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 چکیده
دی و اقتصا هایی برای تربیتنامهیکی از مسائل جدید در آموزش و پرورش کشورهای پیشرفته، وارد کردن بر

اس ین اسابر  .های اولیه و ضروری استآموزش مفاهیم سواد اقتصادی به سیستم آموزشی در کنار آموزش مهارت

 ه ششمپای یهای درسهدف پژوهش حاضر بررسی آموزش سواد اقتصادی در سیستم آموزشی ایران با استفاده از کتاب

 عنییه ششم های درسی پایی کتابجامعه و نمونه آماری شامل کلیه ،یی کمَوابوده است. روش پژوهش تحلیل محت

فکر و ماعی، تهای آسمانی، آموزش قرآن، ریاضی، مطالعات اجت)بنویسیم(، علوم، هدیه فارسی )بخوانیم(، فارسی

 ها نشان داد کهیافته .ودب 88/0برابر با  که ضریب توافقی بدست آمد پایایی با توجه بهباشد. می وریاپژوهش، کار و فن

بوط به ، مر296/0ا ترین ضریب اهمیت ببیشاند که های سواد اقتصادی پرداختههای درسی به مؤلفهمورد در کتاب 42

ست که اگذاری هترین میزان فراوانی و ضریب اهمیت نیز مربوط به مؤلفه تورم، بیکاری و سرمایکم ومصرف مؤلفه 

ندان چی درسی، هاو سایر کتاب ترین فراوانی در کتاب مطالعات اجتماعی مشاهده گردیدهمچنین بیش باشد.صفر می

افراد  ساختن بر این اساس بازنگری محتوای درسی در راستای توانمند اند.توجهی به بحث سواد اقتصادی نداشته

 رسد.نظر میجامعه در بخش اقتصاد، ضروری به
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 مقدمه

یی در نه شکوفانیروی انسانی در زمی گذاریِعنوان بارزترین نمود سرمایههای آموزشی بهنظام

 ست که اترین و مؤثرترین بخشی عنوان اصلیجامعه نقش اصلی را بر عهده دارند. آموزش به

دم به تقبال مرحاکی از اسارقام و آمار  پایدار کشور ایفا کند. یتواند نقش اساسی در توسعهمی

اق انطب آموزش در تمامیِ سطوح آموزشی است و به موازات آن کیفیت برتر، مدیریت مؤثرتر و

ادی اقتص یآموزش با نیازهای جامعه مورد توجه قرار گرفته است، تا آنجا که ناظران برجسته

 قلمداد توسعه عامل اصلیعنوان جهان، نه مواد اولیه، نه انرژی و نه سرمایه؛ بلکه آموزش را به

های پیچیدگی به لحاظ هامروزاز سوی دیگر . (1393 به نقل از عابدینی بلترک و نیلی،) اندکرده

ری ضرو ،اقتصادی حاکم بر جوامع مختلف، دارا بودن سطح مناسبی از آگاهی و شناخت اقتصادی

هه د یای اولیههه و از سالها قبل در اغلب جوامع مدرن درک شدین نیاز از مدتا .رسدبه نظر می

 ان بهمیالدی تحت عناوینی نظیر سواد مالی و مالیه شخصی مطرح گردیده و با گذشت زم 90

ا ر آمریکیی نظیای که امروزه مفاهیم مرتبط با آن در کشورهااهمیت آن افزوده شده است، به گونه

هی تلقی ی مختلف دانشگاهاها و رشتهعنوان بخشی از سرفصل دروس دبیرستانو انگلستان به

 انی و در شرایط بحر ندمالی خوبی برخوردار اقتصادی ای که از سطح سوادگردد. جامعهمی

دین وده و بهای پیش رو را مدیریت نمبینی اقدامات مناسبی انجام داده و ریسکغیر قابل پیش

رغم لییران، عا .(1396 زاده،)تفیان و هوشیار گردندطریق باعث ثبات مالی و اقتصادی می

رای صی را بگونه استراتژی خاتوجه بوده و هست و هیچمشکالت متعدد اقتصادی به این حوزه بی

دی اقتصا ی چنین ضعفی بر رشدارتقای سواد اقتصادی و مالی مردم، طراحی نکرده است. نتیجه

 صیری،طغیانی و مرادی با) باشد، مبرهن استانسانی خود می یکشوری که متکی بر سرمایه

ی، جتماعا ی(. چون فرد در مقام یک عضو خانواده، نیروی کار، شهروند، مسئول در عرصه1395

انواع  ستری ازگذار و در بانداز کننده و سرمایهکاال و خدمات، پس یمصرف کننده، تولید کننده

، ینههای بههای فردی و جمعی مانند فرهنگ کار، فرهنگ مصرف، فرهنگ اتخاذ تصمیمشاکله

رد دست موا وری و از اینایده، فرهنگ استفاده بهینه و کارا از منابع، فرهنگ بهرهف -ینهزفرهنگ ه

 طاط یکگیرد و برآیند رفتارهای جمعی در چنین فضایی است که موجبات رشد یا انحقرار می

 (.1390پیغامی، ) ملت را به دنبال خواهد داشت

 ای طرح اما برای هر کدام تعاریف جداگانهشوند سواد مالی و اقتصادی با هم مطرح می
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شود. داشتن سواد مالی به معنای سواد اقتصادی نیست. سواد مالی زیر مجموعه و بخشی از می

سواد اقتصادی است و مراد از آن، پی بردن به ارزش مالی و قدرت خرید پول و حسابگری به 

(. در تعریفی 1394 لیزاده کتنلویی،احمدی، امام جمعه و ع) منظور مصرف بهینه توان مالی است

