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 چکیده
 یبر رفتار مال يمشتر یتیشخص يها یژگیو يا با نقش واسطه یمنابع اطالعات ریتأث نییپژوهش تع نیهدف ا

 طیمح ،یمال ي، مؤثر است و بازارها انیمشتر قیاز طر یمحصول مال کیبر انتخاب  يادیباشد.   عوامل ز یم
بورس اوراق بهادار  یقیحق  انیمشتر نا در نظر گرفترو ب نیاست. از ا گذاران هیرفتار سرما یبررس يبرا یکامل

معادالت  کیداده ها از تکن لیو تحل هیداده ها پرداخته شد. به منظور تجز يتهران  با ابزار پرسشنامه به جمع آور
مانند اطالعات  یبه دست آمده، منابع اطالعات جیپرداخته شد.  براساس نتا  SMARTPLSدر نرم افزار  يساختار

 رگذاریتاث یتیشخص يها یژگیو يبا نقش واسطه ا یبر رفتار مال یو مطبوعات تخصص یمشاوره مال ،یشفاه
 رگذاریتاث یتر هستند و تجربه بر رفتار مال ریپذ سکینشان داده شد که افراد کم تجربه تر ر نیهستند. همچن

 .است
 

 وريمح ، مشتريیمنابع اطالعات ،شخصیت مشتري ،یرفتار مالواژگان کلیدي: 
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 مقدمه -1
.  این فعالیت با ظهور محصوالت و خدمات شوند یم تر فعالبازارهاي مالی  درصحنه هرروزاشخاص حقیقی 

). با توجه به عدم ثبات محیط و تغییرات 2017(تاونی و همکاران،  شود یم تر گسترده روز بهمالی جدید روز 
ي اصلی و مهم در ها جنبهواره وجود داشته و یکی از مه، مقوله ریسک رمترقبهیغجامعه و رویدادهاي  روزافزون

ي مالی افراد ها يریگ میتصمدر مدیریت بوده است. یکی از عوامل مهمی که  باألخصي زندگی بشر، ها دورهبقاي 
  ). 2017هاست (آدمیر و همکاران،  پذیري آن ، میزان ریسکدهد میقرار  تأثیررا تحت 

 به و اقتصادي مالی محققان توجه و بوده مالی بحث ترینمهم عنوان به اخیر دهه دو در رفتارهاي مالی  موضوع

 هايمدل جهت ایجاد در روانشناسی و مالی اقتصاد مفاهیم حوزه، این باشد. در می افزایش حال در زمینه این

 مطالعات دان حوزه). اندیشمن2015شوند (نیوتن  و همکاران،  می ادغام مالی بازارهاي در انسان رفتار از يتر قیدق

 از گرفتن کمک با تالش نمودند بودند، مالی بازارهاي وقایع علل و رفتارها تبیین و شناخت درصدد همواره که مالی

 مبتنی مالی هاينظریه در غالب پارادایم .برآیند مالی بازارهاي گیرندگان تصمیم رفتار تشریح درصدد رفتاري علوم

 واقعی دنیاي از تجربی مطالعات کهاست؛ درحالی ریسک گریزي و تظاران مورد مطلوبیت حداکثر سازي بر

است(آقاسی و  کرده وارد عقالیی انسان فرض و مدرن مالی هاي نظریه به اخیر هاي مهروموم در را فراوانی هاي هجمه
 هايریهنظ ازآنچه متفاوت عمل رفتاري در ها انسان که دهد می نشان روانشناسان مطالعات ). 1395همکاران، 

 و مالی بازارهاي در مشتریان  رفتار مورد در دهند. بحث می بروز خود از کنند می ترسیم عقالیی انسان از مالی مدرن
 دانشمندان موردتوجه اخیر هاي مهروموم در که است مطلبی بازارها این در ایشان رفتار و چرایی علل به بردن پی

 هايتحت ویژگی مشتریان  رفتار و گیري تصمیم که دهد می نشان یاريبس هاي یافته میان این در قرارگرفته است.

باشد(نگیان و همکاران،  وي می گیري تصمیم نحوه در مهمی عامل فرد هر خاص هايویژگی و است ایشان خاص
2015(.  

