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چكیده
مبحث رفتار سرمایهگذاران در ادبیات مالی جایگاه ویژهای دارد چرا که سرمایهگذاران در بازار بورس اوراق
بهادار ممکن است رفتارهای مختلفی را از خود بروز دهند که این رفتارها تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله
اطالعات مالی میباشد .در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کسب اطالعات مالی بر رفتار
سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران میباشد و با توجه به اینکه شخصیت سرمایهگذاران در بورس
نقش مهمی در نوع رفتار سرمایهگذاران دارد ،نقش تعدیلگری ویژگیهای شخصیتی سرمایهگذاران نیز در این
پژوهش مورد بررسی قرار گرف ت .روش پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی بوده که با بکارگیری ابزار پرسشنامه
و روش پیمایشی ،دادههای مورد نیاز جمعآوری شده است .جامعه آماری مورد مطالعه پژوهش ،کلیه
سرمایه گذارانی هستند که در بازار بورس اوراق بهادار تهران در سال  5931سرمایهگذاری کردهاند .برای
جمعآوری داده ،تعداد  983پرسشنامه بهطور تصادفی در میان سرمایهگذاران توزیع شده است .به منظور
تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارSPSSو  smart pls2استفاده شده است .نتایج بهدستآمده نشان داد که کسب
اطالعات مالی بر رفتار سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران مثبت و معنادار دارد و از بین ابعاد ویژگیهای
شخصیتی (گشودگی نسبت به پذیرش تجربه ،برون گرایی ،وظیفه شناسی ،روان رنجوری و سازگاری) برونگرایی
و سازگاری در این رابطه نقش تعدیلگر را دارند و تاثیر متغیرهای گشودگی نسبت به پذیرش تجربه ،وظیفه
شناسی و روان رنجوری بر این رابطه معنادار شناخته نشد.
واژههای كلیدی :اطالعات مالی ،رفتار سرمایهگذاران ،مدل پنجعاملی شخصیت ،مالی رفتاری.
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 -1مقدمه
با گذشت زمان و انجام تحقیقات متفاوت ،محققان متوجه بسیاری از حرکتها و نابسامانیها در بازارهای
مالی شدند که با استفاده از تئوری های مربوط به بازار کارا قابل توجیه نبود .همین امر موجب ظهور و بروز
انقالب رفتاری در مباحث مالی گردید .نظریهها و تئوریهای مالی طبق این رویکرد به این نکته پرداختهاند که
تصمیمات سرمایهگذاری تنها تحت تاثیر شاخصهای اقتصادی و عقالنیت قرار ندارند بلکه عوامل دیگری نیز
تاثیر بسزایی در رفتار و نوع تصمیمات آنها دارند که همه اینها باعث پیدایش علم مالی رفتاری گردید .مالی
رفتاری مکتب یا دیدگاهی است که از تلفیق روانشناسی و مالی به وجود آمده است ،اظهار میدارد که روانشناسی
در تصمیمگیری مالی نقش ایفا مینماید .از آنجا که خطاهای شناختی و انحرافات بر نظریات سرمایهگذاری اثر
میگذارد ،بنابراین بر گزینههای مالی اثر گذارند.
رفتار سرمایهگذاران در بورس ،نحوه تصمیمگیری ،تخصیص منابع پولی ،قیمتگذاری و ارزیابی بازده
شرکتها را تحت تاثیر خود قرار میدهد .شرایط مبهم و اشتباهات شناختی که در روانشناسی انسان ریشه دارد،
باعث میشود سرمایهگذاران اشتباهاتی در شکل دهی رفتارهای خود داشته باشند و در نتیجه رفتارهای ویژه در
هنگام سرمایه گذاری در بازارهای مالی از خود بروز دهند .رفتار سرمایهگذاران متاثر از عوامل بسیاری است که
کسب اطالعات و ویژگی های شخصیتی از جمله این عوامل هستند .عامل کسب اطالعات باعث میشود ،زمانیکه
اطالعاتی تازه منتشر میشود ،شرکت کنندگان در بازار به آنها واکنش نشان داده و موجب بروز تغییرات و نوسان
قیمت اوراق بهادار و حجم مبادالت میشود و همچنین واکنشهای متفاوتی را در بازارهای مالی مشاهده خواهیم
کرد که این امر تحلیلهای نادرست و گمراهکننده را به همراه خواهد داشت (سینایی و همکاران.)5988 ،
ارتباط بین علم مالی و سایر رشته های علوم اجتماعی که به عنوان روانشناسی مالی معروف شده است باعث
شده که دانشمندان بررسیهای زیادی در خصوص رفتارهای سرمایهگذاران به عمل آورند .در بورس اوراق بهادار
تهران نیز سرمایهگذاران رفتار های خاص خود را دارند که از شخصیت ،کسب اطالعات و عوامل دیگری نشات
می گیرد .شناسایی این رفتارها در شرایط متفاوت بازار کمک خواهد کرد تا تحلیلگران بتوانند روند حرکت بازار و
شاخصها را پیش بینی کرده و بازار به سمت کارایی حرکت نماید .همچنین اگر رفتارهای سرمایهگذاران در
شرایط مختلف بازار شناسایی شود سیاستگذاران میتوانند تصمیمگیریهای صحیحتر داشته و سریعتر به هدف
خود برسند (پورزمانی.)5935 ،
مالیه رفتاری در تشریح چگونگی رفتار برخی گروههای سرمایهگذار نیز موفقیتهایی داشته است ،به ویژه در
مورد نحوه تشکیل پرتفوی و چگونگی معامالت سرمایهگذاران در طول زمان ،با توجه به گسترش بازار سرمایه و
استقبال روز افزون مردم به این بازار ،مطالعات در آینده اهمی ت بیشتری پیدا خواهد کرد .بازار بورس اوراق بهادار
تهران یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه کشور است و در نتیجه عملکرد مناسب این بازار نقش بسزایی در رشد و
توسعه و شکوفایی بازار دارد .با توجه به اینکه سرمایه گذاران (فعال و حقیقی) در بازار بورس نقش بسزایی در
عملکرد مناسب آن دارد پس میتوان ادعا کرد که رفتار سرمایهگذاران هنگام اتخاذ تصمیماعت سرمایهگذاریشان
از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است .نحوه اعمال این رفتار می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله
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کسب اطالعات و ویژگیهای شخصیتی سرمایهگذاران باشد .با افزایش روزافزون حضور افراد مختلف در بازار
سهام و مواجه شدن سرمایهگذاران با گزینههای مختلف برای سرمایهگذاری ،رفتارهای مختلفی از افراد
سرمایهگذار سر می زند .به همین دلیل لزوم بررسی این رفتارها در میان سرمایهگذاران و بررسی عوامل موثر بر
