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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. 

ه وظایف و محوري یاد نمود ک 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

دي علمـی هسـتند و   تـابع اصـول و مبـا   » 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    بدون توانایی توان آینده درخشانی را 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 براي تحقـق ایـده    )( دانشگاه امام صادق

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

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

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

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

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

  عیار در گستره جهانی تبدیل گردد.

باتوجـه بـه شـرایط،     )( معاونت پژوهشی دانشـگاه امـام صـادق   

سبت به معرفی امکانات و نیازمندي جامعه در مقطع کنونی با طرحی جامع ن

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

هـا درقالـب کتـاب،     تحلیل شرایط آتی اقدام نموده کـه نتـایج ایـن پـژوهش    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  چهار مقوله نیست:

 کاالهاي خصوصی 

 کاالهاي عمومی 

 پول 

 هاي طبیعی و یا انفال. ثروت 

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

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

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

  مندي از همین مواهب است. مختلف و متنوع در بهره

کارِ کارهایی مانند بازار، بنگاه، دولـت، بانـک مرکـزي،     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     رف که امروزه در کتاببدنه اصلی دانش اقتصاد متعا

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    ولهمتفاوت در خلق و توزیع مق

  گیرد. بررسی قرار می

هـاي   چهارمین مقوله متمایز با سه موهبت اقتصادي فـوق مقولـه ثـروت   

ها هیچ انسانی نقـش نداشـته اسـت.     طبیعی هستند که در آفرینش و خلق آن

مندي آحاد  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  مقوله فوق مورد بحث و بررسی قرار می

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 ذیرش حکومتپ

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

مکاتب دارد. حکمرانی لیبرال با حکمرانی سوسیالیستی متمایز است و نسخه 

می در تولیـد  هر دو با حکمرانی کمونیستی و نسخه هر سه با حکمرانی اسال

  و توزیع مواهب در جامعه.

گران اقتصادي پر واضح است که جامعـه   از سوي دیگر براي ما پژوهش

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     ا و نظامه اساسی در تحقق اهداف حکومت

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

مندي از مـواهی   اقتصادي متفاوت و دو فرهنگ متفاوت اقتصادي شکل بهره

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

در این مجموعه هدف نویسندگان پرداختن به تـدبیر مـدن یـا بـه قـول      

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

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

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

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

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

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

ها در جامعه اسالمی باشد و  وارهاي سبک زندگی خان کوچک در تبیین مؤلفه

بتواند نقشی کوچک در تحقق الگـوي اسـالمی پیشـرفت و جامعـه آرمـانی      

  مان داشته باشد. اسالمی

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

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

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

ئیس مرکز تحقیقات دانشگاه امـام   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 

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

گران امروز دانشگاه در این حوزه عمدتاً از شاگردان ایشان محسوب  پژوهش

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

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

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

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

هاي اساتید دانشگاه دارنـد نیـز کمـال     سازي و انتشار مجموعه پژوهش آماده

هـا در تـدوین ایـن     تشکر را داریم. نویسندگان مسئولیت اشکاالت و نقصان

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

  

  من اهللا التوفیق و علیه التکالن

  محمد نعمتی

  1395آذر 

 )دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  :فصل اول

  برند سوادان راه به جایی نمی بی
  

  سواد مثل فرد نابیناست؛ انسان بی
  شود! هرچه بیشرت طی طریق کند، از مقصد دورتر می

  

شـویم و  خود با مسائل مالی متعددي مواجـه مـی    ما در زندگی روزمره  همه

گذارنـد و گـاهی   هستیم که بر زندگی ما تأثیر میهایی گیريناچار به تصمیم

  دهند. مسائلی مانند اینکه:اوقات حتی مسیر زندگی ما را تغییر می

 توانم انجام دهم تا شغلاي را میوقت یا داوطلبانهاکنون چه کار پاره 

 مورد نظرم را بیابم؟

  براي رفت و آمد خود به خودرویی نیاز دارم. آیا اقدام به خرید یک

تـر و البتـه   خودروي صفر کیلومتر کنم، یا خـودرو بـا قیمـت پـایین    

پوشی کرده و کرده خریداري کنم؛ یا اینکه از خرید خودرو چشم کار

 از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نمایم؟

 انداز بیشـتري هسـتم؛ حـال بایـد     براي رسیدن به هدفم، نیازمند پس

  چکار کنم؟

 ام کـنم و چـه   براي دوران بازنشسـتگی انداز چه زمانی شروع به پس

 انداز کنم؟میزان از درآمدم را باید براي این کار پس
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 انداز دارم که براي پرداخت بخشی از قیمـت ایـن خانـه    قدر پس این

