
  

  

  

  

  مالی سواد بر ای مقدمه
  »خانوادگی و شخصی مالی«

 

  

  

  

  

  دکتر عادل پیغامی

  مرادي باصیريامین 

  

  ا ویرایش علمی:ب

  دکتر مهدي ظغیانی

 





  

  

  

  

 فهرست مطالب

  11  ........................................................................................................................  ناشر سخن

  13  ...............................................................................................................................  مقدمه

  19  ..............................................................................  یمال سواد ضرورت و یستیچ :لاو فصل

  19  .............................................................................................................  فصل یکلّ ينما

  20  .............................................................................  »یشخص یمال« و »یمال سواد« فیتعر

  23  ....................................................................  یکنون زمان در یمال سواد به توجه ضرورت

  24  ............................................  مردم عموم به دولت و انیکارفرما از سکیر انتقال :لاو مورد

  25  ..........................................................  یاجتماع و يفرد يها تیمسئول شیافزا :دوم مورد

  25  .............................  یمال خدمات و محصوالت از یعیوس هگستر هعرض شیافزا :سوم مورد

  26  ............................................  یمال خدمات و محصوالت يبرا تقاضا شیافزا :چهارم مورد

  27  ...................................................................افراد يبرا یمال سواد هبالقو منافع :پنجم مورد

  27  ...................................................  ياقتصاد هتوسع و ثبات در یمال سواد نقش :ششم مورد

  28  ....................................  نیشیپ نسل یمال تجارب و دانش يریفراگ نبودن یکاف :هفتم مورد

  28  ....................................  یمال مسائل یبرخ به نوجوانان و کودکان بودن ریدرگ :هشتم مورد

  30  ................................................................  ياقتصاد و یآموزش عدالت يبرقرار :نهم مورد

  33  ................................................................................................................  فصل هخالص

  34  .............................................................................................................  يدیکل يها واژه

  35  ...........................................................................................................  فصل يها پرسش

  37  .....................................................................  غرب در یمال سواد آموزش هخچیتار :دوم فصل

  37  .............................................................................................................  فصل یکل ينما

  38  ..................................................................  نوزدهم و هجدهم قرن در یمال سواد آموزش



6  مالی سواد بر اي مقدمه 

  43  .............................................  ستمیب قرن لیاوا و نوزدهم قرن اواخر در یمال سواد آموزش

  47  ..........................................................................  ستمیب قرن اواسط در یمال سواد آموزش

  56  ...........................................................................  ستمیب قرن اواخر در یمال سواد موزشآ

  57  ..........................................................................  کمی و ستیب قرن در یمال سواد آموزش

  58  ................................................................................................................  فصل هخالص

  59  .............................................................................................................  يدیکل يها هواژ

  60  ...........................................................................................................  فصل يها پرسش

  61  ........................................................  یالم سواد حوزه در فعال مختلف ينهادها :سوم فصل

  62  .............................................................................................................  فصل یکلّ ينما

  62  ............................................................................................  اقتصاد و آموزش یملّ مرکز

  65  ...............................................................  یشخص یمال سواد يبرا ارتاست جامپ ائتالف

  69  .................................................................................................  ياقتصاد تیترب يشورا

  73  ................................................................................................  وان  تالیکاپ یمال مؤسسه

  73  ............................................................................................  یمال تربیت يبرا یملّ وقف

  75  .................................................................................................  جوانان تیموفق   مؤسسه

  77  ..................................................  )کیسیا( ایاسترال بهادار اوراق و يگذار هیسرما ونیسیکم

  79  ............................................................................................  یمال تربیت يبرا یمل  تهیکم

  80  .................................................................................  ياقتصاد تربیت يبرا یکانادای ادیبن

  81  ............................................................................................  یمال ثبات و هتوسع يشورا

  82  .............................................................................................................  وایز یمان گاهیپا

  83  ............................................................................................  یمال آموزش يراهبر  تهیکم

  84  ...............................................................................  گذار سرمایه تربیت يبرا کره يراشو

  88  ....................................................................................................  اقتصاد و تیترب کانون

  89  ................................................................................................................  فصل  خالصه

  89  .............................................................................................................  يدیکل يها واژه

  90  ...........................................................................................................  فصل يها پرسش

  91  ........یمال سواد یِملّ يتراتژاس  ياجرا و یطراح در ایدن مختلف يکشورها   تجربه :چهارم فصل

  91  .............................................................................................................  فصل یکلّ ينما

  94  .............  یمال سواد یمل ياستراتژ یطراح در کایآمر  متحده االتیا کشور  تجربه :لاو گفتار

  94  ........................................................................  یمال سواد و آموزش ونیسیکم کار به آغاز



  7فهرست مطالب 

  95  ...............................................................کایآمر در یمال سواد یمل ياستراتژ نیاول انتشار

  95  ........................................................  دسترس در منابع از یعموم یآگاه جادیا :لاو  حوزه

  96  .............  ها ياستراتژ انتشار و شده يگذار هدف و مناسب یآموزش منابع  توسعه :دوم  حوزه

 يها بخش مشارکت زین و گریکدی با یخصوص يها بخش مشارکت از يبردار بهره :سوم  حوزه

  97  .........................................................................................  یدولت يها بخش با یخصوص

  97  ..................................................  یمال آموزش يها برنامه یابیارز و پژوهش :چهارم   حوزه

  98  ......................................................  کایآمر در یمال سواد یمل ياستراتژ نیلاو یکل یبررس

  99  ...........................................................................................  یعموم انداز پس :لاو محور

  100..............................................................................................  خانه تیمالک :دوم محور

  100................................................................  یبازنشستگ دوران يبرا انداز پس :سوم محور

  102.....................................................................................................  اعتبار :چهارم محور

  102.............................................................................  کننده مصرف از تیحما :پنجم محور

  103..............................................................................  دهندگان اتیمال حقوق :ششم محور

  104............................................................................  گذار هیسرما از محافظت :هفتم محور

  105........................  یمال یسنت ينهادها از کی چیه در یمعامالت حساب نداشتن :هشتم محور

  105........................................................  یفرهنگ چند و یزبان چند يها تیجمع :نهم محور

  106...............................................  رستانیدب از پس تا کودکستان از یمال آموزش :دهم محور

  107.........................................................  یابیارز  برنامه و یدانشگاه پژوهش :ازدهمی محور

  108..............................................................................  ها تیفعال یهماهنگ :دوازدهم محور

  108.............................................................................  یالملل نیب انداز چشم :زدهمیس محور

  109....................................................  کایآمر رد یمال سواد یمل ياستراتژ نیاول در يبازنگر

  110.................  یمال سواد یمل ياستراتژ ياجرا و یطراح در ایاسترال کشور  تجربه :دوم گفتار

  112...................................................................  ایاسترال در یمال سواد یمل ياستراتژ نیتدو

  112.......................................................  ایاسترال در یمال سواد یمل ياستراتژ بر حاکم اصول

  113............................................................  ایاسترال در یمال سواد یمل ياستراتژ يها تیاولو

  116..............  یمال سواد یمل ياستراتژ ياجرا و یطراح در لیبرز کشور تیوضع :سوم گفتار

  119...........  یمال سواد یمل ياستراتژ ياجرا و یطراح در هیروس کشور تیوضع :چهارم گفتار

  121..............................................................................................................  فصل  خالصه

  121...........................................................................................................  يدیکل يها واژه

  121.........................................................................................................  فصل يها پرسش



8  مالی سواد بر اي مقدمه 

  123........................................................  یمال سواد ییمحتوا ياستانداردها نیتدو :پنجم فصل

