چرا ابید اقتصاد را به کودکان آموزش داد؟
مطالعـه علـم اقتصـاد صرفـاً محدود به یادگیری امور پولی و مالی مانند بورس ،سـرمایه گذاری و درنهایت
کسـب ثـروت نیسـت .اقتصـاد طبـق یکی از بهترین تعریـف هایش علم مطالعه انتخاب ها تحت شـرایط
کمیابـی اسـت و کمیابـی بـه شـرایطی اطلاق مـی شـود که نتوان همه خواسـته هـا را به طـور همزمان
برآورده سـاخت .کودکان هم زمانی که نتوانند تمام خواسـته هایشـان را به طور همزمان برآورده کنند
بـا مسـئله کمیابـی روبـرو شـده انـد .آن ها نمی توانند همزمان تلویزیون تماشـا کنند و فوتبـال هم بازی
کننـد ،نمـی تواننـد همزمـان دو اسـباب بـازی جدید داشـته باشـند؛ پس آن هـا هم باید انتخـاب کنند.
بـا مطالعـه علـم اقتصـاد کـودکان یـاد مـی گیرند کـه چگونـه در زندگی شـخصی خود بهتریـن انتخاب
را داشـته باشـند .بـر همیـن اسـاس ،آموختـن علم اقتصـاد از دوران کودکی ضـرورت و اهمیت می یابد.
ممکـن اسـت بـه نظـر برسـد که آموختـن واژگان و مفاهیـم اقتصادی به کودکان دشـوار خواهـد بود ،اما

در واقع کودکان در هر گروه سـنی اطالعات دسـت اول و ارزشـمندی را از محیط پیرامون خود دریافت
کـرده انـد ،علاوه برایـن مطالـب زیادی را به طور غیرمسـتقیم از رسـانه ها یاد می گیرند کـه در آموزش
مفاهیـم اقتصـادی ،بـرای آمـوزش اقتصادی اندیشـیدن و اقتصادی تصمیـم گیری کردن مورد اسـتفاده
قرار مـی گیرد.
واژگان اقتصـادی ماننـد «کمیابـی» یا «هزینه فرصت» دشـوارتر از واژگان دیگری که کودکان می آموزند
نیسـت .تحقیقات نشـان می دهد اگر واژه های جدید به درسـتی آموخته و به طور مداوم به کار گرفته
شـوند ،کـودکان از بـه کار بـردن آن هـا لـذت مـی برند و مهم تر اینکه بـا آموختن ایـن واژگان و مفاهیم
آن هـا مـی تواننـد در موقعیـت های مختلف به درسـتی تصمیم گیری کنند.
منبع :کتاب اقتصاددان کوچک ،ویراستار علمی :دکتر مهدی طغیانی

کاریایب از نوع مدرن

از دهـه شـصتیهای سـن و سـالدار گرفتـه تـا متولـدان  70کـه دانشـگاه رفتـن و مدرک
هانیهتندهوش
گرفتـن بـرای شـان اولویـت اول زندگیشـان بـود خیلیهـا هسـتند که با یک مـدرک قاب
کارشناس حوزه آی تی
گرفتـه دچـار مشـکل شـدهاند و پیـدا کـردن کار مناسـب دغدغـه اول و آخرشـان اسـت.
پیشـترها اگر میخواسـتیم دنبال کار بگردیم یا باید دسـت به دامان آشـنا یا فامیلی که منصب مهمی دارد میشـدیم
یـا اینکـه نیازمندیهـای روزنامههـا را بـاال و پاییـن میکردیـم و پـس از تلفنهای پـی در پی منتظر میماندیم تا شـاید
کسـی تمـاس بگیـرد .امـا حـاال اوضـاع خیلی فرق کـرده و در ایـن روزگار که فناوری و شـبکههای اجتماعـی حرف اول
را میزننـد ،بـرای پیـدا کـردن شـغل و کار جدیـد هـم بایـد دسـت به دامـان همین فناوری ها شـد.

