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 مقدمه

توانایی  بـنیاد مالی تحقیق در آموزش انگلستان به شرح ذیل تعریف شده است، تـوسط مـالی سواد

 ،پولی ومدیریت آن پس از طرح این موضوعگیری مـؤثر در استفاده از منابعو تصمیم قضاوت آگاهانه

بـطوری که ابتدا در کشورهای  یک مـوضوع بسیار مهم تحقیقاتی شـد. به بحث سواد مالی مبدلم

مالزی و...مورد توجه  ایتالیا، هلند، در سایر کشورها از جمله استرالیا، انگلستان و امریکا و متعاقب آن

 گردد.طرح میمفاهیم مرتبط با سواد مالی،تحت عنوان مالیه شخصی نیز م پژوهشگران قرار گرفت.

یابی شـخص و خـانوار به موفقیت مالی عنوان مطالعه منابع با اهمیت در دست مالیه شخصی تحت

 انداز،پس خرج، مالی خود را منابع چگونه شخصی،این موضوع که افراد مالیه حوزه در گردد.تعریف می

وضوعات در مالیه شخصی،شـامل عموما مهمترین م شود.نمایند مطرح میگذاری میمحافظت و سرمایه

مـخارج با  اسـتقراض، اعـتباری، کارتهای از استفاده نقدینگی، مدیریت ریزی،بودجه مـدیریت مـالیات،

 .باشدمی بازنشستگی و طرح خرید مسکن و امالک هایطرح ،هاگذاریسرمایه مدیریت ریسک، اهمیت،

 (1331) معین الدین ،

سرمایه و بورس اوراق  گذاری در بازارافراد در توسعه اقتصادی، سرمایههای مشارکت یکی از راه

های مولد و تولیدی راه اندازهای کوچک سرگردان به سمت فعالیتباشد که بدان طریق، پسبهادار می

آید. با این حال، برخی از این محصوالت پیچیده مالی، ، چرخ تولید و اقتصاد به حرکت در میپیدا کرده

دهد می هستند. تجربه نشانگذاران مالی تازه کار، مشکلگذاران، به ویژه برای سرمایهرک سرمایهبرای د

. (1331.)یوسفی،برندکنند، منفعت بسیار کمی میگذاری میافرادی که با حدس و گمان سرمایه

و  اهمیت بهبود سواد مالی، به خاطر عواملی چون توسعه محصوالت جدید مالی، پیچیدگی ابزارها

بازارهای مالی، تغییرات سیاسی و عوامل اقتصادی، افزایش یافته است. این روند با توجه به فراوانی 

گذاری و گسترش بازاریابی، تنها زمانی موثر است که بتوان با ستفاده از اطالعات و های سرمایهگزینه

داشتن سوادمالی به عنوان .(2113)التمیمی و بن کلی ، سواد مالی اقدام به انتخاب از بین آنها نمود

گذاری سرمایهگیریمتوان بر تصمیعواملی است که میها از جملهگذاریسرمایهانتخابپایه، برایاطالعات

 رسد. ضروری به نظرمیگذاریسرمایهگیریبحث در رابطه با تاثیرسوادمالی بر تصمیمبنابراین  موثر باشد.

ترین ابزار است. در طره داشتن سواد مالی بهترین و قویگذاری و کاهش مخابرای امنیت سرمایه

دنیای مدرن امروز ، بدون توانایی در درک مسایل مالی و دانستن الفبای اقتصاد و امور مالی و داشتن 

فتار رای شامل اطالعات و گذاری غیرممکن است. سواد مالی، مفهوم گستردهسواد مالی، موفقیت سرمایه

ری از موقعیت امن مالی آتی است. این مفهوم در درجه اول شامل توانمندسازی و افراد، برای برخوردا
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ی بازارها و باشد ، تا از طریق آن قادر باشند به ارزیابآموزش افراد و جوامع در برابر مسایل مالی می

 . (2113) میلر ، گیری آگاهانه اقدام کنند محصوالت و اخذ تصمیم

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مـشتریان  د:نـویسمی مالی در اهمیـت بهبـود سـواد 1های اقتصادی و توسعهازمان همکاریس

. رسانندکارایی بازارهای مالی پیچیده، یاری می به ایهای مـالی بـه طور فزایندهبرخوردار از آموزش

بازده محصوالت مالی  هـای ریسکـویژگـی چه بیشتر چنین مشتریانی در ارزیابی و مقایسة هر توانایی

 شود، بهمی های مالی متعدد عرضهواسطه توسـط هـای مختلـف آنـهـا( کــهمختلف )به عالوة هزینه

 کارهایی ، سواد مالی یکی از راهOECDمنظر بنابراین، از. شوددر بازارهای مالی منجر می رقابت ارتقای

یت اقتصادی افراد، بهبود رقابت و افزایش نوآوری در بازارهای بهبود امن بـرای آن می توان از که است

بنابراین، موضوع  د.رشـد اقـتصادی استفاده کر و افزایش گذاریانــداز و سرمایهمالی، ارتقای سطح پس

 ، مهـم تلقـی مـی شـود و مـورد توجـه اسـت . جنبـه هـای مختلـف از واد مالیسـ

 سواد مالی : 

، سـواد مالی معانی متعدد یافته است و از آن برای ارجاع به دانـش افل دانـشگاهیدر میان مـح

اوراق رهنی با نرخ  میان ، تفاوتاوراق سهام در برابر اوراق قرضه دربارة محصوالت مـالی )بـرای مـثال ،

امتیازهـای  ثابت و نرخ شناور، و غیره (، دانش دربـارة مـفاهیم مـالی )تورم ، بهرة مرکـب، تنـوع،

و  مـؤثر گـیـری مـالیهای ریاضی یا عـددی الزم بـرای تـصـمیماعتباری و غیره (، داشتن مهارت

)هـاسـتینگز، مـادریـان و  .شـودرنامه ریزی مالی استفاده میهای معینی مانند بدرگیربودن در فعالیت