 دارد.  رآن سروکا با زندگی در انسانی هر که است مسائلی ترینعالی از یکی ریسک با همراه گیري تصمیم مسئله

 مسئله در موضوع ترینگزینه مهم بهترین انتخاب و بوده همراه منفی و مثبت پیامدهاي با بالقوه طور به تصمیم هر

 امکان نکند، عمل عقالیی خود کامالً هايگیريتصمیم در است ممکن انسان کهازآنجایی است.  گیري تصمیم

 هايو پژوهش هابررسی ). 1396محمدي و همکاران، دارد ( وجود نادرست تصمیم جهیدرنت زیان شدن متحمل

 و نادرست هايگیري این تصمیم از خود است ممکن گذارانسرمایه که است داده نشان مالی رفتاري حوزه در اخیر
 .)1395باشند(نارمنجی و همکاران،  نداشته آگاهی شوند، می اشتباهات این موجب که مؤثري عوامل
 و داشته وجود همیشه ریسک غیرمترقبه، رویدادهاي و جامعه روزافزون تغییرات و طمحی ثبات عدم به توجه با
است (آدمیر و همکاران،  بوده مدیریت در باألخص بشر زندگی هاي دوره بقاي در مهم و اصلی هاي جنبه از یکی

 تا دهند قرار یشناسای مورد کند، می تهدید را سهام یا شرکت که را هایی ریسک باید همواره مدیران ). 2017

است (نگیان و  هنگام به ریزي برنامه مستلزم صحیح تصمیمات بگیرند، هدفمند و مناسب تصمیمات بتوانند
دهند.  می نشان خود از غیرمنتظره رفتاري اغلب و کنند نمی عمل عقالیی همواره افراد ).2016همکاران، 

 تأثیر تحت تنها مشتریی تصمیمات از بسیاري کنند. می ایفا ها گیري تصمیم در نقشی مهم هاي فردي ویژگی

مخاطره  میزان اجتماعی، تأثیرات کاري، تجربه قبیل از هایی مقوله بلکه ندارد، قرار عقالنیت و هاي اقتصادي شاخص
 از مشتریان  شناخت تأثیر دارد.  ها آن تصمیمات و مشتري رفتار در ... و مشتري نفس اعتمادبه پذیري،
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 هاي گیري بر تصمیم که شغل، منابع دانشی و اطالعات مالی و شخصیتی هاي ویژگی و يرفتار هاي سوگیري

این پژوهش،  .کنند غلبه ها بر آن بتوانند و شوند آگاه عوامل این به نسبت که شود می باعث گذارد می تأثیر شان مالی
ن  بر منابع اطالعاتی و هاي شخصیتی مشتریا اي ویژگی به دنبال پاسخی براي این سؤال است که نقش واسطه

 رفتار مالی مشتریان  چیست؟ 

 ادبیات و مبانط نظري پژوهش -2
مالی  اهداف به نحوه دستیابی و مشتریان بر تأثیرگذاري جهت عنوان ابزاري به مالی هاي پروژه از اغلب مشاورین

را از محیط اجتماع اطالعاتی  مشتریان همچنین   کنند. می استفاده صفر یا و کم رویکرد ریسک با شخصی
نماید. در این میان مطبوعات تخصصی نیز به  دهان کسب می به دیگر اطالعات دهان عبارت صورت شفاهی و یا به به

 دهد، می نشان تحقیقات ). 2015نمایند (نگیان و همکاران،  هاي موجود کسب می یمشتریآگاهی افراد پیرامون 

مالی و دانش مالی  هوش از کنند و درنتیجه عاتی کمتري استفاده میندارند، از منابع اطال که تحمل ریسک کسانی
 .باشند داشته نیاز نیز مالی مشاوران خدمات است به ممکن قطعاً افراد این که درحالی برخوردار هستند کمتري

 هاي طرح در یمشتریاز  است ممکن دارند، پایینی مالی مدیریت هاي و مهارت ضعیف مالی هوش که يمشتریان 

بر  وهم کنندگان مصرف سود برافزایش میزان هم تواند می مالی کنند.افزایش اطالعات اجتناب و پیچیده پرمخاطره
 هايپژوهش.)1395کند(آقاسی و همکاران،  کمک در بازار هاي موجود یمشتری تعدد از ناشی شناخت مشکالت

 طور به انسان اطمینان، تصمیماتعدم  شرایط تحت که دهد می نشان مالی رفتاري زمینه در گرفته صورت

 در انسان . همچنینردیگ یمفاصله  اقتصادي و مالی هاي نظریه توسط شده ینیب شیپ تصمیمات از سیستماتیک،

 را انسان قضاوت و ارزیابی ها تیمحدودو  عوامل این که است مواجه هاییمحدودیت و عوامل با مسائل با برخورد

