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مقاله است که پس از طی فرایند « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نسخه این 

ذیرش تشخیص داده شده است. این نسخه در مدت کوتاهی داوری، برای چاپ، قابل پ

شود. پس از اعالم پذیرش به صورت آنالین و قبل از فرایند ویراستاری منتشر می

را به عنوان خدمتی به « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نشریه سالمند گزینه 

پذیرش ترین زمان ممکن پس از ها در سریعدهد تا نتایج آننویسندگان ارائه می

ی فرایند آماده سازی ابرای جامعه علمی در دسترس باشد. پس از آنکه مقاله

خارج « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»و انتشار نهایی را طی می کند، از نسخه 

شود. شایان ذکر است صفحه سایت نشریه منتشر میو در یک شماره مشخص در وب

شود که صوری در متن مقاله میآرایی و ویراستاری فنی باعث ایجاد تغییرات 

ممکن است بر محتوای آن تأثیر بگذارد و این امر از حیطه مسئولیت دفتر 

 نشریه خارج است.

 

 ونه استناد شود: گلطفا این

Bakhshandeh R, Shariati B, Nasr Esfahani M, Malakouti K, Kamalzadeh L, Rashedi V. [Design and 

Development of Financial Capacity Instrument among Iranian Older Adults (FCI2): A Preliminary Study 

(Persian)]. Salmand: Iranian Journal of Ageing. Forthcoming 2023. Doi: 

http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3541.2 

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3541.2 
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ABSTRACT 

Introduction: The ability to manage financial capacity is a multidimensional structure that includes a wide 

range of judgmental, perceptual, and pragmatic activities from essential to the most complex abilities. The 

reduction of cognitive abilities and the loss of the ability to manage financial issues in the elderly population 

cause problems in individuals, their families and society. The present study proposes to design and develop a 

tool to measure the Financial Capacity Instrument among Iranian older adults (FCI2). 

Materials and Methods: This study was conducted to design a Waltz strategy using the following four steps: 

1. Determining the tool’s objectives: identifying the available means for measuring the ability of financial 

affairs  

2. Selection of the conceptual model 

3. Compilation of an initial plan 

4. The construction of measure: it includes the application of processes, sets of items and scoring rules 

of the tool.  

In order to check and determine the validity of statements in this preliminary study, the method of face validity 

and content validity was used. 

Results: 11 tools for measuring financial capacity were identified along with a web-based one. An initial 

questionnaire including nine main areas, 27 sub-areas, and 65 items were designed. The questionnaire is 

completed through a semi-structured interview with an expert. Evaluation of financial capacity in each area is 

done according to Ballinger's judgment in terms of (have-not-evaluable). By developing accompanying 

instructions for the evaluator, for each item, acceptable or unacceptable answers and non-evaluable answers 

were explained. The total content validity ratio was 0.57 and the total content validity index was 0.83. 

Conclusion: With a broader assessment approach as well as its semi-structured nature, this tool enables 

clinicians to make more consistent judgments and more accurately identify elderly individuals who are no 

longer able to manage their finances in their own unique framework. The tool provides a wide range of fields 

and sets a spectrum of the financial older adults’ qualifications. 

Keywords: Financial capacity, Older adults, Tool, Measurement  
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 چکیده

گرایانه  ادراکی و عمل توانایی مدیریت مسائل مالی یک ساختار چند بعدی است که طیف وسیعی از فعالیت های قضاوتی، مقدمه و بیان مسئله:

کاهش توانمندی های شناختی و از دست دادن توانایی های مدیریت مسائل مالی  از پایه ترین توانایی ها تا پیچیده ترین آن ها را در برمی گیرد. 

ف طراحی و توسعه ابزار مطالعه حاضر با هد، در جمعیت سالمندان باعث به وجود آمدن مشکالتی در افراد، خانواده هایشان و جامعه می شود

 سنجش ظرفیت مالی در سالمندان ایرانی انجام گرفته است.

 این مطالعه جهت طراحی ابزار از استراتژی والتز با استفاده از چهار مرحله ذیل صورت پذیرفت: مواد و روش ها:

  مالی امور توانایی سنجش برای موجود ابزارهای شناسایی: ابزار اهداف تعیین -1

 مفهومی لمد انتخاب -2

 تدوین یک طرح اولیه -3

 سازه مقیاس: شامل به کارگیری فرایندها، مجموعه گویه ها و قوانین نمره گذاری ابزار می شود.  -4

  .جهت بررسی و تعیین روایی گزاره ها در این مطالعه مقدماتی از روش روایی صوری، روایی محتوا  استفاده شد

حیطه  22حیطه اصلی و  9مالی همراه با یک ابزار بر پایه وب شناسایی شد. پرسشنامه شامل  ابزار جهت سنجش توانایی امور 11 :یافته ها

گویه طبق نظر پنل خبرگان طراحی گردید. پرسشنامه از طریق یک مصاحبه نیمه ساختاریافته به وسیله یک فرد  56فرعی و در بر گیرنده 

 غیر قابل ارزیابی(-ندارد-حیطه بر حسب قضاوت بالینگر به گزاره های )داردارزیابی ظرفیت مالی سالمند در هر  متخصص تکمیل می گردد.

صورت می گیرد. با تدوین دستورالعمل همراه جهت ارزیاب، برای هر گویه، پاسخ های قابل پذیرش و یا غیر قابل پذیرش و نیز غیر قابل 

 محاسبه گردید. 75.3روایي محتوا کل  و شاخص 7562ارزیابی شرح داده شد. در این مطالعه نسبت روایی محتوا کل 

تر و با توجه به نیمه ساختاریافته بودن آن به قضاوت همگون تر بالینگران کمک این ابزار با رویکرد ارزیابی گسترده :بحث و نتیجه گیری

د ند، با دقت بیشتری شناسایی کنمی کند تا افراد سالمندی را که دیگر قادر به مدیریت امور مالی خود در چارچوب منحصر به فرد خود نیست

 همچنین باعث سطح بندی و طیف بندی کردن صالحیت مالی فرد سالمند می شود.

 دسالمن ظرفیت مالی، ابزار، اندازه گیری، کلمات کلیدی:
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 بیان مسئله

درصد از جمعیت جهان را تشکیل خواهند داد، به  27سال آینده، سالمندان حدود  37براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، در طول 

ای هر پنج نفر جمعیت دنیا، یک نفر سالمند خواهد میالدی، جمعیت سالمندان به دو میلیارد نفر مي رسد. یعنی به از 2767طوری که تا سال 

سال  57میلیون نفر رسیده و جمعیت سالمند باالی  3.به حدود  .9(. طبق گزارش سازمان آمار کشور، جمعیت ایران در سال 1بود )

درصد جمعیت کشور را  5/4سال،  56درصد جمعیت کشور و جمعیت باالي  9/9هزار نفر، یعنی حدود  231میلیون و  .کشورمان با رقم 

درصد بوده، در حالی که نرخ رشد جمعیت سالمند کشورمان  1/24تشكیل مي دهند. طي دو الي سه دهه اخیر رشد كلي جمعیت در ایران 

درصد و پیش بینی می شود  17سهم سالمندی جمعیت از مرز  1477درصد یعني تقریبا سه برابر رشد كلي جمعیت است. و در سال  3/52

چهارم جمعیت کشور،  درصد عبور کند، یعنی در آن زمان یک 25/1از مرز  1437درصد و در سال   19/4از مرز  1427سال  که در

(. در فرایند سالمندی گاه در زمینه بعضی از مشکالت، برخی از عملکردهای شناختی از جمله حافظه، توجه، قضاوت 2سالمند خواهند بود )

درصد  2254-1.59سال در حدود  57(. شیوع اختالالت شناختی در سالمندان باالی 3تاثیر قرار می گیرند ) و مدیریت مسائل مالی نیز تحت

درصد اختالل شناختی 4256درصد از سالمندان مورد بررسی، اختالل شناختی شدید،  6(. مطالعه ای در ایران نیز نشان داده 3می باشد )

ای از افراد سالمند در نتیجه (. تعداد فزاینده4درصد اختالل شناختی نداشتند ) 1256 درصد اختالل شناختی خفیف داشته و 37متوسط، 

های عملکردی مانند تصمیم گیری و قضاوت، رانندگی، مدیریت امور مالی بیماری آلزایمر و اختالالت مرتبط با آن دچار اختالل در توانایی

ای تر اهمیت ویژهتر، ظرفیت مدیریت امور مالی برای عملکرد مستقل افراد مسنهای درجه باالو وصیت نامه می شوند که در بین توانایی

 (.6،5دارد )

نقص در عملکردهای شناختی موجب افت کارایی و ناتوانی سالمندان در انجام فعالیت های روزانه آن ها می شود، عملکردهای شناختی اجرایی 

ز زیرساخت هایی هستند که برنامه ریزی، جمع بندی و هماهنگی و پایش سایر عملکردهای ثابت و منسجمی نیستند، بلکه مجموعه ای ا

(. همچنین به علت از دست دادن استقالل و سایر اختالالت ذهنی و فیزیکی از جمله کاهش سطوح 2عملکردهای شناختی را شامل می شوند )

(. کاهش .مالی )کالهبرداری، دزدی و سوگیری اعتماد( هستند )عملکرد های شناختی، افراد سالمند بیشتر در ریسک بهره گیری و سواستفاده 

 هتوانمندی های شناختی و از دست دادن توانایی های مدیریت مسائل مالی  در جمعیت سالمندان باعث به وجود آمدن مشکالتی در افراد، خانواد

سالمند مراجعه کننده به  367سوءرفتار مالی بر روی (. در پژوهشی که با هدف بررسی ارتباط سالمت روان و 9هایشان و جامعه می شود )

 .355درصد از شرکت کنندگان با سوءرفتار مالی متوسط و  5154انجام دادند، دریافتند  1395مراکز بهداشتی درمانی شهرکرد در سال 

داری با وضعیت روانشناختی سالمندان دارد درصد از آن ها با سوءرفتار مالی شدید مواجه بودند. همچنین دریافتند سوءرفتار مالی ارتباط معنا

(17.) 

