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Abstract
Personal financial management behavior mentions how a person reacts when
encounters financial events. Decisions of a person in different conditions
influence his present and future life as well as economy of society. This study is
about personal financial management, and examining factors affecting personal
financial management behaviors among Iranian youth is its purpose. To do this,
relationships among financial attitude, financial knowledge, external locus of
control and financial management behaviors was examined. This study is an
applied and descriptive research. Data gathering is based on a questionnaire. The
research model is structural equation modeling and examined by Partial Least
Square (PLS) method. The findings suggest that, financial attitude and financial
knowledge have statistically significant and positive effects on financial
management behaviors. In addition, based on our third hypothesis, the moderated
role of financial knowledge on the relationship between financial attitude and
financial management behaviors is approved by results. The results do not support
for the relationship between external locus of control and financial management
behaviors and the indirect effect of external locus of control on the relationship
between financial knowledge and financial management behaviors.
Keywords: external locus of control, financial attitude, financial knowledge,
financial management behavior
JEL: G02,H3

1 . Assistant Professor in Faculty of Financial Sciences, University of Kharazmi,
Tehran, Iran, . Corresponding Author, Email: M.aghababaei@khu.ac.ir
2 . Master of Finance, Faculty of Financial Sciences, University of Kharazmi, Tehran,
Iran, Email: samaneh_khademi15@yahoo.com

124

راهبرد مديريت مالي ،سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،بهار 1398

راهبرد مديريت مالي

دانشگاه الزهرا (س)
دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي

سال هفتم ،شماره بیست و چهارم

تاريخ دريافت1397/09/27:

بهار 1398

تاريخ تصويب1397/12/07 :

صص 123-143

بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتار مدیریت مالی شخصی در میان جوانان

محمدابراهیم آقابابائی 2و سمانه خادمی

ایران1

3

چكیده
رفتار مدیریت مالی شخصی ،چگونگی واکنش فرد در زمان مواجهشدن با رخدادهای مالی را بیان
میکند؛ اینکه فرد در شرایط مختلف چه تصمیماتی اتخاذ کند ،بر زندگی حال و آیندهی او و همچنین بر
اقتصاد جامعه تأثیرگذار است .این پژوهش درزمینهی مدیریت مالی شخصی انجامشده و هدف آن بررسی
عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای مدیریت مالی شخصی درمیان جوانان ایران است؛ به این منظور روابط بین
نگرش مالی ،دانش مالی و منبع بیرونی کنترل رفتار با رفتار مدیریت مالی آزمون شده است .پژوهش حاضر
یک پژوهش توصیفی و کاربردی است و دادهها با روش پرسشنامهای گردآوریشدهاند .مدل اصلی
پژوهش مدل معادالت ساختاری است و با روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSتحلیلشده است .نتایج
پژوهش نشان میدهند نگرش مالی و دانش مالی با رفتار مدیریت مالی رابطهی مثبت و معنادار دارند؛ به
عالوه ،نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان میدهد که دانش مالی رابطهی بین نگرش مالی و رفتار
مدیریت مالی را تعدیل میکند .این در حالی است که مطابق آزمون فرضیههای چهارم و پنجم این پژوهش،
بین منبع بیرونی کنترل رفتار و رفتار مدیریت مالی رابطهی معناداری وجود ندارد و منبع بیرونی کنترل ،میانجی
رابطهی نگرش مالی و رفتار مدیریت مالی نیست.
واژه های كلیدی :دانش مالی ،رفتار مدیریت مالی شخصی ،منبع بیرونی کنترل رفتار ،نگرش مالی

 .1کد  DOIمقاله10.22051/jfm.2018.15006.1347 :
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طبقهبندی موضوعیG02,H3 :