 عواملی ازجمله مشتري خصوصیات فردي و تجربیات زمینه، ). 2017و همکاران،  دهد (آیدمیر می قرار تأثیر تحت

 تصمیمات در را عوامل فردي نقش مهمی و  داده قرار تحت تأثیر را مشتریان  تصمیمات و ارزیابی قضاوت، که است

 نیز و رجیحاتت عقاید، ،مشتري روانشناسی رو ابعاد ازاین .کند می ایفا دارایی تخصیص فرآیند در اتخاذشده

باشند  مطلع آن از باید مشتریان  خود همچنین و یمشتری مشاورین که است مواردي مشتري هر خاص خصوصیات
 ).1396(محمدي و همکاران، 

 بنابراین عوامل اصلی مدل مفهوي پژوهش عبارتند از:

 متغیر مستقل
شود، ازجمله  ب ایجاد آگاهی در فرد میی که سبرسان اطالعي داده و ها گاهیپاي از ا مجموعهمنابع اطالعاتی: 

باشند (تاونی و  ي اینترنتی میها گاهیپا، اطالعات دیگر افراد جامعه، مجالت و ها رسانهاین منابع اطالعاتی مشاوران، 
در پرسشنامه  28تا 26 يها هیاست که از گو يپژوهش، نمره ا نیدر ا یمنظور از منابع اطالعات ).2017همکاران، 

 .دیآ ی)، به دست م2017مکاران (و ه یتاون

 متغیر وابسته
مالی، ماهیت، قوانین  يها دهیمالی، مجموعه دانش درك امور مالی است که شامل بررسی پدرفتار مالی: رفتار 

است که از  يپژوهش، نمره ا نیدر ا یمنظور از رفتار مال ).2017(تاونی و همکاران،  باشد و روابط حاکم بر آن می
 .دیآ ی)، به دست م2017و همکاران ( یپرسشنامه تاوندر  25 هیگو
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 متغیر واسطه اي
و...،  ها شیگرا، ها نگرش، ها دگاهیدهاي شخصیتی و شناختی،  ویژگی ازنظرهاي شخصیتی: هر فرد  ویژگی
شود که او رفتاري متناسب  هاي فردي هر شخص موجب می باشد. در یک موقعیت معین، ویژگی می فرد منحصربه

 يپژوهش، نمره ا نیدر ا یتیشخص يها یژگیمنظور از و ).2017رهاي خود اتخاذ کند (تاونی و همکاران، با باو
همچنین فرضیه هاي  .دیآ ی)، به دست م2017و همکاران ( یدر پرسشنامه تاون 24تا 1 يها هیاست که از گو

 تحقیق عبارتند  از:
 است. تأثیرگذارفتار مالی هاي شخصیتی بر ر اي ویژگی مشاوره مالی با نقش واسطه-1
 هاي شخصیتی بر رفتار مالی تأثیرگذار است. اي ویژگی اطالعات شفاهی با نقش واسطه-2
 هاي شخصیتی بر رفتار مالی تأثیرگذار است. اي ویژگی مطبوعات تخصصی با نقش واسطه-3
 .هاي جمعیت شناختی بر رفتار مالی تأثیرگذار هستند ویژگی-4
 

 

 )2017و همکاران،  ی(تاون قیتحق یمدل مفهوم -1شکل 

 ابزار و روش ها -3
 یقیپژوهش، مشتریان  حق نیا یجامعه موردبررساین تحقیق از نوع کاربردي و از نوع هدف پیمایشی است. 

اندازه نمونه از فرمول  نییتع يجامعه، برا يبورس اوراق بهادار تهران  هست. با توجه به نامحدود بودن اعضا
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معلوم استفاده شده است. با توجه به نامحدود بودن جامعه،  تعداد نمونه، با  انسیعه نامحدود و وارکوکران با جام
 .شودمحاسبه  ریاز رابطه ز ادهاستف

𝑛 =
𝑍∝

2�
2 × 𝑝(1 − 𝑝)

𝜀2
=

(1.96)2 × .5 × .5
(.05)2

≅ 384 

در نظر گرفته شد. انحراف  05/0با  ) برابرε( دقت و) 0/05=∝% (95برابر با  نانیسطح اطم قیتحق نیا در
ابزار  نفر برآورد شد 384به دست آمد.  تعداد نمونه  677/0، برابر با σ=(5-1)/6با توجه به رابطه  زین اریمع

و  یباشد. پرسشنامه مورداستفاده در پژوهش حاضر از پژوهش تاون یدر این تحقیق، پرسشنامه م يریگ اندازه
   .ه استشد )، اقتباس2017همکاران (

