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Introduction 
Financial literacy is an essential competence in societies depending on 

individual responsibility and self-sufficiency. This study aimed to to extract 

the characteristics of economic trianing programs for high school students.  

 

Method 
This research in terms of purpose is a developmental and applied study. 

This research is methodically among the qualitative-documentary researches 

following the systematic review of Cochran. In this study, from the total 

number of searched articles according to the desired criteria, 1121 articles 

have been extracted in the first step and in the final step, 37 documents 

entered the systematic analysis process. Thematic analysis method has been 

used to analyze the information in this research. In this research, the 

reliability and verifiability of data has been confirmed and qualitative 

analysis has been performed by two coders; the rate of agreement of the 

evaluators was 79.6%.  

 

Result 

The results of thematic analysis after classifying the initial codes 

identified 55 basic themes in 4 organizing themes (purpose, content, learning 

and teaching strategies and evaluation) that have formed the comprehensive 

theme of economic education program for high school students. The research 
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findings have identified the components of the economic education program 

in the form of objective elements (cognitive, emotional and skill), content, 

teaching and learning strategies and evaluation. 

 

Discussion 

Upstream documents of the education system, such as the National 

Curriculum document, emphasize the acquisition of economic skills. Also 

economic training is mentioned as one of the main branches of training in 

Document of Education Fundamental Transformation. To achieve the goals 

of economic education among high school students, we need design and 

produce rich content tailored to the needs of students. In this study, the 

results of systematic review data analysis showed that content related to 

students' lives (general) and this content can be prepared in various formats, 

including printed and non-printed sources. Appropriate learning strategies in 

the economic education program can present the generated content to 

students in creative ways and develop students' economic knowledge and 

skills. Finally, the evaluation of the economic education program can 

identify the gaps in the program and evaluate rate of student’s success in 

achieving goals. 

Keywords: Economic education, purpose, content, learning and 

teaching strategies and evaluation 
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 چکیده

دانش آموزان مدارس  یبرا یاقتصاد تیهای عناصر برنامه ترب استخراج ویژگی حاضر پژوهش هدف
به لحاظ روش  و است یای و کاربرد از منظر هدف از نوع مطالعات توسعه حاضر . پژوهشبودمتوسطه 
این انجام شده است. در کوکران  کیستماتیاز مرور س ی با پیرویاسناد -یفیک های پژوهشدر زمره 
در گام نخست مقاله  1111ی مورد نظر ارهایاز مجموع مقاالت جستجو شده با توجه به مع پژوهش

برای تجزیه و تحلیل  .دشدن مند نظام لیتحل ندیسند وارد فرا 73 استخراج شده است و در گام نهایی
از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. در پژوهش حاضر اطمینان پذیری و تائید پذیری اطالعات 

ها تائید شده است و تحلیل کیفی توسط دو کد گذار انجام شده است؛ میزان توافق ارزیابان برای  داده
 بندی دستهمضمونی بعد از  لیو تحل هیتجز جینتا دست آمده است.ه ب درصد 6/37های انجام شده  تحلیل

)هدف، محتوا، راهبردهای یادگیری و یاددهی  دهنده سازمانمضمون  4را در  هپای مضمون 55 کدهای اولیه
مدارس  آموزان دانش یبرا یاقتصاد تیبرنامه ترب و ارزشیابی شناسایی کرده است که مضمون فراگیر

را قالب عناصر هدف  یاقتصاد تیبرنامه ترب های مؤلفههای پژوهش  . یافتهاند دادهرا شکل متوسطه 
 )شناختی، عاطفی و مهارتی(، محتوا، راهبردهای یاددهی و یادگیری و ارزشیابی شناسایی کرده است.
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 مقدمه
آگاه و  افرادر فعال بستگی به حضو یک جامعهو سیاسی  یتوسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصاد

تربیت چنین شهروندانی در  یبرا ،رو این؛ از های الزم دارد های علمی و مهارت صاحب توانمندی

باید از دوره ابتدایی تا پایان تحصیالت دانشگاهی،  های آموزشی سیستمکلیه  آموزشی های برنامه

 .تر شود پر رنگ جدیدزندگی در عصر  یبراهای کارآفرینی و اقتصادی  مهارت توسعهنقش 

، شدن جهانیهای جدید و در حال تحول،  فناوریبروز نتیجه  ات در زندگی روزمره درتغییر

تغییرات دموگرافیک، حرکت به سوی پایداری محیطی، شهرنشینی، تغییرات اجتماعی و فرهنگی، 

 زش(. آموDeegan & Martin, 2018است ) اقتصادی و سیاسی های چالشتغییر در بازار کار و 

 به آن از که یحوزه اقتصاد در یرفتار و یشیگرا ،یشناخت اهداف تحقق یعلم انیب به ای و اقتصاد

 دنیای در ای شده شناخته اریحوزه بس شود، می برده نام «یاقتصاد تیترب و میتعل» عنوان به عام طور

 (. آموزش مدرن متمرکز بر تشکیلPeyghami & Turani, 2011گردد ) محسوب می امروز

 et Komelina) باشد یک عنصر ضروری در ایجاد شخصیت شایسته می عنوان بهشایستگی اقتصادی 

, 2016.al.) رسمی با  های آموزشهای اخیر جهان با بحران روبه افزایش عدم ارتباط  در سال

