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Introduction 
Economic challenges (recession, inflation, etc.) always affect the quality 

and quantity of education and on the other hand, the quality of any 

educational system depends on the quality of the administrators of that 

system. School principals should be able to meet the challenges of their 

school. Also, improve the quality of education in their schools. Financial 

literacy is a tool that can be a powerful arm of school principals in solving 

school financial challenges. The purpose of this study is to provide a model 

and tool for measuring the financial literacy of primary school principals. 
 

Method 
The method used in this research is Grounded theory. Using purposive 

sampling method, 8 university professors in the field of education economics 

and 2 school principals were selected. Data were collected using semi-

structured interviews. Then the data were coded by the three-step method in 

Grounded theory. 

 

Results 
Finally, principals 'financial literacy was explained and the causal factors, 

contexts, strategies, intervention factors and consequences of school 

principals' financial literacy were identified. Then, according to the 

identified factors, the model and form of measuring the financial literacy of 

school principals was presented. 

                                                      
  Assistant Professor, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran. 

 Master of Educational Management, Allameh Tabatabai University, Tehran. Iran. 

Corresponding Author: afshinnorozielmi@gmail.com  

  Associate Professor, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran. 

Orginal Article 

mailto:afshinnorozielmi@gmail.com


Journal of Educational Sciences (Spring & Summer, 2022, 29/1)  124 

Discussion 
School principals must have a set of competencies and skills to maintain 

the quality and improve the conditions of the school under their 

management. Financial literacy is one of these competencies that empowers 

principals in solving the financial challenges of schools. Assessing and 

determining the current situation School principals' financial literacy needs a 

model and tools. School principals' financial literacy assessment model 

explains the various dimensions and angles of school principals' financial 

literacy. Educators and founders of private schools. Policymakers and 

decision-makers in the education system should pay special attention to the 

financial literacy of school principals, and education district administrators 

should consider financial literacy in the appointment and selection of school 

principals 

 

Keywords: financial literacy, school principals, grounded theory, primary 

education 
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 چکیده

است.ییمدارسابتدارانیمدسوادمالیابزارسنجشساخت الگوویپژوهشطراحنیهدفازانجاما
شاملافرادیآماریه.جامعانجامشدادیدادهبنیهینظروروشیاکتشافکردیرویبرمبنایفیکپژوهشنیا
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استفادههرچهبوقفیهامقولهیبرمبنا.استدهیگردیطراحیمیپارادایدرچارچوبالگو ازشتریوبا
ویعموم،یتخصصسوادمالیطهیمدارسدرسهحرانیمدسوادمالیسنجشرابزایمتندرونیکدها

براساسنتاساختهشدمدارسرانیمدسوادمالییامدهایوپیعملکرد کهشودیمشنهادیپژوهشپجی.
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 مقدمه
توسعهنابراینبرودیمهرجامعهبهشمارینهادهانیتریاتیحازییکپرورشوآموزش

 پیشرفت آموزشگرودرجامعهو نظام  & Azizi, Jafari, Gholami)استیکیفیت

Mahamadi, 2017.)امروزیایبزرگدردنیهاکوچکامابانقشییهامثابهسازمانمدارسبه

نقش سرنوشتبشر غیدر و ازانکاررقابلیسازنده افراد،رونیادارند، ایتمام در نیکه

ارانیمدژهیوبهباشند،یانمشغولبهکارمسازم نیایفایدر اثرگذارند. نقش»نقشسازنده

بهریمدیاصل تغیآموزشبررهکیعنوان و،یاقتصاد،یخیتاریهانهیزمرییبا فنّاورانه

نشانافتهیرییتغیسازمان که ااست لزوم مدراتییتغجادیدهنده استتیریدر «مدارس

(Murphy, 2016, 253.)

چیهقتیوابستهاستودرحقیآننظامآموزشرانیمدتیفیبهکیهرنظامآموزشتیفیک

(Pirzad, Saki & Karimi, 2018)باالتررودرانشیازسطحمدتواندینمیکشور نیبههم.

تالشملیدل افرادشودیامروزه پستیکه در برایتیریمدیهارا که یرهبریبگمارند

زعم(.بهAhanchian & Babadi, 2014)الزمراداشتهباشندیهایستگیوشاییاثربخش،توانا

Alagheband (2013)درششدستهامورکارکنان،اموردانشآموزان،یآموزشرانیمدفیوظا

بااشودیرابطهباجامعهخالصهمیوبرقرارسیوتدریبرنامهدرس،یمالرامو وصف،نی.

فیوظایاصلیازاجزایکیرد،یگیدربرمزیرانیرسهکهمنابعمالاثربخشمنابعمدتیریمد

پرورش و آموزشبعدبه1970یدههومشخصاًازریاخیدههدرچند مدارساست.رانیمد

 Azizi, Jafari, Farzadاست)بودهروروبهییهاچالشباشیآموزخدماتدرستیارائهدر

& Senoubari, 2013).درآمدمل و سهمآموزشینزولریسچونییهاچالش ،یپرورشاز

آموزیکسر نارضاپرورش و شبودجه ازکیهایتی، آموزشییوکاراتیفیموجود وینظام

رانیمدسوادمالیبهشتریتوجهبیرابرانهیجامعه؛زمیوتقاضاهاازهایبهنییعدمپاسخگو

(.Hashemi, 2012است)مدارسرافراهمکرده

دهد؛یقرارمریراتحتتأثرانیمدرسه،مدکییمالطی(شرا(Stoskopf, 2013دهیقبهع

دانشیدسترسازینن،یبنابرا تواناهیپا به بهیمالیهادادهلیتحل و هیتجزییو منجر

تیریمدیهامدرسهمهارتتیریخواهدشد.درمدرانیمدیوعلمیمنطقیهایریگمیتصم
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بسیازجایمال بنابرایمهمرایگاه یهامهارتیآموزشرانیالزماستمدنیبرخورداراست،

 ((Heller, 1975.بهگفته(Shahzad, Kashif & Ali, 2019داشتهباشند)یخوبیمالتیریمد

بهرانیمدییتوانا مهارتیریکارگدر دسترسیمالیهادانشو حوزهیدرگرو دانشدر به

استکهامروزهدرسطحجهانیمالمیازمفاهیکاساسدرکییمالاست.سوادیمال سواد

بتواننددردیکنندگانبامصرفرایشدهاست؛زشناختهیدرزندگیمهارتاساسکیعنوانبه

ارائهیاگستردهفیطنیب و خدمات محصوالت، مالاز محصوالت و)بانکیدهندگان ها

بتوانندامورمالبنگاه تفاوتقائلشوندتا موفقیها( با -Morenoکنند)تیریمدتیخودرا

Herrero, Salas-Velasco & Sánchez-Campillo, 2018.)

