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اقتصاد شناختي؛ رويكردي نوين براي تحوّل آموزش اقتصاد در 
 ايران

 
 ابوالقاسم نادري

 ايران. )نويسنده مسئول( ريزي آموزشي دانشگاه تهران، تهران،استاد گروه مديريت و برنامه

 دهیچک
شناختي با بهره گيري از            هدف اصلي مقاله حاضر، ارزيابي بنيادي وضعيت آموزش اقتصاد در ايران با رويكرد اقتصاد 

استنادي است. ابتدا مسائل اساسي مبتال به آموزش اقتصاد كشور با تأكيد بر وارد نشدن به            -اي روش پژوهش كتابخانه
تحوّل و  توجه در اقتصيياد، عد فني بومي قابل -هاي كاربردي، نبود دسييتاوردهاي عل ي ها و حوزهعرصييهبسييياري از 

توفيق  اي اقتصاد و عد  رشته هاي ميانپيشرفت اساسي در آموزش اقتصاد طي چند دهه گذشته، تالش اندك در فعاليت     
صادي،          ستيابي به اهداف اقت صادي و نيز د شكالت اقت سائل و م شده    در حل م شريح و تبيين  سائل   اند. داليل و علل مت

ستعداد دانشجويان و دانش    ئل  ها، مسا هاي برانگيزاننده )ناشي از ارزش آموختگان و محرّكمذكور، كيفيت آموزش، ا
هاي كشييور( ه راه با نور رويكرد )يعني رويكرد اقتصيياد متعارف در مقابل رويكرد اقتصيياد شييناختي( مورد     و آرمان

اشي از   ها، نواكاوي قرار گرفت و اين نتيجه اساسي حاصل شد كه علت بنيادي اغلب مسائل و ناكارامدي       بازشناسي و  
هاي آموزش و پژوهش اقتصاد بوده است. از اين رو، براي تحوّل   كاربست رويكرد نامناسب و دور از واقعيت در عرصه   

صاد، به      سي در آموزش اقت سا شناختي به   ا صاد  شد چرا ك   كردي نوين و واقععنوان رويكارگيري اقت شنهاد  ه در  نگر پي
مقوله نسبي   عنوان يكگيران بههاي عامالن اقتصادي، عقالنيت تص يم اقتصاد شناختي، ض ن پذيرش تفاوت در قابليت   

  در تصيي ي ات و رفتار« اطالعات، دانش، مهارت و تخصيي »شييود ه ينين براي بخشييي در نگرگرفته ميو قابل تعالي
دّت  ش را به« اطالعات، دانش، مهارت و تخص  »شوند و توسعه، ارزيابي، كاربرد و انتقال   اي قائل مييژهافراد، نقش و

ز بر  دانند. در واقع، ت ركعاطفي مي -هاي ارتباطي هاي فراشييناختي و شييايسييتگي ها يعني مهارتمتأثر از ديگر ويژگي
اي براي  هاي ويژهگيري افراد، قابليتنحوة تفكر و تص يم  هايي ه راه با آثار مسئلة ك يابي بر چنين مالحگات و ويژگي
ها را  ها و سياست  انگيزي كيفيت درك مسائل و ميزان اثربخشي برنامه  طور شگفت كند كه بهرويكرد شناختي فراهم مي 

 بخشد.بهبود مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي انسانيها و توان نديشايستگياقتصاد شناختي، آموزش اقتصاد، دستاوردهاي يادگيري، عقالنيت،  ها:کلیدواژه

*Email: anadery@ut.ac.ir 

 نشریه علمی

های پژوهش
آموزش و 

 یادگیری

 
 28، پیاپی 2، شماره 15دوره 

 1397پاییز و زمستان 
 73-86صص.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژوهشیمقاله 
 
 
 
 

Journal of 

 

Training & 
Learning 

Researches  
 
 
 

 
Vol. 15, No. 2, Serial 28 

 
Autumn & Winter 

2018-2019 
 

pp.: 73-86 
 

 25/03/1396:تاریخ دریافت

 05/12/1396: تاریخ پذیرش



 

74 

 .73-86، ص .: 1397، پاييز و زمستان 28، پياپي 2، ش اره 15، دوره هاي آموزش و یادگیريپژوهشنشريه عل ي 
Journal of Training & Learning Researches, Vol.15, No.2, Serial 28, Autumn & Winter 2018-2019, pp.: 73-86. 

 مقدمه  
ويژه هاي آموزشي )بهدر بسياري از نظام آموزش اقتصاد

 حسابهاي بنيادي بهيافته(، جزو آموزشدر كشورهاي توسعه
 ،دبستاني تا پايان عمراي كه از دوران پيشآيد بگونهمي

ارتقاي سطح سواد و دانش اقتصادي شهروندان مورد توجه 
دليل اصلي اين تأكيد ويژه، اهميتي است  1گيرد.ويژه قرار مي

ها و كه سواد و دانش اقتصادي در تعالي افكار و انديشه
  2تر شدن تصميمات و رفتار افراد دارد.بنابراين در عقالني

با اين حال، در برخي كشورها، از جمله ايران، به صورت 
هاي دبيرستان و دانشگاه، و آن طي دوره "مقطعي و عمدتا

ها توجه شده است؛ هاي خاص به اين نوع آموزشهم در رشته
هاي فعلي در عرصة علوم اقتصادي با عالوه بر اين، آموزش

 [.1شوند ]رويكردي غيرواقعي و انتزاعي ارائه مي
ا پذيرش اين فرض كه سواد و دانش اقتصادي نقش ب

توان ادعا اي در كمال عقل معاش افراد دارد، ميكنندهتعيين
ها، تصميمات، رفتارها و عملكردها كرد كه بسياري از انديشه

در اقتصاد ايران، نسبت به درجة مطلوبيت و عقالنيت مفروض 
 در نظريات متعارف اقتصادي فاصله زيادي دارد.

چنين، در ايران واكاوي وضعيت توسعه آموزش هم 
، مورد غفلت و 3اقتصاد و نيز كيفيت آن بجز چند سال اخير

 اندركاران بوده است. نظران و دستتوجهي صاحبكم
واكاوي آموزش اقتصاد مبذول  بههاي قبلي كه در تالش
ها و سطوح بنيادي موضوع )مانند فرايند به اليه "شده، عموما

اد و دستاوردهاي يادگيري مورد انتظار( ورود آموزش اقتص
 هايها، ايجاد ظرفيتپيدا نشده است؛ الزمه ورود به اين اليه

ها است كه با نگاه در دانشگاه آموزشي و پژوهشي ويژه
اي )علوم اقتصادي و علوم تربيتي( به تربيت رشتهميان

هاي الزم را انجام متخصصان مورد نياز بپردازند و پژوهش
هاي مصوب هند. در شرايط فعلي و با عنايت به سرفصلد

يك از ، در هيچ[16]وزرات علوم، تحقيقات و فناوري 
هاي علوم تربيتي و اقتصاد، برنامه يا دوره آموزشي دانشكده

مشخصي براي آموزش اقتصاد وجود ندارد، تاكنون هيچ نشريه 
اندازي نشده است، و شمار تخصصي در اين خصوص راه

پژوهشي -هاي مرتبط منتشر شده در نشريات علميمقاله
                                                           

[ و وُال 7( ]Jappelli[، جاپلي )6( ]Salemi[، سالمي )5( ]Siegfriedفريد )[ ، سيگ4( ]Nappi[، نپي )3( ]McKenzieكنزي )مك [،2( ]Patten) ر.ك. به: پاتن 1 

(Wolla[ )8.] 

ر.ك. به: ساخاروپولوس و وودهال  براي نمونه،اي در توسعه و پيشرفت جوامع دارد. در رابطه با نقش آموزش، طور خاص، جايگاه ويژهطور كلي و آموزش اقتصاد بهآموزش به 2 

 .[8]( Wollaو وُال )[ 14]( .Batty et al. در رابطه با اهميت و نقش آموزش اقتصاد، ر.ك. به: باتي و ديگران )[13[ ]12[ ]11]، و نادري [10]، متوسلي [9]

ها و ( جزو تالش [15[ ]1]در دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي، و انتشار معدودي مقاله در نشريات علمي كشور )مانند: پيغامي و توراني  همايشچهار برگزاري  3 

 اند.هايي است كه به مباحث آموزش اقتصاد پرداختهپژوهش
4 Cognitive Approach  

 رود.مورد فراتر نمي 10كشور از 
در عين حال، كاربست نوع رويكرد براي ارزيابي وضعيت 
آموزش اقتصاد، تأثير زيادي در كم و كيف شناخت مسائل و 

هاي مناسب دارد. در اين مقاله، آموزش اقتصاد در حلارائه راه
كه رويكردي نوين است، و كاربست  4رويكرد شناختيايران با 

 .شودطور بنيادي واكاوي ميبه استنادي-ايروش كتابخانه
در ابتدا، مسائل اساسي مبتال به آموزش اقتصاد در كشور  

گيرند؛ خواهيم ديد كه كارآمدي و مورد ارزيابي قرار مي
اثربخشي آموزش اقتصاد در ايران در سطح پاييني قرار دارد. 