  123...........................................................................................................  فصل یکل ينما

  125.....................................................................................  ییمحتوا ياستانداردها یستیچ

  127.......................................................................................ییمحتوا ياستانداردها  نهیشیپ

  133..............................................................  یمال سواد استاندارد بر یمبتن آموزش يالگوها

  136..................................................  یشخص یمال سواد يبرا استارت جامپ ائتالف يالگو

  139.....................................................................................  ياقتصاد تیترب يشورا يالگو

  146..............................................................................................................  فصل  خالصه

  147...........................................................................................................  يدیکل يها واژه

  147.........................................................................................................  فصل يها پرسش

  149..یاسالم يکردیرو با  »یمال سواد يبرا یملّ ياستانداردها« يالگو يانتقاد لیتحل :ششم فصل

  149...........................................................................................................  فصل یکلّ ينما

  150.......................................  یاله يها سنت در خداوند تیربوب اصل گرفتن دهیناد :لوا نقد

  153................................  یزندگ حوادث از ياریبس رخداد دانستن یشانس و یاتفاق :دوم نقد

  154.............................................................................  تیمالک  مسئله به غلط هنگا :سوم نقد

  156................................................  انسان خلقت در نشیآفر هدف به توجه عدم :چهارم نقد

  158...................................................  نیزم یآبادان و عمران  مسئله به یناکاف توجه :پنجم نقد

  162.....................................................................  الحسنه قرض نهاد به یتوجه یب :ششم نقد

  163...........................................................................  مواسات قانون به یتوجه یب :هفتم نقد

  166..............................................................................معسر امهال به یتوجه یب :هشتم نقد

  168...........................................................................  يبدهکار  مسئله به غلط نگاه :نهم نقد

  170.................................................................................  مال کنز به شیگرا جادیا :دهم نقد

  171.............................................  یزندگ ناگوار حوادث  مسئله به کامل ریغ نگاه :ازدهمی نقد

 نیتـأم  بـه  ادافـر  وقـت  و غـم  و هم تمام شدن مصروف و قناعت به هیتوص عدم  :دوازدهم نقد

  174..........................................................................................  خداوند از غفلت و شتیمع

  177.........  یعموم يها ثروت و منابع از افراد برابر يبرخوردار حقِ به توجه عدم :زدهمیس نقد

  180...............................................  بازار در موجود يها یینارسا به توجه عدم :چهاردهم نقد

  181.............................................................  مصرف در قوام اصل به یتوجه یب :پانزدهم نقد

ـ  تعـامالت « بـه  توجه عدم و »رقابت بر یتنمب تعامالت« بر اریبس دیتأک :شانزدهم نقد  بـر  یمبتن

  182..........................................................................................................»ثاریا و يهمکار



  9فهرست مطالب 

  183..................................................  باطل به مال اکل حرمت اصل به یتوجه یب :هفدهم نقد

  185.................................................  »جامعه« و »فرد« توأم اصالت به توجه دمع :هجدهم نقد

  188...............  یاسالم نظام و یدموکراس برالیل نظام در »ها ارزش« به نگاه تفاوت :نوزدهم نقد

  190..............................................................................................................  فصل  خالصه

  191...........................................................................................................  يدیکل يها واژه

  191.........................................................................................................  فصل يها پرسش

  193................................................................  یرانیا یاسالم تمدن در یمال تیترب :هفتم فصل

  193...........................................................................................................  فصل یکلّ ينما

  196.........................................................  یرانیا یاسالم تمدن آثار در یمال تیترب يها گزاره

  196................................................................................رزق و درآمد کسب :لاو استاندارد

  207............................................................................................  کردن خرج :دوم استاندارد

  211...............................................................................................  انداز پس :سوم استاندارد

  212................................................................................  يا هیریخ مخارج :چهارم استاندارد

  214....................................................................................................  نید :پنجم استاندارد

  215..............................................................................................................  فصل  خالصه

  216...........................................................................................................  يدیکل يها واژه

  216.........................................................................................................  فصل يها پرسش

  217.........................  )ياقتصاد تیترب يشورا يالگو(ی مال سواد يبرا یملّ ياستانداردها :توسیپ

  218............................................................................................  مدارس يبرا دیجد ینقش

  219.......................................................................................................  استانداردها  هتوسع

  221..........................................................................................................  یمال سواد دیفوا

  221...................................................................................................  يگزار سپاس و سابقه

  223...............................................................................................................  مآخذ و منابع

  223................................................................................  استانداردها از يمختصر ییراهنما

  224..............................................................................................  استانداردها از يا خالصه

  226..........................................................................................  درآمد کسب :لاو استاندارد

  234...........................................................................  خدمات و کاالها دیخر :دوم استاندارد

  241...............................................................................................  انداز پس :سوم استاندارد

  248.................................................................................  اعتبار از استفاده :چهارم استاندارد

  257..............................................................................  یمال يگذار هیسرما :پنجم استاندارد



10  مالی سواد بر اي مقدمه 

  264...................................................................................  مهیب و حافظتم :ششم استاندارد

  275....................................................................................................................  مآخذ و منابع

  279...............................................................................................................................  نمایه

 

  

  

 



  

  

  

  

  

  »ه الرحمن الرحیمبسم اللّ«

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

  

  سخن ناشر

دانشـگاه بـه کـرات مـورد      فقیـد  که ازسوي ریاست دانشگاه امام صادقفلسفه وجودي 

اي متعهد، بـاتقوا و کارآمـد در عرصـه عمـل و نظـر       قرار گرفته، تربیت نیروي انسانی توجه

  است تا از این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسی خود را در سطح راهبردي به انجام رساند. 

محـوري یـاد نمـود کـه وظـایف و       اي تـوان مقولـه   را مـی » تربیـت «از این حیث 

بیش از » تزکیه«بدون » علم«یابد؛ زیرا که  ن معنا میهاي دانشگاه، در چارچوب آ کارویژه

ساز خواهد بود که  آنکه ابزاري در مسیر تعالی و اصالح امور جامعه باشد، عاملی مشکل

  سازد. سازمان و هویت جامعه را متأثر و دگرگون می

توان منکر این  تابع اصول و مبادي علمی هستند و نمی» ها سیاست«از سوي دیگر 

هاي علمی  ها در گرو انجام پژوهش ریخی شد که استواري و کارآمدي سیاستتجربه تا

مندي از نتایج آنهاست. از این منظر پیشگامان عرصه علـم و پـژوهش، راهبـران     و بهره

توان آینده درخشانی را بدون  آیند و نمی حساب می هاي فکري و اجرایی به اصلی جریان

گویی  در واقع پاسخ» مرجعیت علمی«خن از پژوهشی رقم زد و س -هاي علمی  توانایی

  به این نیاز بنیادین است.
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درواقع یـک الگـوي عملـی بـراي تحقـق ایـده دانشـگاه         دانشگاه امام صادق

اکنون ثمرات نیکوي آن در فضاي  اسالمی در شرایط جهان معاصر است. الگویی که هم

محصول نیـت خالصـانه و   المللی قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصل آمده  ملی و بین

آموختگـان ایـن نهـاد اسـت کـه امیـد        گذاران و دانش جهاد علمی مستمر مجموعه بنیان

جانبـه اسـاتید، دانشـجویان و مـدیران      رود با اتکاء به تأییدات الهـی و تـالش همـه    می

  دانشگاه، بتواند به مرجعی تمام عیار در گستره جهانی تبدیل گردد.

