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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.
Keywords:Financial Socialization, Financial Satisfaction, Financial Dogmatism, Voluntary
Disclosure, Information Asymmetry.
Paper Type: Research Paper.
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بررسی تأثیر جامعهپذیری مالی بر رضایتمندی مالی سرمایهگذاران با توجه به نقش
میانجیگری جزمنگری مالی
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چکیده
هدف :این پژوهش به بررسی تجربی نقش میانجیگری جزمنگری مالی بر توضیح رابطه بین جامعهپذیری مالی و رضایتمندی مالی
میپردازد.
روش :در این راستا  ۰۵۴پرسشنامه بین سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران توزیع شد .از میان  ۰۳۴مورد جمعآوریشده۳۹۳ ،
از آنها پذیرفته شد و از روش معادالت ساختاری ( )SEMو نرمافزار آماری آموس نسخه  ۶۲برای تحلیل دادهها استفاده گردید .همچنین
برای برآورد مقدار پارامترهای ناشناخته از روش تخمین حداکثر درست نمایی ( )MLEاستفاده شده است.
یافتهها :نتایج حاکی از آن است که جامعهپذیری مالی بر رضایتمندی مالی تأثیری مثبت و معنادار و بر جزمنگری مالی تأثیر منفی و
معناداری دارد .همچنین جزمنگری مالی بر رضایتمندی مالی اثر منفی و معناداری میگذارد .به طور کلی نتایج نشان میدهد که در رابطه
بین جامعهپذیری و رضایتمندی مالی ،متغیرجزمنگری مالی نقش میانجی (واسطه) دارد و از آنجا که جامعهپذیری مالی هنگام عدم وجود
جزمنگری مالی ،به طور مستقیم بر رضایتمندی مالی اثر میگذارد ،در رابطه مذکور نقش میانجی «جزئی» را ایفا می کند.
نتیجهگیری :با توجه به تأثیر مثبت جامعهپذیری مالی که یکی از ابعاد آن شبکههای ارتباط جمعی اجتماعی است بر رضایتمندی مالی،
شایسته است شرکتها در راستای تحقق اهداف گزارشگری مالی ،افشاء داوطلبانه اطالعات و عالمتدهی که منجر به کاهش ریسک و
عدم تقارن اطالعاتی میشود ،نسبت به اطالعرسانی از طریق روشهای نوین مانند شبکههای اجتماعی و افزودن آنها به روشهای
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گزارشگری پیشین اقدام نمایند .همچنین با افزایش اقدامات برای جامعهپذیری مالی از قبیل توسعه شبکههای اجتماعی ،می توان بر کاهش
جزم نگری مالی سرمایهگذاران و افزایش اعتماد آنها که مانعی برای سرمایهگذاری تلقی می گردد ،تأثیر گذاشت .بنابراین ،با افزایش حجم
سرمایهگذاری در بازار سرمایه ،ضمن کاهش ریسکهای ورود به بازار و رونق آن ،شاهد ارتقاء رضایتمندی مالی سرمایهگذاران و اطمینان
بیشتر آنها خواهیم بود .به عالوه با افزایش رضایتمندی مالی افراد ،موجبات افزایش میزان سرمایهگذاری ها فراهم خواهد آمد.

واژههای کلیدی :جامعهپذیری مالی ،رضایتمندی مالی ،جزمنگری مالی ،افشاء داوطلبانه ،عدم تقارن اطالعاتی.
نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :نظری ،محمدسجاد؛ تائبی ،امیرحسین؛ زینلی ،حدیث ( .)4۰۴4بررسی تأثیر جامعهپذیری مالی بر رضایتمندی مالی
سرمایهگذاران با توجه به نقش میانجیگری جزمنگری مالی .مجله دانش حسابداری.4۰4-4۲۵ ،)4(4۳ ،
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مقدمه

جامعهپذیری 1فرایندی است که به انسان شیوههای زندگی در جامعه را میآموزد ،به او شخصیت میدهد و تواناییهایش
را در جهت ارتقاء فردی توسعه میدهد .یکی از نتایج جامعهپذیری در ارتباط با مسائل مالی در فرد شکل میگیرد؛ بنابراین،
میتوان بیان نمود که جامعهپذیری مالی 2فرایندی است که از طریق آن اندیشه ،ارزش ،نگرش ،دانش و رفتار فرد در حوزه
مالی شکل میگیرد (دانس1991 ،9؛ ژو و ژانگ .)2121 ،1چنانچه فرایند جامعهپذیری مالی بطور کامل و مطلوب در فرد
شکل نگیرد ،ممکن است مسبب افزایش آسیبپذیری در مسائل مالی و از بین رفتن اعتماد به بازارهای مالی از جمله بازار
سرمایه شود .جامعهپذیری مالی ابعاد متعددی دارد که از جمله آنها می توان به آموزههای والدین و خانواده درکودکی ،نقش
همکالسان و دوستان در سنین باالتر و کارکرد گسترده شبکههای اجتماعی در بزرگسالی و میانسالی اشاره نمود و می توان
اینگونه استنباط نمود جامعهپذیری مالی غالباً شامل مهارتها و رویکردهای تصمیمسازی صحیح افراد در حوزه های مالی
میشود که منتج به ارتقاء سطح رضایتمندی مالی نیز میگردد.
رضایتمندی مالی 1بعنوان رضایت از وضعیت مالی فعلی شخص تعریف میشود (زیمرمن1991 ،6؛ کولیک 7و همکاران،
 ،)2121به عنوان یک عامل مهم واسطهای بین درآمد و رفاه ذهنی عمل میکند (داینر و بیزواس )2112 ،8و به موفقیتهای
مالی اشخاص محدود نمیشود ،بلکه باعث افزایش بهرهوری در کار و رضایتمندی کلی افراد میگردد .در مقابل ،تأثیرات
اجتماعی ناشی از سطح رضایتمندی مالی پایین مسبب تشدید مشکالت مالی است (داینر و همکاران.)2117 ،
شایان ذکر است بازار سرمایه همواره از مسائل و معضالتی رنج می برد که از جمله آنها می توان به عدم تقارن اطالعاتی
اشاره نمود .مشکل مذکور همواره از راه های گوناگون مورد توجه مدیران و پژوهشگران واقع شده است و در جهت مرتفع
نمودن آن ساعی بوده اند .از طرفی با توجه به توسعه روز افزون تکنولوژی ،کانال های ارتباط جمعی و پدیده نوظهور
متاورس( 9نسل بعدی اینترنت) می توان یکی از مهمترین راهکارهای کاهش این عدم تقارن را ،افشاء داوطلبانه و ارائه اخبار
مورد نظر شرکتها با استفاده از شبکههای اجتماعی متعدد به شکل گسترده ذکر نمود .تا آنجا که با توجه به شرایط اقتصادی
کنونی میتوان حتی راه حل مذکور را ،مهمترین ابزار و پل ارتباطی بین شرکتها و ذینفعان عنوان کرد .طبعاً استفاده هر چه
بیشتر شرکتها از راهکار یاد شده ،می تواند موجبات افزایش میزان گزارشگری بهینه و افشاء داوطلبانه توسط آنها را فراهم
آورد .این مقوله ضمن عدم بسط در ایران ،تاکنون آنچنان که باید مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است ،بنابراین ،نیاز به
پژوهش در این حوزه به شدت محسوس است .از طرفی چنانچه افراد توسط ابعاد متعدد جامعهپذیری به نحو مناسبی
جامعهپذیر نشوند ،موجبات گسترش عدم تقارن اطالعاتی نسبت به بازار سرمایه و سایر معضالت مالی فراهم میآید ،که
مسلماً ضمن کاهش عدم رضایتمندی ،مسبب ایجاد انحرافات مالی و رفتاری متعددی که از گستردگی قابل توجهی برخوردار
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است میشود که از جمله آنها می توان به رفتارهای تودهای که مورد توجه و تحقیق بسیاری از پژوهشگران داخلی و خارجی
قرار گرفته است نام برد.
شایان ذکر است پژوهش حاضرکه جزء اولین پژوهشهای این حوزه به شمار میآید ،سعی در تحقیق پیرامون بعد دیگری
از رفتارهای مذکورکه جزمنگری مالی 11است ،دارد .در تعریف این مفهوم میتوان آن را به عنوان یک «ذهن بسته» توصیف
کرد که حاصل عدم جامعهپذیرشدن مطلوب در فرد است و میتواند در هر طبقهای از مردم ،صرف نظر از عقاید مذهبی آنها
ظهور کند (کروسان .)2119 ،11از منظری دیگر عدم گسترش قابل توجه کانالهای ارتباط جمعی و اجتماعی نشدن افراد
موجب ایجاد خالء دانش و رفتار صحیح مالی در افراد میشود که این خود منجر به کاهش رغبت آنها به سرمایهگذاری به
دلیل ناآگاهی و بیاعتمادی به شرکتها و سرمایهگذاری در آنها میگردد و به نظر میرسد این امر رفته رفته باعث کشش
ساختارمند و ناخودآگاه آحاد جامعه به سمت جزمنگری مالی و ایجاد باورهای نادرست مالی در اذهان میگردد .بنابراین،
حوزه مذکور نیز جزء حوزههای بسیار نو و جدید در سطح بینالمللی و بویژه ملی است که نیاز به تحقیق دارد.
همچنین قابل ذکر است که مطالعات اندکی توضیح میدهند که جامعهپذیری مالی چگونه باعث افزایش رضایتمندی
مالی میشود (النز 12و همکاران )2119 ،و به عالوه مطالعات در زمینه رضایتمندی مالی و تغییرات آن در طول زندگی افراد
بسیار پراکندهاند که شایسته توجه بیشتری است (پالگنول)2111 ،19؛ بنابراین ،در این پژوهش به منظور بررسی عمیقتر موانع
رونق بازار سرمایه که این روزها نقل محافل خبری روز است و ریشه در عدم تقارن اطالعاتی و عدم اطمینان سرمایهگذاران
دارد ،رابطه متغیرهای جامعهپذیری و رضایتمندی مالی با متغیر جزمگرایی مالی بررسی میشود .نقش بیبدیل پژوهشگران
مالی با انجام تحقیقات کاربردی در این حوزه به عنوان حلقه میانی بین سرمایهگذاران و شرکتها با هدف روشن کردن
روابط متغیرهای تأثیرگذار در این حوزه و کمک به شرکتها و از طرفی دیگر ،تأثیر در بازگشت اعتماد از دست رفته
سرمایهگذاران به بازار سرمایه انکار ناپذیر است.
در این راستا نظر به اینکه شناخت و تبین دقیق رابطه بین متغیرها ،همواره از طریق الگوهای ساده به جهت کاستی
دقت آنها به دلیل وجود متغیرهای اثر گذار پنهان و ناتوانی در دخیل نمودن آنها در روابط مورد بحث امکانپذیر نیست،
در پژوهش حاضر با هدف کسب دانش و شناخت کاملتر پیرامون متغیرهای مذکور از الگوهای پیچیده تر نوینی ،همانند
میانجی گری استفاده میشود و به دنبال پاسخ این سئوال است که آیا جزمگرایی مالی رابطه بین جامعهپذیری مالی و
رضایتمندی مالی را توضیح میدهد؟
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
جامعهپذیری مالی

