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حاضر طراحی الگوی برنامه درسی سواد مالی  مقالههدف  چکیده:

دايی ب ود  در اي پ پ شوهش از روش    برای دانش آموزان دوره ابت  

نف  ر از اس  اتید و متنصص  ان رش  ته  11کیف  ی اس  تفاده ش  د  ب  ا 

ري   ی درس  ی و آم  وزش ابت  دايی، ااتص  اد و ام  ور م  الی برنام  ه

های شهر تهران با مرتب ه للم ی دانش یاری و اس تادی در     دانشگاه

ها از روش مصاحبه انجام شد  جهت تعییپ التبار يافته 1111سال 

بیرونی استفاده شد  مدل  پیشنهادی مش تم  ب ر پ نا لام       ممی  

های برنامه درس ی، اه داف، موت وا، روش و ويش  ی     شام  زمینه

تشکی  « منطق تايلر»ياد یرند ان طراحی شد و بنیاد نظری آن را 

دهد  حاص  ايپ پشوهش طراحی الگوی برنامه درسی معتب ری  می

وره ابتدايی ب ود ک ه   آموزان دجهت آموزش سواد مالی برای دانش

 11شاخص برای موت وا،   15شاخص به لنوان اهداف،  11دارای 

ه  ای ش  اخص ب  رای روش 1روش ت  دريو و  ش  اخص ب  رای

توان د  ش د  الگ وی طراح ی ش ده م ی     میارزشیابی برنامه درسی 
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Abstract: The aim of this study was to 
design a financial literacy curriculum model 
for elementary school students. To this aim, 
the qualitative method was used for analysis. 
In addition, 12 professors and specialists in 
the field of curriculum planning and primary 
education, economics and finance of Tehran 
universities with the academic rank of 
associate professor and professor were 
interviewed in 2020. And external audit 
method was used to determine the validity of 
the findings. The proposed model was 
designed consisting of five factors including 
curriculum context, objectives, content, 
method and characteristics of learners, and its 
theoretical basis is "Tyler rationale". The 
results of this study was the design of a valid 
curriculum model for teaching financial 
literacy to elementary school students, which 
has 21 characteristics as objectives, 26 
characteristics for content, 19 characteristics 
for teaching methods and 8 characteristics for 
curriculum evaluation methods. The designed 
template can guide the process of planning, 
implementing and evaluating the curriculum. 
Keywords: curriculum, financial literacy, 
elementary level 
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 مقدمه

ای، سواد ارتباطی، سواد رسانه در کنار سواد لاطفی،« 1سواد مالی»اساس تعريف يونسکو  بر

، 1)ويکن  و ساندلیپ رودشمار میهای سواد بهای از جمله مولفهسواد تربیتی و سواد رايانه

م فه دانش و»لبارت است از:  از سواد مالی 1  تعريف سازمان توسعه و همکاری ااتصادی(1444

ها، انگی ه و التماد به نفو برای کاربرد ايپ دانش به منظور مفاهیم مالی، خطرات و مهارت

های مالی، برای بهبود به يستی مالی افراد و های مؤثر در طیف وسیعی از زمینه یریتصمیم

(  سواد مالی شام  توانايی OECD،1416 :11جامعه و نی  ايجاد مشارکت در زند ی ااتصادی )

شود؛ به بیان ديگر های مالی می یریمینان فرد برای استفاده از دانش مالی جهت تصمیمو اط

 (  1411، 0سواد مالی دربردارنده هر دو بعد دانش و کاربرد دانش است )ری، ديو و ياداو

توانند مفاهیم ساله در مدارس ابتدايی می 5يا  6پو از شواهد اولیه مبنی بر اينکه کودکان 

(، مطالعات 1144، 6مله تولی  ه ينه و فايده و کمبود را درک کنند )کوريلسکیمالی از ج

تواند موجب ارتقاء میآموزان دوره ابتدايی اند آموزش سواد مالی به دانشدادهجديدتر هم نشان 

؛ بتی، کالین  و 1411، 4؛ کودا موسکاروال و کلويا1411، 5سواد و دانش مالی )کلويا و همکاران

(، نگرش مالی )اما یر،  روت، 1411، 1 و، وارکو، انگ، فو و چوی؛ 1416، 1ايتو-اودرز

انداز )سريا، تاسمان و پو(، رفتارهای مالی مانند 1411 ،14دن برينک و ويلشوتونمیسپ

 ( در کودکان شود   1416؛ بتی و همکاران، 1414، 11؛ تونگ و دوان1414، 11رحمی

هايی که به بررسی سواد مالی ته پشوهشدسبراساس شواهد پشوهشی حاص  از آن

؛ ديانتی 1115آموزان بسیار پايیپ است )لويمی، اند، سواد مالی دانشآموزان ايرانی پرداختهدانش

(، که اهمیت و ضرورت آموزش زودهنگام 1111؛ سلیمی پور، 1110ديلموی و حنیفه زاده، 
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های للوم یم مالی در االب درسکند  از سوی ديگر آموزش مفاهسواد مالی را خاطرنشان می

 اجتمالی اثر الزم را نداشته و بازنگری موتوای آموزشی دروس للوم اجتمالی پیشنهاد شده

( 1111)آزاد ( و  ويا، فیروزيان و غالم1411)1(   لد1114است )روشندل، امیری و طغیانی، 

های درسی موجود مانند برنامه یری مالی با اند آموزش سواد مالی و توانايی تصمیمپیشنهاد داده

پشوهشگران با اجرای نیازسنجی برنامه درسی سواد مالی در آموزش و   درس رياضی تلفیق شود

اند )ممشلی، پرورش دوره ابتدايی، بر ضرورت آموزش سواد مالی در دوره ابتدايی تاکید کرده

های دوره ابتدايی به ر کتاباست د دادههای دوره ابتدايی نی  نشان(  تولی  موتوای کتاب1111

های سواد ااتصادی بیشتر از ای توجه نشده و مولفههای سواد مالی به طور شايستهمولفه

است )احمدی، امام جمعه و للی اده کتنلويی،  های سواد مالی مورد توجه ارار  رفتهمولفه

حوزه سواد مالی  های برنامه درسی ابتدايی نظام آموزشی کشور دربنابرايپ کاستی ؛(1110

 ان درسی است  ري برنامهشناسايی شده و ارائه راهکار مناسب برای آن ج و وظايف 

زمینه به باور پشوهشگران، پرورش ادرت تفکر و استدالل ااتصادی کودکان، پیش

(، که 1416وايت، -های مديريت مالی در دوره ب ر سالی است )بتی، کالین  و اودرزمهارت

ند فرصت آموزشی طوالنی و مناسب است و به همیپ دلی  ضروری است که پرورش آن نیازم

؛ فیروزيان و 1411، 1ها از دوره ابتدايی آغاز شود )جیارامان، جامبوناتان و آدسانیاايپ آموزش

خیر در آموزش سواد مالی، موجب صرف زمان أ(  چرا که ت1114یغامی و تورانی، ؛ پ1114 ويا، 

