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چکیده
هدف پژوهش ،تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر مبنای میزان تأکیدد بدر تربید اقتصدادی بدود.
پژوهش به شیوه توصیفی از نوع تحلیل محتوای مضمونی انجام شد .جامعه پژوهش کلیه کتابهای مطالعات اجتمداعی
پایههای؛ سوم ،چهارم ،پنجم و ششم دوره ابتدایی بودند که همه آنها نیز بررسی شد .واحد تحلیدل؛ جملده ،تصدویر و
مضمون بود .برای گردآوری داده و انجام تحلیل از سیاهه وارسی تربید اقتصدادی اسدتفاده شدد .روایدی ابدزار توسد
صاحبنظران تأیید شد و پایایی آن بر اساس ضریب ،اسکات  0/89تامین گردید .جه تحلیل دادهها از شداص های
آمار توصیفی و تحلیلهای مضمون ،استفاده شد .نتایج نشان داد؛  1080مورد در ارتباط با تربی اقتصدادی در مجمدوع
محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی چهار پایه وجود داشدته کده  84/81درصدد  916مدورد آن در حیطده دانشدی،
 11/01درصد  119مورد در حیطه عاطفی و  4/16درصد  45مورد در حیطه مهارتی بود .بیشدترین میدزان توجده بده
تربی اقتصادی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم و کمترین میزان در کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم بود .در
کتاب پایهی سوم  82/22درصد مطالب در حیطه دانشدی 13/33 ،درصدد در حیطده عداطفی و  4/44درصدد در حیطده
مهارتی؛ در کتاب چهارم  84/72درصد مطالب در حیطه دانشدی 14/58 ،درصدد در حیطده عداطفی و  0/69درصدد در
حیطه مهارتی؛ در کتاب پایهی پنجم 86/14 ،درصد مطالب در حیطه دانشی 12/50 ،درصدد در حیطده عداطفی و 1/35
درصد در حیطه مهارتی؛ و در کتاب پایهی ششم  85/30درصد مطالب در حیطه دانشی 7/46 ،درصد در حیطه عاطفی
و  7/22درصد در حیطه مهارتی بوده اس .
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مقدمه
عصر حاضر به دلیل گسترش و رشد سریع فناوری
اطالعات و ارتباطات ،عصری است که با تغییر و تحوالت
شگرف و پویایی شتابنده همراه است و در آن افراد و
جوامع هر لحظه با تجربهای جدید مواجه میشوند که
کوچکترین کمتوجهی به آن میتواند به بهای گزاف
غافلگیری راهبردی در تمام عرصههای سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی تمام شود [ .]1امروزه تغییرات جهانی
عمیقاً زندگی اقتصادی و نهادهای اجتماعی را تحت تاثیر
قرار داده و مسئولیت بار آوردن نسلی که دارای
مهارتهای الزم برای مقابله هوشمندانه با این تغییرات
باشند ،به مدارس واگذار شده است[ .]2اقتصاد بر همه
رفتارهایی که یک شهروند در زندگی روزانه انجام میدهد،
تأثیر میگذارد .هر فرد ،از کودکی تا بزرگسالی،
تصمیمهایی را به عنوان مصرفکننده ،تولیدکننده ،کارگر
و یا شهروند اقتصادی اتخاذ میکند .تصمیماتی از قبیل
این که :چه چیزی بخرد یا نخرد؛ چه درصدی از درآمد را
باید خرج کند ،چگونه باید صرفهجویی کند؛ چه حرفهای
را انتخاب کند؛ چگونه باید پسانداز کند؛ چگونه سود و یا
درآمد کسب کند .همه این موارد نمونههایی از
تصمیماتی هستند که عملکرد اقتصادی افراد را تحت تاثیر
قرار میدهند .کسب دانش و نگرش اقتصادی به شهروندان
برای درک بهتر واقعیت پیچیده اطراف و در نهایت
تصمیمگیری کارآمدتر ،به خصوص تصمیمگیریهای
شخصی اقتصادی ،کمک خواهد کرد[.]3
رسالت تمام نهادهای بشری این است که نهایت سعی
و تالش خود را برای مواجه با تغییر و تحوالت آینده و
همچنین پذیرش و سازگاری با آنها به کار بندند؛ زیرا
کیفیت آینده وابسته به چگونگی کسب آمادگی الزم برای
رویارویی با تغییرات و تحوالت و پیشامدها است[ .]4نهاد
آموزش و پرورش به عنوان مهمترین و موثرترین نهاد ،در
این زمینه رسالت خطیری بر عهده دارد .آمادهسازی
کودکان و نوجوانان برای زندگی اجتماعی به یک نگرانی
مهم برای مقامات آموزشی اکثر کشورها تبدیل شده است
و طیف وسیعی از تالشها و تدابیر آموزشی و پژوهشی
آنها صرف شناسایی ابعاد و حوزههای مغفول برنامههای
درسی و گنجاندن آنها در برنامه درسی رسمی
میشود[.]5
در سالهای اخیر نظام آموزشی ایران نیز با تدوین
سندی تحت عنوان « سند تحول بنیادین آموزش و
پرورش» تالش نموده است راهنمایی جهت گام برداشتن
آگاهانه در راستای ترسیم چشماندازی مطلوب و تحقق

زیرساختهای تعالی همه جانبه کشور در عرصههای
مختلف برای آینده کشور فراهم سازد ،به طوری که تا
سال  1404ترسیمگر ایرانی توسعه یافته با جایگاه اول
اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه باشد[ .]6در
این سند از شش ساحت مقدس سخن به میان آمده است.
یکی از این ساحتهای مقدس که در پژوهش حاضر مورد
توجه قرار گرفته است «تربیت اقتصادی »1است .تربیت
اقتصادی به آموزش دانش و مفاهیم اقتصادی به
دانشآموزان اشاره دارد[ .]7تربیت اقتصادی موجب ایجاد
و شکلگیری «دانش و مفاهیم اقتصادی »2و نیز « سواد
اقتصادی »3جهت پاسخگویی و مواجه با مسائل و
مشکالت اقتصادی در زندگی روزمره دانشآموزان
میگردد[ .]8از منظر کامینسکی 4تربیت اقتصادی را
میتوان تالشهای آموزشی به منظور آماده کردن
فراگیران با میزانی از دانش ،توانایی ،مهارت ،انگیزه و
نگرشهایی دانست که آن ها را قادر میسازد در شرایط
مختلف اقتصادی به زندگی سازنده خود ادامه دهند[.]9
اقتصاددانان و متخصصان تعلیم و تربیت اعتقاد دارند
که آموزش مفاهیم اقتصادی باید از دوره ابتدایی آغاز
شود[]10؛ زیرا در دورهی ابتدایی رشد همه جانبه کودک
و شکلگیری شخصیت او بیشتر و بهتر انجام
میگیرد[ ،]11بنابراین اگر طراحی و تدوین برنامه درسی
تربیت اقتصادی از دوره ابتدایی مورد توجه قرار گیرد
میتواند نتایج مثمرثمری برای شکوفایی آینده یک جامعه
در پی داشته باشد[ .]10تمرکز بر تربیت اقتصادی در
نظامهای آموزشی به ویژه در سطوح پیش از دانشگاه
نخستین بار در ایاالت متحده در سال  1949با تشکیل
شورای مشترک تربیت اقتصادی(شورای تربیت اقتصادی
کنونی) آغاز شد .شورای تربیت اقتصادی امروزه با ارائه
برنامههای جامع و نیز استقرار مراکزی برای تربیت
اقتصادی در دانشگاهها و کالجهای ایاالت متحده آمریکا و
سایر کشورهای دنیا ،ساالنه به معلمان و دانشآموزان
زیادی در مدارس مناطق مختلف و همچنین دانشجویان
ارائه
خدمات
مختلف،
دانشگاههای
در
میدهد[ .]12توجه به تربیت اقتصادی در سطوح پیش از
دانشگاه از سال  1960به بعد افزایش چشمگیری یافته و
در قالب مقاالت پژوهشی و پایاننامهها به شیوههای
1