جامعهپذیری مالی فرایندی است که طی آن افراد ،دانش ،الگوی رفتاری و یا نگرشی کسب میکنند که به رفاه مالی یا
یا اقتصادی آنها کمک میکند .به جهت اینکه افراد از راههای مختلفی جامعهپذیری را تجربه میکنند ،سطوح متفاوتی از
از درک امور مالی دارند (فالحتی و پایم2111 ،11؛ پاندی 11و همکاران ،)2121 ،به عبارتی این مفهوم به کانالهای ارتباطی
ارتباطی افراد از جهان خارج مانند والدین ،محیط ،دوستان ،رسانهها و  ...اشاره دارد که موجب انتقال دانش مالی و اقتصادی
به فرد میشوند ،بنابراین ،این متغیر به اکتساب مهارتها ،اطالعات ،نگرش و اعتماد به نفس الزم در افراد برای به حداکثر
رساندن توانایی و رفتار مالی مطلوب در بازارهای مالی و مدیریت پول میپردازد (سونداراسن 16و همکاران.)2116 ،
جامعهپذیری مالی هدفمند میتواند دانش مالی ،نگرش ،تجربه و توانایی افراد را ارتقاء بدهد و یا از توسعه آنها جلوگیری
کند (دانس و یانگ2111 ،17؛ لبارون بلک 18و همکاران .)2121 ،بررسی جامعهپذیری مالی در پژوهشهای پیشین از
جنبههای گوناگون و تأثیر متغیرهای دیگر برآن را می توان در سه گروه خالصه ،طبقهبندی و به شرح ذیل ذکر نمود:
 -جامعهپذیری مالی مبتنی برخودکارآمدی مالی اجتماعی

خودکارآمدی اجتماعی ،قضاوت افراد در مورد تواناییهایشان برای سازماندهی و اجرای یک سلسله فعالیتها برای
دستیابی به اهدافشان تعیینشده است (گلمحمدنژاد و رحیمی )1991 ،و در واقع باور به توانایی فرد برای انجام اقدامات مورد
نیاز برای موفقیت در وظیفهاش در حوزههای مختلف است (ولترس .)2119 ،19مطالعات نشان میدهد خودکارآمدی مالی
اجتماعی به افراد کمک میکند تا مهارتهای جامعهپذیری و تکانشگری اجتماعی ،عملکرد باال در روابط اجتماعی،
مشارکت در فعالیتها و نگرش دوستانه با افراد را نمایان سازند و همچنین در روابط اجتماعی خود از جنبه های مختلف،
موفقیتآمیز رفتار کنند (اسن 21و همکاران2119 ،؛ التانز 21و همکاران2117 ،؛ گلمحمدنژاد و رحیمی ،)1991 ،همچنین
میزان خودکارآمدی مالی اجتماعی با تصمیمگیری مالی سالم که برآیند جامعهپذیری مالی است ارتباط دارد (کمنیتس،22
2118؛ شیم 29و همکاران2111 ،؛ راب و وودیارد2111 ،21؛ دیناناس 21و همکاران.)2119 ،
 -جامعهپذیری مالی مبتنی بر دانش مالی

دانش مالی به درک اساسی از مفاهیم مالی اشاره دارد .چنین آگاهی به افراد این امکان را میدهد که مدیریت مالی خود
را به نحو موثرتری انجام دهند (تانگ و بیکر2116 ،26؛ میرمحمدی صدرآبادی و شاکریان .)1998 ،دانش مالی عینی و دانش
مالی ذهنی به عنوان دو جزء تشکیلدهنده دانش مالی شناخته شدهاند .دانش مالی عینی به یکپارچگی اطالعات جدید به
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دست آمده با دانش موجود بیان میشود و در واقع دانش مالی واقعی یک فرد است .در حالی که دانش مالی ذهنی به
سطح اطمینان فرد هنگام تصمیم گیری مالی اشاره دارد و اغلب به میزان اعتماد به نفس او در توانایی پردازش اطالعات
و تصمیمگیریها گفته میشود (وانگ .)2119 ،27در عصر اطالعات که ساختار آموزشی کارایی کافی در خصوص
انتقال دانش و مهارت های الزم را به افراد ندارد ،کانال های ارتباط جمعی و رسانه های اجتماعی مبتنی بر اینترنت،
برجسته ترین منابع جدید اطالعات مالی و غیر مالی هستند (لیون 28و همکاران )2116 ،و تغییرات گسترده ای بر میزان و
نوع جامعهپذیری مالی افراد دارد (گونزالز 29و همکاران.)2111 ،
 -جامعهپذیری مالی مبتنی بر رفتار مالی

