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 1بتول سیدی

 2پروین احمدی

 درسی برنامهدر  اقتصادیتربیت اگر چه اسناد باالدستی بر حیطه چکیده: 

می نی اين حیطه علاند اما جايگاه کنودوره آموزش عمومی تأکید کرده

 هدف، محتوا، روش) های انجام شده، عناصرمبهم است و اندک پژوهش

 ژوهشپاند. بنابراين، هدف تدريس و ارزشیابی( را مورد توجه قرار داده

اقتصادی  در ارتباط با تربیت برنامه درسیحاضر تبیین عناصر دهگانه 

در  1385-1398های است. در اين راستا، مطالعات انجام شده طی سال

تربیت در خارج از کشور با موضوعات  1995-2019های داخل و سال

زش و آمو اقتصادیتربیت  برنامه درسی، عناصر اقتصادیسواد ، اقتصادی

 52اقتصاد به عنوان جامعه آماری جستجو و پس از مطالعات الزم، 

های خروج به عنوان نمونه انتخاب و با روش پژوهش بر اساس مالک

ده شئه ای روبرتس، ترکیبی بهینه از نتايج آنها ارانتزپژوهی شش مرحلهس

ای . برای فراهم آوردن اطالعات مورد نیاز، از فرم کاربرگ و براست

 ین؛ همچناطمینان از میزان پايايی، از ضريب کاپای کوهن استفاده شد

ای ههاستفاده گرديد. طبق يافت Nvivo-8افزار ها از نرمجهت تحلیل داده

ه و ابتدايی، آشنايی با مفاهیم پايدوره اقتصادیتربیت پژوهش اهداف 

 ها است. محتوا درهای اخالقی و در دوره متوسطه پرورش مهارتارزش

اند. هر دو دوره منطبق بر اهداف بوده و رويکردهای فعال تدريس مناسب

رد. کاده توان از منابع متنوع استفگر دارد و میمعلم نقش راهنما و تسهیل

 های کوچکها بايد در قالب گروهپذير بوده، فعالیتزمان و مکان انعطاف

 های ارزشیابی کیفی اهمیت دارند.انجام پذيرد و انواع روش

زش ، سنتزپژوهی، دوره آموبرنامه درسی، اقتصادیتربیت  ها:کلیدواژه

 عمومی

 

 B. Seyedi 

P. Ahmadi (Ph.D) 

Abstract: Even though upstream 

documents have emphasized on economic 

education, bout recent status of this field 

is vague. Only goals, content, teaching 

methods and evaluation have been study 

by few research. The present study’s aim 

is explanation ten curriculum components 

in relation to economic education in 

general education. For this, all studies 

among 1995-2019 in other countries and 

1385-1398 in Iran were survey and 52 

studies selected and through six-step 

model for Meta synthesis, provided an 

appropriate compound of them. To 

provide the required information, the 

worksheet form was used and Cohen’s 

kappa coefficient was used in order to 

ensure the reliability, and open and axial 

coding methods from software Nvivo-8 

was employed for data analysis phase. 

According to this study, economic 

education goals in elementary level 

include familiarizing with basic concepts 

and moral values. The secondary level 

objectives are promotion economic skills 

and competencies. Content should be 

design according goals. Active teaching 

strategies are appropriate. Teacher has the 

role of facilitator and diverse materials 

and resources can be used. The Class 

activities should be done in small groups. 

Time and location are inflexible and the 

qualitative evaluation methods are 

important.  

Keywords: Economic education, 

curriculum, synthesis inquiry, general 

education. 
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 مقدمه 

زمند نه، نیاندگاتواند به حیات خود ادامه بدهد و به دلیل داشتن ابعاد چانسان بدون تربیت نمی

ين همترمتوان تربیت اقتصادی را يکی از های تربیتی مختلفی است که در اين میان میساحت

ساحت  ز اينا ستندآنها دانست، زيرا نه تنها فرد بلکه همه کسانی که به نوعی با او در ارتباط ه

 است. اقتصادیتربیت شوند. به گونه ای که حیات جامعه وابسته به تربیتی متأثر می

وشاک، ک و پگذارد. مکان زندگی، نوع خوراشرايط اقتصادی بر تمام ابعاد زندگی تأثیر می

ز ثر امدرسه و دانشگاه محل تحصیل، انتخاب شغل و صلح و ثبات کشورها و جهان همه متأ

قر و ف صادی هستند. مسايلی مانند بیکاری، تورم، کاهش منابع طبیعی، اختالسشرايط اقت

ن چنی اند. رويارويی باهای مختلف را به خود اختصاص دادههمواره تیترهای خبری رسانه

 وايل مشکالتی مستلزم تالش شهروندانی است که با به کار گیری معرفت الزم درباره مس

 گیری عاقالنه و آگاهانه را داشته باشند. یمموضوعات اقتصادی، توانايی تصم

 تقاللتضمین کننده اس نیروی انسانی سرمايه اصلی هر کشوری است که تربیت صحیح آن

ها با مشکالت شود. جوامع امروزی در همه زمینهفرهنگی، اقتصادی و سیاسی محسوب می

دی سوادی اقتصای و بیآگاهفراوانی رو به رو هستند. بسیاری از اين مشکالت ريشه در نا

 ر جرياندشد و . کودکان و نوجوانان طی فرايند راندساختهدارند و همه افراد جامعه را درگیر 

سازی کنند، به معنارسمی، مفاهیم و مسايل اقتصادی را تجربه میپذيری رسمی و غیرجامعه

ل ن شکآرا بر اساس پردازند و رفتارهای فردی و جمعی خود هايشان در اين زمینه میتجربه

شان اتجربه اين احتمال وجود دارد که به علت ضعف دانش و سواد اقتصادی الزم، ، امادهندمی

از موضوعات اقتصادی محدود شود و در نتیجه درک نادرست از مفاهیم و موضوعات 

باشد.  فرد و جامعه داشته اقتصادی، اثرات جبران ناپذيری بر رشد و پیشرفت همه جانبه

ظر نبه  براين، وجود نهاد آموزش و پرورش برای غنای تجارب اقتصادی شهروندان ضروریبنا

 رسد. می

اجتماعی تأثیرات مهم و بلندمدتی بر همه های علوممطالعه اقتصاد در مقايسه با ساير حوزه

آموزان در زمان حال و آينده با مفاهیم، اصول و مسايل اقتصادی ابعاد زندگی دارد. دانش

برنامه شوند، بنابراين در جريان آموزش عمومی نیاز دارند اين موارد در فی مواجه میمختل
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های فرصت، رکود، آنها گنجانده شود. درک مفاهیمی همچون عرضه و تقاضا، هزينه درسی

آموزان را به تحلیل سؤاالت اقتصادی در سطح کار، منابع، کمیابی و رشد اقتصادی دانشچرخه

تربیت المللی توانمند خواهد ساخت. در بیشتر کشورهای توسعه يافته محلی، ملی و بین

دوره عمومی است و بر فراگیری مفاهیم  برنامه درسیناپذير از بخشی جدايی اقتصادی

عالی تأکید های مرتبط با آن قبل از ورود به دوره آموزشها و دانشاقتصادی، کسب نگرش

 شود.می

شوند. ايل و موضوعات اقتصادی زيادی مواجه میکودکان در زندگی روزمره با مس

، 1کوريلسکی) تواند به رشد شیوه تفکر اقتصادی در آنها کمک کندمی اقتصادیتربیت بنابراين، 

(. اگر کودکان در دوره ابتدايی متناسب با رشد خود مفاهیم اقتصادی را فرا بگیرند، 1993

موضوعات و مسايل اقتصادی افزايش خواهد  های شهروندی و درک بهتر آنان از وقايع،قابلیت

-ملی و جامعهگیرندگانی آگاه و کارا در قبال زندگی شخصی، جامعهيافت و در آينده به تصمیم

برنده جايزه نوبل اقتصاد درباره اهمیت  3(. جیمز توبین1988، 2سیتر) جهانی تبديل خواهند شد

اهمیت سواد اقتصادی واضح »گويد: در دوره آموزش عمومی می اقتصادیتربیت توجه به 

کنندگان، آوران، مصرفمتوسطه در سراسر زندگی خود به عنوان نانالتحصیالن دورهاست. فارغ

های اقتصادی فراوانی خواهند داشت و افراد زيادی آنها را با دهندگان انتخابشهروندان و رأی

تربیت براين، توجه به بنا ؛اطالعات اقتصادی درست و نادرست مواجه خواهند ساخت

 (. 2: 4،2007والستاد) «عالی بسیار مهم استقبل از ورود به آموزش اقتصادی

آموختگان نظام آموزشی های اقتصادی دانش، دانش و نگرشفقدان و نارسايی مهارت

های اجتماعی مختلف آشکار دار شدن مسؤلیتهکشور با ورود به زندگی خانوادگی و عهد

ها و شرايطی که صبغه ای که آنها در زندگی فردی و در مواجهه با موقعیتونهشود. به گمی

يابند و همچنین در تفسیر و تعبیر تحوالت و وقايع اقتصادی دارند به نحو شايسته حضور نمی

های قبلی آنها چه رسمی و از طريق های الزم هستند و آموختهاقتصادی جامعه فاقد توانايی

                                                 
1. Kourilsky 

2. Seiter 

3. James Tobin 

4. Walstad 
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های پنهان خانواده و ساير نهادها، کار و چه غیر رسمی و از طريق برنامههای درسی آشبرنامه

(. 1395طغیانی و پیغامی، ) ارتباط چندانی با مسايل و مفاهیم اقتصادی روزمره زندگی ندارد

ين وضعیت موجب نگرانی والدين، معلمان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران شده و آنها را به ا

و  برنامه درسیگذاران تعلیم و تربیت، شته است. از ديدگاه سیاستداجويی واتأمل و چاره

باشند. زيرا با تدارک رويکردهای آن نسبت به آموزش اقتصاد در دوره آموزش عمومی مهم می

ها، دهند که بتوانند مهارتآموزان را در معرض تجاربی قرار میهای مناسب، دانشفرصت

 ا شکل بدهند.ها و رفتارهای اقتصادی خود رگرايش

آموزان را به سواد اقتصادی و توانايی به کارگیری ابزارها و واقعی دانش اقتصادیتربیت 

کودکان و  اقتصادیتربیت ای که شکست در سازد به گونههای مهم زندگی مجهز میمهارت

گیری در شود. تصمیمهای تربیتی محسوب مینوجوانان، به منزله شکست در تمامی ساحت

شود که افراد گذار زمانی فراهم میکننده، تولیدکننده و سرمايههای مصرفوب نقشچارچ

ها، دولت و های اقتصادی مؤسسهجامعه مفاهیم اقتصادی و کاربرد آنها را درک کنند و تصمیم

امری  ،افراد را تشخیص دهند. تربیت اقتصادی برای سالمت اقتصاد محلی و ملی جوامع

هايی را برای آينده مالی موفق خود تدوين دهد طرحدان اجازه میضروری است و به شهرون

های الزم را برای رسیدن های دولت داشته باشند و مهارتگذاریکنند، درک بهتری از سیاست 

 (.2003، 1سانتامرو) به اهداف شخصی کسب نمايند

ام آموزش و در سند تحول بنیادين نظ اقتصادیتربیت دهد رد پای شواهد موجود نشان می

پرورش ضعیف است و برنامه درسی رسمی موجود در نظام آموزشی نتوانسته به نحو شايسته 

همچنین در سند  ؛(1392کاکو جويباری، ) کودکان و نوجوانان بپردازد اقتصادیتربیت به 

تحول بنیادين صرفاً به بیان کلیات بسنده شده، بعضی از مفاهیم اقتصادی مهم ناديده گرفته 

اند. ، چگونگی و نوع تلفیق بیان نشده و عناصر مهم برنامه درسی به خوبی مشخص نشدهشده

آموزان درک درستی نسبت به اقتصاد ندارند، گفتار و رفتار آنها در اين مورد از سويی، دانش

(؛ 1397ابراهیمی هرستانی، ) شده استمتناقض است و اين موضوع به خوبی برای آنها تبیین ن

شود بر اساس مطالعات انجام شده، الگويی برای تبیین ر پژوهش حاضر تالش میبنابراين، د

                                                 
1. Satomero 
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طراحی گردد. در همین راستا سؤال اساسی پژوهش اين  اقتصادیتربیت  برنامه درسیعناصر 

 گونه مطرح شد: 

گونه چدوره آموزش عمومی را  اقتصادیتربیت  برنامه درسیهای پژوهشی، عناصر يافته

 کند؟تبیین می

 مبانی نظری و پیشینه 

ها و اديان الهی و بشری ها، مکاتب، تمدناز ديرباز مورد توجه فرهنگ اقتصادیتربیت اگر چه 

های اخالقی، فلسفی، عرفانی و حقوقی سعی های مختلف در قالب آموزهبوده و آنها به شیوه

طغیانی و پیغامی، ) سازی و رفتارسازی آن در میان پیروان و وابستگان خود داشتنددر فرهنگ

در آمريکا  1اقتصادیتربیت میالدی با تأسیس شورای مشترک  1949اما در اوايل سال  ،(1395

های درسی دوره آموزش عمومی به طور رسمی معرفی و وارد برنامه اقتصادیتربیت مفهوم 

 اند.بیان کردههای خود را درباره اين موضوع مند، تعاريف و ديدگاهشد و بعد از آن افراد عالقه

