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Factors Affecting the Behavior of Investors Regarding Phenomenographical Approach
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Abstract
Decisions of investors in the financial markets is influenced by many factors, many of which are not justified in making
rational decisions. Factors such as values, beliefs and cultural assumptions cause bias in the decision-making process that
affect the behavior and decisions of the investors. The focus of this article is to provide a pattern of behavior and decisionmaking factors for investors with an emphasis on cultural factors. Basic assumptions are elucidated from literature review
and relevant researches. The mixed method research was selected and operated in order to progress the research at the
qualitative and quantitative parts. At the qualitative part, semi structured in-depth interviews were conducted with behavioral
decision making experts considerating phenomenography strategy. Data from the interviews were analyzed using content
analysis method according to which the questionnaire was designed. At this stage, the survey strategy was conducted, and
then 500 questionnaires were distributed as available sampling method and 316 completed questionnaires were collected.
The data were analyzed using SPSS and Amos Graphics softwares using structural equation modeling. The results indicate
that fators such as value system, locus of control, uncertainty acceptance, habit to investment and time horizon are the main
components of cultural category which besides personality, cognitive and emotional biases form investor’s decision making
that lead to herding behavior. Despite the past researches confirmed the effect of time, data analysis showed that khorasan
razavi investor’s behavioral model is not affected by the time factor.
Keywords: Investors decision making, Cultural components, Behavioral finance biases, Cognitive biases, Emotional biases
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چکیده
تصمیمگیری سرمایهگذاران در بازارهای مالی از عوامل فراوانی متأثر است که بسیاری از آنها در رویکردهای عقالنی تصمیمگیری
 اعتقادات و پیشفرضهای فرهنگی موجب بروز سوگیری در فرایند تصمیمگیری میشود که، عواملی مانند نظام ارزشی.توجیهشدنی نیست
 شناخت عوامل رفتاری و ارائۀ الگوی تصمیمگیری، کانون توجه این پژوهش.رفتار و تصمیمهای سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهد
 استخراج و برای پیشبرد، از مرور نظریه و پژوهشهای مرتبط، فرضیههای مبنایی پژوهش.سرمایهگذاران با تأکید بر مؤلفههای فرهنگی است
 در مرحلۀ کیفی ضمن اتخاذ استراتژی. انتخاب و عملیاتی میشود، طرح پژوهش ترکیبی در بخشهای کیفی و کمّی پژوهش،مراحل پژوهش
 دادههای حاصل از مصاحبهها با استفاده از روش. مصاحبههای نیمهساختاریافتۀ عمیق با خبرگان تصمیمگیری رفتاری انجام شد،پدیدارنگاری
 پرسشنامه955  تعداد، در این قسمت با بهرهگیری از استراتژی پیمایش. پرسشنامۀ پژوهش طراحی شد،تحلیل محتوا تحلیل و براساس آن
 وSPSS  دادههای حاصل از پرسشنامه با نرمافزارهای. پرسشنامه تکمیل و جمعآوری شد386  توزیع و،بهصورت نمونهگیری در دسترس
، مؤلفههای نظام ارزشی، نتایج پژوهش نشان میدهد در مقولۀ فرهنگ. و با استفاده از روش معادالت ساختاری تحلیل شدAmos Graphics
 تصمیمهای، سوگیری شناختی و سوگیری عاطفی، عادت به سرمایهگذاری و افق زمانی در کنار مقولههای شخصیت، تحمل ابهام،کانونکنترل
 همچنین با وجود تأیید تأثیر مقولۀ زمان در سایر.سرمایهگذاران را شکل میدهد و موجب بروز رفتارهای تودهوار در تصمیمگیری میشود
. تحلیل دادهها نشان داد الگوی رفتاری تصمیمگیری سرمایهگذاران بورس اوراق بهادار خراسان رضوی متأثر از عامل زمان نیست،پژوهشها
 مؤلفههای، سوگیریهای مالی ـ رفتاری، سوگیریهای عاطفی، سوگیریهای شناختی، ، تصمیمگیری سرمایهگذاران:واژههاي کلیدي
.فرهنگی

* نویسنده مسؤول
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مقدمه
در چنــدین دهــه ،عقالنیــت کامــل ســرمایهگــذاران،

مبانی نظري

فرضیۀ اصلی بسیاری از پژوهشهای دانشگاهی به شمار

انســان اقتصــادی در نظریــههــای مبتنـی بــر عقالنیـت

 ،رفتــــار

 ،کســی اســت کــه ضــمن برخــورداری از قــوۀ

مــــیرفــــت ] .[9در نظریــــات کالســــی

سرمایه گذاران در بازار سرمایه بر مبنای نظریۀ مطلوبیـت
اقتصادی تفسیر میشد ] .[22نظریـههـای کالسـی

بـر

مح ـ

ادارکی ی

انسان سالم بهصـورت عاقالنـه رفتـار کنـد،

بــیآنکــه هــی یــ

از امیــال او نظیــر خودخــواهی،

ایــن فــرض اســتوارند کــه ســرمایهگــذاران در زمــان

حســادت ،زیــادهخــواهی در وی ســرکوب شــده باشــد.

تصمیمگیری بهصورت کامالً عقالیی عمل میکنند کـه

رفتار عقالیی ،بیانی بـرای تبیـین رفتـار انسـان اقتصـادی

این فرض با نظریۀ انسان اقتصادی8عقالیی منطبق اسـت.

اســت .وی کســی اســت کــه از ویژگــیهــایی همچــون

انســان اقتصــادی عقالیــی ،کســی اســت کــه ضــمن

عقالنیــت نامحــدود ،ارادۀ نامحــدود ،دارنــدۀ اطالعــات

انسان سـالم بـهصـورت

کامل و انتخاب آزادانه بهرهمند است ] .[23این موضوع

عاقالنه رفتار کند .رفتار عقالیی ،رفتاری است مبتنـی بـر

که تصـمیم گیـران بتواننـد انتخـابهـای بهینـهای داشـته

استفاده از عقالنیت نامحدود کـه بـه انتخـاب عقالیـی و

باشـــند بـــه پیشـــفرضهـــای متعـــددی بســـتگی دارد.

تصمیم گیری عقالیی منتج میشود ][89؛ امـا در برخـی

پژوهشگران تصمیمگیری این مفروضات را جمـعآوری

مواقـع ،عوامـل مختلفـی باعــب بـروز رفتـار قیرعقالیــی

و محدودیتها را توصیف کردهاند .بـا توجـه بـه تمـایز

میشود و نحوۀ تصمیم آنها را تحت تأثیر قرار میدهـد.

بهینه سازی نتیجه و بهینهسازی فرایند ،این معیارها بهطور

ایــن دســته از عوامــل ،عرص ـۀ ظهــور علــوم رفتــاری در

عمده به بهینهسازی فرایند تصمیمگیری مربوط میشـود

مباحب مالی را ایجاد کرده اسـت .مـالی -رفتـاری ،ایـن

] .[88همچنین پژوهشگران رفتاری قصد داشتهاند نشـان

موضوع را بررسی میکند که چگونه افراد ،اطالعات را

دهند انسانها واقعاً چگونه تصمیمگیری میکنند .مبـانی

گردآوری ،تعبیر و پردازش میکنند ] .[27این حوزه از

علوم رفتاری و روانشناسی ،مفروضات الگوی عقالیـی

دانش ،تأکید ویژهای بـر تعصـبات شـناختی و احساسـی

را یــ ـ

از آن را در قالــــب

دارد؛ به عبـارت دیگـر ،انسـانهـا بـهدلیـل ترجیحاتشـان

ســـوگیریهـــای تصـــمیمگیـــری در نظـــر مـــیگیـــرد.

(ســوگیریهــای احساســی) و بــهدلیــل بــروز خطاهــای

پژوهشــگران بــا مطالع ـۀ رفتارهــای اقتصــادی ،مشــاهده

شناختی (سوگیریهای شناختی) عقالیی رفتار نمیکنند

کردهاند فرایند تصمیم گیری تحت تأثیر عوامل بسـیاری

][1؛ بنــابراین ،امــروزه شــناخت فراینــد تصــمیمگیــری

از جملــه انگیــزه ،ارزشهــا و هنجارهــا ،قابلیــتهــا و

سرمایهگذاران و اتخاذ راهکارهـایی بـرای کـاهشدادن

فناوری های پردازش اطالعـات ،نگـرشهـا در قاـاوت

انحـــرا هـــا و هـــدایت اینگونـــه رفتارهـــا ،مـــدّنظر

دیگر افراد و محیطهـا ،تجربـههـای گذشـته ،سـوگیری

پژوهشــگران ،سیاســتگــذاران و مــدیران مــرتبط قــرار

عــاطفی ،اولویــت زمــان و ســوگیری شــناختی قــرار

گرفته است.

می گیرد .آنها همچنین نشان دادهانـد تعصـبات افـراد در

برخورداری از قوۀ ادراکی ی

چــــارچوب و انحــــرا

شیوهها و قابلیتهای تصمیمگیری آنها تأثیرگذار اسـت
].[35
1 Homo Economicus
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مقولۀ فرهنگ ازجمله مباحثی اسـت کـه بسـیاری از

عمومی ارزشها بهعنوان ارزششناسی 9شناخته میشود.