رفتار مالی را رفتاری انسانی که مربوط به مدیریت منابع مالی است ،میدانند .همچنین نتایج مالی به عنوان نتایج رفتار فرد
و تأثیرات محیطی دور و نزدیک تعریف میشود (شیائو .)2118 ،91نمونههایی از تأثیرات نزدیک ،ارزشها ،اعتقادات،
نگرشها و تجربیات هستند که در فرایند جامعهپذیری مالی خانواده در سنین پایینتر توسط والدین و خانواده نقش بسزایی
دارند.
تحقیقات در زمینه نقش جامعهپذیری مالی والدین و محیط پیرامون و همچنین چگونگی تأثیر آن بر رفتار مالی به
سرعت در حال ظهور است که غالباً نشان میدهد تعامل افراد با والدین باعث ایجاد رفتارهای مالی مختلفی میشود و
یکی از مؤلفههای اصلی بروز رفتار مالی افراد ،جامعهپذیری مالی و تواناییهای مالی آنهاست ،زیرا هم فرزندان از رفتار
مالی والدین به عنوان یک الگو برای زندگی خود استفاده میکنند ،هم رفتار آنها توسط افرادی که بیشترین اعتبار رفتاری
و اخالقی را نزد آنان دارند مورد توجه قرار میگیرد (گودمنوسن و دانس2111،91؛ فالحتی و همکاران2112 ،؛ کیم و
چاترجی2119 ،92؛ دیناناس و همکاران2119 ،؛ کوران 99و همکاران.)2118 ،
ابعاد جامعهپذیری مالی در پژوهش

ارسطو 91فیلسوف افسانهای یونانی در کتاب سیاست خود عنوان می کند« :انسان ذاتاً موجودی اجتماعی است و جامعه
چیزی است که مقدم بر فرد است» .مطالعات پیشین را غالباً می توان در سه دسته که شرح آن گذشت طبقهبندی نمود.
حال بر اساس نظریه عمل منطقی 91و نسخه گسترش یافته آن ،نظریه رفتار برنامهریزی شده 96که از نظریات پرکاربرد
هستند ،هر سه دسته از مطالعات ذکر شده میتوانند دارای منشاء مشترکی به نام سیستم ارزیابی هر فرد باشند .بر پایه نظریه
مذکور هر فرد دارای یک سیستم ارزیابی است که دارای عوامل متعدد تشکیل دهنده مهمی همچون والدین ،همساالن
(همتایان) ،رسانه و شبکههای ارتباط جمعی است ،که برآیند آنها نهایتاً به ذهنیت ،دانش ،رفتار ،شخصیت و جامعهپذیر
شدن مطلوب فرد منتهی میگردد.
32

27

33

28

Kim and Chatterjee
Curran
34 Aristotle
)35 Theory of Reasoned Action(TRA
)36 Theory of Planned Behavior(TPB

Wang
Lyons
29 Gonzalez
30 Xiao
31Gudmunson and Danes

مجله دانش حسابداری /دوره سیزدهم /ش 4۰1 /4

بنابراین ،با در نظر گرفتن نظریه یاد شده و مطالعات پیشین میتوان عوامل والدین ،همساالن و رسانهها را از مهمترین
ریشههای فرایند جامعهپذیری لحاظ نمود .از این رو در پژوهش حاضر ،این ابعاد برای سنجش جامعهپذیری اشخاص که
توضیح مختصرآنها در ادامه خواهد آمد در نظر گرفته شدهاند.
 )1والدین

والدین بر اجتماعی شدن مالی فرزندانشان تأثیر میگذارند (استاربین 97و همکاران )2119 ،وطبق نظر فورنهام و آرگیل

98

آرگیل ،)1998( 98نظریههای جامعهپذیری توضیح میدهند که چگونه نگرش والدین بر رفتار اقتصادی آینده فرزندشان تأثیر
تأثیر میگذارد و حتی پیش از مدرسه و آموزش رسمی ،کودکان دانش و نگرش را در مورد اکثر موضوعات از والدین
خود کسب میکنند (فالحتی و پیم2111 ،؛ کولمان1989 ،99؛ مسچیس.)1987 ،11
 )2دوستان و اطرافیان

والدین منبع اصلی و مستقیم اعمال مالی از دوران کودکی هستند و به دنبال آن همتایان و دوستان فرد می باشندکه به
عنوان یک منبع مکمل تأثیرگذاری بر جامعهپذیری مالی هستند (فالحتی و پایم )2112 ،نقش بسیار مهمی درجامعهپذیری
مالی فرد در بزرگسالی ایفا می کنند (شیائو و همکاران .)2111 ،همچنین یکی از عوامل عمده ای که بر جامعهپذیری و رفتار
مالی تأثیر متقابل می گذارد ،خودکارآمدی مالی است که به عنوان اعتماد خود و اطرافیان شخص به توانایی هایش در
مواجهه با موقعیت ها توصیف میشود (آماتوسی و کروالی2111 ،11؛ فوربس و کارا2111 ،12؛ الون2111 ،19؛ انگلبرگ،11
2117؛ دیتز 11و همکاران.)2119 ،
 )3شبکههای ارتباط جمعی

اطالعات ،دانش و الگوهای رفتاری مالی و غیر مالی ارائه شده توسط کانال ها و شبکه های اجتماعی به افراد در عصر
حاضر ،تغییرات گستردهای بر میزان و نوع جامعهپذیری افراد دارد (گونزالز و همکاران2111 ،؛ لیون و شرف .)2116 ،در
بسیاری از تحقیقات نقش رسانهها و قدرت آنها در برندسازی و کسب موفقیتهای مالی از طریق تبلیغات و فروش شرکتها،
بررسی شده است (اویانگ و تول .)2117 ،16از این رو نقش بسیار مؤثر رسانههای ارتباط جمعی و شبکههای اجتماعی در
انتقال دانش مالی و فرایند جامعهپذیری مالی بسیار برجسته و غیرقابل انکارناپذیر است.
جزمنگری مالی

