
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

 

 

 های نظام آموزشی در حوزه اقتصاد بررسی كاستی

 ی تطبيقی سرفصل فعلی با سرفصل جديد()مقايسه
 

 5اله شهنازیروح

 2مجتبی پناهی

 چكيده
گرايی در آموزش علم اقتصاد، نظام آموزشی در حوزه اقتصاد در كشور ايران به داليل متعددی از جمله فقدان واقع

ها و هنجارهای بومی كشور، داشتن ساختار آموزشی مشابه با ساختار آموزشی علم واقعيتنداشتن پيوندهای معنادار با 

رو شده، سيطره رويكردهای های اساسی روبهاقتصاد نئوكالسيك و رويكردهای مشتق آن كه در دنيا با چالش

 شدن ایحاشيهها وشناسی مبتنی بر رياضيات )صوری شدن و فرماليسم(، كمبود مباحث اسالمی در سرفصلروش

رو بوده است. لذا شورای تحول در علوم انسانی در های اخير با مشكالت اساسی روبهاسالمی، در سال اقتصاد مباحث

 های پيشنهادی جديدی ارائه داده است.صدد اصالح اين برنامه آموزشی برآمده و سرفصل

طرف شورای تحول در علوم انسانی و همچنين های پيشنهادی برای رشته اقتصاد از در اين مقاله به بررسی سرفصل

های فعلی رشته اقتصاد پرداخته شده است. شيوه كار در اين پژوهش، به اين شكل ها با سرفصلمقايسه اين سرفصل

شاخص در حوزه تئوريك آموزش اقتصاد و حوزه ارتباط با واقعيت اقتصاد استخراج شده و بر  51بوده كه ابتدا تعداد 

انسانی( و فعلی امتيازدهی  علوم ارتقاء و تحول های پيشنهادی شورایها دو سرفصل جديد )سرفصلطبق اين شاخص

ها برنامه آموزشی جديد نسبت به برنامه آموزش فعلی اند. طبق نتايج به دست آمده در اكثر شاخصو بررسی شده

 .فاصله زيادی دارد هايی را داشته است اما اين پيشرفت چشمگير نبوده و تا نقطه مطلوبپيشرفت

 

 آموزش اقتصاد، برنامه آموزشی، تحول در علوم انسانی، اقتصاد ايران.كليدی:  واژگان
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 مقدمه -5

 تصاداق حوزه در علمی معرفت انتشار و توليد سابقه از قرن يك از بيش كه دهدمی نشان موجود، مدارك و اسناد بررسی

 شدان انتشار و توليد سابقه و شودمی سپری ايران در دانشگاهی رسمی آموزش برنامه گيریشكل از سال 22 حدود و

 ترقعمي و بيشتر دركشورمان جديد علوم دانشگاهی آموزش سابقه از نو، عصر محصول و مدون دانش صورت به اقتصاد

 اداقتص علم زايش منشأ را اروپا در نهضت علمی گيریشكل و صنعتی انقالب وقوع اگر(. 29ص: 5985 درخشان،) است

 آغاز و است قرن دو به نزديك پيشرفته وكشورهای ايران در اقتصاد حوزه در علمی معرفت شكاف بدانيم، جهان در

 با علمی مواجهه در توجه قابل تأخير اين. است بوده همراه تأخير قرن دو از بيش با ايران در اقتصاد آموزش رسمی

 نظريه زمينه در منفعل موضعی ايران جامعه همواره تا شد سبب عمل و نظر عرصه در جامعه اقتصادی هایدگرگونی

 اقتصاد دانش سازیبومی فرايند فضايی، چنين در. كند اتخاذ اقتصاد دانش علمی دستاوردهای كردن عملياتی و پردازی

 كه ايران اقتصاد دانش ظرفيت گذشته، قرن در گرفته صورت هایتالش رغم به و شد دنبال تأخير با علم توليد و

 در تعديل آن، تبع به و سازد نزديك حوزه اين در دانش مرز به را خود نتوانست بود كشور رسمی آموزش نظام محصول

 كاركرد برانگيز چالش هایعرصه از يكی همواره داخلی وضعيت و هاالزام با آن سازی متناسب هدف با وارداتی هاینظريه

  .است بوده ايران اقتصاد در عمل و نظر

 بر ضرورت مبنی رهبری معظم مقام فرمايشات پی های نظام آموزش در حوزه علوم انسانی و دربا توجه به كاستی

 هایرشته دروس محتوای و هافصل سر اهداف، در لزوم بازنگری و انسانی علوم ارتقاء و تحول برنامه اجرای و تدوين

 تحول شورای اقتصاد كارگروه اولويت در اقتصاد رشته كارشناسیدوره  بازنگری برنامه كشور، هایدانشگاه انسانی علوم

 5935 سال اوايل در زير محورهای براساس اقتصادی علوم دوره كارشناسی جديد برنامه نويس پيش و گرفت قرار

 .گرديد تدوين

 اسالمی اقتصاد دروس تقويت 

 سنجی اقتصاد و كالن اقتصاد خرد، اقتصاد همچون كليدی دروس تقويت 

 ايران اقتصاد با مرتبط دروس تقويت 

 سياست  اقتصاد، برای حقوق همچون دهد افزايش را دانشجو تحليلی قدرت كه ایرشته بين دروس معرفی

 اقتصاد برای فلسفه و اخالق اقتصاد، برای

 كند تقويت را داریسرمايه نظام نقد توان كه دروسی معرفی 

 جهانی اقتصاد در جاری تحوالت از دانشجو آگاهی تقويت 

 كند بررسی سازی اقتصاد راضرورت تحول در سيستم آموزش اقتصاد و بومی نخست، بخش در كوشدمی مقاله اين

هايی در حوزه تحول در دروس اقتصاد به بررسی دو برنامه آموزشی فعلی و جديد دوم، با استخراج شاخص بخش در و

 .بپردازدانسانی(  علوم ارتقاء و تحول های پيشنهادی شورای)سرفصل

 

 سازی اقتصادضرورت تحول در سيستم آموزش اقتصاد و بومی -2

 هایويژگی دينی و ساختارهای با منطبق معرفتی علمی و نظام پيشبرد جهت را الزم كارآمدی ايران، در انسانی علوم

 مطلوب یتوسعه ديگر هایشاخه و در است نداده رخ ایتوسعه اجتماعی علوم جمله از هاشاخه در برخی ندارد. بومی را

 بوده ناپذير اجتناب ضرورتی شود،می ياد« انسانی علوم در تحول «عنوان به آن از آنچه امروزه لذا است؛ نگرفته صورت

هاست. اغلب كشورهای عرصه ساير در پيشرفت آن دنبال به علمی و پيشرفت الزامات از يكی مهم، اين پيگيری و

مور های مرتبط به آن را ماريزی آموزشی و رشتههای برنامهترين متخصصان رشتهای از برجستهپيشرفته همواره كميته

های اصلی خود را برای كنند كه بشكلی پيوسته و منظم به مطالعه فرازها و فرودهای نظام آموزشی پرداخته، طرحمی
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اند كه اصالح نظام آموزشی پشتوانه رسيدهارسال دارند. زيرا آنها به اين باور گذاری آموزشی شورای عالی سياست

اش اصولی باشد، مسائل مربوط ای كه نظام آموزشی(. جامعه5982شكوفايی علمی و حل مشكالت عملی است )گال، 

، 5تا دارا هستند )گالبرايسوادی باالترين پيوند علی و معلولی ربه ثروت و اقتصادش نيز حل خواهد شد، زيرا فقر و بی

 ريزیهای آموزش و پژوهش علمی مورد تاكيد متخصصان برنامهها، متون و نگرشيابی و كنترل مفاد، روش(. ارز5335

های معين آموزشی است. به عبارت ديگر يكی از لوازم كارآمدی و موفقيت برنامه آموزشی ارزيابی علمی آن در دوره

ح و های صريهای كلی )هزينهی، محاسبه هزينهباشد. بررسی وضعيت اوليه نظام آموزشی، كنترل يك دوره آزمايشمی

های مربوط به آن از عناصر ارزشيابی علمی يك برنامه آموزشی به حساب های فرصتی( و تحليل آثار و واكنشهزينه

 .(5383، 2آيند )ولفمی

های اعی بر پايهبر اساس مطالعات، آموزش استاندارد و كارآمد در اقتصاد و در بسياری از ديگر علوم انسانی و اجتم

، يكی درك هاترين اين پايهاز مهم ها، محقق نخواهد شد.يك فلسفه بخصوصی استوار است كه بدون توجه به آن پايه

معرفی ماهيت يك زندگی مطلوب است كه غرض از آموزش رسيدن به آن است. دوم درك و معرفی خود انسان است،  و

باشد، زيرا آموزش و پرورش يك ن است. سوم، شناخت ماهيت جامعه میزيرا كه آموزش برای انسان و در مورد انسا

دارد. و سرانجام درك و شناخت واقعيت نهايی، يا فرايند اجتماعی است و آثار و بازخوردهای وسيع اجتماعی به همراه 

لمرو آن علت و العلل هستی، زيرا هدف غايی همه ابزارهای شناخت و همه مكاتب آموزش و پرورش نفوذ و درك ق

ای فنی، تجربی و علمی گيری مجموعه(. به عبارت ديگر آموزش كارساز اقتصاد محدود به شكل5982نلر، باشد )می

ديده، بلكه در ورای آن پيوندهای جدا نشدنی متافيزيكی مطرح است كه عدم توجه به آنها منجر به محض تحويل نگر

 بوطه خواهد شد. هايی در فرايند و كاركرد برنامه مربروز نارسايی

نظريات اقتصادی و در نظر گرفتن مقتضيات  سازیبومیهمچنين نظريات در حوزه آموزش اقتصاد تاكيد فراوانی بر 

 تنها نه ايران، در اقتصاد دانش سازیبومی و ورود در تأخيربومی دارد كه در آموزش اقتصاد در ايران جايگاهی ندارد. 

