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مقدمه :تحقیقات در ارتباط با تبیین رفتار با توجه به متغیرهای روان شناختي برای محققان دارای اهمیت
مي باشد بنابراین؛ هدف از این تحقیق کاربست مدل رفتار برنامه ریزی شده در تبیین رفتار پس انداز
خرد مي باشد.
روش کار :این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفي -پیمایشي و از نظر زماني

 1دانشجوی دکتری مدیریت بازرگاني ،دانشكده مدیریت و

مقطعي است .گردآوری داده به دو روش کتابخانهای و میداني صورت پذیرفت .پس از حذف نمونههای

اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي،

ناقص و پرت 161 ،نمونه مورد تحلیل قرار گرفت ،که با توجه به هالینسكي و فلورت این پژوهش به

تهران ،ایران

کفایت نمونه دست یافته است .برای جمعآوری اطالعات مورد نظر از پرسشنامه استفاده گردید.

 2استاد ،گروه مدیریت بازرگاني ،دانشكده مدیریت و اقتصاد،
واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران
(نویسنده مسئول)
 3استاد گروه آمار ،دانشكده علوم ریاضي و رایانه دانشگاه عالمه
طباطبائي ،تهران ،ایران

Email: vazifedust@yahoo.com

پرسشنامه اولیه برای سنجش روایي و پایایي در اختیار  15نفر از خبرگان و کارشناسان قرار گرفته و پس
از حصول اطمینان از روایي و پایایي ،مورد استفاده قرار گرفت .از مدلسازی معادالت ساختاری
( )SEMو روش حداقل مربعات جزئي ( )PLSو نرم افزار  SmarPLSجهت تجزیه و تحلیل دادهها
استفاده گردید.
نتایج :این تحقیق نشان داد که معیار  GOFبرای برازش مدل کلي  0/69محاسبه شده که مبین برازش
قوی مدل ميباشد .همچنین مبتني بر شاخص ریشه میانگین مربعات باقي مانده استاندارد شده ()SRMR
که به تازگي ترجیح بیشتری یافته است ،برازش قابل قبول این مدل را مورد تایید قرار داده است.
نتیجهگیری :به نظر ميرسد به کارگیری مدل رفتار برنامه ریزی شده در تبیین رفتار پس انداز خرد به
منظور شناخت و تقویت عوامل موثر بر رفتار پسانداز خرد ،مفید و تاثیرگذار است.
کلمات کلیدی :رفتار پسانداز خرد ،قصد پسانداز ،رفتار برنامهریزیشده ،معادالت ساختاری
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مقدمه
پسانداز به عنوان یک مولفه مهم اقتصادی نقشي اساسي در

در ایران پسانداز به دو بخش اصلي یعني پسانداز دولتي و

زندگي افراد با مفاهیم اقتصاد خرد و جایگاهي ویژه در توسعه

خصوصي تقسیم ميشود .پسانداز بخش دولتي که به طور کلي

اقتصاد ملي دارد .پسانداز یک منبع اصلي برای تامین مصارف

به مانده منابع از مصارف اطالق ميشود و در ایران تا حد بسیار

سرمایه گذاری و به تبع آن رونق تولید و رشد اقتصادی باالتر در

زیادی متاثر از منابع نفت و انرژی و عملكرد این حوزه دارد.

یک کشور محسوب ميشود .لذا بررسي و شناسایي عوامل موثر

پسانداز بخش خصوص خود به دو دستهی پسانداز خانوار و

بر تجهیز منابع پسانداز تاثیر مهمي بر توسعه مفهوم پسانداز در

بنگاههای اقتصادی بخش خصوصي تقسیم ميشود .با توجه به

کشور دارد.

شرایط متالطم بازار نفت در سالهای اخیر و موضوع تحریمهای

پسانداز یک مفهوم اقتصادی-اجتماعي و فردی

اقتصادی عمال پسانداز بخش دولتي معنای واقعگرایانه ای ندارد

(روانشاختي -رفتاری) است که شناخت جنبههای مختلف آن

و با این شرایط و به صورت کلي تكیه اصلي نظام سرمایه گذاری

برای دستیابي به اهداف کالن اقتصادی که در گروه این مفهوم

بر روی پسانداز خصوصي بهویژه پسانداز خانوار است که لزوم

است ضروری به نظر ميرسد .مفهوم است زیرا دارای

توجه سیاست گذاران و بازار سرمایه را به این بخش به منظور

پیچیدگیهای معناشناسي و موضوعي است و محدود به جنبههای

بهبود و تسهیل شرایط برای رشد و توسعهی این بخش را ميطلبد.

مشخص مادی و قابل اندازه گیری نميشود ،در سطوح مختلف

عوامل زیادی بر تجهیز پسانداز بخش خصوصي موثر است که

زندگي مادی ،اجتماعي ،و فردی گسترده است و به عنوان یک

از جمله ميتوان به تورم ،بارتكفل ،متوسط نرخ مالیات ،درآمد

زیر سامانه در چارچوب کلي سامانههای اقتصادی-اجتماعي تاثیر

سرانه ،سیاستهای پولي و مالي دولت و  ...اشاره کرد (.)15

و تأثر دارد.

همانطور که اشاره شد بخش عمده منابع پسانداز متعلق به

پسانداز ریشه در مراحل مختلف تولید و توزیع و مصرف در

بخش خانوار است و از آنجا که خانوار متشكل از افراد با سالیق

از یک نظام اقتصادی دارد سرچشمه و نیرو ميگیرد تا آن سامانه

و رفتارهای متفاوت هستند ،در این پژوهش تمرکز اصلي ما بر

اقتصادی را حرکت دهد .جنبه اجتماعي دارد زیرا پسانداز تحت

روی پسانداز خانوار و به طور خاص رفتار پسانداز افراد خواهد

شرایط زماني و مكاني در چهارچوب روابط اجتماعي ،آداب و

بود تا بر اساس مدلهای رفتاری به شناخت و بررسي فرآیند اقدام

رسوم ،سنتها ،فرهنگ ،طبقات اجتماعي و سایر پارامترها تغییر

یا رفتار پسانداز در افراد بپردازیم .بر این اساس ابتدا به تعریف

کمي و کیفي بسیاری ميیابد ( .)4جنبه فردی دارد زیرا در حوزه

ماهیت و انواع پسانداز و عوامل تاثیرگذار بر آن ميپردازیم و

پسانداز خصوصي این افراد هستند که با اعتقادات و سالیق متنوع

سپس به تبیین مدل رفتار برنامه ریزی شده خواهیم پرداخت سپس

که ریشه در فرآیندهای ذهني و رواني آنان دارد ،رفتارهای

روش و ابزار پژوهش و یافتهها و تحلیل داده در این مطالعه بیان

مختلف پسانداز از خود نشان ميدهند.

