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چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسی سطح سواد مالی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های مالی دانشگاه های شهر اصفهان است .روش
تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی  -همبستگی است .جامعهی آماری تحقیق ،کلیه ی دانشجویان
کارشناسی ارشد رشته های مدیریت مالی  ،اقتصاد و حسابداری دانشگاه های شهر اصفهان در سال تحصیلی  ،59-59به تعداد
حدود  0991نفر است .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد  813نفر برآورد و اعضاء نمونه آماری به روش نمونه گیری
طبقه ای انتخاب گردید .جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که در چهار بخش متغیرهای جمعیت شناختی  ،دانش
مالی ،نگرش مالی ورفتار مالی تشکیل شده بود ،استفاده شد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید و کارشناسان ذیربط
و روایی سازه با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بر اساس پیش
آزمون انجام شده ،بررسی و تأیید گردید و ضریب پایایی کل پرسشنامه  1/95محاسبه شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم
افزار آماری  spss05و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد .نتایج تحقیق نشان داد که تمامی متغیر های جمعیت
شناختی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های شهر اصفهان (سن ،تاهل ،وضعیت شغلی ،حوزه شغلی ،تعداد افراد تحت
تکفل ،رشته تحصیلی) بجز جنسیت ودانشگاه محل تحصیل بر سطح سواد مالی جامعه مورد آزمون موثر است و سطح سواد مالی و
ابعاد آن بین دانشجویان دانشگاه های دولتی ،غیرانتفاعی ،پیام نور و آزاد ،تفاوت ندارد.
کلید واژه  :دانش مالی ،رفتار مالی ،سواد مالی ،نگرش مالی
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-1مقدمه
در جهان امروزه که در آن تصمیم گیری های مالی به طور فزاینده در حال تبدیل شدن به یکی از پیچیده ترین رفتارهای انسان
است  ،مردم نیاز به طیف گسترده ای از مهارت ها و دانش ها برای انتخاب آگاهانه و مدیریت امور مالی دارند .به همین دلیل سواد
مالی در سراسر جهان مورد توجه دولت ها قرار گرفته است  .شهروندانی که دارای یك درك قوی از اصول اولیه مالی باشند به
احتمال زیاد می توانند انتخاب آگاهانه تری در این زمینه داشته باشند .دانش مالی می تواند به مصرف کنندگان در همه سنین و با
هرسطح درآمدی کمك کند تا بتوانند هزینه ها و بدهی ها را تحت کنترل نگه دارند .همچنین می تواند به خانواده ها در به دست
آوردن نظم و انضباط برای صرفه جویی و سرمایه گذاری کمك کند (درانی و همکاران.)0851 ،
سواد مالی ،مفهوم گسترده ای شامل اطالعات و رفتار افراد ،برای برخورداری از موقعیت امن مالی آتی است .این مفهوم در درجه
اول شامل توانمندسازی و آموزش افراد و جوامع در برابر مسایل مالی می باشد ،تا از طریق آن قادر باشند به ارزیابی بازارها و
محصوالت و اخذ تصمیم گیری آگاهانه اقدام کنند( .)1115، Millerبه بیان دیگر آگاهی مردم در زمینه سواد مالی به آنان کمك
می نماید تا منابع مالی خویش را بهتر مدیریت نمایند  .توسعه دانش افراد و خانوارها در این زمینه قدرت اقتصادی اجتماعی
خانواده را افزایش میدهد .تببین علمی میزان درك و شناخت مدیران از موقعیت مالی شرکتشان و مردم از موقعیت مالی شخصی
شان عالوه بر اینکه یك ادبیات علمی مناسبی را برای این مساله فراهم می نماید  ،موجب می شود اهمیت و ضرورت آموزش های
سواد مالی بویژه در درون خانواده و مدارس مورد تاکید قرار گیرد(کیانوش .)0851 ،همچنین سواد مالی و درك مفاهیم آن برای
دانشجویان نیز اهمیت ویژه دارد زیرا تصمیمات مالی اتخاذ شده توسط آنها در دوره دانشجویی تاثیر با اهمیتی بر وضعیت مالی
آنها پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه دارد .عالوه بر این موقعیت مالی آنها در دانشگاه می تواند عملکرد دانشگاهی آنها را تحت
تاثیر قرار دهد .همچنین مطالعات قبلی در ایاالت متحده و دیگر کشورها نشان دهنده آن هستند که دانشجویان کالج دارای دانش
مالی ناکافی بوده و ممکن است مدیران ضعیفی در مسائل مالی خود باشند .)1119،Murphy(.با توجه به موارد پیش گفته و
اهمیت فزاینده مباحث مرتبط با سواد مالی و تامین مالی شخصی که یکی از ابعاد بسیار مهم اقتصاد خانوارها می باشد،تحقیقات
متعددی صورت گرفته تا عوامل موثر بر سواد مالی را بررسی کند .لذا محقق بر آن است که ضمن مطالعه تحقیقات پیشین و
گردآوری اطالعات از منابع معتبر ،به بررسی و ارزیابی سطح سواد مالی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های مالی بپردازد و به
