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 چکيده
اجتماعی دوره ابتدایی بر هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتب مطالعات

وکار حالل است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل های کسبمبنای مولفه

اجتماعی سوم تا ششم ابتدایی محتوا و جامعه آماری پژوهش،کتب مطالعات

تولید است. نتایج تحقیق نشان داد که در  های پژوهش شامل بازار واست. مولفه

بار  199کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی، به زیرمولفه کار از مولفه بازار، با 

های اشتغال، طور به زیرمولفهتکرار، بیشترین میزان توجه شده است. همین

 کارآفرین و بیکاری از این مولفه هیچ توجهی نشده است.

 اجتماعی، تحلیل محتوا، تولید، بازارالعاتکار، مط :واژگان کليدي
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 2، جواد جهان1سيدامير هاشمی

 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی،  دانشگاه فرهنگیان،پردیس شهید رجایی کرمانشاه 1
  رجایی کرمانشاه شهید فرهنگیان،پردیس دانشگاه درسی، ریزی برنامه ترایدک 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 جواد جهان

 ی دوره ابتدایی اجتماع تحليل محتواي کتب مطالعات

 وکار حاللپرداختن به کسب ميزاناز منظر
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 مقدمه

های هر مکتب و نظام فکری که برای اداره زندگی بشری ادعای داشتن برنامه و نظریه دارد، مسائل و موضوعات ترین دغدغهیکی از مهم

ها و باید و نبایدهایی در تعامالت اقتصادی وارد شوند، ضابطهها در یک جامعه، براساس چه الگویی و با توجه به چه اقتصادی است. اینکه انسان

های متفاوتی در مورد آن وجود دارد. این مکاتب چه بر اساس بینش توحیدی و الهی و از جانب خداوند باشند و چه موضوعی است که دیدگاه

 وکار به میان ارائه بدهند، اما سخنی از اقصاد و کسبتوانند یک مکتب و نظریه برای جوامع انسانی براساس بینش مادی و ساخته بشر، نمی

هایی ترین دین الهی همچون سایر ادیان الهی خود را محدود و منحصر در عبادات نکرده و شامل دستورات و چارچوباسالم، تکامل یافته

 د نیازمند است. وکار است که انسان برای سامان بخشیدن به زندگی مادی خودر همه شئونات زندگی از جمله کسب

انجامد وکردار انسان است و در اصطالح فعالیتی است نسبتا دائمی که به تولید کاال یا خدمات میاز نظر لغوی کار به معنای فعل و عمل   

 (. 1391زاده،  گیرد )دهقانیو به آن دستمزدی تعلق می

وکار است. ر آینده است؛ که یکی از مصادیق آن داشتن کسبآموزان برای زندگی دوپرورش آماده ساختن دانشاز اهداف آموزش   

 های دینی هماهنگ باشد.وکاری که با چارچوبکسب

 

 پيشينه -1

 پيشينه نظري تحقيق -1-1
پشتکار، هدف، کسب اطالعات، ریسک پذیری، مشورت با دیگران، داشتن سالمت جسمی و روحی، صبر در برابر مشکالت، استفاده از 

های کارآفرین است ، مسئولیت پذیری، اعتماد به نفس، قابلیت تغییر و انعطاف پذیری و استقالل در کار از صفات و ویژگیتجارب دیگران

 (.1391)هادی زاده، 

ی دولت، زیست و فرآیند است که با مشارکت شبکهگذاری خالق در چهار بعد فردی، سازمانی، محیطکارآفرینی فرآیند نوآوری و سرمایه

ها به محصوالت قابل ها و تبدیل ایدهگیرد. کارآفرینی در سطوح خرد وکالن باید با شناخت فرصتپرورش، موسسات و... شکل میوآموزش

 (The International Journal of Entrepreneurship Innovation, 2001) عرضه در بازارهای رقابتی اقتصاد امروز همراه باشد.

