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جامعه آماری تحلملگران حرفه ای و غمر حرفهای ر سال  43۳۱است نیوناه جامعاۀ
فوق  451نفر است نتایج حاصل اد این پژوهش نشان می هاد بامن حرفاهایگرایای
سرمایهگذاران و ا راک ریسک و تیایل به ریسک ،رابطۀ مثبتی وجاو

ار هیچنامن

شواهد این پژوهش نشان می هد که ممانگمن انش مالی و اقتصا ی سرمایهگذاران ر
بمن سرمایهگذاران با سبکشناختی رهنیو ی ،سبک تحلملی ،سابک ا راکای و سابک
رفتاری تفاوت معنا اری ندارند هیچنمن جنسمت افرا ر ممزان پذیرش ریسک توسط
آنها تأثمرگذار نمست .

کلمات کلیدی :ا راک ریسک ،تیایل به ریسک ،حرفهایگرایی ،سبک تصیم گمری.
مقدمه

رفتار سرمایهگذاران در بازارهاای پاول و سارمایه ،نحاوۀ تمام گ ری ،تخما

منااب

پولی ،ق مت گذاری و ارزیابی بازدۀ شرکتها را تحت تأث ر خود قارار مای دهاد .ماارکووت
( )0492اظهار کرد ،که اشخاص سود و زیان خود را بر اساس نقاط مرج  0تنظ میکنند .ف شار
( )0491کتابی با عنوان «نظریۀ بهره» در مورد توه پولی نگاشت  .ف شر در بخشی از ایا کتااب
به تشریح رفتار افراد در مورد پس انداز پرداخته است .وی ای رفتاار را باا چ هاایی مثا خاود
کنترلی ،دور اندیشی و عادت اشخاص در ارتباط میدانست .شرایط مبه و اشاتباهات شاناختی
که در روان شناسی انسان ریشه دارد ،باعث می شود سرمایهگاذاران اشاتباهاتی در شال دهای
انتظارات خود داشته باشند و در نت جه ،رفتارهای ویژه در هنگاا سارمایهگاذاری در بازارهاای
مالی از خود بروز دهند .هرچاه بازارهاا ماالو و سارمایهگاذار پ ي ادهتار شاوند ،مادیریت
کارآمد سبد سرمایهگذار ن به همان م ان پ ي ده ،دشوار و پره ینه میشود .در ای شارایط،
استفاده از دانش و تجربه حرفاها سارمایهگاذاری و مادیریت ثاروت مایتواناد پ ي ادگوها
سرمایهگذار را برای سرمایهگذاران کاهش دهد .سرمایهگذارن حرفهای باه سارمایهگاذارانی
اطالق میشود که با در اخت اار داشات وجاوه رسامی (مرباوط باه شارکتهاای متباو)) و در

مجله دانش حسابداری /دورۀ هشتم /ش  /۱تابستان  /43۳1پیاپی 435 /۱۳

چارچوب یک مدیریت حرفاهای و باه نماینادگی از گروهای از افاراد ،ساازمانی دیگار و یاا
گروهی از سازمانها به سارمایهگاذاری در باورس مایپردازناد .الگاوی تمام گ اری از نظار
مفهومی ب انگر نو) رفتار و عمللرد افراد در هنگا مواجهشدن با شرایط تمم گ ری اسات .در
حق قت سبک شناختی چارچوب فلری افاراد را تی ا مایکناد .سابک تمام گ اری از نظار
مفهومی ب انگر نو) رفتار و عمللرد افراد در هنگا مواجهشدن باا شارایط تمام گ اری اسات.
بخاااشهای بیدی مقاله به ای ﺻورت خواهد بود که در ادامه مبانی نظری و پ شااا نۀ پاااژوهش
آورده میشود .در بخش دو روش پژوهش ،نمونۀ آماری و الگاوهای پاژوهش مﻄرح میشود.
در بخش سو یافتههای پااااااژوهش آورده میشود؛ سﭙس بحث و نت جهگ ری و در نهایت مناب
پژوهش آورده میشود.
مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

یااک دیاادگاه دربااارۀ ساابکهااای تماام گ ااری ماایگویااد کااه انسااان هااا روی دو بُیااد
تمم گ ری با یلدیگر متفاوتند .اول بید ،ش وۀ تفلر افراد است؛ بیضی از افاراد در تفلار باا
پردازش اطالعات به منﻄقی و عقالیی بودن گرایش دارند .یک فرد عقالیی به اطالعات به طور
منظ می نگرد و اطم نان حاﺻ میکندکه قب از تمم گ ری همخاوانی منﻄقای وجاود دارد؛
سایر افراد به خالق ت و شهودی گرایش دارند .انسان شهودی مجبور ن ست اطالعات را به شا وۀ
منظ پردازش کند و با یک نگاه کلی ه احساس راحتی میکند .بید دیگر ،تحم بارای ابهاا
را توﺻ ف مینماید .مجدداً بیضی افراد برای ابها تحم کمی دارند .اینها بایستی نظ و ترت ب
و همخوانی در روشی که اطالعات ساختار داده شده اند؛ داشته باشاند؛ باه طاوری کاه ابهاا باه
حداق برسد .از طرف دیگر ،بیضی از آد ها سﻄح باالی ابها را تحم میکنند و میتوانند باه
طور هم مان بس اری از اندیشه ها را پردازش کنند .وقتی کاه ایا دو بیاد ترسا شاوند ،چهاار
سبک تمم گ ری به وجود میآید :رهنمودی  ،تحل لی  ،ادراکی  ،رفتاری  .با وجود اینله ای
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چهار سبک تمم گ ری ،متمای هستند ،ب شتر مدیران ،ب ش از یک سبک را به کار مایگ رناد.
احتماالً ب شتر واقیی اسات تاا درباارۀ سابک االاب تمام گ اری یاک سارمایهگذار و سابک
جایگ ی او ب ندیش  .علیرا اینله بیضی از سرمایهگذاران االب به طور منحمار باه فارد بار
سبک االب خودشان تل ه میکنند ،برخی دیگر ،قابل ت انیﻄااف دارناد و بساته باه موقی ات از
سبکهای مختلف استفاده میکنند.
الگوی سبکهای تصمیمگیری احتمالی -شناختی

