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Abstract 
Objective :  The use of various sciences with the aim of solving the problems facing financial 

researchers in recent years as an essential need, given the issues and problems caused by the 

psychological and social destructive effects of capital market fluctuations, is felt more than ever. 

In this regard, the present study examines the impact of financial socialization on financial 

satisfaction with the mediating role of financial dogmatism, which to investigate the mediating 

effect, four main objectives are: 1- The impact of financial socialization on financial satisfaction 

2- Financial socialization on financial dogmatism 3- The effect of financial dogmatism on financial 

satisfaction and 4- Explaining the effect of financial dogmatism on the relationship between 

financial socialization and financial satisfaction were examined. 
 

Method : In this regard, 450 questionnaires were distributed among investors in the Tehran Stock 

Exchange. Out of 430 collected items, 398 questionnaires were accepted and structural equation 

modeling (SEM) and Amos software version 26 were used to analyze the data. The maximum 

likelihood estimation (MLE) method has also been used to predict the amount of unknown 

parameters. 
 

Results : The results indicate that financial socialization has a positive and significant effect on 

financial satisfaction and a negative and significant effect on  financial dogmatism. Also, financial 

dogmatism has a negative and significant effect on financial satisfaction. In general, the results 

show that in the relationship between financial socialization and financial satisfaction, financial 

dogmatism has a mediating role, and since financial socialization, in the absence of financial 

dogmaism, directly affects financial satisfaction, in this relationship, a partial mediating role Plays. 
 

Conclusion : Given the positive impact of financial socialization, one of the dimensions of which 

is social media networks on financial satisfaction, it is appropriate for companies to achieve the 

goals of financial reporting, voluntary disclosure of information and signaling that reduces risk 

and information symmetry. , To inform through new methods such as social networks and add 
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Abstract 
 

them to previous reporting methods. Also, by increasing measures for financial socialization, such 

as the development of social networks, it is possible to reduce the financial dogma of investors and 

increase their trust, which is considered an obstacle to investment. Therefore, by increasing the 

volume of investment in the capital market, while reducing the risks of entering the market and its 

prosperity, we will see an increase in the financial satisfaction of investors and their greater 

confidence. In addition, by increasing the financial satisfaction of individuals, it will increase the 

amount of investment. 
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ش اران با توجه به نقذگهیسرما یمال یمندتیرضا بر یمال یریپذجامعه تأثیر یررسب

 یمال ینگرجزم یگریانجیم
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 یی نقندرامیرحسین تائب
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 دهیچک
 یمال یمندتیو رضا مالی یریپذجامعه نیرابطه ب یحتوضبر  یمال ینگرجزم یگریانجینقش م یتجرب یپژوهش به بررس نیاهدف: 

 .پردازدیم

 

 ۳۹۳شده، یآورمورد جمع ۰۳۴ انیم از. شد عیگذاران در بورس اوراق بهادار تهران توزهیسرما نیب شنامهسپر ۰۵۴راستا  نیروش: در ا

 نیهمچن. دیگرد استفاده هاداده لیتحل یبرا ۶۲آموس نسخه  یافزار آمار( و نرمSEM) یاز روش معادالت ساختار و شد رفتهیپذ از آنها

 است. شده استفاده( MLE) یینما درست حداکثر تخمین روش از ناشناخته یپارامترها مقدار برآورد برای

 

و  یمنف یرتأث یمال ینگربر جزم ودار امثبت و معن یتأثیر یمال یتمندیرضا بر یمال یریپذکه جامعهحاکی از آن است  جینتا :هایافته

 ابطهردهد که در یم نشان جینتا یبه طور کل .گذاردیم یو معنادار یاثر منف یمال یتمندیبر رضا یمال ینگرجزم نیهمچن. دارد یدارامعن

 جودعدم و هنگام یمال یریپذو از آنجا که جامعه داردواسطه( ) یانجیمنقش  یمال ینگرجزممتغیر ،یمال یتمندیو رضا یریپذجامعه نیب

 را ایفا می کند. «یجزئ» یانجیم نقش ردر رابطه مذکو ،گذاردیماثر  یمال یتمندیبر رضا می، به طور مستقیمال ینگرجزم

 

 ،یمال یتمندیبر رضا است یاجتماع یارتباط جمع یهاشبکهاز ابعاد آن  یکیکه  یمال پذیریجامعهمثبت  تأثیربا توجه به  :یریگجهینت

 و کسیکه منجر به کاهش ر یدهداوطلبانه اطالعات و عالمت افشاء، یمال یاهداف گزارشگرتحقق  یدر راستا هاشرکتاست  ستهیشا

 یهاو افزودن آنها به روش یاجتماع یهاشبکه مانند نینو یهاروش قیاز طر یرسانعنسبت به اطال ،شودمی یتقارن اطالعات عدم
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 مالی نگریجزم گریمیانجی نقش به توجه با گذارانسرمایه مالی رضایتمندی بر مالی پذیریجامعه تأثیر بررسی/ 4۰۰
 

وان بر کاهش ت یم ،یاجتماع یهاشبکهتوسعه  لیاز قب یمال پذیریجامعه یاقدامات برا شیبا افزا نیهمچن .ندیاقدام نما نیشیپ یگزارشگر

 حجم شیافزا اب ،نیبنابرا. گذاشت تأثیر گردد، یم یتلق یگذارسرمایه یبرا یاعتماد آنها که مانعافزایش ان و گذارسرمایهمالی  یجزم نگر

نان اطمیگذاران و هیسرما یمال یتمندیورود به بازار و رونق آن، شاهد ارتقاء رضا یهاسکیضمن کاهش ر ه،یدر بازار سرما یگذارهیسرما

 .آمدی ها فراهم خواهد گذارسرمایهموجبات افزایش میزان  ،به عالوه با افزایش رضایتمندی مالی افراد .بود میآنها خواه بیشتر

 .یتقارن اطالعات عدم ،افشاء داوطلبانه، یمال ینگرجزم ،یمال یتمندیرضا ،یمال یریپذجامعه: ی کلیدیهاواژه

 .پژوهشینوع مقاله: 

 مالی رضایتمندی بر مالی پذیریجامعه تأثیر بررسی(. 4۰۴4) حدیث، زینلی؛ امیرحسین، تائبی؛ محمدسجاد، نظری استناد:

.4۰4-4۲۵(، 4)4۳ مجله دانش حسابداری،. مالی نگریجزم گریمیانجی نقش به توجه با گذارانسرمایه



 4۰۳/ 4زدهم/ ش سیمجله دانش حسابداری/ دوره 

 

 مقدمه

هایش دهد و تواناییآموزد، به او شخصیت میزندگی در جامعه را می هاییوهشاست که به انسان  یفرایند 1یپذیرجامعه

 ،بنابراین؛ ردگیشکل می در فرد پذیری در ارتباط با مسائل مالیجامعه نتایج. یکی از دهدتوسعه میرا در جهت ارتقاء فردی 

در حوزه فرد ارزش، نگرش، دانش و رفتار  اندیشه، از طریق آن ی است کهفرایند 2یمالپذیری جامعه توان بیان نمود کهمی

پذیری مالی بطور کامل و مطلوب در فرد جامعه فرایندچنانچه  (.2121 ،1ژو و ژانگ؛ 1991، 9دانس) ردیگمالی شکل می

جمله بازار  های مالی ازربه بازا اعتماد از بین رفتندر مسائل مالی و  پذیریآسیبافزایش  مسببممکن است  ،شکل نگیرد

ش کودکی، نقخانواده دروالدین و های ابعاد متعددی دارد که از جمله آنها می توان به آموزهپذیری مالی . جامعهشودسرمایه 

و می توان  موداشاره ن ی و میانسالیهای اجتماعی در بزرگسالهمکالسان و دوستان در سنین باالتر و کارکرد گسترده شبکه

 الیمسازی صحیح افراد در حوزه های تصمیم هایها و رویکردمالی غالباً شامل مهارت پذیریجامعهاینگونه استنباط نمود 

 گردد.مینیز که منتج به ارتقاء سطح رضایتمندی مالی  شودمی

همکاران،  و  7کیکول ؛1991، 6زیمرمن) شودیمبعنوان رضایت از وضعیت مالی فعلی شخص تعریف   1رضایتمندی مالی

های موفقیت( و به 2112، 8اسوداینر و بیزکند )بین درآمد و رفاه ذهنی عمل می ایبه عنوان یک عامل مهم واسطه ،(2121

ات أثیرتقابل، مدر  .گرددمی فراداوری در کار و رضایتمندی کلی ، بلکه باعث افزایش بهرهشودینممالی اشخاص محدود 

 (.2117داینر و همکاران، ) است مشکالت مالی مسبب تشدیداجتماعی ناشی از سطح رضایتمندی مالی پایین 

