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در نظام آموزش وپرورش رسمي ایران و 
بسیاري كشورهاي دیگر، به سواد مالی، 
به عنوان یکی از ضروری ترین سوادهای 
زندگی امروز، توجه نشده است، اما این 
بدان معنا نیست كه آحاد جامعه نسبت 
به آن بي توجه اند. این توانایي به صورت 
غیررسمي، از طریق آزمایش و خطا و از 
مجاري عمومًا نادرست یا ناقص در حال 

یاددهي و یادگیري است. براي تدوین 
محتوا و طرح درس آموزش اصولي سواد 
مالي، ابتدا باید با ابعاد و عناصر آن آشنا 

شویم كه در این شماره و دو شمارة بعد، به 
آن مي پردازیم. 

در دنیا چه خبر است؟ 
ــرح محتواي  ــاي مختلفي در تدوين ط نگرش ه
آموزش هاي سواد مالي وجود دارد، اما به هر حال، 
دو نكته در همة آن ها مشترك است: نخست آنكه 
محتواهاي آموزشي موجود، در جزئیات تفاوت هاي 
زيادي با هم دارند. براي مثال، محتواهاي آموزشي 
ــا محتوا هاي ارائه  ــده اند، ب كه در آمريكا تدوين ش
ــده در ژاپن، مالزي يا هند متفاوت اند. ريشة اين  ش
ــواد مالي است.  تفاوت در نیازهاي اين جوامع به س
ــگ و نیاز عمومي  ــطح فرهن اين تفاوت تنها در س
مشهود نیست، بلكه براساس مخاطبان نیز مي توان 
ــي  ــاي آموزش ــي را در محتواه ــاي اساس تفاوت  ه
ــاهده كرد. براي نمونه، در آمريكا،  ــاس و مش احس
ــركت هاي  محتوايي كه براي زندانیان مربوط به ش
ــود، با محتواي مربوط به طرح  هرمي تدوين مي ش

سواد مالي
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»مادران فردا«1 تفاوت هاي زيادي دارد. همچنین، 
ــاي مربوط به  ــودن آموزش ه ــوان متفاوت ب مي ت
ــتگان را نیز كاماًل احساس كرد. ديگر آنكه  بازنشس
عنوان هاي كلي آن ها غالبًا شبیه يكديگر است. به 
عبارت ديگر، سرفصل ها شباهت زيادي به يكديگر 
ــودن نیازهاي  ــترك ب ــد، و اين حكايت از مش دارن
عمومي يا موضوعات كالن مبتال  به اغلب كشورهاي 

توسعه يافته يا در حال توسعه دارد. 
ــت  ــورها آن اس نكتة آموزنده از تجربة ديگر كش
ــورت بومي و  ــي بايد به ص ــه محتواهاي آموزش ك
ــوند. در  ــة هدف تدوين ش ــب با نیاز جامع متناس
ــواد مالي در ايران، اگر چه  وضع موجود آموزش س
هنوز محتوايي رسمي تولید يا ارائه نشده است، اما 
ــي مي توانند محتواهاي  معلمان و طراحان آموزش
مورد نیاز را به  صورت بومي و صرفًا براي مخاطبان 
ــود تدوين كنند. اين نكته تلويحًا موضوعي را به  خ
ــواد مالي  معلمان نويد مي دهد كه براي آموزش س
به دانش آموزان، نیاز نیست منتظر ارائة طرح درس 
ــند، زيرا در هر  ــرف ادارة آموزش و پرورش باش از ط
ــازي چنین طرح  درس هايي  حال ناگزير از بومي س
ــت كه نیازهاي آموزشي  ــتند. كاماًل واضح اس هس
ــاوت از  ــتايي متف ــايري و روس ــوزان عش دانش آم
ــي دانش آموزان كالن شهرهاست.  نیازهاي آموزش
ــده، با وجود  ــن، تدوين طرح درس بومي ش بنابراي
ــواد  ــات فراوان، جزء جدايي ناپذير آموزش س زحم

مالي به شمار مي آيد.