دیگر؛ مقصود از سواد مالی، توانایی یک فرد در استفاده از دانش و مهارتش برای مدیریت اثربخش 

(. 1395اسالمی بیدگلی و کریم خانی، ) منابع مالیِ خود، به منظور امنیت مالی در طول عمر است

دانش، مهارت، نگرش و رفتارهای ضروری و عنوان ترکیبی از آگاهی، به طور کلی؛ سواد مالی به

 شود که در نهایت منجر به رفاه مالی شخصی های مالی گفته میگیریالزم برای تصمیم

 .( 4،2014و میچل 3؛ لوساردی2،2011و مسی 1)اتکینسون شودمی

تواند عامل توسعه باشد و هم مانع توسعه. به همین دلیل است که تا محیط فرهنگ هم می

حقیقی، ) ای به بار نخواهد دادو اندیشه عمیقِ الزم جهت توسعه اقتصادی نباشد، نتیجه فرهنگی

ی بهتری را از منظر های الزم در این راستا، آیندهی آموزش(. بر این اساس در صورت ارائه1384

توان رقم زد. آموزش سواد مالی و اقتصادی در کشورهای توسعه یافته از پیش از اقتصادی می

 ییابد، اما در ایران هنوز این مهم در دورهمتوسطه ادامه می یتان آغاز شده و تا پایان دورهدبس

توانند اند که کودکان در سن شش سالگی میهای مختلفی نشان داده، پژوهشابتدایی جایی ندارد

برای کنترل ها را پرورش دهند و اهداف مالی آینده را ها و برداشتها، سپردهای از بانکدرک پایه

؛ یوفنگ 2015و همکاران،  8؛ درور2014، 7و ورونسی 6؛ بوشیول5،2013اتو) ها به کار برندهزینه

توانند مفاهیم اساسی اقتصادی مانند کمبود، (. کودکانِ مدارس ابتدایی می10،2017و لی چو 9ژو

 11،2009شردن) ندجویی، عرضه، تقاضا، پول، کسب و کار و داد و ستد کاال را درک کنتولید، صرفه

( بنابراین تدریس سواد اقتصادی باید از 2017، 12؛ هنینگ1394 ،و همکاران احمدیبه نقل از 

ی الزم برای درک مطلوب مفاهیم اقتصادی ابتدای مهد کودک شروع شود و از این طریق زمینه

سی اقتصاد فراهم گردد. آموزش سواد اقتصادی و مالی، به فراگیران در درک و یادگیری اصول اسا
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 (.2014، 2و فریرا 1واروم) کندکمک می

 دارد، و اقتصادی وجود مالی سواد هایآموزش محتوای طرح تدوین  در مختلفی هاینگرش

نخست آنکه؛ محتواهای آموزشیِ موجود، در جزئیات با هم  .است مشترک هاآن همه در نکته دو اما

اند با ای آموزشی که در آمریکا تدوین شدهعنوان نمونه، محتواههای بسیاری دارند. بهتفاوت

ها در نیازهای این ی این تفاوتمحتواهای ارائه شده در ژاپن، مالزی یا هند متفاوت است. ریشه

به سواد اقتصادی است. این تفاوت، تنها در سطح فرهنگ مشهود نیست، بلکه بر اساس  عجوام

در میان کشورهای توسعه (. 1393مهرابی،) های اساسی را مشاهده نمودتوان تفاوتمخاطبان، می

یافته، ایاالت متحده آمریکا به تربیت مالی و ارتقای سواد مالی و اقتصادی مردم توجه بسیاری دارد. 

گذاری کالن آموزشی و تربیت مالی و دار سیاستدر حال حاضر شورای تربیت اقتصادی، عهده

نند کانادا، انگلستان، ژاپن، آلمان و سایر اقتصادی در تمام ایاالت آمریکاست. کشورهایی ما

 های خود را با تربیت اقتصادی و مالی پیشرو نبوده و فعالیت یکشورهای پیشرفته در زمینه

(. در کشورهای در 1395 طغیانی و مرادی باصیری،) اندگیری از تجربه آمریکایی سامان دادهبهره

ی راه و محتوای الزم بیت اقتصادیِ آمریکا، نقشهحال توسعه نیز تولیدات و انتشارات تعلیم و تر

و  4، استایلکولسکو3سوسیو) های تربیت اقتصادی و مالی بوده استبرای استفاده در دوره

 (. 5،2012الکاتوس

بر این اساس، یکی از نیازهای ضروری که یک کشور بدان نیاز دارد و در تمامیِ سطوح 

(. در سیستم 2017، 6فالکنر) های اقتصادی و مالی استتحصیلی باید بدان پرداخته شود، آموزش

آموزشی ایران، اهمیت تربیت اقتصادی در سند تحول بنیادین بیان شده است. طبق این سند، 

ساحت تربیت اقتصادی بخشی از جریان تربیت رسمی و عمومی است که ناظر به یکی از ابعاد 

های متربیان این ساحت ناظر بر رشد تواناییمهم زندگی آدمی یعنی بعد اقتصادی و معیشتی است. 

