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Abstract 
Objective: The purpose of this study was to investigate the relationship between past behaviors 

and financial literacy with the intention to invest in the stock market with the mediating role of 

individual variables. The main question in this research is: What is the relationship between 

past behaviors and financial literacy with the intention to invest in the stock market with the 

mediating role of individual variables of stock exchange investors in Isfahan? 
 

Methods: The present study is an applied research. This research is descriptive-causal and 

because the data is done through sampling of the population to investigate the distribution of 

characteristics of the statistical population, this research is from the field of survey (field 

finding). The statistical population in this study included investors of the stock exchange in the 

city of Isfahan. The statistical sample obtained by Cochran's formula is equal to 384 people. 

To ensure 450 randomly available questionnaires, 392 questionnaires were completed and 

analyzes were performed based on the same number of samples. In this study, data were 

collected by field method using a questionnaire. Also, to ensure the validity, the questionnaire 

was provided to experts such as professors and academic researchers, as well as managers and 

senior experts, whose opinions also confirmed the validity of the questionnaire. With the initial 

distribution of 30 questionnaires, the reliability coefficient for the questionnaire, which 

contains 26 questions. 
 

Results: According to the data analysis, the results showed that attitudes, mental norms, 

perceived behavioral control and past behavior have a positive and significant effect on the 

intention to invest in the stock market. Also, past behavior, financial literacy has a positive and 

significant effect on attitude and also financial literacy has a positive and significant effect on 

perceived behavioral control. Past behavior and financial literacy have a positive and 

significant effect on the intention to invest in the stock market through attitude and also 
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Abstract 
 

financial literacy has a positive and significant effect on the intention to invest in the stock 

market through perceived behavioral control. 

Conclusion: The research results confirm all hypotheses except the fourth hypothesis. 

Suggestions based on the results of the research are presented as follows: Regarding the first 

hypothesis, it is suggested to change the attitude of investors to a positive attitude by holding 

workshops on stock exchange, because it is necessary to have a positive attitude and sufficient 

motivation to work in the stock market. To welcome stock market investment ideas; Regarding 

the second hypothesis, it is suggested that if customers have sufficient knowledge about the 

stock market, my colleagues and friends should inform and train them to invest in the stock 

market, because those who are successful in the stock market have an incentive to Who are 

important in their lives to advise to invest in the stock market and to engage in activities and 

investments; Regarding the third hypothesis, it is suggested that we provide sufficient training 

to investors to be able to operate in the market in a timely manner to buy any stock at the 

appropriate time; And easily recognize profitable stocks and buy good stocks; Regarding the 

fourth and fifth hypotheses, it is suggested that brokers hold financial literacy classes during 

times of market downturn during times of market downturn so that investors do not make an 

emotional and hasty decision to sell their shares. On the other hand, investors gain experience 

from market performance, and this experience can influence their future investment decisions. 

Also, stocks whose past performance has always been extraordinary are considered important 

in the investor's investment decision; Regarding the sixth and seventh hypotheses, it is 

suggested that investors do not invest and make decisions with predictions, speculations and 

sometimes past market behavior, because the right decision in the market requires the analysis 

of the stock market and the correct forecast of prices and dividends. Is. And if they invest in 

stocks, they should invest in the long run because it will grow naturally. And stocks fluctuate 

over time; In the case of the eighth hypothesis, it is recommended that investors do not use past 

information to make investment decisions; Because the market is constantly moving according 

to the political and economic conditions of society and it cannot be correctly predicted that it 

will act as in the past and the market that lost in the past may be profitable in the current market; 

Regarding the ninth and tenth hypotheses, it is suggested that with the financial literacy that 

brokers create for investors, they should encourage investors to invest in the stock market; 

Because if the investment has a positive performance in the stock market; It will encourage 

your friends and relatives to invest. 
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سهام  در بازار یگذارسرمایهبا قصد  یگذشته و سواد مال یرفتارها نیب یارتباط یالگو یبررس

 یفرد یرهایمتغ یانجیبا نقش م
 

 یبالل پناه

 یفتح محمدرضا

 یبادآنجف هیمهد یعل

 سراجمحب یرض هیسم

 چکیده
 ینجایدر بازار سهام با نقش م یگذارسرمایه با قصد یگذشته و سواد مال یرفتارها نیب یارتباط یالگو یبررسهدف از این پژوهش  هدف:

 .بوده است یفرد یرهایمتغ
 

 یمال یردر حوزه رفتا قیتحق یقلمرو موضوع .درقرار دا یعلّ -توصیفیهای این تحقیق از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و در دسته تحقیق روش:
 یانجیدر بازار سهام با نقش م یگذارسرمایهبا قصد  یگذشته و سواد مال یرفتارها نیب یارتباط یالگو یدر حوزه بررس یو از نظر موضوع است

بوده که برای سنجش وضعیت موجود از شهر اصفهان  بهادار در ان بورس اوراقگذارسرمایهشامل مورد پژوهش  جامعه .است یفرد یرهایمتغ
ها مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق برای بررسی آوری دادهکه پس از تأیید روایی و پایایی جهت جمع شد ی استفادهسؤال 02 پرسشنامه

 استفاده شده است. هافرضیهتحلیل  و یهبرای تجزلیزرل  افزاراستفاده شده است. از نرم معادالت ساختاریروابط بین اجزاء مدل از 
 

با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاکی از آن بوده است که نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده و رفتار گذشته  :هایافته
ی مثبت و معناداری بر نگرش دارد و سواد مال یرتأثرفتار گذشته، سواد مالی  .ی در بازار سهام داردگذارسرمایهمثبت و معناداری بر قصد  تأثیر
ی در بازار سهام ارگذسرمایهمثبت و معناداری بر قصد  تأثیرمثبت و معناداری بر کنترل رفتاری ادراک شده دارد. رفتار گذشته و سواد مالی  تأثیر

 ار سهام از طریق کنترل رفتاری ادراک شده دارد.ی در بازگذارسرمایهمثبت و معناداری بر قصد  تأثیراز طریق نگرش دارد و سواد مالی 
 

بر قصد  یمثبت و معنادار تأثیررفتار گذشته یعنی  است؛تمام فرضیات به جزء فرضیه چهارم  تأییدنتایج پژوهش حاکی از  گیری:نتیجه
 .در بازار سهام ندارد یگذارسرمایه

 

 سواد مالی، رفتار گذشته، کنترل رفتاری. ی کلیدی:هاواژه
 .JEL :B26, C91, E22 بندیبقهط
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 مقدمه

، از نظر آنها ند کارا باشندتوانمیان عقالیی نیستند و یا بازارها نگذارسرمایهاند به این نتیجه رسیدهی زیادی هاپژوهش

ست ی اعقالیان غیرگذارسرمایههای واقعی فاصله و این بخاطر حضور ها به طور خیلی زیادی از ارزشدر بازار سهام، قیمت

در تمامی بازارها، به خصوص بازارهای مالی، شرط اول بازار  کنندگانمشارکتسوادی مالی بی (.2101، 0تیکه و ایلماز)

حت عملکرد آن بازارها را ت دتوانمیو  کندمیآزاد مطابق تعریف تئوریک آن )دسترسی یکسان به اطالعات( را نقض 

فعلی یا  کنندگانمشارکتبراین یکی از مسائل اصلی در عملکرد بازارهای مالی، موضوع سواد مالی قرار دهد؛ بنا تأثیر

های اقتصاد بازار سعی در توسعه بازارهای مالی دارند باید بدانند حداقل گذارانی که براساس تئوریبالقوه است. سیاست

اید چه میزان باشد تا اهداف مدنظر تحقق و همچنین باید در بازارهای مالی، ب کنندگانمشارکتسطح سواد مالی الزم برای 

 (.0191قالمق و همکاران، نجام شود )های زمانی مختلف، ارزیابی درستی ادر دوره کنندگانمشارکتاز سطح سواد مالی 

دارد  ی در بازار سهامگذارسرمایهان از جمله سواد مالی، رفتار گذشته سهم مهمی در قصد گذارسرمایهاز طرفی رفتار 

یم آنان را ان ارائه کنند، باید همه عوامل اثرگذار بر تصمگذارسرمایهبرای آنکه تحلیلگران بتوانند تحلیل درستی از رفتار 

