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 پرندک یارشد، موسسه آموزش عال یکارشناس

 (1۳98 اسفند ۳ پذیرش: تاریخ ؛1۳98 مهر 28 دریافت: )تاریخ

 یابیدرست و دست یها یریگ میتصم یدانش، مهارت، نگرش و رفتار الزم برا ،یاز آگاه یبیترک ،یسواد مال

 یموسسات مال تیتوسعه دامنه فعال ،یمال یبازارها یدگیچیاست. امروزه با توجه به پ یفرد یبه رفاه مال

است.  افتهی ییبه سزا تیاهم یالاز سواد م یلزوم آگاه ،یمال یسهم در بازارها شیافزا یو تالش افراد برا

و پس اندازکردن  نهیدر هز یزیبرنامه ر  رینظ ییباشد رفتارها یم یرفتارمال ،یاز عناصر سواد مال یکی

 یاز حد از اعتبارات مال شیاستفاده ب رینظ ییکند و در مقابل آن رفتارها یم جادیا یامن مال هیحاش کی

سواد  فیاست. تعر ینگرش مال یگذار بر سواد مال ریتاث گرید نصرکند. ع دیرا تهد یتواند سالمت مال یم

را داشته  یمال یتیانجام فعال ی، برایمال یافک ییفرد دانش و توانا کیاگر  یدهد که حت ینشان م یمال

  قیتحق نیگذار است. ا رینه تاث ایرا انجام دهد  تیآن فعال ایآ نکهیبر  ا یاو مبن میبر تصم یباشد، نگرش و

پژوهش   نیانجام گرفته است. روش ا یو نگرش مال یآن با رفتار مال یو رابطه  یسواد مال یهدف بررس اب

باشد . نمونه  یپرندک م یموسسه آموزش عال انیدانشجو هیکل یاست .جامعه آمار یهمبستگ - یفیتوص

افزار و با نرم یآور معج یها از روش پرسشنامه ابوده است . داده انیدانشجو نینفر از ا 200شامل  یآمار

 یموسسه آموزش عال انیآن بود که دانشجو انگریپژوهش ب جیتجزیه و تحلیل شده است.نتا SPSSآماری 

با رفتار و  یسواد مال نیب یبرخوردار هستند. و ارتباط معنا دار ینسبتا خوب یپرندک از سطح سواد مال

 .وجود دارد ینگرش مال

.ی،نگرش مال ی، رفتار مال یسواد مال کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

 جهانی گسترده های شبکه ابداع با اما بودند ساده معموال مالی مالحظات بیستم، قرن اواسط تا اوایل از

 طریق از مردم بعضآ گرفت. اوج کردن خرج و شد دسترس در و تر آسان فروش و خرید قرن، این اواخر در

 و اعتباری شدید معضالت با زود خیلی و نداشتند که کردند هاییپول خرج به شروع اعتباری های کارت

 با نداشتند. شان بدهی کل بر گرفتن قرض نوع این تاثیرات از کافی آگاهی مردم عموم شدند. روبرو قرض

 توجه مورد شهروندان مالی سواد اهمیت آمریکا در 1990 سال در بار اولین برای مشکالت این آمدن پیش

 شناخته جامعه افراد تمام برای دنیا در مهم نیازهای از یکی عنوان به مالی سواد آن از بعد و گرفت. قرار

 .]9[ است شده

 پژوهش پیشینه و نظری مبانی

 ها گذاری سرمایه و جویی صرفه مسئولیت ای فزاینده طور به کارفرمایان و ها دولت اخیر،  های دردهه

 و شدن جهانی دلیل به محصوالت و مالی خدمات این، بر عالوه .]10[ اند کرده منتقل  افراد روی بر را

 اقتصادی ثبات مهم عناصر از یکی مالی سواد ای گسترده طور به و شده تر پیچیده دیجیتال های آوری فن

 هستند، روبرو آن با جوان های نسل که مالی های انتخاب .]15[ است جامعه اقتصاد و فرد برای مالی و

 مفهوم که کنندگانی .مصرف هستند مواجه آن با گذشته های نسل که است آنهایی از تر پیچیده مراتب به

 های بدهی نتیجه در کنند، می پرداخت را بیشتری معامله های هزینه اند، نفهمیده را سود ترکیب

