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 چکیده

برای هر یک از  گذاری سرمایهدر مورد  گیری تصمیماین مطالعه با هدف بررسی اهمیت رفتار گذشته و سواد مالی در 

.  جامعه آماری این  تحقیق شامل کند میرا در این زمینه بررسی  شده ریزی برنامهانجام شده و اعتبار نظریه رفتار  گذاران سرمایه

دقیق مشخص  طور به ها آنکه تعداد  باشد میدر بورس اوراق بهادار تهران  شده پذیرفته های شرکتدر  گذاران سرمایه ی کلیه

ران از فرمول کوک آمده دست بهر تصادفی شده استفاده شد. با توجه به مقدا گیری ونهنم. در این تحقیق از روش باشد مین

های تحقیق از آمار استنباطی و از  ها و آزمون فرضیه توصیف تحلیل داده منظور بههمچنین  پرسشنامه توزیع شده.470تعداد

نتایج حاصل از  .و تحلیل قرار گرفت تجزیهمورد  pls افزار نرمیابی معادالت ساختاری استفاده شده است که از طریق  روش مدل

در بازار  گذاری سرمایهبر قصد فرد برای  گذاری سرمایهکه نگرش فرد نسبت به تصمیمات  دهد میمون فرضیات تحقیق نشان آز

در بازار سهام و بر نگرش فرد نسبت به  گذاری سرمایهرفتار گذشته بر قصد فرد برای  مثبت دارد.همچنین تأثیرسهام 

در بازار سهام  گذاری سرمایهرفتار گذشته از طریق نگرش فرد بر قصد وی برای  مثبت دارد. تأثیردر بازار سهام  گذاری سرمایه

در بازار سهام و  بر کنترل رفتار درک شده جهت  گذاری سرمایهسواد مالی بر نگرش افراد جهت از دیگر سو  دارد. تأثیر

 مثبت دارد. تأثیردر بازار سهام  گذاری سرمایه

 

 .گذار سرمایه، هنجار ذهنی، کنترل رفتار، نگرش گذاری سرمایهاد مالی، تصمیمات رفتار گذشته، سوهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه-1

برجسته مورد حمایت قرار گرفته است تا بینشی در مورد پیشینه  طور بهمالی رفتاری افراد در چندین تحقیق  گیری تصمیمروند 

با اقتصاد واقعی را برجسته  ها آنو رابطه  گذاران سرمایهاس مالی ایجاد شود. این احس گیری تصمیمروانشناختی  -ی اجتماعی 

(. مطالعات مالی سنتی، با برجسته کردن دیدگاه های اقتصادی که فرد را به عنوان یک تصمیم گیرنده 2417)الکال  ،  کند می

(. این برنامه 2448کانوک  ، متفاوتی به این موضوع پرداخته اند )شیفمن و  طور بهمنطقی برای بهترین اقدام تصور می کنند ، 

برای  شده پذیرفتهکه به عنوان یک معیار مطلوب و عمومی  کند میهمچنین از استراتژی خرید و نگهداری معامالت پشتیبانی 

(. در یک مطالعه اساسی ، سایمون 2418در نظر گرفته می شود )خان و همکاران ،  گذاران سرمایهتوجیه رفتار منطقی و مداوم 

کامال منطقی دارند. در اقتصاد  گیری تصمیماظهار داشت که افراد به ندرت اطالعات کافی ، انگیزه یا زمان کافی برای ( 1998)

( ، و 1989رفتاری ، افراد اغلب به عنوان رضایتمندی جو توصیف می شوند و نه انتخاب کنندگان بهینه )کانمن و توورسکی  ، 

میم منطقی نمی گیرد ، بلکه تصمیماتش غیرقابل پیش بینی و متناقض است )تومر  تص "طبیعی طور به"تصور می شود که بشر 

توسط بسیاری از سوگیری های  گذاران سرمایهمتناقض و غیرمنطقی از  گیری تصمیم(. ثابت شده است که چنین 2412، 

 (.2419شناختی و روانشناختی در بسیاری از مطالعات هدایت می شود )کاستا و همکاران  ، 

ارهای علمی در مورد این مسائل تأکید زیادی بر خصوصیات روانشناختی یا غیراخالقی افراد داشته است که شیوه های ک

(. از نظر روانشناختی مدت ها است که از ویژگی هایی مانند 2444)ریتر  ،  کند میمالی را ترسیم  گذاری سرمایهطبیعی 

رفتاری افراد  گیری تصمیم( نام برده می شود و به عنوان بنیان اصلی 1989 اکتشافی یا میانبرهای ذهنی )کانمن و توورسکی ،