آنها در بازار سهام احساس می گردد .این پژوهش سعی دارد با کمک گرفتن از دانش روانشناسی و وارد کردن
عوامل روانشناختی به دانش مالی به بررسی رابطه میان کسب اطالعات مالی و رفتار سرمایهگذاران با تعدیلگری
ویژگی های شخصیتی آنها بپردازد و با تشریح آنچه در رابطه با این موضوع در بازار بورس اوراق بهادار تهران رخ
می دهد توضیحی قابل قبول برای رفتار سرمایه گذاران ارائه کند و هدف آن یاری رساندن به افراد سرمایهگذار در
زمینه اعمال رفتارهای صحیح سرمایه گذاری از طریق آگاهی دادن به آنها نسبت به ویژگیهای شخصیتی
میباشد .با توجه به موارد ذکر شده این سوال مطرح میشود که آیا ویژگیهای شخصیتی موجود در مدل پنج
عاملی شخصیت می تواند رابطه میان کسب اطالعات مالی و رفتار سرمایهگذاران را در بازار بورس اوراق بهادار
تهران تعدیل کند؟
سازمان دهی مقاله چنین است که در ابتدا ضمن بیان مبانی نظری ،پژوهشهای که پیرامون موضوع پژوهش
صورت گرفته است ،مورد بررسی قرار میگیرد .سپس به معرفی متغیرها و فرضیههای و بیان روش انجام
پژوهش ،جامعه و نمونه آماری پرداخته و روش گردآوری اطالعات و تجزیه و تحلیل نتایج ارائه میگردد .در پایان
نتیجهگیریهای پژوهش ارائه میگردد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
مطمئنا ادبیات مناسب و مرتبط با عناوین اصلی یک پژوهش می تواند توسعه تئوریکی تحقیق را راحتتر و
امکان پذیرتر نماید .مطالعه علمی کارها و تحقیقات پیشین ،موجب داشتن یک تاریخچه مناسب شده و برتری
کارهای دیگر را نشان میدهد .این قسمت از پ ژوهش با مروری بر ادبیات و تعاریف مفاهیم کلیدی ،صرفا روی
ادبیات و نتایج تحقیقاتی تمرکز می کند که مستقیما مربوط به عنوان و مسائل مطرح شده در این پژوهش
می باشد .در همین راستا بررسی ادبیات نظری در این تحقیق روی تعاریفی از رفتار سرمایهگذاران ،اطالعات مالی
و ویژگیهای شخصیتی سرمایهگذاران تمرکز دارد.
بی تردید روانشناسی و کاربرد آن در حیطه علوم مالی که مالی رفتاری نامیده میشود بهعنوان یک عامل
اثرگذار بسیار مهم در بازار های مالی موردتوجه است .مالی رفتاری دارای گسترهی وسیعی از تأثیرات میباشد که
میتوان از آن جمله به اثرش بر رفتار سرمایه گذاران اشاره نمود .یکی از مسائلی که موردتوجه محققین مالی
رفتاری در سطح فردی (خرد) قرارگرفته است ،تورشهای رفتاری روانشناختی در رفتار سرمایهگذاران میباشد
که محققین معتقدند با شناخت و واکنش مناسب نسبت به این تورشها امکان دستیابی به تصمیمات بهینهتر
سرمایهگذاران امکانپذیر میباشد.
اصوالً سرمایهگذاران باید بررسی های وسیعی در موقع خرید یا فروش سهام عادی انجام دهند و بهعبارتدیگر
آنها باید عوامل زیادی را در هنگام سرمایهگذاری مدنظر قرار دهند .زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام
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تبدیل مینمایند .اگر آنها بدون توجه به یک سری عوامل اقدام به سرمایهگذاری نمایند ،نتایج مطلوبی از
سرمایهگذاری عایدشان نخواهد شد.
اطالعات در مورد فاکتورهای مؤثر بر تصمیمگیری سرمایهگذاران بسیار کم است .مطالعات نشان میدهد
سرمایهگذارانی که با استفاده از حدس و گمان معامله میکنند یا دست به معامالت پرریسک میزنند ،منفعت
کمی میبرند .در مورد تصمیم گیری برای خرید سهام ،از دید بازهمواره ادعا شده که انواع اطالعات ،یکی از منابع
مهم سرمایهگذاران و سایر مشارکتکنندگان در بازار سرمایه است .ازاینرو میتواند نقش مؤثری را در
ارزشگذاری حقوق مالکان سهام ایفا نماید.
در این بخش ابتدا به تعریف مالی رفتاری میپردازیم و سپس رفتار سرمایهگذاران ،اطالعات مالی و مدل پنج
عاملی شخصیت را موردبحث قرار میدهیم.
 -1-2مالی رفتاری
مکتب یا دیدگاه که از تلفیق روانشناسی و مالی به وجود آمده است ،اظهار میدارد که روانشناسی در
تصمیمگیری مالی نقش ایفا مینماید .ازآنجاکه خطاهای شناختی و انحرافات بر نظریات سرمایهگذاری اثر
میگذارد ،بنابراین بر گزینههای مالی اثرگذارند.
اساس و مرکز نظریه های مالی رفتاری عبارت است از مطالعه رفتار عوامل در نحوهی تخصیص و آرایش
منابع ،ازنظر زمانی و مکانی و در یک محیط نا مطمئن .زمان و عدم اطمینان دو عامل کلیدی هستند که رفتار
مالی را تحت تأثیر قرار میدهند .همانطور که دیده میشود عامل اصلی در تعریف مرتون ،رفتار است "رفتار
عوامل" و "رفتار مالی".
به عقیده تالر ( )5333مالی رفتاری ادعا میکند که جهت یافتن پاسخی برای معماهای مالی تجربی ضروری
است که این احتمال را بپذیریم که برخی از عاملها در اقتصاد ،گاهی اوقات بهطور کامل عقالیی رفتار نمیکنند.
به نظر لینتنر مالی رفتاری به مطالعه چگونگی تفسیر و عمل بر مبنای اطالعات جهت انجام تصمیمات
ساختاریافته سرمایهگذاری توسط افراد میپردازد.
با توجه به تعاریف فوق ،مالی رفتاری را میتوان بهصورت زیر تعریف کرد:
 مالی رفتاری ادغام اقتصاد کالسیک و مالی با علوم روانشناسی و تصمیمگیری است.
 مالی رفتاری ،تالشی برای توصیف دالیل بروز استثنا در ادبیات مالی است.
مالی رفتاری به مطالعه اینکه چگونه سرمایهگذاران در قضاوتهای خود دچار خطاهای سیستماتیک یا
بهعبارتدیگر خطاهای ذهنی میشوند ،می پردازد .مالی رفتاری شامل دو حوزه اساسی است :روانشناسی شناختی
و محدودیت در آربیتراژ (جمشیدیان.)5935 ،
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 -2-2رفتار سرمایهگذاران
سرمایه گذاران باید توجه کاملی به قوانین و مقررات حاکم بر گزارشگری شرکتها داشته باشند زیرا آنها
نقش مهمی را در فرآیند گزارشگری و حسابداری شرکت ایفا میکنند .دنیل و همکارانش ( )1111در تحقیق
خود به مالیه رفتاری پرداختند .آنها دریافتند سرمایهگذاران عموماً تمایل به سوگیری در قضاوت و تصمیمگیری
