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چكيده
اين پژوهش با هدف ارزشيابي چگونگي بازتاب آسيبهاي مربوط به الگوهاي
مصرف و توليد در كتابهای درسي برگزيده پايههاي ششم و هفتم انجام شده
است .فهرست آسيبها با مراجعه به منابع موجود انتخاب شدند .روش تحقيق،
تحلیل محتوا و شيوه تحليل دادهها آنتروپی شانون و سنجشفراواني است .جامعه
آماري ،كتابهای درسي منتخب پايههاي ششم و هفتم دوره آموزش عمومي
بود كه تمام جامعه آماري بررسي شد .ابزار پژوهش نمون برگ تحليل محتواست
که روايي آن از طريق تحليل محتوا و پايايي آن بر اساس الگوي پايايي اسكات
برابر با  0/85برآوردشد .يافتهها نشان دادند كه در كتابهای درسي پايههاي
ششم و هفتم از مجموع هفت مؤلفه «آسيبهاي الگوي مصرف» ،تنها به سه
مؤلفه «اتالف منابع طبیعی و عوامل تولید»« ،مصرف توأم با اتالف و اسراف» و
«رعایت نشدن عدالت بین نسلی در مصرف منابع عمومی» اشاره شده است .از
ظرفيت كتابهاي هديههاي آسماني ،فارسي ،تفكر و پژوهش و كار و فناوري
براي بازتاب مطالب مرتبط با موضوع اصالح الگوي مصرف استفاده نشده است.
در بخش آسيبهاي الگوهاي توليد نيز از هفت كتاب پايه ششم تنها به مؤلفه
«بهرهوري پایین» و در پايه هفتم ،به مؤلفه «بیتناسبی رشد واردات با رشد
توليد» در قالب يك پرسش ،اشاره شده است؛ بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه
در قالب كتابهاي درسي منتخب ،متون مرتبط با «آسيبهاي الگوي مصرف و
توليد» ،سازگاري اندكي با محتواي كتابهای درسي منتخب دارند.
واژگان كليدي:
الگوي مصرف ،الگوي توليد ،كتاب درسي ،اقتصاد مقاومتي ،توسعه كشور

 .1استاديار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
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مقدمه
اهميت الگوهاي مصرف و توليد در توسعه كشور بر کسی پوشيده نيست .نزديك به
پنج سال از نامگذاري سال  1388از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال اصالح
الگوي مصرف ميگذرد و طي اين مدت ،به تناسب شرايط و موقعيتها بارها بر اهميت
موضوع تأكيد شده كه آخرين آن ،ابالغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي است.
الگو ،شیوه خاصی از عمل و عکسالعمل انسان در اقتضاهای گوناگون را بیان
میکند (محمد رضایی )1388 ،و الگوی مصرف عبارت است از رفتار افراد ،خانوارها یا
کل جامعه در انتخاب ،خرید و مصرف کاالها و خدمات که نماد آن سبد مصرفی
روزانه ،هفتگی ،ماهانه و ساالنه هر سامانه از قبیل فرد ،خانوار ،بنگاه ،دولت و ملت
است (ملک محمدی نوری.)1381 ،
اصالح الگوي مصرف به مفهوم تغيير مطلوب در سطح و ميزان تقاضا براي انواع
كاالها و خدمات مصرفي ،تركيب و چگونگي مصرف آنهاست (موسائي )127 :1388 ،و از
طريق عوامل مؤثر بر تقاضا امكان مييابد .عوامل تعيينكننده تقاضا عبارتند از :قيمت،
درآمد ،قيمت كاالهاي مرتبط ،انتظارات و سليقه .بديهيترين عامل تعيينكننده تقاضا
سليقه است و عناصر تشكيلدهنده سليقه به نيروهاي تاريخي ،روانشناسي و فرهنگي
بستگي دارند كه از قلمرو موضوعي اقتصاد خارج است اما اقتصاددانان آثار ناشي از
تغيير در تقاضا را بررسي ميكنند (منكيو .)74-76 :1387 ،البته گروهي در چارچوب انديشه
اقتصادي ،مصرف را متأثر از فرهنگ ميدانند و با اشاره به نظريه دوزنبري عنوان ميكنند
كه مصرف ،نوعي رفتار پايدار است كه با تغيير متغيرهاي صرف اقتصادي تغيير نميكند
و به فرهنگ ،ارزشها و هنجارهاي شكل گرفته جامعه بستگي دارد (موسائي)132 :1388 ،؛
بنابراين اعمال تغيير در الگوي مصرف با سياستگذاري صرف اقتصادي ،كاميابي اين
گونه سياستها را با مشكل روبهرو كرده است (همان.)134 :
رفتار مصرفكننده عالوه بر متغيرهاي قيمتي و درآمدي از مجموعه باورها ،سنتها،
انديشهها ،آداب و رسوم ،هنجارها و عادات مصرفي جامعه تأثير ميپذيرد؛ بنابراين به
منظور توسعه رفتارهاي مطلوب در جامعه ،عادات مصرفي بايد دگرگون شوند .يكي از
راههايي كه براي دستيابي به اين هدف به كار گرفته ميشود ،توسعه دانش مصرفي و
آموزش نحوه مصرف به اقشار مختلف جامعه است.
كمبود دانش مصرفي ميتواند از توفيق سياستهاي معطوف به اصالح الگوي
مصرف ممانعت كند .افراد ممكن است در چنبره شناخت غلط از ميزان مصرف خود،
گرفتار شوند و به طور مثال اهميت انرژی قابل مشاهده مانند نور المپ الکتريكي را

