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 چکیده
 نقش گرفتن نظر در با افراد مالی ظرفیت بر مالی دانش و مالی نگرش تأثیر بررسی تحقیق این اصلی هدف

 از و هدف کاربردی نظر از پژوهش این. است تهران شهر در ملت بانک مشتریان بین در مالی خودکارآمدی
 برآورد منظور به آماریجامعه بودن نامحدود به باتوجه. است پیمایشی توصیفی ها،داده گردآوری نحوه نظر

 برابر نیاز مورد حجم شد که تعداد استفاده( نامحدود جامعه از گیرینمونه) کوکران فرمول از نمونه حجم
 مورد Smart-PLS و SPSS افزار نرم طریق از شده آوری جمع هایداده. تعیین گردید نفر 384
 قرار بررسی مورد پژوهش هایفرضیه ساختاری معادالت سازیمدل از استفاده با و گرفت قرار وتحلیل تجزیه
 افراد مالی خودکارآمدی بر افراد مالی نگرش و مالی سواد که داد نشان تحقیق از آمده دست هب نتایج. گرفت
و  مثبت تأثیر افراد مالی ظرفیت بر مالی نگرش و افراد مالی کارآمدی خود همچنین و دارد مثبت تأثیر

 .دارد معناداری
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 مقدمه

 طریق از مردم های سرمایه جذب با که است حاضر قرن در توسعه مهم عوامل از یکی گذاریسرمایه

 بازارهای سرمایه بازارهای. انجامد می اقتصادی مولد های بخش به آنها هدایت به سرمایه هایبازار

 از باید گیرندهتصمیم افراد قطعا   و است گیری تصمیم بر مبتنی آنها اساس که هستند ایپیچیده

 تجربه و مالی آگاهی افراد وقتی. باشند دیده را الزم هایآموزش و بوده برخوردار خوبی اطالعات

 و اجتماعی فشارهای مالی؛ هایتنش دهد؟می رخ اتفاقی چه ندارند زمینه این در کافی

 مسائل ریزیبرنامه و مالی سواد. آورند می وارد خانوادگی و فردی زندگی بر زیادی شناختی روان

 و کرده کمک فشارها این کاهش به تواندمی که است عمومی بازدارنده استراتژی یک خانواده؛ مالی

 (.2017 مویا، و میندرا)دهد  افزایش را خانواده رفاه

 درخصوص علم و دانش مالی، هایمهارت مالی، آگاهی نظیر مفاهیمی دربرگیرنده مالی سواد

 دارند پوشانیهم هم با بعضا  عمل در مفاهیم این البته که است مالی سساتمؤ و محصوالت

 شغل، دادندست از مثل خانواده اقتصاد تهدیدکننده مسائل  (.2017 همکاران، و سیورماکریشنان)

 تا که ضعیف، اقتصادی رفاه نتایج. شود اقتصادی هایتنش به منجر تواندمی ازکارافتادگی یا طالق

 مردان، به بیشتر آسیب و نارضایتی باعث تواندمی ،است ضعیف شخصی مالی آگاهی حاصل حدی

 زندگی هایحوزه از بسیاری در مالی مزمن مشکالت پیامدهای. شود کودکان و والدین زنان،

 سمت به حرکت و کشور در موجود شرایط به باتوجه ترتیب، بدین. کنند می پیدا بروز خانوادگی

 به و است مالی مسائل حل و پیشگیری برای ضروری مبنای یک مالی سواد داشتن سازی؛خصوصی

 (.2011 ، میتچل و لوساردی) است حیاتی شاد و سالم آمیز، موفقیت زندگی داشتن برای خود نوبه

 دست( 1404 افق در انداز چشم سند طبق) 1404 سال تا کشور مهم بسیار اهداف از یکی

. است منطقه سطح در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه به ایران اسالمی جمهوری یافتن

 اقتصادی رشد نرخ متوسط با منطقه در یافته توسعه کشوری 1404 سال در ایران سند، این براساس

 از کشور مالی سیستم که داشت بیان توان می راستا این در است. شده گذاری هدف درصد هشت

 متمرکز مالی توسعه اهمیت بر امروز، اقتصاد در شواهد بیشتر. است برخوردار باالیی بسیار اهمیت

ی رهبر های کلی اقتصاد مقاومتی؛ ابالغی از سواز سوی دیگر سیاست (.1391 نشین، راه)است 

 دسترسی در افراد (. اما ناتوانی1398 ای،)رحیمی کلور و حمزه کید داردمعظم انقالب به این مهم تأ

 آید می شمار به توسعه درحال اقتصادهای در کلیدی مانع یک عنوان به رسمی مالی خدمات به

 است گردیده مطرح مالی ظرفیت اصطالح مفهومی، چنین تحت(. 2012 ، کالپر و کانت-دمیرگاک)

 است شده تعریف مالی خدمات و محصوالت از استفاده و دسترسی برای هدفمند توسعه درواقع که

 (.2017 ، مویا و میندرا) است...  و وجه انتقال و پرداخت بیمه، اعتبار، انداز، پس شامل که
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 هایگروه که شود حاصل اطمینان طریق این از تا است مالی ظرفیت افزایش اقتصاد اساسی اصل

 ارائه با هستند خدماتی ارائه با رسمی بانکداری سیستم از بخشی عنوان به خدمات این از محروم

 مالی ظرفیت افزایش(. 2013 ، بوو) بانکی های عملیات از برخی جهت امن و کارا هایروش

 جلوگیری انتفاعی غیررسمی مالی بازارهای ایجاد از که کند می کمک موضوع این به همچنین

 مالی ظرفیت افزایش و ایجاد روی بر تواند می مختلفی عوامل(. 2016 ، شرما و یاداو) شود می

 خودکارآمدی متغیر و مالی نگرش مالی، سواد: اندازعبارت متغیرها این از برخی. باشد گذارتأثیر

 .مالی

واقع سواد تواند بر روی ظرفیت مالی مؤثر باشد، سواد مالی است. دریکی از متغیرهایی که می

، دانش و علم درخصوص محصوالت و های مالیمالی دربرگیرنده مفاهیمی نظیر آگاهی مالی، مهارت

د )سیورماکریشنان و پوشانی دارنسسات مالی است که البته این مفاهیم در عمل بعضا  با هم هممؤ

 (. 2017همکاران، 

در تاریخ اقتصادی  2008سزایی برخوردار است. سال  هسواد مالی در سطح جامعه از اهمیت ب

جهان سال بازگشت بحران اقتصادی و رکود اقتصادی شدید در آمریکا و اروپا، رشد اقتصاد جهانی را 

این سال همزمان با  ترین دلیلی که درمهم(. 1394)الهی و نامداری،  الشعاع خود قرار دادتحت

های مالی اروپا، افراد بسیاری را با کوهی از ضرر روبرو نمود، پایین بودن سطح سواد  گیری بحران اوج

ولت آمریکا در حوزه سواد مالی هیأتی را با نام مشاور مالی مالی مردم بود. در چنین شرایطی د