است  رو روبهآینده و نقش آفرینی در جامعه  های شغلهای مورد نیاز افراد برای تصدی  مهارت

(n & Martin, 2018Deega تحقیقات درباره فهم اقتصادی .)دوره متوسطه و  آموزان دانش

 (. et alAllgood.2015 ,دانشجویان از دیرباز وجود داشته است )

شده است و  مطرحیک اولویت در دنیا  عنوان بهامروزه داشتن سواد اقتصادی و مالی 

 et Zulaihatiشود ) ارتقاء آن ارائه میتربیتی در سطوح مختلف تحصیلی برای کسب و  های برنامه

, 2020.al در ایاالت متحده در حوزه تربیت  آموزان دانش(. بیشتر شواهد در مورد سواد اقتصادی

مفاهیم  آموزان دانش (.Oberrauch & Kaiser, 2018) باشند میاقتصادی و آموزش مالیه شخصی 

مشکالت اد کالن، اقتصادی جهانی و اقتصادی، اقتصاد خرد، اقتص های تئوریاقتصادی همچون 

هدف  (.7Rebeck, 201 & Walstad) گیرند اقتصادی را در قالب برنامه تربیت اقتصادی یاد می

 Grimesاست ) آموزان دانشهای تربیت اقتصادی افزایش سواد اقتصادی و مالی  نهایی برنامه

Rogers & Smith, 2010 گیری مؤثر در  انه و تصمیمگیری آگاه تصمیم ییتوانا(. سواد اقتصادی

 به اشاره یتجار و یاقتصاد سواد (.Ho & Lee, 2020مالی است ) تیریمورد استفاده و مد

 منابع و پول زمان، تیریمد های مهارت کنار در و دارد کار و کسب و ینیآفر بازار های مهارت
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کمک به  یش مال. هدف از آموزکندفرد را در حوزه اشتغال فراهم  تیموفق تواند یم یانسان

 شود میدر زندگی مناسب و آگاهانه است که منجر به رفاه  یمال های گیری تصمیمافراد در 

(, 2015.et al Herman .)گیری  تصمیم های مهارتتواند  میتربیت اقتصادی ، نظری از نظر

ی (. از طرفJohnson & Sherraden, 2007آموزان را بهبود بخشد ) ی دانشمربوط به رفتار مال

 شیافزا خود یهای مال را به توانایی آموزان دانشتواند اعتماد  می اقتصادیهای  دانش و مهارت

 (.et al Varcoe.2005 ,) دهد

 را ارتقاء دهد. آموزان دانشهای اقتصادی  تواند شایستگی تربیت اقتصادی در مدارس می

. سازمانی یا 1یا راهبردی . انتخابی 1باشد:  های اقتصادی شامل چهار نوع قابلیت می شایستگی

های اقتصادی در  (. شایستگیCarlsson & Eliasson, 1994. توانایی یادگیری )4. فنی 7هماهنگی 

 های اقتصادی شناختی  . شایستگی1 توان از سه جهت مورد بررسی قرار داد: افراد را می

مه تربیت اقتصادی در های اقتصاد عملیاتی. برنا . شایستگی7های اقتصادی انگیزشی  . شایستگی1

رسمی و غیررسمی مدارس ارائه شود و کشورها  های برنامهتواند در قالب  مدارس می

 ,Corderoکنند ) های مختلفی را برای عملیاتی کردن برنامه تربیت اقتصادی دنبال می سیاست

Ferrera & Chaparro, 2016 .)وزانآم دانشیک زمینه مهم آموزشی برای  و اقتصادی سواد مالی 

ایجاد  را برای زندگی موفق و با کیفیت بستر الزم فردزیرا مدیریت مناسب مالی  ،دبیرستان است

منبع اطالعاتی در خصوص سواد  111با بررسی  Remund (2010)(. et al  Belas,. 2020) کند می

درک مفاهیم  .1است:  کرده است بندی طبقه پنج دسته اقتصادی را درسواد  مفهوم اقتصادی

  ؛امور مالی شخصیمدیریت توانایی . 7 ؛این مفاهیم بینتوانایی برقراری ارتباط  .1اقتصادی؛ 

 . های مؤثر برای نیازهای مالی آینده برنامه . تدوین5 یمال های گیری تصمیمدر . تبحر داشتن 4

اقتصادی در مدرسه  های نابرابریتوجهات زیادی که به مبحث  با توجه به ادبیات پژوهش؛

et al Noviani. ,پردازند ) شود، تحقیقات اندکی به وضعیت توسعه دانش و سواد اقتصادی می می

آمده  آموزش و پرورش سند تحول بنیادین همچون (. تربیت اقتصادی در اسناد باالدستی2015

ترین محورهای مغفول  با این حال، حوزه تربیت اقتصادی در دوره متوسطه هم اکنون از مهم است.

