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Abstract: 

 

Economics and Culture have a lot of Epistemological and Instrumental capacities so that they could 

have very important influence on human behavior and economic development. In this assay we want 

to introduce a very new approach called cross-disciplinary between economics and culture to attract 

experts pay much more attention to the important role that culture plays on economic development. 

In this way first we would discuss that how cultural instruments specially education can affect 

economic behavior and development and then will use its implications to provide useful guidelines 

contouring the pattern of economic education for Iran formal education system. To show the big 

effect of culture on economic development we would study here the experience of America in 

economic education. We hope could provide useful guidelines that in addition to education are able 

to use other kinds of cultural instruments in economic development. America is the first country to 

use economic benchmarks in education system and that’s why we have focused in this case study  
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 چکیده 
اقتصادی جامعه، که در کشور ما تقریباً و بلکه تحقیقاً  توسعه در فرهنگ  با توجه به اهمیت بی بدیل نقش

 رشته   بین  تعامل  پرسود  و  بکر  های  زمینه  معرفی  جزء حوزه های مغفول است، هدف اصلی این نوشتار،
تحلیلی، به بررسی و گردآوری  -استفاده از روش توصیفیبا    راستا  این   فرهنگ بود. در  و   اقتصاد  میان  ای

اقتصاد، پرداخته شده   آموزش   بحث  در  پیشرو  کشور  عنوان  به  در کشور ایاالت متحده  تجربی  داده های
این    .برجسته سازی شود  تجربی  صورت  به  اقتصادی  توسعه  در  فرهنگ  نقش  تا  است ، بررسی های 

 و   ٣محور  داده  آموزشی  نظام  از   گذر   با  بایستی  نشان داد،   پیشرو،  کشورهای  نوشتار برمبنای تجربیات
 مذهبی  و  جغرافیایی، تاریخی  استانداردهای  مبنای  بر  و  4ورمح  محصول  آموزشی  نظام  سمت  به  حرکت

ابزارهای  تربیت  محور  مسأله  را  ایشان   و  را کشف  آموزان  دانش  ذاتی  های  توانایی  منطقه،  هر   کرد. 
  عنوان  به  توانند  می  غنی  ابزاری  و  معرفتی  های  ظرفیت  از  برخورداری  واسطه  به  فرهنگی  و  اقتصادی

  ابزارهای  از  گیری  ،»بهره  شوند، بنابراین  مطرح  اقتصادی  توسعه  و  رفتارسازی  در  موثر  عنصر  دو
  توسعه نتیجه در و مردم  اقتصادی رفتارهای به  دهی جهت در  پروش، و آموزش خاص  طور به فرهنگی

  آموزش   نظام  در   اقتصادی  تربیت  و  تعلیم  ایرانی  اسالمی  الگوی  بایستی ضرورِت طراحی  اقتصادی«، 
 کشور دانسته شود. رسمی

 
توسعه، آمریکا،   اقتصادی،   تربیت  و  تعلیم  اقتصادی،   سازی   فرهنگ  پرورش،  و  آموزش:  کلمات کلیدی

 ایران. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 دانشگاه عالمه طباطبایی )ره( عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی  ١ 
 دانشجوی دکتری اقتصاد اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ٢ 

3Input based 
4Output based 

 

 
 

 
 مقدمه 

بتوان اصلي  فردی و  امروزه شاید  ابعاد زندگی  و توسعه در همۀ  ترین هدف همه جوامع، را پیشرفت 
اجتماعی و برای تمامی اقشار دانست. در ادبیات توسعۀ اقتصادی طي این مسیر مستلزم فراهم سازي چند  

عه متناسب با  عامل اساسي است که اولین و مهمترین آنها تغییر و تحول فكري و فرهنگی آحاد آن جام
در کنار آن تجهیز افراد به سالح علم و دانش و تخصص كافي جهت شركت در فرآیندهاي   وفرآیند مذكور  

اینها الزم است زیرساخت اجتماعي است؛ عالوه بر  اقتصادي و  بنیاننوین  اقتصادي مناسب ها و  هاي 
بارور شدن عوامل فرهنگي، فراهم شده و مدیریت و نظام اقتصادي، سیاسي و اجتماعي مناسب امكان  

علمي و زیربنایي را بوجود آورد. در نهایت نیز با توجه به طوالنی و زمانبر بودن طي فرایند نهادي 
پیشرفت و استقرار آن تا به ثمرنشستن نتایج، الزم است كه این نظام اقتصادي، سیاسي و اجتماعي داراي  

بال آن هستیم معرفی زمینه های بکر و حاصلخیز تعامل  امنیت و ثبات باشد.  آنچه ما در این مقاله به دن

   4/1401/ 10تاریخ دریافت : 

7/6/1401تاریخ پذیرش:   
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بین رشته ای، میان اقتصاد و فرهنگ به منظور جلب توجه متخصصان و سیاستگذاران به بهره گیری از 
ابزارهای فرهنگی در جهت توسعه اقتصادی می باشد. آموزش و پرورش به عنوان یک ابزار تربیتی 

علوم انسانی هر دو از جامعه هدف مشترکی تحت عنوان انسان    بسیار موثر و اقتصاد به عنوان منطق
برخوردارند، بنابراین کشف ظرفیت های آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و تحول فرهنگی جامعه 
برای تکامل و بهبود وضعیت جامعه بسیار مفید و ضروری خواهد بود و ما در این مقاله با بررسی تجربه 

آموزش رسمی در تربیت و فرهنگ   آمریکا به عنوان پیشروی ابزار نظام  از  استفاده  این حوزه یعنی 
سازی اقتصادی به بخشی از زمینه های مهم و مفید تعامل فرهنگ و اقتصاد خواهیم پرداخت. مروری 

ترین اقدامی که به آن دست  دهد اصلی در دنیا نشان می  بر تجربیات کشورهای موفق از نظر اقتصادی
دهی رفتار مطلوب از طرق مختلف و  به تربیت آحاد آن جامعه و تالش در جهت شکل  یازیده اند توجه

های نوین از جمله ابزارهایی بوده که بال استثنا به صورت بویژه نظام آموزشي رسمي در آنهاست. آموزش
کارا و ثمربخش پیگیری شده و نتایج مطلوبی نیز بر جای گذاشته است.ارائه راهکارهای مناسب برای 
ایجاد تعامل موثر میان اقتصاد به عنوان عامل انگیزشی فردگرایانه و آموزش و پرورش به عنوان ابزار  
با   اقتصادی مطابق  رفتارسازی صحیح  و  سازی  فرهنگ  در جهت  گرایانه  انگیزشی جمع  و  فرهنگی 

اربردی معیارهای اسالمی ایرانی از جنبه های بسیار مهمی است که بایستی برای طراحی سیاست های ک
با گسترش مفاهیم فرهنگ  این راستا  . در  اقتصاد مورد توجه قرار گیرد  در حوزه تعاملی فرهنگ و 
اقتصادی، اقتصاد فرهنگی و اقتصاد فرهنگ اشکال مختلف موصوف و مضاف تعامل این دو مهم را  

ا استفاده از بررسی کرده و مکانیزم تعامل بهینه برای رسیدن به توسعه اقتصادی و تحول فرهنگی را ب
های اخیر تربیت اقتصادی در  ابزار آموزش و پروش بررسی خواهیم کرد.  بررسی دو تجربه اصلی دهه 
می محسوب  نیز  دنیا  در  موضوع  این  پیشروان  از  نوعی  به  که  استفادهآمریکا  و  از  شود،  تطبیقي  اي 

رهنگ رویکرد اصلی ما برای هاي این دو تجربه براي تدوین الگوي بهینه تعاملی بین اقتصاد و فداللت
تبیین رابطه بین اقتصاد و فرهنگ در این مقاله خواهد بود. تجربة اول مجموعة»چارچوبی برای آموزش 

مند برای آموزش برای اولین بار و به منظور تولید محتوای نظام  1977« که در سال    1مفاهیم بنیادین 

علیم و تربیت اقتصادی آمریکا تهیه و منتشر شد و  اقتصاد در مقاطع پیش از دانشگاه توسط شورای ملی ت
 2استاندارد محتوایی ملی تربیت اقتصادي« و تجربه دوم »مورد بازبینی اساسی قرار گرفت    1984در سال  

مورد بازبیني    2008براي اولین بار انتشار یافته و در سال    1997كه با استفاده از تجربة قبلي در سال  

ه کار رفته در این پژوهش بر مبنای تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و سعی روش تحقیق بقرار گرفت.  
شده است با مطالعه بخش قابل توجهی از منابع بین المللی موجود در این حوزه و همچنین بررسی وضعیت  
انسان  تربیت  و  تعلیم  در حوزه  آموزشی  نظام  بهبود وضعیت  راهکارهای   ، در کشور  آموزشی  نظام 

 نای آموزه های اسالم و انقالب ارائه شود. اقتصادی بر مب
 پیشینه و ادبیات تحقیق 

این پژوهش، دارای پیشینه مطالعاتی بسیار اندکی در پژوهش های داخلی می باشد، که از آن جمله می  
توان به مقاله ای با عنوان »بررسی تطبیقی رابطه توسعه اقتصادفرهنگ و نظم در جامعه « اشاره کرد.  