در اوایل سـال  2003میالدی آقای «هافمن» دانشآموخته دانشـگاه
های اسـتنفورد و آکسـفورد ،اسـتارت آپی به نام «لینکدین» را برای
معرفـی کاریـاب بـه کارفرما در دنیای مجـازی ایجاد کرد که هرچند
موضـوع آن غریـب بـود و اوایل خیلیها قبول اش نداشـتند (به نظر
بیشـتر مـردم لینکدیـن آنقدرهـا کاربـردی نبود کـه بتوانـد در این
بـازار متنـوع سـری در سـرها دربیـاورد) امـا بـه واسـطه محبوبیـت
شـبکه هـای اجتماعـی و نیـاز کارفرماهـای شـرکتهای مـدرن
و همچنیـن دانـش آموختگانـی کـه هـر روز بـه تعدادشـان افـزوده
شـده اسـت ،امـروز این شـبکه اجتماعـی به بخش الینفـک زندگی
کارمنـدان و کارجوهـا تبدیـل شـده و تقریبـا هر فردی کـه بخواهد
کار و تخصـص اش را بـه نمایـش بگـذارد حتما صاحب یک حسـاب
کاربـری لینکدین شـده اسـت .براسـاس آمـار ،این شـبکه اجتماعی
کاریابـی اکنـون بیـش از  600میلیون کاربر در سرتاسـر جهان دارد
کـه بـا عضـو شـدن در ایـن شـبکه و ارائـه سـابقه کاری و تحصیلی
خـود ،میـزان تخصـص و عالقهشـان را بـه دیگـران ارائـه میکنند.

اب «کارجو» اولین شغلت را پیدا کن

کارجوپلاس بـه نشـانی  karjoo.plusکـه در سـال  1396توسـط
سـه بنیـان گـذار اصلـیاش یعنی «فـراز کریمی»« ،سـینا ملکی»
و«سـجاد هاشـمیان» تاسـیس شـد یکـی از موفقتریـن اسـتارت
آپهـای کاریابـی در ایـران اسـت و امسـال در نمایشـگاه «الـکام»
عنـوان تیـم سـوم در «الکام اسـتارز» را از آن خود کـرد .در تعریف
ایـن اسـتارت آپ بـه زبـان سـاده مـی تـوان گفـت در این شـبکه
اجتماعـی کارفرمایـان مـی توانند به پروفایل کارجویان دسترسـی
پیـدا و نیروهـای مـد نظر خود را پیدا کننـد و همچنین کارجویان
نیـز در جریـان موقعیـت هـای شـغلی موجـود در کشـور قـرار
میگیرنـد و امـکان تحلیـل بهتـری از توانایـی خـود و تواناییهای
مـورد نیـاز بـرای کسـب موقعیتهای بهتر شـغلی را پیـدا خواهند
کرد.
بـا اینکـه از آغـاز فعالیـت «کارجـو» کمتـر از دو سـال میگـذرد
امـا در همیـن مـدت کوتـاه توانسـته در بـازار اسـتارت آپی شـلوغ
ایـن روزهـا نـام خـود را بـر سـر زبانهـا بینـدازد .این پلتفـرم ویژه
افـرادی طراحـی شـده کـه بـرای اولیـن بـار قصـد ورود بـه بـازار
کار را دارنـد و میخواهنـد اولیـن شغلشـان را تجربـه کننـد .در
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تخصصـی خـود را متوجه شـود بلکه کارفرما هـم میتواند با خیال
راحتتـر متقاضـی مد نظرش را اسـتخدام کند.
مقایسه با دوستان
هدف از طراحی این بخش ایجاد و گسـترش یک شـبکه حرفهای
کاری بـوده اسـت .پاسـخ تسـتهای روانشناسـی کـه قبلا کاربر
جـواب داده در بخـش مقایسـه بـا دوسـتان تاثیرگـذار اسـت ،بـه
طـوری کـه افـراد با روحیـات مشـابه میتوانند به راحتـی یکدیگر
را پیـدا کننـد و حتـی یـک گـروه دوسـتی و کاری تشـکیل دهند.
فروم بازار کار ایران
در ایـن بخـش امـکان انتشـار نظـرات و سـواالت تخصصـی درباره