پس در زمین پراکنده شوید «قرآن، کار و تالش و کسب معیشت را مکررا مورد تاکید قرار داده است: خداوند متعال در کتاب آسمانی 

 (.10)جمعه ،  «و از فضل و کرم خداوند روزی طلبید

پایانی کار کنید و آن را به پایانش رسانید و در آن پایداری کنید. آنگاه شکیبایی ورزید و پارسا باشید که همانا شما را «امام علی)ع(: 

 (.176)نهج البالغه، خطبه  «است

ای از کره زمین و در با توجه به اینکه تنها وسیله بدست آوردن محصول و نتیجه، کار و کوشش است و اینکه این قانون در هیچ نقطه

خواهند ت که از روی تکبر نمیهیچ یک از شوؤن انسانی استثنا ندارد، از این رو اعتقاد به پدیده شانس، بخت و تصادف مختص افراد متکبری اس

 (.1389به جهل خود اعتراف کنند )ذبیحی، 

ها با توجه به زنجیره گیرند و به تشویق چگونگی درآمدزایی شرکتمدل های کسب و کار در پاسخ به شرایط رقابتی ویژه شکل می

ی های مکمل را دارند )نیرومند، رنجبر و همکاران، پردازند که شایستگارزش آن و تعاملش با تامین کنندگان مشتریان و دیگر شرکایی می

1392.) 

 

 پيشينه عملياتی تحقيق -1-2

جو و رقابت جهت دستیابی به منابع جهت فروش و سودآوری بیشتر هر وبا توجه به جهانی سازی و افزایش رقابت بین سازمانها، جست

هایی وجود آورده است. بدیهی است در این شرایط بسیار متالطم سازمانها به های متالطمی برای سازمانروز بیشتر از قبل شده و محیط

وکار و موفقیت های هوش کسبوکار باالیی برخوردار باشند. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین قابیلتموفق هستند که از هوش کسب

های شود. قابلیتها تعریف میه طرق مختلف در سازمانوکار بباشد. موفقیت هوش کسبگیری میهای تصمیموکار در انواع محیطهوش کسب

اند. این تحقیق همچنین به بندی شدهوکار سازمانی دستهوکار و هوش کسبهای هوش کسبوکار در دوسته شامل تکنولوژیهوش کسب

شود )لطف وکار نیز توجه میسبوکار و موفقیت هوش کهای هوش کسبگیری در ارتباط بین قابلیتهای تصمیمبررسی تاثیر انواع محیط

 (.1393الهی، 

ای برای تداوم حیات و بقا، به کار و فعالیت افراد احتیاج دارد. به با توجه به اینکه انسان موجودی اجتماعی خلق شده است، هر جامعه

گیرد. از آنجا که بزرگترین م میهمین دلیل است که عزت و سربلندی هر جامعه در گرو کار و تالشی است که توسط اشخاص آن جامعه انجا

http://www.rassjournal.ir/


 255  -263 ، ص1396 ، تابستان10رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
های متفاوتی نسبت به کار بیان شده است ها و ادیان مختلف، دیدگاهدهد، در آیینو اساسی ترین بخش زندگی هر انسان را کار تشکلیل می

 (.1389)ذبیحی، 

به  یات،و کوشش در قلمرو ح قرآن درباره کار یاتو آ شودیارزش محسوب م یک یدی،توح ینشدر ب ینیوکار و کارآفراساسا کسب

و کوشش است و با هرگونه بطالت،  یسع ینو د یاجتماع ینیاسالم، دکه  گفت توانیفراوان و متنوع است که با کمال صراحت م یقدر

 .(1391زاده،  ی)دهقانکند یمبارزه م یداگردد، شد یاخالق یلو رذا یتو محروم رکه منجر به فق یو تنبل یکاریب

 

 وکار حاللسبمفاهيم ک -2
 وکارمفهوم کسب -2-1

 وکار به معنای خریدوفروش و تجارت آمده است.ی آکسفورد، کسبنامهدر واژه

هر نوع کاری که در آن خدمات و یا کاالهایی که دیگر افراد جامعه به آن نیاز دارند و یا مایل به خرید آن هستند و توان پرداخت بهای 

 نیست، کار و کسب گیرد، صورت فروش و خرید آن در که تبادلی گویند.همین طور هروکار میشود را کسبآن را دارند، تولید و توزیع می

