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  يتعال بسمه
  

  الحد ياطلبوالعلم من المهد ال
  )ص(پيامبر اسالم 

  
 مقدمه

ها و تجربيات نوين آموزشي،  با ورود به هزاره سوم ميالدي، پيشرفت
ز «، )ص(اين امكان را فراهم ساخته است كه سخن گهربار پيامبر اسالم

، »العمر يادگيري مادام«ر ، يا به عبارت ديگ»گهواره تا گور دانش بجوي
امروزه يادگيري به زمان حضور در مدرسه محدود . مصداق عملي يابد

ي  هالمللي دربار طور كه در گزارش كميسيون بين شود، بلكه همان نمي
، 1995(» يادگيري، گنج درون«آموزش براي قرن بيست و يكم با عنوان 

Dolors (ات انسان را هاي حي بيان شده است، يادگيري تمام جنبه
تحقق چنين امر خطيري بدون بازانديشي، بازسازي ساختارها و . گيرد دربرمي

  .نمايد هاي آن، بعيد مي آموزشي و زيرساخت هاي نظام بازآفريني مؤلفه
ترين منابع تحقق يادگيري مؤثر و پايدار در  ترين و رايج يكي از مهم
ت از طريق كتاب، يادگيري اطالعا. موزشي هستند هاي آ كشورمان، كتاب

گانيه . (رغم گسترش اينترنت همچنان اهميت خود را حفظ كرده است علي
  ).1378مهجور، ي  هوريس، ترجم

اند، در كنار ابزار پيچيده و سريع توسعه  هاي آموزشي توانسته  كتاب
هاي آموزشي جهان همچنان اهميت خود را  اي در سراسر نظام رسانهي  هيافت

  .يادگيري در سطوح مختلف فراگيران بپردازند حفظ كنند و به تحقق
ريزي آموزشي وزارت آموزش  سازمان پژوهش و برنامه«در حال حاضر، 

، به عنوان يكي از مؤسسات بزرگ علمي فرهنگي و آموزشي »و پرورش
هاي آموزشي  ريزي، توليد و ارزشيابي كتاب كشور، در امر پژوهش، برنامه
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عالوه بر ساماندهي امور توليد و نشر  اين سازمان،. اي دارد نقش عمده
اندركاران امور چاپ  دهي به دست هاي آموزشي، امر راهنمايي و جهت كتاب

هاي آموزشي مناسب و مورد نياز نسل  و نشر، در راستاي توليد كتاب
آموزي، اولياء، معلمان و كارشناسان آموزشي سراسر كشور را بر عهده  دانش
ضر فراهم شده است، تالشي مقدماتي براي حاي  هآنچه در مجموع. دارد

ي  هاميدواريم با نظرات ارشادي و اصالحي كلي. باشد نيل به اين مقصد مي
تر  ها كامل هاي بعدي، اين تالش نظران امر تعليم و تربيت، در گام صاحب

آموزشي كشور   رماني نظام هاي متعالي و آ شوند و به سمت تحقق هدف
  .پيش روند

  آموزشي كمك دفتر انتشارات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



5 
 

  تعريف علم اقتصاد
علم اقتصاد علمي است كه رفتار بشر را به صورت رابطه بين منابع و «

عوامل توليد كمياب كه موارد استفاده گوناگون دارند و نيز نيازهاي مادي 
  ».دهد نامحدود را مورد مطالعه قرار مي

نامحدود : ت كه عبارتند ازاين تعريف دقيقاً دربرگيرنده سه نكته مهم اس
هاي گوناگون از منابع از  بودن نيازها، محدود بودن منابع و امكان استفاده

هدف علم اقتصاد، راهنمايي انسان براي انتخاب «: توان گفت اين رو مي
  ».بهترين روش به منظور استفاده از منابع و امكانات خويش است

  
  

  اهميت اقتصاد
هاي مهم  ئل مربوط به آن يكي از جنبههاي اقتصادي و مسا فعاليت

هاي اقتصادي  اگرچه زندگي انسان تنها در فعاليت. هاست زندگي انسان
شود، با اين حال مسائل اقتصادي در زندگي بشر نقش مهمي  خالصه نمي

. بخش مهمي از تالش انسان ها در طول زندگي بشر نقش مهمي دارد. دارد
زندگي، صرف تأمين معاش و  ها در طول بخش مهمي از تالش انسان
  .شود ارتقاي سطح زندگي مادي مي

جوامع، چه گذشته و چه حال، افزايش سطح رفاه و ي  هدر هم
هاي بسيار  تر و بهتر، از هدف برخورداري آحاد جامعه از امكانات مادي بيش

  .مهم بشر بوده است
داند كه اعتقادات  دين اسالم در دسترس نبودن معاش را خطري مي

از نظر اسالم، تالش ). من المعاش له، ال معادله(كند  ان را تهديد ميانس
. براي رفع فقر و رسيدن به رفاه و توانگري مادي، امري پسنديده است

