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Abstract 

Financial literacy refers to the set of skills and perceptions required to manage 

monetary resources. Despite the significant importance of financial literacy 

concepts, this issue has been less explored in domestic researches and education 

and measuring the level of financial literacy of different segments of society in the 

country has not been paid much attention. Accordingly, the present research has 

been designed and carried out with the aim of measuring the financial literacy of 

Guilan Governorate staff. The statistical population of this study consisted of all 

official and contract employees of Gilan governorate and subordinate governorates 

of 819 people that based on Morgan’s table and using the available sampling 

method, 265 people were selected as sample members. The data collection tool was 

the standard questionnaire for measuring financial literacy in Iran, that data 

collected through the questionnaire were analyzed using various inferential 

statistical techniques such as comparison of the mean of one sample and two 

independent samples, analysis of variance and regression and Duncan test and 

different results were obtained. Finally, the research results showed that we can 

mention the relatively low financial literacy of Guilan Governorate staff and the 

impact of some demographic characteristics such as age and gender on the rate of 

employees’ financial literacy. It was also found that the financial literacy rate of 

employees in different deputies of Guilan Governorate and subordinate 

governorates is different. 

Keywords: Financial Literacy, Demographic Characteristics, Guilan Governorate 

 

 

                                                             
1. Ph.D. in Public Administration, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, 

Iran (Corresponding Author), E-mail:  sajjad.salehi1362@yahoo.com 

2  .  Master of Public Administration, Guilan Audit Court, Rasht, Iran, E-mail: f.zaddousti@gmail.com 
3. Business Management Researcher, Expert of the Guilan Audit Court, Rasht, Iran, E-mail: 
p.zaddousti@gmail.com 



 

 

 

 

     0011 تابستان، 2، شماره 2حکمرانی و توسعه، دوره  021    

 

 كاركنان استانداري گيالن ارزيابي و سنجش سواد مالي

 3پروانه زاددوستی، 2فرزانه زاددوستی، *1سجاد صالحی کردآبادی
 

 چکيده 

رغی    شیود  بیه  های الزم جهت مدیریت منابع پولی اطالق میی ها و ادراکسواد مالی به مجموعه مهارت

گرفتیه و  ش قیرار  ورد کنکاهای داخلی کمتر مگیر مفاهی  سواد مالی، این موضوع در پژوهشاهمیت چش 

نبیوده اسیت    چنیدا   گیری سطح سواد مالی اقشار مختلف جامعیه در کشیور میورد هوجیه     هآموزش و انداز

اساس، پژوهش حاضر با هدف سنجش سواد مالی کارکنا  استانداری گیال  طراحی و اجیرا گردییده   براین

هیای  داری گیال  و فرمانیداری آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنا  رسمی و پیمانی استان است  جامعه

گییری  و بیا اسیتفاده از روش نمونیه   جیدو  مورگیا    نفر بیوده اسیت کیه بیر اسیاس       918هابعه به هعداد 

پرسشینامه   ابزار گردآوردی اطالعات نییز عنوا  اعضای نمونه انتخاب شدند  نفر به 262دردسترس، هعداد 

بیه کمی     آ شیده از طریی    هیای گیردآوری  داده بوده است، کیه استاندارد سنجش سواد مالی در کشور 

ای مسیتقل، آنیالیز   ای و دو نمونیه نمونیه نباطی از جمله مقایسه میانگین هی  های مختلف آمار استهکنی 

نشیا   نتایج پیژوهش  درنهایت،  است  هحلیل قرار گرفتهوگرسیو  و آزمو  دانکن مورد هجزیهواریانس و ر

هیای  هأثیر برخیی از ویژگیی   سواد مالی کارکنا  استانداری گیال  وهوا  به کفایت نسبتاً اندک میداد که 

چنین مشخص گردیید  هم سواد مالی کارکنا  اشاره نمود شناختی از جمله سن و جنسیت بر سطح جمعیت

هیای هابعیه متفیاوت    های مختلف استانداری گیال  و فرمانیداری که میزا  سواد مالی کارکنا  در معاونت

 است 
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 تانداری گیالنارزیابی و سنجش سواد مالی کارکنان اس 021           

 مقدمه   

بر مبنیای نریر بنییاد میالی هحقیی  در آمیوزش انگلسیتا ، هوانیایی قضیاوت آگاهانیه و            1سواد مالی     

(  2112، 2و همکیارا   صبریگیری مؤثر در استفاده از منابع پولی و مدیریت آ ، هعریف شده است )هصمی 

 عنوا  ی  موضوع هحقیقاهی مه  شناخته شد و هحقیقیات متفیاوهی  این مفهوم، سواد مالی بهپس از طرح 

در این زمینه صورت پذیرفت  موضوع سواد مالی و لزوم بررسی آ  بدین لحاظ با اهمیت اسیت کیه عیدم    

ت کفایت سواد مالی، زندگی افراد، خانواده، دوستا  و شیرکای هجیاری آنهیا را بیه سیبا اهخیام هصیمیما       

بر جامعه داشیته و حتیی سیبا کیاهش      دهد و این امر اثرات نامطلوبیر میالشعاع قرانامناسا مالی هحت

(  سواد میالی و درک  1381الدین، گردد )معینی و درنهایت، کاهش سطح رفاه مالی در جامعه میثروت ملّ

ه هوسی  آنهیا در دورا    شید  ای دارد؛ زیرا هصیمیمات میالی اهخیام   مفاهی  آ  برای کارمندا  اهمیت ویژه

اشتغا  هأثیر شگرفی بر وضعیت مالی آنا  پس از بازنشسیتگی دارد  همچنیین، مطالعیات نییز بییانگر آ       

که طبعاً بخشی از آ  ناشیی از عیدم سیواد میالی      است که مسائل و مشکالت مالی و فشارهای اقتصادی

ی هنید و خشین، افیزایش    ، رفتارهیا هیای خیانوادگی  هایی مثل خصومتهواند با ناهنجاریمی ،کافی است

 هنجار در سطح جامعه و     رابطه داشته باشد رفتارهای ناب

با هوجه به موارد فوق و اهمیت فزاینده مباحث مرهب  با سواد مالی و هأثیر آ  بیر رفیاه میالی افیراد و          

ست و با هوجیه  ار نگرفته اطور جدی مورد هوجه قرن موضوع ها به حا  در کشور ما بهخانوارها، متأسفانه ای

ایین موضیوع و لیزوم آمیوزش و ارهقیاد آ  در مجیامع آکادمیی  و هحقیقیات          ،شیده های انجامبه بررسی

یی  از  مباحث مرهب  با سواد میالی در هیی   دانشگاهی نیز مورد مالحره قرار نگرفته است  عالوه بر این، 

هیا نییز   یافته حتی برای دبیرسیتا  ی هوسعهشود، حا  آنکه برخی از کشورهاطع هحصیلی هدریس نمیمقا

اند و برای رشید سیواد میالی از همیامی ابزارهیای موجیود از       سرفصلی مدو  هحت این عنوا  هدارک دیده

اهمیت موضوع و ارهباط آ  با دانیش حسیابداری    درباره(  1381الدین، گیرند )معینجمله اینترنت بهره می

 اساسی برای هوسعه دانیش حسیابداری در   هایراهکار یکی از ا محقق هوا  چنین بیا  نمود که به نررمی

 برای رفع نیازهیای جدیید   ایحرفه و سازمانیمجامع  سطح دانش حسابداری در جامعه هالش برای ارهقاد