ش سواد مالی و همچنین دسترسی به خدمات مالی را در جمهور تشکیل داد تا دو هدف افزای رئیس

 (. 1394،زاده فهیو حن یلمید یانتیدجامعه آمریکا افزایش دهد )

، 1391 سال ارزی بحران تشدید در مردم غلط عملکرد در توجهیبی این ثمرات نیز ایران در

 وجود رغمعلی ما کشور در متأسفانه .بود مشهود دیگر بازارهای برخی سامانی هناب و 1399، 1398

 خاصی استراتژی هیچ و گرفته قرار توجهیبی مورد حوزه این مالی، و اقتصادی متعدد مشکالت

 پیشرفت و رشد بر ضعفی چنین نتیجه. است نشده طراحی مالی و سواد اقتصادی ءارتقاء برای

 شهروند، کار، نیروی خانواده، عضو یک مقام در الجرم فرد که چرا است؛ معلوم کشور اقتصادی

 و گذار سرمایه و اندازکننده پس خدمات، و کاال تولیدکننده کننده،مصرف اجتماعی، عرصه در مسئول

 اتخاذ فرهنگ مصرف، فرهنگ کار، فرهنگ مانند فردی و جمعی هایشاکله انواع از بستری در

 وری،بهره فرهنگ منابع، از کارا و بهینه استفاده فرهنگ فایده، - هزینه فرهنگ بهینه، هایتصمیم

 دیگر فرهنگی بستر هاده و زیست محیط جمله از اطراف فیزیکی و انسانی محیط با تعامل فرهنگ

 را ملتی انحطاط یا رشد موجبات که است فضایی چنین در جمعی رفتارهای برآیند و گیردمی قرار

 .(1395آورد )پیغامی و مرادی باصیری، می فراهم
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نگرش ثر باشد، نگرش مالی است. تواند بر روی ظرفیت مالی مؤ متغیرهایی که مییکی دیگر از 

اینکه آیا یا نه یا  استمستلزم قضاوت فرد در مورد این است که آیا رفتار یا نتیجه مورد نظر خوب 

( 2001)پردازانی نظیر آرمیتاژ و کونر  به نفع فردی است یا برعلیه فردی. محققان نظری و نظریه

های های شناختی و ارزیابی اطالعاتی را براساس خروجی معتقدند که نگرش افراد براساس جنبه

یا تنزل ظرفیت مالی شود  ارتقاءتواند باعث دهد. بنابراین نگرش افراد میشده ارائه میبینیپیش

 (.2017)میندرا و مویا، 

دهنده واقع نشاندر ، خودکارآمدی مالیاستخودکارآمدی متغیری میانجی در این تحقیق 

(. 2017)میندرا و مویا،  های مختلف مالی استاعتماد فرد نسبت به توانایی خود در موقعیت

خودکارآمدی با تئوری شناختی اجتماعی در ارتباط است و این تئوری نقش تفکر شناختی در 

عنوان یک لف بهدهد. خودکارآمدی در مطالعات مختهدایت انگیزش افراد و رفتار مالی را توضیح می

کننده و عامل تغییر رفتار مورد مطالعه قرار گرفته بینیپیش عنوان بهکه  استمتغیر میانجی مطرح 

 (.2017است )سهگال و همکاران، 

 همه نیازهای وسیع سطح در مالی نظام ایران، مانند توسعه به رو کشورهای از بسیاری در

 روندمی کسانی بهسمت اغلب ای سرمایه بازارهای و بانکی های نظام. کندنمی برآورده را مشتریان

 تعویق به مالی، خدمات به دسترسی عدم از خانواده بخش و شرکت اغلب دارند، بهتری وضع که

در  ها از محرومیتماندگیو این عقب (1391 نشین، راه) هستند رنج در رفاهشان و رشد افتادن

های فردی نشأت گرفته است )یوسفی شیخ رباط، موسوی هایی نظیر سواد، آموزش و مهارتقابلیت

 .(1398مقدم، 

 سطح به زیادی توجه نوظهور و یافته توسعه اقتصادهای و کشورها اخیر، های سال در دیگر، طرفی از

 سازیخصوصی مسیر در حرکت که ایران کشور اینکه به باتوجه. اندکرده شانمردم مالی سواد

 مناسب هایبسترسازی نیازمند شدیدا  است، گرفته پیش در را( اساسی قانون 44 اصل) اقتصادی

 آگاهی و دانش سطح افزایش ها، بسترسازی این از یکی. است سازیخصوصی موفق اجرای برای

 مالی، سواد فقدان(.  1394 زاده، حنیفه و دیلمی دیانتی) است مالی مسائل درخصوص جامعه عموم

 تشدیدشدن بر زیادی تأثیر خود نوبه به تصمیمات این و کندمی کمک بیمارگونه مالی تصمیمات به

 و اقتصادی توسعه و ثبات مهم عوامل از یکی عنوان به مالی سواد حاضر حال در لذا. دارد هابحران

 که دارد ضرورت بنابراین(. 1395 باصیری، مرادی و طغیانی) شود می شناخته جهان سراسر در مالی

بررسی  منظور به .پذیرد صورت بیشتری مطالعات جامعه افراد مالی دانش و سواد سطح مورد در

مالی ابتدا به  خودکارآمدی نقش میانجی با افراد مالی ظرفیت بر مالی دانش و مالی نگرش تأثیر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             4 / 26

http://mieaoi.ir/article-1-951-fa.html


 37         1399 تابستان، سي و یکمفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

 

اسی پژوهش در ادامه با طرح شنبررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته و پس از ارائه روش

 گیری در خصوص موضوع پژوهش می پردازیم.بحث و نتیجه های تحقیق به یافته

 

 مباني نظري و مروري بر پیشینه پژوهش .1

 

 نگرش مالي .1-1

واقع پول بر تصمیمات خرید افراد دهد. دروزانه افراد را تشکیل میپول یکی از عناصر مهم زندگی ر

گیرندگان تصمیم عنوان بهافراد را  ال گذارد. اقتصاددانان معمومی تأثیرهای آنان  و همچنین انگیزه

برای افزایش ثروت و  گیرند. بنابراین افراد همواره در جستجوی راهیی و منطقی در نظر میقالیع

دنبال اهداف دیگری از جمله  از طرفی افراد به(. 1992)فین، های معمولی از پول هستند سودمندی

افزایش ثروت )های معمول  در کنار خواستهها  کسب قدرت و لذت از زندگی هستند که این خواسته

گیرند، این عوامل در نحوه نگرش افراد به پول و رفتارهای پول قرار می (های معمول آن و سودمندی

ی ساختار  دهندهی نگرش به پول نشاناد و مدارک موجود دربارهنس. اگذارندمی تأثیرمربوط به پول 

یی التواند از درجه اهمیت بااز افراد یکی از این ابعاد میچندبعدی این مفهوم است و برای هر کدام 

گیری نگرش افراد به پول وجود دارد که از های متفاوتی برای ارزیابی و اندازهبرخوردار باشد. مقیاس