 ذکر است بازار سرمایه همواره از مسائل و معضالتی رنج می برد که از جمله آنها می توان به عدم تقارن اطالعاتی شایان

شده است و در جهت مرتفع  واقعشاره نمود. مشکل مذکور همواره از راه های گوناگون مورد توجه مدیران و پژوهشگران ا

ور و پدیده نوظه کانال های ارتباط جمعی، توسعه روز افزون تکنولوژیجه به نمودن آن ساعی بوده اند. از طرفی با تو

ئه اخبار و ارا ، افشاء داوطلبانهرا تقارن عدم می توان یکی از مهمترین راهکارهای کاهش این )نسل بعدی اینترنت( 9متاورس

ه شرایط اقتصادی با توجه ب آنجا که ی اجتماعی متعدد به شکل گسترده ذکر نمود. تاهاشبکهاستفاده از  با هاشرکتنظر  مورد

ده هر چه و ذینفعان عنوان کرد. طبعاً استفا هاشرکتمهمترین ابزار و پل ارتباطی بین  ،توان حتی راه حل مذکور رامی کنونی

را فراهم  نهاآو افشاء داوطلبانه توسط بهینه گزارشگری ه، می تواند موجبات افزایش میزان از راهکار یاد شد هاشرکتبیشتر 

نیاز به  ،آورد. این مقوله ضمن عدم بسط در ایران، تاکنون آنچنان که باید مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است، بنابراین

به نحو مناسبی  پذیریجامعهاز طرفی چنانچه افراد توسط ابعاد متعدد  به شدت محسوس است. پژوهش در این حوزه

آید، که مالی فراهم می عضالتنشوند، موجبات گسترش عدم تقارن اطالعاتی نسبت به بازار سرمایه و سایر م پذیرجامعه

برخوردار  هیقابل توجمسبب ایجاد انحرافات مالی و رفتاری متعددی که از گستردگی  ،مسلماً ضمن کاهش عدم رضایتمندی

                                                                                                                                                                                        
1 Socialization 
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4 Zhao and Zhang 
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 مالی نگریجزم گریمیانجی نقش به توجه با گذارانسرمایه مالی رضایتمندی بر مالی پذیریجامعه تأثیر بررسی/ 4۰۰
 

ی که مورد توجه و تحقیق بسیاری از پژوهشگران داخلی و خارجی اکه از جمله آنها می توان به رفتارهای توده شودمیاست 

 قرار گرفته است نام برد.

ی سعی در تحقیق پیرامون بعد دیگر آید،های این حوزه به شمار میکه جزء اولین پژوهشحاضر پژوهش شایان ذکر است

 توصیف «ذهن بسته»توان آن را به عنوان یک در تعریف این مفهوم می دارد. ،است 11نگری مالیکه جزمی مذکوراز رفتارها

نظر از عقاید مذهبی آنها ف ای از مردم، صرهر طبقهدر  دتوانمی و استدر فرد  مطلوب شدنپذیرکرد که حاصل عدم جامعه

و اجتماعی نشدن افراد های ارتباط جمعی دیگر عدم گسترش قابل توجه کانال منظریاز  (.2119، 11کروسان)ظهور کند 

ری به گذاشود که این خود منجر به کاهش رغبت آنها به سرمایهدر افراد میدانش و رفتار صحیح مالی موجب ایجاد خالء 

ش رسد این امر رفته رفته باعث کشبه نظر میگردد و می ی در آنهاگذارسرمایهها و اعتمادی به شرکتدلیل ناآگاهی و بی

 ،بنابراینگردد. و ایجاد باورهای نادرست مالی در اذهان می نگری مالیناخودآگاه آحاد جامعه به سمت جزمساختارمند و 

 المللی و بویژه ملی است که نیاز به تحقیق دارد.های بسیار نو و جدید در سطح بینحوزه مذکور نیز جزء حوزه

ایتمندی رضافزایش باعث  چگونه پذیری مالیجامعهه دهند کهمچنین قابل ذکر است که مطالعات اندکی توضیح می

( و به عالوه مطالعات در زمینه رضایتمندی مالی و تغییرات آن در طول زندگی افراد 2119و همکاران،  12النزشود )می مالی

تر موانع پژوهش به منظور بررسی عمیقاین در  ،بنابراین؛ (2111، 19ولگنپالاست )که شایسته توجه بیشتری  اندپراکندهبسیار 

ان ذارگسرمایهریشه در عدم تقارن اطالعاتی و عدم اطمینان و  است روزنقل محافل خبری  رونق بازار سرمایه که این روزها

ل پژوهشگران بدینقش بی شود.یگرایی مالی بررسی مپذیری و رضایتمندی مالی با متغیر جزم، رابطه متغیرهای جامعهدارد

 ردنکروشن ها با هدف گذاران و شرکتمالی با انجام تحقیقات کاربردی در این حوزه به عنوان حلقه میانی بین سرمایه

فته ر بازگشت اعتماد از دست در تأثیر، ها و از طرفی دیگردر این حوزه و کمک به شرکت گذارتأثیرروابط متغیرهای 

 انکار ناپذیر است. بازار سرمایهگذاران به سرمایه

کاستی  های ساده به جهتالگودر این راستا نظر به اینکه شناخت و تبین دقیق رابطه بین متغیرها، همواره از طریق 

ر نیست، پذیدقت آنها به دلیل وجود متغیرهای اثر گذار پنهان و ناتوانی در دخیل نمودن آنها در روابط مورد بحث امکان

همانند  های پیچیده تر نوینی،الگوتر پیرامون متغیرهای مذکور از حاضر با هدف کسب دانش و شناخت کاملدر پژوهش 

ذیری مالی و پگرایی مالی رابطه بین جامعهمکه آیا جزو به دنبال پاسخ این سئوال است  شودمیمیانجی گری استفاده 

 ؟دهدیمرضایتمندی مالی را توضیح 
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 پژوهش نهیشیو پ ینظر یمبان
 یمال یریپذجامعه

رفاه مالی یا  که به کنندیمکسب  و یا نگرشی رفتاری یالگو، دانش ،افراد که طی آنی است فرایندپذیری مالی جامعه

فاوتی از ، سطوح متکنندرا تجربه می یپذیرجامعه های مختلفیاز راهافراد  اینکه جهتبه کند. یا اقتصادی آنها کمک می

های ارتباطی کانال بهمفهوم (، به عبارتی این 2121و همکاران،  11پاندی؛ 2111 ،11یماپ و فالحتیدارند )از درک امور مالی 

... اشاره دارد که موجب انتقال دانش مالی و اقتصادی  ها وجهان خارج مانند والدین، محیط، دوستان، رسانه ارتباطی افراد از

ه حداکثر در افراد برای ب و اعتماد به نفس الزمنگرش ، ها، اطالعاتبه اکتساب مهارت تغیرماین  ،شوند، بنابراینمیبه فرد 

 .(2116 و همکاران، 16سونداراسنپردازد )یمدر بازارهای مالی و مدیریت پول  و رفتار مالی مطلوبرساندن توانایی 

یری و یا از توسعه آنها جلوگ بدهد ءافراد را ارتقا یو توانای ، تجربهشتواند دانش مالی، نگرهدفمند میپذیری مالی جامعه

از  های پیشینپذیری مالی در پژوهشجامعهبررسی (. 2121 ،همکارانو  18بلک نولبار؛ 2111، 17دانس و یانگکند )

 کر نمود:ذذیل به شرح بندی و طبقهخالصه،  گروهرا می توان در سه متغیرهای دیگر برآن  تأثیر و گوناگون هایجنبه

 یاجتماع یمال یبرخودکارآمد یمبتن یمال یریپذجامعه -

 یرابها فعالیتسلسله  یک یو اجرا یسازمانده یشان برایهاییقضاوت افراد در مورد توانا ،خودکارآمدی اجتماعی

باور به توانایی فرد برای انجام اقدامات مورد  در واقع و (1991محمدنژاد و رحیمی، گل)است  شدهتعیین اناهدافشبه  دستیابی

مالی  یارآمدکدهد خودنشان می لعاتمطا .(2119، 19ولترس) های مختلف استدر حوزه اشنیاز برای موفقیت در وظیفه

، یرد باال در روابط اجتماعک، عملیاجتماع یگرانشکت ی وپذیرجامعه یهاند تا مهارتکیم کمکبه افراد  یاجتماع

 ،لفه های مختباز جن خود یدر روابط اجتماعهمچنین سازند و  نگرش دوستانه با افراد را نمایان و هاتیت در فعالکمشار

ن یهمچن ،(1991محمدنژاد و رحیمی، گل؛ 2117و همکاران،  21التانز ؛2119و همکاران،  21اسن) کنندرفتار ز یآمتیموفق