دی، قتصاارک و فهم مسائل اموری مانند د) است یادر تدبیر امر معاش و تالش اقتصادی و حرفه

ای، توان کارآفرینی، پرهیز از بطالت و بیکاری، ای، التزام به اخالق حرفهدرک و مهارت حرفه

، اهتمام به بسط عدالت اقتصادی، مراعات ی ثروتوری، تالش جهت حفظ و توسعهرعایت بهره
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رت زاو) ها در روابط اقتصادی(قوانین کسب و کار  و احکام معامالت، التزام به اخالق و ارزش

 (.1390، آموزش و پرورش

 اد، امادقرار  های سواد اقتصادی و مالی را در دستور کاربرای رسیدن به این مهم باید آموزش

 ند تحولدر س ، گامی در این راستا برنداشته و تنها کشورستم آموزشیِ، سیدهمان طور که گفته ش

ولیه و باالتر اارتقای آن در مراحل  این راستا و مدرسه نقش بسیار مهمی دردان اشاره شده است. ب

بهبود یز نآموز، نگرش، مهارت و آگاهی آنان را تواند شخصیت دانشکند که میآن ایفا می از

العات به مراتب نقشی بیش از انتقال صرف اطها و مطالب درسی، بهکتاب در این بین، بخشد.

ت و راهبرد اساسی ترین رهیافدرسی به عنوان بدیهی کودکان را بر عهده دارند. در این بین، برنامه

عالوه  .باشدیمآموز های مربوط به آن به کودکان و نوجوانان دانشدر راستای این مفهوم و مؤلفه

زم اشته، الوزان دآمله در زندگی افراد و آموزش آنها به دانشتوجه به اهمیتی که این مسئ آن با بر

حلیل ترین عنصر آموزش مورد بررسی و تهای درسی به عنوان مهماست محتوای موجود کتاب

نوان عا بهمحتو تحلیل قرار گیرند تا میزان توجه به هریک از مفاهیم مورد نظر مشخص شود که

غییرات سال اخیر، ت از طرفی در چند به این هدف رسید.توان میاز طریق آن، ت که روشی اس

ی صورت ابتدای یها و مواد درسی دورههای درسی و به تبع آن تهیه و تنظیم کتابمهمی در برنامه

اشد و بع میهای مربوط به این مقطگرفته است. یکی از این تغییرات؛ افزودن پایه ششم و کتاب

 (. 1393 عابدینی بلترک، لیاقتدار و منصوری،) شودی مدارس کشور تدریس میدر همهاکنون 

 یطالعههای درسی آن، مبا توجه به اهمیت جدید بودن این پایه و جدید بودن محتوای کتاب

ای کتب محتو حاضر قصد دارد تا خالء مطالعاتی موجود را پر کند و تصویری از سواد اقتصادی در

های سواد مؤلفه است که تگویی به این سؤاالبه دنبال پاسخبر این اساس  هد.درسی ارائه د

 انداز(و پس گذاریاقتصادی )عرضه، تقاضا، قیمت، تورم، تولید، اشتغال، بیکاری، مصرف، سرمایه

 است؟ میزانهای درسی ششم ابتدایی به چه در کتاب

 

 پژوهش یپیشینه

ها هدف خود را بر ان انجام شده است و اکثر پژوهشهای اندکی در این زمینه در ایرپژوهش

های انجام شده، را به خود تری در پژوهشاند و سواد اقتصادی جاِی کمبحث سواد مالی نهاده

های های سواد مالی و اقتصادی در محتوای کتاباختصاص داده است. بررسی میزان توجه به مؤلفه

( انجام شده است. 1394)و همکاران  توسط احمدی درسی دوره ابتدایی، عنوان پژوهشی است که
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های مختلف را مورد بررسی قرار داده است. نتایج این های مختلف از پایهاین پژوهش کتاب

های سواد مالی و اقتصادی متفاوت است؛ پژوهش نشان داد که میزان توجه به هر یک از مؤلفه

کمالی، میرابی و اد مالی پرداخته شده است. از سو ترهای سواد اقتصادی بیشضمن آنکه به مؤلفه

( در پژوهشی به تحلیل محتوای کتب درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر 1396) هوشمند

های سوم تا های سواد اقتصادی پرداختند. نتایج تحلیل محتوا نشان داد که در بین پایهاساس مؤلفه

ترین میزان فراوانی و درصد بوده پنجم دارای کم ترین فراوانی و پایهششم، پایه ششم دارای بیش

ترین توجه را به خود اختصاص ی هزینه بیشاست و در کل، در کتب مطالعات اجتماعی، مؤلفه

  اند.ترین فراوانی را در کتب مطالعات اجتماعی داشتهداده است. اشتغال، بیکاری و تولید کم

کودکان و نوجوانان، عنوان پژوهشی است که توسط  های آموزش سواد مالی و اقتصادی برایبرنامه

دست آمده ه( انجام شده است. نتایج ب2018)4و ویلسوت 3دن برینکون ، ماسن2، گروت1آماگیر

اند، بر دانش های مالی و اقتصادی به کودکان و نوجوانان دادهحاکی از آن بود مدارسی که آموزش

 و آن را بهبود بخشیده است. و نگرش مالی و اقتصادی آنان تأثیر گذاشته

 روش پژوهش
جلد  9شاملآماری،  یجامعهاستفاده شده است. کمَی در این پژوهش از روش تحلیل محتوی 

نوان فارسی )بخوانیم(، در نه ع 1396-1397درسال تحصیلی ششم دوره ابتدایی؛ های پایهکتاب

 و، تفکر ی، مطالعات اجتماعیهای آسمانی، آموزش قرآن، ریاض)بنویسیم(، علوم، هدیه فارسی

 رسیعنوان فا همان نه ورت سرشماری وصهنیز بآماری ی وری و نمونهاپژوهش، کار و فن

ژوهش، فکر و پتهای آسمانی، قرآن، مطالعات اجتماعی، )بنویسیم(، علوم، هدیه )بخوانیم(، فارسی

 شود.را شامل می و ریاضی وریاکار و فن

ابزار شمارش پژوهش باشد. ها، تصاویر( میها و تمرین، پرسشمتن) واحد تحلیل نیز صفحات

گیری عدم آنتروپی در تئوری اطالعات، شاخصی است برای اندازه حاضر نیز آنتروپی شانون است.