شود  اف ون بر تاکید سازمان توسعه و ات نادرست در آينده میبیشتر برای اصالح اطالل

( بر اهمیت آموزش سواد مالی در دوره ابتدايی، ضرورت و اهمیت آن 1410همکاری ااتصادی )

؛ 1414، 1وايت-، کالین ، اروک و اودرزبتی؛ 1414)سريا و همکاران، های ديگر در پشوهش

؛ بتی و 1411؛ کودا موسکاروال و کلويا ، 1411 ،0؛ میشرا و کومار1411کلويا و همکاران، 

 است مورد تاکید ارار  رفته ( 1411، 6لوساردی و میچ ؛ 1416همکاران، 
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های با در نظر  رفتپ اينکه تربیت جامع انسان هدف اصلی آموزش و پرورش و نظام

بايست مدنظر میآموزشی است، آموزش مسائ  مالی و ارتقاء سواد مالی افراد از دوران کودکی 

های توصیلی هري ان ارار  یرد  در شرايطی که در کشورهای پیشرفته سواد مالی در دوربرنامه

کشور، آموزش سواد  شود، در نظام آموزش و پرورش رسمیمیدبستانی تا دانشگاه تدريو پیش

ی از ( و برنامه درسی رسم1111است )ممشلی، توجهی ارار  رفته بیمالی در مدارس مورد 

مند ها و مفاهیم روزآمد سواد مالی برای آموزش سواد مالی به کودکان دوره ابتدايی، بهرهآموزه

های رفتاری و پرورش مهارت-ري ی ساختار شنصیتیدرحالیکه دوره ابتدايی، برای پايهنیست  

اف (  به بیان ديگر هرچند در اهد1044منش و صدر، اساسی کودکان اهمیت اساسی دارد )اديب

مستقیم و غیرمستقیم بر  های درسی به طورکالن نظام تعلیم و تربیت کشور ايران و در برنامه

است، اما ضروری است که برنامه درسی به لنوان لنصر مهمی که آموزش سواد مالی تاکید شده

ای طراحی شود که افراد را برای ايفای نقش فعال در الزمه توول با شرايط جديد است، به  ونه

شده و اهمیت آموزش  (  با توجه به مطالب ياد1110جامعه ياری کند )خدارحمی و ملکی، 

های موجود در حوزه آموزشی، نظام آموزان دوره ابتدايی و همچنیپ کاستیسواد مالی به دانش

های درسی دوره ابتدايی در حوزه سواد مالی، پشوهش حاضر در تالش است آموزشی و کتاب

 آموزان دوره ابتدايی بپردازد ی آموزش سواد مالی برای دانشکه به طراحی الگو

های منتلفی های آموزشی، پشوهشدر ارتباط با موضوع سواد مالی و ااتصادی در نظام

شود   اندهاری، مهرمومدی، طاليی و فرج است که در ادامه به چند نمونه اشاره میانجام شده

یت ااتصادی در برنامه درسی دوره ابتدايی در ( با بررسی تطبیقی تلفیق ترب1111دي جی )

ايران  در ااتصادی و مالی تربیت برای هايیداللت کشورهای اسکاتلند، چیپ و استرالیا، به ارائه

پرداختند  نتايا پشوهش حاکی از آنست که اشتراک کشورهای منتنب در اهداف تربیت 

سازماندهی، تلفیق درون موضولات ااتصادی در دو حیطه دانش و مهارت است  در زمینه شیوه 

درسی منتلف به ويشه درس مطالعات اجتمالی به من له موضوع درسی مشترک میان کشورها 

موور،  -های فعالیتهای ياد یری بر استفاده از روشمطرح است و نهايتاً در زمینه فرصت

 است  ید شدههای اطاللات و ارتباطات تأککاوشگری، پرسشگری و مناظره همراه با فناوری

های ياد یری داد معلمان بر توسعه وساي  و رسانه ( نشان1414سريا و همکاران )های يافته
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است به درک کام  مطالب در  کنون روش تدريو مستقیم نتوانسته سواد مالی تاکید دارند زيرا تا

 آموزان منجر شود  دانش

لی شنصی و سطح ثروت، درآمد و داد لالاه به امور ما ( نشان1414) 1میرزهای يافته

( در پشوهشی دريافت 1414) 1توصیالت والديپ با سواد مالی فرد در ارتباط است  کارلسون

های آموزشی سواد مالی رابطه معناداری متغیرهای اومیت، پیشرفت توصیلی و درآمد با برنامه

نند سواد مالی توادادند مداخالت آموزش می( نشان 1414)اند  بتی و همکاران داشته

( اثربنشی آموزش مالی بر سواد مالی و 1411کلويا و همکاران )آموزان را بهبود بنشند  دانش

انداز درصدی تماي  به پو 0ايپ برنامه موجب اف ايش کرده و دريافتند  تأيیدانداز را رفتار پو

های آموزش مالی ه( برنام1411اما یر و همکاران )های است  طبق يافته آموزان شدهدر دانش

تواند دانش و نگرش مالی کودکان و نوجوانان را بهبود بنشد  همچنیپ مبتنی بر مدرسه می

روش نويدبنشی برای آموزش سواد مالی به کودکان و نوجوانان در مقطع « ياد یری تجربی»

، و های منتلف تدريو مانند نقش آفرينی، بوث در  روه، مصاحبه با افرادابتدايی است  روش

های موثر آموزش سواد مالی در مدارس ابتدايی تولی  مشکالت موردی نی  از جمله روش

شواهد تجربی درباره تاثیر آموزش مالی بر دانش، »( با بررسی 1416است  بتی و همکاران )

دريافتند حتی يک برنامه نسبتاً کوتاه بالث اف ايش دانش « آموزان ابتدايیرفتار و نگرش دانش

آموزانی که در معرض آموزش مالی ارار داشتند، يابد  دانشکه تا يک سال بعد تداوم میشود می

تری نسبت به امور مالی شنصی دارند  شرادن، جانسون،  یو و انداز بیشتر و نگرش مثبتپو

انداز مبتنی بر ( در پشوهشی اثر يک برنامه ابتکاری چهار ساله آموزش مالی و پو1411) 1الیوت

بررسی کردند  کودکان دبستانی که در برنامه  «0انداز کنمتوانم پومپ می»ا با لنوان مدرسه ر

نظر از می ان توصیالت والديپ و درآمد آنها، در آزمون سواد مالی بودند صرف شرکت کرده

طور کلی آوردند  بهدستآموزان  روه مقايسه در همان مدرسه نمرات باالتری بهنسبت به دانش

ها حاکی از آن است که هنگام دسترسی به آموزش مالی همراه با مشارکت در وهشنتايا پش
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و  1يابد  توتنها پدار، توانمندی و توانايی مالی کودکان خردسال اف ايش میخدمات مالی معنی

های آموزش مالی که ممکپ ( پشوهشی با هدف شناسايی خصوصیات برنامه1416همکاران )

داده و هشت ويش ی اساسی يک آموزان بگذارد انجاماء سواد مالی دانشاست اثرات مثبتی بر ارتق

ترازی آن با استانداردها و برنامه درسی موثر را شناسايی کردند: )الف( بناکردن برنامه و هم