سرفصل هاي سواد مالي 
ابعادي كه در ادامه خواهد آمد، براساس مطالعات 
ــاله اي است كه نويسنده و گروه  مفصل چندين س
همكار وي در ايران انجام داده اند. روش كار ساده و 
پرزحمت بود. به سراغ افرادي رفتیم كه در همه يا 
اغلب قريب به اتفاق شاخص هاي موفقیت مالي كه 
در شمارة پیش نیز بدان ها اشاره شد، عالي ارزيابي 
مي شدند. از طريق گروه هاي كانوني و مصاحبه هاي 
دقیق كه از فنون تحقیقات كیفي هستند، به ابعاد 
سواد مالي رسیديم. همة افراد مورد مطالعه داراي 
وضع مالي بسیار خوب، خودساخته، داراي چندين 
ــب و كار بسیار موفق در ايران و جهان، معتقد  كس
ــرت، و داراي خانواده هاي صمیمي و  ــه خدا و آخ ب

گرم و شاد بودند. 
ــواد  ــديم ابعاد س ــن گفت و گوها متوجه ش در اي
ــته عناصر طبقه بندي  ــي را مي توان به دو دس مال
كرد: عناصر مالي و عناصر زمینه اي. دستة نخست 
ــم، زيرا نام هايي از  ــر مالي نام گذاري كردي را عناص

جنس پول و نزديك به علوم اقتصادي دارند؛ البته 
ــاي مالي در  ــق از عنوان ها يا تكنیك ه ــراد موف اف
ــتفاده نمي كردند. دستة دوم را عناصر  اين ابعاد اس
ــه اي نامیديم، زيرا در نگاه اول به پول ربطي  زمین

ــلط  ندارند، اما به اعتقاد افراد موفق، بدون تس
بر آن ها نمي توان در عملكردهاي مالي موفق 

ــد. عناصر مالي عبارت اند از: هزينه كرد،  ش
پس انداز، درآمد، سرمايه گذاري، مديريت 

نقدينگي، مديريت بودجه و مديريت 
ــه اي عبارت اند  بدهي. عناصر زمین

ــتگي فرصت، نگاه مالي،  از: شايس
رصد بازار، مستندسازي، درك 

پارادايم و يادگیري. 
نمودار رو به رو بیاني از همین 
ــرفصل هاي  طبقه  بندي و س

مربوط به آن است. 
نمودار فوق، نكتة مهمي را 

بیان مي دارد؛ در عناصر مالي، 
ترتیب خاصي بین سرفصل ها وجود 

دارد. سرفصل هايي كه به قاعدة مثلث نزديك ترند، 
عمومي تر و به عبارت ديگر مورد نیاز بیشتر مردم 
هستند. آن ها همچنین بايد زودتر و از سنین پايین 
ــرفصل هايي مانند مديريت  آموزش داده شوند. س
ــتند، اما معمواًل  ــي يا بودجه، اگرچه مهم هس بده
در سنین نوجواني و بعد از آن موضوعیت مي يابند. 

هزینه كرد؛ زیربناي موفقیت مالي 
بدون ترديد، درست خرج كردن اولین و مهم ترين 
ــت محسوب مي شود. حتمًا  بخش رفتار مالي درس
ــنیده ايد كه مردم كوچه و بازار مي گويند: »پول  ش
ــرج كنیم.« اما  ــم آن را خ ــت، وگرنه ما بلدي نیس
واقعیت چنین نیست. بیشتر مردم بلد نیستند پول 

ــف بار آن است كه  خود را خرج كنند. نكتة تأس
نه تنها درست هزينه كردن را بلد نیستند، بلكه 
ــتند و اين  اين را هم نمي دانند كه بلد نیس
ــب. خوانندگان محترمي  يعني جهل مرك
ــتر در اين زمینه عالقه  كه به جزئیات بیش
دارند، مي توانند مقاله اي با همین عنوان را 

كه در »چهارمین همايش ملي آموزش«2 ارائه 
شد، مطالعه كنند. 

