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   فصلنامه علمی پژوهشی

  دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

  سومو  بیستشماره ، هفتمسال  

  1393 پاییز

  

  بررسی رابطه اعتقادات مذهبی و سواد مالی اسالمی در دانشجویان

  مقطع کارشناسی ارشد 

  

  1اسما اشرف گنجوئی 

  2شهناز نایب زاده    

  

  

 

  

   چکیده

باورها و اعتقادات مذهبی، با معنا دار کردن زندگی انسان، از طریق رفتارهایی مانند توکل به خداوند موجب 

تقویت امید و مثبت اندیشی در تمامی مراحل زندگی انسان می شود. در مقاله حاضر، ابتدا نقش و جایگاه 

ت، سپس ضرورت و اهمیت سواد مالی بر اعتقادات مذهبی و دینی و تاثیرات مذهب بر زندگی افراد بیان شده اس

تصمیم گیري هاي اقتصادي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و براساس پژوهش هاي میدانی انجام شده، 

آموزه هاي  ونظرات دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه هاي مختلف کشور در خصوص سواد مالی 

که با بکارگیري ابزار قیق حاضر، از نظر هدف، کاربردي بوده تح روش اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است.

آوري شده است. این پژوهش می تواند در راستاي نتایج  هاي مورد نیاز جمع داده ،پرسشنامه و روش پیمایشی

حاصل از آن، به دلیل ارائه اطالعات مفید در حوزه ي دین گرایی و اقتصاد اسالمی، براي محققان و سیاستگذاران 

  .می و دانشگاهی ارزشمند باشدعل

  

  .سواد مالی اسالمی، اعتقادات مذهبی، تاثیر مذهب بر زندگی کلیدي: هاي هواژ

  

                                         
  asmaganjouie@yahoo.com (نویسنده مسئول ) ایران واحد یزد، گروه حسابداري، یزد، دانشگاه آزاد اسالمی،  -1

 snayebzadeh@gmail.com  ایران واحد یزد، گروه مدیریت، یزد، آزاد اسالمی،دانشگاه   -2

 10/6/92تاریخ پذیرش:     1/4/92تاریخ دریافت: 
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  مقدمه -1

انسان امروز با آگاهی و بینش، این واقعیت را 

ماند و به  دریافته است که بدون معنویت تنها می

پوچی و درماندگی خواهد رسید. مذهب به عنوان 

اي از اعتقادات، بایدها و نبایدها و نیز ارزش  مجموعه

هاي اختصاصی تعمیم یافته از موثرترین تکیه گاه 

هاي روانی به شمار می رود که قادر است معناي 

زد و در شرایط زندگی را در لحظات عمر فراهم سا

خاص نیز با فراهم سازي تکیه گاه هاي تبیینی، فرد 

را از تعلق و بی معنایی نجات دهد ( موسوي و 

). با وجود این، در فرهنگ منبعث از 1390دیگران،

تعالیم اسالمی، تربیت دینی تربیتی مطلوب است که 

از جزئی ترین مسائل دینی تا مسائل عمده آن را در 

شخصیت انسان را پوشش می  بر می گیرد و کل

دهد؛ زیرا تربیت دینی به معناي متخلق شدن به 

اخالق الهی است که هدف بعثت تمام پیامبران است 

). در آموزه هاي اخالقی و 1388(نوروزي و بدیعان، 

اجتماعی اسالم، تاکید زیادي بر روابط اقتصادي و 

تعامالت مالی افراد شده است؛ به گونه اي که بهره 

از رفاه مالی سالم در دین مبین اسالم همچون  بردن

دیگر ابعاد وجود انسانی مانند عرفان، معنویات، 

حقوق اجتماعی و سیاسی جایگاه ویژه و خاص 

  خود را دارد.