دارند ،سادهلوح ،زودباور ،مطمئن به خود ،فاقد شکاکیت و اطالعات میباشند و ظرفیت پردازش محدود دارند.
این ویژگیها بر چگونگی پردازش اطالعات و درک سرمایهگذاران در مورد یک سهام بخصوص تأثیر میگذارد.
ایشان نتیجه میگیرند که " قوانین گزارشگری مالی و افشا برای حمایت از سرمایهگذاران سادهلوح ضرورت
دارند ".سرمایهگذاران به دلیل سوگیری هایشان قادر نیستند ارقام حسابداری ،خصوصاً پانوشتها ،پا رویدادهای
شرکت مثل اجارههای جدید را بهگونهای که منجر به تصمیمات سرمایهگذاری منطقی شود ،تفسیر کنند.
بهعالوه شواهد تأیید میکنند که "ارائه اطالعات مالی و انتخاب روشهای حسابداری بر ادراک سرمایهگذاران
تأثیر میگذارد " (دنیل و همکاران.)1111 ،
لندر و همکاران ( )1118میگویند تمرکز والاستریت بر سودهای کوتاهمدت دلیلی بر غیرمنطقی بودن
سرمایهگذار است ،زیرا باعث میشود هیئتمدیرهی شرکتها تمایل داشته باشند بر مبنای سودهای سهماهه به
مدیران ارشد پاداش دهند .درنتیجه این انگیزه در مدیران به وجود میآید که سود را متورم کنند .متأسفانه
سرمایهگذاران معموالً "سطح عادی دستکاری " را نادیده میگیرند ،این حتی زمانی که انگیزه شرکت برای
مدیریت سود (افزایش سود) بیشتر است نیز ممکن است رخ دهد .در مواردی رویدادهای مالی بهگونهای
سازماندهی میشوند که صورتهای مالی بهجای گزارش واقعیت اقتصادی یک شرکت ،آن چیزی را نشان دهند
که احساس میشود سرمایهگذاران می خواهند .این امر منجر به فقدان شفافیت و تقلب در سازماندهی
رویدادهای مالی میشود .مشاوران و مدیران مالی راه های جدیدی برای دور زدن اصول و قوانین حسابداری
مطرح میکنند .جف اسکیلینگ  5در مقابل کنگره آمریکا اظهار داشت معامالت آنها در رابطه با اوراق مشتقه
بسیار پیچیده است بهگونهای که خودشان نیز آن را درک نمیکنند چگونه حسابرسان و نهایتاً استفادهکنندگان
صورتهای مالی قادر به درک آنها باشند؟ نیاز است ارزش های اخالقی از طریق فرآیند یادگیری و تداوم آن
بهتدریج در این افراد القا شود .همچنین باید برخی انواع پاسخگویی قانونی در خصوص سازماندهی عمدی
رویدادها بهمنظور اغفال استفادهکنندگان صورت های مالی ،وجود داشته باشد .کمیته حسابرسی باید باالترین
سطح پاسخگویی را در قبال انواع رویدادهای شرکت دارا باشد و از شفافیت انتقال محتوای واقعیت اقتصادی به
سرمایهگذاران اطمینان دهد (لندر و همکاران.)1118 ،
تئوری های مالی همه بر پایه عقالیی بودن رفتار سرمایهگذاران بناشده است .بدین معنی که سرمایهگذاران
انسانهایی عقالیی فرض میشوند که همواره تصمیمات منطقی اتخاذ میکنند .بهموجب این نظریه ،تصور مردم
از آینده توجه به همه اطالعات در دسترس و نیز استنباط آنها از کارکرد اقتصاد شکل میگیرد (میرزایی،
 .)5983درصورتیکه همیشه اینگونه نیست و رفتار سرمایهگذاران تحت تأثیر متغیرهای رفتاری از قبیل
اطالعات و شخصیت سرمایهگذاران هم میباشد.
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 -3-2اطالعات مالی
به سبب نقش انکار ناپذیری که اطالعات در بازار سرمایه دارد ،گفته میشود که گرانترین دارایی در بورس
است .قیمت اوراق بهادار به اطالعاتی ارتباط مییابد که سرمایهگذاران برای تصمیمگیری ،از آن برخوردارند.
اطالعات ،تعیین قیمت و تغییر قیمت را توجیه میکند .بنابراین ،سرمایهگذاران مطلع ،راهبردهای خود را بر
مبنای به کارگیری اطالعات جدید ،تدوین و توجیه میکنند .بر این اساس آنان که سریعتر به اطالعات دست
یافتهاند از نوعی مزیت برخوردار شدهاند ،زیرا زودتر از دیگران می توانند قیمت آتی اوراق بهادار ،یعنی قیمتی را
که پس از انتشار عمومی اطالعات شکل میگیرد را پیشبینی کنند (حاجیها.)5939 ،
مبنای تصمیمگیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار ،اطالعاتی است که از سوی بورسها ،ناشران
اوراق بهادار پذیرفتهشده در بورس و واسطههای فعال در این بازارها ،منتشر میشود .بهرهگیری از این اطالعات و
به عبارتی ،تصمیمگیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکانپذیر است که اطالعات یاد شده به موقع ،مربوط،
با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد (خدامی پور وهمکاران .)5983 ،طی سالهای اخیر یکی از معضالت در
عملکرد بازار بورس ،دسترسی نداشتن سرمایهگذاران به اطالعات صحیح ،بهموقع و باکیفیت است .بسیاری از
سرمایه گذاران بر این باورند اطالعات در بازار سهام به صورت یکسان و قرینه در اختیار همه قرار نمیگیرد و
همواره افراد خاصی در کسب اطالعات از مزیت تقدم زمانی و محتوای اطالعات برخوردار هستند .در چنین
حالتی بازار سهام در ایفای مهم ترین وظیفه خود ،یعنی توزیع متقارن و همزمان اطالعات دچار ناکاریی است .بر
این اساس بازار بورس باید تسهیالت ویژه ای در ارائه اطالعات مورد نیاز سرمایهگذاران فراهم آورد (پرستش،
.)5981
از سوی دیگر انواع اطالعات نیز حائز اهمیت است که با توجه به اینکه که موضوع مورد نظر ما اطالعات مالی
میباشد در ادامه به تعریف مختصری از اطالعات و اطالعات مالی میپردازیم.
اطالعات دارای مفاهیم متعددی است که به بخشی از آنها اشاره میشود:
بوآزا  ) 5383( 1معتقد است که اطالعات شک و تردید احتمالی را کاهش میدهد .همچنین استفاده از
اطالعات به معنای رفتار اطالعات یابی است که در ضمن استفاده از اطالعات ،نیازهای اطالعاتی افراد را نیز
برآورده میکند .مانوئل کاستلز  )5331( 9از نظریهپردازان سرشناس در مورد اطالعات بیان میکند همه جهان به
صورت شبکهای درآمده است که بافت اصلی و تار و پود آن را اطالعات تشکیل میدهد .اطالعات مالی هم که
نوعی از اطالعات می باشد ،اطالعات مربوط به ساختار مالی شرکت است و این اطالعات به طور خالصه
دربرگیرنده صورتهای مالی شرکت ،درآمد هر سهم  ،3پرتفوی سهام شرکت  ،1بودجه و پیشبینی عملکرد ساالنه
شرکت است (پرستش.)5981 ،
 -4-2شخصیت
6