روو و هملاران( 04٩١و  ،)04٩9در مشاهدات خود م ان تیداد زیادی از مادیران ،الگاوی
دریور را با تمرک روی مباانی ارزشای توسایه دادناد .آنهاا عناوان کردناد کاه فرآیناد تمام
مجموعااهای از تواناییهااای مااا را باااه گااره ماایزنااد تواناییهااای درک اطالعااات ،پااردازش
اطالعااات ،و اینلااه مااا چااه کاااری بایااد باارای فهاا اطالعااات انجااا دهاا  .الگااوی روو و
بولگاردیس( )04٩9در مورد فرآیند تمم نشان میدهد که یک تمام گ رنده باه تیادادی از
متغ رهای داخلی و خارجی توأماً واکنش نشان میدهد .اول گا در فرآیند پردازش اطالعات،
درک آن است؛ جایی که متغ رهاای مختلاف رد داده را گا ینش میکناد .گاا دو  ،شاناخت
اساات؛ ییناای اسااتفاده از اطالعااات و فه ا آنهااا اساات .گااا سااو  ،جااایی اساات کااه فیال تهااا
(واکنشها) رد میدهند که نت جۀ تمام هساتند .سابکهای متفااوت تمام گ ری از جهات
درک آنها ،پذیرش متغ ر مداخلهگر ،و توانایی برای بهکار گ ری اطالعات ،تحل ا آنهاا ،تاوان
عقالنی برای پ دا کردن جایگ ی هایی برای آنها و مهاارت اتخاات تمام نهاایی باه دساتههای
مختلف تقس بندی میشوند.
ای الگوی جدید (الگوی سبک تمم گ ری احتمالی -شناختی(نمودار شمارۀ  ،))0چهاار
سبک تمم گ ری را میرفی میکند ،که میتوان آنهاا را از دو بیاد ماورد طبقهبنادی قارارداد:
پ ي دگی شناختی باال (فلر کردن) یا پ ي دگی شناختی پاای (عما کاردن) ،و یاا اساتفاده از
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ن ملره خاﺻی از مغ برای فلر کردن (ه در رویلرد مبتنی بر وظ فه و ه در رویلارد مبتنای
بر مرد ) .پ ي دگی شناختی ظرف ت یک انسان را برای از عهده اطالعات برآمدن مورد ارزیاابی
قرار میدهد .همين پ ي دگی شاناختی م ا ان ساﻄح تحما افاراد بارای شارایط ابهاا (عاد
اطم نان) را ماورد سانجش و ارزیاابی قارار میدهاد .در یاک محا ط مشاخ

 ،افاراد باا ساﻄح

«پ ي دگی شناختی پای » تیداد زیادی از اطالعات را ف لتر کرده و حذف میکنند ،ولی افراد باا
سﻄح «پ ي دگی شناختی باال» تیداد زیادی از اطالعات را در نظر گرفته و در تها خاود ماورد
تحل قرار میدهند .بید دیگر در ای الگوی طبقهبندی سابکهای تمام گ ری ،االاب باودن
ن ملره خاﺻی از مغا کاه افاراد در فرآیناد پاردازش اطالعاات از آن ب شاتر اساتفاده میکنناد.
ن ملرۀ سمت چپ مغ ن ملره منﻄقای باوده و بار مبناای اﺻاول ریاصای و ﺻافر و یاک عما
میکنند .تمرک آن ب شتر روی جنبههای تلن لی مح ط است .ن ملرۀ راست مغ ب شتر بار روی
جنبههای خاص ،بمری و ظاهری در محا ط اطاراف تأک اد میکناد .مﻄالیاات ﺻاورت گرفتاه
توسط جانگ ،ب نت ،آدورنو ،راک چ و هادس  ،2آشلار کرد که سامت مغا چاپ میتواناد باه
طور اول ه تفلر تحل لی و منﻄقی انجا دهناد ،درحالیکاه سامت راسات روی تفلار خالقاناه و
ابتلاری تأک د میکند .بنابرای  ،افراد که با سمت چپ مغ خود فلر میکنند ب شتر وظ فه مادار
هستند و دنبال نتایج شهودی و ع نی هستند ،در مقاب افرادی که با سامت راسات مغ خاود فلار
میکنند ب شتر تمای به راصی کردن افراد ،توجه به نظرات آنها ،خالق ت ،و تخ

هستند.

سبک تمم گ ری ای الگو با دو روش مورد دستهبندی قرار میگ رد :سبک رهنماودی،9
دارای تحم پای برای شرایط عد اطم نان و ابهاا هساتند ،و باا سامت چاپ مغا خاود فلار
میکنند .سبک تحل لی ،9دارای تحم باال برای شرایط عد اطم نان هستند ،و ن با سمت چاپ
مغ خود فلر میکنند .سبک ادراکی ،9دارای یک تحم باال برای شرایط عد اطم نان هساتند،
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و با سمت راست خود فلر میکنناد .سابک رفتااری ،6دارای تحما پاای بارای شارایط عاد
اطم نان هستند و با سمت راست مغ خود فلر میکنند.
پیشینۀ پژوهشهای سبک شناختی در حسابداری

عرب مازار ی دی و مسا ح آباادی ( )09٩2در پژوهشای تحات عناوان « ادراک اطالعاات
حسابداری ،قضاوت نسبت به آنها و اتخات تمم مات سرمایهگذاری» اثر اطالعات حسابداری بر
فرایندهای شناختی (ادراک ،قضاوت و تمم گ ری) را بررسای کردناد .در ایا پاژوهش 299
نفراز متخمم سرمایهگذاری در سها در  29شرکت سرمایهگذاری پذیرفتاه شاده در باورس
اوراق بهادار مورد آزمون قرار گرفتند.
استفاده از سمت راست مغ

استفاده از سمت چپ مغ

ادراکی
broad,spatial
creative thinker

تحلیلییی logical,
abstract thinker

رفتییاری support,
empathy, listens

رهنمودی focused,
rapid results

اجتماعی

تلن لی

تحم عد اطم نان

پ ي دگی شناختی
ن از به ساختار

ارزشهای مح ط

نمودارشمارۀ .1الگوی سبک تصمیمگیری احتمالی– شناخت(منبع :روو و بولگاردیس1891،؛ بیات و همکاران)2112 ،
.

هانس در پژوهشی تحت عنوان«تأث ر حج اطالعات و سبک شاناختی بار ک ف ات تمام
در شرایط تمم گ ری وخ ماالی» تاأث ر حجا اطالعاات و سابک شاناختی حسابرسای را در
پ ش ب نی ورشلستگی شارکتهاا بررسای کردناد .ب اات و هملااران ( ،)0940در پژوهشای باا
عنوان ارتبااط با افشااا داوطلباناه ،سابکهای شاناختی تمام گ ری ،و اصاافهبار اطالعااتی:
بررسی رفتار استفادهکنندگان در مح ط اطالعاتی بدون ساختار دریافتهاناد سابکهای تمام -
گ ری که با سمت چپ مغ خود فلر میکنند در مقایسه با سبکهای تمم گ ری که با سامت
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راست مغ خود فلر میکنند ،زمان ب شتری ﺻرف پردازش اطالعات میکنند .درمر در پژوهشی
تحت عنوان «ویژگیهای شناختی و اهم ت ادراک اطالعات» ارتبااط م اان بایﺻابری افاراد در
مقاب ابها و مقدار و ناو) اطالعااتی کاه افاراد در رابﻄاه باا آن درک میکنناد ،بررسای کارد.
آزمونشوندگان  99مدیر فروش در شرکتهای ب رگ نفتی بودند .از آنها خواسته شاد کاه ١2
مورد از اطالعاتی که نشاندهندۀکار یک مدیر فروش است ،را مرتب کردند .یافتههای پژوهش
نشاندهندۀ ارتباط منفی م ان تحم ابها و مقدار اطالعات درک شاده اسات .در ایا پاژوهش
منظور ازحرفهایگرایی سرمایهگذاران دانش مالی و تجربۀمالی سرمایهگذاران است.
جامعۀ آماری و نمونه پژوهش