پژوهشگران در حوزههای مختلف جامعهشناسـی ،علـوم

درواقع ،ارزششناسی ،پاسخ به چند پرسش اصلی است

سیاسی ،اقتصاد ،روانشناسی ،مدیریت و  ...به آن توجـه

که میگوید :آیا ارزشها ذهنی است یا عینی ،شخصـی

کــردهانــد .در فاــای ســازمانی ،فرهنــگ ســازمانی،

اســت یــا قیرشخصــی ،در حــال دگرگــونی اســت یــا

مجموعــهای از فرضــیههــای ضــمنی اســت کــه بــهطــور

همیشگی و پایدار است و سرانجام آیـا سلسـهمراتبـی از

مشترک از سوی کارکنان سازمان پذیرفتهشـده و نحـوۀ

ارزشهـا وجــود دارد یــا خیــر ] -2 .[21جبربــاوری یــا

ادراکهــا ،تفکــرات و واکــنشهــا نســبت بــه شــرایط و

اختیاربــاوری :ایــن مفهــوم درحقیقــت ،معــادل مفهــوم

موقعیتهای متعدد محیطـی را مشـخص مـیکنـد ].[86

مرکزکنترل 6است که به ادراک انسـان از توانـایی خـود

بــرای درنظرگــرفتن فرهنــگهــا بــهعنــوان مجموعــه

در کنترل شرایط و رویـدادهای محیطـی اشـاره دارد .از

محدودیتهـایی بـر عقالنیـت تصـمیمگیرنـدگان ،بایـد

این حیـب ،افـراد بـه دو دسـته افـراد دارای مرکزکنتـرل

برخی موضوعات را مدّنظر قـرار داد .بـازرمن)2551( 8

درونی (اختیار باور) و افراد با مرکزکنترل بیرونـی (جبـر

بیان کرد که روشهای ابتکاری و شـهودی بـه پـردازش

بــاوری) تقســیم مــیشــوند ] .[21همچنــین انســانهــای

مؤثرتر و نیز تصـمیم گیـری منجـر مـیشـود ] .[2نظریـۀ

درونگـرا ،افــراد مسـتعد ،پــرتالش ،الیـق و انســانهــای

شــاخص مهــم در بنیادهــای

برونگرا ،کمتالش ،متزلـزل و منفعـل هسـتند ]-3 .[26

اقتصادی ،پیشـینۀ دیرینـهای در پـژوهشهـای وبـر دارد.

خوشبینی یا بدبینی :رفتار انسانها مبتنی بر دو سر طیف

وبر )8118( 2استدالل میکند تغییـرات فرهنگـی ،نقـش

خوشبینی و بدبینی بررسیشدنی است .افراد خوشبـین

اساســی در گســترش نظــام ســرمایهداری و نهادهــای آن

معتقدند رویدادهای بـد ،مـوقتی هسـتند و افـراد بـدبین،

دارد .افــراد دیگـــری ماننـــد الل )2558( 3بـــر اهمیـــت

رویدادهای منفـی را پایـدار مـیداننـد ] -4 .[85الگـوی

فردگرایی قربی بهعنوان توضیحی برای رشـد بازارهـای

(عــادت بــه پــ انــداز در افــراد) :عــادت بــه

فرهنــگ بــهعنــوان یــ

مالی در قرب تأکید میکنند ] .[81لوسـی و داولینـگ

4

مصــر

پ انداز ،به روحیۀ خطرپذیری افراد و میزان نـر بهـرۀ

( )2584نیز معتقدند مشخصههای فرهنگی بهعنوان یـ

از پیشتعیینشده بستگی دارد .از آنجا که در نظام مـالی

واسط در تصمیمهای سرمایهگذاری تأثیرگـذار اسـت و

اسالمی ،درآمد ثابـت حاصـل از نـر بهـره مشـروعیت

بــروز رفتارهــای متفــاوت در بازارهــای مــالی بــهعلــت

ندارد ،مفهوم عادت بـه پـ انـداز در افـراد بـهگونـهای

گوناگونی در اصـول ،مشخصـههـا و باورهـای فرهنگـی

دیگر خواهد بود؛ بهگونهای که افراد مـیتواننـد تنـوعی

است ].[3

از انواع داراییهـا داشـته باشـند .بـه عـالوه دارایـیهـای

برخی از مشخصهها و رفتارهای متأثر از فرهنگ کـه

دیگری بهصورت ترکیبات مشارکت در سود نیز وجـود

با مرور نظریـه هـا و پـژوهشهـا مـرتبط اسـتخراج شـده

دارد که در بـازده سـبد دارایـیهـا مـیتوانـد تأثیرگـذار

است ،عبارتند از -8 :نظام ارزشی حاکم بر افراد :مطالعۀ

اقتصاد ،تمام داراییهـا را برحسـب میـزان

باشد .در ی
خطــر هــر یـ

1 Bazerman
2 weber
3 Lal
4 Lucey and Davling

ریس

 ،مــیتــوان درجــهبنــدی کــرد ]-9 .[28

پذیر یا ریس

گریزبـودن :افـراد ریسـ

گریـز،

5 Axiology
6 Locus of Control
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انسان هایی هستند کـه بـه دنبـال پرهیـز از ضـرر و زیـان

مطالعات مالی -رفتـاری مبتنـی بـر یافتـههـای علـوم

هستند و سرمایه گذار بهطـور متنـاوب ،نتـایج و بـازخور

رفتـــاری بـــه عوامــل گونـــاگون تأثیرگـــذار در رفتـــار

سرمایه گذاری خود را ارزیابی میکند و نسبت به ضـرر

ســرمایهگــذاران توجــه مــیکننــد و نشــان مــیدهــد

و زیــان ســرمایهگــذاری در مقایســه بــا عایــدی و منــافع

تصمیمهای سرمایهگذاری تنها تحت تأثیر شاخصهـای

حاصل ،حساسیت بیشتری دارد ] -6 .[24حرکـتهـای

اقتصــادی و عقالنیــت قــرار نــدارد؛ مقولــههــایی ماننــد

تودهوار :این رفتار ،شکلی از ایجاد تجربـۀ عملـی اسـت

فرهنگ ،سوگیریهای شناختی ،عاطفی و شخصـیت در

که در آن ،افراد با پیرویکردن از تصمیمهای اکثریـت،

رفتــار ســرمایهگــذاران و نــوع تصــمیمهــای آنهــا اثــر

خود را با آنها منطبق میکنند .در این رفتار که فرد قالبـاً

مــیگــذارد و رفتــار ســرمایهگــذاری آنهــا را هــدایت

استدالل ضـعیفی دارد ،مـواردی ماننـد اعتمـاد بـه نفـ

میکند؛ از اینرو ،عرصۀ ظهور علوم رفتاری در مباحب

پایین ،خطرپذیری کم ،اعتماد بیش از حد بـه بـازار و ...

مالی ،رویکرد جدیدی به مطالعات بازارهای مالی اسـت

دیده میشود ] -7 .[38احساس توانمندی :این مفهـوم و

] .[25پارادایم مالی ـ رفتاری ،دیدگاه متفـاوتی از رفتـار

یا اعتماد بیش از حد به خود 8باعب میشود افراد ،خـود

انسانی مبتنی بر مبانی مثبت را برای فهم چندرشـتۀ رفتـار

را برتر از مجموعۀ بازار بداننـد و تصـور کننـد آنچـه را

انسان ارائه میکند ] .[33به اعتقـاد هـاگن )2551( 2نیـز

آنــان مــیداننــد افــراد دیگــر از آن بــیاطــالع هســتند.