 (.1392)افشار،  است فروش و خرید ی شونده تجدید و تکراری تبادل هرنوع کار، و کسب بلکه

 

 وکارمفهوم محيط کسب -2-2
باشند. ها میها موثرند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاهعملکرد بنگاهوکار مجموعه عواملی است که بر اداره و منظور از محیط کسب

وکار های واحد صنعتی تاثیرگذار است اما جزئی از آن نباشد را محیط کسبهمین طور بنا به تعریف دیگر هر آنچه را که بر روی فعالیت

 (.1392گویند )افشار، می

 

 مفوم حالل -2-3
(. حالل آن است که از ممنوعیت باز شده 27طه، « ) و احلل عقده من لسانی»و حل به معنای بازکردن است:  حالل از ریشه حلل است

 (.1393پور، است )مسعودی

در اصل به معنای بازکردن گره است. همجنان که در مقابل آن کلمه « حل»اند که کلمه طور خالصه حالل را از این جهت حالل گفتهبه

 (.1393پور، ه و گره زدن و پای بستن است و گره باز کردن نوعی آزاد کردن است )مسعودیبه معنای گر« عقد»

 

 وکار حاللهاي کسبمولفه -3
ها را به گیرد. بشر با کارکردن برروی مواد خام و منابع طبیعی موجود در طبیعت، آنرابطه انسان با طبیعت از طریق کار شکل می

 (.12: 1389آورد )ذبیحی، صورت کاال درمی

با توجه به نقش کار و عمل در اعتالی حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، و همچنین پدیده بیکاری که از مشکالت جدی 

 (.13: 1389باشیم )ذبیحی، جوامع امروزی است، شاهد جایگاه واالی کار در فرهنگ اسالمی می

ائل اساسی و موضوعات مورد بحث تبدیل شده است و هرکس نسبت به فراخور اشتغال و کارآفرینی امروزه در جامعه ما به یکی از مس

های بیکاری، انواع های کار، علل و انگیزههای خود، در مورد چگونگی اشتغال جوانان و آداب و شیوهحالش و براساس رشته تخصصی و اندیشه

 (.1391کند )دهقانی زاده، هاو ... بحث میمشاغل، اولویت انتخاب شغل

باشد و زندگی ایشان جز با آنها میسر ها میهای حالل خرید و فروش شامل از آنچه خوراک بندگان است و مایه قوام زندگی آنگونه

باشد)دهقانی زاده، نیست و آنها در راه کسب سودها و منافعی که پایندگی زندگیشان بدانهاست و به نحوی از انحاء به مصلحت کار آنان می

1391 :6.) 

ی اشتغال و ی نو است، راهبردی است برای حل مسالهآفرینی که در واقع فرآیند تاسیس یک شغل بر مبنای یک فکر و یک ایدهکار

های نوین در جهت رشد و پویایی و تولید پول و ثروت در جامعه، که با توجه به اهمیت کلیدی آن در اقتصادهای نوین، ایجاد و خلق عرصه

 (.9:  1391اند )همان، ی خود تدارک دیدههای مفصلی را برای بسط چنین فرهنگی در جامعهبرنامه کشورهای گوناگون مجدانه
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 وکار حاللهاي کسب: مولفه1جدول شماره 

 

 

 

 

 اهميت و ضرورت تحقيق -4
یکی از موارد بسیار مهمی که در روایات بر آن تاکید فراوان شده است، معلوم نمودن دستمزد اجیر در ابتدای بکارگیری وی است؛ به 

های معامالتی در بازار وابط، هزینهمیزان به وی پرداخت خواهد شد. شفاف بودن حقوق و رکاری چهاین صورت که مشخص شود در قبال چه

دهد. روابط حاکم بر بازار مانند رابطه بین کارگر و کارفرما، حقوق کارگر، وضعیت محیط کار را کاهش و بازار را به سوی بازار کارآمد سوق می

های بازارهای ها و نبایستهبایستهحقوقی است. در اقتصاد اسالمی، -های مکتب اقتصادیو خصوصیات الزامی نیروی کار برگرفته از دیدگاه

