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 چکیده  
هوش مالی و سواد اطالعاتی بر    ریتأثبررسی  هدف پژوهش حاضر  

مالی   ت  .استعملکرد  روش  پژوهش  این  تحقیق  حقیق  روش 
کارکنان  آماری این پژوهش شامل   همبستگی است. جامعه  -توصیفی

(. N=120)  باشدی م  استان آذربایجان شرقی  بانک پستمالی شعبات  
و نمونه آماری بر اساس فرمول    باشدی مدر دسترس    یریگنمونه روش  

برای    92کوکران   گردید.  برآورد  از    هاداده   یآورجمع نفر 
عملکرد  ،  همکاران و  کشاورز  سواد اطالعاتی  مطالعات  یهاپرسشنامه 

 شدهاستفاده   همکاران  و  پوپوویسهوش مالی  و   ایمانی ،مرادیمالی  
اسمیرنوف و تحلیل   -از آزمون کولموگروف  هاداده است. برای تحلیل  

استفاده شد.    tو ضرایب    یریگاندازه مدل   (CFA)  یدییتأعاملی  
هوش مالی و سواد اطالعاتی بر عملکرد  که  نتایج تحقیق نشان داد  

  ر یتأثاستان آذربایجان شرقی    بانکپست کارکنان مالی شعبات    مالی
 دارد.  یداریمعنمثبت و 

ها مالیهوش    :کلیدواژه  عملکرد  اطالعاتی،  سواد   ،مالی، 

 استان آذربایجان شرقی.  بانکپستمالی شعبات  کارکنان

Abstract  

The purpose of this study is to investigate the effect 

of financial intelligence and information literacy 

on financial performance. Research Method This 

research is a descriptive-correlation research 

method. The statistical population of this study 

includes the financial staff of Post Bank branches 

in East Azerbaijan Province (N = 120). Sampling 

method is available and the statistical sample was 

estimated based on Cochran's formula of 92 

people. For data collection, questionnaires of 

information literacy studies of Keshavarz et al. 

And Moradi's financial performance, faith and 

financial intelligence of Popovis et al. Were used. 

Kolmogorov-Smirnov test and confirmatory factor 

analysis (CFA) of the measurement model and t-

coefficients were used to analyze the data. The 

results showed that financial intelligence and 

information literacy have a positive and significant 

effect on the financial performance of financial 

staff of Post Bank branches in East Azerbaijan 

province. 
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 مقدمه 
  همچنین  ،شودیم رفتار مطلوب در جهت افراد برانگیختن و سیستم هوشمندی موجب حسابرسان عملکرد یریگاندازه و ارزیابی
 است  شده سبب این موضوع ؛ کهاست سازمانی اجرای سیاست و تدوین  اصلی مبنای آنان یها گزارش نتایج و حسابرسان عملکرد

  توان یم عوامل این جمله من گردد، جلب کارکنان مالی عملکرد بر مؤثر عوامل بررسی به پژوهشگران و نیاز محقق بسیاری توجه تا
 .(1397مهنی، مسلمی و پورلری) نمود اشاره مالی هوش به

  است  عبارت مالی هوش  .است سرمایه و  پول به مربوط مسائل  ،دیآی برم اسمش از که طورهمان مالی هوش ترکیب در مالی واژه
  عملکردی  داشتن همچون مباحثی مالی هوشمندی  درواقع اقتصادی، و مالی هایینهزم  در سایرین به نسبت مؤثرتر رفتاری داشتن از

 (.1391همکاران، نژاد و هاشمی( است اقتصادی  مسائل به نسبت هوشمندانه

 دینمایم اطالعات آنالیز  قادر به را تجاری سازمان که یاگونه به  است، اطالعات به ها داده تبدیل فرآیند مالی هوش که است گفتنی
 یک عنوانبه  نه مالی هوش باشد، داشته مدنظررا   سیستم ذینفعان همه یهایازمندین صحیح، درک و بینش کسب با بتواند تا

 و کاربردی یهابرنامه از یامجموعه  شامل که است مدنظر جدید و رویکرد معماری یک عنوانبه  بلکه سیستم یک یا محصول
 هوشمند یها تیفعال در یریگمیتصم به کمک و تصمیم اخذ به  تحلیلی و عملیاتی داده یها گاهیپا استناد به  که  است تحلیلی

