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 چکیده 

فعال در  یانفراد گذاران یهسرما های گیرییمبر تصم یجانیهوش ه یرتأث یبا هدف بررس یقتحق ینا

 یقموضوع پژوهش از روش تحق یتبا توجه به ماه یقتحق ین. در ایدبورس اوراق بهادار تهران انجام گرد

بورس اوراق بهادار  یانفراد گذارانیهسرماشامل  یقتحق ینا یشده است. جامعه آمار استفاده یمایشیپ

از دو پرسشنامه  یقتحق ین. در ایدنفر از افراد فعال در بورس انتخاب گرد 063بود و اندازه نمونه 

استفاده  یدزبر یتون گذارانیهسرما گیرییمتصم یهاآن و پرسشنامه شاخص -بار یجانیاستاندارد هوش ه

 مثبت دارد. یرتأث یگذاران انفراد هیسرما های گیرییمبر تصم انییجنشان داد که هوش ه یج. نتایدگرد
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 مقدمه 

اند و حتی خود اره نشستهگران در بورس تهران شاید بارها رفتارهای احساساتی و هیجانات روانی بازار سهام را به نظهمه معامله

گذاران غالباً این اند. نکته جالب اینکه سرمایهگذاری مرتکب شدهنیز گاه با پیروی از جو روانی، اشتباهات زیادی در سرمایه

تر روانشناسی بازار کنند و به دنبال دالیل آن هستند، غافل از اینکه رفتارشناسی یا به تعبیری واضحاشتباهات را تکرار می

های مالی برای آن دروس و برنامه های معتبر دنیا در رشتهشود که اکنون در دانشگاهخود یک تخصص محسوب می ،سهام

عنوان  دو سال اخیر در ایران به یکیالبته در و دنیا در سهام بازار روانشناسی علم واقع در. شده است جداگانه در نظر گرفته

شده است تا جایی که در کنار گذاران مطرحگیری سرمایه( برای تصمیمییادی و فنابزاری کمکی در کنار تحلیل علمی )بن

گران و فعاالن بازار سهام ایران تمایل دارند که به علم روانشناسی ، خیلی از معاملهیفراگیری فنونی همچون تحلیل بنیادی و فن

 (.0033)باغبانی، بازار سهام نیز تسلط پیدا کنند

 0فعاالن بازارهای سهام تصمیمات خود را بر اساس عقالنیت یطورکلگران و بهگذاری مدرن، معاملهیهبر اساس تئوری سرما

شود که تمامی اطالعات مربوط به ارزش ذاتی اوراق منجر به آن می« دست نامرئی بازار»کنند و این فرض از طریق اتخاذ می

 (.0033روشنگرزاده و احمدی، ها منعکس شود )بهادار در قیمت آن

کننده تمامی اطالعات مربوط به جریانات نقدی آتی هر سهام های سهام منعکس، بر اساس این دیدگاه قیمتگرید عبارت به

و بنیادی سهم  یفنتحلیل  مشهور است که بر اساس آن تالش برای کسب بازده از طریق 2است. این دیدگاه به کارایی بازار

 (.0032شهبازی و همکاران، بیهوده است )

ای از طیف گسترده ریتحت تأث یریگمیها در حین تصمدر مقابل فرض عقالنیت، رفتارشناسی مالی معتقد است که انسان

ها نیز الشعاع قرار دهد. از همین رو، قیمت داراییها را تحتتواند عقالنیت آنگیرند که میاحساسات و نیروهای روانی قرار می

اند تا ل حتی برای مدت نسبتاً طوالنی از ارزش ذاتی فاصله بگیرند. پژوهشگران این حوزه در تالشاین عوام ریتواند تحت تأثمی

 (.0033)باغبانی،  الگوهای رفتاری شایع میان فعاالن بازارهای مالی را شناسایی و تحلیل کنند

 تحت را فرد گیریتصمیم فرایند که است احساسی و شناختیهای مؤلفه دادن قرار مدنظر برای تالشی رفتاری تصمیمات مالی