كوشد، همانند كسي كه  اش مي فردي كه براي ارتقاي سطح زندگي خانواده



6 

 

اهد في الكاد علي عياله، كالمج(كند، شايسته تقدير است  در راه خدا جهاد مي
  ).اهللا سبيل

. اي دارد بدين ترتيب، از نظر اسالم، اقتصاد در زندگي فرد اهميت ويژه
عالوه بر اين، يكي از علل اهميت روزافزون مسائل اقتصادي در جهان 

هاي زندگي ملل، اعم از اجتماعي،  امروز، تأثير عوامل اقتصادي بر همه جنبه
ادي آن نابسامان  باشد و كشوري كه وضعيت اقتص. سياسي و فرهنگي است

جانبه حركت  نتواند پا به پاي ساير كشورهاي دنيا در مسير پيشرفتي همه
  هاي گسترده پذير و از نظر اجتماعي و سياسي با بحران كند، بسيار آسيب

تواند با اتكا به فرهنگ ملي خود، مسير  اي نمي چنين جامعه. شود رو مي روبه
هاي مهاجم غربي  تأثير فرهنگ شدت تحت آينده خويش را تعيين كند و به

اي كه به دنبال حفظ استقالل  دليل، جامعه بدين. گيرد و شرقي قرار مي
سياسي و فرهنگي خود است، بايد به رشد و پيشرفت اقتصادي، به مثابه 

  .ترين ابزارها در اين مسير توجه كند يكي از مهم
ي  هكه در عرصعلم اقتصاد به اين دليل اهميت بسيار زيادي دارد 
جوامع انساني . دهد مسائل اقتصادي، راه انتخاب بهتر را به انسان آموزش مي

توانند براي استفاده از منابع محدود خود روش  به كمك علم اقتصاد مي
  .تري بيابند و آن را براي  دستيابي به نتيجه مطلوب به كار گيرند مناسب
  
  

  اقتصاد با ساير علومي  هرابط
هاي علوم اجتماعي است كه منظور اساسي آن  مله رشتهاقتصاد از ج

تر  كم ي  هنماياندن قاعده زندگي انسان براي رفع نيازها، با زحمت و هزين
گيرد، از قوانين  براي اين منظور، اقتصاددان از ساير علوم نيز كمك مي. است

ي ها ها را در قالب تحليل كند و آن و اصول مسلم ساير علوم نيز استفاده مي
  .برد اقتصادي به منظور ارائه قوانين كلي حقايق اقتصادي به كار مي
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اقصادداني «: گويد فيلسوف و اقتصاددان انگليسي مي استوارت ميل،
تفسير اين عبارت » .داند، قاعدتاً اقتصاددان خوبي نيست كه فقط اقتصاد مي

شناسي، علوم سياسي، مديريت،  چنين است كه علم اقتصاد با جامعه
اقتصاددان از . شناسي ارتباط نزديك دارد رگاني، بانكداري و روانباز

كند تا  رياضيات، آمار، حقوق، تاريخ، فلسفه، منطق و حتي ادبيات استفاده مي
هاي اقتصادي را به زبان بهتري براي خود و ديگران  روابط بين پديده

  .سازي كند مفهوم
اشاره  ساموئلسنه نوشت» اقتصاد«براي درك بهتر، به مثالي از كتاب 

در اين كشور، . كشور هندوستان با كمبود غذا و گوشت مواجه است: كنيم مي
در . شوند ها گاو وجود دارند كه از طرف مردم هند مقدس شناخته مي ميليون
ها احترام  كنند و مردم به آن ها به آزادي حركت مي ها و خيابان مزرعه
است پيشنهاد كند كه براي رفع  تجربه ممكن يك اقتصاددان كم. گذارند  مي

كمبود غذايي و به خصوص كمبود گوشت، حكومت هندوستان بايد ترتيبي 
ها به مصرف بهبود تغذيه مردم  بدهد كه گاوها كشتار شوند و گوشت آن

ولي اقتصادداني كه با روانشناسي و آداب و رسوم آشنايي داشته باشد، . برسد
دهد، اثر اين عوامل  اقتصادي ارائه ميدر پيشنهادهايي كه براي بهبود وضع 

گيرد، اين مثال ارتباط مستقيم علم اقتصاد را با  را نيز در نظر مي
در مورد آمار و . كند شناسي و آداب و رسوم ملل بيان مي شناسي، روان جامعه

رياضيات بايد گفت، اگر آمار و رياضيات نبود علم اقتصاد، مخصوصاً تحليل 
تحقيقات آماري . كرد  ين حد توفيق و پيشرفت پيدا نميماكروي اقتصادي تا ا

