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چكیده
هدف از پژوهش حاضربررسی نقش سواد مالی و مدیریت پول بر مدیریت مالی شخصی سرمایه گذاران بورس
اوراق بهادار تهران می باشد .این پژوهش به لحاظ نوع ،یک مطالعهی توصیفی پیمایشی و در زمرهی پژوهش های
کمی و کاربردی قرار میگیرد که به صورت مقطعی در سال  69اجرا شده است .جامعهی آماری آن سرمایه گذاران
بورس اوراق بهادار تهران به تعداد نامحدود بوده است .با استفاده از جدول مورگان تعداد  483نفر بعنوان نمونه به
روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامههای استاندارد سواد مالی،
مدیریت پول و مدیریت مالی شخصی بوده است .داده ها با استفاده از روش آماری حداقل مربعات جزئی و نرمافزار
اسمارت پیالاس تحلیل شدند .یافتههای این مطالعه مؤید تأثیر مثبت و معنادار سواد مالی و مدیریت پول و
مؤلفههایشان بر مدیریت مالی شخصی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران میباشد .شواهد هیچ تأثیر
غیرمستقیمی را نشان نداد چرا که در نرم افزار اسمارت پیالاس تاثیرها به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم
تفکیک میشوند.
واژههاي كلیدي :سواد مالی ،مدیریت پول ،مدیریت مالی شخصی.

 -1عضو هیات علمی گروه مدیریت واحد مالیر .عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان .دانشگاه آزاد اسالمی .مالیر .ایران
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 -1مقدمه
امروزه درك مفاهیم و مهارت های مرتبط باا ساواد
مالی به ساب اینکاه مصارف کنناده را بارای بقاا در
جامعاه ماادرن و مقاومات در براباار تناوع و پی یاادگی
محصاوتت و خادمات ماالی موجاود ،تواناا مایساازد،
ضروری شده است .امروزه افراد به طاور فزاینادهای باه
فعاتن بازارهای مالی تبادیل شادهاناد و مشاارکت در
بازارهای مالی با ظهور محصوتت و خدمات مالی جدید
همراه شده است .با این حال ،برخی از ایان محصاوتت
پی یده مالی ،برای درك سرمایهگذاران ،به ویاژه بارای
سرمایهگذاران مالی تازهکار ،مشکل هساتند .هار چناد
سرمایهگذاری در بورس با خرید یک ورقه بهاادار آغااز
میشود ،اما خرید این دارایی ماالی ،نیازمناد بررسای و
تحلیل دقیق از وضعیت حال و آینده آن اسات .تررباه
نشااان ماایدهااد افاارادی کااه بااا حاادس و گمااان
سرمایهگذاری میکنند ،منفعت بسیار کمای مایبرناد.
بنابراین ،در مواجهه با این شرایط ،سؤاتتی پایش روی
ما قرار میگیرند؛ آیا افراد برای تصمیمگیری ماالی باه
خوبی مرهز هستند؟ آیا آنهاا دارای ساواد و اطالعاات
مالی کافی هستند؟ عدم درك از اقتصاد و اماور ماالی،
یااک عاماال بازدارنااده باارای مالکیاات سااهام اساات.
اندازهگیریهاای متفااوت ساواد ماالی ،همگای نشاان
میدهد که کمبود سواد مالی ،مانع مشاارکت افاراد در
بازار سهام میشود .از دسات دادن رفااه ناشای از عادم
مشارکت در بازار سهام میتواناد قابال توجاه باشاد .از
سوی دیگر ،واضح است که سرمایهگذاران ناآگاه قادر به
استفاده کامل از بازار ساهام و سارمایهگاذاری کارآماد
نیسااتند و هنگااام ساارمایهگااذاری در بازارهاای مااالی،
انتخاب عاقالنهای انرام نمایدهناد (مارادی و ایازدی،
 .)1463ساااواد ماااالی و درك مفااااهیم آن بااارای
سرمایه گذاران اهمیت ویژه دارد زیارا تصامیمات ماالی
اتخاذ شده توسط آنها در طول زندگی تأثیر با اهمیتای
بر وضعیت مالی آنها دارد .عالوه بر این ،موقعیت ماالی
آنها در زندگی میتواند عملکرد کلی آنها را تحت تاأثیر
قرار دهد .بنابراین ،بررسی حاضر به دنبال پوشش ایان
شکاف دانشی و در راستای پاسخ به این سؤال کاه آیاا
541

سواد مالی و مدیریت پول بار مادیریت ماالی شخصای
افراد تأثیر معناداری دارد؟
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
1

 -1-2تعریف سواد مالی
توانایی قضاوت آگاهاناه و تصامیمگیاری ماؤثر در
استفاده از منابع پولی و مدیریت آن سواد ماالی گفتاه
می شاود (یعقاوبناژاد و همکااران .)1461 ،مرموعاه
دانااش درك امااور مااالی اساات کااه شااامل بررساای
پدیده های مالی ،ماهیت ،قوانین و روابط حااکم بار آن
می باشد .عدم درك اقتصااد و اماور ماالی ،یاک عامال
بازدارنده برای مالکیت سهام است؛ از دست رفتن رفااه،
ناشی از عادم مشاارکت در بازارهاای سارمایه ،در اثار
فقدان سواد مالی بسیار قابل توجه اسات .واضاح اسات
که سرمایه گذاران ناآگاه و فاقد سواد مالی کاافی ،قاادر
به استفاده کامل از بازار ماالی و انتخااب عاقالناه ،کاه
منرر به سرمایه گذاری کارآمد خواهد شد ،نخواهند بود
(ون روژ و لوساردی .)1111 ،مؤسسه حسابداران رسمی
آمریکا ،تعریف سواد مالی را به عنوان توانایی ارزیاابی و
ماادیریت مااوثر امااور مااالی شخصاای بااه منظااور
تصمیمگیری های عاقالنه در جهت رسایدن باه اهاداف
زندگی و دستیابی به وضعیت مالی خوب تعریف کارده
است (دتئونه 1و همکاران .)1111 ،سواد مالی میتواناد
دربردارنده مفاهیمی از نوع آگاهی های ماالی ،داناش و
علم در خصوص محصول های مالی و مؤسسه های مالی
و یا مفاهیمی چون مهاارت هاای ماالی مانناد تواناایی
محاسبه پرداخت بهره ترکیبی و به طاور کلای تواناایی
مالی در خصوص مدیریت پول و برنامه ریزی های ماالی
باشد؛ اگرچه در عمل این مفااهیم باا هام همپوشاانی
دارند و مشترك هستند (دیانتی و حنیفاه زاده.)1463 ،
این مفاهیم ممکن اسات شایوه پیااده ساازی متفااوتی
داشته باشند که وابسته به سطح درآمد کشاورها اسات
(آتکینسین و مسی.)1111 ،4
کاندیابونگومین 3و همکارانش ( )1119در مقالاه ی
خود سواد مالی را در قال یک الگوی مفهاومی تبیاین
کردهاند .آنها نشان میدهند که الگویی از سواد مالی باا
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چهار مؤلفه ی رفتار ،5مهارت ها ،9نگرش 7و دانش 8قابل
اندازه گیری است (کاندیابونگومین و همکااران.)1119 ،
مؤلفههای مزبور در تصویر زیر نشان داده شدهاند.
رفتار
مهارتها

