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تاثیر سواد مالی بر متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان کارشناسی دانشگاه های
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چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر سواد مالی بر متغیرهای جمعیتشناختی دانشجویان كارشناسی دانشگاه
های شهرستان بهبهان میباشد .در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود كه؛ سواد مالی تا
چه اندازه بر متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان كارشناسی دانشگاههای بهبهان تاثیر دارد؟ جامعه آماری
این پژوهش ،كلیهی دانشجویان كارشناسی دانشگاههای بهبهان (دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا ،دانشگاه علوم
پزشكی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،دانشگاه پیام نور و دانشگاه فرهنگیان امام صادق) میباشد كه در حال حاضر
تعداد  3863نفر از دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان را شامل میشود .همچنین تعداد 346
دانشجوی كارشناسی با استفاده از روش نمونهگیری كوكران به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است .در این
پژوهش برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد سواد مالی دانشجویان ،معینالدین در سال 1333
استفاده شده و در انجام آن از تكنیکهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است .برای تجزیه و تحلیل
اطلاعات از روشهای آماری توصیفی از جمله فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار ،مینیمم،
ماكزیمم و واریانس و استنباطی از جمله تحلیل رگرسیون ،ضریب تعیین ،ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون
 Fو آزمون  tبا نرمافزار  Spss 62استفاده میگردد .نتایج پژوهش نشان میدهد ،سواد مالی بر متغیرهای
جمعیت شناختی (سن ،جنسیت ،نوع دانشگاه ،رشتهی تحصیلی ،وضعیت تأهل ،وضعیت شغلی ،میزان درآمد

واژگان کلیدی :سواد مالی ،متغیرهای جمعیت شناختی ،دانشجویان دانشگاههای بهبهان.

 1دانشجوی کارشناسی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
 2دانشجوی کارشناسی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
 3مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
 4دانشجوی کارشناسی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
5دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
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ماهیانه) دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان تأثیر مثبت و معنادار دارد.
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 .1مقدمه
سواد مالی توسط بنیاد مالی تحقیق در آموزش انگلستان به شرح ذیل تعریف شده است ،توانایی قضاوت
آگاهانه و تصمیمگیری موثر در استفاده از منابع پولی و مدیریت آن پس از طرح این موضوع ،مبحث سواد
مالی مبدل به یک موضوع بسیار مهم تحقیقاتی شد .به طوری كه ابتدا در كشورهای انگلستان و امریكا و
متعاقب آن در سایر كشورها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت .مفاهیم مرتبط با سواد مالی ،تحت عنوان
مالیه شخصی نیز مطرح میگردد .مالیه شخصی تحت عنوان مطالعه منابع با اهمیت در دستیابی شخص و
خانوار به موفقیت مالی تعریف میگردد .در حوزه مالیه شخصی ،این موضوع كه افراد چگونه منابع مالی خود
را خرج ،پسانداز ،محافظت و سرمایهگذاری مینمایند مطرح میشود .عموماً مهمترین موضوعات در مالیه
شخصی ،شامل مدیریت مالیات ،بودجهریزی ،مدیریت نقدینگی ،استفاده ازكارتهای اعتباری ،استقراض،
مخارج با اهمیت ،مدیریت ریسک ،سرمایهگذاریها ،طرحهای بازنشستگی و طرح خرید مسكن و املاک
میباشد .در میان محافل دانشگاهی ،سواد مالی معانی متعدد یافته است و از آن برای ارجاع به دانـش دربارة
محصولات مالی (برای مثال ،اوراق سهام در برابر اوراق قرضه ،تفاوت میان اوراق رهنی با نرخ ثابت و نرخ
شناور ،و غیره) ،دانش دربارة مفاهیم مالی (تورم ،بهرة مركـب ،تنـوع ،امتیازهای اعتباری و غیره) ،داشتن
مهارتهای ریاضی یا عددی لازم بـرای تصمیمگیری مالی مؤثر و درگیر بودن در فعالیتهای معینی مانند
برنامه ریزی مالی استفاده میشود (حسنزاده و همكاران.)1336 ،
سواد مالی در سالهای اخیر منافعی برای گروههای مختلف ،از جمله دولتها ،بانكداران ،كارفرمایان ،گروه-
های مختلف اجتماعی ،بازارهای مالی و دیگر سازمانها ،به ویژه در كشورهای توسعه یافته ایجاد كرده است.
اهمیت بهبود سواد مالی به خاطر عواملی چون توسعه محصولات جدید مالی ،پیچیدگی ابزارها و بازارهای
مالی ،تغییرات سیاسی و عوامل اقتصادی ،افزایش یافته است .این روند با توجه به فراوانی گزینههای سرمایه
گذاری و گسترش بازاریابی ،تنها زمانی مؤثر است كه بتوان با استفاده از اطلاعات و سواد مالی اقدام به انتخاب
از بین آنها نمود .تحصیلات دانشگاهی در زمینه مالی و حسابداری و اطلاعات ارائه شده توسط بخش دولتی
و خصوصی ،اینترنت و دورههای آموزش امور مالی از جمله منابع تامین سواد مالی میباشد (التمیمی و بنكلی،
.)2333
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 .6بیان مسئله و اهمیت پژوهش
طبق تعریف سازمان همكاری و توسعه اقتصادی ( 8)OECDسواد مالی عبارت است از :توانایی قضاوت
آگاهانه و تصمیمگیری صحیح در استفاده و مدیریت پول و منابع مالی .به بیانی دیگر سواد مالی نوعی قابلیت
است كه شامل مواردی همچون آگاهی از قواعد و اصول مسائل مالی ،فهم و تحلیل مسائل مالی ،برنامهریزی
مالی برای آینده و در نهایت مدیریت مسائل مالی میباشد كه به نوبهی خود میتواند بر كیفیت زندگی افراد
تاثیر گذار باشد .در واقع افرادی به لحاظ مالی از میزان سواد بالایی برخوردار هستند كه توانایی استفاده و
بكارگیری آموخته های مالی خود در بهترین وجه ممكن را دارا باشند .در جامعه امروزی سواد مالی توجه
خیل كثیری از پژوهشگران را به خود جلب نموده به طوری كه در سالیان اخیر تعداد زیادی از مطالعات حول
این موضوع در كشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده ،انگلستان ،هلند و غیره صورت گرفته و توانسته
كمک شایانی در راستای ارتقای سطح سواد مالی و اجرای برنامههای آموزشی متعدد در این كشورها نماید.
به نحوی كه مجمعی به نام جامپ استارت 7در آمریكا تاسیس شده كه وظیفه توسعه و بهبود سواد مالی اعضای
جامعه را بر عهده گرفته و هر ساله نسبت به انجام آزمونهای دورهای سواد مالی و گزارش نتایج آن اقدام
مینماید .در انگستان نیز مفاهیم سواد مالی (مالیه شخصی) به عنوان بخشی از برنامه آموزشی ملی مد نظر قرار
گرفته و در استانداردهای آموزش ملی قرار داده شده است (پانگ.)2313 ،6
لذا پرداختن به موضوع سواد مالی و لزوم بررسی آن از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد ،به این جهت كه
كفایت یا عدم كفایت سواد مالی افراد جامعه و نیز تفاوت سطح سوادمالی آنها میتواند منجر به اتخاذ
تصمیمات مختلف در مواجهه با مسائل روزمره مالی شده كه این تصمیمات به نوبهی خود میتواند تاثیرات
بسزایی بر خود فرد ،خانواده ،دوستان وحتی جامعه داشته باشد؛ دانشجویان نیز از این قاعده مستثنی نیستند زیرا
تصمیمات مالی اتخاذ شده توسط آنها تاثیرات معناداری بر وضعیت مالی و رفاهی و از همه مهمتر عملكرد
شغلی آنها دارد ،كه علاوه بر خود آنها می تواند سایر افراد و اركان جامعه را نیز تحت الشعاع قرار دهد .كما
اینكه تحقیقات صورت گرفته در ایالات متح ده آمریكا و دیگر كشورها خود گواهی بر این مدعا هستند كه
دانشجویانی كه از سواد مالی كافی برخوردار نیستند ممكن است در آینده به مدیرانی ضعیف در حیطهی
مسائل مالی خود مبدل گردند .با توجه به اهمیت بالای مطالب گفته شده حول محور مبحث سواد مالی و لزوم
بررسی آن از یک سو و نیز با در نظر گرفتن شرایط ویژه اقتصادی كشورمان و نیاز مبرم جامعه به افراد مجرب
در این حوزه از سوی دیگر ،شایسته است مقوله سواد مالی بیش از پیش مورد عنایت و بررسی قرار بگیرد .از
6