علل مختلفي كه )از حيث كيفيت و كفايت  سپس داليل و
ها، استعداد تحصيلي و انگيزه افراد، و نوع رويكرد( در آموزش

 مدخل هستند، تشريح و تبيين خواهند شد. اين رابطه ذي
هاي اساسي براي رفع آنها در ادامه مباحث و مطالب، راه

 شود.تشريح و پيشنهادات مشخصي در پايان ارائه مي

 وهشهاي پژسوال
مسائل و سؤاالت اساسي در خصوص آموزش 

 اقتصاد در ايران 
در تحصيالت دانشگاهي ايران از سه زاويه  آموزش اقتصاد

قابل ارزيابي و واكاوي است: سطوح آموزش، كيفيت آموزش، 
و اثربخشي آموزش. در رابطه با سطوح آموزش عالي اقتصاد، 

ارشد و سه سطح متعارف )يعني كارشناسي، كارشناسي
 دكتري( وجود دارد. دكتري( و يك سطح ويژه )فوق

ها و موسسات آموزش عالي ايران، ضمن اينكه در دانشگاه
دكتري جايگاه مؤثري پيدا نكرده آموزش اقتصاد در سطح فوق

 "است، از لحاظ شكلي، آموزش اقتصاد در ساير سطوح عمدتا
هاي علوم اقتصادي اجرا هاي اقتصاد براي رشتهدر دانشكده

صاد اي اقترشتهافتد. ابعاد كاربردي و ميانشود و اتفاق ميمي
 ن سهم را دارند. كمتري

كه هيچ ظرفيت آموزشي و پژوهشي در تر اينعجيب
ها و مؤسسات آموزش عالي براي تربيت متخصصين دانشگاه

و همچنين « ريزي درسي اقتصادبرنامه»و « آموزش اقتصاد»
 هاي پژوهشي مورد نياز كشور در اين عرصهبراي انجام طرح
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 ابوالقاسم نادري                                                                                                                                        اقتصاد شناختي؛ رويكردي نوين براي تحوّل آموزش اقتصاد در ايران

 1.ايجاد نشده است
اي بسيار مهم و اساسي و در عين مقوله كيفيت آموزش

هاي ها و زمينههاي بسيار پُرچالش در همه رشتهحال، از حوزه
هاي علمي براي ورود به تحصيلي است. جديدترين تحليل
 3، 2دستاوردهاي يادگيريمقوله كيفيت، از مسير توجه به 

توان به سه حوزه مشخص شود. اين دستاوردها را ميدنبال مي
دستاوردهاي شناختي )دانش، مهارت و تخصص(، يعني 

فراشناختي )آگاهي از فرايند شناختي خود، و توان ارزيابي و 
ي عاطفي )شخص-بازآفريني فرايند شناختي خود( و ارتباطي

 [. 18بندي كرد ]و اجتماعي( تفكيك و تقسيم
هر يك از ابعاد مورد اشاره، داراي سطوح يا اعماق متفاوتي 

ها و مراتب شايستگينه، از جهت سلسلهاست: براي نمو
اي، سطح رضايت بخش، سطح انديشه-هاي فكريقابليت

خبرگي و سطح ممتازي قابل ذكرند. عالوه بر اين، به روش 
كردن توان گستره و اعماق يادگيري را از كسبديگري مي

كاربردن و بخشيدن )بهكردن( و تعميق)بخاطرآوردن و درك
كردن )ارزيابي و نوآوري( تعريف كرد. ادكردن( تا ايجتحليل

ن هاي اقتصاد ايراويژه در دانشكدهراستي، آموزش اقتصاد بهبه
اي به آن مشغول هستند، از حيث طور حرفهكه به

دستاوردهاي يادگيري در چه مراتبي از نردبان كيفيت آموزش 
اندركاران عرصةهاي عمل قرار دارد؟ گرچه خيلي از دست

نتايج كار چندان راضي و خُرسند نباشند اما  ممكن است از
واقعيت اين است كه تا كنون ارزيابي علمي از دستاوردهاي 

، 4يادگيري آموزش اقتصاد در ايران، بر خالف خيلي از كشورها
 5انجام نشده است.

ويژه مطابق با هاي آموزشي بهآموزش و برنامه اثربخشي
                                                           

هاي درسي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اين خصوص هيچ جايگاه يا ظرفيتي تعريف و ايجاد نشده هاي اقتصاد و علوم تربيتي و همچنين برنامهدر دانشكده 1 

شوراها  ورها،خيلي از كش آموزشي-ستگذاري يادگيريدر عرصة سيا ها مانند فيزيك، پزشكي و رياضيات به اين مسئله مهم توجه شده است. عالوه بر اين،است؛ براي برخي رشته

ريزي و در آمريكا( مسائل و موضوعات سواد اقتصادي و آموزش اقتصاد را برنامه National Council on Economic Educationهاي تخصصي )مانند و كارگروه

 كنند.سياستگذاري مي
2 Learning Outcomes  

گيري است. همچنين ر.ك. به: [ با چنين رويكردي الگويي ارائه كرده است كه به كمك آن ذخيره سرماية انساني افراد در ابعاد مختلف قابل سنجش و اندازه17نادري ] 3 

 [.18( ]OECDهاي اقتصادي و توسعه )سازمان همكاري

[، ديردن 22( ]Thursby[، دارسبي )21( ]Johnes and Johnes[، جونز و جونز )20( ]Harrisهريس )[، 19( ] et al.Gravesگراوز و ديگران )براي نمونه ر.ك. به:  4 

[، لومبرانو و ديگران 25( ].Kalaitzidakis et al[، كاليتزيداكيس و ديگران )24( ].Garcia-Castrillo et alكاستريلو )-[، گارسيا23( ].Dearden et alو ديگران )

(Lubrano et al.[ )26( پامبفرت و وانگ ،]Pomfret and Wang[ )27( و ديويد ،]Mayston[ )28.] 

( آموزش اقتصاد و OECDهاي اقتصادي و توسعه )در سازمان همكاري "جديد است و اخيرا "اي كامالتوجه به كيفيت آموزش با رويكرد دستاوردهاي يادگيري، مقوله 5 

 [. 19اند ]اند كه مورد ارزشيابي قرار گرفتهودههاي دانشگاهي بآموزش مهندسي جزو نخستين رشته

[ وضعيت موجود و مطلوب اهداف برنامه درسي آموزش 30هاي دولتي استان همدان و پريشاني و ديگران ]در دانشگاه هاي اثربخشي آموزش[ شاخص29زاده و ديگران ]قلي 6 

 د.هايي در اين ارتباط قابل ذكرناند كه به عنوان نمونهمحيط زيست دوره دوم متوسطه ايران را مطالعه و ارزيابي كرده
 شود. براي نمونه، در بريتانيا، دپارتمان آموزش كابينه آنمي ارزيابيطور مستمر تعقيبي به-در برخي كشورها آثار و پيامدهاي تحصيالت دانشگاهي با انجام تحقيقات طولي 7 

 به تفكيك رشته تحصيلي بررسي و تحليل كرده 13/2012و  11/2010، 09/2008هاي هاي كارشناسي را طي سالآموختگان دورهكشور وضعيت اشتغال و دريافتي دانش

 . [31دهند كه دارندگان مدرك تحصيلي اقتصاد، پس از رشته پزشكي، باالترين ميانه و چارك دريافتي را دارند ]هاي حاصله نشان مياست. يافته

ه به دروندادها، شناسي متعارف علم اقتصاد )يعني توجروش
ها و پيامدها و انطباق آنها با اهداف مورد فرايندها، ستانده

توان وضعيت كمك آن مينظر(، مسير ديگري است كه به
آموزش اقتصاد در يك كشور را مورد واكاوي و ارزيابي قرار 

هاي كليدي متعددي در اين رابطه قابل طرح داد. پرسش
ناسان، متخصصين و هستند؛ از جمله: براي تربيت كارش

هايي اساتيد اقتصاد، چه منابعي صرف شده، چه ستانده
هاي حاصله چه پيامدهايي نصيب دست آمده، و از ستاندهبه

