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 چکيده
ه در دور یریگمیر تصمد دیترد ای تیبرعدم قطع یمدتیطوالن راتیتاث تواندیم ینامطلوب دوران کودک یهاتجربه

آن بر  ریو تاث یکودک در معرض جنگ قرار گرفتن در دوران یپژوهش بررس یهدف اصل نرویداشته باشد. از ا یبزرگسال
 نظور با استفادهم نی. بددیستفاده گرداز پرسشنامه استاندارد ا هاداده یآورجمع یاست. برا یدر بزرگسال یمال یریپذسکیر

-انستین، هرمزگان، سزستاخراسان، خو یهادر استان یکیپرسشنامه به صورت الکترون 384از فرمول کوکران تعداد 
ها با ادهد ننرمال بود .دیگرد افتیشده در لیپرسشنامه به صورت تکم 263 تیشد که در نها عیبلوچستان و اصفهان توز

 یتگهمبس بیپژوهش از ضر یهاهیآزمون فرض یقرار گرفت. برا دییمورد تا رنوفیاسم-استفاده از آزمون کلموگروف
 یدارس و معناطه معکوراب یمال یریپذسکیسن و ر نیپژوهش نشان داد ب جیبهره گرفته شد. نتا ونیو رگرس رسونیپ

 جیانت نیمچنهر است. برقرا یمعنادار یرابطه منف زین یمال یریپذسکیو ر التیتحص نیب دیوجود دارد. مشخص گرد
بر  یبنمپژوهش  هیفرض نیامعنادار وجود دارد. بنابر یرابطه منف یمال یریپذسکیو ر تیجنس نیآن است که ب انگریب
. با ردیگیقرار م دیید تامور یدر بزرگسال یمال یریپذسکیو ر یقرار گرفتن در معرض جنگ در دوران کودک نیب نکهیا

اند، رفتهگقرار  یلیتحم در معرض جنگ یو نوجوان یکه در دوران کودک کهینمود کسان انیب توانیم جهینت نیتوجه به ا
 باشد. داشته یفمن ریکرده و بر آن تاث دیها را دچار تردآن یمال ماتیها تصمسال تواندینامطلوب آن م یهاتجربه

 .یرفتار یدر معرض جنگ، مال یریقرارگ ،یمال یریپذسکیر: یديکل واژگان

 

 مقدمه
، در بسیاری از تصمیمات مهم زندگی )اگر در همه نباشد( وجود دارد و تحقیقات 2یا ابهام 1قطعیتریسک ناشی از عدم

الخصوص در موارد (. علی1992، 3بر گزینش بین موارد متنوع تصمیم دارد )کامرر و وبردهد که تأثیری پایدار نشان می
اند و ابهام در نتیجه، به صورت یک ندرت با قطعیت شناسایی شدهنگرانه بهگذاری آیندهتجاری، عواقب تصمیمات سرمایه
-ات پیشین نشان داده شده است که عدمکه یک استثنا باشد. عالوه براین، در تحقیققاعده درآمده است، به جای این

                                                           
1 Uncertainty 
2 Ambiguity 
3 Camerer and Weber 
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؛ 1997، 1گیرندگان دارند )برای مثال؛ قش و رایقطعیت و ابهام، آثاری منفی بر تصمیمات تخصیص منابع توسط تصمیم
 (.2005و  2002و همکاران،  2هو

-میمات سرمایههای متفاوتی است. تصگذاری فرآیندی پیچیده است که دربرگیرنده پردازش چندین عامل و گامسرمایه

گذاری و ها مبتنی بر ریسک و بازده مورد انتظار از یک سرمایهباشد. این مدلهای پیچیده مالی میگذاران برگرفته از مدل
باشند. اما گذاری میهای سرمایهگذاری داراییها، مانند مدل قیمتگذاری داراییهای مبتنی بر ریسک قیمتمدل

شوند شوند و در آن عوامل موقعیتی لحاظ نمیهای پیچیده اتخاذ نمیمنابع شخصی و مدلتصمیمات همواره بر اساس 
 ییصورت عقال باور است که افراد بر اساس منطق و به نیبر ا ی،ریگمیاستاندارد تصم هینظر(. 2014، 3)کندران و کندران

گذاران هیدهد که چگونه سرماینشان م 2195در سال  4تزیارائه شده توسط مارکوو مدرن پرتفوی هیکنند. نظریعمل م
دهند و با یو بازده قرار م سکیانتخاب پرتفوی را دو پارامتر ر نهیخود در زم ماتیتصم بر اساس منطق، اساس یی،عقال

 نی. اما انمایندیم جادیا نهیپرتفوی به کی ،قیطر نیو از ا کرده را متنوع خود سبد سهام ،انسیاستفاده از بازده و وار
سهام در  نهیاز انتخاب سبد به کیستماتیانحراف س نی. استین یواقع طیگذاران در شراهیسرما ررفتا حیقادر به توض ،مدل

(. در 1392 ،یو فتاح یخواجوفراهم نمود )را  یاقتصاد یمال وی رفتار یمال دگاهیارائه د نهیاستاندارد، زم یمال کردیرو
 .گیرندگیر در دیدگاه مالی، قرار میبازیگر در بازار سرمایه جانشین افراد منطقی تصمیمدیدگاه مالی رفتاری، افراد عادی 