 (.64:  1384پور، شود )رضایی، به نقل ازمسعودیاقتصادی از جمله بازار کار روشن می

کم فروشی شامل کم گذاری در کمیت و کیفیت کار هنگام معامله است.درباره اهمیت این رفتار باید توجه داشت که قرآن کریم از 

 (.138:  1387پور، شمرد )هادوی نیا، به نقل از مسعودیمیم فروشی را عامل فروفرستادن عذاب برمیان همه گناهان قوم شعیب، ک

های کسب روزی و همین طور رعایت چارچوب های الهی در این بنابراین شناخت کار و اهمیت آن و آشنایی با مشاغل مختلف و راه

 رسد.زمینه، ضروری به نظر می

 

 بيان مسئله -5
بر کسی پوشیده نیست؛ بنابراین برنامه ریزان آموزشی باید نسبت به  وکار و معیشت حاللایجاد کسبساسا نقش برنامه ی درسی در ا

 کوشش نمایند. ی کار و تالش در راه خداروحیه گنجاندن محتواهایی به منظور پرورش

در این تحقیق به دنبال این بودیم که تا  حوری برخوردار است.م با توجه به محتوای آن، از نقشیکتب مطالعات اجتماعی در این میان 

 است. وکار حالل توجه کردههای کسبچه میزان کتب مطالعات اجتماعی به مولفه

 

 روش تحقيق -6
کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از لحاظ  تحقیقنوع تحلیل محتواست. دراین  آن ازروش مطالعه رو توصیفی و روش تحقیق پیش

 مورد استفاده قرار گرفته است.، وکار حاللکسبهای ها و زیرمولفهتوجه به مولفه

 

 قلمرو مطالعه -7
حد اند. وامورد تحلیل قرار گرفته هاها و زیرمولفه، کتب مطالعات اجتماعی دبستان است که از لحاظ توجه به مولفهماجامعه آماری 

 زمینه در این تحقیق صفحه و واحد ثبت جمله است.

 

 شيوه اجرا -8
 بررسی و تحلیل کتب مطالعات اجتماعی به ترتیب زیر اجرا گردید:

 وکار حاللکسب : در این مرحله مبانی، تعاریف، مفاهیم و نظرات کارشناسان درباره یوکار حاللکسبالف( مطالعه ی مبانی نظری 

 فت.مورد مطالعه قرار گر

ب( استخراج و تحلیل داده ها: در این مرحله داده های حاصل از فهرست وارسی طبقه بندی شد و با آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل 

 قرار گرفت.

ج( روش تحلیل داده ها: برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی)جدول فراوانی و درصد( استفاده و در آخر یافته ها تحلیل و 

 یجه گیری به عمل آمد.نت

 

 

 

 زیر مولفه مولفه

 ولپ  -انداز  پس  -هزینه     -درآمد    -فروش     -خرید  بازار

 شغل   -کاال      -کار    -یکاری  ب  -ارآفرین  ک  -اشتغال  تولید
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 هاي تحقيقیافته -9

 ها در کتاب مطالعات اجتماعی پایه سومها و زیرمولفه: ميزان توزیع فراوانی و درصد مولفه2جدول شماره 

 مجموع درصد مجموع فراوانی درصد فراوانی زیرمولفه مولفه

 بازار

 1/%25 1 خرید

12 15% 

 %0 0 فروش

 3/%75 3 درآمد

 %0 0 هزینه

 %5 4 زااندپس

 %5 4 پول

 تولید

 %0 0 اشتغال

68 85% 

 %0 0 کارآفرین

 %0 0 بیکاری

 51/%25 41 کار

 %10 8 کاال

 23/%75 19 شغل

 %100 80 کل

 

رین و کمترین میزان توزیع را داشتند. در مولفه ، به ترتیب بیشت %15و مولفه بازار با  %85، مولفه تولید با 2باتوجه به جدول شماره 

های اشتغال، کارآفرین و بیکاری از این مولفه، هیچ فراوانی نداشتند. در بیشترین فراوانی را داشت و زیرمولفه %25/51تولید، زیرمولفه کار با 