خواهد شد و در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری ارائه ميگردد.

در اهمیت تجهیز منابع پسانداز به سوی مصارف سرمایه

پسانداز

گذاری همه اقتصاددانان اتفاق نظر دارند ،بنابراین شناخت و تبیین

•

فرآیندها و عوامل پیشران رفتار پسانداز خصوصي ،راهگشای

با یک رویكرد خرد اقتصادی و در یک تعریف کلي و ساده

سیاست گذاران در راستای توسعه این عامل مهم اقتصادی خواهد

به بخشي از درآمدهای افراد که خرج نشده است پسانداز گفته

بود.

ميشود ،و همانطور که بیان شد یک پیشران قوی برای سرمایه

مفاهیم و تعاریف پسانداز

گذاری فردی و ملي است .اما در تحلیلهای اقتصاد کالن با توجه
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سجاد خزائي و همكاران

به اینكه ایجاد هر درآمد به معني تولید کاال و خدمات است ،لذا

هر یک از این تعاریف اهداف خاصي را دنبال ميکند و

خرج نكردن تمام درآمد به معني مصرف نشده بخشي از کاال و

مقادیر متفاوتي را ارائه ميکنند ،این سه تعریف در صورتي با هم

خدمات تولید شده است و در واقع در مفهوم اقتصاد کالن همین

معادل ميشوند که تمام درآمدهای خرج نشده و مصرف نشده

میزان مصرف نشده تولید بیانگر پسانداز ملي است .همان کاال و

برای خرید کاالهای سرمایهای به کار رود و نیز قیمت تمام

خدماتي که بر اثر خودداری افراد جامعه از خرج کردن همه

دارائيها ثابت بماند [و نیز تورم ثابت باشد ،زیرا در صورت تورم

درآمد یا بر اثر پسانداز به مصرف نرسیده است ،ميتواند تبدیل

با فرض ثابت بودن درآمد بخشي از پسانداز مصرف ميشود] ،از

به سرمایه گذاری شود .اما تصمیم گیری راجع به پسانداز ،ناشي

آن سو ميتواند تصور کرد اگر همه درآمد مصرف شود ،افزایش

از ترجیحات افراد جامعه بین مصرف حال و آتي است و ميتوان

در قیمت بعضي از دارائيها مانند ،سهام طبق تعریف اول ،به معنای

تصور کرد که ممكن است پسانداز به وجود آید اما تبدیل به

افزایش ثروت و یک نوع پسانداز باشد.

سرمایه گذاری نشود؛ در حالي که تصمیم گیری راجع به سرمایه

با توجه به رویكرد این پژوهش و از آنجا که تمرکز ما بر روی

گذاری ناشي از امكان پذیری فعالیت تولیدی و سودآوری آن

پسانداز افراد خانوار و رفتار پسانداز ایشان است ،تعریف دوم

است ،حتي اگر پسانداز کننده یا سرمایه گذار فرد واحدی باشد.

موضوعیت بیشتری در این پژوهش دارد.

به همین دلیل است که نميتوان گفت همواره پسانداز مساوی

•

سرمایه گذاری است ،گرچه برای سادگي مباحث اقتصادی چنین

تشخیص عوامل موثر بر پسانداز بستگي به زمینه اقتصادی

فرضي غالبًا صورت ميگیرد و مفاهیم پسانداز و سرمایه گذاری

مورد بررسي دارد ،زیرا درجه توسعه یافتگي و شرایط تحمیلي

پیوسته به جای هم بكار ميروند .بنابراین با هدف رشد اقتصادی

اقتصادی ارتباط نزدیكي با میزان پسانداز در آن اقتصاد دارد .به

بایستي از طریق جذاب کردن سرمایه کذاری پسانداز را به سمت

هر روی ميتوان عوامل اصلي اثرگذار بر پسانداز بخش

آن هدایت کرد ()21

خصوصي را به این شرح بیان کرد؛ پسانداز دولت ،نرخ رشد

عوامل موثر بر پسانداز

به طور کلي ،سه تعریف مختلف از پسانداز وجود دارد:

درآمد سرانه ،ویژگيهای جمعیتي ،مالیات ،نرخ بهره ،تورم،

 -1پسانداز عبارت است از افزایش در ثروت خالص (چه

برنامههای بیمه بازنشستگي و تامین اجتماعي ،توزیع درآمد ،منابع

سطح خانوار چه کل اقتصاد) که طي یک دوره حسابداری انجام

خانوار ،ابزارهای مالي و توسعه بازارهای مالي ،الگوی مصرف،

ميشود .این افزایش در ثروت خالص ميتواند در یكي از اجزای

درآمد ،بار تكفل ،محدودیت قرض و نرخ واقعي ارز (.)23 ،4

ثروت ،یعني موجودی سرمایه حقیقي ،پول و یا اوراق مشارکت

•

دولتي در دست مردم باشد .بر اساس این تعریف ،خالص ثروت

اقتصاددانان کالسیک معتقدند که تمرکز سرمایه به مثابه

بخش خصوصي ،پول و اوراق مشارکت دانست.
 -2پسانداز عبارت است از درامد خرج نشده ،که تعریفي
ساده و فراگیر است اما محدود.

نظریات پسانداز

کلیدی برای توسعه اقتصادی است .از طرف دیگر برای تمرکز
سرمایه نیا ز به پسانداز بیشتر وجود دارد .به عبارت دیگر آنها
معتقدند که پسانداز به وسیله دست نامرئي به سرمایه گذاری

 -3پسانداز عبارت است از عرضه سرمایه ،که در این

تبدیل ميشود و لذا بحث سرمایه گذاری نزد آنها یک بحث

تعریف پسانداز بیشتر از این دید مورد توجه است که آیا به عنوان

پسانداز است .به نظر علمای قرن نوزدهم وجود پسانداز شرط

منابع مالي برای تشكیل سرمایه ،عرضه کافي وجود داشته است یا

الزم و کافي برای به وجود آمدن سرمایه گذاری بوده و قیمتي که

نه؟ چه بسا که طبق تعاریف اول و دوم پسانداز وجود داشته باشد

این دو را تضمین ميکند نرخ بهره است .به عبارت دیگر آنها

اما به عرضه سرمایه تبدیل نشود.

معتقدند که اگر پسانداز افزایش یابد بر اثر قانون عرضه و تقاضا،
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سرمایه گذاری نیز افزایش ميیابد و ترقي اقتصادی حتمي است.