بـازار کار و اسـتفاده از تجربیـات دیگـران بـرای پیشـرفت شـغلی
وجـود دارد.
تحلیل بازار کار
در ایـن بخـش افـراد میتواننـد مهارتهای خـود را انتخاب کنند و
از ایـن طریـق بـه جایگاه واقعی خود در بـازار کار پی ببرند .کاربران
کارجـو از طریـق ایـن بخـش میتواننـد تعـداد آگهـی اسـتخدام
مرتبـط بـا مهارتها و میـزان حدودی درآمد را ببیننـد و از مهارت
هـای جدیـدی کـه مـی تواننـد در راسـتای کسـب درآمد بیشـتر
کسـب کننـد ،مطلـع شـوند .اطالعـات این بخـش بـا داده کاوی و
تحلیـل بیـش از 50هـزار آگهـی اسـتخدامی آنالیـن و آفالیـن در
سراسـر کشـور در طول هر ماه جمع آوری میشـود و به مخاطب
معیار مناسـبی از انتخاب مسـیر آموزشـی و شـغلی را خواهد داد.
باشگاه کار و شبکه سازی
یکـی دیگـر از امکانـات جالـب ایـن پلتفـرم ،ایـن اسـت کـه هرکـس
میتوانـد افـرادی بـا ویژگیهـا یا مهارتهای مشـابه خـود را پیدا کند
و با سـایر کاربران هم رشـته و همکار خود به انتقال تجربه و اطالعات
بپـردازد .در بخـش «باشـگاه کار» امکاناتـی از قبیـل آمـوزش رایگان و
ارتبـاط بـا کارفرمـا فراهـم شـده اسـت .در نهایـت کارفرمایـان نیـز با
دسترسـی بـه فهرسـت کارجویـان و تمـاس مسـتقیم با افـراد مد نظر
خـود ،از آنهـا بـرای مصاحبـه و اسـتخدام دعـوت به عمـل میآورند.
جستجوی حرفه ای
بـه ادعـای بنیـان گـذاران ایـن سـرویس ،کارفرماهـا در کارجـو
میتواننـد بـه مجموعـه ای از اطالعـات طبقـه بنـدی شـده و قابل
مقایسـه دسترسـی پیـدا کننـد و تنها با انتخاب یک کلیـد واژه و یا
چنـد فیلتـر به فهرسـتی از افراد واجد شـرایط شـهر مـد نظر خود
دسترسـی پیـدا کنند.
دریافت آگهی استخدام
در ایـن سـرویس همـه آگهـی هـای اسـتخدامی منتشـر شـده در
ایـران بـا در نظـر گرفتـن شـهر ،مهارتهـای مـورد نیـاز و سـایر
مشـخصات بـرای اعضـای باشـگاه کار ارسـال مـی شـود و آن هـا
میتواننـد بهطـور مسـتقیم و بی واسـطه با کارفرما تمـاس بگیرند.
بازار پر رونق استارت آپهای کاریابی در ایران
ایـن روزهـا شـاهدیم کـه در ایـران بهخصـوص از سـالهای 93
تـا کنـون اسـتارت آپهـای موفـق و شـناخته شـده در زمینههای
کاریابـی کار خـود را آغـاز کردهانـد کـه بعضیهایشـان بهصـورت
عمومـی فرصتهـای شـغلی را بـه کاربرانشـان ارائـه میدهنـد ،در
ایـن زمینـه میتـوان به مـواردی مانند «جابینجا»« ،جـاب ویژن»،
«پارسـه جـاب» و «اسـکیل مـا» اشـاره کـرد .همچنیـن بعضـی از
پلتفرمهـا گـروه خاصـی را بـرای کاریابی مـورد توجه قـرار دادهاند،
سـامانههایی ماننـد «نهـان توان» که به معرفی فرصتهای شـغلی
بـه افـراد کـم تـوان میپـردازد یـا «تیمـی» کـه یـک روبـات تیـم
سـازی بـرای کسـب و کارهـای نوپاسـت .در هر صـورت باید گفت
کـه در ایـن زمینـه خـاص دسـت کاربـران ایرانـی بـرای انتخـاب
پلتفـرم مناسـب کاملا باز اسـت و فردی که تصمیم بـه یافتن کار
بـا اسـتفاده از ابزارهـای فضـای مجـازی را دارد ،تعـداد گزینههـای
قابـل توجهی پیـش رو دارد.

