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 اقتصاد اسالمیفرصتهای بازبينی رشته 
 

 5احمد حشمتی مواليی

 چكيده
هاى دانشجويان رشته اقتصاد در كشورهای اسالمی و توسعه علمی آموزش اقتصاد اسالمی يكى از مهمترين خواسته

حتی جوامع اسالمی در كشورهای پيشرفته است. با توجه به اين كه علم اقتصاد صورتهاى مختلفى از اوضاع اقتصادى، 

نمايد. بنابراين توسعة علمی محورهای اسالمی دانش اقتصادى، پايه اصلى و و فرهنگى را ترسيم مى سياسى، اجتماعى

باشد. از آنجا كه اقتصاد همراه با مالحظة ارزشها، بسترى مناسب براى تحصيل پايدار مى ساز ساير ابعاد توسعهزمينه

ی رشته اقتصاد اسالمی يكی از مهمترين دغدغه توسعه نيروى انسانى و ساير ابعاد ديگر توسعه است، لذا بازبين

 پردازان و كارشناسان است.نظريه

المللى از منظر صاحبنظران پوشيده شناختى و بيناهميت انقالب اسالمى ايران در ابعاد مختلف سياسی، جامعه

 بنابراين اين مسئله می تواندنيست. در عين حال بُعد اقتصادی آن نيز نمی تواند از اولويت كمتری برخوردار باشد. 

باشد. به همين دليل فهم و شناخت مصداق و الگوى بارزى براى ساير جوامع خواهان توسعه در چارچوب اقتصاد اسالمی 

مفاهيمى چون توسعه اقتصادی و ارتباط مفاهيم علمی با مسائل اقتصاد اسالمی، در سرنوشت ملتها و به خصوص جامعه 

. به اين ترتيب پس از پيروزى انقالب اسالمى، تبيين استراتژى جامعى در امر آموزش و پژوهش ايران حايز اهميت است

اقتصاد اسالمی، به منزله يك ضرورت ملى، مورد توجه مسئوالن قرار داشته است. در اين مقاله به تبيين موقعيت ويژه 

توسعه اقتصاد اسالمی را در طى بيش از سه رشته اقتصاد اسالمی در ايران پرداخته و فرصتها و تهديدهايى كه روند 

ترين هاى آموزشی و پژوهشی ايجاد نموده است، مورد تجزيه و تحليل قرار خواهيم داد. عمدهدهه، در قالب چالش

روى ما در بازبينی رشتة اقتصاد اسالمی در ايران، مالحظة فرصتها و يا تهديدهايى است كه ضرورت توجه مسئلة پيش

 ريزى كارآمد و مديريت مؤثر در اين رشته را مورد تاكيد قرار می دهد.رنامههرچه بيشتر ب

 

 : اقتصاد اسالمی، بازبينی آموزشی، آموزش رسمی، آموزش نيمه رسمی، آموزش غير رسمی واژگان كليدی

  A230, p400 :JELطبقه بندی
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 25های تحول در رشته اقتصاد(ها و فرصتچهاردهمين نشست تخصصی اقتصاد اسالمی )چالش مجموعه مقاالت 

 مقدمه

در رابطه با بازبينی روشهای آموزشی آن است. لذا به طور كلی هدف اساسى از اين نوشتار، درك مفهوم اقتصاد اسالمی 

 مختصرى در تبيين و توضيح واژه اقتصاد اسالمی اشاره خواهد شد.

الف( تعريف هاى مربوط به اقتصاد اسالمی متنوع و گوناگون است و مبانى آن با چارچوب هاى اقتصادى، سياسى، 

ى مذكور، در اين امر دخيل هستند. از نظر برخی اقتصاد فرهنگى و انسانى مرتبط است، به طور كلی تمامى تعريف ها

اسالمی همان مسائل فقهی و حقوقی مندرج در احكام اسالمی است و از نظر برخی ديگر اقتصاد اسالمی همان علم 

گردد. اقتصاد است كه محدوديتهای فقهی از آن زدوده شده است. در هر دو حال علمی بودن اقتصاد با چالش مواجه می

 آنچه در اين پژوهش به آن تاكيد می كنيم، نظريه سومی است كه در ادامه به آن اشاره خواهد گرديد.