افراد را با  گیری تصمیمدر نظر گرفته می شود. در چارچوب فرضیه های این نظریه ها ، این مطالعه می کوشد تا چگونگی 

باشد ، بررسی کند. مجدداً ، همراه  مراجعه به تجربه گذشته خود که تمایل دارد مغرضانه به نفع یادآوری های تصادفی گذشته

 گذاران سرمایهنیز به عنوان ویژگی مدل پیشنهادی برای بررسی نگرش  گیری تصمیمبا تعصبات روانشناختی ، فشار اجتماعی در 

نظر گرفته شده است. عواملی مانند کسب شناخت در جامعه ، ترس  گیری تصمیمدر ها آنو از این رو ، تمایل به ریسک پذیری 

غیرمنطقی  گیری تصمیم، مولفه های اصلی  گذاری سرمایهز انتقاد و محدودیت هایی مانند دانش فنی و عدم تجربه ا

 .هستند. این متغیرها همچنین سهم اصلی این مطالعه هستند گذاران سرمایه

با این حال ، برای جمع و طبیعت بی ثبات بازارهای سهام انجام شده است.  گذاران سرمایهمطالعات زیادی برای درک رفتار 

، تالش برای جذب این یافته ها به یک مدل جامع الزم است. در نتیجه ، استفاده از یک  گذاران سرمایه گیری تصمیمبندی کلی 

برجسته توسط دانشمندان  طور بهبرای پیش بینی و توضیح چنین پدیده ای در بورس سهام که  شده پذیرفتهمدل رفتاری کامالً 

تأیید شده  شده ریزی برنامه(. در میان همه مدلهای رفتاری ، نظریه رفتار 1977د شده است ضروری است )آژزن  ، اولیه تأکی

است که موثر است و یکی از محبوب ترین مدلهای روانشناسی اجتماعی برای درک و پیش بینی رفتار انسان است. بنابراین ، 

رفتارهای گذشته به عنوان یک جنبه  تأثیرین مطالعه مناسب شناخته شده است. برای انگیزه ا شده ریزی برنامهمدل نظریه رفتار 

اساسی و مهم در رفتار انسان در تعیین رفتار فعلی فرد در نظر گرفته شده است. با این حال ، کمتر مورد مطالعه و بررسی قرار 

بگذارد )وود و همکاران  ،  تأثیرهای رفتاری  گرفته است که چگونه رفتار گذشته ممکن است بر پردازش اطالعات افراد در مدل

2442.) 

، منابع شناختی مانند ارزیابی  گیری تصمیمبه عنوان مثال ، با کمی تجربه ، افراد ممکن است انگیزه داشته باشند که هنگام 

اطالعات موجود باشند  باورهای خاموش خود را در نظر بگیرند. از سوی دیگر ، افراد با تجربه ممکن است مستعد نادیده گرفتن

و به تصمیمات موفقیت آمیز گذشته و درک سطح دشواری مربوط به عمل اعتماد کنند. افراد غالباً تصمیم فعلی خود را بر 

برجسته ای  طور بهاساس اقدامات گذشته می گیرند که به عنوان سوگیری شناختی گفته می شود. از آنجا که تعصبات شناختی 

ر مطالعات رفتاری برجسته شده است ، درج متغیرهایی مانند رفتار گذشته در مدل پیشنهادی می تواند به عنوان اکتشافی د

را گسترش دهد. باز هم سواد مالی به عنوان نماینده دانش مالی با قصد افراد برای  گذاران سرمایه گیری تصمیمدرک فرآیند 

می تواند منجر به عدم تقارن اطالعاتی شود که ممکن است بر  مشارکت در بازار سهام ارتباط دارد. سطح پایین دانش مالی
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بگذارد. باز هم ، ترس از انتقاد ، ناشی از دانش کم یا عدم دانش در مورد بازار ،  تأثیرسهام  گذاری سرمایهمشارکت فرد در 

ام دور نگه می دارد. جدا از آن را از بازار سه گذاران سرمایههمچنین عامل مهمی برای ایجاد مانع برای چنین مشارکتی است و 

را تعیین  ها آن( که میزان مشارکت 2410سواد مالی نیز از طریق اعتماد به نفس افراد دیده شده است )ژیا و همکاران  ،  تأثیر، 

 گذاری سرمایه.سوال اصلی تحقیق حاضر این است که رفتارهای گذشته و سواد مالی چه تاثیری بر تصمیمات کند می

 دارند؟ گذاران سرمایه

 

 ادبیات تحقیق -2

 چارچوب نظری تحقیق -1-2

، هدف نزدیکترین ترین عامل تعیین کننده رفتار است که به نوبه خود توسط نگرش فرد افراد   شده ریزی برنامهدر تئوری رفتار 