 در تواند می مالی سواد .]11[ گیرند می قرار باال بهره نرخ با وام معرض در و پردازند می را بزرگتری

 بنا سنگ یک این و کند ایجاد را مهمی های تفاوت شان، موفقیت در آنها، های فرصت در مردم، زندگی

 وقوع میزان .]8[ است جانبه همه رشد برای اجتماعی، تحرک برای کارآفرینی، برای بهتر، زندگی برای

 ی دهنده نشان ارقام و اعداد و است دیگر زمان هر از بیش اخیر های سال جریان در مالی های بحران

 آموزش و توانمندسازی شامل نخست مالی سواد مفهوم  ]4[ است هاورشکستگی میزان سابقه بی افزایش

 نهایت در و محصوالت و بازارها ارزیابی به قادر آن طریق از تا باشد، می مالی مسایل برابر در جامعه و فرد

 و گسترش به توجه با امروزه .]14[ باشند موقع به اقدام و وآگاهانه درست های گیری تصمیم اخذ

 وقفه بی تالش و مالی موسسات و  ها سازمان فعالیت ی حوزه گسترش و توسعه کارا، بازارهای پیچیدگی

 .]12[ است یافته سزایی به مالی،ضرورت سواد بر تسلط  الزام بازارها، این در سهم افزایش برای ها آن

 نامطلوب عملکرد است مالی نابسامان وضعیت گذاران سرمایه و ها دولت همیشگی های دغدغه از یکی

 و اتکینسون .]5[ آورد همراه به مالحظه قابل مالی های زیان و شود منجر ورشکستگی به است ممکن

 اکثر رسد می نظر به که کنند می عنوان مالی سواد سطح گیری اندازه خصوص در تحقیقی در ]6[ مسی

 تنوع و مرکب های بهره مانند  مالی مفاهیم از برخی درک اما هستند، برخوردار پایه مالی دانش از مردم

 که دهد می نشان تمرین این ندارد. وجود کشور هر در جمعیت از توجهی قابل میزان برای سهام میان در

 رفتار گیری اندازه امتیاز نتوانستند دهندگان پاسخ نفر 10 از نفر ۳ حداقل مطالعه مورد کشورهای همه در

 کشورها بیشتر در که دهد می نشان مالی نگرش  نمرات میانگین تحلیل و تجزیه آورند. بدست را مالی
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 رویکرد   به نسبت تریمثبت برخورد طورمعمول به آنها کردند کسب بیشتری امتیاز مردان به نسبت زنان

 دادند. نشان مالی مدت بلند

 تجربی شواهد اند. داده قرار بررسی مورد را مالی اختالفات با آن ارتباط و مالی سواد ]7[ همکاران و شنگ

 هنگام گیرندو می قرار  تاثیرآن تحت شدت به دارند، باالتری مالی سواد که افرادی دهد می نشان  آنها

 جنسیت، مانند شخصی، های ویژگی این، بر عالوه شوند. می مشکل دچار کمتر مالی محصوالت انتخاب

 مالی سواد زنان از زیادی درصد هستند. مالی سواد بر موثر کلیدی عوامل خانوار، درآمد و اشتغال وضعیت

 پیشرفته سوادمالی و تحصیالت میان قوی ی رابطه یک این، بر عالوه داشتند. مردان از تری پیشرفته

 دارد. وجود

 میزان در مشهودی تفاوت جهانی مالی آموزی سواد تعالی مرکز برای تحقیقی در ]10[ نوئمی و لوساردی

 بزرگساالن از درصد 52 اتحادیه کل در متوسط طور به . دهد می گزارش را اروپا اتحادیه در مالی سواد

 هلند آلمان، دانمارک، است. بیشتر اروپا شمال در مالی مفاهیم درک کلی طور هستند،به مالی سواد دارای

 این در بزرگساالن از درصد 65 حداقل هستند: اروپا اتحادیه در سوادآموزی نرخ باالترین دارای سوئد و

 میان در مالی سواد نرخ است. تر پایین بسیار اروپا جنوب در ها نرخ هستند. مالی سواد دارای کشورها

 نرخ است. کم اند، پیوسته اروپا اتحادیه به 2004 سال در که رومانی و قبرس بلغارستان، مانند کشورهایی

 نیز ساله ۳4 تا 15 افراد میان در حتی نوظهور اقتصادهای و پیشرفته بزرگ اقتصادهای بین مالی سواد