گلدبرگ استفاده  تیاز پرسشنامه استاندارد پنج عامل بزرگ شخص ،یتیشخص يها یژگیو یبررس منظور به
)، توافق هیگو5( يریپذ )، انعطافهیگو5( ییگرا )، برونهیگو5( يبعد روان رنجور 5پرسشنامه شامل  نی. اشود یم
 کیاز  یرفتار مشتری يریگ اندازه منظور به .)2017، و همکاران ی. ( تاونباشد ی) مهیگو5( یشناس فهی)، وظهیگو10(

 یلیخ يبرا 1موافقم تا  یلیخ يبرا 5باشد.  یم میمستق يشده است. نحوه نمره گذار استفاده فیط 5سؤال با 
ها و مطبوعات  و روزنامه یاطالعات شفاه ،یبعد مشاوره مال 3از  یمنابع اطالعات يریگ اندازه منظور به. مخالفم
 . شده است استفاده

چند روش اندازه  ایدو  قیاز طر صهیچند خص ای کی هرگاههمچنین روایی همگرا نیز محاسبه شده است. 
 نیب یسازد. اگر همبستگ یها دو شاخص مهم اعتبار را فراهم م يریاندازه گ نیا نیب یشوند همبستگ يریگ

اعتبار همگرا  يباشد، پرسشنامه داراکند باال یم يریرا اندازه گ يواحد ي صهیکه خص یینمرات آزمون ها
حیاتی   سنجد، یشود م دهیسنج دیکه آزمون آنچه را که با نیاز ا نانیاطم يبرا یهمبستگ نیباشد.وجود ا می

روابط  دیباشود.  محاسبه می (CR) 2و پایایی مرکب (AVE) 1استخراج انسیوار نیانگیهمگرا م ییروا ياست. برا
 بر قرار باشد: ریز

CR>0.7; CR>AVE; AVE>0.5 

 روایی همگرا و پایایی متغیرهاي تحقیق -1جدول 
 AVE CR کرونباخ يآلفا  

 0.745 0.611 0.793 منابع اطالعاتی
 0.798 0.633 0.750 ویژگی هاي شخصیتی

 0.702 0.667 0.757 رفتار مالی
 

مامی متغیرها مورد تأیید است. مقدار بوده بنابراین از نظر پایایی ت 6/0آلفاي کرونباخ تمامی متغیرها بزرگتر از 
شود. مقدار  است بنابراین روایی همگرا نیز تأیید می 5/0همواره بزرگتر از  (AVE)شده  استخراج انسیوار نیانگیم

 است . AVEنیز بزرگتر از  )CRمرکب  ( پایایی
 ن،یانگی(م یفیآمار توص يها از روش قیها و اهداف و سؤاالت تحق داده لیوتحل هیمنظور تجز به قیتحق نیدر ا

از مدل معادالت  .شود یآزمون نرمال و...) استفاده م ،ي(معادالت ساختار یو.) و آمار استنباط انسیوار انه،یم

1 Average Variance Extracted (AVE) 
2 Composite Reliability (CR) 
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 يافزارها از نرم یکیپژوهش از  نیاستفاده خواهد شد. در ا قیتحق يها هیفرض دیعدم تائ ای دیتائ يبرا يساختار
 استفاده خواهد شد. SPSSزار اف و نرم PLS يمعادالت ساختار

 تجزیه و تحلیل داده ها -4

 آمار توصیفی
کرده و خالصه نمود،  پردازشآوري شده را  توان اطالعات جمعهایی را که به وسیله آنها میبه طور کلی، روش

ه پارامترهاي ند. این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه می پردازد و هدف از آن محاسبنامآمار توصیفی می
هاي مرکزي  ها با استفاده از شاخص جامعه یا نمونه تحقیق است. در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده

 هاي پراکندگی انحراف معیار، دامنه تغییرات، کمینه و بیشینه انجام پذیرفته است. همچون میانگین و شاخص
 آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش:2جدول 

 بیشینه کمینه دامنه تغییرات واریانس مد میانه میانگین تعداد  متغیرها
 5.000 1.000 4.000 0.681 4.000 3.667 3.591 384 منابع اطالعاتی

 5.000 1.000 4.000 0.577 4.000 4.000 3.758 384 ویژگی هاي شخصیتی
 5.000 1.000 4.000 0.545 4.000 3.500 3.444 384 رفتار مالی