  جامعه است های پیشرفت شده ناشی ازایجاد

، بیا خیالد   نگیری  کشورما  میی حا  با این هوضیح وقتی به سواد مالی و اطالعات عمومی شهروندا       

شیوی   بیا   رو میی ههای مختلف روبی سوادی مالی در میا  اقشار مختلف جامعه و کارکنا  بخشبزرگ ک 

یافتیه کیه از همیامی ابزارهیای     های هوسعهر بعد اجتماعی در کشورسوادی مالی دهوجه به نتایج و هأثیر بی
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بایید ایین سیوا  را     ،گیرندمالیه شخصی افراد بهره میهوا  موجود خود برای هوسعه سواد مالی و افزایش 

کشور ما چگونیه اسیت    های مطرح کرد که وضعیت سواد مالی و مالیه شخصی در میا  کارکنا  سازما 

خصوص سواد مالی و مالیه شخصیی پرداختیه اسیت  چنید     ین مطالعه دانشگاهی به بحث در چندهاکنو  

جویا ، کیارگرا ،  الی در سطوح مختلف جامعیه نرییر دانشی   گیری سطح سواد مپژوهش در خصوص اندازه

 کارکنیا  و کارمنیدا  دربرگیرنیده    هیای ضیمن خیدمت   مردم و     وجود دارد  آیا آموزش کارمندا ، عامه

ار گیرنید   آموزش مسائل مالی نیز هست  آیا الزم است اقشار مختلف جامعه هحت آموزش سواد میالی قیر  

ب است ییا فاقید   های ما یا بدو  جوایگر در این حوزه طبعاً در کشور و سازما ا  دها سؤها و دها این سؤ

 جایی که مبحیث سیواد میالی و مالییه    شده و از آ ه به مطالا بیا با هوج بنابراین، جواب قاطع و منطقی؛

هاییت  نمالی و امنیت اجتمیاعی افیراد و در  گیرد و هأثیر زیادی بر رفاه میبرشخصی همام اقشار جامعه را در

ای نمود هیا در آینیده بیا    مطالعات دانشگاهی و حرفه زم است این مسأله را وارد حوزهال ،هوسعه کشور دارد

صدد رفع این معضل برآمده و بتیوا  بیه مید  مناسیا     دار و هدفمند درسله مطالعات جهتانجام ی  سل

ر دسیت یافیت  بیر ایین     هیر در کشیو  سواد مالی در سطح سازمانی و در سطح کیال   دجهت هوسعه و ارهقا

هیا ضیمن    باشید میی این هحقی  به دنبا  ارزیابی سطح سواد میالی کارکنیا  اسیتانداری گییال       ،اساس

 مییزا  هحصییالت،  ، سین ه، هأثیر برخی متغیرها از جمله گیری هوا  مالیه شخصی جامعه مورد مطالعاندازه

  نمایدها بررسی نرا بر میزا  سطح سواد مالی آراد و میزا  درآمد آنا  جنسیت اف
 

 مباني نظري و پيشينه پژوهش

 سواد مالي

های الزم جهت مواجهه با مسائل مالی روزمره و موجود و ادراک هامالی شامل مجموعه مهارت سواد     

یابی افراد به رفاه مالی بلندمدت تهای آ  سبا دسکاربرد صحیح مهارتاست که  در اقتصاد عمومی

سسات ؤه به پیچیدگی بازارهای مالی، هوسعه و گسترش دامنه فعالیت نهادها و مشود  امروزه با هوجمی

 تری یافته است شمالی اهمیت بی برای افزایش سه  بازار، لزوم هسل  به سواد هانه آوقفمالی و هالش بی

سعه قانو  اساسی و هو 44زیرا بروز مسائلی نریر اجرای اصل  ؛ا نیز از این مقوله مستثنی نبودهکشور م

شود، کنندگا  بازار سرمایه میکه منجر به افزایش شمار مشارکت بازار بورس ،چنینو هم سازیخصوصی

های مختلف سعی در جذب مشتریا  و های خصوصی و نهادهای مالی جدید که با انواع روشایجاد بان 

های بخشی رسانهاهیآگ ،دارند و از سوی دیگر هاها و وامهرین مشارکتمصرف منابع خود در پربازده

های کاال و   ، سبا پیچیدگی بازارهای مالی کشور در خصوص بازارهای سکه، ارز و ایجاد بورس عمومی

شده و کسا رفاه مالی در چنین شرایطی مستلزم درک مسائل مالی و هسل  کافی به مفاهی  مالیه 
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موجود و مقاالت منتشره وجود مالی و مالیه شخصی در ادبیات  هعاریف مختلفی از سواد شخصی است 

 شود  ها پرداخته میه در این بخش به ارائه برخی از آندارد ک

 گیری هحت عنوا  هوانایی قضاوت آگاهانه و هصمی نیا مالی هوس  بنیاد هحقیقات آموزش بریتا سواد

  ( 1882، 1همکارا  )نکتور و شودثر در خصوص استفاده و مدیریت منابع پولی هعریف میؤم

 شا هحلیل و مدیریت وضعیت مالی شخصیوایی افراد در کسا اطالعات، هجزیههوان ،مالی سواد 

آوری گر هوانایی جمعدهد  این مفهوم نمایا ها را هحت هأثیر قرار میای که رفاه مالی آنگونهبه ؛است

چنین، بحث در ی متفاوت مالی باشد  همهاکننده گزینهعات مربوط به شکلی است که متمایزاطال

گویی به رویدادهای مؤثر بر ریزی و پاسخالی و پولی و برنامهخصوص موضوعات و مسائل م

 شودنیز در قالا این هعریف مطرح می ،دهدرخ می هصمیمات مالی روزمره که در اقتصاد عمومی

    (2113، 2)لوساردی و واالس

 3)کی  منرور دوام در جوامع مدر  نیاز دارندرت است از دانش اساسی که مردم بهسواد مالی عبا ،

2111 )  

 و مفاهی  مالی کلیدی مورد نیاز برای عملکرد روزانه )روزمره(  هاواژهمالی عبارت است از درک  سواد

  (  2112، 4)باو  در جامعه

 مات عقالیی، آگاهانه و منطقی در ارهباط با مدیریت پو  عنوا  هوانایی اهخام هصمیسواد مالی به

ش نرری در خصوص خدمات ریزی، داناز بودجه گردد  اجزای آ  شامل درک عمومیهعریف می

ی مسئوالنه در جهت نیل به اهداف هاگذاریسسات مالی و انجام سرمایهشده هوس  مؤ مالی ارائه

  ( 2116، 2)ورگتینگتو  مالی مورد نرر است

 منابع مالی در ی مالی الزم برای مدیریت مؤثر هاهوانایی استفاده از دانش و مهارت ،سواد مالی

 (  2112، 6ائتالف جامپ استارت) العمر استیابی به رفاه مالی مادامراستای دست

 2روا  و کاستنر)س سواد مالی عبارت است از هوانایی ی  شخص در فه  و استفاده از مسائل مالی ،

2119  )  

 شود )آزادی و همکارا ، یعنوا  دانش خود ارزیابی مالی و یا دانشی هدفمند هعریف ممالی، به سواد

1381 ) 
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 مالی شامل  سواد» کند:مالی را به شرح زیر هعریف می سواد ،استرالیا 1چنین بان  کاما  ولثمه

برای آینده و یادگیری راهبردهای الزم برای  اندازهوانایی باالنس حساب بان ، ههیه بودجه، پس

یه شخصی شود که قادر به مدیریت مالمالی هلقی می مدیریت بدهی است  ی  فرد در صورهی باسواد

