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1

محمد حنیفه زاده
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چكیده
امروزه ابزارهای مالی ،یکی از ارکان الینفک زندگی بشر است.تحقیقات نشان می دهد هرچه سطح سواد مالی
افراد یک جامعه بیشتر باشد ،رونق مبادالت مالی و سطح رفاه افراد آن جامعه نیز بیشترمی شود .به همین خاطر
است که در دهه اخیر اقدامات قابل توجهی توسط افراد و ارگان های دارای صالحیت های علمی معتبر نظیر
بانک جهانی و فاین اسکپ و و نظیر اینها در راستای معرفی ،ارزیابی و شیوه های بهبود سواد مالی افراد ارائه
گردیده است .لذا با توجه به اهمیت باالی سواد مالی برای جوامع ،در تحقیق حاضروضعیت سواد مالی خانواده
های تهرانی و عوامل مرتبط با آناز طریق توزیع پرسشنامه بین 014خانواردر سال  1931مورد بررسی قرار گرفته
است .نتایج بدست آمده نشان می دهد که وضعیت سواد مالی این افراددر حد مطلوبی نیست و نیازمند و
عالقمند به بهره مندی از راهنمایی متخصصانی با عنوان" مشاور مالی خانواده" هستند .درضمن عالوه بر بررسی
وضعیت سواد مالی ،به عواملی چون سن ،جنس ،میزان تحصیالت ،میزان درآمد ،رشته تحصیلی ،انباشت سرمایه و
محل سکونت (هر یک به عنوان یک فرضیه مستقل )پرداخته و روابط بین آنها را بررسی نموده که وجود ارتباط
بین آنها و سواد مالی تایید شده است .از اینرو آموزش و اطالع رسانی به عنوان راهکارهای اولیه توسط نهادهای
دولتی ویا موسسات علمی و همچنین جامعه حسابداری پیشنهاد می شود.
واژههای كلیدی :سواد مالی  ،مالیه خانواده  ،محصوالت مالی  ،خدمات مالی ،دسترسی به ابزارهای مالی ،مشاور
مالی خانواده.

 -1استادیارگروه حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی عضو انجمن مهندسی مالی ایران و نیز انجمن حسابداری مدیریت ایران (نویسنده مسئول)
ahradianati@yahoo.com
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی mohammad.hanifezadeh@foursat.com
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 -1تحصیالت مالی را از طریق برنامه های افزایش

 -1مقدمه
واژه "سواد مالی "1دربرگیرنده مفاهیمی نظیر

مهارت مالی درتمام سطوح اقتصاد بهبود و ارتقا

آگاهی مالی،1مهارتهای مالی(9مهارتهایی همچون

بخشند و  -1دسترسی به خدمات مالی را افزایش

توانایی محاسبه بهره ترکیبی ،مدیریت پول و برنامه

دهند .بدین ترتیب آموزش مباحث مالی به منظور

ریزی مالی) دانش و علم در خصوص محصوالت 0و

افزایش سطح سواد مالی ،به عنوان یک مکمل

موسسات مالی است .البته این مفاهیم بعضاً در عمل

حمایتی برای مردم در نظر گرفته شد(آدله
آتکینسون

با هم همپوشانی دارند.
در جوامع توسعه یافته در مقایسه با جوامع دیگر،
درصد بیشتری از مردم با واژه هایی نظیر پول،اوراق

10

و فلور-آنه مسی

11

 ) 2012،تا ایشان

توانایی الزم برای مدیریت مجموعه ای از
محصوالت مالی مثل طرح بازنشستگی
17

بهادار ،صکوک و مواردی از این دست ،آشنایی

رهنی

دارند .در کشورهای کم درآمد ،توسعه یافتگی مالی

بگیرند.

16

و وام

را بیابند و بتوانند تصمیمات مالی درستی

خیلی محدود تر اتفاق می افتد و محصوالت

در حمایت ازاین اقدام ،برخی کشور های درحال

تخصصی و پیشرفته وجود ندارد و اگر هم وجود

توسعه نظیر اندونزی ،سال  2008را سال تحصیالت

دارد درصد بسیار کمی از مردم توانایی و دانش کافی

مالی نامگذاری نمود .هدف ازاین اقدام ،بهبود

برای استفاده از آنها را دارند .البته مطابق تحقیقات

دسترسی به خدمات مالی و افزایش استفاده از آنها

انجام شده ،سطح سواد مالی مردم در این کشورهای

به واسطه ارتقا سطح سواد مالی بود .به طور مشابه

توسعه یافته و در حال توسعه نیز چندان رضایت
بخش نیست .برای مثال می توان به تحقیق لوزاردی

1

18

در هند نیز درسال  ، 2007ریزرو بانک در تاسیس
مراکز مشاوره اعتباری و سواد مالی

13

در سرتاسر

و میچل )2011b( 6در آمریکا ،تحقیق فورنرو 7و

کشور هند پیش قدم گردید که در این مراکز

مونتیکن )2011( 8در ایتالیا ،تحقیق آلمنبرگ 3و

تحصیالت مالی و مشاوره رایگان برای افراد شهر

( )2011در سوئد ،تحقیق کول و

نشین ،حومه نشین و جمعیت های روستایی عرضه

همکاران

11

( )2010در هند،تحقیق بهرمن و

می گردید .بدین ترتیب ،برنامه های سواد مالی و

همکاران

11

( )2010در شیلی وتحقیق کول و

ارتقا سطح آن به عنوان یکی از عناصر کلیدی بهبود

سودنبرگ

14

وضعیت اقتصادی و اصالح سیاست های مالی ،به

همکاران ( )2010در اندونزی اشاره کرد.
لذا مهمترین دلیلی که در ژانویه سال

2008

سرعت در سراسر دنیا گسترش یافت.

همزمان با اوج گیری بحران های مالی اروپا،افراد

کشور ایران نیز که حرکت در مسیر خصوصی

بسیاریرا با کوهی از ضرر ها و فشارهای روانی مالی

سازی اقتصادی(اصل  00قانون اساسی) را در پیش

روبرو نمود،پایین بودن سطح سوال مالی مردم بود.

گرفته است ،شدیدا نیازمند بستر سازیهای مناسب

در چنین شرایطی دولت ایاالت متحده آمریکا ،به

برای اجرای موفق خصوصی سازی می باشد .یکی از

دستور رئیس جمهور ،هیأتی را به نام مشاور مالی

این بستر سازی ها ،افزایش سطح دانش و آگاهی

رئیس جمهور 19در حوزه سواد مالی تشکیل داد تا

عموم جامعه در خصوص مسائل مالی است .برای
مثال در بسیاری از کشور ها ،برنامه ریزی برای دوره
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بازنشستگی (طرح های بازنشستگی) ،بیمه های

مساله این تحقیق این است که وضعیت سواد مالی

اجتماعی ،تامین مالی و از این قبیل موارد ،به بخش

در بین خانواده های تهرانی را مشخص نموده و

خصوصی واگذار گردیده و افراد بصورت فردی

عوامل مرتبط با آن را نیز شناسایی نماید.

ملزم به تصمیم گیری ،انتخاب و برنامه ریزی هستند.

با توجه به مساله اصلی این تحقیق مبنی بر

حتی با عرضه سهام شرکتهای مشمول خصوصی

مشخص نمودن وضعیت سواد مالی خانواده های

سازی در بورس اوراق بهادار ،رونق این بازار نیز در

تهرانی و شناسایی عوامل مرتبط با آن و در راستای

گروی حضور فعال مردم و بنگاههای اقتصادی است

اهداف تعیین شده و همچنین با در نظر گرفتن یافته

که دانش کافی از بازار بورس و معامالت آن

ها و نتایج پژوهش های صورت گرفته در کشور

دارند.لذا ارتقا سطح سواد مالی در بین افراد به

های دیگر ،این تحقیق به دنبال پاسخ به سواالت ذیل

خصوص گروه های آسیب پذیر جامعه ،موجب

است؛

بهبود مدیریت پول فردی ،برنامه ریزی های مالی،

 )1آیا میزان سواد مالی با جنسیت افراد رابطه دارد؟

تصمیم گیری های آگاهانه ،استفاده درست از فرصت

 )1آیا سن افراد با میزان سواد مالی آنها رابطه دارد؟

های مالی و در یک کالم رفاه و رضایت اجتماعی

 )9آیا سطح تحصیالت با سطح سواد مالی افراد

خواهد شد .عالوه بر این در برابر شوک های کالن
اقتصادی مقاوم تر ،رفتارهای پس اندازی بیشتر و
میزان استقراضهای پرهزینه