شود. بر اساس این روش که به مدل جبرانی وسیله، یک توزیع احتمال بیان میاطمینان که به

های پایه ششم پایه ششم از نقطه نظر یک پاسخگو )کتابهای درسی مشهور است محتوای کتاب

)عرضه، تقاضا، قیمت،  های مورد توجه)آموزش سواد اقتصادی(، مؤلفه ابتدایی(، مفهوم مورد هدف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Amagir 
2.Groot 
3.Maassen van den Brink 
4.Wilschut 
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درابتدا پیام  بندی شده است.انداز( طبقهگذاری و پستورم، تولید، اشتغال، بیکاری، مصرف، سرمایه

های شود و براساس دادهمی پاسخگو در قالب فراوانی شمارشها به تناسب هر برحسب مقوله

 دست آوردن ماتریس ه: بمرحله اول گردد؛جدول فراوانی، مراحل زیر به ترتیب انجام می

 .باشدمی زیر یهای جدول فراوانی، بهنجار شده، بر اساس رابطهفراوانی

 mjni

F

F
p

m

j

ji

ij

ij ,...2,1,,...3,2,1

1






 

م و دهیمی های مربوط قراررا محاسبه کرده و در ستون بار اطالعاتی هر مقولهمرحله دوم: 

 شود:زیر استفاده می یرابطه از برای این منظور
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ت هر یک از ( ضریب اهمیj=1و  2... و  nها )با استفاده از بار اطالعاتی مقولهمرحله سوم: 

ت رجه اهمید تری باشد ازکه دارای بار اطالعاتی بیش ایمقوله ها محاسبه شده است. هرمقوله

(WJبیش )ده شستفاده زیر ا یاز رابطه باشد که برای محاسبه ضریب اهمیتتری نیز برخوردار می

 است.  
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سنجد یا مینظر را  روایی با طرح این پرسش همراه است که آیا ابزار سنجش واقعاً مفهوم مورد

آنتروپی شانون بهره برده است به تأیید ابزار  روایی تحلیل محتوای پژوهش حاضر نیز که از .نه

 جمله های مورد بحث، از منابع در دسترس ازدر عین حال برای تأیید مؤلفهرسید، نظران صاحب

 .ه شده استغیره استفاد ( و1394) و همکاران احمدی (،2014) واروم و فریرا(، 1393) مهرابی

های پژوهش حاضر را بررسی نمایند که سه ارزیاب خواسته شد تا مؤلفه جهت برآورد پایایی از

 .بود1 88/0دست آمده برابر با هتوافق در این رابطه وجود داشت و ضریب توافقی ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1.  
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 هایافته
شاهده ادی ممورد در ارتباط با سواد اقتص 42های مورد بررسی، صفحه از کتاب 946از مجموع 

کاری تورم، بی هایترین فراوانی مؤلفهمصرف و کم یترین فراوانی مربوط به مؤلفهبیشگردید که 

ررسی بی مورد هارین میزان توجه مربوط به مؤلفهتگذاری بوده است. عالوه بر این بیشو سرمایه

ر و پژوهش، فکهای تکتابترین میزان مربوط به و کم فراوانی( 29) مطالعات اجتماعی در کتاب

ها در افتهیباشد. می مورد( 0)های آسمانی هدیه و )نگارش( )بخوانیم(، فارسی بنویسیم فارسی

 جداول زیر آورده شده است.

 
 های درسیهای مورد پژوهش درصفحات کتابتوزیع فراوانی توجه به مؤلفه-1جدول

ع 
جم

 کل

 و
ار

ک
افن 

ری
و

 

بی
جر

م ت
لو

ع
 

دیه
ه

نی
ما

آس
ی 

ها
 

سی
ار

ف
 (

ش
ار

نگ
)  

سی
ار

ف
 

م(
وانی

بخ
(

 

ش
وه

 پژ
 و

کر
تف

 

آن
قر

ش 
وز

آم
 

ت
لعا

طا
م

عی 
ما

جت
ا

 

ضی
ریا

 

مؤلفه ها     
     

 عرضه  0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

 

 تقاضا  0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

 قیمت  0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

 تورم  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 تولید  1 9 0 0 0 0 0 1 1 12

 اشتغال  0 5 0 0 0 0 0 0 4 9

 بیکاری  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 مصرف  0 9 1 0 0 0 0 2 2 14

 گذاریسرمایه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 اندازپس 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3

 جمع کل  1 29 1 0 0 0 0 3 8 42

 

های درسی مشاهده شد که مورد در کتاب یمورد در ارتباط با عرضه 1، بر اساس جدول باال

کشاورزان پس از برداشت،  ") محصوالت کشاورزی بوده است یبه عرضهمشاهده شده مربوط 

کتاب مطالعات اجتماعی تقاضای  86ص  (.33، ص"دست مشتری برسانندباید محصول خود را به
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فرزندان خانواده برای خرید پوشاک را به تصویر کشیده که گویای بحث تقاضا در بعد اقتصادی 

انتخاب  یمتنی آورده شده در نحوه ،این کتاب  85ص یمت در ق یدر ارتباط با مؤلفه باشد.می

