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چکیده
محققین در طول سی سال گذشته ،معیارهای عینی و ذهنی گوناگونی برای توصیف شرایط مالی خانوار و
افراد را آزمون کردهاند و دریافتهاند که بهبود رفاه مالی ،حاصل تقویت دانش ،نگرش،تمایل و رفتار مالی
میباشد .بر همین اساس در این پژوهش به بررسی رابطه نگرش مالی ،سواد مالی و مشارکت مالی با
میانجیگری خودکارآمدی مالی در حرفه حسابداری و حسابرسی پرداختهشده است .روش پژوهش حاضر
توصیفی-پیمایشی میباشد .در این پژوهش تعداد  355نفر برای نمونه؛ از بین حسابرسان ،حسابداران و
نخبگان و اساتید حسابداری در سالهای  1320و  1325در نظر گرفته شد .دادههای موردنظر از طریق
پرسشنامه جمعآوری گردیده و از نرمافزار آماری  SPSS22و ¬ AMOS21برای تحلیل متغیرها و آزمون
فرضیات پژوهش استفاده شد .یافتهها نشان میدهد که بین نگرش مالی و سواد مالی با مشارکت مالی
ارتباط معناداری وجود نداشته ،ولی بااینوجود ،شاخص خودکارآمدی مالی با نقش واسطهای بین سواد مالی
و مشارکت مالی رابطهای مثبت ایجاد مینماید.
کلیدواژه :نگرش مالی ،سواد مالی ،مشارکت مالی ،خودکارآمدی مالی.

-8مقدمه
ناتوانی افراد در دسترسی به خدمات مالی رسمی بهصورت داوطلبانه یا غیرداوطلبانه بهعنوان مانع کلیدی برای توسعه
اجتماعی – اقتصادی و اقتصادهای در حال رشد میباشد (دمیرگوک -کانت و کالپر 2612 ،؛ آردیک و همکاران ،2611 ،
جانسون و نینو-زارازوا2611 ،؛ سونکو  .)2616 ،باوجود تعداد زیاد کارهای نظری و تجربی ،که رابطه مثبت قوی بین رشد
اقتصادی و توسعه مالی را مستند میسازند ،کالمارا و همکاران ()2611؛ دمیرگوچ – کانت و کالپر ()2612؛ کومار و موهانتی
( )2611اشاره کردند که بهمنظور دستیابی به درک بهتر این زمینه ،باید به فراتر از این رابطه نگریست و بیان نمودند که
چندین عامل غیرمالی بر این رابطه تأثیر میگذارند .در گزارش اخیر ،تالشهای رو به رشدی در جهت تجزیهوتحلیل نیازهای
بالقوه مصرفکننده بهعنوان نقطه شروع برای توسعه محصول وجود دارد .....« .درک عمیقتر نیازها ،رفتار و ترجیحات افراد
کمدرآمد ،ارائه و کاربرد مناسبتر و مسئوالنهتر خدمات مالی را تضمین خواهد کرد.)b2613 ،CGAP1( .
مشارکت مالی که گسترشی هدفمند برای دستیابی و استفاده از محصوالت مالی و خدمات مالی مانند پساندازها ،اعتبار،
بیمه ،سایر پرداختها و انتقال پول به تعداد وسیعی از افراد در یک استراتژی مداخلهای میباشد ،به دنبال غلبه بر نوع بازار است
که بازار را از عملیات به نفع افراد ضعیف و فقیر منع میکند(آدودا و کالوندا  .)2612 ،منطق اصلی اقتصادی در افزایش مشارکت
مالی ،تضمین این قضیه است که گروههایی با فراهم کردن مسیرهای ایمن و کارآمد برای پسانداز ،اعتبار ،بیمه و انتقال پول به