مقدمه
رفتار مالی و امور مالی شخصی از جنبههای مهم رفتار اجتماعی هستند که هم بر زندگی شخصی فرد و هم
بر اجتماع تأثیرات قابل مالحظهای میگذارند .برخالف تالشهای اکثریت افراد جامعه ،رفاه اقتصادی و مالی
در زندگی شخصی افراد کمتر دیده میشود؛ در بسیاری از موارد مشاهده میشود که افراد با درآمد یا ثروت
باال هم رضایت مالی ندارند و همیشه با مسائل مالی درگیر هستند؛ شاید بتوان ریشهی این مشکل فراگیر در
جامعهی امروز را در ناتوانی افراد در مدیریت مسائل مالیشان جستوجو کرد .رجنا و همکاران )2011( 1در
پژوهش خود بیان میکنند ،شواهد کافی وجود دارد که نشان میدهد بیشتر خانوادهها در مدیریت امور
مالیشان با مشکالتی روبرو هستند و به شکل فزایندهای خانوادهها به دنبال کمک گرفتن از متخصصان برای
مدیریت داراییهایشان هستند .توسعهی دانش و مهارت افراد و خانوارها در این حوزه به آنان کمک میکند تا
منابع مالی خود را بهتر مدیریت کنند و قدرت اقتصادی و اجتماعی خانواده را افزایش میدهند.
در پژوهش انجامشده توسط بیراری و پاتل )2014( 2به این نکته اشارهشده است که نسل
جوان به ندرت از مهارتهای پایهای مانند بودجهبندی ،تدوین برنامهی پسانداز منظم یا
برنامهریزی برای نیازهای بلندمدت استفاده میکنند .این امر زندگی حال و آیندهی جوانان را
تحت تأثیر قرار میدهد و به دنبال فراگیر شدن رفتارهای غلط در آنها رفاه اقتصادی خانوارها و
بهتبع آن رفاه اقتصادی جامعه نیز تحت تأثیر قرار میگیرد .رفتار مدیریت مالی شخصی ،چگونگی
واکنش فرد در زمان مواجهشدن با رخدادهای مالی را بیان میکند.
با مروری اجمالی بر پژوهشهای انجامشده از زمان کیرک( 3از پیشگامان حوزهی مالی شخصی) تاکنون در
حوزهی مدیریت مالی شخصی مشاهده میشود که بیشتر مطالعات صورت گرفته بهمنظور کشف عوامل
تبیینکنندهی رفتار مدیریت مالی انجامشدهاند و تاکنون عوامل متعددی به عنوان عواملی که میتوانند بر رفتار
مدیریت مالی شخصی تأثیرگذار باشند معرفیشدهاند .ازاینرو این سؤال در ذهن پژوهشگر ایجاد میشود که:
عوامل مؤثر بر رفتار مدیریت مالی شخصی در ایران چیست؟ در یک پژوهش توسط شیم و همکاران)2009( 4
پیوندهای مستقیم بین دانش مالی و نگرش مالی با رفتار مالی مشاهدهشده است .منبع بیرونی کنترل رفتار از دیگر
عوامل تأثیرگذار بر رفتار مالی است ،رابطهی منبع بیرونی کنترل رفتار و رفتار مدیریت مالی یک رابطهی معنادار
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و منفی است (پری و موریس .)2005 ، 1شکست در مدیریت کردن امور مالی فردی نه تنها میتواند برای
شخص به پیامدهای بلندمدتی منجر شود ،بلکه برای جامعه نیز چنین است )مین و تائو .)2015 ، 2ازاینرو ،رفتار
مدیریت مالی شخصی در سالهای اخیر مورد اهمیت و توجه پژوهشگران قرارگرفته است .در این پژوهش
بررسی رفتار مدیریت امور مالی شخصی جوانان در ایران مورد توجه قرارگرفته است.
هر چند در پژوهشهای گذشته بیشتر تمرکز پژوهشگران بر آموزش مالی و دانش مالی بوده
است ،در این پژوهش تالش بر این است تا تاثیر دانش مالی و نگرش مالی بر رفتار مدیریت مالی
شخصی موردبررسی قرار گیرد .به عالوه ،رفتارهای مالی افراد در سنین جوانی بر زندگی آیندهی
آنها تأثیرگذار خواهد بود و همچنین زندگی فردی افراد بر سطح جامعه تأثیر میگذارد .لذا بر
آن شدیم تا در این پژوهش به مطالعهی رفتار مالی جوانان ایران در این زمینه بپردازیم.

مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
مدیریت مالی مستلزم مدیریت کارا و مؤثر منابع پولی است و بر تهیهی وجوه و مصرف اثربخش
آنها تمرکز میکند)هوگارت و همکاران ،)2003 ، 3بهعبارتدیگر ،مدیریت امور مالی شخصی شامل
چگونگی خرید ،بودجهبندی و پسانداز کردن است )براون و همکاران .)2005 ، 4مدیریت مالی
شخصی به تصمیمات مالی که یک فرد یا یک خانواده در راستای دستیابی به بودجه ،پسانداز و منابع
پولی خرج شده در طی زمان اتخاذ مینمایند ،اطالق میشود .این تصمیمات ریسکهای مالی و حوادث
آینده را در برمیگیرند .در فرآیند برنامهریزی مالی ،افراد نیازهای خویش را در دامنه وسیعی از خدمات
بانکی یا محصوالت سرمایهگذاری و محصوالت بیمه یا مشارکت و نظارت بر طرحهای بازنشستگی،
تامین اجتماعی یا مدیریت مالی بر درآمدها مورد توجه قرار میدهند.
پژوهشگران تعدادی از عواملی که به نظر میرسد بر مدیریت مالی تأثیر داشته باشند را گزارش
میکنند .عوامل مختلف نگرش به پول مانند قدرت اعتبار ،اضطراب و نگرانی ،موفقیت و احترام
(پری )2008 ،و سواد مالی شامل دانش محصوالت مالی و سبکهای مالی (ماندل2005 ، 5؛ فاکس
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و همکاران )2005 ، 1از جمله مفاهیمی هستند که به توضیح رفتار مالی افراد کمک میکند .به عالوه
مطالعهای توسط زکریا و همکاران )2012( 2شواهدی در حمایت از نقش میانجی منبع کنترل رفتار
بر رابطهی بین دانش مالی و رفتار مدیریت مالی شخصی یافتهاند .لذا ما بر آن شدیم تا این سه عامل
را بهعنوان عوامل کلیتر تأثیرگذار بر رفتار مدیریت مالی موردبررسی قرار دهیم.
نگرش افراد به مسائل مالی تعیینکنندهی روشهایی که مردم پول را خرج میکنند ،پسانداز
میکنند ،ذخیره میکنند و هدر میدهند است (فورنهام .)1984 ، 3بسته به اهداف مالی ،نگرش افراد به
پول و استفادهی آنها از پول متفاوت خواهد بود .استفادههای رایج پول شامل توانایی خرید قدرت،
امنیت ،عشق و آزادی است .طبق نظر روانشناسان اجتماعی شاید بتوان گفت پول معنادارترین هدف
احساسی در زندگی معاصر است (شی و کی)2014 ، 4؛ بنابراین ،صرفنظر از اینکه پول چگونه خرج
شود ،پول در زندگی افراد حائز اهمیت است و رفتار آنها را به روشهای مختلف تهییج میکند.
آگاهى از نگرشها تا حد زیادى فرد را قادر بهپیش بینى رفتارها مىسازد .البته روشن است که
رفتارها از عوامل متعددى ناشى شده و شرایط و موقعیتهاى گوناگونى در شکلگیرى و تعدد آن
ها مؤثر است؛ اما همه این عوامل و شرایط ،رفتار را در بسترهایى همساز با نگرشها جهت مىدهند
(آربوسنت .)2009 ،5مطالعهی انجامشده توسط شیم و همکاران ( )2009نیز مؤید وجود پیوندهای
مستقیم بین نگرش و رفتار مدیریت مالی است .به عالوه شی و کی ( )2014نیز نتیجهگیری کردهاند
که نگرشهای مالی در تعیین رفتار مالی اشخاص نقش مهمی دارد.
دانش مالی توانایی فهم اینکه پول در جهان چگونه کار میکند؛ چگونه بعضی افراد پول به
دست میآورند یا آن را ایجاد میکنند ،مدیریت میکنند ،سرمایهگذاری میکنند و برای کمک به
دیگران بخشش میکنند؛ بهطور خاص ،به مجموعهای از مهارتها و علوم اشاره دارد که فرد را بر
تصمیمگیری آگاهانه و مؤثرتر منابع مالیاش توانا میکند (گیسلر و ورسی.)2014 ، 6
بحرانهای اقتصادی اخیر اهمیت آگاه بودن مصرفکنندگان و تصمیمگیری مالی اثربخش را نشان
دادند .با پیچیدگی هرچه بیشتر محصوالت مالی و مسئولیت بیشتر افراد مربوط به نگهداری اوراق بهادار
مالی ،داشتن دانش و مهارت مالی کافی اهمیت بیشتری پیدا میکند (بتی و همکاران.)2015 ، 7
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فقدان دانش در مورد اصول مدیریت مالی و مسائل مالی میتواند علت اینکه بعضی از خانوادهها
فعالیتهای مالی توصیهشده را دنبال نمیکنند را توضیح دهد .شواهد بسیاری نشان میدهند که دانش
مالی محدود ،هزینههای باالیی ایجاد میکند .احتمال اینکه افرادی با توانایی شناختی پایین و
همچنین با دانش مالی پایین مرتکب اشتباهات مالی شوند بیشتر است (آگاروال و مزومدر2013 ، 1؛
بنجامین و همکاران.)2013 ، 2
راب و وودیار )2011( 3جهت بررسی دانش مالی و بهترین رفتار ،رابطهی بین دانش مالی
شخصی ،رضایت مالی و متغیرهای جمعیت شناختی منتخب بر بهترین رفتار مالی را بررسی کردند.
نتایج پژوهش حاکی از این است که دانش مالی ،رفتار مالی را تحت تأثیر قرا میدهد .گرابل و
همکاران )2009( 4رابطه ی مستقیم دانش مالی و رفتار مدیریت مالی دست یافتند .گو و

همکاران5

( )2012نشان دادند کالسهای درس آموزش مالی باعث افزایش دانش مالی در دانشآموزان
میشود و شواهد نشان میدهد که با افزایش دانش در این دانشآموزان نگرش و رفتار مالی آنها
تغییرات مثبتی پیدا میکند.
منبع بیرونی کنترل رفتار از دیگر عوامل تأثیر گذار بر رفتار مدیریت مالی است .طبق گفتهی
هلریجر و همکاران ،)2010( 6منبع کنترل رفتار حاکی از باور افراد از توانایی آنها در کنترل اتفاقاتی
است که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .منبع کنترل رفتار دو بعد دارد :اعتقاد به کنترل
درونی و کنترل بیرونی .منبع بیرونی کنترل رفتار در واقع نشاندهندهی اعتقاد فرد به وجود نیروهای
کنترلی بیرونی مانند شانس و اقبال بر اتفاقات زندگی او است.
پری و موریس ( )2005نیز در مطالعات خود رابطهی بین منبع بیرونی کنترل و رفتار مالی را بررسی
کردند .آنها دریافتند بین منبع بیرونی کنترل رفتار و رفتار مدیریت مالی رابطهی منفی وجود دارد .گرابل و
همکاران ( )2009در بررسیهای خود نشان دادند منبع بیرونی کنترل رفتار بهعنوان میانجی تأثیر دانش مالی
بر رفتار مالی عمل میکند .از جمله پژوهشهایی که به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت امورمالی
شخصی پرداختهاند ،پژوهش مین و تائو ( )2015است که دریافتند هرچه اعتقاد فرد به منبع بیرونی کنترل
افزایش یابد ،رفتار مدیریت مالی بدتری از خود نشان میدهد.
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فارل و همکاران )2016( 1نیز به بررسی تاثیر خودکارآمدی مالی بر رفتار مالی شخصی زنان استرالیا پرداختند؛
در این بین ،دانش مالی و سواد مالی در بهبود عملکرد مالی جامعه هدف ،تاثیر مثبت و معنادار داشتند .تانگ و بیکر2