ده است که ممکن است (. نگرش فرد هر دو پایه منفی و مثبتی برای رفتارهای آین2419تعیین می شود )نورمن و همکاران ، 

(. در نتیجه ، نگرش فرد مطلوب یک فرد نسبت به یک رفتار ممکن است منجر 2414خوشایند یا لذت بخش باشد )اشمیت ، 

فردی برای  گذار سرمایهکه قصد  کند میبه قصد مثبت برای انجام آن رفتار شود. این مطالعه از همان مفهوم پیروی 

. اگر نگرش فرد خوبی داشته باشد ، احتمال وجود قصد مثبت برای مشارکت در در بورس سهام است گذاری سرمایه

قابل توجه نگرش فرد را بر قصد رفتاری نسبت به  تأثیرسهام وجود دارد. مطالعات اندکی وجود دارد که  گذاری سرمایه

 تصمیمات مالی بررسی و گزارش کرده اند.بنابراین فرضیه ی ذیل پیشنهاد می شود:

 

 مثبت دارد. تأثیردر بازار سهام  گذاری سرمایهبر قصد فرد برای  گذاری سرمایهد نسبت به تصمیمات نگرش فر
 

است که به نظر بسیاری از نویسندگان عاملی تعیین کننده  شده ریزی برنامههنجارهای ذهنی بعد دیگری از مدل تئوری رفتار 

( . گفته می 2410و ، فان و ژو ،  2442؛ فو و همکاران ،  2444در توضیح رفتارهای خاص افراد است )لوئیس و همکاران ، 

قصد دارند با نادیده گرفتن ترجیحات خود رفتار خاصی  ها آنبگذارد به گونه ای که  تأثیرشود فشار اجتماعی می تواند بر افراد 

فشار اجتماعی بر  تأثیرررسی (. با روشی مشابه ، فرضیه ب2442؛ فو و همکاران ،  2444را انجام دهند )ونکاتش و دیویس ، 

 بنابراین فرضیه ی ذیل پیشنهاد می شود: مالی است. گیری تصمیمقصد رفتاری افراد در زمینه 

 

 مثبت دارد. تأثیردر بازار سهام  گذاری سرمایههنجارهای ذهنی بر قصد فرد برای  
 

ر تعریف شده معرفی می شود ، که منعکس کنترل رفتاری ادراک شده  به عنوان حالت سهولت یا دشواری در انجام یک کا

(. سطح باالیی از کنترل رفتاری ادراک شده به افزایش تالش و پشتکار 2442کننده مانع یا ثروت پیش بینی شده است )آیزن، 

د با (. بر این اساس ، در چارچوب مطالعه حاضر ، بررسی می شود که افرا2442)آیزن،  کند میبرای انجام رفتار مورد نظر کمک 

ایجاد پرس و جو در مورد اعتقادات برجسته خود در مورد منابع کافی یا فرصت ها و موانع یا موانع ، چقدر در شکل گیری قصد 

را در  PBCآزمایشی اهمیت  طور بهدر بورس سهام کنترل دارند. تعداد کمی از نویسندگان  گذاری سرمایهخود برای 

 راین فرضیه ی ذیل پیشنهاد می شود:بناب مالی اثبات کرده اند. گیری تصمیم

 

 مثبت دارد. تأثیردر بازار سهام  گذاری سرمایهكنترل رفتاری ادراک شده فرد بر قصد وی برای 
 

که  دهد میقرار  تأثیررفتار گذشته یکی از عواملی است که قصد و همچنین تصمیم رفتاری آینده افراد را تا حد زیادی تحت 

کلی ، رفتار گذشته می تواند به عنوان یک عمل یا واکنش یک فرد در پاسخ به  طور بهنشده است. هنوز در این مدل گنجانده 
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به دلیل عملکرد مکرر در شرایط مشابه در "( اظهار داشت که 1997هر گونه محرک در گذشته نامیده شود. آرتس و همکاران )

.به عبارت  "خودکار با نشانه های محیطی فعال شوند طور بهگذشته ، این بازنمایی های ذهنی و عملکرد ناشی از آن می توانند 

بنابراین فرضیه ی ذیل  چنین رفتار گذشته ، افراد رفتار خود را به روشی منحصر به فرد حفظ می کنند. تأثیردیگر ، تحت 

 پیشنهاد می شود:

 

 مثبت دارد. تأثیردر بازار سهام  گذاری سرمایهرفتار گذشته بر قصد فرد برای  
 

( 1977ر جایی که بیشتر مطالعات مطرح شده است رفتار گذشته را به عنوان یک متغیر مستقل در نظر می گیرند ، آیزن )د