توﺻ ف سنجههای مرتبط با دانش مالی و اقتمادی :دانش مالی و اقتمادی  091نفار نموناه
آماری با توجه به م ان تحم الت ،رشته تحما لی ،شاغ  ،ساابقه خریاد و فاروش ساها و دارا
بودن گواه نامههای حرفهای بررسی شده است.
در ای پژوهش با توجه باه داشات دو گاروه (سارمایهگاذاران حرفاهای و سارمایهگاذاران

مبتدی) ،سﻄح میناداری  α =1/9و حج اثر  )0-β( = 1/91اخت ار کردی  .از آنجا کاه پاژوهش
به دو گروه سرمایهگذاران حرفهای و سرمایهگذاران مبتدی تقس میشود ،و هر گروه به چهاار
سبک الگوی تمم گ ری تقسا میشاود .تاالش شاد بار اسااس قضا ۀ حاد مرکا ی حاداق
اعضای هر سبک تمم گ ری به  91نفر برسد ،هر چند دست ابی به ای تیداد عضو در هر سبک
تمم گ ری در اخت ار محقق ناست ،چرا که افراد با امت ازهاایی کاه در پرسشانامۀ  DSIکساب
کردهاند ،در هر یک از ای گروهها قرار میگ رند .بدی منظور برای دست ابی به ای رقا تیاداد
بنابرای تیداد  291پرسشنامه با مراجیه حضوری در ب سارمایهگاذاران بالفیا و باالقوه توزیا
گردید .در مجمو)  0١٩پرسشنامه جم آوری و در نهایت  091پرسشنامۀ قابا تج یاه و تحل ا

.
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قرار گرفت.که با توجه به پژوهشهای مشابه خارجی (شارما ،2116 ،کوه  )04٩٩ ،ایا حجا
نمونه قاب قبول است.
ابزار اندازهگیری و ساختار آن

ای پژوهش یک مﻄالیۀ آزمایشگاهی بوده و تالش مایشاود در آن رفتاار سارمایهگذاران
متخم

و سرمایهگذاران مبتدی در یک مح ط آزمایشگاهی مورد مﻄالیه قرار گ رد .در اینجاا

هدف ،مﻄالیۀ انتظاارات سارمایهگاذاران از ریساک و باازدۀ سارمایهگذاری در اب ارهاای ماالی
توسط یک شرکت واقیی بر روی سبکهای شناختی تمم گ ری آنها است .بارای رسا دن باه
ای هدف ،گردآوری دادههای مربوط به سبکهای تمم گ ری به وسا له «پرسشانامه ارزیاابی
سبکهای تمم گ ری »)DSI( ١ﺻورت گرفت .پرسشانامه ارزیاابی سابکهای تمام گ ری
یک پرسشنامه اساتاندارد باوده و توساط روو و هملااران )04٩9( ٩باهادف ارائاه روشای بارای
ارزیابی و مقایسه ترج حات افاراد در زماان مواجهشادن باا موقی تهاای تمام گ ری مختلاف
تدوی شد .برای محاسبه پایایی پرسشنامههای تمای به ریسک و ادراک ریسک با روش آلفای
کرانباد استفاده شده است .نت جه آزمون کرانباد نشان میدهد که هار دو ابا ار از پایاایی بااال و
قاب قبولی برخوردار هستند .و همين پایایی پرسشانامه سابکهای تمام گ ری باا روش بااز
آزمایی محاسبه شده است و صریب همبستگی حاﺻ از اجرای پرسشانامه دو باار در زمانهاای
مختلف بر روی یک گروه  91نفره برابر  .%٩2است که عنوان پایایی ایا ابا ار تلقای میشاود.
م ان پایایی و صریب آلفای کرانباد به تفل ک هر پرسشنامه به شرح جدول زیر است:
جدول شمارۀ  .1پایایی ابزارهای پژوهش

صریب آلفای پرسشنامه

آلفای استاندارد

عنوان پرسشنامه
پرسشنامه تمای به ریسک (با روش آلفای کرانباد)

1/١٩

1/١4

پرسشنامه ادراک ریسک (با روش آلفای کرانباد)

1/١6

1/١6

پرسشنامه سبکهای تمم گ ری (با روش باز آزمایی )

1/٩2
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روش پژوهش

روش کار از لحاظ هدف ،کاربردی است .همين روش اجرای پژوهش و شا وۀ آزماون

فرص ههای پژوهش از نو) شبه آزمایشگاهی است .از لحاظ نو) پژوهش ،توﺻ فی – اساتقرایی
است.و برای انجا ای پژوهش از افق زمانی تک مقﻄیی استفاده شده است.
متﻐیرهای پژوهش و نحوۀ اندازهگیری آنها
الف-سبکهای تصمیمگیری

هریک از پاسخ دهندگان بر اساس امت ازی که در پرسشنامۀ ارزیابی سبکهای تمم -
گ ری ( )DSIکسب نمودند ،درگروههای مختلف رفتاری مورد طبقهبندی قرار گرفتند.
پرسشنامۀ ارزیابی سبکهای تمم گ ری دارای  21سؤال استاندارد میباشد و هر سؤال دارای
چهار گ ینه میباشد .از پاسخدهنده خواسته میشود که ای گ ینهها را بر اساس آنيه که ب شتر
به رفتار وی شباهت دارد اولویت بندی(رتبهبندی) کند .گ ینۀ «الف» سبک رهنمودی؛ گ ینۀ
«ب» سبک تحل لی؛ گ ینۀ «ج» سبک ادراکی؛ و گ ینۀ «د» سبک رفتاری میباشد .پس از
تلم پرسشنامه برای تحل های آماری به اولویتهای مختلف وزن دهی میشود .اولویت اول
تا چهار به ترت ب وزن  2، 9، ٩و  0میگ رند .به عبارت دیگر هر سؤال  09امت از دارد که ب
گ ینههای مختلف سرشل میشود .بنابرای ک امت از هر فرد  911میباشد (یینی 21 ،صرب
در  .)09حداکثر امت ازی که هر سبک می تواند به دست ب اورد 21 ( 061بار امت از )٩؛ و حداق
امت ازی که هر فرد می تواند کسب کند  21( 21بار امت از )0میباشد .سبک االب (مسلط)
تمم گ ری» هر پاسخ دهنده سبلی است که پاسخ دهنده در آن سبک باالتری امت از را
کسب کرده باشد .اگر دو سبک تمم گ ری دارای امت از مساوی بودند ،امت از دو سبک دیگر
برای انتخاب سبک االب اول مورد توجه قرار گرفت.