گ و رابطه آن با  ( ایشان در این مقاله به بررسی توسعه یافتگی اقتصاد فرهن1399)درخشان و پرچمی،

کشور اول رشد یافته و ایران را به صورت تطبیقی مورد دقت قرار    10نظم در جامعه جهانی پرداخته و  

توسعه  بوده  بیشتر  کشور  یک  در  نظم  هرچه  که  است  این  از  حاکی  آمده  دست  به  نتایج  دهند،  می 
گذاری فرهنگ اسالمی بر اقتصادفرهنگ نیز بیشتر بوده است. در مقاله دیگری با عنوان »گستره اثر

توسعه اقتصادی« به اثبات این فرضیه می پردازد که» بدون تغییر فرهنگ واقعی، امکان توسعه اقتصادی  
فراهم نمی شود و چنانچه فرهنگ آرمانی اسالمی واقعی شود می تواند بسترهای مناسب توسعه اقتصادی  

لو و توکلی در مقاله ای با عنوان »فرهنگ (. ایزان1389را در جامعه اسالمی فراهم آورد.«)نظرپور،  

اقتصادی مطلوب در اقتصاد مقاومتی« به استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین مولفه های بینشی  
و گرایشی فرهنگ اقتصادی جهادی به اثبات این فرضیه می پردازد که تنها فرهنگ اقتصادی که موجب 

اقتصاد مقاومتی می شو اقتصادی جهادی می باشد. )ایزانلو و توکلی  تحقق همزمان اهداف  د، فرهنگ 
(.  بر خالف مطالعات داخلی اندکی که اشاره شد ،  زمینه های اشتراکی اقتصاد و فرهنگ در 1399،

در ادبیات غرب بسیار مورد توجه و دقت قرار گرفته است که در ادامه به بخشی از آنها اشاره می کنیم:  
ه فرهنگ به مثابه عاملی تبیینی اولین بار در دو حوزه مهم مطرح شدند،  عالم اقتصاد، ضرورت توجه ب

اقتصاد توسعه و   آنها تفاوت های فرهنگی به وضوح قابل مشاهده و درک بودند :  حوزه هایی که در 
تجارت بین الملل. از آنجا که اکثر محققانی که در مورد توسعه کشورهای توسعه نیافته مطالعه می کنند  

های توسعه یافته هستند، ناگزیر با تفاوت های کشور زادگاه خود و کشورهای مورد مطالعه  ساکن کشور

 
1Framework for Teaching the Basic ConceptsA  

2Voluntary National Content Standard in Economics 
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شان مواجه می شوند و این تفاوت ها هرچه بیشتر باشند، تمایل محققان به تشریح این تفاوت ها بر حسب 

از (  DigMaggio, 1994:33فرهنگ ) نیز  الملل  بین   نیز عمیق تر خواهد بود. پژوهشگران تجارت 
به تاثیر تفاوت های فرهنگی در معامالت بین المللی اذعان کردند. آغازگر بحث نخستین افرادی بودند که  

وبر   ماکس  معموالً  را  فرهنگ  و  اقتصاد  (  Max Weber, 1864-1920)اقتصاد  علم  پدر  عنوان  به 
برای تحقیقات  فرهنگی می دانند. شاید نظریات وبر در رابطه با اخالقیات و اقتصاد به عنوان موضوعی

تجربی بدیع بودند، اما رابطه میان اخالق گرایی، فرهنگ و اقتصاد به هیچ وجه موضوع تازه ای نبودند 
(Jong Eelke de,2009.)    اخالق، فرهنگ و معنویات از مدت ها قبل در حوزه تحلیل های اقتصاددانان

سمیت بر می گردد، کسی که امروزه مطرح بودند. حتی می توان گفت این سنت به تفکرات اقتصادی آدام ا
پدر علم اقتصاد متعارف قلمداد می شود. اما آنچه وبر را از پیشینیانش متفاوت کرده و عنوان آغازگر  
حوزه تعاملی اقتصاد و فرهنگ را به او داد این بود که وی در مقاله خود تفسیر جدیدی از اقتصاد را بیان 

از محدوده تحلیل اقتصادی جای می گیرد. که تا قبل از آن فرهنگ کرده بود و در آن فرهنگ اساساً خارج  
و اقتصاد دو موضوع در هم تنیده بودند و اصالً طرح جداسازی این دو از هم و به دنبال ان سخن گفتن 

به دنبال شکل گیری اقتصاد مارژینالیستی    (Trosby, 2001)از رابطه آنها به ذهن محققان نرسیده بود.  
هادگرایی آمریکایی و در ادامه توفق اقتصاد متعارف، حوزه فعالیت فرهنگ در اقتصاد روز  و پس از آن ن

اگر کسی در  اقتصادتوسعه بود.  آخرین مأمن برای فرهنگ حوزه  تا جائیکه  به روز کم رنگ تر شد 
اقتصاد   افکار مربوط به فرهنگ در علم اقتصادی دهه های پس از جنگ جهانی دوم باشد،  جستجوی 

دقیقاً همان حوزه ای است که باید در آن جستجو کرد، فرهنگ، باورها و ارزش ها بخش الینفک  توسعه  
اما حتی در این حیطه نیز اقتصاد متعارف  (.  Jong Eelke de, 2009)از مطالعات مربوط به توسعه بود

ضی بودند به سرعت جا باز کرد و اقتصاددانان توسعه که از عدم پیشرفت در جوامع در حال توسعه نارا 
شروع به وارد کردن ایده های اقتصاد متعارف در حوزه توسعه کردند و اظهار داشتند محاسن بازار که  
باعث رونق جهان اول شده بایستی به جهان سوم نیز صادر شود. این حمله باعث حذف فرهنگ از آخرین  

ئیکه فرهنگ در دهه نود  مأوای اقتصادی نقطه پایان موقتی بود بر سرنوشت فرهنگ و اقتصاد ؛ تا جا
یکبار دیگر به طور ناگهانی ولی جدی در اقتصاد مطرح شد. طرح دوباره مفهوم فرهنگ در علم اقتصاد  

 Jong)را می توان یکبار دیگر به نیروهای داخل علم اقتصاد و تحوالت بافت سیاسی تاریخی ربط داد

Eelke de, 2009.)  این حوزه روز به روز شکوفاتر شد و  اما بعد از طرح دوباره فرهنگ در اقتصاد
عرصه های مختلف تعامل این دو هر روز بیشتر شدند، به طوریکه می توان از نقش رادیو، تلویزیون و 
سینما شروع کرده و به حوزه روزنامه نگاری و داستان سرایی و آموزش و پروش برسیم. امروزه همه 

و اقتصادی جوامع مختلف پی برده و به دنبال استفاده   1دنیا به نقش تاثیرگذار فرهنگ در توسعه انسانی  
بهینه از ظرفیت های فرهنگی برای فرهنگ سازی و رفتارسازی اقتصادی می باشند که در این زمینه 
ابزارهای   از  استفاده  با  اقتصادی  ترین های حوزه تربیت و رفتارسازی  از پیشرو  آمریکا یکی  کشور 

اقتصاد به برنامة آموزش    از جهت سابقة.   فرهنگی)آموزش و پروش( می باشد   تاریخی ورود دانش 
اولین کسی باشد در اواخر قرن هیجدهم  «  ویلیام و ماري»رئیس كالج  2اسقف جیمز مدیسونعمومی شاید  

را  «  ثروت ملل»كه اقتصاد سیاسي را در برنامه مطالعات اجتماعي كالج خود وارد كرده و كتاب شهیر  
 ( Leamer 1950, P.20)به عنوان متن درسي مورد استفاده قرار داد.