Economic Education
Economic knowledge and concepts
3 Economic literacy
4 Kaminski
2
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و مؤلفههای اقتصادی ،برخی از آنها مانند :مفهوم پول،
درآمد ،هزینه و پسانداز را میتوان در کودکان سنین
دورههای پیش دبستان و ابتدایی آموزش داد.
رودگرس،هاوثورن و ویلر ]17[23نیز مفاهیم اقتصادی برای
آموزش به دانشآموزان دوره ابتدایی را شامل شیوه
مبادله ،شناخت منابع سرمایه ،کارآفرینی ،منابع انسانی،
بازار ،پول ،منابع طبیعی ،فرهنگ تولید و مصرف،
پسانداز ،کمیابی و نیازها میدانند .همچنین از نظر
میزاروس و اوانس ]18[24مفاهیم اقتصادی قابل آموزش
در دوره ابتدایی تصمیمسازی ،انتخاب ،کمیابی ،پول،
منابع انسانی ،عرضه و تقاضا ،تولید و مصرف میباشند.
در نظامهای آموزشی و به ویژه نظامهای آموزشی
متمرکز از جمله نظامهای آموزشی ایران ،کتاب درسی به
عنوان یکی از مهمترین مراجع و منابع یادگیری ،نقش
مهمی در برنامههای درسی جهت تربیت دانشآموزان در
ابعاد مختلف ایفاء میکند و بیشترین فعالیت و تجربههای
آموزشی معلمان و دانشآموزان حول محور آن سازماندهی
میشود .یکی از کتابهایی که اصلیترین و مهمترین
نقش را در زمینه تربیت اقتصادی برعهده دارد ،کتاب
مطالعات اجتماعی است .تربیت اقتصادی به عنوان بخش
بسیار مهمی از تربیت شهروندی  ،هدف مهمی است که
غالباً در درس مطالعات اجتماعی مورد تأکید است[.]19
در آمریکا به عنوان آغازگر تربیت اقتصادی در جهان ،آن
را در قالب استانداردهایی کلی از سوی شورای ملی تربیت
اقتصادی در دهه  ،1990معرفی و به ایالتها ابالغ کرده و
در برنامه درسی مطالعات اجتماعی گنجاندند[ .]17در
کشور آلمان نیز تربیت اقتصادی در قالب درس مطالعات
اجتماعی از دوره ابتدایی آغاز میشود[ .]13در نظام
آموزشی ایران کتاب مطالعات اجتماعی یکی از حوزههای
مهم تربیت شهروندی است که حوزههای مختلف دانش از
جمله تربیت اقتصادی را در بر دارد .به عبارت دیگر کتاب
مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی با توجه به اهدافی که
برای آن متصور است ،به عنوان درسی برای پرداختن به
ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای مورد نظر در سند
تحول بنیادین ،انتخاب شده است[ .]6به همین دلیل در
پژوهش حاضر محتوای این کتاب برای تحلیل انتخاب
شده است.
در زمینه تربیت اقتصادی پژوهشهایی در داخل و
خارج از ایران انجام شده است .برخی از مهمترین این

مختلف مورد بررسی واقع شده است[ .]10کشورهای
پیشرفته از جمله آمریکا ،انگلیس ،آلمان و ژاپن چندین
دهه است که با برنامهریزیهای درسی مناسب ارائه
برنامههای جامع ،به تربیت اقتصادی دانشآموزان در مقاطع
تحصیلی مختلف از جمله دوره ابتدایی و حتی دوره پیش
دبستان همت گماشتهاند و به پیشرفتهای قابل
مالحظهای در این زمینه دست یافتهاند[.]13
در زمینهی مؤلفههای تربیت اقتصادی اظهارنظرهای
مختلفی توسط صاحبنظران ارائه شده است .بر اساس
اعالم شورای تربیت اقتصادی ]14[1مؤلفههای تربیت
اقتصادی شامل :کمیابی ،2تصمیمسازی ،3تخصیص،4
مشوقها ،5تجارت ،6تخصص ،7بازار و قیمت ها ،8نقش
قیمتها ،9رقابت و ساختار بازار ،10پول و تورم ،11درآمد،12
کارآفرینی ،13رشد اقتصادی ،14نقش دولت و شکست
بازار ،15شکست یا ناکامی دولت ،16نوسانات اقتصادی،17
بیکاری و تورم ،18سیاست مالی و پولی 19است.
بوشاتی ]12[20مؤلفههای تربیت اقتصادی برای ارائه در
برنامه درسی را شامل کمیابی ،تقاضا ،عرضه ،قیمت بازار،
بهره وری ،ساختار حقوقی کسب و کار ،هزینه ،توزیع،
مشوق ها و مدیریت رفتار میداند .گرایمز و میلیا]15[ 21
مفاهیم اقتصادی را بازار و قیمتها ،عرضه و تقاضا ،رقابت
و ساختار بازار ،توزیع درآمد ،نقش دولت ،کمبود و
انتخاب ،هزینه های فرصت و مبادالت ،بهرهوری ،سیستم
های اقتصادی ،ارز و پول و وابستگی متقابل بیان میکنند.
روس 22و همکاران[ ]16بر این باورند که در میان مفاهیم
1
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حالی پژوهش حاضر پارا فراتر نهاده و به بررسی کتابهای
از لحاظ تربیت اقتصادی پرداخته است .سیدی ،درتاج و
جالیی[ ]13در پژوهش خود که به بررسی پیامها و
مفاهیم اقتصادی در کتابهای درسی دوره ابتدایی
پرداختند نشان دادند که ارائه مفاهیم بیشتر به صورت
نظری بوده و نظم خاصی بر ارائه آنها در کتابهای درسی
وجود ندارد .فاتحی[ ]24با تحلیل محتوای کتابهای
درسی دوره ابتدایی و راهنمایی تحصیلی از نظر پرداختن
به مسائل مفاهیم شغلی نشان داد که میزان توجّه به
مفاهیم شغلی در کتابهای ابتدایی دروس علوم تجربی و
فارسی بنویسیم بیشتر از حد انتظار و در کتابهای علوم
اجتماعی کمتر از حد انتظار بوده است و در دروس دوره
راهنمایی کتاب حرفه و فن و علوم اجتماعی درحد انتظار
و در سایر دروس کمتر از حد انتظار توجه شده است.
پیغامی و تورانی[ ]25در پژوهشی با عنوان« نقش برنامة
درسی اقتصاد در برنامة تعلیم و تربیت رسمی و عمومی
دنیا ،ارائه یک برنامة عمل برای یک برنامة درسی مغفول»
دریافتند که برای تحقق اهداف مربوط به تعلیم و تربیت
اقتصادی باید گامهای ذیل طی شود :گام اول :بررسی و
دستیابی به تجارب انباشته شدة دنیا در زمینه تعلیم و
تربیت و فرهنگ سازی اقتصادی به لحاظ برنامه های
درسی و سیاست های مربوطه (اعم از منابع کتبی و
الکترونیکی).گام دوم :تحلیل و بررسی برنامه ها و محتواها
و روش های مورد استفاده در دنیا .گام سوم :بررسی
کارشناسانة مسائل ،اهداف و محتوا و برنامه های به دست
آمده به لحاظ سازگاری با بستر ارزشی ،فرهنگی و
اجتماعی کشور ما .گام چهارم :طراحی برنامة جامع تعلیم
و تربیت اقتصادی برای مقاطع سنی مختلف ،براساس
مقتضیات بومی اقتصاد ایران و معارف و ارزش های
اسالمی .اپلیتالوا ]26[1در پژوهش خود با عنوان«آموزش و
سواد مالی در نظام آموزش و پرورش چک» به این نتیجه
دست یافت که سواد مالی هنوز به عنوان یک درس
مستقل مورد توجه قرار نگرفته است و در قالب دروسی
همچون ریاضی و مطالعات اجتماعی آموزش داده میشود
و معلمانی که این موضوع را آموزش می دهند تحصیالت
دانشگاهی تخصصی در زمینه سواد و آموزش مالی ندارند.
مصطفی و عثمان اغلو[ ]2که به تجزیه و تحلیل شمولیت
مفاهیم اقتصادی در کتب درسی مطالعات اجتماعی
پایههای ششم و هفتم پرداختهاند نشان دادند که آموزش
و پرداختن به مفاهیم اقتصادی در کتاب پایه ششم بسیار

