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 مقدمه
 

ا هخیلی از والدین از اینکه بخواهند در خصوص پول با فرزندان خود صحبت کنند ترس دارند، آن

شود انتظارات مادی فرزندان آنچنان زیاد شود که کنند صحبت در این خصوص باعث میفکر می

 پاسخ دهند.   هانتوانند به آن

 اند اعتماد به نفس کافی دربرخی به علت آنکه در گذشته اشتباهات مالی بزرگی مرتکب شده

 ندارند.  را های مالی و افزایش هوش مالی فرزندان خودخصوص آموزش مهارت

هند دبرخی نیز به علت آنکه دانش مالی کافی ندارند، در این موارد آموزشی به فرزندان خود نمی

 و...

 

 کنیم؟ آغازچرا باید آموزش مهارت های پولی و مالی به کودکانمان از سنین کودکی 

 

، انداین روزها کودکان در معرض بیشترین تبلیغات کاالهای مختلف قرار گرفته -1

، اند که اگر فرزندی از کاالیی خوشش بیایدخوبی فهمیدهه فروشندگان و تولیدکنندگان ب

دی . حال فرض کنید فرزنبرابر خرید آن کاال مقاومت کنندوالدین به سختی می توانند در 

برای گذاری های او برآورده شده و با مفهوم انتظار، سرمایههمه خواسته ،زندگی که در

آشنا نشده  و محدودیت بودجه برای خرید مسکن یا خودروبلند مدت انداز ، پسآینده

 است، چه سرنوشتی خواهد داشت؟

 

ین به طور میانگمشخص شده که ر کشورهای دنیا انجام شده است، که در اکث یقیدر تحق  -2

آینده مالی فرزندانشان بدتر از زندگی فعلی آنها خواهد بود.  باور دارنددرصد مردم  56

درصد نیز           70تا  65به بیش از  جالب است که این نسبت در کشور های پیشرفته

 رسد.می

رسد. یعنی اکثریت مردم می 76و در ژاپن به  67به به طور مثال در کانادا این نسبت 

خواهیم از موفقیت مالی نسبت به آینده مالی فرزندانشان نظر منفی دارند. پس اگر می

 هایفرزندمان اطمینان داشته باشیم و در دنیای پر از مشغله و استرس کنونی، دغدغه
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وشمان نباشد، امروز باید فرزندمان در آینده بار مضاعفی بر دشکست مالی و اقتصادی، 

 کاری کنیم!

 

د، پس انداز، بودجه بندی،   های پولی مانناگر به هر دلیلی نسبت به آموزش مهارت -3

 زندگی نخواهند ها در خألگذاری، صرفه جویی و... به فرزندانمان اقدام نکنیم، بچهسرمایه

 ها و دوستانشان و... فراخواهند گرفت. ها را از رسانهکرد و این آموزش

   ماه آینده برایش  6حتی  سال و 5سال و  10اگر فرزند ما با کسی معاشرت کند که 

ینده آها باشد، طبیعی است که اهمیتی نداشته باشد و تنها به فکر لذت بردن از لحظه

 درخشانی انتظار فرزند ما را نخواهد کشید.

ر اخیر انداختن لذت و انتظتحصیلی، کاری و مالی، نتیجه به تأهای بسیاری از موفقیت

خرید خانه یا خودرو نیاز به انضباط مالی، صبر و بودجه  است. در زمینه موارد مالی مثل

بندی دارد و اگر فرزند ما در این خصوص آموزش ندیده باشد، نمی توانیم انتظار خاصی 

 از او داشته باشیم. 

 

به دارد که به فارسی  Outlier: آقای دیدوید آگیلوی کتابی به نام هزار ساعت 10قانون   -4

 را بررسی زندگی افراد برجسته و موفق جهان ترجمه شده است. ایشان «از ما بهتران»نام 

توانند در سطح بین المللی ستاره شوند که از افرادی می که کرده و به این نتیجه رسیده،

تمرین کرده باشند. تفاوتی ندارد که موضوع هزار ساعت  10کودکی تا اوایل جوانی حدود 

ورزش یا هنر یا کسب و کار باشد، درخشش در سطح جهانی نیاز به این حجم  ،موفقیت

ی از بزرگترین از تالش و کوشش مستمر دارد. خوب شاید ما نخواهیم وارن بافت ) یک

سرمایه گذاران جهان( آینده را تربیت کنیم، اما باید بدانیم موفقیت مالی فرزندمان وابسته 

 های اصولی را از کودکی آغاز کنیم.به آن است که آموزش

ها نیاز به تمرین آید، این مهارتهای پولی با سخنرانی و موعظه بدست نمیآموزش مهارت

سالگی و فارغ التحصیلی از دانشگاه  22سالگی تا  3اوان از سن های فرو تکرار در موقعیت

 را دارد. 