باتوجه به شرایط، امکانات و نیازمنـدي   ام صادقمعاونت پژوهشی دانشگاه ام

جامعه در مقطع کنونی با طرحی جامع نسبت به معرفی دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه، 

ها و باالخره تحلیل شرایط آتی اقدام نموده که نتایج این  کارکردي آن -ارزیابی سازمانی

گـردد.   منـدان مـی   قـه ها درقالب کتاب، گزارش، نشریات علمی و.... تقـدیم عال  پژوهش

ضمن قدردانی از تالش خالصـانه تمـام کسـانی کـه بـا آرمـان و        -هدف از این اقدام 

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

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

را در گسـتره   مکتب علمی امام صـادق بزرگ که در نهایت مرجعیـت   گردد؛ هدفی

  شاءاهللا) المللی به همراه خواهد داشت.(ان بین

  

  الحمد وللّه
  معاونت پژوهشی دانشگاه

  



  

  

  

  

  

  مقدمه
اي بـه مـا   بینـی نشـده  هـاي پـیش  افتد که هزینهدر زندگی هر یک از ما، بسیار اتفاق می

هـاي کـوچکی ماننـد    آور پزشکی گرفته تا هزینـه سرسامهاي گردد. از هزینهتحمیل می

مـا را نیـز     بینی شدهیشازدواج. گاهی اوقات درآمد ما حتی کفاف مخارج پ  خرید هدیه

  گردیم که:بیت معروف سعدي میدهد و مصداق این شاهنمی

  »خرج بیست ،که دخلش بود نوزده    بر احوال آن مرد باید گریست«

اند هر چیزي را که نیازمنـد بـه   توانستهمردم می جناب سعدي، اگر در زمان حیات

از محـل تجربیـات خـود یـا دیگـران      ، بـه آسـانی   اند شان بودهامور مالی  دانستن درباره

گذشته، دسترسی   در دو دهه بگیرند؛ این زمان خیلی وقت پیش به پایان رسیده است.فرا

گیري یافتـه و خـدمات جدیـد مـالی در     افزایش چشم ،به بازارهاي مالی در سراسر دنیا

ارتباطـات در    باشد. مخصوصـاً پـس از توسـعه   حال گسترش به مناطق مختلف دنیا می

 روزافـزون اواخر قرن بیستم و گسترش خدماتی مانند اینترنت، این دسترسـی افـزایش   

خـدمات    روسـتایی نیـز، امکـان ارائـه      یافت و در حال حاضر حتی در نقاط دورافتـاده 

   ترونیکی نهادهاي مالی مانند بانک، بورس و ... وجود دارد.الک

بـراي تعـداد   کننـد کـه   بـه طرقـی عمـل مـی     امـور مـالی   و امروزه اقتصاد جهانی

کنـار گذاشـته شـده     جناب سـعدي مرموز است. حساب تخمینیِ مردم، توجهی از  قابل

یـابیم:  مـی  تنگریسـ متنوعی را براي شـادي و    هاي پیچیدهجاي آن، ما نسخه است و به

دائماً در حـال   اي رایانههاي گذاري، قوانین مبهم مالیات، فناوريابزارهاي مرموز سرمایه

هـاي  بازار پول و سرمایه و ... اکنون مردم بـا وجـود فرصـت     هاي پیچیده، سیستمتغییر
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اند. حجم بازارهاي ریسک نیز مواجه  سابقهگذاري، با سطوح بیمتعدد و جذاب سرمایه

 انداز مالیاین تغییرات در چشمهاي آن دگرگون شده است. الی رشد یافته و پیچیدگیم

عنـوان   هـا بـه  مستقیم بر زندگی افراد و تصـمیماتی کـه آن  طور مستقیم و غیر به و پولی،

گـذاران اتخـاذ   گیرنـدگان و سـرمایه  کننـدگان، وام انـداز کنندگان، پـس کارگران، مصرف

  گذارد.کنند؛ اثر می می

هاي  محصوالت مالی و پیچیدگی داراي اهمیت بیشتر، افزایش سرعت تغییر  سئلهم

شود و گذاري در بورس ارائه میآن در زمان کنونی است. امروزه سبدهاي متنوع سرمایه

هاي مختلفی براي خرید مسـکن و  گردد؛ گزینهها نیز افزوده میبر تعداد و پیچیدگی آن

کننـده از  هاي بیمه مجبور بـه انتخـاب ترکیبـی گـیج    شود؛ شرکتهاي آن مطرح میوام

گـذاري جهـت دوران   هـاي مختلفـی بـراي سـرمایه    ها و حق بیمه هستند. گزینـه قیمت

یک را انتخاب کرده و از چه  شود و مردم باید انتخاب کنند که کدامبازنشستگی ارائه می

  انداز کنند. زمانی براي دوران بازنشستگی خود پس

کنندگان باید تصمیم بگیرند که چگونه بهترین تخصیص ، امروزه مصرفطور خالصه به

هـاي  بسیار وسیعی از محصوالت جدیـد مـالی و گزینـه     را براي منابع محدود در میان دایره

  شان، جناب سعدي را به تعجب خواهند انداخت. پرداختی انجام دهند که با پیچیدگی

گیر خدمات مالی و نها باید افزایش چشماما سؤال اینجاست که چه باید کرد؟ آیا ت

وسانات آن را به نظـاره نشسـت یـا    هاي بازارهاي پولی و مالی و نگسترش و پیچیدگی

که باید با تالش بسیار، مردم را براي فعالیت کاراتر در ایـن بازارهـا آمـاده نمـود. در     این

د اقتصادي و مالی سوا  صورت فعال وارد حوزه حال حاضر، بسیاري از کشورهاي دنیا به

اند و به آموزش و تربیت اقتصادي و مالی مردم خویش از همان سنین کـودکی تـا   شده

مالی   ها و نوسانات حوزهگر پیشرفتاند. ولی برخی دیگر تنها نظارهسالی پرداختهبزرگ

 اند. تا چه حدخویش انجام نداده  سازي افراد جامعهاند و فعالیت خاصی براي آمادهبوده

هاي مالی دنیاي  محتواي درسی مدارس کودکان و نوجوانان را براي مواجهه با پیچیدگی

  آموختگـان مراکـز آموزشـی چقـدر بـراي ورود بـه عرصـه        کند؟ دانـش  امروز آماده می

هـاي آن  هاي اقتصادي و مالی آمادگی دارد؟ چقـدر بـا کـارآفرینی و پیچیـدگی     فعالیت

توانـد  هاي دنیاي تبلیغات آشنایی دارد؟ آیا مـی دگیآشناست؟ چقدر با بازاریابی و پیچی
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انـدازهاي خـود را   توانـد پـس  ریزي مالی خوبی براي خویش داشته باشد؟ آیا میبرنامه

  گذاري کند و به جریانات مولد اقتصادي تبدیل نماید؟خوبی سرمایه به

ي از توجهی به این حـوزه را بـه کـام بسـیار    تلخ بی  ، ثمره2008بحران مالی سال 

هاي مـالی پیچیـده، قربانیـان    مردان ناآگاه از سیستمکشورها چشاند. مردم و حتی دولت

خانمان شـدند و چنـدین میلیـون نفـر در     زیادي بی  اصلی این بحران بزرگ بودند. عده

کـه  هاي خود را از دست دادند. پس از این بحران سراسر دنیا، بخش عظیمی از سرمایه

درآمد و داراي درآمد متوسط، آسیب زیادي دیدند؛ بسیاري کم طی آن بسیاري از اقشار

، مانند روسیه، بیش از پیش به اهمیت آموزش مالی عمـوم مـردم پـی    از کشورهاي دنیا

به این نتیجه رسیدند که پایین بودن سـواد مـالی مـردم کشورشـان، در تشـدید      و  بردند

بر لزوم آموزش مالی به عموم  میزان آسیب این بحران، نقشی کلیدي ایفا کرده است. لذا

سـواد مـالی   ء هاي مختلفی براي ارتقابه طراحی و اجراي استراتژيمردم تأکید کردند و 

  مردم کشورشان پرداختند. 