در اپلیکیشن «کارجو» میتوانید کاریابی را با روانشناسی ترکیب کنید
تا بهترین نتیجه را بگیرید

«لینکدین» محبوب ترین شبکه اجمتاعی
کاریایب
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حقیقـت «کارجـو پلاس» بـر ایـن اسـاس شـکل گرفته کـه برای
هرکسـی کاری متناسـب وجود دارد و قرار نیسـت تنها افراد نخبه
یـا تحصیـل کـردگان دانشـگاه هـای خـاص بـه کار مد نظـر خود
دسـت پیـدا کنند.

کارجو چه امکاانیت به کاربرانش ارائه یمکند؟

در کشـور مـا درصـد قابـل توجهی از اسـتخدامهای موفـق ارتباط
چندانـی بـا رشـتههای تحصیلـی کارجویـان ندارنـد .موفقیت یک
اسـتخدام بیشـتر از تحصیالت ،مرتبط با اسـتعدادها ،توانمندیها،
مهارتهـا و ویژگیهایـی اسـت کـه کارجویـان معمـوال آنهـا را
جـدی نمیگیرنـد .افـراد موفـق کسـانی هسـتند کـه بـا تحقیق و
یـا حتـی بـا خوش شانسـی به شـناخت خوبـی درباره نقـاط قوت
خـود میرسـند و شـغل خـود را متناسـب با آن انتخـاب میکنند.
حـاال ایـن پلتفـرم بـه شـما امـکان ایـن را میدهـد کـه علاوه بر
شـناخت تواناییهـای خـود بتوانیـد بهتریـن انتخاب را نیز داشـته
باشـید .اگـر میخواهیـد بدانیـد کـه بـا عضو شـدن در این شـبکه
اجتماعـی از چـه امکاناتـی بهـره خواهید بـرد ،ادامه ایـن مطلب را
ازدسـت ندهید:
رزومه نویسی
یکـی از دغدغـه هایـی کـه اکثـر کسـانی کـه میخواهنـد بـرای
اسـتخدامی در یـک شـغل جدیـد اقدام کنند ،نوشـتن یـک رزومه
اسـتاندارد و تاثیرگـذار اسـت .در شـبکه اجتماعـی کارجـو پلاس
افـرادی کـه بهدنبـال کار هسـتند ،میتواننـد بـه سـادگی بـرای
خـود یـک رزومـه آنالیـن بسـازند و از لینک آن برای معرفی شـان
اسـتفاده کننـد .از ایـن طریـق نـام فـرد کارجـو در جسـتجوها در
جایـگاه باالتـر قـرار خواهـد گرفت.
تستهای روانشناسی
همچنیـن در کارجو پالس مجموعهای از تسـتهای روانشناسـی
بـرای اعضا طراحی شـده که از طریـق آن هم کارفرمایان میتوانند
شـناخت دقیقـی نسـبت بـه افـراد متقاضـی کار پیـدا کننـد و هم
متقاضـی کار میتوانـد روحیـات خود را بهتر بشناسـد و دریابد که
چـه نوع کاری برای او مناسـبتر اسـت.
تستهای تخصصی
ایـن اپلیکیشـن مجموعهای از تسـتهای تخصصی در رشـتههای
مختلـف را بهصـورت آنالیـن در اختیار کاربرانش قـرار میدهد ،که
بـا بررسـی آن هـا نه تنهـا فرد جویای کار میتواند سـطح و جایگاه

آموزش سواد مالی به کوچولوها

به کودکان مدیریت پول تو جیبی هایشان را آموزش دهید
کـودکان زیـادی را دیـده ام کـه نمـی
فاطمهسوزنچیکاشانی
توانند پول توجیبی هایشـان را مدیریت
روزنامهنگار
کننـد و فکـر مـی کننـد هـر پولـی بـه
دسـت شـان می رسـد را خیلی سـریع
بایـد خـرج کننـد .برخـی والدیـن نیـز با مشـاهده ایـن رفتارهـا ،به جای
اینکـه مهـارت هـای مالـی را بـه کـودک شـان یـاد دهنـد ،ترجیـح مـی
دهنـد بـه دلبندشـان پول توجیبـی ندهند و هرچیزی که فرزندشـان می
خواهـد را خودشـان برایـش بخرنـد یا آنقـدر کم پول توجیبـی می دهند
ً
اصلا نتوانـد آن را پـس انداز کند یا حتی ممکن اسـت آنقدر
کـه کـودک
زیـاد پـول توجیبـی بدهنـد که دلبندشـان بیـش از انـدازه ولخرج شـود.
درواقـع بعضـی از والدیـن هیـچ توجهی به آموزش سـواد مالـی به کودک
شـان ندارنـد .در مقالـه امـروز برخـی از راه هـای آمـوزش سـواد مالـی به
کـودکان را معرفی کـرده ام:

مدیریت پول توجییب

یکـی از درس هـای اقتصـادی کـه همـه خانواده هـا به کـودکان خود یاد
مـی دهنـد ،دادن پـول توجیبـی و چگونگی خرج کردن آن اسـت؛ بعضی
از بچـه هـا بـه محض اینکه پول توجیبی به دسـت شـان می رسـد ،با آن
خوراکـی مـی خرنـد و بـه فکر پس انداز نیسـتند ،در صورتـی که بهترین
زمـان بـرای یادگیـری پـس انـداز همیـن موقع اسـتً .
مثلا هنگامی که
فرزندتـان مدرسـه مـی رود و مـی خواهـد بـا پـول توجیبـی اش خوراکی
بخـرد ،بـه او بگوییـد کـه هـر روز خوراکـی نخرد و مـی توانـد از خوراکی
هـای خانـه اسـتفاده کنـد .همچنین او را تشـویق کنید که پـول هایش را
جمـع کنـد تـا بعد بتواند چیزهایی را که دوسـت دارد بخـرد؛ برای اینکه
بیشـتر تشـویق شـود ،مـی توانیـد بـه او بگویید اگـر پول هایـش را جمع

کـرد و پـول هایـش بـرای خرید چیـزی که می خواهد کم بود ،شـما بقیه
پـول را مـی پردازیـد تا زودتر به خواسـته اش برسـد و با این کار دلبندتان
بـرای پـس انـداز کـردن انگیزه پیـدا می کند.

