
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

1 

 

 

ار گذاران جوان و با تجربه فعال در بورس اوراق بهادمقایسه خطاهای رفتاری در سرمایه

 تهران
  

 هاجر محمدی
Elahe_mohammadi13@yahoo.com 

 

 دکتر اسفندیار شاه منصوری

 مدرس
shahmansuri@gmail.com 

 

 

 
 چکیده 

 را افراد كه است مسائل روانى همين و دارند هاانسان اعمال و حركات بر توجهى قابل تأثيرهاي روانى، عوامل

 توجه مورد كمتر بيرونى به عوامل نسبت عوامل اين اوقات از اىپاره در كند.می متمايز يكديگر با درون از

 ريزانبرنامه براي آن و پيامدهاي رفتاري فرآيندهاي درست درك كه حالی در است، گرفته قرار پژوهشگران

 و تجهيز و هاتدوين استراتژي جهت در هاآن به تواندمی و است رخوردارب زيادي بسيار اهميت از مالی

 و قلّه فقط و فرو رفته آب در كه است يخى كوه مثال درونى بعد. كند شايانی كمك مالی منابع تخصيص

 يخ )عوامل كوه اين بخش بيشترين و است مشاهده قابل و بيرون آب سطح از بيرونى( )عوامل آن نوك

 است اقتصادي كشور اركان از يكی بهادار اوراق بورس اينكه به توجه است. با پنهان آب سطح زير در درونى(

شناخت بيشتر  با بايستیمی داشت، خواهد همراه به را ملی اقتصاد توسعه سازمان، اين توسعه و رشد و

 شده و حساب علمی یصورت گذاران بهبيرونی سرمايه رفتارهاي نتيجه در و درونی ذهنيات به روانی، عوامل

 بورس اوراق پيشرفت و رشد و گذاران،سرمايه رفتار و حاالت ها،ديدگاه بهينه تشخيص موجبات و برد پی

گذاران آورد. در همين راستا اين تحقيق به هدف بررسی و مقايسه خطاهاي رفتاري در سرمايه فراهم را بهادار

ن است. جهت مقايسه خطاهاي رفتاري در اين دو گروه از جوان و باتجربه فعال در بورس اوراق بهادار تهرا

گذار به يك ميزان تمايل دهد كه دو گروه سرمايهآزمون مقايسه ميانگين استفاده شده است. نتايج نشان می

انگاري، رويدادگرايی و تعديل دارند. همچنين تفاوت ميانگين بين دو گروه براي ساير متغيرها به رفتار حساب

گذاران جوان و باتجربه در رفتارهاي فرااعتمادي، است. بعبارتی ميانگين نمرات دو گروه سرمايهدار معنی

گذار دو گروه سرمايه گريزي با هم برابر نيست.گريزي و زيانگريزي، پشيماننماگري، سازگارگرايی، دگرگون

تعديل دارند. اما در بقيه متغيرها  انگاري، رويدادگرايی وجوان و باتجربه به يك ميزان تمايل به رفتار حساب

گريزي داراي رفتاري مشابه گريزي و زيانگريزي، پشيمانفرااعتمادي، نماگري، سازگارگرايی، دگرگون يعنی،

 نيستند.
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 مقدمه  

 و رفتار علم مبانی از استفاده علوم، اين از جمله از. كنندمی استفاده مختلف علوم از بهتر گيريتصميم جهت مالی پژوهشگران

 را رفتاري مالی نام به جديد مكتبی ارائه مقدمات انداز،چشم نظريه بيان با( 1979)  تورسكی و كانمن. است مالی در روانشناسی

 استفاده مالی و روانشناسی علم تلفيق از مالی تصميمات در گذارانسرمايه رفتار تبيين جهت رفتاري مالی در. كردند فراهم

 .شودمی

 علوم روانشناسی، همانند علوم ساير از كمك با خاص موارد علل يافتن و تبيين در سعی مالی انديشمندان اخير دهه طی در

 رياضيات مالی، سنجیاقتصاد مالی، اقتصاد عناوين تحت ايرشته يانم هايحوزه رواين از(. 1970فاما،)اندبوده فيزيك و اجتماعی

 توانست حدودي تا و يافت گسترش سرعت به زمينه اين در كه مطالعاتی از يكی. است گرفته شكل گيريتصميم نظريه و مالی