آموزش و پرورش متوسطه نتوانسته مفاهیم پیچیده اقتصادی و  رود های درسی به شمار می در کتاب

های مناسب به مدرسه منتقل کند تا نسل آینده برای مواجهه با مشکالتش،  پردازی امروز را با مفهوم

. با توجه به موارد ذکر (Peyghami & Turani, 2011های اقتصادی تربیت شود ) بر اساس مؤلفه



 04 (2 ی شماره، 0033، پاییز و زمستان 28ششم، سال  ی دوره)تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،  علوم ی مجله

 یبرا یاقتصاد تیعناصر برنامه ترب یها یژگیاستخراج وپژوهش  نیا یاصل مسئله هشد

 زیر پاسخ خواهیم داد.  های سؤالبه این  واست  آموزان مدارس متوسطه دانش

 

 پژوهش سؤاالت
 آموزان مدارس متوسطه چیست؟ اهداف تربیت اقتصادی برای دانش . 1

 آموزان مدارس متوسطه چیست؟ نشمحتوای آموزشی تربیتی اقتصادی برای دا  .1

آموزان مدارس متوسطه شامل  یادگیری تربیت اقتصادی برای دانش –راهبردهای یاددهی  . 7

 شود؟ چه مواردی می

 آموزان مدارس متوسطه چگونه است؟ معیارهای ارزیابی تربیت اقتصادی برای دانش . 4

 

 روش پژوهش
برنامه درسی  تواند میاین پژوهش  این پژوهش از منظر هدف از این منظر که نتایج

ای و از این بعد که نتایج آن  از نوع مطالعات توسعه دهد میتربیت اقتصادی در ایران را ارائه 

در نظام آموزشی ایران کاربرد داشته باشد کاربردی است و به لحاظ روش در زمره  تواند می

ه ت غنی از جامعه هدف بکیفی اطالعا های پژوهش اسنادی قرار داد. -کیفی های پژوهش

 ,Kyngäs & Mikkonenشود ) های کمی استخراج نمی که این اطالعات از روش دهند میدست 

پیروی شده است. این روش شامل  1(. در این پژوهش از مرور سیستماتیک کوکران2020

مطالعات و  ورود؛ یافتن معیارهای سؤال؛ تعیین هفت مرحله است که عبارتند از: انتخاب

ارائه؛  و ها؛ تحلیل داده مطالعات؛ استخراج کیفیت مطالعات؛ ارزیابی بع اطالعاتی؛ انتخابمنا

 (.Henderson et al., 2010نتایج )

 

 . راهبرد جستجو0
از طریق جستجو در  های پایگاهدر این پژوهش اسناد و مقاالت از طریق جستجو در 

های  و پایگاه  Erice, Emerald, Science Direct, ProQuestاطالعاتی خارجی های پایگاه

به دست آمده است. در کنار موارد باال از  SID, Magiran, Civilica, Iran Doc داخلی مانند

هم برای جستجوی دستی استفاده شده است. در این پژوهش جهت  1پایگاه گوگل اسکالر

                                                      
1-  Cochrane Systematic Review 
2-  Google Scholar 



 متوسطه مدارس آموزان دانشبرای  یاقتصاد تیترب برنامه های عناصر استخراج ویژگی
Q. 

01 

متوسطه  رسیدن به مضامین مورد نظر از ترکیب کلمات برنامه تربیت اقتصادی و مدارس

  مورد جستجو آورده شده است. های واژهاستفاده شده است که در جدول زیر ترکیب 

 

 اطالعاتی های پایگاه مند نظامکلمات کلیدی در جستجوی . 1 جدول

Table 1. Keywords in systematic search of databases 

 خارجی های پایگاه مند نظامکلمات کلیدی در جستجو 

Keywords in the systematic search of external databases 
OR 

AND 

OR 

AND 

OR 
“High School” Economic Training 
Student Financial Teaching 
School Business Learning 
Economic training in school Economic Training Education 

 Evaluation Plan 
 

 فارسی های پایگاه مند منظاکلمات کلیدی در جستجو 
Keywords in the systematic search of Persian databases 

 یا

 و

 یا

 و

 یا
 مدارس متوسطه آموزش سواد اقتصادی
 مدارس برنامه درسی سواد تجاری

 دانش آموزان تدریس سواد مالی
  یادگیری سواد اقتصادی در مدارس

   ارزشیابی سواد اقتصادی  
 

 معیار انتخاب مقاالت. 2

درسی مصوب کشورها  های برنامهدر این پژوهش تمام مقاالتی داوری شده در مجالت و 

ها ارشد و  نامه ( در حوزه تربیت اقتصادی، پایان1771-1411( و )1111-1111) های سالبین 

فرایند  ها از ها و نقدنامه ها، گزارش دکتری وارد تحلیل شدند و مقاالت کنفرانسی، فصول کتاب

تحلیل خارج شدند. معیارهایی چون اعمال محدودیت زمانی، زبان فارسی یا انگلیسی، مرتبط 

های برنامه تربیت اقتصادی و دسترسی به متن کامل از  ها و داشتن مؤلفه بودن با کلیدواژه

معیارهای مورد توجه برای تحلیل منابع مورد نظر بود و هر منبعی شرایط ورود ذکر شده را 

برای  مند نظاماشت از فرایند تحلیل خارج شده است. در جدول زیر خروجی جستجوی ند

ورود منابع نهایی به تحلیل آورده شده است. از مجموع مقاالت جستجو شده با توجه به 

تعداد مقاالت و اسناد بعد از حذف . اند شدهمقاله مرتبط با موضوع مورد بررسی  1111معیارها 

