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چكيده

ِ
اقتصادي حاكم بر زندگي بشر،
در دنياي امروز و حسب اقتضائات و الزامات تكنولوژيك و
مسئوليت نظامهاي تعليم و تربيت رسمي و عمومي مضاعف شده بهطوری که مالحظات خاصي
را در باب نهادها ،محتوا ،برنامهها و روشهاي تعليم و تربيت پيشروي برنامهريزان آموزشي
قرار داده است .برای مثال ،نهادهاي آموزشي و فرهنگي كشورهاي پيشرفته در كنار آموزش
مهارتهاي اوليه و ضروري مانند خواندن ،نوشتن ،رياضيات ،ادبيات ،تاريخ و … به برنامههاي
آموزش اقتصاد و تعليم و تربيت اقتصادي نیز توجه کرده و این برنامهها را ،بهعنوان بخش اصلي
برنامههايي كه عهدهدار ياددهي عناصر شناختي ،گرايشي و مهارتي ناظر بر تدبير زندگي و تحقق
رفتارهاي مطلوب در عرصة زندگي فردي و تعامالت اجتماعي هستند وارد سیستم آموزشی خود
کردهاند .در اين نوشته در پي آن هستيم تا با نگاهي به ماهيت برنامة درسي اقتصاد و ضرورت
وجود آن در مجموعة آموزشهاي رسمي و عمومي (دبستان ،راهنمايي و دبیرستان) ،به ارائه
تصويري از وضع موجود آن در دنيا بپردازیم و سير تکاملي ادبيات فربهي را که در خصوص
«تحقق اهداف شناختي  ،گرايشي و رفتاري» در عرصة اقتصاد طي شده است و از آن به عنوان
« تعليم و تربيت اقتصادي» نام برده ميشود نشان دهیم .آنگاه به ارائه يک برنامه عمل براي برون
رفت از وضعيت فعلي خواهیم پرداخت و سپس برنامة درسي مغفول ماندة اقتصاد در «برنامة
درسي ملي» را براي سياستگزاران و برنامهريزان مسائل تعليم وتربيت کشور معرفی خواهیم کرد.
کلیدواژهها :آموزش اقتصاد ،تعليم و تربيت اقتصادي ،برنامة درسي اقتصاد ،برنامة درسي ملي،
تعليم و تربيت رسمي و عمومي
*تاريخ دريافت مقاله1388/ 1/30 :

تاريخ شروع بررسي1388/ 2/16 :

تاريخ پذيرش مقاله1390/2/31 :

 .1استاديار دانشکده معارف اسالمي و اقتصاد  ،دانشگاه امام صادق عليه السالمpaighmi@isu.ac.ir
 .2عضو هيأت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش heidar_toorani@yahoo.com

32

فصلنامه نوآوریهای آموزشی .شمارة ،37سال نهم ،بهار1390

مقدمه

آموزش اقتصاد و يا به بيان علمي تحقق اهداف شناختي ،گرايشي و رفتاري در حوزة
اقتصادي ،که از آن بهطور عام به عنوان «تعليم و تربيت اقتصادي » 1نام برده ميشود  ،حوزه
بسيار شناخته شده و فربهي بهلحاظ حجم ادبيات و تجارب حاصلة در دنیای امروز ،محسوب
ميگردد .هزاران مركز آموزشي و صدها انجمن و مركز ملي و بينالمللي ،با حجم ادبياتي قريب
به صدها كتاب و هزاران مقاله در سال ،بهطور تخصصی در اين زمينه فعاليتمیکنند و صدها
ميليون يادگيرنده را ،چه به عنوان دانشآموز در مدرسه و چه در قالب مخاطبان رسانههاي
جمعي ،از مقاطع كودكستان تا دبيرستان و باالتر تحت پوشش مستقيم و غير مستقيم برنامههاي
درسي اقتصاد قرار ميدهند .تنها در آمريكا بالغ بر دويستوپنجاه مركز غيرانتفاعي آموزشي و
فرهنگي در زمينه تعليم و تربيت اقتصادي 2به کار مشغولاند و در اين زمينه مجالت تخصصي
منتشر ميكنند (بوشارت و واتس . )1990 ،این در حالی است که در داخل كشور ما از گذشته
تا امروز ،به این موضوع ،بهگونهاي عجيب و سؤال برانگيز ،توجهی نمیشود .عليرغم آنچه در
باال به آن اشاره شد ،یعنی با وجود چند ميليون كالس درس ،ميليونها صفحه محتواي آموزشي و
حتي هزاران صفحه بررسي شيوههاي تعليم وتربيت اقتصادي و هزاران برنامه صوتي  -تصويري
در دنيا كه به آموزش اقتصاد مشغولاند ،در كشور ما هنوز كم نيستند كساني كه آموزش اقتصاد
را منحصرا ً رشتهای دانشگاهي ميدانند .به همین سیاق ،كتابخانهها و مراكز علمي كشور نیز در
زمينه مباحث تخصصي مربوط به اصول و قواعد طراحي برنامههاي درسي اقتصاد و روشها و
تکنيکهاي ياددهي ـ يادگيري ،از فقر نسبي پژوهشي و منابع مطالعاتي رنج ميبرند .همچنین،
تصور رايج از تعليم و تربيت اقتصادي ،تصوري است ابتدایی  ،بعض ًا غلط و عاري از مالحظات و
كاركردهاي خاص مورد نظر ادبيات اقتصادي؛ یعنی ادبیاتی که غایت آن فرهنگسازي و مديريت
رفتار اقتصادي شهروندان باشد .در این میان ،برنامة آموزش اقتصاد در مدرسه و کتاب آن در
کنار ضعفها و اغالط فراوان علمي و مغايرتهاي آن با مباحث اقتصاد اسالمي ،به رشتههاي
علوم انساني اختصاص یافته و مطالب مندرج در برنامههاي آموزشي رسمي و عمومي (دبستان و
راهنمايي) ،مثل کتب علوم اجتماعي ،نيز وضعيتي اسفبارتر از کتاب اقتصاد دارد ،که شرح و تبيين
ابعاد آن از هدف اين نوشته به دور است .با اين وجود ،خوشبختانه ،ظرفیتهاي خوبي جهت
برونرفت از اين وضعيت در كشور در اختیار داریم.
در اين نوشته ،ضمن تبيين ضرورت آموزش اقتصادي به دانشآموزان و ارائه تصويري از
وضعيت موجودِ نهادهاي تعليم و تربيت اقتصادي در دنيا و برنامههاي آنها ،به چيستي و چرايي
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اين برنامه درسي مغفول میپردازیم و در انتها يک برنامه عمل ،همراه با گام هاي اجرايي ،جهت
دستيابي به وضع مطلوب ارائه ميکنیم.