شناسی و اقتصاد ها در شاخه علوم مدیریت، مالی، روانپذیری، از مهمترین پدیدهتحمل ریسک مالی و رفتار ریسک
دهندگان خدمات مالی و برای ارائهتواند می. درک رفتار ریسک مالی افراد (1993و همکاران،  5هستند )روسزکوسکی

باشند. تحمل ریسک مالی، از عواملی است که گذاران مفید باشد، چراکه به دنبال ارائه محصوالت مالی نوین میسیاست
های گذاریگذاران برای انتخاب سرمایهکند. تحمل ریسک مالی، توانایی سرمایهآمیز افراد را تعیین میرفتار ریسک

گذار را افزایش گذاری پرریسک، احتماالً ارزش سهام سرمایه(. انتخاب سرمایه1993، 6دهد )اروینزایش میپرریسک را اف
(. 2005و همکاران،  8؛ یائو1998، 7دهد و در عین حال این امکان نیز وجود دارد که عکس آن رخ دهد )هنا و چنمی

پذیری مالی از خود نشان خواهد بیشتری مانند رفتار ریسکپذیرانه ها دارد، رفتارهای ریسکشخصی که تمایل به ریسک
(. بنابراین، 2008و همکاران،  10؛ گریبل2003، 9باشد )ب کولمنداد که دارای ارتباطی مستقیم با تحمل ریسک مالی می

ت. از روز در حال افزایش اسدهندگان خدمات مالی، روبهگذاران و ارائهاهمیت درک تحمل ریسک مالی برای سرمایه
کند تا تصمیمات مالی بهتری را اتخاذ نمایند، از ناامیدی پرهیز کنند گذاران جزء، این امر به آنان کمک میدیدگاه سرمایه

دهندگان خدمات مالی، این امر به آنان بخشد. از دیدگاه ارائهکه یک تصمیم صحیح است را بهبود میو اعتقاد بر این
گذاران خرد را گذاری بهینه و پرهیز از قطع روابطشان با مشتریان، ارزش سرمایههای سرمایهکند تا با ارائه گزینهکمک می

، 11؛ دلپچیتر و دوانی2003افزایش دهند. تاکنون در مطالعات متعددی بر تحمیل ریسک مالی تمرکز شده است )کولمن، 
اند با استفاده از متغیرهایی مشهود دهای انجام شده که تالش کرپذیری نیز مطالعات گسترده(. در مورد ریسک2006

اند که همچون جنسبت، وضعیت تأهل و... به توضیح آن بپردازند. در این رابطه گفتنی است مطالعات پیشین نشان داده

                                                           
1 Ghosh and Ray 
2 Ho 
3 Kengatharan and Kengatharan 
4 Markowitz 
5 Roszkowski 
6 Irwin 
7 Hanna and Chen 
8 Yao 
9 Coleman 
1 0 Grable 
1 1 Delpechitre and DeVaney 
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جستجوگر هیجان و –کارتر هستند که این تفاوت، برگرفته از خصوصیات شخصی آنان زنان نسبت به مردان، محافظه
(. عالوه براین، سن و عمر افراد یکی از مهمترین و 1993است )روسزکوسکی و همکاران،  –تجستجوگر احساسا

ترین عواملی است که تاکنون مطرح شده است. افراد پیرتر نسبت به افراد جوان، تمایل دارند که ریسک کمتری را پذیرفته
و  1999aه اهداف خود دارند )گیبل و لیتون، بپذیرند، شاید به این خاطر که افراد پیرتر، زمان کمتری برای دستیابی ب

1999b.) 
ور مستقل طی که بهکسان وعالوه براین، نتایج تحقیقات و باور عمومی موید این موضوع است که افراد شاغل انفرادی 

های اریگذرمایهگزینش س پذیری باال وبگیر هستند، گرایش بیشتری به ریسککه حقوقکنند نسبت به کسانیفعالیت می
( معتقدند که افراد عموماً 1986(. همچنین، ماکریمان و وهرانگ )1986دارای ریسک باالتر دارند )ماکریمان و وهرانگ، 

که سانیکش دهند. ا افزایرهای خود گذاری کنند تا ارزش داراییکنند که بخشی از درآمد خود را صرف سرمایهتالش می
 پذیرند.بتر ایینرآمد پدارند که ریسک باالتری را نسبت به افراد با د باشند، تمایلدرآمد باالتری را دارا می

همه این ویژگیهای فردی یک چیز مشترک دارند: آنها با محیط تعامل دارند و تاحدی توسط محیط هدایت می شوند، 
ل گیری نگرش یعنی مکان ها، شرایط  و تجربیاتی که زندگی فرد را شکل داده اند. تحقیقات نشان داده است که شک

مثال: از دست دادن فرزند، ریسک و تمایل به ریسک پذیری مالی تحت تاثیر تجربیات منفی مهم زندگی قرار دارند، برای 
، 1حمله فیزیکی شدن و در معرض بالهای طبیعی قرار گرفتن، جنگ ها و شوک های کالن اقتصادی. )بلوسیقربانی 
2020) 

گ در معرض جن گرفتن در قرارآیا شود که مطرح می در مطالعه حاضر این پرسش باتوجه به جمیع توضیحات ارائه شده،
 موثر است؟ در بزرگسالی پذیری مالی ریسک دوران کودکی و بر