( )2016در پژوهش خود به بررسی ارتباط بین اعتمادبهنفس ،دانش مالی و رفتار مدیریت مالی در بین افراد بالغ در
آمریکا پرداختند و نشان دادند که ارتباط مستقیم و غیرمستقیم میان اعتمادبهنفس و عملکرد مدیریت مالی وجود
دارد .ژو و همکاران ،)2017( 3نیز اثر شرایط اقتصادی را بر رفتار مالی شخصی موردبررسی قراردادند .در این
پژوهش که در میان مردم چین صورت گرفت با بررسی عواملی مانند سن ،جمعیت خانواده و جنسیت ،رفتار مالی
شخصی افراد موردبررسی قرار گرفت .گروهمان )2018( 4نیز به بررسی سواد مالی و رفتار مالی افراد طبقه متوسط
در آسیا پرداخت و نشان داد که سواد مالی منجر به بهبود قابل توجه در تصمیمات مالی افراد میگردد.
مطالعات بسیار معدودی در ایران در این حوزه صورت پذیرفته است که در این میان میتوان به
مطالعه شیرازیان ( )1397اشاره نمود .در این پژوهش نقش سواد مالی و مدیریت پول بر مدیریت
مالی شخصی سرمایهگذاران بورس اوراق بهادار تهران بررسیشده است .یافتههای این مطالعه موید
تاثیر مثبت و معنادار سواد مالی و مدیریت پول و مؤلفه هایشان بر مدیریت مالی شخصی
سرمایهگذاران بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
با این توصیف ،پژوهشهای گذشته بیشتر تمرکز پژوهشگران بر آموزش مالی و دانش مالی
بوده و به بررسی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم دانش مالی و نگرش مالی بر رفتار مدیریت مالی شخصی
پرداخته نشده است .ازاینرو ،در این پژوهش تالش بر این است تا تاثیر دانش مالی و نگرش مالی
بر رفتار مدیریت مالی شخصی در بین جوانان ایران موردبررسی قرار گیرد.
فرضیههای پژوهش
.1نگرش مالی و رفتار مدیریت مالی دارای رابطهی مثبت هستند.
.2دانش مالی و رفتار مدیریت مالی دارای رابطهی مثبت هستند.
.3دانش مالی رابطهی نگرش مالی و رفتار مدیریت مالی را تعدیل میکند.
.4منبع بیرونی کنترل رفتار با رفتار مدیریت مالی رابطهی منفی دارد.

.5منبع بیرونی کنترل رفتار میانجی رابطهی بین دانش مالی و رفتار مدیریت مالی است.

. Farrel et al
. Tang & Baker
. Xu et al
. Grohmann

1
2
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ازاینرو ،براساس مطالعات ذکرشده در باال ،مدل مفهومی زیر ارائه میشود.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
روششناسی پژوهش
در تقسیمبندیهای موجود برای پژوهشها ،آنها را از لحاظ هدف ،روش ،نحوهی گردآوری
دادهها و زمان جمعآوری دادهها تقسیمبندی میکنند که در این تقسیمبندیها پژوهش حاضر به
ترتیب در گروههای پژوهشهای کاربردی ،همبستگی ،پژوهشی توصیفی و مقطعی قرارمیگیرد.
دادههای موردنیاز آزمون فرضیهها پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوریشده است .جامعهی
آماری در پژوهش حاضر نیز جوانان بین  20تا  35سال را شامل میشود .تعداد اعضای نمونه با
استفاده از فرمول کوکران  384نمونه محاسبه شد که نمونهی مورد استفاده در پژوهش  386نفر است.
جهت توزیع پرسشنامه از نمونهگیری در دسترس استفادهشده است .برای بررسی روابط میان متغیرها
و آزمون فرضیهها از مدل معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با بهکارگیری نرم افزار
 Smart-PLS 3استفادهشده است.
همانطور که در مدل مفهومی پژوهش دیده میشود ،رفتار مدیریت مالی یک متغیر وابسته یا درونزا است و
متغیرهای نگرش مالی ،دانش مالی و منبع بیرونی کنترل رفتار متغیرهای مستقل یا درونزا هستند .در این پژوهش،
برای سنجش رفتار مدیریت مالی از پرسشنامه دو و ژیائو ،)2011( 1برای سنجش متغیر نگرش مالی از پرسشنامه

1 . Dew & Xiao
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راجنا و همکاران ( ،)2011برای سنجش متغیر دانش مالی از پرسشنامه پری و موریس ( )2005و برای سنجش متغیر
منبع کنترل بیرونی از پرسشنامه روتر )1996( 1استفادهشده است.
روش حداقل مربعات جزئی یا رویکرد مبتنی بر واریانس یا همان مدلیابی معادالت ساختاری مبتنی بر
مؤلفه ،بر بیشینهسازی واریانس متغیرهای وابسته که توسط متغیرهای مستقل پیشبینی میشوند تمرکز دارد.
در این رویکرد بخش اندازهگیری مدل بیرونی 2و بخش ساختاری مدل درونی 3نام دارد.
به بیان ریاضی ،مدل اندازهگیری بدین صورت نشان داده میشود:
رابطه )1
رابطه )2