 «رفتاري ماليه»  عنوان تحت كه بود روانشناسی رايج هاينظريه با اقتصادي هاينظريه ادغام نمايد تبيين را مذكور هايپديده

 ارائه خاطر به 2001 سال در كه است كاهنمن دانيل مشهور روانشناس مالی، دانش از حوزه اين بنيانگذاران از. شد مطرح

 الگوي در. شد نائل اقتصادي نوبل جايزه دريافت به اطمينان، عدم شرايط تحت گذاران،سرمايه رفتار تبيين جهت هايیمدل

 انتظارمورد مطلوبيت كردن دنبال به هميشه و كنندمی عمل عقاليی كامالً گيرندگانتصميم كه شودمی فرض سنتی مالی اقتصادي

 (.2001كاهنمن،)هستند

 هامدل از ديگر برخی در اما. نيستند صحيح كامل طور به كه دارند اعتقاداتی عوامل؛ رفتاري، ماليه هايمدل از برخی اساس بر اما

 سازگار انتظار مورد مطلوبيت سازيبيشينه با كه دهندمی انجام هايیانتخاب ولی دارند درستی اعتقادات ل؛عوام نيز،

 (.1388بدري،)نيست

 واكنش و رفتار توجيه جهت هستند شانمطلوبيت سازيحداكثر بدنبال همواره كه گذارانسرمايه عقاليی كامالً رفتار ايده امروزه

 اخبار با گاهی و نيست مرتبط قبلی اتفاقات با گذاريسرمايه درآمد كه است آن از حاكی تحقيقات برخی نتايج. نيست كافی بازار،

 درآمد است رسيده اثبات به تحقيقاتی در همچنين. شودمی حادث تصميمات و هاقيمت در فروواكنشی يا فراواكنش متفاوت

 به رو توجه علل از. است تصميمات در خاص رفتار نوعی وجود از حاكی همه اينها. دارد معكوس همبستگی فعلی درآمد با تجمعی

 (.2003پرساد، و مريلكاس)است گذاران سرمايه رفتار بهتر فهميدن رفتاري، مالی به گسترش

 و احساسات از ناشی عمومی تصميمات شاهد همواره گذارانسرمايه كم تجربه و ايران در بورس كوتاه عمر به توجه با رو اين از

 سرمايه براي توجه قابل هايزيان ايجاد سبب امر اين. هستيم هاآن گذارايسرمايه پرتفوي بر آن تأثير و گذارانسرمايه ناتهيجا

 (.1387دهقان،)شودمی كنند،می تكيه خود هيجانات و احساسات به عقاليی هايروش از استفاده جاي به كه گذارانی

 از متأثر سيستماتيكی طور به بازار بازده همچنين و اشخاص گذاريسرمايه ماتتصمي كه اينست رفتاري مالی در اساسی فرض

 روانشناسی اصول از بازار گذارانسرمايه رفتار رفتاري، مالی طبق. است بازار كنندگانمشاركت خصوصيات و اطالعاتی ساختار

 تمركز اين بر رفتاري مالی(. 2010سولتانا،)وشندفرمی يا خرندمی را سهام مردم چرا كه دهد توضيح تا شودمی منتج گيريتصميم

 در بعالوه،. شودمی گذاريسرمايه تصميمات گرفتن به منجر اطالعاتشان اساس بر فعاليت و گذارانسرمايه ادراك چگونه كه دارد

 برجی)شودمی ونگوناگ بازاري هايتورش به منجر گذارسرمايه رفتار بر تأكيد كه شودمی توجه نكته اين به رفتاري مالی

 هانگرش و عقايد همين و باشدمی هاآن احساسات و عقايد ها،نگرش تابع گذارانسرمايه تصميمات و رفتار(. 1387آبادي،دولت

 مطالعه بنابراين نمايند؛ نگهداري را آن يا بفروشند يا بخرند را شركتی سهام تا انگيزانندمیبر را گذارانسرمايه كه هستند

 كل در كه چرا دارد ايالعاده فوق اهميت گوناگون هايوضعيت در آنان هايويژگی و هاتورش شناخت و گذارانسرمايه یروانشناخت

 . گيردمی شكل گذارانسرمايه ميان تعامالت همين اساس بر سهام قيمت

 تواندمی گيريتصميم بر شاناهميت نميزا نظر از هاآن بندياولويت و گذارانسرمايه گيريتصميم بر موثر عوامل شناسايی شكبی