ب( شكی نيست كه اقتصاد اسالمی مطلوب، در گروى تحقق همزمان توسعه اقتصادى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى 

 دهد.رخ مى

 شد:در مورد فرض اول به چند تعريف عمده و مطرح ذيل اشاره خواهد 

سازى در استفاده از نيروهاى بالقوه مادى و انسانى يك اجتماع در رابطه با الف( اقتصاد اسالمی در واقع، بهينه

 رشد عمومی و ارتقاء فناوری است. در قرآن كريم می خوانيم:

   65سوره هود، آيه "او شما را از زمين آفريد و به آبادسازی آن )تسريع درفناوری آن( واداشت. "

شود كه در چارچوب آن، جامعه از وضعيتى نامطلوب به سوى وضعى اقتصاد اسالمی به فراگردى گفته مىب( 

گيرد و ماهيت آن، اساسا اين است كه توان و شود. اين فراگرد تمامى نهادهاى جامعه را دربرمىمطلوب متحول مى

 يند بازبينی اقتصاد اسالمی، استعدادهاى اجتماعیآيد. به عبارت ديگر در فراظرفيت بالقوه جامعه به صورت بالفعل درمى

 شود؛ چه از نظر اقتصادى و چه از نظرى اجتماعى، فرهنگى و سياسى.از هر جهت بارور و شكوفا مى

موسی)ع(، گفت چگونه پست تر را با "به روايت قرآن كريم زمانی كه بنی اسرائيل سير قهقرايی را طلب نمودند، 

هر فرود آئيد تا آنچه كه خواستيد بيابيد و ذلت و مسكنت بر آنان مقرر شد و به غضب خدا بهتر عوض مى كنيد، به ش

 65قرآن كريم، سورة بقره، آيه  ."مبتال شدند زيرا آيه هاى خدا را انكار همى كردند

ج( آموزش اقتصاد اسالمی مستلزم تحقق تعاون عمومی و مشاركت خالقانه مردم در همه اقشار اجتماعی، در 

 بردارى كامل از نيروهاى مولد ملى و ظرفيتهاى انسانى يك جامعه است. رهبه

اى از فعاليتها براى هدايت در جهت ايجاد شرايط مطلوب زندگى توان مجموعهد( در عين حال اقتصاد اسالمی را مى

يوسته، تغييرات به هم پ براساس نظام ارزشى مورد پذيرش جامعه تعريف كرد. بنابراين، اقتصاد اسالمی را بايد طيفى از

در جهت تأمين نيازهاى رو به گسترش جامعه دانست. به عبارت ديگر، اقتصاد اسالمی فراگردى است كه شرايط زندگى 

 كند. نامطلوب را به زندگى مطلوب تبديل مى

 

 پيشينۀ تحقيق

 رايانه، موارد متعددى قابلچالشهاى پيش روى بازبينی اقتصاد اسالمی، پيچيده و متنوع است. در يك نگاه جزئى گ

باشد، يكى از مهمترين چالشهای بازبينی اقتصاد اسالمی در جوامع اسالمی، نابرابرى اجتماعى با طرح و پيگيرى مى

 ابعاد متنوع آن است. 

به طوركلی ذهنيت عمومی جوامع اسالمی نسبت به اقتصاد اسالمی؛ دينى است، يعنى صبغه دينى داشته و نسبت 

باشد؛ از همين رو عدالت محور و برابرى خواه هاى دينى در آن بسيار تأثيرگذار مىحساس است و آموزه 5ينىبه اصول د
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(، 5333ز، )عزي "توصيف عزيز"است. آنچه در بازبينی آموزشی اقتصاد اسالمی بايد صورت گيرد ، بر اساس نظر پرفسور

   آموزشهای رسمی و غير رسمی است. 5بازبينی همزمان

ی رسمی اقتصاد اسالمی كه در استاد دانشگاه طيبه مدينه النبی، هماهنگی در آموزشها "عزيز"از نظر پرفسور 

های متوسطه و دانشگاهی صورت می گيرد و آنچه در دوره های غير رسمی كه در مساجد و حوزه های دينی دوره

د اسالمی داشته باشد. بديهی است طبق اين معموال تعليم می شود، می تواند نقش مهمی در توسعه و پيشرفت اقتصا

 بررسی عدم هماهنگی آموزشی بين روشها خود مانعی باز دارنده در مسير توسعه و پيشرفت اقتصاد اسالمی خواهد بود.

