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محمدحنیفهزاده 


سواد مالی

مقدمه
سیاســتگذاران در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، به طور فزاینده ای در حال شناخت اهمیت سواد مالی بوده و در پی آن منابع 
خــود را در حوزه برنامه های تحصیالت مالی و ارتقای آن تخصیص می دهند. برنامه ها و ســرمایه گذاریهای ملی و جامعی به وســیله 
بانکجهانی1 و دیگر مراکز تأمین کننده وجوه )خیریه( در سراسر دنیا به جریان افتاده است. از اینرو با توجه به افزایش حجم نوشتار و 

مطالعه ها در زمینه سواد و تحصیالت مالی، هیچ زمانی مناسبتر از اکنون برای بررسی مدارک و مستندهای موجود نیست.

سوادمالیچیست؟
ســوادمالی2 می تواند دربردارنده مفاهیمی از نوع آگاهی هــای مالی، دانش و علم در 
خصوص محصولهای مالی و مؤسســه های مالی و یا مفاهیمــی چون مهارتهای مالی 
مانند توانایی محاســبه پرداخت بهــره ترکیبی و به طور کلــی توانایی مالی در خصوص 
مدیریت پول و برنامه ریزیهای مالی باشد؛ اگرچه در عمل این مفاهیم با هم همپوشانی 

دارند و مشترک هستند )دیانتی و حنیفه زاده، 1394(.
این مفاهیم ممکن است شــیوه پیاده سازی متفاوتی داشته باشند که وابسته به سطح 
درامد کشــورها اســت (Atkinsin & Messy, 2012). برای مثال در کشــورهای با 
درامد باال، ســواد مالی بیشــتر اوقــات به عنوان یک مکمل حمایتی برای مشــتری در 
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نظر گرفته می شــود. یکی از هدفهای اولیه تحصیالت مالی، 
تجهیز کردن افرادی اســت که قابلیت مدیریت مجموعه ای از 
محصولهای مالــی مانند طرحبازنشستگی3 و وامرهنی4 را 
دارند، تا بتوانند تصمیم های مالی درستی بگیرند. از اینروست 
که با انتقال مســئولیتهای برنامه ریــزی مالی از بخش عمومی 
به افــراد، اهمیت چنیــن کاری بارها مورد تأییــد و تأکید قرار 
گرفته است. در کشورهای کم درامد، توسعه یافتگی مالی بسیار 
محدودتــر اتفاق می افتد و محصولهای تخصصی و پیشــرفته 
به نوعــی در دســترس درصد بســیار کمی از جمعیــت بوده و 
به همین دلیل، نقش ســواد مالی در افزایش ســطح دسترسی 

و خدماتمالی5 بیشتر از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

تاریخچه
تا کنون که نویســنده در حال انجــام تحقیق روی خانواده های 
تهرانی اســت، در این زمینه مطالعــه ای در ایران به طور جدی 
انجام نشده است؛ اما در رابطه با سواد مالی در مدارس، محدود 
به یک صفحه در مجله حسابرس )شماره 47، زمستان 1388( 
به این موضوع مهم اشــاره شده اســت. با این وجود در سطح 
بین الملل، مقاله ها، سمینارها و کارگاههای متعددی ارائه شده 
است که از آن جمله می توان به تالشهای انجمنحسابداران
رسمیامریکا6 در زمینه ارتقای ســطح سواد مالی و تشویق 
مصرف کننــدگان به پس انداز بیشــتر پول اشــاره کــرد. مرکز 
اطالع رسانی ســوادمالی360درجه7 و مرکز اطالع رسانی 
»چگونه پولتان را پس انداز کنید« از جمله اقدامهای آنها از سال 

2004 تا کنون است )حسابرس، 1388(.
یکی از بزرگترین متصدیان در زمینه اندازه گیری سواد مالی و 
بهبود سطح آن در جهان، بانک جهانی است که کارگروهی مجزا 
به نام گروه تحقیقهای توســعه ای به همراه گروه توسعه بخش 
خصوصــی و مالی بــرای این موضوع تشــکیل داده اســت. 
تاکنون مطالعه های فراوانی در کشــورهای مختلف به وســیله 
این کارگروه انجام شــده و یافته های مقایسه ای، رهنمودها و 
توصیه های سیاستی متنوعی برای کشور و سیاست گذاران ارائه 
 (Lusardi شده اســت. برخی از این کشورها عبارتند از امریکا
(Fornero & Monti� ایتالیــا   ،& Mitchell, 2011b))

