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Abstract
Objective: The mental well-being of investors is one of the most important issues in today's
economy, because this well-being has an impact on decisions and behaviors and can be
considered as an influential factor. The purpose of this study is to identify the factors affecting
mental well-being and financial transparency in the supply and willingness of investors to invest
in companies listed on the Tehran Stock Exchange.
Method: This research is of descriptive-exploratory and applied type and is of mixed type,
therefore it is divided into two parts: quantitative and qualitative. The statistical population of
this research is in the quantitative part of the investors of Tehran Stock Exchange and in the
qualitative part of the academic experts. Sampling method in the qualitative part is the snowball
method and in the quantitative part, the method is available. The sample size is equal to 384
people and the research time is 2020-2021. The method of analysis of the findings is exploratory
factor analysis and the structural equation model has been used to test the hypotheses.
Findings: The research findings show that mental well-being with 6 factors and perception of
transparency with 9 factors affect the willingness to invest. Findings indicate that six factors (1Satisfaction with the disclosure of financial information, 2- Satisfaction with the forecast of
future profits, 3- Satisfaction with the possibility of bankruptcy, 4- Satisfaction with the
possibility of easy financing, 5- Satisfaction with adherence to principles Ethical, 6- Satisfaction
of proper relations with the company) on the mental well-being of investors and 9 factors (1Disclosure of long-term investment information, 2- Disclosure of research and development
costs, 3- Disclosure of capital expenditure information, 4- Disclosure Information of subsidiaries,
5- Sector reporting, 6- Disclosure of analysts' information, 7- Quick access to information and
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Abstract

media, 8- Publication of actions and decisions of institutional investors, 9- Disclosure of
company characteristics such as non-executive members, size, financial leverage And
profitability) affect the financial transparency of companies and transparency and mental wellbeing affect the willingness of investors.
Conclusion: Transparency and mental well-being are among the factors that investors pay
attention to in their decisions today. Transparency actually means the availability of financial
information for investors, which can motivate them to participate in economic partnerships and
affect mental well-being, which is an internal factor, and according to the research findings, the
more mental well-being increases; The desire to invest also increases.
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چکیده
هدف :رفاه ذهنی سرمایهگذاران از جمله مهمترین مسائل اقتصاد عصر حاضر است ،چرا که این رفاه در تصمیمات و رفتارها ،تأثیر
دارد و میتواند به عنوان یک عامل تاثیرگذار محسوب گردد .هدف پژوهش حاضر ،شناسایی عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی و شفافیت
مالی در تأمین و تمایل به سرمایهگذاری سرمایهگذاران در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران است.
روش :این پژوهش از نوع توصیفی-اکتشافی و کاربردی و از نوع آمیخته است از اینن رو بنه دو بخنش کمنی و کیفنی ت سنی
میگردد .جامعه آماری این پژوهش در بخش کمی سرمایهگذار ان بورس اوراق بهادار تهران و در بخش کیفی خبرگان دانشنااهی
هستند .روش نمونه گیری در بخش کیفی روش گلوله برفی و در بخش کمی ،روش در دسترس است حج نمونه برابر با  483نفر
و قلمرو زمانی پژوهش سالهای  9418 -9411است .روش تجزیه و تحلیل یافتهها ،تحلیل عاملی اکتشافی است و بنرای آزمنون
فرضیهها از الاوی معادالت ساختاری استفاده شده است.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان میدهد ،که رفاه ذهنی با  6عامل و ادارک شفافیت با  1عامل بر تمایل به سرمایهگنذاری اثرگنذار
است .یافته ها حاکی از آن است که شش عامل(  -9خشنودی از افشاء اطالعات مالی -2 ،خشنودی از پیش بینی سنودهای آتنی،
 -4خشنودی از عدم احتمال ورشکستای -3،خشنودی امکان تامین مالی آسان -5 ،خشنودی از پایبندی به اصنول اخالقنی-6 ،
خشنودی از مناسبات و ارتباطات مناسب با شرکت) بر رفاه ذهنی سرمایهگذاران و  1عامل ( -9افشاء اطالعات سرمایهگذاریهای
بلندمدت -2 ،افشاء هزینه تح یق و توسعه -4 ،افشاء اطالعات مخارج سرمایه ای -3 ،افشاء اطالعات شرکتهای تابعه -5 ،گزارش
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بخشی -6 ،افشاء اطالعات تحلیل گران -7 ،دسترسی سریع بنه اطالعنات و رسنانه هنا -8 ،انتشنارات اقندامات و تصنمیمات
سرمایهگذاران نهادی -1 ،افشاء ویژگی های شرکت مانند اعضا غیرموظف ،اندازه ،اهرم منالی و سنودآوری) بنر شنفافیت منالی
شرکتها اثرگذار است و شفافیت و رفاه ذهنی بر تمایل سرمایهگذاران موثر است.
نتیجهگیری :شفافیت و رفاه ذهنی از جمله عواملی هستند که امروزه سرمایهگذاران به آن در تصمی گیرهای خود اهمیت میدهند.
شفافیت در واقع به معنای در دسترس بودن اطالعات مالی برای سرمایهگذاران است که منیتوانند محنرک آنهنا در مشنارکتهای
اقتصادی باشد و بر رفاه ذهنی ،که یک عامل درونی است تأثیر گذار باشد و طبق یافتههای پژوهش هر چنه مینزان رفنناه ذهننی
افزایش یابد؛ تمایل به سرمایهگذاری نیز افزایش مییابد.

واژههای کلیدی :رفاه ذهنی ،شفافیت مالی ،تمایل سرمایهگذاری.
نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :جعفری ،سلیل؛ گرکز ،منصور؛ سعیدی ،پرویز؛ معطوفی ،علیرضا .)9311( .بررسی اثرات رفاه ذهننی و شنفافیت
مالی بر تمایل به سرمایهگذاری در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران .مجله دانش حسنابداری-981 ،)4(92 ،
.961
مقدمه

امروزه اهمیت رفتار مصرف کننده در صنایع و حوزههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگ ی ب ر کس ی پوش یده
نیست (اسچافر و همکاران .)5198 ،شاید کسی تصور نمیکرد که روزی شرکتها و مؤسسههای انتفاعی عالوه بر س ود
آوری و فروش ،نگران رفتار مصرف کنندگان نیز باشند؛ اما پویایی و رقاب ت ش دید و اف زایش نگران ی نس تت ب ه رفت ار
مصرف کنندگان درباره اعتماد یا بدبینی نستت به محصوالت شرکتها و مؤسسهها امری حیاتی ب رای بق ا و مان دگاری
آنان در بازار رو به رشد رقابتی در عصر حاضر است (باجالن ،و همکاران.)9313،
باید توجه داشت که استفادهکنندگان اطالعات؛ مصرف کننده محسوب میشوند که نیت آنها س رمایهگ ااری اس ت.
مصرفکنندگان اطالعات سعی میکنند با دستیابی به اطالعات به موقع و قابل اتکا بهترین تصمیم را بگیرند و با توج ه ب ه
شرایط خود بهترین سرمایهگااری را انجام دهند .بر طتق تئوری اقتصاد اطالعات ،اطالعات منابع کمیابی اس ت ک ه ب رای
تولید یا متادله در اقتصاد مورد استفاده قرار میگی رد .تقاض ای اطالع ات از بهت ود در تص میمگی ری تح ت ش رایط ع دم
اطمینان ناشی میشود .بر طتق این تئوری اطالعات یک کاالی اقتصادی است و تحصیل اطالعات منجر به مساله گ زینش
اقتصادی میشود .اطالعات از طرق مختلف در اختیار سرمایهگااران و تصمیم گیرندگان قرار میگی رد ارزش اطالع ات
هم از دیدگاه فزونی منافع بر مخارج با توجه به ساختار تئوری تصمیم و تئوری اقتصاد اطالعات تعی ین م یش ود و متن ای
اقداماتی همچون سرمایهگااری به وج ود م یآی د (کن دال .)5198 ،س رمایهگ ااری ،ام روزه یک ی از مهمت رین عوام ل
تاثیرگاار بر اقتصاد کشورها است (نادری و همکاران .)9311 ،چراکه سرمایه عامل اص لی تولی د و اش ت ال ه ر کش وری
است .تمایل به سرمایهگااری بیانگر احتمال درگیر ش دن در خری د س هام در ب ورر اوراق به ادار اس ت (وب ر و ویلی ام،
 )9111و تصمیمگیری برای سرمایهگااری همواره ،بر اسار روابط میان ریسک و بازده صورت میگیرد (الس ن9111 ،؛
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مورتال و ساچل .)5198 ،به نظر دیاکون و ایونیو( )5119عامل اثرگاار ب ر تمای ل س رمایهگ ااران ،ریس ک ادرا
است که ریسک ادار