 در خود همتایان به نسبت پیشرفته، بزرگ اقتصادهای در سوادمالی میزان متوسط، طور به است. متفاوت

 نیز،نرخ کشورها از گروه دو این میان در حتی حال، این با است. بهتر بسیار ظهور حال در اقتصادهای

 است. متفاوت مالی سواد

 از را آن با مرتبط عوامل و تهرانی های خانواده مالی سواد وضعیت تحقیقی در ]2[ زاده وحنیفه دیانتی

 داده نشان آمده بدست نتایج .اند داده قرار بررسی مورد ایرانی خانوار 410 بین پرسشنامه توزیع طریق

 متخصصانی راهنمایی از مندی بهره به نیازمند و نیست مطلوبی حد در افراد این مالی سواد وضعیت که

 چون عواملی به مالی، سواد وضعیت بررسی بر عالوه درضمن .هستند "خانواده مالی مشاور "عنوان با

 به یک هر( سکونت محل و سرمایه انباشت تحصیلی، رشته درآمد، میزان تحصیالت، میزان جنس، سن،

 سواد و آنها بین ارتباط وجود که نموده بررسی را آنها بین روابط و پرداخته (مستقل فرضیه یک عنوان

 است. شده تایید مالی

 آنهادر مالی و ذهنی رفاه با آن ارتباط و دانشجویان مالی سواد سنجش موضوع به ]۳[ ابادی عز رهاوی

 مالی سواد سطح کفایت عدم از حاکی نتایج نهایت در که است پرداخته یزد استان دانشجویان سطح

 است. بوده دانشجویان

 بهادار اوراق در گذاری سرمایه تصمیم بر گذاران سرمایه مالی سواد تاثیر بررسی طی ]1[ مرادی و ایزدی

 دارد، وجود معناداری رابطه گذاری، سرمایه تصمیم بر مؤثر عوامل و مالی سواد سطح بین که داد نشان

 بر مؤثر عوامل تغییرات از % 11 از کمتر و است ضعیف بسیار شده، انجام مطالعه در رابطه این ولی

 توانمی حاصل، نتیجه به توجه با است؛ توضیح قابل مالی، سواد سطح توسط گذاری، سرمایه های تصمیم
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 در دیگری عوامل ایران، در هنوز سهام، بازار در مشارکت در مالی سواد تأثیر وجود با که کرد استدالل

 به هنوز ایرانی، گذاران سرمایه شاید و کنندمی عمل مالی، سواد از قویتر گذاری، سرمایه گیری تصمیم

 اند. نشده واقف گذاری سرمایه گیری تصمیم در مالی سواد بلندمدت تأثیر درک

 ها: فرضیه

 اول: فرضیه

  .هستند سواد با مالی لحاظ از پرندک عالی اموزش موسسه دانشجویان1-1

 . دارد تاثیر دانشجویان مالی سواد در جنسیت متغیر اول: فرعی فرضیه  1-1

 . دارد تاثیر دانشجویان مالی سواد در تاهل وضعیت دوم: فرعی فرضیه  1-2

 . دارد تاثیر دانشجویان مالی سواد در اشتغال وضعیت سوم: فرعی فرضیه  1-۳

 . دارد تاثیر دانشجویان مالی سواد در شغلی ی حوزه چهارم: فرعی فرضیه  1-4

 . دارد تاثیر دانشجویان مالی سواد در مالی استقالل : پنجم فرعی فرضیه 1-5

 . دارد تاثیر دانشجویان مالی سواد در سن متغیر ششم: فرعی فرضیه  1-6

 . دارد تاثیر دانشجویان مالی سواد درآمددر هفتم: فرعی فرضیه  1-7

 . دارد تاثیر دانشجویان مالی سواد در پدر تحصیالت سطح هشتم: فرعی فرضیه  1-8

 . دارد تاثیر دانشجویان مالی سواد در مادر تحصیالت سطح نهم: فرعی فرضیه  1-9

 . دارد تاثیر دانشجویان مالی  سواد در متوسطه مقطع رشته دهم: فرعی فرضیه 1-10

 . دارد تاثیر دانشجویان مالی  سواد در کارشناسی مقطع رشته یازدهم: فرعی فرضیه 1-11

 . دارد تاثیر دانشجویان مالی  سواد در ارشد کارشناسی مقطع رشته دوازدهم: فرعی فرضیه 1-12