کمتری را شاهد

خواهیم بود (آدله آتکینسون و فلور-آنه مسی
.)2012،

رابطه دارد؟
 )0آیا محل سکونت (موقعیت های جغرافیایی) با
میزان سواد مالی افراد رابطه دارد ؟
 )1آیا رشته تحصیلی سرپرست خانواده با میزان
سواد مالی آنها رابطه دارد؟

اگر بخواهیم فضای اقتصادی موجود در کشور را
ترسیم کنیم ،می توانیم هرمی را در نظر بگیریم که
در نوک آن مدیران و مسئولین عالی رتبه قرار دارند،
پایین آن عموم جامعه و در سطوح میانی افراد

 )6آیا سطح سواد مالی افراد با میزان انباشت سرمایه
آنها رابطه دارد؟
 )7آیا سطح سواد مالی خانواده های تهرانی در
وضعیت مطلوبی است؟

متخصصی که به این دو گروه خدمات ارائه می

الزم به ذکر است که در این تحقیق،

دهند .جایگاه حرفه حسابداری به نوعی خدمت

موضوعاتی چون سیستم استقراض مالی خانواده ها،

رسانی به طبقه ی باال در این هرم بوده است و

آگاهی آنها از محصوالت مالی موجود و نگرش آنها

همیشه خود را درکنار آنها جای داده است .اما نگاه

نسبت به موسسات و بازارهای مالی رسمی به طور

متفاوتی که در این تحقیق تالش شده به آن پرداخته

ضمنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شود ،توجه به قسمت پایین هرم یعنی عموم جامعه
است تا با ایجاد انگیزه در حرفه برای تحقیقات و

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

مطالعات اساسی بیشتر در این حوزه و شناساندن

در کشورهای پیشرفته از اوایل دهه  34میالدی،

بیشتر توانایی های حرفه حسابداری به جامعه،

مباحث سواد مالی و مالیه شخصی مطرح و مورد

رسالت خود را تکمیل نماید .از اینرو دغدغه و
فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره بيست و ششم
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توجه محققین و صاحبنظران قرار گرفته است .به

به بررسی عوامل موثر بر سواد مالی (سن ،جنس،

گونه ای که امروزه مفاهیم مرتبط با مسائل مالی در

سطح تحصیالت و سطح درآمد) و تاثیر این سواد بر

کشورهایی نظیر آمریکا و انگلستان به عنوان بخشی

برنامهریزی بازنشستگی 184نفر در شهرکرمانشاه

از سرفصل دروس دبیرستان ها و رشته های مختلف

پرداختند .نتایج این تحقیق بیانگر موثر بودن عوامل

دانشگاهی تلقی می گردد .در این کشورها بنیادهای

سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت و سطح درآمد افراد

غیر انتفاعی متعددی وظیفه توسعه سواد مالی را

بر سواد مالی آنها و در ادامه موثر بودن این سواد

عهده دار بوده و با انجام آزمون های متعدد به اندازه

مالی بر برنامهریزی بازنشستگی موثر آنها

است.

گیری پیشرفت سواد مالی در کشور خود می

نتیجه این تحقیق مشابه با تحقیق لوزاردی و میچل

پردازند .علیرغم اهمیت سواد مالی ،تاکنون مفاهیم و

( )2007است که نشان می دهد خانواده هایی که از

موضوعات مرتبط با آن در ایران کمتر مورد توجه

لحاظ سواد مالی در سطح پایینی قرار دارند ،تمایل

بوده است .به نحوی که تنها سه تحقیق در زمینه

آنچنانی به برنامه ریزی برای بازنشسستگی نشان

سواد مالی در ایران یافت شد.اولین تحقیق در سال

نمی دهند .همینطور این خانواده ها استقراض هایی

1987توسط بانک مرکزی انجام شده است که صرفاً

با نرخ های باالتر می کنند (لوزاردی و توفانو

جنبه آماری دارد و به میزان آشنایی افراد با مفاهیم

2008،؛ استنگو و زینمن  ،) 2009،دارایی کمتری

مالی و میزان دسترسی آنها در کل کشور اشاره نموده

برای خود تحصیل می کنند (لوزاردی و میچل ،

است .این تحقیق شناخت الزم از وضعیت سواد

 )2007bو نسبت به همنوعان خود که از لحاظ سواد

مالی را با تعریفی که بیان شد تامین نمی کند.

مالی در سطح باالتری قراردارند ،کمتر در سیستم

تحقیق دوم ،توسط یعقوب نژاد و همکاران

مالی رسمی کشور مشارکت دارند (آلسی و
11

( )1934با عنوان ارائه الگویی برای سنجش سواد

14

مالی دانشجویان ایرانی انجام شده است .ایشان در

کول و همکاران( )2009در تحقیقی که در دو

این تحقیق با استفاده از روش دلفی فازی ،ضمن

کشور پرجمعیت جهان یعنی هند و اندونزی انجام

تشریح مفهوم سواد مالی و مبانی نظری و پیشینه

دادند ،به این نتیجه رسیدند که بین سواد مالی و

پژوهش های انجام شده در این حوزه ،با استفاده از

رفتارهای مالی رابطه قوی وجود دارد .لورا کالپر و

تکنیک دلفی فازی برای کسب اجماع  11نفر از

همکاران ( )2012در مطالعه ای که در کشور روسیه

خبرگان مالی کشور (به عنوان پانل دلفی) و توزیع

انجام دادند به این موضوع اشاره می کنند که افراد

پرسشنامه ای مشتمل بر  11سوال برای سنجش سواد

دارای سطح سواد مالی باالتر با احتمال بیشتری اعالم

مالی دانشجویان ایرانی ،توانستند الگویی برای

خواهند کرد که در پایان ماه ،پول مصرف نشده ی

سنجش سواد مالی در سطح دانشگاه های کشور ارائه

بیشتری از حقوقشان را در اختیار دارند؛ در نتیجه

دهند.

قدرت و ظرفیت مصرف باالتری خواهند داشت .در

همکاران 2007 ،؛ هوگارت و او دونل .)1999 ،

تحقیق سوم ،توسط آزادی و همکاران()1931

این تحقیق که از سال  2002تا  2008به طول انجامید

باعنوان " سواد مالی و عوامل تاثیرگذار بر آن و تاثیر

و بیشتر بر روی نقش سواد مالی در شرایط بحران

آن بر برنامهریزی بازنشستگی " انجام شده است که

مالی تمرکز داشت ،چنین ادعا می شود که رابطه ی
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بین سواد مالی و در دسترس بودن در آمد مصرف

مالی بیشتر در بین افراد بسیارجوان و یا مسن رایج

نشده ،در طی بحران های مالی مشهود تر است و

است .یعنی دقیقاّ گروه هایی که نقش افراد دارای

صریحا بیان می دارند که سواد مالی بهتر قادر است

سطح سواد مالی پایین را در بسیاری از تحقیقات

تا افراد را در برابر شک های کالن اقتصادی آماده

بازی می کنند (آ گاراوال و همکاران .)2009 ،

کند .این تحقیق توجه حرفه را به سمت و سویی

پژوهش های فراوانی نیز در خصوص ،رابطه ی

جدید سوق میدهد؛ و آن استفاده از دادههای پانلی

11

ویژگیهای اجتماعی و آماری (دموگرافیک) در

در زمینه سواد مالی است .در تحقیق های برنهیم

19

سطح خانواده و نیز در سطح صاحبان کسب و کار،

( 1995و  )1998این موضوع روشن شد که بیشتر

با سواد مالی صورت گرفته است (بک و همکاران،

خانواده ها فاقد دانش و علوم پایه هستند و نمی

2007؛ لوزاردی و توفانو 2008،؛ کریستلیس  ،ژاپلی

توانند محاسبات بسیار ساده را انجام دهند و

و پادوال  2010،؛ لوزاردی و میچل2007b ،؛ لوزاردی

همچنین رفتار پس اندازی بیشتر آنها مبتنی بر یک

و میچل 2007a ،؛ استنگو و زینمن 2009،؛ آلمنبرگ

سری اصول و قواعد کلی بی پایه و اساس که عموما

و وید مارک2011 ،؛ بنروج ،لوزاردی و آلسی

غیر قابل اتکا هستند ،می باشد .نتایج چندین تحقیق

 )2011،که یافته های این پژوهش ها به شرح زیر

دیگر نیز مبین این موضوع است که افراد دارای

است:

توانایی باالتر در حوزه علوم ریاضی و سواد مالی به



احتمال بیشتری در بازارهای مالی شرکت داشته و بر

پایین تری برخوردار هستند.


روی سهام سرمایه گذاری می کنند (کریستلیس و
همکاران  2010،؛ یونگ و هونگ 2010 ،؛ آلمنبرگ



 .)2011،نتیجه بورلی 10و همکاران ( )2003نیز بیانگر

تفاوت های جغرافیایی ،قومی  /نژادی بر
سطح سواد مالی افراد تاثیر دارد.