 

ه تصمیم باشید کلیتی مییا مادر با مسؤپدر  مطمئناًکه در حال مطالعه این کتاب هستید،  ییشما

اید برای آنکه فرزندتان آینده مالی درخشانی داشته باشد، زمان بگذارید و آموزش ببینید، گرفته
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پولی  هایمهارت آموزش برای ثرؤم روش 10به مطالعه ادامه دهید تا در بخش بعد با  پس لطفاً

 آشنا شوید. کودکان به

 
 

 باید لحاظ کنیم. کودکان به های پولیآموزش مهارت نکته مهمی که در 10 
 

 ،کنیدر از آنچه که فکر میخیلی زودت ،اندتوها میبچه بههای پولی و مالی زش مهارتآمو -1

به این  ،ساله انجام داد 3های  که روی بچه ییقاتتحقدانشگاه ویسکانسین در  شود.شروع 

 انندتوا میخرید ر و مبادله ،مفاهیم اقتصادی مثل ارزش الکودکان خردس ،که نتیجه رسید

ه در آینده از نظر مالی موفق داشته باشید ک یخواهید فرزندبنابراین اگر می .دندرک کن

 آموزش مفاهیم اقتصادی و مالی را به او شروع کنید.  گیالساز همان خردد باش
 

بسیاری از ما هنگامی که می خواهیم به  د.آموزش به کودکان با سخنرانی اتفاق نمی افت -2

فرزندمان موضوعی را آموزش دهیم، شروع به صحبت کردن در مورد خوبی ها و ضرورت 

 موضوع مورد بحث می کنیم. 

 او به کودک خواب اتاق کردن مرتب ضرورت خصوص در خواهیممی وقتی مثال طور به

 فرزند و دارد زیادی بسیار تیاهم زندگی در نظم ،گوییممی او به معموالً ،دهیم آموزش

 که است این دهدمی رخ آن از پس که اتفاقی .کنید مرتب را خود اتاق باید شما عزیزم

 آن بعد روز دو اما ندک مرتب را خود اتاق شد، بیدار خواب ازکه  فردا است ممکنما  فرزند

 دفرزن با همراه که است آن شودمی پیشنهاد که کاربردی روش .نمایدمی فراموش را موضوع

 دیگر هم اب و رویماو ب اتاق به است، تفریح و بازیبه  شبیه بیشتر که فرآیندی یک در خود

 قاتا کردن مرتب در کودک از بیشتر خیلی ما است ممکن حتی کنیم. مرتب را او تخت

 همدیگر با که است اینآنچه که اهمیت دارد، اما ، کنیممی صرف انرژی یا بگذاریم زمان

 تا پس از چند بار تکرار این کار برای او جا بیفتد.  کنیم تمرین را تخت کردن مرتب فرآیند

های پولی را به اگر بخواهید مفاهیم و مهارت .است طور همین نیز مالی مسائل خصوص در 

 انهخ خرید برای ،باشد داشته اندازپس زندگی دربگویید، تنها به او  اگراو آموزش دهید، 

          هدر را خود زمان عمالً ،کند لحاظ بندی بودجه خود پول برای و کند ریزی برنامه

  .ایدداده
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 مثال طور بهتمرین کنید.  وم یا مهارت مورد نظر خود را عمالًراه کاربردی آن است که مفه

 توصیه دنیا در که روش ترین مرسوم ،دهید آموزش را بندی بودجه او به خواهیدمی اگر

 رایب قلک یک ،نمایید استفاده سه قلک، از که است آن دارد کاربرد نیز ایران در و شودمی