با توجه به شرایط و پیچیدگی ها اقتصادي حاکم 

بر جوامع مختلف، دارا بودن سطح مناسبی از آگاهی 

و شناخت اقتصادي براي افراد به ویژه قشر جوان و 

دانشگاهی جامعه ضروري به نظر می رسد. تحقیقاتی 

که توسط پژوهشگران حوزه اقتصادي انجام شده 

اد مالی است، نشان می دهد که نا کافی بودن سو

افراد، باعث تصمیمات نادرست آنان در زمینه هاي 

مالی می شود که در نتیجه تزلزل و نا امیدي در 

مواجه شدن با مشکالت زندگی را در پی خواهد 

داشت. تعالیم و آموزه هاي اسالمی عالوه بر اینکه 

حاوي راهکارهایی عملی براي داشتن تعامالت 

نظام اقتصادي اجتماعی مناسب است؛ براي ارتقاء 

جامعه و حتی در سطح زندگی شخصی افراد، بر 

قواعد هنجاري اقتصادي همچون صداقت، انسان 

  دوستی، انصاف، امانت داري و... تاکید دارد.

با توجه به اینکه یکی از دغدغه هاي اصلی 

محیط هاي علمی کشور، تربیت دانش آموختگان 

اي آگاه و آشنا به مسائل مالی و اقتصادي بر مبن

تعالیم اسالم است؛ در این تحقیق عالوه بر پرداختن 

به نگرش مذهبی و تاثیر آن بر زندگی از منظر 

دانشجویان دانشگاه هاي کشور، سطح سواد و دانش 

مالی دانشجویان به ویژه در زمینه مبانی اسالمی مورد 

  بررسی قرار گرفته است.  

  

  پژوهش و مروري بر پیشینه مبانی نظري -2

  مذهبی و تاثیر مذهب بر زندگینگرش 

یکی از مهمترین نهادهایی که جامعه بشري به 

خود دیده، مفهوم دینداري و باورهاي مذهبی است. 

در واقع دینداري عنوان عامی است که به هر فرد یا 

پدیده اي که ارزش ها و نشانه هاي دینی در آن 

اطالق می شود. دینداري یک نظام  ،متجلی باشد

عتقادات است که در قلمرو ابعاد فردي و مبتنی بر ا

اجتماعی از جانب پروردگار براي هدایت انسان ها 

در مسیر رشد و کمال الهی ارسال شده و شامل 

عقاید، باورها، نگرش ها و رفتارهاست که با هم 

پیوند دارند و  یک احساس جامعیت را براي فرد 

تردیدي . )1389 (امام جمعه زاده، تدارك می بینند

وجود ندارد که معنویت یکی از موضوعات اساسی 

است و افراد در جستجوي معنا در کارشان هستند، 
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آنها به دنبال راهی هستند که زندگی شان را با 