توانایی مدیریت مسائل مالی یک ساختار چند بعدی است که طیف وسیعی از فعالیت های قضاوتی، ادراکی و عملگرایانه از پایه ترین توانایی 

ک و حساب بانکی را در برمی گیرد ها شامل شناسایی سکه و اسکناس تا فعالیت های پیچیده مثل پرداخت قبض و مدیریت دفترچه های چ

است که توانایی افراد سالمند را برای زندگی 1 (. عالوه بر این، توانایی مدیریت مالی، ابزاری فعالیتی و کاربردی در زندگی روزانه 11،12)

تند کار پیچیده ای است و (. مشخص کردن این که افراد چه زمانی قادر به مدیریت مسائل مالی شان نیس13،14مستقل پیش بینی می کند )

علیرغم اهمیت این موضوع و وجود تعدادی از مدل های ابزاری برای اندازه گیری توانمندی مدیریت مالی سالمندان، هنوز یک روش مکفی 

یی جهت (. با این وجود مطالعات متعددی به بررسی و طراحی ابزارها14و واحد برای اندازه گیری ظرفیت مالی سالمندان وجود ندارد )

جهت استخراج ابزارهای سنجش توانمندی  2712سنجش این مهم پرداخته اند؛ از جمله در مطالعه مروری که مارونی و همکاران در سال 

ابزار استخراج کردند که بیشترین  11مقاله واجد شرایط و شامل این ابزارها انجام دادند در نهایت  29مدیریت مالی در سالمندان، بر روی 

حوزه  9مبتنی بر مفهوم سازی کلی حوزه وظایف مالی است که این مدل شامل  FCI(. 16بود ) 2FCIابزار ظرفیت مالی   ،مورد استفادهابزار 

                                                           
1 Instrumental activities of daily living (IADLs) 
0 Financial Capacity Instrument 
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از توانایی های مالی است که از مهارت های پولی پایه تا دانش مفهومی مالی و تصمیم گیری سرمایه گذاری را شامل می شود. این آزمون 

 (.15اختالل آلزایمر را از افراد سالمند سالم متمایز می کند و با برخی معیارهای عملکرد اجرایی مرتبط است ) بیماران مبتال به

ارزیابی ظرفیت  2PFCA(، 12مصاحبه ارزیابی ظرفیت هوپمونت )1HCAI بعضی دیگر از ابزارهای رایج ویژه ظرفیت مالی عبارتند از: 

 (.19رزیابی صالحیت مالی )پرسشنامه ا 3FCAI(، .1دارایی و اموال )

 HCAI یک مصاحبه نیمه ساختاریافته، که تصمیم گیری در مورد مسایل پزشکی و مالی را ارزیابی می کند. بخش مالی شامل سه سناریو ،

اول بر  در درجه HCAIاست که می بایست تصمیمات مالی برای آنها گرفته شود و از نظر میزان خطرات، مزایا و هزینه ها توجیه شوند. 

ارزیابی درک فرد از مفاهیم مالی متمرکز است و مهارت های درگیر در مدیریت مالی روزمره، مانند شمارش ارز و مدیریت حساب های 

 (.27بانکی، تا حد زیادی در این ابزار نادیده گرفته می شوند )

 PFCA ی کند. تعهدات در قبال خانواده، درک انتخاب های خود، و دانش فرد را در مورد دارایی ها، بدهی ها، درآمد و هزینه ها ارزیابی م

(. از جمله محدودیتهای این ابزارهای ارزیابی این .1است ) FCIمالی می سنجد و از نظر مفهومی مشابه  PFCAقضاوت در مورد عواقب 

رها در سایر جمعیت های بالینی مورد نیاز است که به طور خاص برای افراد سالمند مبتال به زوال عقل طراحی شده است و اعتبارسنجی معیا

 (.21در حال حاضر به طور گسترده برای بالینگران در دسترس نیست )  FCI ، PFCAاست. عالوه بر این، مانند 

ماده ای شامل شش خرده مقیاس است: توانایی های مالی روزمره، قضاوت مالی،  .3که اخیراً توسعه یافته است، معیار  FCAIسرانجام، 

قضاوت دارایی، عملکرد شناختی مرتبط با وظایف مالی، مدیریت بدهی، و منابع پشتیبانی. مطالعات اعتبار سنجی اولیه در نمونه هایی از 

بیماران با آسیب شناسی های زمینه ای مختلف )مانند زوال عقل، آسیب مغزی اکتسابی، اسکیزوفرنی و ناتوانی ذهنی( امیدوارکننده است. در 

یک معیار قابل اعتماد و معتبر برای ظرفیت مالی است که  FCAIمطالعات اعتبار سنجی اضافی مورد نیاز است، به نظر می رسد حالی که 

 (.19به طور گسترده برای تحقیقات و استفاده بالینی در دسترس است )

یافته را از طریق پلتفرم مبتنی بر اینترنت ثبت  اجرای این ابزار جدید توسعه ( امکانeFCI 4)آنالین فرم کوتاه ابزار ظرفیت مالی نسخه

، در صورت تایید، این پتانسیل را دارد که تحقیقات بالینی بیماری آلزایمر و مراقبت های بهداشتی را با eFCIسالمت مغز ارزیابی می کند. 

 (.22امکان ارزیابی از راه دور به روشی ارزان، کارآمد و مقیاس پذیر تسهیل کند )

-ی ظرفیت تصمیم گیری مالی در افراد سالمند از هر دو منظر پزشکی )ارزیابی "در صورت درخواست"( و حقوقی )ارزیابی "پزشکیارزیاب

حقوقی به دستور دادگاه"( به موضوعی با اهمیت در جامعه در حال توسعه و نیز افزایش سالمندی ما تبدیل شده است. همچنین اغلب آزمون 

(. 27, 21چیده هستند و معموالً نمی توانند به طور یکسان توسط بالینگران در کلینیک های روزانه اجرا شوند )های سنجش ظرفیت مالی پی

المت س عالوه بر این با توجه به تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی سالمندان ایرانی با سایر جوامع، از جمله کیفیت پایین زندگی سالمندان ایرانی در

تباطات اجتماعی و ارتباطات با محیط اطراف، تفاوت های واضح  جنسیتی در مردان سالمند با زنان سالمند ایرانی، فیزیکی، سالمت روانی، ار

آوری روانی، فقدان نقش، انزوای سیاست گذاری های ناکافی اقتصادی و اجتماعی برای این گروه سنی، محرومیت های عاطفی، کاهش تاب

( و با توجه به این که  تاکنون در جامعه ایرانی نیز ابزاری  واحد و متناسب با ساختارهای اجتماعی 23, 22های خانوادگی )اجتماعی و چالش

جهت یکسان سازی یک سازه در دسترس و جامع که ارزیابی  و فرهنگی در دسترس برای سنجش مدیریت مالی سالمندان  شرح داده نشده است.

هدف طراحی اولیه و توسعه ابزار سنجش ظرفیت مالی در سالمندان ایرانی انجام گردیده  دقیق ظرفیت مالی را انجام دهد، مطالعه حاضر با

  است.

                                                           
1 Hopemont Capacity Assessment Interview 
0  Property and Finance Capacity Assessment 
2 Financial Competence Assessment Inventory 
4 Electronic Financial Capacity Instrument-Short Form 
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 مواد و روش ها

  هدف، طراحی و تنظیم مطالعه

 -2تعیین اهداف ابزار  -1( با استفاده از چهار مرحله ذیل صورت پذیرفت:24) 2717در این مطالعه جهت طراحی ابزار از استراتژی والتز 

که شامل به کارگیری فرایندها 2سازه مقیاس  -4 1تدوین یک طرح اولیه   -3مدل مفهومی به منظور تعیین ابعاد موضوع مورد مطالعه انتخاب 

 می شود. 6و قوانین نمره گذاری ابزار 4، مجموعه گویه ها 3

 مرحله اول: تعیین اهداف ابزار

 اهداف پروژه عبارت بودند از:

رای  سنجش توانایی امور مالی )یعنی بازیابی اطالعات، ترکیب شواهد، تفسیر تحقیقات بالینی، ارزیابی حیطه شناسایی ابزارهای موجود ب -

 های مختلف ابزار(

 طراحی ابزار طی یک فرآیند مشارکتی و مبتنی بر نظرات اجماع با توجه به مقبولیت محصول نهایی برای مخاطبان سالمند  -

 ه منظور تعیین ابعاد موضوع مورد مطالعهمرحله دوم :انتخاب مدل مفهومی ب

 منابع اطالعاتی و جستجوی ادبیات

 google scholar, Pubmed Cochraneدر پایگاه های علمی 5( PRISMAشناختی )های روشدر این مرحله با پیروی از راهنمایی

library database ه ها یا ابزارهای سنجش توانایی امور مالی پرداخته با سه دسته کلید واژه های زیر به به دنبال چک لیست ها، پرسشنام

 شد.

 ظرفیت مدیریت امور مالی-1 

 Financial capacity, Financial abilities, Financial management, Financial assessment, Financial skills   

                                            ابزارهای اندازه گیری                                                   -2

Scales, Subscale, Assessment Psychiatric Status Rating Scales, Weights, Measures    

 گروه مورد بررسی -3 

Older adults, Elderly, Mild Cognitive Impairment, Alzheimer's Disease, Dementia, Aged 

 فرآیند انتخاب مطالعه

س از حذف مطالعات یکسان، نویسندگان در مورد عناوین و چکیده ها به طور مستقل و با هم در مورد به کارگیری مطالعه به توافق رسیدند. پ

 معیارهای انتخاب شامل موارد زیر بود:

                                                           
1 Blue Print 
0 Construction of the measure 
2 Procedures 
4 Item set 
5 Scoring rules 
6 Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) Statement 
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 مطالعاتی که در آن ابزاری جهت سنجش ظرفیت مالی ارائه شده بود. -

سنجش توانایی امور  ای از معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی توانایی، دانش ،ظرفیت و مهارتعهمطالعاتی که در آن  ابزار یا مجمو -

 مالی به طور کامل یا بخشی از آن تعریف شده بود.

ور مستنداتی )گزارش های سازمانی و مقاالت( که ابزاری را برای ارزیابی دانش، مهارت ها یا ظرفیت در زمینه های سنجش توانایی ام -

 مالی توصیف می کند، مورد استفاده قرار داده شد.

 مطالعاتی که صرفا به زبان انگلیسی بودند مورد استفاده قرار داده شد. -

 فرآیند استخراج داده ها و حیطه ها

( 1در )جدول ابزار مختص سنجش توانایی امور مالی در منابع استخراج و تحلیل محتوای آنها صورت گرفت که با جزییات  11در مجموع 

 مشخص شده است. 