 مربوط بحث یابد. درمی بسط مختلف تصمیمات یا شرایط گرفتن نظر در هنگام منطقی افکار فرض از فراتر و دهدیم قرار تأثیر

 دارند. نقش گذاریسرمایه تصمیمات در عاطفی که اشاره شد تأثیرات طورهمان رفتاری، مالی به

 که داشتند بیان قبلی یهاپژوهش بررسی از پس ،(0331) مونتگمری و کمدال طبیعی، بطهرا این از شواهدی ارائه برای

 و گیریتصمیم از قبل عوامل شامل . اینندینمایم عمل گیریتصمیم فرایند کل طول در ریناپذییجدا جزء عنوانبه احساسات

 است ممکن یا و بوده شناختی خطای جهیدرنت است ممکن گیریتصمیم در اشتباه بنابراین، شودمی آن از بعد عوامل همچنین

 وی گیریتصمیم بر تواندیم گذارسرمایه عواطف بودن خوب که دهدیم این نشان دهد. رخ دو هر یا عاطفی، تأثیرات دلیل به

 باشد. رگذاریتأث

 که است بدیهی باشند،می روانی گذاری ماهیتاً سرمایه لیوتحلهیتجز هایجنبه از بسیاری داشت اظهار ،(2303) اسلوویک

 درباره است. اکرالف هاییجنبه چنین از یکی گیریتصمیم یا قضاوت اطالعات در یسازکپارچهی برای انسان یهاییتوانا ارزیابی

                است مؤثر اقتصاد پیامدهای بر خود، از فرد احساس و تصور که است معتقد اقتصاد در عناصر روانشناختی اهمیت

 (.2333 کونتون، و کرالف)ا

                                                           
1 . Rationality  
2 . Market efficiency 
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 (.0331مونتگمری،  و کمدال)، هوش هیجانی است گذاردیم ریتأثی فرد ریگمیتصمیکی از عوامل شناختی مهم که بر 

           کند، پایداری نامالیمات مقابل در و نماید حفظ را ی خودزهیانگ بتواند فرد کهنیا مانند ییهاییتوانا یعنی هیجانی هوش

 قدرت خاطر، پریشانی نگذارد و کند تنظیم را خود روحی حاالت تعویق بیندازد، به کامیابی را و کند کنترل را خود یهاتکانش

 (.1390میردریکوندی،سازد ) دارخدشه او را تفکر

نشناسی خود های رواشود، افرادی که درسگذاری بر مبنای ارزش در بازار سهام مربوط میبنابراین تا آنجا که به نظریه سرمایه

هایی طالیی و نه های منفی و ناخوشایند بازار را فرصتکنند، موقعیتاند و بر مبنای این اصل فعالیت میآموخته یخوبرا به

 بررسی تأثیر باهدفبنابرین این تحقیق هم  کنند.ها استفاده میدانند و به بهترین شکل از آنتهدیدهایی مهیب برای خود می

تا خالء های علمی و  پردازدیمتهران  بهادار اوراق بورس در فعال انفرادی گذارانسرمایه هایگیریمیمتص بر هیجانی هوش

 ی قرار دهد.بررس موردعملی موجود را شناسایی و 

 پیشینه عملی تحقیق

 :پیشینه داخلی

ایت از زندگی زنان شاغل رابطه هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رض (0011)در تحقیقی که احدی و همکاران  -

را مورد بررسی قرار دادند به این نتیجه رسیدند که بین هوش هیجانی و خوکارآمدی با رضایت از زندگی رابطه مثبت معنادار 

 .وجود دارد، همچنین آنها نشان دادند که خودکارآمدی توان پیش بینی رضایت از زندگی را دارد

های مدیریت تعارض مدیران  به بررسی رابطه بین هوش هیجانی با استراتژی (0011)در تحقیقی که کرامتی و همکاران  -

در میان  .پرداختند به این نتیجه رسیدند که هوش هیجانی همبستگی مثبت و معناداری با استراتژی راه حل گرایی دارد