سواد مالی

نگرش
دانش

شكل -1سواد مالی
(کاندیابونگومین و همکاران)1119 ،

 -2-2مدیریت پول
مدیریت پول عبارتست از مطالعه منابع باا اهمیات
در دسااتیابی شااخخ و خااانوار بااه موفقیاات مااالی.
مهمترین موضوعات در مالیه شخصی شاامل مادیریت
مالیات ،بودجاهریازی ،مادیریت نقادینگی ،اساتفاده از
کااارتهااای اعتباااری ،اسااتقرا  ،مخااارب بااا اهمیاات،
ماادیریت ریسااک ،ساارمایهگااذاریهااا ،طاار هااای
بازنشستگی و طر خریاد مساکن و اماالك مایباشاد
(یعقوبنژاد و همکاران.)1461 ،
کسندزسووا 6و همکاران ( )1117در مقالهای تالش
کردند تا الگویی نظری از دستگاه اندازهگیری مفهوم
«مدیریت پول» ارائه کنند .تالشهای وی منرر به
11
ارائهی چارچوبی با چهار مؤلفهی پسانداز ،11بیمه،
اعتبار 11و وجهنقد 14شد.
مدیریت پول
پسانداز
بیمه
اعتبار
وجهنقد

شكل -2مدل مدیریت پول
(منبع :کسندزسووا و همکاران)1117 ،

 -3-2مدیریت مالی شخصی
مدیریت مالی شخصی 13به تصمیمات ماالی ای کاه
یک فرد یا یک خانواده در راستای دستیابی به بودجاه،
پس انداز و منابع پولی خرب شده در طای زماان اتخااذ
می نمایند ،اطالق می گردد .این تصمیمات ریسک هاای
مااالی و حااواد آینااده را در برماایگیرنااد .در فرآینااد
برنامه ریزی مالی ،افاراد نیازهاای خاویش را در دامناه
وساایعی از خاادمات بااانکی (حساااب جاااری ،حساااب
پس انداز ،کارت اعتباری و وام مصارفی) یاا محصاوتت
سرمایه گذاری (بازار سهام ،اوراق مشارکت ،صندوق های
سرمایه گذاری) و محصاوتت بیماه (بیماه عمار ،بیماه
سالمتی ،بیمه از کارافتادگی) یا مشارکت و نظاارت بار
طر های بازنشستگی ،تأمین اجتماعی یا مدیریت مالی
بر درآمدها مورد توجاه قارار مایدهناد .تاأمین ماالی
شخصی یکی از مهمترین اجزای توسعه تلقی می شاود.
به طور کلی مصرف کنندگان منابع مالی باه ساه گاروه
اصلی طبقاه بنادی مایشاوند :مصارفکننادگان خارد
(خانوارها) ،بنگااههاای اقتصاادی کوچاک و متوساط و
بنگاههای اقتصادی بزرگ .در این میان بخاش مصارفی
یا همان خانوارها برای تاأمین ماالی نیازهاای شخصای
خود به منابع مالی نیازمندناد .اساتفاده از تساهیالت و
وام های باانکی بارای ازدواب ،خریاد خاودرو و مساکن،
کارت های اعتباری ،بیمه عمار و بازنشساتگی از جملاه
مصادیق مهم تاأمین ماالی شخصای تلقای مایشاوند.
تأمین مالی و دانش مرتبط با آن از جمله مهاارت هاای
ضروری در زندگی محساوب مایشاود کاه آماوزش و
یادگیری آن میبایسات از دوران کاودکی آغااز گاردد
(جلیلی و همکاران .)1461 ،رفتار مالی و تاأمین ماالی
شخصی از جنبه های مهم رفتار اجتمااعی هساتند کاه
تأثیرات قابل مالحظه ای هم بر زندگی شخصی افاراد و
هم اجتماع میگذارند .آگاهی مردم در ایان زمیناه باه
آنان کمک مینمایاد تاا مناابع ماالی خاویش را بهتار
مدیریت نمایند .توسعه دانش افراد و خانوارهاا در ایان
زمینه قادرت اقتصاادی اجتمااعی خاانواده را افازایش
میدهد .در کشور ما داناش ماالی افاراد و خاانواده هاا
ضااعیف بااوده و مطالعااات نشااان ماایدهااد کااه حتاای
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فارغ التحصیالن یا دانشرویان رشته های مارتبط مانناد
مدیریت مالی و حسابداری نیز لزوماً شناخت کااملی از
دانش تأمین مالی شخصی ندارند .اندیشمندان اصطال
"رفتار مالی" را بارای ارجااع باه رفتارهاای مثبات یاا
خواسته ای به کار مایبرناد کاه توساط اقتصااددانان و
مصرف کنندگان به عنوان راه های پیشرفت خوشابختی
مالی پیشنهاد می شوند .رفتارهای عمومی ماالی شاامل
فعالیت هایی در رابطه با پول نقد ،مادیریت اعتبااری و
پس انداز می باشد (جینی و همکاران .)1114 ،همانگونه
که مهارت های تحصیلی برای زندگی ضروری هساتند،
به همان اندازه هم دانستن مهارت های مالی و اقتصادی
برای انسان ها ضروری است .این کار از طریاق آماوزش
دانش مالی ،ابتدا در سطح خانواده و ساپس مادارس و
دانشگاه ها آغاز میگردد و کم کم موج تقویت شم یا
نبوغ مالی فرد میشود (کیانوش و همکاران.)1464 ،
سااواد مااالی در اختیااار داشااتن دانااش و درك از
مسائل مالی است ،که به طور عمده در ارتباط باا اماور
ماالی شخصاای اساتفاده ماایشاود .سااواد ماالی اغلا
مستلزم آگاهی از درستی تصمیم گیریهای مرباوط باه
برخی از زمینه های امور مالی شخصی مانناد :اماالك و
مستغالت ،بیمه ،سرمایه گذاری ،صرفه جویی به برخای
از زمینااههااای امااور مااالی شخصاای ماننااد :امااالك و
مستغالت ،بیماه ،سارمایه گاذاری و صارفهجاویی (باه

خصوص برای کالج) ،برنامه ریزی مالیاتی و بازنشستگی
است (دانشگاه ماساچوست .)1114 ،اگر افزایش داناش
مالی ،رفتار مالی را بهبود بخشد ،بنابراین ،آموزش مالی
به طور بالقوه رفتار ماالی را باا افازایش داناش ،بهباود
میبخشد .بعالوه برناماه هاای آماوزش ماالی ،باه طاور
معمول کاری بیشتر از فراهم کاردن اطالعاات ماالی را
انرام میدهند .با کمک به افراد در تعیین اهداف ماالی
واقعی ،نشان دادن این مطل که انباشت پس اندازهاای
کوچااک در طااول زمااان صااورت ماایپااذیرد و ارائااهی
حمایت از کارمند و همتایان ،برنامه های آماوزش ماالی
اغل باعث افزایش انگیزه ی آنها ،در انرام عملکردهاای
گردش وجاوه احتیااطی ،پاس اناداز و سارمایه گاذاری
میشود (کیانوش و همکاران.)1464 ،
یکی از مهمترین عوامل در تواناییهای مالی
میباشد که از طریق آن فرد میتواند امور مالی خانهی
خود را در دست گیرد و دخل و خرب خانه را مدیریت
کند (آتکینسون 15و همکاران .)1119 ،آنتونیدس و
همکاران ( )1111مدیریت مالی شخصی را شامل
ادارهی منظم امور مالی شخصی ،کنترل حس خرید
ناگهانی ،پرداخت به موقع قبو و اقساط و هزینه کرد
براساس اعتبار میداند .این مدل در شکل 4زیر آمده
است.