Nicknami, Taghipour, Delavar & Ghafary (2009)مدیریتمدرسهکهدارندیماظهار

نوآورنیترمهم و تغییر یعامل امر همهرانیمد.استپرورشوآموزشدر بر مدارس

ادارهییهاهاسازمانآنرایزگذارند،یمریتأثمدارسیهاجنبه انساندشانیکهتولکنندیمرا

باانساننیاستوا مهارت،جذبگردندکهبهسهولتوبارداختهپوقدرساختهآندیها

 ,Khanifar, Naderi Bani, Ebrahimi, Fayyazi & Rahmatiشوند)یزندگکارویبازارها

مد2020 مفیوظات،یحصال بارانی(. را دراشناسندیخود با یروشیپیهاچالشتیو

.گذارندیمدارسراپشتسرم

تیپرورشمسئول و آموزشیعالیمصوبشورافیمدارسبرطبقشرحوظارانیمد

مالتیریمد عهدهیامور بر دل را به و ینقشپررنگلیدارند سطح ارتقا در یریادگیکه

تأثدانش توسعهحرفهکهیریآموزانو یمال ازسوادیسطحیدارادیمعلماندارندبایادر

.باشند اساسپژوهشنیادر بنیاد،یپردازهینظرروشبر ذیلیهاپرسشداده پژوهشی

رادرییهامؤلفهچهمدارسرانیمدیمالسوادیالگو -0فرایندپژوهششدند:کنندهتیهدا

است؟یینشانگرهاشاملچهمدارسرانیمدیمالسنجشسوادمناسبابزار -3؟ردیگیبرم


 پیشینه نظری
تربمیتعل استعدادهایتیو کردن شکوفا و شناسایی دنبال به جدید رویکردی با

سازندهجامعهیهاتیفعالدرهاآنینیآفرنقشآموزاناستتاازاینطریقزمینهرابرایدانش

 ,Ghorbankhaniگردد)نیافرادوجوامعتأمیسعادتواقعکهینحوبهآمادهسازد،یبشر
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Salehi & Moghaddam Zadeh, 2020طرفی از بهرانیمد(. ادارهمدارس کنندگانعنوان

درتحققمؤثراجراینقشدارند. برعهدهدرمدارسرااجرایایننقشتیمدارس،مسئول

یمالسوادافیاست.منابعمالیکوجذباختصاصگرودرسعادتواقعیافرادوجوامع

صالحیکی ییهاتیاز باریمدکیکه بهدیمدرسه را منابع بتواند تا کسبکند را قدرآن

هوشمندانهعملکند.زینهانهیهزیبندتیجذبکندودراولوتیکفا

رانمدارسداشتهیجملهمدافرادمختلفازیبرایادیمنافعزتواندیمیمالآموزشسواد

دربرمیمالکهسوادیاصلنهیسهزم باشد. ردیگیرا  ینگرشمال-3یدانشمال-0شامل:

کردیوبررسفیتعرنهیسهزمنیدراتوانیرامیمالسوادیهااست.مؤلفهیرفتارمال-2

(OECD, 2013.)یدرپژوهش(Kazempour Dizaji, Khan Mohammadi & Moinuddin, 

دریمالجهتآموزشسوادییبهارائهالگوادیدادهبنیدازپرهیبااستفادهازروشنظر(2020

نتاپرداختهرانیا شامل:یمالسوادیکلیهاکهآموزشسرفصلدهدیپژوهشنشانمجیاند.

ونیمخارجاستکهجهتطرح،تدوتیریدومسکیرتیریانداز،مددرآمدوپستیریمد

همبررفتارریمدیمالازآنبهرهبرد.سوادانتویمرانیدرایمالبرنامهآموزشسوادیاجرا

تحتمدریشخصمدیمانساز سازمان اداره بر هم ماوتیریو پژوهشگذاردیاثر در ی.

Tuffour, Amoako & Amartey (2020)ارز عملکردرانیمدیمالسوادریتأثیابیبه بر

نتاکوچکپرداختهیاقتصادیهابنگاه عدمایتیدرموفقیمالسوادکهدهدینشانمجیاند،

یمالکهسوادیمدارسرانیمدیدارد.ازطرفییبسزاریکوچکتأثیاقتصادیهابنگاهتیموفق

یمعلمانودانشآموزانمدرسهیبرایمالسوادنگرشمثبتینسبتبهآموزشداشتهباشند،

 نیهمدردارند،خود پژوهشfisher (2021)راستا نگرشمدیدر مدارسمتوسطهرانیبه

آموزش اجینتاپرداختهاست.ایلوانیدرپنسیمالسوادنسبتبه مطالعهنگرشنیحاصلاز

.دهدیمرانشانیدربرنامهدرسیمثبتنسبتبهگنجاندنموضوعاتمال

مالیترغیبمی برایکسبسواد هایموفقیتکسبکند،یکیازعواملیکهمدیرانرا

همینمالیاست راستدر پژوهشیIshmuhametov & Kuzmina-Merlino (2017)ا بهدر

نتاپرداختهیمالبهسوادیابیدستیکوچکبرایهاشرکترانیمدیهازهیانگیرسبر جیاند.