فرد، خانواده، سازمان، جامعه و/يا جهان شده است؟ در شرايط 
اي، وضعيت اقتصادي )درآمد، ثروت، خوشبختي، ...( مقايسه

اقتصاددانان چگونه است؟ اقتصاددانان در مقايسه با غير
هايي كه سرپرستان آنان داراي تحصيالت يا تخصص خانواده

 ترند يا سايرين كهاقتصاد هستند )از لحاظ اقتصادي( موفق
 تحصيالت اقتصاد ندارند؟ 
ها توسط سازمان ها/شركت ها/چند درصد بنگاه

آموختگان اقتصادي ايجاد شده است و آيا اين سهم دانش
باشد؟ سهم اقتصاددانان از جمعيت مربوطه ميمتناسب با 

 رتبه آنها، تحصيالتهايي كه مسئولين عاليها/سازمانبنگاه
ها؟ ها/سازمانترند يا ساير بنگاهاقتصاد دارند موفق

اقتصاددانان ايراني چه نقشي در توسعه و پيشرفت اقتصاد 
 اند؟ در سطح اقتصاد جهاني چطور؟ و ... ايران داشته
 هاي كليديك، پاسخ علمي مناسب براي پرسشبدون ش

 كه  6هاي تجربي مستقل استمورد اشاره نيازمند پژوهش
اي درخور مند و حرفههاي نظامتاكنون در اين ارتباط تالش

 7آموزش اقتصاد كشور انجام نشده است. توجهي در حوزة
ها و مسائل، تا حدّي از اين رو، با بيان برخي ويژگي 
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 اد و زواياي مسائل را روشن كرد:توان ابعمي 
هاي ها و زمينهورود ناكافي آموزش اقتصاد به حوزه

توان در دو وضعيت موضوعات علم اقتصاد را مي :كاربردي
 "نظري و كاربردي مورد توجه قرار داد. مباحث نظري، عمدتا

شمول هستند و وابستگي به عرصه يا مكان خاصي جهان
ي كاربردي به شرايط، مكان و حتي هاندارند. در مقابل، حوزه

اند؛ از همين رو، توسعة آن تا حدّ زيادي زمان خاصي وابسته
به انجام تحقيقات تجربي و ميداني منوط است. با اين حال، 
كميّت و كيفيت چنين تحقيقاتي در بسياري از كشورها از 
جمله ايران دچار نقصان جدّي است و به همين دليل، 

توجهي قرار گرفته است. اقتصاد مورد كم هاي كاربرديزمينه
هاي مهم عبارتند از: كار و بيكاري، آموزش چند مورد از حوزه

و يادگيري، سالمت و بهداشت، فرهنگ و هنر، امورات 
خانواده، علم و فناوري، راه و ساختمان، حمل و نقل و 
ارتباطات، بنگاهداري و كارآفريني، سازمان و مديريت، قوانين 

ت، امنيت و اعتماد، رسانه و مطبوعات، شهر و روستا، و مقررا
جرم و جنايت، ورزش، و ... . به عبارت ديگر، رفتار و تصميمات 

هاي زندگي تخصيص منابع كمياب براي بخش عمده عرصه
ا ها يشهروندان ايراني بدليل فقدان رشته اجتماعيفردي و 

 يمطالعه و بررس "هاي كاربردي اقتصاد، مستقيماگرايش
شوند و چنين موضوعاتي حتي در قالب يك درس دو نمي

بنابراين در  1شود.واحدي هم به اقتصادانان آينده تدريس نمي
توازن جدّي در واقعيت، آموزش اقتصاد در ايران با يك عدم

 هاي نظري و كاربردي مواجه است. حوزه

فني بومي در علم -نبودن دستاوردهاي علميملموس
هاي پيامدهاي مهم عدم توازن بين حوزه: يكي از اقتصاد

نظري و كاربردي، با عنايت به اينكه اقتصاد يك علم تجربي 
بودن دستاوردها و چه بسا فقدان توليدات علمي است، اندك

ها اصول، نظريه-بومي و جديد است. پيشرفت علمي در مباني
هاي علم اقتصاد، بيش از هر چيز به مطالعات تجربي و روش
شگاهي گسترده وابسته است كه براي تأمين آن، ناگزير و آزماي

هاي زندگي فردي، سازماني و اجتماعي بايد وارد عرصه
دهندگان منابع شد. فقدان جدّيت و شهروندان و تخصيص

ها، مانند وضعيت ايران، بستر زايش تالش مؤثر در اين حوزه
 2برد.و نوآوري علمي را از بين مي

                                                           
هاي علوم اقتصادي واحدها و مؤسسات آموزش عالي كشور اعالم شده، كدرشته نفر ظرفيت پذيرش براي 2100، كه بيش از 1396در دفترچه آزمون كارشناسي ارشد سال  1 

 [.32خورد ]ريزي، اقتصاد اسالمي، اقتصاد و تجارت الكترونيك، اقتصاد محيط زيست و اقتصاد انرژي به چشم مياقتصاد نظري، توسعه اقتصادي و برنامه "عمدتا

يادي دوم، رشد زهاي رسمي و دستپژوهشي در موضوعات اقتصادي ايران بيشتر با استفاده از داده-وليد و انتشار مقاالت علميهاي اخير، تالبته بايد اذعان كرد كه طي سال 2 

م روشي بومي در عل-هاي علميفني و روشي حاصل شده )يعني نوآوري-هاي تجربي مورد نظر چه ميزان دستاوردهاي علميكه از ناحيه مقاالت و پژوهشداشته است. اين

 هاي مستقل است.اقتصاد( جاي تأمل دارد و نيازمند انجام ارزيابي

الش شده از سوي سياستگذاران، تاي، بخشي از اين كمبودها شايد طبيعي به نظر برسد. با اين حال، در قياس با انتظارات مطرحرشتهبا عنايت به جديد بودن رويكرد ميان 3 

  [.16سادات ][ و پيغامي و سرپرست34اي، ر.ك. به: پيغامي ]رشته[ و براي اقتصاد ميان33كلي، ر.ك. به: برزگر ]هاي اندكي صورت گرفته است. براي تحليل

م عد اي اقتصاد:رشتههاي ميانيتهاي اندك در فعالتالش
 توجهيتواند ناشي از كمهاي زندگي، ميورود كافي به عرصه

اي اقتصاد چه در سطح رشتههاي ميانها و فعاليتبه حوزه
شناسي( و چه هاي بنيادي )مانند روانشناسي و جامعهرشته

هاي اساسي )مانند آموزش و پژوهش، امنيت در سطح عرصه
...( باشد. دروس ويژه براي هر يك از اين سطوح  و اعتماد، و

صورت فراگير و به طريق اولي، به صورت يك ها بهو عرصه
هاي تحصيالت تكميلي( رشته و گرايش تخصصي )براي دوره

هاي ندرت وجود دارد. به اين ترتيب، ورود ناكافي به فعاليتبه
ش زاي در اقتصاد يكي از مسائل اساسي آمورشتهعلمي ميان

 3آيد.حساب مياقتصاد در كشور به
هاي مختلف طي عدم تحوّل آموزشي مناسب در حوزه

قرن گذشته كه آموزش اقتصاد : طي نيمچند دهه گذشته
مند در همه سطوح دانشگاهي انجام شده است، طور نظامبه

اي رُخ رشتههاي كاربردي و بينويژه در حوزهتحوّل جدّي به
آموختگان و تعداد يّت دانشنداده است! مگر در كم

هاي اقتصاد. البته در حوزه متون يا منابع درسي، دانشكده
تغييرات مثبتي )مانند حركت از ترجمه متون به سمت تاليف 
كتب درسي( ايجاد شده است. در عين حال، با انجام يك 

توان دريافت كه چنين تغييراتي بيشتر ناشي تحليل محتوا مي
بع علمي خارجي بوده است تا برگرفته از گيري از منااز بهره

ها و دستاوردهاي علمي بومي! از اين رو، وضعيت توليد نظريه
هاي علمي جديد داخلي در علم اقتصاد و به تبع آن روش

ايجاد تحوّل در ابعاد مختلف آموزشي، خيلي ملموس و قابل 
دفاع نبوده و نيست و بنابراين، نيازمند توجه ويژه پژوهشگران، 

 نظران و سياستگذاران است.احبص

ها و هاي جدّي در تبيين بسياري از واقعيتنقصان
هاي مرتبط با رفتار تخصيص منابع در اقتصاد و جامعه پديده
هاي اصلي علم مانند هر علم ديگري، يكي از ماموريت ايران:

كم سه هاي اقتصادي است. دستاقتصاد، تبيين رفتار و پديده
بطه متعارف و معمول است: رويكرد مرسوم رويكرد در اين را