 مشخص شد. (2مفاهیم مرتبط با توانایی مدیریت امور مالی نیز با جزئیات در )جدول 
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 ابزار سنجش توانایی امور مالی 11مشخصات   :1جدول 

 مقیاس هاویژگی مورد سنجش در خرده  خرده مقیاس ها نوع مطالعه، اعتبار سنجی و نمونه سال نویسنده، کشور ابزار اصلی ردیف

1 Managing Money 

Scale 

(ILS-MM) 

Loeb, 

USA 

(25) 

 مقطعی 1996

اختالل شناختی مینور و ماژور و 

 اختالالت روانپزشکی

شمارش پول، محاسبه مالی کامل، پرداخت  حیطه 4

 قبوض، به کارگیری احتیاطات پولی

2 Financial Capacity 

Instrument 

FCI)) 

Marson et al.,  

Griffith 

Et al., 

2003 

USA 

(11) 

 مقطعی کنترل شده 2000

فرد با اختالل  37فرد کنترل/ 23

فرد با اختالل  27آلزایمر خفیف/ 

 آلزایمر متوسط

 

مهارت های پایه مالی، ادراک مالی، بینش  حیطه 9

مالی، معامله نقدی، مدیریت چک، مدیریت 

بانکی، پرداخت قبض، دانش فرد در مورد 

 رمایهفعالیت و سازماندهی س

3 Prior/Premorbid 

Financial 

Capacity Form 

(PFCF) 

Wadley et al, 

USA 

(26) 

 

 مقطعی 2003

فرد از  27فرد با آلزایمر و  27

 23فرد کنترل و  23اعضای خانواده/

 فرد مطلع از اعضای خانواده

بر حسب تجارب قبلی بیمار   FCIمدل ابزاری  حیطه .

 و گزارش خود بیمار

4 Current Financial 

Capacity Form 

(CFCF) 

Wadley et al, 

USA 

(26) 

 مقطعی 2003

فرد از  27فرد با آلزایمر و  27

 23فرد کنترل و  23اعضای خانواده/

 فرد مطلع از اعضای خانواده

بر حسب عملکردهای کنونی  FCIمدل ابزاری  حیطه .

 مالی بیمار و گزارش خود بیمار

5 Financial 

Competence 

Assessment 

Tool (FCAT) 

Sakuraba et al.,  

Japan 

(27) 

اطالعات انتشار در مقاله اصلی  2004

 ژاپنی موجود نیست.

مهارت های مالی شامل مهارت های پایه مالی،  حیطه 5

دانش ادراکی مالی، استفاده از موسسات بانکی، 

بینش مالی، معامله پولی، فهم دستورالعمل ها و 

 هزینه ها

6 Measure of 

Awareness of 

Financial Skills 

(MAFS) 

Cramer et al.,  

Canada 

28)) 

 مقطعی کنترل شده 2004

 فرد مطلع/ 17فرد با دمانس و  17

 فرد مطلع 26فرد نرمال و  26

شناسایی پول، شمارش پول، معامله نقدی و  حیطه5

معاوضه، تفسیر حساب بانکی یا فاکتورها، پر 

 کردن چک، مدیریت دفترچه چک

7 Financial 

Competence 

Assessment 

Inventory (FCAI) 

Kershaw and 

Webber, 

Australia 

(19) 

 مقطعی کنترل شده 2008

نفر  35نفر بدون اختالل شناختی/ 69

فرد  29با ترومای مغزی اکتسابی/

 32نفر با دمانس/ 22اسکیزوفرنی/ 

 نفر با اختالل عقب ماندگی ذهنی

الی، بینش مالی، مدیریت مهارت های روزانه م حیطه 5

دارایی، مهارت های مالی مرتبط با 

عملکردهای شناختی، مدیریت قبض ها، 

 چگونگی تامین منابع مالی

8 Financial decision-

making 

questionnaire 

(FDMQ) 

Cole and Denburg,  

USA 

(29) 

 مقطعی 2008

فرد انتخاب شده به صورت  .21

 تصادفی از جامعه و دانشگاه

دانش مالی جهت توانایی تصمیم گیری شامل  حیطه 6

مسائل مالی شخصی، خرید کردن، سرمایه 

 گذاری کم دقت، مدیریت مالی، رفتار مالی

9 Semi-Structured 

Clinical Interview 

for Financial 

Capacity (SCIFC) 

Marson et al.,  

USA 

(30) 

 

2009 

 

 مقطعی کنترل شده

اختالل نفر با  .6فرد کنترل/ 26

نفر با آلزایمر  92شناختی خفیف/

 نفر با آلزایمر متوسط 31خفیف/

 

بر پایه ارزیابی و قضاوت بالینی شامل مهارت  حیطه .

های پایه مالی، دانش ادراک مالی، معامله 

نقدی، مدیریت دفترچه چک، مدیریت حساب 

بانکی، قضاوت مالی، پرداخت فاکتور/قبض، 

 یت مالیاطالع از اجرت و ارزیابی ظرف

10 Financial 

Capacity Instrument 

Short Form (FCI-SF) 

Gerstenecker et al.,  

USA 

(31) 

 مقطعی و غیر کنترل شده 2015

فرد سالمند بدون اختالل  1344

شناختی با سن و سطح تحصیالت 

 همگون شده

 

ارزیابی زمان پاسخگویی به آیتم ها مهم است و  حیطه 6

پول رایج، اطالعات  شامل اطالعات در مورد

ادراکی مالی، توانایی حل مشکل، استفاده از 

 چک، استفاده از اظهاریه های بانکی

11 Lichtenberg 

Financial Decision 

Rating Scale 

(LFDRS) 

Lichtenberg et al.,  

USA 

(32) 

 

 مقطعی 2015

 اعتبار سنجی

 محتوا

 

ه ی کدر مورد آگاهی فرد مبتال به اختالل شناخت حیطه 6

از موقعیت مالی رنج می برد، یا در معرض 

آسیب پذیری روانی، معامله مالی کنونی، یا 

 تاثیر بیش از حد و استثمار مالی هستند.
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 حیطه های اصلی و حیطه های فرعی ابزار سنجش توانایی امور مالی :2جدول 

 حیطه های فرعی حیطه اصلی

 دارایی ها-از درآمد و مخارج و مشکالت مالی فرداطالع  اطالع از دارایی های شخصی و اموال 1

رزش واقعی تشخیص ا-سو استفاده مالی  -تشخیص کالهبرداری تلفنی یا پیامکی -تصمیم گیری مالی قضاوت مالی و تصمیم گیری مالی 2

 کاالها و تبلیغات

 مسائل روانی مرتبط با مسائل مالی مسائل روانی مرتبط با مسائل مالی 3

 ارزش پول و شمردن پول -واحد پول  -نامیدن انواع  پول  ای مالی پایهمهارت ه 4

 خرید و فروش یک قلم جنس یا دارایی -تشخیص قیمت ها  معامالت نقدی 5

مدیریت حساب بانکی و مبادالت بانکی و مدیریت  چک و  6

 کارت بانکی

یز ص وارتشخی-تشخیص مانده حساب بانکی-تشخیص صورت حساب بانکی-کارت عابربانک

 سود -چک و استفاده از چک-تشخیص تفاوت حساب ها-حساب

 انتقال وجه-نتایج عدم پرداخت قبض-تشخیص مقدار قبض-مفهوم قبض قبض و انتقال وجه 7

 مفهوم وام-تعریف مفاهیم پولی  دانش مفاهیم پایه مالی 8

 مژدگانی-وکالت متفرقه 9

 

 مرحله سوم: تدوین ابزار

هام از مستندات، مقاالت و پرسشنامه های در دسترس، حیطه های اصلی یک ابزار استاندارد جهت ارزیابی توانایی های در این مرحله با ال

حیطه فرعی شد. پیش نویس این  22حیطه اصلی و  9مدیریت مالی طبق نظر متخصصین استخراج و طراحی شد. پیکربندی اولیه ابزار شامل 

نه سواالت گردآوری شده و نیز بر حسب مفاهیم اشاره شده در منابع برای سنجش ظرفیت مالی در مرحله فرآیند، پس از مطالعه بانکی از نمو

دوم انجام شد. سواالت مربوطه طبق نظر متخصصین با توجه به حیطه مورد نظر طراحی شد. به این ترتیب گویه های پرسشنامه، به گونه ای 

 حیطه باشد و با سنجش حیطه دیگری همپوشانی نداشته باشد تهیه گردید.که محتوای یک گویه دربرگیرنده سنجش حداقل یک 

 سازه مقیاس مرحله چهارم:

 به کارگیری فرایندها و مجموعه گویه ها  

در این مطالعه مقدماتی جهت بررسی و تعیین روایی گویه ها از روش روایی صوری، روایی محتوا  استفاده شد، در ابتدا برای تعیین روایی 

کیفی از متخصصین روانپزشکی سالمندان، سالمند شناسی و طب سالمندی و نیز چند سالمند درخواست گردید که گویه های پرسشنامه صوری 

 را از نظر سطح دشواری ، میزان عدم تناسب و ابهام مورد بررسی و اصالح قرار داده و نظراتشان را بیان کنند.

نفر متخصصین روانپزشک، روانپزشکی سالمندان، طب سالمندی، پزشکی قانونی، حقوقدان،  12جهت تایید روایی محتوا، جلسه ای متشکل از 

( معیار ضرورت گویه با  استفاده از فرمول شاخص CVRپرستاری سالمندان، سالمند شناسی تشکیل گردید و جهت تعیین نسبت روایی محتوا )

به عنوان نقطه بحرانی و ضرورت  7565نفر متخصص ضریب  12ابی برای نسبت روایی و با استفاده از جدول الوشه و نقطه بحرانی انتخ

 گویه محسوب گردید. 
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جهت محاسبه شاخص روایی محتوا سه معیار سادگی، مرتبط بودن و وضوح گویه های پرسشنامه با استفاده از فرمول شاخص روایی محتوا 

 7529بود باید بازبینی انجام شود و اگر از  7529تا  752شود، اگر بین کوچکتر بود گویه رد می 752(. اگر مقدار حاصل از 33انجام شد )

 بزرگتر بود قابل قبول است. در آخر، گویه های نهایی بر حسب حیطه های استخراج شده از منابع دسته بندی شد.

 قوانین نمره گذاری ابزار  

طبق نظر متخصصین و  ت مالی در فرد سالمند را فراهم می کند.این ابزار در طی یک مصاحبه نیمه ساختاریافته امکان ارائه سنجش ظرفی

(، توانمندی های سالمند در هر حیطه، جداگانه، ارزیابی و گزارش 37جهت نمره گذاری )1(SCIFCنیز با استناد به ابزار نیمه ساختار یافته )

 غیرقابل ارزیابی(-ندارد-ینگر به گزاره های )داردمی شود به این ترتیب ارزیابی ظرفیت مالی سالمند در هر حیطه بر حسب قضاوت بال

صورت می گیرد. با تدوین دستورالعمل همراه جهت ارزیاب، برای هر گویه، پاسخ های قابل پذیرش و یا غیر قابل پذیرش و نیز غیر قابل 

ه،خانواده و یا فرد مطلع( داشته باشند نیز ارزیابی شرح داده شد. در دستورالعمل همچنین گویه هایی که نیاز به تطبیق با منبع مطلع )پروند

گویه می باشد.  2برای مثال در حیطه اول که در مورد اطالع از دارایی های شخصی و اموال و شامل دو زیر حیطه  و  مشخص شده است.

