
بررسی تأثیر هوش مالی  بر رفتار استفاده از کارت های اعتباری در میان 

 مشتریان شعب بانک ملت در شهر تهران
 

 چکیده

امروزه درک مفاهیم و مهارت های مرتبط با سواد و هوش مالی به سبب اینکه مصرف کننده را 

برای بقاء در جامعه مدرن و مقاومت در برابر تنوع و پیچیدگی محصوالت و خدمات مالی 

موجود ،توانا سازد ، ضروری شده است. مقاله پیش رو با هدف بررسی تأثیر هوش مالی بر رفتار 

کارت های اعتباری در میان مشتریان شعب بانک ملت در شهر تهران، انجام گرفته استفاده از 

مشتری بانک ملت با استفاده از رابطه کوکران تعداد نمونه آماری  0033است. بدین منظور از بین 

نفر به منظور انجام تحقیق انتخاب شده است. روش تحقیق  043درصد برابر با  5در سطح خطای 

باشد. ابزار کاربردی و از نظر روش توصیفی به شیوه پیمایشی با رویکرد علی میبر مبنای هدف 

مورد  209/3باشد که پایایی آن با آلفای کرونباخ برابر ها، پرسشنامه استاندارد میگردآوری داده

تأیید است و جهت روایی محتوایی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. با روش معادالت 

نتایج مورد تجزیه  (LISREL) و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار لیزرل (SEM) ساختاری

دهند، هوش مالی بر رفتار استفاده از کارت های و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می

همچنین رفتار مالی و  .اعتباری در میان مشتریان شعب بانک ملت در شهر تهران موثر است

ستفاده از کارت های اعتباری در میان مشتریان شعب بانک ملت در شهر آموزش مالی بر رفتار ا

تهران به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق قصد موثر هستند ولی سواد مالی تأثیری بر رفتار 

 .استفاده از کارت اعتباری ندارد

 

 هوش مالی، مالی رفتاری، کارت های اعتباری، بانک ملت ها:کلید واژه

 مقدمه .1

الی توسط بنیاد مالی تحقیق در آموزش انگلستان توانایی قضاوت آگاهانه و تصمیم گیری سواد م

 Sitiو  Kamil, Rosidah) تعریف شده است موثر در استفاده از منابع پولی و مدیریت آن



Zaleha 2014) . به سبب اینکه امروزه درک مفاهیم و مهارت های مرتبط با سواد و هوش مالی

مصرف کننده را برای بقاء در جامعه مدرن و مقاومت در برابر تنوع و پیچیدگی محصوالت و 

 داشتن که نمود بیان چنین توان می. خدمات مالی موجود ،توانا سازد ، ضروری شده است

 و مالی پیچیده بازارهای وجود با زیرا است، شده نیز تر مهم اخیر دهه در مالی های مهارت

 آسانتر بیشتر، تامین اعتبار بازار سهم آوردن بدست برای اعتباری موسسات بین شدید قابتر

 افزایش منجر به پرداخت طرق سایر و مختلف هایوام به دسترسی امکان سهولت و شده

 لحاظ بدیناست.  شده ها خانواده و افراد بدهی سطح سریع رشد و مصرف برای پرداخت

 خود نوبه به است و مالی مسائل حل و پیشگیری برای ضروری مبنای یک مالی سواد داشتن

   است. حیاتی و شاد سالم،  آمیز موفقیت زندگی داشتن برای

ند. کنمیکه برای حل مشکالت مالی از آن استفاده  افراد استهوش مالی بخشی از هوش کلی 

زندگی، نداشتن خانه مشکالت مالی رایج در دنیای امروز، تطبیق نداشتن درآمدها و هزینه های 

شخصی، بدهکاری، هزینه های ماشین، هزینه های بهداشتی و درمانی و ... است که با استفاده 

 یاریبس. (1024)دیانتی دیلمی و حنیفه زاده، محمد  از هوش مالی می توان آنها را برطرف کرد

شان . شواهد  نیستندخود ن یبه دنبال ارتقاء هوش مال ی،آشکار سواد مال یتاز افراد با وجود اهم

 ،ی. به طور کلباشندیعاجز م یزن یمال ییابتدا یماز افراد از درک مفاه یادیکه تعداد ز دهدیم

ی از یک. یستندن لیدارند و قادر به درک ابزارهای ما یسواد مال ینهدر زم یفیعموم مردم نمره ضع

بسیاری از افراد به دلیل فقدان موثر هوش و سواد مالی در رفتار عمده مشکالت ایجاد شده برای 

 Siti Zalehaو  Kamil, Rosidah) آنان در رابطه با کارت های اعتباری رخ می دهد

2014) . 

های اعتباری به عنوان جایگزینی برای پول نقد، عمومیت یافته استفاده از کارتمدت هاست 

. عرضه کارت اعتباری در بازار به ویژه در بخش خدمات مالی رونق یافته و به عنوان است

ای هافزایش استفاده از کارتاز سویی باشد. اکثر کشورهای پیشرفته می GDPدرصدی از 

شوند. در اکثر کشورها، بدهی های اعتباری و بدهی کارت مواجه میاعتباری، مشتریان با ریسک

اقتصادی آن، توسط سهامداران از جمله رسانه جمعی، بدنه  -شواهد اجتماعیکارت اعتباری و 

کننده مورد توجه قرار قانونی، فراهم کننده خدمات، انجمن علمی و گروههای حامی مصرف



با هدف  یاراعتب یکنندگان از کارتها استفاده یکه هوش مال یقیانجام تحق بنابراین گرفته است.

 هایتاز کار یانمشتر ینهاقدام مناسب جهت استفاده به یبرا یزیمه رشناخت رفتار آنها و برنا

و ابعاد آن  یهوش مال ینارتباط ب ییبا شناسا برخوردار باشد. ییباال یتاهممی تواند از  یاعتبار

 ی،اراعتب یکارتها یژهبه و یدر استفاده از خدمات بانک یانبا رفتار مشتر یاز جمله سواد مال

 یالارتقاء سطح سواد م یبرا یمناسب هایریزیبرنامه توانندیبانک م یرانگیممسئوالن و تصم

 .ندیو اجرا نما ینبانک تدو یخدمات مال یافتدر یآنها برا تقاضای یشبا هدف افزا یانمشتر

ت اقدام مناسب جه یبرا یزیو برنامه ر مشتریانشناخت رفتار بدین منظور این مقاله با هدف 

صدور  یابر یمناسب یزیبرنامه رو در نهایت ارائه  یاعتبار هایاز کارت یانمشتر ینهاستفاده به

 انجام پذیرفته است. یانکارتها توسط مشتر ینا یریبکارگ یگیریو پ

بدین منظور در این مقاله، از تئوری رفتار برنامه ریزی استفاده و با کمک از معادالت ساختاری 

ی بر نحوه استفاده از کارت های اعتباری بررسی هوش، سواد، رفتار مالی و آموزش مالارتباط 

شده است. در ادامه مقاله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی و با ارائه فرضیات و متغیرهای 

 پژوهش، روش انجام پژوهش ذکر می گردد.