دوم )مانند آمار رسمي بانك هاي دستكارگيري دادهيعني به
مركزي يا مركز آمار ايران(، اجراي كار پژوهشي ميدان 
مشخص و انجام تحقيقات آزمايشگاهي، كه دو مورد اخير به 

انجامد. در رويكرد اول، محقق اول ميهاي دستگردآوري داده
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ها ندارد؛ اما از جهت كيفيت شي در گردآوري دادههيچ نق
ها و تناسب آن با اهداف و سؤاالت تحقيق، ويژه دقت( داده)به

هاي اقتصادي بسيار مؤثر است، كه در شناخت دقيق پديده
طوري كه برخي تأمالت و اشكاالت اساسي وجود دارد به

هاي آماري را مناسب تحقيقات اصيل متخصصين چنين داده
به اتفاق محققين يا  دانند. در عين حال، اكثريت قريبينم

هاي اقتصاد، چنين رويكردي را آموختگان ايراني رشتهدانش
قات ويژه تحقيكنند. در مقابل، انجام كار ميداني و بهدنبال مي

دادي بسيار نادر و هاي اقتصاد، رُخدر حوزه 1آزمايشگاهي
نوع آزمايشگاهي  ها و شرايطي ازغريب است. حتي موقعيت

سازي نرخ طبيعي زيادي وجود داشته و دارد )مانند يكسان
د توانستنارز، افزايش قيمت سوخت و ...( كه اقتصاددانان مي

برداري قرار گيرند و به دستاوردهاي مورد استفاده و بهره
علمي جديد و بومي برسند؛ بر اساس شواهد موجود )حاصل 

هاي دكتري( به نظر وين رسالههاي منتشر شده و عنااز مقاله
هايي هنوز به يك نحلة فكري رسد ورود به چنين قابليتمي

اي مطرح در بين محققين اقتصاد در ايران تبديل و انديشه
طور طبيعي، به همان نسبت توفيقات نشده است؛ به

ها نيز دچار نقصان شده و پژوهشگران در تبيين واقعيت
 شود.مي

 :و دستيابي به اهداف  اقتصادي ناكامي در حل مشكالت
هاي كليدي براي اطمينان پيداكردن از درجة يكي از مالك

ها، برقراري يك ارتباط منطقي بودن كيفيت آموزشمناسب
هاي علمي محققان و انديشمندان اقتصاد و بين تالش

كردن مشكالت و دستاوردهاي مورد انتظار )شامل مرتفع
ي اقتصادي( است. بدون شك، هادستيابي به اهداف و آرمان

واكاوي چنين نسبتي به انجام تحقيقات مستقل نياز دارد، اما 
هاي علمي هاي زيادي حاكي از آن هستند كه تالشواقعيت
سه دهه گذشته در كشور به شدّت زياد شده است؛ -طي دو

هاي پژوهشي، مقاالت و آموختگان اقتصاد، طرحتعداد دانش
ند. كنساسي اين مهم را تأييد ميطور اكتب منتشر شده به
هاي مشكالت اقتصادي در همه سطوح اما تعداد و پيچيدگي

نيز رشد زيادي داشته است. در حوزه دستيابي به اهداف 

                                                           
1 Experimental Research  

ساله آن، مورد اذعان اغلب مسؤولين و هاي توسعه پنجويژه محقق نشدن اهداف اقتصادي اين سند و برنامهانداز است؛ بهيكي از اسناد باالدستي راهبردي، سند چشم 2 

هاي تهآموختگان رشا اين حال، مقايسه روند رشد دانشنظران بوده است. اگر چه واكاوي ارتباط اين دو حوزه كليدي، مستلزم طراحي و انجام تحقيقات تجربي ويژه است، بصاحب

ود هاي بيكاري، تورم، سخصوص در سطوح تحصيالت تكميلي كه از لحاظ رشد كمّي ايران عملكردي ويژه در سطح جهان داشته( و شاخص فالكت )متشكل از نرخاقتصاد )به

ها داشته است(، ناسازگاري و چه بسا ارتباط آماري معكوس بين ايندو وقعيت نهم را در بين بدترين موقعيتايران م 2016بانكي و رشد توليد ناخالص داخلي سرانه، كه در سال 

 (www.cato.orgكند. )وبگاه مؤسسه كاتو: را بخوبي آشكار مي

 [. 38[، و نادري ]37، داو ][36]براي ارزيابي تفصيلي رويكرد متعارف، ر.ك. به: سايمون  3 
4 Newton’s Laws 
5 Closed Systems 

 هاي)مانند رشد اقتصادي متناسب به اهداف برنامه 2اقتصادي
توسعه، ايجاد اشتغال، كاهش وابستگي به نفت، توسعه 

بنيان، توسعه هاي دانشفعاليتصادرات غيرنفتي، رونق 
از هاي زيادي وجود داشته و دارد. توفيقكارآفريني و ...( عدم

هاي آموزشي و پژوهشي اقتصاد را از توان فعاليتاين رو، نمي
 اين منظر خيلي اثربخش و مؤثر ارزيابي كرد.

با توجه به نكات و مالحظات فوق، پرسش بنيادي و 
ت كه: دليل يا داليل اصلي چنين اساسي قابل طرح اين اس

ها وضعيت ناخرسند و نامطلوبي چيست؟ آيا كيفيت آموزش
آموختگان اقتصاد توان ذاتي و نامناسب بوده است؟ آيا دانش

اند؟ آيا مسائل و مشكالت و استعداد تحصيلي كافي نداشته
هاي اقتصادي به اندازه كافي همچنين اهداف و آرمان

-اند كه تحرّك علميرنگ ايجاد نكردههاي قوي و پُرانگيزه
آموزشي مناسب ايجاد شود؟ آيا ...؟ از آنجا كه شواهد و داليل 
متقني مبني بر اُفت استعداد تحصيلي دانشجويان و 

اندكاران وجود آموختگان يا نبود انگيزه كافي دستدانش
ندارد، محور اصلي تعليل و تبيين مسائل و پاسخ به 

حول رويكرد حاكم بر آموزش )و شده، هاي مطرحپرسش
  ود.شپژوهش( اقتصاد تنظيم شده كه در قسمت زير ارائه مي

 
بررسي و تحليل نقش انواع رويكردها در آموزش 

 اقتصاد 
تحليلي ناظر به تمامي -رويكرد مناسب كه بنيان نظري

عملي فرايند آموزش اقتصاد را -هاي علميها و كوششتالش
براي بازشناسي و واكاوي ابعاد  3سازد اهميت زيادي دارد.مي

هاي رويكردهاي متعارف و مختلف مباحث مرتبط، ويژگي
 شوند.مناسب بررسي و ارزيابي مي

هاي متعارف ها و تحليلهاي بنيادي نظريهمؤلفه 1جدول 
 نقوانيدهد. اقتصاد نئوكالسيك، بر اقتصاد را پوشش مي

و  هاظامنقرن نوزدهم بنا شده كه در آن  4فيزيك نيوتني
هاي مختلفي در اقتصاد وجود دارند كه به صورت زيرنظام

شود اين اجزاء و شوند و فرض ميدر نظر گرفته مي 5بسته
ه ك عامالنكنند. ايفاي نقش مي« شرايط تعادل»عناصر در 
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در نظر  1دهند همگن و همسانتخصيص منابع را انجام مي 
اف همراه با شف "شوند كه در شرايط بازار كامالگرفته مي

، تصميمات و رفتار 2هاايفاي نقش كامل سازوكار قيمت
ويي جتخصيص منابع را با رعايت عقالنيت كامل )يعني پي

 دهند. حداكثر پيامد شخصي با حداقل هزينه( انجام مي
صاد اقترويكرد متناظر اقتصاد كالسيك، يعني رويكرد 

تر است. در حوزه قوانين مبنايي، بجاي بينانهپيچيده، واقع
قوانين فيزيك، قوانين بيولوژي و ترموديناميك اساس 

هاي باز، پويا و ها، نظامگيرند. در حوزه نظامكاركردها قرار مي
 شوند كه با خواصنامتعادل درنظر گرفته مي ناخطي و البته

توانند خود را با محيط منطبق سازند. خودتنظيمي، مي
عامالن اقتصادي، ناهمگن هستند كه در شرايط ناشفاف بازار 

زند نه پردابا يكديگر به تعامل )كنش و واكنش( مستقيم مي
پذير در با انتظارات عقاليي مفروض، بلكه انتظارات نيز تطبيق

شوند.نظر گرفته مي

 
 تحليلي اقتصاد-هاي نظري. رويكردهاي ناظر به بنيان1جدول 

 اقتصاد پيچيده اقتصاد نئوكالسيك منشاء
 بيولوژي، ترموديناميك، و علوم پيچيده فيزيك قرن نوزدهم )قوانين نيوتن( علوم فيزيكي

 و متعادل هاي بسته، خطيسيستم هاها/سيستمنظام
هاي باز، پويا و ناخطي هستند كه با تعادل پويا خيلي فاصله دارند. خواص سيستم

 خودتنظيمي و انطباق با محيط دارند.