سیر مباحب مالی امروزه به سمت مباحب رفتـاری بـوده

درحقیقت ،این افراد از شنیدن زیاد خودداری مـیکننـد

است؛ بهگونهای که الگوهای رفتاری ،چارچوب اصـلی

و دامنـۀ اطالعاتشــان نیــز خیلــی وســیع نیســت ]-1 .[23

موضوعات مالی نوین را شـکل مـیدهنـد ] .[83مـالی-

آگاهی افراد :اطالعـات ازجملـه عوامـل مـؤثر در رفتـار

رفتاری ،مطالعۀ چگونگی تفسیر افراد از اطالعات بـرای

هـای

اتخاذ تصمیمهای سرمایهگذاری است؛ به عبارت دیگر،

اطالعاتی ،سایتهای مـرتبط بـا سـاز وکارهـای بـورس

مالی-رفتاری به دنبال تأثیر فراینـدهای روانشـناختی در

اوراق بهادار بـرای شـفافیت اطالعـاتی ،ارائـۀ اطالعـات

تصمیم گیری است .یکی از موضـوعات مهـم در بحـب

بهروز به سرمایهگذاران و بهطور کلـی ،فرهنـگ تسـهیم

مــالی-رفتــاری ،مطالعــات مربــوط بــه شناســایی فراینــد

اطالعات ،ازجمله موارد مؤثر در رفتـار سـرمایهگـذاران

تصـــمیمگیـــری ســـرمایهگـــذاران و تبیـــین الگـــوی

اســت ] -1 .[84رفتارهــای فعاالنــه در مقابــل رفتارهــای

تصمیمگیری آنها در شرایط عدم اطمینان است ].[29

سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار است .بانـ

منفعالنه ،افراد از نظر رفتار اجتماعی به دو دسـتۀ فعـال و

اقلب مشاهده میشود افراد هنگـام مواجهـه بـا عـدم

انفعــالی تقســیمشــدنی هســتند .افــراد فعــال ،روحیــۀ

اطمینان ،نمیتوانند یا تمایل ندارند مسائل را بـهصـورت

پذیری باال دارند ،خودجوش ،گـرم و صـمیمی،

نظاممند توصیف ،تمام دادههـای ضـروری را ثبـت و یـا

جریانساز ،محور و کـارآفرین هسـتند .درمقابـل ،افـراد

اینکه اطالعات را برای ایجاد قواعد در تصمیمگیریهـا

گریـز و منـزوی هسـتند کـه

ترکیب کنند .درعمل ،مشاهده مـیشـود افـراد قالبـاً در

ریس

منفعل ،افرادی تابع ،ریس

تالش برای تعیین روش انجام کار سازگار با اهـدا  ،از

همراه با موج حرکت میکنند ].[81

مسیرهای بیشتر ذهنی (و کمتر عینی) استفاده مـیکننـد؛
1 Overconfidence

2 Haugen
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بنابراین ،این پرسـش مطـرح مـیشـود کـه در ایـن فاـا

است .این سوگیریها نهتنها تصمیمهای سرمایه گـذاران

چگونــه تصــمیمگیــری درســت را مــیتــوان الگوســازی

عادی؛ فرایند تصـمیم گیـری سـرمایه گـذاران حرفـهای،

کــرد ] .[29کــانمن و تورســکی )8174( 8بــا انتقــاد از

مــدیران صــندوقهــای ســرمایهگــذاری ،تحلیلگــران و

الگوی عقالنیت بـهعنـوان یـ

الگـوی توصـیفی بـرای

مشاوران مالی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد ].[4

تصـــمیمگیـ ـری در شـــرایط عـــدم اطمینـــان ،الگـــوی

سوگیری های احساسی با عوامل احساسی (عاطفی)

جایگزینی به نام نظریۀ چشمانداز را معرفی میکننـد .بـه

و سوگیریهای اداراکی با عوامل ادراکی بـه سـوگیری

اعتقاد آنها ،افراد عموماً به پیامدهای محتمـل در مقایسـه

در تصمیمگیری می انجامد .پژوهشهای مالی -رفتـاری

با پیامدهای مطمئن ،کمتر از حد الزم اهمیت مـیدهنـد.

بــه مجموع ـۀ وســیعی از شــواهد تکیــه مــیکنــد کــه بــر

ایــن گــرایش کــه اثــر اطمینــان 2نامیــده مــیشــود ،در

بهینــهنبــودن تصــمیمهــای افــراد در شــرایط مختلــف

موقعیــتهـای انتخــابی متکــی بــر ســودهای مطمــئن ،بــه

تصمیمگیریهای اقتصادی صحه میگذارد ].[23

ریس

گریزی و در موقعیتهای دربرگیرندۀ زیانهـای

قطعــی ،بــه ریس ـ

پــذیری مــیانجامــد ] .[8داکــالس

3

روش پژوهش

( )2589بیان میکند در بسیاری از پیشفرضهای اساسی

ماهیــت پــژوهش حاضــر در ابعــاد مختلــف موجــب

در تحلیل تصمیمگیری سرمایهگذاران تردید شده است

اتخاذ مبنای فلسفی پراگماتیسم در پژوهش میشود کـه

و سرمایهگذاران را افرادی کامالً عقالنـی نمـیتـوان در

براساس آن ،رویکرد اسـتقرایی ،مبنـای انجـام پـژوهش

نظــر گرفــت کــه فــار از ســوگیریهــا و تــورشهــای

ق ـرار گرفــت .نــوع پــژوهش از حیــب رویکــرد انجــام

روانشناختی تصمیم میگیرند ].[1

7

ترکیبی بوده است که در دو مرحلۀ کیفی (اکتشافی) و

به اعتقاد پامپین )2556( 4سـوگیریهـای رفتـاری در

کمّی (تبیینی) انجام شد ] .[32در بخش کیفی پـژوهش،

دو طبقۀ اصـلی (شـناختی و احساسـی) جـای مـیگیـرد.

برای درک عوامل رفتاری تأثیرگذار در تصـمیمگیـری

شــناختی و احساســی کــه هــر دو گونــۀ قاــاوتهــا و

سرمایهگذاران ،از استراتژی پدیدارنگاری اسـتفاده شـد.

رفتارهــای قیرعقالیــی 9را موجــب مــیشــود .برخــی

این روش در دهۀ  8175در دانشگاه گوتنبرگ سوئد بـا

نویســـندگان از تمـــایالت رفتـــاری بـــا عنـــوان قواعـــد

هد

دست یـابی بـه درک عمیقـی از مفـاهیم متفـاوت

سرانگشتی یاد میکنند؛ در حالی که گروهی دیگر آنها

ی

را باورها ،قااوتها یا ترجیحـات مـینامنـد .بـه اعتقـاد

روشی است که در حیطۀ پارادایم تفسیری جـای دارد و

هورنز )2584( 6سوگیری های رفتاری در انسانها ناشـی

اساس کار خود را بـر همـین تجربـههـا و برداشـت هـای

از دو دسته سوگیریهـای مبتنـی بـر ادراک و مبتنـی بـر

متفاوت افراد از ی

پدیده قرار میدهد و سعی در ارائۀ

احساس (سوگیریهای ادراکی و احساسی) است که بـا

توصیف عمیقی از ی

شواهد تجربی تصمیمگیری سرمایهگـذاران تأییـد شـده

افراد دارد .پدیدارنگاران معتقدند اگر تجربهها یا مفاهیم

1 Kahneman & Tversky
2 Certainty Effect
3 Duclos
4 Pompian
5 Irrational Judgments
6 Horns

پدیده نزد افراد مختلف ارائـه شـد .پدیـدارنگاری،

متفــاوت افــراد از یــ

پدیدۀ معین نزد گروه خاصی از
پدیــده را احصــا و در ســاختار

بزرگتری آنها را به هم مرتبط کننـد ،تصـویر و درک
7 Mixed-Method Research
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کامل تری از پدیدۀ تجربهشده را میتواننـد ارائـه دهنـد.

انتخــاب ایــن افــراد بــهصــورت هدفمنــد و براســاس

پدیدارنگاری بر مبنای پارادایم تفسـیرگرایی قـرار دارد.

معیارهایی همچون حداقل پـنج سـال تجربـۀ فعالیـت در

پژوهشگران تفسیری ،کار خود را با این پیشفرض آقـاز

بورس اوراق بهادار خراسان رضوی ،داشتن ارتباط مؤثر

می کنند که دسترسی به واقعیت (واقعیت مشـخص و یـا

با سرمایه گذاران ،داشتن ارتباط با نهادهای فعـال بـورس

واقعیتی که بهصورت اجتماعی ساخته می شـود) تنهـا بـا

اوراق بهادار ،تسلط به موضوعات علمی مرتبط با بورس

سـازههــای اجتمــاعی نظیــر زبــان ،خودآگــاهی و معــانی

اوراق بهــادار ،اشــرا

بــه مباحــب سیاســی -اقتصــادی،

مشــترک میســر اســت .پژوهشــگران در ایــن اســتراتژی

اجتماعی ،فرهنگـی و جمعیـتشـناختی بـوده اسـت .در

تالش میکنند با معانیای که افراد به پدیدهها میدهنـد،

بخش پـژوهش کمّـی ،ضـمن بهـرهگیـری از اسـتراتژی

آنها را درک کنند ] .[7در بخش کمّـی پـژوهش نیـز از

پیمایش ،اطالعات ضروری با استفاده از ابزار پرسشـنامۀ

تبیین و اعتبارسـنجی الگـوی

محقــقســاخته جمــعآوری شــد .جامعـۀ آمـاری در ایـن

حاصـــل از بخـــش کیفـــی در ســـط جامعـ ـۀ آمـــاری

مرحله ،سرمایهگذارانی بودند کـه معـامالت خـود را در

(سرمایهگذاران خراسان رضوی) استفاده شده است.

اســتان خراســان رضــوی انجــام مــیدادنــد .بــا توجــه بــه

استراتژی پیمایش با هد

پرســشهــای اصــلی پــژوهش بــا محوریــت چیســتی

نامشخصبودن جامعه در این بخش ،فرایند نمونـهگیـری

عوامل رفتاری تصمیمگیری سرمایهگذاران و چگونگی

بـــهصـــورت قیرتصـــادفی و بـــا روش نمونـــهگیـــری

ارتباط آنها در قالب گزاره های زیر است:

قیرتصادفی در دسترس انجام شد .حجم نمونه با استفاده

 عوامـــل رفتـــاری تأثیرگـــذار در تصـــمیمگیـــریسرمایهگذاران خراسان رضوی چیست
 الگــوی رفتــاری تصــمیمگیــری ســرمایهگــذارانخراسان رضوی به چه میزان اعتبار دارد
در بخــش کیفــی ،مصــاحبههــای نیمــهســاختاریافتۀ

از فرمول کوکران معادل  217برآورد شد کـه بـا توجـه
به مشخصنبودن ضریب بازگشـت ،تعـداد پرسشـنامههـا
بــرای توزیــع  955عــدد در نظــر گرفتــه شــد و بــین
ســهامداران مراجعــهکننــده بــه دفــاتر شــرکتهــای
کارگزاری توزیع و سپ

 386پرسشـنامه معتبـر جمـع-

عمیــق ،طراحــی و انجــام شــد تــا عوامــل ،مصــادیق و

آوری شد .برای سـنجش روایـی از نظـرات متخصصـان

مؤلفههای تأثیرگذار در رفتـار سـرمایهگـذاران براسـاس

رفتاری -مالی استفاده و ابهامهای پرسـشهـا برطـر

و

مقولههای پـژوهش اسـتخراج شـوند .جامعـۀ آمـاری در

اصــالحات الزم انجــام شــد .همچنــین از روش تحلیــل

ایــن بخــش ،خبرگــان بــازار ســرمایه شــامل مــدیران

عاملی برای تقویـت روایـی پـژوهش نیـز اسـتفاده شـده

کــارگزاریهــای منطقــهای ،مشــاوران ،ســبدگردانان و

است که نشاندهنـدۀ روایـی زیـاد عوامـل اسـت .بـرای

کارگزاران و سـرمایهگـذاران قـدیمی و بـا تجربـه بـوده

تعیین پایایی از روش آلفای کرونبا استفاده شد .نتـایج

است که بهصورت هدفمنـد انتخـاب و مصـاحبه شـدند.