هادار، ان در بورس اوراق بگذارسرمایهتا برای جذب  کندمیشناسایی کنند. شناسایی این عوامل به تحلیلگران کمک 

تری انجام داده و عالوه بر توجه به سایر متغیرهای مالی، اقتصادی و فردی، به عوامل شغلی و تحصیلی هم ات صحیحاقدام

ر ان بیش از پیش توجه کنند. از آنجا که مطالعه جنبه رفتاری دگذارسرمایهبه عنوان متغیرهای مهم و اثرگذار بر تصمیمات 

ان به گذارسرمایهروانشناختی  -های اجتماعیای مانند جنبهعوامل تعیین کنندهبازارهای مالی در ایران بسیار جدید است و 

گیرند، نیاز به تحقیقات دانشگاهی در این زمینه وجود دارد تا اعتبار مفهوم طور قابل توجهی مورد بررسی قرار نمی

ین است اصلی در این تحقیق ا ؤالسی مورد بررسی قرار گیرد. لذا گذارسرمایهگیری های رفتاری افراد در تصمیمویژگی

 فردی متغیرهای میانجی نقش با سهام بازار در یگذارسرمایه قصد با مالی سواد و گذشته رفتارهای بین ارتباطی که: الگوی

 گردد:اهداف پژوهش به صورت ذیل ارائه می ؟استاصفهان چگونه  شهر در بهادار اوراق بورس انگذارسرمایه

 در بازار سهام یگذارسرمایهبر قصد  یذهن یهنجارهاو  گرشن تأثیر زانیم تعیین 

 در بازار سهام یگذارسرمایهرفتار گذشته بر قصد و  ادراک شده یکنترل رفتار تأثیر زانیم تعیین 

 رفتار گذشته بر نگرش تأثیر زانیم تعیین 

 نگرشو ادراک شده  یبر کنترل رفتار یسواد مال تأثیر زانیم تعیین 

 نگرش قیدر بازار سهام از طر یگذارسرمایهبر قصد  یسواد مالو رفتار گذشته  ثیرتأ زانیم تعیین 

 ادراک شده یکنترل رفتار قیدر بازار سهام از طر یگذارسرمایهبر قصد  یسواد مال تأثیر زانیم تعیین 

در ادامه  سپسدر ادامه مبانی نظری پژوهش ارائه شده است. در بخش بعدی روش تحقیق مورد بحث قرار گرفته است. 

 .گیری و پیشنهادها ارائه شده استها پرداخته شده است. در انتها نتیجهها و تحلیل یافتهبه تجزیه و تحلیل داده

 پژوهشمبانی نظری 

ها در ذارترین مدلگتأثیرای مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان یکی از شده به طور گسترده ریزیبرنامهنظریه رفتار 

های رفتاری مورد توجه قرار گرفته است. اساس نظری رفتار مختلف تحقیق است و در مقایسه با سایر مدل هایزمینه
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ارائه شده است. این تئوری به یک تئوری غالب  0شده گسترش تئوری عمل مستدل توسط آجزن و فیشبین ریزیبرنامه

مک گیری قصد رفتاری کواملی است که به شکلتبدیل شده است و در انواع حوزه های رفتاری اعمال می شود و شامل ع

. درمورد رفتار به این معنی است که فرد از نظر منافع خود دیدگاه مطلوب یا نامطلوبی دارد. و به عنوان فشار کنندمی

در حالی که کنترل رفتاری ادراک شده به عنوان درک  شودمیاجتماعی درک شده برای انجام یا عدم انجام رفتار تعریف 

. در شودمیی مورد نیاز تعریف هافرصترد از سهولت یا دشواری در انجام رفتار ناشی از حضور و عدم وجود منابع و ف

 قرار گرفته است. با این حال، مفهوم این مدل فقط در مطالعات تأییدسال گذشته، صدها مطالعه به طور تجربی مورد  21طول 

ت ان برای تجارگذارسرمایهل نظریه برنامه ریزی شده برای بررسی اهداف که از مد شودمیاندکی در زمینه مالی دیده 

آنالین استفاده شده است. که آنها در مطالعه خود اثبات کردند نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده 

های مشارکت افراد در توسعه (. یکی از راه2121، 2راوتی در بازارهای سهام دارد )گذارسرمایهمعناداری بر قصد  تأثیر

که بدان طریق، پس اندازهای کوچک سرگردان به  استی در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار گذارسرمایهاقتصادی، 

 آید. با این حال، برخی از اینسمت فعالیت های مولد و تولیدی راه پیدا کرده، چرخ تولید و اقتصاد به حرکت در می

شان ان مالی تازه کار، مشکل هستند. تجربه نگذارسرمایهان، به ویژه برای گذارسرمایهحصوالت پیچیده مالی، برای درک م

اهمیت بهبود  (.0191یوسفی، برند )ی می کنند، منفعت بسیار کمی میگذارسرمایهافرادی که با حدس و گمان  دهدمی

واملی چون توسعه محصوالت جدید مالی، پیچیدگی ابزارها و بازارهای مالی، تغییرات سیاسی و سواد مالی، به خاطر ع

ی، تنها زمانی ی و گسترش بازاریابگذارسرمایهعوامل اقتصادی، افزایش یافته است. این روند با توجه به فراوانی گزینه های 

(. 0191زاده و همکاران، حسنبه انتخاب از بین آنها نمود )موثر است که بتوان با استفاده از اطالعات و سواد مالی اقدام 

احتمال اینکه  می پذیرد. تأثیران گذارسرمایههای قبلی تجربه ان ازگذارسرمایهتصمیمات مربوط به خرید و فروش  همچنین

، بیشتر از احتمال خرید سهامی است که، از اندان سهامی را مجدداً بخرند که، از فروش آن سود کسب کردهگذارسرمایه

ت که، چنین گف توانمی(. در تشریح نگاه به گذشته برای تصمیمات آتی، 0196، امیری و مرادیاند )فروش آن زیان دیده

ان گذارسرمایهی ه است، یعنهای گذشته به کمک قاعده ابتکاری نمایندگی، قابل توجیان، به بازدهگذارسرمایهدلگرمی زیاد 

دارند، های روانشناختی خود دارند، و این اعتقاد را برای آینده نگه میهای گذشته با تکیه بر ویژگیمیل به استناد به بازده

مربوط  ماتیتصم(. 2107و همکاران،  1تاریکلی مثبتی دست یابند )هابازدهند به چنین توانمیبا این باور که آنها دوباره 

را  سهامی انذارگسرمایه نکهی. احتمال اردپذییم تأثیر گذارانهیسرما یقبل های تجربه از گذارانهیو فروش سرما دیبه خر

اند. دهید انیاست که، از فروش آن ز یسهام دیاز احتمال خر شتربی اند،مجدداً بخرند که، از فروش آن سود کسب کرده

گذشته به  یهادهبازبه  ان،گذارسرمایه ادیز یگفت دلگرم نیچن توانیم ،یآت ماتیتصم یبه گذشته برانگاه  حیدر تشر

بر  هیه با تکگذشت یهابازدهبه استناد به  لیم انگذارسرمایه یعنیاست،  هیقابل توج ،یندگینما یکمک قاعده ابتکار

 نیر فرض ادارند، که ب یشتریب آشنایی آنها با که کنند،یم هیتک یخود دارند، و در ادامه به موارد یروانشناخت هاییژگیو

اعتقاد  نیدارند و ا ادبی انگذارسرمایههستند که،  ییآشنا یهمان موارد ،یقبل هایحاصل شده در دوره یهابازدهاست که، 

اساس قاعده  . برابندیدست  یمثبت های بازده نیبه چن توانند یباور که آنها دوباره م نیبا ا دارند، ینگه م ندهیآ یرا برا
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وجه به . و با تکنندیدر گذشته استناد م کینزد های کسب شده، در زمان یهابازدهبه  انگذارسرمایه ،یرپذی دسترس

 و اوتقض به ،هابازده نینمودن ا لیو با تعد یقبل های قرارد دادن، بازده زیواافراد ممکن است با دست ،زنی قاعده محک

ث قرار مورد بح یروان شناخت هایییریموارد تحت عنوان سوگ نیبپردازند. که همه ا ندهیآ یهابازدهرد در مو بینیپیش

 نگرش. است موضوع یا شی یک به نسبت فرد احساس شیوه از بازتابی ،نگرش (.2107و همکاران،  0خان) رندگییم

