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 تشکر و قدردانی

 .سپاس یزدان را که مهربان است و یگانه

تر محمد جناب آقای دک مینمایم از استاد گرااری میزسپاسگ

ی این رهتوشهدریغشان ی بیرهنمودهاعلی موالیی که 

و همچنین آقای 1پروفسور مِی وانگ پاس از سنوشتار بوده است. 

سپاسگزار تمامی اساتید ی هستم که از دانش و مجید عامری. 

 ام.بینششان بهره برده

ی من بوده و ی مهربانم که همواره پشتوانهارم از خانوادهسپاسگز

 مرا اندیشیدن آموختند.

 کامه باشد.شاد و تندرست زیوند. زندگیشان به
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مدیریت و دانشکده MBAرشته  شناسي ارشدکاردانشجوی دوره  ان فالحتيآرماینجانب 

گرایشات و  واکاوی»وان با عن ن نامهنویسنده پایا صنعتي شاهروددانشگاه مهندسي صنایع

تمرکز بر با ؛ گذاری و تخصیص سرمایه روزمرهدر فرایندهای سرمایهمالي افراد رفتار 

 .مشومتعهد می لي موالیيدکتر محمد عتحت راهنمائی «جوامع ایرانی

 ت و از صحت و اصالت برخوردار استتحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده اس. 

 رجع مورد استفاده استناد شده استهای محققان دیگر به مدر استفاده از نتایج پژوهش. 

 چ نوع مدرک یا نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیمطالب مندرج در پایان

 .امتیازی در هیچ جا ارائه نشده است

  ج با نام کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد و مقاالت مستخر

به چاپ خواهد « Shahrood  University  of  Technology»و یا « دانشگاه صنعتی شاهرود»

 .رسید

  اند در مقاالت لی پایان نامه تأثیرگذار بودهآمدن نتایح اصحقوق معنوی تمام افرادی که در به دست

 گردد.رعایت می نامهپایانمستخرج از 

  ( استفاده شده هاهای آنیا بافتکلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردی که از موجود زنده )در

 .ابط و اصول اخالقی رعایت شده استاست ضو

 یا  نامه، در مواردی که به حوزه اطالعات شخصی افراد دسترسی یافته در کلیه مراحل انجام این پایان

  ، ضوابط و اصول اخالق انسانی رعایت شده است.استفاده شده است اصل رازداری

 یختار                                                                                                                   

 امضای دانشجو                                                                                                                  

 

 

 

  

 مالكیت نتایج و حق نشر

ای، های رایانهق معنوی این اثر و محصوالت آن )مقاالت مستخرج، کتاب، برنامهکلیه حقو

باشد. این مطلب نرم افزارها و تجهیزات ساخته شده( متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می

 باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.

باشدذکر مرجع مجاز نمینامه بدون استفاده از اطالعات و نتایج موجود در پایان. 

 

 تعهد نامه
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 چكیده

 گرایشات و رفتار مالي افراد ی واکاو

 با تمرکز بر جوامع ایرانی گذاری و تخصیص سرمایه روزمره؛سرمایهدر فرایندهای 

 کوششبه 

 رمان فالحتيآ

ار مالی افراد در فرایندهای مالی و اقتصادی این پژوهش کوششی است برای تحلیل گرایشات و رفت

از این گرایشات و  را کوشد تا با تدوین یک نقشه یا پالن رفتار مالی، شبهمدلیمی در این راستا .روزمره

اقتصادی استان و آمارهای مالی ی یک چنین طرحی از مقایسه . احساس نیاز بهارائه دهد رفتار مالی

ی آمارهای یاد شده که همگی از سوی منابع رسمی فارس با استان مشابه اصفهان پدید آمد. مطالعه

 .اقتصادی این منطقه دارد –وجود نقصان در ساز و کار مالی  اند، نشان ازارائه شده

سیستمی نسبت به قضیه، به  از این رو، پس از نیاز سنجیِ صورت گرفته، به منظور داشتن یک دید

ی مرتبط با این موضوع پرداختیم. این پنج زمینه عبارتند از: مالی رفتاری، مدیریت و تحلیل پنج زمینه

 گذار و در نهایت،ناسی بازار سرمایه و سرمایهششناسی پول، روانریزی مالی شخصی، روانبرنامه

های مهم اطالعاتی تعیین الیهاز رفته، و پس بر اساس مطالعات وسیع صورت گ شناسی اقتصاد.جامعه

های مورد آوردن دادهبه دستو پژوهش  یای برای ادامهی رفتار مالی، متدلوژیی نقشهتشکیل دهنده

 طراحی گردید.نیاز 

سازی یک طراحی و پیاده -1 عبارتند از هایی که در این راستا طراحی شده و انجام گردیدندفعالیت

نامه با این پرسشاسب که بتواند اطالعات مورد نیاز را با کمترین خطا فراهم آورد. ی مننامهپرسش

، های مرتبط و نظر اساتیدهای استاندارد موجود در زمینهنامهگیری از پرسشدقت بسیار و با بهره

ن مورد وناگوهای گوشاز ر نامه با استفادهو مشاوران طراحی گردید. روایی و پایایی این پرسش خبرگان

شده نمایان است. ر دقت خروجی حاصلنامه، د. کیفیت این پرسشسنجش قرار گرفته و تأیید گردیدند

های آماری جهت داشتن تحلیل جمعیت شناختی بر روی نمونهداده و سپس انجام  جمع آوری -2

جهت  هابر روی داده تحلیل عاملی اکتشافی انجام -9 ی تحت پژوهشجامعهبه دیدی روشن نسبت 

 ایمرحلهای دو های رفتار مالی با استفاده از تحلیل خوشهیافتن خوشه -4سازه های پیدا کردن عامل

استفاده ها و نیز آزمودن فرضیات پژوهش با های جمعیت شناختی خوشهی توزیعتحلیل و مقایسه -5

 ورتی جامع ارائه گردیدند.در نهایت اطالعات به دست آمده به ص .tدو و ای، کایدو جمله هایاز آزمون

 های سازهرفتار مالی، مالی رفتاری، سوگیری، ابهام، عامل واژگان کلیدی:
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 مقدمه 1.1

کاری استان فارس در کم انجام شده در آمارهای مالی و اقتصادی، نشان از ضعف و یهابررسی   

دارد. بدیهی است که بخش خصوصی، نقش مهمی را در وضعیت مالی و  های مالی و اقتصادیزمینه

های روزمره خود دقت بیشتری گذاریافراد، در سرمایه نانچه. چندکفا میای ایاقتصادی هر منطقه

ی خود را در اموری خرج کنند که عالوه بر مولد و کارآفرین بودن، سود مالی هاداشته باشند و سرمایه

همراه آورد، بالطبع شاهد بهبود وضعیت مالی و اقتصادی منطقه خواهیم بود، میزان مناسبی نیز به 

و این امر ممکن  در انتظار این منطقه خواهد بود؛ ای درخشانخواهد یافت و آینده بیکاری کاهش

های ، ارائه مشاورهبینانهصحیح و واقع ریزیکار بستن ابزار مناسب همچون برنامهاهد شد مگر با بهونخ

های برون فرهنگ سازی و در نهایت تالش برای جذب سرمایه ،در امور مالی و اقتصادی مناسب

در غیر این صورت همچون گذشته و  ای.های درون منطقهکار بستن سرمایهای و نگهداری و بهمنطقه

توجهی از  های افراد از این منطقه و نیز هدر رفتن بخش قابلچه بسا بیش از پیش شاهد خروج سرمایه

 آن خواهیم بود.

، هایی از این دستسازی و سایر تالشنگ، مشاوره، فرهریزیپیش از هرگونه برنامهپر واضح است که 

ه و در دی مناسب فراهم آوررا به نحو های هستیم که مواد اولیه این تالشهاینیازمند انجام بررسی

 اختیار قرار دهد.

گذاری و یندهای سرمایهسویی است که مردم در فرآوسمت و تی این موارد دانستن تمایالاز جمله

های رفتار مالی ایشان از اهمیت ی خود دارند. در این بین، شناسایی سوگیریی روزانهتخصیص سرمایه

گر راه تواند روشننیز میها ای برخوردار است. پی بردن به چراییِ این تمایالت و سوگیریویژه

 ن شود.اگذارو سرمایهن ریزابرنامهمشاوران، 
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های گوناگون و در عین حال مرتبطی رهنمون است که مطالعات سیستمی در این باره، ما را به زمینه

 گشاید.این قضیه را بر ما میمختلفی از ای پیوسته، ابعاد هر یک به گونه

ساختارهای ایرانی و  پردازد و در این راهمی های علمی برای مسائل یاد شدهافتن پاسخاین نوشتار به ی

است که دارای متغیرها و  طقیاکند. این نوشتار قابل بسط به منبومی را مد نظر قرار داده و کنکاش می

 باشند.اجتماعی مشابه می -ساختار فرهنگی

، نگاهی ضوع پرداخته و در ادامهنگارش شده، ابتدا به شرح و بسط مو بخش 5این پایان نامه که در 

؛ یعنی: مالی رفتاری، مدیریت و برنامه ریزی مالی با این مقوله های مرتبطاز زمینه بخش 5دارد به 

بخشی که از ) شناسی پول و در نهایت، جامعه شناسی اقتصادشناسی باز سرمایه، روانشخصی، روان

س پ. س(های مکفی، به دور مانده استدید نگارنده، با وجود دارا بودن اهمیت بسیار، از توجه و بررسی

شناسی پژوهش توضیح داده شده است و در ادامه نتایج عددی به دست آمده، به تفصیل در مورد روش

گیری از مباحث مذکور، خاتمه بخش این ها و نیز جمع بندی و نتیجهاند. تفسیر این دادهبیان گردیده

 باشند.نوشتار می
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 ی پژوهشبیان مسأله   1.1

دو  اند.شدهبرادر، مشابه و مهم تلقی میهمسایه، ن به عنوان دو استان از دیرباز دواستان فارس و اصفها

، متوسط میزان نزوالت آسمانی، دیرینگی و قدمت فرهنگی، معیتاستانی که از لحاظ وسعت، ج

ی خانوار و بسیاری موارد دیگر، های ارتباطی، میانگین درآمد خانوار، متوسط هزینهدسترسی به راه

ه وجود ه توقع عملکردی مشابه از هر دو خطاند کاند. تمامی این موارد باعث شدهبسیار به هم شبیه

 داشته باشد.

 های دو استان فارس و اصفهانها و مشابهتبرابری: 1.1 جدول

 فارس 

ان
یر

ر ا
 د

به
رت

 

 اصفهان

ان
یر

ر ا
 د

به
رت

 

 1 111٬123 5 122٬118 1مساحت

 9 4٬814٬451 4 4٬528٬519 1جمعیت

برف و  میانگین بارش

 1باران
911.8 1 235.1 3 

های دسترسي به راه

 1ارتباطي

خطوط ریلی)اتصال به راه آهن 

سراسری کشور(، هوایی )فرودگاه 

بین المللی و داخلی(، زمینی 

)آزاد راه و بزرگراه(، مخابرات و 

 اینترنت

2 

خطوط ریلی)اتصال به راه آهن 

سراسری کشور(، هوایی )فرودگاه 

ی(، زمینی بین المللی و داخل

)آزاد راه و بزرگراه(، مخابرات و 

 اینترنت

2 

                                                           
 رسانی وزارت کشور. . پایگاه اطالع«1988جدول عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری بهار »بر اساس 1
. سازمان ملی «1985-1983های  بین سالهای کشور به تفکیک شهری و روستایی  برآورد جمعیت استان»بر اساس 2

 آمار ایران.
 . سازمان ملی هواشناسی ایران.«آمار بارش در طوالنی مدت»بر اساس 9
 نقل از دانش نامه آزاد ویکی پدیا 4

http://www.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=25bdb60a-cbea-4641-94ac-5ef525670863&LayoutID=b19583be-e43d-459b-8110-f0453f12adca&ID=53a487d9-11c1-4602-a48d-d3b834732cb1
http://www.sci.org.ir/content/userfiles/_sci/sci/SEL/baravord/population1.xls
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متوسط درآمد ناخالص 

 1ماهانه خانوار
381111 12 1118111 4 

ماهانه متوسط هزینه 

 2خانوار
1131111 13 1281111 11 

 نسبت درآمد به

 1هزینه متوسط
1.83 15 1.31 14 

 

باشد. با وجود گر وضعیتی غیر از این میانکن آمارهای بانک مرکزی و آمارهای مرکز آمار ایران، نشلی

ریباً در استان اصفهان تق 4ساختمانخصوصی در ش بخگذاری سرمایههای اخیر، در سالها، این برابری

-موسسه و هابانک وارزی ریالی هایسپرده و تسهیالت کل مانده. 5رابر استان فارس بوده استب 2.21

ها نیز در سایر بخش. 1برابر استان فارس بوده است 1.5از نیز بیش  عتباریِ استان اصفهانا یها

 آمارهای کمابیش مشابهی را شاهدیم.

رکورد از گذشته  یاناز همه جالب تر این که طبق آمار ارائه شده از سوی دولت، استان فارس در سال

کایت از اختالفی ستان اصفهان حآماری که باز هم در مقایسه با ا است! نرخ بیکاری درکشور بوده ان دار

 1استان اصفهان!نرخ بیکاری برابر  1.5 چیزی در حدود یعنی ش داردفاح

                                                           
. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. «1983جدول متوسط هزینه ناخالص ساالنه یک خانوار » به دست آمده از1

 ی خانوار در مناطق شهری ایران.بررسی بودجه
کزی جمهوری اسالمی ایران. . بانک مر«1983جدول متوسط درآمد ناخالص ساالنه یک خانوار » به دست آمده از2

 ی خانوار در مناطق شهری ایران.بررسی بودجه
 به دست آمده از تقسیم دو فاکتور قبلی 9
ی میزان مشارکت بخش دهندهنشان های مالیِترین شاخصطبق گزارش بانک مرکزی، این شاخص، یکی از مهم4

 است.اقتصادی  -در امور مالیخصوصی 
. بانک «1931های ایرانهای ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری استانررسی فعالیتنتایج ب»آمار مربوط به  5

 ی آمارهای ساختمانی.مرکزی جمهوری اسالمی ایران. دایره
های اعتباری توسعه به و موسسههاهای ریالی و ارزی بانککل مانده تسهیالت و سپرده»بر اساس آمار مربوط به  1

 ی آمارهای استانی.مرکزی جمهوری اسالمی ایران. اداره اطالعات بانکی. دایرهبانک   «1931تفکیک استان 
مرکز آمار ایران. دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار  .«1984-1931طرح آمارگیری نیروی کار»بر اساس آمار مربوط به  1

و سرشماری.

http://www.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=25bdb60a-cbea-4641-94ac-5ef525670863&LayoutID=b19583be-e43d-459b-8110-f0453f12adca&ID=53a487d9-11c1-4602-a48d-d3b834732cb1
http://www.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=25bdb60a-cbea-4641-94ac-5ef525670863&LayoutID=b19583be-e43d-459b-8110-f0453f12adca&ID=53a487d9-11c1-4602-a48d-d3b834732cb1
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 (بر اساس میلیون ریال)های ساختمانیمقایسه میزان فعالیت بخش خصوصی در فعالیت :2.1 جدول

 فارس اصفهان 

 14511541 28581113 1983سال 

 1118599 13495111 1931سال 

 11585191 24111314 31و  83میانگین دو سال 

 



 (ریالبر اساس میلیارد )های اعتباریو موسسههاهای ریالی و ارزی بانکمقایسه کل تسهیالت و سپرده: 9.1جدول

 فارس اصفهان 

 144313 211811 هاسپرده

 121151 131813 ها با کسر سپرده قانونیسپرده

 111154 189518 تسهیالت

 



 در هفت سال اخیر مقایسه نرخ بیکاری: 4.1جدول

 فارس اصفهان 

 21.5 15.9 1983نرخ بیکاری در سال 

 18.5 19.2 1931نرخ بیکاری در سال 

 11.12 11.8 1931الی  1984میانگین نرخ بیکاری از سال 
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 کنند.استان فارس تداعی میکارهای مالی و اقتصادی در ساز و را ها امکان وجود اشکالیاین آمار

هی از وضعیت مالی و بخش قابل توجدر کنار تأثیرات غیر قابل انکار بخش دولتی، نیم که داعالوه، میبه

 ند.زه رقم میمالی و اقتصادی بخش خصوصیِ آن خط ه را رفتارهایاقتصادی هر خط

 های بالقوه فراوانیمانند استان فارس که از پتانسیل ایشود که در منطقهرح میحال این ابهام مط

تمایالت، گرایشات و  ؟که این گونه آمارهایی را شاهدیمرود کجا میبه سرمایه مردم  برخوردار است،

گذاری و تخصیص سرمایه روزمره به چه صورت است؟ این رفتار رفتار مالی افراد در فرایندهای سرمایه

 چه نقشی در این 2شناختیو روان 1های جمعیت شناختیمتغیرپذیرد؟ ها تأثیر میاز کدام سوگیری

-یاصالح و در نهایت، کدام اقداماتها چگونه است؟ بین دارند؟ در کل نقشه یا پالن رفتار مالی آن

را در مسیری مطلوب جهت دهی کرده و موجبات بهبود و  ی الزم است تا بتوانیم این رفتارامشاوره

 ؟اقتصادی منطقه را فراهم آوریم -های مالیارتقاء شاخص

مان از ابزارهای های باال. در این راه به صورت توأپاسخ دادن به پرسش این نوشتار کوششی است برای

 شود.کمی و کیفی، بهره برده می

  

                                                           
1
Socio demographic 

2
 Psychiatric / Psychologic 
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 ضرورت و اهمیت پژوهش   1.1

گوی نیازهای موجود در منطقه است.  در نتیجه از انجام این پژوهش از منظرهای مختلفی پاسخ

 پردازیم.ها مینیابد که در ادامه به شرح آابعادگوناگون ضرورت می

کوشد. کیفیت ای برای رسیدن به آن میبهبود کیفیت زندگی از جمله اهدافی است که هر جامعه -1

ثیر وضعیت مالی و اقتصادی است و بدون پیشرفت در اوضاع مالی و اقتصادی، زندگی طبیعتاً تحت تأ

 توان پیشرفت چندانی را برای کیفیت زندگی افراد متصور شد. نمی

ریزی، مشاوره و فرهنگ برداری مناسب از ابزارهایی همچون برنامهفت مالی و اقتصادی، پیامد بهرهپیشر

کی از . یسازی است. ابزارهایی که بدون داشتن شناختی کافی از بستر خود، ره به جایی نخواهند برد

ب، شرایط سیاسی، دی همچون مذهد است که خود متأثر از عوامل متعداین بستر،  رفتار مالی افراابعاد 

 باشد.شرایط اقلیمی و غیره می

را  ایهای مالی و اقتصادی هر منطقهاکنشتررفتار مالی افراد و در نتیجه مهمی از بسیار جزء  -2

ناخت ، شیک سو نیاز است که این افراددهد. از های روزمره افراد عادی تشکیل میگذاریسرمایه

هایی که در امر طراحی و ارائه ابزار و از سوی دیگر شرکتاشند، ی خود داشته بدقیقی از خود و جامعه

های مالی و گذاریسیاستها و ریزیبرنامه، در کالنهای مالی و اقتصادی فعالند و یا در ابعاد مشاوره

 اقتصادی دخیلند، باید شناخت دقیقی نسبت به موضوع یاد شده داشته باشند.

-سب و کار امروز را بیش از پیش در بر گرفته، کاز مشتریعمیق  وداشتن ادراکی دقیق  نیاز به -9 

 های کسب و کار، باید دانست که مشتریهای مالی و اقتصادی نیز همچون سایر عرصهاست. در زمینه

ه کند و چه گرایشاتی دارد. بدیهی است که مورد بررسی قرار دادن نفر بخواهد، چگونه رفتار میچه می

بندی مشخصی بر و گاهاً ناممکن است. لذا نیاز است که از پیش، دستهبسیار هزینه نفر مشتریان، کاری

ها، نمودِ نوع خاصی از گرایشات ای که هر یک از این دستهگونهها داشت، بهبرای افراد و رفتار مالی آن
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شناساییکرده  ها،با تطبیق دادن در هر کدام از آن دستهرا  توان مشتریانو رفتار مالی باشند. سپس می

های بالقوه و بالفعل امر شناخت مشتری ها اتخاذ نمود. بدین شیوه،و بهترین رویکرد را در قبال آن

 آید.تسهیل گردیده و در نتیجه موجبات ارائه کاال و خدمات مالی مفیدتر و صحیح تر، فراهم می

نماید عالی اقتصادی، ناگزیر میبا توجه به نیاز مبرم کشور به گام برداشتن در جهت رشد مالی و ت  -4

های که هر چه سریع تر به فنون و علوم مدرن موجود در این زمینه پرداخته شود تا بتوانیم تحلیل

های مالی و اقتصادی ارائه دهیم و به عالوه، در جهت افزایش تری نسبت به عملکردتر و عملیدرست

 سازی کنیم.حی و پیادهتری را طراوری، عملکردهای کم خطاتر و بهینهرهبه

های متعددی اقتصادیِ موجود، همیشه درست نیستند و ناهمخوانی کالسیکدر دنیای واقعی، روابط 

ها خوانیدهد وجود دارد. این ناهمهای ما از این روابط و آنچه که در دنیای واقعی رخ میبین استنباط

ن هنگام، علوم مدرنی همچون مالی رفتاری و تری دارند. در ایتر و عملیریشه در مباحث واقع بینانه

ای را بروی ما ی تازهکنند و دریچهشناسی پول، در کسب ادراکی عمیق از موضوع به ما کمک میروان

 گشایند.می

ها عاجز از توجیه آن کالسیکاین علوم در دنیای بسیار متغیر و غیر قطعی امروز، رفتارهایی را که مالی 

ها و عوامل تأثیر گذار مهم است که در شناسایی افراد، رفتار مالی آن لذا کنند.ح میبود، برای ما تشری

 بر این رفتار مالی، از علوم یاد شده بهره ببریم.
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 پژوهش هایهدف   1.1

-روانآمار، کوشد تا با به کار بستن علومی همچون مالی رفتاری، جامعه شناسی، میاین پژوهش 

ها را جمع آوری و تدوین نماید که در شناخت رفتار مالی مردم منطقه بدان شناسی، و غیره اطالعاتی

سوی این رفتار پرداخته و در پی فراهم نمودن بخشی از ونیازمندیم. در ادامه به بررسی خاص سمت

های مالی و گذاریی مالی و سرمایهریزی مالی، مشاورهزیربنای الزم جهت اموری همچون برنامه

در این راستا الزم است که پالن رفتار مالی مردم منطقه طراحی شود. این  باشد.یره میاقتصادی و غ

های اطالعاتی مختلف که هر الیه، ای است از الیهی دیگری، مجموعهپالن مانند هر پالن یا نقشه

 شود.ی بخصوص محدود میبه یک زمینه عموماًبخشی از اطالعات مورد نیاز را تأمین کرده و 

 زیر است: های، در پی محقق کردن هدفپژوهشاین 

 اصلي هدف

تدوین یک طرح، نقشه یا پالن کلی از گرایشات و رفتار مالی افراد در فرایندهای سرمایه  •

 .گذاری و تخصیص سرمایه روزمره، در استان فارس

 های فرعيهدف

 .1شناسایی خوشه های رفتار مالی در مردم استان فارس •

 ای رفتار مالی هر خوشهآوردن ویژگیه به دست •
                                                           

ی نوع به خصوصی از گرایشات و های آتی. به این طریق که هر دسته/خوشه نمایندهیجهت سهولت امر بررس1

گیرد، رفتار مالی در افراد منطقه باشد و بتوان در آینده، صرفاً با تعیین اینکه فرد مخاطب ما در کدام دسته قرار می

 اهم کنیم.های آن دسته، فربخش قابل توجهی از اطالعات مورد نیازمان را بر اساس ویژگی
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 بررسی وجود سوگیری های پیش بینی شده در مردم استان فارس •

 های رفتار مالیع متغیرهای جمعیت شناختی در خوشهی توزیبررسی ارتباطات و نحوه •

وجود در این باره جهت جامعه شناختی م -شناختیروان -مالیها و مطالب بررسی تئوری •

در اموری همچون انجام از این موارد بهره جستن  وبیشتر هر چه شناخت  ممکن شدنِ

 .ایاقدامات اصالحی و مشاوره

مور غیر مولد و های خود در ابه دست آوردن میزان تمایل افراد  منطقه به هزینه کردن دارایی •

ریزی برای کردن سرمایه از استان و دالیل آن، جهت کمک به امر برنامههمچنین خارج 

 1یکاری و افزایش مشارکت بخش خصوصی.کاهش مسائلی همچون ب

 

 

 پژوهش هایسوال   1.1

و نیز با بهره گیری از مباحث تئوریک  های مختلف آماری مختلفاز تکنیک این پژوهش با استفاده

به اجمال ها مورد آنبیان مسئله در پیش از این در که است ود، در پی پاسخ دادن به سواالتی موج

 باشند:باشد، به شرح زیر میمی پی یافتن پاسخ آن که این پژوهش دریهایتوضیح داده شد. سوال

 اصلي هایسوال

 در استان فارس، خوشه های رفتار مالی به چه صورت است؟ •

ی اطالعاتی در نقشه رفتار مالی مردم استان فارس به چه العات موجود در الیه های ده گانهاط •

 صورت است؟

                                                           
 باشدهای اطالعاتی پالن مالی میاین اطالعات، خود، یکی از الیه1
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 های فرعيسوال

 نموداری مالی رفتاری چگونه است؟خوشه در مدل روانجایگاه افراد هر  •

های کوته نگری و ابهام گریزی چگونه میزان ابتالی مردم در هر خوشه و در کل به سوگیری •

 است؟

های پنج گانه مدیریت و برنامه ریزی مالی شخصی رویکرد افراد هر خوشه در هر کدام از زمینه •

 چگونه است؟

 گذاری چگونه است؟ته بندی روانشناسی سرمایهجایگاه افراد هر خوشه در دس •

های مولد/غیر مولد در هر خوشه و در کل جامعه میزان تمایل به هزینه کردن دارایی در زمینه •

 چگونه است؟

میزان تمایل فرد برای خارج کردن سرمایه از منطقه در هر خوشه و در کل جامعه چگونه  •

 است؟

 ت؟نگرش فرد به پول در هر خوشه چگونه اس •

 جایگاه افراد هر خوشه در ارتباطات اجتماعی چگونه است؟ •

 گذاری مولد در هر خوشه کدامند؟عوامل تأثیر گذار در تصمیم افراد برای سرمایه •

 اطالعات جمعیت شناختی هر خوشه به چه صورت است؟ •
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 فرضیات پژوهش1.1   

 

 

 های اصليفرضیه

یر مولد و اموری غیر از کسب و کار هزینه مردم استان فارس بیشتر درآمد خود را در امور غ .1

 کنند.می

هایشان، این دارایی را برای گذاری کردن داراییمردم استان فارس در صورت تمایل به سرمایه .2

 برند.گذاری به خارج از استان فارس میسرمایه

 

 

 های فرعيفرضیه

نگری همبستگی ری کوتهبین تمایل به هزینه کردن درآمد در امور غیر مولد و ابتال به سوگی .9

 وجود دارد.