𝛿 𝑥 = Λ𝑥 𝜉 +
𝜀 𝑦 = Λ𝑦 𝜂 +

در روابط باال 𝑥= متغیرهای آشکار متغیر مستقل مدل =𝑦 ،متغیرهای آشکار متغیر وابستهی مدل،
𝜉= متغیرهای پنهان مستقل =𝜂 ،متغیر پنهان وابسته =Λ 𝑥 ،ماتریس ضرایب رگرسیون 𝑥 روی 𝜉،
𝑦  =Λماتریس ضرایب رگرسیون 𝑦 روی 𝜂 =𝛿 ،بردار خطاهای اندازهگیری روی 𝑥 و 𝜀= بردار
خطاهای اندازهگیری در 𝑦 است.
مدل ساختاری نیز به صورت ریاضی بدین صورت بیان میشود:
رابطه )3

𝜂 = Bη+Γχ+ζ

در رابطهی گفتهشده =Bماتریس ضرایب متغیرهای  ηدر رابطهی ساختاری =ζ ،خطای مدل در
رابطهی بین 𝜉 و 𝜂 و  =Γاثر مستقیم متغیرهای پنهان مستقل 𝜉 روی متغیر وابسته  ζاست.
بخش سومی نیز وجود دارد که نسبتهای وزنی 4نام دارد و جهت برآورد مقادیر موردها 5برای
متغیرهای پنهان مورداستفاده قرار میگیرد .ایدهی اساسی روش حداقل مربعات جزئی سرراست است :در
ابتدا ،نسبتهای وزنی که نشانگرها را به متغیرهای پنهان موردنظرشان مربوط میکند برآورد میشود ،سپس
با درنظر گرفتن نسبتهای وزنی به عنوان ورودی ،مقادیر موردها برای هر متغیر پنهان براساس میانگین وزنی
نشانگرهایش محاسبه میشود .درنهایت از این مقادیر موردها در معادالت رگرسیون استفاده میشود تا
پارامترهای روابط ساختاری تعیین شود ( امانی و همکاران.)1393 ،
بررسی مدل اندازهگیری

. Rotter
. Outer model
. Inner model
. Weight relations
. Case value

1
2
3
4
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آزمون مدل اندازهگیری باهدف بررسی روایی و پایایی مدل بیرونی یا همان روابط بین متغیرهای
آشکار (سؤاالت پرسشنامه) و متغیرهای پنهان انجام میشود.
آزمونهای روایی
روایی منطقی

این نوع از روایی به ظاهر و محتوای پرسشنامه و سؤاالت آن مربوط میشود .به همین دلیل،
روایی منطقی به دو نوع :روایی ظاهری و روایی محتوا تقسیم میشود .هر چند برای سنجش متغیرهای
چهارگانه ،از پرسشنامه استاندارد استفادهشده است اما برای تایید روایی ظاهری و محتوایی ،پرسشنامه
پس از تدوین در اختیار خبرگان قرارگرفته و با قضاوت حرفهای آنها تأیید شد.
روایی سازه

روایی سازه گویای آن است که نتایج حاصل از بهکارگیری ابزار سنجش تا چه اندازه با نظریه یا نظریههایی
که ابزار (آزمون) بر اساس آنها تدوینشده است ،تناسب دارد (مهرگان و زالی .)1385 ،در این نوع از روایی
میتوان به روایی عاملی (تحلیل عاملی) اشاره کرد که در پژوهش حاضر نیز بهکاربرده شدهاند.
بررسی مدل ساختاری

در تحلیل مدلهای ساختاری به کمک رویکرد حداقل مربعات جزئی ،سه معیار اصلی برای
آزمون مدلهای ساختاری وجود دارد -1 :شاخص ضریب تعیین ) -2 ،(R2معناداری ضرایب
مسیر(بتا) و  -3شاخص افزونگی یا ارتباط پیشبین.
معیار اساسی ارزیابی متغیرهای مکنون درونزا مدل مسیر ،ضریب تعیین است .ضریب تعیین نشان میدهد
چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین میشود .براساس چین )1997( 1سه مقدار
 0/33 ،0/19و  0/67بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2هستند.
کیفیت مدل ساختاری توسط شاخص افزونگی نیز محاسبه میشود .هدف این شاخص بررسی توانایی مدل
ساختاری در پیشبینی کردن به روش چشمپوشی است .معروفترین و شناختهشدهترین معیار اندازهگیری این

1 . Chin
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توانایی ،شاخص  Q2استون –گایسلر 1است که بر اساس این مالک ،مدل باید نشانگرهای متغیرهای مکنون
درونزا انعکاسی را پیشبینی کند .مقادیر  Q2باالی صفر نشان میدهند که مقادیر مشاهدهشده خوب
بازسازیشدهاند و مدل توانایی پیشبینی دارد (امانی و همکاران .)1391،جهت تأیید معنادار بودن روابط در مدل
ساختاری از شاخص معنادار بودن ضرایب مسیر استفاده میشود .عالمت ضریب مسیر جهت مسیر را نشان میدهد.
تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
آمار توصیفی
از  386پرسشنامه که توسط افراد  20تا  35ساله پاسخدادهشده است ،نتایج زیر به دست میآید:
جدول  .1توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش
متغیر جمعیت شناختی
جنسیت
سن

تحصیالت

شغل

مؤلفهها
زن
مرد
20تا  25سال
 25تا  30سال
 30تا  35سال
دیپلم و پایینتر
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
آزاد
دولتی
بدون شغل

درصدی از پاسخدهندگان()%
57/5
42/5
38/9
41/2
19/9
7/8
3/1
37/7
48/3
3/1
39/1
12
48/9

آمار استنباطی
تحلیل عاملی تأییدی

در تفسیر بارهای عاملی باید به این نکته توجه نمود ،بار عاملی مقداری بین صفر و یک است.
بدون در نظر گرفتن عالمت بارهای عاملی ،اگر بار عاملی کمتر از  0/3باشد رابطه ضعیف در نظر