د و این تکراری بودن به خاطر نمایه شدن مقاالت و اسناد دیگر در بو 577 یموارد تکرار

به دلیل مقاالت و اسناد  474تعداد منابع  دهیبعد از مرور عنوان و چکمختلف است.  های پایگاه
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 155است و تعداد خارج شده عدم تطابق با معیارهای مشخص شده از فرایند پردازش منابع 

سند وارد فرایند  73بررسی قرار گرفته است و از این تعداد منبع برای مرور متن کامل مورد 

شدند این منابع خطوط روشنی از برنامه تربیت اقتصادی در کشورهای مختلف  مند نظامتحلیل 

ارائه کرده بودند. در بین مقاالت و اسناد خارجی وارد شده به تحلیل، بیشترین تعداد مقاالت و 

و  1117؛ 1111، 1111و کمترین میزان مربوط به سال  اشدب میسند  6با  1116اسناد از سال 

بیشترین تعداد  1-4عدد سند است. در بین مقاالت و اسناد داخلی با توجه به شکل  1با  1113

 1771 های سالباشد این در حالی است که فواصل بین  می 1774و  1771 های سالمربوط به 

 5و  4در نمودار  پژوهش وارد نشده است.به االن سندی در این  1777و از سال  1774تا 

اطالعاتی مشخص شده است که از پایگاه  های پایگاهتعداد مقاالت و اسناد خارجی به تفکیک 

مقاله و از پایگاه ساینس دایرکت  5مقاله؛ از پایگاه امرالد  3مقاله؛ از پایگاه پروگئست  4اریک 

 7اسکالر  از موتورهای جستجو مانند گوگلمقاله وارد تحلیل نهایی شده است در این بین و  6

دهد بیشترین تعداد سند  نشان می 5-4مقاله وارد تحلیل نهایی شدند. آمار موجود در نمودار 

 جهاد علمی اطالعات داخلی مربوط به پایگاه های پایگاهوارد شده در این پژوهش در 

سند و جستجوی  1( با Magiran) کشور نشریات سند و بانک اطالعات 4با ( SID)دانشگاهی 

اطالعاتی اسناد مرتبط با موضع که معیارهای وضع  های پایگاهسند است و در سایر  1گوگل با 

 شده را داشته باشد یافت نشده است. 

 .Batten et alدر این پژوهش برای ارزیابی کیفیت مقاالت تحلیل شده از چک لیست

مختلف اسناد را  های بخشدارد و  سؤال 47استفاده شده است و این چک لیست  (2014)

« گزارش نشده»امتیاز( و  1امتیاز(؛ تا حدودی ) 1« )بله وجود دارد»ارزیابی و در سه طیف 

شود. ارزیابی انجام شده کیفیت دامنه  )صفر امتیاز( نمره دهی شده و درصد کلی استخراج می

برای تجزیه و  ه است.دست آمده درصد برای منابع موجود در تحلیل ب 45درصد تا  56 بین

تحلیل اطالعات در این پژوهش از روش کد گذاری استقرایی استفاده شده است و اطمینان 

اطالعات به دست آمده است  یگیها یا پرما تشریح انبوه و غنی داده اساس بر از ها دادهپذیری 

مضامین  بر این اساس تائیدپذیری اطالعات از طریق ثبت دقیق مراحل کار حاصل شده است و

استخراج شدند. تحلیل کیفی توسط دو کد گذار انجام شده است  هیر، سازمان دهنده و پایفراگ
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بر اساس فرمول زیر  Miles and Huberman (1994)و میزان توافق ارزیابان بر اساس فرمول 

 به دست آمده است. درصد 6/37های انجام شده  برای تحلیل

 79.6 = 100*0.796 = (20.4+79.6) /79.6ق( )عدم توافق + توافق(/ )میزان تواف

 

 Table 3.  Result of data analysis                            ها دادهنتایج تجزیه و تحلیل  . 7 جدول

 فراگیر

Global 
 سازمان دهنده

Organizing 
Themes 

 مضامین پایه

Basic Themes 

 فراوانی

Frequency 

 برنامه
 تیترب

 یاقتصاد

 هدف
 امهبرن

 تربیت
 اقتصادی

 شناختی

 27 اقتصاد خرد کسب دانش
 31 کسب دانش در خصوص اقتصاد جهانی

 23 های اقتصادی کسب دانش در خصوص سیستم
 34 کسب دانش پایه اقتصادی
 19 کسب دانش اقتصاد کالن
 33 کسب دانش اقتصاد فردی

 عاطفی

های  هارتآموزان به کسب م مند کردن دانش عالقه
 27 ی اقتصادیو تخصص یعموم

 23 رشد فضائل اخالقی
 17 رشد اخالق اقتصادی و مالی

 21 تقویت روحیه کارآفرینی
 34 تقویت فرهنگ اقتصادی

 19 رشد نشاط و تعلق عاطفی دانش آموزان
 26 پذیری اقتصادی مسئولیت

 12 تقویت ریسک پذیری

 مهارتی

 33 های عمومی مهارت
 21 هیپا یاقتصادهای  مهارت
 24 متناسب با بازار کار های مهارت
 30 های مدیریت پول و سرمایه مهارت
 19 )مانند ریاضیات( های پایههای  مهارت
 27 ریزی برنامه و تیریمدهای  مهارت

