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  مالياجتماعي و اهميت آموزش 
  )اين مقاله بعد از بحران مالي اخير در اروپا و امريكا تنظيم شده است(

  نويسنده: كريستينا بلتسو
 

كه جهان را تكان داده و نقطه عطفي در  2000هاي  بحران مالي اواخر اولين دهه سال ،در توصيف زمان ما ،مورخان در آينده
سسات بزرگ مالي فروپاشيدند و ؤرا متذكر خواهند شد. در گوشه و كنار جهان بازارهاي سهام سقوط كردند، م هاين قرن بود

هاي نجات اقتصادي در جهت محافظت از سيستم مالي خود شدند.  حتي در كشورهاي ثروتمند ناگزير از اتخاذ سياستها  دولت
هاي  شوكتا كنون معرفي گرديد. با پايان  »1گرركود بز«ترين بحران جهاني از  عنوان مخربه سقوط مالي متعاقب اين بحران ب

حال ابعاد اجتماعي اين  ره ها وقت نياز باشد. به در اقتصاد جهاني به سالرسد براي رفع بحران  اوليه، هنوز هم به نظر مي
فردي و نه ثيرات أتاست. تمركز بر روي  شدهكمتر روشن  ،اند داشتهها به رفاه عادت  كه سال مردميبر روي  اقتصادي گرفتاري

 ي نحوه بر سقوط اقتصادي اثراتد تا دار مي آنگزاران را بر  سياستسازماني وضعيت اقتصادي موجود، كارشناسان زبده و 
  را بررسي كنند. اند ها وابسته مردم به آني كه سساتؤمشان و  زندگي مردمان، باورهاي

اند. اين  توجه نشان دادهشان  اي به سطح سواد مالي شهروندان به همين دليل كشورها و اقتصادهاي سراسر جهان به نحو فزاينده
در را در بر داشته باشد.  2د اثرات منفي وسيعينتوان ست كه تصميمات مالي نه چندان آگاهانه ميها ناشي از اين درك ا دلواپسي

نهايت اقبال زيادي را در بين در اين درك باعث افزايش ميزان گفتمان در خصوص اهميت آموزش مالي شده و  واقع
آموزش مالي را به عنوان  ي توسعه ،OECD3خرد،  اقتصاد سطحدر تحليل  و گزاران كسب كرده است. در يك تجزيه سياست

سازد تا درك خود را نسبت به  افراد را قادر مي ،سواد ماليپاسخي استراتژيك به بحران مالي به رسميت شناخته است. 
ت اخدمهاي  گزينههاي مالي آگاه بوده و در خصوص  فرصتها و  نسبت به مهارت،محصوالت و مفاهيم مالي باال برده

نهايت آموزش مالي به عنوان ستون كليدي رشد اقتصادي پايدار و در  .بگيرنداي  آگاهانهتصميمات  خود،پيش روي  مالي

  ثبات مالي قلمداد گرديده است.
ريسك مالي و مسئوليت اكثر تصميمات مالي  ،در عصر تغييرات پرشتاب، نوآوري و پيچيدگي روزافزون ابزارهاي مالي چنين هم

شود، عدم برخورداري فرد از سواد و  تر مي پيچيدهاي  پيشرفتهصورت ه است. هرچه بازار مالي ب را به خود فرد منتقل كرده
 ي دارند،پائينسواد مالي كه . مردمي كشد ميچالش  بهفرد در زندگي اقتصادي را هر چه بيشتر  ي آگاهي مالي، شركت آگاهانه

را ثري ؤمو بر آن مديريت  اندوزنديباي  سرمايهاست بتوانند بيشتر امكان دارد با مشكل بدهكاري مواجه شوند و كمتر محتمل 
كنندگان به طيف وسيعي از  مصرفرسد؛  تر به نظر مي كننده نگران ،اعمال نمايند. اين موضوع در كشورهاي غربي و ثروتمندتر

بايست يك سري  تنها مي نهكنندگان  مصرفهاي توزيع مختلف دسترسي دارند. در نتيجه  محصوالت و خدمات از منابع و كانال
هاي مالي  ثري مسئوليتؤمصورت  هب بلكه بايد بتوانند لزوماً ،در نظر بگيرندمقايسه براي ) را سودها (مثل كارمزد و نرخ  از ويژگي

                                                           
ترين،  توان عميق حران بزرگ را ميب د.شو گفته مي جنگ جهاني دوم ن، يك دهه پيش از شروعجها اقتصادي ي ركود گسترده به ركود بزرگ -1

