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 چکيده
گذاران خطاهای ادراکی است که در زمان خرید و فروش یکی از عوامل مهم در تصمیمات مالی سرمایه

گذارد. هدف از پژوهش حاضر شناخت خطاهای ادراکی رایج گیری آنها تأثیر میسهام بر نحوه تصمیم

باشد. در انجام این پژوهش با توجه اختی میگذاران و ارتباط آن با ویژگیهای جمعیت شنبین سرمایه

گذاران بازار اوراق بهادار  نفر از سرمایه 196به این که جامعه آماری نامحدود فرض شده است لذا تعداد 

آوری به عنوان نمونه  به روش تصادفی انتخاب و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع

ای است . یافته های پژوهش نشان می فته در پژوهش روش مقایسهگردیده است. روش تحقیق بکار ر

دهد که خطاهای ادراکی مطرح شده در پژوهش رابطه معنی داری با ویژگیهای جمعیت شناختی دارد. 

نتایج پژوهش بیانگر این است که خطای تصادفی فقط با  جنسیت و سابقه حضور در معامالت اوراق 

. خطاهای تشدید تعهد، پس بینی، پیش بینی و بیش اعتمادی با هر جهار دار داردبهادار ارتباط معنی

 متغیر جمعیت شناختی ازتباط معنی دار دارند.

 جمعیت شناختی..تصمیمات مالی، سرمایه گذاران،  :يديکل واژگان 
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  4، سميه موردویی 3 ، محمد صادق شهسواري 2 ، اعظم روستا ميمندي 1 بيژن عابدینی

 .ت علمی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایرانعضو هیئ 1
 .عضو هیئت علمی، گروه حسابداری، واحد زاهدشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، زاهدشهر، ایران 2
 گاه آزاد اسالمی، بندرعباس، ایران.دانشجو دکتری حسابداری، واحد بندرعباس، دانش 3

 .اد اسالمی، رودان، ایرانعضو هیئت علمی، گروه حسابداری، واحد رودان، دانشگاه آز 4

 

 نام نویسنده مسئول:
 اعظم روستا ميمندي

 

هاي دموگرافيک و خطاهاي ادراکی سی رابطه بين ویژگیبرر

 گذاران در بورس اوراق بهادارسرمایه
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 مقدمه
 به رسیدن قوی برای هایاهرم از یکی عنوان به آن زا که است ایاندازه اجتماعی به و اقتصادی توسعه و رشد برای گذاریسرمایه اهمیت

 بسیار نقش بورس بازار در گیرندگانتصمیم .باشدمی بورس بازار اقتصادی، توسعه و گذارینظام سرمایه مهم ارکان از یکی. شودمی یاد توسعه

که افراد در مواجه با رویدادهای اقتصادی است  ر این اساسهای اقتصادی بنظریهبیشتر  .کنندمی ایفا بازار این شدن هوشمندتر پویایی و در مهمی

 1نظر گرفته شده است. این فرضیه مبنای اصلی فرضیه بازار کارا گذاری درصورت منطقی عمل کرده و کلیه اطالعات موجود در فرایند سرمایههب

دست آمده گذاران بهرفتار منطقی در بین سرمایهبر نبود دال ال رفته و مدارکی ؤ. اما با گذشت زمان این فرضیه بنیادی زیر ساست

 . (1387)دهقان،است

 پردازدمی موضوع به این رویکرد این. است مالی بازارهای مطالعات به نسبت رویکرد جدید یک مالی، مباحث در رفتاری علوم ظهور عرصه

باشد. پژوهشهای  رگذارتأثی مالی هایقیمت دارایی بر تواندیم شناختی و رفتاری هایگرایش مالی استاندارد، هاینظریه و مباحث خالف بر که

 اگر که اندرسیده ین  نتیجها به و است شده انجام دهد، قرار تأثیر تحت را آنها است منافع ممکن که عواملی و گذارسرمایه رفتار زمینه در زیادی

 رفتار که نمود ادعا نتوامی کنند(، قیمت خریداری کمترین با و روشندبف باال قیمت با کنند)یعنی خوبی مدیریت به توانستندمی گرانمعامله