وجود رابطه قوی بین سواد مالی و مدیریت مالی
روزانه افراد است .در این تحقیق سواد مالی با
انتخاب سبد خرید (پورتفو) ارتباط داده شده است.

رابطه سن با سواد مالی به شکل

U

معکوس می باشد.

و وید مارک2011 ،؛ بنروج ،لوزاردی و آلسی

رفتارهایی مثل پس انداز کردن ،ثروت اندوختن 11و

تقریبا در همه جا ،زنان از سطح سواد مالی

سواد مالی با سطح باالیی از در آمد و
تحصیالت ارتباط دارد.

لوزاردی و میچل ( )2011 bدر تحقیق خود در
کشور آمریکا به این نتیجه رسیدند که زنان عموماّ با

البته تحقیقات دیگر نشان می دهند که سواد مالی

احتمال کمتری به سواالت در خصوص مسائل مالی

تنها بر قسمت دارایی ها در تراز نامه خانواده ها تاثیر

پاسخ صحیح میدهند و بیشتر از گزینه «نمیدانم»

ندارد ،بلکه بر روی بدهی های این تراز نامه نیز

برای پاسخ دادن استفاده میکنند که ناشی از

( )2003یکی از اولین

محافظهکارتر بودن آنها در خصوص سواد مالی است

کسانی بود که مدعی شد ،افرادی که دارای سطح

و منجر به ارزیابی بیش از حد واقع نسبت به خود

سواد مالی پایینتری هستند ،وام های رهنی پر هزینه

می گردد .در تحقیقی دیگر که توسط موسسه اینتر

تاثیرگذار میباشد .مور

16

17

( )2010بر روی جوانان کنیایی و غنایی

تری دارند .در تحقیقی جالب که بر عوامل درونی

مدیا

متمرکز است ،اشاره به این می شود که اشتباهات

صورت گرفت نیز تفاوت بین زن و مرد در خصوص
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دسترسی مالی 18دیده می شود .به جز تحقیقی که

سواد مالی نوجوانان از اواخر سال  1990رو به

( )2011به طور

کاهش بوده است .لذا می توان چنین فرض نمود که:

منحصرا در بین  24کشور آسیایی ،شمال آفریقا و

فرضیه  -2بین سن افراد و میزان سواد مالی آنها

موسسه مسترکارد ورد واید

13

منطقه صحرای ساحارای آفریقا

94

بر روی زنان

رابطه وجود دارد.

صورت داد ،نوشتار زیادی در دسترس نیست .در

لوزاردی و میچل ( )2011 aدر تحقیق خود بیان

تحقیق مذکور شاخص سواد مالی در زنان با اندازه

می دارند که تحصیالت ،پارامتر تبیینی ضعیفی برای

گیری متغیر هایی چون ،آگاهی از مدیریت پول (با

ارزیابی سطح سواد مالی افراد می باشد .اما در تحقیق

وزن  ،)%50برنامه ریزی مالی ( )%30و سرمایه

دیگر آنها ( )2011 bاشاره به این موضوع می شود

گذاری ( )%20در بین  10500نفر ارزیابی گردید.

که افراد با تحصیالت پایین (فاقد مدرک دیپلم) در
آمریکا به احتمال کمتری به سواالت پاسخ صحیح

 -3فرضیههای پژوهش

می دهند .این الگو تقریبا در تمام کشور ها دیده شده

فرضیه  -1بین جنسیت و سواد مالی افراد رابطه

است .چندین مقاله نیز اشاره به این موضوع دارند که

وجود دارد.

افراد با توانایی های باالتر در علوم ریاضی و مسائل

تجزیه و تحلیل های به عمل آمده توسط بانک

مالی با احتمال بیشتری در بازارهای مالی شرکت

جهانی به واسطه اطالعات بدست آمده از پرسشنامه

دارند و بر روی سهام سرمایه گذاری می کنند

ای که توسط لوزاردی و میچل ( )2011تهیه گردید

(کریستلیس ،ژاپلی و پادوال2011 ،؛ یونگ2011 ،؛
90

و در بین کشورهای مختلف مورد استفاده قرار

آلمنبرگ و دربر 2011 ،؛ آلمنبرگ و ویدمارک،

گرفت ،حاکی از این است که در آمریکا افراد بین

2011؛ بنروج ،لوزاردی و آلسی .)2011 ،با این

سنین  25تا  65سال حدود  5درصد بهتر از افراد زیر

تفاسیر می توان چنین فرض کرد که :

 25سال و باالی  65سال به سواالت پاسخ می دهند.

فرضیه  -3بین سطح تحصیالت و سطح سواد مالی

لوزاردی و میچل ( )2011 aنیز به سخت بودن

رابطه وجود دارد.

تشخیص تاثیر گروه و سن بر سواد مالی اشاره می

در ماالوی ،91مناطق مرکزی و شمالی نسبت به

کنند .ولی فرض را بر این می گذارند که افراد ،به

مناطق جنوبی تمایل بیشتری برای دسترسی به

احتمال زیاد دانش خود را درگذر زمان انباشته می

خدمات مالی از خود نشان داده اند .مدل ها و

کنند و این دانش با پا به سن گذاشتن رو به زوال

الگوهای قابل مقایسه ای نیز می توان در کشورهای

خواهد رفت .به طور مشابه ،فینک و همکاران

با درآمد باال پیدا کرد .برای مثال در ایتالیا منطقه

( ،)201191پایین تر بودن سواد مالی در افراد مسن را

شمال و مرکز آن از سواد مالی باالتری نسبت به

به نزول و افت در فرایند های شناختی که با کهولت

جنوب آن برخوردارند؛ در آلمان ،قسمت غربی آن

سن مرتبط است ،نسبت می دهند .ماندل)2006( 91

بهتر از شرق می باشد .در برخی مواقع این الگوها

نیز متذکر میشود که بر اساس تحقیقات صورت

خیلی خاص تر هستند .مثال در آمریکا ،بومکرات و

گرفته توسط جامپ استارت 99در بین دبیرستان ها،

121

همکاران
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( )2011بیان می دارند که در داکوتای
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جنوبی97و ایداهو 98سطح سواد مالی از آنچه که پیش

فرضیه  -6بین سطح سواد مالی و میزان انباشت

بینی می شود باالتر است؛ برخالف آرایش اجتماعی

سرمايه در بین افراد رابطه وجود دارد.

که مورد انتظار است .همچنین در پنسیلوانیا،93

موضوع سواد مالی و لزوم بررسی آن بدین لحاظ

نیوجرسی ،04نیویورک 01عکس این امر صادق است.

با اهمیت است که عدم کفایت سواد مالی ،زندگی

با درنظرگرفتن این موضوع می توان چنین فرضیه ای

افراد ،خانواده ،دوستان و شرکای تجاری آنها را به

را مطرح نمود که :

سبب اتخاذ تصمیمات نا مناسب مالی تحت الشعاع

فرضیه  -4بین محل سكونت افراد و سواد مالی

قرار می دهد و این امر اثرات نا مناسب بر جامعه

آنها رابطه وجود دارد.

داشته و حتی سبب کاهش ثروت ملی و در نهایت

چون این تحقیق در حوزه رشته حسابداری

کاهش سطح رفاه مالی درجامعه می گردد (جعفری

صورت گرفته ،محقق برآن شده تا تاثیری را که

ندوشن .)1934 ،در نظرسنجی که توسط شورای ملی

حسابداران بر سطح سواد مالی افراد خانواده خود

آموزش اقصادی امریکا انجام در سال  1441صورت

دارند ،با فرض ذیل بررسی نماید.

گرفت اشاره گردید که تقریبا تمام بزرگساالن ایاالت

فرضیه  -5بین رشته تحصیلی سرپرست خانواده و

متحده بر این باورند که داشتن یک درک خوب از

سطح سواد مالی خانواده ها رابطه وجود دارد.

اقتصاد و مسائل مالی در زندگی بسیار مهم است ولی

تحقیقات به عمل آمده بر این موضوع اشاره

رسیدن به این هدف خیلی مشکل و بلند پروازانه

دارند که بین سواد مالی و درآمد رابطه وجود دارد.

