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  »ه الرحمن الرحیمبسم اللّ«

)15(قرآن کریم. سوره مبارکه النمل. آیه شریفه

  

  سخن ناشر
که ازسوي ریاست دانشگاه به کرات  )(دانشگاه امام صادقفلسفه وجودي 

اي متعهـد، بـاتقوا و کارآمـد در     مورد توجه قرار گرفته، تربیت نیروي انسانی

عرصه عمل و نظر است تا از این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسی خود را 

  در سطح راهبردي به انجام رساند. 

محوري یاد نمود که وظایف و  اي توان مقوله را می» تربیت«از این حیث 

بـدون  » علـم «یابد؛ زیـرا کـه    هاي دانشگاه، در چارچوب آن معنا می کارویژه

بیش از آنکه ابزاري در مسیر تعالی و اصالح امور جامعه باشد، عاملی » تزکیه«

  سازد. ساز خواهد بود که سازمان و هویت جامعه را متأثر و دگرگون می مشکل

تـابع اصـول و مبـادي علمـی هسـتند و      » هـا  سیاسـت «از سوي دیگر 

هـا در   توان منکر این تجربه تاریخی شد که استواري و کارآمدي سیاست نمی

مندي از نتـایج آنهاسـت. از ایـن منظـر      هاي علمی و بهره گرو انجام پژوهش

هاي فکري و اجرایـی   پیشگامان عرصه علم و پژوهش، راهبران اصلی جریان

 -هـاي علمـی    آینده درخشانی را بدون توانایی توان آیند و نمی حساب می به

گـویی بـه ایـن     در واقع پاسخ» مرجعیت علمی«پژوهشی رقم زد و سخن از 

  نیاز بنیادین است.
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درواقع یک الگوي عملی بـراي تحقـق ایـده     )(دانشگاه امام صادق

اکنـون ثمـرات    دانشگاه اسالمی در شرایط جهان معاصر است. الگویی که هم

المللی قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصـل   فضاي ملی و بین نیکوي آن در

گـذاران و   آمده محصول نیت خالصانه و جهاد علمی مستمر مجموعـه بنیـان  

رود با اتکـاء بـه تأییـدات الهـی و      آموختگان این نهاد است که امید می دانش

تمام جانبه اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاه، بتواند به مرجعی  تالش همه

  عیار در گستره جهانی تبدیل گردد.

باتوجه به شرایط، امکانات  )(معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق

و نیازمندي جامعـه در مقطـع کنـونی بـا طرحـی جـامع نسـبت بـه معرفـی          

ها و بـاالخره   کارکردي آن -دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه، ارزیابی سازمانی

ـ   هـا درقالـب کتـاب،     ایج ایـن پـژوهش  تحلیل شرایط آتی اقدام نموده کـه نت

گردد. هدف از این اقـدام   مندان می گزارش، نشریات علمی و.... تقدیم عالقه

اي  ضمن قدردانی از تالش خالصانه تمام کسانی کـه بـا آرمـان و اندیشـه     -

ها و اصـالح آنهـا    درك کاستی -بزرگ و ادعایی اندك در این راه گام نهادند

مند به طی این طریق  پرورش نسل جوان و عالقه است تا از این طریق زمینه

مکتـب علمـی امـام    نیز فراهم گردد؛ هدفی بزرگ که در نهایت مرجعیـت  

  شاءاهللا) المللی به همراه خواهد داشت.(ان را در گستره بین صادق

  

  الحمد وللّه

  معاونت پژوهشی دانشگاه

  



  

  

  

  

  

  مقدمه

شـود همـان    آموزش داده می »اقتصاد«هاي موسوم به  آنچه امروز در دانشکده

نوزده هست که به نظـر بـه فارسـی و عربـی     ـ پلیتیکال اکونومی قرن هجده  

هاي متفاوتی داشته است. مخاطب این دانش حاکمـان و چگـونگی    برگردان

توزیـع  . متعلق ایـن تـدبیر و سـاماندهی، تولیـد و     باشد میتدبیر امور جامعه 

مواهب بین آحاد مردم است. به نظر چهار موهبت و چهار مقولـه متمـایز از   

هر چنـد حصـري در ایـن     ؛باشد یکدیگر در این دانش بیشتر مورد توجه می

  چهار مقوله نیست:

 کاالهاي خصوصی 

 کاالهاي عمومی 

 پول 

 هاي طبیعی و یا انفال ثروت. 