 (.2007است)مونتیر،  عقالیی

وان بروز حباب چگونه می ت(1)این موارد است:  االت متعددی نظیرؤدنبال پاسخگویی به سهرفتاری در سال های اخیر ب تحقیقات مالی

ر بازار سرمایه دائماً در دچرا قیمتها ( 3)، استبیش از اندازه  سرمایهمعامالت در بازارهای چرا حجم ( 2) ،کردقیمت در بازار سرمایه را تشریح 

که شواهد بیانگر مانیچرا ز( 5)دهد، واکنش نشان می به سرعت چرا قیمت اوراق بهادار در بازار سرمایه در مقابل اخبار بد( 4)، هستندنوسان 

 . (1387)دهقان، گذاران از سهم مربوطه استقبال می کنندسرمایهعدم استقبال بازار از یک سهم است در عمل 

شناختی وامل روانعلذا در این خصوص،  .استگذاران در بازار سرمایه االت منوط به درك صحیح رفتار سرمایهؤپاسخگویی به اکثر این س 

متغیرهای رفتاری  مندامانس با شناخت دقیق و عبارت دیگر. به ند، از درجه اهمیت باالیی برخوردارهستند که بر قصد و تصمیم افراد اثرگذار

 این سازمان را فراهم آورد.  عةتوان موجبات رشد و توسگذاری در بازار اوراق بهادار، میسرمایه رایاثرگذار بر قصد افراد ب

گذاران در بازار اوراق بهادار رابطه یهسرما شناختی و خطاهای ادراکیآیا بین متغیرهای جمعیت، این اسن که مسئله اساسی در این پژوهش

 وجود دارد؟

 

 ادبيات نظري پژوهش -1
مالی  .ندابودهن آن توضیح به قادر مالی کالسیک هایتئوری که آمده وجودبه مالی بازارهای در هاییقاعده خالف اخیر هایدهه طی

 در را روانشناختی گیریتصمیم فرآیندهای کاربرد تا است تالش در رفتاریمالی اما کند، رفتار باید چگونه گذارسرمایه که کندمی حکم کالسیک

 هاییمقوله که دهدمی نشان بازاز در های موجودبیقاعدگی (.1391 همکاران، و رودپشتیدهد)رهنمای نشان مالی بازارهای بینیپیش و شناخت

 و افراد رفتار در بسزایی أثیرت دارند؛ بازار در گزینه آن به که افراد طمینانیا و نفسبه اعتماد مخاطره، تحمل میزان گذاری،سرمایه افق قبیل از

نظریه برخالف فتاریر الگوهای در اقتصادی عامالن لذا. (1390 مرتاضی، و دهد)شکریمی شکل را آنها رفتار سبک و دارد آنها هایتصمیم نوع

 عوامل این وجود و روزب لذا. کنندنمی رفتار عقالیی کامال رفتاری، خطاهای دلیل به یا به خاطر ترجیحاتشان بلکه نیستند، منطقی کالسیک های

 شنویممی یا بینیمیم که را آنچه یعنی است، نادرست ادراکی یا حسی یک رفتار رفتاری، خطای. گرددمی افراد گیریتصمیم در خطا ایجاد باعث

 این دچار نباشد، منطبق واقع با کلی به طور امور و اشیا از ما ادراك که وقتی دیگر تبه عبار. کندنمی مطابقت مشخص و معین واقعی موقعیت با

 (. 1381 و خداپناهی، ایم)ایروانیشده خطا

 انجام مالی، مطالعاتی بازارهای در گذارانسرمایه مالی گیریتصمیم بر خطاها این تأثیر چگونگی و خطاهای ادراکی مختلف انواع زمینة در

 ذهنی ناخودآگاه هایعالیتف پایة بر ادراکی خطاهای. بینندزیان می خطا چندین از گذارانسرمایه که اندیافته دست نتیجه این به انمحقق و شده

 و سعدی) کنندیم ایجاد « عقالنیت از پذیری بینیپیش انحرافهای »و  دارد وجود انسانی هر در ذاتی صورت که به هستند اطالعات پردازش