  .قرن بيستم دانست بحران اقتصادي ترين ترين و گسترده طوالني
2- negative spill‐over 

تحت  1948باشند. اين سازمان در سال  و دموكراتيك مي اقتصاد آزاد  عضو كه اعضاي آن متعهد به اصول 34المللي داراي  سازماني است بين -٣
 .شد تأسيس  سازمان همكاري اقتصادي اروپا عنوان
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  نيازمند توجه به جزييات بيشتري است.ويژه مديريت و تخصيص منابع شخصي روز به روز  بهخود را مديريت نمايند. 
در دسترس فعلي  مناسب عنوان بازاره عنوان بازار آينده بلكه به تنها ب نه ،دشواري، نسل جوان از طرف صنعت در چنين فضاي

كنند،  ساالنه مبالغي عظيم را صرف بازاريابي بر روي كودكان و جوانان مي ،كنندگان تبليغجا كه  هم مورد توجه قرار دارد. از آن
اند؟ بر طبق  شده آماده ،موفقمالي  هاي تصميم گرفتن براي كنندگان جوان رفمصآيد؛ آيا اين  ميپيش  اساسياين سؤال 

بحران تاثير  تحتتحت عنوان نوجوانان و پول، بخش اعظمي از جوانان اظهار داشتند كه  ،چارلز شواب 2011بررسي سال 
در كالس در مورد مديريت پولي  ،قبل از ارتكاب هر گونه اشتباهي در دنياي واقعي دهند ترجيح ميقرار گرفته و  اقتصادي

محتمل است خود را با  بسيار ،اي به اعتبار دارند فزايندهآموزش ببينند. از آنجا كه جمعيت جوان در حال حاضر دسترسي 
المللي بر اين نكته اشاره دارند كه  هاي دانشجويي و يا كارت اعتباري مواجه ببينند. چندين بررسي بين وامبدهي ناشي از 

در قبال مديريت مادگي آكه آنان احساس عدم اطمينان و  مادامي ها  كاش مدارس فعلي آنكه اي جوانان آرزو دارند اكثريت 
هاي جوان  كردند. از آنجا كه تغييرات بازار پولي از نسل آموزش مالي ارائه مي ه  ايشانب ،حساب بانكي و امور مالي خود دارند

مهارت كليدي «عنوان يك ه بايست ب روزافزون مالي مواجه شوند، آموزش مالي مي هاي مسئوليتها و  انتظار دارد با ريسك
  تلقي گردد.  »4زندگي

باشد. آموزش مالي  معيارهاي خاصسواد مالي نبايد صرفاً منوط به  رويكرد بهينه در جهتبه جلو، رو به عنوان يك قدم 
بهينه شود. در  ،گيرد در بر ميرا موجود در محيط اجتماعي  هاي كه ارتباطات و وابستگيهايي رويكردو ها  روشبايست با  مي

كند؛  المللي جلب توجه مي بيناظهارات يك شركت معظم  ،هاي متعددي كه جوامع مدرن بايد با آن روبرو شوند چالشبين 
كه عبارت  در حالي ،يافته در حال افزايش است توسعهدر حقيقت ريسك فقر در اكثر كشورهاي . »گردد فقر دارد به اروپا برمي«
ها  ده ،موقعيت درخور توجهي را در مناظرات سياسي به خود اختصاص داده است. بر طبق شواهد »اجتماعي محروميت«

اجتماعي در سيكلي از  محروميتكه  برند در حالي ميدر فقر به سر  جهان كشورهاي ثروتمندترين ميليون كودك در 
عظيم و ديرپايي را  پيامدهايبحران، اثرات چنين تحوالت اجتماعي ثيرات أت عالوه برد. محروميت از نسلي به نسل بعد ادامه دار

دهد كه از هر چهار كودك در مدارس ابتدايي يك  داشته است. تحقيقات در آلمان نشان ميبه دنبال روي كودكان و جوانان بر 
 مشكلزان دبيرستاني در انگلستان معتقدند كه آمو دانشنيمي از  تقريباًدر همين حال طراب است. ضنفر اغلب دچار حس ا

هاي نژادي و ديني  آموزان و تفاوت دانشناشي از مشكالت ضعف زبان  ،در مدرسه با آن مواجه هستندكه  و زورگيري قلدرمĤبي
خود  ي هدهد اكثريت جوانان در زندگي روزمر مينشان  ،الت متحده آمريكا به عمل آمدها. تحقيقات ديگري كه در اياست آنان

طور  هب جهاني كههاي ماندگار جسمي، روحي و عاطفي شود. در  آسيبتواند منجر به  در معرض خشونت قرار دارند كه مي
هاي عملي مختلفي را  برنامهجويانه و  مقابلههاي  استيسنياز به  ،هاي منفي يدهدپ، تمامي اين شود تر مي پيچيده اي فزاينده