 نتایج ارزیابی و رفتاری باورهای تابع نگرش. است پدیده آن به نسبت ربرکا ذهنی برداشت از متأثر ،پدیده یک به نسبت

 عمل ازآن شده ادراک نتایج ارزیابی از پس ،خاص رفتار یک از افراد منفی یا مثبت ارزیابی نگرش دیگر بیان به. است

 هاهیدگاد ،هاشنگر یگیرشکل باعث هارهنجاو  اهاز ارزش ایمجموعه (.0190و همکاران،  یبن ینادر) میگردد ایجاد

 جامعه یکرا در  نقشاز  رنتظاو ا تعریفرا  جتماعیا ینقشها ،هارهنجا. میشوند جتماعیا دنها یکدر  ادفرا یهارفتاو ر

 اهرهنجا ینا سساا بر دخو نقش ییفادر ا ادفرا میکنند مشخصرا  نقشها ییفادر ا رنتظاا ردمو رفتار یهاهشیوو  تعیین

، هنجار (2106) زامیعثمان و ل. هنددیم شکل هارفتار لکنتر دکررکا بارا  خاصیارزش  یفضا هارهنجا ایرز ،میکنند عمل

بانی نظری (. براساس متغیرهای تشریح شده در م2106 زام،یعثمان و لدانستند ) یکننده قصد فرد بینیپیش نیرا بهتر یذهن

 ( نشان داده شده است.0( در شکل )2121راوت، تحقیق، مدل مفهومی تحقیق )

 
 (0202راوت، . مدل مفهومی تحقیق )1شکل 

 ی پژوهشهافرضیه

o  ر بازار ی دگذاریهسرمامثبت و معناداری بر قصد  تأثیرنگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده

 سهام دارد.

o  ی در بازار سهام و نگرش دارد.گذارسرمایهمثبت و معناداری بر قصد  تأثیررفتار گذشته 

o  مثبت و معناداری بر کنترل رفتاری ادراک شده و نگرش دارد. تأثیرسواد مالی 

o  نگرش دارد. ی در بازار سهام از طریقگذارسرمایهمثبت و معناداری بر قصد  تأثیررفتار گذشته 

o  ی در بازار سهام از طریق نگرش دارد.گذارسرمایهمثبت و معناداری بر قصد  تأثیرسواد مالی 

o  ی در بازار سهام از طریق کنترل رفتاری ادراک شده دارد.گذارسرمایهمثبت و معناداری بر قصد  تأثیرسواد مالی 
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 177/ 0هفتم/ ش  دورهمجله توسعه و سرمایه/ 
 

 پیشینه پژوهش

ان گذارمایهسر یگذارسرمایهدر مورد روند  یرگیمیو تصم یرفتار گذشته، سواد مال»با عنوان  یقیتحق (2121) 0راوت

نبال آن در دسترس و به د یریگاستفاده کرده و روش نمونه ایفا خودپرسشنامه  کیمطالعه از  نیانجام داده است. ا «منفرد

است.  هند انتخاب کرده زیمتما التیان منفرد چهار اگذارهسرمای از هاداده یورآجمع یرا برا یگلوله برف یرگیروش نمونه

 جیقرار گرفت. نتا لیو تحل هیمورد تجز ایموس افزارمعادالت ساختاری و با نرمشده با استفاده از  آوریجمع هایداده

 نینداشت. با ا گذارایهسرمد بر قص یمیمستق تأثیرکننده است. رفتار گذشته  ینبیشیپ یرهایمتغ هیکل دارمعنا تأثیراز  یحاک

 یینشان داد مدل نها (R2) چند مربع یداشت. همبستگ میرمستقیغ یرابطه معنادار ان،گذارسرمایهحال، با واسطه نگرش 

 زیآم تیقموف یاجرا انگریدهد که ب حیسهام را توض یگذارسرمایهنسبت به  انگذارسرمایهقصد  انسواری از ٪16 دتوانمی

بودند در درجه اول،  یان هندگذارسرمایه ن،یاضافه شده به آن است. عالوه بر ا یخارج یرهایتغهمراه با م TPBمدل 

 قرار گرفت. تأثیرتحت  اریمهار شود، بس یسواد مال قیاز طر دتوانمیکه  یفشار اجتماع تأثیرتحت 

ی آنان را از منظر صفات شخصیتی گذارسرمایهد ان و عملکرگذارسرمایهرابطه بین شخصیت  (2121) 2اختر و داس

و بیش  ها روان شناختی یعنی تحمل ریسک مالیمیانجی سوگیری تأثیربررسی نمودند. هدف این تحقیق، تجزیه و تحلیل 

. مایه هند بوددر بازار سر گذارسرمایهی ادراکی افراد گذارسرمایهاطمینانی مالی در رابطه بین صفات شخصیتی و عملکرد 

د ان با تحمل ریسک مالی، بیش اطمینانی مالی و عملکرگذارسرمایههای تحقیق نشان دادند که صفات شخصیتی یافته

ی ارتباط دارد. همچنین، تحمل ریسک مالی و بیش اطمینانی مالی رابطه ای منفی را با عملکرد ادراکی گذارسرمایهادراکی 

ی مشخص نمود که دو ویژگی روان شناختی مورد نظر تحقیق یعنی تحمل ی نشان دادند. تحلیل روابط میانجگذارسرمایه

 ی دارند.گذاررمایهسگری کاملی در رابطه بین صفات شخصیتی و عملکرد ریسک مالی و بیش اطمینانی مالی نقش میانجی

های و رفتار معامالت با توجه به ویژگیدر تحقیقی به بررسی رابطه بین منبع اطالعات  (2106و همکاران ) 1تائونی

خصیتی به های شویژگی دهدمیشخصیت، با استفاده از مدل پنج عاملی شخصیت پرداختند. نتایج این تحقیقات نشان 

ها ایه. مشاوره مالی از طرف حرفکندمیان عمل گذارسرمایهکننده بین منابع اطالعات و رفتار معامالتی عنوان یک تعدیل

و تعداد  ان دارای ویژگی شخصیتی روان رنجوری و گشودگی را افزایش دهدگذارسرمایهتعداد معامالت  دنتوامی

شناس را کاهش دهد. به شکل مشابه اطالعات مالی به دست آمده از طریق تبلیغات ان برونگرا و وظیفهگذارسرمایهمعامالت 

. در نهایت اطالعات به دست آمده از شودمیپذیر نگرا و توافقان بروگذارسرمایهدهان به دهان باعث افزایش معامالت در 

 .دهدمیان وظیفه شناس را افزایش گذارسرمایهها، سودآوری طریق جراید و رسانه

سنجش  قیاز طر یسواد مال وستهیاستقرار و توسعه نظام پ یبرا یارائه چارچوبدر پژوهشی به  (0199قادری و علمداری )

پس از استخراج  .است یفیتوص -یشیمایروش پ ق،یتحق نیمطالعه در ا وهیش پرداختند. در مدارس متوسطه تهران یسواد مال

آموزان سال دانش قیبخش از تحق نیا ی. جامعه آماردیگرد عیآموزان توزدانش نینامه بنامه مناسب، پرسشپرسش تأییدو 

 ،ی)دانش مال یسواد مال گانهاز آن است که ابعاد سه یحاک هاافتهین بود. سوم، دوره دوم متوسطه مدارس شهر تهرا

 جیدارد. نتا تأثیر( 211/1آنان ) نی( و بر شغل والد216/1آنان ) یلیآموزان، بر رشته تحص( دانشینگرش مال ،یرفتارمال
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ود و با باال خواهد ب نییپا ،یه نسبت قوآنان ب یلیرشته تحص زانیآموزان، مدانش یگانه سواد مالبا ابعاد سه دهدمینشان 

همکاران  زاده وحسن خواهد بود. نییپا ،یآنان به نسبت قو نیشغل والد زانیآموزان، مدانش یگانه سواد مالابعاد سه دنبو

انجام  «اوراق بهادار تهرانی در بورس گذارسرمایهسواد مالی و درک ریسک بر انتخاب  تأثیر»تحقیقی با عنوان  (0191)

که ذهنیات فردی، اطالعات حسابداری، اطالعات اقتصادی و نیازهای مالی شخصی  دهدمینشان  این پژوهش نتایجاند. داده