بین تمایل به خارج کردن سرمایه از استان و ابتال به سوگیری ابهام گریزی همبستگی وجود  .4

 دارد.

)متغیرهای های رفتار مالی، یکسان نیست.شناختی، در خوشهتوزیع متغیرهای جمعیت .5

 درآمد( 1، تحصیالت 5جنسیت،  4وضعیت تأهل، 9محل سکونت، 2سن، 1جمعیت شناختی: 

 

 

 کاربردهای پژوهش   1.1

به  توان به چند بخش تقسیم نمود که در زیر به تفصیلا میکاربردهای نتایج حاصل از این پژوهش ر

 ها خواهیم پرداخت.آن
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های کوتاه ریزیای است که در امر برنامههای اولیهپالن رفتار مالی حاصل از این پژوهش، یکی از ابزار

 گیرد.مورد استفاده قرار می و بلند مدت مالی مدت، میان مدت

گذاران و صاحبان کسب بندی حاصل از این پالن، روند شناسایی افراد و مشتریان را برای سرمایهدسته

کند. زیرا کافی است با پرسیدن چند پرسش ساده بدانند که مخاطبشان از کدام دسته و کار تسهیل می

 ر قبال شخص وی به سادگی مشخص خواهد شد.است و در نتیجه بهترین رویکرد د

های دانستن سوگیری در رفتار مالی خود دارند در کنارتمایالت و گرایشاتی که افراد  ناختدانستن

 های کاربردی و عملی، یاری کند.تواند مشاوران مالی را در ارائه مشاورهرفتاری احتمالی آنان، می

ر امر فرهنگ سازی و آموزش، طرحی را در پیش گرفت که توان دبا در دست داشتن این اطالعات می

 بیشترین کارایی و تأثیر را داشته باشد.

خدادهای مالی و اقتصادی، در شناخت شرایط مالی و اطالعات حاصل، در شرح و توضیح چراییِ ر

 ها و شرایط آتی مفید خواهند بود.بینی رخدادو نیز در پیش اقتصادی فعلی

 

 وهشمخاطبان پژ   1.1

 باشند:با توجه به کاربردهای یاد شده، مخاطبان این پژوهش به شرح زیر می

گذاران و یریت، سرمایهریزان مالی و اقتصادی، مشاوران مالی و اقتصادی، روانشناسان مدبرنامهمدیران و 

 های آموزشی و فرهنگی، سایر پژوهشگران مالی رفتاری.صاحبان کسب و کار، طراحان برنامه
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 قلمرو پژوهش   1.1

 

 قلمرو زماني    1.1.1

های دو از آمار های اولیه، استنباطبه طول انجامید. در  1931تا شهریور  1931این پژوهش از مهرماه 

برای افزایش اطمینان از تصادفی نبودن روند مشاهده  ،یر استفاده شده است. در برخی مسائلال اخس

 رد بررسی قرار گرفته شد.مو 1931الی  1984های شده، آمار سال

 قلمرو مكاني   1.1.1

باشند، قلمرو مکانی این پژوهش استان ی آماری این تحقیق، مردم استان فارس میجا که جامعهاز آن

باشد و از این مجموعه، افرادی مد نظر هستند که حداقل حقوق مصوب وزارت کار را دریافت فارس می

 .1دارندمی

 قلمرو موضوعي   1.1.1

ی مالی و به طور خاص در با توجه به موضوع بیان شده، قلمرو این پژوهش به طور عام در حیطه

 باشد.ی مالی رفتاری میحیطه

 .شناسی و جامعه شناسی، روانهای مالیای خواهد بود از حوزهدر نتیجه آمیخته

 

  

                                                           
کند. در نتیجه منطقی است که این حقوق، مبلغی است که برای تأمین حداقل مایحتاج بسیار اولیه زندگی کفایت می1

ضروری، اجباری و گریز ناپذیر های گیرند، کلیه درآمد خود را صرف نیازمندیافرادی که کمتر از این مبلغ را حقوق می

، اکثر غریب به ی انتخاب ندارندماند. افرادی که گزینهها نمیی انتخابی برای آنگزینهدر رفتارهای مالی، کنند و می

.شان  ناشی از اجبار است و نه تمایالت و گرایشاتانفاق رفتار مالی
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 نوآوری پژوهش   1..1

ی بنیادین این باشد. پیش از هر چیز، زمینهمی های گوناگون حائز ویژگی نوآوریاین پژوهش از جنبه

های صورت بسیار نو و تازه بوده و پژوهشای است که در ایران پژوهش یعنی مالی رفتاری، زمینه

های مذکور نیز تنها بخش محدود و باشد. اکثر غریب به اتفاق پژوهشگرفته در آن، انگشت شمار می

اند. این در حالی است که مالی ستفاده و بررسی قرار دادهی علمی را مورد اکوچکی از این زمینه

های و بودجهمیت روزافزونی برخوردار گشته های معتبر دنیا از اهرفتاری در سالیان گذشته در دانشگاه

 ای بدان اختصاص یافته است.قابل توجه و ویژه

ود. این موضوع در میان شموضوع این پژوهش، موضوعی است که برای نخستین بار در ایران اجرا می

های ثبت شده در مراکز علمی، عینیت خارجی نیز نداشته و لذا از تازگی کافی برخوردار است. نامهپایان

هشی که از های مختلفی از این پژوهش پرداخته شده است الکن پژوهای پیشین به گوشهدر پژوهش

 نگری برخوردار باشد دیده نشد.این جامعیت و چندجانبه

-ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تا کنون پژوهش ثبت شدهی تحت پژوهش نیز لحاظ جامعهاز 

 ه صورت نگرفته است.ن زمینه در این خطای در ای

های آماری موجود و با به ترین تکنیکاز لحاظ متدولوژی نیز سعی شده است تا با بهره جستن از قوی

دست آورده ههای واقعی و مناسب باسخ، پحال اثبات شدهدر عین  ای وهای غیر کلیشهکار بستن روش

 شود.
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 بسط پذیری پژوهش   11.1

های آن است. رفتارهای مردم متأثر از زمینه ،شناختیشناختی و چه از دیدگاه جامعهچه از دیدگاه روان

 یکلی تقسیم کرد:دسته ها را به سهتوان آنهایی که میزمینه

 اد تأثیر دارد مانند دین و تاریخی نگرش و تفکر افربر نحوه مسائلی که مستقیماً -1

امرار معاش تأثیر دارد مانند شرایط اقلیمی، میزان  مسائلی که مستقیماً بر میزان سختی و آسانیِ -2

 خیزی خاک و فراوانی آبمیزان حاصل های ارتباطی،دسترسی به راه

ای است مانند شرایط ناشی از مسائل فرا متطقه غالباً مسائلی که مستقیماً بر جو کلی تأثیر داشته و -9

 .سیاسی

های قابل توجهی ، دارای مشابهتی یاد شده در باالانچه دو یا چند منطقه در هر سه زمینهنبالطبع چ

ریباً مشابهی در مردم این مناطق مشاهده خواهد ی تقرفتارهای دستهتوان احتمال داد که باشند، می

 د. ش

ای خاص، با روشی سیستماتیک بررسی کنیم و رفتار مردم یکی از این مناطق را در زمینه لذا چنانچه

بندی و الگو در توان با احتمال باال گفت که این دستهبندی و الگو ارائه دهیم. میبرای آن یک دسته

ه هیچ دو خواهد کرد. البته همان طور ک طق مشابه نیز به مقدار مطلوبی قابل استفادهمورد سایر منا

در صد یکسان نیستند، وجود اندکی تفاوت در رفتارهای  ی یاد شده صدای از لحاظ سه زمینهمنطقه

بندی مناطق مشابه را با اندکی تنظیم و توان دستهمردمانشان نیز امری است ناگزیر. با این وجود می

 آورد. تعدیل به دست

اند. ه است و اقوام دیگری نیز در کنار این قوم زیستهاستان فارس از لحاظ تاریخی جایگاه قوم پارس بود

-ای را به چشم دیدهها و نبردهای تاریخی ویژهساله است. جنگ 5111تاریخی  ه دارای قدمتاین خط
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مردم آن، دین اسالم  اکثریت قاطع مردم آن، دین زرتشت و دین امروز اکثریت قاطع است. دین قدیم 

های ارتباطی آن عبارتند از: خطوط آمده است. راه 2آن در ضمیمه کسینوپتیهای جدول ویژگیاست. 

ریلی )اتصال به راه آهن سراسری کشور(، هوایی )فرودگاه بین المللی و داخلی(، زمینی )آزاد راه و 

. بخشی از شودخیز محسوب میحاصلنسبتاً های بزرگراه(، مخابرات و اینترنت. خاک آن جزو خاک

 جمهوری اسالمی ایران است و الی آخر. کشور ایران و حکومت

استان فارس هستند به احتمال  و یا همسان باهای مذکور، شبیه هایی که در ویژگیمناطق و استان

 باشند.فراوان دارای دسته بندی رفتاری مشابهی می

 

 های تحقیقتعریف واژه   11.1

تفحص کردن، بحث و فحص  ،کردن تحقیق معنی این واژه، ترکیبی است از مفاهیمی همچون ی:واکاو

 .ای عمیق و دقیقای علمی و فنی، بررسی کردن به گونهکردن، کنکاش کردن به شیوه

شود که ی فرایندها و عملکردهایی گفته میبه کلیه فرایندهای سرمایه گذاری و تخصیص سرمایه:

شدن خود یا دیگران از  ها، شخص، پول و یا سایر انواع دارایی خود را در جهت بهره منددر طی آن

 کند.موضوعی هزینه می

اشتباه در این فرایندها اشاره به عملکردهای عمدی و خودآگاه دارد. به عنوان مثال چنانچه فردی بر اثر 

ی خود را به دهد، سرمایهیک مبلغ و یا اشتباه در خواندن کد کاالیی که سفارش می تایپ کردنِ

گذاری و تخصیص سرمایه ی فرایندهای سرمایهن موضوع از حیطهموضوعی ناخواسته اختصاص دهد، ای

 خارج است.مورد بحث ما 
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دارد که این گرایشات شکل  یهای مالی خود گرایشاتهر فرد در فعالیت گرایشات و رفتار مالي افراد:

 ز خود بروز خواهد داد.ا ،های مالیی رفتاری خواهند بود که وی در فعالیتدهنده

با سایر افراد  باید آن رادانند که  ای می هدیه را« پول»ل برخی از افراد از لحاظ روانی به عنوان مثا

. یعنی دهند سهیم شوند؛ در نتیجه آنها اغلب درصد معینی از درآمد خود را به امور خیریه اختصاص می

و این  را ایجاد کرده« گرایش به سهیم شدن پول خود با دیگران»نوع تفکر به خصوصِ این افراد، 

 انجامد.می« رفتار اختصاص دادن درصدی از آن به امور خیریه»گرایش، به 

کنند اما رفتار مشاهده ی گرایشات به صورت رفتار نمود پیدا نمیباید توجه داشت که همیشه همه

 باشند.ی فرد میشدهی گرایشات درونی با ترجیح دادهشده نتیجه
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 مقدمه 1.1

پردازیم. همان طور که پیش از این گفته شد، این پژوهش در این فصل ابتدا به مرور ادبیات تحقیق می

شناسی نیاز دارد. در این راستا در شناسی و جامعهی پیوسته و در هم مستتر مالی، روانبه سه زمینه

-2مالی رفتاری  -1دهیم: رح میمورد را ش های آن پنجحد کفایت این نوشتار و بر اساس نیازمندی

جامعه  -5شناسی بازار سرمایه روان -4شناسی پول روان -9ریزی مالی شخصی مدیریت و برنامه

 شناسی اقتصاد.

 ی کلی پژوهش خواهیم پرداخت.پس از فراهم آوردن محتوای علمی مورد نیاز،  به شرح پیشینه

 مالي رفتاری   1.1

 تعریفمقدمه و    1.1.1

رایط کامالً ها به عنوان موجودی منطقی که تحت شبیات اقتصاد غرب، ماهیت وجودی انساندر اد

ن به عنوان انسان اقتصادی شود. این موجود کامل که اغلب از آکند، تعریف میگیری میشفاف تصمیم

ها و ینهو تمام اطالعاتی را که بر گزسازی منافع دلخواهش کامیاب است   شود، همواره در بهینهیاد می

کند و موقعیتی آرمانی را که مطمئناً در دنیای واقعی بسیاری از آوری می تصمیماتش تأثیر دارند، جمع

 .کندشود خلق می گذاران یافت نمیسرمایه

های اقتصادی واقعی در نظریه انسان اقتصادی را موجودی غیر -پیشرو در رفتار مالی-برت سایموناما هر

بازبینی تخصیص دارایی با استفاده از چالش رفتار »ای با عنوان من نیز در مقالهاستتتشخیص داد. میر 

منطقی هستند در حالی که رفتار مالی افراد را امالً ، کهای سنتی بیان کرد که افراد در نظریه «مالی

گذار ممکن است تصمیمی اتخاذ کند که از نظر اقتصادی   ، یعنی یک سرمایهکردنرمال فرض باید 

 یه نداشته باشد.توج
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مطرح است که مباحث و مسائل مالی را با کمک گرفتن از  بخشی از علم مالی،، به عنوان مالی رفتاری

صورت های بینیپیشمطلق بودنِ نه تنها  مبحث،کند. این نظریات روانشناسی شناختی تشریح می

دهد بلکه در سطح د قرار مینظیر بازارهای کارا را مورد تردی کالسیکمالی های  نظریهگرفته توسط 

 سازی مورد انتظار و انتظارات عقالیی تردید دارد. رد نیز در مورد نظریاتی مانند: بیشینه خُ

بینی رفتارهایی و با تکامل آن به شناخت و گاهاً پیش کالسیککوشد که در کنار مالی مالی رفتاری می

 .دهندد بروز میهای مالی و اقتصادی از خوبپردازد که افراد در زمینه

 گیریتاریخچه و شكل   1.1.1

، به اندازه بازارهایی است که عملکرد 1اندگذارانی که رفتار عقالیی نداشتهقدمت بحث در مورد سرمایه

 آنان منطبق بر عقالنیت نبوده است.

که یکی از  «اعاجتماع، بررسی ذهن اجتم»کتاب معروف خود به نام  2، گستاولی بن1983در سال 

توان شناسی اجتماعی تا حال حاضر است را نوشت. میهای علوم روانترین و پر اثر ترین کتابعروفم

 1312گفت این کتاب نقطه عطفی در پدید آمدن علومی بود که به مالی رفتاری انجامید. در سال 

ها در ر قیمتشناسی بازار سرمایه را نوشت. کتاب وی مبتنی بر این باور بود که تغییکتاب روان 9سلدن

 گذار و همچنین شرایط عمومی تجارت بستگی دارد.بازار تا حد زیادی به نگرش روانی سرمایه

ی ، پایه و اساس اقتصاد رفتاری را شکل داد. توسعه1351و  1391های وقوع چند رویداد مهم در دهه

ی این قرار داد. بر پایه مفروضات زیر بنایی انسان اقتصادی را به شدت مورد تردید4اقتصاد آزمایشگاهی

                                                           
1
Investor irrationality 

2
 Gustave le Bon 

3
 Selden 

4
Experimental economics 
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گیری  های تصمیم  عقالنیت محدود را به جای عقالنیت کامل در نمونه1355در سال 1ایمون، سمطالعات

 .پیشنهاد کرد

رشته اقتصاد آزمایشگاهی توسعه یافت. آزمایشات زیادی انجام شد  1311و اوایل  1351در اواخر دهه 

ها این تالش ی اقتصادی انسان را روشن ساخت. نهایتاًهاگیریهای جدیدی از ابعاد تصمیمو جنبه

تکوین همزمان دو رشته علمی جدید شد که در تکوین مالی رفتاری موثر بودند. این منجر به توسعه و 

 «.تئوری تصمیم»و « روانشناسی شناختی»از  نددو رشته عبارت بود

ران در خصوص برداشت نادرست افراد گذا ی رفتار فردیِ سرمایه در حوزه1312در سال2اسلویچ ی مقاله

ترین مقاالت که باعث  ی مالی بود. یکی از مهم ی عطفی در تحقیقات رفتاری در حوزه از ریسک، نقطه

  نظریه»با عنوان  1313در سال 9کانمن و تورسکیی  مقاله .ی مالی رفتاری شد ی اقتصاد و حوزه توسعه

شناختی برای توضیح  شناسیِ های روان  در آن از روشبود که « گیری در شرایط ریسک تصمیم ،4دورنما

 .شدای اقتصاد عقالیی استفاده گیری بر مبن های غیرمعمول در چارچوب تصمیم شماری از پدیده

 های در واقعیتبیشتر و بیشتر های غیرمعمول و استثنائات  گستردگی تحقیقات مالی و یافتن پدیده

شکل رایج تری ، محققان را به (نبودند هاگذاری قادر به تبیین آن های پیشرفته سرمایه  نظریه کـه) بازار

 های رفتاری رهنمون ساخت.  نظریه سمتبه 

سال به شکل تاریخی  5تا  9نشان دادند وقتی سهام برمبنای بازدهی  1385بونت و تالر در سال  دی

های  ( در سال5پیشینان اند )برندگ تری داشته شوند، سهامی که در گذشته بازدهی بیش بندی می رتبه

                                                           
1
Simon 

2
 Slovic 

3
 Kahneman and Tversky 

4
 Prospect Theory 

5
 Past Winner Money Investors 
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العمل بیش از  ها این رفتار بازدهی را به عکس (. البته آن1اند )بازندگان آتی ه دادهئتری ارا بعد بازدهی کم

گذاران در مقابل برندگان  اند. به عبارت دیگر سرمایه گذاران نسبت داده سرمایه 2تر از حد حد و کم

اند که البته همین  بیش از حد بدبین بوده پیشین،دگان بین و در مقابل بازن بیش از حد خوش پیشین،

 شود. های بازار می های ذاتی و قیمت ی قیمت امر خود منجر به فاصله

ی اقتصاد )یادبود آموس تورسکی( که به  و فصلنامه 1381سرانجام کنفرانس دانشگاه شیکاگو در سال 

 ی تحقیقات مشابه شد. ر توسعهی عطفی د موضوعات اقتصاد رفتاری اختصاص یافته بود، نقطه

ه ئرا ارا« 9دورنمای تجمعی  نظریه»دورنما را توسعه دادند و   کانمن و تورسکی نظریه 1332در سال 

. از آن به بعد نیز دادپوششمیمنسجم   دادند که بسیاری از تحقیقات قبل از آن را به صورت یک نظریه

 را تأیید کرده است.  همطالعات تجربی زیادی مفروضات و نتایج این نظری

ی غیرعادی دیگری را نشان داد که سهام دارای  پدیده 1339در سال  5و تیتمن 4ی جیگادیش مقاله

تر  سهام دارای بازده کمبه نسبت  تری را در سال بعد بازدهی بیش ماه گذشته، 1بازده باالتر در طول 

 کند. ایجاد می

العمل بیش از  گذار و عکس شناسی سرمایه روان»ی  الهمق 1همکارانشدانیل، هیرشیفر و  1338در سال 

و 8بیش از اندازهیاطمینان را مطرح کردند. در این مقاله پدیده« 1تر از حد بازار سهام حد و کم

                                                           
1
 Future Losers 

2
 Overreaction and Underreaction 

3
 Cumulative Prospect Theory (CPT) 

4
 Jegadeesh 

5
 Titman 

1
 Daniel etal. 

7
 Investor Psychology and Security Market Under and Overreaction 

8
 Overconfidence 
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العمل بیش از  ی دیگر در بیان عکس دو مقاله 1338ر همان سال یعنی سال . دتبیین شد1خوداسنادی

 ه شد.ئارا2و همکارانش ربریزتوسط با اندازه تر از و کم اندازه

کنند و گذاری میبیان کرد که مردم در مشاغلی که به آن تمایل دارند سرمایه  2111در سال 9هابر من

به دانیل کانمن به علت تحقیقات  2112ی نوبل اقتصاد در سال  جایزهگیرند. اصول پرتفی را نادیده می

ای از تحقیقات  ی گسترده ا شد و بدین ترتیب حوزهشناسی در اقتصاد اعط اش در کاربرد روان گسترده

-وگیریکشفیات و س»کتاب  2112ریفن و کاهنمن در سال یلویچ، گ. گمورد توجه محققان قرار گرفت

 داد.ایج تحقیقات پیشین را مورد تأیید قرار میرا نوشتند که بیشتر نت«ها، روانشناسی شهودی قضاوت

گذار برای ورود در بازار بورس یونان نشان داد که سرمایه 2119سال در 4نتایج تحقیقات گروه مریکاس

باشد. میم توأگذاری تنها معیارهایش اقتصادی نیست، بلکه با فاکتورهای روانشناختی نیز به سرمایه

بلکه اطالعات  نمایدذ نمیگذار تصمیمات کامالً عقالیی اتخاهای مریکاس آشکار ساخت که سرمایهیافته

شود. وسلی چان و گذاری میاحساس و انتظار خویش آمیخته نموده و وارد سرمایه موجود را با

های مالی تحقیقی انجام دادند و در آن قابلیت پیش بینی تعدادی از تئوری 2114در سال  5همکارانش

 رفتاری را مورد سنجش قرار دادند.

