غیررسمی دانش آموزان هدهند. آموختتحوالت اقتصادی توانایی الزم را از خود بروز نمی
دهد، لذا جهت تجهیز دانش آموزان در حفظ استقالل جامعه مسائل و مفاهیم اقتصادی را پوشش نمی

و قدرت مقاومت آن در برابر حوادث مختلف فهم درست و کافی دانش آموزان از دانش اقتصاد در 
های مختلف از سوی ریزیتن این امر در برنامههای درسی نیاز مبرم وجود دارد. نادیده گرفقالب برنامه

ناپذیری را برای فرد و جامعه خواهد داشت. درنهایت با باال بردن دانش و مسئوالن، پیامدهای جبران
توان نسبت به ترویج فرهنگ های اقتصادی میمهارت اقتصادی و آشنا کردن فراگیران با شاخص

ای لهام گرفتن از اعتقادات دینی اقدام کرد. داشتن جامعهساده زیستی، قناعت و توسعه اجتماعی با ا
های یافته همراه با دانش اقتصادی مطلوب با گنجاندن مفاهیم اقتصادی در محتوای برنامهپویا، توسعه

 باشد.پذیر میدرسی دوره ابتدایی جهت انتقال آن به دانش آموزان امکان
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 پیشنهادات
های نو، افزایش سطح تولید، رونق بازار، اقتصادی به ایجاد شغل. با تربیت دانش آموزان از منظر 1

وری و مشارکت افراد در تجارت، کاهش آمار بیکاری، افزایش درآمد و سرمایه مردم، باال رفتن بهره
 رشد اقتصادی جامعه اهمیت داده شود.

منابع ملی، آشنایی  ها از. با تربیت دانش آموزان از منظر اقتصادی به استفاده صحیح و پایدار آن2
 زیست، حفظ منابع آب و حفظ انرژی اهمیت داده شود.ها با محیطآن

نگری در جامعه . با تربیت دانش آموزان از منظر اقتصادی به رواج عدالت، مشارکت و آینده3
 اهمیت داده شود.

پذیر، نیروی انسانی شایسته و مسئولیت. با تربیت دانش آموزان از منظر اقتصادی به تربیت 4
گیری باال و تغییر در فرهنگ و نگرش افراد جامعه پرداخته متخصص، کارآفرین، مولد باقدرت تصمیم

 شود.
. با تربیت دانش آموزان از منظر اقتصادی به اصالح الگوی مصرف، کمیابی در منابع جامعه، 1

 ر زندگی مردم پرداخته شود.ترویج ساده زیستی، قناعت و باال رفتن امید د
 

 

 منابع
 ( .مبانی پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید نظریه زمینه1998استراوس، انسلم. کربین، جولیت .) ای )ترجمه

 ابراهیم افشاری(. تهران: انتشارات نشر نی.

 ( طراحی برنامه درسی تربیت اقتصادی با تأکید1391پاک مهر، حمیده و تیموری، محمود .)  .بر مبانی دینی
 های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران. اردکان. دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردکان.اولین همایش ملی تازه

 ( اقتصاد آموزش1391عمادزاده، مصطفی .) وپرورش. )چاپ بیست و ششم(. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی
 واحد اصفهان.

 ( سرمایه1331متوسلی، محمود .)اری در نیروی انسانی و توسعه اقتصادی. تهران: موسسه پولی و مالی.گذ 

 ( کاربست مؤلفه1391موسی زاده، زهره و عظیم زاده اردبیلی، فائزه و صنعتی، فاطمه .) های حوزه توزیع تربیت
، 1و  3های اسالمی. فصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسالم، وپرورش مبتنی بر آموزهاقتصادی در نظام آموزش

1-21. 
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 .31-11، صفحات: 2الکوی اسالمی ایرانی فرهنگ اقتصادی. مجله معرفت اقتصاد اسالمی. 
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