 (Bucher�Konen & Lusardi, آلمــان   ،cone, 2011)

 (Crossan et al., زالندنو ،(Sekita, 2011) 2011، ژاپن)

 ،(Almenb)erg & Soderb)ergh, 2011) 2011، ســوئد)

 (Behrman شیلی ،(Klapper & Pan  os, 2011) روسیه
 .(Cole et al., 2011) اندونــزی و هنــد ،et al., 2010)

همچنین ســازمان تحقیقاتی فایناسکوپ (Finscope) نیز 
در مطالعه های خود در منطقه آفریقا و پاکستان به موضوعهایی 
اشــاره می کند که درخور تأمل اســت. تمرکز عمده تحقیقهای 
سازمان تحقیقاتی فاین اسکوپ بیشــتر روی دسترسی مالی و 

رفتارهای مالی است.
ســازمان توســعه و تعاون اقتصادی نیز با مشــارکت شبکه 
بین المللــی تحصیالت مالــی، مطالعه هایــی را در این حوزه 
صــورت داده کــه نتیجه آن تهیــه و تنظیم پرسشــنامه ای در 
زمینه اندازه گیری سطح ســواد مالی برای مطالعه های بنیادی 
در ســطح کالن است. این پرسشــنامه همراه با دستورعمل و 
راهنمایی های الزم برای اجرا و آموزش در اختیار جامعه علمی 
قرار داده شده و ســاالنه با توجه به تحقیقهای صورت گرفته، 
تکمیل تــر می شــود (OECD INFE, 2011). به تازگی نیز 
مقاله ای در رابطه با مقایسه نتایج به دست آمده در چهارده کشور 
که در آنها از این پرسشنامه اســتفاده شده برای جامعه جهانی 

.(Atkinson & Messy, 2012) ارائه شده است

اندازهگیریسوادمالیوهمبستگیهایآن
موضوع اندازه گیری ســواد مالی دخالتهای سیاستی فراوانی را 
به همــراه دارد؛ اما اولین قدم برای بهبود ســطح ســواد مالی، 
اندازه گیری آن اســت. با تمام این تفاســیر، چرا فکر می کنیم 
کــه در اولین قــدم تحصیالت مالی الزم اســت؟ تحقیق های 
به عمل آمده درســطح دنیا بر این امر تأکید دارند که سطح سواد 
مالی در کشــورهای با درامد باال، پایین اســت. با وجود اینکه 
مــدارک کمــی در مورد کشــورهای با درامد متوســط و کم در 
دسترس اســت، اما به نظر می رسد سطوح ســواد مالی در این 
کشــورها پایین تر از این باشــد. افزون بر این، مطالعه ها نشان 
می دهد که ســطوح پایین سواد مالی با نتایج و پیامدهای مالی 
ارتباط دارد و بیشتر اوقات موجب بروز نتایج معکوس می شود.
درایــن بخش، نتایــج تحقیقهــای صورت گرفتــه را برای 
کشــورهای توســعه یافته و درحال توســعه مورد بررسی قرار 
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می دهیــم و مروری بر تحقیقهای تجربی با تأکید بر چگونگی 
همبستگی سواد مالی با ویژگیهای اجتماعی و رفتارهای مالی 
متنوع خواهیم داشــت. این چنیــن تحقیقهایی، درک ما را از 
عوامل تعیین کننده و پیامدهای ســواد مالی بهبود بخشیده و 
این امکان را فراهم می کند تا هدفهای برنامه های تحصیالت 