 هااجزاء و زیر ساخت   1.1.1

 تأثیر گذار هستند: کالنرد و های رفتار مالی در دو سطح خ  نظریه

                                                           
1
 Self-Attribution Theory 

2
 Barberis etal. 

3
 Haberman 

4
Merikas et.al 

5
Wesley chan et al. 



26 
 

پردازد و آنها را از گذاران میهای سرمایهبه بررسی رفتارها یا سوگیری (:BFMIرفتار مالي خرد ) -1

 شناساند.متصوریم، باز می کالسیکاقتصاد  یکه در نظریهو عقالیی عامالن اقتصادی منطقی 

هایی شناسایی و تشریح ناهنجاریاری، به با استفاده از الگوهای رفت(:BFMA) کالنرفتار مالي  -1

 .شودمشاهده میدر نظریه بازارهای کارا پردازد که می

1مدیریت دارایی"در بحث 
 ا بر رفتار مالی خرد است. یعنی مطالعهگذاری، تمرکز اصلی مو سرمایه "

ر آن بر تاثی های روانشناختی وگذاران در سطح فردی، با تأکید بر شناسایی سوگیریرفتار سرمایه

و نیز اثر این ریزی عملی و بهتری داشته ها؛ با این هدف که بتوانیم برنامهتصمیمات تخصیص دارایی

 .گذاری، کنترل نماییمرایند سرمایهها را در فسوگیری

-شناسی شناختی )افراد چگونه فکر می اند از: روان است که عبارت 2رفتار مالی شامل دو عنصر سازنده

 .چه زمانیکارا خواهد بود( ،بازارهای آربیتراژ ) حدودیتم کنند( و

 پردازیم.در ادامه به تشریح این دو عنصر می

ی هاتوان خطا می های آن گذاران است که با مطالعه دخالت عوامل روانشناختی سرمایه عنصر اول، -1

 گیری بررسی کرد. اشخاص را هنگام قضاوت و تصمیم

های  توانند از فرصت گذاران به راحتی نمی یعنی سرمایهاست. بیتراژ محدودیت در آرعنصر دوم،  -2

آربیتراژی استفاده کنند، چرا که این فرض مستلزم ایجاد شرایط خاصی از جمله پذیرش سطوح 

های معامالتی است و در نتیجه تعادل بازار وجود ندارد. از طرفی  مختلف ریسک و تحمل هزینه

گذاری اوراق بهادار و خصوصاً اوراق مشتقه با  لی از جمله موضوع ارزشدانیم بسیاری از مسائل ما می

                                                           
1
Wealth management 

2
Building block 
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گذاری اوراق مشتقه را  های ارزش ی مالی رفتاری روش رسد. بنابراین حوزه فرض آربیتراژ به انجام می

 پذیرد. نمی

 های رفتاریتورش   1.1.1

 منابع تورش   1.1.1.1

 اند:به اختصار در زیر آمدهمنابع تورش 

 شود.یت محدود و اینکه انسان در شناخت دچار تورش میعقالن 

 های زمانی کوتاه مدت که باید تصمیمات زیادی را در آن اتخاذ محدودیت زمانی افراد در دوره

 کنند. بنابر این وقت کافی برای بررسی دقیق وجود ندارد.

 گذارند.های انسان اثر میعوامل احساسی بر قضاوت 

  ها، برخی متغیرهای گیریشود در تصمیمانسان به جامعه باعث میعوامل اجتماعی و تعلق

 اجتماعی )از قبیل توجه به تصمیمات گروهی( را در نظر گیرد.

 

 این نوشتارکید در اصلي مورد تأ هایتورش   1.1.1.1

 1« نگری کوتاه»   1.2.4.2.2

 نوع سوگیری : احساسی 

 عمومی توصیف   1.1.2.4.2.2

انگیزاند تا به جای اینکه برای یک گرایش رفتاری در انسان است که افراد را بر می سوگیری کوتاه نگری

فردا پس انداز کنند، امروز خرج کنند. رفتارهایی که در مورد پرداخت مالیات وجود دارد، مثال رایجی 

                                                           
1
Self-controlBias 
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مسال کنید که درآمد ادر این زمینه است. تصور کنید به عنوان یک پرداخت کننده مالیات برآورد می

افزایش یابد و موعد پرداخت  ریال 91111111الیات بر درآمدتان حدود شود که میزان مشما باعث می

شما پول خود را پس انداز کنید. کند که کاری توصیه میاین مالیات یکسال بعد است. مصلحت محافظه

 9111111ماهانه  ماه آینده، 12که در طول دهید ر واقع دو انتخاب پیش رو دارید: یا ترجیح مید

اندازی که برای فصل پرداخت مالیات مورد نظر ایجاد شده است، پس انداز کنید و در حساب پس ریال

از درآمد ماهانه شما کسر شود، تا با این عمل کشیدن یک  9111111دهید ماهیانه یا اینکه ترجیح می

روش حساب گوید که ی به شما میصادی عقالیسال منتفی شود. تفکر اقتچک )با مبلغ زیاد( در پایان 

با این  کنید.سود می، زیرا به پول شما بهره تعلق گرفته و شما در واقع بیشتر پس انداز را ترجیح دهید

مالیات از حقوق( را انتخاب می کنند زیرا در عمل  ز مؤدیان مالیاتی گزینه دوم )کسروجود، بسیاری ا

 بینند. ا پیچیده و مشکل میبه دلیل کوتاه نگری، طرح حساب پس انداز ر

توان به صورت یک تعارض بین میل افراد به مبالغه کردن در مورد خود سوگیری کوتاه نگری را می 

ها نیز توصیف نمود. این تعارض از نبود انقباض )بیش ازحد روی خود حساب کردن( و ناتوانی آن

گیرد.  به عنوان مایالت، نشأت میت ینی و محسوس برای رسیدن بهشخصی و کوتاه نگری در اقدام ع

است ممکن است امید شدهمثال، یک شخص دچار اضافه وزن که در خالص شدن از دست چاقی نا

دهد که تعداد ای وسوسه انگیز را کاهش دهد. با این حال واقعیت نشان میمیزان مصرف بستنی خامه

مندی آوردن رضایت به دستخود را برای اهداف بلند مدت  ،چنینیهای اینزیادی از افراد در موقعیت

 موقتی و زودگذر به هم می ریزند.

انداز کردن گذاری، پسگذاری نیز این موارد مصداق دارد. چالش اساسی در سرمایهدر مبحث سرمایه

-این مبحث بر رفتارهای پس انداز سرمایه یوجوه کافی برای دوره بازنشستگی است. قسمت عمده

نگری در ه و چگونگی انجام بهترین کار برای ارتقای تسلط بر نفس و غلبه بر کوتاهکید کردگذاران تأ

 کشد.مسأله ساز را به تصویر می غالباًی این عرصه
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 تکنیکی توصیف   2.1.2.4.2.2

توصیف تکنیکی سوگیری کوتاه نگری را می توان به بهترین نحو در فرضیه چرخه عمر مشاهده نمود. 

-انداز در افراد و مراحل رشد از کودکی تا سالروشنی بین رفتارهای مصرف و پس طهدر این فرضیه راب

انداز س و زیربنای این مدل تصمیم به پسشود. اساهای پرکاری و نهایتاً دوره بازنشستگی توصیف می

ها انداز، اولویتکند. تصمیم به پسریزی میاست که تقسیم درآمد بین مصرف و پس انداز را برنامه

کند. از آنجا که ترجیحات نسبی فرد را در مورد مصرف فعلی در مقابل مصرف آینده، منعکس میو

جدی بر اساس تئوری مطلوبیت مورد انتظار بوده و بر رفتار عقالیی تکیه  به طورفرضیه چرخه عمر 

ظر داشتن توان تنها با در نانداز در طول زندگی را میدارد، پیروی کامل تصمیمات بهینه در مورد پس

 جریان درآمد برآوردی خانوار در مقایسه با تابع مطلوبیت محاسبه نمود.

های اولیه فعالیت شروع شده و با عمر، با درآمد پائین در طول سال نمودار درآمد در طول چرخه

-در طول سالدرآمد یابد. رسد ادامه میافزایش درآمد که تا قبل از بازنشستگی به نقطه اوج خود می

به طور قابل  در مورد مستمری و حقوق بازنشستگی(بر اساس مفروضات موجود )بازنشستگی،  های

تر است. به منظور جبران درآمد پائین در طول دوره بازنشستگی و به منظور اجتناب از ای پائینمالحظه

های لافت سریع و ناگهانی مطلوبیت در شروع بازنشستگی، افراد بخشی از درآمد خود را در طول سا

کنند. بنابراین پیش بینی اصلی فعالیت، پس اندازه کرده و سپس در جریان بازنشستگی مصرف می

فرضیه چرخه عمر، یک نمودار پس انداز در طول عمر است که ازطریق یک منحنی قوسی شکل، 

ایتاً تدریجی شکل گرفته، به حداکثر خود رسیده و نه به طورشود. در این منحنی، پس انداز توصیف می

 کند.به صورت تابعی از زمان افت می

 دو گرایش رایج در افراد، زیر بنای الگوهای مصرف را )بر اساس فرضیه چرخه عمر( شکل می دهد: 
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دهند، به این معنی که افراد مایلند میزان تر ترجیح میمردم سطح باالتر زندگی را به سطح پائین -1

 مصرف خود را در زمان حال حداکثر کنند.

ها به د که یک سطح زندگی نسبتاً ثابت را در طول زندگی خود حفظ کنند. آنندهمردم ترجیح می -2

سر های نداشته و مایل نیستند گاهی در رفاه کامل و گاهی در رنج و تهیدستی بنوسان پذیری عالقه

 برند. 

ین روند ممکن مصرف را کنند باالترین و هموار ترگوید افراد تالش میاساساً فرضیه چرخه عمر می

 داشته باشند.

هیم رفتاری توجیه کننده رفتار توانیم مفاایم که میاکنون ما به درکی از فرضیه چرخه عمر رسیده

یک فرضیه « هرش شفرین»و « ریچارد تالر»، 1338انداز در دنیای واقعی را نشان دهیم. در سال پس

ی از پس انداز در دنیای واقعی است و در آن رفتاری چرخه عمر را معرفی کردند که مدلی توصیف

کند. فرضیه اصلی تئوری چرخه عمر رفتاری نگری و عدم تسلط بر نفس، نقشی کلیدی ایفا میکوتاه

این است که خانوارها حتی در صورت نبود یک استدالل منطقی، با اجزای ثروت خود به صورت موارد 

حساب »کنند. به ویژه در این تئوری ثروت به سه می غیر قابل جایگزین و غیر قابل مبادله برخورد

همچنین  ،4«درآمد آتی( »9و ) 9«دارایی های فعلی( »2) 2«درآمد فعلی( »1شود: )تقسیم می 1«ذهنی

آمد آتی از همه کمتر لی از همه بیشتر و درمصرف درآمد فع یفرض می شود که کشش و وسوسه

 است.

و « تالر»ی از وجود تئوری چرخه عمر رفتاری حمایت می کند. اشواهد و مدارک تجربی قابل مالحظه

آورند که اصول  به دستدر یک بررسی روی انتظارات دانشجویان از مصرف آتی، شواهدی « شفرین»
                                                           
1
 Mental account 

2
 Current income 

3
 Current assets 

4
 Future income 
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کرد. این دو محقق در بررسی خود دریافتند مستقیم تائید می به طورتئوری چرخه عمر رفتاری را 

کنند که اگر بینی میپندارند، پیشباد آورده و ثروت غیر مترقبه میافرادی که خود را ذینفع یک پول 

بالفاصله در همان سال بخش  در نظر گرفته شود، های فعلی(رایینه دا) به عنوان درآمد جاریاین پول 

کمترین مصرف را به درآمد آتی اصوالً ای از آن را مصرف خواهند کرد. این افراد اذعان داشتند که عمده

ها برای اکثر مردم میزان مصرف، درآمد و پس انداز، از تصمیمات نهادها و سازمان .دهندمی تخصیص

های هایی در این زمینه عبارتند از برنامه و جدول زمانبندی بازپرداخت وام. مثالپذیردنیز نأثیر می

افراد را نشان  میانداز اسفقط پس غالباً. این ابزارها های بازنشستگیطرح رهنی در بخش مسکن و نیز

 گیرد.دهد و  وجوه اضافیِ کنار گذاشته شده را در بر نمیمی

بهایی را  یعی،های طبحکمفرما شدن محرکنگری هزینه دارد و افراد مایلند برای اجتناب از کوتاه

های ای درون سیستمکنند که گوئی وجوه جداگانهکنندگان به نحوی اقدام میبپردازند. مصرف

هایی به کنند. میل نشخصی خود دارند و درآمد خود را به در آمد فعلی و ثروت تقسیم میحسابداری 

گیری متغیر است، حتی اگر معیار اندازه مد )مثل دستمزد در مقابل پاداش(مصرف با توجه به منبع درآ

ازهای خود را کار رفته و منبع درآمد یکسان باشد )مثل کار( احتمال اینکه افراد دارایی ها یا پس اندهب

شود، افزایش دهند، بیشتر از آن است که برای این منظور از هایی که از منظر آنها ثروت تلقی میبا پول

درآمدهای جاری استفاده کنند. به بیانی دیگر برای درآمدهای جاری میل به مصرف، بیشتر از میل به 

عمر رفتاری و خصوصاً رابطه این  پس انداز است. بسیاری از محققان در حال حاضر به مطالعه چرخه

 دهند.مدل با پس انداز در طول دوره های بازنشستگی ادامه می

 عملی کاربرد 9.1.2.4.2.2

کشاند. هدف اوران مالی را دائماً به چالش میتشویق افراد به پس انداز بیشتر، وظیفه ای است که مش

و پروفسور «شیکاگو»از دانشگاه « د اچ. تالرریچار»که توسط پرفسور « فردا بیشترپس انداز کن»برنامه 

اجرا شده است. این است « ال. ا.  .یو. سی»در « آندرسون »از مدرسه عالی بازرگانی « شلوما بنارتزی»
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که به کارکنان و کارمندانی که دوست دارند بیشتر پس انداز کنند، ولی اراده کافی برای انجام این کار 

امه بینش های مفید زیادی در مورد رفتار پس انداز ارائه می کند که را ندارند. کمک کند. این برن

 بررسی آن مبحث کاربرد در عمل این فصل ما را در بر می گیرد. 

 چهار جنبه اساسی دارد: « برنامه فردا بیشتر پس اندازکن »

 خودکار افزایش می یابد.  به طورنرخ مشارکت کارکنان در این طرح در طول زمان  -1

خودکار  به طورشارکت در طرح با نخستین چک حقوق بعد از افزایش پرداخت، شروع شده و م -2

 افزایش می یابد.

خودکار با هر افزایش حقوق زمانبندی شده به نرخ مشارکت خود می افزایند تا  به طورکارکنان  -9

 زمانی که نرخ مشارکت به نقطه حداکثر از قبل تنظیم شده برسد. 

 وانند در هر زمانی از طرح کناره گیری کنند.کارکنان می ت -4

در برنامه ریزی و پس انداز برای دوره بازنشستگی خود  عموماًکه افراد در این پژوهش مشخص شد 

ها نیاز به کنترل و انضباط شخصی دارند که دائماً گوشزد شود و آنها را به ضعیف عمل می کنند. آن

 اهداف خود در زمینه پس انداز برساند.

 اشتباهات سرمایه گذاری ناشی از ابهام گریزی 4.1.2.4.2.2

موضوع اساسی در رابطه با کوتاه نگری، فقدان توان الزم یکی از موضوعات همانطور که قبال ً گفته شد 

مینه کوتاه نگری پس انداز کردن برای دوره بازنشستگی است. افزون بر این، چندین رفتار دیگر در ز

 ری به بار آورد.ند اشتباهاتی را در عرصه سرمایه گذاتواوجود دارد که می

امروزبیشتر پس انداز برای فردا،  گذاران را وادارد به جای سوگیری کوتاه نگری می تواند سرمایه -1

ر از آنچه تواند برای ثروت افراد نامطلوب باشد، زیرا بازنشستگی خیلی سریعتمصرف کنند. این رفتار می
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رسد و آن زمانی است که سرمایه گذار به اندازه کافی پس انداز نکرده است. میافراد فکر کنند فرا 

-مناسبی از ریسک در پرتفوی خود میبنابراین افراد برای جبران زمان از دست رفته، متحمل درجات نا

 شوند، که خود می تواند مشکل را وخیم تر کند. 

ار نماید در برنامه ریزی برای بازنشستگی نگری ممکن است سرمایه گذاران را وادسوگیری کوتاه -2

دوره بازنشستگی خود طرح خود دچار قصور و کوتاهی شوند. مطالعات نشان داده است افرادی که برای 

ها برخوردارند؛ در دوران بازنشستگی ایمنی ایسه با افرادی که از این برنامهدر مق ای ندارندو برنامه

ای ندارند، کمتر در فرادی که برای دوره بازنشستگی خود برنامهدهد اکمتری دارند. شواهد نشان می

شود بخش اعظمی از درآمد افراد وارد این موضوع سب می کنند.های مولد سرمایه گذاری میزمینه

ی اقتصادی نشود و به جای خلق کار برای سایرین و نیز خلق درآمد آتی برای صاحب آن، چرخه

 .«خورده شود»اصطالحاً 

به  ی در زمینه عدم توازن در تخصیص دارایی رخ دهد.مشکالتشود نگری موجب میوگیری کوتاهس -9

دهند ی را ترجیح مییهادارایی« امروز خرج کن»لیل ذهنیت گذاران به دبرخی از سرمایه ؛عنوان مثال

باشد؛ زیرا  تواند در بلند مدت برای پرتفوی مخاطره آمیزکه درآمد جاری مستمر دارند. این رفتار می

پای تورم حرکت بهاز آن شود که پرتفوی همراه و پا تواند مانعهای با درآمد مستمر میتعدد دارایی

ها مانند سهام اهمیت دهند، اراییبه طبقات مختلفی از دفقطگذاران ممکن است کند. برخی سرمایه

 خود را کنترل کنند.توانند رفتار فقط به این دلیل که ریسک پذیری را دوست دارند و نمی

کارگیری اصول اساسی دانش مالی از جمله هگذاران از بنگری موجب می شود سرمایهسوگیری کوتاه -4

)چه برای ها می تواند به خلق ارزش ارزش زمانی پول و رفتارهای نظم دهنده مشابهی که پیروی از آن

 در بلند مدت منجر شود؛ محروم شوند.خود و چه برای اجتماع( 
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کن است موجب شود که افراد صرفاً رفاه شخصی خود را در نظر بگیرند و سوگیری کوتاه نگری مم -5

تصور کنند این رفاه تا ابد به همین منوال ادامه خواهد داشت. یعنی از داشتن دید سیستمی نسبت به 

 بحث رفاه و به خصوص رفاه مالی غافل بمانند.

 سنجش   5.1.2.4.2.2

دهیم. این سه فاکتور عبارتند از ش، سه فاکتور را در افراد مورد پرسش قرار میبرای سنجش این تور

 ریزی برای آینده و هدف مندبودن مخارج، میزان انضباط پذیریمیل به خرید غیر مولد، میزان برنامه

 .مالی

وی الی توان میزان ابتدهد میهر مورد میهای طراحی شده در های که فرد به پرسشبر اساس پاسخ

 ال به این سوگیری را تعیین کرد.یا میزان مستعد بودن وی برای ابت به این سوگیری و

البته باید توجه داشت که کوتاه نگری یک سوگیری بسیار رایج است و بسته به نوع فرهنگ و نگرشی 

 که مردم نسبت به زندگی دارند، بسیار مشاهده شود.