     

 نظری و مروری بر پیشینه پژوهش یمبان .9

 1وری رفتار برنامه ریزی شدهتئ: 

. (Ajzen 1991) توسط فیشن و آیزن مطرح گردید 1273ریزی شده در سال تئوری رفتار برنامه 

های رفتاری، در پژوهش های مختلف در تببین نوع به عنوان یکی از مهمترین نظریه نظریهاین 

)زند حسامی و پروینچی  رفتار افراد و مهمترین عوامل موثر بر آن مورد استفاده قرار می گیرد

1020) . 

شده  تشکیل این تئوری از نگرش، هنجارهای انتزاعی، کنترل رفتاری درک شده، قصد و رفتار

از  دارد که افراد منطقی بوده و پیشنظریه رفتار برنامه ریزی شده به صورت کلی بیان میاست. 
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بر  .(1024)جواد زاده, و غیره  کنندمی انجام عملی خاص پیامدهای آن را ارزیابی و بررسی

 پیش گویی کننده رفتار افراد می باشد.  ،اساس این نظریه قصد

 ربارهد فرد عقیدهیعنی، به صورت دقیق تر قصد افراد برای انجام یک رفتار توسط سه عامل 

 عقاید) فرد توسط نتیجه این ارزیابی و داشت خواهد دنبال به اینتیجه نظر مورد رفتار اینکه

 عقاید) ظاراتانت این با تطبیق برای فرد انگیزه و دیگران هنجاری انتظارات درباره قیده، ع(رفتاری

 شده درک قدرت و رفتار انجام موانع یا کننده ه درباره وجود عوامل تسهیلعقیدو  (هنجاری

مطالعات فراوانی با  .(Godin and Kok 1996) ، هدایت می گرددعوامل این از یک هر درباره

  استفاده از این نظریه برای اثبات نوع رفتار افراد در حوزه های گوناگون انجام پذیرفته است.

ینی ریزی شده در پیشب کاربرد تئوری رفتار برنامه" بشیریان و همکاران در مقاله ای با عنوان 

با استفاده این تئوری نتیجه گرفته اند که  "نمؤثر بر سوء مصرف مواد در نوجوانافاکتورهای 

تارهای ریزی جهت تغییر رف بینی برنامه تواند در پیشهای آموزش بهداشت میاستفاده از تئوری

 ریزی شده میتوان به طور از تئوری رفتار برنامههمچنین آنها ذکر کرده اند پرخطر کمک نماید. 

ریزی و مداخله جهت پیشگیری از سوءمصرف مواد در نوجوانان استفاده  ای برنامهمؤثری بر

 . (1021)بشیریان, و غیره  نمود

ه مطالعه ببا استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده  در مطالعه ای دیگر حسامی و پروینچی

از مطالعه آنها نشان  حاصل یجتاها پرداخته اند. نآن یدکننده و رفتار خرسبز مصرف یدقصد خر

رفتار است.  کنندهبینییشعامل پ ینترمهم محیطییستکه نگرش نسبت به مسائل زدهد می

 یستنگرش نسبت به مسائل ز ی،ذهن یکه هنجارها شودیمشاهده م ها،یافتهطبق  ینهمچن

)زند  دارد یمثبت ریبر رفتار سبز تاث سبز یدبوده و قصد خر یرگذارسبز تاث یدبر قصد خر یطیمح

  .(1020حسامی و پروینچی 

 2هوش مالی  : 

ز ا یمطرح کرد. هوش مال یرا به روشن ”یهوش مال“و مفهوم  یدهنخستن بار ا یبرا یوساکیک

کسب پول بیشتر، حفاظت از پول؛ بودجه بندی و برنامه ریزی برای از پنج جزء  یوساکینظر ک
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کی )کیوسا تشکیل می شودپول، استفاده از پول به عنوان ابزار اهرم و ارتقاء اطالعات مالی  

1020) . 

سواد مالی توسط بنیاد مالی تحقیق در آموزش انگلستان به شرح ذیل تعریف شده از سوی دیگر 

 توانایی قضاوت آگاهانه و تصمیم گیری موثر در استفاده از منابع پولی و مدیریت آن"است: 

(Kamil, Rosidah  وSiti Zaleha 2014)." مبدل  پس از طرح این موضوع، مبحث سواد مالی

به یک موضوع بسیار مهم تحقیقاتی شد، بطوریکه ابتدا در کشورهای انگلستان و آمریکا و 

متعاقب آن در سایر کشورها از جمله استرالیا ،هلند ،ایتالیا، مالزی و... مورد توجه پژوهشگران 

 موزشیآ هایقرار گرفت. تأیید این مدعا تعداد زیادی از مطالعات در این حوزه و اجرای برنامه

د مالی در کشورهای مختلف به ویژه آمریکاست، به نحویکه تقریباً سوا ارتقاء راستای در متعدد

های این کشور سر فصل مصوب سواد مالی داشته و عالوه بر آن مجمعی به نام اغلب ایالت

 سال یکبار 9جامپ استارت در آمریکا وظیفه توسعه و بهبود سواد مالی را به عهده گرفته و هر 

در انگلستان نیز  نسبت به انجام آزمون ادواری سواد مالی و گزارش نتایج آن اقدام می نماید.

( به عنوان بخشی از برنامه آموزشی ملی مدنظر قرار گرفته و در یمفاهیم مالیه شخصی )سواد مال

 . (Pang 2010) استانداردهای آموزش ملی وارد شده است

چارچوب نظری تحقیق براساس دو تئوری اصلی هوش مالی که توسط کیوساکی و رفتار برنامه 

ز تئوری ا تئوری رفتار برنامه ریزی شدهریزی شده که توسط آیزن ارایه شد، تدوین شده است. 