 محتوا برنامه
 تربیت اقتصادی

 21 زان )عمومی(محتوای مربوط به زندگی دانش آمو
 36 های پایه اقتصادی محتوای مربوط به مهارت

 23 محتوای مبتنی بر اقتصاد خرد
 19 اقتصاد کالن محتوای مبتنی بر

 16 محتوای مربوط به تجارب موفق اقتصادی
 14 نیازها محتوای نیاز محور بر اساس عالیق و

 13 تولید محتوای مجازی
 24 های اقتصادی کشورها تناسب با ظرفیتتولید محتوای م

 16 ای تولید محتوای بین رشته
 32 محتوای اقتصادی مبتنی بر ایدئولوژی حاکم بر جامعه

 13 محتوای چند بعدی
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 راهبردهای
 یادگیری-یاددهی

 تربیت اقتصادی

 32 یادگیری اکتشافی
 26 تعاملی الگوی آموزش های روش

 13 سازی روش شبیه
با  ییبه منظور آشنا های اقتصادی بنگاهاز  دیبازد

 18 ها در جامعه ها و کاربرد آن مهارت
 17 راهبرد یادگیری الکترونیک

 18 نمایش علمی
 15 گروهی معکوس یادگیری

 34 یمشارکت یریادگی
 20 فوق برنامه های کالس

 27 خودراهبری ادگیریی
 31 ی )تجربی(یادگیری در محیط واقع

 24 یبیترک یریادگیهای  روش
 26 ییگرا کرد ساختنیرو

 14 کالسی های بازی

 ارزشیابی برنامه 
 تربیت اقتصادی

 19 ای مشاهدهارزشیابی 
 28 ارزشیابی کیفی

 24 مشارکتی ارزشیابی
 25 استاندارد شده اریهای و مع مالکارزشیابی مبتنی بر 

 24 قیارزشیابی تلفی
 31 ارزشیابی تشخیصی

 30 ارزشیابی فرایندی و تکوینی
 33 ارزیابی پایانی
 20 خود ارزیابی

 16 های فنی اقتصادی ارزشیابی شایستگی
 

 های پژوهش یافته
های عناصر  ویژگینتایج تجزیه و تحلیل اسناد وارد شده به تحلیل نظام مند برای استخراج 

اساس  در قالب تحلیل مضمونی بر دانش آموزان مدارس متوسطه یبرا یداقتصا تیبرنامه ترب

مضمونی بعد از  لیو تحل هیتجز جیفراگیر، سازمان دهنده و پایه استخراج شدند. نتا نیمضام

شناسایی کرده است  مضمون سازمان دهنده 4را در  هپای مضمون 55 دسته بندی کدهای اولیه

 اند.  را شکل دادهدانش آموزان مدارس متوسطه  یبرا یتصاداق تیبرنامه ترب که مضمون فراگیر
 

 گیری نتیجهبحث و 
 آموزان دانشی برا اقتصادی  تربیت  برنامههای عناصر  استخراج ویژگیهدف انجام این پژوهش 

کیفی اسناد به  ها دادهبود. با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل مدارس متوسطه 
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متوسطه در چهار عنصر  آموزان دانشعناصر برنامه تربیت اقتصادی برای  مند نظامروش مرور 

شده است با کدگذاری  بندی دستههدف، محتوا، راهبردهای یاددهی و یادگیری و ارزشیابی 

اولیه اطالعات مضامین پایه استخراج شده است. در خصوص هدف برنامه تربیت اقتصادی در 

شده است که در حوزه شناختی  بندی دستهو حرکتی سه حوزه شناختی، عاطفی و روانی 

 مفاهیمی مربوط به کسب دانش در خصوص اقتصاد خرد، کالن، اقتصاد جهانی، اقتصاد فردی

شناسایی شده  دانش اقتصاد کالن کسبی و اقتصاد هیدانش پا کسبهای اقتصادی،  و سیستم

در هدف گذاری برنامه تربیت مورد توجه  های جنبهیکی از  دهد مینشان  ها مولفهاست. این 

اقتصادی عوامل شناختی فوق باشد که با هدف کسب دانش در حوزه مفاهیم اقتصادی ایجاد 

ها ارتقاء دانش  ی استخراج شده است و هدف از این مؤلفهدانش اقتصاد فرد کسب. اند شده

اکثر  است. نتایج این بخش از پژوهش با اهداف مندرج در آموزان دانشاقتصادی و مالی 

 ,Amagir& et al های پژوهشتحلیل شده منطبق است ولی به طور مشخص در  های پژوهش

2020,   Bosshardt & Walstad, 2019   همسو هماهنگ است. با بررسی اسناد باالدستی نظام

ی برای مثال در هدف هفتم بر کسب درس یسند برنامه ملآموزش و پرورش همچون 

 های اقتصادی تأکید شده است.  تم بر کسب مهارتهای پایه و در هدف هش مهارت

تعلیم  های ساحتتربیت اقتصادی به عنوان یکی از  آموزش و پرورش نیادیسند تحول بندر 

شود دانش  و تربیت عنوان شده است. کسب دانش در حوزه اقتصاد خرد و اقتصاد پایه باعث می