ر طابقت صورت گیرد. در زیذکر شده است که این حیطه مطابقتی است و با پرونده، سوابق، فرد مطلع یا سایر اطالعات جانبی می بایست م

حیطه اول بیش از نیمی از سواالت باید مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت بر اساس قضاوت بالینگر غیرقابل ارزیابی است یا واجد 

ی شود بت مظرفیت مالی در این زیر حیطه نیست، طبقه بندی می شود. عالوه بر این اگر اطالعات جانبی در دسترس نباشد، اطالعات فقط ث

ی م و غیر قابل ارزیابی تلقی می شود تا زمانی که تایید شود. اگر اطالعات جانبی قابل اتکا نباشند نیز غیر قابل ارزیابی ثبت می شود. ذکر

اشته د شود مطابقت ندارند ولی غیر قابل تایید است. قسمت مربوط به دارایی )زیر حیطه دوم( باید بیش از نیمی یعنی هر دو سوال مطابقت

 .و به این ترتیب در مورد سایر حیطه ها نیز دستورالعمل مربوطه داده شد باشند.

 یافته ها

 : انتخاب مدل مفهومی به منظور تعیین ابعاد موضوع مورد مطالعه 1مرحله 

و  2716تا   1995های سال ابزار جهت سنجش توانایی امور مالی  پرداخته بودند. ابزارها بین 11مطالعه یافت شد که به بحث در مورد  16

منتشر شده بودند. همه ابزارها   2722(  میباشد در سال FCI-SFیک ابزار مبتنی بر وب که فرم کوتاه شده ابزار سنجش ظرفیت امور مالی )

طه مسائل حیطه های مختلف سنجش توانایی امور مالی  را پوشش می دادند، به جز یک مطالعه که متمرکز بر حیطه های محدودتری )حی

(. ابزارها به گروه های هدف مختلف ولی عمدتاً سالمندان نرمال و دارای نقص شناختی، مربوط بودند. اطالعات تکمیلی در 32روانی ( بود )

 آورده شده است. 1جدول 

 : تدوین یک طرح اولیه    2مرحله 

( و به طور متوسط 2گویه طراحی گردید)جدول  .16گیرنده  حیطه فرعی و در بر 22حیطه اصلی و  9در این مطالعه پرسشنامه اولیه شامل 

 سوال گنجانده شد. ارزیابی ظرفیت مالی در فرد سالمند در این پرسشنامه شامل پوشش موارد زیر است: 3-2در هر حیطه فرعی 

س انداز(، مسئولیت های مالی . سواالتی در مورد سابقه مالی )اطالع از درآمد، مخارج زندگی، میزان دارایی و جزییات آن، میزان پ1

)میزان تامین هزینه های دیگری(، ماهیت اختالل و مشکل در عملکرد وظایف مالی، نحوه تصمیم گیری و قضاوت مالی با توجه به زمینه 

مسائل  اجتماعی و فرهنگی فرد و نیز حمایت و محدودیت های محیطی )مانند دسترسی به مشاوره مالی( که طبق اجماع نظر متخصصین از

 مهم در جامعه ایرانی می باشد. سواالت این بخش طبق نظر و تجربه متخصصین امر طراحی گردیدند.

                                                           
1 Semi-Structured Clinical Interview for Financial Capacity  
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و فرآیندهای اجرایی قضاوت، برنامه ریزی و استدالل که ممکن است برای  1. سواالتی جهت ارزیابی شناختی با تاکید بر حافظه اظهاری2

 الت نامیدن انواع ابزارهای مالی، نحوه مدیریت ابزارهای مالی و موقعیت های مالی(.تصمیم گیری مالی فرد ضروری باشد )مانند سوا

. ارزیابی روانشناختی برای تعیین نقش تاثیر گذار عالئم روانی در مدیریت مسائل مالی )با در نظر گرفتن وضعیت شناختی و روانی فرد و 3

 نیز قضاوت بالینی بالینگر(.

 د توانایی های مالی )کار با دستگاه عابر بانک، چک، قبض، کارهای بانکی، اطالع از بانکداری الکترونیک(. ارزیابی مبتنی بر عملکر4 

 (.34. ارزیابی آسیب پذیری فرد در برابر کالهبرداری و سو استفاده های مالی )6

یری مالی، مسایل روانی مرتبط با مسائل سه حیطه اصلی ابتدایی پرسشنامه )اطالع از دارایی های شخصی و اموال، قضاوت مالی و تصمیم گ

مالی( بخشی از اصلی ترین قسمت ابزار را شامل می شود که در طراحی این حیطه ها بیشترین سوال ها رو به خود اختصاص می دهد. حیطه 

تگاه بض و یا کار کردن با دسهای بعدی پرسشنامه بیشتر بر پایه اجرای مهارت های آموخته شده توسط سالمند مثل شمارش پول و یا شناسایی ق

 عابر بانک می باشد. بخش های آخر این ابزار نیز رایج ترین مفاهیم مربوط به دانش مالی و نیز مساله وکالت و مژدگانی را بررسی می کند.

 پرسشنامه از طریق یک مصاحبه نیمه ساختاریافته به وسیله یک فرد متخصص تکمیل می گردد.

 : سازه مقیاس  3مرحله 

پـس از تشکیل جلسه ای ابتدایی از متخصصین حوزه سالمندان شامل روانپزشک،سالمند شناس و طب سالمندی، تعیین روایی صوری کیفی :

گویه،  .16گویه از  .5گویه های پرسشنامه از نظر سطح دشواری ، میزان عدم تناسب و ابهام مورد بررسی قرار گرفت و به این ترتیب 

فرد سالمند نرمال  نیز اخذ شد و با توجه به این مورد، اصالحات مورد نظر از  6. در مرحله بعدی این پرسشنامه از مناسـب ارزیابی گردید

 جهت ساده تر شدن و تطابق بیشتر فرهنگی در گویه ها اعمال گردید.

گویه هاي ابزار باالتر از  34توا جهت نتایج حاصل از محاسبه این نسبت نشان داد مقادیر نسبت روایي مح (:CVR) نــسبت روایــي محتــوا

 ( بود.7565مقدار ارایه شده در جدول الوشه )

بـر اسـاس نتـایج حاصـل از محاسـبه ایـن شـاخص، تعداد گویه هاي پذیرفته شده با مقادیر شـاخص روایـي  (CVI):شاخص روایـي محتـوا

 بـود .  752قـادیر شاخص روایي محاسبه شده، کمتر از گویـه نیـز م .مورد بود، جهـت  62تعداد 752محتواي باالتر از

گویه تقلیل پیدا کرد. ضمناً براساس نظرات اخذ شده گروه هدف و پانـل خبرگـان طـي روش  56گویه به  .5که در نهایت در این دو مرحله 

نسبت روایی محتوا کل  ویه ها نیز اعمال شد.كیفـي تعیـین روایـي محتوي، گویه هـا مـورد بـازنگري قـرار گرفـت و اصالحات ضروري در گ

 محاسبه گردید. 3.7.و شاخص روایي محتوا کل  62.7

                                                           
1 Declarative 
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 سواالت پرسشنامه سنجش ظرفیت مالی در سالمندان CVIو   CVRمقادیر اولیه  :3جدول 

CVR CVI شماره گویه 

 1 خرج زندگی شما چگونه به دست می آید؟ 0.81 0.81

ارج زندگی شما دست چه کسی است؟مدیریت پول و مخ 0.93 0.81  2 

 3 آیا به کسی غیر از خانواده)همسر، فرزندان، فرزند خوانده،پدر و مادر( کمک مالی منظم میکنید؟ 0.66 0.45

 4 آیا وظیفه تامین نیازهای مالی عضوی از اعضای خانواده بر عهده شماست؟ 0.96 0.45

بخشیده اید که به دنبال آن دچار سختی و مشکل شده باشید و یا در  آیا در یکسال گذشته پول یا هدیه ای 0.93 0.81

 تامین هزینه های خود درمانده باشید؟

5 

 آیا در یکسال گذشته تصمیم مالی داشته اید که نگران تبعات ناشی از آن بوده اید؟ 0.9 0.8

 توضیحات: در صورت پاسخ مثبت، در ادامه پرسیده شود، این مورد را توضیح دهید؟

6 

 آیا قبل از تصمیمات عمده مالی مشورت می کنید؟ 0.96 0.63

توضیحات: در صورت پاسخ مثبت، در ادامه پرسیده شود، در آخرین موقعیت تصمیم گیری، چه کسی 

 یا کسانی در مورد مسائل مالی به شما مشورت داده اند و چگونه این راهنمایی انجام شده است؟

7 

شته حمایت کسی را که در تصمیمات مالی شما را راهنمایی می کرده است و بدون آیا در یکسال گذ 0.75 0.45

 وی تصمیمات مناسبی نمی گیرید را از دست داده اید؟

8 

 آیا در یکسال گذشته حافظه شما در مورد حساب و کتاب مالی بدتر شده است؟ 0.87 1

 ا توضیح دهید؟توضیحات: در صورت پاسخ مثبت، در ادامه پرسیده شود، این مورد ر

9 

آیا در یکسال گذشته کسی در زمان تصمیم گیری های مالی به شما بی احترامی یا اعتراض کرده  0.78 0.45

 است؟

 توضیحات: در صورت پاسخ مثبت، در ادامه پرسیده شود، چه موردی بوده است؟

رادی می باشد که چه اعتراضی شده است و یا چه انتقادی کرده اند؟ )منظور از سایرین ترجیحاً اف

 ذینفع از تصمیمات مالی فرد هستند. همچنین ارزیابی بالینی می بایست مبنی بر باورهای فرد باشد(.