پژوهشها عبارتند از:
علیپور،ناطقی و فقیهی[ ]20در پژوهش خود با
عنوان«جایگاه تربیت اقتصادی مبتنی بر اخالق اسالمی در
محتوای کتابهای هدیههای آسمانی دوره ابتدایی ایران:
بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهایی جهت تحقق
وضعیت مطلوب» نشان دادند که در محتوای کتابهای
درسی هدیههای آسمانی از مجموع مضامین مرتبط با
تربیت اقتصادی 10/29 ،درصد به تولید 36/76 ،درصد به
توزیع و  52/94درصد به مصرف اختصاص داشتهاند و
توزیع این مضامین در کتابها از نظم منطقی برخوردار
نبودهاند .همچنین از کل مضامین  70/58درصد به حیطه
دانشی 25،درصد به حیطه عاطفی و  4/41درصد به
حیطه مهارتی تعلق دارد .شادفر،نیلی و قاسمی[ ]21با
«بررسی میزان توجه به شاخصهای اقتصادی سبک زندگی
مبتنی بر توسعة اسالمی -ایرانی در محتوای برنامة درسی
دورة ابتدایی و شیوة آموزش معلمان» به این نتیجه دست
یافتند که میزان توجه معلمان به آموزش شاخصهای
اقتصادی سبک زندگی مبتنی بر توسعة اسالمی -ایرانی از
دیدگاه خود آنها بیشتر از حد متوسط بوده است؛ البته
بیشترین توجه در بعد شناختی و کمترین توجه در بعد
رفتاری بوده است .محتوای برنامة درسی دورة ابتدایی به
مقولة تالش و پشتکار بیشترین توجه و به مقولة پرهیز از
مصرفگرایی کمترین توجه را داشته است .بصیرتی
برزکی[ ]22در پژوهشی با عنوان«مطالعه تطبیقی اهداف
اقتصادی -حرفهای سند تحول بنیادین نظام تعلیم و
تربیت ایران و نظام آموزشی ژاپن( )MEXTدرمقطع
ابتدایی و راهکارهای اجرایی آن» به این نتایج دست یافت
که اهداف تربیتی اقتصادی -حرفه ای سند تحول بنیادین
با مبانی نظری قوی تدوین شده است ولی درعملکرد
اجرایی هنوز جای تدوین برنامههای عملی متناسب با
ویژگی جسمی و روحی دانشآموز ابتدایی برای دستیابی
به نتیجه مؤثر خالی است.
علیزاده کتنلوئی[ ]23در پژوهشی با عنوان« تحلیل
محتوای کتابهای درسی ریاضی و تعلیمات اجتماعی
دوره ابتدائی بر اساس مؤلفههای سواد مالی و اقتصادی»
نشان داد میزان توجه به هر یک از مؤلفه های سواد مالی
و اقتصادی درمحتوای کتابهای درسی متفاوت است و به
مؤلفه های سواد اقتصادی بیشتر از سواد مالی پرداخته
شده است .قابل ذکر است که پژوهش یاد شده از آن
جهت با پژوهش حاضر متفاوت است که در این پژوهش
تنها به بررسی برخی از مؤلفههای«سواد مالی و اقتصادی»
که بخشی از تربیت اقتصادی است ،پرداخته شده است ،در

Opletalová
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سازماندهنده ،6پایه .7فراگیر در کانون شبکه مضامین قرار
می گیرد .سازماندهنده واسط مضامین فراگیر و پایه
شبکه است .پایه مبین نکته مهمی در متن است و با
ترکیب آن ها ،مضمون سازماندهنده ایجاد می شود[.]28
در شکل شماره  1شبکه مضامین بر مبنای سه نوع
مضامین یاد شده برای تربیت اقتصادی ارائه شده است .در
این شکل تربیت اقتصادی مضمون فراگیر ،حیطههای
مؤلفهها مضامین سازماندهنده و مفاهیم جزیی که در زیر
مجموعه هر یک از حیطهها قرار دارند ،مضامین پایه
میباشند .متناسب با مضامین مذکور مصادیقی از آنها از
کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی استخراج شد که این
مصادیق در بخش یافتههای پژوهش ارائه شده است.

بهتر و بیشتر از پایه هفتم بوده است .ایوکاویج ]27[1در
پژوهش خود تحت عنوان«آموزش اقتصاد :تحلیل محتوای
کتاب های درسی پایههای اولیه ابتدایی» دریافت که
برخی از مفاهیم اقتصادی مانند کارآفرینی ،نوآوری و
ابتکار در برنامه درسی وجود نداشته و حتی در کتابهای
درسی کار کودکان به این مفاهیم پرداخته نشده است.
سوالهای پژوهش
 -1تا چه حد در کتاب مطالعات اجتماعی دوره
ابتدایی به تربیت اقتصادی در حیطه دانشی توجه شده
است؟
 -2تا چه حد در کتاب مطالعات اجتماعی دوره
ابتدایی به تربیت اقتصادی در حیطه عاطفی توجه شده
است؟
 -3تا چه حد در کتاب مطالعات اجتماعی دوره
ابتدایی به تربیت اقتصادی در حیطه مهارتی توجه شده
است؟
 -4به طور کلی تا چه حد در کتاب مطالعات اجتماعی
دوره ابتدایی به تربیت اقتصادی در ابعاد سه گانهی
دانشی ،عاطفی و مهارتی توجه شده است؟
روش پژوهش
نوع پژوهش :پژوهش حاضر توصیفی و به شیوهی
3
تحلیل محتوی مضمونی 2و به کارگیری شبکه مضامین
انجام شده است .تحلیل محتوای مضمونی یکی از
روشهای تحلیل محتوی است .شبکه مضامین نیز روش
4
مناسبی در تحلیل مضمون است که آتراید -استیرلینگ
آن را توسعه داده است .آنچه شبکه مضامین عرضه میکند
نقشهای شبیه تارنما به مثابه اصل سازماندهنده و روش
نمایش است .شبکه مضامین ،بر اساس روندی مشخص،
مضامین پایه (کدها و نکات کلیدی متن) ،مضامین
سازماندهنده(مضامین به دست آمده از ترکیب و تلخیص
مضامین پایه) و مضامین فراگیر(مضامین عالی دربرگیرنده
اصول حاکم بر متن به مثابه کل) را نظاممند میکند؛
سپس این مضامین به صورت نقشهای شبکه تارنما ،رسم
و مضامین برجسته هر یک از این سه سطح همراه با روابط
میان آنها نشان داده میشود[ .]28در شبکه مضمون
مضامین به سه دسته تقسیم میشوند :فراگیر،5