مالی را به خوبی پوشش دهیم.
 (Lusardi & Mitchell, 2011b)) لوزاردیومیچــل
بیــان می کننــد: “درحالی کــه ارزیابی این موضــوع که افراد 
دارای ســواد مالی چگونه هستند و دارای چه نوع ویژگی هایی 
می باشــند، امری مهم اســت، در عمل نیز کندوکاو کردن در 
مــورد اینکه مــردم چگونــه اطالعات اقتصــادی را پردازش 
می کنند و چگونه در مورد مســائل مالــی خانواده خود آگاهانه 
تصمیم گیری می کنند، کار سختی است.” از اینرو اندازه گیری 

سواد مالی به تنهایی یک موضوع کّمی نیست.
همانطــور کــه در مقدمــه هــم ذکــر کردیم، ســواد مالی 
دربردارنــده مفاهیمی شــامل آگاهــی مالی، دانــش و علم، 
مهارت مالی و توانایی مالی است و بسیار سخت است که همه 
آنها را در یک تحقیق به اندازه معقول داشــته باشــیم. با این 
حال، مجموعه ای3 پرسشــی که نخستین بار توسط لوزاردی 
و میچــل )2011( برای ســازمان مطالعهبازنشســتگیو
سالمتآمریکا8 در سال 2004 به طور ابتدایی طراحی شد، 
در مطالعه های بعدی مورد اســتفاده قــرار گرفت که جدول1 
خالصه ای از نتایج آنهاست و بیانگر این امر است که پرسشها 
در پی آزمون درک و فهم افراد از ســه مفهوم اساسی و پایه ای 
مالی مشــتمل بر نرخ بهره ترکیبی، تورم و اجتناب از ریسک 

هستند.
دو پرســش اول نیازمند مهارت ریاضی پایه است در حالی 
که پرسش سوم نیازمند آشنایی با مفاهیم سهام و صندوقهای 
سرمایه گذاری مشترک است. اگرچه مفیدبودن این پرسشها، 
دســتکم در مفاهیم خودشــان محل بحث بــوده، اما مبنای 
مفیدی برای مقایســه در سطح کشــورها فراهم آورده است. 
این جدول دربردارنده مطالعه هایی  اســت که تمرکزشــان بر 
 (Lusardi & Mitchell, بازنشستگی و سواد مالی می باشد
 (Fornero & Monticone, 2011) ،2011 در امریــکاb))

در   (Bucher�Konen & Lusardi, 2011) ایتالیــا،  در 

 (Crossan et al., ژاپــن،  (Sekita, 2011) در  آلمــان، 
 (Almenb)erg & Soderb)ergh, زالندنــو،  در   2011)

در   (Klapper & Panos, 2011) و  ســوئد  در   2011)

روسیه.

پرسشهایسوادمالی
پرسشهای ســواد مالی (Lusardi & Mitchell, 2011) به این 
شرح است )پاسخ صحیح به صورت پررنگ نمایش داده شده است(:
1- فــرض کنید که 100 دالر در یک حســاب پس انداز با نرخ 
سود ساالنه 2 درصد دارید؛ بعد از 5 سال در صورتی که میزان 
پول خــود را تغییر ندهید، چه مقدار در حســاب خود خواهید 

داشت؟
• بیشتراز102دالر

• دقیقًا 102 دالر 
• کمتر از 102 دالر

• نمی دانم 
• پاسخ نمی دهم

2- تصور کنید که نرخ ســود ســاالنه حســاب پس انداز شما 1 

سطوحپایینسوادمالیبا

نتایجوپیامدهایمالیمرتبطبودهو

بیشتراوقات

موجببروز

نتایجمعکوسمیشود
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درصد اســت و تورم ســاالنه 2 درصد؛ بعد از یک سال با این 
پولی که در حساب دارید چه مقدار می توانید خرید کنید؟

• بیشتر از مقداری که االن می توانم
• دقیقًا مشابه امروز

• کمترازمقداریکهاالنمیتوانم
• نمی دانم

• پاسخ نمی دهم
3- بگویید که این جمله درست است یا غلط؟

»خرید یک نوع ســهام شــرکتی به طور معمول بازده امن تری 
در مقایسه با سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک 

