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چكیده
افزایش فزاینده ریسک بازار مالی و سرمایه باعث شده است که بسی اری از مدیران و مقامات اجرایی درصدد راه فرار و مصون ماندن
از این ریسکها برآیند .در این راستا ،کاهش ریسک ادراک شده برای مشتری ان یکی از فعالیتهای عمدهای است که باید بیشتر
مورد توجه آنها قرار گیرد .بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ابعاد ریسک در تمایل به سرمایه گذاری و خرید سهام
توسط مشتری ان در بورس اوراق بهادار تهران ،انجام گرفت .در این تحقیق از روش معادالت ساختاری و نرم افزار های آماری
 SPSSو  LISRELاستفاده گردید .به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای استفاده شد که روایی و پای ایی آن مورد تایید
صاحبان امر قرار گرفت .نت ایج این تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین ابعاد ریسک ادراک شده توسط مشتری ،تصویر ذهنی
مشتری از برند شرکت و تمایل به خرید سهام  ،وجود دارد .در پای ان پی شنهاداتی برای بهبود شرایط و کاهش ریسک سرمایه
گذاری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران  ،ارائه شد
واژه های کلیدی :ابعاد ریسک ،سرمایه گذاری ،خرید سهام ،بورس ،اوراق بهادار.