شکل .1چارچوب مفهومی محقق ساخته برای تحلیل محتوا

جامعه و نمونه پژوهش :جامعه پژوهش شامل کلیه
کتابهای مطالعات اجتماعی پایههای سوم تا ششم دوره
ابتدایی در سال تحصیلی  95 -96است که کل محتوای
آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .واحد تحلیل جمله،
تصویر و مضمون است .مضمون به پیامهای نهفته در متن
اشاره دارد که به طور غیرمستقیم به مباحث تربیت
اقتصادی پرداخته است .در این پژوهش جامعه و نمونه
پژوهش با هم برابر است؛ به عبارت دیگر کل محتوا
کتابهای درسی مطالعات اجتماعی مورد تحلیل و بررسی
قرار گرفت.
ابزارهای پژوهش :برای استخراج مؤلفه هایهای
تربیت اقتصادی با استفاده از روش سندکاوی الگوها ،
رویکردها و دیدگاه های مختلف پیرامون تربیت اقتصادی
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از پایگاه ها و منابع اطالعاتی گوناگون استخراج گردید و
در اختیار صاحب نظران و متخصصان (افرادی که در
زمینه تربیت اقتصادی واجد آثار و فعالیت های پژوهشی
بودند) قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا مؤلفههای تربیت
اقتصادی مناسب برای دوره ابتدایی را مشخص کنند .در
مرحله بعد با استخراج دیدگاه صاحب نظران چک لیست
اولیه معرف مؤلفه های تربیت اقتصادی تهیه شد و در این
مرحله برخی از مؤلفهها حذف و برخی دیگر اصالح شدند.
مؤلفههای اصالح شده نهایی در قالب سه حیطه کلی
یعنی حیطههای دانشی ،عاطفی و مهارتی دستهبندی
شدند .در نهایت برای تعیین اعتبار مؤلفههای برنامه
درسی اقتصادی استخراج شده از روش  CVRاستفاده شد.
برای این منظور پرسشنامه به  8نفر از متخصصان ارائه شد

و از متخصصان درخواست شد تا هر آیتم پرسشنامه را بر
اساس طیف سه قسمتی «ضرورتی ندارد»« ،مفید است
ولی ضرورتی ندارد» و «ضروری ندارد » بررسی نمایند .بر
اساس این روش برای  8نفر متخصص حداقل روایی 0/85
مورد نیاز است که در این پژوهش 0/89حاصل و روایی
ابزار تأئید شد .برای تعیین پایایی چک لسیت از ضریب
پایایی اسکات بر مبنای فرمول زیر ،استفاده شد .این
آزمون ارزش های طبقات را هم در نظر میگیرد و
توافقهای شانسی را در محاسبه ضریب پایایی اصالح
میکند .ضریب اسکات توافق شانسی یا توافق مورد انتظار
را بر پایه دفعاتی که ارزش های خاص یک طبقه مورد
استفاده قرار گرفته اند محاسبه میکند[.]29

در این فرمول ضریب پایایی باید باالتر از  70درصد به
دست آید .برای این منظور  20درصد از مطالب و محتوای
کتب مورد بررسی به صورت تصادفی انتخاب و توسط
کدگذاران که شامل سه نفر از دانشجویان دکتری رشته
علوم تربیتی بود ،مورد تحلیل قرار گرفت که در نهایت
ضریب توافق  89درصد محاسبه گردید که نشان از ضریب
پایایی خوب دارد.
شیوه انجام پژوهش :دادهها با مراجعه مستقیم به
متن و محتوای کتابها و سپس مطالعه و بررسی دقیق
هر یک از آنها گردآوری شد.
شیوه تحلیل دادهها :برای تجزیه و تحلیل دادههای
حاصل از فرم تحلیل محتوا از شاخصهای آمار
توصیفی(فراوانی ،درصد و میانگین) استفاده شد.

مجموع تعداد  916مورد(متن ،تصاویر و مضمون) به
مؤلفههای تربیت اقتصادی در حیطه دانشی اشاره شده
است .از این تعداد 185 ،مورد(  20/19درصد) به پایه
سوم 122 ،مورد( 13/33درصد) به پایه چهارم255 ،مورد(
27/83درصد) به پایه پنجم و  354مورد(  20/19درصد)
به پایه ششم اختصاص دارد .در حیطه دانشی مؤلفههای
تولید با 107مورد (11/68درصد) ،کاال و خدمات با
98مورد (10/70درصد) و کار یا شغل با
97مورد(10/58درصد) از بیشترین و مؤلفهی بودجه با 3
مورد (0/32درصد) از کمترین فراوانی برخوردار بودهاند.
به مؤلفههای کارآفرینی و سود و زیان نیز اشارهای صورت
نگرفته است.

یافته ها
سؤال اول :تا چه حد در محتوای کتاب مطالعات
اجتماعی دوره ابتدایی به تربیت اقتصادی در حیطه دانشی
توجه شده است؟
جدول  1تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی
دوره ابتدایی(پایههای سوم ،چهارم ،پنجم و ششم) را بر
اساس تربیت اقتصادی در حیطه دانشی نشان میدهد .در
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جدول  .1تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس تربیت اقتصادی در حیطه دانشی
حیطه

مؤلفهها

مصادیق

کمیابی و
انتخاب

تصاویر صفحه (43پایه ششم ،درس)8

تصمیمگیری
پول
صرفهجویی
پسانداز

درآمد
تولید
مصرف
بازار و قیمت

دانشی

هزینه

منابع طبیعی
منابع انسانی
کارآفرینی
کار یا شغل
مبادله(معامله)
کاال و خدمات
سود و زیان
بودجه
صنعت
تجارت و
بازرگانی
جمع

یک تصمیم خوب:تصمیم مریم درباره درست
مصرف کردن(پایه سوم،درس ،12ص .)38
تصویر صفحه (26پایه پنجم،درس .)5
او با این صرفه جویی ،هم به خانوادهاش کمک
میکند و هم به منابع کشور .آفرین به او!(پایه
سوم ،درس ،12ص .)38
مهم این است که بتوانیم مقداری از این پول را
برای زمانهایی که نیاز داریم ،پس انداز کنیم.
(پایه چهارم،درس ،3ص .)11
افراد از راه کار کردن ،پول به دست میآورند .به
این پول درآمد میگویند(پایه سوم ،درس ،10ص
.)30
تصویر صفحه (82پایه ششم ،درس )16
مصرف نادرست آب باعث به هدر رفتن آن
میشود(پایه پنجم ،درس،6ص.)29
تصویر صفحه (29پایه سوم ،فصل چهارم).
هزینه یعنی پولی که برای خرید کاالهای مورد
نیاز خرج میکنید(».پایه چهارم ،درس ،3ص
.)11
به خاک ،آب ،گیاهان ،جانوران ،نفت و فلزات
منابع طبیعی می گویند(پایه سوم،درس ،11ص
.)35
تصویر صفحه (53پایه چهارم ،درس)12
عشایر مردمی هستند که شغل آن ها دامپروری
است(پایه سوم ،درس ،15ص .)47
تصویر صفحه (85پایه ششم ،درس)16
همان طور که می بینید ،بعضی افراد کاالیی را
تولید می کنند .بعضی دیگر کاالیی تولید
نمیکنند ،بلکه فقط خدمتی به دیگران انجام
میدهند(درس ،10ص .)31
به جدولی که در آن درآمد ،هزینه و پس انداز
نشان داده شده است ،جدول بودجه می گوییم
(پایه چهارم،درس ،3ص .)11
تصاویر صفحه (34پایه سوم ،درس .)10
بندر کراچی از مهمترین مراکز تجارت و صادرات
و واردات دنیاست(پایه پنجم ،درس ،12ص .)63
-