 .1تاريخچة تعليم و تربيت درحوزه اقتصاد

تعليم و تربيت اقتصادي از دير باز مورد توجه بشر بودهاست .فرهنگها ،ايدئولوژيها ،و تمامي
تمدنها و اديان بشري و الهي به انحای مختلف ،تلويح ًا و تصريح ًا ،و در قالب آموزههاي مختلف
اخالقي ،فلسفي ،عرفاني ،فقهی ،حقوقي و علمي ،تعاليم اقتصادي خود را به پيروان و وابستگان خود
آموزش داده و رفتارهاي اقتصادي آنها را مديريت کردهاند .در تمدن پرشکوه اسالمي گذشته ،عالوه
بر کتابهای اخالقي و فقهي که بهنحوی مستوفا گسترهای از موضوعات و رفتارهاي اقتصادي را در
گفتمان اخالقي يا شرعي ـ تکليفي مورد توجه خود قرار ميدادند ،کتب تاريخي و ادبي نثر و نظم نیز،
مانند بوستان و گلستان سعدي ،درهالتاج و قابوسنامه و ...نيز در قالب داستان و امثال و حکم ،نقش
يک برنامة درسي پنهان در حوزه شناختي و گرايشي و رفتاري را بهخوبي ايفاکردهاند.
در تاريخ اروپای پس از رنسانس نيز معروف است كه خانوادههاي اصيل فرانسوي و انگليسي
براي فرزندان خردسال خود دايههايي جهت تربيت اقتصادي استخدام ميكردند .يکي از معاصرين
اقتصاددان معروف ريکاردو (قرن هيجده) در نامههاي خود چنين اظهار ميکند که افراد متشخص پيش
از آنکه براي فرزندان خود پرستار استخدام کنند از آنان در مورد اينکه آيا ميتوانند علم اقتصاد را به
کودکان تدريس کنند ميپرسيدند .کتابهايي چون «گفتگو دربارة دانش اقتصاد» تأليف خانم مارست
در سال  1816و «تصاوير دانش اقتصاد» در  9جلد ،مشتمل بر  30داستان ،تأليف دوشيزه مارتينو در
سالهاي  1833-1834نمونههايي هستند که از يک جريان عميق فرهنگسازي اقتصادي در متن
جامعة اروپاي آن روز حکايت ميکنند (سنجابي  ،1370،ص.3)187
در اواخر قرن هيجدهم ،اسقف جيمز مديسون ،4رئيس كالج «ويليام و ماري» اقتصاد سياسي را در
برنامه مطالعات اجتماعي كالج خودش وارد كرد و كتاب شهير «ثروت ملل» اثر آدام اسمیت را بهعنوان
متن درسي مورد استفاده قرار داد .شايد بدين طريق بتوان اسقف مديسون را اولين مدرس و طراح
برنامه آموزش اقتصادي و کسی نام برد كه دانش اقتصاد را بهعنوان عنصري مهم و بنيادين در طراحي
برنامههاي درسي در نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي معرفي كرده است (لیمر.)1950 ،5
يك قرن بعد از اسقف مدیسون ،يعني در سال  1885ميالدي ،انجمن اقتصاد آمريكا)AEA( 6
به عنوان اولين نهاد رسمي ،که مؤسسان كشيش آن به تعليم و تربيت اقتصادي عالقه خاصي
نشان ميدادند ،آموزش و تربيت اذهان عمومي نسبت به ادبيات و سؤاالت مبتالبه اقتصادي را
يكي از وظايف اصلي خود عنوان كرد( .همان)
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در سال  1890سيمون پاتن ،7رياست آتي انجمن ،مقاله «جايگاه آموزشي اقتصاد سياسي»
را به رشته تحرير درآورد كه به نوبه خود ،تا امروز ،اثري مفید و جريانساز در تاريخ الگوها و
برنامههاي آموزشي اقتصاد محسوب ميشود .پاتن بالغ بر يکصد و بيست سال پيش ،در مقاله
خود بر اين نكته تأکيد و استدالل ميكند كه آموزش اقتصاد ميبايد نقش درسهای رياضيات و
فيزيك را در تربيت توانايي و تفكر نقاد و استداللي ایفا کند( .پاتن .)1891 ،هرچند اين پیشنهاد
پاتن مطلق نيست و نميتواند هم باشد ،اما گوياي اثربخشي خاصي است كه در اوا ِن قرن بيستم
از برنامه درسي اقتصاد انتظار ميرفتهاست.
در دهههاي اخير جايگاه امر آموزش در رشته اقتصاد و خود مسئله آموزش اقتصاد بين
اقتصاددانان ارتقاي روز افزوني داشتهاست (بکر .)1997 ،8فعاليتهاي انجمن اقتصاد آمريکا
در سالهاي اخير در زمينة آموزش اقتصاد قبل از دانشگاه ،افزايش قابل مالحظهاي يافته است،
بهطوركه کميتة آموزش اقتصاد انجمن مذکور به همراه انجمنهايي كه به مسئله آموزش اقتصاد
ميپردازند ،از سالهاي دهة  1950تاکنون به طور مشترک اقدام به انجام فعاليتهاي متعددي
براي ارتقاي وضع آموزش علم اقتصاد در تمامي سطوح ،خصوص ًا سطوح  12گانه نمودهاند .به
عنوان مثال در نشست  ASSAدر سال  1999در نيويورک  12 ،جلسه سخنراني به موارد مطرح
در زمينة آموزش علم اقتصاد اختصاص داشت .همچنين در آن سال ،در نشستهاي انجمن
علوم اجتماعي  14سخنراني به امر آموزش در علم اقتصاد اختصاص یافته بود که از سخنرانان
آن رونالد كوز 9برندة جايزة نوبل در اقتصاد ،بود .اين امر در حالي اتفاق افتاد که در نشستهاي
پیشین در سالهاي  1996و  1994تنها  4مورد سخنراني به اين موضوع اختصاص يافته بود .در
سال  1999همچنين کميته اجرايي انجمن اقتصاد امریکا بودجه مناسبي را براي اجراي کنفرانس
علمي با موضوع آموزش علم اقتصاد ،جهت ارتقاي وضع آموزشي این علم ،اختصاص داد .عالوه
بر اين براي اولين بار اين انجمن گروهي جديد را به اعضاي خود با عنوان مدرسين اقتصاد در
سطح کالج اضافه کرد (بکر .همان).
نمونة ديگری که بيانگر افزايش توجه اقتصاددانان به امر آموزش علم اقتصاد ميباشد ،رشد
قابل مالحظة تعداد مراجعات به وب سايت مجلة آموزش اقتصاد(10)JEEاست  .تعداد مراجعات
به اين وب سايت از  553بار در سال  1995به بيش از  34000بار در ماه ،در سال  1999افزايش
يافت .همچنين تعداد روزافزون مقاالت ارائه شده توسط اقتصاددانان شناخته شدهاي چون ديويد
كولندر ،11جان بايشاپ ،12ويليام گرين ،13آلن كروگر 14و  ....در اين مجله حاكي از جايگاه
ويژهاي است كه اين مسئله در روزگار ما و در حوزههاي آكادميك يافتهاست.
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در سال  1955شخصی به نام رادولف فلچ  ،كتابي نوشت با اين عنوان كه «چرا جاني
كوچولو 16نميتواند بخواند؟ تو چه كاري برايش ميتواني بكني؟» آن زمان دوران جنگ سرد بود
و اين کتاب ـ که در آن زمان از پرطرفدار ترين کتابها بود و به انعکاس اهميتها واولويتهای
آموزش عمومي دهة  50آمريکا ميپرداخت ـ با اين عنوان طعنهآميز به مشکالت سواد آموزی در
آمريکا اشاره ميكرد .اما در سال  ، 1998ديويد دال ،17سخنگوی بانک مركزي ايالت مينیاپوليس،18
مقالهای با اين عنوان نوشت كه «چرا جاني كوچولو نمیتواند انتخاب كند؟» ،که در واقع نوعی
کنایه به اثر پیشین رادولف فلچ بود .آقای دال در مقاله خود اثبات کرده بود که بيشترين بيسوادی
در اين دوره ( )1998بيسوادی اقتصادی است و ادبيات اقتصادی يا فهم زبان و مفاهيم مالية
فردی 19و تئوریهای اقتصادی ،به طور نگران كنندهاي در اياالت متحده پایين است .در همين
راستا تحقيقي که در فورية سال  2005انجام شد نشانداد که از  3500فرد بزرگسال و 2200
دانش آموز دبيرستانی که تحت بررسی قرار گرفتند  ،فقط  12درصد موفق به گرفتن نمرة  Aو B
در امتحان مرتبط با اصول کلی اقتصاد شدند .مشكل آنجا حاد ميشود كه بدانيم طبق نظريههاي
اقتصادي و پژوهشهاي تجربي بهعمل آمده ،تا زماني كه سواد افراد در مورد اقتصاد و مسائل
مربوط به مالية شخصي تغيير نکند ،فقر هم چنان وجود خواهد داشت .در همان سال ،1998
گزارش توسعة سازمان ملل متحد ،نشان داد که دهك باالي (ثروتمند ترين) افراد آمريکا71 ،
درصد کل ثروت آمريکا را در دست دارند ،و ميانگين ثروت خالص آنها  623.500دالر است.
این در حالی بود که ميانگين ثروت خالص برای پائينترين دهک که شامل 40درصد افراد آمريکا
میشد تقريب ًا در حدود  1100دالر بود .نكته اينجاست كه رابطة مستقيمي بين اين توزيع درآمدي
و ميزان سواد اقتصادي دهكهاي مختلف درآمدي مشاهده ميشد( .آشنفلتر .و راوس.)1998 ،20
اين نتايج و دغدغهها ،كه در كشورهاي پيشرفته ديگر نيز مطرح بود ،و همچنين عنواني كه
آقاي دال انتخاب كرده بود (يعني مسئله انتخاب) ،تداعيگر نكاتي بود كه مقاله سيمون پاتن
بدانها عنايت داشت .اين مقاله ،نقطه عطفي در چيستي و ماهيت آموزش اقتصاد و کارکردهاي
مورد انتظار از آن بود .در واقع ،دال ،برخالف تصور عامه كه آموزش اقتصاد را آموزش مسائل
مرتبط با پول و ماليات و بانك و  ...میدانند گفتمان و روش علم اقتصاد را به يک الگوريتم فکر
و استدالل و به عبارت بهتر ،يک منطق عملي ارتقا ميداد .جان مينارد كينز ،اقتصاددان معروف
هم ،اقتصاد را نه به عنوان يك دكترين ،بلكه روشي براي زندگي ،ابزاري براي ذهن و تكنيكي
براي تفكر و چارچوبي براي رفتار معرفي ميكند كه واجدان خود را براي دستيابي به نتايج و
15
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تصميمات صحيح كمك ميكند .در واقع از نظر کینز ،و برخالف تصور عامه ،دانش اقتصادي
تنها در مجموعهاي از مفاهيم انتزاعي خالصه نميشود ،بلكه يك منطق عملي و شيوهاي براي
تفكر ُعقاليي و چارچوبي براي رفتارهاي انساني در دنيايي از تحوالت و ارزشهاي گوناگون

