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تاریخ پذیرش39/3/31 :

چکیده
برداشت از ریسک یکی از پارامترهای مهم فرآیند تصمیمگیری است به طوری که میتواند تصمیمگیری
عقالیی مربوط به انتخاب یک محصول یا خدمت را تغییر دهد .در واقع ،ریسک ادراک به عنوان یکی از مهمترین
عوامل تعیین کننده برای درک رفتار مصرف کننده شناخته شده است .بنابراین ،توسعه مدلی برای تبیین ریسک
ادراک شده مشتریان حقیقی در بازار خدمات سرمایهگذاری ضروری است .در این راستا ،هدف این پژوهش
بررسی نقش واسطه ای ریسک ادراک شده در ارتباط بین متغیرهای روانشناختی و آگاهی و تمایل به سرمایه
گذاری مشتریان خدمات سرمایه گذاری است .این پژوهش که در سال  3131انجام یافته است از نظر ماهیت
توصیفی و از نظر هدف توسعهای-کاربردی است و جامعه آماری آن را مشتریان شرکت های کارگزاری تهران
تشکیل میدهد .به منظور تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از مدل یابی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر استفاده
شده است .نتایج نشان داد که ریسک پذیری ،اعتماد ،خودکارآمدی و آگاهی سرمایهگذران تاثیر معنیداری بر
ریسک ادراک شده آنها دارند .در این راستا ،بیشترین اثرگذاری بر ریسک ادراک شده مربوط به دانش و آگاهی
سرمایهگذران است .عالوه بر این ریسک ادراک شده بر نگرش و تمایل به سرمایه گذاری اثرگذار می باشد.
واژههاي کلیدي :ریسک ادراک شده ،سرمایهگذاری ،خودکارآمدی ،ریسک پذیری.
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امیررضا کنجکاو منفرد ،سعید فتحی و بهرام رنجبریان

گذاری است و آنها در تالشند از طریق عرضه و داد

 -1مقدمه
یکی از مفاهیمی که در پژوهشهاای مرباوط باه

و ستد سهام خود در بازار به ایجاد برناد شارکت در

بررسی رفتار مصرف کننده مورد توجاه قارار گرفتاه

بازار و افزایش سرمایهگذاری و جمع آوری سارمایه

است ،مفهوم ریسک ادراک شده است که باه عناوان

بیشتر کمک کنند ،میتوان گفت که یافتاههاای ایان

یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده برای درک رفتار

پژوهش میتواند به این نهادها در رسیدن به این مهم

مصرف کننده شناخته شده است (شیوفن و همکاران،

کمک کند .بدیهی است که نهادهای سرمایهگذاری به

 .)2132درواقاااع ،برداشااات از ریساااک یکااای از

منظور حفظ بقا در بازار مالی امروز باید به موضاو

پارامترهای مهم فرآیند تصمیمگیری است به طاوری

ریسک ادراک شده توجه بیشاتری داشاته باشاند .در

که میتواند تصمیمگیری عقالیی مربوط باه انتخااب

این راستا ،فهمیدن نحوه درک ریسک توس سرمایه-

یااک محصااول یااا خاادمت را تغییاار دهااد ( یااو و

گذران یا مشتریان در بازار مالی نه تنها رهنمودهاای

جهاری .)2139 ،مرور ادبیات پژوهش نشان میدهاد

مفیدی را برای مدیران سازمانهای فعال در این بازار

ریسک ادراک شده ،تصمیم گیرنده را به درگیر شدن

ارائه میدهد بلکه معیارهای مناسبی را برای طراحای

در یک الگوی رفتاری خاص تحریاک مایکناد ناه

آمیخته بازاریابی در این سازمانهاا فاراهم مایکناد.

ریسک عینی و واقعی ( و و لای .)2112 ،از ساوی

بنابراین توجه نهادهای سرمایهگذاری به این مفهوم و

دیگر ،میتوان گفت که یکی از دالیال مهام ریازش

تالش آنهاا در جهات مادیریت و کااهش ریساک

بازار اوراق بهادار تفاوت ریساک واقعای و ریساک

ادراک شده سرمایهگذران میتواند نقش مهمای را در

ادراک شده اسات .در شارایطی کاه سارمایهگاذاران

موفقیاات آنهااا در بااازار مااالی ایفااا کنااد .اگر ااه

آنهاا را احاطاه کناد،

پژوهشگران و روانشناسان عاواملی کاه بار ریساک

اطالعااات واقعاای مشااکل آنهااا را حاال نکاارده و

ادراک شده و مؤلفه های آن تأثیر میگاذارد را ماورد

پدیدهای نه ندان مهم باعث تحریاک شادید آنهاا

مطالعه قرار داده اند (وبار و همکااران ،)2112 ،ایان

میشود .این مسئله باعاث مایشاود آنهاا اقادامات

دیدگاه روانشناختی به ندرت در زمینه محصوالت و

نامتعارفی از خود نشان دهند کاه در شارای عاادی،

خدمات ماالی باه کاار رفتاه اسات .بعاالوه ،ا لا

نگران شوند و یا عامل تار

نین اقداماتی معمول نیسات .بناابراین بایاد توجاه

پژوهش ها صرفاً بر ریسک ادراک شده مالی تمرکاز

داشت که بین ریسک واقعای و ریساک ادراک شاده

کرده و توجه ای به سایر ابعاد کیفی آن نکارده اناد.