بهیابیدستیبرایزشیانگیازعواملاصلیکیبهیمالتیموفقیکهتالشبرادهدینشانم

مهارتیمالسواد توسعه جنس،یشناختتیجمععواملاست.یمالتیریمدیهاو )سن،
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درپژوهشرانیمدیمالبرسوادزی...(نفرهنگو،یلیرشتهتحص  ,Babaeiیاثرگذاراست.

Rezainejad & Abolfathi (2016)یشناختتیجمعیهایژگیووسوادمالیارتباطیبررسبه

محلسکونتالت،یسطحتحصسن،ت،یباجنسیمالکهسواددهدینشانمجیاند.نتاپرداخته

 تحصای)شهر رشته کارکنانتیوضع،یلیروستا(، خدمت سنوات و درآمد سطح  تأهل،

ارتباطدارد.

مدارسرانیمدیمالپرورشباسنجشسوادوآموزشرندگانیگمیوتصمگذاراناستیس

مدارسرااتخاذرانیمدیمالبهبودسوادیالزمبراماتیتصمتوانندیآن،مزانیواطالعازم

عاملرانیمدیمالبهسنجشسوادSalari Nasab (2018)یراستادرپژوهشنی.درهمندینما

استانخراسانیتعاونیهاشرکتیمالیهااستیکوچکورابطهآنباسیتعاونیهاشرکت

یرانفسب)دانش،مهارتواعتمادبهیمالسوادنیبدهدینشانمجیپرداختهاست.نتایشمال

باتوجهبهیرابطهمعنیتعاونیهاشرکتیمالاستی(وسیمالیریگمیتصم داروجوددارد.

سوادیهاپژوهشجینتا به معطوف پژوهشگران توجه عمده گرفته، رانیمدیمالصورت

پرورشبهوصورتگرفتهدرحوزهآموزشیهاغالبپژوهشبودهویخصوصیهاشرکت

علپرداختهآموزاندانشیمالسواد ضرورتسوادتیاهمرغمیاند. مدارسرانیمدیمالو

مورد پژوهشکمتر خأل به توجه با استلذا قرارگرفته پژوهشگران سطحیتوجه در فوق

ابزارهدفپژوهشبانیمدارسا و الگو مدارسرانیمدیمالجهتسنجشسوادیارائه

.استدهیگردیطراحییابتدا


 روش
روشنیا روشنظریفیکپژوهشبه با بنهیو اساسرهادیداده بر مندنظامافتیو

(Corbin & Strauss, 2008انجام)متخصصاندرهیپژوهشکلنیایشدهاست.جامعهآمار

مد و آموزشکشور اقتصاد خصوصیموفقمدارسدولترانیحوزه خرمیو آبادشهرستان

ا نمونه است. لرستان( 8قیتحقنی)استان از اقتصادصاحبنفر و اقتصاد حوزه در نظران

هدفمندیریگموفقمدارسکهباروشنمونهرانینفرازمد3(هستندوسوادمالیآموزش)

برف گرفتنرسی)گلوله نظر در با و نظردنی( اشباع )انتخابشدندیبه جدول در (0که

وروشپژوهشپژوهشباتوجهبهاهدافنیدرا.شوندگانآمدهاست مشخصاتمصاحبه
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ن مصاحبه مصاحبهاطالعاتاستفادهیگردآوریبراافتهیساختارمهیاز هر متن است. شده

سواد بارگذاررانیمدیمالمربوطبه از نرمیمدارسبعد در کدگذارAtlas.Ti.7.5افزار ی،

 شد.)بازیکدگذار(

دستدادهتیمقبول مرور با مشارکتنوشتهها توسط درگها و مدتیطوالنیریکنندگان

مشارکت با همچنکنندگانمحقق گرفت. )اساتیریگنمونهنیصورت تنوع حداکثر ودیبا

هاشد.اعتباردادهشیهاومدارسمختلف(باعثافزاازدانشگاهرانیمد

 
شوندگاناحبهوسمتمصیلی.مدرک،رشتهتحص0جدول

Table 1. Degree, field of study and position of the interviewee 

 یلیتحصرشته 
 Field of study 

 التیتحصسطح 
 Degree 

 سمت 
Position 

 زدیآزاددانشگاه/اریدانش ادکتر حسابداری

 تهراندانشگاه/استادیار دکترا اقتصادتوسعه

 ییتهرانعالمهطباطبادانشگاه/استاد دکترا یمنابعانسان

 یآموزشعالسهموس/اریدانش دکترا یاقتصادآموزشعال

 اصفهانییبهاخیشدانشگاهتمام/استاد دکترا اقتصاد

 طباطباییتهرانعالمهدانشگاه/اریاستاد دکترا اقتصادآموزش

 استاد/دانشگاهپیامنورمشهد دکترا علوماقتصادی

 استادیار/دانشگاهتهران دکترا مدیریتآموزشی

 سهمدیرمدر کارشناسیارشد مدیریتآموزشی

 مدیرمدرسه کارشناسیارشد مدیریتآموزشی



رعادیتائتیقابل رویطرفیبتیبا توافق درونیمحقق، و متنیبررسها،هیماکدها

(دینفرازاساتکیورانیشدهتوسطسهنفر)دونفرازمدها،کدهاوطبقاتاستخراجمصاحبه

استفادهازنظراتکارشناسانومطالعهمجددهابادادهنانیاطمتیقرارگرفت.قابلدیموردتائ

کنندگانمتفاوتومصاحبهبامشارکتقیانتقالازطرتیقابلنیفراهمشدوهمچنهادادهکل

نقل امکاندادهیغننییتبم،یمستقیهاقولارائه را براریپذها مصاحبهیکرد. ها،اعتبار

حذفشدورمشابهیغیمشدوکدهاهمکار(انجایتوسطدونفر)روشکدگذاریکدگذار

ازیکیکردهاست.یشده،کدگذاراستخراجیهارابااستفادهازکدهامصاحبهقدرادامه،محق

براروش معتیمقبولاریاستفادهازروشمعیفیکقیتحقیابیارزشیها بهتیمقبولاریاست.
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منظورنیهااست،بههمشوندهکنندهنظراتمصاحبهشدهمنعکسارائهیمعنااستکهالگونیا