معنویت پیوند دهند و همین پیوند و معنویت به آنها 

اجازه می دهد که با خداوند متعال در همه جوانب 

. )1390ران،بط شوند (مداحی و دیگتزندگی شان مر

باور به اینکه خدایی هست که موقعیت ها را کنترل 

می کند و ناظر بر بندگان است تا حد بسیاري، 

اضطراب مرتبط با موقعیت را کاهش می دهد، به 

طوریکه اغلب افراد مومن، ارتباط خود را با خداوند، 

مانند یک دوست بسیار صمیمی، توصیف می کنند و 

اتکا و توسل به خداوند،  معتقدند می توان از طریق

اثر موقعیت هاي غیر قابل کنترل را به طریقی کنترل 

شیوه اي که . )1387 تورانلو و دیگران،صیادي ( نمود

یک فرد مذهبی در مورد خداوند و یا در مورد رابطه 

با خداوند می اندیشد ادراك او را از دنیا شکل 

 خواهد داد و رفتارهاي فرد را تحت تاثیر قرار می

دهد. که این موضوع به نوبه خود بر تجربیات فرد از 

زندگی، سبک و شکل زندگی، چگونگی مواجهه با 

مسائل و مشکالت زندگی و نوع راهبردهاي مقابله با 

مسائل و مشکالت روزمره تاثیر خواهد داشت 

تعالیم و باورهاي . )1388 ،و رسول زاده (نصیرزاده

و رشد و در دینی قادر است فرد را به سوي کمال 

نتیجه سالمت روان هدایت کند. ایمان به خدا چنان 

بروز  توانی را در فرد ایجاد می کند که زمینه هاي

و  (بیانی اضطراب و افسردگی را در او از بین می برد

در همین راستا براون بر این باور . )1387 ،دیگران

است که دعا و نیایش قوي ترین عامل تبیین کننده و 

افراد بوده، آن ها را در کنار آمدن با  بخشایش در

مشکالت به ویژه مشکالتی که به طور شخصی بر آن 

ها کنترل ندارد، کمک نموده، موجب افزایش 

افراد . )1390(بیرامی و دیگران، شادمانی می شود

مذهبی احساس آزادي شخصی بیشتري نسبت به 

دیگران می کنند، وابستگی عاطفی کمتري به اطرافیان 

د و از شخصیت هاي دینی که مقاومند، الگو دارن

برداري می کنند و این مساله باعث افزایش تحمل و 

پذیرش موقعیت هاي غیر قابل تغییر در آن ها می 

تصمیم گیري  شود. از سویی افراد مذهبی از الگوي

خاصی استفاده نموده و این الگو، فرد را در جهت 

یان، خود افزایش تصمیم گیري هاي مفید براي اطراف

و کاهش تصمیم گیري هاي مخرب سوق می دهد و 

این امر تا حدي از شدت استرس هاي زندگی می 

در محافل علمی، . )1389 کاهد (رضاپور و دیگران،

جامعه ایران جامعه اي مذهبی شناخته می شود و 

تقریبا تمام پژوهش هاي اجتماعی صورت گرفته 

سنجش دینداري ایرانیان موکد این ادعاست. با  يبرا

این حال، تحلیل هاي نظري بیانگر آن است که در 

دینداري یکی از متغیرهاي  ،جوامع در حال گذار

اجتماعی است که دستخوش تحوالت گسترده اي 

می شود. دینداري در جامعه ایران هم از این تحول 

ار در مستثنی نیست. برگر این تغییرات را نخستین ب

 اقتصاد، صنعت، دولت و... نهادهاي حامل مدرنیته (

) دنبال می کند و دانشگاه ها که کارکرد تولید علم و 

فناوري را در جامعه بر عهده دارد به زعم وي، یکی 

از حامالن مدرنیته محسوب می شود. بنابراین می 

توان دانشجویان را یکی از حامالن آگاهی مدرن در 

عه در نظر گرفت که بیشترین جوامع در حال توس

تاثیر را از آن می پذیرند. این بدین معنی نیست که با 

از  ارواج آگاهی مدرن در بین دانشجویان ضرورت

سطح دینداري آنان کاسته می شود، اما به احتمال 

زیاد نوع نگرش آن ها به دین و گرایشات دینی آن 

  . )1385ها تغییر می  کند (توسلی و مرشدي، 

) در تحقیقی با عنوان بررسی 1389( یوسفی

تطبیقی اقتصاد تعاونی با اقتصاد سرمایه داري و 

اقتصاد اسالمی به روش توصیفی تحلیلی و با مقایسه 

آموزه هاي اقتصاد تعاونی با نظام سرمایه داري به 
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این نتیجه رسیده است که اقتصاد تعاملی با نظام 

ز نتیجه سرمایه داري به لحاظ مبانی، کارکردي و نی

هاي حاصل شده، تفاوت اساسی دارد. به گونه اي 

که آن دو را می توان دو نظام اقتصادي به طور کامال 

متباین دانست اما میزان دوري آن از آموزه هاي 

اسالمی به مراتب کمتر است و به همین علت است 

که می توان با استفاده از آموزه هاي اسالمی آن را 

را بر طرف کرد. مداحی و اصالح و کاستی هاي آن 

) با مطالعه بر روي گروهی از 1390دیگران (

دانشجویان به بررسی ارتباط میان جهت گیري 

مذهبی و بهزیستی روان شناختی در دانشجویان 

پرداخته اند. یافته هاي این مطالعه نشان می دهد 

مذهب و جهت گیري مذهبی در افراد نتایج مثبت و 

ه دارد، بدین ترتیب که هر سالمت روانی را به همرا

چه میزان جهت گیري مذهبی در افراد باالتر باشد 

میزان مشکالت روانی در آنها کاهش خواهد یافت. 