های فروش و هزینه از این مولفه، هیچ فراوانی نداشتند. مولفهبیشترین فراوانی را داشتند و زیر %5انداز و پول با های پسمولفه بازار، زیرمولفه

کنند، بنابراین در این کتاب سعی ی سوم دبستان مطالعه میاموزان برای اولین بار کتاب مطالعات اجتماعی را در پایهبا توجه به اینکه دانش

 آشنا شوند. "شغل"و  "کار"آموزان با مفاهیم شده بیشتر دانش

 ها در کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارمها و زیرمولفه: ميزان توزیع فراوانی و درصد مولفه3ماره جدول ش

 مجموع درصد مجموع فراوانی درصد فراوانی زیرمولفه مولفه

 بازار

 18/%72 13 خرید

37 63%/53 

 1/%44 1 فروش

 10/%08 7 درآمد

 5/%76 4 هزینه

 5/%76 4 زااندپس

 11/%52 8 پول

 تولید

 %0 0 اشتغال

32 37%/46 

 %0 0 کارآفرین

 %0 0 بیکاری

 30/%24 21 کار

 10/%08 7 کاال

 5/%76 4 شغل

 %100 69 کل
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ا داشتند. در ، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان توزیع ر%37/46و مولفه تولید با  %63/53، مولفه بازار با 3باتوجه به جدول شماره 

کمترین فراوانی را داشت. در مولفه تولید،  %44/1ی فروش با بیشترین فراوانی را داشت و زیرمولفه %72/18مولفه بازار، زیرمولفه خرید با 

نداشتند.این کتاب های اشتغال، کارآفرین و بیکاری از این مولفه، هیچ فراوانی بیشترین فراوانی را داشت و زیرمولفه %24/30زیرمولفه کار با 

 توجه بیشتری شده است. "خرید"طور به مفهوم پرداخته شده است. همین "کار"نیز در ادامه اهداف کتاب پایه سوم، بیشتر به مولفه 

 ها در کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجمها و زیرمولفه: ميزان توزیع فراوانی و درصد مولفه4جدول شماره 

 مجموع درصد مجموع فراوانی درصد فراوانی زیرمولفه مولفه

 بازار

 10/%64 14 خرید

29 31%/22 

 4/%60 6 فروش

 2/%30 3 درآمد

 0/%76 1 هزینه

 %0 0 زااندپس

 3/%80 5 پول

 تولید

 %0 0 اشتغال

101 69%/77 

 %0 0 کارآفرین

 %0 0 بیکاری

 50/%16 66 کار

 24/%32 32 کاال

 2/%30 3 شغل

 %100 130 کل

 

، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان توزیع را داشتند. در %31/22و مولفه بازار با  %69/77، مولفه تولید با 4باتوجه به جدول شماره 

شت. در مولفه تولید، زیرمولفه کار با انداز هیچ فراوانی ندای پسبیشترین فراوانی را داشت و زیرمولفه %64/10مولفه بازار، زیرمولفه خرید با 

های اشتغال، کارآفرین و بیکاری از این مولفه هیچ فراوانی نداشتند. کتاب پایه پنجم نیز در % بیشترین فراوانی را داشت و زیرمولفه 16/50

 راستای کتاب پایه چهارم و سوم به مولفه کار بیش از همه، توجه داشته است.

 ها در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششمها و زیرمولفهميزان توزیع فراوانی و درصد مولفه: 5جدول شماره 

 مجموع درصد مجموع فراوانی درصد فراوانی زیرمولفه مولفه

 بازار

 16/%47 28 خرید

68 40% 

 4/%11 7 فروش

 5/%30 9 درآمد

 1/%76 3 هزینه

 2/%94 5 زااندپس

 9/%41 16 پول

 تولید

 %0 0 اشتغال

102 60% 

 %0 0 کارآفرین

 %0 0 بیکاری

 41/%76 71 کار

 13/%52 23 کاال

 4/%70 8 شغل

 %100 170 کل
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 ، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان توزیع را داشتند. در مولفه بازار،%40و مولفه بازار با  %60، مولفه تولید با 5باتوجه به جدول 