میباشد .دولت واشنگتن حمایت خود را نسبت به

برخی نیز بر روی تاثیر علی سواد مالی بر انباشته

یک مطالعه در مورد ارزیابی سواد مالی در میان
00

کردن ثروت تمرکز دارند .بهرمن و همکاران ()2010

ساکنان خود ابراز کرد (مور  )1449 ،و به این نتیجه

با تجزیه و تحلیل رگرسیون متغیرهای ابزاری ،01به

رسیدند که مردم مقدار کمی اطالعات در مورد

تاثیر علی سواد مالی بر انباشته کردن ثروت در

ابزارهای مالیدارند .این گونه مطالعات و سایر

آمریکا پی بردند .ژاپلی و پادوال( )2011مدلی موقت

نوشتارها چنین استدالل می کنند که سواد مالی در

در زمینه سرمایه گذاری در سواد مالی ارائه می کنند

کشور های توسعه یافته پایین بوده و انتظار می رود

که در آن نشان می دهد سواد مالی و ثروت در

در کشورهای در حال توسعه نیز پایین تر باشد

چرخه زندگی با یکدیگر همبسته هستند .بهرمن و

( )1411،OECDاز ین رو فرضیه هفتم را به شرح

همکاران ( )2010بر روی رابطه بین سواد مالی،

ذیل ارائه نمودیم:

تحصیالت و انباشت ثروت خانواده ها در شیلی

09

تمرکز دارند .آنها دریافتند که سواد مالی تاثیر

فرضیه  -7سطح سواد مالی خانواده های تهرانی
در وضعیت مطلوبی نیست.

بیشتری نسبت به تحصیالت کسب شده بر ثروت
دارد .بنابراین فرضیه ششم تحقیق بصورت زیر
مطرح می شود که:

 -4روششناسی تحقیق
این تحقیق از لحاظ دسته بندی بر اساس هدف
یک تحقیق کاربردی به حساب آمده و از نظر شیوه
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گردآوری داده ها (طرح تحقیق) از نوع تحقیقات

گردیده است .تعداد نمونه برای ساکنین مناطق بیست

توصیفی – پیمایشی است .همچنین از لحاظ تئوری،

و دو گانه تهران با استفاده از فرمول نمونه گیری

از نوع تحقیقات اثباتی می باشد .از نظر دسته بندی

کوکران با سطح خطای  1درصد حساب شده است

تحقیقات بر اساس مکان نیز می توان این تحقیق را

که مطابق جدول  ،1تعداد  981خانوار شهر تهران

مشمول تحقیقات میدانی دانست .درضمن این

به عنوان نمونه انتخاب گردید.

تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی است.
ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق،

 -5نتايج پژوهش

پرسشنامه است .سواالت این پرسشنامه،مبتنی بر

فرضیه اول :بین جنسیت و سواد مالی افراد رابطه

پرسشنامه تحقیقات به عمل آمده توسط کارگروه

وجود دارد.

های بانک جهانی (لوزاردی و میچل  )2011،و نیز

برای بررسی این فرضیه ،ابتدا میزان سواد مالی

و شبکه بین

برای دو گروه جنسی مرد و زن مقایسه میگردد.

سازمان توسعه و تعاون اقتصادی

01

المللی تحصیالت مالی )2012( 06است  .با توجه به

(جدول  .)1با توجه به مقدار میانگین های سواد مالی

این موضوع می توان چنین ادعا نمود این پرسشنامه

برای دو گروه زن و مرد می توان گفت که سواد مالی

از اعتبار بیرونی و روایی باالیی نیز برخوردار است.

مردان در سطح بهتری از سواد مالی زنان قرار دارد.

درضمن آلفای کرونباخ این پرسشنامه در مجموع80

برای بررسی معناداری این تفاوت الزم است از

 %بوده است که بیانگر پایایی قابل قبول آن است.

آزمون استنباطی استفاده شود.

داده های بدست آمده از این پرسشنامه بوسیله

از آنجا که پراکنش احتمال تراکمی مقادیر

طیف لیکرت 07کمی شده و از طریق آمار استنباطی و

مشاهده شده و مورد انتظار برای متغیر سواد مالی و

توصیفی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می

نیز نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف بیانگر نرمال

گیرند .در سطح توصیفی ،از مشخصه های آماری

نبودن متغیر سواد مالی است ،لذا برای آزمون فرضیه

نظیر فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار و

 1از آزمون ناپارامتری من ویتنی و ویلکاکسون

ضریب تغییرات به تحلیل و توصیف ویژگی های

استفاده میشود .نتایج این آزمون در جدول  9آورده

جامعه پرداخته می شود و در سطح استنباطی به

شده است.

منظور پاسخ به فرضیات و یافتن روابط بین متغیرها
از ضریب همبستگی نقطه ای – رشته ای ،مربع کای
پیرسون و آنالیز تناظر استفاده شده است.
جامعه آماری این تحقیق ،کلیه خانوارهای
شهرتهران است که با توجه به اطالعات سرشماری
نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال  1934تعداد
خانوار استان تهران  9/9میلیون خانوار و تعداد
خانوار های شهر تهران  1/8میلیون خانوار اعالم
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جدول -1اطالعات مربوط به تعداد جامعه و نمونه تحقیق
رديف

نام استان

نام شهرستان

نام منطقه

خانوار

درصد

تعداد زير نمونه

1

تهران

تهران

1

141,426

5%

21

2

تهران

تهران

2

205,883

8%

31

3

تهران

تهران

3

106,046

4%

16

4

تهران

تهران

4

270,948

10%

40

5

تهران

تهران

5

255,333

10%

38

6

تهران

تهران

6

73,212

3%

11

7

تهران

تهران

7

108,728

4%

16

8

تهران

تهران

8

125,757

5%

19

9

تهران

تهران

9

50,591

2%

7

10

تهران

تهران

10

104,720

4%

16

11

تهران

تهران

11

98,556

4%

15

12

تهران

تهران

12

76,628

3%

11

13

تهران

تهران

13

89,582

3%

13

14

تهران

تهران

14

153,649

6%

23

15

تهران

تهران

15

192,610

7%

29

16

تهران

تهران

16

89,928

3%

13

17

تهران

تهران

17

75,872

3%

11

18

تهران

تهران

18

115,151

4%

17

19

تهران

تهران

19

70,349

3%

10

20

تهران

تهران

20

104,275

4%

15

21

تهران

تهران

21

50,381

2%

7

22

تهران

تهران

22

38,106

1%

6

2,597,731

1

385

جمع

جدول  :2آمار توصیفی مربوط به متغیر سواد مالی برای دو جنس متفاوت
جنسیت

تعداد

مینیمم

ماكزيمم

میانگین

خطای تخمین

انحراف معیار

زن

234

0

6

3.39

0.101

1.55

مرد

176

0

6

5.23

0.126

1.67

جدول  :3آزمون من ويتنی و ويلكاكسون برای فرضیه 1
آماره من ویتنی

6948.5

آماره ویلکاکسون

34443.5

آماره نرمال استاندارد شده

-11.83

سطح معنی داری

0
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با توجه به جدول  ،9چون سطح معنی داری
برای رد فرض برابری سواد مالی در دو گروه جنسی

فرضیه دوم :بین سن و سوواد موالی افوراد رابطوه
وجود دارد.

زن و مرد برابر با صفر است و از  0/05کمتر است،

برای آزمون این فرضیه ،ابتدا میزان سواد مالی

با اطمینان  95درصد میتوان فرض برابری سواد

برای گروههای سنی متفاوت مقایسه می شود

مالی برای دو گروه مرد و زن را رد کرد .بنابراین ،با

(نمودار .)1با توجه به مقدارمیانگین سواد مالی در

اطمینان بیش از  95درصد میتوان گفت که سواد

سنین مختلف می توان اظهار داشت که میزان سواد

مالی مردان از زنان بیشتر است .همینطور براساس

مالی در گروه های سنی مختلف ،متفاوت است .به

قضیه حدمرکزی ،و با استفاده از آزمون  tمستقل نیز

طوری که سواد مالی با افزایش سن تا میزان خاص و

مشاهده می شودکه سواد مالی مردان از سواد مالی

سنی مشخص ،رشد یافته و بعد از آن افول دارد.

زنان بیشتر است .مقدار سطح معناداری (جدول)0

برای آزمون فرضیه  ،2از آزمون ناپارامتری

نشان می دهد که تفاوت معناداری در سطح اطمینان

کراسکال و والیس استفاده شده است .با توجه به

 %95بین سواد مالی مردان و سواد مالی زنان ،وجود

جدول  ،0چون سطح معنی داری برای رد فرض

دارد .با توجه به مثبت بودن آماره  tمیتوان گفت که

برابری سواد مالی در گروههای سنی متفاوت برابر

در سطح اطمینان  %95سواد مالی مردان ،از سواد

با صفر است و از  0/05کمتر است ،لذا با

اطمینان 95

مالی زنان بیشتر است و فرضیه اول تحقیق تایید می

درصد میتوان فرض برابری سواد مالی برای گروه-

گردد.

های سنی متفاوت را رد کرد و بیان داشت که سواد
مالی برای گروههای سنی متفاوت ،برابر نیست.
جدول  -3مقايسه سواد مالی در دو گروه
نتايج آزمون

سواد مالی

t

بنابراین ،فرضیه دوم تحقیق با اطمینان  95درصد
تایید می شود.