(فقه یـا   یا ترتیبات نهاديها  کارها، مکانیسم و مورد ساز دانش اقتصاد در

اقتصـاد ملـی از ایـن     مندي جامعه یـا  قواعد تعامالت اجتماعی) تولید و بهره

کارهـاي   و نمایـد. اخـتالف مکاتـب اقتصـادي هـم در سـاز       مواهب بحث می

  ست.امندي از همین مواهب  مختلف و متنوع در بهره

انـک مرکـزي،   کارهایی مانند بازار، بنگاه، دولـت، ب  کارِ نهادها و یا سازو
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  دهند. هاي تجاري . ... تولید و توزیع این مواهب را در یک اقتصاد سامان می بانک

هـاي خـرد مطـرح     بدنه اصلی دانش اقتصاد متعارف که امروزه در کتاب

کار بازار در تولید و توزیـع کاالهـاي خصوصـی را     و شود نقش تبیین ساز می

کار دولت در تولیـد و توزیـع    و برعهده دارد. در اقتصاد بخش عمومی با ساز

کارهـاي   و شـویم و در اقتصـاد پـول و بانـک سـاز      کاالهاي عمومی آشنا می

اي به نام پول در اقتصاد ملی مـورد بحـث و    متفاوت در خلق و توزیع مقوله

  گیرد. بررسی قرار می

هـاي   چهارمین مقوله متمایز با سه موهبت اقتصادي فـوق مقولـه ثـروت   

ها هیچ انسانی نقـش نداشـته اسـت.     نآرینش و خلق فآطبیعی هستند که در 

حاد آمندي  برداري و استخراج این منابع مشاع از سویی و چگونگی بهره بهره

  ها کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مردم از این ثروت

کارهایی که در تدبیر و حکمـت حکمرانـی در چهـار     و نوع قواعد و ساز

گیرد از نوع نهادهاي رسمی هستند  سی قرار میمقوله فوق مورد بحث و برر

ناپذیر مورد  ها و قواعد تخلف صورت قوانین و مقررات، سازمان که خود را به

اي یـا هـر    دهد، به عبارتی هر پلیتیکال اکونومی ها نشان می پذیرش حکومت

اي واحد و متمایز از سـایر   نسخه ،ها نوع تدبیر در امور جامعه براي حکومت

رانی سوسیالیستی متمایز است و نسخه مرد. حکمرانی لیبرال با حکمکاتب دا

هر دو با حکمرانی کمونیستی و نسخه هر سه با حکمرانی اسالمی در تولیـد  

  و توزیع مواهب در جامعه.

ر واضح است که جامعـه  ان اقتصادي پگر پژوهشاز سوي دیگر براي ما 

رسمی  رسد. نهادهاي غیر فقط با تدوین نهادها و قواعد رسمی به سامان نمی

هاي آحاد افراد که در قالب فرهنگ جامعـه متبلـور اسـت نقشـی      مانند کنش

هاي اقتصـادي دارد. بـه عبـارت     ها و نظام اساسی در تحقق اهداف حکومت

دیگر حتـی در دو قلمـرو  بـا سـاختار مشـابه رسـمی و قـانونی دو تربیـت         

مندي از مـواهی   هرهاقتصادي متفاوت و دو فرهنگ متفاوت اقتصادي شکل ب

توان به اسـم   و رفاه اقتصادي متفاوت خواهد بود، بخش از این تفاوت را می
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  سرمایه انسانی و اجتماعی متفاوت تفسیر و تعبیر کرد.