 - 1مقدمه
اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعهی اقتصادی و اجتماعی بهاندازهای است که آن را یکی از اهرمهای قوی بررای رسریدن
به توسعه کرده است؛ اما باید به یادداشت که به همان میزان که توجه به این امر میتواند باعث شود اقتصاد رشد یابد و شکوفا
شود ،توجه نکردن به آن میتواند موجب شود افت اقتصادی پیش آید؛ بنابراین با ید گفت که رشرد اقتصرادی و افرزایش رفراه
عمومی ،در بلندمدت ،بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل مهم مؤثر موجود در محیط آن ممکن نیست (چو  . ) 6002مطالعهی
دقیق تجزیه وتحلیل سرمایه گذاری و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایهگذاران میتواند از یرک طررف موجرب شرود حجرم
نقد ینگی های سرگردان و تورم کاهش یافته ،اشتغال افزایش یابد و از طررف د یگرر ،باعرث شرود مرد یریت بهترر شرده ،ثرروت
سرمایهگذاران افزون گردد[.]1
امروزه یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها ،سرمایه گذاری و امور مربوط به آن است .این موضوع به دلیل ا ینکه
عاملی برای تولید ،اشتغال و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی هرر کشروری اسرت ،ازجملرهی موضروعات اجتنرا ناپرذیر
است[.]11سرمایه گذاری از راههای مختلفی صورت میگیرد که ازجملهی آنها سررمایهگرذاری در سرهام شررکتهرا از طریرق
بورس اوراق بهادار است[ . ]1بورس اوراق بهادار با فراهم آوری ساز و کار الزم برای سرمایهگرذاری ،در سرهام شررکتهرایی کره
شرایط عرضه ی سهام خود را به مردم دارند ،میتواند در پو یایی شرکتها و اقتصاد نقش بزرگی ایفا نماید؛ بنابراین ،شرکتها با
 عضو هیأت علمی(استادی ار) دانشگاه صنعتی شاهرود - 6د انشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،گرایش مالی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیک
 - 3د انشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،گرایش مالی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیک
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عرضهی سهام از طریق بورس اوراق بهادار و سرمایهگذاران با خرید سهام و سرمایهگذاری در سهام شرکتها ،امکان مشارکت در
توسعهی اقتصادی را به دست آورده ،خود را جزئی کمککننده به توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور میدانند.
 - 2مبانی نظری
 1- 2سرمایهگذاری
از د یدگاه کلی ،سرمایهگذاری به معنای مصرف پولهای در دسترسی برای دستیابی به پولهرای بیشرتر ،در آ ینرده اسرت؛ بره
عبارت د یگر ،سرمایهگذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکران مصررف بیشرتر در آ ینرده [.]15در
سرمایه گذاری ،دور و یژگی متفاوت و مهم وجود دارند که عبارتاند از :زمان و ریسک .اهمیت این دو موضوع به این علت اسرت
که در سرمایهگذاری ،صرف پول ،در زمان حال صورت میگیرد و مقدار آن معین است؛ در حالی کره پراداش حاصرل از آن ،در
آ ینده به دست میآید و معموالً با نبود اطمینان همراه است  .در بعضی مواقع ،و یژگی زمان غالب میگردد (مانند اوراق قرضهای
دولتی ) و در بعضی مواقع ،ریسک از نظر اهمیت مقدم است (مانند برگهی اختیار خرید سهام عادی ) و در مواقع د یگرر ،هرر دو
مهم هستند[.]3
 - 2- 2مفهوم شناسی ادراک و ادراک ریسک
بطور کلی در ادبیات ریسک رفتاری یک مفهوم شناسی دقیق از واژه "ادراک" صورت نگرفته است .که شاید علت آن نه عامدانه
که غافالنه باشد .و تنها در معدود مقاالت اقتصادی مثل شوارتز (  ) ۸۹۹۱و وبر (  ) 600۲این مفهوم بکار رفته اسرت .همننرین
بیشتر در رفتار سازمانی بکار رفته است و نه در مالی رفتاری[.]4
از آ ن جا که ادراک از پدیدهها بر برآوردهای ذهنی و درنتیجه تصمیمگیری و رفتار انسانهرا اثرگرذار اسرت از اهمیرت ز یرادی
برخوردار می باشد .اغلب گفته میشود که «هر کس دنیا را با د یدگاه متفاوتی میبیند» [.]17هنگامیکه اشخاصری در معرضری
اطالعات ،وضعیت ها یا رخدادهای واحدی قرار میگیرند اغلب واکنشهای کامالً متفاوتی از خود نشان میدهند و هرکس مایرل
است که نظر خودش را درست بداند .بنابراین شناخت تصمیمگیریهای افراد و رفتار آنها بدون شناخت ادراک و چرایی تفاوت
د یدگاه های مختلف در برابر مشاهده رخداد واحد ممکن نیست تفاوت د یدگاهها بیانگر این نکته است که برخالف آننره شرعور