شخصیت نقش تعیینکننده ای بر رفتار مشهود و آشکار دارد .هیلگارد شخصیت را الگوی معینی از رفتار و
شیوهی تفکر تعریف میکند که سازگاری فرد را با محیط تعیین میکند .تفاوتهای افراد بر پایه شخصیت
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میتواند منبع توسعه رشد و خالقیت و یا ریشه تعارض  1و ناکامی  8و مشکالت اجتنابناپذیر سازمانی باشد .باید
در شناخت عوامل مؤثر بر رفتار کار ،به دیگر متغیرهای انسانی یعنی سازگاری او با فعالیتهای شغلی و محیط
کار نیز توجه نمود (جاللیفراهانی و همکاران .)5931 ،حوزه شخصیت طی دو دهه گذشته ،با مدل پنج عاملی
شخصیت (رابرت مک کری و کوستا) صورتی غالب پیدا نمود .به این طریق کوستا و مک کری با بهرهگیری از
تحلیل عاملی دریافتند که میتوان بین تفاوتهای فردی و ویژگیهای شخصیتی ،پنج بعد مهم را منظور کرد
(شکری و همکاران.)1116 ،
پنج ویژگی شخصیتی عبارتاند از:
گشودگی نسبت به پذیرش تجربه :این بعد ،میزان عالقه افراد نسبت بهتازگی و کسب تجربههای جدید را
نشان می دهد .افراد با این ویژگی دارای قدرت تخیل ،عالقه به جلوههای هنری ،کنجکاو نسبت به ایدههای
دیگران ،با احساسات باز ،دارای ایده و اقدامگرا هستند( .هوکزنسکی و همکاران)1111 ،
وظیفهشناسی :این بعد معیار سنجش قابلیت اطمینان است .فرد باوجدان باال ،فردی شایسته ،منظم،
وظیفهشناس ،هدف جو ،دارای انضباط شخصی ،وقتشناس و قابلاتکا (مشاور) میباشد( .رسولی ساداتی،
.)5931
برونگرایی :این بعد بیان میکند که شخص ،پرانرژی ،معاشرتی ،جسور ،فعال ،هیجانطلب و دارای شور و شوق،
دارای اعتمادبهنفس و دارای احساسات مثبت است .افراد برونگرا تمایل به اجتماعی بودن ،احساسی بودن و
صمیمی بودن داشته و معموالً با افراد متفاوت بهتر کنار میآیند (هوکزنسکی و همکاران.)1111 ،
روانرنجوری :این بعد به توانایی فرد در تحمل استرس مربوط میشود .افراد با ویژگی روانرنجوری دارای ثبات
عاطفی پایین اند .این افراد نگران ،عصبی ،مأیوس و ناامید ،دارای استرس ،خجالتی ،آسیبپذیر و شتابزده
هستند( .رسولی ساداتی.)5931 ،
سازگاری :این ویژگی به گرایش افراد به همسان بودن با دیگران ارتباط مییابد .افراد با ویژگی تطابقپذیری،
قابلاعتماد ،روراست ،نوع دوست ،مهربان و دارای خصیصه ازخودگذشتگی ،پیرو ،متواضع و فروتن و خوشقلب
هستند .افراد تطابقپذیر معموالً هدایتکنندگان تیمها میباشند .همچنین آنها برای تدریس ،امور روانشناسی،
مشاوره ،کارها و فعالیتهای اجتماعی مناسب هستند (هوکزنسکی و همکاران.)1111 ،
 -5-2پیشینه پژوهش
پژوهشی که به طور مستقیم به بررسی رابطه همزمان کسب اطالعات مالی و رفتار سرمایهگذاران با
تعدیلگری ویژگی های شخصیتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران بپردازد ،مشاهده نشد .با این وجود ،در اینجا به
بیان پارهای از پژوهشهای تجربی پرداخته می شود که در این زمینه انجام شده و به نحوی با موضوع پژوهش
ارتباط پیدا میکند.
جانسون و همکاران ( ،) 1111در پژوهشی با عنوان مالی رفتاری و تغییر رفتار سرمایهگذار در دوران و پس از
حباب سفتهبازانه در اواخر  ،5331به بررسی و توصیف عوامل ،ویژگیهای سرمایهگذاری و فرآیندهای
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تصمیمگیری تاثیرگذار بر سرمایهگذاران نهادی و حقیقی در طی مدت حباب سفتهبازانه و به دنبال آن دوره آغاز
بازار سلف در مارس  1111می پردازد و همچنین دالیل افزایش ارزش بازار سرمایه را در پایان دهه ی 5331
بررسی میکند .نتایج مطالعه مزبور نشان می دهد که تئوری انتظار و تئوری تجربه محور کمک بیشتری در تبیین
عوامل روانشناختی موثر بر فرآیند اتخاذ تصمیم سرمایهگذاری میکنند و سرمایهگذارانی که در مدت حباب
سفته بازانه نسبت به تواناییهای خود تردید داشتند ،بهای بازاری بیشتری را پیشبینی کردهاند .همچنین این
مطالعه نشان میدهد که رابطه ای میان توانایی ادراک شده بازار جهت بهبود و ارزشگذاری اخیر بازار وجود
ندارد.
هیسو ( ،)1116در تحقیقی با عنوان اثر شفافسازی اطالعات مالی بر رفتار سرمایهگذاران در بورس اوراق
بهادار تایوان به بررسی ابعاد شفافسازی اطالعات مالی در افزایش میزان سرمایهگذاری در بازار بورس پرداخت.
نتایج تحقیق وی نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری در ادراک سرمایهگذاران بورس از ابعاد شفافسازی
اطالعات مالی و رفتار آنها وجود دارد و از میان ابعاد شفاف سازی ،شفافیت ساختار مالکیت بیشترین تاثیر را
دارد .هم چنین ادراک سرمایه گذاران از ابعاد شفافیت با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی آنها متفاوت است و
رابطهی بین تجربه سرمایه گذاری در بورس و رفتار آنها نیز رابطه مثبت و معناداری است.
تونی و همکاران ( ،)1151در پژوهشی تاثیر ویژگیهای شخصیتی سرمایهگذاران را بر رابطه بین کسب
اطالعات و رفتار تجاری در بازار بورس چین بررسی کردند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که کسب اطالعات با
میزان تجارت متناسب میباشد .همچنین با ارائه شواهدی داریم که برونگرایی و روانرنجوری رابطه بین کسب
اطالعات و میزان تجارت را تعدیل می کند و گشودگی بصورت منفی رابطه بین کسب اطالعات و میزان تجارت را
تعدیل میکند.
پرستش ( ،) 5981در پژوهشی به ارزیابی اهمیت نسبی و سهولت دسترسی به انواع اطالعات در بازار بورس
پرداخت .نتایج این مطالعه نشان میدهد که کاربران در بازار بورس معتقدند که از میان انواع اطالعات درونی
(مالی ،سرمایهای و فعالیت شرکتها) و اطالعات بیرونی مرتبط به شرایط سیاسی -اقتصادی ،اطالعات مربوط به
فعالیت شرکت ها از اهمیت کمتری برخوردار است و اطالعات مالی ،سرمایه ای و بیرونی اهمیت یکسانی دارند.
همچنین از میان انواع اطالعات مالی ،درآمد هر سهم و از میان انواع اطالعات سرمایهای ،اطالعات مربوط به
تغییرات سرمایه با سهولت بیشتری در اختیار کاربران است .اطالعات مربوط به وضع سیاسی کشور از میان انواع
اطالعات بیرونی بیشتر مورد توجه کاربران بازار بورس است.
سینایی و همکاران ( ،)5988در پژوهشی به بررسی رابطه شفافسازی اطالعات مالی و رفتار سرمایهگذاران
در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .این پژوهش به بررسی ادراکات از شفافیت در بین سرمایهگذاران در بورس
اوراق بهادار تهران پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر سه بعد شفافیت یعنی افشای اطالعات
مالی و شفافیت ساختار مالکیت و شفافیت ساختار هیأت مدیره بر رفتار سرمایهگذاران در بورس تأثیر گذار است.
البته سرمایه گذارن بیش از هر چیز به افشای اطالعات مالی اهمیت میدهند .همچنین نتیجهگیری شد که
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ادراک سرمایهگذا ران از ابعاد شفافیت با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی آنها متفاوت است (سینایی و
همکاران.)5988 ،
سعدی و همکاران ( ،) 5983در پژوهشی تحت عنوان بررسی اثرات شخصیت سرمایهگذارن و خطاهای
ادراکی در سرمایه گذاری آنها در بورس اوراق بهادار تهران به شناسایی خطاهای ادراکی رایج بین سرمایهگذاران و
ارتباط آنها با شخصیت سرمایهگذاران پرداختند .یافته های پژوهش بیانگر آن است که خطاهای ادراکی مطرح
شده در پژوهش دارای رابطه معناداری با شخصیت سرمایهگذاران است .نتایج پژوهش نشان میدهد که بین
برون گرایی و گشودگی با خطای پیشبینی و بیش اطمینانی ،بین روان رنجوری با خطاهای تصادفی بودن،
تشدید تعهد و دسترسی رابطه مستقیم وجود دارد .همچنین بین وظیفه شناسی با خطای تصادفی بودن و بین
گشودگی با خطای دسترسی رابطه معکوس وجود دارد.
جوادیان لنگرودی ( ،)5939در پژوهشی تاثیر شخصیت بر رفتار ریسکپذیری سرمایهگذاران را در بورس
اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند .یافتهها و اطالعات آماری این پژوهش نشان میدهد که چهار بعد از
زیر عاملهای شخصیت بر ریسک پذیری سرمایهگذاران تاثیر مثبت و معنادار دارد لذا میتوان نتیجه گرفت بین
شخصیت و ریسکپذیری سرمایهگذاران رابطه قوی وجود دارد.
 -3روششناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها از نوع توصیفی و پیمایشی میباشد .به
این جهت کاربردی میباشد ،چون میتوان از نتایج آن برای بهبود و بهینه سازی ابزارها ،روش ها و الگوها و جهت
رفع نیازمندیهای سرمایه گزاران و همچنین ارتقای سطح عملکرد سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده نمود
و از نظر روش توصیفی میباشد زیرا وضع موجود را بررسی میکند و به توصیف آنچه هست بدون دخل و تصرف
در آن میپردازد و از این جهت که گردآوری دادهها از طریق نمونهگی ری از جامعه می باشد روش جمعآوری
اطالعات میدانی است و چون تجزیه و تحلیل پاسخ های جامعه با توجه به سواالت پرسشنامه صورت میگیرد ،از
نوع پیمایشی یا زمینه یابی می باشد .همچنین جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سرمایهگذاران حقیقی است
که در سال  5931در بورس اورا ق بهادار تهران اقدام به عملیات خرید و فروش سهام کردند .روش نمونهگیری در
پژوهش حاضر تصادفی است .حجم نمونه نیز با توجه به کیفی بودن متغیرهای پژوهش با نامحدود بودن جامعه
آماری (باالی یک میلیون نفر در سال  )5933با استفاده از روش کوکران در سطح اطمینان  31درصد و خطای
نمونهگیری  1درصد 983 ،میباشد .این فرمول عبارتند از :
⁄