تفاوت وجود دارد .آنچه که مشخص اسات ریساک

این موضو اهمیت ویاژهای در توساعه کشاورهایی

درک شده به جای ریسک واقعی رفتاار مشاتریان را

همچون ایران دارد .زیرا در این کشاورها الزم اسات

در فرآیند خرید تحت تأثیر قرار میدهاد (ایاروین و

متخصصان بیشتری در بازار مالی آموزش الزم را باه

انرسون )2112 ،و به همین علت در بازارهاای ماالی

منظور مدیریت مؤثرتر ریسک داشته باشند .را کاه

اتفاقاتی میافتد که با مدل های متعاارف ماالی قابال

باار اسااا

گفتااه فاناار و همکاااران ( )2132افااراد

توجیه نیست .از آنجایی که یکای از اهاداف عماده

متخصص ا لا

نهادهای سرمایهگذاری ،تامین مالی و توسعه سرمایه-

ریسک را ارزیابی میکنند نه بار اساا

بار مبناای تجرباه شخصای خاود
فرآینادهای

منظم و سیستماتیک .بدیهی است که به منظور حفظ
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بقا در بازار مالی امروز نهادهای سرمایهگاذاری بایاد

پیامدهای منفی حاصل از ضعف کاال یا خدمت خیلی

به موضو ریسک ادراک شده توجه بیشاتری داشاته

بارز باشد ،به سرعت به یاد مصرف کننده آمده و او به

باشند .در این راستا ،هدف این پژوهش تعیین عوامل

ل کاال یا خدمت مزبور را پر مخاطره از آنچاه کاه

موثر بر ابعاد ریساک ادراک شاده سارمایهگاذاران و

واقعاً هست ادراک میکناد (رنجبریاان و همکااران،

همچنین ،تعیین نتایج و پایآمادهای ریساک ادراک

 .)3131از سوی دیگر ،از آنجایی که مدیریت ریسک

شده آنها است.

ادراک شده در محی های پرخطر و متغیار ضاروری
میباشد (ماایر .)3331 ،شناساایی عوامال ماوثر بار

 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
ریسک مفهومی است که اثر منفی بالقوه در یاک
دارایی را مشخص میکند که ممکن است از بعضای

ریسک ادراک شده جهات برناماهریازی باه منظاور
مدیریت و کااهش آن از اهمیات زیاادی برخاوردار
است.

فرآیندهای حاضر یاا رویادادهای آتای ناشای شاود

مطالعه ریسک ادراک شده و تااثیر آن بار رفتاار

(ساین و بوال .)2133 ،از آنجا که اندازهگیری عینای

سرمایه گذاری یکی از موضوعات اصالی تحقیقاات

ریسک دشوار است ،ادبیات در این زمینه بر ادراکات

مالی رفتاری است و مطالعات متعددی برای کشاف،

استفاده کنندگان متمرکز شده اسات .ریساک ادراک

ارزیابی و سانجش ایان ارتبااط انجاام یافتاه اسات

شده نیز به عنوان انتظارات ذهنی افراد از درد و رناج

( .)shafi et al., 2011با این وجود تعداد کمی از این

نتیجه مطلوب تعریف

مطالعات تالش کارده اناد ایان ارتبااط را در زمیناه

میشاود (وارکنتاین و همکااران .)2112 ،در واقاع،

خدمات سرمایه گذاری با تاکید بر اصول بازاریابی و

ریسک ادراک شاده قضااوت ذهنای افاراد در ماورد

مفاهیم رفتار مصرف کننده انجام دهند .در این راستا،

مشخصهها و شدت یک ریسک مایباشاد .باه طاور

مفهوم ریسک ادراک شده در بازار خادمات سارمایه

کلی ،مصرفکنندگان تصامیمات خاود را باه جاای

گذاری عبارت است از ادراک سرمایه گذار در مورد

واقعیت ها بر مبناای ادراکشاان اتخااذ مایکنناد .باه

عدم اطمینان و نتایج بالقوه منفی تصامیمات سارمایه

عبارت دیگر ،ریسک واقعی متفاوت از ریسک درک

گااذاری او .بااه عبااارت دیگاار ریسااک ادراک شااده

شده است و از این رو پژوهشگران این دو مفهوم را

عبارت است از برداشت سرمایه گذاران از احتماالی

از هاام متمااایز کااردهانااد .الوز و پریاادک( ()2111

که یک عمل ممکن است آنها را در معرض خطاری

ریسااک واقعاای را احتمااال وقااو یااک رویااداد

قاارار دهااد و باار تصاامیمات ساارمایه گااذاری آنهااا

ناخوشایند که حاصل رفتاار مشاتری اسات تعریاف

تأثیرگذار باشد .ریساک ادراک شاده نقاش ذهنای و

میکنند .در مقابل ریسک ادراک شده به برداشت فرد

یرعینی در تعیین بهترین گزیناه از باین تصامیمات

از عدم اطمینان و پیامدهای منفی خرید یک محصول

مختلف سرمایه گذاری بازی مای کناد ( riaz et al.,

یا خدمت (ریشل و همکاران )2112 ،یا انجاام یاک

 .)2012در ایاان پااژوهش ،مفهااوم تصاامیم ساارمایه

فعالیت معین یا انتخاب یک سبک زندگی مشاخص

گذاری به عنوان تصمیم اتخاذ شاده توسا سارمایه

(رزینگر و ماوندو )2111 ،اشااره دارد .هنگاامی کاه

گااذاران حقیقاای کااه در حااال ساارمایه گااذاری در

از دست دادن یزی در تعقی

محصوالت و خدمات مالی هستند تعریف می شاود.
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هر ند عوامل مختلفی وجود دارند که بر تصمیمات