نفر3اریشدهدراختارائهیالگواد،یدادهبنهیوارائهالگوبااستفادهازنظرهادهدالیبعدازتحل

یالگوییاعمالشدورواشانیاینظرانسوادمالیقرارگرفتونظراتاصالحازصاحب

 قرارگرفت.دیشده،موردتائارائه

 

 ها هیافت
استخر با قالبمدلمفهومیتحقیقهامقولهیبندطبقهاجو راستاییپژوهشدر در و

 است.شدهارائهیپژوهشدرذیلهاافتهتحقیق،یسؤاالتپاسخگوییبه



 ؟ردیگ یبرمرا در  ییها مؤلفهمدارس چه  رانیمد سواد مالی یالگو اول: سؤال

این در الگویسنجشدستیابیتجه(Corbin & Strauss, 2008)میپاراداپژوهشاز به

مالی ،گرمداخلهعوامل،یانهیزمعواملاینپارادایمعواملعلی،دراست،شدهاستفادهسواد

بنابرایندر؛شوندیممدیرانمدارس(تبیینسوادمالی)یاصلوپیامدهادرموردمقولهراهبردها

 .شودیمیرانمدارستشریحمدسوادمالیموردسنجشدرذکرشدهاولمواردسؤالپاسخبه



 مدیران مدارس( سواد مالی) یاصلمقوله 
سواد،حوزهنیمصاحبهباخبرگاناقیازطریفیآمدهازبخشکدستبهجیباتوجهبهنتا

بخشمالی دو مالیدر یعمومسواد مالیو مالیاست.شدهفیتعریتخصصسواد سواد

درآمدهاتیریمدی:هامدارسشاملمؤلفهرانیمدیبرایعموم هانهیهزتیریمد، و، اعتبار

بهره ر، و سکیمعامله مالیو یتخصصسواد ریمدیفردیهاتیخصوصاز و، دانش

دیکلیهامهارت مالی، دانشوشوندگانمصاحبهاست.ریمدیرفتار بر پژوهشحاضر در

 اند.کردهدیتأکآگاهیمدیرانمدارس
استویهمشاملاطالعاتودانشمربوطبهامورمالمدارسرانیمدسوادمالینیبنابرا

مدرسهریاستکهمدیمربوطبهحوزهمالیهاییوتواناهاتیها،قابلمهارتگریدیازسو

مدارسرانیمدسوادمالییها؛امامؤلفهردیموردآموزشقراربگایهاراکسبکندوآندیبا

م درحوزهحرفهمؤلفهنیواباالبهدستآوردفیازتعارتوانیرا انیمدرسهبریمدیاها

مدارساست.رانیمدسوادمالییوعمومیهاشاملابعادتخصصنمود.مؤلفه
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یعنی؛استریمدیاوحرفهفردیمدارسناظربربعدرانیمدیبراسوادمالییهامؤلفه

راییهاتیخودصالحیارفهحنهیدرزمداشتهوهمییمالیهاییتوانادیباینظرفرد ازریمد

شود:تعریفمیگونهنیاسوادمالینی؛بنابراکسبکردهباشد

مالی مدارس:سواد امجموعهمدیران هامهارت،هادانشیاز مدیرهاتیصالحو ییکه

 عمومی حوزه در مالیمدرسه )سواد و بهره،اعتبار،هانهیهزمدیریتدرآمدها ومعاملهو

مالیرفتاریکلیدی،هامهارتودانشیفردی،هاتی)خصوصیتخصصهحوزودر(ریسک

بایدازخودنشانبدهد.(مدیر

نتا اساس ستخراجاجیبر از مؤسسان،:ازاندعبارتعوامل علیپژوهشیفیکبخشی

یفردیهایژگیو،هاپرورشوتقاضاهایآن و گیرندگاننظامآموزشگذارانوتصمیمسیاست

 .یواحدآموزشیاقتصادیبقا،ریمد

یبرایگیرندگانمتفاوتتصمیمعتاًیکهدرمدارسسطحکشوروجوددارد،طبیتوجهبهتنوعبا

اکثرمدارسکشورازنوعدولت درسطحزینیمدارسخصوصاماهستندیمدارسوجوددارد.

فعال بنابراکنندیمتیکشور تصمنی؛ موارد اکثر آموزشمدارسوزیاصلرندهیگمیدر وارت

؛استاصلیرندهیگمیتصممؤسسویانمایندهمؤسسزینیصوصپرورشاستودرمدارسخ

بهبودیپرورشبراوگیرندگاننظامآموزشگذارانوتصمیمدرخواستمؤسسان،سیاستنیبنابرا

تیاهمدرمدارسحائزیمالسوادانیجریبرقراریهابرامدارسوخواستآنرانیمدیمالسواد

ازطرقمختلفمانندپرورشوگیرندگاننظامآموزشوتصمیمگذارانسیاست،است.مؤسسان

مد مالیابیارز،یمالسوادیارتقایبرارانیدرخواستاز تشورانیمدیعملکرد مدرسه، قیو

درمدیمالسوادتوانندیمیمالسوادیآموزشیهابهمشارکتدرکارگاهرانیمد ودجایارانیرا

بهازیندیاستباتیومسئولاریاختیکهدارایعنوانشخصمدرسهبهریمدازطرفیارتقادهند.

درخودباشد.یمالسوادیوارتقاجادیودنبالاندیرادرخودببیمالسواد

رندگانیگمیتصمگذارانوسیاستنیوهمچنیمدارسخصوصرانیمؤسسانومدنیاربعالوه

بنابرایگذارهیبهدنبالبازدهسرمازینرشپرووآموزش نچهیخوددربخشآموزشهستند.