) در بررسی هاي خود 1388رجایی و دیگران (

باورهاي مذهبی اساسی، بحران هویت و سالمت 

عمومی جوانان را به عنوان متغیرهاي مرتبط به 

د، به طوریکه در نتایج خود یکدیگر معرفی کرده ان

به این نکته رسیدند که هرچه میزان باورهاي مذهبی 

جوانان باالتر و قوي تر باشد، نشانه هاي مرضی در 

آنها کمتر خواهد بود و این باورهاي مذهبی اساسی 

پیش بینی کننده مناسبی براي سالمت عمومی جامعه 

) بر اساس ارتباط میان 1388می باشند. پور فرج (

اصول و پارادایم هاي مکتب با علم اقتصاد، مدلی 

علمی برپایه مبانی و پارادایم هاي اقتصاد اسالمی 

طراحی کرده است و سعی دارد فرایندي را معرفی 

کند که طی آن یک مقوله علمی از درون اصول 

ارزشی استخراج شود. نتایج این بررسی نشان می 

مدل سازي دهد که تمام پارادایم ها را می توان با 

براي اداره جامعه طراحی کرد. مجدیان و دیگران 

) در مطالعه اي که با عنوان بازخورد مذهبی، 1388(

حرمت خود و مسند مهارگري، در بین گروهی از 

دانشجویان انجام داده اند، با تحلیل هاي همبستگی 

پیرسون و آمارهاي رگرسیونی به این نتیجه رسیده 

ارتباط معنادار وجود  اند که بین این سه مشخصه

دارد. به عبارت دیگر افراد مذهبی حرمت باالتري 

براي خود قائل هستند و مذهب نقش موثري در 

خود پنداشت فرد در زمینه هاي تحصیلی، تعامالت 

اجتماعی و خانوادگی و دیگر موارد دارد. عیوضلو 

) با استفاده از اصول موضوعه اسالمی زنجیره 1387(

هم، بر اساس رویکرد سیستمی، اي و مرتبط به 

اصول کلی نظام پولی در چارچوب اقتصاد اسالمی 

را تبین کرده است. در این تحقیق نظریه هاي علمی 

پول و بانکداري اسالمی بر اساس محتوا و اصول 

ثابت اسالم و اقتصاد اسالمی استخراج شده و این 

اصول و نظریه ها به بحث هاي کاربردي نظام هاي 

مروز گسترش داده شده است. فلسفه علم اسالمی ا

) 1387اقتصاد اسالمی در تحقیقی توسط میر معزي (

بیان شده و از دو روش تطبیقی و استقاللی براي 

تبیین مسائل آن استفاده کرده است، که در روش اول 

علم اقتصاد اسالمی در مقایسه با علم اقتصاد متعارف 

م علم مورد مطالعه قرار می گیرد و در روش دو

اقتصاد اسالمی از طریق مبانی و اهداف شریعت 

اسالم تعریف شده است. در نتیجه شناخت وضع 

موجود، شناخت وضع مطلوب و ارائه راهبرد حرکت 

از وضع موجود به سمت وضع مطلوب به عنوان 

  وظایف این علم معرفی شده اند

  

  سواد مالی اسالمی

تعریف سواد  ،حسابداران رسمی آمریکا موسسه

موثر را به عنوان توانایی ارزیابی و مدیریت  مالی
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به منظور تصمیم گیري هاي  شخصیامور مالی 