10 

 آیا در یکسال گذشته مشکالت مالی داشته اید؟ 0.69 0.61

توضیحات: در صورت پاسخ مثبت، در ادامه پرسیده شود، چه مشکالت مالی بوده است؟ ضررهای 

فته یا مشکالت فردی و بین فردی که در این زمینه به وجود آمده است را توضیح مالی صورت گر

 دهید؟

11 

 آیا در یکسال گذشته معامله بزرگی مثل خرید و فروش ملک یا ماشین را انجام داده اید؟ 0.84 0.81

توضیحات: در صورت پاسخ مثبت، در ادامه پرسیده شود، نوع معامله و نحوه تصمیم گیری و 

 ت خود را توضیح دهید؟قضاو

12 

 آیا در یکسال گذشته تصمیمات شما باعث ضرر مالی شده است؟ 0.75 0.45

توضیحات: در صورت پاسخ مثبت، در ادامه پرسیده شود، آیا این تصمیمات باعث ضررهای مالی 

 پی در پی شده است؟ چقدر بوده است؟

13 

درصد، پول  27رمایه گذاری کنید، در یک سال با سود اگر ده میلیون تومان در یک حساب بانکی س 0.75 0.63

 شما چقدر می شود؟

14 

 آیا در یکسال گذشته از اموال شما سواستفاده شده است؟ 0.66 0.09

توضیحات: در صورت پاسخ مثبت ،در ادامه پرسیده شود، چه موردی بوده است و به چه ارزش 

 مالی بوده است؟

15 

 ؟ در صورت پاسخ مثبت،سپس پرسیده شود:آیا دسته چک دارید 0.75 0.45

 آیا در یکسال گذشته متوجه گم شدن برگه چک خود شده اید؟-

توضیحات: در صورت پاسخ مثبت ،در ادامه پرسیده شود، آیا با استفاده از چک از شما سواستفاده 

 مالی شده است؟ سپس چه اقدامی انجام داده اید؟

16 

دارید که فرد دیگری هم قادر به استفاده از آن باشد؟ در صورت پاسخ مثبت،  آیا کارت بانکی مشترکی 0.96 0.81

 سپس پرسیده شود:

 آیا در یکسال گذشته متوجه سوء استفاده مالی از طریق کارت بانکی خود شده اید؟ 

 توضیحات: چگونه بوده است و سپس چه اقدامی انجام داده اید؟

17 

 18 اه کارت بانکی چیست؟خطرات افشای  رمز کارت به همر 1 0.63

 19 اسکناس های مقابل )موجود در پیوست الف پرسشنامه ( را شناسایی کنید؟ 1 0.81

 20 ارزش اسکناسهای مقابل )موجود در پیوست الف پرسشنامه( را به ترتیب مشخص کنید؟ 0.93 0.81

ه شده بر روی کاغذ )شصت و هفت با اسکناسهای مقابل )موجود در پیوست الف پرسشنامه( مبلغ نوشت 0.84 0.63

 هزار تومان( را مشخص کنید؟

21 

 22 یک تراول بانک پنجاه هزار تومانی به چند اسکناس ده هزار تومانی قابل خرد شدن است؟ 0.96 1

 23 مبلغ هفتاد و پنج هزار تومان را )با اسکناسهای موجود در پیوست ب( حساب کنید؟ 0.93 0.81

 24 رید یک عدد نان سنگک را داشته باشید چقدر بابت آن پرداخت میکنید؟اگر قصد خ 0.81 0.63
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توضیحات: در صورت آگاه بودن فرد از متغیر بودن قیمت نان و یا در نظر گرفتن یک دامنه قیمتی 

 برای آن، پاسخ درست جهت فرد در نظر گرفته شود.

 25 مالیات چیست؟ 0.69 0.09

 26 حق بیمه چیست؟ 0.69 0.27

 نوع قبض )موجود در پیوست ث( را شناسایی کنید؟ 0.9 0.81

 مبلغ تعیین شده در قبض فوق چقدر است؟

 بابت چه کاالها یا خدماتی از این قبض استفاده می شود؟

27 

 28 اگر این قبض پرداخت نشود چه اتفاقی می افتد؟ 0.69 0.27

 آیا تا کنون دسته چک داشته اید؟ 0.84 0.27

بت،برگه چک )موجود در پیوست ت( را نشان دهیددر صورت پاسخ مث  

 به قسمت طراحی شده در چک برای مبلغ اشاره کنید، این قسمت برای چیست؟

29 

 30 به قسمت طراحی شده در چک برای مبلغ اشاره کنید، این قسمت برای چیست؟ 0.78 0.09

 31 به قسمت عددی چک اشاره کنید، این قسمت برای چیست؟ 0.75 0.27

 32 به قسمت امضای چک اشاره کنید، این قسمت برای چیست؟ 0.78 0.45

 33 به محل گیرنده چک اشاره کنید، این قسمت برای چیست؟ 0.78 0.27

 34 به شماره حساب جاری بر روی چک اشاره کنید، چه معنایی دارد؟ 0.78 0.27

سید؟شماره سریال چک را پیدا نموده و بر روی یک کاغذ بنوی 0.69 0.09  35 

 36 تاریخ پرداخت چک رو مشخص کنید؟ 0.78 0.09

 37 متناسب با قبض کاالی نشان داده شده )در پیوست ث( مبلغ چک را بنویسید؟ 0.87 0.27

  ؟ آیا تاکنون کارت عابر بانک داشته اید 1 0.63

 در صورت پاسخ مثبت، کارت عابر بانک )موجود در پیوست پ( را نشان دهید.

 چیست و چه کاربردی دارد؟این کارت 

38 

 39 شماره کارت را مشخص کنید؟ 1 0.63

 40 تاریخ انقضا کارت را مشخص کنید و بگویید چه مفهومی دارد؟ 0.9 0.45

 41 به چه منظوری استفاده می شود؟ CVV2شماره  0.78 0.27

 برداشت از دستگاه خودپرداز چگونه است؟ 1 0.63

ک نحوه کار با دستگاه خودپرداز را توضیح دهد و در مورد فرد بی توضیحات: باید به طور شماتی

 سواد و ناتوان نحوه پاسخگویی وی ارزیابی شود.

42 

 آیا کارت بانکی و شماره حساب بانکی دارید؟ 1 1

در صورت پاسخ مثبت، سپس پرسیده شود آیا تا کنون فرد یا افرادی اطالعات کارت، شماره حساب  

ا گرفته است؟یا رمز کارت شما ر  

 توضیحات:چه کسی بوده است و به چه منظوری گرفته است ؟

43 

پیامکی دریافت می کنید که از شما خواسته شده است که جهت تکمیل اطالعات حساب بانکی خود،  0.9 0.63

 را ارسال کنید، آیا می فرستید؟ CVV2شماره کارت، تاریخ انقضا و شماره 

 را ارزیابی کنید.توضیحات: نحوه استدالل بیمار 

44 

 آیا شما حساب بانکی دارید؟ 0.9 0.81

 در صورت پاسخ مثبت، در ادامه بپرسید؟

 چگونه از میزان هزینه خرج شده از کارت بانکی خود مطلع می شوید؟

45 

 46 چگونه متوجه واریز پول و یا برداشت پول از حساب خود می شوید؟ 0.87 0.45

 47 ه حساب خود می شوید؟چگونه متوجه ماند 0.87 0.81

 48 تفاوت حساب بانکی قرض الحسنه و حساب بانکی مدت دار)کوتاه مدت و بلند مدت( چیست؟ 0.81 0.27

 49 سپرده بلند مدت و کوتاه مدت چیست؟ 0.81 0.27

 50 اگر پولی را اشتباه در حساب بانکی فرد دیگری انتقال دهید، چه می کنید؟ 0.78 0.63

ونه دو میلیون تومان پول را بین دو شهر جا به جا می کنید؟چگ 0.87 0.81  51 

 52 بدهکاری چیست؟ 0.87 0.45

 53 تورم چیست؟ 0.66 0.45

 54 وام چیست؟ 1 0.81

 55 آیا پس انداز دارید؟ چقدر می باشد؟ 1 1

 دارایی هایت چه هستند؟ 0.84 0.45

ارایی ها و سرمایه خود چه می کنید؟ توضیحات: در صورت پاسخ مثبت، در ادامه بپرسید با د

تصمیمات و نحوه چگونگی انجام آن را توضیح دهید؟ آیا قصد تعویض و یا تبدیل آن را به احسن 

 دارید؟

56 

 57 بهره پول بانکی چیست؟ 0.84 0.45
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 وکالت چیست؟ 0.84 0.81

 آیا قولنامه ای که در خانه نوشته شود ارزش قانونی دارد؟

 امضای شما در پای سند و یا کاغذی برای شما عواقب مالی می آورد؟ آیا اثر انگشت و

58 

 59 ارث چیست؟ 0.9 0.81

دویست میلیون تومان دارید. اگر فرضاً شما دو پسر داشته باشید، به هر کدام چه میزان ارث می  0.9 1

 رسد؟

60 

رتمانی با اجاره بها سه میلیون تومان در فرض کنید درآمد ماهانه شما چهار میلیون تومان است آیا آپا 0.84 0.63

 ماه اجاره می کنید؟

61 

آیا با دریافت تبلیغی مبنی بر اینکه با یک سوم قیمت واقعی ویالیی در یک جای خوب مثل کالردشت،  0.84 0.45

 برای خرید آن ویال سرمایه گذاری می کنید؟

62 

هشت میلیون تومان دارید، گم می شود، چه مبلغی  را به عنوان مژدگانی برای یافتن آن اختصاص  0.72 0.45

 می دهید؟

 توضیحات: نحوه استدالل بیمار برای در نظر گرفتن میزان مژدگانی ارزیابی گردد.

63 

ا استفاده از چگونه از قیمت یک ملک یا دارایی خود مطلع می شوید؟ )قیمت واقعی دارایی خود را ب 0.96 1

 چه منابعی تخمین می زنید؟(

64 

 65 ارز چیست؟ 1 1

 

 

 بحث 

هدف پژوهش حاضر طراحی ابزاری جهت سنجش ظرفیت مالی در سالمندان ایرانی بود. بر اساس این طراحی ، پرسشنامه از طریق یک 

 مصاحبه نیمه ساختاریافته به وسیله یک فرد متخصص در هر حیطه تکمیل می گردد. 

عملکرد روزمره یک فرد سالمند در تعامل با محیط اجتماعی و فرهنگی او می باشد. خانواده و شبکه اجتماعی، اقوام، دوستان و مراقبان می 

ت ختوانند از عملکرد سالمند در مسائل مالی حمایت کنند. این امر ممکن است حتی از طریق مداخالت ساده ای مانند یادآوری به فرد برای پردا

نند، کتحساب ها، یا با انجام وظایف مالی از طرف او، اما تحت هدایت آنها، به دست آید. برعکس، بستگان گاه استقالل فرد را محدود میصور

ها و اعتماد به نفس فرد سالمند را محدود کنند و در نتیجه وابستگی توانند دانش، مهارتحتی زمانی که ظرفیت مورد بحث نیست، در نهایت می

گرایی و مفروضات ناتوانی صرفاً بر اساس سن باشد دار سنکننده الگوهای ریشه هایی ممکن است منعکسبیشتر شود. چنین موقعیتحتی 

(36 .) 