این سوال پاسخ دهد که آیا دانشجویان دارای دانش مالی کافی برای تصمیم گیری درامور مالی هستند؟ آیا آنها برای تصمیم
گیری های مالی خود سواد کافی دارند؟ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 0سواد مالی را در قالب  8بعد توصیف می کند  :دانش
مالی ،نگرش مالی ،1رفتار مالی 8که در تعریف می توان گفت :دانش مالی توانایی مدیریت و ارزیابی امور مالی به منظور تصمیم
گیری های محتاطانه برای رسیدن به اهداف زندگی و دستیابی به رفاه مالی است( )1100 ،Rakowو نگرش مالی به عنوان ترکیبی
از مفاهیم ،اطالعات و احساسات در ارتباط با فرایند یادگیری و رسیدن به عمل مطلوب تعریف نمود (  )1111 ،Shockeyو
همچنین رفتار مالی رویکرد و نگرش افراد به سمت پول را رفتار مالی گویند .با توجه به تعریف می توان استدالل کرد که دانش
مالی  ،مهارت  ،رفتار و همچنین روابط متقابل آنها همه باید در یك مفهوم فراگیر سواد مالی در نظر گرفته شوند و به طور خاص
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دانش مالی که یکی از پایه های اصلی سواد مالی است  .دانش مالی به نوبه خود در درك دانش منعکس می شود و مهارت های
مالی نیز که به دانش مالی بستگی دارند تحت تاثیر این دانش قرار می گیرند  .رفتار مالی واقعی نیز به هر  8متغیر خود (دانش
مالی  ،درك دانش و مهارت های مالی ) وابسته است و از هر  8تاثیر می پذیرد  .در نهایت تجربه بدست آمده از طریق رفتار مالی
بازخوردی به هر  1مورد دانش مالی و درك دانش خواهد گذاشت  .ولی توجه به این نکته الزم است که عناصر و متغیرهای داخلی
و خارجی دیگری مانند نگرش های مالی و منابع مالی و سرمایه های انسانی فرد بر این دانش و مهارت تاثیر خواهد گذاشت.
()1101،Hustonبنابراین دراین مطالعه سطح سواد مالی دانشجویان از طریق این سه عامل دانش مالی ،نگرش مالی و رفتار مالی
مورد مطالعه قرار می گیرد .برای بررسی و تحقق اهداف تحقیق دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های مالی دانشگاه های
شهراصفهان به عنوان مورد مطالعه در نظر گرفته شده است.
-2پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی
سواد مالی توسط بنیاد مالی تحقیق در آموزش انگلستان به شرح ذیل تعریف شده است است :توانایی قضاوت آگاهانه و تصمیم
گیری موثر در استفاده از منابع پولی و مدیریت آن ( . )0551،Nectorپس از طرح این موضوع  ،مبحث سواد مالی مبدل به یك
موضوع بسیار مهم تحقیقاتی شد ،بطوری که ابتدا در کشورهای انگلستان و آمریکا و متعاقب آن در سایر کشورها از جمله استرالیا
،هلند ،ایتالیا ،مالزی و ...مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت  .تایید این مدعا تعداد زیادی از مطالعات در این حوزه و اجرای برنامه
های آموزشی متعدد در راستای ارتقاء سواد مالی در کشورهای مختلف به ویژه آمریکاست ،به نحوی که تقریبا اغلب ایالتهای این
کشور سر فصل مصوب سواد مالی داشته و عالوه بر آن مجمعی به نام جامپ استارت در آمریکا وظیفه توسعه و بهبود سواد مالی را
به عهده گرفته و هر 1سال یکبار نسبت به انجام آزمون ادواری سواد مالی و گزارش نتایج آن اقدام می نماید .در انگلستان نیز
مفاهیم مالیه شخصی (سواد مالی) به عنوان بخشی از برنامه آموزشی ملی مدنظر قرار گرفته و در استانداردهای آموزش ملی وارد
شده است ( .)1101 ، Pangمفاهیم مرتبط با سواد مالی ،تحت عنوان مالیه شخصی نیز مطرح می گردد .مالیه شخصی عبارتست از
مطالعه منابع با اهمیت در دستیابی شخص و خانوار به موفقیت مالی .
آزادی و همکاران( )0850پژوهشی تحت عنوان سواد مالی و عوامل تاثیرگذار بر آن و تاثیر آن بر برنامه ریزی بازنشستگی " با
استفاده از توزیع پرسشنامه و با نرم افزار  ، SPSSانجام دادند که جامعه آماری نامحدود شامل کارمندان  ،دانش آموزان ،
دانشجویان و شاغلین مختلف در تابستان سال  50در استان کرمانشاه بوده است که با هدف مشخص کردن عوامل موثر بر سواد
مالی ( سن  ،جنس  ،سطح تحصیالت و سطح درآمد ) و تاثیر این سواد بر برنامه ریزی بازنشستگی افراد انجام داده است که از نتایج
این تحقیق می توان به موثر بودن عوامل سن  ،جنسیت  ،سطح تحصیالت و سطح درآمد افراد بر سواد مالی آنها و در ادامه موثر
بودن این سواد مالی بر برنامه ریزی بازنشستگی موثر آنها اشاره نمود که همگی در فرضیات  ،مطرح شده و مورد تایید قرار گرفته
اند .
حامدی نیا ( )0851پژوهشی تحت عنوان بررسی سواد مالی کارکنان دولت و تأثیر آن بر رفاه مالی ،استراتژی های مالی و همچنین
ویژگی های دموگرافیك (جمعیت شناختی) بر روی سواد مالی آنها انجام داد که جامعه آماری این پژوهش کارکنان دستگاههای
دولتی در سال  50در استان یزد بود و با استفاده از پرسشنامه و با نرم افزار  SPSSتحلیل گردید .نتایج آماری حاصل از آن حاکی