 هشهاي پژو آزمون فرضیه
هاي تحقیق براساس یک ساختار علی با تکنیک حداقل  رابطه متغیرهاي مورد بررسی در هر یک از فرضیه

گیري  ترسیم شده است مدل اندازه 2آزمون شده است. در مدل کلی تحقیق که در شکل  PLSمربعات جزئی 
یرهاي پنهان با یکدیگر) (رابطه هریک از متغیرهاي قابل مشاهده به متغیر پنهان) و مدل مسیر (روابط متغ

با تکنیک بوت استراپینگ محاسبه شده است که در  tمحاسبه شده است. براي سنجش معناداري روابط نیز آماره 
ارائه شده است.  یمشتري بر رفتار مال یتیشخص يها یژگیو يا با نقش واسطه یمنابع اطالعات یبارعامل ،2شکل 

است خالصه نتایج مربوط به بار عاملی استاندارد روابط متغیرهاي  Smart PLSدر این مدل که خروجی نرم افزار 
هاي تحقیق براساس روابط هریک از متغیرها به تفکیک نیز ارائه شده  تحقیق در زیر ارائه شده است. آزمون فرضیه

مناسب بودن  که در شکل مشخص شده است .با توجه به سه مقدار مالك0.499  هاي مدلبراي سازه  𝐑𝟐مقدار  است.
 برازش مدل ساختاري را تأیید می سازد. 

R2 =
0.416 + 0.583

2
= 0.499 

این معیار مربوط به بخش کلی مدل هاي معادالت ساختاري است. بدین :)   GOF( معیار برازش کلی مدل
کلی  معنی که توسط این معیار ،محقق می تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه گیري و بخش ساختاري مدل

) ابداع 2005س و همکاران (وها توسط تننGOF  پژوهش خود برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید. معیار 
 گردید و طبق فرمول زیر محاسبه می گردد:

GOF =  �𝐴𝑣𝑔(Communalities) × R2 
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 : بار عاملی مدل کلی پژوهش2شکل 

 

 ر آماره تی تکنیک بوت استراپینگ مدل کلی پژوهش: مقدا3شکل 

 
ین واریانس تبیین نیز مقدار میانگ  R2نشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه و  Communalities فزونگیا

را به عنوان مقادیر ضعیف ، متوسط و قوي   0.36-0.025-،0.01سه مقدار باشد.  زاي مدل مینهاي دروشده سازه
 : GOFمحاسبه معیار  .شده استمعرفی  GOFبراي 
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𝐴𝑣𝑔 (R2) =0.499 

GOF =  √0.713 × 0.499  = 0.706 

 
در این قسمت براساس نتایج حاصل شده از محاسبه کمترین مربعات جزئی براساس بارعاملی و بوت 

 استراپینگ، فرضیه هاي پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند:
𝐻01 .:نیست. تأثیرگذارر مالی بر رفتا مشتري یتیهاي شخص اي ویژگی نقش واسطهبا  یمنابع اطالعات 
𝐻11: است تأثیرگذاربر رفتار مالی  مشتري یتیهاي شخص اي ویژگی نقش واسطهبا  یمنابع اطالعات 

 
بر  مشتري یتیهاي شخص اي ویژگی نقش واسطهبا  یمنابع اطالعاتمقدار بار عاملی یا میزان  ،2براساس شکل 

در این روش براي تحلیل متغیر میانجی از فرمول زیر استفاده می رفتار مالی از آزمون سوبل استفاده می شود. 
 گردد

𝑧 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝑎 × 𝑏

�(𝑏2 × 𝑠𝑎     
2 ) + (𝑎2 × 𝑠𝑏2) + (𝑠𝑎  

2 × 𝑠𝑏2
 

 در این فرمول:
𝑎مقدار ضریب مسیر بین متغیر مستقل و متغیر میانجی : 
𝑏 و متغیر وابسته: مقدار ضریب مسیر بین متغیر واسطه 

saخطا استاندارد مسیر بین متغیر مستقل و متغیر واسطه : 
sbخطا استاندارد مسیر بین متغیر واسطه و متغیر وابسته : 

درصد اطمینان معنا دار بوده و نقش  95با  a.bباشد، بدین معنی است که مسیر  96/1بزرگتر از  z-valueاگر مقدار
 میانجی تایید میشود.

 

𝑧 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
0.521 × 0.368

�(0.5212 × 0.072) + (0.3682 × 0.052) + (0.072 × 0.052)
=

0.191
0.032

= 5.99 

با توجه به عدد حاصل، می توان گفت ویژگی هاي شخصیتی، نقش واسطه اي کامل میان منابع اطالعاتی و 
 رفتارمالی ایفا می کند. تاثیر ویژگی هاي شخصیتی  مثبت است.