کمترین فراوانی را داشت. در مولفه تولید، زیرمولفه کار با  %76/1ی هزینه با بیشترین فراوانی را داشت و زیرمولفه %47/16زیرمولفه خرید با 

 های اشتغال، کارآفرین و بیکاری از این مولفه هیچ فراوانی نداشتند.بیشترین فراوانی را داشت و زیرمولفه 76/41%

 ها در کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتداییها و زیرمولفه: ميزان توزیع فراوانی و درصد مولفه6ه جدول شمار

 درصدوعمجم فراوانیمجموع پایه ششم پایه پنجم پایه چهارم پایه سوم زیرمولفه مولفه

 بازار

 12/%47 56 28 14 13 1 خرید

 3/%11 14 7 6 1 0 فروش

 4/%89 22 9 3 7 3 درآمد

 1/%78 8 3 1 4 0 هزینه

 2/%89 13 5 0 4 4 پس انداز

 7/%34 33 16 5 8 4 پول

 تولید

 %0 0 0 0 0 0 اشتغال

 %0 0 0 0 0 0 کارآفرین

 %0 0 0 0 0 0 بیکاری

 44/%32 199 71 66 21 41 کار

 15/%59 70 23 32 7 8 کاال

 7/%57 34 8 3 4 19 شغل

 %100 449 کل
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 گیرینتیجه

ای که سعادت و شقاوت هر ملت در گرو کارکردن گونهکار، همواره یکی از اصول جدانپذیر جوامع بشری در طول تاریخ بوده است؛ به

 کند.مردم آن بوده است. تحقیقات انجام شده در زمینه کار )همان طور که در پیشینه بیان شد( نیز این مطلب را تایید می

ای برای تداوم حیات و بقا، به کار و فعالیت افراد احتیاج دارد. به موجودی اجتماعی خلق شده است، هر جامعه با توجه به اینکه انسان

گیرد. از آنجا که بزرگترین همین دلیل است که عزت و سربلندی هر جامعه در گرو کار و تالشی است که توسط اشخاص آن جامعه انجام می

های متفاوتی نسبت به کار بیان شده است ها و ادیان مختلف، دیدگاهدهد، در آیینا کار تشکلیل میو اساسی ترین بخش زندگی هر انسان ر

 (.1389)ذبیحی، 

 قدری به حیات، قلمرو در کوشش و کار درباره قرآن وکار در همه ادیان الهی، به طور خاص در اسالم، توصیه شده است. آیاتکسب

 توان گفت اسالم دین کار و کوشش است.  می احتصر کمال با که است متنوع و فراوان

 و تولید و کار به فقر، سخت با مبارزه و خود زندگى اداره براى  باید با عمل به دستورات قرآن و الگو قراردادن معصومین ما بنابراین

وان و کارآفرینی با فقر و نداری مقابله کنیم تا شرایط با تولید فرا و کنیم کار شرایطى هر در و ندانیم عار را کار داشته باشیم و توجّه کارآفرینی

 (.1391رشد اقتصادی خود و جامعه فراهم شود )دهقانی زاده، 

اند و به فراوانی آید، این است که مولفان کتب مطالعات اجتماعی، متوجه اهمیت کاروفعالیت بودهبدست می 6آنچه از تحلیل جدول  

 های شناختی در هر سال تحصیلی، توجه ها با توجه ویژگیر در این کتب هستیم. همین طور به دیگر زیرمولفهشاهد استفاده از زیرمولفه کا

توان نپرداختن به سه زیرمولفه اشتغال، کارآفرین و بیکاری دانست. امروزه اهمیت کارآفرینی ی منفی کتب مطالعات اجتماعی را میکتهن

شود که پرداختن به این آموزان نهادینه شود. هرچند گاهی مطرح میهای آن از ابتدایی در دانشنیست و باید پایهو اشتغال برکسی پوشیده 

های باال نظیر پایه ششم، که توان در پایهکم میآموزان است، اما دستهای شناختی سطح باال در دانشموضوعات نیازمند داشتن توانایی

 اند، به طرح این مفاهیم پرداخت.ز شناخت رسیدهآموزن به سطوح باالتری ادانش
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