اقتصاددرمدارسبهیگذارهیازسرمادیبایخصوصگذارانهیدولتوچهسرما یعنوانبنگاه

گذاریدربخشآموزشبهعبارتدیگرتداومسرمایه.ابدیادامهیگذارهیسرمانیسودببرندتاا

 بازدهواحدهایآموزشیاست.وابستهبهبقاو
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 مدیران مدارس یمال سوادمرتبط با  عوامل محیطی

به استناد استخراججینتابا از شده ،یشناختتیجمعیهایژگیو :ازاندعبارتبخشکیفی

 .گزینشمدیران،مدرسهیاقتصادیهامؤلفه،کارطیمحبافت،فرهنگ

سن،یشناختتیجمعیهایژگیو قبیل سکونتالتیتحص،تیقوم،جنساز محل و

کهشدهییشناسای،مالمربوطبهسوادیهامصاحبهواتیکهدرادبیعاملنیترعنوانپردامنهبه

.یاستمالمقولهدرسوادنیاتینشانازاهم

یمالدرپرورشسوادزینینگاهاسالمنیهمچنوکارطیفرهنگوبافتمحنیبراعالوه

نیدرکنارا .نداثرگذاررانیمدیمالبرسوادیاقوامهافرهنگخردهاست.فرهنگورگذاریتأث

گزمقوله اهمزینرانیمدنشیها مدتیحائز پایریاست. بر اصولیمبانهیکه یعلمیو

واجدمؤلفهانتخاب باشدو مدرسهیمالسوادانیجرلگریباشدتسهیمالسوادیهاشده در

درمدرسهدارد،یمالسوادانیبرجریقیعمریتأثرانیمدنشیخواهدبود.نحوهانتخابوگز

درمدرسهداردوخواهانپرورشیمالسوادانیجرتیوتقوجادیبرایسعیمالباسوادریمد

است.یمالباسوادآموزاندانش

دانشهمچونتعدادمدرسهیاقتصادیهامؤلفهگریدیسواز مدرسه،یهانهیهزآموزان،

درپرورشیمنابعمدرسهنقشمهمنیتأمیمشارکتیمدرسهواستفادهازالگوهایاستقاللمال

یبرایشکارداردودرآمدهاوسر،باالیهانهیکهباهزیریمدارسدارد.مدرانیمدیمالسواد

نیازنیهادرآمدکسبکندبنابرامنابعوروشریکهازساداندیمالزمکندینمتیکفاهانهیهز

داشتهباشد.یخوبیمالهسوادکاست


 مدیران مدارس یمال سواددر  گر مداخلهعوامل 

بهنتا توجه ازمصاحبهاستخراججیبا عواملمداخلهشده مدارس رانیمدیمالگردرسوادها

ازعبارت کشور :اند آموزشی سازمانیتعامالت،نظام کشورتیوضع،بین ویآزاد،اقتصادی

 .وقوانینهااستیس،استقاللمالیمدیران

 آموزشیکه مالینظام سواد مهم داندیمرا سوادهابرنامهو مالییمختلفیبرایارتقا

کارکنانودانشرانیمد تعامالتیپرورشدهد.مالباسوادیاجامعه،تواندیمداردآموزان،

ایجذبمنابعپرورشبروومعاونتمالیآموزشپرورشوآموزشبینسازمانیمدیرانبا
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نقشاثرگذارمالیدرمدرسهداشتهباشند،توانندیمییکههاسازمانوهاارگانوتعاملباسایر

مدیرانمدارسنیازمندنیبنابرایدرافزایشجذبمنابعمالیبرایمدرسهدارد؛مؤثرنقش

تعاملاند.مالیسواد والدین و خیرین گزارشبا ارائه لیمالیهاو یهاتیعالفستیو

براتوجهآن،تواندیآموزانمدانشیبرامدرسهشدهتوسطانجام شتریبیمشارکتمالیهارا

برهایسختوهایدگیچیپبراینوضعیتاقتصادیکشورباتمامدرمدرسهجلبکند.عالوه

است.سواد اثرگذار سوادریمدمالیمدیران یکه طبرایشرایاستونگرندهیآمالیدارد

متفاوتمالیپیشرویخودوواحدآموزشیتحتمدیریتخودآمادگیدارد.

شراعواملی رونقورکوددراقتصاد، وجودیبرایافرادجامعهبهادهیچیپطیچونتورم،

مالیخوبیکهسوادکسانینی؛بنابرانیستندمستثنانیزازاینقاعدهمدارسکهمدیرانآوردیم

به برنامهطرحشکیجادارند مصارفخود و برایمنابع شرایطموجود، مؤثرییزیرایتاز

یهاآموزشدرانگیزهمدیرانبرایدریافتمؤثروضعیتاقتصادیکشورعاملی.دهندیانجامم

مالیدارنددروضعیتاقتصادیمطلوبتمایلکمتریبهدریافتسوادافراد،استمالیسواد

دربینافرادازهایننامطلوبتیوضعتادروضعیتاقتصادینامطلوب. یدانشیومهارتیرا

سندتوسعه،سالهپنجیهااقتصاد)برنامهوقوانینملیدرحوزههااستیس.کندیمبیشترمشخص

...(وسالهستیباندازچشم پرورشوییمانندآموزشهاسازمانیاقتصادیهابرنامهکشورو

قرارریتأثمالیمدیرانراتحتسوادتوانندیمهمحوریو...(مدرستوسعه)سندتحولبنیادین،

وآموزشوزارتتوسطیکهجزئهمقوانینکالناقتصادیکشوریوهمقوانینواقعدردهند،

پرورش ،شوندیمابالغ محیطهااستیسمدارساثرگذارند.مالیمدیرانسواددر یحاکمبر

یمالیهاجنبهبرتواندیمدهدیمقرارریتأثزشیراتحتیآموهاجنبهکهگونههمانآموزشی

یواحدآموزشمالیتیریدرمدمدیرانمدارسدولتیواقعدرمحیطآموزشینیزاثرگذارباشد.