پایایی و روایی در جدول زیر آمده است:
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جدول ( )1بارهاي عاملی و ضرایب آلفاي کرونباخ
مفهوم

خود بیشنگری

خود خدمتی

نقطۀ مرجع

قالبیاندیشیدن

دسترسی

توجه محدود

رفتار تودهار

توجیهگرایی

حسرتگریزی

سنجه

بار عاملی

Q1

5/12

Q2

5/15

Q3

5/13

Q4

5/19

Q23

5/11

Q24

5/61

Q25

5/15

Q14

5/17

Q15

/11

Q17

5/13

Q18

5/77

Q5

5/18

Q8

5/13

Q12

5/11

Q39

5/91

Q9

5/139

Q11

5/139

Q20

5/695

Q21

5/12

Q22

5/71

Q40

5/11

Q41

5/71

Q42

5/16

Q43

5/77

Q10

5/17

Q29

5/12

Q31

5/14

Q32

5/15

Q35

5/71

Q36

5/11

Q37

5/12

KMO

5/795

5/719

5/676

5/671

5/955

5/699

5/711

5/671

5/668

بارتلت

5/555

5/555

5/555

5/555

5/555

5/555

5/555

5/555

5/555

واریانس تبیینشده

67/724

62/111

75/961

66/847

17/372

98/926

61/541

73/541

61/366

 αکرونباخ

5/145

5/761

5/199

5/153

5/142

5/792

5/145

5/183

5/766
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ادامه جدول ( )1بارهاي عاملی و ضرایب آلفاي کرونباخ
مفهوم
زیانگریزی

بهینهبینی

مطمئن ـ ماطرب

محافظهکار ـ بی پروا

افق زمانی
تحمل ابهام

جبرباوری

نظام ارزشی

سنجه

بار عاملی

Q33

5/12

Q34

5/12

Q26

5/78

Q27

5/18

Q30

5/18

Q44

5/15

Q49

5/15

Q50

5/74

Q45

5/17

Q47

5/12

Q48

5/16

Q46

5/78

Q59

5/78

Q56

5/11

Q57

5/11

Q51

5/72

Q53

5/13

Q54

5/13

Q6

5/73

Q7

5/73

KMO

بارتلت

واریانس تبیینشده

 αکرونباخ

5/955

5/555

19/551

5/181

5/795

5/911

5/756

5/555

5/555

5/555

79/186

67/557

72/528

5/746

5/798

5/159

5/955

5/555

95/428

5/752

5/955

5/555

71/189

5/747

5/953

5/955

در این قسمت ،با توجـه بـه عـدد معنـاداری آزمـون

5/555

5/555

66/681

92/173

5/736

5/788

و پایایی بررسی شود .با توجه به عدد معنـاداری آزمـون

بارتلـــت ) (P<5/559و اعـــداد مربـــوط بـــه واریـــان

بارتلــت ) (P<5/559و اعــداد مربــوط بــه واریــان

تبیینشده ،گفتنی است پرسشنامه ،روایـی مناسـبی دارد؛

تبیینشده ،گفتنـی اسـت مقولـه هـای پرسشـنامه ،روایـی

به عبـارت دیگـر ،سـنجههـای محقـقسـاخته در عوامـل

مناسبی دارد؛ به عبارت دیگر ،سازههـای تشـکیلدهنـدۀ

فرهنگی ،روایی زیادی دارد .همچنـین آلفـای کرونبـا

مقولـــههـــای پـــژوهش ،روایـــی زیـــادی دارد (روایـــی

در تمام موارد از میزان استاندارد تعیینشده (هفتدهـم)

همگرایی) .همچنین آلفای کرونبـا در تمـام مـوارد از

بیشتر است که نشاندهندۀ پایایی زیاد پرسـشهـا اسـت.

میزان استاندارد تعیینشده (هفتدهـم) بیشـتر اسـت کـه

در ســط بــاالتری ،ســازههــای پرسشــنامه ،مقولــههــای

نشاندهندۀ پایایی زیاد پرسشها است.

پژوهش را تشکیل میدهد که باید در هر دو بعد روایـی
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یافتهها

حاصــل از یــ

موضــوع یــا طبقــۀ خــاه همــواره و

بخش عمدهای از دادههـای کیفـی ایـن پـژوهش در

پــیدرپــی بــا دادههــای متنــی اصــلی مقایســه مــیشــود.

خــالل مصــاحبههــا بــه دســت آمــده اســت .بــا توجــه بــه

رویکــرد قــورکردن ـ شــفا ســازی :در ایــن روش،

پرسشهای مصـاحبه و میـزان سـاختاریافتگی مصـاحبه،

پژوهشگر خـود را بـرای یـ

دورۀ زمـانی طـوالنی بـه

رویکردهای مختلفی بـرای تحلیـل دادههـا وجـود دارد.

جای آزمودنیها قرار میدهد و با بازاندیشـی تحلیلـی و

درحقیقت ،چون شیوههای کیفی بهصورت مجـزا درون

شفا سازی الهامی معنا ،شـرحی از یافتـههـایش شـکل

بسیاری از رشتههای علمی ظهور یافتـهانـد ،تعـداد فنـون

مــیدهــد .در ایــن پــژوهش ،تحلیــل محتــوای اطالعــات

مختلــف تحلیــل دادههــا زیــاد و متعــدد اســت .مــایلر و

حاصل از مصاحبه با تحلیل محتـوای کیفـی بـا ویـرایش

کراپتری ( )8117برای تخلیص رویکردهـای مختلـف

مصــاحبههــا ،تلخــیص آنهــا و تفســیر مفــاهیم و کلمــات

تحلیل دادههای کیفی ،چارچوب مفیدی ارائه کردهانـد.

مرتبط تحلیل انجام شده است .بدینترتیب ،قبل از ارائـۀ

آنها چهار رویکرد اصـلی را پیشـنهاد کردنـد کـه فنـون

الگــوی مفهــومی پــژوهش ،ابعــاد حاصــل از تحلیــل

تحلیلی ،درون آنها میتواند طبقـهبنـدی شـود .رویکـرد

مصــاحبههــا عبارتنــد از :ســوگیری ادراکــی ،ســوگیری

شبهآماری ،رویکرد کدنامهای ،رویکرد ویـرایشکـردن

محاسباتی ،سوگیری احساسی و فرهنگ.

و رویکرد قورکردن [ .]7رویکرد شبهآماری :8این نـوع

انحرا ها ،خطاها ،تورشهـا و روشهـای فـردی و

تحلیل ،دادههای مصـاحبه را بـه دادههـای کمّـی تبـدیل

ابتکـــاری کـــه در فراینـــد درک پدیـــدههـــا (ســـهام،

میکند و آنها را بهصورت آماری میتوان تحلیل کـرد.

پیشنهادهای خریـد ،فـروش و  )...ایجـاد مـیشـود ،بعـد

این رویکرد در فن تحلیل محتوا به بهترین وجـه متجلـی

سوگیری ادراکی است .مؤلفههای ایـن بعـد عبارتنـد از:

میشود .تحلیلگر محتـوا ،واحـد مناسـبی بـرای سـنجش

قالبیاندیشیدن یعنی نوعی استقرای نـاقص کـه براسـاس

انتخاب میکند؛ نظیر کلمات ،عبارتها یا موضوعات و

آن ،درک پدیدههـا (سـهام موجـود در بـازار) براسـاس

آنگاه هر واحد را طبقهبندی و تحلیل میکند .رویکـرد

شـــباهتهـــای آنهـــا و نادیـــدهگـــرفتن تفـــاوتهـــای

کدنامــهای :2در ایــن رویکــرد ،مــتن بــا اســتفاده از یـ

منحصربهفرد هر پدیده (سهم) انجام میشـود .دسترسـی

رهنمود تحلیلـی یـا کتـاب راهنمـا تحلیـل مـیشـود کـه

یعنی درک پدیده ها (سهام) براساس عوامل در دسترس

مرکب از تعدادی از طبقـههـا یـا موضـوعات مـرتبط بـه

ســهامداران کــه موجــب شــکلگیــری ادراک عمیــق

پرســشهــای پــژوهش اســت .ایــن رویکــرد ب ـه تحلیــل

نمی شود .توجه محدود یعنی محـدودکردن کانـالهـای

شـــباهتهـــایی دارد .رویکـــرد

ادراکی به اموری که وجـه تمـایز ،برجسـتگی و تـازگی

محتـــوای کالســـی

ویــرایشکــردن :3در ایــن رویکــرد ،پژوهشــگر ماننــد
ویرایشــگری وارد مــتن مــیشــود کــه در بخــشهــای
معنیدار ،متصدی کم و زیادکردن کلمـات یـا جمـالت
وحــذ