 .رددا دوست کودک که کاالهایی خرید برای قلک یک و اندازپس برای قلک یک ،خیر امور

 ستد به که هاییپول همه راییم، باباتوجه به درصدهایی که از پیش به کودک خود گفته

 پول عنوان به ما که پولی مثال طور به ها پول واریز شود.، باید به این قلکرسدمی فرزندان

 ایدب کندمی دریافت نو سال زمان در که پولی یا تولد هدیه پول یا دهیممی او به توجیبی

 ودجهب مفهوم کودک ،پول تقسیم نحوه این تکرار و تمرین با .شود تقسیم هاکقل این در

 ملیع و کاربردی ایوسیله و راه باید مفهوم هر آموزش برای بنابراین .کندمی درک را بندی

 نخواهد شاثربخ چندان که نکنیم بسنده موعظه و توضیح به صرفاً و بیابیم فرزندان برای را

 .بود

 
 

الدین ورفتار صحیح مالی  دتضمین کن اآینده مالی فرزندان ما ر دناتوی که میصلترین اهمم -3

 .است

 هاآن با و یمهد وزشآمو پس انداز  بودجه بندیبه فرزند خود در مورد اهمیت  فرض کنید

سپس آخر هفته به مرکز خرید رفته کنیم. صحبت در این خصوص ل هفته چند بار طو در

ای برای خرید داشته باشیم، ناگهان با در بودجه ما لحاظ شده باشد یا برنامهو بدون آنکه 

زند، هیجان زده دیدن یک کت زیبا که تخفیف دارد و از پشت ویترین به ما چشمک می

بسیار  حتمالبی اثر شده و به اها شده و آن را خرید کنیم. طبیعی است که کل آموزش

 دهد. زیاد کودک، رفتارما را الگوی خود قرار می
 

 ؟مصحبت کنی خود گذشته در مورد اشتباهات مالی انمبا فرزندچگونه   -4

 لیت ؤ. اینکه بخواهیم در خصوص گذشته مسبگیریم عهده به  را خود اشتباه مسئولیت

ناخودآگاه این پیام کامل را به عهده نگیریم و دیگران و جامعه را مقصر قلمداد کنیم، 

ایم که ما قربانی شرایط اجتماعی هستیم و توانی برای تغییر را به کودک مخابره کرده

 شرایط و اصالح اشتباهات گذشته نداریم.

 جزئیات آن اشتباه شویم. وارد نیست نیازی 
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  س پ یفرض کنید که شما پول .کنیمخاطرات یاد می این از افتخار و هیجان با نباید

ه بد اهوخ شما می یکی از دوستان ،ن یک ماشین تهیه کنیدآانداز کرده بودید که با 

ن است ممککه باهم به این سفر بروید.  د،کندعوت می نیز و از شمامسافرت کند  ترکیه

انداز خرید ماشین پس که برای باشد درصد از پولی 50 هزینه رفتن به این سفر، معادل

ه دانید کاین سفر بروید و به شما خیلی هم خوش بگذرد. هرچند میاید. شاید به کرده

تصمیم صحیح تر آن بود که برای خانواده خود یک ماشین تهیه کنید و همیشه افسوس 

خاطرات سفر شما را هیجان  سوی دیگرآن پولی را که خرج سفر کرده اید بخورید و از 

آن را با فرزند خود شریک نشوید زیرا  این هیجان را با خود نگه دارید و زده کند. لطفاً

 ید.ادور از منطق مالی تشویق کردهه با این کار او را ناخودآگاه به رفتارهای هیجانی و ب
 

 . ددروغ نگوییفرزند خودتان  همورد میزان پولی که داریم بدر  -5

 خودشانید اعتماد ویگدروغ می د به آنهاپولی که داری د که شما در موردهمنها بفبچهاگر 

امروز دورانی  .دندهها به شما از دست میرا هم در زمینه مسائل مالی و هم در سایر زمینه