𝐻02هاي جمعیت شناختی بر رفتار مالی تأثیرگذار نیستند. :. ویژگی 
: 𝐻12 هاي جمعیت شناختی بر رفتار مالی تأثیرگذار هستند. ویژگی 

مقدار بار عاملی ویژگی هاي شخصیتی مصرف کننده بر رفتار مالی در ابعاد سن، جنسیت،  ،2با توجه به شکل 
د، میزان تجربه،  محاسبه شده اند. اعداد به دست آمده بار عاملی میزان تحصیالت، وضعیت تاهل، میزان درآم

می باشند، این بیانگر بی تاثیري این متغیرها بر رفتار مالی بوده اند.  0.3همگی به جز میزان تجربه کمتر از 
یت کمتر شده است، بنابراین همگی متغیرهاي ویژگی جمع 1.96همچنین آماره تی همگی به جز میزان تجربه از 

 شناختی بر رفتار مالی بی تاثیر بوده اند. میزان تجربه به تنهایی تاثیر مستقیم و معناداري داشته است. 
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 : بررسی نتایج آزمون فرضیه دوم3جدول 
 tآماره  بارعاملی تاثیر

 0.182 0.018 جنسیت
 0.462 0.065 وضعیت تاهل

 0.717 0.113 سن
 0.335 0.037 میزان تحصیالت

 0.645 0.088 مدمیزان درآ
 7.392 0.415 میزان تجربه

 
𝐻02نیست تأثیرگذارهاي شخصیتی بر رفتار مالی  اي ویژگی :. مشاوره مالی با نقش واسطه 

:𝐻12 است. تأثیرگذارهاي شخصیتی بر رفتار مالی  اي ویژگی مشاوره مالی با نقش واسطه 

 

 بار عاملی فرضیه مشاوره مالی :4شکل 

 
 

 مقدار آماره تی تکنیک بوت استراپینگ مشاوره مالی: 5شکل 
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، مقدار بار عاملی یا میزان تاثیر مشاوره مالی بر رفتار مالی با نقش واسطه اي ویژگی هاي شخصیتی از 4براساس شکل 
 آزمون سوبل استفاده می شود. 

 

𝑧 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
0.547 × 0.411

�(0.5472 × 0.032) + (0.4112 × 0.052) + (0.032 × 0.052)
=

0.224
0.029

= 7.733 
با توجه به عدد حاصل، می توان گفت ویژگی هاي شخصیتی بر رابطه رفتار مالی و مشاوره مالی نقش واسطه اي کاملی 

 را ایفا می کند و تاثیر مثبتی دارد.
𝐻03ار نیست.هاي شخصیتی بر رفتار مالی تأثیرگذ اي ویژگی :. اطالعات شفاهی با نقش واسطه 

: 𝐻13 هاي شخصیتی بر رفتار مالی تأثیرگذار است. اي ویژگی اطالعات شفاهی با نقش واسطه 

 
 بار عاملی مربوط به اطالعات شفاهی : 6شکل 

 
 مقدار آماره تی تکنیک بوت استراپینگ اطالعات شفاهی : 7شکل 
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هاي شخصیتی بر رفتار مالی  اي ویژگی با نقش واسطه مقدار بار عاملی یا میزان تاثیر اطالعات شفاهی، 6براساس شکل 
درصد  95با  a.bباشد، بدین معنی است که مسیر  96/1بزرگتر از  z-valueاگر مقدار از آزمون سوبل استفاده می شود. 

 شود.اطمینان معنادار بوده و نقش میانجی تایید می
 

𝑧 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
0.594 × 0.636

�(0.5942 × 0.032) + (0.6362 × 0.052) + (0.032 × 0.052)
=

0.377
0.025

= 15.11 
 ویژگی هاي شخصیتی بر رابطه رفتار مالی و منابع شفاهی نقش واسطه اي کاملی را ایفا می کند و تاثیر مثبتی دارد.

