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 Purpose: The present research was conducted with the aim of 

designing a financial literacy education program (case study: 

first year secondary schools of the country). 

Materials and Methods: This research was applied in terms 

of purpose, in terms of the type of data collection, it was of a 

mixed type and was conducted using content analysis, 

grounded theory and survey methods. The statistical 

population of the research in the qualitative part included 

education experts. The sampling method in this section, 

snowball, was a purposeful choice. Finally, 20 experts 

participated in the interview. The second group of the 

statistical population included teachers, university professors, 

financial literacy experts and entrepreneurs. 330 people were 

selected as quantitative statistical population. To analyze the 

qualitative data, the logical methods of inference, induction 

and analogy were used using MAXQDA software. Descriptive 

and inferential statistics were used to analyze quantitative data. 

In the inferential part, exploratory factor analysis was used. 

Findings: The results of the research showed that the 

components of national literacy training for first year high 
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trust, and financial supervision. 
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 مقدمه

ساحت های تعلیم و تربیت در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
اینگونه تعریف شده اند: تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی، 
تعلیم و تربیت زیباشناختی و هنری، تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه 

 (1نه. )ای، تعلیم و تربیت علمی و فناورا
ای بخشی از جریان تربیت رسمی و ساحت تربیت اقتصادی  و حرفه

عمومی است که ناظر به یکی از ابعاد مهم زندگی آدمی یعنی بعد 
اقتصادی و معیشتی انسانهاست. این ساحت ناظر به رشد توانایی های 

 ای است )اموریمتربیان در تدبیر امر معاش و تالش اقتصادی و حرفه
ای التزام فهم مسائل اقتصادی، درک و مهارت حرفه نظیر درک و

ای،  توان کار آفرینی، پرهیز از بطالت و بیکاری به اخالق حرفه
ی ثروت، اهتمام به رعایت بهره وری تالش جهت حفظ و توسعه

بسط عدالت اقتصادی مراعات قوانین کسب و کار و احکام معامالت 
 (.2اقتصادی( )و التزام به اخالق و ارزش ها در روابط 

 ای در بخشدر سند تحول بنیادین ساحت تربیت اقتصادی و حرفه
حدود و قلمرو ها به توان کار آفرینی تأکید شده است و جهت 

ای را جهت گیری کل نگر و گیری ساحت تربیت اقتصادی و حرفه
تلفیقی ذکر نموده است و تأکید شده است که به جای رویکردهای 

مدار خشک و محصور شده در یک دوره دانش محور با مهارت 
زمانی مشخص به رویکردی کل گرا و تلفیقی از تربیت در ساحت 

 ی آن توسعه وای نیاز خواهد بود که نتیجهتربیت اقتصادی و حرفه
های وجودی متربیان در راستای اصالح و بهبود تعالی کلیه ظرفیت

تربیت مستمر موقعیت خود و دیگران در همه ساحت ها به ویژه 
ای است و بی تردید یکی از زمینه های تحقق حیات اقتصادی و حرفه

 های درسی بایدآید. برنامهطبیه در ابعاد فردی و جتماعی به شمار می
تا حد امکان بتواند متربیان را کار آفرین و توانمند تربیت کند، به 

های آشنایی و پاسخگویی به نیازهای متنوع جامعه و نحوی که راه
زار کار را فرا گیرند و بتوانند برای خود و دیگران کار تولید کنند. با
(3) 

همچنین در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در اولین هدف 
کالن، تربیت انسانی خالق و کارآفرین و مقتصد و ماهر مورد اشاره 

 (1قرار گرفته است. )
انی تگدر سند مذکور و در اولین هدف عملیاتی، پرورش تربیت یاف

که روحیه کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف بهینه و دوری 
از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف در روابط 
با دیگران در فعالیت های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و 

 (1جهانی مشارکت نماید، مورد تببین قرار گرفته است. )
ت و یکم، سواد مالی و اقتصادی در در چارچوب یادگیری قرن بیس

کنار انواع دیگر سواد از جمله سواد مدنی، سواد سالمتی و سواد 
زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. در ذیل عنوان سواد 

 ، دانستن21مالی و اقتصادی، یکی از ویژگی های یادگیرندگان قرن 
ده شدر زندگی شخصی ذکر  اقتصادی مناسب انتخاب های چگونگی

 (.4است. )

 یاقتصادها کشورها و و یافتهتوسعه  یکشورها یر،اخ یسال ها در
را مورد  شهروندان خود سواد مالیسطح  یا یندهظهور به طور فزا نو

 انییبپشت یها یستمس ناشی از خصوصب ین امر. اتوجه قرار داده اند
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 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  متپژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سال-فصلنامه علمی

یر از جمله پ یشناس یتمشخصات جمع ی، تغییرو خصوص یعموم
 ی می باشد.  این توجهمالبازارهای در  یعو تحوالت وس یتجمع شدن

 این اب یز افزایش می یابد، ن یو مال یاقتصاد یزچالش برانگ ینهزم در
 یماتتصم در است که یاز عوامل یکی یسواد مالکه فقدان  شناخت

به نوبه خود می تواند  یماتتصم ینو ا اشتباه مشارکت دارد یمال
به  یدنگاه کن ین؛ همچن(5باشد. ) داشته یمنف سرریزهای بسیار

 یسواد مال یتجرب یلو تحل یهتجز برای ،2010و همکاران،  جراردی
در حال حاضر در سطح  یجه،وام مسکن(. در نتتاخیر در پرداخت و 

 یعنصر مهم ثبات و توسعه اقتصاد یکعنوان  به یسواد مال ی،جهان
 در 20اخیر جیاین موضوع در تاییدیه . مورد تأیید می باشد یو مال

منعکس شده در سطوح باالی راهبرد ملی آموزش مالی  اُ.ای.سی.دی
 (5. )است

 یبه سواد مال یجهان توجه یشافزا روندهای مشهود،از  یا مجموعه
. را مورد تأیید قرار داده است یدیکل یاتیمهارت ح یکبه عنوان 

 این روندها در زیر خالصه شده اند. 
 یسکرانتقال 

 یارسب مردمبه  یاندولت ها و کارفرما یاز سو یسکر هانتقال گسترد
در حال کاهش حقوق های از دولت ها  یاریبوده است. بس یادز

بازنشستگی مورد حمایت  دولتی بوده و یا آنرا کاهش داده اند و 
ی ها همچنین برخی از مزایای بهداشت و درمان را کاسته اند. طرح

 ینیگزبه سرعت جای با مشارکت تعریف شده بازنشستگ حقوق
 تیشوند و مسئول یم با  منافع تعریف شده  یبازنشستگ طرح های

ی را به کارگران پس از بازنشستگ پس انداز برای امنیت مالی
طرح های جدیدی که در آن فرد تحت . خودشان واگذار می کنند

 یطرح هاتاثیر ریسک درآمد و سرمایه گذاری می باشد به 
اکثر ، ضمیمه شده است. 1ه محض رفتنب پرداخت سنتی یبازنشستگ
ر که د یاز خطرات یت کارگراندهد که اکثر یها نشان م ینظرسنج

حتی اگر از این خطرات  و ی ندارندآگاهند حال حاضر با آن مواجه
 ینچن یریتمد یبرا و دانش الزم مهارت  آگاهی داشته باشند، از

