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 چکیده 

  سال   در .  است  مالی  بازارهای  صخصو  به  بازارها  انواع  مهم   های  چالش   از   مالی  سوادی  بی   کاهش  و   مالی   سواد  افزایش  ضرورت

 توسط توجهات این . اند  کرده  مردمشان مالی  سواد سطح به زیادی توجه نوظهور و یافته توسعه اقتصادهای  و  کشورها اخیر، های

  به تصمیمات این  و  کند می  کمک گونه  بیمار مالی  تصمیمات به  مالی،  سواد فقدان  که چون گردد می  برجسته مالی  های بحران

 یکی  عنوان  به  مالی  سواد  حاضر  درحال  لذا(.  1395  خانی،  کریم  و   بیدگلی)  دارد  ها  بحران  شدن  تشدید  بر  زیادی  تأثیر  دخو  نوبه

 تر   مهم  اخیر  دهه  در  مالی  های  مهارت  داشتن.  شود  می  شناخته  جهان  درسراسر  مالی  و  اقتصادی  توسعه  و  ثبات  مهم  عوامل  از

  افراد  قطعا  و  است  گیری  تصمیم  بر  مبتنی  آنها  اساس  که  هستند  ای  پیچیده  ایبازاره  سرمایه  بازارهای  زیرا  است،  شده  نیز

  مشارکت  مالیِ  سواد  موضوع  بنابراین،.  باشند   دیده   را  الزم  های  آموزش  و  بوده  برخوردار  خوبی  اطالعات  از  باید   گیرنده  تصمیم

  ها،   نگرانی   وجود  به  توجه  با   لذا.  است  مالی   رهای بازا  کارای  و   بهینه  عملکرد   در   اصـلی   مسـائل  از  یکـی   بالقوه  یا   فعلی  کنندگانِ 

  در .  کند  متحول  گذشته  از  بیشتر  را  بازار  شخصی،   مالی   مدیریت  بر  آن  تأثیر   و   مالی   سواد  افزایش  آینده،   در  شود  می   بینی  پیش

 . نماییم سیبرر را شخصی مالی مدیریت بر  مالی سواد اهمیت و نقش  داریم  بنا مالی  سواد بنیاد  بر مروری ضمن پژوهش  این

 

 شخصی مالی   مدیریت  مالی، سوادی  بی  مالی، سوادهای كلیدی:  واژه

 



 حسابداری و مالی مدیریت  اقتصاد،  مطالعات

 20-32 تحا ، صف1401  زمستان،  4، شماره 8دوره 

21 

 

 مقدمه 

صـمیم  شی از تصمیم گیری های مالی نادرست بایـد قـادر باشـند تافراد برای دوری از تنزل سطح رفـاه به دلیل زیان های نا

درست، جز از طریق داشتن سـطح مناسبی از سواد هـای مـالی درستی اتخاذ کنند. بدیهی است به کارگیری تصمیم های مالی 

ـ    و  بازارهـا  انواع  در  کنندگان  مشارکت  مالی  سوادی  بی  که  گفت  توان  می.  مالی امکان پذیر نیست   مالی  خصـوص بازارهایه  ب

رت های  درك مفاهیم و مها.  دهد   قرار  شعاع ال  تحت  را  بازارها  آن  عملکرد  تواند   می   و   کند   می  نقض   را  اطالعاتی   تقارن  شرط

  مصرف کننده را برای بقاء در جامعه مدرن و مقاومت در برابر تنوع و پیچیدگی محصوالت وسواد مالی به سبب اینکه  مرتبط با  

 ی سازد، ضروری شده است.  وجود توانا مخدمات مالی م

جود بازارهای مالی پیچیده  های مالی در دهه اخیر مهم تر نیز شده است، زیرا با و   می توان چنین بیان نمود که داشتن مهارت

ب شدید  رقابت  مو  تؤین  بیشتر،  بازار  سهم  آوردن  بدست  برای  اعتباری  امکان أ سسات  سهولت  و  شده  تر  آسان  اعتبار  مین 

پرداخت مدست به وام های مختلف و سایر طرق  افراد و  رسی  برای مصرف و رشد سریع سطح بدهی  پرداخت  افزایش  به  نجر 

سعه در قرن حاضر است که موجب جذب سرمایه های  ی دیگر سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توخانواده ها شده است. از سو

ب آنها  هدایت  به  سرمایه  بازارهای  طریق  از  و  شده  انجامد مردم  می  اقتصادی  مولد  های  بخش  بازارهای .  ه  سرمایه  بازارهای 

افراد از اطالعات خوبی برخو  پیچیده ای هستند که اساس آنها مبتنی بر تصمیم گیری است و قطعا  ردار تصمیم گیرنده باید 

 .بوده و آموزش های الزم را دیده باشند

  مالی   بازارهای  کارای  و  بهینه  در عملکرد   اصـلی   مسـائل   از  یکـی   بالقوه  یا   فعلی   کنندگانِ  مشارکت  مالیِ  سواد  موضوع  بنابراین،

سعی  اقتصاد   های   تئوری  براساس  که  گذارانی  سیاست.  است   که   بدانند   پیش   از  باید   دارند  مالی   بازارهای  توسعة  در  بـازار، 

  تـا  باشد  میزان  چه  باید  کنند  مشارکت  آنها  نظر  مد  مالی  بازارهای  در  است  قرار  که  بـرای افرادی  الزم  مـالی  سواد  سطح  کمترین

  . باشند   داشته  ای مالی ارهـبـاز  در  کننـدگان   مشارکت   مالی   سواد  سطح  از  درستی   ارزیابی   باید   نیز   و   یابد   تحقق  نظر  اهـداف مد 

 است.و مدیریت مالی شخصی از این رو پژوهش حاضر در پی پرداختن به مبحث سواد مالی 

 

 سواد مالی   اریخچهت

  این .  شد  مطرح  1فردی   مالی  سواد  برای  عزم  ائتالف  افتتاحیة  مراسم  طی  و   متحده  ایاالت  در  1997  سال  در  بار  لینوا  مالی  سواد

  بود، سواد مالی  داده  دبیرستان انجام دانشجویان مالی میـزان سواد  سـنجش بـرای کـه ای مطالعه رة بادر خود گزارش در ائتالف

اسـتفاده  یـک فـرد  توانـایی  "  را   در   مـالی  امنیـت  منظور  به   خود  مالی  منابع  اثربخش  مدیریت  برای  مهارتش  و  انش از د  در 

)کرد  تعریف  "عمـر  طـول ب(2007  کوالیشن،  استارت  جامپ .  ا.  از  ا  قبل  اوایل دهه  ین حال،  به  ایده  این  با ظهور   1900آن، 

 (. 1958 جلی، تحقیقات و ابتکارات آموزش مصرف کننده که در ایاالت متحده آغاز شد، برمی گردد )

به شرح زیر تعریف شده است : توانایی قضاوت آگاهانه و تصمیم گیری   در آموزش انگلستان مالی تحقیق سواد مالی توسط بنیاد 

ازؤم استفاده  پولی  ثر در  این موضوع  و  منابع  از طرح  به  سواد مالی  ، مبحثمدیریت آن. پس    یک موضوع بسیار مهم ، مبدل 

،  سایر کشورها از جمله استرالیا، هلند، ایتالیا  در  نآمریکا و متعاقب  آر کشورهای انگلستان و  دا دابت  ، بطوری کهتحقیقاتی شد

رای برنامه های  و اج  از مطالعات در این حوزه  زیادی  یید این مدعا به تعدادأ در ت  .قرار گرفت  . مورد توجه پژوهشگرانمالزی و ...

