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چكیده
اعتقاد بر این است که سواد مالی نقش مهمی در شناخت رفتار سرمایهگذاران در بازارهای سهام پیشرفته و
در حال ظهور دارد .در حالی که مطالعات قبلی ارتباط مثبت بین ارتقای سطح سواد مالی و کیفیت عملکرد
تصمیمات سرمایهگذاران را نشان دادهاند ،پویایی این فرآیند به اندازۀ کافی مورد بررسی قرار نگرفته است .این
مطالعه یک مدل تجربی را برای توضیح روند تأثیر سواد مالی سرمایهگذاران ،احساسات و ادراک ریسک بر
تصمیمگیریهای سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران در جمهوری اسالمی ایران مورد بررسی قرار داده
است .به طور خاص ،یک فرایند سه بعدی برای ارائه یک معیار قویتر ار ارزیابی سواد مالی توسط نگرش مالی،
رفتار مالی و دانش مالی ارائه شده که اندازهگیری هر دو سطح دانش مالی پایه و دانش مالی پیشرفته را پوشش
میدهد .نتایج این مطالعه با استفاده از مجموعه دادههای گستردهای در رابطه با رفتار سرمایهگذاران در بورس
اوراق بهادار تهران در سال  5931نشان داد که بر خالف مطالعات قبلی ،شواهدی در مورد تأثیر سواد مالی بر
روی ادراک ریسک سرمایهگذاران در ایران مشاهده نمیکنیم .از سوی دیگر ،سواد مالی ،ادراک ریسک و
احساسات به صورت جمعی و به طور قابل توجهی بر تصمیمهای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر میگذارند .عالوه بر این ،ما شواهدی نیز از تأثیر خاص جنسیت پیدا کردیم.
واژههاي كلیدي :سواد مالی؛ احساسات؛ ادراک ریسک؛ تمایل به سرمایهگذاری؛ بورس اوراق بهادار تهران.
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 -1مقدمه
نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار تالطم ذهنی بسیاری را در اذهان دستاندرکاران بازار سرمایه ایجاد
کرده است .مشارکت در بازار سهام یک تصمیم مهم اقتصادی است (المنبرگ و دربر .)0251 ،در چند دهۀ
گذشته محققان رفتار سرمایهگذاران را تجزیه و تحلیل و تالش کردهاند تا دالیل سرمایهگذاری مردم به روشهای
مختلف را درک کنند (مایفیلد ،کلیف ،پردو ،گرادی و ووتن و کوین .)0222 ،سرمایهگذاری یکی از سختترین
متغیرهای اقتصادی از جهت مدلسازی و پیشبینی است (دریور و داوریک .)5331 ،ادبیات نشان میدهد که
ویژگیهای فردی سرمایهگذاران؛ ادراک آنها از ریسک و تمایل آنها به پذیرش ریسک را تحت تاثیر قرار میدهد
(مایفیلد و همکاران .)0222 ،بخش عمدهای از پژوهشهای اقتصادی مدرن ،در مفهوم به این موضوع اشاره
کردهاند که انسان منطقی همواره در تالش برای به حداکثر رساندن ثروت است و این در حالی است که به
صورت همزمان ،به حداقل رساندن ریسک را نیز در نظر میگیرد (باربر و اودین .)0255 ،در سالهای اخیر نقش
دولتها و کارفرمایان در سراسر جهان به ویژه در اقتصادهای در حال ظهور در تأمین امنیت آیندۀ مالی افراد ،به
طور قابل توجهی کاهش یافته است .این در حالی است که نیاز به تضمین آیندۀ مالی افراد به دلیل افزایش امید
به زندگی؛ افزایش هزینههای مراقبت های بهداشتی و افزایش پیچیدگی محصوالت مالی ورز به روز در حال
افزایش است (آگارواال ،باروا ،جاکوب و وارما .)0251 ،درک تقاضا و اهمیت مشاورۀ مالی یکی از موضوعات مهم
پژوهشی است .مطالعات اخیر نشان میدهد که تقاضا برای مشاورۀ مالی ممکن است به سواد مالی مربوط شود
(کالکاگنو و مونتیکونه .)0251 ،لذا با توجه به بی سوادی مالی گسترده و اثر منفی آن بر کیفیت
تصمیمگیریهای مالی ،میتوان اذعان کرد که این یافتهای مهم است .بنابراین استفاده از یک متخصص مالی که
مشاورۀ بیطرفانه ارائه میدهد ممکن است در اصلِ اثرات منفی بیسوادی مالی ،بهبود حاصل نماید (کرامر،
 .)0259اهمیت بهبود سواد مالی ،به خاطر عواملی چون توسعه محصوالت جدید مالی ،پیچیدگی ابزارها و
بازارهای مالی ،تغییرات سیاسی و عوامل اقتصادی ،افزایش یافته است (التمیمی و بینکالی .)0223 ،سواد مالی
به عنوان یک توانایی اساسی برای سرمایهگذارانی که نیاز به تصمیمگیری در یک سناریوی مالی پیچیده را دارند،
مورد نیاز است (پوتریج ،ویرا ،کورونل و بندرفیلو .)0251 ،سواد مالی به عنوان یک عنصر مهم برای ثبات و توسعه
اقتصادی شناخته شده است (جی .)0250 ،5 02همچنین در سالهای اخیر ،کشورهای در حال ظهور و توسعه
یافته درگیر مسایل مربوط به سطح سواد مالی شهروندان خود هستند .زیرا عمدتاً سرمایهگذاران با زمینههای
دشوار اقتصادی و مالی روبرو میشوند و این واقعیت که عدم سواد مالی یکی از عواملی است که به نشر فقر
کمک کرده است و همچنین اینکه تصمیمگیریهای مالی پیامدهای منفی بزرگی در موقعیتهای مالی ریسکی
میتواند داشته باشد ،را نمیتوان پنهان کرد (گراردی و همکاران .)0252 ،از طرفی دیگر تصمیمهای مالی،
پیچی ده و دارای ریسک و عدم اطمینان هستند .بنابراین ،احساسات پسزمینه ،و یا شرایط فرد ،ممکن است بر
تصمیمهای مالی اثر بگذارند (نافسینگر .)0252 ،مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای  0فرض میکند که
برآورد تمام سرمایه گذاران از ریسک و بازده یکسان است (انتونیدس و واندرسار .)5332 ،اما بر اساس نظریۀ
کانمن و تورسکی افراد عقیدۀ متفاوتی نسبت به سود و زیان دارند .لذتی که مردم از مقدار خاصی از سود میبرند
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بسیار کمتر از رنجی است که از همان مقدار زیان متحمل میشوند (کانمن و توریسکی .)5313 ،سرمایهگذاران
به هنگام سرمایهگذاری تمامی جوانب را در نظر میگیرند و عقالییترین تصمیم را اتخاذ میکنند (توماس،
0229؛ بولهویس .)0221 ،اما مشکل این است که مفهوم انسان عقالیی ،مفهوم کامالً روشن و بدون ابهامی
نیست و تصمیمگیریهای انسان به طریقی از فرضهای استاندارد علم اقتصاد انحراف پیدا میکند (بولهویس،
.)0221
بررسی ادبیات موضوع نشان میدهد که تمرکز بر تصمیمگیریهای سرمایهگذاران در حوزههای مالی
کالسیک؛ مالی نئوکالسیک؛ مالی رفتاری و مالی عصبی در دورههای مختلف هر کدام بر همان حوزه (یک بعد)
تمرکز داشتهاند .البته با حرکت در امتداد زمان ب حث دربارۀ مفاهیم همان دوره توجیه خواهد داشت .اما به
فراخور سیر تحول تئوریهای مالی و سرمایهگذاری و ارائۀ دیدگاههای متفاوت و مکمل در ارتباط با تصمیمگیری
سرمایه گذاران باید توجه داشت که بررسی ساختار تکمیلی تصمیمگیری سرمایهگذاران با توجه به ابعاد مختلف
موضوع میتواند نگاه جامعتری از چگونگی تصمیم گیری را به پژوهشگر بدهد .در این پژوهش نیز با توجه به
مفهوم عقالیی و غیرعقالیی بودن با تکیه بر سواد مالی و احساسات میتوان این مباحث را به چالش کشید .اگر
چه هنوز نیز بسیاری از دانشگاهیان و استادان طرفدار مالی استاندارد متقاعد نشدهاند که نقش احساسات بشری
و اشتباهات ادراکی بر تصمیمات مالی به عنوان یک رشتۀ جداگانه مطالعه و بررسی شود؛ اما برعکس ،طرفداران
علوم رفتاری معتقدند که آگاهی یافتن از مباحث روانشناسی مربوط ،جهت دسترسی به موفقیت در صحنۀ
سرمایهگذاری بسیار حیاتی است .به طور کلی بررسی پیشینۀ پژوهش نشان میدهد که متغیرهای این پژوهش
به صورت جداگانه و گاهاً در ترکیبهای دوگانه مورد بررسی قرار گرفتهاند که به عنوان مثال میتوان به
پژوهشهای (آگراواال و همکاران0251 ،؛ المنبرگ و دربر0251 ،؛ بانیر و نئوبرت0259 ،؛ کالکاگنو و مونتیکونه،
0251؛ کرامر و همکاران0251 ،؛ شارما و جوری0252 ،؛ اموانروژی ،ایلوساردی و آر الیسی )0255 ،در حوزۀ
سواد مالی؛ مطالعات (کامپوس واسکوز و کویلتی0252 ،؛ لوکارلی ،آبرتی ،برایتی و مگی )0251 ،در حوزۀ
احساسات سرمایهگذاران؛ مطالعات (برویانی ،مرلی و روگر0252 ،؛ گوزگور ،الئو ،بیلگین و ایسیمبابی5332 ،؛
کاوسانوس و مارکولیس5331 ،؛ ژو و همکاران )0259 ،در حوزۀ ادراک ریسک و پژوهشهای (چئونگ و
همکاران0259 ،؛ کاروولد و تایگن0252 ،؛ شیم ،لی و کیم )0222 ،در حوزۀ تمایل به سرمایهگذاری اشاره کرد.
اما به عنوان خالء میتوان به این موضوع اشاره کرد که در پژوهشهای پیشین نگاه به تصمیمگیری یک نگاه
همه جانبه و فراگیر نیست .کانمن دریافت که تصمیمات بشری در شرایط عدم اطمینان به طور خودکار از آنچه
تئوری اقتصاد استاندارد پیشبینی کرده است ،متفاوت میشود (کانمن و تیورسکی .)5313 ،لذا آنچه که
سرمایهگذاران در عین حال میتوانند با تکیه بر آن تصمیم های درست اتخاذ کنند سواد مالی است که به تنهایی
نمیتواند راه گشا باشد ،بلکه مقولۀ احساسات آنها نیز باید به صورت کنترل شده باشد .بنابر آنچه بیان شد این
پژوهش درصدد است که بتواند اثرات سواد مالی و احساسات را بر ادراک ریسک و تمایل به سرمایهگذاری با
نگاهی بین جنسیتی در میان سرمایهگذاران فردی در بورس اوراق بهادار تهران بسنجد .برای نیل به این هدف
این مقاله بدین شرح ساختار بندی شده است .قسمت بعدی ادبیات موضوع و پیشینۀ پژوهش را با توجه به
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ارتباط میان متغیرهای پژوهش بر اساس فرضیههای پیشرو در میان سرمایهگذاران بورس اوراق بهادار توسعه
داده است .سپس مقاله ،روش شناسی استفاده شده در این مطالعۀ تجربی را توضیح میدهد و نتایج آن را ارائه
میکند .در آخرین بخش نتایج مورد بحث قرار گرفته است و جمعبندی تئوریک و کاربردهای مدیریتی،
محدودیتها و توصیهها به پژوهشگران آینده ارائه میگردد.
 -2پیشینۀ نظري ،تجربی و توسعۀ فرضیهها
 -1-2سواد مالی