 کیفرض کنید شما کارمند  .دیرا مخفی کن وضوعاتمراحت نیست که شما بتوانید خیلی 

ی دارید و فرزند شما با فرزند رفت و آمد خانوادگ ،ننتااز همکارا با یکیشرکت هستید و 

متوجه حقوق یا مزایای شما شود  او از این طریقدوست است. احتمال اینکه ن اکارتمه

بسیار زیاد است. یا احتمال اینکه فرزند شما با جستجو در اینترنت متوجه میزان تقریبی 

حقوق شما شود بسیار زیاد است. البته این موضوع دلیلی برآنکه درآمد دقیق خود را به 

 حل چیست؟فرزندمان بگوییم نیست. پس راه 

این  به او بگویید که  ،ستیدنی آن موافقکه شما با  دای را مطرح کنشما خواستهاگر کودک 

کنید آن خرید برای سالمتی او مضر موضوع در بودجه لحاظ نشده است. یا اگر فکر می

م ااست، دالیل خود را توضیح دهید. گفتن اینکه پول ندارم یا کارت بانکی خود را نیاورده

پاسخ منفی شما باید حرف آخر باشد و به هیچ وجه نظر خود را نیست.  خوبیراه حل 

 تغییر ندهید. 
 

 م.گذشته مالی خود گله و شکایت نکنیاز  -6

 ،یماهدمدیریت نکررا به طرز مناسبی ن ماپول خود ایم یاداشتهدر گذشته پس انداز ن کهاین  

فرزند خود صحبت  الزم نیست که در این موارد با .مایهدر دادهبه شکلی ان را مپولو یا 

یک  شنقنده در مورد پول حرف بزنید و که خیلی مثبت و ساز ن استای بهترین کار م،کنی
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 یست.ن کردن اینجا به معنای دروغ گفتن به فرزندتاننقش بازی .بازی کنید فرد موفق را

اعتماد به نفس کافی  گرا .که نداریماست ی کردن تمرینی برای کسب مهارتبازی نقش

ماد به افرادی که اعت بهبلکه باید  .اعتماد به نفس نداریم بگوییم نداریم نباید به خودمان

 ،کنندصحبت می و چگونهدهند چه رفتاری را انجام مینگاه کنیم که نفس کافی دارند 

در   نیماتوها میرفتارر این ما با تکرا ؟کنندد و چطور با دیگران برخورد میرونمی هچطور را

ر هستیم. اگفس ن به اعتماد دارای این باور را به وجود بیاوریم که ناضمیر ناخودآگاه خودم

 Amyگذار خانمکنم ویدئوی بسیار تاثیرهنوز این موضوع برایتان ابهام دارد توصیه می

Cuddy مشاهده کنید. این ویدئو زیر نویس فارسی نیز داشته  آدرس ینرا در سایت تد از ا

 است.میلیون بار مشاهده شده 50و حدود 

 
 

پشت درهای  آن رادارید  رد مسائل مالی اختالف نظر و دعوان در موااگر با همسر خودت -7

 د.بسته نگهداری

انجام شده  آمریکا در مسائل مالی در مورد دعوای والدین در خصوص ایگسترده تحقیقات

ی والدین در حوزه مسائل مالی کودکانی که مرتب شاهد دعوا ،که بوده است ایننتیجه و 

  اند.بدهی به بار آورده هابچهسه برابر بیشتر از دیگر  ه اندبود

د که دتان بگوییبه فرزن ،ای مطمئن نیستید که نظر همسر شما چیستمسئله در مورداگر 

 شما فرزند .اعالم خواهم کرد و نتیجه را به شما یا پدرتان مشورت خواهم کرد مادر من با

 همم بسیار د.مورد مسائل مالی اختالف نظر داریکه شما و همسرتان در  ودمتوجه بش نباید

  .ی داشته باشیمیکسان مسائل مالی رفتار در مورد که در مقابل فرزند خود است

ید کسان پدر و مادر در خصوص کودکان تأدر روانشناسی تربیت کودک به اهمیت رفتار یک

گیری یک شخصیت سالم در فرزندمان دارد. ثیر بسزایی در شکلشود و این امر تأزیادی می

ه آیا همسرتان با هزینه کردن خواهد به کنسرت برود و شما شک دارید کاگر فرزند شما می

پول در این زمینه موافق است یا خیر، به فرزند خود بگویید که پس از مشورت با همسرتان 

 دهید. به او پاسخ می

 
خرج سلیقه خود  را به  این پول اود و ده ایبه فرزند خود پول دا فقط ر طول زندگید ر اگ -8