دهی )ه( معیارهای دایق، )ب( مشارکت والديپ )ج( ارزيابی )د( دانش مدرس و نووه آموزش

نامه  )د( پرداختپ به سوابق و نیازهای متنوع )ز( همسويی با لاليق شروع زود هنگام و تداوم بر

 .آموز، و )ح( دانش بنیادیهای دانشو انگی ه

با در نظر داشتپ اوضاع ااتصادی کنونی ايران و جهان که هر کشوری بنا به شرايط خاص 

وی برنامه های پولی و مالی است، توجه به طراحی الگخود، در یر مشکالت ااتصادی و بوران

های برای طراحی برنامه درسی، نظريهيابد  میدرسی سواد مالی در دوره ابتدايی ضرورت 

متعددی مطرح است و به کار یری آنها در سطوح منتلفی از طراحی برنامه درسی و در االب 

(  آنچه در ايپ پشوهش مورد 1111پور، ااب  انجام است )موسی 1رويکردهای تفکیکی و تلفیقی

« 1منطق تايلر»با تعهد به « رويکرد تلفیقی»و توت « ري یبرنامه»ر است، طراحی در سطح نظ

رود میاست  در طراحی برنامه درسی سواد مالی بر اساس نظريه برنامه درسی تايلر انتظار 

های اهداف و مقاصد، تجربیات ياد یری )موتوا و موضوع درسی(، نووه سازماندهی فعالیت

های توصیلی دوره های ارزشیابی برنامه درسی سواد مالی برای پايهیری و شیوهياددهی و ياد 

ابتدايی مشنص شود بنابرايپ پشوهش حاضر در نظر دارد به طراحی الگوی مطلوب برنامه 

 آموزان ابتدايی بپردازد درسی سواد مالی دانش

 های پژوهشسوال

 کرد؟توان به آموزش سواد مالی اادام هايی میبا چه هدف  1

 توان در برنامه درسی دوره ابتدايی وارد ساخت؟کدام مفاهیم را می  1

های ياددهی و ياد یری برنامه درسی سواد مالی دوره ابتدايی کدام نووه سازماندهی فعالیت  1

 است؟

                                                 
1. Totenhagen 

2. Integration 

3. Tyler 
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 وری آموزش سواد مالی اطمینان حاص  کرد؟توان از بهرهها میبا کدام روش  0

 ش سوادمالی در دوره ابتدايی چگونه است؟ الگوی برنامه درسی معتبر جهت آموز  6

 روش پژوهش

 1شود و با توجه به روش مورد استفاده روش کیفیحاضر از نظر هدف بنیادی موسوب می مقاله

دهند ان کلیدی )جامعه آماری پشوهش( شام  اساتید و رسان يا همان آ اهیمنابع اطالعدارد  

تدايی، اساتید و متنصصان رشته ااتصاد و امور ري ی درسی و آموزش ابمتنصصان رشته برنامه

های های آزاد واحد تهران مرک ی، واحد تهران جنوب و واحد کرج و دانشگاهمالی دانشگاه

تهران و خوارزمی بودند  مالک اصلی   ينش، دارا بودن تجربه کاری و اجرايی در زمینه سواد 

سی و آموزش ابتدايی و سوابق آموزشی ري ی درمالی، تالیف، پشوهش و اجرا در حوزه برنامه

ها، شیوه رسان یری به روش هدفمند انجام شد و برای دسترسی نهايی به اطالعمرتبط بود  نمونه

های کیفی، تا زمان دستیابی به اشباع ای مورد استفاده ارار  رفت  حجم نمونه، مطابق روششبکه

نفر  0رسید که  11 ان مورد بررسی به نظری اطاللات ادامه يافت  بديپ ترتیب، تعداد خبر

نظر و متنصص در زمینه آموزش ابتدايی و نفر صاحب 1ی درسی، ري برنامهمتنصص در رشته 

 (  1نظر و متنصص در زمینه ااتصاد و سواد مالی بودند )جدولنفر صاحب 6

پشوهش،  هایبا توجه به پرسش اب ار  ردآوری اطاللات فرم مصاحبه نیمه ساختاريافته بود 

ها، پراکند ی اطاللات های جامع، جديد بودن اطاللات حاص  از مصاحبهدريافت پاسخ

 ردآوری شده، و در نظر  رفتپ ايپ مساله که برای تولی  ايپ اطاللات و تبدي  آنها به 

رو اطاللات پذير بود؛ از ايپاطاللات ااب  استفاده در االب الگو، نیاز به روشی جامع و انعطاف

رهیافت و بر اساس  1بنیادنظريه داده روش به کار یری با و 1کیفی رويکرد چارچوب در زمال

 بنای برای روشیشد  نظريه داده بنیاد   ردآوری و تولی ( 1111) استراوس و کوربیپ  0مندنظام

امکان تدويپ نظريه  و اندشده تولی  و  ردآوری منظم صورت به که است هايیداده بر نظريه

 ؛ ترجمه افشار( 1114، 6کند )استراوس و کوربیپرا فراهم می جديد

                                                 
1. Qualitative Approach 

2. Qualitative Approach 

3. Grounded Theory 

4. Systematic 

5. Strauss & Corbin 
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 های جمعیت شناختی خبر ان برنامه درسی و سواد مالیويش ی  1جدول 

 دانشگاه مرتبه للمی توصیالت جنسیت رديف

 تهران   دانشگاه استاديار ی درسیري برنامهدکتری  زن 1

 آزاد واحد تهران جنوب دانشگاه دانشیار مهندسی مالی-دکتری مالی مرد 1

 دانشگاه خوارزمی استاديار دکتری مديريت آموزشی مرد 1

 دانشگاه آزاد واحد کرج استاديار دکتری مديريت مالی زن 0

 دانشگاه خوارزمی استاد تمام ی درسیري برنامهدکتری  مرد 6

 دانشگاه تهران دانشیار دکتری تکنولوژی آموزشی زن 5

 دانشگاه تهران دانشیار ی درسیري برنامهدکتری  مرد 4

 های آزاد واحد تهران جنوبدانشگاه استاديار دکتری مديريت مالی مرد 1

 های آزاد واحد تهران مرک یدانشگاه دانشیار ی درسیري برنامهدکتری  زن 1

 های آزاد واحد تهران جنوبدانشگاه دانشیار بیمه -دکتری مالی مرد 14

 های آزاد واحد تهران مرک یدانشگاه استاديار ی درسیري هبرنامدکتری  مرد 11

 های آزاد واحد تهران جنوبدانشگاه استاديار دکتری مديريت مالی مرد 11

 

  شد استفاده داور سوی از کردن ممی ی روش از حاضر، پشوهش کیفی روايی سنجش برای

 اخذ چگونگی و یپمضام شدن مشتق چگونگی مورد در توضیح با پشوهشگر روش ايپ در

نتايا  اطمینان اابلیت که است داور دست به آن تأيید و ممی ی برای پشوهش طول در تصمیم