Organisation for Economic Co-operation & Development
jump start
8
Pang
2

3

Online ISSN: 7272-7722

فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

https://science-journals.ir

https://mkd.science-journals.ir

آنجایی كه طرح ریزی و اجرای هرگونه برنامهریزی آموزشی در حوزه سواد مالی مستلزم ارائه آمار صحیحی
از میزان سطح سواد مالی افراد میباشد .بدین سبب این نكته ما را بر آن داشت كه در این پژوهش تاثیر میزان
سواد مالی دانشجویان بر متغیرهای جمعیت شناختی آنان را مورد ارزیابی قرار دهیم (مورپی و یتمار.)2313 ،3
نتیجه سرمایهگذاری آگاهانه ،با اطلاعات و سواد مالی ،ایجاد نوعی اقتصاد است كه به عنوان اقتصاد خودكفا
شناخته میشود كه در آن حتی خانوادههای كم درآمد ،با مدیریت صحیح پول ،بتوانند به جریان اقتصاد
پیوسته و آینده امن مالی برای خود ایجاد كنند .بنابراین ،برخی از مردم در حال حاضر پول اضافی برای پس
انداز و یا سرمایهگذاری دارند و به دنبال فرصتهای سرمایهگذاری هستند .علاوه بر این ،با وجود صنعت
بانكداری بسیار رقابتی در ایران ،به دست آوردن اعتبار نسبتاً آسان شده است؛ همه عوامل فوق ارائه آموزش
سواد مالی را به صورت نیاز فوری درآورده است .داشتن سواد مالی به عنوان اطلاعات پایه ،برای انتخاب
سرمایه گذاریها از جمله عواملی است كه میتواند بر تصمیمگیری سرمایه گذاری مؤثر باشد .امروزه اجرای
برنامههای مختلف آموزش سواد مالی در سطوح مختلف ،از جمله مدارس ،دانشگاهها شركتها ،سازمانها و
بازارهای بورس اوراق بهادار ،برای افزایش توانایی مدیریت و قضاوت در رابطه با مسایل مالی شخصی سرمایه
گذاران در سراسر جهان ،به صورت یک فوریت درآمده است؛ بنابراین ،بررسی میزان سواد مالی دانشجویان
دانشگاه بهبهان امری ضروری به نظر میرسد .رسیدن به هر هدفی بدون داشتن آگاهی و درک صحیح ممكن
نیست .در سرمایه گذاری نیز همه چیز با شناخت و اطلاعات آغاز میشود .از آنجا كه هر چه در یک زمینه
مالی مانند سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه با اطلاعات مالی بیشتری قدم بگذاریم ،احتمالاً به نتایج بهتر و
آگاهانهتری خواهیم رسید ،برای امنیت سرمایه گذاری و كاهش مخاطره داشتن سواد مالی بهترین و قویترین
ابزار است .در دنیای مدرن امروز ،بدون توانایی در درک مسایل مالی و دانستن الفبای اقتصاد و امور مالی و
داشتن سواد مالی ،موفقیت سرمایه گذاری غیرممكن است .سواد مالی ،مفهوم گستردهای شامل اطلاعات و
رفتار افراد ،برای برخورداری از موقعیت امن مالی آتی است .این مفهوم در درجه اول شامل توانمندسازی و
آموزش افراد و جوامع در برابر مسایل مالی میباشد ،تا از طریق آن قادر باشند به ارزیابی بازارها و محصولات
و اخذ تصمیم گیری آگاهانه اقدام كنند (میلر.)2333 ،
سواد مالی یعنی داشتن دانش و مهارت كافی در حیطه مسائل مالی كه منتج به اتخاذ رفتار مناسب در جهت
بالاترین اهداف فردی ،خانوادگی و جهانی میشود .در عصر كنونی سواد مالی به عنوان یكی از مهارتهای
كلیدی لازم برای زندگی پذیرفته شده است .در دو دهه اخیر كشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور
توجه بیشتری به سطح سواد مالی مردم نمودهاند ولی متاسفانه در كشور ما به این موضوع آنگونه كه باید و
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شاید توجه نگردیده است و تحقیقات انگشت شمار این حوزه در كشور ما خود گواه بر این مدعاست (مرادی
و ایزدی.)1334 ،
لذا سؤال اصلی پژوهش حاضر این است كه؛ سواد مالی تا چه اندازه بر متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان
كارشناسی دانشگاههای بهبهان تاثیر دارد؟