 ،22منیتسکدارد ) ارتباط مالی است پذیریجامعهکه برآیند  سالم گیری مالیبا تصمیم یمالی اجتماعی ارآمدکزان خودیم

 .(2119و همکاران،  21سدینانا؛ 2111، 21راب و وودیارد ؛2111 و همکاران،  29شیم؛ 2118

 یبر دانش مال یمبتن یمال یریپذجامعه -

دهد که مدیریت مالی خود اشاره دارد. چنین آگاهی به افراد این امکان را میدانش مالی به درک اساسی از مفاهیم مالی 

و دانش  مالی عینی دانش (.1998و شاکریان،  صدرآبادی میرمحمدی؛ 2116 ،26تانگ و بیکری انجام دهند )ترثروم را به نحو

دانش مالی عینی به یکپارچگی اطالعات جدید به  .انددانش مالی شناخته شده دهندهیلتشکمالی ذهنی به عنوان دو جزء 
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در حالی که دانش مالی ذهنی به  شود و در واقع دانش مالی واقعی یک فرد است.می بیاندست آمده با دانش موجود 

ات نفس او در توانایی پردازش اطالعسطح اطمینان فرد هنگام تصمیم گیری مالی اشاره دارد و اغلب به میزان اعتماد به 

در خصوص  کافیکارایی  که ساختار آموزشی در عصر اطالعات .(2119، 27وانگشود )ها گفته میگیریو تصمیم

 ت،نترنیبر ا یمبتن یاجتماع یرسانه ها وکانال های ارتباط جمعی ، انتقال دانش و مهارت های الزم را به افراد ندارد

و تغییرات گسترده ای بر میزان و  (2116، همکارانو  28لیون) هستندمالی و غیر مالی اطالعات  دیمنابع جدبرجسته ترین 

 .(2111و همکاران،   29گونزالز) پذیری مالی افراد داردنوع جامعه
 یبر رفتار مال یمبتن یمال یریپذجامعه -

ار فرد رفت نتایج. همچنین نتایج مالی به عنوان دانندمیاست،  منابع مالی به مدیریتمربوط  که انسانی یرفتار را رفتار مالی

اعتقادات، ها، ات نزدیک، ارزشتأثیرهایی از نمونه(. 2118، 91یائوششود )ات محیطی دور و نزدیک تعریف میتأثیرو 

قش بسزایی نتوسط والدین و خانواده تر پذیری مالی خانواده در سنین پایینجامعه فرایندکه در  هستندها و تجربیات نگرش

 .نددار

مالی به  راآن بر رفت تأثیرچگونگی  محیط پیرامون و همچنین پذیری مالی والدین وتحقیقات در زمینه نقش جامعه

شود و با والدین باعث ایجاد رفتارهای مالی مختلفی میافراد  تعامل ددهسرعت در حال ظهور است که غالباً نشان می

ار های مالی آنهاست، زیرا هم فرزندان از رفتپذیری مالی و تواناییهای اصلی بروز رفتار مالی افراد، جامعهیکی از مؤلفه

عتبار رفتاری توسط افرادی که بیشترین ا هاآن رفتار ، همکنندیممالی والدین به عنوان یک الگو برای زندگی خود استفاده 

کیم و ؛ 2211فالحتی و همکاران، ؛ 91،2111سن و دانسومندگوگیرد )و اخالقی را نزد آنان دارند مورد توجه قرار می

 (.2118و همکاران،   99کوران ؛2119و همکاران،  سدینانا؛ 2119 ،92جیچاتر

 در پژوهشمالی  پذیریجامعهابعاد 

 جامعه و تاس یاجتماع موجودیانسان ذاتاً : »سیاست خود عنوان می کند ی در کتابونانی یاافسانه لسوفیف 91ارسطو

بندی نمود. طبقه گذشتتوان در سه دسته که شرح آن مطالعات پیشین را غالباً می .«است که مقدم بر فرد است یزیچ

که از نظریات پرکاربرد  96ریزی شدهو نسخه گسترش یافته آن، نظریه رفتار برنامه 91عمل منطقی نظریهبر اساس  حال

 نظریهبر پایه د. ناشبتوانند دارای منشاء مشترکی به نام سیستم ارزیابی هر فرد میمطالعات ذکر شده  هر سه دسته ازهستند، 

 ن، همساالوالدینمهمی همچون  تشکیل دهندهمتعدد عوامل دارای مذکور هر فرد دارای یک سیستم ارزیابی است که 

 پذیرجامعه وشخصیت ، رفتارذهنیت، دانش،  به نهایتاً برآیند آنها های ارتباط جمعی است، کهشبکه)همتایان(، رسانه و 

 گردد.می منتهیشدن مطلوب فرد 
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ترین هماز مرا ها عوامل والدین، همساالن و رسانه توانو مطالعات پیشین مییاد شده  نظریه با در نظر گرفتن ،بنابراین

پذیری اشخاص که این ابعاد برای سنجش جامعه ،پذیری لحاظ نمود. از این رو در پژوهش حاضرجامعه فرایندهای ریشه

 اند.توضیح مختصرآنها در ادامه خواهد آمد در نظر گرفته شده
 والدین( 1

  98لیفورنهام و آرگطبق نظر و (2119و همکاران،   97استاربین)گذارند یم تأثیرفرزندانشان  یشدن مال یبر اجتماع نیوالد

 تأثیرزندشان فر ندهیآ یبر رفتار اقتصاد نیچگونه نگرش والدکه دهند یم حیتوض پذیریجامعه یهاهی، نظر(1998)  98لیآرگ

 نیکودکان دانش و نگرش را در مورد اکثر موضوعات از والد ،و آموزش رسمیاز مدرسه  پیش یحت و گذاردیم تأثیر

 (.1987 ،11سچیسم؛ 1989، 99کولمان؛ 2111 م،یو پ یفالحتکنند )یخود کسب م

 دوستان و اطرافیان (2

که به اشندبو دوستان فرد می  انیهمتا هستند و به دنبال آن یاز دوران کودک یاعمال مال میو مستق یمنبع اصل نیوالد

ی پذیرجامعهنقش بسیار مهمی در (2112فالحتی و پایم، ) هستند یمال یپذیرجامعهبر  یگذارتأثیرمنبع مکمل  کیعنوان 

و رفتار  پذیریجامعهیکی از عوامل عمده ای که بر  . همچنین(2111شیائو و همکاران، ) دنمالی فرد در بزرگسالی ایفا می کن

ر به توانایی هایش د خودکارآمدی مالی است که به عنوان اعتماد خود و اطرافیان شخص ،می گذارد متقابل تأثیر مالی

، 11انگلبرگ ؛1211، 19الون ؛2111، 12فوربس و کارا ؛2111، 11آماتوسی و کروالی) شودمیتوصیف  هامواجهه با موقعیت 

 .(2119و همکاران،   11دیتز ؛2117
 های ارتباط جمعیشبکه (3

صر عارائه شده توسط کانال ها و شبکه های اجتماعی به افراد در مالی و غیر مالی  دانش و الگوهای رفتاریاطالعات، 

در (. 2116لیون و شرف،  ؛2111گونزالز و همکاران، ) افراد دارد پذیریجامعهای بر میزان و نوع تغییرات گستردهحاضر، 

، هارکتش های مالی از طریق تبلیغات و فروشآنها در برندسازی و کسب موفقیتها و قدرت بسیاری از تحقیقات نقش رسانه

های اجتماعی در های ارتباط جمعی و شبکهثر رسانهؤم بسیار این رو نقشاز  (.2117، 16اویانگ و تول) بررسی شده است

 مالی بسیار برجسته و غیرقابل انکارناپذیر است. پذیریجامعه فرایندانتقال دانش مالی و 

 یمال ینگرجزم

 یرها و مرزبندباومباحثه پیرامون جستجو نمود.  باورها ر شناخت وبر س در بحثرا باید  ینگرجزم بحث یهاشهینه و ریزم

 (.1211، 17پریور) استچون سقراط وجود داشته یلسوفانیان و فیینزاع سوفسطا رونان باستان و دیاز زمان  ،آن با معرفت

شود یف مییا نظرات دیگران توص ،بدون احترام به شواهد متضاد ر وگرایی تمایل به بیان عقاید به صورت غیرقابل انکاجزم
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تواند بداند و یز را میا همه چیداند و میز را یگرا، فردی است که همه چ( فرد جزم1989، 18دیکشنری آکسفورد)

ه ک یفرد. (2116، 19ریهانسبرگر و آلتم؛ 2119کروسان، ) شودیم نا نقادانه انسایر آزاد کدر واقع مانع تف ییگراجزم

( 1991ادی، سجنش مناسب نیست )کهستند، قادر به انجام واافتن راه حل یازمند یه نکی با مسائل مواجهگراست، در جزم

 بسزایی داشته باشد. تأثیر ،فرد از جمله مسائل مالیاین برکلیه ابعاد زندگی  تواندیمو این معضل 

دنبال  ها هستند که بهها منشاء اندیشهارزش بیان داشت کهتوان نگری در افراد میچگونگی ایجاد جزم با رابطهدر 

ای های ریشهه ارزشکی. زماننموداس آن را در رفتار آنها مشاهده کانعتوان میدر باورهای افراد،  یرییهر نوع تغ ایجاد

یجه نگرش افراد گیرد. در نت، یک اندیشه بنیادی شکل میشوندیمو با یکدیگر ترکیب تشکیل و اهداف معین در شخص 

نیادین ب هایهنجاری با ارزش شود. چنانچهآن در رفتار آنها نمایان می تأثیرو  ایجاد ،های متفاوتبر اساس ایدئولوژی

ابد و به ی. نگرش منفی ایجاد شده، در ذهن فرد تعمیم میشودهای منفی حاصل میفرد همخوانی نداشته باشد، نگرش

ا به دنبال نگری رشود که جزمگر میجلوه اومنفی در ه متعصبان و رانهیگهای سختها و اندیشهنگرش ،صورت اعتقادات

گیری نگری را در تصمیمها و تعصبات حاصل از جزمه فرد اندیشهکعبارت است از این نگری مالیجزم رواز این  دارد.