 
  پيشينۀ پژوهش

 را گذاریسرمایه ریسک متعددی، اقتصاددانان. دانندمی کامل اطالعات نبود نتیجه را ریسک اقتصادی صاحبنظران بیشتر
 3هیکس. کندمی تعریف بازده میانگین از انحراف احتمال را گذاریسرمایه ریسک 2کینز. انددانسته بازده  پراکندگی معادل

 کرده تعریف زیان تحمل احتمال را گذاریسرمایه ریسک 4دومار. کندمی تعریف بازده واریانس را ریسک کینز، همچون
 که است این نشانگر عمدتاً ریسک بلکه باشدنمی ریسک دهنده نشان خود بخودی واریانس که است معتقد 5بومال. است
-سرمایه از حاصل بازده در تغییرپذیری عنوان به را ریسک 6فیربر. بگیرد منفی هایارزش نهایتا گذاریسرمایه یک بازده

-سرمایه یک ریسک پژوهشگران، اکثر کند. امروزهمی تعریف گذاریسرمایه یک بازده به مربوط اطمینان عدم یا گذاری

 گذاریسرمایه کند، تغییر بیشتر گذاریسرمایه قلم یک بازده قدر هر یعنی. دانندمی مرتبط بازده نرخ تغییرات با را گذاری
 بازده نرخ از واقعی بازده نرخ بین تفاوت از است عبارت ریسک گفت توانمی دیگر بیان به. دارد بیشتری ریسک مزبور
 (.1389)رهنمای رودپشتی و صالحی،  انتظار مورد

 تحت بازده میزان که داشت توجه باید ولی باشد زیاد باشد داشته امکان که جایی تا هاآن بازده دارند دوست گذارانسرمایه
-به .آن انتظار مورد بازده از گذاریسرمایه یک واقعی بازده اختالف میزان از است عبارت ریسک. دارد قرار ریسک تاثیر

 قبول ازای در که است کسی گریزریسک گذارسرمایه یک. گریزندریسک گذارانسرمایه که گفت باید تردقیق عبارت

                                                           
1 Bellucci 
2 Kinz 
3 Hicks 
4 Domar 
5 Bomal 
6 Feerbier 
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 نیست، غیرمنطقی کار یک ریسک پذیرفتن حالت این در که باشید داشته توجه. دارد بیشتری بازده دریافت انتظار ریسک،
 (.1389 زاد،)خبری باشد زیاد خیلی ریسک میزان چه اگر
 

 مالی ریسک انواع

. شودمی هاهیبد و هادارایی یریتمد و هادارایی ساختار ها،دارایی مانند هاییبخش شامل :ترازنامه ساختار از ناشی ریسک
. تاس صورت چه به رازنامهت در موجود هایدارایی مختلف ترکیب که شودمی پرداخته موضوع این به بیشتر حوزه این در
 نظر از اینکه یا است زیاد آینده در هاآن ارزش تغییر احتمال که است هاییدارایی سمت به ترکیب آیا دیگر عبارت به

 .دارد وجود مذکور ترکیب در موجود هایدارایی اکثر بر الزم ثبات ارزش

 مدیریتی توان و ابتیرق موقعیت که است شاخصی مالی، هایشرکت سودآوری :سودآوری و درآمد ساختار از ناشی ریسک
 آیدمی حساب هب سود برای روشنی مبنای که شرکت سود بر عالوه. کندمی مشخص احسن نحو به را هاشرکت این

 . کندمی تعریف را هاشرکت این ریسک نوعی به نیز هاشرکت زیان و سود صورت ترکیب

 هزینه تاثیر تحت قیمغیرمست یا مستقیم طوربه مالی هایشرکت در ریسک مختلف ابعاد عموما :سرمایه کفایت ریسک
 در یکاف سرمایه. است الیم مؤسسات امنیت میزان تعیین در کلیدی عوامل از یکی سرمایه. است سرمایه میزان و سرمایه
. است مؤسسات این ریتجا فعالیت دوره طول در ریسک ابعاد سایر برای امنیتی ابزار یک عنوان به مالی هایشرکت
 منابع کنندگانتامین حفظ ایبر مبنایی سرمایه لذا،. کندمی جذب را شرکت مالی ابعاد سایر در محتمل ضعف نقاط سرمایه

 . آیدمی حساب به شرکت مالی

 طرف زا. افتدمی اتفاق آن دهباز نرخ در تغییر از ناشی قرضه اوراق ارزش در که تغییری از است عبارت :بازده نرخ ریسک
 به آن در سود پرداخت توان عدم همچنین و بهادار اوراق یک فروش از حاصل آتی هایدریافت در تغییر احتمال دیگر

 . دارد اشاره بازده ریسک

 عادی سهام قیمت رد که تغییراتی دلیل به( سرمایه اصل ارزش کاهش) ایسرمایه ضرر از است عبارت :بازار ریسک
 محیط در عوامل سرییک تاثیر تحت که آیدمی حساب به بازار ریسک عنوان به زمانی تغییر این. دهدمی رخ شرکت
-نمی تاثیر خاص شرکت بر فقط و نبوده شرکت کنترل تحت که است این عوامل این اصلی ویژگی. شود ایجاد شرکت

 ریسک مسؤلیت که تاس مسلم. گذارندمی تاثیر خاص صنعت یک در هاشرکت تمامی سودآوری وضعیت بر بلکه گذارند
 گردد.می بر شرکت کنترل از خارج عوامل به بیشتر و نبوده شرکت متوجه بازار