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از عدم کفایت سواد مالی آن ها بود وهمچنین نتایج نشان داد بین رفاه مالی و سواد مالی رابطه معنادار مستقیم وجود دارد و بین
استراتژی های مالی با سواد مالی رابطه معنادار وجود ندارد و بین رفاه مالی و استراتژی های مالی رابطه معنادار مستقیم وجود دارد
و سطح سواد مالی کارکنان دولت تحت تأثیر مولفه های حوزه فعالیت ،تحصیالت ،رشته تحصیلی مقطع متوسطه ،رشته تحصیلی
دانشگاه ،سطح تحصیالت مادر و میزان درآمد بود؛ اما مولفه های سن ،جنس ،وضعیت تاهل و تحصیالت پدر بر سطح سواد مالی
کارکنان دولت تاثیری نداشت.
رحمتی ( )0851پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر سواد وکارآفرینی برعملکرد به روش توصیفی -همبستگی انجام داد و بمنظور
آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شد و همچنین برای آزمون خودهمبستگی مدل از آزمون دوربین واتسون
استفاده شده است .جامعه آماری  ،شرکت های فوالد در سال  51-50در استان یزد می باشد و از روش نمونه گیری به روش جدول
مورگان استفاده شد .نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین سواد مالی و عملکرد شغلی در
شرکتهای فوالد یزدوجود ندارد.
سلیمی پور ( )0851پژوهشی تحت عنوان بررسی سواد مالی دانش آموزان مقطع متوسطه استان یزد در سال تحصیلی  50-51با
استفاده از روش های آماری مقایسه میانگین تك نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار داد نتایج حاصل از کاربرد روش آماری حکایت
از عدم کفایت سواد مالی دانش آموزان مقطع متوسطه استان یزد داشته و همچنین نتایج حاصل از تاثیر متغیر های دموگرافیك
(جمعیت شناختی) منتخب بر سطح سواد مالی دانش آموزان مقطع متوسطه نشان داد  ،بجز متغیر رشته تحصیلی  ،مابقی متغیر
های دموگرافیك مورد بررسی در این تحقیق بر سطح سواد مالی جامعه مورد آزمون تاثیر نداشته اند.
 ، )1101 ( DeLaune et alدر پژوهشی با عنوان "آموزش سواد مالی در یك مدل رایگان" ،به بررسی تأثیر سواد مالی بر عملکرد
افراد در محیط اقتصادی به روش آزمایشی در بازه زمانی  1101-1115در جمهوری اسلواکی پرداخته اند .آنها نمونه انتخابی خود را
به دو گروه تقسیم کرده و فقط به یك گروه آموزش سواد مالی ارائه کردند .نتایج نشان داد که فقدان آموزش الزم در زمینه سواد
مالی در گروه دیگر ،باعث افزایش میزان بدهی افراد و گرایش آنها به وام خواهد شد.
 )1101( Sabri at elدر پژوهشی تحت عنوان تجربه مصرف کننده در دوران کودکی و سواد مالی دانشجویان در مالزی با استفاده
از پرسشنامه به بررسی تأثیر سابقه شخصی و خانوادگی ،توانایی آکادمیکی و تجارب مصرف کننده در زمان کودکی در خصوص
سواد مالی دانشجویان دانشگاهها یا کالجهای مالزی پرداخته که نمونه این مطالعه متشکل از  1905دانشجو از  00کالج عمومیو
خصوصی میباشد .سواد مالی نیز با استفاده از یك آزمون متشکل از  -19قلم اطالعاتی مربوطه به دانش مالی مورد سنجش قرار
گرفت .بطور میانگین ،دانشجویان به کمتر از نیمیاز سواالت بصورت صحیح پاسخ دادند .تجربه کودکی مصرف کننده در مبحث
مسائل مالی خانوادگی با والدین دارای رابطه معنی دار مثبت قابل توجهی با سواد مالی میباشد .دانشجویان قومیت چینی ،که در
کمپهای دانشجویی اقامت داشته و جزء دانشجویان کالج های خصوصی میباشند از سواد مالی کمتری برخوردار میباشند.
 )1108 ( Klaper et alدر پژوهشی تحت عنوان بررسی سواد مالی در روسیه و شواهد آن در طول بحران مالی در بین سال
های  1108-1101در کشور روسیه با استفاده از مصاحبه با 0011نفر انجام دادند نتایج نشان داد که افراد دارای سطح سواد مالی
باالتر با احتمال بیشتری اعالم خواهند کرد که در پایان ماه ،پول مصرف نشده ی بیشتری از حقوقشان را در اختیار دارند؛ در
نتیجه قدرت و ظرفیت مصرف باالتری خواهند داشت.
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-3اهداف تحقیق
 .0بررسی تفاوت سواد مالی و ابعاد آن بین دانشجویان دانشگاه های شهر اصفهان بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی.
 -4فرضیه های تحقیق
 . 9سواد مالی دانشجویان دانشگاه های شهر اصفهان و ابعاد آن برحسب ویژگی ههای جمعیت شناختی تفاوت دارد.
-5مدل مفهومی تحقیق
با توجه به مطالب فوق ،سطح سواد مالی دانشجویان را با استفاده از سه بعد دانش مالی  ،نگرش مالی و رفتار مالی و بر حسب
ویژگی های جمعیت شناختی بررسی می کنیم ،مدل مفهومی تحقیق به شرح زیر ارائه می شود .در این مدل سواد مالی به عنوان
متغیر اصلی پنهان می باشد و سه مولفه دانش مالی و نگرش مالی و رفتار مالی سه متغیر فرعی پنهان می باشد .