زمینه و ریشههای بحث جزمنگری را باید در بحث بر سر شناخت و باورها جستجو نمود .مباحثه پیرامون باورها و مرزبندی
آن با معرفت ،از زمان یونان باستان و در نزاع سوفسطاییان و فیلسوفانی چون سقراط وجود داشتهاست (پریور.)2111 ،17
جزمگرایی تمایل به بیان عقاید به صورت غیرقابل انکار و بدون احترام به شواهد متضاد ،یا نظرات دیگران توصیف میشود
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(دیکشنری آکسفورد )1989 ،18فرد جزمگرا ،فردی است که همه چیز را میداند و یا همه چیز را میتواند بداند و
جزمگرایی در واقع مانع تفکر آزاد یا نقادانه انسان میشود (کروسان2119 ،؛ هانسبرگر و آلتمیر .)2116 ،19فردی که
جزمگراست ،در مواجه با مسائلی که نیازمند یافتن راه حل هستند ،قادر به انجام واکنش مناسب نیست (سجادی)1991 ،
و این معضل میتواند برکلیه ابعاد زندگی این فرد از جمله مسائل مالی ،تأثیر بسزایی داشته باشد.
در رابطه با چگونگی ایجاد جزمنگری در افراد میتوان بیان داشت که ارزشها منشاء اندیشهها هستند که به دنبال
ایجاد هر نوع تغییری در باورهای افراد ،میتوان انعکاس آن را در رفتار آنها مشاهده نمود .زمانیکه ارزشهای ریشهای
و اهداف معین در شخص تشکیل و با یکدیگر ترکیب میشوند ،یک اندیشه بنیادی شکل میگیرد .در نتیجه نگرش افراد
بر اساس ایدئولوژیهای متفاوت ،ایجاد و تأثیر آن در رفتار آنها نمایان میشود .چنانچه هنجاری با ارزشهای بنیادین
فرد همخوانی نداشته باشد ،نگرشهای منفی حاصل میشود .نگرش منفی ایجاد شده ،در ذهن فرد تعمیم مییابد و به
صورت اعتقادات ،نگرشها و اندیشههای سختگیرانه و متعصبانه منفی در او جلوهگر میشود که جزمنگری را به دنبال
دارد.از این رو جزمنگری مالی عبارت است از اینکه فرد اندیشهها و تعصبات حاصل از جزمنگری را در تصمیمگیری
پیرامون مسائل مالی نمایان سازد و به عنوان نمونه ،کسب درآمد از طریق عدم انجام یک فعالیت فیزیکی مشخص و
غیرقابل پیش بینی را ،غیراخالقی و ناپسند بداند .به عنوان مثال از دید وی سودآوری حاصل از سرمایهگذاری در بورس
اوراق بهادار غیراخالقی و ناعادالنه محسوب میشود و می تواند جزمنگری مالی این دسته از سرمایهگذاران به سایر
سرمایهگذاران تسری یابد.
برمبنای جزمنگری مالی ،سوءگیری در موقعیتهای مربوط به پول ،تأثیر مهمی بر تصمیمات مالی دارد؛ به عبارت
دیگر ،جزمنگری مالی در تصمیمات سرمایهگذارانی که نگرش جزمنگرانه ای دارند نقش دارد و باعث محدودیت
شناختی یا انحراف از واقعیت میشود که نتیجه آن انجام واکنش های نابخردانه در موقعیت های مذکور است .به عالوه
تحقیقات تجربی نشان میدهد که برخی سرمایهگذاران ،سهام شرکتها را بر اساس نگرش و رفتار خود انتخاب میکنند
و اگر رفتار شرکت را از نظر اخالقی ،بپذیرند سهام آن را خریداری میکنند .به دنبال آن ،افراد مذکور در شرکتهایی
سرمایهگذاری میکنند که مورد تأیید خود باشند ،حتی اگر سود پیشبینیشده پایینتری داشتهباشد (کلر و سیگریست،11
.)2116
جزمنگری مالی افراد در موقعیتهای پر ریسک ،باعث واکنشهای احساسی زیادی میشود و بصورت تغییر رفتار
افراد در تصمیمات مالی نمایان میشود (اپستود و روس2118 ،11؛ آلن 12و همکاران2111 ،؛ اسپارکس ،)2121 ،19زیرا
معنایی که مردم به پول نسبت میدهند بر تمایل آنها برای سرمایهگذاری در سهام تأثیر میگذارد (کلر و سیگریست،
 )2116و منشاء آن ،دیدگاه آنها در رابطه با خوب یا بد بودن درآمدکسب شده می باشد ،بدین صورت که چنانچه آن
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از طریق کار فیزیکی کسب شود ،وجهه مثبتی دارد (تانگ1999 ،؛ تانگ و چیو)2119 ،11؛ بنابراین ،سرمایهگذاران نیز با در
نظر گرفتن مالحظات ذهنی خود تصمیم به خرید و فروش سهام میگیرند (وبلی 11و همکاران2111 ،؛ وینت و لوئیس،16
 .)2111با این حال ،تا به امروز اطالعات کمی در مورد تأثیر نگرشهای پولی مرتبط با ارزشها و مواضع فکری نسبت به
بازار سهام بر تصمیمگیری افراد برای سرمایهگذاری در بازار سهام وجود دارد (کلر و سیگریست )2116 ،و تحقیقات مربوط
به جزمگرایی در آنها ،دارای دامنه بسیار محدودی دارد (گورنی 17و همکاران .)2119 ،با توجه به این مشاهدات ،تأثیر
جزمنگری مالی نسبت به بازار سهام بر رفتار سرمایهگذاران تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است و ادبیات بسیار نادری در
این زمینه وجود دارد .در ایران نیز تاکنون پژوهشی در خصوص این حوزه انجام نشده است.
رضایتمندی مالی

رضایتمندی مالی به معنای رضایت از جنبههای مختلف وضعیت مالی است (ابواگیه و یونگ2118 ،18؛ هیرا و موگندا،19
)1998؛ به عبارت دیگر ،رضایتمندی مالی بخش جداییناپذیر رضایت کلی از زندگی و رفاه مالی درک شده فرد است که
مربوط به سالمت روانشناختی است (کولیک2119 ،؛ پالگنول ،)2111 ،همچنین به سطحی از رضایت فردی از جنبههای
مختلف مالی و برداشت ذهنی فرد از کفایت منابع مالی خویش اشاره دارد که مهمترین آن این است که درآمد فعلی شخص
به میزان انجام اقداماتی در برابر وضعیتهای اضطراری مالی ،برآورده کردن نیازهای اولیه و همچنین پرداختن به تفریحات
باشد (هیرا و موگندا )1998 ،این مفهوم مدتهاست که به عنوان جزئی از رفاه مالی شناخته شده است و در مطالعات مرتبط با
عوامل ایجاد استرس همچون فشار مالی و مدیریت ریسک مورد توجه قرار گرفته است.
در دهههای اخیر ،به عوامل جمعیت شناختی و همچنین متغیرهای تأثیرگذار بر رضایتمندی مالی توجه شده است .بررسی
رضایتمندی از کل زندگی به صورت تابعی از رضایتمندی مالی و عوامل جمعیت شناختی از جمله سطح درآمد ،تحصیالت،
سن ،میزان سالمت جسم و روان ،نحوه گذراندن اوقات فراغت ،محیط زندگی ،نوع شغل و مسکن در نظر گرفته شده است
(درویشی و همکاران1991 ،؛ فالحتی و همکاران .)2112 ،رضایتمندی مالی فرد میتواند رضایت شخصی و به طور
گستردهتر میزان رضایت کلی از زندگی وی را تعیین کند و در مقابل ،مشکالت مالی و عدم رضایت از وضعیت مالی
میتواند منجر به ایجاد استرس و افسردگی شود .همچنین رفتار مالی به عنوان یکی از عوامل اصلی تعیینکننده رضایتمندی
مالی فرد شناخته میشود که خود نیز تحت تأثیر عواملی از قبیل جامعهپذیری ،سواد و تواناییهای مالی است و با افزایش
آموزشهای مالی ،سطح مطلوبی از رفتار و رضایتمندی مالی شکل خواهد گرفت (ویتالی و آرپینو2116 ،61؛ جو و گرابل،61
2111؛ فالحتی و همکاران.)2112 ،
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رضایتمندی مالی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط عوامل گوناگونی از جمله سطح استرس مالی ،درآمد و
دانش مالی تعیین میشود؛ بنابراین ،میان دانش مالی ،رضایتمندی مالی و میزان تحمل ریسک مالی افراد رابطه وجود دارد
(براون 62و همکاران2111 ،؛ فالحتی و همکاران2112 ،؛ فالحتی و پیم2111 ،؛ جو و گرابل )2111 ،و سایر مطالعات
نشان میدهد که نگرشها و رفتارهای مالی مانند تحمل ریسک ،رفتارهای مربوط به هزینه و پسانداز برای شرایط
اضطراری و بازنشستگی ،تأثیر قابل توجهی بر رضایتمندی مالی دارد (لرش2117 ،69؛ ابواگیه و یونگ.)2118 ،
سوراب و ناندان ،)2118( 61ساهی و کالرا ،)2119( 61جو و گرابل ( ،)2111پاور و هیرا ،)2111( 66علی 67و همکاران
( )2111و آرچولتا 68و همکاران ( )2119در تحقیقات خود نشان دادند متغیرهایی از قبیل عوامل اجتماعی ،ویژگیهای
جمعیتی ،دانش مالی ،استرسهای مالی ،سواد مالی ،اضطراب مالی ،نگرش مالی و رفتار مالی در عوامل یا ابعاد
مالی از قبیل احساس توانمندی برآورده نمودن نیازهای ضروری اولیه و پرداختن به تفریحات مورد عالقه ،احساس
خشنودی یا همان رفاه و ...تأثیر داشتهاند.
بررسی ها نشان می دهد که تحقیقات اندکی پیرامون درک رضایتمندی مالی و عوامل مؤثر بر آن در سطح بینالمللی
موجود است؛ و علی رغم اهمیت سطح رضایتمندی سرمایهگذاران ،تاکنون تحقیقات جامعی در راستای شناخت دقیقتر
این حوزه با هدف ارتقاء آن برای افزایش حجم سرمایهگذارایی ها ،حضور سرمایهگذاران در بازار سرمایه و به دنبال آن
رونق این بازار ،انجام صورت نپذیرفته است.
به عالوه ،مطابق با مبانی نظری و ادبیات پیشین پژوهش ،همانند رضایتمندی مالی ،تحقیقات کمی در بازارهای داخلی
و بینالمللی در ارتباط با معیارهای جامعهپذیری مالی و تأثیر آنها بر متغیرهای مختلف انجام شده است .این تحقیقات
مربوط به تأثیر متغیرهای مختلف بر عوامل اقتصادی و اجتماعی بودهاند و فقر مطالعات در خصوص بررسی جامعهپذیری
مالی به منظور کارایی سرمایهگذاری در بازار داخلی و بینالمللی بهشدت احساس میگردد .به عالوه موضوع جزمگرایی
مالی در بازار سرمایه جهان به تازگی ظهور یافته و قدمت چندانی ندارد ،بنابراین ،پژوهشهای ایران و جهان در این زمینه
میتوانند توجه جامعه جهانی را به رابطه بین جامعهپذیری ،جزمگرایی و رضایتمندی مالی جلب نماید.
از نگاهی دیگر ،یکی از مهمترین مفاهیم نظریه حسابداری مالی ،بحث عدم تقارن اطالعاتی است و از طرفی اطالعات
حسابداری یکی از مهمترین منابع در تصمیمات اقتصادی است که چنانچه این اطالعات بصورت نامتقارن در سطح جامعه
انتشار یابد باعث اخذ تصمیمگیریهای نادرست و ناعادالنه میشود (عامری و همکاران .)1111 ،بازار سرمایه بازاری
است که به شدت تحت تأثیر عدم تقارن اطالعاتی است و هدف آن جذب نقدینگی به منظور تأمین مالی و تخصیص
بهینه منابع است که برای دستیابی به این هدف باید در سطح بازار شفافیت و تقارن اطالعاتی افزایش یابد (مکیان و رئیسی،
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 .)1999در صورت ارتقاء سطح رضایتمندی مالی و کشف راهکارهایی برای افزایش آن ،مسلماً شاهد افزایش اعتماد و
اطمینان عمومی سرمایهگذاران و حجم سرمایهگذاری آنها خواهیم بود که این خود تأثیرات بیشماری در افزایش رفاه،
ثروت ،قدرت نقد شوندگی سهام ،کاهش ریسک و عدم تقارن اطالعاتی ،افزایش قدرت رقابتپذیری و افشاء داوطلبانه
اطالعات شرکتها و همچنین بهبود سایر مولفههای اقتصادی خواهد داشت .شناسایی رابطه بین این متغیرها ،به منظور
راهگشایی اساسی در مسیر تحقق اهداف نهایی سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری بهینه در بازار سرمایه انجام میشود .لذا،
لذا ،این پژوهش با جنبه نوآورانه خود به دنبال ارتقاء و پر نمودن خألهای پژوهشهای پیشین است و ارتباط میان متغیرهای
مذکور را آشکار میسازد.
زیر بنای نظری فرضیههای پژوهش

