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چكیده
با توجه به آنچه در مباحث مالیه رفتاری بیان میشود یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر تقاضای خدمات بخش
مالی رسمی ،ویژگیهای فردی و رفتاری افراد است.ازاینرو مطالعه حاضر با هدف بررسی و کشف روابط بین
برخی از ویژگیها ی رفتاری و فردی افراد و تقاضا برای خدمات مالی سعی دارد نقشویژگیهایی از جمله نمره
سواد مالی ،مخارج سرانه ،سن ،ریسک گریزی ،عالقه مندی به مسائل مالی ،اعتقاد به سرنوشت ،تحصیالت و
داشتن پس انداز را بر تقاضای خدمات مالی مورد بررسی قرار دهد .جامعه آماری پژوهش حاضر ،سرپرست های
خانوار کالن شهر مشهد و روستاهای حومه آن در دوره زمانی 49-49است.حجم نمونه  042نفر بود که با
استفاده از روش نمونه گیری در دسترس اقدام به گزینش اعضای نمونه شد.ازروش رگرسیون لجستیک دودویی
برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق استفاده گردید.نتایج تحقیق نشان داد که تنها متغیرهای مخارج سرانه،
سن ،عالقه مندی به مسائل مالی و داشتن پس انداز بر تقاضا برای خدمات مالی تاثیر گذارند.سایر نتایج حاکی از
اثر تعاملی رابطه بین سن و روستانشینی و شهرنشینی بر تمایل به سرمایه گذاری در بیمه های عمر و سرمایه
گذاری بود.
واژههای کلیدی :توسعه مالی،ویژگی های رفتاری،خدمات مالی ،سواد مالی ،رگرسیون لجستیک.
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 -1مقدمه
عصر امروز عصر رقابت است و تنها آن هایی که در این عرصه رقابتی پیروز می شوند از مزایای حاصل از آن
بهره خواهند برد.امروزه مسئله رقابت پای خود را از حدود فردی فراتر گذاشته و در عرصه های باالتر و بزرگ
تری از جمله بین کشورها مطرح است.همچنان که شاهد هستیم ،کشورها در جهت حرکت به سمت توسعه
یافتگی ،با یکدیگر در رقابت هستند .نیل به این هدف و حرکت سریع تر به سمت آن به عوامل مختلفی بستگی
داشته و از راه های مختلفی امکان پذیر است .از جمله آن می توان به توانایی کشورها در باال بردن سطح سرمایه
گذاری ها اشاره کرد که نقش مهمی را در توسعه مالی و به تبع آن توسعه یافتگی ایفا می نماید .همچنان که می
دانیم سرمایه گذاری موتور محرک رشد اقتصادی جوامع است از این رو توانایی نهادهای هر کشور در جهت
تشویق و جذب سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاری در محصوالت مالی مختلف ،راه را به سمت رشد و
توسعه اقتصادی هموار می سازد.اما مشاهده می شود بسیاری از خانوارها که در حقیقت همان سرمایه گذاران
فردی دارای منابع مالی ه ستند تمایلی به استفاده از منابع و پس اندازهای خود در بخش ها و خدمات مالی
متنوع نیستند زیرا مسلما عوامل بسیاری بر تصمیم گیری آنان نسبت به تقاضای خدمات مالی تاثیرمیگذارد .در
مدل های تئوریک اقتصادی و مالی ،رفتار سرمایه گذاران و تاثیر شخصیت هایشان ثابت فرض شده ،اما در
بسیاری از تصمیم گیری های سرمایه گذاران در بازارهای مالی ،تاثیر عوامل مختلف از جمله فرهنگ ،شخصیت،
تجارب ،سطح تحصیالت و سایر ویژگی های فردی و شخصیتی را نمی توان نادیده گرفت ،در حالی که این
عوامل تاثیر بسزایی بر روند حرکت بازار و قیمتها و نوسانات آن دارد.با این وجود در زمینه ی موضوع مورد
بحث تاکنون پژوهش های جامعی بر اقتصاد برخی از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران صورت نگرفته
است.حال مسئله اصلی این است که چه عواملی بر میزان تقاضای خدمات مالی توسط خانوارها تاثیر گذار است،
یا به عبارتی چه عواملی می تواند بر انتخاب های آنان در جهت سرمایه گذاری های اقتصادی تاثیر بگذارد .از این
رو هدف از پژوهش حاضر این است که رابطه احتمالی ناشی از تاثیر ویژگی های فردی و رفتاری را بر تقاضای
خانوارها در جهت تمایل به سرمایه گذاری در محصوالت مالی مختلف من جمله سهام بورس اوراق بهادار و
سرمایه گذاری در بیمه های عمر ،مورد بررسی و کنکاش قرار دهد وبه دنبال پاسخگویی به این سوال است که
آیا ویژگی های رفتاری و فردی افراد در خانوارها بر تقاضای آنان برای خدمات و محصوالت مالی تاثیر می گذارد
یا خیر؟.انجام پژوهش حاضر از یک سو ،پیامدهای مه م و قابل توجهی را به بازارها و نهادهای مالیکشور در جهت
حرکت به سمت توسعه مالی کشور ایفا می کند و از سویی دیگر زمینه را برای گسترش ادبیات پیرامون مسئله
سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه برای سایر پژوهشگران در اقصی نقاط جهان فراهم میآورد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
توسعه مالی به عنوان یک عامل تعیین کننده مهم رشد اقتصادی به رسمیت شناخته شده است (کول و
همکاران 0222،2؛ ویتسونتی و تنگورای .)0220،0در این حال بازارهای مالی به عنوان یکی از نهادهای مهم توسعه
مالی و اقتصادی کشورها مطرح شده اند و ادبیات نشان می دهند که توسعه بازارهای مالی از طریق بسیج پس
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اندازها ،مدیریت ریسک ،تشویق و ترویج انتقال فن آوری و کاهش هزینه های اطالعاتی و معامالتی نقش مهمی
را در رشد اقتصادی کشور ایفا می کند (احمد و مولینیان  .)0229،9به عقیده لین و همکاران )0220(9