در جمهوری اسالمی ايران تاكنون بررسی ارتباط بين شيوه های آموزشی اقتصاد اسالمی بسيار محدود بوده است و 

(، در رابطه با بازبينی رشته اقتصاد اسالمی 5986بودن اقتصاد اسالمی)حشمتی م،  2"ميان رشته ای"ر برخی محققين ب

بودن اقتصاد اسالمی، دستيابی به چنين شيوة آموزشی در رابطه « ایميان رشته»تاكيد نموده اند. در واقع با توجه به 

انه آشكار ترين نشآغاز شود. بنابراين، با توجه به اين كه مهميقين بايد از تعهدی جامع و همه جانبه با اقتصاد اسالمی به

تواند بر اساس اخالق فطری و اعتقاد دينی تلقی شود، با مراجعه و بيشترين احتمال در قبول تعهد جامع يك فرد می

رشته به مجامع عمومی و مجامع دانشگاهی نقش هماهنگی آموزشی در مقايسه با عدم هماهنگی موجود بر بازبينی 

 اقتصاد اسالمی می تواند نقش بارزی داشته باشد.   

در يك پژوهش كه در شعبه فرانسوی بانك جهانی در رابطه با نقش عمليلتی آموزشهای غير رسمی مطرح گرديد اهميت 

فكرين (. همين ديدگاه از نظر برخی مت2226نقش آموزشهای غير رسمی در كنار آموزشهای رسمی مورد تاكيد قرار گرفت )سن،

 ( در رابطه با نقش آن در تبيين مفاهيم و سياستهای اقتصادی تاكنون مورد پژوهش بوده است. 2226اقتصادی )سينجينگر، 

( توجه به هماهنگی آموزشهای غير رسمی در كنار آموزشهای رسمی می 2226از ديدگاه آندره سويسا )سويسا، 

 را كاهش دهد.  "كه ما می توانيم عمل كنيمآنچه  "و  "آنچه كه ما می دانيم"تواند فاصله بين 

به طور  5به اين ترتيب  با توجه به مفاهيم فوق الذكر بازبينی آموزش رشتة اقتصاد اسالمی را می توان طبق نمودار 

 نظام مند و سيستمی در چهار بخش مورد بررسی قرار داد. 
 

 مراتب بازبينی آموزش اقتصاد اسالمی .5نمودار 

  
بخش شامل آموزشهای كاربردی، آموزشهای غيررسمی، آموزشهای نيمه رسمی و آموزشهای رسمی است اين چهار 

 كه هر مورد را ادامه مورد بحث قرار ميدهيم.

 

                                                                                                                                                                                     

5. Simultaneous  

2. Inter-disciplinarily 

بازبینی رشتۀ 
اقتصاد اسالمی

آموزشهای 
کاربردی

آموزشهای 
رسمی

آموزشهای 
غیر رسمی

آموزشهای 
نیمه رسمی
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 . بازبينی آموزشهای كاربردی اقتصاد اسالمی5

در چارچوب  ، معموال با هدف ايجاد زمينه مناسب برای فعاليت همه جانبه5آموزش های كاربردی اقتصاد اسالمی

گسترش و اعتالی يافته های اسالمی، ارتقای شاخص های كمی و كيفی و منزلت اجتماعی در چارچوب فرهنگ دينی،  

فراهم سازی زير بنای مناسب به منظور به كارگيری توان بازاريان، كسبه و فارغ التحصيالن دوره های نظری و به طور 

ه سازی زير بنای مناسب برای ايجاد و انتقال تعليمات شرعی كه در كلی عموم مردم در حل مسائل كاربردی و آماد

 قالب يك تكنولوژی نوين طراحی می گردد و به دو صورت پودمانی و يا كاردانی به اجرا در می آيد.