عاقالنه در جهت رسیدن به اهداف زندگی و دستیابی 

 تعریف کرده است مالی خوب وضعیت به 

2012)٫.(Delaune et al.  بسیاري از افراد با وجود

مالی  به دنبال ارتقاء سواداهمیت آشکار سواد مالی، 

شواهد نشان می دهد که تعداد زیادي  .خود نیستند

می نیز عاجز مالی  مفاهیم ابتداییدرك  ازاز افراد 

در  یمردم نمره ضعیفعموم  ،به طور کلی .دنباش

 درك ابزارهاي مالیدارند و قادر به سواد مالی  زمینه

افراد به طور فزاینده اي نقش  .Meier)٫(2012نیستند 

 مشارکت در فعال تر شده است. مالیدر بازارهاي 

 ظهور محصوالت مالی و خدمات مالی جدید بابازار 

با این حال، برخی از این محصوالت  .است همراه

براي سرمایه گذارانی که درك و بینش مالی کمتري 

 ، آزاداین میاندر  .پیچیده و دشوار استدارند، 

امنیت  برايسازي بازار و اصالحات ساختاري 

تصمیم  قی موجب شده است کهی و حقواجتماع

به سمت از دولت و کارفرمایان  هاي مسئوالنهگیري 

به عنوان بنابراین، افراد  .تغییر کند خصوصی بخش

ي برابیشتر مالی باید به مسئولیت بخش خصوصی 

فزایش سواد . ا) ٫Rooij et al(2011 قایل باشند خود 

لی تنها از اثرات منفی در بازارهاي مانه مالی 

بهبود حاکمیت شرکتی بلکه به  جلوگیري می کند،

حرفه اي مصرف کنندگان  از .نیز کمک می کند

هاي کارا بازار  يجستجوانتظار می رود که در 

، ارائه نظارت کنندبر شرکت ها  با دقت، باشند

ی که یو از شرکت ها را شناسایی کنند دهندگان موثر

نا در بازار نسبت به نیازهاي مصرف کنندگان 

هستند، کناره و یا بی تفاوت  ، بی کفایتمطمئن

 داشتن سواد هم در موردنابراین، ب. گیري کنند

هاي موثر  شرکتهم در مورد بازارهاي کارآمد و 

سواد  فقدانمشکل  با این حال، .نقش اساسی دارد

مالی تنها در میان سرمایه گذاران غیر حرفه اي 

ها به  ازمانکارکنان سطح باالتر س ازگر چه ا .نیست

طور ضمنی انتظار می رود که داراي این قابلیت 

بحران مالی اخیر نشان می دهد که اما ، باشند

محصوالت مالی  درخطرات ناشی از سرمایه گذاري 

جدید نه توسط سرمایه گذاران حرفه اي و نه توسط 

  )..٫Bay et al(2012شده استنشرکت درك 

بررسی با هدف  1)2009التمیمی و بین کالی ( 

سطح سواد مالی سرمایه گذاران امارات متحده عربی 

و همچنین تاثیرات آن بر تصمیمات این سرمایه 

گذاران در بازارهاي مالی، تحقیقی را انجام داده اند 

که نتایج آن حاکی از این است که سطح سواد مالی 

افراد تحت تاثیر سطح درآمد، تحصیالت و فعالیت 

به گونه اي که افرادي که هاي کاري آنان می باشد. 

درآمد بیشتري دارند، سطح تحصیالت باالتري نیز 

در مطالعات خود، 2)2010دارا می باشند. اوسیفا (

سطح سواد مالی و تاثیر آن بر شرکت هاي تازه 

ال زایی و کارآفرینی در آفریقاي غتاسیس که در اشت

جنوبی نقش داشته اند را بررسی کرده است. در 

قیق، گرایش بیشتر کارآفرینان براي نتایج این تح

ارتقاء سواد مالی و کسب مهارت هاي مالی مربوط 

به بررسی  3)2012نشان داده شده است. گدرگود (

سطح سواد مالی در مصرف کنندگان اروپایی 

پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که فقدان 

سواد مالی کافی مصرف کنندگان باعث به بار آوردن 

اي مالی بیش از حد آنان می شود. همچنین بدهی ه

این مصرف کنندگان به دلیل عدم برخورداري از 

دانش مالی در کسب درآمدهاي سرمایه گذاري ها و 

  پیش بینی آینده بازار مشکالتی خواهند داشت.

در بینش اسالمی معیار مطلوب بودن یک علم،  

مفید بودن آن است و معیار مفید بودن آن این است 

انسان را به سوي خدا سوق دهد و باعث رضاي که 
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او شود. در واقع جست و جوي غایت نهایی 

(خداوند) در این علم از اهمیت قابل توجهی 

برخوردار است. پس هر علمی که داراي این 

خاصیت باشد ممدوح و کسب آن عبادت است و از 

این جهت فرقی بین علوم خاص دینی و علوم 

بر . )1390دي زاده،طبیعی نیست (موحد و حمی

اساس نظریه هاي بسیاري از جامعه شناسان از جمله 

وبر، زیمل، گیدنز، بوردیو و ... امروزه تنها عامل 

اقتصادي، مثل آنچه مارکس می گفت، نمی توانند 

تعیین کننده نقش شیوه زندگی افراد باشد و عوامل 

دیگر یا به تعبیر بوردیو سرمایه هاي دیگري چون 

فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و نمادین نیز  سرمایه هاي

بر کنش و سبک زندگی انسان ها موثرند. بنابراین، 

دین نیز به عنوان یکی از سرمایه هاي اصلی جامعه 

باعث می شود که افراد متاثر از آن بتوانند نگرش ها، 

رفتارها و در نهایت سبک زندگی خود را از دیگران 

  . )1391،( نصرتی و ذوالفقاري متمایز کنند

  