دارد.«
• درست

• غلط
• نمی دانم

• پاسخ نمی دهم
دیگر تحقیقهایی که از این پرسشها استفاده کرده بودند و مورد 
بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند، شامل کولوهمکاران 
(Cole et al., 2011) در اندونزی و ایالتگجرات9 در هند، 

بهرمنوهمکاران (Behrman et al., 2010) در شــیلی 
و مجموعه ای از تحقیقهای اخیر که به وســیله بخش مطالعات 
بانک جهانی در رومانی، آذربایجان، بلغارستان، بوسنی، غزه 

و کرانه غربی انجام شده، می باشند.
تــا کنون هیچ گونــه تحقیقی در ســطح ملی درکشــورهای 
کم درامد )طبق طبقه بندی بانک جهانی( در زمینه ســواد مالی 

کشور)سالتحقیق(
پرسشاول

٪بهرهترکیبی

پرسشدوم

٪تورم

پرسشسوم

٪پرهیزازریسک
منبعتعدادنمونه

کشورهایبادرامدباال

((Lusardi & Mitchell, 2011b)6564521,488امریکا )2009(

(Fornero & Monticone, 2011)4060453,992ایتالیا )2006(

(Bucher�Konen & Lusardi, 2011)8278621,059آلمان )2009(

(ergh, 2011(erg & Soderb(Almenb)3560681,302سوئد )2010(

(Sekita, 2011)7159405,268ژاپن )2010(

(Crossan et al., 2011)868127850زالندنو )2009(

(Alessie et al., 2011)8577521,324هلند )2010(

کشورهایبادرامدمتوسطبهباال

(Klapper & Panos, 2011)3651131,366روسیه )2009(

برنامه سی پی اف ال (World Bank, 2010)2,048--2443رومانی )2010(

برنامه سی پی اف ال (World Bank, 2010)1,207--4646آذربایجان )2009(

  (Behrman et al., 2010)2264613,054شیلی )2006(

کشورهایبادرامدپایین

(Cole et al., 2010)7861283,360اندونزی )2007(

(Cole et al., 2010)5925311,496هند )2006(

کرانه غربی و غزه 
)2011(

5164--2,022(World Bank, 2010) برنامه سی پی اف ال

جدول1-نتایجتحقیقهایسوادمالی
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صورت نگرفته اســت. البتــه بانک جهانــی تحقیقهایی را در 
کشــورهای ماالوی، زامبیا و دیگر کشــورها طرح ریزی کرده 
اســت؛ افزون بر این، تحقیقهای ملی فاین اسکوپ که به طور 
اساســی بر دسترســی و رفتار مالی متمرکز است و جنبه های 
کمی از ســواد مالی را اندازه گیری می کند، به طور گســترده ای 
در منطقه افریقا و پاکســتان در حال پیاده ســازی است. برخی 
یافته های اخیر فاین اســکوپ در 14 کشور دنیا به طور خالصه 

در جدول2 آمده اســت که در آن به طور عمده به سطح پایین 
دسترسی مالی اشاره می شود. برای مثال حتی در غنا که یکی 
از کشــورهای با درامد باال در منطقه اســت، فقط 56 درصد از 
افراد بالغ از انواع مختلف محصولهای مالی اســتفاده می کنند؛ 
این رقم در لسوتو به 81 درصد افزایش می یابد؛ در حالی که در 
موزامبیک به 22 درصد نزول می کند )تحقیقهای فاین اسکوپ 

در غنا، 2010؛ لسوتو، 2011؛ موزامبیک، 2009(.

کشور
)سالتحقیق(

محصوالتمالیاستفاده
میزانپساندازشده

یاکنارگذاشتن
پول
)اکنون(

میزانپول
قرضشده

)در12ماهاخیر(

میزان
استفاده
ازیک
محصول
بیمهای

آگاهی:"تابهحالبهگوشمنخورده
است"

حسابغیررسمیرسمیکل
پسانداز

سود
وامبیمهپسانداز

آفریقایجنوبی

--------635013663322سوازیلند )2011(

--------815823516661لسوتو )2011(
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22139208582908822موزامبیک )2009(
--------------67598بوتسوانا)2009(