و  خصمشفعالیت فیزیکی یک انجام عدم  کسب درآمد از طریقبه عنوان نمونه، پیرامون مسائل مالی نمایان سازد و 

ی در بورس گذارسودآوری حاصل از سرمایهاز دید وی عنوان مثال ه . ببداندغیراخالقی و ناپسند ، راغیرقابل پیش بینی 

ر به سایگذاران سرمایهاز  این دسته نگری مالیجزممی تواند شود و اوراق بهادار غیراخالقی و ناعادالنه محسوب می

 تسری یابد. گذارانسرمایه

به عبارت  ؛بر تصمیمات مالی داردمهمی  تأثیر ،های مربوط به پولگیری در موقعیتءنگری مالی، سوجزمبرمبنای 

 باعث محدودیت دارند نقش دارد و ای نگرانهجزم انی که نگرشگذارسرمایهنگری مالی در تصمیمات جزم ،ردیگ

وه . به عالنابخردانه در موقعیت های مذکور استنتیجه آن انجام واکنش های  شود کهمیت یواقع از ا انحرافی شناختی

کنند یو رفتار خود انتخاب م شها را بر اساس نگرشرکت سهام ،گذارانسرمایهبرخی دهد که تحقیقات تجربی نشان می

هایی افراد مذکور در شرکتدنبال آن،  کنند. بهسهام آن را خریداری می بپذیرند ،و اگر رفتار شرکت را از نظر اخالقی

 ،11کلر و سیگریست) دباشداشتهتری پایین شدهبینییشپسود اگر خود باشند، حتی  ییدتأمورد کنند که گذاری میسرمایه

2116.) 

ار شود و بصورت تغییر رفتهای احساسی زیادی میواکنش باعثهای پر ریسک، نگری مالی افراد در موقعیتجزم

زیرا  ،(2121، 19اسپارکس؛ 2111و همکاران،   12آلن؛ 2118، 11اپستود و روسشود )نمایان می در تصمیمات مالی افراد

 گریست،کلر و سی) گذاردمی تأثیرگذاری در سهام دهند بر تمایل آنها برای سرمایهمعنایی که مردم به پول نسبت می

 آن هچنانچ می باشد، بدین صورت که درآمدکسب شده خوب یا بد بودندر رابطه با دیدگاه آنها  آن،منشاء و ( 2116
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گذاران نیز با در سرمایه ،بنابراین؛ (2119، 11تانگ و چیو ؛1999تانگ، مثبتی دارد ) وجهه ،از طریق کار فیزیکی کسب شود

، 16ئیسوینت و لو؛ 2111و همکاران،   11وبلی) رندیگمیخرید و فروش سهام  به تصمیم نظر گرفتن مالحظات ذهنی خود

بت به نس فکریها و مواضع های پولی مرتبط با ارزشنگرش تأثیراطالعات کمی در مورد  تا به امروز ،با این حال (.2111

و تحقیقات مربوط  (2116 سیگریست، کلر ودارد ) وجود سهام بازار گذاری درگیری افراد برای سرمایهتصمیمر سهام ب بازار

 تأثیربا توجه به این مشاهدات،  (.2119و همکاران،   17گورنی) داردبسیار محدودی  دامنهآنها، دارای گرایی در به جزم

ی در تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است و ادبیات بسیار نادر انگذارنگری مالی نسبت به بازار سهام بر رفتار سرمایهجزم

 این زمینه وجود دارد. در ایران نیز تاکنون پژوهشی در خصوص این حوزه انجام نشده است.

 یمال یتمندیرضا

، 19هیرا و موگندا؛ 2118 ،18نگیوو  اگیهابواست )های مختلف وضعیت مالی رضایتمندی مالی به معنای رضایت از جنبه

رد است که ف شده درکناپذیر رضایت کلی از زندگی و رفاه مالی جدایی بخشبه عبارت دیگر، رضایتمندی مالی ؛ (1998

های رضایت فردی از جنبه سطحی ازهمچنین به  ،(2111پالگنول، ؛ 2119کولیک، شناختی است )مربوط به سالمت روان

خص ش مختلف مالی و برداشت ذهنی فرد از کفایت منابع مالی خویش اشاره دارد که مهمترین آن این است که درآمد فعلی

 فریحاتت پرداختن بههای اضطراری مالی، برآورده کردن نیازهای اولیه و همچنین انجام اقداماتی در برابر وضعیتمیزان به 

با  طمرتباین مفهوم مدتهاست که به عنوان جزئی از رفاه مالی شناخته شده است و در مطالعات  (1998هیرا و موگندا، باشد )

 فشار مالی و مدیریت ریسک مورد توجه قرار گرفته است. عوامل ایجاد استرس همچون

. بررسی است توجه شدهبر رضایتمندی مالی گذار تأثیر متغیرهایهمچنین  وجمعیت شناختی عوامل به اخیر،  یهادههدر 

یالت، سطح درآمد، تحص از جمله جمعیت شناختیرضایتمندی از کل زندگی به صورت تابعی از رضایتمندی مالی و عوامل 

است  و مسکن در نظر گرفته شده اوقات فراغت، محیط زندگی، نوع شغلنحوه گذراندن سالمت جسم و روان، میزان سن، 

 تواند رضایت شخصی و به طور(. رضایتمندی مالی فرد می2112فالحتی و همکاران، ؛ 1991درویشی و همکاران، )

مالی  از وضعیت مشکالت مالی و عدم رضایت ،را تعیین کند و در مقابلوی از زندگی  کلی تر میزان رضایتگسترده

نده رضایتمندی کنمنجر به ایجاد استرس و افسردگی شود. همچنین رفتار مالی به عنوان یکی از عوامل اصلی تعیین تواندیم

افزایش با  است وهای مالی و توانایی سواد، پذیریجامعه از قبیل یعوامل تأثیرتحت  نیز که خود شودمیمالی فرد شناخته 

، 61جو و گرابل؛ 2116 ،61ویتالی و آرپینوگرفت )شکل خواهد رفتار و رضایتمندی مالی از  مطلوبی های مالی، سطحآموزش

 .(2112فالحتی و همکاران، ؛ 2111
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درآمد و  ،عوامل گوناگونی از جمله سطح استرس مالی توسطرضایتمندی مالی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم 

دارد ود ریسک مالی افراد رابطه وجمیزان تحمل دانش مالی، رضایتمندی مالی و  میان ،بنابراین؛ شوددانش مالی تعیین می

مطالعات  و سایر (2111جو و گرابل، ؛ 2111 فالحتی و پیم،؛ 2112فالحتی و همکاران، ؛ 2111، همکارانو   62براون)

 انداز برای شرایطو پس های مربوط به هزینههای مالی مانند تحمل ریسک، رفتارراها و رفتدهد که نگرشنشان می

 (.2118، نگیوو  اگیهابو؛ 2117، 69شلردارد )ی قابل توجهی بر رضایتمندی مال تأثیر ،و بازنشستگیاضطراری 

و همکاران   67علی، (2111)  66رایهپاور و ، (2111گرابل )جو و ، (2119)  61و کالرا یساه، (2118)  61ناندانسوراب و 

 هایاز قبیل عوامل اجتماعی، ویژگی متغیرهاییدر تحقیقات خود نشان دادند  (2119و همکاران ) 68آرچولتاو  (2111)

عوامل یا ابعاد  در مالی، نگرش مالی و رفتار مالی اضطراب مالی، سواد مالی، هایاسترسجمعیتی، دانش مالی، 