ش ده

شده خود تابعی از ترر از نتود اطالعات شفاف و ترر از بی ثتاتی سود و ترر از نت ود ق وانین

الزم حمایتی در کشور است (دیاکون و ایونیو5119 ،؛ ایم و همکاران .)5198 ،التته باید توجه داشت طتق تئوری تص میم
فردی سرمایهگااران با انتخاب یک گزینه از بین گزینههای مختلف سعی میکنند بهترین تصمیم را بگیرن د .بن ابراین ،ب ر
اسار این تئوری ،تصمیم گیرنده میخواهد تا اطالعات بیشتری دریاف ت کن د ت ا ب ر اس ار آن بتوان د در م ورد احتم ال
رویدادهایی که ممکن است بعد از تصمیم رخ دهد تجدید نظر کند (رهنمای رودپشتی و صالحی ،)9381 ،ای ن موض و
عرصه جدیدی را پیشرو تصمیم گیران قرار میدهد و آن هم حداکثر نمودن رفاه است.
رفاه ،مفهومی متهم با تفاسیر متعدد است که تعریف قابل قتول جهانی ن دارد و معم والا ب ه دو بخ ش عین ی و ذهن ی
تقسیم میشود (مدیری و آزاد ارمکی .)9319 ،در رویکرد عینی بر سنجش درآمد یا انطتاق زندگی در وضعیت یکسان،
تأکید میشود (برادران و حسین پور )9319 ،و با شاخصهای مشاهدهای مانن د موقعی ت اقتص ادی ،اجتم اعی و زیس ت
محیطی تتیین میشود (مدیری و آزاد ارمکی .)9319 ،این رویکرد در سنت آمارهای اجتماعی ریشه دارد ک ه دادهه ای
آن به قرن  91برمی گردد؛ اما رویکرد ذهنی بر سنجههای نرم مثل رض ایت از درآم د و مس کن تأکی د دارد (ب رادران و
حسین پور .)9319 ،در کشورهای توسعهیافته جهان برای تأمین رفاه عینی و ذهنی و اف زایش بهزیس تی و به روزی م ردم،
معیار جدیدی از رفاه با هدف ترسیم جنتههای روحی و فکری جامعه ،از جمله شادمانی فردی طراحی و تنظیم شده اس ت
و امنیت روان و احسار مقتولیت و در یک کالم رفاه ذهنی را فراهم آورده است ،این رفاه جدید افراد یک جامع ه را ب ه
مش ارکت در ام ور و ورود در عرص هه ای اقتص ادی و اجتم اعی ترکی ه ک رده اس ت (کالک اگنینی .)5198 ،تمای ل ب ه
سرمایهگااری در بازارهای سهام تابعی از رفاه ذهنی است که این نو رفاه ممکن است باعث افزایش ریسک پایری ف رد
گردد.
استابس پایه گاار تئوری سرمایهگااری بیان میکند شرکتها برای عرضه سرمایه ،ب ه تهی ه اطالع ات حس ابداری رو
میآورند (کاتییاما و کیم .)5198 ،شفافیت و رفاه ذهنی از جمله عواملی هستند که امروزه سرمایهگااران به آنها ه م وزن
ریسک و بازده در تصمیمگیرهای خود اهمیت میدهند و میتوان آنها را عوامل مؤثر ب ر تمای ل س رمایهگ ااری دانس ت
(هان و همکاران .)5198 ،شفافیت در واقع به معنای در دسترر بودن اطالعات خاص شرکتی برای سرمایهگااران اس ت
که میتواند محر

کلیدی در رشد اقتصادی باشد (علوی طت ری و پارس ایی .)9318 ،یک ی از ویژگ یه ای مه م رف اه

ذهنی ،درونی بودن آن است؛ به این صورت که ارزیابی رفاه ،متتنی بر استانداردهای شخصی ی ک ف رد اس ت ت ا اینک ه
متتنی بر استانداردهای دیگران باشد؛ با این حال در یک فرهنگ جمعگ را ارتتاط ات ب ین ف ردی در ادرا
اثرگاار است؛ زیرا در چنین فرهنگهایی فرد نه تنها رفاه خود ،بلکه رفاه مشتر

رف اه اف راد

جامع ه را پیگی ری م یکن د (ژان گ،

 .)5192شفافیت باعث ایجاد رفاه ذهنی میشود و خود آن از پاسخگویی میآید .شفافیت اصطالح گستردهای اس ت ک ه
بر دسترسی آزاد به تصمیمگیری و آزادی اطالعات داللت دارد (هالن5118 ،؛ آگیگ بی و همکاران.)5193 ،
شفافیت ،برای اقتصاد ضروری است و باعث تخصیص بهتر منابع میگردد و مستقیماا با کارایی و رشد اقتصادی س ر و
کار دارد .کمتود اطالعات شفاف در ب ازار موج ه اف زایش هزین ه مع امالت و شکس ت ب ازار خواه د ش د (بهارس تان و
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همکاران .)9318 ،برخی از پژوهش گران معتقدن د می زان ش فافیت ب ه ادرا
ادرا

ذی نفع ان بس تگی دارد و ش فافیت را بای د

ذهنی فرد آگاه تلقی کرد (سکالر و همکاران .)5198 ،برخی دیگر معتقدند شفافیت ناشی از قابلی ت دسترس ی ب ه

اطالعات است (لینستد و نارین )5118 ،و هر چه پاسخگویی بیشتر باشد ،شفافیت افزایش مییابد و هرچه شفافیت افزایش
یابد ،انتظار میرود ادرا

ذهنی فرد که اثر مستقیم بر رفاه ذهنی او دارد ،نیز افزایش یابد ،از ای ن رو پ ژوهش حاض ر ب ه

دنتال شناسایی عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی و ش فافیت م الی و ت أثیر آنه ا ب ر تمای ل ب ه س رمایهگ ااری س رمایهگ ااران در
شرکتهای پایرفته شده در بورر اوراق بهادار تهران است.
در ادامه ساختار مقاله به این ترتیه خواهد بود؛ ابتدا متانی نظری پژوهش تعریف م یش ود و س سس پیش ینه تجرب ی و
طرح فرضیههای پژوهش و در ادامه روششناسی و یافتهها و آزمون فرضیهها ارائه میگردد.
پیشینۀ پژوهش و تدوین فرضیهها
تمایل به سرمایهگذاری

تص میمگی ری س رمایهگ ااران ف ردی را م یت وان ب ه عن وان نتیج ه روی ارویی انتظ ارات و ترجیح ات ،ب ا توج ه ب ه
محدودیتهای تحمیل شده بودجه و بازار در نظر گرف ت .بخ ش بزرگ ی از تئ وری م درن س رمایه گ ااری در چ ارچوب
واریانس است .در این چارچوب واریانس بازده پرتفوی سرمایهگاار مهمترین معیار ریسک است (ول د و ول دمرکولووا،
 ،)5118ادرا

ریسک بیان میکند که در ریسک یک جزء کیفی و ی ا ذهن ی وج ود دارد ک ه در محاس تات کالس یک

مالی ،حسابداری و اقتصاد مطرح نمیشود (ریکاردی ،)5118 ،که این هم ان مطلوبی ت ی ا رف اه ذهن ی اس ت و م یتوان د
همانند ریسک اثرگاار باشد یا حتی جایگزین آن گردد و تمایل به س رمایهگ ااری را تح ت ت أثیر ق رار ده د .مطالع ات
بسیاری به بررسی قصد رفتاری سرمایهگااری پرداختهاند (کاروولد و ت ایگن5191 ،؛ پ ار
همکاران .)5118 ،نیت رفتاری ،توسط نگرش فرد ،هنجار ذهنی و کنترل رفتاری ادرا

و همک اران5191 ،؛ ش یم و

شده تعیین م یش ود (گران دون،

 .)5112از دیدگاه کلی سرمایهگااری به معنی مصرف پولهای در دسترر برای دستیابی به پولهای بیشتر ،در آینده است؛
به عتارت دیگر ،سرمایهگااری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعل ی ب رای دس تیابی ب ه امک ان مص رف بیش تر در آین ده
(گراسیمو و دومتروسکی .)5115 ،تمایل به سرمایهگااری عتارت است از احتمال درگی ر ش دن در ی ک فعالی ت خ اص
(وبر و همکاران 5115،؛ وبر و میلیمان )9111 ،و در این پژوهش ،بیانگر احتمال سرمایهگااری در یک سهام شرکتهای
عضو بورر است و از طریق پرسشنامه الیوت و همکاران ( )5192محاسته میشود.
شفافیت مالی