--------37231446244زامبیا )2009(

--------48471451518نامبیا )2007(

48--452619742235466ماالوی )2008(
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--6741265238794948کنیا )2009(
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--------472126542782رواندا )2008(

2735259------461135تانزانیا )2006(

آفریقایغربی

--------56411564195غنا )2010(

472324677242364822نیجریه )2008(
آسیایجنوبی

--------44123256352پاکستان )2009(

جدول2-نتایجتحقیقهایفایناسکوپدرزمینهدسترسیمالیوسوادمالیدرکشورهایزیرمجموعه
صحرایآفریقاوپاکستان)ارقامبهدرصد(
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از نتایــج مقایســه ای تحقیقهــای قابل مقایســه، چنین 
نتیجه گرفته می شــود که ســواد مالی در همه جا پایین و البته 
در کشــورهای کم درامــد پایین تر اســت. لــوزاردی و میچل 
((2011b) در تحقیــق خود در امریکا به این اشــاره می کنند 

که فقط 65 درصد از پاســخ دهندگان به ســه پرسش یادشده 
پاسخ درســت داده اند. سکیتا (Sekita, 2011) نیز دریافت 
کــه به طور تقریبی عملکرد نامطلوبی در زمینه ارزیابی ســواد 
مالی افــراد در ژاپن وجود دارد؛ به طــوری که تنها 50 درصد 
افراد به 2 پرســش اول و 40 درصد به پرســش آخر درســت 

جواب داده اند.
ادامــه مطالب این قســمت بــه یافته های مرتبط بــا نتایج 
تحقیقهای طبقه بندی شده براســاس گروه های اجتماعی و به 
همبســتگی های دیگر ســواد مالی می پردازد. به طور آماری، 

یافته های تحقیقهای اخیر به این شرح است:
• زنان به طور تقریبی درهمه جا از ســطح سواد مالی پایین تری 

برخوردار هستند،
• رابطه سواد مالی و سن به شکلU معکوس است،

• سواد مالی با سطح باالیی از تحصیالت و درامد ارتباط دارد، و
• تفاوتهای قومی/ نژادی و جغرافیایی در ســواد مالی یک امر 

عادی است.
در کشــورهای بــا درامد بــاال، تحقیقها و مطالعه ها نشــان 

می دهند که:
• سواد مالی با برنامه ریزی برای بازنشستگی همبستگی دارد،
• سواد مالی با رفتارهای سرمایه گذاری حرفه ای تر ارتباط دارد،
• سواد مالی بر نتایج وام های رهنی و بدهی افراد تأثیر دارد، و

• ســواد مالی ممکن اســت دارای مفاهیم اقتصادی کالن نیز 
باشد.

در کشورهای کم درامد، تحقیقها و مطالعه ها نشان می دهند که :
• سواد مالی با داشتن حساب بانکی همبستگی دارد،

• سواد مالی بر داشتن بیمه تأثیر دارد،
• سواد کسب وکار ممکن است پایین باشد، و

• با این وجود عالقه به تحصیالت مالی به نظر رواج دارد.

راهپیشرو:توصیههاییبرایسیاستگذاران
نتایج حاصل شــده از تحقیقهای صورت گرفته در حوزه ســواد 

مالی و برنامه های تحصیل مالی، اشــاره به دالیل و مفاهیمی 
عملی برای سیاســتگذاران در حرکت به سمت توسعه دارد. در 
ادامه برخی نکته ها و راهکارها به منظور بهبود تحصیالت مالی 
برای افراد )به عنوان مصرف کننــده محصولهای مالی( ، بیان 

می شود.
برای بهبــود تحصیالت مالی در افــراد، توجه به این موارد 

سودمند است:
باآگاهیشروعکنید

تحقیقهای فاین اســکوپ به این اشاره دارند که نداشتن آگاهی 
نســبت به محصولهای مالی و مؤسســه ها، بــه احتمال زیاد 
بزرگترین مانع در اســتفاده ازمحصوالت مالی به خصوص بیمه 
 (Carpena به شمار می رود. افزون بر این، کارپناوهمکاران
(et al., 2011 بیان می دارند که طرح ریزی برای بهبود آگاهی 

مالی و نگرش ها نسبت به مهارتهای محاسبات سنتی، ممکن 
است آسان تر باشد.