، "کنیم باید کیفیت خوب و قیمت مناسب داشته باشدلباسی را که انتخاب می "یک لباس،

توانیم بابت یک خرید بپردازیم چقدر است آیا قیمت آن باید ببینیم مقدار پولی که می "همچنین

به بحث تولید محصوالت کشاورزی در ایران  26؛ صتولید یدر راستای مؤلفه ."مناسب است؟

پرداخته است. میزان تولید گندم در ایران و توضیح آن در قالب نمودار و تولید محصوالت 

بحث تولید پوشاک، تعاریف تولید انبوه، خط تولید و  82 های مختلف یا صکشاورزی در استان

مراحل تولید  146مراحل تولید نان، یا صها خواسته شده که نیز، در بخش کاربرگه 135غیره. ص

مؤلفه اشتغال نیز اینگونه به تصویر کشیده شده  گذاری شود.تا مصرف پوشاک توسط فراگیر شماره

نشان و کارکنان شهرداری پرداخته بود های شغلی در قابل تصاویر آتشبه معرفی گروه 78بود؛ ص

کار دارد را نام ببرد. در کتاب کار ا دریا سروشغل را که ب 10بود که  از فراگیر خواسته شده 95ص

(، مشاغل 58)ص (، مشاغل مرتبط با رایانه37)ص و فناوری نیز مشاغل مرتبط با هنرهای دستی

نحوه  34مثال در ارتباط با مؤلفه مصرف؛ صعنوان به (.76)ص و فلزبا چوب  مربوط به کار

لگوی مصرف عنوان شده که در قالب اصالح ا 43مصرف مواد غذایی به تصویر کشیده شده یا ص

مشترکین پر مصرف قطع برق "ده است که در قالب جمالتی مانند: ها بونحوه مصرف انرژی

 "های اضافی، خاموشالمپ" ،"برابر میانگین جهانی است 3ها مصرف برق ایرانی"، "خواهد شد

در نهایت در ارتباط با  آورده شده است. "ساعت پیک یا اوج بار، وسایل برقی استفاده نکنیم"و 

 گیری، اینگونه آمده که در بخش تصمیم 19انداز؛ در کتاب مطالعات اجتماعی، صپس یمؤلفه

ای خرید بر" 86یا ص  "اندازتان را به او بدهیدخواهد که نصف پول پسبرادرتان از شما می"

 انداز انگر مؤلفه پس، از مواردی است که بی"انداز کنیمجیبی را پسلباس دلخواه باید پول تو

 آورده شده که با ساخت وسایل چوبی و سایر موارد  62وری، صاباشد. در کتاب کار و فنمی

 انداز نمود.توان به اقتصاد خانواده کمک و پول پسمی
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 های درسیهای مورد بررسی در کتابهای بهنجار شده مؤلفهداده -2جدول 
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0 0 0 0 0 0 0 034/0  عرضه  0 

0 0 0 0 0 0 0 034/0  تقاضا  0 

0 0 0 0 0 0 0 068/0  قیمت  0 

 تورم  0 0 0 0 0 0 0 0 0

125/0  333/0  0 0 0 0 0 310/0  تولید  0 

5/0  0 0 0 0 0 0 172/0  اشتغال  0 

 بیکاری  0 0 0 0 0 0 0 0 0

25/0  667/0  0 0 0 0 0 310/0  مصرف  0 

 گذاریسرمایه 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125/0  0 0 0 0 0 0 068/0  اندازپس 0 

 
 های درسیهای مورد بررسی در کتابمیزان بار اطالعاتی و ضریب اهمیت مؤلفه -3جدول

 اندازپس گذاریسرمایه مصرف بیکاری اشتغال تولید تورم قیمت تقاضا عرضه 

 153/0 0 428/0 0 281/0 427/0 0 078/0 040/0 040/0 بار اطالعاتی

ضریب 

 اهمیت
027/0 027/0 053/0 0 295/0 194/0 0 296/0 0 105/0 

 

، 296/0ترین ضریب اهمیت با بیش ،بررسی شدههای کتاباز ، 3ل شماره با توجه به جد

، تورم هایفهمربوط به مؤلنیز  ترین میزان فراوانی و ضریب اهمیتکم. دباشمیمصرف مربوط به 

 باشد.گذاری است که صفر میبیکاری و سرمایه
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 گیریبحث و نتیجه
. بود ششم ابتدایی یپایهآموزش سواد اقتصادی در تحلیل محتوای هدف پژوهش حاضر، 

ف و مصرؤلفه ترین میزان توجه به مششم نشان داد که بیش یهای درسی پایهتحلیل محتوای کتاب

 .گذاری بوده استورم، بیکاری و سرمایهتهای ترین مربوط به مؤلفهکم

تنها در کتاب  بطور کلی تحلیل انجام شده در راستای سؤال اول پژوهش حاکی از آن است که

 ضا تقا یبررسی مؤلفه مطالعات اجتماعی آن هم یک مورد به این مؤلفه پرداخته شده است.

تنها یک مورد و در کتاب مطالعات اجتماعی  ،عنوان دومین سؤال پژوهش نیز مانند سؤال اولبه

 سؤال سوم پژوهش نیز به دنبال پاسخگوییِ میزان حضور مؤلفه قیمت در  مشاهده گردید.

دست آمده نشان داد این مؤلفه نیز تنها در کتاب مطالعات ههای درسی بود که نتایج بکتاب

م پژوهش نیز موردی چهاردر ارتباط با سؤال مورد( مورد توجه قرار گرفته است.  2) یاجتماع

پنجم پژوهش  دست آمده در راستای سؤالهنتایج ب مشاهده نگردید که به بحث تورم پرداخته باشد.