است که ما در این مطالعه ترکیبی از این  (1982) 1ها، مقیاس یاموچی وتمپلراین مقیاس یجمله

 است:خواهیم کرد که دارای ابعاد زیر  را استفاده (1989) 2فونتنات وگرشاممقیاس و مقیاس 

 تمپلر( و اعتبار )یاموچی –قدرت  -

 (یاموچی و تمپلر) زمان نگهداری -

 (فونتنات وگرشام)کیفیت  -

 

 

 

 
 

                                                                                                                   
1
 Yamauchi & templer 

2
 Gresham & Fontenor  
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 اعتبار-قدرت .1-1-1

نمادی از موفقیت است.  عنوان بهی این است که اشخاص معتقدند که پول دهندهاین بعد نشان

قراردادن دیگران و اثبات  تأثیرای برای تحت وسیله عنوان بهافرادی که چنین اعتقادی دارند پول را 

 (.1982یاموچی و تمپلر،)  دانندمی های خودقابلیت

 

 زمان نگهداري پول  .1-1-2

ریزی و آمادگی برای  برنامهای برای  وسیله عنوان بهاین بعد بیانگر این است که اشخاص پول را 

های  ریزیمند به برنامهقهالگیرند. افرادی که چنین نگرشی نسبت به پول دارند ع می آینده در نظر

 (.1982یاموچی و تمپلر، )کردن پول خود برای آینده هستند مالی و ذخیره

 

 کیفیت . 1-1-3

نیاز است،  مورد الکیفیت با ت باالاین نگرش بیانگر این است که پول برای دستیابی به محصو

هستند بدون اینکه به  الت با کیفیت باالمند به خرید محصو قهالافرادی که چنین اعتقادی دارند ع

 (.1989فونتنات وگرشام،)ی آن توجهی داشته باشند القیمت با

 

 دانش مالي .1-2

پول،  نظیر هاییواژه با مردم از بیشتری درصد دیگر، جوامع با مقایسه در یافتهتوسعه جوامع در

 یافتگیتوسعه درآمد،کم کشورهای در. دارند آشنایی دست، این از مواردی و صکوک بهادار، اوراق

 وجود هم اگر و ندارد وجود پیشرفته و تخصصی محصوالت و افتدمی اتفاق محدودتر خیلی مالی

 و دیلمی دیانتی) دارند را آنها از استفاده برای کافی دانش و توانایی مردم از کمی بسیار درصد دارد

 مالی صنعت در موجود هایپیچیدگی دلیل به که نمود بیان توانمی درواقع(. 1394 زاده، حنیفه

 میتچل، و لوساردی) باشند ترفعال انتخاب و گیریتصمیم برای مشتریان که دارد وجود الزام این

 که مهارتی و دانش با توانندمی که چرا باشد سودمند بسیار تواندمی افراد برای مالی سواد(. 2011

 با آن که کنند گیریتصمیم و ارزیابی را مختلف اتمؤسس از مالی محصوالت دارند، حوزه این در

 افراد تواندمی مالی سواد بنابراین(. 2017 مویا، و میندرا) خیر یا هست مناسب وضعیتش، به توجه

 .نماید کمک مالی ظرفیت ءارتقاء و دستیابی در را

مالی  دانش هایاستراتژی شهروندان، مالی رفاه بهبود جهت کشورهای بسیاری گذشته دهه در

 مالی دانش ارتقاء دنبال به مالی آموزش هایطرح طریق از ها استراتژی این اکثر. کنندمی اجرا را

 .(2010 هیرا،) هستند افراد
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 ظرفیت مالي .1-3

 :گیرد می قرار بررسی مورد مقوله دو در مالی ظرفیت
 

 توانایی از است عبارت مالی ظرفیت مقوله در پرداخت برای توانایی :پرداخت براي توانایي (1

 مالیاتی بار اصطالح مفهوم این تحت. مالیات پرداخت برای خاص ای منطقه در ها بنگاه و اشخاص

 .است ذکر قابل

 ی حوزه در را مالی ظرفیت( 1997) بواکس و سکوئز و مارتینز اسنا، :آوري جمع براي توانایي (2

 و منطقه در دولت توانایی: از است عبارت که اندکرده تعریف ذیل صورت به آوری جمع برای توانایی

 نیاز مورد وجوه نمودن فراهم منظور به درآمدها این. درآمدها افزایش جهت در( ها شهرداری) شهر یا

 بحث مورد مالیاتی تالش اصطالح مفهوم این تحت. شودمی گرفته کار به خدمات و کاال سبد برای

 (.1394 فشی، و عباسیان) شودمی واقع

 مالی خدمات و محصوالت از استفاده و دسترسی برای هدفمند توسعه درواقع مالی ظرفیت

 مویا، و میندرا) است... و وجه انتقال و پرداخت بیمه، اعتبار، انداز،پس شامل که است شده تعریف

2017.) 

: کند می پیشرفت بعدش سه طریق از مالی ظرفیت مفهوم که معتقدند (2014میالو ) و ماسارا

 مالی خدمات کیفیت و استفاده دسترسی،

 گیری اندازه که معتقدند( 2012) همکاران و سراو ،(2010) جانسن و هاننیگ اساس، براین

 مورد در ترعمیق درک دوم، مرحله در کند؛ نظارت را مالی ظرفیت سطوح بتواند باید مالی ظرفیت

 را دیگر متغیرهای و مالی ظرفیت بین هایفرضیه آزمون امکان که را مالی ظرفیت با مرتبط عوامل

 بعد سه طریق از اغلب مالی ظرفیت که کندمی استدالل مطالعات این. باشد داشته کند،می فراهم

 .شود می سنجیده

 از استفاده برای افراد توانایی و مالی خدمات گستردگی و فیزیکی که دسترسی ابعاد اول،

 کنندمی اظهار بیشتر آنها. کندمی گیری اندازه را خدمات نقطه یک در موجود خدمات و محصوالت

 است؛ غالب شهری هایمکان به نسبت روستایی مناطق در مالی خدمات نقاط کمبود که

 یک از دائمی کاربرد و هدف آوردن دست به برای را فرد یک توانایی که است کاربردی ابعاد دوم،

 کند؛می گیریاندازه را خاص مالی خدمات یا محصول

 روزانه نیازهای در مالی خدمات یا محصوالت اهمیت میزان که است کیفی ابعاد سوم،

 (.2017 مویا، و میندرا) کندمی گیریاندازه را( مالی مشتریان) مالی کننده مصرف
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 خودکارآمدي مالي .1-4

 وسیله به بار نخستین که است انسانی علوم تحقیقات در پرکاربرد مفاهیم از یکی خودکارآمدی

 شده ادراک توانایی که است خویشتن ابعاد از یکی خودکارآمدی مفهوم. است شده معرفی باندورا

. است خاص موقعیت یک با انطباق یا وظیفه یک درانجام هایشانتوانایی درباره افراد قضاوت یا افراد