افزون بر این،  .ن مقابله دیده شدمدیران باسابقه رابطه منفی و معنی داری بین هوش هیجانی با استراتژیهای کنترل و فقدا

 .های مورد استفاده مدیران زن و مرد مشاهده نشد تفاوت معنی داری بین هوش هیجانی و نوع استراتژی

 نتیجه است. کرده بررسی تهران را سهام بازار در گذارسرمایه رفتاری غالب یهاسبک خود تحقیق در (0011) خوراسگانی -
               بلکه ندارد، قرار عقالنیت و اقتصادی شاخص های تحت تأثیر تنها گذاریسرمایه تصمیمات که دهدیم نشان وی تحقیق

 و گذارانسرمایه رفتار در بسزایی تأثیر قبیل این از مقوله هایی و مخاطره تحمل گذاری، میزانسرمایه افق قبیل از مقوله هایی
 .دارد تصمیمات آنها

 تحقیق نتیجه. است کرده مطرح بهادار بورس اوراق در را آن کاربرد و پرداخته رفتاری مالی حوزه یمعرف به (0016) شهرآبادی -
 قدر هر انسان گوید می و کند می معرفی بهتر را انسان رفتار شود،می بحث در روانشناختی آنچه و رفتاری مالی که است این وی

 و شودمی واقعیت از انحراف یا با محدود شناخت باعث تورشها این د.شومی رفتاری های تورش دچار موارد برخی در هم عقالیی،
 .شودعقل می از دور به یا غیرمنطقی گاه های العملعکس باعث نتیجه در

 شاخص این طریق بازده از بینی پیش امکان بررسی به سهام بازار احساسات شاخص اساس ( بر0011) سعیدی و نیکومرام -
 رگرسیون، از استفاده با پژوهش، این در .گرفت قرار مورد تأیید شاخص این طریق از بازده بینی پیش امکان اینکه نتیجه .پرداختند

 .گرفت قرار آزمون مورد گذارانسرمایه رفتار بررسی شاخص و 1 تهران بهادار اوراق قیمت بورس و نقدی بازده شاخص بین رابطه

 کل بازده در تغییرات احساسی دلیل شاخص که شد تأیید نتیجه این گرنجر علیت آزمون از استفاده با تحقیق این در همچنین
 واکنش شاخص( احساسات شاخص توسط بازده تغییرات توضیح دهندگی توانایی دیگر بیان به و است تهران بهادار اوراق بورس

 .تأیید گردید (سهام بازار رفتاری
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 :پیشینه خارجی

 عاطفی بر اثربخشی ادراک و احساسات بر تعدیل هیجانی، هوش که داد نشان (2332) کربی و الم توسط شدهانجام تحقیقات -
 عمومی را هوش نویسندگان، دارد. تأثیر آورد، دست به“ عمومی هوش”توسط ییتنهابه توانیم ازآنچه فراتر حتی - فرد کارکردی

 هوش با رابطه در. اندکرده ی جدید توصیفهاتیموقع رد را آن از استفاده و اولیه دانش آوردن دست برای فرد یک توانایی عنوانبه
 صفتی اولین نمودند. بررسی را هیجانی هوش از سالوی و مایر توضیح بر اساس احساسی استدالل صفت سه کربی و الم هیجانی،

 و عاطفی ثو حواد شرایط درک برای فرد توانایی عاطفی، صفت دومین و احساسات ادراک روی بر شود. تمرکزمی بررسی که
عمومی  هوش که گردید مشخص کهیدرحال .ندینمایمتعدیل  را خود احساسات چگونه افراد که پردازدیم امر این به نهایی صفت

 .دارد فرد ذهنی عملکرد بر مثبتی تأثیر هیجانی هوش که شد آشکار دارد، همچنین اهمیت ذهنی یهاتیفعال در