كسي كه نتواند درست خرج كند، نمي تواند پولي 
پس انداز كند. پس انداز -  چنان كه در ادامه توضیح 
ــراي توقف  ــبي ب ــم داد- اگرچه مكان مناس خواه
ــت، اما يكي از نقاط عطف در تحقق موفقیت  نیس

مالي است. 

معلمان براي 
آموزش 

سواد مالي به 
دانش آموزان، 

نیاز نیست 
منتظر ارائة 
طرح درس 

از طرف ادارة 
آموزش و پرورش 

باشند، زیرا در 
هر حال ناگزیر 
از بومي سازي 

چنین 
طرح درس هایي 

هستند

بدهی
بودجه

نقدينگی
سرمايه گذاری

درامد
پس انداز
هزينه کرد

شایستگی 
فرصت

رصد 
بازار

درک 
پارادایم

مستندسازی

ری
دگی

یا نگاه مالی
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ــه بايد در اين بخش  ــي بنیادين ك اهداف آموزش
ــخ  ــش هاي زير پاس ــًا به پرس ــوند غالب ــال ش دنب

خواهند داد: 
- چگونه نیازهاي خود را در خريد تعیین كنیم؟

- چگونه آن ها را اولويت بندي كنیم؟
ــه مقدار مورد نیاز بهینه را تعیین كنیم؟  - چگون

)نه كم بخريم و نه زياد(
ــن نیازهاي خود را  ــه بهترين منابع تأمی - چگون

بشناسیم؟
ــن نیازهاي خود را  ــون بهترين زمان تأمی - چگ

شناسايي و تعیین كنیم؟
ــي كاال يا خدمت خريداري  - چگونه ارزش  واقع

شده مان را محاسبه و تعیین كنیم؟ 
به بیان ساده تر، هنگامي كه بتوانیم تعیین كنیم 
ــه زماني و با  ــزي را، چه تعداد، از كجا، چ چه چی
ــه كنیم، به توانايي هزينه كرد  چه قیمتي بايد تهی
ــرور روش و عملكرد  ــت يافته ايم. با م صحیح دس
خود و اطرافیانمان در خريد، به خوبي د رمي يابیم 
كه خیلي از ما در هزينه كرد دچار مشكل هستیم. 
ــب ما ، در هنگام خريد يك كاال يا خدمت، تنها  اغل
ــول كافي براي خريد  ــیم كه آيا پ به اين مي انديش

داريم يا نه. 

پس انداز؛ مقدمة موفقیت مالي
ــرج  ــه در خ در صورتي ك
ــه توانايي مطلوبي  كردن ب
مي توانیم  ــم،  يابی ــت  دس
بنابراين،  ــم.  پس انداز كنی
ــواد  به عنوان يكي از ابعاد س
مالي، الزم است مهارت هاي 
ــداز عاقالنه را  مورد نیاز پس ان

داشته باشیم. 
به طور خالصه، پس انداز عبارت است 
از تأمین منابع مالي شخصي )از محل خود( در 

زمان مورد نیاز. 
ــت، پس انداز ساده ترين كار است.  در نگاه نخس
در اين نگرش، كافي است آن بخش از پول خود را 
كه بدان نیاز نداريد، نزد خود يا حساب پس انداز در 
ــت است. پس انداز  بانك نگاه داريد. اين نگاه نادرس
ــد. بیشتر  ــت كه به نظر  مي رس پیچیده تر از  آن اس
ــردم به دلیل ناآگاهي از عوامل مؤثر بر و متأثر از  م
ــاده انگارانه برخورد مي كنند و به  پس انداز، با آن س

همین دلیل دچار زيان مي شوند. 