 پیشنهادات1.1.2.4.2.2   

ئه ارارا های خود ند در چهار زمینه توصیه و مشاورهه با سوگیری کوتاه نگری می توایک مشاور در مواج

( مزایای نظم و 4) موزون دارایی در پرتفوی( تخصیص 9برنامه ریزی ) (2( کنترل مصرف )1کند: )

 ( دوری از خود بینی مالی5) مالیانظباط 

برای آینده د بیشتر از آنچه کن دارا واتواند سرمایه گذاران رسوگیری کوتاه نگری می :کنترل مصرف

مردم میل شدیدی دارند که آزادانه و بی قید  غالباًکنند، در حال حاضر مصرف کنند. خود پس انداز می

تواند برای دستیابی به اهداف مالی بلند مدت و بند پول خود را همین امروز مصرف کنند. این رفتار می

باشند، ریزی کردهگذاران برای پس انداز کافی برنامهاینکه سرمایهزیان بار باشد، زیرا اغلب قبل از 

. این موضوع ممکن است افراد را وادار نماید که در لحظات آخر؛ مقدار غیر رسدبازنشستگی فرا می
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عادی از ریسک را تقبل کنند تا از این راه جبران مافات کنند )گرایشی که در واقع امنیت مالی آتی 

بل مشاوران باید به مشتریان خود توصیه کنند که ق .ض ریسک فزاینده ای قرار می دهد(فرد را در معر

انداز کنند تا از مداوم کنار گذاشته و پس به طورمبالغی را  از تخصیص وجوهی برای خرج کردن،

مطمئن شوند. اگر مشاور با سرمایه گذارانی مواجه است که  احتی و آسایش خود در ادامه زندگی،ر

تر و بازنشستگی ندارند، موقعیتی مشکل سال گذشته است و پس انداز کافی برای دوره 11ن از سنشا

گذاری و پذیرش ریسک برقرار شود، وازن دقیقی بین پس انداز، سرمایهآید. باید توجود میهتر بپیچیده

ه ها مانند کار توانند سایر گزینگی افزایش یابد، اغلب مشتریان میبرای اینکه میزان وجوه بازنشست

نیمه وقت یا تقلیل دادن میزان مصرف را مد نظر قرار دهند. در هر حال؛ تاکید بر اختصاص دادن 

 ای از اولویت به آینده به جای مصرف امروز امری حیاتی است.میزان بسنده

ریزی کافی ت موجب شود سرمایه گذاران برنامهسوگیری کوتاه نگری ممکن اس :ریزیفقدان برنامه

-دی که برای آتی خود طرح و برنامهبرای مخارج آتی خود نداشته باشند. مطالعات نشان داده است افرا

اند، بیشتر در معرض خطر ی خود برنامه ریزی کردهرای آتیهی ندارند، در مقایسه با افرادی که با

های مولد و ر زمینهاند ممکن است د. افرادی که برای دوره ای از زندگی خود برنامه ریزی نکردههستند

گذاری نکنند. مشاوران باید بر این موضوع هایی که اندک پیچیدگی در خود دارند، سرمایهیا زمینه

مانند احداث یک ساختمان بدون طرح و نقشه کلی  ریزی،گذاری بدون برنامهتاکید کنند که سرمایه

مدت است افزون بر آن الزم است  است. برنامه ریزی راه حلی مسلم برای رسیدن به اهداف مالی بلند

منظم مورد بازنگری قرار داد.  به طورصورت مکتوب مدون شود تا بتوان آنها را ه طرح ها و برنامه ها ب

گذاری در سهام آماده کنند و ممکن است سرمایه گذاران بدون برنامه ریزی نتوانند خود را برای سرمایه

هیچ کس برای شکست خود  "خالصه  به طوروند. در نتیجه در پوشش ریسک تورم دچار مشکل ش

 ."برنامه ریزی نمی کند، اما به سادگی در برنامه ریزی خود شکست می خورد
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ی در عدم توازن مشکالتنگری می تواند منجر به بروز سوگیری کوتاه ها در پرتفوی.تخصیص دارایي

هایی با ستند ممکن است داراییها شود. سرمایه گذارانی که در معرض این سوگیری هتخصیص دارایی

شکل گرفته است. این رفتار  "امروز مصرف کن "درآمد مستمر را ترجیح دهند؛ زیرا در آنها ذهنیت 

تواند مانعی در راه رسیدن به اهداف مالی بلند مدت باشد، زیرا نگهداری زیاده از حد دارایی های با می

ع از آن شود که پرتفوی همگام با تورم حرکت کند. تواند ماندرآمد جاری )نظیر اوراق مشارکت( می

تواند موجب شود افراد بدون هیچ دلیل خاصی برخی طبقات دارایی سوگیری کوتاه نگری همچنین می

توانند تمایل و را ترجیح دهند. مثالً ممکن است سهام را به اوراق مشارکت ترجیح دهند؛ چرا که نمی

ند. اطالعات و شواهد بسیار خوبی در مورد مزایای تخصیص کشش خود به ریسک پذری را کنترل کن

ای متقاعد کننده برای سرمایه گذاران توضیح داد. ها را به گونهتوان آندارد که میبهینه دارایی وجود 

نیاز دارند که در مورد حفظ پرتفوهای موزون و مناسب  است مشتریانی که کوتاه نگری در آنها مشهود

 ار گیرند تا از این راه بتوانند به اهداف مالی بلند مدت خود نائل شوند.خود تحت مشاوره قر

سوگیری کوتاه نگری می تواند موجب شود سرمایه گذاران قدرت دید خود ر نظم و انضباط مالي. یتأث

وسط ساختار نرخ بهره و هزینه مت الی از جمله ارزش زمانی پول،را در مورد اصول اساسی دانش م

-م و انضباط در طول زمان ناکام میگذارانی که در کسب مزایای نظبدهند. سرمایه سرمایه از دست

دهند. شاید مهم ترین موضوع این های جمع آوری ثروت در بلند مدت را از دست میفرصت مانند،

افزاری بسیاری های نرممشاوره دهید. برنامه 1«مرابحه»است که به سرمایه گذاران در مورد مزایای 

دهد حتی یک تفاوت ناچیز یک تا دو درصدی در بازده )اگر در طول چند ماهه ارد که نشان میوجود د

ی بسیار مطلوب و به صورت مرکب محاسبه شود( به راحتی می تواند به معنای تفاوت بین یک نتیجه

 ی نامطلوب مالی باشد.یک نتیجه

                                                           
1
 compounding 
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زایای مقابله با کوتاه نگری در سرمایه در مباحث مربوط به قدرت اراده گفته می شود که دستیابی به م

گذاری مانند رسیدن به سطحی مطلوب از آمادگی جسمانی در عرصه ورزش؛ سخت است. با این وجود 

 دستاوردهای این تالش؛ ارزش تحمل سختی را دارد.

تأثیر متقبلی را که رفاه  غالباًشوند می افرادی که دچار این سوگیریمالي:دوری از خود بیني 

زم است برای اینان تشریح شود که رفاه هر . البینندی و رفاه اجتماعی بر یکدیگر دارند را نمیشخص

عواملی همچون میزان امنیت  تحت تأثیر عوامل اجتماعی نیز هست؛فرد عالوه بر عوامل شخصی، 

افراد ناشی از وجود افراد مجرم است. مجرم شدن بسیاری از  ،اجتماعی و غیره. کمبود امنیت اجتماعی

بخش بزرگی از این ناتوانی، ناشی از بیکاری و  گیرد.ها برای تأمین مایحتاج اولیه ریشه میاز ناتوانی آن

نداشتن درآمد است. لذا چنانچه افراد یک جامعه به جای اینکه درآمد خود را سریع در راستای 

گذاری در امور مولد، یهشان هزینه کنند، بخشی از آن را پس انداز کرده و با سرماتمایالت شخصی

موجب ایجاد کار و اشتغال شوند، در کل سیستم تأثیر مطلوب گذاشته و موجبات امنیت و آرامش خود 

ها را تقویت آورند که امنیت مالی آنآورند. به عالوه برای آتی خود منبع درآمدی فراهم میرا فراهم می

 کند.می

تواند به هایی است که یک مشاور مالی میاز جمله کمکفهماندن این مطالب و این ارتباطات سیستمی 

 ی عملکردیِ سه بخش پیشین، نشان بدهد و لحاظ شود.فرد بکند. این موضوع باید خودش را در نتیجه
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 «1ابهام گریزی» 2.2.4.2.2

 شناختی نوع سو گیری:

 توصیف عمومی   1.2.2.4.2.2

 عموماً. دهندوم، تمایلی به پذیرش ریسک از خود نشان نمیها در مواجهه با توزیع احتماالت نامعلانسان

گیرد که ابهام گریزی نام شوند و گرایشی در آنها شکل میهای مبهم، دچار تردید میافراد در موقعیت

اقتصاد دان برجسته دانشگاه شیکاگو از نخستین کسانی بود که در مورد ابهام  2«فرانک نایت» دارد.

ریسک، »به عنوان  1321در سال « نایت»  تحریر درآورد. رساله دکترای یرشته مطالبی را به ،گریزی

. را به عنوان نوعی شرط بندی با توزیع احتمال معین تعریف نمود« 9ریسک»، «عدم اطمینان و سود

مربوط به حالتی است که توزیع پیامدهای ممکنه قابل تعیین و  4«شرایط نامعلوم»بق تعریف نایتط

ها از شرایط نامعلوم بیشتر از شرایط گیری کرد که انسانود چنین نتیجهشد. او در رساله خشناسایی نبا

 ریسکی، گریزانند.

خواهد که کند. به عنوان مثال، یک محقق از فردی میهای گوناگونی بروز میگریزی، در زمینهابهام

حتمال برد تیم مورد نظر را احتمال برد یک تیم خاص را در مسابقات فوتبال تخمین بزند. این شخص ا

خواهد که یک ماشین الکترونیکی را که تضمین شده حقق سپس از فرد می. مکنددرصد برآورد می 51

د نظر قرار دهد. حال از ، مدهددرصد نشان می 51یا عدد صفر را با احتمال مساوی  1است عدد 

معلوم(، شرط بندی کند یا روی دهد روی بازی فوتبال )شرایط ناشود آیا ترجیح میشخص سوال می

ماشین الکترونیکی)شرط بندی که در آن ابهامی در مورد توزیع احتمال وجود ندارد(؟ به طور کلی 

                                                           
1
Ambiguity Aversion Bias 

2
Fronk H.knight 

3
Risk 

4
)Uncertainty 
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ین واقعیت . ادهندمشخص شده است اکثر افراد در چنین تحقیقی، ماشین الکترونیکی را ترجیح می

 دهد.گریزی را نشان میسوگیری ابهام

 تکنیکیتوصیف    2.2.4.2.2.2

« تئوری مطلوبیت مورد انتظار ذهنی» ، 1345در سال «مبانی آمار» مولف کتاب « لئونارد ساوج» 

(SEUT را برای مفهوم مطلوبیت مورد  انتظار در اقتصاد معرفی نمود. در این تئوری ) «معتقد « ساوج

ذهنی او وزن داده است که تحت شرایط معین، انتظار یک فرد از مطلوبیت، از طریق ارزیابی احتمال 

 شود.می

. دادگریزی انجامیک آزمایش کالسیک را در رابطه با ابهام« دانیل الزبرگ» ، SEUTبا استفاده از تئوری 

 زمایش وی به ترتیب زیر بود:. ار این آزمایش ابهام گریزی از نظر تکنیکی مورد بررسی قرار گرفتد

ها ه آن. بداده شده است 2و جعبه  1های جعبه فرض کنید که افراد تحت مطالعه دو جعبه به نام 

نیز  1عبه. جتوپ است که نیمی از آنها سفید و نیمی سیاه است 111، حاوی 2شود که جعبه گفته می

های توپ است که تعدادی از آنها سفید و تعدادی سیاه است، اما نسبت توپ 111همین گونه شامل 

 معلوم نیست.  1سفید به سیاه در جعبه

شود که یکی از دو گزینه زیر را انتخاب کنند، با این وعده  که بسته به رنگ توپی فراد خواسته میاز ا

 شود.دالری نصیب آنان می 111شود، پاداش احتمالی که به طور تصادفی از جعبه مربوطه خارج می

اگر دالر پاداش دارد و  111،الف. یک توپ از جعبه یک برداشته می شود اگر توپ سفید باشد .1

 گیرد.توپ سیاه باشد پاداشی تعلق نمی

دالر پاداش دارد و اگر  111شود. اگر توپ سفید باشد، .  ب. یک توپ از جعبه دو برداشته می1

 گیرد.توپ سیاه باشد پاداشی تعلق نمی
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 های زیر نیز یکی را انتخابشود که از بین گزینهمتعاقباً سناریو مشابهی مطرح و از افراد خواسته می

 .کنند

گیرد شود اگر توپ سفید باشد، هیچ پاداشی تعلق نمیالف. یک توپ از جعبه یک برداشته می .2

 دالر پاداش دارد 111ولی اگر سیاه باشد 

 111شود اگر توپ سفید باشد، صفر دالر واگر سیاه باشد .  ب. یک توپ از جعبه دو  برداشته می9

 گیرد.دالر پاداش تعلق می

الف ترجیح  -2ب به گزینه -2الف و نیز گزینه -1ب به گزینه -1ه در مجموع گزینه نتایج نشان داد ک

 شود. داده می

ب بر این احتمال ذهنی داللت دارد -1ناسازگاری دارند: انتخاب گزینه  SEUTاین انتخاب ها با تئوری 

ب -2ه های موجود در جعبه یک سفید است درحالیکه انتخاب گزینکه کمتر از پنجاه درصد توپ

هایی را که در آن توزیع دهد که افراد موقعیتین آزمایش نشان می. اداللت بر عکس این مورد دارد

درجه اطمینان یک عامل را در یک توزیع احتمال  SEUTاحتمال معلوم نیست دوست ندارند. تئوری 

ه می شود آورد و در پیش بینی دقیق و صحیح پیامد آزمایش الزبرگ با شکست مواجبه حساب نمی

 دهد.زیرا این تئوری ابهام گریزی را پوشش نمی

 کاربرد عملی   2.2.4.2.2.9

بینیم که افراد اغلب تصمیمات خود را بر اساس دهیم میاگر این موضوع را به بازارهای مالی بسط

دارد آگاهی از این که سیستم فدرال رزرو آمریکا قصد  بعنوان مثال با .کننداحتماالت ذهنی اتخاذ می

گذار قاعدتاً باید احتمال سقوط قیمت برخی سهام مثالً سهم های بهره را افزایش دهد سرمایهنرخ

گریزی در حصول اطمینان و تضمین ارزیابی احتمال ذهنی به را حدس بزند. آیا ابهام« سیتی گروپ»

موضوع به  در تحقیقی  به این نتیجه رسیدند که این «هیت»و « تورسکی» شود؟ حساب آورده می
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کنند ماهر یا آگاه و مطلع گذار بستگی دارد. زمانی که افراد احساس میسطح توانایی ذهنی سرمایه

فی با احتمال برابر )رویدادهایی که دبندی در رویدادهای تصاجای شرطه دهند که بهستند ترجیح می

ها د پیامدها و نتایج آنتوانناحتمال وقوع آنها مشخص است( روی رویدادهای مبهمی که معتقدند می

در مقابل زمانی که افراد احساس  .بندی کنندبینی نمایند شرطرا بر اساس قضاوت و ارزیابی خود پیش

بندی کنند. شرط تصادفی با احتمال برابردهند در رویدادهای مهارت یا آگاهی در خود ندارد ترجیح می

گذاران گریزی است و ارتباط زیادی با سرمایهابهام ای ازنامند که خود جنبهمی« اثرکاردانی» این را 

 دهیم.کنند. در ادامه این مورد را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار میمی پیدا

 گذارانمفاهیم ضمنی برای سرمایه   2.2.4.2.2.4

مینان ترین موقعیت؛ عدم اطگریزی است. واضحگذاران حقیقی اغلب نشان دهنده ابهامرفتار سرمایه 

گذاری، گذار در رابطه با توزیع بازده ابزارهای مالی است. به عنوان پیش شرطی برای سرمایهسرمایه

که در مورد افراد در شرایط نامعلوم به احتمال زیاد نرخ بازده مورد انتظار بیشتری را در مقایسه با زمانی

« پاسکال منوت»نمایند. طلب میکنند، گذاری مورد نظر احساس اطمینان میریسک و بازده سرمایه

باشند، صرف ریسک  هگذاری با ابهام مواجگذاران در مورد بازده یک سرمایهنشان داد که اگر سرمایه

اند، طلب بیشتری را در پاسخ به جبران ابهام موجود در توزیع احتمالی که در ذهن خود مجسم کرده

 کنند. می

گذاران افکند. به عنوان مثال؛ سرمایهناکافی سایه می ابهام گریزی همچنین بر مسأله تنوع بخشی

های داخلی در مقایسه با شاخص های سهام بورسممکن است این احساس را داشته باشند که شاخص

-ها همچنین ممکن است شرکتهای خارجی آشناتر بوده و ابهام کمتری دارد و یا بالعکس. آنبورس

تر است را در مقایسه با شرکت های ها نزدیکمکان زندگی آن هایی که از نظر موقعیت جغرافیایی به

گذاری دورتر؛ دارای ابهام کمتری بدانند. و یا بازار کشوری که قوانین شفاف تری دارد برای سرمایه

کنند؛ در مقایسه با سهم انتخاب کنند. برخی دیگر ممکن است برای سهام شرکتی که در آن کار می
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ای قائل شده و میزان ابهام آن را کمتر تلقی کنند. به این ترتیب از یت فزایندههای ناآشنا، اولوشرکت

کنند، ولی در گذاری میها سرمایههای با ابهام کمتر؛ جذاب هستند. افراد بیشتر در آنآنجا که دارایی

ها اندک است. گذاری آنکنند و یا میزان سرمایهگذاری نمیهای با ابهام بیشتر، یا اصالً سرمایهدارایی

 کند نامتنوع است. ها نسبت به آنچه تئوری پرتفوی توصیه میتفوی آنبنابراین پر

گذاران دارد، اثر کاردانی است. در این گریزی که اهمیت زیادی برای سرمایهی مهم دیگر ابهامجنبه

مطلع تر هستند؛  گذارانی که معتقدند در اتخاذ تصمیمات مالی نسبت به بقیه ماهرتر یامورد سرمایه

های شخصی خود دارند. به عنوان مثال، سرمایه تمایل بیشتری به فعالیت بر مبنای نظرات و قضاوت

گذارانی که احساس کنند. ممکن است در مقایسه با سرمایهتر احساس میگذارانی که خود را کاردان

-د. در همین راستا، سرمایهکاردانی و شایستگی کمتری در خود دارند به دفعات بیشتری معامله کنن

آورند، تمایل  به دستتوانند درک درستی از بازارهای خارجی کنند میگذاران زمانیکه احساس می

 دهند.ها در خارج از بازارهای داخلی از خود نشان میجایی داراییبیشتری به جابه

 گذاری ناشی از ابهام گریزی سرمایهاشتباهات    2.2.4.2.2.5

های مشاهده یزی ممکن است موجب شود سرمایه گذاران بازده بیشتری را در قبال ریسکگرابهام -1

های گذاریگذاران تنها به سرمایههای خاصی طلب کنند. بنابراین سرمایهگذاری در داراییشده سرمایه

 تواند پیامدهای نامساعدی را در پی داشته باشد.آورند که این امر میمحتاطانه روی می

محدود تر تر و آشناهای شفافبورسبازارها و های گذاران را به شاخصتواند سرمایههام گریزی میاب -2

 . تر هستندهای دیگر، آشنار مقایسه با شاخصها دسازد، زیرا این شاخص

هایی که در آن کار گذاران شود که سهام شرکتتواند موجب بروز این باور در سرمایهگریزی میابهام -9

ها سرمایه ها، ایمن تر و کم خطر تر هستند. زیرا از نظر آنکنند، در مقایسه با سهام سایر شرکتمی
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خطرات واضح « ورلد کام»و « انرون»گذاری در سایر شرکت ها با ابهام توام است. بحران های مالی در 

 گذاری سنگین در یک سهم را نشان می دهند.سرمایه

گریزی، اثر کاردانی است. در این مورد سرمایه گذارانی که با یک  یک جنبه منحصر به فرد ابهام -4

توزیع احتمال نامعلوم مواجه هستند، ممکن است به خاطر سوگیری ابهام گریزی، احتیاط را پیشه 

-ها )مانند سهام خارجی، سهام شرکتکنند. از سوی دیگر، حکم دادن به کاردانی خود در برخی زمینه

متحمل  ،موجب می شود برخی سرمایه گذاران واقعاً بیشتر از آنچه که باید های کوچک و نظایر آن(

 ریسک و مخاطره شوند. 

 مروری بر تحقیقات انجام شده   2.2.4.2.2.1

کاردانی سرمایه گذار، دفعات انجام معامله و »در مقاله خود با عنوان « هانگ»و « هاروی»، «گراهام»

گذارانی که خود را از نظر مالی زیرک و کردند: سرمایهچنین استدالل « سوگیری وابستگی بومی

-کنند. در تطابق با اثر کاردانی، تمایل بیشتری به فعالیت بر اساس نظرات و قضاوتباهوش تصور می

گذارانی که احساس کاردانی و لیاقت ها نشان دادند سرمایههای شخصی خود دارند. افزون بر این، آن

مند هستند کنند از کاردانی کمتری بهرهگذارانی که احساس میبا سرمایه کنند در مقایسهبیشتری می

 تمایل دارند معامالت بیشتری انجام دهند. 

 مطالب زیر گزیده ای از مقدمه تحقیق یاده شده است:

دهند بر اساس زمانی که افراد احساس می کنند در یک عرصه ماهر و آگاه هستند؛ ترجیح می

صی خود حتی اگر مبهم باشد ریسک کنند؛ به جای اینکه در قضاوت ها و نظرات شخ

انی که محتویات آن مشخص درویدادهای تصادفی با احتمال برابر )مثل برداشتن توپ از گل

 است( شرط بندی کنند.
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دهند در رویدادهای تصادفی بدون ابهام دانند، ترجیح میاما زمانی که افراد خود را کاردان نمی

-گریزی مشروط به سطح کاردانی است که مشارکتنابراین اثرات ابهامبندی کنند. بشرط

کنند. زمانی که افراد احساس می کنند از دانش و آگاهی کنندگان در ذهن خود مجسم می

کمی برخوردارند تمایل آنها بر این است که بازی در بخت آزمایی های شانسی را انتخاب 

سرمایه گذار کاربرد دارد. در بازارهای مالی،  کنند. اثر کاردانی به خصوص در درک رفتار

سرمایه گذاران دائماً نیازمند اتخاذ تصمیمات بر اساس احتماالت ذهنی و مبهم هستند. این 

احتمال وجود دارد که زمینه تحصیالتی و سایر ویژگی های جمعیت شناسی، این احساس را 

یش اطالعات مالی و فرصت های ورد که در درک آراآوجود ه گذاران بدر برخی از سرمایه

 موجود نسبت به بقیه از کاردانی و لیاقت بیشتری برخوردار هستند. 

ما دو نوع رفتار سرمایه گذار را مورد مطالعه قرار دادیم: دفعات انجام معامله و سوگیری 

وابستگی بومی. اگر چه ادبیات گسترده ای هم در مورد دفعات انجام معامله و هم در مورد 

یری وابستگی بومی وجود دارد، اما با این دو فاکتور همواره به طور جداگانه برخورد شده سوگ

است. ما در این مقاله بحث می کنیم که این دو جنبه از رفتار سرمایه گذار )حداقل تا 

حدودی( از سوگیری روانشناختی مشابهی به نام اثر کاردانی نشات می گیرد. با در نظر داشتن 

معامله. ما فرض کردیم سرمایه گذارانی که خود را بیشتر کاردان می بینند، به  دفعات انجام

دفعات بیشتری معامله می کنند. زیرا سرمایه گذارانی که احساس می کنند از دانش و آگاهی 

بیشتری در اتخاذ تصمیمات مالی برخوردارند، شاید تمایل بیشتری به فعالیت بر اساس نظرات 

 ود داشته باشند... دستاوردهای تجربی ما با این فرضیه سازگار است.و قضاوت های شخصی خ

 سنجش   2.2.4.2.2.1

دهیم. این دو فاکتور عبارتند از برای سنجش این تورش، دو فاکتور را در افراد مورد پرسش قرار می

 اردانی.تمایل به انتخاب گزینه با توضیع احتمال قطعی یا انتخاب گزینه غیر قطعی، تمایل به اثر ک
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الی وی توان میزان ابتدهد میهر مورد میهای طراحی شده در های که فرد به پرسشبر اساس پاسخ

 ال به این سوگیری را تعیین کرد.یا میزان مستعد بودن وی برای ابت به این سوگیری و

ز آنکنند. سپس امشارکت کنندگان نخست سطح آگاهی ذهنی خود را در مورد بازی فوتبال بازگو می

بینی کرده و نیز احتماالت ذهنی خود را در مورد شود برنده یک بازی فوتبال را پیشها خواسته می

بندی زیر شود از بین دو شرطها خواسته میها اعالم نمایند. در مرحله بعد از آنبینیدرستی این پیش

انس برابری از برد را یکی را انتخاب نمایند: شرط بندی روی قضاوت خود یا یک بخت آزمائی که ش

دهد. در این مثال اثر کاردانی از دو بعد مجسم می شود: سطح آگاهی رتبه بندی شده توسط ارائه می

-کنندگانی که شرطخود فرد و احتمال ذهنی درست بودن پیش بینی بازی فوتبال. درصد مشارکت

بعد )معیار( کاردانی ذهنی افزایش  اند، همراه با هر دوبندی روی قضاوت و ارزیابی خود را انتخاب کرده

های فوتبال بسیار کاردان هستند، بینی نتایج بازیکنند در پیشیابد. زمانیکه افراد احساس میمی

دهند روی قضاوت خود شرط بندی و قبول مخاطره کنند. حتی زمانی که یک بخت آزمایی ترجیح می

های خود از نتیجه بازی بینیبندی روی پیشطشود؛ همچنان شربا شانس برد بیشتر به آنها عرضه می

های خود، جایزه بندی روی قضاوتخواهند به شرطها میدهند. به عبارت دیگر آنفوتبال را ترجیح می

 بدهند.

 پیشنهادات   2.2.4.2.2.8

دو زمینه اساسی برای مشاوره دادن به افرادی که در معرض سوگیری ابهام گریزی هستند وجود دارد: 

 یریت ابهام گریزی و تاکتیک های مالحظه اثر کاردانی.مد

همانگونه که قبالً نیز اشاره شد؛ چندین عرصه اساسی وجود دارد که مدیریت ابهام گریزی:  -1

سرمایه گذاران باید در مواجهه با آن از سوگیری ابهام گریزی آگاهی داشته باشند. افراد ابهام گریز 
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-صرف ریسک بسیار باالیی را طلب میی سرمایه گذاری نکنند، زیرا ممکن است در برخی طبقات دارای

 .کنند

های های بین المللی، شرکتر برخی طبقات دارایی )مانند شرکتزمانی که افراد برای سرمایه گذاری د

زیع پیامدهای بالقوه کنند و درک درستی از توآن( صرف بسیار باالیی را طلب می کوچک و نظایر

در اصالح چنین رفتاری نقش موثری دارد. بنابراین الزم است سرمایه گذاران در مورد آموزش ندارند. 