هايی است که بر دانش ها و توانمندیشامل همه مهارت اقتصادیتربیت  2از ديدگاه بکر

های آموزش و تدريس، ارزيابی آموزش اقتصاد متمرکز است و شامل محتوای آموزشی، روش

ها و به طور کلی اطالعات اقتصاد عمومی است که از دوره ابتدايی تا پايان دوره اين روش

پیغامی و ) آموزان به آنها دست يابندوسطه مورد توجه معلمان است و نیاز است که دانشمت

 (.1390تورانی، 

های آموزشی ، همه تالشاقتصادیتربیت منظور از »( معتقد است که 6: 1996) 3کامینسکی

نها هايی است که آبرای آماده ساختن يادگیرندگانی با دانش، توانايی، مهارت، انگیزه و نگرش

های زندگی آينده در شرايط مختلف اقتصادی در ابعاد را به سازماندهی و مقابله با موقعیت

 «.سازدسیاسی، قانونی، فنی و اخالقی در سطوح اقتصادی خصوصی و جهانی قادر می

کند را چنین تعريف می اقتصادیتربیت ( 1: 2007) 4آمريکا اقتصادیتربیت شورای ملی 

های واقعی زندگی و به منظور تفکر و انتخاب آگاهانه ان در کسب مهارتآموزکمک به دانش»

                                                 
1. Joint Council Of Economic Education 

2. Becker 

3. Kaminski 

4. National Council Of Economic Education 
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گذاران، شهروندان، نیروی کنندگان، سرمايهاندازکنندگان، پسبه عنوان افرادی در نقش مصرف

 «.کار و مشارکت کنندگان فعال در اقتصاد جهانی

ت که موجب ايجاد و چیزی اس اقتصادیتربیت ( 2014) 1از ديدگاه آنتونی، اسمیت و میلر

گويی و الزم جهت پاسخ« اقتصادیسواد و مهارت»و « دانش و مفاهیم اقتصادی»گیری شکل

 گردد.آموزان میمواجهه با مسائل و مشکالت اقتصادی در زندگی روزمره دانش

تواند به عنوان يک در معنای دقیق می اقتصادیتربیت ( معتقد است 2018) 2آکاروهو

 محصول ديده شود: فرايند، علم و

ها و تشامل يک مرحله زمانی برای پرورش مهار اقتصادیتربیت به عنوان يک فرايند،  -1

د ان افراه عنوبسازی فراگیران های مورد نیاز فراگیران يا به عبارت ديگر، شامل آمادهارزش

گی و دای زنهای ارزشمند اقتصادی به منظور بهبود استانداردهبرخوردار از سواد و مهارت

 های معنادار اقتصادی است.مشارکت دادن آنها در ماجراجويی

های علمی ها و آزموندانش سازماندهی شده که به پژوهش به عنوان يک علم، مجموعه -2

 ربط دارد. 

هايی در ها و قابلیتها، ارزشبه عنوان يک محصول يا فرآورده، شامل پرورش مهارت -3

 ندگان نیروی کار و جامعه مطلوب هستند.کنفراگیران است که از نظر استخدام

 ه اغلبکها و اقداماتی است برنامه اقتصادیتربیت امروزه در ادبیات متعارف، منظور از 

های بهآورند. بررسی و مطالعه تجرسازی حوزه اقتصاد به اجرا در میکشورها برای فرهنگ

ی ستا بران راای نظامندی را در ايهدهد که آنها تالشهای اخیر نشان میجهانی به ويژه در دهه

ا برای نسلی ر اننداند تا به اين وسیله بتومقاطع سنی گوناگون از کودکی تا بزرگسالی انجام داده

ائز حن وجه، هتريورود به اجتماع آماده نمايند که نه تنها مفاهیم اقتصادی را بداند بلکه به ب

يط منطق فکری، قابلیت تحلیل شرا مندی از يکمهارت تفکر اقتصادی بوده و ضمن بهره

 (.1391نی، زاهدی وفا و طغیا) گیری و انتخاب بهینه را داشته باشدمختلف اقتصادی و تصمیم

                                                 
1. Anthony, Smith And Miller 

2. Akarowhe  
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حوی نبی به های الزم در مترايجاد آمادگی»از ديدگاه اسالم عبارت است از:  اقتصادیتربیت 

تخاذ ابا  ووجه شکوفا سازد  که ضمن شناخت استعداد اقتصادی خود، بتواند آن را به بهترين

ولید، تريق طبرداری کند که ممکن و میسر باشد و در روی از منابع موجود به نحوی بهرهمیانه

ه رب بقها را در جهت باشد و هم اين فعالیتتوزيع و مصرف شريعت الهی را در نظر داشته

از  نقل) مطهری ديدگاه از(. 6: 1391ايمانی، ) «خدا و کسب رضای او به انجام رساند

 يک طريق از مستقیم پیوند: دارد اقتصاد با پیوند نوع دو اسالم( 1397زاده و آداک، يوسف

 وقف، ،صدقات و مباهات ارث، ها،مالیات مبادالت، مالکیت، دربارة اقتصادی مقررات سری

 نندما ق،اخال طريق از غیرمستقیم پیوند و ثروت زمینه در هامجازات يا مالی هایمجازات

 .رشوه و خیانت و دزدی منع و احسان عدالت، امانت، به سفارش

 د از:بارتنعهستند که  اقتصادیتربیت اساسی در  ها و تعاريف بیانگر چند ويژگیتمامی ديدگاه

 های مورد نیاز در فراگیرانها و ارتقای دانشها و مهارتپرورش ارزش -1

 یکاربرد رويکرد علمی در فرايند آموزش و يادگیر -2

 کمک به بهبود استانداردهای زندگی فراگیران -3

 های اقتصادی معنادارکمک به فراگیران برای مشارکت در فعالیت -4

 آماده کردن فراگیران برای دنیای کار -5

 کمک به فراگیران در جهت رشد و توسعه جامعه -6

نش و پذيری اقتصادی است. از ديدگاه پیاژه دايکی از مهمترين ابزار جامعه اقتصادیتربیت 

درک جهان اقتصادی( ) اطالعات تأثیر مهمی بر ساختار منطقی ذهن دارند. تفکر اقتصادی

ش اقتصادی کودکان افزايش نیازمند اطالعات برای رشد است و با سازماندهی اطالعات، دان

ای است که نوجوانی دوره ؛ همچنیناقتصادی استبنابراين تفکر اقتصادی مبنای دانش يابد؛می

تر و نوجوان از لحاظ ذهنی آماده درک مفاهیم تر و هماهنگگرش اقتصادی منظمدانش و ن

های رشد کودکان و بنابراين توجه به ويژگی ؛(2018، 1اوتو و سريدو) شوداقتصادی انتزاعی می

 اهمیت فراوانی دارد. اقتصادیتربیت  برنامه درسینوجوانان در طراحی 

                                                 
1. Otto And Serido 
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ر ر آن دو عناص اقتصادیتربیت باره برنامه درسی های کمی به شیوه سنتزپژوهی درپژوهش

 شود.که در ادامه به آنها پرداخته می شده استداخل و خارج از کشور انجام 

دوره ابتدايی  اقتصادیتربیت تبیین اهداف »( پژوهشی با عنوان 1397) قندهاری و همکاران

وزه لی در حو اص ررسی منابع پايهاند. آنها پس از بانجام داده« در ايران مبتنی بر سنتز پژوهی

ا نام طهری بتألیف شهید صدر و کتاب شهید م« اقتصادنا»اقتصاد اسالمی مانند کتاب دو جلدی 

ها، المثلو همچنین ادبیات ايران در دو بخش اشعار و ضرب« نظری به نظام اقتصادی اسالم»

هیم های اجتماعی، مفاهای فردی، ويژگیخوشه ويژگی را در چهار اقتصادیتربیت اهداف 

  اند.اقتصادی و اخالق اقتصادی بیان کرده

های شناسی مؤلفهجامعه»( در پژوهشی با عنوان 1397) آرای، عمادزاده و يزدانیکشتی

تبط با تون مرکلیه مقاالت و م« مقاومتی برای طراحی در برنامه آموزش و پرورش ايران اقتصاد

های پژوهش اند، يافتهشیوه سنتزپژوهی مورد بررسی قرار دادهمقامتی را به  های اقتصادمؤلفه

محوری، های داخلی، دانشمصرف، تکیه بر ظرفیتهای اصالح الگوینشان داد که مؤلفه

برنامه سازی در محوری جهت بسترستیزی، تأمین امنیت اقالم راهبردی، خودکفايی و مردمفساد

 .آموزش و پرورش ايران مناسب هستند درسی

مالی برای کودکان و های تربیتبرنامه»( پژوهشی با عنوان 2018) و همکاران 1آماجیر

تواند محور میهای درسی مدرسههای پژوهش نشان داد برنامهاند. يافتهانجام داده« نوجوانان

های تدريس فعال، سواد مالی و اقتصادی کودکان و نوجوانان را بهبود بخشد، استفاده از روش

ات مثبتی بر رفتار اقتصادی و مالی کودکان و نوجوانان دارد و توجه به يادگیری تجربی و تأثیر

های مربوط به زندگی واقعی، اهمیت زيادی در درگیر ساختن کودکان و نوجوانان در فعالیت

 تغییر نگرش آنها نسبت به مسايل اقتصادی دارد.

 25: سهم اقتصادیتربیت ازنگری ب»( پژوهشی با عنوان 2016) 2آسارتا، جنینگز و گريمز

مقاله چاپ شده  70اند. پس از مرور و ترکیب نتايج انجام داده« ساله مجله اقتصاددان آمريکايی

ها نشان داد که مقاالت ، يافتهاقتصادیتربیت در رابطه با  2015تا  1990های در فاصله سال

                                                 
1. Amagir 

2. Asarta, Jennings And Grimes 
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ی فعال آموزش، ارزشیابی کیفی و ها، به کارگیری شیوهبرنامه درسیموضوعاتی مانند طراحی 

 اند.را مورد بررسی قرار داده و از توجه به ساير عناصر غافل مانده برنامه درسیمحتوای 

تربیت های اثربخش بررسی دستاوردها و برنامه»( پژوهشی با عنوان 2005) 1واتز -

ها و مقاالت در های پژوهشانجام داد. ايشان با بررسی يافته« عالیقبل از آموزش اقتصادی

شناختی های شناختی و غیر، نشان داد که توجه به مهارت2005تا  1990های فاصله سال

آموزان در تدوين محتوا، تربیت معلمان شايسته و راهنما، استفاده از ويدئوهای آموزشی و دانش

گذار ل تأثیرکامپیوتر به عنوان ابزار کمک آموزشی و سازماندهی تلفیقی محتوا از مهمترين عوام

 عمومی هستند.بر يادگیری اقتصاد در دوره آموزش

، هدف) دهد که عناصرهای انجام شده در ارتباط با موضوع نشان میبندی پژوهشجمع

 برنامه ناصرعاند و به ساير های تدريس و ارزشیابی( بیشتر مورد توجه قرار گرفتهمحتوا، روش

ه های مختلف درباربنابراين، بررسی پژوهش ؛است شدهتوجه چندانی ن اقتصادیتربیت  درسی

های آنها تهتربیت اقتصادی و دستیابی به ترکیبی جديد از ياف برنامه درسیهر يک از عناصر 

 ضرورت دارد. برنامه درسیبرای تبیین همه عناصر 

 روش پژوهش

امل ها و عوکه شامل ترکیب ويژگی پژوهی استفاده شدهدر پژوهش حاضر از روش سنتز

دهد، تحلیل هايی را که پوشش میپژوهی تالش دارد پژوهشخاص ادبیات تحقیق است. سنتز

کرده و تعارضات موجود در ادبیات آن را حل کند و موضوعات اصلی را برای تحقیقات آينده 

ای که (. در اين روش مطالعات مختلف و شايد پراکنده2009، 2کوپر و هدگز) مشخص نمايد

نیازهای خاص میدان عمل مرتبط باشند، گردآوری و سپس با هم پیوند يافته و کل توانند با می

مجموعه دانش حاصله در قالبی متناسب با نیازهای کنونی مورد ارزيابی، سازماندهی مجدد و 

های قبلی مد نظر نیست، گیرند. از اين رو در اين روش صرف قرار دادن دانشتفسیر قرار می

                                                 
1. Watts 

2. Cooper & Hydeges  
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های گوناگون در چارچوبی مشخص که روابطی جديد را در پی دارد، بلکه بر ترکیب يافته

 (. 1396، ترجمه مهرمحمدی، 1شورت) مورد تأکید است

د، های ارشپژوهشی، پايان نامه-از اين رو جامعه آماری پژوهش شامل همه مقاالت علمی

های لدر داخل کشور و سا 1385-98های های چاپ شده بین سالهای دکتری و کتابرساله

بیت تر برنامه درسی، اقتصادیتربیت در خارج از کشور است که موضوع آنها  2019-1995

ده ی ذکر شزمان و سواد اقتصادی در دوره ابتدايی تا پايان متوسطه است. انتخاب دوره اقتصادی

شتر هايی که بیهای پژوهشها بر اساس يافتهدر داخل کشور از آن جهت بوده که طی اين سال

ر د اقتصادیتربیت اند، صرفاً سعی گرديده وضعیت محتوای محتوا انجام شدهه شیوه تحلیلب

وجه مورد ت برنامه درسیهای مختلف تحصیلی مشخص شود و ساير عناصر دوره برنامه درسی

لگو اهايی که در رابطه با اين موضوع به طراحی اندک پژوهش ؛ همچنیناندقرار نگرفته

ورد های تدريس و سنجش و ارزشیابی( را ماهداف، محتوا، روش) ناصراند فقط عپرداخته

 انتخاب مانیزاند. دلیل انتخاب فاصله توجه قرار داده و از توجه به ساير عناصر غافل مانده