ارتقاء سواد مالی در کش راستای  به    هایورآموزشی متعدد در  اشاره داشتمختلف  توان  آمریکا می  تقریبویژه  به نحوی که    أ. 

 
1. Jump$tart Coalition for Personal Financial Literacy 
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وظیفه    مریکا آبه نام جامپ استارت  در    مجمعی   بر آنب سواد مالی داشته و عالوه  سرفصل مصو  ن کشورایالت های ای  اغلب

و گزارش نتایج آن اقدام می    مالی   نسبت به آزمون ادواری سواد  سال یکبار  2را به عهده گرفته و هر    توسعه و بهبود سواد مالی 

 )صفرپور،  ه شده استیدد  ان بخشی از برنامه های آموزش ملیبه عنو  ( . در انگلستان نیز مفاهیم مالیه شخصی )سواد مالینماید

1389.) 

از جمله دولت ها، بانکداران، کارفرمایان، گروه های ذینفع    سواد مالی در سال های اخیر از طریق عالیق  گروه های مختلف 

 جامعه، بازارهای مالی، و سازمان های دیگر، به ویژه در کشورهای توسعه یافته به دست آمده است. 

عوامل از جمله توسعه جدید محصوالت مالی، پیچیدگی بازارهای مالی و تغییرات در زمینه  ه به  اهمیت بهبود سواد مالی با توج

 است.های سیاسی، عوامل جمعیتی و اقتصادی افزایش یافته 

تولید در یک محیط   عنوان جهانی شدن  به  ورودی کمتر  با  بیشتری  تولید خروجی  برای  آمریکایی  و کار  از زمانی که کسب 

 ه چالش کشیده شد، یک جنبش به بازسازی نظام آموزشی وجود دارد.تر ب اقتصادی رقابتی 

 

 تعریف سواد مالی

دربارة  به  ارجاع  برای  آن  از  و   است  یافته  متعدد   معانی  مالی  سواد  دانشگاهی،   محافل  میان  در   برای)  مالی   محصوالت  دانـش 

  مالی   مفاهیم  دربارة  دانش  ،(غیره  و  شناور،  نرخ  و  ثابت  خنر  با  رهنی  اوراق   میان  تفاوت  قرضه،  اوراق   برابر  در  سهام  اوراق   مثال،

اعتباری  تنـوع،  مرکـب،  بهرة  تورم،) گیـری  بـرای  الزم  عـددی  یا   ریاضی   های  مهارت  داشتن  ، (غیره  و  امتیازهـای   تصـمیم 

 (. 2012 ن،و همکارا هاسـتینگز) شـود می   استفاده مالی برنامه ریزی  مانند معینی  فعالیت های در بودن درگیر مـؤثر و  مـالی 

(  درصد  72)  ها  که بیشتر پژوهش   داد   نشـان  گرفتـه،  صـورت  مـالی  سواد  زمینة  در  که  پژوهشی  71  بررسی  با (  2010)  هاستون

  از   درصد  13  فقط  و  واژه اند  این  تعریف  دربارة  جستارهایی  دربردارندة  آنها  از  درصد  15  اند،   نکرده  ارائه  مالی   سواد  دربارة  یتعریف

نهادهای    تعریفـی  وهش،ژپ   71  این پژوهشگران و  مالی که توسط  پژوهش خود تعاریف سواد  اند. وی در  ارائـه کرده  رسـمی 

 ند از: است، برخی از این تعاریف عبارت همختلـف ارائـه  شده را جمع آوری کرد

 ) و مدیریت پول استزمینـة استفاده  سواد مالی توانایی انجام قضاوت های درست و به کارگیری تصمیم های مـؤثر در .1

 (.2003؛ بیل و دلپاچیترا، 2008ن. زد، ای. ا

 .(2001)کیم،  نیـاز دارنـد در یک جامعة مدرن به آن ءسواد مالی، دانش پایه ای است که افراد برای بقا .2

 (.2008ن و کاستنر، روسواد مالی به توانایی فردی برای فهم و استفاده از مفاهیم مالی اطالق می شود )س .3

سواد مالی به عنوان فهم اصطالحات و مفاهیم کلیدی مالی تعریف می شـود کـه بـرای زندگی روزمره در جامعة آمریکا   .4

 (.2002مورد نیاز است )بون، 

 (.2005تعریف می شود)کورچین و زورن،  3به عنوان دانش مالی خودارزیابی شده یا دانش عینی   2سواد مصرف کننده   .5

(( تعاریف  2010مورد بررسـی شـده توسط هاستون )  71( با بررسی در سایر پژوهش ها )عالوه بر  2009ونگ، پارکر و یونگ )ه

فهرست زیر  در  که  اند  یافته  مالی  سواد  از  )  دیگری  هاستون  همانند  ایشـان  اند،  از 2010شده  بسیاری  در  اند  داده  نشان   )

    پژوهش ها این واژه اصالً تعریف نشده است.