 (2112اسـکیمهورن ، 

 یک در گیریمتصمی به نیاز که گذارانیسرمایه یبرا اساسی توانایی یک عنوان مالی به سواد

 (2112.)پاتریک، است نیاز دارند، مورد را پیچیده مالی سناریوی

پژوهشی که در زمینة سواد مـالی صـورت گرفتـه، تعاریف سواد  ١1 بررسی با( 2111،)هـاستون

ی کرده است، برخی از این جـمع آور را شـده مالی که توسط پژوهشگران و نهادهای مختلـف ارائـه

 ز:تعاریف عبارت اند ا

های مـؤثر در زمینـة اسـتفاده و هـای درسـت و به کارگیری تصمیممالی توانایی انجام قضاوت سواد

برای بقا در یک جامعة مدرن به آن نیـاز  افـراد کـه ای استدانش پایه سواد مالی، .اسـت مـدیریت پول

و همچنین  ه از مفاهیم مالی اطـالق مـی شودفـردی بـرای فهم و استفاد توانایی به سواد مالییا  دارنـد
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 شـود کـه بـرایبه عنوان فهم اصطالحات و مـفاهیم کـلیدی مالی تعریف می مالی سـوادتوان گفت می

 (.2112)بون ، جامعة آمریکا مورد نـیاز اسـت در روزمره زندگی

 درک ریسک

 اطمینان عدم باوجود و خود اطالعات سطح به توجه با باید افراد و است ریسک دارای سرمایه گذاری

 درک یک دارد، مختلف هایسهام مورد در گذارسرمایه یک که اطالعاتی به توجه با. تصمیم بگیرند

 و صرفه جویی مصرف، مورد در هایشگیریتصمیم بر سرمایه گذار درک یدرجه .ریسک دارد از معین

 .است مؤثر ه گذاریسرمای

 ایندهد. می مسیر را گیریتصمیم و قضاوت متعاقباً که است عاطفی و روانی هایجنبه شامل ادراک

 تا باشد ذهنی بیشتر گذارسرمایه یهشد درک ریسک به نگرش مخاطره آمیز، شرایط میشود در باعث

 عینی. 

را اینگونه  شده درک ریسک میدنا ادراک شده ریسک تئوری را آن میتوان که تئوری در محققان

درک و در تعریفی دیگر آمده است که  ریسک پیرامون اطالعات تفسیر و تعبیر چگونگی اندتعریف کرده

انی و مدیریتی در مدیریت ریسک بازار اوراق بهادار و کمک کردن به به معنی یک دانش رو ریسک

 .می باشدهای سهام تعیین یک سیستم پیشگیرانه روانی در طول بحران

   گذارند و به همین علت بر تصمیمات گذاران بر ادراک او اثر میاحساسات و حاالت سرمایه

 (2111)یعقوب نژاد،.باشندگذاران نیز مؤثر میسرمایه

       های با در نظر گرفتن ضرورت مطرح شده، این پژوهش به برسی عوامل موثر بر تصمیم

ایرانی و مطالعه پیرامون تاثیر سواد مالی این گروه و درک ریسک،  گذاری از دید سرمایه گذرانسرمایه

گذاران، چه عواملی بر پردازد. سوال اصلی این پژوهش آن است که از دید سرمایههای آنان میبر تصمیم

گذاران در گذاران موثر است؟ و نقش سواد مالی و درک ریسک توسط سرمایههای سرمایهتصمیم

 گذاری آنان چگونه است ؟های سرمایهتصمیم

 گذاران گذاری و نگرش سرمایه سرمایه به تمایل

نیت ) 2111وچوی، چو پارک، (پرداخته گذاری سرمایه رفتاری قصد بررسی به بسیاری مطالعات

 تعیین ادراک شده و نیازهای مالی شخصی رفتاری کنترل و ذهنی، هنجار فرد، نگرش توسط رفتاری،

 سهام یک در گذاری سرمایه از احتمال عبارت است گذاری سرمایه به ایلتم)2112،گراندون( شودمی

 .ویژه با استفاده از اطالعات اقتصادی می باشد
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 این که اول، .بگذارد اثر سهام قیمت بر تواند می طریق دو به گذار سرمایه )احساسات( نگرش

 نگرش عبارتی بهن ) آنا ذهنیت رب مبتنی دارد امکان بهادار اوراق ذاتی ارزش از گذار ارزیابی سرمایه

   که  اساس این بر دوم ( 211١ورگلر، و بیکر)گیرد انجام ورزانه غرض به صورت و( گذاران سرمایه

 نشان خود از غیرمنطقی واکنشی موجود اطمینان عدم ساختن برطرف برای است ممکن گذار سرمایه

که  شناخت، رسمیت به را نکته این بازار اریرفت رویکرد بازار، هویت بر مروری با (2111 هرشیفل،(دهد 

     موجب آنها تمایالت در سیستماتیک هایتورش و هستند نرمال اما نیستند عقالیی گذارانسرمایه

 .شوند معامله وارد بنیادی غیر اطالعات براساس شودمی

 حوزة ( در2112مگی  و (, مطالعات) برایتی2112نئوبرت،  و های) بانیرتوان به پژوهشهمچنین می

 هایو پژوهش ریسک ادراک حوزة (در2112,همکاران و ژو)مطالعات  گذاران؛ سرمایه احساسات

 .کرد اشاره گذاری سرمایه به تمایل حوزة در (2112وهمکاران، چئونگ(

 پیشینه تحقیق

الیا، سواد مالی را در کشورهای ایاالت متحده، آلمان، هلند، ســوئد، ایتـ (2111)لوساردی و میتچل

است،  کمتـر ژاپن، روسـیه و نیوزیلند اندازه گیری کردند و نـتیجه گـرفتند سـواد مالی زنان از مـردان