اضافه و استفاد ه از انرژی غير قابل مشاهده مثل آب يا گرم كردن محيط را كمتر برآورد
کنند .تحقيقات نشان ميدهند که توسع ه نسبتاً كند فناوری انرژیهای تجديدپذير
در امريکا مانند خورشيد و باد ،بيشتر ناشی از ترکيب موانع اجتماعی و آموزشی شامل
عدم دسترسی عمومي کافی به اطالعات مناسب ،بیعالقگی عمومي و فهم نادرست
از هزينههای غيرمستقيم مرتبط با انرژي سوختهای فسيلی و عوامل روانشناختي،
مانند گرايش عمومي به مقاومت در برابر تغيير رفتار است (ساواكل.)2009 ،
براي عبور از موانع يادشده ،برنامههاي آموزش مصرف تالش ميكنند تا سطح سواد
مصرفي را ارتقا دهند؛ براي نمونه آموزش مصرف د ر يونان به عنوان پايهاي برای تكوين
فهم تدريجي صرفهجويی در مصرف ،نگرشها و رفتار كارا در جامعه در نظر گرفته
ميشود (زوگرافاكيي )2009،و در برزيل آموزش انرژی به عنوان سرمايهگذاری طوالنیمدت
و کم هزينه ،رتبه نخست را در ميان  12برنامه صرفهجويی انرژی دارد (دياس.)2004،
سواد مصرفي داراي مفهومي فراتر از محتواي دانش و در ابعاد سهگانه شناختي
(دانش) ،عاطفي (گرايشها ،باورها و ارزشها) و رفتاري تعريف شده است .ايجاد و
توسعه سواد مصرفي و تثبيت مؤلفههاي رفتار مصرفي مطلوب و تالش براي اصالح
جنبههاي نامطلوب آن ،از وظايف اصلي نهاد آموزش عمومي است .نقش اساسی به عهده
برنامه درسی است که شامل اهداف ،محتوا ،روشها و ارزشیابی میشود .محتوای برنامه
درسی ،همان موضوعات درسی است که به عنوان وسیلهای برای رسیدن به اهداف
استفاده میشود (اوبری  )1991 ،و ميتوان از آن به عنوان ابزاري براي يادگيري ،توسعه
ارزشها و آموزههاي فرهنگي ،مانند فرهنگ صحيح توليد و مصرف بهره گرفت .تقريباً
از پايان قرن  19و اوایل قرن  20کتابهای درسی در راستای موقعیتهای اقتصادی و
تقويت واکنشهای اجتماعی تغییر کردهاند (آلتباخ  . )1995 ،کتابهای درسي به عنوان
رسانهاي پردوام ،معمولترين و اصليترين ابزار در نظامهاي آموزشي متمركز جهان و
بهويژه نظام آموزشي ايران هستند كه ميتوانند براي انتقال اصول و مفاهیم ،انديشهها
و تصويرسازي ذهني مرتبط با چگونگي مصرف مطلوب و توسعه دانش مصرف از مسير
يادگیري اجتماعي کودکان ،نوجوانان و جوانان به كار گرفتهشوند.
اگرچه دانش مصرفي در ايران به عنوان يك موضوع خاص و مستقل تدريس
نميشود اما مفاهيم و عناصر دانش مرتبط با مصرف در البهالي برنامه درسي و در
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تمامي سطوح آموزش مدرسهاي ،همانند فعاليتها ،برنامهها يا طرحهاي بيرون از
برنامه درسي و محيط خارج از مدرسه وجود دارد.
از سوي ديگر ،در سالهاي اخير تالشهاي فراواني براي تبيين چگونگي اصالح الگوي
مصرف انجام شده است تا ابعاد مختلف وضعيت مصرف در ايران تشريح و آسيبشناسي شود.
برخي يافتهها داللت بر اين نكته داشتند كه درک عمومي و مشترکي که در مورد ضرورت
اصالح الگوي مصرف در ايران ميان نخبگان و عموم جامعه وجود دارد ،گرداگرد مفاهيم
متفاوتي شکل گرفته و تالشهاي پژوهشي انجام شده ،کمتر متكي به شواهد و مستندات
مشخص و مبتني بر پاي ه نظري معيني بودهاند (كميسيون اصالح الگوي مصرف  .)6 :1389 ،براي نمونه
برخي سطح مصرف زياده از حد خانوارها در ايران ،ترکيب نامناسب کاالها و خدمات
مصرفي ،مصرفگرايي و چشم و همچشمي در مصرف ،اسراف ،اتالف و تبذير ،کارايي
اندک و اثربخشي محدود در رفتار مصرفي دولت و کميت و کيفيت مصرف منابع و
سرمايههاي جامعه را آسيبهاي اصلي رفتار مصرفي ايرانيان ميدانند.
بررسي اوليه ادعاهاي مذکور با شواهد و مستندات موجود ،به تدوين فهرستي از
آسيبهاي مبتالبه الگوهاي مصرف و توليد در كشور منجر شد كه عبارتند از:
1 .1روند مصرف با رشدي سريعتر از توليد :در دوره ( )1353-1386متوسط رشد
هزينههاي مصرفي خصوصي  1.9درصد و در کل دوره پس از انقالب ،يک
درصد بيش از متوسط رشد توليد بوده است؛ بنابراين ،اين انديشه که خانوارهاي
ايراني ،با رشدي بيش از رشد توليد افزايش مصرف ميدهند و در سطح کالن
اقتصادي نيز بيتناسبي رشد مصرف خانوار با توليد و رشد مصرف کل با رشد
توليد در چهار ده ه اخير تأييد ميشود.
2 .2مصرف همراه با اتالف و اسراف :درصد باالي ضايعات نان ،وجود حجم قابل
مالحظهاي از داروهاي بدون استفاده در خانهها ،درصد باالي ضايعات مواد
غذايي و ...نمونه شواهدي هستند كه نشان از وجود ويژگي يادشده دارند.
3 .3مصرف ناعادالنه :وضعيت مصرف در كشور عادالنه (داراي عدالت درون نسلي)
نيست .متوسط هزينههاي خانوارهاي شش دهک پاييني مناطق شهري به
اندازه يک دهک بااليي است .همچنين باال بودن ضريب جيني (حدود  )0.4و
مصرف  15برابري دهک بااليي نسبت به دهک پاييني (در مناطق شهري ايران)
شواهدي جدي از ناعادالنه بودن توزيع هزينههاي مصرفي بين خانوارهاي ايراني
است (كميسيون اصالح الگوي مصرف)18 :1389،
4 .4اتالف منابع طبيعي و عوامل توليد :فرايند توليد در كشور ،منابع طبيعي را تلف
(توليد اندک در برابر منابع مصرف شده كه براي نمونه به شاخصهاي شدت
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انرژي يا اتالف انرژي يا هرزروي آب ميتوان توجه كرد) و زباله و آالينده ايجاد
ميکند (حجم زباله توليدي و نحوه مواجهه با آن ،گسترش صنايع آالينده:
فوالد و پتروشيمي و.)...
5 .5بهرهوري پايين و با رشد نامناسب :شواهد موجود در مورد درصد باالي اتالف
انرژي در فرايند توليد ،توزيع و نيز مصرف آن ،بهرهوري نازل عوامل توليد در
سطوح بنگاهي و بخشي ...بر سطح پايين کارايي و اثربخشي توليد و توزيع
کاالها و خدمات در ايران گواهي ميدهد.
6 .6رعايت نشدن عدالت بين نسلي در مصرف منابع عمومي :تداوم تراز منفي و
روبهرشد حساب جاري غيرنفتي و فزوني رشد مصرف خصوصي و کل بر رشد
توليد در بلندمدت به واسطه برخورداري از ذخاير تجديدناپذير و بيننسلي
هيدروکربوري امکانپذير شده است و ويژگي عدالت بين نسلي را ندارد.
7 .7اتالف منابع عمومي در برنامهريزي و اجراي طرحهاي عمراني :گزارشهاي
متعدد حکايت از آن دارند که همهساله اجراي تعدادي از پروژههاي مصوب
متوقف بوده يا هنوز آغاز نشده و همواره درصد بااليي از پروژهها از برنامه زماني
عقب ماند ه بودهاند؛ بنابراين کارايي و اثربخشي طرحهاي عمراني در معرض
ترديد جدي قرار دارد.
فرايند مشابه در حوزه الگوي توليد نيز تكرار و با بررسي چالشهاي عنوان شده به
همراه كنكاش در اطالعات و آمار ،به تدوين فهرست آسيبهاي الگوي توليد در ايران
منجر شده است كه عبارت بودند از:
1 -1سطح نسبتاً پایین رشد توليد
2 -2پر نوسانی رشد توليد
3 -3بهرهوری پایین
4 -4فزونی رشد مصرف خانوار و دولت از رشد تولید
5 -5وابستگي توليد به واردات
6 -6بیتناسبی رشد واردات با رشد توليد
7 -7وابستگي واردات به درآمدهاي نفت و گاز
8 -8فزونی واردات بر صادرات غیرنفتی و منفیشدن تراز پرداختهای غیرنفتی
9 -9قابل تداوم نبودن الگوی فعلی توليد و واردات (كميسيون اصالح الگوي مصرف)16: 1389،
با مرور اجمالي مطالعات مرتبط مشخص ميشود كه با وجود اهميت موضوع،
پژوهشهاي انجام شده كمشمار هستند.
افخمي ( )1389محتواي  82عنوان كتاب درسي در سه مقطع تحصيلي مدارس
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كشور را تحليل كرده و دريافته است كه سهم مطالب مربوط به موضوع آب نزديك به
دو درصد و مطالب مربوط به كميابي ،دشواري تأمين آب سالم و روشهاي مصرف بهينه
آب در كمتر كتاب درسي مورد توجه قرار گرفته است .از مجموع يازده هزار صفحه
کتابهای مورد بررسي ،در كمتر از نيم صفحه و تنها در دو كتاب به لزوم صرفهجویي
و مصرف بهينه آب اشاره شده است (افخمي.)14: 1389،
قليپور ( )1389در سال  1384چگونگي پرداختن به استفاده بهينه از گندم و نان
را در کتابهای درسي دوره دبستان و راهنمايي مطالعه كرده است .نتايج نشان دادند
كه به ترتيب  35/4و  3/1درصد از مفاهيم مرتبط با موضوع داراي موضعگيري مثبت
بوده است .از جنبه محتوايي جهتگيري اين مفاهيم نسبت به مسئله آموزش الگوي
صحيح مصرف ،تغيير در رفتارهاي مصرفي ،توجه به ضايعات ،فرهنگسازي يا رعايت
هرگونه استاندارد ،اغلب خنثي بوده است (قليپور.)78:1389 ،
ربيعي و محبي اميني محتواي کتابهای درسي دوره ابتدايي را از نظر پرداختن
و توجه به مؤلفههاي نهگانه الگوي مصرف بررسي كردند .يافتهها نشان دادند كه
بيشترين فراواني مؤلفههاي الگوي مصرف مربوط به مؤلفه آب ،كتاب علوم تجربي
و پايه پنجم و كمترين مربوط به مؤلفه البسه ،كتاب مدني و پايههاي اول و سوم
است (ربيعي و محبي اميني.)114:1388 ،
دي واترز و پاورز ( )2007تالش كردند تا سطح سواد انرژی دانشآموزان دوره
راهنمایی در ایالت نیویورک (امریکا) را مطالعه كنند .به باور ايشان ،كاستي اطالعات
ميتواند بزرگترین چالش ملی برای حل بحران انرژی باشد .اين تحقيق در پي شناخت
عملكرد دانشآموزان در حوزههاي شناختی ،عاطفی و رفتاری ،زمینههای ويژهاي كه
دانشآموزان در آنها ناکارایی دارند ،رابطه ميان نگرشها ،ارزشها و رفتارهای مرتبط
با انرژی دانشآموزان بود .هدف مطالعه آن بود كه پس از انطباق يافتهها با مواد برنامه
درسی مدارس ،اطالعات الزم براي تدوين مواد و برنام ه آموزشی مرتبط با مصرف
انرژی فراهم شود.
ابزار تحقيق موضوعات اصلی ،شامل مفاهیم دانش پایه انرژی و شهروندی که برای
زندگی روزمره ضرورت دارند ،مانند صرفهجویی انرژی ،اشكال انرژی ،تحلیل انتقادي
در زمينه منابع تجدیدناپذير ،آثار زیستمحیطی و مسائل اجتماعی مرتبط با انرژی را
در بر گرفتند .نتایج تحقیق نشان دادند که سطح سواد انرژی به ویژه در زمينه مسائل
شناختی به گونه نااميدكنندهاي پايين است .همچنين با وجود افزایش سطح دانش و
مهارتها ،وضعيت رفتارهای مربوط به مصرف صيانتي از انرژی نامطلوباست .وجود
همبستگی باال ميان نگرشها و گرايشها با رفتارهای مرتبط با مصرف انرژی در برابر