شكل -3مدل مدیریت مالی شخصی
(آنتونیدس و همکاران)1111 ،
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رفتار
مهارتها
نگرش

سواد مالی

ادارهی منظم امور مالی شخصی

دانش

کنترل حس خرید ناگهانی
مدیریت

پسانداز

مالی شخصی
بیمه
اعتبار

پرداخت به موقع قبوض و اقساط
هزینهکرد براساس اعتبار

مدیریت پول

وجهنقد

شكل -4مدل عملیاتی پژوهش

 -4-2پیشینه پژوهش
نوری و همکاران ( )1465در یک بررسی توصایفی
پیمایشی با عنوان تاثیر آموزشهای مالی در محیط کار
بر مدیریت مالی شخصای و عملکارد شاغلی کارکناان
(ورودی )1461تالش کردند تا تأثیر آماوزش مادیریت
مالی در محیط کار بر مدیریت مالی شخصی و عملکرد
کارکنان در باناک مهار اقتصااد اساتان البارز را ماورد
بررسی قرار دهند .ابزار گردآوری داده های این پژوهش
پرسشنامه بوده است .یافتاه هاای ایان پاژوهش نشاان
میدهد که آموزش ماالی در محایط کاار بار مادیریت
مالی شخصی و عملکرد کارکنان در محایط کاار تاأثیر
دارد.
هراتیان ( )1463در یک بررسای کیفای باا عناوان
مشاوره ماالی هوشامند شخصای باا اساتفاده از نقشاه
ذهنی مالی تالش کرده است تا مادل نقشاه ی ذهنای
مالی هوشمند برای مشااوره ماالی هوشامند شخصای
آماده نماید .وی در این مقاله تالش نموده اسات تاا باا
طراحی نقشه ذهنی مالی هر شاخخ و مقایساه آن باا
نقشه ذهنای ماالی هوشامند نقااط ضاعف و قاوت آن
کشف و در نهایت با استفاده از این اطالعات ،اقادام باه
مشاااوره مااالی هوشاامند شخصاای نمااوده و بااه ارائااه
راهکارها برای مدیریت مالی هوشمند و تصامیم گیاری
مالی شخصی بپردازد.

شعبانی و جعفریسرشت ( )1463در یاک بررسای
ادبیات محور با عنوان سواد مالی و رفتارسرمایه گذاران
تالش مای کنناد تاا جنباه هاای اهمیات آن را تبیاین
نمایند .آنها در تبیاین ایان ضارورت چناین اساتدتل
مایکننااد کاه بکااار باردن چنااین دانشای بااه منظااور
تصاامیمگیااری مااؤثر در سراساار طیااف وساایعی از
زمینه های مالی ،به منظاور بهباود رفااه ماالی افاراد و
جامعه ،و قادر ساختن به منظاور مشاارکت در زنادگی
اقتصادی است فرهنگ ایراد ساواد ماالی در ایاران در
ابتادای راه قارار دارد و باه تاازگی نهادهاایی از جملاه
سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به ایراد فضایی جهات
افزایش سواد مالی برای سارمایه گاذاران در ایان نهااد
نموده است.
گرشاساابی و همکاااران ( )1463در مطالعااهای بااا
عنوان دانش مالی و مشارکت در بازارهاای سارمایه باه
بررسی رابطه سواد مالی و میزان مشاارکت شاهروندان
در فعالیااتهااای بااازار ساارمایه پرداختنااد .نتااایج ایاان
پژوهش نشان داد که رابطه معنی داری بین سواد ماالی
و مشارکت در فعالیت های بازار سرمایه وجود ندارد.
دیانتیدیلمای و حنیفاهزاده ( )1463یاک بررسای
توصیفی پیمایشی با عنوان بررسی ساطح ساواد ماالی
خانواده های تهرانی و عوامل مرتبط با آن را به ورطاهی
آزمااون نهادنااد .ایاان پااژوهش یااک بررساای توصاایفی
پیمایشی از نوع کمی و میدانی و کاربردی بوده کاه باه
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صورت مقطعی اجرا شد .جامعهی آماری آن خانوادهای
تهرانی بودند کاه نموناهای  311عضاوی از میاان آنهاا
انتخاب شده است .نتایج به دست آمده از این پاژوهش
نشان میدهد که وضعیت سواد مالی این افاراد در حاد
مطلوبی نیست و نیازمند و عالقمند باه بهاره منادی از
راهنمایی متخصصانی با عنوان "مشاور ماالی خاانواده"
هستند .در ضمن عالوه بر بررسی وضعیت سواد ماالی،
به عواملی چون سن ،جنس ،میزان تحصایالت ،میازان
درآمد ،رشته تحصیلی ،انباشت سرمایه و محل سکونت
(هر یک باه عناوان یاک فرضایه مساتقل) پرداختاه و
روابط بین آنها را بررسی نموده که وجاود ارتبااط باین
آنها و سواد مالی تأیید شده است.
مرادی و ایزدی ( )1463در یاک بررسای توصایفی
پیمایشی در قال رویکرد کمی با عنوان بررسای تاأثیر
سواد مالی سرمایهگذاران بر تصمیم سارمایهگاذاری در
اوراق بهادار به شناسایی عوامل ماؤثر بار تصامیمهاای
ساارمایهگااذاری و بررس ای رابطااه سااطح سااواد مااالی
ساارمایهگااذاران و تصاامیمهااای ساارمایهگااذاری آنااان
پرداختنااد .نمونااه مااورد مطالعااهی آنهااا شااامل 384
سرمایهگذار بورس اوراق بهادار تهران باوده اسات .ایان
پژوهش از نوع همبستگی و برای جماعآوری دادههاا از
پرسشنامه استفاده شده است .نتایج پژوهش آنها نشاان
میدهد که هر چهار عامل در نظر گرفتاه شاده شاامل
ذهنیات فردی ،اطالعات حسابداری ،اطالعات اقتصادی
و نیازهای مالی شخصی بر تصمیمگیری سرمایهگذاری
در ایران ،تأثیر دارند .هم نین ،بین سطح سواد مالی و
عوامل مؤثر بر تصامیم سارمایهگاذاری ،رابطاه مثبات
معنادار وجود دارد.
یعقوب نژاد و همکاران ( )1461در مطالعهای کیفی
تحت عنوان ارائه الگاویی جهات سانرش ساواد ماالی
دانشرویان ایرانی با استفاده ازروش دلفی فازی تاالش
کردنااد تااا الگااویی باارای اناادازهگیااری سااواد مااالی
دانشرویان توسعه و ارائه دهند .آنها ابتدا مفهاوم ساواد
مالی و مبانی نظری و پیشینه پژوهشهای انراام شاده
در این حوزه را ارزیابی و سپس باا اساتفاده از تکنیاک
دلفی فازی برای کس اجماع  11نفر از خبرگان ماالی
511