 .3اهداف تحقیق
 .1 .3هدف اصلی تحقیق
تعیین تأثیر سواد مالی بر متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان
 .2 .3اهداف فرعی تحقیق
تعیین تأثیر سواد مالی بر سن دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان
تعیین تأثیر سواد مالی بر جنسیت دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان
تعیین تأثیر سواد مالی بر حسب نوع دانشگاه دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان
تعیین تأثیر سواد مالی بر رشته تحصیلی دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان
تعیین تأثیر سواد مالی بر وضعیت تأهل دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان
تعیین تأثیر سواد مالی بر وضعیت شغلی دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان
تعیین تأثیر سواد مالی بر میزان درآمد ماهیانه دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان

5

Online ISSN: 7272-7722

فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

https://science-journals.ir

https://mkd.science-journals.ir

 .4فرضیه های تحقیق
 .1 .4فرضیه اصلی تحقیق
سواد مالی بر متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان ،تاثیر دارد.
 .2 .4فرضیه های فرعی تحقیق
سواد مالی بر سن دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان ،تاثیر دارد.
سواد مالی بر جنسیت دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان ،تاثیر دارد.
سواد مالی بر حسب نوع دانشگاه دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان ،تاثیر دارد.
سواد مالی بر رشته تحصیلی دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان ،تاثیر دارد.
سواد مالی بر وضعیت تأهل دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان ،تاثیر دارد.
سواد مالی بر وضعیت شغلی دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان ،تاثیر دارد.
سواد مالی بر میزان درآمد ماهیانه دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان ،تاثیر دارد.
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 .5مبانی نظری تحقیق
 .1 .5سواد مالی
پیدایش پدیدههای جدید و یا تحولات وسیع در پدیدهها ،در برخی موارد باعث شكل گیری مفاهیم جدیدی
می شود و یا مفاهیم قبلی ،تحول یافته و شكل و اهمیت جدیدی به خود میگیرد .در عصر حاضر ،با شكل-
گیری نوع جدیدی از تحولات اقتصادی و مالی ،لازم است افراد از آگاهیها و توانمندیهای خاصی ،برای
مواجهه با پیچیدگیهای به وجود آمده ،برخوردار باشند .در چنین شرایطی ،با وجود تنوع ،پیچیدگی بازارهای
مالی و تحولات سریع در آن ،داشتن مهارتها و روشهای مدیریت امور مالی ،برای جمعآوری ،تجزیه و
تحلیل و استفاده اطلاعات مالی و در یک كلام ،داشتن سواد مالی ،ضروری خواهد بود .سواد مالی ،مجموعه
دانش درک امور مالی است كه شامل بررسی پدیدههای مالی ،ماهیت ،قوانین و روابط حاكم بر آن میباشد.
عدم درک اقت صاد و امور مالی ،یک عامل بازدارنده برای مالكیت سهام است؛ از دست رفتن رفاه ،ناشی از
عدم مشاركت در بازارهای سرمایه ،در اثر فقدان سواد مالی بسیار قابل توجه است .واضح است كه سرمایه-
گذاران ناآگاه و فاقد سواد مالی كافی ،قادر به استفاده كامل از بازار مالی و انتخاب عاقلانه ،كه منجر به
سرمایهگذاری كارآمد خواهد شد ،نخواهند بود (ونروژ و لوساردی.)2311 ،
فقدان سواد مالی ،در كشورهای در حال توسعه مشهودتر است؛ به عنوان مثال كشور هند ،زامبیا و دیگر
كشورهای در حال توسعه آفریقایی ،افراد درک درستی از مفاهیم مالی از قبیل بهره ،پسانداز ،سهام و سرمایه-
گذاری ندارند .آموزش سواد مالی ،تنها بخشی از واكنش سیاسی مؤثر بر توانمند كردن جوامع در بازارهای
مالی میباشد .اقتصاد رفتاری و روانشناسی سرمایه گذاری ،بیانگر این واقعیت است كه رفتار افراد میتواند
اثربخشی برنامههای سوادآموزی مالی را بهبود بخشد؛ افراد هنگامی كه درک كنند كه رفتارهای خاص
سرمایه گذاری آنها باعث ایجاد رفاه خواهد شد ،به برنامهریزی سواد مالی خود بیشتر علاقه نشان خواهند داد.
افراد ممكن است .زمانی كه با گزینههای مختلف تصمیمگیری مواجه هستند ،مطابق نظریههای عقلانیت
اقتصادی عمل كنند و این امر بدون داشتن سواد مالی كافی ممكن است منجر به تصمیمگیری بهینه مالی نشود.
برای گسترش سطح سواد مالی جوامع ،گروه بانک جهانی ،در حال تلاش برای تقویت سواد مالی و آموزش
در زمینههای مختلفی مانند تجزیه و تحلیل مالی ،توسعه اطلاعات مالی ،تركیب سواد مالی با رویكردهای
فنآوری مالی می باشد و به مطالعه چارچوب فراگیر آموزش سواد مالی و حمایت اجتماعی از طریق
فرآیندهای استراتژی اقتصادی اقدام كرده است .سواد مالی از جنبههای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.
نهادهای دولتی و سازمانهای خصوصی در كشورهای توسعه یافته نظرسنجیهایی را برای اندازهگیری سطح
سواد مالی از جامعه انجام دادهاند (میلر.)2333 ،
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 .2 .5ضرورت سواد مالی
با توجه به مطالب پیش گفته ،می توان گفت كه در عصر مالی سازی ،افراد باید خود به دنبال تأمین مالی
دوران بازنشستگی باشند به طوری كه تصمیم بگیرند چقدر و كجا پس انداز كنند ،خود باید به دنبال یافتن
فروشنده مناسب برق (قیمت و شرایط مناسب از بازار برق باشند ،خود باید درگیر تأمین مالی تحصیلات
دانشگاهی باشند و برای سلامت خود از میان انواع مختلف بیمه نامه ها مناسب ترین را انتخاب كنند و برای
تهیه منزل مسكونی با خودروی شخصی از مؤسسه های مالی وامهای مناسب دریافت كنند .این بدان معناست
كه جنبه های بیشتری از زندگی افراد با بازار و متعاقب آن تصمیم گیری های مالی مرتبط می شود .از این رو،
افراد برای دوری از تنزل سطح رفاه به دلیل زیان های ناشی از تصمیم گیری های مالی نادرست باید قادر
باشند تصمیم های مالی درستی اتخاذ كنند .بدیهی است به كارگیری تصمیم های مالی درست ،جز از طریق
داشتن سطح مناسبی از سواد مالی امكان پذیر نیست .افراد با توجه به مالی شدن هر چه بیشتر جنبههای مختلف
زندگی اجتماعی ناگزیر از داشتن سواد مالی هستند.
از نظر اقتصاددانها در بازار آزاد تئوریک:
 .1تقارن اطلاعاتی وجود دارد.
 .2هیچ بازیگر یا مشاركت كنندهای در بازار توان قیمت گذاری ندارد ،همه قیمت پذیرند.
 .3مانعی برای ورود یا خروج از بازار وجود ندارد.
 .4دسترسی برابر به فناوری تولید وجود دارد.
از این رو ،میتوان گفت كه بیسوادی مالی مشاركت كنندگان در انواع بازارها و به خصوص بازارهای مالی
شرط تقارن اطلاعاتی را نقض میكند و می تواند عملكرد آن بازارها را تحت شعاع قرار دهد .بنابراین ،موضوع
سواد مالی مشاركت كنندگان فعلی یا بالقوه یكی از مسائل اصلی در عملكرد بهینه و كارای بازارهای مالی
است .سیاست گذارانی كه براساس تئوری های اقتصاد بازار سعی در توسعه بازارهای مالی دارند باید از پیش
بدانند كه كمترین سطح سواد مالی لازم برای افرادی كه قرار است در بازارهای مالی مد نظر آنها مشاركت
كنند باید چه میزان باشد تا اهداف مد نظر تحقق یابد و نیز باید ارزیابی درستی از سطح سواد مالی مشاركت
كنندگان در بازارهای مالی داشته باشند .سازمان همكاری های اقتصادی و توسعه در اهمیت بهبود سواد مالی
می نویسد:
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مشتریان برخوردار از آموزشهای مالی به طور فزآیندهای به كارایی بازارهای مالی پیچیده یاری میرسانند.
توانایی هر چه بیشتر چنین مشتریانی در ارزیابی و مقایسه ویژگیهای ریسک -بازده محصولات مالی مختلف
(به علاوه هزینه های مختلف آنها) كه توسط واسطه های مالی متعدد عرضه می شود ،به ارتقای رقابت در
بازارهای مالی منجر می شود.
همچنین این سازمان در جای دیگری می نویسد:
اگر افراد از لحاظ مالی باسواد نباشند ،قادر نخواهند بود كه پس انداز یا (طرح) سرمایه گذاری مناسبی برای
خودشان انتخاب كنند و ممكن است كه در معرض ریسک كلاهبرداری قرار بگیرند؛ اما اگر افراد از نظر مالی
آموزش ببینند ،محتمل تر خواهد بود كه پس اندازی داشته و عرضه كنندگان خدمات مالی را مجاب به توسعه
محصولاتی كنند كه تناسب بیشتری با نیازهایشان دارد .این موضوع هم بر سطح سرمایه گذاری و هم رشد
اقتصادی آثار مثبتی دارد .بنابراین از نظر سازمان سازمان همكاری های اقتصادی و توسعه سواد مالی یكی از
راهكارهایی است كه از آن می توان برای بهبود امنیت اقتصادی افراد ،بهبود رقابت و افزایش نوآوری در
بازارهای مالی ،ارتقای سطح پسانداز و سرمایهگذاری و افزایش رشد اقتصادی استفاده كرد (اسلامی بیدگلی
و كریمخانی.)1335 ،