1 . Stone-Geisser
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گرفتهشده و از آن صرف نظر میشود .بار عاملی بین  0/3تا  0/6قابل قبول است و اگر بزرگتر از
 0/6باشد مطلوب است (حبیبی و عدنور .)1395 ،بارهای عاملی به شکل زیر گزارششدهاند:
جدول  .2بارهای عاملی نشاندهندهی روایی نشانگرها
مؤلفه

نگرش مالی

دانش مالی

1

0/358

0/749

0/757

-0/697

2

0/419

0/753

0/790

-0/348

3

0/488

0/651

0/716

0/766

4

0/685

0/406

0/744

0/773

5

0/543

0/606

0/617

0/540

6

0/156

-0/017

0/699

-0/729

7

0/786

-0/274

0/653

-0/644

8

0/754

0/753

سؤال

رفتار مدیریت مالی

9

0/714

0/171

10

0/358

-0/288

11

0/448

0/651

12

0/406

13

-0/344

14

-0/386

15

0/551

16

0/503

17

0/395

منبع بیرونی کنترل رفتار

با توجه به نتایج نشان دادهشده در جدول باال تمام سؤاالت به جز موارد مشخصشده دارای بار
عاملی باالی  -/+ 0/3هستند و روایی آنها مورد قبول است.
آزمونهای پایایی

بهمنظور سنجش پایایی دادهها از ضریب اعتماد آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفادهشده
است .آلفای کرونباخ باالتر از  0/5نشان دهنده پایایی قابل قبول است (هیر و همکاران)2006 ، 1
پایایی ترکیبی جهت بررسی پایایی درونی محاسبه میشود .اگر پایایی ترکیبی بیش از  0/7باشد
پایایی سازه قابل قبول است (محسنین و اسفندانی.)1393 ،
1 . Hair et al
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جدول  .3نتایج آزمون آلفای کرونباخ ،نشاندهندهی پایایی نشانگرها
رفتار مدیریت

دانش

نگرش

مالی

مالی

مالی

آلفای کرونباخ

0/772

0/84

0/762

0/51

پایایی ترکیبی

0/833

0/878

0/826

0/68

منبع بیرونی کنترل

تمام مقادیر آلفای کرونباخ قابل قبول است .مقادیر مربوط به پایایی ترکیبی همگی قابل قبول است به
جز منبع بیرونی کنترل رفتار که با توجه به اختالف ناچیز  0/68با  0/7و حساسیت پایین روش حداقل مربعات
جزئی به پایایی مدل (امانی و همکاران )1391 ،این متغیر را نیز دارای پایایی قابل قبول بهحساب میآوریم.
آزمون كیفیت مدل اندازهگیری

جهت بررسی کیفیت مدل اندازهگیری از شاخص اشتراک استفاده میشود .مقادیر مثبت شاخص
اشتراک نشاندهنده کیفیت مناسب مدل اندازهگیری است (تنن هاوس و همکاران.)2005 ، 1
جدول  .4مقادیر شاخص اشتراک
متغیرها

شاخص اشتراک

منبع بیرونی کنترل رفتار

0/249

نگرش مالی

0/152

رفتار مالی

0/195

دانش مالی

0/332

همانطور که مالحظه میشود تمامی مقادیر اشتراکی مثبت هستند و این امر کیفیت مناسب مدل
اندازهگیری را نشان میدهد.
آزمونهای مدل ساختاری

براساس نتایج جدول زیر ضریب تعیین رفتار مدیریت مالی شخصی که متغیر وابستهی مدل است
در سطح نزدیک به متوسط قرار دارد ،اما ضریب تعیین منبع بیرونی کنترل کمتر از حد ضعیف

1 . Tenenhaus et al
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برآورد شده است؛ البته هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر متغیرهای مورد نظر بر رفتار مدیریت مالی
است و نقش میانجیگری منبع بیرونی کنترل مورد آزمون قرارگرفته است ،لذا ضریب تعیین منبع
بیرونی کنترل رفتار شاخص مرتبطی برای قضاوت مدل نیست.
جدول  .5مقادیر  R2متغیرهای درونزا مدل
متغیر

ضریب تعین

رفتار مدیریت مالی شخصی

0/258

منبع بیرونی کنترل رفتار

0/075

مقادیر گزارششده در جدول مربوط به شاخص افزونگی که در زیر ارائهشده ،مثبت است و
کیفیت و قابلیت پیشبینی مدل را نشان میدهد.
جدول  .6مقادیر  Q2متغیرهای درونزای مدل
متغیرها

شاخص افزونگی

منبع بیرونی کنترل رفتار

0/026

رفتار مالی

0/078

بررسی روابط بین مدل ساختاری و تأیید و رد فرضیهها با توجه جدول زیر انجام میشود:
جدول  .7مقادیر ضرایب مسیر و عدد معناداری جهت رد یا تأیید روابط در مدل
فرضیه