ترین توجه( در کتاب مطالعات بیش) مورد آن 9مورد مؤلفه تولید مشاهده شده که  12نشان داد که 

ترین مباحث لحاظ شده در بخش تولید، تولیدات روی هم رفته بیش .اعی بوده استاجتم

باشد که میزان توجه به مؤلفه اشتغال، سؤال بعدی پژوهش می .بوده استمحصوالت کشاورزی 

های مطالعات ترین میزان مشاهده در کتابهای قبلی بیشهمانند مؤلفهنتایج حاکی از آن بود که 

در در کتاب مطالعات اجتماعی، مؤلفه اشتغال  وری بود.اآن در کتاب کار و فن اجتماعی و پس از

ها اشاره گردید. هایی از آن در بخش یافتهآورده شده است که نمونههای شغلی گروه قالب معرفیِ 

سؤال های مورد بررسی، بیکاری به عنوان سؤال بعدی پژوهش مورد توجه نبوده است. در کتاب

ترین میزان دست آمده نشان داد؛ بیشهزان توجه به مؤلفه مصرف بوده که نتایج بمی ،بعدی پژوهش

ترین توجه نیز در کتاب بیشو های درسی مربوط به این مؤلفه در کتابو ضریب اهمیت توجه 

دیگری که مورد بررسی قرار گرفت  یگذاری، به عنوان مؤلفهسرمایه مطالعات اجتماعی بوده است.

سؤال آخر پژوهش به بررسی میزان  های تورم و بیکاری موردی مشاهده نگردید.لفهنیز، مانند مؤ

مورد در این  3دست آمده حاکی از آن است که هانداز پرداخته است که نتایج ببه مؤلفه پس توجه

وری امورد در کتاب کار و فن 1مورد آن در کتاب مطالعات اجتماعی و  2رابطه مشاهده شده که 

گذاری در قالب این جمله آورده سرمایهروی هم رفته در کتاب مطالعات اجتماعی؛ بوده است. 

ها به دلیل سایر مؤلفه) "گذاری صورت بگیردباید سرمایه وجود داشته باشد تا سرمایه"شده که 
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و کتاب تفکر در . کتاب بوده، اشاره شد(ها، مربوط به این ترین میزان توجه به مؤلفهآنکه بیش

تولید در  یبه مؤلفه 24در کتاب علوم تجربی ص  ها مشاهده نگردید.کدام از مؤلفهیچپژوهش، ه

، 68 ، مصرف انرژی و ص30قالب تولید و مراحل کاغذسازی اشاره شده است، عالوه بر این ص 

)خوانداری و  فارسی توان مشاهده کرد.بحران در مصرف انرژی را در راستای مؤلفه مصرف، می

ی مفاهیم مورد توجه در عمده ،اندصورت اندک نپرداختههحتی ب هالفهؤیچ یک از منوشتاری( به ه

  آوران و شهداش محبت، ایمان، همدلی، میهن دوستی، دوستی، معرفی نامزآمو هااین کتاب

باشد، د به متوسطه اول میوباشد، این در حالی است که مقطع ششم، آخرین پایه برای ورمی

تحصیل باز  یما به دالیل مختلف پس از این پایه، وارد بازار کار شده و از ادامهبسیاری از کودکان 

عالوه بر آن، رود. شمار میبههای سواد اقتصادی یک ضرورت مانند و آشنایی و آموزش مؤلفهمی

انداز، تورم ها مانند پسوری، آموزش بسیاری از مؤلفهابا گسترش تکنولوژی و پیشرفت علوم و فن

های وری به مؤلفهادر کتاب کار و فنرسد. نظر میضروری به از این دست موارد، و قیمتو یا 

 به  48 انداز اشاره شده است. صدر سطور قبل بیان گردید(، مصرف، تولید و پس) اشتغال

های آموزنده، تولید های جملهدر بخش پرونده 50مصرف( پرداخته شده، ص) جویی در آبصرفه

 نیز بحث  62شود. ص تولید( محسوب می) های مطرح در این بخشدواژهملی یکی از کلی

تولید  یانداز و کمک به اقتصاد خانواده که پیشتر بدان اشاره گردید. کتاب ریاضی نیز به مؤلفهپس

ها و توان مؤلفهدهد، میاشاره داشته است، تولید در قالب فعالیت. تحلیل کتاب ریاضی نشان می

  های مختلفی گنجاندا صرف نظر از اهداف هر درس در قالب عناوین و شکلمفاهیم مختلف ر

اعتقادی و  یها نیز جنبهها و صورت مسألهکه مثال)پرسش، تمرین، تصویر و غیره(، چرا

 22کننده در عنوان نمونه چند شربت نذری پخش شد؟ تعداد افراد شرکتایدئولوژیکی دارد به

)ع( و  بخش کسر، نسبت و تناسب با استفاده از حرم امام حسینبهمن چند نفر بود؟ یا توضیح 

سواد اقتصادی و وضعیت اشتغال و بازار کار،  )ره(. بر این اساس با توجه به اهمیت امام خمینی

 احمدی و همکاراننتایج پژوهش حاضر با نتایج یابد. بیش از پیش آموزش این مفاهیم اهمیت می

تورم بوده که موردی  یترین میزان توجه مربوط به مؤلفهد کمهمسو است که نشان دادن (1394)

ترین میزان توجه در کتاب ثبت نشده و عالوه بر این با این نتیجه نیز همراستا است که بیش

 ( در پژوهش خود نشان دادند که به 1396) مطالعات اجتماعی بوده است. کمالی و همکاران

نشده و در ارتباط با اشتغال و بیکاری نیز موردی مشاهده های سواد اقتصادی چندان توجهی مؤلفه
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 نگردیده است، که از این منظر با پژوهش حاضر همسو است. 