 اقتصادیتربیت شده در خارج کشور اين بوده که کشورهای زيادی با تأثیرپذيری از روند 

ح ر سطهای زيادی را دپیشرفت جامعه پی برده و پژوهش آمريکا، به اهمیت اين موضوع در

 ا تربیتاط بدر ارتب برنامه درسیعالی در رابطه با يک يا چند عنصر قبل از دبستان تا آموزش

 برنامه نه(دهگا) اند. بنابراين پژوهش حاضر به دنبال تبیین همه عناصراقتصادی انجام داده

 52های خروج مختلف است و بر اساس مالکهای بر اساس ترکیب نتايج پژوهش درسی

 دهد.پژوهش را به عنوان نمونه مورد بررسی قرار می

شگر برای فراهم آوردن اطالعات مورد نیاز، از فرم کاربرگ طراحی شده توسط پژوه

را  گذاری. برای اطمینان از نحوه کدگذاری، از دو نفر ارزشیاب خواسته شد کدشداستفاده 

ان د و میزده ش. به منظور تأيید پايايی، از فرمول ضريب کاپای کوهن استفادوباره انجام دهند

 ها بود.درصد توافق در کدگذاری 87بدست آمد که نشان دهنده  87/0توافق بین ارزشیابان 

  ضريب کاپای کوهن

                                                 
1. Short 
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و  Nvivo-8ها و کدگذاری باز، محوری و گزينشی از نرم افزار همچنین برای تحلیل داده

ن ه ايکپژوهی روبرتس استفاده شده است ای سنتزها از الگوی شش مرحلهبرای تحلیل يافته

 ، قابل مشاهده است.1مراحل در شکل 
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 (1392به نقل از مارش، ترجمه مشايخ و عابدی، ) ای روبرتس. مراحل سنتزپژوهی شش مرحله1شکل 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازی نیازقدماتی، شفافشناسایی نیاز، اجرای جست و جوی م -1

شود و آموزشی محسوب میترين عناصر موفقیت يا شکست نظاميکی از مهم برنامه درسی

آموزان است. ها به دانشمبنايی مناسب برای ارائه دانش، تغییر نگرش و آموزش مهارت

از اين جهت مهم است که تصوير دقیقی از کمیت و  برنامه درسیبنابراين، بررسی وضعیت 

های الزم را دهد و در نتیجه، بینشیفیت توجه به مضامین و موضوعات مختلف را نشان میک

های ها و ساحتاندرکاران جهت طراحی، تدوين و بازنگری حیطهريزان و دستبرای برنامه

آموزان در دوره (. دانش1391مهرمحمدی و محمودی، ) آوردمختلف يادگیری فراهم می

های خاصی دارند. اهیت زيستی، روانی و به ويژه اجتماعی ويژگیآموزش عمومی به لحاظ م

طلبی اقتصادی است. بنابراين نظام آموزشی بايد از مسیر ها حس استقالليکی از اين ويژگی

جست و جوی مقدماتی  ، امارسمی زمینه شکوفايی اين حس را فراهم سازد برنامه درسی

 اند لذابه خوبی تبیین نشده اقتصادیتربیت  یبرنامه درسمطالعات نشان داد که همه عناصر 

 سازی نیازشناسایی نیاز، اجرای جست و جوی مقدماتی، شفاف

 اجرای پژوهش به منظور بازیابی اطالعات

 گزینش، پاالیش و سازماندهی مطالعات

 

 چارچوب ادراکی و متناسب ساختن آن با اطالعات حاصل از تحلیل

 های ملموسپردازش، ترکیب و تفسیر در قالب فراورده

 ارائه نتایج
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در دوره آموزش عمومی  اقتصادیتربیت  برنامه درسیطراحی الگويی برای تبیین همه عناصر 

 ضروری است.

 اجرای پژوهش به منظور بازیابی اطالعات -2

اين مرحله به جست و جوی منابع مربوط به نیاز اصلی پژوهش اختصاص دارد. از آنجايی که 

و عناصر آن است. تالش شد تا بررسی و  اقتصادیتربیت  برنامه درسیمبنای اين پژوهش 

و عناصر آن انجام شود. از اين رو ابتدا  برنامه درسیهای صورت گرفته بر روی تحلیل پژوهش

های های کارشناسی ارشد، رسالهها، پايان نامهکتاب) های علمی معتبر شاملکلیه پژوهش

پژوهشی( مربوط به دوره آموزش عمومی از طريق جست و جوی -ت علمیدکتری و مقاال

و آموزش اقتصاد  اقتصاد، سواد اقتصادی برنامه درسی، اقتصادیتربیت هايی همچون کلید واژه

علم  ،Sid, Noormags, Magiran، Civilicaهای اطالعاتی داخلی از جمله: از طريق پايگاه

( و همچنین Irandoc) آوری اطالعاتوهشگاه علوم و فنو پژ نت، پرتال جامع علوم انسانی

 ,Scopus, Google, Emerald, Science directهای اطالعاتی خارجی از جمله: پايگاه

Libgen, Scientific Information Database, Taylor & Francis, Sage, Worlds 

scientific, Spring link, Eric, oatd, Ethos, Wiley, ProQuest, Google Scholar, 

Virascience, Web of Science  شناسايی و سپس با توجه به هدف تحقیق، منابع مرتبط

حفظ و منابع غیر مرتبط حذف گرديد. به منظور باال بردن کیفیت کار، جست و جوی مقاالت 

های جست و جوی منابع اطالعاتی داشتند به صورت توسط دو نفر که آشنايی کامل به روش

 انه انجام شد.جداگ

 گزینش، پاالیش و سازماندهی مطالعات -3

اين مرحله به داوری درباره تعیین مطالعات مرتبط با نیازهای دانشی اختصاص دارد. داوری که 

کاويانی و همکاران، ) بندی مطالعات استهايی برای گزينش و دستهنیازمند تدوين مالک

 است.امل موارد زير بودهدر اين پژوهش ش 1(. معیارهای اصلی ورود1397

، سواد اقتصادیتربیت های چاپ شده در حوزه ها و کتابها، رسالهمقاالت، پايان نامه -1

در  1385 -1398اقتصاد و آموزش اقتصاد در فاصله سال های  برنامه درسیاقتصادی، 

پژوهی صرفًا با در خارج از کشور است. از آنجايی که سنتز 1995-2019داخل کشور و 

                                                 
1. Inclusion Criterion 



 1398زمستان ، چهاردهم، سال 55فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

18 

هايی که با ها و پايان نامهها، کتابهای کیفی سر و کار دارد، لذا مقاالت، پژوهشدهدا

ای و ساير های کیفی مناسب از قبیل: مصاحبه، مشاهده، مرور نظامند، کتابخانهروش

بستگی های کمی پیمايشی، تجربی و همهای کیفی و همچنین منابعی که با روشروش

 ايج کیفی بودند، مورد بررسی قرار گرفت.اند اما دارای نتانجام شده

 باشند، از دهها و اطالعات کافی را در ارتباط با اهداف پژوهش گزارش کرمنابع بايد داده -2

های آموزشی اين رو کفايت يک پژوهش جهت بررسی در اين پژوهش، گزارش بازده

 است. برنامه درسیدر  اقتصادیتربیت حاصل از 

کنند و به ررسی تخصصی را زير نظر داوران متخصص طی میهايی که فرايند بپژوهش -3

 صورت مقاله کامل از طريق برخط يا به طور کامل چاپ شده باشد.

مطالعه  562) مطالعه داخلی( و 51) مطالعه 613با توجه به جستجوهای انجام شده در مجموع 

 رایبمطالعات  های ورود اين پژوهش يافت شد که تعدادی از اينخارجی( در راستای مالک

ارج خهای خروج از فرايند تحلیل ورود به تحلیل نهايی مناسب نبودند و بر اساس مالک

 های خروج اين پژوهش شامل موارد زير است:شدند. مالک

به عبارت  هايی که اطالعات کافی در زمینه اهداف اين پژوهش ارائه نداده بودند.پژوهش -1

يا و پرداخته بودند و به مزا اقتصادیتربیت هايی که صرفاً به توصیف ديگر پژوهش

 های آن نپرداخته بودند.بازده

شر کیفیت منتهايی که فاقد کیفیت الزم علمی بودند از اين جهت که در مجالت بیپژوهش -2

 شده بودند. 

 هايی که فاقد الگوی روش شناختی مناسب بودند.پژوهش -3

لعات ترتیب به اين شرح است: کل مطاها و مقاالت به بر اين اساس، روند بررسی پژوهش

مورد،  389مورد، حذف مطالعات نامرتبط پس از بررسی عناوين  613ها مرتبط با کلید واژه

 96مورد، حذف مطالعات نامرتبط پس از بررسی چکیده  224چکیده مقاالت مورد بررسی 

تن کامل مبررسی مورد، حذف مطالعات نامرتبط پس از  128مورد، مقاالت مرتبط با متن کامل 

ان نمونه مورد مطالعه به عنو 52مورد. بنابراين در اين پژوهش  52مورد، کل مقاالت نهايی  76

 بررسی قرار گرفت.
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اله مق) پژوهش 52های طور که بیان شد برای تحلیل نهايی در اين پژوهش از يافتههمان

ها و یويژگ (1) جدولر نامه، رساله و کتاب( استفاده شده است که دپژوهشی، پايان-علمی

 .اشاره شده استها نتايج اين پژوهش
 های مورد بررسیهای اولیه پژوهش: ويژگی1جدول 

کدددد 

 مقاله

پژوهشددارا ، ) مشخصددات منبدد 

عنوا ، سال اجرا، مکدا  پدژوهش، 

 نوع سند (

 هایافته

ابراهیمیی هرسیتانی، طراحیی الگیوی  1

بیرای  اقتصیادیتربییت  برنامه درسی

ابتدايی و اول متوسطه مبتنی های دوره

(، دانشیگاه 1397) بر اقتصاد مقیاومتی

 تبريز، رساله دکتری

بیه صیورت تلفیقیی اسیت.  برنامیه درسییدر اين الگو سازماندهی افقیی 

کلی  ، در سه پايه اول ابتدايی از جزيی بهبرنامه درسیسازماندهی عمودی 

به  ین سازماندهیاست، در ادامه همین روند، در سه پايه دوم کلی و همچن

مارپیچی شروع شود. سازماندهی محتوا در دوره اول متوسیطه بیه  صورت

هییای يییادگیری شییامل مییارپیچی اسییت. روش برنامییه درسیییصییورت 

گری بییه شیییوه مسییأله، دريافییت مفهییوم، کییاوشگروهی، حلبحیی 

های ارزشیابی شیامل مغزی است. روشقضايی، ايفای نقش و بارشمحاکم

و شیفاهی، مشیاهده عملکیرد بیه صیورت محسیوس و  های کتبییآزمون

ر نويسی، مصاحبه يا گزارش به منظومحسوس، ارزشیابی تکالیف، مقالهغیر

هیای آمیوزان و سینجش عملکیرد مشیارکت در بح خودانعکاسی دانش

 گروهی است. 

قنییدهاری، طراحییی الگییوی مطلییوب  2

بیرای  اقتصیادیتربییت  برنامه درسی

 اسیالمیمهوریاول ابتدايی در جدوره

(، دانشییگاه تربیییت مییدرس، 1397)

 رساله دکتری

های فیردی، های اين پژوهش، اهداف الگو در چهار خوشه ويژگیدر يافته

های اجتمیاعی، اخیالق اقتصیادی و مفیاهیم اقتصیادی بیه دسیت ويژگی

است که هر خوشه در بردارنده مفیاهیمی اسیت کیه جیوهر هیدف و آمده

اسییت. روش د دانشییی و مهییارتی پوشییش دادهمحتییوا را توامییان، در ابعییا

هییای سیازماندهی بیا اسیتفاده از الگییوی تلفیقیی دانیه تسیبیحی و فعالیت

 های مجیزا( و ثانويیهفراهم سیازی فرصیت) يادگیری در دو کارکرد اولیه

یری محتوای درسی موجود( تدارک يافته و در نهايت ارزشیابی میزان يادگ)

سنجش عملکردی، سنجش مستقیم رفتیار آموزان از طريق کارپوشه، دانش

 .شده استتوسط والدين، بند نويسی، رياضی و داستان فراهم 

 مهر و پاک 3

تربیت  برنامه درسیتیموری ، طراحی 

 بییا تأکییید بییر مبییانی دينییی اقتصییادی

(. دانشییگاه فردوسییی مشییهد، 1395)

 مقاله علمی

 همیی در زمینیهتوجه به مبانی دينی اعتقادی، اخالقی و فقهی تلويحیات م

ت تربییدارد و اولین حوزه در زمینه  اقتصادیتربیت  برنامه درسیطراحی 

 ، عقايد اقتصادی است. در عرصه اخالق اقتصادی، مواردی نظییراقتصادی

 سبک زندگی، رفتارها، انصاف، انفیاق، گذشیت، ايثیار و ... بیا توجیه بیه

ام دی بايستی احکهای مخاطبین مورد نظر باشد. در حوزه فقه اقتصاويژگی

 خمس و زکات و معامالت مورد توجه قرار گیرد. 
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کدددد 

 مقاله

پژوهشددارا ، ) مشخصددات منبدد 

عنوا ، سال اجرا، مکدا  پدژوهش، 

 نوع سند (

 هایافته

علی پور، ناطقی و فقیهیی، شناسیايی  4

های های اقتصییادی در برنامییهمؤلفییه

 بنیییاددرسییی بییر اسییاس نظريییه داده

 پژوهشی –(، مقاله علمی 1395)

های اصیلی عبارتنید از عقايید اقتصیادی، سیواد اقتصیادی، اخیالق مقوله

احکیام مالکییت، احکیام ) هایحکام اقتصادی بیا زيیر مقولیهاقتصادی و ا

 تجارت، احکام دولت و احکام مصرف(.