کلمــات قیرضــروری در مــتن اســت .تفاســیر
1 Quasi-Statistical Approach
2 Template Approach
3 Editing Approach

(نسبت به حالت قبلی خود) دارند.
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جدول ( )2مؤلفههاي سوگیري ادراکی
بعد

برخی از شواهد و مصادیق

مؤلفهها

توجه به جوّ صنعت ،توجه به صفات مشابه ،یکساندانستن سهام اصل  ،44قلبۀ
قالبیاندیشیدن

مشابهتها و تسری قالبها ،بیتوجهی به ویژگیها و تفاوتهای خاه،
تأثیرپذیری یکسان شرکتهای موجود در قالب از عوامل محیطی

سوگیری ادراکی

مراجعه به منابع سهلالوصول و دم دستی ،مراجعه به روند اخیر ،توجه به اتفاقهای
اخیر ،مراجعه به سایتهای شناختهشده ،توجه به نظر افراد شناختهشده ،مراجعه به

دسترسی

اطالعات و تحلیلهای در دسترس
توجه محدود

توجه به امور جدید ،متفاوت ،اموری که برجستگی خاصی دارند ،نوسانهای
قیرمعمول ،توجه به امور از قبل شناختهشده ،توجه به اتفاقات روزانه

انحرا ها ،خطاها ،تورشهـا و روش هـای فـردی و

(اتکـا) یعنـی بـرآورد ،تخمـین و قاـاوت دربـارۀ نقطـۀ

ابتکاری که در فرایند قااوت از خود ،اسناد و همچنین

مطلـــوب و یـــا نقطـ ـۀ نـــامطلوب در ســـرمایهگـــذاری.

تخمــینهــای کــاربردی دربــارۀ تصــمیمهــا و پدیــدههــا

خودبیشنگری یعنی قااوت دربارۀ اطالعات ،تحلیل و

(سهام ،پیشنهادهای خرید ،فروش و  )...ایجاد مـیشـود،

عملکرد خود بهگونـهای کـه فـرد خـود را حرفـهایتـر،

بعــد ســوگیری محاســباتی اســت .مؤلفــههــای ایــن بعــد

مطلعتر و با عملکرد بهتر نسـبت بـه دیگـران مـیدانـد و

عبارتنــد از :خودخــدمتی ،یعنــی قاــاوت دربــارۀ عامــل

احتمال بروز خطا را در تصمیمهای خـود کمتـر در نظـر

تأثیرگذار در عملکرد .سهامدار ،عملکرد ضـعیف خـود

مــیگیــرد .خالصـۀ نتــایج در بعــد ســوگیری محاســباتی

را به عوامل بیرونی و عملکرد مطلوب خود را به عوامـل

(قااوتی ،اسنادی) در جدول زیر ارائه شده است:

درونی نسبت میدهد (اسناد به نفـع خـود) .نقطـۀ مرجـع
جدول ( )3مؤلفههاي سوگیري محاسباتی
بعد

مؤلفهها
خودخدمتی

سوگیری محاسباتی
(قااوتی ،اسنادی)

نقطۀ مرجع
خود بیشنگری

برخی از شواهد و مصادیق
انتساب موفقیتها به عوامل درونی ،انتساب شکستها ،ضعفها و عملکرد نامطلوب
به عوامل بیرونی ،بروز خطا در اسناد
نقطۀ (هد ) کمّی ،قااوت براساس حجم خریداران و فروشندگان،

وابستگی به ی

تعیین آستانۀ سود و زیان در قالب عدد ،تعیین نقاط اتکای کمّی در تصمیمگیری
اعتماد مفرط به تحلیلهای فردی ،قااوت افراطی دربارۀ سط اطالعات ،اعتماد بیش
از حد به معتبربودن شناخت ،اطمینان مفرط نسبت به انتخاب

انحرا ها ،خطاها ،تورشهـا و روش هـای فـردی و

پدیدهها (سهام ،پیشنهادهای خرید ،فروش ،روند بازار و

ابتکاری کـه در فراینـد برچسـبزنـی احساسـی دربـارۀ

 )...ایجاد میشود ،بعد سوگیری احساسی است .مؤلفـه-

پیامـد اقــدامات ،توجیـه آنهــا و  ،...دربـارۀ تصـمیمهــا و

های این بعد عبارتند از :حسرت؛ یعنی احسـاس نـدامت
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و پشیمانی نسبت به نتایج تصمیم ،قبل و یا بعـد از اتخـاذ

بر افزایش ریس

تصمیم .این احساس ممکن است مبتنـی بـر تجربـههـای

ســهام از نقطــۀ ســر بــه ســر فاصــلۀ مثبــت مــیگیــرد.

قبلی ،احتماالت پـیش رو و ازدسـتدادن موقعیـتهـای

زیانگریـزی :یعنـی تمایـلنداشـتن بـه فـروش سـهام در

بهتر شکل گیرد .توجیهگرایـی؛ یعنـی تمـایلی احساسـی

حالت زیان .بـیتمـایلی بـه شناسـایی زیـان .خـوشبینـی

مبتنی بر توجیـه تصـمیم بـا تعبیـر ،تفسـیر و مصـادره بـه

(بهینــهبینــی)؛ یعنــی نظــر مثبــت دربــارۀ نتیجــه و پیامــد

مطلوب به نفع خود ،نپذیرفتن اطالعـات منفـی و تردیـد

تصمیم گیـری ،رونـد آینـدۀ بـازار سـرمایه ،رخـدادها و

نسبت به صحت و سقم آنها ،بیان استداللهای تأییدی و

پیشــامدهای آینــده .خالصــۀ نتــایج در بعــد ســوگیری

 . ...ریس

پذیری فزاینده؛ یعنی تمایلی احساسـی مبنـی

پذیری در زمانی کـه وضـعیت قیمتـی

احساسی (عاطفی) در جدول زیر ارائه شده است:

جدول ( )4مؤلفههاي سوگیري احساسی
بعد

برخی از شواهد و مصادیق

مؤلفهها

احساس ندامت و پشیمانی قبل و یا بعد از تصمیم ،حسرت نسبت به ازدستدادن
حسرت

موقعیتهای بهتر ،پشیمانی واقعی و یا احتمالی نسبت به نتایج ،حسرت برای
نقدناشوندگی سهام ،حسرت برای عقبماندن از روند بازار
تمایلی درونی در بارۀ توجیه تصمیمها ،نپذیرفتن اطالعات منفی ،تردید به اطالعات

توجیهگرایی

متااد با تصمیم ،تمایل به کسب اطالعات تأییدی ،ارائۀ تحلیلهای سوگیرانه به نفع
خود

سوگیری احساسی
(عاطفی)

ریس

پذیری

فزاینده

احساس خطر کمتر ،نارضایتی کمتر به ریس

در شرایط مطلوب قیمتی ،حساسنبودن

به نوسانهای قیمتی بعد از روند مثبت آن ،افزایش آستانۀ پذیرش ریس

در موقعیت-

های در سود
احساس منفی (بیمیلی) به شناسایی زیان فروشنداشتن تا نقطۀ سر به سر ،احساس رنج

زیانگریزی

بیشتر به از دستدادن ی

ریال در مقایسه با لذت کسب ی

ریال ،انتظار افزایش

قیمتها و خروج از زیان ،اولویت اول حفظ سرمایه ،اولویت دوم کسب سود
خوشبینی
(بهینهبینی)

نگرش مثبت به آیندۀ بورس اوراق بهادار ،نگرش مثبت دربارۀ نتایج و پیامدهای
تصمیم ،نگرش مثبت دربارۀ فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری ،خوشبینی دربارۀ
امکان کسب موفقیت

کانون کنترل (میزان جبـر بـاوری) :یعنـی اعتقـاد بـه

سرمایه گذاری در برابـر مصـر گرایـی .نظـام ارزشـی؛

تأثیرگذاری عوامل درونی در اتفاقات ر داده یا تسـلط

یعنی اعتقاد افراد نسبت به انطبـاق تصـمیمهـای خـود بـا

و تأثیرپــذیری از عوامــل بیرونــی در نتــایج ایجادشــده.