 خطراتی برخوردار نیستند.
 ی درمال یامدهایپریسک های دارای ز ا یمجموعه ا ین،عالوه بر ا
مرتبط با  ریسک هایاست: به عنوان مثال، افراد با  یشحال افزا

ارج خ یبهداشت یو مراقبتها یمال ی، بازارهامالی ، اعتبارافزایش سن
 .(6)از خانه مواجه هستند

 فردی  یتهایمسئولافزایش 
و  ارباز در ییراتتغ یجهدر نت یدبا  که افراد یمال یماتتصم تعداد

افزایش امید به  به عنوان مثال، اقتصاد اخذ کنند رو به ازدیاد است.
ید از این موضوع که پس اندازشان که افراد بازندگی باین معنی است 

ل حاص یناناطم پاسخگوی دوره های طوالنی تر بازنشستگی باشد،
ذاری ی سرمایه گبرا یشتریب یتمسئول یدبا د. این افراد همچنینکنن

 ین،عالوه بر ابپذیرند.  یخانوادگ یا یشخصدر مورد نیازهای  مالی
از اهمیت  ینوالد یبرایالت، این موضوع را تحص یها ینههز یشافزا

 برای آموزش فرزندان باندازه کافی کهبرخوردار خواهد ساخت 

_________________________________ 
1 PAYG (Pay-as-you-go) 

که افراد از خدمات  یزمان یحت. کنند یگذار یهو سرما یزیبرنامه ر
باید آنچه را که به  کنند، یاستفاده م یواسطه ها و مشاوران  مال

آنها ارائه شده یا توصیه می شود درک نمایند.  در این صورت هر 
فرد اعم از مردان و زنان مسئولیت محصول مالی را بعهده دارند که 
تصمیم به خرید آن می گیرند و هر فردی با پیامدهای این انتخاب 

ند، نیاز به سواد مالی مواجه می باشد.. افراد در هر جایی که باش
 (.7دارند که آگاه بوده و مسئولیت تصمیمات خود را بعهده بگیرند)

 یافته طیف گسترده ای از محصوالت و خدمات مالی  منابع افزایش
 مصرف کنندگان فزاینده ای ازدر همه کشورها، تعداد  ین،بر ا عالوه

  ارائه دهندگان ی ازمالو خدمات از محصوالت  یعیوس یفط به
 آنها را بدست مختلف یکانال ها یقطرمختلف دسترسی دارند که از 

، ظهورنو یاقتصادها ی درمال یتوضع یافته . سطوح بهبودمی آورند
ه ب یدسترس یشباعث افزا ییو مقررات زدا یفن آور یشرفت هایپ

و محصوالت  یجار یاز حساب ها ی اعمهمه انواع محصوالت مال
اوراق بهادار سهام شده است. و گردش  دربه اعتبارات  پولی انتقال

نیاز به مقایسه شوند و افراد  یتر م یچیدهپ یزموجود ن محصوالت
شده،  یافتدر یاها، نرخ بهره پرداخت  ینهمانند هزعوامل زیادی 

ن همچنی. آنها رض ریسک بپردازندمدت قرارداد و قرار گرفتن در مع
 گسترده یفرا از ط یلتحو یدهندگان مناسب و کانال ها باید ارائه

 ی،سنت یمال ی، موسساتاجتماع یاز امکانات، از جمله گروه ها یا
 .شناسایی کنند تلفن همراه یو شرکت ها ینآنال یبانک ها

 
 یمحصوالت و خدمات مال یتقاضا برا افزایش

 تییراو تغ یجهان یوستگیسبب پ فناورانه و یاقتصاد تحوالت
در تعامالت  ینو همچن ،یو معامالت مال در ارتباطات یفراوان

شده  باعث ییراتیتغ ین. چنشده است و رفتار مصرف کننده یاجتماع
که توانمندی افراد برای ارتباط برقرار کردن با  محصوالت مالی از 

 یاز دارند کهمصرف کنندگان اغلب ناهمیت برخوردار شود. بویژه 
ند دفاتر ارائه دهندگان مان یرها و سا)از جمله بانک یبه خدمات مال

انند میکی الکترونپرداخت های  یافتو در تولیدپست( به منظور 
انجام معامالت چهره  ینو همچن ین،درآمد، پول نقد و معامالت آنال

چک و  دیگر عالقه ای به پول که در آن گروه هاییبه چهره در 
 نیتوانند به ا یکه نم ی. کسانوجود ندارد، دسترسی داشته باشند

 ازی، انجام معامالت نقد یکنند اغلب برا یداپ یدسترس خدمات
وام دهندگان یا نقد کنندگان چک مانند  یررسمیغ یمال خدمات

 (.8استفاده نمایند)

را به افراد منتقل  یمهم مال یماتتصم یتمسئول کلیه این روندها
)از جمله  یتجمع یتاکثر یبرا و همزمان تعداد انتخاب ها راکرده 

داده  یشافزا همچنین سطح آنها را ( ودیجد یکنندگان مال مصرف
 یفبه اندازه کا ینهزمپس  ینرود که افراد در برابر ا یانتظار م. است

محافظت از خود و  یالزم برا تا اقدامات داشته باشند یسواد مال
 .را انجام دهند آنها یاز سالمت مال ینانو اطم نشانبستگا

 یسواد مال قاءارتو سطوح  یآموزش مال از انتظارمورد مزایای
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 هایدهد که بزرگساالن در کشور یموجود نشان م یتجرب شواهد
از آموزش مالی برخوردار ظهور که  نو اقتصادهای و یافتهتوسعه 

برای  وپس انداز نموده  یبرا یگراناز د یشببوده اند، احتماال  
 دهد که یشواهد نشان م ینا(. 9)دارند یزیبرنامه ر بازنشستگی

 و وجود دارد درآمد افراد رابطه ایو  یموزش مالآ ینب احتماال
 د.نشو رفتار ییر مثبتی درد منجر به تغنتوانیم یسواد مال سطوح باالتر
 یاالتا یژهو به و یافتهتوسعه  یکه عمدتا کشورها یگر،د پژوهشهای

، بدلیل بالقوه تعدادی از مزایای که دهد ی، نشان مانجام شدهمتحده 
 یوجود دارد که افراد با سواد مال یواهد ثابت. شمی باشد یمال سواد
در بازار سهام و  مشارکت پول خود، یریتبه مد رقاد بهتر باالتر

سرمایه  یاحتماال صندوق هاو  انتخاب بهتر سبد سهام خود هستند
عالوه (. 10، 9کنند ) یانتخاب م یتر یینپا یها ینهرا با هز گذاری

، احتمال جمع کردن دندار یباالتر یمال دانش که ی، کساناینبر 
 (.9)بیشتری دارند ثروت یزانم

و  یبده بابلکه  تولید ثروت،باالتر نه تنها به  یسواد مال سطح
 یبرابیشتر،  یمالدارای سواد  افراد ی مربوط بوده وبدهمدیریت 

 یها ینهها و هز پرداختو اجتناب از  ینهوام مسکن کم هز یدخر
 (9فعالیت بیشتری دارند) یاضاف