کشور را (به عنوان پانل دلفی) انتخاب و پرسشانامهای
مشااتمل باار  11س اؤال جهاات ساانرش سااواد مااالی
دانشرویان ایرانی تدوین و باه عناوان الگاوی سانرش
سواد مالی در سطح دانشگاههاای کشاور ارائاه کردناد.
نتایج پژوهش آنهاا نشاان مایدهاد ساؤاتت منتخا
حاصل از اجماع خبرگان در بردارنده مفااهیم متناوعی
از جملااه ارزش زمااانی پااول ،مالیااات ،ساارمایهگااذاری
درسهام و اوراق مشارکت ،تورم ،بانکاداری الکترونیاک،
طاارق مختلااف اسااتقرا  ،بیمااه و بازنشسااتگی و ...
میباشد.
19
التمیمی و بن کالی ( )1116مطالعاه ای توصایفی
پیمایشاای بااا عنااوان سااواد مااالی و تصاامیم بااه
سرمایه گذاری در سرمایهگذاران امارات متحدهی عربای
را اجرا کردند .این پژوهش یک بررسی میادانی ،کمای،
کاربردی بوده است که به صاورت مقطعای اجارا شاده
اسات .نموناهی آمااری آن  161سارمایهگاذار امااراتی
بودهاند و که داده های تزم با استفاده از ابزار پرسشنامه
از میاان آنهااا گااردآوری شااده اساات .یافتااههااای ایاان
پااژوهش نشااان ماایدهااد کااه میاازان سااواد مااالی در
سرمایه گذاران امااراتی از ساطح تزم ،فاصالهی بسایار
دارد.
 -3فرضیه هاي پژوهش
فرضیه اصلی اول :سواد مالی بر مدیریت مالی شخصی
سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبات و
معناداری دارد.
فرضیه هاي فرعی اول:

 فرضیه فرعی1ا :1رفتارهای شخصی سرمایه
گذار مدیریت مالی شخصی سرمایه گذاران
بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
 فرضیه فرعی1ا :1مهارتهای شخصی سرمایه
گذار بر مدیریت مالی شخصی سرمایه گذاران
بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
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 فرضیه فرعی1ا :4نگرش شخصی سرمایه گذار
بر مدیریت مالی شخصی سرمایه گذاران بورس
اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت و معناداری
دارد.
 فرضیه فرعی1ا :3دانش شخصی سرمایه گذار
بر مدیریت مالی شخصی سرمایه گذاران بورس
اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت و معناداری
دارد.
 فرضیه اصلی دوم :مدیریت پول بر مدیریت
مالی شخصی سرمایه گذاران بورس اوراق
بهادار تهران تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه هاي فرعی دوم:

 فرضیه فرعی1ا :1پسانداز شخصی سرمایه
گذار بر مدیریت مالی شخصی سرمایه گذاران
بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
 فرضیه فرعی1ا :1بیمه شخصی سرمایه گذار
بر مدیریت مالی شخصی سرمایه گذاران بورس
اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت و معناداری
دارد.
 فرضیه فرعی1ا :4اعتبار شخصی سرمایه گذار
بر مدیریت مالی شخصی سرمایه گذاران بورس
اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت و معناداری
دارد.
 فرضیه فرعی1ا : 3وجه نقد شخصی سرمایه
گذار بر مدیریت مالی شخصی سرمایه گذاران
بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت و
معناداری دارد.

گردآوری داده ها ،پرسشنامه های استاندارد سواد مالی،
مدیریت پاول و مادیریت ماالی شخصای باوده اسات.
دادههاای گاردآوری شاده باا اساتفاده از روش آماااری
حداقل مربعات جزئای و نارمافازار اسامارت پایالاس
تحلیل شدند .پرسشنامه های استاندارد با طیف لیکارت
 5گزیناه ای مطالعاهی ساواد ماالی کانادیابونگومین و
همکااارانش ( ،)1119ماادیریت پااول کسندزسااووا و
همکاران ( )1117و مدیریت مالی شخصی آنتونیدس و
همکاااران ( )1111اسااتفاده شااد .نحااوهی اختصاااص
سؤاتت به مؤلفهها در جداول 1تا 4آمده است:
جدول  -1سؤاالت پرسشنامه سواد مالی
متغیرها

تعداد سؤاالت

رفتار

4

مهارتها

1

نگرش

1

دانش

4

جدول  -2سؤاالت پرسشنامه مدیریت پول
متغیرها

تعداد سؤاالت

پسانداز

4

بیمه

4

اعتبار

4

وجهنقد

4

جدول  -3سؤاالت پرسشنامه مدیریت مالی شخصی
متغیرها

تعداد سؤاالت

ادارهی منظم امور مالی شخصی

1

کنترل حس خرید ناگهانی

1

پرداخت به موقع قبو

و اقساط

هزینهکرد براساس اعتبار

 -4روش شناسی پژوهش
این پژوهش به لحاظ نوع ،یک مطالعاهی توصایفی
پیمایشی و در زمره ی پژوهشات کمی و کاربردی قارار
مایگیارد کااه باه صاورت مقطعاای اجارا شاده اساات.
جامعه ی آماری آن سرمایه گذاران باورس اوراق بهاادار
تهران به تعداد نامحدود بوده است .با استفاده از جدول
مورگااان تعااداد  483نفاار بعنااوان نمونااه بااه روش
نمونااهگیااری تصااادفی ساااده انتخاااب شاادند .اباازار

1
1

 -1-4تعیین پایایی و روایی ابزار پژوهش
روایی ابزار پاژوهش باا اساتفاده از تحلیال عااملی
اکتشافی مورد ارزیابی قرار گرفت .برای اجارای تحلیال
عاملی نخست باید شاخخ کایزر مایر و اولکین معروف
به  KMOو معناداری آماره ی بارتلت بررسی گردد .این
دو در جداول  3تا 9نشان داده شدهاند:
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جدول  -4آزمون كایزر ـ مایر ـ اولكین ()KMO
پرسشنامه سواد مالی
1/975
1/111

مقدار کفایت نمونه KMO
سطح معناداری آمارهی بارتلت

جدول  -5آزمون كایزر ـ مایر ـ اولكین ()KMO
پرسشنامه مدیریت پول
مقدار کفایت نمونه

1/734

KMO

1/111

سطح معناداری آمارهی بارتلت

جدول  -6آزمون كایزر ـ مایر ـ اولكین ()KMO
پرسشنامه مدیریت مالی شخصی
1/731
1/111

مقدار کفایت نمونه
سطح معناداری آمارهی بارتلت
KMO

حاداقل مقاادار باارای آماارهی  KMOبراباار بااا 1/9
توصیه شده است .همانطور که مشاهده مایشاود ،ایان
آماره بیشاتر از حاداقل تزم و نزدیاک باه یاک اسات.
معناداری آماره ی بارتلت نیز بیشاتر از مقادار مفارو
1/15میباشد .بنابراین می توان گفت که نموناهی اخاذ
شده در این پاژوهش بارای پرسشانامهی ساواد ماالی،
مدیریت پول و مادیریت ماالی شخصای بارای اجارای
تحلیل عاملی کافی است(.مومنی  )1485جاداول زیار،
مؤلفه هاای اساتخراب شاده از پرسشانامه هاا را نشاان
میدهد.