بخشی از سیستم بانکداری معرفی شوند (بانک اوگاندا  .)2613 ،بهعالوه مشارکت مالی به جلوگیری از بازارهای مالی رسمی
استثمارگر با هزینه افراد آسیب پذیر ،فقیر و بیسواد جلوگیری میکند .پاند و بورگس ( )2665استدالل کردند که در سطح
خرد ،شعبهها اغلب در مکانهای دورافتاده روستایی به طور قابل توجهی فقر روستایی را از طریق افزایش پساندازها و توزیع
�
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وامها توسط بانکها کاهش دادند تا شاید رفاه آنها را از طریق فرایند تخصیص منابع بهبود بخشند .همینطور در سطح خرد
افزایش راههای ارائه خدمات مالی به سطح پایینتر از طریق گسترش دسترسی فردی به خدمات مالی رسمی میتواند مربوط به
نابرابری درآمد پایینتر باشد (کاسکند و براونبریج 2611 ،؛ اهربک و همکاران 2612 ،؛ کول و همکاران 2613 ،؛ دمیرگوک-
کانت و کالپر .)2612 ،نظریههای رفتار–تصمیم و مطالعات تجربی که مرتبط با تصمیمات فردی نسبت به محصوالت و خدمات
مالی هستند ،تاکید فزایندهای بر درک روندهای روانی میکنند(دمیرگوک-کونت و کالپر2612 ،؛ آلن و همکاران 2612،؛
کالمارا و همکاران 2611 ،؛ مارتینز و همکاران .(2613 ،
سهم این مطالعه در گسترش علم در توسعهی مدل نظری بسترسازی شده است که مشارکت مالی را در جامعهی
حسابداران و حسابرسان ایران از چشم انداز تقاضا توضیح میدهد و نقش واسطهی خودکارآمدی مالی در ارتباط بین نگرش
سواد مالی و مشارکت مالی افرادی حسابداران و حسابرسان را بررسی مینماید .این مطالعه گفتمان مالی رفتاری در جامعه
حسابداری و حسابرسی را با بکارگیری نظریههای رفتاری مانند نظریه شناختی اجتماعی ،نظریه رفتار برنامه ریزی شده ،نظریه
یادگیری اجتماعی و نظریه شناختی اجتماعی برای تکمیل مدلهای مالی و اقتصادی که تاکنون استفاده شدند را غنی میکند،
همچنین توضیح نظری و تجربی بهتری از تصمیمگیری با مراجعه به مشارکت مالی در میان حسابداران ،حسابرسان و نخبگان
آنها در ایران را ایجاد خواهد کرد .بنابراین این پژوهش به دنبال غلبه بر بنیانهای نظری بوده و محدودیتهای ماهیت
توضیحی مطالعات انجام شده در مشارکت مالی از دیدگاه تقاضا را مورد بررسی قرار خواهد داد .این مطالعه مدلی که نگرش
مالی ،سواد مالی و خودکارآمدی مالی میتوانند رفتار مالی یک فرد حسابدار یا حسابرس را شبیه سازی کند را مورد آزمون قرار
میدهد و ازاینرو استفاده از محصوالت مالی رسمی برای پیشرفت مشارکت مالی در جامعه حرفهای حسابداران و حسابرسان
بررسی میگردد .بر اساس آنچه که مطرح شد این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا بین نگرش مالی ،سواد
مالی و مشارکت مالی با میانجیگری خودکارآمدی مالی رابطهی معناداری وجود دارد .