قضاوت و میماتتص به که کنند پردازش نادرست صورت به را گیرندگان اطالعاتتصمیم که شوندمی باعث ادراکی خطاهای(.  2011 همکاران،

 (.  2006 آرنوت،) شود منجر می نادرست های

 2000):اوو، و ریچ) اند کرده ذکر گیرندگانتصمیم سیستماتیک خطاهای شناخت اهمیت برای سه دلیل تورسکی و کانمن

 .شود کیفیت تصمیم ارتقای برای هاییراه یافتن موجب است ممکن فکری هایمحدودیت شناخت.  1

 .کنندمی هدایت را هااستنتاج ها وقضاوت که شوندمی ایروانی فرایندهای شدن آشکار موجب ها،زنیگمانه و خطاها.  2

                                                           
1 Efficient Market Hypothesis (EMH) 
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 .کنندمی کمک هاسانان ادراك از بهتر تصویربرداری به هازنیگمانه و هااشتباه.  3

 نیستند؛ آن پذیرای که کنندمی تحمل هایی راریسک شوند،می خطاها این مرتکب که گذارانیسرمایه ،( 1998)  ریپ و کانمن گفتة به

 یا خود شدند ظاهر نتایج وقتی نهایت، در است ممکن و زنندمی دست ناپذیرتوجیه کاربه کردند؛نمی بینیپیش که کنندمی مشاهده را نتایجی

 .کنند راسرزنش دیگران

 بدبینی بودن و تشدید تعهد ودسترسی، تصادفی بینی،پس اطمینانی،بیش عوامل رفتاری هایتورش و خطاها بررسی برای پژوهش این در

  :شده است تعریف آنها از یک هر زیر در که گرفت؛ قرار بررسی مورد

 

 اطمينانی بيش خطاي -2

 فرد های شناختیتوانایی و هاقضاوت شهودی، استدالل به جانابه صورت ایمانی به توانمی را اطمینانی بیش ود،خ حالت ترینساده در

 این که.  بفروشد کمترین قیمت به و بخرد قیمت بیشترین با را سهام گذارسرمایه شود،باعث می کاذب نفس به اعتماد کلی طور به. کرد خالصه

 (.2002میشود)جانسون،  منجر مالی بازارهای در قیمتی بروز حباب به و هشد معامالت بیشتر حجم باعث
 

 دسترسی خطاي 1-2

تصمیم به تمایل فرد بیانگر دسترسی خطای. باشد پرتفوی به مربوط در تصمیمات ایسازنده محرك عنوان به تواندمی دسترسی خطای

 گیرینتیجه سرعت به در دسترس اطالعات مبنای بر که دارد تمایل سانیان ذهن. است در دسترس و آماده اطالعات اساس بر قضاوت و گیری

 سال یا ماه آخر وقایع سال، آخر یا ماه ارزشیابی آخر در. کندمی بازیابی سریع را اخیر وقایع ویژه به و احساس برانگیز وقایع انسان حافظه. کند

گذاران سرمایه دسترس در زبانی طور به که اطالعاتی دهند،قرار می تأثیر تحت را كادرا بنابراین اول؛ هایماه یا روزها تا وقایع دسترسترند در

 مقتضی اطالعات زمانی که بنابراین. نیستند دسترس در شناختی صورت به شوند،منتشر می روزانه طور به که اطالعاتی همچنین گیرند؛می قرار

 (. 2002شود)جانسون، می نقصان دچار نهایت در گذارانسرمایه نباشند، تصمیمات دسترس در کاربردی معنای این با

 

 بودن تصادفی خطاي 2-2

 اعتقاد درونی دارند، کنترل کانون که کسانی برعکس و است بیشتر و خرافات شانس به اعتقادشان دارند، بیرونی کنترل کانون که کسانی

 و داشته کنترل حد زیادی تا جهان و خود سرنوشت روی که معتقدند دارند درونی کانون کنترل که کسانی. دارند خرافات و شانس به کمتری

 اتفاق شانس خاطر به وقایع از که برخی معتقدند افراد همین حتی. دهند شکل خود خواسته با را متناسب آینده عقالیی گیریتصمیم با توانندمی