 یبرا بدالیلی افراد، یمشخص شده برا مزایایبر  ی، عالوهسواد مال
سواد  دارای کنندگانمصرف. دارد یتاهم ی نیزو مال یثبات اقتصاد

 خدمات با و از یرندبگ یتر آگاهانه یماتتوانند تصم یم یمال
را  یرقابت و نوآورو از این طریق  برخوردار باشند تریباال یفیتک

 ی با روشکمتربه میزان د کرد. آنها احتماال نهخوا یقدر بازار تشو
کمتر  د ودهن یبازار واکنش نشان م شرایط به های غیرقابل پیش بینی

با احتمال بیشتری  و مطرح نموده اساس یب یاتاحتمال دارد شکا
گامهای مناسب برای مدیریت ریسک های انتقال یافته به خودشان 

 یبخش خدمات مال یکعوامل به  ینهمه ا بر خواهند داشت.
هدایت خواهند  احتماال از لحاظ هزینه های نظارتی کمتر ثرتر وؤم

)و های دولتی کمکتوانند در کاهش  یم یتدر نها نمود. آنها
 یرمنطقیغ یمال یماتکه تصم یبا هدف کمک به کسان (یاتمال

  .(11)کنند ، کمکدر مورد آن ندارند یمیتصم یچهو یا گرفته اند 
 های آسیباد مالی در بین افراد به خصوص گروهارتقای سطح سو

ریزی مالی، پذیر جامعه، موجب بهبود مدیریت پول فردی، برنامه
های مالی و در های آگاهانه، استفاده درست از فرصتگیریتصمیم

یک کالم رفاه و رضایت اجتماعی خواهد شد. عالوه بر این در برابر 
ارهای پس اندازی بیشتر و شوک های کالن اقتصادی مقاوم تر، رفت

 (12های پر هزینه کمتری را شاهد خواهیم بود )میزان استقراض
موضوع سواد مالی و لزوم بررسی آن بدین لحاظ با اهمیت است که 
عدم کفایت سواد مالی، زندگی افراد، خانواده، دوستان و شرکای 
تجاری آنها را به سبب اتخاذ تصمیمات نامناسب مالی تحت الشعاع 
قرار می دهد و این امر اثرات نامناسب بر جامعه داشته و حتی سبب 
کاهش ثروت ملی و در نهایت کاهش سطح رفاه مالی در جامعه می 

 (13گردد. )
شواهد اخیر نشان می دهند که زیر بنای همه این مسائل، مشکلی 
است که بستر ساز همه آن ها با هم است: بخش زیادی از مردم سواد 

دارند. به نظر می رسد هر چه سطح سواد مالی فرد پائین  مالی پائینی

باشد، به احتمال بیشتری دچار خطاهای تصمیم گیری خواهد شد و 
به احتمال کمتری نیز امکان مواجهه با شوک های اقتصادی را 

( اشاره می کنند که این تصمیمات 9خواهد داشت. لوزاردی و میچل )
های مرتبط با مجبور هستند دادهچندان هم ساده نیستند و لذا مردم 

بهره مرکب، توزیع ریسک از طریق تنوع بخشی ، تورم و غیره را 
جمع آوری، پردازش و استفاده کنند؛ بنابراین می توان گفت که مردم 
مجبور هستند دانشی اساسی از اطالعات مالی و ابزارهایی جهت 

. الی نشوندتحلیل آنها در اختیار داشته باشند تا دچار اشتباهات م
(14 ) 

مهارتهای مدیریت پول عوامل تعیین کننده مهمی برای رفتار بدهی 
مصرف کننده و ارزش خالص خانوار می باشد. در محیطی که افراد 
تحت فشار مالی مداوم قرار دارند، این مهارتهای اساسی نسبتهای 
 بدهی به در آمد، تامین مالی با هزینه باال و تعداد وام استفاده شده

 (9دهند. )دهند و ارزش خالص خانوار را افزایش میرا کاهش می
امروزه سیاست گذاران با مشکلی جدید روبرو هستند هر چند که 
هرم جمعیتی کشور ناهمگون و به نفع قشر جوان باشد، آینده کشور 
شاهد بازنشستگی های یک باره و کالن خواهد بود که اگر چه 

مرتبط با آن بر عهده خود مردم  تصمیم گیری درباره برنامه های
است، اما عواقب آن دامان جامعه و دولت را نیز خواهد گرفت. 
تصمیمات پس انداز و سرمایه گذاری ضعیف نیز اگر چه کمتر 
مشهود هستند، ولی کارکردهایی بسیار جدی برای امنیت مالی بلند 
مدت جامعه خواهند داشت از سوی دیگر بیمه های بازنشستگی و 

مری ها نیز با جابجایی به سوی برنامه های از نوع مشارکت مست
های ناشی از برنامه های بازنشستگی را به تعریف شده، مسئولیت
 (15خود افراد می سپارند. )

در سالهای اخیر بروز مواردی از قبیل توسعه بانکداری الکترونیک، 
سازی شرکتهای قانون اساسی )گسترش خصوصی 44اجرای اصل 

و توزیع سهام عدالت در بین اقشار مختلف اجتماعی که در  دولتی(
صورت ادامه هدفمند آن، سبب افزایش چشمگیر مشارکت کنندگان 

شود، رشد سریع موسسات و نهادهای مالی خصوصی بازار سرمایه می
وقفه آنها جهت افزایش سهم بازار که منجر به پیشنهاد و تالش بی

ی جبرانی سنگین به افراد شده و این هاوام های اغوا کننده با مانده
های باالی سود بانکی توسط وام گیرندگان و امر سبب تحمل نرخ

 (13شود. )در نهایت کاهش رفاه مالی آنها می
موضوع سواد مالی و لزوم فراگیری آن با پیچیده شده و توسعه 
بازارهای مالی و افزایش تنوع خدمات ارائه شده توسط مؤسسات 

 ییها ینگران یکنون یاقتصاد یطشراایش یافته است. اعتباری افز
م ، به خصوص آن هایی که مهارت مرد یاقتصاد یتدرباره امن یدجد

ها و منابع الزم برای مقابله با مضرات بازار و استفاده از مزایای آن 
را ندارند موجب شده است. هر روز مسئولیت مردم در قبال 

. به عنوان مثال دو مورد از تصمیمات مالی بیشتر و بیشتر می شود
تصمیمات مهم اقتصادی که امروزه مسئولیت آن ها به طور کامل بر 
عهده مردم نهاده شده است تصمیم گیری در قبال خانه و بازنشستگی 
است. هرچه که تصمیمات مالی بیشتر پیچیده می شوند، مشکالت 
تصمیم گیری نیز بیشتر می شوند. بحران های مالی نشان از 

گیری های مالی بدون در اختیار داشتن ابزارهای مورد نیاز میمتص
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 336 ... مدارس:مطالعه مورد)مالی سواد آموزش برنامه طراحی  

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  متپژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سال-فصلنامه علمی

آنها هستند. گمان می رود که تصمیم گیری های مالی ضعیف مشکلی 
باشد که دامان عده کثیری را گرفته باشد. از دشواری های تصمیم 
گیری مالی همین بس که عواقب آن در همان لحظه مکنون است و 

 (15سازد. ) رفته رفته خود را نمودار می
برخی از پژوهشگران دریافتند که بین سواد مالی و تصمیمهای پس 
انداز و سرمایه گذاری همبستگی وجود دارد. همچنین بین سواد مالی 
و برنامه ریزی برای بازنشستگی ، پس انداز کردن و جمع آوری 

 ثروت،  همبستگی مثبت وجود دارد.
خواندن و نوشتن کافی  در بازار امروز و اقتصاد جهانی فقط سواد

نیست، مهم تر از همه ما مصرف کننده هستیم. بنابراین باید سواد 
اقتصادی برای صرفه جویی در منابع محدودمان داشته باشیم. به 
عبارت دیگر سواد اقتصادی به عنوان کاربرد و درک مفاهیم اساسی 
اقتصادی در شرایط زندگی واقعی )نه فقط در کالس درس( است. 