3

در سال های اخیر افزایش عالقه در ارزیابی سواد مالی سرمایهگذاران فردی وجود داشته است (پایال.)0259 ،
حال آنکه بعضا گزارش نگران کنندهای از سطح پایین سواد مالی ارائه کردهاند (دوراک و هانلی .)0252 ،پس از
بحران مالی جهانی  2بین سالهای  ،0221 - 0223تمرکز عمدهای بر آموزش سواد مالی  1در سراسر جهان پدید
آمده است (بلوو ،گروتنبوئر و بریمبل0252 ،؛ پایال .)0259 ،سواد مالی یک پیشبینی قابل اعتماد از ثروت فرد،
پسانداز ،مشارکت در بازار سهام ،و برنامهریزی بازنشستگی است (لوزاردی و میتچل0222 ،؛ وانروژی و
همکاران0255 ،؛ دریوا ،الرمان و وینتر .)0259 ،سواد مالی ،از دیدگاه صرفاً پولی ،به معنای «توانایی قضاوت
آگاهانه و اقدامات موثر در خصوص استفاده فعلی و آیندۀ منابع مالی و مدیریت پول» تعریف میگردد (وزارت
خزانه داری ایاالت متحده  .)0222 ،9همچنین سواد مالی میتواند به عنوان ترکیبی از آگاهی ،دانش ،مهارت،
نگرش و رفتار الزم برای تصمیمگیریهای مالی جهت نیل به رفاه مالی فرد در نظر گرفته شود (کامرون،
کالدروود ،کوکس ،لیم و یامائوکا .)0252 ،به طور معمول ،مطالعات نشان میدهد که حتی در کشورهای
پیشرفته ،هنوز در میان عموم مردم سواد مالی وجود ندارد (شن ،لین ،تانگ و سیائو .)0259 ،به طور کلی تعریف
استاندارد سواد مالی «داشتن دانش ،مهارت و اعتماد به نفس جهت تصمیمگیریهای مالی مؤثر است» (آلتمن،
.)0250
 -2-2احساسات سرمایهگذاران

7

نگرش (احساسات) سرمایهگذار به دو طریق می تواند بر قیمت سهام اثر بگذارد .اول ،به این دلیل که ارزیابی
سرمایه گذار از ارزش ذاتی اوراق بهادار امکان دارد مبتنی بر ذهنیت آنان (به عبارتی نگرش سرمایهگذاران) و به
صورت غرضورزانه انجام گیرد (بیکر و ورگلر0229 ،؛ کاستیا ،آلهو و پوتونن .)0222 ،دوم بر این اساس که
سرمایه گذار ممکن است برای برطرف ساختن عدم اطمینان موجود واکنشی غیرمنطقی از خود نشان دهد
(هرشیفل .)0225 ،با مروری بر هویت بازار ،رویکرد رفتاری بازار این نکته را به رسمیت شناخت ،که
سرمایهگذاران عقالیی نیستند اما نرمال هستند و تورشهای سیستماتیک در تمایالت آنها موجب میشود بر
اساس اطالعات غیر بنیادی  2وارد معامله شوند ،این موضوع «احساسات» نامیده میشود (زوعایی و همکاران،
.)0252
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9

 -3-2ادراک ریسک
در روانشناسی ،ادراک به عنوان یک پروسه در نظر گرفته شده است که مردم توسط آن محرکهای حسی را
انتخاب ،سازماندهی و تفسیر میکنند؛ سپس آنها را مرتب کرده و به شکل یک تصویر معنی دار از جهان
درمیآورند (آرمسترانگ و کاتلر .)0222 ،درک احساس خالص نیست ،اما عبارت است از فرایند پیچیده آگاهی
یافتن از اطالعات حسی و فهم آنها (هولبروک .) 5333 ،ورودی فرآیند ادراک حس است .ترسیم سیستم ادراک
در نمودار ( )5به سهولتِ تجزیه و تحلیل آن کمک میکند.

رفتارها

انتخاب

احساسات

سازماندهی

پیامدها

تفسیر

دریافت محرکهای
محیطی از طریق حواس
پنج گانه

نمودار  -1سیستم ادراک
تصمیمگیری سرمایهگذاران فردی را میتوان به عنوان نتیجه رویارویی انتظارات و ترجیحات ،با توجه به
محدودیتهای تحمیل شدۀ بودجه و بازار در نظر گرفت (انتونیدس و واندرسار .)5332 ،بخش بزرگی از تئوری
مدرن سرمایهگذاری در چارچوب واریانس است .در این چارچوب واریانس بازده پرتفوی سرمایهگذار مهمترین
معیار ریسک است (ولد و ولدمرکولووا .)0222 ،ادراک ریسک بیان میکند که در ریسک یک جزء کیفی و یا
ذهنی وجود دارد که در محاسبات کالسیک مالی ،حسابداری و اقتصاد مطرح نمیشود (ریکاردی .)0222 ،به نظر
السن ( ،)5331مدیران سرمایهگذاری حرفهای و سرمایهگذاران فردی با تجربۀ ادراک ریسک سرمایهگذاری
یکسانی دارند (اولسن.)5331 ،
 -4-2تمایل به سرمایهگذاري

10

مطالعات بسیاری به بررسی قصد رفتاری سرمایهگذاری پرداختهاند (کاروولد و تایگن0252 ،؛ پارک ،چو و
چوی0252 ،؛ شیم ،لی و کیم .)0222 ،نیت رفتاری ،توسط نگرش فرد ،هنجار ذهنی ،و کنترل رفتاری ادراک
شده تعیین میشود (گراندون .)0221 ،از دیدگاه کلی سرمایهگذاری به معنی مصرف پولهای در دسترس برای
دستیابی به پولهای بیشتر ،در آینده است؛ به عبارت دیگر ،سرمایهگذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی
برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده (گراسیمو و دومبروسکی .)0220 ،تمایل به سرمایهگذاری عبارت
است از احتمال درگیر شدن در یک فعالیت خاص (سیتکین و پابلو5330 ،؛ وبر ،بالیتز و بتز0220 ،؛ وبر و
میلیمان )5331 ،و در این پژوهش ،بیانگر احتمال سرمایهگذاری در یک سهام ویژه است.
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جدول  -1تعریف متغیرها
متغیر

سواد مالی

تعریف

منبع

توانایی قضاوت آگاهانه و تصمیمگیری موثر در استفاده از منابع پولی
و مدیریت آن.