 زمینه در خود توانایی به فرد هر که است اطمینانی میزان خودکارآمدی باورهای دیگر یعبارت به

 گذشته یدهه دو طول در. نمایدمی ابراز خاص تکلیف یک انجام یا امور رشته یک اجرای

 گونه این و است شده نمایان انسان رفتار پژوهش در مهم انگیزشی رفتار یک عنوان به خودکارآمدی

 تکالیف از شماری در عملکرد یافته افزایش سطوح به خودکارآمدی عالی درجات که شده دریافت

 است روانشناسی و مدیریتی نظرانصاحب از بسیاری توجه مورد متغیر این لذا. شودمی منجر

 (.1396همکاران، و مهاجران)

های نسبت به توانایی خود در موقعیتدهنده اعتماد فرد واقع نشانخودکارآمدی مالی در

 (.2017)میندرا و مویا،  مختلف مالی است

 خودکارآمدی گذارد،می تأثیر مالی رفتار بر که عواملی از یکی که دهدمی نشان تجربی شواهد

 اینکه بدون مالی وضعیت یک با مقابله برای فرد یک توانایی در اطمینان سطح عنوان به که است

 .(2010)فوربس و کارا،  شودمی توصیف شود، غرق

 هدایت در شناختی تفکر نقش که شده بیان اجتماعی شناختی نظریه توسط مالی خودکارآمدی

 تئوری با مالی خودکارآمدی سازه (.2000 ساندلر،)کند می بررسی را افراد مالی رفتار و انگیزه

 کنندهبینیپیش قدرت دارای خودکارآمدی که کندمی ادعا که دارد مطابقت اجتماعی شناختی

 هایانتخاب یا فردی کارهای بر و دهدمی اختصاص خاص حوزه به را آن که زمانی است، بیشتر

 معموال  افراد که مثبت نتایج تحقق برای غیرمستقیم طور به همچنین و گذاردمی تأثیر فردی

 "همه آن با متناسب اقدامات از یکی" رویکرد این، بر عالوه (.2005 بندورا،. )کنندمی بینی پیش

 ممکن کلی آزمون یک در موارد بیشتر زیرا دارد، را محدودی بینی پیش و توضیحی ارزش معموال 

 (.2005 بندورا،) باشد نداشته ارتباطی هیچ یا کمی دامنه کردکار به است

 مالی خودکارآمدی ساختار عنوان به دارد، قرار مالی حوزه چارچوب در که خودکارآمدی بنابراین،

 این، راستای در .شودمی بررسی دانش مالی در آن تأثیر اثبات برای نتیجه در که شودمی پیشنهاد

 یک عنوان به و است شده شناخته واسطه متغیر عنوان به مطالعات از بعضی در خودکارآمدی

 (.2006 آستین، و )بیلیاست  شده شناخته رفتار تغییر و رفتار از سازگارتر کنندهبینی پیش

 زمینه در را خودکارآمدی از ای واسطه نقش اندکی مطالعات که باشید داشته توجه است الزم

 ها،سال طول در تجربی هاییافته .اندداده قرار بررسی مورد ویژه دانش مالی، به مالی، امور
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 متغیرهای بین ارتباط درواقع، خودمؤثر، اعتقادات که کنندمی پشتیبانی را باندورا های استدالل

 همکاران حجازی و مثال برای. دهندمی را خاص هایحوزه در عملکرد به دستیابی و مختلف

 تعامل روند در مهمی نقش غیرمستقیم مجزا هایحوزه در خودکارآمدی که دریافتند( 1386)

 شود. درک بیشتر تا کندمی ایفا شناختی

 مختلف هایزمینه در است ممکن افراد که است پویایی خصیصه یک خودکارآمدی بنابراین،

 آن در که محیطی و بیولوژیکی رخدادهای فردی، خاص رفتار با توانندمی بنابراین و باشند داشته

 درباره مفصلی بحث حاضر، درحال(. 1998 ،1ساجکوتیو و لوتانس) کند تغییر دارند، تعامل

 خود دیگر، های زمینه در که است واقعیت این به باتوجه ندارد، وجود تقریبا  مالی خودکارآمدی

  است. شده پیدا کارآیی

 

 پیشینه پژوهش .1-5

انجام داده « مالی رفتار و مالی شناسی روان بر ثرمؤ عوامل»( تحقیقی تحت عنوان 1396ادی )مر

 ،داده شدههای روانشناسی حاکم بر حسابداری رفتاری توضیح در این مقاله ابتـدا تئوریاست. 

گـذاران و خطاهای ادارکی افراد توضیح گـذار بـر تصـمیمات سـرمایهتأثیرسپس عوامل رفتاری 

های روانشناسی حاکم بر حسابداری رفتاری توضیح داده شد و در این مقاله تئوری .شودداده می

اران کگذاران شرح داده شد. قالمق و هم گذار بر تصمیمات سرمایهتأثیرسپس عوامل رفتاری 

 بورس اوراق گذارانسرمایه رفتاری هایتورش بر مالی سواد تأثیر»(، تحقیقی تحت عنوان 1395)

اوراق  بورس گذاران سرمایه مالی سواد میزان بین رابطه به بررسی اند کهانجام داده« تهران بهادار

 آن از حاکی هاداده تحلیلو  حاصل از تجزیه نتایج پردازد.می آنها رفتاری هایتورش و تهران بهادار

 جهت در معناداری رابطه آنها رفتاری هایو تورش گذارانسرمایه مالی سواد میزان بین که است

سواد مالی بر رفتار  تأثیر»( تحقیقی تحت عنوان 1395پور و میالدیان )ضیایی .دارد وجود مثبت

دهد که سواد اند. نتایج تحقیق نشان میانجام داده« گذاران در بورس اوراق بهادار تهرانمالی سرمایه

مثبت و  تأثیرگریزی گریزی و زیانبینی، دگرگونهای رفتاری فرااعتمادی در پیشمالی بر سوگیری

منفی و  تأثیرنگری انگاری و کوتاههای نماگری قصور اندازه نمونه، حسابمستقیم و بر سوگیری

زاده دهکردی و همکاران فرج معکوس دارد و در بقیه موارد رابطه معناداری مشاهده نشده است.

« کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین ظرفیت تأمین مالی تأثیر»( تحقیقی تحت عنوان 1395)

. جهت استکیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین ظرفیت تأمین مالی  تأثیرهدف این پژوهش، 

های ترکیبی استفاده شده است. ها از روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر دادهجزیه و تحلیل دادهت

                                                                                                                   
1
 Stajkovic and Luthans 
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دهد که رابطه معناداری بین کیفیت گزارشگری و تأمین مالی وجود دارد نتایج تحقیق نشان می

 هایی که از کیفیت باالی گزارشگری مالی برخوردار هستند تأمین مالی آنها کمتر که شرکت یطور به

گیرد. همچنین افزایش کیفیت گزارشگری مالی تغییرات در قیمت ملک و امالک قرار می تأثیرتحت 

. موذنی و همکاران ت استموجب کاهش حساسیت انجام تأمین مالی بر ظرفیت تأمین مالی شرک

بررسی سطح سواد مالی و ابعاد آن )دانش مالی، نگرش مالی و رفتار »( تحقیقی تحت عنوان 1394)

ناختی در بین دهد که تمامی متغیرهای جمعیت شاند. نتایج تحقیق نشان میانجام داده« ی(مال

های شهر اصفهان )سن، تأهل، وضعیت شغلی، حوزه شغلی، ارشد دانشگاه دانشجویان کارشناسی

اد مالی تعداد افراد تحت تکفل، رشته تحصیلی( به جز جنسیت و دانشگاه محل تحصیل بر سطح سو

های دولتی، و سطح سواد مالی و ابعاد آن بین دانشجویان دانشگاه د آزمون مؤثر استجامعه مور

خودکارآمدی »( تحقیقی تحت عنوان 2017میندرا و مویا ) غیرانتفاعی، پیام نور و آزاد تفاوت ندارد.

 تأثیراند. هدف از پژوهش بررسی انجام داده« کننده ظرفیت مالیمالی: یک عامل تعیین

( 1دهد که خودکارآمدی مالی بر ظرفیت مالی افراد در اوگاندا بود. نتایج تحقیق نشان می

( ابعاد ظرفیت مالی )دسترسی، 2معناداری دارد؛  تأثیرخودکارآمدی مالی بر روی ظرفیت مالی افراد 

نوان ( تحقیقی تحت ع2017استفاده و کیفیت( با یکدیگر ارتباط معناداری دارند. لین و همکاران )

های  اند. یافتهانجام داده« سواد مالی، مشاوران مالی و منابع اطالعاتی بر تقاضا برای بیمه عمر تأثیر»

( برای افراد با سواد مالی باال احتمال خرید بیمه عمر بیشتر است و 1دهد که تحقیق نشان می

مثبت با تقاضا برای بیمه  رطو بهدو گو با اعضای خانواده و دوستان هرمشاوره با مشاوران مالی و گفت

ت کار و درآمد هل، وضعیای، مانند سن، جنس، وضعیت تأ( مشخصات زمینه2عمر همراه است؛ 

( تحقیقی 2016ثر بر تقاضا برای بیمه عمر هستند. بونگومین و همکاران )شخصی عوامل اصلی مؤ

انجام « روستای اوگاندا سرمایه اجتماعی: میانجی در بین سواد مالی و ظرفیت مالی در»تحت عنوان 

 گری سرمایه اجتماعی در ارتباط بین سواد مالی و هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجیاند. داده

( نقش میانجی سرمایه 1دهد که . نتایج تحقیق نشان میظرفیت مالی در روستای اوگاندا است

سواد مالی بر روی ظرفیت ( 2؛ مالی و ظرفیت مالی مورد تأیید است اجتماعی در ارتباط بین سواد

گری کامل سرمایه اجتماعی، سواد مالی مستقیم و معناداری ندارد بلکه از طریق میانجی تأثیرمالی 

دهد که با عدم های تحقیق نشان می( همچنین یافته3معناداری دارد؛  تأثیربر روی ظرفیت مالی 

های فقیر روستایی مالی خانواده وجود سرمایه اجتماعی، سواد مالی ممکن است نتواند سطح ظرفیت

 در مالی رفتار و مالی سواد»( تحقیقی تحت عنوان 2013رسبرگ )در اوگاندا را افزایش دهد. اسچ

 2009 سال مالی ملی مطالعات هایداده از مقاله این اند.انجام داده« پیامدها و شواهد: جوانان میان

 استفاده سال 34 تا 25 بین جوان 4500 حدود از اینمونه در مالی رفتار و مالی سواد بررسی برای
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 به بیشتری اعتماد یا دارند باالتری مالی سواد که دهندگانپاسخ که دهدمی نشان نتایج. کندمی

 وام های روش از کمتر احتماال  آنها: دارند باالتری مالی نتایج دارند، خود مالی دانش و ریاضیات

 در جویی صرفه یا و دارند بازنشستگی برای ریزی برنامه برای بیشتری احتمال و کنند می استفاده

 دهند.می انجام را خود وقت

 

 مفهومي مدل نظري چارچوب .2

 مالی نگرش و مالی دانش گذاریتأثیر بر مبتنی است گرفته قرار مدنظر تحقیق این در که چارچوبی

 برگرفته تحقیق این چارچوب. مالی خودکارآمدی میانجی نقش درنظرگرفتن با است مالی ظرفیت بر

 .است( 2017) مویا و میندرا مطالعه از

 
 مدل مفهومي تحقیق .1شکل

 ((2017) مویا و میندرا) منبع:

 

 هاي پژوهش فرضیه .3

 تأثیربررسی  دنبال بهطور که بیان شد، این پژوهش  ات ذکرشده، همانتوجه به مباحث و ادبیبا

 مالی مشتریان خودکارآمدی نقش گرفتن نظر در با افراد مالی ظرفیت بر مالی دانش و مالی نگرش

 های این پژوهش به شرح زیر تدوین شده است: ملت هست. برهمین اساس، فرضیه بانک
 .دارد معناداری تأثیر افراد مالی خودکارآمدی بر افراد مالی نگرش: اول فرضیه

 .دارد معناداری تأثیر افراد مالی ظرفیت بر افراد مالی نگرش: دوم فرضیه

 .دارد معناداری تأثیر افراد مالی خودکارآمدی بر افراد مالی سواد: سوم فرضیه

 .دارد معناداری تأثیر افراد مالی ظرفیت بر افراد مالی سواد: چهارم فرضیه

 .دارد معناداری تأثیر افراد مالی ظرفیت بر افراد مالی خودکارآمدی: پنجم فرضیه
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 شناسي پژوهشروش .4

 ها،داده گردآوری نحوه نظر از و گرفته قرار کاربردی هایپژوهش زمره در هدف نظر از پژوهش این

 بانک سرپرستی شعب مشتریان شامل تحقیق این در بررسی مورد است. جامعه پیمایشی_توصیفی

 تحقیق این در که گیرینمونه روش. است تهران مرکز و غرب و شرق و جنوب و شمال مناطق ملت

 حجم برآورد منظور به آماری جامعه بودن نامحدود به باتوجه. است تصادفی گیریاستفاده شد نمونه

 95 اطمینان سطح به باتوجه. شد استفاده( نامحدود جامعه از گیری نمونه) کوکران فرمول از نمونه

آوری  جمع منظور به. است نفر 384 برابر نیاز مورد حجم تعداد درصد، 5 خطای پذیرش با و درصد

های ظرفیت مالی براساس گزارش توسعه مالی بانک جهانی  نامه نیاز از پرسشهای مورد داده

 (؛ روولی2011) کراولی و آماتوچی (، خودکارآمدی مالی2001(، نگرش مالی آرمیتاژ و کانر )2014)

است.  ( استفاده شده2012) مسی و آتکینسون (؛2010( و سواد مالی هاستون )2012همکاران ) و