  رابطه بین اعتقادات مذهبی و سواد مالی

بررسی اهمیت و جایگاه اعتقادات مذهبی در 

قشر دانشجو و تحصیلکرده کشور و همچنین 

شناخت و آگاهی دانشجویان به عنوان سرمایه هاي 

انسانی کارآمد، فعال و جوان درباره روابط مالی به 

ی ویژه در حوزه آموزه هاي اسالمی اقتصاد، اصل

ترین هدف انجام تحقیق حاضر می باشد. بنابراین 

براي یافتن پاسخ سوال زیر در بین دانشجویان آزمون 

  هاي آماري مختلف مورد بررسی قرار می گیرند:

آیا بین اعتقادات مذهبی و سواد مالی رابطه معنا 

  داري وجود دارد؟

  

  

  روش شناسی پژوهش -3

به نگرش مذهبی و سطح سواد مالی دانشجویان 

عنوان قشر جوان و تحصیلکرده جامعه و بررسی 

میزان آگاهی دانشجویان از تعالیم و احکام نظام مالی 

اسالمی، از اهداف اصلی تحقیق حاضر می باشد. 

بنابراین در این تحقیق، پرسشنامه هایی مشتمل بر 

 155سواالتی در حوزه هاي اعتقادي و مالی بین 

ع کارشناسی دانشجو در رشته هاي مختلف در مقط

ارشد توزیع شد. بخشی از سواالت پرسشنامه از 

،استخراج شده  4)2010منبع رحمان و شهباز شبیر (

از و نیز بخشی از سواالت، محققق ساخته می باشد. 

آنجا که در راستاي بررسی سؤاالت پرسشنامه مورد 

خبرگان  کارشناسان و، از نظرات اساتید ارجاع

ی آن مورد تأیید لذا روای ،استفاده شده است

مقدار  . همچنین با توجه به اینکهقرارگرفته است

و بزرگتر  888/0آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه 

است، لذا پرسشنامه از پایایی قابل قبولی  7/0از 

  .می باشد برخوردار

در این تحقیق براي تجزیه و تحلیل داده ها، از 

که  روش هاي آماري استفاده شده است؛ به گونه اي

پس از جمع آوري داده ها، با استفاده از شاخص 

هاي آمار توصیفی جدول خالصه توزیع فراوانی تهیه 

می شود و به کمک سایر روش ها تحلیل می شوند. 

همچنین براي بررسی نرمال بودن متغیر ها از آزمون 

  گروف اسمیرنف استفاده شده است.موکلو

  

  نتایج پژوهش -4

ــر در دو  ــژوهش حاض ــایج پ ــیفی و   نت ــش توص بخ

  :ارائه شده است ذیالً استنباطی
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  : آمار توصیفی1جدول 

  درصد  فراوانی  

  جنسیت

زن                                                                                            

99  
9/63  

مرد                                                                    

56  
1/36  

  وضعیت تاهل

متاهل                                                                                        

66  
6/42  

مجرد                                                                                        

89  
4/57  

  اشتغالوضعیت 

غیر شاغل                                                                                  

72  
5/46  

شاغل                                                                                       

83  
5/53  

  

  

  سن

سال                                   22زیر 

8  
2/5  

25-23                                                                                     

54  
8/34  

28-26                                                                                     

39  
2/25  

سال                                                                               31-29

26  
8/16  

سال                                                                         32باالتر از 

28  
1/18  

  

  دانشکده تحصیلی

علوم انسانی                                   

106  
4/68  

علوم پایه                                                                                   

14  
0/9  

مهندسی                                                   -فنی

  
9/12  

  

هنر                          

7  
5/4  

سایر                                    

  
2/5  

  