توجهی در عملکرد غلط مردم در تشـدید بحـران ارزي   در ایران نیز ثمرات این بی

  و نابسامانی برخی بازارهاي دیگر مشهود بود.  1391سال 

هاي اصلی مقابله با مشکالت حال حاضر بسیاري از کشورهاي دنیا، یکی از راهدر 

داننـد و بـه   خود مـی   سواد اقتصادي و مالی مردم جامعه ءاقتصادي کشور خود را ارتقا

ایـن   پردازنـد. مـی  بزرگسـالی تربیت اقتصادي و مالی افراد جامعه از سنین کـودکی تـا   

دنبـال   گیـري از تجربیـات یکـدیگر، بـه    و بهرههاي مشترك کشورها با برگزاري نشست

را از جملـه    سطح سواد مالی مردم خـویش هسـتند و آن   ءجدیدترین راهکارهاي ارتقا

  کنند. هاي مهم خویش قلمداد میاولویت

 هـاي  آوري فـن  انـواع کـارگیري   هب و آموزشی کمک و آموزشی منابع و کتب تولید

ها  فعالیت حاوي مجالت و کتب ، والدین نمايراه کتب معلّم، راهنماي کتب شامل آموزشی

 مختلـف  هـاي بـازي  هـا، سـایت وب ي آموزشـی، هاي فشـرده آموز، لوحدانش مسائل و

 و تربیـت  نیـز  و و ...، کودکسـتانی  هـاي بازي و اشعار آموزشی، افزارهاينرم ،اي رایانه

سواد   ر حوزهآموزشی د مختلف هاي کارگاه و ها دوره برگزاري طریق از معلّمان آموزش

اي در کشورهایی مانند ایـاالت  طور بسیار گسترده هایی است که بهفعالیت  جمله از مالی

آمریکا، کانادا، مکزیک، برزیل، اروگوئه، پرو، انگلستان، جمهوري چـک، هلنـد،     متحده
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، اسپانیا، ایرلند، پرتقال، روسیه، رومـانی، لهسـتان، اسـترالیا، نیوزیلنـد، انـدونزي، ژاپـن      

جنوبی، تایلند، سنگاپور، هند، ترکیـه، آفریقـاي جنـوبی، نیجریـه، غنـا و ...        مالزي، کره

  قابل مشاهده است.

این حـوزه   و مالی، مشکالت متعدد اقتصاديوجود رغم  علی کشور مامتأسفانه در 

سواد اقتصادي و مـالی   ءاستراتژي خاصی براي ارتقا هیچ و ی قرار گرفتهتوجهبیمورد 

 ؛اقتصادي کشور معلوم استو پیشرفت  چنین ضعفی بر رشد  . نتیجهنشده استطراحی 

 عرصـه  در ولئمسـ  شهروند، کار، نیروي خانواده، عضو یک مقام در الجرم فرد که چرا

 در و گـذار  سـرمایه  و کننده انداز پس خدمات، و کاال  کننده تولید کننده، ف  مصر اجتماعی،

 فرهنـگ  مصـرف،  فرهنگ کار، فرهنگ مانند فردي و جمعی هاي شاکله انواع از بستري

 منـابع،  از کـارا  و بهینـه   اسـتفاده  فرهنگ فایده، ـ هزینه فرهنگ بهینه، هاي تصمیم اتخاذ

ــا تعامــل فرهنــگ وري،بهــره فرهنــگ  جملــه از اطــراف فیزیکــی و انســانی محــیط ب

 در  جمعـی  يرفتارهـا  برآینـد  و گیـرد  مـی  قرار دیگر فرهنگی ها بسترده و زیست محیط

  .آورد می فراهم را ملتی انحطاط یا رشد موجبات که است فضایی چنین

پژوهشی و آموزشی در زمینه تربیت و سواد اقتصـادي و    در حال حاضر دو حوزه

سـواد  «و » 1تربیت اقتصـادي «ل، تحت عنوان ي اور دنیا مورد توجه است. حوزهمالی د

لف اقتصادي ماننـد تـورم، بیکـاري، رشـد     شود و به مباحث مختشناخته می» 2اقتصادي

هاي پولی و مالی و اقتصادي، نوسانات اقتصادي، شکست بازار، شکست دولت، سیاست

سـواد  «، »4مـالی شخصـی  «، »3تربیت مالی«شود. حوزه دوم، تحت عنوان ... پرداخته می

 شود و بـه مباحـث مختلفـی ماننـد کسـب درآمـد،      شناخته می» 6توانایی مالی«و » 5مالی

ریزي مالی، بیمـه و ...  گذاري، خرید و فروش کاالها و خدمات، برنامهانداز، سرمایه پس

واقع، ارتباط بسیار نزدیکی به سبک اقتصادي زندگی دارد. این دو  شود و درپرداخته می

تربیت اقتصادي و تربیت مـالی، مکمـل یکـدیگر بـوده و در برخـی        حوزه، یعنی حوزه

پوشانی دارند. در بسـیاري از کشـورهاي   و حوزه، با یکدیگر همموارد نیز مباحث این د
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  تربیتـی در کنـار یکـدیگر وارد برنامـه      یافته این دو حوزهویژه کشورهاي توسعه دنیا، به

  شود.آموزان آموزش داده میدرسی مدارس شده و به دانش

فصـل  فـت  سـواد مـالی اسـت و در ه     دوم، یعنی حوزه  تمرکز این کتاب بر حوزه

ل به بیان چیستی سواد مالی و ضرورت پرداختن به آن و تدوین شده است. در فصل او

 هاي مهم این حوزه پرداختـه شـده اسـت. در فصـل دوم،    نیز تعریف برخی از کلیدواژه

اي از توجه به سواد مالی عموم مردم در غرب بیان شده است. فصل سـوم بـه   تاریخچه

 حوزه پرداخته شده و در فصل چهارم، به بیان تجربـه معرفی نهادهاي مهم فعال در این 

سواد مالی عموم مردم  ارتقاءکشورهاي مختلف دنیا در طراحی و اجراي استراتژي ملّی 

موفقی در آموزش سواد مالی تحـت    پردازیم. فصل پنجم به معرفی تجربهکشورشان می

موفـق و تأثیرگـذار در    پرداخته شده و دو الگـوي » آموزش مبتنی بر استانداردها«عنوان 

این حوزه معرفی شده است. در فصل ششم به نقد آخرین الگوي ارائه شده در ایـاالت  

ایـم و در فصـل هفـتم، جهـت     سواد مالی براساس مبانی دینی پرداخته  متحده در حوزه

بنـدي  گران با محتواي آثار دوران تمدن اسالمی در این حوزه، به دسـته آشنایی پژوهش

  ایم.مالی پرداخته  ي تربیتی چند کتاب مهم این دوران در حوزههاگزاره

  





  

  

  

  ل:فصل او

  سواد مالی و ضرورت چیستی

  

  فصل �ای کلّی

ایـن   سواد مالی و مالی شخصی چیست و توجه به این حوزه چه ضرورتی دارد؟ هدف

ابتدا بـه تعریـف سـواد مـالی و مـالی شخصـی        پاسخ به این دو مسئله است لذا فصل،

مـورد   عوامل ضرورت توجه به سواد مالی در زمـان کنـونی   رداخته شده و پس از آن،پ

  .گیردمیبررسی قرار 

  رهنمود: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

  از جمله اهداف عملیاتی این سند...