 شده ریزی برنامهاظهار داشت که اگر رفتار گذشته  به عنوان واسطه بین متغیرهای پیش بینی کننده و رفتار در تئوری رفتار 

شته باشد. با این حال ، در این مطالعه ، رفتا گذشته به عنوان یکی از متغیرهای پیش استفاده شود ، می تواند دوام بیشتری دا

در نظر گرفته شده است، و نگرش به عنوان واسطه بین این دو در نظر گرفته شده  گذاران سرمایهبینی کننده برای توضیح قصد 

اغلب یک جستجو  ها آندر سهام پرداختند،  گذاری سرمایهبه  گذاران سرمایهکه پس از اینکه  کند میاست. این رابطه فرض 

و سپس قصد تصمیم فعلی  کند میرا تأیید  ها آنانجام می دهند که نگرش  آمده دست بهمغرضانه از حافظه تجربه قبلی 

کند ، زیرا را در مورد رفتار مورد نظر منعکس  گذاران سرمایهخود را دارند. از این رو رفتار گذشته می تواند باور  گذاری سرمایه

 بنابراین فرضیه ی ذیل پیشنهاد می شود: (.1991این شناخت است که می تواند دلیل رفتار بعدی باشد )آیزن، 

 

 دارد. تأثیردر بازار سهام  گذاری سرمایهرفتار گذشته از طریق نگرش فرد بر قصد وی برای 
 

است ، و مسلماً  شده پذیرفتهمالی  گیری تصمیمایی افراد در سواد مالی  معموالً به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر توان

سواد مالی که به شکل دانش .کند میمالی بهینه بهینه کمک  گیری تصمیممستند است که کمبودهای سواد مالی به اینرسی و 

(. به عنوان مثال ، 2418بازار سهام تعبیه شده است ، همچنین عامل اصلی مشارکت افراد در بورس سهام است )مونا و آنیس ، 

( ادعا کردند که بسیاری از شرکت کنندگان از شرکت در بورس سهام شرم داشتند، زیرا دانش 2411فن روجی و همکاران )

( دریافتند که دانش مالی منجر به بهبود رفتار مالی می شود. 2442کمی از سهام و بازارهای سهام داشتند. لیونز و همکاران )

با مشارکت بیشتر در سهام و با درصد بیشتری از ثروت  گذاران سرمایه( دریافتند که سطح باالتری در 2442کیمبال و شوموی )

شده در سهام ارتباط دارد. عالوه بر این ، همچنین نشان داده شده است که معیارهای اساسی تر سواد مالی ،  گذاری سرمایه

(. لوساردی و 2414هام را پیش بینی کنند )کریستلیس و همکاران ، اساساً معیارهای عددی ، می توانند مشارکت در بازار س

( از مطالعه خود نشان داده اند که افراد بی سواد از نظر مالی کمتر قصد دارند برای بازنشستگی و انباشت ثروت 2442میچل )

(.بنابراین فرضیه ی ذیل 2444،  برنامه ریزی کنند و بیشتر می توانند از طریق وامهای با بهره باال پول دریافت کنند )مور

 پیشنهاد می شود:

 

 مثبت دارد. تأثیردر بازار سهام  گذاری سرمایهسواد مالی بر نگرش افراد جهت 
 

با عوامل پیچیده ای مانند خطر ، ابهام و اضافه بار انتخاب روبرو می شود. در چنین شرایطی ، سواد مالی  گذاران سرمایهنگرش 

دارای سواد مالی باشد ، خود را در موقعیت بهتری می بیند که بر اساس سرنخ هایی که  گذار ایهسرمنقش مهمی دارد. اگر 

خود ارزیابی کند. سواد مالی همچنین با در  گذاری سرمایهو توانایی پردازش آن به روش بهتر ، در مورد ریسک  کند میدریافت 

تا تصمیم بگیرد )ماندل ،  دهد میقرار  تأثیرش شرکت را تحت نظر گرفتن بهترین منافع کوتاه مدت و بلند مدت خود ، نگر

در دسترس است ، اگرچه بیشتر مطالعات روی  کند میسواد مالی بر رفتار حمایت  تأثیر(. چندین مطالعه که از 2447
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، شیلی ، برای کشورهای در حال توسعه مانند آفریقای جنوبی  ها آنکشورهای پیشرفته متمرکز است و فقط تعداد کمی از 

( هم راستا 2424مکزیک ، تایلند و غیره انجام می شود. نتیجه این فرضیه با نتیجه ی تحقیق محقق کومار رااوت)

 .بنابراین فرضیه ی ذیل پیشنهاد می شود:باشد می

 

 مثبت دارد. تأثیردر بازار سهام  گذاری سرمایهسواد مالی بر كنترل رفتار درک شده جهت 
 

 
 مدل تحقیق .1شکل 

 

 پیشینه تحقیق -2-2

درابزارهای نوین  گذاری سرمایهدر تصمیمات  شده ریزی برنامه(،پژوهشی را با عنوان کاربرد تئوری رفتار 1497یزدانیان و سابقی)

سوال در خصوص سازه های نظریه رفتار  20پرسشنامه حاوی  244انجام پژوهش  منظور بهمالی اسالمی انجام دادند. 