مــوازین ارزشــی ازقبیــل مــذهب ،هنجارهــای ارزشــمند

تحمل ابهام؛ یعنی میزان استقبال از شرایط و نتایج مـبهم

اقتصادی و  . ...خالصۀ نتایج در بعد عوامل فرهنگـی در

و قیرمعلوم .عادت به سرمایه گذاری؛ یعنی میزان عادت

جدول زیر ارائه شده است:

افـــراد نســـبت بـــه اختصـــاه منـــابع مـــالی بـــه امـــور
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جدول ( )5مؤلفههاي فرهنگ
مولفهها

برخی از شواهد و مصادیق

بعد

نگاه کوتاهمدت و

مدتزمان نگهداری سهام ،مشخصشدن نتیجۀ تصمیم در روزهای ابتدایی ،خرید و

بلندمدت (افق زمانی)

فروشهای مکرر

تحمل ابهام
عوامل

جبرباوری (کانون

فرهنگی

کنترل)
عادت به

اخذ تصمیم بعد از بررسی جامع ،یافتن نظم و توالی امور ،بیمیلی به مواجهه با
موضوعات و مسائل پیچیده
اعتقاد به تأثیر بخت و اقبال ،بیاعتقادی به تأثیر دانش و تحلیل ،نبود امکان برنامهریزی
برای آینده ،مقهور عوامل بیرونیبودن ،یکسانبودن عملکرد مبتدیان و افراد حرفهای،
منسوبنبودن موفقیتها و شکستها به عملکرد فردی
برنامهریزی منظم تخصیص منابع مالی ،مصر نکردن منابع مازاد ،بیمیلی به مصار

سرمایهگذاری
نظام ارزشی

روزمره و تمایل به سرمایهگذاری
ارزشمندبودن سرمایهگذاری ،تمایل به امور اقتصادی مطلوب ،انطباق تصمیم با
دستورات دینی ،اعتقاد به مغایربودن سازوکارهای معامالت با دستورات شرعی

در بخــش کمّــی ،تعــداد  955پرسشــنامه بــهطــور

درصد) ،کارشناسی  884نفر ( 36/8درصد) ،کارشناسی

تصــادفی بــین ســرمایهگــذاران مراجعــهکننــده بــه دفــاتر

ارشد  63نفر ( 81/1درصد) و دکترا  9نفر ( 8/6درصد)

شرکت های کارگزاری توزیـع و تعـداد  386پرسشـنامه

بوده است .در این پژوهش ،روابط علـی و معلـولی بـین

تکمیل و بازگردانده شد .آمار توصـیفی پـژوهش نشـان

متغیرهای مشـاهدهشـده و مکنـون (انـدازهگیـرینشـده)

میدهد  81نفر از پاسخگویان ( 6درصد) زن و  217نفر

بررسی می شود .همچنین عالوه بر بررسی رابطـۀ علـی و

( 14درصد) مرد بودهاند .میانگین سنی پاسخگویان برابر

معلولی ،مطابق نمودار زیـر ،بـرآورد ضـرایب مسـیر هـر

معیار  85/4و میانگین سابقۀ فعالیت

از مسـیرها نیـز محاسـبه مـیشـود .الگـوی رفتـاری

با  42سال با انحرا

ی

آنها در بورس اوراق بهادار برابـر بـا  4سـال بـا انحـرا

تصــمیمگیــری ســرمایهگــذاران براســاس فرضــیههــای

معیــار  8/1بــوده اســت .میــزان تحصــیالت دیــپلم و زیــر

پژوهش و نتایج مصاحبهها بهصورت زیر است کـه بایـد

دیپلم  76نفر ( 24/8درصد) ،فوق دیـپلم  91نفـر (81/4

برازش آن بررسی شود.
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توجه محدود

تح ل ابهام

سوگیري محاسباتی

عاد به سرمایه
گ ذاري

ایام اول سال

عوامل فرهنگی

جبر باوري

ایام آخر سال

سوگیري ادراکی

افق زمانی

ال بی
اندی یدن

دسترسی

خود خدمتی

نق ه مرج

خود بیش
ن گر ي

توجیه گرایی

بهینه بینی

محافظه کار –
بی پ ر و ا

ماه رمضان

زمان

ش ص یت

م ن-
مض ر

آخر ماه

حسر

گری ي

پذیري
ریس
ف اینده

زیان گری ي

نظام ارزشی

اول ماه

سوگیري عا فی

ماه محرم

رفتار توده وار

شکل ( )1راب ۀ متغیرهاي م اهدهشده و مکنون

شــکلهــای زیــر ،بــرآورد پارامترهــای الگوهــای
برازششده در سـوگیری ادراکـی و محاسـباتی ،عوامـل
ال بی
اندی یدن

دسترسی

توجه محدود

فرهنگ و شخصـیت ،سـوگیری عـاطفی و عامـل زمـان
است.
خود خدمتی

خود بیش
ن گر ي

نق ه مرج

1.000 1.123 1.153

0.710 0.612 1.000

سوگیري ادراکی

سوگیري محاسباتی

شکل ( )2پارامترهاي برازششدۀ سوگیري ادراکی و محاسباتی

افق زمانی

تح ل ابهام

عاد به سرمایه
گ ذاري

جبر باوري

0.564 0.531 0.467

نظام ارزشی

محافظه کار –
بی پ ر و ا

م ن-
مض ر

1.000 1.012

عوامل فرهنگی

شکل ( )3پارامترهاي برازششدۀ عوامل فرهنگی و ش صیت

1.148

1.000

ش ص یت
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سوگیري عا فی

1.000 1.112 1.101 0.988 1.210
حسر

گری ي

توجیه گرایی

ریس پذیري
ف اینده

زیان گری ي

بهینه بینی

شکل ( )4پارامترهاي برازششدۀ سوگیري عا فی

ماه محرم

آخر ماه

ماه رمضان

ایام اول سال

اول ماه

ایام آخر سال

1.000 0.596 0.460 1.077 1.145 1.156

زمان

شکل ( )5پارامترهاي برازششدۀ مربوط به زمان

با توجه به اینکه تمامی مقادیر احتمال از سط معنی-

مسیر همانند رگرسیون پ رو ( )Backwardعمل

داری آزمون یعنی  5/59کمتر بوده است؛ بنابراین

میشود که در آن تمامی متغیرها وارد الگو میشوند و

معنیدار هستند؛ به عبارت دیگر ،مؤلفههای سوگیری

متغیرهایی که معنادار نیستند از الگوی مسیر برازششده

ادراکی و محاسباتی ،عامل فرهنگ و شخصیت،

به دادهها خارج میشوند و این عمل تا زمانی ادامه

سوگیری عاطفی و عامل زمان ،تبیینکنندۀ این

مییابد که تمامی متغیرهای موجود در الگوی تحلیل

سازههای خود هستند.

مسیر معنادار باشند .در اینجا فقط متغیر «زمان» معنادار
از حذ

این متغیر ،مسیرهای معنادار و

در این مرحله ،بررسی روابط علی و معلولی بین

نیست و پ

متغیرهای مکنون انجام میشود .برای اجرای تحلیل

برآورد ضرایب مسیر در جدول زیر آمده است.

جدول ( )6تحلیل مسیرهاي معنادار
ضریب

خطای استاندارد

نسبت بحرانی

مقدار احتمال

مسیر
ادراکی

<---

عاطفی

0/142

0/063

2/255

0/024

محاسباتی

<---

عاطفی

0/107

0/047

2/256

0/024

فرهنگ

<---

عاطفی

0/167

0/059

2/825

0/005

عاطفی

<---

رفتار تودهوار

0/524

0/075

7/017

0/000

شخصیت

<---

رفتار تودهوار

-0/11

0/052

-2/123

0/034
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پ

از برازش تحلیل مسیر و برآورد ضـرایب مسـیر

تر باشد،

است .بهطور معمول ،این معیار هر قدر کوچ

3

نیاز است کارایی الگوی برازششده بـه دادههـا ارزیـابی

برازش بهتر را نشان میدهد .شـاخص نیکـویی بـرازش

شود .بدینمنظـور ،از دو دسـته شـاخص ،شـاخصهـای

تحــت تــأثیر حجــم نمونــه اســت و عــدد یــ

 ،نشــانۀ

مطلق و شاخصهای نسبی استفاده و برازنـدگی الگـوی

برازنــدگی کامــل دادههــا بــا الگــو و صــفر ،نشــانۀ عــدم

برازششده بـه دادههـا بررسـی مـیشـود .شـاخصهـای

برازندگی است .هرچه ایـن مقـدار بـه یـ

تـر

مطلق ،این موضوع را بررسی میکند کـه آیـا واریـان

باشــد ،نیکــویی بــرازش الگــو بیشــتر اســت .شــاخص

نزدیـ

از بـرازش الگـو در

تعدیلشـدۀ نیکـویی بـرازش 4نسـبت بـه حجـم نمونـه و

خور توجه است و شـاخصهـای نسـبی بـه ایـن پرسـش

درجات آزادی ،معیار شاخص نیکویی برازش را تعدیل

پاسخ میدهد که الگوی برازششده به دادههـا بـا توجـه

متغیـر اسـت و

خطا یا پراکندگی تبیـیننشـده پـ

می کند .این شاخص نیز از صفر تا یـ

به سایر الگوها از لحاظ تبیین پراکندگی با الگـو تـا چـه

مقادیر نزدی

حد خوب عمل میکند .شاخص ریشۀ خطـای میـانگین

اسـت .عـالوه بـر ایـن شــاخصهـا ،چـون شـاخصهــای

مجذورات تقریب ،8مبتنی بر پارامتر قیرمرکـزی اسـت.

برازندگی متعـددی وجـود دارد کـه بـا آنهـا بـرازش را

برای ایـن شـاخص ،فاصـلۀ اعتمـاد را مـیتـوان محاسـبه

میتـوان محاسـبه کـرد ،بـرازش بایـد همزمـان از منظـر

کــرد .ایــدئال آن اســت کــه حــد پــایین فاصــلۀ اعتمــاد

مشخصــههــای چندگانـۀ برازنــدگی ارزشــیابی شــود .در

به صـفر باشـد و حـد بـاالیی آن خیلـی بـزرگ

جدول زیر ،نتایج برازش الگو با شـاخصهـای مختلـف

نباشد .شاخص ریشۀ مجذور میانگین باقیمانده ،2معیـاری

ارائه شده است .آمارههای بهدستآمده نشـان مـیدهـد

برای اندازه گیری متوسـط باقیمانـدههـا اسـت و تنهـا در

الگوی نهایی از نظـر شـاخصهـای بـرازش پـذیرفتنی و

ارتباط با اندازۀ واریان ها و کوواریان ها تفسیرشـدنی

کارا است.