  

   آزمون نرمال بودن متغیرها:

بـراي آزمـون   اسـمیرنف   از آزمون کلمـوگروف 

 از روشفرضیه ها براي تحلیل متغیرها و نرمال بودن 

پارامتریـک اسـتفاده شـده    پارامتریک و ناهاي آماري 

براي بررسی فرضیه ها براي متغیرهاي نرمـال   .است

یـک  نمونـه اي و بـراي متغیرهـایی کـه       tاز آزمون 

نرمال نمی باشند از آزمـون ناپـارامتري ویلکاکسـون    

بررسـی وجـود رابطـه،    و بـه منظـور    یک نمونـه اي 

رمن،کندال استفاده شده است و آزمون همبستگی اسپی

 spssو  minitabانجام محاسبات از نـرم افـزار    براي

  استفاده شده است.

  

  اسمیرنف آزمون کلموگروف: 2جدول 

    سواد مالی  اعتقادات مذهبی

155  

872/0  

432/0  

155  

814/1  

003/0  

  تعداد 

 Zآماره 

 sigسطح معناداري 

 
 اسمیرنف با با استفاده از آزمون کلموگروف

که  توجه به سطح معناداري متغیر اعتقادات مذهبی

% 95در سطح اطمینان  می باشد، پس 05/0بزرگتر از 

متغیر رد نشده است. بنابراین  فرض نرمال بودن آن

نرمال می باشند ولی سواد مالی  اعتقادات مذهبی

  نرمال نیست.

  

مقایسه متغیر اعتقادات مذهبی با حد وسط مقیاس 

  اندازه گیري

 oneیک نمونه اي ( tتفاده از آزمون با اس

sample t-test  که مقایسه میانگین مشاهده شده (

گیري  با میانگین نظري مقیاس اندازه اعتقادات مذهبی

و  3نشان داده است با فرض صفر، برابري میانگین با 

بودن را آزمون می کند. با  3فرض مقابل، مخالف 
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) که 000/0مقدار ( p-) و t )716/39توجه به آماره 

می باشد. در نتیجه در سطح اطمینان  05/0کمتر از 

 3% فرض صفر رد می شود یعنی میانگین مساوي 95

) که 33/4نمی باشد و با توجه به میانگین متغیر (

می باشد و نشان داده است که اعتقادات  3بزرگتر از 

صورت معنادار بزرگتر از حد متوسط   به مذهبی

اعتقادات مذهبی را می توان به  و معنویتاست. 

عنوان مهم ترین موضوعات و دغدغه هاي فکري  

افراد و علی الخصوص دانشجویان نام برد که 

براساس آن می کوشند در همه جوانب زندگی، نقش 

خدا را در نظر داشته باشند و همیشه به دنبال این 

هستند که رضایت او را جلب کنند تا بدین ترتیب 

دگیشان از جمله امور مالی و اقتصادي را همه امور زن

  با معنویت پیوند دهند.

  

با حد وسط مقیاس اندازه  مقایسه متغیر سواد مالی

  گیري

با استفاده از آزمون ویلکاکسون براي یک نمونه 

)one sample Wilcoxon  که وجود تفاوت بین (

میانه با یک عدد ثابت را بررسی می کند با فرض 

و فرض مقابل کوچکتر  5/4نه با صفر، برابري میا

را آزمون می کند. با توجه به آماره  5/4بودن میانه از 

) که 00/0مقدار ( -p) و 5/3212ویلکاکسون (

می باشد. در نتیجه فرض صفر رد  05/0کوچکتر از 

کوچکتر  5/4می شود یعنی میانه متغیر سواد مالی از 

 به یمی باشد. بنابراین نشان داده است که سواد مال

صورت معنادار کوچکتر از حد متوسط است. سطح  

دانش اقتصادي و سواد مالی بیشتر افراد جامعه از 

جمله قشر جوان و دانشجویان در رابطه با شناخت 

ابزار هاي مالی بسیار پایین می باشد. به طور کلی 

براي باال بردن سطح نگرش اقتصادي عموم مردم، 

املی هست تا این احتیاج به برنامه هاي جامع و ک

  نیاز جامعه برطرف شود.