 تاکید اربهاد اوراق گذاریتقیم  بر بازار خرد ساختارهای تاثیر بر مالی ادبیات در اخیر هاییپیشرفت :نقدینگی ریسک
 یک نقدینگی آید.می ابحس به( سهام) بهادار اوراق قیمت تعریف عوامل تریناصلی از یکی نقدینگی. است شده زیادی
 تحلیل و بررسی ابلق هزینه و زمان قالب در نقدینگی. خاص بازار یک در سهام معامله سهولت از است عبارت سهام
 طرفی از. باشد یادیز وقت صرف مستلزم زمانی نظر از معامله طرف یک یافتن برای است ممکن سهام یک معامله. است

 ریسک دابعا از دیگری نواعا مبادله، هزینه و مالیات. باشد سنگین بیسار هایهزینه برگیرنده در آن معامله است ممکن
 . است برخوردار پنهان ماهیتی از که آیدمی حساب به نقدینگی

 قدرت کاهش دلیل به سرمایه فرع و اصل دادن دست از احتمال از است عبارت ارز نرخ ریسک :ارز نرخ یا پول ریسک
 ربهادا اوراق ارزش کاهش موجب خود نوبه به امر این. دهدمی افزایش نیز را بهره نرخ دیگر طرف از تورم. پول خرید

 (.1389)رهنمای رودپشتی و صالحی،  شد خواهد
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 های خارجیپژوهش
در ی ذیری مالپبر ریسک  ( به بررسی  قرار گرفتن در معرض جنگ جهانی دوم در دوران کودکی و تاثیر آن2020بلوسی )

ذیری ا ریسک پبودکی کبزرگسالی پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد که قرار گرفتن در معرض جنگ در طول دوران 
تجربه کرده  جنگی را ه هایمالی کمتری در زندگی در دوران بعد از کودکی همراه است. افرادی که در دوران کودکی دور

وران جنگ را در کودکی دی که م نیز دارند، اما در مقایسه با افراداند، سهام کمتری دارند و تمایل کمتری به حفظ سها
ند و از نظرغیر قوی هست حکم ومتجربه نکرده اند، بیمه عمر بیشتری دارند. اثرات در گنجاندان عوامل واسطه ای باالقوه 

رائه می جنگ را ا باخش خطی بودن و تفاوت مورد آزمایش قرار می گیرند. عالوه بر این، شواهدی از سازگاری لذت ب
مچنین ثابت دارد. ه ز مدت، تاثیرات قابل مقایسه ای در درانماییم، چرا که شدت قرارگیری زیاد یا کم در معرض جنگ

یرا افراد ی دهد، زمزایش می کنیم که بودن درشرایط جنگی در دوران کودکی حساسیت نسبت به عدم اطمینان مالی را اف
ایت، مکانیسم د. در نهدارن اند بعد از دوران ناپایداری زیاد، تمایل کمی به حفظ سهام که دوران جنگ را تجربه کرده

ینان عدم اطم سبت بهیعنی افزایش حساسیت ن –محتمل در رابطه بین قرار گرفتن در معرض جنگ و ریسک پذیری مالی
 ماید. داره می ناماییم  و نشان می دهیم که اولویت ها و نه اعتقادات ، این رابطه را نرا روشن می  -یا قطعیت

گذاران فردی سهام، اعتماد به نفس بیش از اندازه دارند؟ ای تحت عنوان آیا سرمایه( در مطالعه2015) 1تکه و ییلماز
گذاران در بازار سهام ترکیه پرداختند. نتایج ی از بازار نوظهور، به بررسی اعتماد به نفس بیش از اندازه سرمایهشواهد
گذاران فردی سهام، متداول است. های آنان نشان داد که رفتار بیش از اندازه معتمد به نفس، در بین سرمایهبررسی

تر، رفتار گذاران با درآمد و آموزش پایینا ارزش پرتفوی کمتر و سرمایهگذاران بگذاران، سرمایهمردان، جوانان، سرمایه
 دهند.بیش از اندازه معتمد به نفس بیشتری از خود نشان می

 در که کشور از خارج در گذاری شرکتتصمیمات سرمایه و رفتاری تحت عنوان سوگیری پژوهشی طی (2013) 2کوتوف
-سرمایه تصمیمات در هااین شرکت مدیران که رسید نتیجه این به داد، انجام روسیه فعال در آلمانی هایشرکت بین

 شوند.می شهودی دچار خطای شان گذاری
گذاران در بازار سهام جهانی بصورت کشور تحت عنوان آیا سرمایه 61 در در که وسیعی هایبررسی طی ( نیز2013) 3چن
 در حال چه و پیشرفته چه -مختلف کشورهای مالی در بازارهای که رسید نتیجه این به داد، انجام کنند؟وار عمل میتوده

 مشاهده نیز هامدیران شرکت در گیریتصمیم خطاهای گذاران،سرمایه برو عالوه شودمی مشاهده وارتوده رفتار -توسعه
 است. شده

-سرمایه ادراک در فردی صفات و محیطی زیست عوامل متقابل تحت عنوان اثر پژوهشی در( 2012) 4رزا و مایورال

 را ریسک از گذارانسرمایه درک زمینه در ویژه به و گذاریهای سرمایهتصمیم زمینه در خود از پیش گذاران، تحقیقات
اثرگذار  مالی بازارهای پویایی بر ریسک از گذارانسرمایه درک چگونه که دهدمی ها توضیحآن مطالعه. دادند گسترش