.
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سبک تصمیمگیری با نیمکرۀ غالب چپ مﻐز

امت از مربوط به هر یک از سبکهای تمم گ ری رهنمودی و تحل لی ترک اب شادند ،تاا
سااﻄح تساالط ن ملاارۀ چااپ مغا محاساابه شااود .پاسااخدهندهای کااه مجمااو) امت اااز ساابکهای
رهنمودی و تحل لی وی باالتر از مجماو) م اانگ امت ااز سابکهای رهنماودی و تحل لای کا
پاسخدهندگان باشد ،به عنوان فرد با سبک االب ن ملره چپ طبقهبندی میشود.
سبک تصمیمگیری با نیمکرۀ غالب راست مﻐز

امت از مربوط به سبکهای تمم گ ری ادراکی و رفتاری ترک ب شادند ،تاا ساﻄح تسالط
ن ملرۀ راست مغ محاسبه شود .پاسخدهندهای که مجمو) امت از سابکهای ادراکای و رفتااری
وی باالتر از مجمو) م انگ امت از سبکهای ادراکی و رفتااری کا پاساخدهندگان باشاد ،باه
عنوان فرد با سبک االب ن ملرۀ راست طبقهبندی میشود.
سبک تصمیمگیری با پیچیدگی شناختی باال

امت اااز مربااوط بااه ساابکهای تماام گ ری تحل لاای و ادراکاای ترک ااب شاادند ،تااا سااﻄح
پ ي دگی شناختی محاسبه شود .پاسخدهندهای که مجمو) امت از سابکهای تحل لای و ادراکای
وی باالتر از مجمو) م انگ امت از سبکهای تحل لی و ادراکای کا پاساخدهندگان باشاد ،باه
عنوان فرد با سبک االب با مغ پ ي ده طبقهبندی میشود.
سبک تصمیمگیری با پیچیدگی شناختی پایین

امت از مربوط باه سابکهای تمام گ ری رهنماودی و رفتااری ترک اب شادند ،تاا ساﻄح
سادگی شناختی(با پ ي دگی کمتر) محاسبه شود .پاسخدهندهای کاه مجماو) امت ااز سابکهای
رهنمودی و رفتاری وی باالتر از مجماو) م اانگ امت ااز سابکهای رهنماودی و رفتااری کا
پاسخدهندگان باشد ،به عنوان فرد با سبک االب با پ ي دگی کمتر شناختی طبقهبندی میشود.
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ب -پرسشنامۀ تمایل به

ریسک8

ای اب ار یک پرسشنامۀ محقق ساخته است که در قالب ط ف ل لرت پنج درجهای طراحی
شده و دارای  02گویه و هر گویه دارای  9گ ینه است که به ترت ب از خ لی زیاد تاا خ لای کا
مق اس بندی شاده اسات .گویاههای ایا ابا ار واکنشهاای آزمودنیهاا را در ماورد تمایا باه
ریسک در زم نه سرمایهگذاری را اندازه میگ رد .مجمو) امت ازی که هر فارد از ایا پرسشانامه
کسب میکند ،نمرۀ تمای به ریسک او را نشان میدهدو وزن هر یک از گ ینه به ﺻاورت زیار
است :خ لی زیاد = ،9زیاد =  ،9متوسط = ،9ک =  2و خ لی ک = .0مجمو) امت از گویهها نمارۀ
تمای به ریسک آزمودنیها را تشل میدهد .و بر اساس تیاداد ساؤالهای پرسشانامه و ارزش
گ ینهها ،حد پای نمرۀ ممل برای هر فرد برابر  02و حد باالی آن  61است.
ج -پرسشنامۀ ادراک

ریسک11

ای اب ار ن مانند پرسشنامه باالیی یک پرسشنامۀ محقق سااخته اسات کاه در قالاب ط اف
ل لرت پنج درجهای طراحی شده و دارای  22گویاه و هار گویاه دارای  9گ یناه اسات کاه باه
ترت ب از خ لی زیاد تا خ لی کا مق ااس بنادی شاده اسات .گویاههای ایا ابا ار واکنشهاای
آزمودنیهااا را در مااورد ادراک ریسااک در زم نااه ساارمایهگذاری را اناادازه میگ اارد .مجمااو)
امت ازی که هر فرد از ای پرسشنامه کسب میکند ،نمرۀ ادراک ریساک او را نشاان مایدهاد و
وزن هر یک از گ ینه به ﺻورت زیار اسات :خ لای زیااد=  ،9زیااد=  ،9متوساط=  ،9کا =  2و
خ لی ک =  .0مجمو) امت از گویهها نمرۀ ادراک ریسک آزمودنیهاا را تشال

میدهاد .و بار

اساس تیداد سؤالهای پرسشنامه و ارزش گ ینهها ،حد پای نمره ممل برای هر فارد برابار 22
و حد باالی آن 001است.
د -عایدی کسبشده توسط سرمایهگذار

برای سنجش عمللرد سرمایهگذار از الگوی مارکویت ( )049١استفادشد؛ به ای ترت ب کاه
اطالعات مربوط به ﺻورتهای مالی یک شرکت واقیی بدون تکر نا شرکت باه وی داده شاد

.
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و از ایشان خواسته شد .یک الگوی تک دورهای را برای خرید و نگهداری سها ای شارکت و
یا گ ینه بدون ریسک اوراق مشارکت در نظر بگ رد .بنابرای وی می بایست یک پرتفوی شام
دارایی ریلسی و دارای بدون ریسک تشل دهد .بازده دارایی ریسلی عباارت اسات از تغ ار
ق مت سها بهعالوه سود نقدی توزی شده تقس بر ق مت در ابتادای دوره .در اینجاا پاساخهای
خارج از  9/9انحراف می ار مثبت یا منفی حول م اانگ  ،داده پارت محساوب شاده و از نموناه
نهایی حذف گردید.
 ( P − P ) + Dt 
RJ =  t t −1

Pt −1



بااازدهی کاا ساارمایهگذار ،م ااانگ مااوزون بااازدۀ ساارمایهگذاری در دو گ ینااۀ اوراق
مشارکت و سها شرکت نمونه خواهد بود.