ميشود .از تابع پسانداز کینز چنین برمي آید که نسبتهای

از آنجا که اقتصاددانان کالسیک به آینده خوشبین هستند و به

پسانداز در طول زمان در تمام کشورهایي که درآمد آنها رو به

تقاضای نقدینگي پول اعتقاد ندارند ،بدین ترتیب فرض ميشود

رشد است ،باال ميرود ،اما سابقه تاریخي در کشورهای در حال

که پسانداز کنندگان ،پساندازهای خود را در راههایي بكار

توسعه و توسعه یافته حمایت بسیار ضعیفي برای فرضیه کینز فراهم

ميبرند که از آن بهره به صورت درآمد کسب گردد و نه اینكه

ميسازد .در بهترین حالت فرمول کینز ممكن است رفتار پسانداز

آن را به شكل غیرفعال نگهداری کنند .در نتیجه پسانداز برای

را در طول دوره بسیار کوتاهي آشكار سازد اما در درازمدت

مقاصد سرمایه گذاری همیشه در دسترس بخش تولیدی قرار دارد

عملي نیست.

و تا هنگامي که درآمد ملي ثابت فرض شود ،روابط متقابل بین

نظریهای که کامال پذیرفته شده و بسط و گسترش یافته تا رفتار

سرمایه گذاری و پسانداز بر حسب تحلیل کالسیک بر سطح

پسانداز را در سطح انفرادی و در سطح کل توضیح دهد ،فرضیه

کلي تولید اثر نداشته و بر ترکیب تولید تأثیر ميگذارد .کینز در

چرخه زندگي است .این نظریه ابتدا توسط برومبرگ و

مورد عملكرد بازار پسانداز و سرمایه گذاری با نظریه

مودیگلیاني مطرح و سپس توسط مودیگلیاني و آندو تكمیل شد.

نئوکالسیک ها کامال مخالف است .به نظر کینز فرض

به طور خیلي ساده این فرضیه بیان ميکند که انگیزه عمده برای

نئوکالسیک ها مبني بر اینكه پسانداز کنندگان و سرمایه گذاران

پسانداز به وسیله اشخاص به منظور یكنواخت کردن مصرف و

یک گروه واحد هستند و به خاطر یک عامل مشترک ،پسانداز

براساس درآمد پیش بیني شده در طول زمان است .طبق مدل

و سرمایه گذاری ميکنند فرض صحیحي نیست .کینز معتقد است

چرخه زندگي که در فهم رفتار پسانداز کمک بسیار کرده است،

پساندازکنندگان و سرمایه گذاران دو گروه مختلف هستند و به

نرخ پسانداز تحت تأثیر نرخ رشد درآمد سرانه ،موجودی ثروت،

خاطر عوامل مختلف پسانداز و سرمایه گذاری ميکنند .به نظر

خصوصیات جمعیتي مختلف مانند امید به زندگي ،متوسط سن

کینز پسانداز تابع درآمد ملي و سرمایه گذاری تابع کارآیي

بازنشستگي ،توزیع نسبي جمعیت ،اندازه خانوار و بخشي از

نهایي یا نرخ بهره است .وی معتقد است که اگر میل متوسط به

جمعیت که در سن فعالیت بوده و مشغول فعالیت هستند ،قرار

پسانداز (در صورت برون زا بودن سرمایه گذاری بخش

ميگیرد .سیاستهایي که روی این متغیرها اثر ميگذارند ممكن

خصوصي و مخارج دولت) افزایش یابد ،مردم بیشتر پسانداز

است نرخ پسانداز را تغییر دهند .طبق فرضیه چرخه زندگي ،هر

ميکنند ،که این باعث افزایش ناخواسته درموجودی انبار شده و

عاملي که بخواهد روی نرخ پسانداز تأثیر بگذارد باید روی

در نتیجه تولیدکنندگان تولید خود را تا آنجا کاهش ميدهند که

عناصر اساسي این مدل اثرگذار باشد (.)21

صفر شود ،بنابراین پسانداز به حالت اولیه خود باز ميگردد ولي

مدل رفتار برنامه ریزی شده

در سطح درآمد پایینتر .از طرف دیگر ،وی معتقد است که اگر

به طور کلي فرآیند تصمیم گیری خرید یا مصرف تحت تاثیر

فرض ثابت بو دن سرمایه گذاری و مخارج دولت و مستقل بودن

دو دسته از عوامل بیروني و دروني قرار دارد که شناخت این

این دو از درآمد ملي را تغییر دهیم و آنها را تابعي فزاینده از

عوامل کمک شایاني در شناخت و درک چگونگي وقوع یک

درآمد ملي در نظر بگیریم ،افزایش در پسانداز نه تنها موجب

رفتار ميکند .عوامل بیروني شامل عوامل فرهنگي ،اجتماعي،

کاهش درآمد ملي شده ،بلكه به کاهش سطح تحقق یافته

اقتصادی و گروهي (خانواده ،خرده فرهنگ ،سن ،مرحله زندگي،

پسانداز اجتماعي منجر ميشود .چون کاهش در درآمد ملي،

گروههای مرجع ،رهبران فكری و )...و عوامل دروني و فردی

سرمایه گذاری برنامه ریزی شده را هم کاهش ميدهد .این در

شامل ادراک نگرش یادگیریها و کسب زندگي است (.)16

واقع همان پدیدهای است که اصطالحًا به آن تناقض خست گفته

رفتار انسان در بیشتر مواقع بر اثر یادگیری شكل ميگیرد و
فرهنگ از عوامل مهم تاثیرگذار بر قصد و رفتار افراد است .فرد
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از کودکي ارزشها ،برداشتها ،خواستهها و رفتارهای متفاوتي را

نگرش اولین پیشران قصد است که میزان مطلوبیت یا عدم

از [حلقههای ارتباطي خود از بستگان تا دوستان و همكاران]

مطلوبیت یک رفتار را از نظر یک فرد نشان ميدهد .هنجارهای

ميآموزد (.)17

ذهني به عنوان دومین عامل پیشران قصد مطرح ميشود .این سازه

نهاد خانواده نیز بر رفتار خرید یا مصرف تاثیرگذار است .افراد

تحت تأثیر فشار اجتماعي درک شده یعني باورهای هنجاری است

استانداردهای قابل قبول زندگي را از طریق خانواده فرا ميگیرند

و شدت آن به انگیزه فرد برای برآوردن انتظارات دیگران بستگي

[و در جامعه تعدیل ميکنند] در این مفهوم خانواده در دوجایگاه

دارد .بنابراین هنجارهای ذهني به معني درک فشارهای اجتماعي

گروه مرجع (گروهي که دیدگاهها ،ارزشها و هنجارهای آن

برای اتخاذ یا عدم اتخاذ یک رفتار است .کنترل رفتاری

توسط یک فرد به عنوان مبنای رفتار به کار ميرود) و گروه اولیه

درکشده ،سومین پیشران قصد رفتاری است .درک کنترل

ایفای نقش و تاثیرگذاری ميکند .نگرشهای افراد در مورد خرج

رفتاری یعني درجهای از احساس فرد در مورد اینكه انجام یا عدم

کردن و پسانداز و حتي انتخاب نوع و برندهای مدنظر ،اغلب به

انجام یک رفتار تا چه حد تحت کنترل ارادی وی است.