بیشتر،  جوانان و کهن ساالن نسبت به میان ساالن سواد مالی کمتری دارنـد، افـراد بـا تحصـیالت

 برای تر اسـت کهدارند، محتمل مـالی سـواد تر اینکه افرادی کهدانـش مـالی بـیشتری نیز دارند و مهم

 ای داشته باشند.خود طرح و برنامه بازنشستگی

مـالی در مـیـان جـمعیـت  فرهیختگی تحقیق دیگری، میزان در (2112)لوساردی، میتچل و کورتو

دهندگان اند، نتایج بیان کنندة آن بوده است که پاسخکرده ارزیـابی را سـال آمریکـا 21بــاالی 

گـذاری دارایـی، انتخـاب پورتفـوی و های الزامـی تنوع ریسـک، ارزشجنبه فهم از تـر ناتوانسنمـ

 .گــذاری هـسـتندکارمزدهـای سـرمایه

 التحصـیالن نفر از زنان فارغ 2322با اندازه گیری سواد مالی  (2112)، مهدوی و هورتنهـمچنین

 آزاد ایاالت مـتحده دریافتند که به رغم تحصـیالت و اسـتعداد فـردی اینلیسانس کالج هـنرهای  دورة

 ت.، سواد مالی در میان آنـها کـم اسـافراد

 بهادار اوراق گذاری در بورسنشـان دادند احتمال سرمایه (2112)همچنین، کیمبـال و شـام وی 

 ت.بـرای افـراد کـم سواد از لحاظ مالی، کمتر اسـ
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هـای که افراد کم سواد از لحاظ مالی، احتمال کمتری دارد که صندوق است لوم شدههمچنین مع

 (.211٢آشـتون ، -)هاستینگز و تـجداکمتر را انتخاب کنند کارمزد گذاری باسرمایه

گذاران  سرمایه بررسی مکانیزم های رواشناختی"در پژوهشی تحت عنوان (211١)وانگ و همکاران 

ریسک و آثار آن بر رفتار  گذاران انفرادی ازبه بررسی عوامل مؤثر بر درک سرمایه چـین " در بازار سهام

بر  تأثیرگذار آنها در بازار سهام پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد از بین انواع مختلف اطالعات

های پذیرفته رکتهـای مرتبط به بازار سهام و مدیریت نامناسب شگذاران ، سـیاستهای سرمایهتصمیم

توسط  اطالعات بعد کیفیت افشای 2شده در بورس و همچنین اطالعات از سطح سازمانی )که در قالب 

گذاران بررسی شد( بر درک سرمایه گذاران از ریسک ها و نحوه تخصیص بازده سود بـین سرمایهشرکت

به واسطه تأثیر  گذاران سرمایه ها نشان داد که ریسک درک شده توسطاست . همچنین یافته تأثیرگذار

حیاتی  بازار)که برای توسعه گذارانرضایتمندی سرمایه مجدد وذاری ملکرد آنها، تمایل به سرمایه گبر ع

 د.دهاست (را تحت تأثیر قرار می

گذاری و های سرمایهدر پژوهشی تحقیقات پیش از خود در زمینه تصمیم(2112)مایورال و وایالدو 

دهد که چگونه گذاران از ریسک را گسترش دادند. مطالعه آنها توضیح میدرک سرمایه زمینه در ویژه هب

 گذاران از ریسک بر پویایی بازارهای مالی اثـرگذار بوده و تصمیمات مالی با فاکتورهایدرک سرمایه

مرحله  2ها شامل مدل آن (133٢)اسـت. بـر اسـاس نظر استارباک و میلیکنبه هم گره خورده غیرمالی

ای مانند زمینه مـتغیرهای است : توجه و احساس. پس از آزمایش مدل آنها به این نتیجه رسیدند کـه 

 ارد.گذاران از ریسک تـأثیر دابهام و صفات شخصیتی همچون تحمل ابهام بر درک سرمایه

ه از روش دلفـی فـازی و با اسـتفاد (2111)در تحقیق دیگری، یعقوب نژاد، نیکومرام و معین الدین

ای بـرای سـنجش سطح سواد از صاحب نظران حوزة مالی و حسابداری پرسشنامه جمعی استفاده از

 اند.ردهمالی دانشجویان تـهیه ک

با استفاده  گذارانسرمایه وارون رفتار تودهبررسی و آزم"در پژوهشی تحت عنوان (13٢2)شهریاری 

( 13٢1-13٢2) هایسال طـی ز بازده کل بازار در بورس اوراق بـهادار تـهراناز انحرافات بازده سهام ا

را مورد بررسی قرار دادند. شواهد  تـهران کنندگان در بورس اوراق بـهاداررفتار توده وار مشارکت

 نندککمی کمتر استفاده میهایروش گذاران جهت تعیین ارزش سهام، ازنخستین نشان داد که سرمایه

 ، شایعات و تـقلید کورکورانهتصورات ذهنی، اطالعات غیرعلمی بر ان بیشتر مبتنیهـای ایشو قـضاوت

داد که  نشان . نتایجدر بازار سرمایه است پیشرو ناندکی از افراد به عنوان مشارکت کنندگا تعداد از
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واری در توده ان وجود ندارد اما شواهدی ازرونـق بازار در بورس اوراق بهادار تهرن دورا وار دررفتار توده

 د.یافـت ش روزانه هایاستفاده از داده دوران رکود بازار با

 فرضیه های تحقیق 

داری وجود گذاری آنان رابطه معنیگذاران و تصمیمات سرمایههای شخصیتی سرمایهویژگیبین  -1

 دارد.