 .2پیشینه تحقیق
روشن دل و همكاران ( ،)1335به بررسی تحقیقی با عنوان سواد مالی و ضرورت سنجش آن در نظام نوین
آموزشی؛ مطالعة موردی شهرستان شهرضا پرداختند .نتایج تحقیق فوق نشان میدهد از  154امتیاز ممكن در
پرسشنامه ،میانگین نمرة سواد مالی دانشآموزان  33است كه نشاندهندة ناچیزبودن سواد مالی در بین
دانشآموزان این مقطع است .همچنین از بین متغیرهای بررسیشده ،نمرة ریاضی دانشآموز ،پایگاه
اقتصادی-اجتماعی خانواده ،سطح تحصیلات و اشتغال مادر در سطح اطمینان  35درصد بر سطح سواد مالی
دانشآموز اثرگذار بوده است .پژوهش حاضر نشان میدهد تفاوت معنادارآماری بین سواد مالی دانشآموزان
پسر و دختر وجود ندارد.
تفتیان و همكاران ( ،)1337به بررسی موانع ،چالش ها و راهبردهای سواد مالی پرداختند .نتایج تحقیق فوق
نشان میدهد ،نداشتن دانش و اعتمادبه نفس درزمینه مدیریت مالی و برنامه های سرمایه گذاری در بین زنان،
بر توانایی آنان برای رسیدن به تمكن مالی تاثیر می گذارد .زنانی كه برای رسیدن به استقلال مالی ،توانایی و
آموزش لازم را دارند ،از ابزار و منابع مختلف برای رسیدن به تمكن مالی بهره خواهند برد.
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تفتیان و تجملیان ( ،)1333به بررسی مروری بر مطالعات سواد مالی و رفتار مالی در گروه های سنی مختلف
پرداختند .نتایج تحقیق فوق نشان میدهد ،منابع موجود در حوزه گروه های سنی نشانگر وجود تفاوت های
قابل ملاحظه در سواد مالی و رفتارهای مالی می باشد ،درک تغییرات در هوش سیال و اهمیت هوش متبلور به
آموزگاران و سیاست گذاران این امكان را می دهد كه به مسئله افزایش سواد مالی با استفاده از روش های
متناسب برای سنین مختلف توجه كنند.
زندی ( ،)1333به بررسی تأثیر سواد مالی بر بازده پرتفوی سرمایه گذاران حقیقی پرداختند .نتایج تحقیق فوق
نشان میدهد ،ابعاد سواد مالی یعنی سواد بازاری -حسابداری و سواد اقتصادی و در مجموع سواد مالی تأثیر
معناداری در سطح  %35بر بازدهی پرتفوی سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی دارند.
كلپر و همكاران ،)2313( 13در پژوهشی به بررسی سواد مالی و پیامدهای آن در طول بحران مالی سال های
 2312-2313كشور روسیه پرداختند .در همین راستا مصاحبه ای با  1833نفر صورت گرفت .نتایج این پژوهش
مشخص كرد كه كفایت سواد مالی افراد نه تنها در تصمیم گیری های جسورانه مالی موثر است بلكه به آنها
كمک میكند تا در مقابله با شوک های اقتصادی واكنش مناسب تری از خود نشان دهند علاوه بر آن ثابت
شد كه افزایش سواد مالی جامعه می تواند به ثبات بازار و افزایش ثروت ملی كمک كند.
كوزینا و پونیكوار ،)2315( 11به بررسی سواد مالی دانشجویان سال اول دانشگاه لجوبلجانا :نقش آموزش
پرداختند .نتایج تحقیق فوق نشان میدهد دانشجویانی كه در دروس خود مباحث اقتصادی را مطالعه كردند،
از نظر آماری در مباحث مالی تورم ،نقدینگی و درآمد حقیقی ،عملكرد بهتری داشتهاند .همچنین نتایج نشان
داد ،دانشجویان شاغل سرمایهگذاری پُر ریسک مانند سرمایه گذاری در طلا و اوراق قرضه را ترجیح میدهند؛
حال آنكه دانشجویان غیر شاغل بیشتر تمایل به پس انداز كردن دارند.
چونگ هوآ شن و همكاران ،)2317( 12به بررسی پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین اختلافات مالی و سواد
مالی پرداختند .نتایج تحقیق فوق نشان میدهد ،افرادی كه سواد مالی بالاتری دارند كمتر دچار اختلافات مالی
میشوند .هنگامی كه خرید محصولات و خدمات غیر مالی منجر به اختلاف اقتصادی شود ،افرادی كه سواد
مالی بالاتری دارند به طور جدی این مشكل را كنترل میكنند .علاوه بر این ،خصوصیات شخصی از جمله
جنسیت ،وضعیت شغلی و درآمد خانوار از عوامل اصلی تأثیرگذار بر احتمال اختلافات مالی هستند.
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آنتونیا گروهمان و همكاران ،)2316( 13به بررسی پژوهشی با عنوان آیا سواد مالی ،ظرفیت مالی را افزایش
می دهد .پرداختند .نتایج تحقیق فوق نشان میدهد ،سطح بالای سواد مالی نیز تأثیر مفیدی دارد .همچنین به
ما امكان می دهد تنوع نهادی را در نظر بگیریم .علاوه بر این تأثیر مثبت سواد مالی در سطح درآمد و چندین
زیر گروه در كشورها وجود دارد و در پایان سواد مالی باعث افزایش در ظرفیت مالی میشود.