 
2 Consumer literacy 
3 Objective knowledge 
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ن. سی. ای.  ش دربارة اقتصاد آمریکا و فهم برخـی اصـطالحات اقتصادیِ کلیدی )اپایة اقتصادی، دانآشنایی با مفاهیم   •

   (.2005ای، 

مالی • ابزارهای  ارزیابی  قضاوت    توانایی  انجام  و  پیچیده  و  درستجدید  گسترة    4های  هم  و  ابزارها  انتخاب  دربـارة  هـم 

   (.2007استفاده از آنها )مندل، 

مفاهیم   • از  مانند  دانشی  پایه  ریسک مالی  سازی  متنوع  مبانی  و  واقعی  و  اسمی  های  ارزش  میان  تفاوت  مرکب،  بهرة 

   (.2008)لوساردی، 

سـواد مـالی و دانش مالی به طور مترادف به    د از پژوهش هـای انجـام شـده، دو واژةرصد  47( نشان داد در  2010هاستون )

 ای  حرفه  و  علمی  محافل  از   برخی  در  اخیر  سال  چند  در  دیگر،  طرف  ازاست.  کار رفته اند و تفکیکی میان آنها صورت نگرفته  

واژة    کـارگیری  بـه  پیشـگامان   از  کانادایی   و   انگلیسی  گرانپژوهش.  است  شده   مالی   سواد  جایگزین   5مـالی   توانمنـدی  واژة

  استفاده  6فردی  مالیة  بـرای مدیریت  ـاانگیـزة آنه  و  اطمینـان  و  افـراد  مـالی  دانش  توصیف  برای  آن  از  و   هستند  مالی  توانمندی

 (.   2006 آتکینسون و همکاران،) کنند  می

ام شده بیـان داشته است که می توان تعاریف  اد مالی انجدر حوزة سو  2000( با بررسی پژوهش هایی که از سال  2010رموند )

 مختلفی که برای سواد مالی ارائه شده را به چهار دسته تقسیم کرد: 

.  4. مهارت در به کارگیری تصمیم های مالی مناسب، و  3. مهـارت در مدیریت امور مالی شخصی؛  2م مالی؛  ز مفاهیدانشی ا.  1

 ای نیازهای مالی آینده. اطمینـان در برنامه ریزی مؤثر بر

 ور منظه  ب  ثر امور مالی شخصیؤمدیریت  م بی و  ارزیامؤسسه حسابداران رسمی آمریکا، تعریف سواد مالی را به عنوان توانایی  

ئونه و )دالاست    ردهکزندگی و دستیابی به وضعیت مالی خوب تعریف    اهدافتصمیم گیری های عاقالنه در جهت رسیدن به  

از نوع آگاهی های    د توانمالی می    واد. س(2012همکاران،   علم در خصوص محصول های    ش و دانلی،  مادربردارنده مفاهیمی 

مالی و مؤسسه های  مفاهیمی    مالی  یا  به  ییتوانا د  ماننلی  مای  هارت  مهاچون  و  پرداخت  به  محاسبه  و  ترکیبی  ی  کلور  طره 

ریزی های    ییتوانا برنامه  و  پول  این  اگرچ  باشد؛  لیمامالی در خصوص مدیریت  و    نی همپوشام  ه   باهیم  مفاه در عمل  دارند 

داشته باشند که وابسته به   وتی متفا  زیساده  پیایوه  شت  اساین مفاهیم ممکن    (.1394ه زاده،  حنیفدیانتی و  )مشترك هستند  

 (. 2012، آتکینسین و مسی) تاسورها کشسطح درآمد 

کرده اند. آنها نشان می    ینتبیومی  مفهیک الگوی    بر قالمالی را دخود سواد    ه یمقالدر    (2016)کاندیابونگومین و همکارانش  

با  مالی  از سواد  الگویی  که  نگ  دهند  ها،  مهارت  رفتار،  مؤلفه ی  و  چهار  قابلرش  است    دانش  و  )اندازه گیری  کاندیابونگومین 

 مؤلفه های مزبور در تصویر زیر نشان داده شده اند.  (.2016ران، همکا

 
4 Make informed judgments 
5 Financial capability 
6 Personal finances 
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 مالی  الگوی سواد  -1شکل  

هایی   روی   اجماعی   کماکان  که  گفت   توان  می   گرفته  صورت  های  پژوهش   به  توجه  با    و   مالی   دانش   مالی،   سواد  مانند   واژه 

  به   اما  برند؛  می  کار  به  نیز  یکدیگر  به جای  و  کنند  می  فرض  مترادف  را  ها  واژه  این  بیشتر  محققان  و  ندارد  وجود  مالی  توانمندی

.  است  تر  رایج  آن  از  استفاده  و  دارد  بیشتری  عمومیت  و  کاربرد  مالی  سواد  واژه،   سـه  ایـن  انمیـ  در  که  گفت  توان  می  قطع  طور

  اجمـاعی می   فقـدان چنـین.  ندارد  وجود  پژوهشگران  میان  در  مالی  سواد  تعریف  دربارة  توجهی  اجمـاع شایان  حـال،  این  با

 ابزاری  یعنی   بدانیم  سازی  فضـای مالی  در  فـردی  راهبـری  رابـزا  را  مـالی  سواد  اگر  زیرا  برسد؛  نظر  به  منطقی  حدودی  تا  تواند

  و  حدود   آن گاه   کنند،   می  حفظ  و  ایجاد  شده  یمالی ساز  جامعـة   در  را  خـود   مـادی  رفـاه   و  مـالی   امنیت  آن،   توسط  افراد  که

که فرد در آن زندگی می    باید متناسب با میزان مالی سازی آن جامعه ای تعیین شود  هـا  ظرافت  و  ویژگی ها   و  ابزار  این   ابعاد

ـدگی نظام های  طح بلـوغ و پیچیف جهان شمولی برای سواد مالی ارائه داد و باید متناسب با سکند. از ایـن رو، نمی توان تعری

 الی و اقتصادی  و اجتماعی هر جامعه، سواد مالی مورد نیاز در آن جامعه را تعریف کرد. م

 

 تعریف فرد بی سواد مالی

در قالب عناوین    های کانونی است که مورد توجه تحقیقات قرار گرفته است. این مهارت  شایستگیپول یکی از    مهارت کار با

کرد پول، تعامل سازنده، اثربخش و    ردیده و منظور از آن، درك ماهیت و کارسواد مالی معرفی گقبیل هوش مالی یا  مختلفی از  

کار با پول به این خاطر که از جنبه های مختلف فردی    کارهاست. مهارت  مثبت در قبال خود، محیط خانواده ها، جوامع و محل

  ترین مهارت  زندگی ایفا می کند جزء اساسیمور روزمره ی  فعالیت ها و ا  مامو اجتماعی می باشد و نقش زیربنایی نسبت به ت

سوادی   سوادی کامل و بی   بی . بی سوادی به دو دسته تقسیم می شود:  (1387شورشی،    و   مهرابی)شود    های زندگی تلقی می 

افرادی که  .عملکردی بی  به  باشند  نوشتن  و  توانایی خواندن  در    سواد کامل می  فاقد  بی سوادگویند.  آن،  به   برابر  عملکردی 

است مهارت  می  ی گفتهافراد مانند خواندن، نوش  شود که ممکن  اساسی  ازهای  باشند ولی  یاد گرفته  را    تن و حساب کردن 

