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 ۀ  نیوناه جامعا  است 43۳۱ ر سال  ایو غمر حرفه ایحرفهجامعه آماری تحلملگران 

 گرایای ایحرفاه بامن   هاد   نشان می پژوهشنتایج حاصل اد این   استنفر  451فوق 

هیچنامن   مثبتی وجاو   ار    ۀرابطن و ا راک ریسک و تیایل به ریسک، گذاراسرمایه

گذاران  ر یهسرما اقتصا یمالی و  ممانگمن  انش که  هدمیاین پژوهش نشان شواهد 

 سابک ا راکای و  ی رهنیو ی، سبک تحلملی، سابک  شناختسبکگذاران با یهسرمابمن 

هیچنمن جنسمت افرا   ر ممزان پذیرش ریسک توسط  تفاوت معنا اری ندارند  رفتاری

 گذار نمست تأثمرآنها 

 .گمریتصیم سبک ، گراییایحرفه، تیایل به ریسک، ا راک ریسک کلمات کلیدی:

 دمهقم

 منااب  تخما   ،گ رینحاوۀ تمام   ،ازارهاای پاول و سارمایهب در انگذارسرمایه رفتار

ماارکووت    .دهاد مای قارار خود تأث ر تحت را هاشرکت ۀبازد ارزیابی و گذاری ق مت پولی،

ف شار کنند. تنظ   می 0نقاط مرج اظهار کرد، که اشخاص سود و زیان خود را بر اساس  (0492)

توه  پولی نگاشت . ف شر در بخشی از ایا  کتااب  در مورد «نظریۀ بهره»کتابی با عنوان  (0491)

مثا  خاود پس انداز پرداخته است. وی ای  رفتاار را باا چ  هاایی  به تشریح رفتار افراد در مورد

 شاناختی اشاتباهات و مبه  شرایط دانست.عادت اشخاص در ارتباط میکنترلی، دور اندیشی و 

 دهایشال  در اشاتباهاتی گاذارانسرمایه شود می باعث دارد، ریشه انسان شناسی روان در که

 بازارهاای در گاذاریسارمایه هنگاا  در ویژه رفتارهای، نت جه در و باشند داشته خود انتظارات

شاوند، مادیریت  تارگاذار  پ ي ادهبازارهاا  ماالو و سارمایه هرچاه. دهند بروز خود از مالی

شود. در ای  شارایط، گذار  ن   به همان م  ان پ ي ده، دشوار و پره ینه میکارآمد سبد سرمایه

  هاپ ي ادگوتواناد گاذاری و مادیریت ثاروت مایا  سارمایهحرفاه استفاده از دانش و تجربه

 گاذارانیسارمایه باه ایحرفه گذارنسرمایه .گذاران کاهش دهدگذار  را برای سرمایهسرمایه

 در متباو(( و هاایشارکت باه )مرباوط رسامی وجاوه داشات  اخت اار در با که شوداطالق می
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 یاا و دیگار ساازمانی افاراد، از گروهای از نماینادگی باه و ایحرفاه مدیریت چارچوب یک

 نظار از گ اریتمام   الگاوی. پردازنادمای باورس در گاذاریسارمایه به هاسازمان از گروهی

در  .اسات گ ریتمم   شرایط با شدنمواجه هنگا  در افراد عمللرد و رفتار نو( ب انگر مفهومی

 نظار از گ اریتمام   کناد. سابکحق قت سبک شناختی چارچوب فلری افاراد را تی ا   مای

اسات.  گ اریتمام   شارایط باا شدنمواجه هنگا  در افراد عمللرد و رفتار نو( ب انگر مفهومی

 پ شااا نۀ پاااژوهشو  ینظر مبانی مهدر ادا که دبو هداخو رتصو ی ا به مقاله یبید یهابخاااش

. دشومی حمطر پاژوهش یهاالگاوو  ریماآ نۀنمو ،پژوهشدو  روش  بخش. در دشومیآورده 

 مناب  نهایتو در  یگ رنت جهو  بحث سپس ؛دشومیآورده  پااااااژوهش یهایافته  سو بخشدر 

 .دشومیآورده  پژوهش

 پژوهشپیشینۀ مبانی نظری و 

یااد گویااد کااه انسااان هااا روی دو بُگ ااری ماایهااای تماام  ساابک ۀیااک دیاادگاه دربااار

در تفلار باا  افارادبیضی از  ؛افراد است ش وۀ تفلربا یلدیگر متفاوتند. اول   بید،  گ ریتمم  

. یک فرد عقالیی به اطالعات به طور دارندپردازش اطالعات به منطقی و عقالیی بودن گرایش 

 ؛گ ری همخاوانی منطقای وجاود داردکه قب  از تمم  کندمید و اطم نان حاص  منظ  می نگر

 ۀسایر افراد به خالق ت و شهودی گرایش دارند. انسان شهودی مجبور ن ست اطالعات را به شا و

بید دیگر، تحم  بارای ابهاا   .کندمیمنظ  پردازش کند و با یک نگاه کلی ه  احساس راحتی 

بیضی افراد برای ابها  تحم  کمی دارند. اینها بایستی نظ  و ترت ب  مجدداًنماید. را توص ف می

و همخوانی در روشی که اطالعات ساختار داده شده اند؛ داشته باشاند؛ باه طاوری کاه ابهاا  باه 

باه  توانندمیکنند و ها سطح باالی ابها  را تحم  میحداق  برسد. از طرف دیگر، بیضی از آد 

بیاد ترسا   شاوند، چهاار  وقتی کاه ایا  دو .ی از اندیشه ها را پردازش کنندطور هم مان بس ار

با وجود اینله ای   ، ادراکی ، رفتاری . ی، تحل ل رهنمودیآید: گ ری به وجود میسبک تمم  
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. گ رنادگ ری، متمای  هستند، ب شتر مدیران، ب ش از یک سبک را به کار مایچهار سبک تمم  

و سابک  گذارسارمایهگ اری یاک سابک االاب تمام   ۀب شتر واقیی اسات تاا درباار احتماالً

االب به طور منحمار باه فارد بار  انگذارسرمایهرا  اینله بیضی از جایگ ی  او ب ندیش  . علی

کنند، برخی دیگر، قابل ت انیطااف دارناد و بساته باه موقی ات از سبک االب خودشان تل ه می

 .کنندمیهای مختلف استفاده سبک

 شناختی -گیری احتمالیهای تصمیمسبک الگوی

 الگاوی، در مشاهدات خود م ان تیداد زیادی از مادیران، (04٩9و  04٩١روو و هملاران)

عناوان کردناد کاه فرآیناد تمام    آنهاادریور را با تمرک  روی مباانی ارزشای توسایه دادناد. 