راین در گفت و گوی عامیانه سواد اقتصادی دانش و درک مفاهیم بناب
اساسی اقتصادی و اصول و جنبه های دانش اقتصادی است که در 

 (16کالس درس کسب شده است )
در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در بخش امور علم، فناوری 
و نوآوری، اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تاکید بر 

 ران کودکی و نوجوانی مورد اشاره قرار گرفته است.دو
در این برهه از زمان که رکود اقتصادی سراسر جهان را دربر گرفته، 

های اساسی علم بیش از هر زمان دیگری نیاز است تا مفاهیم و مؤلفه
اقتصاد به کودکان آموزش داده شود. آنها باید در مورد مدیریت پولی 

در اختیارشان قرار می گیرد اطالعات الزم که به دست می آورند یا 
را داشته باشند. آنها باید بدانند که چگونه آن را به شکل صحیح 
پس انداز و در زمان مناسب از آن استفاده کنند. الزم است به 
کودکان آموزش دهیم که اقتصاد و مسائل مربوط به آن چه نقش 

است تا نگرش  اساسی و کلیدی در زندگی آنها دارد. همچنین الزم
ها و عادات مطلوب مالی و اقتصادی در ذهن آنها شکل بگیرد تا در 
تصمیم گیری های اقتصادی مربوط به دوران بزرگسالی مؤثر واقع 

 (17شوند. )
گفته، تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه ای در با عنایت به موارد پیش

بیت، جای جای اسناد باالدستی و از جمله ساحت های تعلیم و تر
هدف های کالن و عملیاتی و نیز راهکارهای ذکر شده در سند تحول 
آموزش و پرورش کشور مورد تأکید قرار گرفته و  بر آموزش های 
دوران کودکی و نوجوانی نیز در سیاست های کلی برنامه ششم 

ای شده است. تالش های بین المللی نیز توجه به توسعه تأکید ویژه
ر دستور کار خود قرار داده اند که حاصل آن آموزش سواد مالی را د

را در اسناد بین المللی یاد شده می توان مشاهده کرد. علت این 
توجهات آن است که تصمیمات پس انداز، سرمایه گذاری و در 
مجموع، اخذ تصمیمات صحیح در حوزه مدیریت مالی با توجه به 

وری و اوضاع نابسامان اقتصاد جهانی در کشورهای مختلف، ضر
حیاتی است. آنچه این موضوع را در کشورمان بیش از سایر کشورها 
مهم نموده است، توجه به هرم جمعیتی است که حاکی از انبوه 
جمعیت جوان فعلی و خیل عظیم بازنشستگی در سال های آتی و از 
طرف دیگر اوضاع بحرانی صندوق های بازنشستگی کشوری است. 

سترش خصوصی سازی شرکتهای دولتی در همین زمان، با توجه به گ

و تالش بخش خصوصی برای توسعه بازار محصوالت خود، افراد و 
خانواده ها با پیشنهادهای متنوع و فریبنده مالی رو به رو هستند که 
لزوم مدیریت مناسب منابع مالی شان را دو چندان می کند. به عنوان 

آموزی را الزمه شتوان آموزش سواد مالی از دوران دانجمع بندی می
موفقیت و رفاه مالی در دوران مختلف زندگی افراد از دوران تحصیل 
گرفته تا زمان بازنشستگی، دانست. پس باید در این رابطه، آموزش 

 هایی جامع و نظام مند را طراحی و اجرا نمود.
 
 

 مواد و روش ها
پژوهش حاضر بر مبنای هدف، جزء پژوهشهای کاربردی است و 

ع (از نوختهی)آمیبیترکی گردآوری داده ها، جزء پژوهشهای بر مبنا
بدین معنی که ابتدا داده های کیفی و سپس داده های  است. یاکتشاف

کمی گردآوری شدند.بنابراین در مرحله کیفی پژوهش حاضر،از 
طریق بررسی ادبیات،اسناد و مدارک و همچنین برداشت 

رباره شاخص ها ها،ادراکات و دیدگاه های مشارکت کنندگان د
گردآوری و تحلیل شد و سپس در مرحله کمی،این یافته ها مورد 
ارزیابی قرار گرفت. در بخش کیفی،داده ها و اطالعات با استفاده از 
بررسی اسناد و مدارک،پیشینه تحقیق و تحلیل محتوا،شاخص های 
اثرگذار بر سواد مالی شناسایی می شوند و الگوسازی صورت می 

در بخش کمی،رابطه بین متغیرهای الگو با استفاده از گیرد و سپس 
پرسشنامه و به صورت پیمایشی،از این جهت که گردآوری داده های 
مورد نظر از طریق نمونه گیری از جامعه و در یک تحقیق میدانی 
انجام می گیرد و ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی،مورد بررسی 

 قرار گرفتند.
ها در دو بخش کتابخانه ای و میدانی انجام روش گردآوری داده 

پذیرفت. در بخش کتابخانه ای به مرور اسناد و مدارک علمی مرتبط 
با موضوع، پایگاههای اطالع رسانی و .. پرداخته شد. در بخش میدانی 
از دو ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته 

پژوهش، از روایی محتوایی  استفاده شد. برای تعیین روایی ابزار
استفاده شد. برای تعیین روایی محتوایی پس از تنظیم و طراحی گویه 
های الزم برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش بر اساس ادبیات 
موضوع تحقیق،پژوهشگر پرسش نامه را به اساتید راهنما و مشاور 

ز و چند تن از متخصصان و کارشناسان نشان داده،آنان نیز پس ا
بررسی و مطابقت سواالت با متغیرهای اندازه گیری شده،نظرات 
خود را اعالم کردند،محقق نیز پس از اعمال نمودن تغییرات 
الزم،اقدام به تنظیم پرسش نامه نهایی نمود. برای سنجش پایایی از 
تکنیک آلفای کرونباخ بهره گرفته شد، نتایج نشان دهنده روایی و 

 پایایی ابزار بود. 
 عه آماری این تحقیق دو گروه است:جام

گروه اول: جامعه آماری خبرگان برای مصاحبه به منظور کشف 
مؤلفه ها انتخاب شدند. برای این گروه، از روش نمونه گیری گلوله 
برفی، انتخابی هدفمند استفاده شد. این خبرگان شامل خبرگان برنامه 

و  استفاده شد ریزی درسی مالی و افراد با تجربه در کسب و تجارت
مصاحبه با خبرگان تا رسیدن به حد اشباع ادامه یافت. در نهایت، 

نفر از خبرگان در مصاحبه مشارکت داده شدند. گروه  20تعداد 
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دوم جامعه آماری شامل معلمان دوره اول متوسطه بودند. تعداد 
 نفر بودند.   330جامعه آماری بخش کمی، شامل 

ی پژوهش در بخش کیفی از کدگذاری برای تجزیه و تحلیل داده ها
 نظری استفاده شد و در بخش کمی، از تحلیل عاملی بهره گرفته شد. 