است (باکلز و واتس.)1997 ،23
بدين ترتيب امروزه اغلب متخصصان تعليم وتربيت اقتصادي ،کارکردهاي مورد انتظار از
تعليم و تربيت اقتصادي و قابليتهاي مهم آن در تحقق مهارتهاي زندگي را فراتر از موضوعات
و ابعاد صرف ًا اقتصادي زندگي بشر میدانند و آن را به روشها و رويکردهاي حاصله از اين دانش
نيز تسري و بسط ميدهند .اين مهارتها ،در چهار مهارت و قابليت مهم زير فهرست ميشود:22
23
• مهارت تفکر و عمل نقاد
24
• مهارت حل مسئله
25
• مهارت تصميمگيري
26
• مهارت تفکر و استدالل تحليلي
در اين چارچوب ،جايگاه بيبديل دانش اقتصاد در مجموعة فرهنگ عمومي و برنامههاي
درسي ملي به نوعي تعريف ميشود که طبق گفته پاتن ساير علوم نميتوانند در تحقق مهارتهاي
چهارگانه فوق با آن رقابت کنند .اين شموليت از آنجا ناشي ميشود که مسئله انتخاب و تأمين
خواستهها از منابع موجود ،كه معموالً كمياب نيز هستند ،مسئلهاي فرازمانی و فرامكانی براي
انسان محسوب ميشود .انسان از سنين خردسالي شروع به تصميمگيريهايي ميكند که اگر چه
نه در ظاهر ،ولي طبق تعريف برنامههاي درسي موجود در دنيا ،اقتصادي هستند .قدرت تفكر و
استدالل اقتصادي چارچوبي براي اين تصميمگيريهاست و تفكر انتقادي حاصل از آن فرد را به
نحوي تربيت ميكند كه در فرايند تصميمگيري غير از توجه به اثرات كوتاهمدت تصميم خود،
اثرات بلندمدت و نتايج احتمالي غيرقابل پيشبيني و ناخواسته را نيز در نظر بگيرد .در صفحه اول
يكي از سايتهاي مربوط به آموزش اقتصاد در مدارس آمدهاست« :تنها دو آموزة مهم و پايهاي
از اقتصاد ميتواند فرد را متحول كند ،اول اينكه بداند هيچ چيز در اين دنيا ارزان و بيهزينه
27
نيست؛ و دوم اينكه مهمترين منبع ثروت ذهن و فكر انسان است».