عمل منطقی منشاء گرفته است که تئوری عمل منطقی نیز کاربرد تئوری دیگری به نام تئوری 

 .  (Ajzen 1991) می باشد ارزش -انتظار

 اجتماعی روانشناسی های بررسی -1. تئوری انتظار ارزش از دو ناحیه پژوهشی بوجود آمدند

فرضیه اصلی در  .رفتاری گیری تصمیم تئوری -9رفتار و  و نگرش،اعتقادات بین روابط درباره

 اعالم کرد، 1202. پاسکال به طور رسمی در سال تئوری انتظار ارزش اصل نیل به حداکثراست

 هر هایارزش مورد انتظار برای عمل خاص جمع جبری پیامدهای بالقوه یا نتایج آن و ارزش

 مردم گونهچ اینکه توصیف دنبال به ارزش انتظار تئوری.باشد می آنها وتوالی وترتیب پیامد

 یستماتیکس ارزیابی و عملی تعریف برای روشی تئوری این بلکه باشد،نمی گیرند می تصمیم

 .(Hacking 1972) خاص ارائه می دهند میم گیری برای انجام رفتارتص اجزای



و همکاران، الگویی جهت سنجش سواد مالی دانشجویان ایرانی با استفاده از روش  نژادیعقوب

نشان داد سواالت منتخب حاصل از اجماع خبرگان آنها پژوهش  . نتایجارائه نمودند یدلفی فاز

در بردارنده مفاهیم متنوعی از جمله ارزش زمانی پول، مالیات، سرمایه گذاری در سهام و اوراق 

 مشارکت، تورم، بانکداری الکترونیک، طرق مختلف استقراض، بیمه وبازنشستگی و... هستند

  .(1023م و معین الدین )یعقوب نژاد, نیکومرا

اعتقادات  گاهینقش و جا ، ابتداانجام گرفته استزاده یبو نا یتوسط گنجوئدیگر که  یقیتحقدر 

سواد  یتشده است، سپس ضرورت و اهم یانافراد ب یمذهب بر زندگ یراتو تاث ینیو د یمذهب

ه است و براساس قرار گرفت یلو تحل یهاقتصادی مورد تجز هاییریگ-یمبر تصم یمال

 مختلف هایارشد دانشگاه یمقطع کارشناس یانانجام شده، نظرات دانشجو میدانی هایپژوهش

ان نش . نتایجقرار گرفته است یمورد بررس یو آموزه های اسالم یکشور در خصوص سواد مال

در دانشگاه های کشور، برای  یلارشد در حال تحص یمقطع کارشناس یاندهند که دانشجو یم

بر  یسع یاندانشجو یتاکثر ینیقائلند و از لحاظ نگرش د ییخود شأن باال یاعتقادات مذهب

 یمکشور با احکام اسال یاندانشجو یشترب یحفظ اعتقادات خود دارند اما از لحاظ اقتصادی و مال

  .(1020نجویی و نایب زاده )گ الزم را ندارند ییآشنا ینهزم یندر ا

 یواده هاخان یسطح سواد مال یعنوان بررس زاده بایفهو حن یانتیتوسط د یقی دیگر کهتحقدر 

 یخانواده ها یسواد مال یتوضع آن مقاله . در و عوامل مرتبط با آن انجام گرفته است یتهران

. گرفتقرار  یبررسمورد خانوار  413 ینپرسشنامه ب یعتوز یقو عوامل مرتبط با آن از طر یتهران

 یازمندن و یستن یافراد در حد مطلوب ینا یسواد مال یتدهد که وضع یبدست آمده نشان م یجنتا

ضمن در. هستند "خانواده یمشاور مال "با عنوان یمتخصصان ییاز راهنما یو عالقمند به بهره مند

درآمد،  یزانم یالت،تحص یزانجنس، مچون سن،  یبه عوامل ی،سواد مال یتوضع یعالوه بر بررس

( پرداخته  مستقل یهفرض یکبه عنوان  یکو محل سکونت  )هر  یهانباشت سرما یلی،رشته تحص

دیانتی ) شده است ییدتا یآنها و سواد مال یننموده که وجود ارتباط ب یآنها را بررس ینو روابط ب

  .(1024دیلمی و حنیفه زاده، محمد 

 



نقش هوش  یبا عنوان بررس 9314در سال و همکاران  یلتوسط کام یقیتحقدر مطالعه ای دیگر، 

رفته گانجام  یچارچوب مفهوم یک: یاعتبار یرفتار استفاده از کارت ها یین( در تبFIQ) یمال

ر اثر آن، بحث از نظ یریو اندازه گ یمدل از هوش مال یکمطالعه، توسعه  یناز ا است. هدف

بوده  یو رفتار بازپرداخت جوانان مالز یکارت اعتبار یها ینهنسبت به هز یآن بر قصد رفتار

 . (Kamil, Rosidah and Siti Zaleha 2014) است

 یتبارارزش اع  یسکر  بینییشدر پ یعنوان هوش مال ش باو همکاران یونتوسط بنها یقیتحق

در  یمال هایبودن شاخص یدکشف مف یحاضر در جستجو یقشرکت انجام گرفته است. تحق

 یاحطر یمرتبط برا هاییژگیو یناستفاده از ا چگونگی و هاشرکت یسالمت مال گیریاندازه

 یالم هایبحران  بینییشجهت پ یمال هایو موسسه گذارانیهسرما یبرا مالی حلراه یهوشمند

انتخاب شدند و از روش  یشاخص مال 02شرکت در طول سه سال با  93 یقتحق ینا. است

شرکت را تحت  یعامل سالمت مال 7به  یورود یسکاهش ابعاد ماتر یبرا یاصل یعامل یلتحل

 هایحلداشته و راه یدقت خوب SVM مدل دهندینشان م یجدهند استفاده شد. نتایقرار م یرتأث

 Benhayoun, et) کندیفراهم م یمال یو موسسه ها گذارانیهسرما یبرا ایدانههوشمن یمال

al. 2013).  

که ارزش پرداخت  یمتی: قیعنوان هوش مال با 9313یلور در سال توسط پارکر و ت یگرید یقتحق

رده آنها بهم خو یتکه امن پردازدیم هایییابیارز یمقاله به بررس این دارد؟ انجام گرفته است.