پایه سوم

پایه چهارم

پایه پنجم

پایه ششم

جمع

ف

د

ف

د

ف

د

ف

د

ف

د

0

0

0

0

3

1/17

13

3/67

16

1/74

2

1/08

3

2/45

9

3/52

51

14/40

65

7/09

7

3/78

10

8/19

8

3/13

15

4/23

40

4/36

16

8/64

2

1/64

13

5/09

10

2/82

41

4/47

5

2/70

4

3/27

0

0

4

1/12

13

1/41

7

3/78

7

5/73

4

1/57

7

1/98

25

2/72

30

16/21

7

5/73

25

9/80

45

12/71

107

11/68

20

10/81

3

2/45

17

6/66

34

9/60

64

6/98

6

3/24

6

4/91

2

0/78

20

5/64

34

3/71

7

3/78

6

4/91

2

0/78

5

1/41

20

2/18

18

9/72

20

16/39

27

10/58

24

6/77

89

9/71

4
0

2/16
0

2
0

1/64
0

0
0

0
0

2
0

0/56
0

8
0

0/87
0

23

12/43

21

17/21

28

10/98

25

7/06

97

10/58

13

7/02

19

15/57

11

4/31

36

10/16

79

8/62

25

13/51

8

6/55

38

14/90

27

7/62

98

10/70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0/82

0

0

2

0/56

3

0/32

2

1/08

1

0/82

24

9/41

7

1/98

34

3/71

0

0

2

1/64

44

17/25

27

7/62

73

7/97

185

20/19

122

13/33

255

27/83

354

38/65

916

100

سؤال دوم :تا چه حد در محتوای کتاب مطالعات اجتماعی
دوره ابتدایی به تربیت اقتصادی در حیطه عاطفی توجه شده
است؟

به پایه سوم 21 ،مورد( 19/26درصد) به پایه چهارم37 ،
مورد(  33/94درصد) به پایه پنجم و  31مورد( 28/44
درصد) به پایه ششم اختصاص دارد .در حیطه عاطفی
مؤلفههای توجه و تشویق به همکاری و تشویق به صرفه-
جویی و قناعت و پرهیز از اسراف هر کدام با 44
مورد( 40/37درصد) از بیشترین و مؤلفههای کسب روز از
راههای درست و مشروع و عدالت اقتصادی هر کدام با 1
مورد(0/91درصد) از کمترین فراوانی برخوردار بودهاند .به

جدول  2تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی
دوره ابتدایی را بر اساس تربیت اقتصادی در حیطه عاطفی
نشان میدهد .در مجموع تعداد  109مورد(متن ،تصاویر و
مضمون) به مؤلفههای تربیت اقتصادی در حیطه عاطفی
اشاره شده است .از این تعداد 30 ،مورد(  27/52درصد)
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از مفاسد اقتصادی نیز اشارهای صورت نگرفته است.

مؤلفههای اهمیت مالیات و عالقه به پرداخت آن و پرهیز

جدول  .2تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس تربیت اقتصادی در حیطه عاطفی
حیطه

مصادیق

مؤلفهها
اهمیت و ارزش کار
کردن
توجه و تشویق به
همکاری
اهمیت و ارزش تالش و
پشتکار
تشویق به استفاده از
تولیدات داخلی
کشور(حمایت از تولید
ملی)
کسب روزی از راههای
درست و مشروع(حالل)

عاطفی

مسئولیتپذیری و
وجدان کاری
اهمیت مالیات و عالقه
به پرداخت آن

ف

د

ف

د

ف

د

ف

د

ف

د

3

10

0

0

0

0

3

9/67

6

5/50

11

36/67

6

28/57

23

62/16

4

12/90

44

40/37

تصویر صفحه (83پایه ششم،درس .)16

1

3/33

2

9/52

2

5/40

4

12/90

9

8/25

من ترجیح میدهم لباسهای ایرانی بپوشمم؛
یعنی پوشاکی که تولیدکنندگان کشور ما آن
را تهیه کردهاند(پایه ششم،درس ،8ص .)86

0

0

0

0

0

0

2

6/45

2

1/83

امام جعفمر صمادق )علیمه السمالّم( فرمودنمد:
کشاورزی و درختکاری کنید؛ بمه خمدا قسمم
هیچ کاری برای مردم ،حالل تر و پاکیزه تر از
آن نیست(پایه ششم،درس ،6ص .)32

0

0

0

0

0

0

1

3/22

1

0/91

جدول صفحه (25پایه سوم ،درس)8

2

6/67

0

0

3

8/10

3

9/67

8

7/34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

بچّهها! آب مایه ی حیات اسمت و کمبمود آن
خطر بزرگی است .بیایید قدر نعمت آب سالم
را بدانیم(درس،6ص.)29
تصاویر صفحه (37پایه چهارم ،درس)12

11

36/67

11

52/38

9

24/32

13

41/93

44

40/37

2

6/67

2

9/52

0

0

0

0

4

3/66

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3/22

1

0/91

30

27/52

21

19/26

37

33/94

31

28/44

109

100

تصاویر صفحه (33پایه سوم ،درس)10
تصاویر صفحه (3پایه چهارم ،درس)1

-

تشویق به صرفهجویی و
قناعت و پرهیز از اسراف
نکوهش تجملگرایی
پرهیز از مفاسد
اقتصادی(کم فروشی،ربا،
رشوه ،دزدی ،احتکار)
عدالت اقتصادی
(عالقمندی به دادن
خمس ،زکات ،انفاق،
قرض دادن ،صدقه و)...
جمع

پایه سوم

پایه چهارم

پایه پنجم

پایه ششم

جمع

پوستری(اعالنی) درباره ی مصرف غذا (شمک
رگزاری ،اسراف نکردن ،کمک به گرسمنگان و
 )...طراحممی کنیممد و بممه تممابلو بزنیممد(درس،6
فعالیت ص .)34
تصویر صفحه (53پایه چهارم ،درس)12

0

جدول  .3تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس تربیت اقتصادی در حیطه مهارتی
حیطه

پایه پنجم

پایه ششم

ف

د

ف

د

ف

د

ف

د

ف

د

کاربرگه شماره  :12مراقبت از مصرف انرژی(پایه ششم)

2

20

0

0

0

0

11

36/67

13

28/89

توانایی انجام
کارهای تولیدی

با قوطی ،جامدادی درست میکنم(درس ،12ص.)36

1

10

0

0

0

0

2

6/67

3

6/67

توانایی تصمیم-
گیری اقتصادی

تصمیم بگیرید از امروز تا عیمد نموروز بخشمی از پمول تمو
جیبیتان را پس انداز کنید(درس،13ص.)42

3

30

1

100

4

100

5

16/67

13

28/89

به کار بستن
آموختههای
اقتصادی در زندگی
واقعی
جمع

مؤلفهها
توانایی بهرهبرداری
صحیح و حفاظت
از منابع

پایه سوم

مصادیق

پایه چهارم

جمع

مهارتی

عادت کنمیم در خانمه یما مدرسمه ،المم همای اضمافی را
خاموش کنیم؛ مثالً اگر در اتماق هسمتیم و در آشمپزخانه
کاری نداریم ،الم آنجا را خاموش کنیم(درس،8ص.)44