 استفاده هوشمندانه با رقابتی بازار در سازمان سوددهی باال بردن فرآیند جز چیزی مالی هوش ترساده بیان  به .پردازدیم وکارکسب

 خود و است اطالعات حیطه در  وجوپرس مسیرهای کردن کوتاه دنبال  به مالی هوش نیست، یر یگمیتصم در  موجود ی هاداده از

 (. 1398،سابعی بود ) نخواهد راهکار مناسب یا پیشنهاد ارائه به قادر مناسب اطالعات به نیاز بدون و مستقالً
 کارکنان که گرددیم هاسازمان حسابداری عملکرد بهبود منجر به  زمانی  مالی هوش که نمود بیان  گونهن یا توان یم گریدعبارتبه 

 از ترکیبی اطالعاتی، سواد  .باشند برخوردار اطالعاتی  سواد از  و باشند داشته را اطالعات صحیح یریگبهره و یبنددسته  توانایی

 و اطالعات با ارتباط برقراری و تولید ارزیابی، استفاده، تحلیل، دستیابی، برای ازیموردن تجربیات و ها مهارت ،هانگرش ،هادانش 
 انواع توانندی م اطالعاتی باسواد کارکنان .است شده اطالق هاانسانحقوق   بر دیتأک با اخالقی و قانونی خالقانه، صورتبه  دانش

 و موقع چه دانندیم ها آن .برند کار به خود  عمومی و شغلی خصوصی، زندگی در را مجراهای اطالعاتی و منابع ،هارسانه مختلف
 را چرا اطالعات و کسی چه کنندیم درک هاآن .کنند پیدا دست آن به توانندی م چگونه و کجا چه، برای دارند،  اطالعاتی نیاز چه

 ،هاامیپ اطالعات،  توانندیم هاآن  .کنندیم درک را اطالعات کنندگانفراهم  و رسانه عملکرد و مسئولیت نقش، نیز و کرده تولید
 یارسانه  سواد)  کنند یگذارارزش  را اطالعات و را تحلیل شدهنقل محتوا دیگر دکنندهیتول هر و  رسانه در که ییهاارزش و اعتقادات

 (. 2012مسکو،  اطالعاتی و
 یدهسازمان اطالعات چگونه که دانندیم زیرا بگیرند، یاد چگونه اندآموخته که هستند کسانی اطالعاتی سواد دارای کارکنان

 دیگران که کرد استفاده اطالعات از درست  یاوهیش به توانیم چگونه که دانندیم و یافت را اطالعات توانیم چگونه ،شودیم

 بیابند تصمیمی یا وظیفه  هر در را خود ازیموردن اطالعات توانندی مهمواره   کهآن دلیل به افراد از دسته این .بیاموزند آنان از نیز

 (. 1394نعمتی و همکاران، هستند ) مهیا العمرمادام فراگیری برای
 گیرد یدربرم را ییهامهارت سازمان، اطالعاتی کارکنان سواد چراکه است، برخوردار یاژهیو اهمیت از هاسازمان در اطالعاتی سواد

 بهینه انجام فرآیند جریان در اوالً تا دارند نیاز هاآن به محوله  و وظایف خود  روزمره کارهای  انجام برای سازمان یک کارکنان که

 دانش اشتراک ابتکار، نوآوری، اصل خود کار در ثالثاً .شوند همگام یسازمانبرون  و یسازماندرونتغییرات   با ثانیاً .گیرند قرار خود کار

 چشمه میری و)  ابدی  دست خود مالی اهداف به بتواند بهتر سازمان آن جهیدرنت تا کنند  رعایت را دیگران از و یادگیری  تخصصی

 (. 1390سهرابی، 
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 عقالنی و فکری چارچوب یک و دارد اجتماعی  امور انجام در حیاتی و فعال نقش  که است پایه هنری اطالعاتی سواد حقیقت در

 (.1394 مزروعی،) باشدی م اطالعات از استفاده و ارزیابی بازیابی، فهم، برای

 برای عمده یادغدغه  و اساسی یامسئله به کارکنان مالی عملکرد بر  آن  ریتأث چگونگی و کارکنان اطالعاتی  سواد مسئله امروزه