 هایگرايش خلق و ایخوشه رشد جريان بلكه داد، قرار تأثير تحت را اقتصاد پردازی نظريه و گيریشكل تكامل، روند

 صنعتی، كشورهای گوناگون هایدانشگاه در متنوع هایگرايش بروز و ظهور رغم به كه طوری به ساخت؛ كند را مرتبط

 استثنای به و بود تأخير با توأم و كند بسيار ايران در اقتصاد رسمی آموزش نظام در جديد هایگرايش خلق و ايجاد

 و پول منابع الملل،بين تجارت هایگرايش كارشناسی، مقطع در بازرگانی و نظری گرايش مانند مطرح گرايش چند

 و نگرفت قرار كار دستور در آنها به بخشی تنوع و جديد هایگرايش خلق روند دكتری، و كارشناسی مقاطع در بانك

 تاريخ مانند دارند، ارتباط اجتماعی اقتصادی مسائل با كه هايیگرايش ويژه به هاگرايش برخی تا شد سبب امر اين

 نظير هستند، ارزشی و وصفی مقوالت از ایآميزه كه اقتصاد دانش از هايیگرايش و سياسی اقتصاد اقتصادی، تحوالت

 رياضی و آماری كمی، هایروش كاربرد به عام طور به كه كالسيك اقتصاد هایآموزه سيطره دليل )به اسالمی اقتصاد

 به شود(،می ترويج و توصيه آمريكا دانشگاهی مراكز ويژه به غرب هایدانشگاه آموختگاندانش وسيله به و دارد تمايل

 رغم به دهه از انقالب سه به نزديك گذشت با امروز (.5983احمدی، ) گيرد قرار حاشيه در و مهریبی مورد جدی طور

 ساختار مبنای بر كماكان جامعه، اقتصادی نظام سياسی، و اجتماعی فرهنگی، هایعرصه در گسترده هایدگرگونی

 تجارت، بيمه، بانكداری، زمينه در اقتصادی نظام كالن رويكردهای و اقتصادی هایسياست و كندمی عمل خود سنتی

 اصول مبنای بر هابرنامه و هاسياست راهبردها، تدوين و است متعارف اقتصاد هاینظريه و مبانی مبنای بر...  و مالكيت

 و مبانی از هك اين از پيش اقتصادی رويكردهای و گيردمی شكل متعارف اقتصاد كم دست يا ليبراليسم اقتصاد مبانی و
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 متعارف اقتصاد هایآموزه و ليبراليستی اقتصاد شده تعديل هایمشخصه تأثير تحت باشند، متأثر اسالمی اقتصاد اصول

 رسد.و نياز به بررسی اين علم و تغيير نظام آموزشی امری حياتی به نظر می .دارد قرار

 

 های بررسی برنامه آموزشی جديد و فعلیشاخص -3

های علم اقتصاد در حوزه روش و همچنين بررسی تناسبات آموزش با بررسی مشكالت در حوزه آموزش اقتصاد و كاستی

 وزشآم حوزه در تئوريك مباحث به هايی در دو بخش، توجههای كشور ايران، در اين مقاله شاخصواقعيتعلم اقتصاد با 

اقتصادی استخراج شد و بر اساس آن به برنامه آموزشی فعلی  هایواقعيت و اقتصاد علم آموزش ميان اقتصاد و تناسب

بخش بسندگی تئوريك و تناسب با واقعيات های مورد نظر در دو و جديد امتياز داده و تحليل شده است. شاخص

 شود. اقتصادی قابل تقسيم است. كه در ادامه به آنها پرداخته می

 

 اقتصاد آموزش حوزه در تئوريک مباحث به توجه -3-5

ای هها مربوط به كامل بودن و بسندگی تئوريك اقتصاد در فرايند آموزش آن است. كه در ادامه شاخصدسته اول شاخص

 شود.بررسی میآن 

 

 توجه عام به مكاتب اقتصادی )مكاتبی به غيراز مكتب نئوكالسک و جريان اصلی( -5شاخص 

ی ارتدكس نئوكالسيك مربوط است ژهای رسمی اقتصاد متعارف، به سيطره متدلوهای متدلوژيك آموزهيكی از دشواری

(. اين در حالی است 5983كه سايه نوعی انديشه يقينی )دترمينيسم( در برنامه آموزشی اقتصاد گسترانيده است )دادگر،

كه اين رويكرد در اقتصاد كه به جريان ارتدكس معروف است از طرف بسياری ديگر از مكاتب اقتصادی )اين مكاتب به 

های جدی واقع شده است. اين مكاتب سيطره اقتصاد اقتصاد معروف هستند( مورد نقدجريان هترودوكس در 

اد توان از مكتب اقتصاند از جمله اين مكاتب میرو كردههای جدی روبههای اقتصاد را با چالشنئوكالسيك در دانشكده

گر به جز توجه به مكاتب ديم برد. اتريشی، اقتصاد نهادی، اقتصاد ماركسيستی، اقتصاد فمنيستی و اقتصاد اسالمی نا

 های آموزشی علم اقتصاد است. مكتب نئوكالسيك يكی از شرايط الزم جهت بسندگی تئوريك سرفصل

 

رويه رياضيات توجه به مباحث كيفی )عدم سيطره كميت بر كيفيت در روش، عدم استفاده بی -2شاخص 

 در علم اقتصاد و عدم تبديل رياضيات به هدف(

تر است. با وجودی كه ابزار های علوم اجتماعی بسيار برجستهرياضيات در رشته اقتصاد نسبت به ساير رشتهكاربرد 

كند، در عين حال، عدم توجه به مالحظاتی تر اقتصاد، كمك شايانی به اين علم میرياضی برای درك بهتر و سريع

 اكنون هم د.شومورد آن موجب كاستن اعتبار آن می پيرامون جايگاه اين ابزار و ورود به محدوده افراط و تفريط در

 را صرفا مقاالتی مجالت اكثر و شده متمركز سنجی و رياضی هایسازیلمد بر جهان در اقتصاد هایهدانشكد اكثر

كلمه  كه است رفته پيش حد بدان تا ی رياضياتباشند. سيطره شده بندیصورت رياضيات قالب در كه كنندمی چاپ

 اقتصادی مجالت اغلب در مقاله گويد: برای چاپمی «ليپسی ريچارد»است.  رياضی شده سازیمدل معادل، «نظريه»

 زبانی تحليل به چيزی هيچ كه صورتی در حتی نماييد، اضافه رياضی مدل يك بايستی اقتصاد، در باال رتبه دارای

 شما است: مدل شده پرسيده از ارائه دهنده كه امداشته حضور سمينارهايی دهد، درباشد. ليپسی ادامه می نيافزوده

 نمايم، طراحی مسأله اين برای مدلی امنتوانسته يا و امنداشته آن به نيازی كه است داده پاسخ سخنران وقتی چيست؟

 اول درجه مجالت در منتشره مقاالت بعد به 22ی دهه از پايين. بفرماييد كه بود اين وی به تلويحی و ضمنی پاسخ
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اقتصاددان  يك مهارت ینشانه رياضی، سازیمدل هایتكنيك از استفاده توانايی و شده رياضی پيش از بيش اقتصاد علم

 (.552،2252شود )بكهاوس، دانشگاهی تلقی می

 واعان ترينجبری از رياضی استدالت كه است اين برشمرد رياضيات برای توانمی كه ذاتی هایمحدوديت جمله از

 عوامل كه است اين واقعيت ولی. ديگری گزينه نه و پ نه شودمی نتيجه ب الف، بودن مفروض با: است استدالل

 هایواكنش خويش جامعه به مربوط نهادهای به بسته و مختلف هایمحيط در كه هستند آزادی هایانسان اقتصادی

 .بست رياضيات جبری و سخت زنجيرهای به را اقتصادی گرانكنش رفتار تواننمی و دهندمی بروز خود از متفاوتی

 است اين تاس مانده مغفول نئوكالسيك اقتصاد رياضيات بر مبتنی شناسیروش و شناسیدرمعرفت كه ديگر محدوديت

 بر تنیمب كه كندمی بيان را هايیواقعيت از دسته آن بلكه كندنمی بيان را اقتصادی هایواقعيت همه رياضی روش كه

 هستند. كمی روابط يك

 فرماليستی صوری رويكردهای. نيست الزامی اجتماعی درك برای مطمئنا رياضی سازیمدل كه نمايدمی تاكيد الوسن

(. اين استفاده بی  2229 باشد )الوسن،می بخش بصيرت تبيينی لحاظ به اجتماعی هایتحليل از ناتوان جاری رياضی

تبديل شدن رياضيات به هدف گرديده است كه نياز است اين امر در تدوين برنامه  رويه از رياضيات در علم اقتصاد باعث

البته قابل ذكر است كه صرف استفاده از رياضيات به عنوان ابزار مناسب است، مشكل  آموزشی مطلوب لحاظ شود.

 شود.زمانی است كه رياضيات تبديل به هدف می

 

 ها و ...( های بازیاقتصاد )مانند اقتصاد آزمايشگاهی، تئوریهای جديد و تجربی در توجه به روش -3شاخص 

های الگوی اقتصاد متعارف در حوزه روش نظريات جديد اقتصادی سعی در بهبود روش برای با توجه به محدوديت

ها وشر های اقتصادی مبتنی بر تجربه تاكيد دارند. از جمله ايناند. عمده اين نظريات به روشجبران اين نقصان بوده

در نظريات اقتصاددانان اقتصاد تجربی، اقتصاد مبتنی بر عصب شناسی، اقتصاد شناختی و اقتصاد آزمايشگاهی ارائه شده 

 است.

 فرضيات و هانظريه ارزيابی به شده كنترل هایآزمايش از استفاده با كه است اقتصاد علم از ایشاخه تجربی اقتصاد

 تجربی اقتصاد شناسی روش .دهدمی قرار آزمون مورد را آن سازیپياده و هاسياست خوبی به و پردازدمی رفتاری

 هایمجموعه اين د.ده قرار بررسی مورد شده كنترل هایمجموعه در را اقتصادی رفتارهای و هادهپدي تا كندمی تالش

 رويداد بر نظارت و اخالل شامل ميدانی هایآزمايش .است یآزمايشگاه تجربيات و ميدانی تجربيات شامل شده كنترل

 .كندمی پياده طبيعی محيط در را آزمايش يك طرح محقق روش اين در .باشدمی واقعی اقتصاد سيستم

 )يعنی شناختی فرآيند به خاص توجه با ترجيحات و انتظارات گيریشكل گيری، نحوهتصميم شناختی الگوی در

 محيط، تاثير حال، شود. در عينمی واكاوی انسان( مغز و ذهن در دانش و اطالعات كاربست و پردازش نحوه كسب،

 عالوه ترتيب، اين به گيرد.می قرار دقت نظر و مورد توجه گيریتصميم فرآيند و فرآيند شناختی بر نيز دولت و نهادها

ها گيریتصميم شدت به كه واقعی سازمانی -نهادی  هایمحيط در ذهن و مغز نحوه كاركرد ها،قيمت و منابع، امكانات بر

تعيين  عوامل دو به عنوان ذهنی هر و عينی هایيعنی مقوله آيد؛می حساب به هاتحليل جزء نيز، سازندمی متاثر را