 
 یافته ها

 در مدارس دوره اول متوسطه کدامند؟ یآموزش سواد مال یهامؤلفه
نیازهای آموزش سواد مالی در دوره اول متوسطه الزامات و پیش

 کدامند؟

اری نظری استفاده شد. برای این کار برای پاسخ به این سوال، از کدگذ
 برای ایحرفه افزاری، استفاده شد. نرمMAXQDA1افزاراز نرم

 و کیفی هایروش توسط شده گردآوری هایداده و تحلیلتجزیه 
 ای پژوهشی رویکرد یک به محدود افزار،نرم ین. ااست ترکیبی
 هایهگرو، مصاحبه از آمده بدست هایداده ر تحلیل. دنیست روشی

 تمام و روایت تحلیل، ژانر و گفتمان، گو و گفت تحلیل، متمرکز
 برنامه این از توانندمی دارند، سروکار متن با نوعی به که هاییفعالیت
 فسیرت و نویسیحاشیه، کدگذاری، ارزیابی، ازماندهی. سکنند استفاده

 و اتصال و تصاویر و گزارشات به آسان دستیابی، هاداده انواع
 این هایقابلیت از جمله دیگر پژوهشگران با گذاریاشتراک

 .است افزارنرم
لیست مربوط به نتایج تحلیل محتوای مصاحبه با چک1در جدول 

استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی آورده شده است. تحلیل 
ها آغاز گردید )کدگذاری باز( و ها با استخراج مفاهیم و مقولهداده

ربط و تکراری حذف گردیدند که نتایج های بیو مقولهمفاهیم 
ها، فراوانی و منبع کدگذاری باز و همچنین کد مصاحبه کننده

 آمده است. 1ها در جدول مربوط به هریک از مقوله
 

 
 : لیست کلیه مفاهیم استخراج شده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته1جدول 

سازه
 یکدگذار 

 منبع
 مصاحبه کد

 هشوند

انتخابی
محوری 
 

 باز

ش
ت و پی

الزاما
ش سواد مالی در دوره اول متوسطه

نیازهای آموز
 

 
ک(

عوامل فردی )دموگرافی
 

ت
جنسی

 

توجه پسران به سواد مالی به واسطه نگاه مسئولیت اداره 
 اقتصادی خانواده

و همکاران  یمراد
(1391) I2, I10, I11 

 I1, I10, I14 مصاحبه فردی در زمینه اقتصادیارتقای سواد مالی در دختران برای رشد 

 مصاحبه توجه به دانش سواد مالی برای همه دانش آموزان
I9, I10, 

I14, I5 

سن
 

 I5, I1, I13 مصاحبه دید پایین جوانان به سواد مالی

 مصاحبه دید گسترده بزرگساالن به سواد مالی
I1, I6, I10, 

I14 

 مصاحبه یشتری برای اندوختن دانش مالی دارند.سنین پایینتر انگیزش ب
I12, I5, 

I13, 

 مصاحبه انتظار از زندگی و اقتصاد آن در افراد متفاوت است.
I5, I13, I2, 

I11 

تاهل
 مصاحبه مسئولیت پذیری افراد متاهل، نسبت به ارتقای سواد مالی 

I3, I4, I11, 

I5 

 I1, I10, I13 مصاحبه مجرد. عدم توجه کافی به سواد مالی در افراد

 یدر صندوق ها جوانان در شرف تاهل یگذار هیسرما
 یبازنشستگ

 I2, I10, I14 مصاحبه

عوامل اجتماعی
 

خانواده
 (1380 ،یگیرزابی)م تحصیالت والدین 

I11, I9, 

I10, I14, I5 

 I6, I1, I13  شغل والدین

 ،1376)اعرافی،  عقاید خانواده نسبت به ارتقای سواد مالی
 (.197-195صص 

I2, I6, I10, 

I14 

_________________________________ 
1 Qualitative Data Analysis 
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 ،1376)اعرافی،  نگرش مالی خانواده
 (.197-195صص 

I12, I5, 

I14, 

سازوکارهاه
 ,I5, I13, I2 (2011شرادن  ) حمایت از برنامه های پس انداز به عنوان دانش مالی 

I11 

دانش  ی در زمینه ارتقای دانش مالیزیو برنامه ر یریگ میتصم
 آموزان

 ,I3, I4, I11 مصاحبه

I5 

 I1, I10, I13 مصاحبه مدیریت و تخصص ییتوانا

 I2, I10, I14 (2011شرادن ) ی میزان توجه به دانش مالیابیو ارزش نظارت

جامعه
 

 ,I11, I9 (1380 ،یگیرزابی)م ترویج پس انداز

I10, I14, I5 

 I6, I1, I13  مدتتوجه به سرمایه گذاری با اهداف بلند 

 ایجاد کسب و کارهای مولد
موسی زاده و صنعتی، 

1396 

I2, I6, I10, 

I14 

 توجه به کمیت و کیفیت اقتصادی
موسی زاده و صنعتی، 

1396 

I12, I5, 

I14, 

موسی زاده و صنعتی،  ارزش گذاری اقتصادی
1396 

I5, I13, I2, 

I11 

جامعه شناختی
 

جامعه و نهادهای اجتم
اعی

 مصاحبه برنامه های تربیت مالی اموزش و پرورش 
I2, I6, I10, 

I14 

 همکاران، و نژاد یعقوب کار با دیگران به نسبت گرایش بهبود و توسعه
1390 

I12, I5, 

I14, 
مختلف در جهت کسب سود  هایگروه ویژه هایفعالیت ادامه

 مصاحبه مالی
I5, I14, I2, 

I11 

 مصاحبه دهای آموزش سواد ملیکمک گرفتن از نها
I3, I4, I11, 

I5 

ارتباط جمعی
 مصاحبه ایجاد زبان مشترک در جهت بهبود اوضاع مالی 

I12, I5, 

I14, I2, I11 

 مصاحبه تجارب مالی در جامعه تبادل ایجاد امکان
I12, I5, 

I14, I2, I11 

 رایج مالی در جامعه آگاهسازی نسبت به هنجارهای
 همکاران، و ادنژ یعقوب

1390 
I12, I5, 

I14, I2, I11 

وظیفه اجتماعی
 مصاحبه جامعه نسبت به تحرکات مالی اعضاء عواطف ابراز 

I12, I5, 

I14, I2, I11 

 مصاحبه مالی هر فرد از دید اجتماعی -تعیین تکلیف اجتماعی
I3, I4, I11, 

I5 

 بهمصاح فرایند اجتماعی شدن در ارتباط با امور مالی
I5, I11, I4, 

I13 

اقتصادی
 

ت اقتصادی
مهار

 مصاحبه توانایی تشریح وضعیت اقتصادی 
I1, I2, I11, 

I7, I15 

 مصاحبه توانایی تفکیک امور مالی شخصی
I8, I7, I11, 

I18 

 مصاحبه تبیین چرایی اقتصاد مقاومتی
I7, I3, I9, 

I12, I17 ت
اس

اندار
مالید 

 