ــت، اما پس انداز زياد  پس  انداز اگرچه ضروري اس
اصاًل مناسب نیست. دلیل نادرست بودن پس انداز 
بلند مدت پیچیده نیست، تورم باعث كاهش ارزش 
پاية پولي مي شود. بنابراين، پول پس انداز شده هم 
به مرور ارزش خود را از دست مي دهد. رابطة میزان 
پس انداز با مدت آن مستقیم است. يعني هر چه از 
ــذرد، از ارزش آن نیز به  ــتر بگ مدت پس انداز بیش

میزان بیشتري كاسته مي شود. 
ــو در نیاز به  ــك س ــت؟ از ي ــال تكلیف چیس ح
ــوي ديگر، پس انداز و  پس انداز ترديد نیست. از س
به ويژه در بلند مدت، ارزش خود را از دست مي دهد. 

به كمك مهارت پس انداز مي توان دريافت: 
ــب و متعادل پس انداز پول چقدر  - میزان متناس

بايد باشد؟ 
- پول را تا چه مدت بايد پس انداز كرد؟ 

ــرد؟ خانه،  ــا بايد پس انداز ك ــول را در كجاه - پ
ــنة  ــات، صندوق پس انداز قرض الحس صندوق امان

خانوادگي، مسجد يا بانك؟ 
- چه موقع بايد به پس انداز خود افزود و چه موقع 

بايد آن را كاهش داد؟ 
ــدام از محل هاي پس انداز  - مزايا و معايب هر ك

چیست؟ 
ــودكان عالقه  اي به  ــیاري از ك ــال، بس با اين ح
ــما هم مانند من  ــداز كردن ندارند. حتمًا ش پس ان
ــیاري را ديده ايد كه به محض دريافت  كودكان بس
ــول توجیبي،  ــدي يا پ ــوان هديه، عی ــول به عن پ
ــه آن را خرج مي كنند. حتي نمي دانند كه  بالفاصل
چه مي خواهند. فقط مي خواهند هرچه زودتر آن را 
خرج كنند. اين را از رفتارشان و آشفتگي خاطرشان 
در هنگام مراجعه به سوپرماركت يا فروشگاه محل 
ــس، آفت بزرگي براي آن  مي توان دريافت. اين ح
كودك، خانواده و جامعه است. شايد در سطح خرد، 
وارد كردن پول ناچیزي به بازار، اثري نداشته باشد، 
اما در سطح كالن، قسمتي از آثار تورمي، ناشي از 
ورود نقدينگي به بازار است و طبق يك قضیة قابل 

اثبات در علم اقتصاد، تورم، تورم مي آورد. 
ــكان  تأمین مالي در  ــداز عالوه بر ايجاد ام پس ان
موارد مقتضي، به كنترل حجم نقدينگي در جامعه 
ــود همه  و در نتیجه كاهش تورم و در نهايت به س
ــد. بنابراين، آموزش پس انداز نه تنها  خواهد انجامی
فايده هاي فردي دارد، بلكه به دلیل آثار اجتماعي، 
ــوي حاكمیت و نظام  ــعة قابلیت هاي آن از س توس

آموزش رسمي، يك ضرورت محسوب مي شود. 

آموزش پس انداز 
نه تنها فایده هاي 
فردي دارد، بلكه 
به دلیل آثار 
اجتماعي، توسعة 
قابلیت هاي آن از 
سوي حاكمیت 
و نظام آموزش 
رسمي، 
یك ضرورت 
محسوب مي شود

پی نوشت 
1. مخاطبان اين طرح، دختران 
14 تا 17 سالة آمريکايی هستند. 
هدف از آن، آموزش سواد مالی به 
مادران فرداست تا از اين طريق 
امکان و احتمال آموزش درست 
سواد مالی افزايش يابد. محتوای 
اين طرح براساس نیازهای جامعة 
آمريکايی تدوين شده است.
2. چهارمین همايش 
ملي آموزش. 
28 و 29 ارديبهشت 1391. 
دانشگاه تربیت دبیر 
شهید رجايي.
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