براساس جدول  7ارزش ویژه مای تاوان گفات کاه
چهار مؤلفه قابل استخراب است که در حادود 73/446
درصد واریانس را تبیین و پوشش ماینمایناد .در ایان
بلوك عامال اول  11/867درصاد ،عامال دوم 11/414
درصد ،عامال ساوم  19/616و عامال چهاارم 19/111
درصد از واریانس را تببین میکند .یعنی پرسشانامه ی
پژوهش می تواند تا  73درصد از واریانس سواد ماالی را
تبیین کند.
براساس جدول  8ارزش ویژه مای تاوان گفات کاه
چهار مؤلفه قابل استخراب است و ایان چهاار عامال در
حاادود  96/481درصااد واریااانس را تبیااین و پوشااش
مینمایند کاه در واقاع نشاان دهناد روایای مناسا
سؤاتت پرسشنامه میباشاد .در ایان بلاوك عامال اول
 16/313درصد ،عامل دوم  17/171درصد ،عامل ساوم
 19/611و عامل چهارم  15/895درصاد از واریاانس را
تببین میکند .یعنی پرسشنامهی پژوهش می تواناد تاا
 96درصد از واریانس مدیریت پول را تبیین کند.
براساس جدول  6ارزش ویژه می توان گفت که یک
مؤلفااه قاباال اسااتخراب اساات و ای ان مؤلفااه در حاادود
 73/791درصد واریانس را تبیین و پوشش ماینمایناد
کااه در واقااع نشااان دهنااد روایاای مناس ا سااؤاتت
پرسشنامه میباشد .ماالك تصامیم گیاری بلاوك دوم،
یعنی مقادیر چرخش یافته است .در ایان بلاوك عامال
مستخرب  73/791درصد از واریانس را تببین میکناد.
یعنی پرسشنامهی پژوهش مای تواناد تاا  75درصاد از
واریانس مدیریت مالی شخصی را تبیین کند

جدول -7مؤلفههاي استخراج شده در تحلیل عاملی اكتشافی پرسشنامه سواد مالی
مقادیر ویژه اولیه
مؤلفهها
مجموع  ٪واریانس
1
1
4
3

511

4/331
1/956
1/481
1/651

43/311
19/565
14/766
6/513

 ٪واریانس
تجمعی
43/311
51/117
93/815
73/446

مجموع ضرایب عامل چرخش داده
نشده
مجموع  ٪واریانس
4/331
1/956
1/481
1/651

43/311
19/565
14/766
6/513

 ٪واریانس
تجمعی
43/311
51/117
93/815
73/446

حل عاملهاي چرخیده شده
مجموع  ٪واریانس
1/161
1/141
1/961
1/911

فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره سيوهشتم

11/867
11/414
19/616
19/111

 ٪واریانس
تجمعی
11/867
31/111
58/148
73/446
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جدول -8مؤلفههاي استخراج شده در تحلیل عاملی اكتشافی پرسشنامه مدیریت پول
مجموع ضرایب عامل چرخش داده

مقادیر ویژه اولیه
مؤلفهها
مجموع  ٪واریانس
4/885
1/618
1/417
1/119

1
1
4
3

41/471
15/681
11/673
11/154

حل عاملهاي چرخیده شده

نشده

 ٪واریانس
تجمعی
41/471
38/453
56/418
96/481

مجموع  ٪واریانس
4/885
1/618
1/417
1/119

41/471
15/681
11/673
11/154

 ٪واریانس
تجمعی

مجموع  ٪واریانس

41/471
38/453
56/418
96/481

1/441
1/191
1/141
1/613

 ٪واریانس

16/313
17/171
19/611
15/895

تجمعی
16/313
49/565
54/519
96/481

جدول -9مؤلفههاي استخراج شده در تحلیل عاملی اكتشافی پرسشنامه مدیریت مالی شخصی
مقادیر ویژه اولیه
مؤلفهها
1

مجموع  ٪واریانس
1/661

 ٪واریانس

73/791

تجمعی
73/791

حل عاملهاي چرخیده شده
مجموع  ٪واریانس
1/661

 ٪واریانس
تجمعی
73/791

73/791

جدول  -11مقادیر آلفاي كرونباخ پرسشنامه مدیریت

 -2-4ارزیابی پایایی ابزار
به منظور بررسی پایاایی ،از روش آلفاای کرونباا
استفاده می شود .ضرای آلفای کرونبا برای متغیرها و
مؤلفههای پژوهش بشر جداول  11تا  11می باشد.
همان طور که مشاهده می شود ،مقاادیر آلفاا بارای
هریک از متغیرهای فوق باتتر از مقدار  1/7مایباشاد؛
بنابراین می توان گفت که پرسشنامه های مورد استفاده
از پایایی مناسبی برخوردار است.

پول به صورت كلی و به تفكیک مؤلفهها
تعداد

شماره

سؤاالت

سؤاالت

کل پرسشنامه

11

 14تا 11

1/761

پسانداز

4

 11تا 14

1/851

بیمه

4

 13تا 19

1/717

اعتبار

4

 17تا 16

1/791

وجهنقد

4

 11تا 11

1/711

متغیرها

α

جدول  -12مقادیر آلفاي كرونباخ پرسشنامه مدیریت
جدول -11مقادیر آلفاي كرونباخ پرسشنامه سواد
مالی به صورت كلی و به تفكیک مؤلفهها

متغیرها

تعداد

شماره

سؤاالت

سؤاالت

کل پرسشنامه

11

 1تا 11

1/779

رفتار

4

 1تا 4

1/789

مهارتها

1

 3تا 5

1/817

نگرش
دانش

1
4

 9تا 7
 8تا 11

1/791
1/711

متغیرها

مالی شخصی به صورت كلی

α

تعداد

شماره

سؤاالت

سؤاالت

3

 14تا 19

کل پرسشنامه

α
1/885

 -5تحلیل یافته ها
نتایج حاصل از بررسی هاا نشاان داد کاه میاانگین
سنی پاسخ دهندگان  44/65سال است .براساس مقدار
مُد ،مشخخ است که تعاداد افاراد بیشاتری دارای 41
سال سن بودهاند .مقدار میاناه نیاز مباین ایان مطلا
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است که نیمی از افراد کمتار از  41ساال و نایم دیگار
بیشتر از  41سال سن داشتهاند .هم نین جاوانتارین
آنها  11سال و مسن تارین آنهاا  36ساال سان دارناد.
بررسی وضعیت توزیع جنسیت نشان داد کاه جنسایت
 144نفر (معاادل  91/7درصاد) مارد و جنسایت 113
نفاار (معااادل  17/1درصااد) زن ماای باشااد .مطالعااهی
وضعیت تأهل مبین آن بود که  16/6درصد افراد پاسخ
دهنده یعنی  115نفر مررد بوده و  56/6درصد یعنای
 141نفر از آنها مرارد باودهاناد و در آماار اساتنباطی
جهت آزمون نرمال بودن توزیع نمونه انتخاابی از روش
مدلسازی مسیری سااختاری مبتنای بار روش حاداقل
مربعات جزئی استفاده شد.
 -1-5آزمون نرمال بودن توزیع نمونه
در این قسمت نرمال بودن متغیرهای پژوهش مورد
آزمون قرار می گیرناد .بارای نیال باه ایان مطلاوب ،از
آزمون کایدو استفاده میشود .فر آزمون مزباور باه
شکل زیر است:
نرمال استHo :

توزیع دادههای مربوط به نمونهی مورد نظر
توزیع دادههای مربوط به نمونهی مورد نظر نرمال نیستH1 :
جدول -13آزمون نرمال بودن
متغیرها