قتصادی داشته باشند و بتوانند در آموزان دوره متوسطه درک و فهم درسی از مسائل مالی و ا

زندگی روزمره خود به عنوان یک انسان اقتصادی مطلوب زندگی کنند و در این حین این دانش 

کنند و  آموزان با فهم اقتصاد جهانی و کالن کشور آمادگی الزم را برای ورود به بازار کار پیدا می

کند. دانش اقتصاد فردی توان فرد  میقدرت تحلیلی و اکتشافی این دانش آموزان افزایش پیدا 

 پول، بیمه، پس دهد و با مفاهیمی چون برای برخورد عاقالنه با مسائل اقتصادی را افزایش می

 تر آسان آموز دانشدرک و فهم مسائل اقتصادی برای  شود و آشنا می گذاری سرمایهانداز، هزینه، 

مختلف مدیریت  های شیوهوزان را در با دانش آم تواند میخواهد بود. کسب دانش اقتصادی پایه 

در زندگی شخصی و آینده فرد تاثیر فراوانی داشته باشد.  تواند میاقتصادی آشنا کند و این مهم 

مسیری درست برای انتخاب شغل و همچنین  تواند میدانش آموز با افزایش دانش اقتصادی خود 

داف عاطفی تربیت اقتصادی و رشد عالیق مدیریت مالی پیدا کند. در کنار این موارد توجه به اه
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را برای کسب دانش اقتصادی و تربیت  آموزان دانشای و فردی انگیزه  و فضائل اخالق حرفه

کند. در بیشتر کشورها منجمله ایاالت متحده آمریکا بر بعد عاطفی در  اقتصادی دو چندان می

تربیت اقتصادی به همراه درس علوم  های دورهشود و  تربیت اقتصادی تأکید می گذاری هدف

 (. Bosshardt & Walstad, 2019شود ) اجتماعی آموزش داده می

نسبت به مسائل اقتصادی را بر  آموزان دانشدر حقیقت بعد عاطفی اهداف حساسیت 

سازد  انگیزد و حس کنجکاوی و کاوشگری برای یادگیری مفاهیم اقتصادی را بر انگیخته می می

ادگیری مفاهیم اقتصادی را به عنوان یک نیاز اساسی تحریک کند. رشد فضائل تواند ی و می

اخالقی یک دیگر از اهداف برنامه تربیت اقتصادی است که این هدف به عنوان یک هدف مهم 

تربیت عمومی مطرح شده است و با مفاهیمی چون یادگیری برای خدمت به  های برنامهدر 

مند به  ( و در این بین دانش آموزان عالقهAghili & et al, 2019عجین شده است ) 1جامعه

پذیری در خانه و زندگی اجتماعی را  شوند و میزان مسئولیت یادگیری مفاهیم اقتصادی می

انگیزه و روحیه الزم  بایست می(. برنامه تربیت اقتصادی Blue & et al, 2014دهند ) ارتقاء می

گفت دانش آموزان با انگیزه  توان میبه طوری که  را در فراگیری مفاهیم اقتصادی ایجاد کند

داشته باشند و این روحیه دانش آموز را به سمت نوآوری و  توانند میباال توان یادگیری باالیی 

  ریسک پذیری را در ذهن دانش آموز تقویت کند. تواند میو  دهد میخالقیت در این زمینه سوق 

تصادی یکی دیگر از ابعاد تربیت اقتصادی است. آموزی مرتبط با مفاهیم مالی و اق مهارت

 های مهارت، متناسب با بازار کار های مهارت، هیپا یاقتصاد های مهارتی، های عموم مهارت

از  ریزی و برنامه تیریمد های مهارتو  (اتیاضی)مانند ر های پایه های مهارت، پول تیریمد

تواند  رساند و می ه اهداف خود میهایی است که یک فرد اقتصادی مطلوب را ب جمله مهارت

توانند  های اقتصادی می را به کار ببرد. مهارت ها مهارتدر مدیریت زندگی اقتصادی خود این 

توانند موجب تربیت اقتصادی  به هم تنیده باشند که در مجموع می های شبکهبه صورت 

ری باشد و این مهم فقط فراتر از فراگیری دانش نظ تواند میشوند. مهارت آموزی  آموزان دانش

آموز  دانشمدیریت و برنامه ریزی مالی  های مهارتدر محیط واقعی اتفاق بیافتد.  تواند می

 های مهارتکوچک در خانواده شروع شود و به ندریج با رشد  های مسئولیتاز قبول  تواند می

 آموز قرار داد.  زیادی را در این زمینه به عهده دانش های مسئولیت توان میوز «مالی دانش آ

                                                      
1-  Service Learning 
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متوسطه نیازمند طراحی و تولید  آموزان دانشبرای تحقق اهداف تربیت اقتصادی در بین 

هستیم. در این پژوهش نتایج تجزیه و تحلیل  آموزان دانشمحتوای غنی و متناسب با نیاز 

 یمحتواو  (ی)عموم آموزان دانش یمربوط به زندگ یمحتوانشان داد  مند نظاممرور  های داده

مختلفی از جمله منابع چاپی و غیر  های قالبتوانند در  ی میاقتصاد هیهای پا مربوط به مهارت

دنیای پیرامون سازگاری داشته باشند به  های واقعیتچاپی تهیه شوند و هر چقدر این مفاهیم با 

تصاد بر اق یمبتن یمحتواو  بر اقتصاد خرد یمبتن یمحتواهمان اندازه اثربخشی بیشتری دارند. 