بيني و تنظيم  پيش. در شناخت حقايق اقتصادي نقش اساسي دارند
. پذير نيست هاي آماري امكان هاي اقتصادي، بدون رجوع به داده برنامه

رابطه اقتصاد با ساير علوم، به ويژه علوم انساني، گاهي به  حدي است كه 
ها با قلمرو اقتصاد مقدور نيست و اهميت گفته استوارت  تمييز مرزهاي آن
  .شود تري درك مي ميل با قوت بيش
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  هاي كلي درس اقتصاد در دوره متوسطه هدف
  قلمرو شناختي) الف

  آشنايي مقدماتي با علم اقتصاد. 1
  آشنايي با برخي مفاهيم اساسي در علم اقتصاد. 2
ترين  ني به عنوان مهمآگاهي از عوامل توليد و نقش نيروي انسا. 3
  عامل
  آشنايي با تأثير كردار افراد در متغيرهاي اقتصادي جامعه. 4
  )بانك، بورس، پول(آشنايي با برخي نهادهاي اصلي مؤثر در اقتصاد . 5
  شناخت عوامل و موانع توسعه. 6
درك اهميت استقالل اقتصادي و نقش آن در حفظ استقالل سياسي . 7

  و فرهنگي
  مفهوم توزيع درآمدآگاهي از . 8
  آشنايي با نقش دولت در اقتصاد. 9

  آشنايي با تجارت خارجي. 10
  المللي هاي اقتصادي بين آشنايي با برخي سازمان. 11
  
  قلمرو نگرشي) ب
  بيني در عرصه اقتصاد گرايي و واقع تعميم واقع. 1
  مندي به مطالعه در زمينه مسائل اقتصادي عالقه. 2
امت و تحمل رياضت اقتصادي به خاطر استقي  هپرورش روحي. 3
  بهتري  هآيند

هاي اقتصادي در  پرورش روحيه تالش و فداكاري براي پيشرفت. 4
  راستاي منافع ملي
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هاي  باور به نقش محوري انسان و نيروي انساني در جريان پيشرفت. 5
  اقتصادي

  بهينه از هر يك از عوامل توليدي  هنگرش مثبت در استفاد. 6
مثبت نسبت به كار و فعاليت اقتصادي و نفي روحيه ي  هيزكسب انگ. 7

  پشت ميزنشيني
  هاي اقتصادي دولت تر با سياست همدلي هرچه بيش. 8
  تالش براي نيل به استقالل اقتصاديي  هكسب روحي. 9

  اعتقاد به امكان دستيابي به توسعه و توانايي مقابله با موانع آن. 10
  اقتصاد كشور ي  هكنند نوان هماهنگارج نهادن به نقش دولت به ع. 11
  توجه به ضرورت عقاليي كردن تجارت خارجي.12
  قلمرو مهارتي) ج
  هاي اقتصادي توانايي تجزيه و تحليل مقدماتي بعضي از پديده. 1
  توانايي تجزيه و تحليل برخي اخبار اقتصادي روز. 2
هاي اقتصادي براساس  توانايي انجام محاسبات بعضي از شاخص. 3

  ...)توليد ناخالص داخلي، درآمد سرانه و(العات كمي موجود اط
  

ي  هآموزش اقتصاد در دوري  هموضوعات و مفاهيم برنام
  )سال سوم(متوسطه 

  مقدمات علم اقتصاد. 1
  مفاهيم اساسي در اقتصاد. 2
  عوامل توليد و نقش نيروي انساني. 3
  تأثير عملكرد افراد بر متغيرهاي اقتصادي جامعه. 4
  )بانك، بورس، پول(ادهاي اصلي مؤثر در اقتصاد نم. 5
  عوامل و موانع توسعه. 6
  نقش دولت در اقتصاد. 7
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  تجارت خارجي. 8
  المللي هاي اقتصادي بين سازمان. 9

  ارزش كار. 10
  هاي اقتصادي دولت سياست. 11
  هاي اقتصادي شاخص. 12
  هاي اقتصادي تجزيه و تحليل پديده. 13
  

  اقتصادي  هدر حوز هاي آموزشي انواع كتاب
  :توان به پنج گروه عمده تقسيم كرد ها را مي اين كتاب

  افزايي و مرجع براي معلمان هاي دانش كتاب. 1
اي، روش تدريس و راهنماي  هاي حرفه هاي پرورش مهارت كتاب. 2
  معلم

  آموزان افزايي و تكميلي براي دانش هاي دانش كتاب. 3
  آموزان براي دانش هاي كار و تمرين و فعاليت كتاب. 4
  آموزان هاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش كتاب. 5

شود كه مؤلفان،  اقتصاد توصيه ميي  ههاي آموزشي حوز در تأليف كتاب
هاي  ب هاي عام و اختصاصي را به منظور تدوين كتا معيارها و ويژگي