یکی از عوام ل مؤثر در تصمیمگیری ،اطالعات مناسه و مرتتط با موضو تصمیم است .در صورتی ک ه اطالع ات
مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع گردد میتوان نتایج متفاوتی را نستت به موضوعی واحد ،انتظار داش ت .ب ر
متنای نظرات تئوریکی عدم تقارن اطالعات و محیط کیرشفاف ،پیامدهای نامطلوب متفاوتی از قتیل اف زایش هزین هه ای
معامالت ،ضعف بازار ،نقدینگی پایین و به طور کلی کاهش سود حاصل از معامالت را در بازار سرمایه به همراه خواهد
داشت .اثر پایری منفی ارزش شرکت از عدم تقارن اطالعاتی به بخشه ای مختل ف ی ک ش رکت انگی زه م یده د ت ا
مکانیسمهایی را به منظور شناخت عوامل مؤثر بر شفافیت اطالعاتی و کاهش عدم تقارن اطالعاتی ایج اد کنن د (یوس فی
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اصل و همکاران .)9313 ،شفافیت مالی ویژگی مطلوب گزارشهای مالی است اما به راحت ی قاب ل س نجش نیس ت و در
صورت مساوی بودن تمامی شرایط ،سرمایهگااران ،سهامی را ترجیح میدهن د ک ه ش فافیت ب االتری دارن د .ش فافیت،
توانایی سرمایهگااران را در نظارت افزایش داده و بنابراین ،انگیزه م دیران را در اداره کارات ر ام ور اف زایش م یده د.
شفافیت توان مدیر را در تحت تملک درآوردن داراییهای شرکت به نفع خود یا س ایر ذینفع ان ب ه کی ر از س هامداران
کاهش میدهد (النگ و همکاران )5199 ،و همچنین شفافیت می تواند با افزایش سطح کیفیت افشا سته مح دودیت در
رفتارهای کیراخالقی مدیران میشود (هاشمی تیله نوئی و نیک کار.)9611 ،
شفافیت اصطالح گستردهای است که بر دسترسی آزاد به اطالعات جهت تصمیمگیری داللت دارد (پنس ک)5118 ،
عرضه اطالعات شفاف برای مصرف کننده ،به منظور رسیدن وی به انتخاب آگاهانه ،موجه اف زایش رقاب ت و ارتق ای
کیفیت تصمیمات میشود (هالن5118 ،؛ آگیگ بی و همکاران .)5193 ،برخی از پژوهشگران معتقدند میزان ش فافیت ب ه
ادارا

ذی نفعان بستگی دارد و شفافیت را باید ادرا

ذهنی فرد آگاه تلقی کرد (هالتمن و همک اران5116 ،؛ س کالر و

همکاران )5198 ،برخی دیگر همچون لینستد و نارین )5118( ،معتقدند ش فافیت ناش ی از قابلی ت دسترس ی ب ه اطالع ات
است .برخی هم شفافیت را محصول پاسخگویی میدانند (راولینز )5118 ،و برخی دیگر مانند موریس و دیگ ران ()5116
شفافیت را تابع اندازه شرکت و اهرم مالی میدانند و برخی دیگر مانند آلت و لیسن ( )5114و آل ت و همک اران ()5115
شفافیت را تابع میزان اهرم مالی و میزان سودآوری شرکت م یدانن د و محقق انی همچ ون بوش من ،و همک اران ()5116؛
کوینتانیال ()5195؛ رودریگزبولیوار ( )5193عواملی مانند افشای اطالعات سرمایهگااریهای بلندم دت ش رکت ،افش ای
هزینه تحقیق و توسعه ،افشای مخارج سرمایه ای ی ،گ زارش بخ شه ا ،گ زارش ش رکته ای تابع ه ،می زان دسترس ی ب ه
رسانهها ،افشای تحلیلهای منتشره ،انتشار اقدامات سرمایهگااران نهادی و انتشار تعداد اعضاء کیرموظ ف ،را در ش فافیت
مالی شرکتها مؤثر میدانند .یکی از موارد تأثیرگاار بر شفافیت گزارش گری م الی در ش رکته ا ،ویژگ یه ای ف ردی
مدیران عامل از جمله شهرت مدیرعامل است (طاهری عابد و همکاران .)9311 ،شفافیت میتواند بر سرمایه گااران خرد
اثر مثتت داشته باشد و تصویری واضح از درون شرکت مخابره کند (مهرآذین و همکاران.)9311 ،
به هر حال امروزه شفافیت عام ل بس یار تاثیرگ ااری در تص میمات س رمایهگ ااران اس ت و حت ی از دی دگاه برخ ی
محققان شفافیت باعث رفاه ذهنی سرمایهگااران شده و آنها را به سرمایهگااری در شرکتهای شفاف تشویق میکنن د و
عالوه ب ر ای ن ش فافیت م الی م یتوان د باع ث اف زایش دسترس ی ب ه اطالع ات در م ورد سیاس ته ای عم ومی و بهت ود
استانداردهای حسابداری و در نهایت کاهش واکنش به شو های مالی جهانی در بازار سرمایه هر کشوری شود (لوئیس
برندا مارکویس و همکاران5198 ،؛ النگ و همکاران.)5199 ،
رفاه ذهنی

مفهوم رفاه از آن دسته مفاهیم سهل و ممتنع علوم اجتماعی است که وارد تحقیقات حسابداری شده است و به ندرت
درباره تعریف آن توافق وجود دارد .رفاه را میتوان توصیف وضعیت زندگی افراد دانس ت .رف اه ذهن ی معم والا ب ه دو
بخش عینی و ذهنی تقسیم میشود .در گاشته بیشتر بر بُعد عینی رفاه تأکید شده است؛ ولی ازآنجا که ابع اد عین ی مث ل
داشتن درآمد و کیره ،به تنهایی تأمین کننده رفاه افراد نیست ،توجه ب ه رف اه ذهن ی از قتی ل امنی ت ،رض ایت و احس ار
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آرامش به علت تأثیر مستقیم آن بر کیفیت زندگی انسان ،اهمیت ویژه ای یافته است (برهانی و ه ادیزاده مق دم.)9312 ،
رفاه ذهنی ارزیابی کلی افراد از کیفیت زندگی بر اسار اس تانداردهای شخص ی آنهاس ت؛ ن ه براس ار اس تانداردهای
دیگران و دربرگیرنده دو عامل اصلی است .یکی ،رضایت از زندگی و فعالیت صورت پایرفته و دومی ،تجربه احساسی
که شامل احساسات مثت ت و منف ی اس ت ک ه احساس ات مثت ت ب ه عت ارتی دوری از احساس ات منف ی اس ت (ژان گ و
همکاران )5192 ،عوامل زیادی بر رفاه ذهنی سرمایهگااران تأثیرگاار است که از جمله مهمترین آنها میتوان به امنیت
اطالع ات م الی و ع دم انح راف از گزارش ات حس ابداری ش رکته ا ،رض ایت از تص میمات اتخ اذ ش ده متتن ی ب ه
سرمایهگااری یا عدم سرمایهگااری در سهامی خاص ،احسار آرامش از حضور در بازار سرمایه و  ،...اشاره داش ت .ب ه
اعتقاد محققانی همچون الیرد و همکاران ()5193؛ ن ایالر و همک اران ()5195؛ توم ار و همک اران ( )5193رف اه ذهن ی
سرمایهگااران میتواند از عواملی همچون رض ایت از س ود ه ر س هم ،رض ایت از افش اء هزین ه فرص ت از دس ت رفت ه،
رضایت از پیش بینیهای سود آتی ،رضایت از درصد کم احتمال ورشکستگی ،رضایت از تأمین مالی س ریع و خش نودی
از افشاء معامالت عمده توسط شرکت ،تأثیر بسایرد .کالکاگنینی ( )5198نیز رفاه ذهنی را ناش ی از خرس ندی کل ی اف راد
میدانند و اعتقاد دارند این خرسندی از عواملی همچون رضایت درآم دی ،کیفی ت رواب ط س رمایهگ ااران ب ا ش رکت،
چگونگی مناستات مسئولین و سرمایهگااران ،پایتندی شرکت به اصول اخالقی ،دستیابی به موفقیت در سطح ملی توس ط
شرکتها و توجه به سرمایههای اجتماعی ،ناشی میگردد.
حیدرپور و خواجه محمود ( )9313بیان می کنند؛ شرکت هایی که تصویر واضحی از آینده خ ود ارائ ه نم وده ان د ،در
بازار سهام مقتولیت بیشتری دارند .بنابراین ،مدیران ممکن است ترکیه شوند تا با بیش شفافیت موجه اف زایش عملک رد
شرکت شوند و مقتولیت شرکت را افزایش دهند (هیسوجن فو )5114 ،و این بهتود عملکرد و سیگنال مثتت ،باع ث رف اه
ذهنی سرمایهگااران میشود (کالکاگنینی )5198 ،و اعتماد حاصل شده ناشی از رفاه ذهنی و شفافیت ،س رمایهگ ااران را
به سرمایهگااری تشویق نماید در نتیجه فرضیههای تحقیق بهصورت زیر بیان میشود:
فرضیه اول :مؤلفههای شفافیت مالی بر افزایش تمایل به سرمایهگااری تأثیر دارد.
فرضیه دوم :مؤلفههای رفاه ذهنی بر افزایش تمایل به سرمایهگااری تأثیر دارد.
روششناسی تحقیق