 عامالن
عامالن همگن هستند و تنها از طريق شرايط بازار شفاف مبتني بر 

 ها تعامل دارند.سازوكار قيمت
فضاي ناشفاف بازار دارند؛ تعامل  هاي نامحدود درعامالن ناهمگن هستند و تعامل

 كند.مستقيم عامالن با يكديگر شرايط كنش و واكنش را فراهم مي
 انتظارات تطبيقي انتظارات عقاليي انتظارات

 [.35( ]Velasquezوالسكوئز ) منبع:
 

  
 )ب(                                                                     )الف(

 تصوير مغز انسان و كاركردهاي هر منطقة مغزي .1نمودار 

؛ تر استتر و واقعيرويكرد دوم البته تا حدّ زيادي عيني
دهد. از همين رو، ها را پوشش نميبا اين حال، همه واقعيت

است مبناي كنكاش  رويكرد شناختيبايد رويكرد سوم كه 
هاي رويكرد شناختي نسبت به ساير قرار گيرد؛ ويژگي

آمده است. در رويكرد شناختي، نه  2رويكردها در جدول 
قوانين فيزيك و نه ترموديناميك هيچكدام براي تبيين رفتار 

هاي تخصيص منابع عامالن، مناسب نيستند. گيريو تصميم
قواعد بيولوژي با عنايت به اينكه بخشي از كاركردهاي مغز و 

طور نسبي قابل هاي مغزي بر آن مبتني هستند، بهسلول
  3اند.استفاده

                                                           
1 Homogeneous 

2 Market Clearing Prices 
 [.42( ]Koslowskiكاسلوسكي )دهد. براي توضيحات بيشتر، ر.ك. به: ( اين ابعاد را پوشش ميBioeconomicsشاخه جديدي از علم اقتصاد با عنوان اقتصاد زيست ) 3 

اجتماعي متعدد -انسانيهاي اين در حالي است كه نظام
و در عين حال، باز، پويا و ناخطي هستند كه نسبت به 

 هاي طبيعي و اُرگانيك، دو ويژگي متفاوت دارند:نظام
عناصر هر نظام، بر ديگر عناصر تاثيرگذار و از ديگران 
تأثيرپذيرند و اغلب به بيش از يك نظام تعلق دارند؛ مهمتر 

ماهيت خودتنظيمي ندارند.  "هاي اجتماعي لزومااينكه نظام
هاي هادي درجة خودتنظيمي به نهادها، سازوكارها و زيرنظام

و ناظر وابسته است. در خيلي از موارد، بجاي خودتنظيمي، 
ريختگي وجود دارد؛ در عين حال، جوامعي اغتشاش و بهم

ها، موجبات هستند كه با طراحي درست سازوكارها و زيرنظام

 قطعه
 پيشاني

 گيجگاهي قطعه

 ايآهيانه قطعه

 
 قطعه

سريپس  
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[. ارتباط 40و  39اند ]ا فراهم كردهتوسعه و پيشرفت خود ر
و  1ها به صورت غيرخطي و غيراُرگانيكها و زيرنظامبين نظام

 در عين حال، چندگانه و چندبُعدي است.
عامالن اقتصادي، عالوه بر ناهمگن بودن و اينكه ناگزيرند 
در فضاي ناشفاف بازار و متأثر از عوامل متعدد كه قيمت تنها 

گيري كنند، داراي ست، تصميميكي از آن عوامل ا
هاي متعدد و ناهمگون هستند. هاي متفاوت و انگيزهتوانمندي

ها كردن نسبت به شرايط، تنها بخشي از تفاوتمتفاوت عمل
را در بردارد. بخش ديگري، به تفاوت در واكنش افراد، براي 

كردن يا ضرركردن )و/يا تشويق يا مثال، نسبت به منفعت
[. تحقيقات جديد اقتصادي با روش 41ت ]تنبيه كردن( اس

دهند كه واكنش يك فرد نسبت به تشويق آزمايشي نشان مي
متفاوت است. از جهت مقابله با خطر و  "يا تنبيه كامال

اطمينان نيز كنش و واكنش افراد خيلي متفاوت است. عدم
گريزند يا نسبت به خطر پذير و برخي خطربرخي افراد خطر

 تفاوتند.بي
ها كننده اين است كه اين تفاوتكته اساسي و تعيينن 

اي است كه در سطح كالن، آنگونه كه در نظريه گونهبه
لكه كنند باقتصادي متعارف فرض شده، همديگر را خنثي نمي

  2.به سمت و جهت خاصي، تورش دارند
بودن انتظارات، بسته به شرايط و ضمن اذعان به متفاوت

هاي شناختي و فراشناختي، ها و توانمنديويژه آگاهيبه
كه اين مهم نيز در  3كنندانتظارات نيز تغيير زيادي پيدا مي

. گيردهاي اساسي رويكرد شناختي قرار ميچارچوب خصيصه
يل، سازي، تحلهمچنين، توانايي افراد در كسب، ذخيره

اطالعات، دانش، مهارت و »ارزيابي، كاربست، و انتقالِ 
هاي مغزي بسيار متفاوت است كه از لحاظ توانايي« تخصص

هاي واكاوي مسائل را از ناحيه به سهم خود پيچيدگي
هاي مورد بحث كه دروني هستند، ها و ناهمگنيناهمساني

اشي از هاي مغزي، ندر توانايي كند. تفاوتشدّت زياد ميبه
ها يا قطعات مختلف مغز انساني هاي متفاوت قسمتكاركرد

دهد، مغز انسان داراي نشان مي 1است. همانگونه كه نمودار 
اي قطعات مختلفي است كه هر يك از آنها، كاركردهاي ويژه

                                                           
صورت تكويني توسط خداوند متعال آفريده هاي اُرگانيك هستند كه رشد و نسبت آنها با يكديگر، بههاي موجود در بدن انسان يا هر موجود زنده ديگري، از نوع نظامنظام 1 

  رند بلكه بر تدبير و انديشه بشر متكي هستند.هاي اقتصادي، اجتماعي، و سياسي(، فرايند رشد و تكامل تكويني نداهاي غيرارگانيك )مانند نظامشده است؛ نظام
  [.46( ].Lavecchia et al[ و الوچيا و ديگران )45( ]Ariely[، آرييلي )44( ]Kahneman[، كانمن )43( ]Caplanمانند: كاپالن ) 2

: گيرد. براي نمونه، ر.ك. بهصورت تدريجي و ناشي از تحوّالت فيزيولوژيكي است كه موضوعات مربوطه در شاخه اقتصادزيست مورد مطالعه قرار ميبخشي از تغييرات به 3 

 [.47( ]Robsonرابسون )

 .[50]و جردن و ديگران [ 49]، خرازي و تلخابي [48]براي توضيح بيشتر، ر.ك. به: اشمن و كانوي  4 

 [.52( ]Ainslieلي )[ و آينس51( ]Elsterهاي اخير بوده است. براي نمونه، ر.ك. به: الستر )نقش احساسات و عواطف موضوع تحقيق مقاالت متعددي در سال 5 
6 Emotional Intelligence (E.Q.) 