=n

در این پژوهش ابزار پرسشنامه بکار گرفته شده که یک پرسشنامه ترکیبی است که در قالب  95سوال پنج
گزینه ای ارائه شده است و شامل سه قسمت اصلی است 9 .سوال اول مربوط به قسمت اطالعات مالی میباشد،
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 3سوال بعدی مربوط به قسمت رفتار سرمایهگذاران است که توسط پژوهشگر جهت بررسی رفتار سرمایهگذاران
تنظیم شده که بر روی یک مقیاس  1درجهای خیلی زیاد ( )5تا خیلی کم ( )1درجهبندی شده است و 53
سوال مابقی مربوط به قسمت روانشناسی میباشد که از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت استخراج شده است.
پس از آماده سازی پرسشنامههای پژوهش و مشخص شدن گروه نمونه تعداد  311پرسشنامه توزیع گردید.
البته با در نظر گرفتن آنکه تعدادی از پرسشنامهها به اشتباه پر میشوند و یا بازگشت داده نمیشوند ،در نهایت
 983پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت .به منظور بررسی پاسخها و بررسی یافتههای آماری ،ابتدا میزان پایایی
پرسشنامهها که براساس آلفای کرونباخ است ،محاسبه میشود  .هر چه این مقدار به  5نزدیک باشد ،پرسشنامه
از اعتبار بیشتری برخوردار است .مقدار آلفای کرونباخ کل  1/893گزارش شده است .در این پژوهش به منظور
تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا استفاده شده است یعنی پرسشنامه در اختیار متخصصان و
صاحب نظران قرار داده شده و پس از تایید آنها از روایی پرسشنامه اطمینان حاصل شده است .بنابراین ،ابزار
گردآوری دادههای این پژوهش (پرسشنامه) از روایی محتوایی الزم برخوردار است.
 -4متغیرها و مدل مفهومی پژوهش
در این پژوهش ،متغیر وابسته رفتار سرمایهگذاران و متغیر مستقل اطالعات مالی میباشد .و ویژگیهای
شخصیتی که شامل ابعاد :گشودگی نسبت به پذیرش تجربه ،وظیفه شناسی ،برون گرایی ،روان رنجوری و
سازگاری میباشد و از مدل پنج عاملی شخصیت رابرت مک کری و کوستا ( )5331گرفته شده است نقش متغیر
تعدیلگر را دارد.

نمودار  -1مدل مفهومی پژوهش
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هر کدام از متغیرها با سنجه هایی اندازه گیری می شوند که در جدول زیر آورده شده اند:
جدول -1نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش
متغیر

سنجه

منبع

اطالعات

-5دسترسی به اطالعات صورتهای مالی -1 ،دسترسی به درآمد
هر سهم -9 ،دسترسی به اطالعات پرتفوی سهام شرکت

پرستش5981 ،

مالی

رفتار سرمایهگذارن

ویژگیهای
شخصیتی

 -5رفتار کردن شبیه دیگران -1 ،خرید سهام به دور از انجام
تحلیل و اطالعات کافی -9 ،خرید با استفاده از اطالعات یکسان،
 -3اعتبار اطالعات کم اعتبار را بیش از حد تخمین زدن -1 ،به سعیدی و همکاران،
5933
سرعت تصمیم گرفتن-6 ،تصمیمگیری با استفاده از دانش
متداول -1 ،تصمیمگیری به اتکای زیاد روی یک ویژگی یا بخشی اسداللهی5983 ،
از اطالعات -8 ،تصمیمگیری بر اساس نیت اصلی - 3 ،تغییر
تصمیم با توجه به دریافت اطالعات مرتبط با نیت

گشودگی

-5تخیل -1 ،احساسات -9 ،تنوعطلبی -3 ،کنجکاویذهنی

وظیفهشناسی

 -5نظم و ترتیب -1 ،باوجدان بودن -9 ،احتیاط در تصمیمگیری

برونگرایی

 -5اهل معاشرت و گفتگوبودن -1 ،جرات ورزی -9 ،مقید و
اصولی بودن -3 ،قاطعیت -1 ،فعال بودن

سعدی و همکاران،
5983

روانرنجوری

 -5اضطراب -1 ،کمرویی -9 ،آسیبپذیری

Tuani et al., 2015

سازگاری

 -5قابلیت اعتماد -1 ،نوعدوستی -9 ،پیرو بودن -3 ،خوش قلب
بودن

در واقع مزیت مدل انتخابی پژوهش نسبت به مدلهای پیشین در این است که همزمان اهمیت اطالعات
مالی دریافتی توسط سرمایهگذاران و اهمیت شخصیت سرمایه گذاران را نیز مورد توجه قرار داده است .چرا که
اطالعات مالی به قدری اهمیت دارد که اگر درست تحلیلوارزیابی شوند سرمایهگذاران را به سمت و سوی
درستی سوق می دهند و اهمیت شخصیت نیز در این است که هر فردی با توجه به شخصیتی که دارد تصمیم
خاصی می گیرد .بنابراین این دو متغیر به عنوان متغیرهای مهم و تاثیرگذار همزمان در مدل آورده شده است
کاری که در مدلهای پژوهشهای پیشین صورت نگرفته است .به عبارتی بازار بورس اوراق بهادار تهران یکی از
ارکان اصلی بازار سرمایه کشور است و درنتیجه عملکرد مناسب این بازار نقش بسزایی در رشد و شکوفایی بازار
سرمایه دارد .با توجه به اینکه سرمایه گذاران (فعال و حقیقی) در بازار بورس نقش بسزایی در عملکرد مناسب آن
دارد پس میتوان ادعا کرد که نوع رفتار سرمایهگذاران هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاریشان از اهمیت
قابلمالحظه ای برخوردار است .نحوه اعمال این رفتار می تواند تحت تأثیر متغیر کسب اطالعات مالی باشد .این
پژوهش سعی دارد با کمک گرفتن از دانش روانشناسی و واردکردن عوامل روانشناختی به نظریهها و مدلهای
سال هفتم /شماره بیستوپنجم /بهار 7931
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مالی ،به بررسی میزان تأثیر کسب اطالعات مالی بر رفتار سرمایه گذاران بپردازد و با تشریح آنچه در رابطه با این
موضوع در بازار بورس اوراق بهادار تهران رخ میدهد توضیحی قابلقبول برای رفتار سرمایهگذاران و رفتار بازار
ارائه کند.
 -5فرضیههای پژوهش
با توجه به مدل مفهومی ،فرضیههای پژوهش به صورت زیر ارائه شده است:
 -1-5فرضیه اصلی پژوهش
 :H1کسب اطالعات مالی بر رفتار سرمایهگذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
 :H2مدل پنج عاملی شخصیت نقش تعدیلگر بر تاثیر کسب اطالعات مالی بر روی رفتار سرمایهگذاران در بازار
بورس اوراق بهادار تهران دارند.
 -2-5فرضیات فرعی پژوهش
 : H3گشودگی نسبت به پذیرش تجربه نقش تعدیلگر بر تاثیر کسب اطالعات مالی بر روی رفتار سرمایهگذاران در
بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد.
 :H4وظیفه شناسی نقش تعدیلگر بر تاثیر کسب اطالعات مالی بر روی رفتار سرمایهگذاران در بازار بورس اوراق
بهادار تهران دارد.
 :H5برون گرایی نقش تعدیلگر بر تاثیر کسب اطالعات مالی بر روی رفتار سرمایهگذاران در بازار بورس اوراق
بهادار تهران دارد.
 :H6روانرنجوری نقش تعدیلگر بر تاثیر کسب اطالعات مالی بر روی رفتار سرمایهگذاران در بازار بورس اوراق
بهادار تهران دارد.
 : H7سازگاری نقش تعدیلگر بر تاثیر کسب اطالعات مالی بر روی رفتار سرمایهگذاران در بازار بورس اوراق بهادار
تهران دارد.
 -6یافتههای پژوهش
برای تجزیهوتحلیل دادههای جمع آوری شده در این پژوهش ،ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای
جمعیتشناختی شامل جنسیت ،میزان تحصیالت و  ....میپردازد با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد بررسی قرار
گرفت .در آمار استنباطی این پژوهش که با استفاده از نرمافزار  PLSانجام شد ابتدا به محاسب ه مدل معادالت
اندازه گیری برای روایی سازه هر یک از سازه های اصلی صورت گرفت .پس از آن محاسبه و برازش مدل مفهومی
با استفاده از مدل معادالت ساختاری که آمیزه ای از نمودار تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تاییدی است ،انجام شد.
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جدول  -2توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری
متغیر