یافتگانی است که با درك مفاهیم اقتصادي در چارچوب نظام معیار اسالمی  پرورش تربیت 

مصرف  انقالبی و جهادي، کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، هتالش و روحی از طریق کار و

بهینه و دوري از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف در روابط با دیگران در 

  نمایند. هاي اقتصادي در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت می فعالیت
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  »مالی شخصی«و » سواد مالی«تعریف 

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

  گذارند. مسائلی مانند اینکه:هایی هستیم که بر زندگی ما تأثیر میگیريتصمیم

  شغلدر آینده توانم انجام دهم تا اي را میوقت یا داوطلبانهپاره کاراکنون چه 

 مورد نظرم را بیابم؟

 خودروينیاز دارم. آیا اقدام به خرید یک  خودروییمد خود به براي رفت و آ 

تر و البته کار کرده خریداري کـنم؛  با قیمت پایین خودروصفر کیلومتر کنم، یا 

پوشی کرده و از وسایل حمـل و نقـل عمـومی    چشم خودرویا اینکه از خرید 

 استفاده نمایم؟

 انداز را  چگونه این پسم؛ انداز بیشتري هستبراي رسیدن به هدفم، نیازمند پس

  ؟ریزي کنم برنامه

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

 انداز کنم؟درآمدم را باید براي این کار پس

 کنـد؛   میکفایت  آپارتمانبراي پرداخت هفتاد درصد از قیمت  ماندازپس مقدار

 نشینی ادامه دهم؟ارهیا همچنان به اجمابقی را وام بگیرم 

 گذاري کنم؟ انداز حال را سرمایه ام، چگونه پس براي تأمین مخارج آینده 

 خریـد   مدت و بلندمدت بانکی بهتر است یا هاي کوتاه گذاري در سپرده سرمایه

توانند کار کننـد و درصـدي از    سهام بورس، یا اعتماد به افرادي که با پولم می

 بدهند؟ هاي خود را به من سود فعالیت

 یا موبایل، چقدر صرف خرید چـه   تاپ، لپنزیویمانند تلو یدر خرید کاالهای

 هایی کنم؟نوع ضمانت

 مورد نیاز خـود   و نیز بازنشستگی باید از کدام نوع بیمه براي خدمات پزشکی

 ام استفاده کنم؟و خانواده

زنـدگی  ها و هزاران پرسش مشابه که در مقاطع مختلـف  گونه پرسشپاسخ به این

 »2مالی شخصـی «  حوزه در مناسب است که »1سواد مالی«شویم؛ نیازمند جه میبا آن موا

مالی شخصی ارتباط بسیار نزدیکی با سبک اقتصـادي    شود. لذا حوزهبه آن پرداخته می
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ها افراد و خانواده  دیگري در اقتصاد، به زندگی روزمره  زندگی دارد و بیش از هر حوزه

  مرتبط است.

ارائه شده است ولـی  » سواد مالی«و » مالی شخصی«اکنون تعاریف متعددي براي ت

در حال حاضر، هیچ توافقی براي تعریف این دو وجود ندارد. این امر مشـکالتی را در  

سنجش سواد مالی افراد ایجاد کرده است و هر نهاد برحسب تعریف خود از سواد مالی 

هـاي  اخته است. لذا شـاهد ابزارهـا و شـیوه   به طراحی ابزارهاي سنجش سواد مالی پرد

هاي قابل توجهی ها و ابزارها تفاوتمتعددي در سنجش سواد مالی هستیم که این شیوه

  .(Allgood and Walstad, 2011: P2) با یکدیگر دارند

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

، سواد مالی را چنـین تعریـف   2011ه کرده است. این سازمان در سال از سواد مالی ارائ

مدیریت استفاده و   گیري مؤثر دربارهسواد مالی، توانایی قضاوت آگاهانه و تصمیم«کرد: 

  .(ASIC, 2013: P8) »باشدپول می

سـواد  «تري را از سواد مالی ارائه نمـود:  ، تعریف جامع2013این سازمان در سال  

 بــراي الزم مــالی رفتارهــاي و گــرایش هــا،مهــارت دانــش، آگــاهی، از یبــیمــالی ترک

 فـردي  مـالی  مسـاعد  وضـعیت  بـه  یـابی دسـت  ،سـرانجام  و مالی صحیح گیري تصمیم

  .(ASIC, 2013: P8) »باشد می

 جاي به  »2مالی توانایی«  واژه از اروپایی کشورهاي مخصوصاً کشورها، از برخی در

  . چون واژهاستتري رسد انتخاب مناسبکه به نظر می ،کنندمی استفاده مالی سواد  واژه

توانـایی مـالی،     شناخت از مسائل مالی داللـت دارد ولـی واژه    حوزه سواد مالی، تنها بر

هاي مـالی نیـز   هاي گرایش و رفتار و در واقع مهارتشناخت، بر حوزه  عالوه بر حوزه

   داللت دارد.

در الگـوي   2007، در سـال  »3سـواد مـالی شخصـی    ائتالف جامپ استارت براي«

سـواد مـالی،   «کنـد:  استانداردهاي مالی شخصی خود، سواد مالی را چنین تعریـف مـی  

 مـالی  امنیـت  بـراي  مـالی  منابع کاراي مدیریت در هامهارت و دانش از استفاده توانایی

شخصی  مالیاین ائتالف در همان الگو،  (JCPFL, 2007: P37). »باشدشخص می عمر طول

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  

1. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
2. Financial Capability 
3. JumpStart Coalition for Personal Financial Literacy 



22  مالی سواد بر اي مقدمه 

که افراد براي کسب و مدیریت درآمد  یهایاصول و شیوه«نماید: را نیز چنین تعریف می

  .(JCPFL, 2007: P40) »شودکنند؛ مالی شخصی نامیده میها از آن استفاده میو دارایی

مـالی در امـور پـولی      هاي حوزهتوان گفت که استفاده از اصول و شیوهواقع می در

مـالی شخصـی اسـت و      هاي تخصیص منابع مالی، مربوط به حـوزه ژه شیوهوی افراد، به

انـداز،  ریـزي، پـس  مـالی، بودجـه    هـاي محتاطانـه  گیـري هایی چون تصمیمشامل حوزه

ریـزي بـراي بازنشسـتگی و    ریـزي بـراي مالیـات، برنامـه    گذاري، بیمـه، برنامـه   سرمایه

  باشد. ها میریزي براي دارایی برنامه

الی غرب، هدف مالی شخصـی، اسـتقالل و امنیـت مـالی بیـان شـده       در ادبیات م

اي که یک فرد یا خانواده بتواند مخارج مورد انتظار خویش را تأمین سـازد و در  گونه به

هـاي آموزشـی متعـددي در    لـذا دوره  1پولی، مقاوم باشـد.   مقابل پیشامدهاي غیرمنتظره

ردم در مقاطع مختلف سنی (از کودکان سواد مالی م ارتقاءمنظور  مالی شخصی به  حوزه

  گردد.ویژه ایاالت متحده برگزار می دبستانی تا بزرگساالن) در کشورهاي غربی، بهپیش

OECD (2011) 
استفاده و مدیریت   گیري مؤثر دربارهتوانایی قضاوت آگاهانه و تصمیمسواد مالی: 