همبستگی پایین ميان جنبههای رفتاری و شناختی ،نشان ميدهد که برنامه آموزشی
مؤثر نه تنها باید توسعه دانش را هدفگذاري كند بلكه بايد تالش نماید تا بر دیدگاهها،
باورها و ارزشها تأثير بگذارد (دي واترزو ياورز .)2007 ،
تحليل مطالعات انجام شده در داخل كشور نشان ميدهد كه شمار پژوهشهاي
مرتبط با موضوع الگوهاي مصرف و توليد در کتابهای درسي اندك بوده و به ويژه
براي کتابهای درسي جديد تحقيقي انجام نشده است .كاستي مهم ديگر به نبود
پشتوانه پژوهشي براي استخراج مؤلفهها باز ميگردد .
همان طور كه اشاره شد ،آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان رسمی ،وظیفه
آماده کردن نسل جدید را برای جامعه امروز بر عهده دارد و برنامه درسی ابزاري براي
اصالح ارزشهای جامعه ،رفتارها و واکنشهای اجتماعی در شرايط تغيير موقعیتها
و به ويژه شرايط اقتصادی (مانند تشديد تحريمها و كاهش درآمد نفت و  )...محسوب
ميشود.
البته پيش از هر نوع برنامهریزی ،اطالعات وسیع و کاملی از وضعیت فعلی محتوای
کتابهای درسی مورد نیاز است تا بتوان اقدامات آتی را بر اساس موقعیت کنونی
برنامهریزی کرد .مدارس در قبال فرهنگ جامعه نقش هایی دارند که یکی از مهمترین
آنها جامعهپذیر ساختن کودکان است .مدارس از طریق برنامههای درسی رسمی و
غیررسمی یا پنهان ،این نقش را ایفا میکنند (ادیب.)1382 ،
با توجه به نكات فوق ،اين مطالعه بر آن است تا با بهرهگيري از نتايج پژوهش كميسيون
اصالح الگوي مصرف دبيرخانه شوراي انقالب فرهنگي ،چگونگي بازتاب آسيبهاي
الگوهاي مصرف و توليد در ايران را در قالب برنامه درسي و از طريق کتابهای درسي
جديد التأليف پايههاي ششم و هفتم مطالعه كند.
فرايند توليد برنامه درسي در دفتر برنامهريزي و تأليف کتابهای درسي طي
هشت مرحله شامل پژوهش و نيازسنجي ،توليد راهنماي برنامه درسي ،اعتباربخشي
راهنماي برنامه درسي ،توليد برنامه درسي و مواد آموزشي (كتاب دانشآموز ،راهنماي
معلم ،كتاب كار و ،)...اعتباربخشي مواد آموزشي ،اصالح نهايي برنامه درسي و مواد
آموزشي ،اجراي سراسري برنامه درسي و ارزشيابي پاياني از برنامه درسي انجام
ميگيرد (دفتر برنامهريزي و تأليف كتب درسي .)1381 ،ارزشيابي برنامه درسي عبارت از داوري
ارزشيابانه درباره فراوردههاي برنامه درسي يا مجموعهاي پيچيده از تعاملهاي ميان يك
برنامه درسي با محيط اجراي آن (آلكين )1387 ،است كه به دو بخش ارزشيابي محصول
برنامه درسي و ارزشيابي برنامه درسي در حين اجرا تقسيم ميشود.
1
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1- Dewaters,j, e., powers, s, e. 2007
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در اين مقاله تالش ميشود به پرسش «بازتاب (اندازه توجه به) آسيبهاي الگوهاي
توليد و مصرف در کتابهای درسي ششم و هفتم آموزش عمومي چگونه است؟»
پاسخ داده شود.
در اين راستا ،كاركرد نظام آموزشي كشور در زمينه ارائه آموزههاي فرهنگي مرتبط
با اصالح الگوي مصرف از مسير واكاوي بازتاب يا عدم بازتاب آسيبهاي الگوهاي مصرف
و توليد در کتابهای درسي برگزيده پايههاي ششم و هفتم بررسي خواهد شد .كاركرد
ياد شده در امتداد مأموريت نظام آموزش عمومي براي توسعه سرمايه اجتماعي از مسير
تقويت مهارتهاي اجتماعي است .مهارتهای اجتماعی ،رفتارهایی نظیر همکاری،
مسئولیتپذیری ،همدلی ،خویشتنداری و خوداتکایی را شامل میشوند .مهارتهای
اجتماعی بسیار متنوعند و تقسیمبندی واحدی در این زمینه وجود ندارد .مهارتهای
اجتماعی رفتارهای انطباقی فرا گرفته شدهاند که فرد را قادر میسازند از رفتارهایی
که پیامدهای منفی دارد ،اجتناب ورزند( .کارتلج و میلبرن .)1372 ،
براي بررسي کتابهای درسي ،نخست تمامي عباراتي (متن ،تصاوير ،پرسشها
و فعاليتها) كه به گونهاي بر آسيبهاي يادشده در گزارش كميسيون اصالح الگوي
مصرف داللت داشتند ،استخراج و شمارششد .شايان ذكر است ،در اين مطالعه فراواني
پيامها بررسي ميشود كه گاه گویای مطالب ويژهاي هستند و در نگاه نخست جلب
توجه نمیکنند اما مخاطب را بهطور ناخودآگاه تحت تأثیر قرار میدهد و مقایسه نسبت
فراواني پیامها با فراواني پیامهای دیگر به توليد اطالعاتی ارزشمند منجر ميشود.
1
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روششناسي پژوهش
با توجه به موضوع پژوهش كه به ارزشيابي مؤلفههاي اصالح الگوهاي مصرف و توليد
در کتابهای درسي پايههاي ششم و هفتم ميپرداخت ،از روش تحقيق تحليل محتوا
استفاده شد .تحليل محتوا روشي پژوهشي است براي توصيف عيني ،سيستماتيک
و کمي محتواي آشکار پيام .روش «تحليل محتوا» مرجعی برای طبقهبندی عالئم
رسانهها (جانيس ،1949 ،به نقل از هولستي  )13 :و توصيف عينی ،منتظم و کمی رفتارهای
نمادی است (کارت رايت ،1953 ،همان .)13 :
شرط کميت ،غالباً هم توسط کسانی که اين فن را علمیتر از ديگر روشهای تحليل
اسنادی ميدانند و هم توسط کسانی که انتقاديترين موضع را نسبت به آن دارند ،به
يک اندازه ضروری قلمداد شده است .ديدگاه اخير بر آن است که دليل واضح و مشخصی
1- Cartledge& Milburn