توان این دروس را  خواهد داشت و براساس آن می آموزان دانشبستگی به سطوح تحصیلی  کالن

تواند مفید و مؤثر  طراحی و اجرا کرد. توجه به تجارب اقتصادی کشورها در دوره متوسطه می

در  یمربوط به تجارب موفق اقتصاد یمحتواتوان  در برنامه تربیت اقتصادی می ،باشد از این رو

 ارائه کرد. آموزان دانشرا تهیه و در مقاطع مختلف تحصیلی با توجه به ظرفیت  و جهان رانیا

های تحلیل شده هم به آن اشاره شده است موفقیت هر گونه  نکته مهمی که این که در پژوهش

در واقع  دارد آموزان دانش یازهایو ن قیمحور بر اساس عال ازین محتوا آموزشی بستگی به

(. Jafari & et al, 2019زش و پرورش مرهون توجه به نیازهای واقعی جامعه است )موفقیت آمو

ی و آسان بودن دسترسی دانش مجاز یمحتوا دیتولتوان در قالب  جذابیت این محتوا را می

تواند  می کشورها یاقتصاد یها تیمتناسب با ظرف یمحتوا دیتول آموزان به این محتوا تأمین کرد.

ایدئولوژی حاکم بر ا اقتصاد بومی کشورآشنا سازد و این محتوا تحت تأثیر را ب آموزان دانش

جامعه تأثیر زیادی بر تولید محتوا دارد و به  های ارزشاست به طوری که باورهای دینی و  جامعه

طور مثال در کشور ایران به عنوان یک کشور اسالمی احکام و فقه اقتصادی تأثیر زیادی در 

ی دارد و به همین خاطر محتوای تولید شده تحت تأثیر این اعتقادات اقتصاد گذاری سیاست

و در قالب دروس  ای رشته نیب یمحتوا دیتولتوان از طریق  خواهد داشت. تربیت اقتصادی را می

 یمحتواتوان  مختلفی چون علوم اجتماعی، ریاضی، تاریخ و... آموزش داد و به همین خاطر می

مختلف طراحی و ارائه کرد. محتوای تربیت اقتصادی در  های بقالی اقتصادی را در چند بعد

به کار گرفته  آموزان دانشهای مختلف اقتصادی  بایست در جهت ارتقاء شایستگی مدارس می

، جذب دانش، تسلط بر یشامل سطح توسعه سواد اقتصاد یشناخت یهای اقتصاد شایستگیشود. 

 اتیشامل خصوص یزشیانگ یهای اقتصاد ستگیشود. شای می نی، مقوالت و قوانمیمجموعه مفاه

 های شود. شایستگی می ندهیآ به عهده گرفتن حرفه یبرا یروانشناخت یو تحمل و آمادگ یتیشخص
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 یهای اقتصاد فعالیت یالزم برا ییدهی و اجرا ، سازمانیهای طراح شامل مهارت یاتیاقتصاد عمل

نوع و گوناگونی در نیازهای یادگیری با توجه به این ت (.Komelina et al., 2016شود ) می

از  پذیر انعطافدر حوزه تربیت اقتصادی طراحی و تدوین محتوای جامع و  آموزان دانش

رسد اگر تولید محتوای برنامه تربیت اقتصادی به عهده مدارس  ضروریات است، به نظر می

فنی نظام  های هسته تری داشته باشد زیرا مدارس به عنوان تواند اثرات مطلوب گذاشته شود می

 آشنایی بیشتری دارند. آموزان دانشآموزش و پرورش با نیازهای یادگیری 

توانند محتوای تولید شده را با  راهبردهای یادگیری مناسب در برنامه تربیت اقتصادی می

های اقتصادی  باعث رشد دانش و مهارت ارائه دهند و آموزان دانشهای خالقانه به  روش

تواند  می سازی شبیه روشی مبتنی بر حل مسئله و اکتشاف یریادگشوند. ی آموزان دانش

از  دیبازدبا  آموز دانشهای تفکر خالقانه را در کودکان افزایش دهد و در کنار آن  مهارت

شود. این در حالی است که رشد  آشنا می ها در جامعه ها و کاربرد آن با مهارت یاقتصاد های بنگاه

برای آموزش اثربخشی  کیالکترون یریادگی راهبرداست که استفاده از تکنولوژی باعث شده 

 یریادگی(. استفاده از راهبردهایی مانند Barari et al., 2019; Dewi et al., 2020زیادی داشته )

