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کتاب کاربردی »اقتصاددان کوچک« 
با هدف آموزش مفاهیم پایه ای اقتصاد 
به کودکان 6 تا 9 ســال تدوین شده و 
در آن مفاهیم اقتصادی، همچون تولید 

و مصرف، تخصص و شغل، مبادله، پول و 
پس انداز، در قالب مثال های متنوع و جذابی 

ارائه شده اند. از این رو به سراغ تهیه کنندگان 
این اثر ارزشــمند رفتیم تا از تجربة تولید آن جویا 

شویم. گفت وگوی ما با دکتر مهدی طغیانی، ناشر و ویراستار 
علمی کتاب اقتصاددان کوچک و زهره میرجابری، مؤلف این 
اثر انجام شد. از فعالیت دکتر طغیانی در حوزة تربیت اقتصادی، 
بیش از یک دهه می گذرد. وی همچنین با همراهی استادان و 
دانشجویان دانشگاه اصفهان نزدیک به سه سال است که در 

»مؤسسه فرهنگی تربیت اقتصاد حکیم 
)مفتاح(« در »مرکز رشد و کارآفرینی 
دانشــگاه اصفهان«، تولید محتوا در 
زمینة تربیت اقتصــادی را آغاز کرده 
اســت. زهره میرجابــری، مؤلف جوان 
اقتصــاددان کوچک،  کتاب  و خوش ذوق 
کارشناس ارشــد علوم اقتصادی از دانشگاه 
اصفهان اســت و اثرش حاصل عالقه ای است که به 
حوزة اثرگذاری اقتصاد در زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و 

معیشتی، از دوران دانشجویی در وی دیده می شد.  
گفت وگوی ما با خلق کنندگان ایــن اثر نو و کاربردی كه در 
شانزدهمین جشــنواره كتاب رشد تقدیري شد، در دو فضای 

جداگانه انجام شده است که ترکیب آن ها در ادامه می آید:
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گفت وگو با مهدی طغیانی، ناشر و زهره میرجابری نویسنده کتاب اقتصاددان کوچک

اقتصاد قدرتمند  دستاورد اقتصاددانان کوچک

 لطفًا کتاب »اقتصاددان کوچک« را به مخاطبان رشــد 
جوانه معرفی بفرمایید. 

طغیانی: پروژه »اقتصاددان کوچک« بخشــی از کالن پروژه ای است 
که در حوزۀ تربیت اقتصادی در دســت اقــدام داریم. این کالن پروژه، 
ایده ای اســت که درصدد اجرای آموزش مفاهیم اقتصادی از ســنین 
کودکی تا اواخر دورۀ جوانی اســت )شامل ســنین 3-5، 6-9، 9-12، 
15-13 و 18-16(. کتاب مربی و کتاب کار پروژۀ اقتصاددان کوچک، 
در ســال 1396 چاپ شد. بقیۀ قطعه های این پازل هم در دست تهیه 
هستند. ساختار این کتاب به نوعی طراحی شده که حتی مربی ای که 
درس اقتصاد نخوانده اســت نیز بتواند مفاهیم اقتصادی موردنظر را به 
دانش آموزان منتقل کند و ما در نهایت بتوانیم نسلی تربیت کنیم که 
هم قدرت تحلیل و فکر اقتصادی داشــته باشد و هم بتواند رفتارهای 
اقتصادی مناســب از خود بروز دهد. رفتارهای اقتصادی صحیح، آیندۀ 
کشــور را آبادتر از گذشته می سازد. این همان منطقی است که پشت 

برنامۀ اقتصاددان کوچک قرار دارد. 
میرجابری: »اقتصاددان کوچک« کتابی است با هدف آموزش یکی 
از مهم ترین مهارت های زندگی؛ یعنی مدیریت انتخاب ها. بر این اساس 

که حوزۀ  تأثیرگذاری اقتصاد را باید فراتر از مدیریت معیشت دانست. 
 این کتاب دارای چه ساختار و محتوایی است؟