چنـان  رفتن، خانه را خریداري کنم یا همکفایت کند؛ آیا باید با وام گ

 نشینی ادامه دهم؟به اجاره

 ال دیگر، صاحب خودرو شـوم؛ چگونـه   خواهم حداکثر تا سه سمی

 گذاري کنم؟اندازهایم را سرمایهباید پس

 بایـل،  یـا مو  تـاپ ، لـپ در خرید کاالهاي الکترونیکی مانند تلویزیون

کـدام ضـمانت    کنم؟ب (گارانتی) کاال ضمانتباید چقدر پول صرف 

 ها از اعتبار بیشتري برخوردار است؟ نامه

  خدمات پزشکی و نیز بازنشستگی مـورد  باید از کدام نوع بیمه براي

  ام استفاده کنم؟نیاز خود و خانواده

ها و هزاران پرسش مشابه کـه در مقـاطع مختلـف    گونه پرسشپاسخ به این

مناسب است که و بیش از هر » سواد مالی«شویم؛ نیازمند زندگی با آن مواجه می

  ها مرتبط است.افراد و خانواده  دیگري در اقتصاد، به زندگی روزمره  حوزه

عنـوان   ارائه شـده اسـت. بـه   » سواد مالی«تاکنون تعاریف متعددي براي 

را  ، تعریف ذیـل  2013در سال » 1سازمان توسعه و همکاري اقتصادي«مثال، 

 هـا، مهـارت  دانـش،  آگـاهی،  از سواد مالی ترکیبی«از سواد مالی ارائه نمود: 

 سـرانجام،  و مـالی  صـحیح  گیريتصمیم رايب الزم مالی رفتارهاي و گرایش

  .»2 باشدمی فردي مالی مساعد وضعیت به یابیدست

سواد مالی مهارتی است که داشتن آن در طـول زنـدگی حیـاتی اسـت.     

بسیاري از مردم فاقد سواد مالی هستند و در نتیجـه یـا هرگـز بـه کلیـدهاي      

فراوان و اشتباهات هاي یابند و یا با تحمل خسارتموفقیت مالی دست نمی

بینند کمی هستند که آموزش مناسبی می  یابند. تنها عدهبسیار، به آن دست می

  شوند.مند میو از دانش و تجربیات کارشناسان مالی بهره

شوند؛ ایـن اسـت کـه    یکی از اشتباهاتی که معموالً افراد مرتکب آن می

شان، نداشـتن  موفقیت مالیکنند سواد مالی خوبی دارند و دلیل عدم فکر می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

1. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
2. ASIC, 2013, P8 
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ها بدون اینکـه  رسود است. آنکار پ و اندازي یک کسبکافی براي راه  سرمایه

مـورد نظـر خـود برسـند؛       ریزي دقیق مالی، به انباشت سـرمایه با یک برنامه

گذراننـد.  اي بـادآورده مـی  ها عمر خود را در حسرت و آرزوي سـرمایه  سال

دولت برایشان اقدامی صورت دهد و وضعیت اي نیز همیشه منتظرند که عده

هاي دولت را عامل اصلی عدم موفقیـت  مالی آنان را بهبود بخشد و سیاست

که سواد مالی مناسب در کنار توکل بـه خـدا عامـل     حالی دانند. درخویش می

خیلـی    اصلی بهبود وضعیت مالی افراد است. بسـیارند افـرادي کـه سـرمایه    

خاطر سواد ناکافی مالی، آن سـرمایه را هـدر    هولی باند دست آوردهخوبی به

اند و یا زندگی خویش را با نگرانـی و اسـترس از دسـت دادن سـرمایه     داده

  اند.  گذرانده

مـالی    قدر باهوش هستند که درك کننـد یـک نابغـه    البته اغلب مردم این

بـا   کنندسواد مالی خویش نیز نیستند و سعی می ءنیستند. ولی به دنبال ارتقا

هـاي  هاي مالی، تصـمیم مشورت گرفتن از مشاوران مالی و یا خواندن کتاب

مالی بهتري را اتخاذ کنند. اما یافتن مشاور مالی خوب، براي دست یافتن بـه  

ها باید خود سطح قابل قبولی سواد مالی هاي مالی کافی نیست و آنموفقیت

و بـه آن بـه خـوبی     هاي مشاور را به خوبی درك کـرده داشته باشند تا گفته

عمل کنند. عالوه بر این، بهترین مشاور مالی براي افراد، خـود آنـان هسـتند    

کـس بهتـر از   البته به شرطی که سواد مالی مناسبی داشته باشـند چـون هـیچ   

خودشان از وضعیت مالی و عادات و رفتارهاي خـویش آگـاه نیسـتند. لـذا     

  وضعیت مالی افراد است. ترین گام بهبودسواد مالی اولین و مهم ءارتقا

  لُب مطلب:

اولین شرط براي اینکه بتوانیم زندگی اقتصادي خود را سروسامان دهیم 

این است که راه و چاهش را یاد بگیریم. خیلی از ماهـا بـه خـاطر ندانسـتن     

هایی را کـه   ایم و چه سختی همین موضوع چه اشتباهاتی را که مرتکب نشده

  ایم!!! نکشیده
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  سواد مالی ادگیريدالیل ی. 1-1

تـرین کلیـدهاي موفقیـت در    یکی از مهم عنوان بهدر حال حاضر سواد مالی 

هـاي بسـیاري در   بهبود وضعیت مالی افراد، شناخته شـده اسـت و خـانواده   

گـذاري  یافته در این زمینـه سـرمایه   کشورهاي توسعه ویژه بهسراسر جهان و 

هـاي خـویش   سواد مـالی افـراد خـانواده را جـزو اولویـت      ارتقاءکنند و می

ها اهمیت کمی براي این موضوع ما خانواده  دانند. البته متأسفانه در جامعه می

گیـرد.  سواد مالی افراد صورت نمی ارتقاءقائل هستند و تالش چندانی براي 

د از راد، تنها به چند مـور به منظور درك بهتر اهمیت سواد مالی در زندگی اف

  پردازیم:ن در زندگی امروزي میدالیل یادگیري آ

  وسیعی از محصوالت مالی  گستره  مورد اول: افزایش عرضه. 1-1-1

وسـیعی از    کننـدگان، بـه گسـتره   اي از مصـرف در کشور ما، تعـداد فزاینـده  

انـد و ایـن محصـوالت و    محصوالت و خدمات مالی دسترسـی پیـدا کـرده   

هاي مختلفی تحویـل  شود و از کانالتأمین می خدمات توسط مراکز مختلفی

هـاي تکنولـوژیکی و   شود. افزایش پوشش خدمات مـالی، پیشـرفت  داده می

انواع محصوالت مالی مانند   زدایی منجر به گسترش دسترسی به همهمقررات

مالی، خریـد و فـروش سـهام و ... شـده       هاي بانکی، خدمات حوالهحساب

  یـد بـه مقایسـه   اند و افراد باتر شدهیز پیچیدهاست. محصوالت در دسترس ن

هـاي  ، نـرخ عواملی مانند پولی که براي دریافت خدمات باید پرداخت کننـد 

بپردازند.  میزان ریسک آن خدماتپرداختی یا دریافتی، مدت قرارداد و   بهره

هـاي تحویـل آن   کنندگان مناسب محصـوالت و راه ها باید تأمینهمچنین آن

هـاي جامعـه، نهادهـاي    هاي مختلفی مانند گـروه ا از میان کانالمحصوالت ر

محصوالت  هایی که با بازاریابی تلفنیالین و شرکتهاي آنمالی سنتی، بانک

گیـر  دهند؛ شناسایی کنند. بدیهی اسـت کـه بـا افـزایش چشـم     را تحویل می

هـاي  تر شدن آن، افراد نیازمند آمـوزش محصوالت و خدمات مالی و پیچیده

گیـري  هـاي مـالی خـویش بـراي تصـمیم     منـدي اسب مالی و افزایش توانمن
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اي که محصوالت و خدمات مالی در مناسب هستند و در چنین دنیاي پیچیده

نمایاند؛ دیگر اتکا کردن به سوادهایی ماننـد  اي از زندگی ما رخ میهر گوشه

 گیـري خواندن و نوشتن، ریاضیات، کامپیوتر و زبـان خارجـه بـراي تصـمیم    

کافی نیست و ما نیازمند سواد مالی مناسب و کافی براي تعامل با دنیاي خود 

  1و حفظ امنیت و استقالل مالی خویش هستیم.

  مورد دوم: افزایش تقاضا براي محصوالت و خدمات مالی. 1-1-2

اقتصادي و تکنولوژي، تغییرات زیـادي را در ارتباطـات و معـامالت      توسعه

کننده به وجود آورده است. این ماعی و رفتار مصرفمالی و نیز تعامالت اجت

کنندگان خدمات و تغییرات موجب اهمیت بیش از پیش تعاملِ افراد با تأمین

کننـدگان اغلـب نیازمنـد    اینکـه مصـرف   ویـژه  بهمحصوالت مالی شده است. 