  .پول

OECD (2013)  
 براي الزم مالی رفتارهاي و گرایش ها،هارتم دانش، آگاهی، از سواد مالی: ترکیبی

  .فردي مالی مساعد وضعیت به یابیدست سرانجام، و مالی صحیح گیريتصمیم

 ائتالف جامپ استارت

)2007(  

 مالی منابع کاراي مدیریت در هامهارت و دانش از استفاده تواناییسواد مالی: 

  .عمر طول مالی امنیت براي

ائتالف جامپ استارت 

)2007(  

هایی که افراد براي کسب و مدیریت درآمد و مالی شخصی: اصول و شیوه

  .کنندها از آن استفاده می دارایی

  

هاي مختلفی ماننـد کتـاب، مجلـه،    در حال حاضر، آموزش مالی شخصی در قالب

هاي آموزشی و ... ارائه سایت، کارگاهافزارهاي آموزشی، فیلم و عکس، وببروشور، نرم

هاي آموزشـی قـرار   صدها میلیون نفر در سراسر دنیا تحت پوشش این برنامه شود ومی

هاي مختلفی براي آموزش مسـائل  هاي آموزشی، هر کشور از شیوهدارند. در این برنامه

مالی شخصی بسیار   گران حوزهها براي پژوهشاین شیوه  کند که مطالعهمالی استفاده می

 مفید است.
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  ي امور مالی آمریکاوزهمسواد مالی در عمل: 

  
هاي آموزش سواد مالی در آمریکا، پیوند زدن مسائل مالی شخصی ترین شیوهیکی از رایج

تر شـدن مسـائل مـالی شـده و     باشد که موجب جذاببا حوادث مختلف تاریخ آمریکا می

سـال اسـت کـه معلّمـان      25بـیش از  بـراي مثـال   تأثیر مثبتی در فهم عموم مردم دارد. 

هـا  آورنـد تـا بـه آن   می» امور مالی آمریکا  موزه«آموزان خود را به آمریکا، دانش سراسر

گـذارد. ایـن مـوزه در    مـا تـأثیر مـی     بیاموزند که چگونه مسـائل مـالی بـر زنـدگی روزمـره     

استریت نیویورك واقع است. در این موزه آثـاري از  ساختمان تاریخی بانکی در خیابان وال

، »یزیانـا از فرانسـه  ئیند خریـد ایالـت لو  آفر«الی تاریخ آمریکا مانند ترین رخدادهاي ممهم

واقع ایـن مـوزه،    شود. درو ... به نمایش گذاشته می» نقش تجاري کانال اري در نیویورك«

آموزان اطالعـات بسـیار مناسـبی از    سفري ماجراجویانه به تاریخ مالی آمریکاست و دانش

آموزشـی   هـاي  آورند. در ایـن مـوزه، کـالس   ت میدس اتفاقات مالی مهم کشور خویش به

دبستانی تا دبیرستان)، دانشجویان کـالج و بزرگسـاالن   آموزان (از پیشمختلفی براي دانش

    شود.ارائه میهاي آموزشی مفیدي گردد و متناسب با سن آنان، برنامهارائه می

  مراجعه شود. www.moaf.orgبراي اطالعات بیشتر به سایت 

  جه به سواد مالی در زمان کنونیرضورت تو 

یافته و نوظهور توجه زیادي بـه سـطح    هاي اخیر، کشورها و اقتصادهاي توسعهدر سال

هـاي  توجه به این حـوزه، بـه عـواملی ماننـد نظـام       اند. ریشهشان کردهسواد مالی مردم

حمایت از بخش خصوصی و کوچک شدن بخش دولتی، گذر جمعیت جوامع به سمت 

گـردد. ایـن توجهـات توسـط     هـاي گسـترده در بازارهـاي مـالی بـازمی     وسعهپیري و ت

گردد چـون کـه فقـدان سـواد مـالی، بـه تصـمیمات مـالی         هاي مالی برجسته می بحران
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هـا   خود تأثیر زیادي بر تشـدید بحـران    کند و این تصمیمات به نوبهبیمارگونه کمک می

اقتصادي   ز عوامل مهم ثبات و توسعهعنوان یکی ا دارد. لذا در حال حاضر سواد مالی به

 عالوه بـر تـأثیر سـواد مـالی بـر      .(INFE, 2009)شود مالی در سراسر جهان شناخته میو 

عنـوان   شود که توجه به سواد مـالی بـه  ها، عوامل دیگري نیز موجب میمدیریت بحران

  این عوامل عبارتند از:مهارت کلیدي زندگی، در سطح جهانی افزایش یابد. 

 انتقال ریسک از کارفرمایان و دولت به عموم مردمل: رد او مو 

ها و هم از کارفرمایان به اي از ریسک هم از دولتدر حال حاضر، شاهد انتقال گسترده

هـاي بازنشسـتگی   ها مقرريافراد در بسیاري از کشورهاي دنیا هستیم. بسیاري از دولت

هـا در حـال   ستند. برخـی از دولـت  ها هاند یا در حال کاهش این مقرريرا کاهش داده

کاهش خدمات دولتی پزشکی و واگذاري آن به بخش خصوصی و در نتیجـه افـزایش   

انتقال مسئولیت حفظ امنیـت   در جهتهاي بازنشستگی هاي پزشکی هستند. طرحتعرفه

مالی دوران بازنشستگی از کارفرمایان به کارکنان است. به عبارت دیگر، کارفرمایـان در  

تند که حقوق بازنشستگی کارکنان خویش را کاهش دهنـد و کارکنـان خـود    تالش هس

انـداز  ریـزي و پـس  باید در طول مدت کارشان، براي دوران بازنشستگی خویش برنامـه 

ــد.   ــالی دوران بازنشســتگی را برعهــده گیرن ــأمین امنیــت م کننــد و خــود مســئولیت ت

هایی که در حـال حاضـر   کدهد که بیشتر کارکنان از ریسهاي بسیاري نشان می گزارش

هـا آگـاه باشـند؛    باید با آن روبرو شوند؛ آگاه نیستند و حتی اگر کارکنان از این ریسـک 

هایی ندارند. عالوه بر ایـن، مجموعـه   دانش و مهارت کافی براي مدیریت چنین ریسک

در حـال افـزایش اسـت.     ،با آن مواجه شوند یی که مردم باید در طول زندگیهاریسک

هاي بسیاري در ارتباط با طول عمر، اعتبار، بازارهاي مـالی و  ال، افراد با ریسکبراي مث

 .(PISA, 2012: P7) شوندهاي واقعی پزشکی مواجه میهزینه

عنوان کلیـد حفـظ    ناگزیر به افزایش سواد مالی خویش به افراددر چنین شرایطی، 

باید در  که چراگردد. ررنگ میمالی شخصی پ  امنیت مالی خویش هستند و نقش حوزه

دورانی که مشغول به کار هستند؛ درآمد و مخارج خـویش را مـدیریت کـرده و بخـش     

گذاري براي دوران بازنشستگی خویش اختصاص انداز و سرمایهمناسبی از آن را به پس

مناسـبی را انتخـاب کـرده و      هاي متنوع ارائه شده، بیمهدهند. همچنین با آگاهی از بیمه

پوشـش   ،شـوند هـا مواجـه مـی   هایی را که در زندگی با آنتوجهی از ریسک لبخش قاب
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مالی شخصی است و افراد بایـد در    ها مربوط به حوزهدهند. تمامی این دانش و مهارت