اند، حداا  يابد  بر اساس تعداد خبر ان که کدهايی را مورد ارزيابی اراردادهمی اف ايش پشوهش

همچنیپ، از  مواسبه  رديد  65/4ااب  ابول ( 1نسبت روايی موتوايی) 1مقدار ضريب الوشه

استفاده شد  بديپ  ها ويه مضامیپ خصوص در نی  خبر ان از  روهی رهنمودهای و نظرات

 رديد، در   استنراج باز کدهای از پشوهشگر خود توسط اول مرحله در ها ويه مضامیپ منظور،

 های ويه مضامیپ خبر ان، به مراجعه با دوم مرحله در کد استنراج شده؛ 101ايپ مرحله 

کد  14در ايپ مرحله تعداد   مورد بررسی ارار  رفت، مجددا آنان نظارت با باز کدهای با بطمرت

ی درسی، ري برنامهبا نظر خبر ان و متنصصان بود  65/4که ضريب الوشه ده کد کمتر از 

خبر ان رسید  با  تأيیدکد به  111و  حذف شداز الگوی نهايی مالی  آموزش ابتدايی و امور

                                                 
1. Lawshe 

2. Content Validity Ratio (CVR) 
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دو مرحله و بر مبنای می ان توافق دو مرحله کد ذاری، ضريب پايايی با روش مقايسه ايپ 

بیپ صفر )لدم توافق( و يک )توافق  1هولستی ضريب به دست آمد  مقدار  15/4هولستی  

بنابرايپ نتايا پشوهش حاضر  ؛ب ر تر باشد مطلوب و مورد ابول است 4/4کام ( است و ا ر از 

  ند به می ان زيادی ااب  التماد

« 1الگوی کد ذاری»اطاللات با استفاده از کد ذاری باز، مووری و   ينشی با استفاده از 

های صورت مرحله ابتدايی با بررسی مصاحبهدر ( تولی  شدند  1111) 1استروس و کوربیپ

 رفته در حوزه سواد مالی، نکات کلیدی، بیانات مهم و کدهای اولیه حاص  از مصاحبه نیمه 

ه مورد استنراج ارار رفت  سپو کدهای اولیه در چارچوب مفاهیم اولیه و در االب ساختاريافت

دست آمده در مرحله کد ذاری باز اولیه به و ساختار مشنص دسته بندی شدند  مفاهیم به

های لمده در کد ذاری مووری )يا متمرک (، مورد تولی  مجدد ارار منظور تشکی  مقوله

بندی و تقسیم غیرههای منتلف شام  اهداف، مفاهیم و بنش ها در رفت  سپو ايپ مقوله

 (  1الگوی تبیینی طراحی برنامه درسی سواد مالی ارائه شد )نمودار 

 
 نمودار مراح  پشوهش  1نمودار 

استفاده استروس و کوربیپ  « الگوی کد ذاری»برای لرضه اطاللات کیفی نی  از ترسیم 

 ر و پیامدهای برنامه درسی ای، مداخلهردها، شرايط زمینهشد که روابط بیپ شرايط للی، راهب

بنیاد، تبییپ يک پديده دهد  از آنجا که هدف لمده نظريه دادهسواد مالی دوره ابتدايی را نشان می

بندی ها( آن پديده و سپو طبقهها و اضیهاز طريق مشنص کردن لناصر کلیدی )مفاهیم، مقوله

 دريافت از پو( 1115، فرد و امامی)دانايیو فرايند آن پديده است  روابط ايپ لناصر درون بستر

                                                 
1. Holstein Coefficient 

2. Axial Coding Paradigm 

3. Strauss & Corbin 
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 المال درسی، برنامه در مورد توافق و پیشنهادی اصالحات و تغییرات متنصصان، هایديد اه

های دهد که پديدهبه صورت مدل تبیینی برنامه درسی سواد مالی )که نشان می آن حاص  که شد

 است   ارش شده 1 ذارند و پیامد آنها چیست( در شک میمورد نظر چگونه بر هم تاثیر 

 هايافته

 توان به آموزش سواد مالی اقدام کرد؟هایی میبا چه هدف-1

های ، مقولهبررسی معیار التبارپذيری اطاللات، در دو مرحلهاستنراج کدهای باز و پو از 

اص  از کد ذاری اطاللات نتايا ح 6تا  1های اصلی استنراج شدند  در جدول فرلی و مقوله

 مربوط به اهداف، موتوا، روش و ارزشیابی ارايه شده است 

 های مربوط به هدفها و مقولهشاخص  1جدول

 کدهای مووری ها(کدهای باز )شاخص

 های فرلی()مقوله

مقوله 

اصلی 

 )ابعاد(

 اهداف ارتقاء دانش مالی آ اهی از سازوکار بازار مالی

 های آن لی و ويش یآشنايی با خدمات ما 

 آشنايی با فرايند بهره، اجاره، سود، سهام و    

 های مالیارتقاء مهارت های جديداستفاده بهینه از فناوری

 مهارت کارآفرينی و خوداشتغالی

 صالحیت مالی

 مهارت کارکردن با موسسات خدمات مالی

های مديريت هارتارتقاء م توانايی اضاوت آ اهانه در امور مالی

 ري ی سنجیده در امور مالیبرنامه مالی

 بندی و بودجه بندی منارجاولويت

  ذاریتوانايی سرمايه

 توانايی تولی  مسائ  مالی شنصی

 ارتقاء مسئولیت مالی کنترل اطاللات شنصی و مالی به منظور اف ايش ايمنی

 پذيری مالیلیتها جهت اف ايش مسئودرک حقوق و مسئولیت

ارتقاء مهارت در   یری مالیادرت تصمیم

 مهارت ح  مساله مالی  یریتصمیم
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 کدهای مووری ها(کدهای باز )شاخص

 های فرلی()مقوله

مقوله 

اصلی 

 )ابعاد(

 انتناب و آماد ی شغلی

 هادريافت اطاللات مالی از منابع منتلف و ارزيابی آن

 تفکر انتقادی و استدالل تولیلی

 ان مالیارتقاء اطمین تقويت التماد به نفو برای مديريت امور مالی

 های مالیها و شايستگیپرورش ظرفیت

 توان در برنامه درسی دوره ابتدایی وارد ساخت؟کدام مفاهیم را می -1

ها و های فرلی )کدهای مووری(، شاخصدر بعد موتوا، پو از کد ذاری باز با استنراج مقوله

 ( 1های مربوط به موتوا مشنص شد )جدولمقوله
 های مربوط به موتوا/مفاهیمقولهها و مشاخص  1جدول

 کدهای مووری ها(کدهای باز )شاخص

 های فرلی()مقوله

اصلی  مقوله

 )ابعاد(

 