هغییر باشد که برای این امر باید ادراکات الزم را هحصیل نموده و حا خود در زندگی و جامعه در

ه هوسعه داده و بتواند هأثیر هصمیمات مالی فرد بر روی خودش، ی خود را در این زمینهامهارت

 (  2119، 2)بیرد دیگرا  و محی  را درک کند

گیردد  مالییه شخصیی هحیت     میی مالی هحت عنوا  مالیه شخصی نیز مطیرح   سواد مفاهی  مرهب  با     

گیردد  در حیوزه   هعرییف میی   ،میالی یابی شخص و خانوار به موفقیت تمنابع بااهمیت در دس عنوا  مطالعه

 گیذاری انداز، محافریت و سیرمایه  مالیه شخصی این موضوع که افراد چگونه منابع مالی خود را خرج، پس

هیرین موضیوعات در مالییه شخصیی شیامل میدیریت مالییات،        مهی   گیردد  عمومیاً  مطرح می ،نمایندمی

ی اعتبیاری، اسیتقرا ، مخیارج بااهمییت، میدیریت      هیا نگی، استفاده از کیارت ریزی، مدیریت نقدیبودجه

)جیرمن و   اسیت ی خریید مسیکن و امیالک    هیا های بازنشسیتگی و طیرح  ها، طرحگذاریریس ، سرمایه

  (  2111، 3فورگو

شیود  ی مالی )پولی( ی  فرد یا خانوار گفته میهاگیریمالیه شخصی به کاربرد اصو  مالی در هصمی      

انیداز و  بنیدی، پیس  یی که افیراد ییا خانوارهیا منیابع پیولی را در طیو  زمیا  کسیا، بودجیه         هاکه به راه

نمایند، اشاره دارد  بدیهی است هر کدام از این موارد به ریس  و رویدادهای آهیی متفیاوت منجیر    خرجمی

شیود   گیری میی لیه شخصی اندازهسواد مالی از طری  سنجش ابعاد مختلف ما ،د  در این پژوهشش خواهد

خیرج و   -گیذاری انیداز و سیرمایه  اجزای مالیه شخصی مورد نرر در این پژوهش شامل کسا درآمد، پیس 

 بیمه و بازنشستگی است   -استقرا 
 

 ريزي ماليه شخصياجزاي برنامه

ت افراد با اجزای آ  ریزی مالیه شخصی خوب و اجرای موف  آ  الزم اسبرای هدوین ی  برنامه     

 پرداخته شده است ریزی مالیه شخصی اجزای برنامهبه شرح هر ی  از  ،آشنا باشند  در ادامه

 کسب منابع مالی

ه یا هجارت خود ب گذاریهوانند منابع مالی مورد نیاز خود را از محل کار )استخدام(، سرمایهافراد می     

ی مالی هافعالیت زیرا این منابع در همامی ؛ریزی مالی استهدست آورند  کسا منابع مالی اساس برنام

 گیرند  مورد استفاده قرار می

                                                             
1. Common Wealth  
2. Bird 
3. Garman & Forgue 
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 ریزیبرنامه

انداز، کلید رسید  به اهداف و مصونیت مالی آهی است  هالش شده در کنار پسیزیرمصرف برنامه     

نماید لی افراد کم  شایانی میو اخذ هصمیمات مالی مناسا به افزایش منابع ما هابینی هزینهبرای پیش

ریزی و داشتن اهداف مشخص هرین اجزای مالیه شخصی برنامهیکی از مه (  2119، 1)کاپور و همکارا 

طور خاص مورد هوجه قرار این موضوع به یافتهامروزه در کشورهای هوسعه در برنامه مورد نرر است 

 ( 2119، 2)وستو  شوندآموزش دیده و هشوی  می ، ریزی مدوگرفته و افراد برای داشتن برنامه

ریزی فقدا  آگاهی جوانا  از مفاهی  برنامه ،کننده استریزی مالی نگرا در حوزه برنامه موضوعی که

دهد که دانشجویا  لیسانس و باالهر در شده نشا  میمحصوالت مالی است  هحقیقات انجاممالی و 

این امر منجر به سطوح باالی  گذرانند کهرا می گلستا  و استرالیا واحدهای درسی مالی کمیآمریکا، ان

  ی بازنشستگی هوس  جوانا  شده استهابدهی و ریس ، افزایش ورشکستگی و عدم پیگیری طرح
 

 اندازپس

ی مواقع ضروری، پرداخت ز براانداامنیت مالی بلندمدت مستلزم داشتن ی  برنامه مدو  پس     

 منترره، جایگزینی اقالم مه ، خرید کاالهای ضروری، هحصیالت و    است  زمانیی غیرهاحسابصورت

انداز هوانند وجوه اضافی را در محلی پسمی ،کنندانداز را شروع میکه افراد ی  برنامه اساسی برای پس

 (  1381الدین، معین) نمایند که رشد داشته باشد
 

 استقراض

داشتن کنتر  بر روی خریدهای نسیه با اهداف مالی در ارهباط است  استفاده بیش از حد یا کمتر از      

افراد از منابع مالی در منجر به وضعیتی شود که بدهی  ،حد معمو  از شرای  اعتباری ممکن است

قادر هستند با  ،نمایندتر شود  افرادی که اظهار ورشکستگی میشدسترس آنها برای پرداخت بدهی بی

 ( 2119)کاپور و همکارا ،  موقع از این ضایعه جلوگیری نمایندف عاقالنه یا استقرا  منطقی و بهمصر
 

 خرج کردن

بلکه  ؛بخش نیستمنرور جلوگیری از زندگی لذتریزی مالی بهته باشید که برنامهخاطر داشه باید ب     

افراد بدو  در نرر گرفتن  ،کند  در اغلا مواردکم  می ،دییابی به آنچه نیاز دارتبه شما برای دس

ها را به دردسرهای مالی اختیار و بدو  مالحره افراد، آنکنند  خریدهای بیپیامدهای مالی خرید می

افراد مخارج زندگی و سایر نیازهای مالی خود را در ی  برنامه ، ازد  برای رفع این معضل الزم استاندمی

                                                             
1. Kapoor et al. 
2. Weston 
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که میزا  مصرف  جزئی نگهداری کنند  بهترین راه برای رسید  به امنیت مالی این است صورتهمالی ب

  تر باشدماز میزا  درآمد ک
 

 مدیریت ریسك )بیمه(

انواع مشخصی  ریزی مالیه شخصی است  معموالًای مناسا یکی دیگر از اجزای برنامهپوشش بیمه     

 21هعداد افرادی که در سن  ،مثا  طورهب ؛شودگرفته می ی در نررریزی مالای در برنامهاز پوشش بیمه

در این سن فوت  تر از هعداد افرادی است کهشبی ،شوندسا  به باال دچار از کارافتادگی یا بیماری می

تر از بیمه عمر نیاز دارند  نتایج هحقیقات مختلف نشا  شافراد به بیمه از کارافتادگی بی پس این ؛کنندمی

 ،گیرد  در ضمندر حا  حاضر بیمه عمر بیش از بیمه کارافتادگی مورد استفاده قرار میکه دهد یم

 (  2119)کاپور و همکارا ،   کنندای اضافی و ناکارآمد استفاده میی بیمههابسیاری از خانوارها از پوشش
 

 گذاریسرمایه

دف مه  اما افراد برای دو ه ؛ترس استدر دس گذاریچه انواع زیادی از ابزارهای سرمایهاگر     

سود یا بهره منر  را  با گذاریسرمایه ،هایی که به درآمد جاری عالقمند هستندنکنند  آمی گذاریسرمایه