صورت ثابت و در فرآیند رشد در خانواده شكل ميگیرد (.)22

چارچوب نظری مدل رفتار برنامه ریزی شده در پیشبیني قصد و

نظریههای مختلفي برای مطالعه رفتار خرید و مصرف توسط

رفتار خرید در مطالعات مختلفي در ایران و جهان به کار گرفته

پژوهشگران بازاریابي مورد استفاده قرار گرفته است که از

شده است از جمله کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در

رایجترین آنها نظریه رفتار برنامه ریزی شده است که خود مدل

پیشبیني فاکتورهای مؤثر بر سوء مصرف مواد در نوجوانان سعید

توسعه یافته تئوری رفتار منطقي است .تئوری رفتار برنامه ریزی

بشیریان و همكاران  1391توسعه تئوری رفتار برنامهریزی شده:

شده به منظور انگیزیش رفتار و قصد رفتاری افراد بسیار مورد

الگویي برای شكلدهي ابتكارعمل کارکنان حسنپور و همكاران

استفاده قرار گرفته است و یک چارچوب نظری متداول در

 ،1392بهکارگیری نظریهی رفتار برنامه ریزی شده در بررسي

بررسي عوامل قصد خرید است (.)18

قصد خرید سبز مصرف عوامل مؤثر بر قصد خرید برندهای

آیزن در سال  1985نظریه رفتار برنامه ریزی شده را به دلیل

لوکس بر اساس نظریه تعمیم یافته رفتار برنامه ریزی شده ()20

محدودیتهای موجود در نظریه رفتار منطقي ارائه نمود .وی با

عوامل موثر بر مصرف سبز بر اساس مدل رفتار برنامه ریزی شده

افزودن یک عامل جدید به نظریه رفتار برنامه ریزی شده ،تحت

(.)7

عنوان کنترل رفتاری درک شده ،تالش نمود تا مهمترین

اما این پژوهش به طور خاص تا تاریخ نگارش آن اولین

محدودیت نظریه عمل منطقي را تحت پوشش قرار دهد ( .)1به

کاربرد مدل رفتار برنامه ریزی شده در زمینه رفتار پسانداز خرد

مانند نظریه عمل منطقي ،در نظریه رفتار برنامه ریزی شده نیز قصد

محسوب ميشود.

افراد برای انجام رفتاری مشخص عامل کلیدی محسوب ميشود.

نگرش :اولین عامل موثر بر قصد رفتاری به احساس و قضاوت

اعتبار مدل رفتار برنامه ریزی شده توسط مطالعات مختلف مورد

فرد در مورد مثبت یا منفي بودن رفتار مورد نظر اطالق ميشود و

تائید قرار گرفته است ( )26 ،6و مدل مناسبي برای پیش بیني قصد

نیز درجهای را بیان ميکند که فرد ارزیابي مطلوب یا نامطلوبي در

رفتاری مصرف کنندگان در عرصه مطالعات بازاریابي و رفتار

خصوص یک رفتار خاص دارد .نگرش دربرگیرنده سه جز

مصرف کننده محسوب ميشود (.)2

شناختي (باورها) ،احساسي (احساسات) و رفتاری (گرایشهای

بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده ،قصد پیشبینيکننده

پاسخ) است؛ جزء شناختي باورهای افراد نسبت به ویژگيهای

مهم رفتار است که خود با سه عامل نگرش ،هنجارهای ذهني و

خاص یک موجودیت و پاسخهای اداراکي و اظهارات کالمي

کنترل رفتاری تحت تاثیر قرار ميگیرد (.)25

این باورها در خصوص آن محصول یا موضوع است .جزء

خرداد-تیر  ،99شماره  ،2ویژه روانشناسي ،سال 63
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احساسي شامل احساسات و هیجانات و جزء رفتاری شامل

زمانیكه هیچ نوع محدودیتي برای پذیرش یک رفتارخاص

اقدامات[ ،بیانات و تصمیمات] افراد در خصوص یک موجودیت

وجود ندارد ،فرد ممكن است کنترل کاملي برای رفتار داشته

(محصول) است ( .)9همچنین مطالعات دیگر بر روی نگرش به

باشد .اگر مردم معتقد باشند که منابع یا امكانات کافي برای انجام

ویژه در مدل رفتار برنامه ریزی شده ،نگرش را به دو جزء احساسي

یک رفتار را ندارند ،احتماأل قصد قوی برای انجام آن رفتار

(هیجانات و انگیزههایي از چشم انداز انجام یک رفتار) و ابزاری

نخواهند داشت حتي اگر نگرش مثبتي نسبت به رفتار داشته باشند

(درک شناختي از مزایای پیامد یک رفتار) تقسیم ميکنند (.)8

و یا حتي اگر معتقد باشند که دیگراني که برای آنها مهم هستند

معموالً هر چه نگرش نسبت به رفتار مساعدتر [در خصوص

نیز انجام آن رفتار را تأیید ميکنند (هنجارهای ذهني).

رفتارهای نامطلوب نامساعدتر] باشد ،قصد افراد برای انجام آن

عوامل کنترل رفتاری درک شده شامل دو جزء کنترل رفتاری

رفتار باید قویتر باشد ،که در مطالعاتي همچون محمدیان و

داخلي و خارجي است .جزء داخلي مربوط به اطمینان شخصي

همكاران  1397و فراتي و همكاران  1398مورد تایید قرار گرفته

افراد است مثل مهارتها وتوانایي های فكری فیزیكي و اطالعاتي،

است.

تصمیمگیری و ویژگيهای احساسي مانند استرس ،ترس و غیره.

لذا بر این اساس اولین فرضیه این پژوهش در صدد بررسي

جزء خارجي شامل کنترل پذیری بیروني و دربرگیرنده درک

معناداری تاثیر مثبت نگرش بر قصد خواهد بود.

افراد از کنترل بر موانع خارجي نظیر در دسترس بودن منابع مورد

فرضیه اول :نگرش بر قصد پسانداز خرد تاثیر مثبت و معناداری

نیاز [زیرساختي ،دانشي ،اقتصادی و ]...برای انجام یک رفتار

دارد.

است( .)14تاثیر مثبت کنترل رفتاری درک شده بر آمادگي و

هنجارهای ذهني :دومین عامل پیشي بیني کننده قصد در مدل

تمایل انجام یک رفتار خاص در مطالعاتي چون محمدیان و

رفتار برنامه ریزی شده است ،که فشار اجتماعي درک شده برای

همكاران  1397و فراتي و همكاران  1398مورد بررسي و تایید

انجام یا عدم انجام یک رفتار را در بر ميگیرد و تاثیر دیگران بر

قرار گرفته است.