T

df

سطح معناداری

11.482

408

0

نمودار :1نمودار نقطه ای متغیر سواد مالی برای گروههای سنی متفاوت
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جدول  4آزمون كراسكال و والیس
آماره کای اسکور

103.304

درجه آزادی

23

سطح معنی داری

0

البته بنابر قضیه حدمرکزی ،می توان فرض

جدول  :6نتايج تحلیل واريانس
مجموع درجه میانگین آماره سطح ضريب
منبع
تغییرات مجذورات آزادی مجذورات  Fمعناداری اتا
گروه سنی

452.551

3

خطا

937.452

406

مجموع

1390.002

409

65.332 150.85

0.326

0

2.309

نرمالیتی را پذیرفته و از آزمون تحلیل واریانس یک
طرفه (آنوا)برای صحت بیشتر نتیجه نیز استفاده کرد.

فرضیه سوم :بین سطح تحصیالت و سواد مالی

قبل از اینکار باید ازپیش فرض برابر بودن واریانس

افراد رابطه وجود دارد.

های گروه های مختلف سنی اطمینان حاصل کرد.
برای اینکار از آزمون لون استفاده می شود که
مقادیر آمارهی لون( جدول ،)1نشان می دهد که
فرض تساوی واریانسها در هر چهار گروه مورد
تایید میباشد (سطح معناداری بیشتر از  %5شده
است) و استفاده از تحلیل واریانس برای مقایسه
میانگینها بالمانع است.

گروه سنی
متغیر وابسته Fآماره

df2 df1

0.27

406

سواد مالی

برای سطوح تحصیالتی متفاوت از بیسواد تا فوق
دکتری مقایسه میشود.نمودار نقطه ای برای مقایسه
سواد مالی در سطوح تحصیالتی متفاوت در نمودار
 ،1آمده است که نشان از تفاوت سواد مالی در
سطوح تحصیالتی متفاوت دارد .با توجه به این
نمودار ،با افزایش سطح تحصیالت میزان سواد مالی

جدول  :5نتايج آزمون لون برای برابری واريانسهای 4

3

برای بررسی این فرضیه ،میزان سواد مالی را

سطح

فرض برابری

معناداری

واريانسها

0.84

تایید میگردد

نتایج به دست آمده از جدول  6در خصوص
تحلیل واریانس و ضریب همبستگی اتا نشان میدهد
که با اطمینان  95درصد سواد مالی برای گروههای
سنی متفاوت ،برابر نیست .ضریب همبستگی اتا
نشان می دهد که میزان تاثیرگذاری سن افراد بر
سواد مالی  %32/6بوده است.

(نمره اخذ شده) بهتر می شود .اما این افزایش با
شیبی مالیم بوده و سواد مالی به سمت مطلوب
متمایل خواهد شد به طوری که در مقاطع لیسانس و
فوق لیسانس بیشترین فراوانی را داشته و مقاطع
دکتری به باال و قبل دیپلم به قبل ،کمترین فراوانی را
دارد.
برای آزمون فرضیه سوم تحقیق ،از آزمون
ناپارامتری کراسکال و والیس استفاده شده است.
نتایج این آزمون در جدول  7آورده شده است.براین
اساس ،چون سطح معنی داری برای رد فرض برابری
سواد مالی در سطوح تحصیالتی متفاوت برابر با
صفر است و از  0/05کمتر است لذا با اطمینان

95

درصد میتوان فرض برابری سواد مالی برای سطوح
تحصیالتی متفاوت را رد کرد .بعبارت دیگرفرضیه
سوم تحقیق در سطح اطمینان  31درصد تایید
میشود
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نمودار :2نمودار نقطه ای به متغیر سواد مالی برای سطوح تحصیالتی متفاوت
جدول  :7آزمون كراسكال و والیس

خاصی و تحصیالت خاصی رشد یافته و بعد از آن

آماره کای اسکور

57.295

افول دارد .ضریب همبستگی اتا نشان می دهد که

درجه آزادی

8

سطح معنی داری

0

میزان تاثیرگذاری تحصیالت افراد بر سواد مالی

البته بنابر قضیه حدمرکزی ،می توان فرض
نرمالیتی را پذیرفته و از آزمون تحلیل واریانس یک

 %36/9بوده است.
جدول  :8آزمون لون برای برابری واريانسهای  4گروه
تحصیلی

طرفه (آنوا) برای صحت بیشتر نتیجه نیز استفاده
کرد .قبل از اینکار باید ازپیش فرض برابر بودن

متغیر وابسته

واریانس های گروه های مختلف تحصیلی اطمینان

سواد مالی

آمارهdf2 df1 F
4

1.27

سطح

فرض برابری

معناداری

واريانسها

0.14

تایید میگردد

405

حاصل کرد .برای اینکار از آزمون لون استفاده می
شود که مقادیر آمارهی لون (جدول ،)8نشان می

جدول :9نتايج تحلیل واريانس

دهد که که فرض تساوی واریانسها در هر پنج

منبع مجموع درجه میانگین آماره سطح ضريب
تغییرات مجذورات آزادی مجذورات  Fمعناداری اتا

گروه مورد تایید میباشد (سطح معناداری بیشتر از
 %5شده است) و استفاده از تحلیل واریانس برای
مقایسه میانگینها بالمانع است.
نتایج به دست آمده از جدول  3در خصوص

گروه
تحصیلی
خطا
مجموع

513.307

4

876.695

405

59.282 128.327

0

0.369

2.165

409 1390.002

تحلیل واریانس و ضریب همبستگی اتا ،با اطمینان
بیش از  95درصد میتوان گفت که سواد مالی برای
گروههای تحصیلی متفاوت ،برابر نیست .و نتایج
توصیفی نشان می دهد که به طوری که نمایانگر
است سواد مالی با افزایش تحصیالت تا میزان
121

فرضیه چهارم :بین محل سكونت و سواد مالی
افراد رابطه وجود دارد.
جهت بررسی این فرضیه ،میزان سواد مالی را
برای محل های سکونت متفاوت از شمال غرب،
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شمال شرق ،جنوب غرب و جنوب شرق مقایسه

غرب ،شمال شرق ،جنوب غرب و جنوب شرق از

شده است .با توجه به نمودار ،9میانگین سواد مالی

باال به پایین افزایش مییابد و به طور کلی سواد مالی

برای محل های سکونت متفاوت است .درضمن،

شمال شهر بهتر از جنوب و شرق شهر از غرب بهتر

میزان سواد مالی برای محل های سکونت از شمال

است.

نمودار :3نمودار نقطهای به متغیر سواد مالی برای محل های سكونت متفاوت

برای انجام آزمون فرضیه چهارم ،از آزمون های

با توجه به جدول  ،11چون سطح معنی داری

ناپارامتری کراسکال و والیس(جدول )14و همچنین

برای رد فرض برابری سواد مالی در شرق تهران و

شده

غرب تهران برابر با  0/001است و از 0/05کمتر

است.با توجه به جدول 14چون سطح معنی داری

است ،با اطمینان  95درصد میتوان فرض برابری

برای رد فرض برابری سواد مالی در محل های

سواد مالی برای شرق و غرب را رد کرد و چنین

سکونت متفاوت برابر با صفر است و از 0/05کمتر

نتیجه گرفت که سواد مالی شرق از غرب بهتر است.

است ،با اطمینان  95درصد میتوان فرض برابری

با توجه به جدول ،11چون سطح معنی داری برای

سواد مالی برای محل های سکونت متفاوت را رد

رد فرض برابری سواد مالی در شمال و جنوب برابر

کرد.