 خرافات و شانس از گیریتصمیم شود می که باعث چیزی. افتدمی تفاقا بسیار سهام فروش و خرید و بهادار بورس اوراق در مسأله این. افتدمی

 (.1386پور، کند)قلیمی تفسیر و سازدمی متفاوتی معانی خرافی تصادفی و شانسی امر این برای انسان که است این نامطلوب بپذیرد، تأثیر

 

 خطاي تشدید تعهد 3-2
تشدید تعهد به این موضوع سری از تصمیمات متوالی را در پی داشته باشد. م، یکدهد که روند و جریان تصمیتشدید تعهد زمانی رخ می

کند، باز هم اصرار بر ادامه آن تصمیم وجود اشاره دارد که حتی وقتی یک تصمیم اشتباه است و شواهد و تبعات تصمیم نیز این امر را تصدیق می

شود تا نشان داده شود که تصمیم اولیه است اصرار بر تعهد پیشین تشدید می شود. حتی زمانی که خود فرد مسئول شکستدارد و شدیدتر می

  .(1386)قلی پور، غلط نبوده است

 

 بينیخطاي پس 4-2
بینی کنند، توانند پیامد یک واقعه را به درستی پیشبینی است. گاهی مواقع افراد باور دارند که میبینی، برعکس پیشگویی یا پسپس

گیرد به راحتی دهد و فرد بازخورد درستی در مورد پیامدهای آن میای رخ میمانی که آن واقعه اتفاق افتاده است. وقتی واقعهالبته بعد از ز

طور که من قبالً گفتم بدیهی بود. از این رو تعداد افرادی که بعد از مسابقه فوتبال تیم برنده را با اطمینان گیرد که این پیامد هماننتیجه می

. حافظه فرد در این شرایط (163، ص1386پور، )قلیکنندکنند همیشه بیشتر از افرادی است که قبل از مسابقه این کار را میینی میبپیش

گویی، قدرت فرد را در یادگیری کند. توهم پسبینی خود را متناسب با آن چیزی که واقعاً رخ داده است بازسازی میکند و پیشانتخابی عمل می

پور، )قلیبینی زیادی دارد؛ در حالی که در واقع این قدر توانایی ندارد. کند که توان پیشخ گذشته کم و این حالت را در فرد تقویت میاز تاری

1386 .) 
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 پيشينه پژوهش  -3

 پيشينه داخلی 3-1
 "تهران هادارب اوراق بورس ارانگذسرمایه ریسک ادراك ذهنی الگوی ارائه" عنوان با پژوهشی ( در1394همکاران) و رودپشتیرهنمای

 ادراك بر موثر فهمول دسته پنج پژوهش این در. اندپرداخته ریسک ادراك بر موثر عوامل بررسی به خرد، سطح در پراگماتیسم پارادایم تحت

 عامل -5 و فرهنگی عوامل -4 فتاری،رعوامل  -3 شناختی،جمعیت عوامل -2 زمان، عامل -1 شامل که شد شناسایی گذارانسرمایه ریسک

 که ودندب ریسک ادراك بر موثر درصد 55 سطح اطمینان در هاعامل بقیه شناختی،جمعیت  عامل به جز شد مشخص همچنین. بود شخصیت

 .است بوده دارا را ادراك گیریشکل فراگرد براساس ریسک ذهنی ادراك الگوی در تاثیر کمترین و بیشترین به ترتیب زمان و رفتاری عوامل

گذاری افراد در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی ( با موضوع نظریه مالی رفتاری و تأثیر آن بر حجم سرمایه1390لشکری و مرتاضی)

 ایپرسشنامه عوامل نای بر اساس عامل اعتماد به نفس، کسب وجهه سهامدار بودن، قدرت منطق افراد و عوامل بیوریتمی پرداخته است. 4ارتباط 

 با گذارییهسرما حجم که است این گویای آمده بدست نتایج .شد تحقیق بررسی متغیرهای لیکرت طیف از استفاده با و طراحی بخش دو در

 .کنندنمی عمل عقالیی کامالً همیشه افراد دارد. یعنی عکس رابطه افراد منطق با مستقیم و رابطه افراد نفس به اعتماد