(ریسااک گریاازی و یااا ریسااک پااذیری) را نشااان

سرمایه گذاران تاثیرگذار هستند ،ولی ریساک ادراک

میدهد  .افراد ریسک پاذیر از ریساک کاردن لاذت

شده متغیری است که نقش مهمی در تصمیم گیاری

میبرند و در موقعیتهای مسلم و ثابات ناراحات و

آنها ایفا می کنند .ریسک ادراک شده منباع ارتبااطی

بی قرار هستند .آنها تمایل به پذیرفتن ریسک دارند

است که می تواند سرمایه گذاران را بارای پاذیرفتن

و از انجام این کارها لذت میبرناد .در مقابال افاراد

ریسک مهیا سازد .هنگام بحث در مورد اثار ریساک

ریسااک گریااز هسااتند کااه از قاارار گاارفتن در

ادراک شده بر تصمیم گیاری الزم اسات کاه نحاوه

موقعیت های پرمخااطره اجتنااب مایکنناد .دوماین

برداشت افراد از ریسک درک شود .عاالوه بار ایان،

دیدگاه ،ریسک پذیری را به عنوان گرایش یا تمایال

پژوهشگران مالی رفتاری معتقدند که این تصامیمات

رفتاری تعریف میکند نه یک ویژگای شخصایتی .از

می توانند تحت تاثیر عوامل احساسی و روانشناختی

این منظر ،ریسک پذیری ناه تنهاا از طریاق تارجی

قرار گیرند .بنابراین ،در ایان پاژوهش تاالش شاده

ریسک تحت تأثیر قرار میگیرد بلکه قضااوت او در

اسات نقاش واساطه ای ریساک ادراک شاده ماورد

مورد اینکه پذیرفتن ریسک به منظور افزایش احتمال

بررسی قرار گیرد .در این پژوهش فرض شده اسات

کس

بازده بیشاتر قادر باا ارزش اسات نیاز بار

که متغیرهای ریسکپاذیری ،اعتمااد ،خودکارآمادی

گاارایش بااه ریسااک اثرگااذار م ایباشااد (تیلااور و

(متغیرهای روانشاناختی) و میازان آگااهی و داناش

همکاران .)3332 ،بر اسا

این نگرش در حالی کاه

میتوانند ابعاد ریسک ادراک شده سارمایهگاذاران را

ریسک پذیری نسبتاً با ثبات و پایدار است میتواناد

تحت تأثیر قرار دهند (عوامل موثر بر ریساک ادراک

از طریق زمینه تصمیم گیری تغییر کناد و بار مبناای

شده) .عالوه بر این ،پیش بینای مایشاود کاه ابعااد

دانش و تجربه کس

شاده در ماورد یاک وضاعیت

ریسک ادراک شده سرمایهگذاران ،نگرش و تمایل به

اصااالش شااود .در حقیقاات ،شااواهد تجرباای نشااان

سرمایه گذاری آنها را تحت تأثیر قرار دهد (نتایج و

میدهد که تغییر در تمایل فرد به ریسک پاذیری بار

پیآمدهای ریسک ادراک شده) .در ادامه هار یاک از

ادراک او از ریسک اثرگذار است .از این رو میتاوان

این متغیرها مورد بحث قرار گرفته اند:

گفت ریسک پذیری سرمایه گذاران میتواند ریسک

 -ریسکپذیري :به طور کلی ریسکپاذیری باه

ادراک شده آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

تمایل فرد به پذیرفتن یاا اجتنااب از ریساک اشااره

 -اعتماد :هنگامی که یک محصاول یاا خادمت

دارد .برای توصایف ایان ساازه دو دیادگاه متماایز

انتظارات مشتریان را برآورده میکند احسا

امنیتای

وجود دارد :اولین دیدگاه ریسک پذیری را به عناوان

در او ایجاد میشود کاه اعتمااد ناام دارد (دلگاادو و

یک ویژگی شخصایتی تعریاف مایکناد و باه ایان

مونرا .)2113 ،بناابراین ،اعتمااد یکای از مهامتارین

موضو اشاره دارد که گرایش به ریساک در شارای

متغیرها در ایجاد رواب طاوالنی مادت باا مشاتریان

مختلف و در طاول زماان ثابات اسات (فیشاهاف و

است (ریچهلاد و شافتر .)2111 ،اعتمااد انتظاارات

همکاران .)3393 ،از این نقطه نظر ،گرایش به ریسک

مناس

از کنشهای دیگار افاراد اسات کاه تعهادی

جهت دهی و گرایش کلای فارد نسابت باه ریساک

نسبت به انتخاب کنشهایشاان دارناد وقتای قبال از

4
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انتخاب کنش بتوانند کنشهاای دیگاران را کنتارل و

بنابراین ،خودکارآمدی میتواند بر نحوهای کاه افاراد

نظارت کنند .اعتماد وقتی دخیل میگردد کاه انتظاار

سااط عاادم قطعیاات در یااک وضااعیت را ارزیااابی

اختالل در تصمیم گردد .معماوالً

میکنند اثر گذارد (کروگر و دیکینساون .)3339 ،در

ریسک از نظر اعتماد کننده به عنوان احتمال بدسات

پژوهشی ،دولبون ( )2112دریافت که افراد با میازان

آوردن سود و زیاان تعریاف مایشاود (وارکنتاین و

باالی خودکارآمدی ،عدم اطمینان و ابهام موجاود در

همکاران .)2112 ،پاوال ( )2111دریافت که اعتماد به

یک وضعیت سرمایهگذاری را کمتر از حاد ارزیاابی

عنوان یک پیش بینی کننده ریسک درک شده است .از

کرده و در نتیجه از میان انتخابهای سرمایهگاذاری،

سوی دیگر بررسیها نشان میدهد زمانی که اعتمااد

گزینه های پرمخاطره تری را بر میگزینند .با توجه به

وجود داشته باشاد ،ریساک درک شاده نیاز کااهش

مطال

فوق میتوان گفت که خودکارآمدی سرمایه-

مییابد .پناهی ( )3193تأثیر اعتماد و پذیرش ریسک

گذاران میتواند ریسک ادراک شاده را تحات تاأثیر

برای استفاده از خدمات دولت الکترونیک را بررسای

قرار دهد.

قابل اعتماد موج

نمود .نتایج بدست آمده نشان داد که باین اعتمااد باه

 -دانش و آگاهی :سرمایهگذاران را می تاوان باه

و معنی

دو دسته آگاه و ناآگاه طبقه بندی کرد .سرمایهگذاران

داری وجود دارد .بر این اسا  ،میتاوان گفات کاه

آگاه مشخصههای یک دارایی ریسکی (اوراق بهاادار

اعتماد سرمایه گذاران میتواند ریسک ادراک شده را

و سهام) را میشناسند و اطالعات کاافی از احتماال

تحت تأثیر قرار دهد.