-2مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
مشارکت مالی  ،یک نهاد است که به مشارکت بین دو طرف در یک معامله مالی گقته می شود .مشارکت مالی دسترسی و
استفاده از محصوالت و خدمات مالی ،در سالهای اخیر به اولویتی در سطح جهانی برای سیاستگذاران تبدیل شده
است(دمیرگوچ – کانت و کالپر2612 ،؛ آردیک و همکاران .)2611 ،مشارکت مالی با تسهیل رشد اقتصادی و کاهش نابرابری،
نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا میکند (گوپته و همکاران .)2612 ،بنابراین ،یک سیستم مالی جامع ،به احتمال زیاد این
نقش را تحقق بخشیده ،و این تنها زمانی امکانپذیر است که اقتصاد از «تأثیر واسطه یا میانجیگری متعادل» بین تقاضا و عرضه
 ،یعنی ارائهدهندگان خدمات مالی و همچنین مصرفکننده خدمات مالی استفاده کند(کومار و موهانتی2611 ،؛ آگراوال ،
).2665
ماسارا و میالو ( )2611ادعا کردند که مفهوم مشارکت مالی از طریق سه بُعداش پیشرفت میکند :دسترسی ،کاربرد و
کیفیت خدمات مالی .مطابقاً ،هانیگ و جانسن ( ،)2616سرائو و همکاران ( )2612اظهار کردند که اندازه گیری مشارکت مالی
باید قادر به نظارت سطوح مشارکت مالی باشد و دوماً اینکه درک مربوط به عواملی که با مشارکت مالی مرتبط هستند که تست
فرضیهها بین مشارکت مالی و سایر متغیرها را ممکن میسازند را عمیقتر میکنند .بُعد دسترسی ،که جنبه ظاهری و وسعت
خدمات مالی و توانایی افراد برای استفاده از خدمات و محصوالت مالی موجود را در نقطه خدمات اندازه گیری میکند .بُعد
کاربرد  ،توانایی فردی برای به دست آوردن هدف دائمی و خدمات رفاهی را از خدمات یا محصوالت مالی خاص به دست
میآورد ،بُعد کیفی  ،که مربوط بودن محصوالت مالی یا خدمات را در نیازهای هر روزه مصرفکننده مالی اندازه گیری میکند.
از جمله متغیرهایی که به طور بالقوه با مشارکت مالی رابطه دارند نگرش مالی و سواد مالی می باشد ،نگرش مالی با بررسی
قضاوت ارزشگذاری و شناختی فرد از مشارکت مالی اندازه گیری می شود .پژوهشگران و نظریه پردازان نگرشی ،برای مثال
آرمیتاژ و کونور ( )2661پیشنهاد کردند که نگرش های فردی در چارچوب جنبه هایی اعالم می شوند که محتوای اطالعاتی را
بسته به نتیجه خاص پیش بینی شده فراهم مینمایند .نگرش مالی مجموعه ای مرکب از مفاهیم ،اطالعات و احساسات در مورد
فرایند یادگیری و در نتیجه استعداد عملکرد مطلوب می باشد که می تواند با تجربه مستقیم افراد در برابر واقعیتها توسعه یابد.
مساله دیگری که قابل تامل است میزان سواد مالی افرادی همچون سرمایه گذاران است ،به عبارتی افرادی که نگرش مالی
باالتری دارند و در ادامه درک مالی مناسبی دارند ،امور مالی روزانه و طرحهای بلندمدت خود را بهتر مدیریت میکنند .بازار
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سرمایه بسیار پیچیده است و اساس آن مبتنی بر تصمیمگیریهای سخت و مهم میباشد طبیعتا افراد تصمیم گیرنده باید از
اطالعات خوبی برخوردار باشند .سرمایهداران به عنوان تصمیمگیرندگان حوزه اقتصاد ،باید در سطح معقول اطالعات مالی و
توانایی تجزیهتحلیل بازار مالی را داشته باشند که اهمیت جایگاه سواد مالی را نشان میدهد(کیانوش و همکاران .)1323 ،در
مقابل سواد مالی با بررسی دانش فرد یا درک و کاربرد مفاهیم بنیادین مربوط به تصمیمگیریهای مالی و در نتیجه استفاده از
محصوالت مالی و خدمات اندازهگیری میشود (هاستون  .)2616 ،سواد مالی توسط بنیاد مالی تحقیق در آموزش انگلستان
بهشرح زیر تعریف شده است« :توانایی قضاوت آگاهانه و تصمیم گیری موثر در استفاده از منابع پولی و مدیریت آن» .پس از
طرح این موضوع ،مبحث سواد مالی ،مبدل به یک موضوع بسیار مهم تحقیقاتی شد ،بطوری که ابتدا در کشورهای انگلستان و
امریکا و متعاقب آن در سایر کشورها از جمله استرالیا ،هلند ،ایتالیا ،مالزی و  ...مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت .در انگلستان
نیز مفاهیم مالیه شخصی (سواد مالی) به عنوان بخشی از برنامههای آموزش ملی دیده شده است (اشرفگنجوئی و نایبزاده،
 .)1323درنهایت خودکارآمدی مالی به عنوان متغیر میانجی توسط نظریه شناختی اجتماعی بیان شده است که نقش تفکر