نزدی

به ی

نشاندهندۀ نیکویی بـرازش الگـو

جدول ( )7شاخصهاي برازش م لق ،نسبی و مقتصد
نوع شاخص
شاخصهای مطلق

شاخصهای نسبی

شاخصهای مقتصد
4321

نام شاخص

مقدار آماره

ریشۀ میانگین مربعات باقیماندهRMSR

5/574

شاخص نیکویی برازشGFI

5/15

شاخص تعدیلشدۀ نیکویی برازشAGFI

5/17

شاخص برازش نرمالNFI

5/11

شاخص برازش نسبی بولنBRFI

5/16

شاخص برازش تطبیقیCFI

5/13

ریشۀ خطای میانگین مربعات برآورد شدهRMSEA

5/56

شاخص نیکویی برازش مقتصدPGFI

5/72

)1 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)2 Root Mean Square Residual (RMSR
)3 Goodness of Fit Index (GFI
)4 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
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بهخوبی نشان میدهد چه روابطی بین متغیرهای پژوهش

شکل زیر ،نمایی نهـایی از کـل تحلیـلهـای علـی ـ
معلولی بین متغیرهای موجـود در ایـن پـژوهش اسـت و
دسترسی

1.153

1.123

خود خدمتی

1.000

خود بیش
ن گر ي

نق ه مرج

0.612

1.000

افق زمانی

ال بی
اندی یدن

توجه محدود

وجود دارد.

0.710

سوگیري ادراکی

عوامل فرهنگی

0.167
سوگیري عا فی

حسر

گری ي

0.988

1.000
1.112

1.000

پذیري
ریس
ف اینده

توجیه گرایی

1.012

0.564

زیان گری ي

نظام ارزشی

1.210

1.101

جبر باوري

0.107

0.531

عاد به سرمایه
گ ذاري

0.142

0.467

تح ل ابهام

0.221
سوگیري محاسباتی

بهینه بینی

0.524

ش ص یت

م ن-
مض ر

رفتار توده وار

1.000

محافظه کار –
بی پ ر و ا

- 0.110

1.148

شکل ( )6الگوي نهایی پژوهش

نتیجهگیري و پی نهادها
مرور مبانی مرتبط و پیشـینۀ پـژوهش موجـب اتخـاذ

که در بعد اول ،مؤلفههای قـالبیاندیشـیدن ،دسترسـی و

مفروضات مبنایی پژوهش و شناسایی مقولههای (ابعـاد)

توجــه محــدود و در بعــد دوم ،مؤلفــههــای نقط ـۀ اتکــا،

اصــلی تأثیرگــذار در رفتــار ســرمایهگــذاران در قالــب

خــودبیشنگــری و خودخــدمتی شناســایی شــد .تحلیــل

ســـوگیریهـــای شـــناختی ،ســـوگیریهـــای احساســـی

کیفی مصاحبهها نشاندهندۀ وجود مؤلفههـای حسـرت،

(عاطفی) ،فرهنگ ،زمان و شخصیت شده است .دربـارۀ

توجیه گرایی ،زیـانگریـزی ،ریسـ

پـذیری فزاینـده و

مؤلفــههــای شخصــیت از دو بعــد شخصــیت مطمــئن ـ

خوشبینی ،در بعد سوگیری عاطفی و مؤلفههای عـادت

ماطرب و محافظهکار ـ جسـور (کـه در پـژوهشهـای

به سرمایه گذاری ،نظام ارزشی ،افق زمانی کوتاهمدت و

مرتبط با بـازار سـرمایه ارائـه شـده اسـت) اسـتفاده شـد.

بلندمــدت ،تحمــل ابهــام و کــانون کنتــرل (میــزان جبــر

دربــارۀ مقولــۀ ســوگیری ادراکــی ،دو بعــد ســوگیری

بـــاوری) در بعـــد فرهنگـــی بـــود .همچنـــین مصـــادیق

ادراکی و سوگیری محاسباتی (قااوتی) شناسـایی شـد

شناســاییشــده دربــارۀ زمــان کــه از دیــد خبرگــان در
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تمایل ندارند و درنتیجه ،این شرکتهـا

تصمیمهای سرمایهگذاران تأثیرگذارند عبارتند از :ابتـدا

پذیرش ریس

و انتهای سال ،اول و آخر ماه ،مناسـبتهـای مـذهبی در

در درازمدت ،نر رشد کمتری را تجربه میکننـد ].[6

ماههای محرم و رماـان .نـامگـذاری ابعـاد بـا توجـه بـه

در مصاحبههای انجامشده ،خبرگان نیز اذعان کـردهانـد

مفاهیم اشارهشده در توضیحات مصاحبهشوندگان (مـثالً

که ورود سرمایهگذاران به بازار سـرمایه مطـابق مـوازین

خوشبینی ،زیانگریزی ،توجیهگرایی  ،حسرت و  )...و

مــذهب اســت و متشــرعان بــا رضــایت خــاطر از حلیــت

دانش نظری پژوهشگر مبتنی بر نظریات موجـود (ماننـد

فعالیت در بـازار سـرمایه ،سـرمایۀ خـود را در ایـن فاـا

قالبیاندیشـیدن ،توجـه محـدود ،خـود خـدمتی ،کـانون

وارد مـیکننــد (در حــالی کــه ایــن اعتقــاد دربــارۀ نظــام

کنترل ،تحمل ابهام ،نظـام ارزشـی و  )...انجـام گرفـت.

بانکی وجود ندارد) .همچنین نتایج پـژوهش ،یافتـههـای
2

درادامه ،مؤلفههای شناساییشده از دادههـای ارائـهشـده

الپرتا و همکاران ( )2555را تأیید نمیکنـد .آنهـا بیـان

در مصاحبهها که به همـراه مقولـههـای حاصـل از مـرور

کردهاند که کشورها با مذاهب مسـلطتـر ،تمایـل دارنـد

مبانی موضوع مبنای طراحی پرسشنامه قرار گرفته اسـت

مؤسسات کارآمد کمتری داشته باشند .عادت بـه پـ -

بــهطــور تفصــیلی بررســی خواهنــد شــد .دربــارۀ مقول ـۀ

انداز و پرهیز از مصر گرایی که بهعنوان ی

ویژگـی

فرهنگ ،بهدلیل اهمیت این موضوع ،دو رویکرد قیاسی

در فرهنگ و مبتنی بر تعالیم دینی از آن در مصـاحبههـا

(مبتنــی بــر نظریــات) و اســتقرایی (مبتنــی بــر واقعیــت

یاد شده است ،مؤید نتایج گویسو و همکـاران)2551( 3

موجــود) دربــارۀ شناســایی آن مـدّنظر قــرار گرفــت .در

اســت کــه بیــان مــیکنــد :مــذهب ،نقــش مهمــی در

رویکرد قیاسی ،با استفاده از بررسی نظریه هـای مـرتبط،

جهــتگیــری پ ـ انــداز گــروههــای گونــاگون ایفــا و

مؤلفههای فرهنگی شناسایی و بهطـور مسـتقل از شـرایط

استراتژی هـای سـرمایه گـذاری را هـدایت مـیکنـد .در

پژوهش و سایر ابعاد آزموده شد .مؤلفه هـای مـدّنظر در

رویکرد دوم براساس نتایج حاصل از مصـاحبه ،مباحـب

سه دسته ارزش ها ،امکانات و رفتارها بهترتیب با بارهای

مالی -رفتاری و ویژگی های شخصیتی سـرمایه گـذاران،

عــاملی ،5/99 ،5/16و  5/18جــای گرفتــهانــد .مقــدار

مقولۀ فرهنگ در قالب الگوی رفتـاری سـرمایه گـذاران

شاخصهای تناسب در این رویکـرد برابـر  5/576اسـت

بررسی شد .نکتۀ در خور توجه در هـر دو رویکـرد ایـن

که تناسب یافته ها را نشان میدهد .همچنین نتـایج نشـان

است که درنهایت ،عوامل شناساییشدۀ مشـترکی تأییـد

مـیدهــد بــین ارزشهــا بـا امکانــات و رفتــار بــهترتیــب،

شد .نتایج نشان میدهـد مؤلفـههـای یکسـانی در هـر دو

مقدار 5/47و  5/7و بین امکانات بـا رفتـار ،مقـدار 5/44

رویکــرد وجــود دارد کــه در رویکــرد قیاســی براســاس

8

تقلیلگرایی شرایط طبیعی مدّنظر قرار نگرفته و تمام آن

( )2585بیان میکنند فرهنگ در استراتژیهای تجـارت

در قالــب مقولــه فرهنــگ جــای گرفتــه اســت؛ امــا در

تــأثیر مــیگــذارد .بعاــی از فرهنــگهــا نســبت بــه

رویکــرد دوم بــا توجــه بــه شــرایط طبیعــی موقعیــت،

پـذیری بیشـتری سـازگار

مؤلفههـای مشـابه بـا رویکـرد اول ،در قالـب سـازههـای

هستند .همچنین بیان میکنند که شـرکتهـای فعـال در

مرتبط از قبیل شخصیت ،سوگیریهـای عـاطفی و خـود

کشورهایی که مـذهب در آنهـا نفـوذ بیشـتری دارد ،بـه

مقولــۀ فرهنــگ جــای گرفتــه اســت .دربــارۀ رابطــۀ

1 Chui and Titman

2 La Porta and et al
3 Guiso

همبستگی وجود دارد .دربارۀ فرهنگ ،چـوی و تیـتمن

فرهنگهای دیگـر بـا ریسـ
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ســوگیریهــا ،مطالعــات بررســیشــده در حــوزۀ مــالی-