 .است خورده گره هم به غیرمالی فاکتورهای با مالی تصمیمات و بوده

 هاآن رفتار نحوه بر آن اثر به بررسی ایحرفه افراد توسط مالی رویکرد پذیرش تحت عنوان پژوهشی در( 2009) 5منخوف
 یکی که دوگروه در خودارزیابی و اطالعات پردازش گذاری،های سرمایهاستراتژی نظیر متغیرهایی راستا این در. پرداخت

 نشان پژوهش این هاییافته. گرفت قرار بررسی مورد بودند رفتاری مالیه مخالف دیگری رفتاری و مالیه موافق هاآن از

                                                           
1 Tekçe and Yilmaz 
2 Kotof 
3 Chen 
4 Rosa & Mayoral 
5 Menkhoff 
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 را هاآن رفتار و هانحوه تصمیم و دارد بازار در ایحرفه افراد درک بر سزاییبه تأثیر رفتاری مالیه تأیید و پذیرش داد که
 .دهدمی قرار تأثیر تحت

 به چین سهام بازار در گذارانروانشناختی سرمایه هایمکانیزم بررسی عنوان تحت پژوهشی در( 2007) همکاران و 1وانگ
 این نتایج. پرداختند سهام بازار در هاآن رفتار بر آن آثار و از ریسک انفرادی گذارانسرمایه درک بر مؤثر عوامل بررسی

 سهام بازار به مرتبط هایسیاست گذاران،سرمایه هایتصمیم بر تأثیرگذار اطالعات انواع مختلف بین از داد نشان پژوهش
 کیفیت بعد 2 قالب که در) سازمانی سطح از اطالعات همچنین و بورس در شدهپذیرفته هایشرکت نامناسب و مدیریت

 از گذارانسرمایه درک بر( شد بررسی گذارانبین سرمایه سود بازده تخصیص نحوه و هاشرکت توسط اطالعات افشای
 عملکرد بر تأثیر واسطه به گذارانسرمایه توسط شده درک ریسک که داد ها نشانیافته همچنین. است تأثیرگذار ریسک

 قرار تأثیر را تحت( است حیاتی بازار توسعه برای که) گذارانسرمایه مندیرضایت و مجدد گذاریبه سرمایه تمایل ها،آن
 .دهدمی

 با ارتباط در سهام شیکاگو بورس در سهامداران رفتاری مالیه ( بر اساس تئوری بازارهای کارا به بررسی2005) 2هانتون
گیری تصمیم تحقیق، این نتایج اساس بر. پردازدیباال م فناوری دارای هایشرکت سهام مورد در هاآن گیریتصمیم نحوه

 این پایین رغم سودعلی و ندارد همخوانی مالی مدیریت در های موجودبا تئوری سهام از گروه این مورد در سهامداران
 شدت به سهام از گروه این خرید ها، تقاضایشرکت این درخشان آینده از سهامداران انتظارات باالی دلیل به ها،شرکت

 است. نشده هاآن سهام خرید از مانع هاشرکت این ضعیف مالی متغیرهای و افزایش یافته
 هایآثار جایگزین و تورم نرخ تغییرات بهره، نرخ تغییرات مانند مهم اقتصادی متغیرهای بررسی ( به2004) 3چانگ

 و ایمنطقه و تحوالت داخلی مانند تأثیرگذار، سیاسی و اجتماعی او متغیرهای همچنین. است پرداخته گذاریسرمایه
 در. است داده قرار بررسی مورد را سطح کالن در شایعات و اخبار انتشار تأثیر مانند های روانی،مؤلفه و سیاسی نوسانات

است. بر  گرفته قرار بررسی مورد سهام بازده و و ریسک مالی هاینسبت تأثیرگذاری میزان نیز خرد هایسطح مؤلفه
 شامل عوامل کالن، متغیر دو قالب در توانمی را گیری سهامدارانتصمیم بر مؤثر عوامل تحقیق، این نتایج اساس

 .کرد بندیطبقه شرکت مدیریتی و مالی شامل عوامل خرد، متغیرهای و اجتماعی و اقتصادی
 

 های داخلیپژوهش
ورس اوراق بگذاران ایهی بین شایعات سیاسی و خطای ادراکی سرم(، تحقیقی با عنوان بررسی رابطه1399) شیرازیان

ری انجام ت ساختای معادالسازگذاران با مدلخصوصیات بیوگرافیک سرمایهبهادار تهران با درنظرگرفتن متغیر میانجی 
ن بورس اوراق گذارایهکی سرماداد که شایعات سیاسی بر خطاهای ادراآمده از معادالت ساختاری نشاندادند. نتایج بدست

سی داخل کشور والت سیاسی، تحچنین، ابعاد شایعات سیاسی  از جمله اظهارنظر مقامات سیابهادار تهران تأثیر داشت. هم
گرافیک ات بیوچنین، خصوصیگذاران شدند. هم و تحوالت سیاسی خارجی سبب افزایش سطح خطای ادراکی سرمایه

دار تهران تأثیر وراق بهاان بورس گذارای بین شایعات سیاسی و ابعاد آن با خطاهای ادراکی سرمایهگذاران بر رابطهسرمایه
 داشت.