ی هادر سهام، صندوق ،گذارانی که خواها  رشد بلندمدت هستندسرمایه ،عکسبرکنند  میانتخاب 

، ی هوانایی افزایش ارزش آهی هستندهایی که داراگذاریمایهمشترک، امالک و سایر سر گذاریسرمایه

 د نماینمی گذاریسرمایه
 

  بازنشستگی

هرین علت اهمیت نمایند  مه اغلا افراد امروز مبالغی را برای بازنشستگی در آینده پرداخت می     

رف فعالیت کاری نموده سا  از عمر خود را ص 31یا حداکثر  21، 12بازنشستگی این است که افراد فق  

ها باشد و این امر ضرورت نهر از مدت فعالیت آی حتی طوالنیی پس از بازنشستگهاسا  ،و ممکن است

که  این امکا  وجود دارد ،دهد  در ضمنریزی مدو  برای بازنشستگی را بیش از پیش نشا  میبرنامه

فرما فعالیت نمایند  در خصوص این خویش صورتهبو سسه یا شرکتی نبوده ؤبرخی از افراد در استخدام م

ریزی الزم و عهده خود فرد بوده و الزم است برنامه ی طرح بازنشستگی برهابخش اعر  هزینه ،افراد

 (  1381الدین، معیندقی  برای انتخاب طرح بازنشستگی مناسا انجام شود )
 

 پژوهشپيشينه تجربي 

مطالعاهی در داخل و خارج از کشور انجام مالی  حوزه سواد عمل آمده دره ی بهابررسی بر اساس     

 شود:ها اشاره میگرفته که در ادامه به برخی از آ 
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های ههرانی و به بررسی سطح سواد مالی خانواده ایدر مطالعه ،(1384زاده )دیلمی و حنیفهدیانتی     

وضعیت  لی برای جوامع، در هحقی  حاضربا هوجه به اهمیت باالی سواد ماعوامل مرهب  با آ  پرداختند  

  خانوار در سا 411از طری  هوزیع پرسشنامه بین  های ههرانی و عوامل مرهب  با آ سواد مالی خانواده

که وضعیت سواد مالی این افراد در حد  داددست آمده نشا  ه   نتایج بمورد بررسی قرار گرفت 1382

مشاور مالی "مندی از راهنمایی متخصصانی با عنوا  هرهمند به بهمطلوبی نیست و نیازمند و عالق

عالوه بر بررسی وضعیت سواد مالی، به عواملی چو  سن، جنس، میزا   ،هستند  در ضمن "خانواده

عنوا  ی  فرضیه شت سرمایه و محل سکونت )هر ی  بههحصیالت، میزا  درآمد، رشته هحصیلی، انبا

این وجود ارهباط بین این بخش نیز که  مورد بررسی قرار گرفت و رواب  بین آنهاشد مستقل( پرداخته 

هوس   عنوا  راهکارهای اولیهرسانی بهآموزش و اطالع ،روایناز نمود؛یید أسواد مالی ه عوامل را با

در  ،(1381الدین )معینگردید  سسات علمی و همچنین جامعه حسابداری پیشنهاد ؤیا م نهادهای دولتی و

 یابی و ارائه الگویی جهت سنجش سواد مالی )مالیه شخصی( دانشجویا  ایرانی پرداخت ارز بهپژوهشی 

در بخش او  این پژوهش با استفاده از هکنی  دلفی فازی و به کم  جمعی از استادا  برهر کشور در 

ر با عنوا  الگوی بومی و سازگااندارد سنجش سواد مالی ههیه و بهنامه استحسابداری، پرسشحوزه مالی و 

 1486نمونه مورد نرر مشتمل بر  ،محی  هجاری و اقتصادی ایرا  ارائه شد  در بخش دوم پژوهش

شده انتخاب بندیای و طبقهگیری هصادفی خوشههای نمونهاستا  کشور با استفاده از روش 2دانشجو از 

شده به های گردآوریدادهدید و نامه استاندارد ههیه شده در مرحله او  بین نمونه مزبور هوزیع گرو پرسش

ای مستقل، ای و دو نمونهنمونه نباطی از جمله مقایسه میانگین ه های مختلف آمار استکم  هکنی 

و نتایج مختلفی حاصل  وهحلیل قرار گرفتندمورد هجزیه متغیره و لجستی آنالیز واریانس و رگرسیو  چند

برخی از  هأثیرایت سواد مالی دانشجویا  ایرانی، هوا  به عدم کفاین پژوهش می از جمله نتایج شد که

لی چنین مقطع و دانشکده هحصیشناختی از جمله سن، وضعیت هأهل و   ، و همهای جمعیتویژگی

 ها اشاره نمود  دانشجویا  بر سطح سواد مالی آن

هأثیر ی   «مالی، مزایای برنامه آموزشی ارهقاد سواد»در پژوهش خود هحت عنوا   ،(2111) 1پنگ     

آموزا  دیپل  کشور مالی دانش محور مبتنی بر هئوری هغییر در ارهقاد آموزش سوادروش آموزش هئوری

نفر از روش آموزشی  6نفره هقسی  شدند   6معل  در دو گروه  12کنگ را مورد مطالعه قرار داد  هنگ

نفر ه  از روش آموزش  6 مالی بهره بردند )گروه هجربی( و مبتنی بر هئوری هغییر در آموزش سواد

آموز دیپل  انتخاب دانش 183های مورد نرر، معمو  استفاده کردند )گروه گواه(  در مجموع از بین کالس

 4ی آموزشی، از افراد نمونه هاو به دو گروه هجربی و گواه هقسی  شدند  قبل و پس از اجرای برنامه

                                                             
1. Pang 
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هفته  6پس از آزمو ، بعد از اهمام کالس،  سهو  آزمو ل آمد، ی  پیشبه عممالی  مرحله آزمو  سواد

پیش افتاده و  آموزا  گروه هجربی از گروه مقابلدانش ،نتایج نشا  داد  ماه بعد از اهمام کالس 6بعد و 

برای ارهقاد که  کندپیشنهاد می ویحفظ نمودند  در پایا   هاآزمو ها در همه پس فاصله خود را با آ

م  به دوام آ  در طو  زما  از روش آموزشی مبتنی بر هئوری هغییر استفاده مالی و ک آموزش سواد

نا  در آمریکا پرداختند  در پژوهش خود به ارزیابی سواد مالی جوا ،(2111) 1و همکارا  لوزاردیگردد  

که عالوه بر ارزیابی سواد مالی نیز پرسشنامه بود نفر و ابزار سنجش  2412ها متشکل از نمونه آن

سطح هحصیالت،  ژاد،نریر سن، جنسیت، ن آنا شناختی های جامعهدهندگا  برخی از ویژگیپاسخ

شد  نتایج کنندگا  در پیمایش نیز از طری  آ  گردآوری میای فامیلی مشارکتزمینههای پیشویژگی

ها دارای یین است و هقریباً هنها ی  سوم آنسطح سواد مالی جوانا  پا ،طور کلیکه بههحقی  نشا  داد 

 چنین سواد مالی با برخی ازسازی خطر هستند  همهورم و متنوعهای بهره، ای درباره نرخدانش پایه

طوری که درک و شناخت مردا  دارد؛ بهشناختی و پختگی مالی خانوادگی افراد رابطه های جامعهویژگی

سازی خطر از متنوع ،نشستگی بودندانداز بازها دارای سهام و پسالتحصیل از دانشگاه که والدین آنفارغ