 .7روش تحقیق
این تحقیق به لحاظ هدف اجراء از نوع ،كاربردی است .تحقیق كاربردی ،تحقیقی است كه به منظور حل
مشكل یا معضل خاص علمی یا اجتماعی انجام میگیرد همچنین پژوهش حاضر تركیبی از روش پیمایشی
است از رایجترین شیوههای گردآوری دادهها در روش پژوهش پیمایشی ،مصاحبه شخصی و استفاده از
پرسشنامه است كه در این پژوهش محقق برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه استاندارد سواد مالی
دانشجویان ،معینالدین در سال  1333استفاده كرده است كه مرتبط با فرضیههای و متغیرهای تحقیق میباشد،
و در انجام آن از تكنیکهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است .همچنین این تحقیق از نظر زمان
اجراء تحقیقی مقطعی است و بلحاظ منطق اجراء استقرایی است ،همچنین روش تحقیق از جهت نحوه اجراء،
توصیفی (بدان جهت كه متغیرها توسط محقق دستكاری نمیشوند و وضعیت موجود آنها شناسایی می شود)،
پیمایشی و از نوع همبستگی (بدان جهت كه ارتباط بین متغیرهای تحقیق مورد سنجش قرار میگیرد) میباشد.
در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل كلیهی دانشجویان كارشناسی دانشگاههای بهبهان (دانشگاه صنعتی
خاتم الانبیا ،دانشگاه علوم پزشكی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،دانشگاه پیام نور و دانشگاه فرهنگیان امام صادق)
میباشد كه در حال حاضر تعداد  3863نفر از دانشجویان را شامل میشود .همچنین تعداد  346دانشجو با
استفاده از روش نمونهگیری كوكران به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است .با توجه به ماهیت این تحقیق،
جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش كتابخانهای استفاده شده است .مباحث تئوریک پژوهش از مسیر
مطالعه منابع ،نشریات ،منابع داخلی و خارجی موجود در كتابها و استفاده از اینترنت جمعآوری شده است.
یعنی اطلاعات و دادههای مورد نیاز تحقیق كلاً از روش كتابخانهای انجام گرفته است .از رایجترین شیوههای
جمعآوری دادهها در روش پژوهش پیمایشی ،مصاحبه شخصی و استفاده از پرسشنامه است كه در این پژوهش
برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد سواد مالی دانشجویان ،معینالدین در سال  1333استفاده شده
است .در پایان جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده
میگردد .این پژوهش با استفاده از روشهای آماری توصیفی (فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین ،انحراف
Antonia Grohmann et al
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معیار ،مینیمم ،ماكزیمم و واریانس) و استنباطی( ،تحلیل رگرسیون ،ضریب تعیین ،ضریب همبستگی پیرسون،
آزمون  Fو آزمون  )tو برای اجرای عملیات اقتصاد سنجی نیز از نرمافزار  SPSS 62استفاده میگردد.