دانش مالی
عمومی

دانش مالی

دانش مالی
پیشرفته

نگرش مالی

رفتار مالی

شکل شماره ( )1مدل مفهومی تحقیق

-6روش تحقیق
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای افراد یا واحدها که دارای حداقل یك صفت مشترك باشند .معموال در هر پژوهش جامعه
مورد بررسی یك جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره ی صفت متغیر واحدهای آن مطالعه کند(نادری و
همکاران .)0839،جامعه ی آماری تحقیق حاضر شامل کلیه ی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های اقتصاد ،حسابداری ،و
مدیریت مالی دانشگاه های اصفهان است که تعداد آنها حدود  0991نفر می باشد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد
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 813نفر برآورد و اعضاء نمونه آماری به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردید .روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از
لحاظ ماهیت توصیفی  -همبستگی جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که در چهار بخش متغیرهای جمعیت
شناختی  ،دانش مالی ،نگرش مالی ورفتار مالی تشکیل شده بود ،استفاده شد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید و
کارشناسان ذیربط و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بر اساس پیش آزمون انجام شده ،بررسی و تأیید
گردید و ضریب پایایی کل پرسشنامه  1/95محاسبه شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  spss05و در دو
سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
از آن جایی که رایج ترین وسیله گردآوری داده ها در تحقیقات پیمایشی پرسشنامه می باشد ،در پژوهش حاضر نیز برای
گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است .در تدوین پرسشنامه از پرسشنامه پتریچ و همکاران)1109( 9
و پرسشنامه پایان نامه معین الدین ( )0851استفاده شده است.
پرسشنامه تحقیق حاوی سؤال های بسته و در دو بخش تنظیم گردیده است .بخش اول در بر گیرنده مشخصات جمعیت شناختی
پاسخ دهندگان شامل جنسیت ،سن ،وضعیت تاهل ،تعداد افراد تحت تکفل ،وضعیت شغلی ،رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی
ارشد و دانشگاه محل تحصیل و بخش دوم گویههای مربوط به فرضیات تحقیق میباشد .پرسشنامه مذکور در قالب سه مولفه و
 80گویه است .سواالت 0تا  9مربوط به نگرش مالی در طیف پنج درجه ای لیکرت ( کامال موفقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم،
کامال مخالفم ) و سواالت 05-3در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت ( همیشه ،اغلب اوقات ،گاهی اوقات ،به ندرت ،هرگز ) تشکیل
شده  ،و در قسمت دانش مالی سواالت چهار گزینه ای صحیح و غلط در دو بخش دانش مالی عمومی و دانش مالی پیشرفته
تهیه شده که بخش اول دانش مالی عمومی از  0سوال در ارتباط با تورم  ،مالیات  ،ارزش پول و بیمه تشکیل شده و بخش دوم
دانش مالی پیشرفته شامل  0سوال است که با هدف بررسی سطح دانش در رابطه با ابزارهای مالی مانند :سهام ،اوراق مشارکت و
همچنین در رابطه با کاهش ریسك ،سرمایه گذاری ،خرید مسکن و حساب های پس انداز می باشد .نحوه ی امتیاز دهی به
سواالت دانش مالی عمومی هر پاسخ صحیح یك امتیاز و برای امتیاز دهی به سواالت دانش مالی پیشرفته هر پاسخ صحیح دو
امتیاز است که هر چه امتیاز باالتر نمره دانش مالی هم باالتر می باشد .نحوه ی امتیازدهی به سواالت دانش مالی در فرمول زیر
آمده است:

حدود تغییرات این شاخص به شرح زیر است:
 >8شاخص دانش مالی> 0

-7خالصه یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق

potrich et al.
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یافتههای مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی نشان داد که:
برای متغیر سن ،بیشترین درصد فراوانی مربوط به  15سال و باالتر است.
برای متغیر جنسیت ،بیشترین درصد فراوانی مربوط به زنان است.
برای متغیر تاهل ،بیشترین درصد فراوانی مربوط به مجرد میباشد.
برای متغیر تعداد افراد تحت تکفل فرد ،بیشترین درصد فراوانی مربوط به صفر نفر است.
برای متغیر وضعیت شغلی ،بیشترین درصد فراوانی مربوط به غیر شاغل می باشد.
برای متغیر وضعیت شغلی در حوزه مالی و غیر مالی ،بیشترین درصد فراوانی مربوط به حوزه مالی می باشد.
برای متغیر رشته تحصیلی ،بیشترین درصد فراوانی مربوط به رشته حسابداری میباشد.
برای متغیر نام دانشگاه محل تحصیل ،بیشترین درصد فراوانی مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی است.
تعیین سطح نگرش مالی ،رفتار مالی ،دانش مالی و مقایسه بین گروه های جمعیت شناختی
آزمون تی تک نمونه ای
جدول ( :)1نتایج آزمون تی تک نمونه ای
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

متوسط

آماره تی

سطح معناداری

نگرش مالی

9/89

1/99

8

98/11

1/111

رفتار مالی

8/11

1/90

8

9/10

1/111

دانش مالی

1/03

1/95

1/99

91/90

1/111

سواد مالی

8/19

1/89

1/19

91/99

1/111

(مأخذ:یافته های تحقیق :خروجی نرم افزار )spss

نتایج آزمون تی تك نمونه ای نشان می دهد با توجه به میانگین ،آماره تی و سطح معناداری آزمون تی تك نمونه سطح نگرش
مالی،رفتارمالی و دانش مالی ،سواد مالی دانشجویان دانشگاه های شهر اصفهان از حد متوسط باالتر و مطلوب است.
آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل
اگر فرضیه مطرح شده به مقایسه میانگین دو جامعه بپردازد برای بررسی صحت و سقم آن باید از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه
استفاده کرد .برای استفاده از این آزمون وجود یك متغیر کمی و یك متغیر طبقهای الزامی است .متغیر کمی همان متغیر وابسته و
متغیر مورد مقایسه در دو جامعه است ،ولی متغیر طبقه ای همان متغیر مستقل است و متغیری است که جامعهها را از یکدیگر
متمایز میکند .این آزمون به بررسی فرضیه زیر میپردازد:
فرضیه : H0میانگین عامل جامعه اول برابر با میانگین همان عامل در جامعه دوم می باشد.
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فرضیه : H1میانگین عامل جامعه اول برابر با میانگین همان عامل در جامعه دوم نمی باشد.
برای آزمون تساوی میانگین دو جامعه الزم است ابتدا بررسی شود آیا واریانس دو جامعه برابرند یا خیر .به عبارت دیگر آزمون
تساوی واریانسها مقدم بر آزمون تساوی میانگینها است .جهت آزمون تساوی واریانسها از آزمون لوین 9استفاده میشود .چنانچه
 sigمربوط به آزمون لوین کوچکتر از  1/19باشد ،فرض برابری واریانسها رد میشود و در غیر اینصورت فرض برابری واریانسها
تایید میگردد(مومنی.)0830 ،
تجزیه و تحلیل میانگین عامل ها براساس جنسیت
جدول( :)2نتایج آزمون میانگین عامل ها بر اساس جنسیت
عامل ها