بنابراین در طراحی سواالت مربوط به حیطه های اطالع از دارایی های شخصی و اموال، قضاوت مالی و تصمیم گیری مالی، مسایل روانی 

مالی،در صورت پاسخ مثبت بیمار طبق نظر متخصصین، شرح واقعه و نحوه قضاوت وی در آن مورد، می بایست مورد  مرتبط با مسائل

 سنجش قرار گیرد.

برای مثال: در طراحی سوال "آیا در یکسال گذشته مشکالت مالی داشته اید؟" در صورت پاسخ مثبت، در ادامه باید پرسیده شود، چه مشکالت 

 رهای مالی صورت گرفته یا مشکالت فردی و بین فردی که در این زمینه به وجود آمده است را توضیح دهید؟مالی بوده است؟ ضر

یا "آیا قبل از تصمیمات عمده مالی مشورت می کنید؟" در صورت پاسخ مثبت، در ادامه پرسیده شود، در آخرین موقعیت تصمیم گیری، چه 

 ورت داده اند و چگونه این راهنمایی انجام شده است؟کسی یا کسانی در مورد مسائل مالی به شما مش

در واقع در طراحی سواالت این سه حیطه ضمن پوشش موارد اصلی در ادامه سواالت، می بایست نوع واقعه و استدالل بیمار و دیگران جهت 

( به این نکته اشاره 35) 2716ر سال بررسی بهتر ظرفیت تصمیم گیری در امور مالی ارزیابی شود. که در مطالعه گاردنیر و همکاران د

شده است که ارزیابی توانایی مالی فرد باید با توجه به درک حقایق و انتخاب های مربوط به تصمیمات فرد، تمایز بین گزینه ها و سنجیدن 

لینی با ظرفیت امور مالی به عملکرد باپیامدها و عواقب آن و انتخاب آگاهانه و ابالغ تصمیم خود فرد انجام شود. ترجمه ادبیات تحقیقاتی مرتبط 
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صحیح در محیط های مراقبت های بهداشتی دشوار است. در واقع ارزیابی ظرفیت گاه تقریباً به طور کامل بر قضاوت بالینی متکی است که 

            (.                                35پذیر باشد )مبتنی بر شواهد نیست و ممکن است در برابر سوگیری آسیب

لی باشد، های ماگیری مالی و انجام فعالیتتواند تصوراتی را در مورد اینکه چه کسی باید مسئول تصمیمهای جنسیتی سنتی همچنین مینقش

ر شکل دهد. به عنوان مثال، در یک ازدواج طوالنی مدت مردساالر، همسری که به طور سنتی امور مالی زوجین را مدیریت می کند اما دیگ

قادر به انجام آن نیست، ممکن است تمایلی به کنار گذاشتن مسئولیت های مالی در قبال همسرش نداشته باشد. از سوی دیگر، همسری که هرگز 

ه ه بجمجبور به مدیریت آن نشده است. ممکن است تمایلی به ایفای این نقش نداشته باشد، حتی اگر او توانایی انجام این کار را داشته باشد. تو

 (.21این موقعیت در هنگام ارزیابی ظرفیت مالی الزم میباشد )

لذا در مورد ارزیابی بعضی عوامل به خصوص در پوشش سواالت مربوط به عملکرد توانایی های مالی در صورت آشنایی فرد و نیز کارکرد 

به این مسائل از قبیل کار با چک،کار با کارت  قبلی فرد، آن حیطه مورد سنجش قرار می گیرد و طبق نظر متخصصین قبل از سواالت مربوط

 های بانکی و عابر بانک ، حساب های بانکی و سوال ابتدایی "آیا با این موارد ارتباط داشته اید؟" در نظر گرفته شد.  

های ت که وظایف و حوزهدر بررسی ابزارهای کلینیکی ارزیابی ظرفیت مالی نیز به این نکته اشاره شده اس 2715در مطالعه مارسون در سال 

ها مرتبط نباشد. بنابراین ذاتاً زمینه خاصی از مهارت های رشدی و مالی باید در مالی متعدد ممکن است همیشه به هر فرد و محیط مالی آن

مالی بهره افراد سالمندی که عموماً یک عمر از عملکرد شناختی عادی و کسب مهارت های مالی عادی در عملکردهای  -نظر گرفته شود 

در نتیجه معموالً بسیاری از مهارت های مالی درجه باالتری را که در مدل بالینی در نظر گرفته شده است، مانند مدیریت دسته چک،  -برده اند 

مدیریت صورت حساب بانکی، پرداخت صورتحساب، برنامه ریزی امالک و تصمیم گیری سرمایه گذاری را انجام نمی دهند. در عوض، این 

های تراکنش ساده تکیه کنند و هزینه خدمات را با پول نقد یا حواله پرداخت های بسیار ابتدایی سکه/ارز و مهارتافراد ممکن است به مهارت

 (.32اقتصادی مرتبط است )-کنند. بنابراین مدل مهارت بالینی به یک زمینه روانی اجتماعی خاص و سطح اجتماعی

مرتبط است، مربوط به تاثیرگذاری و نفوذ غیر قابل توجیه دیگری بر فرد مثل استفاده عمدی و سودجویانه،  موضوع دیگری که با ظرفیت مالی

(، تعارضات خانوادگی، ناتوانی جسمی و اختالل .3دستکاری، فریب یا نفوذ اجتماعی برای کنترل تصمیمات یک فرد آسیب پذیر می باشد )

د. در این موارد یک فرد ممکن است دارای ظرفیت کامل باشد اما به دلیل عدم تعادل قدرت در ( از جمله علل این موارد میباش39شناختی )

 رابطه، تصمیم گیری مالی را به شخص دیگری واگذار کند. به عنوان مثال، در یک خانواده، ممکن است این زمانی اتفاق بیفتد که فرد سالمند

بزرگسال، منجر به قرار گرفتن در خانه سالمندان و عدم مراقبت از وی شود. یا انگیزه  می ترسد که عدم رعایت خواسته های یک پسر یا دختر

حفظ روابط شخصی نزدیک با اعضای خانواده به دلیل نیازهای شخصی مانند تنهایی ممکن است بر میل به خودمختاری و استقالل فرد سالمند 

لمند ایجاب می کند که وقتی سواالتی در مورد ظرفیت مالی مطرح می شود، غلبه کند. بنابراین، ماهیت و کیفیت روابط شخصی یک فرد سا

(. در مطالعه آرون و گرین نیز اشاره شده است که وابستگی عامل اصلی است که می تواند آسیب پذیری را در 21مورد توجه قرار گیرد )

ممکن است با کاهش سالمت شناختی یا جسمی، بیماری روانی یا  برابر همه اشکال از جمله سوء استفاده مالی از سالمند افزایش دهد. وابستگی

(. از این رو در مورد سواالت حوزه تشخیص کالهبرداری و سو استفاده های مالی، این امر در این .3انزوای اجتماعی نیز تسریع شود )

شده است" در ادامه پرسش از توصیف اینکه چه  طراحی مورد توجه قرار گرفت. به طور مثال در مورد اینکه "آیا از اموال شما سواستفاده

 کسی بوده است، در چه موردی بوده است و به چه ارزشی بوده است، مهم می باشد. 

در پژوهشی جهت ارزیابی کاهش ظرفیت مالی در سالمندان توجه به عالئم هشدار ذیل را در مورد امکان سوء استفاده مالی سالمندان ضروری 

رش خود بیمار از رخدادهایی مثل ناتوانی در پرداخت هزینه اولیه نیازهایی که قبالً می توانسته از عهده آنها برآید، گزارش میداند که شامل گزا

 اهای جدید از روابط با افرادی که ممکن است آنها را در هنگام ویزیت همراهی کنند یا نکنند. یا گزارش از افرادی که در حال گرفتن پول ی

 (. 47ایی های وی هستند )سوء مدیریت دار

ها و ترجیحات فرهنگی مرتبط است. هنجارهای فرهنگی ممکن است ای اضافه بر ظرفیت مالی با ارزشالزم به ذکر است که تاثیرات زمینه

ه التی مربوط ببر ماهیت فعالیت های مالی انجام شده توسط افراد سالمند تاثیر بگذارد. لذا در طی جمع آوری و طراحی سواالت، اگر چه سوا
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انعام دادن یا مرتبط با اعمال مالی مذهبی مثل خمس و زکات دادن و یا نذر کردن طرح گردید ولی طبق نظر متخصصین جهت یکسان سازی 

بیشتر در جامعه و تطبیق فرهنگی، حذف و تعدیل گردید و پرسش در این موارد به ارزیابی چگونگی نحوه قضاوت فرد سالمند در سواالت 

 ط به تصمیم گیری مالی تعمیم داده شد.مربو

های فرهنگی بر حق یک فرد بر خودمختاری تأکید دارند. در مقابل، اعضای برخی از گروه های قومی ممکن است خانواده و جامعه گاه ارزش

 کی و ارث خانوادگی همگیرا به عنوان مکان مناسب برای تصمیم گیری مالی در نظر بگیرند. باورهای مربوط به رفتار متقابل، رفتار کم

(. این مورد نیز از جمله عوامل اثر گذار در طراحی سواالت بود. به 41می توانند پیامدهایی برای ظرفیت مالی در زندگی فردی داشته باشند )

؟" در صورت طور مثال در سوال "آیا در یکسال گذشته کسی در زمان تصمیم گیری های مالی به شما بی احترامی یا اعتراض کرده است

پاسخ مثبت، در ادامه می بایست پرسیده شود، چه موردی بوده است؟ چه اعتراضی شده است و یا چه انتقادی کرده اند؟ )منظور از سایرین 

 ترجیحاً افرادی می باشد که ذینفع از تصمیمات مالی فرد هستند. همچنین ارزیابی بالینی می بایست مبنی بر باورهای فرد باشد(.