 زمانی که باشندیم آگاه یخوببه  امروزی مدیران  دیگر سوی از است، شدهل یتبد سازمانی مدیران و  محققان پژوهشگران، از بسیاری

 را مالی اطالعات و  باشد برخوردار قبولی قابل عملکرد از  حسابرسان که یابد دست شدهنییتع یوربهره و تعالی به تواندیم سازمان
 دوچندان اهمیتی استان آذربایجان شرقی یهابانک  و هاسازمان  برای امر  این دهند، ارائه  خطا و انحراف  هرگونه  از عاری و صحیح

هوش مالی و سواد اطالعاتی بر عملکرد  اصلی پاسخ دهد که    سؤالبر همین اساس محقق سعی دارد تا در مطالعه حاضر به این   دارد،
 ؟ دارد یرتأثمالی کارکنان مالی 

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 سواد اطالعاتی 

 فردی اینکه برای :است آمده تعریف این در .است آمریکا کتابداران انجمن تعریف اطالعاتی، سواد  درباره تعاریف معتبرترین از یکی
  مؤثر  استفاده و ارزیابی یافتن، توانایی و است  یازموردن زمانی چه اطالعات در دهد، تشخیص بتواند باید باشد باسواد اطالعاتی نظر  از
 یاد چگونه که دانندیم هاآن .  بیاموزند چگونه باشند آموخته که هستند  کسانی اطالعاتی  سواد دارای افراد .باشد داشته را آن از

 یاگونه به  اطالعات از و  کرد پیدا را یازموردن اطالعات توانی م چگونه و است شده یدهسازمان چگونه دانش که  دانندیم زیرا بگیرند،
 توانندیم همیشه چراکه دارند،  العمرمادام یادگیری اطالعاتی سواد دارای افراد .بیاموزند آن از بتوانند نیز دیگران که کرد استفاده

  توانایی  معنای به کارکنان اطالعاتی سواد .نمایند استفاده  آگاهانه گیرییمتصم برای آن از و کنند  پیدا را خود یازموردن اطالعات
  توسط  اطالعات نقادانه ارزیابی توانایی اطالعات، به کارکنان مؤثر دسترسی توانایی  کارکنان، توسط اطالعات ماهیت و وسعت تعیین

 کارکنان  توسط اطالعات کاربرد اقتصادی و  حقوقی موارد درک توانایی و کارکنان توسط اطالعات هدفمند  کاربرد توانایی کارکنان،
 (. 2015، 1زنیتاباشد )یم
 

 مالی هوش

تصمیمات  به قادر را فرد که باشدیم مالی اساسی مفاهیم در دانش  و استعداد داشتن مالی هوش  و مالی معقوالنه اتخاذ 
 و نیکساری)  باشدیم یرگذارتأث فرد شخصی یزندگ  و مالی رفاه بر تصمیمات این که سازدیم  مالی یهاانتخاب پذیرییتمسئول

 (. 2014 ،2همکاران
 

 کارکنان مالی عملکرد 
 باالی پذیرش و کاری های یدها خلق داشتن توانایی حسابرسی،  ینهزم  در الزم  و کافی  مهارت داشتن معنی به حسابرس عملکرد

 (.1396ایمانی، و مرادی)  باشدیم خویش شغلی هاییتمسئول
 که  انددهیرسو به این نتیجه  اطالعاتی پرداختند   سواد واسط نقش با حسابرس عملکرد بر مالی هوش ریتأث( به بررسی  1398سابعی )

 اثرگذار اطالعاتی  سواد بر  %12 میزان به مالی هوش گذاشت، ریتأث حسابرس عملکرد بر  %17 میزان به مستقیم طوربه  مالی هوش

 عملکرد بر  مالی هوش که گرفت نتیجه توانیم کل  در .نمود تبیین  را حسابرس عملکرد متغیر %67 میزان به  اطالعاتی سواد و بود