دسترسی به خـدمات مـالی از جملـه خـدمات بـانکی و پسـتی هسـتند تـا         

خویش را انجام دهند و دستمزد و حقوق خـویش  هاي الکترونیکی پرداخت

اي مالی را صورت آنالین معامله کنند و یا اینکه حواله را دریافت کنند و یا به

پرداخت یا دریافت کنند. در چنین شـرایطی، کسـانی کـه بـه ایـن خـدمات       

پردازنـد و  دسترسی ندارند؛ اغلب پول بیشتري را براي معامالت نقـدي مـی  

  مانند وصول چک استفاده کنند. باید از خدماتی 

این عوامل، مسـئولیت تصـمیمات مـالی مهمـی را بـه دوش افـراد         همه

هاي مالی بیشتري براي اکثریت روز نیز، گزینه به که روز حالی انداخته است. در

شود و همین امر، سطح کنندگان جدید مالی ارائه میمردم و از جمله مصرف

اي را کـه عمـوم مـردم بـا آن مواجـه      مـالی پیچیدگی خدمات و محصوالت 

اي که افراد دهد. لذا با افزایش این سطح باالي پیچیدگیشوند؛ افزایش می می

ها به میزان رود که آنشوند؛ انتظار میدر تعامالت مالی خود با آن مواجه می

کافی سواد مالی داشته باشند تا اقدامات الزم را براي تأمین امنیت و استقالل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

، 36، تحلیل انتقادي الگوي متعـارف آمـوزش مـالی شخصـی، ص    1393مرادي باصیري، امین،  .1

  ).(دانشگاه امام صادق 
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لی خود و اطرافیانشان انجام دهنـد و گـام بلنـدي بـراي تـأمین وضـعیت       ما

  1خویش بردارند.  مساعد مالی خود و جامعه

  سواد مالی براي افراد  منافع بالقوه مورد سوم:. 1-1-3

یافته و هـم   دهد که هم در اقتصادهاي توسعهشواهد تجربی موجود نشان می

انـد بـا احتمـال    آموزش مالی دیـده ساالنی که در اقتصادهاي نوظهور، بزرگ

ریـزي  انـداز و برنامـه  بیشتري نسبت به دیگران، براي دوره بازنشستگی پـس 

توانـد منجـر بـه    دهد که بهبود سطح سواد مالی میاند. این امر نشان میکرده

   فراد شود.تغییرات مثبتی در رفتار ا

حاکی از یافته  هاي صورت گرفته در بسیاري از کشورهاي توسعهپژوهش

سواد مالی حاصل شده است. شواهد  ارتقاء  اي است که در نتیجهمنافع بالقوه

بسیاري داللت بر این امر دارد که کسانی که سواد مالی باالتري دارند؛ بهتر از 

شان هستند و در مقایسه با افراد داراي سواد مالی دیگران قادر به مدیریت پول

کنند و در انتخاب سـبد سـهام بـراي    لیت میپایین، بیشتر در بازار بورس فعا

خرید و فروش، عملکرد بهتري دارند. همچنین افرادي که دانش مالی باالتري 

  2اندوزند.دارند؛ با احتمال باالتري، مقدار بیشتري ثروت می

تنها با تولید ثروت و دارایی ارتباط دارد؛ بلکـه   سطح باالي سواد مالی نه

 هـاي ي سـواد مـالی بـاالتر، وام   است. افـراد دارا  با مدیریت بدهی نیز مرتبط

بـاال    هاي اضافی و داراي بهـره کنند و از پرداختتري را انتخاب میهزینه کم

سفانه اکثر کسانی که سواد مالی پایینی دارند بـه محـض   أمت د.کنناجتناب می

اینکـه  نمایند بدون  رسی پیدا کنند نسبت به اخذ آن اقدام میتاینکه به وام دس

براي همـین هـم وقتـی پـاي درد دل      به شرایط بازپرداخت آن توجه نمایند.

  هایی که باید بپردازند شاکی هستند. هاي وام نشینیم از قسط اکثر مردم می
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مورد چهارم: کافی نبودن فراگیري دانش و تجارب مالی نسل . 1-1-4

  پیشین

دي نسـل پیشـین   هاي گذشته افراد از دانش و تجارب مالی و اقتصـا در قرن

شدند و این تجارب براي تأمین امنیت و استقالل مالی آنـان  مند میخود بهره

کرد ولی در قرن حاضر، هرچند همچنان استفاده از تجارب نسـل  کفایت می

وجه کافی نیسـت. بـا توجـه بـه      هیچ پیشین براي ما بسیار مفید است ولی به

هاي اجتماعی و دیگر بخش هاي رفاهتغییرات صورت گرفته در بازار، سیستم

مالی، نسل حاضر قادر به فراگیري دانش مالی مورد نیاز خود از نسل پیشین 

نیست. در کشور ما، نسل جوان امروز، اولین نسلی اسـت کـه بـه برخـی از     

  مثـال، مسـئله   عنوان بهترین خدمات مالی رایج دسترسی پیدا کرده است. مهم

ا تنها براي نسل جوانِ امروزي مطرح شده داري الکترونیکی، در کشور مبانک

اند. در نتیجه این نسـل بایـد بـر    بهره بودهو نسل پیشین از چنین خدماتی بی

هاي جدیـد مـالی از   هاي نظامدانش خویش تکیه کند و با توجه به پیچیدگی

سـواد مـالی خـود     ارتقـاء هاي متخصصان آگاه مالی استفاده کند و به توصیه

  1همت گمارد.