اقتصاد مبتنی بر عصب شناسی نيز از تعامل علوم عصب شناسی،  .شوندمی گرفته نظر در هارفتار و تصميم كننده

های اقتصادی به ويژه درك رفتار انسان به عنوان اقتصاد و روان شناسی به وجود آمده است و روش جديدی در تحليل

 باشد.گر، میفردی انتخاب

 درگير رياضی هایمدل مطالعه ازیبباشد. نظريههای جديد در حوزه اقتصاد میها نيز از روشهمچنين نظريه بازی

 بازی، نظريه. است بازی يك در گيرندگان تصميم منطقی و هوشمندانه انتخاب و گيریتصميم روش در همكار و

 گيرد.می قرار استفاده بسيار مورد كه در نظريات اخير اقتصادی است كاربردی رياضيات از ایشاخه
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 پوشش مباحث اقتصاد اسالمی -9شاخص 

محصول نظام آموزشی های ايران را تدوين كردند، اول اقتصاددانان كه برنامه آموزشی رشته اقتصاد دانشگاهنسل 

های تحليلی وصفی تمايل چندانی ثير رويكردهای كمی قرار گرفتند و به روشاهای غربی بودند، به شدت تحت تدانشگاه

ميلی نظام روش كمی، آماری و رياضی در اقتصاد بود. بینداشتند و گرايش عمده آنها به طور عام معطوف به كاربرد 

های كمی، باعث شد تا اين نسل از دانش آموختگان اقتصاد، از توجه به مبانی فلسفی و كيد افراطی بر روشاحاكم و ت

های تاريخی، سياسی و اجتماعی نظام اقتصادی غافل شوند و ماحصل روش شناختی علم اقتصاد و پرداختن به زمينه

كه در اين مقطع مباحث اقتصاد اسالمی در محافل آكادميك كشورهای سيطره چنين رويكردی سبب شد تا به رغم اين

ريزی و اقدامی در جهت آمد، هيچ برنامههای غربی از مباحث اصلی و كليدی به شمار میمسلمان و حتی برخی دانشگاه

( و عدم توجه به 5983)احمدی، اقتصاد كشور به عمل نيايد گيری از مبانی اقتصاد اسالمی در نظام آموزش رسمیبهره

 محافل در اسالمی اقتصاد اجرای در ناكامی برای متعددی علل اين مهم تا دوره اخير نيز ادامه داشته است. گرچه

 رسمی نظام ماموريت و رسالت امّا كاويد؛ گوناگون زوايای از را ناكامی دليل توانمی اندكرده ذكر اجرايی و آكادميك

 از نو هایالزام و هاضرورت با متعارف دانش سازگاری برای تالش و جديد هایعرصه در دانش توليد در اقتصاد آموزش

 .باشد داشته موردنظر مساله تبيين در ایكنندهتعيين نقش تواندمی كه است عناصری جمله

 

 كمیهای های جديد رياضيات و ديگر روشتوجه به پيشرفت -1شاخص 

ای افزايش يافته و ديگر يك ابزار نيست و باعث گم شدن كه استفاده از رياضيات در اقتصاد به نحو افراط گونهبا اين

های خيالی و دور شدن نظريات اقتصادی از واقعيت شده اما با اين حال اقتصاددانان از های اقتصادی در جهاننظريه

 واحدهای اقتصاد دانشجويان خبرند و اگرچهافتد بیلم رياضيات اتفاق میهای رياضی و آماری جديد كه در حوزه عروش

اين  .دهندمی ارائه دان()غير رياضی اقتصاددانان ساير معموال را درسی واحدهای اين اما گذرانند،را می زيادی رياضيات

 شود.سبب ضعيف شدن دانشجويان در فهم رياضيات جديد می

 تا بايد تنها و ...( جبر ماتريسی سنجی، اقتصاد )رياضی، آمار، اقتصاددانان دسترس در مرسوم و كمی هایتكنيك

 اين مطالعه است الزم كنند. بنابراين كمك كردن شرايط محسوس و عينی به كه گيرند قرار استفاده مورد حدی

فعلی  مناسب سواالت با ارتباط سازی( درشبيه هایروش بينی،پيش هایمدل در عمليات، های كمی )تحقيقتكنيك

های رياضی و آماری صورت باشد. و همچنين با آگاهی از به روزترين روش اجتماعی و سياسی موضوعات براساس و

 گيرد.

 

 حقوقی  -روانشناسی و سياسی  –اجتماعی، فلسفی  -های تاريخیتوجه به جنبه - 0شاخص 

های آموزشی اقتصاد نئوكالسيك است بر برنامه های كمی و مقداریحاكميت متدولوژی تكنيك محور كه اسير روش

 عاصرم اقتصاد سبب جدايی امور ارزشی، اخالقی، فلسفی، حقوقی و سياسی از علم اقتصاد گرديده است. همچنين علم

دارد. اين در حالی است  شناسی هستی به نسبت جدی غفلت اجتماعی، وجود توضيح ماهيت به توجه عدم یبه واسطه

 علوم از يكی صورتبه سرانجام و كرد رشد5اخالق  فلسفه دامن در ابتدا يك علم اجتماعی بوده و در كه علم اقتصاد

 جدا اخالقيات خود از آن پی در و اخالقی علوم از اقتصاد علم غالب جريان خاص، تاريخی مقطع در اما درآمد؛ اخالقی

 شود. می

                                                                                                                                                                                     

5. moral philosophy 
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ها حاكم گرديده ها و درسنامهپارادايم بر متون درسی، سرفصلدر نظام آموزشی ايران نيز، يك نسخه ضعيف از اين 

است كه نياز است در برنامه جديد اصالح شود و به مباحثی نظير تحليل تاريخی، اجتماعی، سياسی و حقوقی و مبانی 

 فلسفی و روانشناسی نظريات اقتصادی پرداخته شود.

 

 اقتصادی هایواقعيت و اقتصاد علم آموزش ميان تناسب -3-2

 دومين معيار مهم جهت كاربردی بودن آموزش علم اقتصاد تناسب آن با واقعيات اقتصادی است. 

 

 ايران( شناختی جامعه و سياسی فرهنگی، لحاظ اقتضائات)ايران  اقتصاد با درونی ارتباط – 5شاخص 

كه متوليان نظام آموزش رسمی اقتصاد در ايران بودند، در مقطعی از حيات سياسی و اقتصادی كشور  یاقتصاددانان

ظهور يافتند كه فرصت الزم برای انديشه در مبانی علم اقتصاد، تعمق در تاريخ عقايد اقتصادی و توجه به مقوالت وصفی 

اين نسل با وجود شناخت و توانايی در مسائل اقتصاد تر داشتند. اقتصاد را يافتند و به مسائل اقتصاد رويكردی علمی

گذاری و مديريت كالن اقتصادی ايفا ايران، بيشتر در عرصه آموزش و پرورش حضور يافت و نقش چندانی در سياست

 های آموزشی كنونی در حوزه اقتصاد متعارف درهای اقتصادی ايران وارد نشدند. برنامههای واقعيت. يعنی در حوزهنكرد

 اقتصاد با رئال یهای جامعه ايران ندارد اين در حالی است كه، مواجههكشور نيز هيچ ارتباط معناداری با واقعيت

 تاييد شده است. متمايل گرايانهغير واقع هایتحليل به سمت اقتصاد در رويكرد غالب زيرا است؛ ناپذيراجتناب ضرورتی

 حتی و فروض كهآن حال است، كافی اقتصادی یعلمی بودن گزاره تاييد برای اقتصادی نظريات و روابط فرماليستی

 گرفتن نظر های اقتصادی ايران با درپس توجه به واقعيت .باشد داشته فاصله واقعيت با هافرسنگ تواندآن می نتايج

ع مورد غفلت واقايران مسئله مهمی است كه در آموزش متعارف اقتصاد  شناختی جامعه و سياسی فرهنگی، اقتضائات

 شده و نياز بررسی بيشتر در برنامه آموزشی جديد دارد.

 

 اسالمی اقتصادبا مسائل جاری درونی ارتباط - 2شاخص 

دهه به بعد و ظهور و انقالب اسالمی در ايران در  5322های اقتصادی اسالم به ويژه از دهه با توجه به طرح جدی آموزه

ای علمی و استراتژيك در اين زمينه مبادرت ذاران برنامه آموزشی كشور به مطالعهگرفت كه سياست، انتظار می5382

واحد اقتصاد اسالمی در مقطع  1های آموزشی وزارت علوم در اين رابطه گنجاندن های كميتهنمايند. اما حاصل تالش

ت كه گروهی از ديگر ارشد محدود گرديده است. اين در حالی اسواحد درسی در مقطع كارشناسی 9كارشناسی و 

اند. به عنوان نمونه كشورهای عربستان سعودی، كشورهای مسلمان اقدامات نسبی قابل توجهی در اين عرصه به كار برده

اند. كشورهای عراق، ها پيش اقدام به بازگشايی اقتصاد اسالمی در مقطع دكتری نمودهپاكستان، اندونزی و مصر از مدت

ليسانس و كشورهای اندونزی، مصر، مالزی، رشته يا گرايش اقتصاد اسالمی را در مقطع فوق ين، سودان، پاكستان وبحر

(. اكثر 5982اند )تدريس اقتصاد اسالمی، كويت و سوريه رشته آموزشی ياد شده را در سطح ليسانس تاسيس نموده

باشد. مسائل جاری اقتصاد كشورها میها مربوط به واقعيات و مسائل جاری آن های تعريف شده در اين دانشگاهدرس

اسالمی مانند بانكداری اسالمی )در سطح پيشرفته(، بيمه اسالمی، مسائل اقتصادی كشورهای مسلمان و ... در 

های آموزش اقتصاد ايران جايگاه خاصی ندارند و دانشجويان با مسائل كاربردی و تجربی اقتصاد اسالمی آشنا سرفصل

نظر اسالم در عرصه اقتصاد را مورد تاكيد  های مورداقتصاد اسالمی از يك طرف هنجارها و ارزش از آنجا كهشوند. نمی

(، لذا هرچه آموزش رسمی 5381به هدايت امور واقعی اقتصادی جامعه نظر دارد )صدر،  دهد و از سوی ديگرقرار می
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ينه طرح تئوری اقتصادی اسالم را بيشتر های جوامع اسالمی نزديك شوند، در واقع زماقتصاد به هنجارها و واقعيت

 اند.فراهم كرده

 

 توجه به مباحث كاربردی - 3شاخص 

با پيشرفت جوامع و پيچيده شدن روابط اجتماعی و بوجود آمدن مسائل جديد، نياز به پاسخگويی به اين مسائل در 

توجه به مشكالت و مسائل جديد حوزه اقتصاد بسيار ضروری است. در كشورهای پيشرفته اصالح آموزش اقتصاد با 

گيرد اين اصالح با مالحظه جوانب هنجاری، ارزشی، فرهنگی، اجتماعی، تاريخی و جغرافيايی خاص آن صورت می

های معتبر جهان به اين شرح است: اقتصاد گيرد. به طور مثال چند درس جديد ارائه شده در دانشگاهها صورت میكشور

ها، اقتصاد شرق آسيا. پس ضروری است برنامه آموزشی كشور ايران نيز متناسب صاد اقيانوسورزش، اقتصاد خانواده، اقت

 با مسائل كاربردی و جديد كشور ايران باشد. 