ها به یک پرتفوی رد که اضافه کردن این نوع دارایینحوه عمل طبقات مرتبط دارایی و نیز در این مو

-برخی شاخصباشد، تحت آموزش قرار گیرند. افرادی که فقط در  تواند یک فعالیت سود آورچگونه می

-توانند مزایای احتمالی سرمایهنمی کنندکنند به این دلیل که احساس میگذاری میسرمایه های آّن

از اطالعات  توانند به همین طریق یعنی آموزش،بینی نمایند. نیز میها را پیشتگذاری در سایر موقعی

ل خالصه آموزش، عام بیشتری در مورد مزایای سایر گزینه های سرمایه گذاری بهره مند شوند. به طور

 اساسی در غلبه بر ابهام گریزی است.

بسیار د ری در معرض اثر کاردانی قرار دارگذاوقتی که سرمایهاثر کارداني:  های مقابله باتاکتیک -1

بار معامالت که برای دارایی فرد زیانای مانند انجام مکرر اهمیت دارد که در مورد اشتباهات بالقوه

 که تمایلگذارانیسرمایه نشان دادند؛« هانگ»و « هاروی»، «گراهام» د.شاوره داده شوها ماست. به آن

هایی هستند که احساس های خود به اوراق بهادار خارجی دارند؛ آنبیشتری به تبدیل بخشی از دارایی

که  های خارجی دارند. توصیه اساسی این استگذاری داراییردانی را در سرمایهکنند بیشترین کامی

ها شود. به گذاری در سایر عرصهدر یک عرصه خاص، مانع از سرمایه اجازه ندهید کاردانی و خبرگی

عنوان مثال اگر شما به عنوان مشاور؛ یک مشتری دارید که در زمینه امالک و مستغالت تبحر دارد، آیا 

اص دهد؟ کامالً گذاری خود را به مالک و مستغالت اختصفقید که این فرد صد در صد سرمایهموا

به اصول و مبانی یک پرتفوی با تنوع مطلوب وفادار و باید روشن است که پاسخ این سوال منفی است 

 بمانید.
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 اصلیهای سایر تورش   9.4.2.2

 پردازیم:های اصلی میدر ادامه به شرح مختصر تورش

 1اعتمادی بیش -1

 .است فرد شهودی استدالل و قضاوت ی،شناخت توانایی مورد در اساس بی اعتماد یک سوگیری، این

 آنان اختیار در که اطالعاتی دقت مورد در هم و بینی پیش در خود تواناییهای مورد در افراد معموال

 و دارند ضعیف عملکردی احتماالت تخمین در همچنین. دارند اندازه از بیش برآوردی قراردارد،

 .است صد در صد از کمتر بسیار وقوع حتمالا دارای غالبا دانند، می حتمی که را رویدادهایی

 بررسی را بیش از حد اعتماد با آن ارتباط و حد از بیش معامالت پدیده آثار دقیقتری منظر زیر از شکل

 زمانی بازه یک در را گذارانسرمایه از گروه چند عملکرد  (2111 ،باربر و اودین ) نمودار. کندمی

 .می دهد نشان( سال 1) مدت طوالنی

 

 گذارهای شرمایهمقایسه عملکرد گروه: 1. 2 شکل

 

                                                           
1
 Over confidence 
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 1گرایی مُعَرِف - 2

 .است قبلی آشنای های پدیده با آن های مشابهت علت به جدید پدیده یک غلط شناخت سوگیری این

 های بندی طبقه با پدیده یک که زمانی .کنند می بندی طبقه را خود تفکرات و موضوعات افراد معموالً

 پیشین بندی طبقه با را پدیده این ممکن طریق هر به کنندمی سعی است ناسازگار آنان ساخته پیشین

 قبال که است آشنایی عناصر 2معرف و شبیه جدید محرک یک اوقات گاهی اما .دهند تطبیق خود

 در و هستند متفاوت یکدیگر با شدیداً که دارد وجود پذیری قیاس موارد ولی است شده بندی طبقه

 .کندمی ایجاد جدید عنصر از نادرستی و درک بوده کننده گمراه بندی طبقه واکنش ردیموا چنین

 9تعدیل و اتکاء - 9

 عموماً افراد. است اولیه تخمین نادقیق مبنای انتخاب علت به متغیر یک اشتباه تخمین سوگیری این

 تعدیل رقم این روی کنندمی سعی سپس. دهند می قرار مبنا را ذهنی اولیه رقم یک تخمین زمان در

 بدون افراد که است داده نشان متعدد مطالعات .آید دست به جدیدی اطالعات تا کنند منفی یا مثبت

 تعادل نیستند قادر براین بنا و زنند می کار این به دست اولیه اتکاء نقطه انتخاب نحوه و کیفیت به توجه

 .رعایت کنند کافی اندازه به را الزم

 4سازگارگرایی - 4

 شناخت، از مراد. است 5شناخت دو تضاد از حاصل ذهنی ناراحتی بر غلبه برای تالشی سوگیری این

 ادراکات با که جدیدی اطالعات با که زمانی معموال افراد .است 2هاارزش و ،1باورها ،1احساسات ،1نگرش

                                                           
1
 Representativeness 

2
 Representative 

3
 Anchoring & Adjustment 

4
 Cognitive Dissonance 

5
 Cognition 

1
 Attitude 

7
 Emotion 
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 عدم نوعی ازگارگراییس .کنند می تجربه را ذهنی ناراحتی نوعی شوند می مواجه است تضاد در آنها قبلی

 ذهنی ناراحتی بر غلبه و تضادها کردن سازگار جهت تالش و ستیز قالب در پاسخی که است تعادل

 .است

 9آشناگرایی - 5

 استفاده احتمال یک تخمین برای که است ذهنی بر میان یک و ”سرانگشتی قاعده یک“ سوگیری این

 و زندگی بر مبتنی آن رواج یا شیوع میزان اساس بر پیامد یک وقوع احتمال حدس برای افراد. میشود

 تجربیات اساس بر را پیچیده احتماالت تخمین افراد روش این اساس بر.کنند می اقدام خود تجربیات

 .کنند می برآورد سادگی به خود قبلی

 4خوداسنادی - 1

 دانسته خود مندیهایتوان و ذاتی هایویژگی از را هاموفقیت ریشه افراد که شودمی باعث سوگیری این

 خود و 5ارتقایی خود نوع دو از گیری سو این .کنند تفسیر بیرونی عوامل در را هاشکست ریشه و

 .است تر رایج 1پشتیبانی

 1کنترل توهمِ - 1

 توانندمی که کنند تصور افراد شود می موجب که کند می توصیف انسان در را گرایشی سوگیری این

 .نیست اینگونه واقعیت در حالیکه در بگذارند تاثیر هاآن بر ای کرده کنترل را پیامدها

                                                                                                                                                                           
1
 Belief 

2
 Value 

3
 Availability 

4
 Self Attribution 

5
 Self-enhancing 

1
 Self-protecting 

7
 Illusion of control 
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 1دیرپذیری - 8

 خود قبلی های بینی پیش یا دیدگاه به افراد شود می موجب که است ذهنی فرایند نوعی سوگیری این

 .بدهند نشان هاآن به نسبت کمتری واکنش یا و بگیرند نادیده را جدید اطالعات و شوند متمسک

 2   بودن تصادفی خطای - 3

 های مختلف فرهنگ در امر این البته. است خرافات و شانس تأثیر تحت بیش و کم انسان دراکا

 کانون با این امر. است بیشتر خرافات و شانس به اعتقاد زمین مشرق در مثال برای. است متفاوت

 مسئله این. افتدمی اقاتف خاطر شانس به وقایع از برخی که معتقدند افراد همین .است مرتبط کنترل

 گیریتصمیم شودمی باعث که چیزی. افتداتفاق می بسیار سهام فروش و خرید و بهادار اوراق بورس در

 معانی تصادفی و شانسی امر این برای انسان که است بپذیرد این نامطلوب تأثیر خرافات و شانس از

 .کندتفسیر می و سازدمی متفاوتی خرافی

 9نگری بیش داشته - 11

 هستند، برخوردار دارایی یک مالکیت حقوق از که زمانی ”نگری بیش داشته“ سوگیری معرض در افراد

 به. شوندمی قائل نیست هاآن مایملک دارایی آن زمانیکه با مقایسه در آن برای را بیشتری ارزش

 حاضرند هاآن که است خریدی هایقیمت حداکثر از بیشتر افراد فروش پیشنهادی های قیمت هرحال

 .بپردازند کاال همان بابت

 

                                                           
1
 Conservatism 

2
 Randomness bias 

3
 Endowment 
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  1تعهد تشدید - 11

 داشته پی را در متوالی تصمیمات از یکسری تصمیم، جریان و روند که دهد می رخ زمانی تعهد تشدید

 تبعات و شواهد و اشتباه است تصمیم یک وقتی حتی که دارد اشاره موضوع این به تعهد تشدید. باشد

. شود می شدیدتر و دارد وجود آن تصمیم ادامه بر ار اصر هم باز کند می تصدیق را امر این نیز تصمیم

 که دهد نشان تا شود می تشدید پیشین تعهد اصرار بر است شکست مسئول فرد خود که زمانی حتی

 است. نبوده غلط اشنخست تصمیم

 2بینی بهینه - 12

 ارزیابی متوسط حد از باالتر و مثبت را خود شخصی های خصیصه افراد که شود می باعث سوگیری این

 فکر و بینند می بهینه اندازه از بیش را خود عملکردی های پتانسیل و بازار اقتصاد، معموالً افراد .کنند می

 درونی مشخصات بر تکیه افراد واقع در .بود نخواهد هاآن برای دارند دیگران که مشکالتی که کنندمی

 .دانند می بیرونی صاتمشخ بر تکیه از تر مناسبت را

 9انگاری حساب -19

 رسد، می دستشان به مختلف منابع از که مختلف های پول هایویژگی و امتیازات بندی طبقه با افراد

 در قرارداد یک سود از حاصل پول برای که کاربردهایی مثال. ندارد عقالیی تفاوت که دارند رفتاری

 ارثیه یک از یا آمده دست به بندی شرط یا کشی قرعه یک از که پولی با اند کرده ترسیم ذهنشان

                                                           
1
 Escalation of commitment 

2
 Optimism 

3
 Mental Accounting 
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 جایگاه افراد ذهن در آتی درآمدهای و فعلی های ییدارا جاری، درآمد دیگر عبارت به .است متفاوت

 .است بیشتر هاآن در جاری درآمد مصرف برای کشش و دارد متفاوتی

 1تاییدگرایی - 14

 که آنچه و ماست باورهای موید که کنیم کیدتا هایی یدهپد و هاایده بر که شودمی باعث سوگیری این

 .بدانیم اهمیت بی را ماست نظرات با تضاد در

 2رویدادگرایی - 15

: بگوئیم همواره ، نباشد هم بینی پیش قابل ای پدیده یک اگر حتی ما که شود می باعث گرایی رویداد

 می شود باعث بینی پیش قابل صورت به وقایع یکلیه توصیف .«شود می اینجوری دانستم می اولش از»

 .بگیریم  کم دست را دارد وجود نظر مورد رویداد از پیش که قطعیتی عدم آینده بینی پیش در که

 9گریزی زیان -11

 موثر افراد تصمیم در سود کسب امکان برابر دو محرک، یک عنوان به زیان وقوع امکان روانی، نظر از

 تا بچسبند ده زیان طرح یا و گذاری سرمایه یک به دستی دو افراد که شود می باعث گریزی زیان .است

 .باشند آن سودآوری شاهد و شده عوض اوضاع

 4گرایی تازه - 11

 مشاهدات و رویدادها ، گذشته رویدادهای از بیشتر بارزی نحو به افراد که شود می باعث سوگیری این

 .کنند تمرکز ها آن بر و یادآورند به را اخیر

                                                           
1
 Confirmation 

2
 Hindsight 

3
 Loss Aversion 

4
 Recency 
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 1گریزی پشیمان -18

 به رسیدن از ترس .مینزن قاطع عمل به دست نشویم پشیمان آنکه برای شود می باعث سوگیری این

 اوضاع شدن بدتر رنجِ از پیشگیری و قبلی دهزیان هایموقعیت به ماندن وفادار و انتظار از کمتر چیزی

 و  «اقدام خطای» از اجتناب در همواره سوگیری این به مبتال افراد .است سوگیری این عوارض از

 .هستند «غفلت خطای»

 2گرایی شکل -13

 خود تا دهیم نشان واکنش بیشتر واقعیت9 شکل به گیری تصمیم در ما که شود می باعث سوگیری این

 که برساند برداشت این به را ما است ممکن آن کنار لیوان با نسکافه یک فروشگاه یک در مثالً .واقعیت

 در .بود خواهد لیوان و قهوه تک تک خرید از ترارزان بسته قیمت هستند، بسته یک لداخ چون دو این

 شود می باعث عرضه شکل نه یا است بوده کار در ای فله تخفیف که کنند دقت افراد آنکه از قبل واقع

 .باشد تخفیف وجود ذهنیشان قضاوت و داده نشان بیشتری ترغیب خرید به نسبت که

 4یگریز دگرگون - 21

 چیدمان افراد سوگیری این علت به. است ماندن ثابت به گرایش و تغییر از اجتناب عمالً سوگیری این

 ییدتأ را موجود وضع که شود انتخابی به منجر تا دهند می انجام ای گونه به را هایشان گزینه و هاانتخاب

 .کندمی

 

 
                                                           
1
 Regret Aversion 

2
 Framing 

3
 Frame 

4
 Status Que 
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 تخصیص سرمایههای رفتاری در فرآیند سوگیری چگونگی واکنش به   4.4.2.2

توسط دو تن از اساتید بزرگ مالی رفتاری یعنی میشل پمپین و  2115ای که در مارس بر اساس مقاله

به چاپ رسید، دو اصل برای طراحی « گذاریورود مالی رفتاری به فعالیت سرمایه»جان النکو با عنوان 

شتری وجود دارد. این اصول های رفتاری مخصیص دارایی در عمل با مد نظر گرفتن سوگیریتبهترین 

از نوع قطعی و تجویزی نیست، بلکه باید به همراه سایر اطالعات موجود در مورد ظرفیت پذیرش 

های طبقات دارایی و سایر موارد به کار گرفته شود. این اصول به آن اندازه ریسک، اهداف مالی، اولویت

در عین حال در برخی موارد استثنایی  کلی است که با موقعیت مشتریان مختلف قابل تطبیق باشد.

 ممکن است تطبیق صورت نگیرد.

ران مالی باید نخست تعیین های رفتاری در تخصیص دارایی، مشاوهنگام مد نظر قرار دادن سوگیری

اصول ارائه شده رهنمودی برای  .کنند که قصد دارند ترجیحات مشتری را تعدیل کنند یا آن را بپذیرند

 سازد.میفراهم 1«تعدیل، چه زمانی قبول چه زمانی»معمای 

مشتریان های رفتاری گیریسو کنید و گذار ثروتمند را قبولهای رفتاری سرمایه: سوگیریاصل اول 

 .چندان ثروتمند را تعدیل کنیدنه

گذار های سرمایهمنوایی و انطباق زیادی با سوگیریاگر یک برنامه تخصیص دارایی به این دلیل که ه

جدی به  به طورر ضعیف را گذاندگی یک سرمایه، زردی ضعیف را به همراه داشته باشدعملک  ،دارد

 بینند.از نظر مالی در امنیت قرار دارند، آسیب کمتری میهایی که اندازد. اما آنمخاطره می

 . کنید و نوع احساسی آن قبول کنید رفتاری شناختی را تعدیل هایاصل دوم: سوگیری

                                                           
1
When to moderate, when to adapt 
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که هر دو گونه  2«احساسی» و 1«شناختی» .گیرندرفتاری در دو طبقه اصلی جای میی هاسوگیری

تدالل ز آنجائیکه منشاء تمایالت شناختی اس. ارا موجب شود 9«های غیر عقالییقضاوت»تواند می

، تواند آن را تصحیح کند. در مقابل تمایالت احساسیمشاوره میاطالعات بیشتر و  غالباً، نادرست است

ها مشکل بنابراین تصحیح آن  ،گیردنشأت می 5«انگیزش»یا  4«شهود»از محاسبات آگاهانه که از نه 

 3«نماگری»و  8«آشنا گرایی»، 1«تعدیلاتکا و »مثل  1«غیر مستدالت»است. تمایالت شناختی شامل 

است.  12«دیرپذیری»و  11«خود اسنادی» ، 11«ابهام گریزی»است. سایر تمایالت شناختی شامل 

 است. 15«کوتاه نگری»و  14«زیان گریزی»، 19«داشته بیش نگری»ایالت احساسی شامل تم

گذار ضعیف با بکارگیری همزمان اصل اول و دوم نیز امکان پذیر است. به عنوان مثال یک سرمایه

 تمایالت احساسی قوی هم باید تعدیل و هم تطبیق داده شود.

 رفتاریر مالي های روان نموداری مورد استفاده دمدل   1.1.1

های ها و ویژگی، گرایشطبقه بندی افراد بر اساس رفتارهابه منظور  11«روان نموداری»مدل های 

پذیرش ریسک و استراتژی یت معین طراحی شده است. طبقه بندی روان نموداری به ویژه به ظرف

همی را در تواند نقش مگذار میی یک سرمایهمرتبط شده است. زمینه و تجربیات گذشتهفردی 

                                                           
1
Congnitive 

2
Emotional 

3
Irrational Judgments 

4
Intuition 

5
Impulse 

1
Heuristics 

7
Anchoring and Adjastment 

8
Availability 

9
Representative ness 

10
 Ambiguity Averesione     

11
 Self-Attribution   

12
 Conservatism 

13
 Endowment 

14
 Loss Aversion 

15
 Self-Control 

11
 Psychographic 
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-ها بتوانند تمایالت سرمایهتصمیمات اتخاذ شده در فرآیند تخصیص دارایی ایفا کند. اگر این نمودار

-ها در تشخیص و شناسایی سوگیریتوانند از آنهای بازار میایگذاران را به تصویر بکشد آنگاه حرفه

 گذاری استفاده کنند. قبل از اتخاذ تصمیمات سرمایه ،های رفتاری

 2«بایل و کایرز ،مدل بایالرد»و دیگری  1381در سال   1«بارن وال»دو مطالعه مهم در این رابطه کار 

 است. 1381در سال 

 «والبارن  »ی مدل دو طرفه 1.5.2.2

و  9«سرمایه گذاران منفعل»گذاران تمایز قائل شد: ی شناخته شده از سرمایهاین مدل، بین دو گونه

 : توصیف این دو گونه به شرح زیر است : 4«سرمایه گذاران فعال»

گذاران منفعل گروهی هستند که به روش منفعالنه مثل ارث یا استفاده از سرمایه دیگران )به سرمایه

گذاران منفعل در مقایسه با گروهی که اند. سرمایهجای به مخاطره انداختن سرمایه خود( ثروتمند شده

 کنند.به امنیت احساس می ظرفیت پذیرش ریسک دارند نیاز بیشتری

گذار منفعل هرچه منافع اقتصادی در اختیار یک فرد کمتر باشد، احتمال اینکه او یک فرد سرمایه 

جای آن باشد، بیشتر است. کمبود منابع، توان و ظرفیت پذیرش ریسک را در فرد کاهش داده و به

د باالیی از طبقات پایین و میانی جامعه کند بنابراین درصاحساس نیاز بیشتر به امنیت را جایگزین می

 شوند.بندی میگذاران منفعل طبقهنیز )ازنظر اقتصادی( به عنوان سرمایه

این افراد فعاالنه خلق  اند.گذاران فعال گروهی هستند که ثروت را با فعالیت خود به دست آوردهسرمایه

، ظرفیت گذاران فعال. در گروه سرمایهانددر کسب آن به مخاطره انداخته ثروت کرده و سرمایه خود را

                                                           
1
 Barnewaall 

2
 Bailard , Biehl and Kaiser 

3
 Passive investors 

4
 Active investors 
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 ها ترجیح دهندشود تا آنپذیرش ریسک بیشتر از نیاز به امنیت است. همین ریسک پذیری موجب می

رغم در دست داشته باشند. این افراد خود را باور دارند و علیدر های خود را کنترل سرمایه گذاری

. شاید به شوند، خودشان نیز فعاالنه درگیر کار میکنندمیها کار اختیار داشتن مدیرانی که برای آن

 توانند ریسک خود را به یک سطح قابل قبول کاهش دهند.کنند از این طریق میاین دلیل که فکر می

ها را از حیث فعال و غیر توان طبقه آنبارون وال معتقد است با نگاهی به شرح احوال و زندگی افراد می

 داد و در طراحی پرتفوی از آن استفاده نمود.فعال بودن تشخیص 

 «کایزر»و « بایل»، «بایالرد»مدل پنج طرفه    2.5.2.2

گذارد ( برخی از اصول و مبانی مدل بارون وال را به نمایش میBB&Kمدل پنج طرف بایالرد و کایزر )

 2«روش عمل»و  1«سطح اطمینان»گذاران در امتداد دو محور های سرمایهبندی شخصیتاما با طبقه

 زیر ارائه شده است: شکلکند. نمایش گرافیکی این مدل در ی دیگری از تحلیل را معرفی میجنبه

 

 

 

 

گذار با چه سطحی از اطمینان به ع سروکار دارد که سرمایهوبا این موضی شخصیت نخستین جنبه

روت خود دارد. این موارد نگرد، بدون توجه به اینکه همین نگرش را نسبت به حرفه و ثزندگی می

گذار به برخی های احساسی مهمی هستند و از طریق میزان اطمینان یا عدم اطمینان سرمایهانتخاب

گذار در نگرش شود که آیا سرمایهشود. دومین عامل به این موضوع مربوط میموضوعات تعیین می
                                                           
1
- Level of Confidence 

2
- Method of Action 

 BB&Kی طرفهپنج یکیگراف مدل: 2.2شکل 

 بردار مستقیم

 ماجراجو فردگرا

 سرپرست مشهور

 محتاط

 مطمئن

 مضطرب

 بی پروا
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حساسی و بی پروا است. این دو عامل گر است یا اینکه اخود به زندگی دارای سبک با احتیاط و تحلیل

و دومی  1«مضطرب-مطمئن»توان به عنوان دو محور روانشناختی فردی درنظر گرفت، اولی محوررا می

 شود.نامیده می 2«بی پروا-محتاط»محور 

سال گذشته تحوالت تازه ای در کاربرد عملی مالی رفتاری در سطح خرد رخ داده است.  11تا  5در 

ات خوبی در زمینه چگونگی کارکرد مغز انسان حین اتخاذ تصمیمات مالی انجام شده خصوصاً تحقیق

های شخصیتی متفاوت را ی رفتار تیپاند که نحوهاست. همچنین این تحقیقات به دنبال آن بوده

 های مالی به تصویر بکشد.گیریهنگام تصمیم

دی کنند و برای پیروز شدن با همه بنماجراجو: افرادی هستند که تمایل دارند روی هر چیزی شرط

مشاوره به این افراد کار مشکلی است،  .توان بجنگند. شاید به این دلیل که به برد خود اطمینان دارند

ها تمایل به پذیرش ریسک دارند و آن .کنندگذاری دنبال میهای خاص خود را در سرمایهچرا که ایده

 شوند.پذیری تلقی مین نوسانگذاری مشتریااز دیدگاه یک مشاور سرمایه

ها همیشه نگران کنار گذاشته شدن مشهور: این افراد عالقه دارند که در مرکز توجه قرار گیرند. آن

کنند. اگرچه ممکن است در گذاری پیروی نمیهای خود در مورد سرمایهاز ایده غالباًاین افراد  .هستند

چنین نیست. درنتیجه گذاری ایناما در مورد سرمایهباشند، مورد سایر موضوعات زندگی ایده داشته

 ها طعمه خوبی برای معامالت با حجم باالی کارگزاران هستند.آن

هایی مثل مالکین کسب فرد محور: این گروه، افرادی هستند که تمایل دارند راه خود را بروند. نمونه

هندسین و حسابداران رسمی از این م ،ای مانند مشاورین حقوقیکارهای کوچک یا افراد مستقل حرفه

کردن در مورد موضوعات و با داشتن سطح معینی از اطمینان اند. این افراد با احتیاط پیشهدسته

                                                           
1Confident -Anxious 
2Careful-Impetuous 
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گر هستند. این گروه برای گیرند. در عین حال محتاط، دارای سبک و تحلیلخودشان تصمیم می

ان عقالیی که یک مدیر پرتفوی به گذاری مشتریان مناسبی هستند، سرمایه گذارمشاوران سرمایه

 ها سخن بگوید.تواند با آنراحتی می

گذارند و یا بازنشسته می شوند، به این تیپ شخصیتی سرپرست : هنگامی که افراد پا به سن می

دانند که زمان محدودی ها میها محتاط و تا حدی نگران پول خود هستند. آنشوند. آنمتمایل می

هایشان مراقبت کنند. این گروه به نوسان پذیری و هیجان ییرند و لذا باید از دارابرای کسب درآمد دا

بینی آینده و یا تشخیص موارد ای ندارند. از آنجایی که این طبقه نسبت به توانایی خود در پیشعالقه

 کنند.گذاری مطمئن نیستند، از راهنمایی و مشاوره استقبال میمناسب سرمایه

گیرند. لذا از این گروه بسیار متعادل هستند و در هیچ یک از مناطق چهارگانه قرار نمیبردار مستقیم: 

های نسبتا متوازنی مرکب از هر یک از چهار گونه دیگر برخوردار بوده و تمایل به پذیرش ریسک ویژگی

 متوسطی دارند.