اچاراً بوده و ن یطیمح یتامن ییرتغ یضرور یجهنت ها،یاسمق ینا دهندینشان م هایاست. بررس

 .(Parker and Taylor 2010) شوندیم یمتمنجر به ق

مالی کارکنان دانشکده علوم انسانی در یک دانشگاه  دوراک وهنلی در پژوهشی به سنجش سواد

نتایج نشان داد شرکت کنندگان درک مناسب از سازوکار برنامه بازنشستگی . نیویورک پرداختند

خود داشتند ولی دانش کافی برای ایجاد تمایز بین گزینه های مختلف سرمایه گذاری ارائه شده 

بود و  %42وسط سواد مالی مشارکت کنندگان در طرحهای بازنشستگی را نداشتند .نمره مت

  .(Hanley 2010و  Dvorak) مهمترین مولفه تعیین کننده سواد مالی سطح تحصیالت افراد بود

-جمعیت متغیرهای با مالی سواد رابطه بررسی به پژوهشی در 9313همکارانش در سال  و صبری

 دانشجوی مالزیایی 9512 بین در کودکی در مصرف تجارب و دانشگاهی آموزش شناختی، سطح



 بود 95از  3/11دانشجویان  کل مالی سواد نمره میانگینبر اساس نتایج این تحقیق، پرداختند. 

 sabri, et) استه بود مالزیایی دانشجویان مالی سواد پایین سطح دهنده نشان موضوع این که

al. 2010). 

با عنوان تأثیر هوش بر توسعه مالی انجام گرفته است. در این  تحقیقی توسط تدیکا و آسونگو

های جمع آوری شده کشور براساس داده 190تحقیق همبستگی بین هوش و توسعه مالی در 

  .(Kodila-Tedika and Asongu 2015) ، تأیید شده است9313تا  9333بین سالهای 

در مقاله ای دیگر، فاراح به بررسی عوامل و فاکتورهای موجود و موثر بر قصد تعویض بانک ها 

توسط مشتریان با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده و مالی رفتاری پرداخته است. در این 

صاحب حساب در دو بانک  533روی بیش از مقاله با استفاده از معادالت ساختاری، تحلیلی بر 

انجام پذیرفته و در نهایت نتایج نشان می دهند که قصد تعویض  9332در کشور اسپانیا در سال 

بانک ها رابطه مستقیم و معناداری را باورهای رفتاری فرد، هنجارها و نگرش های وی و 

 . (Farah 2017) هنجارهای ذهنی مشتری دارد

 

 فرضیه های پژوهش .0

بانک  شعب یانمشتر یاندر م یاعتبار هایبر رفتار استفاده از کارت ی: هوش مالیاصل یهفرض

 ملت در شهر تهران موثر است.

 :یفرع یها فرضیه

 موثر است. یاعتبار هایبر رفتار استفاده از کارت ی: سواد مال1 یفرع یهفرض

 موثر است. یاعتبار هایر رفتار استفاده از کارتب  ی: رفتار مال9 یفرع یهفرض

  .موثر است. یاعتبار هایبر رفتار استفاده از کارت  ی: آموزش مال0 یفرع یهفرض

 شناسی پژوهشروش .4

 یکردوبا ر یمایشیپ یوهاز نظر روش به شپژوهش حاضر بر حسب هدف، از نوع کاربردی است و 

ردآوری ای و جهت گو پیشینه پژوهش از روش کتابخانهبرای تدوین ادبیات نظری  .باشدیم یعل

ها با استفاده از پرسشنامه از روش میدانی استفاده برای بررسی فرضیه و ها از جامعه آماریداده

   .استفاده شده استنمونه گیری تصادفی ساده شده است. همچنین در پژوهش حاضر از روش 



کارت  یکه دارا باشندیشعب بانک ملت در شهر تهران م یانپژوهش، مشتر ینا یجامعه آمار

 ینشعب بانک ملت، تعداد ا یاز سرپرست یافتیاز بانک هستند. براساس اطالعات در یاعتبار

بصورت  یقتحق یندر ا گیرینمونه روش. باشدیم 1020در پاییز نفر  0033برابر  یانمشتر

 ینافراد جامعه شانس انتخاب شدن را دارند و ا همه یراز باشد،یساده م یتصادف گیرینمونه

 با توجه به محدود .باشدیم یاددر آن ز یجنتا یمتعم یتاست و قابل یهمه مساو یشانس برا

تعداد  ین. بنابراشده استحجم نمونه استفاده  ییناز فرمول کوکران جهت تع یبودن جامعه آمار

  .باشدینفر م 043درصد برابر با   5 یدر سطح خطا ینمونه آمار

 
نامه شود. این پرسشدر این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه  استاندارد استفاده می

 ای طراحی شده است. گزینه 5به صورت طیف لیکرت 

                                                 
0 Intention 

حداقل  نویسنده طیف مورد استفاده

 نمره

حداکثر 

 نمره

تعداد 

 گویه

 ردیف متغیرها مولفه ها

 

 خیلی کم

 کم

 متوسط

 زیاد

 زیاد خیلی

کامیل و 

 همکاران

(4102) 

سواد  6 01 6

 مالی

هوش 

 مالی

 

0 

رفتار  5 45 5

 مالی

بایراکداراوغل

 ی و بوتان

 (4102) 

آموزش  2 41 2

 مالی

 - 8 21 8 (4116)آیزن
 0قصد

4 

 



( و سازه ی)ظاهریرای تعیین روایی/ اعتبار پرسشنامه ابتدا از روش اعتبار صوردر این پژوهش ب

 می کنند، نشان گیریمفهوم را اندازه یک رودیکه انتظار م یموارد یاستفاده شد. در اعتبار صور

. (1074)خاکی  سنجد؟یم شود،یرا که از نام آن استنباط م یزیابزار همان چ یاآ ینکهدهد و ا

و  یساز یبا بوم یپرسشنامه استاندارد، سواالت از لحاظ صور تدوین از پس منظور، اینبه

قرار گرفت و سپس اصالحات الزم در پرسشنامه اعمال و پرسشنامه  یدر آن مورد بررس ییراتیتغ

گیری از نظرات با بهره CVR، ضرایب 5شهوهمچنین در با استفاده از آزمون ال طراحی گردید.