 

 دنيا در اقتصادی جديد تحوالت حوزه در مباحث به توجه - 9شاخص 

رهبری آمريكا برای كشور ايران بوجود با توجه به شرايط خاص كشور ايران در جهان و مشكالتی كه اقتصاد جهانی به 

 شدهاعمال هایدنيا بسيار بااهميت است. تحريم در اقتصادی جديد تحوالت حوزه در مباحث به آورده است لزوم توجه

است. در جنگ  شده آن درگير كشور است سال چند كه است اقتصادی جنگ نوع يك ايران، اسالمی جمهوری عليه

های مقابله با جنگ اقتصادی ضروری است. پس نظام آموزشی اوضاع اقتصادی جهان و راهاقتصادی نياز به شناخت 

های جهانی و مطلوب و كاربردی در ايران بايد مبانی نظری قوی را در حوزه جنگ اقتصادی، دفاع اقتصادی، بحران

 جهانی شدن برای دانشجويان رشته اقتصاد فراهم كند.

 

 جهان با ارتباط و گرايی برون - 1شاخص 

مام المللی اقتصاد تدر دنيای كنونی تصور كردن يك كشور بدون ارتباط با ديگر كشورها محال است در عرصه بين

كشورها به هم مرتبط است و كشورها مجبورند كه با يكديگر روابط اقتصادی و تجاری داشته باشند كه اين مهم نيازمند 

الملل و روابط پولی و ارزی بين كشورهاست. يك برنامه آموزشی مطلوب المللی، تجارت بينشناخت روابط اقتصادی بين

 .الملل باشدالملل و ماليه بينبايد شامل دروسی در حوزه تجارت بين

 

 كشور  در اقتصادی مهم هایبخش توجه به - 0شاخص 

ه اقتصادی كشور دارند بايد جايگاهای مهم و تاثيرگذار در اقتصاد كشور با توجه به موقعيت مهمی كه در تعامالت بخش

هزار  52كل بودجه عمرانی كشور حدود  5931های آموزشی اقتصاد داشته باشند. برای مثال در سال مهمی در برنامه

هزار ميليارد تومان يعنی نزديك به دو  58ميليارد تومان بوده در حالی كه بودجه شهرداری تهران در اين سال حدود 

ياز ها در اقتصاد ايران و نانی كشور است. اين نكته بيانگر اهميت اقتصاد شهری و بودجه شهرداریبرابر كل بودجه عمر

های مهم اقتصاد ايران از جمله اقتصاد شهری، به توجه به آن در آموزش اقتصاد در ايران است. بنابراين توجه به بخش

ونقل و اقتصاد انرژی و نفت و نيرو در برنامه آموزشی ای، اقتصاد صنعتی، اقتصاد كشاورزی، اقتصاد حمل اقتصاد منطقه

 اقتصاد كشور اهميت اساسی دارد.
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 توجه به نقش دولت در اقتصاد - 7شاخص 

 نهايی مسئول ای دولت راكنند تا آنجا كه عدهها نقش ويژه و مهمی را در اقتصاد ايفا میهای اخير اقتصادی دولتدر نظريه

دانند. نقش دولت در اقتصاد از چند منظر مهم و قابل بررسی به نظر می ها كشور ماندگی عقب و ركود يا توسعه و رشد

های دولت از طرفی رسد. ابتدا مباحث مربوط به شكست بازار و لزوم و ضرورت وجود و دخالت دولت در اقتصاد و هزينهمی

باط با جهان و اقتصاد سياسی نقش دولت در اقتصاد منابع درآمدی دولت و اثرات آنها در اقتصاد. همچنين نقش دولت در ارت

 .نيز موضوعات مهمی هستند كه در تدوين يك برنامه آموزشی برای رشته اقتصاد بايد مد نظر قرار بگيرد

 ( به طور خالصه ارائه كرد. 2( و )5های )توان در جدولهای بيان شده در باال را میشاخص
 

 توجه به مباحث تئوريک در حوزه آموزش اقتصاد .5جدول 

 رديف معيار

 5 توجه عام به مكاتب اقتصادی )مكاتبی به غيراز مكتب نئوكالسيك و جريان اصلی(

 و عدم تبديل اقتصاد علم در رياضيات رويهتوجه به مباحث كيفی )عدم سيطره كميت بر كيفيت در روش( و عدم استفاده بی

 هدف به رياضيات
2 

 9 ها و ...(های بازیهای جديد و تجربی در اقتصاد )مانند اقتصاد آزمايشگاهی، تئوریتوجه به روش

 3 پوشش مباحث اقتصاد اسالمی

 1 های كمیهای جديد رياضيات و ديگر روشتوجه به پيشرفت

 6 های اقتصادیهای اجتماعی،تاريخی، در تئوریتوجه به جنبه

 2 های اقتصادیو روانشناسی در تئوریهای فلسفی توجه به جنبه

 8 های اقتصادیهای حقوقی و سياسی در تئوریتوجه به جنبه

 

 اقتصادی هایواقعيت و اقتصاد علم آموزش ميان تناسب .2جدول
 رديف معيار

 5 ميزان ارتباط درونی با اقتصاد ايران )در نظر گرفتن اقتضائات فرهنگی، سياسی و جامعه شناختی ايران(

 2 ميزان ارتباط درونی با اقتصاد اسالمی

 الف 9 توجه به مباحث كاربردی )مسائل مالی و تامين مالی(

 ب 9 توجه به مباحث كاربردی )اقتصاد خانوار و جامعه(

 3 توجه به مباحث در حوزه تحوالت جديد اقتصادی در دنيا

 1 گرايی و ارتباط با جهانبرون

 6 ای، صنعتی و ...(اقتصادی در كشور )مباحث در حوزه اقتصاد شهری و منطقههای مهم توجه به بخش

 2 توجه به نقش دولت در اقتصاد

 

 هامالک امتيازدهی شاخص -9

در اين تحقيق عناوين و سرفصل دروس مربوط به برنامه آموزشی فعلی، برنامه پيشنهادی شورای تحول و ارتقا علوم 

اند كه ليست كل های معتبر جهان مورد بررسی و مقايسه قرار گرفتهبرنامه آموزشی دانشگاهانسانی برای رشته اقتصاد و 

سازی و ( ارائه شده است. سپس دروس مرتبط با هر شاخص مشخص شده است. جهت كمی5دروس در پيوست )

متيازدهی به های مربوط به هر شاخص، معيار اهای بيان شده در اين قسمت پس از تعيين درسامتيازدهی شاخص

 طبقه خيلی كم، كم، متوسط، زياد و خيلی زياد ارائه شده است.  1شاخص در 
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 اقتصاد آموزش حوزه در تئوريک های مباحث اشباعشاخص -9-5

 (اصلی جريان و نئوكالسيک مكتب غيراز به مكاتبی) اقتصادی مكاتب به عام شاخص توجه

درس به ارزش  2های جديد و فعلی، های معتبر و سرفصلدانشگاه در رابطه با اين شاخص با بررسی دروس اقتصادی

 واحد درسی استخراج شده و مالك سنجش قرار داده شده است.  25
 

 . توجه به مكاتب اقتصادی غير متعارف بر اساس واحدهای درسی3ل دوج
 تعداد واحد عنوان درس رديف

 9 اقتصاد نهادی 5

 9 اقتصاد اتريشی 2

 9 ماركسيستیاقتصاد  9

 9 مكتب تاريخی 3

 9 تاريخ عقايد اقتصادی 1

 9 های اقتصادینظام 6

 9 5مبانی اقتصاد دگرانديشانه 2
 

 باشد.ها بر اساس جدول زير میامتيازدهی اين درس
 

 . مبنای امتيازدهی جدول فوق9جدول 
 كمخيلی كم متوسط زياد زيادخيلی گزينه

 9 6 51 58 25 واحد

 

 در رياضيات رويهبی استفاده عدم و( روش در كيفيت بر كميت سيطره عدم) كيفی مباحث به توجهشاخص 

 هدف به رياضيات تبديل عدم و اقتصاد علم

های با محتوای كيفی و كمی در های مربوط به اين پرسش اينگونه در نظر گرفته شده كه، تعداد درسشاخص

ها در دو برنامه آموزشی با اساس تعداد، درصدگيری شده است. درسهای جديد و قديم شمارش شده و بر سرفصل

اند ودهای نبهای كمی نبوده و يا به گونهاند و دروسی كه مبنايشان روشهايشان مورد بررسی قرار گرفتهتوجه به سرفصل

 اند.كه روش رياضی غالب باشد بر محتوای آنها شمارش شده و امتياز بندی شده

 باشد.اساس جدول زير میامتيازدهی بر 

 . مبنای امتيازدهی جدول فوق1جدول 
 كمخيلی كم متوسط زياد زيادخيلی گزينه

 22كمتر از  92-22 12-92 22-12 22باالتر از  درصد

 

  اقتصاد در تجربی و جديد هایروش به شاخص توجه

های تجربی اقتصاد و تعداد واحدها استخراج های معتبر، دروس اصلی در حوزه روشبا بررسی دروس اقتصاد دانشگاه

ها اين درسكه واحد درسی در نظر گرفته شده است  25درس به ارزش  2شده و مالك سنجش قرار داده شده است. 