متعارف حکم میکند انسان دنیای اطراف خود را بیپیرایه و مستقیم درک نمیکند؛ به عبارت د یگر شخصی از طر یق ادراکات،
صرفاً نظارهگری انفعالی بر گستره زندگی خود نیست بلکه باز یگری است که فعاالنه تصویر یا جلوهای از دنیای پیرامون خود را از
طریق فراگرد پینیده و پو یای ذهنی میسازد و بر اساسی آن برنامه زندگی خود را تدوین کرده و ا یفای نقش میکند .ادراک هر
موجودی به اندازه سعه وجودی اوست[.]5
ادراک ریسک بیان میکند که در ریسک یک جزء کیفی و یا ذهنی وجود دارد که در محاسبات کالسیک مرالی ،حسرابداری و
اقتصاد مطرح نمی شود[ .]6به عبارت د یگر ادراک ریسک یک فرا یند ذهنی تصمیمگیری خوانده میشود که در جهت محاسربه
میزان ریسک و یا عدم اطمینان به کار گرفته میشود .و همین پد یده ادراک باعث میگردد تا آننه یک سرمایهگذار در رابطه با
سهم خاصی ادراک میکند به عنوان یک ریسک اصلی تلقی نموده درحالیکه سرمایهگذار د یگری به عنوان ریسک جزیی تلقری
نماید  .در واقع ادراک ریسک به دنبال توضیح میزان ریسک یک پدیده ر یسکی توسرط سررمایهگرذار تحرت ترأثیر متغیرهرای
(محرکهای) مختلف پیرامونی و درونی است
 - 3- 2ابعاد ادراک ریسک
ب ه نظر ایونیو و دیاکول ،ادراک ریسک سرمایهگذاران را میتوان بهوسیلهی پنج عامل زیر بررسی کرد [:]7
 نبود اطمینان در مورد عرضهکنندگان سهاماین بعد از ر یسک را اعمال کسانی که مسئولی ادارهی یک تنالت ،به وجود میآورند (ریسک مد یریت ) و منتج از تصمیمات بد
تجاری  -مالی است که خود منجر میشود ریسک تجاری و مالی صورت گیرد.
 -نگرانی در مورد وقایع غیر منتظره
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صنایع مختلف و شرکتهای آن تحت تأثیر وضعیت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و حتی جغرافیایی داخلی و خارجی میتواننرد
دچار رونق و رکود گردند؛ برای مثال در صورت بهبود قیمت جهانی نفت ،صنا یع وابسته به فرآوردههای نفتی ،تحت ترأثیر قررار
گرفته ،سهام آنها رونق میگیرد یا در صورت بروز خشکسالی ،صنا یع وابسته به محصوالت کشاورزی تحت ترأثیر قررار گرفتره،
سهام آن ها دچار رکورد خواهد شد [ .]8بنابراین هرچه میزان وابستگی تولید یک شرکت به عوامل خارجی بیشتر باشد ،ریسک
سرمایهگذاری در آن شرکت بیشتر است.
 نگرانی دربارهی نوسانات قیمتی سهاممهم ترین عامل برتری یک سهم ،میزان سودآوری آن است .از آنجا که اغلب تصمیمگیریها برای سرمایهگذاری ،بر اساس روابط
میان ریسک و بازده صورت میگیرند و یک سرمایهگذار همواره ،به دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیهوتحلیل و مد یریت سبد
سرمایه گذاریهای خود توجه میکند .]11[،هرچه میزان انحراف سودآوری سالهای گذشته و یا سرودهای احتمرالی دورههرای
آتی نسبت به میانگین سود یا سود مورد انتظار بیشتر باشد ،ریسک سهم ،باالتر و در مقابل ،ارزش آن کمتر خواهد بود[.]9
 شفاف نبودن اطالعاتتصمیم گیری سریع و صحیح مستلزم وجود اطالعات کافی ،منظم و شفاف است .هرچه اطالعرات دورهای شررکت ،مرنظمترر و
شفاف تر منتشر شون د ،اثر آن بر قیمت سریعتر بوده ،سهم از نقد ینگی و گردش مناسبتری خواهد داشت و بهتبرع آن ریسرک،
سرمایه گذاری در سهام کاهش می یابد .کارآ شدن هر بازاری مستلزم این است کره اطالعرات مربروط بره شررکتهرا ،موقعیرت
اقتصادی و اوراق بهادار ،به سرعت و سهولت ،در دسترسی همگان قرار گیرند  .سرمایهگذاران ا ین اطالعات را بهصورتی مناسرب،
در قیمت ورقهای بهادار تفسیر میکنند و بنابراین ،قیمت همیشه ،انعکاسی از اطالعات رایج است.]10[ .
 بیثباتی نقض قوانین و مقررات در کشوردولت در جا یگاه یک ناظر و سیاستگذار کالن نقش بسیاری در بازار سرمایه دارد و یکی از وظایف آن ،ارائهی برنامهای است که
بتواند به بازار سرمایه رونق بخشد .بهطورکلی ،تکثر مراکز قدرت و تصمیمگیری ،ابهام نقش و رابطهی این مراکرز برا یکردیگر،
تداخل قوای سهگانهی کشور ،شفاف نبودن قوانین و وجود برداشتهای متفاوت و متناقضی از آنها ،وجرود قروانین نامناسرب و
دست پاگیر ،نقض آزادی های اقتصادی و بیثباتی سیاسی دولت موجب میشروند ر یسرک سیسرتماتیک افرزایش و در نتیجره،
سرمایهگذاری به شدت کاهش یابد [.]9
 - 3پیشینه تحقیق
صفری (  ) ۸3۱۲تحقیقی با عنوان « عوامل مؤثر بر جذ سرمایههای افراد حقیقی در بورس منطقرهای اصرفهان» کررده اسرت.