بر اساس این مدل، اگر ضرایب بدست آمده خبره استخراج و به ترتیب زیر ارائه شده است.  15

. (Lawshe 1975) بیشتر باشد وجود سواالت الزامی به نظر می رسد 3,42حاصل از مقدار 

تعداد  𝑛𝑒 در این رابطهاسبه شده است. در این معادله، بر اساس معادله زیر مح CVRضرایب 

 خبرگانتعداد کل  N و خبرگانی هستند که وجود سوال )گویه( را در پرسشنامه ضروری دانسته

 است. 

𝐶𝑉𝑅 =  
𝑛𝑒 −  

𝑁
2

𝑁
2

 

 ارائه شده است.  1، حاصل از نظرات خبرگان در جدول CVRنتایج ضرایب 
 CVR: ضریب  1جدول 

 13 2 7 3 0 5 4 0 9 1 گویه

ضریب 
CVR 

3,0 3,30 3,0 3,0 3,0 3,30 3,0 3,30 3,0 3,0 

 93 12 17 13 10 15 14 10 19 11 گویه

                                                 
4 Behavior 

5 Lawshe 

 (4116)آیزن
رفتار  - 5 45 5

 4استفاده
0 

 جمع کل 82 021 48 



ضریب 
CVR 

3,30 3,0 3,30 3,30 3,30 1 3,73 1 3,73 1 

   97 93 90 95 94 90 99 91 گویه

ضریب 
CVR 

1 3,73 1 3,73 3,73 1 1 1   

 

ای جمع آوری هبررسی پایایی پرسشنامه، با استفاده از روش آلفای کرونباخ و پرسشنامه به منظور

بدست  209/3نفر اولیه از جامعه آماری، مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه تحقیق برابر  03شده 

 .گردید استفاده( گیری)کفایت نمونه KMOسازه آن از آزمون  ییروا یبرا ینهمچناست.  آمده

 مناسب عاملی تحلیل برای نظر مورد هایداده باشد، 1 به نزدیک شاخص این مقادیر چنانچه

 نظر مورد هایداده برای عاملی تحلیل نتایج( 53/3 از کمتر معموال) غیراینصورت در و هستند

 یی. از آنجاباشدیم 333/3 یبا سطح معنادار 303/3برابر  KMO. شاخص نیستند مناسب چندان

 یبرا یتعداد نمونه انتخاب یعنیدرصد است  53از  یشترپرسشنامه ب یبرا KMOآزمون  یجهکه نت

کمتر  یسطح معنادار یزانکه م ییاز آنجا ینو همچن کندیم یتپرسشنامه کفا ینا یقسنجش دق

از آن است که اجرای تحلیل عاملی بر پایه  یحاک یزآزمون بارتلت ن یجهنت درصد است 5از 

 کردهابل توجیه است. لذا از حذف سوال و گردش مجدد پرسشنامه اجتنابماتریس همبستگی ق

 . قرار گرفت ییدپرسشنامه مورد تأ روایی و

تفاده اس یمعادالت ساختار یابیاز روش مدل یقتحق هاییهها و آزمون فرضداده یلبه منظور تحل

اره درب هایییهآزمون فرض یجامع برا یآمار یکردرو یک یمعادالت ساختار یابیشده است. مدل

 س،یانکووار یساختار یلمشاهده شده و مکنون است، که به عنوان تحل یرهایمتغ ینروابط ب

 یمعادله ساختار یابیشده است. اما اصطالح غالب مدل یدهنام یزرلل ینو همچن یعلّ یابیمدل

ربی و مدل به منظور شناخت میزان همخوانی داده های تج. است ،SEMبه طور خالصه  یا

 یلبرازش تعد یکوئین)AGFI مفهومی از شاخص ها و معیارهای متفاوتی همچون شاخص های 

، مجذور کای، (ینتخم یمربعات خطاها یانگینم یشهر) RMSEA، شاخص GFI( و یافته

استفاده )برازش مقایسه ای(  CFI و  (یا همان بنتلر بنت برازش هنجار شده)NFIشاخص های 

 شده است. 



 

 و مدل مفهومی متغیرهای پژوهش .5

متغیر مستقل پژوهش حاضر، هوش مالی با ابعاد سواد مالی، رفتار مالی و آموزش  متغیر مستقل :

 باشد.مالی می

 یو حسابدار یدر واقع دانش و مهارت بدست آمده از درک اصول مال ی: هوش مالیهوش مال

 . (Siti Zaleha 2014و  Kamil, Rosidah) کسب وکار است یایاستفاده در دن یبرا

 یمال یماتانجام تصم یاستفاده از دانش درک شده برا ییو توانا ی: درک دانش مالیمال سواد

 .(Siti Zaleha 2014و  Kamil, Rosidah) باشدیم یشخص

 هاییتفعال یبرا یمال یریتمد هایاز مهارت یناش یمال یریت: اقدامات مدمالی رفتار

 .(Siti Zaleha 2014و  Kamil, Rosidah) یمال ریزیبرنامه

 گیرییمو تصم یبده مدیریت ها،به حفظ طرح تواندیم ی: آموزش مالیمال آموزش

 .(Siti Zaleha 2014و  Kamil, Rosidah) یدافراد کمک نما گذارییهسرما

 متغیر میانجی :

و امکان اجرا در  یلآن و تما یقبل از انجام واقع یزیانجام چ یبرا ریزی: برنامهیرفتار قصد

 .(Siti Zaleha 2014و  Kamil, Rosidah) باشدیم یشروپ یشامدهایپ

 متغیر وابسته : 

 .باشدیاستفاده مرفتار وابسته پژوهش حاضر  یرمتغ

و همکاران و  یلکام یقارائه شده در تحق هایحاضر براساس شاخص یقتحق یمدل مفهموم

و  یمال رفتار ی،و ابعاد آن)سواد مال یمستقل هوش مال یرو بوتان درخصوص متغ یراکداراوغلیبا

 یرن درخصوص متغیزآ یقو تحق (Siti Zaleha 2014و  Kamil, Rosidah)( یآموزش مال

، (Ajzen 1991) شده ریزیمدل رفتار برنامه یهاز نظر دهوابسته رفتار استفا یرقصد و متغ یانجیم

 .است یدهگرد ینتدو 1نمودار مطابق با 

 