 .3تجارب موجود در دنيا در باب تعليم و تربيت اقتصادي

كشورهاي پيشرفته نسبت به هرگونه ضعف در فهم مفاهيم و مهارتهاي مربوط به
تصميمگيري و تحليل اقتصادي حساساند و ضمن مطالعه مداوم سطح سواد اقتصادي برنامههايي
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را جهت مقابله با آن تدارك ميكنند (ساپر و والستاد . )1987 ،28البته منظور از ضعف ،در بين
كشورهاي مختلف ،نسبي و متفاوت است .مث ً
ال در كشوري مثل آمريكا ،پاسخ صحيح از سوي
 ٪35دانشآموزان دبيرستاني ٪39 ،عامه مردم و  ٪51دانشجويان  ،به يک رشته از سؤاالت

در باب موضوعات جاري اقتصاد و ماليه شخصي ،به ضعف گسترده مردم در درک مفاهيم
اوليه اقتصادي و فقدان همراهي و همگامي آنان در درك مشترك از مسائل مهم اقتصادي مثل
اصالحات اجتماعي -رفاهي ،كسري بودجه و ..تعبير ميشود 29.لذا ،در این کشور ،برنامههاي
جامع و گستردهاي را جهت آموزش مفاهيم و اصول اساسي مربوط به زندگي اقتصادي ،و
رفتارسازي در اين زمينه از سطح كودكستان تا دانشگاه و از طريق برنامههاي رسمي (آشکار) و
غير رسمي (پنهان) تدارك ميبينند .كشورهايي چون امريكا و انگلستان جداول هدف -محتواي
ويژة خود را دارند كه با عنوانهایی چون «استانداردهاي مدل محتوايي »30و استانداردهاي
معروفي چون «انسياياي« ،»31ايسيايدي« ،»32نبراسكا »33و  ...شناخته ميشوند (بالکز و
واتس .)1997 ،تقريب ًا تمامي كشورهاي اروپاي شرقي و كشورهاي تازه استقالل يافته آسياي
مرکزی تحت اشراف و راهنمايي بخش بين الملل شوراي ملي تعليم و تربيت اقتصادي آمريكا به
تدوين استانداردهاي خود دست زدهاند و همه ساله دورههاي آموزشي متعددي براي معلمان و
برنامهريزان اين كشورها از سوي اين نهاد برگزار ميشود ()1997 ,1996 .EDC
آنگونه که در بررسي اجمالي از مستندات اين قبيل برنامهها و اهداف و محتواي آنها بهدست
ميآيد ،هدف از اين آموزشها ،فهم خوب و كافي از دانش اقتصاد براي جوانان عنوان ميشود
ِ
اقتصادي شخصي و مسائل پيچيدهتر از قبيل سياستهاي
به نحوي كه بتوانند در عرصه مسائل
اقتصادي كشور ،ادراك ،قضاوت و رفتارهاي مستدل و ُعقاليي از خود نشان دهند .در يک نگاه
گذرا ميتوان رسالت برنامههاي تعليم و تربيت اقتصادي را در تربيت افرادي خالصه كرد كه
ميبايد به:
 تصميمگيراني شايسته و عاقل در زندگي فردي و جمعي خود؛ شهرونداني مسئوليتپذير؛ افرادي مولد  ،کارآفرين و بهرهور به عنوان نيروي كار؛ مشاركت كنندگاني موثر در اقتصاد داخلي و بين المللي؛ مصرف كنندگاني مطلع ،پس اندازكنندگان و سرمايهگذاراني آيندهنگر و حسابگر،و مشوقان و حامياني براي ايدئولوژي و فرهنگ اقتصادي حاكم و مطلوب جامعه ،تبديل
شوند (سالمی و زیگفرید .)1999 ،34
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در اين راستا نهادهاي آموزش عمومي بهطور جدي عهدهدار تحقق اين اهداف ميشوند .بهطور
مثال در اياالت متحده آمريكا «شوراي ملي تعليم و تربيت اقتصادي »35عهدهدار سياستگذاري كالن
آموزشي و فرهنگسازي اقتصادي در تمامي ايالتهاست و تحقيقات ،تصميمات و توليدات آن

مورد استفاده تمامي مراكز آموزشي و فرهنگي كشور است .اين شوراي ملي در طول بيش از نيم
قرن فعاليت ،با ايجاد شبكهاي فراگير ،از طريق قريب  50شوراي ايالتي به همراه بيش از صدها
مركز آموزشي  -فرهنگيِ غيرانتفاعي به مديريت اهداف و برنامههاي مزبور ميپردازد .توليد كتب
و منابع آموزشي ،كمكآموزشي و انواع فناوریهاي آموزشي مربوطه ،كتب و مجالت حاوي
فعاليتها و مسائل دانشآموز براي مدارس ،لوحهایفشرده آموزشي ،فعاليتها و بازيهاي
جمعي ،طراحي وبسايت ،بازيهاي مختلف كامپيوتري ،نوارهاي ويدئويي آموزشي ،اشعار و
بازيهاي كودكستاني ،توليد برنامههاي صوتي ـ تصويري و …  ،و تربيت و آموزش معلمان
از طريق برگزاري دورهها و كارگاههاي مختلف آموزشي از ديگر فعاليتهاي اين شوراهاست.
انجمن اقتصاددانان آمريکا )AEA( 36نيز در سال  1960كميتهاي با نام «گروه ملي ضربت
در تعليم و تربيت اقتصادي» 37راهاندازي کرد كه هدف خود را تعريف و تبيين سطح اقل دانش
و فرهنگ اقتصادي الزم براي يك شهروند خوب معرفي ميكرد .گزارش اين گروه ضربت،
با عنوان «تعليم و تربيت اقتصادي در مدارس» به زنجيرهاي از محتواي اقتصادي ،که بايد به
دانشآموزان ،از پایة ابتدايي تا دبيرستان آموزش داده شود پرداخته بود (باچ . )1961 ،38اين
زنجيره محتوايي در سال  1986نيز مورد بازنگري قرار گرفت .همچنين اين گروه در سالهاي
 1961-63در توليد مجموعههاي تلويزيوني آموزشي با نام «اقتصاد آمريكا» كه در سراسر اياالت
متحده و از طريق  241ايستگاه تلويزيوني پخش شد ،دخيل بود .گفتني است اين مجموعة
تلويزيوني كه از يکصد و شصت برنامة نيم ساعته تشكيل يافته بود مخاطباني ميليوني را به خود
جلب كرد (باچ و ساندرز)1965 ،39
در واقع امروزه حوزة تعليم و تربيت افتصادي به يكي از حوزههاي تخصصي
رشتة اقتصاد مبدل شده است .بهطور مثال ارگان انجمن اقتصاددانان آمريكا با عنوان
 The American Journal of Economic Literature،تعليم و تربيت اقتصادي را در گسترة
هشتصد شاخهاي خود از ادبيات دانش اقتصادي( )JELمعتبر شناخته و در هر شماره به معرفي
ادبيات توليد شده در اين زمينه ميپردازد.
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 .4مروري بر گسترة مسائل و ادبيات اقتصادي در محتواي آموزشي مرسوم

در نتيجه این اقدامات امروزه برنامههای نسبت ًا مشابهي از سوي برنامهريزان آموزشي
كشورهاي مختلف مورد استفاده واقع شده است .در برنامههايي كه استاندارد «انسياياي» را
رعایت میکنند برنامه درسي اقتصاد از كودكستان تا پايان كالج به عنوان يك برنامه مستقل به
اجرا درمیآید .اما در ساير استانداردهاي آموزشي ،اين برنامه چه بسا با برنامة آموزش مطالعات
اجتماعي تلفيق شده يا صرف ًا به سطوح راهنمايي و دبيرستان محدود شود.
به منظور تصريح بيشتر مطلب و ملموس شدن آنچه در حال حاضر در برنامههاي آموزش
رسمي و عمومي كشورهاي غربي ميگذرد ،در ادامة اين قسمت با جستوجو در فهرست
مندرجات بيش از يكصد کتاب درسي و منبع که در سايت انتشارات شوراي ملي «انسياياي»
منتشر شده و مروري اجمالي بر چكيدهها و خالصههاي آنها ،گستره موضوعات و ابعاد مختلف
آموزش اقتصاد در مقاطع سه گانه تحصيلي استخراج شدهاست .پر واضح است که براي دستيابي
گسترده به مسائل و ادبيات اقتصادي مندرج در کتب درسي مذکور ،بایستی سیری در جداول
هدف -محتواي آنها داشته باشيم؛ اما به دليل عدم دسترسي به کتابها و با توجه به اينکه در
اين نوشته صرف ًا در پي معرفي اوليه اين گستره هستيم ،به همین مقدار ،در ادامه ،بسنده میکنیم.