، مطالعه الگوهای رفتاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران ،ای با عنوان( در مطالعه1393اهی )نژاد و فرصالح
ثر از رفتارهای متفاوت أگذارای در بورس اوراق بهادار تهران متکه چگونه تصمیمات سرمایه نده بررسی این مسئله پرداختب

دارای رابطه  ،های رفتاری مطرح شده در پژوهشاریبن داد که های آنان نشانتایج بررسی باشد.گذاران میسرمایه

                                                           
1 Wang  
2 Hunton 
3 chang 
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اعتمادی و خوداسنادی با تصمیمات  بین اریب رفتاری فراعالوه براین، باشد. گذاری میسرمایه معناداری با تصمیمات
 .گذاری رابطه مستقیم وجود داردسرمایه
ای شبکه تحلیل فرایند روش با انتهر بهادار اوراق بورس در گذارانسرمایه رفتار ( به ارزیابی1392فرد و همکاران )وکیلی

و  رفتارها درصد 40 رد تهران بهادار اوراق بورس در گذارانسرمایه که دهدمی نشان پژوهش این پرداختند. نتایج
و  خرید تصمیم برای را لیلیتح و دقیق فرایند مواقع درصد 33 در و دارند وارتوده رفتار سهام، فروش و خرید تصمیمات

 5 حدود و واکنشی ذارانگسرمایه رفتارهای درصد 22 حدود همچنین، کنند.می رفتار منطقی کرده و انتخاب سهام فروش
 سهام بازار به مربوط عوامل پژوهش، این دیگر نتایج اساس بر. است شهودی هاآن سهام فروش و خرید تصمیمات درصد

 .است مؤثر گذارانسرمایه رفتارهای بر عوامل سایر از بیش فرهنگ، و آموزش و
 6ق . وی در این تحقیگذاری انجام دادسرمایه تصمیمات و رفتاری ای تحت عنوان مالی( مطالعه1391زائر ثابت )

است و نتایج  پرداخته گریزی گرایی و دگرگونسوگیری رفتاری سازگارگرایی، آشناگرایی، باورگرایی، رویدادگرایی، تازه
 دارد.ندار عنیمرابطه  گذارانهای سرمایهاست که از بین عوامل ذکر شده تنها رویدادگرایی با تصمیمحاکی از آن 
 بهادار تهران اوراق رسبو در گذارانسرمایه گیریتصمیم بر مؤثر رفتاری مالی عوامل ( به بررسی1390باغدارارن )

دید تعهد و ز حد، تشان بیش گرفت عبارتند از: اطمیناپرداخت. عوامل مالی رفتاری که در این پژوهش مورد آزمون قرار 
وار در توده ها رفتارررسی تنبهای پژوهش حاکی از این است که از بین عوامل مالی رفتاری مورد وار. یافتهرفتار توده

 گذاران موثر است.تصمیمات سرمایه
 بورس تطبیقی مطالعه) عادی سهام گذارانیهسرما خرید تصمیم بر خاص رفتاری عوامل ( به بررسی1389دوآب ) فهیمی
 تاالر ود هر در گذارانایهسرم خرید تصمیم که است آن از وی حاکی تحقیق پرداخت. نتایج (مشهد و تهران بهادار اوراق

 .تبرخوردار اس بیشتری تاثیر از مشهد در عوامل این و باشدخاص می فرهنگی عوامل تحت تاثیر
 رویکرد با سهام حلیلت و تجزیه در رفتاری کارکرد مالی تبیین به پژوهشی در( 1387) رودپشتی و همکاران رهنمای

 سهام حلیلت رویکرد این والًا که است داده نشان مطالعه نتایج. پرداختند بهادار تهران اوراق بورس در کاربردی و علمی
 رد.گذامی یرگذاران تاثرمایهس رفتار بینیپیش در رفتاری، مالی کارکرد ثانیاً. نمایدمی فراهم اتکاتری اطالعات قابل

 یمبنا بر بهادار تهران اوراق بورس در گیری سهامدارانتصمیم بر مؤثر عوامل ( به بررسی1386زاده )خادمی و قاضی
 عوامل ار،باز وامل روانیع سیاسی، عوامل ترتیب به که داد آنان نشان تحقیق معادالت ساختاری پرداختند. نتایج مدل

 دارند. انتهر بهادار اوراق سبور در گیری سهامدارانتصمیم بر را تأثیر باالترین شرکت، سطح در مالی عوامل و اقتصادی
 چنینهم و بهادار تهران اقاور بورس در سهامداران رفتار و سهام رفتار قیمت تغییرات بر مؤثر ( عوامل1379) حامدیان

 حقیق،ت این نتایج اساس بر. داده است قرار بررسی مورد را گذارانسرمایه گیریبر تصمیم مختلف عوامل اهمیت درجه
 .ستا داشته تهران اربهاد اوراق بورس در گذارانسرمایه گیریبر تصمیم را تأثیر درجه روانی، باالترین عوامل

 

 شناسی پژوهشروش

قرار گرفتن در معرض جنگ )در دوران گذاران و های فردی سرمایهمهمترین هدف این پژوهش شناسایی تاثیر ویژگی
 باشد.ها میپذیری آنکودکی( بر سطح ریسک