وظایف ممکن است    خاب آگاهانه و مشارکت کامل در زندگی روزمره، عاجزند. برخی از اینیف مربوط به انتانجام یکسری وظا

 (.2012 ،کری و همکاران)ی بانک و... باشد  بیانیهچسب دارو، خواندن شامل خواندن بر

مطلق خواندن   اد به معنای. سوگیرد  ارتباط و انتقال معنا در بر می  ی سواد را آموختن، خلق کردن،  ای از زمینه  طیف گسترده

و حل مشکالت ا تغییر  مقابله ب  توانایی تفکر انتقادی،ها، برقراری ارتباط مؤثر،    و نوشتن نیست بلکه بیشتر شامل دانش، مهارت

ی خود و    شخصی و توانایی های بالقوه  ست که فرد به اهداف ا   منظور اینه  باشد. بکارگیری سواد ب  های گوناگون می   در زمینه

ارزیابی ) نش برای مشارکت کامل در جامعه برسد  وسعه ی دات ه  ادی مالی بسو  . برای هر جامعه موضوع بی(2012  ،برنامه ی 
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قلمداد می شود و بر روی همه ی افراد اعم از مردان و زنان، پیر و    بین المللی دانش آموزان    صر به فردعنوان یک موضوع منح

 گذارد.  تأثیر می  صادیجوان از هر نژاد و سطوح اجتماعی و اقت

ی مدیریت   وهدر نح عنوان بزرگسالی که ه تند باطالع هس عبارتی دیگر بیه  افرادی که در زمینه ی سواد مالی آگاهی ندارند یا ب

شوند و در شغل و حرفه شان با    های سنگین  رود دچار بدهی  کنند و احتمال می   پول خود ناتوان هستند در جامعه رشد می

رغم  ه شوند که ب کفایت تبدیل می  هایی بی   کننده پیرامون خود به مصرف گردند. این افراد در میان سایر افراد مشکالتی مواجه 

 (. 2009 )لورنس هریس،ختیار دارند ولی دوست ندارند یک تصمیم عاقالنه بگیرند ی انتخاب در اهای زیادی برا آنکه گزینه

 

 تعریف مدیریت مالی شخصی 

یا خانواده در راستای دستیابی به بودجه، پس انداز و منابع پولی خرج  ای که یک فرد  یمات مالیمدیریت مالی شخصی به تصم

گیرند. در    بر می  مالی و حوادث آینده را درق می گردد. این تصمیمات ریسک های  در طی زمان اتخاذ می نمایند، اطالشده  

)حساب جاری، حساب پس انداز، کارت    عی از خدمات بانکیفرآیند برنامه ریزی مالی، افراد نیازهای خویش را در زمینه وسی

بیمه دوق های سرمایه گذاری( و محصوالت ری )بازار سهام، اوراق مشارکت، صناعتباری و وام مصرفی( یا محصوالت سرمایه گذا

اعی یا مدیریت پول  )بیمه عمر، بیمه سالمتی، بیمه از کار افتادگی( یا مشارکت و نظارت بر طرح های بازنشستگی، تأمین اجتم

  سعه تلقی می شود. به طور کلی مصرفبر درآمدها مورد توجه قرار می دهند. تأمین مالی شخصی یکی از مهمترین اجزای تو

صلی طبقه بندی می شوند: مصرف کنندگان خرد )خانوارها(، بنگاه های اقتصادی کوچک و  کنندگان منابع مالی به سه گروه ا

دی بزرگ. در این میان بخش مصرفی یا همان خانوارها برای تأمین مالی شخصی خود به منابع مالی  متوسط و بنگاه های اقتصا

هنیازم وام  و  تسهیالت  از  استفاده  خودروندند.  خرید  ازدواج،  برای  بانکی  مسکن،  ای  و    و  عمر  بیمه  اعتباری،  های  کارت 

ین مالی و دانش مرتبط با آن از جمله مهارت های  بازنشستگی از جمله مصادیق مهم تأمین مالی شخصی تلقی می شوند. تأم

یادگیری و  آموزش  که  شود  می  محسوب  زندگی  در  می  ضروری  آغاز  آن  کودکی  دوران  از  و  بایست  )جلیلی  گردد. 

تار مالی و تأمین مالی شخصی از جنبه های مهم رفتار اجتماعی هستند که تأثیرات قابل مالحظه ای هم بر  (. رف1392همکاران،

ی خویش را بهتر نماید تا منابع مالگذارند. آگاهی مردم در این زمینه به آنان کمک میشخصی افراد و هم اجتماع می  زندگی

دهد. در کشور ما  زمینه قدرت اقتصادی اجتماعی خانواده را افزایش می   سعه دانش افراد و خانوارها در اینمدیریت نمایند. تو

وده و مطالعات نشان می دهد که حتی فارغ التحصیالن یا دانشجویان رشته های مرتبط دانش مالی افراد و خانواده ها ضعیف ب

مال مدیریت  کامانند  شناخت  لزوماً  نیز  حسابداری  و  نداری  شخصی  مالی  تأمین  دانش  از  اصطالح ملی  اندیشمندان  ند. 

تصاددانان و مصرف کنندگان به عنوان راه برند که توسط اقرا برای ارجاع رفتارهای مثبت یا خواسته ای به کار می   "رفتارمالی "

پیشنهاد می مالی  پیشرفت خوشبختی  مالیهای  رفتارهای  رابطه  شوند.  در  هایی  فعالیت  شامل  مدیریت    عمومی  نقد،  پول  با 

(. همان گونه که مهارت های تحصیلی برای زندگی ضروری هستند، به  2003باشد. )جینی و همکاران،  انداز می   اعتباری و پس

انش مالی، ابتدا  ن اندازه هم دانستن مهارت های مالی و اقتصادی برای انسان ها ضروری است. این کار از طریق آموزش دهما

ردد و کم کم موجب تقویت شم یا نبوغ مالی فرد می شود. )کیانوش و  سپس مدارس و دانشگاه ها آغازمی گ  در سطح خانواده و

 (.1393 همکاران،

مالی است، که به طور عمده در ارتباط با امور مالی شخصی استفاده می  تن دانش و درك از مسائل  سواد مالی در اختیار داش

از دشود.   آگاهی  اغلب مستلزم  به برخسواد مالی  امور مالی شخصی مانند:  رستی تصمیم گیری های مربوط  از زمینه های  ی 
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کا برای  خصوص  )به  جویی  صرفه  گذاری،  سرمایه  بیمه،  مستغالت،  و  است  امالك  بازنشستگی  و  مالیاتی  ریزی  برنامه  لج(، 