ان، رابطه گذارسرمایهدارند. در حالی که بین سطح سواد مالی و تصمیمات  تأثیری در ایران، گذارسرمایهگیری بر تصمیم

ان گذارسرمایهداری با تصمیمات اد ندارد. همچنین مشخص گردید سن، جنسیت، وضعیت تاهل رابطه معنوجو معناداری

با در  دهدیمی دارد. به عالوه نتیجه نشان دارمعناان رابطه مستقیم و گذارسرمایهندارد ولی سطح تحصیالت با سواد مالی 

 .استگذارثیرتأ ی آنهاگذارسرمایهیری آنها بر تصمیمات پذان، میزان ریسکگذارسرمایهنظر گرفتن میزان درک ریسک 

ان، ادراک ریسک گذارسرمایهتعامالت سواد مالی، احساسات »تحقیقی با عنوان  (0197جلیلوند و رستمی نوروزآباد )

های ن مطالعه با استفاده از مجموعه دادهنتایج ایاند. انجام داده «ی: شواهدی از بورس اوراق بهادارگذارسرمایهو تمایل به 

نشان داد بر خالف مطالعات قبلی،  0191ان در بورس اوراق بهادار تهران در سال گذارسرمایهای در رابطه با رفتار گسترده

 دکنیم. از سوی دیگر، سواان در ایران مشاهده نمیگذارسرمایهسواد مالی بر روی ادراک ریسک  تأثیرشواهدی در مورد 

ق ان در بورس اوراگذارسرمایههای مالی، ادراک ریسک و احساسات به صورت جمعی و به طور قابل توجهی بر تصمیم

 .خاص جنسیت پیدا کردیم تأثیرگذارند. عالوه بر این، ما شواهدی نیز از می تأثیربهادار تهران 

سهام در  و فروش دیو رفتارخر گذارسرمایه تیشخص نیبر ارتباط ب یمالسواد  تأثیر (0197) یلیو اسماع یدریح یامام

ر رفتار و ب یتیشخص یهایژگیو تأثیر یابیارز قیتحق نیقرار دادند. هدف ا یبورس اوراق بهادار اصفهان را مورد بررس

 یسواد مال که فاقد یانگذارهسرمایدر  ج،یآنها بود. بر طبق نتا یمال وادبا توجه به س انگذارسرمایه گریعملکرد معامله

 یتیبعاد شخصداشته و ا گریو معکوس بر رفتار معامله یاثر منف یشناسفهیوضوح تجربه و وظ یتیهستند، ابعاد شخص

 انگذاررمایهسو فروش(  دی)رفتار خر  گریهبر رفتار معامل میاثر مثبت و مستق ،یو روان رنجور یسازگار ،گراییبرون

 ،یوان رنجورو ر ییگراوضوح تجربه، برون یتیهستند، ابعاد شخص یسواد مال یکه دارا یانگذارسرمایهدر  نیدارند. همچن

 گریفتار معاملهبر ر یاثر ،یو سازگار یشناسفهیوظ یتیآنان دارند و ابعاد شخص گریو معکوس بر رفتار معامله یاثر منف

 یدارا انگذارسرمایه گریبر رفتار معامله یتیو ابعاد شخص یمالبخش اثر همزمان سواد  نینداشته است. در ا انگذارسرمایه

و  راییگ برون –یوضوح تجربه، سواد مال -ینشان داد که اثر همزمان سواد مال جیقرار گرفت. نتا یمورد بررس یسواد مال

 .است میمثبت و مستق انگذارسرمایه یگرمعامله ربر رفتا رنجوری روان –یسواد مال

های یریان و سوگگذارسرمایههای درک شده گذشته، بر رفتار مالی اثر بازده»تحقیقی با عنوان  (0196امیری و مرادی )

تی اعم های روانشناخدر این پژوهش در ایران برای اولین بار، سوگیری اند.انجام داده «روانشناختی به عنوان متغیر میانجی

بینی و گرایشات ریسکی بطور همزمان، بعنوان متغیر میانجی، وارد مدل پژوهش زه به خود، خوشاز؛ اطمینان بیش از اندا

شناختی بعنوان های روان، بواسطه سوگیریگذارسرمایهاند، تا رابطه غیرمستقیمِ بین بازده درک شده گذشته، و اقدامات شده

ی، رفتارهای های روانشناختگیریدهند که سوده نشان میمتغیر میانجی چندگانه، مورد بررسی قرار گیرند. نتایج بدست آم

 .دهندقرار می تأثیرمالی را تحت 



 179/ 0هفتم/ ش  دورهمجله توسعه و سرمایه/ 
 

 روش پژوهش

های مورد نظر است و چون داده علّی -این پژوهش از نوع توصیفیی کاربردی است. هاپژوهشپژوهش حاضر از نوع 

ایشی شاخه پیم شود این تحقیق ازآماری انجام میهای جامعه ژگیگیری از جامعه، برای بررسی توزیع ویاز طریق نمونه

مونه نبهادار در شهر اصفهان بوده است.  ان بورس اوراقگذارسرمایه. جامعه آماری در این تحقیق، شامل استیابی( )زمینه

ادفی نامه به صورت تصپرسش 011که برای اطمینان از  استنفر  110آماری بدست آمده بوسیله فرمول کوکران برابر با 

ر این دانجام شده است.  همین تعداد نمونه اساس بر هاو تجزیه و تحلیلنامه تکمیل شده پرسش 192در دسترس در نهایت 

همچنین جهت اطمینان از روایی، پرسشنامه آوری شده است. ها به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمعپژوهش داده

ید و محققین دانشگاهی و همچنین مدیران و کارشناسان ارشد قرار گرفت که نظر در اختیار متخصصین امر از قبیل اسات

 .است سؤال 26پرسشنامه ضریب پایایی برای پرسشنامه که حاوی  11با توزیع اولیه  آنان نیز مؤید روایی پرسشنامه بود.

در جدول ، (2120فتحی و همکاران، ) است 71/1 های پژوهشیبا عنایت به این که حداقل ضریب پایایی برای پرسشنامه

روابط  در این تحقیق برای بررسی گردد که ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده از این مقدار باالتر است.مالحظه می( 0)

فاده شده ستا هافرضیهتحلیل  و برای تجزیهلیزرل  افزاراز نرم و استفاده شده است معادالت ساختاریبین اجزاء مدل از 

 است.

 بررسی پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ .1جدول 

 آلفای کرونباخ سؤالمتغیر مورد 

 160/1 رفتار گذشته

 117/1 سواد مالی

 710/1 هنجارهای ذهنی

 712/1 کنترل رفتاری درک شده

 791/1 در بازار سهام یگذارسرمایهقصد 

 701/1 نگرش
 قیقمنبع: محاسبات تح

 پژوهش نتایج

 های بررسی مدل تحقیق پرداخته شده است.( به بررسی شاخص2در جدول )

 نتایج شاخص های برازش مدل .0جدول 

 شاخص برازش
 

RMSEA RMR NFI NNFI CFI IFI GFI AGFI 

 1/1بیشتر از  9/1بیشتر از  11/1کمتر از  1کمتر از  میزان استاندارد

 12/1 11/1 91/1 91/1 90/1 92/1 111/1 171/1 11/2 میزان تحقیق
 منبع: محاسبات تحقیق

( بدست آمده که با توجه به اینکه این مقدار 11/2ی در این پژوهش برابر با )آزاد درجه/ اسکوئر یکامیزان شاخص 

 مربعات نیانگیم شهیربرازندگی  با توجه به اینکه مقدار شاخص همچنین .است تأییداست مورد  1 دکمتر از میزان استاندار

( بدست آمده مناسب است. همچنین میزان استاندارد شاخص 171/1برای تحقیق حاضر برابر با )( RMSEA) برآورد یخطا

 است. تأییداز نظر برازش مورد  که ( حاصل شده111/1( نیز در تحقیق حاضر برابر با )RMRها )ریشه میانگین باقی مانده

df/2
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 ی تحقیقهاآزمون فرضیه

را برای مدل  tضرایب  (2شکل )افزار لیزرل استفاده شده است. از روش معادالت ساختاری با نرم هایهفرضبرای آزمون 

برای مسیرهای مطرح شده در  t)ضرایب  ت و متغیرهای مربوط به آنها( و مدل ساختاریسؤاالبرای  t)ضرایب  گیریاندازه