ـ   دن یـا بـه قـول    در این مجموعه هدف نویسندگان پرداختن به تـدبیر م

ن به امروزي دانش اقتصاد متعارف و حکمرانی امور نیست، هدف ما پرداخت

تدبیر منزل یا به قول امروزي اقتصاد یا سبک زندگی خانواده هست که قصد 

دارد با آموزش و تربیت ویژه خود مکمل حکمرانی اسالمی در تحقق اهداف 

نظام اسالمی باشد. در این نگاه آموزش و تربیت انسان خود موضوعیت دارد 

اسـالمی میسـر   و باور دارد بدون آن تحقق تعالی، کمال و رشـد در جامعـه   

نخواهد بود. نویسندگان امیدوار هستند که ایـن دو مجموعـه گـامی هرچنـد     

ها در جامعه اسالمی باشد و  هاي سبک زندگی خانوار کوچک در تبیین مؤلفه

بتواند نقشی کوچک در تحقق الگـوي اسـالمی پیشـرفت و جامعـه آرمـانی      

  مان داشته باشد. اسالمی

که از همه دوستان عزیـزي کـه مـا را در    دانیم  در اینجا بر خود الزم می

رسان بودند کمال تشکر داشته باشـیم: جنـاب آقـاي     انجام این پژوهش یاري

) خراسـان  ( اهللا آسوده قائم مقام کمیتـه امـداد امـام خمینـی     مهندس حبیب

یس مرکز تحقیقات دانشگاه امـام  ئ رضوي و جناب آقاي دکتر وحید یاوري ر

که با تشخیص درست خود و اشراف به اهمیت موضـوع زمینـه    )(صادق 

نگارش مجموعه را فراهم ساختند، تشکر ویژه از برادر بزرگوارم جناب دکتر 

عادل پیغامی که از اسـاتید پیشـگام در ایـن حـوزه هسـتند و دانشـجویان و       

از شاگردان ایشان محسوب  ان امروز دانشگاه در این حوزه عمدتاًگر پژوهش

د و زحمت نظارت علمی مجموعه را بر عهـده داشـتند، از دوسـتان    شون می

هـا و   عزیز آقایـان سـید مهـدي موسـوي و عبـاس پورحسـن کـه پیگیـري        

هاي ایشان در تمام مدت تدوین قابل تقدیر است کمال تشکر داریم.  زحمت

که همواره نقشـی اساسـی در    )(از دوستان انتشارات دانشگاه امام صادق 

هاي اساتید دانشگاه دارنـد نیـز کمـال     نتشار مجموعه پژوهشسازي و ا آماده

هـا در تـدوین ایـن     ولیت اشکاالت و نقصانئتشکر را داریم. نویسندگان مس

گیرنـد و کمـال تشـکر را دارنـد اگـر پیشـنهادات و        مجموعه را بر عهده می
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  نقدهاي خوانندگان محترم و عزیز را دریافت نمایند.

  

  تکالنمن اهللا التوفیق و علیه ال

  محمد نعمتی

  1395آذر 

 )(دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق 
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  :اولفصل 

  آموزش سواد اقتصادي و مالیه هاي کلیدي حوز تعاریف واژه
  

  در این فصل

  شود.هاي تربیت اقتصادي و تربیت مالی توضیح داده میحوزه -

  گردد.مالی شخصی و سواد مالی تعریف می -

  گردد.هاي اقتصاد خانه و اقتصاد خانواده تبیین میحوزه -

  شود.نظام آموزشی مبتنی بر استانداردها توضیح داده می -

  مقدمه

که از دو جزء » 2اویکونومیا«امروزي در لغت از اصطالح یونانی  1علم اقتصاد

تشکیل شده است. » قانون«به معناي » نوموس«و » خانه«به معناي » 3ایکوس«

تـدبیر  «ی را حکمت عملی، این لفظ یونـان ه بندي آن در مجموعقدما با دسته

با ه امور خانه در بحث رابطه معنا نموده و موضوع آن را چگونگی ادار» منزل

دانسـتند.  مال و صاحب مال مـی ه زن، فرزند، خدمتکار و از جمله تدبیر رابط

ها همواره اجتنـاب از  کارگیري اموال و دارایی هاما از آنجا که در اکتساب و ب

تش از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ اتالف و هدررفت نیروي کار و تولیدا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

1. Economics 
2. Oikonomia 
3. Oikos 
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در اصطالح مدرن عموماً به معناي اصول جستجوي دستیابی با روش نیل به 

ها آمده است و لذا در اهداف دلخواه با حداقل صرف امکانات مالی و دارایی

اقتصـادي یـا فرهنـگ     1ماننـد تربیـت  » اقتصـادي «...اشکال مختلـف صـفت   

مانند اقتصاد آموزش و پـرورش یـا اقتصـاد    ...» اقتصاد «اقتصادي و مضاف، 

رود بدون اینکه ارتباط مستقیمی با تولید، توزیع یا مصـرف  کار می هفرهنگ ب

ها داشته باشد. چه در معناي تدبیر منزل قـدما و چـه در مـراد معنـاي     ثروت

مدرن از اقتصاد، مسائل و روابط اقتصادي نیاز به تمهید آگاهی و دانش الزم 

تمشیت امور معینی دارد که در مسیر دستیابی به اهداف خاص  براي تدبیر و

  .)2، ص1391(طغیانی،   رساندو مطلوب، فرد و جامعه را یاري می

پژوهشی و آموزشی در این زمینـه مشـغول بـه    ه در حال حاضر دو حوز

ســواد «و » 2تربیــت اقتصــادي«، تحــت عنــوان اوله فعالیــت هســتند. حــوز

بـه مباحـث مختلـف اقتصـادي ماننـد تـورم،        شـود و شناخته می» 3اقتصادي

بیکاري، رشد اقتصادي، نوسانات اقتصادي، شکست بازار، شکسـت دولـت،   

شـود. حـوزه دوم، تحـت عنـوان     هاي پولی و مالی و ... پرداخته میسیاست

شـناخته  » 7توانـایی مـالی  «و » 6سواد مـالی «، »5مالی شخصی«، »4تربیت مالی«

گـذاري،  انـداز، سـرمایه  ند کسب درآمد، پسشود و به مباحث مختلفی مان می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

ساز تحول اختیاري و آگاهانه آدمی بوده و هاي فرآیند زمینهشامل تمام ابعاد و جنبه» تربیت«واژه  1.