هدف اصلی ا ین پژوهشی ،بررسی عوامل مؤثر بر جذ سرمایهی اشخاص حقیقی در بورس منطقهای اصفهان است .هدف ا ین را
متغیرهایی همنون سابقه ی سودآوری ،تبلیغات راجع به سرمایهگذاری در بورس ،فرهنگ سهامداری ،گروههای مرجرع ،عوامرل
اقتصادی و سیاسی ،عملیات کارگزاران و مکان جغرافیایی به عنوان سؤالهای پژوهشی آزمودهاند .ا ین تحقیقی از نوع توصیفی -
پیمایشی از شاخهی میدانی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانهای بوده ،دادههای آن برهصرورت نمونرهگیرری از
جامعه ی بزرگتر با پرسش نامه بهدستآمدهاند .در این پژوهشی ،از آزمونهای تک نمونهای بررای آزمرون سرؤاالت پژوهشری و
تحلیل وار یانسی تک عاملی برای معنیدار بودن تفاوت نظرات سهامداران و آزمون فر یدمن برای رتبه بندی عرواملی و سرؤالهرا
استفاده شده است.نتایج حاصل از ا ین پژوهش حاکی است که فقط عواملی هم نرون سرابقهی سرودآوری ،فرهنرگ سرهامداری،
گروه های مرجع ،عوامل اقتصادی و سیاسی بر جذ سرمایهی اشخاص حقیقی در بورس منطقهای اصرفهان تأثیرگرذار بروده ،از
بین اینها ،عوامل سیاسی و داشتن فرهنگ سهامداری ،دو عامل مهمتر و مؤثرتر شناخته شدند[.]11
کاثلین با یرن (  ،) 600۲در تحقیقی با عنوان «چگونه مشتریان (سرمایهگذاران) ریسک محصوالت مالی را ارز یابی میکننرد »
عوامل تأثیرگذار در محصوالت مالی را به وسیلهی متغیرهایی نظیر ادراک ریسک ،تما یلی به ر یسک ،اطالعات عملکرد گذشته،
نرخ بازده تاریخی ،نرخ بازده مورد انتظار ،تخصیص سرمایه بررسی کرده است؛ روش تحقیق در این پرژوهش ،پیمایشری بروده،
سرمایهگذاران شرکت بیمهی پیناکل نمونهی آماری آن را تشکیل میدهند و تحقیق با ارسال پرسشنامه برای آنان انجام گردید.
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در پایان و پس از بررسیهای الزم و آزمون سؤالهای تدوینشده ،ا ین نتیجهها به دست آمدند که وجرود نررخ برازده ترار یخی
باالتر ،تمایل به ریسک را در سرمایهگذاران افزایش میدهد و ادراک ریسک باالتر توسط سرمایهگذاران ،تمایل به ریسرک را در
آنها کاهش میدهد[.]11
رهنمای و همکارانش(  ،) ۸3۹۸در مقاله خود با عنوان" ارائه الگوی ذهنی ادراک ریسرک سررمایه گرذاران برورس اوراق بهرادار
تهران" عنوان کردند که احساسات ،حاالت سرمایه گذاران و سایر عوامل ،بر ادراک اثر می گذارند و به همین علت بر تصمیمات
سرمایه گذاران نیز موثر می باشند .ادراک ریسک سرمایه گذاران ،قضاوت ذهنی سرمایه گذاران از ریسک است که ممکن است
بیشتر یا کمتر از ریسک واقعی بر آورد گردد .این ریسک ذهنی یا ادراک شده تحت تاثیر عوامل غیرر اقتصرادی متعرددی قررار
گرفته و هر زمان این عوامل حضور پررنگ تری داشته باشند .ریسک ادراک شده  ،فاصله بیشتری از ریسک واقعی خواهد داشت
که منجر به اتخاذ تصمیمات متفاوت از سوی سرمایه گذاران می گردد[.]13
 - 4روش تحقیق
این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی و از نظر هدف توسعهای – کاربردی است؛ در ا یرن راسرتا ،پرس از مطالعره مبرانی نظرری و
پیشینه تحقیق و مصاحبه با خبرگان مدلی برای تبیین ریسک ادراکشده سرمایهگذاران توسعه دادهشرده و سر س برهمنظرور
آزمون مدل پیمایشی بر روی نمونه انجام گرفت .در ا ین پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمعآوری دادههای پرژوهش
استفادهشده است .در این پژوهش بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ،آزمون فرضیهها و بررسی برازش مدل پژوهش از تحلیل مسیر
استفاده شده است .بد ین منظور نرمافزارهای  SPSSو  LISRELمورداستفاده قرار گرفت .جامعه آماری پژوهش حاضرر شرامل
مشتریان شرکت های کارگزاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران هستند .روش نمونهگیری پژوهش حاضر ،روش نمونرهگیرری
تصادفی مرحلهای است .بهمنظور تعیین حجم نمونه ابتدا یک نمونه اولیه  30تایی از جامعه گرفته شد و بر ا ین اساس واریانس
متغیرهای نمونه محاسبه گردید  .در ادامه ،با توجه به مقدار وار یانس به دست آمده ،حجم نمونه مورد نیاز در سطح خطای () ɛ
 0 /۸و سطح اطمینان  30۲ ، % ۹۲نفر محاسبه شد .در این پژوهش بهمنظور بررسی پا یایی پرسشنامه ضریب الفرای کرونبراخ
برای کل پرسشنامه و نیز برای هر یک از متغیرهای پژوهش به صورت مجزا محاسبه گردید که نتایج آن در جدول  ۸ارائه شده
است.