 ارتباط کلی، خسارات نسبت به گریزیریسک و ذهنی حسابداری نمایانگر، باتتعص که داد نشان (2303) بتاردز تروی -
 در ذهنی حسابداری و نمایانگری تعصبات برای همچنین تأییداتی ،سازدینم آشکار آنهای مؤلفه یا هیجانی هوش با داریمعنی
خصوصی  دانشگاه دو از علمی هیأت اعضای و کارشناسی مقطع دانشجوی وهشتچهل و پژوهش صد این در .شد یافت آیتم سطح

 مختلفهای مؤلفه و گذاریسرمایه مختلف تعصبات میان ارتباط شناسایی برای تالش در. نمودند شرکت مرکزی، متحدهاالتیا در
 مردان به نسبت زنان که دادند نشان هاافتهی همچنین. شد ناپارامتریک استفاده و پارامتریک لیوتحل هیتجز از هیجانی، هوش

 نیترجوان که داد نشان هاافتهی این، بر عالوه. هستند آیتم سطح در و نمایانگر تعصب با کشمکش بیشتری در یطورکلبه

 و درون فردیهای مؤلفه و هوش هیجانی کلی یهاحوزه در خود یاحرفه همتایان به نسبت یتوجهقابل طور به کنندگانشرکت
 .دارند یترنییپا امتیاز آن، سازگاری

 یجابه هاآن دارایی اگر بودند پذیرش ریسک محتمل بیشتر ریسک گریز افراد از بسیاری که دادند نشان (0333) تالر و بنارتزی 
 قضاوت نوع این. گشتیبرم سال 30 مانند طوالنی، زمانی یک چارچوب از بیشتر به متوسط طوربه ساالنه، دارایی بازگشت

 گذاشتن هر کنار با گذارانسرمایه شودمی سبب روانی حسابداری .شدینم مطلوب نتایج هب و منتهی نبود ثابت گذارسرمایه
 . بود دارایی سنجش از جداگانه بیش طور موقعیت سنجیدن کهیطوربه کنند، عمل کارانهمحافظه شیوهای به موقعیت

 دارد، وجود موارد از بسیاری در شودمی سیرتف یا و اطالعات ارائه چگونه اینکه به بستگی چون که نمود ذکر (2333) شفرین -
 چارچوبی نگرانی دو. دهد قرار تأثیر تحت را گذارانسرمایه گیریتصمیم تواندیم این رفتار .باشد تأثیر تحت تواندیم فرد رفتار

 است. ریپذسکیر ذهنی و حسابداری شودمی پرداخته آن به مبهم که

 انجام در هیجانی هوش از استفاده برای بیشتری ( تأیید2330-2333) مالوف وتپلزواسک اسکات، توسطشده انجام تحقیقات -
 گردد. تعیین هاآن به پرداختن برای از مشکالت گروه سه در محققان مطالعه در یموردبررس افراد آورد. فراهم شناختی کارهای

 شدهییشناسا مشکل عنوان به دوم گروه کهیالدرح دارند، هاآن با ارتباط پیچیدگی در از متوسط سطح سه و یک مشکل گروه
 که هستند بودند کسانی ترین موفق اول گروه در متوسط مشکل مسائل به پرداختن در کسانی که دهدیم مطالعه نشان این. است
 هیجانی وشه از باالتری سطوح که کسانی مسائل دشوار، از دوم گروه به پرداختن از پس حتی دارند. باالتری هیجانی هوش سطح
 .اندبوده نهایی مؤثرتر مشکل گروه با برخورد در دارند

 روش تحقیق 
ها، نشریات و....( و  هها، مقالجمع آوری مطالب و محتوا با استفاده از کتابطالعات به دو صورت کتابخانه ای )روش گردآوری ا

              ،شودیم استفاده عمده روش دو از ی اطالعاتآورجمع برایباشد. به صورت مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه( میمیدانی )

 از پس ،شودیم نظری مبانی یآورجمع به مبادرت یاکتابخانه یوهیش استفاده از با پژوهش، نظری ادبیات تبیین جهت ابتدا
  .ی شدآورجمع تحقیق، هایفرضیه لیتحل و هیتجز جهت ازین مورد یهاداده پرسشنامه از با استفاده نظری، مطالعه
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انفرادی  گذارانهی. با توجه به اینکه تعداد افراد سرمامی باشد بهادار اوراق بورس گذاران انفرادیشامل سرمایه آماری جامعه