 دارد. پذیری مالی در بزرگسالی تاثیرقرار گرفتن در معرض جنگ در دوران کودکی بر ریسک :اصلی فرضیه
 ند.هستعال فکه در بورس  یو حقوق یقیحق اشخاص سهام اعم از دارانیخر هیکل عبارت است از یجامعه آمار
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ریب ، ض05/0 ا برابر. در استفاده از فرمول کوکران، سطح خطگرددیاساس فرمول کوکران محاسبه م حجم نمونه بر
ونه ده از این فرمول، تعداد نمگردند. در صورت استفالحاظ می 05/0و احتمال پیروزی و شکست برابر  95/0اطمینان برابر 
 باشد.نفر می 264، هیبازار سرما گرانلیتحل و سهام دارانیخربرگزیده برای 

ه این ترتیب باهد شد. اده خوای استفهای مورد نیاز برای بخش ادبیات پژوهش، از روش کتابخانهبه منظور گردآوری داده
د. همچنین شج خواهد ستخراکه مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق، با مراجعه به کتب، مقاالت و سایر منابع موجود ا

در اختیار  مه مذکوررسش ناورد نیاز برای آزمون فرضیات تحقیق، از طریق پرسش نامه قابل استخراج است. پهای مداده
 نمونه مورد نظر قرار خواهد گرفت.

 های پژوهش، از از ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شد.به منظور آزمون صحت فرضیه
 

 های پژوهشیافته

 ارد.دبطه وجود پذیری مالی در بزرگسالی راجنگ در دوران کودکی و ریسک فرضیه اصلی: بین قرار گرفتن در معرض

 

 آزمون فرضيه اصلی (:1جدول )

 متغیر مستقل
 بزرگسالی پذیری مالی درریسک

 سطح معناداری ضریب همبستگی

قرار گرفتن در معرض جنگ در 
 دوران کودکی

**0.252- 0.000 

 
ه ضریب کن گفت ضریب همبستگی بین متغیرها را نشان می دهد، می توابا توجه به جدول شماره یک که رابطه 

 ومی باشد که نشان از رابطه معکوس  05/0تر از و در سطح کم -252/0همبستگی محاسبه شده در بین دو متغیر برابر با 
ودکی و ران کدو نگ درمعنادار بین این دو متغیر می باشد. لذا  نتیجه می گیریم که بین قرار گرفتن در معرض ج

ت افرادی ی توان گفمگردد. در نتیجه پذیری مالی در بزرگسالی رابطه منفی وجود دارد و فرضیه فوق پذیرفته میریسک
 .ری هستندی کمتکه در دوران کودکی در معرض جنگ قرار داشتند، در دوران بزرگسالی دارای ریسک پذیری مال

 

 رابطه وجود دارد.پذیری مالی فرضیه فرعی اول: بین سن و ریسک

 

 آزمون فرضيه فرعی اول (:2جدول )

 متغیر مستقل
 پذیری مالیریسک

 سطح معناداری ضریب همبستگی

 0.001 -0.046** سن

 

 ی در سطحمعکوس و معنادارپذیری مالی رابطه و ریسک بین سندهد که آزمون پیرسون، نشان می نتایج حاصل از
 0.05 >p .وجود دارد و فرضیه فوق پذیرفته می شود 

 
 ود دارد.پذیری مالی رابطه وجفرضیه فرعی دوم: بین تحصیالت و ریسک
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 دومآزمون فرضيه فرعی  (:3جدول )

 متغیر مستقل
 پذیری مالیریسک

 سطح معناداری ضریب همبستگی

 0.000 -0.174** تحصیالت

و  -0.174ی پذیری مالی با ضریب همبستگبین تحصیالت با ریسکدهد که آزمون پیرسون، نشان می نتایج حاصل از

 دارد.  وجود p< 0.05رابطه معنادار و منفی در سطح  0.010سطح معناداری 

 دارد. پذیری مالی رابطه وجودفرضیه فرعی سوم: بین جنسیت و ریسک

 

 آزمون فرضيه فرعی سوم (:4جدول )

 مستقلمتغیر 
 ریسک پذیری مالی

 سطح معناداری ضریب همبستگی

 0.000 -0.372** جنسیت

سطح  ناداری درپذیری مالی رابطه  معکوس و معبین جنسیت و ریسکدهد که آزمون پیرسون، نشان می نتایج حاصل از
0.05 >p یشتری ی مالی بسک پذیروجود دارد و فرضیه فوق پذیرفته می شود. در نتیجه می توان گفت مردان دارای ری

 هستند.

 

 بررسی فرضيه های پژوهش براساس مدل رگرسيونی
عیین تو ضریب  ریانسبه منظور تعیین حداقل میزان تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از آزمون تحلیل وا

 ستفاده گردیده است که نتایج آن در جدول زیر آمده است:)رگرسیون( ا
 

 خالصه مدل رگرسيون  (:5)جدول 

 

 

 تحليل واریانس و مشخصه های آماری رگرسيون (:6)دول ج
 سطح معناداری fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

 0.000 6.001 8749.380 3 43746.898 رگرسیون

   1458.107 261 137062.012 باقیمانده

    264 180808.910 کل )جمع(

 

 

 ضرایب بتا و سطح معناداری آن ها (:7) جدول

 دلم
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

 tمقدار 
سطح 

 Beta خطای استاندارد B معناداری

 0.000 5.623 - 0.891 2.868 )مقدار ثابت(

 0.000 -2.872 -0.287 0.813 -0.265 قرار گرفتن در معرض جنگ

 خطا استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی

0.492 0.242 0.202 8.18516 
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 0.034 2.461 0.084 1.194 0.066 سن