 I1, I9, I13 حبهمصا مسئولیت پذیری مالی
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 ,I2, I6, I10 مصاحبه چگونگی خرید کاال و خدمات

I14 

 ,I11, I9 مصاحبه مهرابی سرمایه گذاری مالی

I10, I14, I5 

 I6, I1, I13 مصاحبه زرنگار محافظت مالی

 ,I2, I6, I10 مصاحبه بیمه

I14 

مؤلفه
 

های
 

ش
آموز

 
سواد
 

مالی
 

 در
دوره
 

اول
 

متوسطه
 

مولفه
ها

 ی

ش مالی
ش دان

آموز
 

 مصاحبه علوی/ زرنگار آموزش مفاهیم مربوط به دادو ستد
I12, I5, 

I14, 

 مصاحبه حسینی آموزش احکام مالی
I5, I14, I2, 

I11 

 زاده مصاحبه رسولی تعریف مفهوم ثروت آفرینی
I10, I6, I5, 

I1, I7 

 زاده رسولی مصاحبه ارائه دانش پایه مالی
I13, I14, 

I15 

 مصاحبه افضلی اارئه دانش درمورد وظیفه مالی
I12, I5, 

I14, I2, I11 

 زاده رسولی مصاحبه مدیریت دانش ارائه شده مالی
I3, I4, I11, 

I5 

 I12, I8, I3 (2012 ، پیزا) ارائه دانش صرفه جویی مالی

 (2012 ، پیزا) دانش مربوط به خدمات و محصوالت جاری
I3, I4, I11, 

I5 

 دانش سرمایه گذاری

 ، میچل و هاستینگز)
2011، 

 ،2007 میچل، و لوزاردی
 و لوزاردی ، رویج وان

 (2011 ، آلسی

I12, I5, 

I14, I2, I11 

 (146ص ،2012 پیزا،) دانش الگوی مالی وابسته به درآمد
I12, I5, 

I14, I2, I11 

ش ارتباط مالی
آموز

یط ریسکی مالی در دنیای آموزش ارتباط برقرار کردم با مح 
 امروز

 چارچوب ادی سی دی
I3, I4, I11, 

I5 

 ارتباط با مفاهیم مالی
بوسارت و والستاد 

(2014) 

I12, I5, 

I14, I2, I11 

 I11, I5,  مصاحبه حسینی دینی و امورمالی هایارتباط ارزش

 I7, I11, I18 مصاحبه نبی ارتباط فرهنگ با امور مالی

توانمن
دسازی مالی

 

 مصاحبه ارتقای قابلیت حسابداری مالی
I7, I3, I9, 

I12, I17 

 مهارت استفاده از ابزارهای مالی
(/ 1998چن و و لپ )

 مصاحبه کتابی
I1, I9, I13 

 زاده رسولی مصاحبه مهارت استفاده از فناوریهای نوین در زمینه امور مالی
I2, I6, I10, 

I14 

 افزایش یعنی مالی شمول فناوری در افزایشمهارت استفاده از 
 مالی محصوالت و خدمات به دسترسی

  زاده رسولی مصاحبه

 (1984هک ) مهارت تعیین اهداف مالی
I11, I9, 

I10, I14, I5 
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 I6, I1, I13 (146ص ،2012 پیزا،) مهارت توجه به  جزئیات مالی

 آموزش کارآفرینی
مصاحبه میرفتاح/ 

 مصاحبه نبی

I2, I6, I10, 

I14 

 مصاحبه سبحانی آموزش فرصت آفرینی مالی
I12, I5, 

I14, 
ش  رفتار مالی

آموز
 

 ,I5, I14, I2 (2012 مسی، و آتکینسون آموزش چگونگی تصمیم گیری مالی

I11 

 آموزش مدیریت پایه پولی

 ، فورگ و جرمن)
2000)/ 

 توفانو، و لوزاردی)
a2009 

، b 2009) 

I3, I4, I11, 

I5 

 آموزش رفتار پس  انداز

 (1392 ممشلی، و )ملکی
 ، میچل و هاستینگز)

2011، 
 ،2007 میچل، و لوزاردی

 و لوزاردی ، رویج وان
 (2011 ، آلسی

I12, I5, 

I14, I2, I11 

 ,I12, I5 (2012 مسی، و آتکینسون آموزش رفتارهای برنامه ریزی شده مالی

I14, I2, I11 

 مصاحبه یمی در امور مالیآموزش خودتنظ
I12, I5, 

I14, I2, I11 

 (1392 ممشلی، و )ملکی آموزش نظارت بر امور مالی خود
I12, I5, 

I14, I2, I11 

 همکاران، و پور ملک) در نظر گرفتن چندین گزینه مختلف در تصمیم مالی
1395) 

I3, I4, I11, 

I5 

 I14, I2, I11 حسینی مصاحبه استمهال سنت یا استدراج آگاهی سنت

 I3, I11, I5 مصاحبه حسینی آموزش رفتار صدقه

 ,I15, I5 حسینی مصاحبه آموزش وقف اموال

 ,I3, I4, I11 مصاحبه میرفتاح آموزش اخالق مالی

 

اعتماد مالی
 

 مصاحبه اعتماد سازی مالی برای ایجاد سازوکارهایی
I5, I14, I2, 

I11 

 مصاحبه مالیآگاهی از مشارکت 
I5, I14, I2, 

I11 

 مصاحبه برنامه ریزی جهت ماشرکت در اهداف مالی
I3, I4, I11, 

I5 

 مصاحبه آموزش چگونگی استفاده از اعتبار مالی
I12, I5, 

I14, I2, I11 

 I11, I5,  مصاحبه آموزش پاالیش اهداف مالی

 I7, I11, I18 مصاحبه ازار سرمایهآموزش چگونگی آگاهی یافتن از روندهای مالی در ب

ت
نظار

  
مالی

 

 مصاحبه آموزش نظارت بر عملکرد مالی خود
I1, I2, I11, 

I7, I15 

 مصاحبه آموزش نظارت بر درک درست از مفاهیم مالی
I8, I7, I11, 

I18 
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 مصاحبه بازبینی راهبردهای شناختی در یادگیری مسایل مالی
I7, I3, I9, 

I12, I17 

 خود نظارتی بر اجرای درست مدیریت مالی
 ،  توفانو و لوزاردی)

a2009 ، b 2009) 
I1, I9, I13 

 مصاحبه آگاهی از انواع شیوه های نظارت مالی
I2, I6, I10, 

I14 

 مصاحبه آموزش استفاده از تجارب مالی دیگران
I11, I9, 

I10, I14, I5 

میان شاخصهای موجود،  دهد که ازنتایج حاصل از تحلیل نشان می
 های زیر به عنوانهای موجود مولفهبر اساس ادبیات، پیشینه و نظریه

مولفه  های سواد مالی و الزامات و پیشی نیازهای آموزش سواد مالی 
 شناسایی شدند. 