با صفر است و از 0/05کمتر است ،با اطمینان

من ویتنی و ویلکاکسون(جد ل)11استفاده

95

درصد میتوان فرض برابری سواد مالی برای جنوب و
جدول :11آزمون كراسكال و والیس
آزمون بین تمامی ناحیه ها
آماره کای اسکور

172.352

درجه آزادی

3

سطح معنی داری

0

شمال را رد کرد و چنین نتیجه گرفت که سواد مالی
شمال از جنوب بهتر است.لذا با اطمینان  31درصد
فرضه چهارم تحقیق تایید می شود.
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جدول  -12آزمون لون برای برابری واريانسهای 4

جدول  -11آزمون من ويتنی و ويلكاكسون

گروه محل سكونت

آزمون بین

آزمون بین

شرق و غرب

شمال و جنوب

آماره من ویتنی

15490.5

6286.5

آماره ویلکاکسون

26368.5

26386.5

آماره نرمال استاندارد شده

-3.437

-12.634

سطح معنی داری

0.001

0

متغیر وابسته
سواد مالی

آمارهdf2 df1 F
1.66

4

سطح

فرض برابری

معناداری

واريانسها

0.081

تایید میگردد

405

نتایج به دست آمده از جدول  19در خصوص

البته بنابر قضیه حدمرکزی ،نیزمی توان فرض
نرمالیتی را پذیرفته و از آزمون تحلیل واریانس یک
طرفه (آنوا) برای صحت بیشتر نتیجه استفاده کرد.
قبل از اینکار باید از پیشفرض برابر بودن
واریانسهای گروههای مختلف تحصیلی اطمینان
حاصل کرد .برای اینکار از آزمون لون استفاده
میشود که مقادیر آمارهی لون( جدول ،)11نشان می
دهد که فرض تساوی واریانسها در هر پنج گروه
مورد تایید میباشد (سطح معناداری بیشتر از %5
شده است) و استفاده از تحلیل واریانس برای مقایسه
میانگینها بالمانع است

تحلیل واریانس و ضریب همبستگی اتا  ،با اطمینان
بیش از  95درصد میتوان گفت که سواد مالی برای
گروههای محل سکونت متفاوت ،برابر نیست.
ضریب همبستگی اتا نشان می دهد که میزان
تاثیرگذاری محل سکونت افراد بر سواد مالی %34
بوده است .با توجه به جدول میانگین سواد مالی
برای محل های سکونت متفاوت است .به نحوی که
میزان سواد مالی به ترتیب درشمال شرق بیشترین
مقدار را دارد ،سپس شمال غرب ،و بعد جنوب
غرب و در نهایت جنوب شرق تهران در رتبه آخر از
نظر میزان سواد مالی قرار دارد.

جدول  :13نتايج تحلیل واريانس
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

گروه محل سکونت

473.236

3

157.745

خطا

916.766

406

2.258

مجموع

1390.002

409

آماره

F

69.859

سطح معناداری

ضريب اتا

0

0.34

مطابق جدول  ،10مقدار سطح معناداری نشان

میتوان گفت که در سطح اطمینان  %95سواد مالی

می دهد که در سطح اطمینان  %95بین سواد مالی

شمال تهران ،از سواد مالی جنوب تهران بیشتر است.

شمال تهران و سواد مالی جنوب تهران تفاوت
معناداری وجود دارد .با توجه به مثبت بودن آماره

121

t
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جدول  :14مقايسه سواد مالی در دو گروه
نتايج آزمون
سواد مالی

t

مقایسه شده است .مطابق نمودار  ،0میانگین سواد
مالی برای رشته های تحصیلی متفاوت سرپرست

T

Df

سطح معناداری

خانواده متفاوت است .با توجه به جدول سواد مالی

13.035

408

0

خانواده هایی که رشته تحصیلی سرپرست خانواده
هایشان به ترتیب حسابداری ،علوم مالی ،ریاضی و

فرضیه پنجم :بین رشته تحصیلی سرپرست خانواده

فنی ،علوم انسانی ،تجربی و هنر باشند از بهتر تا بدتر

و سواد مالی خانواده رابطه وجود دارد.

تغییر می کند.

جهت بررسی این فرضیه ،میزان سواد مالی برای
رشته های تحصیلی متفاوت سرپرست خانواده

نمودار  :4نمودار نقطهای متغیر سواد مالی برای رشته های تحصیلی متفاوت سرپرست خانواده

برای انجام آزمون فرضیه  5از آزمون ناپارامتری

طرفه (آنوا) برای صحت بیشتر نتیجه استفاده کرد.

کراسکال و والیس استفاده شده است.با توجه به

قبل از اینکار باید ازپیش فرض برابر بودن

جدول  ،11چون سطح معنی داری برای رد فرض

واریانسهای گروههای مختلف رشته تحصیلی

برابری سواد مالی در رشته های تحصیلی متفاوت

اطمینان حاصل کرد .برای اینکار از آزمون لون

سرپرست خانواده برابر با صفر است و از 4/41کمتر

استفاده می شود که مقادیر آمارهی لون (جدول ،)16

است ،با اطمینان  31درصد میتوان فرض برابری

نشان می دهد که فرض تساوی واریانسها در هر

سواد مالی برای رشته های تحصیلی متفاوت

شش گروه مورد تایید میباشد (سطح معناداری

سرپرست خانواده را رد کرد .لذا فرضیه پنجم تحقیق

بیشتر از  %1شده است) و استفاده از تحلیل واریانس

نیز با اطمینان بیش از  31درصد تایید می شود.

برای مقایسه میانگینها بالمانع است.

البته بنابر قضیه حدمرکزی ،نیزمی توان فرض
نرمالیتی را پذیرفته و از آزمون تحلیل واریانس یک
فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره بيست و ششم
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جدول -15آزمون كراسكال و والیس برای فرضیه 5
آماره کای اسکور

35.392

درجه آزادی

4

سطح معنی داری

0

نشان میدهد که میزان تاثیرگذاری رشته تحصیلی
سرپرست خانواده بر سواد مالی  %12بوده است
فرضیه ششم :بین میزان انباشت سرمايه و سواد

جدول  -16آزمون لون برای برابری واريانسها
متغیر وابسته
سواد مالی

آمارهdf2 df1 F
1.09

6

403

مالی افراد رابطه وجود دارد.

سطح

فرض برابری

معناداری

واريانسها

0.198

تایید میگردد

جهت بررسی این فرضیه ،میزان سواد مالی را
برای میزان انباشت سرمایه متفاوت مقایسه شده
است .با توجه به نمودار ،1میانگین سواد مالی برای

جدول  :17نتايج تحلیل واريانس

میزان های انباشت سرمایه متفاوت است .به نحوی

مجموع درجه میانگین آماره سطح ضريب
منبع
تغییرات مجذورات آزادی مجذورات  Fمعناداری اتا

که میزان سواد مالی با افزایش میزان انباشت سرمایه

گروه رشته

166.802

6

27.8

خطا

1223.201

403

3.035

مجموع

1390.002

409

تحصیلی

9.159

0

0.12

افزایش مییابد.
برای انجام آزمون فرضیه  6از آزمون ناپارامتری
کراسکال و والیس استفاده میشود .نتایج این آزمون
در جدول 18آورده شده است .مطابق این جدول،

نتایج به دست آمده از جدول تحلیل واریانس و
ضریب همبستگی اتا (جدول)17نشان میدهد ،با
اطمینان بیش از  95درصد میتوان گفت که سواد
مالی در رشته های تحصیلی متفاوت سرپرست
خانواده با هم متفاوت است .ضریب همبستگی اتا

چون سطح معنی داری برای رد فرض برابری سواد
مالی برای میزان های انباشت سرمایه متفاوت برابر
با صفر است و از 0/05کمتر است ،با اطمینان 31
درصد میتوان فرض برابری سواد مالی برای میزان
های انباشت سرمایه متفاوت را رد کرد .لذا فرضیه
ششم تحقیق نیز با اطمینان بیش از  31درصد تایید
میشود.

نمودار -5نمودار نقطهای متغیر سواد مالی برای میزان انباشت سرمايه متفاوت
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جدول  :18آزمون كراسكال و والیس

 tیک نمونهای استفاده شده است .با توجه به این که

آماره کای اسکور

55.19

در این تحقیق برای سنجش میزان سواد مالی از

درجه آزادی

6

سطح معنی داری

0

طیف  6تایی استفاده شده است ،لذا مقدار آماره
آزمون را ( 9حد وسط) 03در نظر گرفته میشود.

با فرض وجود نمونه ی باال و بنابر قضیه
معروف حدمرکزی ،می توان فرض نرمالیتی را
پذیرفته و از آزمون تحلیل واریانس برای صحت

جدول  :21نتايج تحلیل واريانس
مجموع درجه

منبع

تغییرات مجذورات آزادی مجذورات

بیشتر نتیجه نیز استفاده کرد .براین اساس ،و با توجه

گروه محل

به مقادیر آمارهی لون(جدول ،)13فرض تساوی

سکونت

واریانسها در هر شش گروه مورد تایید میباشد

خطا

657.537

مجموع

1390.002

(سطح معناداری بیشتر از  %5شده است) و استفاده از
تحلیل واریانس برای مقایسه میانگینها بالمانع است.
جدول :19آزمون لون برای برابری واريانسها
متغیر وابسته
سواد مالی

آمارهdf2 df1 F
1.39

5

404

سطح

فرض برابری

معناداری

واريانسها

0.118

تایید میگردد

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول  ،14در
خصوص تحلیل واریانس و ضریب همبستگی اتا، 08
با اطمینان بیش از  95درصد میتوان گفت که سواد
مالی برای افراد با میزان انباشت سرمایه متفاوت،
برابر نیست .ضریب همبستگی اتا نشان می دهد که
میزان تاثیرگذاری مقدار انباشت سرمایه افراد بر
سواد مالی  %52/7بوده است.