، (ی)تجرب یواقع طیدر مح یریادگی، یخودراهبر یریادگی، فوق برنامه های کالسی، مشارکت

ی برای آموزش مفاهیم اقتصادی تابع شرایط یساختنگرا کردیرو ی وبیترک یریادگی های روش

توان یک روش یا چند روش  یادگیری است و بر اساس اقتضای موجود می های محیطحاکم بر 

ثر تلقی ؤرویکردی م تواند میرا با هم به کار برد. یادگیری در محیط واقعی در زمینه تربیت مالی 

در معرض تجارب گرانبهایی است که هر یک از این آموز  شود. در یک محیط واقعی دانش

تربیتی فراوانی با خود به همراه داشته باشند. در کنار این نوع یادگیری  های زمینه توانند میتجارب 

و  یآموز را به کنجکاو دانشو  کند میآموز را درگیر مسئله  استفاده از رویکردهایی که ذهن دانش

از اهمیت واالیی برخوردار است برای نمونه  وا دارد یذهنو حل مسائل  یریادگی یتالش برا

این پژوهش در زمینه راهبردهایی  های یافتهاز یادگیری معکوس نام برد که یکی از  توان می

برداری از  در بهرهالبته آموزان است.  یاددهی و یادگیری در برنامه تربیت اقتصادی دانش

و  ازیاستعداد، ن ،یمتناسب با آمادگ یریادگی تیموقع و طیمحراهبردهای یادگیری و یاددهی باید 

 . آموزان باشد دانش شیگرا

 موجود را در برنامه شناسایی کند و میزان  خالءهایتواند  ارزشیابی برنامه تربیت اقتصادی می
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تدوین شده را ارزیابی کند. در این  های برنامهدر خصوص دستیابی به  آموزان دانشموفقیت 

ی، مشارکت ارزشیابیی، فیک یابیارزش، ای مشاهده یابیارزشاس اسناد تحلیل شده پژوهش بر اس

ی، صیتشخ یابیارزشی، قیتلف یابیارزش، استاندارد شده اریو مع یها بر مالک یمبتن یابیارزش

ی اقتصاد یهای فن شایستگی یابیارزشی، ابیارز خودی، انیپا یابیارزی، نیو تکو یندیفرا یابیارزش

وب ارزیابی یک برنامه تربیت اقتصادی در اسناد موجود بود. ارزیابی مبتنی بر های مطل روش

چون  هایی شیوهسنتی در یک برنامه تربیت اقتصادی جوابگو نخواهد بود و استفاده از  های شیوه

بازخورد خوبی از میزان اثر بخشی برنامه تربیت  تواند میای و کیفی در این زمینه  ارزشیابی مشاهده

ی ارائه دهد، البته باید این نکته را یادآور شد که توجه صرف به هر نوع ارزشیابی کمی یا اقتصاد

را به همراه نخواهد داشت و بهتر است از رویکردهای تلفیقی در این زمینه  ای بهینهکیفی اثرات 

وت و استفاده شود. فرایند ارزشیابی در این برنامه بهتر است به صورت مدام ارائه شود تا نقاط ق

آموزان راهی است که خود دانش آموز  ضعف برنامه مشخص شود و در این بین خود ارزیابی دانش

فنی اقتصادی خود  های شایستگیاقتصادی خود آشنا خود شد و از میزان  های مهارتها و  با توانایی

ز آگاه خواهد شد. توجه به این نکته مهم و ضروری است که هدف ارزیابی دریافت بازخورد ا

آموزان است. با توجه به نتایج پژوهش  برنامه تربیتی است و هدف آن بهبود کیفیت یادگیری دانش

های تربیت اقتصادی در مدارس متوسطه در قالب محتوای جذاب به صورت  شود برنامه پیشنهاد می

رشد  های دورهطراحی شده  های دورهچاپی و مجازی ارائه شود و معلمان مدارس برای تدریس 

تواند  ای را سپری کنند. ارتباط بین مقاطع مختلف تحصیلی در برنامه تربیت اقتصادی می فهحر

 آموز فراهم کند. های اقتصادی دانش برنامه جامع آموزشی را برای رشد شایستگی

 

در پژوهش حاضر نویسنده اول، به عنوان استاد راهنما، نظارت و راهبردی روند کلی سهم مشارکت نویسندگان: 
اند. نویسنده چهارم در تدوین طرح تحقیق،  اصالحات مقاله را بر عهده داشته سازی هش و تدوین و نهاییپژو

گیری از  ها و نگارش متن مقاله را برعهده داشته و در مجموع نتیجه فرآیند گردآوری، تحلیل و تفسیر یافته
مکاران و با همراهی نویسنده دوم و ها و بسط و تفسیر به صورت مشترک و با بحث و تبادل نظر کلیه ه یافته

 انجام شد. نامه، سوم، به عنوان اساتید مشاور پایان
 .نویسندگان اذعان دارند که در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود نداردتضاد منافع: 
فرآیند ها در طول  پژوهش حاضر از هیچ مؤسسه و نهادی حمایت مالی دریافت نکرده و کلیه هزینهمنابع مالی: 

 .اجرای پژوهش بر عهده پژوهشگران بوده است
نبود؛ بدینوسیله از کلیه مشارکت  پذیر امکان کنندگان مشارکتپژوهش حاضر بدون همکاری تشکر و قدردانی: 

 .آید میکنندگان تقدیر و تشکر به عمل 
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