 
 : مدل مفهمومی پژوهش 1نمودار 

 

 یافته های پژوهش .0

برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و 

با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگی های جمعیت استفاده و استنباطی 

در ادامه با استفاده از آمار استنباطی این تحقیق به بررسی شناختی پاسخ دهندگان حاصل و 

  شده است. پرداخته  یقتحق یاتفرض

 آمار توصیفی :

نفر  122، 043بر اساس پرسشنامه جمع آوری شده و تحلیل توصیفی داده های مذکور از تعداد 

از پاسخ دهندگان را زن و مابقی آنها را مرد تشکیل داده است. بیشترین افراد دارای مدرک فوق 

یشترین بدیپلم بوده و مابقی در مقاطع تحصیلی متفاوت دیگر قرار داشته اند. بر همین اساس، 

سال می باشند و  03تا  91درصد در گروه سنی  09نفر( از نمونه آماری معادل  915راد )اف

 . سال می باشند 93درصد زیر  9/3کمترین آن معادل 

درصد از پاسخگویان صاحب کارت اعتباری بانک ملت  1/23حدود از مجموع نمونه آماری، 

درصد  3/2حدود . این در صورتی است که درصد فاقد کارت اعتباری ملت می باشند 2/9بوده و 

، مقاله در ادامه یافته های توصیفینیز بوده اند. از پاسخگویان صاحب کارت اعتباری سایر بانکها 

های آماری مانند میانگین، انحراف معیار، ضریب پراکندگی برای کلیه متغیرهای تحقیق  شاخص

رفتار  یر( و متغ32/0) یانگینم یشترینب یدارا یرفتار مال یرمتغشده است. ارائه  9جدول در 

از  یهوش مال یرمتغ یپراکندگ یبضر 9جدول ( دارند. بر اساس 09/0) یانگینم یناستفاده کمتر

باشد و  ینمونه م یباال ی(، که نشان دهنده اتفاق آرا30/14باشد ) یم ینشاخص ها کمتر ینب

 باشد. یاتفاق آرا م ین( و کمتر90/90) یپراکندگ یبضر یشترینب یرفتار استفاده دارا

 

 
 هوش مالی رفتار استفاده    

 آمو ش مالی رفتار مالی  وا  مالی



 یقمتغیرهای مدل تحق یفیتوص یشاخص ها:  9جدول 

شاخص های آماری 

 متغیر

فراوانی پا خهای 

 متو ط به باال

 رصد 

 فراوانی

انحراف  میانگین

 معیار

ضریب 

 پراکندگی

هوش 

 مالی

 93/10 50/3 44/0 0/70 972 سواد مالی

 99/15 57/3 32/0 3/25 009 رفتار مالی

آموزش 

 مالی
095 

3/20 
33/0 33/3 72/17 

 30/14 51/3 05/0 9/77 030 هوش مالی

 54/13 01/3 40/0 2/75 927 قصد

 90/90 33/3 09/0 2/33 940 رفتار استفاده

 

 آماری ا تنباطی :

ژوهش پ هایفرض نرمال بودن داده یبررس یبرا یرنفاسم -آزمون معتبر کلموگروف ازدر ابتدا، 

( بدست آمده ی)سطح معنادار sig ینکها یلآزمون به دل ینا یجهنت. بر اساس تاساستفاده شده

 یتمام یداده ها یعگرفت توز یجهتوان نت یاست لذا م 35/3بزرگتر از  یرهامتغ یتمام یبرا

 . باشد ینرمال م یرهامتغ

داده ها از  عینرمال بودن توز یلبه دل ،یقتحق یرهایمتغ یهکل ینب یمحاسبه همبستگبه منظور 

( آزمون sigسطح معناداری )استفاده شده است. بر اساس این آزمون،  یرسونپ یآزمون همبستگ

 درصد 22به دست آمد و همبستگی در سطح اطمینان  31/3برای رابطه تمامی متغیرها کمتر از 

( آماری مبنی بر عدم ارتباط دو به دوی 0Hمعنادار شناخته شد. لذا می توان گفت فرض صفر )

مبنی بر ارتباط آنها تأیید می شود. از بین متغیرها هوش مالی با  مقالهمتغیرها با هم رد و فرض 

اشند ب( و رفتار مالی با رفتار استفاده کمترین همبستگی دارا می 074/3قصد، بیشترین همبستگی )

(530/3.)  

 ییدی متغیرهای تحقیق :تا یعامل یلتحل



از تحلیل  با استفادهانجام گرفته است. از این رو  تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای تحقیقدر ادامه، 

های تحقیق مورد روائی سنجی محتوائی قرار گرفته است. عاملی تائیدی ساختار کلی پرسشنامه

محاسبه  tبارعاملی استاندارد و آماره  ،یابی معادالت ساختاریبرای تحلیل عاملی تائیدی و مدل

بدین منظور تحلیل عاملی تاییدی سواد مالی، رفتار مالی، آموزش مالی، هوش مالی،  شده است.

 قصد و رفتار استفاده انجام پذیرفت. 

و مطلوب بوده  0/3باالتر از مربوط به متغیرهای پژوهش بار عاملی تمامی سواالت بر این اساس، 

های سنجش مورد مطالعه، شاخص tبار عاملی آماره ارزیابی شده اند. همچنین در این خصوص، 

که از این رو همبستگی های مشاهده شده  باشدمی 20/1مقداری بزرگتر از  %5در سطح اطمینان 

مدل  دیییتأ یعامل یلتحلبه عنوان نمونه، از بین متغیرهای تحقیق،  نیز معنادار به نظر می رسد.

ارائه شده  9شکل در  یبا عدد معنادار یرفتار مال ییدیتأ یعامل یلمدل تحلو  1شکل  یرفتار مال

 است. 