تحقیق حاضر از حیث هدف بنیادی و از لحاظ گردآوری دادهها در طتقه توصیفی قرار میگیرد .بر اسار طتق هبن دی
تحقیقات حسابداری در دسته مالی رفتاری است و مشابه اکثر پژوهشهای مالی رفت اری ،پ ژوهش حاض ر ی ک پ ژوهش
آمیخته اکتشافی است و دارای دو بعد کیفی و کمی است .در بخش اول هدف شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر ش فافیت
مالی و رفاه ذهنی است ،برای این هدف از روش کیفی استفاده گردی د ،ب دین ص ورت ک ه ابت دا براس ار س خنرانیه ا،
مقاالت و فعالیتها ،اساتید متخصص در این زمینه به عنوان جامعه ختره انتخ اب ش دند ،س سس از طری ق مص احته در س ه
مرحله با این خترگان(به تعداد  1نفر) ،مؤلفههای مؤثر بر شفافیت مالی و رفاه ذهنی سرمایهگ ااران شناس ایی گردی د و ب ا
استفاده از الگوی استخراج شده ،بخش کمی آکاز و فرضیه سازی انجام گرف ت ت ا مؤلف هه ای شناس ایی ش ده در بخ ش
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کیفی در یک نمونه بزرگتر مورد ارزیابی قرار گیرد .ب رای رس یدن ب ه ه دف بخ ش کم ی از تحلی ل ع املی اکتش افی و
تأییدی استفاده گردید.
اندازهگیری متغیرهای تحقیق
رفاه ذهنی سرمایهگذاری

برونی و پورتا ( )5111رفاه ذهنی را به عنوان حالتی از رفاه که هم ش امل عنص ر ش ناخت و دلتس تگی اس ت ،تعری ف
میکنند و آن را خشنودی حاصل شده میدانند .دینر ( )9118رفاه ذهنی را بازتاب شناختی همچ ون رض ایت از زن دگی،
رضایت ش لی یا مالی و سرمایه گااری ،تعهدات و همچنین شامل عکسالعملهای عاطفی در برابر وقایع زندگی می دانند
و در این پژوهش رفاه ذهنی سرمایهگااران ،خشنودی یا احسار رضایت ناشی از اقدامات مدیران یا ش رکت ،اس ت ک ه
براسار یافتههای بخش کیفی پژوهش و براسار نظر خترگان؛ از طریق  4عامل(ش امل  -9خش نودی از افش اء اطالع ات
مالی -5 ،خشنودی از پیشبینی سودهای آتی -3 ،خشنودی از عدم احتمال ورشکستگی -6،خشنودی امکان ت أمین م الی
آسان -2 ،خشنودی از پایتندی به اصول اخالقی -4 ،خش نودی از مناس تات و ارتتاط ات مناس ه ب ا ش رکت) و از طری ق
پرسشنامه بدست میآید.
شفافیت مالی

شفافیت ،هسته مرکزی گزارشگری مالی مدرن است .تحقیقات پیشین (برای مثال بوشمن ،و همک اران ()5116؛ لن گ
و میفیت ( ))5199نشان داده اند یکی از مهم ترین عواملی که موجه جاابیت شرکت از دیدگاه سرمایه گااران م ی ش ود؛
شفافیت است .بر متنای این تحقیقات ،شفافیت در گزارشگری مالی میتواند تمای ل س رمایهگ ااران را اف زایش ده د .در
طرف مقابل ،عدم شفافیت میتواند موجه بدبینی و کژاخالقی شده و در نهایت به ارزشگااری ضعیف ش رکت و ع دم
اطمینان منتهی شود .شفافیت عتارتست از دسترسی گسترده ب ه اطالع ات مرب و و قاب ل اس تناد در م ورد عملک رد دوره،
موقعیت مالی ،فرصتهای سرمایهگااری ،راهتری ،ارزش و ریسک شرکتهایی که مورد متادل ه عم وم ق رار م یگیرن د
(بوشمن و همکاران .)5116 ،در این پژوهش بر اسار یافتههای بخش کیفی و براسار نظر خترگان شفافیت مالی نمرهای
است که براسار  1عامل ( -9افشاء اطالعات سرمایهگااریهای بلندمدت -5 ،افش اء هزین ه تحقی ق و توس عه -3 ،افش اء
اطالعات مخارج سرمایهای -6 ،افشاء اطالعات شرکتهای تابعه -2 ،گزارش بخشی -4 ،افشاء اطالع ات تحلی ل گ ران،
 -1دسترس ی س ریع ب ه اطالع ات و رس انهه ا -8 ،انتش ارات اق دامات و تص میمات س رمایهگ ااران نه ادی ،و  -1افش اء
ویژگیهای شرکت مانند اعضا کیرموظف ،اندازه ،اهرم مالی و سودآوری) از طریق پرسشنامه بدست میآید.
تمایل به سرمایهگذاری

عوامل زیادی بر سرمایهگااری و تمایل به آن اث ر م یگ اارد(حس ینزاده و دور ان دیش .)9319 ،برخ ی از محقق ان
ویژگیهای احساسی و بازده و برخی دیگر عواملی همچون سود هر س هم ،ثت ات م الی ،م دیریت س رمایهگ ااری ،س ود
روی معامله و گروهی دیگر عواملی مثل تجربه و ریسکپایری مدیران ،حمایت سرمایهگااران خطرپایر و سرمایه اولی ه
را به عنوان عوامل رفتاری و محیطی مؤثر برای جاب تم ایالت س رمایهگ ااران م یدانن د و محقق انی همچ ون رهنم ای
رودپشتی و همکاران( )9381محتوای اطالعاتی گزارش ات را متن ا م یدانن د .حج تاالس المی ( )9382کیفی ت خ دمات
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کارگزاران و عملکرد اطالعاتی(شفافیت) سازمان بورر را بر رضایت س رمایهگ ااران م ؤثر م یدان د و رض ایت و رف اه
ذهنی سرمایهگااری را عامل تمایل به سرمایهگااری برمی شمارد .در پژوهش حاضر تمای ل ب ه س رمایهگ ااری نم رهای
است که از طریق پرسشنامه الیوت و همکاران ( )5192حاصل گردید ،که در پرسشنامه الیوت تمایل به س رمایهگ ااری از
برآورد آزمودنیها همچون میزان جاابیت ،احتمال انجام سرمایهگااری در واحد تجاری فرضی اندازهگی ری م یش ود و
دارای طیف یک تا پنج است.

دادهها و جامعه آماری تحقیق

دوره تحقیق ،سالهای  9318-9311است .با توجه به اینکه برای محاستات برخی مت یرهای تحقیق نیاز به مص احته ب ا
خترگان است تا مؤلفههای مورد نظر شناسایی شود ،شناسایی مؤلفهها و تتین فرضیهها و طراحی پرسشنامهها ط والنی ش د.
جامعه آماری بخش کمی این پژوهش سرمایهگااران ،هستند و از آنجایی که ب ورر اوراق به ادار مح ل رس می تجمی ع
سرمایهگااران هستند ،جامعه آماری سرمایهگااران بورر اوراق بهادار تهران محسوب میگ ردد .روش نمون ه گی ری در
بخش کیفی روش گلوله برفی است و برای بخش کمی از روش در دسترر استفاده شد و ب رای محاس ته حج م نمون ه از
جدول مورگان استفاده گردید و از آنجایی که تعداد اعضاء جامعه نامح دود اس ت ،حج م نمون ه بای د براب ر ب ا  386نف ر
میبود ،از این رو توزیع پرسشنامه بصورت تصادفی در بین سرمایهگااران آنقدر ادامه یافت تا پاسخه ا ب ه تع داد کفای ت
رسید و  386نفر پرسشنامه جمع آوری گردید.
روایی و پایایی