  لُب مطلب:  

  دالیل یادگیري سواد مالی

ــت    )1 ــه، فرص ــواع بیم ــد ان ــالی مانن ــدمات م ــه خ ــوع در ارائ ــاي  تن ه

گذاري و ... باعث شده است که کسی که سواد مـالی بـاالیی دارد، از    سرمایه

 تري بنماید. این خدمات استفاده بهینه

افراد براي افزایش رفاه خود و دقت در تعامالت اقتصادي خویش از  )2

کنند که کار بـا ایـن    ابزارهاي جدیدي مانند بانکداري الکترونیک استفاده می

 ابزارها نیازمند داشتن سواد مالی است. 

شان هـم   هاي اقتصادي کسانی که سواد مالی باالتري دارند در فعالیت )3

 ترند. موفق
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به دلیل سرعت زیاد در تغییر تحوالت دنیاي خدمات مالی، دانـش و   )4

تواند تمام مسائل مالی جوانان امروز را برطـرف نمایـد.    ها نمی تجربه پدر و مادر

 لذا نسل جدید خودش باید نسبت به یادگیري مهارت هاي مالی اقدام ورزد.

  دهند سواد تحویل جامعه می والدینی که فرزندان بی. 1-2

هاي خود یکی از معاصرین ریکاردو، اقتصاددان معروف قرن هجدهم در نامه

هاي متشخص در انگلستان و فرانسـه،  کند که افراد و خانوادهچنین اظهار می

پیش از آنکه پرستاري براي فرزندان خود اسـتخدام کننـد از آنـان در مـورد     

 1کردنـد. توانند اقتصاد را به کودکان بیاموزند یا خیر؛ سـؤال مـی  اینکه آیا می

هـاي اصـیل انگلیسـی و    سـال پـیش نیـز، خـانواده     200یعنی حتی بـیش از  

رانسوي براي تربیت اقتصادي و مالی فرزندان خویش اهمیت زیـادي قائـل   ف

ما نسـبت بـه ایـن      هاي جامعهاند ولی متأسفانه هنوز بسیاري از خانوادهبوده

  دهند.موضوع حساسیت خاصی نشان نمی

واد مالی و بهبود وضعیت س ارتقاءوالدین باید درك کنند که تنها مسئول 

کننـد کـه بـا    زنـدگی خـویش نیسـتند. برخـی بـه غلـط فکـر مـی         اقتصادي

خویش مسئولیت خویش را در ایـن    سازي رفاه اقتصادي براي خانواده فراهم

اند. ولی والدین مسئولیت سنگین دیگري نیز دارنـد.  زمینه به خوبی ایفا کرده

مـالی  سواد  ارتقاءها باید به تربیت مالی فرزندان خویش نیز بپردازند و با آن

ماده سازند. لذا آها را براي مواجهه به مشکالت و مسائل مالی آینده آنان، آن

ها باید در مورد مسائل مالی با فرزندان خود صحبت کنند. به آنان مشاوره آن

ز مسائل مالی خانواده بدهند و مشورت بگیرند و آنان را در جریان بسیاري ا

  قرار دهند.

  پاي درس بزرگان:
  از علماي اخالق (عصر صفوي): فانی کشمیري

از اهل صناعت بود، بعد از فراغ تعلیم واجبـات، بـه    ]کودك[اگر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

  .، انتشارات دانشگاه تهران182، تاریخ عقاید اقتصادي، ص1381ژید و ریست،  .1
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تحصیل آن ترغیب نمایند. و انسب آن است که در حـال طفـل نظـر    
کنند و تفرس نمایند که استعداد کدام علم و صنعت در او بیشتر است 

بـود. و اال  مور سازند. چه همه کس را استعداد هر صنعتی نأتا به آن م
نمود. بلکـه هریکـی را از افـراد،     هر کس به صنعتی اشرف اشتغال می
 به شرط قابلیت، صنعتی حاجت است.