 این پرداخته است. در ه بررسی ارتباط اندازه هالل ماه و بازده بازار در بورس اوراق بهادار تهران( در تحقیقی ب1390سعیدی و مشایخی)

 از راستا این است. در گرفته ارقر بررسی مورد بهادار تهران اوراق بورس بازده و ماه هالل اندازه و( نو کامل،)ماه بازگشت هایدوره رابطه تحقیق

بیشتر،  بررسی ست. برایا شده استفاده ماه هالل روزانه اندازه و تهران بورس روزانه بازده بین نمودن ارتباط مشخص منظور به معمولی رگرسیون

 اندازه هایدوره و ماه کامل هایدوره عنوان  به نو ماه و کامل ماه روزهای اطراف روزه15و  5، 7 دورههای در تهران بهادار اوراق بازده بورس

ندارد.  وجود روزانه زدهیبا و ماه هالل اندازة بین معناداری خطی رابطه که دهدنشان می است. نتایج گرفته قرار همقایس مورد ماه هالل صفر

 .ندارد داریمعنی تفاوت نو ماه مختلف هایدوره در بازدهی با کامل ماه مختلف هایدوره در بورس تهران بازده ضمناً

 

 پيشينه خارجی 3-2

 در مدیریت سرمایه با اتکایی اثر و خودخدمتی اطمینانی،بیش زیانگریزی، ارتباط بررسی به پرسشنامه طریق (از2015) علی بوت و اقبال

 .دهدمی اننش را در گردش سرمایه مدیریت و رفتاری هایتعصب بین قابل توجهی ارتباط پژوهش نتایج. اندپرداخته پاکستان در گردش

 مالی ل بحرانطو در بزرگ هایشرکت در گیریتصمیم فرایند در رفتاری خطاهای وجود سیبرر به پژوهشی (در2014) همکاران و رامیاه

 مناطق از بعضی رد این خطاها البته. است مدیران هایگیریتصمیم در ادراکی خطاهای وجود نشاندهنده پژوهش اییافتهه. پرداختند جهانی

 .است شده بهینه گیریتصمیم به منجر

پذیرش یک پدیده به پنج دسته: نوآورها،  شناسی انتخاب اعضای جامعه را درتصمیمات و روان عنوان مدلی ازبا قی ( درتحقی2006) 2راجرز

آن است که دربازارسرمایه موتورحرکت  کند. نتایج تحقیق وی بیانگرها تقسیم میزودپذیرها، اکثریت زود، اکثریت دیر و دیرپذیرها یا عقب مانده

اطمینان را در پیش  راهبردپذیری بیشتری دارند هستند یا به عبارتی افرادی که درجه ریسک سهام افراد زودپذیر گیری برای خریدتصمیم

گیرد که شخصیت درنهایت وی نتیجه می .رود به زودی هنجار شود پیروی می کنندپدیده ای که می از، گیرند و برای عقب نماندنمی

 ورود آنها در معامالت سهام رابطه مثبت دارد.  گذاران با انتخاب رویکرد و زمانسرمایه

نتایج  گذاران پرداخته است.گیری سرمایهشناختی در تصمیمعنوان مالی رفتاری به بررسی نقش عوامل روانبا در تحقیقی  (2003) 3رریت

گذاران گیری سرمایهبر تصمیم 7کاریو محافظه 6اثرنمایندگی ،5حسابداری ذهنی ،4شناختی مانند: اثرتمایلیدهد عوامل روانر نشان میتریقیق تح

 د .نی دارئسزاهاثر مستقیم وب

 

 فرضيات تحقيق  -4
 درراستای دستیابی به اهداف پژوهش فرضیاتی به شرح زیر طراحی و تدوین شده است:

 

 

                                                           
2 Rajers 
3 Ritter 
4 Disposition Effect 
5 Mental Accounting 
6 Representativeness  Effect 
7 Conservatism 
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 فرضيه اصلی 4-1
 دار دارد.میانگین خطاهای ادراکی در ویژگیهای دموگرافیک تفاوت معنی