توزیع بازده ساهام دارناد .در صاورتی کاه سارمایه-

اینترنت و ریسک درک شده رابطهی معکو

 -خودکارآماادی :از آنجااایی کااه ریسااک ادراک

گذاران ناآگاه فاقد نین اطالعاتی هساتند .در میاان

شده ارزیابی فرد از وضعیتهای پرمخاطره میباشد،

افراد یر متخصص اگر شخص فاقد اطالعات کاافی

این ارزیابی به میزان زیادی به مشخصههای وضعیتی

باشد ریسک بیشتری ادراک میشود .در ایان راساتا،

و روانشااناخت ی فاارد بسااتگی دارد .در ایاان راسااتا،

فقدان اطالعات کافی و عدم کنترل بر نتایج سرمایه-

خودکارآمدی (کروگر و دیکینسون )3339 ،متغیاری

گذاری منجر به بادگمانی فارد خواهاد شاد .نتاایج

است که ارزیابی فرد از ریسک را تحات تاأثیر قارار

پژوهش ینر و همکاران ( )2131نیز نشاان داد کاه

ماایدهااد  .خودکارآماادی اشاااره بااه ادراک فاارد از

اطالعات یکی از استراتژیهایی است کاه بار ادراک

صالحیت و شایساتگی او در ساازماندهی و اجارای

مشتریان به ریسک و احتمال خرید آنهاا تأثیرگاذار

اقداماتی دارد که برای مدیریت وضاعیتهاای ماورد

هستند .بنابراین ،میتوان گفت که ریسک ادراک شده

انتظار الزم است (باندورا .)3322 ،به عباارت دیگار،

سرمایهگذاران تحت تأثیر سط آگاهی آنها است .باه

خودکارآمدی عبارت است از ارزیابی ذهنای فارد از

عبارت دیگر هر ه اطالعات سرمایهگاذاران بیشاتر

تواناایی خاود در انجاام وفاایف ضاروری در یاک

باشد ریسک کمتری را ادراک میکنند .در این راستا،

وضعیت تصمیمگیری .افراد با خودکارآمدی باال خود

آگاهی سرمایهگاذار شاامل دو بعاد آگااهی ماالی و

را به عنوان فردی میبینندکاه قاادر اسات اطالعاات

یادگیری اجتماعی است .بسیاری از سرمایهگذاران از

محااادود و مااابهم را تحلیااال و پاااردازش کناااد و

طریق تعامالت اجتماعی از سایر افراد اطالعات الزم

استنتاجهای دقیقای از ایان اطالعاات داشاته باشاد.

می کنند .در واقع ،تعامالت اجتماعی میزان

را کس
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آگاهی افراد از نظر مالی را افزایش میدهد .عالوه بر

تأثیر عوامل مختلفی است و همچنین نتایج و پی-

این ،یادگیری از واساطه هاای ماالی روش دیگاری

آمدهای مختلفی نیز در پی خواهد داشت ،هدف

است که افراد می توانند برای آگاهی از فرصت های

مدل پژوهش شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ریسک

سرمایهگذاری به کارگیرند .با توجه باه یافتاه هاای

ادراک شده و تعیین نتایج و پیآمدهای آن میباشد.

فوق می توان گفت که داناش و آگااهی بار ریساک

بنابراین ،مدل پژوهش شامل سه سط است .سط

ادراک شده اثرگذار می باشد.

یک سط محرکها و عواملی است که بر حالتهای

 -نگرش و تمایل باه سارمایهگاذاری :نظریاهی

درونی و ارگانیسمی افراد تأثیر میگذارد و شامل

عمل مستدل که توس فیشبین و آیزن در سال 3391

"عوامل موثر بر ریسک ادراک شده سرمایه گذاران"

توسعه داده شده است به عنوان یکی از تئاوریهاای

است .سط

دو شامل حالتها و فرآیندهای

مؤثر و اساسی برای توضای رفتاار انساانی باه کاار

احساسی یا شناختی است که واسطه بین محرکها و

این نظریه تمایل رفتااری

واکنشها است و "ابعاد ریسک ادراک شده سرمایه-

میتواند از طریق نگرش فرد نسبت به انجام رفتار و

گذاران" را در بر میگیرد (ارگانیسم) .سط سه نیز

هنجارهای ذهنی فرد توضای داده شاود (سایگدم و

شامل واکنشهایی است که بیانگر رفتارهای نهایی

همکاران .)2113 ،عالوه بر این ،میتاوان گفات کاه

مصرفکنندگان است و "نتایج و پیآمدهای ریسک

ابعاد ریسک ادراک شاده در پاذیرش محصاوالت و

ادراک شده سرمایهگذارن" در این سط قرار دارند.

خدمات میتواند درک مشتریان را در مورد پاذیرش

با توجه به مدل مفهومی ،فرضایه هاای پاژوهش باه

محصوالت و خدمات تحت تااثیر قارار دهاد و اثار

صورت زیر ارائه شده است:

منفی روی نیت مصرفکنندگان داشته باشاد (ییاو و

 -3ریسک پذیری اثر معنایداری بار ریساک ادراک

گرفته شده است .براسا

همکاران .)2112 ،همچناین ،اطمیناان کاه در نقطاه
مقابل ریسک ادراک شده قارار دارد یکای از عوامال
تعیین کننده قصد خریاد اسات .باه عباارت دیگار،
اطمینااان نقااش مهماای را در پاایشبیناای تمااایالت
مصرفکنندگان به خرید ایفا می کند (لیناه.)2113 ،
بنابراین ،می توان گفت که ریساک ادراک شاده بار
تمایل به سرمایه گذاری تأثیرگذار است.

شده سرمایهگذاران دارد.
 -2اعتمااد اثاار معنایداری باار ریساک ادراک شااده
سرمایهگذاران دارد.
 -1خودکارآمدی اثار معنایداری بار ریساک ادراک
شده سرمایهگذاران دارد.
 -9آگاهی و دانش اثر معنیداری بار ریساک ادراک
شده سرمایهگذاران دارد.
 -1ریسک ادراک شاده اثار معنایداری بار نگارش
سرمایهگذاران دارد.