فراوانی

درصد

جنسیت

فراوانی

متغیر

درصد

رده سنی

مرد

136

11/5

کمتر از  91سال

595

93/5

زن

88

11/3

بین  91تا  91سال
بین  91تا 31

63
583

58
31/3

تحصیالت
دیپلم

16

6/8

مدت سرمایهگذاری

فوقدیپلم

11

58/1

کمتر از  1سال

11

1/1

لیسانس

511

95/8

بین  1تا  51سال

13

51/9

فوقلیسانس

566

39/1

بین  51تا  51سال

591

91/5

بین  51تا  11سال

511

33/3

تاهل
مجرد

511

11/9

متاهل

113

11/1

همانطور که در جدول  1دیده میشود  11/5درصد ( 136نفر) از نمونه آماری مرد و  11/3درصد ( 88نفر)
آنها زن هستند؛ بیشتر اعضای نمونه آماری  39/1درصد ( 566نفر) دارای تحصیالت فرقلیسانس هستند؛ مدت
سرمایهگذاری بین  51تا  11سال بیشترین فراوانی در نمونه را به خود تخصیص داده است؛  11/9درصد (511
نفر) از نمونه آماری مجرد و  11/1درصد ( 113نفر) آنها متاهل هستند .گروه سنی بین  91تا  31سال بیشترین
فراوانی در نمونه را به خود تخصیص داده است .نتایج آماری توصیفی متغیرهای پژوهش نیز در جدول ( )9ارائه
شده است.
با توجه به انتخاب طیف لیکرت  1تایی برای سؤاالت تشکیل دهنده پرسشنامه ،میبایست مقاادیر حاصال از
نظرات پاسخگویان را موردبررسی قرار داد تا این موضوع روشن شود که آیا میانگین پاساخهاای ایشاان باهطاور
متوسط با مقدار ( 9عدد وسط طیف لیکرت) تفاوت دارد یا خیر؟ درصورتیکه مقدار میانگین به دست آمده کمتر
از  9باشد .نشان می دهد جامعه موردمطالعه در آن شاخص وضعیتی نا مطلوب ارزیابی شده است .نتاایج تحقیاق
نشان میدهد که ارزیابی پاسخ دهندگان از متغیرهای تحقیق همگی مطلوب بوده چراکه میانگین پاسخها بیشاتر
از  9شده است .انحراف استاندارد نیز پراکندگی پاسخ ایشان در اطراف میانگین نشان میدهد و هر چاه انحاراف
استاندارد بیشتر باشاد پراکنادگی نمارات از میاانگین هام بیشاتر اسات و جامعاه موردمطالعاه در آن شااخص
نامتجانس تر است و برعکس ،مقدار کوچک انحراف استاندارد بیانگر تجانس بیشاتر جامعاه موردمطالعاه ازلحااظ
متغیر مورد سنجش است.
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جدول  -3نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

تعداد

كمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

اطالعات مالی

983

5

1

9/59

5/31

رفتار سرمایهگذاران

983

5

1

9/11

5/18

گشودگی

983

5

1

1/38

1/311

وظیفهشناسی

983

5

1

9/19

5/18

برونگرایی

983

5

1

9/11

5/59

روانرنجوری

983

5

1

9/15

5/95

سازگاری

983

5

1

9/53

5/11

قبل از بررسی فرضیه های پژوهش باید میزان همبستگی متغیرها با سازه ها مشخص شود .در نرم افزار
برای این کار از روایی واگرا استفاده می شود .برای بررسی روایی واگرا از طریق مقایسه میزان همبستگی یک
سازه با شاخصهایش در مقابل همبستگی آن سازه با سایر سازهها ،از روش فورنل و الرکر استفاده میگردد.
PLS

جدول -4همبستگیهای میان متغیرهای پژوهش
اطالعات
مالی

رفتار
سرمایه

گشودگی

گذاران

وظیفه
شناسی

برونگرایی

روان
رنجوری

اطالعات مالی

0/55

رفتار سرمایهگذاران

1/13

0/56

گشودگی

1/15

1/89

0/54

وظیفهشناسی

1/11

1/61

1/11

0/58

برونگرایی

1/15

1/89

1/85

1/65

0/55

روانرنجوری

1/63

1/81

1/19

1/11

1/16

0/58

سازگاری

1/68

1/83

1/18

1/18

1/81

1/19

سازگاری

0/55

با توجه به ماتریس فورنل-الرکر مشاهده شده در جدول ( )3مقادیر موجود در قطر اصلی از مقادیری که در
قطر زیرین قرار گرفته اند بیشتر است و نشان می دهد که مدل در سطح سازه دارای روایی واگرا است .برای
نمونه در ستون اول که مربوط به سازه اطالعات مالی است ،میزان همبستگی این سازه با سواالت خود در 1/81
است این اعداد از اعداد قرار گرفته در پایین آن ستون که میز ان همبستگی میان سازه اطالعات مالی و سایر
سازهها را نشان می دهد ،بیشتر است این توضیح در مورد ستونهای دیگر نیز صادق است؛ بنابراین روایی واگرای
مناسب مدل تایید شد.
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با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری به آزمون فرضیههای تحقیق پرداخته میشود .الزم به ذکر است
که فرضیهها براساس مقادیر ضریب مسیر ،آماره  tمورد آزمون قرار میگیرند .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای
تحقیق در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  -5آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه

آماره t

 :H1کسب اطالعات مالی بر رفتار سرمایهگذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران تاثیر
دارد.

11/66

ضریب
مسیر

نتیجه

1/13

تایید

-1/111

تایید

-1/138

رد

 :H4وظیفه شناسی تاثیر کسب اطالعات مالی بر رفتار سرمایهگذاران را تعدیل میکند.

1/81

-1/535

رد

 :H5برون گرایی تاثیر کسب اطالعات مالی بر رفتار سرمایهگذاران را تعدیل میکند.

3/516

-1/131

تایید

 :H6روان رنجوری تاثیر کسب اطالعات مالی بر رفتار سرمایهگذاران را تعدیل میکند.

5/391

-1/561

رد

 :H7سازگاری تاثیر کسب اطالعات مالی بر رفتار سرمایهگذاران را تعدیل میکند.

1/568

-1/311

تایید

 : H2مدل پنج عاملی شخصیت تاثیراطالعات مالی بر رفتار سرمایهگذاران را تعدیل
میکند.
 :H3گشودگی نسبت به پذیرش تجربه تاثیر کسب اطالعات مالی بر رفتار سرمایهگذاران
1/311
را تعدیل می کند.
1/93