فعال در بازار سرمایه و آشنا  گذاران سرمایهمل نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده در بین شا شده ریزی برنامه

 SPSS81و AMOSآماری افزار نرمبه ابزارهای نوین تامین مالی توزیع شد. تجزیه وتحلیل اطالعات دراین تحقیق از طریق 

ه و تحلیل فرضیه های پژوهش از تحلیل مسیر استفاده شده آزمون مدل مفهومی پژوهش و تجزی منظور بهصورت گرفته است. 

بر  شده ریزی برنامهکه کلیه عوامل پیش بینی کننده رفتار افراد طبق تئوری رفتار  دهد میاست. نتایج حاصل از پژوهش نشان 

این عوامل بر  تأثیرمیزان مثبت و معناداری دارد. همچنین  تأثیردر ابزارهای نوین مالی  گذاری سرمایهقصد و اقدام آن ها به 

در میان گروه های مختلف )تفکیک شده بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی شامل سن، جنسیت،  گذاری سرمایهتصمیمات 

 وضعیت تاهل،سابقه شغلی، میزان تحصیالت و وضعیت درآمد( متفاوت است.

ای خرید محصوالت سبز با استفاده از نظریه رفتار (،پژوهشی را با عنوان بررسی قصد مصرف کننده بر1498عباسی و همکاران) 

، نگرانی های زیست محیطی و دانش زیست محیطی انجام دادند. نگرانی ها و آگاهی زیست محیطی افراد شده ریزی برنامه

ف جامعه باتوجه به افزایش مشکالت و مسائل زیست محیطی افزایش یافته است. این امر به نوبه خود تغییر در رفتار مصر

های خرید وی را در پی دارد؛ بنابراین هدف پژوهش این است که با استفاده از تئوری رفتار  گیری تصمیمکننده و 

، تأثیرات نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده مصرف کننده با در نظر گرفتن نقش نگرانی و شده ریزی برنامه

بررسی کند. به همین منظور، داده های پژوهش از نمونه ای مشتمل بر  دانش زیست محیطی بر قصد خرید محصوالت سبز را
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ر در شهر شیراز گردآوری شده و داده ها با روش مدل سازی معادالت ساختاری تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان نف 470

هنجار ذهنی بر قصد  تأثیرمثبتی بر قصد خرید محصوالت سبز دارند؛ اما  تأثیرنگرش و کنترل رفتاری ادراک شده  دهد می

مثبتی بر قصد خرید  تأثیرزیست محیطی و دانش زیست محیطی خرید محصوالت سبز معنادار نیست. هم چنین، نگرانی 

کومار و  محصوالت سبز دارد؛ اما نگرانی زیست محیطی بر هنجار ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده اثرگذار نبوده است.

 گذاران سرمایهی برا گذاری سرمایهدر مورد  گیری تصمیم(،پژوهشی را با عنوان رفتار گذشته ، سواد مالی و روند 2424رااوت)

برای هر یک  گذاری سرمایهدر مورد  گیری تصمیمانجام دادند. این مطالعه با هدف بررسی اهمیت رفتار گذشته و سواد مالی در 

. نتایج نشان داد که کلیه کند میرا در این زمینه بررسی  شده ریزی برنامهانجام شده و اعتبار نظریه رفتار  گذاران سرمایهاز 

نداشت. با این حال ،  گذار سرمایهمستقیمی بر اهداف  تأثیرقابل توجهی دارند. رفتار گذشته  تأثیریش بینی کننده متغیرهای پ

، رابطه معناداری غیرمستقیم داشت. همبستگی های مربع چندگانه نشان داد که مدل نهایی می  گذاران سرمایهبا واسطه نگرش 

سهام توضیح دهد که بیانگر اجرای موفقیت آمیز مدل  گذاری سرمایها نسبت به ر گذاران سرمایهاز واریانس قصد  ٪42تواند 

 گذاران سرمایههمراه با متغیرهای خارجی اضافه شده به آن است. عالوه بر این ، مشخص شد که  شده ریزی برنامهتئوری رفتار 