 از دبیرستا  با والدین فقیر بود  کمتراز زنا  با سواد مالی درصد بیشتر  42هقریبا 

مالی در ایتالیا و  وهشی به بررسی رابطه میزا  ثروت )هوانایی مالی( و سوادژدر پ ،(2111) 2مانتیکن     

  تآمریکایی پرداخورهای اروپایی و با سایر کشو مقایسه آ   هامالی ایتالیایی چنین سنجش سوادمه

خانواری بود که در سا  گذشته صاحا فرزند شده بودند  متغیرهای  3882نمونه پژوهش وی شامل 

ی هامستقل هحقی  وی شامل دریافت خانه از طری  هدیه یا ارث، سطح درآمد خانوار و ویژگی

 هحصیالت و اشتغا  والدین( بود ،ت اشتغا دموگرافی  )جنسیت، وضعیت هأهل، سطح هحصیالت، وضعی

که دارای نامه شگا  بود که با استفاده از ی  پرسدهندمالی پاسخ امتیاز سوادنیز و متغیر وابسته پژوهش 

در مقایسه با  هامالی ایتالیایی بود که سواد آ گیری شد  نتایج پژوهش حاکی از اندازه ،بود ا ؤس 6

 هانسبت به آمریکایی ها  همچنین ایتالیاییبودهر اروپایی به مراها پائین و سایر کشورهای هاآمریکایی

داشتند  سایر نتایج  هاانداز در بان تر همایل به پسشدر بورس بوده و بی گذاریسرمایهتر مایل به مک

مالی  د  سوابودتر ممتأهل ک های سرپرست خانوار در مقایسه با زنا نایی مالی بیوه ز انشا  داد که هو

سبت به صاحبا  مشاغل آزاد ثروت   کارگرا  و کارمندا  نبودبیش از افراد ک  سواد نیز افراد باسواد 

  افراد بودندتری برخوردار شر قابل هوجهی از هوانایی مالی بیطو  مدیرا  و کارآفرینا  نیز بهداشتندتری مک

  بودمعنی مالی بی و اشتغا  والدین بر سوادو اثر هحصیالت  دارندتری شمالی بی با هحصیالت بیشتر، سواد

                                                             
1. Lusardi et al. 
2. Monticone 
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ها میزا   کردهالش  «مالی ادراکات دانشجویا  از سواد»در پژوهشی با عنوا  (، 2111) 1د نکیدرنهایت 

مالی با مشکالهی که در عمل  التحصیال  مددکاری اجتماعی را از ارهباط سوادآگاهی دانشجویا  و فارغ

الی بود که ؤس 12نامه شابزار سنجش در این پژوهش ی  پرس گیری کند با آ  مواجه هستند را اندازه

دانشجویا  و  همامدر این پژوهش، نرر برای درک استنباط دانشجویا  طراحی شده بود  جامعه مورد 

بودند که از  2119 -2118التحصیال  مددکاری اجتماعی در ایاالت متحده در طو  سا  آموزشی فارغ

رافی  مورد نرر جنسیت، دموگ متغیرهای عنوا  نمونه آماری انتخاب شدند بهنفر  1216هعداد  این میا ،

بود  نتایج  نام، سن، مشخصه نژادی و هجربه اجرایی مددکاری اجتماعی و خدمات عمومیوضعیت ثبت

مشکل مطروحه  12مشکل از مجموع  11مالی بر  پاسخگویا  در مجموع اثر سوادکه پژوهش نشا  داد 

مشکل  دومالی بر  ها اثر سوادنولی آ ؛بر دو مشکل را ک  ارزیابی نمودندامه را متوس  و اثر آ  نشدر پرس

  از متغیرهای یمتغیر سن، هی  دبه جز ،از دست داد  کار و فقر را زیاد هشخیص دادند  همچنین

 کنندگا  ارهباط نداشت  دموگرافی  با پاسخ مشارکت
 

 چارچوب نظري پژوهش

که در آ  رواب  متغیرها نشا  داده است  1مورد استفاده در هحقی  حاضر مطاب  شکل  چارچوب     

و با هوجه به اهداف پژوهش سعی بر آ  است ها در ابتدا سواد مالی کارکنا   1شکل  بر اساسشوند  می

شناختی کارکنا  استانداری گیال  مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس رابطه بین متغیرهای جمعیت

 ها را بررسی کنی  های هابعه با سواد مالی آننداریستانداری گیال  و فرماا
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 چارچوب نرری هحقی   1شکل 
 

                                                             
1. Kindle 

 سن 

 جنسیت

 سطح هحصیالت

 میزا  درآمد

 

 سواد مالی
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 هاي پژوهشفرضيه

  از نرر مالی باسواد هستند های هابعهکارکنا  استانداری گیال  و فرمانداری  1

سطح  و های هابعهنداری گیال  و فرمانداریکارکنا  استاشناختی( های دموگرافی  )جامعهویژگیبین   2

  دارد رابطه معناداری وجود هانمالی آ سواد

از نرر میزا  سواد مالی  های هابعههای مختلف استانداری گیال  و فرمانداریبین کارکنا  معاونت  3

 اختالف وجود دارد 
 

 شناسي پژوهشروش

هحلیلی انجام شده است  روش کار بدین  -ی و به شیوه هوصیفیپژوهش حاضر از نرر هدف، کاربرد     

های هابعه مورد ارزیابی قرار صورت بوده است که ابتدا سواد مالی کارکنا  استانداری گیال  و فرمانداری

شناختی کارکنا  با سواد مالی آنها بررسی شد و میزا  سواد گرفت و سپس رابطه بین متغیرهای جمعیت

های مختلف های هابعه با هوجه به اشتغا  آنا  در معاونتاستانداری گیال  و فرمانداریمالی کارکنا  

ی آماری این پژوهش مشتمل بر همامی کارکنا  رسمی و پیمانی استانداری گیال  و مطالعه گردید  جامعه

عنوا  ر بهنف 262با استفاده از جدو  مورگا ،  نفر بوده است که 918های هابعه به هعداد فرمانداری

ها، روش میدانی و ابزار مورد استفاده آوری دادهدر این پژوهش روش جمعاعضای نمونه انتخاب شدند  

ای و گزینه 4سوا   22ها پرسشنامه استاندارد سنجش سواد مالی که مشتمل بر آوری دادهجهت جمع

وایی ر پرسشنامه به کم  روشباشد، بوده است  روایی سازی می( ههیه و بومی1381الدین )هوس  معین

برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید    محتوا مورد سنجش قرار گرفت

است؛  21/1ی محاسبه شده باالهر از که آلفابود  با هوجه به این 926/1به دست آمده برابر با آلفای کرونباخ 

افزار از نرم ها نیزدادههحلیل وهجزیهمنرور بها است  نامه پژوهش دارای پایایی مناسبنابراین پرسش

SPSS 20 با مقیاس کیفی از آزمو  نسبت موفقیت پژوهشهای استفاده شده است  جهت بررسی فرضیه 

برای همچنین   شودپذیر گفته میهای نسبتهای مزبور، فرضیهکه به فرضیه گردیدمورد ادعا استفاده 

نگین دو جامعه مستقل و بررسی صحت و سق  آ  از آزمو  مقایسه میانگین بررسی وجود هفاوت بین میا

واریانس دو برای آزمو  هساوی میانگین دو جامعه الزم است ابتدا بررسی کنی  آیا  شددو جامعه استفاده 

ها است  ها مقدم بر آزمو  هساوی میانگینبه عبارت دیگر آزمو  هساوی واریانس جامعه برابرند یا خیر؛