این فرآیند (مانند تعلیم، تزکیه، تأدیب، تدریس و در بر دارنده و جامع تمام اجزا و عناصر مرتبط با 

در بر دارنده  (Education)» تربیت«گونه که در منابع تربیتی غرب، واژه آموزي) است. همانمهارت

» آموزش«تمام وجوه و ابعاد این جریان است. لذا تفکیک این امر واحد به دو جریان متمایز مانند: 

آورد و هر یک از مشکالت نظري و عملی فراوانی را پیش می» یتترب«و » تعلیم«و یا » پرورش«و 

عنـوان رقیـب آن تلقـی     توانند در عرض آن مطرح شده و یا بـه هاي زیرمجموعه تربیت نمیفرآیند

هاي متفاوت. بنابراین اصطالحات شوند. آنچه باید رخ دهد همان تربیت است اما با ابزارها و روش

  به غلط رایج شده و کاربرد فراوان یافته است» آموزش و پرورش«و » تعلیم و تربیت«مرکبی مانند 

  .)5(فلسفه تربیت در جمهوري اسالمی ایران، ص
2. Economic Education 
3. Economic Literacy 
4. Financial Education 
5. Personal Finance 
6. Financial Literacy 
7. Financial Capability 
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ریـزي مـالی، بیمـه و ... پرداختـه     خرید و فروش کاالها و خـدمات، برنامـه  

واقع، ارتباط بسیار نزدیکی به سبک اقتصادي زندگی دارد. ایـن   شود و در می

تربیت اقتصادي و تربیت مالی، مکمل یکدیگر بـوده و  ه دو حوزه، یعنی حوز

پوشـانی دارنـد. در   مباحث این دو حوزه، با یکدیگر هـم در برخی موارد نیز 

تربیتی ه یافته این دو حوزویژه کشورهاي توسعه بسیاري از کشورهاي دنیا، به

آمـوزان آمـوزش   درسی مدارس شده و به دانشه در کنار یکدیگر وارد برنام

  شود.داده می

  تعریف مالی شخصی و سواد مالی. 1-1

ارائه شده است » سواد مالی«و » مالی شخصی« تاکنون تعاریف متعددي براي

عنـوان   ولی در حال حاضر، هیچ توافقی براي تعریف این دو وجود ندارد. به

تا به حال تعاریف مختلفی را از » 1سازمان توسعه و همکاري اقتصادي«مثال، 

، سواد مالی را چنـین  2011سواد مالی ارائه کرده است. این سازمان در سال 

ه گیري مؤثر دربارسواد مالی، توانایی قضاوت آگاهانه و تصمیم«تعریف کرد: 

، تعریـف  2013ایـن سـازمان در سـال     .»2 باشـد استفاده و مدیریت پول مـی 

 دانـش،  آگـاهی،  از سواد مالی ترکیبی«تري را از سواد مالی ارائه نمود:  جامع

 و مـالی  صـحیح  گیريتصمیم براي الزم مالی رفتارهاي و گرایش ها،مهارت

  .»3 باشدمی فردي مالی مساعد وضعیت به یابیدست سرانجام،

در  2007، در سـال  »4ائتالف جامپ استارت براي سواد مالی شخصـی «

کند: الگوي استانداردهاي مالی شخصی خود، سواد مالی را چنین تعریف می

 منـابع  کـاراي  مـدیریت  در هامهارت و دانش از استفاده سواد مالی، توانایی«

ایـن ائـتالف در همـان     .»5 باشـد شخص می عمر طول مالی امنیت براي مالی

کـه   ییهـا اصـول و شـیوه  «نماید: الگو، مالی شخصی را نیز چنین تعریف می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

1. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
2. ASIC, Review of the National Financial Literacy Strategy, P8, April 2013 
3. The Same 
4. JumpStart Coalition for Personal Financial Literacy 
5. National Standards in K-12 Personal Finance Education, 3rd Edition, P37, JumpStart 
Coalition for Personal Financial Literacy, (2007) 
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کننـد؛ مـالی   ها از آن استفاده میافراد براي کسب و مدیریت درآمد و دارایی