 مفاهیم/موتوا هادرآمدها و حرفه های کسب درآمدآشنايی با روش

 آشنايی با مشاغ  منتلف

های شغلی )تجربه، آموزش های اف ايش درآمدها و فرصتروش

 و مهارت(

 آفرينی برای کسب درامدکار

 مالیات 

 های تامیپ اجتمالیآشنايی با برنامه

 های انتناب شغ  مالک

 آموزی بر اساس لاليق فردیمهارت

 لوام  موثر بر درآمد )مانند شرايط ااتصادی و بازار کار(

 مبادله پول

 مديريت پول مفاهیم کمبود، انتناب و ه ينه

 و

 اندازپو

 نقش تبلیغات و فشار اجتمالی برای خرج کردن

 ی و بودجه بندیري برنامهياد یری اصول اولیه 
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 کدهای مووری ها(کدهای باز )شاخص

 های فرلی()مقوله

اصلی  مقوله

 )ابعاد(

 ها و نیازهابندی خواستهاولويت

 های پرداختی برای کاالها و خدمات و تولی  و مقايسه آنهاشیوه

 اندازکردنپوها و دالي  آشنايی با شیوه

 خدمات بانکی

 سرمايه  ذاری مالی اندازو سرمايه  ذاری مالیپوای هدرک تفاوت

 های مالی ذاریانواع سرمايه

 های مالی ذاریمواسبه نرخ بازده سرمايه

 مديريت خطر آشنايی با مفهوم ريسک و ريسک مالی

 های موافظت يا کاهش ريسکروش

 بیمه و حق بیمه

 مديريت التبار مديريت پرداخت

 و

 بدهی

 مديريت ه ينه

 وام و بهره وام

 

های یاددهی و یادگیری برنامه درسی سواد مالی دوره ابتدایی نحوه سازماندهی فعالیت-3

 کدام است؟

آموزش مالی فرآيند انتقال اطاللات و دستورالعم  برای افراد در جهت تقويت دانش و درک 

ه بر توسعه مهارت، به افراد کمک آنها در مورد مفاهیم مالی و موصوالت مالی است  لالو

کند تا التماد به نفو الزم را برای لم  در تصمیم  یری آ اهانه به دست آورند  هدف نهايی می

کنند ايپ است که اطمینان حاص  شود که افراد به نفع به يستی مالی خود اادام به لم  می

های ياددهی و ط به روشکدهای باز و مووری مربو 0(  در جدول 1411)میشرا و کومار، 

 است ياد یری ارايه شده
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 های مربوط به روشها و مقولهشاخص  0جدول

 کدهای مووری ها(کدهای باز )شاخص

 های فرلی()مقوله

های مقوله

 اصلی )ابعاد(

 

 روش بارش مغ ی

 مشارکتی

 

آموزان مدار و تشويق دانشهای مساله روهی )کاربرد روشبوث روش 

 در بوث( به مشارکت

 روش مستقیم سننرانی

 پرسش و پاسخ

 های مالیطرح مفاهیم لینی در آموزش

 روش غیرمستقیم استفاده از داستان و ادبیات کودکانه، ترانه، ضرب المث 

 مطالعه موردی و تولی  وضعیت

 ياد یری لمیق های شنصی مورد نیازتبییپ اابلیت

 ایمشاهده های وااعی حضور در مواعیت

 تعام  با اصناف و مشاغ  منتلف و اف ايش تعامالت اجتمالی

 روش تجربی ايفای نقش و نمايش خالق

 بازی آموزشی

 های وااعیشبیه سازی مواعیت

 ياد یری فعال های روزانهتمريپ

 ح  مساله

 های خودشناخت توانايی

 فردی و  روهی هایآموزش براساس فرايند پروژه و پشوهش

اف ارهای کاربرد وساي  آموزشی مانند بازی کامپیوتری، نرم

 موبايلی، اساليد و    

 هایروش

 ديداری و شنیداری

 دسترسی به اينترنت

 

 وری آموزش سواد مالی اطمینان حاصل کرد؟توان از بهرهها میبا کدام روش -4

ش سواد مالی اطمینان حاص  کرد  در نظر  رفتپ وری آموزتوان از بهرهاز طريق ارزشیابی می

آموزان و تاکید بر رويکرد فرايندی و مستمر های فردی، همکاری و مشارکت دانشتفاوت
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از اصول ارزشیابی برنامه درسی است )بیگی،  و غیرهياد یری -های ياددهیارزيابی فعالیت

کدهای باز و مووری مربوط به  6(  در جدول 1044رضازاده بهادران، خسروی بابادی و پوشنه، 

 است های ارزشیابی ارايه شدهروش

 های مربوط به ارزشیابیها و مقولهشاخص  6جدول

 کدهای مووری ها(کدهای باز )شاخص

 های فرلی()مقوله

های مقوله

 اصلی )ابعاد(

 ارزشیابی ارزيابی کمی ارزيابی می ان آشنايی با مفاهیم

 ارزيابی پروژه السیارزيابی پروژه يا پشوهش ک

ارزي   ابی فرايندم   دار ب   ا     یری مالی موثرارزيابی تفکر انتقادی جهت تصمیم

 بندیارزيابی مهارت بودجه فهرست مشاهدات

ارزيابی مهارت و توانمندی ک ار ب ا اب اره ای کم ک آموزش ی و      

 اب ارهای مالی

 های مالیتوانايی تولی  و نقد اهداف، مسائ  و فعالیت

 های مالیها و نگرشنقد ارزش

 پوشه کارنما پوشه فعالیت

 مالی در دوره ابتدایی چگونه است؟  الگوی برنامه درسی معتبر جهت آموزش سواد-5

ه ا ح ول آن مش نص    در مرحله کد ذاری   ينشی، پو از تعییپ مقوله مووری، س اير مقول ه  

بر اساس طرح نظريه داده بنیاد طراحی ش د   شدند و الگوی برنامه درسی سواد مالی دوره ابتدايی

 ( 1)شک  
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 الگوی برنامه درسی سواد مالی دوره ابتدايی بر اساس نظريه داده بنیاد  1شک 

 

ها، آنها را به ( با توجه به معیار تبیینی يا تجوي ی بودن ايده1111مهرمومدی و امیپ خندای )

 تأثیرايپ دو نظريه از يک ديگر ايپ باورند بندی کرده و برهای هنجاری و توصیفی دستهنظريه

های تبیینی/هنجاری در پی پذيرند و نولی تعام  میان آنها برارار است  بنابرايپ در مدلمی

های اند و در مدلهای آموزشیلنوان هدفها بهای از ارزشمستدل کردن و توجیه مجموله

بنابرايپ پو از  ؛پردازندواوع آن میتجوي ی/توصیفی به بیان آنچه اتفاق افتاده و چگونگی 

طراحی مدل تبیینی برنامه درسی سواد مالی، با پاسنگويی به دو پرسش مهم چه چی ی و 

 ارائه شد  1افتد؟ مدل تجوي ی/توصیفی برنامه درسی سواد مالی در شک  چگونه اتفاق می
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 ايلرالگوی برنامه درسی سواد مالی دوره ابتدايی بر اساس نظريه ت  1شک 



55 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

اساس  مقاله حاضر با هدف طراحی برنامه درسی سواد مالی برای دوره ابتدايی انجام شد  بر

ارتقاء دانش های مقاله حاضر، اهداف آموزش سواد مالی برای دوره ابتدايی لبارتند از: يافته

