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کودکان مان را اقتصادی بار بیاوریم!
یـک دیدگاه رایج و متاسـفانه بـد ،در میان
حبیب نیکجو
والدیـن وجـود دارد .والدیـن تمـام تلاش
دکترای اقتصاد
خـود را میکننـد تـا بـرای فرزنـدان شـان
کـم نگذارنـد .این کم نگذاشـتن در تامین
نیازهـای آموزشـی ،تفریـح و خریدها خودنمایی میکند .مثلا ما برای فرزندان
مـان بهتریـن لبـاس را میخریـم؛ در مرغوبتریـن کالس آنهـا را ثبـت نـام
میکنیـم؛ از خـوراک خـود میزنیـم تـا خوشـمزهترین چاشـت را نـوش جان
کننـد .بـا ایـن حـال ،ایـن روش غلطتریـن روش بـرای تربیـت مالـی کودکان

اسـت .موضوعـی کـه در کشـور مـا کمتر بـه آن پرداخته میشـود.
سـواد مالـی ( )Financial Literacyبـرای کـودکان موضوعـی اسـت کـه
بسـیاری از کشـورهای پیشـرفته آن را جـدی گرفتهانـد .آنهـا میداننـد برای
این که فرزندان شـان در آینده موفق باشـند ،باید از سـنین کودکی با مفاهیم
اقتصادی و مالی آشـنا شـوند .از این رو ،در دورههای آموزشـی رسـمی و غیر
رسـمی بـه ایـن موضـوع میپردازنـد .برای این که بیشـتر با این موضوع آشـنا
شـویم ،چنـد نمونـه از ایـن آموزهها را مطـرح میکنم:
 .1هـر خریـدی هزینـه فرصت دارد :هر چقدر هم ثروتمند باشـیم ،برای انجام

هـر خریـد بایـد از خریدهای دیگـر صرفنظر کنیم .مثال اگـر بخواهیم در یک
مـاه پلـی استیشـن بخریم ،قطعـا نمیتوانیم دوچرخـه هم بخریم .ایـن آموزه،
یکـی از بنیادیتریـن مفاهیـم علـم اقتصـاد اسـت .تـا زمانـی که فرزنـدان این
مفهـوم را درک نکننـد ،نمیتواننـد قدر داشـتههای خـود را بدانند.
 .2چگونـه تصمیـم خریـد خـود را بـه تاخیـر بیندازیـم :احتمـاال شـما هـم
مالحظـه کردیـد کـه فرزنـد شـما در یک لحظـه میخواهد ،به هـر آن چه که
میخواهـد برسـد .از خریـد پاسـتیل در مغـازه گرفتـه تـا خرید گوشـی تلفن
همـراه .یکـی از آموزههـای مهم سـواد مالی ،آمـوزش بـه تاخیرانداختن خرید

اسـت .بـرای ایـن مورد آمـوزش ها ،تمرینها و بازیهای بسـیاری وجـود دارد.
ایـن تنهـا دو آموزه از سـواد مالـی کودکان بود .آموزههای بسـیار زیادی در این
زمینـه وجـود دارد کـه بـه کار بسـتن آنهـا به آینـده شـما و فرزندتان کمک
میکنـد .پـس اگـر آینـده کودک تـان برای تان مهم اسـت ،کمـی در این باره
جسـت و جـو کنیـد .کتـاب بخوانید و ویژه نامه دخـل و خرج را دنبال کنید .ما
در دخـل و خـرج تلاش میکنیـم به صورت هدفمند به ایـن موضوع بپردازیم
تا روزی را شـاهد باشـیم که فرزندان کشـورمان خیلی سـاده در دام فریبهای
مالـی نظیر موسسـات غیر مجاز نیفتند.