رفتار را ارزیابي ميکند .یعني اگر انتظار اجتماعي مبین تایید [عدم
تایید رفتار منفي] یک رفتار باشد احتمال بیشتری وجود دارد افراد

فرضیه سوم :کنترل رفتاری درک شده بر قصد پسانداز خرد
تاثیر مثبت و معناداری دارد.

آن رفتار را انجام بدهند [ندهند] ( .)3درک فشارهای اجتماعي

اثر مستقیم کنترل رفتاری درک شده بر روی متغیر وابستهی

بیشتر از سوی افراد برجسته و مهم یک فرد برای انجام [یا عدم

رفتار نیز در برخي از مطالعات مورد پژوهش قرار گرفته است (،7

انجام] یک رفتار خاص ،تمایل بیشتری را برای انجام یا عدم انجام

.)26

آن رفتار ایجاد ميکند .پژوهشهای متنوعي در حوزه آموزش
سالمت و رفتار خرید این تاثیر را مورد تایید قرار دادهاند (7و.)26
فرضیه دوم :هنجارهای ذهني بر قصد پسانداز خرد تاثیر
مثبت و معناداری دارد.

فرضیه چهارم :کنترل رفتاری درک شده بر رفتار پسانداز
خرد تاثیر مثبت و معناداری دارد.
قصد رفتاری :قصد ،پیش بیني کننده بي واسطه رفتار در مدل
رفتار برنامه ریزی شده مطرح شده است و نشانهای از آمادگي و

کنترل رفتاری درکشده :سومین عامل پیش بیني کننده قصد

تمایل افراد برای انجام رفتار موردنظر است .هرچه نگرش و

رفتاری و عامل متمایزکننده مدل رفتار برنامه ریزی شده از مدل

هنجارهای ذهني نسبت به یک رفتار مطلوبتر و کنترل رفتاری

رفتار منطقي است .قضاوت افراد از توانایيهای خود در انجام یک

درک شده قویتر باشد ،قصد فرد برای انجام رفتار قویتر خواهد

رفتار و نیز درک افراد از منابع دردسترس در محقق نمودن یک

بود .اثر مثبت قصد (نیات رفتاری) بر روی رفتار به عنوان عامل

رفتار دارد.
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رفتار پسانداز

تعیین کننده در مطالعات گذشته مورد تایید قرار گرفته است (،7
.)26
فرضیه پنجم :قصد پسانداز خرد بر رفتار پسانداز خرد تاثیر
مثبت و معناداری دارد.

4

0.763

با توجه به مقدار آلفای کرونباخ که برای گویه های همه متغیرها
بیشتر از  0.7است ،پایای پرسشنامه قابل قبول ارزیابی شد.
به منظور انجام تحقیق عموم افراد جامعه در قلمرو مکانی تهران
در نظر گرفته شدند .به دلیل همزمانی گردآوری دادهها با
همهگیری کووید  19و رعایت پروتکلهای بهداشتی پرسشنامه
به صورت الکترونیکی تهیه شد و به نمونههای در دسترس در
الیههای مختلف ارتباطی و شبکههای اجتماعی ارسال گردید .با

روش کار
این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی-
پیمایشی و از نظر زمانی مقطعی است .گردآوری داده به دو
روش کتابخانهای و میدانی شامل منابع اولیه و ثانویه صورت
پذیرفت .پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع از منابع ثانویه و روش
کتابخانهای و برای گردآوری دادهها از منابع اولیه ،روش میدانی
و ابزار پرسشنامه استفاده گردید ،سواالت پرسشنامه متناسب با
مدل مفهومی تحقیق و مبتنی بر مطالعات پیشین طراحی
گردیده است .برای سنجش روایی محتوا به روش کمی از ضریب
نسبت روایی محتوا و با مشارکت  15خبره حوزه مالی استفاده
گردید که با توجه به جدول الشه سواالتی که نسبت روایی
محتوای آنها بیشتر از  0.49بود جدا شده و پرسشنامه نهایی
شامل  24سوال ( 17سوال متغیرها 5 ،سوال جمعیت شناختی
و  2سوال خوداظهاری درصد بروز رفتار پسانداز) را تشکیل
دادند .پرسشنامه به منظور پیش آزمون پایایی برای  30نفر از

توجه به حجم جامعه باالی یکصدهزار نفری تهران طبق جدول
مورگان  384نمونه در نظر گرفته شد اما با توجه به
محدودیتهای ذکر شده ،از  379پرسشنامه ارسال شده به 250
پرسشنامه پاسخ داده شد که نهایتا  201پرسشنامه با پاسخ
کامل به منظور تحلیل به دست آمد ،که با توجه به هیرو و
همکاران 1995 ،در تحلیل رگرسیون چند متغیری نسبت تعداد
نمونه (مشاهدات) به متغیرهای مستقل نباید از  5کمتر و با
نسبتی محافظهکارانهتر توسط هالینسکی و فلورت  1970و میلر
و کانس  10 ،1973مشاهده به ازای هر متغیر مستقل ،این
پژوهش با  4متغیر مستقل حداقل  40نمونه نیاز دارد که از این
حیث به کفایت نمونه رسیده است ( .)11با توجه به ماهیت کمی
پژوهش حاضر از آمار توصیفی و نرم افزار اسپیاساس برای
تحلیل دادههای جمعیت شناختی و آمار استنباطی و نرم افزار
اسمارت پیالاس برای آزمون فرضیات استفاده گردیده است.

افراد جامعه آماری ارسال شد که نتایج آن برای هر متغییر به

نتایج

شرح جدول شماره  1به دست آمده است.

بر اساس نتایج به دست آمده در آمار توصیفی بیشترین تعداد
پاسخها برای متغیر جنسیت ،سن ،تحصیالت ،شغل و میزان
پسانداز به ترتیب مردان ،بین  36تا  40سال ،کارشناسی،
کارمند دولتی و بین پانصد تا یک میلیون تومان پسانداز را در
بر میگیرد .نتایج کلی جمعیت شناختی پژوهش در جدول
شماره  2ارائه شده است.
به منظور تحلیلهای استنباطی و معادالت ساختاری ،ابتدا با
استفاده از نرم افزار اسپیاساس و بر اساس محاسبه چولگی و
کشیدگی مشخص شد که متغیرها از توزیع نرمال پیروی