 .گذاشت ریتأث %69 میزان به اطالعاتی سواد میانجی نقش با و غیرمستقیم طوربه  حسابرس

  منابع  که داد نشان این پژوهش نتایج کارکنان پرداختند. عملکرد بر اطالعاتی سواد ریتأث بررسی به(  1397)  رنجبر اسماعیلی و پیوند
 نیروی ،هاسازمان و جوامع این مدیران در اندیشه است. برخوردار رفیعی جایگاه از اندشهره دوراندیشی به که جوامعی در انسانی
 که ینظرانصاحب دیدگاه  .است کرده معطوف خود به سخت را توجه مدیریت ،رونیازا و شودیم محسوب راهبردی دارایی انسانی،
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  ی گذارهیسرما نوع از همآن و یاه یسرما بلکه نیست، یانهی هز دیدگاه کارکنان، امور مخارج به ، نسبتاندخودساخته آن از نیز را آینده
 امروزه  .یابند پرورش محوردانش و خالق ی هاحرکت برای هاسازمان گونهنیا کارکنان داشت انتظار توانیم بنابراین  .است راهبردی

 این که طلبدیم را خاصی یهامهارت اطالعات موجود انبوه میان از ازیموردن اطالعات به دسترسی  اطالعات روزافزون حجم با
  .اندسردرگم  اطالعات عظیم اقیانوس  در پیوسته  باشند هایی توانا فاقد این که کسانی . است شده تعبیر اطالعاتی سواد به هامهارت

  همچنین  و هاآن به دسترسی اطالعاتی، منابع درست شناسایی توانایی منظوربه ،هامهارتاز   یامجموعه عنوانبه  اطالعاتی سواد
  با منابع گسترده ارتباط و کاری ماهیت سبب  به جدید دنیای افراد .است فردی توانمندی ابزاری ،هاآن از استفاده هدفمند توانایی

  العمر مادام یادگیری اصلی اطالعاتی کلید سواد  هستند. نیازمند ابزار این به ارتباطی و اطالعاتی یهایفناور شتابان روند و اطالعاتی
 .است

  : پرداختند (  ماکو آزاد سازمان منطقه:  موردی مطالعه ) مالی عملکرد  با مالی هوش بین رابطه بررسی به(  1396)  شکر زاده و نژاد محرم
  تعداد تحقیق آماری جامعه.  گرفت انجام ماکو منطقه آزاد سازمان در مالی عملکرد با مالی هوش رابطه  بررسی باهدف پژوهش این

 پرسشنامه شامل هاداده گردآوری ابزار .شدند انتخاب کوکران از فرمول استفاده با نمونه عنوانبه مدیران و کارکنان از نفر  123
 . باشدیم( مالی هوش) ساخته محقق

  از  استفاده با هادادهتحلیل   از حاصل نتایج .گرفت قرار لیوتحله یتجز مورد ساده خطی رگرسیون آزمون از استفاده با هاهیفرض
   .دارد وجود یمعنادار رابطه ماکو آزاد کارکنان منطقه مالی عملکرد و مالی هوش بین که داد نشان  EVIEWS و SPSS افزارنرم

  موردی  مطالعه)  مالی میانجی هوش متغیر با مالی عملکرد بر سازمانی عملکرد ریتأث بررسی به(  1396)  خدامرادی و باغبادرانی اسدی
 هوش میانجی متغیر با مالی عملکرد بر سازمانی عملکرد  ریتأث بررسی پژوهش اصلی هدف .پرداختند( اهواز سه منطقه برق سازمان

  میدانی  نوع از و پیمایشی توصیفی ماهیت، ازنظر و کاربردی هدف، ازنظر  این پژوهش .است اهواز  سه منطقه برق سازمان در مالی
 پرسشنامه از استفاده با و تصادفی یریگنمونه  لهیوسبه  آن یهاداده و یاکتابخانه مطالعه روش به پژوهش،  - نظری مبانی .است

 آمده دستبه  و همکاران پوپوویس مالی هوش پرسشنامه عزیزی، مالی عملکرد پرسشنامه و گلدسمیت  و هرسی سازمانی عملکرد
  172  شامل پژوهش نمونه .بود اهواز سه برق منطقه سازمان شرکت کارکنان و مدیران شامل پژوهش این هدف آماری جامعه.  است

 بر سازمانی عملکرد آیا که است این  پژوهش این  اصلی سؤال .اندشدهانتخاب تصادفی طوربه که  است کارکنان و مدیران از  نفر
 سؤال به پاسخ برای دارد؟ یمعنادار و مثبت ریتأث اهواز سه منطقه برق سازمان مالی در  هوش میانجی متغیر با مالی عملکرد