 گیری عوامل شناسایی شده در مدل(تحلیل عاملی تاییدی )مدل اندازه
 در که دش استفاده یدیتائ یعامل لیتحلبرای پاسخ به سؤاالت فوق از 

  .است آمده ادامه
های برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورت منسجم، کوشش

های های اخیر صورت گرفته است. یکی از این روشزیادی در دهه
نویدبخش در این زمینه، مدل معادالت ساختاری یا تحلیل 

طریق این روش،  چندمتغیری با متغیرهای مکنون )پنهان( است. از
های خاص با های نظری را در جامعهتوان قابل قبول بودن مدلمی

های همبستگی غیرآزمایشی و آزمایشی آزمود. بودن استفاده از داده
های شمار آن، این واژه به یک سری مدلتوجه به نام یا مفهوم بی

های کند که شامل تحلیل عاملی تائیدی، مدلعمومی اشاره می
های آماری ی همزمان کالسیک، تحلیل مسیر و سایر روشساختار

های حل معادالت است. روش تحلیل مسیر، یکی از بهترین تکنیک
شود که تعمیمی از رگرسیون معمولی است و ساختاری محسوب می

قادر است عالوه بر بیان آثار مستقیم، آثار و همبستگی مشاهده شده 

روابط علّی میان متغیرهای  ها را تفسیر کند. برای اینکهبین آن
مستقل و وابسته و همچنین توان تبیین این روابط را نشان دهیم و 

ها اثبات کنیم که مدل مورد نظر تناسب و برازش مناسبی با داده
کنیم. بدین منظور، از قابلیت موجود دارد، از تحلیل مسیر استفاده می

حاصل از آن در ایم که نتایج استفاده کرده LISRELافزار در نرم
های برازندگی مدل در ادامه نشان قالب نمودارهای مسیر و شاخص

 داده خواهد شد.
 متوسطه اول دوره در یمال سواد آموزش یازهاینشیپ و الزامات

 ات است الزم ساکن به ابتدا ساختاری، معادالت مدل شناسیروش در
 ایهگویه شود مشخص تا گرفته قرار مطالعه مورد سازه روایی

 الزم دقت از خود موردنظر متغیرهای گیریاندازه برای شده انتخاب
 ادهاستف تائیدی، عامل تحلیل از منظور، این برای. هستند برخوردار

 دارای خود متغیر با گویه هر عاملی بار که شکل این به. شودمی
 الزم دقت از گویه این صورت، این در باشد؛ 1,96 از باالتر t مقدار
 در. است برخوردار مکنون متغیر یا سازه آن گیریازهاند برای

 آورده مکنون متغیر هر هایآیتم برای عاملی بار مقادیر زیر، جداول
نیازهای آموزش سواد مالی در دوره مدل الزامات و پیش .است شده

 شود. گیری میگویه اندازه 23اول متوسطه توسط 

 
 نیازهای آموزش سواد مالی در دوره اول متوسطهیشهای تایید شده الزامات و پ. گویه2جدول 

 وضعیت گویه tمقدار  بارهای عاملی برچسب گویه برچسب بعد

عوامل فردی 
 )دموگرافیک(

E_Fardi 

E1 0,76 18,00 تایید شد 
E2 0,76 17,88 تایید شد 
E3 0,66 14,92 تایید شد 
E4 0,83 16,98 تایید شد 
E5 0,78 18,99 دتایید ش 
E6 0,74 17,33 تایید شد 
E7 0,83 20,37 تایید شد 
E8 0,82 19,95 تایید شد 
E9 0,80 19,30 تایید شد 
E10 0,74 17,14 تایید شد 

 E_Ejtemai عوامل اجتماعی

E11 0,70 16,06 تایید شد 
E12 0,71 16,35 تایید شد 
E13 0,70 16,02 تایید شد 
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E14 0,78 18,75 یید شدتا 
E15 0,70 16,20 تایید شد 
E16 0,78 18,56 تایید شد 
E17 0,80 19,48 تایید شد 
E18 0,80 19,29 تایید شد 
E19 0,81 19,96 تایید شد 
E20 0,81 19,68 تایید شد 
E21 0,85 21,45 تایید شد 
E22 0,77 18,26 تایید شد 
E23 0,74 17,43 تایید شد 

 هیچ بنابراین، بودند؛ 1,96 از بزرگتر t آماره دارای هاگویه همه
 عاملی، بارهای طرفی، از. شوندنمی حذف مدل از هاگویه از کدام

 تغیرم گیریاندازه در باشد، داشته را عاملی بار بیشترین که شاخصی
 شتهدا تریکوچک ضرایب که شاخصی و دارد بیشتری سهم مربوطه

قدار م .کندمی ایفا مربوطه سازه گیریاندازه در را کمتری سهم باشد
و مقدار  2,38کای اسکوئر بر درجه آزادی مدل حاضر 

RMSEA  باشد.می 0,068برابر 
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 استاندارد ضرایب حالت نیازهای آموزش سواد مالی در دوره اول متوسطه در. مدل الزامات و پیش1شکل 
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 ضرایب معناداری حالت در اد مالی در دوره اول متوسطهنیازهای آموزش سو. مدل الزامات و پیش2شکل 
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های برازش آورده شده ترین شاخصترین و متداول، مهم3در جدول 
شود، تقریباً تمامی می دیده3گونه که در جدول است. همان

ها کفایت آماری دارند. بنابراین، با اطمینان بسیار باالیی شاخص

ها به برازش کامل دست ن شاخصتوان دریافت محقق در مورد ایمی
 یافته است.

 
 های برازش مهم مدل ترسیمیای از شاخص: گزیده3جدول 

 برازش قابل قبول مقدار اختصار نام شاخص شاخص

 های برازش مطلقشاخص
  545,71 - سطح تحت  پوشش )کای اسکوئر(

 0,9بزرگتر از  GFI 0,95 شاخص نیکویی برازش

 یهای برازش تطبیقشاخص
 0,9بزرگتر از  AGFI 0,93 شاخص نیکویی برازش اصالح شده

 0,9بزرگتر از  CFI 0,99 شاخص برازش تطبیقی
 0,1کمتر از  RMSEA 0,068 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد های برازش مقتصدشاخص

 45وره اول متوسطه توسط های آموزش سواد مالی در دمدل مؤلفه متوسطه اول دوره در یمال سواد آموزش یهامؤلفه
های برازش حاکی از شود. بررسی نتایج شاخصگیری میگویه اندازه

 باشد.برازش مناسب مدل می
 

 متوسطه اول دوره در یمال سواد آموزش یهامؤلفههای تایید شده : گویه4جدول 

 وضعیت گویه tمقدار  بارهای عاملی برچسب گویه برچسب مولفه

آموزش دانش 
 مالی

P_Danesh 

P1 0,85 21,33 تایید شد 
P2 0,83 20,62 تایید شد 
P3 0,87 22,36 تایید شد 
P4 0,82 20,01 تایید شد 
P5 0,84 20,87 تایید شد 
P6 0,78 18,70 تایید شد 
P7 0,82 20,29 تایید شد 
P8 0,71 16,54 تایید شد 
P9 0,73 16,96 تایید شد 
P10 0,75 17,85 تایید شد 

آموزش ارتباط 
 مالی

P_Ertebat 

P11 0,84 20,70 تایید شد 
P12 0,89 22,63 تایید شد 
P13 0,89 22,93 تایید شد 
P14 0,85 21,03 تایید شد 