  ید.فرزند خود نداشته باشیت مالی از انتظار مهارت و موفقکرده است، 
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بر و نیازمند تکرار و تمرین است. طبیعی است این های مالی امری زمانآموزش مهارت

اگر هیچگاه اجازه  آموزش همچون هر آموزش دیگری باید گام به گام صورت پذیرد. مثالً

مراجعه ایم و او موظف بوده برای هر خریدی به ما مدیریت پول را به نوجوان خود نداده

سالگی  18ایم و حال بخواهیم او را به تنهایی در سن کند و ما برای او بودجه بندی کرده

به خارج از کشور برای ادامه تحصیل بفرستیم، احتمال آنکه او در مورد مدیریت پول با 

سالگی اشتباهات  13یا  12مشکل مواجه شود بسیار زیاد است. بهتر است فرزند شما در 

سالگی به بهای گزافی  20یا  18کب شود و تجربه کسب کند تا اینکه در مالی را مرت

 های مالی را مرتکب شود.شکست

 

 و پدر از خیلی .نشوید قائل تفاوت پسران و دختران نبیدر مورد آموزش مسائل مالی  -9

حبت می کند به خصوص مسائلی که در ص پسرها با بیشتر مالی مسائل خصوص در مادرها

 .گذاری استسرمایهحوزه 

همچنین  .کمتری دارند درآمددر مقایسه با مردان  معموالً زناندهد که تحقیقات نشان می

       تر عمل معموالً ضعیف نیز انداز برای دوران بازنشستگیگذاری و پسدر حوزه سرمایه

بوده است. های پولی امر تفاوت میان دختران و پسران در آموزش مهارت. دلیل این کنندمی

ایم و موضوع پول برای در نگاه سنتی ما به پسران به عنوان نان آوران خانواده نگاه کرده

ایم. این نگاه امروز دیگر جایی ندارد و عدم آموزش زنان را امری دست دوم تلقی کرده

 های مالی تهدیدی برای آینده دخترانمان خواهد بود. مناسب مهارت

 

 .مادر انجام شود پدر و هم هم مالی باید توسط  آموزش مسائل -10

مالی وجود ندارد. اگر شما به  مسائلدر دنیای امروز تفکیکی میان زن و مرد در آموزش 

گذاری مواجه شدید نباید پاسخ شما عنوان مادر خانواده با سوالی در خصوص پول و سرمایه

رزند ین خصوص نداشتید به فدانشی در ابلکه اگر ! به فرندتان این باشد که از پدر خود بپرس

گویید که از پاسخ به سوال مطمئن نیستید و پس از بررسی و تحقیق به او جواب خود ب

ای مادر خانواده تخصص بیشتری در امور مالی دارد، حتی برعکس اگر در خانوادهداد. خواهید

گوی سواالت مالی و پدر خانواده نیز باید در این خصوص مطالعه و تحقیق نموده و پاسخ 

ها و دانش پولی توسط یکی از والدین انجام خود باشد. اگر آموزش مهارت اقتصادی فرزند

آید که فرزند شما پول را امری جنسیتی قلمداد کرده و مختص شود این مشکل بوجود می

 داند. یک جنس بخصوص می
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 !به فرزند خود بگویید نبایدچیزی که در مورد پول  8

 

 ما و مزایای میزان حقوق  -1

 م،م نماییان اعالمفرزندبه ان را مپاداش خودحقوق و که بخواهیم  وجود ندارددلیلی 

 دائماً از ما بخواهد و میوشهای مختلف فرزند خود مواجه استهخو با زیرا ممکن است

 .برای او خریداری کنیم مختلفی وسایل

آمد میزان دراما  مرا از شما مخفی کنیای اهیم مسئله خونمی که بگویید خود فرزندان به

در این خصوص با تو بزرگتر شدی  و زمانی که موردی بین پدر و مادر است خانواده

اشاره کنید که به طور مثال به حدود درآمد خانواده توانید میاما کنیم. صحبت می

 نسبت به کل جامعه، درآمد متوسطی داریم. 
 