  .»1 شودشخصی نامیده می

مـالی در  ه هـاي حـوز  و شیوهتوان گفت که استفاده از اصول واقع می در

مالی ه هاي تخصیص منابع مالی، مربوط به حوزویژه شیوه امور پولی افراد، به

ـ  گیـري هایی چون تصمیمشخصی است و شامل حوزه مـالی،  ه هـاي محتاطان

ریـزي بـراي مالیـات،    گـذاري، بیمـه، برنامـه   انداز، سـرمایه ریزي، پسبودجه

  باشد. ها میریزي براي داراییبرنامهریزي براي بازنشستگی و  برنامه

 توانـایی «ه واژ از اروپـایی  کشـورهاي  مخصوصـاً  کشورها، از برخی در

رسـد انتخـاب   که به نظر مـی  .کنندمی استفاده مالی سواده واژ جاي به »2مالی

شناخت از مسائل مالی ه سواد مالی، تنها بر حوزه تري باشد. چون واژمناسب

هـاي  شناخت، بـر حـوزه  ه توانایی مالی، عالوه بر حوزه داللت دارد ولی واژ

  هاي مالی نیز داللت دارد.واقع مهارت گرایش و رفتار و در

  چیستی اقتصاد خانه و اقتصاد خانواده. 1-2

اقتصـاد  «ه ها، حـوز هاي مهم در آموزش اقتصادي و مالی خانمیکی از حوزه

علــم «عنــوان تحصــیلی کــه گــاهی نیــز تحــت ه اســت. ایــن رشــت» 3خانــه

» 7علـم خانـه  «و » 6اقتصاد داخلـی «، »5علم داخلی«، »4کننده و خانواده مصرف

اي شد؛ در قرن هجدهم و ابتـداي قـرن نـوزدهم از اهمیـت ویـژه     مطرح می

هـا توجـه خاصـی بـه تحصـیل در ایـن رشـته نشـان         برخوردار بود و خانم

کـه در آن، هـم    خانه، علم اداره کـردن خانـه و خـانواده بـود    دادند. اقتصاد  می

ریزي بندي، برنامهمباحث اقتصادي و مالی، مانند مدیریت درآمد، مصرف، بودجه

سازي، هایی مانند خیاطی، کمپوتشد؛ و هم دانش و مهارتمالی و ... مطرح می

  شد.سالم، تربیت فرزند، روابط سالم جنسی و ... آموزش داده میه آشپزي، تغذی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

1. The Same, P40 
2. Financial Capability 
3. Home Economics 
4. Family and Consumer Science 
5. Domestic Science 
6. Domestic Economy 
7. Home Science 
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خواهـد  ج با این بیان که اقتصـاد خانـه مـی   تدری از اواسط قرن بیستم، به

تحصیلی ه ها را در خانه و آشپزخانه محبوس کند؛ انتقاداتی به این رشتخانم

ــاع،      ــان در اجتم ــور زن ــرورت حض ــد ض ــعارهایی مانن ــا ش ــد و ب وارد ش

ها صـورت گرفـت و در   تحصیلی در دانشگاهه این رشته هایی با ارائ مخالفت

  شود.در غرب، توجه چندانی نمی زمان کنونی دیگر به این حوزه

هاي مهم مرتبط آمـوزش اقتصـادي و مـالی افـراد و     یکی دیگر از حوزه

علمـی،   است کـه در حـال حاضـر در مجـامع      1»اقتصاد خانواده«ها، خانواده

 2هاي تحلیلی اقتصاد خـرد تري است و بر استفاده از شیوهشناخته شدهه رشت

فهـم مـا از    ءاقتصاد خانواده به دنبال ارتقـا کند. براي رفتار خانواده تأکید می

گـذاري در فرزنـدان و   تخصیص منابع و توزیع رفاه درون خـانواده، سـرمایه  

گیري خـانواده و از هـم پاشـیدن آن و چگـونگی     نسلی، شکل هاي بینانتقال

باشد. بخش مهمی از مباحث اقتصاد خانواده به ها و بازارها میتعامل خانواده

گـذارد و  می تأثیرص دارد که چگونه بازارها بر رفتار خانواده این امر اختصا

نیـروي کـار و تقاضـاي    ه هـایی ماننـد عرضـ   ها در حوزهنیز چگونه خانواده

  .(Palgrave Dictionary, 2008, V3, P260)  دارند تأثیرکننده بر رفتار بازار مصرف

  چیستی استانداردهاي محتوایی. 1-3

هاي نوین آموزش سـواد اقتصـادي و مـالی در    در حال حاضر، یکی از شیوه

است. در ایـن شـیوه،   » 3نظام آموزش مبتنی بر استاندارد«کشورها، استفاده از 

عنـوان چـارچوب و    الگوهاي تدوین شده براي نظام آموزشی کشور، کـه بـه  

راهی براي محتواي سواد اقتصادي و مـالی مقـاطع مختلـف تحصـیلی     ه نقش

  باشد.می» 4استانداردهاي محتوایی«است؛ مبتنی بر 

دهنـد کـه   هـایی را شـرح مـی   استانداردهاي محتوایی دانـش و مهـارت  

هـا را کسـب کننـد. اغلـب در توضـیح اسـتانداردهاي       آموزان بایـد آن  دانش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