اختر و  قرار می گیرند. تأثیرفشار اجتماعی که از طریق سواد مالی مهار می شود ، بسیار تحت  تأثیرهندی تحت 

انجام  شده ریزی برنامهدر بورس هند بر مبنای تئوری رفتار  گذاران سرمایه(،پژوهشی را با عنوان پیش بینی نیت 2417داس)

با  یعنی هند( نگر در یک کشور در حال توسعه ) فردی آینده گذاران سرمایهگذاری  دادند. هدف این مقاله درک قصد سرمایه

است و  دو  شده  که در آن کنترل رفتاری درک شده با خودکارآمدی مالی، جایگزین شده ریزی از نظریه رفتار برنامه استفاده

های  . یافتهباشد می یعنی گرایش به ریسک و اولویت( برای نوآوری  های شخصیتی ) ساختار اضافی، یعنی دانش مالی و ویژگی

گذاری بود، در حالی که  جی گری نسبی بین رابطه دانش مالی و قصد سرمایهمسئول میان "نگرش"این مطالعه نشان داد که 

گذاری بود. از سوی دیگر  های شخصیتی و قصد سرمایه خودکارآمدی مالی در حال اعمال یک نقش دوگانه در رابطه بین ویژگی

 گذاری دارند. مثبت ضعیفی بر قصد سرمایه تأثیرهنجارهای ذهنی 
 

 . روش تحقیق3

توصیفی است و در میان  -وهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری اطالعات پیمایشی با ماهیت علّی دراین پژ

جامعه آماری مورد استفاده  .روش های همبستگی از نوع تحلیل  کوواریانس است زیرا از معادالت ساختاری استفاده می شود

در بورس اوراق بهادار  شده پذیرفته های شرکتدر  گذاران سرمایه ی کلیهدر این تحقیق شامل جامعه آماری این  تحقیق شامل 

. نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه که باشد میدقیق مشخص ن طور به ها آنکه تعداد باشد میتهران 

محاسبه شده و « کوکران»رابطه بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه اماری باشند . در این تحقیق حجم نمونه با استفاده از 

« کوکران»تعداد نمونه براساس این رابطه تعیین شددر این تحقیق نمونه گیری تصادفی است و حجم نمونه با استفاده از رابطه 

محاسبه شده و تعداد نمونه براساس این رابطه تعیین شد.نحوه محاسبه تعداد نمونه براساس فرمول کوکران به شرح زیر می 

 : باشد

 

n = 

qpZeN

qpNZ

..)1(

..
22

2


 

 که در آن :

= n  حجم نمونه آماری 

=N حجم جامعه آماری 

= Z  باشد می  1992%که برابر 92مقدار متغیر نرمال متناظر با سطح اطمینان مورد نظر برای فاصله اطمینان. 
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= p (2احتمال موفقیت). 

= q p – 1(2احتمال شکست). 

= e  باشد می%«2»مقدار خطای مجاز که برابر. 

 

 
 

. با کار نسبتا زیادی که به لحاظ زمانی روی شاخصها و باشد میشنامه مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه استاندارد پرس

نحوه مطرح کردن سواالت این تحقیق انجام شده است و همچنین با نظرات مساعد صاحب نظران  از لحاظ روایی پرسشنامه 

سنجش اعتبار  منظور بهدر این پژوهش  باشد. اشد و درجه اعتبار آن باال میب مذکور تا حد بسیار باالیی قابل اعتماد می

ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردیده که  SPSS افزار نرمپرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. با استفاده 

که این پرسشنامه از اعتبار نسبتا است که نشان دهنده اینست 49798مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای این پرسشنامه 

 .مناسبی برخوردار است.مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای ابعاد پرسشنامه تحقیق در جدول زیر نشان داده شده است

 

 میزان ضرایب آلفای كرونباخ متغیر های تحقیق .1جدول 

هامؤلفه  ضریب آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت 

گویه 4 رفتار گذشته  0/712 

گویه 0 سوادمالی  0/754 

گویه 4 نگرش مالی  0/804 

گویه 2 هنجارهای ذهنی  0/760 

گویه 4 کنترل رفتاری ادراک شده  0/731 

گذار سرمایهنیت یا قصد  گویه 4   0/815 

 

مدل  در این مقاله برا ی بررسی روابط بین اجزاء مدل از مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شده است .در ضمن محقق از

(  برای تجزیه و تحلیل pls) افزار نرمیابی معادالت ساختاری در جهت تحلیل عاملی تائیدی بهره برده است. با استفاده از 

 .کند میفرضیه ها استفاده شده است مدل ساختاری که روابط علی ممکن  بین متغیرها را توصیف 
 

 نتایج -4

مثبت  تأثیردر بازار سهام  گذاری سرمایهبر قصد فرد برای  گذاری سرمایهآزمون فرضیه اول: نگرش فرد نسبت به تصمیمات  

 دارد.