 باشد:و تعداد واحدها به شرح زير می
 

                                                                                                                                                                                     

5. Hetrodox Economic  
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 بر اساس واحدهای درسیهای جديد و تجربی دروس اقتصاد . توجه به روش0جدول 
 تعداد واحد عنوان درس رديف

 9 اقتصاد آزمايشگاهی 5

 9 های كيفیتحليل 2

 9 هاتئوری بازی 9

 9 و علوم شناختی(شناسی ژنتيك، اقتصاد مبتنی بر عصب های جديد در اقتصاد )الگوريتمروش 3

 9 شناسی اقتصادیروش 1

 9 اقتصاد شناختی 2

 

های قديم و جديد شمارش واحدهای درسی در حوزه مباحث آورده شده در جدول باال در سرفصلدر ادامه، تعداد 

 اند:بندی زير امتياز دهی شدهشده و با توجه به دسته
 

 . مبنای امتيازدهی جدول فوق7جدول 
 كمخيلی كم متوسط زياد زيادخيلی گزينه

 6 3 52 58 25 واحد

 

 اسالمی اقتصاد مباحث شاخص پوشش

های اسالمی معتبر، دروس اصلی اقتصاد اسالمی و تعداد واحدها استخراج شده با بررسی دروس اقتصاد اسالمی دانشگاه

ها و تعداد واحد درسی در نظر گرفته شده است اين درس 51درس به ارزش  1و مالك سنجش قرار داده شده است. 

 باشد:واحدها به شرح زير می
 

 دروس اصلی اقتصاد اسالمی. تعداد واحدهای 2جدول 
 تعداد واحد عنوان درس رديف

 9 اصول اقتصاد اسالمی 5

 9 ماليه عمومی در اسالم 2

 9 نظام اقتصادی اسالم 9

 9 فقه االقتصاد 3

 9 بازرگانی در اسالم 1

 

جديد شمارش های قديم و در ادامه، تعداد واحدهای درسی در حوزه مباحث آورده شده در جدول باال در سرفصل

 اند:بندی زير امتياز دهی شدهشده و با توجه به دسته
 

 . مبنای امتيازدهی جدول فوق2جدول 

 كمخيلی كم متوسط زياد زيادخيلی گزينه

 9-2 6-3 3-2 52-3 51 واحد

 

 كمی هایروش ديگر و رياضيات جديد هایپيشرفت به شاخص توجه

. ودشتقسيم می دوره سه به رياضی اقتصاد مباحث كارگيری به یتاريخچه اينتليگتور، و ارو تاريخی بندیطبقه اساس بر

 –علمی  مقاالت در آنها یگسترده و نمود اقتصاد در رياضی مختلف مباحث كاربرد اوج اساس بر حاضر، تحقيق در
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از  بعد یدوره در شده چاپ خارجی مقاالت و كتب خصوصا) اقتصاد یبا رشته مرتبط درسی هایكتاب و پژوهشی

 شده ايجاد شده ذكر بندیتقسيم در (5982جزئی بر اساس مقاله درويشی و همكاران ) تغيير يك ،(5332 هایسال

 تقسيم مجزا یدوره دو به ی سومدوره و شده ذكر بندیتقسيم اساس بر را دوم و اول یدوره دو كه صورت به اين. است

 سير خالصه، طور به. است شده گرفته نظر در چهارم یدوره به عنوان بعد به 5332 یدوره حقيقت، در. است شده

 .است زير جدول شرح به تحقيق اين در رياضی كه معيار بررسی اين شاخص قرار گرفته است، تحول مباحث و تكوين
 

 اقتصادی هایتئوری در رفته كار به رياضی های. مهمترين تكنيک55جدول 
 اقتصادی هایتئوری در رفته كار به رياضی هایتكنيک مهمترين رديف

 انتگرال و ديفرانسيل حساب 5

 توپولوژی و هامجموعه ینظريه ستاده، - داده جدول غيرخطی، و خطی ريزیبرنامه 2

9 
 پويا، ريزیبرنامه و كنترل ینظريه جزئی، مشتقات با ديفرانسيل معادالت ديفرانسيل، معادالت

 هابازی تئوری توپولوژی،

 عددی محاسبات عصبی، هایشبكه فازی، منطق ،(تفاضلی) ديفرانسيلی هایبازی آشوب، هاینظريه 3

 (5982درويشی و همكاران ) منبع:

 

 باشد:امتيازدهی به معيارهای باال بر طبق جدول زير می
 

 . مبنای امتيازدهی جدول فوق55جدول 
 كمخيلی كم متوسط زياد زيادخيلی گزينه

 هادارا بودن مباحث تمام دوره معيار

دارا بودن مباحث 

های يك و دو و دوره

 سه

دارا بودن مباحث 

های يك و دو و دوره

 بخشی از سه

دارا بودن مباحث 

 های يك و دودوره

دارا بودن مباحث 

 دوره يك

 

 اقتصادی هایتئوری در تاريخیو  اجتماعی هایجنبه به شاخص توجه

درس به ارزش  1های جديد و فعلی، های معتبر و سرفصلاين شاخص با بررسی دروس اقتصادی دانشگاهدر رابطه با 

 واحد درسی استخراج شده و مالك سنجش قرار داده شده است.  52

 

 

 های اقتصادی. توجه به ابعاد اجتماعی و تاريخی در تئوری52جدول 
 تعداد واحد عنوان درس رديف

 2 اقتصاد اجتماعی 5

 2 اقتصاد سرمايه اجتماعی 2

 2 مبانی اقتصاد فرهنگ 9

 2 مبانی جامعه شناسی 3

 2 تحليل تاريخی اقتصاد 1
 

 باشد.ها بر اساس جدول زير میامتيازدهی اين درس
 

 . مبنای امتيازدهی جدول فوق53جدول 
 كمخيلی كم متوسط زياد زيادخيلی گزينه

 2 3 6 8 52 واحد
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 اقتصادی هایتئوری در روانشناسی و فلسفی هایجنبه به شاخص توجه

درس به ارزش  1های جديد و فعلی، های معتبر و سرفصلدر رابطه با اين شاخص با بررسی دروس اقتصادی دانشگاه

 واحد درسی استخراج شده و مالك سنجش قرار داده شده است.  52
 تعداد واحد عنوان درس رديف

 2 اخالق و اقتصاد 5

 2 مبانی فلسفی اقتصاد 2

 2 فلسفه اقتصاد تطبيقی 9

 2 نظريه عدالت در اقتصاد 3

 2 اقتصاد رفتاری )نظريات روانشناسی در اقتصاد( 1
 

 باشد.ها بر اساس جدول زير میامتيازدهی اين درس
 

 . مبنای امتيازدهی جدول فوق51جدول 
 كمخيلی كم متوسط زياد زيادخيلی گزينه

 2 3 6 8 52 واحد

 

 اقتصادی هایتئوری در سياسی و حقوقی هایجنبه به شاخص توجه

درس به ارزش  1های جديد و فعلی، های معتبر و سرفصلدر رابطه با اين شاخص با بررسی دروس اقتصادی دانشگاه

 واحد درسی استخراج شده و مالك سنجش قرار داده شده است.  52
 

 های اقتصادیسياسی در تئوری. توجه به ابعاد حقوقی و 50جدول 
 تعداد واحد عنوان درس رديف

 2 حقوق و اقتصاد 5

 2 حقوق تجارت 2

 2 اقتصاد سياسی 9

 2 اقتصاد جرم 3

 2 حقوق مالكيت و اقتصاد حقوق 1

 باشد.ها بر اساس جدول زير میامتيازدهی اين درس
 

 . مبنای امتيازدهی جدول فوق57جدول 
 كمخيلی كم متوسط زياد زيادخيلی گزينه

 2 3 6 8 52 واحد

 

 اقتصادی هایواقعيت و اقتصاد علم آموزش ميان های تناسبشاخص-9-2

 اختیشن جامعه و سياسی فرهنگی، اقتضائات گرفتن نظر در) ايران اقتصاد با درونی ارتباط شاخص ميزان

 (ايران

واحد درسی استخراج شده و مالك  51درس به ارزش  1در رابطه با اين شاخص با در نظر گرفتن شرايط اقتصاد ايران، 

 سنجش قرار داده شده است. 
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 . ارتباط آموزش علم اقتصاد با اقتصاد ايران52جدول 
 تعداد واحد عنوان درس رديف

 9 ايرانی پيشرفت و اقتصاد مقاومتی-الگوی اسالمی 5

 9 (: كليات و تاريخ اقتصادی5اقتصاد ايران) 2

 9 های اقتصادیها و چالشاقتصاد ايران: سياست 9

 9 ريزی و بودجه(: برنامه9اقتصاد ايران) 3

 9 جغرافيای اقتصادی ايران 1

 

 باشد.ها بر اساس جدول زير میامتيازدهی اين درس

 

 . مبنای امتيازدهی جدول فوق52جدول 

 كمخيلی كم متوسط زياد زيادخيلی گزينه

 9 6 3 52 51 واحد

 

 اسالمی اقتصاد با درونی ارتباط شاخص ميزان

واحد درسی مالك امتيازدهی قرار گرفته 52درس به ارزش  3، "اسالمی اقتصاد با درونی ارتباط"برای بررسی شاخص 

 باشد:است. اين دروس به شرح زير می

 

 اقتصاد با اقتصاد اسالمی. دروس ارتباط آموزش علم 25جدول 
 تعداد واحد عنوان درس رديف

 9 مسائل جاری در اقتصاد اسالمی 5

 9 اقتصاد كشورهای مسلمان 2

 9 بانكداری اسالمی 9

 9 حسابداری بانكداری اسالمی 3

 

 باشد:جدول امتيازدهی به شكل زير می

 

 . مبنای امتيازدهی جدول فوق25جدول 
 كمخيلی كم متوسط زياد زيادخيلی گزينه

 2 9 6 3 52 واحد

 

  كاربردی مباحث به شاخص توجه

شود. اقتصاد خانوار و جامعه بررسی می -مسائل مالی و تامين مالی ب -مسائل كاربردی اقتصاد در دو حوزه الف

 باشد:های در نظر گرفته شده و شيوه امتيازدهی به شرح زير میدرس
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 17 تطبيقی سرفصل فعلی با سرفصل جديد(ی های نظام آموزشی در حوزه اقتصاد )مقايسهبررسی كاستی 

 مسائل مالی وتامين مالیدروس مربوط به . 22جدول 
 تعداد واحد عنوان درس رديف

 2 بورس و اوراق بهادر و تامين مالی 5

 2 تامين مالی و قراردادهای انرژی 2

 2 های اقتصادیارزيابی طرح 9

 2 اصول و مبانی بيمه و تامين اجتماعی 3

 2 تامين مالی خرد 1
 

 باشد:جدول امتيازدهی اين حوزه به شكل زير می
 

 . مبنای امتيازدهی جدول فوق23جدول 
 كمخيلی كم متوسط زياد زيادخيلی گزينه

 2 3 6 8 52 واحد

 