درک اطالعااات، پااردازش  هااایییزنااد توانامااا را باااه  گااره ماای هااایییاز توانا یامجموعااه

روو و  الگااویاطالعااات، و اینلااه مااا چااه کاااری بایااد باارای فهاا  اطالعااات انجااا  دهاا  . 

باه تیادادی از  گ رنده  که یک تمام دهدیدر مورد فرآیند تمم   نشان م (04٩9بولگاردیس)

. اول   گا  در فرآیند پردازش اطالعات، دهدیتوأماً واکنش نشان م متغ رهای داخلی و خارجی

کناد. گاا  دو ، شاناخت جایی که متغ رهاای مختلاف رد داده را گا ینش می ؛درک آن است

 هااا ت. گااا  سااو ، جااایی اساات کااه فیالاساات آنهاااییناای اسااتفاده از اطالعااات و فهاا   ؛اساات

گ ری از جهات های متفااوت تمام  . سابکهساتندتمام    ۀدهند که نت جها( رد می)واکنش

، تاوان آنهاااطالعات، تحل ا    ریگ کاربه، و توانایی برای گرمداخله، پذیرش متغ ر آنهادرک 

 یهاو مهاارت اتخاات تمام   نهاایی باه دساته آنهابرای  هایییگ ی عقالنی برای پ دا کردن جا

 شوند.می بندی  مختلف تقس

((، چهاار 0شمارۀ  شناختی)نمودار -گ ری احتمالیسبک تمم   الگوی) جدید الگویای  

قارارداد:  یبنادرا از دو بیاد ماورد طبقه آنهااتوان کند، که میگ ری را میرفی میسبک تمم  

)عما  کاردن(، و یاا اساتفاده از  )فلر کردن( یا پ ي دگی شناختی پاای   پ ي دگی شناختی باال
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)ه  در رویلرد مبتنی بر وظ فه  و ه  در رویلارد مبتنای  ن ملره خاصی از مغ  برای فلر کردن

بر مرد (. پ ي دگی شناختی ظرف ت یک انسان را برای از عهده اطالعات برآمدن مورد ارزیاابی 

)عاد   . همين   پ ي دگی شاناختی م ا ان ساطح تحما  افاراد بارای شارایط ابهاا دهدیقرار م

. در یاک محا ط مشاخ ، افاراد باا ساطح دهادیاطم نان( را ماورد سانجش و ارزیاابی قارار م

کنند، ولی افراد باا تیداد زیادی از اطالعات را ف لتر کرده و حذف می« پ ي دگی شناختی پای  »

تیداد زیادی از اطالعات را در نظر گرفته و در تها  خاود ماورد « پ ي دگی شناختی باال»سطح 

گ ری، االاب باودن های تمام  بکسا یبنددهند. بید دیگر در ای  الگوی طبقهتحل   قرار می

کنناد. ن ملره خاصی از مغا  کاه افاراد در فرآیناد پاردازش اطالعاات از آن ب شاتر اساتفاده می

چپ مغ  ن ملره منطقای باوده و بار مبناای اصاول ریاصای و صافر و یاک عما   ن ملرۀ سمت

شتر بار روی مغ  ب  ن ملرۀ راست. استتلن لی مح ط  یهاکنند. تمرک  آن ب شتر روی جنبهمی

کناد. مطالیاات صاورت گرفتاه می تأک ادخاص، بمری و ظاهری در محا ط اطاراف  یهاجنبه

تواناد باه ، آشلار کرد که سامت مغا  چاپ می2توسط جانگ، ب نت، آدورنو، راک چ و هادس 

کاه سامت راسات روی تفلار خالقاناه و طور اول ه تفلر تحل لی و منطقی انجا  دهناد، درحالی

وظ فه مادار  کنند ب شترکند. بنابرای ، افراد که با سمت چپ مغ  خود فلر میمی تأک دابتلاری 

، در مقاب  افرادی که با سامت راسات مغ خاود فلار هستندهستند و دنبال نتایج شهودی و ع نی 

 .هستند، خالق ت، و تخ   آنهاکنند ب شتر تمای  به راصی کردن افراد، توجه به نظرات می

، 9: سبک رهنماودیدگ ریقرار م یبندبا دو روش مورد دسته الگوگ ری ای  سبک تمم  

، و باا سامت چاپ مغا  خاود فلار هساتنددارای تحم  پای   برای شرایط عد  اطم نان و ابهاا  

، و ن   با سمت چاپ هستند، دارای تحم  باال برای شرایط عد  اطم نان 9کنند. سبک تحل لیمی

، هساتند، دارای یک تحم  باال برای شرایط عد  اطم نان 9ینند. سبک ادراککمغ  خود فلر می
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، دارای تحما  پاای   بارای شارایط عاد  6کنناد. سابک رفتااریو با سمت راست خود فلر می

 .کنندو با سمت راست مغ  خود فلر می هستنداطم نان 

 حسابداری در شناختی سبک هایپیشینۀ پژوهش

ادراک اطالعاات » در پژوهشای تحات عناوان  (09٩2) عرب مازار ی دی و مسا ح آباادی

اثر اطالعات حسابداری بر « گذاریحسابداری، قضاوت نسبت به آنها و اتخات تمم مات سرمایه

 299 گ ری( را بررسای کردناد. در ایا  پاژوهشفرایندهای شناختی )ادراک، قضاوت و تمم  

گذاری پذیرفتاه شاده در باورس شرکت سرمایه 29 ری در سها  درگذانفراز متخمم   سرمایه

 .اوراق بهادار مورد آزمون قرار گرفتند
      

 

  

  

 

   استفاده از سمت راست مغ  استفاده از سمت چپ مغ 

 پ ي دگی شناختی
 

 تحم  عد  اطم نان

 

 
 

 ,logical تحلیلییی

abstract thinker 

 ادراکی
broad,spatial 
creative thinker 

  

 ن از به ساختار
 ,focused رهنمودی

rapid results 
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empathy, listens 
  

  
 

 اجتماعی تلن لی
   

 مح ط یهاارزش    

 (2112 ،و همکاران بیات؛ 1891،روو و بولگاردیسبع: )منشناخت –گیری احتمالیسبک تصمیم الگوی .1شمارۀنمودار 
 

 تمام   ک ف اتحج  اطالعات و سبک شاناختی بار  تأث ر»در پژوهشی تحت عنوان هانس 

حجا  اطالعاات و سابک شاناختی حسابرسای را در  تاأث ر «گ ری وخ   ماالیدر شرایط تمم  

، در پژوهشای باا (0940ب اات و هملااران ) .هاا بررسای کردنادپ ش ب نی ورشلستگی شارکت

بار اطالعااتی: گ ری، و اصاافههای شاناختی تمام  عنوان ارتبااط با   افشااا داوطلباناه، سابک

 -های تمام  اناد سابکیافتهدردر مح ط اطالعاتی بدون ساختار  کنندگاناستفادهبررسی رفتار 