بنیاد مالی تحقیق در آموزش
انگلستان
نکتور و همکاران ()5330

توانایی ارزیابی و مدیریت مؤثر امور مالی شخصی به منظور
تصمیمگیریهای عاقالنه در جهت رسیدن به اهداف زندگی و
دستیابی به وضعیت مالی خوب تعریف کرده است.

موسسه حسابداران رسمی آمریکا
دالون و همکاران ()0250

سرمایهگذاران عقالیی نیستند اما نرمال هستند و تورشهای
احساسات
سیستماتیک در تمایالت آنها موجب میشود بر اساس اطالعات غیر
سرمایهگذاران
بنیادی وارد معامله شوند ،این موضوع «احساسات» نامیده میشود.

ادراک ریسک

زوواووی و همکاران ()0252

قضاوت ذهنی سرمایهگذاران از ریسک است که ممکن است با ریسک
واقعی تفاوت داشته باشد.

ریکیاردی ()0222

چگونگی تعبیر و تفسیر اطالعات راجع به ریسک توسط
سرمایهگذاران.

اولسن ()5331

تمایل به احتمال درگیر شدن در یک فعالیت خاص و در این پژوهش ،بیانگر سیتکین و پابلو ()5330؛ وبر ،بالیز و
بتز ()0220؛ وبر و میلیمن ()5331
سرمایهگذاری احتمال سرمایهگذاری در یک سهام ویژه است.

 -3توسعۀ فرضیهها
11

 -1-3سواد مالی و ادراک ریسک
سواد مالی به دنبال بهبود ظرفیت افراد در درک مشکالت مالی است (فلورس و ویرا .)0252 ،در نظریات
کالسیک ،رفتار سرمایهگذاران در بازار سرمایه بر مبنای نظریه مطلوبیت اقتصادی تفسیر میشد (واورو ،مونیوکی
و آلیانا .)0222 ،عدم درک اقتصاد و امور مالی ،یک عامل بازدارنده برای مالکیت سهام است؛ از دست رفتن رفاه،
ناشی از عدم مشارکت در بازارهای سرمایه ،در اثر فقدان سواد مالی بسیار قابل توجه است .واضح است که
سرمایهگذاران ناآگاه و فاقد سواد مالی کافی ،قادر به استفادۀ کامل از بازار مالی و انتخاب عاقالنه ،که منجر به
سرمایهگذاری کارآمد خواهد شد ،نخواهند بود (امسیجیوانروژی ،ایلوساردی و آرجیامآلیشیا .)0255 ،مرور
مطالعات نشان میدهد که عوامل گوناگونی در ادراک ریسک و تصمیمات سرمایهگذاران دخیلاند (آرنولد ،بدارد،
فیلیپس و سیوتون0250 ،؛ باکر ،کاول و استین0221 ،؛ چای ،کیم و رائو0255 ،؛ چانگ و لین0251 ،؛ دویور و
شانون0252 ،؛ مونترمان0223 ،؛ سیدا و ومپ .)0222 ،که از جمله می توان سواد مالی را نام برد (آگاروال،
آمرومین ،بندیوید ،چومسیسنگت و اوانوف0251 ،؛ آگارواال و همکاران0251 ،؛ آلمبرگ و دربر0251 ،؛ بانیر و
نئوبرت0259 ،؛ کالکاگنو و مونتیکونه0251 ،؛ کرامر و همکاران0251 ،؛ شارما و همکاران.)0255 ،
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تصمیمگیریهای شخصی در مورد سرمایهگذاریهای مالی توسط آشنایی با سرمایهگذاری و کنترل آن تعیین
میشود اما تحت تاثیر ادراک ریسک نیز قرار میگیرد (دیاکون و انو.)0225 ،
فرضیۀ  -1سواد مالی بر ادراک ریسک توسط سرمایهگذاران مؤثر است.
 -2-3احساسات سرمایهگذاران و ادراک ریسک

12

احساس یک حالت روانشناختی و فیزیولوژیک حاصل از تعامل با یک شی ،یک شخص و یا یک واقعه است
(اشکاناسی و همکاران)0220 ،؛ تغییر ترجیحات ریسک ،رسانه ،اجتماع ،خطای پیوستگی و خطای غلبه نمودن و
مواردی از این قبیل ،احساس افراد را تحت تأثیر قرار میدهد .احساس بعد از پردازش تبدیل به ادراک میشود،
اما همیشه آنچه که درک میشود منطبق با واقعیت نیست ،زیر ا عوامل زیادی در آن دخیل است .نولت ()0220
معتقد است که همه احساسات ما از مغزمان سرچشمه میگیرند و بر اساس تحقیقات ،سیستم لینبیک مغز همۀ
احساسات ما را هدایت میکند.
حالت عاطفی
مثبت؛ مانند شادی،
خوشبینی
منفی؛ مانند بدبینی،
ناراحتی
ترس؛ مانند اضطراب،
عصبانیت ،پیشبینی خطر،
عدم قطعیت

خشم؛ مانند رنجش،
احساس گناه و سرزنش
کردن خود ،حق به جانب
بودن ،اطمینان و یقین

پشیمانی؛ مانند خاطرات
دردناک

علل بروز


سود و بازدهیهای حاصل
تمایل به یک سرمایهگذاری
کسب هیجان افزایش قیمت داراییها با
باالترین سطح



زیان مالی یا سایر زیانها
اخبار بد و منفی



آگاهی یافتن و یادگیری خطرات بالقوه و
تهدیدات محتمل در فرآیند کسب و کار یا
سرمایهگذاری
اخبار منتج از رویدادهای منفی



آگاهی و آموزش دیدن دربارۀ بیعدالتیهای
موجود در محیط (مثل ،اطالع از رشوه و
پاداشهای هنگفت در شرکتهایی که جدیداً
خصوصی شدهاند)
تجربۀ احساس خیانت و یا صدمه دیدن از
طرف دیگران



ضرر و زیانهای مالی که فرد احساس
میکند مسئول آن خودش است
تفکر و تعمق یا مرور ذهنی ضرر و زیانهایی
که اجتنابپذیر بودند












تأثیر آن بر سرمایهگذاري


معموالً ریسکها را ناچیز میشمرند و به
پیشبینیهای گذشتۀ کارشناسان
خوشبینانه اعتماد میکنند.



منجر به افزایش ریسکپذیری و افزایش
معاملهگری در فعاالن بازار میشود.



معموالً خطرها را بزرگنمایی کرده و به
میزان زیادی اطالعات مرتبط با تهدیدات
را باور میکنند.



به صورت خفیف موجب افزایش
خوشبینی ،یک احساس تحت کنترل
بودن ،و اطمینان از انتخابهای مالی افراد
میشوند .در مجموع فعاالن بازار تحت
تأثیر این هیجان گردش کمتری از
داراییها یا سهام دارند.



اتخاذ بدون تأمل یک سیاست
محافظهکارانه دربارۀ داراییهای در
دسترس (فروش سراسیمه) و افزایش
ریسکپذیری با نگهداری اوراق بهادار
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نامرغوب (نگهداری بیش از حد اوراق
بهادار زیانده) را در پی دارند.
طمع؛ تمایل بیش از حد
برای به دست آوردن پول
و ثروت یا مالاندوزی

غرور؛ مانند افتخارت بیش
از حد چشمپیر اما ناپایدار،
فرااعتمادی



مشاهدۀ فرصتی که به نظر میرسد نادر بوده
و ریسکهای آن به راحتی کنترل میشوند.
احساس نیاز به کسب سود سریع یا قابل
توجه



مجموعهای از سود و منفعتها
شناخت و تشخیص عمومی از تعالی و برتری
در اغلب موارد فرااعتمادی ذاتی است (برای
مثال ،جوانان در مقایسه با دیگر سنین این
ویژگی را بیشتر دارند)








تالش نگردن برای شناسایی ریسکها و یا
به شیوهای متفاوت فکر کردن.



منجر به کم شده پشتکار در سرمایهگذاران
میشود.
کسب و کار یا سرمایهگذاریها بدون
بررسی ریسکهای بالقوه انجام میشوند.