میانگین

732.465

5
404
409

آماره
F

سطح

ضريب

معناداری

اتا

0

0.527

90.007 146.493
1.628

جدول  :21نتايج آزمون  tيک نمونه ای
میانگین
4.178

انحراف
استاندارد
1.1484

آماره  tدرجه آزادی سطح معناداری نتیجه
1.956

409

0.51

تایید

بر اساس ستون اول جدول  ،11در صوورتی کوه
مقدار میانگین جدول باالتر از  9شده باشند ،می توان
گفت سوطح سوواد موالی خوانواده هوای تهرانوی در
وضعیت باالتر از حد متوسط می باشد و در صورتی
که مقدار میانگین به دست آمده بورای نمونوه زیور 9
شده باشند ،سطح سواد مالی خانواده های تهرانوی در
وضعیت پایین تر از حد متوسط ارزیابی شده اسوت.
برای بررسی معناداری یوا عودم معنواداری مطلوبیوت
سواد مالی افوراد آن از امواره  tدر سوتون سووم ایون

فرضیه هفتم :سطح سواد مالی خانواده های تهرانی
در وضعیت مطلوبی نیست.
در این فرضیه فرض  H0وضعیت مطلوب است
بوده و فرض  H1وضعیت نا مطلوب است در نظر
گرفته شده است.جهت بررسی این فرضیه ،از آزمون

جدول استفاده میکنیم .با توجه به یوک طرفوه بوودن
فرضیه در صورتی می توان گفت سوطح سوواد موالی
خانواده های تهرانی در وضوعیت مطلووبی در سوطح
اطمینان  %95قورار دارد کوه مقودار آمواره  tاز+1/96
بزرگتر باشد .نتایج حاصوله از آزموون  tنشوان موی
دهد فرضیه محقق در سطح اطمینان  %95تایید شوده

فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره بيست و ششم
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است و سطح سواد موالی خوانواده هوای تهرانوی در

تا  45سالگی میزان سواد مالی آنها به نقطه اوج خود

وضعیت مطلوب و معناداری نمی باشد .اما بواالتر از

رسیده و روند افزایشی با شیب تند را طی می کند به

حوود متوسووط مووی باشوود .لووذا فوورض( H0وضووعیت

عبارتی اگر سن افراد را به دو نیم تقسیم نمائیم که

مطلوب) رد و فرض  H1تایید شده که به معنی عدم

مرکز آن  01باشد دوره  14ساله قبل آن به وضعیت

وجود وضعیت مطلوب در این فرض می باشود ،لوذا

مطلوب میل داشته و در دوره  14ساله بعد از آن به

فرضیه هفتم تحقیق تایید می شود.

روند کاهشی به وضعیت ضعیف نقل مکان دارد.
براین اساس می توان نمودار  Uشکل معکوس را در
این تحقیق نیز ترسیم نمود که نقطه اوج آن

 -5نتیجه گیری و بحث

5.714

تحقیق حاضر در راستای شناسایی وضعیت سواد

است .همانطور که در تحقیق لوزاردی و میچل

مالی در بین خانواده های تهرانی با استفاده از مدل

( )2011bآمده در آمریکا افراد بین سنین  11تا 61

به کار گرفته شده توسط بانک جهانی در کشورهای

سال  1درصد بهتر از افراد زیر  11وباالی  61سال

مختلف دنیا صورت گرفته است و از این جهت

می باشد و در این تحقیق افراد بین سنین  11تا 01

حائز اهمیت است که قابلیت مقایسه با برخی

سال حدود  91درصد بهتر از سنین قبل از  11سال و

کشورها را مهیا می سازد.

حدود  144درصد بهتر از سنین باالی  01سال پاسخ

نتایج بدست آمده حاکی از آزمون فرضیه اول

داده اند .همچنین فینک و همکاران ( )1411پائینتر

بیانگر وجود رابطه بین سواد مالی و جنسیت افراد

بودن سواد مالی در بین افراد مسنتر را به نزول و

است .به نحوی که سواد مالی در بین مردان درحال

افت در فرآیندهای شناختی که باکهولت سن مرتبط

نزدیک شدن به وضعیت مطلوب ( )5.227است و

است نسبت میدهد و تاثیر گروه و دیگر ویژگیهای

در مقابل زنان در حال گذر از وضعیت متوسط

جامعه آماری را غیر محتمل میشمارد.

هستند (.)3.389همچنین نکته قابل اشاره این است

در ضمن وجود رابطه بین سواد مالی و میزان

43

تحصیالت نیز تایید شده است .نکته قابل توجه،

درصد مرد و  17درصد زن) تا حدودی نزدیک به

وجود تفاوت سواد مالی در سطح تحصیالت دیپلم و

آرایش اجتماعی موجود است که می توان چنین ادعا

دکتری به باال با میزان سواد مالی بین این سطوح

کرد که نمونه انتخابی ،نماینده مناسبی از جامعه

است که به نوعی نتایج را به چالش کشیده است.

است .14این نتایج ،با نتایج بدست آمده در آمریکا

استدالل قابل ذکر در این خصوص وجود این

(لوزاردی و میچل )2011b ،نیز در انطباق است.

احتمال می تواند باشد که میزان تحصیالت ،متغیر

که نسبت پاسخ دهندگان زن و مرد (حدود

همینطور مشاهده شد که بین سواد مالی و سن

قوی و مربوطی برای سنجش سواد مالی نیست.

افراد رابطه وجود دارد .نتایج این تحقیق بیانگر

همانطور که در تحقیق لوزاردی و میچل ()2011a

افزایش سطح سواد مالی از سنین جوانی به میانسالی

بیان می شود که تحصیالت ،یک نماینده ضعیف

و کاهش آن پس از ورود به کهن سالی است به

برای شناسایی سواد مالی به حساب می آید .اما در

نحوی که با افزایش سن افراد از حدود  24سالگی

خصوص سطوح پائین تحصیالت ،نتایج بدست آمده
تقریبا با نتایج سایر تحقیق های انجام شده مطابقت
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دارد .برای مثال لوزاردی و میچل ( )2011bدر

مشابه تحقیقات دیگر صورت گرفته در کشور های

مطالعات خود به این موضوع پی بردند که افراد با

مختلف در انطباق با آرایش اجتماعی آن کشورها

سطح تحصیالت پایین (یعنی افراد فاقد مدرک

است .برای مثال در کشور ایتالیا ساکنین مناطق

دیپلم) در آمریکا با احتمال کمتری به سواالت پاسخ

شمالی و بعد مناطق مرکزی دارای سواد مالی

صحیح می دهند و همچنین با احتمال بیشتری در

بیشتری در مقایسه یا ساکنین مناطق جنوبی آن

مورد جواب می گویند« نمی دانم» .این الگو در تمام

هستند (مونتیکن )2010 ،و در کشور آلمان ،ساکنین

کشورها دیده شده است.در مورد نتایج حاصل از

مناطق غربی دارای سواد مالی بیشتری نسبت به

سطح تحصیالت دکتری به باال که شاهد افول میزان

ساکنین مناطق شرقی آن هستند (بوچر-کونن و

سواد مالی افراد هستیم ،می توانیم چنین ادعا کنیم که

لوزاردی.)2011،

سن افراد و تاثیر آن بر سطح سواد مالی در نتایج

از سوی دیگر ،افراد تحصیل کرده در رشته های

بدست آمده نقش داشته و به طور ضمنی فرضیه دوم

علوم مالی (بخصوص رشته حسابداری) بهتر از دیگر

را تایید می کند .این تحلیل را برای سطح تحصیالت

رشته ها به سواالت سواد مالی پاسخ داده اند .این

دیپلم نیز به شکل بسیار ضعیف می توان بکار برد.

نتایج ،مشابه با نتایج تحقیق چن و همکاران ()1996

اما در خصوص سطوح بین دیپلم ودکتری شاهد

است که متوجه شدند سواد دانشجویان در دانشگاهها

میل سطح سواد مالی به سمت وضعیت مطلوب

در مورد سرمایه گذاری شخصی پائین است و سواد

هستیم که باید به این نکته اشاره کرد که فراوانیهای

مالی دانشجویان رشته های کسب و کار ()business

این سطوح تفاوت قابل مالحظه ای با دیگر سطوح

از دانشجویان رشته های غیر کسب و کاری بیشتر

دارند که می تواند نقش موثری بر نتایج بدست آمده

است؛ و در میان رشته های کسب و کار ،سواد مالی

داشته باشد .با این حال وجود ارتباط بین سواد مالی

دانشجویان رشته های مالی/حسابداری از همه بیشتر

و میزان تحصیالت را نمی توان نادیده گرفت .نکته

است.