توان اظهار نمود که عمده های درسی میبا توجه به تعداد فراوانی و ضریب اهمیت در کتاب

گرا. تیم مصرفشود، مردمی هستوجه ما به بحث مصرف است و این در جامعه به وضوح دیده می

 های درسی ما به وضوح دیده گیرد تا مصرفی رخ دهد که متأسفانه در کتابتولید صورت می

ما، با مفهوم تورم آشنا نیستند و با اعمال خود به این تورم و  یشود. بسیاری از افراد جامعهمی

ی این وان گفت همهتگذاری کنند، پس میدانند چگونه و کجا سرمایهزنند؛ نمیبیکاری، دامن می

 انداز کردن، نه تنها آموزش پسهای ما از همان دوران ابتدایی دارد. موارد ریشه در آموزش

های آن از سوی حاکمیت و نظام ی قابلیتهای فردی دارد بلکه به دلیل آثار اجتماعی، توسعهفایده

 ین عیت انداز درنقش پس (.1393مهرابی،) شودآموزش رسمی یک ضرورت محسوب می

 و  هاگذاری و رشد اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که همواره در تنظیم سیاستسرمایه

های نوین بانکداری جذب کودکان و نوجوانان و ایجاد شیوه. های اقتصادی مدنظر بوده استنظریه

ها ن راهگذاری و آموزش آنها در این زمینه هم یکی از بهتریبرای ترغیب و تشویق آنان به سپرده

انداز یک پنی یعنی به پس "گویندها میانگلیسی .ها استانداز و جذب سپرده برای بانکبرای پس

 م:یگویما می."انداز کن یـا هیچوقتیا حـال پس "گویندها میمکزیکی ،"پنی دست آوردن یک

تر است که از اگر نگران آینده فرزندانمان هستیم، به "قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود"

آشنا کنیم تا یاد بگیرند که غیره انداز و مالی، چگونگی پس یهمین امروز آنها را با مفاهیم ساده

تواند های امروز کودکان میتر خرج کنند. ولخرجیتری را برای خود نگه دارند و کمپول بیش

ها را چه کودک و انسان یهمه ،اثرات منفی و ناخوشایندی را در آینده به همراه داشته باشد. پول

آموزش، . کنندگیری و انتخاب پیدا میدهد که نیاز به تصمیمچه بزرگسال در موقعیتی قرار می

سازد تا بهتر بتوانند خرج کردن پول، آنها را قادر می یتشویق و توانا کردن کودکان در نحوه

های خود را در آن زمان انداز کنند و قسمت اعظمی از داراییدرآمدهای خود را در آینده پس

دهد که سرعت پیشرفت ناشی شواهد تجربی نشان می گذاری نیزدر ارتباط با سرمایهذخیره سازند. 

ت گرفته أانداز نشیافته از افزایش پسگذاری در بسیاری از کشورهای توسعهاز افزایش سرمایه

جهان را در بر گرفته، ما بیش  ادی سراسرصدر این برهه از زمان که رکود اقت .(1394 اردپور،) است

کنند، چه  بایدآورند دست میاز هر زمان دیگری نیاز داریم بـه فرزندانمان بیاموزیم با پولی که به

 انداز کنند و چیزهایی را که در مورد مدیریت مالی و چگونه آن را به شکل صحیح پس

 ،صحیح خویش را با دانش پولیِاست، بدانند به آنها آموزش دهیم و فرزندان  الزمگذاری بودجه
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به عنوان های دیگر مانند صدا و سیما، این در حالی است که رسانهمهیای زندگی و آینده کنیم. 

های بازرگانی، کودکان را تشویق به انداز را مورد توجه قرار داده و در قالب پیامبحث پسمثال؛ 

مفاهیم مهمی آشنا نباشند، چگونه چنین  کند، اگر کودکان ما با چنینانداز میداشتن دفترچه پس

پوشانی داشته باشد تا ها جنبه همتوان موفق باشد، باید آموزشآموزشی از طریق صدا و سیما می

 مصرف توجه شده است،  یدر کتاب قرآن؛ تنها به مؤلفه عمل کنیم.ق انتظار داشته باشیم، موف

راف پرداخته شده است. اگرچه صحیح مصرف با تکیه بر پرهیز از اس یبه بحث شیوه 37ص 

اهداف این درس، متفاوت از اهداف پژوهش حاضر است اما در آیات قرآن کریم بسیاری از 

ها در راستای مفاهیم مختلف آمده است به عنوان مثال بحث نظافت و اهمیت مسواک زدن آموزش

ث عبادت است، ششم مشهود است توجه و اهمیت دادن به بح یو غیره. آنچه در کتاب قرآن پایه

ها در قرآن کریم مصرف، اشتغال و بسیاری از مؤلفه یاین در حالی است که توجه به نوع و شیوه

در قالب آیات آورده شده است و این خود نوعی عبادت است، پس از این منظر نیاز به بازبینی و 

الی است که د و این در حباشهای آسمانی نیز به همین صورت میکتاب هدیه اصالح وجود دارد.