 عالقه، احساس دبرآورده نمودن نیازهای ضروری اولیه و پرداختن به تفریحات موراحساس توانمندی  مالی از قبیل

 اند.داشته تأثیرو...  خشنودی یا همان رفاه

 المللینبر آن در سطح بی مؤثرو عوامل  پیرامون درک رضایتمندی مالی یاندک اتتحقیقبررسی ها نشان می دهد که 

تر تحقیقات جامعی در راستای شناخت دقیق تاکنون ،گذاراناهمیت سطح رضایتمندی سرمایهعلی رغم  ؛ وموجود است

ال آن دنببه  و در بازار سرمایه گذارانحضور سرمایه، گذارایی هااین حوزه با هدف ارتقاء آن برای افزایش حجم سرمایه

 صورت نپذیرفته است.انجام ، این بازاررونق 

های داخلی رازادر ب کمیتحقیقات همانند رضایتمندی مالی، مطابق با مبانی نظری و ادبیات پیشین پژوهش، به عالوه، 

تحقیقات  است. این شدهم مختلف انجا متغیرهایها بر آن تأثیرپذیری مالی و ارتباط با معیارهای جامعهر المللی دو بین

پذیری مطالعات در خصوص بررسی جامعه فقرو  اندبودهمتغیرهای مختلف بر عوامل اقتصادی و اجتماعی  تأثیربه  مربوط

 گراییگردد. به عالوه موضوع جزمشدت احساس میالمللی بهگذاری در بازار داخلی و بینمنظور کارایی سرمایه بهمالی 

 مینهن زدر ایهای ایران و جهان پژوهش ،ظهور یافته و قدمت چندانی ندارد، بنابراین یتازگمالی در بازار سرمایه جهان به 

 نماید. جلبو رضایتمندی مالی  گرایی، جزمیپذیررا به رابطه بین جامعه توجه جامعه جهانیتوانند می

ی اطالعات از طرفو  لی، بحث عدم تقارن اطالعاتی استحسابداری ما نظریهیکی از مهمترین مفاهیم از نگاهی دیگر، 

معه این اطالعات بصورت نامتقارن در سطح جا چنانچه حسابداری یکی از مهمترین منابع در تصمیمات اقتصادی است که

بازار سرمایه بازاری . (1111عامری و همکاران، شود )و ناعادالنه می های نادرستگیریتصمیم اخذ باعث انتشار یابد

صیص مالی و تخ ینتأمعدم تقارن اطالعاتی است و هدف آن جذب نقدینگی به منظور  تأثیراست که به شدت تحت 

مکیان و رئیسی، ) ابدیکه برای دستیابی به این هدف باید در سطح بازار شفافیت و تقارن اطالعاتی افزایش  بهینه منابع است
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 و شاهد افزایش اعتماد مسلماً ،افزایش آن ی برایهایردر صورت ارتقاء سطح رضایتمندی مالی و کشف راهکا (.1999

شماری در افزایش رفاه، بی اتتأثیرگذاری آنها خواهیم بود که این خود سرمایه حجم گذاران وعمومی سرمایه اطمینان

انه پذیری و افشاء داوطلب، افزایش قدرت رقابتتقارن اطالعاتیعدم و کاهش ریسک  ام،شوندگی سه نقدقدرت  ثروت،

 نظورمها، به رهای اقتصادی خواهد داشت. شناسایی رابطه بین این متغیها و همچنین بهبود سایر مولفهاطالعات شرکت

 ،. لذاشودانجام میگذاری بهینه در بازار سرمایه گذاران برای سرمایهسرمایه نهاییاهداف  تحققمسیر گشایی اساسی در راه

 های پیشین است و ارتباط میان متغیرهاینمودن خألهای پژوهشپر این پژوهش با جنبه نوآورانه خود به دنبال ارتقاء و  ،لذا

 .سازدر میرا آشکا مذکور

 پژوهش یهاهیفرض ینظر یبنا ریز

افراد ناشی از عوامل  ها و رفتاربخش زیادی از اندیشه دهندنشان می ،69یادگیری اجتماعی نظریهتحقیقات مبتنی بر 

و مفاهیم مالی  هاهپذیری مالی که غالباً شامل آموزجامعه به عبارت دیگر،؛ (1721، 71و گراسف دیدیوپذیری است )جامعه

؛ شودالی افراد میم رویکردهای تصمیمات مهارت و دانش، و تغییر ، سبب تقویتاستیرمستقیم از محیط پیرامونی غ مستقیم و

 مندی مالیآن رضایت دنبالو سودآوری آنها و به  هاگذاریافراد، بازده سرمایهمالی درک و تحلیل  قدرت با افزایش ،بنابراین

 (.2118سوراب و ناندان، ) ابدیافزایش می آنها

 دارد. معنادارمثبت و  تأثیر یمال یتمندیبر رضا یمال یریپذاول: جامعه هیفرض

 (2116، 71یتزوفست و هورشود )نگری میهای اجتماعی منجر به کاهش جزمپذیری مالی از طریق گسترش شبکهجامعه

به  ،باشند شده رپذیافرادی که به نحو مطلوبی از لحاظ مالی جامعه. با محیط استیی افزاو هم یمستلزم تعامل، هماهنگ که

 در جهتآگاهی و اعتماد بیشتری با  را خود منابع هایشان،نگری مالی و ارتقاء دانش و مهارتواسطه تقلیل جزم

 نگری مالی برجزم اتتأثیربا توجه به  ،بنابراین؛ گذارندمی کاشترا گذاری اثربخش بهمالی و سرمایه هایگیریتصمیم

 هارکتشدر بهینه افشاء و گزارشگری  مفروض هایچهارچوبو تغییر ها یگذارسرمایهتصمیمات مالی،  های مالی،اندیشه

از فراتر  ییهاآموزش ارائهپذیری مالی برای جامعه ارتقاء سطحپذیری مالی، ضرورت توجه به با تمرکز بیشتر بر جامعه

 .شودمی، دوچندان کنونیهای آموزش

 .دارد معنادار و یمنف تأثیر یمال ینگربر جزم یمال یریپذدوم: جامعه هیفرض

 به مالی نگریکه با افزایش جزم بریمپی می، به این موضوع تامل بیشتری داشته باشیم نگری مالیچنانچه در مفاهیم جزم

گذاران در دستیابی به اهداف مالی و بازار بورس، سرمایه مانند توسعهبازارهای در حال  در عدم اطمینان و آگاهی دلیل

ر های افراد دگذاریسرمایه از حجم در نتیجه، کهشوندو عدم اطمینان می نارضایتی، سرخوردگیدستاوردهای خود دچار 
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اعث افت ببه تدریج  آن اندککند و بازدهی رونق پیدا نمی یمطلوب بازار در سطح کاسته و به دنبال آنبازار سرمایه 

 .گرددگذاران میرضایتمندی مالی سایر سرمایه

 .دارد معنادار و یمنف تأثیر یمال یتمندیبر رضا یمال ینگرسوم: جزم هیفرض

در  اد جامعهآحپذیری مالی، افکار رفتار فردی در ساختار جامعهیک به عنوان  مالینگری جزم گسترش و تسریبا 

گیرد و قرار می تأثیرگذار تحت هینان سرمایاطم ، اعتماد به نفس واتزان تحمل مخاطری، مها یگذارهیافق سرما مورد

الت تمای کاهشساز کاهش رضایتمندی مالی و تواند زمینهمی موضوعشود. این مات مالی نمایان مییدر تصم

 گردد.ترمطلوب ایریزی امور مالی برای دستیابی به آیندهگذاری و برنامهسرمایهر افراد د

 دارد. یمال یتمندیو رضا یریپذجامعه با رابطهدر  یانجیم ینقش یمال ینگرچهارم: جزم هیفرض

 رابطه دهندهنشاناست که شده ترسیم 1مفهومی پژوهش به شرح شکل  یالگو ،با توجه به مبانی نظری و تجربی

مستقیم،  یهاوالگمیانجی به بخش روش شناسی  یهاالگوهمچنین برای ارائه توضیحات بیشتر پیرامون  .میانجی است

 این تحقیق رجوع شود. غیرمستقیم و میانجی

 

 

 
 

 پژوهش یمفهوم یالگو .1 شکل

 پژوهش یشناسروش

شناسی از قبیل سن، جنسیت، تحصیالت، درآمد این پژوهش در بخش اول به اطالعات جمعیتشنامه پرس

. در است شدهاستفاده  سؤال 1از  که استنگری مالی جزم. بخش دوم مربوط به متغیر دارددهندگان اختصاص پاسخ

 سنجش هط بمرتب سؤال 8 بابخش نهایی آن در  و سؤال 11 دارایکه پذیری مالی جامعه، به متغیر شنامهپرسبخش بعدی 