 -3مدل مفهومی پژوهش
مدل نظری پژوهش که بر اسا

عوامل موثر بر

ابعاد ریسک ادراک شده سرمایهگذاران و نتایج و
پیآمدهای آن تدوین گردیده در شکل  3نشان داده
شده است .از آنجایی که ریسک ادراک شده تحت
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 -2ریسک ادراک شده اثر معنیداری بار تمایال باه
سرمایهگذاری دارد.
 -2نگرش سرمایه گذاران اثر معنیداری بر تمایل به
سرمایهگذاری دارد.
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سط  - 1نتایج و پیآمدهای ریسک ادراک شده

سط  - 3عوامل موثر بر ابعاد ریسک ادراک شده

سط  - 2ریسک ادراک شده

 Hریسک پذیري

1

نگرش

H5
H

سرمایهگذاران

اعتماد

2
ریسک ادراک شده

H7

H

تمایل به
سرمایه گذاري

خودکارآمدي

3

H
6

H
4

دانش و آگاهی

شکل :1مدل مفهومی پژوهش

 ،)2006آگاهی و دانش (،)Ekambaram et al, 2003

 -4روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر ماهیات توصایفی و از نظار

نگرش و تمایل باه سارمایه گاذاری ()Linh, 2009

هدف توسعهای-کاربردی است؛ در این راساتا ،پا(

استفاده شده اسات .الزم باه ذکار اسات باه منظاور

از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق و مصاحبه باا

پاسخگویی به سواالت برای کلیاه متغیرهاا (اعام از

خبرگان مدلی برای تبیین ریسک ادراک شده سرمایه

مستقل و وابساته) ،طیاف پانج مرتباهای لیکارت از

گذاران توسعه داده شده و سپ( باه منظاور آزماون

"بسیار کم" تا "بسیار زیاد" به کاار رفتاه اسات .در

مدل پیمایشی بر روی نمونه انجام گرفات .در ایان

این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ،آزمون

پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمعآوری

فرضیهها و بررسی برازش مادل پاژوهش از تحلیال

دادههاای پاژوهش اساتفاده شاده اسات .پرسشانامه

مسیر استفاده شده است .بدین منظور نارم افزارهاای

مذکور ،پ( از مطالعاه مباانی نظاری و مصااحبه باا

 SPSSو  LISRELمورد استفاده قرار گرفت .جامعاه

خبرگان (اسااتید دانشاگاه و مادیران و صااحبنظران

آماری پژوهش حاضر شامل مشتریان شارکت هاای

بااازار مااالی) ،طراحاای و تاادوین گردیااد .در ایاان

کارگزاری فعال در بور

اوراق بهادار تهران هستند.

پرسشنامه از  11سنجه برای سانجش ریساک ادراک

روش نمونهگیری پژوهش حاضر ،روش نمونهگیری

شااده ( ،)Weber and Milliman, 1997ریسااک

تصادفی مرحلهای است .به منظور تعیین حجم نمونه

پذیری ( ،)Cho & Lee, 2006اعتماد ( & Chaudhuri

ابتدا یک نمونه اولیه  11تایی از جامعه گرفته شد و بر

 ،)Holbrook, 2001خودکارآمادی ( Cho & Lee,

واریان( متغیرهای نمونه محاسبه گردیاد.

این اسا

در ادامه ،با توجه به مقدار واریان( به دسات آماده،
فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره سيام
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حجم نمونه مورد نیااز در ساط خطاای ( 1/3 )εو

 1/2و سط معنی داری کمتر از  1/11به دست آمد.

سط اطمینان  131 ،%31نفر محاسبه شد .از آنجایی

بار عاملی کلیه سواالت پرسشنامه نیز بیشتر از  1.1به

که در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیال داده هاا

دست آمد و به ایان ترتیا

هایک یاک از ساواالت

از روش مدلیابی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر

پرسشنامه حاذف نشاد و کلیاه ساواالت در تحلیال

استفاده شده است ،حجم نمونه باید حداقل  31برابر

نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

متغیرهای آشکار پژوهش باشد (شوماخر و لوماک(،
)2131؛ در نتیجه مقدار محاسبه شده کافی است .در

 -5یافته هاي پژوهش

این پاژوهش باه منظاور بررسای پایاایی پرسشانامه

در راستای تعیین مسیر تحلیلهاای آمااری بایاد

آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و نیز برای

ابتدا نرمال بودن سازههای تحقیق بررسی شود .بدین

هار یاک از متغیرهاای پاژوهش باه صاورت مجاازا

منظور از آزماون کولماوگروف اسامیرنوف اساتفاده

محاسبه گردید که نتایج آن در جدول  3ارائاه شاده

گردید .نتایج ایان آزماون بیاانگر رد نشادن فرضایه

است.

نرمال بودن سازه های پژوهش است .در این پژوهش

ضری

به منظور بررسی رواب متغیرهای تحقیق بار اساا
جدول  :1نتایج آزمون پایایی

مدل مفهومی ارائه شده ،از تحلیل مسیر استفاده شده

مورد آزمون

تعداد آیتم

آلفاي کرونباخ

است .تحلیل مسیر یک تکنیک تحلیل ناد متغیاری

ریسک ادراک شده

9

1/331

ریسک پذیری

1

1/991

از خانواده رگرسیون ند متغیری و به بیان دقیاقتار

اعتماد

1

1/232

خودکارآمدی

9

1/991

آگاهی و دانش

1

1/921

هم زمان ماورد آزماون قارار دهاد .ایان روش یاک

نگرش به سرمایه گذاری

1

1/293

رویکرد آماری برای آزمون فرضیههایی درباره رواب

تمایل به سرمایه گذاری

9

1/932

کل پرسشنامه

11

0/212

باین متغیرهاای تحقیاق اسات .ایان روش ،یکاای از

در فرآیند تعیاین روایای ،پرسشانامه در اختیاار
صاح

نظران و متخصصان قرار گرفت و اصالحات

الزم بر محتوا و سااختار پرسشانامه اعماال گردیاد.

سپ( به منظور بررسی روایی ساازه پرسشانامه ،باار
عاملی مربوط باه ساواالت محاسابه شاد .در اولاین
آزمون تحلیل عاملی ،شاخص کفایت نمونه بارداری
( )KMOو ساط معناااداری بارتلات محاساابه شااد.

بس مدل خطی کلی است که به پژوهشاگر امکاان
میدهد مجموعهای از معادالت رگرسیون را به گوناه

اصاالیتاارین روشهااای تجزیااه و تحلیاال ساااختار
دادههای پیچیده و یکی از روشهای نو برای تجزیاه
و تحلیل متغیر های مختلفی است که در یک ساختار
مبتنی بر نظریه ،تأثیرات همزمان متغیرهاا را باه هام
نشان میدهد .در این راستا ،مدل مسیر در شکل های
 2و  1رواب بین متغیرهای تحقیق را نشان می دهد.
در این مدل ضرای

اساتاندارد و مقادار  t-valueدر

هر رابطه آمده است.