 آلفای کرونباخ محاسبه و در وسیله بهیید قرار گرفت و پایایی آن وایی ابزار از طریق محتوا مورد تأر

باالتر بوده که  7/0آمده، تمامی نتایج از  دست اساس مقادیر به( نشان داده شده است. بر1جدول )

 دهد.مناسب بودن پایایی ابزار را نشان می

 

 هاي پژوهش لفهضرائب آلفاي کرونباخ مؤ .1جدول

 ضریب آلفای کرونباخ متغیر ردیف

 0/734 ظرفیت مالی 1

 0/747 نگرش مالی 2

 0/753 خودکارآمدی مالی 3

 0/867 سواد مالی 4

 های تحقیق یافته منبع:

 

 وSmart-PLS  افزار نرم ساختاری معادالت سازی مدل از استفاده شده با آوری جمع هایداده

 گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSS19 افزار نرم
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 گیري متغیرهاي پژوهش هاي اندازهبررسي مدل .5

 

 تحقیق متغیرهاي بودن نرمال آزمون .5-1

 اسمیرنوف-های متغیرها از آزمون کولموگروف شده درباره توزیع دادهابتدا جهت بررسی ادعای مطرح

(K.S) کنیم.استفاده می 

 

 آزمون نرمال بودن متغیرهاي تحقیق .2جدول 

 
 سواد مالی خودکارآمدی مالی نگرش مالی ظرفیت مالی

 384 384 384 384 تعداد

 K.S 0.067 0.087 0.072 0.105آماره 

sig .000c .000c .000c .000c 

 غیر نرمال غیر نرمال غیر نرمال غیر نرمال نتیجه

 های تحقیق یافته منبع:

 

 توزیع دارای گردد. پس متغیرها می رد( ها داده بودن نرمال) صفر فرض (2) جدول به باتوجه

 . هستند غیرنرمال

 

 ییديتأ عاملي تحلیل .5-2

گیری  های سنجش و اندازه دهد تمام مدلییدی متغیرهای پژوهش نشان مینتایج تحلیل عاملی تأ

همه بارهای عاملی در تمام ابعاد توجه به اینکه باهمه اعداد و پارامترهای مدل مناسب و معنادارند. 

آمده است، لذا  به دست 5/0استخراجی هم بیشتر از های  است و میانگین واریانس 0.4تر از بیش

 ها روایی همگرا وجود دارد. توان نتیجه گرفت که میان سازه می

 

 (اسپیرمن) تحقیق متغیرهاي همبستگي .5-3

 الزم شرط داریم را آنها گذاریتأثیر نحوه بررسی قصد که متغیری دو بین همبستگی رابطه وجود

متغیری  دو بین همبستگی رابطه خصوص( ضرایب همبستگی اسپیرمن را در3)جدول  .است

 دهد.متغیرهای تحقیق نشان می
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 ضرایب همبستگي اسپیرمن.3جدول 

 
 خودکارآمدی مالی

نگرش 

 مالی

سواد 

 مالی
 ظرفیت مالی

خودکارآمدی 

 مالی
1.000 

   

 1.000 0.905 نگرش مالی
  

 1.000 0.821 0.960 سواد مالی
 

 1.000 0.869 0.940 0.930 ظرفیت مالی

 1.000 0.869 0.940 0.930 ظرفیت مالی

 های تحقیق یافته منبع:

 

 هستند معنادار% 99 اطمینان سطح در همبستگی ضرایب ( تمامی3اساس اطالعات جدول )بر

 مستقیم و مثبت ی رابطه دهنده نشان مثبت ضریب(. است درصد 1 از کمتر معناداری سطح مقدار)

 .است متغیر دو بین معکوس و منفی رابطه دهنده نشان منفی ضریب و

 

 ساختاري معادالت یابي مدل .5-4

 

 اجراي مدل ساختاري (الف

 فرضیات آزمون منظور به مدل این از. است تحقیق ساختاری مدل اجرای دهنده( نشان2) شکل

 0.4از  باالتر شده گزارش عاملی بارهای. است شده داده نشان که طور رود. همان می کار هب تحقیق

 . است
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 مدل نظري تحقیق) ضرایب استاندارد(.2شکل

 هاي تحقیق یافته منبع:

 

 
 داري( .مدل نظري تحقیق )ضرایب معني3شکل

 هاي تحقیق یافته منبع:
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اساس دهد. بربارهای عاملی و ضرایب مسیر را نشان میداری مربوط به ( ضرایب معنی3شکل )

% معنادار باشد. 95بزرگتر و در سطح اطمینان  0.40باید از پایایی شاخص مقادیر بار عاملی 

است و همچنین حداقل در  0.40دهد همه بارهای عاملی باالتر از طور که اشکال باال نشان می همان

 ند. دار هستدرصد معنی 95داری سطح معنی

 

 گیري اندازه هاي مدل برازش ب(

 شود. طور خالصه آورده می ه( ب4گیری مدل ساختاری در جدول ) معیارهای برازش مدل اندازه

 

 گیري مدل نظري تحقیق هاي اندازه برازش مدل .4جدول 

 

متوسط واریانس 

 استخراجی

(AVE) 

 پایایی ترکیبی

(Composite Reliability) 

 آلفای کرونباخ

(Cronbachs Alpha) 

 0.734 0.825 0.492 خودکارآمدی مالی

 0.747 0.841 0.575 نگرش مالی

 0.753 0.794 0.496 سواد مالی

 0.867 0.899 0.566 ظرفیت مالی

 های تحقیق یافته منبع:

 

های مکنون تحقیق نیز نشان های روایی، پایایی را برای تمامی متغیر جدول فوق شاخص

گیری از سه طریق بارهای عاملی، پایایی ترکیبی و  های اندازهتحقیق پایایی مدلر این دهد. د می

دهد که همه بارهای عاملی آمده نشان می دست هآلفای کرونباخ سنجیده شده است. بارهای عاملی ب

های پایایی ترکیبی و دار هستند. شاخصدرصد معنی 95داری  است و در سطح معنی 0.40االتر از ب

یید پایایی باالتر بودن این شوند و الزمه تأ نامه استفاده می کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشآلفای 

ی مناسب ابزار و نشان از پایای هستند 6/0این ضرایب باالتر از . تمامی است 6/0ها از مقدار  شاخص

 ند.اندازه گیری هست

 

 برازش مدل ساختاري پ(

جهت  .رسد می تحقیق درونی یا ساختاری مدل بررسی به نوبت گیری اندازه های برازش مدل از پس

Rبررسی برازش مدل ساختاری از شاخص ضریب تعیین )
2 

R( استفاده می کنیم. R Square  یا
2 

 معادالت سازی مدل ساختاری بخش و گیری اندازه بخش کردن متصل برای که است معیاری
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. گذارد می زا درون متغیر یک بر زا برون متغیر یک که دارد یتأثیر از نشان و رود می کار به ساختاری

R مقدار که است این اینجا در ضروری نکته
 محاسبه مدل( وابسته) زایدرون متغیر برای تنها 2