فرضیۀ  -2احساسات سرمایهگذاران بر ادراک ریسک توسط آنها مؤثر است.
 -3-3ادراک ریسک و تمایل به سرمایهگذاري

13

سواد مالی و متغیرهای مربوط به آموزش مالی در مدرسه ،رفتار مالی را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار
میدهند (گرامن ،کوونبرگ و منکوف .)0251 ،کامرون و همکاران ( )0252بیان کردند که آموزش سواد مالی در
سطح دبیرستان ممکن است کلیدی برای بهبود تصمیمگیری مالی در جامعه باشد (کامرون ،کالدروود ،کوکس،
لیم و یامائوکا .)0252 ،شواهد نشان میدهد که سواد مالی بر تصمیمگیری مربوط به پساندازها و مدیریت
پرتفولیو اثر میگذارد (جاپلی و پادوال .)0259 ،پژوهشها نشان میدهد که یک رابطه قوی و مثبت بین سواد
مالی و برنامهریزی بازنشستگی وجود دارد؛ کسانی که از لحاظ مالی بیشتر آگاه هستند به احتمال زیاد
برنامهریزی موفقتری برای دوران بازنشستگی دارند (وانروژی و همکاران.)0255 ،
فرضیۀ  -3سواد مالی بر تمایل سرمایهگذاران فردی به سرمایهگذاری مؤثر است.
 -4-3احساسات سرمایهگذاران و تمایل به سرمایهگذاري

14

یکی از موضوعات اثبات شده در علم روانشناسی ،تأثیرگذاری احساسات افراد بر فرآیند تصمیمگیری و
قضاوت آنان درخصوص رویدادهای آتی است (ویرا و پریرا .)0252 ،روانشناسان و اقتصاددانانی که به بررسی
نقش احساسات در تصمیمگیری پرداختهاند ،به این نکته پی بردهاند که احساسات نامربوط و عواطف میتوانند بر
تصمیمگیری تأثیر بگذارند (الونستین ،وبر ،هس و ولچ0225 ،؛ فینیوکان ،الهکمی ،اسلویک و جانسون.)0222 ،
برای مثال داماسیو ( ) 5332با انجام آزمایشی بر روی بیمارانی که دچار صدمه در وینرومدیال مغز شده بودند ،به
این نتیجه رسید که فقدان احساس در فرآیند تصمیمگیری ،توانایی تصمیمگیری عقالیی را از بین میبرد
(داماسیو .) 5332 ،داماسیو به این نتیجه رسید که احساسات جزء جداییناپذیر تصمیمات منطقی میباشند
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(نافسینگر .)0252 ،مطالعات دوفنبرگ ()0220؛ شیو و همکاران ()0221؛ نشان میدهد که احساسات به عنوان
جزیی مهم از عوامل مؤثر بر تصمیمگیری سرمایهگذاری میتواند عمل کند .به صورتی که میتواند استراتژیهای
سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار دهد و سرمایه گذاری کامال محافظه کارانه یا با تحمل ریسک همراه باشد.
مطالعات نشان میدهد که اثر احساسات در بهبود اثربخشی هر تصمیم میتواند به عنوان یکی از حوزههای
تحقیقاتی مهم قلمداد شود (کابراپانیاگوا ،ویکاری و یورا .)0251 ،همچنین پژوهشها نشان میدهد که چهرههای
شاد و یا غمگین در انتخاب سرمایهگذاری و اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری میتوانند متفاوت عمل کنند
(ساندالی و همکاران .)0250 ،اعتماد به نفس ،مبارزه و امید ،تمایل به ادامۀ سرمایهگذاری را افزایش میدهد
(براندین و گوستافسون . )0259 ،نگرش و احساسات همراه با تعامالت رفتاری ناشی از این نگرشها میتواند به
عنوان عواملی دخیل در تصمیمات سرمایهگذاری عمل کند (تود و ادواردز .)0259 ،تاثیر احساسات در
تصمیمگیری به طور گستردهای پذیرفته شده است ،به خصوص در رابطه با احساسات و خلق و خوی ناگهانی .
تاثیر احساسات و عواطف خاص ،جدایی ناپذیر یک تصمیم است .شواهدی از بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری
وجود دارد که از احساسات به عنوان یکی از عناصر مهم این ناهنجاریها یاد میکند دور و همکاران ( )0220بر
این اعتقادند که میان احساسات زنان و مردان تفاوت وجود دارد که ناشی از سیستم لیمبیک است .سیستم
لیمبیک زنان فعال تر از مردان است؛ بنابراین احتمال بروز احساسات منفی همچون افسردگی ،خشم و نفرت در
آنها بیشتر است .البته این بدین معنی نیست که زنان به کلی احساسات منفی دارند و مردان احساسات مثبت.
فاینمن ( ) 5339برآیند چالش عقالنیت و احساس را در سه حالت میبیند :احساسات و عقالنیت رودرروی هم
قرار میگیرند؛ احساسات در خدمت عقالنیت قرار میگیرد و عقالنیت احساسات را نیز عقالیی میکند؛ احساس و
شناخت جدایی ناپذیر و درهم تنیدهاند و عقالنیت افسانهای بیش نیست (فاینمن .)522 :5339 ،البته حالت اول
برگرفته از تحقیقات فاینمن در این مقاله مصداق دارد که احساسات به عنوان جزیی غیرعقالیی در تصمیمات
سرمایهگذاران موثر است( .سامرز و دوکسباری .)0250 ،عدم اطمینان باال ،خجالت و فشار ،میل به سرمایهگذاری
را کاهش میدهد (براندین و گوستافسون .)0259 ،ولپ و همکاران ( )0250نتیجهگیری کردند که ترس ،تصمیم
به سرمایهگذاری را کاهش می دهد در حالی که شادی و خشم (وان کلیف و همکاران )0252 ،چنین
تصمیمگیریهایی را افزایش میدهد.
فرضیۀ  -4احساسات سرمایهگذاران بر تمایل آنها به سرمایهگذاری مؤثر است.
 -5-3ادراک ریسک و تمایل به سرمایهگذاري

15

در پانزده سال گذشته توجه به نگرش ریسکیِ سرمایهگذاران فردی افزایش یافته است (ولد و ولدمرکولووا،
 .)0222ادراک ریسک سهام ،اثر منفی قابل توجهی در تصمیمگیری سرمایهگذاری دارد (فورتین و برتلوت،
 .)0250مطالعات در خصوص اثرات ادراک ریسک بر انتخاب صندوقهای سرمایهگذاری نیز انجام شده است
(دیاکون و هاسلدین .)0221 ،مطالعات همچنین نشان می دهند که ادراک ریسک به عنوان واسطۀ میان
متغیرهای روانشناسی و جامعه شناسی با تمایالت رفتاری سرمایهگذاران قرار میگیرد (لیم ،سواتار و لی.)0259 ،
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فرضیۀ  -5ادراک ریسک توسط سرمایهگذاران بر تمایل آنها به سرمایهگذاری مؤثر است.
 -4روششناسی پژوهش
این بخش با توصیف الگوی پژوهش و بر مبنای جمعبندی شاخصهای استفاده شده در ابزار پرسشنامه و روایی
آن آغاز میگردد .همچنین روش نمونهگیری و نگرشهای آماری توصیف میگردد.
با توجه به ویژگیهای سرمایه گذاران در ادبیات مالی نئوکالسیک و مالی رفتاری به عنوان یک زمینۀ مناسب
در بررسی اثرات سواد مالی؛ احساسات سرمایهگذاران و ادراک ریسک بر تمایل به سرمایهگذاری ،و با توجه به
مباحث مطرح شده در ادبیات پژوهش حاضر برای بررسی تعامالت میان متغیرهای فوقالذکر شکل  5الگوی
مفهومی مورد استفاده در این مطالعه برای آزمون فرضیههای پژوهش را به تصویر میکشد.

شكل  -1الگو و خالصۀ فرضیههاي پژوهش
جهت افزایش اعتبار خارجی و تعمیم یافتههای تحقیق ،این پژوهش یک روش بررسی مقطعی را برای
جمعآوری دادهها مورد استفاده قرار داده است .برای اندازهگیری  RP ،IE ،FLو  IIمقیاس پنج درجهای لیکرت از
( 5خیلی کم) تا ( 1خیلی زیاد) استفاده شده است ،که البته سواالت متغیر دانش مالی به عنوان یکی از ابعاد
سواد مالی به صورت چهارگزینه ای با پاسخ صحیح و غلط طراحی شده است .جهت سنجش متغیر سواد مالی 91
شاخص از مطالعۀ گریجیونپورتریچ ،مندسویرا ،کورنل و فیلو ( )0251بدین شکل استفاده گردیده است که این
متغیر شامل سه بعد نگرش مالی ،رفتار مالی و دانش مالی میباشد که برای سنجش نگرش مالی  3سوال؛ برای
سنجش رفتار مالی  02سوال و در نهایت برای سنجش دانش مالی  2سوال در دو سطح دانش مالی پایه و دانش
مال ی پیشرفته استفاده شده است .در این متغیر یعنی دانش مالی با توجه به اینکه سواالت به صورت
111
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چندگزینهای جهت سنجش سطح دانش سرمایه گذاران در دو سطح پایه و پیشرفته اقدام گردیده است لذا جهت
استفاده از داداهها  9سوال اول که مربوط به دانش مالی پایه است با هم جمع شده است و در یک ستون تحت
عنوان دانش مالی پایه به آنها اشاره گردیده است .همچنین  1پرسش بعدی که جهت سنجش دانش مالی
پیشرفته از سرمایه گذاران سوال گردیده است نیز با هم جمع شده و در یک ستون تحت عنوان همین نام قرار
داده شده است (دانش مالی پایه و دانش مالی پیشرفته برای هر فرد دارای نمرهای حاصل از جمع به ترتیب 9
پرسش اول و  1پرسش بعدی است) .جهت سنجش مفهوم احساسات سرمایهگذاران  52شاخص از مطالعات
مندونکافلورس و مندسویرا ( )0252و گریجیونپورتریچ و همکاران ( )0251استخراج گردیده است .همچنین
شاخصهای ادراک ریسک نیز از مطالعۀ مندونکافلورس و مندسویرا ( )0252استخراج گردیده است .و در نهایت
مفهوم تمایل به سرمایه گذاری نیز در دو بعد تمایل کوتاه مدت و تمایل بلند مدت با بهرهگیری از مطالعۀ
مایفیلد ،پردو و ووتن ( ) 0222شناسایی شده است .در نهایت جهت تخمین مدل معادالت ساختاری و نهایی
ساختن شاخص ها از تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول و دوم استفاده میگردد که بر این اساس و با توجه به
جدول ( )0از میان شاخصهای اندازهگیری احساسات سرمایهگذاران شاخصهای  50تا  52در تحلیل عاملی
تأییدی در مرحلۀ اول حذف گردید .بر همین اساس سایر متغیرهای مدل از لحاظ تعداد شاخصهای اندازهگیری
ثابت و بدون تغییر باقی ماندهاند.
جدول  -2شاخصهاي تأیید شده جهت سنجش متغیرها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي
تحلیل عاملی تأییدي مرحلۀ اول
متغیر
**