جدول  نمونه، از حجم تعیین . برایمیکنیبه عنوان جامعه نامحدود حساب م نیبورس اوراق بهادار در دسترس نیست، بنابرا

 برآورد شده است.  011، با توجه به این جدول تعداد نمونه برای جامعه نامحدود  شد استفاده مورگان و کرجسی

تحقیق  ازیموردن یهاداده .شد گرفته در نظر نفر 063 برابر نمونه حجم دقت، افزایش و بیشتر جهت اطمینان به و عمل در البته 

پرسشنامه توسط سموعی  ؛ کهاست سؤال 10 شامل :آن-بار انیهیج هوش استاندارد پرسشنامه .0شامل  پرسشنامه دو لهیوسبه

 یهاشاخص . دومین ابزار پرسشنامه2است.  شدهگزارشصدم  11ی شده است؛ و پایایی آن ابیهنجار( در ایران 0011)
 .باشدیم( 2303) بریدز گذاران تونیسرمایه گیریتصمیم

صدم  11است. پایایی آن  قرارگرفته دیتائ( در ایران مورد 0030) روایی و پایایی این پرسشنامه توسط جلیلی و همکاران 

روش تجزیه و تحلیل به دو صورت توصیفی و استنباطی که در قسمت توصیفی با استفاده از نمودار، درصدها، است.  شدهگزارش

یق از رگرسیون خطی ساده  ی تحق میانگین، انحراف استاندارد و... و همچنین در قسمت استنباطی جهت تحلیل فرضیه میانه،

 .استفاده شد spssبا استفاده  از نرم افزار 

  یافته ها
 : آمار توصیفی

 : رشته افراد مورد بررسی -0

 12نفر  006ال پاسخ داده اند. که از این ؤ( به این س%0/30) فرد 006فرد مورد بررسی  063از  (0)با توجه به جدول 

 03( فنی و %00) نفر 000( اقتصاد و %01) نفر 11( حسابداری و %3/21) نفر 11و  شان مدیریت ( رشته تحصیلی%1/20نفر)

 ( پزشکی بودند. %1/1) نفر

 

 درصد فراوانی رشته افراد مورد بررسی -0جدول 

 درصد تجمعی درصد صحیح درصد فراوانی رشته

1/20 23 12 مدیریت   1/20  

2/21 11 حسابداری  3/21  0/11  

0/00 11 اقتصاد  01 0/60  

1/03 000 فنی  00 0/31  

0/1 03 پزشکی  1/1  033 

0/30 006 کل  033  

1/6 21 بی جواب    

   033 063 جمع کل
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 مدرک تحصیلی افراد مورد بررسی -2

 نفر 012( لیسانس و %3/10) نفر 031نفر فرد مورد بررسی  063ال پاسخ داده اند. از ؤنفر به س 063 (2)با توجه به جدول 

 ( دکترا بودند. %3/0نفر ) 01( فوق لیسانس و 2/12%)

 
 درصد فراوانی مدرک تحصیلی افراد مورد بررسی -2جدول 

 درصد تجمعی درصد صحیح درصد فراوانی مدرک

3/10 031 لیسانس   3/10  3/10  

2/12 012 فوق لیسانس  2/12  0/36  

3/0 01 دکترا  3/0  033 

  033 033 063 کل

 

 مورد بررسی سطح تجربه افراد -0

 بدون( %2/01) نفر 000نفر  012ال پاسخ داده اند که از ؤنفر به این س 012فرد مورد بررسی  063از  (0)با توجه به جدول 

 03ی متوسط و گذارهیسرما( تجربه %1/22) نفر 13ی و گذارهیسرما( حداقل تجربه %3/01) نفر 020ی و گذارهیسرماتجربه 

 توجه داشتند.  ی قابلگذارهیسرما( تجربه %1/11) نفر

 