ضریب مسیر

معناداری

رد یا تأیید

H1

0/345

7/115

تأیید

H2

0/235

4/598

تأیید

H3

0/105

2/506

تأیید

H4

0/065

0/764

رد

H5

0/018

1/119

رد
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طبق نتایج گزارششده در جدول باال ،فرضیهی اول ،در رابطهی بین نگرشهای مالی و رفتار
مدیریت مالی شخصی فرض  H0رد میشود و وجود رابطهی معنادار در سطح  %95تأیید میشود.
عالمت ضریب مسیر مثبت است پس جهت رابطه نیز مثبت است.
فرضیهی دوم ،با رد شدن فرض  H0میتوان گفت بین دانش مالی و رفتار مدیریت مالی شخصی
رابطهی مثبت وجود داردو مثبت بودن ضریب مسیر نشان میدهد جهت این رابطه مثبت است،
بنابراین این رابطه در سطح  %95مثبت و معنادار است.
فرضیهی سوم ،فرض  H0رد میشود و اثر تعدیلی دانش مالی در رابطهی بین نگرش مالی و رفتار
مدیریت مالی شخصی در سطح  %95تأیید میشود .شدت اثر تعدیلی دانش مالی براساس فرمول
کوهن اندازهگیری شده است:
(رابطه )4

2

2

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑟𝑒𝑑𝑜𝑚 𝑡𝑢𝑜𝑅 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 − 𝑅 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ
𝑟𝑜𝑡𝑎𝑟𝑒𝑑𝑜𝑚 1 − 𝑅2 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ

= 𝐹2

0.258 − 0.25
= 0.108
1 − 0.258

=

مقادیر  F2بهدستآمده براساس فرمول  0/15 ،0/02و  0/35به ترتیب اثر ضعیف ،متوسط و قوی
را نشان میدهند (محسنین و اسفیدانی)1393 ،؛ براساس این مقادیر  F2بهدستآمده برای شدت اثر
متغیر تعدیلگر این پژوهش  0/108است و شدت اثر آن تقریبا متوسط است.
فرضیهی چهارم ،فرض  H0تأیید میشود و فرض  H1مبنی بر معناداری رابطهی منبع بیرونی
کنترل رفتار و رفتار مدیریت مالی شخصی رد میشود .فرض  H0ضریب مسیر رد میشود و این
نشاندهندهی وجود رابطهی ضعیف بین منبع بیرونی کنترل رفتار و رفتار مدیریت مالی شخصی است.
عالمت ضریب مسیر مثبت است و حاکی از این است که جهت رابطه نیز مثبت است و منفی نیست.
فرضیهی پنجم ،با تأیید فرض  H0معناداری اثر میانجیگری منبع بیرونی کنترل رفتار بر رابطهی
بین دانش مالی و رفتار مدیریت مالی شخصی در سطح  %95رد میشود .همانطور که پیش از این
گفته شد رد فرض  H0ضریب مسیر به معنای وجود رابطهی ضعیف است.
براساس نتایج بهدستآمده ،نگرش مالی با رفتار مدیریت مالی رابطهی مثبت و معنادار دارد؛ یافتههای این پژوهش
با نتایج گزارششده توسط مین و تائو ( )2015و شیم و همکاران ( )2009منطبق است .یکی دیگر از عواملی که در
رابطه با رفتار مدیریت مالی مورد بررسی قرار گرفت ،دانش مالی است؛ رابطهی دانش مالی و رفتار مدیریت مالی
شخصی نیز مثبت و معنادار تشخیص داده شدهاست .مین و تائو ( ،)2015گاچانگو ،)2014( 1راب و ودیار (،)2011
1 . Gachango
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پری و موریس ( ،)2005شیم و همکاران ( ،)2009گرابل و همکاران ( )2009و بسیاری دیگر طی پژوهشهای خود
این نتیجه را تأیید میکنند .همچنین یافتههای پژوهش نشان میدهند که دانش مالی تعدیلکنندهی رابطهی بین نگرش
مالی و رفتار مدیریت مالی است .پاروتا و جانسون )1998( 1در پژوهشهای خود به نتایجی مشابه نتایج این پژوهش
رسیدند اما مین و تائو ( )2015براساس یافتههای خود وجود چنین نقشی را برای دانش مالی رد کردند .یافتههای
پژوهش وجود رابطهی منفی و معنادار بین منبع بیرونی کنترل رفتار و رفتار مدیریت مالی را رد میکنند .نتایج پژوهش
مین و تائو ( )2015و پری و موریس ( )2005مخالف و نتایج پژوهش گرابل و همکاران ( )2009مؤید نتیجهی این
پژوهش است .در پژوهش حاضر وجود نقش میانجیگری منبع بیرونی کنترل رفتار بر رابطهی بین دانش مالی و رفتار
مدیریت مالی رد شده است .مین و تائو ( )2015با توجه به یافتههای خود موافق نتیجهی این پژوهش هستند اما زکریا
و همکاران ( )2012نتایجی مخالف یافتههای این پژوهش ارئه کردهاند.
شکل مدل درونی و روابط بین متغیرها به شرح زیر است:

شکل  .2مدل درونی و روابط میان متغیرها همراه با اعداد معناداری

1 . Parrotta, Johnson
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نتیجهگیری و بحث
با اندکی توجه به زندگی افراد مختلف جامعه مشاهده میشود افراد با موقعیتهای یکسان،
رفتارهای مالی متفاوتی از خود نشان میدهند و بهتبع آن آیندهی مالی متفاوتی برای خود ترسیم
میکنند .چهبسا دیده میشود افراد بسیار تالش میکنند درآمد نسبتاً خوبی به دست میآورند ،اما
همچنان درگیر مشکالت مالی هستند؛ این امر بیانگر ناتوانی افراد در مدیریت مالی زندگی شخصی
آن ها است .این پژوهش به دنبال بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتار مدیریت مالی شخصی در میان
جوانان ایران بوده است .از بین عوامل ممکن چند عامل که نسبت به سایرین مهمتر و جامعتر به نظر
میرسید مورد آزمون قرارگرفتهاند.
بهطور خالصه میتوان گفت:
.1با توجه به فرضیهی اول با افزایش دانش افراد از امور مالی میتوانند تصمیمهای مالی و پولی
خود را آگاهانهتر اتخاذ کنند و منابع مالی خود را بهتر و کاراتر مدیریت کنند ،بنابراین رفتار
مالی بهتری از خود نشان میدهند.
.2با توجه به فرضیه ی دوم نگرش مثبت به امور مالی باعث رفتار مدیریت مالی مسئوالنهتری
میشود .دانش بیشتر ،آگاهی افراد از امور مالی را بهبود میبخشد و نگرش آنها به امور
مالی و بهتبع آن رفتار مدیریت مالی را تقویت میکند که این نقش تعدیلکنندگی دانش
مالی را نشان میدهد.
 .3با توجه به نتایج حاصل از فرضیهی سوم باور افراد راجع به وجود یا عدم وجود کنترل از سوی
آنها بر امور زندگیشان اثری بر رفتار مدیریت مالی آنها ندارد به عالوه دانش مالی
نمیتواند با اثرگذاری بر منبع بیرونی کنترل رفتار بر رفتار مدیریت مالی اثر مستقیم داشته
باشد و منبع بیرونی کنترل رفتار اثر معناداری از دانش مالی بر رفتار مدیریت مالی منتقل
نمیکند.
بهطورکلی میتوان استفاده از پرسشنامه جهت گردآوری دادهها را بهعنوان یک محدودیت در
نظر گرفت زیرا این روش علیرغم مزایایی که دارد ،جمعآوری اطالعات را به فرآیندی زمانبر
تبدیل کرده است و نحوهی توزیع آن و جمعآوری دادهها بسیار مشکلتر از روشهایی همچون
مصاحبه و روشهایی ازایندست است.
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با توجه به یافتههای پژوهش ،مشخص است که برای بهبود رفتار مدیریت مالی الزم است نگرش
افراد نسبت به مسائل مالی بهبود پیدا کند؛ ازاینرو نظریهی سه مرحلهای لوین 1مورد توجه قرار
میگیرد .لوین در نظریهی خود برای بهبود رفتار سه مرحله بیان میکند :گشودگی یا انجماد زدائی،
تغییر ،بستن .در مرحلهی اول باید دو کار انجام داد ،اول ،اطالعرسانی و دوم شیوههای اغنایی که
اینها هردو از رسالتهای ارتباطات هستند .در مرحلهی دوم تغییر و تحول موردنیاز در زمینههای
مربوط به وجود میآید و افراد مستقیماً در این تغییرات درگیر میشوند .در مرحلهی سوم ،نگرش به
وجود آمده تثبیت میشود تا مجددا به نگرش اول برنگردد .در اینجـا نقـش رسـانه دوبـاره اهمیت
پیدا میکند ،رسانه میتواند این کار تثبیت نگـرشهـا را با سرعت باال انجام دهد .با توجه به مطالب
گفتهشده الزم است رسانهها اعم از تلویزیون ،رادیو ،شبکههای اجتماعی ،بنرهای شهری و  ...با
نظارت متخصصان و مسئولین به بهبود نگرش افراد جامعه نسبت به مسائل مالی بپردازند (جیسکینگ
و همکاران.)2014 ، 2
با توجه به نتایج حاصل از فرضیهی دوم حاکی از اینکه دانش مالی بر رفتار مدیریت مالی اثر
مثبت و معنادار دارد؛ بنابراین با افزایش دانش مالی رفتار مدیریت مالی بهبود پیدا میکند .همچنین
با تأیید فرضیهی سوم مشخص میشود که دانش مالی رابطهی بین نگرش مالی و رفتار مدیریت مالی
را به شکل مثبتی تعدیل میکند؛ بنابراین با افزایش دانش مالی رفتار مدیریت مالی بهبود پیدا میکند.
برای افزایش دانش مالی نیاز است آموزش مالی افزایش پیدا کند .دانش مالی شخصی مختص رشته
و تخصص خاصی نیست و برای داشتن وضعیت مالی بهتر ،نیاز ضروری همگان است؛ لذا به مراکز
آموزشی مانند دانشگاهها و مؤسسات آموزشی بهویژه مراکز تخصصی مسائل مالی توصیه میشود
دورههای آموزشی و سمینارهای تشریح مبانی و مفاهیم ضروری مالی برگزار نمایند .با توجه به نیاز
افراد به دانش مالی شخصی ،به مؤسسات مشاوره سرمایهگذاری پیشنهاد میشود فعالیت خود را
گسترش داده و اطالعات راجع به سایر ابعاد مالی شخصی همچون برنامهریزی ،بودجهبندی،
پسانداز و ...را به مراجعان خود منتقل کنند.
پژوهشگران در پژوهشهای خود میتوانند بررسیهای انجامشده در این پژوهش را بر اقشار
دیگر مانند کودکان که در آستانهی شکلگیری شخصیت هستند انجام دهند و یا با اضافه کردن
متغیرهای بیشتر به مدل ،آن را توسعه داده و نتایج جامعتری به دست آورند.

1 . Lewin
2 . Gieseking et al.
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