های اصییلی طغیییانی، بررسییی مؤلفییه 5

تربییییت ايرانییی  -الگییوی اسییالمی

(. دانشیییگاه امیییام 1391) اقتصیییادی

 صادق، رساله دکتری

کار، روابیط و اختیار و انتخیاب، تخصیص و تقسییم) گانههای هفتمقوله

ن ها، کار و آفرينش و تخصییص( بیرای بییاامالت، قواعد تعامل، انگیزهتع

 ايرانی تعیین شد. –اسالمی  اقتصادیتربیت نظام فکری 

نژادمهدی، آموزش مفاهیم اقتصیاد در  6

دوره ابتییدايی ايییران و ارائییه الگییوی 

(. دانشیییگاه عالمیییه 1387) مطلیییوب

 طباطبائی، پايان نامه ارشد

 توان تعیین کرد.شناختی، نگرشی و مهارتی می اهداف را در سه حیطه

، کننده، کمیابیکننده، مصرفمحتوا شامل مفاهیم پايه: کاال و خدمات، تولید

 انسانی، طبیعیی و) انداز و منابعفرصت، تخصص، پول، پسانتخاب، هزينه

های آموزش الگوی تعاملی چون روش پرسیش از روشای( است. سرمايه

تیوان اسیتفاده گروهی و يادگیری مشیارکتی میبح  نقش،و پاسخ، ايفای

  کرد.

هیای تیرين روشارزشیابی هم تشخیصی، تکوينی و تراکمی اسیت و مهم

 عملی ارزشیابی در الگوی مورد نظر عبارتند از: ارزشابی مشارکتی، کتبی و

پرتیییییی وی، خفیییییید و سیییییت  7

،عوامییل مییؤثر بییر مشییکالت 1ياهارمییا

آمیوزان شيادگیری اقتصاد: مطالعه دان

(. 2019) دوره متوسطه منطقه کادوس

 اندونزی، مقاله علمی

هیای تیدريس معلیم، تیأثیر آمیوزان از اثیر بخشیی روشتصورات دانش 

مستقیمی بیر افیزايش انگییزه و کیاهش مشیکالت يیادگیری موضیوعات 

 اقتصادی دارد. 

سیازی آمیوزش و ، اهمیت شبیه2سیرا 8

 نآمیوزايادگیری اقتصاد: ديدگاه دانش

 (، اسپانیا، مقاله علمی2019)

ر نقش را به عنوان ابزار مفیدی دمسأله و ايفایهای حلآموزان روشدانش

سیازی، درک کنند و با استفاده از روش شبیهدر يادگیری اقتصاد تصور می

است و میزان آنها از مشکالت پیچیده اقتصادی در دنیای واقعی تغییر کرده

 سطه مشارکت فعال در جريان يادگیری افیزايشپذيری آنها به وامسئولیت

 است.يافته

، انگیییزه عییاملی 1شیینل و لوئروالیید 9

آمیوزان در گذار بر موفقیت دانشتأثیر

آموزان متناسب با عاليق و نیازهای دانش برنامه درسیاگر محتوا و ساختار 

 ؛ همچنینيابددی آنها افزايش میهای اقتصاباشد، سطح دانش و شايستگی

                                                 
1. Pertiwi, Khafid & Setyadharma 

2. Sierra 
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کدددد 

 مقاله

پژوهشددارا ، ) مشخصددات منبدد 

عنوا ، سال اجرا، مکدا  پدژوهش، 

 نوع سند (

 هایافته

های درسیی توانند با مرتبط ساختن موضوعات و محتوای کتابمعلمان می (. آلمان، مقاله علمی2019) اقتصاد

آموزان، ايین امیر را محقیق به عاليق قبلی و تجارب زندگی روزمره دانش

 سازند.

، اثربخشییی 2باسیییا، مسییلم و عثمییان 10

در بهبیود  3استفاده از میدل جیگسیاو

صییاد يییادگیری اقت–موفقیییت يییاددهی

(، اندونزی، 2018) آموزانتوسط دانش

 مقاله علمی

يیادگیری اقتصیاد موجیب  -دهیاده از مدل جیگساو در فراينید يیاداستف 

 شود.آموزان میموفقیت و پیشرفت دانش

، ديیدگاه معلمیان دربیاره 4سن تومبیه 11

هییییای تییییدريس اقتصییییاد: چالش

موردی يیییک دبیرسیییتان در مطالعیییه

 ، مقاله علمی(، اوگاندا2018) اوگاندا

آمیوزان در بندی و تعداد زياد دانشهای درسی نامناسب و عدم گروهکتاب

 باشند.ترين موانع تدريس اقتصاد میکالس درس مهم

، اثربخشی يیادگیری 5الی، لین و يوئه 12

معکییوس گروهییی بییر کییالس درس 

های فنیییی و اقتصیییاد در دبیرسیییتان

 (، تايوان، مقاله علمی2018) ایحرفه

سییتفاده از رويکییرد يییادگیری معکییوس گروهییی، عملکییرد و انگیییزه بییا ا

 .يابدآموزان برای يادگیری اقتصاد افزايش میدانش

ای آمییوزش ، اثییرات مقايسییه6يادانییا 13

مسییأله بییر موفقیییت مشییارکتی و حل

دوم متوسیطه آموزان دورهعلمی دانش

(، غنیا، مقالیه 2018) در درس اقتصاد

 علمی

نگین مسأله میزان میاويکردهای آموزشی مشارکتی و حلبعد از استفاده از ر

اسیت. نتیايج همچنیین بیر گیری يافتهآموزان افیزايش چشیمنمرات دانش

اهمیت تربیت و بازآموزی معلمان برای به کارگیری رويکردهای آمیوزش 

 مسأله تأکید داشت.مشارکتی و حل

، مطالعییه 7باباتونییده، بنییديکت و آدو 14

آمیییوزان در نشتطبیقییی عملکییرد دا

اجتماعی، همیراه مطالعات برنامه درسیتلفیق مفاهیم اقتصادی در محتوای 

توانیید بییه تحقییق اهییداف پییذير اسییت و میبییا سییاير مفییاهیم توجیه

                                                                                                                   
1. Schnell & Loerwald 

2. Basyah, Muslem & Usman 

3. Jigsaw 

4. Sentumbwe 

5. Lai, Lin & Yueh 

6. Yidana 

7. Babatunde, Benedict & Adu 
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کدددد 

 مقاله

پژوهشددارا ، ) مشخصددات منبدد 

عنوا ، سال اجرا، مکدا  پدژوهش، 

 نوع سند (

 هایافته

مفاهیم اقتصیادی و سیاير مفیاهیم در 

 اجتمیییاعیمطالعات برنامیییه درسیییی

 (، نیجريه، مقاله علمی2017)

 اجتماعی کمک کند. مطالعات

انگیز سیییاختن ، هیجیییان1اسیییاچدو 15

هیییای درس اقتصیییاد: نقیییش کالس

(، هنید، مقالیه 2017) يادگیری تجربی

 علمی

ه بهايی فراتر از تخته و گچ هنگامی موضوعات و مفاهیم اقتصادی با روش

شوند، آنها شانس تجربیه يیادگیری را بیه طیور  آموزش داده آموزاندانش

غییر تتنها فضای يادگیری را  هکنند. روش يادگیری تجربی نمستقیم پیدا می

آمیوزان از يیادگیری لیذت بیرده و شیود دانشدهد بلکیه موجیب مینمی

 های کالس درس اقتصاد مشارکت نمايند.مشتاقانه در فعالیت

، آمییوزش و ارزشیییابی: 2ماسیییمانگا 16

راهبردی برای ياددهی و يادگیری اثیر 

علوم اقتصادی  برنامه درسیبخش در 

افرقیای جنیوبی،  (،2017) و مديريت

 رساله دکتری

نید های راهبرد پیشنهاد شده برای آموزش و ارزيیابی عبارتترين مؤلفهمهم

هیای از: تلفیق پويای آموزش، يادگیری و ارزيابی؛ توجه بیه نظريیه هوش

ند های مختلف يادگیری؛ توجه به فرايچندگانه برای تلفیق، توجه به سبک

های کالس درس بیا ط ساختن فعالیتشده؛ مرتبيادگیری هدايت–ياددهی

 های کوچک؛ تأمیل بیر بیازخوردهای بزرگ؛ استفاده خالقانه از گروهايده

سازنده؛ صرف زمان کافی بیرای آمیوزش؛ کیاربرد هوشیمندانه ارزشییابی 

تراکمیی و تشخیصیی؛ توجیه دقییق بییه فراينیدهای اجیرا قبیل از شییروع 

آمییوزان و توجییه بییه هییای دانشارزشیییابی؛ ارزشیییابی کیفییی از فعالیت

 يادگیری موقعیتی.–های ياددهیفعالیت

خوانی بیه ، تئاتر3والنداری و نارماديتیا 17

عنییوان ابییزاری بییرای درک مفییاهیم 

(، انییدونزی، 2017) اقتصییادی سییخت

 مقاله علمی

ی، سازی درک مفاهیم اقتصیاداستفاده از روش تئاتر خوانی عالوه بر آسان

آمیوزان کردن دانشوش فرا دادن و صحبتهای خواندن، نوشتن، گمهارت

 بخشد.را نیز بهبود می

، رياضیات و اقتصیاد: 4آلتوسر و هارتر 18

های اجییرای واقعییی آمییوزش در پايییه

(، 2016) کودکستان تا پینجم ابتیدايی

 آمريکا، مقاله علمی

آموزان تلفیق مفاهیم اقتصادی در آموزش رياضیات دانش و يادگیری دانش

گیری يیادگیری واقعیی دهد و موجب شکلحیطه افزايش میرا در هر دو 

 شود.آموزان میدر دانش

                                                 
1. Sachdeva 

2. Msimanga 

3. Wulandari & Narmaditya 

4. Althauser & Harter 
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مییان  برنامه درسی، طراحی 1اسمیرنوا 19

رشییته ای اقتصییاد: تلفیییق مفییاهیم 

 های مختلیییف،اقتصیییادی در رشیییته

 (، آمريکا، مقاله علمی2016)

 لتلفیق مفاهیم اقتصادی در ساير موضوعات به رشد تفکر انتقیادی، تحلیی

آموزان کمیک آگاهانه متون و کاربرد مفاهیم در زندگی واقعی توسط دانش

 های خارجه و ادبیات انگلیسیی در، معلمان رياضی، زبان؛ همچنینکندمی

تر و معنیادارتر مفیاهیم کنار معلمان علیوم اجتمیاعی نییز بیه درک عمییق

 يابند.اقتصادی دست می

سی و اومیه بادموس، آگبتیو اولوی می 20

، منابع آموزشی: سطح استفاده در 2زاتر

آمییوزش و يییادگیری اقتصییاد در دوره 

آموزشییی ايالییت  4متوسییطه منطقییه 

(، نیجريییه، 2016) نیجريییه 3الگییوس

 مقاله علمی

 سطح استفاده معلم از منابع آموزشی تأثیرات مهمی بر اثربخشیی تیدريس

وزان آمیمیزان عملکیرد دانش ؛ همچنینمفاهیم و موضوعات اقتصادی دارد

ريس، در درس اقتصاد بعد از استفاده معلم از منابع آموزشی در فراينید تید

 استپیشرفت قابل توجهی يافته

، بررسی عوامیل تأثیرگیذار بیر 4حبیبو 21

بخشی معلمان اقتصیاد در میدارس اثر

عمومی در متیییییروپلیس متوسیییییطه

(، نیجريییه، مقالییه 2016) 5سییوکوتو

 علمی

کفیايتی منابع آموزشی نامناسب و بی های تدريس ضعیف، مطالب وروش

 گذارند.معلمان در تدريس، بر فرايند آموزش و يادگیری اقتصاد تأثیر می

، 6سیییینگ، شییییوام و يیییادو وانشیییی 22

اثربخشی يادگیری ترکیبیی در کیالس 

(، هنیید، مقالییه 2016) درس اقتصییاد

 علمی

يسه در مقا آموزند،آموزانی که اقتصاد را با روش يادگیری ترکیبی میدانش

 تر است.ترند و سواد اقتصادی آنان نیز بیشآموزان، موفقبا ساير دانش

، 7واسیلیکی، پانا گوئیتا و استاوراکولی 23

روش جديدی برای تیدريس اقتصیاد 

(، يونان، مقاله 2016) در دوره متوسطه

آموزان که ايجاد فضای مناسب در کالس و مشارکت دانش نتايج نشان داد 

سازی مسییر تفکیر تحلیلیی، جريان يادگیری، پیشنیاز مهمی برای آسان در

آموزان در رابطه با آموزش پیشرفت تجارب يادگیری و رشد عاطفی دانش

                                                 
1. Smirnova 

2. Badmos, Agbetioluwayemisi & Umeh Theresa 

3. Lagos 

4. Habibu 

5. Sokoto 

6. Singh, Shivam & Yaduvansi 

7. Vasiliki, Panagoita & Stavrakouli 
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 موضوعات اقتصادی است. علمی

، مطالعییییه کیفییییی دانییییش 1آيیییرز 24

گیری شخصی تربیتی و جهتمحتوای

نسبت به اقتصیاد در معلمیان اقتصیاد 

آمريکا، رسیاله (، 2015) متوسطهدوره

 دکتری

گیری شخصی عبیارت بودنید از تجیارب زنیدگی، ترين عوامل جهتمهم

؛ تجارب و سوابق شغلی، تمايالت سیاسی و باورها درباره آموزش اقتصیاد

هیا و اهداف معلمان از آموزش اقتصاد عبارت بود از رشد مهارت همچنین

های ولیتآمییوزان بییرای انجییام مسییئسییازی دانشاقتصییادی، آمییادهدانش

گیری اقتصیادی درسیت آموزان برای تصمیمسازی دانششهروندی و آماده

 برای آينده زندگی. 