 292و  293كاربردی )مصوب جلسات  –براساس ماده يك آيين نامه تشكيل شورای عالی آموزش های علمی 

كاربردی به آموزشهايی اطالق می شود كه به قصد ارتقا دانش  –آموزش های علمی »فرهنگی(،  شورای عالی انقالب

افراد و ايجاد مهارتهای الزم و به فعاليت در آوردن استعداد های نهفته در ايشان تعليم داده می شود و دانش آموختگان 

ند و توانايی آنان را برای انجام كاری كه به آنان را برای احراز شغل، حرفه و كسب و كار در مشاغل گوناگون آماده می ك

هدف از اين آموزشها »همچنين در آيين نامه مذكور آمده است  2«.محول شده است تا سطح مطلوب افزايش می بخشد

 «. تربيت افرادی است كه در كليه سطوح برای بخشهای مختلف صنعت، كشاورزی و خدمات به آنان نياز است

است اين تعاريف و اهداف عينا از تعريف آموزش های فنی و حرفه ای برگرفته شده است. اما  همانگونه كه مشخص

كاربردی بين آموزش فنی و حرفه ای و اين آموزش تفاوت هايی را مطرح می كنند. و  –طرفداران آموزش های علمی 

نظام آموزش رسمی ارائه می شوند  آموزش های فنی و حرفه ای عمدتا كوتاه مدت بوده و خارج از»اظهار می دارند كه 

كاربردی با جهت گيری شغلی  –و افراد را برای حرف و مشاغل مختلف آماده می سازند، در حاليكه آموزشهای علمی 

 «. و حرفه ای در مقاطع همتراز با آموزشهای رسمی كشور و باالتر از سطح ديپلم، طرح ريزی و اجرا می شوند

صورت می گيرد كه تشكلی از موسسات آموزش  ردی توسط دانشگاه جامع تكنولوژیكارب –اجرای آموزشهای علمی 

به تصويب شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای  5922كاربردی است و اساسنامه آن در زمستان سال  –عالی علمی 

 گسترش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی رسيده است.

فناوری تاسيس يافته وظيفه برنامه ريزی، هدايت و نظارت بر  اين دانشگاه كه توسط وزارت علوم، تحقيقات و

كاربردی را به عهده دارد. اين دانشگاه زمينه ای را فراهم نموده است كه با مشاركت  –موسسات آموزش عالی علمی 

 سازمانها و دستگاههای اجرايی در بخش دولتی و غير دولتی، تربيت نيروی انسانی متخصص و مورد نياز بخشهای

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام گيرد. اما با گذشت بيش از يك دهه، هنوز پيامد خاصی كه بيانگر جذب فارغ 

التحصيالن هريك از موسسات وابسته به اين دانشگاه در دانش و مهارت كسب شده باشد، منتشر نشده تا بتوان به 

ی بخشهای زيادی از عمليات حرفه ای اقتصاد اسالمی ميزان موفقيت آن پی برد. در صورت موفقيت اين برنامة آموزش

وجود دارد كه نيازمند اين نوع آموزش هاست و پيش بينی می شود كه بخش بزرگی از بازاريان و كسبه عالوه بر 

دانشجويان تازه فارغ التحصيل تقاضای قابل قبولی را در اين شاخة آموزشی اقتصاد اسالمی به وجود آورند. بسياری از 

ه های اقتصاد اسالمی جنبه كاربردی دارد و بسياری از فعاالن اقتصادی به اين نوع آموشها در رابطه با معامالت، شاخ

باشند. اين فعاالن كه بدنه اصلی كسب و كار را تشكيل می دهند فرصت ورود به نظام گذاری و غيره نيازمند میسرمايه

مؤثری  توانند نقشيم و بازبينی مطالب كاربردی اقتصاد اسالمی میرسمی آموزش اقتصاد اسالمی را ندارند ولی با تنظ

 در توسعه اقتصاد اسالمی داشته باشند. 

در عين حال بازبينی همزمان اين پودمانهای آموزشی ميتواند نقش مهمی در اصالح مطالب در بخش رسمی و 

اسالمی اگرچه تاحدودی به آموزشهای نيمه  نظريه پردازی اقتصاد اسالمی ايفا نمايد. اين نوع از آموزشهای اقتصاد
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رسمی شباهت دارد لكن اغلب نوعی پيش نياز برای ورود به عمليات اقتصادی است و ممكن است حتی در برخی موارد 

 منجر به دريافت گواهينامه خاصی نگردد. 