 
 چارچوب نظری: اشکال مختلف تعامل اقتصاد و فرهنگ 

چا در  کرد  اشاره  توان  می  »فرهنگ«  واژه  برای  که  معنایی  جامعه  نخستین  یا  شناختی  مردم  رچوب 
شناختی، یک مفهوم فراگیری است که مجموعه نگرش ها، اعتقادات، آداب و رسوم، عرف ها، ارزش  
ها و اعمالی را توصیف می کند که در هر گروهی مشترک یا مطرح است. گروه ها را می توان بر 

رد؛ بنابراین به عنوان مثال  حسب سیاست، جغرافیا، مذهب، قومیت یا برخی ویژگی های دیگر تعریف ک
اشاره به فرهنگ مکزیکی، فرهنگ باسکی، فرهنگ یهودی، فرهنگ آسیایی، فرهنگ فمینیستی، فرهنگ  

معنای دوم »فرهنگ«، به   (.Trosby,2001)مشارکتی، فرهنگ جوانان، و نظایر آنها ممکن می شود
نوعی رویکرد کاربردی تر دارد و به قسمتی از فعالیت های مردم و خروجی این فعالیت ها که به جنبه  
های فکری، اخالقی و هنری زندگی انسان مربوط می شوند، داللت می کند. در این معنا »فرهنگ« به  

هن است و نه کسب مهارت های فن یا  فعالیت هایی مربوط می شود که مبتنی بر روشنگری و پرورش ذ
حرفه ای محض. در چنین کاربردی این واژه بیشتر به صورت صفت به کار می رود نه اسم، به عنوان  
اقتصاد«.   فرهنگ  یا »بخش  فرهنگی«  فرهنگی«،»صنایع  »نهادهای  فرهنگی«،  »کاالهای  در  نمونه 

(Williams, 1976, p85)  3ان در سه حوزه اقتصاد فرهنگ تعامل علم اقتصاد و فرهنگ را می تو  ،

 
1Human development  

2James Madison 
3 Economics of Culture 
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فرهنگی اقتصادی   1اقتصاد  فرهنگ  مسائل   2و  بررسی  به  که  فرهنگ  اقتصاد  داد.  قرار  مطالعه  مورد 

فیلم شامل،  فرهنگی  های  فعالیت  مالی  تامین  های  بحث  و  برگزاری اقتصادی  سرایی،  داستان  سازی، 
یو می پردازد و بر چگونگی رونق بخشیدن جشنواره ها، روزنامه نگاری، نشر، سینما، تلویزیون و راد

به فعالیت های فرهنگی در این حوزه ها با استفاده از ابزارهای اقتصادی تمرکز دارد.  اقتصاد فرهنگی 
که بسیار حوزه بکر و حاصلخیزی برای فعالیت اقتصاددانان و متفکران فرهنگی در راستای رفتارسازی 

ردم به حوزه های فرهنگی تمرکز دارد و سوال این حوزه به  می باشد به هدایت رفتارهای اقتصادی م
از حوزه کاالهای تجمالتی و  این است که چگونه می توان رفتارهای مصرفی مردم را  عنوان نمونه 
غیرضروری به سمت کاالهای فرهنگی نظیر کتاب و دیگر محصوالت فرهنگی هدایت کرد؛ و در واقع  

هدایت این رفتار مصرفی است تا چرخ صنعت خود را نیز به  به جای کاهش مصرف خانوارها به فکر  
این نحو  بر پا نگاه دارد. اما حوزه فرهنگ اقتصادی که در این مقاله مورد نظر ما است و بسیار نقش 
مهمی در رفتارسازی و فرهنگ سازی رفتارهای اقتصادی مردم دارد به استفاده از ابزارهای فرهنگی 

صادی مردم متمرکز می باشد. به عنوان مثال سواالتی نظیراینکه: چگونه می برای تغییر رفتارهای اقت
از   استفاده  با  توان  می  چگونه  فراخواند،  کردن  درست مصرف  به  را  مردم  سینما  از  استفاده  با  توان 

رفتارهای پس انداز صحیح را جایگزین رفتارهای مصرفی غلط در مردم  ابزارهای آموزش و پروش  
صادی نظیر کمیابی ، انتخاب ، اطالعات نامتقارن و... را که هرکدام از آنها دانستنشان کرد و مفاهیم اقت

به نوبه خود موجب تغییر رفتار اقتصادی مردم می شود را به مردم آموزش داد، چگونه می توان مردم  
ترجیح را به گونه ای تربیت کرد که فعالیت های تولیدی کم سود را به فعالیت های واسطه ای پر سود  

. این مقاله، در  دهندو...؛ همه و همه در حوزه موضوعات فرهنگ اقتصادی بحث و بررسی می شوند
خواهد    4فرهنگ اقتصادی، به معرفی تعلیم و تربیت اقتصادی  3چارچوب رویکرد چند رشته ای متقاطع  

 پرداخت و از داللت های آن برای رفتارسازی اقتصادی در کشور بهره خواهد گرفت.  
 

 بررسي محتوایي  مجموعه »چارچوبی برای آموزش مفاهیم بنیادین«  .1
توسط دو استاد    1977«برای اولین بار در سال    5مجموعة»چارچوبی برای آموزش مفاهیم بنیادین

مند برای آموزش اقتصاد  و به منظور تولید محتوای نظام7و ژان گیلیارد  6های فیلیپ ساندرز دانشگاه به نام
در مقاطع پیش از دانشگاه توسط شورای ملی تعلیم و تربیت اقتصادی آمریکا تهیه و منتشر شد. و در 

با مجموعه دیگری    1993در سال  محتوای آن  مورد بازبینی اساسی قرار گرفت با این حال    1984سال  

« ادغام شد.  اهداف این مجموعه عبارتست از تأمین محتوای شناختی  8یبا عنوان »علم اقتصاد: چه و ک
 آموزانی که:و مهارتی الزم برای تربیت دانش

 9ور کاری بهرهنیروی

 10شهروندانی مسئولیت پذیر 

 11مصرف کنندگانی آگاه 

 12گزاران مدبرگذاران و سرمایه سپرده

 13افرادی تاثیرگذار در اقتصاد جهانی 

 
1 Cultural Economics 
2 Economic Culture 
3 Cross-disiplinarity Approach  
4 Economic Education 
5A Framework for Teaching the Basic Concepts,published in1993, 1984, 1977 by the National 
Council on Economic Education 
6Phillip Saunders is professor of economics and director of the Center for Economic Education at 
Indiana 
University in Bloomington 
7June V. Gilliard is the former director of curriculum for the National Council on Economic 
Education and 
president of JG Consultant Services 
8economics: what and when 
9Productive members of the work force 
10Responsible citizens 
11Knowledgeable consumers 
12Prudent savers and investors 
13Effective participants in a global economy 



 

1324 

ن 
را

ای
ه 

مع
جا

ر 
 ب
ن
 آ
ی

ها
ت 

الل
 د

 و
ی

اد
ص

قت
 ا
ی

از
س

گ 
هن

فر
ی 

نا
مب

ر 
 ب
عه

س
تو

 

 

 
 (Saunders & Gilliard, 1995, p. 3)باشند.1گیرانی شایسته در طول دوران زندگی تصمیم

اي كه اقتصاد در تعلیم و تربیت مفاهیم و موضوعات مرتبط با خود داشت، همواره این با توجه به پیشینه
سؤال مطرح بود كه این موضوعات چه مقدار، چگونه و با چه روشي به متربیان آموزش داده شود. نتیجة 

هاي زیر ه پذیرش گزارهتالش براي توافق در مورد محتواي آموزشي در اواسط دهه هفتاد میالدي منجر ب
 شد:  

 های اقتصادی است.فهم مفاهیم بنیادین اقتصاد، بسیار مهم تر از دانستن حجم سنگینی از واقعیت.1

های کاربردی بایستی بر روی کمک به دانش آموزان برای به دست آوردن فهم بنیادین از مجموعه تالش
 مفاهیم تمرکز یابد.محدودی از مفاهیم اقتصادی و رابطه بین این 

که به سازماندهی فهم اقتصادی آنها کمک کند، دست یابند و   2دانش آموزان باید به چارچوبي مفهومی 
 های عینی قرار بگیرند. هاي مورد تأكید و تجزیه و تحلیلها و رویهسپس در شرایط تأمل در مورد نظام

شود که افراد دانش خود را در مواجهه با مزیت فردی و اجتماعی واقعی فهم اقتصادی زمانی ظاهر می 
 طیف وسیعی از کارهای اقتصادی به کار بندند. 