 ،2ادو و گالوی 25

تأثیر يادگیری مشیارکتی بیر دانیش و 

 آمییوزان دربییاره اقتصییادنگییرش دانش

 ( نیجريه، مقاله علمی2015)

ايش آموزان در درس اقتصاد را افیزروش يادگیری مشارکتی موفقیت دانش

ان معلم ؛ همچنیناستداده و نگرش آنها را نسبت به اقتصاد بهبود بخشیده

 بايد در فرايند آموزش و تدريس اقتصاد از اين روش استفاده کنند.

 ، تییأثیرات راهبییرد يییادگیری3اوزگبییه 26

آمیوزان الکترونیکی بر موفقییت دانش

(، نیجريه،مقاله 2015) در درس اقتصاد

 علمی

آمییوزانی کییه موضییوعات اقتصییادی بییا راهبییرد دانشمیییانگین نمییرات 

شییده بییود بییاالتر از نمییرات الکترونیکی بییه آنهییا آمییوزش دادهيییادگیری

 بود.آموزانی بود که موضوعات با روش سخنرانی به آنها ارائه شدهدانش

اثییر  4اوزگبییه، اولییب هیییل و نییوس 27

ای راهبردهیییای آمیییوزش مقايسیییه

بر  دهنده تصويری و توضیحیسازمان

آمییییوزان دوره دوم موفقیییییت دانش

(، 2015) متوسیییطه در درس اقتصیییاد

 نیجريه، مقاله علمی

تری دهنده تصويری در مقايسه با راهبرد توضیحی تأثیر بیشراهبرد سازمان

 آموزان در درس اقتصاد دارد.بر موفقیت دانش

، توافییق سییازنده در کییالس 5روسییار 28

اقتصاد: کسب نتیايج يیادگیری قصید 

 هیای کالسییبا اسیتفاده از بازیشده 

نامه کارشناسی (، استونی، پايان2015)

هیای يیادگیری بیا فیراهم آوردن های کالسی همراه بیا سیاير فعالیتبازی

محور، محییط يیادگیری اقتصیاد را در کیالس درس ارتقیا رويکرد فراگیر

ای گرايی به ايجیاد محییط يیادگیریاستفاده از رويکرد ساختن بخشند.می

آمیوزان قیادر بیه درک مطالیب يیاد گرفتیه کند کیه در آن دانشکمک می

                                                 
1. Ayers 

2. Adu & Galloway 

3. Oziegbe 

4. Oziegbe, Olebhiele & Nwose 

5. Roosaar 
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 گیرند.دانند چرا ياد میشوند و از سويی میمی ارشد

های کالسیی بیه عنیوان روش آمیوزش، موجیب تقويیت استفاده از بازی

هیا را بیه آمیوزان شیده و قابلییت انتقیال ايین مهارتآموزی دانشمهارت

 دهد.ش میهای واقعی زندگی افزايموقعیت

، تغییر دادن ادراکات: تجارب 1کرونین 29

سیوم ابتیدايی شش نفر از معلمان پايه

دربییاره تلفیییق مفییاهیم اقتصییادی در 

(، 2015) خوانیهای کتیییابباشیییگاه

 آمريکا

ای مثبیت های خوانیدن را تجربیهمعلمان تلفیق مفاهیم اقتصادی و مهارت

معنییادار در دگیریبییرای اسییتفاده مییؤثر از زمییان آمییوزش و تحقییق يا

 آموزان ارزيابی کردند.دانش

، 2نیییواينی، سیییوجیپتو و سیییاباندی 30

، شییروع اقتصییادیتربیییت آزمايشییگاه 

يییادگیری معنییادار اقتصییاد از طريییق 

 (، مقاله علمی2015) آزمايشگاه

 آموزان به مشارکتنقش مهمی در تشويق دانش اقتصادیتربیت آزمايشگاه 

 و بهبود کیفیت يادگیری مفیاهیم و موضیوعات تر در فرايند يادگیریبیش

 اقتصادی دارد.

، يییادگیری لییذت بخییش 3آريخويژيیل 31

(، 2014) اقتصیییاد در دوره متوسیییطه

 هند، مقاله علمی

موردی در آموزش بر معنادار ساختن يادگیری اقتصاد، استفاده از مطالعات 

ه بجتماعی يادگیری با مسايل ا-اقتصاد و مرتبط ساختن راهبردهای ياددهی

 شود.بخش ساختن يادگیری اقتصاد تأکید میعنوان عوامل مؤثر بر لذت

هیییای ، ويژگی4ادو، گیییالوی و اوالی 32

آمیوزان دربیاره معلم و نگیرش دانش

های اقتصاد در دوره متوسطه: ديیدگاه

 نیجريییه 5آمییوزان ايالییت اويییودانش

 (، نیجريه، مقاله علمی2014)

کمک آن معلمان را بر حسیب دانیش محتیوای  آموزان بهای که دانششیوه

هییای هیای تییدريس و مهارتاقتصیادی، توانییايی برقیراری ارتبییاط، روش

آمیوزان در کنند رابطه مستقیمی با نگرش دانشمديريت کالس ارزيابی می

 رابطه با اقتصاد دارد. 

ین های معلم اقتصاد پايآموزان از توانمندیهمچنین هنگامی که درک دانش

 ، نگرش آنها درباره درس اقتصاد نیز منفی است.باشد

                                                 
1. Cronin 

2. Noviani, Soetjipto & Sabandi 

3. Areekhuzhiyil 

4. Olaoye 

5. Oyo 
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، يییادگیری فعییال در کییالس 1سییکونا 33

درس اقتصییاد دبیرسییتان: چییارچوبی 

(، 2014) بیییرای مشیییارکت فراگییییر

نامه کارشناسیی آفريقای جنوبی، پايان

 ارشد

هییای آمییوزش ماهیییت موضییوع اقتصییاد مسییتلزم اسییتفاده از روش

در کیالس درس، انگییزه يیادگیری  محور است. مشارکت فعیالآموزدانش

هییای دهیید. تمرينآمییوزان افییزايش میموضییوعات اقتصییادی را در دانش

آمیوزان را در کیالس درس سازی و ايفای نقش، مشارکت فعال دانششبیه

ا شود فراگیران مطالب يادگرفته شده در کالس رافزايش داده و موجب می

گر را لم نقش راهنما و تسهیلهای واقعی زندگی پیوند بزنند. معبه موقعیت

 دارد و به عنوان کنترل کننده و منبع دانش مطرح نیست.

بندی و کار در آموزان در موضوعات اقتصادی، با گروهمیزان عملکرد دانش

هیای معمیولی بیا های کوچک بهتر از زمانی است که آنهیا در کالسگروه

 يابند.آموزان زياد حضور میتعداد دانش

ل در جريان يیادگیری موضیوعات اقتصیادی، مسیتلزم تغیییر مشارکت فعا

فضای معمولی کالس درس و بردن آموزش به محیطهای خارج از کیالس 

 است. 

،ايجاد محیط يادگیری واقعی 2فالنگان 34

در کالس درس اقتصاد پايیه دهیم بیا 

(، 2014) روطیییرح آمیییوزش پییییش

نامه کارشناسیی آفريقای جنوبی، پايان

 ارشد

مسیأله و تفکیر يادگیری واقعی در آموزش اقتصیاد ماننید حل هایمهارت

 رو رشد يابند.توانند با استفاده از رويکرد آموزشی پیشانتقادی می

رو آموز در رويکرد آموزشی پیشتر دانشاگرچه مشارکت و درگیری بیش

گر فراينید نیاز است، اما نقش مربی بیه عنیوان کارشیناس آگیاه و تسیهیل

 خود مهم است. آموزش در جای 

 آموزان راهبردهای يادگیری مشارکتی را که يکی از اصیول يیادگیریدانش

 برند.های کوچک لذت میپذيرند و از کار در گروهواقعی است را می

ای های گروهی بیه عنیوان راهبردهیها و بازیها با استفاده از کارتونمعلم

به کسب تجربه آموزشی اضافی در تدريس مفاهیم و موضوعات اقتصادی، 

 کنند.آموزان کمک میتر دانشتر و واقعیيادگیری بیش

                                                 
1. Sekwena 

2. Flanagan 
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، بییردن اقتصییاد بییه خییارج از 1کییاس 35

(، 2014) کالس درس: تکالیف میدانی

 ترکیه، مقاله علمی

کند آموزان کمک میهای میدانی خارج از کالس به دانشتکالیف و فعالیت

 میزان زيیادی بیه اقتصیادشان به های روزمره زندگیکه درک کنند فعالیت

 وابسته اند.

، يییییادگیری 2سیییییمینیکا و آرلیییییا 36

 اقتصیییادیتربییییت راهبری در خیییود

 ، مقاله علمی(، رومانی2013)

ر فرايندی است که ابتکار عمل د اقتصادیتربیت راهبری در يادگیری خود

توانند نیازهیای يیادگیری خیود را تعییین آن به دست افرادی است که می

های موجود و مورد نییاز خودشیان را بیا توجیه مهارت و توانمندیکنند، 

های انگیزشی و عیاطفی خیود را درک موقعیت تشخیص دهند و مکانسیم

 کنند.

فراگیر ابتکار عمل و خالقیت دارد. زمیان اختصیاص يافتیه بیه يیادگیری 

پذير اسیت و محتواهیای موضیوعی معمیوالً مفاهیم و موضوعات انعطاف

 –شوند و نتايج يادگیری به صورت خیود سط فرد انتخاب میآزادانه و تو

 گیرند.ارزشیابی مورد ارزيابی قرار می

، واکییاوی درک فراگیییران از 3آسییان 37

مفاهیم اقتصیاد و میديريت از طريیق 

يادگیری: تجیارب کیالس  نظريه تنوع

، مقالیه (، آفريقای جنوبی2011) درس

 علمی

 دهد. یمگیری، کیفیت يادگیری را افزايش استفاده از راهبرد نظريه تنوع ياد

 

، اثربخشییی منییابع و مطالییب 4اوکییو 38

آموزشیییی در تیییدريس و يیییادگیری 

متوسییطه عمییومی در اقتصییاد در دوره

 L. G. A 5منطقییه شییمال اونیتشییا

 ، مقاله علمی(، نیجريه2011)

ی آموزانی که در يادگیری اقتصیاد از منیابع آموزشیمیانگین عملکرد دانش

ه در کیآموزانی است کنند باالتر از میانگین عملکرد دانشاستفاده میمتنوع 

 شودآموزش اقتصاد به آنها از منابع آموزشی استفاده نمی

                                                 
1. Kose 

2. Siminica & Aurelia 

3. Assan 

4. Oko 

5. Onitsha 
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کدددد 

 مقاله

پژوهشددارا ، ) مشخصددات منبدد 

عنوا ، سال اجرا، مکدا  پدژوهش، 

 نوع سند (

 هایافته

هییای ، مقايسییه روش1رايییان بییراون 39

آمییوزش اقتصییاد در دوره متوسییطه 

( 2011) چین 2آمريکا و ايالت شن زن

 آمريکا، رساله دکتری

ی هم در آمريکا و هم در ايالت شن زن چین، معلمان اقتصیاد را بیه زنیدگ

 سازند.آموزان مرتبط میروزمره دانش

سینتی و ) محیورآموز محیور و معلمهای دانشدر آموزش اقتصاد از روش

 کنند.جديد( استفاده می

 کنند.از کتاب استفاده می برنامه درسیهای برای پیگیری سرفصل

 کنند.یزش، از منابع فناوری و تکنولوژيکی مختلفی استفاده مدر فرايند آمو

 برند.يادگیری به کار می-های ياددهیتکالیف را به عنوان فعالیت

ه بارزشیابی هم به شیوه تکوينی و در جريان آموزش انجام می شود و هم 

 شیوه پايانی برای پشت سر گذاشتن امتحانات نهايی.

آمیوزان انش، درک اقتصادی د3بوشاتی 40

دوره متوسطه آلبانی: عوامل مرتبط بیا 

گیری شیده از طريیق موفقیت، انیدازه

(، 2010) نمرات آزمون سواد اقتصادی

 امريکا، رساله دکتری

 های يیازدهم و دوازدهیم بعید ازآموزان پايهدانش و سواد اقتصادی دانش

 است. زيرا:گذراندن واحد درسی اجباری اقتصاد افزايش يافته

ر های آموزشی جديد مانند استفاده از کیامپیوتسترس بودن تکنولوژیدر د

هییای جديییدی را در کییارگیری مطالییب و منییابع های اخیییر، افقدر سییال

 محور گشوده است.آموزيادگیری دانش–ياددهی

ای ، سیواد اقتصیادی: مقايسییه4جیاپلی 41

 مقاله علمی (، ايتالیا،2010) المللیبین

تیرين عوامیل رشید و پیشیرفت ان يکیی از مهمسواد اقتصیادی شیهروند

 شود.کشورها محسوب می

، اثیییرات 5کلشیییتاين و همکیییارانفین 42

اقتصاد مبتنیی بیر مسیأله بیر آمیوزش 

(، 2010) اقتصیییاد در دوره متوسیییطه

 امريکا، کتاب

 ؛ همچنیینشودمسأله موجب يادگیری بهتر اقتصاد میآموزش به شیوه حل

س مسأله در فرايند يادگیری، احسیاروش حل معلمان از نتايج به کارگیری

 رضايت بیشتری دارند.