 .1-4مقطع سني شش تا يازده سال

• ارتباط نوآموزان با دنياي واقعي و مفاهيم اقتصادي ،گسترة موضوعات و ابعاد مختلف
آموزش اقتصاد در این دوره عبارت است :از نياز به انتخاب و تأثير آن در شرايط زندگي آتي
افراد ،شيوة پاسخ فرد به خواستهها و نيازهاي خود ،تخصصي شدن امور ،نقش پول و مبادله در
زندگي ،مالياتها ،رقابت و كارآفريني؛
• ارتقاي توانايي نوآموز در تصميمگيريهايي كه حال و آيندة او را تحت تأثير قرار ميدهد ،با
استفاده از ادبيات سنين کودکي ،اشعار ،ترانهها و انواع هنرها و بازيها ،و نیز از راههای:
• نشان دادن نقش افراد بزرگی که در تاريخ انتخابهاي مهم و سرنوشتساز داشتهاند؛
• آشنايي با مشاغل مختلف؛
• معرفي فرايندها و عوامل مؤثر در توليد يك محصول جديد يا بهبود آن؛
• آوردن مثالهاي ساده ،كاربردي و عملي از فرايند تصميمگيري؛
• تحليل سرمايههاي انساني كه دانشآموزان دارند و چگونگي بهبود و ارتقای آن؛
• آموزش مهارتهايي كه براي موفقيت کودک در زندگي و مدرسه و بعدها در دنياي امروزي
ضرورياند؛
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• استفاده از بازيهاي مختلف كودكانه براي تشويق کودک و سوق دادن او به درک مفاهيم
اقتصادي از قبيل كاال و خدمات ،توليد ،فواید پسانداز ،سرمايهگذاري ،كميابي ،هزينه فرصت،
تجارت و قيمتهاي بازار؛

• كاربرد دانش اقتصادي بچهها در زمينههايي چون كسب درآمد ،خرج كردن آن ،آشنايي با
انواع اعتبارات مالي و نحوه استفاده از آنها ،مديريت پول ارزش اقتصادي ـ اجتماعي تحصيالت،
نقش مؤثر تبليغات در هزينه كردن و مصرف ،آشنايي با بودجهبندي در زندگي فردي؛
• آموزش چرايي تفاوت درآمد افراد ،براساس برنامههاي مبتني بر يادگيري و آموزش فعال،
از جمله از طريق داستانهاي عاميانه و كودكانه ،نقد تبليغات تجاري تلويزيوني ،برپايي يك بنگاه
اقتصادي فرضي و توليدی ،بازاريابي و فروش در آن و نهايت ًا ارزيابي نتايج اقتصادي ،اجراي
نمايشنامههاي ساده با موضوع خريد و فروش و انواع روشهاي پرداخت ،و نهايت ًا تلفيق بين مالية
شخصي ،40مفاهيم اقتصادي ،ادبيات و رياضيات.

4ـ  .2مقطع سني دوازده تا پانزده سال [راهنمایی]

• استفاده از اصول و مباني علم اقتصاد براي كمك به كشف اين نكته كه نوجوانان توانايي،
هوش و استعداد اتخاذ تصميمهاي خوب را دارند .دانشآموز ياد ميگيرد كه كميابي يك مسئله
اقتصادي است كه مردم را به انجام يك رشته انتخابها و دستيابي به مجموعهاي از مهارتهاي
تصميمگيري وا ميدارد .تحليل هزينه ـ فايده ،نحوه پاسخگويي مردم به عوامل برانگيزاننده،
جايگاه فرد در اقتصاد ملي ،طراحي و مديريت يك بودجة فردي ،رابطة تحصيل با درآمد و سطح
زندگي و ارتقای بهرهوري از جمله مواردي است كه مورد بحث قرار ميگيرد.
• تمرين مهارتهاي تصميمگيري مربوط به مدرسه ،زندگي و دنياي آتي از طريق بررسي
اين سؤالها:
چگونه ميتوانم مهارتها و دانشي را كه ميخواهم ولي ندارم ،بهدست آورم؟
چرا هر چیزی را كه ميخواهم ،نميتوانم داشته باشم؟
چگونه ميتوانم به اكثر خواستههاي خودم برسم؟
چگونه بايد خواستههاي خودم را انتخاب و تعديل كنم؟
مزيت و فايده همكاري با ديگران چيست؟
چرا برخي از مردم بيش از ساير مردم درآمد دارند؟
ِ
اقتصادي استداللی به وضعيتهاي دنياي
• آموزش كاربرد مفاهيم اقتصادی و رويكردهاي
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واقعي در قشرهاي مختلف اجتماعي مثل تصميمگيران ،مصرفكنندگان ،كارگران ،شهروندان،
پساندازكنندگان و مشاركتكنندگان در عرصه جهاني.
• انتقال مفاهيمي چون نظامهاي اقتصادي ،بهرهوري و بازارها ،سود و زيان ،نقش دولت،

نقش خانواده و جامعه ،كليد افزايش ثروت ملتها ،بهرهوري و منابع مولد ،مسئله تجارت ،توليد
ملی و اندازهگيري آن ،تورم و تأثير آن بر تصميمات مربوط به مخارج و ...از طريق داستان،
نمايشنامه ،شبيهسازيها ،رسم نمودارها ،الگوها ،عكسها و نقاشيهاي جالب و تلفيق آنها با
مطالب جغرافيايي و تاريخي
• استفاده از مفاهيم و روشهاي رياضي براي ارتباط دادن فضاي كالس با فضاي واقعي
زندگي و اوضاع جهاني ،در مواردي چون:
هدفگذاريهاي مالي در زندگي؛
استفاده از نرخهاي ارز براي مقايسه قيمتهاي يك كاال در كشورهاي مختلف؛
استفاده از نرخها و درصدهاي مربوط به هزينههاي تلفن براي ارزيابي اقتصادي مكالمات
تلفني؛
استفاده از نمودار  PIEبراي درك چگونگي طراحي يك بودجه؛
استفاده از كسرها و درصدها براي محاسبه نرخهاي تورم ،سود بانكي ،نرخهاي بهرة ساده
و مركب؛
تحليل هزينه ـ فايده خريد اعتباري؛
تحليل بازار بورس ،سرمايهگذاري شخصي ،تأثير مالياتها بر مصرفكنندگان و.....