بر متغیر درون زای قصد فرد برای  گذاری یهسرماضریب مسیر متغیر مکنون برون زای نگرش فرد نسبت به تصمیمات 

مورد نظر معنادار است در  آماره 94/4با اطمینان  14/4در سطح خطای  824/1برابر با  t، با ارزش  244/4 گذاری سرمایه

 نتیجه فرض صفر مبنی بر عدم وجود ضریب مربوطه رد می شود.

 مثبت دارد. تأثیردر بازار سهام  گذاری سرمایهآزمون فرضیه دوم : هنجارهای ذهنی بر قصد فرد برای 

، 122/4در بازار سهام  گذاری سرمایهضریب مسیر متغیر مکنون برون زای هنجارهای ذهنی بر متغیر درون زای قصد فرد برای 

آماره مورد نظر معنادار نیست در نتیجه فرض صفر مبنی بر  92/4با اطمینان  42/4در سطح خطای   214/1برابر با  tبا ارزش 

 شود و فرضیه دوم محقق مورد حمایت قرار نمی گیرد. عدم وجود ضریب مربوطه پذیرفته می
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 مثبت دارد. تأثیردر بازار سهام  گذاری سرمایهفرد بر قصد وی برای کنترل رفتاری ادراک شده  آزمون فرضیه سوم:

، 114/4در بازار سهام  گذاری سرمایهضریب مسیر متغیر مکنون برون زای هنجارهای ذهنی بر متغیر درون زای قصد فرد برای 

یست در نتیجه فرض صفر مبنی بر آماره مورد نظر معنادار ن 92/4با اطمینان  42/4در سطح خطای   721/4برابر با  tبا ارزش 

 عدم وجود ضریب مربوطه پذیرفته میشود و فرضیه سوم محقق مورد حمایت قرار نمی گیرد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حالت استاندارد برای مدل ساختاری tمقادیر  .2شکل 

 

 مثبت دارد. تأثیردر بازار سهام  گذاری سرمایهرفتار گذشته بر قصد فرد برای  آزمون فرضیه چهارم:

، با  294/4در بازار سهام  گذاری سرمایهضریب مسیر متغیر مکنون برون زای رفتار گذشته بر متغیر درون زای قصد فرد برای 

آماره مورد نظر معنادار است در نتیجه فرض صفر مبنی بر عدم  94/4با اطمینان  14/4در سطح خطای   922/1برابر با  tارزش 

 .می شودوجود ضریب مربوطه رد 

 مثبت دارد. تأثیردر بازار سهام  گذاری سرمایهرفتار گذشته بر نگرش فرد نسبت به  آزمون فرضیه پنجم:

 182/4در بازار سهام  گذاری سرمایهضریب مسیر متغیر مکنون برون زای رفتار گذشته بر متغیر درون زای نگرش فرد نسبت به 

آماره مورد نظر معنادار است در نتیجه فرض صفر مبنی بر  94/4با اطمینان  14/4در سطح خطای   877/1برابر با  t، با ارزش 

 عدم وجود ضریب مربوطه رد می شود

  دارد. یرتأثدر بازار سهام  گذاری سرمایهرفتار گذشته از طریق نگرش فرد بر قصد وی برای  آزمون فرضیه ششم:

در بازار  گذاری سرمایهر متغیر درون زای قصد فرد نسبت به نگرش فرد ب× ضریب مسیر متغیر مکنون برون زای رفتار گذشته

آماره مورد نظر معنادار است در نتیجه فرض  94/4با اطمینان  14/4در سطح خطای   804/1برابر با  t، با ارزش  442/4سهام 

 صفر مبنی بر عدم وجود ضریب مربوطه رد می شود.
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 معناداریدر حالت  برای مدل ساختاری tمقادیر  .3شکل 

 

 مثبت دارد. تأثیردر بازار سهام  گذاری سرمایهآزمون فرضیه هفتم: سواد مالی بر نگرش افراد جهت 

،  282/4در بازار سهام  گذاری سرمایهضریب مسیر متغیر مکنون برون زای سواد مالی بر متغیر درون زای نگرش فرد نسبت به 

آماره مورد نظر معنادار است در نتیجه فرض صفر مبنی بر  92/4اطمینان  با 42/4در سطح خطای   981/2برابر با  tبا ارزش 