گ ری که با سامت های تمم  ککنند در مقایسه با سبگ ری که با سمت چپ مغ خود فلر می
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درمر در پژوهشی . کنندزمان ب شتری صرف پردازش اطالعات می ،کنندراست مغ خود فلر می

صابری افاراد در ارتبااط م اان بای« و اهم ت ادراک اطالعات های شناختیویژگی»تحت عنوان 

، بررسای کارد. کننادمیمقاب  ابها  و مقدار و ناو( اطالعااتی کاه افاراد در رابطاه باا آن درک 

 ١2های ب رگ نفتی بودند. از آنها خواسته شاد کاه فروش در شرکت مدیر 99شوندگان آزمون

 پژوهشی هایافتهیک مدیر فروش است، را مرتب کردند.  دهندۀکارنشانمورد از اطالعاتی که 

 پاژوهش  در ایا .اساتاطالعات درک شاده  منفی م ان تحم  ابها  و مقدار ارتباط دهندۀنشان

 .استگذاران سرمایه تجربۀمالیگذاران دانش مالی و گرایی سرمایهایمنظور ازحرفه

 پژوهش نمونهو  ریماجامعۀ آ

نفار نموناه  091ی مرتبط با دانش مالی و اقتمادی: دانش مالی و اقتمادی هاسنجهتوص ف 

 فاروش ساها  و داراآماری با توجه به م  ان تحم الت، رشته تحما لی، شاغ ، ساابقه خریاد و 

 ی بررسی شده است.احرفه های نامهگواه بودن

گاذاران ای و سارمایهگاذاران حرفاهدر ای  پژوهش با توجه باه داشات  دو گاروه )سارمایه

 پاژوهشاخت ار کردی . از آنجا کاه  (β-0= ) 91/1 و حج  اثر α= 9/1 داریمینامبتدی(، سطح 

شود، و هر گروه به چهاار گذاران مبتدی تقس   میسرمایهای و گذاران حرفهبه دو گروه سرمایه

مرکا ی حاداق   قضا ۀ حادشاود. تاالش شاد بار اسااس گ ری تقسا   میتمم  الگوی سبک 

نفر برسد، هر چند دست ابی به ای  تیداد عضو در هر سبک  91گ ری به اعضای هر سبک تمم  

کساب  DSIپرسشانامۀ  ازهاایی کاه در ، چرا که افراد با امتاستگ ری در اخت ار محقق نتمم  

گ رند. بدی  منظور برای دست ابی به ای  رقا  تیاداد ها قرار میاند، در هر یک از ای  گروهکرده

توزیا  گاذاران بالفیا  و باالقوه پرسشنامه با مراجیه حضوری در ب   سارمایه 291بنابرای  تیداد 

قابا  تج یاه و تحل ا   ۀپرسشنام 091 آوری و در نهایت پرسشنامه جم 0١٩مجمو( گردید. در 
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( ایا  حجا  04٩٩کوه ، ، 2116 شارما،های مشابه خارجی )که با توجه به پژوهشقرار گرفت.

 قاب  قبول است.نمونه 

 آن ساختار یری وگاندازهابزار 

 گذارانهیسارمادر آن رفتاار  شاودیمابوده و تالش  مطالیۀ آزمایشگاهییک  پژوهشای  

. در اینجاا رد گگذاران مبتدی در یک مح ط آزمایشگاهی مورد مطالیه قرار متخم  و سرمایه

در اب ارهاای ماالی  گذاریباازدۀ سارمایهگاذاران از ریساک و انتظاارات سارمایه ۀمطالی ،هدف

. بارای رسا دن باه است آنهای ر گ  تممی شناختی هاسبکتوسط یک شرکت واقیی بر روی 

پرسشانامه ارزیاابی »ی به وسا له ر گ  تممی هاسبکی مربوط به هادادهای  هدف، گردآوری 

ی ر گ  تمامی هاسابکصورت گرفت. پرسشانامه ارزیاابی (« DSI) ١گ ریی تمم  هاسبک

ارائاه روشای بارای  باهادف (04٩9) ٩هملااران وو رویک پرسشنامه اساتاندارد باوده و توساط 

ی مختلاف ر گ  تمامی هاات موقیباا  شادنمواجهارزیابی و مقایسه ترج حات افاراد در زماان 

ی آلفای تمای  به ریسک و ادراک ریسک با روش هاپرسشنامه برای محاسبه پایایی .تدوی  شد

و یاایی بااال دهد که هار دو ابا ار از پایم جه آزمون کرانباد نشان نتکرانباد استفاده شده است. 

گ ری باا روش بااز   تمامی هاسابک. و همين   پایایی پرسشانامه هستند برخوردارقبولی  قاب 

ی هاازمانمحاسبه شده است و صریب همبستگی حاص  از اجرای پرسشانامه دو باار در  آزمایی

 .شاودیمکه عنوان پایایی ایا  ابا ار تلقای  است. %٩2نفره برابر  91مختلف بر روی یک گروه 

 :استیب آلفای کرانباد به تفل ک هر پرسشنامه به شرح جدول زیر و صرم  ان پایایی 
 . پایایی ابزارهای پژوهش1جدول شمارۀ 

 آلفای استاندارد صریب آلفای پرسشنامه عنوان پرسشنامه

 ١4/1 ١٩/1 پرسشنامه تمای  به ریسک )با روش آلفای کرانباد(

 ١6/1 ١6/1 کرانباد(پرسشنامه ادراک ریسک )با روش آلفای 

  ٩2/1 گ ری )با روش باز آزمایی (  تممی هاسبکپرسشنامه 
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 پژوهشروش 

 شا وۀ آزماونو  پژوهشکاربردی است. همين   روش اجرای  ،روش کار از لحاظ هدف

 اساتقرایی –، توص فی پژوهش. از لحاظ نو( استنو( شبه آزمایشگاهی  از  پژوهشهای فرص ه

 از افق زمانی تک مقطیی استفاده شده است. پژوهشو برای انجا  ای  .است

 نهاآ یگیرازهندۀ انحوو  پژوهش یمتغیرها
 یگیرتصمیم یهاسبک-الف

 -تمم   یهاسبک یابیارز ۀپرسشنامدر  که زیمت اا سساا بر نهندگاد پاسخاز  هریک

. گرفتند ارقر یبندطبقه ردمو ریفتار مختلف یهاوهگردر ،نددنمو کسب( DSI) یگ ر

دارای  سؤال هر و باشدمی اردستاندا سؤال 21دارای  یگ رتمم   یهاسبک یابیارز مۀپرسشنا

 ب شتر که نيهآ سساا بررا  هاگ ینه ی ا که دشومی ستهاخو ههنددپاسخاز  .باشدمی گ ینه رچها

ینۀ گ  دی؛هنمور سبک لف«ا»گ ینۀ . کند( یبندتبهر)یبند لویتاودارد  شباهتوی  رفتار به