ها مرتکب یکی از اشتباهات بسیار مهلکی که معموالً بسیاري از خانواده

داننـد و  اي کـامالً خصوصـی مـی   شوند این است که پول را یـک مسـئله  می

کننـد. والـدین   د آن را نوعی تابو قلمـداد مـی  ها در مورصحبت کردن با بچه

ها، واقعیات و جزئیات درآمـد و  محدودیت هاي خود درباره صادقانه به بچه

کننـد. متأسـفانه بسـیاري از والـدین معتقدنـد کـه       شان صحبت نمـی مخارج

هـا  رسیدگی به امور مالی خانواده، امري مربوط به بزرگترهاسـت و بـه بچـه   

هـا بایـد فـارغ از مشـکالت مـالی خـانواده، از بچگـی        ارتباطی نـدارد و آن 

  خودشان لذت ببرند و خود را درگیر مشکالت مالی خانواده نکنند.

شـان در مدرسـه آمـوزش    اي از والدین نیـز معتقدنـد کـه فرزنـدان    عده

هـا خـود را   اقتصادي و مالی مناسب را خواهند دید؛ لذا لزومی ندارد کـه آن 

ان کنند. امـا حقیقـت ایـن اسـت کـه هرچنـد       درگیر آموزش مالی فرزندانش

مدارس باید نقش مهمی را در آموزش مسائل مالی کودکان و نوجوانان ایفـا  

گیرد. برخی اصـالً در  کنند؛ ولی متأسفانه این کار بسیار بسیار کم صورت می

اي را عنـوان  کنند و برخی نیز مسـائل پیچیـده  مورد مسائل مالی صحبتی نمی

ها عاجز هستند. مثالً در مدارس بایـد در  موزان از درك آنآکنند که دانشمی

گـذاري، اجـاره،   آمـوزان بـا برخـی مسـائل سـرمایه     درس ریاضـیات، دانـش  

انداز، خرج کـردن و ... آشـنا شـوند. ولـی متأسـفانه ایـن کـار صـورت          پس

گیرد. پس والدین نباید منتظر بمانند تا مدارس به آموزش مسـائل مـالی    نمی

کس دلسوزتر از خود آنـان نسـبت بـه فرزندانشـان     پردازد. هیچفرزندانشان ب

دهند و این سواد را بـه   ءنیست. والدین باید خود سواد مالی خویش را ارتقا

  منتقل کنند.شان  فرزندان

خواهند سواد و توانایی البته موارد بسیاري نیز وجود دارد که والدین می
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سـفانه در عـوض، برخـی    دهنـد؛ ولـی متأ   ءمالی فرزنـدان خـویش را ارتقـا   

هـایی  کنند. عادت هاي غلط مالی خویش را به فرزندان خود منتقل می عادت

دانند نادرست است. مثالً ممکن اسـت  که در بسیاري از موارد، خود نیز نمی

فرزندي از رفتار و عادت والدین خـود بیـاموزد کـه زمـانی کـه ناراحـت و       

ود بکاهد. یا مثالً ز ناراحتی خغمگین است؛ به خرید برود و با خرید کردن ا

گـذاري و   هـاي سـرمایه  وار ایدهشاهد دنبال کردن دیوانه ممکن است کودکی

خانواده باشد. هم  ءکارهاي زودبازده و پرمنفعت توسط یکی از اعضا و کسب

خانواده و  ءهاي ضعیف اعضاوالدین و هم فرزندان باید دقت کنند که توصیه

فرزنـدان    تواند مشکالتی جدي براي خانواده و آیندهها میالگوبرداري از آن

  ایجاد کند.

گاهی اوقات نیز والدین، خود سواد مالی مناسبی ندارند و رویکردهـاي  

کننـد.  شـان را بـه فرزنـدان منتقـل مـی     غلط ناشی از اطالعات نادرست مالی

و ایـن  اند فرزندان باید بدانند که والدینشان مدیریت پول را از کجا یاد گرفته

هـاي انتخـابی   گزینه  امر را در نظر بگیرند که آیا آنان تمایل به تحقیق درباره

گیري را دارند و زمانی را صرف تحقیقات خود پیش روي خود براي تصمیم

کننـد و  کنند یا خیر. والدینی که اطالعات غلطی دارند؛ اشتباه نیز فکر میمی

کننـد. مـثالً برخـی از    باه مـی در تربیت اقتصادي و مالی فرزندان خویش اشت

گـذاري  ها، سـرمایه گذاري در بانکوالدین ممکن است فکر کنند که سرمایه

خاطر فقـدان سـواد اقتصـادي و     هکه ب حالی پرمنفعت و خوبی خواهد بود. در

ها پایین و حتـی  گذاري در بانککنند که بازده واقعی سرمایهمالی، درك نمی

ت و این بازدهی به میزانی نیسـت کـه جبـران    در بسیاري از موارد، منفی اس

اي از والـدین  مواردي مانند تورم و مالیات را بکند. یا مثالً ممکن است عـده 

فکر کنند شرکتی که تبلیغات بسـیار گسـترده و خـوبی دارد؛ پـس مـدیریت      

تواند سود زیادي کسب کنـد؛ پـس اقـدام بـه     خوبی نیز دارد و به خوبی می

گذاري پرسـود کننـد. ایـن فکـر،     یک سرمایه عنوان بهخرید سهام آن شرکت 

هـاي  توانـد خسـارت  اشتباه خطرناکی است و الگوبرداري فرزندان از آن می
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مالی سنگینی را در آینده بر آنان وارد سازد. چون ممکن است آن شرکت بـا  