 P_Tavanmandsazi توانمندسازی مالی

P15 0,77 18,43 تایید شد 
P16 0,81 19,66 تایید شد 
P17 0,83 20,75 تایید شد 
P18 0,73 17,20 تایید شد 
P19 0,79 19,21 تایید شد 
P20 0,80 19,38 تایید شد 
P21 0,78 19,19 تایید شد 
P22 0,83 20,44 تایید شد 

آموزش رفتار 
 مالی

P_Raftar 

P23 0,81 19,83 تایید شد 
P24 0,81 19,89 تایید شد 
P25 0,80 19,39 تایید شد 
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P26 0,82 20,25 تایید شد 
P27 0,82 20,26 تایید شد 
P28 0,83 20,73 تایید شد 
P29 0,83 20,58 تایید شد 
P30 0,79 17,14 تایید شد 
P31 0,83 20,77 تایید شد 
P32 0,85 21,29 تایید شد 
P33 0,85 21,34 تایید شد 

 P_Etemad اعتماد مالی

P34 0,86 21,84 تایید شد 
P35 0,84 21,11 تایید شد 
P36 0,85 23,09 تایید شد 
P37 0,88 22,44 تایید شد 
P38 0,82 20,25 تایید شد 
P39 0,83 20,75 تایید شد 

 P_Nezarat نظارت مالی

P40 0,85 21,13 تایید شد 
P41 0,89 23,03 تایید شد 
P42 0,86 21,31 تایید شد 
P43 0,74 17,24 تایید شد 
P44 0,80 19,55 تایید شد 
P45 0,78 18,80 تایید شد 

 هیچ بنابراین، بودند؛ 1,96 از بزرگتر t آماره دارای هاگویه همه
 عاملی، بارهای طرفی، از. شوندنمی حذف مدل از هاگویه از کدام

 تغیرم گیریاندازه در باشد، داشته را عاملی بار بیشترین که شاخصی
 شتهدا تریکوچک ضرایب که شاخصی و رددا بیشتری سهم مربوطه

قدار م .کندمی ایفا مربوطه سازه گیریاندازه در را کمتری سهم باشد
و مقدار  2,38کای اسکوئر بر درجه آزادی مدل حاضر 

RMSEA  باشد.می 0,073برابر 
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 استاندارد ضرایب حالت های آموزش سواد مالی در دوره اول متوسطه در: مدل مؤلفه3شکل 
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 ضرایب معناداری حالت در های آموزش سواد مالی در دوره اول متوسطه: مدل مؤلفه4شکل 
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های برازش آورده شده ترین شاخصترین و متداول، مهم5در جدول 
شود، تقریباً تمامی می دیده5گونه که در جدول است. همان

 ها کفایت آماری دارند. بنابراین، با اطمینان بسیار باالییشاخص

ها به برازش کامل دست توان دریافت محقق در مورد این شاخصمی
 یافته است.

 
 های برازش مهم مدل ترسیمیای از شاخص: گزیده5جدول 

 برازش قابل قبول مقدار اختصار نام شاخص شاخص

 های برازش مطلقشاخص
  304,64 - سطح تحت  پوشش )کای اسکوئر(

 0,9تر از بزرگ GFI 0,91 شاخص نیکویی برازش

 های برازش تطبیقیشاخص
 0,9بزرگتر از  AGFI 0,93 شاخص نیکویی برازش اصالح شده

 0,9بزرگتر از  CFI 0,97 شاخص برازش تطبیقی
 0,1کمتر از  RMSEA 0,064 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد های برازش مقتصدشاخص

 نتیجه گیری
الزامات و پیش نیازها،  با بررسی سؤاالت پژوهش مبنی بر شناسایی

مولفه های آموزش سواد مالی و مبانی فلسفی، نتایج نشان داد که 
الزامات و ی به عنوان اجتماع عواملو  (کی)دموگراف یعوامل فرد

مورد شناسایی  در دوره اول متوسطه یآموزش سواد مال یازهاینشیپ
، یارتباط مال آموزشی، آموزش دانش مالهای قرار گرفت و مولفه

ه ی بمال نظارتی، مال اعتمادی، رفتار مال  آموزشی، مال یتوانمندساز
معرفی  در دوره اول متوسطه یآموزش سواد مال یهامؤلفهعنوان 

شدند. قبل از پرداختن به مولفه های شناسایی شده ، الزم است تا به 
سواد مالی و عوامل مرتبط با آن پرداخته شود. در ادبیات پژوهش 

ها،   سکیو ر یمال میدانش و درک مفاه ،یسواد مال عنوان شد که
دانش و فهم  نیاعمال ا یبه خود برا یها و اتکا تیمهارت ها، خالق

 یاه نهیاز زم یعیوس فیموثر در ط یریگ میمسائل به منظور تصم
افراد و جامعه شده و آنها  یباشد که باعث ارتقاء رفاه مال یم یمال

یعقوب نژا  سازد. یتوانمند م یدااقتص یمشارکت در زندگ یرا برا
(، عنوان می کند که موضوع سواد مالی و لزوم 13و همکاران )

بررسی آن بدین لحاظ با اهمیت است که عدم کفایت سواد مالی، 
زندگی افراد، خانواده، دوستان و شرکای تجاری آنها را به سبب 

امر اتخاذ تصمیمات نامناسب مالی تحت الشعاع قرار می دهد و این 
اثرات نامناسب بر جامعه داشته و حتی سبب کاهش ثروت ملی و 
در نهایت کاهش سطح رفاه مالی در جامعه می گردد. از اینرو، 

نیازهای سواد مالی و مبانی فلسفی ضروری شناسایی الزامات و پیش
است. در این پژوهش ابتدا به شناسایی در پژوهش حاضر، مولفه های 

ی، آموزش دانش مالورد توجه قرار گرفت. آموزش سواد مالی نیز م
 داعتمای، رفتار مال  آموزشی، مال یتوانمندسازی، ارتباط مال موزشآ

ی از جمله این مولفه ها عنوان شده است.. مشخص مال نظارتی و مال
است که آموزش دانش مالی اولین و مهم ترین مولفه  در ایجاد سواد 

دانش مالی را بیاموزند و این  مالی است. دانش اموزان باید در ابتدا
دانش بهتر است که بر اساس نیاز ایشان و سطح دانش اموزان باشد. 
عالوه بر این، دانش اموزان به ارتباط مالی نیاز دارند. پس از دوران 
نوجوانی باید بتوانند از طریق آموزشهای الزم، ارتباط مالی داشته 

مالی یکی دیگر از باشند. توانمند کردن دانش اموزان در امور 
شاخصهای آموزش سواد مالی است که باید مورد توجه قرار گیرد. 

باید به داشن آموزان دوره متوسطه استقالل مالی داده شود. آموزش 
رفتارهای پرخطر و کم ریسک مالی نیز اط دیگر شاخصها است. 
باید به دانش آموزان آموزش داده شود که کدام رفتارهای مالی باعث 

سرمایه می شود و کدام رفتارها، ریسک جبران ناپذیری  برگشت
دارند. بر این اساس پرداختن به اعتماد مالی به برخی بنگاهها و 

 یادگیری برخی اصول برای دانش آموزان ضروری است. 
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