  دوم: فرضیه

 گذارد. می تاثیر آنان مالی سواد سطح بر  پرندک عالی اموزش موسسه دانشجویان مالی رفتار -2

  سوم: فرضیه

 گذارد. می تاثیر آنان سواد سطح بر دانشجویان پرندک عالی اموزش موسسه مالی مالی نگرش -۳

 پژوهش شناسی روش

 400  از بیش دانشجویان کل تعداد شد. خواهد  انجام پرندک دانشگاه دانشجویان بین در حاضر مطالعه

 می1۳97 سال پژوهش این زمانی قلمرو دهند. می تشکیل را مطالعه این آماری جامعه که باشند می نفر

 پرسشنامه روش از تحقیق این هایداده . است بوده دانشجویان این از نفر 200 شامل آماری نمونه . باشد.

 های پرسشنامه از مالی نگرش و مالی رفتار مالی، سواد میزان تعیین منظور به است. شده آوری جمع ای

 با باشد.و می سوال 56 مجموعا و عمده بخش 4 شامل پرسشنامه سواالت است. شده استفاده استاندارد

 است. شده تحلیل و تجزیه SPSS آماری افزارنرم

 گردد. می بررسی تحقیق این در وابسته متغیر یک عنوان به مالی وابسته:سواد متغیر

  هستند. مستقل متغیرهای مالی نگرش و رفتار و دموگرافیک های متغیر مستقل: متغیرهای
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 در این تحقیق از روش های زیر برای دستیابی به نتایج تحقیق استفاده شده است.

 

   پیرسون همبستگی ضریب آزمون

 ضریب مقدار دهد. می نشان را معکوس یا مستقیم رابطه، نوع همچنین و رابطه شدت همبستگی؛ ضریب

 زیر فرمول توسط و شده داده نشان r با همبستگی ضریب باشد. می -1 و 1 بین همواره همبستگی

 گردد:می محاسبه
 

 

 نمونه از ضریب، این که است بدیهی شود. می محاسبه مشخص ای نمونه به توجه با همبستگی ضریب

 ضریب آیا که است این گردد می مطرح قسمت این در که سوالی . یابد می تغییر دیگر ای نمونه به ای

 پیرسون همبستگی ضریب اینجا خیر؟در یا است دار معنی Y و X یرمتغ دو بین آمده بدست همبستگی

 است. آمده زیر در آزمون این مراحل که است مدنظر آن آزمون و

 معنی تر روشن عبارت به یا و جامعه همبستگی ضریب بودن صفر خصوص در آزمون، برای مناسب آماره

    با استیودنت t توزیع دارای که شود می محاسبه زیر فرمول از آمده بدست همبستگی ضریب بودن دار

n-2 است. آزادی درجه 

 ها فرضیه

   ندارد. وجود داری معنی رابطه  Y و X  متغیر دو بین ادعا( )نقض 
0

1
 pH0

0
 pH 

    دارد. وجود داری معنی رابطه  Y و X  متغیر دو بین )ادعا(

 آماری جامعه دو های میانگین مقایسه آزمون

 انجام آماری جامعه دو مقایسه منظور به رفتاری علوم و مدیریت در پژوهشی های فرضیه اعظم بخش

 )چنانچه ها فرضیه نوع این آزمون برای گویند. تطبیقی های فرضیه را ها فرضیه نوع این گیرند.می

 دو میانگین برای آماری فرض آزمون مراحل از توان می آنها سقم و صحت تعیین و باشند( پذیر میانگین

 شود. می داده شرح ترتیب به آزمون مراحل کرد. استفاده جامعه

 داشت: خواهد را تعاریف این از یکی آماری فرضیه آن، نقیض و پژوهشی فرضیه به توجه با
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XX توزیع شوند، انتخاب معلوم معیار انحراف با نرمال جامعه دو از ها نمونه وقتی .1 21


 و بوده نرمال 

 از: است عبارت آزمون آماره

(۳-4) 
2

21
nn 

 

 به  به آماره گیری نمونه توزیع شوند، انتخاب نامعلوم معیار انحراف با نرمال جامعه دو از ها نمونه وقتی .2