فعالیت های مالی نقش مهمی را در اقتصاد جهانی بازی میکنند و بر توسعه اقتصادی چندین کشور در سراسر
جهان نفوذ و تاثیر دارند (کاولی کانت و همکاران .)0222،0امروزه نقش افراد به طور فزایندهای در بازارهای مالی
فعالتر شدهاست(گنجوئی و نایب زاده.)2949،این حضور فعال افرا د در بازارهای مالی به وجود آورنده طیف
گسترده ای از خدماتمالی شد که از جمله آن می توان سرمایهگذاری در سهام شرکتها ،اوراق مشارکت و یا
سرمایه گذاری در صنعتهای بیمه ای را نام برد .علی رغم نرخ بازدهی باالی سرمایه گذاری در سهام و یا اوراق
مشارکت ،به تازگی سرمایهگذاری در صنعت بیمه از جمله سرمایهگذاری در بیمه های عمر ،رو به رشد است .به
طوری که در طول  92سال گذشته افزایش  22برابری در تعداد طرح های بیمه های سپرده در سراسر جهان
ایجاد شده است و در حال حاضر بیش از  229کشور ،دارای طرح بیمه سپرده و  92کشور در صدد تصویب و
ایجاد آن هستند (برگ برانت و همکاران .)0222،2
در این راستاتصمیم گیری مالی می تواند اغلب به عنوان نقطه عطف مهمی باشد که به طور قابل مالحظه ای
فراهم کننده یا مختل کننده رفاه شخصی است (داکالس،ون و جیانگ .)0229 ،7توانایی افراد برای تصمیم گیری
مالی آگاهانه د ر جهت توسعه مالی شخصی ،امری حیاتی است که می تواند به کارایی بیشتر در تخصیص منابع
مالی و ثبات مالی بیشتر در هر دو سطح خرد و کالن اقتصادی منجر شود (کالپر ،لوساردی و
پانوس .)0229،2بنابراین نوع تصمیم گیری سرمایه گذاران و عوامل موثر بر تصمیم گیری آنها بسیار حائز اهمیت
است.در این زمینه ،نظریه مالیه رفتاری مبتنی بر آن است که تصمیمات سرمایه گذاری تنها تحت تاثیر شاخص
های اقتصادی و عقالنیت قرار ندارند بلکه عوامل دیگری نیز تاثیر بسزایی در رفتار و نوع تصمیمات آنها
دارند(برجی دولت آبادی ،)2927،و تفکر عقالنی و غیر عقالن ی به صورت توام ،رفتار سرمایه گذاری را هدایت
میکند(میشرا و ماتیلدا .) 0220 ،4بنابراینعوامل تاثیر گذار بر نوع سرمایه گذاری افراد را میتوان به دو دسته
عوامل روانشناختی و عوامل جمعیت شناختی تقسیم کرد(فتحی و دهقانی اناری ،)2942،که هر کدام به نوعی
می توانند بر نحوه تصمیم گیری فردی سرمایه گذاران اثر گذار باشند.از دیدگاه محققان ژنتیک رفتاری و
پژوهشگران مالی ،جنسیت ارتباط معناداری با رفتار سرمایه گذاراندارد(بارنی ،کرانکویست و سیگل 0222،22؛
فلتون و همکاران 0229،22؛ وان ،شی و فان  .)0222،20ادبیات نشان دادهاند زنان به طور متوسط از رقابت و ریسک
پذیری کمتر نسبت به مردان برخوردارند(کروسان و جزی 0224،29؛ برتراند 0222،29؛ انجل .)0220،20برخی
محققان دریافتند که متغیرهای جنسیت ،سابقه خدمت ،سن ،وضعیت تاهل ،سطح تحصیالت دانشگاهی ،رشته
تحصیلی و اعتقادات و باورهای دینی بر قصد و تصمیم افراد در رابطه با خرید سهام در بورس تاثیر مستقیم
دارند(باقرزاده ،آل عمران و خدادادی2940،؛ لولین و همکاران .)2477،22صفری و همکاران( )2942استدالل
کردند که سن بر تمایل به سرمایه گذاری افراد تاثیرگذار است.عالوه بر ویژگی های فردی ،ویژگی های رفتاری
نیز می توانند آثار مهمی را بر ترجیحات سرمایه گذاری افراد به دنبال داشته باشند که از جمله آن می توان به
سواد مالی اشاره داشت.از دیدگاه موسسه امریکایی حسابداران خبره عمومی ،سواد مالی به عنوان توانایی ارزیابی
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موثر و مدیریت امور مالی فردی به منظور تصمیم گیری های عاقالنه در جهت رسیدن به اهداف زندگی و
دستیابی به وضعیت مالی خوب تعریف شده است(دیالن و همکاران  .)0222،27سواد مالی با مجموعهای از
رفتارهای مرتبط با پس انداز ،ثروت و انتخاب پرتفوی مرتبط است ،به عنوان مثال چندین مطالعه نشان دادند که
افراد با سواد مالی بیشتر به احتمال بیشتری در بازارهای مالی شرکت و در سهام سرمایهگذاری میکنند(ون
روییج ،لوساردی و آلیس 0222،22؛ کریستلیس ،جاپلی و پادوال .)0222،24اما پارامتر دیگری که اهمیت عمیقی در
اقتصاد و تصمیمگیری دارد ریسک گریزی است (توماس .)0222،02ریسک گریزی یا به عبارتی ابهام گریزی ،عامل
رفتاری دیگر ی است که از نظر تئوریکی با مشارکت در بازار سهام مرتبط است (اپستین و
اشنایدر .)0222،02هارد،ون روییج و وینتر  ) 0222( 00ریسک گریزی افراد را به عنوان یک عامل موثر در انتظارات
بازار سهام در نظر گرفتند و دریافتند که ریسک گریزی تنها یک اثر محدود بر بازده و نوسانات سهام مورد انتظار
افراد و تصمیمات سرمایه گذاریشان دارد (لی و همکاران .)0220،09از سویی دیگر سطح ریسک گریزی افراد عامل
مهمی در تقاضای بیمه عمر است که بررسی آن نقش مهم و کلیدی را در بازاریابی و توسعه صنعت بیمه ایفا می
نماید (مهدوی و صغری بخشی.)2942 ،به طور کلی افر اد تحصیل کرده تر  ،به دلیل داشتن آگاهی بیشتر ،به
احتمال بیشتری برای محافظت از خود بوسیله بیمه تالش می کنند.چرا که این افراد مزایای بیمه را درک کرده
و رفتار پیشگیرانه ای دارند درنتیجه از بیمه به عنوان یک وسیله محافظت کننده از خانواده و دارایی هایشان
استفاده می کنند(آینسیکا و همکاران .)0220،09
 -1-2پیشینه پژوهش
00