Sig

مدیریت پول

1/111

رفتار
مهارتها

1/111
1/111

نگرش

1/111

دانش

1/111

سواد مالیی مشتری

1/111

پسانداز

1/111

بیمه

1/111

اعتبار

1/111

وجهنقد

1/111

مدیریت مالی شخصی

1/111

است ،شواهدی مبنی بر رد فرضیه  Hoوجود داشاته ،و
نرمال بودن توزیاع نموناه ماورد مطالعاه در خصاوص
متغیرهای فوق پذیرفته نمیشود.
از آنرایی که فار نرماال باودن توزیاع نموناهی
متغیرهای پژوهش احصا نگردید ،برای آزمون فرضایه
های پژوهش نمی توان از روشهای متکی بر پیشفر
نرمال بودن توزیاع نموناهی آمااری پاژوهش اساتفاده
نمود .معالوصف باید از روشهایی بهره گرفت که نسبت
به وضعیت توزیاع متغیرهاا حساسایت نادارد .یکای از
بهترین و معروف ترین روشهای آماری در ایان حاوزه،
روش مدلسازی مسیری سااختاری متکای بار حاداقل
مربعات جزئی است .این روش که با استفاده از نرمافزار
 Smart PLSقابل اجرا است ،برآوردهای بسایار دقیقای
ارائه می دهد .در ادامه مدل عملیاتی پژوهش با استفاده
از این نرمافزار برآورد شده است.
 -2-5برآورد فرضیه هاي اصلی
ضرایبی که در نمودار  5نشان داده شدهاند ،هماان
ضرای استاندارد شده ی رگرسیونی یا به عبارتی همان
مقادیر بتا در مدل رگرسیونی هستند که شادت تاأثیر
متغیر های مستقل بر وابسته را نشان میدهند .اما برای
حصاول اطمینااان از قابلیات معناااداری ضارای فااوق،
رجوع به مقادیر  tضروری است .نمودار زیر این مقاادیر
را نشان میدهد.
مقااادیری کااه در نمااودار  9نشااان داده شاادهانااد،
مقادیر آمارهی  tدر برآورد معنیداری ضرای استاندارد
مرقوم در نماودار  9مای باشاند .بارای پذیرفتاه شادن
فرضیه های پژوهش تزم است این مقادیر حداقل برابر
یا بیشاتر از مقادار مفارو  1/69در ساطح اطمیناان
 1/65و خطای  1/15باشند .اطالعات فوق برای آزماون
فرضیه ی اصلی در قال جادول زیار نشاان داده شاده
است.

براساس نتایج جدول فوق ،چاون ساطح معنااداری
درخصوص کلیه ی متغیرهای پژوهش کوچکتر از 1/15
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نمودار -5مدل برآورد شدهي فرضیه هاي اصلی پژوهش در حالت ضرایب مسیر

نمودار -6ضرایب معناداري مدل برآورد شدهي فرضیه هاي اصلی
جدول 14مقادیر  t-valueو ضرایب مسیر مدل مسیري ساختاري پژوهش براي فرضیه هاي اصلی
فرضیه هاي
اصلی
اصلی اول
اصلی دوم

مسیر
سواد مالی ← مدیریت مالی شخصی
مدیریت پول ← مدیریت مالی شخصی

براساس نتایج به دست آمده از جدول 13مایتاوان
چنین ابراز داشت که ساواد ماالی و مادیریت پاول بار
مدیریت مالی شخصی تأثیر مستقیم و معناداری دارند.
باه دلیال آن کاه مادل در فاصالهی اطمیناان  1/65و
خطای  1/15آزمون شاده اسات ،حاداقل مقادار قابال
قبول آمارهی  tبرابر با  1/69میباشاد .هماانطاور کاه

اثر

اثر

مستقیم غیرمستقیم
1/494
1/895

-----

اثر

مقدار

نتیجه

كل

t

آزمون

9/687 1/494
15/741 1/895

تأیید
تأیید

مشاهده میشود چون مقدار به دست آماده بارای ایان
آماره بیشتر از  1/69میباشد میتوان این فرضیه هاا را
پذیرفت .در مدلساازی مسایری سااختاری تزم اسات
پس از بررسای و آزماون فرضایه هاای ،شااخخهاای
کیفیت مدل های برآورد شده مورد واکاوی قارار گیارد.
در مدل سازی مسیری سااختاری ساه دساته شااخخ
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برازش مشتمل بر شاخخ های برازش مدلهای بیرونی،
شاخخ های برازش مادلهاای درونای و شااخخهاای
برازش کل مدل وجود دارد .جدول شاخخ های مزباور
را نشان میدهد.
همانطور که در جدول  15مشاهده میشود مقادیر
آلفای کرونبا و پایایی مرک باتتر از مقدار توصیه
شدهی  ،1/7مقادیر شاخخ  AVEنیز باتتر از مقدار
مفرو  1/5میباشد .بنابراین مدلهای بیرونی از
برازش مناسبی برخوردارند .شاخخ  r2نیز نشان

میدهد که متغیرهای پیشبین تا حد باتیی
توانستهاند متغیرهای وابسته را پیشبینی کنند .به
دلیل آن که شاخخ  Q1بزرگتر از صفر است ،میتوان
گفت که ارتباط پیشبین وجود دارد .هم نین شاخخ
 1/5میباشد و
اشتراك باتتر از مقدار مفرو
شاخخ های افزونگی صفر نیستند .این امر نشان از
برازش خوب مدل پژوهش برای فرضیه های اصلی
دارد .شاخخ  GOFنیز نشان میدهد که این مدل تا
96درصد قابلیت پیشبینی دارد.

جدول -15ارزیابی شاخصهاي مدلهاي درونی و بیرونی و كل فرضیه هاي اصلی پژوهش
شاخصهاي مدل بیرونی

متغیرها

α

ρ

شاخصهاي

شاخصهاي كیفیت

مدل درونی

مدل

2

2

Q

Com

Red

1/515 1/816 1/761

---

1/517

1/515

---

مدیریت پول

1/584 1/761 1/711

---

1/481

1/584

---

مدیریت مالی شخصی

1/739 1/611 1/884

سواد مالی

 -3-5برآورد مدل و آزمون فرضیه هاي پژوهش
براي فرضیه هاي فرعی اول
مدل برآورد شدهی این فرضیه های در نمودار  7نشاان
داده شده است.
ضرایبی که در نمودار 7نشان داده شدهاناد ،هماان
ضرای استاندارد شده ی رگرسیونی یا به عبارتی همان

AVE

r

1/574 1/781

1/96

1/194 1/739

مقادیر بتا در مدل رگرسیونی هستند که شادت تاأثیر
متغیر های مستقل بر وابسته را نشان میدهند .اما برای
حصاول اطمینااان از قابلیات معناااداری ضارای فااوق،
رجوع به مقادیر  tضروری است .نمودار زیر این مقاادیر
را به صورت یک نمودار نشان میدهد.

نمودار -7برآورد ضرایب مسیر فرضیه هاي فرعی اول

511

GOF
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نمودار -8برآورد مقادیر  TValuesفرضیه هاي فرعی اول

مقااادیری کااه در نمااودار  8نشااان داده شاادهانااد،
مقادیر آمارهی  tدر برآورد معنیداری ضرای استاندارد
مرقوم در نمودار 8میباشند .برای پذیرفته شدن فرضیه
های پژوهش تزم است ایان مقاادیر حاداقل برابار یاا
بیشتر از مقدار مفرو  1/69در سطح اطمیناان 1/65
و خطااای  1/15باشااند .اطالعااات فااوق باارای آزمااون
فرضیه های فرعی اول در قال جادول  19نشاان داده
شده است.
همانطور که میتوان مشاهده کرد ،مؤلفههای سواد
مالی شامل رفتار ،مهارتها ،نگرش و دانش دارای تأثیر

مثبت و معناداری بر مدیریت مالی شخصی دانشرویان
هستند .سطو معناداری همهی مسیرهای فوق نیز
بیشتر از سطح  1/69میباشد چرا که این مدل همانند
سایر مدلهای پژوهش در سطح اطمینان  1/65و
خطای  1/15اجرا شده و بنابراین میزان متغیر  tدر این
سطح از اطمینان باید برابر با بیشتر از قدر مطلق 1/69
باشد .بر این اساس میتوان گفت که شواهدی مبنی بر
رد فرضیه های فرعی اول مشاهده نگردید.