از  پس. باشدمی ریفتار سبک« د» ینۀگ و  ؛کیادرا سبک« ج» ینۀگ  ؛تحل لی سبک «ب»

اول  لویت. اودشومی هیوزن د مختلف یهالویتاوبه  ریماآ یهاتحل   ایبر پرسشنامه تلم  

 ب   کهدارد  زمت اا 09 سؤال هر یگرد رتعبا به. گ رندمی 0و  2، 9، ٩وزن  ترت ب به ر چها تا

 بصر 21 ،یینی) باشدمی 911 دفر هر زمت اا ک  ی ابنابر. دشومی سرشل  مختلف یهاگ ینه

 ق احد(؛ و ٩ زمت اا ربا 21)  061وردب ا ستد به نداتو می سبک هر کهزی مت اا کثراحد(. 09در 

 (مسلط) االب سبک. باشدمی( 0زمت اا ربا 21) 21 کند کسب نداتو می دفر هر که زیمت اا

را  زمت اا باالتری  سبکدر آن  ههندد پاسخ که ستا سبلی ههندد پاسخ هر «یگ رتمم  

 یگرد سبکدو  زمت اا ،نددبو ویمسا زمت ادارای ا یگ رتمم   سبکدو  گر. اباشد دهکر کسب

 .گرفت ارقر توجه ردمواول  االب سبک بنتخاا ایبر
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 غالب چپ مغز ۀگیری با نیمکرسبک تصمیم

گ ری رهنمودی و تحل لی ترک اب شادند، تاا های تمم  مربوط به هر یک از سبک امت از

های ای کااه مجمااو( امت اااز ساابکدهندهچااپ مغاا  محاساابه شااود. پاسااخ ۀسااطح تساالط ن ملاار

های رهنماودی و تحل لای کا  رهنمودی و تحل لی وی باالتر از مجماو( م اانگ   امت ااز سابک

 شود.بندی میسبک االب ن ملره چپ طبقه دهندگان باشد، به عنوان فرد باپاسخ

 غالب راست مغز ۀگیری با نیمکرسبک تصمیم

گ ری ادراکی و رفتاری ترک ب شادند، تاا ساطح تسالط های تمم  امت از مربوط به سبک

های ادراکای و رفتااری ای که مجمو( امت از سابکدهندهراست مغ  محاسبه شود. پاسخ ۀن ملر

دهندگان باشاد، باه های ادراکی و رفتااری کا  پاساخوی باالتر از مجمو( م انگ   امت از سبک

 شود.بندی میطبقه ن ملرۀ راستعنوان فرد با سبک االب 

 گیری با پیچیدگی شناختی باالسبک تصمیم

گ ری تحل لاای و ادراکاای ترک ااب شاادند، تااا سااطح های تماام  مربااوط بااه ساابکامت اااز 

های تحل لای و ادراکای ای که مجمو( امت از سابکدهندهپ ي دگی شناختی محاسبه شود. پاسخ

دهندگان باشاد، باه های تحل لی و ادراکای کا  پاساخوی باالتر از مجمو( م انگ   امت از سبک

 شود.بندی میپ ي ده طبقهعنوان فرد با سبک االب با مغ  

 گیری با پیچیدگی شناختی پایینسبک تصمیم

گ ری رهنماودی و رفتااری ترک اب شادند، تاا ساطح های تمام  امت از مربوط باه سابک

های ای کاه مجماو( امت ااز سابکدهندهسادگی شناختی)با پ ي دگی کمتر( محاسبه شود. پاسخ

های رهنماودی و رفتااری کا     امت ااز سابکرهنمودی و رفتاری وی باالتر از مجماو( م اانگ

 شود.بندی میدهندگان باشد، به عنوان فرد با سبک االب با پ ي دگی کمتر شناختی طبقهپاسخ

 

 



 413 /۱۳/ پیاپی 43۳1/ تابستان ۱/ ش هشتم دورۀمجله دانش حسابداری/ 

 8تمایل به ریسک ۀپرسشنام -ب

ی طراحی ادرجهکه در قالب ط ف ل لرت پنج  استمحقق ساخته  ۀای  اب ار یک پرسشنام

که به ترت ب از خ لی زیاد تاا خ لای کا   استگ ینه  9ی اگویه و هر گویه دار 02شده و دارای 

هاا را در ماورد تمایا  باه یآزمودنی هااواکنشی ایا  ابا ار هاگویاهمق اس بندی شاده اسات. 

گ رد. مجمو( امت ازی که هر فارد از ایا  پرسشانامه یمگذاری را اندازه یهسرماریسک در زم نه 

یک از گ ینه به صاورت زیار هر و وزن دهدمیی  به ریسک او را نشان تما ۀکند، نمریمکسب 

 ۀنمار هاگویهمجمو( امت از . 0و خ لی ک  = 2، ک  = 9، متوسط =9، زیاد = 9: خ لی زیاد =است

ی پرسشانامه و ارزش هاساؤالدهد. و بر اساس تیاداد یمتشل    را هایآزمودنتمای  به ریسک 

 .است 61و حد باالی آن  02ل  برای هر فرد برابر مم ۀها، حد پای   نمرینهگ 

 11ادراک ریسک ۀپرسشنام -ج

کاه در قالاب ط اف  اساتمحقق سااخته  مۀ   مانند پرسشنامه باالیی یک پرسشنااب ار نای  

کاه باه  اساتگ یناه  9ی اگویاه و هار گویاه دار 22و دارای  ی طراحی شدهادرجهل لرت پنج 

ی هااواکنشی ایا  ابا ار هاگویاهترت ب از خ لی زیاد تا خ لی کا  مق ااس بنادی شاده اسات. 

گ اارد. مجمااو( یمگذاری را اناادازه یهساارماریسااک در زم نااه  هااا را در مااورد ادراکیآزمودن

دهاد و ریساک او را نشاان ماینمرۀ ادراک کند، یمامت ازی که هر فرد از ای  پرسشنامه کسب 

و  2، کا = 9 ، متوساط=9، زیااد= 9 خ لای زیااد= :اساتیک از گ ینه به صورت زیار هر وزن 

دهاد. و بار یمتشال    را هاایآزمودنریسک  نمرۀ ادراک هاگویهمجمو( امت از . 0 خ لی ک =

 22ها، حد پای   نمره ممل  برای هر فارد برابار ینهگ ی پرسشنامه و ارزش هاسؤالاساس تیداد 

 .ستا001و حد باالی آن 

 گذاریهسرماتوسط  شدهکسبعایدی  -د

به ای  ترت ب کاه  ؛استفادشد (049١مارکویت )از الگوی  گذارسرمایهبرای سنجش عمللرد 

ی مالی یک شرکت واقیی بدون تکر نا  شرکت باه وی داده شاد هاصورتاطالعات مربوط به 
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را برای خرید و نگهداری سها  ای  شارکت و  ایدورهتک  الگویو از ایشان خواسته شد. یک 