جهت آزمو  نیز  t  آماره شدیا فیشر استفاده  F( از آماره Levenها )آزمو  هت آزمو  هساوی واریانسج

  استفاده گردیدنرر عدم هساوی واریانس دو جامعه موردهساوی میانگین دو جامعه در دو حالت هساوی و 

های برخی از گروه در این پژوهش برای بررسی وجود هفاوت بین میانگین امتیاز سواد مالیهمچنین، 
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نریر مرد و ز  و     از این هکنی  آماری  داشتند،مختلف دموگرافیکی )جمعیتی( که وضعیت دوهایی 

شده بین استفاده از روش رگرسیو  گام به گام برای گزینش متغیرهای پیش ،در این پژوهش  شداستفاده 

زما  متغیرهای مستقل با همابطه یره در این پژوهش سنجش رمتغ  هدف از استفاده رگرسیو  چنداست

چنین، در این پژوهش با هفکی  کارکنا  ه  متغیر وابسته پژوهش )امتیاز سواد مالی کارکنا ( است 

سواد مالی و باسواد مالی )باسواد مالی عدد ی  و ک  سواد عدد صفر( و دو گروه ک  استانداری گیال  به

نا  به دو گروه باسواد که مدلی جهت هفکی  کارک گردید با استفاده از هکنی  رگرسیو  لجستی  هالش

 سواد مالی ارائه شود مالی و ک 
 

 پژوهشهاي يافته

ها از فنو  آمار هوصیفی )هنری  جداو  هوصیفی، میانگین و انحراف در این بخش برای هحلیل داده     

 ،1سیو ( استفاده گردید  جدو  ها، هحلیل همبستگی و رگرمعیار( و استنباطی )آزمو  نرما  بود  داده

 است  دهندگا  شناختی پاسخهای جمعیتویژگیمربوط به 

 دهندگانشناختی پاسخهای جمعیت. ویژگی0جدول 

 میزان درآمد واحد سازمانی تحصیالت سن جنسیت 

     123 مرد

     82 ز 

31-21  32    

41-31  118    

21-41  29    

    31  و باالهر 21

   36   یپل  و فوق دیپل د

   118   لیسانس

   86   فوق لیسانس

   14   دکتری

  62    معاونت سیاسی، امنیتی، اجتماعی

  66    معاونت هوسعه مدیریت و منابع

  66    معاونت هماهنگی امور عمرانی
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 دهندگانشناختی پاسخهای جمعیت. ویژگی0جدول ادامه 

 میزان درآمد سازمانیواحد  تحصیالت سن جنسیت 

  66    معاونت هماهنگی امور اقتصادی

 22     میلیو  3ها  2بین 

 126     میلیو  4ها  3بین 

 93     میلیو  2ها  4بین 

 28     میلیو  2باالی 

 

 نیز بیانگر هوصیف متغیر سواد مالی است  ،2جدو  

 . نمره متغیر سواد مالی2جدول 

 

 ي پژوهشهاآزمون فرضيه

 فرضیه اول

 از نرر مالی باسواد هستندهای هابعه کارکنا  استانداری گیال  و فرمانداری  

 ایآمار نمونه و میانگین جامعه اینمونهه   آزمو  هی3جدو  

 11مقدار آزمون = 

تفاوت فاصله اطمینان  متغیر

11% 

تفاوت 

 میانگین

سطح 

 معناداری

درجه 

 آزادی
t میانگین 

82/12  12/2  22/9  111/1  264 82/2  14/61 
سواد 
 مالی

 

شده برای متغیر سواد مالی کارکنا  استانداری شود که میانگین کسامشاهده می، 3مطاب  جدو       

( است و نشا  21ست که باالهر از نمره متوس  موردنرر )ا 14/61های هابعه برابر گیال  و فرمانداری

این  درها حدودی باسواد مالی هستند   های هابعهدهد که کارکنا  استانداری گیال  و فرمانداریمی

تر از دارندگا  امتیاز بیشکه مالی هفکی  شدند  مالی و باسواد سوادو گروه ک ددهندگا  به پاسخ ،بررسی

 ،اساسهعریف شدند  براین مالی سوادعنوا  ک به 21دارندگا  امتیاز کمتر از  و مالی دعنوا  باسوابه 21

  تعداد کمینه بیشینه میانگین انحراف معیار واریانس

 سواد مالی 262 12 111 12/61 23/18 16/22
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شوند  همچنین سطح از لحاظ مالی باسواد هلقی می های هابعهکارکنا  استانداری گیال  و فرمانداری

 دار است شده از نرر آماری معنااست؛ لذا امتیاز کسا 12/1کمتر از داری معنا
 

 مفرضیه دو

  های هابعهکارکنا  استانداری گیال  و فرمانداریشناختی( معیتهای دموگرافی  )جویژگیبین 

  داردوجود  یدارمعنارابطه  اهمالی آن سطح سواد و

 ( جنسیت0

 های تابعه بر اساس جنیستمیانگین سواد مالی کارکنان استانداری گیالن و فرمانداری .0جدول 

اردمیانگین خطای استاند رحراف معیاان  نمیانگی    تعداد 

42/1  23/18  28/62  مرد 123 

82/1  92/13  41/23  ز  82 

 

 های تابعهرابطه بین جنیست و سواد مالی کارکنان استانداری گیالن و فرمانداری .1جدول 

 برابری واریانس آزمون tآزمون برابری 

تفاوت فاصله 

 %11اطمینان 
تفاوت 

 میانگین

سطح 

 معناداری

درجه 

 دیآزا
 معناداری tضریب 

F  

 پایین باال

24/13 21/1 29/2 11/1 264 42/2 11/1 49/2 
فر  

 واریانس برابر

 امتیاز

41/12 92/1 29/2 11/1  98/2   

فر  عدم 

برابری 

 واریانس

 

یز نداری شده سواد مالی در مردا  بیشتر از زنا  است و سطح معنا، امتیاز کسا4با هوجه به جدو       

مالی لذا مردا  از زنا  از نرر سواد  دار است؛دهد که اختالف میانگین به دست آمده، معنانشا  می

یید فرضیه هحت این عنوا  که بین جنیست و سواد مالی کارکنا  ، ضمن هأاساسباسوادهر هستند  براین

ردید که در این رابطه وجود دارد، مشخص گمعناداری رابطه  های هابعهاستانداری گیال  و فرمانداری

 مردا  از زنا  از لحاظ داشتن سواد مالی باسوادهر هستند 
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 ( میزان درآمد2

 معناداری های هابعه رابطه بین میزا  درآمد و سواد مالی کارکنا  استانداری گیال  و فرمانداری

 وجود دارد 

گفت  هوا اساس مید ندارد  براینری بر سواد مالی افرادهد که میزا  درآمد هأثینشا  می ،6جدو       

ای با رابطه ،شناختی این موضوع که کارکنا  چه میزا  درآمد داشته باشندهای جمعیتویژگیکه از میا  

 ندارد  آنا میزا  سواد مالی 

 های تابعهرابطه بین میزان درآمد و سواد مالی کارکنان استانداری گیالن و فرمانداری. 1جدول 

نانگیمی F معناداری  میزان درآمد مجموع مربعات درجه آزادی 

 بین گروه 24/622 3 11/248 22/1 22/1

 درو  گروه 11/62222 261 42/331  

 جمع 28/62211 264   

 

 ( تحصیالت3

  رابطه  های هابعهو سواد مالی کارکنا  استانداری گیال  و فرمانداریبین میزا  هحصیالت

 وجود دارد معناداری 

های هوا  بیا  کرد که میزا  هحصیالت کارکنا  استانداری گیال  و فرمانداریمی ،2جدو   وجهبا ه     