تحقیقات مبتنی بر نظریه یادگیری اجتماعی ،69نشان میدهند بخش زیادی از اندیشهها و رفتار افراد ناشی از عوامل
جامعهپذیری است (دیویدف و گراس)2117 ،71؛ به عبارت دیگر ،جامعهپذیری مالی که غالباً شامل آموزهها و مفاهیم مالی
مستقیم و غیرمستقیم از محیط پیرامونی است ،سبب تقویت و تغییر دانش ،مهارت و رویکردهای تصمیمات مالی افراد میشود؛
بنابراین ،با افزایش قدرت درک و تحلیل مالی افراد ،بازده سرمایهگذاریها و سودآوری آنها و به دنبال آن رضایتمندی مالی
آنها افزایش مییابد (سوراب و ناندان.)2118 ،
فرضیه اول :جامعهپذیری مالی بر رضایتمندی مالی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
جامعهپذیری مالی از طریق گسترش شبکههای اجتماعی منجر به کاهش جزمنگری میشود (فست و هورویتز)2116 ،71
که مستلزم تعامل ،هماهنگی و همافزایی با محیط است .افرادی که به نحو مطلوبی از لحاظ مالی جامعهپذیر شده باشند ،به
واسطه تقلیل جزمنگری مالی و ارتقاء دانش و مهارتهایشان ،منابع خود را با آگاهی و اعتماد بیشتری در جهت
تصمیمگیریهای مالی و سرمایهگذاری اثربخش به اشتراک میگذارند؛ بنابراین ،با توجه به تأثیرات جزمنگری مالی بر
اندیشههای مالی ،تصمیمات مالی ،سرمایهگذاریها و تغییر چهارچوبهای مفروض افشاء و گزارشگری بهینه در شرکتها
با تمرکز بیشتر بر جامعهپذیری مالی ،ضرورت توجه به ارتقاء سطح جامعهپذیری مالی برای ارائه آموزشهایی فراتر از

آموزشهای کنونی ،دوچندان میشود.
فرضیه دوم :جامعهپذیری مالی بر جزمنگری مالی تأثیر منفی و معنادار دارد.
چنانچه در مفاهیم جزمنگری مالی تامل بیشتری داشته باشیم ،به این موضوع پی میبریم که با افزایش جزمنگری مالی به
دلیل عدم اطمینان و آگاهی در بازارهای در حال توسعه مانند بازار بورس ،سرمایهگذاران در دستیابی به اهداف مالی و
دستاوردهای خود دچار سرخوردگی ،نارضایتی و عدم اطمینان میشوندکه در نتیجه ،از حجم سرمایهگذاریهای افراد در
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بازار سرمایه کاسته و به دنبال آن بازار در سطح مطلوبی رونق پیدا نمیکند و بازدهی اندک آن به تدریج باعث افت
رضایتمندی مالی سایر سرمایهگذاران میگردد.
فرضیه سوم :جزمنگری مالی بر رضایتمندی مالی تأثیر منفی و معنادار دارد.
با گسترش و تسری جزمنگری مالی به عنوان یک رفتار فردی در ساختار جامعهپذیری مالی ،افکار آحاد جامعه در

مورد افق سرمایهگذاری ها ،میزان تحمل مخاطرات ،اعتماد به نفس و اطمینان سرمایهگذار تحت تأثیر قرار میگیرد و
در تصمیمات مالی نمایان میشود .این موضوع میتواند زمینهساز کاهش رضایتمندی مالی و کاهش تمایالت
افراد در سرمایهگذاری و برنامهریزی امور مالی برای دستیابی به آیندهای مطلوبترگردد.
فرضیه چهارم :جزمنگری مالی نقشی میانجی در رابطه با جامعهپذیری و رضایتمندی مالی دارد.
با توجه به مبانی نظری و تجربی ،الگوی مفهومی پژوهش به شرح شکل  1ترسیم شدهاست که نشاندهنده رابطه
میانجی است .همچنین برای ارائه توضیحات بیشتر پیرامون الگوهای میانجی به بخش روش شناسی الگوهای مستقیم،
غیرمستقیم و میانجی این تحقیق رجوع شود.
جزمنگری مالی
H2
جامعهپذیری مالی

H1

H3

رضایتمندی مالی

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش

پرسشنامه این پژوهش در بخش اول به اطالعات جمعیتشناسی از قبیل سن ،جنسیت ،تحصیالت ،درآمد
پاسخدهندگان اختصاص دارد .بخش دوم مربوط به متغیر جزمنگری مالی است که از  1سؤال استفاده شده است .در
بخش بعدی پرسشنامه ،به متغیر جامعهپذیری مالی که دارای  11سؤال و در بخش نهایی آن با  8سؤال مرتبط به سنجش
میزان رضایتمندی مالی پاسخ دهندگان پرداخته شدهاست .در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران در حالت جوامع
آماری بسیار گسترده اقدام به نمونه گیری شده است .قابل ذکر است ،در این راستا  111نسخه پرسشنامه بین سرمایهگذاران
در بورس اوراق بهادار تهران توزیع شده است که از میان  191مورد جمعآوری شده 998 ،پرسشنامه مورد پذیرش واقع
گردید .الزم به ذکر است با توجه به ضرورت رفع خطای نمونهگیری ،تعداد پرسشنامههای پذیرفتهشده در این پژوهش،
همانطور که شرح آن بیان گردید تعداد  998مورد است که بیش از تعداد حداقل فرمول مذکور ( 981مورد) است.
2