 [. 53( ]Golemanر.ك. به: گلمن ) 7 

 [.55( ]Colvin[ و كُلوين )54( ].Donohue III el alنوهو و ديگران )براي نمونه، ر.ك. به: دُ 8 

دارد. عالوه بر اين، تعامل بين قطعات مغز نيز نقش و موقعيت 
ان در كار هر يك از خاصي در عملكرد كلي مغز دارد. نقص

قطعات مغز بنابراين عملكرد مغز و به تبع آن، عملكرد فرد را 
  4كند.متأثر مي

در رويكرد شناختي، همانگونه كه مطالب و اطالعات 
دهند، ابعاد ديگري از جمله نشان مي 2مندرج در جدول 

گيرند. انسان عواطف و احساسات نيز مورد توجه قرار مي
تعددي است كه عالوه بر كشفيّات جديد بشر داراي قواي م

 عرفاني-در علوم تجربي، وجود آنها در متون ديني و فلسفي
هاي بسيار دور مورد اذعان و تأكيد قرار گرفته در گذشته

البته نسبت بين احساسات و يادگيري )ارتقاي  5است.
روانشناسي هاي فكري و عقلي( در مكاتب فكري توانمندي
 متفاوت ديده شده است.  ، بسياريادگيري

در گذشته، عواطف و احساسات به عنوان يك عامل منفي 
شد كه از مي طور مؤكد سعيشد و بهو بازدارنده تصور مي

پرهيز شود. اين در حالي است كه امروزه مديريت درست 
عنوان نيرويي محرك براي شكوفايي عواطف و احساسات، به

ها و در واقع، انديشهشود؛ هاي عقلي قلمداد ميتوانائي
با چنين بنيان و رويكردي  6هوش عاطفيهاي ناظر به تحليل
هايي، فارغ از چنين تحليل 7پردازي شده است.نظريه

تصميمات و رفتار تخصيص منابع عالوه بر عقالنيت متعارف، 
باشد؛ متأثر از عواطف و احساسات نيز مي "مستقيما
به ديگران، خيرات،  هايي مانند: وقف، كمك بالعوضواقعيت

المنفعه و ... هاي عامبري، انجام فعاليتگذاري و ارثارث
مصاديق عيني اين مهم هستند. چنين شواهدي البته در 

تر است در عين كشورها و جوامع اسالمي و مذهبي پُرنگ
داري و حال، در كشورهاي غربي نيز كه مهد اقتصاد سرمايه

 خصي هستند، به وفورجويي نفع شعقالنيت مبتني بر پي
  8شوند.يافت مي

شود كه انتخاب نوع با توجه به مالحظات باال، مشخص مي
رويكرد، ابعاد مختلف آموزش )و پژوهش( اقتصاد، اعم از 

ها و محتواي برنامه هاي درسي را به شدت متأثر سرفصل
 "طور طبيعي، دستاوردهاي آموزشي نيز كامالكند. بهمي
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طور خاص، در چارچوب رويكرد [ و به47]متفاوت خواهند بود  
هاي جامعه ممزوج شده شناختي، مباحث و مطالب با واقعيت

و در يك چرخة رو به رشد و دو سويه تكامل پيدا خواهند 
كرد.

 
 هاي اصلي رويكرد متعارف اقتصاد و رويكرد اقتصاد شناختيمقايسه وضعيت مؤلفه . 2جدول 

 رويكرد شناختي رويكرد متعارف مؤلفه

 عقالنيت )درجه و نوع(
عقالنيت كامل و فراگير 

 )حداكثرسازي منافع شخصي(
 سازي اهداف مختلف از جمله منافع شخصي(تغيير )بهينهعقالنيت ناهمسان/نسبي، ناقص و قابل

 اطالعات ناقص، نامتقارن، ناشفاف اطالعات كامل، متقارن و شفاف اطالعات
 اي دارد )پذيرش عوامل غيرقيمتي متعدد(قيمت يكي از عوامل مؤثر است و در مواردي تأثير حاشيه هاگيرييگانه عامل مؤثر در تصميم قيمت

 به تغييراتالعمل نسبتعكس
 قيمت

 طور مشابه/يكسان بينبالفاصله و به
 همه عامالن

 است.اثرگذاري تدريجي و درجة اثرگذاري بين عامالن متفاوت 

ها )نهادها، ساختارها، نظام
 سازوكارها، فرايندها، ...(

 ها و نحوه كاركرد آنها بسيار تاثيرگذارند )اعم از آثار مثبت يا منفي/مخرب(نظام مفروض يا مغفول

 بازار و كاركرد آن
اثربخش  "سازوكاري مؤثر و كامال

 وكاستي()بدون هيچ كم
 هاي حامي و ناظر وابسته است.آنها به كيفيت عملكرد نظاموجود بازارهاي متعدد و كيفيت كاركرد 

 ها.بودن عامالن از حيث شرايط و ويژگيمتفاوت بين عامالن ناهمساني و تفاوتنبود  ناهمساني و تفاوت

 اثرمفروض يا بي دانش، مهارت و تخصص
متفاوت و توان افراد در  در رفتار تخصيص منابع مؤثرند، وضعيت آنها بين عامالن "دانش، مهارت و تخصص"
 باشد.آنها ناهمسان است و اين توان قابل تغيير نيز مي "كسب، پردازش، ذخيرسازي، ارزيابي، كاربست و انتقال"

 مؤثر و اثربخش اثرمفروض يا بي سوادودانش اقتصادي
هاي مغزي )قوه توانايي

 شناخت(
يكسان بين همه عامالن و پايدار در 

 همه شرايط
 ها و شرايط(تغيير )وابسته به استعدادها، روشبين عامالن و در عين حال قابلناهمسان 

 تغييرعامالن( و قابلطور مثبت يا منفي؛ بسته به نحوة مديريت آن(، ناهمسان )بينتاثيرگذار )به مفروض يا مغفول عواطف و احساسات

 مفروض يا مغفول اطمينانريسك و عدم
ن، ها )قوانيتفاوت( و متغير نسبت به شرايط، و نظامپذير، بيگريز، ريسك)ريسكهاي متفاوت العملعكس

 نهادها و سازوكارها( در اين رابطه بسيار مؤثرند.

 انتظارات و ترجيحات
برونزا، شفاف، آرماني/عقالني، و 

 بندياولويتبراحتي قابل
 بندي انتظارات و ترجيحاتپذير، پيچيدگي و سختي در اولويتناشفاف، تطبيق "درونزا، بعضا

[.18[ و ]37منبع: بر اساس نادري ]
 

 در ايران« آموزش اقتصاد»هاي ارتقاي اثربخشي راه
هاي مهم براي افزايش اثربخشي ارتقاي كيفيت يكي از راه

آموزش اقتصاد است. مقوله كيفيت آموزش در هر يك از 
هاي پُرتوجه و در عين حال، و زمينههاي علوم بشري، جزرشته

 ريزاناندركاران و برنامهپُرچالش بوده است. مسؤولين، دست
همواره با تمركز بر حوزه و محورهاي مختلف )مانند پذيرش 

ترين اعضاي هيات مستعدترين متقاضيان، جذب برجسته
علمي، تعبيه نظام انگيزش مناسب، تدوين و اجراي 

يادگيري -هاي ياددهيمال روشدرسي مناسب، اعبرنامه
مناسب، استفاده از تجهيزات آموزشي نوين و مناسب، و ...( 

ه اند. با ورود اقتصاددانان بدنبال ارتقاي كيفيت بودهمجدّانه به
مند و هاي نظامعرصة مسائل و مباحث آموزشي، تالش

اي از طرقي مانند ايجاد تنوع در نوع واحد آموزشي، گسترده
غيردولتي، توسعه فضاي رقابتي بين واحدهاي  مشاركت بخش
اثربخشي، ترغيب و -بندي بر اساس كاراييآموزشي، رتبه

 اند.هاي مديريت بازارمحور، مبذول داشتهسازي روشپياده
ويژه از ناحية علوم تربيتي( در ايران هايي )بهچنين تالش

نيز كم و بيش انجام شده است. با اين حال، ورود اقتصاددانان 
هاي آموزشي و تربيتي كشور و كارشناسان اقتصادي به عرصه

هنوز اتفاق افتاده و بخصوص براي توليد دستاوردهاي 
 م اقتصاد كمترآموزشي اقتصاد از رويكردها، مباني و ابزار عل

استفاده شده است. بنابراين، در اين رابطه، جاي كار و تالش 
 بسياري وجود دارد. 