  دارد؟کدام یک از والدین درآمد بیشتری   -2

 .کندمی کسب ار بیشتری درآمد والدین از یک کدام د،نبدا شما فرزند که نیست ازینی

 که پدر و مادر یک شودباید گفته  فرزند ما از طریقی به این موضوع پی برد،حتی اگر 

 پدر و مادردرآمد مجموعه  بیشتری دارد،درآمد  کدامیکتیم هستند و مهم نیست که 

 یا خانمی .است چقدرهر کدام سهم برای کل خانواده خرج خواهد شد و اهمیتی ندارد که 

ی به فرزندان نیز یک شغل تلقی خانه و رسیدگ کارهای باید بگویددار است خانهکه 

تیم خواسیید کند. باید بیان شود که اگر میپدر خانواده نیز این موضوع را تـأ شود ومی

ق        غیر از مادر خانواده فرد دیگری را در این خصوص استخدام کنیم باید به او حقو

 پرداختیم. می

 

 چقدر است؟ کنیممیبرای دوران بازنشستگی خود پس انداز  پولی کهمیزان  -3

 ، طبیعیرا ندارد شود،انداز پس یپولچنین تصوری از اینکه چرا باید  هیچکودک شما          

است که چنان زمان دوری برای او قابل درک نیست. لذا اگر در مورد میزان پس انداز 

ت های او برداشخود برای دوران بازنشستگی صحبت کنید، ممکن است دائما با درخواست

 از آن حساب مواجه شوید. 
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 .چیزی نگوییداطرافیان و فامیل به فرزند خود در مورد مسائل مالی   -4

 که بدهیبه شما بدهکار باشد و شما از این برادر شما ) عمو یا دایی کودک(ممکن است            

طرح کنید. مو در جمع خانواده این موضوع را  ناراحت باشید ،کنندپرداخت نمیخود را 

آید که اگر بدهی شما پرداخت شود ممکن است فراموش کنید مشکل زمانی بوجود می

 ه آن فرد در ذهن فرزندبگویید و ذهنیت منفی نسبت ب که باز موضوع را به فرزند خود

د که از نظر گیرد. اگر برای یکی از اعضای فامیل شما رخ داد مالی وجود دارشما شکل 

ها، داستان را تعریف کنید و نکته آموزشی توانید با تغییر اسمشما پندآموز است. می

 خود را توضیح دهید. 

 

 نگوییم.چیزی  به اوفرزندمان در مورد حقوق پرستار  -5

ت است و باب هاسایر شغل همانند غلیش نیز پرستاری ،اشاره کنیم که متوانیتنها می 

حقوق چقدر پرستار وی ما بدانند که اگر فرزند  کند.خدمات خود حقوق دریافت می

فکر می کند که چون پرستار پول شود و میباعث تضعیف موقعیت پرستار  ،گیردمی

 .تواند هر رفتاری که بخواهد انجام دهدگیرد او می می

 

 ؟استشدهچقدر فرزندمان  پول یک هدیه  -6

 دایکرده هزینه آن برای که مبلغی یا آن پول دهیدمی هدیه خود فرزند به که بار هر راگ

. ودب خواهد پول شودمی تهیه او برای که هدایایی مقایسه مبنای یشههم ،کنید بیان را

 هدیه ما دفعه بعدی و اگر ؟خواهد کرد که این هدیه چقدر می ارزد محاسبه فرزند ما

کم  اییا ممکن است گریه کند که هدیه ،باشد او اعتراض خواهد کرد ،ارزان تر از قبل

اید ب یک هدیه نیزکه ارزش معنوی بل .پول باشد عیار هدایا،نباید م است. هگرفت تریارزش

 .جلوه کند اهمیتها با برای بچه

یا  و باشد که او به تنهایی پیتزا تهیه کنند اینمثال ممکن است یک هدیه از نظر شما          

یا شاید بخواهید در ازای انجام رفتار  .دکناو آماده جوجه کباب پیک نیک این هفته را 

دهیم فقط و فقط به ارزش ای میدرستی، او را به کوه ببرید. اگر هربار که به او هدیه

تاکید کنیم، این قبیل امور از نظر او بی ارزش خواهد بود. یکی از معضالت  مادی هدیه
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خانواده های امروزی تاکید بسیار زیاد آنها بر وجه مادی فعالیت های روزمره است که 

 می تواند فضای مثبت و شاد یک خانواده را دچار چالش کند. 
 