4

40

0

0

0

0

12

40

16

35/55

-

10

22/22

1

2/22

4

8/89

30

66/67

45

100

سؤال سوم :تا چه حد در محتوای کتاب مطالعات
اجتماعی دوره ابتدایی به تربیت اقتصادی در حیطه
مهارتی توجه شده است؟

جدول  3تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی
دوره ابتدایی را بر اساس تربیت اقتصادی در حیطه
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موسی آداک و محمدرضا یوسف زاده چوسری

تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر مبنای تربی اقتصادی

مهارتی مؤلفهی به کار بستن آموختههای اقتصادی در
زندگی واقعی با  16مورد( 35/55درصد) از بیشترین و
مؤلفهی توانایی انجام کارهای تولیدی با 3
مورد(6/67درصد) از کمترین فراوانی برخوردار بودهاند.
سؤال چهارم :تا چه حد محتوای کتاب مطالعات اجتماعی
دوره ابتدایی به تربیت اقتصادی توجه دارد؟

مهارتی نشان میدهد .در مجموع تعداد  45مورد(متن،
تصاویر و مضمون) به مؤلفههای تربیت اقتصادی در
حیطه مهارتی اشاره شده است .از این تعداد 10 ،مورد(
 22/22درصد) به پایه سوم 1 ،مورد( 2/22درصد) به پایه
چهارم 4 ،مورد(  8/89درصد) به پایه پنجم و  30مورد(
 66/67درصد) به پایه ششم اختصاص دارد .در حیطه

جدول  .4تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس تربیت اقتصادی
ردیف

حیطه

1
2
3
جمع

دانشی
عاطفی
مهارتی


پایه سوم

پایه چهارم

پایه پنجم

پایه ششم

جمع کل

ف

د

ف

د

ف

د

ف

د

ف

د

185
30
10
225

82/22
13/33
4/44
20/83

122
21
1
144

84/72
14/58
0/69
13/33

255
37
4
296

86/14
12/50
1/35
27/40

354
31
30
415

85/30
7/46
7/22
38/42

916
119
45
1080

84/81
11/01
4/16
100

0

اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس میزان تأکید بر تربیت
اقتصادی انجام شد .نتایج به طور کلی بیانگر آن بود که
 1080مورد مطلب در ارتباط با تربیت اقتصادی در
مجموع محتوای کتاب مطالعات اجتماعی چهار پایه
مشاهده شد که  84/81درصد ( 916مورد) آن در حیطه
دانشی 11/01 ،درصد ( 119مورد) آن در حیطه عاطفی و
 4/16درصد ( 45مورد) آن در حیطه مهارتی بوده است.
نظم خاصی در سازماندهی محتوای مرتبط با تربیت
اقتصادی در کتابهای درسی مشاهده نشد .بدین معنا که
به جای توجه همزمان و نسبتاً یکسان به هر سه حیطه
دانشی ،عاطفی و مهارتی ،بیشتر به ارائه اطالعات دانشی
توجه شده و غالب محتوا در این حیطه ارائه شده است ،به
ویژه حیطه مهارتی بسیار کمتر به آن پرداخته شده است.
این در حالی است که تربیت صحیح دانشآموزان نیازمند
توجه اساسی به ابعاد و جنبههای مختلف است[ ]30و
عالوه بر توسعه کمی و افزایش در مقدار ،باید به توسعهی
کیفی یعنی هدای و سوق دادن فرد به سوی اعتدال و کمال
نیز توجه شود[ .]31تربیت صحیح اقتصادی مستلزم توجه
الزم و کافی به هر سه حیطه است .به عبارت دیگر نظر و
عمل باید از ارتباطی تنگاتنگ و منسجم برخوردار باشند و
به عالقه و انگیزه دانشآموزان که موتور محرکهی آنها در
یادگیری است ،اهتمام الزم صورت گیرد .این یافته با نتایج
پژوهشهای علیپور،ناطقی و فقیهی [ ]20و سیدی ،درتاج
و جالیی [ ]13که نشان داد ارائه مفاهیم بیشتر به صورت
نظری بوده و نظمی خاص و منطقی بر ارائه آنها در
کتابهای درسی وجود نداشته است ،همخوان است .از
سوی دیگر تحلیل دادهها همچنین نشان داد که نظم

بر اساس اطالعات جدول شماره  ،4کتاب مطالعات
اجتماعی پایه سوم با  225مورد تأکید(185مورد در بعد
دانشی 30،مورد در بعد عاطفی و  10مورد در بعد
مهارتی)  20/83درصد؛ پایه چهارم با  144مورد
تأکید( 122مورد در بعد دانشی 21،مورد در بعد عاطفی و
 1مورد در بعد مهارتی) 13/33درصد؛ پایه پنجم با 296
مورد تأکید( 255مورد در بعد دانشی 37،مورد در بعد
عاطفی و  4مورد در بعد مهارتی)  27/40درصد و پایه
ششم با  415مورد تأکید( 354مورد در بعد دانشی31،
مورد در بعد عاطفی ،و  30مورد در بعد مهارتی)38/42 ،
درصد از کل مطالب را به خود اختصاص دادهاند .بیشترین
میزان توجه به تربیت اقتصادی مربوط به کتاب مطالعات
اجتماعی پایه ششم است که در کل با فراوانی  415مورد
تأکید 38/42 ،درصد از مطالب مرتبط با تربیت اقتصادی
را به خود اختصاص داده است .همچنین کمترین میزان
توجه به تربیت اقتصادی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه
چهارم مشاهده میشود که با فراوانی  144مورد تأکید،
 13/33درصد از کل مطالب مرتبط با تربیت اقتصادی را
در برگرفته است .در کل میتوان نتیجه گرفت که 1035
مورد مطلب در ارتباط با تربیت اقتصادی در مجموع
محتوای کتاب مطالعات اجتماعی چهار پایه مشاهده شد
که  84/81درصد ( 916مورد) آن در حیطه دانشی،
 11/01درصد ( 119مورد) آن در حیطه عاطفی و 4/16
درصد ( 45مورد) آن در حیطه مهارتی بوده است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب مطالعات
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معنا نیست که برنامه درسی در جامعه ایران نیز دقیقاً بر
مبنای برنامههای درسی آنها طراحی و تدوین شود ،بلکه با
نظر به اینکه در هر جامعهای مبنای فلسفی و اجتماعی
تعلیم و تربیت متفاوت از سایر جوامع است ،طراحی و
تدوین برنامه درسی اقتصادی در ایران نیز با توجه به
مبنای فلسفی و اجتماعی مسلط بر نظام تعلیم و تربیت
کشور که رویکرد اسالمی است ،نیاز به بومیسازی دارد.
نتایج پژوهش به تفکیک سؤاالت جزئی پژوهش نشان
داد که در سؤال اول پژوهش ،در مجموع تعداد 916
مورد(متن ،تصاویر و مضمون) به مؤلفههای تربیت
اقتصادی در حیطه دانشی اشاره شده است که توجه
نسبتاً خوبی را نشان میدهد .از این تعداد 185 ،مورد
( 20/19درصد) به پایه سوم 122 ،مورد( 13/33درصد) به
پایه چهارم255 ،مورد( 27/83درصد) به پایه پنجم و 354
مورد(  20/19درصد) به پایه ششم اختصاص دارد .در
حیطه دانشی مؤلفههای تولید با 107مورد(11/68درصد)،
کاال و خدمات با 98مورد(10/70درصد) و کار یا شغل با
97مورد(10/58درصد) از بیشترین و مؤلفهی بودجه با 3
مورد(0/32درصد) از کمترین فراوانی برخوردار بودهاند .به
مؤلفههای کارآفرینی و سود و زیان نیز اشارهای صورت
نگرفته است .همانطور که مالحظه میشود در حیطه
دانشی سازماندهی عمودی محتوا در کتاب مطالعات
اجتماعی چهار پایه به درستی انجام نشده است .این
نتیجه با یافتههای پژوهش علیپور،ناطقی و فقیهی []20
که نشان دادند توجه به بعد دانشی تربیت اقتصادی نسبت
به بعد عاطفی و مهارتی بیشتر است ،همخوان است.
حیطه دانش بعدی اساسی و الزم برای تربیت اقتصادی
است و اگر اطالعات در این حیطه به طور صحیح و کافی
ارائه شود ،زمینههای الزم برای اجرای درست سایر
حیطهها را فراهم میسازد .به عبارت دیگر اطالعات نظری
و دانشی که در این حیطه ارائه میشود زمینهی عمل و
فعالیت بهتر معلم و دانشآموز و نیز میل و رغبت به انجام
آن را فراهم میسازد.
نتایج برای سؤال دوم پژوهش نیز نشان داد که در
مجموع تعداد  109مورد(متن ،تصاویر و مضمون) به
مؤلفههای تربیت اقتصادی در حیطه عاطفی اشاره شده
است که با توجه به حیطه دانشی نمیتوان ان را مناسب
ارزیابی کرد .از این تعداد 30 ،مورد(  27/52درصد) به
پایه سوم 21 ،مورد( 19/26درصد) به پایه چهارم37 ،
مورد(  33/94درصد) به پایه پنجم و  31مورد( 28/44
درصد) به پایه ششم اختصاص دارد .در حیطه عاطفی
مؤلفههای توجه و تشویق به همکاری و تشویق به