شناختی در هدایت انگیزه های مالی افراد و رفتار مالی آنها را بررسی می کند (ساندلر  .)2666 ،خودکارآمدی ،بر انتخاب رفتار،
تالش و پشتکار و پیگیری اهداف مؤثر است و نحوهی مواجهه با موانع و چالشها را تعیین میکند .طبق نظریهی باندورا،
خودکارآمدی نقش مهمی در سازگاری روانشناختی ،مشکالت روانی ،سالمت جسمانی و نیز راهبردهای تغییر رفتار خود
رهنمون و مشاوره دارد(عبداللهی .)2660 ،خودکارآمدی از نظریه شناخت اجتماعی باندورا ( )1225روانشناس مشهور ،مشتق
شده است که به باورها یا قضاوتهای فرد به تواناییهای خود در انجام وظایف و مسئولیتها اشاره دارد .نظریه شناخت اجتماعی
مبتنی بر الگوی علّی سه جانبه رفتار ،محیط و فرد است .این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار ،اثرات محیطی و عوامل
فردی(عوامل شناختی ،عاطفی و بیولوژیک) که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای روان شناختی اشاره دارد ،تأکید میکند
(پارسایی .)1326،باندورا ( )1225مطرح میکند که باور افراد به خودکارآمدی خویش ،بخش عمدهای از خودآگاهی آنان را
تشکیل میدهد .منابع خودکارآمدی ذاتاً آگاهیدهنده نیستند .آنها دادههای خام هستند که از طریق پردازششناختی
کارآمدی و تفکر انعکاسی آموزنده میشوند .بنابراین ،باید بین اطالعات و دانشهایی که از وقایع و رویدادها کسب میشود و
اطالعات و معرفتهایی که روی خودکارآمدی اثر میگذارند تفاوت قایل شد(آقازاده و احدیان.(1325 ،
شواهد تجربی نشان میدهد که یکی از عوامل عمدهای که بر رفتار مالی تأثیر میگذارد ،خودکارآمدی است ،که به عنوان
سطح اعتماد به توانایی فرد برای برخورد با یک وضعیت مالی بدون بدون بروز مشکل توصیف میشود (آماتوسی و کراولی ،
2611؛ فوربس و کارا 2616 ،؛ الون 2612 ،؛ انگلبرگ 2665 ،؛ دیتز و همکاران .)2663 ،خودکارآمدی مالی با استفاده از
نظریه شناختی اجتماعی بیان میشود ،که نقش تفکر شناختی در هدایت انگیزه و رفتار مالی افراد را بررسی می-کند (ساندلر،
 .)2666ساختار خودکارآمدی مالی ،مطابق نظریهشناختی اجتماعی است ،که ادعا میکند زمانی خودکارآمدی از قدرت پیش
بینیکنندگی بیشتری برخوردار است که خاص حوزه باشد و بهطور مستقیم بر وظایف یا انتخابهای فردی ،و همچنین به طور
غیرمستقیم بر تحقق نتایج مثبتی که معموالً افراد پیشبینی میکنند ،تأثیر میگذارد .عالوه بر این ،رویکرد «یک اقدام یا معیار
متناسب با همه است» که معموالً از ارزش توضیحی و پیشبینیکنندگی محدودی برخوردار است(باندورا .)2665 ،بنابراین،
خودکارآمدی که در زمینه حوزه مالی قرار دارد ،به عنوان ساختار خودکارآمدی مالی پیشنهاد میشود ،که در نتیجه برای
توضیح تأثیر آن بر مشارکت مالی بررسی میشود .در این راستا ،خودکارآمدی در بعضی از مطالعات به عنوان متغیر واسطه مورد
استفاده قرار گرفته است ،و به عنوان یک پیشبینیکننده بسیار سازگارتر رفتار و تغییر رفتاری شناخته شده است (باندورا،
1250؛ زیمرمن و همکاران1222 ،؛ ژائو و همکاران2665 ،؛ بیلی و آستین  .)2660 ،توجه به این مسئله ضروری است که
مطالعات کمی ،نقش واسطه خودکارآمدی در زمینه مالی ،به ویژه مشارکت مالی ،را بررسی نمایند .
یافتههای تجربی در طول سالها ،استدالل باندورا را تأیید کردهاند که باورهای خودکارآمدی ،رابطه بین متغیرهای مختلف و
دستیابی به عملکرد در حوزههای خاص را میانجیگری میکنند .به عنوان مثال ،حجازی و همکاران ( )2662دریافتند که
خودکارآمدی در حوزههای متمایز ،به طور غیر مستقیم نقش مفیدی در فرآیند مشارکت شناختی ایفا کرد ،که عملکرد موفقتر
حاصل شده به واسطه تمایل به دستیابی به مهارتهای بیشتر را محقق میکند .به همین ترتیب ،ژائو و همکاران ()2665
دریافتند که اثرات یادگیری کسب شده از دورههای کارآفرینی ،تجربه کارآفرینی قبلی و تمایل به ریسکپذیری با میانجیگری
خودکارآمدی کارآفرینی بر مقاصد کارآفرینی اثرگذار است .بنابراین ،خودکارآمدی ،یک ویژگی پویا است ،که افراد میتوانند در
زمینههای مختلف دارا باشند ،از این رو ،به واسطه رفتار خاص فردی ،رویدادهای بیولوژیکی و محیطی که در آن تعامل دارند،
قابل تغییر هستند (استاجکویک و لوتانس .(1225 ،
53