 قلمداد كشور در گذاريسرمايه توسعه روند در ايشايسته اقدام و فراهم را گذاران سرمايه به مطلوب خدمات ارائه براي الزم زمينه
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 و چيست؟ انگذارسرمايه گيريتصميم بر مؤثر رفتاري عوامل كه است آن بود خواهد نظرمد تحقيق اين در كه ايمسأله. گردد

 دارند؟ بيشتري تأثير عوامل اين از كداميك

 

 روش تحقیق 
پژوهش حاضر،  بدين دليل كه به  آزمودن كارايی نظريه هاي علمی در حوزه مالی رفتاري می پردازد، و از نظر هدف تحقيق، 

مبستگی است. در اين تحقيق كه كاربردي است. و از نظر شيوه گردآوري و تحليل اطالعات نيز، اين تحقيق توصيفی و از نوع ه

گذاران جوان و باتجربه است، جامعه آماري شامل كليه گذاران در دو گروه سرمايهبدنبال بررسی عوامل رفتاري بر تصميمات سرمايه

ده باشد؛ كه حجم آن نامحدود است. جهت برآورد حجم نمونه از رابطه زير استفاگذاران، بورس اوراق بهادار تهران میسرمايه

 گرديد:

 

 :1فرمول شماره 

 
 

 

مقدار ، P؛باشدمی 1.96درصد برابر  95مقدار متغير نرمال واحد استاندارد، كه در سطح اطمينان ، Z، حجم نمونه؛ nكه در آن 

، سطح خطا dشود و در نظر گرفته می 0.5كه براي به حداكثر رسيدن حجم نمونه معادل  نسبت صفت موجود در جامعه است

برآورد شده است. فرضيات اين تحقيق  196در نظر گرفته شده است. بر اين اساس حجم نمونه معادل با  0.07معادل است كه 

 عبارتند از:

 .يرندگ یقرار م يرفتار يتورش ها يرتحت تاث يگذاران  با تجربه بطور مساو يهگذاران جوان و سرما يهسرما .1

 دارند. يكمتر ؛از حد يشب ينانربه اطمگذاران با تج يهگذاران جوان نسبت به سرما يهسرما .2

 را از خود نشان دهند.  نماگريرفتار  يگذار بطور مساو يههر دو نمونه سرما .3

 را از خود نشان دهند. سوگيري سازگارگرايی يگذار بطور مساو يههر دو نمونه سرما .4

 .را از خود نشان دهند و تعديل اتكا سوگيري  يگذار بطور مساو يههر دو نمونه سرما .5

 دهند. یرا از خود نشان م دگرگون گريزيرفتار  يگذار بطور مساو يههر دو نمونه سرما .6

 را از خود نشان دهند.پشيمان گريزي رفتار  يگذار بطور مساو يههر دو گروه سرما .7

 را از خود نشان دهند. زيان گريزيرفتار  يگذار بطور مساو يههر دو گروه  سرما .8

 را از خود نشان دهند. یذهن يرفتار حسابدار يمساوگذار بطور  يههر دو گروه  سرما .9

 را از خود نشان دهند. يدادگرايیرفتار رو يگذار بطور مساو يههر دو گروه سرما .10

آوري شود. الزم به ذكر است كه در اين تحقيق جهت جمعمقايسه زوجی استفاده می tجهت بررسی فرضيات فوق از آزمون 

گويه كه شيوه پاسخگويی در آن بر اساس طيف ليكرت طراحی شده، استفاده گرديد. در اين  32اي شامل اطالعات از پرسشنامه

هاي تحقيق به منظور تعيين پايايی آزمون از روش آلفاي كرونباخ استفاده گرديد. از آنجائيكه آلفاي كرونباخ مربوط به تمامی سازه

حاضر داراي پايايی است. همچنين اعتبار محتواي اين پرسشنامه توان گفت كه پرسشنامه درصد باالتر بوده است می 65تحقيق از 

  باشد.توسط اساتيد و دانشجويان دكتري مديريت مالی مورد تأييد قرار گرفته است و از اعتبار الزم برخوردار می
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  یافته ها

گذاران جوان و باتجربه از آزمون سرمايهتر رفتارهاي موردنظر بين دو گروه همانطور كه اشاره شد، به منظور بررسی و مقايسه دقيق