در سال  2477مطالعات لولین و همکاران نشان می دهند که بین ترجیحات سرمایهگذاری افراد و سن،
جنسیت و تحصیالت آن ها رابطه معنیداری وجود دارد.کاولی و فیلیپسون  )2444( 02در تحقیق خود نشان
دادند که رابطه منفی بین قیمت و تعداد متقاضیان بیمه عمر وجود دارد .در حقیقت افراد با سطح ریسک پایین
تر بیشتر متقاضی بیمه عمر بودند.اما مزا و وب  )0222( 07نشان دادند همبستگی منفی بین تقاضا برای بیمه عمر
و سطح ریسک وجود دارد و استدالل کردند که افراد در ریسک های باالتر نسبت به رویدادهای احتمالی و
ناگهانی خوش بین تر هستند بنابراین کمتر متقاضی بیمه عمر خواهند بود.
در رابطه با نقش سواد مالی در سرمایه گذاری ،پنگ و همکاران  02در سال  0227در پژوهشی استدالل
کردند که تجارب مالی و رفتارهای مالی افراد نیز دارای رابطه مثبت با دانش سرمایه گذاری آن ها بود.نتایج
مطالعه ای دیگر نشان داد کهتفاوت قابل مالحظه ای در سطح سواد مالی بین زنان و مردان وجود داشت(حسن
التمامی و کالی .)0224،04لوساردی و توفانو  ) 0224( 92گزارش کردند که افراد با سطح پایین تر سواد مالی تمایل
به داد و ستد با رفتار هزینه باال ،تحمیل هزینه های باالتر و استفاده از روش های استقراض با هزینه باالتر را
دارند.نتایج برخی مطالعات نیز نشان دادند که افراد دارای توانایی باالتر در حوزه علوم ریاضی و سواد مالی به
احتمال بیشتری در بازارهای مالی مشارکت داشته و روی سهام سرمایه گذاری می کنند (کریستلیس و
همکاران.)0222،کول و همکاران () 0222دریافتند که بین سواد مالی و رفتار ارتباطی قوی وجود دارد.در مقاله
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ای دیگر ،دیزنی  92و گدرگود ( ) 0229نشان دادند افرادی که مصرف کننده وام های اعتباری هستند ،سواد مالی
پایین تری نسبت به کسانی که وام نمی گیرند دارند .نتایج مطالعه بابیارز و راب  )0229( 90نیز نشان داد
خانوارهایی که از نظر مالی آگاه تر هستند به احتمال بیشتری بودجه هایی برای مواقع اضطراری دارند.شیا ،وانگ
و لی ) 0229( 99هم استدالل کردند که اطمینان بیش از حد سواد مالی ،به طور مثبت با مشارکت در بازار سهام
مرتبط است.نتایج برخی مطا لعات نشان داد که خانوارهای با سواد مالی باالتر شانس بهتری برای دریافت بازده
سرمایه گذاری مثبت دارند(چو و همکاران  ،) 0222،99و خود ارزیابی دانش سرمایه گذاری و داشتن یک طرح
مالی بلند مدت به طور مثبتی با مشارکت در بازارهای اوراق بهادار مرتبط است(یائو و شیو .)0220، 90در رابطه با
نقش ویژگی های شخصیتی،استدالل شد که این ویژگی ها بر رفتار تحمل ریسک فردی تاثیر دارند و به نوبه خود
تصمیم گیری سرمایه گذاران را در مورد سهام ،اوراق بهادار و اوراق قرضه تحت تاثیر قرار می دهند(پاک و
محمود.)0220،نتایج مطالعه آنتونیو ،هاریس و ژانگ  ) 0220( 92نشان داد که افزایش ابهام به طور قابل توجهی
سطح سرمایه گذاری در سهام خانوارهای متوسط را کاهش می دهد.در بین پژوهشهای داخلی نیز مرادی و
ایزدی( ) 2949در بررسی تاثیر سواد مالی سرمایه گذاران بر تصمیم سرمایه گذاری در اوراق بهادار چنین نتیجه
گرفتند که چها ر عامل ذهنیات فردی ،اطالعات حسابداری ،اطالعات اقتصادی و نیازهای مالی شخصی بر تصمیم
گیری سرمایه گذاری در ایران تاثیر دارند.همچنین بین سطح سواد مالی و عوامل موثر بر تصمیم سرمایه گذاری
رابطه مثبت معنادار وجود دارد ولی این رابطه بسیار ضعیف است.سایر نتایج آنان گویای این بود که با در نظر
گرفتن نوع اشتغال ،حساسیت عوامل موثر بر تصمیم سرمایه گذاری نسبت به تغییر سطح سواد مالی در زمینه
استغال غیر مالی بیشتر است.در پژوهشی دیگر ،به منظور ارائه الگویی جهت سنجش سواد مالی دانشجویان
ایرانی  ،با استفاده از روش دلفی فازی پرسشنامه ای با کسب اجماع از  20نفر از خبرگان مالی کشور تدوین و به
عنوان الگوی سنجش سواد مالی در سطح دانشگاه های کشور ارائه شد .نتایج نشان داد سواالت منتخب
دربردارنده مفاهیم متنوعی از جمله ارزش زمانی پول ،مالیات ،سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت ،تورم،
بانکد اری الکترونیک ،طرق مختلف استقراض ،بیمه و بازنشستگی و غیره هستند(یعقوب نژاد و
همکاران.)2942،همچنین دیانتی دیلمی و حنیفه زاده ( ) 2949استدالل کردند که وضعیت سواد مالی خانواده
های تهرانی در حد مطلوبی نیست و خانوارها عالقه مند به بهره مندی از راهنمایی متخصصان با عنوان مشاوره
مالی هستند.شهرکی ،بهبودی و قادری ( )2924نشان دادند که رابطه معکوس بین پس انداز و مصرف خانوار و
رابطه مستقیم بین پس انداز و سرمایه گذاری وجود دارد.
 -3فرضیه های پژوهش
با توجه به ادبیات و مبانی نظری تحقیق ،تعداد  22فرضیه به شرح زیر تدوین و ارائه شد:
 )2سواد مالی بر عالقه مندی به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تاثیر گذار است.
 )0مخارج سرانه بر عالقه مندی به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تاثیر گذار است.
 )9سن بر عالقه مندی به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تاثیر گذار است.
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ریسک گریزی بر عالقه مندی به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تاثیر گذار است.
عالقه مندی به مسایل مالی بر عالقه مندی به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تاثیر گذار است.
اعتقاد به سرنوشت بر عالقه مندی به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تاثیر گذار است.
تحصیالت بر عالقه مندی به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تاثیر گذار است.
داشتن پس انداز کافی بر عالقه مندی به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تاثیر گذار است.
سواد مالی بر عالقه مندی به سرمایه گذاری در بیمه عمر و سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
مخارج سرانه بر عالقه مندی به سرم ایه گذاری در بیمه عمر و سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
سن بر عالقه مندی به سرمایه گذاری در بیمه عمر و سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
ریسک گریزی بر عالقه مندی به سرمایه گذاری در بیمه عمر و سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
عالقه مندی به مسایل مالی بر عالقه مندی به سرمایه گذاری در بیمه عمر و سرمایه گذاری تاثیر
گذار است.
اعتقاد به سرنوشت بر عالقه مندی به سرمایه گذاری در بیمه عمر و سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
سال های تحصیل بر عالقه مندی به سرمایه گذاری در بیمه عمر و سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
داشتن پس انداز کافی بر عالقه مندی به سرمایه گذاری در بیمه عمر و سرمایه گذاری تاثیر گذار
است.