  .آموزشي مطلوب رعايت كنند
  
ي  هاي معلمان حوزافزايي و مرجع بر هاي دانش كتاب. 1

  اقتصاد
معلمان ي  ههايي هستند كه براي افزايش دانش پاي كتاب :تعريف

تحصيالت خود و در ارتباط ي  همعلمان با توجه به پاي. شوند اقتصاد تهيه مي
تحصيلي نياز دارند كه دانش خود را در اين موضوع خاص باال ي  هبا پاي

  .تفاده كنندببرند و سپس در بسط مفاهيم در كالس درس اس
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  ها هدف
  اقتصاد و علوم  اقتصاديي  هاطالعات دانش پايه در حوزي  هارائ*
اقتصاد و روزآمد كردن ي  ههاي علمي معلمان در حوز بهبود صالحيت*

  دانش معلمان
  كار منابعي براي معلمان مبتدي و تازهي  هارائ*
  اقتصاديي  ههاي درسي در حوز هاي برنامه بسط هدف*
  

  معيارها ها و ويژگي
  برخورداري از اعتبار و صحت علمي*
  آموزش اقتصاد ي  هها و مفاهيم اساسي برنام بسط و تكميل هدف*
  معرفي مواد و منابع تكميلي و مورد نياز*
  جذاب و گيراي  همطالب به شيوي  هارائ*
  استفاده از آمارهاي صحيح و معتبر*
  ارتباط با مسائل اقتصادي جامعه*
  

  ها مصداق
اقتصاد و يا ي  هها براساس دانش پاي هايي كه محتواي آن تابكي  ههم
هاي درسي آموزش اقتصاد و يا موضوعات مورد نياز در  هاي برنامه هدف

ها، گسترش دانش  هدف اين نوع كتاب. شوند مباحث اقتصاد تدوين مي
  .هاي علوم اقتصادي است معلمان و ارائه اطالعات تكميلي در شاخه

  
اي، روش تدريس  هاي حرفه ش مهارتهاي پرور كتاب. 2

  اقتصادي  هو راهنماي معلم در حوز
اي معلمان در  مهارت حرفهي  ههايي هستند كه به توسع كتاب :تعريف

  .كنند يادگيري و تدريس اقتصاد كمك ميي  هزمين
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  ها هدف

 - هاي ياددهي هاي معلم در هدايت فعاليت ها و مهارت تقويت توانايي*
  درسي آموزش اقتصاد ي  ههاي برنام بر رويكردها و هدفيادگيري با تأكيد 

شناسي يادگيري، فناوري  توجه دادن به معلمان اهميت روان*
هاي اجتماعي و  آموزشي و فنون تدريس در آموزش مهارت) تكنولوژي(

  ارتباطي
ي  ههاي تدريس در حوز روزآمد كردن دانش معلمان در خصوص روش*

  آموزش اقتصاد
  

  يارهاها و مع ويژگي
كمك به بهبود فرآيند تدريس معلمان و تدريس مفاهيم درسي در *
  آموزش اقتصادي  هحوز

هاي كالسي براي  افزايش توانمندي معلم به منظور طراحي فعاليت*
  آموزان  دانش
هاي  هاي تدريس، متناسب و مرتبط با هدف پشتيباني از روش*
  درسيي  هبرنام

  درسي براي معلماني  هتبيين محتوا، اصول و مباني برنام*
  اي و مورد نياز معلمان براي آموزش اقتصاد  معرفي مواد و منابع حرفه*
هاي فردي  هاي تدريس متناسب با تفاوت مطرح كردن روش*
  آموزان دانش
  

  ها مصداق
هاي روش تدريس اقتصاد، آموزش مباني اقتصاد، و نيز مباحث  كتاب

ها تقويت  آن  دي كه هدفآموزش علوم اقتصاي  هعلوم تربيتي در زمين
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هاي تدريس، طراحي و اجراي  توانايي معلم در به كارگيري روش
آموزش علوم اقتصادي است، از ي  ههاي ياددهي و يادگيري در حوز فعاليت

  .ها هستند هاي اين نوع كتاب جمله مصداق
  
آموزان در  افزايي و تكميلي براي دانش هاي دانش كتاب. 3
  اقتصادي  هحوز

هاي  اطالعاتي فراتر از چارچوبي  ههايي هستند كه به ارائ كتاب :تعريف
توانند به عنوان كتاب منبع و مرجع  پردازند و مي درسي ميي  هكتاب و برنام
خودآموز ي  هها عموماً جنب اين كتاب. آموزان قرار گيرند دانشي  همورد استفاد

هاي  هدفي  هدانش مخاطبان در زميني  هدارند و با هدف تكميل و توسع
  .شوند برنامه و ترويج دانش توليد مي