آموزش پس انداز برای اهداف کواته مدت

هنگامـی کـه دلبندتـان یـک اسـباب بازی مـی خواهـد ،می توانیـد به او
کمـک کنیـد کـه بـرای رسـیدن به هدفش پـول هایش را پـس انداز کند
و از او بپرسـید که قیمت آن اسـباب بازی چقدر اسـت؟ دلبندتان انتظار
دارد هـر هفتـه چقـدر پـول پـس انـداز کنـد؟ چقـدر طـول می کشـد تا
بتوانـد مبلـغ مـد نظـرش را جمع کند؟ و بعد از پرسـیدن این سـواالت به
او کمـک کنیـد کـه بهتر برنامه ریـزی کند و گاهی اوقات مبلغ بیشـتری
بـرای پـس انـداز کـردن بـه او بدهیـد .همچنیـن بـه او توضیـح دهید که
اگـر پـول هایـش را صـرف خرید چیزهـای دیگر کند ،از هدفـش دور می
شـود و دیرتـر به آن اسـباب بـازی دلخواهش می رسـد.

ایجاد یک حساب پس انداز

بـرای اینکـه کـودک تان را بـا پس انداز و همچنین بانک آشـنا کنید ،می
توانیـد در یکـی از بانـک هایـی کـه طـرح هـای پس انـداز ویـژه کودکان
دارنـد ،حسـاب پـس انـداز باز کنیـد .همچنین مـی توانید کـودک تان را
بـا خـود بـه بانـک ببریـد و در مـورد بانـک و حسـاب هـای پس انـداز به
او توضیـح دهیـد و یـا از کارمنـدی کـه در حـال بـاز کردن حسـاب برای
فرزندتـان اسـت بخواهیـد که در مورد این حسـاب پس انـداز به دلبندتان
توضیـح دهـد .بعضـی از بانـک هـا علاوه براینکه حسـاب پس انـداز ویژه
کـودکان دارنـد ،در سـایت شـان انـواع بازی و داسـتان نیـز طراحی کرده
انـد کـه باعـث ترغیـب بیشـتر دلبندتان به پـس انداز می شـود.

آموزش بودجه بندی به کودکان

هنگامـی کـه بـه فرزندتـان پـول توجیبی مـی دهید ،بهترین زمان اسـت
کـه بـه او بودجـه بنـدی را نیـز آمـوزش دهیـد .بـرای این کار مـی توانید
بـه او کمـک کنیـد کـه پـول هایـش را  ٣قسـمت کنـد؛ یـک قسـمت را
بـرای خـرج کـردن ،یـک قسـمت را بـرای پـس انـداز کوتاه مـدت و یک
قسـمت را بـرای خیریـه کنار بگـذارد .اینگونه دلبندتان یـاد می گیرد که
بـرای پولـش برنامـه ریـزی کنـد و همیشـه همـه آن را خرج نکنـد ،بلکه
قسـمتی را پـس انـداز کنـد ،و کـم کم آینده نگـری را نیز یـاد بگیرد و به
فکـر نیازمنـدان نیز باشـد .همچنیـن می توانید هنگامی کـه می خواهید

بـرای پـول خودتـان برنامـه ریزی کنیـد ،در حضـور فرزندتان ایـن کار را
انجـام دهیـد و بـه او بگویید کـه چیزهای ضروری در اولویت هسـتند و با
توجـه بـه بودجـه تـان نمی توانید همه خواسـته های او را بـرآورده کنید؛
در عـوض مـی توانیـد برخی از خواسـته های فرزندتـان را در اولویت های
پاییـن تـر بنویسـید و اگـر از بودجـه تـان چیزی اضافـه ماند ،مقـداری را
نیـز بـه خواسـته دلبندتـان اختصاص دهیـد .اینگونه چون کـودک تان با
مفهـوم بودجـه بندی آشـنا می شـود ،کمتر توقع برآورده کردن خواسـته
هایـش را دارد و یـاد مـی گیرد برای رسـیدن بـه چیزهایی که می خواهد
باید صبـر کند.