افزایش دانش مالی، رفتا2013)دانشگاه ماساچوست، اگر  آ(.  بنابراین  بهبود بخشد،  را  با ر مالی  را  رفتارمالی  بالقوه    موزش مالی 

عات مالی را  افزایش دانش، بهبود می بخشد. بعالوه برنامه های آموزش مالی به طور معمول کاری بیشتر از فراهم کردن اطال

انباشت پس اندازهای کوچک در طول انجام می دهند. با کمک به افراد در تعیین اهداف مالی واقعی، نشان دادن این مطلب که  

ت از کارمند و همتایان، برنامه های آموزش مالی اغلب باعث افزایش انگیزه ی آنها، در  مان صورت می پذیرد و ارائه ی حمایز

یکی از مهمترین   (1393می شود )کیانوش و همکاران،  وجوه احتیاطی، پس انداز و سرمایه گذاری    انجام عملکردهای گردش

ی خود را در دست گیرد و دخل و خرج خانه را هیق آن فرد می تواند امور مالی خاندر توانایی مالی می باشد که از طرعوامل  

ی منظم امور ( مدیریت مالی شخصی را شامل اداره2011)  (. آنتونیدس و همکاران2006مدیریت کند )آتکینسون و همکاران،  

  اعتبار می داند. این مدل در شکل   ساسقع قبوض و اقساط و هزینه کرد بر اشخصی، کنترل حس خرید ناگهانی، پرداخت به مو

 زیر آمده است. 

 
 مدل مدیریت مالی شخصی  -2شکل  

 اهمیت سواد مالی 

اقتصادهای   و  کشورها  اخیر،  های  سال  تدر  نوظهور  و  یافته  مردمتوسعه  مالی  سواد  سطح  به  زیادی  این  وجه  اند.  کرده  شان 

مک می کند و  ن سواد مالی، به تصمیمات مالی بیمار گونه کبحران های مالی برجسته می گردد چون که فقداتوجهات توسط  

(. لذا درحال حاضر سواد  1395،  انی)بیدگلی و کریم خ  تشدید شدن بحران ها دارد  ثیر زیادی برأ این تصمیمات به نوبه خود ت

  ثیر سواد مالی برأ ت  بر   مالی درسراسر جهان شناخته می شود. عالوه  و  توسعه اقتصادی   مالی به عنوان یکی از عوامل مهم ثبات و

مدیریت بحران ها، عوامل دیگری نیز موجب می شود که توجه به سواد مالی به عنوان مهارت کلیدی زندگی، درسطح جهانی  

 از :   ایش یابد. این عوامل عبارتندافز

افراد باید اتخاذ کنند؛  به عنوان نتایج تغییرات دربازار و اقتصاد، تعداد تصمیم های مالی ای که    افزایش مسئولیت افراد: -1

ند سواد  دی بگیرند وبه تبعات این انتخاب ها نیز توجه کنند. لذا آنان نیازمدرحال افزایش است. مردم باید تصمیم های مالی زیا

 مالی برای اتخاذ تصمیم های آگاهانه هستند.  

ده ای از مصرف کنندگان  درهمه کشورها تعداد فزاین  ش عرضه گسترده وسیعی از محصوالت و خدمات مالی:افزای -2

مین می شود و از راه أگستره وسیعی از خدمات مالی دسترسی پیدا کرده اند واین خدمات توسط تهیه کنندگان مختلفی تبه  

اند و   دسترس نیز پیچیده  شود. محصوالت در  ی مختلفی تحویل داده می ها باید به مقایسه عواملی مانند پول    تر شده  افراد 

مین  أ معرض ریسک بپردازند. همچنین آنها باید ت   قرارگیری در  مطالبه شده، نرخ های بهره پرداختی یا دریافتی، مدت قرارداد و
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ای  ی جامعه، نهادهفی مانند گروه هایل آن محصوالت را از میان کانال های مختلکنندگان مناسب محصوالت و راه های تحو

 مالی سنتی، بانک های آنالین و ...شناسایی کنند.  

معامالت    توسعه اقتصادی وتکنولوژی، تغییرات زیادی را در ارتباطات و  افزایش تقاضا برای محصوالت و خدمات مالی: -3

تعامالت مالی  ی که افراد در  ارف کننده به وجود آورده است. با افزایش سطح پیچیدگیر مصرفتا  نیز تعامالت اجتماعی و  مالی و 

خود با آن مواجه می شوند، انتظار می رود که آنها به میزان کافی سواد مالی داشته باشند تا اقدامات الزم را برای محافظت از 

 اطرافیان شان انجام دهند.   خود و

بالقوه سواد مالی -4 مالی هستندشوا  :منافع  از سواد  باالتری  دارای سطح  که  افرادی  می دهد  نشان  تجربی  بههد  از  ؛  تر 

انجام انتخاب های بهتر هستند. همچنین سطح باالتر سواد مالی ارتباط    پیش بینی بازار سهام و   ،دیگران قادر به مدیریت پول

از پرداخت بهره   م های کم هزینه تری را انتخاب می کنند وافراد دارای سواد مالی باالتر، وا  مستقیمی با مدیریت بدهی دارد و

 اجتناب می کنند.  پول اضافی  باال و

خدمات    بگیرند و  مصرف کنندگان دارای سواد مالی می توانند تصمیمات آگاهانه تری را  اهمیت ثبات مالی و اقتصادی: -5

نوآوری دربازار می گردد. این عوامل منجر به کارایی    دارای کیفیت باالتری را تقاضا کنند که این امر موجب تقویت رقابت و

 تنظیمی تحمیل می کند.   هزینه کمتری را بخاطر الزامات مالی نظارتی و احتماأل ی می گردد و بیشتری دربخش خدمات مال 

ی گرفته همچنین این عوامل می توانند به کاهش کمک های دولتی واخذ مالیات برای کسانی که تصمیمات مالی غیرعاقالنه ا

 (. 2012پیسا، ) کمک کنند  ،تصمیمی نگرفته اند  اند یا اصأل

 

 اد مالیابعاد سو 

 دانش مالی

دارد. دانش مالی در ابتدای قرن بیستم به عنوان    دانش مالی همانند بسیاری از علوم دیگر بر پایه ای از تئوری ها و مدل ها قرار

سسات اقتصادی به دانش و مهارت بسیار  ؤدر بخش های عملکردی مکه  یک زیرشاخه از اقتصاد خرد مطرح گردید. به طوری  

. در تعریف می توان گفت دانش مالی به عنوان نوع خاصی از سرمایه انسانی  (2011نیاز می باشد )می باوو،  لی  باالی بخش ما