 درصد فراوانی سطح تجربه  افراد مورد بررسی -0جدول 

 درصد تجمعی درصد صحیح درصد فراوانی سطح تجربه

یگذارهیسرماتجربه  بدون   000 1/06  2/01  2/01  

2/01 020 یگذارهیسرماحداقل تجربه   3/01  2/12  

ی متوسطگذارهیسرماتجربه   13 3/20  1/22  6/31  

توجهی قابلگذارهیسرماتجربه   03 0/1  1/1  033 

1/31 012 کل  033  

2/2 1 بی جواب     

   033 063 جمع کل 

 

 

 آمار توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته  -1

برآورد  61/21و انحراف استاندارد آن  016و نمای آن  060و میانه آن  31/011میانگین هوش هیجانی ( 1)با توجه به جدول 

برآورد  20/1و انحراف استاندارد آن  21و نمای آن  26و میانه آن  31/26گردید. همچنین میانگین تصمیم گیری انفرادی 

 گردید.    
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 آمار توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته -1جدول 

 بیشترین کمترین کشیدگی انحراف استاندارد نما میانه میانگین متغیرها

3136/011 هوش هیجانی  3333/060  016 61112/21  311/2-  01 230 

3213/26 تصمیم گیری انفرادی  3333/26  21 20036/1  121/3-  00 01 

 

 :آمار استباطی تحقیق

 :بررسی فرضیه تحقیق

 تهران تأثیر دارد. بهادار اوراق بورس در فعال انفرادی گذارانسرمایه هایگیریتصمیم بر هیجانی هوش -

شود، ولی استفاده از این روش شرایطی دارد، یکی از شرایط مهم یمتحقیق از رگرسیون خطی استفاده  سؤالبرای بررسی این 

و همواری مدل از نمودار پراکنش و آنالیز  هادادهباشد. برای بررسی خطی بودن یمآن خطی بودن متغیر مستقل و وابسته 

باشد و نمودار یم 31/3تر از یینپا ،Fسطح معناداری آزمون چون  (1ل )با توجه به جدو. واریانس رگرسیون استفاده شده است

 ین این شرط برقرار است. بنابرابه صورت خطی است، 

 

 انفرادی گذارانسرمایه هایگیریتصمیمآنالیز واریانس رگرسیون برای بررسی همواری و خطی بودن داده های هوش هیجانی و  -1جدول 

 

 درجه آزادی جمع مجذورات مدل
ین میانگ

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 

100/113 رگرسیون  0 100/113  110/13  333/3  

012/1616 باقی مانده  011 112/01    

111/6126 کل  013    

 

را بر پایه هوش هیجانی  انفرادی گذارانسرمایه هایگیریتصمیمتوان یم (6ساس نتایج به دست آمده از جدول )بر ان همچنی

ر یتأث انفرادی گذارانسرمایه هایگیریتصمیمنی کرد، این بدان معنی است که هوش هیجانی بر پیش بی 333/3در سطح 

 گذارانسرمایه هایگیریتصمیمدهد که هر چه قدر نمره فرد در آزمون هوش هیجانی بیشتر باشد، یممثبت دارد و نشان 

 بیشتر خواهد بود  انفرادی

 

 

 

 از روی هوش هیجانی انفرادی گذارانسرمایه هایگیریتصمیمرای بررسی توان پیش بینی نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون ب -6جدول 
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 ضرایب استاندارد شده ضرایب غیر استاندارد مدل

 B خطای استاندارد β  مقدارT سطح معناداری 

116/06 ضرایب ثابت  006/0   102/02  333/3  

311/3 هوش هیجانی  331/3  011/3  301/1  333/3  

 انفرادی گذارانسرمایه هایگیریتصمیم: ستهمتغیر واب

 

 
 

 و هوش هیجانی انفرادی گذارانسرمایه هایگیریتصمیمبررسی خطی بودن رابطه بین  -0نمودار 

 