 داری وجود دارد.آنان رابطه معنی گذاریهگذاران و تصمیمات سرمایبین سطح سوادمالی سرمایه -2

 آنان رابطه معنی داری وجود دارد بین درک ریسک سرمایه گذاران و تصمیمات سرمایه گذاری -3

 روش شناسی تحقیق

 توجه با .باشد می کوکران فرمول از استفاده با ساده تصادفی روش پژوهش این در گیری نمونه روش

که  شده استفاده نمونه حجم وجود عدم فرض با کوکران فرمول زا نبوده مشخص جامعه حجم به اینکه

 و هاپرسشنامه یع توز از پس شد حقیقی سهامدار نفر 1١1 شامل نظر مورد نمونه محاسبه از پس

 ،133١های کارگزاری در سال در تاالر بورس اوراق بهادار تهران و شرکت مکرر هایپیگیری و مراجعات

مورد نامه پرسش 11١و پس از بررسی پرسشنامه ها  گردید آوری جمع ها مهپرسشنا از عدد 122 تعداد

 تایید قرار گرفت .

 پیمایشی از آن استفاده می شود، پرسشنامه است.  -مهمترین ابزاری که در تحقیقات توصیفی 

 متغیرهای تحقیق -8جدول 

 تعداد سوال منابع پرسشنامه متغیرهای تحقیق گویه های پژوهش فرضیه ها

 فرضیه اول
ویژگی های 

 شخصیتی

 یفرد اتیذهن

 2١ (1332)مودراک
 یاطالعات حسابدار

 یاطالعات اقتصاد

 یشخص یمال یازهاین

 12 (2111)روجی ولیساردی سواد مالی سواد مالی فرضیه دوم

 12 (2111)پیس وارک و ریلی درک ریسک درک ریسک فرضیه سوم

 ( که توسطاسیمق کرتیل ازیامت 2استفاده شد ) پرسشنامهاز روش  ،اریگذسرمایه یریگاندازه یبرا

پرسشنامه پیس وارک و  ، ازسکیر ی درک. براشود، استفاده میاست افتهیتوسعه  (1332) مودراک

روجی  که توسطاز پرسشنامه  ،یسواد مال یریاندازه گ ی. براه استاستفاده شد  (2111)ریلی

 باشد.بنابراین پرسشنامه دارای روایی الزم می .، استفاده شده استاست هافتتوسعه ی (2111)ولیساردی 
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در تحقیق حاضر، پس از بیان موضوع و هدف تحقیق و قرار دادن عناصر جمعیت شناختی در 

ها، ادراک خود از وضعیت ابتدای پرسشنامه، از پاسخ دهندگان خواسته شد تا با استفاده از مقیاس

گزینه مربوط به  12و اهمیت گذاری سرمایه گذار یهی مربوط به تصمیم سرماگزینه 2١جاری و اهمیت 

را بیان کنند. مقیاس پاسخگویی  گذارانتصمیمات سرمایهسواد مالی و درک ریسک و تأثیر این دو بر 

 است.ها دارای طیف لیکرت به گزینه

 12خ و با استفاده از نرم افزار به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونبابنابراین 

SPSS  باشد پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار ١انجام گرفته است. اگر ضریب آلفا بیشتر از ./

 (13٢2)مومنی،است

باشد. می است لذا آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار /.٢3از آن جایی که مقدار آلفای کرونباخ  

سواد مالی، از آنجا که کلیه سواالت پرسشنامه مزبور؛ پاسخ های صحیح و همچنین در بحث پرسشنامه 

 دقیق قابل محاسبه دارد لیکن در مورد آنها نیازی به محاسبه پایایی نیست.

 آزمون همبستگی و رگرسیون

برای انجام این پژوهش، از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردیده است. علت 

نفر پاسخ داده و میانگین کدهای پاسخ آنها  11١ش این است که به هر سوال تحقیق استفاده از این رو

وارد گردیده است که این میانگین طبق قضیه حد مرکزی به سمت توزیع نرمال میل می کند و آزمون 

( بیشتر 1,122درصد ) 2کولموگروف نیز آن را تایید کرد. طیق آزمون نرمالیته چون سطح معناداری از 

درصد متغیر وابسته نرمال است. ازطرفی چون  32شود یعنی با اطمینان پس فرضیه صفر رد نمی است،

متغیرهای تحقیق همگی از نوع کمی بوده و ارتباط بین آنها مدنظر است، از رگرسیون برای بررسی 

 شود. ارتباط آنها استفاده می

 یافته های تحقیق

حیث متغیرهایی های آماری ازچگونگی توزیع نمونهتحلیل آماری به بررسی دراین بخش ازتجزیه و

 شود.سن پرداخته می معدل ومیزان تحصیالت،  وضعیت تاهل، ،وضعیت اشتغال چون جنسیت،

دهد نفر زن بوده که نشان می 31نفر مرد، ١2اند نفر افراد نمونه که جواب پرسشنامه داده 11١از 

درصد متاهل هستند. همچنین  22د مجرد و درص 32درصد زن بوده و  23درصد مرد و  ١1حدود 

درصد افراد در حوزه مالی مشغول  22. حدود کارمند هستنددرصد  23درصد افراد شاغل و  22حدود 

 باشند. درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد می 22بکار هستند. از طرفی حدود 



 8931فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار/ شماره چهل و یکم / زمستان 

 09 

 فرضیه اول

 فرضیه اول بدین صورت مطرح شده است: 

 داری وجود داردگذاری آنان رابطه معنیسرمایه تصمیماتگذاران وشخصیتی سرمایهیهابین ویژگی

 و  تصمیمات سرمایه گذاریگذاران  هیسرما ویژگیهای شخصیتیرابطه بین بررسی  -2جدول 

 نتیجه آزمون معناداریسطح درجه آزادی tآماره  متغییر وابسته متغییر مستقل

 شودیتایید م 1,1 2 11,٢2 اریتصمیمات سرمایه گذ یفرد اتیذهن

 شودتایید می 1,1 ١ 12,2١ تصمیمات سرمایه گذاری یاطالعات حسابدار

 شودتایید می 1,1 2 12,32 تصمیمات سرمایه گذاری یاطالعات اقتصاد

 شودتایید می 1,1 2 12,22 تصمیمات سرمایه گذاری یشخص یمال یازهاین

برابر  مقابل فرض و 3 نمره با ها میانگین برابری صفر فرض اب نمونه یک برای tآزمون  از استفاده