یا گ ینه بدون ریسک اوراق مشارکت در نظر بگ رد. بنابرای  وی می بایست یک پرتفوی شام  

عباارت اسات از تغ  ار  دارایی ریلسی و دارای بدون ریسک تشل   دهد. بازده دارایی ریسلی

ی هاپاساخق مت در ابتادای دوره. در اینجاا شده تقس   بر ی توزعالوه سود نقدی هق مت سها  ب

انحراف می ار مثبت یا منفی حول م اانگ  ، داده پارت محساوب شاده و از نموناه  9/9خارج از 

 نهایی حذف گردید. 
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اوراق  ۀدر دو گ یناا گذاریبااازدۀ ساارمایهگذار، م ااانگ   مااوزون بااازدهی کاا  ساارمایه

 مشارکت و سها  شرکت نمونه خواهد بود.
Rj=WdRd + WsRs 

 جمعیت شناختی و مشخصاتکلی  ۀپرسشنام

که مشخمات فاردی، م ا ان  است و بستهی باز هاسؤالترک بی از  پرسشنامۀ اب اریای  

هاا را یآزمودنانتظاار  باازدۀ ماوردو گذاری یهسارمای بودن در امر احرفهتحم الت، م  ان 

 ساابقۀ فیال اتکند. همين   در ای  پرسشنامه در مورد شغ ، رشته تحم لی، یم ری گاندازه

ی گاردآورمالی یک شارکت نموناه بارای  اطالعاتگذاری و در نهایت یهو سرمااقتمادی 

 ی الز  برای پژوهش، آورده شده است.هاداده

 پژوهش هایفرضیه
 فرضیۀ اول

های شااناختی گذاران بااا ساابکتجربااۀ مااالی( ساارمایهگرایی )دانااش مااالی و ایباا   حرفااه

 مختلف، اختالف مینادار وجود ندارد.
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گذاران، اختالف میناادار وجاود های شناختی مختلف از لحاظ دانش مالی سرمایهدر ب   سبک

 ندارد.

گذاران، اختالف میناادار وجاود های شناختی مختلف از لحاظ تجربۀ مالی سرمایهدر ب   سبک

 ندارد.

 فرضیۀ دوم

گذاران باا پاذیرش ریساک آنهاا، گرایی )دانش مالی و تجرباۀ ماالی( سارمایهایب   حرفه

 اختالف مینادار وجود دارد.

های شناختی مختلف و تمای  به ریسک آنها، رابطاۀ میناادار وجاود گرایی با سبکایب   حرفه

 دارد.

ختلف و ادراک ریسک آنها، رابطاۀ های شناختی مگذاران با سبکگرایی با سرمایهایب   حرفه

 دار وجود دارد.مینی
 فرضیۀ سوم

گ ری مشابه در ب   زنان و مردان های تمم  گذاران با سبکیهسرماسطح پذیرش ریسک 

 تفاوت مینادار ندارند.

گ ری مشاابه در با   زناان و ماردان های تمام  گذاران باا سابکیهسرماریسک  سطح ادراک

 .تفاوت مینادار ندارند

گ ری مشاابه در با   زناان و ماردان های تمام  گذاران با سبکیهسرماسطح تمای  به ریسک 

 تفاوت مینادار ندارند.

 های پژوهشیافته

های پاژوهش باه صاورت مختمار های پژوهش و تج یه و تحل   فرصا هدر ادامه یافته

 آورده می شود.
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 شناختی اعضای نمونه آماری تحقیقی هاسبک. فراوانی و درصد فراوانی 2شمارۀ  جدول

متغ ر مستق  

 اسمی

 مد یا نما درصد تیداد یرگروهز

ک
سب

ها
ی 
خت
شنا
ی 

مم
ت

  
ی
گ ر

 

 ١/99 6١ رهنمودی سبک

 رهنمودی سبک
 ١/26 91 تحل لی سبک

 0٩ 2١ ادراکی سبک

 ١/01 06 رفتاری سبک

 سبک االب

 

 ن ملره چپ مغ  9/١0 01١  لی(و تحل رهنمودی یهاسبکن ملره االب چپ مغ  )

و  رهنمودی )سبک

  لی(تحل

 ١/2٩ 99 رفتاری( و ادراکی یهاسبکن ملره االب راست مغ  )

سبک با توجه 

  ي دگیپبه 

 باال پ ي دگی ١/99 ٩2 تحل لی و ادراکی( باال) پ ي دگی شناختی

 9/99 6٩ رفتاری( و )رهنمودی ی  پا پ ي دگی شناختی ادراکی( و )تحل لی

 فرضیۀ اولآزمون 

های شااناختی گذاران بااا ساابک( ساارمایهتجربااۀ مااالی)دانااش مااالی و  گراییایحرفااهباا   

 وجود ندارد. مینادارمختلف، اختالف 

گذاران باه عناوان متغ ار وابساته و یهسرما اقتمادیمالی و  برای بررسی ای  فرص ه از دانش

 سابکادراکای و ی رهنماودی، سابک تحل لای، سابک شناختسبکچهار سبک مختلف شام : 

 اقتماادیماالی و  به عنوان متغ ر مستق  استفاده شده است. در ای  آزمون م انگ   دانش رفتاری

تحل ا   آزماون اری گ کارباهباا  مختلاف گذاران باا چهاار سابکیهسرماگذاران در ب   یهسرما

 طرفه مقایسه شده است.واریانس یک

 F آمارۀطرفه تحل   واریانس یکشده از گروه نمونه و آزمونیگردآوری هادادهبراساس 

بار اسات. بناابرای   19/1در ساطح خطاای  61/2بحرانای  آمارۀ جادولاز  کوچلتر شدهمحاسبه

گذاران یهسارما اقتماادیمالی و  توان ادعا کرد که: ب   دانشینمشده یگردآورشواهد  اساس

شده است. نتاایج پاس  وجود دارد و ای  فرص ه تحق ق ردّی شناختی مختلف، تفاوت هاسبکبا 

گذاران باه یهسارمااقتماادی ماالی و  ی  م انگ   داناشب رگترآزمون ال.اس.دی ن   با آنله که 
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اختمااص  رفتااری سابکادراکای و ی رهنمودی، سبک تحل لای، سابک شناختسبکترت ب به 

 اقتماادیماالی و  میناادار ن سات. در نت جاه م اانگ   داناش آنهاادارد، اما تفاوت دو به دو با   

ادراکای ی رهنمودی، سبک تحل لی، سابک شناختسبکگذاران با یهسرماگذاران در ب   یهسرما

آورده  9و  9 شامارۀ در جاداول هایافتاهایا   ۀخالصا .تفاوت میناداری ندارناد رفتاری سبکو 