حاصل این توافقات، تهیه و تدوین چارچوب براي آموزش مفاهیم بنیادین در حوزة اقتصاد بود كه نسخه  
 ,Saunders & Gilliard )مورد بازبینی قرار گرفت.    1989تهیه شد و در سال    1977اولیه آن در  

1995, p. 4) 
صفحه و هفت فصل تهیه شده است که فصل اول مقدمه است و شامل مباحثی نظیر   178این نسخه در  

تاریخچه ای کوتاه از چگونگی شکل گیری شورای تعلیم و تربیت اقتصادی، رویکرد به کار رفته در تهیه 
وم تحت استانداردها و موانع پیش روی تدریس موثر اقتصاد  در نظام آموزش رسمی می باشد. فصل د

عنوان مفاهیم اساسی اقتصاد عنوان شده است و سعی دارد مفاهیم اساسی اقتصاد را به صورت جامع و 
مفهومی توضیح دهد. فصل سوم رویکرد کاربردی دارد و به بیان مثال هایی از چگونگی کاربرد مفاهیم 

ارم تا هفتم سعی در اقتصادی در غالب متون سرگرم کننده و تاریخی می پردازد. و باالخره  فصل چه
 –توضیح کامل استانداردها و گزاره های مربوط به مفاهیم به تفکیک در مقاطع پیش دبستانی تا چهارم  

استاندارد اساسی که در این نسخه مورد استفاده قرار گرفته اند   20  پنجم تا هشتم و نهم تا دوازدهم دارد.

 به تفکیک سال تحصیلی هدف بیان شده اند:  1در جدول  

 
 هاي تحصیلي. گستره مفاهیم بنیادین اقتصادي در پایه1جدول 

 پایه کالسی مفاهیم 

 ١٢-٩ ٨-٥ ٤پیش تا 

 ج/ی 4ج/ی ج3 کمیابی و انتخاب 

 ج/ی ج/ی ج هزینه فرصت و مبادله 

 ج/ی ج/ی ج بهره وری 

 ج/ی ج/ی ج نظام های اقتصادی 

 ج/ی ج/ی ج نهادهای اقتصادی و انگیزه ها

 ج/ی ج/ی ج معاوضه ، پول و وابستگی 

 ج/ی ج/ی ج بازارها و قیمت ها

 ج/ی ج   عرضه و تقاضا

 ج/ی ج/ی ج رقابت و ساختار بازار

 ج/ی ج   توزیع درآمد

 ج/ی ج   شکست بازار 

 ج/ی ج/ی ج نقش دولت 

 ج/ی ج   تولید ناخالص داخلی 

 ج     عرضه و تقاضای کل 

 ج/ی ج   بیکاری 

 ج/ی ج   رکودتورم و 

 
1Competent decision makers throughout their lives 

اصل اساسی یادگیری است ؛ که مشخص می کند ، یادگیرنده باید بداند ریشه مطلب مورد مطالعه کجاست و همچنین یک 2

 ای سازماندهی و ادغام اطالعات ومهارت های الزم برای یادگیری مطلوب ارائه می کند الگو و ساختاری بر
 ج: محتوای جدید معرفی شده   3
 ی: محتوای قبلی یادآوری شده و با محتوای جدید تکمیل شده است.  4
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 ج     سیاست های پولی

 ج/ی ج   سیاست های مالی

و  مطلق  و  نسبی  های  مزیت 
 موانع تجاری 

 ج/ی ج  

 ج/ی ج   نرخ ارز و تراز پرداخت ها 

و  رشد  المللی  بین  های  جنبه 
 پایداری

 ج/ی ج  

گرایي ها و موضوعات مختلف علمي پارادایم ماهیتوجه مشترك تهیه برنامة آموزشي براي رشته 
در عرصة تعلیم و تربیت بود كه بر آنها حاكم است. تأكید زیاد بر عناصر و مفاهیم بنیادین یك دانش، 

هاي رخي زمینهآموزان باید از سطح یكساني از فهم در مورد اصول و مباني باصرار بر اینكه همة دانش
هاي تاریخي و... دلیلي بر  علمي داشته باشند، استفاده از متون و میراث فرهنگي گذشته و از جمله نگاه

های  های احساسی و عاطفی با تحلیلاین مدعاست. لذا از جمله مباني تهیه چارچوب را جایگزینی قضاوت
گیری  ویکرد عقالنی و منظم برای تصمیمهاي رئالیستي است، دانسته و این ر عقالنی و عینی كه آموزه

 نمایند:اقتصادی را شامل مراحل زیر معرفي مي
گزارش مساله و موضوع دعوا: واقعیت های مهم در رابطه با آن چیست ؟ چه سواالتی در رابطه با .2

 آن انتخاب وجود دارد ؟ قلب و عمق مساله کجاست؟

 اولویت برای رسیدن به اهداف تعیین شدهتعیین اهداف شخصی یا اجتماعی مورد نظر: تعیین 

تعیین ابزارهای ممکن برای دستیابی به اهداف مورد نظر: مدنظر قرار دادن محدودیت های موجود در 
 کنند. های دیگر که آزادی عمل را سلب میمنابع و محدودیت

میت و تاثیر هر گزینه: انتخاب مفاهیم اقتصادی الزم برای فهم مساله و استفاده از آنها برای ارزیابی اه
کدام یک از مفاهیم برای فهم واقعی ضروریات الزم برای حل  مساله مفیدتر است؟  کدامیک از مفاهیم 

 در کشف تاثیر هر راه حل مفیدتر است.

گیری اینکه کدامیک از این گزینه ها به بهترین نحو به دستیابی بیشتر به اهداف منجر می شود؟ تصمیم
ها ضریب امکان باالتری دارند ؟ کدامیک تمایل بیشتری به انتخاب شان وجود  اه حل کدامیک از این ر

هایی بین اهداف مختلف وجود دارد؟ و این یعنی اینکه چه میزان از یک هدف باید 1بستان   -دارد؟ چه بده  
 .Saunders & Gilliard1995, p )از دست داد تا مقدار بیشتری از یک هدف دیگر به دست آورد؟.

5) 

مندی که برای کمک به دانش  های مختلف نظامبرنامة مذكور بر اهمیت رویکرد منطقی و منظم، در شیوه
ده،  تکیه آموزان برای سازمان دهی افکارشان در مواجه با کارهای اقتصادی و سایر موضوعات ایجاد ش

دارد اگرچه ممکن است این رویکرد به طور طبیعی برای همه مناسب نباشد اما کاربردهای آن در اثر  
 تمرین و ممارست بسیار ساده و معمول خواهد شد.

ترین موانعي كه چارچوب آموزش مفاهیم بنیادین براي تدریس اقتصاد در مدارس شناسایي  یكي از مهم
ود اختصاص یافته به تدریس اقتصاد در مدارس بود كه حتی با تالش برای  نموده بود زمان بسیار محد

سنتی محدودتر نیز شد. بنابراین اقتصاد مورد نیاز   -جهت دهی نظام آموزشی به سمت موضوعات بنیادی
دانش آموزان باید از طریق مطرح کردن آنها در سایر علوم مانند مطالعات اجتماعی، تاریخ، مدني و  

ت گیرد. جدول زیر نحوة پراكندگي پوشش برخي مفاهیم اقتصادي را در دروس دیگر دورة جغرافیا صور
 دهد.آموزش عمومي نشان مي

 
 

 
 
 2. مفاهیم اقتصادي گنجانده شده در سایر استانداردها 2جدول 

 جغرافیا  مطالعات اجتماعی  مدنی تاریخ  استانداردهای اقتصادی 
 * *     کمیابی و انتخاب 

 
1Trade-off 

 
2 National Standards in Economics, History, Social Studies, Civics, and Geography 
Complementarities, Competition, or Peaceful Coexistence 
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 *       های نهایی تحلیل 

 * * * * نظام های تخصیص
 * * * * انگیزه ها 

 * * * * مبادله داوطلبانه 
 * *   * تخصصی سازی 

 * *   * بازار ها و قیمت ها
 * *     عرضه و تقاضا

       * نقش رقابت 
   * * * نهادها

       * پول
         نرخ بهره 

 *   * * دستمزدها و درآمد
   * * * سود/ کارآفرینی

 * *   * سرمایه گذاری / رشد 
 * * * * نقش اقتصادی دولت 

         ناکارآمدی های دولت
 *       تعیین تولید ناخالص داخلی 

   *   * بیکاری و تورم 
       * سیاست های پولی و مالی

 استانداردهای محتوایی ملی  1بررسی محتوایی مجموعه .2
در   اقتصادی  وتربیت  تعلیم  الگوی  طراحی  در  محتوایی  استانداردهای  رویکرد  از  نسخه  این  در 

اي از اهداف شناختي و مهارتي است كه انتظار  مدارس استفاده شده است. استانداردهاي محتوایي مجموعه
اي از  وضوعات و مفاهیم هر رشتهآموزان خارج شده از هر مقطع تحصیلي در مورد مرود دانشمي

هاي مورد نیاز بدان دست یافته باشند. در برنامه های درسی، استانداردها هستند که تعیین می کنند  دانش
 در موضوعات مختلف چه عناوین و مطالبی بایستی آموزش داده شود.