. در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران در حالت جوامع استهپرداخته شددگان نپاسخ ده رضایتمندی مالیمیزان 

گذاران بین سرمایه شنامهپرسنسخه  111ستا در این را ،قابل ذکر استاقدام به نمونه گیری شده است. آماری بسیار گسترده 

مورد پذیرش واقع  شنامهپرس 998آوری شده، مورد جمع 191ن که از میاه است در بورس اوراق بهادار تهران توزیع شد

ر این پژوهش، د شدهپذیرفته هایتعداد پرسشنامه ،گیری. الزم به ذکر است با توجه به ضرورت رفع خطای نمونهگردید

 است. (مورد 981تعداد حداقل فرمول مذکور ) زبیش ا مورد است که 998تعداد آن بیان گردید همانطور که شرح 

(1) n =
t2pq

d2
=

(1/96)
2

(1/1) (1/1)

(1/11)
2

= 981   

H3 
H2 

H1 

 نگری مالیجزم

پذیری مالیجامعه رضایتمندی مالی  
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به  ،شدها استفاده آماری آموس برای تحلیل داده افزارنرم 26( و نسخه 72SEMهمچنین از روش معادالت ساختاری )

. در روش گردید استفاده( 79MLEنمایی )حداکثر درست تخمینبرای برآورد مقدار پارامترهای ناشناخته از روش  عالوه

تغیر بین و معیارهای آن قرار گرفتن ضریب کشیدگی هر م باشند توزیع نرمال داشتهبرای هر متغیر ها مذکور ابتدا بایستی داده

 اشدپیوستگی ب بایستی متغیر وابسته دارایاست. عالوه بر آن  -2+ و 2هر متغیر بین ضریب چولگی + و همچنین 7و  -7بین 

 ،بودن نرمالضمن  پژوهش حاضر متغیرهای هایتوزیع دادهه (. توضیح اینک2111و همکاران،  71هیر ؛2119، 71فیلد) باشد

 .آمار توصیفی( 1)برای کسب اطالعات بیشتر رجوع شود به جدول  هستندا معیارهای مذکور را دار
 پرسشنامه ییروا و ییایپا

رای سنجش ب ابتدا پرسشنامه مذکور، .استشدهاین پژوهش به کار گرفته پرسشنامه منطقی برای صحت روایی روش دو 

با قضاوت  گرفت وار خبرگان این حوزه قردر اختیار ، شودمیتقسیم  ییظاهری و محتوا به دو نوع آن که روایی منطقیمیزان 

ظریه روایی سازه که میزان تناسب ابزار سنجش با نسنجش  همچنین در مرحله بعد به .گردیدواقع  دییتأو ارزیابی ایشان مورد 

(. 1981 مهرگان و زالی،) شودمیآزمون( که بر اساس آن تدوین شده است را آشکار می سازد، پرداخته ابزار )یا نظریه های 

نجش . برای ساستاستفاده شدهشود که در پژوهش حاضر نیز در این نوع از روایی، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده می

معیار  ه مقدار هر دوکه چنانچه است استفاده شد شاخص بروزتر آن، پایایی ترکیبی از معیار پایایی کرونباخ وز پایایی آن نی

 (.1821،  76هیزباشد، پایایی مورد پذیرش است ) 7/1باالتر از 
 یانجیو م میرمستقیغ م،یمستق یهاالگو یشناسروش

ساده  یالگو -1 ازکه عبارتند  شودیمها به سه گروه کلی تقسیم ر، روابط بین متغی(2116) 77ماتیو و تیلور یالگو مطابق با

 میانجی که توضیح آنها به شرح زیر است: یالگو -9غیرمستقیم و  یالگو -2

و متغیرهای دیگر در آن دخیل  گذاردیممستقیم  تأثیر (Yبر روی متغیر ) (X، متغیر مستقل )الگودر این  :ساده یالگو( 1

 .(c ( مسیر2، شکل )XY) نیستند

بر متغیر  این متغیر اثر دارد و سپس (M) میانجی( بر روی یک متغیر Xمتغیرمستقل )، الگودر این  :میمستق ریغ یالگو (2

، شکل (XMY دذارگ؛ به عبارت دیگر متغیر مستقل به صورت مستقیم برمتغیر وابسته اثر نمیدگذارمی تأثیر( Y) وابسته

 .(a, bمسیرهای  (9)

 تأثیر (Y) بر روی متغیر وابسته ( و همM) روی متغیر میانجی( هم بر Xمتغیرمستقل ) ،الگودر این  :یانجیم یالگو (9

گذارد. به عبارتی می تأثیر (Y( بر روی متغیر وابسته )M( در حضور متغیرمیانجی )Xمتغیر مستقل ) ،مستقیم دارد؛ بنابراین

، 9و  2کل دهد )شمی توضیح ( را )به صورت جزئی یا کامل(Y( و وابسته )X( رابطه بین متغیر مستقل )Mمتغیر میانجی )

 .(,c´,c a, b مسیرهای مسیرهای
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به عنوان متغیر وابسته ، همچنین بصورت مشابه  Yو متغیر میانجی به عنوان  Mمتغیر مستقل، به عنوان  X، 9در شکل 

یو و تیلور مات یالگوبر اساس  به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. Yو متغیر مستقلبه عنوان  Xنیز،  2در شکل 

شرط  (،cشرط اول معنادار بودن مسیر ): وجود دارد بدین شرح هاییطشرمتغیر میانجی پیش تأثیر، برای بررسی (2116)

 تأثیر، باشد برقرارکه چنانچه هر سه شرط  ،(b)و شرط سوم بررسی معنادار بودن مسیر (a) ردوم بررسی معنادار بودن مسی

( وجود ´c) . اثر میانجی جزئی زمانی که مسیرشودتقسیم میو کامل  دو نوع جزئیکه بر می گردد  میانجی اثباتمتغیر

 .نمایان است ،باشد وجود نداشته (´c)اثر میانجی کامل زمانی که مسیر و باشد  داشته

 
 ساده یالگو .2شکل 

 یانجیمغیر مستقیم و  یالگو .3شکل 

پذیری مالی بر جامعه تأثیر، در ابتدا نمایش داده شده است 9و2ل های در شک روابط بین متغیرهای تحقیق کهطورهمان

 تأثیر( و در گام سوم aنگری مالی )مسیر پذیری مالی بر جزمجامعه تأثیرگام دوم ر (، سپس دcرضایتمندی مالی )مسیر 

ا کامل ی شود. همچنین برای تشخیص میزان اثر متغیر میانجییبررسی م( bنگری مالی بر رضایتمندی مالی )مسیر جزم

 گیرد.قرار می توجه وردم (´c)مسیر جزئی

 پژوهش جینتا
 یفیتوص آمار جینتا

ی گیرو برای اندازه ارائهمتغیرهای تحقیق ر حداکثر، میانگین و انحراف معیا وحداقل  1 آمار توصیفی در جدول

 و( 91/1نگری مالی )(، جزم88/9پذیری مالی ). میانگین جامعهاست ( استفاده شده1تا  1متغیرها از طیف لیکرت )

 که دهدهای توصیفی جامعه آماری پژوهش نشان می. به طور خالصه شاخصاست (71/9رضایتمندی مالی )

اند و احساس قرار گرفته خودهای مالی محیط آموزه تأثیربه نحو مطلوبی تحت متوسط رو به باال گذاران در سطح سرمایه

تحقیق  شناسیهمانطور که در بخش روش. می باشندکمی گرایی مالی جزمدارای سطح همچنین  ،رضایتمندی مالی دارند

 ،رایناست، بناب -2و  +2بین  آنهاو ضریب چولگی  +7و  -7بین ذکر شد، از آنجایی که ضریب کشیدگی متغیرها 

 .هستنددارا  یینما درست حداکثر تخمین روشارهای و معی متغیرهای پژوهش نرمال هستند

C 
Y X 

  

b a 

C´ 
Y X 

M 
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 یفیآمارتوص .1ل جدو

 رینام متغ نیکمتر نیشتریب اریانحراف مع نیانگیم یچولگ یدگیکش

 یمال یریپذجامعه 61/1 1 61/1 88/9 91/1 21/1

 یمال ینگرجزم 1 1 86/1 91/1 -11/1 12/1

 یمال یتمندیرضا 98/1 1 89/1 71/9 22/1 87/2

 ییروا و ییایپا یهاآزمون

 گیریاندازه یلگوا، مناسب بودن بار عاملی و تناسب الگواعتبار تعیین میزان  از تحلیل عاملی تأییدی برای حاضر تحقیق

تحلیل  ه اند.گیری( مورد بررسی قرارگرفتاندازه الگوعنوان یک )به ا و با هممجز صورتها به سازهو  است استفاده شده

دوم، بار عاملی برای  همبستگی داشته باشد. های خودهر سازه با شاخص این که بتداا :نیاز به سه معیار دارد عاملی تأییدی