، نتايج مربوط به آزمون مقايسه ميانگين در دو گروه 1كنيم. جدول شماره فرضيه مقايسه ميانگين دو جامعه استفاده می

 دهد. گذاران جوان و باتجربه را نشان میسرمايه
 و باتجربه گذاران جوان: نتایج مقایسه میانگین در دو گروه سرمایه1جدول شماره 

 متغير
ميانگين نمرات 

 گذار جوانسرمايه

ميانگين نمرات 

 گذار باتجربهسرمايه
 واريانس

سطح 

داري معنی

 آزمون ميانگين

 نتيجه

 رد برابري ميانگين دو جامعه 0.001 پذيرش فرض برابري واريانس 2.26 3.21 اعتماديفرا

 برابري ميانگين دو جامعه رد 0.001 پذيرش فرض برابري واريانس 3.78 2.48 نماگري

 رد برابري ميانگين دو جامعه 0.001 رد فرض برابري واريانس 2.11 3.94 سازگارگرايی

 تعديل و اتكا
2.64 2.76 

 پذيرش فرض برابري واريانس
پذيرش برابري ميانگين دو  0.111

 جامعه

گريزدگرگون

 ي

2.11 2.36 
 پذيرش فرض برابري واريانس

 نگين دو جامعهرد برابري ميا 0.003

گريزپشيمان

 ي

2.46 3.64 
 رد فرض برابري واريانس

 رد برابري ميانگين دو جامعه 0.013

 رد برابري ميانگين دو جامعه 0.000 پذيرش فرض برابري واريانس 4.11 3.44 گريزيزيان

 انگاريحساب
3.01 3.76 

 رد فرض برابري واريانس
پذيرش برابري ميانگين دو  0.124

 جامعه

 2.76 2.64 رويدادگرايی
 پذيرش فرض برابري واريانس

پذيرش برابري ميانگين دو  0.108

 جامعه

 رد برابري ميانگين دو جامعه 0.000 رد فرض برابري واريانس 3.06 2.88 تورش رفتاري

 

باشد و می 2.26ذاران باتجربه گو در گروه سرمايه 3.21گذاران جوان نتايج نشان داد كه ميانگين نمره فرا اعتمادي در گروه سرمايه

هاي خود هستند. ميانگين نمرات نماگري در گروه ها و ويژگیاي به توانايیگذاران جوان داراي اعتماد بيش از اندازهگروه سرمايه

ر تصميمات گذاران دتوان گفت كه سرمايهاست بدين ترتيب می 2.48گذاران جوان و در گروه سرمايه 3.78گذاران با تجربه سرمايه

 بندي كنند. مالی خود بيشتر تمايل دارند تا بر اساس تجربيات مرتبط خود موضوعات و تفكرات را طبقه

گذاران باشد. سرمايهمی 1.3گذاران باتجربه و در گروه سرمايه 3.94گذاران جوان ميانگين نمرات سازگارگرايی در گروه سرمايه

دهد. ميانگين نمرات ها در تعارض است واكنش شديدتري از خود نشان میراك قبلی آنجوان در مقابل اطالعات جديدي كه با اد

گذاران جوان باشد. در واقع سرمايهمی 1.64گذاران باتجربه و در گروه سرمايه 2.64گذاران جوان اتكا و تعديل در گروه سرمايه

گريزي در رد تصميمات مالی بپردازند. ميانگين نمرات دگرگونبيشتر تمايل دارند تا بر مبناي يك رقم اوليه ذهنی به تخمين در مو

گذاران با تجربه تمايل توان گفت كه سرمايهباشد. و میمی 2.36گذاران باتجربه و در گروه سرمايه 2.11گذاران جوان گروه سرمايه

 بيشتري به حفظ وضع موجود دارند.

گذاران باشد. سرمايهمی 3.64گذاران باتجربه و در گروه سرمايه 2.46جوان  گذارانگريزي در گروه سرمايهميانگين نمرات پشيمان

و  3.44گذاران جوان گريزي در گروه سرمايهباتجربه نسبت به نتايج احتمالی نامطلوب ندامت بيشتري دارند. ميانگين نمرات زيان

گذاران جوان تمايل بيشتري به پرهيز از بت به سرمايهگذاران باتجربه نسباشد. سرمايهمی 4.11گذاران باتجربه در گروه سرمايه

 زيان دارند. 
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گذاران با باشد. سرمايهمی 3.76گذاران باتجربه و در گروه سرمايه 3.01گذاران جوان انگاري در گروه سرمايهميانگين نمرات حساب