ین است كه بدون  ترین دالیلي كه براي تعریف چنین مجموعة مشتركي قابل طرح است ااز جمله مهم
این استانداردها برخی ایالت ها ممکن است به طور کلی علم اقتصاد را از برنامه های درسی خود حذف  
کنند و برخی دیگر ممکن است اهمیت کمی به علم اقتصاد دهند یا حتی استانداردهایی را تعریف کنند که 

الی شخصی ، تجارت ، بازاریابی و آموزش آنها بسیار دشوار است یا موضوعات دیگری مانند تامین م
... طراحی و در برنامه های درسی خود ارائه دهند. استانداردهای ملی احتمال وجود اقتصاد در برنامه 
درسی مدارس را افزایش می دهد. در واقع برای اینکه بتوانند بیشترین بازدهی را از استانداردها کسب 

کردند و استانداردها را به صورت ایالتی بومی سازی کردند کنند از نظام آموزشی غیر متمرکز استفاده  
تا مطابق سطح درک و امکانات ذهنی و محیطی دانش آموزان باشد، اما از طرف دیگر برای اینکه بتوانند  
به اهداف مد نظر خود برسند و خروجی مشترکی داشته باشند با استفاده از ابزارهای شورای ملی تعلیم  

نظارت متمرکز، سیاست ها، اهداف و استانداردهای کلی تعریف کرده و ایالت ها    و تربیت اقتصادی و
 را موظف به تحقق آنها نمودند .  

اساسي  ٢٠ تهیه شده شامل  منطق استاندارد محتوایي  با  اقتصادي هستند كه هر یک  مفاهیم  ترین 
. این منطق دانش آموزان،  آموزان می دهندخاصی همراه هستند و فهمي اقتصادي براي حل مسائل به دانش

می توجیه  را  والدین  و  ميمعلمان  چگونه  که  و  کند  فردي  زندگی  بهتر  اقتصادي  فهم  با  توان 
اجتماعي)شهروندي( را بهبود بخشید. جدول زیر عناوین این استانداردها و نیز مفاهیم مرتبط با آنها كه  

 ز تفهیم شود آمده است.آموبه نحوي در قالب معیارها و كاربرد مثالي باید به دانش
 . مفاهیم اقتصادي مطرح شده ذیل هر استاندارد 3جدول 

 استانداردها 
 مفاهیم مرتبط با هریک از استانداردها 

 کمیابی

منابع   انسانی،  منابع  خدمات،  و  کاالها  کننده،  مصرف  انتخاب،  ای،  سرمایه  منابع 
 طبیعی، هزینه فرصت، تولیدکننده، تولید، منابع تولید، کمیابی، خواسته ها و نیازها، 

 تصمیم گیری، انگیزه سود آوری، تحلیل های هزینه و فایده، تحلیل های نهایی، تصمیم گیری 

 
1Voluntary National Content Standards in Economics: 
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 تخصیص

های   بازار، سیستم  بر  مبتنی  اقتصاد  دستوری،  اقتصاد   ، بازار  ساختار  اقتصادی، 
 اقتصاد سنتی

 انتخاب، انگیزه، پاداش و تنبیه و واكنش هاي رفتاري انگیزه 

 موانع تجاری، واردات ، صادرات، مبادله داوطلبانه، مبادله، نرخ ارز تجارت 

 تخصص 

حاصل از تجارت، قیمت نسبی، تقسیم کار، تولید، منابع تولیدی، تخصصی شدن، سود  
 هزینه حمل ونقل، عوامل تولید، اشتغال کامل

 بازارها و قیمتها 
ساختار بازار، بازارها، حداقل قیمت، ثبات قیمت، میزان عرضه و تقاضا، قیمت های  

 نسبی، نرخ ارز

 نقش قیمت ها
هاي جانشین، مشوقحداقل و حداکثر قیمت، قانون عرضه و تقاضا، ثبات قیمت، کاالی  

 غیر قیمتی،
ساختار   و  رقابت 

 بازار
 ساختار بازار، رقابت غیر قیمتی، سطح رقابت 

 نهادها
اتحادیه  مقررات،  و  های  قوانین  سازمان  تجارت،  قانونی  اشکال  کارگري،  هاي 

 غیرانتفاعی، حقوق مالکیت، بانک

 مبادله، مدیریت پول، عرضه پول، ارز، تعریف و ویژگی ها و عملکرد پول  پول و تورم

 نرخ بهره 
هاي سرمایه گذاری و نرخ بهره اسمي و واقعي، سیاست های پولی، ریسک، انگیزه

 پس انداز

 درآمد 
منابع انسانی، توزیع درآمد، بازار نیروی کار، دستمزد، عرضه و تقاضای کل، قیمت  

 نهاده ها 

 یکارآفرین
مالیات، هزینه های تولید، کارآفرین، ریسک، تحلیل های هزینه فرصت، نوآوری،  

 کارآفرینی، مخترع 

 رشد اقتصادی 

بهره   فیزیکی،  تکنولوژیکی، رشد متراکم، سرمایه گذاری، سرمایه  تغییرات  تولید، 
آزادی   اقتصادی،  برابری  اقصادی،  کارایی  زندگی،  استاندارد  ریسک،  وری، 
اقتصادی، رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی، عوامل تولید، بهداشت و تغذیه، پس انداز،  

 بازار سرمایه
و   دولت  نقش 

 شکست بازار 
ارجي، انحصار طبیعی، بازتوزیع درآمد، مالیات، پرداخت های انتقالی، اوراق  آثار خ

 قرضه، حقوق مالکیت، کاالهای عمومی، 

 شکست دولت 
فعالیت منطق  دولت،  شكست  رأي دالیل  مسأله  جمعي،  و  هاي  تجاري  موانع  گیري، 

 هاي غیرقیمتي كنترل

 نوسانات اقتصادی
بالقوه،سرانه، واقعی(، شاخص های اقتصاد کالن ، جریان  تولید ناخالص داخلی)اسمی،  

 چرخه ای 

 بیکاری و تورم 
انواع بیکاری، دالیل تورم، شاخص قیمت مصرف کننده، رکود، نیروی کار، بیکاری،  

 نرخ بیکاری، تورم

سیاست های پولی 
 و مالی

ملی، سیاست های   بودجه  تنزیل،  نرخ  بانک مرکزی،  ابزارهای  ملی،  بدهی  تورم، 
مازاد   مرکزی،  بانکداری  سیستم  بودجه،  کسری  باز،  بازار  عملیات  پولی،  و  مالی 

 بودجه، دالیل تورم
  

هر استانداردی شامل مجموعه ای از معیار هاست که به پایه های پیش دبستانی تا چهارم ، پنجم تا هشتم،  
نهم تا دوازدهم، تقسیم شده اند و ساختار به کار رفته در آن ها اصولی که آن استاندارد بر مبنای آن است  

نداردها را به خوبی بسط داده  کنند. این معیارها منطق اقتصادی موجود در پشت این استارا مشخص می 
دانش و   تا  آموزان را یاری می کنند  دانش   ، آنها معلمان  و شامل مجموعه تمریناتی هستند که بوسیله 

ها را یادگیرند. بنابراین استانداردها و معیارها در کنار هم چیزی بیش از مجموعه معیاراطالعات نهفته در  
واقع وقتی دانش آموزان فرآیند منطقی که بر این استانداردها   ای از دانستنی های مورد نیاز هستند و در

الزم برای به کارگیری   1حاکم است را مشاهده می کنند و خود نیز به آن عمل می کنند، مهارتهای تحلیلی 

 
پیشین ، تحقیق و آزمایش در به دست آوردن اطالعات الزم  توانایی الزم برای استفاده از منطق ، استدالل ، تجربه های  1