 افراد تاثیرگذار در حیطه مالي رفتاری   1.1.1

 (،shlom Benartzi) شلومو بنارتزی(، Nicholas Barberis) س باربریزکالًنی

 (،David Hirshleifer) دیوید هیرشلیفر(، Kent Daniel) کنت دنیل

 (،terrance Odean) ترنس ادین(، Harrison Hong) هریسون هنگ

 (،Robert Shiller) رابرت شیلر(، Hersh Shefrin) هرش شفرین

 (،Meir Statman) منمیر استیت(، Andrei Shleifer) آندری شلیفر

 (،A .Subrah manyam) ای. سابراهمنیام(، Jeremy Stein) جرمی استین

  (Werner DeBondt) رنر دبوندو، (RichardThaler) ریچارد تالر
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 مدیریت و برنامه ریزی مالي شخصي   1.1

 مقدمه و تعریف   1.1.1

دهند! انجام می  (برنامه ریزان)است که ریزی کاری به این سؤال این باشد که برنامه شاید پاسخی ساده

ی ریزان چه کسانیابد که برنامهماند فقط به این شکل تغییر میباقی می، سؤال کماکان بنابراین

 هستند؟

به  "To plan"ریزی و به خصوص معادل لغوی فرنگی آنمفهوم برنامهبینیم که در کتب مختلف می

 .معانی مختلفی بکار رفته است

ای نقشه و طراحی فیزیکی کاری که می خواهند انجام دهند )نظیر بن یآن را تهیهمهندسین، 

، و به عنوان تنظیم ای پس از تشخیصدانند! پزشکان آن را مرحلهساختمان یا ساختن هواپیما( می

را ترکیبی از اقدامات برنامه  1«بخشی»پروتکل اقدامات درمانی می دانند. متخصصین حوزه های 

یر های مختلف، نظهای شناخته شده و تبیین شده بخشبینی شده، برای غلبه بر چالشهماهنگ پیش

 .کنندقلمداد می غیرهپرورش، بهداشت، صنعت و معدن و ، آب، انرژی، آموزش وکشاورزی

ها و ها، توانمندیانطباق راهبردهای کالن با ویژگی ریزی راای هم برنامهمتخصصین آمایش منطقه

 انگارند.سرزمینی مناطق مختلف میای و منطقه ،اییمشکالت جغرافی

ریزی را برای نیل به اهداف یر متخصصان علوم اجتماعی، برنامهاقتصاد دانان، جامعه شناسان و سا

ای، ارتقاء درآمد ملی، بهبود کیفیت زندگی، توزیع عادالنه درآمدها و سطوح بهره مندی توسعه

 .کنندولیه و ضروری، قلمداد مییازهای اخصوص تأمین نهاجتماعی و ب

                                                           
1
Sectoral 
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های ضعی و موضوعی )پروگرام( و برنامهعالوه براین، مباحث مختلفی در ترجیحات برنامه های مو

باشد! به در بین صاحبنظران مربوطه مطرح میجامع، و نکات ضعف و قوت هریک نسبت به دیگری هم 

گرفته شده است، و عبارت از مجموعه  در نظر نگریِریزی، معموالً معادل آیندهطور کلی، برنامه

پردازد و برای طراحی و دستیابی به یک آینده مطلوب می« آینده»ی است که به پیش بینی اقدامات

است و از آنجا که الزمه طراحی آینده، « روزمرگی»تضاد ، مریزی به این معنیکند. برنامهمیتالش 

-کارها و فعالیت ها نیز قرار میو شهودی و حسی ادتیتفکر و اندیشه است، برنامه ریزی، متضاد انجام ع

 .گیرد

به عبارت دیگر، کمال انسانی در تفکر، حکمت، تعقل، شناسایی چالش های پیش رو و اتخاذ تدابیر 

و « عالی»ها تجلی می نماید. بدین سان، برنامه ریزی، فعالیتی و پیش گیرانه برای غلبه بر چالش الزم

 ود.شها تلقی مینبرای انسا کمال جویانه

 ریزی شخصي های مدیریت و برنامهحوزه   1.1.1

 خویش حیات از دوره هر در شخصی هر که باشد می مختلفی هایحوزه دارای شخصی مالی مدیریت

 :از اندعبارت مراحل این. دهد می قرار مضاعف توجه مورد خویش شرایط با متناسب را حوزه چند یا یک

 مالی ریزی برنامه -1

 پول مدیریت -2

 دارائی و درآمد از محافظت -9

 گذاری سرمایه ریزی برنامه -4

 ها دارایی و بازنشستگی ریزی برنامه -5
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 شخصي مالي ریزی برنامه بر مؤثر عوامل   1.1.1

 و سن به وابسته که دهند، می قرار خویش تاثیر تحت را روزانه مالی های گیری تصمیم مختلفی، عوامل

 این اصلی های ورودی عنوان به متعددی های وروردی .باشد می تورم و بهره نرخ تا انوادهخ اعضای تعداد

 منابع پیرامون، افراد نیازها، ها، خواسته زندگی، سبک ها، نگرش ها، ارزش: شامل که باشد، می سیستم

 باشد. می شخص ثروت و پول ارتباطات، اولیه، مواد و مادی منابع انسانی،

 ثروت کردن انباشته و ریسک مدیریت اندازها، پس و ها هزینه برای هایی برنامه ها دیورو این اساس بر

 کنترل، اجرا، گیری، تصمیم ریزی، برنامه شامل که مدیریتی های تالش اساس بر تا شوند، می فراهم

 که سیستم خروجی به شود، می مدیریتی های تالش سایر و ارتباطات بازخورد، یافتن، تطبیق ارزیابی،

 .شوند نایل باشد، می مالی اهداف به یافتن  دست

 صورت به دهند، می قرار تاثیر تحت را مالی ریزی برنامه های فعالیت که اساسی رکن سه به اینجا در

 .پردازیم می تری مبسوط

 زندگی موقعیت   1.9.9.2

 شخصی عوامل. باشد می متفاوت کامالً ساله پنجاه فردی با ساله بیست جوان اقتصادی رفتار نوع

 تأثیر تحت را اشخاص رفتاری الگوهای ، شخصی اعتقادات خانواده، اعضای تعداد درآمد، سن، همچون

 .است گرفته شکل مختلفی عوامل اساس بر شما زندگی سبک یا شما زندگی موقعیت. دهد می قرار

 :داد نشان زیر رتصو به توان می را اش زندگی دوران طول در فرد یک مالی زندگی چرخه کلی طور به
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 زندگی مالی افراد ی: چرخه9.2 شکل

 های شخصیارزش   2.9.9.2

ها اثر مستقیم  پندارند. ارزش می مهم و مطلوب صحیح، عبارتند از عقاید و اصولی که افراد ها ارزش

ی اثر مستقیم در زمینه های پذیرفته شده هر فردیمات اشخاص دارند. بنابراین ارزشبر روی تصم

 .انداز کردن برای آینده او دارد سکردن یا پ ینههز

 این ارزش ها بر دو دسته اند:

 های مقطعیهای بنیادین و ارزشارزش

 .اعتبار جهانی و گسترده دارند. مثل صداقت و تعهد ، ثابت و غیر قابل تغییرند و غالباًهای بنیادینارزش

باشند. به عنوان های افراد میها و انتخابقعیتغیر ثابت و مربوط به شرایط و مو ،های مقطعیاما ارزش

های خود زش باشد و لذا بخش مهمی از درآمدممکن است برای فردی ارمثال توجه به زیبایی ظاهری 

 ای ننماید .گری مهم نباشد و به آن توجه ویژهرا به آن اختصاص دهد اما برای دی
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 اقتصادی عوامل   9.9.9.2

. باشد می شخصی مالی ریزی برنامه بر مؤثر عوامل از دیگر یکی عنوان به روزانه اقتصادی های فعالیت

 که باشد، می دولت و انسانی نیروی  اصلی، کارهای کسب مختلف، نهادهای برگیرنده در اقتصادی محیط

 عنوان به زیر، موارد کلی طور به. نمایند برآورده را نیازها و ها خواسته تا کنند کار همدیگر با بایست می

 دهند. می قرار تأثیر تحت را مالی  ریزی برنامه اقتصادی، عوامل

 تورم اثر بر. باشد می ها قیمت عمومی سطح در افزایش عامل عنوان به تورم :مصرفي های قیمت -1

 در متناسب افزایش بدون تقاضا سطح افزایش ، تورم برای اصلی دلیل. یابد می کاهش پول خرید قدرت

. باشد می آزاردهنده بسیار کنند، می زندگی درآمد از ثابتی سطح با که افرادی برای تورم. باشد می عرضه

 از کمتری میزان به ندارد، تغییر قابلیت آنها درآمد که افرادی سایر و بازنشسته افراد تورم، اثر بر زیرا

 .گردند می مند بهره خدمات و کاالها

 گیرندگان وام که را پولی زیرا.  باشد می گیرندگان  وام نفع به معکوس صورت به تورم ، مقابل نقطه در

 با را منفعت این. نمایند می بازپرداخت که است پولی به نسبت باالتری خرید قدرت دارای اند، گرفته

 مالی زندگی در گرفتن وام ارزش تا کنید اضافه ، باشد می آنان اختیار در پول که زمانی از حاصل سود

 که صورتی در اما.یابد  می افزایش تورم، افزایش دوره در ها وام بهره نرخ موارد اکثر در البته.  دریابید را

 منفعت ، شود می داده معقولی سود دامنه با مشخص زمانی دوره یک برای ثابت صورت به ها وام مبلغ

 امو اگر مثال عنوان به.  کند می ایجاد گیرندگان وام برای باالیی امتیازات ، فرصت این از حاصل

 بهره نرخ از بیشتر آن سود نرخ که کند گذاری سرمایه مناسبی پروژه یک در را دریافتی مبلغ ، گیرنده

 .است شده مند بهره امتیاز این از حاصل فرصت از ، باشد وام

 و اشتغال های فرصت ، اقتصاد در خدمات و کاالها برای تقاضا :کننده مصرف های پرداخت -1

 می باال کنندگان  مصرف خریدهای میزان که هنگامی. دهد می قرار تأثیر تحت را درآمد برای پتانسیل
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 از بسیاری مالی موقعیت که یابد می افزایش آتی و فعلی شغلی های فرصت برای مالی منابع رود،

 کاهش از حاصل که شود، می بیکاری به منجر تقاضاها کاهش مقابل، در .بخشد می بهبود را خانوارها

 اصلی های نگرانی از یکی عنوان به بیکاری از ناشی مالی مشکالت. باشد می کارها و سبک مالی منابع

 .باشد می ها دولت و انسانی نیروی کارها، و  کسب

 قیمتی دارای هم پول چیزی هر همانند. باشد می پول هزینه کننده مشخص بهره نرخ :بهره نرخ -1

 به تمایل که هنگامی .باشد می بهره نرخ بر گذار اثر پول تقاضای و عرضه میزان معمول طور به. باشد می

 برای تقاضا که زمانی طور همین. یابد می کاهش بهره نرخ ، یابد  می افزایش گذاری سرمایه و انداز پس

 گیری، وام و انداز، پس گذاری، سرمایه نوع اساس بر.  رود می باال بهره نرخ یابد، می افزایش پول دریافت

 .دهد می قرار تأثیر تحت را مالی برنامه رهبه نرخ تغییرات

 پیشینه   1.1.1

شود اما به ی جدیدی محسوب میریزی مالی شخصی در کشورهای آسیایی تقریباً حرفهی برنامهحرفه

ای نه چندان دور ظهور خواهد کرد. چراکه با ی بسیار قوی و تأثیر گذار در آیندهعنوان یک حرفه

هایی است که های اقتصادی، نیاز به افراد متخصص و یا گروهگیرییمپبچیده شدن روزافزون تصم

در این زمینه  های گوناگون این امر را بررسی کرده و بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.بتوانند از منظر

 کنیم.تحقیقات وسیعی صورت گرفته است که در زیر به اختصار چند مورد را در هر بخش ذکر می

 در مدیریت پول 

در یک بررسی تجربی، نگرش افراد را نسبت به پول وکار سنجیدند و بیان کردند  (2111) 1ی و لیمل

 که این نگرش تحت تأثیر عملکرد اقتصادی کشورشان است.

                                                           
1
Lee and Lim 
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( ارتباطات جالبی بین رویکرد اعضای خانواده نسبت به پول و رویکرد 2119) 1مارتین و همکارانش 

 ند.فرزندان نسبت به پول را نشان داد

-های اخالقی پول را مورد مطالعه قرار دادند. پول از این دید می( مقیاس2119) 9و وایتساید2آروکاس

تواند بودجه، شر، موفقیت و یا محرک قلمداد شود. آنان به این نتیجه رسیدند که جنسیت، وضعیت 

 تاهل، میزان رضایت از زندگی در این نگرش تأثیر دارند. 

 ریزی بیمهدر برنامه

ریزیِ بیمه توجه داشته باشند با ( شرح داد که مدیران و متخصصان باید به امر برنامه1334) 4گلوین

ی متخصصان های الزم را برای پرداختن به این قضیه ندارند و لذا به مشاورهها قابلیتاین حال اکثر آن

 نیاز پیدا خواهند کرد.

تقاضا را برای بیمه در آمریکا مورد بررسی قرار ( دالیل افزایش و کاهش 2119و همکارانش ) 5گلووِر

در تأثیر گذار ترین عوامل های درمانی، مهمهای بیمه و هزینهدادند و به این نتیجه رسیدند که هزینه

 باشند.این امر می

 گذاریریزی سرمایهدر برنامه

انداز دت مربوط به پس( یک گروه آزمایش را مورد بررسی قرار دادند تا عا1331و همکارانش ) 1کنیکل

های ریزی مالی را مورد پژوهش قرار دهند. در این پژوهش نشان داده شد که نگرانیکردن و برنامه

                                                           
1
Martin 

2
Arocas 

3
whiteside 

4
Gloyn 

5
Glover 

1
Kennickell 
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هایی از این دست حاصل از تغییراتی چون افزایش سن، عدم قطعیت در سالمت، درآمد آتی و نگرانی

 باشند.ترین عوامل تأثیر گذار در این موضع میمهم

 یزی بازنشستگيردر برنامه

ریزی های برنامهگیریهای خود به عواملی اشاره کرد که در تصمیم( در پژوهش1335) 1مائوله

بازنشستگی تأثیر گذارند. وضعیت سالمت جسمی و روحی خود افراد، همسر و فرزندان در این امر 

گیرند و کارگرانی هایی میان کارگرانی که به صورت ساعتی حقوق میدخیل است. در این میان، تفاوت

گیرند بیشتر نگران گیرند وجود دارد. کارگرانی که حقوق ساعتی میکه به صورت ثابت حقوق می

 بازنشستگی خود هستند. 

ها برای ( نشان داد که میان مدت زمان باقی مانده تا بازنشستگی افراد و عملکرد آن2111) 2لوساردی

تر باشد، حساسیت بیشتری نسبت به . هر چه این زمان کوتاهریزی بازنشستگی، ارتباط وجود داردبرنامه

 شود.این قضیه مشاهده می

الً مناسب در مورد باز زاماً همیشه تصمیمات عقالیی و کامال د( نشان داد که افرا2112) 9برادرز

 کنند.نشستگیِ خود اتخاذ نمی

 ریزی دارایي و امالکدر برنامه

انداز از خود نشان یط مطلوب اقتصادی، افراد تمایل کمتری به پس( دریافت که در شرا2112)1امواتنگ

ای پیش رود. همین طور وضعیت اقتصادی در دهند و این موضوع ممکن است تا حد نگران کنندهمی

 گیری مردم برای چگونگی تخصیص داراییشان به سهام تآثیر دارد.تصمیم

                                                           
1
Maule 

2
lusardi 

3
Brothers 
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 شناسي پولروان   1.1

 تعریفو  مقدمه   1.1.1

، شده است. جنگموضوع ممنوع تلقی می 9طالعات و تحقیقات علمی پیشین همیشه ورود به در م

اما امروزه شاهدیم که محققان بسیاری در این سه حوزه به تحقیق و نظریه  .روابط جنسی و پول

ه پردازی اشتغال دارند. پول به عنوان یکی از مهمترین اختراعات تاثیرگذار بر زندگی همواره مورد عالق

امروز به همت محققان تحقیقاتی در خور توجه در زمینه  .نظریه پردازان در علوم مختلف بوده است

دهند که شامل دیدگاه های پول صورت پذیرفته است. به طور کلی چند گروه به پول عالقه نشان می 

 . زیر است

و در کتب و منابع خود در ادیان: ادیان هریک نظرات خود در مورد پول را در شریعت بیان کرده اند  -1

  .اندخصوص ثروت و پول نظر داده و چارچوبهایی را مشخص کرده

اقتصاد دانان: این گروه البته بیشتر به موضوع نقدینگی و اثرات آن بر اقتصاد نظر دارند و با  -2

تئوریهای خود در خصوص نقدینگی و پول سعی دارند ضمن تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی در 

  .تا حد ممکن ان را مدیریت و حتی پیش بینی نمایند کالنسطح خرد و 

جامعه شناسان: این گروه نیز عالقمند هستند تا بدانند چه کسی پول دارد؟ اختالفات طبقاتی  -9

 غیره. حاصل از داشتن یا نداشتن پول چیست؟ هر طبقه چه رفتارهایی دارد و

. به عنوان هستند ذهنی در خصوص پول مشکالتشف پی ک روانشناسان پول: این گروه هم در -4

های روانی مربوط به پول است. روانشناسی مثال یکی از موضوعات مورد عالقه این گروه کشف بیماری

 که در مرز بین کسب وکار و روانشناسی به مطالعه می پردازد.است ای پول دانشی میان رشته

                                                                                                                                                                           
1
Amoateng 
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شود با بحث رفتار مالی افراد، مرتبط است. نام برده می "لروانشناسی پو"آنچه امروز از آن تحت عنوان 

کند؛ چه ی فرد با پول است، اینکه او چگونه پول خود را خرج میی رابطهاین موضوع دربرگیرنده

 کند.احساسی در مورد آن دارد؛ و چگونه از آن استفاده می

ی و یپول که رفتارهای پولی غیرعقال نمادهای ناخود آگاه درباره فروید توجه ما را بهدر همین راستا 

های مختلفی مورد کند. تاکنون موضوع پول از جنبهها ناشی می شوند، جلب میآن غیرطبیعی افراد از

زمینه  اند که چگونه درگرا نشان دادهروانشناختی قرار گرفته است. مثالً روانشناسان شناخت بررسی

بالینی به بررسی  شوند. برخی روانشناسانخطاهایی میپول، حواس، حافظه و پردازش اطالعات دچار 

مند هستند. هیا خساست عالق شناسی پول، یعنی رفتارهایی مانند تمایل شدید به قمار، ولخرجیآسیب

کودکان با مسایل اقتصادی و چگونگی  رشد هم به سهم خود، زمان و چگونگی آشنایی روانشناسانِ

 .اندقرار داده درک آنان را از مفهوم پول مدّ نظر

انداز کردن های مختلف استفاده از پول، دالیل پسهای اخیر، روانشناسان اقتصادی به جنبهدر دهه

این مسایل را ناشی از ی مردم و اجتناب و طفره از پرداخت مالیات، نگاهی همه جانبه انداخته و همه

 .اندهای روانی پول دانستهجنبه

از نیرویی  شود، لبریزای همراه میاما زمانی که با معانی ویژه .ستپول به خودی خود فاقد قدرت ا

دهند. این گردد. روانشناسان به رفتارهایی عالقمند هستند که در رویارویی باپول رخ میخاص می

گذارد، ها میبر روابط انسان سؤال که دلیل رفتارهای مردم در مقابل پول چیست و پول چه تأثیری

 .وانشناسی پول استموضوع مهمی در ر

ی نظریات روانشناختی در زمینه پول انگشت شمارند و نظریه های روانکاوی، نظریه رشد پیاژه، نظریه

نظریات این حوزه  یادگیری رفتارگرایان و به تازگی نظریه های جالب روانشناسان اقتصادی، مهمترین

 .هستند
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 رویكرد های ذهني محتلف نسبت به پول   1.1.1

رویکرد نسبت  1طور کلی در این نوشتار در مورد   به قبال پول نظرات بسیار متفاوتی دارند، اما مردم در

 .شود به پول، بحث می

خواهند به  ینگونه افراد فقط می. ادهم گویند من به پول اهمیت نمی گروه اول کسانی هستند که می -1

شان  شود یادر حساب بانکی عایدشان میمقدار کافی پول در بیاورند و خیلی در مورد مقدار پولی که 

شان داشته  ینگونه افراد مادامی که پولی کافی برای گذران زندگی. اکنند، نگران نیستند ذخیره می

 .کنند باشند، شاد هستند و احساس رضایتمی

استطاعت فرد، است. برای مثال، ممکن است حتی اگر  نتیجه این اعتقاد، مدیریت ضعیف منابع مالی

خواهد. در این زمینه قرض  می شد، آن را بخرد فقط برای اینکه دلشته باشخرید چیزی را ندامالی 

های  ینگونه افراد برای پرداخت. اهای اعتباری، کاری معمولی است خصوص استفاده از کارت گرفتن و به

« دهم میمن به پول اهمیت ن»دارند؛ هرچند داشتن رویکرد ذهنیخود تمایل زیادی به استفاده از چک 

لزوماً به این معنا که چنین فردی فقیر باشد نیست. حتی افرادی که در زندگی خود چنین ذهنیتی در 