 .دهدمیمدل در بین متغیرها( نشان 

 
 (قیمنبع: محاسبات تحق) فرضیه های تحقیق تی برای زمونآ . 0شکل 

که یو در صورت شودمیی ارتباط بین متغیرهای مکنون مطرح شده در مدل استفاده دارمعنااز این مدل برای بررسی 

نتیجه  توانمی( قرار نداشته باشد -96/0+ و 96/0معنی )درصد در بازه بی 11/1محاسبه شده در سطح خطای  tضریب 

 ی بین دو متغیر مکنون مورد بررسی وجود دارد.دارمعنا گرفت ارتباط
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 (قیمنبع: محاسبات تحق) مدل استاندارد برای فرضیه های تحقیق .3شکل 

 مدل  tآماره و  مقادیر ضریب  .3جدول 

 نماد متغیرها
 

 tآماره 

 رفتار گذشته

RG1 62/1  91/00  

RG2 71/1  21/01  

RG3 71/1  61/00  

RG4 11/1  61/06  

RG5 11/1  60/07  

 سواد مالی

SM6 76/1  11/01  
SM7 10/1  20/07  

SM8 71/1  70/01  

 هنجارهای ذهنی

HZ9 71/1  - 

HZ10 16/1  17/01  

HZ11 19/1  11/9  

 کنترل رفتاری ادراک شده

KR12 11/1  - 

KR13 90/1  01/01  

KR14 11/1  11/9  

 ی در بازارگذارسرمایهقصد 

SB15 76/1  - 

SB16 11/1  02/00  

SB17 60/1  19/9  

 نگرش

N18 66/1  - 

N19 11/1  02/01  

N20 62/1  29/9  

 منبع: محاسبات تحقیق
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 اول آزمون فرضیه

(0H):  ندارد.در بازار سهام  یگذارسرمایهبر قصد  یمثبت و معنادار تأثیرنگرش 

(1H):  دارد.در بازار سهام  یگذارسرمایهبر قصد  یمثبت و معنادار تأثیرنگرش 
 نتایج مربوط به فرضیه اول .0جدول 

 t 29/1آماره 

 26/1 ضریب استاندارد

 مثبت و معنادار  تأثیر نتیجه

 منبع: محاسبات تحقیق

( بوده 29/1برابر با ) tآماره ، با توجه به اینکه شودمیاستفاده  tآماره بودن فرضیه مطرح شده از  معناداربه منظور بررسی 

نتیجه گرفت که این فرضیه معنادار است. از این رو مشخص  توانمی( قرار ندارد بنابراین -96/0؛ 96/0زه )و این مقدار در با

 . با توجه به نتایج به دست آمده از این فرضیه مشخصدارد تأثیردر بازار سهام  یگذارسرمایهقصد که نگرش بر  شودمی

 .ودشمیداشته و این فرضیه پذیرفته ازار سهام در ب یگذارسرمایهقصد مثبتی بر  تأثیرکه نگرش  شودمی
 دوم آزمون فرضیه

(0H): ندارد.در بازار سهام  یگذارسرمایهبر قصد  یمثبت و معنادار تأثیر هنجارهای ذهنی 

 (1H): در بازار سهام دارد. یگذارسرمایهبر قصد  یمثبت و معنادار تأثیر هنجارهای ذهنی 
 ومدنتایج مربوط به فرضیه  .1جدول 

 t 01/2آماره 

 01/1 ضریب استاندارد

 مثبت و معنادار  تأثیر نتیجه

 منبع: محاسبات تحقیق

( بوده 01/2برابر با ) tآماره ، با توجه به اینکه شودمیاستفاده  tآماره بودن فرضیه مطرح شده از  معناداربه منظور بررسی 

نتیجه گرفت که این فرضیه معنادار است. از این رو مشخص  توانمی( قرار ندارد بنابراین -96/0،96/0و این مقدار در بازه )

. با توجه به نتایج به دست آمده از این فرضیه دارد تأثیردر بازار سهام  یگذارسرمایهقصد بر  هنجارهای ذهنی شودمی

 .شودمیته یه پذیرفداشته و این فرضدر بازار سهام  یگذارسرمایهقصد مثبتی بر  تأثیر هنجارهای ذهنی شودمیمشخص 
 سوم آزمون فرضیه

(0H):  ندارد.در بازار سهام  یگذارسرمایهبر قصد  یمثبت و معنادار تأثیرکنترل رفتاری ادراک شده 

(1H):  در بازار سهام دارد. یگذارسرمایهبر قصد  یمثبت و معنادار تأثیرکنترل رفتاری ادراک شده 
 سومنتایج مربوط به فرضیه  .1جدول 

 t 70/0 آماره

 10/1 ضریب استاندارد

 مثبت و معنادار  تأثیر نتیجه

 منبع: محاسبات تحقیق

( بوده 70/0برابر با ) tآماره ، با توجه به اینکه شودمیاستفاده  tآماره بودن فرضیه مطرح شده از  معناداربه منظور بررسی 

نتیجه گرفت که این فرضیه معنادار است. از این رو مشخص  توانمی( قرار ندارد بنابراین -96/0، 96/0و این مقدار در بازه )

آمده از  . با توجه به نتایج به دستدارد تأثیردر بازار سهام  یگذارسرمایهقصد بر کنترل رفتاری ادراک شده که  شودمی
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داشته و این م هادر بازار س یگذارسرمایهقصد مثبتی بر  تأثیرکنترل رفتاری ادراک شده که  شودمیاین فرضیه مشخص 

 .شودمیفرضیه پذیرفته 
 چهارم آزمون فرضیه

(0H):  ندارد.در بازار سهام  یگذارسرمایهبر قصد  یمثبت و معنادار تأثیررفتار گذشته 

(1H):  در بازار سهام دارد. یگذارسرمایهبر قصد  یمثبت و معنادار تأثیررفتار گذشته 
 چهارم نتایج مربوط به فرضیه .7جدول 

 t 21/0آماره 

 19/1 ضریب استاندارد

 رد نتیجه

 منبع: محاسبات تحقیق

( بوده 21/0برابر با ) tآماره ، با توجه به اینکه شودمیاستفاده  tآماره بودن فرضیه مطرح شده از  معناداربه منظور بررسی 

ص ضیه معنادار نیست. از این رو مشخنتیجه گرفت که این فر توانمی( قرار دارد بنابراین -96/0، 96/0و این مقدار در بازه )

رضیه . با توجه به نتایج به دست آمده از این فداردن تأثیردر بازار سهام  یگذارسرمایهقصد بر رفتار گذشته که  شودمی

 .شودیمنداشته و این فرضیه رد  در بازار سهام یگذارسرمایهقصد مثبتی بر  تأثیررفتار گذشته که  شودمیمشخص 

 پنجم آزمون فرضیه

(0H):  دارد.نبر نگرش  یمثبت و معنادار تأثیررفتار گذشته 

(1H):  بر نگرش دارد. یمثبت و معنادار تأثیررفتار گذشته 
 پنجمنتایج مربوط به فرضیه  .8جدول 

 t 17/0آماره 

 10/1 ضریب استاندارد

 مثبت و معنادار  تأثیر نتیجه

 منبع: محاسبات تحقیق

( بوده 17/0برابر با ) tآماره ، با توجه به اینکه شودمیاستفاده  tآماره بودن فرضیه مطرح شده از  معنادارسی به منظور برر

نتیجه گرفت که این فرضیه معنادار است. از این رو مشخص  توانمی( قرار ندارد بنابراین -96/0، 96/0و این مقدار در بازه )

رفتار گذشته که  شودمی. با توجه به نتایج به دست آمده از این فرضیه مشخص رددا تأثیر رفتار گذشته بر نگرشکه  شودمی

 .شودمیداشته و این فرضیه پذیرفته  مثبتی بر نگرش تأثیر
 ششم آزمون فرضیه

(0H): دارد.نبر نگرش  یمثبت و معنادار تأثیر سواد مالی 

(1H): بر نگرش دارد. یمثبت و معنادار تأثیر سواد مالی 
 ششمنتایج مربوط به فرضیه . 9جدول 

 t 02/1آماره 

 17/1 ضریب استاندارد

 مثبت و معنادار  تأثیر نتیجه

 منبع: محاسبات تحقیق
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( بوده 02/1برابر با ) tآماره ، با توجه به اینکه شودمیاستفاده  tآماره بودن فرضیه مطرح شده از  معناداربه منظور بررسی 