طغیانی: ســاختار کتاب درس نامه ای و طرح درســی است که باید 
در آموزش مفاهیم اقتصادی از آن اســتفاده شود. آگاهی، توانایی و یا 
شایستگی هایی که به نظر می رسد هر کسی باید در حوزۀ دانش اقتصاد 

و مباحث مالی شخصی، داشته باشــد، در محتوا آمده است. مباحثی 
چون انتخاب اقتصادی، تقسیم کار، تولید و منابع متفاوت آن، فرایندهای 

پس انداز و سرمایه گذاری، و غیره را در کتاب پیش بینی کرده ایم. 
میرجابری: از آنجا که کتاب درصدد آموختن نحوۀ صحیح انتخاب 
و تصمیم گیری اســت، در این راستا انواع و اقسام مفاهیم اقتصادی به 
فراخور گروه سنی مخاطب که 6 تا 9 سال است، از طریق درس نامه ها، 
بازی ها و فعالیت های کالسی به صورت کاربردی برای معلمان و مربیان 
تشــریح شده اند تا با استفاده از این راهنمای کاربردی، بتوانند مفاهیم 
اقتصادی موردنیاز این گروه سنی را به صورت کامالً کاربردی و مفید به 

کودکان تفهیم کنند.
 چه نیازی حس کردید که تصمیم به نوشتن این کتاب 
گرفتید؟ الگویی هم برای این نوع از آموزش اقتصاد داشتید؟

میرجابری: زمانی که مشــاهده کردیم، برخالف ســایر کشورها و 
حتی کشــورهای همســایه که روی آموزش اقتصاد به کودکانشــان 
سرمایه گذاری های آموزشــی کالنی انجام داده اند، متأسفانه در کشور 
ما هنوز گام های اولیه  هم در این راســتا برداشته نشده است، تصمیم 
به مطالعه در حوزۀ  آموزش اقتصاد به کودکان گرفتیم. در این مســیر 
منابع متفاوت آموزشی، از جمله روش های آموزشی، کتاب  داستان ها،  
کتاب های آموزشی و تجربه های سایر کشورها، از جمله آلمان، آمریکا و 
ژاپن را مطالعه کردیم و به چارچوبی کلی برای آموزش اقتصاد از گروه 
سنی کودکان تا بزرگ ساالن رسیدیم. در نهایت تصمیم گرفتیم، یک 
سلســله کتاب های آموزشی برای مربیان و معلمان تألیف کنیم که در 
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آن ها، مفاهیم اقتصادی و نحوۀ تدریس آن ها به گروه های سنی متفاوت 
آموزش داده شــود. کتاب اقتصاددان کوچک اولین کتاب از این دوره 

چند جلدی است.
 چرا این عنوان را برای کتاب انتخاب کردید؟

میرجابری: کتاب اقتصاددان کوچک درصدد آموزش نحوۀ تدریس 
مفاهیم اقتصادی از پایه ای ترین مباحث تا پیشــرفته ترین مباحث به 
معلمان و مربیان و به فراخور گروه سنی مخاطب مفاهیم است. از آنجا 
که محتوای کتاب شامل آموزه های اقتصادی برای کودکان گروه سنی 
6 تا 9 ســال اســت، اقتصاددان کوچک از نظر نگارنده بهترین عنوان 

شناخته شد.
 از نظر شما بهترین کتاب آموزشی چه ویژگی هایی باید 

داشته باشد؟
میرجابری: از نظر من بهترین کتاب  آموزشی، کاربردی ترین کتاب 
اســت. یعنی کتابی که محتوای آموزشــی را، به گونــه ای ملموس و 
تجسم یافته و البته قابل استفاده در زندگی و آینده ، به مخاطبان خود 