از برازش مناسبی برخوردار باشد. در تفسیر بارهای عاملی باید به این  الگوباشد و سوم،  1/1حداقل  ستیها بایهمه شاخص

 1/1از  یشترب چنانچهکه بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. بدون در نظر گرفتن عالمت بارهای عاملی، نمودنکته توجه 

 هیراست ) یرشپذباشد پایایی سازه قابل  7/1آلفا کرونباخ و پایایی سازه بیش از ضریب باشد مطلوب است و در ادامه اگر 

 دهندهنشانبودند که  7/1 ازیش پایایی مرکب و آلفا کرونباخ ب (. در پژوهش حاضر کلیه متغیرها دارای2111 و همکاران،

همگرایی مناسب  دهندهنشانکه  است 1/1از  یشها ب، همگرایی سازه2پایایی قابل پذیرش آنها است. بر اساس نتایج جدول 

 (.2118 ،هیزاست ) الگوهای سازه

 الگو ییایپا و ییروا اریمع .2 جدول

 ابعاد پژوهش یرهایمتغ آلفا کرونباخ مرکب ییایپا (AVE) ییهمگرا یبار عامل

 (SAT) یمال یتمندیرضا 89/1 91/1 69/1 

 رفاه/ خشنودی

89/1    SATA1 

91/1    SATA2 
71/1    SATA3 
81/1    SATA4 

 67/1 89/1 81/1 SATB 

 توانایی

89/1    SATB1 
91/1    SATB2 
71/1    SATB3 
67/1    SATB4 

 (DOGM) یمال ینگرجزم 88/1 88/1 61/1 

 انگاریجزم

72/1    DOGM1 
81/1    DOGM2 
92/1    DOGM3 
81/1    DOGM4 

 والدین (SOCI) یمال یریپذجامعه 81/1 86/1 11/1 
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 ابعاد پژوهش یرهایمتغ آلفا کرونباخ مرکب ییایپا (AVE) ییهمگرا یبار عامل

69/1    SOCIA1 
78/1    SOCIA2 
79/1    SOCIA3 
71/1    SOCIA4 
78/1    SOCIA5 

 69/1 89/1 91/1 SOCIB 

 همساالن/ دوستان

89/1    SOCIB1 
91/1    SOCIB2 
71/1    SOCIB3 
67/1    SOCIB4 
69/1    SOCIB5 

 68/1 89/1 88/1 SOCIC 
 SOCIC1    71/1 های اجتماعیرسانه

91/1    SOCIC2 
87/1    SOCIC3 

 
78/1    SOCIC4 

 (SEM) یمعادالت ساختار یهاالگوانواع  یهاریمتغ ریمس لیتحل
 (یانجیو م میتقرمسیغ م،یمستق یهاالگو یشناسروشقسمت  ر.ک.بهمیانجی تحقیق ) یالگوتحلیل مسیرها بر اساس 

 یالگودر  ،(c)مالی پذیری مالی و رضایتمندی ، رابطه بین جامعه1 یالگواست. در  شده ساختاری بررسی یالگودر سه 

 همچنین ( وa,bبا رضایتمندی مالی )مالی نگری بین جزم رابطه و نگری مالیپذیری و جزمهای جامعهربین متغی ابطه، ر2

دی مالی نگری مالی با رضایتمنرابطه بین جزم، به عالوه نگری مالیپذیری و جزمهای جامعه، روابط بین متغیر9 یالگودر 

. (´a,b,c) ته اسنگری مالی( بررسی شد)جزم میانجی رضایتمندی مالی در حضور متغیر پذیری مالی وو رابطه بین جامعه

( 1 یالگوساختاری مستقیم ) یالگوو (2 یالگوساختاری غیرمستقیم ) یالگو(، 9 یالگوگری )ساختاری میانجی یالگو

جذر برآورد  (،CMIN/dfشده مجذور کای )، شاخص نرم((CMIN یکا. در این پژوهش از شاخص مجذور است

شاخص برازش  و (CFI(، شاخص برازندگی تطبیقی )GFI(، شاخص نیکویی برازش )RMSEAواریانس خطای تقریب )

ها با توجه به اینکه الگودهد برازش نشان می 9است. جدول  شده استفاده الگو( برای بررسی چگونگی برازش RFIنسبی )

ها، لگوابر اساس مقایسه  اند.، درمجموع مناسب ارزیابی شدهاند دههای نیکوئی برازش بودارای سطح باالیی از شاخص

 دارای بهترین برازش است. دیگر یالگوسه  بین در 9میانجی  یالگو
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 تحلیلی پژوهش یالگو .۰ شکل

 هاالگوبرازش  .3جدول 

 نوع شاخص الگو برازش اریمع رشیحد قابل پذ (9) یالگو (2) یالگو (1) یالگو

16/676 11/687 16/612  CMIN 

 P 11/1از کمتر  *** *** *** الگو یهاشاخص
 CMIN/df 1تا  1 نیب 11/2 11/2 91/2
 RMSEA 18/1کمتر از  11/1 16/1 16/1

 ینسب یهاشاخص
 GFI 91 از شیب 89/1 88/1 88/1
 CFI 91 از شیب 91/1 91/1 91/1
 RFI 61 از شیب 91/1 88/1 88/1
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 شپژوه یالگو یرهایمس .۰جدول 

 توضیحات نام مسیر به  مسیر از

   a نگری مالیجزم پذیری مالیجامعه

   b رضایتمندی مالی نگری مالیجزم

 .ودشاست که درآن همه مسیرهای دیگر صفر در نظر گرفته می 1 یالگومسیر  c رضایتمندی مالی پذیری مالیجامعه

 .است c و bو  aاست که در آن مسیرهای  9 یالگومسیر  ´c رضایتمندی مالی پذیری مالیجامعه

 پژوهش یهاهیفرض آزمون

 آن بیضر که دارد یمعنادار و مثبت رابطه درصد، 1 معنادار سطح در یمال یتمندیرضا با یمال یریپذجامعه ریمتغ رابطه

 معنادار و یمنف درصد 1 سطح در یمال ینگر جزم با یمال یریپذجامعه ریمتغ. شودیم رفتهیپذ 1 هیفرض ،نیبنابرا است، 61/1

 یتمندیضار ریمتغ بر یمال ینگرجزم ریمتغهمچنین . شودنیز پذیرفته می 2 هیفرض در نتیجه ،است -12/1 زین رابطه نیا بیضر و

 همانندرا هم  9 هیفرض ،، بنابرایناست -11/1 آن بیضر که گذاردیم معنادار و یمنف تأثیر درصد 1 معنادار سطح در یمال

 دارد یانجیم اثر یمال یتمندیرضا بر ینگرجزم نکهیا حیتوض و چهارم هیفرض آزمون یبرا. توان پذیرفتقبل می هیفرضدو 

 پژوهش در نکهیا هب نظر ،نیبنابرا؛ باشد برقرار مربوط به آن شروط ستی کلیهبای ،شد پیشتر شرح داده که همانطور ،یرخ ای

 ه هایفرض و هایرمس تمام و از طرفی دییتأ -11/1 و -12/1 و 61/1 بیضرا با بیترت به سوم و دوم اول، هایهیفرض حاضر

 توجه (´cسیر )م هب یستیبا ،آن یکل ای یجزئ اثر نییتع یبرا اما؛ دارد وجود یانجیم یالگو ،بنابراین ،شدندواقع مورد پذیرش 

 هک شودیم گرفته جهینت است، دارامعن و مثبت درصد 1در سطح  11/1 بیضر با رابطه مذکور نکهیا با استدالل به حال. شود

 .است یجزئاز نوع  یانجیم
 (1،2،3) یهاالگو ریمس لیتحل جینتا .۵جدول 

 یشنهادهاپ و یریگجهینت

ی طورکله. ببررسی شدنگری مالی گری جزمپذیری و رضایتمندی مالی با میانجیبین جامعه رابطهدر این پژوهش 

ادامه نتایج  در .کندتوجیه میپذیری مالی و رضایتمندی مالی را نگری مالی رابطه بین جامعهزمکه جکنندیج بیان مینتا

 شود:می یانطور خالصه بها بههر یک از فرضیه

چرا که  ،افزایش رضایتمندی مالی را به دنبال داردپذیری مالی جامعه یه،فرضاولین  آزمونحاصل ازبا توجه به نتایج 

ح با استفاده صحیهای مالی گیری که زیربنای تصمیم مالی فردو رفتار بخش زیادی از نگرش  دهندهشکلپذیری جامعه