جه بندی، مخارج، پس  بوددر چرخه زندگی از طریق جنبه هایی از یادگیری به دست می آید و بر توانایی مدیریت بدهی ها،  

د و در هنگام تعامالت هنگام انتقال و دریافت اطالعات به صورت گروهی  انداز و سرمایه گزاری به شیوه ای بهینه تأثیر می گذارن

 (.2007به وجود می آید )دنیز و هابرمن،  

ند هزینه ها و بدهی ها را  نتواب  اهر سطح درآمدی کمک کند تدانش مالی می تواند به همه مصرف کنندگان در همه سنین و با  

نواده ها در به دست آوردن نظم و انضباط برای صرفه جویی پس انداز و سرمایه تحت کنترل نگه دارند. همچنین می تواند به خا 

با   مالی  های  گیری  تصمیم  برای  نیاز  مورد  های  مهارت  و  دانش  مالی:  دانش  گفت  توان  می  همچنین  کند.  کمک  گذاری 

ی مالی فعال شده اند در نتیجه در جهان مردم به طور فزاینده ای در بازارها  .(2010  اد به نفس است ) بومان،عتمشایستگی و ا

پیچیدگی تصمیم گیری های مالی که خانواده ها با آن روبرو می شوند به صورت بی سابقه ای افزایش یافته است ) ونریچ و  

 .(2010لوسازدی، 

سعه  نهادهای دولتی و سازمان های خصوصی در کشورهای تو  . د مطالعه قرار گرفته استموردانش مالی از جنبه های مختلف  

ان مثال مطالعه انجام شده توسط  گیری سطح دانش مالی از جامعه انجام داده اند. به عنو  هزا یافته نظرسنجی هایی را برای اند

سال  » در  توسعه«  و  اقتصادی  م  2005سازمان همکاری  دانش  بررسی  متحده    12در    الی در خصوص  ایاالت  جمله  از  کشور 
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است اروپایی،  بریتانیا، کشورهای  است. همچنین  آمریکا،  پایین  بسیار  پاسخ دهنگان  اکثر  مالی  داد که دانش  نشان  ژاپن  و  رالیا 

ال  ر کشورهای در حگدی  کشور هند، زامبیا و در  فقدان دانش مالی در کشورهای در حال توسعه مشهودتر است. به عنوان مثال  

 (. 2006 هام و سرمایه گذاری ندارند ) کمبل،، سهیم مالی از قبیل بهره، پس اندازتوسعه آفریقایی افراد درك درستی از مفا

 

 نگرش مالی 

به بعد متداول گردید و امروزه یکی    1950ی  نگرش از مفاهیم کاربردی در علم روانشناسی اجتماعی است. این اصطالح از دهه

از ترکیبی از باورها  نگرش عبارت است  . (1373استفاده در روانشناسی اجتماعی آمریکا است )کریمی،  مفاهیم مورداز مهمترین 

تاو هیجان هایی که ش آماده می کند  پیشاپیش  را  اش  خص  یا  اء و گروه های مختلف به شیوهیبه دیگران،  یا منفی  ی مثبت 

در نتیجه پیش بینی یا هدایت اعمال یا رفتارهای آینده را بر    ه می کنند ورا خالص   ءخنثی نگاه کند. نگرش ها ارزیابی از اشیا

( به عنوان ترکیبی از مفاهیم، اطالعات و احساسات در ارتباط با  2000(. نگرش مالی را شاکی )1381. )گنجی،  عهده می گیرند 

د نتیجه ای از تجربه مستقیم  الی می توانفرآیند یادگیری و رسیدن به عمل مطلوب مالی تعریف نمود. از این رو توسعه نگرش م

 . (2006تحت تأثیر قرار گرفتن محتوا باشد ) وینکیلمن و همکاران، مالی افراد با توجه به در معرض قرار گرفتن با 

 

 رفتار مالی

رفتار  ح »اندیشمندان اصطال  .()ویکی پدیا دانشنامه آزاد  یک عمل یا کنش بیرونی سر می زند  رفتار واکنشی است که در برابر

سط اقتصاددانان و مصرف کنندگان به عنوان راه ی به کار می برند که تویمالی« را برای ارجاع به رفتارهای مثبت یا خواست ها

های پیشرفت خوشبختی مالی پیشنهاد می شوند. نظریه های ارائه شده از سوی دانشمندان در خصوص رفتارهای مالی را می  

دسته دو  در  نظریهتوان  می  ی  نظریهرفتارهای  و  هنجاری  مالالی  رفتارهای  نمود.  بندی  تقسیم  اثباتی  مالی  رفتارهای  ی  ی 

اقعاً انجام  مالی اثباتی به آنچه که افراد و  هایهنجاری بیان می کنند که افراد معقول باید به شیوه ای معین عمل کنند. اما رفتار

 .(1389  ،)رهنمایی   می دهند، می پردازند

  د نیه گذاری می باشفعالیت هایی در رابطه با پول نقد، مدیریت اعتباری و بدهی، پس انداز و سرمامالی شامل  رفتارهای عمومی 

همانگونه که مهارت های تحصیلی برای زندگی ضروری هستند به همان اندازه هم دانستن مهارت    .(2004  ،)جینی و همکاران

آموزش دانش مالی ابتدا در سطح خانواده و سپس مدارس  های مالی و اقتصادی برای انسان ها ضروری است. این کار از طریق  

د می شود. به عنوان مثال اینکه، یاد بگیرد که چگونه از ردد و کم کم موجب تقویت شم یا نبوغ مالی فرو دانشگاه ها آغاز می گ

 .   یک تهدید یک فرصت بسازند و یا چگونه هزینه ها را مدیریت نمایند و...

غیره اندازه گیری شود(  یک فرد می تواند فاعلی )به گونه ای که از لحاظ درآمد، سرمایه گزاری ها و  از آنجا که خوشبختی مالی 

ای که از لحاظ رضایت مالی اندازه گیری شود( باشد، این امر بر روی این استوار است که رفتارهای مثبت  یا مفعولی )به گونه  

( در میان یک نمونه از مصرف 2006فت دهد. زعمژیاور و همکاران )در هر دو زمینه پیشر  مالی می بایست خوشبختی مالی را

که   رفتاکنندگانی  کردند،  می  استفاده  اعتباری  مشاورات  مشاهده  از  رضایت  در  مالی  مثبت  درکردندرهای  مطالعه  یک  باره  . 