 شده است.
 گیرییمتصمی مختلف هاسبکدر بین  اقتصادیمالی و  تحلیل واریانس دانش آزمون .1شمارۀ  جدول

 منب  تغ  رات
مجمو( 

 مربیات

درجۀ 

 آزادی

م انگ   

 مربیات

 آمارۀ ف شر

(F) 
 داریمیناسطح 

یگروه   ب  499/٩  9 4١٩/2  69٩/0  0٩0/1  

٩44/269 گروهیدرون   096 ٩1٩/0    

٩99/2١2 مجمو(  094    

 آزمون درجۀ آزادی
ف شر با توجه به  آمارۀ بحرانی

 سطح اطم نان
 نت جه آمارۀ مدل

 مخرج کسر صورت کسر
 %49سطح 

 اطم نان

 %44سطح 

 اطم نان
 آمارۀ ف شر

 

 %49 در سطح فرص ۀ صفر

61/2 096 9 رد نشده است.  ١٩/9  69٩/0  

 2-1آزمون فرضیۀ فرعی 

گذاران اخاتالف میناادار وجاود سرمایههای شناختی مختلف از لحاظ تجربۀ مالی در ب   سبک

 ندارد.

گذاری و ای ساارمایهباارای ساانجش تجربااۀ مااالی از دو متغ اار داشاات  گواه نامااۀ حرفااه

گذاری در بازارهای مالی استفاده شده است. ای  گری مالی و همين   سابقه انجا  سرمایهتحل  

دو متغ ر تحق ق در سطح مق اس اسمی سنجش شده است. برای بررسی ارتبااط با   دو متغ ار باا 

در ای  آزماون، فرصا ۀ صافر ب اان  مناسب است. 00آماری مرب  کا پ رسون آزمونمق اس اسمی 

مختلف رابطه  گ ری  شناختی تمم یهاسبک با گذارانیهگرایی سرما یاکه: ب   حرفه کندیم



 گذارانپذیری سرمایهگیری بر سطح ریسکهای تصمیمگرایی و سبکایتأثیر حرفه/ 411

گرایاای  یاکااه باا   حرفااه حااکی از آن اسااتفرصاا ۀ مخااالف باار خااالف آن، و  وجاود ناادارد

 شادهمحاسبهآماره  .رابطه وجود دارد مختلف گ ری  شناختی تمم یهاسبک با گذارانیهسرما

( باا درجاۀ آزادی ساه در ٩09/١از آماارۀ بحرانای ) کاوچلتر( 29٩/9آزمون مرب  کا با مقدار )

اسات. در نت جاه  19/1از  ب رگتار شادهمحاسبهاست. به عبارت دیگر ساطح خطاای  19/1سطح 

رص ه ساال  حفاش شاده اسات. بناابرای  اطم نان رد نشده و به عنوان ف %49فرص ۀ صفر در سطح 

مختلاف  گ ری  شناختی تمام یهاسبک با گذارانیهگرایی سرما یاب   حرفه داریمیناارتباط 

نشان داده شاده اسات.  9وجود ندارد و ای  فرص ه تحق ق رد شده است. نت جۀ آزمون در جدول 

تاری  آن صافر باشاد کاه مها  برای استفاده از ای  آزمون باید چند مفروض بن ادی قاب  توج اه

ی محا  هاخاناهی مح  تقااط  و ب شاتر نباودن ب سات درصاد هاخانهنبودن فراوانی مورد انتظار 

آمده برای فرصا ه  به دستنت جه  شدهاشارهتقاط  از مقدار پنج است. با توجه به برقراری شرایط 

 و اطم نان است. اتلاقاب 

 
 گیرییمتصمدر بین چهار سبک  اقتصادیمالی و  دانش. نمودار میانگین 2نمودار شمارۀ 
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 گیری با پس آزمونیمتصمی مختلف هاسبکدر بین مالی  نتایج مقایسه دانش. 9 شمارۀ جدول

 گ ری  تمم یهاسبک
 یهاسبک

 گ ری  تمم

تفاوت 

 م انگ  

خطای 

 استاندارد

سطح 

 خطا
 %49دامنه اطم نان 

 رهنمودی سبک

0٩2/1 تحل لی سبک  26٩/1  944/1  99٩/1-  ١09/1  

9٩2/1 ادراکی سبک  916/1  194/1  129/1-  0٩١/0  

9٩2/1 رفتاری سبک  9١9/1  022/1  09١/1-  920/0  

 تحل لی سبک

-0٩2/1 رهنمودی سبک  26٩/1  944/1  ١09/1-  99٩/1  

911/1 ادراکی سبک  999/1  299/1  260/1-  160/0  

911/1 رفتاری سبک  94١/1  906/1  9٩6/1-  0٩6/0  

 ادراکی سبک

-9٩2/1 رهنمودی سبک  916/1  194/1  0٩١/0-  129/1  

-911/1 تحل لی سبک  999/1  299/1  160/0-  260/1  

111/1 رفتاری سبک  929/1  111/0  ٩9٩/1-  ٩9٩/1  

 رفتاری سبک

-9٩2/1 رهنمودی سبک  9١9/1  022/1  920/0-  09١/1  

-911/1 تحل لی سبک  94١/1  906/1  0٩6/0-  9٩6/1  

111/1 ادراکی سبک  929/1  111/0  ٩9٩/1-  ٩9٩/1  

یینی خرید و فروش سها  باه عناوان متغ ار  گذاریسابقۀ سرمایهبرای بررسی ای  فرص ه از 

ادراکای و ی رهنمودی، سبک تحل لای، سابک شناختسبکوابسته و چهار سبک مختلف شام : 

باا  گذاریسابقۀ سارمایهبه عنوان متغ ر مستق  استفاده شده است. با توجه به اینله  رفتاری سبک

مقایساۀ م اانگ   رتباه ایا   آزمونمق اس ترت بی در چهار پ وستار سنجش شده است، بنابرای  از 

در  گذاریسارمایه متغ ر در ب   چهار گروه استفاده شده است. در ای  آزمون م انگ   رتبۀ سابقۀ

کروسلال والا س مقایساه شاده  آزمون ری کار گبهی با شناختسبکگذاران با چهار یهرماسب   

 است. 
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 ایگواهینامۀ حرفهگیری و داشتن یمتصمی هاسبک رابطۀ بین آزمون .9 شمارۀ جدول

های سبک

 گ ریتمم  

های شاخ 

 آماری

ای بازار پول و حرفه هایگواه نامه وصی ت

 سرمایه
 مجمو(

گواه نامۀ فاقد 

 ایحرفه

گواه نامۀ دارای 

 ایحرفه

ک
سب

های
 

مم  
ت

ی
گ ر

 