 دروس مربوط به اقتصاد خانوار و جامعه. 29جدول 
 تعداد واحد عنوان درس رديف

 2 اقتصاد خانواده 5

 2 اقتصاد رفاه 2

 2 اقتصاد سالمت 9

 2 اقتصاد تعاون 3

 2 اقتصاد ورزش 1

 2 اقتصاد آموزش 6

 2 انسانیاقتصاد كار و نيروی 2

 2 دستی و ميراث فرهنگیاقتصاد رسانه، هنر، صنايع 8
 

 باشد:جدول امتيازدهی اين حوزه به شكل زير می
 

 . مبنای امتيازدهی جدول فوق21جدول 
 كمخيلی كم متوسط زياد زيادخيلی گزينه

 2 3 6 52 56 واحد

 

 دنيا در اقتصادی جديد تحوالت حوزه در مباحث به شاخص توجه

، معيارهای زير استخراج شده است و "دنيا در اقتصادی جديد تحوالت حوزه در مباحث به توجه"برای بررسی شاخص 

 ها امتياز داده شده است.ها فعلی، جديد و جهانی به اين سرفصلبا توجه به پوشش هر يك از اين مباحث در سرفصل
 

 مربوط به تحوالت اقتصادی جهان. دروس 20جدول 
 واحد عنوان درس رديف

 9 های اقتصادی و دفاع اقتصادیجنگ اقتصادی، تحريم 5

 9 جهانی شدن 2

 9 المللیاقتصاد سياسی داخلی و بين 9

 9 های اقتصادی مالی و اقتصاد جهانیبحران 3
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 باشد:امتيازدهی به معيارهای باال بر طبق جدول زير می
 

 . مبنای امتيازدهی جدول فوق27جدول 
 كمخيلی كم متوسط زياد زيادخيلی گزينه

 2 9 6 3 52 واحد

 

 جهان با ارتباط و گرايیشاخص برون

 ها معيارهای زير در نظر گرفته شده است:گرايی و ارتباط با جهان در سرفصلبرای بررسی برون

 

 . دروس مربوط به برون گرايی و ارتباط با جهان22جدول 
 واحد عنوان درس رديف

 9 المللتجارت بين 5

 9 المللماليه بين 2

 2 گردشگری )گردشگری خارجی منظور است و نه گردشگری و توريسم داخلی( 9

 9 هاهای فسيلی بازارها و سياستانرژی 3

 2 ريزی متمركزاقتصاد كشورهای با برنامه 1

 2 مسائل اقتصادی كشورهای جهان سوم 6
 

 باشد:امتيازدهی به معيارهای باال بر طبق جدول زير می
 

 . مبنای امتيازدهی جدول فوق22جدول 
 كمخيلی كم متوسط زياد زيادخيلی گزينه

 9 6 3 52 51 واحد

 

 ...( و صنعتی ای،منطقه و شهری اقتصاد حوزه در مباحث) كشور در اقتصادی مهم هایبخش به شاخص توجه

های اصلی های جديد و فعلی بخشهای معتبر، سرفصلشاخص با بررسی دروس اقتصادی دانشگاهبرای بررسی اين 

 2اقتصاد را در غالب جدول زير شناسايی كرده و تعداد واحدهای استخراج شده، مالك سنجش قرار داده شده است. 

 باشد:شرح زير میها و تعداد واحدها به واحد درسی در نظر گرفته شده است اين درس 25درس به ارزش 
 

 های مهم اقتصادیشبخ. دروس مربوط به 35جدول 
 تعداد واحد عنوان درس رديف

 2 اقتصاد شهری 5

 2 ایاقتصاد منطقه 2

 9 اقتصاد صنعتی 9

 2 اقتصاد كشاورزی 3

 2 اقتصاد حمل ونقل 1

 9 اقتصاد انرژی و نفت و نيرو 6

 9 زيست ومنابعاقتصاد محيط 2
 

های قديم و جديد شمارش تعداد واحدهای درسی در حوزه  مباحث آورده شده در جدول باال در سرفصلدر ادامه، 

 اند:بندی زير امتيازدهی شدهشده و با توجه به دسته
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 12 تطبيقی سرفصل فعلی با سرفصل جديد(ی های نظام آموزشی در حوزه اقتصاد )مقايسهبررسی كاستی 

 . مبنای امتيازدهی جدول فوق35جدول 
 كمخيلی كم متوسط زياد زيادخيلی گزينه

 9 6 3 52 52-51 واحد
 

 اقتصاد در دولت نقش به شاخص توجه

در اين بخش برای بررسی نقش دولت در اقتصاد چهار معيار در نظر گرفته شده است و بر اساس اين چهار معيار به 

 اند از: ها امتياز داده شده است، اين چهار معيار عبارتسرفصل
 

 اقتصادنقش دولت در  . دروس مربوط به32جدول 
 تعداد واحد عنوان درس رديف

 9 ها(عمومی )هزينهاقتصاد بخش  5

 9 اقتصاد بخش عمومی )درآمدها( 2

 9 بندی دولتبودجه 9

 9 اقتصاد سياسی نقش دولت در اقتصاد 3
 

 امتيازدهی به اين معيارها به اين شكل خواهد بود:
 

 . مبنای امتيازدهی جدول فوق33جدول 
 كمخيلی كم متوسط زياد زيادخيلی گزينه

 2 9 6 3 52 واحد
 

 ها فعلی و جديدتحليل امتياز سرفصل -1

های مد نظر در اين مقاله، جدول امتيازبندی به شكل زير ارائه شده های مرتبط با شاخصبا بررسی و شمارش درس

اند: بندی مورد بررسی و مقايسه قرار گرفته است. اين چهار دسته عبارتهای مورد نظر در چهار دستهاست. سرفصل

( سرفصل جديد بدون دروس اختياری 9( سرفصل فعلی با دروس اختياری، )2ن دروس اختياری، )( سرفصل فعلی بدو5)

بندی به اين دليل است كه دروس اختياری سهم كمی را در آموزش ( سرفصل جديد با دروس اختياری. اين دسته3و )

آموزشی باشند. جدول امتيازدهی برنامه توانند معيار مناسبی برای مقايسه دو برنامه و نمی ها دارنداقتصاد در دانشگاه

 باشد:فعلی و جديد به شرح زير می
 

 امتيازدهی برنامه آموزشی فعلی. 39جدول 

 (سرفصل فعلی بدون لحاظ دروس اختياری5) (سرفصل فعلی با لحاظ دروس اختياری2)

 رديف معيار

 زيادخيلی زياد متوسط كم كمخيلی زيادخيلی زياد متوسط كم كمخيلی

          

توجه عام به مكاتب 
اقتصادی )مكاتبی به غير 
از مكتب نئوكالسيك و 

 جريان اصلی(

5-5 

          

توجه به مباحث كيفی 
)عدم سيطره كميت بر 
كيفيت در روش( و عدم 

 رياضيات رويهاستفاده بی
 وعدم اقتصاد علم در

 هدف به رياضيات تبديل

5-2 
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 (سرفصل فعلی بدون لحاظ دروس اختياری5) (سرفصل فعلی با لحاظ دروس اختياری2)

 رديف معيار

 زيادخيلی زياد متوسط كم كمخيلی زيادخيلی زياد متوسط كم كمخيلی

          

جديد های توجه به روش
و تجربی در اقتصاد )مانند 
اقتصاد آزمايشگاهی، 

 ها و ...(های بازیتئوری

5-9 

          
پوشش مباحث اقتصاد 

 اسالمی
5-3 

          

های توجه به پيشرفت
جديد رياضيات و ديگر 

 های كمیروش
5-1 

          

های توجه به جنبه
اجتماعی،تاريخی در 

 های اقتصادیتئوری
5-6 

          

های،فلسفی توجه به جنبه
و روانشناسی در 

 های اقتصادیتئوری
5-2 

          

های حقوقی توجه به جنبه
های و سياسی در تئوری

 اقتصادی
5-8 

          

ميزا ن ارتباط درونی با 
اقتصاد ايران )در نظر 

گرفتن اقتضائات فرهنگی، 
سياسی و جامعه شناختی 

 ايران(

2-5 

          
ميزان ارتباط درونی با 

 اقتصاد اسالمی
2-2 

          

توجه به مباحث كاربردی 
)مسائل مالی و تامين 

 مالی(

2-9 
 الف

          
توجه به مباحث كاربردی 
 )اقتصاد خانوار و جامعه(

2-9 
 ب

          

 حوزه در مباحث به توجه
 اقتصادی جديد تحوالت

 دنيا در
2-3 

          
گرايی و ارتباط با برون

 جهان
2-1 

          

های مهم توجه به بخش
اقتصادی در كشور 

)مباحث در حوزه اقتصاد 
ای، شهری و منطقه
 صنعتی و ...(

2-6 

          
توجه به نقش دولت در 

 اقتصاد
2-2 
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 05 تطبيقی سرفصل فعلی با سرفصل جديد(ی های نظام آموزشی در حوزه اقتصاد )مقايسهبررسی كاستی 

 امتيازدهی برنامه آموزشی جديد. 31جدول 

 جديد بدون لحاظ دروس اختياری(سرفصل 3) (سرفصل جديد با لحاظ دروس اختياری9)

 رديف معيار

 زيادخيلی زياد متوسط كم كمخيلی زيادخيلی زياد متوسط كم كمخيلی

      

 

 

 

   

توجه عام به مكاتب 

اقتصادی )مكاتبی به غير 

از مكتب نئوكالسيك و 

 جريان اصلی(

5-5 

          

توجه به مباحث كيفی 

)عدم سيطره كميت بر 

روش( و عدم كيفيت در 

 رياضيات رويهاستفاده بی

 وعدم اقتصاد علم در

 هدف به رياضيات تبديل

5-2 

          

های جديد توجه به روش

و تجربی در اقتصاد 

)مانند اقتصاد 

های آزمايشگاهی، تئوری

 ها و ...(بازی

5-9 

          
پوشش مباحث اقتصاد 

 اسالمی
5-3 

          

های توجه به پيشرفت

جديد رياضيات و ديگر 

 های كمیروش

5-1 

          

های توجه به جنبه

اجتماعی،تاريخی در 

 های اقتصادیتئوری

5-6 

          

های توجه به جنبه

فلسفی و روانشناسی در 

 های اقتصادیتئوری

5-2 

          

های توجه به جنبه

حقوقی و سياسی در 

 های اقتصادیتئوری

5-8 

          

ميزا ن ارتباط درونی با 

اقتصاد ايران )در نظر 

گرفتن اقتضائات 

فرهنگی، سياسی و 

 جامعه شناختی ايران(

2-5 

          
ميزان ارتباط درونی با 

 اقتصاد اسالمی
2-2 

          