ی هایدهند. چنین آزمایشهای ارزیابی هدف قرار میتر از سایر روشهای مالی را مستقیمای مبتنی بر عملکرد ظرفیت مالی، تواناییمعیاره

(. از آنجایی که توسعه ابزار شامل 42شود)گذاری را شامل میها تا بررسی چگونگی گردش حساب و مدیریت سرمایهاز شمارش سکه

ای که های ظرفیت ابزار می باشد لذا تغییر تکنولوژیک در جامعهمحیطی ارزیابی رد مستقل و افزایش اعتبار زیستمعیارهای کارایی و عملک

های مورد نیاز افراد سالمند برای مدیریت شود، پیامدهایی برای دانش و مهارتای بدون پول نقد و نیز تورمی رو به رشد میبه طور فزاینده

های عملکردی مناسب با استفاده از ها ناگزیر نیاز به هدف قرار دادن مهارتمحیطی، ارزیابی حفظ اعتبار زیست امور مالی خود دارد. برای

هایی که در این ابزار مورد هدف قرار گرفت شامل معیارهای عملکرد مبتنی بر فناوری دارند. بنابراین در چهار حیطه بعدی از جمله مهارت

، انتقال الکترونیکی وجه بین دو منطقه، و اطالع و نحوه برخورد با بانکداری اینترنتی، حذف شمارش A(1TMعملکرد دستگاه باجه خودکار )

 سکه ها و محدود کردن شمارش پول به اسکناس های کوچک و بزرگ )تراول بانک( بود. 

سترسی عمومی را به ابزارهای مالی پیچیده های فناوری در چهار دهه گذشته ددیگر مطالعات نیز به این موضوع اشاره کرده اند که پیشرفت

گذاری را افزایش داده است. با آشنایی بیشتر جمعیت سالمند با این فناوری ها، تعداد فزاینده ای از آنان با تهدیدات مالی مدرن و وسایل سرمایه

 یشینگ ایمیل، افزایش اتکا به ارتباطات اینترنتیاز جمله موارد زیر مواجه خواهند شد: تبلیغات دیجیتال هدفمند تکراری و کالهبرداری های ف

، دوستیابی آنالین، کالهبرداری های سرمایه گذاری دارایی، آسیب پذیری های دستگاه های COVID-19و خرید آنالین در شرایط همه گیر 

برداری های ارزهای دیجیتال، الکترونیکی شخصی، وب سایت های جعلی، موسسات خیریه تقلبی یا کمپین های سرمایه گذاری جمعی، کاله

 (.47،43و ابزارهای اقتصادی بازی سازی شده )

( ارتباط مهم بین اعداد و توانایی درک کردن، سر و کار داشتن، و استفاده از اطالعات مالی را برجسته 44در مطالعه لوساردی و همکاران)

انداز گیری مالی بهتر در مورد پسیی صحیح به سواالت مالی، تصمیمدهد که شمارش با توانایی پاسخگوها نشان میکرده است. مطالعات آن

های اعتباری مرتبط است. همچنین، استدالل شده است که یکی از راه های ها و کارتبازنشستگی و احتمال بیشتری برای توانایی پرداخت وام

 (.46محافظت از سالمندان در برابر استثمار مالی، افزایش دانش مالی آنهاست )

ت و لدو حیطه آخر این ابزار به بررسی دانش مفاهیم پایه مالی و مسائل متفرقه که به طور غیر مستقیم مرتبط با امور مالی هستند از جمله وکا

مژدگانی دادن، می پردازد. سعی شد از رایج ترین و اصلی ترین مفاهیم مالی در جامعه طبق نظر آرای متخصصین استفاده شود. و نیز از 

 جایی که وکالتنامه پایدار می تواند به فرد سالمند این امکان را بدهد که به یک وکیل منصوب، اختیارات قانونی، به وسعت یا محدود بودنآن

 دلخواه بدهد، آشنایی فرد با این مفهوم در کنار مفاهیم غیر مستقیم مالی مورد توجه قرار گرفت.

مند، تصمیم گیری در موقعیت های مالی است. تسلط بر منابع مالی کافی نه تنها برای هدایت و از جمله عوامل موثر در کیفیت زندگی فرد سال

تامین هزینه های اساسی و قبض های خانگی مهم است، بلکه آزادی فرد سالمند را نیز فراهم می کند.افراد سالمند ممکن است به دلیل کاهش 

                                                           
1 automated teller machine  
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(. با توجه به این مسئله 45،42و امنیت می شوند، ممکن است احساس محدودیت کنند )ظرفیت مالی که در پی آن دچار کاهش احساس استقالل 

که کاهش ظرفیت امور مالی فرد سالمند در یک حیطه به معنای سلب همه اختیارات مالی در همه حیطه ها به طور کامل از فرد سالمند نمی 

 هر حیطه جداگانه ارزیابی و گزارش شود.  باشد، طبق نظر متخصصین تصمیم گرفته شد توانمندی های سالمند در

گیرینتیجه  

 این ابزار ظرفیت فرد سالمند را از نظر مدیریت وظایف مالی و همچنین تعامالت پویا بین فرد و محیط، مورد ارزیابی قرار می دهد. همچنین

اعی و فرهنگی فرد سالمند در جامعه ایرانی و این ابزار بالینی با ارزیابی ظرفیت مالی در چارچوب شرایط شناختی، عاطفی، مالی، اجتم

شناسایی افراد با توانایی های مالی ضعیف در نهایت به محافظت از منابع اقتصادی و رفاه عاطفی سالمندان و خانواده های آنها کمک می 

گیرد. این ابزار با رویکرد  کند. ظرفیت مالی ممکن است به طور مثبت یا منفی تحت تأثیر تعدادی از عوامل شخصی و زمینه ای قرار

تر و با توجه به نیمه ساختاریافته بودن  آن به قضاوت  همگون تر بالینگران کمک می کند تا افراد سالمندی را که دیگر قادر ارزیابی گسترده

از  این ابزار با این سطحبه مدیریت امور مالی خود در چارچوب منحصر به فرد خود نیستند، با دقت بیشتری شناسایی کند همچنین فراهمی 

 گستردگی حیطه ها، باعث سطح بندی و طیف بندی کردن صالحیت مالی فرد سالمند می شود.

این مطالعه یک مطالعه مقدماتی می باشد و در این مطالعه ارزیابی گسترده مقیاس های درجه بندی شامل پایایی بین  :محدودیت ها و پیشنهادات

در مطالعات آتی تهیه یک مدل مفهومی و کوتاه شده از این ابزار  .ازآزمون و روایی سازه صورت نگرفته استب-ارزیاب ها و پایایی آزمون

 جهت کاربرد سریع و ساده تر جهت کاربرد روزانه در کلینیک پیشنهاد می شود. 

گیری گویه  ل، رتبه بندی مناسبی جهت به کارتعیین ارتباط توانایی پاسخگویی به این ابزار با سطح تحصیلی، شناختی و یا سایر معیارهای دخی 

ها در سالمندان مختلف می دهد همچنین با تعیین این ارتباطات می توان نقطه برش متناسبی از جهت میزان دسترسی افراد دچار کاهش ظرفیت 

  ده به آن پرداخته شود.امور مالی به منابع مالی در عملکرد روزانه مالی خود تعیین کرد که پیشنهاد میشود در مطالعات آین

 مالحظات اخالقی

 پزشکی ایران تایید شده است.  ( توسط کمیته اخالق دانشگاه علومIR.IUMS.FMD.REC.14775122پروتکل پژوهش حاضر )با کد اخالق 

یحامی مال   

ستایران ا پزشکیمعلودر دانشگاه  پزشکینامه دوره دستیاری نویسنده اول در رشته رواناین پژوهش حاصل پایان  

 مشارکت نویسندگان

 طراحی پژوهش: بهنام شریعتی،وحید راشدی،راضیه بخشنده

ها و تجزیه و تحلیل آماری و تدوین نسخه اولیه مقاله: راضیه بخشنده،وحید راشدیآوری دادهجمع   

راشدی، راضیه بخشندهگیری: مهدی نصر اصفهانی ،سید کاظم ملکوتی ،لیال کمال زاده ،بهنام شریعتی،وحید بحث و نتیجه   

 بازبینی متن نهایی مقاله و بازبینی نگارشی و علمی: وحید راشدی

 تشکر و قدردانی

دانند از دارند.همچنین، بر خود الزم میهای آنها اعالم میکننده در مطالعه و خانواده نویسندگان مراتب امتنان خود را از تمام سالمندان شرکت

دکتر کاوه علوی، آقای دکتر سید وحید شریعت، آقای دکتر حمید یوسفی، خانم دکتر لیال صادق مقدم، خانم همکاری متخصصین محترم آقای 

دکتر مرجان حقی ، خانم دکتر مهشید فروغان ، آقای دکتر پویا فرخ نژاد افشار، آقای دکتر مجید رحیمی،خانم دکتر مریم نیک صولت و آقای 

 روان سنجی این ابزار تشکر و قدردانی نمایند.دکتر سید مهدی صابری در طراحی و تهیه 
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 ابزار سنجش ظرفیت مالی در سالمندان ایرانی

Financial Capacity Instrument among Iranian older adults (FCI2) 

ارزیابی ظرفیت 

 مالی در هر حیطه

رد/ غیر )دارد/ندا

 قابل ارزیابی(

 سوال

 

 

 حیطه اصلی حیطه های فرعی

  خرج زندگی شما چگونه به دست می آید؟ 

اطالع از درآمد و 

مخارج و مشکالت 

 مالی فرد

اطالع از 

دارایی های 

شخصی و 

 اموال

 مدیریت پول و مخارج زندگی شما دست چه کسی است؟

 ای خانواده بر عهده شماست؟آیا وظیفه تامین نیازهای مالی عضوی از اعض

آیا به کسی غیر از خانواده )همسر، فرزندان، فرزند خوانده، پدر و مادر( کمک مالی 

 منظم می کنید؟

 آیا در یکسال گذشته مشکالت مالی داشته اید؟

در صورت پاسخ مثبت ،در ادامه پرسیده شود، چه مشکالت مالی بوده  توضیحات:

ت گرفته یا مشکالت فردی و بین فردی که در این زمینه است؟ ضررهای مالی صور

 به وجود آمده است را توضیح دهید؟

 دارایی ها آیا پس انداز دارید؟ چقدر می باشد؟

 دارایی هایت چه هستند؟

در صورت پاسخ مثبت، در ادامه بپرسید با دارایی ها و سرمایه خود چه  توضیحات:

گی انجام آن را توضیح دهید؟ آیا قصد تعویض و می کنید؟ تصمیمات و نحوه چگون

 یا تبدیل آن را به احسن دارید؟

آیا در یکسال گذشته پول یا هدیه ای بخشیده اید که به دنبال آن دچار سختی و مشکل  

 شده باشید و یا در تامین هزینه های خود درمانده باشید؟
 

 

 

 

 

 تصمیم گیری مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قضاوت مالی 

و تصمیم 

 گیری مالی

 آیا قبل از تصمیمات عمده مالی مشورت می کنید؟

در صورت پاسخ مثبت، در ادامه پرسیده شود، در آخرین موقعیت تصمیم توضیحات: 