()1

)t 2 pq (1/96) (1/1) (1/1
= n= 2
= 981
2
d
)(1/11
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همچنین از روش معادالت ساختاری ( )SEM72و نسخه  26نرمافزار آماری آموس برای تحلیل دادهها استفاده شد ،به
عالوه برای برآورد مقدار پارامترهای ناشناخته از روش تخمین حداکثر درستنمایی ( )MLE79استفاده گردید .در روش
مذکور ابتدا بایستی دادهها برای هر متغیر توزیع نرمال داشته باشند و معیارهای آن قرار گرفتن ضریب کشیدگی هر متغیر بین
بین  -7و  +7و همچنین ضریب چولگی هر متغیر بین  +2و  -2است .عالوه بر آن بایستی متغیر وابسته دارای پیوستگی باشد
باشد (فیلد2119 ،71؛ هیر 71و همکاران .)2111 ،توضیح اینکه توزیع دادههای متغیرهای پژوهش حاضر ضمن نرمال بودن،
معیارهای مذکور را دارا هستند (برای کسب اطالعات بیشتر رجوع شود به جدول  1آمار توصیفی).
پایایی و روایی پرسشنامه

دو روش منطقی برای صحت روایی پرسشنامه این پژوهش به کار گرفته شدهاست .پرسشنامه مذکور ،ابتدا برای سنجش
میزان روایی منطقی آن که به دو نوع ظاهری و محتوایی تقسیم میشود ،در اختیار خبرگان این حوزه قرار گرفت و با قضاوت
و ارزیابی ایشان مورد تأیید واقع گردید .همچنین در مرحله بعد به سنجش روایی سازه که میزان تناسب ابزار سنجش با نظریه
یا نظریه های ابزار (آزمون) که بر اساس آن تدوین شده است را آشکار می سازد ،پرداخته میشود (مهرگان و زالی.)1981 ،
در این نوع از روایی ،از تحلیل عاملی تأییدی استفاده میشود که در پژوهش حاضر نیز استفاده شدهاست .برای سنجش
پایایی آن نیز از معیار پایایی کرونباخ و شاخص بروزتر آن ،پایایی ترکیبی استفاده شده است که چنانچه مقدار هر دو معیار
باالتر از  1/7باشد ،پایایی مورد پذیرش است (هیز.)2118 ، 76
روششناسی الگوهای مستقیم ،غیرمستقیم و میانجی

مطابق با الگوی ماتیو و تیلور ،)2116( 77روابط بین متغیرها به سه گروه کلی تقسیم میشود که عبارتند از  -1الگوی ساده
 -2الگوی غیرمستقیم و  -9الگوی میانجی که توضیح آنها به شرح زیر است:
 )1الگوی ساده :در این الگو ،متغیر مستقل ( )Xبر روی متغیر ( )Yتأثیر مستقیم میگذارد و متغیرهای دیگر در آن دخیل
نیستند ( ،XYشکل ( )2مسیر .)c

 )2الگوی غیر مستقیم :در این الگو ،متغیرمستقل ( )Xبر روی یک متغیر میانجی ( )Mاثر دارد و سپس این متغیر بر متغیر
وابسته ( )Yتأثیر میگذارد؛ به عبارت دیگر متغیر مستقل به صورت مستقیم برمتغیر وابسته اثر نمیگذارد ) ،XMYشکل
( )9مسیرهای .)a, b

 )9الگوی میانجی :در این الگو ،متغیرمستقل ( )Xهم بر روی متغیر میانجی ( )Mو هم بر روی متغیر وابسته ( )Yتأثیر
مستقیم دارد؛ بنابراین ،متغیر مستقل ( )Xدر حضور متغیرمیانجی ( )Mبر روی متغیر وابسته ( )Yتأثیر میگذارد .به عبارتی
متغیر میانجی ( )Mرابطه بین متغیر مستقل ( )Xو وابسته ( )Yرا (به صورت جزئی یا کامل) توضیح میدهد (شکل  2و ،9
مسیرهای مسیرهای .)a, b, c´,c
75
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در شکل  X ،9به عنوان متغیر مستقل M ،به عنوان متغیر میانجی و  Yبه عنوان متغیر وابسته  ،همچنین بصورت مشابه
در شکل  2نیز X ،به عنوان متغیر مستقل و Yبه عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .بر اساس الگوی ماتیو و تیلور
( ،)2116برای بررسی تأثیر متغیر میانجی پیششرطهایی بدین شرح وجود دارد :شرط اول معنادار بودن مسیر ( ،)cشرط
دوم بررسی معنادار بودن مسیر ) (aو شرط سوم بررسی معنادار بودن مسیر) ،(bکه چنانچه هر سه شرط برقرار باشد ،تأثیر
متغیرمیانجی اثبات می گردد که بر دو نوع جزئی و کامل تقسیم میشود .اثر میانجی جزئی زمانی که مسیر (´ )cوجود
داشته باشد و اثر میانجی کامل زمانی که مسیر (´ )cوجود نداشته باشد ،نمایان است.
C

X

Y

شکل  .2الگوی ساده

M

b

a
´C
X

Y

شکل  .3الگوی غیر مستقیم و میانجی

همانطورکه روابط بین متغیرهای تحقیق در شکل های 2و 9نمایش داده شده است ،در ابتدا تأثیر جامعهپذیری مالی بر
رضایتمندی مالی (مسیر  ،)cسپس در گام دوم تأثیر جامعهپذیری مالی بر جزمنگری مالی (مسیر  )aو در گام سوم تأثیر
جزمنگری مالی بر رضایتمندی مالی (مسیر  )bبررسی میشود .همچنین برای تشخیص میزان اثر متغیر میانجی کامل یا
جزئی مسیر(´ )cمورد توجه قرار میگیرد.
نتایج پژوهش
نتایج آمار توصیفی

در جدول آمار توصیفی  1حداقل و حداکثر ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق ارائه و برای اندازهگیری
متغیرها از طیف لیکرت ( 1تا  )1استفاده شده است .میانگین جامعهپذیری مالی ( ،)9/88جزمنگری مالی ( )1/91و
رضایتمندی مالی ( )9/71است .به طور خالصه شاخصهای توصیفی جامعه آماری پژوهش نشان میدهد که
سرمایهگذاران در سطح متوسط رو به باال به نحو مطلوبی تحت تأثیر آموزههای مالی محیط خود قرار گرفتهاند و احساس
رضایتمندی مالی دارند ،همچنین دارای سطح جزمگرایی مالی کمی می باشند .همانطور که در بخش روششناسی تحقیق
ذکر شد ،از آنجایی که ضریب کشیدگی متغیرها بین  -7و  +7و ضریب چولگی آنها بین  +2و  -2است ،بنابراین،
متغیرهای پژوهش نرمال هستند و معیارهای روش تخمین حداکثر درست نمایی دارا هستند.
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جدول  .1آمارتوصیفی

میانگین

چولگی

کشیدگی

نام متغیر

بیشترین

کمترین

انحراف معیار

جامعهپذیری مالی

1/61

1

1/61

9/88

1/91

1/21

جزمنگری مالی

1

1

1/86

1/91

-1/11

1/12

رضایتمندی مالی

1/98

1

1/89

9/71

1/22

2/87

آزمونهای پایایی و روایی

تحقیق حاضر از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین میزان اعتبار الگو ،مناسب بودن بار عاملی و تناسب الگوی اندازهگیری
استفاده شده است و سازهها به صورت مجزا و با هم (بهعنوان یک الگو اندازهگیری) مورد بررسی قرارگرفته اند .تحلیل
عاملی تأییدی نیاز به سه معیار دارد :ابتدا این که هر سازه با شاخصهای خود همبستگی داشته باشد .دوم ،بار عاملی برای
همه شاخصها بایستی حداقل  1/1باشد و سوم ،الگو از برازش مناسبی برخوردار باشد .در تفسیر بارهای عاملی باید به این
نکته توجه نمودکه بار عاملی مقداری بین صفر و یک است .بدون در نظر گرفتن عالمت بارهای عاملی ،چنانچه بیشتر از 1/1
باشد مطلوب است و در ادامه اگر ضریب آلفا کرونباخ و پایایی سازه بیش از  1/7باشد پایایی سازه قابل پذیرش است (هیر
و همکاران .)2111 ،در پژوهش حاضر کلیه متغیرها دارای پایایی مرکب و آلفا کرونباخ بیش از  1/7بودند که نشاندهنده
پایایی قابل پذیرش آنها است .بر اساس نتایج جدول  ،2همگرایی سازهها بیش از  1/1است که نشاندهنده همگرایی مناسب
سازههای الگو است (هیز.)2118 ،
جدول  .2معیار روایی و پایایی الگو