 داشت. خواهد بستگی زیر شرح

 در آزمون آماره است. استیودنت t آماره گیری نمونه توزیع باشد، ۳0 از کوچکتر آزادی درجه اگر الف(

 از: است عبارت ها واریانس تساوی صورت

(4-5) 

 

 

 شود: می تعریف چنین آزمون آماره باشد، ۳0 از بزرگتر آزادی درجه اگر ب(

(4-6) 

 

 

 (ANOVA) واریانس تحلیل

 افراز هایی مولفه به را ها داده مجموعه در کل انحرافات میزان توان می که است روشی واریانس تحلیل

 تقسیم گروهی درون و گروهی بین دسته دو به ها( )واریانس تغییرات منبع واریانس تحلیل آزمون در کرد.

 بخشی و گروهی( )بین است محقق بندی گروه یا جوامع بین تفاوت از ناشی ها واریانس از شود.بخشی می

  گروهی(. )درون گردد برمی )خطا( دیگر عوامل بین تفاوت از

 

 پژوهش های یافته

 نظر در صد تا صفر ی بازه بین را دانشجویان سواد ی نمره دانشجویان مالی سواد سطح گیری اندازه برای

 خیلی و متوسط،ضعیف ، باال گروه 4 به ]11[ ماندل، تحقیق اساس بر را امتیاز بازه این ایم.سپس گرفته

 متوسط مالی سواد 50-69 بین امتیاز باال، مالی سواد 70-100 بین ایم.امتیاز کرده بندی تقسیم ضعیف

 به توجه با باشد. می ضعیف خیلی مالی سواد ۳5 زیر امتیاز و ضعیف مالی سواد ۳5-49 بین امتیاز ،

 می 88 بیشترین و 12 شده کسب ی نمره کمترین کننده شرکت 200 میان از آمده دست به اطالعات

 سواد به مربوط فراوانی باشد.بیشترین می14.846 معیار از انحراف و 59.76 نمرات میانگین باشد.همچنین

 سواد بعدی ی (،مرتبه%28نفر) 56 فراوانی با باال مالی سواد (،سپس%47.5نفر) 95 فراوانی با متوسط مالی
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 (%5.5نفر) 11 تعداد با ضعیف خیلی امتیاز به مربوط فراوانی کمترین (و%19نفر) ۳8 فراوانی با ضعیف مالی

 . دهد می نشان کل مالی سواد ی نمره اساس بر را دانشجویان فراوانی توزیع زیر جدول است. بوده
 جدول توزیع فراوانی دانشجویان بر اساس نمره ی سواد مالی کل

 نمره سواد مالی بازه ی امتیاز تکرار درصد درصد تجمیعی

 ضعیفخیلی  ۳4-0 11 05.5 05.5

 ضعیف 49-۳5 ۳8 19.0 24.5

 متوسط 69-50 95 47.5 72.0

 باال 100-70 56 28.0 100

 جمع کل 100 200 100 

 مالی. سواد بر دانشجویان شناختی جمعیت متغیرهای تاثیر بررسی

 متغیر جنسیت در سواد مالی دانشجویان تاثیر دارد .-1

 سطح در نتیجه در باشد. می 0.05 از بزرگتر که (149/0) معناداری سطح و t (448/1) آماره به توجه با

 باشد. نمی معنادار گروه دو نمرات میانگین بین تفاوت یعنی شود می  پذیرفته صفر فرض %95 اطمینان

 ندارد. معناداری تاثیر دانشجویان مالی سواد سطح در جنسیت بنابراین
 جدول فراوانی ومیانگین. انحراف معیار متغیر جنسیت

 جنسیت فراوانی میانگین انحراف معیار

 مرد 240 61.12 15.228 سواد مالی

 زن 144 58.07 14.259

 وضعیت تاهل در سواد مالی دانشجویان تاثیر دارد .-2

 در نتیجه در باشد. می 0.05 از کوچکتر که (018/0) معناداری سطح و t (۳۳8/2-) آماره به توجه با

 باشد. می معنادار گروه دو نمرات میانگین بین تفاوت یعنی شود می  رد صفر فرض %95 اطمینان سطح

  دارند. باالتری مالی سواد سطح متاهلین میانگین و دارد معناداری تاثیر مالی سواد سطح در تاهل بنابراین