 نگرانی در مورد هزینه تحصیل دانشگاه فرزندان   -7

حتما هزینه او فکر کند ید که دهفرزند خود ب هکه چک سفید امضا بنیازی نیست 

یم توانمیاما  ،کنیممین میأت او را قیمت داخلی یا خارجی گرانای هتحصیل در دانشگاه

را و اصیل های تحتوانیم هزینهکرد که تا آنجا که می مخواهیکه تالش خود را  بگوییم

  یم.فراهم آور

 

 پولی نکنید! را دچار اضطرابفرزند خود  -8

. و مادی فرزند ما در خانه با سه نوع وظیفه آشنا می شود. وظایف غیر مشروط، مشروط

توان منظور از وظایف نا مشروط، وظایفی است که فرزند باید آنها را انجام دهد و نمی

 ها را مشروط به پول کرد. به طور مثال احترام به والدین و درس خواندن. آن

به عنوان پدر یا مادر نباید در صورت سهل انگاری فرزند در انجام چنین اموری، او را  ما

کنیم. فرزند ما باید متوجه  از پول توجیبی او را کسر %20با تنبیه مالی مواجه کنیم. مثال 

د. ناشبار داشته و با پول قابل سنجش نمیباالتر از مادیات قر هوظایفی وجود دارند کشود 

بخواهید آموزش فرزند خود را با تنبیه مالی همراه کنید، ارزش این قبیل کارها اگر شما 

دهید. در را کاهش داده و ریسک عدم توجه فرزند خود نسبت به این امور افزایش می

ند توانحقیقت وابسته کردن این کارها به پول اشتباه بزرگی است که پدر یا مادر می

 مرتکب شوند. 

توانند به پرداخت پول مشروط شوند. این وظایف با هستند که میکارهای دیگری اما          

های هر خانواده متفاوت است. به طور مثال، عدم خرید نان در توجه به فرهنگ و ارزش

کاهش پول توجیبی ماهانه شود.  تواند منجر بهیک خانواده از سوی یک نوجوان می

 هایی از این دست بیابید.خود مثالتوانید با توجه به فضای خانوادگی می

 کنید،ها به دیگران پول پرداخت میوظایف مادی: کارهایی است که شما در ازای انجام آن

تواند در قبال انجام این کارها از . فرزند شما میمانند شستن ماشین یا نظافت منزل و... 

 شما پول دریافت کند و با مفهوم، کار و درآمد آشنا شود. 

https://modiriatesarmayeh.com/kodak/


12 

 

اگر ما به عنوان والدین به طور مداوم از ابزار فشار مادی بر علیه فرزندانمان استفاده حال 

در  کوچکترین مشکلی شوند و در بزرگسالی همیشه باکنیم، آنها دچار اضطراب پولی می

شوند و در خصوص پول حس بسیار بدی خیر در پرداخت حقوق آشفته میمحل کار یا تأ

شوند ترس از دست دادن ها در کودکی یا نوجوانی سبب میخواهند داشت. این تجربه

 پول در وجود آنها شکل بگیرد و زندگی آنها را دچار مشکل کند. 
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 ؟کسب کند باید هایی پولی رادر هر سنی چه مهارتفرزند ما 

-ولی و سواد مالی به کودکان داشتههای پبرای آنکه بتوانیم یک دید کلی جهت آموزش مهارت

 آموزش از باید بدانیم که در مرحله و. کنیمبخش تقسیم  5ها را به مراحل زندگی آند بایباشیم 

 ؟الویت داردچه نکاتی به فرزندانمان 

 سالگی  7تا  3مرحله  -1

های بزرگساالن در ذهن ها بسیار زیاد بوده و پیش فرضدر این مرحله خالقیت در بچه

ها و آموزش هایی که باید بر آن  است. در این سن مهمترین مهارتآنها شکل نگرفته

 تمرکز کرد از این قرار می باشد:

 آشنایی با مفهوم پول و آشنایی با سکه و اسکناس در مبالغ مختلف 

 توانایی شمردن پول 

 آشنایی اولیه با مفهوم مبادله و خرید 

 

 سالگی  11تا  7مرحله  -2

 :باید مهارتهای پولی زیر توسعه یابند در این مرحله

 مفاهیم درآمد و هزینه آشنایی با 

 مدیریت پول توجیبی 

 آشنایی با مفهوم بدهی و طلب 

 