جدول  .1پایایی متغیر های تحقیق
متغیر های تحقیق

تعداد گویه ها

آلفای کرونباخ

نبود اطمینان در مورد عرضه کنندگان سهام

3

0 /26

نگرانی در مورد وقایع غیر منتظره

3

0 /۱۲

نگرانی در باره نوسانات قیمتی سهام

3

0 /۱6

شفاف نبودن اطالعات
بی ثباتی ونقض قوانین و مقررات

3
3

0 /2۹
0 /۹۸

تصویر ذهنی مشتری از برند شرکت

۲

0 /22

تمایل به خرید سهام

۲

0 /۱۱

در فرآ یند تعیین روایی ،پرسشنامه در اختیار صاحب نظرران و مت خصصران قررار گرفرت و اصرالحات الزم برر محتروا و سراختار
پرسشنامه اعمال گردید .س س بهمنظور بررسی روایی سازه پرسشنامه ،بار عاملی مربوط به سرؤاالت محاسربه شرد .در اولرین
آزمون تحلیل عاملی ،شاخص کفایت نمونهبرداری ( ) KMOو سطح معناداری بارتلت محاسربه شد.شراخص  KMOدر تمرام
قسمتهای پرسشنامه باالتر از  0 /2و سطح معنیداری کمتر از  0 /0۲به دست آمد .بار عاملی کلیه سؤاالت پرسشنامه نیز بیشتر
از  0.۲به دست آمد و به این ترتیب هیچ یک از سؤاالت پرسشنامه حذف نشد و کلیه سؤاالت در تحلیل نهایی مورداستفاده قرار
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گرفت .مدل مسیر این تحقیق در شک ل های زیر روابط بین متغیر های تحقیق را نشان می دهد ،در این مدل ضرائب استاندارد
و مقدار  t-valueدر هر رابطه امده است.

شکل  .1بار های استاندارد شده مدل مسیر

شکل  .2مقدار  t-valueمدل مسیر

 - 1- 4بررسی نیكویی برازش مدل بدست آمده
پس از معین شدن مدل ،روشهای ز یادی برای برآورد نیکویی برازش کلی مدل با دادههای مشاهدهشده وجود دارد .به عبرارت
د یگر ،اگر مدلی که به شکل نمودار مسیر ترسیم میگردد توسط شاخصهای برازندگی مدل تائیرد شرود ،از آن نمرودار مسریر
می توان برای آزمون فرضیات در مورد وجود رابطه علی بین متغیرهای موجود در نمودار مسیر استفاده کرد .بهطورکلی ،چندین
شاخص برای سنجش مدل مورداستفاده قرار میگیرد که برای تائید مدل ،استفاده از سه تا پرنج شراخص کرافی اسرت (قاضری
طباطبا یی .) ۸3۱۸ ،شاخص میزان انطباق ( ) AGFIو شاخصهای نیکرویی بررازش ( ) GFIاز لحرا مطلوبیرت ،بره ضرریب
همبستگی شباهت دارد .هرچه  GFIو  AGFIبه عدد یک نزدیکتر باشند ،نیکویی برازش مردل برا دادههرای مشراهدهشرده
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بیشتر است .شاخص ( ،) GFIاز لحا معنا ،مانند  NFIاست .مقاد یر بزرگتر از  0.۹0برای ا ین شاخص قابل قبول می باشرد و
نشان دهنده برازندگی مدل است .یکی دیگر از شاخصهای برازش ،شاخص هنجار شده برازندگی ( ) NFIمی باشد که شراخص
بنتلر  -بونت هم نامیده میشود .بنتلر و بونت (  ) ۸۹۱0مقادیر برابر یا بزرگتر از  0.۹برای برازندگی مدلهای نظرری توصریه
کرده اند .شاخص هنجار نشده برازندگی ( ) NNFIکه شاخص تاکر  -لو یز هم نامیده میشرود ،هماننرد شراخص  NFIمقرادیر
باالی  0.۹برای این شاخص نشاندهنده این است که مدل از برازش مطلوبی برخوردار می باشد .همننین ،مقاد یر کمتر از 0.0۱
برای شاخص  RMSEAنشان دهنده برازش مدل است .یکی د یگر از شاخصهای برازش ،کای اسکویر هنجار شده است کره از
تقسیم  X2بر درجه آزادی به دست می آید .در این شاخص ،مقاد یر کمتر از  3بسیار مطلو تلقی میشرود (هنرری و اسرتون،
 .) ۸۹۹۲شاخص های نیکویی برازش برای مدل این تحقیق در جدول زیر آورده شده است.