نتیجه گرفت که این فرضیه معنادار است. از این رو مشخص  توانمی( قرار ندارد بنابراین -96/0، 96/0و این مقدار در بازه )

سواد مالی ه ک شودمی. با توجه به نتایج به دست آمده از این فرضیه مشخص دارد تأثیر سواد مالی بر نگرشکه  شودمی

 .شودمیداشته و این فرضیه پذیرفته  مثبتی بر نگرش تأثیر
 هفتم آزمون فرضیه

(0H): دارد.نادراک شده  یبر کنترل رفتار یمثبت و معنادار تأثیر یسواد مال 

(1H): ادراک شده دارد. یبر کنترل رفتار یمثبت و معنادار تأثیر یسواد مال 
 هفتمنتایج مربوط به فرضیه  .12جدول 

 t 79/1آماره 

 17/1 ضریب استاندارد

 مثبت و معنادار  تأثیر نتیجه

 ات تحقیقمنبع: محاسب

( بوده 79/1برابر با ) tآماره ، با توجه به اینکه شودمیاستفاده  tآماره بودن فرضیه مطرح شده از  معناداربه منظور بررسی 

نتیجه گرفت این فرضیه معنادار است. از این رو مشخص  توانمی( قرار ندارد بنابراین -96/0، 96/0و این مقدار در بازه )

 شودیم. با توجه به نتایج به دست آمده از این فرضیه مشخص دارد تأثیرکنترل رفتاری ادراک شده سواد مالی بر  شودمی

 .شودمیداشته و این فرضیه پذیرفته کنترل رفتاری ادراک شده مثبتی بر  تأثیرسواد مالی 
 هشتم آزمون فرضیه

(0H):  دارد.ننگرش  قیسهام از طر در بازار یگذارسرمایهبر قصد  یمثبت و معنادار تأثیررفتار گذشته 

(1H):  نگرش دارد. قیدر بازار سهام از طر یگذارسرمایهبر قصد  یمثبت و معنادار تأثیررفتار گذشته 
 هشتمنتایج مربوط به فرضیه  .11جدول 

 tضریب  متغیرهای مسیر نوع مسیر

 17/0 نگرش ← رفتار گذشته مسیر میان متغیر مستقل و میانجی

 29/1 ی در بازار سهامگذارسرمایهقصد   ← نگرش میانجی و وابسته مسیر میان متغیر

 z 72/2آماره 

 فرضیه تأیید نتیجه فرضیه

 منبع: محاسبات تحقیق

( 72/2برابر با ) zآماره ، با توجه به اینکه شودمیاستفاده  zآماره به منظور بررسی معنی دار بودن فرضیه مطرح شده از 

 11/1نتیجه گرفته که این فرضیه در سطح خطای  توانمی( قرار ندارد بنابراین -96/0، 96/0ه )بوده و این مقدار در باز

 یگذارسرمایهبر قصد  یمثبت و معنادار تأثیررفتار گذشته  %91در سطح اطمینان  شودمیمعنادار است. از این رو مشخص 

 شده است. تأییدو این فرضیه  نگرش دارد قیدر بازار سهام از طر
 نهم ون فرضیهآزم

(0H): دارد.ننگرش  قیدر بازار سهام از طر یگذارسرمایهبر قصد  یمثبت و معنادار تأثیر سواد مالی 

(1H): نگرش دارد. قیدر بازار سهام از طر یگذارسرمایهبر قصد  یمثبت و معنادار تأثیر سواد مالی 

 



 111/ 0هفتم/ ش  دورهمجله توسعه و سرمایه/ 
 

 نهمنتایج مربوط به فرضیه  .10جدول 

 tیب ضر متغیرهای مسیر نوع مسیر

 02/1 نگرش ←سواد مالی  مسیر میان متغیر مستقل و میانجی

 29/1 ی در بازار سهامگذارسرمایهقصد   ←نگرش  مسیر میان متغیر میانجی و وابسته

 z 76/2آماره 

 فرضیه تأیید نتیجه فرضیه

 منبع: محاسبات تحقیق

( 76/2برابر با ) zآماره ، با توجه به اینکه شودمیه استفاد zآماره بودن فرضیه مطرح شده از  معناداربه منظور بررسی 

 11/1نتیجه گرفته که این فرضیه در سطح خطای  توانمی( قرار ندارد بنابراین -96/0، 96/0بوده و این مقدار در بازه )

قصد بر  یمثبت و معنادار تأثیر سواد مالیدرصد  91که در سطح اطمینان  شودمیمعنادار است. از این رو مشخص 

 شده است. تأییدو این فرضیه  نگرش دارد قیدر بازار سهام از طر یگذارسرمایه
 دهم آزمون فرضیه

(0H): دارد.ن هکنترل رفتاری ادراک شد قیدر بازار سهام از طر یگذارسرمایهبر قصد  یمثبت و معنادار تأثیر سواد مالی 

(1H): دارد. هکنترل رفتاری ادراک شد قیدر بازار سهام از طر یارگذسرمایهبر قصد  یمثبت و معنادار تأثیر سواد مالی 
 دهم نتایج مربوط به فرضیه .13جدول 

 tضریب  متغیرهای مسیر نوع مسیر

 79/1 کنترل رفتاری ادراک شده ←سواد مالی  مسیر میان متغیر مستقل و میانجی

 70/0 ی در بازار سهامگذارمایهسرقصد   ←کنترل رفتاری ادراک شده  مسیر میان متغیر میانجی و وابسته

 z 66/1آماره 

 فرضیه تأیید نتیجه فرضیه

 منبع: محاسبات تحقیق

( 66/1برابر با ) zآماره ، با توجه به اینکه شودمیاستفاده  zآماره دار بودن فرضیه مطرح شده از ابه منظور بررسی معن

 11/1نتیجه گرفته که این فرضیه در سطح خطای  توانمیاین ( قرار ندارد بنابر-96/0، 96/0بوده و این مقدار در بازه )

 یگذارسرمایهبر قصد  یمثبت و معنادار تأثیر سواد مالی %91که در سطح اطمینان  شودمیمعنادار است. از این رو مشخص 

 شده است. تأییدو این فرضیه  ادراک شده دارد یکنترل رفتار قیدر بازار سهام از طر

 پژوهش هاینهادپیشگیری و نتیجه

، ر سهام دارددر بازا یگذارسرمایهبر قصد  یمثبت و معنادار تأثیرنگرش  مده از این تحقیق،آبراساس نتایج بدست 

جلیلوند و رستمی ، (2106و همکاران ) تائونی، (2121راوت ). نتایج این فرضیه با تحقیقات شودمیید أیبنابراین فرضیه اول ت

. زیرا نگرش به عنوان احساس مثبت یا منفی درباره انجام رفتار هدف تعریف شده است. استهمسو  (0197نوروزآباد )

را  iضرب باورهای نگرشی )احتمال ذهنی فرد در مورد اینکه انجام رفتار هدف، نتیجه نگرش فردی نسبت به رفتار، حاصل

شان داد هنجارهای ن تحقیق نتایج .استبه دنبال خواهد داشت( در ارزیابی آن پیامدها )پاسخ ارزیابانه صریح نسبت به نتیجه( 

 تائونی، (2121) راوتنتایج این فرضیه با تحقیقات . در بازار سهام دارد یگذارسرمایهبر قصد  یمثبت و معنادار تأثیر ذهنی

د در فری هاورتحت تأثیر بانیز هنی ی ذهار. هنجااستهمسو  (0197جلیلوند و رستمی نوروزآباد )، (2106و همکاران )

از ست که ری اقع فشادر واهنی ی ذهار. هنجاهستندرات نتظااین آوردن ابرای بره او نگیزانیز ان و یگررات دنتظارد امو
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ها رهنجاو ها ای از ارزشمجموعه د. هنجارهای ذهنی در واقع خاصی هستند شکل میگیرر فتارگیر درکه ادی فرا فطر

را جتماعی ی انقشها، هارجتماعی میشوند. هنجاد ایک نهااد در فری اهارفتاو رها هیدگا، دهاشنگری گیرباعث شکل