توجه به مباحث كاربردی 

)مسائل مالی و تامين 

 مالی(

2-9 

 الف

          
توجه به مباحث كاربردی 

 )اقتصاد خانوار و جامعه(

2-9 

 ب
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 جديد بدون لحاظ دروس اختياری(سرفصل 3) (سرفصل جديد با لحاظ دروس اختياری9)

 رديف معيار

 زيادخيلی زياد متوسط كم كمخيلی زيادخيلی زياد متوسط كم كمخيلی

          

 حوزه در مباحث به توجه

 اقتصادی جديد تحوالت

 دنيا در

2-3 

          
گرايی و ارتباط با برون

 جهان
2-1 

          
لحاظ نقش نهادهای مهم 

 اقتصادی در كشور
2-6 

          
لحاظ كردن نقش دولت 

 در اقتصاد
2-2 

 

های مرتبط با اين شاخص در ها و دروس در دو برنامه آموزشی فعلی و جديد، درسبا بررسی سرفصل :5-5شاخص 

واحد است و در  6اصلی به ارزش  های اقتصادی و تاريخ عقايد اقتصادی در بخشسرفصل فعلی شامل: دو درس نظام

 گيرد.را می كم( امتياز 2( و )5بندی )بخش اختياری درسی وجود ندارد. بنابراين اين شاخص در جدول باال در دسته

های های اقتصادی و نظامهای مرتبط با اين شاخص در برنامه آموزشی جديد شامل: دروس سير انديشهدرس

بندی اقتصادی در بخش اصلی و درس اقتصاد نهادی در بخش اختياری است. بنابراين اين شاخص در جدول باال در دسته

 گيرد.را می كم( امتياز 3( و )9)

با بررسی دروس ارائه شده برای اين دو برنامه آموزشی، دروس كيفی در بخش اصلی برنامه آموزشی : 2-5شاخص 

درس )اصول سازمان و مديريت، حقوق تجارت، مبانی جامعه شناسی، مبانی فقهی اقتصاد اسالم، نظام  3فعلی شامل 

درصد  22ران، اقتصاد توسعه و تاريخ عقايد اقتصادی( است كه های اقتصادی، اقتصاد اياقتصادی صدر اسالم، نظام

شناسی عمومی، جغرافيای اقتصادی ايران درس )جمعيت 9باشد، همچنين در بخش اختياری نيز دروس ارائه شده می

 52درس اصلی و اختياری(،  62و بانكداری اسالمی( با محتوای كيفی وجود دارد. پس به طور كلی در مجموع دروس )

( امتياز 5بندی )درصد دروس دارای محتوای كيفی هستند. بنابراين اين شاخص در جدول باال در دسته 22درس يعنی 

 گيرد.را می كم ( امتياز خيلی2بندی )و در دستهكم 

درس )حقوق و اقتصاد، اخالق و اقتصاد، مبانی فلسفی 51دروس كيفی در بخش اصلی برنامه آموزشی جديد شامل 

های اقتصادی: متفكران اسالمی، آشنايی با فقه اسالمی، اقتصاد ايران: های اقتصادی، سير انديشهير انديشهاقتصاد، س

ريزی و بودجه، الگوی های اقتصادی، اقتصاد ايران: برنامهها و چالشكليات و تاريخ اقتصادی، اقتصاد ايران:سياست

(، بانكداری اسالمی، بازار سرمايه اسالمی، 5عمومی ) ايرانی پيشرفت و اقتصاد مقاومتی، اقتصاد بخش -اسالمی 

باشد، همچنين درصد دروس ارائه شده می 32های اقتصادی( است كه مالی و اقتصاد جهانی، نظام -های اقتصادی بحران

، های توسعه با رويكرد اسالمیهای عدالت در اقتصاد، نظريهدرس )اقتصاد و دفاع، نظريه 53در بخش اختياری نيز 

دستی، اصول بيمه، بيمه اقتصاد اجتماعی، اقتصاد نهادی، اقتصاد و سرمايه اجتماعی، اقتصاد خانواده، اقتصاد صنايع

ای، اصول و مبانی بيمه و تامين اجتماعی، توسعه اقتصادی روستايی های اتكايی و صكوك بيمهاموال، بيمه اشخاص، بيمه

(، روش شناسی 2( و )5اقتصاد فرهنگ، فلسفه اقتصاد تطبيقی ) های توسعه كشاورزی، مبانیو عشايری، سياست

درس يعنی  93درس اصلی و اختياری(،  23اقتصاد( با محتوای كيفی وجود دارد. پس به طور كلی در مجموع دروس )
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 03 تطبيقی سرفصل فعلی با سرفصل جديد(ی های نظام آموزشی در حوزه اقتصاد )مقايسهبررسی كاستی 

( امتياز 3( و )9بندی )درصد دروس دارای محتوای كيفی هستند. بنابراين، اين شاخص در جدول باال در دسته 39

 گيرد.را می توسطم

ها و دروس در دو برنامه آموزشی فعلی و جديد، در سرفصل فعلی هيچ درسی مرتبط با بررسی سرفصل :3-5شاخص 

( 2( و )5بندی )ين شاخص در بخش تخصصی و اختياری وجود ندارد. بنابراين اين شاخص در جدول باال در دستهبا ا

 رد.گيكم را میامتياز خيلی

 "(5ها و كاربرد آن در اقتصاد )نظريه بازی"با اين شاخص در برنامه آموزشی جديد شامل: درس های مرتبط درس

در بخش اختياری است. بنابراين اين شاخص در  "(2ها و كاربرد آن در اقتصاد )نظريه بازی"در بخش اصلی و درس 

 گيرد.میكم را امتياز خيلی( 3( و )9بندی )جدول باال در دسته

های مرتبط با اين شاخص در سرفصل ها و دروس در دو برنامه آموزشی فعلی و جديد، درسبا بررسی سرفصل :9-5شاخص 

واحد است و در بخش  1اصلی به ارزش  فعلی شامل: دو درس مبانی فقهی اقتصاد اسالم و نظام اقتصادی صدر اسالم در بخش

 گيرد.( امتياز كم را می2( و )5بندی ) در دستهاختياری درسی وجود ندارد. بنابراين اين شاخص در جدول باال

های مرتبط با اين شاخص در برنامه آموزشی جديد شامل: دروس اصول و مبانی اقتصاد اسالمی، سير درس

های های اقتصادی: متفكران اسالمی، آشنايی با فقه اسالمی و بازار سرمايه اسالمی در بخش اصلی و درس نظريهانديشه

( امتياز 3( و )9بندی )يكرد اسالمی در بخش اختياری است. بنابراين اين شاخص در جدول باال در دستهتوسعه با رو

 گيرد.را می متوسط

با بررسی سرفصل دروس رياضی در دو برنامه آموزشی فعلی و جديد، برنامه آموزشی قديم با توجه به  :1-5شاخص 

 گيرد.می از كم را( امتي2( و )5بندی )ل باال در دستهضعف در ارائه مباحث جديد در حوزه رياضيات در جدو

يابی پويا در جدول باال در ها و نظريه كنترل و بهينههايی مانند نظريه بازیبرنامه آموزشی فعلی با داشتن سرفصل

 گيرد.یاز متوسط را م( امتي3( و )9بندی )دسته

های مرتبط با اين شاخص در آموزشی فعلی و جديد، درسها و دروس در دو برنامه با بررسی سرفصل :0-5شاخص 

واحد است و در بخش اختياری درسی  9اصلی به ارزش  سرفصل فعلی شامل: درس مبانی جامعه شناسی در بخش

 گيرد.می كم راخيلی ( امتياز2( و )5بندی )وجود ندارد. بنابراين اين شاخص در جدول باال در دسته

شاخص در برنامه آموزشی جديد به اين شكل است كه در بخش اصلی درسی وجود ندارد های مرتبط با اين درس

و در بخش اختياری دروس اقتصاد اجتماعی، اقتصاد و سرمايه اجتماعی و مبانی اقتصاد فرهنگ است. بنابراين اين 

 گيرد.را می ز متوسط( امتيا3بندی )و در دستهكم خيلی( امتياز 9بندی )شاخص در جدول باال در دسته

های مرتبط با اين شاخص در سرفصل ها و دروس در دو برنامه آموزشی فعلی و جديد، درسبا بررسی سرفصل :7-5شاخص 

 گيرد.را میكم خيلی( امتياز 2( و )5بندی )فعلی هيچ درسی وجود ندارد. بنابراين اين شاخص در جدول باال در دسته

برنامه آموزشی جديد شامل: دروس اخالق و اقتصاد، مبانی فلسفی اقتصاد، در های مرتبط با اين شاخص در درس

های عدالت در اقتصاد و فلسفه اقتصاد تطبيقی در بخش اختياری است. بنابراين اين های نظريهبخش اصلی و درس

 گيرد.را می زياد( امتياز 3بندی )و در دسته كم( امتياز 9بندی )شاخص در جدول باال در دسته

های مرتبط با اين شاخص در ها و دروس در دو برنامه آموزشی فعلی و جديد، درسبا بررسی سرفصل :2-5شاخص 

اصلی است و در بخش اختياری درسی وجود ندارد. بنابراين اين  سرفصل فعلی شامل: درس حقوق و تجارت در بخش

 گيرد.میا كم رتياز خيلی( ام2( و )5بندی )شاخص در جدول باال در دسته
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 09های تحول در رشته اقتصاد(ها و فرصتچهاردهمين نشست تخصصی اقتصاد اسالمی )چالش مجموعه مقاالت 

های مرتبط با اين شاخص در برنامه آموزشی جديد شامل: درس حقوق و اقتصاد در بخش اصلی است و در درس

كم خيلی( امتياز 3( و )9بندی )بخش اختياری درس مرتبطی وجود ندارد. بنابراين اين شاخص در جدول باال در دسته

 گيرد.را می

های مرتبط با اين شاخص در سرفصل دو برنامه آموزشی فعلی و جديد، درسها و دروس در با بررسی سرفصل :5-2شاخص 

جغرافيای اقتصادی ايران در بخش اختياری است.  واحد و درس 9اصلی به ارزش  فعلی شامل: درس اقتصاد ايران در بخش

 گيرد.را می كمياز ( امت2بندی )و در دسته كمخيلی( امتياز 5بندی )بنابراين اين شاخص در جدول باال در دسته

ايرانی پيشرفت و اقتصاد  –های مرتبط با اين شاخص در برنامه آموزشی جديد شامل: دروس الگوی اسالمی درس

(: 9های اقتصادی و اقتصاد ايران )ها و چالش(: كليات و تاريخ اقتصادی، اقتصاد ايران: سياست5مقاومتی، اقتصاد ايران )