شبکههایاجتماعیهرمیوتأثیرمتقابلآنها
میانجی گری های صورت گرفته در حوزه سواد مالی نشان داده 
که تأثیرهای شــبکه های اجتماعی که در این مداخله ها شرکت 
 (Duflo & کرده اند، مثبت اســت. برای مثال دوفلووسائز
(Saez, 2011 چنیــن تأثیرهایــی را در خصوص یک برنامه 

بازنشســتگی، برای همــکاران کارمندی که در یک نشســت 
اطالعاتی شرکت نمودند، شناسایی کردند.

شناساییوهدفگذاریجمعیتهایآسیبپذیر
بسیاری از تحقیقهای اخیر اشاره به این دارند که زنان، جوانان، 
مسن ترها و آنهایی که درامد و تحصیالت کمی دارند به احتمال 

کمی دارای سواد مالی هستند.
مواردخاصیازعالیقراجلبکنید

انگیــزه، درک ارتباط و دیگر عوامل رفتاری آن طور که نشــان 
داده شــده، عامل مهمی در پاســخ به این پرسش است که آیا 
شــرکت کننده از آموزش مالی یا توصیه ها منفعت می برد یا خیر 
 .(Varcoe et al., 2005; Hung & Yoong, 2010)

به منظور اینکــه برنامه های آموزش مالــی مربوط تر و مؤثرتر 
واقع شوند، در این حیطه توجه بیشتری مورد نیاز است.

درخصوصارائهبرنامههایآموزشمالیخالقباشید
برخی ارزیابی ها به این اشــاره دارند کــه اطالعات می تواند از 
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طریــق طراحــی برنامه های تجربی یــا متقابل، بــه بهترین 
نحو منتقل شــود؛ مانند بازکردن حســاب بانکی به طور عملی 
یــا برنامه های تصویری. تعــدادی از برنامه هــا، اطالعات را 
به واسطه رسانه های نمایشی و ساختگی منتقل می کنند؛ مانند 
 (Spader et al., رادیو یا برنامه هــای تلویزیونی کم هزینــه
(2009. شکل های دیگر شامل دوره های رسمی، سمینارها، 

کارگاه هــا، مشــاوره فردی و آمــوزش از طریــق دیویدی 
(DVD) است.

مداخلههایتکمیلیبرایرسیدنبههدفهارااجراکنید
با توجه به افزایش دسترسی به امور مالی و اخذ خدمات مالی، 
ممکن اســت تحصیالت مالی به انــدازه دیگر مداخله ها مانند 
کمک هزینه ها مفید واقع نشود (Cole et al., 2011). برخی 
نیز استدالل کرده اند که شاخصهای محافظت از مصرف کننده 
ممکن اســت در جلوگیری از تقلب، مؤثرتر از بهبود سواد مالی 
باشند. مطالعه های دیگری نیز اشاره به این دارند که عاملهای 
رفتاری مانند سطوح پایین سواد مالی با نتایج و پیامدهای مالی 
مرتبط بوده و بیشتر اوقات موجب بروز نتایج معکوس می شود 

.(Hasting & Mitchell, 2011)

عیبهاوشکستهایمربوطبهعرضهرامالحظهکنید
هنگامی که محصولها در اساس دچار عیب و ایراد باشند،آموزش 
مالی و دیگر مداخله ها برای افزایش میزان کسب آن،  ممکن 
است گمراه کننده باشــند. در این شرایط، مقررات محکم تر و 
شــاخصهای محافظت از مصرف کننده الزام آور خواهند شــد. 
برای مثال، تحقیقهای فاین اسکوپ در کنیا نشان می دهند که 
برخی از افراد ممکن است به دالیلی خاص و منطقی نسبت به 
محصوالت بیمه ای سوء ظن داشــته باشند؛ زیرا ممکن است 
افراد معتقد باشــند که آنها گول زننده هســتند و یا ممکن است 

محصوالت به درستی توضیح داده نشده باشند.
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