 -4روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزء مطالعات توصیفی -
پیمایشی است.در این پژوهش هشت مولفه سواد مالی ،مخارج سرانه ،سن ،ریسک گریزی ،عالقه مندی به مسائل
مالی ،اعتقاد به سرنوشت ،تحصیالت و داشتن پس انداز کافی به عنوان ویژگی های رفتاری و فردی افراد،
متغیرهای مستقل تحقیق در نظر گرفته شدند.تقاضا برای خدمات مالی با دو بعد عالقه مندی به سرمایه گذاری
در سهام بورس اوراق بهادار ،عالقه مندی به سرمایه گذاری در بیمه عمر و سرمایه گذاری به عنوان متغیر وابسته
پژوهش منظور شد.همچنین به منظور بررسی اثر زمینه ای شهرنشینی و روستانشینی ،اثر تفاوت بین ساکنین
شهری و روستایی به عنوان متغیر مجازی تحقیق بررسی شد.به منظور جمع آوری اطالعات مربوط به ادبیات و
مبانی نظری تحقیق از کتب ،پایان نامه ها و مقاالت فارسی و التین ،و برای گرد آوری داده های مربوط به هر
یک از متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد،که بدین منظور از پرسشنامه مقاله کول و همکاران
( )0222بهره گرفته شد.این پرسشنامه شامل شش بخش ویژگی های جمعیت شناختی،چگونگی استفاده از
خدمات مالی بانکی ،تقاضای خدمات مالی و عالقه مندی به آن ،سواد مالی ،ریسک گریزی و مخارج سرانه بود.به
منظور بررسی روایی ،پرسشنامه مذکور پس از ترجمه ،در اختیار چند تن از اساتید دانشگاه قرار گرفت و مطابق
با نظرات پیشنهادی آنان،پرسشنامه متناسب با شرایط ایران تعدیل شدودر نهایت پرسشنامه نهایی تدوین و به
منظور بررسی پایایی در یک گروه  92نفری توزیع و جمع آوری شد.پایایی ابزار با استفاده از روش ضریب آلفای
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کرونباخ 2/207 ،بدست آمد که با توجه به باالتر بودن آن از 2/2از سطح قابل قبولی برخوردار است.جامعه آماری
پژوهش حاضر ،سرپرست های خانوارهای کالن شهر مشهد و روستاهای حومه در دوره زمانی  49-49بوده
است.به منظور تعیین حجم گروه نمونه از رابطه زیر بهره گرفته شد:

عدد بحرانی توزیع نرمال ،سطح خطا P ،نسبت افرادی است که در جهت تایید فرضیه ها
در این رابطه:
نظر می دهند و  eدقت برآورد یا حداکثر خطا است .که بر اساس عوامل فوق حجم نمونه عبارت است از:

بر اساس رابطه فوق حجم نمونه برای هر جامعه(شهری و روستایی) تعداد  242نفر تعیین شد.برای انتخاب و
گزینش اعضای نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای بهره گرفته شد.به این منظور پرسشنامه ها در شهر مشهد
در میان شعب یکی از بانک های دولتی و کارمندان دو سازمان دولتی و برخی بازاری ها با شرط اینکه سرپرست
خانوار باشند توزیع شد .در مورد خانوارهای روستایی نیز پرسشنامه ها از میان سرپرست های خانوار شاغل در
مغازه ها و کارگاه های تولیدی و صنعتی روستایی جمع آوری گردید .پس از جمع آوری داده ها از سرپرست
خانوارها ،به منظور برازش بهتر مدل های تحقیق و همگنی بیشتر هریک از متغیرها ،با استفاده از منحنی نرمال،
داده هایی که منحنی داده ها را از حالت نرمال خارج می کردند ،از ادامه فرایند تحلیل کنارگذاشته شدند،که این
کار بر روی تک تک متغیرهای پیش بین صورت گرفت و در نهایت پس از حذف داده های پرت ،تعداد 042
دادهمبنای تحلیل قرار گرفتند.در پژوهش حاضربرا ی تحلیل فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون لجستیک
 97دودویی استفاده شد .در این مدل به منظور بررسی برازش کلی مدل های تحقیق از آماره کای اسکوئر  92و در
جهت بررسی معناداری هر یک از متغیرهای مستقل وارد شده به مدل رگرسیونی از آمارهوالد  94بهره گرفته
شد.همچنین به منظور بررسی فرض بنیادی مدل رگرسیون لجستیک یعنی عدم وجود هم خطی بین متغیرهای
مستقل پژوهش از شاخص های تولرانس  92و عامل تورم واریانس  92استفاده شد.تحلیل های آماری با استفاده از
نرم افزار  spssورژن  02صورت پذیرفت .در نهایت به منظور محاسبه ضریب تعیین مدل از شاخص های کاکس
& اسنل  90و ناجلکرک  99استفاده شده است.
 -5مدل پژوهش
مدل مورد استفاده در این پژوهش ،مدل رگرسیونی لجستیک است که فرضیههای تحقیق با مدل رگرسیونی
تخمین زده شده مورد تحلیل قرار گرفته اند .مدل کلی تحقیق به صورت زیر تخمین شده است.
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YN= β0+β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6X6 + β7 X7 + β8X8 + β" D+ β'1 D.X1 +β'2 D.X2 + β'3D.X3 + β'4D.X4
+β'5 D.X5 + β'6 D.X6 + β'7 D.X7 +β'8 D.X8

در مدل فوق Yn ،متغیر وابسته (Y1سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار Y2،سرمایه گذاری در بیمه عمر)،
مقادیر  βiضرایب مربوط به هر متغیرx1 … xn،متغیرهای مستقلD،متغیر مجازی (نشان دهنده شهرنشینی یا
روستانشینی؛که در صورت روستانشین بودن مقدار صفر و در حالت شهرنشینی مقدار یک)،وDX1…DX8رابطه
تعاملی متغیرهای مستقل و مجازی را نشان می دهد.
 -6یافته های پژوهش
جدول ( ) 2ویژگی های توصیفی فراوانی و درصد فراوانی گروه نمونه را به تفکیک شهری و روستایی بودن نشان
می دهد.
جدول  -1ویژگی های توصیفی گروه نمونه
متغیر