 وضعیت اشتغال در سواد مالی دانشجویان تاثیر دارد .-۳

 توجه با کنیم. می آزمون را ها میانگین نبودن برابر یک فرض و ها میانگین برابری صفر، فرض با t آزمون

 سطح در نتیجه در باشد. می 0.05 از کوچکتر که (002/0) معناداری سطح و t (151/۳-) آماره به

 باشد. می معنادار گروه دو نمرات میانگین بین تفاوت یعنی شود می  رد صفر فرض %95 باالی اطمینان

 شاغلین میانگین ، نتایج به توجه با و دارد معناداری تاثیر دانشجویان مالی سواد سطح در اشتغال بنابراین

 . دارند باالتری مالی سواد سطح

 حوزه ی شغلی در سواد مالی دانشجویان تاثیر دارد .-4
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 توجه با کنیم. می آزمون را ها میانگین نبودن برابر یک فرض و ها میانگین برابری صفر، فرض با t آزمون

 اطمینان سطح در نتیجه در باشد. می 0.05 از بزرگتر که (512/0) معناداری سطح و t (0.658) آماره به

 باشد. نمی معنادار گروه دو نمرات میانگین بین تفاوت یعنی شود. می  پذیرفته صفر فرض %95 باالی

 ندارد. معناداری تاثیر دانشجویان مالی سواد سطح در شغلی ی حوزه بنابراین

 استقالل مالی در سواد مالی دانشجویان تاثیر دارد . -5

 توجه با کنیم. می آزمون را ها میانگین نبودن برابر یک فرض و ها میانگین برابری صفر، فرض با t آزمون

 سطح در نتیجه در باشد. می 0.05 از کوچکتر که (007/0) معناداری سطح و t (-2.750) آماره به

 می معنادار گروه دو نمرات میانگین بین تفاوت یعنی شود نمی  پذیرفته صفر فرض %95 باالی اطمینان

 میانگین به توجه با و دارد معناداری تاثیر دانشجویان مالی سواد سطح در مالی استقالل بنابراین باشد.

 دارند. باالتری مالی سواد سطح مستقل غیر شاغل افراد

 دارد.متغیر سن در سواد مالی دانشجویان تاثیر  - 6

 بین باشد می 0.05 از کمتر (که0.001معناداری) سطح (0.2۳9) همبستگی ضریب مقدار به توجه با

 آنالیز آزمون در دارد. وجود داری معنی ی رابطه %95 باالی اطمینان سطح با مالی سواد و سن متغیر

 در لذا است  کوچکتر 05/0 از که (001/0) داری معنا سطح و F (7.249) آماره اندازه یکطرفه، واریانس

 دانشجویان مالی سواد سطح و سن بین داری معنی تفاوت . شود می رد صفر فرض %95 اطمینان سطح

 دارد. تاثیر دانشجویان مالی سواد در سن متغیر لذا دارد. وجود

 درآمددر سواد مالی دانشجویان تاثیر دارد. -7

 05/0 از که (2/0) داری معنا سطح و F (۳.000) آماره اندازه و یکطرفه واریانس آنالیز آزمون به توجه با

 های میانگین بین داری معنی تفاوت لذا شود می رد صفر فرض %95 اطمینان سطح در است  کوچکتر

  دارد. وجود دانشجویان مالی سواد در درآمدی سطوح گروه شش

 سطح تحصیالت پدردر سواد مالی دانشجویان تاثیر دارد. - 8

 از که (420/0) داری معنا سطح و F (0.979) آماره اندازه و یکطرفه واریانس آنالیز آزمون به توجه با

 سطح بین داری معنی تفاوت لذا شود نمی رد صفر فرض %95 اطمینان سطح پس است  بزرگتر 05/0

  ندارد. وجود دانشجویان مالی سواد سطح و پدر تحصیالت

 دانشجویان تاثیر دارد.سطح تحصیالت مادردر سواد مالی -9

 از که (012/0) داری معنا سطح و F (4.499) آماره اندازه و یکطرفه واریانس آنالیز آزمون به توجه با

 سطح بین داری معنی تفاوت لذا شود ردمی صفر فرض %95 اطمینان سطح در پس است  کوچکتر 05/0

  وجوددارد. دانشجویان مالی سواد سطح و مادر تحصیالت

 رشته مقطع متوسطه در سواد  مالی دانشجویان تاثیر دارد. -10

 از که (686/0) داری معنا سطح و F (0.495) آماره اندازه و یکطرفه واریانس آنالیز آزمون به توجه با