نشریه علمی تخصصی شباک

طیب و همکاران( )2665در تحقیقی با عنوان « عوامل موثر در استفاده از روش مشارکت کاهنده در سرمایهگذاری داخلی»
با تحلیلهای رگرسیونی و همبستگی داده های گردآوری شده ،سطح پذیرش مفهوم مشارکت مالی را کاهنده به عنوان یک ابزار
تامین مالی در سرمایهگذاری داخلی به وسیله مصرفکنندگان در مالزی بیان کردند .همچنین ،راچل و موسا ( ،)2615به
بررسی خودکارآمدی مالی بهعنوان یک واسطه در پیشبرد مشارکت مالی پرداختند .این مطالعه در میان افراد بزرگسال در
مناطق شهری مرکز اوگاندا انجام شد که باالترین توزیع فراهم کننده های خدمات مالی را داشت و نمونه ای از  166مصرف
کننده مالی استفاده شد .نتایج نشان داد که خودکارآمدی مالی در نقش یک واسطهگر در ارتباط بین نگرش مالی ،سواد مالی و
مشارکت مالی است .عالوه بر این ،بین سواد مالی ،نگرش مالی و مشارکت مالی رابطه معناداری وجود دارد.
با جستجو بسیار در راستای موضوع پژوهش حاضر در ایران ،به تحقیقات صمصامی( )1323در خصوص بررسی رابطه بین
سواد مالی سهامداران حقیقی بورس و اوراق بهادار بر نوع و تنوع سرمایه گذاری آنها و تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر
سطح سواد مالی و بررسی ارتباط سواد مالی با تجارب دوران کودکی می توان اشاره نمود که یافتههای صمصامی نشان داد که
سهامداران حقیقی از نظر مالی باسواد هستند و سواد مالی سهامداران تحتتاثیر مولفههای سطح تحصیالت ،دانشکده تحصیلی و
رشته تحصیلی مقطع متوسطه میباشد ،تجارب دوران کودکی بر سواد مالی رابطه داشته است .سواد مالی با تنوع سرمایهگذاری،
تنوع پرتفوی سهام ،زمینه سرمایهگذاری رابطه داشته است .جلیلی و همکاران ( )1322به مطالعه رفتار مالی شخصی دانشجویان
کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسالمی پرداخته و یافتههای وی نشان داد که سه مبحث آموزش والدین ،کمبود
آگاهی ،دانش و مدیریت مالی مهمترین ویژگی موثر بر رفتار مالی دانشجویان را تشکیل میدهند .در داخل ایران تاکنون
تحقیقی در زمینه شاخص خودکارآمدی مالی به صورت واسطه ای بر ارتباط نگرش مالی و سواد مالی و مشارکت مالی صورت
نگرفته است.

-9فرضیههای پژوهش
با توجه به مبانی نظری و پیشینهتجربی پژوهشهای صورت گرفته که به آنها اشاره گردیده شد ،مدل مفهومی پژوهش در
قالب شکل  1به نمایش گذاشته شده است .همچنین بر اساس مدل مفهومی پژوهش مطرح شده ،فرضیه های پژوهش به شرح
زیر بیان میگردند:
فرضیه  :1بین نگرش مالی و مشارکت مالی ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه  :2بین سواد مالی و مشارکت مالی ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه  :3خودکارآمدی مالی ،بر رابطه بین نگرشمالی و مشارکتمالی نقش واسطهای دارد.
فرضیه  :1خودکارآمدی مالی ،بر رابطه بین سواد مالی و مشارکت مالی نقش واسطهای دارد.
شکل  :8مدل مفهومی پژوهش

-4روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها ،یک پژوهش توصیفی -پیمایشی است .جهت گردآوری مبانی
نظری اطالعات در خصوص تبیین ادبیات موضوعی پژوهش از روش کتابخانهای و مطالعات اسنادی استفاده گردید .بهطوری که
مباحث تئوریک مورد نیاز تحقیق ،از منابع مرتبط از جمله کتب ،مقاالت ،پایان نامهها و همچنین از منابع موجود در پایگاههای
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اطالعاتی و کتابخانههای دانشگاهها جمعآوری گردید .جامعه آماری پژوهش ،حسابرسان ،حسابداران و نخبگان و اساتید
تخصصی حسابداری و حسابرسی میباشد و براساس فرمول کوکران تعداد  355نفر برای نمونه در نظر گرفته شد .
برای اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه ،ابتدا بر اساس اهداف تحقیق از پیشینههای موجود تحقیق و پرسشنامههای
استانداردشده که اعتبار و روایی آنها در جامعه علمی کشورهای مختلف مورد بررسی و تایید قرار گرفته ،انتخاب شده و با
استناد به روایی قضاوتی در مورد شاخصها برای انتخاب در پرسشنامه تصمیمگیری شد .این پرسشنامه به دو بخش دستهبندی
شده که مشخصههای دموگرافیک پاسخ دهنده و گویههای مربوط به شاخصهای اصلی پژوهش؛«شامل مشارکتمالی(متغیر
وابسته) ،خودکارآمدیمالی(متغیر واسطه) ،نگرشمالی و سوادمالی (متغیرهای مستقل) بود» .قبل از انجام نمونهگیری نهایی،
برای اطمینان از روایی صوری و اعتبار پرسشنامه ،کارایی پرسشنامه ،روشکار و مشکالت اجرایی احتمالی ،بررسی اولیه روی
یک نمونه تصادفی در مقیاس کوچک و با  ٪16آزمودنی از جامعه آماری انجام گرفت .روایی صوری و محتوایی به تایید
متخصصان و اساتید مرتبط قرار گرفت و نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه پژوهش ،چهار بعد موردنظر (مشارکت مالی ،نگرش
مالی ،سواد مالی و خودکارآمدی مالی) را بدست آورد که در آن  %55درصد واریانس سوالها استخراج شده بود .آزمون
 KMO=6/52و بارتلت ( )>P6/6661نشان داد که حجم نمونه کافی است و این عوامل در جامعه آماری وجود دارد .نتایج
بارهای عاملی باالتر از  %3چرخش متعامد ،چهار بعد مورد نظر را بدست آورد که در جدول 1قابل مشاهده میباشد .مقدار
شاخص پایایی های ترکیبی( )CRبرابر با  6/52و شاخص میانگین واریانس استخراج شده ( AVE) 59/0بدست آمد که
نشاندهندة قابلیت اعتماد کافی و مناسب پرسشنامه میباشد.
جدول  :8ماتریس دوران یافته ابعاد پرسشنامه پژوهش
ابعاد