سن

شهری

روستایی

شهری

روستایی

کمتر از  92سال

22

02

2022

22

90

بین  92تا  92سال

92

20

9020

92

229

بین  92تا  02سال

90

09

9922

9022

40

بیش از  02سال
بدون پاسخ

02
0

02
2

0220
222

2022
222

97
9

207

229

222

222

042

مرد

202

202

4920

4027

072

زن

7

7

020

929

29

207

229

222

222

042

ابتدایی
راهنمایی

9
4

02
92

922
722

2029
0022

09
02

دبیرستان

02

29

00

9429

40

فوق دیپلم

07

92

0229

2229

07

لیسانس

94

7

9222

929

92

فوق لیسانس

20

2

2222

2

20

دکترا

9

2

922

2

9

بدون پاسخ

2

2

222

222

0

207

229

222

222

042

جمع کل
جنسیت
جمع کل

میزان تحصیالت

جمع کل
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فراوانی

ابعاد

درصد

جمع کل
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جدول  -2هم خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق
متغیر

شاخص تولرنس

شاخص عامل تورم

( )Tolerance

واریانس()VIF

2/229
2/277

2/090
2/292

سواد مالی
مخارج سرانه
سن

2/494

2/220

ریسک گریزی

2/402

2/227

عالقه مندی به مسائل مالی

2/490

2/202

اعتقاد به سرنوشت

2/222

2/094

تحصیالت
داشتن پس انداز کافی

2/270
2/402

2/922
2/222

متغیر مجازی (شهرنشینی و روستا نشینی)

2/292

2/099

جدول ( ) 0نتایج حاصل از بررسی وجود یا عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق را نشان می
دهد.همچنان که در نتایج جدول مشخص است شاخص تولرانس با مقادیر بزرگتر از  2/2در بین همه متغیرهای
تحقیق در سطح مطلوب و قابل قبول قرار دارد .همچنین شاخص عامل تورم واریانس با مقادیر کمتر از  22از
سطح مطلوب و مناسبی برخوردار است .بنابراین بین متغیرهای مستقل تحقیق ،هم خطی وجود نداشته .لذا
بررسی مدل های تحقیق قابل توجیه است.
جدول  -3برازش مدل های تحقیق
کای اسكوئر

درجه آزادی

سطح معناداری

مدل
(Y1مدل عوامل اثر گذار بر سرمایه گذاری در بورس)

94/222

27

2/222

(Y2مدل عوامل اثر گذار بر سرمایه گذاری در بیمه عمر)

04/000

27

2/292

جدول ( ) 9نشان دهنده نتایج بررسی برازش هر یک از مدل های تحقیق است.طبق نتایج،درهر دومدل
تحقیق( Y1و  ،) Y2مقدار آماره کای اسکوئر از سطح معناداری کمتر از  2/20برخوردار بوده است .از این رو با
اطمینان  2/40می توان گفت در این مدل ها  ،متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تاثیر گذار هستند.
جدول  -4خالصه مدل های تحقیق
مدل

 R2شاخص کاکس

 R2شاخص ناگلكرک

(Y1مدل عوامل اثر گذار بر سرمایه گذاری در بورس)
(Y2مدل عوامل اثر گذار بر سرمایه گذاری در بیمه عمر)

2/299
2/222

2/249
2/292
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جدول ( )9نتایج حاصل از توان پیش بینی مدل های تحقیق را با استفاده از دو شاخص کاکس  99و
ناگلکرک  90نشان می دهد.آماره ناگلکرک مدل بهبود یافته شاخص کاکس بوده است .مقدار آماره شاخص
ناگلکرک در مدل اول تحقیق حاکی از آن است که  2/24از تغییرات متغیر وابسته سرمایه گذاری در بورس اوراق
بهادار توسط متغیرهای مستقل تبیین می شود.همچنین در مدل دوم نیز متغیرهای مستقل تحقیق 2/29،از
تغییرات متغیر وابسته سرمایه گذاری در بیمه عمر را پیش بینی می کنند.
جدول  -5نتایج بررسی فرضیه های گروه اول
متغیر