  
  ها هدف

علوم اقتصادي به ي  هاي مدون از دانش در حوز مجموعهي  هارائ*
  مخاطبان 

اول و يا دوم   ها از اولويت هاي آموزشي كه يادگيري آن بسط هدف*
  .برخوردار است

  علوم اقتصادي ي  هاي در حوز توجه به نيازهاي بومي و منطقه*
هاي تكميلي و جبراني و پر  هم كردن فرصت مجدد براي آموزشفرا*

  كردن خألهاي احتمالي
  هاي متنوع و متفاوت ها با روش بيان محتواي درس*
  

  ها و معيارها ويژگي
  درسيي  ههاي برنام تكميل و تقويت هدف*
  هاي رسمي تكميل آموزش*
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  آموز تعامل با دانش*
  علوم اقتصاديي  هآموزان در حوز تحريك كنجكاوي دانش*
  علوم اقتصادي ي  هآموزان در حوز كمك به تربيت اجتماعي دانش*
پذيري در  جويي و مسئوليت همياري، تعاون، مشاركتي  هتقويت روحي*
  آموزان دانش
  الگويي از زندگي افراد موفقي  هارائ*
  
  

  ها مصداق
. ها بپردازد ها و محتواي درس هر كتابي است كه عمدتاً  به بسط هدف

. ها ترويج دانش و يا آموزش يك موضوع بر تمرين غلبه دارد ر اين كتابد
هاي متفاوتي مانند طرح  محتوا، مؤلفان ممكن است كه از قالبي  هدر ارائ

  .مسئله، مثال و يا الگوهاي مناسب استفاده كنند
  
  
آموزان در  هاي كار، تمرين و فعاليت براي دانش كتاب. 4
  اقتصادي  هحوز

هايي هستند كه به منظور تعميق، توسعه و تثبيت  كتاب: تعريف
آموزان در چارچوب برنامه درسي و اصول ارزشيابي از  يادگيري دانش

  .شوند هاي فراگيران تهيه مي آموخته
  

  ها هدف
آموزان در ارتباط با مطالب كتاب و برنامه  هاي دانش تعميق آموخته*
  درسي
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هاي  ي و چيرگي در زمينههاي يادگير ايجاد زمينه براي تقويت مهارت*
  هاي آموزشي مورد نظر هدف

ها و  تر، تمرين آموخته ايجاد فرصت مجدد براي آموزش عميق*
  سازي آموزش و يادگيري مخاطبان غني

هاي   هاي كاربردي در زندگي  روزمره و پرورش مهارت استفاده از مثال*
  اقتصادي، هنري و خالق

  در منزلاستمرار بخشيدن به فرآيند يادگيري * 
اي كه آموزش و يادگيري از  ها به گونه تمريني  هايجاد تنوع در ارائ*

  .اي آن  خارج شود حالت كليشه
  

  ها و معيارها ويژگي
  درسيي  هها و مفاهيم اساسي برنام هماهنگي با هدف*
  هاي گوناگون يادگيري ها و هدف پيشنهاد تمرين و فعاليت براي حيطه*
را در جهت پرورش و تقويت خالقيت در هاي واگ استفاده از سؤال*
  آموزان دانش
هاي عملي در ميدان  هايي براي كاربرد يافته فراهم آوردن فرصت*
  عمل

ضمن توجه به يادگيري مشاركتي براي انجام كار گروهي، فراهم *
  هايي براي همياري و تعاون آوردن فرصت

و نمودار و  هاي متنوع، از جمله تكميل جدول استفاده از انواع فعاليت*
  هاي عملي فعاليت
هايي براي انديشيدن  هاي تفكر و فراهم آوردن فرصت مهارت  تقويت*

  و فكر كردن
  مواجه ساختن مخاطبان با معما، پرسش و مسئله*
  هاي درست به تمرينات كتاب درسي پاسخي  هارائ*
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  ها مصداق

  ين، كتابهايي مانند دفتر تمر هايي كه امروزه در بازار نشر با نام كتاب
درس ديده ي  هبندي شده، به همراه خالص كار و فعاليت و سؤاالت طبقه

  .ها هستند هاي اين گونه كتاب شوند، مصداق مي
  
هاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  كتاب. 5
  اقتصادي  هآموزان در حوز دانش

معلم در ارزشيابي از ي  ههايي هستند كه با هدف استفاد كتاب :تعريف
  .شوند هاي فراگيران در كالس درس توليد مي تهآموخ 

  
  ها هدف

  هاي نمونه و مجموعه خزانه سؤال  توليد آزمون*
  هاي داراي اعتبار و روايي توليد آزمون*
هاي تكويني و پاياني توسط معلمان در  گيري در ارزشيابي بهره*
  هاي درس كالس
ها و بررسي ميزان نيل به  مطالعه درخصوص عملكرد مدرسه*
  هاي آموزشي هدف
  

  ها و معيارها ويژگي
  هاي گوناگون آموزشي ها با هدف تناسب آزمون*
هاي  ها با توجه به سطوح متفاوت يادگيري در حيطه طراحي آزمون*