 رشته بین داری معنی تفاوت لذا شود نمی رد صفر فرض %95 اطمینان سطح در پس است بزرگتر 05/0

  ندارد. وجود دانشجویان مالی سواد سطح و متوسطه تحصیلی ی
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 رشته مقطع کارشناسی در سواد  مالی دانشجویان تاثیر دارد.-11

 از که (2۳4/0) داری معنا سطح و F (1.۳79) آماره اندازه و یکطرفه واریانس آنالیز آزمون به توجه با

 رشته بین داری معنی تفاوت لذا شود نمی رد صفر فرض %95 اطمینان سطح در پس است بزرگتر 05/0

  ندارد. وجود دانشجویان مالی سواد سطح و  کارشناسی مقطع تحصیلی ی

 رشته مقطع کارشناسی ارشد در سواد  مالی دانشجویان تاثیر دارد.  -12

 از که (411/0) داری معنا سطح و F (1.024) آماره اندازه و یکطرفه واریانس آنالیز آزمون به توجه با

 رشته بین داری معنی تفاوت لذا شود نمی رد صفر فرض %95 اطمینان سطح در پس است بزرگتر 05/0

 سواد در متغیر این بنابراین ندارد. وجود دانشجویان مالی سواد سطح و ارشد کارشناسی مقطع تحصیلی ی

 ندارد تاثیر دانشجویان مالی

 معناداری وجود دارد.( : بین رفتار مالی و سواد مالی دانشجویان رابطه 2فرضیه اصلی )-1۳

 امتیاز بیشترین نمودیم.که استفاده لیکرت طیف با پرسشنامه از دانشجویان مالی رفتار سطح بررسی برای

 بوده17 امتیاز کمترین و 44 امتیاز بیشترین است. شده گرفته نظر در یک امتیاز کمترین و 5 سوال هر

 می دانشجویان مالی رفتار باالی سطح بیانگر که باشد می ۳.61 دانشجویان مالی رفتار میانگین است.

 باشد می 0.05 از کوچکتر که (001/0) معناداری سطح و (2۳4/0) همبستگی ضریب به توجه باشد.با

 وجود معناداری رابطه مالی سواد سطح و مالی رفتار بین %95 اطمینان سطح در و شود می رد صفر فرض

  دارد.

 مالی و سواد مالی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.( : بین نگرش ۳فرضیه اصلی )-14

 و ۳8  امده دست به امتیاز بیشترین کردیم. استفاده لبکرت طیف از نیز مالی نگرش سطح بررسی برای

 می  ۳.28 مالی نگرش میانگین آمده دست به نتایج به توجه با همچنین است. بوده 20 امتیاز کمترین

 و (۳۳۳/0) همبستگی ضریب به توجه باشد.با می دانشجویان مالی نگرش باالی سطح بیانگر که باشد

 اطمینان سطح در و شود می رد صفر فرض پس باشد می 0.05 از کوچکتر که (000/0) معناداری سطح

 دارد. وجود معناداری رابطه مالی سواد سطح و مالی نگرش بین %95 باالی
 های تحقیقخالصه  نتایج به دست آمده آزمون فرضیه 

 نتیجه آزمون فرض فرضیه ها

 تایید ( : دانشجویان از نظر مالی باسواد هستند.1فرضیه )

 ( :متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان بر سواد مالی آنها تاثیر می گذارد1فرضیات فرعی )

 رد (:متغیر جنسیت در سواد مالی دانشجویان تاثیر دارد .1-1فرضیه )

 تایید تاهل در سواد مالی دانشجویان تاثیر دارد .(:وضعیت 2-1فرضیه )

 تأیید (:وضعیت اشتغال در سواد مالی دانشجویان تاثیر دارد .۳-1فرضیه )

 رد (:حوزه ی شغلی در سواد مالی دانشجویان تاثیر دارد .4-1فرضیه )
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 نتیجه آزمون فرض فرضیه ها

 تأیید (:استقالل مالی در سواد مالی دانشجویان تاثیر دارد .5-1فرضیه )

 تأیید (: متغیر سن در سواد مالی دانشجویان تاثیر دارد .6-1فرضیه )