 

 . بازبينی آموزشهای غير رسمی اقتصاد اسالمی 2

نوعی آموزش است كه بر خالف آموزشهای رسمی و نيمه رسمی كه منجر به ، 5موزش غير رسمی اقتصاد اسالمیآ

مدرك تحصيلی و يا گواهينامه می شود، تنها منجر به ارتقاء دانش عمومی اقتصاد اسالمی می گردد. آموزش غير رسمی 

فل دينی منتقل می اقتصاد اسالمی كه عموما غير مستقيم از طريق خانواده، رسانه ها و بازار و به ويژه مساجد و محا

 گردد،  فاقد زمان بندی، مدرك تحصيلی يا گواهی نامه است و مخاطب خاص و محل ويژه ای ندارد.

شود و به گرفتن مدارك تحصيلى ها اجراء مىهايى كه در مدارس و دانشگاهبه طور كلی همانگونه كه گفتيم برنامه

 شود،آموزش فقط به سواد و آنچه در مدرسه آموخته مى گردد، آموزش رسمى نام گرفته است. بديهى استمنتهى مى

شمار هستند. انسان هميشه در حال آموختن است، چه در مدرسه و منحصر نيست. موضوعات و مطالب آموختنى بى

چه در خارج از آن كه تجربه نقش اصلی را در آن ايفا می نمايد؛ در بازار كسب و كار، در خانواده، در ميدان بازی، در 

كند و از آنچه درباره هاى مختلف درك مىحس بيند و از راهشنود، مىحيط كار، در اجتماع، در طبيعت، از آنچه مىم

شود و به هر آموزشى كه در خارج از مدرسه )دانشگاه و ساير محافل رسمی آموزشی( انجام مى و به آن تفكر ميكند

 يند.شود، آموزش غير رسمى می گومدرك تحصيلى منتهى نمى

تر از آموزش رسمى است. اهميت آن نيز از نظر رشد و بلوغ به اين ترتيب دامنه آموزش غير رسمى به مراتب وسيع

تدريج مقام و موقعيت خاصى پيدا كرده است و  باشد. بدين جهت، بهعاطفی، فكری، سياسى و اجتماعى بيشتر مى

هاى هاى آن، مانند آموزش مسائل اقتصادی خانواده و فعاليتنهريزى در بعضى از زميهاى منظمى توأم با برنامهفعاليت

هاى ريزى و خدمات و فعاليتاقتصادی جوانان، می تواند در چارچوب اقتصاد اسالمی نيز بارور شود. در حقيقت، برنامه

رگساالن هاى بزچنين آموزشمذهبی مثل صندوقهای قرض الحسنه مساجد و يا جمع آوری وجوه خيريه و نذورات، هم

 دهند.را در اقتصاد اسالمی تشكيل مى 2هاى آموزش غير رسمىنيز بخش بزرگى از فعاليت

هاى مختلفى از وزارت آموزش ريزى و اجراى خدمات آموزش غيررسمى توسط سازماندر بسيارى از كشورها، برنامه

ه به حوزه ها و مساجد زمينه وسيعی شود، اين در حالی است كه در جمهوری اسالمی ايران با توجو پرورش انجام مى

برای ساماندهی اين آموزش وجود دارد ولی تاكنون برنامه ای برای بازبينی آموزشی اين نوع از فعاليتها صورت نگرفته 

 است. 
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 بازبينی آموزشهای نيمه رسمی در اقتصاد اسالمی .3

نوعی آموزش است كه بر خالف آموزشهای رسمی كه منجر به مدرك تحصيلی  5موزش نيمه رسمی اقتصاد اسالمیآ

متمركز و قابل تداوم می گردد، صرفا با دريافت نوعی گواهينامه خاتمه می يابد. بديهی است اين نوع آموزش تنها منجر 

حرفه ای تا حدودی  به ارتقاء دانش جزئی اقتصاد اسالمی می گردد. با اين حال می توان گفت كه آموزش های فنی و

به اين نوع آموزش نزديك است اما آموزشهای نيمه رسمی اوال وسعت بيشتری دارد و آموزشهای غير كاربردی را نيز 

شامل می شود، ثانيا اين آموزشها حتما با دريافت نوعی گواهينامه از طريق وزارتخانه های مسئول بايد تاييد گردد در 

 ی حتی در يك موسسه خصوصی قابل تأمين است. حاليكه آموزشهای فنی و حرفه ا

در حال حاضر در رابطه با آموزشهای نيمه رسمی اقتصاد اسالمی متاسفانه برنامه خاصی تدوين نشده و اين مسئله 

 در صورت پيگيری می تواند نقش مهمی در ارتقاء سطح علمی جامعه داشته باشد. 