 سبک

 رهنمودی

 6١ 29 99 تیداد

 1/6١ 2/04 ٩/9١ درصد مورد انتظار

 %١/99 %1/06 %١/2٩ درصد از ک 

 تحل لی سبک

 91 01 91 تیداد

 1/91 9/00 9/2٩ درصد مورد انتظار

 %١/26 %١/6 %1/21 درصد از ک 

 ادراکی سبک

 2١ 6 20 تیداد

 1/2١ ١/١ 9/04 درصد مورد انتظار

 %1/0٩ %1/9 %1/09 درصد از ک 

 رفتاری سبک

 06 9 09 تیداد

 1/06 6/9 9/00 درصد مورد انتظار

 %١/01 %1/2 %١/٩ درصد از ک 

 مجمو(

 

 091 99 01١ تیداد

 1/091 1/99 1/01١ درصد مورد انتظار

 %1/011 %١/2٩ %9/١0 درصد از ک 

 نت جۀ آزمون

 نت جه سطح خطا درجۀ آزادی مرب  کا پ رسون

29٩/9 9 999/1  مینادار ن ست. 

رتباه کروسالال  مقایسۀ م انگ  شده از گروه نمونه و آزمون یگردآوری هادادهبر اساس 

در  ٩09/١بحرانای  آماارۀ جادولاز  کوچلتر 4١0/2با مقدار  شدهمحاسبهکا  آمارۀ مرب وال س 

با   تاوان ادعاا کارد کاه: ینمشده یگردآورشواهد  بر اساساست. بنابرای   19/1سطح خطای 

بار ی مختلاف، تفااوت وجاود دارد. شاناختسبکگذاران با یه( سرماگذاریسابقۀ سرمایه) ۀتجرب
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بک باه ترت اب باه سا گذاریسارمایه رتباۀ ساابقۀی  م اانگ   ب رگترآمده  به دستنتایج  اساس

اختماص دارد، اما تفاوت ب   ادراکی و سبک  رفتاری ی رهنمودی، سبکشناختسبکتحل لی، 

گذاران بااا یهساارمادر باا    گذاریسااابقۀ ساارمایه ۀمینااادار ن ساات. در نت جااه م ااانگ   رتباا آنهااا

تفااوت مینااداری  رفتااری سابکادراکای و ی رهنماودی، سابک تحل لای، سابک شناختسبک

 آورده شده است. 6 شمارۀ در جدول خالصه نتایجندارند. 
 گیری مختلفیمتصمی هاسبکگذاران با یهسرمارتبه تجربه  مقایسۀ میانگینآزمون  .6شمارۀ  جدول

 های توص فیشاخ 

 نت جۀ آزمون
 متغ ر

 هایسبک

 گ ریتمم  
 م انگ   رتبه تیداد

سابقه
 

خرید
 و 

ش
فرو

 

سها 
 

 4١0/2 مرب  کا 91/١6 6١ رهنمودی سبک

 9 درجۀ آزادی 01/٩2 91 تحل لی سبک

 946/1 سطح خطا ١٩/69 2١ ادراکی سبک

نت جه: تفاوت م انگ   رتبه در ب    40/١2 06 رفتاری سبک

 --- 091 مجمو( چهار سبک مینادار ن ست.

 دوم فرضیۀ اصلیآزمون 

آنهاا،  گذاران باا پاذیرش ریساک( سارمایهتجرباۀ ماالی)دانش مالی و  گراییایحرفهب   

 دار وجود دارد.اختالف مینی
 1-2 فرضیۀ فرعیآزمون 

رابطاۀ  ،آنهااهای شناختی مختلف و تمای  به ریسک گذاران با سبکسرمایه گراییایحرفهب   

 وجود دارد. مینادار

 تمایا  باه ریساک و گراییایحرفاهکاه: با    کنادیب اان م فرصا ۀ صافردر ای  آزماون، 

کاه با    حااکی از آن اسات فرصا ۀ مخاالفبر خالف آن، و  ندارد گذاران رابطه وجودیهسرما

 .وجود دارد رابطهگذاران یهسرما تمای  به ریسک و گراییایحرفه
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گذاران از آزمااون یهساارما تمایاا  بااه ریسااک و گراییایحرفااه رابطااۀ باا  باارای بررساای 

آزماون شاده صاریب باا بر اساس نتایج به دست آماده از همبستگی پ رسون استفاده شده است. 

 تمایا  باه ریساک و گراییایحرفاه رابطاۀ با  بارای  شدهمحاسبهو سطح خطای  214/1مقدار 

 %49عااالوه در سااطح  فرصاا ۀ صاافراساات. در نت جااه  10/1و  19/1از  کااوچلترگذاران یهساارما

 شاده رابطاۀ پذیرفتاهدال بر مثبت باودن  فرص ۀ مخالفاطم نان رد شده و  %44اطم نان در سطح 

رابطاه گذاران یهسارما تمای  به ریسک و گراییایحرفهب   توان ادعا کرد که یماست. بنابرای  

نشاان داده شاده  ١جادول شامارۀ در  نت جاۀ آزماونو رابطه به صورت مثبت اسات.  وجود دارد

 است.
 2-2 آزمون فرضیۀ فرعی

 ،آنهااهای شاناختی مختلاف و ادراک ریساک گذاران با سابکسرمایه گراییایحرفهب   

 و گراییایحرفاهکاه: با    کنادیب اان م فرص ۀ صافردر ای  آزمون،  وجود دارد. رابطۀ مینادار

حااکی از آن  فرص ۀ مخاالفبر خالف آن، و  گذاران رابطه وجود نداردیهسرما ریسک ادراک

 .وجود دارد رابطهگذاران یهسرما ریسک ادراک و گراییایحرفهکه ب    است

گذاران از آزمااون یهساارما ریسااک ادراک و گراییایحرفااه رابطااۀ باا  باارای بررساای 

آزماون شاده صاریب باا بر اساس نتایج به دست آماده از همبستگی پ رسون استفاده شده است. 