نوع

وابسته

متغیر

مستقل

سرمایه
گذاری
در بورس

مجازی

تعاملی

درجه

–P
مقدار

EXP
)(β

2/900

2/027
2/920

خطای

آماره

استاندارد

والد

آزادی

2/422

2
2

2/222
2/229

2/200
2/922

متغیر های ورودی

ضرایب

سواد مالی

2/222

2/242

مخارج سرانه

-2/770

2/902

0/222

سن

2/202

2/202

2/220

2

ریسک گریزی

2/029

2/922

2/922

2

2/007

عالقه مندی به مسائل مالی

2/242

2/992

2/272

2

2/720

2/222

اعتقاد به سرنوشت

2/222

2/042

2/222

2

2/479

2/222

تحصیالت

2/292

2/229

2/920

2

2/079

2/297

داشتن پس انداز

2/444

2/922

2/002

2

2/220

0/727

تفاوت شهر نشینی و روستا نشینی

-22/992

7/427

0/200

2

2/200

2/222

سواد مالی× متغیر مجازی
مخارج سرانه × متغیر مجازی

-2/920
2/029

2/022
2/022

0/029
2/072

2
2

2/229
2/022

2/220
2/702

سن × متغیر مجازی

-2/229

2/292

2/020

2

2/202

2/422

ریسک گریزی × متغیر مجازی

-2/042

2/042

2/470

2

2/909

2/009

عالقه مندی به مسائل مالی × متغیر مجازی

2/099

2/974

2/097

2

2/202

2/029

اعتقاد به سرنوشت × متغیر مجازی

2/027

2/992

2/909

2

2/020

2/990

تحصیالت × متغیر مجازی
داشتن پس انداز × متغیر مجازی

2/229
2/220

2/222
2/722

0/220
2/202

2
2

2/222
2/272

2/274
2/200

جدول ( ) 0نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی فرضیه اول تحقیق را نشان می دهد.همچنان که در نتایج
جدول مشخص است با استفاده از نتایج آزمون والد ،در بین متغیرهای تحقیق تنها متغیرهای مخارج سرانه ،سن
و داشتن پس انداز با ضریب معناداری کمتر از  2/20از تاثیر معنادار بر متغیر وابسته عالقه مندی به سرمایه
گذاری در بورس اوراق بهادار برخوردار است اما این ارتباط در مورد متغیر مخارج سرانه به صورت منفی است
بدین معنا که با کاهش سطح مخارج سرانه ،تمایل به سرمایه گذاری در بورس سهام افزایش می یابد.سایر
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متغیرهای مستقل ،ارتباط معناداری را نشان نمی دهد.همچنین نتایج حاکی از عدم تاثیرگذاری متغیر مجازی و
اثر تعاملی آن با متغیرهای مستقل بر سرمایه گذاری در بورس است.بنابراین با توجه به تاثیر متغیرهای مستقل
بر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ،مدل رگرسیونی نهاییعبارتند از:
Y1= -2/770 X2 + 2/202 X3 + 2/444 X8
جدول  -6ننایج بررسی فرضیه های گروه دوم
متغیر

نوع

وابسته

متغیر

مستقل

سرمایه
گذاری
در
بیمه
عمر

مجازی

تعاملی

خطای

درجه

 - pمقدار

EXP
)(β

2/999

2

2/020

2/229

2

2/272

2/224

2/294

2/290

2/200

2/022
0/272

متغیر های ورودی

ضرایب

سواد مالی

-2/209

2/220

مخارج سرانه

-2/222

2/020

2/279

سن

2/290

2/202

0/702

2

ریسک گریزی

2/229

2/924

2/022

2

عالقه مندی به مسائل مالی

2/777

2/992

0/220

2

2/200

اعتقاد به سرنوشت
تحصیالت

-2/929
2/222

2/049
2/229

2/202
2/004

2
2

2/029
2/020

2/792
2/229

داشتن پس انداز

2/247

2/949

9/200

2

2/297

0/222

27270/29 2/240

استاندارد

آماره والد

آزادی

تفاوت شهر نشینی و روستا نشینی

4/742

7/942

2/720

2

سواد مالی× متغیر مجازی

2/209

2/000

2/224

2

2/400

2/209

مخارج سرانه × متغیر مجازی

-2/020

2/970

2/279

2

2/074

2/044

سن × متغیر مجازی
ریسک گریزی × متغیر مجازی

-2/220
-2/229

2/292
2/024

9/920
2/994

2
2

2/297
2/090

2/492
2/029

عالقه مندی به مسائل مالی × متغیر مجازی -2/922

2/970

2/224

2

2/929

2/272

اعتقاد به سرنوشت × متغیر مجازی

2/720

2/990

0/299

2

2/220

0/209

تحصیالت × متغیر مجازی

-2/222

2/249

2/092

2

2/022

2/242

داشتن پس انداز × متغیر مجازی

-2/020

2/720

2/290

2

2/909

2/022

جدول ( ) 2برازش مدل رگسیونی اثر متغیرهای مستقل را بر متغیر سرمایه گذاری در بیمه عمر نشان می
دهد.نتایج حاکی از آن است که متغیرهای سن ،عالقه مندی به مسائل مالی و داشتن پس انداز به ترتیب با
ضرایب رگرسیونی  2/247 ،2/777 ،2/290و باسطح معناداری کمتر از  2/20از تاثیر معناداری بر سرمایه گذاری
در بیمه عمر برخوردار هستند.که این روابط در هر سه متغیر به صورت مثبت بوده است .همچنین ضریب متغیر
تعاملی مرتبط با عامل سن و تفاوت شهرنشینی و روستانشینی با سطح معناداری  2/297که کمتر از  2/20است
تاثیر معناداری رابر سرمایه گذاری در بیمه عمر داراست.بنابراین ضریب متغیر سن در شهرنشینان  2/220نسبت

سال هفتم /شماره بیستوپنجم /بهار 9911

951

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

به روستانشینان کاهش می یابد .به عبار تی رابطه بین سن و سرمایه گذاری در بیمه عمر در بین شهرنشینان،
معکوس و در روستانشینان مستقیم و معنادار است،که نشان می دهد در روستانشینان با افزایش سن ،تمایل به
سرمایه گذاری در بیمه عمر افزایش یافته در حالی که در شهرنشینان عکس حالت فوق مصداق دارد.بنابراین با
توجه به ارتباطات حاصل شده ،مدل رگرسیونی فوق عبارتند از:
Y2= 2/290 X3 + 2/777 X5 + 2/247 X8 – 2/220 DX3