ء مسئولیت مالی، ارتقاء های مديريت مالی، ارتقاهای مالی، ارتقاء مهارتارتقاء مهارت مالی،

های پشوهشگران ديگر که  یری و ارتقاء اطمینان مالی  ايپ يافته با يافتهمهارت در تصمیم

؛ اندهاری 1411دانند )ری، ديو و ياداو، اهداف آموزش سواد مالی را ارتقاء دانش و مهارت می

( سواد مالی 1411) ( همسويی دارد  به باور ری و همکاران1111؛ ممشلی، 1111و همکاران، 

های مالی است و  یریشام  توانايی و اطمینان فرد برای استفاده از دانش مالی جهت تصمیم

های مقاله حاضر همسو با نتايا اندهاری و هر دو بعد دانش و کاربرد دانش را دربردارد  يافته

ا در اهداف تربیت اند کشورهای اسکاتلند، چیپ و استرالیداده ( است که نشان1111همکاران )

( 1111ااتصادی در دو حیطه دانش و مهارت اشتراک دارند  همچنیپ نتايا پشوهش ممشلی )

ها و ارتقاء دانش و مهارت مالی شنصی از اهداف طراحی داد درک حقوق و مسئولیت نشان

های برنامه درسی سواد مالی است  اهداف مشنص شده در مقاله حاضر، با اهداف و ساحت

شده در مبانی نظری توول بنیاديپ آموزش و های تعییپه تعلیم و تربیت و ارزشششگان

های مصرف بهینه در زند ی، پرورش ايران مانند درک مفاهیم پايه ااتصاد، کاربرد روش

بنابرايپ از  ( 1111پور، مسئولیت پذيری و انضباط مالی نی  همسويی دارد )به نق  از موسی

آنجا که رشد و توسعه  اجتمالی و ااتصادی به کسب و به کار یری دانش و مهارت ااتصادی 

و مالی افراد جامعه وابستگی دارد؛ برنامه درسی سواد مالی با هدف اف ايش دانش و مهارت 

 تواند در ايپ امر موثر باشد آموزان میمالی دانش

های مقاله حاضر سواد مالی دوره ابتدايی، يافتهدر زمینه مفاهیم الگوی برنامه درسی 

انداز، پوها، مديريت پول و مفاهیم را به شرح زير مشنص کرد: درآمدها و حرفه

های ديگر  ذاری مالی، مديريت خطر، مديريت التبار و بدهی؛ که با نتايا پشوهشسرمايه

؛ پیغامی و 1110کاران، ؛ احمدی و هم1411؛ اما یر و همکارکان، 1411)میشرا و کومار، 

های ( در دسته بندی سواد مالی، به مولفه1411( همسو است  میشرا و کومار )1114تورانی، 

انداز و اند: درک مالی، مديريت پول، صالحیت مالی )نگرش به پول، پوزير اشاره کرده

ها(، ت ذاری(، مسئولیت مالی )توانايی انتناب زند ی شنصی، درک حقوق و مسئولیسرمايه
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انداز  که با مفاهیم مشنص شده ه ينه و بدهی، مديريت خطر، مديريت بدهی و مديريت پو

در مقاله حاضر همسويی دارند  همسو با مفاهیم شناسايی شده در مقاله حاضر، بررسی اما یر 

داد  های آموزش سواد مالی در کشورهای منتلف نی  نشان( در زمینه برنامه1411و همکاران )

های آموزش مالی در کشورهای امريکا، ايتالیا، برزي ، غنا لبارتند از دانش صر اصلی برنامهلنا

 ذاری، ه ينه و التبار و انداز و سرمايهري ی و بودجه، کسب درآمد و شغ ، پوو درک برنامه

های سواد مالی را در ( نی  مولفه1110  احمدی و همکاران )غیرهای و بانکی و خدمات بیمه

بندی ري ی و مديريت پول و مديريت التبار و بدهی دستهها، برنامهه طبقه درآمد و حرفهس

های پشوهش حاضر، مفاهیم آموزش سواد مالی بايد به صورت تلفیقی اند  براساس يافتهکرده

( همسو است 1111های اندهاری و همکاران )يافتهکه با  در دروس دوره ابتدايی تلفیق شوند 

داد در زمینه شیوه سازماندهی، تلفیق درون موضولات درسی منتلف به ويشه درس که نشان 

 مطالعات اجتمالی به من له موضوع درسی مشترک میان کشورها مطرح است  

هايی مانند های ياد یری برنامه درسی سواد مالی در دوره ابتدايی، روشدر زمینه روش

ای، ياد یری فعال و ديداری و مشاهدهروش مشارکتی، مستقیم و غیر مستقیم، تجربی، 

 روهی، استفاده از داستان و ادبیات شنیداری به دست آمد  مصاديقی مانند بارش مغ ی، بوث

های وااعی، بازی آموزشی، ايفای نقش و کودکانه، ترانه، ضرب المث ، حضور در مواعیت

 ارهای موبايلی، اساليد و نمايش خالق، کاربرد وساي  آموزشی مانند بازی کامپیوتری، نرم اف

(، بتی و 1414های پشوهش سريا و همکاران )شناسايی شد  نتايا مقاله حاضر با يافته غیره

اندهاری و  (،1411بلو، اوبريپ و ماکار ) (،1411( اما یر و همکاران )1414همکاران )

یر و همکاران ( و اما 1414شود  به لنوان نمونه بتی و همکاران )( حمايت می1111همکاران )

آموزش تجربی را راهبردی کاربردی برای آموزش سواد مالی در مقاطع پايیپ توصیلی  (1411)

های ياد یری بر استفاده از ( در زمینه فرصت1111های اندهاری و همکاران )دانند  يافتهمی

 های اطاللات وموور، کاوشگری، پرسشگری و مناظره همراه با فناوری -های فعالیتروش

ای و های ياد یری مشارکتی، تجربی، مشاهدهرسد فرصتاست  به نظر میارتباطات تأکید کرده

، براراری پیوند با تکالیف و در نظر  رفتپ تأثیر تصمیمات مالی بر ديگران رويکردی غیره
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سازد که در آموزش سواد مالی به کودکان بايد مدنظر ارار برای آموزش سواد مالی را فراهم می

 رند  بگی

های ارزشیابی کمی، ارزيابی پروژه در نهايت برای لنصر ارزشیابی در مقاله حاضر، روش

يا پشوهش کالسی، ارزشیابی فرايند موور با فهرست مشاهدات و پوشه کارنما شناسايی شد  

( حمايت 1111؛ بندک، 1411ها )لوساردی و میچ ، ها نی  با پشوهشايپ بنش از يافته

( نی  بر ايپ باورند برای ارزشیابی سواد مالی بايد چهار اص  1411ی و میچ  )شود  لوساردمی

ها ساد ی، مرتبط بودن، موج  بودن و ظرفیت تماي  ذاری رلايت شود  بديپ منظور پرسش

های روزمره زند ی  یریبايد مفاهیم پايه يا الفبای مالی را مورد ارزيابی ارار دهند و به تصمیم

ابرايپ ارزيابی می ان آشنايی با مفاهیم به شیوه کمی، ارزشیابی فهرست بن ؛مرتبط باشند