جدول -16مقادیر  t-valueو ضرایب مسیر مدل مسیري ساختاري پژوهش براي فرضیه هاي فرعی اول
مسیرها
رفتار ← مدیریت مالی شخصی
مهارتها ← مدیریت مالی شخصی
نگرش ← مدیریت مالی شخصی
دانش ← مدیریت مالی شخصی

اثر

اثر

اثر

مستقیم

غیرمستقیم

كل

1/166
1/151
1/518
1/565

---------

1/166
1/151
1/518
1/565

t-value

نتیجه

3/114
1/686
1/198
1/111

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

جدول -17مقادیر پایایی و روایی بلوکهاي مدل فرضیه هاي فرعی اول
متغیرها

شاخصهاي مدل بیرونی

α

ρ

شاخصهاي

شاخصهاي كیفیت

مدل درونی

مدل

2

2

Q

Com

Red

نگرش

1/811 1/888 1/793

---

1/766

1/811

---

رفتار

1/717 1/878 1/761

---

1/717

1/717

---

دانش

1/919 1/844 1/711

---

1/918

1/919

---

مدیریت مالی شخصی
مهارتها

1/731 1/616 1/884
1/817 1/868 1/819

AVE

r

1/137 1/397
1/818 ---

GOF

1/56

1/111 1/731
--- 1/817
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با توجه به اینکه مقدار آلفای کرونبا تمام متغیرها
باتتر از  1/7میباشد ،بنابراین می توان گفت کاه تماام
متغیرهای مکنون مدل ،تک بعدی هساتند .هم ناین
مقادیر پایایی مرک برای تمام بلوكهای مادل بیشاتر
از  1/7میباشاد .بناابراین بلاوك هاای مادل از پایاایی
مرک تزم برخوردارند .همان طور کاه در جادول باات
مشاهده میشود مقدار  AVEبارای متغیرهاای مکناون
باتتر از  1/5است .بنابراین می تاوان گفات کاه روایای
همگارای مادلهاای انادازهگیاری مطلاوب مایباشااد.
همان طور کاه قابال مشااهده اسات ،مقاادیر  r2بارای
ماادیریت مااالی شخصاای در سااطح باااتیی ماایباشااد.
همانطور که دیده میشود مقاادیر  Q1اساتون گایسار
بیشتر از صفر است و این نشان میدهد که متغیرهاای
مستقل آنها دارای ارتباط پیشبین هستند .بار اسااس
مقادیر اشاتراك ،افزونگای و نیکاویی بارازش ،مادل از

قابلیت پیش بینی نسبتاً مناسبی برخوردار است ،بادین
معنا که توان پیش بینی روابط موجود در مدل را تا 56
درصد دارد.
 -4-5برآورد مدل و آزمون فرضیه هاي پژوهش
براي فرضیه هاي فرعی دوم
مقادیری که در نمودار  6و  11نشان داده شدهاند،
مقادیر آمارهی  tدر برآورد معنیداری ضرای استاندارد
مرقوم در نمودار  11میباشند .برای پذیرفته شدن
فرضیه های پژوهش تزم است این مقادیر حداقل برابر
یا بیشتر از مقدار مفرو  1/69در سطح اطمینان
 1/65و خطای  1/15باشند .اطالعات فوق برای آزمون
فرضیه های فرعی دوم در قال جدول زیر نشان داده
شده است.

نمودار -9برآورد ضرایب مسیر فرضیه هاي فرعی دوم

نمودار -11برآورد مقادیر  TValuesفرضیه هاي فرعی دوم
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همان طور که در جدول  18میتوان مشاهده کارد،
مؤلفه های مدیریت پول شامل پسانداز ،بیمه ،اعتباار و
وجه نقد دارای تاأثیر مثبات و معنااداری بار مادیریت
مالی شخصی دانشارویان هساتند .ساطو معنااداری
همااهی مساایرهای فااوق نیااز بیشااتر از سااطح 1/69
می باشد چرا کاه ایان مادل همانناد ساایر مادلهاای
پژوهش در سطح اطمینان  1/65و خطاای  1/15اجارا
شده و بنابراین میزان متغیر  tدر این سطح از اطمیناان
باید برابر با بیشتر از قادر مطلاق  1/69باشاد .بار ایان
اساس میتوان گفت که شواهدی مبنای بار رد فرضایه
هااای فرعاای دوم مشاااهده نگردیااد .در ایاان قساامت

شاخخ های ارزیابی مدلهای درونی و بیرونی پاژوهش
و نیز شاخخهای کیفیت مدل بررسی شدهاند.
با توجه به اینکه مقدار آلفای کرونبا تمام متغیرها
باتتر از  1/7میباشد ،بنابراین میتوان گفت که تمام
متغیرهای مکنون مدل ،تک بعدی هستند .هم نین
مقادیر پایایی مرک برای تمام بلوكهای مدل بیشتر
از  1/7میباشد .بنابراین بلوكهای مدل از پایایی
مرک تزم برخوردارند .همانطور که در جدول بات
مشاهده میشود مقدار  AVEبرای متغیرهای مکنون
باتتر از  1/5است.

جدول -18مقادیر  t-valueو ضرایب مسیر مدل مسیري ساختاري پژوهش براي فرضیه هاي فرعی دوم
مسیرها
پسانداز ← مدیریت مالی شخصی
بیمه ← مدیریت مالی شخصی
اعتبار ← مدیریت مالی شخصی
وجهنقد ← مدیریت مالی شخصی

اثر

اثر

اثر

مستقیم

غیرمستقیم

كل

1/119
1/194
1/191
1/416

---------

1/119
1/194
1/191
1/416

t-value

نتیجه

5/564
5/451
4/335
7/119

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

جدول -19مقادیر پایایی و روایی بلوکهاي مدل فرضیه هاي فرعی دوم
متغیرها

شاخصهاي مدل بیرونی

α

ρ

شاخصهاي

شاخصهاي كیفیت

مدل درونی

مدل

2

2

Q

Com

Red

وجهنقد

1/918 1/811 1/765

---

1/918

1/918

---

اعتبار

1/981 1/893 1/794

---

1/981

1/981

---

بیمه

1/914 1/813 1/719

---

1/913

1/914

---

مدیریت مالی شخصی

1/739 1/611 1/884

1/116 1/379

پسانداز

1/791 1/619 1/854

1/793

بنابراین می توان گفت که روایی همگرای مدلهای
اندازه گیری مطلاوب مای باشاد .هماانطاور کاه قابال
مشاهده است ،مقادیر  r2برای مادیریت ماالی شخصای
در سطح باتیی میباشد .همانطور که دیاده مایشاود
مقادیر  Q1استون گایسار بیشاتر از صافر اسات و ایان
نشان می دهد که متغیرهای مستقل آنها دارای ارتبااط
پیش بین هستند .بر اساس مقادیر اشتراك ،افزونگای و