 4ـ .3مقطع سني شانزده تا هيجده سال [متوسطه]

در این دوره غير از تكرار و تعميق موارد پیشین كه از ذكر مجدد آنها خودداري ميشود ،به
نحو تلفيقي مسائل و موضوعات ذيل بررسي ميشود:
• جغرافياي مكاني و اكولوژيكي یا محیط شناختی ،ارائه ادراكي از الگوها ،مكانيسمها و
تعامالت عوامل حياتي و غيرحياتي به فرد؛
• تلفيق اقتصاد و تاريخ جهاني ،كه در آن فرد ياد ميگيرد كه چگونه توسعه و رشد هر ملتی

نتيجة تصميمگيرهاي مهم و استفاده بهينه آن ملت از منابع خودشان بودهاست .چگونه مردم نيازها
و خواستههاي خود را در طول تاريخ برآورده ساختهاند و چه نيروهايي موجب رشد یک ملت و
چه نيروهايي موجب افول ملتی دیگر ميشود .در واقع هدف از تاريخ در اینجا نه آشنايي صرف
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با وقايع تاريخي بلكه عبرتگيري و پندآموزي از تاريخ است .برخي از موضوعاتي كه در اين
حيطه مورد توجه كتب درسي آمريكا بودهاند عبارتاند از:
دلیل وقوع انقالب صنعتي در انگلستان و نه در کشورهاي ديگر يا در نقطهاي ديگر از جهان؛

رابطة بين حمل و نقل و تجارت جهاني از نظرگاه تاريخي؛
جوامع شكار و كشاورزي؛
احیای ژاپن پس از جنگ جهاني دوم؛
افول كمونيسم.
• دولت و جامعه مدني از نظرگاه اقتصادي:
چگونه قانون اساسي یک كشور نظام اقتصادي آن را تشكيل ميدهد؟
چرا آزادي اقتصادي الزمة آزادي سياسي است؟
اثرات مسائل اقتصادي بر انتخاباتهاي رياست جمهوري؛
هزينه و فايدة رأي دادن؛
تغيير در هزينههاي دولت؛
چرا راهحلهاي اقتصادي در مورد آلودگي محيط زيست با راهحلهاي مربوط به دنياي
سياست متفاوت است؛
چرا درآمدها آنگونه كه بايد به طورمساوي تقسيم نميشوند؛
چرا دولتها مبادالت تجاري را محدود ميكنند؟
• تاريخ كشور از نظرگاه اقتصادي :استفاده از استداللهاي اقتصادي به عنوان يك ابزار تحليلي
براي بررسي تاريخ كشور و زندگي مردم .بهطور مثال در تاريخ آمريكا موارد ذيل مورد تجزيه و
تحليل اقتصادي قرار ميگيرند:
آزادسازي بردگان؛
ممنوعيتهاي مدني؛
مهاجرتها ،مالياتها و قراردادها  ،عهدنامهها و ساير وقايع تاريخي ـ اقتصادي كشور.
• اقتصاد و محيط زيست :آموزش مفاهيم و اصول حوزههاي اقتصاد محيط زيست ،اقتصاد
منابع طبيعي و اقتصاد اكولوژيك با عناويني چون:
رابطة منابع مادي و رفاه اقتصادي؛
استفاده بهينه از منابع طبيعي و تجديد شونده؛
ريشههاي اقتصادي مشكالت محيط زيستي ومديريت منابع طبيعي.
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در يک نگاه اجمالی به اين گسترة محتوايي که مالحظه کردید و مقايسة اجمالي آن با ادبيات
اقتصادي طرح شده در کتب درسي کشورمان ميتوانیم به فاصله و تفاوت محتوايي بسیار زیادی
که در زنجيره مفاهيم  ،بازة زماني ارائه محتوا و روشهاي انتقال مفهوم بين ما و جهان خارج

وجود دارد پی ببریم که بررسي تفصيلي آن را به نوشتهاي ديگر وا ميگذاريم.

 .5ضرورت تعليم و تربيت و فرهنگ سازي اقتصاد در جامعه ما

در جامعه ما فارغ التحصيالن نظام آموزش و پرورش كشور كه وارد زندگي خانوادگي ـ
اجتماعي شده و عهدهدار مسئوليتهاي مختلف ميشوند ،واجد اطالعاتی منظم در مورد مفاهيم
و اصول اوليه اقتصادي نيستند؛ به طوري كه نه در زندگي فردي ،در مواجهه با موقعيتها و
شرايطي كه صبغة اقتصادي دارند  ،آنگونه كه بايد و شايد حضور دارند و نه خود را در شناخت
و تحلیل جريانات و تحوالت و وقايع اقتصادي كشور ،توانا ميبينند .آموختههاي قبلي آنها چه
رسمي و از طريق برنامههاي آموزش و پرورش و چه غير رسمي از طريق خانواده ،نهادهاي
فرهنگي ـ آموزشي و رسانههاي مختلف ،به طور معمول فارغ از عرصة امور اجتماعي و تدبير
زندگي است و ارتباط مستقيم و مؤثری با مسائل و مفاهيم اقتصادي و چهار مهارت و قابليتي که
از برنامههاي اقتصادي انتظار ميرود ،ندارد.
این فقدان درك صحيح مسائل اقتصادي آنجا جلوه ميكند كه فرد به ناچار در زندگي
اجتماعي در يك موقعيت با ويژگيهاي اقتصادي قرار ميگيرد و نياز به بروز رفتاري ُعقاليي و
تصميمگیری عقالني مبتني بر فرهنگ و ارزشهاي بومي و مقتضيات ملي خويش دارد .در اين
مقام نه يك دانش سازمان يافته و نهادينه شده از مفاهيم ،نه چارچوبي براي تحليل اوضاع اطراف
خود و نه يك فرهنگ حاكم اقتصادي مبتني بر ارزشهاي جامعه و مصالح فردي ـ اجتماعي،
هيچكدام وي را همراهي نميكنند ]1[.نتيجه چنين ضعف و فقداني بر رشد اقتصادي و توسعه
همه جانبه كشور پيشاپيش معلوم است .چرا كه فرد الجرم در مقام يك عضو خانواده ،نيروي
كار ،شهروند مسئول در عرصة اجتماعي ،مصرفكننده ،توليدكننده كاال و خدمات ،پساندازكننده
و سرمايهگذار و در بستري از انواع شاكلههاي جمعي و فردي مانند فرهنگ كار ،فرهنگ مصرف،
فرهنگ اتخاذ تصميمهاي بهينه ،فرهنگ هزينه ـ فايده ،فرهنگ استفاده بهينه و كارا از منابع،
فرهنگ بهره وري ،فرهنگ تعامل با محيط انساني و فيزيكي اطراف از جمله محيط زيست و دهها
بستر فرهنگي ديگر قرار ميگيرد و برآيند رفتارهاي جمعي در چنين فضايي است كه موجبات
رشد يا انحطاط ملتي را فراهم ميآورد.
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از نگاهي ديگر و از نظرگاه مديريت كالن اقتصادي ،و بر اساس تئوريهاي جديد علمي
كه به اهميت نقش انتظارات در بروز رفتارهاي اجتماعي و اقتصادي و تأثير آن در موفقيت
يا عدم موفقيت سياستهاي دولت ميپردازند ،تنها آن دسته از سياستهاي اقتصادي مؤثر و