ميانگين نمرات هاي ذهنی دارند. اي از حسابعهها در مجموبندي آنگذاران جوان تمايل بيشتري به طبقهتجربه نسبت به سرمايه

گذاران با تجربه نسبت به باشد. سرمايهمی 2.76گذاران باتجربه و در گروه سرمايه 2.64گذاران جوان رويدادگرايی در گروه سرمايه

 بينی بودن رويدادها بعد از وقوع اعتقاد بيشتري دارند. گذاران جوان به قابل پيشسرمايه

انگاري و تعديل در دو گروه آزمون فرضيه نشان داد كه كه تفاوت ميانگين نمرات مربوط به رفتارهاي رويدادگرايی، حسابنتايج 

انگاري، گذار به يك ميزان تمايل به رفتار حسابدار نيست. بعبارتی دو گروه سرمايهگذاران جوان و باتجربه معنیسرمايه

دار است. بعبارتی ميانگين نمرات دو فاوت ميانگين بين دو گروه براي ساير متغيرها معنیرويدادگرايی و تعديل دارند. همچنين ت

گريزي گريزي و زيانگريزي، پشيمانگذاران جوان و باتجربه در رفتارهاي فرااعتمادي، نماگري، سازگارگرايی، دگرگونگروه سرمايه

 با هم برابر نيست.

گذاران دارد. همچنين اين گريزي و نماگري بيشترين تأثير را در تصميم سرمايهفتارهاي زياناز ديگر نتايج اين تحقيق اين بود كه ر

 .گيرندنمی قرار رفتاري هاي تورش تأثير تحت مساوي بطور تجربه با گذاران سرمايه و جوان گذاران سرمايهتحقيق نشان داد كه 

 

  گیریبحث و نتیجه
انگاري و تعديل در دو گروه ت ميانگين نمرات مربوط به رفتارهاي رويدادگرايی، حسابنتايج آزمون فرضيه نشان داد كه كه تفاو

انگاري، گذار به يك ميزان تمايل به رفتار حسابدار نيست. بعبارتی دو گروه سرمايهگذاران جوان و باتجربه معنیسرمايه

دار است. بعبارتی ميانگين نمرات دو اير متغيرها معنیرويدادگرايی و تعديل دارند. همچنين تفاوت ميانگين بين دو گروه براي س

گريزي گريزي و زيانگريزي، پشيمانگذاران جوان و باتجربه در رفتارهاي فرااعتمادي، نماگري، سازگارگرايی، دگرگونگروه سرمايه

 با هم برابرنيست.

 قرار رفتاري هاي تورش تأثير تحت مساوي بطور جربهت با گذاران سرمايه و جوان گذاران همچنين اين تحقيق نشان داد كه سرمايه

گذاران جوان در هاي خود هستند. سرمايهها و ويژگیاي به توانايیگذاران جوان داراي اعتماد بيش از اندازهگروه سرمايه .گيرندنمی

گذاران جوان دهد. سرمايهها در تعارض است واكنش شديدتري از خود نشان میمقابل اطالعات جديدي كه با ادراك قبلی آن

گذاران باتجربه نسبت به بيشتر تمايل دارند تا بر مبناي يك رقم اوليه ذهنی به تخمين در مورد تصميمات مالی بپردازند. سرمايه

از گذاران جوان تمايل بيشتري به پرهيز گذاران باتجربه نسبت به سرمايهنتايج احتمالی نامطلوب ندامت بيشتري دارند.  سرمايه

بينی بودن رويدادها بعد از وقوع اعتقاد بيشتري گذاران جوان به قابل پيشگذاران با تجربه نسبت به سرمايهزيان دارند. سرمايه

هاي ذهنی اي از حسابها در مجموعهبندي آنگذاران جوان تمايل بيشتري به طبقهگذاران با تجربه نسبت به سرمايهدارند. سرمايه

 دارند. 

هاي رفتاري داشته باشد. در واقع سازمان بورس اوراق بهادار ترين نقش را جهت اثرگذاري مثبت از تورشتواند مهممیآموزش 

هاي رفتاري ها كمك كند تا در دام اثرات منفی اين سوگيريگذاران به آنهاي آموزشی و توجيه سرمايهتواند با برگزاري كالسمی

 قرار نگيرند. 
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