سواد مالی
احساسات سرمایهگذاران
*
ادراک ریسک
*
تمایل به سرمایهگذاری

*

تحلیل عاملی تأییدي مرحلۀ دوم

شاخصهاي حذف

شاخصهاي

شاخصهاي حذف

شاخصهاي

شده

باقیمانده

شده

باقیمانده

 50تا 52

کل شاخصها
 5تا 55

* تحلیل عاملی مرتبۀ اول

-

کل شاخصها

** تحلیل عاملی مرتبۀ دوم

پرسشنامۀ اولیه پس از طراحی توسط نویسندگان مقاله بازنگری و بومیسازی گردید .در طول مسیر ترجمه
و طراحی پرسشنامه اعتبار پرسشنامه شامل شفافیت ،جامعیت و تناسب آنها مورد بررسی قرار گرفت .پس از
اصالحِ برخی از سؤاالت ،پرسشنامه به صورت نهایی شده جهت توزیع میان سرمایهگذاران فردی بورس اوراق
بهادار تهران در محل تاالر حافظ در شهر تهران مورد استفاده قرار گرفت .همچنین برای سنجش روایی پرسشنامه
از روش تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرمافزار لیزرل استفاده شد که نتایج به شرح جدول ( )9میباشد.
تفاوتهای فرهنگی یا تغییر در زبان به دلیل مرور زمان ،یا تفاوتهای مربوط به نمونهها و موقعیتها ممکن است بر
یک مقیاس تأثیر بگذارد .بنابراین ،چه وقتی که شما یک مقیاس میسازید و چه هنگامی که از یک مقیاس موجود استفاده
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میکنید و چه هنگامی که یک مقیاس را ترجمه و یا بومی میکنید تحلیل دادهها از نظر پایایی  59کار مناسبی است .یک
ابزار اندازهگیری زمانی پایایی دارد که به نتایج یکسانی در موقعیتهای تکراری منجر شود (استراب ،بودرئو و گفن.)0222 ،
پایایی یا قابلیت اعتماد به معنای آن است که آیا روش انتخاب شده ،موضوع مورد نظر را به طور دقیق میسنجد یا خیر .در
واقع ،ابزار اندازهگیری تا چه حد پایایی (قابلیت تکرار) دارد و اگر با همان واحد تحلیل به طور مکرر به کار رود نتایج
یکسانی به دست میآید یا خیر .روشهای متعددی برای سنجش پایایی وجود دارد که سنجش پایایی به روش همسازی
درونی یا سازگاری اجزاء از رایجترین آنهاست .همچنین مشهورترین آزمون برای پایایی سازگاری اجزاء عبارت است از
ضریب آلفای کرونباخ (برای پرسشهای ترتیبی یا فاصلهای).
جدول  -3شاخصهاي برازش مدل بیرونی متغیرهاي مكنون پژوهش
مفهوم

شاخص

بار
عاملی

ضریب
تعیین

سواد مالی

FA1
FA2
FA3
FA4
FA5
FA6
FA7
FA8
FA9
FB1
FB2
FB3
FB4
FB5
FB6
FB7
FB8
FB9
FB10
FB11
FB12
FB13
FB14
FB15
FB16
FB17
FB18
FB19
FB20
BK
AK
IE1
IE2
IE3
IE4
IE5
IE6
IE7
IE8
IE9
IE10

0.61
0.74
0.77
0.75
0.67
0.27
0.40
0.24
0.44
0.43
0.23
0.32
0.46
0.44
0.30
0.55
0.31
0.54
0.22
0.36
0.22
0.57
0.60
0.50
0.36
0.52
0.56
0.53
0.32
0.70
0.52
0.69
0.76
0.84
0.85
0.81
0.78
0.75
0.66
0.70
0.76

0.24
0.31
0.39
0.38
0.30
0.11
0.19
0.06
0.25
0.19
0.04
0.08
0.23
0.15
0.06
0.26
0.08
0.23
0.03
0.11
0.03
0.24
0.28
0.19
0.08
0.21
0.29
0.27
0.10
0.03
0.03
0.49
0.58
0.71
0.73
0.66
0.61
0.56
0.43
0.49
0.57

احساسات سرمایهگذاران
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ابعاد
نگرش مالی

آلفاي كرونباخ
0.834

رفتار مالی

دانش مالی
0.934
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مفهوم
ادراک ریسک

تمایل به سرمایهگذاری

شاخص

بار
عاملی

ضریب
تعیین

IE11
RP1
RP2
RP3
RP4
RP5
II1
II2
II3
II4
II5
II6
II7
II8
II9

0.65
0.70
0.70
0.62
0.74
0.56
0.53
0.73
0.82
0.58
0.72
0.79
0.77
0.84
0.55

0.43
0.50
0.46
0.39
0.54
0.33
0.24
0.37
0.52
0.36
0.56
0.58
0.54
0.63
0.33

ابعاد

آلفاي كرونباخ
0.883

تمایل به سرمایهگذاری کوتاه مدت

0.880

تمایل به سرمایهگذاری بلند مدت

همانطور که از جدول ( )9مشخص است ،جهت سنجش قابلیت اعتماد سواالت از آلفای کرونباخ در  SPSSاستفاده
شده است .همچنین نتایج بارهای عاملی نشان میدهد که قدرت توضیح دهندگی هر متغیر توسط شاخصهای آن در
سطح باالیی قرار دارد و از جهت روایی محتوا در سطح باالیی قرار دارد .نتایج آزمون پایایی سوأالت پژوهش نیز با توجه به
ستون مقدار آلفای کرونباخ نشان میدهد که میزان پایایی برای کلیۀ متغیرها باالتر از  2/1است و لذا در سطح باالیی قرار
دارد.
51
این پژوهش بر روی سرمایهگذاران فردی در بورس اوراق بهادار تهران تمرکز دارد .مشاهدۀ تاریخچۀ
شاخص بورس اوراق بهادار تهران نشان میدهد که در زمان های متفاوت با توجه با اوضاع اقتصادی و سیاسی
کشور شاخص کل به صورت اخص تابعی از این وضعیتها نبوده است و در موارد بسیاری تصمیمهای هیجانی و
احساسی سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار داده است و لذا شاخص با تغییراتی غیر منطقی در مواردی چند مواجه
شده است .لذا با توجه با این موضوع انگیزۀ انتخاب جامعۀ آماری بوجود آمد که با دخیل ساختن متغیرهای سواد
مالی؛ احساسات و ادراک ریسک بتوان واکنش و عکسالعمل رفتاری سرمایهگذاران را مورد بررسی قرار داد.
دادههای مورد استفاده برای این مطالعه در سال  0259با استفاده از یک پرسشنامه در تاالر حافظ به عنوان تاالر
اصلی معامالت در تهران که به  919نفر از سرمایهگذاران داده شده بود جمعآوری گردید .این نمونه طبق فرمول
کوکران برای جامعۀ محدود از تعداد نامحدود سرمایهگذاران با سطح خطای  1درصد انتخاب شده است .تعداد
نمونه جهت توزیع پرسشنامهها با توجه به رعایت استاندارد کفایت تعداد نمونهها برای هر شاخص تعداد حداقل
 1سوال 991 ،پرسشنامه میباشد که بر این اساس از میان  931پرسشنامۀ جمعآوری شده به میزان 19
پرسشنامه به دل یل ناقص تکمیل شدن و یا شانسی تکمیل شدن غیر قابل استفاده بودند .لذا به طور کلی
همکاری پاسخگویان در تکمیل پرسشنامهها را میتوان  11/25%دانست .خالصۀ اطالعات جمعیت شناختی و
ویژگیهای پاسخگویان به شرح جدول ( )2خالصه میگردد.
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جدول  -4تجزیه و تحلیل سواالت جمعیتشناختی
فراوانی
جنسیت
زن
مرد

درصد

559
091

90/29%
91/52%

95
15
95
39
19
22

2/12%
52/21%
51/02%
09/91%
02/92%
50/29%

سن
کمتر از  02سال
 02تا  02سال
 01تا  03سال
 92تا  92سال
 91تا  93سال
 22سال و باالتر
تحصیالت
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری

12
92
599
12
9

52/59%
51/22%
21/99%
05/25%
5/12%

تجربه فعالیت در بورس
کمتر از  9ماه
 9تا  50ماه
 50تا  02ماه
 02تا  22ماه
باالتر از  22ماه
درامد (ریال)
کمتر از 0222222
0222252 - 2222222
2222252 - 9222222
9222252 - 2222222
2222252 - 52222222
باالتر از 52222222