1

براساس اين روش كه به مدل جبراني مشهور است ،محتواي كتابهاي انتخاب شده
توسط دو پاسخگو (کتابهای ششم و هفتم) در  7مؤلفه (آسيبهاي الگوي مصرف) و
 9مؤلفه (آسيبهای الگوي توليد) طبقهبندی شدند .سپس فراواني هر يك از مؤلفهها
شمارش و در نهايت دادههاي جداول فراواني بر اساس مراحل زير تحليل گرديد:
1- shannon entropy method
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برای بهکارگيری روش تحليل محتوا وجود ندارد ،مگر اينکه سؤالی که شخص در پی
پاسخگويی به آن است ،کمی باشد (السول ،لرنر و پول1952 ،همان  .)17:برخی نيز تحليل محتوا
را با بيان عددی مقولهها يکسان دانستهاند .از نظر آنها هدف تحليل محتوا ،طبقهبندی
محتوای پيامهای ارتباطی در عبارتهای عددی است که از عبارتهايی با قضاوتهای
کم و بيش احساسی دقيقتر است (کاپالن و گولدن ،1949 ،همان.)17 :
جامعه آماري اين پژوهش عبارت بود از تمامی کتابهای درسي پايههاي ششم و
هفتم كه مطالعات اجتماعي ،علوم تجربي ،هديههاي آسماني ،فارسي،كار و فناوري ،تفكر
و پژوهش و فرهنگ و هنر در پايههاي ششم (شش عنوان) و هفتم (هفت عنوان) را در
بر ميگيرد .کتابهای ياد شده به روش نمونهگيري هدفمند به عنوان نمونه پژوهش
انتخاب شدند .معيار هدفمند انتخاب نمونهها نيز قرابت محتوايي کتابهای برگزيده
با مؤلفههاي اصالح الگوهاي مصرف و توليد ،سازگاري محتواي کتابهای انتخابي با
موضوع مطالعه از منظر تناسب سني دانشآموز و تغيير محتواي کتابهای مذكور طي
دو سال اخير (بر مبناي رويكرد نوين و اسناد تحول بنيادين و برنامه درسي ملي) بود.
واحد تحليل در این پژوهش صفحه (متن ،پرسشها ،فعالیت و تصاویر) و واحد ثبت
( واحد پايه معني دار قابل رمزگذاري جزئي از محتوا براي ساخت مؤلفه و شمارش)
عبارت (مضمون) و تصاویر میباشد .مضمون ،پیام خاصی است که از جانب فرستنده
پیام مورد توجه است (ساروخانی )305 : 1378 ،و بايد در زمينه اصالح الگوهاي مصرف و
توليد داراي پيام آموزشي به دانشآموزان باشد .ابزار اين پژوهش چكليست تحليل
محتوا بود که روايي آنها از طريق تحليل محتواي سؤاالت و پايايي آنها بر اساس الگوي
پايايي اسكات ( )Piبرابر با  0/85برآورد و براي تجزيه و تحليل دادههاي پژوهش نيز از
روش آنتروپی شانون استفاده شد .آنتروپي ،شاخصي براي اندازهگيري عدم اطمينان
است كه به وسيله يك تابع توزيع احتمال بيان به صورت زير نوشته ميشود:
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مرحله اول :بهنجار كردن ماتريس فراوانيهاي جدول بر اساس رابطه زير:
مرحله دوم :محاسبه آنتروپي شاخص

ام يا به بيان ديگر بار اطالعاتی مقوله

مرحله سوم :برآورد ضریب اهمیت براي هر یک از موضوعات با استفاده از بار
و فرمول زير (موضوعات
اطالعاتی مقولهها
بیشتری برخوردارند).
دارای بار اطالعاتی بیشتر از درجه اهمیت

ام را در يك
شاخصي است كه اهميت هر مقوله
ضريب اهميت
پيام با توجه به كل پاسخگوها مشخص ميكند .از طرفي ميتوان با توجه به بردار
 ،مقولههاي حاصل از پيام را نيز رتبهبندي كرد (آذر.)8-10 :1380 ،
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يافتههاي پژوهش
پيش از ارائه نتايج ،اشاره به اين نكته ضرورت دارد كه در اين مطالعه برخي عبارات با
اينكه مضمون تكراري داشتند ،از مضامين بكر تفكيك نشده و لحاظ شدهاند.
 -1وضعيت آسيبهاي الگوي مصرف در کتابهای درسي برگزيده پايههاي
ششم و هفتم:
يافتههاي تحليل محتواي کتابهای درسي پايههاي ششم و هفتم شامل فراواني
مؤلفهها ،اندازه ضرايب بار اطالعاتي و اهميت ،به ترتيب الگوهاي مصرف و توليد ارائه
ميشوند:
جدول  -1توزیع فراوانی و بار اطالعاتی و ضریب اهمیت عبارات مرتبط با آسیبهای الگوی مصرف
عنوان مؤلفه