ارتباطاتی که دارد در تبلیغات موفق باشد و یا اینکه فقط در تبلیغـات موفـق   

  هاي دیگر موفق نباشد.رصهاست و در ع

البته در برخی مـوارد، والـدین واقعـاً رویکردهـاي صـحیحی را اتخـاذ       

کنند و رفتارهاي غلطـی را از خـود نشـان    ها عصیانگري میکنند؛ اما بچه می

هایشان را خرج کنند مثال اگر والدین با فکر و دقت زیاد پول عنوان بهدهند.  می

حسابرسی  ماست بکشند و تا ریال آخر درآمدشان راو به قول معروف، مو را از 

شود که فرزندان به اشتباه بیفتند و فکر کنند که کنند؛ گاهی اوقات موجب می

شوند و این امر ممکن است موجب شود شان نادیده گرفته میتوسط والدین

ها تمایل پیدا کنند که عملی ضد عمل والدین خویش را انجام دهند و که آن

  کنند. اي دستشان برسد؛ ولخرجیبه محض اینکه پول اضافیمثالً 

هـا واقعـاً   اگر شما خود پدر یا مادر باشید؛ حتماً موافق هستید کـه بچـه  

کم نگیرید و آنان را بدون  انگیز هستند. پس استعدادهاي آنان را دستشگفت

هاي مالی مورد نیازشـان، بـه دنیـاي واقعـی نفرسـتید. بـراي تربیـت        مهارت

تالش خویش را در   دي و مالی آنان اهمیت بسیاري قائل شوید و همهاقتصا

  کار گیرید. هاین زمینه ب

سـازي کودکـان و   باید توجه داشت که آموزش مـالی تنهـا بـراي آمـاده    

سالی نیست. بلکه بسیاري از مسائل مهـم مـالی   نوجوانان براي زندگی بزرگ

به آنان آموزش داده شود. در که کودکان و نوجوانان با آن درگیر هستند؛ باید 

خـدمات    کننـده  حال حاضر بسیاري از نوجوانان و حتی کودکان مـا مصـرف  

مالی از همان سنین کودکی خویش هستند. در زمان ما دیگر این امر متداولی 

است که کودکان و نوجوانـان نیـز داراي موبایـل، تبلـت و رایانـه هسـتند و       

خود را ماننـد انـواع     الت مورد عالقهصورت آنالین محصو توانند حتی به می

هاي ها و ... خریداري کنند. و این امري بدیهی است که مهارتها، فیلمبازي

تواند به آنان در استفاده از چنین محصوالتی کمک زیادي کند. سواد مالی می

ها در همین سنین کودکی و نوجوانی نیز درگیر برخی مسائل مـالی ماننـد   آن
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الحسنه، خرید و فروش و ... هستند. لذا هاي بانکی و قرضحسابانداز، پس

هاي مختلف مالی مـورد نیازشـان بـه    در همین سنین کودکی نیز باید مهارت

  آنان آموزش داده شود.