1. Family economics 
2. microeconomics 
3. Standard- based education 
4. Content Standards 
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آموزان چه چیزهایی را بدانند و قادر به انجام شود که دانشمحتوایی گفته می

هاي فکر کردن، کار محتوایی نمایانگر شیوهچه کارهایی باشند. استانداردهاي 

هـا، مفـاهیم،   کردن، ارتباط برقرار کردن، استدالل کردن و بررسی کردن ایـده 

موضوعات، مسائل دشوار و دانش مهم و ماندگاري است کـه بـراي تربیـت    

هـایی کلـی   به عبارت دیگر، استانداردهاي محتوایی گزاره 1باشد.ضروري می

آموزان باید در هـر  کنند که دانشهایی را تعیین میرتهستند که دانش و مها

و حـدود و ثغـور    2دبسـتانی تـا دوازدهـم کسـب کننـد     هاي پیشیک از پایه

یند تربیتی مدنظر قـرار گیـرد، گوشـزد    آموضوعات مختلفی را که باید در فر

صورت  علمی هستند که بهه هاي آن رشتترین اصول و آموزهکنند؛ لذا مهممی

  3اند.بندي شدهبندي و موضوعویتدقیق اول

شـود. هـر   همراه مـی » 4معیارها«اي از هر استاندارد محتوایی با مجموعه

معیار، عنصر خاصی از دانش و مهارت تعریف شـده بـراي یـک اسـتاندارد     

طـور کلـی، معیارهـا اهـداف یـادگیري را در هـر مقطـع         به 5محتوایی است.

  دهند.ارم) ارائه میچهه دبستانی تا پایتحصیلی (مثالً پیش

معیارهاست که فهم کلی از موضوع یا استاندارد محتوایی ه تنها با فهم هم

صورت فـردي و ایزولـه    گردد. اگر افراد به یک معیار بهمورد نظر تکمیل می

بنگرند، بدون اینکه نگاهی به ارتباط آن معیار بـا معیارهـاي سـطوح قبـل و     

هـاي  ارتباط این معیارها که مانند بلـوك بعدش بیندازند؛ هرگز قادر به درك 

کنند؛ نخواهد بود. معیارهـا،  مختلف یک ساختمان براي استانداردها عمل می

استانداردها را به قطعات کوچکی از دانش و اطالعات که با یک نظم زنجیري 

   6کنند.شوند؛ تقسیم میبه هم پیوسته و در سطوح مختلف ارائه می

که در الگوي » 7خرید کاالها و خدمات«رد محتوایی عنوان مثال، استاندا به
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

1. Ohio Department of Education, Ohio’s New Learning Standards – Terminology Definition 
2. Lowa Department of Education, Standards, Benchmarks and Grade Level Indicators 

  .1391، 31هاي اصلی الگوي اسالمی ایرانی تربیت اقتصادي، صآبادي، مهدي، مؤلفه طغیانی دولت. 3
4. benchmarks 
5. Ohio Department of Education, Ohio’s New Learning Standards – Terminology Definition 

  .1391، 31هاي اصلی الگوي اسالمی ایرانی تربیت اقتصادي، صآبادي، مهدي، مؤلفه طغیانی دولت. 6
7. Buying Goods and Services 
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شوراي تربیـت  «توسط  2013در سال » 1استانداردهاي ملّی براي سواد مالی«

  کند:کلّی زیر را مطرح میه در ایاالت متحده ارائه شد؛ تنها گزار» 2اقتصادي

کاالها و خـدماتی را  ه توانند هممردم نمی آموزان خواهند دانست که:دانش«

خواهند؛ بخرند یا تولید کنند. در نتیجه مردم برخی از کاالها و خـدمات را  میکه 

تواننـد  کنند. مردم مـی کنند و دیگر کاالها و خدمات را خریداري نمیانتخاب می

ـ     آوري اطالعــات، خـرج کـردن کـه شـامل جمـع     ه بـا اتخـاذ تصـمیمات آگاهان

  .»را بهبود بخشند شانباشد؛ وضعیت اقتصاديریزي میریزي و بودجه برنامه

ارائـه   3کلی، معیارهـایی بـراي سـه مقطـع تحصـیلی     ه در کنار این گزار 

تر مطلب، تنها هفت معیـار زیـر را   عنوان مثالی براي توضیح بیش شود. به می

ـ  تـا  دبسـتانی پـیش  تحصـیلی  مقطع در یادگیري کنیم که اهدافذکر می ه پای

  دهند:می ارائه چهارم را

آموزان خواهد دانش، 4ه در پایان پای

  دانست که:

آموزان از این دانش ، دانش4ه در پایان پای

  استفاده خواهند کرد تا:

هـایی هسـتند   هاي اقتصادي میلخواسته .1

مصرف یک کاال، یک ه توانند به وسیلکه می

خــدمت یــا یــک فعالیــت اوقــات فراغــت 

  برآورده شوند.