اندازه ضریب

كتاب مطالعات اجتماعي

پايه ششم

پايه هفتم

جمع

بار اطالعاتی

اهمیت

مصرف با رشدی سریعتر از تولید

0

0

0

0

0

مصرف توأم با اتالف و اسراف

12

10

22

0/994

0/358

عنوان مؤلفه

اندازه ضریب

كتاب مطالعات اجتماعي
پايه ششم

پايه هفتم

جمع

بار اطالعاتی

اهمیت

مصرف ناعادالنه

0

0

0

0

0

اتالف منابع طبیعی و عوامل تولید

2

5

7

0/863

0/311

بهرهوری پایین و با رشد نامناسب

0

0

0

0

0

رعایت نشدن عدالت بین نسلی در
مصرف منابع عمومی

2

1

3

0/917

0/330

اتالف منابع عمومی در برنامهریزی و
اجرای طرحهای عمرانی

0

0

0

0

0

جمع

16

16

32

2/774

0
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اطالعات جدول شماره 1نشان ميدهد كه در همگي صفحات کتابهای مطالعات
اجتماعي پايههاي ششم و هفتم بيشترين ضرايب اهميت برآورد شده به «مصرف
توأم با اتالف و اسراف» با اندازه  0/358و كمترين به «اتالف منابع طبیعی و عوامل
تولید» اختصاص دارد .البته اندازه ضرايب مؤلفههایي كه در کتابهای مورد مطالعه
به آنها پرداخته نشده ،صفر است.
يافتههاي تحليل کتابهای درسي مطالعات اجتماعي پايههاي ششم و هفتم نشان
ميدهد كه به مؤلفه «مصرف توأم با اتالف و اسراف» ،در قالب  22عبارت پرداخته و به
مؤلفههاي «مصرف با رشدی سریع تر از تولید»« ،مصرف ناعادالنه»« ،بهرهوری پایین
و با رشد نامناسب» و «اتالف منابع عمومی در برنامهریزی و اجرای طرحهای عمرانی»
اشاره نشده است .نكته قابل توجه تفاوت نتايج حاصل از بهكارگيري دو روش توزيع
فراواني و آنتروپي شانون با يكديگر ميباشد (رعایت نشدن مؤلفه «عدالت بین نسلی
در مصرف منابع عمومی» از جنبه ضريب اهميت در رتبه دوم اما از لحاظ فراواني سوم
است) .به طور كلي ،دو دسته عمده از روشهاي مختلف براي پردازش اطالعات موجود
از يك مسئله تحليل محتوا مطرح شده كه يك دسته برگرفته از مدل غيرجبراني و
ديگري از مدل جبراني است .روش توزيع فراواني براي تحليل محتوا از نوع غيرجبراني
است كه با توجه به درصد فراوانيها تحليل ميشود و به مبادله بين مقولهها از نظر
پاسخگو توجهي نميشود و در برابر روش آنتروپي شانون ،از نوع جبراني است كه در
تحليل و پردازش اطالعات هم به پاسخگو و هم به مقولهها توجه دارد (آذر.)15 :1380،
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اندازه ضریب

علوم تجربي

مؤلفه

کتاب سال
ششم

کتاب سال
هفتم

جمع

بار اطالعاتی اهمیت

مصرف با رشدی سریعتر از تولید

0

0

0

0

0

مصرف توأم با اتالف و اسراف

0

5

5

0

0

مصرف ناعادالنه

0

0

0

0

0

اتالف منابع طبیعی و عوامل تولید

11

1

12

2/957

1

بهرهوری پایین و با رشد نامناسب

0

0

0

0

0

رعایت نشدن عدالت بین نسلی در
مصرف منابع عمومی

0

1

1

0

0

اتالف منابع عمومی در برنامهریزی و
اجرای طرحهای عمرانی

0

0

0

0

0

جمع

11

7

18

2/957

اطالعات جدول شماره  2نشان ميدهد كه در همگي صفحات کتابهای علوم
تجربي پايههاي ششم و هفتم از مجموع  18عبارت ،بيشترين فراواني و ضريب اهميت،
مربوط به مؤلفه «اتالف منابع طبیعی و عوامل تولید» است.
به مؤلفههاي «مصرف توأم با اتالف و اسراف» و «رعایت نشدن عدالت بین نسلی در
مصرف منابع عمومی» به ترتيب  5و  1عبارت اختصاص يافته اما به مؤلفههاي «مصرف
با رشدی سریعتر از تولید»« ،مصرف ناعادالنه»« ،بهرهوری پایین و با رشد نامناسب» و
«اتالف منابع عمومی در برنامهریزی و اجرای طرحهای عمرانی» اشاره اي نشده است.
جدول  -3توزیع فراوانی ،ضرایب بار اطالعاتی و اهمیت عبارات مرتبط با آسیبهای الگوی مصرف
مؤلفه

هديه(پيام)هاي آسماني

کتاب سال کتاب سال
هفتم
ششم

اندازه ضريب

جمع

بار
اطالعاتی

اهمیت

مصرف با رشدی سریعتر از تولید

0

0

0

0

0

مصرف توأم با اتالف و اسراف

1

1

2

1

1

مصرف ناعادالنه

0

4

4

0

0

اتالف منابع طبیعی و عوامل تولید

0

0

0

0

0

بهرهوری پایین و با رشد نامناسب

0

0

0

0

0

رعایت نشدن عدالت بین نسلی در مصرف
منابع عمومی

0

0

0

0

0

هديه(پيام)هاي آسماني

مؤلفه

کتاب سال کتاب سال
هفتم
ششم

اندازه ضريب

جمع

بار
اطالعاتی

اهمیت

اتالف منابع عمومی در برنامهریزی و اجرای
طرحهای عمرانی

0

0

0

0

0

جمع

1

5

6

اطالعات جدول شماره  3نشان ميدهد كه در همگي صفحات کتابهای هديه
(پيام)هاي آسماني پايههاي ششم و هفتم ،ضريب اهميت مؤلفه «مصرف توأم با اتالف
و اسراف» برابر با  1و براي ديگر مقولهها صفر است.
تحليل كتابهاي درسي هديههاي آسماني نشان داد كه مؤلفه «مصرف ناعادالنه»
با ( 4تنها در پايه هفتم) و «مصرف توأم با اتالف و اسراف» با  2فراواني مشاهده شده
است .در کتابهای يادشده به مؤلفههاي «مصرف با رشدی سریعتر از تولید»« ،اتالف
منابع طبیعی و عوامل تولید»« ،بهرهوری پایین و با رشد نامناسب»« ،رعایت نشدن
عدالت بین نسلی در مصرف منابع عمومی» و «اتالف منابع عمومی در برنامهریزی و
اجرای طرحهای عمرانی» اشارهاي نشده است.
1

2

تفكر و پژوهش (تفكر و سبك زندگي)

عنوان مؤلفه

کتاب سال کتاب سال
هفتم
ششم

اندازه ضریب

جمع

بار
اطالعاتی

اهمیت

مصرف با رشدی سریعتر از تولید

0

0

0

0

0

مصرف توأم با اتالف و اسراف

0

1

1

0

0

مصرف ناعادالنه

0

0

0

0

0

اتالف منابع طبیعی و عوامل تولید

0

0

0

0

0

بهرهوری پایین و با رشد نامناسب

0

0

0

0

0

رعایت نشدن عدالت بین نسلی در مصرف
منابع عمومی

0

0

0

0

0

اتالف منابع عمومی در برنامهریزی و اجرای
طرحهای عمرانی

0

0

0

0

0

جمع

0

1

1

0

0

 .1در صفحه  33و در قالب توصيف رفتار اهل بيت (ع) آمده است كه «از اسراف و هدر دادن نعمتها بيزار بودند».
 .2خطبه سوم نهجالبالغه درباره گرفتن عهد خداوند از آگاهان درباره سكوت نكردن در برابر شكمبارگي ستمگران و
گرسنگي مظلومان و مناجات اميرالمؤمنين (ع) مبني بر رعايت مساوات و رسيدگي دقيق به بيتالمال در صفحه 61
و دو پرسش از فرمايش علي (ع) در صفحه  64به همراه روايت امامصادق (ع) از سادهزيستي پيامبر اكرم در صفحه .53

ارزشيابي مؤلفههاي اصالح الگوهاي مصرف و توليد در كتابهای درسي پايههاي ششم و هفتم  /عبداله انصاری

جدول -4توزیع فراوانی و بار اطالعاتی و ضریب اهمیت عبارات مرتبط با آسیبهای الگوی مصرف
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اطالعات جدول شماره  4نشان ميدهد كه در كتاب درسي تفكر و پژوهش پايه
ششم نشاني از پرداختن به آسيبهاي الگوي مصرف مالحظه نميشود .تحليل كتاب
درسي تفكر و سبك زندگي پژوهش (در پايه هفتم) نشان داد كه تنها در قالب يك
عبارت به «مؤلفه مصرف توأم با اتالف و اسراف» اشاره شده است  .در ضمن براي همگي
صفحات کتابهای تفكر و پژوهش پايه ششم و تفكر و سبك زندگي پايه هفتم ،ضريب
اهميت مؤلفه «مصرف توأم با اتالف و اسراف» صفر است.
1

جدول -5توزیع فراوانی و بار اطالعاتی و ضریب اهمیت عبارات مرتبط با آسیبهای الگوی مصرف
مؤلفه
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كار و فناوري