های فردی و اجتماعی انسان توجه دارد و با وجود اینکه هدف از آفرینش انسان اسالم به همه جنبه

داند، توجه خاصی به مسائل اقتصادی او دارد و در کنار توجه به آخرت، به را تکامل معنوی او می

اسالم به  ،به عنوان نمونه. (1391ایمانی، ) کند که نصیب دنیا را نیز از دست ندهدانسان گوشزد می

بحث کسب و کارهای مولد و تولید بسیار توجه داشته است و کشاورزی، دامداری، تجارت و 

. عنوان کسب و کارهای مهم و مولد در تحقق تولیدات، مورد تأکید قرار داده استصنعت را به

سواد اقتصادی در  های مورد توجه در بحثانداز نیز از مؤلفهتوجه به مصرف، نحوه مصرف و پس

عالوه بر این؛ اسالم آن کسی را که بار  (.1396موسی زاده و صنعتی، ) باشدیات قرآن میآاسالم و 

گذارد، لعنت کرده است و او را وبالی بر اقتصاد اجتماعی و اموال خویش را بر دوش دیگران می

ر خود نیز کوشا، اخته که به کاری بپردازد و در کانظف شوعمومی شمرده است و هر کس را م

های )ع(، فعالیت پیشوایان معصوم ی، به همین دلیل در سیرهجدی، متعهد، امین و درستکار باشد

در واقع بیکاری یکی از عوامل  (.1393 هی عابد و قبادی،لعبدال) اقتصادیِ افراد، ارزش باالیی دارد

  (.1393احمدی فر، ) ردهای دینی به عنصر کار تأکید فراوان دابه همین دلیل آموزه ،است قرف

های ی این مفاهیم بیانگر توجه و اهمیت بحث اشتغال و پرهیز از بیکاری در اسالم و آموزههمه

 شود.های آسمانی مشاهده میهای قرآن و هدیهدینی بوده که جای خالی آن در کتاب



 99                                                                       ای آموزش سواد اقتصادی در پایه ششم ابتداییتحلیل محتو

اسب از وری کامل و مناشتغال و بهره یهئلکار و تالش، ارزش محوری جامعه و مس از طرفی

ی است. لذا رفع بیکاری به عنوان یک پدیده راهبردی توسعه کشور نیروی انسانی یکی از اهداف

ریزان کشور محسوب ههای اساسی برنامدغدغه مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، همواره از

ترین مسائل گردد. امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بیکاری یکی از مهممی

پیامدهای مختلفی  کهرود یم شمارههای اجتماعی اقتصاد بترین پدیدهی و یکی از نامطلوباجتماع

های اخیر و های گوناگون به دنبال دارد؛ به همین دلیل است که اقتصاد کشور در سالرا در زمینه

 ،های روانیپیامدهای آن همچون فقر و ناهنجاری شرایط کنونی عالوه بر معضل بیکاری، با

. برای پیشگیری از نیز مواجه گردیده استو غیره بکاری، مهاجرت، قاچاق مواد مخدر، طالق خرا

تا  آشنا باشندهای حل و دفع آن چنین وضعیتی، باید کودکانمان از همان ابتدا با این مفاهیم و راه

 ش های مهم در این راستا آموزو یکی از راه در آینده شاهد وضعیتی که در آن هستیم، نباشیم

های باشد و از آنجایی که سیستم آموزش و پرورش در ایران متمرکز است به همین دلیل کتابمی

 وجود ندارد که  ی. هیچ نظام آموزشکننددرسی اهمیت خاصی برای آموزش این مفاهیم ایفا می

که توانایی (. چرا2،2013و ویت 1کت) طور کامل از آموزش اقتصاد و امور مالی خودداری کندبه

تواند به سالمت، رشد و روندان یک کشور برای مدیریت امور مالی و اقتصادی است که میشه

( و در این برهه از زمان بیش از پیش 2013، 3جاستین لی) توسعه اقتصادی آن کشور کمک کند

 نیاز به آموزش این مفاهیم داریم.

ی های مهملفهؤبه مهای درسی ؛ در تألیف کتابشوددست آمده پیشنهاد میهبر اساس نتایج ب

ورد م ؤلفهابعاد مختلف در هر م ،توجه شود. عالوه بر آن گذاریو سرمایه چون تورم، بیکاری

زم است ال گیرد.تنها در بخش کشاورزی صورت نمی ،تولید عنوان مثالبه، گیردتوجه قرار 

 ز پیشش ابه برخی مفاهیم بی ،های درسی با توجه به شرایط جامعهن کتابان و مؤلفامتخصص

 باشد.توجه نمایند که بحث سواد اقتصادی از آن جمله مفاهیم می
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Content Analysis of Economic literacy in the Sixth Grade of 

Elementary School 
 

Meimanat Abedini Baltork1             Ahmad Jafari Samimi2 

 

Abstract 

One of the new issues in the education of developed countries is the introduction of 

programs for economic education and education of the concepts of economic literacy 

into the educational system along with the training of basic and essential skills. 

According to this, the purpose of this study was to study the education of economic 

literacy in Iranian educational system using sixth grade textbooks.Research 

method,quantitative content analysis, the community and the statistical sample include 

all sixth textbooks, Persian (read), Persian (write), science, heavenly gifts, 

Quraneducation, mathematics, social studies, thought and research, work and 

technology. Reliability was also achieved with an agreement coefficient of 0.88. The 

findings showed that 42 items in the textbooks addressed the components of economic 

literacy that the highest importance coefficient with 0.296 is related to the consumption 

component and the lowest frequency and coefficient of importance is related to the 

component of inflation, unemployment and investment, which is zero. Also the most 

frequent in the book was social studies and other textbooks have not paid much 

attention to economics literacy. Accordingly, it is necessary to review the content of the 

curriculum in order to empower people in the economy. 

Key words: Economic literacy, education, content analysis. 
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