شاخص  KMOدر تمام قسمتهای پرسشنامه باالتر از
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شکل :2مقدار  t-valueمدل مسیر

شکل  :3بارهاي استاندارد شده مدل مسیر

پ( از معین شدن مدل ،روش های زیادی بارای

(قاضی طباطبایی .)3193 ،البته در این پژوهش کلیاه

برآورد نیکویی برازش کلی مدل با داده های مشاهده

شاخص های برازش تایید گردیدند که از بیان کلیاه

شده وجود دارد .به عبارت دیگر ،اگر مادلی کاه باه

آنها خودداری شده است.

شااکل نمااودار مساایر ترساایم ماایگااردد توساا

شاخص میزان انطباق ( )AGFIو شااخص هاای

شاخص های برازندگی مدل تایید شود ،از آن نمودار

نیکویی برازش ( )GFIاز لحاظ مطلوبیت ،به ضری

مسیر میتوان برای آزمون فرضیات در ماورد وجاود

همبستگی شباهت دارد .هر ه  GFIو  AGFIبه عدد

رابطه علی بین متغیرهاای موجاود در نماودار مسایر

یک نزدیکتر باشند ،نیکویی برازش مدل با دادههاای

استفاده کرد .به طور کلای ،نادین شااخص بارای

مشاهده شده بیشتر است .شاخص ( ،)GFIاز لحااظ

سنجش مدل مورد استفاده قرار می گیارد کاه بارای

معنا ،مانند  NFIاست .مقادیر بزرگتر از  1.31بارای

تایید مدل ،استفاده از سه تا پنج شاخص کافی است

این شاخص قابال قباول مایباشاد و نشاان دهناده

فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره سيام
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برازندگی مدل است .یکای دیگار از شااخص هاای

از شاخصهای برازش ،کاای اساکویر هنجاار شاده

باارازش ،شاااخص هنجااار شااده برازناادگی ()NFI

است کاه از تقسایم  2بار درجاه آزادی باه دسات

میباشد که شاخص بنتلر -بونت هم نامیده میشاود.

می آید .در ایان شااخص ،مقاادیر کمتار از  1بسایار

بنتلر و بونت ( )3391مقادیر برابر یا بزرگتر از 1.3

مطلوب تلقی میشود (هنری و استون.)3339 ،

را در مقایسه با مدل صفر ،به عنوان شاخص خاوبی

بر این اساا  ،شااخص هاای نیکاویی بارازش

برای برازندگی مدل هاای نظاری توصایه کارده اناد.

محاسبه شده برای مادل فاوق (جادول  )2در دامناه

شاخص هنجار نشده برازندگی ( )NNFIکه شاخص

قابل قبول قرار دارند که نشان دهنده ایان اسات کاه

تاکر -لویز هم نامیده میشود ،همانند شااخص NFI

مدل از برازش مطلوبی برخوردار میباشد .مقدار (p-

مقادیر باالی  1.3برای این شاخص نشان دهنده ایان

 )value>0.05نیز تأییادی بار ایان ادعاا مایباشاد.

است که مدل از برازش مطلوبی برخوردار میباشاد.

خالصه ای از یافته های پژوهش در جادول  1ارائاه

همچنااین ،مقااادیر کمتاار از  1.19باارای شاااخص

شده است.

 RMSEAنشان دهنده برازش مدل است .یکی دیگر
جدول :2شاخصهاي برازش مدل
شاخص

AGFI

NFI

NNFI

CFI

χ2/df

RMSEA

آستانه پذیرش

>1/31

>1/31

>1/31

>1/31

>1

>1/19

مقدار

1/31

1/32

1/31

1/39

2/32

1/129

جدول  :3خالصه یافته هاي پژوهش
فرضیه هاي پژوهش

t-value

β

وضعیت
فرضیه

فرضیه  :1ریسک پذیری اثر معنی داری بر ریسک ادراک شده مشتریان خدمات سرمایهگذاری دارد- 1/29 - 9/29 .

تایید

فرضیه  :2اعتماد اثر معنیداری بر ریسک ادراک شده مشتریان خدمات سرمایهگذاری دارد.

- 1/12 - 2/13

تایید

فرضیه  :3خودکارآمدی اثر معنی داری بر ریسک ادراک شده مشتریان خدمات سرمایهگذاری دارد.

- 1/22 - 9/29

تایید

فرضیه  :4آگاهی و دانش اثر معنی داری بر ریسک ادراک شده مشتریان خدمات سرمایهگذاری دارد- 1/93 - 3/93 .

تایید

فرضیه  :5ریسک ادراک شده اثر معنیداری بر نگرش مشتریان خدمات سرمایهگذاری دارد.

- 1/12 - 2/33

تایید

فرضیه  :6ریسک ادراک شده اثر معنیداری بر تمایل مشتریان خدمات به سرمایهگذاری دارد.

- 1/19 - 2/31

تایید

1/11

تایید

فرضیه  :2نگرش سرمایه گذاران اثر معنیداری بر تمایل به خدمات سرمایهگذاری دارد.

با توجه به نتایج جدول  1از آنجایی که در سط
اطمینان  31درصد مقدار  tبه دست آمده بارای کلیاه

2/11

خودکارآمدی و آگاهی و دانش) اثر معنای داری بار
ریسک ادراک شده سرمایه گذاران دارند.

مسیرها بیشتر از  3/32میباشد میتوان گفت که کلیه

در نتیجه ،فرضیه های  3تاا  9تاییاد مایگردناد.

متغیرهاااای مساااتقل (ریساااک پاااذیری ،اعتمااااد،

همچنین یافته های فوق نشان می دهاد کاه ریساک
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ادراک شده اثر معنی داری بار نگارش و تمایال باه

نگرش و تمایل افراد به سرمایه گذاری مورد بررسی

سرمایه گاذاری دارد .بناابراین ،فرضایه هاای  1و 2

قرار گرفت .بنابراین ،بر اسا

مدل پژوهش ابتدا اثر

پژوهش نیز تایید می شوند .در این میان ،باه اساتناد

عاااواملی همچاااون ریساااک پاااذیری ،اعتمااااد،

اسااتاندارد معااادالت ساااختاری ،بیشااترین

خودکارآمدی و دانش و آگاهی سارمایه گاذاران بار

اثرگذاری بر ریسک ادراک شده مربوط به "داناش و

ریسک ادراک شده آنها مورد بررسی قارار گرفات و

آگاهی" سرمایه گذران مایباشاد و از ایان نظار باه

در نهایت تاثیر ریسک ادراک شده بر نگرش و تمایل

ضاارای

ترتیاااا

"اعتماااااد" و "ریسااااک پااااذیری" و

"خودکارآماادی" در درجااات بعاادی اهمیاات قاارار
دارند.