کتاب سال کتاب سال
هفتم
ششم

اندازه ضریب

جمع

بار
اطالعاتی

اهمیت

مصرف با رشدی سریعتر از تولید

0

1

1

0

0

مصرف توأم با اتالف و اسراف

0

1

1

0

0

مصرف ناعادالنه

0

0

0

0

0

اتالف منابع طبیعی و عوامل تولید

0

0

0

0

0

بهرهوری پایین و با رشد نامناسب

0

0

0

0

0

رعایت نشدن عدالت بین نسلی در مصرف
منابع عمومی

0

0

0

0

0

اتالف منابع عمومی در برنامهریزی و اجرای
طرحهای عمرانی

0

0

0

0

0

جمع

0

2

2

0

0

اطالعات جدول شماره  5نشان ميدهد كه در همگي صفحات کتابهای كار و
فناوري پايه ششم ،عبارتي كه به آسيبهاي الگوي مصرف اشاره داشته باشد ،مشاهده
نشد و لذا ضريب اهميت صفر است .در پايه هفتم تنها به مؤلفههاي «مصرف با رشدی
سریعتر از تولید» و «مصرف توأم با اتالف و اسراف» ،در قالب دو عبارت اشاره شده است.
تحليل محتواي همگي صفحات کتابهای فارسي پايههاي ششم و هفتم نشان داد
كه در آنها عبارتي درباره آسيبهاي الگوي مصرف موجود نيست.

 -1در صفحه  56كتاب مورد اشاره در قالب عنوان فعاليت ،مقايسه شيوه زندگي افراد (افرادي كه زياد قرض ميگيرند
با افرادي كه به اندازه خرج ميكنند) خواسته شده است.

 -2وضعيت آسيبهاي الگوي توليد در کتابهای درسي برگزيده پايههاي
ششم و هفتم
در اين قسمت بازتاب آسيبهاي الگوي توليد در محتواي کتابهای درسي منتخب،
به ترتيب پايههاي ششم و هفتم تحليل ميشود.
جدول -6توزيع فراواني عبارات (متن ،پرسش يا تصوير) مرتبط با مؤلفههاي «آسيبهاي الگوي
توليد» در كتابهاي درسي پايه ششم
کتابهای درسي

عنوان مؤلفه

مطالعات تفكر و
اجتماعي پژوهش

علوم
تجربي

فارسي

كار و هديههاي
فناوري آسمان

پرنوسانی رشد توليد

-

-

-

-

-

-

بهرهوری پایین

1

-

-

-

-

-

فزونی رشد مصرف خانوار و دولت از
رشد تولید

-

-

-

-

-

-

وابستگي توليد به واردات

-

-

-

-

-

-

بیتناسبی رشد واردات با رشد توليد

-

-

-

-

-

-

وابستگي واردات به درآمدهاي نفت و گاز

-

-

-

-

-

-

فزونی واردات بر صادرات غیرنفتی و
منفیشدن تراز پرداختهای غیرنفتی

-

-

-

-

-

-

قابل تداوم نبودن الگوی فعلی توليد و
واردات

-

-

-

-

-

-

جمع

1

-

-

-

-

-

در پايه ششم از مجموع  9مؤلفه «آسيبهاي الگوي توليد» ،تنها  1عبارت در
كتاب مطالعات اجتماعي كه مرتبط با مؤلفه «بهرهوري پایین» است ،مالحظهشد.
1

جدول-7توزيع فراواني عبارات (متن ،پرسش يا تصوير) مرتبط با مؤلفههاي «آسيبهاي الگوي
توليد» در كتابهاي درسي پايه هفتم
عنوان مؤلفه

کتابهای درسي

فارسي

سطح نسبتاً پایین رشد توليد

كار و
فناوري

هديههاي
آسمان

علوم
تفكر و
مطالعات
اجتماعي سبك زندگي تجربي
-

-

-

-

-

-

پرنوسانی رشد توليد

-

-

-

-

-

-

 1در صفحه  6از كاربرگهها (كاربرگه  ،)5در قالب اخبار روزنامهها به هجوم آفت سن در مزارع كرمان و بارش تگرگ در
اردبيل كه به محصول كشاورزان و درختان ميوه خسارت وارد كرده ،اشاره شده است.

ارزشيابي مؤلفههاي اصالح الگوهاي مصرف و توليد در كتابهای درسي پايههاي ششم و هفتم  /عبداله انصاری

سطح نسبتاً پایین رشد توليد

-

-

-

-

-

-

67

عنوان مؤلفه
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کتابهای درسي
فارسي

كار و
فناوري

هديههاي
آسمان

علوم
تفكر و
مطالعات
اجتماعي سبك زندگي تجربي

بهرهوری پایین

-

-

-

-

-

-

فزونـی رشـد مصـرف خانـوار و
دولـت از رشـد تولیـد

-

-

-

-

-

-

وابستگي توليد به واردات

-

-

-

-

-

-

بیتناسـبی رشـد واردات با رشـد
تو ليد

-

1

-

-

-

-

وابسـتگي واردات بـه درآمدهاي
نفـت و گاز

-

-

-

-

-

-

فزونـــی واردات بـــر صـــادرات
غیرنفتـــی و منفیشـــدن تـــراز
پرداختهـــای غیرنفتـــی

-

-

-

-

-

-

قابـل تـداوم نبودن الگـوی فعلی
توليـد و واردات

-

-

-

-

-

-

جمع

-

1

-

-

-

-

اطالعات جدول شماره  7نشان داد كه از مؤلفههاي نهگانه آسيبهاي الگوي توليد،
تنها يك عبارت (در قالب يك پرسش) به مؤلفه «بیتناسبی رشد واردات با رشد توليد»
دركتاب تفكر و سبك زندگي پايه هفتم اختصاص يافته است .
در هيچ يك از قالبهاي سهگانه متن ،فعاليتها-پرسشها و تصاوير کتابهای
درسي پايه هفتم به مؤلفههاي «سطح نسبتاً پایین رشد توليد»« ،پرنوسانی رشد توليد»،
«بهرهوری پایین»« ،فزونی رشد مصرف خانوار و دولت از رشد تولید»« ،وابستگي توليد
به واردات»« ،وابستگي واردات به درآمدهاي نفت و گاز»« ،فزونی واردات بر صادرات
غیرنفتی و منفیشدن تراز پرداختهای غیرنفتی فعلی توليد و واردات» و «قابل تداوم
نبودن الگوی فعلی توليد و واردات» ،اشارهاي نشده است.
بنابراين ميتوان اظهار كرد كه متون مرتبط با «آسيبهاي الگوي توليد» ،كمترين
انطباق را با محتواي ارائه شده در كتابهاي درسي منتخب داشتند.
1

 1در صفحه  ،72سؤال شده است كه آيا پاسخ به پرسش «از نظر مردم واردات محصوالت مصرفي چه نقشي در كاهش
يا افزايش رشد توليد ملي دارد؟» با نظرسنجي به دست ميآيد؟

جدول -8توزیع فراوانی و بار اطالعاتی و ضریب اهمیت عبارات مرتبط با آسیبهای الگوی توليد
مؤلفه

مطالعات اجتماعي

سال سال
ششم هفتم

تفكر و سبك زندگي

جمع

سال
ششم

سال
هفتم

اندازه ضریب

بار
جمع
اطالعاتی

اهمیت

سطح نسبتاً پایین رشد
توليد

0

0

0

0

0

0

0

0

پرنوسانی رشد توليد

0

0

0

0

0

0

0

0

بهرهوری پایین

1

0

1

0

0

0

0

0

فزونی رشد مصرف خانوار و
دولت از رشد تولید

0

0

0

0

0

0

0

0

وابستگي توليد به واردات

0

0

0

0

0

0

0

0

بیتناسبی رشد واردات با
رشد توليد

0

0

0

0

1

1

0

0

وابستگي واردات به
درآمدهاي نفت و گاز

0

0

0

0

0

0

0

0

.

0

0

.