آمیوزان و شاگ ، آيیا دانش 6نیدرجان 43

برنامیه توانند اقتصاد را با تلفیق در می

 تییاريخ آمريکییا يییاد بگیرنیید؟ درسییی

 مقاله علمی (، امريکا،2008)

رک توانید داقتصادی مینتايج نشان داد که تلفیق اقتصاد در موضوعات غیر

 آموزان از مفاهیم و موضوعات اقتصادی را بهبود بخشد.دانش

                                                 
1. Ryan Brown 

2. Shenzhen 

3. Bushati 

4. Jappelli 

5. Finkelstein  

6. Niederjohn 
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کدددد 

 مقاله

پژوهشددارا ، ) مشخصددات منبدد 

عنوا ، سال اجرا، مکدا  پدژوهش، 

 نوع سند (

 هایافته

، بررسی باورهای معلمان پییش 1چوی 44

از خییدمت دربییاره دانییش و تییدريس 

(، امريکییا، 2008) اقتصییادیتربیییت 

 رساله دکتری

معلمان قبل از خدمت بیه ماهییت اقتصیاد بیه دو شیکل علمیی و عملیی 

موزش اقتصیاد، خیود را ملیزم بیه نگرند. معلمان برای اثربخش بودن آمی

 دانند.های مرتبط با زندگی میاستفاده از مثال

کودکستان تیا ) ، اهداف معلمان2کانگ 45

پايییه هشییتم( شییرکت کننییده در دوره 

آمییوزش پیییش از خییدمت اقتصییاد: 

کاربرد نظريه اقیدام منطقیی و نظريیه 

(، 2007) ريزی شیییدهرفتیییار برنامیییه

 امريکا، رساله دکتری

 علمان از تدريس اقتصاد از پشتیبانی مديريت مدرسیه و همچنییناهداف م

 پذيرد. شايستگی علمی برای تدريس تأثیر می
 

، آمیییوزش اقتصیییاد در دوره 3نظییییر 46

متوسییطه مالیییديو: میییدل يیییادگیری 

(، مالییديو، رسییاله 2006) مشییارکتی

 دکتری

 

ه آمیوزان دربیارتغییرات قابل توجه در نگرش و ادراکات معلمیان و دانش

محیور  آمیوزهای فعیال و دانششیوه سنتی معلم محور نسیبت بیه شییوه

تی آموزان شیوه يادگیری مشارکای که معلمان و دانشمشاهده شد. به گونه

 کنند. را به عنوان يک شیوه فعال در آموزش اقتصاد تصور می

ر آموزان کار کردن در گروه را دوست دارند و مشارکت فعال آنهیا ددانش

ی های کالسی و انگیزه آنها برای يادگیری اقتصادی در حیین اجیرافعالیت

 يابد.مدل يادگیری مشارکتی افزايش می

: برنامه درسیی، تلفیق اقتصاد در 4نظیر 47

(، 2003) از کودکستان تا پايه دوازدهم

 ، مقاله علمیيونان

ر دآموزان مدارسی که سطوح باال و متوسطی از تلفیق اقتصاد نمرات دانش

د و اجتماعی را داشتند، باالتر از سیطح مییانگین بیومطالعات رنامه درسیب

تر از تری از تلفییق را داشیتند نمراتشیان پیايینمدارسی که سطوح پیايین

 میانگین گزارش شد.

، آموزش اقتصاد از 5هاسکل و جنکینز 48

(، 2003) آموزیهای سوادطريق روش

 امريکا، مقاله علمی

آموزی هیای سییواداهیم اقتصیادی از طريیق روشبیا تلفییق و معرفیی مفیی

د و توانند با واژگان و مفاهیم اقتصادی بیشتری آشینا شیونآموزان میدانش

 زمان در سواد خواندن و نوشتن پیشرفت کنند.هم

آموزی موجیب سیواد برنامیه درسییيادگیری مفاهیم اقتصیادی از طريیق 

                                                 
1. Choi 

2. Kang 

3. Nazeer 

4. Nazeer 

5. Haskell & Jenkins 
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کدددد 

 مقاله

پژوهشددارا ، ) مشخصددات منبدد 

عنوا ، سال اجرا، مکدا  پدژوهش، 

 نوع سند (

 هایافته

های زندگی خود تعمییم آموزان اين مفاهیم را به ساير حوزهشود دانشمی

 تری پیدا کند. داده و يادگیری جنبه واقعی

همچنییین تلفیییق اقتصییاد در آمییوزش سییواد خوانییدن و نوشییتن موجییب 

 شود.شلوغ می برنامه درسیجويی در وقت و منابع آموزشی در صرفه

، عوامل تعیین کننده موفقییت 1مانجی 49

در يیییادگیری اقتصیییاد در میییدارس 

(، کنییا، رسییاله 0120) 2متوسیطه کنیییا

 دکتری

ای، مسیؤلیت و های علمیی و حرفیههای تدريس فعیال، شايسیتگیروش

قتصاد ترين عوامل تأثیرگذار بر يادگیری اتجربه معلم و منابع آموزشی مهم

 در مدارس متوسطه هستند.

، تأثیر روش مشیارکتی و تسیلط 3لنی 50

يییاب بییر حفییظ و يییادگیری مفییاهیم 

 ، مقاله علمی( امريکا1999) اقتصادی

ياب موجب حفظ و يیادگیری استفاده از روش يادگیری مشارکتی و تسلط

 شود.بهتر مفاهیم اقتصادی می

های کودکیان ، ايده4لنی، موزلی و پک 51

درباره مفیاهیم انتخیاب شیده هنیر و 

اقتصاد قبل و بعد از آموزش به شییوه 

 (. امريکا، مقاله علمی1996) تلفیقی

آمیوزان درک بهتر مفاهیم اقتصادی و هنری در دانش تلفیق موجب افزايش

؛ انددهشده و مفاهیم اقتصادی در مقايسه با مفاهیم هنری بهتر ياد گرفته شی

توانید موجیب اقتصیاد و هنیر( می) تلفیق اين دو حوزه يادگیری همچنین

های واقعیی تر و ماندگارتر مفاهیم در جهت انتقال به محیطيادگیری عمیق

 زندگی شود.

، آموزش اقتصاد خانه از طريیق 5هسو 52

: ديیدگاه 6تلفیق با ادبییات در تیايوان

(، 1995) معلمان آموزش اقتصاد خانه

 چین، رساله دکتری

صیاد اقت برنامه درسییادبیات و  برنامه درسیمعلمان به طور کلی با تلفیق 

هیای تیدريس موافقند اما تأکید دارند هنگام تلفیق بايید در انتخیاب روش

ت بیشتری شود و در فرايند آموزش از آثیار ادبیی نويسیندگان معاصیر دق

ه های کوتاه و مقاالت ادبیی نییز اسیتفادچینی همچون طنز، کمدی، داستان

 شود.

 تعیین چارچوب ادراکی و متناسب ساختن آ  با اطالعات حاصل از تحلیل-4

                                                 
1. Mwangi  

2. Kenya 

3. Laney 

4. Moseley 

5. Hsu 

6. Taiwan 
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پیرامون آن تشکیل اين مرحله چارچوبی پیوند دهنده است که اطالعات به دست آمده در 

(. از اين رو چارچوب ادراکی شکل گرفته در 1392، نقل از مشايخ و عابدی، 1مارش) شوندمی

 اين پژوهش حول يک مفهوم اصلی است:

آموزش عمومی، اين چارچوب به عناصر دهگانه  دوره اقتصادیتربیت  برنامه درسیعناصر 

يادگیری، نقش معلم، -راهبردهای ياددهیمنطق، اهداف، محتوا، ) (2004) 2اکر برنامه درسی

 بندی فراگیران، مکان، زمان و سنجش و ارزشیابی( اشاره دارد.مواد و منابع آموزشی، گروه

 های ملموسپردازش، ترکیب و تفسیر در قالب فراورده-5

هیم از مفا های مرتبط با هدف پژوهش حاضر، ابتدا کلیههای حاصل از پژوهشبا توجه به يافته

 نشی،يق فرايند کدگذاری باز استخراج و سپس بر اساس فرايند کدگذاری محوری و گزيطر

 شوند.بندی میهای بر اساس مفاهیم مشترک دستهکلیه مؤلفه

 ارائه نتایج ترکیب-6

ری، در ها و کدگذادر اين بخش با توجه به فرايند سنتزپژوهی در يک نمای کلی با مرور داده

در  اقتصادیتربیت  برنامه درسیوهی، الگويی جهت تبیین عناصر های سنتزپژبحش فراورده

 گردد.آموزش عمومی طراحی می دوره

 هایافته

گونه در دوره آموزش عمومی را چ اقتصادیتربیت  برنامه درسیهای پژوهشی عناصر يافته

 کند؟تبیین می

 

 

 

 

 
 زش عمومیدر دوره آمو اقتصادیتربیت  برنامه درسی. عناصر 2جدول شماره 

                                                 
1. Marsh 

2. Akker 
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کدهای  مفاهیم() کدهای باز

 محوری

 ها(مقوله)

 کد گزينشی

 مقوله اصلی()

تواند یمطالعات اجتماعی، م برنامه درسیتلفیق مفاهیم اقتصادی در محتوای 

دی در (؛ تلفیق مفاهیم اقتصا14) اجتماعی کمک کندبه تحقق اهداف مطالعات

 شودآموزان میدانش گیری يادگیری واقعی درآموزش رياضیات موجب شکل

ی، (؛ تلفیق مفاهیم اقتصادی در ساير موضوعات به رشد تفکر انتقاد18)

 آموزانتحلیل آگاهانه متون و کاربرد مفاهیم در زندگی واقعی توسط دانش

ای های خواندن تجربه(؛ تلفیق مفاهیم اقتصادی و مهارت19) کندکمک می

ر تحقق يادگیری معنادار دمثبت برای استفاده مؤثر از زمان آموزش و 

ترين عوامل (؛ سواد اقتصادی شهروندان يکی از مهم29) آموزان استدانش

 (؛ تلفیق اقتصاد در موضوعات41) شودرشد و پیشرفت کشورها محسوب می

را  آموزان از مفاهیم و موضوعات اقتصادیتواند درک دانشاقتصادی میغیر

ی از مدارسی که سطوح باال و متوسطآموزان (؛ نمرات دانش43) بهبود بخشد

 ز سطحااجتماعی را داشتند، باالتر مطالعات برنامه درسیتلفیق اقتصاد در 

وشتن ن(؛ همچنین تلفیق اقتصاد در آموزش سواد خواندن و 47) میانگین بود

 (؛ تلفیق دو حوزه48) شودجويی در وقت و منابع آموزشی میموجب صرفه

ر تر و ماندگارتتواند موجب يادگیری عمیقیاقتصاد و هنر( م) يادگیری

 (.51) های واقعی زندگی شودمفاهیم در جهت انتقال به محیط

   منطق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناصر برنامه

 درسی

های اجتماعی، اخالق اقتصادی و های فردی، ويژگیکسب و رشد ويژگی

ه یط(؛ اهداف را در سه ح2) مفاهیم اقتصادی در ابعاد دانشی و مهارتی

ها و (؛ رشد مهارت6) توان تعیین کردشناختی، نگرشی و مهارتی می

های شهروندی و آموزان برای انجام مسئولیتسازی دانشآماده اقتصادی،دانش

 (، 24) گیری اقتصادی درست برای آينده زندگیتصمیم

 اهداف

در عرصه اخالق اقتصادی، مواردی نظیر سبک زندگی، رفتارها، انصاف، 

های مخاطبین مورد نظر باشد. در اق، گذشت، ايثار و ... با توجه به ويژگیانف

حوزه فقه اقتصادی بايستی احکام خمس و زکات و معامالت مورد توجه 

(؛ عقايد اقتصادی، سواد اقتصادی، اخالق اقتصادی و احکام 3) قرار گیرد

ولت و احکام مالکیت، احکام تجارت، احکام د) هایاقتصادی با زير مقوله

اختیار و انتخاب، ) گانههای هفت(؛ دانش مربوط به مقوله4) احکام مصرف(

 محتوا
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کدهای  مفاهیم() کدهای باز

 محوری

 ها(مقوله)

 کد گزينشی

 مقوله اصلی()

ها، کار و کار، روابط و تعامالت، قواعد تعامل، انگیزهتخصص و تقسیم

کننده، (. مفاهیم پايه: کاال و خدمات، تولید5) آفرينش و تخصیص(

 داز و منابعانفرصت، تخصص، پول، پسکننده، کمیابی، انتخاب، هزينهمصرف

 (.6) ای(انسانی، طبیعی و سرمايه)

مسأله، دريافت مفهوم، حل گروهی،های يادگیری شامل بح روش

 (6) (1) مغزی استنقش و بارشقضايی، ايفایگری به شیوه محاکمکاوش

-(؛ استفاده از مدل جیگساو در فرايند ياددهی42) (34) (33) (28) (13) (8)