ها را با اسـتفاده از روش  فهرستی از خواسته

هایی از برشمارند و سپس مثال 4مغزي طوفان

هاي اوقات فراغت کاالها، خدمات یا فعالیت

توانند خریداري کنند تا هر خواسته را که می

  برآورده کند؛ شناسایی کنند.

اینکه چه کاالها و خـدماتی  ه مردم دربار .2

کننـد چـون   را خریداري کنند؛ انتخاب مـی 

خواهند  توانند داراي هر چیزي که میها نمی آن

این امر مسـتلزم آن اسـت کـه افـراد      باشند.

  بندي کنند. هایشان را اولویت خواسته

فهرستی از کاالها و خدماتی را که بـا توجـه   

خواهنـد؛  معـین مـی  ه به مجموعه قید بودجـ 

تشـــکیل دهنـــد، کاالهـــا و خـــدمات را از 

بنـدي   ترین آن رتبهترین مطلوبیت تا کم بیش

  توجیه کنند.شان را بندي کنند و رتبه

ــار .3 ه مــردم بخشــی از درآمدشــان را درب

کنند تا لـذت یـا   کاالها و خدمات خرج می

  شان را افزایش دهند.مندي شخصیرضایت

کنندگان بـا اوقـات   توضیح دهند چرا مصرف

فراغت یکسان، زمانی که براي اوقات فراغت 

هـاي  کننـد؛ گزینـه  ریزي میطول هفته برنامه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

1. National Standards for Financial Literacy 
2. Council for Economic Education (CEE) 

دبستانی تا پایه چهارم، شش معیار براي مقطع پایه پنجم تا پایه هشتم هفت معیار براي مقطع پیش .3

  و هفت معیار براي مقطع پایه نهم تا پایه دوازدهم
4. brainstorm 
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آموزان خواهد دانش، 4ه در پایان پای

  دانست که:

آموزان از این دانش ، دانش4ه در پایان پای

  استفاده خواهند کرد تا:

  نند.کمتفاوتی را انتخاب می

هر زمانی کـه مـردم چیـزي خریـداري      .4

ــی ــت    م ــه فرص ــک هزین ــل ی ــد؛ متحم کنن

شوند. هزینـه فرصـت عبـارت اسـت از      می

انتخابی بعدي که زمانی ه ارزش بهترین گزین

کند؛ از آن صرف که یک شخص انتخابی می

  کند.نظر می

مثالی از انتخاب خریـدي کـه یـک شـخص     

آن انجام داده را ارائه کنند و هزینـه فرصـت   

  انتخاب را شناسایی کنند.

ه گیـري آگاهانـه مسـتلزم مقایسـ    تصمیم .5

هـاي انتخـابی   هـاي گزینـه  ها و فایـده هزینه

هـا چیزهـایی   باشـد. هزینـه  خرج کردن مـی 

گیرنـده از دســت   هسـتند کـه یـک تصـمیم    

ها چیزهایی هسـتند کـه یـک    دهد؛ فایده می

  آورد.دست می گیرنده به تصمیم

را  هاي خرید یک دوچرخـه  ها و فایدههزینه

دو محیط روستایی و شهري و براي مردم  در 

مختلفی شامل یک کـودك، یـک نوجـوان و    

  یک پدربزرگ مقایسه کنند.

هاي خرج کـردن مـردم توسـط    انتخاب .6

ها و نیز بسیاري از عوامل دیگر شامل قیمت

هاي خرج کردن دیگران و تبلیغات، انتخاب

  گیرد.قرار می تأثیرفشار اجتماعی تحت 

هـاي خـرج   اینکه چگونه بـه انتخـاب  ه دربار

شـود یـا توسـط    کردن افراد آگاهی داده مـی 

هاي خـرج کـردن دیگـران،    تبلیغات، انتخاب

هـاي  هـاي گزینـه  فشار اجتمـاعی یـا قیمـت   

  هایی بنویسند.انتخابی دیگر؛ داستان

توضیح دهند چـرا خریـد بـا یـک فهرسـت      

هـاي  انتخـاب کنندگان در تواند به مصرف می

  شان کمک کند.خرج کردن

تواند به ریزي براي خرج کردن میبرنامه .7

اي هـاي آگاهانـه  مردم کمک کند که انتخاب

اي بـراي خـرج   بکنند. یک بودجـه، برنامـه  

  انداز و مدیریت درآمد است. کردن، پس

اي براي مجموعه مقـادیري از درآمـد   بودجه

ناشی از پول توجیبی طرح کننـد کـه شـامل    

ــدمات) و   ــا و خـ ــد کاالهـ ــارج (خریـ مخـ

  اندازها باشد. پس

  فصله بندي و خالص جمع

 سـواد اقتصـادي و سـواد مـالی     ه آموزش علم اقتصاد، دو حـوز ه در زمین

مکمل یکـدیگر بـوده و در بسـیاري از کشـورها مخصوصـاً کشـورهاي       

درسـی مـدارس شـده و بـه     ه یافته، در کنـار یکـدیگر وارد برنامـ    توسعه
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  شود.آموزش داده میآموزان  دانش