گیری، چه کسی یا کسانی در مورد مسائل مالی به شما مشورت داده اند و چگونه 

 این راهنمایی انجام شده است؟

بزرگی مثل خرید و فروش ملک یا ماشین را انجام داده آیا در یکسال گذشته معامله 

 اید؟

در صورت پاسخ مثبت، در ادامه پرسیده شود، نوع معامله و نحوه تصمیم توضیحات: 

 گیری و قضاوت خود را توضیح دهید؟

 آیا در یکسال گذشته تصمیمات شما  باعث ضرر مالی شده است؟

رسیده شود، آیا این تصمیمات باعث در صورت پاسخ مثبت، در ادامه پتوضیحات: 

 ضررهای مالی پی در پی شده است؟ چقدر بوده است؟

فرض کنید درآمد ماهانه شما چهار میلیون تومان است آیا آپارتمانی با اجاره بها سه 

 میلیون تومان در ماه اجاره می کنید؟

 آیا در یکسال گذشته از اموال شما سواستفاده شده است؟ 

در صورت پاسخ مثبت، در ادامه پرسیده شود، چه موردی بوده است و : توضیحات

 به چه ارزش مالی بوده است؟

 

 

تشخیص کالهبرداری 

تلفنی یا پیامکی و سو 

 استفاده مالی
 آیا دسته چک دارید؟ در صورت پاسخ مثبت، سپس پرسیده شود:

 آیا در یکسال گذشته متوجه گم شدن برگه چک خود شده اید؟-

در صورت پاسخ مثبت، در ادامه پرسیده شود، آیا با استفاده از چک از  حات:توضی

 شما سواستفاده مالی شده است؟ سپس چه اقدامی انجام داده اید؟

آیا کارت بانکی و شماره حساب بانکی دارید؟ در صورت پاسخ مثبت، سپس پرسیده  

 شود:

ب یا رمز کارت شما را گرفته آیا تا کنون فرد یا افرادی اطالعات کارت، شماره حسا

 است؟

 : چه کسی بوده است و به چه منظوری گرفته است ؟توضیحات

آیا کارت بانکی مشترکی دارید که فرد دیگری هم قادر به استفاده از آن باشد؟ در 

 صورت پاسخ مثبت، سپس پرسیده شود:

 د؟ خود شده ایآیا در یکسال گذشته متوجه سوء استفاده مالی از طریق کارت بانکی 

 چگونه بوده است و سپس چه اقدامی انجام داده اید؟توضیحات: 

 خطرات افشای رمز کارت به همراه کارت بانکی چیست؟
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پیامکی دریافت می کنید که از شما خواسته شده است که جهت تکمیل اطالعات 

نید، آیا را ارسال ک CVV2حساب بانکی خود، شماره کارت، تاریخ انقضا و شماره 

 می فرستید؟

 نحوه استدالل بیمار را ارزیابی کنید. توضیحات:

آیا با دریافت تبلیغی مبنی بر اینکه با یک سوم قیمت واقعی ویالیی در یک جای  

 خوب مثل کالردشت، برای خرید آن ویال سرمایه گذاری می کنید؟

تشخیص ارزش 

 واقعی کاالها

 و تبلیغات

 تصمیم مالی داشته اید که نگران تبعات ناشی از آن بوده اید؟آیا در یکسال گذشته - 

در صورت پاسخ مثبت، در ادامه پرسیده شود، این مورد را توضیح توضیحات: 

 دهید؟ 

 

 

 

 

 

 

 

مسائل روانی مرتبط 

 با مسائل مالی

مسائل روانی 

مرتبط با 

 مسائل مالی

ما را راهنمایی می آیا در یکسال گذشته حمایت کسی را که در تصمیمات مالی ش

 کرده است  و بدون وی تصمیمات مناسبی نمی گیرید را از دست داده اید؟

آیا در یکسال گذشته کسی در زمان تصمیم گیری های مالی به شما بی احترامی یا -

 اعتراض کرده است؟

 در صورت پاسخ مثبت، در ادامه پرسیده شود، چه موردی بوده است؟ توضیحات:

شده است و یا چه انتقادی کرده اند؟ )منظور از سایرین ترجیحاً افرادی چه اعتراضی 

می باشد که ذینفع از تصمیمات مالی فرد هستند. همچنین ارزیابی بالینی می بایست 

 مبنی بر باورهای فرد باشد(.

 آیا در یکسال گذشته حافظه شما در مورد حساب و کتاب مالی بدتر شده است؟ -

رت پاسخ مثبت ،در ادامه پرسیده شود، این مورد را توضیح در صوتوضیحات: 

 دهید؟

  

  پرسشنامه ( را شناسایی کنید؟  الفاسکناس های مقابل )موجود در پیوست  

 

 

نامیدن انواع  پول و 

 واحد پول و

ارزش پول و شمردن 

 پول

 

 

 

 

مهارت های 

 مالی پایه

سشنامه( را به ترتیب مشخص پر الفارزش اسکناس های مقابل )موجود در پیوست 

 کنید؟

یک تراول بانک پنجاه هزار تومانی به چند اسکناس ده هزار تومانی قابل خرد شدن 

 است؟

پرسشنامه( مبلغ نوشته شده بر روی  الفبا اسکناسهای مقابل )موجود در پیوست 

 کاغذ )شصت و هفت هزار تومان( را مشخص کنید؟

 د؟( حساب کنیبتومان را )با اسکناسهای موجود در پیوست  مبلغ هفتاد و پنج هزار

 اگر قصد خرید یک عدد نان سنگک را داشته باشید چقدر بابت آن پرداخت می کنید؟ 

در صورت آگاه بودن فرد از متغیر بودن قیمت نان و یا در نظر گرفتن توضیحات: 

 شود. یک دامنه قیمتی برای آن، پاسخ درست جهت فرد در نظر گرفته

 

تشخیص قیمت ها و 

خرید و فروش یک 

 قلم جنس یا دارایی

 

 

معامالت 

 چگونه از قیمت یک ملک یا دارایی خود مطلع می شوید؟   نقدی

 : قیمت واقعی دارایی خود رو با استفاده از چه منابعی تخمین می زنید؟توضیحات

 آیا تا کنون کارت عابر بانک داشته اید؟  

 ، کارت عابر بانک )موجود در پیوست پ( را نشان دهید.در صورت پاسخ مثبت

 این کارت چیست و چه کاربردی دارد؟

 شماره کارت را مشخص کنید؟

 تاریخ انقضا کارت را مشخص کنید و بگویید چه مفهومی دارد؟

 به چه منظوری استفاده می شود؟ CVV2شماره 

 برداشت از دستگاه خودپرداز چگونه است؟

شماتیک نحوه کار با دستگاه خودپرداز را توضیح دهید.)در به طور  توضیحات:

 مورد فرد بی سواد و ناتوان نحوه پاسخگویی وی ارزیابی شود(.

 

 

 

 کارت عابربانک

 

 

 

 

مدیریت 

حساب بانکی 

و مبادالت 

بانکی و 

مدیریت  

چک و کارت 

 بانکی
 آیا شما حساب بانکی دارید؟ 

 در صورت پاسخ مثبت، در ادامه بپرسید؟

 گونه از میزان هزینه خرج شده از کارت بانکی خود مطلع می شوید؟چ

 چگونه متوجه واریز پول و یا برداشت پول از حساب خود می شوید؟

 چگونه متوجه مانده حساب خود می شوید؟

 اگر پولی را اشتباه در حساب بانکی فرد دیگری انتقال دهید، چه می کنید؟

تشخیص صورت 

 حساب بانکی

حساب  تشخیص مانده

 بانکی

تشخیص واریز 

 حساب

تفاوت حساب بانکی قرض الحسنه و حساب بانکی مدت دار)کوتاه مدت و بلند مدت(  

 چیست؟

تشخیص تفاوت 

 حساب ها
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 آیا تا کنون دسته چک داشته اید؟ 

 در صورت پاسخ مثبت، برگه چک )موجود در پیوست ت( را نشان دهید.

 اشاره کنید، این قسمت برای چیست؟ به قسمت طراحی شده در چک برای مبلغ

 به قسمت عددی چک اشاره کنید، این قسمت برای چیست؟

 به قسمت امضای چک اشاره کنید، این قسمت برای چیست؟

 به محل گیرنده چک اشاره کنید، این قسمت برای چیست؟

 به شماره حساب جاری بر روی چک اشاره کنید، چه معنایی دارد؟

 دا نموده و بر روی یک کاغذ بنویسید؟شماره سریال چک را پی

 تاریخ پرداخت چک رو مشخص کنید؟

 متناسب با قبض کاالی نشان داده شده )در پیوست ج ( مبلغ چک را بنویسید؟

چک و استفاده از 

 چک

اگر ده میلیون تومان در یک حساب بانکی سرمایه گذاری کنید، در یک سال با سود  

 ؟درصد، پول شما چقدر می شود 27

 سود

 ( را شناسایی کنید؟ثنوع قبض )موجود در پیوست  

 مبلغ تعیین شده در قبض فوق چقدر است؟

 بابت چه کاالها یا خدماتی از این قبض استفاده می شود؟

 اگر این قبض پرداخت نشود چه اتفاقی می افتد؟

 مفهوم قبض

 تشخیص مقدار قبض

نتایج عدم پرداخت 

 قبض

 

قبض و انتقال 

 وجه

 انتقال وجه دو میلیون تومان پول را بین دو شهر جا به جا می کنید؟ چگونه

  بدهکاری چیست؟ 

 

 تعریف مفاهیم پولی

 

 

 

 

 

دانش مفاهیم 

 پایه مالی
 حق بیمه چیست؟

 مالیات چیست؟

 تورم چیست؟ 

 بهره پول بانکی چیست؟

 ارز چیست؟

 ارث چیست؟

اگر فرضاً شما دو پسر داشته باشید، به هر کدام چه دویست میلیون تومان دارید، 

 میزان ارث می رسد؟

 مفهوم وام وام چیست؟

 وکالت چیست؟  

 آیا قولنامه ای که در خانه نوشته شود ارزش قانونی دارد؟

آیا اثر انگشت و امضای شما در پای سند و یا کاغذی برای شما عواقب مالی می 

 آورد؟

 متفرقه وکالت

 

 

 

 

 
هشت میلیون تومان دارید، گم می شود، چه مبلغی  را به عنوان مژدگانی برای یافتن  

 آن اختصاص می دهید؟

 نحوه استدالل بیمار برای در نظر گرفتن میزان مژدگانی ارزیابی گردد. توضیحات:

 مژدگانی دادن

 