های که از میا  ویژگی هوا  گفتهأثیری بر سواد مالی افراد نداشته است  بر این اساس می هابعه

ای با رابطه ،شناختی این موضوع که کارکنا  چه میزا  هحصیالت و دارای چه مدرکی باشندجمعیت

  ندارد آنا میزا  سواد مالی 

 های تابعهرابطه بین میزان تحصیالت و سواد مالی کارکنان استانداری گیالن و فرمانداری .1جدول 

نمیانگی F معناداری  میزان درآمد مجموع مربعات درجه آزادی 

 بین گروه 12/263 3 21/192 29/1 62/1

 درو  گروه 16/64166 261 23/318  

 جمع 29/62228 264   

 

 ( سن0

  رابطه وجود  های هابعهکارکنا  استانداری گیال  و فرمانداریو سواد مالی کارکنا  بین سن

 دارد 
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 ارزیابی و سنجش سواد مالی کارکنان استانداری گیالن

 
هوا  ، میاست 12/1داری به دست آمده که کمتر از دهد که با هوجه به سطح معناا  مینش ،9جدو       

بر میزا  سواد مالی هأثیر دارد؛ بنابراین  ابعههای هسن کارکنا  استانداری گیال  و فرمانداریگفت که 

شناختی این موضوع که کارکنا  دارای چه سطح سنی باشند های جمعیتهوا  گفت که از میا  ویژگیمی

 با میزا  سواد مالی آنا  رابطه دارد 

 های تابعهرابطه بین سن و سواد مالی کارکنان استانداری گیالن و فرمانداری .1جدول 

ریمعنادا  F نمیانگی  میزان درآمد مجموع مربعات درجه آزادی 

 بین گروه 28/2941 3 94/846 16/3 12/1

 درو  گروه 26/61261 261 91/319  

 جمع 32/64612 264   

 

سا  دارای سواد مالی  21ها  41گر آ  است که افراد بین و آزمو  دانکن بیان 8نین، جدو  همچ     

 تری هستند بیش

 مون دانکن مربوط به متغیر سن کارکنان آز .1جدول 

 

 

 

 

 

 
 

 فرضیه سوم

 از نرر میزا  سواد های هابعه اری گیال  و فرمانداریاستاندهای مختلف بین کارکنا  معاونت

 مالی اختالف وجود دارد 

که  هوا  گفتمی ،است 12/1تر از ، که کم11داری به دست آمده در جدو  با هوجه به سطح معنا     

 متفاوت است  های هابعهاستانداری گیال  و فرمانداریهای مختلف مالی در میا  کارکنا  معاونت سواد

 مالی دارند  -یرارا کارکنا  بخش ادهرین سواد مالی دهد که بیشنشا  می 11چنین، جدو  هم

 

 

 هعداد سن
12/1زیر مجموعه آلفا =   

1 2 

  111/31 32 سا  31ها  21   

 22/28  118 سا  41ها  331

 81/62  29 سا  21ها  41

 32/22  31 سا  و باالهر 21

 44/1 111/1  معناداری
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 رابطه بین محل اشتغال به کار و سواد مالی کارکنان .01جدول 

نمیانگی F معناداری  میزان درآمد مجموع مربعات درجه آزادی 

 بین گروه 22/16921 3 22/4811 16/3 111/1

 درو  گروه 36/32922 261 92/223  

 جمع 29/41228 264   

 
 

 ها از نظر سواد مالیبندی کارکنان معاونتآزمون دانکن مربوط به رتبه .00جدول شماره 

 
 

 

 

 

 گيري بحث و نتيجه

بوده و این  111/1داری برابر سطح معنا جا که مقدارهوا  گفت از آنوص فرضیه اصلی میدر خص     

از نرر مالی باسواد اری گیال  هوا  نتیجه گرفت که کارکنا  استاندلذا می ؛است 12/1تر از مقدار کم

خصوص کفایت سواد مالی که در الزم به مکر است   شدیید پژوهش هأفرضیه اصلی  ،اساسبراین  هستند

ای و آزمو  نسبت نمونهش مختلف آماری مقایسه میانگین ه از دو روکارکنا  استانداری گیال  

حداقل کارکنا  استانداری گیال  ای سواد مالی نمره کافی بر هااین آزمو در اجرای استفاده گردید که 

به  23/28کارکنا  برابر که میانگین امتیاز سواد مالی است در حالی  در نرر گرفته شد  این 21مقدار 

کارکنا  نتایج حاصل از کاربرد هر دو رروش آماری حکایت از کفایت سواد مالی  ،در مجموع  دست آمد

شناختی( هأثیر متغیرهای دموگرافی  )جمعیتدرباره  هایفرضیه ،در ادامهداشت  استانداری گیال  

های آماری مقایسه و با استفاده از آزمو  هدوینکارکنا  استانداری گیال  منتخا بر سطح سواد مالی 

هوا    در خصوص فرضیه دوم میندمورد بررسی قرار گرفت ANOVAمیانگین دو نمونه مستقل و آزمو  

معناداری دارد؛ ها رابطه با سطح سواد مالی آناستانداری گیال  نمود: جنسیت کارکنا   نتایج زیر را هشریح

ها کسا کردند  این نتیجه با نتایج مردها در آزمو  سواد مالی امتیاز باالهری نسبت به ز ای که گونهبه

 هعداد معاونت
1012زیر مجموعه آلفا =   

1 2 3 

   12/3612 62 سیاسی، امنیتی، اجتماعی

  62/1218  66 هوسعه مدیریت و منابع

  12/9426  66 یهماهنگی امور عمران

 21/3223   66 هماهنگی امور اقتصادی

 111/1 111/1 18/1  معناداری
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با  داد کهشا  نتایج نهمچنین  باشد همراستا می، (2111( و پنگ )2111همکارا  )لوزاردی و  هحقیقات

یابد  این نتیجه حاکی از این است که کسا هجربه میها افزایش ش سن کارکنا  امتیاز سواد مالی آنافزای

که در حا  حاضر مفاهی  سواد مالی در ، به لحاظ اینشود  در واقعمیسواد مالی  موجا ارهقاددر زندگی 

با گذشت  کارکنا  گونه گفت کههوا  اینمی، شودهای آموزشی و دانشگاهی آموزش داده نمیمحی 

  و خطا مسائل مالی جدید را با آزمو زما  و در مواجهه با مسائل و مشکالت زندگی به احتما  زیاد

هوا  گفت با هر حا  می بهبرداشته باشد  گیری هاوا  سنگینی برای آنها درفراگیرند و چه بسا این میفرا

ی آنا  نیز دستخوش هغییر شده و یادگیری آنا  در این زمینه افزایش سن کارکنا  میزا  سواد مال

که میزا  درآمد نکته جالا هوجه دیگر در نتایج به دست آمده از این بخش آ  است یابد  افزایش می

گونه به نرر ایندر ابتدا شاید  کهطح سواد مالی آنا  ارهباطی ندارد؛ درحالیبا ساستانداری گیال  کارکنا  

که بین  بودگر آ  این مطالعه بیان ؛ اما مشاهداتطح درآمد با میزا  سواد مالی در ارهباط استبرسد که س

درنهایت معناداری وجود ندارد   سطح سواد مالی آنا  رابطه بااستانداری گیال  میزا  درآمد کارکنا  

ندارد؛  اری گیال استاندمعناداری با سواد مالی کارکنا   دید که میزا  هحصیالت نیز رابطهمشخص گر