114

535
91
29
21
91
532
92
09
25
02
01
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12/55%
52/22%
50/52%
50/11%
52/22%
19/23%
52/19%
9/159%
55/95%
1/39%
1/22%
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نتایج جدول ( )2نشان میدهد که از میان ویژگیهای مربوط به سرمایهگذاران از نظر جنسیت پاسخگویان
مرد درصد بیشتری را به خود اختصاص دادهاند .از لحاظ سن سرمایهگذاران؛ گروه سنی  92-92بیشترین تعداد
و گروه سنی کمتر از  02سال کمترین تعداد را شامل میشوند .از نظر سطح تحصیالت سرمایهگذاران با مدرک
تحصیلی کارشناسی بیشترین تعداد و پاسخگویان با مدرک تحصیلی دکتری کمترین تعداد را شامل میگردند .از
نظر سابقۀ سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار؛ سرمایهگذاران با سابقۀ کمتر از  9ماه بیشترین فراوانی و
سرمایهگذاران با سابقۀ  9تا  50ماه و همچنین با سابقۀ بیشتر از  22ماه کمترین تعداد را در میان نمونۀ مورد
بررسی به خود اختصاص داده اند .و در نهایت از نظر سطح درآمدی سرمایهگذاران با درآمد کمتر از 0222222
ریال بیشترین تعداد و سرمایهگذاران با سطح درآمدی  2252222تا  9222222ریال کمترین تعداد را در میان
سرمایهگذاران پاسخگو به پرسشنامهها به خود اختصاص دادهاند.
52
در تجزیه و تحلیل استنباطی ،آزمون کولموگروف  -اسمینوف جهت سنجش نرمالیتی دادههای پژوهش با
استفاده از نرمافزار  SPSSانجام گرفت .بدلیل اینکه توزیع کل دادهها از قانون توزیع نرمال تبعیت نمیکند از
مدل معادالت ساختاری ) (SEMکه مناسب تجزیه و تحلیل دادههای ناپارامتریک است (هایر ،هالت ،رینگل و
ساراستد )0252 ،استفاده گردید .کاربرد اصلی  SEMدر موضوعات چند متغیرهای است که نمیتوان آنها را به
شیوه دو متغیری با در نظر گرفتن هر بار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته انجام داد .معادالت ساختاری به
عنوان یک الگوی آماری به بررسی روابط بین متغیرهای پنهان و آشکار (مشاهده شده) میپردازد .نتایج طبق
جدول  1ارائه گردیده است .مطابق با این جدول ،به دلیل بیشتر شدن سطح معناداری از  ،2/21میتوان در
سطح اطمینان  33درصد بیان داشت که فرض صفر یعنی اینکه توزیع دادههای پژوهش نرمال است ،برای
متغیرهای سواد مالی و تمایل به سرمایهگذاری تأیید میشود و برای متغیرهای احساسات سرمایهگذاران و ادراک
ریسک تأیید نمیگردد.
جدول  -5نتایج آزمون كولموگروف– اسمینوف
متغیر

Kolmogorov-Smirnov Z

میانگین

سطح معنیداري

سواد مالی
احساسات سرمایهگذاران
ادراک ریسک
تمایل به سرمایهگذاری

2/331
5/193
5/393
5/052

9/125912
0/011929
0/921923
0/323959

2/019
2/251
2/225
2/521

تحقیق حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات توسعهای و کاربردی و با توجه به نحوۀ گردآوری دادهها جزء
تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع همبستگی و خاصۀ مدلیابی معادالت ساختاری است .مدلیابی معادالت
ساختاری یک روش تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانوادۀ رگرسیون چند متغیری و به بیان
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دقیقتر ،بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان میدهد تا مجموعهای از معادالت گرسیون را به گونه
همزمان مورد آزمون قرار دهد (هومن.)55 :0223 ،
بعد از بررسی نرمال بودن توزیع داده ها ،جهت ارزیابی و تجزیه و تحلیل چارچوب مفهومی پژوهش از
مدلیابی معادالت ساختاری  53استفاده شد SEM .اغلب برای آزمون دو مدل استفاده میگردد :مدل اندازهگیری
و مدل معادالت ساختاری ) .(SEMمدل ارزیابی تعیین میکند که چگونه متغیرهای مکنون با استفاده از
متغیرهای قابل مشاهده اندازهگیری میگردند .مدل معادالت ساختاری روشی است که در آن روابط به هم
وابسته و همزمان چندین متغیر بررسی و آزمون میشود .در این پژوهش از دو وجه مدل معادالت ساختاری،
مدل اندازهگیری و مدل تابع ساختاری استفاده شده است .مدل اندازهگیری کاربرد تحلیل عاملی تأییدی برای
تعیین مشارکت هر یک از گویهها در اندازهگیری سازه پنهان است و مدل ساختاری به روابط عاملهای نهفته
مربوط میشود .به طورکلی ،مدل معادالت ساختاری به دلیل مشارکت دادن خطاهای اندازهگیری در مدل
اندازهگیری برآوردهای صحیحتری از روابط علّی فراهم میکند .نرم افزار لیزرل برای ارزیابی مدل اندازهگیری و
مدل ساختاری به کار برده شد .روش برآورد حداقل مجذورات وزنی با دادههایی از همبستگی پلی کوریک و
ماتریس کواریانس مجانبی در تحلیل دادهها استفاده شد .روش حداقل مجذورات وزنی بدین دلیل که دادههای
پاسخ پنج طبقهای بودند و همبستگی پلی کوریک به جای همبستگی گشتاوری پیرسون باید محاسبه میشد،
ترجیح داده شد .در همین حال SEM ،آزمایش روابط علی میان متغیرهای پنهان را اجازه میدهد ،که اثرات
مستقیم و غیرمستقیم علی و واریانس توضیح داده شده و ناشناخته را توضیح میدهد (جورسکوگ و سوربوم،
.)5339
برای تست مدل مفروض ،نسخه آماری  LISREL 8.52استفاده شد .مدل ساختاری  LISRELجهت برآورد و
آزمون مدل مفروض و روابط علی مشخص استفاده میشود .عالوه بر این SEM ،اجازه میدهد تا روابط خطی بین
متغیرهای مکنون (مشاهده نشده) و آشکار (مشاهده شده) آزمون گردد .یکی از ویژگیهای منحصر به فرد از
 SEMتوانایی آن در برآورد پارامترهای در دسترس برای تخمین روابط بین متغیرهای مشاهده نشده است .در
نهایت SEM ،تجزیه و تحلیل مسیری را فراهم میکند که برآورد پارامترها از روابط مستقیم و غیر مستقیم بین
متغیرهای مشاهده شده است.
 -5نتیجهگیري و بحث
در ابتدا جدول  9جهت تشریح میانگین ،انحراف معیار ،همبستگی و واریانس میان متغیرهای پژوهش ارائه
گردید .سپس در بخش بعدی نمودارهای تحلیل مسیر در دو بخش ضرایب مسیر و اعداد معناداری در قالب
نمودارهای  0و  9ارائه گردیده که خالصۀ آنها در جدول  1تشریح گردیده است .نمودار  5الگوی مفهومی و اولیۀ
پژوهش را ارائه کرده است .نمودار  0مدل معادالت ساختاری که نشان دهندۀ اثرات متغیرهای مستقل بر متغیر
وابسته است را نشان داده است .همچنین در نمودار  9مدل ساختاری تحقیق در حالت عدد معناداری نشان داده
شده است.
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در بخش آمارههای توصیفی میان متغیرهای پژوهش میانگین ،انحراف معیار ،همبستگی و واریانس میان
متغیرهای پژوهش ارائه شده است .بر اساس جدول ( )9سواد مالی با ادراک ریسک ارتباط منفی و بسیار ضعیف
دارد و ضریب همبستگی آنها برابر با  -2/29است و جهت آن به صورت غیرمستقیم است .یعنی با تقویت سواد
مالی؛ ادراک ریسک کاهش مییابد و برعکس .میزان ارتباط احساسات سرمایهگذاران با ادراک ریسک میزان
 2/29است که این ارتباط مستقیم و معنادار اس ت .ارتباط سواد مالی با تمایل به سرمایهگذاری نیز مستقیم و
معنادار است .نتایج حاکی از آن است که احساسات سرمایهگذاران به میزان  2/09با تمایل به سرمایهگذاری
ارتباط مستقیم دارد .سرانجام اینکه ادراک ریسک همچنین به میزان  2/22با تمایل به سرمایهگذاری ارتباط
مستقیم و معناداری دارد.
جدول  -6میانگین ،انحراف معیار و همبستگی میان متغیرهاي پنهان
Construct