  شناختي ، مهارتي و نگرشي
  ها تنوع و نوآوري در طراحي آزمون*
  آموزان هاي فردي دانش توجه به توانايي*
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  ها ها و تمرين پاسخ به مسئلهمستقيم ي  هپرهيز از ارائ*
گيري  آموزش اقتصاد با بهرهي  ههاي آموزشي در حوز ارزشيابي از كتاب

  .از دو ويژگي عمومي و اختصاصي صورت خواهد گرفت
 5ها با استفاده از مقياس  بندي ميزان رعايت هر يك از اين ويژگي درجه

  .اي خواهد بود درجه
  

  ها مصداق
اين نوع . شود هاي استاندارد منتشر مي مونهر كتابي كه تحت عنوان آز

هاي آموزش و  ها عمدتاً توسط وزارت آموزش و پرورش، سازمان كتاب
  .شوند پرورش، مراكز ارزشيابي و يا اداره امتحانات توليد مي

  
  

اقتصاد در ي  ههاي آموزشي حوز هاي عمومي كتاب ويژگي
  متوسطهي  هدور

  
  بعد فيزيكي) الف

ده بودن شكل ظاهري و فيزيكي كتاب براي جذاب و برانگيزن. 1
  مخاطب

  تناسب ابعاد و قطع كتاب با شرايط سني مخاطب. 2
  آرايي براي مخاطب برانگيزنده بودن نوع صفحه. 3
  هاي بصري جذاب در طرح روي جلد استفاده از محرك. 4
شناسنامه، مقدمه، : برخورداري از ساختار منطقي به لحاظ داشتن. 5

بندي مناسب، ذكر منابع و  ن اهميت موضوع، بيان هدف، فصلمعرفي اثر، بيا
  نامه مĤخذ  و واژه
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  بعد نوشتاري) ب
  استفاده از واژگان و جمالت متناسب با سن مخاطب. 1
  رعايت اصل سادگي و رواني در بيان موضوعات. 2
  تر رساندن پيام از طريق واژگان كم. 3
  استفاده از زبان خاص هر موضوع. 4
  الخط مورد قبول وزارت آموزش و پرورش  با رسمانطباق . 5
  
  هاي بصري بعد محرك) ج
  هاي بصري گوناگون و مورد نياز  جا از محرك بهي  هاستفاد. 1
 ها رعايت مالحظات ارزشي در انتخاب محرك. 2
 توازن در توجه به جنسيت. 3
 بومي بودن تصويرها. 4
 ارتباط  تصويرها با متن. 5
  رعايت تنوع هنري. 6
  بعد محتوايي) د
 ارتباط با نيازهاي مخاطب. 1
 صحت و اعتبار علمي. 2
 هاي پراكنده دادهي  هارائ انسجام مطالب و پرهيز از. 3
 موردنظري  ههاي آموزش و پرورش در حوز ارتباط با هدف. 4
 توجه به مسائل ارزشي. 5
  توجه به مسائل اجتماعي. 6
  
  بعد روشي) هـ
 هاي ارائه تنوع در روش. 1
 هاي فكري متنوع توجه به فعاليت .2
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 يادگيريي  هتسهيل و توسع. 3
  ها ها، شواهد و مقايسه استفاده از مثال.4
  

ي  ههاي آموزشي حوز هاي اختصاصي در تأليف كتاب ويژگي
  اقتصاد

  متوسطهي  ههاي آموزش اقتصاد در دور ارتباط با هدف. 1
ي  هنهاي دولت در زمي هماهنگي با قانون اساسي و سياست. 2

  هاي اقتصادي سياست
  گيري از آمار و ارقام بهره. 3
  به روز بودن اطالعات. 4
  كاربردي اطالعاتي  همفيد بودن براي خواننده و جنب. 5
تبيين و تشريح مفاهيم و اصطالحات اقتصادي و پرهيز از بيان . 6

  موضوعات به صورت مبهم
  هاي مناسب استفاده از مثال. 7
  تصادي كشورارتباط با مسائل اق. 8
  پرهيز از توضيحات طوالني و بيان مباحث به صورت كوتاه. 9
  

آموزشي اقتصاد به منظور انتشار ي  هموضوعي حوز  فهرست
  هاي آموزشي كتاب
  پول. 1
  بانك. 2
  بورس. 3
  بيمه. 4
  ماليات. 5
  انداز پس. 6
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  گذاري سرمايه. 7
  رشد و توسعه. 8
  تجارت. 9