Rj=WdRd + WsRs

پرسشنامۀ کلی و مشخصات جمعیت شناختی

ای پرسشنامۀ اب اری ترک بی از سؤالهای باز و بسته است که مشخمات فاردی ،م ا ان
تحم الت ،م ان حرفهای بودن در امر سارمایهگذاری و باازدۀ ماورد انتظاار آزمودنیهاا را
اندازهگ ری میکند .همين در ای پرسشنامه در مورد شغ  ،رشته تحم لی ،ساابقۀ فیال ات
اقتمادی و سرمایهگذاری و در نهایت اطالعات مالی یک شارکت نموناه بارای گاردآوری
دادههای الز برای پژوهش ،آورده شده است.
فرضیههای پژوهش
فرضیۀ اول

با حرفااهایگرایی (دانااش مااالی و تجربااۀ مااالی) ساارمایهگذاران بااا ساابکهای شااناختی
مختلف ،اختالف مینادار وجود ندارد.
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در ب سبکهای شناختی مختلف از لحاظ دانش مالی سرمایهگذاران ،اختالف میناادار وجاود
ندارد.
در ب سبکهای شناختی مختلف از لحاظ تجربۀ مالی سرمایهگذاران ،اختالف میناادار وجاود
ندارد.
فرضیۀ دوم

ب حرفهایگرایی (دانش مالی و تجرباۀ ماالی) سارمایهگذاران باا پاذیرش ریساک آنهاا،
اختالف مینادار وجود دارد.
ب حرفهایگرایی با سبکهای شناختی مختلف و تمای به ریسک آنها ،رابﻄاۀ میناادار وجاود
دارد.
ب حرفهایگرایی با سرمایهگذاران با سبکهای شناختی مختلف و ادراک ریسک آنها ،رابﻄاۀ
مینیدار وجود دارد.
فرضیۀ سوم

سﻄح پذیرش ریسک سرمایهگذاران با سبکهای تمم گ ری مشابه در ب زنان و مردان
تفاوت مینادار ندارند.
سﻄح ادراک ریسک سرمایهگذاران باا سابکهای تمام گ ری مشاابه در با زناان و ماردان
تفاوت مینادار ندارند.
سﻄح تمای به ریسک سرمایهگذاران با سبکهای تمام گ ری مشاابه در با زناان و ماردان
تفاوت مینادار ندارند.
یافتههای پژوهش

در ادامه یافتههای پژوهش و تج یه و تحل
آورده می شود.

فرصا ههای پاژوهش باه ﺻاورت مختمار

.
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جدول شمارۀ  .2فراوانی و درصد فراوانی سبکهای شناختی اعضای نمونه آماری تحقیق

متغ ر مستق

تیداد

زیرگروه

درﺻد

مد یا نما

اسمی
تمم گ ری

سبکهای شناختی

سبک االب
سبک با توجه
به پ ي دگی

سبک رهنمودی

6١

99/١

سبک تحل لی

91

26/١

سبک ادراکی

2١

0٩

سبک رفتاری

06

01/١

ن ملره االب چپ مغ (سبکهای رهنمودی و تحل لی)

01١

١0/9

ن ملره چپ مغ

ن ملره االب راست مغ (سبکهای ادراکی و رفتاری)

99

2٩/١

(سبک رهنمودی و

پ ي دگی شناختی باال( تحل لی و ادراکی)

٩2

99/١

پ يتحل
لی)باال
دگی

6٩

99/9

(تحل لی و ادراکی)

پ ي دگی شناختی پای

(رهنمودی و رفتاری)

سبک رهنمودی

آزمون فرضیۀ اول

با حرفااهایگرایی (دانااش مااالی و تجربااۀ مااالی) ساارمایهگذاران بااا ساابکهای شااناختی
مختلف ،اختالف مینادار وجود ندارد.
برای بررسی ای فرص ه از دانش مالی و اقتمادی سرمایهگذاران باه عناوان متغ ار وابساته و
چهار سبک مختلف شام  :سبکشناختی رهنماودی ،سابک تحل لای ،سابک ادراکای و سابک
رفتاری به عنوان متغ ر مستق استفاده شده است .در ای آزمون م انگ دانش ماالی و اقتماادی
سرمایهگذاران در ب سرمایهگذاران باا چهاار سابک مختلاف باا باهکار گ اری آزماون تحل ا
واریانس یکطرفه مقایسه شده است.
براساس دادههای گردآوریشده از گروه نمونه و آزمونتحل

واریانس یکطرفه آمارۀ F

محاسبهشده کوچلتر از آمارۀ جادول بحرانای  2/61در ساﻄح خﻄاای  1/19اسات .بناابرای بار
اساس شواهد گردآوریشده نمیتوان ادعا کرد که :ب دانش مالی و اقتماادی سارمایهگذاران
با سبکهای شناختی مختلف ،تفاوت وجود دارد و ای فرص ه تحق ق ردّ شده است .نتاایج پاس
آزمون ال.اس.دی ن با آنله که ب رگتری م انگ داناش ماالی و اقتماادی سارمایهگذاران باه
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ترت ب به سبکشناختی رهنمودی ،سبک تحل لای ،سابک ادراکای و سابک رفتااری اختمااص
دارد ،اما تفاوت دو به دو با آنهاا میناادار ن سات .در نت جاه م اانگ داناش ماالی و اقتماادی
سرمایهگذاران در ب سرمایهگذاران با سبکشناختی رهنمودی ،سبک تحل لی ،سابک ادراکای
و سبک رفتاری تفاوت میناداری ندارناد .خالﺻاۀ ایا یافتاهها در جاداول شامارۀ  9و  9آورده
شده است.
جدول شمارۀ  .1آزمون تحلیل واریانس دانش مالی و اقتصادی در بین سبکهای مختلف تصمیمگیری .

مجمو)

درجۀ

م انگ

مربیات

آزادی

مربیات

()F

٩/499

9

2/4١٩

0/69٩

درون گروهی

269/٩44

096

0/٩1٩

مجمو)

2١2/٩99

094

منب تغ رات
ب گروهی

آمارۀ بحرانی ف شر با توجه به

درجۀ آزادی آزمون
ﺻورت کسر
9

سﻄح اطم نان

مخرج کسر
096

سﻄح %49

سﻄح %44

اطم نان

اطم نان

2/61

9/١٩

آمارۀ ف شر

آمارۀ مدل
آمارۀ ف شر
0/69٩

سﻄح میناداری
1/0٩0

نت جه

فرص ۀ ﺻفر در سﻄح %49
رد نشده است.