 -5سواد مالی
 -0احساسات سرمایهگذاران
 -9ادراک ریسک
 -2تمایل به سرمایهگذاری

تعداد نمونه)(n=373

میانگین

انحراف معیار

1

2

9/1252
0/0119
0/9219
0/3239

2/21209
2/30922
2/21220
2/29312

5/22
-2/22
-2/29
2/91

5/22
2/29
2/09

3

5/22
2/22

4

5/22

نتایج مستخرج از الگوی تحلیل مسیر بر اساس خروجی لیزرل و همچنین نمودارهای  0و  9مؤید و تکمیل
کنندۀ جدول  1است .همانظور که در این جدول نشان داده شده است ،اثر کل برای فرضیهها برآیندی است از
اثر مستقیم و غیر مستقیم که برای فرضیههای سوم و چهارم وجود دارد .بر اساس بر اساس نتایج حاصله ،فرضیۀ
اول پژوهش مبنی بر اثرات سواد مالی بر ادراک ریسک با ضریب اثر  2/22و ضریب  2/29 ،Tتأیید نمیگردد.
فرض دوم پژوهش به شرح اثر احساسات سرمایهگذاران بر ادراک ریسک با ضرایب اثر و ضریب  Tبه ترتیب به
اندازۀ  2/22و  9/21تأیید میگردد .فرضیۀ سوم پژوهش یعنی اثرات سواد مالی بر تمایل به سرمایهگذاری با
ضریب اثر  2/91و ضریب معناداری  1/15تأیید می گردد .نتایج همچنین نشان داد فرضیۀ چهارم پژوهش که به
بررسی اثرات احساسات سرمایهگذاران بر تمایل به سرمایهگذاری پرداخته است با ضریب اثر  2/09و ضریب
معناداری  2/92تأیید میگردد .هر چند که میزان اثر در سطحی پایینتر از  2/9است .همچنین نتایج آخرین
آزمون فرضیۀ پژوهش یعنی فرضیۀ پنجم نشان داد ادراک ریسک با ضریب اثر  2/20و ضریب معناداری 1/92
دارای اثر مستقیم و معنادار بر تمایل به سرمایهگذاری است .نتایج به صورت خالصهوار به شرح جدول  1ارائه
گردیده است .در ادامه در جدول  2نتایج برازش مدل و شاخصهای تخمین مدل ارائه شده است.
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نمودار  -2مدل ساختاري تحقیق در حالت تخمین استاندارد
جدول  -7آزمون فرضیهها با استفاده از مدل معادالت ساختاري :متغیر وابسته= ادراک ریسک و
تمایل به سرمایهگذاري
فرضیه

متغیر مستقل

H1

سواد مالی

H2

احساسات
سرمایهگذاران

H3

سواد مالی

H4

احساسات
سرمایهگذاران

H5

ادراک ریسک

ضرایب مسیر و t

اثر

نتیجۀ آزمون

ضریب مسیر استاندارد

خطا

t-Values

اثر مستقیم

2/22

2/29

22/21

اثر غیرمستقیم

---

---

---

اثر کل

2/22

2/29

22/21

اثر مستقیم

2/22

2/29

9/22

اثر غیرمستقیم

---

---

---

اثر کل

2/22

2/29

9/22

اثر مستقیم

2/91

2/29

1/15

اثر غیرمستقیم

2/22

2/20

2/21

اثر کل

2/91

2/21

1/15

اثر مستقیم
اثر غیرمستقیم

2/22
2/52

2/29
2/22

5/92
2/21

اثر کل

2/09

2/29

2/92

اثر مستقیم

2/20

2/22

1/91

اثر غیرمستقیم

---

---

---

اثر کل

2/20

2/22

Critical t-values for hypothesized paths= 1.645 (5%, one-tail tests).
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فرضیه
عدم پذیرش

پذیرش

پذیرش

پذیرش

پذیرش
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بر اساس جدول  1و نتایج خروجی تخمین مدل ،می توان معادالت ساختاری متغیرهای وابسته را با احتساب
دامنۀ خطا به شرح زیر خالصه نمود.

)(0.12
6.72

)(0.063
6.84

)(0.15
4.59

)(0.059
4.38

)(0.059
0.070

)(0.056
5.71

)(0.079
5.35

جدول  2نشان دهندۀ شاخصهای برازش مدل است که با توجه به شاخصهای استخراج شده به مهمترین آنها
به شرح زیر اشاره گردیده است.
جدول  -8نتایج شاخصهاي برازش مدل تخمینی
2935/01

df

p-Value

GFI

NFI

NNFI

CFI

RMSEA

5212

2/22222

2/92

2/20

2/22

2/22

2/213

مدل برآورد شده از تعامالت میان سواد مالی؛ احساسات سرمایهگذاران؛ ادراک ریسک و تمایل به
02
و درجۀ آزادی P-value ،df= 1478
سرمایهگذاری در نمودارهای ( )0و ( )9نشان میدهد که
 = 0.00000و  .RMSEA = 0.079سایر شاخصهای خوبی برازش شامل GFI = ،NNFI = 0.88 ،NFI = 0.82
 0.68و  ،CFI = 0.88هستند که همگی نشان دهندۀ برازش مناسب مدل هستند .قاعدۀ کلی این است که اگر
نشان دهندۀ قابل قبول بودن
نشان دهندۀ برازش خوب مدل و
برازش مدل است.
همچنین با توجه به هدف پژوهش از مقایسۀ متغیرهای مورد مطالعه در بین دو گروه زنان و مردان؛ در
جدول  3تفاوت این گروه ها از نگاه هر یک از متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش نشان داده شده است .با
توجه به این جدول مشخص میشود که سواد مالی ،ادراک ریسک و تمایل به سرمایهگذاری در میان مردان از
امتیاز باالتری نسبت به سرمایهگذاران زن برخوردار است در حالی که متوسط احساسات سرمایهگذاران در میان
زنان نسبت به مردان بیشتر است .جهت تشخیص معنادار بودن این اختالف میان دو گروه زن و مرد باید به
جدول  52مراجعه کرد.
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جدول  -9مقایسۀ گروهها

سواد مالی
احساسات سرمایهگذاران
ادراک ریسک
تمایل به سرمایهگذاری

جنسیت تعداد

میانگین

انحراف معیار

091
559
091
559
091
559
091
559

9/1299
9/1950
0/0915
0/9192
0/9121
0/0352
0/3320
0/3221

2/29232
2/21220
2/39959
2/32223
2/35292
2/25239
2/22922
2/20225

مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن

میانگین خطاي
انحراف معیار
2/20215
2/22221
2/29295
2/22991
2/21351
2/21192
2/21232
2/21931

بر اساس نتایج حاصل از آزمون  tمستقل در جدول  52با توجه به اینکه مقدار سطح معنیداری بزرگتر از
سطح خطای  2/21است و همچنین مقدار آمارۀ  tاز مقدار بحرانی  5/39کوچکتر است لذا در سطح  31%اختالف
میانگین دو گروه زنان و مردان از نظر آماری معنادار نیست.
جدول  -10آزمون  tمستقل
t-test for Equality of Means

Levene's Test for
Equality of
Variances

Mean
Difference

Sig.
)(2-tailed

df

t

Sig.