 .8پرسشنامه استاندارد سواد مالی دانشجویان ،معینالدین در سال 1331
متغیر سواد مالی دانشجویان طبق جدول ( )1این متغیر و مولفههای آن مورد بررسی قرار گرفتهاند:
جدول  .1متغیرهای تحقیق

متغیرها
سواد مالی دانشجویان

مولفهها

سوالات

کسب درآمد ،پس انداز و سرمايهگذاری

 11 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1و 12

خرج و استقراض

 19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13و 21

بیمه و بازنشستگی

 24 ،13 ،22 ،21و 25

پرسشنامه استاندارد سواد مالی دانشجویان خود گزارشی  25سوالی كه معینالدین در سال  1333ساخته شده،
سواد مالی دانشجویان را درباره تفكرشان مورد سنجش قرار میدهد .سوالات پرسشنامه بصورت سوالات چهار
گزینهای هستند كه هر سوال دارای یک جواب صحیح می باشد بصورتی كه به گزینهی صحیح  4نمره تعلق
میگیرد؛ در حالی كه به گزینههای نادرست نمرهای تخصیص داده نمیشود و نهایتاً نمره سواد مالی
دانشجویان از جمع نمرات جوابهای صحیحی كه داده میشود؛ بدست میآید كه عددی است طبیعی ما بین
صفر تا صد .بنابراین كلیهی  25سوال جدول ( )1سواد مالی دانشجویان دانشگاههای شهرستان بهبهان را ارزیابی
میكنند .در تحقیق حاضر برای تعیین روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما ،مشاور و پیشنهادات
كارشناسان و خبرگان استفاده شده است .همچنین جهت میزان پایایی متغیرها از آزمون آلفای كرونباخ استفاده
شده كه متغیر سواد مالی دانشجویان پایایی برابر با  3/73داشت و همچنین همهی مولفههای پرسشنامه دارای
 αضریب آلفای كرونباخ بیشتر از  3/7هست كه نتیجه میگیریم از پایایی مطلوبی برخوردار است.

 .3آمار توصیفی و استنباطی دادههای تحقیق
12
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جدول شماره  2نیز آمار توصیفی جمعیت شناختی و میانگین سطح سواد مالی در بین پاسخ دهندگان این
تحقیق را نشان میدهد.
جدول  .6آمار توصیفی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

مشخصات جمعیت شناختی

فراوانی

23-18
28-24
33-29
 38-34و بالاتر

255
73
23
4

زن
مرد

191
158

مجرد
متأهل

284
64

بدون شغل
شغل آزاد
شغل دولتی
استخدام نیروهای مسلح

251
59
33
5

بدون درآمد
درآمد کم
درآمد متوسط
درآمد بالا

239
41
61
8

درصد فراوانی

میانگین سطح سواد مالی

سن
73/2
21/1
4/5
1/2

2/1423
1/1239
1/7895
1/3698

جنسیت
54/6
45/4

1/9458
2/2569

وضعیت تأهل
81/6
18/4

1/1236
1/3457

وضعیت اشتغال
27/1
17/1
9/5
1/4

1/6325
2/8963
1/3698
1/1236

میزان درآمد ماهیانه
68/7
11/5
17/5
2/3
رشته تحصیلی

13
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1/6892
1/8369
2/1236
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برق
زيست
آمار
عمران
کامپیوتر
مکانیک
شیمی
روانشناسی
حقوق
معماری
آموزش زبان انگلیسی
آموزش ابتدايی
حسابداری
مامايی
پرستاری
کشاورزی
اتاق عمل
راديولوژی
رياضیات
نفت

https://science-journals.ir

4/9
3/4
6/3
15/5
5/7
1/4
3/4
2/1
3/7
1/9
1/4
7/2
2/9
1/1
12/6
5/7
1/1
4/3
6/9
9/2

17
12
22
54
21
5
12
7
13
3
5
25
11
4
44
21
4
15
24
32

1/2136
1/3648
1/1238
2/2361
1/2369
1/9687
1/3698
1/1231
1/4569
1/2369
1/1236
1/7891
2/2362
1/1618
1/1123
1/1139
1/2361
1/4369
1/2341
1/1725

نام دانشگاه محل تحصیل
پیراپزشکی
آزاد
پیام نور
خاتم
فرهنگیان

87
62
69
21
111

25/1
17/8
19/8
5/7
31/6

1/2369
1/1364
2/3679
1/3612
1/1251

جمع کل

843

100

38/3444
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همانطور كه در جدول شماره  2مشاهده میشود؛ یافتههای مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی نشان می-
دهد كه:
برای متغیر سن ،بیشترین درصد فراوانی مربوط به سن  -16الی  23سال است و با توجه به میانگین به دست
آمده سواد مالی ،این رده سنی بیشتر از سایر رده سنی افراد دیگر است.
برای متغیر جنسیت ،بیشترین درصد فراوانی مربوط به زنان است و با توجه به میانگین به دست آمده سواد مالی
مردان بیشتر از سواد مالی زنان است.
برای متغیر وضعیت تأهل ،بیشترین درصد فراوانی مربوط به مجرد میباشد و با توجه به میانگین به دست آمده
سواد مالی متاهلان بیشتر از افراد مجرد است.
برای متغیر وضعیت شغلی ،بیشترین درصد فراوانی مربوط به غیر شاغل (بدون شغل) میباشد و با توجه به
میانگین به دست آمده سواد مالی افراد با شغل آزاد بیشتر از سایر شغلها است.
برای متغیر میزان درآمد ماهیانه ،بیشترین درصد فراوانی مربوط به افراد بدون درآمد میباشد و با توجه به
میانگین به دست آمده سواد مالی افراد با درآمد بالا بیشتر دیگر افراد است.
برای متغیر رشته تحصیلی ،بیشترین درصد فراوانی مربوط به رشته عمران میباشد و با توجه به میانگین به دست
آمده سواد مالی رشته عمران و رشته حسابداری بیشتر از سایر رشتههای تحصیلی میباشد.
برای متغیر نام دانشگاه محل تحصیل ،بیشترین درصد فراوانی مربوط به دانشگاه فرهنگیان است و با توجه به
میانگین به دست آمده سواد مالی دانشجویان دانشگاه پیام نور بیشتر از دانشجویان سایر دانشگاهها میباشد.