 دستاوردهاي يادگيريدر اين ميان، پذيرش رويكرد 
تحصيلي، -هاي متعارف ارزشيابي آموزشيجاي روشبه

تواند بسيار تاثيرگذار باشد. با اين حال، بخش اصلي مي
ناختي قابل عالج خواهد بود. مسئله، با پذيرش رويكرد ش

يعني در چارچوب رويكرد شناختي، بر مواردي چون: ارتقاي 
شناختي به كمك آموزش )اعم از -هاي فكريتوانمندي

اقتصادي -آموزش عمومي و تخصصي(، بهبود سواد مالي
هاي عرصة اقتصاد، ها و پژوهشعامالن، پيوند بين آموزش

فراد، ايجاد رشته يا عاطفي ا-هاي ارتباطيتعالي شايستگي
 ريزي، برنامه"اقتصاد شناختي"درس تخصصي مرتبط با 

هاي مختلف در همه براي رشته "آموزش اقتصاد"درسي 
 شود.مي تأكيد و توجه ويژه آموزشي، و ...-سطوح تحصيلي

ارتقاء بودن قابلهزاران سال است كه بشر به 
برده است و پي شناختي انسان - هاي فكريتوانمندي

هاي هاي عمومي و تخصصي را به عنوان يكي از راهآموزش
مؤثر براي تحقق اين مهم ساماندهي كرده است. در واقع، طي 

هاي آموزشي براي همين منظور ايجاد قرون گذشته نظام
ند. امند ايفاي نقش كردهاند و در اين رابطه به طور نظامشده

، حدود هاي علميپردازيبا اين حال، در چارچوب نظريه
هفتاد سال است كه برخي از اقتصاددانان چنين واقعيت 
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د انهاي خود كردهمهمي را با مباني علمي مشخص وارد تحليل
يعني زماني كه پذيرفته شد كه توان عامل انساني، ثابت نيست 

ها و فرايندهايي چون آموزش توان توان با فعاليتبلكه مي
مجموعه مباحث انسان را افزايش داد و تعالي بخشيد. 
 "سرماية انساني"اقتصاددانان در آن زمان با مفهوم 

نام اي بپردازي شد كه يكي از پيامدهاي آن، ايجاد رشتهنظريه
اي كه [. البته نكته12بود ] 1960اقتصاد آموزش در سال 

آموختگان قدري عجيب است، اينكه شماري زيادي از دانش
د در ايران وجود دارند كه در طول دوره تحصيلي خود اقتصا

ممكن است يك واحد درسي در اين رابطه نگذرانده باشند و 
اساتيدي كه هنوز اين واقعيت را كه كشورهاي غربي  "بعضا

رنسانس، انقالب صنعتي و تمدن جديد خود را با پرورش 
اند. هنپذيرفت 1اندهاي انساني ايجاد كرده و بنيان نهادهقابليت

تر اينكه حتي در قرن بيست و يكم، اغلب نكته خيلي عجيب
را آموزش  برداشتي از علم اقتصادمدرسين اقتصاد آن 

 بخشيامكان تعالي "هاي آن، كالدهند كه اساس و بنيانمي
فارغ از وجود  2گيرد.هاي فكري/مغزي را ناديده ميقابليت

آن  بي مويدهايي، تجربه بشر و تحقيقات تجرچنين تناقض
مغزي انسان، موجب -هاي فكريهستند كه توسعه قابليت

شود و بنابراين از آن طريق، ارتقاي درجه عقالنيت او مي
هاي تخصيص منابع، بهبود گيريكارايي و اثربخشي تصميم

 [.56كند ]پيدا مي
 شناختي انساني در دو فضا قابل-هاي فكريتوسعه قابليت

صصي در هر زمينه يا رشته بحث است: سواد، دانش و تخ
هاي ريگيبه مطالعة رفتار و تصميم "تحصيلي، كه مستقيما

هاي علوم، تخصيص منابع مربوط نيستند )مانند رشته
مهندسي، پزشكي، كشاورزي و ...( و سواد و دانش، تخصص 

به رفتار و تصميمات تخصيص منابع  "اقتصادي كه مستقيما
اد و دانش/تخصص، مرتبط هستند. البته هر دو نوع سو

بخشند اما تحقيقات تجربي هاي انساني را تعالي ميظرفيت
اقتصادي درجه عقالنيت -دهند كه سواد مالينشان مي

  3كند.اقتصادي را بيشتر متأثر مي
اقتصادي در دو سطح عمومي و -سواد و دانش مالي

                                                           
 ها پذيرفته شد.گيريجاي اطاعت محض در رفتارها و تصميم( بهReasonيعني زماني كه استدالل ) 1 

بخشيدن [( قابل تغييربودن و بلكه امكان تعالي58[ و بكر ]57، شماري از اقتصاددانان )مانند: شولتز ]1960با اين حال، با پيدايش اقتصاد آموزش و نظريه سرماية انساني در  2 

طور [( به61[ و كانها و ديگران ]60هكمن و كانها ] [،59د: هكمن ]هاي اخير، تعداد از اقتصاددانان )ماننعنوان يك واقعيت مهم پذيرفتند؛ طي سالهاي انسان را بهقابليت

ه تري در اين زمينتر و عميقهاي اخير منشاء تحوّالت وسيعرود تالشاند و اميد مياندوزي انسان شدهپردازي در رابطه با سازوكار يادگيري و مهارتاي وارد عرصه نظريهحرفه

 باشد. 

 Carpentier[، كارپنتير و سورت )64( ]Allgood and Walstad[، الگود و والستاد )63( ]Sedaie[، صدايي )62( ]Walberg.ك. به: والبرگ )براي توضيحات بيشتر، ر 3 

and Suret[ )65( ون در مرو ،]Van Der Merwe[ )66( باتي و ديگران ،]Batty et al.[ )67( و وُال ،]Wolla[ )8.] 

تأسيس شده كه ارتقاي درك شهروندان براي زندگي روزمره و همچنين آشنايي با مفاهيم و  1954براي توسعه سواد اقتصادي در سال  شوراي آموزش متوسطه آمريكا 4 

 [. 68( ]Jonesاصطالحات اقتصادي براي استفاده از نشريات و مطبوعات اقتصادي، جزو اهداف مهم آن تعريف شده است )

 [.7( ]Jappelli[، و جاپلي )69( ]Nelson  and Sheffrin[، نلسون و شفرين )4( ]haNappi and Reر.ك. به: نپي و رها ) 5 

اقتصادي در سطح -تخصصي مطرح است. سواد و دانش مالي
شود و در دم و شهروندان را شامل ميعمومي، كه همه مر

كشورهايي چون آمريكا، دو هدف كليدي براي بهبود آن 
شود: ارتقاي درك و فهم اقتصادي شهروندان كه دنبال مي

براي زندگي روزمرّه آنها الزم است، و آشنايي با مفاهيم و 
ي ها و نشريات اقتصاداصطالحات اقتصادي كه بتوانند از رسانه

ويژه هدف دوم، زمينه تعالي سواد و دانش كنند. به برداريبهره
كند. به دليل طور مستمر فراهم مياقتصادي شهروندان را به

اهميت چنين اهدافي، آموزش سواد و دانش اقتصادي حتي 
دبستاني نظام آموزشي كشورهايي چون در سطوح پيش

 4اي پيدا كرده است.آمريكا، جايگاه ويژه
در  "اي، اساساسطح حرفه دانش تخصصي اقتصاد در

شود كه هم حوزه تربيت هاي دانشگاهي حاصل ميآموزش
آموختگان اقتصاددانان را و هم ارتقاي دانش اقتصادي دانش

ها )مانند مهندسي، پزشكي، علوم، كشاورزي، هنر، ساير رشته
علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه شناسي، و علوم انساني( را 

و واقعي علم  ه پذيرش رويكرد عينيدهد. مشروط بپوشش مي
ادي توان عقالنيت اقتصاي، ميرشتهويژه نگاه بيناقتصاد و به

اينكه  5نقشان را تعالي بخشيد.همه عامالن و ذي
 آموختگان سايرآموختگان اقتصاد چه نسبتي با دانشدانش
ها بايد داشته باشند، مستلزم انجام تحقيقات تكميلي رشته

 مستقل است.
ويژه آن الي پيوند بين آموزش و پژوهش اقتصاد، بهتع

هاي اقتصادي كه منجر به توسعه مرزهاي بخش از پژوهش
دانش در هر دو سطح يعني سطح عموم مردم و سطح 

شود، به طور جدّي كيفيت متخصصين اقتصاد مي
سازد. در واقع، معماري دستاوردهاي يادگيري را متأثر مي

افزا به تقويت طور همتواند به، ميدرست ارتباط اين دو حوزه
هر دو حوزه يعني آموزش و پژوهش اقتصاد كمك كند. در 

ها نيز اهميت زيادي دارند. همانگونه اين ميان، نوع پژوهش
همه تحقيقات تجربي در ايران بر  "اشاره شد، تقريبا "كه قبال
دوم متكي بوده و هستند كه بيش هاي دستهاي دادهتحليل

ز، دقت و اعتبار آنها براي واكاوي و حل مسائل از هر چي
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اقتصادي كشور با اشكاالت جدّي مواجه است. از اين رو، ورود  
اول )و متناسب هاي دستمحققين اقتصاد به گردآوري داده

هاي ويژه انجام پژوهشواكاوي( و بهبا مسائل پژوهشي تحت
ل ئتري از مساآزمايشگاهي، عالوه بر حصول به شناخت كامل

ها و مفروضات هاي اقتصادي، امكان ارزشيابي بنيانو پديده

لم سازي عاساسي علم اقتصاد در جامعة ايران و بنابراين بومي
اقتصاد نيز فراهم خواهد شد. در اين ميان، انتشار 

نفعان يعني دستاوردهاي علمي اقتصاد براي سه گروه از ذي
ز ددانان نيعموم مردم، تحصيلكردگان و متخصصان، و اقتصا

اهميت زيادي دارد.
 