های مالی را کاهش می  استفاده از کارت های اعتباری دانشجویان دانشگاهی نیز نشان داد که رفتارهای مثبت مالی اضطراب  

اهش اضطراب ( نشان داده شد فعالیت های آزادی جهت ک2002دهد. عالوه بر این همچنان که توسط مادوکس و همکاران )

 های مالی می تواند به کسب خوشبختی مالی بهینه کمک کند. 
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 عوامل مؤثر بر رفتار مالی 

و   نیستند  به طور صد در صد منطقی  مالی  افراد در صد در صد مواقع  رفتار  روند  رفتار نمی کنند و عوامل متعددی  عقالنی 

 زند از جمله: هنجاری را بر هم می

م در تجزیه و تحلیل و در تصمیم های مالی مفهومی کلیدی است. طالب نیا و تختانی  این مفهو  دسترسی به اطالعات: -

رفتار سرمایه گذاران هنگام خر1393) با  ارتباط اطالعات مالی  ارزیابی  به  از (  یافته های حاصل  پرداختند.  ید و فروش سهام 

 باط معنی داری وجود دارد.ی شرکت ارتی سرمایهاطالعات مالی و هزینه  پژوهش بیان گر این است که بین

به علت دید بسته یا محدود برخی سرمایه گذاران در حالت زیان قرار می گیرند. دالیل متعددی وجود  دیدگاه محدود:   -

یا بی تو سرمایه    دارد که فقدان  علل،  از مهم ترین  یکی  را در چنین وضعیتی قرار می دهد.  ابزارهای کمی در  گذار  به  جهی 

ری هاست. به بیان دیگر ابزاری جهت ایجاد دید وسیع یا وجود نداشته یا بدان توجه نشده است. در نتیجه  ارزیابی سرمایه گذا

ید. از دالیل دیگر می توان به داشتن دید کوتاه مدت در بعضی از سرمایه  ی آنچه را که باید دید، نمی توان دمی توان گفت همه

گذاری ها در بلندمدت سودده هستند. در برخی از شرایط دیدگاه نزدیک    که برخی از سرمایه  ی ها اشاره نمود در حالیگذار

فشاری به  را به یک سهم خاص و پا  سازگار نیست. از عوامل دیگر هم می توان تمایل شدید سرمایه گذار  بین یا گریز از زیان

 . (1389 ، )رهنمایی نگه داشتن آن سهم دانست

ی اخیر و یا شرایط ایجاد شده  یوندد که سرمایه گذار یک حادثه یا واقعهع می پ واین خطا زمانی به وق  خطای فرافکنی:   -

افراد  در کوتاه مدت را به آینده یا بلندمدت تعمیم می دهد. در چنین حالتی سرمایه گذار ا مروز کاری را انجام می دهد که 

بودند.   انجام داده  بازار دیروز  این است که سرمایهپیروز  را به همهگذار یک نمونه  از دیگر عیوب چنین تفکری  ی  ی کوچک 

ی چنین دیدگاهی سبب می شود که وی نسبت به برخی از سهام پر زرق و برق تر  آینده و یا کل جامعه تعمیم می دهد. نتیجه

اکنشی زیادی نسبت به اخبار و  ن ممکن است و، داشته باشد. همچنیدون توجه به تحلیل آن ها واکنشی فراتر از آنچه که بایدب

اسش ممکن  ها  آن  که  حالی  در  دهد،  نشان  خود  از  بد(  شایعات  و  اخبار  )اغلب  باشند   ت ایعات  گذری  و  مدت  کوتاه    تنها 

بر رخدادهای اخیر و بنابراین بیش واکنش نشان دادن به اخبار جدید نیز می  تمایل به تأکید بیش از حد    (.1389  ،)رهنمایی

عرضه های اولیه باشد. ظاهراً همانطور که سرمایه گذران، انتشار خبر داغ را  اند نشان دهنده عملکرد ضفیف طوالنی و ممتد  تو

سال اندك بعدی را  ه در رفته و سپس چند ری که تنها انتظار آن را می کشند از کورهااهده می کنند، به واسطه سودهای ظمش

 .(1389  ،) رهنمایی  می گذرانند ردن بر احساسی شدنشاندر حال تأسف خو

بازارهای  عوامل احساسی و تأثیرات درونی:   - توانند در  و می  فردی دارند  این عوامل نقش عمده ای در تصمیم های 

خودکنترلی، سواد مالی و مصرف کنندگان  ( در مقاله »2012)  گودمالی از خود تأثیراتی به جای بگذارند. به عنوان مثال گاتر

ی و استفاده بیش از حد مصرف کنندگان بریتانیا از اعتبار بدهی می پردازد.  « به رابطه خودکنترلی، سواد مالبیش از حد بدهی

رش شده توسط مصرف  نتایج مطالعه وی نشان می دهد فقدان کنترل بر نفس و بی سوادی مالی با عدم پرداخت بدهی گزا

اد بدهی های غیرقابل کنترل شده  اتوانی در مدیریت وجه نقد و ایجکنندگان ارتباط مثبت دارد چرا که فقدان سواد مالی باعث ن

  است. همچنین عوامل احساسی و تأثیرات درونی تأثیر مهمی در تفسیر و ادراك وضعیت ریسک و شرایط مبهم دارند و اصوأل

طقی یک سهام را می  شناختی می شوند. فرضیه بازار کارا بیان می کند وقتی افراد خوش بین و غیرمنعف  ضباعث تشدید یا  

مایه گذاران منطقی گذاران منطقی آن را فروخته و زمانی که افراد بدبین و غیرمنطقی سهمی را می فروشند سرخرند سرمایه  

 (.1389 ،رهنمایی) آن را می خرند

ز آن  ده ای در نوع نگرش سرمایه گذاران به ریسک و شیوه ای که ایشان با استفاده اچنین پدیمیزان ریسک پذیری:   -

به طور مثال در یک جهان دارای اطالعات نامتقارن اگر    .(1391  ،ند نشان داده می شود ) رهنمایی احتماالت را ارزیابی می کن
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ی از دست دادن عایداتشان به واسطه درگیر  مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترك ریسک های کم یا هیچ ریسکی را برا 

ریسک   بر  های  گذاری  سرمایه  در  واکنشدن  چنین  بتوانند  و  نکنند  سرمایه  تحمل  دقیق  بررسی  و  موشکافی  از  را  هایی  ش 

اقتصادی،   لحاظ  از  آنان  های  بازدهی  بالقوه  طور  به  و  نماید  می  رخ  اخالفی  مخاطرات  از  ای  مجموعه  نمایند.  پنهان  گذاران 

خواهدبرآی ناکارا  سال    ندهای  در  جانسون  و  الر  همچنین  سر  1990داشت.  کردند  کسب تبیین  از  آنکه  از  پس  گذاران  مایه 

منتظره باال لذت بردند، ممکن است برای اندازه گیری ریسک یک بازار سهام آماده تر باشند. اگر آنان چنین    بازدهی های غیر