در پژوهش حاضر ،برای تأیید روایی پرسشنامه از روش خترگان و روش روایی همگ را اس تفاده ش د ،ب دینص ورت
پرسشنامه بعد از طراحی در اختیار  1نف ر از اس تادان مج رب ق رار گرف ت .در نهای ت مناس ه ب ودن گوی هه ا ب ه منظ ور
اندازهگیری هدف مورد نظر ،توسط خترگان تأیید گ ردید .التته روایی پرسشنامه با روش صوری نیز م ورد بررس ی ق رار
گرفت .روایی صوری نوعی از روایی سازه است که از طریق تحلیل عاملی به دست میآی د .هرگ اه تحلی ل ع املی روی
یک ماتریس همتستگی صورت گیرد آزمونهایی که تحت تأثیر عوامل خاصی قرار گرفت ه دارای ب ار ع املی ب اال در آن
عامل هستند .نتایج روایی صوری و همگرا نیز نشان داد پرسشنامه پژوهش از نظر مناسه بودن گویهها برای اندازهگی ری،
هدف مورد نظر را تحقق بخشیده است .در این پژوهش برای اطمینان از پایایی پرسشنامههای توزیعشده از ضریه آلف ای
کرونتاخ و پایایی ترکیتی استفاده شد .مقدار ضریه آلفای کرونتاخ براب ر ب ا  1/145اس ت ک ه نش ان از پای ایی در س طح
مطلوبی است.
جدول  .1فراوانی ویژگیهای اعضای نمونه

ویژگی افراد
جنسیت

آخرین مدر

تحصیلی

زیرگروه

تعداد

مرد

515

زن

15

دیسلم و زیر دیسلم

91

فوق دیسلم

21

لیسانس

511

فوق لیسانس و باالتر

956

مجله دانش حسابداری /دوره دوازدهم /ش  /4پیاپی 977 /36

سال ورود به بازار

سن

رشته تحصیلی

کمتر از  2سال

511

بین  2تا  91سال

11

بین  99تا  92سال

21

بیشتر از  94سال

66

 51تا  31سال

981

 39تا  61سال

953

 69تا  21سال

34

 29تا  41سال

51

بیش از  41سال

1

رشتههای مالی (حسابداری)

921

رشتههای کیر مالی

536

ساختار پرسشنامه

پرسشنامة طراحیشده در این تحقیق از نو بسته است و جهت تدوین پرسشنامه از طیف لیک رت پ نج درج های ک ه
یکی از رایجترین مقیارهای اندازهگیری پاسخهای بسته به ش مار م یرود ،اس تفاده گردی د .پرسش نامه پ ژوهش حاض ر
دارای دو بخش سئواالت عمومی و اختصاصی است که در بخش سئواالت عمومی  4سئوال شامل؛ نام و ن ام خ انوادگی،
جنسیت ،آخرین مدر

تحصیلی ،سابقه حضور در بازار سرمایه ،رشته تحصیلی و سن وجود دارد .برای بخ ش س ئواالت

تخصصی الزم به توضیح است که ابتدا با استفاده از  3مرحله مصاحته عمیق مؤلفههای م ؤثر ش فافیت م الی و رف اه ذهن ی
یعنی مت یر مستقل که ممکن است بر تمایل سرمایهگااری مؤثر باشد شناسایی گردید و سئواالت مناسه برای اس تفاده در
بخش کمی استخراج شد که این سئواالت در مرحله اول  48سئوال بودنند .چون تعداد سئواالت برای شناسایی مؤلفههای
رفاه ذهنی و شفافیت زیاد بود ،از نظر سنجی از خترگان استفاده گردید؛ که بعد از نظرسنجی از خترگان؛ فق ط  62س ئوال
از میان  48سئوال ،برای سنجش مت یرهای مستقل کارآمد محسوب شدند و سئواالت تخصص ی بخ ش مت یره ای مس تقل
نهایتاا به  62سئوال تقلیل یافت.
در فرآیند تحلیل عاملی اکتشافی یعنی بخش کمی نیز ،سؤالهایی که بار عاملی آنها کمتر از  1/2بود حاف ش د ک ه
این امر باعث شد 62 ،سئوال مربوطه که حاصل نظرسنجی خترگان ب ود ب ه  31س ئوال جه ت س نجش مت یره ای مس تقل
تقلیل یافت .برای سنجش مت یر وابسته نیز از پرسشنامه استاندارد الیوت و همکاران( )5192استفاده شد ،که ای ن پرسش نامه
 6سئوال دارد .نهایتاا در مجمو سئواالت پرسشنامه تحقیق که مورد استفاده قرار گرفت ،شامل  4سئوال اطالعات عم ومی
و  69سئوال تخصصی یعنی  31سئوال برای سنجش مت یره ای مس تقل(در س مت راس ت تص ویر الگ وی س اختاری) و 6
سئوال برای سنجش مت یر وابسته(در سمت چپ الگوی ساختاری) ،بود.
یافتههای بخش کیفی :مصاحبه عمیق

برای شناخت مؤلفههای رفاه ذهنی و شفافیت مالی سرمایهگ ااران روش کیف ی انتخ اب ش د .روش دلف ی مص احته،
برای این بخش مورد استفاده قرار گرفت .برای اجرای مصاحته با خترگان ابتدا معیارهای انتخ اب خترگ ان تعی ین ش د ،و
طی جلسات همفکری با اساتید راهنما و مشاور و مطالعه کتتت و مقاالت مشابه ،معیارهای انتخاب خترگان مش خص ش د،

 /978بررسی اثرات رفاه ذهنی و شفافیت مالی بر تمایل به سرمایهگذاری در شرکتهای عضو بورس

که این معیارها عتارتند از -9:چاپ مقاله و کتاب در زمینه رفاه ذهنی یا تمایل به سرمایهگااری -5 ،فهم نظری موض و و
موافقت با مشارکت و همکاری در اجرای این تحقیق -3 ،برخ وارداری از دان ش و تخص ص در زمین ه حس ابداری م الی
رفتاری -6 ،پیشنهاد شده توسط سایر خترگان -2 ،مشارکت در سخنرانیها و مجامع حرفهای مرتتط با موضو  .در ک ه در
نهایت  1ختر از طریق روش گلوله برفی انتخاب شد .نتایج مصاحته با این نمونه در جدول زیر ارائه شده است:
جدول  .2میزان اهمیت هر مؤلفه از نظر خبرگان

خترگان

مؤلفههای شفافیت

مؤلفههای رفاه ذهنی

هفتم

هشتم

نهم

چهارم پنجم ششم

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

اول

دوم

سوم

6

6

6

2

6

نفر اول

2

6

6

2

2

6

5

6

6

2

6

6

6

2

نفر دوم

6

6

3

6

6

6

6

2

6

6

6

6

6

2

نفر سوم

6

3

3

6

6

6

6

3

6

6

6

6

6

6

نفر چهارم

6

6

2

6

2

6

6

6

2

6

2

2

2

2

نفر پنجم

2

2

2

6

6

2

2

2

6

2

2

2

2

5

نفر ششم

2

2

6

2

2

2

2

3

2

2

6

3

6

2

2

نفر هفتم

3

6

6

6

2

3

2

9

2

2

6

3

6

2

2

نفر هشتم

6

6

3

6

6

6

6

2

6

6

6

6

6

6

2

نفر نهم

2

2

6

6

6

6

6

3

6

6

6

6

6

6

2

میانگین

6/3

6/5

3/1

6/5

6/6

6/9

6/9

3/1

6/3

6/6

6/5

6

6/5

6/9

6/8

میانه

6

6

6

6

2

6

6

6

6

2

6

6

6

6

2

اجما خترگان یکی از روشهای کیفی محسوب میشود ،نفر اول  8عامل را مهمت رین عوام ل م ؤثر ب ر رف اه ذهن ی و
شفافیت میداند .نفر دوم  92عامل را مهمترین عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی و ش فافیت م یدان د .ول ی در نهای ت بع د از س ه
مرحله مصاحته برای شناسایی مؤلفههای رفاه ذهنی و شفافیت از میانگین و میانه ب رای تعی ین می زان اجم ا اس تفاده ش ده
است ،که این معیارها نیز  92عامل مورد نظر را به عنوان مهمترین عوامل تأیید میکنند .التته طتق نظر خترگان رف اه ذهن ی
و شفافیت بطور مستقیم بر تمایل به سرمایهگااری مؤثر است .حال مؤلفه اول از نظر خترگان بطور می انگین بیش تر از  6ب ر
تمایل به سرمایهگااری اثر گاار است و عامل آخر از نظر خترگان بطور میانگین صد درصد میتواند مؤلف ه اثرگ اار ب ر
تمایل باشد.
آمار توصیفی بخش کمی