0

0

0

0

قابل تداوم نبودن الگوی
فعلی توليد و واردات

0

0

0

0

0

0

0

0

جمع

1

0

1

0

1

1

0

0

اطالعات جدول شماره 8نشان ميدهد كه در همگي صفحات کتابهای مطالعات
اجتماعي و تفكر و پژوهش (سبك زندگي) پايههاي ششم و هفتم ،اندازه ضرايب بار
اطالعاتي و اهميت براي مقولههاي «بهرهوری پایین» و «بیتناسبی رشد واردات با
رشد توليد» برابر با صفر است.

نتيجهگيري
اصالح الگوهاي مصرف و توليد مستلزم تغيير در نگرشها ،باورها و به طور كلي فرهنگ
عمومي است و آموزش و پرورش نقش اساسي در توسعه دانش ،انتقال ارزشها و اصالح
رفتارهاي مربوطه دارد .در اين راستا مهمترين ابزار انتقال آموزهها كتابهاي درسي
هستند كه براي بررسی چگونگي ارائه مفاهيم مرتبط با الگوهاي توليد و مصرف ،در
اين مقاله مورد مطالعه قرار گرفتند .کتابهای درسي مطالعات اجتماعي ،هديههاي
آسماني ،فارسي ،كار و فناوري ،تفكر و پژوهش و فرهنگ و هنر پايههاي ششم و هفتم
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فزونی واردات بر صادرات
غیرنفتی و منفیشدن تراز
پرداختهای غیرنفتی
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به دليل نزديكي با موضوع مطالعه و تغيير محتوا بر مبناي اسناد تحول بنيادين و برنامه
درسي ملي در سالهاي اخير انتخاب شدند.
در ادامه با بهرهگيري از يافتههاي گزارش كميسيون اصالح الگوي مصرف دبيرخانه
شوراي انقالب فرهنگي ،مجموعه مؤلفهها براي تحليل محتوا تعيين و پس از آن محتواي
کتابهای ياد شده با استفاده از روش آنتروپي شانون تحليل شدند.
يافتهها نشان دادند كه در پايه ششم از مجموع هفت مؤلفه «آسيبهاي الگوي
مصرف» ،به سه مؤلفه «اتالف منابع طبیعی و عوامل تولید»« ،مصرف توأم با اتالف
و اسراف» و «رعایت نشدن عدالت بین نسلی در مصرف منابع عمومی» اشاره شده و
در برابر ،به چهار مؤلفه «بهرهوری پایین و با رشد نامناسب»« ،اتالف منابع عمومی
در برنامهریزی و اجرای طرحهای عمرانی»« ،مصرف ناعادالنه» و «مصرف با رشدی
سریعتر از تولید» توجه نشده است.
ی هديههاي آسماني ،فارسي،
نكته قابل توجه عدم استفاده از ظرفيت کتابها 
تفكر و پژوهش و كار و فناوري با وجود ظرفيت چشمگير آنها براي انعكاس آموزههاي
مرتبط با موضوع اصالح الگوي مصرف است.
در پايه هفتم از مجموع  7مؤلفه آسيبهاي الگوي مصرف ،به  5مؤلفه در قالب 5
كتاب از مجموع  7كتاب اشاره شده و در برابر به دو مؤلفه «بهرهوری پایین و با رشد
نامناسب» و «اتالف منابع عمومی در برنامهریزی و اجرای طرحهای عمرانی» پرداخته
نشده است.
در پايه هفتم از ظرفيت کتابهای فارسي و فرهنگ و هنر براي پرداختن به موضوع
اصالح الگوي مصرف استفاده نشده است.
ضرايب بار اطالعاتي و اهميت به داليلي از قبيل نبود فراواني ،تنها براي برخي
از مؤلفهها و برخي کتابهای مورد بررسي قابل برآورد است .در کتابهای مطالعات
اجتماعي پايههاي ششم و هفتم بيشترين ضريب اهميت به «مصرف توأم با اتالف و
اسراف» و كمترين به «اتالف منابع طبیعی و عوامل تولید» اختصاص دارد.
در کتابهای علوم تجربي پايههاي ششم و هفتم تنها ضريب اهميت مربوط به
مؤلفه «اتالف منابع طبیعی و عوامل تولید» با اندازه 1قابل برآورد بوده و براي ديگر
مقولهها برابر با صفر است.
در کتابهای هديههاي آسماني پايههاي ششم و هفتم ضريب اهميت مقوله مصرف
«توأم با اتالف و اسراف» برابر با  1و براي ديگر مقولهها صفر است.
همچنين در همگي صفحات كتاب كار و فناوري پايه ششم ،عبارتي كه به آسيبهاي
الگوي مصرف اشاره داشته باشد ،مشاهده نشد و لذا ضريب اهميت صفر است.
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در پايه ششم از مجموع  9مؤلفه«آسيبهاي الگوي توليد» ،تنها به مؤلفه بهرهوري
پایین (در قالب يك عبارت و يك درس ازكتاب مطالعات اجتماعي) اشاره شده است.
در پايه هفتم نيز از مجموع  9مؤلفه مربوط به « آسيبهاي الگوي توليد» ،تنها به
مؤلفه «بیتناسبی رشد واردات با رشد توليد» (درقالب يك پرسش در كتاب تفكر و
سبك زندگي) اشاره شده است.
در اين پايه به مؤلفههاي «سطح نسبتاً پایین رشد توليد»« ،پرنوسانی رشد توليد»،
«بهرهوری پایین»« ،فزونی رشد مصرف خانوار و دولت از رشد تولید»« ،وابستگي توليد
به واردات»« ،وابستگي واردات به درآمدهاي نفت و گاز»« ،فزونی واردات بر صادرات
غیرنفتی و منفیشدن تراز پرداختهای غیرنفتی فعلی توليد و واردات» و «قابل تداوم
نبودن الگوی فعلی توليد و واردات» اشارهاي نشده است.
بنابراين ميتوان اظهار كرد كه متون مرتبط با «آسيبهاي الگوي توليد» ،سازگاري
اندكي با محتواي كتابهاي درسي منتخب داشته كه البته سهم الگوي توليد در مقايسه
با الگوي مصرف بسيار كمتر است.
به طوركلي ،نتايج اين مطالعه بر دو نكته عمده داللت دارند؛ نخست اهميت و جايگاه
موضوع اصالح الگوهاي مصرف و توليد است كه پرداختن فزونتر در کتابهای درسي
را ميطلبد .نكته مهمتر از اندازه مطالب ،چگونگي پرداختن به موضوع از جنبه پوشش
آسيبهاي مربوطه و پرداختن به همگي ابعاد با رويكرد استداللي و تبيين پيامدهاست.
به نظر ميرسد كه تبيين چگونگي تحقق پديده رشد سریعتر مصرف از تولید ،تشريح
ساز و كارهاي مربوطه و تحليل پيامدهاي تداوم آن در آينده به مراتب كارسازتر از
تكرار چندباره نامطلوب بودن وضعيت الگوي مصرف در كشور است.
دسترسي و چيرگي بيشتر برنامهريزان کتابهای درسي نسبت به مباني نظري
و اطالعات دقيق و كافي پيرامون ابعاد موضوع و نتايج پژوهشهاي مرتبط به همراه
بهرهمندي از تخصصهاي مختلف ميتواند از پرداخت غيرمؤثر به موضوع ،تكرار بيهوده
مطالب بعضاً غيرمستدل و حتي ناسازگار با واقعيت جلوگيري كند .براي نمونه ،موضوع
اسراف در شرايطي بيشترين فراواني از عبارات مرتبط با الگوي مصرف را در کتابهای
درسي به خود اختصاص داده است كه مذموم بودن آن نزد اكثريت مردم ،امري كام ً
ال
روشن و بديهي مينمايد اما مفهوم عملياتي و مصاديق آن مبهم و به نوع نگرش و
سطح دانش و چگونگي رفتار افراد بستگي دارد .كمبود دانش مصرفي ميتواند از توفيق
مطلوب سياستهاي معطوف به اصالح الگوي مصرف و گسترش كاربرد راهبردهای
مبتني بر صيانت و كارایي در استفاده از منابع ممانعت كند و در چنين شرايطي تكرار
نكوهيده بودن اسراف و تبذير اگر بيفايده نباشد ،كمفايده است.
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تجربه جهاني ،نشان از اهميت برنامههاي آموزشي به عنوان شيوهاي كمهزينه
و با تأثيري بلندمدت براي صيانت از منابع دارد و به همين سبب آموزش نحوه و
سبك مصرف به عنوان مبنايي براي صرفهجويي در مصرف ،ابراز رفتاري كارا و ايجاد
گرايشهاي اجتماعي همراستا با توسعه كشور اهميت دارد.
توسعه سواد مصرفي با مفهومي فراتر از دانش ،تبيين معناي عدالت بين نسلي،
پيامدهاي سطح پایين بهرهوري و رشد توليد ،تبعات رشد سريع مصرف نسبت به
توليد ،عوارض تداوم وابستگي توليد به واردات وابسته به درآمدهاي نفت و گاز ،سرانجام
فزونی واردات بر صادرات غیرنفتی و تداوم الگوی فعلی توليد و واردات ،تقويت احساس
مسئوليت ،تشويق به ابراز حساسيت نسبت به اتالف منابع عمومي و گرايش به عدالت
در مصرف از مجموعه باورها ،ارزشها ،رفتارها و انديشههاي پشتوانه توسعه كشور
هستند كه ميتوانند در كتابهاي درسي مورد توجه فزونتري قرار بگيرند .
عالوه بر آگاهي از نتايج پژوهشهاي مرتبط ،استفاده از مباني نظري استواري مانند
انديشه توسعه پايدار ميتواند كمك قابلتوجهي به برنامهريزي کتابهای درسي كرده
و پوشش نظري جامعي از مجموعه اركان و عناصر مرتبط با اصالح الگوهاي مصرف
و توليد را فراهم سازد .توسعه پايدار ،ارزيابي همزمان تراز اجتماعي -اقتصادي را در
كنار تراز سيستمهاي طبيعي خواستار ميشود (خلعتبري.)24 :1379 ،
پژوهش و نيازسنجي ،نخستين مرحله از مراحل هشتگانه فرايند توليد برنامه درسي
در دفتر برنامهريزي و تأليف کتابهای درسي در كشور است كه تدارك پشتوانه نظري
و بهرهگيري از يافتههاي پژوهشي ،ناظر به همين مرحله است؛ بنابراين توجه بيشتر
برنامهريزان درسي به موضوع الگوهاي مصرف و توليد به همراه مراجعه به اطالعات
متقن و مستند توصيه ميشود.
مقاله حاضر به واسطه موضوع و نيز روش پژوهش ،مقيد به تحلیل ارزشیابی است
كه هدف از آن تحلیل کمی متن براي پی بردن به نوع گرایش و ارزشگذاریهای
تولیدکننده متن به اقتضاي روش مطالعه بود اما پيشنهاد ميشود كه در پژوهشهاي
آتي عالوه بر بررسي كمي ،جهت و شدت بار ارزشی متن تعیین و تأثیر آن بر گیرنده
پیام (دانش آموزان) سنجیده شود .همچنين شايسته است تا عالوه بر محتوای آشکار
و معنای سطحی متن ،تحلیل محتواي پنهان و الیههای عمیقتر معانی نهفته در متن
و اسناد مورد توجه قرار بگيرد .البته بديهي است که ضرورت دارد در انتخاب محتوا
دقت شود و متن از شرایط مناسب از قبیل تناسب با سن و دوره تحصیلی و برخورداري
از ويژگيهاي زيبایيشناسي برخوردار باشد.