 تأیید در سواد مالی دانشجویان تاثیر دارد . (:درآمد7-1فرضیه )

 رد در سواد مالی دانشجویان تاثیر دارد . (:سطح تحصیالت پدر8-1فرضیه )

 تایید در سواد مالی دانشجویان تاثیر دارد . (:سطح تحصیالت مادر9-1فرضیه )

 رد (: رشته مقطع متوسطه در سواد  مالی دانشجویان تاثیر دارد .10-1فرضیه )

 رد (: رشته مقطع کارشناسی در سواد  مالی دانشجویان تاثیر دارد .11-1فرضیه )

 رد (: رشته مقطع کارشناسی ارشد در سواد  مالی تاثیر دارد.12-1فرضیه )

 تایید رابطه معناداری وجود دارد.( : بین رفتار مالی و سواد مالی 2فرضیه )

 تایید الی و سواد مالی رابطه معناداری وجود دارد.م( : بین نگرش ۳فرضیه )

 گیری نتیجه

 می معنا بدین این و است بوده نظر مورد دانشجویان مالی سواد کفایت و آگاهی از حاکی بررسی نتایج

 شخصی مالی منابع از استفاده در موقع به و درست گیریتصمیم و آگاهانه قضاوت توانایی ایشان که باشد

 منابع در مالی سواد های مولفه برخی آموزش به توان می نتیجه این عمده دالیل دارند.از را آن مدیریت و

 متغیرهای تاثیر تحقیق این طی برد.در نام مالی استقالل و مالی شغلی ی افراد،حوزه این دانشگاهی

 هایمتغیر که شد مشخص که گردید آزمون و مطرح دانشجویان مالی سواد سطح بر بیوگرافیک جمعیت

 دانشجویان مالی سواد بر مادر تحصیالت سطح و درآمد سطح سن، مالی، استقالل اشتغال، تأهل، وضعیت

 متوسطه، مقاطع تحصیلی سطوح و پدر تحصیالت سطح شغلی، یحوزه ، جنسیت هایمتغیر و دارد تاثیر

 و مالی رفتار بین ی رابطه بودن معنادار خصوص در است. نداشته تأثیری ارشد کارشناسی کارشناسی،

 بین که است آن ی دهنده نشان ها پرسشنامه آمده دست به هایداده بررسی نتایج دانشجویان مالی سواد

 هرچقدر گفت توانمی بنابراین دارد. وجود مستقیمی و معنادار ارتباط دانشجویان مالی سواد و مالی رفتار

 بهتر وی مالی سواد همان یا خود پولی منابع مدیریت برای مالی مهارت و دانش از استفاده در فرد توانایی

 مالی امنیت حاشیه  یک ایجاد و کردن انداز پس و هزینه در ریزی برنامه نظیر رفتارهایی از او درک باشد،

 سالمت تواند می که مالی اعتبارات از حد از بیش استفاده نظیر خاصی رفتارهای از اجتناب آن مقابل در و

 دانشجویان مالی سواد و مالی نگرش بین رابطه بودن معنادار خصوص است.در بیشتر کند تهدید را وی مالی

 معناداری رابطه دانشجویان مالی سواد و مالی نگرش بین که داد نشان نتایج پرندک عالی آموزش موسسه
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Financial literacy is a combination of knowledge, consciousness, skills, attitudes and 

behavior .that is necessary for making the right financial decisions.Today,due to the 

complexity of financial markets, the development of the scope of financial institutions 

and the efforts of individuals to Increasing the share of financial markets, the 

importance of knowing financial literacy is Necessary.financial literacy and 

understanding of its implications for students are of particular importance. Because 

financial decisions taken during the student period have an important role in their 

financial condition after graduation. One of the essential elements of financial literacy 

is Financial behaviors such as cost planning and saving a margin of financial security, 

and certain behaviors such as excessive use of financial resources can threaten 

financial health. Another is Financial Attitude ,Financial literacy definition shows that 

even if a person has sufficient financial knowledge and ability to perform financial 

activities, his attitude effective to his decision. The purpose of this study was to 

investigate financial literacy and its relationship with financial behavior and financial 

attitude. The method of this descriptive-correlational research is statistical. The 

statistical population includes all students of the Parandak Institute. The sample 

consists of 200 students. Data were collected by a questionnaire and analyzed by SPSS 

software. 
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