جدول شماره  .1سنجش روایی محتوا به روش کمی ،روش آلفای
کرونباخ

متغیر

تعداد سواالت

مقدار آلفای
کرونباخ

نگرش

3

0.895

هنجارهای ذهنی

3

0.746

کنترل رفتاری درک شده

4

0.751

قصد پسانداز

3

0.793
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نمیکنند .همچنین با توجه به کوچک بودن دادهها از آزمون
شاپیرو-ویلک نیز برای تشخیص نرمال بودن داده استفاده شد،
که با توجه به سطح معناداری کمتر از  0.05برای تمامی
متغیرها فرض  H0مبنی بر نرمال نبودن دادهها رد شد ،بنابراین
توزیع دادهها نرمال نیست.
با توجه به نرمال نبودن دادهها برای ارزیابی رابطه همبستگی
بین متغیرها از آزمون اسپیرمن استفاده شد و پس از خارج
کردن نمونههای پرت از طریق رسم نمودار پراکندگی ،تعداد
نمونهها به  161مورد تقلیل یافت که با توجه به سطح معناداری
کمتر از ( 0.05رد فرض  )H0و مقدار و عالمت همبستگی و
مقدار بیشتر از  0.5مشخص شد که بین متغیرهای مستقل و
وابسته در این تحقیق رابطه مثبت و معناداری وجود دارد،
ضریب همبستگی و اهمیت برای همه متغیرها به شرح جدول
شماره  3محاسبه شد.
با توجه به نرمال نبودن دادهها برای ارزیابی رابطه همبستگی
بین متغیرها از آزمون اسپیرمن استفاده شد و پس از خارج
کردن نمونههای پرت از طریق رسم نمودار پراکندگی ،تعداد
نمونهها به  161مورد تقلیل یافت که با توجه به سطح معناداری
کمتر از ( 0.05رد فرض  )H0و مقدار و عالمت همبستگی و
مقدار بیشتر از  0.5مشخص شد که بین متغیرهای مستقل و
وابسته در این تحقیق رابطه مثبت و معناداری وجود دارد،
ضریب همبستگی و اهمیت برای همه متغیرها به شرح جدول
شماره  3محاسبه شد.
به منظور ارزیابی کفایت نمونه و ساختار عاملی داده از شاخص
1 KMOو تحلیل سطح معناداری بارتلت استفاده شد که مقادیر
آن به ترتیب شامل  0.814و کمتر از  0.05به دست آمد و نشان
دهنده کفایت مناسب دادهها و مناسب بودن ساختار عاملی
دادهها است .همچنین به منظور ارزیابی میزان تصادفی بودن
دادهها از آزمون تصادفی بودن2داده استفاده شده که نتیجه آن
برای همه متغیرها بیشتر از  0.05برآورد شد و نشان دهنده
تصادفی بودن دادهها در این تحقیق بود.
در ادامه به بررسی روایی و پایایی برای بررسی مدل اندازه گیری
و آزمون ضریب مسیر و کیفیت مدل به منظور اندازه گیری مدل
ساختاری تحقیق با استفاده از نرم افزار اسمارت پیالاس
پرداخته شد.
Kaiser-Meyer-Olkin

1

پایایی سازه با آلفای کرنباخ و ضریب ترکیبی مورد اندازه گیری
قرار گرفت که آلفای کرنباخ همه متغیرها به غیر از هنجار ذهنی
( )0.635بیش از  0.7بود ،اما شاخص ترکیبی که برتری
بیشتری نسبت به آلفای کرنباخ دارد برای همه متغییرها بیش
از  0.7بود ،بنابراین همبستگی درونی سواالت و پایایی مدل نیز
مورد تایید قرار گرفت.
جدول  .2اطاعات کلی جمعیتشناختی پژوهش
تعداد

درصد

72

35.8

مرد

129

64.2

 20سال و کمتر

4

2.0

 51سال و باالتر

15

7.5

بین 21تا  25سال

16

8.0

بین  26تا  30سال

32

15.9

بین  31تا  35سال

42

20.9

بین  36تا  40سال

52

25.9

بین  41تا  45سال

32

15.9

متغیر
جنسیت
سن

تحصیالت

شغل

میزان پس انداز

زن

بین  46تا  50سال

8

4.0

دکتری و باالتر

29

14.4

دیپلم

35

17.4

کارشناسی

75

37.3

کارشناسی ارشد

59

29.4

کمتر از دیپلم

3

1.5

خانه دار

13

6.5

دانشجو

20

10.0

دبیر

4

2.0

سایر

45

22.4

کارآفرین

3

1.5

کارگر

3

1.5

کارمند خصوصی

45

22.4

کارمند دولتی

55

27.4

کسب و کار آزاد

13

6.5

بیشتر از یک میلیون تومان

64

31.8

بین  201تا  500هزارتومان

36

17.9

بین  501هزار تا یک میلیون
تومان

52

25.9

کمتر از  200هزار تومان

49

24.4

Runs Test

2
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سجاد خزائي و همكاران

جدول شماره  .3ضریب همبستگی و اهمیت متغیرهای پژوهش

Spearman's
rho

نگرش

Correlation Coefficient

نگرش

هنجارذهنی

کنترل رفتاری
درک شده

قصد

رفتار

1.000

**.493

**.325

**.636

**.552

0.000

0.000

0.000

0.000

**.262

**.576

**.565

0.001

0.000

0.000

1.000

**.453

**.492

0.000

0.000

1.000

**.752

)Sig. (2-tailed
هنجارذهنی

کنترل رفتاری درک شده

قصد

رفتار

Correlation Coefficient

**.493

)Sig. (2-tailed

0.000

Correlation Coefficient

**.325

**.262

)Sig. (2-tailed

0.000

0.001

Correlation Coefficient

**.636

**.576

**.453

1.000

)Sig. (2-tailed

0.000

0.000

0.000

Correlation Coefficient

**.552

**.565

**.492

**.752

)Sig. (2-tailed

0.000

0.000

0.000

0.000

161

161

161

161

N

0.000
1.000

161

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

برای سنجش روایی از روایی محتوا و روایی سازه استفاده شد،
ابتدا به روش کمی با مشارکت  15خبره حوزه مالی ،از ضریب
نسبت روایی محتوا استفاده گردید که با توجه به جدول الشه
نسبت روایی محتوای سواالت بیشتر از  0.49بود ،همچنین
روایی سازه از طریق بارهای عاملی ،شاخص روایی همگرا و روایی
واگرا مورد سنجش قرار گرفت .بار عاملی سواالت محاسبه شد
که سواالت  Q7 ،Q4به دلیل بار عاملی کمتر از  0.7از مدل
حذف شدند تا برازش مدل مناسبتر شود .بنابراین بار عاملی
تمامی سواالت بیشتر از  0.7ارزیابی شد که روایی سازه مدل را
مورد تایید قرار داد .همچنین مقدار معناداری بار عاملی و بیشتر
بودن آن از  +2.58برای تمامی سواالت در سطح معناداری 0.99
مورد تایید قرار گرفت .روایی همگرا با استفاده از معیار متوسط
واریانس استخراج شده  AVEبه منظور سنجش اعتبار درونی
مدل اندازگیری انعکاسی به کار میرود ،به دست آمد که مقدار
آن برای همه متغیرها بیشتر از  0.5بود که به معنای آن است
که متغیر پنهان مورد نظر حداقل  50درصد واریانس مشاهده
پذیرهای خود را تبیین میکند .همچنین برای تمامی متغیرها
مقدار پایایی ترکیبی بیشتر از مقدار  AVEاست.
روایی واگرا ،از دیگر معیارهای بررسی برازش مدلهای
اندازهگیری است که دو موضوع را پوشش میدهد :الف) مقایسه
میزان همبستگی بین شاخصهای یک سازه با آن سازه در مقابل