بارعاملی

مشارکت مالی

6/55

نگرش مالی

6/03

سواد مالی

6/55

خودکارآمدی مالی

6/55

پایایی پرسشنامه نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به شرح جدول 2بدست آمد.
جدول  :2ضرایب پایایی پرسشنامه پژوهش
پرسشنامه

ضریب پایایی

مشارکت مالی

6/23

نگرش مالی

6/51

سواد مالی

6/51

خودکارآمدی مالی

6/55

در ادامه دادههای جمع آوری شده از پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی ،تحلیل همبستگی ،مدلسازی معادالت ساختاری
و با استفاده از نرمافزارهای ¬ AMOS 21و  SPSS22آزمون گردیده شد.

-1یافته های پژوهش
برای هر یک از متغیرهای تحقیق ،به ارائه آمارههای حداقل ،حداکثر نمره ،میانگین ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی به
صورت جدول  3ارائه میگردد:
جدول :9جدول یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

آماره Z

مشارکت مالی

3 / 55

6 / 12

-6 / 215

6 / 611

1 / 062

P
6 / 612

نگرش مالی

3 / 12

6 / 55

-6 / 021

1 / 135

1 / 532

6 / 662

سواد مالی

3 / 52

6 / 51

-6 / 153

-6 / 315

1 / 510

6 / 661

خودکارآمدیمالی

3 / 32

6 / 02

-6 / 655

6 / 113

1 / 015

6 / 662
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با توجه به یافتههای جدول ، 3تمامی متغیرهای پژوهش در دامنه قابل قبولی(بین  2تا  )-2برای دو شاخص چولگی و
کشیدگی قرار دارند و دارای توزیع نرمال میباشد .اما با توجه به اینکه سطح معنیداری آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در
جدول 3برای متغیرهای پژوهش کمتر از  6/65است ،ازاینرو توزیع متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری با توزیع نرمال دارد.
عالوه براین ،با توجه به تعداد باالی حجم نمونه می توان متغیرها را دارای توزیع نرمال در نظر گرفت و با استفاده از نرم افزار
¬ AMOS 21اقدام به بررسی فرضیههای پژوهش پرداخته میشود .قبل از ارائه مدل آزمون شده پژوهش در جدول 1ماتریس
همبستگی بین متغیرهای پژوهش ارائه میگردد.
جدول  :4همبستگی بین متغیرهای تحقیق
مشارکت مالی
مشارکت مالی
نگرش مالی
سواد مالی
خودکارآمدی مالی

نگرش مالی

سواد مالی

خودکارآمدی مالی

1
**

6 / 52

**

6 / 55

**6 / 022

1
**

6 / 223

**6 / 122

1
**6 / 553

1

با توجه به سطح معناداری برای تمامی روابط بین متغیرهای پژوهش ،مورد تایید قرار گرفتهاند .مطابق با جدول ،1با توجه
به شدت همبستگی بین متغیرها ،قوی ترین رابطه مربوط به رابطه بین خودکارآمدی و سواد مالی با شدت  6/553بوده و
ضعیف ترین رابطه برای رابطه بین متغیرهای سواد مالی و نگرش مالی با شدت  6/223میباشد .شکل  2مقادیر استاندارد در

مدل نهایی پژوهش را نمایش میدهد.
شکل  :2مقادیر استاندارد در مدل نهایی پژوهش
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جدول  :1مقادیر مدل نهایی
روابط مفاهیم با شاخص ها در مدل

مقدار
استانداردشده

سطح
معناداری

6 / 65

6 /11

P>6/65

6 / 51

P>6/65

رد

6 / 23

1 / 51

6 /12

6 / 6661

6 / 25

1 / 51

1/5

6 / 6615

فرضیه  :1بین نگرش مالی و مشارکت مالی ارتباط
معناداری وجود دارد.
فرضیه  :2بین سواد مالی و مشارکت مالی ارتباط
معناداری وجود دارد.
فرضیه  :3خودکارآمدی مالی ،بر رابطه بین نگرش
مالی و مشارکت مالی میان افراد نقش واسطه ای
دارد.
فرضیه  :1خودکارآمدی مالی ،بر رابطه بین سواد مالی
و مشارکت مالی میان افراد نقش واسطهای دارد.