 ریساک کادرا و گراییایحرفاه رابطاۀ با  بارای  شادهمحاسبهو ساطح خطاای  929/1مقدار 

 %49عااالوه باار سااطح  فرصاا ۀ صاافراساات. در نت جااه  10/1و  19/1از  کااوچلترگذاران یهساارما

 رابطاۀ پذیرفتاهدال بار مثبات باودن  فرص ۀ مخاالفاطم نان ن   رد شده و  %44اطم نان در سطح 

گذاران و ادراک ریساک یهسارماگرایای ایتوان ادعا کرد که ب   حرفاهیمشده است. بنابرای  

نشان داده  ١ شمارۀ ر جدولد نت جۀ آزمونرابطه وجود دارد و رابطه به صورت مثبت است.  آنها

 شده است.
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 و سطح پذیرش ریسک گراییایحرفهضریب همبستگی پیرسون بین  آزموننتایج  .7 شمارۀ جدول

 متغ رهای تحق ق
ی هاشاخ 

 آماری

 ادراک

 ریسک

 به تمای 

 ریسک
 گراییایحرفه

 ریسک ادراک

 **1/929 **1/901 0 صریب پ رسون

 111/1 111/1  داریمیناسطح 

 091 091 091 تیداد

 ریسک به تمای 

 *1/214 0 **1/901 صریب پ رسون

 101/1  111/1 داریمیناسطح 

 091 091 091 تیداد

 گراییایحرفه

 0 *1/214 **1/929 صریب پ رسون

  101/1 111/1 داریمیناسطح 

 091 091 091 تیداد

 فرضیۀ سوم

در ب   زناان مشابه  گ ریتمم  ی هاسبکگذاران با یهسرماریسک  سطح پذیرش م انگ  

 و مردان تفاوت مینادار ندارند.

مقایساۀ ، از آزمون متغ رهای مورد مطالیه تحق ق در ب   زنان و مردان مقایسۀ م انگ  برای 

بارای متغ ار  شادهمحاسبه tآمارۀ با توجه به اینله استفاده شده است.  02جامیۀ مستق دو  م انگ  

است و یاا ساطح  46/0مقدار بحرانی  قدر مطلقاز  ب رگتر گذارانیهسرمااقتمادی  و مالی دانش

 فرصا ۀ صافربناابرای  شاواهد الز  بارای رد اسات،  19/1از  کوچلترآن  شدهمشاهده داریمینا

ای  نت جه ب انگر ای  اسات  وجود دارد.مبنی بر برابر بودن م انگ   ای  متغ ر در ب   زنان و مردان 

گذاران زن باه یهسارماگذاران مارد در مقایساه باا یهسارمااقتمادی در  و مالی دانشکه م انگ   

، باازدۀ ساها برای متغ رهای  شدهمحاسبه tآمارۀ با توجه به اینله اما  صورت مینادار ب شتر است.

 46/0مقادار بحرانای  قادر مطلاقاز  کاوچلتر گذارانیهسرماریسک و تمای  به ریسک  ادراک

بنابرای  شاواهد الز  بارای رد است،  19/1از  ب رگتر آنها شدهمشاهده داریمینااست و یا سطح 
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ایا  نتاایج  دارد.نوجود مبنی بر برابر بودن م انگ   ای  متغ رها در ب   زنان و مردان  فرص ۀ صفر

ریسااک و تمایاا  بااه ریسااک  ادراک، بااازدۀ سااها ب ااانگر ایاا  اساات کااه م ااانگ   متغ رهااای 

نشاان داده  ٩جادول شامارۀ  نتاایج در  گذاران در مردان و زنان تفاوت میناداری ندارند.یهسرما

 شده است.
 مردانبین زنان و  در سطح پذیرش ریسک مقایسۀ میانگین آزمون نتایج .9 شمارۀ جدول

 شاخ  و متغ ر

 09مقایسۀ م انگ   09واریانس مقایسه م انگ   تجربی تیداد

 Fآمارۀ  زن مرد زن مرد
 سطح

 خطا
 tآمارۀ 

 ۀدرج

 آزادی

 سطح

 خطا

 تفاوت

 م انگ  

 -006/1 009/1 09٩ -949/0 ١00/1 09٩/1 69٩9/9 9206/9 69 ٩6 ریسک ادراک

 19١/1 90٩/1 09٩ 69٩/1 ٩99/1 194/1 6916/9 64١١/9 69 ٩6 ریسک به تمای 

 گیرینتیجهبحث و 

گذاران بااا یهساارماگذاران در باا   یهساارما اقتمااادیمااالی و  م ااانگ   دانااش ۀدر نت جاا

تفااوت مینااداری  رفتااری سابکادراکای و ی رهنماودی، سابک تحل لای، سابک شناختسبک

ایا  یافتاه باا  ساازگاری دارد. (09٩9ابا ری و هملااران)، (2101پاینه)ندارند. ای  یافته با نتایج 

ی  ب رگتارآماده  به دساتنتایج  بر اساس سازگاری دارد. (04١١ب لر)، (2116ی)تأم نآل نتایج 

 ی رهنماودی، سابکشاناختسبکبه ترت ب به سبک تحل لای،  گذاریسرمایه رتبۀ سابقۀم انگ   

میناادار ن سات. در نت جاه م اانگ    آنهاااختماص دارد، اما تفاوت ب   ادراکی و سبک  رفتاری

ی رهنماودی، سابک تحل لای، شاناختسبکگذاران باا یهسارمادر با    گذاریسرمایه رتبۀ سابقۀ

و  ب اات، (2101پایناه)د. ای  یافته با نتاایج تفاوت میناداری ندارن رفتاری سبکادراکی و سبک 

باا    دهاادمیدر ایاا  مقالااه شااواهدی ارائااه شااد کااه نشااان سااازگاری دارد.  (2102)هملاااران

و رابطاه باه صاورت مثبات  رابطاه وجاود داردگذاران یهسرما تمای  به ریسک و گراییایحرفه

 (2102)و هملاااران ب اات، (09٩6ابا ری و هملااران)، (2101پایناه)اسات. ایا  یافتاه باا نتااایج 
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تااوان ادعااا کاارد کااه باا   یمی ایاا  پااژوهش هایافتااههميناا   باار اساااس  سااازگاری دارد.

رابطه وجود دارد و رابطه به صاورت مثبات  آنهاگذاران و ادراک ریسک یهسرما گراییایحرفه

، (04٩9رو و بولگااریس)، (09٩6ابا ری و هملااران) ،(09٩9ممادق)است. ای  یافته باا نتاایج 

قارار  تأی ادرا ماورد  (2116ی)تاأم نآل ی هایافتهسازگاری دارد، ولی  (2102)و هملاران  ب ات

 .دهدمین

اعا  از  پاژوهششاواهد قابا  اتلاایی باه مخاطباان مختلاف ایا   هایافتاهدر مجمو( ایا  

مبنای  دهادمیزمان بورس و اوراق بهادار و ... ارائه ، ساگ ریتحل  ی هاشرکتان، گذارسرمایه

ی به نااه، گذارساارمایهی مبتناای باار ریسااک و بااازده و انتخاااب پرتفااوی هاااتحل  باار اینلااه در 

ان را مورد توجه قرار دهند. ای  مقالاه تاالش گرتحل  ان و گذارسرمایه گ ریتمم  ی هاسبک

را مااورد توجااه قاارار دهااد.  هااادارایی اریگااذارزشی اثباااتی الگوهااایااد رفتاااری بااه نمااود بُ

ای  ابیاد را ب شتر ماورد توجاه  توانندمیی مختلف خود هاپژوهشمختلف در ادامه  پژوهشگران

 قرار دهند.
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