قابل ذکر در این فرضیه این است که مشخص نمودن

البته شایان ذکر است که نتایج تحقیق حاضر

شکل ارتباط ،کار دشواری بوده و نیاز به آزمون ها و

بیان کننده وضعیت نامطلوب سواد مالی در

برنامه های خاصی چون اجرای دوره های آموزشی

تحصیلکردگان تمامی رشته های تحصیلی ،حتی

سواد مالی و استفاده از دادههای پانلی (کلپروپانوس،

حسابداری است که البته در حال میل به سمت

 )1411دارد تا بتوان مشخص نمود که آیا میزان

وضعیت مطلوب می باشد (همانطور که در تحلیل

تحصیالت بر میزان سواد مالی تاثیر دارد یا میزان

فرضیه اول اشاره کردیم ،وضعیت مطلوب در این

سواد مالی بر میزان تحصیالت .با این وجود بهترین

تحقیق کسب میانگین نمره بین  1تا  6است) .با این

نتیجه میتواند این باشد که هر دو همپوشانی

حال افراد تحصیلکرده در رشته ها گروه فنی و

متناسبی با هم دارند.

مهندسی نسبت به فارغالتحصیالن در رشته های

نتایج بدست آمده از تحلیل فرضیه چهارم تحقیق

علوم انسانی و تجربی وضعیت بهتری دارند که این

بیان کننده باالتر بودن سطح سواد مالی مناطق شمالی

تفاوت می تواند ناشی از نوع سواالت طراحی شده

نسبت به مناطق جنوبی شهر تهران است .این نتایج،

در پرسشنامه این تحقیق باشد که در آن توانایی
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محاسبات نقش به سزایی در نتایج و پاسخ دهی

گذاری در سهام و بورس ضعف عمده ای دارند .این

داشته است و در مقابل ،سوال مربوط به

موضوع در نتایج بدست آمده ازسواالت مکملی که

سرمایهگذاری و سود برای تحصیلکردگان رشتههای

در ادامه به آنها اشاره می کنیم به طور جدی و قابل

حسابداری ملموس تر بوده و نتایج بهتری نسبت به

تامل تایید میشود .همچنین در خصوص وام نیز

تمام رشته ها کسب نموده اند.

شاهد عملکرد ضعیف افراد هستیم که خود موضوع

نتایج بدست آمده درخصوص آزمون فرضیه

نگران کنندهای است .هرچند این نتایج همراستا با

ششم تحقیق بیان کننده وجود تفاوت در سواد مالی

تحقیق جراردی و همکاران ( )2010است که نشان

و پاسخ دهی به سواالت با توجه به میزان انباشت

میدهد همبستگی گسترده و از لحاظ آماری با

سرمایه در یک سال است که می توان چنین نتیجه

اهمیتی ،بین غفلت و اشتباه در خصوص وام رهنی و

گرفت که افزایش در سواد مالی می تواند منجر به

پایین تر بودن سطح سواد مالی در آمریکا وجود

افزایش در سطح انباشت سرمایه گردد .الزم به ذکر

دارد .در تحقیقی دیگر نیز که لوزاردی و همکاران

است که تاثیر ثروت بر دانش مالی نیز دور از انتظار

( )2009در آمریکا انجام دادند ،دریافتند که بین سطح

نبوده و مطابق با یافته های تحقیق تحقیق مونتیکن

پائین سواد مالی با بار بدهی باالتر و تحمل هزینه

( )2010در کشور ایتالیا است که نشان داد ثروت

های بیشتر و استقراض با بهای گرانتر رابطه وجود

تاثیری کوچک اما مثبت بر روی سواد مالی دارد.

دارد .عدم آگاهی از نحوه کارکرد وام و عدم برنامه

همینطور ژاپلی و پادوال ()2011با ارائه یک مدل

ریزی در استفاده از آن عواقبی را در پی خواهد

موقت در زمینه سرمایه گذاری در سواد مالی نشان

داشت که کل مسائل مالی خانواده را تحت الشعاع

دادند که سواد مالی و ثروت در چرخه زندگی برای

قرار می دهد .

یکدیگر تعیین کننده مهم و با هم وابسته هستند.

برای بررسی دقیق تر وضعیت سواد مالی در

ضمنا هستینگ و میچل ( )2011نیز با بررسی شواهد

ایران (با توجه به نتایج تحقیق حاضر) جدول 11

تجربی از کشورشیلی نشان داد که دانش مالی با

بصورت مقایسه ای میزان پاسخ های صحیح داده

ثروت همبستگی دارد.

شده به سواالت مربوط به بهره ترکیبی ،تورم و پرهیز

نتایج بدست آمده در خصوص فرضیه آخر

از ریسک در کشورهای مختلف نشان می دهد.

تحقیق نشان میدهد که میانگین کل سواد مالی نمونه

با توجه به نتایج بدست آمده و تحلیل های ارائه

تحقیق  4/178است که اشاره به وضعیت نامطلوب

شده در این تحقیق ،می توان چنین جمع بندی کرد

سطح سواد مالی در بین خانواده های تهرانی دارد.

که وضعیت سواد و دانش مالی در بین خانواده های

زیرا در این سطح از ارزیابی وضعیت مطلوب،

تهرانی نا مطلوب بوده و نیاز به توجه بیشتر از جانب

میانگین بین  5تا  6در نظر گرفته شده است .البته با

سیاست گذاران ،متصدیان و ترویج دهندگان علم و

این فرض که همه قادر به پاسخ گویی صحیح به

محققین در این حوزه احساس می شود.

تمام سواالت هستند.
مردم ساکن تهران در زمینه ریسک پذیری و
شناخت ریسک و البته موضوع مهمی چون سرمایه
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جدول  :22نتايجمقايسه ای تحقیق حاضر با تحقیق های سواد مالی انجام شده در كشورهای ديگر
كشور
(سال تحقیق)

سوال مربوط
به
بهره تركیبی

سوال مربوط به

سوال مربوط به

تعداد

تورم

پرهیز از ريسک

نمونه

منبع تحقیق

كشورهای با درآمد باال
آمریکا ()2009

65%

64%

52%

1,488

لوزاردی و میچل ()2011b

ایتالیا ()2006

40%

60%

45%

3,992

فورنرو و مونتیکن ()2011

آلمان ()2009

82%

78%

62%

1,059

بوچر -کنن و لوزاردی ()2011

سوئد ()2010

35%

60%

68%

1,302

آلمنبرگ و سودنبرگ ()2011

ژاپن ()2010

71%

59%

40%

5,268

سکیتا ()2011

نیوزیلند ()2009

86%

81%

27%

850

کروسان و همکاران ()2011

هلند ()2010

85%

77%

52%

1,324

آلسی و همکاران ()2011

كشورهای با درآمد متوسط به باال
تهران ()2013

79%

93%

33%

410

دیانتی و حنیفه زاده ()2013

روسیه ()2009

36%

51%

13%

1,366

کلپر و پانوس ()2011

رومانی ()2010

24%

43%

--

2,048

بانک جهانی  -برنامه سی پی اف ال

آذربایجان ()2009

46%

46%

--

1,207

بانک جهانی  -برنامه سی پی اف ال

شیلی ()2006

2%

26%

46%

13,054

بهرمن و همکاران ()2010

كشورهای با درآمد متوسط به پايین
اندونزی ()2007

78%

61%

28%

3,360

کول و همکاران ()2010

هند ()2006

59%

25%

31%

1,496

کول و همکاران ()2010

51%

64%

--

2,022

بانک جهانی  -برنامه سی پی اف ال

وست بنک و غزه
()2011

به طور کلی دامنه این موضوع با توانایی های
شناختی افراد و ارتقا آن شروع و با ایجاد دسترسی

و هم در زمینه دسترسی مالی نیاز به برنامهریزی
بیشتر مشاهده می شود .

به خدمات و امور مالی و بهبود آن تکمیل گردیده و

در خصوص افزایش سطح آگاهی و آموزش نیز

با افزایش آگاهی و آموزش و ارتقا سطح آن و

در رابطه با محصوالت مالی شاهد کمبود آگاهی

همچنین افزایش اعتماد به نفس در مسائل مالی در

هستیم .مقوله آموزش نیز نیاز به برنامه ریزی مدون

بین افراد به حد کمال خود (وضعیت مطلوب) می

داشته که بدلیل فقدان چنین برنامه هایی در نظام

رسد .با در نظر گرفتن این موضوع و نتایج بدست

آموزشی کشور ،در تحقیق حاضر امکان بررسی

آمده در این تحقیق مشاهده می شود که ما هم در

برنامه های آموزشی و تحلیل تاثیرات آن وجود

سطح توانایی های شناختی افراد دچار ضعف هستیم

نداشته است .در نهایت متذکر می شویم که این
تحقیق صرفا در شهر تهران صورت گرفته است و
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