  گیریبحث و نتیجه
 نتیجه با حاضر پژوهش نتیجهمثبت دارد؛ ر یتأث انفرادی گذارانسرمایه هایگیریتصمیمهوش هیجانی بر نتایج نشان داد که 

. است همخوان دارد سازد، وجود داری معنی ارتباط تعصب و هیجانی هوش بین داد نشان که (2303) تحقیقات بونتمپو

 مختصر می داند خاص آیتم یک از که را از اطالعاتی برخی که می گیرد تصمیم فرد که می دهد رخ زمانی نمایندگی اکتشاف

 غلط ارتباط اگر می نماید، برقرار ارتباط موجود اطالعات و سرمایه گذاری ختلفموارد م بین سرمایه گذار وقتی مثالً. سازد

  .نمود خواهد اشتباه قضاوت به و شده واقع ضعیف ارتباط از ناشی مغرضانه واکنش های معرض در باشد، تصمیم گیرنده

 مطابق. می دهد روی نمایندگی اکتشاف نوع باشد، یک "کلیشه اساس بر افراد قضاوت" که وقتی است معتقد (2333) شفرین

 بودن احساساتی و کمرویی و بودن خجالتی همانند افراد درونی و ویژگی های  شخصی گفت می توان تحقیق، این نتیجه

 کمرو و که خجالتی کسی گرفت نتیجه مورد این در و ندارد بورس افراد نمایندگی اکتشاف شیوه بر گونه تأثیری هیچ شخص

 .دارد مطابقت (2303) بتاردز تحقیق تروی نتیجه با فرضیه این نتیجه. باشد سرمایه گذاران ینب در تواند نمی است

 پویش که حالی در. خیر یا وجود دارد ارتباط سرمایه گذار تصمیم گیری و هیجانی هوش بین آیا که نمود بررسی حاضر تحقیق

 این تعیین برای می تواند تحقیق این از طبیعی شرفتیک پی است، نیاز مورد مطالعه این در شده ارائه فرضیه های بیشتر

 تحقیقات بنابراین،. خیر یا است تصمیم گیری و هیجانی هوش ارتباط تأثیر سرمایه گذار تحت عملکرد آیا که باشد مسئله
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سرمایه  ربهتج تأثیر باید خاص طور به نیز آینده پژوهش های .دارد وجود رابطه ای چنین آیا که نمایند باید بررسی آینده

 پیدا کنندهای تأیید شواهد حاضر پژوهش. دهند قرار نظر مد سرمایه گذاری تعصب بر برای غلبه توانایی بر را سن و گذاری

 یا و سرمایه گذاری، تجربه آیا سن، اینکه تعیین اما دارد، وجود تعصب بر غلبه برای افراد توانایی در می دهد نشان کرد که

 . نشد می باشند، امکانپذیر مربوط تفاوت ها این به عامل دو هر از ترکیبی

 بنابراین،. کنند بررسی را تجربه سرمایه گذاری و سن تأثیر باید آینده پژوهش های مهم، عامل این شناسایی برای تالش در

 نیاز مورد کند، کمک سرمایه گذاری تعصبات بر غلبه در افراد می تواند به که روش های شناسایی برای بیشتری تحقیقات

 .است

 در تالش بیشتری پژوهش های. است بوده رویکردی چنین اساس بر سرمایه گذاری تعصبات به هیجانی، نسبت هوش بررسی 

 به مؤثر طور به را رفتاری تأثیر تعصبات آن از استفاده با می توانند سرمایه گذاران که مربوطه عوامل صحیح شناسایی برای

 .شدمی با الزم برسانند، حداقل

 آتی تحقیقات برای پیشنهادهایی

 ؛ها سازمان مدیران گیری تصمیم بر هیجانی هوش متغیرهای تأثیر بررسی-الف

 ؛سرمایه گذاری گیری تصمیم بر گذار اثر متغیرهای سایر تأثیر بررسی -ب

 .ایران با متناسب آن سازی بومی و سرمایه گذاری گیری تصمیم پرسشنامه اعتبار ارزیابی -ج
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