ابعاد

متغیرهای پژوهش
رضایتمندی مالی ()SAT

خشنودی /رفاه

SATA1
SATA2

1/91

SATA3

1/71

SATA4

1/81

والدین

1/81

1/89

1/67

SATB1

1/89

SATB2

1/91

SATB3

1/71

SATB4

1/67

جزمنگری مالی ()DOGM
جزمانگاری

1/89

1/91

1/69
1/89

SATB
توانایی

آلفا کرونباخ

پایایی مرکب

همگرایی ()AVE

بار عاملی

1/88

1/88

1/61

DOGM1

1/72

DOGM2

1/81

DOGM3

1/92

DOGM4

1/81

جامعهپذیری مالی ()SOCI

1/81

1/86

1/11

 /4۵۲بررسی تأثیر جامعهپذیری مالی بر رضایتمندی مالی سرمایهگذاران با توجه به نقش میانجیگری جزمنگری مالی

ابعاد

متغیرهای پژوهش
SOCIA1

1/69

SOCIA2

1/78

SOCIA3

1/79

SOCIA4

1/71

SOCIA5

1/78
1/91

SOCIB

همساالن /دوستان

1/89

1/69

SOCIB1

1/89

SOCIB2

1/91

SOCIB3

1/71

SOCIB4

1/67

SOCIB5

1/69

SOCIC
رسانههای اجتماعی

آلفا کرونباخ

پایایی مرکب

همگرایی ()AVE

بار عاملی

1/88

1/89

1/68

SOCIC1

1/71

SOCIC2

1/91

SOCIC3

1/87

SOCIC4

1/78

تحلیل مسیر متغیرهای انواع الگوهای معادالت ساختاری ()SEM

تحلیل مسیرها بر اساس الگوی میانجی تحقیق (ر.ک.به قسمت روششناسی الگوهای مستقیم ،غیرمستقیم و میانجی)
در سه الگوی ساختاری بررسی شده است .در الگوی  ،1رابطه بین جامعهپذیری مالی و رضایتمندی مالی ) ،(cدر الگوی
 ،2رابطه بین متغیرهای جامعهپذیری و جزمنگری مالی و رابطه بین جزمنگری مالی با رضایتمندی مالی ( )a,bو همچنین
در الگوی  ،9روابط بین متغیرهای جامعهپذیری و جزمنگری مالی ،به عالوه رابطه بین جزمنگری مالی با رضایتمندی مالی
و رابطه بین جامعهپذیری مالی و رضایتمندی مالی در حضور متغیر میانجی (جزمنگری مالی) بررسی شده است )´.(a,b,c
الگوی ساختاری میانجیگری (الگوی  ،)9الگوی ساختاری غیرمستقیم (الگوی  )2والگوی ساختاری مستقیم (الگوی )1
است .در این پژوهش از شاخص مجذور کای ) ،)CMINشاخص نرمشده مجذور کای ( ،)CMIN/dfجذر برآورد
واریانس خطای تقریب ( ،)RMSEAشاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص برازندگی تطبیقی ( )CFIو شاخص برازش
نسبی ( )RFIبرای بررسی چگونگی برازش الگو استفاده شده است .جدول  9نشان میدهد برازش الگوها با توجه به اینکه
دارای سطح باالیی از شاخصهای نیکوئی برازش بوده اند ،درمجموع مناسب ارزیابی شدهاند .بر اساس مقایسه الگوها،
الگوی میانجی  9در بین سه الگوی دیگر دارای بهترین برازش است.

مجله دانش حسابداری /دوره سیزدهم /ش 4۵1 /4

شکل  .۰الگوی تحلیلی پژوهش
جدول  .3برازش الگوها

نوع شاخص

معیار برازش الگو

حد قابل پذیرش

CMIN
شاخصهای الگو

شاخصهای نسبی

الگوی ()9

الگوی ()2

الگوی ()1

612/16

687/11

676/16

کمتر از 1/11

CMIN/df

بین  1تا 1

***
2/11

***
2/11

***
2/91

RMSEA

کمتر از 1/18

1/11

1/16

1/16

GFI

بیش از 91

1/89

1/88

1/88

CFI

بیش از 91

1/91

1/91

1/91

RFI

بیش از 61

1/91

1/88

1/88

P
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جدول  .۰مسیرهای الگوی پژوهش

به

مسیر از

توضیحات

نام مسیر

جامعهپذیری مالی

جزمنگری مالی

a

جزمنگری مالی

رضایتمندی مالی

b

جامعهپذیری مالی

رضایتمندی مالی

c

مسیر الگوی  1است که درآن همه مسیرهای دیگر صفر در نظر گرفته میشود.

جامعهپذیری مالی

رضایتمندی مالی

´c

مسیر الگوی  9است که در آن مسیرهای  aو  bو  cاست.

آزمون فرضیههای پژوهش

رابطه متغیر جامعهپذیری مالی با رضایتمندی مالی در سطح معنادار  1درصد ،رابطه مثبت و معناداری دارد که ضریب آن
 1/61است ،بنابراین ،فرضیه  1پذیرفته میشود .متغیر جامعهپذیری مالی با جزم نگری مالی در سطح  1درصد منفی و معنادار
و ضریب این رابطه نیز  -1/12است ،در نتیجه فرضیه  2نیز پذیرفته میشود .همچنین متغیر جزمنگری مالی بر متغیر رضایتمندی
مالی در سطح معنادار  1درصد تأثیر منفی و معنادار میگذارد که ضریب آن  -1/11است ،بنابراین ،فرضیه  9را هم همانند
دو فرضیه قبل میتوان پذیرفت .برای آزمون فرضیه چهارم و توضیح اینکه جزمنگری بر رضایتمندی مالی اثر میانجی دارد
یا خیر ،همانطور که پیشتر شرح داده شد ،بایستی کلیه شروط مربوط به آن برقرار باشد؛ بنابراین ،نظر به اینکه در پژوهش
حاضر فرضیههای اول ،دوم و سوم به ترتیب با ضرایب  1/61و  -1/12و  -1/11تأیید و از طرفی تمام مسیرها و فرضیه ها
مورد پذیرش واقع شدند ،بنابراین ،الگوی میانجی وجود دارد؛ اما برای تعیین اثر جزئی یا کلی آن ،بایستی به مسیر (´ )cتوجه
شود .حال با استدالل به اینکه رابطه مذکور با ضریب  1/11در سطح  1درصد مثبت و معنادار است ،نتیجه گرفته میشود که
میانجی از نوع جزئی است.
جدول  .۵نتایج تحلیل مسیر الگوهای ()1،2،3

مسیر

الگوی ()9

الگوی ()2

الگوی ()1

متغیرهای مستقل

متغیر وابسته

***-1/12

***-1/11

-

**

***

جامعهپذیری مالی

جزمنگری مالی

a

-1/99

-

جزمنگری مالی

رضایتمندی مالی

b

-

-

جامعهپذیری مالی

رضایتمندی مالی

´c

***1/11

-

جامعهپذیری مالی

رضایتمندی مالی

c

-

-1/11

***

1/61

سطح معناداری1۰11* ،1۰11** ،1۰111*** :

نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش رابطه بین جامعهپذیری و رضایتمندی مالی با میانجیگری جزمنگری مالی بررسی شد .بهطورکلی
نتایج بیان میکنندکه جزمنگری مالی رابطه بین جامعهپذیری مالی و رضایتمندی مالی را توجیه میکند .در ادامه نتایج
هر یک از فرضیهها بهطور خالصه بیان میشود:
با توجه به نتایج حاصل ازآزمون اولین فرضیه ،جامعهپذیری مالی افزایش رضایتمندی مالی را به دنبال دارد ،چرا که
جامعهپذیری شکلدهنده بخش زیادی از نگرش و رفتار مالی فرد که زیربنای تصمیمگیری های مالی صحیح با استفاده
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درک و تحلیل مطلوبتر وقایع و مسائل مالی است؛ بنابراین ،تصمیمات مذکور منجر به کسب بازده بیشتر در سرمایهگذاریها
که منتج به ارتقاء سطح رضایتمندی مالی به واسطه احساس توانمندی و رفاه بیشتر فرد می گردد.
با توجه به نتایج حاصل از فرضیه دوم ،افزایش جامعهپذیری مالی ،جزم نگری مالی کمتری به دنبال دارد .توضیح اینکه
سرمایهگذارانی که از نظر مالی آموزههای مطلوبی دریافت کرده اند ،سواد ،درک و مهارت مالی بیشتری دارند ،در نتیجه
به میزان کمتری دچار جزمنگری مالی میشوند ،چراکه فرایند جامعهپذیری مالی نیازمند تعامل ،هماهنگی و همافزای پویایی
با عوامل محیطی است که ثمره آن اندیشه ،نگرش و رفتارهای مطلوب مالی و اقتصادی است.
بر اساس نتایج برگرفته از فرضیه سوم ،افزایش جزم نگری مالی ،سبب کاهش رضایمندی مالی سرمایهگذاران میشود.
می توان بدین صورت استنباط نمود که افرادی که دچار جزم نگری مالی می باشند به دلیل اینکه با آموزه ها ،دانش ،نگرش،
رفتار مالی و به طور کلی فرایند جامعهپذیری مالی فاصله دارند و به عبارتی به صورت مناسب جامعهپذیر نشده اند ،دارای
درک و استدالل مالی ضعیف تری نسب به تصمیمات مالی و سرمایهگذاری ها می باشند .این ضعف میتواند زمینهساز
کاهش احساس رفاه ،خشنودی و توانمندی به دالیلی از قبیل اخذ کسب بازده کم ،عدم توانمندی در افزایش سطح درآمد
شود ،به بیان دیگر مشکل مذکورکاهش سطح رضایتمندی مالی فرد را به دنبال دارد.
نتایج حاصل از فرضیه چهارم حاکی از آن است که جزم نگری مالی رابطه بین جامعهپذیری مالی و رضایتمندی مالی را
توضیح می دهد .در تببین این یافته می توان گفت همانطور که نتایج حاصل از فرضیه اول نشان داد سرمایهگذارانی که از
نظر مالی به صورت بهتری جامعهپذیر شده اند ،به جهت اخذ تصمیمات مالی صحیح تر به طور مستقیم احساس رضایتمندی
مالی بیشتری دارند .از طرف دیگر از آنجایی که سرمایهگذاران با ویژگی جامعهپذیری مطلوبتر ،دارای جزم نگری کمتری
هستند ،در فرصت های سرمایهگذاریها با دانش ،مهارت و درک مالی باالتری عمل خواهند نمود .به بیان ساده تر،
جامعهپذیری مالی بیشتر به طور غیرمستقیم از طریق کاهش جزم نگری مالی ،موجب ارتقاء سطح رضایتمندی مالی میشود
که افزایش میزان رغبت و اعتماد افراد به سرمایهگذاری در بازار سرمایه را در پی خواهد داشت؛ بنابراین ،جزم نگری مالی
رابطه بین جامعهپذیری مالی و رضایتمندی مالی را قالب میانجی توضیح میدهد.
این پژوهش یافتههای تحقیق (شیائو و همکاران2111 ،؛ فالحتی و همکاران )2112 ،را تأیید میکند .در نتایج پژوهشهای
مذکور ،رفتار ناشی از جزم نگری مالی تحت تأثیر عوامل جامعهپذیری مالی از جمله خانواده و شبکههای اجتماعی است و
با افزایش برنامههای یادگیری مالی ،سطح بهینه مطلوب رفتار و رضایتمندی مالی به دست خواهد آمد .عالوه بر این ،تحقیقات
مبتنی بر نظریه یادگیری اجتماعی ،نشاندهنده این است که بخش زیادی از رفتار و نگرش افراد ناشی از عوامل جامعهپذیری
مالی است (کیم و تورکواتی .)2119 ،78بر این اساس تصمیمات مالی فرد تا حد زیادی به جامعهپذیری مالی وی بستگی دارد
که میتواند تأثیر قابل توجهی بر ابعاد مختلف رضایتمندی مالی او داشته باشد؛ به عبارت دیگر ،جامعهپذیری مالی سبب
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تقویت دانش مالی و رفتار مالی افراد می شود و با افزایش درک مالی و قدرت تحلیل آنها ،رضایتمندی مالی ارتقاء
مییابد (سوراب و ناندان.)2118 ،
همسو با انتظارات نظری ،تحقیقات تجربی نیز نشان دادهاند سرمایهگذاران همواره به دنبال کسب سود بیشتر و هدایت
پول خود به سمت بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه با هدف حفظ ارزش پول و سودآوری (با توجه به شرایط تورمی
کشور و سایر کشورهای در حال توسعه) هستند که طبعاً این موضوع میتواند منجر به ارتقاء رضایتمندی مالی آنها نیز
شود .از طرفی شرکتهای سرمایهپذیر نیز در یک رقابت تنگاتنگ همواره در تالشند که ضمن کاهش عدم تقارن
اطالعاتی ،ارتقاء افشای داوطلبانه اطالعات ،بیان توانمندیهای بالقوه خود ،انتشار اخبار خوب و سیگنالهای مثبت از
طریق گزارشگری های بهینه ،توجه سرمایهگذاران را جلب کنند تا هدف نهایی خود که کسب سود و افزایش ثروت
سهامداران است را محقق سازند .بنابراین ،با توجه به دستاوردهای این پژوهش میتوان پیشنهاد نمود که شرکتها روند
جامعهپذیری مالی را از طریق اطالعرسانی گسترده بهوسیله شبکههای اجتماعی همانند سایتها ،صفحات اینستاگرام و
گروههای مجازی که با نرخ بسیار باال مورد استقبال همگان است را جایگزین روشهای سنتی مرسوم نمایند که این خالء
اطالعاتی وعدم تقارن اطالعاتی بیش از پیش احساس نشود و سرمایهگذاران با آگاهی و اطمینان بیشتری راغب به
سرمایهگذاری شوند.
نتایج این پژوهش میتواند در پایهگذاری رویهها و رویکردهای مدون ،توسط قانونگزاران بازار سرمایه ،مدیران و
سرمایهگذاران مورد توجه قرار گیرد ،زیرا با شناخت متغیر های موثر بر میزان رضایتمندی سرمایهگذاران میتوان به
الگوهای مناسبی دست یافت .قوانین نیز میتواند هم در جهت آموزش و هم در راستای ارتقای سطح رضایتمندی مالی
آنان گام های مؤثری بردارد .از طرفی با توجه به اینکه بازار سرمایه در کشورهای جهان سوم موضوعی نوپا و جدید
است؛ رفتار و عقاید جزمی نسبت به این بازار بیشتر از سایر بازارها احساس میشود و در این شرایط برخی سودجویان با
سوء استفاده از دانش کم سهامداران تخلف میکنند که این موجب افزایش بیاعتمادی به بازار سرمایه میشود .به عالوه
عدم تقارن اطالعاتی ناشی از ضعف جامعهپذیری وآگاهی ناکافی موجب کاهش اعتماد سرمایهگذاران وافزایش ریسک
شرکتها میشود .به همین جهت «تأثیر سایر متغیرهای ممکن بر رضایتمندی مالی سرمایهگذاران» میتواند موضوع
مطلوبی برای تحقیقات آتی باشد .شایان ذکر است که در روند انجام این پژوهش محدودیتهایی از جمله امکان ارائه
پاسخ های ناصحیح سرمایهگذاران و مقطعی بودن پژوهش که منجر به دشواری نتیجهگیری درباره علیت میشود ،وجود
داشت .همچنین آشنا نبودن همه پاسخدهندگان به مفاهیم مالی دشواری کار را برای محققان دوچندان نمود.
تقدیر و تشکر

بدینوسیله از خانم دکتر الهام اربابی و آقای علی بهرامی که در گردآوری دادههای این پژوهش نقش داشتند ،صمیمانه
تشکر میشود.
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