جهت حل مسائل ، تصمیم گیری و خالقیت و ارزیابی. مهارت های تحلیلی همچنین می توانند برای دسته بندی اهداف ،  
ها به   تفکیک داوری ها و ایده ها ، ایجاد فاز های مختلف تالش های خالقانه ، کشف روابط و آزمایش شباهت ها و تفاوت

 کار رود . 
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این استانداردها را به صورت غیر اجباری و داوطلبانه به دست می آورند و می توانند در زندگی شان از  

 فاده کنند. آن ها است
پایه در  را  اقتصادي  اساسي  مفاهیم  یادآوري  و  زیر چگونگي طرح  نشان  جدول  تحصیلي  مختلف  هاي 

 دهد.مي
 
 
 
 
 
 . گستره استانداردهاي محتوایي اقتصاد در پایه هاي تحصیلي 4جدول 

 پایه های درسی  استانداردها

 ١٢-٩ ٨-٥ ٤پیش تا 

 ج/ی ج/ی ج کمیابی

 ج/ی ج/ی ج تصمیم گیری 

 ج/ی ج/ی ج تخصیص منابع 

 ج/ی ج/ی ج انگیزه 

 ج/ی ج/ی ج تجارت 

 ج/ی ج/ی ج تخصص گرایی

 ج/ی ج/ی ج بازارها و قیمتها 

 ج/ی ج/ی ج نقش قیمت ها

 ج/ی ج/ی ج رقابت و ساختار بازار

 ج/ی ج/ی ج نهادها

 ج/ی ج/ی ج پول و تورم

 ج/ی ج   نرخ بهره 

 ج/ی ج/ی ج درآمد 

 ج/ی ج/ی ج کارآفرینی

 ج/ی ج/ی ج رشد اقتصادی 

 ج/ی ج/ی ج نقش دولت و شکست بازار

 ج/ی ج   شکست دولت 

 ج/ی ج   نوسانات اقتصادی

 ج/ی ج/ی ج بیکاری و تورم 

 ج     سیاست های پولی و مالی

 
بودند و شامل واقعیت های مهم اقتصادی آمریکا و جهان نبودند اما   1استانداردها در ابتدا مفهومی 

اقتصاددانان با ورود عملیاتی به این استانداردها به این نتیجه رسیدند که دانش آموزان باید با بخشی از  
  واقعیت های اقتصادی مانند : نرخ واقعی بیکاری ، تورم و بهره آشنا باشند لذا بسیاری از تمرینات ارائه

 شده در معیارها به منظور به دست آوردن این اطالعات می باشد.
همچنین استانداردها به گونه ای تهیه شده اند که والدین ، معلمان و دانش آموزان آنها را به راحتی بفهمند  
و درک کنند که این استانداردها از دانش آموزان چه می خواهند. بنابراین از ذکر تعدادی مفاهیم اقتصادی  
اقتصادی در   نیز همانند اصول  اقتصادی  این مفاهیم  از  اجتناب شده است و بسیاری   ، استانداردها  در 
معیارها به کار رفته اند، واژه هایی مانند هزینه فرصت ، هزینه نهایی ، هرینه حمل و نقل ، مزیت نسبی  

ن دست مفاهیم هستند که  ، تعادل ، عوارض جنبی ، کاالهای عمومی و تولید ناخالص داخلی بالقوه از ای
 فقط در معیارها وجود دارند.  

 
شامل شکل یا سطحی از فهم هستند که مجموعه ای از ایده های پیچیده ، مدل ها و تئوریهای مختلف را در خود جای  1

 داده اند. 
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برخی دیگر از واژه های اقتصادی مهم که در دروس اقتصاد دانشگاهی تدریس می شوند،به دلیل عدم  
به مقیاس و ضریب  بازده نسبت  به کار نمی روند مانند:  پیچیدگی هرگز  به خاطر  ضرورت و بعضاً 

 مزیت مطلق، بازده نزولی نسبت به مقیاس و... فزاینده ، اثرات درآمدی ، کشش ، 
التحصیل  قبل از این که یک مفهوم جزء استانداردها قرار بگیرد کمیته تالیف بحث می کردند که یک فارغ

چرا باید آن مفهوم را بداند وقتی یک مفهوم دلیلی خاص برای وجودش نبود یا حتی شک داشتند که باشد  
ستانداردها سعی شده است به گونه ای طراحی شوند که نوعی توافق را  یا نه، آن مفهوم حذف می شد. ا 

اقتصاد منعکس کنند و این رویکرد با تکیه بر استفاده از پارادایم اکثریت اتخاذ شده است .  در رشته 
« از رفتار  1استانداردهای نهایی نظر طیف وسیعی از اقتصاددانان کنونی تحت عنوان » مدل نئوکالسیک 

را منعکس می کنند. استفاده نویسندگان از این رویکرد به معنی رد سایر گزینه های ممکن   2اقتصادی 
ای از استانداردها برای راهنمایی معلمان برای آموزش نیست بلکه نشان دهنده توافقی برای تولید مجموعه

 اقتصاد در مدارس است  
مفاهیم بنیادین به استانداردهای    مقایسه تغییر الگوی آموزش مفاهیم اقتصادي از چارچوب آموزش.3

 ملی 
آنچه از نوع پرداخت به استانداردها در نسخه دوم می توان فهمید این است که طراحی استانداردها بر 
پسند  و  قبول  مورد  و  شده  مواجه  شکست  با  اجرا  مرحله  در  اول  نسخه  در  اقتصادی  مفاهیم  مبنای 

تصمیم به تغییر    CEEتحده قرار نگرفته است. فلذا  صاحبنظران اقتصادی و نظام آموزشی در ایاالت م

مبنای طراحی استانداردها گرفته است. اما اگر بخواهیم کمی عمیق تر به قضیه تغییر رویکرد طراحی  
استانداردها بنگریم، باید به عدم تناسب میان اهداف طراحی شده و و رویکرد اتخاذ شده اشاره کنیم . 

نظر برای طراحی استانداردها بوجود همانطور که در ابتدای مقاله اشاره شد از مجموعه اهداف مورد  
ور ، شهروند مسئولیت پذیر، مصرف کننده فهیم، و سپرده گذار و سرمایه گذار آوردن نیروی کار بهره

مدبر و... بودند که رسیدن به این اهداف تحقق نخواهد یافت مگر با دنبال کردن یک سیر منطقی آموزشی  
ست که آیا آموزش استانداردها با رویکرد مفهومی ارائه شده  توام با مهارت های الزم . حال سوال اینجا

توانایی و ظرفیت تحقق چنین اهدافی را دارد یا نه؟ رویکرد مفهومی به گونه ای بوده است که مجموعه  
ای از استانداردها به صورت مفهومی و نه در یک سیر هدف دار به دانش آموزان ارائه می شد و به  

فقط مطالبی هرچند مفید در اختیار دانش اموزان قرار می گرفت ولی دانش  مانند روش سنتی آموزش  
آموزان نمی توانستند از این آموزه ها در زندگی آینده خویش استفاده کنند و یک سری مفاهیم اقتصادی را  
به صورت جدا از هم و هر کدام را در پارادایم خاص خود فرا می گرفتند. این رویکرد در عین حال که  

د بود برای رسیدن به اهداف مورد نظر کافی نبود. به عنوان مثال یک دانش آموز مفاهیم هزینه فرصت  مفی
، مبادله ، بازار و قیمت را به خوبی فرا می گیرد اما اینکه چگونه این مفاهیم را در زندگی خود مورد  

. در نتیجه در رویکرد اصول  استفاده قرار دهد در رویکرد اتخاذ شده به دانش آموزان انتقال داده نمی شد
مبنای جدیدی که طراحی شده است دانش آموزان مجموعه ای از اصول اساسی اقتصادی را در یک 

 زنجیره منطقی آموخته و رفتارهای اجتماعی خود را در آینده با آنها تنظیم می کنند. 
دارد وجود  استانداردها  طراحی  مبنای  تغییر  این  در  که  دیگری  توجه  قابل  که   نکته  است  این 

اقتصاددانان به این نتیجه رسیده اند که ما بایستی اصول اقتصادی را به دانش آموزان یاد دهیم تا آنها با 
استفاده از این اصول روابط زندگی آینده خود را اصالح کنند نه اینکه مجموعه از مفاهیم را بدون آموزش  

ن ارائه کنیم . چیزی که در اسالم نیز بسیار بدان  مهارت های الزم برای دستیابی به آنها به دانش آموزا
توجه شده است و به همین خاطر هم است که در اسالم بیشتر روابط عادالنه موضوع بحث بوده است تا 
قیمت عادالنه، چرا که روابط عادالنه خود به هر حال به قیمت عادالنه منجر خواهد شد . در رویکرد 

بی استفاده شده است چرا که تمام مفاهیمی که در رویکرد مفهوم مبنا  اصول مبنا نیز همین نکته به خو
آموزش داده شده است به صورت بسیار مبنایی تر در استانداردهای اصول مبنا مورد بحث و بررسی 
قرار گرفته اند.  در واقع به صورت خالصه می توان گفت که در استانداردهای جدید بیشتر به روابط 

اقتصادی   اقتصادی توجه شده   اقتصادی نیز اصول  اقتصادی و برای آموزش روابط  است تا به مفاهیم 
معرفی شده اند تا دانش آموزان با کسب مهارت های ارائه شده در معیارها، روابط اقتصادی را به خوبی 

 درک کرده و در زندگی شان استفاده کنند .
 