ک سال آرام بخش خاطرشان خواهد  بودن در ی  شوند. لیکن حداقل جلواز تحمل یک زیان کوچک رنجیده می    دکنند هرچن

  (.1391 ، ) رهنمایی شد

 

   سواد مالیچگونگی سنجش سطح  

با توجه به پراکندگی و عدم اتفاق نظری که در تعریف سواد مالی وجود دارد، دور از انتظار نیسـت که راهکارهای مختلفی هم  

نا که را کـه اساسـاً سـنجش هـر موضوعی نسبت به تعریف آن تابعیت دارد، به این معبرای سنجش آن وجود داشته باشـد، چـ

ت کـه ابعـاد و محتوای سنجش را مشخص می کند. با بررسی پـژوهش هـای انجـام شـده مـی تـوان حدود و دامنة تعریف اس

 دارند. گران در محتوای سنجش و روش سنجش سواد مالی با هم اتفاق نظر ن کـه پژوهشگفـت 

رای سنجش آن در نظر گرفته  ، دامنـة متفـاوتی را نیـز بگران مختلف با توجه به تعریفی که از سواد مالی ارائه کرده اندپژوهش

تـوان به مواردی همچون فهم بازارهای پول و سرمایه، مؤسسه  از موضوعات را شامل می شود که مـی  اند که بخش وسیعی 

ریسـک، صـورت اوت میان آنها، نرخ بهره و بهرة مرکب، تورم، سرمایه گـذاری، متنـوع سـازی  های مالی، ابزارهای مالی و تف

نامه ریزی مالی، برنامه ریزی بودجه، مشورت گرفتن دربارة موضوعات مالی، و نوع و تنـوع منـابع اطالعاتی و  هـای مـالی، بر

 تحلیلی برای کسب آگاهی از موضوعات مالی اشاره کرد. 

و )  لوساردی  بیا2011میتچل  مـالی  سـواد  گیـری  اندازه  های  طراحی سنجه  برای  اصل  چهار  اصـل ن  (  چهار  این  اند.  کرده 

. منظور از این اصول آن است که 4. ظرفیت تمیزگذاری4بـودن؛ و     ز. مـوج3. مربـوط بـودن؛  2ـادگی؛  .  س1نـد از :  بـارتع 

الفبای م پایه یا  الی را بسنجند و با تصمیم گیری های مالی روزمرة مردم مرتبط باشـند.  سنجه ها یا پرسش ها باید مفاهیم 

انش مـالی تمیـز بگذارند  پرسـش هـا کمترین میزان ممکن باشد و به گونه ای طراحی شوند که میان سطوح مختلف د  تعـداد 

ش در حوزة سواد مالی نشان داد  پژوه  71( با بررسی  2010تا امکان مقایسة امتیازهای مختلف با یکدیگر فراهم شود. هاستون )

لی بیشتر چهار حوزة مفاهیم پایه )شامل قـدرت خریـد پـول، ارزش زمـانی پول،  محققـان در ارجـاع بـه سواد مالی یا دانش ما

ری مالی فردی و غیره(؛ مفاهیم استقراض )شامل وام رهنی، وام مصرف کننده، کارت اعتباری و غیره(؛ مفاهیم سرمایه  حسابدا

اوراق قرضـه، صـندوق هـای سرمایه گذاری و  گذ انـداز، سـهام،  پـس  بیمه و  اری )شـامل   مفاهیم حفاظت )شامل  غیره(؛ و 

اند و هر یک از آنها  مفاهیم پایه، مفاهیم استقراض، مفاهیم سرمایه گذاری  سایر تکنیک های مدیریت ریسک( را در نظر داشته

 ها محتوای سنجش بـوده انـد. ایـن درحالی است که فقط درصد از پژوهش  33و    69،  52،  63ترتیب در    و مفـاهیم حفاظت به

درصد از آنها فقط یکی از    35و در    درصد از پژوهش ها هر چهار حوزة یاد شده در ارزیابی سواد مالی لحاظ شده اند   25در  

  .چهار حوزة برشمرده شکل دهندة محتوای سنجش بوده است

ک   معضل دیگری  شناختی  افراروش  های  دانسته  بایـد  آیـا  کـه  اسـت  ایـن  دارد  وجـود  مالی  سواد  سنجش  در  دربارة  ه  د 

ممکن است فردی دربارة اهمیت متنوع سازی    موضوعات مالی و اقتصادی سنجیده شود یا رفتارها و گرایش هـای آنهـا. زیرا

از جمله روحیة خطرپ  اما به دالیل مختلف  باشد؛  را داشته  آگاهی الزم  یا گرایش های وی  ریسک  رفتار  آگاهی در  این  ذیری 
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ی مالی و  تواند عامل تعیین کننده در تغییر رفتارهااهی افراد از مفاهیم مالی و اقتصادی نمیصرف آگ   بازتاب نیابد. بنـابراین، 

 . را خنثی کننداقتصادی آنها باشد. از طرف دیگر، تورش های رفتاری خود عامل دیگری هستند که مـی تواننـد اثر سواد مالی 

 

 بحث و نتیجه گیری 

 سواالت به بتوانند باید کنندمی درك را  موضوع  این که کسانی است مؤثر شخصی لیما امور مدیریت  توانایی روی بر مالی سواد

 به نیازی اصال آیا و است صرفهبه مقرون  قدر چه است، ضروری خرید آیا اینکه  ازجمله  دهند، پاسخ خرید مورد در متعددی

 .خیر یا باشد می یدخر

 که شودمی باعث مالی  سوادیبی .دهدمی قرار تأثیر تحت را اقتصادی – اجتماعی سطوح همه و سنین همه مالی  سوادیبی

 شودمی ها آن پول دادن دست  از به منجر بالقوه طوربه که شوند  باال  بهره هاینرخ و کالهبرداری قرض،  قربانی  افراد از بسیاری

 .نکنند درك رستید به را آن و باشند داشته قضیه این به نسبت متفاوتی برداشت خودشان  است مکنم که حالی در

 اولیه های مهارت فاقد  افراد از بسیاری د.شو ضعیف مالی های گیریتصمیم و  بدهی ایجاد به منجر تواندمی مالی سواد فقدان

 .هستند آینده برای طرحی و خود بدهی هایپرداخت  برای

 به را خود مالی امور زمام شما کند، کنترل را شما اقتصادی اوضاع دهید اجازه اینکه جایبه کند  می کمک مالی سواد داشتن

 .دیکنمی گذاریسرمایه  ترهوشمندانه و کندمی تغییر مالی مسائل به نسبت شما  نگرش عالوه،به .بگیرید دست
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