 شود. عدم وجود ضریب مربوطه رد می

 مثبت دارد. تأثیردر بازار سهام  گذاری سرمایهسواد مالی بر کنترل رفتار درک شده جهت  آزمون فرضیه هشتم:

در بازار سهام  گذاری سرمایهکنترل رفتار درک شده جهت  ضریب مسیر متغیر مکنون برون زای سواد مالی بر متغیر درون زای 

آماره مورد نظر معنادار است در نتیجه فرض صفر  92/4با اطمینان  42/4در سطح خطای   724/2برابر با  t، با ارزش  224/4

 شود. مبنی بر عدم وجود ضریب مربوطه رد می
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 با مقادیر ضرایب مسیر مدل پایه .4شکل 

 

 بحث و نتیجه گیری -5

، به ادبیات مقوله رفتار  گذاری سرمایهمحقق در پژوهش پیش رو  با کاوش در نقش رفتار گذشته و سواد مالی بر تصمیمات 

ر مالی افراد کمک شایان توجهی نموده است. چارچوب نظری ارائه شده در این پژوهش در جهت درک و شناخت عوامل اثرگذا

 دد:گرمفید و موثر خواهد بود. با توجه به نتایج فرضیات تحقیق ، پیشنهادات ذیل ارائه می  گذاران سرمایهبر رفتار مالی 

بازار  گذاری سرمایه، مانند اطالعات مناسب در مورد گذاران سرمایهکارآمد و آگاهی در بین  گذاری سرمایهایجاد بستر مناسب 

 .سهام

در مورد  گیری تصمیمدر ایجاد یک روش تفکر قاطع برای  گذاران سرمایهچرا که نه تنها به  افزایش سواد مالی افراد

 گذاران سرمایهکه قضاوتی منطقی و حساب شده انجام دهند. اگر  دهد میاطمینان  ها آنبلکه به  کند میکمک  گذاری سرمایه

به شیوه  ها آنالعات یا کمک داشته باشند، انگیزه دانش بیشتری در مورد شرایط مالی و رفتار بازار سهام و دسترسی به اط

 .دیگری متفاوت خواهد بود و بیشتر به اصول سهام بستگی خواهند داشت تا تأثیرات اجتماعی
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 .چرا که به ایجاد نگرش مثبت در میان ذینفعان جامعه منجر گردد گذاران سرمایهآموزش 

 . گذاری سرمایهدر مورد  گیری میمتصافزایش اطالعات موجود برای 

درباره ی مسائل مالی به متولیان امر و سیاست گذاران پیشنهاد می گردد که به مسائل روانشناختی و توانایی غیرشناختی افراد 

 .(بیش از پیش اهمیت داده شود )افزایش سوادمالی افراد

 (ی روز )بهبود سواد مالی افرادبرگزاری جلسات آموزشی و علمی متعدد برای افراد بهبود سطح شناختی آنان از مسائل مال

ترغیب و تشویق افراد به جهت افزایش مطالعه کتب و مجالت تخصصی در این راستا از طریق رسانه های جمعی و عمومی 

 )بهبود سوادمالی افراد(.

باشند تا آگاهی روانشناختی رفتار مالی -دوره های آموزش مالی می توانند فراهم آورنده اطالعاتی در مورد جنبه های اجتماعی

افراد از موانع احتمالی بر سر راه تبدیل دانش مالی به رفتار مالی مسووالنه را باال ببرند ،برنامه های آموزش مالی در مجامع 

مختلف صرفا بر روی توسعه دانش عینی تمرکز نکرده بلکه بر توسعه عوامل روانشناختی نیز تمرکز ویژه مبذول نمایند )بهبود 

 راد(.سوادمالی اف
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Abstract 
This study aims to examine the importance of past behavior and financial literacy in investing decisions for each 

investor and the validity of the theory of planned behavior in this area. The statistical population of this research 

includes all investors in companies listed on the Tehran Stock Exchange, the number of which is not known 

exactly. In this study, random sampling method was used. According to the value obtained from Cochran's 

formula, 384 questionnaires were distributed. Also, in order to describe data analysis and test research 

hypotheses, inferential statistics and structural equation modeling method were used, which was analyzed 

through pls software. The results of the research hypotheses test show that a person's attitude towards investment 

decisions has a positive effect on a person's intention to invest in the stock market. Also, past behavior on a 

person's intention to invest in the stock market and a person's attitude towards investing. It has a positive effect 

on the stock market. Past behavior affects a person's intention to invest in the stock market through attitudes. On 

the other hand, financial literacy has a positive effect on people's attitudes to investing in the stock market and on 

controlling perceived behavior to invest in the stock market. 
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