رهنگ سازی اقتصادی در نظام آموزش  هاي کاربردی تجربیات آمریکا براي طراحی الگوی فداللت.4

 رسمی ایران

 
1Neoclassical model 
2Economic behavior 
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بدون شک اگر بخواهیم به علل ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور در طول چند دهه اخیر اشاره کنیم به دو 
دلیل عمده عدم برخورداری از نیروی علمی توانمند برای اداره بهینه اوضاع اقتصادی کشور و همچنین 

د و مصرف در بین مردم خواهیم رسید و این هردو ریشه در نظام فقر فرهنگی موجود در حوزه اقتصا
آموزش و پرورش و رویکرد تعلیم و تربیت در کشور دارد . اولی به واسطه اینکه دانش آموزان نخبه و  
دوران   همان  در  است  توسعه  حال  در  کشورهای  برای  غرب  سوغات  که  غالب  جو  تاثیر  تحت  فعال 

ندسی و علوم تجربی و پزشکی می شوند و در نتیجه عموماً جبهه علوم  دبیرستان جذب رشته های فنی مه
انسانی که در زمره علوم استراتژیک قرار دارد بی سرباز می ماند و دومی  به واسطه اینکه ، مردم به  
خاطر عدم برخورداری از اطالعات بنیادین اقتصادی که ذاتاً فرهنگ ساز و رفتارساز نیز می باشد در  

ادی مختلف رفتارهای مناسبی از خود نشان نمی دهند و در نتیجه کشور در برخی برهه ها شرایط اقتص
با مشکالت بی ثباتی اقتصادی ناشی از انحراف فرهنگ مصرف میان مردم مواجه می شود، مردم اگر 

ه ای  با مکانیزم تاثیر کارهای تولیدی در آینده کشور و نابسامانی های ناشی از افزایش فعالیت های واسط
بر چرخه اقتصادی آشنا باشند قطعاً به واسطه پشتوانه تاریخی و اسالمی درخشانی که دارند رفتار خود 
را بهبود بخشیده و به ثبات و رشد اقتصادی کشور کمک خواهند کرد که بدون شک بدون همکاری مردم  

با این حقیقت مواجه این امر ناممکن است. آسیب شناسی رفتارهای اقتصادی نادرست در جامعه ما را  
می کند که یکی از ابزارهای مهم برای رفتارسازی و ایجاد فرهنگ درست اقتصادی استفاده از نظام  
آموزش و پرورش به منظور بستر سازی مناسب برای ورود تخصصی دانش آموزان  نخبه به حوزه  

د. آنچه مسلماً نظام اقتصاد و تربیت اقتصادی دانش آموزان از طریق نظام آموزش و پرورش می باش
تاسیس شورای عالی تعلیم و تربیت آموزش و پرورش را در این راستا کمک خواهد کرد در قدم اول  

برای طراحی سیاست های کلی استانداردهای محتوایی آموزش اقتصاد برای مدارس است. در    اقتصادی
گونگی تغییر رویکرد  این شورا مکانیزم های ورود موضوعات اقتصادی به محتوای درسی و حتی چ 

آموزشی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . این شورا همچنین می تواند مواردی که اجماالً در ذیل به  
آنها اشاره می شود را در غالب کارگروه هایی بررسی کرده و آنها را با سیاست گذاری های مناسب در  

 نظام آموزشی جدیدی وارد کند. 
بیش از همه چیز در طراحی نظام آموزشی غرب و در نتیجه نظام آموزشی   به واقع آنچه به نظر می رسد

کشور ما به عنوان دنباله روی غرب در حوزه طراحی نظام آموزشی مغفول مانده است، عدم توجه به  
ابتدای امر   توافق محتوای آموزشی و سطح درک ذهنی دانش آموزان است . نظام آموزشی غرب در 

و مجموعه ای از داده ها را با ارتباطاتی نه چندان عمیق و دقیق    بود    ده محورهمانطور که اشاره شد دا
به دانش آموزان ارائه می کرد اما با گذشت زمان به ناکارایی این مکانیزم پی برد و نظام آموزشی خود 
  را تغییر داده و رویکرد آموزشی محصول محور را به عنوان رویکرد تعلیم و تربیت خود انتخاب کرد،

ولی ما همچنان به روش سنتی غرب به تعلیم و تربیت می نگریم و این دقیقاً گره اصلی عقب ماند علمی 
دانش   مجموعه معلوماتی را به  آموزشی غالباً  . نظام  اخیر بوده است  و صنعتی ما در طول چند دهه 

ین امر باعث می آموزان ارائه می کند که با سطح درک ذهنی دانش آموزان تطابق الزم را ندارد و هم
شود ما صرفاً دانشمندانی را تربیت کنیم که در حکم ضبط صوت هستند و فقط حاصل اندیشه دیگران را  
بارها و بارها حفظ کرده و به دیگران می آموزند . برای حل این مشکل به نظر می رسد بایستی یک  

نجام دهیم تا به سطح امکانات پژوهش فراگیر در همه بخش های جغرافیایی کشور و نه فقط در پایتخت ا
ذهنی دانش آموزان هر منطقه دست یابیم و بر مبنای این سطح درک ذهنی برای مناطق مختلف جغرافیایی 
محتوایی آموزشی تهیه کنیم . مطالعات تجربی بسیاری نشان داده است سطح درک ذهنی دانش آموزان بنا 

موروثی متفاوت است و این امر ما را بر آن می   به تغییر آب و هوا و شرایط محیطی و حتی به دالیل
دارد تا برای بخش های مختلف، سطوح مختلفی از استانداردها را با رویکردهای متفاوتی بیاموزیم اما 
باید در نظر داشته باشیم که یک نظارت کلی برای جلوگیری از افت کیفیت آموزشی و هماهنگی در سطح  

استاندارد_مبنا به خوبی به این نکات توجه کرده است و استانداردهای  کلی کشور داشته باشیم . رویکرد  
 اقتصادی تهیه شده می تواند به عنوان پیش رو و الگوی سایر علوم راهگشا باشد. 

نظام آموزشی سنتی به هیچ وجه نمی تواند شهروندانی مدبر و جریان ساز تربیت کند، چراکه فقط ابزار  
گذشتگان است. نظام آموزشی موفق، نظامی است که بتواند عالوه بر آموزش اندیشه نشر اندیشه های  

های مختلف توانایی اندیشیدن و به کار بستن آموخته های خویش را نیز به دانش آموزان بیاموزد . چیزی 
ی دو  که در رویکرد استاندارد مبنا به خوبی بدان توجه شده است و چنانکه اشاره شد استاندارد ها دارا

بخش »باید بدانیم« و »باید بتوانیم« هستند که به دانش آموزان توانایی استفاده عملیاتی از آموخته هایشان 
را می دهد . همانطور که گفتیم نظام تعلیم وتربیت در کشور بایستی به گونه ای عمل کند که محصول آن  

د و ما برای اینکه به این مهم برسیم  شهروندانی مسئول، مدبر و تاثیر گذار در عرصه جامعه جهانی باش
قطعاً باید در مهمترین زمینه فعالیت بشری یعنی اقتصاد انسان هایی توانمند تربیت کنیم. استانداردهای  

اسالمی به    -اقتصادی  تکیه  با  قطعاً  شوند  داده  تعلیم  و  شده  وارد  ما  آموزشی  نظام  در  اگر  ایرانی 
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شد زمینه تربیت انسان متعهد و موثر در اقتصاد کشور و حتی    استانداردهای مهارتی که بدان ها اشاره