به سرمایه گذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته های پژوهش حاضر نشاان داد کاه ریساک
پذیری یکی از عوامال تعیاین کنناده ریساک ادراک
شده است .در واقع نتایج بیانگر این مطل

است کاه

افراد با تمایل به ریسک پاذیری بااال در تصامیمات

 -6نتیجهگیري و بحث
افزایش فزاینده ریسک بازار مالی و سرمایه باعث

سرمایه گذاری خود سط کمتری از ریسک را درک

شده است که بسیاری از مدیران و مقاماات اجرایای

می کنند .بنابراین ،ارتباط منفی بین ریسک پاذیری و

درصدد راه فرار و مصون ماندن از ایان ریساک هاا

ریسااک ادراک شااده ساارمایه گااذاران وجااود دارد.

برآیند .در این راستا ،کاهش ریسک ادراک شده برای

درنتیجه می توان گفت که ریسک پذیری باالتر منجر

مشتریان یکی از فعالیت های عمده ای است که باید

به انتخاب های پرمخاطره تری در تصمیمات سرمایه

بیشتر مورد توجه آنها قرار گیرد .باید متذکر شد کاه

گذاری می شود .مخصوصاً ،مشاتریان ریساک پاذیر

همه مشتریان ،استنباط یکسانی از ریسکهای متفاوت

تمایل دارند مقدار بیشتری از دارایی های مالی خاود

ندارند و در عاین حاال کاه ممکان اسات برخای از

را در سرمایه گذاری هایی که ریساک بااالیی دارناد

خطر

تخصیص دهند .پژوهش و و لی ( )2112نیز نشان

کنند ،سایر مشتریان در همان موقعیت ،ممکان اسات

دارد که ریسک پذیری اثار منفای و معنای داری بار

خطر نکنناد و آن وضاعیت بارای

ریسک ادراک شده سرمایه گذاران دارد .یافتاه هاای

آنها عادی تلقی شود .الزم به ذکر اسات ،تجزیاه و

این پژوهش بیانگر آن اسات کاه خودکارآمادی اثار

تحلیل ریساک ادراک شاده مایتواناد باه نهادهاای

منفی و معنی داری بر ریسک ادراک شاده مشاتریان

سرمایه گذاری در تصمیمهای تخصیص منابع کماک

خدمات سرمایهگذاری دارد .این یافته ها تاییاد مای

کند .در این راستا ،میتوان با شناسایی عوامل کاهنده

کند درک افاراد از تواناایی خاود در مادیریت عادم

ریسک ،منابع سازمان را در آن جهات باه کااربرد تاا

اطمینان بر برداشت از ریسک آنها تاثیرگذار است .به

ادراک مصرف کننده از ریسک کاهش یابد .در نتیجه،

اعتقاد باندورا ( )3331خودکارآمدی باعاث تر یا

در این مقاله به بررسی عوامال ماوثر بار تمایال باه

انگیزش و منابع شناختی فرد می شود و عاملی برای

اوراق بهادار تهران پرداخته

اعمال کنترل بر رویادادی معاین اسات .باه عباارت

شد .عالوه بر این ،نقش مهم ریسک ادراک شاده در

دیگر ،خودکارآمدی باعث افزایش توانایی مقابلاه ای

مشتریان از یک وضعیت تصمیمگیری احسا
هیکگونه احسا

سرمایه گذاری در بور

در موقعیت های خااص اسات و الگوهاای فکاری،
فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره سيام
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رفتاااری و هیجااانی را در سااطوش مختلااف تجربااه

خود دریافتند که اگر مشتریان دانش بیشاتری داشاته

انسااانی تحاات تاااثیر قاارار ماای دهااد .در واقااع

باشند ریسک کمتاری را در خریاد درک مای کنناد.

خودکارآمدی تعیین کننده این است که آیاا رفتااری

الزم به ذکر است ،با توجه به یافتاه هاای باه دسات

شرو خواهد شد یا خیر و اگر شرو شد ،فرد اه

آمده از بین عوامل موثر بر ریسک ادراک شاده تااثیر

مقدار برای انجام دادن آن تاالش خواهاد کارد و در

این عامل بیشتر است .در نتیجاه الزم اسات شارکت

رویارویی با مشکل ه مقدار استقامت از خود نشان

های کارگزاری توجه بیشاتری بار افازایش داناش و

خواهد داد (اثرزاده و همکاران .)3131 ،وضاعیتی را

آگاهی سرمایه گذران خود داشاته باشاند تاا از ایان

تصور کنید که شارکت هاای ارائاه دهناده خادمات

طریق باعث کاهش ریسک ادراک شده آنهاا گردناد.

سرمایه گذاری با فراهم آوردن منابع اطالعاتی ماورد

عالوه براین ،نتایج این پژوهش نشان داد اعتمااد اثار

نیاز ،همة شرای را برای استفادة مشتریان از خادمات

معنی داری بر ریساک ادراک شاده سارمایه گاذاران

سرمایه گذاری مهیا کنناد ،اماا نااتوانی مشاتریان در

دارد .به عباارت دیگار ،هر قادر مشاتریان اعتمااد

استفاده از این خدمات به علت پایین بودن سط سواد

بیشتری به خادمات سارمایه گاذاری داشاته باشاند،

شاود

ریسک کمتاری را در هنگاام سارمایه گاذاری درک

سودمندی خدمات فراهم شده توس آنها درک نشود

خواهند کرد .یافته های این پاژوهش نشاان داد کاه

و این امر در نهایت به نارضایتی و افازایش ادراک از

ریسک ادراک شده اثر منفی و معنی داری بر نگرش

ریسک آنها نسبت باه سارمایه گاذاری منجار شاود.