 و SPSS یافزارهانرم  با استنباطی آمار و توصیفی آمار از ،شدهیآورجمع یهاافتهی لیوتحله یتجز و هاه یفرض بررسی پژوهش،
Lisrel  منطقه   برق  سازمان در هوش مالی میانجی متغیر با مالی عملکرد  بر سازمانی عملکرد که داد نشان نتایج و  است شدهاستفاده  

 .دارد یمعنادار و مثبت ریتأث اهواز سه
 بیان پژوهش این نتایج  .سازمان پرداختند در کارکنان عملکرد ارزیابی در اطالعاتی  سواد جایگاه بررسی به(  1394)  همکاران و تابلی

 جایگاه وظایف و سایر عوامل برابر در خود، لیبدی ب نقش دلیل به هاآن  اطالعاتی سواد کارکنان، عملکرد ارزیابی در که نمود

 ینیبشیپ و اندکرده ،هاسازمان در آموزشی انقالب تحقق برای زیادی گذشته تالش یهادهه طی گوناگون کشورهای دارد، یاژهیو
 اساسی محورهای از  یکی حکم ارتباطات و  اطالعات فناوری  پدیده نیز آینده در.  دهد نشان را حضور خود دهه طول در شودیم

 سواد از که رودیمکارکنانی   سمت به بیشتر  هاسازمان توجه رونیازا.  کندیم حفظ جهان تربیت و  تعلیم درصحنه و نوآوری تغییر

 یریکارگبه لزوم و معتبر منابع استخراج مناسب ضرورت و اطالعات آلودگی اطالعات، انفجار دلیل به این و برخوردارند اطالعاتی
 سواد خود کارکنان رسانی  بروز و انگیزش ایجاد جهت باید نیز هاسازمان ،شودیم قبل از ترمحسوس هاسازمان  در اطالعاتی سواد

 .دهند قرار خود کارکنان ارزیابی عملکرد معیارهای از یکی را هاآن  اطالعاتی
 مالی هوش که داد نشان پژوهش نتایج.  پرداختند مالی هوش از استفاده با سازمانی عملکرد بهبود بررسی به(  2019) 3اوموریگی 

 سبب مالی هوش اطالعات و مالی هوش نمود که بیان پژوهش این نتایج همچنین .بخشد بهبود را هاشرکت  عملکرد تواندیم

 .گرددیم هاشرکت عملکرد بازده بهبود

 
3 Omoregie 



 

 
 

 استان آرذبایجان شرقی بانکپستشعبات   کارکنان مالی مالیرب عملکرد  سواد اطالعاتیهوش مالی و  ری تأث  ربرسی                                                                      59

 داد نشان مطالعه این.  سازمانی پرداختند عملکرد مدیریت بر حسابرسان اطالعاتی سواد نقش بررسی به(  42019)  همکاران و لطیف

 نقش به مطالعه این همچنین .گرددیم ریسک و مدیریت اطالعات مدیریت ،هاییدارا مدیریت به منجر اطالعاتی سواد چگونه که

 .نمود دیتأک عملکرد مدیریت و سازمان تصمیمات مدیریت اخذ در حسابرسان اطالعاتی سواد
 انجام نیجریه های SME روی بر مطالعه این.  پرداختند سازمانی عملکرد بر  مالی سواد ریتأث بررسی  به )2016)  5بانگ  انتی  و اینوال

 بهبود شاهد آن پی  در که گرددیم کارکنان درک مالی و دانش مالی، آگاهی بهبود سبب مالی سواد که داد نشان آن نتایج و شد

 .بود خواهیم سازمانی عملکرد

 نقش با عملکرد با اطالعاتی سواد رابطه مطالعه این در.  پرداختند عملکرد بر اطالعاتی  سواد ریتأث بررسی  به (2015) 6زنیتا

 لیتحل  و  هیتجز نتایج .شد انجام بانکی مؤسساتمدیر   236 روی بر این پژوهش.  گرفت قرار یموردبررس خودکارآمدی یکنندگلیتعد
 .دارد وجود معناداری سازمانی ارتباط عملکرد و اطالعاتی سواد بین که داد نشان اطالعات

 

 مدل مفهومی تحقیق

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل مفهومی تحقیق  -1شکل 

 فرضیات تحقیق:
 فرضیه اصلی:

 دارد. یرتأثهوش مالی و سواد اطالعاتی بر عملکرد مالی کارکنان مالی 

 فرضیات فرعی:
 دارد. یرتأثهوش مالی بر عملکرد مالی کارکنان مالی 

 دارد. یرتأثسواد اطالعاتی بر عملکرد مالی کارکنان مالی 
 

 
4 Lateef &  Omotayo 
5 Eniola & Entebang   
6 Zenita 

 سواد اطاعاتی

مالی  هوش  

   عملکرد 

   کارکنان مالی

  اطالعات ماهیت و وسعت تعیین توانایی

 اطالعات  به حسابرسان  مؤثر دسترسی توانایی

  اطالعات نقادانة  ارزیابی توانایی

 اطالعات  هدفمند کاربرد توانایی

 اقتصادی  و حقوقی  موارد درک  توانایی

 محتوای کیفیت

  مالی اطالعات

 

                    

 دسترسی کیفیت

 مالی  اطالعات

 تصمیم فرهنگ

 مالی تحلیلی گیری
 یکپارچگی

 مالی  های داده 
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 پژوهشروش 
ها به شکل  داده  یآورجمعباشد.  توصیفی و از نوع همبستگی می ها  داده  یآورجمع نحوه    ازنظر هدف کاربردی و    ازلحاظتحقیق حاضر  

استان آذربایجان    بانکپستشعبات  کارکنان مالی  شامل  پژوهش،    یجامعه آمار  است.  اجراشدهمیدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه 
  120در این تحقیق برابر با    حجم جامعه آماری  در دسترس بهره گرفته شد.  یریگنمونه از روش    یریگنمونه   منظوربه   بوده،  شرقی

 نفر حجم نمونه در نظر گرفته شد.   92که  مورد بود

 متغیرها و روایی و پایایی پرسشنامه  سؤاالت -1جدول 

 ابعاد متغیر
تعداد 

 سؤاالت 
 منبع

روایی 
AVE 

پایایی/ آلفای  

 باخ کرون

سواد  
 اطالعاتی 

 توسط اطالعات ماهیت و وسعت تعیین توانایی

 حسابرسان

15 

 و کشاورز
 همکاران
1395 

0/ 777658  0/ 288958  

 اطالعات  به حسابرسان مؤثر دسترسی توانایی

 حسابرسان  توسط اطالعات نقادانه ارزیابی توانایی

 حسابرسان  توسط اطالعات هدفمند کاربرد توانایی

 کاربرد اقتصادی و حقوقی موارد درک توانایی

 حسابرسان  توسط اطالعات

عملکرد 
کارکنان 

 مالی 

 کاری  یها مهارت

4 

 و مرادی
 ایمانی

1396 

0/ 020547  0/ 661797  
 خالقیت

 همکاری

 انضباط

هوش  
 مالی 

 مالی یهاداده یکپارچگی

16 

 پوپوویس

   همکاران و
(2012 ) 

0/ 127996  0/ 5747775  
 مالی اطالعات محتوای کیفیت

 مالی  اطالعات به دسترسی کیفیت

 مالی  تحلیلی یریگمیتصم فرهنگ

 
آمار    یهافنها ابتدا با استفاده از  داده  یآورجمع پس از  مجزا اقدام شده است،    بخش  دودر    هاداده  لیوتحله یتجزدر این تحقیق جهت  

توصیفی که شامل مقدار حداقل، حداکثر، میانگین و واریانس و چولگی    یهاآمارهاست. ابتدا    شدهپرداختهها  توصیفی به توصیف داده
های تحقیق یه، فرضPLS  Smartو    SPSS  یافزارهانرمو سپس با استفاده از    شدهارائه باشد، برای متغیرهای تحقیق  و کشیدگی می

 است.  قرارگرفتهمورد آزمون 

 

 های پژوهشیافته

، سن، سطح تحصیالت  تأهلمتغیر، جنسیت، وضعیت    5نمونه آماری، از    شناسیجمعیت  هایویژگیشناسایی    منظوربه در این پژوهش  
بررسی    منظوربه   پردازیم.می  PLS  افزارنرم در این قسمت به بررسی آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از    و سابقه خدمت استفاده شد.