نتایج حاصل از ضرایب معناداری برای هر یک از فرضیهها ،ضرایب استانداردشده مسیرهای مربوط به هر یک
از فرضیهها و نتایج بررسی فرضیه ،در جدول ( )1مطرح شده است .معیار ما برای تأیید یا رد فرضیات ،ضرایب
معناداری است .چنانچه ضریب معناداری از  5/36بیشتر باشد ،فرضیه تأیید شده و در غیر اینصورت فرضیه رد
میگردد.
فرضیه اول :همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،ضریب مسیر بین کسب اطالعات مالی و رفتار
سرمایهگذاران  1/13میباشد ،یعنی کسب اطالعات مالی به میزان  13%بر رفتار سرمایهگذاران تاثیرگذار است.
همچنین آماره  tاین فرضیه نیز برابر  11/66میباشد که مقداری قابلقبول است و از  5/36بزرگتر است .با توجه
به خروجی های بدست آمده فرضیه اول پژوهش مورد تایید قرار گرفت.
به عبارتی کسب اطالعات سرمایهگذاران را تحریک میکند که ناخودآگاه با اطالعاتی که دارند در سهام سود
ده سرمایهگذاری نمایند و ترس از دست دادن سود برایشان از بین میرود .این امر پتانسیل کسب سود برای
پرتفوی را باال میبرد و هم چنین به دلیل اینکه اطالعات مفیدی در دست دارند افزایش دفعات معامله را به دنبال
دارد که این عاملی در باال رفتن بازده سرمایهگذاران به دلیل سود زیاد است.
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فرضیه دوم :با توجه به جدول  ، 1ضریب مسیر بین تاثیر تعدیلگری مدل پنج عاملی شخصیت بر رابطه بین
کسب اطالعات مالی بر رفتار سرمایهگذاران برابر  -1/111میباشد یعنی در صورت تعدیلگری مدل پنج عاملی
شخصیت ،این نقش تعدیلگری منفی می باشد؛ به عبارتی در صورت افزایش تاثیر مدل پنج عاملی شخصیت
میزان تاثیر کسب اطالعات مالی بر رفتار سرمایهگذاران کاهش مییابد .همچنین آماره  tاین فرضیه نیز برابر
 1/93میباشد که مقدار قابل قبولی است و بزرگتر از  5/36میباشد .با توجه به این مقادیر فرضیه دوم پژوهش
مورد تایید قرار میگیرد.
فرضیه سوم :با توجه به جدول  ، 1ضریب مسیر بین تاثیر تعدیلگری گشودگی نسبت به پذیرش تجربه بر
رابطه بین کسب اطالعات مالی بر رفتار سرمایهگذاران  -1/138میباشد؛ بنابراین بر اساس آماره  tکه برابر
 1/311است و کمتر از مقدار مجاز یعنی  5/36است ،نقش تعدیلگری گشودگی نسبت به پذیرش تجربه بر رابطه
بین کسب اطالعات مالی و رفتار سرمایه گذاران ،رد میشود .بنابراین فرضیه سوم مورد تایید قرار نمیگیرد و رد
میشود.
فرضیه چهارم :با توجه به جدول  ،1ضریب مسیر بین تاثیر تعدیلگری وظیفهشناسی بر رابطه بین کسب
اطالعات مالی بر رفتار سرمایهگذاران  -1/535میباشد و با توجه به آماره  tکه برابر  1/81و کمتر از مقدار
قابلقبول یعنی  5/36است .نقش تعدیلگری وظیفهشناسی در رابطه بین کسب اطالعات مالی و رفتار
سرمایهگذاران رد میشود .بنابراین فرضیه چهارم مورد تایید قرار نمیگیرد.
فرضیه پنجم :با توجه به جدول  ، 1ضریب مسیر بین تاثیر تعدیلگری برونگرایی بر رابطه بین کسب
اطالعات مالی بر رفتار سرمایهگذاران برابر  -1/131میباشد ،یعنی در صورت تعدیلگری برون گرایی بر این رابطه،
این تعدیلگری منفی میباشد به عبارتی ،در صورت افزایش برونگرایی ،تاثیر کسب اطالعات مالی بر رفتار
سرمایهگذاران کاهش مییابد .همچنین آماره  tاین فرضیه نیز برابر  3/516میباشد که مقدار قابل قبولی است و
بزرگتر از  5/36میباشد .با توجه به موارد گفته شده فرضیه پنجم پژوهش مورد تایید قرار میگیرد.
فرضیه ششم :با توجه به جدول  ،1ضریب مسیر بین تاثیر تعدیلگری روانرنجوری بر رابطه بین کسب
اطالعات مالی بر رفتار سرمایهگذاران  -1/561میباشد و با توجه به آماره  tکه برابر  5/391و کمتر از مقدار
قابلقبول یعنی  5/36است ،نقش تعدیلگری روان رنجوری در رابطه بین کسب اطالعات مالی و رفتار
سرمایهگذاران رد میشود ،بنابراین فرضیه ششم مورد تایید قرار نمیگیرد.
فرضیه هفتم :با توجه به جدول  ،1ضریب مسیر بین تاثیر تعدیلگری سازگاری بر رابطه بین کسب اطالعات
مالی بر رفتار سرمایهگذاران  1/311میباشد ،یعنی در صورت تعدیلگری سازگاری در این رابطه ،این تعدیلگری از
نوع منفی میباشد؛ به عبارتی در صو رت افزایش سازگاری ،تاثیر کسب اطالعات مالی بر رفتار سرمایهگذاران
کاهش مییابد .همچنین آماره  tاین فرضیه نیز برابر  1/568میباشد که مقدار قابلقبولی است و بزرگتر از 5/36
میباشد .با توجه به موراد گفته شده فرضیه هفتم پژوهش مورد تایید قرار میگیرد.
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 -8نتیجهگیری و بحث
محققان در چند دههی اخیر به تحلیل رفتار سرمایهگذاران و تالش برای فهم آن زدهاند که چرا افراد
سرمایهگذاری را در جهات مختلفی انجام می دهند .مقاالتی در توضیح چگونگی تاثیر شفافیت اطالعات مالی و
شخصیت افراد در نحوه سرمایهگذاریشان وجود دارد اما مقاله ای که تاثیر همزمان تاثیر این دو متغیر را در رفتار
سرمایهگذاران تبیین کند به ندرت یافت میشود .اگر اثبات شود که گروههای خاصی از سرمایهگذاران ،مستعد
بروز برخی از تمایالت در خرید و فروش سهام هستند ،در این صورت فعاالن بازار میتوانند قبل از بروز رفتارهای
سرمایهگذاران ،گرایش های آنان را تشخیص داده و به نتایج و دستاوردهای بهتری در زمینه سرمایهگذاری و
پویایی بازار بورس اوراق بهادار دست یابند؛ بنابراین با توجه به مسائل مطرح شده ،این پژوهش درصدد تحلیل
تعدیلگری مدل پنج عاملی شخصیت بر تاثیرگذاری کسب اطالعات مالی بر رفتار سرمایهگذاران در بورس اوراق
بهادار تهران است.
با توجه به نتایج تحقیقاتی که در گذشته انجام شده است ،بازده غیرعادی قبل از اعالن خبر وجود داشته
است که این امر نشان دهنده انتشار اطالعات از سایر منابع و حتی عدم دسترسی به یک سری اطالعات محرمانه
بوده است که البته با ورود اطالعات واقعی این مساله تعدیل گردیده و قیمتها به حالت عادی خود برگشتهاند.
نتایج این پژوهش شاهدی بر متاثر شدن سرمایه گذاران و بازار به سبب کسب اطالعات جدید مالی میباشد اما
نتایج نشان از واکنش خوب سرمایهگذاران نسبت به اطالعات جدید است که با توجه به نتیجه فرضیه اول
پژوهش ،کسب اطالعات مالی  1/13از رفتار سرمایهگذاران را تبیین میکند که میتواند ناشی از خوب بودن
تفسیر اطالعات توسط سرمایهگذاران ،مناسب بودن وضعیت اطالع رسانی ،وجود تحلیلگران مالی در بورس اوراق
بهادار و  ...باشد ولی به هر حال این امر نشان دهنده حساسیت بازار سرمایه نسبت به اطالعات جدید است .نتیجه
این فرضیه با نتیجه پژوهش هیسو ( )1116سازگاری دارد .هیسو ( )1116در پژوهش خود اثبات کرد که
شفافیت اطالعات مالی بر رفتار سرمایهگذاران تاثیرگذار است .با توجه به اینکه اطالعات مالی خود شامل سه بعد:
دسترسی به اطالعات صورت های مالی ،آگاهی از مقدار درآمد هر سهم و دسترسی به اطالعات پرتفوی سهام
شرکتهای میباشد و هر کدام از این سه بعد تاثیر متفاوتی بر رفتار سرمایهگذاران دارد .این بدان معنی است که
در بازار بورس اوراق بهادار ،نوسانات تمایل سهامداران به خرید و فروش سهام میتواند تحت تاثیر هر کدام از این
ابعاد اطالعات مالی باشد البته در صورتی که تحلیل هر کدام از این ابعاد به درستی انجام شود.
مطابق تکنیک تحلیل مسیر ،دسترسی به اطالعات پرتفوی سهام شرکتها با  1/81تاثیر ،بیشترین تاثیر را بر
رفتار و تصمیمگیری مالی سرمایه گذاران دارد که به این معنی است که سهامداران در بازار بورس اوراق بهادار به
اطالعات مربوط به پرتفوی سهام شرکتها جهت تصمیمگیری برای خرید و فروش سهامشان توجه بیشتری
دارند.
در کشورهای پیشرفته ،بازار بورس اوراق بهادار بخش عمدهای از سرمایه یک کشور را در خود جای میدهد.
بنابراین به راحتی می تواند در اقتصاد آن کشور ایفای نقش نماید .بازار اوراق بهادار ایران جزو بازارهای نوظهور
است و در نتیجه کمیابی اطالعات ،به موقع و دقیق نبودن اطالعات در مورد یک سهم خاص موجب تمرکز