 0.000 -2.734 -0.252 0.493 -0.212 تحصیالت

 0.004 -2.167 -0.436 0.163 -0.401 جنسیت

 

درصد همبستگی  0.492( مشاهده می شود، عوامل موثر وارد معادله رگرسیون شده اند که 5همانطور که در جدول )
 درصد متغیرهای پیش بین متغیر مالک را پیش بینی می کنند.  242داشته و 

ان دار بودن رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها را نشهای تحلیل واریانس، معنیمجموع شاخص در 6با توجه به جدول 
های دهند که مدل رگرسیون با متغیرنشان می کند. آزمونآن را تأیید می P=01/0ه سطح معناداری کوچکتر از داده ک
و تصادف  ی از شانسبین و مالک از برازش خوبی برخوردارند و تغییرات تبیین شده توسط مدل، واقعی بوده و ناشپیش

بینی کنند. با اند تغییرات متغیر ریسک پذیری مالی را پیشهبین توانستهای پیشدهد که متغیرنیست. همچنین نشان می
 مالک سهیم هستند.  بینی و تغییرات متغیرها در پیشدرصد این متغیر 99احتمال بیش از 

، (=-401/0متعادل با مقدار بتای ) جنسیت، به ترتیبدهد که برای ( نشان می7ضرایب رگرسیون درج شده در )جدول 

و سن با مقدار بتای  (=-212/0یالت با مقدار بتای )، تحص(=-265/0معرض جنگ با مقدار بتای )قرار گرفتن در 

(066/0=) .قادر به پیش بینی متغیر مالک هستند ، 
 

 گيرینتيجه و بحث

 یریپذ سکیدر ر وجوانیجنگ تحمیلی عراق علیه ایران در دوره کودکی و ن مدت یطوالن ریتأث یمطالعه به بررس نیا
به جنگ را وانی تجرو نوج افرادی که در کودکی قیدق یاستراتژ کی قیپژوهش از طر نیپردازد. ا یدر بزرگسالی م یمال

 ،خراسان های استان در اند شتهافرادی که این تجربه را ندا مقابل در و خوزستان و هرمزگان های استان در را اند داشته
نگ در ر معرض جدار گرفتن دهد که قر ینشان م جیو مورد مطالعه قرار داد. نتا شناسایی بلوچستان و سیستان و اصفهان

ی را مال ذیریپ سکاط با ریدرصد احتمال دچار تردید و عدم اطمینانی در دوره بزرگسالی در ارتب 25حدود  یدوره کودک
 ای ، وانسالمت ر و یشناخت ایه ییاز طریق توانا یراتیتأث نچنی که گرفت نتیجه توان می ن،یتجربه خواهند نمود. بنابرا

 قرار رو ینا از. شود می منتقل بزرگسالی در مالی پذیری متأثر از جنگ بر ریسک یسطح کالن و فرد یرهایمتغ ریسا
 ینشان م . این نتیجهدارد یمال یرپذی و مداوم بر ریسک میمستق یمنف ریتأث کودکی، در جنگ معرض معرض در گرفتن

از  را یناختش وحیاتر و ها به ویژه دوره کودکی ممکن است بتوانند برنامه یایجاد شده در زندگ های دهد که شوک
ر دزرگسالی رد در بف یاقتصاد -یاجتماع ای یروان ،یجسم طیدهند و از این راه شرا رییمحیطی تغ های روش قیطر

 یناش یناختش یختارهاته به ساتجارب گذش میماز تع شناختی روحیات و ها ارتباط با تصمیمات مالی را گرفتار کند. برنامه
 ن،بنابرای .(1972 ،نونک و لند کند )استوت یرا هدایت م دیجد اتیشود که به نوبه خود پردازش اطالعات و تجرب یم

دارند  لیفراد تمابودن، ا سفت و سخت لیگذارند و به دل یم ریتأث تیدرک واقع یبر چگونگ ناختیش روحیات و ها برنامه
ه جنگ در دوران ظر، تجربمن نیاسازگار کنند. از  دیآنها را با اطالعات جد نکهیدهند نه ا یرا در برنامه ها جا تیواقع

جنگ  در معرض ر گرفتند است. به طور خاص، قرایافراد در معرض د یشناخت های برنامه یاز عناصر اساس یکی یکودک
امر، به نوبه خود،  نی(. ا2004، گرانیدهد )بارنباوم و د شیرا افزا طیو عدم کنترل بر مح نانیممکن است درک عدم اطم

طمئن م یمال ایه ذاریگ هی)با توجه به ضریب آماری منفی آزمون فرضیه اصلی( و سرما یزگری سکیر شیمنجر به افزا
در سهام و  یرگذا هیماسر یابر یکمتر لیمارو ت نیبا سایر افراد است. از ا سهیافراد در معرض خطر جنگ، در مقا درتر 
 . دارد وجود ها بانک در گذاری عمر و یا سپرده مهبی مانند تر مطمئن های دارایی دیبه خر شتریب لیتما
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دکی کو نیسن در یحت شد و باعث شد مردم یرنظامیدر مناطق غ سابقه یب های تحمیلی باعث خسارات و بمباران جنگ
رک از ریسک )به تجربه د است ممکن ییتجربه ها نیباشند و آنها را به خاطر بسپارند. چن دادهایرو نیشاهد ا ،یو نوجوان

 باشد. سکیکنترل ر ای گریزی یسکسهام( و گرایش به ر یعنوان مثال در خرید و نگهدار
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