  دهنده در زندگي مردم اشاره دارد. شتابن به نقش حياتي آموزش به عنوان عامل د و باالتر از آنشو يادآور مي
دوستدار محيط زيست  محور و عدالت ي يابي به يك جامعه دستآموزش را به عنوان بزرگترين منبع  شوماخر ،يك قرن پيش

المللي بر نقش كليدي آموزش در جستجوي زندگي پايدار  بين ي قلمداد كرد. از آن زمان تاكنون يك سري از گزارشات عمده
ساختن  توانمندبه عنوان راهي در جهت  5هاي زندگي هاي مختلف، آموزش مبتني بر مهارت اند. از ميان روش ورزيدهكيد أت
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يعي از هاي زندگي اشاره به گروه وس مهارتمورد توجه قرار گرفته است. عبارت هاي محيط  چالشمواجه با كودكان براي 
ارتباط و ثر ؤمتواند به كودك در جهت اتخاذ تصميمات آگاهانه، برقراري  و بين فردي دارد كه مي روانشناختيهاي  مهارت

ها به ابزار الزم براي پيروزي بر  بچههاي زندگي در سيستم آموزشي،  مهارت گنجاندندر محيط كمك نمايد. با  مسيريابي
هاي زندگي كه از جانب يونيسف به عنوان بخشي حياتي از آموزش  شوند. مهارت هز ميدنياي واقعي مج ي هاي روزمره چالش

و  يادگيريفرآيند  تعاوني پيوند خورده است. از طريقهاي  آموزشرشد بهداشت رواني و  اببرتر به رسميت شناخته شده، 
مثبت  نگرشكودكان دانش الزم و  ،ودش مي نقشايفاي هاي  و بازي »فكري بارش« نظير ييها تكنيككه شامل  آموزش تعاملي

ارائه شده توسط آمارتيا  مفهوميآشكارا با چارچوب  يآموزش رويكرد آورند. اين ميدست ه را ب هاي كليدي مهارت و شايستگيو 
 ي عهتوس رويكرد ي شالوده ،انسانيهاي  توسعه توانمندي هاي افراد و انتخابجايزه نوبل) هماهنگي دارد. افزايش  ي سن (برنده
  باشد.  انساني مي

نبوده و نخست بايد با نگرشي كلي  مستقيمها صريح و  العملها و عكس  حلگردد كه راه  ميبا توجه به مطالب فوق مشخص 
رسد،  نميمديريت نيازهاي مالي و اجتماعي كافي به نظر  براي  ،بعدي مورد توجه قرار گيرند. از آنجا كه هيچ نقطه نظر تك 

هاي زندگي و  مهارترسد تركيب آموزش  مي. به نظر ، به دنبال الگويي از رويكردهاي متفاوت استضوعپاسخ آموزشي مو
نهايت كودك را براي شهروند جهاني شدن آماده سازد. در واقع اين در چالش بوده و اين هاي مالي بتواند پاسخگوي  مهارت

. افالتون كه در آمستردام هلند دهدشرح  را به خوبي ونآموزشي افالت ي تواند مفهوم برنامه مياظهار نظر در عين حال 
كشور دسترسي دارد. بر اساس  95ها كودك در  ميليوننهاد پيشرو است كه به  مردميك سازمان  گذاري شده است، پايه

چگونه با  به كودكان بياموزد محور با روشي بازيافالتون قصد دارد  ي هاي حقوق كودك سازمان ملل متحد، برنامه كنوانسيون
اساسي  محورآموزشي ما نشانگر پنج  ي زمينهپذير باشند. پنج  مسئوليتپول تعامل كرده و چگونه از نظر مالي و اجتماعي 

 اتاقدام و بندي ريزي و بودجه برنامه، انداز و خرج پس، ها حقوق و مسئوليت، شناخت و كشف خودافالتون است:  ي  برنامه
عنوان عامل تغيير در زندگي ه از نظر اجتماعي و مالي كودك را قادر سازد كه ب"ست كه ا اين اجتماعي و مالي. هدف افالتون

آموز دبيرستاني  دانشيك  حرفهاي. با بازنگري بحران اقتصادي كه جهان را تكان داد ٦"محور عمل نمايد عدالتخود و جهاني 
را خرج  گيرم. اول همه آن من يك مقدار پول توجيبي مي«سازد:  ميحقيقت نهفته در پشت واقعيات را آشكار افالتوني هلندي 

 پيدا كردن از. در جهت اطمينان »توانم خرج كنم كنم چقدر دارم و اين تمام آن چيزي است كه مي كردم. حاال اما فكر مي مي
  ناميم. ميالتون . ما اين سفر را افشود شناخته ميانساني به عنوان يك اولويت  ي در هم تنيده يك فرآيندرفاه آينده، 
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