-1 / 21

8

سطح
معنیداری

نتیجه
رد

در جدول  5مقادیر مدل نهایی مطابق با فرضیات پژوهش خروجی از نرمافزار ¬ AMOS 21ارائه شده است .با توجه به
برآورد استاندارد متغیر نگرش مالی و مشارکت مالی که  6/ 65و مقادیر  6/52سطح معناداری ،میتوان نتیجه گرفت در سطح
معنیداری  ،P>6/65نگرش مالی و مشارکت مالی تاثیر معناداری ندارد .برای متغیر سواد مالی و مشارکت مالی که  -1 / 21و
مقادیر  6 / 131سطح معناداری ،نیز میتوان نتیجه گرفت در سطح معنیداری  ،P>6/65سواد مالی و مشارکت مالی نیز تاثیر
معناداری ندارد .بنابراین فرضیه اول و دوم پژوهش تایید نمیگردد .با توجه به سطح معناداری پایینتر از  6/65و شدت
تاثیرگذاری  ،6/12نگرش مالی و مشارکت مالی با میانجی گری خودکارآمدی مالی تاثیرگذار است .با توجه به سطح معناداری
پایینتر از  6/65و شدت تاثیرگذاری  ،1/5سواد مالی و مشارکت مالی با میانجیگری خودکارآمدی مالی تاثیرگذار است .در
نتیجه فرضیه سوم و چهارم پژوهش مورد تایید قرار میگیرد.
تمامی شاخصهای برازش بکار رفته نشان میدهد که این مدل دارای برازش خوبی است .بنابراین نتیجه میگیریم که مدل
پژوهش دارای توانایی باالیی در اندازهگیری متغیرهای اصلی پژوهش دارد .با توجه به استاندارد بودن مدل ،یافتههای AMOS
¬ 21قابلیت اعتماد را دارد که جدول 0نیز شاخصهای برازش شده مدل نهایی حاکی از تایید یافتههای پژوهش میباشد.
جدول  :6شاخص های برازش مدل نهایی
مقدار

نتیجه

2/56

تایید مدل

عنوان شاخص

6/652

تایید مدل

CFI

CFI>0.90

6/22

تایید مدل

IFI

IFI>0.90

6/23

تایید مدل

X2/df2
RMSEA

دامنه مورد قبول
X2/df ≤ 3
RMSEA<0. 09

بحث و نتیجه گیری
نتایج بدست آمده از فرضیه اول نشاندهنده عدم ارتباط معنادار بین نگرش مالی و مشارکت مالی در جامعه حسابداران و
حسابرسان میباشد ،که نشان میدهد قضاوت آنان بهمنظور ارزیابی اینکه آیا استفاده از خدمات مالی مطلوب است یا نه ،بر
تصمیمات حسابداران و حسابرسان بابت خدمات مالی رسمی تاثیر نمیگذارد .بنابراین ،نتایج حمایت از فرضیه اول را ارائه نمی
دهد و بنابراین رابطه مثبت و معناداری بین نگرش مالی و مشارکت مالی در جامعهی حسابداران و حسابرسان وجود ندارد.
ازاینرو نتایج فرضیه اول همسو با تحقیق راچل و موسا ( )2615می باشد .همچنین یافته ها با طیب و همکاران ()2665
مطابقت دارد ،که متوجه شد نگرش ممکن است تحت تأثیر سایر قابلیتها قرار گیرد ،درحالیکه پیشبینی رفتار فردی ممکن
است منجر به یک اثر مستقل ناچیز و ضعیف بر روی مشارکت مالی شود .نتایج بدست آمده از فرضیه دوم نشاندهنده عدم
ارتباط معنادار بین سواد مالی و مشارکت مالی میباشد ،بنابراین نتایج فرضیه دوم مخالف تحقیق راچل و موسا ( )2615میباشد
�T-value