آزمون فرضیۀ فرعی . 2-1

در ب سبکهای شناختی مختلف از لحاظ تجربۀ مالی سرمایهگذاران اخاتالف میناادار وجاود
ندارد.
باارای ساانجش تجربااۀ مااالی از دو متغ اار داشاات گواه نامااۀ حرفااهای ساارمایهگذاری و
تحل گری مالی و همين سابقه انجا سرمایهگذاری در بازارهای مالی استفاده شده است .ای
دو متغ ر تحق ق در سﻄح مق اس اسمی سنجش شده است .برای بررسی ارتبااط با دو متغ ار باا
مق اس اسمی آزمون آماری مرب کا پ رسون 00مناسب است .در ای آزماون ،فرصا ۀ ﺻافر ب اان
میکند که :ب حرفهای گرایی سرمایهگذاران با سبکهای شناختی تمم گ ری مختلف رابﻄه

.
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وجاود ناادارد و باار خااالف آن ،فرصا ۀ مخااالف حااکی از آن اساات کااه با حرفااهای گرایاای
سرمایهگذاران با سبکهای شناختی تمم گ ری مختلف رابﻄه وجود دارد .آماره محاسبهشاده
آزمون مرب کا با مقدار ( )9/29٩کاوچلتر از آماارۀ بحرانای ( )١/٩09باا درجاۀ آزادی ساه در
سﻄح  1/19است .به عبارت دیگر ساﻄح خﻄاای محاسبهشاده ب رگتار از  1/19اسات .در نت جاه
فرص ۀ ﺻفر در سﻄح  %49اطم نان رد نشده و به عنوان فرص ه ساال حفاش شاده اسات .بناابرای
ارتباط میناداری ب حرفهای گرایی سرمایهگذاران با سبکهای شناختی تمام گ ری مختلاف
وجود ندارد و ای فرص ه تحق ق رد شده است .نت جۀ آزمون در جدول  9نشان داده شاده اسات.
برای استفاده از ای آزمون باید چند مفروض بن ادی قاب توج اه باشاد کاه مها تاری آن ﺻافر
نبودن فراوانی مورد انتظار خانههای مح تقااط و ب شاتر نباودن ب سات درﺻاد خاناههای محا
تقاط از مقدار پنج است .با توجه به برقراری شرایط اشارهشده نت جه به دست آمده برای فرصا ه
قاب اتلا و اطم نان است.

نمودار شمارۀ  .2نمودار میانگین دانش مالی و اقتصادی در بین چهار سبک تصمیمگیری
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جدول شمارۀ  .9نتایج مقایسه دانش مالی در بین سبکهای مختلف تصمیمگیری با پس آزمون .

سبکهای تمم گ ری

سبک رهنمودی

سبک تحل لی

سبک ادراکی

سبک رفتاری

سبکهای

تفاوت

تمم گ ری

م انگ

خﻄای

سﻄح

استاندارد

خﻄا

دامنه اطم نان %49

سبک تحل لی

1/0٩2

1/26٩

1/944

-1/99٩

1/١09

سبک ادراکی

1/9٩2

1/916

1/194

-1/129

0/0٩١

سبک رفتاری

1/9٩2

1/9١9

1/022

-1/09١

0/920

سبک رهنمودی

-1/0٩2

1/26٩

1/944

-1/١09

1/99٩

سبک ادراکی

1/911

1/999

1/299

-1/260

0/160

سبک رفتاری

1/911

1/94١

1/906

-1/9٩6

0/0٩6

سبک رهنمودی

-1/9٩2

1/916

1/194

-0/0٩١

1/129

سبک تحل لی

-1/911

1/999

1/299

-0/160

1/260

سبک رفتاری

1/111

1/929

0/111

-1/٩9٩

1/٩9٩

سبک رهنمودی

-1/9٩2

1/9١9

1/022

-0/920

1/09١

سبک تحل لی

-1/911

1/94١

1/906

-0/0٩6

1/9٩6

سبک ادراکی

1/111

1/929

0/111

-1/٩9٩

1/٩9٩

برای بررسی ای فرص ه از سابقۀ سرمایهگذاری یینی خرید و فروش سها باه عناوان متغ ار
وابسته و چهار سبک مختلف شام  :سبکشناختی رهنمودی ،سبک تحل لای ،سابک ادراکای و
سبک رفتاری به عنوان متغ ر مستق استفاده شده است .با توجه به اینله سابقۀ سارمایهگذاری باا
مق اس ترت بی در چهار پ وستار سنجش شده است ،بنابرای از آزمون مقایساۀ م اانگ رتباه ایا
متغ ر در ب چهار گروه استفاده شده است .در ای آزمون م انگ رتبۀ سابقۀ سارمایهگذاری در
ب سرمایهگذاران با چهار سبکشناختی با بهکار گ ری آزمون کروسلال والا س مقایساه شاده
است.

.
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جدول شمارۀ  .9آزمون رابطۀ بین سبکهای تصمیمگیری و داشتن گواهینامۀ حرفهای

وصی ت گواه نامههای حرفهای بازار پول و
سبکهای
تمم گ ری

سبک

سبکهای تمم گ ری

رهنمودی

سبک تحل لی

سبک ادراکی

سبک رفتاری

مجمو)

شاخ

سرمایه

های

آماری

مجمو)

فاقد گواه نامۀ

دارای گواه نامۀ

حرفهای

حرفهای

تیداد

99

29

6١

درﺻد مورد انتظار

9١/٩

04/2

6١/1

درﺻد از ک

%2٩/١

%06/1

%99/١

تیداد

91

01

91

درﺻد مورد انتظار

2٩/9

00/9

91/1

درﺻد از ک

%21/1

%6/١

%26/١

تیداد

20

6

2١

درﺻد مورد انتظار

04/9

١/١

2١/1

درﺻد از ک

%09/1

%9/1

%0٩/1

تیداد

09

9

06

درﺻد مورد انتظار

00/9

9/6

06/1

درﺻد از ک

%٩/١

%2/1

%01/١

تیداد

01١

99

091

درﺻد مورد انتظار

01١/1

99/1

091/1

%١0/9

%2٩/١

%011/1

درﺻد از ک
نت جۀ آزمون
مرب کا پ رسون
9/29٩

درجۀ آزادی

سﻄح خﻄا

نت جه

9

1/999

مینادار ن ست.