ارائه دهد. 
 وجه تمایز کتاب شما با سایر کتاب های  آموزشی و نکات 

مثبت آن در چیست؟
طغیانی: ما در حوزۀ آموزش مفاهیم اقتصادی در ســنین کودکی، 
نمونه ای به این سبک نداریم. اگر نمونه هایی هم به صورت پراکنده وجود 
داشته باشند، ترجمه شده اند. کتاب اقتصاددان کوچک اولین کتابی است 
که به صورت تألیف در دسترس است و سعی شده از آخرین یافته های 
دانش اقتصاد استفاده شود و مفاهیم کامالً کاربردی و در متن زندگی 
به بچه ها آموزش داده شود. قالب هایی مناسب بچه ها در آن پیش بینی 
 شده است و بچه ها احساس می کنند که در کالس مشغول بازی هستند. 
بچه ها فعالیت هایی را که کامالً مناسب سنشان است، انجام می دهند و 

به هیچ وجه سخنرانی یا خطابه ای توسط مربی نداریم. 
میرجابری: در حال حاضر آموزش مفاهیم اقتصادی هیچ جایگاهی در 
برنامۀ درسی دورۀ دبستان ندارد. اقتصاددان کوچک اولین و تنها کتابی 
اســت که تاکنون در این حوزه منتشر شده است. بنابراین، اصلی ترین 
ویژگی آن، در موضوع و شناختی است که آموزش می دهد. ضمن اینکه 
کتاب از نظر ساختار و مراحل تدریس، یک راهنمای کامل و کاربردی 
برای مربیانی است که کمترین آشــنایی را با مباحث اقتصادی دارند 
و به آن ها می آموزد که مفاهیم به ظاهر دشــوار اقتصادی را چگونه با 
روشی کودکانه می توان در عمق وجود کودکان نهادینه کرد؛ به نحوی 

که بتوانند آن ها را در زندگی روزمرۀ خود به کار ببرند.
 به عنوان نویسنده، انتظارتان از خوانندگان و کاربران 

کتابتان، از جمله معلمان و مربیان، چیست؟
طغیانی: طبیعتــاً کاربر این کتاب معلمان یا مربیانی هســتند که 
احساس می کنند، اقتصاد دانشی است که موردنیاز بچه هاست. چرا که 
بچه ها باید انتخاب ها و تصمیمات اقتصادی داشــته باشند. افرادی که 
این احســاس نیاز را می بینند، عالقه مند می شوند و تصمیم می گیرند 
که آموزش هایی ارائه دهند. اما متأسفانه محتوای الزم در این زمینه در 
دسترس نیست. کتاب اقتصاددان کوچک به این افراد کمک می کند و 
طبعاً کتابی نیست که کسی صرفاً برای لذت شخصی آن را بخواند. قطعاً 

کتابی کاربردی است و معموالً کسانی از این کتاب استفاده می کنند که 
بخواهند در کالس درس از آن استفاده کنند. 

میرجابری: انتظار من از معلمان و مربیان این است که هنگام تدریس 
کتاب اقتصــاددان کوچک، در درجۀ نخســت روی تفهیم مفاهیم به 
کودکان و متعاقب آن اجرا و کاربرد مفاهیم در کالس درس تمرکز کنند. 
چرا که هدف این کتاب صرفاً آموزش یک سلســله لغات و اصطالحات 
جدید به کودکان نیســت، بلکه هدف آن آمــوزش مهارت ها و کاربرد 
مفاهیم اقتصادی در عرصه های متفاوت زندگی است. همچنین، گرچه 
که این کتاب در حد امکاِن یک کتاب آموزشــی، بازی ها و فعالیت های 
کالسی را برای آموزش مفاهیم در خود گنجانده است، با این حال انتظار 
می رود مربیان و معلمان با توجه به شرایط و امکانات کالس خود، بازی ها 

و فعالیت های جدید، اما مرتبط و اثرگذار را تدوین کنند.
 اهمیت گنجاندن بحث آموزش اقتصاد را در برنامة  درسی 