خاصی در سازماندهی عمودی محتوای کتابهای مطالعات
اجتماعی دوره ابتدایی در زمینه تربیت اقتصادی وجود
ندارد .بیشترین میزان توجه مربوط به کتاب مطالعات
اجتماعی پایه ششم بوده که در کل با فراوانی  415مورد
تأکید 38/42 ،درصد از مطالب مرتبط با تربیت اقتصادی
را به خود اختصاص داده است و کمترین میزان توجه به
تربیت اقتصادی ،در کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم
مشاهده میشود که با فراوانی  144مورد تأکید13/33 ،
درصد از کل مطالب مرتبط با تربیت اقتصادی را در
برگرفته است .این نتایج با نتایج پژوهش علیزاده کتنلوئی
[ ]23که نشان داد توجه به مؤلفههای سواد مالی و
اقتصادی در کتاب پایه ششم بیشترین و در کتاب پایه
چهارم کمترین فراوانی را داشتهاند ،همخوان و با نتایج
پژوهش شادفر،نیلی و قاسمی [ ]21که نشان دادند
کمترین میزان توجه به شاخصهای اقتصادی زندگی
مربوط به کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم و بیشترین
آن مربوط به پایه پنجم است ،ناهمخوان است .در طراحی
برنامه درسی ،محتوا یکی از عناصر عمده در تحقق هدف-
های برنامه درسی است و از آن جا که نقش بسزائی در
این زمینه دارد ،پس از تشخیص نیازها و تعیین هدفهای
آموزشی الزم است به سازماندهی صحیح و اصولی محتوا
پرداخته شود .به همین دلیل توجه به انتخاب و
سازماندهی محتوا همیشه مورد توجه صاحبنظران حوزه
برنامهریزی درسی بوده است[ .]32با نظر به اهمیت
سازماندهی محتوای برنامههای درسی و نتایج حاصل از
پژوهش ،الزم است در سازماندهی عمودی محتوای کتاب-
های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس
پرداختن به تربیت اقتصادی ،توجه بیشتری صورت گیرد.
به این صورت که در کتاب پایه سوم مفاهیم و مباحث
اقتصادی آسانتر و به لحاظ کمی،با حجم کمتر از محتوای
کتابهای پایههای باالتر ارائه شود و سپس بتدریج در
پایههای باالتر حجم و و دشواری مفاهیم افزایش یابد.
البته شایان ذکر است که در ارائه محتوا برای همه پایهها
باید به هر سه حیطه دانشی ،عاطفی و مهارتی توجه نمود.
در توجیه یافته کلی پژوهش میتوان به نوپا بودن برنامه
درسی اقتصادی در دوره ابتدایی ،کمبود پژوهشهای
علمی الزم و کافی در زمینهی بررسی وضعیت موجود و
مطلوب این برنامه درسی و نیز عدم بهره گیری از تجارب
بینالمللی مرتبط با آموزش و تربیت اقتصادی جهت ارائه
و اجرای الگوهای مناسب و کارآمد برنامه درسی اقتصادی،
اشاره کرد .البته نکتهی حائز اهمیتی که باید به آن توجه
نمود این است که استفاده از تجارب سایر جوامع بدین
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دانشآموزان در سنین ابتدایی ،شهروندان را با صالحیت و
مسئولیتپذیری بیشتری برای فردا آماده میکند .در میان
مربیان تعلیم وتربیت و متخصصان اقتصادی ،این سوال که
آیا اقتصاد در سطح پیش از دانشگاه باید آموزش داده شود
یا خیر ،به این امر که چه اصول و مفاهیم اقتصادی باید
آموزش داده شود و چگونه باید این کار انجام شود ،تغییر
یافته است .آموزش مفاهیم اقتصادی به کودکان در
سالهای اولیه آموزش مدرسهای ،احتمال کسب سطوح
پیشرفتهتری از تفکر به شیوه علمی و درک آنها از محیط
اقتصادی پیرامون خود و در نتیجه برخورد سنجیده و
آگاهانه با آن را افزایش خواهد داد[ .]16بحرانهای
اقتصادی کنونی تقاضا برای دانش و مهارتهای مالی و
اقتصادی الزم را برای کودکان جهت زندگی در جهانی که
در آن پیچیدگیها و خطرات زندگی اقتصادی مدرن ظهور
یافته است ،تشدید کرده است .اگر چه خانوادهها منبع
اولیه اجتماعی شدن کودکان از لحاظ اقتصادی محسوب
میشوند ،اما اعضای خانوادهها دیگر نمیتوانند دانش و
مهارت الزم و کافی را برای تصمیم گیریهای مالی و
اقتصادی کودکان ،در مدت زمانی که آنها رشد میکنند،
فراهم سازند؛ در نتیجه این مسئولیتها به مدارس و مراکز
آموزشی واگذار شده است[ .]34نظام آموزشی از طریق
محتوای غنی آموزشی و درسی غنی و به کارگیری
روشهای آموزشی مناسب موجبات بهبود تربیت اقتصادی
را فراهم نماید؛ این امر به ویژه اگر از همان دوره ابتدایی
آغاز شود مسلماً تأثیرات بسیار مهمی در آینده شغلی و
اجتماعی دانشآموزان و در نتیجه پیشرفت جامعه خواهد
داشت[.]35
در برنامه درسی مدرسه ،مطالعات اجتماعی ،حوزهی
محتوایی چترگونهای است که دانش آموزان را با مهارتها
و استدالل الزم برای انجام نقشهای شهروندی مجهز
میسازد[ .]36بنابراین این درس از جمله مهمترین و
مستعدترین دروس برای آموزش مفاهیم است و در سطح
جهانی و در طول تاریخ تربیت اقتصادی به عنوان درسی
ویژه و اختصاصی برای آموزش اقتصاد مورد توجه بوده و
خواهد بود .در نتیجه تهیه و تدوین محتوای مناسب در
زمینه مفاهیم اقتصادی و سازماندهی اصولی آن در
محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ،عامل مهمی در تربیت
صحیحِ اقتصادی دانشآموزان است.
با توجه به نتایج کلی پژوهش پیشنهاد میشود
محتوای مربوط به تربیت اقتصادی در کتابهای مطالعات
اجتماعی دوره ابتدایی ،تا حد امکان به شیوه صحیح بر
اساس اصول سازماندهی عمودی محتوا تهیه و تنظیم