F

2/25159
2/25159
-2/55993
-2/55993
2/22992
2/22992
2/22591
2/22591

2/191
2/119
2/099
2/095
2/222
2/921
2/329
2/329

915
059/035
915
091/225
915
019/911
915
090/201

2/039
2/022
-5/559
-5/501
2/399
2/212
2/251
2/251

2/213

9/522

2/932

2/120

2/219

9/025

2/095

5/292

Equal variances assumed
Equal variances not assumed
Equal variances assumed

IE

Equal variances not assumed
Equal variances assumed

RP

Equal variances not assumed
Equal variances assumed
Equal variances not assumed

در ادامه ابتدا نتایج حاصل از آزمون فرضیهها جمعبندی میگردد و سپس در قسمت بعد کاربردهای پژوهش
حاضر در دو بخش کاربردهای تئوریکی و کاربردهای مدیریتی مطرح میگردند و سرانجام محدودیتهای
پژوهش با تکیه بر مباحث پیشنهادی جهت پژوهشهای آینده ذکر خواهند گردید.
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بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش فرضیههای دوم ،سوم؛ چهارم و پنجم تایید
میگردند .نتایج نشان می دهد که فرضیۀ اول پژوهش با عنوان اثر سواد مالی بر ادراک ریسک تأیید نمیگردد .از
جمله مباحثی که در این نتیجه دخیل است میتوان به عدم توجه کافی سرمایهگذاران به مباحث ریسک و
ارتباط آن با بازدهی سرمایه گذاری اشاره کرد .نتایج این فرضیه در خالف جهت نتایج پژوهش لئونیدو و
تئودوسیو ( )0222قرار دارد .که این موضوع میتواند به دلیل پایین تر از حد متوسط بودن ادراک ریسک در بین
سرمایه گذاران مورد مطالعه در این پژوهش باشد .فرضیۀ دوم پژوهش با عنوان اثرات احساسات سرمایهگذاران بر
ادراک ریسک تأیید میگردد .لذا بر این اساس میتوان استنباط کرد که ادراک ریسک سرمایهگذاران ،قضاوت
ذهنی سرمایهگذاران از ریسک است که ممکن است بیشتر و یا کمتر از ریسک واقعی برآورد گردد .این ریسک
ذهنی یا ادراک شده تحت تأثیر عوامل غیر اقتصادی متعددی قرار گرفته و هر زمان این عوامل حضور پر رنگتری
داشته باشند ،ریسک ادراک شده فاصله بیشتری از ریسک واقعی خواهد داشت که منجر به اتخاذ تصمیمات
متفاوت از سوی سرمایهگذاران می گردد .همچنین با توجه به اینکه احساسات در این پژوهش ترکیبی از
احساسات مثبت و منفی است ،لذا ناراحتی منجر به افزایش ریسکپذیری و افزایش معامالت در فعاالن بازار
میگردد که به نوعی به صورت همزمان مؤید فرضیههای دوم و پنجم میباشد .فعاالن بازار سرمایه وقتی تحت
تأثیر هیجان ترس قرار میگیرند ،معموال ریسکها را بزرگنمایی میکنندو وقتی تحت تأثیر هیجان شادی قرار
میگیرند ،معموالً ریسکها را ناچیز میشمارند و اعتماد خوشبینانه به پیشبینیهای گذشتۀ کارشناسان پیدا
می کنند .نتایج این فرضیه در راستای نتایج پژوهشهای گوین و نوسایر ()0252؛ ترپسترا ()0255؛
پودوینیستینا ،دربیچ و سونگ ( )0255و کامپوسوازکوییز و کیولتی ( )0252قرار دارد .که نتیجۀ این فرضیه در
راستای نتایج پژوهشهای وانگ و وی ( )0255و ویلسون ( ) 5332در یک راستا قرار دارد .نتایج فرضیۀ سوم
نشان داد که سواد مالی بر تمایل به سرمایهگذاری در میان سرمایهگذاران بورس اوراق بهادار تهران به طور
مستقیم اثر میگذارد .داشتن سواد مالی به عنوان اطالعات پایه ،برای انتخاب سرمایهگذاریها از جمله عواملی
است که میتواند بر تصمیمگیری سرمایهگذاری مؤثر باشد .عدم درک اقتصاد و امور مالی ،یک عامل بازدارنده
برای مالکیت سهام است؛ از دست رفتن رفاه ،ناشی از عدم مشارکت در بازارهای سرمایه ،در اثر فقدان سواد مالی
بسیار قابل توجه است .واضح است که سرمایهگذاران نا آگاه و فاقد سواد مالی کافی ،قادر به استفاده کامل از بازار
مالی و انتخاب عاقالنه ،که منجر به سرمایهگذاری کارآمد خواهد شد ،نخواهند بود (ونروژ و لوساردی.)0255 ،
نتیجۀ این فرضیه با نتایج پژوهش التمیمی و کالی ( )0223که نشان دادند بین سواد مالی و تصمیمات
سرمایهگذاری رابطه معناداری وجود دارد ،در یک راستا قرار دارد .همچنین نتایج فرضیۀ چهارم این پژوهش که
مبنی بر تأیید اثر احساسات سرمایهگذاران بر تمایل به سرمایهگذاری است در راستای نتایج پژوهش هونگ
( ) 0259قرار دارد .بر اساس نتایج آزمون فرضیۀ آخر این پژوهش ادراک ریسک بر تمایل سرمایهگذاران به
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر است .به این معنا که هر چه سرمایهگذاران از واژۀ ریسک ادراک
بهتر و بیشتری داشته باشند ،به صورت کاراتری میتوانند سرمایهگذاری انجام دهند و لذا ادارک ریسک بهتر
متناظر خواهد بود با تمایل بیشتر به سرمایهگذاری د ر بورس اوراق بهادار تهران .مشاهدۀ پیشینۀ پژوهش نشان
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می دهد که نتایج این فرضیه در راستای نتایج پژوهشهای وانگ و همکاران ( )0221قرار دارد .البته آنچه از
ادراک ریسک در این مطالعه مفهوم سازی شده است با معادل آن در مطالعۀ وانگ و همکاران ( )0221متفاوت
است .آنها ادراک ریسک را به معنی شناسایی ریسکهای زیاد پایهریزی کردهاند حال آنکه در این پژوهش ادراک
ریسک به معنی قدرت شناسایی ریسک میباشد.
این پژوهش به بررسی سواد مالی ،احساسات ،ادراک ریسک و تمایل به سرمایهگذاری در میان سرمایهگذاران
فردی در بورس اوراق بهادار ته ران پرداخته است .از جنبۀ تئوریک این پژوهش خالءهای موجودِ مطالعات بررسی
نشده در خصوص متغیرهای مورد نظر در این پژوهش را پوشش داده است .به عبارتی مطالعاتی که در این راستا
انجام گرفته اند بیشتر به بررسی روابط میان سواد مالی و احساسات بازار یا احساسات سرمایهگذاران با
تصمیمگیری سرمایهگذاران پرداخته اند .لذا یک مبنای فسلفی و تئوریک برای پژوهشهای آتی خواهد بود .طبق
مباحث مطرح شده در مقدمۀ مقالۀ حاضر ،آنچه این مطالعه را از سایرین متمایز کرده ،نگاهی ریسکی به
تصمیمگیری سرمایهگذاران برای سرمایهگذاریهای کوتاهمدت و بلندمدت است که در دو جنبۀ عقالیی و
غیرعقالیی بحث گردیده است .به طور ویژه می توان اشاره کرد که چون به بحث سواد مالی سرمایهگذاران
پرداخته شده است لذا جنبۀ عقالیی دارد و چون به بحث احساسات سرمایهگذاران پرداخته شده است لذا جنبۀ
غیرعقالیی دارد .بررسی اثرا ت هر یک از این دو متغیر به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق ادراک ریسک)
بر تصمیمگیری سرمایهگذاران مورد بررسی قرار گرفتهاند .لذا می توان بدین شکل تمایز و کابرد تئوریکی مقالۀ
حاضر را استنتاج کرد .از طرفی پژوهشگرران آتی می توانند ارتباط سواد مالی و احساسات سرمایهگذاران را با
تصمیم گیری انها با حضور ادراک ریسک جهت مطالعات آتی خود مورد استفاده قرار دهند.
با توجه به نتایج این پژوهش ،هم سرمایهگذاران و هم دستاندرکاران بازار سرمایه میتوانند به نتایج این
مطالعه اتکا کنند و بهرههای الزم را ببرند .بر این اساس الگوی رفتاری و همچنین عقالیی سرمایهگذاران با
نگرشی ریسکی طراحی و آزمون شده است که سرمایهگذاران میتوانند با مطالعۀ آن کلیات و اصول تصمیمگیری
سرمایه گذاران ایرانی را ادراک نمایند و با توجه به اثرات متغیرهای مورد مطالعه شده در این پژوهش بر بازده و
شاخص بازار سهام ،رفتاری کنترل شده تر داشته باشند .با توجه به اینکه ادراک ریسک در مکانیزمهای
روانشناختی سرمایهگذاران انفرادی ،یک نقش کلیدی را بازی میکند .بنابراین میتوان گفت که توجه به کنترل
و مدیریت ادراک ریسک سرمایهگذاران جهت پایداری و توسعه بیشتر بازار سهام ضروری است .بر اساس یک
ضربالمثل قدیمی در وال استریت ،دو عاملِ ترس و طمع باعث حرکت بازار میشود .پیشرفته بودن ذهن آدمی و
پیچیدگی احساسات بشر باعث می شود که احساس ترس و طمع ،نتوانند روان آدمی را توصیف کنند و بر روی
تصمیمات سرمایهگذاری انسانها تأثیرگذا ر باشند .از طرفی نهادهای مالی و بورس اوراق بهادار با توجه مسائل
مطرح شده در این پژوهش میتوانند عکسالعمل عقالیی و غیرعقالیی سرمایهگذاران ،بر مبنای سواد مالی و
احساسات را همراه با منشأ ریسک در نظر گرفته و بتوانند توصیهها و دستورالعملهایی را در سطح سرمایهگذاران
فردی جهت آگاه ساختن هر چه بیشتر آنها از مسائل مالی پایه و پیشرفته ،ابالغ و بدین صورت میزان نوسانات
بازار را کاهش دهند.
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 ماه است که9 یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر کثرت تعداد پاسخگویان با تجربۀ سرمایهگذاری کمتر از
با توجه به الگوی آزمون شده پیشنهاد میگردد که در مراحل بعدی این مدل در میان سرمایهگذاران حرفهای و
، همچنین با توجه به گستردگی جامعۀ مورد مطالعه و اختالفهای فرهنگی بسیار باال.با سابقۀ زیاد آزمون گردد
در آینده نیاز است مطالعاتی که در این زمینه انجام میگیرد بر نمونههای بیشتری متمرکز گردد و در این راستا
.مقایسه های چند ملیتی نیز انجام گردد تا بتوان تفاوت ادراکات فرهنگی را نیز بر ادراک ریسک در نظر گرفت
 در،همچنین با توجه به آنکه سرمایهگذاران حرفه ای و حقوقی تجربۀ بیشتری در زمینۀ سرمایهگذاری دارند
 همچنین ارتباط.مطالعات آتی از این افراد جهت آزمون الگوی پژوهش حاضر نمونه گیری به عمل آید
استراتژیهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار با ادراک ریسک همراه با اعتماد سرمایهگذاران به
 سرانجام اینکه در بررسی ادراک ریسک سناریوهای مختلفی را جهت.استراتژی های اتخاذ شده آزمون گردد
.شناخت قوۀ ادراک ریسک در نظر گرفت
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