همبستگی آن شاخصها با سازههای دیگر .ب) مقایسه میزان
همبستگی یک سازه با شاخصهایش در مقابل همبستگی آن
سازه با سایر سازهها در این تحقیق روایی واگرا با روش فورنل و
الرکر محاسبه گردید ،بر اساس این معیار یک متغیر پنهان در
مقایسه با سایر متغیرهای پنهان ،باید پراکندگی بیشتری را در
بین مشاهده پذیرهای خود داشته باشد تا بتوان گفت روایی
واگرایی باالیی دارد .اگر مقادیر قطر اصلی یا همان جذر AVE
برای هر متغیر پنهان ،از همبستگی آن با سایر متغیرهای
انعکاسی در مدل بیشتر باشد ،روایی واگرای مدل اندازه گیری
انعکاسی در سطح سازه تایید میشود .با توجه به نتایج جذر
 ،AVEروایی واگرای مدل در این تحقیق مورد تایید قرار گرفت.
به منظور سنجش مدل ساختاری این تحقیق در حالت ضرایب
مسیر ،به شرح شکل زیر محاسبه شد.
جدول شماره  :4بارعاملی گویه ها و روایی و پایایی سازههای پژوهش
ضریب
مسیر
مستقیم

معناداری
ضریب
مسیر
مستقیم

نتیجه

H1

نگرش بر قصد

0.525

7.28

تایید

H2

هنجار ذهنی بر قصد

0.31

5.438

تایید

H3

کنترل رفتاری درکشده بر قصد

0.211

3.521

تایید

H4

کنترل رفتاری درکشده بر رفتار

0.178

2.965

تایید

H5

قصد بر رفتار

0.736

11.901

تایید
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جدول شماره  :5ضریب مسیر و معناداری ضریب مسیر
سازه

گویه

شاخص

بار
عاملی

معناداری بار
عاملی

آلفای
کرنباخ

پایایی ترکیبی
CR

روایی همگرا
AVE

نگرش

پس انداز کردن ایده بسیارخوبی است.

Q1

0.877

19.402

0.813

0.889

0.729

پس انداز کردن انتخابی عاقالنه است.

Q2

0.874

22.413

پس انداز کردن هیجان انگیز است.

Q3

0.808

24.922

افراد ارزشمند زندگی من ،پس انداز کردن را به
من پیشنهاد میکنند.

Q5

0.752

12.245

من برای نظر خانواده ام در خصوص پس انداز
کردن ارزش قائل هستم.

Q6

0.899

32.134

من اراده و مهارت الزم را برای پس انداز کردن در
اختیار دارم.

Q8

0.788

12.251

من توان الزم را برای کنترل هیجانات خود در
خصوص پس انداز کردن دارم.

Q9

0.798

13.037

در صورت نیاز میتوانم منابع و شرایط پس انداز
کردن را برای خود فراهم کنم.

Q10

0.807

15.286

پس انداز کردن را به دیگران پیشنهاد می کنم.

Q11

0.857

26.454

هر زمان نیاز باشد برای پس انداز کردن برنامه
ریزی می کنم.

Q12

0.754

15.032

تمایل دارم برای رسیدن به خواسته هایم پس
انداز کنم.

Q13

0.893

41.31

پس انداز کردن را برای خود و خانوادهام به عنوان
یک انتخاب در نظر می گیرم.

Q14

0.852

30.602

وقت و منابع الزم را برای پس انداز کردن
اختصاص می دهم.

Q15

0.855

28.433

هر وقت که بتوانم پس انداز میکنم.

Q16

0.794

18.139

من به پس انداز کردن مقید هستم.

Q17

0.862

37.342

هنجار ذهنی

کنترل رفتاری
درک شده

قصد پس انداز

رفتار پس
انداز

نهایتا سنجش مدل ساختاری و آزمون فرضیهها به شرح جدول
شماره  5استخراج شد که نتایج همه فرضیههای تحقیق مورد
تایید قرارداد.به منظور آزمون کیفیت مدل اندازه گیری (بیرونی)
و مدل ساختاری (درونی) پژوهش به ترتیب از شاخص اشتراکی1
و شاخص افزونگی2استفاده شده است ،که مقدار هر دو شاخص
برای متغیرها کیفیت مدل مدل اندازه گیری و مدل ساختاری
)Construct Crossvalidated Communality (CV COM
)Construct Crossvalidated Redundancy (CV RED

1
2

0.558

0.723

0.785

0.862

0.813

0.84

0.875

0.906

0.686

0.636

0.701

0.708

این پژوهش را مطلوب ارزیابی نموده است .مهمترین شاخص
برازش کل مدل در تکنیک حداقل مجذورات جزیی شاخص
نیکویی برازش3است .این شاخص با استفاده از میانگین هندسی
شاخص  R2و میانگین شاخصهای اشتراکی قابل محاسبه است.
معیار نیکویی برازش توسط تننهاوس و همکاران ابداع گردید و
طبق رابطه زیر محاسبه میشود.
)GOF = √average (Commonality) × average (R2

GOF

3
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از آنجا که در حداقل مربعات جزئی مقدار  Commonalityبا
 AVEبرابر است وتزلس و همکاران ( )2009فرمول زیر را ارائه
کردهاند:
)GOF = √average (AVE) × average (R2

وتزلس و همکاران ( )2009سه مقدار برای ارزیابی شاخص
نیکویی برازش ،بیشتر از  0/1ضعیف ،بیشتر از  0/25متوسط و
بیشتر از  0/36قوی در نظر گرفتهاند .با توجه به مقدار محاسبه
شده در این تحقیق  0.69مدل دارای برازش قوی ارزیابی است.
همچنین شاخص ریشه میانگین مربعات باقی مانده استاندارد
شده ( )SRMRکه به تازگی ترجیح بیشتری نسبت به شاخص
 GOFیافته است نیز برازش قابل قبول این مدل را مورد تایید
قرار داده است .مقدار این شاخص کمتر از  0/1قابل قبول و
کمتر از  0/8خوب قلمداد میگردد (هو و بنتلر1999 ،؛ هنسلر
و همکاران.)2014 ،
جدول شماره  :6برازش مدل