بيشتر در بانكها و صرفا در رابطه با عقود اسالمی صورت می گيرد امروزه بخش اعظمی از آموزشهای اقتصاد اسالمی 

 و ساير بخشهای اقتصاد اسالمی در شاخة نيمه رسمی متولی خاصی ندارد. 

به طور كلی آموزش نيمه رسمی آموزشی است كه در خارج از نظام آموزشی متعارف به صورت مستقل يا به عنوان 

جزيی از يك فعاليت گسترده تر سازماندهی شده و برای ارايه خدمت به گروهی خاص و با هدف های آموزشی مشخص 

وع فعاليت آموزشی و كارآموزی اطالق می شود طراحی شده اند. همچنين به تعريفی ديگر، آموزش نيمه رسمی به هر ن

كه سازمان يافته است ولی در خارج از نظام آموزش رسمی، تحقق می پذيرد. دوره های آموزشی و كارآموزی كوتاه 

سياسی، سوادآموزی، بهداشت، تعاون، كمك های اوليه، تنظيم خانواده، كسب -مدت در زمينه های گوناگون عقيدتی

ی و حسابرسی در زمينه های صنعت، كشاورزی و خدمات و انواع آموزشها برای بارور ساختن ساعات مهارتهای حسابدار

فراغت و غيره از جمله آموزشهای نيمه رسمی است كه بنحوی با اقتصاد اسالمی ارتباط دارد ولی در اين موارد تاكنون 

 برنامه مرتب و سازمان يافته ای تدوين نشده است. 

استادی -ياری از كشورها، آموزش نيمه رسمی حتی به صورت آموزش ضمنی به صورت شاگرددر ايران مانند بس

مطرح  5952ای تا اواسط دهه ی وجود داشته است، اما آموزش ضمن خدمت به صورت امروزی و به شيوه مؤسسه

 (5929يس شد.)بزاز، تأس« آهنهنرستان فنی راه»آهن ايران مركزی به نام در راه 5953نبوده است. و ابتدا در سال 

های سياسی و اجتماعی در ايران نيز توجه دولت را به امر آموزش نيروی انسانی در بخش در اين حال دگرگونی

ای به امر آموزش كاركنان ، فصل جداگانه5931دولتی معطوف كرد. چنانكه در تهيه قانون استخدام كشوری مصوب 

امر آموزش نيروی انسانی در سطح گسترده و منظم تلقی گرديد. تأسيس اختصاص داده شد. اين اقدام نقطه آغازی در 

و آغاز فعالتيهای آموزشی اين مركز جهت آموزش گسترده و منظم در  5938مركز آموزش مديريت دولتی در سال 

ش از های آموزش كاركنان دولت، اهميت موضوع را بينمودن زمينهمدت و بلندمدت، عالوه بر فراهمهای كوتاهدوره

 پيش آشكار نموده و راه را برای تجديد بنای نيروی انسانی در سازمانهای دولتی باز كرد.

 

 . بازبينی آموزش های رسمی اقتصاد اسالمی:9

، آموزشی است كه دارای ساختار سلسله مراتبی و پايه های تحصيلی و دارای توالی 2آموزش رسمی اقتصاد اسالمی

 9می باشد. به عبارتی ديگر، آموزش رسمی يا مدرسه ای م تر متكی به زير بنای تئوريكو از همه مهزمانی و بلند مدت 
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شامل آن قسمت از نظام آموزشی است كه از كودكستان آغاز و تا آموزش عالی ادامه می يابد. اين نوع آموزش، سازمان 

 5ند.يافته است و دارای ساختاری مشخصی می باشد و از سلسله مراتب منظمی پيروی می ك

متاسفانه در دبستان و دبيرستان سلسله مراتب منظمی در رابطه با آموزش اقتصاد اسالمی مشاهده نمی شود. اين 

ترين عامل در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است و در حالی است كه آموزش و پرورش در سنين پائينتر اساسی

 آورد.نوآوری در اقتصاد اسالمی را بيشتر و عميق تر فراهم می رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی نيز به نوبه خود امكان

رشد و توسعه اقتصادی در هر رشته و به خصوص اقتصاد اسالمی منوط به نوآوری است و اين مسئله يكی از اهداف 

 مهم تمام كشورها و جوامع اسالمی است. 