 ،19/0 مقدار ( سه1998چاین ). است صفر معیار این مقدار زا، برون های سازه مورد در و گردد می

R قوی و متوسط ضعیف، مقادیر برای مالک مقدار عنوان به را 67/0 و 33/0
کند.  می معرفی 2

R مقادیر
 .دارد را مدل قوی برازش از نشان (0.919) ظرفیت مالی ( و0.964) خودکارآمدی مالی 2

 

 برازش مدل کلي ج(

 کنیم. شاخص( استفاده میGoFبرای برازش و اعتبارسنجی مدل کلی از معیار نیکویی برازش )

 مدل مناسب کیفیت نشانگر یک عدد به نزدیک مقادیر و دارد قرار یک و صفر بین برازش نیکویی

 وابسته متغیرهای بینی پیش در مدل توانایی نشانگر هاشاخص این که داشت توجه باید البته. است

 است شده معرفی متوسط برازش عنوان به 0.33 از باالتر مقادیر(. 1391 همکاران، و امانی) هستند

 (.1392 رضازاده، و داوری)

شد، که نشان از وضعیت  0.707شده؛ شاخص نیکویی برازش برابر با اساس محاسبات انجامبر

  خوب برازش کلی مدل دارد.

 

 ها آزمون فرضیه .5-5

گیرند.  ج بخش پیشین، مورد آزمون قرار میهای این تحقیق با استفاده از نتای در این قسمت، فرضیه

( از 2ده در شکل )آم دست هآزمون کنیم که ضرایب مسیر بخواهیم این فرض را  در این قسمت می

 شود: دار است یا خیر. آزمون این قسمت به صورت زیر نشان داده می نظر آماری معنی
𝐻0: β = 0

H1: β ≠ 0
 

( استفاده 3شده در شکل ) داری گزارش گیری در این قسمت از ضرایب معنی تصمیم منظور به

کنیم. عدد بحرانی در  آمده را با عدد بحرانی مقایسه می دست همی کنیم بدین صورت که آماره ب

قرار باشد آنگاه نتیجه  1.96است. بنابراین هرگاه قدر مطلق آماره آزمون بزرگتر از  1.96اینجا عدد 

گیریم که آماره آزمون در ناحیه بحرانی قرار دارد و بنابراین فرضیه صفر مبنی بر اثرگذاری متغیر   می

شود. بالعکس، اگر قدر  درصد پذیرفته می 5و فرضیه مقابل در سطح معنی داری شود  مستقل رد می

باشد، بدین معنی است که آماره آزمون در ناحیه قبول  1.96داری کوچکتر از  مطلق ضریب معنی

توجه به درصد فرض صفر را رد نکرد. با 95 فرض صفر قرار دارد در نتیجه می توان در با اطمینان

 پردازیم. بررسی فرضیات تحقیق در این بخش می توضیحات باال به
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 دهد. جدول ذیل خالصه نتایج آزمون فرضیات را نشان می

 

 نتایج آزمون فرضیات تحقیق .5جدول 

 تأثیرضریب  فرضیه
 tه )آمار

 ي(دار عنيم
 نتیجه

فرضیه اول: نگرش مالی افراد بر خودکارآمدی مالی افراد 

 معناداری دارد. تأثیر
 تأئید 8.937 0.357

 تأثیرفرضیه دوم: نگرش مالی افراد بر ظرفیت مالی افراد 

 معناداری دارد.
 تأئید 4.898 0.554

 تأثیرفرضیه سوم: سواد مالی افراد بر خودکارآمدی مالی افراد 

 معناداری دارد.
 تأئید 16.023 0.667

 تأثیرفرضیه چهارم: سواد مالی افراد بر ظرفیت مالی افراد 

 معناداری دارد.
 رد 0.309 0.031

فرضیه پنجم: خودکارآمدی مالی افراد بر ظرفیت مالی افراد 

 معناداری دارد. تأثیر
 تأئید 3.335 0.399

 های تحقیق یافته منبع:

 

 شده برای فرضیه اول گزارش (tداری )آماره معنی ضریب دهدمی نشان فوق جدول که همانطور

 که گیریممی نتیجه است، 1.645 از باالتر داریمعنی ضریب اینکه به باتوجه. است 8.937 برابر

 داریمعنی سطح در تحقیق اول  فرضیه نتیجه در و است گرفته قرار بحرانی ناحیه در آزمون آماره

 معنی بدین که است، 0.357 برابر آمده دست هب مسیر ضریب. گیردمی قرار پذیرش مورد درصد 5

 به افراد مالی خودکارآمدی نتیجه، در یابد افزایش واحد یک اندازه به افراد مالی نگرش اگر است،

 .یابدمی افزایش واحد0.357 اندازه

 باتوجه. است 4.898 برابر شده گزارش  (tداری )آمارهمعنی ضریب همچنین برای فرضیه دوم؛

 بحرانی ناحیه در آزمون آماره که گیریممی نتیجه است، 1.645 از باالتر داریمعنی ضریب اینکه به

 قرار پذیرش مورد درصد 5 داریمعنی سطح در تحقیق فرضیه دوم نتیجه در و است گرفته قرار

 افراد مالی نگرش اگر است، معنی بدین که است، 0.554 برابر آمده دست هب مسیر ضریب. گیردمی

 .یابدمی افزایش واحد 0.554 اندازه به افراد مالی ظرفیت نتیجه، در یابد افزایش واحد یک اندازه به

 به باتوجه. است 16.023 برابر شده گزارش  (tداری )آماره معنی ضریب درخصوص فرضیه سوم

 بحرانی ناحیه در آزمون آماره که گیریم می نتیجه است، 1.645 از باالتر داریمعنی ضریب اینکه

 قرار پذیرش مورد درصد 5 داریمعنی سطح در تحقیق سوم فرضیه نتیجه در و است گرفته قرار
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 به افراد مالی سواد اگر است، معنی بدین که است، 0.667 برابر آمده دست هب مسیر ضریب. گیردمی

 افزایش واحد 0.667 اندازه به افراد مالی خودکارآمدی درنتیجه، یابد افزایش واحد یک اندازه

 .یابد می

 اینکه به توجه با. است 0.309 برابر چهارم؛شده برای فرضیه  گزارش (tداری )آماره معنی ضریب

 قرار اطمینان ناحیه در آزمون آماره که گیریممی نتیجه است، 1.645 از کمتر داریمعنی ضریب

 قرار پذیرش مورد درصد 5 داری معنی سطح در تحقیق چهارم فرضیه نتیجه در و است گرفته

 .گیرد نمی

 به باتوجه. است 3.335 برابر شده برای فرضیه پنجم گزارش (tداری )آمارهمعنی ضریب درنهایت

 بحرانی ناحیه در آزمون آماره که گیریممی نتیجه است، 1.645 از باالتر داریمعنی ضریب اینکه

 قرار پذیرش مورد درصد 5 داری معنی سطح در تحقیق پنجم فرضیه نتیجه در و است گرفته قرار