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سرمایهگذاران در یک سری رفتارهای خاص و نادرست میشود .با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق میتوان
به این نتیجه رسید که از آنجایی که بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با بورس کشورهای توسعهیافته ،از
توسعهیافتگی الزم برخوردار نیست ،می توان انتظار داشت که بازار بورس اطالعات مالی بیشتر و دقیقتری را در
اختیار سرمایه گذاران قرار دهد و زمینه پویایی و تحول بازا را ایجاد کند.
با گذشت زمان و انجام تحقیقات متفاوت ،محققان متوجه بسیاری از حرکتها و نابسامانیها در بازارهای
مالی شدند که با استفاده از تئوریهای مربوط به بازار کارا قابل توجیه نبود و همچنین متوجه شدند که افراد در
بازار کارا کامال به صورت عقالیی رفتار نمی کنند و بسیاری از عوامل شخصیتی و رفتاری هستند که در
جهتدهی رفتار سرمایهگذاران نقش ایفا می کنند .برای بیان این مطلب در پژوهش ما ،مدل پنج عاملی شخصیت
به عنوان متغیر تعدیلگر در نظر گرفته شد و همانطور که در جدول نتایج فرضیهها بیان گردید ،تعدیلگری این
متغیر با ضریب مسیر  -1/111و آماره ( 1/93،tکه بزرگتر از  5/36بود) اثبات گردید .ابعاد مدل پنج عاملی
شخصیت شامل :گشودگی نسبت به پذیرش تجربه ،وظیفهشناسی ،برونگرایی ،روانرنجوری و سازگاری میباشد
که از میان این ابعاد فقط برونگرایی (با ضریب مسیر  -1/131و آماره  )3/516 ،tو سازگاری (با ضریب مسیر
 - 1/311و آماره  ) 1/568 ،tنقش تعدیگر را دارند که با پژوهش تونی و همکاران ( )1151و سعدی و همکاران
( )5983همخوانی دارد.
طرفداران روانشناسی شخصیت معتقدند که ویژگی های شخصیتی طی یک دوره زمانی ،نسبتا پایدار هستند
و در سیستم عصبی انسان ریشه دارند .در صورتیکه سرمایهگذاران درباره شخصیت خود آگاه شوند از اشتباهات
بالقوه در تصمیمگیری اجتناب میکنند .سرمایهگذاران میتوانند نحوه استفاده از ویژگیهای شخصیتی برای
طراحی و مدیریت سرمایهگذاریهای شخصیشان را برنامه ریزی و مدیریت کنند .مشاوران با مشخص کردن
سرمایهگذاران براساس ویژگیهای شخصیتی می توانند آنها را به روش بهتری آموزش دهند و اثربخشترین
روشهای ارائه اطالعات سرمایهگذاری را به آنها طبق ویژگیهای شخصیتی طراحی کنند و استراتژیهای تجاری
مناسبی را براساس آن ویژگیها پیشنهاد کنند.
افراد برونگرا به دلیل ویژگی های خاصی که دارند و به دلیل اینکه با افراد زیادی در تعامل میباشند
اطالعات زیادی را ازمنابع مختلف دریافت میکنند اما ممکن است همه این اطالعات متناسب با تصمیم
سرمایهگذاری شان نباشد و دچار ضرر و زیان شوند و همانطور که در نتیجه فرضیه بیان گردیده نقش تعدیلگری
منفی دارد یعنی کسب اطالعات مالی بیشتر در صورت باال بودن برونگرایی موجب میگردد افراد سرمایهگذاری
کمتری را انجام دهند .در این مورد پیشنهاد میشود بورس اوراق بهادار با برگزاری دورههای آموزشی روحیه واقع
بینی را در سرمایهگذاران تقویت کند.
افراد دارای ویژگی سازگاری برای ایجاد هماهنگی از ایجاد تعارض ممانعت میکنند و اغلب بدون ارزیابی
اطالعات دریافتی آن را میپذیرند و همانطور که در جدول نتیجه فرضیهها مشاهده میکنید نقش تعدیلگری
منفی دارند یعنی کسب اطالعات مالی بیشتر در صورت باال بودن سازگاری موجب میگردد افراد سرمایهگذاری
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کمتری انجام دهند .این افراد به ندرت کنجکاو و نظر دهنده هستند و فورا اطالعات غلط را میپذیرند .به همین
دلیل در بازار از رفتار گروه تبعیت میکنند و بیش از حد معامله میکنند.
با توجه به موارد گفته شده می توانیم بگوییم که شخصیت الگوی ثابتی است که رفتار افراد در موقعیتهای
مشخص را تحت تاثیر قرار می دهد .هنگامی که فردی به قصد سرمایهگذاری وارد بازار بورس میشود شخصیت
فرد و به طور خاص شخصیت سرمایهگذاری ،حتی می تواند بدون توجه به اطالعات دریافتی فرد ،رفتار و
تصمیم گیری اور ا تحت تاثیر قرار دهد .مهمترین اصل در بررسی شخصیت سرمایهگذاران این است که چه نوع
شخصیت سرمایهگذاری متناسب با فرد سرمایهگذار میباشد .بدین ترتیب وی قادر خواهد بود تا
سرمایهگذاریهای الزم در آموزش و تجهیز به مهارتهای الزم آن نوع از شخصیت سرمایهگذاری را صورت دهد.
برای تشخیص شخصیت سرمایهگذاری باید تعیین کرد که افق سرمایهگذاری افراد بلندمدت ،میانمدت یا
کوتاه مدت است؟ آیا به قصد خرید و نگهداری وارد بازار میشود یا برای کسب سود از نوسانات قیمتی به معامله
میپردازد؟ آیا از روشهای آماری که نیازمند مهارتهای ریاضی میباشند استفاده میکند یا با استفاده از تجزیه
و تحلیل صورت های مالی که نیازمند مهارت در حسابداری است تصمیمگیری میکند؟ آیا از خروجی یک
نرم افزار برای تحلیل تکنیکال استفاده می کند یا به استفاده از خدمات مشاوران سهام میپردازد؟ و .....پاسخ به
سواالتی نظیر مواردی که بدانها اشاره شده سرمایه گذار را در شناخت هر چه بیشتر الگوی رفتاری خود در بازار
بورس اوراق بهادار یاری میکند.
پژوهش حاضر تحت تأثیر محدودیتهای میباشد که اجتنابناپذیر به نظر میرسیدند .برخی از محدودیتها که
باید به هنگام تعمیم یافتههای پژوهش به آنها توجه نمود عبارتاند از:
 .5ازآنجاییکه اکثر سرمایهگذاران کارهای خود را به کارگزارانشان میسپارند ،دسترسی به سرمایهگذاران
جهت پر کردن پرسشنامه دشوار بود.
 .1نداشتن آگاهی نسبت به دانش تخصصی پاسخدهندگان به پرسشنامهها.
 .9وجود عوامل مؤثر دیگری که بر رفتار سرمایهگذاران اثر دارد ولی در اینجا بررسی نشده است.
 .3عدم آشنایی کامل اکثر سرمایهگذاران با یک سری مفاهیم تخصصی که در پرسشنامه وجود داشت.
یافتههای پژوهش تحقیق حاضر می تواند حاوی مضامین علمی و کاربردی جدیدی باشد .در این رابطه و با توجه
به نتایج پژوهشی ،پیشنهادات زیر مطرح است:
 .1با توجه به یافته های این پژوهش ،به فعاالن بازار بورس اوراق بهادار ،تصمیمگیرندگان و سرمایهگذاران
بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار پیشنهاد میش ود تا در تحلیل اطالعات مالی حساسیت الزم را به
خرج دهند و با توجه به تاثیری که این نوع از اطالعات در رفتار و تصمیم سرمایهگذاریشان دارد،
تحلیل اطالعات را به تحلیل گران مالی متخصص بسپارند چرا که این امر منجر به انتخاب سهام و سبد
سرمایهگذاری بهینه با کمترین مخاطره و بیشترین بازده میگردد.
 .2کاهش ریسکهای سرمایه گذاری از طریق ایجاد شرایط اطمینان برای سهامداران ،ارائه آموزشهای
الزم در خصوص اصول و فنون سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران ،توسعه دانش تصمیمگیری با توجه
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.3

.4

به فنون تحلیلگری مالی اطالعات دریافتی سهامداران ،استفاده از تحلیلهای بنیادی و تکنیکی به
هنگام سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان و وجود مشاوران سرمایهگذاری و دادن اطالعات و
آموزش بیشتر به سرمایهگذاران در خصوص شخصیت خود میتواند انتظارات و ناهنجاریهای بازار
سرمایه را کاهش دهد و خوشبینی سهامداران را افزایش دهد.
به پژوهشگران حوزه مالی پیشنهاد میگردد تا نتایج حاصل از مطالعات انجامشده در زمینه رفتار و
شخصیت سرمایه گذاران را بااحتیاط بیشتری تفسیر نمایند زیرا اثر رفتار سرمایهگذاران ممکن است
آثار بااهمیتی بر یافتههای پژوهشی و نتیجهگیریهای مربوط داشته باشد.
به سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد میشود کارگاهها و دورههای آموزشی در خصوص شخصیت و
ویژگی های شخصیتی برگزار کنند تا از این طریق بتوانند تاثیر شخصیت را بر نوع رفتار سرمایهگذاران
کنترل نمایند
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