ون این . چمورد پول دارند، ممکن است واقعاً دستمزدهای خوب و قابل توجهی نیز به دست بیاورند

خرید اجناس و  آورند به سرعت، صرف دهند، هر آنچه را که به دست می افراد به پول اهمیت نمی

 .کنند کاالهای مختلف می

گروه دوم، کسانی هستند که معتقدند پول مایه شرارت بوده و چیز بدی است و معتقدند اگر پول  -2

نها افراد ثروتمند را به چشم ِ موجوداتی حریص، طماع و پلید . اشد وجود نداشت، دنیا مکان بهتری می

ین افراد پول را . ابینند تمند و پولدار را با زاویه دیدی منفی میه بیان دیگر، آنها افراد ثرو. ببینند می

 .شان ندارند خواهند و معموال پولی برای ذخیره در حساب بانکی فقط در حد گذران روزمره زندگی می

کنند پول چیز بدی است، معموالً درآمد کمی دارند و همان مبلغ کم را نیز به  کسانی که فکر می

سازند و  ینگونه افراد طبقه سوم جامعه را می. اویا نسبت به پول آلرژی دارند؛ گکنند سرعت خرج می
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نین رویکردی . چنیکوکار دریافت کنند هایی از افراد های مالی دولتی یا کمک ممکن است حتی کمک

داشته  ترین رویکرد نسبت به پول است و ممکن است در دوران کودکی و اعتقادات والدین ریشه اشتباه

 .باشد

کنند  ترین چیز در زندگی است و سخت کار می ، پول مهمشاناز نظرگروه سوم افرادی هستند که  -9

ها حتی ممکن است برای به دست آوردن پول بیشتر، دزدی تا هرچه بیشتر پول به دست بیاورند. آن

راد از اهمیت که پول برای این اف صورت دروغین ازدواج کنند. از آنجایی کنند، مرتکب قتل شوند یا به

های  های زندگی شخصی، هزینه ها معموالً مقادیر زیادی پول نیز دارند. هزینهزیادی برخوردار است، آن

اشتن پول زیاد لزوماً به این معنا نیست . دهای آنها نیز گران است های مربوط به مراوده درمانی و هزینه

 .ردن از آن را نیز خواهند داشتکه اینگونه افراد در زمان حال یا آینده، توانایی لذت ب

کنند و پس اندازی  دانند، معموالً درآمد فراوانی نیز دارند. زیاد خرج می کسانی که پول را همه چیز می

ین افراد به طور معمول دوست دارند وسایلی گران با . اشان موجود است معقولنیز در حساب بانکی

شند کهآنها را از سایر افراد متمایز کرده و در سطح )مثل لباس یا ماشین و...( داشته با طراحی خاص

 .دهند ینگونه افراد، طبقه باال یا متوسط رو به باال را در جامعه تشکیل می. اباالتری قراردهد

دهند، اما اجازه  چهارمین دسته از افراد آنهایی هستند که اهمیت و ارزشِ پول را تشخیص می -4

شان تأثیر منفی داشته باشد. این افراد  بر روند زندگی« استپول همه چیز » دهند که تفکر  نمی

ها دانند پول خود را چگونه به روشی عاقالنه مدیریت کنند و احساس شادمانی داشته باشند. آن می

کنند، ممکن است شما  که مانند مردم عادی رفتار میدلیل آن  توانند به راحتی ثروتمند شوند اما به می

 .نشویدمتوجه این موضوع 

یا خیر. اما  دمقدار زیادی پول داشته باشفرد، وقتی چنین ذهنیتی در مورد پول دارید ممکن است 

را برای  ای معقول مقدار پولی را که دارد، مدیریت کند تا میزانی منطقی از آن چطور و به شیوه داندن

فرادی که چنین . اداری کندآینده پس اندازکرده و از خرید چیزهایی که توان خرید آنها را دارد، خود
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متوسط ی رویکردی نسبت به پول دارند، از لحاظ مالی احساس راحتی خیال داشته و معموالً طبقه

 .دهند جامعه را تشکیل می

شوند که پول  کسانی خسیس نامیده میشوند. گروه پنجم افرادی هستند که خسیس نامیده می -5

؛ های خود را کاهش دهند کنند هزینه است تالش می چسبند و تا آنجا که ممکن خود را محکم می

نهایت مهم در زندگی  انند افرادی که معتقدند پول همه چیز است، افراد خسیس نیز پول را چیزی بیم

بها دانند و در عین حال پول درآوردن را کار سختی دانسته و به همین دلیل پول را خیلی گران می

خیلی پولدار باشند یا نه، اما پولی که دارند به درستی مدیریت  فراد خسیس ممکن است. اپندارند می

 .کنند نمی

افراد خسیس فقط به این خاطر که پولشان به جانشان بسته است و معموالً همه آن را در بانک 

شخصــه این افـراد، استعداد . مکنند، لزوماً افرادی ثروتمند یا صاحب درآمدی باال نیستند اندازمی پس

کنند.  دوم خریداری میکه همیشه اجناس ارزان یا دست طوری ر بودجه بندی درآمدشان است بهها دآن

. هدر بدهند خواهند درآمدشان را شان پایین است چرا که نمی های شخصی هزینه معمـوالً ها خسیس

ود را با دلیل اینکه معتقدند نباید پول خ گرچه افراد خسیس ثروتمند هم وجود دارند اما این افراد بها

 .ندارد هاها نقشی اساسی در آسایش و بهتر زندگی کردن آناجناس لوکس هدر داد، پول آن خرید

توانند با  دانند که می ای می که دیدگاه پرهیزکارانه دارند، پول را هدیههستند افرادی گروه ششم  -1

ا به امور خیریه اختصاص ها اغلب درصد معینی از درآمد خود رسایر افراد سهیم شوند؛ در نتیجه آن

ای هستند که  های معنوی این دست افراد معموالً اعتقادات مذهبی دارند یا معتقد به آموزه. دهند می

فرادی با این دیدگاه معموالً به خوبی . اکند ها را به سهیم شدن ثروتشان با سایر افراد، ترغیب میآن

 .یی که مؤثرتر است هزینه کنندتوانند پول خود را مدیریت کرده و آن را در جا می

صورت ماهانه( صرف امور خیریه  که این افراد درصد معینی از درآمدشان را )معموال به از آنجایی

کنند؛ این بدین معناست که ابتدا اجناس مهم و  ها نیز درآمدشان را با دقت مدیریت میکنند، آن می
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شان  توان خرید جنسی لوکس را که از آن خوش کنند و اگر مبلغی باقی ماند و اساسی را خریداری می

فرادی که چنین دیدگاهی دارند، تمایل به داشتن . اکنند آمده، داشته باشند، آن را خریداری می

اختصاص درصد معینی از درآمدشان به امور  اندازی معقول و خوب دارند تا بتوانند همچنان به پس

گیرند  وت، افراد عاقل و منصف در طبقه متوسط جای میر طبقه بندی میزان ِ ثر. دخیریه ادامه دهند

افراد  .دهند شان کمتر است، اختصاص می خود را به افرادی که توان مالی ها مقداری از ثروتچرا که آن

چرا که اکثر این افراد  .یافت توانمیار و بسیار ثروتمند هستند، نیکوک کمی را مانند بیل گیتس که

 .کنند مربوط به امور خیریه می های هزینه بیشتر ثروت خود را صرف

 

 زنان و مردان هایتفاوتروانشناسي پول و   1.1.1

یکی دیگر از موضوعاتی که در روانشناسی پول بدان پرداخته می شود تفاوت دیدگاه زنان و مردان 

  .این تفاوت دیدگاه در جدول زیر خالصه شده است .نسبت به پول است

 

 ضع زنان و مردان نسبت به پول: تفاوت مو1. 2 جدول

 مردان زنان

 پول به خودی خود ارزشمند است ارزش پول به چیزی است که می توان با آن خرید

 احساس کنترل بیشتر روی زندگی مالی احساس کنترل کمتر روی آینده مالی

 شاخص دغدغه پولی باالتر شاخص دغدغه پولی پائین تر

 نندکمی فکر می ک کیفی فکر می کنند

 

 اندازروانشناسي پول و پس    1.1.1

ها، کاهش هزینه، ها قابل شناسایی است. فروش داراییانداز در انسانمکانیزم پس 4به طور معمول 

که حاصل تحقیقات در کشورهای مختلف جهان است نشان  بندیدستهکاربیشتر و قرض گرفتن. این 
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دهند. اما با افزایش سن بیشتر ندگی زیاد تغییر نمیها رفتار قرض خود را در طول زدهد که انسانمی

. یعنی افراد نمود بیشتری دارد «کار بیشتر»خصوص کنند. این امر در ها اقدام میبه کاهش هزینه

 دانند.انداز میهای افزایش قدرت پسکار بیشتر را یکی از راهبزرگسال، 

 

 جمع بندی   1.1.1

هایی است که  ترین گام نسبت به پول یکی از ابتدایی افراد  دیدگاه آگاهی ازتوان گفت که در مجموع می

 .گذاردهاتأثیر میآنبر زندگی  چگونه توان بهتر درک کرد که پول چگونه عمل کرده و براساس آن می

است و همواره مورد از همین جهت، مبحث پول از دیر باز مورد توجه دانشمندان علوم مختلف بوده

 .استپژوهش واقع شده 

کسانی شوند: ه طور کلی، افراد از لحاظ نوع نگرشی که نسبت به پول دارند به شش دسته تقسیم میب

، کسانی که معتقدند پول مایه شرارت بوده و چیز بدی است ،دهم گویند من به پول اهمیت نمی که می

ل مهم است اما همه گویند پو، افرادی که میترین چیز در زندگی است ، پول مهمشاناز نظرفرادی که ا

با دیدگاه پرهیزکارانه. به طور عموم، دیدگاهی که زن و  یچیز نیست، افراد خسیس و سرانجام افراد

 هایی با هم دارد.به طور عام تفاوتمرد نسبت به پول دارند نیز 

-راییفروش دا :ها قابل شناسایی استدر انسان کلی مکانیزم 4انداز، در کنار این مسائل و در بحث پس

های اولیه در ها یکی از گامآگاهی در این زمینه سب. کبیشتر و قرض گرفتن ، کارهاها، کاهش هزینه

هایشان به کدام گذاریشناخت این مطلب است که افراد در حین خرج کردنِ پولِ خود و یا در سرمایه

  روند.وسو میسمت
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 روانشناسي بازار سرمایه   1.1

 مقدمه 1.1.1 

ایه ایران به دلیل افزایش سهم عوامل محیطی و فزونی یافتن ریسک سیستماتیک نسبت به بازار سرم

تر از گذشته شده است. تغییرات رو به تزاید نرخ فلزات کانی غیر سیستماتیک، به مراتب پیچیده ریسک

ال های تولیدکننده مواد اولیه در نیمه اول سو افزایش بهای جهانی نفت، منجر به رشد جهشی شرکت

 جاری شد.

ای، اعتصابات کارگری و تقاضای روزافزون برخی کشورها برای مواد اولیه جهت تداوم تهدیدهای منطقه

-کانی و غیرکانی در بازارهای بین رشد اقتصادی و سایر عوامل منجر به افزایش بهای بسیاری از مواد

 المللی شد.

امه ریزی استراتژیک متناسب با این شرایط بسیار بنابراین با توجه به روابط پیچیده در دنیای معاصر برن

دشوار و غیرعملی است زیرا برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است که در آن به محیطی قابل پیش 

بینی و به روابط خطی نیاز دارد. گری هامل استراتژیست برجسته معتقد است برنامه ریزی یک فرآیند 

تولید کنند. بنابراین استراتژی یک برنامه نیست بلکه رویکردی است و فرآیندها نمی توانند استراتژی 

است که براساس آن، فرصت های بالقوه مورد شناسایی قرار می گیرد، در واقع تشخیص فرصت ها، 

 جوهره اصلی استراتژی محسوب می شود.

دید به توانایی درک محیط و تشخیص پارادایم الگوی ذهنی جدید، از اصول اساسی تفکر استراتژی ج

رود. ناتوانی در تشخیص فضای جدید باعث می شود سرمایه گذاری ها به درستی صورت شمار می

 گیری مورد شناسایی قرار نگیرند.های در حال شکلنپذیرد و فرصت
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 روانشناسي سرمایه گذاران در بازار سرمایه   1.1.1

 تعاریف   1.2.5.2

توان برخی از مراحل معامالت شود، بنابراین میسوب میای از جوامع انسانی محبازار سرمایه، نمونه

خرید و فروش احساسی، تاثیر جو روانی بازار و پیروی محض از شایعات بازار را با مراحل تبدیل یک 

پدیده جدید به هنجار و پذیرش و پیروی عامه از آن در جامعه، به عنوان بخشی از رفتار انسانی مورد 

 د.مقایسه و مطالعه قرار دا

راجرز جامعه شناس آمریکایی در تحقیقات خود اعضای جامعه را در زمینه پذیرش تدریجی یک پدیده، 

تقسیم  5هاو دیرپذیرها یا عقب مانده 4، اکثریت دیر9، اکثریت زود2، زود پذیرها1به پنج دسته، نوآورها

واقع بعد از شروع حرکت  کند. در این تقسیم بندی بیشترین تعداد شامل افراد اکثریت زود است. درمی

گیرند و برای را در پیش می« استراتژی اطمینان»هنجاری ابتدا، زود پذیرها و سپس اکثریت زود، 

 کنند.رود به زودی هنجار شود، پیروی میای که میعقب نماندن از پدیده

تصمیم گیری پذیرها هستند. با نگاهی عمیق به بازار سرمایه و نحوه در این الگو موتور حرکت زود

سرمایه گذاران در هنگام معامله می توان این الگو را مشاهده کرد. سفته بازان در بازار سرمایه نقش 

در واقع موتور حرکت در بازار سرمایه آنان هستند. سفته بازان پس از  .کنندها را بازی میزود پذیر

نمایند و به دنبال خود را عملیاتی میشناسایی صنایع پیشرو و یا بعضا با سفته بازی در سهام، فعالیت 

خیر در چند نقطه در أکنند. با گذشت تدریجی زمان و با تآنان اکثریت زود اقدام به معامله سهام می

                                                           
1
Inovators 

2
Early adopters 

3
Early majority 

4
 late majority 

5
 laggards 
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دامنه تغییرات حجم مبنا، اکثریت دیر و سپس با تاخیر بعدی دیر پذیرها یا عقب مانده ها وارد 

 شوند.معامالت می

پذیرها گیرد که نوآورها و زودها در بازار سرمایه هنگامی صورت میماندهعقب پذیرها وورود دیر عموماً

کنند. در در حال خروج از بازار هستند و با کسب بازده مورد انتظار، ریسک را به تازه واردان منتقل می

رمایه به مرور افزایش یافته و ریسک خرید و نگهداری س p/eاین شرایط نسبت قیمت به درآمد 

 یابد.افزایش می ام()سه

گذاری در بازار سهام، با اهداف سه گانه کوتاه مدت، میان مدت و به طور کلی اتخاذ استراتژی سرمایه

شود و با شخصیت روانی بلند مدت و میزان سهم هر یک از آنان در سبد سرمایه گذاری تبیین می

گذاران و رفتار آنان در بازار سرمایه گذاران مرتبط است. در یک الگوی تحلیلی، شخصیت سرمایهسرمایه

 .را می توان با الگوی راجرز در زمینه دسته بندی افراد در مواجهه با تغییر ارزش ها مطابقت داد

 های مالیانواع افراد در برخورد با پدیده   2.2.5.2

سرمایه  وماًعمنوآورها صنایع پیشرو را مورد شناسایی قرار می دهند. این سرمایه گذاران،  نوآورها:

خود را به دو قسمت کوتاه مدت و میان مدت تقسیم می کنند و برای آنان سرمایه گذاری بلند مدت 

 جاذبه ای ندارد. سبد مالی آنان از ریسک و نیز بازدهی باالیی برخوردار است.

دی برای کند و فرصت جدیاین افراد هنگامی که پارادایم جاری در بازار سرمایه تغییر می زود پذیرها:

-آید، فعاالنه بخش قابل توجهی از استراتژی را بر محوریت نوآورها استوار می برداری به وجود میبهره

 سازند. در نتیجه چیدمان سبد مالی آنان از ریسک و نیز بازدهی نسبتا باالیی برخوردار است.

و آن را در قواعد گذاران فرصت های جدید را شناسایی کرده این دسته از سرمایه اکثریت زود:

گذاری میان مدت بیشترین درصد را در سبد مالی آنان پذیرند و میزان سرمایهپارادایم جاری می

 دهد. سبد مالی آنان از بازدهی و نیز ریسک متوسطی برخوردار است. تشکیل می 
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ند، دهمدت تخصیص میگذاری کوتاهاین افراد حداقل درصد سرمایه را به سرمایه اکثریت دیر:

شود و سبد مالی استراتژی آنان فاقد برتری است و منجر به تحول اساسی در بازده مورد انتظار نمی

 آنان با حداقل ریسک و نیز بازدهی همراه است.

خود را براساس جو روانی بازار و با تاخیر  مالیاین افراد استراتژی سبد  ها:دیرپذیرها و عقب مانده

 شود.راین سبد مالی آنان با بازدهی کم و ریسک بسیار تشکیل میدهند. بنابزمانی تشکیل می

گذاری خود داشته باشیم و چنانچه کند تا درک روشنی از سرمایهبندی به ما کمک میاین طبقه

بینیم تغییرات الزم را برای دستیابی به نتایج مورد انتظارات خود را از حضور در بازار، تحقق نیافته می

 گذاری خود بدهیم.ر سرمایهانتظار در رفتا

گذاری همیشه تابعی از ریسک و بازده است. با بنابراین تعیین میزان هر یک از اهداف سه گانه سرمایه

توجه به اهمیت ریسک پذیری در بازار سرمایه، بدیهی است که میزان موفقیت سرمایه گذاران عالوه بر 

دی بستگی به خصوصیات شخصیتی سرمایه گذاران دانش و اطالعات عمیق نسبت به بازار، تا حدود زیا

 دارد.
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 اقتصادجامعه شناسي    1.1

 مقدمه و تعریف   1.1.1

ها و جوامع انسانی است. کار یک جامعه شناس جامعه شناسی مطالعه زندگی اجتماعی انسان، گروه

اجتماعی  داترفتارهای خود ما در مقام موجو ی او،بسیار جذاب و گیرا است. چون موضوع مطالعه

گر شناسی بیاننگریم. جامعههای خودمان میاست. اکثر ما جهان را بر اساس سیمای آشنای زندگی

کنون هستیم و چرا ایم که ای به این پرسش است که چرا ما اینگونهدیدگاه بسیار وسیعنیاز به داشتن 

اپذیر، خوب یا اجتناب ن آموزد که آنچه طبیعی،کنیم؟ جامعه شناسی به ما مییبدین گونه عمل م

های تاریخی اید چنین نباشد و اوضاع کنونی زندگی ما به شدت تحت تأثیر نیروشماریم، شحقیقی می

تجربی و  هایی انعکاس زمینههای ظریف اما پیچیده و ژرف نحوهو اجتماعی قرار دارد. فهم شیوه

 ست.اشناختی بنای نگرش جامعههای فردی ما سنگاجتماعی در زندگی

 فرهنگي هایتفاوتاطالع از    1.1.1

هایی غیر از دیدگاه خودمان دهد که به دنیای اجتماعی از دیدگاهشناسی به ما امکان مینخست جامعه

بنگریم. در اغلب اوقات اگر درک درستی از چگونگی زندگی دیگران داشته باشیم به فهم بهتری از 

های عملی که مبتنی بر اطالع و آگاهی از رسیم. آن دسته از سیاستها نیز میمسائل آنچیستی 

های زندگی مردم نیستند بخت ناچیزی برای موفقیت دارند. بنابر این مدد کار اجتماعی سفید شیوه

ه تواند اعتماد اعضای این اجتماع را بکند نمیپوستی که در یک اجتماع عمدتاً سیاه پوست کار می

ی ی سیاهان و سفیدان به اندازههای اجتماعی جدا کنندهدست آورد مگر اینکه نسبت به تفاوت تجربه

 کافی هوشیار و حساس شود.
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 فرهنگمفهوم    1.1.1

های جوامع بشری است گویند مقصودشان آن دسته از جنبهشناسان از فرهنگ سخن میوقتی جامعه

رسند. اعضای جامعه همه در این ه صورت ژنتیکی به ارث میهایی که بشوند نه آنکه آموخته می

آید. این عناصر فرهنگ سهیم هستند و به همین دلیل امکان همکاری و ارتباط متقابل به وجود می

دهند که افراد جامعه زندگی خود را در ی همگانی و مشترکی تشکیل میعناصر فرهنگی متن و زمینه

هایی ها و ارزشهای نامحسوس مانند عقاید، اندیشهه هم شامل جنبهگذرانند. فرهنگ یک جامعآن می

های ملموس و محسوس است. یعنی مواردی مانند اشیاء، سازند و هم جنبهکه محتوای فرهنگ را می

 نمادها یا فناوری که باز نمود محتوای یاد شده باشد.

 هنجارهاها و ارزش   1.1.1

کنند چه چیزی مهم، ارزشمند، هایی است که مشخص میندیشهها، تصورات و ای فرهنگبنیان همه

ها به آدمیان در تعامل با دنیای اجتماعی معنی مطلوب و پسندیده است. این تصورات انتزاعی یا ارزش

کنند. تک همسری، وفادار ماندن به شریک، مثالی از یک ارزش است که ها را هدایت میدهند و آنمی

ها یک فرهنگ را منعکس کرده اج دارد. هنجارها قواعدی برای رفتارند که ارزشدر اکثر جوامع غربی رو

ها و هنجارها در کنار یکدیگر به چگونگی رفتار اعضای یک فرهنگ در بخشند. ارزشو تجسم می

هایی که ارزش باالیی به تعلیم و یاد گیری دهد. برای مثال در فرهنگشان شکل میمحیط اجتماعی

جویان به صرف انرژی زیاد برای آموزان و دانشرهای فرهنگی در جهت تشویق دانشدهند، هنجامی

مطالعه و حمایت و پشتیبانی والدین به صورت از خود گذشتگی و فداکاری برای تحصیل کردن 

دهد هنجارهای فرهنگی کنند. در فرهنگی که ارزش زیادی به مهمان نوازی میفرزندانشان عمل می

ی رفتارهای ی هدیه دادن یا در زمینهها و توقعات مردم در زمینهداشتچشم ممکن است راهنمای

 اجتماعی میهمانان و میزبانان باشد.
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ها ارزش واالیی به های گوناگون دارند. برخی از فرهنگها و هنجار تنوع بسیار وسیعی در فرهنگارزش

های مشترک بیشتری روی نیاز های دیگر تأکیددهند در حالی که ممکن است فرهنگفرد گرایی می

 داشته باشند. 

شود. برخی از افراد های در تناقض با هم دیدهحتی در یک جامعه یا اجتماع واحد ممکن است ارزش

ممکن است به عقاید دینی و سنتی بها بدهند در حالی که دیگران تنها پیشرفت و علم را مهم بدانند. 

دهند ممکن است دیگران طرفدار مادی را ترجیح میجایی که بعضی از مردم موفقیت و آسایش 

ها، های جهانی مردم، اندیشهسادگی و زندگی آرام باشند. در عصر در حال تغییر ما که آکنده از حرکت

رو بههای فرهنگی روکاالها و اطالعات است شگفت آور نیست که با مواردی از تضاد و تعارض ارزش

 شویم.