  

  

  

     

  

  اي یک نمونه t: آزمون 3جدول

Test Value = 3 
    تعداد  میانگین انحراف معیار

 t  درجه آزادي  سطح معناداري  تفاضل میانگین

  اعتقادات مذهبی  155  3262/4  41575/0  716/39  154  000/0  32625/1

  

  : آزمون ویلکاکسون یک نمونه اي4جدول 

 
 Test of median = 4.5 

 برآورد میانه  سطح معناداري  آماره ویلکاکسون  تعداد

 000/4 000/0 5/3212 155 سواد مالی

  

  .رابطه معناداري وجود دارد سواد مالیو  اعتقادات مذهبیبین 
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 : همبستگی5جدول 

 مذهبی اعتقادات   

Kendall's tau_b مالی سواد 

 038/0 ضریب همبستگی

Sig. (2-tailed) 521/0 

N 155 

Spearman's rho مالی سواد 

 054/0  ضریب همبستگی

Sig. (2-tailed) 507/0 

N 155 

  

رابطه  سواد مالیو  اعتقادات مذهبیبین فرض صفر: 

  .داردنمعناداري وجود 

 سواد مالیو  اعتقادات مذهبیبین فرض مخالف: 

 .رابطه معناداري وجود دارد

 -p) و 038/0با توجه به ضریب همبستگی (

میباشد پس فرض  05/0) که بزرگتر از 521/0مقدار (

صفر رد نمی شود می توان گفت در سطح اطمینان 

رابطه  سواد مالیو  % بین اعتقادات مذهبی95

و آگاهی معناداري وجود ندارد. سطح پایین شناخت 

دانشجویان به عنوان قشر تحصیلکرده جامعه نسبت 

به آموزه هاي اسالمی در زمینه هاي مالی و اقتصادي 

بسیار دور از انتظار است و تالش همه جانبه 

  مسئوالن دانشگاهی کشور را می طلبد. 

  

  بحث و نتیجه گیري -5

تعالیم و رهنمود هاي حیات بخش دین مبین 

زندگی فردي و اجتماعی را شامل اسالم، تمامی ابعاد 

می شود و براي همه مراحل زندگی انسان، اصول و 

احکام مشخص و معینی دارد که موجب حرکت به 

سمت هدایت الهی می شود. همچنین اسالم وضعیت 

اقتصادي و رفاه مالی زندگی انسان را در کلیه حوزه 

هاي معرفت شناسی مورد تاکید قرار داده و اصول و 

ایی حکیمانه، عادالنه و جهان شمول براي آموزه ه

تعالی رفاه و سعادت افراد جامعه وضع کرده است. 

براي اینکه شرایط اقتصادي و مالی چه در قالب 

فردي و چه در قالب اجتماعی اصالح شود، الزم 

است که وضعیت سواد مالی و اقتصادي افراد در 

سطوح مختلف علمی بازنگري و بر اساس تعالیم 

  ی اصالح شود.اسالم

تحلیل اطالعات و بررسی هاي انجام شده در 

این تحقیق نشان می دهد که دانشجویان مقطع 

کارشناسی ارشد در حال تحصیل در دانشگاه هاي 

کشور، براي اعتقادات مذهبی خود شأن باالیی قائلند 

و از لحاظ نگرش دینی اکثریت دانشجویان سعی بر 

لحاظ اقتصادي و حفظ اعتقادات خود دارند اما از 

مالی بیشتر دانشجویان کشور با احکام اسالمی در 

  این زمینه آشنایی الزم را ندارند.

دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه هاي 

کشور عالوه بر جوانی، به عنوان قشر تحصیلکرده و 

سرمایه هاي انسانی بالفعل و بالقوه جامعه، نقش 

زیادي در پیشرفت کشور دارند. مسئوالن دانشگاه ها 

و مراجع علمی کشور باید این مهم را در برنامه 

فزایش ریزي هاي خود در نظر داشته باشند که ا

سطح سواد و دانش مالی دانشجویان مقاطع 

تحصیالت تکمیلی، نه تنها در بهبود تصمیم گیري 
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هاي مالی شخصی افراد موثر است بلکه در سطح 

کالن اقتصادي نیز موجب ارتقا و پیشرفت اقتصادي 

  کشور نیز می شود.
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