GOF
0.69

SRMR
0.09

Chi-Square
395.59

سجاد خزائي و همكاران

با توجه به مقدار معناداری ضرایب مسیر در جدول شماره 5
میتوان نتیجه گرفت که نگرش افراد به پسانداز تاثیر مثبت،
مستقیم و معناداری بر قصد پسانداز ایشان دارد و مهمترین
عامل در تعیین قصد پسانداز محسوب میشود .لذا تقویت و
توجه به جنبههای احساسی ،شناختی و ابزاری نگرش از سوی
سیاستگذارن در افراد میتواند از طریق قصد و رفتار پسانداز
موجب افزایش پسانداز افراد و به طبع آن پسانداز و سرمایه
گذاری ملی گردد .عالرغم یافتههای محمودیان و همکاران
 2018در رفتار خرید لوکس ،در این پژوهش هنجار ذهنی افراد
تاثیر مثبت ،مستقیم و معناداری بر قصد پسانداز ایشان دارد.
لذا به نظر میرسد در تبیین رفتار افردا به طور کلی و به طور
خاص با مدل رفتار برنامه ریزی شده میبایست به زمینه پژوهش
و فرهنگ افراد دقت نظر بیشتری کرد تا به حقیقت کارکردی
عوامل موثر بر یک رفتار دست یافت .بنابراین در زمینه پس انداز
خرد مدیران و سیاست گذاران بازاریابی بایستی به شناخت و
تقویت هنجار ذهنی افراد نیز توجه داشته و برای برنامه ریزی

بحث و نتیجهگیری

کنند.
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کنترل رفتاری درک شده بر قصد و رفتار پس انداز نیز تاثیر

پاسخگویان بیشتر حاصل نشد که عدم وجود این محدودیت

مثبت ،مستقیم و معناداری دارد که این اثر بر قصد خرید در

میتوانست به تعمیم پذیری مدل اعتبار بیشتری بدهد.

مطالعات محمودیان و همکاران  2018و جین و همکاران 2017
و اثر آن بر رفتار نیز توسط مصباحی و اخوان  2014مورد تایید
قرار گرفته است .بنابراین بایستی به کنترل رفتاری درک شده
و مولفه های ان از جمله داشتن توانایی ،اعتماد به نفس ،منابع،
پول ،زمان و سایر عوامل توجه کرده و به دنبال تقویت آن در
زمینه رفتار پس انداز خرد بود.
در نهایت همچون مطالعات گذشته وو و چن  2014و علیزاده و
رجب زاده  ،2017تاثیر مثبت ،مستقیم و معنادار قصد پس انداز
بر رفتار پس انداز مورد تایید قرار گرفت که نشان دهنده کارکرد
مدل مذکور در شناخت رفتار پس انداز خرد است ،هر چند در
عمل یک شکاف بین قصد و رفتار پس انداز وجود دارد که گاهی
افراد عالرغم داشتن قصد انجام یک کار رفتار مورد انتظار بروز
نمیدهند که بررسی دالیل این شکاف در مطالعات بسیاری مورد
بررسی قرار گرفته است.
در این پژوهش محدودیتهایی وجود داشت که میتواند نتایج

به منظور توسعه این پژوهش و حصول نتایج دقیقتر و جامعتر
پیشنهاد میشود این مدل در مخاطبان شهرهای دیگر با
ویژگیهای فرهنگی و قومی متفاوت مورد مطالعه قرار بگیرد تا
قالب یک مطالعه تطبیقی ،اشتراکات و افتراقات حاصل از
تفاوتهای فرهنگی و اثر آن بر قصد و رفتار پسانداز مشخص
گردد و اعتبار پژوهش را واجد اهمیت و جامعیت بیشتری کند.
همچنین از آنجا که مبتنی بر مبانی نظری مطالعات فراوانی
نشان میدهد که در واقعیت تنها کمتر از  50قصد توانسته است
منجر به رفتار گردد ،که این امر مبین یک شکاف بین قصد و
رفتار است ،بنابراین مطالعات بعدی میتواند با رویکردی کیفی
به تبین عوامل موثر بر شکاف قصد و رفتار پسانداز بپردازد و
نیز در یک رویکرد کمی تعمیمپذیری یافتهها را مورد پژوهش
قرار دهد.

تشکر و قدردانی

را متاثر سازد ،ازجمه شرایط اقتصادی مردم ایران در زمان انجام

این مقاله برگرفته از پایاننامه دکتری دانشگگگاه آزاد اسگگالمي

این پژوهش که تجربه چند سال تورم شدید و عدم رشد متناسب

واحد علوم و تحقیقات با عنوان شنا سایي عوامل موثر بر شكاف

درآمدها را داشتهاند که به طبع آن میتواند هم قصد پسانداز

قصد و رفتار پسانداز ميباشد .نویسنده از اساتید راهنما و مشاور

را عالرغم داشتن نگرش ،هنجار ذهنی و کنترل رفتاری مساعد

و تمامي کساني که در این راستا با محقق همكاری نمودند کمال

و هم رفتار پسانداز را تضعیف کند .دیگر محدودیت این پژوهش

تشكر را دارد.

را میتوان عدم وجود ادبیات موضوع اختصاصی در زمینه رفتار

تعارض منافع

پسانداز مبتنی بر مدل رفتار برنامه ریزی شده دانست .همچنین
به دلیل شرایط حاصل از اپیدمی کووید  19دسترسی به

این مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.
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Abstract
Introduction: Research on explaining behavior with respect to psychological
variables is important for researchers; therefore; The purpose of this study is
to Application of planned behavior model in explaining micro-savings
behavior.
Methods: This study is applied in terms of purpose and in terms of
descriptive-survey nature and in terms of cross-sectional time. Data collection
was done in two ways: library and field. After removing incomplete and
discarded samples, 161 samples were analyzed, which according to Halinsky
and Flort in this study has reached the adequacy of the sample. A
questionnaire was used to collect the desired information. The initial
questionnaire was provided to 15 experts to assess the validity and reliability
and was used after ensuring the validity and reliability. Structural equation
modeling (SEM) and partial least squares (PLS) method and SmarPLS
software were used to analyze the data.
Results: The results showed that the GOF criterion for the overall model fit
was calculated to be 0.69, which indicates a strong fit of the model. Also,
based on the standardized root mean square index (SRMR), which has
recently been preferred, the acceptable fit of this model has been confirmed.
Conclusion: It seems that using the planned behavior model in explaining
micro-savings behavior in order to identify and strengthen the factors
affecting micro-savings behavior is useful and effective.
Keywords: Micro-savings behavior, Savings intention, Theory of planned
behavior, Structural equation model
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