 
 تحلیل عاملی تأییدی مدل رفتار مالی با ضرایب استاندارد - 1شکل 

 



 مدل تحلیل عاملی تأییدی رفتار مالی با عدد معناداری - 9شکل 

راستای بررسی تناسب مدل های ایجاد شده با داده های جمع آوری شده، آزمون های مختلف در 

به عنوان  را نشان می دهند. نیکویی برازش انجام شده است که همگی برازش مناسب مدل ها

 ارائه شده است. 0جدول مثال، شاخص های نیکویی برازش مدل رفتار مالی در 
 رفتار مالیهای نیکوئی برازش مدل شاخص - 0جدول 

 CMIN/DF SRMR RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI شاخص برازندگی

 0.9< 0.9< 0.9< 0.9< 0.9< 0.08> 0.08> 3> مقادیر قابل قبول
 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 0.034 0.005 1.41 هشد مقادیر محاسبه

 !Errorدر  یمدل رفتار مال ییدیتأ یعامل یلتحل یجنتابر این اساس، به عنوان نمونه، 

Reference source not found. .ارائه شده است 
 : نتایج تحلیل عاملی تأییدی مدل رفتار مالی 4جدول 

 تأیید یا ر  رابطه عد  معنا اری ضریب ا تاندار  کد  وال شماره  وال

3 b7 70/3 03/12 تأیید 

7 b8 29/3 52/91 تأیید 

2 b9 23/3 55/90 تأیید 

13 b10 33/3 02/14 تأیید 

11 b11 51/3 55/2 تأیید 

 

 : یابی معا الت  اختاریهای پژوهش با ا تفا ه ا  مدل مون فرضیهآ

نشان  4شکل و  0شکل در  یاستاندارد و عدد معنادار یبدر حالت ضرا یقتحق یمدل ساختار

 داده شده است.



 
 استاندارد یببا ضرا یقتحق یمدل ساختار:  0شکل 

 

 
 یبا عدد معنادار یقتحق یمدل ساختار: 4شکل 

 ی)عدد معنادار یمبر رفتار استفاده به صورت مستق یاثر هوش مال یهفرض یقبا توجه به مدل تحق

 یات. مدل آزمون فرضه استشد یید( تأ  00/4 یقصد )عدد معنادار یقاز طر یممستق یر( و غ57/5

 آورده شده است. 60شکل  و 55شکل در  یفرع



 
 استاندارد یبا ضراب یقتحق یفرع یاتمدل آزمون فرض:  5شکل 

 

 
 یبا عدد معنادار یقتحق یفرع یاتمدل آزمون فرض:  6شکل 

 Error! Referenceدر  یبرازش مدل ساختار یشاخص هابر اساس مدل های ارائه شده، 

source not found. قرار دارند لذا برازش مدل  یدر محدوده مناسب یذکر شده که همگ

 . باشد یم ییدمورد تأ یساختار
 یبرازش مدل ساختار یشاخص ها :5جدول 

 CMIN/DF SRMR RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI شاخص برازندگی

 0.9< 0.9< 0.9< 0.9< 0.9< 0.08> 0.08> 3> مقادير قابل قبول
 0.99 0.98 0.98 0.87 0.92 0.075 0.047 2.80 مقادير محاسبه شده



آورده شده  .Error! Reference source not found در همچنین نتایج آزمون مدل تحقیق،

بر اساس نتایج حاصل از مدلیابی معادالت ساختاری  در خصوص فرضیه اصلی تحقیق، است.

( و معنادار است. اثر 57/5) 43/3ضریب استاندارد اثر مستقیم هوش مالی بر رفتار استفاده برابر 

( 43/5) 40/3( و اثر قصد بر رفتار استفاده برابر 30/2) 30/3استفاده برابر  هوش مالی بر قصد

 30/3×43/3=01/3می باشد اثر غیر مستقیم هوش مالی بر رفتار استفاده از طریق قصد برابر 

 01/3۴43/3= 31/3( و معنادار می باشد. در نتیجه اثر کل هوش مالی بر رفتار استفاده برابر 00/4)

درصد می توان گفت فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش )یا همان  25سطح اطمینان ( و در 50/0)

 .فرضیه یک( مبنی بر اثر هوش مالی بر رفتار استفاده تأیید می شود
 یاتآزمون فرض یجنتا: 0جدول 

 اثر مستقیم کد گذاری در شکل روابط
اثر غیر مستقیم از 

 طریق قصد
 اثر کل

نتیجه 

 ونآزم

-هوش مالی

 رفتار استفاده
Financial INT-

behavior 
43/3 

(57/5) 
 تأیید (50/0)31/3 (00/4) 01/3

 -سواد مالی

 رفتار استفاده
FL-behavior 

17/3 

(45/0) 
33/3(15/9) 

95/3 

(77/1) 
 رد

 -رفتار مالی

 رفتار استفاده
FB-behavior 

34/3 

(73/3) 
11/3 (07/0) 

11/3 

(07/0) 
 تأیید

 -مالیآموزش 

 رفتار استفاده
FT-behavior 90/3(30/4) 93/3(49/4) 40/3(27/9) تأیید 

بر اساس نتایج حاصل از مدلیابی معادالت همچنین، در خصوص آزمون فرضیات فرعی مساله 

بر اثر  یپژوهش مبنفرعی  یهفرض .Error! Reference source not foundساختاری در 

ن . برخالف ایشود یکاهش و در واقع رد م یارقصد بس یقبر رفتار استفاده از طر یسواد مال

 آموزشاثر  و مبنی بر اثر رفتار مالی بر رفتار استفادهدیگر فرضیه های فرعی پژوهش فرضیه،  

 ند. می شو مالی بر رفتار استفاده از طریق قصد تأیید

 : یقتحق یرهایمتغ یت نجش وضع

از آزمون  نیاپاسخگو یدگاهاز د یقتحق یرهایمتغ یزاننبودن م یامناسب بودن  یبه منظور بررس

T 0با نقطه برش  ینمونه ا یک (Test Value=3استفاده شده است. فرض )،قاعده  یات



 یبرا یسطح معنادار 3جدول با توجه به  آزمون در ادامه آمده است. ینا یجو نتا گیرییمتصم

میانگین ) صفر یهمحاسبه شده است. لذا فرض 35/3برابر صفر و کمتر از  یرهامتغ یآزمون تمام

 یانگینم یعنیشود.  یم یرفتهپژوهش پذ یهرد و فرض است( 0بعد یا مولفه مورد بررسی برابر 

 ینیحد باال و حد پا یزانم ینکهدارد. با توجه به ا یو با آن تفاوت معنادار یستن 0برابر  یرهامتغ

(، 44/0) یباشد )سواد مال یم 0باالتر از  یانگینم یزانمثبت و م یرهایمتغ یتمام یبرا وهر د

( و رفتار استفاده 40/0(، قصد )05/0) ی( و هوش مال33/0) ی(، آموزش مال32/0) یرفتار مال