ابتدایی تا چه حد می دانید؟
طغیانی: ابتدایی دوره ای است که در آن، مفاهیم پایه در ذهن بچه ها 
شکل می گیرد و اقتصاد هم موضوعی است که باید به شکل پایه به آن 
نگاه کرد. مفهوم انتخاب ها و تصمیم های اقتصادی، چه تصمیم گیری های 
مالی چه در حوزۀ تولید، مصرف و شناخت تار و پود اقتصاد در اجتماع، 
مفاهیم پایه ای دارد که باید در این سن شکل بگیرد. البته در هر سنی 
می توانیم مفاهیم اقتصادی را که مفاهیم عامی بوده و برای همه الزم اند، 
آموزش دهیم. چرا که افــراد با اقتصاد زندگی می کنند و انتخاب های 
اقتصادی انجام می دهند. اما شاید در سنین باالتر به این اهمیت و به این 
اثربخشــی نباشد و به همین خاطر معتقدم در دورۀ ابتدایی باید به آن 
توجه کرد. به عالوه، نتایج مطالعات ما در مورد کشورهای پیشرفتۀ دنیا 
که در دو جلد از کتاب »تعلیم وتربیت اقتصادی« توسط »دانشگاه امام 
صادق)ع(« چاپ شده است، نشان داد که آن کشورها در سنین ابتدایی 
و حتی پیش از دبستان به بحث آموزش مفاهیم اقتصادی می پردازند و 

این ضرورت در همه جای دنیا شناخته شده است.  
میرجابری: مطالعۀ علم اقتصاد صرفاً به یادگیری امور پولی و مالی، 
مانند بورس، ســرمایه گذاری و در نهایت کسب ثروت محدود نیست. 
اقتصاد طبق یکی از بهترین تعریف هایش، علم مطالعۀ انتخاب ها تحت 
شرایط کمیابی اســت و کمیابی به شرایطی اطالق می شود که نتوان 
همۀ  خواسته ها را به طور هم زمان برآورده ساخت. کودکان نیز زمانی که 
نتوانند همۀ  خواسته هایشان را به طور هم زمان برآورده کنند، با مسئلۀ  
کمیابی روبه رو شــده اند. آن ها نمی توانند هم زمان هم تلویزیون تماشا 
کنند و هم فوتبال بازی کنند. نمی توانند هم زمان دو اسباب بازی جدید 
داشــته باشند. پس آن ها هم باید انتخاب کنند. با مطالعۀ علم اقتصاد، 
کودکان یاد می گیرند که چگونه در زندگی شخصی خود بهترین انتخاب 
را داشته باشند. بر همین اساس، آموختن علم اقتصاد از دوران کودکی 

ضرورت و اهمیت دارد. 
مفاهیمی همچون کسب درامد، پس انداز و سرمایه گذاری، بودجه بندی 
مخارج و مشابه آن، از جمله آموزه های پولی و مالی هستند که باید از 
ســنین کودکی آموزش داده شوند. اما باید این را هم دانست که اصل 
و بنیان هر اقدامی مبتنی بر انتخاب صحیح و تصمیم گیری درســت 
است. آشنایی با مفاهیم اقتصادی پایه ای، یعنی آشنایی با هنر انتخاب 

طغیانی:  ابتدایی 
دوره ای است که 

در آن، مفاهیم 
پایه در ذهن 
بچه ها شکل 

می گیرد و اقتصاد 
هم موضوعی 
است که باید 

به شکل پایه به 
آن نگاه کرد. 