آمار توصیفی کلیه مت یرهای تحقیق از نظر شاخصهای آماری ب ه ش رح زی ر م یباش د .ب ه عن وان مث ال ،ب رای مت ی ر
خشنودی از افشاء اطالعات مالی حداقل نظرات مقدار  9و حداکثر نظرات مقدار  2و میانگین و انحراف معی ار نظ رات ب ه
ترتیه به میزان  3/11و  1/61است و برای مت یر خشنودی از پیش بینی سودهای آتی حداقل نظرات مق دار  9و ح د اکث ر
نظرات مقدار  2و میانگین و انحراف معیار نظرات به ترتی ه ب ه می زان  3/13و  1/61بدس ت آم ده اس ت ،وقت ی می انگین
بیشتر از عدد سه است یعنی جمع نمره پاسخ دهندگان به آن سئوال بیشتر از متوسط و حول و ح وش ع دد  6ب وده اس ت.
میانگین خشنودی از عدم احتمال ورشکستگی  3/13و انحراف معیار آن 1/12است .میانگین افشاء هزینه تحقی ق و توس عه
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 3/89است و به معنای آن است ک ه از نظ ر بیش تر س هامداران افش ای هزین ه و تحقی ق و توس عه اث ر ب االیی در تمای ل ب ه
سرمایهگااری دارد.
جدول  .3آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

تعداد

حداقل

حداکثر

خشنودی از افشاء اطالعات مالی

386

9/11

2/11

3/118

خشنودی از پیش بینی سودهای آتی

386

9/11

2/11

3/136

1/161

خشنودی از عدم احتمال ورشکستگی

386

9/11

2/11

3/131

1/126

1/831

خشنودی امکان تأمین مالی آسان

386

9/11

2/11

3/168

1/168

1/151

1/235

خشنودی از پایتندی به اصول اخالقی

386

9/11

2/11

6/956

1/134

1/261

1/511

خشنودی از مناستات و ارتتاطات مناسه با شرکت

386

9/11

2/11

3/858

1/166

1/441

1/662

افشاء اطالعات سرمایهگااریهای بلندمدت

386

9/11

2/11

3/811

1/126

1/854

1/485

افشاء هزینه تحقیق و توسعه

386

9/11

2/11

3/869

1/162

1/481

1/645

افشاء اطالعات مخارج سرمایهای

386

9/11

2/11

3/191

1/122

1/838

1/113

افشاء اطالعات شرکتهای تابعه

386

9/11

2/11

6/136

1/169

1/445

1/381

گزارش بخشی

386

9/11

2/11

6/136

1/123

1/811

1/426

افشاء اطالعات تحلیلگران

386

9/11

2/11

3/153

1/161

1/162

1/226

دسترسی سریع به اطالعات و رسانهها

386

9/11

2/11

3/198

1/125

1/115

1/451

انتشارات تصمیمات سرمایهگااران نهادی

386

9/11

2/11

3/814

1/123

1/815

1/466

افشاء ویژگیهای شرکت

386

9/11

2/11

3/191

1/122

1/838

1/113

تمایل به سرمایهگااری

386

9/11

2/11

6/191

1/162

1/818

1/193

مت یر

انحراف معیار

واریانس

میانگین
1/161

1/163

1/225

1/169

1/221
1/411

نتایج آمار استنباطی

روش تجزیه و تحلیل آماری :در پژوهش حاضر برای برای تحلی ل یافت ه ه ا از مع ادالت س اختاری اس تفاده گردی د.
تکنیک مدل سازی معادالت ساختاری یکی از جدیدترین و قویترین روشهای تجزیه و تحلیل چند مت ی ره اس ت ک ه
برخی هم به آن تحلیل ساختاری کوواریانس و الگوسازی عل ی اط الق م یکنن د .تکنی که ای م دل س ازی مع ادالت
ساختاری شامل دو تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی (الگوی اندازهگیری) و تحلیل رگرس یون (الگ وی س اختاری) اس ت.
در بخش کیفی این پژوهش از روش مصاحته عمیق استفاده شد و این مصاحتهها در سه دور انجام گرفتند .ب دین ص ورت
که در مصاحته دور اول به صورت ساخت نیافته و باز این س ئوال مط رح ش د ک ه چ ه ع واملی م یتوانن د ب ر رف اه ذهن ی
سرمایهگااران و ادارا

شفافیت مالی اثر بگاارند و آیا این عوامل میتواند بر تمایل سرمایهگ ااران ب ر س رمایهگ ااری

مجدد یا حفظ سرمایه خود مؤثر باشند .در دور دوم مت یرهایی شناسایی شده از نظ رات خترگ ان و مت یره ای موج ود در
ادبیات ،تجمیع و جهت بررسی در اختیار خترگان قرار گرفت ت ا اگ ر مت ی ر جدی دی الزم اس ت اض افه گ ردد .در دور
نهایی عوامل ماکور به صورت جدول در اختیار خترگان قرار گرفت تا میزان موافقت خود را در خصوص اهمیت عام ل
با درجه بندی لیکرت ابراز نمایند و میزان اجما خترگان مال

انتخاب قرار گرفت که در نهایت  92عامل انتخ اب ش د.

برخالف پژوهشهای کمّی ،پژوهشهای کیفی تستهای خاصی برای تأیید اعتتار ندارند .در این پژوهش ب رای اف زایش
اعتتار درونی از روشهای مثلثی ،بررسیهای اعضا و بررسی زوجی استفاده شد.

 /981بررسی اثرات رفاه ذهنی و شفافیت مالی بر تمایل به سرمایهگذاری در شرکتهای عضو بورس

به منظور پی بردن به مت یرهای زیربنایی یک پدیده ،یا تلخیص مجموعهای از دادهها ،از روش تحلیل عاملی اکتش افی
استفاده میشود (سکاران .)9381 ،در انجام تحلیل عاملی اکتشافی ،ابتدا باید از این مس أله اطمین ان حاص ل ش ود ک ه آی ا
میتوان دادههای موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرار داد یا خیر؟ بنابراین ،در ابتدا ب ه بررس ی مناس ه ب ودن دادهه ا
برای تحلیل عاملی میپردازیم .روشهای مختلفی برای این کار وجود دارد که از جمله آنها م یت وان ب ه محاس ته مق دار
 KMOاشاره کرد که مقدار آن همواره بین  1تا  9در نوسان اس ت .در ص ورتی ک ه مق دار  KMOکمت ر از 1/21باش د،
دادهها برای تحلیل عاملی مناسه نخواهد بود و اگر مقدار آن بزرگتر از  1/1باشد ،همتستگیهای موجود در ب ین دادهه ا
برای تحلیل عاملی مناسه خواهد بود .برای اطمینان از مناسه بودن دادهها متنی بر اینکه ماتریس همتستگیهایی که پای ه
تحلیل قرار میگیرد ،در جامعه برابر با صفر نیست ،از آزمون بارتلت استفاده شده اس ت .ب ه عت ارت دیگ ر ،ب ا اس تفاده از
آزمون بارتلت میتوان از کفایت نمونهگیری اطمینان حاصل کرد .نتایج حاصل که در جدول ش ماره  5نش ان داده اس ت
که همتستگیهای موجود بین دادهها برای تحلیل عاملی و نمونهگیری کفایت دارد ،از این رو میت وان ب ه تحلی ل ع املی،
اقدام کرد .بر اسار نتیجه آزمون ( KMOکیزر-می ر-اولک ین) ک ه مق دار آن براب ر ب ا (1/81ب زر ت ر از  )1/11اس ت،
دادههای پژوهش قابل تقلیل به تعدادی عاملهای زیر بنایی و بنیادی هستند .همچنین ،نتیجه آزمون بارتل ت ک ه در س طح
خطای کوچکتر از  1/19معنادار است ،نشان میدهد که ماتریس همتستگی بین گویه ه ا م اتریس واح د نیس ت؛ یعن ی از
یک طرف بین گویه های داخل هر عامل همتستگی باالیی وجود دارد و از طرف دیگ ر ب ین گوی هه ای ی ک عام ل ب ا
گویههای عامل دیگر ،هیچ گونه همتستگی مشاهده نمیشود.
جدول  .3آزمون  KMOو Bartlett