اد فرامشخص میکنند را نقشها ی یفار در انتظارد امور افتی رهاهشیوو یک جامعه تعیین را در نقش ر از نتظاو اتعریف 

ها رفتال رکنترد کرربا کارا خاصی ی ارزش اـها فضرهنجاا یر، زها عمل میکنندرین هنجاس اساابر د نقش خوی یفادر ا

 .ر سهام داردازادر ب یگذارسرمایهبر قصد  یمثبت و معنادار تأثیر کنترل رفتاری ادراک شدهنتایج نشان داد هند. دمیشکل 

. استهمسو  (0197جلیلوند و رستمی نوروزآباد )، (2106و همکاران ) تائونی، (2121راوت )نتایج این فرضیه با تحقیقات 

 های شخصیه از ادراکات نسبت به تواناییپذیری انجام رفتار است کدهنده امکانه نشانشدری درک فتال رکنترزیرا 

گیرد. منظور از این مفهوم توانایی فرد برای انجام دادن یک فعالیت است و اینکه تا چه اندازه فرد توانایی سرچشمه می

یک د خودی در درون هر فر؛ هستندل ارادی تحت کنتر، هارفتا. رکندمیانجام دادن رفتار یا فعالیت را در خود احساس 

از لگوها و اها رهنجا، هاارزشمیکند. ل کنتردی او را فرر فتارست که د آورده اجووها بهم ارزشنظااز تب اسله مرسل

د. هم میشوارـجتماعی فل اکنترن مکاابدین طریق و هند دشکل میاد را فرش انگیزو انی میشوند ی، دروق جامعه پذیرـطری

پیوسته ، با همدیگر هماهنگوت را متفااد فرر افتاو رهند دشکل می راجتماعی انظم ، علمیمعه جادر ها رهنجاو ها ارزش

رد بینی قصد انجام یک رفتار و عملککننده یا پیشکنترل رفتاری درک شده به عنوان عامل تعیینهم جهت میکنند. و 

اقد کنترل ارادی ه افراد فنماید کشده را قادر به تعیین رفتارهایی می ریزیبرنامهو نظریه رفتار  کندمیحقیقی رفتار، عمل 

نتایج  .داردنسهام  در بازار یگذارسرمایهبر قصد  یمثبت و معنادار تأثیررفتار گذشته نتایج نشان داد  کامل بر آنها هستند.

 صمیمات مربوط به خرید و فروشت .استهمسو  (2106و همکاران ) تائونی، (2121راوت )این فرضیه با تحقیقات 

دداً بخرند ان سهامی را مجگذارسرمایه احتمال اینکه زیرا پذیرد.می تأثیران گذارسرمایهان از تجربه های قبلی گذارسرمایه

اه تشریح نگ در. انداحتمال خرید سهامی است که، از فروش آن زیان دیده اند، بیشتر از که، از فروش آن سود کسب کرده

های گذشته به کمک  ان، به بازدهگذارسرمایه ذشته برای تصمیمات آتی، می توان چنین گفت که، دلگرمی زیادبه گ

های یه بر ویژگیی گذشته با تکهابازدهان میل به استناد به گذارسرمایهیعنی  قاعده ابتکاری نمایندگی، قابل توجیه است،

ین است که، فرض ابر ، که با آنها آشنایی بیشتری دارند، که کنندمیه خود دارند، و در ادامه به مواردی تکی روانشناختی

ان بیاد دارند و این اعتقاد را برای گذارسرمایهمواردی آشنایی هستند که،  های قبلی، همانی حاصل شده در دورههابازده

ار نشان داد رفتتحقیق نتایج  .یابند ی دستهای مثبت ند به چنین بازدهتوانمیدارند، با این باور که آنها دوباره می آینده نگه

، (2106و همکاران ) تائونی، (2121راوت )نتایج این فرضیه با تحقیقات . مثبت و معناداری بر نگرش دارد تأثیرگذشته 

های واقعی فاصله  زیادی از ارزش در بازارسهام، قیمت ها بطور خیلی .تاسهمسو  (0197جلیلوند و رستمی نوروزآباد )

 اند که معیارهایی مانند، ادراکِهای اخیر نشان داده پژوهش. است ان غیر عقالییگذارسرمایهدارند و این بخاطر حضور 

شند، تا اینکه برای فهم های مالی با ریسک ان، ازگذارسرمایهتوانند شاخصِ بهتری برای درک شهودی  ریسک ذهنی، می

گذاران به پذیری، سرمایه بر اساس قاعده دسترس .معیار استفاده شود ریسک، از معیارهایی، چون واریانس و انحراف

زنی، افراد ممکن است با  محک . و با توجه به قاعدهکنندمیهای نزدیک در گذشته استناد های کسب شده، در زمانبازده

ه های آینددر مورد بازده بینیپیشها، به قضاوت و این بازده های قبلی و با تعدیل نمودن بازده دست آویز قرارد دادن،
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نشان داد سواد تحقیق نتایج  .گیرند هایی روان شناختی مورد بحث قرار میتحت عنوان سوگیری بپردازند. همه این موارد

، (2100همکاران ) و 1ان روجیو، (2121راوت )با تحقیقات نتایج این فرضیه  .بر نگرش دارد یمثبت و معنادار تأثیرمالی 

 (0191زاده و همکاران )حسن، (0197امامی حیدری و اسماعیلی )، (0191قالمق و همکاران )، (0190مرادی و ایزدی )

تایج این فرضیه ن. ادراک شده دارد یبر کنترل رفتار یمثبت و معنادار تأثیر یسواد مالنشان داد تحقیق نتایج  .استهمسو 

امامی ، (0191قالمق و همکاران )، (0190مرادی و ایزدی )، (2100همکاران ) و ان روجیو، (2121راوت )ا تحقیقات ب

 رتأثیرفتار گذشته  براساس نتایج بدست امده، .استهمسو  (0191زاده و همکاران )حسن، (0197حیدری و اسماعیلی )

، (2121اوت )رنتایج این فرضیه با تحقیقات  .نگرش دارد قیدر بازار سهام از طر یگذارسرمایهصد بر ق یمثبت و معنادار

اید گیرند، بتصمیمات مالی می برای بهبود شناخت در مورد اینکه، چگونه افراد .استهمسو  (2106و همکاران ) تائونی

الی رفتاری، دانش م. گذار است، پرداختتأثیرثروت آنان  های روانشناختی که بر رفتار مالی وویژگیبتوان به بررسی 

ها در استناد  از جمله این سوگیری. ان استگذارسرمایههای روانشناختی در بازار و در بین وجود ردپای سوگیری معتقد به

است. بطوری  ری برای خرید سهام در آینده قابل مشاهدهگی ی درک شده گذشته، جهت تصمیمهابازدهان به گذارسرمایه

. ی کردرگذاسرمایه، که باید در آنها کنندمیفراهم  ی خوبی راگذارسرمایهی هافرصتی خوب گذشته، هابازدهکه مرور 

یح است، قابل توض ان با قواعدی متکی به حاالت راونیِ آنان،گذارسرمایههایِ کسب شده گذشته، توسط وجه به بازدهت

وی ی پرتفهابازدههای روانشناختی، حلقه اتصال دهند که، سوگیریهای صورت گرفته نشان می نتایج اندک پژوهش

 کنند. ولی در بیشترگرهایِ مهم، عمل می ریسک پذیری بوده، و در نقش میانجی درک شده گذشته، به داد و ستد و

ان و گذارسرمایهستد عقالیی  توانند داد وهای روانشناختی می گیری ، از توجه به آن غفلت شده است. سویهاپژوهش

 یگذاررمایهسبر قصد  یمثبت و معنادار تأثیر نتایج نشان داد سواد مالی .قرار دهند تأثیررفتارهای ریسکی آنان را تحت 

 و ان روجیو، (2106و همکاران ) تائونی، (2121)راوت نتایج این فرضیه با تحقیقات . نگرش دارد قیدر بازار سهام از طر

زاده و حسن، (0197امامی حیدری و اسماعیلی )، (0191قالمق و همکاران )، (0190مرادی و ایزدی )، (2100همکاران )

ر بازار د یگذارسرمایهبر قصد  یمثبت و معنادار تأثیر نتایج نشان داد سواد مالی در انتها .استهمسو  (0191همکاران )