 
 ([.17شده بر اساس: نادري  ]منبع: تنظيم) هاي انساني هاي قابليتمولفه. 2نمودار 

 

تمركز اصلي فرايندهاي متعارف آموزشي بر روي ارتقاء 
هاي شناختي است. سطح دانش، مهارت و تخصص در حوزه

ها در البته حصول به سطح مناسبي از كيفيت در اين زمينه
هايي شناختي اهميت صحنه عمل و در چارچوب توانايي

ونه گحال، به تنهايي كافي نيستند؛ همانزيادي دارد. با اين 
اجتماعي -هاي ارتباطيدهد، شايستگينشان مي 2كه نمودار 

هاي عاطفي از سوي ديگر، هم از يك سو، و شايستگي
آموختني هستند و هم نقش زيادي در كاربست و انتقال 

هاي شناختي دارند. اما مسئله اصلي اين است كه در توانايي
اي هربيت متخصصان در بسياري از رشتهفرايند آموزش و ت

تحصيلي، از جمله اقتصاد، مشمول كمترين توجهات هستند. 
هاي مهم براي ارتقاي اثربخشي دستاوردهاي لذا، يكي از راه

ريزي براي ارتقاي ريزي و طرحيادگيري اقتصاد، برنامه
عه سازي آن با توسارتباطي و متناسب-هاي عاطفيشايستگي

رود دنبال آن، انتظار ميشناختي است. بههاي توانايي
آموختگان اقتصاد بتوانند با عموم شهروندان، دانش

دولتمردان، سياستگذاران و حتي همتاهايشان در ساير 
ه در تر داشته باشند كها تعامل و ارتباط بيشتر و سازندهرشته

مندي نتيجه، همه آنها از دستاوردهاي علم اقتصاد بهره
 د داشت. بيشتري خواهن

طور بنيادي، بازنگري اساسي براي رفع مسائل مذكور به
هاي اقتصاد الزم است هاي آموزشي رشتهدر دروس و برنامه

كه در دو مرحله يا سطح، يعني سطح اجمالي و سطح 
                                                           

[، نوتكبوم 73( ]Politser[، پُليتسر )72( ]Walliser[، واليسر )71و  70( ]Rizzelloدر رابطه با اقتصاد شناختي و تحوّالت اخير آن براي نمونه، ر.ك. به: ريزلو ) 1 

(Nootecboom[ )74( ،]Stanton et al.[ )75[ متوسلي و ديگران ،]46[ و الوچيا و ديگران ]38[، نادري ]76.] 
2 Economics Teaching  

 توان نسبت به آن اقدام كرد.تفصيلي، مي
ويژه به درس اقتصاد شناختيدر سطح اجمالي، طراحي 

ي كارشناسهاي تحصيالت تكميلي يا ايجاد رشته براي دوره
ش بخمدت نتيجهتواند در ميانكه مي ارشد اقتصاد شناختي

باشد. در سطح تفصيلي، بازنگري اساسي و محتوايي در همه 
هاي اقتصاد بر اساس رويكرد شناختي الزم است دروس رشته

 1طلبد.تري را ميكه البته زمان طوالني
هاي پيشنهادشده در باال، استفاده از تجربه حلعالوه بر راه

ريزي درسي در ويژه حوزه برنامهبشري در علوم تربيتي، به
ها و هاي تخصصي مختلف است. در بسياري از دانشكدهعرصه

-هاي علميواحدهاي دانشگاهي علوم تربيتي، فعاليت
 علوم هاي مهم علوم بشري مانند رياضيات،پژوهشي در عرصه

اي، طور حرفهمحض، اقتصاد و زبان، جاري است كه به
ها در موضوعات و مسائل مربوط به آموزش اين قبيل رشته

آموزش ")براي نمونه،  "ريزي درسيبرنامه"چارچوب 
ها نيز شود. در واقع، در اين زمينه( دنبال مي2"اقتصاد

شوند كه مباحث آموزش اقتصاد متخصصين خاص تربيت مي
كنند. البته در شرايط آرماني، اي دنبال ميطور حرفههرا ب

هاي اقتصاد و علوم تربيتي بهترين همكاري بين دانشكده
عملكرد و نتيجه را به دنبال خواهد داشت. در نظام آموزش 

هاي علوم هايي نه در دانشكدهعالي ايران، چنين قابليت
جاد ؛ ايهاي اقتصاد ايجاد نشده استتربيتي و نه در دانشكده

تواند در تحوّل آموزش اقتصاد هايي از اين دست، ميظرفيت

هاي قابليت
 انساني

هاي توانايي
 شناختي

 دانش اطالعات

 تخصص مهارت

هاي مهارت
 فراشناختي

هاي شايستگي
 عاطفي

هايشايستگي  

 اجتماعي/ارتباطي

اجتماعيآگاهي  

اجتماعيمهارتهاي دوستينوع   

عاطفيخودآگاهي  

عاطفيخوداصالحي خودانگيزش 
 ي

از فرايندشناختيآگاهي فرايندشناختي ارزيابيتوان   

فرايندشناختي اصالحتوان  
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 نقش بسزايي داشته باشد. 
 
 گیريحث و نتیجهب

هدف اصلي مقاله حاضر، يك ارزيابي بنيادي از وضعيت 
در ايران با رويكرد اقتصاد شناختي و  «آموزش اقتصاد»
استنادي است. در اين ارتباط، -ايكارگيري روش كتابخانهبه

ابتدا مسائل اساسي مبتال به آموزش اقتصاد كشور، با تأكيد بر 
نبودن هاي كاربردي، مطلوبها و حوزهورود ناكافي به عرصه

تحوّل و پيشرفت اساسي فني بومي، عدم-دستاوردهاي علمي
ر آموزش اقتصاد طي چند دهه گذشته، تالش اندك در د

توفيق در حل مسائل و اي، و عدمرشتههاي ميانفعاليت
مشكالت اقتصادي و نيز ناكامي در دستيابي به اهداف 

انداز(، تبيين و تشريح شدند. در زمينه اقتصادي )سند چشم
داليل و علل مسائل مذكور، محورهايي مانند كيفيت آموزش، 

هاي آموختگان، محركداد دانشجويان و دانشاستع
هاي كشور( و ها، مسائل و آرمانبرانگيزاننده )ناشي از ارزش

باالخره نوع رويكرد )يعني رويكرد اقتصاد متعارف در مقابل 
رويكرد اقتصاد شناختي( بحث و واكاوي شدند و اين نتيجة 
اساسي حاصل شد كه علت بنيادي اغلب مسائل و 

ا، ناشي از رويكرد نامناسب و غيرواقعي حاكم بر هناكارامدي
آموزش اقتصاد در كشور بوده است؛ از اين رو، براي تحوّل 

كارگيري رويكرد اقتصاد اساسي در آموزش اقتصاد، به
ه در شود؛ چرا كشناختي به عنوان بهترين گزينه پيشنهاد مي

 هايبودن قابليتاقتصاد شناختي، ضمن پذيرش متفاوت
نيز به عنوان يك مقوله نسبي  «عقالنيت»اقتصادي، عامالن 

گيرد؛ همچنين پذير مورد توجه قرار ميو تعالي
شود كه اطالعات، دانش، مهارت و تخصص بر ميپذيرفته

تصميمات و رفتارها موثرند، و توسعه، ارزيابي، كاربرد و انتقال 
شدّت متأثر از به« اطالعات، دانش، مهارت و تخصص»

هاي هاي ديگري چون مهارتو ويژگي هاشايستگي
عاطفي هستند كه -هاي ارتباطيفراشناختي، و شايستگي

توجهي واقع در فرايند آموزش متعارف، مورد كم "عموما
شوند. به اين ترتيب، رويكرد اقتصاد شناختي، با تمركز بر مي

هايي همراه با در نظرگرفتن آثار چنين مالحظات و ويژگي
هاي يتگيري افراد، قابلنحوة تفكر و تصميممسئلة كميابي بر 

 انگيزي كيفيت دركطور شگفتكند كه بهاي فراهم ميويژه
ها را بهبود ها و سياستمسائل و ميزان اثربخشي برنامه

 بخشد.مي
شده هاي انجامها و ارزيابيبه اين ترتيب، بر اساس تحليل

 شوند:در رابطه با آموزش اقتصاد، موارد زير پيشنهاد مي
)متناسب با كيفيت ملحوظ در  سواد و دانش اقتصاد -

اي ويژه بررويكرد شناختي( براي همه سنين و همه شرايط )به
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