جدول شماره  3نیز آمار توصیفی رتبه بندی درصد پاسخ صحیح به هر پرسش این تحقیق را نشان میدهد.
جدول  .3رتبه بندی درصد پاسخ صحیح به هر پرسش

رتبه

شماره پرسش

موضوع پرسش

فراوانی پاسخ صحیح

4

12-1

کسب درآمد ،پس انداز و سرمايه گذاری

117

4

21-13

خرج و استقراض

48

4

25-21

بیمه و بازنشستگی

52

15
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در جدول شماره  ،3آمار توصیفی سطح مالی از دید پاسخ دهندگان خلاصه شده است .همانگونه كه ملاحظه
میشود تعداد  247از تعداد كل پاسخ دهندگان به سوالات پاسخ صحیح دادهاند.
جدول شماره  4نیز آمار توصیفی شاخص سطح سواد مالی این تحقیق را نشان میدهد.
جدول  .4آمار توصیفی شاخص سطح سواد مالی

شرح

حداقل

حداکثر

میانگین

مقدار

43

99

61/337

انحراف معیار
6/7351

واریانس
45/363

 .11آزمون فرضیه های تحقیق
 .1 .13آزمون فرضیه اصلی تحقیق
سواد مالی بر متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان کارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان
تاثیر دارد.
با استفاده از آزمون هبستگی پیرسون فرضیه اصلی تحقیق طبق جدول شماره  5مورد آزمون قرار گرفته است.
جدول  .5نتیجه تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی

شرح فرضیه اصلی
سواد مالی بر متغییرهای جمعیت شناختی
دانشجويان کارشناسی دانشگاه های شهرستان
بهبهان تاثیر دارد.

متغیر
مستقل

متغیر وابسته آمارهF

جمعیت
شناختی

سواد مالی

2/674

ضریب

سطح

نتیجه

تعیین

معناداری

آزمون

1/196

 1/111تايید فرضیه

همانطوری كه نتایج جدول ( )5نشان میدهد ،مقدار متغیر مستقل (جمعیت شناختی) و متغیر وابسته میزان
سواد مالی دانشجویان و با توجه به ضریب تعیین  3/338و سطح معناداری كمتر از  3/35درصد میتوان گفت
سواد مالی بر متغییرهای جمعیت شناختی دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان تاثیر دارد.
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جدول  .2تحلیل رگرسیون تأثیر همزمان سواد مالی و متغییرهای جمعیت شناختی

متغیر وابسته :سواد مالی
متغیر
عدد ثابت
متغیر مستقل :متغییرهای جمعیت شناختی

ضريب

خطای استاندارد آماره t

سطح معناداری

54/1

2/349

22/993

1/111

1/191

1/156

1/635

1/111

ضريب تعیین

1/196

آماره F

2/674

سطح معناداری

1/111
تأيید میشود

نتیجه آزمون

همانطوری كه نتایج جدول ( )8نشان میدهد ،مقدار ضریب تعیین به دست آمده در حد قابل قبولی است و
سطح معنی داری آزمون  Fنیز بیشتر از یک درصد بوده پس فرض صفر مبنی بر عدم رابطه خطی بین متغیر
مستقل و متغیر وابسته تایید میشود .بنابراین طبق جدول شماره  8فرض وجود رابطه خطی رد میشود .همچنین
مشاهده میشود سطح معنی داری آزمون  tبرای متغیرهای جمعیت شناختی كمتر از یک درصد میباشد.
بنابراین بر متغیر وابسته تاثیرگذار است .در نتیجه میتوان گفت سواد مالی بر متغییرهای جمعیت شناختی
دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان تاثیر دارد.
 .2 .13آزمون فرضیه های فرعی تحقیق
فرضیه فرعی اول :سواد مالی بر سن دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان تاثیر دارد.
فرضیه فرعی دوم :سواد مالی بر جنسیت دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان تاثیر دارد.
فرضیه فرعی سوم :سواد مالی بر وضعیت تاهل دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان تاثیر دارد.
فرضیه فرعی چهارم :سواد مالی بر حسب نوع دانشگاه دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان
تاثیر دارد.
فرضیه فرعی پنجم :سواد مالی بر رشته تحصیلی دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان تاثیر
دارد.
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فرضیه فرعی ششم :سواد مالی بر وضعیت شغلی دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان تاثیر
دارد.
فرضیه فرعی هفتم :سواد مالی بر میزان درآمد ماهیانه دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان
تاثیر دارد.
با استفاده از آزمون هبستگی پیرسون فرضیههای فرعی تحقیق طبق جدول شماره  7مورد آزمون قرار گرفته
است.
جدول  .7تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیههای فرعی تحقیق

نتیجه آزمون
فرضیه فرعی اول :سواد مالی بر سن
دانشجويان کارشناسی دانشگاههای
شهرستان بهبهان تاثیر دارد.

متغیر

متغیر

مستقل

وابسته

سن

فرضیه فرعی دوم :سواد مالی بر جنسیت
جنسیت
دانشجويان کارشناسی دانشگاههای
شهرستان بهبهان تاثیر دارد.
فرضیه فرعی سوم :سواد مالی بر
وضعیت تاهل دانشجويان کارشناسی
دانشگاههای شهرستان بهبهان تاثیر
دارد.

وضعیت
تاهل

فرضیه فرعی چهارم :سواد مالی بر
برحسب نوع دانشگاه دانشجويان
کارشناسی دانشگاههای شهرستان
بهبهان تاثیر دارد.