و مهارت تحلیلی سرمایهگذاران حقیقـی بـهعنـوان یـ

رفتاری ،رابطۀ سوگیریها و تقدم و تأخر آنها را بررسی

الزام ساختاری در نهادهای فعـال بـازار سـرمایه بـهویـژه

نکـــردهانـــد .مطالعـــات مـــالی -رفتـــاری در قســـمت

شـــرکتهـــای کـــارگزاری بـــهعنـــوان حلقـ ـۀ واســـط

ســوگیریهــا صــرفاً بــه برشــمردن و بیــان آثــار آنهــا بــر

سرمایهگذاران ،صندوقهای سرمایهگـذاری قیرمسـتقیم

تصمیمها تمرکز کردهاند؛ امـا در ایـن پـژوهش ،بعـد از

و شرکتهای سرمایهگـذاری ایجـاد شـود .فعـالکـردن

شناسایی مؤلفههای تأثیرگـذار در مقولـههـای سـوگیری

واحد مشاورۀ سرمایه گذاری با هد

ارائـۀ اطالعـات و

ادراکی ـ قااوتی (شـناختی) و عـاطفی ،رابطـۀ آنهـا بـا

تحلیل های معتبـر بـه سـرمایه گـذاران موجـب مـیشـود

یکدیگر و همچنین مسیر تـأثیر آنهـا تـا سـوگیری رفتـار

مراجعات سرمایهگذاران به شنیدهها ،شـایعات و مطالـب

تبیین شد .نتیجۀ پژوهش نشـان مـیدهـد سـوگیریهـای

قیرموثــــق ،عوامــــل در دســــترس و قالــــبهــــای از

شناختی ،بر سوگیریهای عاطفی مقدم هسـتند .توضـی

پیشتعیینشـده کـاهش یابـد .کارشناسـانی کـه در ایـن

موضـوع،

واحد مشغول فعالیت میشوند ،عالوه بر علوم مالی بایـد

اینکه :سرمایه گذار در ابتدا باید نسبت به ی

پدیده ،رخداد و  ...ادراکی داشته باشد تا در مرحلۀ بعد،

با علوم رفتاری نیز آشنایی نسبی داشته باشند که تناسـب

بعدی عاطفی را به آن بتواند منتسب کند .بـا مراجعـه بـه

ارائـ ـۀ اطالعـــات و تحلیـــلهـــا را بـــا گســـترۀ متنـــوع

نظریههای روانشناسی ،نتایج حاصل در پژوهش ،مؤیـد

سرمایه گذاران در نظر بگیرند؛ بنـابراین ضـروری اسـت

نظریــۀ ســاختواره در مقابــل خلــق اســت .در نظریــۀ

کارگزاران بهعنوان حلقۀ واسط سرمایه گـذاران و بـازار

ساختواره ،تقدم شناخت بـر عاطفـه و احسـاس مطـرح

بــورس اوراق بهــادار و ســایر فعــاالن بــازار ســرمایه بــا

مــیشــود کــه علــت اصــلی ســوگیریهــا را مقولــههــای

مباحثی ازقبیل روانشناسی سرمایهگذاران ،سـوگیریهـا

شناختی در نظر میگیرد .در سوی دیگـر ،بنـا بـر نظریـۀ

و  ...آشنا شوند تا در جایگـاه مشـاورۀ سـرمایهگـذاری،

خلق ،احساس و عاطفه بر شناخت مقدم است.

عملکرد مطلوبی داشته باشند.

نتایج پژوهش ،نشاندهندۀ تقدم شناخت بر عواطـف

در قســـــمت اول پـــــژوهش ،عوامـــــل رفتـــــاری

و احساســـات اســـت کـــه شـــواهد موجـــود دربـــارۀ

شناساییشده ،درواقـع ،پاسـخهـایی بـه پرسـشهـایی از

سوگیریهای سرمایهگذاران خراسان رضوی در این دو

جـن

چیســتی و در قسـمت اعتبارســنجی الگـو ،نتــایج

بخش ،مؤید نظریۀ ساختواره است .از آنجا کـه اولـین

حاصل ،پاسخهایی به پرسشهایی ازقبیل چگونگی بـود

مرحله در الگوی رفتـاری تصـمیم گیـران ،شـکلگیـری

کــــه هــــر دو خــــود را در فراینــــد تصــــمیمگیــــری

شناخت و ادراک دربارۀ موضـوعات سـرمایهگـذاری و

سرمایهگذاران نشان میدهنـد؛ امـا موضـوعی کـه بـرای

مالی است و همچنین یافتـههـای پـژوهش ،نشـاندهنـدۀ

پژوهشهای آینده پیشنهاد میشود این است کـه نسـبت

بروز سوگیریهای دسترسـی ،قـالبی اندیشـیدن و توجـه

به کیفیت تصمیمهـای سـرمایه گـذاران پژوهشـی انجـام

محدود در سرمایهگذاران خراسان رضوی اسـت؛ بـرای

شود تا مؤلفههای سـنجش کیفیـت تصـمیمهـا بـا وجـود

کاهش این سوگیریها در مرحلۀ شناخت ،پیشنهاد مـی-

سوگیریها و انحرا

از رفتار عقالیی شناسایی شود؛ به

شــود واحــدهای مشــاورۀ ســرمایهگــذاری بــرای ارائ ـۀ

عبارت دیگر ،پژوهش پیشنهادی باید با اتخـاذ رویکـرد

خدمات مشاورهای ،اطالعرسانی ،ارتقای آگاهی ،سط

نتیجهگرایـی در تصـمیمهـای سـرمایه گـذاران ،تعریـف

عوامل مؤثر در بروز رفتار سرمایهگذاران با رویکرد پدیدارنگاری 79 /

مفهوم موفقیت در سرمایه گـذاری ،جایگـاه مؤلفـههـای

نقطه ،پژوهشگر مجبور به مراجعه به تمام دفاتر شـد کـه

شــــناختی و احساســــی ،نگــــرش و الگــــوی ذهنــــی

این موضوع زمان زیادی را در مقایسـه بـا پـژوهشهـای

و بـازده و

انجــامشــده در بــورس اوراق بهــادار تهــران بــه خــود

سرمایه گذاران بـه مفـاهیمی از قبیـل ریسـ

دستیابی بـه نتـایج مطلـوب را بررسـی کنـد .پـژوهش
حاضر نیز با محدودیتهایی مواجه بوده است .بـا توجـه
به اینکه پژوهش حاضر مبتنی بـر پـارادایم پراگماتیسـم،
طــرح پــژوهش ترکیبــی ،اســتراتژی پدیــدارنگاری و
پیمایش طراحی و اجرا شد ،تعمیمپذیری آن به زمـان و
بستر پژوهش مقید است؛ اما به اعتقاد کاپالن ،تعمـیمهـا
جهانشمول ،نامحدود به زمان و مکان و فار از بسـتر و
ارزش آنها در توانایی برای دستیابی به پیشبینی نهفتـه
است؛ بنابراین تعمیم نظری (آماری) یافتههـای پـژوهش
محل ابهام و تردیـد اسـت .البتـه گفتنـی اسـت بـهلحـاظ
تعمــیم اســتنباطی ،الزامــات دربرگیرنــدۀ اعتبارپــذیری،
باورپــذیری و انتقــالپــذیری در پــژوهش رعایــت شــده
است تا زمینۀ استنباط نتایج تعمیمدادنی باشد .با توجه به
ساعتهای معامالت (ساعت  1تا  ،82قیر از پنجشـنبه و
جمعــه) درعمــل ،جمــعآوری اطالعــات در ایــن زمــان
مقدور نبود و باید بعد از سـاعت مزبـور بـه جمـعآوری
اطالعات اقدام میشـد کـه ایـن امـر ،فراینـد پـژوهش و
صعوبت در دسترسی به سهامداران را طـوالنی کـرد .بـا
توجه به نیاز به حاـور مسـتمر پـژوهش در محـل دفـاتر
کارگزاریها بـرای راهنمـایی و جمـعآوری اطالعـات،
برخی از مدیران به همکاری تمایلی نداشتند که موجـب
بروز خلل در رونـد عـادی پـژوهش شـد .محـدودبودن
توسعۀ نظری الگوی رفتاری سرمایه گذاران ،موجب شد
مصاحبه بـا خبرگـان در چنـدین جلسـه انجـام شـود کـه
هماهنگی هر ی

از مصاحبههـا بـا توجـه بـه مشـغولیت

فراوان این افراد بهسختی انجام شد .بـهدلیـل نبـود تـاالر
اختصاصی بازار بـورس اوراق بهـادار در شـهر مشـهد و
درنتیجــه ،تمرکزنکــردن دفــاتر کــارگزاریهــا در ی ـ

اختصاه داد.
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