 یری مالی موثر، ارزيابی مهارت بودجه مشاهدات شام  ارزيابی تفکر انتقادی جهت تصمیم

بندی، ارزيابی مهارت و توانمندی کار با اب ارهای کمک آموزشی و اب ارهای مالی، ارزيابی 

ها و های مالی، ارزيابی توانايی نقد ارزشمسائ  و فعالیتتوانايی تولی  و نقد اهداف، 

آموزان تواند در زمینه ارزشیابی سواد مالی دانشهای مالی و ارزيابی پوشه فعالیت مینگرش

 ابتدايی راهگشا باشد 

بنیاد طراحی شد، برنامه داده براساس الگوی تبیینی پشوهش حاضر که بر اساس نظريه

پاسخ به نیاز به برنامه آموزش سوادمالی مطابق با نیازهای فرهنگی جامعه درسی سواد مالی در 

 شود های نظام آموزشی در حوزه تربیت ااتصادی و مالی طراحی میسیاستو همگام با 

های فرهنگی، آموزشی و مديريتی با مصاديقی ياد یرند ان همراه با لوام  و زيرساخت ويش ی

بر  غیرهانواده، فرهنگ بومی منطقه، سطح سواد خانواده و ها و فرهنگ مالی خمانند ارزش

های مقاله حاضر  ذارند  همسو با يافتهراهبردهای اجرايی برنامه درسی سواد مالی اثر می

است لالاه به امور مالی شنصی با سواد مالی فرد در  داده ( نی  نشان1414های میرز )يافته

آموزان اثر دارد  خانواده بر سطح سواد مالی دانش ارتباط است و سطح ااتصادی و اجتمالی

( نی  در نظر نگرفتپ مسائ  فرهنگی در آموزش سواد 1411جیارامان، جامبوناتان و آدسانیا )

دانند و معتقدند سواد مالی و مالی و طراحی استاندارها را از موانع آموزش سواد مالی می

های شنصی به امعه وابسته است  ارزشآماد ی معلم تا حدودی به فرهنگ، خانواده و ج
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 ذارد  سیستم ارزشی فرد به شدت توت تأثیر شدت بر اهداف و تصمیمات مالی تأثیر می

کند  بنابرايپ معلمان بايد مفاهیم شنصی و فرهنگی را در فرهنگی است که در آن رشد می

  ( 1411زمینه آموزش مفاهیم مالی در نظر بگیرند )جیارامان و همکاران، 

در ايپ الگو همچنیپ بر نقش منابع انسانی کارآمد، نگرش و انگی ه معلمان تاکید 

ها در پرورش مهارت و سواد مالی باالی معلم( 1410بلو،  روتنبوئر و بريمب  )است  شده

دانند  پشوهشگران بر ايپ امر اتفاق نظر را مهم و برجسته می آنها آموزانهويت مالی دانش

آموزان و تواند بر نتايا ياد یری دانشمعلم از جمله تسلط بر مطالب می دارند که لملکرد

( 1116ها موسی پور )همسو با ايپ يافته(  1414انگی ش آنها تأثیر بگذارد )سريا و همکاران، 

نی  معتقد است نیروی انسانی مجری برنامه، از سويی بايد دانش و مهارت کافی برای اجرای 

 از سوی ديگر بايد نسبت به برنامه نگرش مثبتی داشته باشد  برنامه داشته باشد و 

طبق الگوی تبیینی مودوديت زمان آموزشی يکی از مصاديق شناسايی شده در بنش 

شود  براساس ( حمايت می1416های پشوهشی توتنها پ و همکاران )موانع بود که با يافته

لی ايپ است که برنامه درسی کلی در های آموزش سواد ماموانع دورههای آنها يکی از يافته

ها زمان اکثر مدارس ابتدايی متمرک  بر استانداردهای ياد یری رياضی و زبان است و ايپ برنامه

(  میرز 1416و همکاران،   ذارد )توتنها پکمی برای مباحث ديگر در برنامه درسی باای می

تواند در های درسی ديگر میهای سواد مالی در برنامه( معتقد است تلفیق آموزش1414)

اند جهت ( نی  تاکید کرده1111اجری و همکاران )برطرف نمودن ايپ مشک  کارساز باشد  

آموزان خالق و کارآفريپ، رويکردها به برنامه درسی بايد برطرف ساختپ خالء پرورش دانش

رويکرد »توت الگوی برنامه درسی سواد مالی در پشوهش حاضر رو تلفیقی باشد  از ايپ

تواند به لنوان الگويی در نظر  رفته شود که مباحث مالی در دروس میطراحی شد که « تلفیقی

 منتلف دوره ابتدايی تلفیق شوند 

در الگوی تبیینی پشوهش حاضر بر ويش ی ياد یرند ان مانند انگی ش، نگرش و  

است که با  کید شدهها و آماد ی رشدی و فکری تامندیهای مالی ياد یرند ان، لالاهارزش

های ( بر همسويی برنامه درسی با لاليق و انگی ه1416تاکید توتنها پ و همکاران )

بر ايپ باورند در نظر نگرفتپ شنصیت، نیازها و نظران صاحب آموزان همنوان است دانش



يیدانش آموزان دوره ابتدا یراب یسواد مال یبرنامه درس یالگو یطراح  

54 

 

 ها ازهای زند ی فردی و اجتمالی آنهای ياد یرند ان، لدم انطباق با وااعیتمندیلالاه

مهر و ؛ مومدی1111روند )ملکی، شمار میهای درسی متداول و سنتی بههای برنامهکاستی

های بنابرايپ در طراحی برنامه درسی سواد مالی توجه به ويش ی ؛(1111فتوی واجار اه، 

( لالاه به دانش و سواد مالی را 1414آموزان مورد توجه ارار  رفت  همچنیپ میرز )دانش

داند و معتقد است لالاه به امور مالی شنصی با موثر بر آموزش سواد مالی میيکی از لوام  

  ذارد  آموزان تأثیر میاثر ذاری بر مطالعات خارج ازکالس درس بر سواد مالی دانش

سازی برنامه درسی رياضی، مطالعات اجتمالی، براساس الگوی تبیینی مقاله حاضر، غنی

در حیطه سواد مالی، فراهم ساختپ امکانات دسترسی به ادبیات فارسی و فناوری اطاللات 

ها بیپ ايجاد بستر همکاریمنابع آموزشی، مشارکت معلمان در تولید برنامه درسی سواد مالی، 

ها و های آموزشی بیپ کالسهای مالی با آموزش و پرورش، تبادل افکار و ايدهسازمان

های آموزشی در حیطه سوادمالی، تعام  ها در امر  سترش نوآوریمدارس، همکاری سازمان

توسعه منابع و تجهی ات آموزش مالی از جمله و  با مراک  آموزشی و پرورشی حوزه مالی

در ايپ راستا،  آيند راهبردهای شناسايی شده برای برنامه درسی سواد مالی به شمار می

نسانی و نظارت برای ( نی  بر توجه به آماد ی اجتمالی، امکانات، نیروی ا1116پور )موسی