 یم یمناسب یتدر وضع یاناز نظر پاسخگو یرهامتغ یتوان گفت تمام یم یجه((. در نت09/0)

 .باشند
 مشخصات آماری نتایج آزمون ها :3جدول 

 ميانگين متغير
اماره 

 آزمون

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 ميانگين

حد 

 پایين

حد 

 باال

 هوش

 مالی

 ۰۸/۸ ۳۰/۸ ۴۴/۸ ۸۸۸/۸ ۰۸/۴۴ ۴۴/۳ سواد مالی

 ۰۰/۸ ۹۳/۸ ۹۷/۸ ۸۸۸/۸ ۰۳/۵۰ ۹۷/۳ رفتار مالی

آموزش 

 مالی
۹۸/۳ ۹۷/۴۰ ۸۸۸/۸ ۹۸/۸ ۷۳/۸ ۹۰/۸ 

 ۹۸/۸ ۰۷/۸ ۷۰/۸ ۸۸۸/۸ ۰۴/۵۳ ۷۰/۳ هوش مالی

 ۰۵/۸ ۳۷/۸ ۴۷/۸ ۸۸۸/۸ ۸۷/۴۴ ۴۷/۳ قصد

 ۴۸/۸ ۵۴/۸ ۳۵/۸ ۸۸۸/۸ ۹۵/۹ ۳۵/۳ رفتار استفاده

  

 نتیجه گیری و بحث .3

بر اساس مدل ارائه شده در تحقیق و آزمون های صورت گرفته در بخش یافته های پژوهش، 

 هوش مالی بر رفتار استفاده از کارت، فرضیه اصلی مقالهدر خصوص نتایج حاصل از آزمون 

 . های اعتباری در میان مشتریان شعب بانک ملت در شهر تهران موثر است

 خصوص بررسی دیگر فرضیه های فرعی پژوهش می توان موارد زیر را عنوان نمود:در 

 یارقصد بس قیبر رفتار استفاده از طر یاثر سواد مال با حضور متغیر قصد می توان گفت فرضیه -

 شود. یکاهش و در واقع رد م



 ییدقصد تأ یقرطبر رفتار استفاده از  یاثر رفتار مال یهفرض با حضور متغیر قصد می توان گفت -

 شود. یم

 هفرضیه اثر آموزش مالی بر رفتار استفاد ،با حضور متغیر قصدو در آخر نیز می توان گفت؛  -

 .می شود از طریق قصد تأیید

شعب بانک  یانمشتر یاندر م یاعتبار یبر رفتار استفاده از کارت ها یهوش مال یربا توجه به تأث

و  یراحط یرنظ یان،مشتر یسطح سواد مال یشافزا یبرا ایینهزمبهتر است ملت در شهر تهران، 

بانک  یمال یستمو در ارتباط با س یمال یریتمد یهاول یمکه مفاه یمال یریتمد یانتشار بروشورها

 یوزشآم هایدوره یبرگزار یبرا ریزیبرنامهایجاد گردد. همچنین  یدنما یفرا به زبان ساده توص

 یجاداانجام پذیرد. در این راستا،  وفادار بانک یانمشتر هیژبه و یانبه مشتر یمال یتخصص

یان رمشت یسطح سواد مال یشبانک به منظور افزا رسانیخدمات یستمهوشمند در س هایسامانه

 نیز مفید خواهد بود.

 یانمشتر یانر مد یاعتبار یبر رفتار استفاده از کارت ها یرفتار مال یرتوجه به تأث بااز سوی دیگر 

 یژهبه و یان،مشتر یبرا یتخصص یآموزش هایدوره یشعب بانک ملت در شهر تهران، برگزار

 یمال هایگیرییمو قدرت تصم یمال یلآنها در مسا یسطح آگاه یشوفادار با هدف افزا یانمشتر

 یبانک یستمدر س هاییسامانه یبا طراح یبه صورت مجاز تواندیامر م ینا پیشنهاد می گردد. آنها

 کنند. یداخود اطالع پ یمتصم یجهاز نت یانمشتر یکهبه طور یردانجام بگ

 یانمشتر یاندر م یاعتبار یبر رفتار استفاده از کارت ها یآموزش مال یرتوجه به تأث باهمچنین 

 به صورت تخصصی و مدتکوتاه یآموزش هایدوره یشعب بانک ملت در شهر تهران، برگزار

وه در ارتباط با نح یژهبه و یانمشتر یمال یسطح آموزشها یشبا هدف افزا یزشیو انگ یگانرا

 یرگزاربپیشنهاد می گردد. در این خصوص،  مختلف از بانک یالتتسه یافتو در گذارییهسرما

 یدر ارتباط با خدمات مال یدرخصوص مباحث مال یتخصص هایو نشست ینارهاسم ها،یشهما

 تاثر گذار خواهد بود.  هابانک

 یادداشت .7

مت این قس مدل ارائه شده تحقیق در برگردان انگلیسی تعدادی از کلمه ها و عبارات فارسی در

 ارائه شده اند.



  : نگرشAttitude 

  : نرم های ذهنیSubjective Norms 

  : کنترل رفتاری درک شدهPerceive Behavioral Control 

   : قصدAttitude 

  : رفتارBehavior 
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115-102. 

به کار گیری نظریه رفتار برنامه ریزی شده در بررسی “زند حسامی, حسام, و شیما پروینچی. 

 17, شماره فصلنامه مدیریت توسعه و تحول” قصد خرید سبز مصرف کنندگان.

(1020 :)90-03. 

 .1020تهران: انتشارات نوین,  افزایش هوش مالی شاهراه ثروت.کیوساکی, رابرت . 

با عنوان بررسی رابطه اعتقادات مذهبی و سواد مالی “گنجویی, اسما اشرف, و شهناز نایب زاده. 

, شماره 3 دانش مالی تحلیل اوراق بهادار” اسالمی در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد.

0 (1020 :)45-55. 

ارائه الگویی جهت سنجش سواد “یعقوب نژاد, احمد, هاشم نیکومرام, و محمود معین الدین. 

مهندسی مالی و مدیریت اوراق ” مالی دانشجویان ایرانی با استفاده از روش دلفی فازی.
 .90-1(: 1023) 7, شماره 9 بهادار )مدیریت پرتفوی(
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