سطح معناداری آزمون لوین

واریانس ها

سطح معناداری

اختالف میانگین

t
نگرش مالی

1/00

برابری

1/13

1/191

رفتار مالی

1/01

برابری

1/80

1/101

دانش مالی

1/119

عدم برابری

1/89

1/101

سواد مالی

1/00

برابری

1/08

1/101

(مأخذ:یافته های تحقیق :خروجی نرم افزار )spss

نتایج آزمون تی دو نمونه مستقل بر حسب جنسیت نشان می دهد که با توجه به سطح معناداری باالتر از  1/19میانگین متغیرها
بین دو جنسیت زن و مرد تفاوت معناداری ندارد.
تجزیه و تحلیل میانگین عامل ها براساس تاهل
جدول( :)3نتایج آزمون میانگین عامل ها بر اساس تاهل
عامل ها

سطح معناداری آزمون لوین

واریانس ها

سطح معناداری

اختالف میانگین

t
نگرش مالی

1/93

برابری

1/18

1/00

رفتار مالی

1/09

برابری

1/110

1/05

دانش مالی

1/80

برابری

1/10

1/00

سواد مالی

1/90

برابری

1/111

1/09

(مأخذ:یافته های تحقیق :خروجی نرم افزار )spss
1 Leven
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نتایج آزمون تی دو نمونه مستقل بر حسب تاهل نشان می دهد که با توجه به سطح معناداری کمتر از  1/19میانگین متغیرها بین
مجردها و متاهل ها تفاوت معناداری دارد .میانگین متغیرها بین افراد متاهل باالتر از مجردها است.
تجزیه و تحلیل میانگین عامل ها براساس حوزه مالی شغل
جدول( :)4نتایج آزمون میانگین عامل ها بر اساس حوزه مالی شغل
عامل ها

سطح معناداری آزمون لوین

واریانس ها

سطح معناداری

اختالف میانگین

t
نگرش مالی

1/83

برابری

1/111

1/80

رفتار مالی

1/88

برابری

1/111

1/80

دانش مالی

1/110

عدم برابری

1/11

1/09

سواد مالی

1/11

برابری

1/110

1/10

(مأخذ:یافته های تحقیق :خروجی نرم افزار )spss

نتایج آزمون تی دو نمونه مستقل بر حسب حوزه مالی شغل نشان می دهد که با توجه به سطح معناداری کمتر از  1/19برای متغیر
نگرش و رفتار مالی و سواد مالی میانگین متغیرها بین افرادی که شغلشان در حوزه مالی است و آنهایی که در حوزه مالی نیست،
تفاوت معناداری وجود دارد .میانگین این متغیرها در افرادی که شغلشان در حوزه مالی است باالتر می باشد.

آزمون مقایسه میانگین چند جامعه ()ANOVA
برای مقایسه میانگین دو یا چند جامعه (یعنی تاثیر یك متغیر مستقل گروهبندی بر یك متغیر کمی وابسته) از این آزمون استفاده
میشود.
مقایسه میانگین عاملها با توجه به سطح سن
جدول( :)5نتایج آزمون میانگین عامل ها بر اساس سن
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عامل ها

F

سطح معناداری

نگرش مالی

0/15

1/89

رفتار مالی

8/08

1/11

دانش مالی

1/09

1/15

سواد مالی

9/09

1/119

Archive of SID

(مأخذ:یافته های تحقیق :خروجی نرم افزار )spss

نتایج آزمون آنوا نشان می دهد تنها میانگین متغیر رفتار مال ی و سواد مالی بر حسب سن اختالف معناداری دارد .که با آزمون
تعقیبی به مقایسه دو به دو گروه ها پرداخته شده است:
جدول( :)6نتایج آزمون تعقیبی برای میانگین عامل ها بر اساس سن
متغیر

گروه I

گروه J

اختالف میانگین

سطح معناداری

 15سال و باالتر

 10-18سال

1/00

1/10

 15سال و باالتر

 15-10سال

1/10

1/10

 15سال و باالتر

 10-18سال

1/01

1/18

 15سال و باالتر

 15-10سال

1/00

1/10

رفتار مالی

سواد مالی
(مأخذ:یافته های تحقیق :خروجی نرم افزار )spss

نتایج آزمون تعقیبی نشان می دهد که میانگین رفتار مالی و سواد مالی در افراد با سن باالتر از  15سال بیشتر از افراد با رده سنی
 15-18سال می باشد.