   .ندکیم آزمون را 3 نمره با ها نبودن میانگین

گذاران اثر داشته باشد ذهنیات فردی رود بر روی تصمیمات سرمایهیکی از عوامل که احتمال می

شود انطور که مالحظه میهم باشد. لذا عامل ذهنیات فردی مورد آزمون قرار گرفت.گذاران میسرمایه

است. در نتیجه فرضیه صفر در سطح  ٪12میباشد و کوچتر از  1,1سطح معنی داری این آزمون برابر با 

گذاران تأثیر دارد. درصد اطمینان ذهنیات فردی بر تصمیمات سرمایه 32قویا پذیرفته شده و با  32٪

گذاران بر تصمیمات سرمایه یشخص یمال یازهاینهمچنین اطالعات حسابداری و اطالعات اقتصادی و 

 گذاران تأثیر دارد.سرمایه

های ویژگیدرصد تایید میشود و در بورس اوراق بهادار ایران  32لذا فرضیه اول در سطح اطمینان 

 شخصیتی سرمایه گذاران بر تصمیمات آنان اثرگذار است.

 فرضیه دوم:

سطح  گذاران باهای جمعیت شناختی سرمایهیرضیه ابتدا به تحلیل رابطه ویژگاین فبرای بررسی 

 پردازیم.سواد مالی آنها می

 .دارد وجود رابطه آنان مالی سواد وضعیت تاهل سرمایه گذاران با و جنسیت بین

لوین  به که اول نوع آزمون در .دهد می انجام مختلف آزمون دو مستقل نمونه دو برای t آزمون در

دو  واریانس که است این آزمون این صفر فرض شود می آزمون ها واریانس برابری فرض است معروف

  .است برابر هم با گروه
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 دوم سطر در  tود وشیم رد برابری فرض درصد بود 2 از کمتر لوین آزمون داری معنی سطح اگر

 سطر در  tوکرد  رد را هاواریانس برابری فرض وانتینم بود بیشتردرصد  2شود ولی اگر از گزارش می

 .شود می انجام هامیانگین برابری برای t آزمون دوم درآزمون در نهایت شودگزارش می اول

 سرمایه گذاران سواد مالیتاهل با بررسی رابطه جنسیت و  -2جدول

 انحراف معیار میانگین تعداد وضعیت سواد مالی

 جنسیت
 1,22 1,2233 ١2 مرد

 1,22 1,22٢3 31 زن

 وضعیت تاهل
 1,22 1,22 33 مجرد

 1,22 1,23 2١ متاهل

 آزمون دو نمونه مستقل

 
آزمون لوین برای برابری 

 واریانس 

 32/1فاصله اطمینان   برای دو نمونه مستقل tآزمون 

 F سواد مالی
سطح معنی 

 داری
T 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معنی دار

تفاضل 

 میانگین
 باالیی پایینی

 جنسیت

برابری 

 واریانس
1,1٢ 1,311 

1,11٢ 112 1,332 1,1112 1,11- 1,112 

نا برابری 

 واریانس
1,11٢ 21,1١ 1,332 1,1112 1,11- 1,11٢ 

وضعیت 

 تاهل

برابری 

 واریانس
1,12 1,232 

1,12- 112 1,233 1,121- 1,12- 1,122 

نا برابری 

 واریانس
1,12- ١2,22 1,313 1,121- 1,12- 1,12٢ 

بررسی  را گروه دو در نمرات میانگین بین تفاوت وجود که مستقل نمونه دو برایt آزمون از استفاده

 با توجه .کندمی آزمون را هامیانگین نبودن برابر مقابل فرض و ها میانگین برابری صفر فرض با کندمی

سطح  در نتیجه در باشد. می درصد 2از  بزرگتر ( که1,332معناداری ) سطح و( 1,11٢) tآماره  به

 .نمی باشد معنادار گروه دو نمرات میانگین بین تفاوت د یعنیشوینم رد صفر فرض % 95 اطمینان

 .است نداشته معناداری رابطه سرمایه گذاران مالی سواد با جنسیت بنابراین
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از  بزرگتر ( که1,233معناداری ) سطح وt (1,122- )آماره  به همچنین برای وضعیت تاهل، با توجه

 میانگین بین تفاوت یعنید شوینم رد صفر فرض % 95 نانسطح اطمی در نتیجه در .باشد می درصد 2

 معناداری رابطه حقیقی سهامداران مالی سواد با وضعیت تاهل بنابراین .باشدینم معنادار گروه دو نمرات

 .است نداشته

 .دارد وجود رابطه سهامداران مالی سواد و گذارانسرمایهو تحصیالت سن  بین

 سرمایه گذاران سواد مالی تحصیالت با ها بین سن و واریانس همگنی آزمون -4جدول

 سطح معنی داری 2درجه آزادی 1درجه آزادی  آماره لوین 

 1,1٢ 112 3 2,23 سن

 1,1٢ 112 3 2,23 تحصیالت

 یکطرفه واریانس آنالیز آزمون

 سطح معنی داری fآماره  میانگین تعداد گروه سواد مالی

 سن

 1,2١ 2 سال 22تا

2,232 1,1٢3 
 1,23 21 سال 22-31

 1,2١ 12 سال 32- 32

 1,23 21 32بیشتر از 

 تحصیالت

 1,22 13 دیپلم

2,23 1,112 
 1,2٢ 22 لیسانس

 1,22 2٢ فوق لیسانس

 1,١١ 2 دکتری

 ( که1,1٢سطح معنی داری ) و لوین آماره به توجه با که شده انجام هاواریانس همگنی آزمون ابتدا