 پردازیم.پایایی ترکیبی میو  کرون باخای عاملی، ضرایب آلفای گیری تحقیق، به بررسی ضرایب بارهپایایی مدل اندازه

 ضریب بار عاملی  -2جدول 

 عاملیضریب بار  ابعاد متغیر
 0.791 حسابرسان  توسط اطالعات ماهیت و وسعت تعیین توانایی سواد اطالعاتی 
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 0.840 اطالعات  به حسابرسان مؤثر دسترسی توانایی
 0.804 حسابرسان  توسط اطالعات نقادانه ارزیابی توانایی
 0.523 حسابرسان  توسط اطالعات هدفمند کاربرد توانایی

 0.556 حسابرسان  توسط اطالعات کاربرد اقتصادی و حقوقی موارد درک توانایی

عملکرد 
 کارکنان مالی 

 0.549 کاری  یها مهارت
 0.862 خالقیت
 0.869 همکاری
 0.488 انضباط

 هوش مالی

 0.634 مالی یهاداده یکپارچگی
 0.713 مالی اطالعات محتوای کیفیت

 0.779 مالی  اطالعات به دسترسی کیفیت
 0.792 مالی  تحلیلی یریگمیتصم فرهنگ

 
در جدول فوق تمامی اعداد ضرایب بارهای عاملی سؤاالت از   .باشدیم  0/4مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی،  

 بیشتر است که نشان از مناسب بودن این معیار دارد. 0/4

 پردازیم.می PLS افزارنرم تحقیق با استفاده از  اصلی در این قسمت به بررسی آزمون فرضیات

 

 مدل ساختاری فرضیات اصلی تحقیق همراه با ضرایب بارهای عاملی  -2شکل 
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 مدل ساختاری فرضیات اصلی تحقیق همراه با ضرایب معناداری -3شکل 

 اصلی پژوهش مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات    رابطۀنتایج -4 جدول

 نتیجه فرضیه  ضریب  آماره تی فرضیه 

 دارد. یرتأثهوش مالی بر عملکرد مالی کارکنان مالی 
 

9.916 0.765  تائید 

0.092 1.023 دارد. یرتأثسواد اطالعاتی بر عملکرد مالی کارکنان مالی   تائید 

 

 پژوهش مدل اصلی یهاسازه  بین ضریب مسیر به توجه با که دهدیم نشان را پژوهش هاییهفرض آزمون نتایج خالصهفوق    جدول

 مورد  هایهفرض که کرد  ادعا توانیم %95   اطمینان است با تربزرگ 1/96بحرانی مقدار از ها یهفرض تمام در که  t  آماره مقدار و

 .است تأیید
 

 گیری نتیجه

 دارد یرتأثاستان آذربایجان شرقی  بانکپستهوش مالی و سواد اطالعاتی بر عملکرد مالی کارکنان مالی شعبات نتایج تحلیل،   بنا بر
  و  (، طیف2019) اوموریگی ،(1396) شکر زاده و  نژاد (، محرم1397) رنجبر اسماعیلی و پیوند تحقیق با نتایج تحقیقات  و نتیجه این

  سازمان  در کارکنان عملکرد ارزیابی در اطالعاتی سواد جایگاه بررسی به(  1394)  همکاران و تابلی  .همخوانی دارد (2019)  همکاران
  برابر  در خود، لیبدی ب نقش دلیل به هاآن  اطالعاتی سواد کارکنان، عملکرد ارزیابی در که نمود بیان پژوهش این نتایج پرداختند.

 در آموزشی انقالب تحقق برای زیادی گذشته تالش یهادهه طی گوناگون کشورهای دارد، ی اژهیو جایگاه وظایف و سایر عوامل
 حکم  ارتباطات و اطالعات فناوری پدیده  نیز آینده  در  .دهد نشان را حضور خود  دهه طول در شودیم ینیبشیپ و اندکرده ،هاسازمان

 سمت به بیشتر هاسازمان توجه رونیازا.  کندیم حفظ جهان  تربیت و تعلیم درصحنه و نوآوری تغییر اساسی محورهای از یکی
  استخراج مناسب  ضرورت و اطالعات آلودگی اطالعات، انفجار دلیل به این و  برخوردارند اطالعاتی سواد از که رودیمکارکنانی  