به طور كلی در كشورهای در حال توسعه و يا پيشرفته صنعتی اهداف اقتصادی متفاوت است. ممكن است در 

كشورهای پيشرفته صنعتی، توسعه به معنای كاهش بيكاری و افزايش واقعی رفاه اجتماعی مردم تلقی شود و در 

از سوی ديگر به معنای كوشش برای كشورهای در حال توسعه از يك سو به معنای كاهش يا محو فقر و محروميت و 

باال بردن توليد ناخالص ملی و ارتقای استانداردهای زندگی مردم به سطحی هدف گذاری شود كه كشورهای توسعه 

 مند هستند. يافته از آن بهره

 الای برای رشد و توسعه اقتصادی، در طول زمان كامبه همين دليل نقش آموزشی اقتصاد اسالمی به عنوان وسيله

شود، یبندی ممتفاوت است. به زبان ساده تر، گسترش آموزش رسمی اقتصاد اسالمی كه در سطوح و انواع مختلف دسته

ترين كار باشد، در حالی كه در مابقی مراحل ممكن است به دليل ممكن است در برخی مراحل جريان رشد، اساسی

 های ديگر با اهميت كمتری تلقی شود.اولويت هدف

تأثيرات مهم گسترش واقع بينانه تعليم اقتصاد اسالمی آن است كه موجب توسعه تمايالت آزادی خواهانه يكی از 

شود. تاثير مهم ديگر آن است كه گسترش آموزش و پرورش موجب تعديل بخشهای اقتصادی سياسی و اجتماعی می

 دهد.را كاهش می و عدالت اجتماعی می شود به اين طريق يك مشكل بزرگ كشورهای در حال توسعه

شود و اين خود تاثيری مستقيم بر های افراد میها و طرز تلقیباعث تغيير ارزش 2آموزش راستين اقتصاد اسالمی

وضعيت اقتصادی دارد. غالب تحقيقات حاكی از آن است كه رشد اقتصادی با بهبود آموزش علمی اقتصاد اسالمی و 

نيز  9رسمی و غير رسمی اقتصاد اسالمی نيز همراه با تجارب ضمن خدمت های نيمهآموزش .پذيرش مردم ارتباط دارد

در كارآيی شغلی، مخاطره زدايی و پيشرفت اقتصادی مؤثرند و به هر صورت، نوع سيستم آموزش اقتصاد اسالمی و 

 ها و امكانات آن نيز در ميزان رشد اقتصادی كامال مؤثر است.اهداف و برنامه

های تحصيلی دوره متوسطه عموما جنبه آمادگی در دانش اقتصاد اسالمی داشته باشد و بخش برنامهبرای مثال اگر 

های تئوريك و فراهم كردن مقدمات ورود به دانشگاه برای افراد مستعد اختصاص يابد به رشد محدودی از آن به آموزش

تمركز يا نيمه متمركز داشته باشد موجب توان گفت: هرگاه آموزش جنبه غيرمعلمی اين رشته كمك خواهد كرد و می

احساس مسؤوليت و توجه بيشتری از جانب بازار آزاد و نيروهای محلی و ملی خواهد شد. در اين صورت هم به توسعه 

آموزش دامن خواهد زد و هم نتايج اقتصادی بهتری به بار خواهد آورد. به منظور وصول به رشد و توسعه اقتصادی و 

رهای اسالمی، بايد در درجه اول بر آموزش عمومی اقتصاد اسالمی به خصوص در دبيرستانها همت اجتماعی در كشو

اقتصاد اسالمی، در يك  3گذاشت و سپس در سطوح عالی و دانشگاهی تداوم اين مبحث را با توجه به اصول موضوعی

 مقايسة تطبيقی مورد تحليل قرار داد. 
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 . نتيجه گيری1

نوشت كند و كيفيت اين تقاضا نيز سراعی و فرهنگی، كيفيت تقاضا برای آموزش را تعيين میمناسبات اقتصادی، اجتم
زند. در اين حال نوع تقاضای اجتماعی است كه انتظار از دانشگاه، كيفيت آموزش، مناسبات انسانی، دانشگاه را رقم می