صرفهجویی و قناعت و پرهیز از اسراف هر کدام با 44
مورد( 40/37درصد) از بیشترین و مؤلفههای کسب روز از
راههای درست و مشروع و عدالت اقتصادی هر کدام با 1
مورد(0/91درصد) از کمترین فراوانی برخوردار بودهاند .به
مؤلفههای اهمیت مالیات و عالقه به پرداخت آن و پرهیز
از مفاسد اقتصادی نیز اشارهای صورت نگرفته است .در
این حیطه نیز سازماندهی عمودی محتوای کتابها
مناسب نبوده است .اهمیت حیطه عاطفی به حدی است
که عدم توجه الزم به آن موجب شکست در تربیت صحیح
اقتصادی دانشآموزان میشود .توجه به این حیطه موجب
ایجاد انگیزه و عالقه الزم در دانشآموزان برای درگیر
شدن در فعالیتهای یادگیری میشود و در نتیجه به
تحقق اهداف سایر حیطهها یاری میرساند.
نتایج پژوهش برای سؤال سوم بیانگر آن بود که در
مجموع تعداد  45مورد(متن ،تصاویر و مضمون) به
مؤلفههای تربیت اقتصادی در حیطه مهارتی اشاره شده
است که توجه بسیار اندکی را نسبت به این حیطه نشان
میدهد .از این تعداد 10 ،مورد(  22/22درصد) به پایه
سوم 1 ،مورد( 2/22درصد) به پایه چهارم 4 ،مورد( 8/89
درصد) به پایه پنجم و  30مورد(  66/67درصد) به پایه
ششم اختصاص دارد .در حیطه مهارتی مؤلفهی به کار
بستن آموختههای اقتصادی در زندگی واقعی با  16مورد
( 35/55درصد) از بیشترین و مؤلفهی توانایی انجام
کارهای تولیدی با  3مورد(6/67درصد) از کمترین فراوانی
برخوردار بودهاند .در این حیطه نیز نامناسب بودن
سازماندهی عمودی محتوای کتابها ،قابل مشاهده است.
اگر تربیت اقتصادی تنها محدود به ارائه مفاهیم و اطالعات
دانشی شود ،دیگر نمیتوان انتظار تحقق اهداف آموزشی
را از محتوای کتابهای درسی داشت .در تربیت اقتصادی
دانشآموزان عالوه بر آن که به حیطه دانشی باید توجه
الزم صورت گیرد ،باید به حیطه مهارتی نیز که ناظر به
انجام فعالیت و عمل دانشآموزان و به عبارت دیگر به اجرا
در آوردن آموختههایشان است ،توجه الزم و کافی صورت
گیرد .توجه برنامه درسی به ابعاد سه گانه مذکور موجب
خواهد شد که یادگیرنده با مجموعه کاملی از شناختها،
عواطف مثبت و همچنین مهارتهای عملی الزم برای
تحقق اهداف برنامه درسی اقتصادی مجهز شود .در واقع
محتوایی در تربیت اقتصادی مؤثر است که ابعاد سه گانه
دانشی ،عاطفی و مهارتی را در خود داشته باشد[.]33
از آنجایی که اقتصاد تقریباً همه جنبههای زندگی
اجتماعی را تحت تاثیر قرار میدهد ،مربیان حوزه اقتصاد
معتقدند که تدریس مفاهیم و ایدههای اقتصادی به
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محتوا برای ارائه محتوا در این زمینه مد نظر قرار گرفته
شود.

شود .در هر سه حیطه دانشی ،عاطفی و مهارتی ابتدا
محتوا و مطالب آسانتر در پایه سوم و به تدریج مطالب
پیچیدهتر در پایههای باالتر در کتاب گنجانده شود.
همچنین با نظر به اجرای تربیت صحیح اقتصادی،
پیشنهاد میشود که هر سه حیطهی یاد شده تا حد امکان
در انتخاب و سازماندهی محتوا ،یکسان مورد توجه قرار
گیرند.
بر اساس یافتههای سؤال اول پژوهش پیشنهاد
میشود اوالً اصول سازماندهی عمودی محتوا برای حیطه
دانشی در کتاب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی مراعات
گردد .دوماً به برخی از مفاهیم مانند کمیابی و انتخاب،
پسانداز ،هزینه ،کارآفرینی ،منابع انسانی ،سود و زیان،
بودجه ،درآمد و صرفهجویی که در عین اهمیت آنها در
تربیت اقتصادی توجه کمی به آنها صورت گرفته است،
بیشتر مورد توجه قرار گیرند .در پایه سوم به مفاهیم
کمیابی و انتخاب ،کارآفرینی ،سود و زیان ،بودجه ،تجارت
و بازرگانی؛ در پایه چهارم به مفاهیم کمیابی و انتخاب،
کارآفرینی ،سود و زیان ،بودجه ،صنعت ،منابع انسانی،
صرفهجویی ،تجارت و بازرگانی؛ در پایه پنجم به مفاهیم
پسانداز ،منابع انسانی ،بازار و قیمت ،کارآفرینی ،سود و
زیان ،بودجه؛ و در پایه ششم به مفاهیم کارآفرینی ،سود و
زیان ،بودجه ،منابع انسانی و هزینه توجه بیشتری صورت
گیرد.
بر اساس یافتههای سؤال دوم پژوهش پیشنهاد
میشود اوالً حیطه عاطفی به طور کلی بیشتر مورد توجه
قرار گیرد .به عبارت دیگر مطالب بیشتری در ارتباط با هر
یک از مفاهیم و مؤلفههای آن که در پژوهش ذکر شده
است ،در محتوای کتاب مطالعات اجتماعی هر چهار پایه
تحصیلی گنجانده شود؛ زیرا بجز دو مؤلفهی توجه و
تشویق به همکاری و تشویق به صرفهجویی و قناعت که
به نسبت سایر مؤلفهها بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند،
دیگر مؤلفهها نیازمند توجه بیشتری هستند .دوماً اصول
سازماندهی عمودی محتوا برای حیطه عاطفی در کتاب
مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی مراعات گردد.
بر اساس یافتههای سؤال سوم پژوهش از آنجا که
حیطه مهارتی به عنوان یکی از مهمترین حیطههای
تربیت اقتصادی بسیار کم مورد توجه قرار گرفته و نیز
همانند سایر حیطهها محتوای ارائه شده برای آن از اصول
سازماندهی عمودی محتوا برخوردار نبوده است ،پیشنهاد
میشود در هر چهار پایه تحصیلی ،تمامی مؤلفههای این
حیطه به ویژه مؤلفهی توانایی انجام کارهای تولیدی
بیشتر مورد توجه قرار گیرند و همچنین اصول سازماندهی
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