 مالی خودکارآمدی اگر است، معنی بدین که است، 0.399 برابر آمده دست هب مسیر ضریب. گیرد می

 افزایش واحد 0.399 اندازه به افراد مالی ظرفیت درنتیجه، یابد افزایش واحد یک اندازه به افراد

 .یابد می

 

 گیري نتیجه. 6

 مثال عنوان به. است کاربر استفاده قصد و نگرش بین بستگی هم بیانگر پیشین مطالعات از بسیاری

 تمایالت و قصد همچنین. است فرد تمایالت و قصد از متأثر فرد رفتار استدالل، بر مبتنی تئوری در

 رفتار یک انجام مورد در کاربر احساس عنوان به کاربر نگرش درواقع. است فرد نگرش از متأثر فرد

نتایج براساس  .گیرد می صورت کاربر باورهای توسط ارزیابی این عمدتا  و شودمی تعریف خاص

درصد نگرش مالی افراد بر خودکارآمدی  5دار های این پژوهش در سطح معنیتجزیه و تحلیل داده

( و میندرا و مویا 1394معناداری دارد که این نتیجه با نتایج پژوهش موذنی ) تأثیرمالی افراد 

 جهت است.راستا و هم( هم2017)

 بر درصد 5 داریمعنی سطح در افراد مالی نگرش که دهدمی نشان تحقیق هاییافته همچنین

 و میندرا ،(1394) همکاران و موذنی پژوهش نتایج با که دارد داریمعنی تأثیر افراد مالی ظرفیت

 در( 2017) مویا و میندرا.  است جهتهم و راستاهم( 2001) کونر و آرمیتاژ و( 2017) مویا،

 آماری جامعه با «مالی ظرفیت کنندهتعیین عامل یک: مالی خودکارآمدی» باعنوان خود پژوهش

 بر افراد مالی نگرش که؛ اند رسیده نتیجه این به اوگاندا، روستایی و شهری مناطق در بزرگسال افراد

 تهران شهر در ملت بانک مشتریان آمار جامعه با حاضر تحقیق. دارد معناداری تأثیر مالی ظرفیت

 .کندمی تصدیق را موضوع این نیز
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 آگاهی این که دانندمی مالی ابزارهای و ها آگاهی از استفاده دانش را مالی سواد دانشمندان از برخی

 به قادر که شود می تلقی مالی سواد با درصورتی فرد یک شود، مالی خودکارآمدی موجب تواند می

 برای مالی سواد دیگر عبارت به. باشد تغییر حال در جامعه و زندگی در خود شخصی مالیه مدیریت

 بانک مشتریان آماری جامعه با حاضر تحقیق. است ضروری و الزم مالی خودکارآمدی به یابی دست

 مالی درصد؛ سواد 5کند که در سطح اطمینان می تصدیق را موضوع این نیز تهران شهر در ملت

 ارائه نظری چهارچوب در آنچه با نتیجه این .دارد معناداری تأثیر افراد مالی خودکارآمدی بر افراد

 و لوساردی و( 2017) مویا، و میندرا( 1394) زاده، حنیفه و دیلمی دیانتی پژوهش نتایج با و شد

 .است جهتهم و راستاهم( 2011)میتچل

 برای مشتریان که دارد وجود الزام این مالی صنعت در موجود های پیچیدگی دلیل به

 سودمند بسیار تواندمی افراد برای مالی سواد در این راستا. باشند ترفعال انتخاب و گیری تصمیم

 اتمؤسس از مالی محصوالت دارند، حوزه این در که مهارتی و دانش با توانندمی که چرا باشد

 یا هست مناسب وضعیتش، به توجه با آن محصول که کنند گیری تصمیم و کنند ارزیابی را مختلف

 این در ولی. نماید کمک مالی ظرفیت ارتقاء و دستیابی در را افراد تواندمی مالی سواد بنابراین. خیر

 بر مالی سواد تهران، شهر در ملت بانک مشتریان آماری جامعه در که رسیدیم نتیجه این به پژوهش

 پژوهش نتایج با و شد ارائه نظری چهارچوب در آنچه با نتیجه این .ندارد چندانی تأثیر مالی ظرفیت

 در( 2011)میتچل و لوساردی و( 2017) مویا، و میندرا( 1394) زاده، حنیفه و دیلمی دیانتی

 .است مغایرت

 تأثیردرصد؛  5 داریمعنی سطح افراد در مالی ظرفیت بر افراد مالی نهایت خودکارآمدیدر

 و حجازی پژوهش نتایج با و شد ارائه نظری چهارچوب در آنچه با نتیجه این .دارد معناداری

 میانجی متغیری خودکارآمدی .است جهتهم و راستاهم( 2017) مویا، و میندرا  ،(2009) همکاران

 تواند می خودکارآمدی به اعتقاد که است داده شده نشان مختلف مطالعات در ،است تحقیق این در

 مثال برای. باشد داشته را اهداف به دستیابی و مختلف متغیرهای بین ارتباط در میانجی نقش

 نقش یک عنوان به غیرمستقیم صورت به خودکارآمدی که دادند نشان( 2009) همکاران و حجازی

 بنابراین. است آمیز موفقیت عملکرد شناخت برای شناختی درگیری فرآیند در کننده تسهیل

 .شود افراد تصمیمات و رفتار تغییر باعث تواند می مختلف های زمینه در خودکارآمدی
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 پیشنهادات .7

 این برای  ،....( و بیمه وام، انداز، پس) رسمی مفید مالی خدمات از استفاده هایزمینه ایجاد 

 بورس، کارگزاری لیزینگ، بیمه، قبیل از مالی متنوع خدمات از استفاده امکان ایجاد منظور

 برای را...  و الکترونیک تجارت خدمات دارایی، مدیریت مالی، تأمین گذاری، سرمایه مشاوره

 .کرد فراهم باید بیشتر سرعت و کمتر هزینه با مشتریان

 و مالی های گزارش بررسی و مختلف واحدهای مالی هاینسبت تحلیل و تجزیه انجام 

 برای ساده زبان با گزارشات ارائه و مالی متخصصان طریق از شرکت مالی وضعیت نمودن روشن

 .ها بانک مشتریان

 ی سابقه اعالم با مالی، هایتراکنش برای رسمی مالی خدمات از استفاده برای امنیت حس ایجاد 

 .تبلیغاتی بروشورهای یا سایتوب در مشتریان رضایت آمار ارائه و بانک موفق

 از آنها اعالم و اندازپس انواع و هاروش دقیق کردنمشخص انداز،پس مقوله به نسبت آگاهی ایجاد 

 گردد استفاده زمینه این در مجازی فضای پتانسیل از گرددمی پیشنهاد موجود، هایرسانه طریق

 (تلگرام در کانال و اینستاگرام در بیزنسی پیج ایجاد)

 برای آموزشی هایکارگاه ایجاد طریق از درآمدها و هادارایی مدیریت ی زمینه در آموزش 

 .مشخص هایدوره در مشتریان
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