است؛ در زمینه آماد ی اجتمالی، تغییر باورها و نگرش مردم از اجرای برنامه درسی تاکید کرده

شود  در بوث امکانات، تهیه، تولید، توزيع طريق آ اهی دادن به آنها و مشارکت انجام می

 مناسب امکانات و تدارک به مواع آنها اهمیت زيادی دارد  

اجرای برنامه درسی سواد مالی، دهد نشان می بر اساس نظريه تايلرش الگوی کلی پشوه

جانبه به لناصر برنامه درسی مانند اهداف، موتوا، روش و ارزشیابی است  مستل م توجه همه

ايپ لناصر در يک فرايند چرخشی از هدف شروع شده و پو از  ذار از موتوا و روش به 

از ارزشیابی اهداف و موتوا مورد بازنگری ارار رسند  با بازخورد حاص  ارزشیابی می

 یرند  آموزش سواد مالی در يک کالس درس ابتدايی  امی در جهت آموزش مهارت می

زند ی به مصرف کنند ان کوچکی است که به زودی در اامت جوانان به طور مستق  با  نیاز 

یابی به ايپ اهداف و (  دست1411شوند ) لد، می یری در مسائ  مالی روبرو به تصمیم

های مورد انتظار، مستل م توجه به نظام آموزش و پرورش و فراهم ساختپ امکانات شايستگی
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نظران برنامه درسی ارار صاحب تأيیدالگوی طراحی شده که مورد است   غیرهآموزشی و 

ا توجه به ري ی، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی باشد  بتواند راهنمای فرايند برنامه رفت، می

 شود:های پشوهش حاضر، موارد زير پیشنهاد میيافته

های درسی دوره ابتدايی بر مبنای اهداف استنراج شده حوزه تدويپ و طراحی کتاب

های آن، ارتقاء دانش مالی )آ اهی از سازوکار بازار، خدمات مالی و ويش یسواد مالی شام  

های های مالی )استفاده بهینه از فناوریقاء مهارتارت فرايند بهره، اجاره، سود، سهام و    (،

جديد، مهارت کارآفرينی و خوداشتغالی، صالحیت مالی، مهارت کارکردن با موسسات خدمات 

ري ی های مديريت مالی )توانايی اضاوت آ اهانه در امور مالی، برنامهارتقاء مهارت مالی(،

دی منارج، توانايی سرمايه  ذاری، توانايی سنجیده در امور مالی، اولويت بندی و بودجه بن

تولی  مسائ  مالی شنصی(،ارتقاء مسئولیت مالی )کنترل اطاللات شنصی و مالی به منظور 

پذيری مالی(، ارتقاء مهارت ها جهت اف ايش مسئولیتاف ايش ايمنی، درک حقوق و مسئولیت

، انتناب و آماد ی شغلی،  یری مالی، مهارت ح  مساله مالی یری )ادرت تصمیمدر تصمیم

 ها، تفکر انتقادی و استدالل تولیلی(،دريافت اطاللات مالی از منابع منتلف و ارزيابی آن

ها و ارتقاء اطمینان مالی )تقويت التماد به نفو برای مديريت امور مالی، پرورش ظرفیت

 های مالی( شايستگی

های ی اف ايش سواد و مهارتهای درسی دوره ابتدايی در راستاتدويپ موتوای کتاب

های ها )آشنايی با روششود: درآمدها و حرفهمفاهیم کلی و ج ئی زير میمالی که شام  

های شغلی، کارآفرينی، های اف ايش درآمدها و فرصتکسب درآمد، مشاغ  منتلف، روش

لاليق آموزی بر اساس های انتناب شغ ، مهارتهای تامیپ اجتمالی، مالکمالیات، برنامه

فردی، لوام  موثر بر درآمد، مبادله پول(، مديريت پول و پو انداز )مفاهیم کمبود، انتناب و 

ري ی و بودجه بندی، اولويت بندی ه ينه، نقش تبلیغات و فشار اجتمالی، اصول اولیه برنامه

و دالي   هاهای پرداختی برای کاالها و خدمات و مقايسه آنها، شیوهها و نیازها، شیوهخواسته

انداز و پوهای  ذاری مالی )درک تفاوتانداز کردن، خدمات بانکی(، سرمايهپو

و مواسبه نرخ بازده(، مديريت خطر )آشنايی با مفهوم   ذاری ذاری مالی، انواع سرمايهسرمايه
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های موافظت يا کاهش ريسک، بیمه و حق بیمه(، مديريت التبار و بدهی خطر، روش

 خت و ه ينه، وام و بهره وام(  )مديريت پردا

ياد یری شام  روش مشارکتی )بارش مغ ی، -های ياددهیاستفاده از فعالیت

 روهی(، روش مستقیم )سننرانی، پرسش و پاسخ(، روش غیرمستقیم )داستان و ادبیات بوث

های شنصی مورد کودکانه، ترانه، ضرب المث ، تولی  وضعیت(، ياد یری لمیق )تبییپ اابلیت

های وااعی، تعام  با اصناف و مشاغ  منتلف و ای )حضور در مواعیتنیاز(، ياد یری مشاهده

اف ايش تعامالت اجتمالی(، روش تجربی )ايفای نقش و نمايش خالق، بازی آموزشی، شبیه 

های های روزانه، ح  مساله، شناخت توانايیهای وااعی(، ياد یری فعال )تمريپسازی مواعیت

های ديداری و های فردی و  روهی(، روشبراساس فرايند پروژه و پشوهشخود، آموزش 

 شنیداری )دسترسی به اينترنت، کاربرد وساي  آموزشی مانند بازی کامپیوتری، اساليد و  ( 

های ارزشیابی آثار برنامه درسی سواد مالی بر رفتار شا ردان دوره ابتدايی به کاربرد روش

زيابی پروژه يا يا پشوهش کالسی، ارزشیابی فرايند موور با شرح زير: ارزشیابی کمی، ار

 فهرست مشاهدات و پوشه کارنما  

شده،  استانداردهای ملی آموزش سواد مالی شنصی تدويپشود همچنیپ پیشنهاد می

برای سنجش و ارزشیابی برنامه درسی سواد مالی نظام مشنصی طراحی شود و موانع و 

برنامه درسی سواد مالی متناسب با ساختار آموزش و  مشکالت موجود در مسیر اجرای

شود دروس دوره میپیشنهاد های فرهنگی کشور مورد بررسی ارار  یرد  پرورش و ويش ی

ابتدايی مورد بازبینی ارار  رفته و برنامه درسی رياضی، مطالعات اجتمالی، ادبیات فارسی و 

های مالی با ها بیپ سازمانو بستر همکاریتر شوند فناوری اطاللات در حیطه سواد مالی غنی

همچنیپ با توجه به نقش مهم معلمان در آموزش سواد مالی و  آموزش و پرورش فراهم شود 

شود نیروی انسانی برای پیشنهاد می تاثیر سطح سواد مالی آنها در اثربنشی آموزش سواد مالی

 آموزش موثر برنامه درسی سواد مالی تربیت شود 
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