 -7نتیجه گیری و بحث
امروزه همه افراد در پی یافتن راه هایی برای افزایش سطح مطلوبیت خود هستند.همچنان که در تصمیمات
سرمایه گذاریشان سعی بر انتخاب گزینه هایی با حداکثر بازده و حداقل ریسکهستند .بنابراین توجه به همه
عوامل تاثیر گذار بر انتخاب های افراد ،نقش تعیین کننده ای بر منافع خرد و کالن در پی خواهد داشت،که به
نوبه خود به یکی از دغدغه های جهانی تبدیل شده است.از این رو در این نوشتار سعی بر آن بود تا نقش عوامل
فردی و رفتاری اثر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاری اعضای جامعه مورد بررسی قرار گیرد.با وجود اینکه در
تحقیق حاضر طیف وسیعی از متغیرها بر تقاضا برای خدمات مالی افراد بررسی شد اما نتایج تحقیق حاکی از آن
بود که تنها عواملی از جمله مخارج سرانه ،سن ،عالقه مندی به مسائل مالی و داشتن پس انداز ،بر تقاضا برای
خدمات مالی اثر گذارند و سایر متغیرها از جمله سواد مالی ،اعتقاد به سرنوشت و تحصیالت از تاثیر معناداری
برخوردار نبودند .سایر نتایج نیز نشان داد که تفاوت شهر نشینی و روستانشینی ،تنها رابطه بین متغیر سن و
سرمایه گذ اری در بیمه عمر را تحت تاثیر خود قرار می دهد.نتایج این پژهش همراستای با نتایج مطالعات
پژوهشگرانی از جمله کریستلیس و همکاران ( )0222و کول و همکاران ( )0222نیست زیرا آنان استدالل کردند
که بین سواد مالی و تقاضا برای خدمات مالی ارتباطی قوی وجود دارد.از سویی دیگر ون روییج و
همکارانش() 0222استدالل کردند سواد مالی تصمیم گیری های مالی را تحت تاثیر قرار می دهد.پاک و
محمود( )0220نیز نتیجه گرفتند رفتار تحمل ریسک فردی به نوبه خود تصمیم گیری سرمایه گذاران را در
مورد سهام ،اوراق بهادار و اوراق قرضه تحت تاثیر قرار می دهد.د ر حالی که در تحقیق حاضر چنین نتایجی یافت
نشد.همچنین نتایج تحقیق مزا و وب ( ) 0222حاکی از رابطه معکوس بین تقاضا برای بیمه عمر و سطح ریسک
بود در حالی که در نتایج پژوهش حاضر ،ریسک گریزی از تاثیر معناداری بر سرمایه گذاری در بیمه های عمر
برخوردار نبود .نتایج به دست آمده نشان از این دارد که افراد سرپرست خانوار آن چنان که شایسته است در
تصمیم گیری های مالی خود از سواد مالی بهره نگرفته اند .شاید به علت نبود آموزش های مالی و یا غیر بهینه
بودن این آموزش ها است که متغیر نمره سواد مالی در مدل های این تحقیق متغیر معناداری نبوده است و این
امر لزوم ارائه آموزشهای مالی را به افراد جامعه یادآوری میکند.بنابراین با توجه به نقش مهم و تاثیرگذاری که
سواد مالی می تواند بر رفاه خانوارها و تعالی جامعه داشته باشد ،نهادهای مالی کشور می توانند به عنوان اولین
گام ،با برگزاری دوره های افزایش سطح سواد مالی در دانشگاهها و مراکزآموزشی و یا از طریق برگزاری دوره
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های آموزشی برای افراد درسطح جامعه ،زمینه را برای شکوفایی و نهادینه سازی هر چه بیشتر این عامل مهم
فراهم نمایند.با توجه به نقش تاثیرگذار پس اندازها بر سرمایه گذاری در صنعت بیمه ،به شرکت های بیمه
پیشنهاد میشوداز ابزاری من جمله رسانههای جمعی ،شبکههای اجتماعی ،نشریات و روزنامهها در جهت آگاهی
و اطالع رسانی هر چه بیشتر در زمینه مزایا و ویژگی های سرمایه گذاری در خدمات مالی مزبور استفاده نمایند،
و بدین طریق مشوق افراد در بکارگیری منابع مالی خود در جهت سرمایهگذاری در خدمات بیمه ای
باشند.همچنین به سایر مطالعات پیشنهاد میگردد نقش سایر ویژگیهای رفتاری از جمله احساسات ،فرهنگ،
شخصیت ،دینداری ،و غیره را بر خدمات مالی مورد بررسی قرار دهند .سایر پژوهشگران می توانند موضوع
پژوهش حاضر را با متغیرهای میانجی و واسطه از جمله نرخ تورم و یا نرخ بهره مورد کاوش قرار دهند.در این
پژوهش متاسفانه به علت عدم وجود روحیه تحقیق و همکاری در بین افراد جامعه ،و با توجه به زمان بر بودن
پاسخ به پرسشنامه ها ،نویسندگان مطالعه را با مشکل در زمینه جمع آوری مواجه می ساخت.همچنین مطالعه
حاضر با محدودیت فقدان تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع مورد بررسی مواجه بود.
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