 ازد.سفرآيندهای علمی، نوع پژوهش و سبك يادگيری و آموزش در دانشگاه را می

چنانچه نيازمندی های آموزشی به طور صحيح تشخيص داده شوند و بهترين برنامه آموزشی تدوين گردد و از 
شايسته ترين مدرسين نيز استفاده شود ولی در شركت كننده عالقه وجود نداشته باشد، آموزش با موفقيت همراه 

موثر، می بايست برداشته شود، جستجو و  ايجاد اين  نخواهد بود. بنابراين يكی از اولين قدم هايی كه در راه آموزش
رغبت و عالقه يا به عبارت ديگر ايجاد انگيزه در بين شركت كنندگان است. دانشجويان می بايست به آموزش، اثر 
آموزش، اعتبار و لزوم آن اعتقاد داشته باشند و متقاعد شده باشند كه آموزش می تواند بنحوی به آنان كمك كند كه 

 العات مهم و ضروری را كسب كنند.اط
دهيم آيا می تواند در يك سوال مهم برای دانشجو در رابطه با اقتصاد اسالمی اين است كه آيا دانشی كه به او می

عنوان يك امر متقن بپذيرد. شود يا اجبارا  بايد مطالب را به مظان نقد قرار گيرد و آيا فرصت آزمون برای او فراهم می
 دهد يا به پاسخ.ديگر آيا كالس درس دانشگاه در رابطه با اقتصاد اسالمی به سئوال نمره می تعبيربه 

در سيستم فعلی، آموزش عالی در درجه اول مبتنی بر نياز توسعه صنعتی و اقتصادی نيست، بلكه طراحی آموزش 
های الن آموزش عالی عمدتا به خروجیعالی معموال پاسخ به تقاضای اجتماعی ورود به دانشگاه و اخذ مدرك است. نگاه ك

التحصيالن به عهده آموزش عالی نيست. به همين كند كه مسئوليت اشتغال فارغدانشگاه نمی پردازد و صراحتا اعالم می
 دليل محتوی اقتصاد اسالمی همانند اكثر رشته های علوم انسانی دارای پويايی الزم نيست.

و صرفا ورود و حضور در دانشگاه در كانون توجه قرار گرفته  ن مسئله فرعیدر واقع مسئله اشتغال دانش آموختگا
ش يافته ها گستراست. اين مشكل بيشتر بدين دليل به وجود آمده است كه گسترش آموزش با رويكرد پاسخ به ورودی

اد دانشگاه بسيار زيها. بنابراين گردش مالی مؤسسات حمايتی برای ورود به است نه نياز بازار كار و كيفيت خروجی
ها های حمايتی بدهد. ورودیشود كه به فارغ التحصيالن راهنمايی و مشاورهای يافت میاست و در خروج، كمتر مؤسسه

آيند ولی با نگرانی و با مدركی كه مشخص نيست در كدام بخش اقتصادی بايد مشاركت داشته معموال با انگيزه می
 باشند، دچار سرگردانی ميشوند. 

عنوان اتاق فكر برای حل معضالت اجتماعی نگاه عنوان حيات خلوت نخبگان و كمتر به به اقتصاد اسالمی عمدتا به 
 شده است. كه حل اين مشكل نيازمند بازبينی كاربری رشته اقتصاد اسالمی و بازانديشی در كاركردهای آن است.

 به طور كلی می توان پيشنهاد نمود كه :
شود و  5اسالمی به صورت سيستمی و در تمام مقاطع آموزشی اعم از رسمی و غير رسمی هماهنگموضوع اقتصاد  -5

 مناسباتی بين مسئولين آموزشی حوزه، دانشگاه ها و ساير مراكز آموزشی جهت هماهنگی به وجود آيد.
ريزان آموزشی  در بخش آموزش عالی جنبه های تخصصی و كاربردی اقتصاد اسالمی كامال مورد مالحظة برنامه -2

 قرار گيرد و جنبه های كاربردی آن مورد هدف گذاری قرار گيرد.
يافته های متخصصين اقتصاد اسالمی در ساير كشورها مورد مالحظه و تبادل نظر قرار گرفته و استانداردهای  -9

 آموزشی اقتصاد اسالمی تعيين و تأمين گردد.
الزم است از هرگونه نوآوری پژوهشی در اقتصاد اسالمی به خصوص در در ارتباط با پيشرفت های اقتصاد متداول  -3

 فضای دانشگاهی حمايت به عمل آيد
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