  )اقتصادي(منابع كشور . 10
  ميابيك. 11
  بودجه. 12
  توليد. 13
  مصرف. 14
  توزيع. 15
  سازمان تجارت جهاني . 16
  اوپك. 17
  المللي پول صندوق بين. 18
  )بانك جهاني(المللي ترميم و توسعه  بانك بين. 19
  المللي توسعه بيني  همؤسس. 20
  سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل متحد. 21
  ياقتصادي  هسازمان همكاري توسع. 22
  اروپاي  هاتحادي. 23
  مسائل اقتصادي در كشور ما.24
  تورم. 25
  ركود. 26
  درآمد ملي. 27
  هاي مقابله با آن فقر و راه. 28
  كشورهاي در حال توسعه. 29
  استقالل اقتصادي. 30
  استهالك. 31
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  )تأمين مالي(گذاري  سرمايه. 32
  اقتصاددانان بزرگ. 33
  هاي ثروتمندان جهان تجربه. 34
  اورزيكش. 35
  صنعت. 36
  خدمات. 37
  نفت و جايگاه آن در اقتصاد ايران. 38
  فرش و جايگاه آن در اقتصاد ايران. 39
  كار. 40
  اصول مالكيت. 41
  اشتغال و بيكاري. 42
  اقتصاد تعاوني. 43
  وري بهره. 44
  استاندارد. 45
  اكو. 46
  ...)چين، ژاپن، مالزي و(اقتصاد كشورهاي گوناگون . 47
  تصادينياز اق. 48
  عرضه و تقاضا. 49
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هاي آموزشي  هاي عمومي كتاب ارزشيابي ويژگيي  هنام پرسش
  اقتصادي  هحوز

  : تأليف/ ترجمه      :نام كتاب
  :كد      :ناشر

  ها ويژگي  رديف
5

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2
  كم

1 
بسيار 
  كم

         بعد فيزيكي 1
         اب براي مخاطبجذاب و برانگيزنده بودن شكل ظاهري و فيزيكي كت 1/1
         تناسب ابعاد و قطع كتاب با شرايط سني مخاطب 2/1
         آرايي براي مخاطببرانگيزنده بودن نوع صفحه 3/1
         هاي بصري جذاب در طرح روي جلداستفاده از محرك 4/1
شناسنامه، مقدمه، معرفي اثـر، بيـان:برخورداري از ساختار منطقي به لحاظ داشتن 5/1

  نامه بندي مناسب، ذكر منابع و مĤخذ  و واژه اهميت موضوع، بيان هدف، فصل
        

         بعد نوشتاري 2
         استفاده از واژگان و جمالت متناسب با سن مخاطب 1/2
         رعايت اصل سادگي و رواني در بيان موضوعات 2/2
         تررساندن پيام از طريق واژگان كم 3/2
         از زبان خاص هر موضوعاستفاده 4/2
         الخط مورد قبول وزارت آموزش و پرورشانطباق با رسم 5/2

         هاي بصريبعد محرك 3
         هاي بصري گوناگون و مورد نيازاستفاده به جا از محرك 1/3
         هارعايت مالحظات ارزشي در انتخاب محرك 2/3
         توازن در توجه به جنسيت 3/3
         بومي بودن تصويرها 4/3
         ارتباط  تصويرها با متن 5/3
         رعايت تنوع هنري 6/3

         بعد محتوايي 4
         ارتباط با نيازهاي مخاطب 1/4
         صحت و اعتبار علمي 2/4
         هاي پراكندهانسجام مطالب و پرهيز از داده 3/4
         ر حوزه موردنظرهاي آموزش و پرورش دارتباط با هدف 4/4
         توجه به مسائل ارزشي 5/4
         توجه به مسائل اجتماعي 6/4

         بعد روشي 5
         هاي ارائهتنوع در روش 1/5
         هاي فكري متنوعتوجه به فعاليت 2/5
         يادگيرييهتسهيل و توسع 3/5
         هاها، شواهد و مقايسهاستفاده از مثال 4/5
         عجم

 كلجمع
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افزايي و مرجع براي معلمان  هاي دانش نامه ارزشيابي كتاب پرسش
  اقتصادي  هدر حوز

      : تأليف/ترجمه    :نام كتاب
  :كد      : ناشر

  ها ويژگي  رديف
5 

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2 
  كم

1 
بسيار 
  كم

            .كند معلم اقتصاد را تقويت ميي  هدانش پاي  1
            .اي معلم اقتصاد مرتبط است فهبا نيازهاي حر  2
            .با مسائل اقتصادي جامعه مرتبط است  3
            .اطالعات كتاب  به روز است  4
            .اند مفاهيم و اصطالحات با زبان قابل فهم بيان شده  5
            .از آمار و ارقام در بيان مفاهيم استفاده شده است  6
            .استهاي مناسب استفاده شده  از مثال  7
            .گيري را براي خواننده آسان كرده است امكان نتيجه  8

هاي جذاب و متنوع در بيان موضوعات استفاده شـده   از روش  9
  .است

          