مفهوم انتخاب ها 
و تصمیم های 
اقتصادی، چه 

تصمیم گیری های 
مالی چه در حوزة 

تولید، مصرف 
و شناخت تار و 
پود اقتصاد در 

اجتماع، مفاهیم 
پایه ای دارد که 

باید در این سن 
شکل بگیرد 
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و تصمیم گیری صحیح در زندگی شخصی، نحوۀ 
کنــش و واکنش عوامل اقتصــادی و تأثیر آن بر 
روند کلی اقتصاد و جامعه؛ که این مسائل نه تنها 
خود را در امور پولی و مالی نشان می دهند، بلکه 
در تمام عرصه ها و ابعاد زندگی فردی و اجتماعی 

تأثیرگذارند.
اقتصاد  یادگیری  بــه  اندازه  تا چه   
در ســند تحول بنیادیــن و هدف های 

آموزش و پرورش اشاره  شده است؟
میرجابــری: در ســند تحــول بنیادین و 
هدف های آموزش و پــرورش، به تعلیم و تربیت 
اقتصادی به عنوان یکی از ســاحت های تعلیم  و  

تربیت اشــاره شده است. همچنین، تقویت و نهادینه سازی نهادهای 
اقتصادی از طریق آموزش در زمرۀ راهبردهای کالن این ســند قرار 

دارد.
طغیانی: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به یادگیری اقتصاد 
توجه کرده و یک ســاحت تربیت را با عنوان »ســاحت اقتصادی و 
حرفه ای« به رســمیت شناخته اســت. اما متأسفانه سیر آمدن این 
ساحت و این نکات از سند تحول به کتاب های درسی به خوبی طی 
نشــده است. آنچه که در ســند تحول به آن پرداخته شده، به نحو 
خیلی رقیق تری وارد برنامۀ درسی ملی شده است. به نظر می رسد آن 
قدری که باید و شــاید در آموزش و پرورش رسمی به صورت حرفه ای 

به هدف های سند تحول در ساحت اقتصادی پرداخته نشده است. 
 از نکات مثبت کتابتان درس نامه های متنوع و جذاب 

کالسی است. از این درس نامه ها و کاربرد آن ها بفرمایید.
میرجابــری: در کتاب اقتصاددان کوچــک، 18 مفهوم اقتصادی 
در قالــب پنج فصل متوالی معرفی شــده اند. در هــر فصل، عالوه بر 
هدف های کلی و هدف های آموزشی،  یک سلسله هدف های کاربردی 
زیر عنوان »کــودک باید بتواند« وجود دارد کــه ناظر بر گروهی از 
آموزه های کاربردی اســت و انتظار می رود کــودک، پس از تدریس 
فصل، قادر به رعایت و انجام آن ها به صورت عملی در زندگی روزمرۀ  
خود باشــد. بر همین اساس، در قسمتی با عنوان »فرایند تدریس«، 
تدریس مفاهیم در قالب تعدادی از فعالیت های کالســی به مربیان 
پیشنهاد شــده است. این فعالیت ها در چند قسمت و به صورت چند 
گام آموزشــی آورده شده اند و شــامل بازی، کتاب داستان، پوستر و 
اسالید آموزشی می شوند. به نحوی که هر فصل دارای حداقل یک یا 
چند بازی، فعالیت کالسی، و یک یا چند کتاب داستان است. انتظار 
می رود مربیان بتوانند با گرفتن ایده و سرخط از این فعالیت ها، گام ها 
و فعالیت هایی متناسب با امکانات و فضای کالس درس خود تدوین 

کنند.
 اگر از شما بخواهیم منتقد کار خود شوید، چه خواهید 

گفت؟
طغیانی: کتاب اقتصاددان کوچک اولین کار مجموعۀ ما بود و طبعاً 
کاســتی هایی دارد. بعضی از محتواهــا و برنامه هایی را که در کتاب 

آمده اند، شــاید به سختی بتوان اجرا کرد. اما ما 
سعی کرده ایم در مجموعه های بعدی این موارد 