همچنین هر چهار گروه  دارند برابری هایواریانس سنی گروه چهار هر باشدمی درصد 2تراز بزرگ

 fآماره  اندازه و یکطرفه واریانس آنالیز آزمون به توجه با سپسبرابر هستند  هایواریانسدارای تحصیلی 

 در لذا شودنمی رد صفر فرض است بزرگتر درصد 2از  ( که1,1٢3) برای گروه سنی داری معنا سطح و

 .ندارد وجود سرمایه گذاران مالی سواد در سنی گروه چهار بین داری تفاوت معنی % 95 اطمینان سطح

 .است نداشته معناداری رابطه سرمایه گذاران سواد مالی با سن بنابراین

 داریامعن سطح و fآماره  اندازه و یکطرفه واریانس آنالیز آزمون به توجه اما از نظر تحصیالت با

 در تحصیلی گروه چهار بین داریتفاوت معنی شودنمی رد صفر فرض کوچکتر درصد 2از  ( که1,112)
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 رابطه گذارانسرمایه سواد مالی با سطح تحصیالت بنابراین بین .وجود دارد گذارانسرمایه مالی سواد

 دکتری و یسانسفوق ل گروه دهدمی نشان شفه زوجی هایآزمون جدول در نتیجه وجود دارد. معناداری

 .دارند بیشتری مالی سواد میانگین لیسانس و دیپلم به نسبت

 برای رابطه سطح تحصیالت با سواد مالی شفه زوجی های آزمون-5 جدول

سطح 

 (iتحصیالت )

سطح 

 (jتحصیالت )

میانگین 

 (i-jتفاضل )

خطای 

 استاندارد

 سطح

 معنی داری

 1,32سطح اطمینان 

 تفاضل

 باالیی پایینی

 دیپلم

 -1,11 -1,22 1,13 1,1١ -1,21 لیسانس

 1,13 -1,22 1,22 1,12 -1,1٢ فوق لیسانس

 1,12 -1,22 1,1٢ 1,11 -1,31 دکتری

 لیسانس

 1,22 1,1 1,13 1,1١ 1,21 دیپلم

 1,23 -1,12 1,13 1,122 1,13 فوق لیسانس

 1,23 -1,22 1,٢١ 1,11 -1,132 دکتری

 فوق لیسانس

 1,22 -1,13 1,22 1,12 1,1٢ دیپلم

 1,12 -1,23 1,13 1,122 -1,13 لیسانس

 1,1٢ -1,22 1,21 1,11٢ -1,23 دکتری

 دکتری

 1,22 -1,12 1,1٢ 1,11١ 1,31 دیپلم

 1,22 -1,23 1,٢١ 1,112 1,132 لیسانس

 1,22 -1,1٢ 1,21 1,11٢ 1,23 فوق لیسانس

 ه گذاران  بررسی رابطه سواد مالی و درک ریسک بر تصمیم سرمای

      تصمیمات  رابطه بین سطح سواد مالی و ای،آزمون تی استیودنت تک نمونهبا استفاده از 

 .شودمی بررسیگذاران سرمایه سپس رابطه بین درک ریسک و تصمیمات گردد.میبررسیگذارانسرمایه

 گرفته نظر صد دردر 21 مالی سواد حوزه در بودن سواد با جهت قبول قابل نمره پژوهش این در

 الخصوص علی پیشین گرفته انجام تحقیقات اساس بر مبنا عنوان به 21 عدد دلیل انتخاب شده است.

 باشد. ای مینمره 2از طیف لیکرت  3درصد بیانگر نمره  21همچنین  هبود [2]معین الدین  پژوهش
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 رمایه گذاریو  تصمیمات سگذاران  هیسرما بررسی رابطه بین سطح سواد مالی -6جدول 

 نتیجه آزمون سطح معناداری درجه آزادی tآماره  متغییر وابسته متغییر مستقل

 عدم تایید 1,13١ 112 -1,3 تصمیمات سرمایه گذاری سطح سواد مالی

 شود.تایید می 1 33 11,٢1 تصمیمات سرمایه گذاری درک ریسک

 ران اثر داشته باشد سطح سواد مالیگذایکی از عوامل که احتمال می رود بر روی تصمیمات سرمایه

شود مورد آزمون قرار گرفت. همانطور که مالحظه می باشد. لذا عامل سطح سواد مالیگذاران میسرمایه

است. در نتیجه فرضیه صفر در  ٪12( میباشد و بزرگتر از 1,13١سطح معنی داری این آزمون برابر با )

گذاران بر تصمیمات سرمایه سرمایه ان سطح سواد مالیدرصد اطمین 32پذیرفته نشده و با  ٪32سطح 

 گذاران تأثیر ندارد.

( 1,111شود سطح معنی داری این آزمون برای فرضیه سوم  برابر با )اما همانطور که مالحظه می

درصد  32قویا پذیرفته شده و با  ٪32است. در نتیجه فرضیه صفر در سطح  ٪12باشد و کوچتر از می

 یسک بر تصمیمات سرمایه گذاران تأثیر دارد.اطمینان درک ر

نتایج حاصل از رگرسیون برای بررسی تاثیر دو متغییر سواد مالی و درک ریسک بر تصمیمات 

 گذاران در جدول زیر مشخص شده است.سرمایه

 . ستمناسب الگوی رگرسیون برازش شده ، اFبا توجه به مقدار آماره ،مشخص استهمان گونه که 

درصد کمتر است، پس فرض معنی دار است. یعنی با اطمینان  2ناداری این آماره از چون سطح مع

 .(p-value<5%درصد حداقل یکی از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته ارتباط خطی دارد. ) 32

 نتایج حاصل از رگرسیون -9 جدول

 داریسطح معنی tآماره ضریب نام متغیر نماد نوع متغیر
 _ _ _ تخاب سرمایه گذاری ان Y متغیر وابسته