)DF (Degree of Freedom

1
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که بیان میکند تغییر مثبت در سطح مهارتها ،دانش و درک مفاهیم مالی پایه در رابطه با خدمات مالی با افزایش درجۀ مالی
از نظر دسترسی ،استفاده و کیفیت در میان حسابداران و حسابرسان مرتبط است واضح و مشخص است که وقتی حسابداران و
حسابرسان دارای مهارت و دانش در مورد خدمات مالی هستند ،آن ها قادرند درک کنند که چرا و چگونه خدمات مالی مورد
استفاده قرار میگیرند تا نتیجه رضایتبخشی را بدست آورند.
نتایج بدست آمده از فرضیه سوم نشاندهنده نقش واسطهای خودکارآمدی مالی ،بر رابطه بین نگرش مالی و مشارکت مالی
میان افراد میباشد ،پس با توجه به رد شدن فرضیه یک می توان به این نتیجه رسید که با اینکه بین نگرش مالی ومشارکت
مالی ارتباطی وجود ندارد ،اما واسطه گری خودکارآمدی مالی بین نگرش مالی و مشارکت مالی ارتباط برقرار میکند .نتایج
بدست آمده از فرضیه چهارم نشاندهنده وجود نقش واسطهای خودکارآمدی مالی ،بر رابطه بین سواد مالی و مشارکت مالی
میان افراد میباشد .پس با توجه به رد شدن فرضیه دوم میتوان به این نتیجه رسید که با وجود عدم ارتباط بین سواد مالی و
مشارکت مالی ،واسطه گری خودکارآمدی مالی باعث ایجاد ارتباط بین سواد مالی و مشارکت مالی میشود .نتایج آزمون فرضیه
سوم و چهارم نیز همسو با تحقیق راچل و موسا ( )2615میباشد.
نتایج نشان داد که اثر سواد مالی افزایش مییابد ،زمانیکه خودکارآمدی مالی در مدل همراه با نگرش مالی به وجود آید.
نگرش مالی به طور معنیداری کاهش مییابد ،زمانیکه شاخص میانجی -خودکارآمدی مالی-در معادله گنجانده شده است.
راچل و موسا( ،)2615نشان دادند که خودکارآمدی مالی به عنوان یک واسطه ارتباط بین نگرش مالی ،سواد مالی و مشارکت
مالی است .بنابراین نتایج فرضیه سوم و چهارم همسو با تحقیق راچل و موسا ( )2615میباشد.
بهطورکلی ،سطح باالیی از سواد مالی و نگرش مثبت مالی در میان حسابداران و حسابرسان باعث افزایش احساس قدرت
بیشتر و قضاوت ارزیابی در تصمیمگیریهای مالی در زمینه پسانداز ،اعتبار ،بیمه و پرداخت پول میشود .ارزیابیهای قبلی و
نتایج این تحقیق ،توجیهاتی است که ارزش سواد مالی را در راستای دستیابی به استراتژیهای مشارکت مالی نشان میدهد که
در نتیجه باعث تغییرات مثبت در زندگی اشخاص میشود .این فرآیند به وضوح توسط سطح اعتماد فردی در ادغام
تصمیمگیری در سیستم رسمی مالی ایجاد میشود .همچنین این مطالعه مشارکتهای نظری بیشتری را در خصوص اثرات
میانجی از خودکارآمدی مالی در رابطه سواد مالی ،نگرش مالی و مشارکت مالی به دست میدهد .این مطالعه بیشتر نشان داده
است که خودکارآمدی مالی ،اندازه ای از اعتماد به نفس برای توانایی حسابداران و حسابرسان در مقابل استفاده از خدمات مالی
میباشد که قابل اهمیت بوده و یک واسطه واقعی در این روابط با درجه مالی بین مصرفکنندگان مالی است .در پایان ،با توجه
به تحلیلهای نتایج میتوان پیشنهادات کاربردی و مناسبی را ارائه نمود.
بر اساس نتایج فرضیه اول پیشنهاد می گردد اطالعات مالی و ابزارهای مالی با شفافیت بیشتری در اختیار افراد قرار گیرد
زیرا مشارکت مالی در سرتاسر جهان مسئولیت مشترک دولت و بخش خصوصی است .بنابراین انتظار می رود زمینه ای فراهم
گردد تا نگرش مالی افراد تقویت گردد.
بر اساس نتایج فرضیه دوم پیشنهاد می شود برنامه های سیاستی باید سواد مالی را در میان افراد تقویت کنند تا بتوانند
دانش و مهارت های مالی را در جهت بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی ایجاد کنند .زیرا بهبود دانش مالی باعث گسترش
مشارکت مالی می گردد که قادر به حمایت از گسترش خدمات رسمی مالی می باشد.
بر اساس نتایج فرضیه سوم و چهارم پیشنهاد می شود ،برنامه های سیاست مالی طراحی و فراگیر گردد زیرا طراحی برنامه
هایی که توانایی های فردی را برای اثربخشی مالی آنها تحریک می کند ،در پیشبرد مشارکت مالی بسیار مهم است تاثیر سواد
مالی می تواند از طریق مداخالت طراحی شده و هدفمند افزایش یابد که به راحتی قابل درک و متمرکز بر اهمیت خدمات مالی
خاص می باشند .چنین برنامه هایی که به خوبی توسعه یافته اند قادر به تأثیر مثبت بر نگرش و اعتماد مردم بر تصمیم گیری

های مالی می باشند.
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