 جهان را مهیا خواهند کرد.
یکی از اتهاماتی که اقتصاددانان در دهه های اخیر به درستی متوجه شان بوده است این است که علوم  

ساساً کارا اقتصادی که در دانشگاه ها تدریس می شود در مقام عمل و در مواجه با شرایط واقعی اقتصاد ا 
نیستند و فقط برای تدریس در دانشگاه ها مفید هستند. جدایی علم و عمل اتفاق ناخوشایندی است که به  
واسطه ناکارایی نظام آموزشی سنتی به وجود آمده است و برای از بین بردن این شکاف در جامعه غرب  

صریح ، برگزاری دوره   از رویکرد های مختلفی نظیر آموزش دانش های ضمنی در کنار دانش های
و باالخره طراحی نظام آموزشی استاندارد محور استفاده   MBAهای مختلف دانش های اجرایی مانند  

کرده است . به نظر می رسد مانیز بایستی برای استفاده از ظرفیت های نامحدود علم در عمل و به خدمت 
با شر مطابق  بومی  استانداردهای  با طراحی  بایستی  علم  فرهنگی گرفتن  سیاسی   اقتصادی  ایط خاص 

 خودمان این شکاف را از بین ببریم.
آموزش و پرورش همانطور که از عنوانش پیداست ناظر به دو جنبه آموزشی و پرورشی فعالیت می کند 
. متاسفانه در کشور ما به جنبه پرورشی و تربیتی اصالً توجه کافی نشده است و سیاست گذاران فقط به  

درسی با عنوان پرورشی بسنده کرده اند؛ جنبه ای که رویکرد استاندارد مبنا به خوبی   در نظر گرفتن 
بدان توجه داشته و سعی کرده است با استانداردهای محتوایی خود دانش آموزانی را تربیت کند که واقعاً  

ستی به به لحاظ تربیتی شاخص هستند به عنوان مثال ما بنا به شزایط خاص فرهنگی و مذهبی مان بای
  18سال تحصیل و در سن    12گونه استانداردهای مختلف را تهیه کنیم که دانش آموز دختری که بعد از  

سالگی فارغ التحصیل می شود بتواند حداقل وظایف اصلی خود که همان همسرداری و تربیت فرزندان  
لتحصیل شدن بایستی با است را به خوبی ایفا کند . یا به عنوان مثالی دیگر دانش آموز بعد از فارغ ا

مفاهیمی مانند خمس ، زکات ، برکت ،قناعت، ... و با مکانیزم تاثیرگذاری آنها در زندگی اش آشنا بوده 
 و از توانایی الزم برای استفاده از آنها در زندگی اقتصادی خود برخوردار باشد. 

شور بایستی مورد توجه قرار  نکته بسیار مهم دیگری که در طراحی الگوی تعلیم و تربیت اقتصادی در ک
گیرد این است که محتوای برخی علوم پایه که در نظام آموزشی ما تدریس می شود به نظر از بهره وری 
انها صورت گیرد تا بتوانیم با اثربخشی  پایینی برخوردار است و بایستی تجدید نظر اساسی در مورد 

می توان به تفاوت محتوایی آموزش ریاضیات در    حداکثری از آنها استفاده کنیم. به عنوان مثالی واضح 
کشورهای پیشرفته و ایران اشاره کنیم . در کشور ما حجم بسیار زیادی از مشتق ، انتگرال و جبرو آنالیز 
به دانش آموزان تدریس می شود و اینکه این حجم مطالب آیا الزم است در مدارس تدریس شود یا نه،  

اری از دانش آموزان هیچگاه بنا به رشته تحصیلی دانشگاه شان به این  محل تامل جدی است ، چراکه بسی
حجم از ریاضیات نیازمند نمی باشند. اما ریاضیاتی که در کشور های پیشرفته تدریس می شود بیشتر 
الگوریتم و منطق است که باعث تربیت ذهنی دانش آموزان شده و به آنها در موقعیت های مختلف زندگی 

می دهد. در واقع ما با نام ریاضیات به دانش آموزان حساب، آن هم با حجم واقعاً زیاد می    قدرت استدالل
آموزیم که اساساً از کارایی الزم برخوردار نمی باشد؛ فلذا اگر بتوانیم به محتوای علوم پایه در دبیرستان  

 کمک خواهند کرد.نیز جهت دهی کنیم بسیار به فهم و استفاده از استانداردهای اقتصادی در کشور 
یکی از رویکردهایی که ما همواره در جوامع علمی با آن مواجه بوده ایم کلی گویی و عدم برخورداری  
از رویکرد مساله محوری در نظام آموزشی است . به همین خاطر بایستی سعی داشته باشیم تا در طراحی  

تا حد توان به صورت مساله محور   اقتصادی  از روح کلی الگوی تعلیم و تربیت  . چنانکه  عمل کنیم 
استانداردها می توان دریافت استانداردها در واقع در پاسخ به این سوال مطرح شدند که چرا کشورهایی 
راستا   این  در  و  هستند  و صنعتی  علمی  لحاظ  به  آمریکا  از  گرفتن  پیشی  حال  در  آلمان  و  ژاپن  مانند 

به صورت مس دقیقاً  به استانداردهایی طراحی شدند که  اله محور و برای پر کردن خالهایی که منجر 
کاهش سرعت رشد علمی آمریکا شده بود تهیه شدند . به همین دلیل به نظر می رسد ما نیز بایستی تا  
محور  مساله  صورت  به  و  کرده  اجتناب  ضروری  غیر  درسی  موضوعات  برخی  از  زیادی  حدود 

 ادی و فرهنگی ، سیاسی ما سازگار باشد.استانداردهایی را طراحی کنیم که با شرایط روز اقتص
 

  نتیجه گیری 
امروزه چنانکه مشهود است، دنیای اقتصاد با عبرت گرفتن از اشتباه گذشته اش که فرهنگ را از معادالت  
اقتصادی حذف کرده بود، دوباره با قدرتی مضاعف به رویکردهای رفتارسازی و فرهنگ سازی بازگشته 

نحو از ابزارهای فرهنگی برای توسعه اقتصادی بهره گیرد و در این راستا   است و سعی دارد به بهترین
از همه جنبه های ابزاری فرهنگی مانند سینما، تلویزیون، رادیو، کتاب، نرم افزارهای رایانه ای و باالخره  

نبال  آموزش و پرورش نهایت استفاده را می کند. جهان غرب با تعلیم و تربیت اقتصادی دانش آموزان به د
پرورش نیروهایی است که در یک جامعه توسعه یافته طراحان اصلی استراتژی اداره جهان خواهند بود.  

ای بر مبنای تحول فکری و فرهنگی مردم روشن است که طی مسیر پیشرفت و توسعه در هر جامعه
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ود. ما نیز شاستوار است و این مهم نیز بدون تدارک نظام آموزشی بسیار کارا و ثمربخش محقق نمی

بایستی با توجه به سابقه تاریخی و مذهبی کشورمان و مبتنی بر ایدئولوژی و ارزش های دین مبین اسالم  
روش های نوین بومی در عرصه تعاملی فرهنگ و اقتصاد را برای حرکت به سمت جامعه متمدن و  

بیت کنیم که در جهان  عاری از هرگونه رفتارهای ناشایست اقتصادی طراحی کرده و انسان هایی را تر
پیش رو مربیان متخصص و متعهد نسل های آینده باشند تا الگو و سبک زندگی جامع اسالمی ایرانی را 
به دنیا عرضه کنیم. در این راستا مطالعه تجربه کشورهای پیشرو کمک بسیاری به ما خواهد کرد تا 

بر فراز تجربه غنی پیشینیان باشد. اگر    اشتباهات آنها را در تدوین الگو مرتکب نشویم و طراحی های ما
اقتصادی   تربیت  و  تعلیم  ایرانی  الگوی اسالمی  اقتصادی، در طراحی  تربیت  و  تعلیم  الگوی  از  بتوان 
استفاده کرد، گام بزرگی در زمینه تعاملی اقتصاد و فرهنگ و در نتیجه در توسعه انسانی و اجتماعی 

و در بخش آخر مقاله تحت عنوان    مونه ای از آن پرداخته شدبرداشته می شود، در این نوشتار نیز به ن
 ایران به تفصیل بررسی و ارائه شد.  رسمی آموزش  نظام در اقتصادی  سازی فرهنگ الگوی طراحی
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