، (2106و همکاران ) تائونی، (2121راوت )نتایج این فرضیه با تحقیقات  .دارد کنترل رفتاری ادراک شده قیسهام از طر

، (0197امامی حیدری و اسماعیلی )، (0191قالمق و همکاران )، (0190مرادی و ایزدی )، (2100همکاران ) و ان روجیو

. کنترل رفتاری درک شده توسط دو عامل اعتقادات کنترل شده و قدرت درک استهمسو  (0191زاده و همکاران )حسن

، کنترل کننده یک رفتار داشته باشدگردد. اگر شخص اعتقادات قوی کنترلی درباره وجود عوامل تسهیلشده تعیین می

تقادات کنترلی شخص قوی نباشد او درک پایینی از کنترل درک شده زیادی روی آن رفتار خواهد داشت. برعکس اگر اع

های نگرش بینی وقایع آینده ومربوط به تجارب گذشته، پیش دتوانمی. این درک شودمیخواهد داشت که مانع بروز رفتار 

د، کنترل رفتاری اربینی رفتار درا بر پیش تأثیرمتأثر از هنجارهای محیط اطراف فرد باشد در شرایطی که قصدمندی کمترین 

به صورت زیر  ،مبتنی بر نتایج حاصل از تحقیق هایپیشنهاد بینی رفتار واقعی استفاده شود.برای پیش دتوانمیادراک شده 

ان را به ذارگسرمایههای آشنایی با بورس نگرش با برگزاری کارگاه شودمی، پیشنهاد اول فرضیهدر مورد : شودمیارائه 

های داد، زیرا الزمه فعالیت در بازار بورس داشتن نگرش مثبت و انگیزه کافی است تا از ایده سمت نگرش مثبت تغییر



 یردف یرهایمتغ یانجیدر بازار سهام با نقش م یگذارهیبا قصد سرما یگذشته و سواد مال یرفتارها نیب یارتباط یالگو یبررس/ 111
 

ی درباره اگر مشتریان دارای آگاهی کاف شودمیدوم، پیشنهاد  فرضیهدر مورد  ی در بازار بورس استقبال کنند؛گذارسرمایه

یرا ز کنندمی یگذارسرمایهدر بازار بورس  هند تاخود آگاه کنند و آموزش د همکاران و دوستانمبازار بورس هستند 

کسانی که در بازار بورس موفق هستند این انگیزه را دارند که به افرادی که در زندگیشان اهمیت دارند توصیه دهند که در 

های با آموزش دشومیسوم، پیشنهاد  فرضیهدر مورد  ی بپردازند؛گذارسرمایهی کنند و به فعالیت و گذارسرمایهباز بورس 

ان آنها را مطلع نماییم که قادر به فعالیت به موقع در بازار باشند تا در زمان مناسب هر سهمی را گذارسرمایهکافی به 

و  چهارم فرضیهدر مورد  های خوب را خریداری کنند؛خریداری کنند؛ و به آسانی سهام سودده را تشخیص دهند و سهام

کالس های سواد مالی در دوران رکود بازار را  استهایی که بازار دارای افت ان در زمانکارگزار شودمیپنجم، پیشنهاد 

ان گذاررمایهسان به صورت هیجانی و عجوالنه تصمیم به فروش سهام خود نگیرند، از طرفی گذارسرمایهبرگزار نماید تا 

گذارد. و همچنین ب تأثیری آنها می تواند گذاریهسرماو این تجربه در تصمیمات آینده  کنندمیاز عملکرد بازار تجربه کسب 

 ؛شود یمهم قلمداد م گذارسرمایه یگذارسرمایه میالعاده بوده باشد، در تصمکه عملکرد گذشته اش همواره فوق یسهام

ر اقدام ازاو حدس و گمان و گاهی رفتار گذشته ب بینیپیشان با گذارسرمایه شودمیششم و هفتم، پیشنهاد  فرضیهدر مورد 

صحیح قیمت و  ینیبپیشگیری ننمایند زیرا تصمیم درست در بازار نیاز به تحلیل بازار بورس و ی و تصمیمگذارسرمایهبه 

د ی کنند زیرا به طور طبیعی رشگذارسرمایهبا دید بلندمدت  کنندمیی گذارسرمایهو اگر در سهمی  سود سهام است.

ان ارگذسرمایهپیشنهاد می شود به هشتم،  فرضیهوش نوسانات است؛ در مورد خواهد کرد و سهام در گذر زمان دست خ

 ی استفاده نکنند؛ زیرا بازار دائما با توجه به شرایط سیاسی وگذارسرمایهگیری در که از اطالعات گذشته برای تصمیم

زاری که در و ممکن است بابینی درستی کرد که مانند گذشته عمل کند پیش توانمیاقتصادی جامعه در حرکت است و ن

ارگزاران با سواد مالی که ک شودمینهم و دهم، پیشنهاد  فرضیهدر مورد گذشته ضرر داشته در بازار فعلی دارای سود باشد؛ 

ی گذاررمایهس چراکهی در بازار بورس نمایند؛ گذارسرمایهان را ترغیب به گذارسرمایه کنندمیان ایجاد گذارسرمایهبرای 

 .ی تشویق خواهد کردگذارسرمایهمثبتی در بازار بورس داشته باشد؛ دوستان و خویشاوندان خود را به عملکرد 

 تشکر و تقدیر

 عمل هب تقدیر حاضر پژوهش اجرای در معنوی حمایت خاطر به هرانت دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از بدینوسیله

 .آیدمی

 منابع
 .میانجی رمتغی عنوان به روانشناختی هایسوگیری و انگذارسرمایه مالی رفتار بر گذشته، شده درک یِهابازده اثر(. 0196) اله، روحمرادی و مقصود ،امیری

 .11-11 ،(16)00، مطالعات تجربی حسابداری مالی

 بهادار اوراق بورسدر  سهام فروش و رفتارخرید و رگذاسرمایه شخصیت بین ارتباط بر مالی سواد تأثیر(. 0197اسماعیلی، حسین ) و امامی حیدری، ندا

 .0-00، کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت کسب و کار )با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی( .اصفهان

ی: گذارسرمایهه ان، ادراک ریسک و تمایل بگذارسرمایه(. تعامالت سواد مالی، احساسات 0197رستمی نوروزآباد، مجتبی ) و جلیلوند، ابوالحسن

 .000-071(، 27)7، یگذارسرمایهدانش  .شواهدی از بورس اوراق بهادار

 .بهادار تهران ی در بورس اوراقگذارسرمایهسواد مالی و درک ریسک بر انتخاب  تأثیر(. 0191علیخانی، محسن ) و زاده، آتنا؛ دهقان، عبدالمجیدحسن

 .91-011، (00)01، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
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ت انداز مدیریچشم .ان بورس اوراق بهادار تهرانگذارسرمایههای رفتاری سواد مالی بر تورش تأثیر(. 0191نژاد، احمد؛ فالح، شمس. )قالمق، کریم؛ یعقوب
 .71-90(، 06)0، مالی

دارس در م یسنجش سواد مال قیاز طر یسواد مال وستهیم پاستقرار و توسعه نظا یبرا ی(. ارائه چارچوب0199صابر ) ،یخندان علمدار و دیمج ،یرهق یقادر

 .211-270 ،(1)07 ،کارافن یفصلنامه علممتوسطه تهران. 

فصلنامه علمی پژوهشی دانش  .داربها اوراق در اریسرمایهگذ تصمیم بر ارانسرمایهگذ مالی ادسو تأثیر سیر(. بر0190ایزدی، منصوره ) و مرادی، جواد
 .027-009 (،01)0، یگذارسرمایه

مطالعات  .شیراز شهر هتلهای در اطالعات فناوری پذیرش بر ثرمؤ عوامل(. 0190) هیمرض زاده، بیاد و فاطمه ،یمحمد ؛یمحمود؛ دلشاد، عل ،یبن ینادر

 .69-91 ،(29)01 ،یگردشگر تیریمد

ران و ارتباط سواد مالی با تنوع پرتفوی و تصمیمات بهادار ای ان حقیقی بورس اوراقگذارسرمایهگیری سواد مالی (. اندازه0191یوسفی، زهرا )

 دانشگاه آزاد یزد. ،نامه کارشناسی ارشدپایان .ی آنهاگذارسرمایه
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