شاخص کفایت نمونه گیری کیزر -میر -اولکین
آزمون کرویت بارتلت

1/813

کای اسکوئر

51351/151

درجه آزادی

444

سطح معناداری

1/111

همانطور که جدول  6نشان میدهد آماره آزمون  KMOبرای تمامی گویهها از  1/2باالتر است و سطح معن اداری نی ز
برای تمامی مت یرهای مشاهده شده از  1/12کمتر است ،لاا تحلیل عاملی برای گویههای س ازهه ا مناس ه اس ت .پ س از
اطمینان از این پیشفرض ،تحلیل عاملی به روش مؤلفهه ای اص لی و چ رخش واریم اکس ب ر روی پاس خه ای ش رکت
کنندگان انجام شد .پس از مشاهده نتایج ،برای استخراج عاملها از مقادیر ویژه باالتر از یک به عنوان م ال

انتخ اب،

استفاده شد .التته برای انجام این کار بارها و بارها گویه های که دارای بار کمتر از  1.2بود ،ح اف ش د و در نهای ت 31
گویه بر  92عامل بارگیری شد .در واقع نتایج نشان داد که رفاه ذهنی با  4عامل و ادار

شفافیت با  1عامل ب ر تمای ل ب ه

سرمایهگااری اثرگاار است .یافت هه ا ح اکی از آن اس ت ک ه ش ش عام ل(  -9خش نودی از افش اء اطالع ات م الی-5 ،
خشنودی از پیش بینی سودهای آتی -3 ،خشنودی از عدم احتمال ورشکستگی -6،خش نودی امک ان ت أمین م الی آس ان،
 -2خشنودی از پایتندی ب ه اص ول اخالق ی  -4 ،خش نودی از مناس تات و ارتتاط ات مناس ه ب ا ش رکت) ب ر رف اه ذهن ی
سرمایهگااران و  1عامل ( -9افشاء اطالعات سرمایهگااریهای بلندم دت -5 ،افش اء هزین ه تحقی ق و توس عه -3 ،افش اء
اطالعات مخارج سرمایهای -6 ،افشاء اطالعات شرکتهای تابعه -2 ،گزارش بخشی -4 ،افشاء اطالع ات تحلی ل گ ران،
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 -1دسترسی سریع به اطالعات و رسانهها -8 ،انتشارات اقدامات و تصمیمات سرمایهگااران نهادی -1 ،افشاء ویژگیهای
شرکت مانند اعضا کیرموظف ،اندازه ،اهرم مالی و سودآوری) بر شفافیت مالی شرکتها اثرگاار است و شفافیت و رف اه
ذهنی بر تمایل سرمایهگااران مؤثر است .جدول  2کل واریانس تتیین شده و عاملها را نشان میدهد.
جدول  .5کل واریانس تبیین شده

عاملها

مجموعه مجاورات بارهای عاملی استخراج شده

مقادیر ویژه اولیه
کل

درصد از واریانس

درصد تجمعی

کل

درصد از واریانس

درصد تجمعی

خشنودی از افشاء اطالعات مالی

94/611

66/211

66/211

94/611

66/211

66/211

خشنودی از پیش بینی سودهای آتی

6/186

99/138

22/262

6/186

99/138

22/262

خشنودی از عدم احتمال ورشکستگی

5/181

1/236

43/111

5/181

1/236

43/111

خشنودی از امکان تأمین مالی آسان

9/838

6/141

48/168

9/838

6/141

48/168

خشنودی ازپایتندی به اصول اخالقی

9/411

6/354

15/312

9/411

6/354

15/312

خشنودی از مناستات و ارتتاطات با شرکت

9/692

3/852

14/511

9/692

3/852

14/511

افشاء اطالعات سرمایه بلندمدت

9/913

3/911

11/311

9/913

3/911

11/311

افشاء هزینه تحقیق و توسعه

9/181

5/413

85/166

9/181

5/413

85/166

افشاء اطالعات مخارج سرمایهای

9/119

5/182

86/931

9/119

5/182

86/931

افشاء اطالعات شرکتهای تابعه

9/145

9/818

84/158

9/145

9/818

84/158

گزارش بخشی

9/128

9/216

81/455

9/128

9/216

81/455

افشاء اطالعات تحلیل گران

9/124

9/213

81/952

9/124

9/213

81/952

دسترسی سریع به اطالعات و رسانهها

9/168

9/391

11/634

9/168

9/391

11/634

انتشارات اقدامات سهامداران نهادی

9/163

9/911

19/411

9/163

9/911

19/411

افشاء ویژگیهای شرکت

9/138

9/163

15/421

9/138

9/163

15/421

تحلیل عاملی تأییدی
پس از تحلیل عاملی اکتشافی بار دیگر برای تأیید عوامل شناسایی ش ده ،از ن رم اف زار  SMARTPLS3ب رای تحلی ل
عاملی تأییدی استفاده شد که الگوی آن به شرح زیر است.

 /982بررسی اثرات رفاه ذهنی و شفافیت مالی بر تمایل به سرمایهگذاری در شرکتهای عضو بورس

شکل  .1برازش الگوی ساختاری

تجزیه و تحلیل یافتهها

در پژوهش حاضر برای سنجش پایایی از سه روش :بررسی ضرایه بارهای عاملی ،ضرایه آلفای کرونت اخ و پای ایی
ترکیتی استفاده شد ،که نتایج روش اول نشان می دهد تمامی  31گویه از  1/61بیشتر است ،بنابراین ،معیار مناس تی از نظ ر
پایایی است .نتایج روش دوم و سوم نیز که در جدول شماره  2آمده است ،نشان می دهد ضریه آلفای کرونتاخ و پایایی
ترکیتی مت یرها در ه ر  92مت یر باالتر از  1/11است که حاکی از پایایی مناسه مت یره ا و پرسش نامه اس ت .در پ ژوهش
حاضر ،برای تأیید روایی پرسشنامه عالوه بر روش خترگان از روش صوری و روایی همگ را نیز اس تفاده ش د .ک ه نت ایج
روایی صوری نشان داد پرسشنامه پژوهش از نظر مناسه بودن گویه ها برای اندازه گیریِ هدف مورد نظر مناسه است و
مطابق روش فورنل و الرکر (روایی همگ را) اگر مقدار  AVEبیش تر از  1/61باش د ،پرسش نامه دارای روای ی اس ت ،ک ه
مطابق یافته های پژوهش در جدول  4ضریه  AVEبرای تمام گویه ه ا بیش تر از  1/61اس ت ،بن ابراین ،پرسش نامه دارای
روایی است .ضرایه معناداری ( Zمقادیر  ،)t_valuesآماره دیگری است که در معادالت س اختاری بای د م ورد بررس ی
قرار گیرد که اگر ضریه  tبیشتر از 9/14باشد با سطح اطمین ان 12درص د م ی ت وان بی ان ک رد 92 ،عام ل رف اه ذهن ی و
شفافیت بر تمایل سرمایهگااری اثر دارد .دومین معیار برای بررسی برازش الگوی ساختاری در یک پژوهش ض رایه R2

است که مربو به مت یر وابسته می باشد .اگر  R2بیشتر از  1/41باشد برازش الگوی س اختاری مناس ه اس ت .معی ار س وم
برای بررسی برازش الگوی کلی  GOFاست که اگ ر مقدار آن بیشتر از 1/34باش د ب رازش الگ وی کل ی مناس ه اس ت.
نتایج هر سه معیار همانطورکه در نگاره شماره  4آمده است ،نشان از مناسه ب ودن م دل و تاثیرگ ااری عوام ل شناس ایی
شده دارد.
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شکل  .2ضرایب معناداری t
جدول  .6یافتههای پژوهش
روایی همگرا