جدول  . 6شاخص های نیکویی برازش مدلی
χ2/df

RMSEA

CFI

NNFI

NFI

AGFI

شاخص

3

0 /00۱

0 /۹

0 /۹

0 /۹

0 /۹

آستتتتتتانه

6 /۱3

0 /00۲

0 /۹6

0 /۹۲

0 /۹3

0 /۹2

پذیرش
مقدار

بر این اساس ،شاخص های نیکویی برازش محاسبه شده برای مردل این تحقیق در دامنه قابل قبول قرار دارند که نشاندهنده
این است که مدل از برازش مطلوبی برخوردار می باشد.
 - 5نتایج
با توجه به شکل های باال می توان دریافت که بین متغیر های مستقل  " ،عدم اطمینان در مورد عرضه کننردگان سرهام" " ،
وقایع غیر منتظره" "،نوسانات قیمتی سهام""،شفاف نبودن اطالعات" "،بی ثباتی و نقرض قروانین و مقرررات" برا متغیرر وابسرته
"ریسک ادراک شده " رابطه منفی و معنی داری وجود دارد .همنینن بین "ریسک ادراک شده " و "تصرویر ذهنری مشرتری از
برند شرکت" و"تمایل به خرید سهام " نیز ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد و در نهایت بین تصویر ذهنی مشتری از برنرد
شرکت و تمایل به خرید سهام ،رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ،ضرایب استاندارد و مقردار t valueایرن روابرط در شرکل
های  6و  3نشان داده شده است.
 - 6بحث و نتیجه گیری
یافتههای ا ین پژوهش نشان داد که ریسک ادراکشده اثر منفی و معنیداری بر تصویر ذهنی مشتری از برند شرکت ،دارد .نتایج
فوق مشابه یافته های پاولو (  ) 6003و اسکلوسر ( ) 6002می باشد .نتایج تحقیقات آنها نشان داد که ریسک ادراکشرده عامرل
مهمی است که بر رفتار مصرف کننده تأثیرگذار است .همننین ،مطالعات انجام یافته توسط هاوکرافت (  ) 6006نشان داد کره
ترس های ادراک شده و احساس عدم اطمینان اثر منفی بر پذیر ش خدمات و استفاده از آن دارد .در نها یت ،نتا یج تحلیل مسریر
نشان داد که رابطه مثبت و معنیداری بین ت صویر ذهنی مشتری از برند شرکت و تمایل به تمایل به خرید سهام وجرود دارد.
در واقع می توان گفت هنگامی که تصویر ذهنی سرمایه گذار ،مثبرت باشرد ،احتمرال برروز رفترار مثبرت توسرط او (اقردام بره
سرمایه گذاری) افزایش می یابد .با توجه به یافتههای فوق میتوان نتیجهگیری کرد که ریسک ادراکشده یکی از عوامل مهمری
است که می تواند در بازار مالی بر رفتار و تصور سرمایه گذران تاثیرگذارد  .لذا ،توجه ویرژه بره ریسرک ادراکشرده مشرتریان و
سرمایه گذاران در این بازار و تالش در جهت مد یریت و کنترل آن از اهمیت باالیی برخوردار است .بنابراین ا یرن موضروع بایرد
مورد توجه سازمان ها و نهادهای ارائهدهنده خدمات سرمایهگذاری قرار گیرد .به منظور بهبود شررایط شررکت هرای بورسری و
کاهش ریسک ادراک شده توسط سهامداران پیش نهاد می شود تا بورس اوراق بهادار  ،اقداماتی را برای کرارآتر کرردن برازار و
افزایش میزان سودآوری بازار انجام دهد تا از این طریق ،بورس اوراق بهادار به مکانی سودآور تبدیل گردد که امکران مشرارکت
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عمومی را در توسعهی اقتصادی ملی فراهم میآورد.همننین این سازمان می بایست با استفاده از مکانیسمهای مناسرب بررای
سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار ،ریسک سرمایهگذاری در این مکان را کاهش دهد تا از این طریرق ،ضرمن حفرت تعرادل
ریسک و بازده ،بورس اوراق بهادار را به مکانی تبدیل نماید که ریسک کمتر و بازدهی باالتری نسربت بره سرایر فعالیرتهرای
اقتصادی دارد.
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