عدمآزادیباعثکاهشانگیزهمدیرانمدارسدولتینیا؛اندعملآزادینیترکمخوددارای

شود.مالیمیبرایکسبسواد


 مدیران سواد مالیی ایجاد راهبردها

ذیلصورتبه گروهچهاردرکه  اندشدهاستخراجپژوهشکیفیبخشنتایجاساسبر

تکالیفاقتصادیهابرنامه،یاقتصادیهامهارتآموزش اند:گردیدهبندیطبقه  یهاروش،و
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 .یمدیریتیهادوره،آموزشاقتصادی

هامهارتآموزش هادانشو برایپرورشیالزم مدارساولینراهبرد مدیران اقتصادیبه

یابیبازاریآموزشی،ابیبازاریحلمسئله،هامهارتراهبردشاملنیایاست.مالباسوادمدیران

کاریدرتجربهی،مستندسازواسناد،هانهیهزودرآمدهاتیریمددیجیتالمارکتینگ(،)تالیجید

مالیسوادتوانیمدارسمرانیمدیبرافیهاوتکالهبردبرنامهباارائهرا.هستمدیریتاقتصادی

نظاماستفادهازتکالیفاجراییبرایمدیران،مانندییهابرنامهوفیتکال؛دیرابهبودبخشرانیمد

تشویقمدیران و برایتنبیه برایسواد،پرداختحقوق زمینه بررسی،آموزانمالیدانشایجاد

مدیران مالی استراتژیکمالی،عملکرد تخصص،برنامه اقتصادی،هاتجمیع تحصیالتتکمیلی

اندازهابرایتوسعهفرهنگیوتدوینچشمکارشناسیارشدودکتریدرحوزهاقتصادآموزش(،)

برایآیندهیگذارهیسرما،اقتصادیدانشتوسعهمهارتو،آموزشی اینتکالیفو هابرنامهکه

مدیرانایجادخواهدکرد.دمالیسوافرصترابرایارتقای

عنوانبهیگوناگونیهاروشازهاوبرنامهسویدیگربرایاجراییکردناینتکالیفاز

برای سوادراهبردسوم ارتقا ،آموزشآزادشامل:هاروشنیا.شودیممالیمدیراناستفاده

استاندارد آزمون با مدیریتهمراه شروع آموزش،خدمتآموزشضمن،آموزشپیشاز

مالییهابسته،مجازی بااست.آموزش اقتصادیتوانیمهاروشاین تکالیف و برنامه

ایجادکرد.دارندزمانهزینهوازنظرمتناسببرایمدیرانباشرایطمتفاوتیکه

یآموزشیمدیریتیکهشاملمباحثمالیباشدوهادورهیباالاستفادهازراهبردهادرکنار

دورهی،آموزشمالیاضافیهادورهلیقبییازهادورهاردمدیریتیباشدنیزراهگشااست.هممو

تیریدورهمد،تیوپرورشخالقیریپذسکیریهادوره،تیریدورهاصولمدی،رفتارسازمان

مدیرانمدارسراارتقادهندسوادمالیتوانندیمی،عمومتیریمددورهیونیدورهکارآفری،مال

یبندطبقهگروهچهاردرمدارس، مدیران سواد مالی پیامدهای شدهاستخراجنتایجاساسبر

 .کلیمدرسهعملکرد،آموزاندانش،معلمان،مدیرمدرسه :اندشده

یمنابعمالمصرفدریوحتییدردرآمدزامالیودانشسوادهامهارتفاقدمدیرانمدارس

بنابرایناولینمنابعراندارندنیایوحسابرسیزیربودجهییدارند،چونعلموتوانامشکلزین

سواد مدرسهپیامدیکه مدیر خود متوجه درمالیبرایمدیرانمدارسدارد مدرسهو ادامه

 یمالسواد.دهدیمیاثرگذارودرسترابهمدیرانریگمیتصممالیقدرتسوادنیهمچناست.
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.کندیمزنشستگیخودوکارکنانخودآمادهوترغیبمدیرانرابرایدریافتبرنامهبا

آموزانوحتیوالدینازمزایایسواددانش،معلمانازسوییدیگرعالوهبرمدیرانمدارس،

.سوادشوندیممندبهرهدرمدرسهایجادکند؛تواندیممالیمدیرانوگردشمالیکهاینسواد

وکاهشمدیربرایمعلمانافزایشحقوقومالی یمالیوافزایشرضایتوهادغدغهمزایا

یجسمآموزانآرامشونشاطدرسطحذهنی،تعهدکاریرادرپیخواهدداشتوبرایدانش

 ومالیوافزایشرغبتبهیادگیریوعالقهبهادامهتحصیلرابهدنبالخواهدداشت.



است؟ یینشانگرهاامل چه شمدارس  رانیمد یمال سنجش سوادمناسب  ابزار سوال دوم:

 کهکارگماربهگزینشو مدارسی انتظاراتیمدیران وگذارانسیاست،مؤسسانبتوانند

یمدیریتیهادغدغهیکیازهموارهپرورشرابرآوردهکنند،وگیرندگاننظامآموزشتصمیم

سوادنجشپژوهشبهدنبالطراحیالگووابزاریبرایسنیاگیرندگانبودهوهست.تصمیم

والگویهاافتهیمدیرانمدارسباتوجهبهیمالسوادابزارسنجشیبودهاست؛بنابراینمال

 مالسوادسنجش گردیده طراحی مدارس مدیران ی برنامهگذارانسیاستو و، ریزان

آموزشرندگانیگمیتصم مناطق و استانی وستادی، ابزار این استفادهتوانندیمپرورشاز

قالبرانیمدیمالسنجشسوادفرم.نمایند در هیگو01مدارسکه حداکثر ازیامت01با

استفادهمدارسموردرانیمدیمالسنجشسوادیابزاربراکیعنوانبهتواندی،مشدهیطراح

یعمومیوعملکردوپیامدهایمالسوادیتخصصی،مالسوادفرمبهسهحیطهنیا.ردیقرارگ

مالیطهیدرح.پرداختهاستمدارسمالیمدیرانسواد چونییهامؤلفهتخصصیازسواد

سوادمالیی(ودرحیطهفردیهاتیوخصوصیدیکلیهادانشومهارتر،یمدی)رفتارمال

وریسک،معامله،اعتباروبهره،هانهیهزتیریمدمدیریتدرآمدها،لیقبییازهامؤلفهعمومی

مدیرانمدارسازسوادمالییامدهایپعملکردویطهیحدرنیهمچناست،شدهگرفتهبهره

فرم .استشدهاستفادهآموزانودانشمعلمانعلمیمدرسه،عملکردیعملکردمالی،هامؤلفه

 .استآمده(3)جدولدرمدارسمدیرانسوادمالیسنجش

 