بر اساس دادههای گردآوریشده از گروه نمونه و آزمون مقایسۀ م انگ رتباه کروسالال
وال س آمارۀ مرب کا محاسبهشده با مقدار  2/4١0کوچلتر از آماارۀ جادول بحرانای  ١/٩09در
سﻄح خﻄای  1/19است .بنابرای بر اساس شواهد گردآوریشده نمیتاوان ادعاا کارد کاه :با
تجربۀ (سابقۀ سرمایهگذاری) سرمایهگذاران با سبکشاناختی مختلاف ،تفااوت وجاود دارد .بار
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اساس نتایج به دست آمده ب رگتری م اانگ رتباۀ ساابقۀ سارمایهگذاری باه ترت اب باه سابک
تحل لی ،سبکشناختی رهنمودی ،سبک رفتاری و سبک ادراکی اختماص دارد ،اما تفاوت ب
آنهااا مینااادار ن ساات .در نت جااه م ااانگ رتب اۀ سااابقۀ ساارمایهگذاری در ب ا ساارمایهگذاران بااا
سبکشناختی رهنماودی ،سابک تحل لای ،سابک ادراکای و سابک رفتااری تفااوت مینااداری
ندارند .خالﺻه نتایج در جدول شمارۀ  6آورده شده است.
جدول شمارۀ  .6آزمون مقایسۀ میانگین رتبه تجربه سرمایهگذاران با سبکهای تصمیمگیری مختلف

شاخ

سبکهای

سابقه خرید و فروش

متغ ر

سها

های توﺻ فی

تمم گ ری

تیداد

م انگ رتبه

نت جۀ آزمون

سبک رهنمودی

6١

١6/91

مرب کا

2/4١0

سبک تحل لی

91

٩2/01

درجۀ آزادی

9

سبک ادراکی

2١

69/١٩

سﻄح خﻄا

1/946

سبک رفتاری

06

١2/40

نت جه :تفاوت م انگ رتبه در ب

مجمو)

091

---

چهار سبک مینادار ن ست.

آزمون فرضیۀ اصلی دوم

ب حرفهایگرایی (دانش مالی و تجرباۀ ماالی) سارمایهگذاران باا پاذیرش ریساک آنهاا،
اختالف مینیدار وجود دارد.
آزمون فرضیۀ فرعی 1-2

ب حرفهایگرایی سرمایهگذاران با سبکهای شناختی مختلف و تمای به ریسک آنهاا ،رابﻄاۀ
مینادار وجود دارد.
در ای آزماون ،فرصا ۀ ﺻافر ب اان میکناد کاه :با حرفاهایگرایی و تمایا باه ریساک
سرمایهگذاران رابﻄه وجود ندارد و بر خالف آن ،فرصا ۀ مخاالف حااکی از آن اسات کاه با
حرفهایگرایی و تمای به ریسک سرمایهگذاران رابﻄه وجود دارد.

.

 /45۱تأثیر حرفهایگرایی و سبکهای تصمیمگیری بر سطح ریسکپذیری سرمایهگذاران .

باارای بررساای رابﻄااۀ ب ا حرفااهایگرایی و تمای ا بااه ریسااک ساارمایهگذاران از آزمااون
همبستگی پ رسون استفاده شده است .بر اساس نتایج به دست آماده از آزماون شاده صاریب باا
مقدار  1/214و سﻄح خﻄای محاسبهشده بارای رابﻄاۀ با حرفاهایگرایی و تمایا باه ریساک
ساارمایهگذاران کااوچلتر از  1/19و  1/10اساات .در نت جااه فرصا ۀ ﺻاافر عااالوه در سااﻄح %49
اطم نان در سﻄح  %44اطم نان رد شده و فرص ۀ مخالف دال بر مثبت باودن رابﻄاۀ پذیرفتاه شاده
است .بنابرای میتوان ادعا کرد که ب حرفهایگرایی و تمای به ریسک سارمایهگذاران رابﻄاه
وجود دارد و رابﻄه به ﺻورت مثبت اسات .نت جاۀ آزماون در جادول شامارۀ  ١نشاان داده شاده
است.
آزمون فرضیۀ فرعی 2-2

ب حرفهایگرایی سرمایهگذاران با سابکهای شاناختی مختلاف و ادراک ریساک آنهاا،
رابﻄۀ مینادار وجود دارد .در ای آزمون ،فرص ۀ ﺻافر ب اان میکناد کاه :با حرفاهایگرایی و
ادراک ریسک سرمایهگذاران رابﻄه وجود ندارد و بر خالف آن ،فرص ۀ مخاالف حااکی از آن
است که ب حرفهایگرایی و ادراک ریسک سرمایهگذاران رابﻄه وجود دارد.
باارای بررساای رابﻄااۀ باا حرفااهایگرایی و ادراک ریسااک ساارمایهگذاران از آزمااون
همبستگی پ رسون استفاده شده است .بر اساس نتایج به دست آماده از آزماون شاده صاریب باا
مقدار  1/929و ساﻄح خﻄاای محاسبهشاده بارای رابﻄاۀ با حرفاهایگرایی و ادراک ریساک
ساارمایهگذاران کااوچلتر از  1/19و  1/10اساات .در نت جااه فرصا ۀ ﺻاافر عااالوه باار سااﻄح %49
اطم نان در سﻄح  %44اطم نان ن رد شده و فرص ۀ مخاالف دال بار مثبات باودن رابﻄاۀ پذیرفتاه
شده است .بنابرای میتوان ادعا کرد که ب حرفاهایگرایای سارمایهگذاران و ادراک ریساک
آنها رابﻄه وجود دارد و رابﻄه به ﺻورت مثبت است .نت جۀ آزمون در جدول شمارۀ  ١نشان داده
شده است.
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جدول شمارۀ  .7نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین حرفهایگرایی و سطح پذیرش ریسک

متغ رهای تحق ق

ادراک ریسک

ادراک

تمای به

شاخ

های

آماری

ریسک

ریسک

صریب پ رسون

0

**1/901

**1/929

1/111

1/111

091

091

سﻄح میناداری
تیداد
صریب پ رسون

تمای به ریسک

**

1/901

سﻄح میناداری

1/111

تیداد

091

صریب پ رسون
حرفهایگرایی

091

**

1/929

0

حرفهایگرایی

*

1/214

1/101
091
*

1/214

سﻄح میناداری

1/111

1/101

تیداد

091

091

091
0
091

فرضیۀ سوم

م انگ سﻄح پذیرش ریسک سرمایهگذاران با سبکهای تمم گ ری مشابه در ب زناان
و مردان تفاوت مینادار ندارند.
برای مقایسۀ م انگ متغ رهای مورد مﻄالیه تحق ق در ب زنان و مردان ،از آزمون مقایساۀ
م انگ دو جامیۀ مستق  02استفاده شده است .با توجه به اینله آمارۀ  tمحاسبهشاده بارای متغ ار
دانش مالی و اقتمادی سرمایهگذاران ب رگتر از قدر مﻄلق مقدار بحرانی  0/46است و یاا ساﻄح
میناداری مشاهدهشده آن کوچلتر از  1/19اسات ،بناابرای شاواهد الز بارای رد فرصا ۀ ﺻافر
مبنی بر برابر بودن م انگ ای متغ ر در ب زنان و مردان وجود دارد .ای نت جه ب انگر ای اسات
که م انگ دانش مالی و اقتمادی در سارمایهگذاران مارد در مقایساه باا سارمایهگذاران زن باه
ﺻورت مینادار ب شتر است .اما با توجه به اینله آمارۀ  tمحاسبهشده برای متغ رهای باازدۀ ساها ،
ادراک ریسک و تمای به ریسک سرمایهگذاران کاوچلتر از قادر مﻄلاق مقادار بحرانای 0/46
است و یا سﻄح میناداری مشاهدهشده آنها ب رگتر از  1/19است ،بنابرای شاواهد الز بارای رد