AVE

r

---

GOF

1/57

1/119 1/739
1/791

---

نیکااویی باارازش ،ماادل از قابلیاات پاایشبیناای نساابتاً
مناسبی برخوردار است ،بدین معنا که توان پیشبینای
روابط موجود در مدل را تا  57درصد دارد.
 -6نتیجه گیري و بحث
سواد مالی بر مدیریت مالی شخصی سرمایه گذاران
بورس اوراق بهادار تهاران تاأثیر معنااداری باه میازان

فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره سيوهشتم

511

زهرا شيرازیان

 1/494دارد .این مقدار از تأثیر در رواباط علیای ،مقادار
قابل توجهی است .مقدار تاأثیر بیاانگر شادت رابطاهی
علی بین دو متغیر اسات .بارای تفسایر ایان شادت از
رابطه به مقدار ضری تعیین نیااز اسات .چنان اه ایان
مقدار به توان دوم برسد ،ضاری تعیاین محقاق شاده
است .ضری تعیاین را کاه باا  r2نشاان مایدهناد در
خصوص این مسیر برابر است با  .1/14تفسیر این آماره
بدین صورت است که چنان ه متغیر سواد مالی سرمایه
گذاران بورس اوراق بهادار تهران به میازان یاک واحاد
افزایش یاید ،مدیریت مالی شخصی آنها نیز باه میازان
 1/14واحد تغییر خواهد کرد .مقدار t-value = 9/687
نیز مؤید این مطل است .شواهد حااکی ازآن هساتند
که این سطح از رابطه در سطحی باتتر از یاک درصاد
نیز معنی دار است و این امر ارتباط بااتی دو متغیار را
نشااان ماایدهااد .تزم بااه ذکاار اساات کااه تااأثیر غیاار
مستقیمی در مسیر تأثیرگذاری سواد مالی بر مادیریت
پول سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران مشااهده
نشد و تأثیر مستقیم برابر با تاأثیر کال باود .هم ناین
شاخخ های برازش مدل های بیرونی ،درونی و کلای در
سطح مطلوب و مناسبی بودند .لذا می توان چنین اباراز
داشت که شواهدی مبنی بار رد ایان فرضایه مشااهده
نگردید.
یافته های به دست آمده از فرضیه هاای فرعای اول
نشان می دهد که مؤلفه های سواد مالی به طور مرزا بر
مدیریت ماالی شخصای سارمایه گاذاران باورس اوراق
بهادار تهران تاأثیر مثبات و معنااداری داشاتند .رفتاار
دارای تااأثیری بااه میاازان  1/166و ،t-value = 3/114
مهارت ها دارای تأثیری به میازان  1/151و t- = 1/686
 ،valueنگرش دارای تأثیری به میزان  1/518و 1/198
=  t-valueو مؤلفاهی داناش دارای تااأثیری باه میاازان
 1/565و  t-value = 1/111بر مدیریت ماالی شخصای
سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران میباشاد .تزم
به ذکر است که در هیچ یک از مسیرهای یااد شادهی
فوق ،تأثیر غیرمستقیمی مشاهده نشد.
با توجه به تأثیر مثبات و معناادار ساواد ماالی بار
مدیریت ماالی شخصای سارمایه گاذاران باورس اوراق
511

بهادار تهران ،به سارمایهگاذاران توصایه مایشاود باه
دنبال تقویت و افازایش ساواد ماالی خاود باشاند و باا
بهره گیری از دورههاای آموزشای اماور ماالی از طرفای
زمینه های بهبود دانش و سواد مالی را در خاود بهباود
بخشند و از طرفی با شناخت ابزارها و محصوتت ماالی
زمینه ی افزایش شمولیت ماالی خاود را فاراهم آورناد.
هم نین به مدیران بورس پیشنهاد میشود با برگزاری
دوره های آموزشی امور مالی ،میازان و ساطح داناش و
سواد مالی را در سرمایه گذاران بهبود دهند .به عالوه به
مدیران و مساؤوتن آماوزش و پارورش کشاور توصایه
می شود دروسی مارتبط باا داناش ماالی در دورههاای
آموزشی خود لحاظ نمایند تا بدین وسیله زمیناه بارای
پرورش نسلی آگاه به امور مالی فرآهم آید .این امر نیاز
ضااروری بااه نظاار ماایرسااد کااه افاارادی کااه قصااد
سرمایه گاذاری در تااتر باورس را دارناد پایش از هار
اقدامی در جهت کس دانش و اطالعات کافی در ایان
زمینه برآیند و با طی دورهی آموزشی در خصوص بازار
سرمایه و امور مالی زمینه را برای بهبود مدیریت ماالی
شخصی خود فرآهم آورند.
با مالحظه نتاایج مادل ساازی مسایری سااختاری
مربوط به مسیر تأثیر مدیریت پاول بار مادیریت ماالی
شخصااای سااارمایه گاااذاران باااورس اوراق بهاااادار
تهران(فرضیه اصلی دوم) میتاوان گفات کاه مادیریت
پول بر مدیریت مالی شخصی سارمایه گاذاران باورس
اوراق بهااادار تهااران تااأثیر مثب ات و معناااداری داشاات
( )r = 1/895 ،n=483 ،t-value ‹ 1/69ایاان مقاادار از
ضری مسیر بسیار بات و قابل توجه است ،و مضاف بار
آن به دلیل آنکاه مقادار آماارهی  tبازرگتار از مقادار
مفرو  1/69بود ،معنی دار تلقی گردید .با اساتفاده از
ضری مسیر می توان واریانس تبیاین شاده یاا هماان
ضری تعیین را نیز محاسبه نمود .بدین شکل که اگار
 rرا به توان دوم برسانیم به واریاانس تبیاین شاده یاا
همان ( r2ضری تعیین) خواهیم رسید .بر این اسااس،
 r2 = 1/75ماایباشااد .باادین معناای کااه  75درصااد از
تغییرات متغیر مدیریت مالی شخصی سارمایه گاذاران
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بورس اوراق بهاادار تهاران توساط مادیریت پاول آنهاا
تبیین میگردد.
براساس نتایج به دست آمده از برآورد فرضیه هاای
فرعی دوم با استفاده از روش حاداقل مربعاات جزئای،
نشان میدهد که مؤلفه های مدیریت پاول دارای تاأثیر
معناداری بر مادیریت ماالی شخصای سارمایه گاذاران
بورس اوراق بهادار تهران هستند .شواهد به دست آمده
نشان میدهد که پسانداز به میازان = 5/564( 1/119
 ،)r2 = 1/15 ،n = 483 ،Tvaluesبیماااه باااه میااازان
،)r2 = 1/17 ،n = 483 ،Tvalues = 5/451( 1/194
اعتبار به میزان ،n = 483 ،Tvalues = .4/335( 1/191
 )r2 = 1/14و نهایتاً وجهنقد باه میازان 7/119( 1/416
=  )r2 = 1/11 ،n = 483 ،Tvaluesباار ماادیریت مااالی
شخصی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران تاأثیر
معناداری دارد .تزم به یادآوری است که در مسایرهای
فرعی دوم هماه تاثیرهاا مساتقیم باوده و هایچ تاأثیر
غیرمستقیمی مشاهده نشد.
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