 

 ت فرعیفرضيا 4-2
 دار دارد.میانگین خطاهای ادراکی در زنان و مردان تفاوت معنی.  1 

 دار دارد.میانگین خطاهای ادراکی در گروههای مختلف سنی تفاوت معنی.  2

 دار دارد.میانگین خطاهای ادراکی در سطوح مختلف تحصیلی تفاوتر معنی.  3

 دار دارد.ار اوراق بهادار تفاوت معنیمیانگین طاهای ادراکی در مدت زمان حضور در باز.  4

 

 روش تحقيق  -5
جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه  باشد.ها پیمایشی میآوری دادهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس نحوه جمعاین پژوه

مبانی جهت گردآوری اطالعات در گذاری و کارگزاران بورس اوراق بهادار است. گذاران حقیقی، کارشناسان و متخصصان موسسات سرمایهسرمایه

شود. برای میاستفاده بط با موضوع های موجود و مرتنامهپایان ای و با مراجعه به کتاب ها، مقاله ها و پژوهش از روش کتابخانهاین نظری 

قلمرو موضوعی مربوط به مباحث مالیه ی  .شودمیای استفاده های پژوهش از روش پرسشنامهآوری اطالعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیهجمع

 باشد.میبورس اوراق بهادار  بازار انی ،قلمرو مکباشد .در بورس اوراق بهادار  میگذاران های دموگرافیک و خطاهای ادراکی سرمایهویژگی رفتاری و 

در این پژوهش با توجه به اینکه جامعه مورد نظر نامحدود در نظر گرفته   در نظر گرفته شده است. 1396محدوده زمانی اجرای این تحقیق سال 

 (:1388نیا، تفاده گردیده است)حافظشود. جهت محاسبه حجم نمونه از رابطه زیر اسشده است، لذا از روش نمونه گیری اتفاقی استفاده می

ε2

p)p(1)
2
α

(
2

z
n





 
 

 که در آن:

P : برآورد نسبت صفت متغیر 

Z  درصد 95: متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان 

ɛمقدار اشتباه مجاز : 

 بنابراین حجم نمونه مورد نیاز پژوهش عبارتست از:

196
(0/07)2

0/5)0/5(1(1/96)2
n 




 
 

 نتایج آزمون فرضيه اول -6
 قایسه نظرات گروهای مختلف از نظر جنسیت و خطاهای ادراکی ارائه شده است .م 6-1در جدول 

 

 رابطه بين جنسيت و خطاهاي ادراکی 6-1جدول
 

 
 آزمون معناداری مرد زن

t 
 سطح معناداری

P انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 0.005 2.85 3.32 16.29 2.27 17.43 خطای تصادفی بودن

 0.001 3.33 2.31 22.97 2.41 24.13 خطای دسترسی

 0.000 - 6.03 2.3 11.42 2.58 9.27 خطای تشدید تعهد

 0.000 - 6.71 2.44 13.01 2.62 10.52 خطای پس بینی

 0.001 - 3.45 3.3 15.86 4.22 13.98 خطای بیش اطمینانی

 

 (1فرمول)

 (2فرمول)
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ها حاکی از این دهد. میزان میانگینبر حسب جنسیت پاسخگویان را نشان میخطاهای ادراکی وت میانگین بررسی تفانتایج  6-1جدول

باشد. بینی و بیش اطمینانی در مردان بیشتر میاست که، خطای تصادفی بودن و دسترسی در زنان بیشتر از مردان و خطای تشدید تعهد، پس

 دار موجود دارد.درصد بین جنسیت و خطاهای ادراکی رابطه معنی 95وان بیان کرد که با اطمینان تداری مشاهده شده میبا توجه به سطح معنی

 

 نتایج آزمون فرضيه دوم  -7
فرض با توجه به عدم برآورده شدن پیش مقایسه نظرات گروهای مختلف از نظر سن و خطاهای ادراکی ارائه شده است. 7-1در جدول

 از آزمون جایگزین ناپارامتری تحلیل واریانس استفاده شده است.ها برای متغیر سن برابری واریانس
 