 (1) یالگو (2) یالگو (9) یالگو ریمس وابسته ریمتغ مستقل یرهایمتغ

 - -a ***12/1- ***11/1 یمال ینگرجزم یمال یریپذجامعه

 - -b **11/1- ***99/1 یمال یتمندیرضا یمال ینگرجزم

 ´c یمال یتمندیرضا یمال یریپذجامعه
***11/1 - - 

 c - - ***61/1 یمال یتمندیرضا یمال یریپذجامعه

 1۰11*، 1۰11**، 1۰111***: یسطح معنادار
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 هایگذارسرمایهر دمنجر به کسب بازده بیشتر  مذکورتصمیمات  ،بنابراین؛ استدرک و تحلیل مطلوبتر وقایع و مسائل مالی 

 گردد.یشتر فرد می دی و رفاه بنبه ارتقاء سطح رضایتمندی مالی به واسطه احساس توانم نتجکه م

وضیح اینکه تکمتری به دنبال دارد.  جزم نگری مالی ی مالی،پذیرجامعهافزایش با توجه به نتایج حاصل از فرضیه دوم، 

تیجه ر ند ،تری دارندمهارت مالی بیش ، درک وسواد ،دریافت کرده اند مطلوبیهای زهگذارانی که از نظر مالی آموسرمایه

ی یایوپ یاافزو هم یتعامل، هماهنگ نیازمندپذیری مالی جامعه فرایندکه چرا ،شوندنگری مالی میجزم دچاربه میزان کمتری 

 .است و رفتارهای مطلوب مالی و اقتصادینگرش اندیشه، ه ثمره آن کاست با عوامل محیطی 

. شودمیان ذارگسرمایهسبب کاهش رضایمندی مالی  افزایش جزم نگری مالی،فرضیه سوم،  برگرفته از اساس نتایج بر

ش، نگرش، آموزه ها، دان باافرادی که دچار جزم نگری مالی می باشند به دلیل اینکه می توان بدین صورت استنباط نمود که 

شده اند، دارای ن پذیرجامعهی مالی فاصله دارند و به عبارتی به صورت مناسب پذیرجامعه فرایندرفتار مالی و به طور کلی 

ساز هتواند زمینمی . این ضعفی ها می باشندگذارسرمایهدرک و استدالل مالی ضعیف تری نسب به تصمیمات مالی و 

، عدم توانمندی در افزایش سطح درآمد کسب بازده کماخذ به دالیلی از قبیل و توانمندی خشنودی احساس رفاه، کاهش 

 فرد را به دنبال دارد. رضایتمندی مالی سطح کاهشمشکل مذکور دیگر بیانبه  ،شود

لی را ی مالی و رضایتمندی ماپذیرجامعهجزم نگری مالی رابطه بین است که حاکی از آن  هارمفرضیه چ حاصل ازنتایج 

انی که از گذارسرمایهاول نشان داد توضیح می دهد. در تببین این یافته می توان گفت همانطور که نتایج حاصل از فرضیه 

شده اند، به جهت اخذ تصمیمات مالی صحیح تر به طور مستقیم احساس رضایتمندی  پذیرجامعهصورت بهتری ه نظر مالی ب

ی کمتری دارای جزم نگر ،تری مطلوبپذیرجامعهبا ویژگی  انگذارسرمایهاز آنجایی که طرف دیگر  رند. ازمالی بیشتری دا

 . به بیان ساده تر،باالتری عمل خواهند نمود با دانش، مهارت و درک مالیها گذاریسرمایهفرصت های در  ،هستند

 شودیم موجب ارتقاء سطح رضایتمندی مالی از طریق کاهش جزم نگری مالی، طور غیرمستقیمبه  ی مالی بیشترپذیرجامعه

ری مالی جزم نگ ،بنابراین؛ را در پی خواهد داشت بازار سرمایه گذاری دربه سرمایه افرادو اعتماد میزان رغبت که افزایش 

 دهد.ی مالی و رضایتمندی مالی را قالب میانجی توضیح میپذیرجامعهرابطه بین 

های کند. در نتایج پژوهشید میأی( را ت2112فالحتی و همکاران، ؛ 2111، و همکاران شیائو)های تحقیق این پژوهش یافته

و  ستای اجتماعی هاشبکهاز جمله خانواده و پذیری مالی عوامل جامعه تأثیرمالی تحت  رفتار ناشی از جزم نگری ،مذکور

ین، تحقیقات . عالوه بر اخواهد آمدهای یادگیری مالی، سطح بهینه مطلوب رفتار و رضایتمندی مالی به دست با افزایش برنامه

پذیری عهافراد ناشی از عوامل جام و نگرش که بخش زیادی از رفتار این است دهندهنشانیادگیری اجتماعی،  نظریهمبتنی بر 

پذیری مالی وی بستگی دارد (. بر این اساس تصمیمات مالی فرد تا حد زیادی به جامعه2119، 78تورکواتیو  کیماست )مالی 

ذیری مالی سبب پبه عبارت دیگر، جامعه؛ مالی او داشته باشد رضایتمندیقابل توجهی بر ابعاد مختلف  تأثیر تواندیمکه 
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رتقاء اشود و با افزایش درک مالی و قدرت تحلیل آنها، رضایتمندی مالی مالی افراد میتقویت دانش مالی و رفتار 

 (.2118سوراب و ناندان، ) یابدیم

و هدایت یشتر د ببه دنبال کسب سو همواره گذاراناند سرمایهنشان دادهنیز همسو با انتظارات نظری، تحقیقات تجربی 

 با توجه به شرایط تورمیی )و سودآور با هدف حفظ ارزش پول بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه خود به سمتپول 

ها نیز ارتقاء رضایتمندی مالی آن منجر بهتواند که طبعاً این موضوع می هستند (کشور و سایر کشورهای در حال توسعه

قارن تعدم همواره در تالشند که ضمن کاهش پذیر نیز در یک رقابت تنگاتنگ های سرمایه. از طرفی شرکتشود

ی مثبت از هااخبار خوب و سیگنالانتشار ، های بالقوه خودبیان توانمندی اطالعات، ارتقاء افشای داوطلبانه ،اطالعاتی

تا هدف نهایی خود که کسب سود و افزایش ثروت  را جلب کنندان گذارسرمایه، توجه های بهینه طریق گزارشگری

ها روند که شرکت نمودتوان پیشنهاد پژوهش میاین های دبا توجه به دستاور ،بنابراین محقق سازند.را سهامداران است 

و  تاگرامها، صفحات اینسسایت همانندهای اجتماعی شبکه یلهوسبهرسانی گسترده پذیری مالی را از طریق اطالعجامعه

ه این خالء ک نمایند مرسوم های سنتیرا جایگزین روش استمورد استقبال همگان  بسیار باال های مجازی که با نرخگروه

به  بیشتری راغبن اطمینا گذاران با آگاهی وتقارن اطالعاتی بیش از پیش احساس نشود و سرمایه عدماطالعاتی و

 شوند.گذاری سرمایه

اران بازار سرمایه، مدیران و زگقانون، توسط های مدونرویکردها و گذاری رویهدر پایهتواند نتایج این پژوهش می

توان به گذاران میسرمایه متغیر های موثر بر میزان رضایتمندیزیرا با شناخت  ،ان مورد توجه قرار گیردگذارسرمایه

الی رضایتمندی م راستای ارتقای سطحر تواند هم در جهت آموزش و هم دمینیز . قوانین یافتالگوهای مناسبی دست 

بردارد. از طرفی با توجه به اینکه بازار سرمایه در کشورهای جهان سوم موضوعی نوپا و جدید  یمؤثر های آنان گام

ودجویان با برخی س شرایطشود و در این بازار بیشتر از سایر بازارها احساس میاین رفتار و عقاید جزمی نسبت به  ؛است

 به عالوهود. شاعتمادی به بازار سرمایه میافزایش بی موجبکنند که این داران تخلف میاده از دانش کم سهامسوء استف

ک گذاران وافزایش ریسکاهش اعتماد سرمایه موجب ناکافیپذیری وآگاهی جامعه ضعفعدم تقارن اطالعاتی ناشی از 

وضوع تواند ممی «گذارانبر رضایتمندی مالی سرمایه ممکن متغیرهای سایر تأثیر». به همین جهت شودمیها شرکت

ان ارائه امک جمله ازهایی این پژوهش محدودیتانجام شایان ذکر است که در روند  .برای تحقیقات آتی باشد مطلوبی

 وجود، شودمیگیری درباره علیت و مقطعی بودن پژوهش که منجر به دشواری نتیجه انگذارسرمایهصحیح ناپاسخ های 

 دهندگان به مفاهیم مالی دشواری کار را برای محققان دوچندان نمود.همه پاسخ نبودن آشنا نمچنی. هداشت

 تقدیر و تشکر

 مانهیم، صداشتند نقش پژوهش نیا یهاداده یگردآور درکه بهرامی  علی آقایخانم دکتر الهام اربابی و از  لهینوسیبد

 .شودیتشکر م
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