 سالگی  15تا  11 مرحله -3

 .یابدمی افزایش زمان حال تمرکز بر ،بازه سنیدر این 
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 کلی با بازار سهامگذاری و آشنایی آموزش اولیه در خصوص سرمایه 

 .توانایی پس انداز برای خرید کاالهایی که دوست دارند 

 آموزش مفهوم هزینه فرصت 

 آشنایی با مفهوم بانک و حساب بانکی 

 پول زمانی ارزش 

 

 سالگی  18تا  15 مرحله -4

 د فرزند ما با این مفاهیم آشنا شود:رور این مرحله انتظار مید

 مسئولیت پذیری در مقابل پول 

 گذاری آگاهانهانداز و سرمایهپس 

 د.نکه برای خود دار مالیهای آینده توانایی توضیح برنامه 

  د. ناستقالل مالی زندگی خود فکر کرده باشبدست آوردن برای 

 

 سالگی به بعد  18 مرحله -5

باالیی خواهد داشت و او تالش  در این سن استقالل و آزادی برای فرزند ما اهمیت          

 تواند زندگی خود را اداره کند.کند، اثبات کند که میمی

 ی زیر باید در او نهادینه شود:در این سن مهارت ها

 مدیریت جریان نقد 

 آشنایی با مالیات، بیمه و انواع آن 

 و کاربردهای آناعتبار  مفهوم درک 

 مفهوم کار به شکل جدی و کسب درآمد 

 آشنایی با برنامه ریزی مالی جهت رسیدن به اهداف 
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به کودکان در  های مالیپیشین در خصوص آموزش مفاهیم و مهارت هاینکاتی که در بخش

کنید یفکر ماگر باشد. سنین مختلف گفته شد بخش کوچکی از کار آموزش ما به فرزندانمان می

که نمی دانید چگونه باید این مفاهیم را به طور عملی به فرزند خود آموزش دهید، به شما حق 

 دهم و از شما می خواهم که حتما صفحه بعد را مطالعه کنید. می
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 تبریک به شما 

اب گویم. بسیاری از افراد پس از تهیه، یک کتبه شما بابت به پایان رساندن این کتاب تبریک می

کنند، اما شما با به پایان رساندن یا یک محصول آموزشی، حتی آن را یک بار نیز مطالعه نمی

 آینده فرزند خود اهمیت بسیار زیادی قائل هستید. اید که برای این کتاب نشان داده

که  ماطراحی کرده ایرای شما دوره به این منظور اگر عالقه دارید که نکات بیشتری بیاموزید ب

ص نکات بسیار جذابی در خصو ،فیلم آموزشی 5 آن در و در به مدت محدود رایگان خواهد بود

ه آن را در هیچ ام که مشابهای پولی به کودکان بیان کردهآموزش هوش مالی و افزایش مهارت

 های داخلی نخواهید یافت.یک از سایت

 ب روز دنیا و تحقیقاتو کتاین نکات حاصل یکسال بررسی و مطالعه من روی روش های آموزشی 

 دانشگاه مختلف و برتر جهان از جمله، هاروارد، استنفورد، بریتیش کلمبیا و.. می باشد.  50

 

  فرزندتان برای تان اهمیت دارد مالی آیندهاگر 

  وحشتناک مالی شود اتنمی خواهید کودکان شما در بزرگسالی مرتکب اشتباهاگر 

  بدانید چگونه باید با فرزندتان در خصوص پول حرف بزنید اهیدمی خواگر 

  می خواهید فرزندتان به صورت هوشمندانه پول خرج کنداگر 

  فرزندتان، سبب آزار روحی شما نباشد ی مالیمی خواهید در آینده دغدغه هااگر 

 

 ، این دوره برای مدت محدود رایگان خواهد بودطریق لینک زیر در این دوره ثبت نام کنیداز 
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در این دوره ثبت نام کرده اید، لطفا این کتاب را برای یکی از عزیزانتان بفرستید، اگر پیش از این 

 موفق و مستقل از نظر مالی داشته باشند. تا آنها نیز همچون شما فرزندانی

 

 با آرزوی بهترین ها برای شما خواننده گرامی 

 علی کمیجانی
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