.
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فرص ۀ ﺻفر مبنی بر برابر بودن م انگ ای متغ رها در ب زنان و مردان وجود ندارد .ایا نتاایج
ب ااانگر ای ا اساات کااه م ااانگ متغ رهااای بااازدۀ سااها  ،ادراک ریسااک و تمای ا بااه ریسااک
سرمایهگذاران در مردان و زنان تفاوت میناداری ندارند .نتاایج در جادول شامارۀ  ٩نشاان داده
شده است.
جدول شمارۀ  .9نتایج آزمون مقایسۀ میانگین سطح پذیرش ریسک در بین زنان و مردان
تیداد

م انگ تجربی

متغ ر و شاخ

مقایسه

واریانس09

مقایسۀ م انگ

سﻄح

آمارۀ t
-0/949

09٩

1/69٩

09٩

مرد

زن

مرد

زن

آمارۀ F

ادراک ریسک

٩6

69

9/9206

9/69٩9

1/09٩

1/١00

تمای به ریسک

٩6

69

9/64١١

9/6916
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بحث و نتیجهگیری

در نت جااۀ م ااانگ دانااش مااالی و اقتمااادی ساارمایهگذاران در باا ساارمایهگذاران بااا
سبکشناختی رهنماودی ،سابک تحل لای ،سابک ادراکای و سابک رفتااری تفااوت مینااداری
ندارند .ای یافته با نتایج پاینه( ،)2101ابا ری و هملااران( )09٩9ساازگاری دارد .ایا یافتاه باا
نتایج آل تأم نی( ،)2116ب لر( )04١١سازگاری دارد .بر اساس نتایج به دسات آماده ب رگتاری
م انگ رتبۀ سابقۀ سرمایهگذاری به ترت ب به سبک تحل لای ،سبکشاناختی رهنماودی ،سابک
رفتاری و سبک ادراکی اختماص دارد ،اما تفاوت ب آنهاا میناادار ن سات .در نت جاه م اانگ
رتبۀ سابقۀ سرمایهگذاری در با سارمایهگذاران باا سبکشاناختی رهنماودی ،سابک تحل لای،
سبک ادراکی و سبک رفتاری تفاوت میناداری ندارند .ای یافته با نتاایج پایناه( ،)2101ب اات و
هملاااران( )2102سااازگاری دارد .در ای ا مقالااه شااواهدی ارائااه شااد کااه نشااان میدهااد ب ا
حرفهایگرایی و تمای به ریسک سرمایهگذاران رابﻄاه وجاود دارد و رابﻄاه باه ﺻاورت مثبات
اسات .ایا یافتاه باا نتااایج پایناه( ،)2101ابا ری و هملااران( ،)09٩6ب اات و هملاااران()2102
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سااازگاری دارد .هميناا باار اساااس یافتااههای ایاا پااژوهش میتااوان ادعااا کاارد کااه باا
حرفهایگرایی سرمایهگذاران و ادراک ریسک آنها رابﻄه وجود دارد و رابﻄه به ﺻاورت مثبات
است .ای یافته باا نتاایج ممادق( ،)09٩9ابا ری و هملااران( ،)09٩6رو و بولگااریس(،)04٩9
ب ات و هملاران ( )2102سازگاری دارد ،ولی یافتههای آل تاأم نی( )2116را ماورد تأی اد قارار
نمیدهد.
در مجمو) ایا یافتاهها شاواهد قابا اتلاایی باه مخاطباان مختلاف ایا پاژوهش اعا از
سرمایهگذاران ،شرکتهای تحل گ ری ،سازمان بورس و اوراق بهادار و  ...ارائه میدهاد مبنای
باار اینلااه در تحل هااای مبتناای باار ریسااک و بااازده و انتخاااب پرتفااوی ساارمایهگذاری به نااه،
سبکهای تمم گ ری سرمایهگذاران و تحل گران را مورد توجه قرار دهند .ای مقالاه تاالش
نمااود بُیااد رفتاااری بااه الگوهااای اثباااتی ارزشگااذاری داراییهااا را مااورد توجااه قاارار دهااد.
پژوهشگران مختلف در ادامه پژوهشهای مختلف خود میتوانند ای ابیاد را ب شتر ماورد توجاه
قرار دهند.
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سبکهای شناختی تمم گ ری و انتظارات سرمایهگذاران از ریسک و بازدۀ

سرمایهگذاری در اب ارهای مالی .پایاننامۀ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد زنجان ،استاد راهنما :دکتر علی ب ات ،دانشلده علو انسانی و اجتماعی.
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اب ری ،مهدی؛ ﺻمدی ،سی د؛ ت موری ،هادی ( .)09٩6بررسی عوام مؤثر بر ریسک و بازدۀ سرمایهگذاری در محموالت
مالی ،اقتماد روند ،شمارۀ  99و .99
است ف پی .راب ن ( .) 2119رفتار سازمانی پ شرفته ،ترجمۀ پارسائ ان ،علی و اعرابی ،س د محمد ،انتشارات سمت.
بازرگان ،عباس؛ سرمد ،زهره؛ حجازی ،الهه ( .)0941روش پژوهش در علو رفتاری .تهران :نشر آگه.
پور زمانی ،زهرا؛ طالب ن ا ،قدرت اهلل؛ ب اات ،علای ( .)0942سابکهای شاناختی تمام گ ری ،زماان پاردازش اطالعاات و
محتوای ارزشی افشاا داوطلبانه :رویلرد پردازش عدسی در حسابداری .مجلۀ حسابداری مدیریت.49-016 ،)2(6 ،
راب ن و دی سن و ( .)09٩١نظارت در دن ای امروز ،ص .066
عرب مازار ی دی ،محمد؛ مس ح آبادی ،ابوالقاس ( .)09٩2ادراک اطالعات حسابداری ،قضاوت نسبت به آنها و اتخات
تمم مات سرمایهگذاری .رسالۀ دکتری رشته حسابداری  .تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی .دانشلدۀ حسابداری و
مدیریت.

ممدق،سی د( .)09٩9بررسی رابﻄۀ ریسک و بازده با بازده در شرایط مختلف بازار در بورس اوراق بهادار تهران .پایان نامۀ
کارشناسی ارشد ،دانشگاه شه د بهشتی.
مق می ،س د محمد؛ رمضان ،مج د ( .)09٩4پژوهشنامۀ مدیریت .جلد یازده  ،انتشارات راهدان ،تهران.
نوروزی ،ﺻدف ( .)09٩0بررسی تأث ر سبکهای شناختی بار عمللارد دانشاجویان ،پایاان ناماۀ کارشناسای ارشاد مادیریت.
دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشلدۀ اقتماد و مدیریت.
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