(؛ با 10) شودآموزان میموجب موفقیت و پیشرفت دانش يادگیری اقتصاد

آموزان استفاده از رويکرد يادگیری معکوس گروهی، عملکرد و انگیزه دانش

(؛ تلفیق پويای آموزش، يادگیری و 12) يابدبرای يادگیری اقتصاد افزايش می

های های چندگانه برای تلفیق، توجه به سبکارزيابی، توجه به نظريه هوش

شده؛ مرتبط يادگیری هدايت–تلف يادگیری؛ توجه به فرايند ياددهیمخ

(؛ استفاده از روش 16) های بزرگهای کالس درس با ايدهساختن فعالیت

(؛ 17) سازی درک مفاهیم اقتصادی می شودتئاتر خوانی موجب آسان

آموزند، در مقايسه با آموزانی که اقتصاد را با روش يادگیری ترکیبی میدانش

(؛ ايجاد فضای مناسب در کالس و 22) ترندآموزان، موفقاير دانشس

سازی آموزان در جريان يادگیری، پیش نیاز مهمی برای آسانمشارکت دانش

آموزان در مسیر تفکر تحلیلی، پیشرفت تجارب يادگیری و رشد عاطفی دانش

(؛ میانگین 50) (46) (25) (23) رابطه با آموزش موضوعات اقتصادی است

الکترونیکی باالتر از میانگین نمرات اقتصاد با استفاده از راهبرد يادگیری

دهنده تصويری در (؛ راهبرد سازمان26) نمرات با روش سخنرانی است

آموزان در درس تری بر موفقیت دانشمقايسه با راهبرد توضیحی تأثیر بیش

محیط گرايی به ايجاد (؛ استفاده از رويکرد ساختن27) اقتصاد دارد

آموزان قادر به درک مطالب ياد کند که در آن دانشای کمک میيادگیری

تربیت (؛ آزمايشگاه 28) گیرنددانند چرا ياد میشوند و از سويی میگرفته می

آموزان به مشارکت بیشتر در فرايند نقش مهمی در تشويق دانش اقتصادی

(؛ استفاده از 30) ديادگیری و بهبود کیفیت يادگیری موضوعات اقتصادی دار

-موردی در آموزش اقتصاد و مرتبط ساختن راهبردهای ياددهیمطالعات

راهبردهای 

ياددهی 

 يادگیری
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 کد گزينشی
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بخش ساختن يادگیری با مسايل اجتماعی به عنوان عوامل مؤثر بر لذت

 اقتصادیتربیت راهبری در (؛ يادگیری خود31) شوديادگیری اقتصاد تأکید می

(؛ استفاده از 36) ن استآموزافرايندی است که ابتکار عمل در دست دانش

(؛ معلمان 37) دهدراهبرد نظريه تنوع يادگیری، کیفیت يادگیری را افزايش می

سنتی و ) محورآموز محور و معلمهای دانشدر آموزش اقتصاد از روش

-های ياددهی(؛ تکالیف را به عنوان فعالیت39) کنندجديد( استفاده می

های علمی ی تدريس فعال، شايستگیها(؛ روش39) برنديادگیری به کار می

ترين عوامل تأثیرگذار ای، مسؤلیت و تجربه معلم و منابع آموزشی مهمو حرفه

 (.49) بر يادگیری اقتصاد در مدارس متوسطه هستند

ی های تدريس معلم، تأثیر مستقیمآموزان از اثر بخشی روشتصورات دانش

(؛ 7) و کاهش مشکالت يادگیری موضوعات اقتصادی دارد بر افزايش انگیزه

های درسی به توانند با مرتبط ساختن موضوعات و محتوای کتابمعلمان می

را محقق  اقتصادیتربیت آموزان، عاليق قبلی و تجارب زندگی روزمره دانش

 ثربخشی(؛ سطح استفاده معلم از منابع آموزشی تأثیرات مهمی بر ا9) سازند

کفايتی معلمان در (؛ بی20) مفاهیم و موضوعات اقتصادی دارد تدريس

گامی که (؛ هن21) گذاردتدريس، بر فرايند آموزش و يادگیری اقتصاد تأثیر می

رس ره دهای معلم پايین باشد، نگرش آنها درباآموزان از توانمندیدرک دانش

ه عنوان برد و گر را دا(؛ معلم نقش راهنما و تسهیل32) اقتصاد نیز منفی است

ه از ها با استفاد(؛ معلم34) (33) کنترل کننده و منبع دانش مطرح نیست

های گروهی به عنوان راهبردهای آموزشی اضافی در ها و بازیکارتون

تر و تدريس مفاهیم و موضوعات اقتصادی، به کسب تجربه يادگیری بیش

اثربخش بودن (؛ معلمان برای 34) کنندآموزان کمک میتر دانشواقعی

 دانندی میهای مرتبط با زندگآموزش اقتصاد، خود را ملزم به استفاده از مثال

 (؛ اهداف معلمان از تدريس اقتصاد از پشتیبانی مديريت مدرسه و44)

های (؛ شايستگی45) پذيردهمچنین شايستگی علمی برای تدريس تأثیر می

ترين عوامل موزشی مهمای، مسؤلیت و تجربه معلم و منابع آعلمی و حرفه

 (؛ 49) تأثیرگذار بر يادگیری اقتصاد در مدارس متوسطه هستند

  نقش مربی
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(؛ سطح 11) باشندترين موانع تدريس اقتصاد میهای درسی از مهمکتاب

و  اهیماستفاده معلم از منابع آموزشی تأثیرات مهمی بر اثربخشی تدريس مف

آموزانی که در عملکرد دانش(؛ میانگین 20) موضوعات اقتصادی دارد

نگین میا کنند باالتر ازيادگیری اقتصاد از منابع آموزشی متنوع استفاده می

 وزشیآموزانی است که در آموزش اقتصاد به آنها از منابع آمعملکرد دانش

لف در (؛ استفاده از منابع فناوری و تکنولوژيکی مخت38) شوداستفاده نمی

د های آموزشی جديد ماننترس بودن تکنولوژی(؛ در دس39) فرايند آموزش

ری های اخیر، افق های جديدی را در کارگیاستفاده از کامپیوتر در سال

(؛ منابع 40) استآموز محور گشودهيادگیری دانش –مطالب و منابع ياددهی 

ه توسطمترين عوامل تأثیرگذار بر يادگیری اقتصاد در مدارس آموزشی از مهم

صر فرايند آموزش اقتصاد از آثار ادبی نويسندگان معا (؛ در49) هستند

 (.52) شودهای کوتاه و مقاالت ادبی نیز استفاده همچون طنز، کمدی، داستان

 مواد و منابع

 باشندترين موانع تدريس اقتصاد میبندی در کالس درس از مهمعدم گروه 

آموزان لکرد دانش(؛ میزان عم16) های کوچک(؛ استفاده خالقانه از گروه11)

 های کوچک بهتر ازبندی و کار در گروهدر موضوعات اقتصادی، با گروه

ضور حآموزان زياد های معمولی با تعداد دانشزمانی است که آنها در کالس

(؛ 33) برندهای کوچک لذت میآموزان از کار در گروه(؛ دانش33) يابندمی

آموزان کار (؛ دانش34) برندت میهای کوچک لذآموزان از کار در گروهدانش

 (.46) کردن در گروه را دوست دارند

بندی گروه

 فراگیران

ای مشارکت فعال در جريان يادگیری موضوعات اقتصادی، مستلزم تغییر فض

 های خارج از کالس استمعمولی کالس درس و بردن آموزش به محیط

آموزان کمک دانش های میدانی خارج از کالس به(؛ تکالیف و فعالیت33)

 شان به میزان زيادی بههای روزمره زندگیکند که درک کنند فعالیتمی

 (.35) اقتصاد مرتبط است

 مکان

(؛ زمان اختصاص يافته به يادگیری 16) صرف زمان کافی برای آموزش

 (.36) پذير استمفاهیم و موضوعات انعطاف
 

 زمان

 سنجشس، ارزشیابی تکالیف، مشاهده عملکرد به صورت محسوس و غیرمحسو
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آموزان و نويسی، مصاحبه يا گزارش به منظور خودانعکاسی دانشمقاله

(؛ ارزشیابی میزان 1) های گروهی استسنجش عملکرد مشارکت در بح 

آموزان از طريق کارپوشه، سنجش عملکردی، سنجش مستقیم يادگیری دانش

(؛ 2) شده است نويسی، رياضی و داستان فراهمرفتار توسط والدين، بند

های ترين روشارزشیابی هم تشخیصی، تکوينی و تراکمی است و مهم

 ارزشیابی در الگوی مورد نظر عبارتند از: ارزشابی مشارکتی، کتبی و عملی

(؛ کاربرد هوشمندانه ارزشیابی تراکمی و تشخیصی؛ توجه دقیق به 6)

های فعالیتفرايندهای اجرا قبل از شروع ارزشیابی، ارزشیابی کیفی از 

(؛ نتايج 16) يادگیری موقعیتی-های ياددهیآموزان و توجه به فعالیتدانش

(؛ 36) گیرندارزشیابی مورد ارزيابی قرار می –يادگیری به صورت خود 

شود و هم به ارزشیابی هم به شیوه تکوينی و در جريان آموزش انجام می

 (؛ 39) شیوه پايانی برای پشت سر گذاشتن امتحانات نهايی

ايج مفاهیم( استخراج شده از نت) ( با توجه به کدهای باز2) بر اساس جدول شماره 

های لیتمنطق و چرايی، اهداف، محتوا، فعا) مقوله() های انجام شده، ده کد محوریپژوهش

در  نجش(سيادگیری، نقش مربی، مواد و منابع آموزشی، گروهبندی فراگیران، مکان، زمان و 

 د: یم کرتوان الگويی را به شرح زير تنظ( میبرنامه درسیعناصر ) ایمقوله هسته قالب يک
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برگرفته از ) برای دوره آموزش عمومی اقتصادیتربیت  برنامه درسی: چارچوب الگوی پیشنهادی عناصر 2شکل 

 (1عنکبوتی اکرالگوی تار

 

                                                 
1. Akker 

 

 منطق

 

در سطح دانش، هداف ا

 بینش و مهارت 

مفاهیم پایه و عمومی 

های رزشاقتصاد، ا

، احکام اقتصادی یاخالق

 و عقاید اقتصادی

 

 ساسی علم اقتصادمفاهیم ا محتوا:

تولید، توزیع، مصرف، کار، )

انداز، قیمت، کارآفرینی، درآمد، پس

گذاری، تجارت، نیاز، سرمایه

مالکیت، بیکاری و پول؛ مفاهیم 

سبک ) اخالق اقتصادی نظیر

زندگی، رفتارها، انصاف، انفاق، 

 گذشت، ایثار(؛ احکام اقتصاد

  خمس، زکات و معامالت(،)

های یادگیری روش فعالیت های یاددهی:

گروهی، فعال و تعاملی شامل بحث

گری به مسأله، دریافت مفهوم، کاوشحل

نقش و قضایی، ایفایشیوه محاکم

مغزی؛ تلفیق پویای آموزش، یادگیری بارش

های و ارزیابی؛ توجه به نظریه هوش

های چندگانه برای تلفیق؛ توجه به سبک

مختلف یادگیری؛ استفاده از رویکرد 

گرایی؛ مرتبط ساختن راهبردهای تنساخ

یادگیری با مسایل اجتماعی و -یاددهی

 واقعی زندگی

زمان و مکان 

یادگیری: صرف زمان 

کافی برای آموزش، 

انعطاف پذیری در 

زمان آموزش، 

ها و تکالیف فعالیت

میدانی خارج از کالس 

  درس

آموزان: گروهبندی دانش

های تفاده خالقانه از گروهاس

 کوچک

 

ارزشیابی  سنجش و ارزشیابی:

تشخیصی، تکوینی و تراکمی؛ 

مشاهده عملکرد به صورت 

محسوس و غیرمحسوس؛ توجه به 

یادگیری –های یاددهیفعالیت

ارزشیابی؛  –موقعیتی؛ خود 

مصاحبه یا گزارش به منظور 

آموزان خودانعکاسی دانش

کارپوشه، سنجش مستقیم رفتار؛ 

سنجش عملکرد مشارکت در 

 گروهی های بحث

مواد و منابع یادگیری: 

کتاب درسی، استفاده از 

منابع فناوری و 

تکنولوژیکی مختلف در 

فرایند آموزش؛ استفاده از 

آثار ادبی و هنری چون 

های طنز، کمدی، داستان

 کوتاه و مقاالت ادبی

 

مرتبط ساختن موضوعات و  نقش مربی:

های درسی به عالیق قبلی و محتوای کتاب

آموزان؛ ی روزمره دانشتجارب زندگ

ش استفاده از منابع آموزشی؛ استفاده از رو

مشارکتی در فرایند آموزش و تدریس؛ 

های مدیریت کالس؛ برخورداری از مهارت

 هایگر؛ استفاده از روشراهنما و تسهیل

سنتی و ) محورمحور و معلم آموزدانش

جدید(؛ اجرا کننده مطالب و محتوای 

 های درسی؛برنامه
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 گیری و بحثنتیجه

ومی در دوره آموزش عم اقتصادیتربیت  سیبرنامه درپژوهش حاضر با هدف تبیین عناصر 

 هر يک بر اساس اقتصادیتربیت  برنامه درسیهای پژوهش، عناصر انجام شد. بر اساس يافته

 زير است:  هایهای تحصیلی به شرح جدولاز دوره
 دوره ابتدايی اقتصادیتربیت  برنامه درسیبندی عناصر (. طبقه3) جدول شماره

طق
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مع
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نق
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اد 
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دی
هبن
رو
گ