هـاي  سواد مالی خویش، بـراي بحـران   ارتقاءهاي کافی را ببیند و با این حوزه، آموزش

  .عمل آورند هببینی الزم را  پیش خود احتمالی زندگی

  های فردی و اجت�عیافزایش مسئولیتمورد دوم: 

اي کـه افـراد   هاي مالی، تعداد تصمیمجوامعدر  صورت گرفته تغییرات  امروزه در نتیجه

عنوان مثال، افزایش امید به زندگی بـه معنـاي    در حال افزایش است. به ،باید اتخاذ کنند

اندازهاي آنان در طـول  اصل کنند که مقدار پسآن است که افراد باید این اطمینان را ح

دهـد. همچنـین   تري را در دوران بازنشستگی پوشـش مـی  مدت کارشان، مدت طوالنی

خویش دارنـد.    افراد مسئولیت بیشتري در مقابل تأمین نیازهاي پزشکی فردي و خانواده

گـذاري  ایهریزي و سـرم هاي آموزش موجب شده که برنامهعالوه بر این، افزایش هزینه

فراد کافی براي آموزش فرزندان، براي والدین اهمیت بیشتري پیدا کند. حتی زمانی که ا

ها نیازمند فهم چیزي هستند که بـه آنـان   آن ،شوندمند می از خدمات مشاوران مالی بهره

اند و اي هستند که تصمیم به خرید آن گرفتهشود. افراد، مسئول خدمات مالیتوصیه می

مواجه خواهند شد. لذا در هر کجایی که هستند نیازمنـد   خود پیامدهاي انتخاببا تمام 

  اي بگیرند.تا تصمیمات آگاهانه و مسئوالنه اند سواد مالی

 وسیعی از محصوالت و خدمات مالی  گسرته  افزایش عرضهمورد سوم: 

محصـوالت و  وسیعی از   کنندگان، به گسترهاي از مصرفکشورها تعداد فزاینده  در همه

اند و این محصوالت و خدمات توسط مراکز مختلفـی  خدمات مالی دسترسی پیدا کرده

شود. افزایش پوشش خدمات مالی هاي مختلفی تحویل داده میشود و از کانالتأمین می

زدایـی منجـر بـه    هـاي تکنولـوژیکی و مقـررات   در کشورهاي در حال توسعه، پیشرفت

هـاي بـانکی، خـدمات    محصوالت مالی مانند حساب انواع تمامیگسترش دسترسی به 

تـر  مالی، خرید و فروش سهام و... شده است. محصوالت در دسترس نیز پیچیده  حواله

پرداختی یـا    هاي بهرهعواملی مانند پول مطالبه شده، نرخ  اند و افراد باید به مقایسهشده

ـ   هـا بایـد   د. همچنـین آن دریافتی، مدت قرارداد و قرارگیري در معرض ریسـک بپردازن

هـاي مختلفـی   را از میان کانال ها هاي تحویل آن کنندگان مناسب محصوالت و راهتأمین

هـاي مجـازي    روشهـاي آنالیـن و    جامعه، نهادهاي مالی سنتی، بانـک  هايمانند گروه
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گیر محصـوالت و خـدمات   شناسایی کنند. بدیهی است که با افزایش چشم فروش کاال

هــاي مناســب مــالی و افــزایش تــر شــدن آن، افــراد نیازمنــد آمــوزشمــالی و پیچیــده

گیـري مناسـب هسـتند و در چنـین دنیـاي      هاي مالی خـویش بـراي تصـمیم    مندي توان

نمایانـد؛  اي از زندگی ما رخ مـی اي که محصوالت و خدمات مالی در هر گوشه پیچیده

یوتر و زبان خارجه براي دیگر اتکا به سوادهایی مانند خواندن و نوشتن، ریاضیات، کامپ

نیازمند سواد مالی مناسب و کافی براي تعامل با دنیاي  افرادگیري کافی نیست و تصمیم

  .ویش هستندخود و حفظ امنیت و استقالل مالی خ

 افزایش تقاضا برای محصوالت و خدمات مالیمورد چهارم: 

معـامالت مـالی و نیـز    اقتصادي و تکنولوژي، تغییرات زیادي را در ارتباطات و   توسعه

وجـود آورده اسـت. ایـن تغییـرات موجـب       کننده بهتعامالت اجتماعی و رفتار مصرف

کنندگان خدمات و محصوالت مالی شده است. اهمیت بیش از پیش تعاملِ افراد با تأمین

کنندگان اغلب نیازمند دسترسی به خدمات مالی از جمله خـدمات  ویژه اینکه مصرف به

هاي الکترونیکی خویش را انجـام دهنـد و دسـتمزد و    ستند تا پرداختبانکی و پستی ه

اي صورت آنالین معامله کنند و یـا اینکـه حوالـه    حقوق خویش را دریافت کنند و یا به

در چنین شرایطی، کسانی که به این خدمات دسترسی  مالی را پرداخت یا دریافت کنند.

پردازند و باید از خـدماتی ماننـد   ي میاغلب پول بیشتري را براي معامالت نقد ،ندارند

 .(Kempson, Collard, & Moore, 2005) استفاده کنندهمراه با پرداخت هزینه آن وصول چک 

این عوامل، مسئولیت تصمیمات مالی مهمی را به دوش افراد انداخته است.  تمامی

از جملـه   هاي مـالی بیشـتري بـراي اکثریـت مـردم و     که روز به روز نیز، گزینه حالی در

شـود و همـین امـر، سـطح پیچیـدگی خـدمات و       کنندگان جدید مالی ارائه مـی مصرف

دهد. لذا با افزایش افزایش می ،شونداي را که عموم مردم با آن مواجه میمحصوالت مالی

به میزان کافی سواد مالی داشته باشند تا افراد رود که  انتظار می ،این سطح باالي پیچیدگی

م را براي تأمین امنیت و استقالل مالی خود و اطرافیانشان انجام دهند و گام اقدامات الز

  خویش بردارند.  بلندي براي تأمین وضعیت مساعد مالی خود و جامعه



  27سواد مالی  رورتضچیستی و 

  ی سواد مالی برای افرادمنافع بالقوهمورد پنجم: 

هاي دهد که هم در اقتصادهاي توسعه یافته و هم در اقتصـاد شواهد تجربی موجود نشان می

بـراي   ،اند با احتمال بیشتري نسـبت بـه دیگـران   نوظهور، بزرگساالنی که آموزش مالی دیده

   .(Cole, Sampson, & Zia, 2010) اندریزي کردهانداز و برنامهدوره بازنشستگی پس

متحـده  ویـژه ایـاالت    اي توسعه یافتـه و بـه  هاي صورت گرفته در کشورهپژوهش

اي ه یافتهسواد مالی حاصل شده است.  ارتقاء  که در نتیجه اي استحاکی از منافع بالقوه

ران قـادر بـه   بهتر از دیگـ ، سواد مالی باالتر دهد که افراد داراي ها نشان می این پژوهش

بـازار   هستند و در مقایسه با افراد داراي سواد مالی پایین، بیشـتر در  خود مدیریت پول

م براي خرید و فـروش، عملکـرد بهتـري    کنند و در انتخاب سبد سهابورس فعالیت می

 همچنین افرادي که دانش مالی باالتري دارند .(Van Rooji, Lusardi & Alessie, 2011)  دارند

  .(Lusadi & Mitchell, 2011) گردند ثروتنمد می

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

تـري را  هزینـه هـاي رهنـی کـم   است. افراد داراي سواد مالی باالتر، وام بدهی نیز مرتبط

  نماینـد بـاال اجتنـاب مـی     هـاي اضـافی و داراي بهـره   کننـد و از پرداخـت  انتخاب مـی 

 (Lusardi & Tufano, 2009).  