شناختی متغیرهای از میا  متغیرهای جمعیتکه  هوا  امعا  داشت میعنوا  ی  نتیجه کلی بنابراین، به

و  داشته است یارهباط معنادار آنهابا سطح سواد مالی استانداری گیال  جنسیت و سن در میا  کارکنا  

  اندبودهای متغیرهای میزا  درآمد و هحصیالت فاقد وجود چنین رابطه

ها( بر سطح سواد مالی )معاونتاستانداری گیال  درباره هأثیر حوزه اشتغالی کارکنا  نیز فرضیه سوم      

این هحلیل قرار گرفت  نتایج ومورد هجزیه Duncanو  ANOVAهای و با استفاده از آزمو  طراحیها آن

 کهطوریسطح سواد مالی کارکنا  داشت؛ بهر و حکایت از وجود رابطه بین این متغیبخش از پژوهش نیز 

 ،در مجموع  بودمتفاوت استانداری گیال  های مختلف سواد مالی در میا  کارکنا  معاونتمیزا  

ای دار ،مشغو  به کار بودند -مالی و اداری اداره کل - هوسعه مدیریت و منابع کارکنانی که در معاونت

های مالی و آموزهکه رسد میبه نرر ر کارکنا  بودند؛ بنابراین مالی نسبت به سایترین امتیاز سواد بیش

هستند و  -اداره کل اداری و مالی - هوسعه مدیریت و منابعمعاونت بخشی از کار روزمره اقتصادی که 

در این معاونت شده  آنا طور خودکار سبا ارهقاد سواد مالی ، بهار دارندکارکنا  این معاونت با آ  سروک

  سواد مالی افراد باشد  هواند مؤید هأثیر آموزش در ارهقادمین موضوع است  ای

 گردد:میهایی به شرح زیر ارائه های پژوهش پیشنهادبا هوجه به نتایج حاصل از آزمو  فرضیه

  بدیل ید کفایت حداقل سواد مالی در کل جامعه مورد آزمو  و با هوجه به نقش بینرر به هأی

ید رسیده، های متعدد به هأیراد که در پژوهشزندگی فردی و اجتماعی اف های مالی درمهارت

سواد مالی در سطح جامعه در دستور کار محافل و  که راهکارهای ارهقادگردد میپیشنهاد 
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 21ن پژوهش امتیاز  باالهر از   هر چند در ایقرار گیردهای متولی آموزش عالی در کشور سازما 

حداقل امتیاز قابل  61ها  21امتیاز  که؛ ولی با هوجه به ایندر نرر گرفت شدسواد مالی نوا  باعبه

 ها در نرر گرفته شود این نوع از مهارت های آموزشی برای ارهقادها برنامهضروری است  ،قبو  است

 مردا  سواد مالی نسبت به  تر زنا  در حوزهیکی از نتایج آزمو  فرضیه دوم حکایت از ضعف بیش

ها در اهخام هصمیمات های اجتماعی و نقش آنا  در عرصهافزو  زنا هوجه به حضور روزداشت  ب

که این قشر از  شودمیسازا  جامعه هوصیه آیندهعنوا  گیری اجتماعی فرزندا  بها و شکلهخانوده

ز ریزا  آموزشی نیو برنامه داشته باشندهای مالی خود تری برای افزایش دانستهاجتماع هالش بیش

  تر مورد هوجه قرار دهند های خود زنا  را بیشریزیبرنامه در

 نحوی که افراد با مالی افراد رابطه داشت، به متغیر سن از جمله متغیرهایی بود که با سطح سواد

مله های آموزشی ما از جتری بودند  با هوجه به اینکه در محی هر دارای سواد مالی کمپایینسنین 

هوا  گفت که اغلا چرخه اساس می؛ براینهای مالی مورد هوجه نیستها آموزهو دانشگاهمدارس 

دوره آموزا  پس از اهمام شود و چه بسا بسیاری از دانشمیآغاز  مدارسسوادی مالی از ک 

های مالی در اثر جذب بازار کار شده و وارد زندگی مشترک شوند  بالطبع کسا مهارت دبیرستا 

  به همین لحاظ هواند هاوا  سنگینی برای افراد جامعه داشته باشدمیو  آموزش هجربه و آ  ه  بد

یافته در خصوص که از هجربه کشورهای هوسعهشود میپرورش نیز هوصیه  و به متولیا  آموزش

 ها دانشگاهآموزش سواد مالی استفاده نموده و در پی استقرار الگوی ایرانی مناسا مالیه شخصی در 

 هر باشند  قاطع پایینو حتی م

اصوالً هر پروژه هحقیقاهی با هوجه به اهداف و رسیالتی کیه دارد در یی  چیارچوب مشیخص انجیام            

 دهید؛ امیا یی  پیروژه    میی انید، پاسیخ   االت که در ابتدا مطرح بیوده گیرد و در پایا  به فهرستی از سؤمی

هیایی کیه در جرییا  هحقیی      موجود یا پرسش االتسؤ هواند به همهرین شرای  نیز نمیهحقیقاهی در بهت

عنیوا   شیود کیه بیه   ، پاسخ بگوید  همیشه در پایا  هحقیقات سؤاالت جدیدی مطیرح میی  شوندایجاد می

با هوجه به نتایج بیه دسیت   رو در این پژوهش نیز ؛ ازاینشودموضوعات جدید به محققا  دیگر پیشنهاد می

 گردد:ادات زیر به سایر پژوهشگرا  ارائه میهای هحقیقاهی موجود، پیشنهآمده و خالد

 وجود ساختار سازمانی بیا همرکیز، رسیمیت و پیچییدگی بیاال در       این پژوهش،های یکی از محدودیت

پژوهش اثرگذاری نامطلوبی گذاشیته باشید؛   هواند بر نتایج این ها است که عمالً این شرای  میسازما 

 ریس  باشد  کنند که دارای حداقلای را انتخاب مینهای که کارکنا  در اغا موارد گزیگونهبه

  های دانشگاهی بیه سینجش سیواد میالی در بیین اقشیار       شود در آینده هعدادی از پژوهشمیپیشنهاد

آموزا  و    اختصاص یابید و  مختلف اجتماع از جمله کارگرا ، کارمندا ، کارفرمایا ، عامه مردم، دانش
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سطح سیواد میالی در مییا  آحیاد      ریزی جهت ارهقادارزیابی و برنامه بدین هرهیا گامی هدفمند برای

 جامعه برداشته شود  

  هوانید مبنیای خیوبی بیرای     ها نییز میی  ر میزا  باسوادی مالی کارکنا  آنها از نربندی سازما اولویت

 مطالعات آینده باشد   

  ی و روانشناسیی ماننید طیالق،    شناسی جامعیه  رهباط سایر متغیرهای مختلف حوزها که شودمیپیشنهاد

ها که سیواد میالی   هوا  این فرضیهمی ،طور مثا سواد مالی مورد مطالعه قرار گیرد؛ بهبزهکاری و    با 

هیایی میورد   با طالق، بزهکاری اجتماعی، اعتیاد به مواد مخیدر و    رابطیه دارد را در چنیین پیژوهش    

 بررسی قرار داد   

  نامه استاندارد جهت سنجش سواد مالی اسالمی انجیام  نرور ههیه پرسشمشود پژوهشی بهمیپیشنهاد

و سطح سواد مالی اقشار مختلف با هوجه به هعالی  اسالمی و اقتصاد اسالمی مورد مطالعه قرار گرفتیه  

 و سنجیده شود 
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