ا  
مک
و 
  
زما

 

و 
ش 

نج
س

بی
شیا

رز
ا

 

کمیییک 

بییییییه 

تحقیییق 

اهییداف 
 مطالعات

 اجتماعی 

آشنايی با 

مفیییاهیم 

پايییییه و 

عمییومی 

اقتصییاد، 

ايجییییاد 

نگیییرش 

مثبت بیه 

برخی از 
های ارزش

 اخالقی،

مفیییییاهیم 

اساسی علم 

 اقتصییییییاد

تولیییییید، )

توزيیییییع، 

مصییییرف، 

کییییییییار، 

کییارآفرينی، 

رآمییییید، د

انیییداز، پس

قیمیییییت، 

، گذاریسرمايه

تجییییارت، 

نیییییییییاز، 

مالکیییییت، 

بیکیییاری و 

 پول، 

سخنرانی 

 داستان

گیییويی، 

نمییايش، 

گیییردش 

 علمی

راهنمیییییییییا و 

گر؛ تسییییییییهیل

اسییییییییتفاده از 

هییییییییای روش

محیور آموز دانش

 محیییییورو معلم

سنتی و جديد(؛ )

اجییییرا کننییییده 

مطالب و محتوای 

های برنامییییییییه

درسییی؛ مییرتبط 

سییییییییییاختن 

 موضیییییوعات و

محتییییییییییوای 

های درسی کتاب

به عاليق قبلیی و 

تجییارب زنییدگی 

 روزمره

 کتیییییاب

درسییییی، 

استفاده از 

منییییییابع 

فناوری و 
تکنولییوژيکی 

مختلیییف 

در فراينیید 

آمییوزش؛ 

استفاده از 

آثار ادبیی 

و هنیییری 

چون طنز، 

کمییییدی، 
های داستان

 کوتاه 

استفاده 

از 
های گروه

 کوچک

صرف زمان 

کافی بیرای 

آمییییوزش، 

پذيرانعطاف

زمان  ی در

آمییییوزش، 

ها و فعالیت

تکیییییالیف 

مییییییدانی 

خییییارج از 

کییییییالس 

 درس

های آزمون

کتبییی و 

شییفاهی، 

مشاهده، 

 کارپوشه
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 دوره اول و دوم متوسطه اقتصادیتربیت  برنامه درسیبندی عناصر (. طبقه4) جدول شماره
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رشییید 

تفکیییر 

 انتقادی

تحلیییل 

آگاهانه 

متون و 

کییاربرد 

مفاهیم 

در 

زندگی 

 واقعی

آشنايی بیا 

مفییییاهیم 

پايیییییه و 

عمییییومی 

اقتصییییاد، 

ايجییییییاد 

نگییییرش 

مثبییت بییه 

های ارزش

اخالقیییی، 

آشنايی بیا 

احکیییام و 

عقايییییید 

اقتصییادی، 

کسیییییب 

هییامهارت

ی 

 کارآفرينی

 

مفییییاهیم 

اخییییالق 

اقتصییادی 

 نظیییییییر

سییییبک )

زنیییدگی، 

رفتارهیییا، 

انصیییاف، 

انفییییاق، 

گذشییت، 

ايثیییییار( 

احکییییام 

 اقتصییییاد

خمییس، )

زکییات و 

معامالت(

، 

سخنرانی، 

بحییی  و 

گفتگییییو، 

حیییییییل 

مسیییییأله، 

پیییییروژه، 

شییییییبیه 

سییییازی، 
های فعالیت

 میییییدانی

بازديد از )

کارخانه و 

کارگیییاه(، 

کاوشگری 

بییه شیییوه 

 محییییاکم

قضیییايی، 

نقش ايفای

و 
مغزیبارش

، گیییردش 

 علمی

راهنمیییییا و 

گر؛ تسیییهیل

اده از اسییییتف

هیییای روش

آمیییوز دانش

محیییییور و 

 معلم محیور

سییییینتی و )

جديد(؛ اجرا 

کننده مطالب 

و محتیییوای 

های برنامیییه

درسییییییی؛ 

میییییییرتبط 

سییییییاختن 

موضوعات و 

محتیییییوای 

هییییای کتاب

درسییی بییه 

عاليق قبلیی 

و تجییییارب 

زنییییییدگی 

 روزمره

کتاب درسی، 

اسییییتفاده از 

منابع فناوری 

و 

تکنولوژيکی 

مختلیییف در 

فراينییییییید 

آمیییییوزش؛ 

از  اسییییتفاده

آثییار ادبییی و 

هنری چیون 

طنز، کمدی، 

های داسیییتان

کوتییییییاه و 

 مقاالت ادبی

 

استفاده 

 گروهاز 

هییییای 

 کوچک

صرف زمیان 

کییافی بییرای 

آمیییییوزش، 
پذيری انعطاف

در زمیییییان 

آمیییییوزش، 

هییا و فعالیت

تکییییییالیف 

میدانی خارج 

از کیییییالس 

 درس

های پروژه

فییردی و 

گروهی، 

مشاهده، 

 کارپوشه

کارنمونه

فییییییرم 

-خیییود

  ارزشیابی

 

 اقتصادیتربیت  برنامه درسی، منطق مقالههای های به عمل آمده و يافتهبر اساس بررسی

متوسطه، رشد تفکر انتقادی اجتماعی و در دورهدر دوره ابتدايی کمک به تحقق اهداف مطالعات

و کاربرد مفاهیم اقتصادی در زندگی واقعی است. آشنايی با مفاهیم پايه و عمومی اقتصاد و 

تربیت  برنامه درسیهای اخالقی از مهمترين اهداف اد نگرش مثبت به برخی از ارزشايج
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( همسو 1397) های پژوهش قندهاریابتدايی و متوسطه است که با يافتهدر دوره اقتصادی

انداز، تولید، توزيع، مصرف، کار، کارآفرينی، درآمد، پس) است. مفاهیم اساسی علم اقتصاد

مفاهیم اخالق  ، تجارت، نیاز، مالکیت، بیکاری و پول( در دوره ابتدايی وگذاریقیمت، سرمايه

سبک زندگی، رفتارها، انصاف، انفاق، گذشت، ايثار( در دوره متوسطه، محتوای ) اقتصادی نظیر

های پژوهش مصرف با يافته دهند که در مؤلفه اصالح الگویرا تشکیل می برنامه درسی

های ( همخوانی دارد. در هر دو دوره، بر استفاده از روش1397) نیآرای، عمادزاده و يزداکشتی

( و 2018) های آماجیر و همکارانهای پژوهشکه با يافته شده استفعال يادگیری تأکید 

، معلم نقش راهنما و تسهیلگر دارد که ؛ همچنین( همسو است2016) آسارتا، جنینگز و گريمز

دارد. منابع فناوری و تکنولوژيکی به عنوان ابزار و منابع ( همخوانی 2005) اين با پژوهش واتز

( همسو است. استفاده از 2005) های پژوهش واتزکمک آموزشی اهمیت دارند که با يافته

؛ ه مهم استرپذيری در مکان و زمان آموزش در هر دو دوهای کوچک و انعطافگروه

های پژوهش آسارتا، که با يافته های ارزشیابی کیفی اهمیت دارداستفاده از روش همچنین

 ( همخوانی دارد.2016) جنینگز و گريمز

در  اقتصادیتربیت  برنامه درسیهای پژوهش حاضر، در خصوص عناصر بر اساس يافته

 شود:دوره آموزش عمومی پیشنهاد می

قتصاد ااول متوسطه و درس  اجتماعی دورهدر زمان اختصاص يافته برای تدريس مطالعات -

جه ان موادوم متوسطه بازنگری شود. زيرا آموزش محتوای اين دو درس با کمبود زم دوره

ر دصاد را هايی از کتاب اقتتوانند بخشدوم متوسطه نمیدوره است و معلمان به ويژه در 

 ساعت در هفته تدريس کنند.  2زمان 

دوره  ن، دربرايمعلم است. بنا برنامه درسیگذار بر موفقیت يکی از مهمترين عوامل تأثیر -

ند و عمومی دقت شود تا معلمان برخوردار از سواد اقتصادی مناسب انتخاب شوآموزش

ر های علمی آنان در تدريس مفاهیم و موضوعات اقتصادی از طريق شرکت دشايستگی

 های آموزشی تقويت گردد.خدمت و کارگاههای ضمنکالس

 مناب 
ی: پژوهشی متوسطه اول از اقتصاد مقاومتدوره التحصیالن فارغ(. ادراک 1397) ابراهیمی هرستانی، اصغر.

 .78راهبردی بسیج. شماره  پديدارشناسانه. نشريه مطالعات
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 برای مقاومتی داقتصا بر مبتنی اقتصادیتربیت برنامه درسی الگوی (. طراحی1397) ابراهیمی هرستانی، اصغر.

 شناسی. تربیتی و روانانشگاه تبريز. دانشکده علوممتوسطه. رساله دکتری. د اول و ابتدايی هایدوره

. مجله يرانیا سرمايۀ و کار از حمايت و ملی تولید تحقق راستای در اقتصادی تربیت(. 1391) محسن ايمانی،

 .15-16 ، صص 391و  390 شمارة ارديبهشت، و فروردين پیوند،

انی دينی. همايش با تأکید بر مب اقتصادیتربیت  یبرنامه درس(. طراحی 1395) مهر، حمیده. تیموری، محمود.پاک

 های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ايران. دانشگاه آزاد اردکان.ملی تازه

: سمی و عمومی دنیاراقتصاد در برنامه تعلیم و تربیت  برنامه درسی(. نقش 1390) پیغامی، عادل و تورانی، حیدر.

 .31-52، 3( 37) های آموزشی،مغفول. فصلنامه نوآوری رسیبرنامه دارائه يک برنامه عمل برای يک 

برنامه ل (. بررسی رابطه مبانی و اصو1394) پور، محمد، نصر اصفهانی، احمدرضا. سیادت، سیدعلی.رحمان

 طلوب.م برنامه درسیاسالمی ايران با مضامین اقتصاد مقاومتی به منظور پیشنهاد ملی جمهوری درسی

 .41-60(، 31) 9رهیافت.  پژوهشی-فصلنامه علمی

عالی وزارت آموزش و نظری سند تحول بنیادين. تهران: شورای(. مبانی 1390) عالی آموزش و پرورش.شورای

 پرورش.

ان. چاپ ترجمه محمود مهر محمدی و همکار .برنامه درسیشناسی مطالعات (. روش1396) شورت، ادموند سی.

 پنجم . تهران: انتشارات سمت. 

گاه : انتشارات دانشجلد اول(. چاپ اول. تهران) (. تعلیم و تربیت اقتصادی1395) مهدی و پیغامی، عادل. طغیانی،

 ع(.) امام صادق

ه کتری. دانشکدد. رساله اقتصادیتربیت ايرانی  -های اصلی الگوی اسالمی (. بررسی مؤلفه1391) طغیانی، مهدی.

 (.ع) صادقاقتصاد و معارف اسالمی. دانشگاه امام

 تدوين و احیطر در اسالمی تمدن آثار گیری ازامکان بهره(. 1391) .محمدهادی وفا، زاهدی و مهدی طغیانی، 

 .55-76(، 2) 3ايرانی فرهنگ اقتصادی. معرفت اقتصادی،  -اسالمی الگوی

های درسی برنامه  در اقتصادیتربیت های (. شناسايی مؤلفه1395) پور، فاطمه. ناطقی، فائزه. فقیهی، علیرضا.علی 

 المللی مهندسی و علوم کاربردی.بنیاد. دومین کنفرانس بینبر اساس نظريه داده

آموزان، رسانه معلمان، دانش اقتصادیتربیت (. مسؤلیت آموزش و پرورش در 1391) اصغر.جويباری، علیکاکو 

 .14، ص 92نیمه دوم تیرماه، شماره 

 ها. دوروش سنتزپژوهی: معکوس درکالس درسی ريزیبرنامه الگوی (.1397) کاويانی، حسن و همکاران. 

 .203 271، 11( 6) درسی، برنامۀ در عمل و نظريه فصلنامۀ

اول ابتدايی در برای دوره اقتصادیتربیت  برنامه درسی(. طراحی الگوی مطلوب 1397) قندهاری، آزاده. 

 تربیتی. شناسی و علومران. دانشکده روانمدرس تهاسالمی. رساله دکتری. دانشگاه تربیتجمهوری

 برای مقاومتیاقتصاد هایمؤلفه شناسیجامعه(. 1397) آرای، نرگس، عمادزاده، مصطفی و يزدانی، ابوالفضل.کشتی 

 .85-99، 10( 40) شناسی،ايران. مطالعات جامعه پرورش و آموزش برنامه درسی در طراحی
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مه فريده . ترجبرنامه درسیشناسی مطالعات یقی: سنتزپژوهی. در روش(. پژوهش تلف1392) مارش، کالین جی.

 مشايخ و لطفعلی عابدی. تهران. انتشارات سمت. چاپ سوم.

نامه طلوب. پايانمابتدايی ايران و ارائه الگوی (. آموزش مفاهیم پايه اقتصاد در دوره1387) نژادمهدی، رقیه.

 تربیتی.شناسی و علومدانشکده روانکارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبايی. 

های درسی معطوف (. وارونگی: رويکردی نوين به طراحی برنامه1391) مهرمحمدی، محمود و محمودی، فیروز.

-177(، 141) 3عالی. برنامه درسی آموزشنامه مطالعات تربیتی. دو فصلای با تأکید بر علومحرفهبه تربیت

141. 
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