آلفای کرونتاخ

پایایی ترکیتی

ضریه مسیر

سطح معناداری

خشنودی از افشاء اطالعات مالی

1/858

1/124

1/111

1/682

3/198

خشنودی از پیش بینی سودهای آتی

1/111

1/126

1/111

1/646

3/613

خشنودی از عدم احتمال ورشکستگی

1/814

1/122

1/118

1/683

2/234

خشنودی امکان تأمین مالی آسان

1/116

1/124

1/115

1/643

3/195

خشنودی از پایتندی به اصول اخالقی

1/124

1/122

1/111

1/634

3/418

خشنودی از مناستات و ارتتاطات مناسه با شرکت

1/888

1/122

1/115

1/648

5/861

افشاء اطالعات سرمایهگااریهای بلندمدت

1/141

1/124

1/115

1/692

5/513

افشاء هزینه تحقیق و توسعه

1/133

1/122

1/113

1/642

5/613

افشاء اطالعات مخارج سرمایهای

1/411

1/124

1/141

1/618

5/832

افشاء اطالعات شرکتهای تابعه

1/449

1/122

1/114

1/693

5/443

گزارش بخشی

1/452

1/121

1/121

1/642

5/946

افشاء اطالعات تحلیل گران

1/411

1/128

1/141

1/648

5/139

دسترسی سریع به اطالعات و رسانهها

1/123

1/122

1/111

1/615

5/418

انتشارات اقدامات و تصمیمات سرمایهگااران نهادی

1/191

1/149

1/141

1/611

5/134

افشاء ویژگیهای شرکت

1/889

1/121

1/119

1/691

5/213

مؤلفهها مؤثر بر تمایل سرمایهگااری

یافته های این پژوهش نشان داد مقدار ضریه مسیر برای عامل اول یعن ی خش نودی از افش اء اطالع ات م الی براب ر ب ا
 1/682و سطح معناداری برابر با  3/198و برای عامل دوم یعنی خشنودی از پیشبینی سودهای آتی برابر با  1/646و سطح
معناداری برابر با  3/613و برای عامل سوم یعنی خشنودی از عدم احتمال ورشکستگی براب ر ب ا  1/683و س طح معن اداری
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برابر با  2/234و برای عامل چهارم یعنی خشنودی امکان تامین مالی آسان برابر با  1/643و سطح معناداری برابر ب ا 3/195
و برای عامل پنجم یعنی خشنودی از پایتندی به اصول اخالقی برابر ب ا  1/634و س طح معن اداری براب ر ب ا  3/418و ب رای
عامل ششم یعنی خشنودی از مناستات و ارتتاطات مناسه با شرکت براب ر ب ا  1/648و س طح معن اداری براب ر ب ا  5/861و
برای عامل هفتم یعنی افشاء اطالعات سرمایهگااریهای بلندمدت برابر با  1/692و سطح معناداری برابر با  5/513و ب رای
عامل هشتم یعنی افشاء هزینه تحقیق و توسعه برابر با  1/642و سطح معناداری برابر با  5/613و برای عامل نهم یعنی افش اء
اطالعات مخارج سرمایه ای برابر با  1/618و سطح معن اداری براب ر ب ا  5/832و ب رای عام ل ده م یعن ی افش اء اطالع ات
شرکتهای تابعه برابر با  1/693و سطح معناداری برابر با  5/443و برای عامل یازدهم یعنی گزارش بخشی برابر ب ا  1/642و
سطح معناداری برابر با  5/946و برای عامل دوازدهم یعنی افشاء اطالعات تحلیل گران برابر ب ا  1/648و س طح معن اداری
برابر با  5/139و برای عامل سیزدهم یعنی دسترسی سریع به اطالعات و رسانه ها برابر با  1/615و سطح معناداری براب ر ب ا
 5/418و برای عامل چهاردهم یعنی انتشارات اقدامات و تصمیمات سرمایهگااران نهادی برابر با  1/611و سطح معناداری
برابر با  5/134و برای عامل آخر یعنی افشاء ویژگی های شرکت برابر با  1/691و سطح معناداری برابر با  5/213است ک ه
این نتایج گویای آن است که سطح معناداری همگی این عاملها بیشتر از  9/14اس ت و بن ابراین ،ب ا اطمین ان  12درص د،
میتوان ادعا کرد پانزده عامل شناسایی شده از طریق مصاحته با خترگان و مطالعات کتابخانهای از نظر پاسخ دهندگان ب ر
تمایل به سرمایهگااری تاثیر مثتت و معناداری دارد.
نتایج این پژوهش نشان داد  4عامل خشنودی از افشاء اطالعات مالی ،خش نودی از پ یشبین ی س ودهای ،خش نودی از
عدم احتمال ورشکستگی  ،خش نودی امک ان ت امین م الی آس ان ،خش نودی از پایتن دی ب ه اص ول اخالق ی ،خش نودی از
مناستات و ارتتاطات مناسه با شرکت عوام ل ش ناخت رف اه ذهن ی س رمایهگ ااران محس وب م ی ش وند ک ه ب ر تمای ل
سرمایهگااری اثر دارند که این نتیجه با یافته های کارل گراهام ( ،)5111دیتال و دیگران ( )5119که رفاه ذهنی را م وثر
از عوامل اقتص ادی م ی دانن د ،همس و اس ت .ع الوه ب ر ای ن نت ایج پ ژوهش حاض ر نش ان داد  1عامل(افش اء اطالع ات
س رمایهگ ااری ه ای بلندم دت ،افش اء هزین ه تحقی ق و توس عه  ،افش اء اطالع ات مخ ارج س رمایه ای ،افش اء اطالع ات
شرکت های تابعه ،گزارش بخش ها ،افشاء اطالعات تحلیل گ ران ،دسترس ی س ریع ب ه اطالع ات و رس انه ه ا ،انتش ارات
اقدامات و تصمیمات سرمایهگااران نهادی ،افشاء ویژگی های شرکت) ،جزء عوامل شفافیت مالی است و شفافیت م الی
بر تمایل سرمایهگااران اثر گاار است .که این نتایج با تحقیقات ه التمن و همک اران5116 ،؛ س کالر و همک اران5198 ،؛
لینستد و نارین5118 ،؛ م وریس و همک اران5116 ،؛ ال ت و همک اران5115 ،؛ کوینت انیال5195 ،؛ رودریگزبولی وا5193 ،
همسو است.
آزمون فرضیهها

خالصه نتایج آزمون فرضیههای تحقیق در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .7خالصه نتایج پژوهش

فرضیه

ضرایه مسیر

آزمون t

سطح معناداری

نتیجه فرضیه

اول

1/644

3/821

1/12

تأیید

دوم

1/664

5/685

1/12

تأیید
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در صورتی آماره  tگزارش شده بیشتر از  9/14باشد ،در سطح اطمینان  12درصد فرضیههای پژوهش تأیید میشود.
نتیجهگیری و پیشنهادها

امروزه شفافیت عامل بسیار تاثیرگااری در تصمیمات سرمایهگااران است و حتی از دیدگاه برخ ی محقق ان ش فافیت
باعث رفاه ذهنی سرمایهگااران شده و آنها را به سرمایهگااری در شرکتهای ش فاف تش ویق م یکنن د و ع الوه ب راین
شفافیت مالی میتواند باعث افزایش دسترسی به اطالعات در مورد سیاستهای عمومی و بهتود استانداردهای حس ابداری
و در نهایت کاهش واکنش به ش و ه ا م الی جه انی در ب ازار س رمایه ه ر کش وری ش ود (ل وئیس برن دا م ارکویس و
همکاران .)5198 ،رفاه ذهنی ارزیابی کلی افراد از کیفیت زندگی بر اسار استانداردهای شخصی آنهاست؛ نه براسار
استانداردهای دیگران و دربرگیرنده دو عامل اص لی اس ت (ژان گ و همک اران )5192 ،عوام ل زی ادی ب ر رف اه ذهن ی
سرمایهگااران تأثیرگاار است که از جمله مهمترین آنها میتوان به امنیت اطالعات مالی و ع دم انح راف از گزارش ات
حسابداری شرکتها ،رضایت از تصمیمات اتخاذ شده متتنی به سرمایهگااری یا عدم سرمایهگ ااری در س هامی خ اص،
احسار آرامش از حضور در بازار سرمایه و  ،...اشاره داشت .یافتههای پژوهش نشان داد  92عامل ،شش عامل مربو ب ه
رفاه ذهنی و  1عامل مربو به شفافیت مالی بر تمایل سرمایهگااری اثرگاار است .براسار یافتههای پژوهش عوامل رفاه
ذهنی بر تمایل سرمایهگااران اثرگاار باشد ،از این رو پیشنهاد میشود شرکتهای از طریق گزارش ات تحلیل ی و افش ای
داوطلتانه سعی کنند ،رفاه سرمایهگااران را تأمین کنند.
پژوهشهای حوزه رفتاری دارای محدودیتهای خاصی هستند .مهمترین محدودیت پژوهش حاضر اس تفاده از اب زار
پرسشنامه است که عالوه بر محدودیتهای ذاتی پرسشنامه ،به دلیل عدم پاسخگویی سرمایهگااران برخی شرکتها ،باعث
کاهش نمونه پژوهش شده است .محدودیت دیگر به بخش کیفی تحقیق برمی گردد ،مصاحته عمیق چون ط والنی اس ت
و بُعد مسافت و محدودیت زمانی خترگان وجود دارد ،باعث کاهش تع داد خترگ ان گردی د و از آنج ایی ک ه مص احته،
خصوصاا به طور استاندارد شده ،پرسشگر و پاسخگو را در شرایطی بسیار کیر طتیعی قرار میدهد و ل اا از تمای ل او را ب ه
صحتت کردن و شکافتن مطاله میکاهد؛ مصاحته با حالتی کامالا طتیع ی انج ام ش د و س ؤاالت در ط ول ی ک ص حتت
مطرح شوند ،که اثرات این محدودیت کاهش یابد.
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