هـاي افـراد در دوران نوجـوانی، نقـش بسـیار      همچنین برخی از تصمیم

ل، در بسیاري از کشورها، مثا عنوان بهمالی آنان دارد.   اي در آیندهکننده تعیین

  سالگی و نیز والدین آنان بـا ایـن مسـئله    18تا  15نوجوانان در سنین حدود 

شوند که آیا باید به دانشگاه بروند و به ساز مواجه میبسیار مهم و سرنوشت

اي مشغول تحصیل خویش ادامه دهند یا اینکه ترك تحصیل کرده و در حرفه

اي م بر ادامه دادن به تحصیالت، در چه رشتهکار شوند و در صورت تصمی به

درآمـدي افـراد     به تحصیل خود ادامه دهند. در بسـیاري از کشـورها فاصـله   

هـایی   هزینـه  تحصیل کرده در دانشگاه و دیگر افراد زیاد است. ولی تحصیالت،

کنـد و در بسـیاري از   هاي آنان تحمیـل مـی  آموزان و خانوادهرا نیز به دانش

هـاي تحصـیل   ر به اخذ وام و ایجاد بدهی براي پرداخـت هزینـه  موارد، منج

دولتـی مشـغول    هاي غیرزمانی که افراد بخواهند در دانشگاه ویژه بهگردد.  می

هـاي جـانبی تحصـیل،    به تحصیل شوند که باید در هر ترم، عالوه بر هزینـه 

بسیاري از  دانشگاه را نیز بپردازند. در این میان،  ثابت و سنگین شهریه  هزینه

کنند. بسیاري نیـز  گیرند و ترك تحصیل میآموزان، تصمیم نادرستی میدانش

گیرند کـه بـه تحصـیل خـود     تحت تأثیر فشار خانواده و اجتماع، تصمیم می

شـوند و  اند؛ پشیمان میادامه دهند ولی پس از چند سال از انتخابی که کرده

کـار   اي مشـغول بـه  حرفهکنند که اي کاش ترك تحصیل کرده و در آرزو می

  شده بودند.

  یک مثال:

  .دست فروشی با مدرك فوق لیسانس

هـا   بیـنم. از بـاقی فروشـنده    هر چند وقت یکبار در مترو او را می تقریباً

کنـد. کیـف بـه     تر است. جنسش را با پالستیک جابجا نمـی  پوش کمی شیک

هاي طبی کفش و واگن بـه واگـن    کند از کفی اش را پر می اصطالح مهندسی
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اش را آب کند. زمانی که به او پیشـنهاد   هاي دو هزارتومانی چرخد تا کفی می

کردم با یک دست فروش معمولی روبرو هسـتم امـا    مصاحبه دادم تصور می

مهدي نشـان  آقا گپ زدن در غروب جمعه و بعد از یک روزکاري سخت با 

  :گی متفاوتی داردداد که دستفروش سی ساله ما داستان زند

کنـد. فـوق لیسـانس     فروشی می مهدي هفت ماه است که در مترو دست

 یکی کارمند یا نفت شرکت کارمند کردم می فکر«گوید:  شناسی دارد. می زمین

 سـربازي  از قبـل «به قول خودش » دانشگاه! کارمند هم شاید. شوم معادن از

 رفتم هم مراکز از برخی مصاحبه حتی کردم زیادي تالش گرفتن امریه براي

 را خـدمتم  پایـان  کـارت  کـه  اسـت  روز چند تازه هم االن. بود فایده بی ولی

 پـول  هـم  خصوصی هاي شرکت و نیست دولتی استخدام از خبري. ام گرفته

 شـهر  از خـارج  معـدن  یک در کار و مدرك این با مثالً. دهند می کمی خیلی

 در زنـدگی  روز 23 بـراي . دهنـد  مـی  مهندس یک به تومان  هزار 800 ماهی

  .« است کمی خیلی حقوق معدن و بیابان

تومـان   1200عدد کفی کفش را کـه   90البته درآمدش بد نیست. روزانه 

فروشـد. امـا شـاید در انتخـاب رشـته       تومـان مـی   2000خرد بـه قیمـت    می

  کرد. اش باید بیشتر دقت می دانشگاهی

افـراد پیچیـد و     واحـد بـراي همـه     توان یک نسخهبدیهی است که نمی

گیري اش در این زمینه تصمیمهرکس باید با توجه به شرایط خود و خانواده

کار  اي مشغول بهکند. در هر صورت، افراد چه ترك تحصیل کرده و در حرفه

شوند و چه به تحصیل خود ادامه دهند؛ در زندگی خویش، درگیر تعـامالت  

چـه سـواد مـالی مناسـبی داشـته      شوند که چنانادهاي مالی مهمی میو قرارد

سواد مالی کودکـان و   ارتقاءتوانند تصمیمات صحیحی بگیرند. لذا باشند؛ می

باشـد و  نوجوانان، در پرورش صحیح دانش و رفتار مالی آنان ضـروري مـی  

  بهتري را از لحاظ مالی براي آنان رقم بزند.  تواند آیندهمی
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  لُب مطلب:  

خـواهیم آینـده اقتصـادي     مان را دوست داریـم و مـی   فرزندان اگر واقعاً

شـان   شان رقم بزنیم از همین حاال نسبت به تربیـت اقتصـادي   خوبی را براي

توانست پول تـو   اقدام کنیم. فرد ورشکسته امروز همان کودکی است که نمی

  جیبی خود را مدیریت کند.

 ه یاد نگرفته کار کند!جوان بیکار کسی نیست که کار ندارد بلکه کسی است ک

  تجربه شما: 

در اطـراف شـما هـم افـراد فراوانـی وجـود دارنـد کـه بـه دلیـل            حتماً

هـا را   اند. سرگذشـت آن  شان دچار مشکل شده ، در اقتصاد زندگی»ندانستن«

  اینجا بنویسید.
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