 -2-3-5-4مقایسه میانگین عاملها با توجه به تعداد افراد تحت تکفل
جدول( :)7نتایج آزمون میانگین عامل ها بر اساس تعداد افراد تحت تکفل
عامل ها

F

سطح معناداری

نگرش مالی

8/31

1/10

رفتار مالی

9/19

1/113

دانش مالی

1/95

1/19

سواد مالی

0/91

1/111

(مأخذ:یافته های تحقیق :خروجی نرم افزار )spss

نتایج آزمون آنوا نشان می دهد میانگین متغیرها بر حسب تعداد افراد تحت تکفل اختالف معناداری دارد .که با آزمون تعقیبی به
مقایسه دو به دو گروه ها پرداخته شده است:

جدول( :)8نتایج آزمون تعقیبی برای میانگین عامل ها بر اساس تعداد افراد تحت تکفل
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متغیر

گروه I

گروه J

اختالف میانگین

سطح معناداری

نگرش مالی

 1نفر

 1نفر

-1/19

1/110

رفتار مالی

 1نفر

 0نفر

-1/89

1/115

دانش مالی

 1نفر

 0نفر

-1/89

1/10

سواد مالی

 0نفر

 1نفر

1/111

-1/15

(مأخذ:یافته های تحقیق :خروجی نرم افزار )spss

نتایج آزمون تعقیبی نشان می دهد که میانگین متغیر ها بین افرادی که فرد ی را تحت تکفل ندارند با افرادی که یك یا دو نفر را
تحت تکفل دارند پایینتر است.

 -3-3-5-4مقایسه میانگین عاملها با توجه به وضعیت شغلی
جدول( :)9نتایج آزمون میانگین عامل ها بر اساس وضعیت شغلی
عامل ها

F

سطح معناداری

نگرش مالی

9/93

1/111

رفتار مالی

9/30

1/110

دانش مالی

9/01

1/111

سواد مالی

5/19

1/111
(مأخذ:یافته های تحقیق :خروجی نرم افزار )spss

نتایج آزمون آنوا نشان می دهد میانگین متغیرها بر حسب وضعیت شغلی اختالف معناداری دارد .که با آزمون تعقیبی به مقایسه دو
به دو گروه ها پرداخته شده است:
جدول( :)10نتایج آزمون تعقیبی برای میانگین عامل ها بر اساس وضعیت شغلی
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متغیر

گروه I

گروه J

اختالف میانگین

سطح معناداری

نگرش مالی

غیر مستقل(کارگر-کارمند)

مستقل و کارفرما

1/99

1/110

غیر مستقل(کارگر-کارمند)

مستقل-انفرادی

1/81

1/113

غیر شاغل

مستقل و کارفرما

1/89

1/11
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رفتار مالی

دانش مالی

سواد مالی

غیر شاغل

مستقل و کارفرما

-1/80

1/18

غیر شاغل

غیر مستقل(کارگر-کارمند)

-1/10

1/118

غیر مستقل(کارگر-کارمند)

مستقل و کارفرما

1/95

1/10

غیر مستقل(کارگر-کارمند)

مستقل-انفرادی

1/80

1/18

غیر مستقل (کارگر وکارمند)

مستقل و کارفرما

1/10

1/11

غیر مستقل (کارگر وکارمند)

مستقل-انفرادی

1/80

1/110

غیر مستقل (کارگر وکارمند)

غیر شاغل

1/09

1/110

(مأخذ:یافته های تحقیق :خروجی نرم افزار )spss

نتایج آزمون تعق یبی نشان می دهد میانگین نگرش مالی در افراد با وضعیت شغلی غیر مستقل و مستقل باالتر از افراد با وضعیت
شغلی غیر شاغل است.
نتایج آزمون تعقیبی نشان می دهد میانگین رفتار مالی در افراد با وضعیت شغلی غیر شاغل کمتر از افراد با وضعیت شغلی مستقل-
کارفرما و غیر مستقل-کارگر-کارمند است.
نتایج آزمون تعقیبی نشان می دهد میانگین دانش مالی در افراد با وضعیت شغلی غیر مستقل باالتر از افراد با وضعیت شغلی
مستقل است.
نتایج آزمون تعقیبی نشان می دهد میانگین سواد مالی در افراد با وضعیت شغلی غیر مستقل باالتر از افراد با وضعیت شغلی مستقل
و غیر شاغل است.
مقایسه میانگین عاملها با توجه به رشته تحصیلی
جدول( :)11نتایج آزمون میانگین عامل ها بر اساس رشته تحصیلی
عامل ها