را لحاظ کنیم. 
میرجابری: کتاب اقتصــاددان کوچک اولین 
کتابی اســت کــه در حوزۀ آمــوزش اقتصاد به 
کودکان تألیف شده است و طبیعتاً خالی از ایراد 
و اشکال نیســت. کم و کاست این کتاب زمانی 
خود را به درستی نشــان می دهد که به صورت 
برنامه ریزی شده و در سطحی نسبتاً وسیع توسط 
مربیان و آموزگاران مورد اســتفاده قرار گیرد. به 
نحوی که بتوان از نظرات، انتقادات و دیدگاه های 
آن ها در بهبود این کتاب بهره جست. اما از نظر 
خودم، شــاید بتوانم کیفیت پایین چاپ کتاب را یکی از نقاط ضعف 
آن بدانم، چرا که به اقتضای بضاعت ناشــر و به منظور کاهش تعداد 
صفحات کتاب، ناگزیر به کوچک کردن فونت آن شدیم که همین کار 

تا حدودی خواندن آن را دشوار کرده. 
 آیا کتاب تازه ای در دست تألیف دارید؟

طغیانی: قطعات مجموعۀ اقتصاددان کوچک در حال کامل شدن 
است و در مســیر تدوین اقتصاددان نوجوان هســتیم. »اقتصاددان 
کوچک2« برای ســنین 10 تا 12 سال و »اقتصاددان نوجوان« برای 
سنین 13 تا 15 سال، در حال آماده سازی است. این مجموعه کمک 
می کند تا دانش اقتصاد به نحو بهتری وارد برنامۀ درسی رسمی شود. 
ما هم برنامۀ مکمل اقتصاددان کوچک را با عنوان »اقتصادیار کوچک« 
در دست چاپ داریم که تا قبل از پایان سال 1397، چاپ خواهد شد. 
در مجموعۀ اقتصادیار کوچک، با رویکرد اقتصاد مقاومتی به ســراغ 
مفاهیم اقتصادی رفته ایم تا تکمیل کنندۀ مجموعۀ اقتصاددان کوچک 
باشــد. مجموعه اقتصادیار کوچک نیز نو و جدید است و حتی برای 

کسانی که اقتصاد نخوانده اند، کاماًل کاربردی و مفید است.
میرجابری: زمانی که تصمیم به نگارش اقتصاددان کوچک گرفتیم، 
قرار بــر این بود که جلدهای بعدی این کتاب، حتی تا گروه ســنی 
جوانان و بزرگ ســاالن ادامه پیدا کند. متأسفانه همکاری من با ناشر 
پس از انتشار این کتاب قطع شد. من در حال حاضر، مشغول ترجمۀ 
کتابی داستانی برای گروه سنی نوجوانان از زبان ترکی استانبولی به 
فارســی هســتم. با این حال، هر زمان که امکان همکاری با ناشری 
عالقه مند به این حوزه وجود داشــته باشد، این آمادگی را دارم که با 

رویکردی متفاوت و نوین، باز هم در این حوزه کار کنم.
 هر نکتة دیگری که الزم می دانید، ذکر بفرمایید.

میرجابری: از تمام مربیان و آموزگاران خواهشمندم که به این 
کتاب و به این حوزۀ آموزشــی به عنوان یک ضرورت تربیتی برای 
کودکان بنگرند و ضمن به کارگیری آن در کالس های آموزشــی 
خود، نظرات و پیشنهادهایشان را، به استناد مشاهدات کاربردی و 
عملی در کالس های درس، برای تکمیل و تصحیح کتاب به ما ارائه 
دهند تا بتوانیم نقش مؤثری در تربیت اقتصادی نســل آینده ساز 

کشور ایفا کنیم.

میرجابری:   
آشنایی با مفاهیم 
اقتصادی پایه ای، 

یعنی آشنایی 
با هنر انتخاب 

و تصمیم گیری 
صحیح در زندگی 

شخصی، نحوة 
کنش و واکنش 

عوامل اقتصادی 
و تأثیر آن بر 

روند کلی اقتصاد 
و جامعه؛ که این 

مسائل نه تنها 
خود را در امور 

پولی و مالی 
نشان می دهند، 

بلکه در تمام 
عرصه ها و ابعاد 

زندگی فردی 
و اجتماعی 
تأثیرگذارند