1

2

 .1فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزود :در شرایط فعلی بسیج ظرفیت عظیمی را در عرصههای مختلف
اقتصادی به خصوص در اقتصاد مقاومتی دارد که می تواند در فرهنگسازی در زمینه اقتصاد مقاومتی و مردمی کردن
اقتصاد نقش اساسی را ایفا کند( .آفتاب ۸ :فروردين)۱۳۹۳
 .2بسیج یك نهاد اجتماعی است (سپاه از دید قانون )1362
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برنامهريزان درسي باید دیدگاههای ملی و جهاني ،آثار تصمیمگیریهاي فردي و
اجتماعي ،پيامدهاي غيرمستقيم محیطي ،روابط میان محیطزيست ملي و جهانی و
مالحظات اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی مربوط به مصرف را در برنامه درسی بگنجانند.
برنامههای درسی در زمینه مصرف باید در دسترس و عملياتي ،بر پايه تحقیق ،تجربي،
گيرا و برخوردار از توانايي حل مشکالت ملي بوده و آموزههایي مشخص را به دانشآموز
ارائه کنند تا بتواند در زندگی خود و خانوادهاش به كار بگیرد .برنامه درسی باید پروژههای
مرتبط ،مطالعات موردی و تمرین تصمیمگیری را شامل شود و بر راهبردهاي کاربردی
مؤثر بر ایجاد تغییر در ارزشها ،باورها و دیدگاههای دانشآموزان تأکید کند.
همچنين نسل آتي استانداردهاي آموزشهاي معطوف به اصالح الگوهاي مصرف
و توليد باید معيارهايي را در برگيرند که نه تنها دانش مصرف بلکه درك اهمیت دانش
عملی مصرف ،مهارتهای تصمیمگیری ،قضارتهای ارزشي ،اخالقي و ابعاد اخالقی
و مسئولیتپذیری در زمینه مصرف را نیز در برگيرد؛ بنابراين تأكيد ميشود که به
برنامههاي آموزشی پيشرفته در زمینه مصرف نياز وجود دارد تا در نظام آموزش عمومي
پیاده شوند و عناوین موضوعي گستردهتري را در زمینه مصرف و مرتبط با رویدادهای
اخیر (از قبيل پيامدهاي ناشي از افزايش تحريمها و كاهش قيمت نفت بر مصرف) و
ابعاد عملی همچون چگونگي مصرف روزمره را پوشش دهد .در چنين شرايطي است
كه ميتوان به تحقق سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش مبني
بر ارتقاي جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد مولد سرمایه اجتماعی و
تربیت انسانهای مسؤولیت پذیر ،قانونگرا ،عدالتخواه ،خردورز ،جمعگرا ،خودباور و
ایثارگر نزديكتر شد.
بديهي است كه مشاركت و پيگيري كردن پيادهسازي سياستهاي الگوي مصرف
به عنوان جزئي از مجموعه سياستهاي اقتصاد مقاومتي و سیاستهای کلی ایجاد
تحول در نظام آموزش و پرورش کشور بر عهده مجموعه نهادهاي اجتماعي مسئول
در كشور و از آن جمله بسيج است.
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پژوهشهاي بازرگاني1389 ،
1010کارتلج ،چی؛ میلبرن ،جی .اف ()1372؛ آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان،
ترجمه محمدحسین نظرینژاد ،مشهد ،انتشارات آستان قدس رضوی
1111کميسيون اصالح الگوي مصرف ،الگوي مصرف در ايران ،چالشهاي پيش روی
برنامه پژوهشي ،نگرش اقتصادي ،دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي ،آذر ،1389
منتشر نشده
1212محمد رضائي ،رسول ()1388؛ الگوي صحيح مصرف ،قابل دسترسي در:
=www.farsnews.com/newstext.Php?nnl

1313ملك محمدي نوري ،حميدرضا ()1381؛ برلبه پرتگاه مصرفگرایي :بررسي روند
رشد مصرفگرایي و تغيير الگوي مصرف در دوران پهلوي دوم ،نشر مركز اسناد
انقالب اسالمي
1414منكيو ،گريگوري ،مباني اقتصاد ،ترجمه منوچهر عسگري ،نشر كوهسار ،چاپ دوم،
1387
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