كارا هستند كه بتوانند انتظارات مردم را مديريت كنند .در غير اينصورت سياستهاي مقابله
با تورم يا بيكاري به نتايج عكس خود منجر ميشوند .شكلگيري انتظارات و عكسالعمل
ُعقاليي در برابر سياستهاي اقتصادي از سوي مردم ،خود مستلزم برخورداري ذهن جمعي
عامه از چارچوبي واحد و عقاليي است كه اين مهم جز از طريق تعليم و تربيت جامع و فراگير
ممكن نيست .بديهي است در بستري آشوبناك 41که به بُروز واکنشهایی كه فاقد هر گونه نظم
ِ
معناداري عقالني هستند منجر میشود مديريت كالن اقتصادي به اصطالح از هر گونه
منطقي و
عالمتدهی سياستي عاجز و درماندهاست.
و باالخره در كنار جميع موارد فوق ،براي ما كه براساس ارزشهاي اسالمي و در پي كسب
توفيق و خوبيها در هر دو جهانيم و امور ،في حد نفسه ،به درست و نادرست و حسن و
قبح تقسيم ميشوند ،مسئله ابعاد ديگري نيز پيدا ميكند .از سويي اين دنيا بستري براي كسب
مقامات عالي در دنياي ديگر است ،بنابراین بهعنوان يك معبر و وسيله ،و به تعبير حوزوي از
باب طريقيت و نه از باب موضوعيت ،اهميت بسزايي مييابد و از سويي ديگر معيارهاي كارآيي
و بهينگي در رفتارها با معيارهايي ديگر از جمله مطابقت با نظام تشريع الهي همگام شده و
عقالنيتي بومي متناسب با ارزشهاي اسالمي جامعه را ميطلبد.
حاصل سخن عبارت است از اهميت بسزا و غيرقابل اجتناب تعليم و تربيت اقتصادي و
طراحي برنامه درسي اقتصاد مبتني بر تجارب ُعقاليي و عقالني بشر ،و هماهنگ و سازگار با
فرهنگ و ارزشهاي ديني و بومي.

 .6ارائة يک برنامه عمل
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آنچه تا بهحال بدان اشاره شد مروري بر ضرورت و چيستي مسئله ،پيشينة آن ،و وضعيت
موجود آن در جهان و كشورمان بود .حال با اشراف بر اين تجربه بين المللي و با توجه به
شرايط داخلي كشور كه در آستانه دهة عدالت و پيشرفت قرار گرفته است ،سعي داريم تا جهت

برونرفت از وضعيت فعلي يك برنامه عمل پيشنهادي ارائه دهيم .بهنظر ميرسد حسب مطالبات
متعدد مقام معظم رهبري در باب تحول و نوآوري آموزشي و سند چشم انداز بيست سالة ابالغي
از سوي ايشان ،تحقق اهداف و آرمانهاي مطروحه در اين سند جز در پرتو توجه جدي به بستر
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آموزش اقتصاد و طراحي برنامه درسي ايراني – اسالمي برای آن ،بر اساس ارزشهاي اسالمي و
مقتضيات اقتصاد ايران ،عملي و ممکن نيست و دستيابي به این مهم را در حوزة اقتصاد ميتوان
در گرو تحقق نتايج و اهداف ذيل دانست :

الف .هدف كالن

 .1دستيابي به برنامة درسي جامع و ملي تعليم و تربيت اقتصادي؛
 .2توليد محتواي الزم در فرايند تعليم و تربيت اقتصادي براساس معارف و ارزشهاي
اسالمي و مقتضيات بومي.

ب .اهداف جزئي

 .1دستيابي به منابع و تجارب مفيد و مؤثر دنيا در زمينه تعليم و تربيت و آموزش اقتصادي؛
 .2شناسايي منابع علمي مكتوب و نرمافزاري بروز دنيا ،که در طراحي و مهندسي برنامة ملي
قابل استفاده باشد؛
 .3اصالح نگرش در زمينه مسئله آموزش و تعليم و تربيت اقتصادي در آموزش و پرورش
 ،و ساير نهادهاي فرهنگ ساز؛
 .4راهاندازي يك جريان كارشناسي مبتني بر دانش روز دنيا در زمينه تعليم و تربيت اقتصادي؛
 .5تمهيد مقدمات و چارچوبهاي الزم جهت طراحي برنامه درسي جامع اقتصاد؛
 .6دستيابي به مواد اولية الزم جهت طراحي برنامههاي (آشکار و پنهان ) درسي ،آموزشي،
کمک آموزشي ،تفريحي ،راديويي و تلويزيوني و زنجيره محتوايي الزم در حوزه اقتصادي و
روشها و قواعد علمي اجراي آن؛
 .7دستيابي به چارچوبي جامع از جداول هدف -محتوا در حوزه اقتصاد براي مقاطع مختلف؛
 .8طراحي محتواي آموزشي و كمكآموزشي[ ]2و برنامههاي درسي اقتصادي متناسب با
محيط بومي و ارزشي کشور براي سنين پيشدبستاني ،دبستان ،راهنمايي و دبيرستان و باالتر.

ج .روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع مطالعات كيفي است كه با استفاده از منابع علمي و پژوهشي حاصل
از مطالعات تطبيقي و مراجعه به اسناد ،متون و تجارب موجود در سطوح مختلف ملي و
بينالمللي و جهاني به كمك قابليتها و ظرفيتهاي مجازي تحت وب و مكاتبات و تعامالت
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با انديشمندان و صاحب نظران جهاني انجام شده است .
در پژوهش حاضر براي جمع آوري دادهها از روشهاي زير استفاده شده است :
 .1مراجعه به اسناد و منابع علمي – پژوهشي در حوزه برنامة درسي اقتصاد ،برنامة تعليم و

تربيت رسمي و عمومي ايران و سايركشورها؛
 .2استفاده از منابع مربوط به مطالعات تطبيقي انجام شدة مرتبط.