سرمایه گذاران و تمایالت رفتااری آنهاا دارد .نتاایج

ویلسون ( )3332نیز در الگوی رفتار اطالعاتی خود،

فوق مشابه یافتاه هاای پااولو ( )2111و اسکلوسار

خودکارآمدی را عامل مؤثری در شکل گیاری اطاال

( )2112می باشد .نتایج تحقیقات آنها نشاان داد کاه

یابی مشتریان می داند .در نتیجه ،پیشنهاد مای شاود

ریسک ادراک شده عامل مهمی است که بر نگرش و

مدیران شرکتهای خدمات سرمایه گذاری باا انتشاار

رفتااار مصاارف کننااده تاثیرگااذار اساات .همچنااین،

راهنمایی دربارة مهارتهای جست وجوی اطالعاات،

مطالعات انجام یافته توس هاوکرافت ( )2112نشان

برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی دربارة نحوة

داد کااه تاار

عاادم

یافتن اطالعاات ،ارائاة خادمات مشااوره و  ،....باه

اطمینان اثر منفی بر پذیرش خدمات و استفاده از آن

افزایش خودکارآمدی مشتریان خود کمک کنند.

دارد .در نهایت ،نتایج تحلیل مسیر نشان داد که رابطه

اطالعاتی و دانش و مهارتهای تخصصی سب

هااای ادراک شااده و احسااا

عالوه بر این ،نتایج پژوهش نشان داد که دانش و

مثبت و معنی داری باین نگارش سارمایه گاذاران و

آگاهی اثر معنی داری در کاهش ریسک ادراک شاده

تمایل به سرمایه گذاری آنها وجود دارد .در واقع می

سرمایهگذران دارد .به عبارت دیگر ،آگاهی و داناش

توان گفت هنگامی که نگرش سارمایه گاذار مثبات

مشااتریان خاادمات ساارمایه گااذاری اثاار منفاای در

باشد ،احتمال بروز رفتار توس او (اقدام به سارمایه

برداشت از ریسک آنها دارد .بنابراین ،فاراهم کاردن

گذاری) افزایش می یاباد .بارای مثاال هنگاامی کاه

اطالعات به مشتریان می تواند به کاهش ادراک آنهاا

مشتریان معتقدند خدمات سرمایه گاذاری منجار باه

از ریسک کمک کند .نتایج این مطالعاه مشاابه یافتاه

سرمایه گذاری های مناس  ،ساده ،موثر و کارآمادی

های ن و لی ( )2112می باشد .آنها در تحقیقاات

می شود ،تمایل به سرمایه گذاری آنها افازایش مای
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یاباد .ایان موضااو مشاابه باا یافتااه هاای دیااوی(

فهرست منابع

( )3331می باشد .با توجه به یافتاه هاای فاوق مای

 اثرزاده ،رضا؛ بجانی ،حسین؛ ملکای نیاا ،عمااد.

توان نتیجه گیری کرد که ریسک ادراک شده یکی از

( .)3131بررسی خودکارآمدی نیروی انساانی در

عوامل مهمی است که می تواناد در باازار ماالی بار

سازمان ها و ارائه الگوی مفهومی برای سانجش

رفتار و نگرش سرمایه گذران تاثیر گذارد .لذا ،توجه

آن ،دوماهنامه توسعه انسانی پلی( ،سال هشاتم،

ویااژه بااه ریسااک ادراک شااده مشااتریان و ساارمایه

شماره  ،12صص .332-31

گذاران در این بازار و تاالش در جهات مادیریت و

 پناهی ،بالل ،)3193( ،وضعیت اعتماد و تأثیر آن

کنترل آن از اهمیت باالیی برخوردار است  .بناابراین

بار میازان پاذیرش ریساک دولات الکترونیاک،

این موضو باید مورد توجه سازمان هاا و نهادهاای

پژوهش های مدیریت ،سال سوم ،شاماره هفاتم،

ارائه دهنده خدمات سرمایه گاذاری قارار گیارد .در

صص .329-393

این راستا ،ایجاد اعتماد بین مشتریان باید مورد توجه

 خدمتگذار ،حمیدرضا؛ حنفی زاده ،پیام؛ کیاانپور،

ارائه دهندگان خدمات سرمایه گذاری قرار گیرد .باه

راضیه ،)3193( .نقش ابعاد ریساک ادراک شاده

عبارت دیگر ،باید فعالیت های ایجاد اعتمااد توسا

مشتریان بانک ها در پذیرش بانکداری اینترنتای

آن ها به طور مستمر دنبال شاود .همچناین ،مادیران

در ایران ،فصلنامه علاوم مادیریت ایاران ،ساال

شرکت های خدمات سرمایه گذاری باید سیستمی را

پنجم ،شماره  ،21صص .29-93

توسعه دهند که اطالعات و داده های مالی مناسبی را

 رنجبریان ،بهرام؛ جلیلوناد ،محمدرضاا؛ فتحای،

به منظور افزایش اعتماد کاربران در اختیار آنها قارار

سعید ،)3131( ،تأثیر تبلیغات شفاهی بر جاذب

دهد .عالوه بار ایان ،تغییارات در نگارش مشاتریان

گردشگران خارجی :مورد مطالعه شاهر اصافهان،

نسبت به خدمات سرمایه گذاری بایاد بیشاتر ماورد

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،سال  ،22شماره ،9

توجه قرار گیارد .همچناین ،مادیران بایاد از طریاق

صص .32192-32122

آموزش مشتریان خاود تاکیاد بیشاتری بار داناش و

 قاضی طباطبایی ،سید محماود .)3193( .فرایناد

آگاهی آنها داشته باشند .آگاهی سارمایه گاذران مای

تدوین و اجرا و تفسیر ستاده های مادل لیازرل،

تواناد از طریااق برگاازاری دوره هاا و کارگاااه هااای

یک مثال عینی ،دانشگاه تبریز ،سالنامه پژوهشی،

آموزشی و همچنین از طریق کانال ها و شبکه هاای

شماره یک ،انتشارات سمت.

اجتماعی و سمینارهای یار رسامی افازایش یاباد.
همچنین استفاده از خادمات سارمایه گاذاری بارای
مشتریان باید جذاب و ساده باشد تا نگرش مشتریان
بهبود یافته و تمایل به سرمایه گاذاری آنهاا افازایش
یابد.
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