 سواد اقتصـادي، بـه مباحـث مختلـف اقتصـادي ماننـد تـورم،        ه در حوز

بیکاري، رشد اقتصادي، نوسـانات اقتصـادي، شکسـت بـازار، شکسـت      

  شود. هاي پولی و مالی و ... پرداخته میدولت، سیاست

 مـالی  رفتارهاي و گرایش ها،مهارت دانش، آگاهی، از سواد مالی ترکیبی 

 وضـعیت  بـه  یابیدست سرانجام، و مالی صحیح گیريتصمیم براي الزم

باشد و به مباحـث مختلفـی ماننـد کسـب درآمـد،      می فردي مالی مساعد

ریـزي  گذاري، خرید و فروش کاالها و خدمات، برنامـه انداز، سرمایهپس

واقع، ارتباط بسیار نزدیکی با سبک  شود و درمالی، بیمه و ... پرداخته می

  زندگی دارد.اقتصادي 

 هـا در قـرن   هاي مهم در آمـوزش اقتصـادي و مـالی خـانم    یکی از حوزه

عنوان علـم اداره کـردن    اقتصاد خانه بود که بهه هجدهم و نوزدهم، حوز

خانه و خانواده مطرح بود و در آن، هم مباحث اقتصادي و مـالی، ماننـد   

رح ریـزي مـالی و ... مطـ   بنـدي، برنامـه  مدیریت درآمد، مصرف، بودجـه 

سازي، آشـپزي،  هایی مانند خیاطی، کمپوتشد؛ و هم دانش و مهارت می

  شد.سالم، تربیت فرزند، روابط سالم جنسی و ... آموزش داده میه تغذی

 هاي مهم مرتبط با آموزش اقتصادي و مالی در حال حاضر، یکی از حوزه

ي هـا ها، اقتصاد خانواده اسـت کـه بـر اسـتفاده از شـیوه     افراد و خانواده

 ءکند و بـه دنبـال ارتقـا   تحلیلی اقتصاد خرد براي رفتار خانواده تأکید می

گـذاري در  فهم ما از تخصیص منابع و توزیع رفاه درون خانواده، سرمایه

گیري خانواده و از هم پاشیدن آن و نسلی، شکل هاي بینفرزندان و انتقال

  باشد.ها و بازارها میچگونگی تعامل خانواده

 هاي نـوین آمـوزش سـواد اقتصـادي و مـالی در کشـورها،       هیکی از شیو

استفاده از نظام آموزش مبتنـی بـر اسـتاندارد اسـت کـه در ایـن شـیوه،        

راه محتواي سواد اقتصـادي و مـالی   ه عنوان چارچوب و نقش الگوهایی به

شـود کـه   گـردد و مشـخص مـی   مقاطع مختلـف تحصـیلی تـدوین مـی    
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چه چیزهایی را بدانند و قادر بـه   آموزان در هر مقطع تحصیلی باید دانش

  انجام چه کارهایی باشند.

  هاي کلیدي فصلواژه

  هاي کلیدي به زبان انگلیسیواژه  هاي کلیدي به زبان فارسیواژه

 Economic Education  تربیت اقتصادي

 Financial Education  تربیت مالی

 Economic Literacy  سواد اقتصادي

 Financial Literacy  سواد مالی

 Personal Finance  مالی شخصی

 Financial Capability  توانایی مالی

 Home Economics  اقتصاد خانه

 Family Economics  اقتصاد خانواده

 Family and Consumer Science  کننده و خانوادهعلم مصرف

 Domestic Science  علم داخلی

 Domestic Economy  اقتصاد داخلی

 Standard- based education  مبتنی بر استانداردآموزش 

 Content Standards  استانداردهاي محتوایی

 Benchmark  معیار

 Council for Economic Education  شوراي تربیت اقتصادي
(CEE) 

 National Standards for Financial  استانداردهاي ملّی براي سواد مالی
Literacy 

  منابع و مآخذ فصل

هاي اصلی الگـوي اسـالمی   مؤلفه)، 1391آبادي، مهدي ( طغیانی دولت .1
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