 رابطه بين سن و خطاهاي ادراکی 6-1جدول
 

 
کای  سال 50بیش از  سال 50-40بین  سال 40-30بین  سال 30کمتر از 

 اسکویر

سطح معنی 

 میانگین میانگین میانگین میانگین داری

 0.35 3.28 97.17 99.09 91.81 109.11 خطای تصادفی بودن

 0.000 42.03 66.46 62.39 95.43 133.84 خطای دسترسی

 0.000 24.3 128.13 129.28 95.46 76.14 خطای تشدید تعهد

 0.000 47.51 141.13 146.54 87.61 74.61 خطای پس بینی

 0.000 30.65 131.94 137.17 80.32 94.18 خطای بیش اطمینانی

 

ها دهد. میزان میانگینبر حسب سن پاسخگویان را نشان میخطای ادراکی های ی تفاوت میانگین رتبهنتایج بررس  7-1جدول شماره 

سال و  در  30در خطاهای ادراکی تصادفی بودن و دسترسی در بین گروه سنی کمتر از  حاکی از این است که باالترین رتبه خطاهای ادراکی

داری مشاهده شده با توجه به سطح معنی باشد.سال می 50 – 40نانی در بین گروه سنی بینی و بیش اطمیخطاهای ادراکی تشدید تعهد، پس

دار موجود بینی و بیش اطمینانی رابطه معنیدرصد بین سن و خطاهای ادراکی دسترسی، تشدید تعهد، پس95توان بیان کرد که با اطمینان می

 دارد.

 

 نتایج آزمون فرضيه سوم -8
  گروهای مختلف از نظر تحصیالت و خطاهای ادراکی ارائه شده است. مقایسه نظرات  8-1در جدول

 

 رابطه بين تحصيالت و خطاهاي ادراکی 8-1دولج
 

 
کای  باالتر از لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم

 اسکویر

سطح معنی 

 میانگین میانگین میانگین میانگین داری

 0.351 3.27 102.36 98.79 91.8 83.47 خطای تصادفی بودن

 0.019 9.92 106.45 103.53 74.2 86.4 خطای دسترسی

 0.000 25.85 58.18 99.04 100.86 114.63 خطای تشدید تعهد

 0.000 38.58 51.41 106.97 88.83 118.12 خطای پس بینی

 0.000 0.481 92.44 93.51 92.53 99.24 خطای بیش اطمینانی

 

دهد. میزان بر حسب میزان تحصیالت پاسخگویان را نشان میخطاهای ادراکی های بهنتایج بررسی تفاوت میانگین رت  8-1جدول شماره

در خطاهای ادراکی تصادفی بودن و بیش اطمینانی در بین گروه سنی دارندگان   ها حاکی از این است که باالترین رتبه خطاهای ادراکیمیانگین

بینی در بین دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم و در خطای ادراکی د تعهد و پسمدارك تحصیلی باالتر از لیسانس و  در خطاهای ادراکی تشدی

درصد 95توان بیان کرد که با اطمینان داری مشاهده شده میبا توجه به سطح معنی باشد.دسترسی در بین دارندگان مدرك تحصیلی لیسانس می

 دار موجود دارد.رابطه معنی  بینی و تشدید تعهد و دسترسیبین میزان تحصیالت و خطاهای ادراکی پس
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 نتایج آزمون فرضيه چهارم -9 
  مقایسه نظرات گروهای مختلف از نظر سابقه حضور در معامالت بازار اوراق بهادار و خطاهای ادراکی ارائه شده است.  9-1در جدول

 

 رابطه بين سابقه حضور در معامالت بازار اوراق بهادار و خطاهاي ادراکی  9-1جدول
 

 
کای  سال 10باالتر از  سال 5-10بین  سال 1-5بین  یک سالکمتر از 

 اسکویر

سطح معنی 

 میانگین میانگین میانگین میانگین داری

 0.000 29.77 44.83 15.3 100.91 107.44 خطای تصادفی بودن

 0.000 34.42 43.17 39 90.63 127.02 خطای دسترسی

 0.000 30.39 92.5 88.1 111.97 62.64 خطای تشدید تعهد

 0.000 45.98 125.5 110.4 112.6 53.23 خطای پس بینی

 0.000 54.8 94.8 137.3 113.37 49.83 خطای بیش اطمینانی

 