 
𝐻04هاي شخصیتی بر رفتار مالی تأثیرگذار نیست اي ویژگی :. مطبوعات تخصصی با نقش واسطه 

: 𝐻14 هاي شخصیتی بر رفتار مالی تأثیرگذار است اي ویژگی مطبوعات تخصصی با نقش واسطه 

 
 : مقدار بار عاملی مرتبط با مطبوعات تخصصی8شکل 



  
 102 يمشتر یتیشخص يها یژگیو يا سطهبا نقش وا یمنابع اطالعات ریتأث

 
 

 
 مقدار آماره تی تکنیک بوت استراپینگ مطبوعات تخصصی 9شکل 

هاي شخصیتی  اي ویژگی طهمقدار بار عاملی یا میزان تاثیر مطبوعات تخصصی با نقش واس ، 8براساس شکل 
باشد، بدین معنی است که  96/1بزرگتر از  z-valueاگر مقدار بر رفتار مالی از آزمون سوبل استفاده می شود. 

 درصد اطمینان معنا دار بوده و نقش میانجی تایید میشود. 95با  a.bمسیر 
 

𝑧 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
0.533 × 0.499

�(0.5332 × 0.042) + (0.4992 × 0.052) + (0.032 × 0.052)
=

0.268
0.033

= 8.150 
ویژگی هاي شخصیتی بر رابطه رفتار مالی و مطبوعات تخصصی نقش واسطه اي کاملی را ایفا می کند و تاثیر 

 مثبتی دارد.
 بحث و نتیجه گیري

 است.  رگذارتأثیبر رفتار مالی  مشتري یتیهاي شخص اي ویژگی نقش واسطهبا  یمنابع اطالعات-فرضیه اصلی
 یمشتري بر رفتار مال یتیشخص يها یژگیو يا با نقش واسطه یمنابع اطالعاتبراساس نتایج به دست آمده ، 

مستقیم و معناداري دارد. مبناي تصمیم گیري مشارکت کنندگان در بازارهاي بورس اوراق بهادار، اطالعاتی  ریتأث
سطه هاي فعال در این بازارها منتشر می شود. استفاده از این است که از سوي بورس ها، ناشران اوراق بهادار و وا

اطالعات و به عبارتی، تصمیم گیري صحیح در بازار بورس اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که اطالعات یاد 
 شده به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل باشد. ویژگی هاي شخصیتی به عنوان یک عامل درونی بر رفتار مالی
مشتریان  تاثیرگذار است و دراین میان منابع اطالعاتی به عنوان یک عامل بیرونی نیز بر رفتار مالی تاثیرگذار 

 است و ویژگی هاي شخصیتی نیز در این میان سبب نقش واسطه اي این عامل بیرونی می شود. 
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ر مشتریان  تاثیرگذار هستند. )، نشان دادند که عوامل بیرونی و روانشناختی بر رفتا1394سالمی و همکاران (
)، نشان دادند که عوامل شخصیتی و روانشناختی بر رفتار مالی مشتریان  تاثیرگذار 1395یزدانی و همکاران (

 هستند. 
)، نشان داد که ویژگی هاي تیپ شخصیتی بر رفتار مشتریان  تاثیرگذار است. ابراهیمی و 1395روغنی زاده (

 که ویژگی هاي شخصیتی نقش مهمی در تحلیل بازار سرمایه دارا می باشد.  )، نشان دادند1396همکاران (
 )، نشان داده است  شخصیت مشتریان  بر رفتار مشتریان  تاثیرگذار است. 1397جمشیدي و قالیباف اصل (

)، نشان دادند که ویژگی هاي روحی و روانی بر رفتار مالی مشتریان  تاثیرگذار است.  تاونی و 2010شو (
)، نیز نشان داده است که ویژگی هاي شخصیتی بر رابطه بین کسب اطالعات و رفتار مالی در 2017مکاران (ه

بازار بورس چین بررسی کردند. اطالعات شک و تردید احتمالی را کاهش می دهد. همچنین استفاده از اطالعات 
زهاي اطالعاتی افراد را نیز براورده می به معناي رفتار اطالعات یابی است که در ضمن استفاده از اطالعات، نیا

 کند. 
 است. تأثیرگذارهاي شخصیتی بر رفتار مالی  اي ویژگی مشاوره مالی با نقش واسطه-1فرضیه فرعی 

تاثیر مستقیم  یبر رفتار مال یتیشخص يها یژگیو يا با نقش واسطه یمشاوره مالبراساس نتایج به دست آمده، 
منافع بلند مدت، زمان  ،يگذار هیسرما طیاز شرا یبستر مناسب اطالعات جادیبا ا یمشاور مالو معناداري دارد. 