صلی است و در بخش اختياری درس مرتبطی وجود ندارد. بنابراين اين شاخص در جدول ريزی و بودجه در بخش ابرنامه

 گيرد.را می زياد( امتياز 3( و )9بندی )باال در دسته

مرتبطی با اين شاخص در  ها و دروس در دو برنامه آموزشی فعلی و جديد، درسبا بررسی سرفصل :2-2شاخص 

بانكداری اسالمی است. بنابراين اين شاخص  ندارد و بخش اختياری شامل درساصلی وجود  سرفصل فعلی و در بخش

 گيرد.را می كم( امتياز 2بندی )و در دستهكم خيلی ( امتياز5بندی )در جدول باال در دسته

های مرتبط با اين شاخص در برنامه آموزشی جديد شامل: درس بانكداری اسالمی در بخش اصلی است و درس

بندی در بخش اختياری است. بنابراين اين شاخص در جدول باال در دسته حسابداری بانكداری اسالمی وشامل درس

 گيرد.را می كم( امتياز 3بندی )و در دسته كمخيلی( امتياز 9)

های مرتبط با اين شاخص ها و دروس در دو برنامه آموزشی فعلی و جديد، درسبا بررسی سرفصل الف: 3-2شاخص 

اصلی و شامل درس مديريت مالی در بخش اختياری  های اقتصادی در بخشل فعلی شامل: درس ارزيابی طرحدر سرفص

 گيرد.را می كم( امتياز 2بندی )در دسته كم وخيلی( امتياز 5بندی )است. بنابراين اين شاخص در جدول باال در دسته

رس ارزيابی طرح های اقتصادی و مديريت مالی های مرتبط با اين شاخص در برنامه آموزشی جديد شامل: ددرس

تامين مالی و قراردادهای انرژی،  اصول  های بورس و اوراق بهادر و تامين مالی،در بخش اصلی است وشامل درس

ومبانی بيمه و تامين اجتماعی و تامين مالی خرد در بخش اختياری است. بنابراين اين شاخص در جدول باال در 

 گيرد.را می زيادخيلی( امتياز 3بندی )و در دسته كممتياز ( ا9بندی )دسته

اصلی  ها و دروس در دو برنامه آموزشی فعلی و جديد، در سرفصل فعلی و در بخشبا بررسی سرفصل ب: 3-2شاخص 

است.  انسانی، اقتصاد رفاه و اقتصاد تعاوناقتصاد كار و نيروی درس مرتبطی وجود ندارد و بخش اختياری شامل دروس

 گيرد.را می متوسط ( امتياز2بندی )و در دسته كمخيلی( امتياز 5بندی )بنابراين اين شاخص در جدول باال در دسته

های مرتبط با اين شاخص در برنامه آموزشی جديد به اين شكل است كه در بخش اصلی درسی وجود ندارد درس

انسانی و قتصاد سالمت، اقتصادآموزش، اقتصاد كار و نيرویهای: اقتصاد خانواده، اودروس بخش اختياری شامل درس

( امتياز 9بندی )شود. بنابراين اين شاخص در جدول باال در دستهدستی و ميراث فرهنگی میاقتصاد هنر، صنايع

 گيرد.را می زياد( امتياز 3بندی )در دسته كم وخيلی

های مرتبط با اين شاخص در سرفصل آموزشی فعلی و جديد، درسها و دروس در دو برنامه با بررسی سرفصل :9-2شاخص 

 گيرد.را میكم خيلی( امتياز 2( و )5بندی )فعلی هيچ درسی وجود ندارد. بنابراين اين شاخص در جدول باال در دسته

جهانی های اقتصادی مالی و اقتصاد های مرتبط با اين شاخص در برنامه آموزشی جديد شامل: درس بحراندرس

( و 9بندی )در بخش اصلی و درس اقتصاد دفاع در بخش اختياری است. بنابراين اين شاخص در جدول باال در دسته

 گيرد.را می كم( امتياز 3)
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 01 تطبيقی سرفصل فعلی با سرفصل جديد(ی های نظام آموزشی در حوزه اقتصاد )مقايسهبررسی كاستی 

های مرتبط با اين شاخص در ها و دروس در دو برنامه آموزشی فعلی و جديد، درسبا بررسی سرفصل :1-2شاخص 

ريزی اصلی و دروس اقتصاد كشورهای با برنامه الملل در بخشالملل و ماليه بينبين سرفصل فعلی شامل: دروس تجارت

متمركز و مسائل اقتصادی كشورهای جهان سوم در بخش اختياری است. بنابراين اين شاخص در جدول باال در 

 گيرد.را می متوسط( امتياز 2بندی )و در دستهكم  ( امتياز5بندی )دسته

الملل و الملل، ماليه بينهای تجارت بينبا اين شاخص در برنامه آموزشی جديد شامل: درسهای مرتبط درس

ها در بخش اختياری است. های فسيلی بازارها و سياستاقتصاد گردشگری در بخش اصلی است وشامل درس انرژی

 گيرد.را می متوسطامتياز ( 3بندی )و در دسته كم( امتياز 9بندی )بنابراين اين شاخص در جدول باال در دسته

های مرتبط با اين شاخص در ها و دروس در دو برنامه آموزشی فعلی و جديد، درسبا بررسی سرفصل :0-2شاخص 

زيست ومنابع در بخش اصلی و دروس اقتصاد شهری، سرفصل فعلی شامل: دروس اقتصاد كشاورزی و اقتصاد محيط

نقل در بخش اختياری است. بنابراين اين شاخص وصاد صنعتی و اقتصاد حملای، اقتصاد نفت و نيرو، اقتاقتصاد منطقه

 گيرد.را میزياد ز خيلی( امتيا2بندی )و در دسته كم( امتياز 5بندی )در جدول باال در دسته

های اقتصاد انرژی و نفت و نيرو و اقتصاد های مرتبط با اين شاخص در برنامه آموزشی جديد شامل: درسدرس

نقل در بخش اختياری وزيست ومنابع در بخش اصلی و دروس اقتصاد شهری، اقتصاد صنعتی و اقتصاد حملمحيط

 گيرد.را می زياد( امتياز 3بندی )و در دسته كم( امتياز 9بندی )است. بنابراين اين شاخص در جدول باال در دسته

های مرتبط با اين شاخص در ی و جديد، درسها و دروس در دو برنامه آموزشی فعلبا بررسی سرفصل :7-2شاخص 

ها( و اقتصاد بخش عمومی)درآمدها( در بخش اصلی و درس سرفصل فعلی شامل: دروس اقتصاد بخش عمومی)هزينه

و در  متوسط( امتياز 5بندی )بندی دولت در بخش اختياری است. بنابراين اين شاخص در جدول باال در دستهبودجه

 گيرد.را می زياد ( امتياز2بندی )دسته

ها( و اقتصاد های مرتبط با اين شاخص در برنامه آموزشی جديد شامل: دروس اقتصاد بخش عمومی)هزينهدرس

بخش عمومی)درآمدها( در بخش اصلی است و در بخش اختياری درس مرتبطی وجود ندارد. بنابراين اين شاخص در 

 گيرد.را می متوسط( امتياز 3( و )9بندی )جدول باال در دسته

 

 گيریتحليل، نتيجه -0

تالش اصلی در اين نوشتار، مقايسه دو برنامه فعلی و جديد آموزش اقتصاد در ايران بود كه اين كار با استخراج 

 ها در دو برنامه آموزشی صورت گرفت.هايی در حوزه آموزش اقتصاد و امتيازدهی به اين شاخصشاخص

ا داشته هايی رها برنامه آموزشی جديد نسبت به برنامه آموزش فعلی پيشرفتشاخصطبق نتايج به دست آمده در اكثر 

های پيشنهادی در حوزهای دهد كه درساست اما نسبت به نقطه مطلوب فاصله زيادی دارد. نتيجه اين مقاله نشان می

 به جهان، توجه با ارتباط و گرايیسازی و بررسی مسائل اقتصاد ايران، لحاظ نقش نهادهای مهم اقتصادی، برونبومی

 به های جديد تجربی، توجههای خوبی داشته اما در حوزه صوری شدن، توجه به روشپيشرفت كاربردی مباحث

اريخی، ت -كمی، توجه به مباحث اقتصاد اسالمی و توجه به مبانی فلسفی  هایروش ديگر و رياضيات جديد هایپيشرفت

 تحوالت حوزه در مباحث به اقتصاد، توجه در دولت نقش كردن های اقتصادی، لحاظشناختی و روانشناختی نطريهجامعه

 دنيا، پيشرفت چشمگير و قابل قبولی نداشته است. در اقتصادی جديد

 شود:جهت بهبود برنامه آموزشی اقتصاد پيشنهادات زير در اين مقاله ارائه می
 پردازی؛ تئوری در متدولوژی و علمی انتولوژی جايگاه كردن مشخص)ايران  اقتصاد علم فلسفه در بازنگری -

 ( پيشرفت ايرانی -اسالمی  الگوی اسالمی؛ اقتصاد فلسفه
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 00های تحول در رشته اقتصاد(ها و فرصتچهاردهمين نشست تخصصی اقتصاد اسالمی )چالش مجموعه مقاالت 

  رياضيات صحيح كاربرد كالن، و خرد واحدهای مقدماتی در بازبينی -

 روش حوزه در بيشتر تكثرگرايی -

 استفاده بيشتر از دستاوردهای ساير مكاتب هترودوكس  -

 ( ... و رفتاری تجربی، غيرفرماليستی، هایروش)جديد  آموزشی هایروش معرفی -

با مطرح شدن اقتصاد مقاومتی، الزم است در جهت گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی سهم بيشتری از برنامه  -

 آموزشی به اقتصاد مقاومتی و الزامات آن پرداخته شود.

توجه به شرايط تحريم وارده بر كشور نياز است توجه  جنگ اقتصادی و دفاع اقتصادی دو مفهومی هستند كه با -

 ای به آن داشت.ويژه

 شآموز نظام در توليد نظام كارايی عدم عمده علل جمله از پژوهشی و آموزشی نظام بين ساختاری پيوند فقدان -

و نياز به تقويت  .دهدمی قرار تاثير تحت شدت به را اقتصاد، آموزشی نظام كل امر اين كه است ايران اقتصاد رسمی

 دروس كاربردی در حوزه اقتصاد است.

 شود در برنامه آموزشی دروس كاربردی اقتصاد اسالمی بيشتر مورد توجه قرار گيرد.همچنين پيشنهاد می -
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 07 تطبيقی سرفصل فعلی با سرفصل جديد(ی های نظام آموزشی در حوزه اقتصاد )مقايسهبررسی كاستی 
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