F

سطح معناداری

نگرش مالی

1/31

1/99

رفتار مالی

1/90

1/13

دانش مالی

0/18

1/118

سواد مالی

8/89

1/18

(مأخذ:یافته های تحقیق :خروجی نرم افزار )spss
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نتایج آزمون آنوا نشان می دهد میانگین متغیر دانش و سواد مالی بر حسب رشته تحصیلی اختالف معناداری دارد .که با آزمون
تعقیبی به مقایسه دو به دو گروه ها پرداخته شده است:

جدول( :)12نتایج آزمون توکی برای میانگین عامل ها بر اساس رشته تحصیلی
متغیر

گروه I

گروه J

اختالف میانگین

سطح معناداری

مدیریت

اقتصاد

1/13

1/111

مدیریت

حسابداری

1/11

1/18

مدیریت

اقتصاد

1/01

1/18

دانش مالی
سواد مالی

(مأخذ:یافته های تحقیق :خروجی نرم
افزار )spss

نتایج آزمون تعقیبی نشان می دهد که میانگین دانش وسواد مالی در افراد با رشته مدیریت بیشتر از افراد با رشته اقتصاد و
حسابداری است.
مقایسه میانگین عاملها با توجه به نوع دانشگاه محل تحصیل
جدول( :)13نتایج آزمون میانگین عامل ها بر اساس نوع دانشگاه محل تحصیل
عامل ها

F

سطح معناداری

نگرش مالی

1/15

1/38

رفتار مالی

1/95

1/91

دانش مالی

0/31

1/09

سواد مالی

1/98

1/98

(مأخذ:یافته های تحقیق :خروجی نرم افزار )spss

نتایج آزمون آنوا نشان می دهد میانگین متغیر دانش مالی ،نگرش مالی ،رفتار مالی و سواد مالی بر حسب نوع دانشگاه محل تحصیل
اختالف معناداری ندارد.
نتیجه گیری
در کل نتایج نشان داد که سطح نگرش مالی،رفتارمالی و دانش مالی و سواد مالی دانشجویان دانشگاه های اصفهان از حد متوسط
باالتر و مطلوب است .وهمچنین سطح سواد مالی و ابعاد آن بین دانشجویان دانشگاه های شهر اصفهان تفاوت معناداری ندارد.
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در پژوهش های قبلی سطح سواد مالی از جوانب مختلفی مورد بررسی قرار گرفته بود به طور مثال حامدی نیا ( )0851به بررسی
سواد مالی کارکنان دولت و تأثیر آن بر رفاه مالی ،پرداخته بود که نتایج آماری حاصل از آن حاکی از عدم کفایت سواد مالی آن ها
بود وهمچنین نتایج نشان داد بین رفاه مالی و سواد مالی رابطه معنادار مستقیم وجود دارد و سطح سواد مالی کارکنان دولت تحت
تأثیر مولفه های حوزه فعالیت ،تحصیالت ،رشته تحصیلی مقطع متوسطه ،رشته تحصیلی دانشگاه ،سطح تحصیالت مادر و میزان
درآمد بود ؛ اما مولفه های سن ،جنس ،وضعیت تاهل و تحصیالت پدر بر سطح سواد مالی کارکنان دولت تاثیری نداشت .همچنین به
همین صورت تمامی متغیر های جمعیت شناختی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های شهر اصفهان (سن ،تاهل،
وضعیت شغلی ،حوزه شغلی ،تعداد افراد تحت تکفل ،رشته تحصیلی) بجز جنسیت ودانشگاه محل تحصیل بر سطح سواد مالی
جامعه مورد آزمون موثر است.
در پایان پیشنهاد می شود که با توجه به اینکه سطح سواد مالی دانشجویان با سه مولفه (دانش مالی  ،نگرش مالی ،رفتار مالی)
بررسی شد باید سعی شود تا به بهترین و مناسبترین شیوه این سه عامل در دانشجویان تقویت شود و همچنین مدارس و دانشگاه
ها با برگزاری همایش ها و کارگاه ها در راستای اف زایش سطح سواد مالی دانش آموزان و دانشجویان تالش نمایند چرا که افزایش
دانش مالی و سواد مالی منجر به رفاه مالی و بهبود اقتصاد هر جامعه می شود.
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