داران را  هیسرما یکند و دانش مال جادیافراد ا يبرا یاطالعات کامل ،يگذار هیسرما گرید يایو  مزا یسود ده
 به نحوه دستیابی و انمشتری بر تاثیرگذاري جهت عنوان ابزاري به مالی هاي پروژه از اغلب مشاورین دهد. شیافزا

کنند. سرمایه گذار با استفاده از مشاور مالی، می می استفاده صفر یا و کم رویکرد ریسک با شخصی مالی اهداف
تواند از شرایط سرمایه گذاري، زمان انتظار و میزان ریسک واقعی اطالع یابد. براین اساس می تواند تحمل ریسک 

 مالی سرمایه گذار را ارتقاء دهد.
 یبر رفتار مال یتیشخص يها یژگیو يا با نقش واسطه یمشاوره مال)، نشان دادند که 2017تاونی و همکاران (

 است. رگذاریتأث
 هاي شخصیتی بر رفتار مالی تأثیرگذار است. اي ویژگی اطالعات شفاهی با نقش واسطه-2فرضیه فرعی 

ی تاثیر بر رفتار مال یتیشخص يها یژگیو يا با نقش واسطه یاطالعات شفاهبراساس نتایج به دست آمده، 
 مستقیم و معناداري دارد. اطالعات شفاهی مزایاي زیر را دارد: 

شناسایی افرادي که احتمال می دهیم بیش از -2دادن آموزش الزم به مردم در مورد محصوالت و خدمات، -1
از وکارهایی که موجب تسهیل در به فراهم نمودن س-3سایرین دیدگاههاي خود را با دیگران در میان بگذارند، 

بررسی و مطالعه الزم در این زمینه که دیدگاه هاي افراد، -4اشتراك گذاشتن اطالعات توسط مردم خواهد شد، 
شنیدن اظهارات و دیدگاههاي حامیان، بدگویان و افراد -5چگونه، کجا و چه وقت به اشتراك گذاشته می شودو 

آنها. بنابراین اطالعات شفاهی به راحتی بر رفتار مالی مشتریان  تاثیرگذار است.  بی طرف و ارائه پاسخ شایسته به
این اطالعات شفاهی در عصر حاضر از طریق رسانه هاي اجتماعی و سایت هاي خبرگذاراي بسیار فراوان می 

بر رفتار  یتیشخص يها یژگیو يا با نقش واسطه )، نشان دادند اطالعات شفاهی2017تاونی و همکاران (باشد. 
 است. رگذاریتأث یمال
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 .هاي شخصیتی بر رفتار مالی تأثیرگذار است اي ویژگی مطبوعات تخصصی با نقش واسطه-3فرضیه فرعی 
ی تاثیر بر رفتار مال یتیشخص يها یژگیو يا با نقش واسطه یمطبوعات تخصص، س نتایج به دست آمده براسا

ت بسیار باالیی در جذب مخاطبان انبوه و توانایی شکل دادن به مستقیم و معناداري دارد. مطبوعات تخصصی قدر
آگاه به بازار سرمایه می  مشتریان افکار عمومی را دارند. مطبوعات تخصصی سبب شفاف سازي اطالعاتی و ورود 

 شود. این مطبوعات سبب افزایش دانش سرمایه گذاري و رفع نواقص سیستم هاي اطالعاتی بورس می شود. 
بر رفتار  یتیشخص يها یژگیو يا با نقش واسطه )، نشان دادند مطبوعات تخصصی 2017همکاران (تاونی و 

 است. رگذاریتأث یمال
 .هاي جمعیت شناختی بر رفتار مالی تأثیرگذار هستند ویژگی-4فرضیه فرعی 

به تاثیري هاي جمعیت شناختی بر رفتار مالی به جز در بعد میزان تجر براساس نتایج به دست آمده، ویژگی
نداشت. میزان تجربه بیانگر آشنا بودن فرد با محیط سرمایه گذاري و توانایی تصمیم گیري صحیح بر اساس تجربه 

پورتفوي  سرمایه گذاران کم تجربه در مقایسه با افراد پرتجربه تر، بازده بسیار باالتري برايهاي گذشته می باشد. 
ر محتاط و براساس صبر و مشاوره در این بازار رفتار می کنند. افراد کم . در حالی افراد پرتجربه بسیاخود متصورند

تجربه ریسک پذیر تر می باشند  و افراد پرتجربه به صورت کامال محتاط در این بازار رفتار می کنند. رستمی 
رگذار است. )، نشان دادند که تجربه در بازار بورس بر رفتار مالی مشتریان  تاثی1392نوروزآبادي و همکاران (

 )، نشان دادند که تجربه بر تصمیمات مالی تاثیرگذار است. 1393قالیباف اصل و همکاران (
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