گذاران در معامالت بازار اوراق بر حسب سابقه حضور سرمایهخطاهای ادراکی های نتایج بررسی تفاوت میانگین رتبه  9-1جدول شماره

در خطاهای ادراکی تصادفی بودن و دسترسی در   ها حاکی از این است که باالترین رتبه خطاهای ادراکیمیزان میانگین دهد.بهادار  را نشان می

سال سابقه 5هایی که بین یک تا هایی است که کمتر از یک سال سابقه حضور داشته و در خطای ادراکی تشدید تعهددر بین گروهبین گروه

سال سابقه حضوردر معامالت اوراق بهادار  5هایی است که بیشتر از بینی و بیش اطمینانی در بین گروهپس حضور داشته ودر خطاهای ادراکی

درصد بین سابقه حضور در معامالت بازار اوراق بهادار  و 95توان بیان کرد که با اطمینان داری مشاهده شده میبا توجه به سطح معنی اند.داشته

 ار موجود دارد.دخطاهای ادراکی رابطه معنی
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 نتيجه گيري

ها حاکی از دار وجود دارد. . میزان میانگیندرصد رابطه معنی 95ها میان جنسیت و خطاهای ادراکی در سطح اطمینان بر اساس یافته

باشد. ان بیشتر میبینی و بیش اطمینانی در مرداین است که، خطای تصادفی بودن و دسترسی در زنان بیشتر از مردان و خطای تشدید تعهد، پس

گیری فقط اطالعات آماده نتایج پژوهش بیانگر این موضوع است که مردان برخالف زنان کمتر به شانس و تصادف توجه کرده و در فرایند تصمیم

اکی ارتباطی یک از خطاهای ادر( نشان میدهد که بین جنسیت و هیچ1388پور)دهند.  نتایج تحقیق قلیو در دسترس را مورد توجه قرار نمی

دار وجود دارد. با افزایش بینی و بیش اطمینانی رابطه معنیها بین سن و خطاهای ادراکی دسترسی، تشدید تعهد، پسوجود ندارد. بر اساس یافته

و با  شودسال مشاهده می30یابد، اما خطای دسترسی در رده سنی کمتر از بینی و بیش اطمینانی افزایش میسن خطای تشدید تعهد، پس

گذاران خطاهای تصادفی بودن و دسترسی افزایش کند که با افزایش سن سرمایه( بیان می1388پور)یابد. نتایج تحقیق قلیافزایش سن کاهش می

 بینی و بیش اطمینانی و سن هیچ ارتباطی وجود ندارد. یافته و بین خطاهای تشدید تعهد، پس

دار موجود دارد. با افزایش بینی و تشدید تعهد و دسترسی رابطه معنیاهای ادراکی پسها بین میزان تحصیالت و خطبر اساس یافته

کند که فقط بین ( بیان می1388پور)دهد. نتایج تحقیق قلیبینی کاهش، اما خطای دسترسی افزایش میتحصیالت خطاهای تشدید تعهد و پس

 اط وجود دارد و با افزایش تحصیالت این دو خطا کاهش می یابد.گذاران ارتبخطاهای تصادفی و دسترسی و سطح تحصیالت سرمایه

دار موجود دارد. با افزایش سابقه حضور ها بین سابقه حضور در معامالت بازار اوراق بهادار  و خطاهای ادراکی رابطه معنیبر اساس یافته

یابد. نتایج تحقیق بینی و تشدید تعهد افزایش میانی، پساطمیندر بازار اوراق بهادار خطاهای دسترسی و تصادفی کاهش، اما خطاهای بیش

 کند که فقط بین خطای دسترسی و سابقه حضور در بازار اوراق بهادار یک رابطه مثبت وجود دارد.بیان می 13889پور)قلی
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. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب شناسی احساس و ادراكروان(. 1381ایروانی، محمد و محمد کاظم خداپناهی. ) [1]

 علوم انسانی دانشگاهها)سمت(.
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