د .مراحل تحقق نتايج و اهداف

براساس الزامات و اقتضائات موجود و به منظور دستيابي به اهداف فوق ،مراحل زير جهت
اصالح وضعيت فعلي برداشتن گامهای زیر پيشنهاد ميشود .در واقع دو گام اول در پي توصيف
وضع مطلوب هستند و گامهاي بعدي برنامهريزي جهت نيل به وضع مطلوب ميباشند .بديهي
است اين مراحل ميتواند داراي قبض و بسط باشد.
گام اول .بررسي و دستيابي به تجارب انباشته شدة دنيا در زمينه تعليم و تربيت و فرهنگسازي
اقتصادي به لحاظ برنامههاي درسي و سياستهاي مربوطه (اعم از منابع كتبي و الكترونيكي)
شامل مراحل:
• جستوجوي وسيع و همه جانبه از منابع  onlineو  offlineدنيا؛
• تحليل كارشناسانة منابع بهدست آمده ،تقسيمبندي و انتخاب؛
• تهيه و خريد منابع انتخابي؛
• تحليل اوليه ،مطالعه و چكيده و خالصهنويسي از منابع بهدست آمده؛
• ترجمه منابع و متون انتخابي و مورد نياز.
گام دوم .تحليل و بررسي برنامهها و محتواها و روشهاي مورد استفاده در دنيا ،شامل مراحل:
• تحليل مقاصد و اهداف آموزشي ،در مقاطع و زمينههاي مختلف آموزشي اقتصاد؛
• تحليل استانداردهاي بينالمللي در سازماندهي افقي و عمودي زنجيره مفاهيم اقتصادي
(الاقل دو استاندارد  NCEEو )Nebreska؛
• تحليل شيوهها و حوزههاي تلفيق و الگوهاي يادگيري ـ ياددهي در اقتصاد؛
• دستيابي به چارچوبها و قالبهاي ارائه محتواي اقتصادي.

نقش برنامة درسي اقتصاد در برنامة تعليم و تربيت رسمي و عمومي دنيا،ارائه يک برنامة عمل براي يک برنامة درسي مغفول
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گام سوم .بررسي كارشناسانة مسائل ،اهداف و محتوا و برنامه هاي بهدست آمده بهلحاظ
سازگاري با بستر ارزشي  ،فرهنگي و اجتماعي كشور ما ،شامل مراحل:
• تعيين محدوده ُعقالني و عقاليي (منطقه الفراغ) در محتواي فرهنگي و تعليم و تربيتي

اقتصاد؛
• تعيين محدوده و مقتضيات بومي -ملي؛
• تعيين محدودة غيراسالمي (به لحاظ ناسازگاري با مبادي مابعدالطبيعي ،هستيشناختي،
كالمي ،اخالقي و فقهي اسالم).
توجه :بديهي است تعيين محدودة محتواها و مسائل اقتصادي اسالم خود مرحلهاي مجزاست
كه در گام چهارم بدان پرداخته ميشود .در اين مرحله زمينهها و برنامههاي ديني مهمترين حوزه
تلفيقي با اقتصاد محسوب ميشوند.
گام چهارم .طراحي برنامة جامع تعليم و تربيت اقتصادي براي مقاطع سني مختلف ،براساس
مقتضيات بومي اقتصاد ايران و معارف و ارزشهاي اسالمي ،شامل مراحل:
• طراحي مقاصد و اهداف کالن تعليمي و تربيتی حوزة اقتصاد و تدوين زنجيرة محتوايي
فرهنگ اقتصادي براساس طبقه بندي بلوم  ،به تفکيک مقاطع و سنين مختلف شش تا هيجده سال
و بر اساس مقتضيات اقتصاد ايران و تعاليم اقتصادي اسالم .نتيجة اين بخش اهداف کالن مورد
نياز براي مهندسي فرهنگي در حوزه اقتصاد را تأمين میکند و امکان هرگونه سياستگذاري را
براي شورايعالي انقالب فرهنگي ،شوراي فرهنگ عمومي ،شورايعالي آموزش و پرورش و
شوراي اقتصاد سازمان صدا وسيما ،به تفکيک حوزههاي مختلف اقتصادي (مانند بيمه  ،بانک،
مالياتها و  )...فراهم میسازد.
• تدوين محتواي آموزشي و فرهنگي (شامل شعر ،کتاب ،لوحه ،بازي ،فيلمنامه و  ...براي
سنين مختلف) حسب زنجيره محتوايي ،با هدفگيري حوزههاي چون :
 دانش و سواد اقتصادی عمومي
 اقتصاد دولتی
 تجارت بين الملل و بازرگاني
 اقتصاد کشاورزي
 اقتصاد انرژي (نفت و گاز)
 اقتصاد منابع (تجديد شونده ،تجديد ناپذير ،محيط زيست)
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 اقتصاد بخش عمومي (مالياتها  ،يارانهها)
 اقتصاد مالي (پس انداز ،بورس و) ...
 اقتصاد پول و بانک

 اقتصاد رشد و توسعه
 اقتصاد خانواده
 اقتصاد بهداشت و سالمت
 اقتصاد تکنولوژي
 اقتصاد تعاون و نيکوکاري
 اقتصاد خدمات
 اقتصاد صنعت
 اقتصاد شهري و روستايي
و يا با هدفگيري حوزههاي سازماني اقتصاد مانند  :بانکها ،بيمهها ،وزارتخانهها،
سازمانهاي اقتصادي مانند گمرک ،سازمان امور مالياتي ،بورس و غيره .

نتيجهگيري

تجارب نظامهاي آموزشي در دنيا حاكي از اين مطلب مهم است كه كشورهاي پيشرفته
به عناصر شناختي و مهارتي و گرايشي شهروندان خود در عرصه زندگي عملي روزمره و
همچنين مقتضيات مربوط به توسعه و پيشرفت كشور خود در عرصه كالن ،توجه الزم را داشته
و مهارتهاي زندگي فردي و اجتماعي مورد نياز فرد از حوزه علوم انساني را به دقت رصد
ميكنند .اين امر در عرصة اقتصاد از سابقهاي طوالني برخوردار است و امروزه ادبيات گسترده
و تجارب متعددي را پيش روي برنامهريزان آموزشي و طراحان برنامة درسي ملي كشورها قرار
ميدهد .اين فرصت البته براي كشور ما كه دهة چهارم انقالب را ،که دهة عدالت و پيشرفت
نامیده شده ،میگذراند ،و همچنين اسناد باالدستي متعددي از جمله سند تحول آموزش و
پرورش ،سند برنامه درسي ملي ،و اسناد توسعهاي چون سند چشم انداز را طراحي كرده و الگوي
اسالمي ايراني پيشرفت را نيز خواهان است ،عرصهاي بسيار ضروري و مشحون از تجارب عملي

و ادبيات نظري آموزنده است .پرواضح است كه نهادهاي تصميمساز كالن و راهبردي كشور
نميتوانند نسبت به رفتارسازي و فرهنگسازي اقتصادي ايرانيان مبتني بر ابعاد اسالمي – ايراني
بيتوجه باشند .فلذا ضروري است تا نسبت به عنايت به برنامههاي درسي مغفولي چون اقتصاد
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 در اين مقاله سعي شد تا ضمن رفع برخي.در برنامه درسي ملي بهطور ویژه اهتمام ورزند
 پيشنهادي نسبت به برنامة عمل مطلوب از،غفلتهاي موجود در باب برنامههاي درسي اقتصاد
نخبگان كشور در اين عرصه ارائه دهد و راه را براي ادامة پژوهشهايي در زمينة برنامههاي درسي
. بگشايد،اقتصاد و رفتارسازيهاي اقتصادي اسالمي ـ ايراني
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