  و انگیزش ایجاد جهت باید نیز  هاسازمان ،شودیم قبل از ترمحسوس هاسازمان در اطالعاتی سواد یریکارگبه لزوم  و معتبر منابع
 .دهند قرار خود کارکنان ارزیابی عملکرد معیارهای از یکی را هاآن  اطالعاتی سواد خود کارکنان رسانی بروز

 

 پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق
 شود تالش  هستند، قائل هدفمند صورتبه کاری  محیط در اطالعات به حسابرسان که اهمیتی به توجه با که شودیم پیشنهاد ✓

 از بتوانند تا شود داده خصوص این  در هاآن به عمل و آزادی گیرد  صورت الزم  یهاتیشفاف اطالعات ارائه زمینه در که

 .کنند استفاده هدفمند صورتبه  هاشرکت عملکرد و بهبود برای الزم اطالعات
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 دسترسی سطح این خصوص در حسابرسان، سوی از اطالعات سنجش خصوص در  باال پویایی  به توجه با که شودیم پیشنهاد ✓

 .نمایند ترفعال و بهتر زمینه این در بتوانند تا دهند افزایش را مالی اطالعات به حسابرسان
 و درست یهایر یگمیتصم برای نیز و  کنند پردازش تحلیل و را خود  مالی اطالعات باالیی  سرعت با که شودیم پیشنهاد ✓

 .نمایند حاصل اطمینان هاشرکت مالی یهامیتصم با هاآن انطباق و مالی اطالعات از تیفیباک
 اعتماد دسترس، در اطالعات  از حداکثری استفاده ،هاشرکت  از اطالعات خویش ادراک سطح  ارتقای با که شودیم پیشنهاد ✓

 معلومات و دانش سطح ارتقای و اطالعات با کردن کار زمینه دربودن   هدفمند خصوص اطالعات،  در نقادانه ارزیابی به  خویش

 دهند. افزایش را خویش عملکرد سطح ،هاشرکت اقتصادی و موارد حقوقی زمینه در خود
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 منابع 
 با عملکرد مالی بر سازمانی عملکرد تأثیر بررسی (1396) محمد خدامرادی، و فرشته باغبادرانی، اسدی [1]

 تحقیقات علمی ملی کنفرانس(  اهواز سه  منطقه برق  سازمان موردی مطالعه)  مالی هوش میانجی متغیر

 دانشگاه- زرقان واحد اسالمی آزاد دانشگاه شیراز، اجتماعی، علوم و حقوق   ،حسابداری  مدیریت، در  جهان

 .شوشتر کاربردی علمی

 علمی اولین کنفرانس.  سازمان در مالی عملکرد  اهمیت(  1397)  حبیب و رضا مهنی، مسلمی علی؛ لری، پور [2]

 سیستم آسو موسسه  : ایالم ایران، اقتصاد و حسابداری مدیریت،  علوم مطالعات در نوین دستاوردهای پژوهشی

 . آرمون

 یازدهمین  . کارکنان عملکرد بر اطالعاتی سواد تأثیر(  1397)  حسین رنجبر، اسماعیلی  و علیرضا پیوند، [3]

 شرکت:  باز، تهران هاینوآوری  و کارآفرینی کنفرانس هفتمین و مدیریت و حسابداری المللیبین  کنفرانس

 .اشراق  مهر همایشگران

 در ارزیابی اطالعاتی سواد جایگاه(  1394)  محمد حسینی، علی؛ حاجی، معصومه؛ خراسانی، حمید؛ تابلی، [4]

 علوم حسابداری و اقتصاد،  مدیریت، المللیبین کنفرانس اولین :کنفرانس مقاله  .سازمان در کارکنان عملکرد

 .تربیت

 در ارزیابی اطالعاتی سواد جایگاه(  1394)  محمد حسینی، علی؛ حاجی، معصومه؛ خراسانی، حمید؛ تابلی، [5]

 علوم حسابداری و اقتصاد، مدیریت، المللیبین کنفرانس اولین:  کنفرانس مقاله .سازمان در کارکنان عملکرد

 .تربیت

 سطح سواد ارتباط(  1396)  محمدمهدی تمدن، لیال؛ قهفرخی، قربانی ابوالفضل؛ فراهانی، لقمان؛ کشاورز، [6]

نشریه.  شیراز دانشگاه بدنیتربیت ارشد کارشناسی دانشجویان تحصیلی عملکرد و اطالعاتی  :مقاله 
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