  اقتصادی  نقش سواد مالی در ثبات و توسعهمورد ششم: 

الی براي ثبات مالی و اقتصادي نیز به چنـد  عالوه بر منافع ذکر شده براي افراد، سواد م

تواننـد تصـمیمات   کننـدگان داراي سـواد مـالی مـی    دلیل حائز اهمیـت اسـت: مصـرف   

کنند که این امر موجـب   انتخابتري بگیرند و خدمات داراي کیفیت باالتري را  آگاهانه

ه وضعیت تري بها با احتمال کمگردد. همچنین آنتقویت رقابت و نوآوري در بازار می

دهنـد و بـا احتمـال کمتـري     بینـی واکـنش نشـان مـی    بازار در شرایط غیر قابـل پـیش  

کنند و با احتمـال بیشـتري اقـدامات مناسـبی را بـراي      میمطرح اساس هاي بی شکایت

این عوامـل منجـر بـه کـارایی       دهند. همهانجام می خودهاي انتقالی به مدیریت ریسک

ـ    گردد و احتماالً هزینهبیشتري در بخش خدمات مالی می خـاطر الزامـات    هکمتـري را ب

تواننـد بـه کـاهش     کنـد. همچنـین ایـن عوامـل مـی     میل مـی مالی نظارتی و تنظیمی تح

اي صـمیمات مـالی غیرعاقالنـه   کسـانی کـه ت  بیشـتر از  هاي دولتی و اخذ مالیات  کمک

  .(PISA, 2012: P7-8)  کمک کنند، اندنگرفتهالً تصمیمی اند یا اص گرفته



28  مالی سواد بر اي مقدمه 

  ایستگاه:

سازي اقتصاد ایران را تحلیل  نقش سواد مالی در اقتصاد مقاومتی و اثربخشی آن بر مقاوم

  کنید؟

  کافی نبودن فراگیری دانش و تجارب مالی نسل پیشینمورد هفتم: 

شـدند  مند میدر گذشته افراد از دانش و تجارب مالی و اقتصادي نسل پیشین خود بهره

 حـال کـرد ولـی در   امنیت و استقالل مالی آنـان کفایـت مـی    و این تجارب براي تأمین

حاضر، هرچند همچنان استفاده از تجارب نسل پیشین براي ما بسیار مفیـد اسـت ولـی    

هـاي رفـاه   وجه کافی نیست. با توجه به تغییرات صورت گرفته در بازار، سیسـتم  هیچ به

انش مـالی مـورد نیـاز    هاي مالی، نسل حاضر قادر به فراگیري داجتماعی و دیگر بخش

خود از نسل پیشین نیست. در برخی از اقتصادهاي در حال توسعه، نسل جوان امـروز،  

عنـوان مثـال،    اولین نسلی است که به خدمات مالی رایج دسترسی پیدا کرده اسـت. بـه  

بانکداري الکترونیکی، در کشور ما تنها براي نسل جوانِ امـروزي مطـرح شـده و نسـل     

اند. در نتیجه این نسل باید بر دانش خـویش تکیـه   بهره بودهدماتی بیپیشین از چنین خ

هـاي متخصصـان آگـاه    هاي جدید مالی از توصـیه هاي نظامکند و با توجه به پیچیدگی

هـا  دانـش مـالی در محـل کـار و دیگـر محـیط       ارتقـاء . تالش براي نمایدمالی استفاده 

ی از فوایـد آمـوزش   یی و نیز عـدم آگـاه  آموزش مالیِ ابتدا  تواند توسط فقدان ارائه می

سـواد   ارتقـاء ت محدود گردد. لذا ضروري است که مؤسساتی براي شدمالی مستمر، به

  مالی تأسیس گردد.

 درگیر بودن کودکان و نوجوانان به برخی مسائل مالیمورد هشتم: 

 سـازي کودکـان و نوجوانـان بـراي    باید توجه داشت که آموزش مالی تنها بـراي آمـاده  

زندگی بزرگسالی نیست. بلکه بسیاري از مسائل مهم مالی که کودکان و نوجوانان با آن 

درگیر هستند؛ باید در مدارس به آنان آمـوزش داده شـود. در حـال حاضـر بسـیاري از      

خدمات مالی از همان سنین کـودکی خـویش     کننده نوجوانان و حتی کودکان ما مصرف

تداولی است که کودکان و نوجوانان نیز داراي موبایل، هستند. در زمان ما دیگر این امر م

صـورت آنالیـن    تواننـد حتـی بـه   و مـی  بـوده  رایانه و دسترسی به شبکه اینترنتتبلت، 

ایـن   .هـا و ... خریـداري کننـد   ها، فیلمخود را مانند انواع بازي  محصوالت مورد عالقه



  29سواد مالی  رورتضچیستی و 

نـان در اسـتفاده از چنـین    توانـد بـه آ  هاي سواد مالی مـی امري بدیهی است که مهارت

ها در همین سنین کودکی و نوجوانی نیز درگیر برخی محصوالتی کمک زیادي کند. آن

الحسـنه، خریـد و فـروش و...    هاي بـانکی و قـرض  انداز، حسابمسائل مالی مانند پس

  هاي مختلف مالی مورد نیازشان به آنان آموزش داده شود.لذا باید مهارت شده،

اي کننـده  هاي افراد در دوران نوجوانی، نقش بسیار تعیینتصمیم همچنین برخی از

عنوان مثال، در بسیاري از کشورها، نوجوانان در سنین حدود  مالی آنان دارد. به  در آینده

سـاز مواجـه   بسـیار مهـم و سرنوشـت     سالگی و نیز والدین آنان با این مسئله 18تا  15

د و به تحصیل خویش ادامه دهنـد یـا اینکـه تـرك     شوند که آیا باید به دانشگاه برون می

درآمدي افراد   از کشورها فاصله برخیاي مشغول به کار شوند. تحصیل کرده و در حرفه

هایی را نیـز بـه   کرده در دانشگاه و دیگر افراد زیاد است ولی تحصیالت، هزینه تحصیل

ز موارد، منجر به اخذ وام کند و در بسیاري اهاي آنان تحمیل میآموزان و خانوادهدانش

از  برخـی گـردد. در ایـن میـان،    هـاي تحصـیل مـی   و ایجاد بدهی براي پرداخت هزینه

گیرند که تصمیم میشوند و برخی دیگر  وارد بازار کار میترك تحصیل  با آموزان دانش

افـراد    بـراي همـه   يواحـد  هنسختوان بدیهی است که نمی .به تحصیل خود ادامه دهند

گیـري  اش در این زمینه تصـمیم هرکس باید با توجه به شرایط خود و خانواده پیچید و

اي مشغول به کار شـوند و  کند. در هر صورت، افراد چه ترك تحصیل کرده و در حرفه

در زندگی خویش، درگیر تعامالت و قراردادهاي مـالی   ،چه به تحصیل خود ادامه دهند

تواننـد تصـمیمات   ی داشـته باشـند؛ مـی   شوند که چنانچه سـواد مـالی مناسـب   مهمی می

تواند هاي آموزش مالی شخصی براي کودکان و نوجوانان میصحیحی بگیرند. لذا برنامه

بهتـري را از لحـاظ     و آینده ها مفید واقع شده آندر پرورش صحیح دانش و رفتار مالی 

  مالی براي آنان رقم بزند.