 یریگ جهیبحث و نت

است.مرورییمدارسابتدارانیمالیمدپژوهشبهدنبالارائهالگووابزارسنجشسوادنیا

 ضرورتتوجهبهسوادمالیاییکهگودیگردینظرشکافییپژوهش،منتجبهشناسااتیادب
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Financial literacy assessment form of school principals. Table 2 مدارسمدیرانسوادمالیسنجشفرم.3جدول
 (School Principals Financial Literacy Assessment Form) مدارسمدیران  سواد مالیفرم سنجش 

 Scoreامتیاز                                                          Indicators    ها شاخص                                         Component مؤلفه   Area of evaluationی ابیارزش  طهیح

مالیتخصصیسواد

ازیامت2(امتیاز0.5هرساعتآموزشی)گرانیدبهسوادمالیوآموزشسوادمالیتسلطبهعلمروزرفتارمالی
 ازیامت2(امتیاز0.5سالهراداره)تواناییادارهموفقمسائلمالیمدرسهبااعالمنظرحسابداری

 ازیامت2امتیاز(0.5افزارنرمهرمدارس)مخصوصیحسابداریافزارهانرمتواناییاستفادهازکلیدیهایدانشومهارت
 ازیامت4امتیاز(0.5سالیمالیمدرسهوتسلطبرمقرراتمالیمدرسه)هرریگوگزارشتواناییتحلیل

 ازیامت2(ازیامت0.5)کاردانی(امتیاز1)کارشناسی(امتیاز2)اوارشددکتریلیتحصمدرکیفردیهاتیخصوص
 ازیامت2امتیاز(0.5بودن)هرموردمستندشرطبهیدرسطحمدرسهانهیوهزیدرآمدیهاتیخالق

عمومیسوادمالی
 ازیامت2(ازیامت0.5میلیونتومان،10هرمیزاندرآمدساالنه)مدیریتدرآمدها

 ازیامت2امتیاز(0.5خریدونیلیم1هرمناسب)تیفیوکمناسبمتیقبامدرسهازینموردخریداقالم
 ازیامت2امتیاز(0.5هربیمه)یاهیسرمایدرمانیوتکمیلیوهامهیباستفادهازمعاملهوریسک

 ازیامت2امتیاز(0.5ونیلیم1وزشومدرسه)هرخدماتوکاالدرحوزهآمشدهتمامصحیحقیمتمحاسبهاعتباروبهره
 ازیامت2امتیاز(0.5میلیونی10هرحسابباگردشوام)ودریافتهاحسابتواناییافتتاحوثبت

یامدهایپعملکردو
مدیرانمدارسسوادمالی

 ازیامت2(ازیامت0.5تومانونیلیم1)هرایواولنیری،خانگذارهیسرمایجذبمنابعنقدعملکردمالی
 ازیامت2امتیاز(0.5صندوقتومانموجودیونیلیم10بهازایهرمدرسه)یمالیدرهاصندوقایجاد

 ازیامت2امتیاز(0.5افزایشدرصد5هریمدرسه)هاآزمونقبولیدانشآموزاندرافزایشدرصدعملکردعلمی
 ازیامت2امتیاز(1رتبه)هروپرورشآموزشیبندبهرتبراساسافزایشکیفیتعلمیمدرسه

 ازیامت2ازیامتا0.5تومانهزار300هر)...وکارانه،العادهفوقپرداختمیانگینمعلمان
امتیاز4امتیاز(1میلیون1)هردستمزدو...(رازیغمدرسه)بهاستفادهمعلمانازکمکمالی

 ازیامت2(ازیامت0.5هربرنامه)ایاولپوشاکوکمکمالیبهدیخر،ریالتحرلوازمدیخرتغذیه،بهبودآموزانشامل:یحمایتیازدانشاهبرنامهاجرایآموزاندانش
 ازیامت2(ازیامت0.5آموزدانشهر)تالیجیدکوچکویوکارهاکسبآموزاندرایجادومدیریتموفقیتدانش

زامتیا40جمع
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عنواناثرگذاراندربهیقشرازنظامآموزشنیقراردادنآموزشاتیمدارسودراولورانیمد