 1,111 2,23 1,22 عرض از مبدا α مقدار ثابت

 1,111 2,١3 1,2١ سکیدرک ر مستقلهای متغیر

 1,١2 -1,3 -1,12 یسواد مال

 F 23,2٢2 - 1,111آماره تحلیل واریانس 

 - - R 1,212 ضریب همبستگی چندگانه 

 _ _ R Square 1,322 ضریب تعیین 

 _ _ Adjusted R Square 1,32١ یل شده ضریب تعیین تعد

 - - 1,31١ آماره دوربین واتسون
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متغیر وابسته از تغییرات درصد  32ی مستقل، حدود متغیرها ،تعدیل شده با توجه به ضریب تعیین

در  سکیدرک رتوان گفت عالوه بر عرض از مبدأ، متغیر نتیجه می در کنند.بطور خالص توصیف میرا 

گذاری رابطه خطی دارد. ارتباط سایر متغیرها در این سطح و صد با تصمیم سرمایهدر 2سطح خطای 

 برای این نمونه بطور جدی و معنادار تایید نشده است.

ها استقالل باقیماندهاست، 2,2تا  1,2باشد که چون بین می 1,31١مقدار آماره دوربین واتسون 

 گردد.تایید می

 نتیجه و بحث

گذاران مطرح و آزمون گردید. این های شخصیتی سرمایهسنجش ویژگی فرضیه اول در خصوص

      فرضیه شامل ذهنیت فردی و اطالعات حسابداری و اطالعات اقتصادی و نیازهای شخصی مالی

گیری گذاران در هنگام تصمیم. نتایج بررسی این فرضیه حکایت از این موضوع دارد که سرمایهباشدمی

های گیکنند و اغلب با توجه به همین ویژای میهای شخصیتی توجه ویژهه ویژگیگذاری ببرای سرمایه

و  رضایی (1331)الدین ینمعنتایج این فرضیه با نتیجه تحقیقات  .کنندگذاری میفردی سرمایه

  (2112)لوساردیو  (2112)و همکاران بونهای باشد ولی با یافتههمسو می (1332)همکاران 

گذاران رابطه گذاران و تصمیمات سرمایهتایج نشان داد بین ذهنیات فردی سرمایهن همسویی ندارد.

گذاران توصیه دوستان و داری وجود دارد.نتایج گویای این حقیقت است که برای سرمایهمثبت و معنی

آشنایان، مشاوره با تحلیل گران، وضعیت خوشنامی شرکت بورسی و همچنین میزان اعتبار اعضای 

کند که او با توجه به این ذهنیت در بورس اوراق بهادار تصمیم ره شرکت ذهنیتی ایجاد میهیات مدی

نتایج نشان داد بین  ،گذارانبررسی اطالعات حسابداری سرمایه پس ازو  گیرد.گذاری میبه سرمایه

با توجه  داری وجوددارد سهامدارانگذاران رابطه مستقیم و معنیحسابداری و تصمیمات سرمایهاطالعات

به اطالعات حسابداری مورد نیاز همچون بازده مورد انتظار سهام، نتایج تجزیه و تحلیل تکنیکی سهام، 

و غیره تصمیمات  ( P/E )درآمد و سود مورد انتظار سهام شرکت و نسبت قیمت بازار به سود هر سهم

عات اقتصادی و بین اطال همچنین مشخص گردید گیرند.گذاری در بورس میمهمی برای سرمایه

سهامداران با توجه به اطالعات داری وجود دارد. طه مستقیم و معنیگذاران رابتصمیمات سرمایه

تورم اعالم شده از سوی دولت، نوسانات و تحوالت نرخ ارز در بازار، نرخ  اقتصادی مورد نیاز همچون نرخ

 گیرند.گذاری در بورس میسرمایه نفت و غیره تصمیمات مهمی برایها و افزایش قیمتسودواقعی بانک

داری گذاران و تصمیمات آنها رابطه مستقیم و معنینتایج نشان داد بین نیاز های مالی سرمایهسپس 

ها، مشاهده گذاران با توجه به سود مورد انتظار سهام، پرداخت سود سهام شرکتوجود دارد. سرمایه
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گذاری های غیر بورسی و دیگر نیازهای مالی یههای سرماهای بورس و گزینهسودآوری سریع شرکت

ها گیرند و هر چه این موقعیتگذاری میشخصی هممچون بازگشت سرمایه زودتر تصمیم به سرمایه

 گیری آنها متفاوت می شود. برایشان مهتر شود ،تصمیم

     گذاران و تصمیمات    فرضیه دوم در خصوص معنادار بودن رابطه بین سواد مالی سرمایه

سواد مالی مشخص شد و  گذاری آنها مطرح و آزمون گردید. در خصوص بررسی رابطه بین سنسرمایه

یر تأثمالی سهام داران  در سوادرابطه معنادار و  مستقیم بین این دو متغیر وجود ندارد؛ بنابراین سن 

گذاری در خود برای سرمایههای گیریتوان ادعا کرد افراد جوان یا افراد مسن در تصمیمندارد. لذا نمی

و  (2111)هاستونهای دواراک و باشد که این نتایج با نتیجه یافتهبورس دارای سواد مالی بهتری می

سواد مالی و  در خصوص بررسی رابطه بین جنسیتهمچنین مطابقت دارد.   (2112)و مندیگما بون

آمده با نتایج  به دستدارد. نتیجه دار و  مستقیمی بین این دو متغیر وجود نیمشخص شد رابطه معن

سواد توان اشاره کرد از دیگر نتایج می همسویی دارد.(2113)و مندیگما  بونو  (2112)کمبلمطالعات 

 طابقتهای تحقیق باشد؛ نتیجه تحقیق با یافتهیمها نآن تأهلیر وضعیت تأثمالی سهام داران تحت 

در مورد تاثیر سطح  تطابق ندارد.مق کلکرک و نتر داشته ولی با نتایج تحقی (2111)میلرابرئو و 

بین  دارییتفاوت معنهای تحقیق نشان داد، تحلیل داده ،گذارانحصیالت بر سطح سواد  مالی سرمایهت