نوع
دانشگاه

سواد مالی

سواد مالی

سواد مالی

سواد مالی

آمارهF

9/168

1/649

14/789

3/828

ضریب

سطح

تعیین

معناداری

1/165

1/145

1/219

1/118

1/111

1/111

1/111

1/111

نتیجه

تايید فرضیه

تايید فرضیه

تايید فرضیه

تايید فرضیه

فرضیه فرعی پنجم :سواد مالی بر رشته
تحصیلی دانشجويان کارشناسی
دانشگاههای شهرستان بهبهان تاثیر
دارد.

رشته
تحصیلی

سواد مالی

1/264

1/118

1/111

تايید فرضیه

فرضیه فرعی ششم :سواد مالی بر
وضعیت شغلی دانشجويان کارشناسی

وضعیت
شغلی

سواد مالی

1/228

1/129

1/111

تايید فرضیه
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دانشگاههای شهرستان بهبهان تاثیر
دارد.
فرضیه فرعی هفتم :سواد مالی بر میزان
درآمد ماهیانه دانشجويان کارشناسی
دانشگاههای شهرستان بهبهان تاثیر
دارد.

میزان
درآمد

سواد مالی

1/131

1/292

تايید فرضیه

1/111

جدول  .8تحلیل رگرسیون تأثیر همزمان سواد مالی و متغییرهای جمعیت شناختی

متغیر وابسته :سواد مالی
متغیر
عدد ثابت
متغیر مستقل :سن

ضريب

خطای
استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

67/559

2/426

27/834

1/111

1/324

1/118

3/111

1/111

ضريب تعیین

1/165

آماره F

9/168

سطح معناداری

1/111
تأيید میشود

نتیجه آزمون
متغیر وابسته :سواد مالی
متغیر
عدد ثابت
متغیر مستقل :جنسیت

ضريب

خطای
استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

59/462

1/149

51/751

1/111

1/145
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تأيید میشود

نتیجه آزمون

همانطور كه در جدول  7و  6مشاهده میشود مقدار ضرایب تعیین به دست آمده در حد قابل قبولی است و
سطح معنی داری آزمون Fنیز بیشتر از یک درصد بوده پس فرض صفر مبنی برعدم رابطه خطی بین متغیرهای
مستقل و متغیر وابسته تایید می شود .بنابراین طبق جداول  7فرض وجود رابطه خطی رد میشود .همچنین
مشاهده می شود؛ در جداول  6سطح معنی داری آزمون  tبرای متغیرهای جمعیت شناختی كمتر از یک درصد
میباشد .بنابراین بر متغیر وابسته تاثیرگذار است .در نتیجه میتوان گفت سواد مالی بر همهی متغییرهای
جمعیتشناختی (سن ،جنسیت ،وضعیت تاهل ،نوع دانشگاه ،رشته تحصیلی ،وضعیت شغلی و درآمد ماهیانه)
دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان تاثیر دارد.

 .11بحث و نتیجه گیری
«سواد مالی بر متغیرهای جمعیت شناختی (سن ،جنسیت ،نوع دانشگاه ،رشتهی تحصیلی ،وضعیت تأهل،
وضعیت شغلی ،میزان درآمد ماهیانه) دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان ،تاثیر دارد».
همانطور كه قبلاً گفته شد از دانشجویان كارشناسی دانشگاههای شهرستان بهبهان سواد مالی بر متغیرهای
جمعیت شناختی تأثیر مثبت و معناداری دارد .از دیدگاه  346نفر از دانشجویان كارشناسی دانشگاههای
شهرستان بهبهان با ضریب همبستگی پیرسون  3/338و سطح معناداری  3/35معنادار میباشد همچنین هریک
از مولفه های جمعیت شناختی دانشجویان نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت كه همگی آنها در سطح 3/35
معنادار بودند .بنابراین میتوان گفت سواد مالی دانشجویان دانشگاههای بهبهان از حد متوسط بالاتر و مطلوب
است و همچنین سطح سواد مالی با متغییر جمعیت شناختی بین دانشجویان دانشگاه های شهر بهبهان تفاوت
معناداری ندارد .در پژوهشهای قبلی سطح سواد مالی از جوانب مختلفی مورد بررسی قرار گرفته بود به طور
مثال حامدینیا  1332به بررسی سواد مالی كاركنان دولت و تأثیر آن بر رفاه مالی پرداخته بود كه نتایج آماری
حاصل از آن حاكی از عدم كفایت سواد مالی آنها بود .با توجه به ضرورت كسب سواد مالی همواره توصیه
میشود ،دانشگاهها به دانشجویان آموزش سواد مالی و مهارتهای مربوط به آن را در دستور كار قرار دهند.
آموزش سواد مالی در واقع به آنها كمک میكند تا بتوانند رابطه میان درآمد ،هزینه كردن و صرفه جویی را
به خوبی درک كنند و بتوانند به شكلی موثر پولهای خود را مدیریت كنند .آموزش سواد مالی به دانشجویان،
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كلید افزایش سواد مالی جمعیت فارغالتحصیل و جویای كار در بلندمدت خواهد بود .با این حال آموزش
مفاهیم مالی و اقتصادی در كشور ما باید بیشتر از قبل در نظر گرفته شود .بنابراین نیاز به ارزیابی محتوای
آموزشی دورههای مختلف آموزشی از منظر مفاهیم سواد مالی احساس شود .آموزش مفاهیم مالی در قالب
درسهای در طول ترم تحصیلی به دانشجویان میتواند مثمرثمر باشد؛ بنابراین میتوان گفت دانشگاهها می-
توانند در امر آموزش سواد مالی به دانشجویان نقش مهم و مستقیم داشته باشد .در پایان پیشنهاد می شود كه
با توجه به اینكه سطح سواد مالی دانشجویان با متغییرهای جمعیت شناختی(سن ،جنسیت ،نوع دانشگاه ،رشتهی
تحصیلی ،وضعیت تأهل ،وضعیت شغلی ،میزان درآمد ماهیانه) بررسی شد باید سعی شود تا به بهترین و
مناسبترین شیوه و بالابردن سطح سواد مالی در دانشجویان تقویت شود و همچنین دانشگاهها با برگزاری
همایشها ،سمینارها و كارگاهها آموزشی در راستای افزایش سطح سواد مالی دانشجویان تلاش نمایند چرا
كه افزایش سواد مالی منجر به رفاه مالی و بهبود اقتصاد هرچه بیشتر دانشجویان و كل جامعه میشود.
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