گرفتجهینتتوانیپژوهش،منیآمدهدرادستجامعهاست.باتوجهبهالگویبهندهینسلآ

آموزش تصوارائه مقرراتنیقوانبیو حمایو مالی آموزشسواد از  درکنند،یمتیکه

وآموزشنیاکه یصورت با مرانیخودمدیشخصیهایژگیها سطحتواندیمتناسبباشند،

مالی اررانیمدسواد مدتقامدارسرا سازیمدارسنرانیدهد. یهابنگاهرانیمدریهمانند

برایهاتیصالحدیبایاقتصاد مالیالزم دولتیاداره از یمدارسفارغ یخصوصایبودن

ظالمانهوتورمیهامیتحرطیدرشرایآموزشیوبقاواستمرارواحدهابودنراداشتهباشند

پرورشودرسطحکالننظامآموزشیمالمنابعکشورکهمنجربهکمبودیورکوداقتصاد

سوادمالیشدهازپژوهش،استخراججیکنند.برطبقنتانیاستراتضمدهیمدارسگردژهیوبه

رانیمد حوزه مالیدر یخصصتسواد مالیو میعمومسواد برردیگیشکل ناظر هم که

نتایجپژوهشحاضردررابطهبا.رانیمدیاحرفهیاستوهمزندگرانیمدیشخصیزندگ

 نتایج با مدیران مالی استZare Raisabadi (2011)پژوهشسواد چونیعوامل.همسو

س تصمگذاراناستی)مؤسسان، آموزشرندگانیگمیو تقاضاهاپ و نظام و آنان،یرورش

مدارسمؤثرند.رانیمدسوادمالی(بریواحدآموزشیداقتصایبقار،یمدیفردیهایژگیو

 Lavimiپژوهشحاضردردرپژوهشعواملموثرشناختهشدهدرایجادسوادمالیمدیران

دیدهشدهاست.زین (2017)

 پرورش مالیدر عواملرانیمدسواد قبیمدارس ،یشناختتیجمعیهایژگیولیاز

مح بافت مؤلفهطیفرهنگ، زمبهمدرسهیاقتصادیهاکار، عوامل شدهشناختهیانهیعنوان

 Lavimi (2017); Kazempour Dizaji, Khan Mohammadi andیهاپژوهشجینتا.است

Moinuddin (2020); Dianti and Hanifehzadeh (2015)) دریهاافتهیبا پژوهشحاضر

کشور،ینظامآموزشلیازقبیمدارسهمسوهستند.عواملرانیمدسوادمالییانهیملزمعوا

وهااستیسران،یمدیواستقاللمالیکشور،آزادیاقتصادتیوضع،یسازماننیبتعامالت

دراینعواملاند.شدهشناختهسوادمالیبارانیگردرپرورشمدعنوانعواملمداخلهبهنیقوان

 ,Lavimiو  Kazempour Dizaji, Khan Mohammadi and Moinuddin (2020)یهاپژوهش

 .دیدهشدهاستنیز(2017)

 هاکهشرحآنییراهبردها،ازراهبردهاستیکسریازمندینسوادمالیبارانیپرورشمد
 



 139 ادیداده بن هینظر :ییمدارس ابتدا رانیمد یمال الگو و ابزار سنجش سواد یطراح

 پاسخبه پژوهشاولسؤالدر شددر -Cordero, Gil-Izquierdo and Pedraja، یهاآورده

Chaparro (2020); Kazempour Dizaji, Khan Mohammadi and Moinuddin (2020) مورد

قرا پژوهشنیایهاافتهیجهتنیاکهازاندگرفتهراشاره با پژوهشحاضردریهاافتهیها

راستاهستند.همسوادمالیبارانیپرورشمدیموردراهبردها

مدارسخصوصسهیمقا)قابلاسیمقکوچکیهاشرکترانیمدنیدربسوادمالی (یبا

 Tuffour, Amoakoهاداشتهاست)آنرانیمدیفردیزندگوبرعملکردشرکتیمثبتریتأث

& Amartey, 2020.)مالیکهییامدهایپ پرانیمدسواد پاسخبهیدر کهشرحآندر دارد

 Kazempour Dizaji, Khan Mohammadi and,یهاآوردهشدهاستدرپژوهشاولسؤال

Moinuddin (2020); Tuffour, Amoako and Amartey (2020), قرار موردزین گرفته اشاره

دارد.یشدههمخوانپژوهشحاضرباموارداشارهیهاافتهیجهتنیاستکهازا

اساس پنیاجینتابر تصمگذاراناستیسشودیمشنهادیپژوهش نظامرندگانیگمیو

کنند.عالوهبرجادیادارسمرانیمدسوادمالیآموزشوتوسعهیبرایطیکشورشرایآموزش

مالینیا بنابراانریمدیمثبتیامدهایپسواد بردارد، ضمنخدمتیآموزشیهابرنامهنیدر

مالی آموزشضمنخدمتزمانرانیمدیبراسواد بایارائهگردد. اثربخشاستکههمراه

آموزیهاآزمون از بعد بنابرااستاندارد خدمتوزارتنیمسئولنیشباشد؛ آموزشضمن

رانیبعدازآموزشضمنخدمتارائهدهند.مدیاستانداردیهاآزموندیوپرورشباآموزش

سوادسنجشگزینشومدارسجهترندگانیگمیوپرورشومؤسسانوتصممناطقآموزش

استفادهقراردهندواموردر(3جدول)سوادمالیفرمسنجشتوانندیمدارسمرانیمدمالی

درنظرگرفتهشود.یمدارسدرحوزهمالرانیمدنشیگزاریعنوانمعبهیحت


اولدرپژوهشحاضرسهم مشارکت نویسندگان: نویسنده نظارتومسئولیت، وروندکلیپژوهشهدایت،
 داشتهاصالحاتمقالهیسازیینهاتدوینو عهده بر دوماند.را نویسنده در تحقیق، فرآیندتدوینطرح

هاوگیریازیافتهنتیجهدرمجموعداشتهوبرعهدههاونگارشمتنمقالهراگردآوری،تحلیلوتفسیریافته
بحثوصورتبهبسطوتفسیر همراهینویسندهسومنظرتبادلمشترکوبا کلیههمکارانوبا عنوانبه،

انجامشد.نامه،استادمشاورپایان
تعارضمنافعیوجودندارد.گونهچیهنویسندگاناذعاندارندکهدراینمقالهاد منافع:تض

هادرطولفرآیندپژوهشحاضرازهیچموسسهونهادیحمایتمالیدریافتنکردهوکلیههزینهمنابع مالی:
اجرایپژوهشبرعهدهپژوهشگرانبودهاست.

همکاتشکر و قدردانی: بدون حاضر پژوهش امکانکنندگانمشارکتری نبود؛ کلیهلهیوسنیبدپذیر از
آید.تقدیروتشکربهعملمیکنندگانمشارکت
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