به طوری که سواد مالی افراد شود؛ گذاران دیده میدر سطح سواد  مالی سرمایه چهار گروه مورد بررسی

سی ارشد و دکتری بیشتر از سواد مالی افراد دارای مدرک دیپلم و تحصیل کرده با مدرک کارشنا

همخوانی دارد اما با تحقیق (2112)کمبلآمده با نتیجه تحقیق  به دستنتیجه باشد. کارشناسی می

 همخوانی ندارد. (1331)یوسفی

رتباط اگذاران و تصمیمات آنها سواد مالی سرمایهبین از مهمترین نتایج بدست آمده این است که 

توان گفت در بورس اوراق بهادار ایران، افراد توجه کمی به ؛ بنابراین میداردنوجود و مستقیمی  معنادار

سواد مالی دارند و اغلب با توجه به مختصر اطالعات حسابداری و اقتصادی روز جامعه که در فرضیه اول 

حصول اطالعات  کنند. و نیازی بهمیگذاری در بورس اوراق بهادار ایران مطرح گردید تصمیم به سرمایه

دانند. اکثرا توصیه مشاوران و دوستان را برای گذاری موفق در بورس الزم نمیبیشتر برای سرمایه

  دانند تا اینکه سواد مالی خود را افزایش دهند.تر میسرمایه گذاری موفق

یمات آنها برای گذاران و تصمپس از بررسی فرضیه سوم درخصوص رابطه درک ریسک سرمایه

داری وجود گذاری، نتایج نشان داد بین درک ریسک و تصمیمات آنان رابطه مستقیم و معنیسرمایه

ها ها و یا سرعت افشای اطالعات شرکتشرکت توسط منتشرشده اطالعات افشای دارد هرچه کیفیت
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افراطی در بورس بیشتر  بازیسفته  از بازارگردانان سهام و یا آگاهی تمایالت از بهتر باشد، هرچه آگاهی

 گیری بهتر عمل می کنند. در تصمیمگذاران درک ریسک بهتری دارند و باشد سرمایه

گذاران دارای سواد مالی با سرمایهرفت در بورس اوراق بهادار ایران، توان نتیجه گدر نهایت می

 ز شرایط موجود بازار دارند و بااالمللی نیستند اما با توجه به میزان درک ریسکی که استانداردهای بین

 کنند.گذاری میدر بورس سرمایهاقتصادی اطالعات حسابداری و خود،های شخصیتی ویژگی

گذارانی که دارای سواد مالی کمتری هستند و درک ریسک گردد سرمایهپیشنهاد میدر نهایت 

خوبی گذارانی که سواد مالیمایهبه سرو  گذاری کنند.گذاری سرمایههای سرمایهپایینی دارند در صندوق

گردد با توجه به میزان ریسک پذیر بودنشان گذاری کنند پیشنهاد میخواهند شخصا سرمایهدارند و می

  سبد سهام تشکیل دهند.

های شخصیتی اقدام به گذاران در بورس اوراق بهادار ایران با توجه به ویژگیاز آنجا که سرمایه

گذاری از گردد اطالعات مورد نیاز سرمایههای بورسی پیشنهاد میه شرکتکنند بگذاری میسرمایه

گذاران قرار دهند تا افرادی جمله اطالعات حسابداری را به صورت شفاف و قابل فهم در اختیار سرمایه

گذاران گذاری کنند. و به سرمایهکه سواد مالی کمتری دارند به آسانی بتوانند تصمیم به سرمایه

گیری کنند و گردد سواد مالی خود را افزایش دهند تا در مواقع ضروری خودشان تصمیممی پیشنهاد

 نیاز به توصیه دوستان و مشاوران و تحلیلگران نداشته باشند.

های های دیداری و شنیداری در موثر بودن آموزشگردد با توجه به نقش بارز رسانهیمپیشنهاد 

رق مختلف از تبلیغات گرفته تا کتاب و فیلم و غیره در برجسته به ط هاآنمختلف به افراد جامعه، 

گذاری در بورس تالش نمایند و از این کردن موضوع سواد مالی به عنوان موضوع اصلی برای سرمایه

ازمان بورس و گردد سپیشنهاد میرا افزایش دهند همچنین  طریق سطح آگاهی و دانش سرمایه گذاران

گذاری وادمالی بیشتری اقدام به سرمایهگذاران با سا اتخاذ کنند که سرمایهر هاییشرکت بورس سیاست

های مشاوره و سرمایه گذاری در راستای مدیریت و کنترل سواد کنند همچنین پیشنهاد میگردد شرکت

 گردد.گذاران، تاسیس مالی در جهت بهبود درآمد مالی سرمایه
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 منابع

، جلد اول، چاپ دهم، تهران: "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، (13٢1)آذر، عادل؛ مومنی، منصور،  (9

 انتشارات سمت

،تأثیر ریسک اطالعات بر هزینه ناخالص بدهی و هزینه  "(1332حصار ) رضایی، فرزین و ثریا ویسی (9

 2پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال -، فصلنامه علمی"شده شرکتها سهام عادی تعدیل

 1١،شماره 

گذاران با استفاده از انحرافات بازده  وار سرمایه ،بررسی و آزمون رفتار توده "(13٢2اری، سارا )شهری (9

بررسیهای "، (13٢1-13٢2سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای )

 .22-22،صص  23،شماره  12حسابداری و حسابرسی، دوره 

ارائه الگویی جهت سنجش "، 1331حمد. نیکو مرام ، هاشم، الدین ، محمود.یعقوب نژاد ، ا معین (9

، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق "سواد مالی دانشجویان ایرانی با استفاده ازروش دلفی فازی

 بهادار شماره هشتم.

ارزیابی و ارائه الگوی مناسب جهت سنجش سواد مالی دانشجویان (» 1331؛)حمودمعین الدین، م (9

 دکتری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.رساله « ایرانی
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