            جمع
  جمع كل
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اي،  هاي حرفه هاي پرورش مهارت ارزشيابي از كتاب  نامه پرسش
  اقتصادي  هروش تدريس و راهنماي معلم در حوز

      : تاليف/ترجمه    :تابنام ك
  :كد    : ناشر

  ويژگي  رديف
5 

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2 
  كم

1 
بسيار 
  كم

            .كند هاي جديد در آموزش اقتصاد آشنا مي معلم را با روش  1

اي معلم اقتصاد را فـراهم   هاي حرفه بهبود صالحيتي  هزمين  2
  .كند مي

          

هيم اسـتفاده كـرده   مـوزش مفـا   هاي مناسب بـراي آ  از مثال  3
  .است

          

            .افزايد دانش معلم اقتصاد را براي آموزش مؤثرتر مفاهيم مي  4
            .كند پيشنهادهايي در زمينه آموزش هر درس ارائه مي  5

هاي مناسـب آموزشـي از    پيشنهادهايي در زمينه ارائه فعاليت  6
  .كند آموزان ارائه مي سوي معلم به دانش

          

            .كند مباني برنامه درسي را براي معلمان تبيين مي اصول و  7
            جمع

  جمع كل

  



25 
 

افزايي و  تكميلي  هاي دانش نامه ارزشيابي از كتاب پرسش
  اقتصادي  هآموزان در حوز براي دانش
      : تأليف/ترجمه    :نام كتاب

  :كد    : ناشر

  ها ويژگي  رديف
5 

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2 
  كم

1 
بسيار 

  مك
            .هاي آموزش اقتصاد مرتبط است محتوا با هدف  1
            .محتوا با مسائل اقتصادي مرتبط است  2

ي  هاطالعات ارائـه شـده نـو هسـتند و بـراي خواننـده جنبـ         3
  .كاربردي ندارند

          

            .آموز توجه كرده است به نياز دانش  4

زبـان سـاده    ها، مفاهيم و اصطالحات را به با استفاده از مثال  5
  .بيان كرده است

          

            .گيري آسان براي خواننده فراهم شده است امكان نتيجه  6

ــادگيري و نشــاط در     7 ــه ي ــه ب ــوا موجــب عالق ســاختار محت
  .شود آموز مي دانش

          

هاي اقتصادي فـراهم   آموز را به فعاليت رغبت دانشي  هزمين  8
  .كند مي

          

            جمع
  جمع كل
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هاي كار و تمرين و فعاليت براي  ارزشيابي از كتاب  نامه پرسش
  اقتصادي  هآموزان در حوز دانش

      : تأليف/ترجمه    :نام كتاب
  :كد    : ناشر

  ها ويژگي  رديف
5 

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2 
  كم

1 
بسيار 
  كم

1  
2  

هاي آموزش اقتصـاد   هاي مرتبط  با مفاهيم و هدف از تمرين
  .استفاده شده است

          

            .شود ها تنوع و خالقيت ديده مي در طراحي تمرين  3
4  
5  

هاي طراحي شده، به تبيين مفاهيم اقتصادي بـه كـار    فعاليت
  .كنند رفته در برنامه كمك مي

          

هاي برنامه  ها با توجه به هدف مناسبي از پرسشي  همجموع  6
  .تدارك ديده است

          

ها مسـتلزم   كه پاسخ به آنهايي را تدارك ديده است  پرسش  7
  .اي است انديشيدن، كاوشگري و تحقيق كتابخانه

          

ها به سطوح متفاوت يادگيري توجـه شـده    در طراحي فعاليت  8
  .است

          

هـا و انتظـارات متناسـب بـا سـطح دانـش و توانـايي         تمرين  9
  .آموزان هستند دانش

          

عات موجـود را  كنند تا اطال آموز كمك مي ها به دانش تمرين  10
  .وجو و پردازش كنند جست

          

            .هاي ارزشمند آموزشي تأكيد دارد بر نكته  11
            جمع

  جمع كل
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هاي آموزشي وزارت آموزش و  بخشي كتاب طرح سامان
روز و ايجاد ارتباط بهتر و  رساني به پرورش، براي اطالع

راسر كشور، آموزان و معلمان و ناشران س دوسويه با دانش
 سامان كتاباه گريزي، طراحي و اجراي وب اقدام به برنامه

  :نشاني .استكرده 
http://samanketab.roshdmag.ir 

 
  
  

هاي  كوشد تا يافته هاي آموزشي مي مجموعه راهنماهاي توليد كتاب
بخشي  ساماني  هان دربارنظر هاي كليه صاحب علمي كاربردي و ديدگاه

هاي آموزشي را براي استفاده نويسندگان، ناشران و ساير پديدآورندگان  كتاب
  .هاي آموزشي ارائه نمايد كتاب

  
  ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه
  آموزشي دفتر انتشارات كمك

 هاي آموزشي بخشي كتاب دبيرخانه سامان
  