 غییر اجتماعيعوامل موثر بر ت   1.1.1

ی بپرورانند که ماهیت تغییر کالناند نظریهی گذشته نظریه پردازان اجتماعی کوشیدهطی دو سده

ی اجتماعی توانند نتوع و گوناگونی توسعههای تکاملی نمیاجتماعی را تبیین کند اما هیچ یک از نظریه

های اجتماعی نتی و باالخره تا نظامها سانسان از جوامع مبتنی بر شکار و گرد آوری و شبانی تا تمدن

توانیم سه عامل عمده را شناسایی کنیم که ی امروزی را توضیح دهند. با این حال، ما میبسیار پیچیده

بنا بر نیاز  اند: محیط مادی، سازمان سیاسی و عامل فرهنگی.بدون شک بر تغییر اجتماعی تأثیر داشته

 نماییم.محیط مادی را بررسی میاین پژوهش در ادامه به اختصار تأثیر 

 تأثیر متقابل شرایط اجتماعي و شرایط مالي و اقتصادی   1.1.1

ی سازمان اجتماعی انسان تأثیر داشته است. این قضیه در شرایط محیطی محیط مادی اغلب بر توسعه

های روششود. یعنی در شرایطی که مردم ناچارند تر از جاهای دیگر دیده میحاد و افراطی، روشن

دهی کنند. ساکنان مناطق سرد ضرورتاً عادات و اعمالی زندگی خود را مطابق با شرایط اقلیمی سازمان
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ها کنند. طبعاً هر کدام از آنگیرند که متفاوت با کسانی است که در نواحی گرم زندگی میدر پیش می

رایط جغرافیایی، اغلب نوع خاصی الگوهای زندگی اجتماعی متفاوتی با مردم سایر مناطق دارند. بنابر ش

گردد. دما، رطوبت و سایر شرایط آب و هوایی، کار کردن در از دادوستد، ممکن و به نسبت، آسان می

سازد. جنس خاک و آب، کاشت نوع خاصی از محصوالت را ساعات خاصی از شبانه روز را ممکن می

صنایع به خصوصی را در هر منطقه پدید  سازد و نوع معادن و مخازن روزمینی و زیر زمینی،ممکن می

زند. های مشابهی را در مردم یک منطقه رقم میدی موارد اینچنینی است که رویکرآورد. مجموعهمی

ها گرفته تا نحوه کردن درآمدها و داراییی وسیعی از نحوه کار و فعالیت و خرجرویکردهایی که گستره

 گیرد.اطات اجتماعی را در بر میکردن و گذران اوغات فراغات و ارتبشادی

این چنین است که اگر بخواهیم رویکرد و عملکرد مردم در هر کدام از موارد یاد شده را به نحوی واقع 

که افراد تحت  ی پژوهش خود را در حدی محدود سازیمبینانه و دقیق بررسی کنیم، باید حیطه

ز مسائل نسبتاً مشابهی تأثیر بپذیرند. در اکثر پژوهش، تحت شرایط نسبتاً مشابهی واقع شده باشند و ا

آورد. چرا که اکثر نقاط را فاهم می ی مذکورهای استانی، محدودهغریب به اتفاق مواقع، تقسیم بندی

توان مردم آن را در غالب یک و می ، کاری، قومی و نژادی مشابه بودهدارای شرایط اقلیمی هااستان

 تاری مشترک، مورد بررسی قرار داد.های رفدارای سو دهنده گروهِ

توان مردم نواحی استان فارس نیز از پیوستگی نسبی مطلوبی در موارد یاد شده، برخوردار است و می

های رفتاری آنان را در مختلف آن را به صورت یک گروه واحد مورد بررسی قرار داد و عادات و سوگیری

 موارد مختلف مورد پژوهش قرار داد.

 بیكاریجامعه شناسي کار و    1.1.1

توانیم است. در مطالعه کار و اقتصاد ما نمیای دائمی در کشورهای قرن بیستم بودهبیکاری مسأله 

در هر زمانی  .توجه خود را فقط بر افرادی که در وضعیت اشتغال ثابت تمام وقت هستند متمرکز کنیم
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شاغل است. جوانان، افراد سالمند، نسبت  تنها اقلیتی از جمعیت بزرگ سال در نیروی کار مزدبگیر

کنند، و بیکاران، همه باالیی از زنان، کسانی که از راه درآمدهایی که با کار به دست نیامده زندگی می

خارج از آن هستند. برای اکثر مردم بیکاری وضعیت خوشایندی نیست. فاقد کار بودن هنگامی که 

زم برای گذران یک زندگی رضایت بخش،  عالوه بر سختی شخص به آن نیاز دارد در نداشتن منبع ال

 آورد.مادی رنج روحی به همراه می

در جوامع امروزی داشتن شغل برای حفظ عزت نفس فرد، مهم است. حتی در مواردی که شرایط کار 

 ای در ترکیب روانی مردم ونسبتاً ناخوشایند و وظایف کسل کننده است، کار معموالً عنصر شکل دهنده

ی بیکاری تنها بر حسب اینکه داشتن شغل چه هاست. بتابر این تجربهی آنهای روزانهدور فعالیت

 تواند به درستی درک شود.سازد میجیزهایی برای شخص فراهم می

 دالیل عمومي افزایش بیكاری از منظر جامعه شناختي   1.1.1

دهد. یک توضیح میرا های اخیر ری در سالدر میزان بیکا ی از عوامل احتمالی، افزایش شدیدامجموعه

ی آن بنیاد عامل مهم افزایش رقابت بین المللی در صنایعی است که پیشرفت روز افزون غرب بر پایه

نهاده شده بود. دو، وجود کساد اقتصادی جهانی. سه، استفاده از میکروالکترونیک در صنعت که نیاز به 

اند. زنان بیش از پیش در جستجوی اشتغالِ مزدبگیری بر آمده نیروی کار را کاهش داده است. چرا که

 با این نتیجه که افراد بیشتری به دنبال تعداد محدود مشاغل موجود هستند.

ی دیگری نگریست. میزان ارزشی که عد اجتماعی، کار را از زاویهتوان از بُدر کنار مسائل یاد شده می

ای در وضعیت کار منطقه دارد. شود تاثیر عمدهشش قائل میفرهنگ هر منطقه برای کار، فعالیت و کو

تأثیر غیر قابل  ه تا چه میزان بیکار بودن و مولد نبودن در فرهنگ یک منطقه نکوهیده باشد،کاین

برای زدودن بیکاری، از این مسیر تالش  آن منطقه دارد. نیزانکاری بر چگونگی وضعیت کار و فراغت 

 .شودارزشمند و اجرایی می
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 ایران از دیدگاه جامعه شناسي کوتاه نگریت اقتصادی كالمش   1.1.1

)حتی ای کوتاه مدت بوده است. در این جامعه تغییرات ی دراز مدت اروپا جامعهایران بر خالف جامعه

ی فقدان یک چهارچوب استوار تردید نتیجهاند. این، بییادین( اغلب عمری کوتاه داشتهتغییرات بن

-ای از دورهدین ترتیب تاریخ آن بدل به رشته. بتوانست تداومی دراز مدت را تضمین کنداست که می

های کوتاه مدت به هم پیوسته شده است. تغییرات در این جامعه فراوان و اغلب نمایان بوده است. 

ه حتی تحرک اجتماعی در درون طبقات گوناگون بیشتر از جوامع سنتی اروپا بوده است. اما بنابر آنچ

گفتیم در این جامعه انباشت تغییرات دراز مدت از جمله انباشت دراز مدت مالکیت، ثروت، سرمایه و 

 نهادهای اجتماعی و خصوصی حتی در نهادهای آموزشی بسیار دشوار بوده است. 

ی مالی و اقتصادی بر سر آن توافق ی توسعههای عمدهای وجود داشته باشد که تمام نظریهاگر نکته

ی تجاری و بعد، سرمایه ی انباشت درازمدته باشند، آن نکته این است که انقالب صنعتی نتیجهداشت

ی اقتصادی ی صنعتی بود. انباشت دراز مدت سرمایه، شرط الزم، اما نه شرط کافی، برای توسعهسرمایه

 مدرن است.

نه این فرایند به تولید  پذیرد وی تجاری صورت میگذاری الزم در عرصهبدون این انباشت نه سرمایه

 کند.های تازه را ممکن میانجامد که اختراعات جدید و بکارگیری تکنیککاالهایی می

دریافتند که بنگاه اقتصادی برای گسترش نیاز به انباشت دارد و برای انباشت  کالسیکاقتصاد دانان 

آدام اسمیت اعالم کرد که  دند.نامیمی انداز کند. این همان چیزی بود که گاه سرمایهباید اول پس

ای گذاری است به گونهانداز و سرمایهی اقتصادی، پیشرفت فنی نیست بلکه پسعامل اصلی در توسعه

-انداز کنندگان را دوست و اسراف کنندگان را دشمن جامعه دانست. وی معتتقد بود که سرمایهکه پس

 است. های افراد آنی سرمایهمجموعه ی جامعه
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تدالالتی محکم نشان دادند که ستفاده از رویکردهای متفاوت با اسا مالتوس، مارکس و کینز با ابعده

خواند، معتبر کامل با هم می ی کل در چارچوب اشتغالِجا که تقاضای کل و عرضهاین نظریه تا آن

انداز کننده سماند و پغیر فعال نمیانداز شود. یعنی پسجا که پول احتکار نمیاست. به خصوص تا آن

 کند.گذاری میگیرد این پول را تبدیل به سرمایهیا کسی که از او وام می

و بعدها نویسندگان تاریخ اقتصاد و متخصصان توسعه، همواره با معمایی روبرو  کالسیکاقتصاد دانان 

ر ثروتمند و بودند و آن این بود: چرا فرایند انباشت سرمایه در جوامعی مثل ایران در دورانی که بسیا

برخوردار از تکنولوژی پیشرفته بودند )در مقایسه با جوامع دیگر( مثالً در اوایل قرون وسطی آغاز نشد؟ 

انداز دراز مدت به علت ترس از غارت و ترین پاسخ اقتصاد دانان این است که اقدام به پسروشن

معدودی هم که کوششی به عمل ای نبود و در موارد مصادره شدن و مواردی اینچنینی، کار عاقالنه

کرد. این روند در آمد، غارت و مصادره این فرایند را قطع میآمد و به هر دلیلی ثروتی انبوه گرد میمی

 ی ایران به وضوح قابل مشاهده است.ادوار مختلف تاریخ جامعه

در  ی است کهنابهام فراوا گری )و یا حداقل بخشی از آن(،  متأثر ازجاست که سوگیری کوتاه ناین

این ابهام به سوگیری ابهام گریزی نیز دامن ی ایران، در ادوار مختلف، شکل گرفته است. ی جامعهآینده

 زند.می
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 ی پژوهشپیشینه   1.1

پردازد. بلکه الگوی کلی رفتار مالی افراد را مورد این پژوهش صرفاً به یک یا چند سوگیری رفتاری نمی

ها را مورد بررسی های پیشین اغلب، تنها بخشی از این الگو و سوگیریوهشدهد. پژبررسی قرار می

 اند.قرار داده

های رفتار افراد به میزان قابل توجهی با رفتار عقالیی مورد انتظار مدل( بیان کرد که 2119) 1بار بریس

 کالسیکهای مالی یتبا آگاهی از محدود9و لونشتاین 2کامرر ،وتامالی، تفاوت دارد. با آگاهی از این تف

تند. این در تشریح رفتار مالی افراد، از مالی رفتاری جهت بهبود بینش موجود در این زمینه بهره جس

 روانشناسی و علوم مالی و اقتصادی ممکن شد. بهبود به مدد ترکیب علم

واده ها را ( میزان ریسک گریزی و ارتباط آن با نحوه گزینش سبد کاال توسط خان2119) 5و تپا 4کپتین

( تأثیرات ریسک را بر رفتار بررسی کردند. گریبلو 2114)1و زایچکفسکی 1ود. ومورد بررسی قرار دادند

شناختی را در میزان ریسک پذیری رفتار مالی جامعه-روانی-تأثیر عوامل محیطی (2118) 8همکارانش

 افراد بررسی کردند.

انداز ( به رویکرد افراد در پس2114) 11انش( و همچنین ایووالز و همکار2112) 11و لنگر 3نورمن

 ها پرداختند.دارایی

                                                           
1
 Barberis 

2
 camerer 

3
 Loewenstein 

4
 Kaptain 

5
 Teppa 

1
 Wood 

7
 Zaichkowsky 

8
 Grableet al. 

9
 Normann 

11
 Langer 

11
 Euwals et al. 
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مدلی را پیشنهاد کردند که بتوان رفتار مالی افراد را بر اساس عادات پس  (1331)2و واهلوند 1گونارسن

ی پس انداز را مورد ی انگیزه( عوامل ایجاد کننده2114)4و تپا 9لسیا. اانداز کردن، دسته بندی کرد

 انداز را در مردم آمریکا بررسی کرد.( عادات و رفتار مربوط به پس2111) 5کیم ر دادند.بررسی قرا

ریزی مالی برای دوران بازنشستگی مورد ها را در برنامه( دالیل عدم موفقیت خانواده2119) 1لوساردی

ی رفتار ینهوبی برای رفتار عقالیی محدود، در زم( چهارچ2119) 1برواین و همکارانش بررسی قرار داد.

 11و سِیریست 11(، کِلِر2111) 3و ادن 8پژوهشگرانی همچون باربرگذاری در امالک ارائه دادند. سرمایه

ی اوراق بهادار ( به رفتار و تصمیمات اتخاذ شده در زمینه2111) 12( و آگاروال و همکارانش2111)

 پرداختند.

-ها، چگونه پول خود را خرج میدهبه این موضوع پرداخت که انواع مختلف خانوا (1338)19ریجاس

 15گژوری تخصیص دارایی زنان مورد بررسی قرار داد. ( تأثیر ازدواج را بر نحوه2118)14کنند. ییلماز

 مدیران را مورد بررسی قرار داد. پزشکان وای مانند دندانهای حرفه( رفتار مالی گروه2115)

 

                                                           
1
 Gunnarsson 

2
 Wahlund 

3
 Alessie 

4
 Teppa 

5
 Kim 

1
 Lusardi 

7
 Bruin et al. 

8
 Barber 

9
 Odean 

10
Keller 

11
Siegrist 

12
Agarwal et al. 

13
Raijas 

14
Yilmaz 

15
Jorg 
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راستفاده از پول، معنای پول از نظر افراد و در نهایت ( عادات افراد د2118) 2( و نیز راایچ2115) 1وانگ

 های بنادین موثر در این زمینه را مورد بررسی قرار دادند.ارزش

نسالندی و . کهای اخالقی رفتار مالی را بررسی کردند( جنبه1331) 5و تئو 4( و نیز لیم1335) 9تانگ

-تار عقالیی و ترجیحات اخالقی سرمایهدر یک تحقیق آزمایشگاهی، ارتباط بین رف (2113)1همکارانش

( استفاده از رویکرد مالی شخصی اسالمی 2111)1امین هنودین و همکارانش گذاران را بررسی کردند. 

 را در مالزی بررسی کردند.

توان سرمایه گذاران را بر اساس میزان دانش و بلوغ ذهنیشان معتقد بود که می  (1334)8هریسون

 به بررسی قابلیت مالی و رفتار مالی افراد پرداختند. (2111)11و شرادن 3نجانسودسته بندی کرد. 

ی مردم در مدیریت کردن و کنترل امور مالی خود، ( راهکاری برای سنجش میزان توانا2111) 11تیلور

انجام  2111ارائه داد و در مورد عوامل موثر در این امر بحث کرد. وی در پژوهش دیگری که در سال 

 ها پرداخت.اط میزان قابلیت مالی افراد و سالمت روانی آنبه ارتب شد

( بیان داشتند که در صنعت خدمات مالی، بخش بندی بازار روشی 1331) 19و وهالند 12گونارسون

معمول برای فهم بهتر نیاز مشتری و در نتیجه خدمات دهی مشتری مدار و منطبق با رفتارها و 

رقابتی ناشی از مقررات زدایی بازار خدمات مالی نیاز به یک  نیازهای بسیار متنوعشان است. فشارهای
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دهد. دانشمندان بسیاری در تحقیقات قبلی بر های گوناگونش را افزایش میدانش بومی از بازار و بخش

ها بسیاری از آناند که در اتخاذ رویکرد بخش بندی بازار مزایای بسیاری موجود است. این عقیده بوده

و  1هریسون توان بهاز این جمله میاند. یک را بر توان ایجاد وفاداری در مشتری نشان دادهتأثیر این تکن

 اشاره کرد. (2118)9(  و نیز مارتنسون2112)2آنسل

( در تحقیقات خود نشان داد در حالیکه رفتار در طول زمان تغییر می کند، رفتار گذشته 1331) 4آژزن

( نشان 2111) 1و گلسمن 5البراسین .ر آینده ی فرد می باشدمالک بسیار خوبی برای پیش بینی رفتا

و شناختِ این گرایشات  ای مشاهده کردتوان همبستگی قویدادند که بین گرایشات و رفتار افراد می

 بینی قابل توجهی در مورد رفتارهای آنان به ما بدهد.تواند قدرت پیشمی

ریزی مالی شخصی پرداخت. ی برنامهی پنج گانهها( به بررسی رفتار مردم در بخش2114)1خُنگوی

 شان پرداخت.در رفتارهای مالی روزمرهکشورشتمایالت مردم بخشی از ( به بررسی 2118) 8وانگ

 جمع بندی   1.1

شناسی بازار سرمایه شناسی پول، رواندر این فصل در حد نیاز این پژوهش به شرح مالی رفتاری، روان

های الزم برای ای از الیهها الیهاقتصاد پرداختیم. دیدم که هر کدام از این و در نهایت جامعه شناسی

توان بخشی از آورند با بهره گرفتن از دستاوردهای هر کدامشان میی مالی را فراهم میرسم نقشه

 بندی افراد )از لحاظ گرایشات و رفتار مالی( را مهیا نمود.اطالعات الزم جهت شناخت و دسته
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های قبلی تنها به ی کلی پژوهش پرداختیم و دیدیم که در کلیه پژوهشه به شرح پیشینهدر ادام

آوردن درک و فهم بهتری از  به دستاما هدف از تحقیق حاضر  است.شدهای از قضیه پرداختهگوشه

 هایها، تمایالت و نیازمندیگیریهایی همچون سوافراد در مسائل مالی است. درک و فهمی که ویژگی

-های پیشین، به ابزارهای سادهمالی افراد را بر ما بگشاید. این پژوهش بر خالف بسیاری از کوشش

کوشد تا با همچون متغیرهای جمعیت شناختی محدود نیست. بلکه در این راه همواره می ایانگارانه

. به عالوه، مایدهای ویژه، پاسخی واقعی و جامع ارائه نداشتن یک دید سیستمی و بهره بردن از تکنیک

 اقتصادی را مد نظر قرار خواهد داد. -تری از رفتار و گرایشات مالیطیف وسیع
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 فصل سوم: روش شناسی پژوهش 3
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 مقدمه   1.1

ای وسیعی جهت گردآوری اطالعات بنیادین مورد نیاز انجام شد. در این پژوهش ابتدا مطالعات کتابخانه

برای های اطالعاتی نیاز است و ک پالن رفتار مالی، به چه الیهدر ادامه مشخص شد که برای داشتن ی

ها آوری دادهها و مراحل جمعد. در این مرحله، روشیسنجچه چیزهایی را باید  هر الیه دقیقاًداشتن 

ترین نحو هایی که موارد مورد نظر را به بهترین و دقیقبه دقت بررسی و تعیین شدند. سپس پرسش

آوری شدند. در نامه جمعها در غالب یک پرسشهند، انتخاب شدند. این پرسشمورد سوال قرار د

 گون علمی و فنی در نظر گرفته شد.ی مذکور، ابعاد گونانامهطراحی پرسش

. نتیجه حاصله این بود که بهترین های آماری مختلف مورد بررسی قرار گرفتنددر مرحله بعد تکنیک

افی است تا بتوان تعداد فاکتورها را کاهش داد و عوامل کلیدی را روش استفاده از تحلیل عاملی اکتش

بندی برای این پژوهش، ترین و مناسب ترین ابزار دستهتعیین کرد. به عالوه مشخص شد که قوی

های ای. سپس مقرر شد که برای تکمیل الیهای دو مرحلهابزاری است تحت عنوان دسته بندی خوشه

های آماری همچون آزمون دو جمله ای و کای گیرند، از سایر تکنیکقرار می هااطالعاتی که روی دسته

 آمار توصیفی بهره گرفته شود. دو و

دهندگان، مورد نفری از پاسخ  91در ادامه پرسش نامه اولیه، به صورت عملی  و با کمک یک گروه 

ی آماری در جامعه ،یی نهایسنجش قرار گرفت و اصالحات الزم بر روی آن انجام شد. پرسش نامه

شهرهایی که به صورت تصادفی از نواحی گوناگون استان فارس انتخاب شده مردم یعنی )پژوهش 

های الکترونیکی و دستی پرسش نامه به صورت 1211. در مجموع شدو جمع آوری  شپخ (بودند

پرسش نامه  521عداد ، تپرسش نامه بازگشت داده شد که از این بین 588توضیع گردیدند. در مجموع 

های آماری را دارا بودند. به صورت کامل و صحیح پر شده بودند و در نتیجه قابلیت استفاده در تحلیل

برآورد شد  32ه ضریب آلفا کرونباخ در حدود % الزم به ذکر است که پایایی این پرسش نامه با توجه ب
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ها، در حدود بارتلت برای کفایت داده که در نتیجه از پایایی مطلوبی برخوردار است. به عالوه، ضریب

 ها در حد مطلوب است.دهد کفایت دادهبرآورد شد که نشان می 812/1

های الزم انجام گرفت و نتایج به دست آمده از این های یاد شده، تحلیلدر ادامه با استفاده از تکنیک

 .ندحاصل شد یج نهایی پژوهشهای فصل دو تفسیر شده و نتاها، بر اساس دادهتحلیل

پردازیم. سپس اجزای طرح تحقیق را تشریح در این فصل ابتدا به شرح چهارچوب تئوریک پژوهش می

های آماری ای خواهیم پرداخت که در این پژوهش مورد خواهیم کرد و در انتها به شرح تکنیک

 اند.استفاده قرار گرفته

 چهارچوب تئوریک   1.1

ی کلی تقسیم ها را به سه دستهتوان آنهایی که میای آن است. زمینههرفتارهای مردم متأثر از زمینه

 کرد:

 ی نگرش و تفکر افراد تأثیر دارد مانند دین و تاریخمسائلی که مستقیماً بر نحوه -1

مسائلی که مستقیماً بر میزان سختی و آسانیِ امرار معاش تأثیر دارد مانند شرایط اقلیمی، میزان  -2

 خیزی خاک و فراوانی آبهای ارتباطی، میزان حاصلدسترسی به راه

ای است مانند شرایط ناشی از مسائل فرا متطقه غالباًمسائلی که مستقیماً بر جو کلی تأثیر داشته و  -9

 سیاسی

 (2111)آنتونی گیدنز 

ی رفتار مردم یک منطقه هستند در طول زمان چندان ها و شرایطی که شکل دهندهچنانچه زمینه

توان رفتار گذشته مردم آن منطقه را با قطعیت باالیی، به آینده ل نشده و تقریباً ثابت بماند، میمتحو

توان نشان داد در حالیکه رفتار در طول زمان در حقیقت می (1981بسط داد. )حسن قاضی مرادی 
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آژزن )شد تغییر می کند، رفتار گذشته مالک بسیار خوبی برای پیش بینی رفتار آینده ی فرد می با

1331). 

ها را دسته بندی کرده و در ها این است که آنبرای شناسایی و بررسی این افراد یکی از بهترین روش

(. بخش بندی افراد از لحاظ رفتار مالی 2111های مجزا بررسی کنیم )وارنراید سکالًها یا غالب گروه

(  و نیز 2112)2و آنسل 1اشت هریسونریز خواهد ایشان مزایای بسیاری در بررسی، شناخت و برنامه

 (.2118)9مارتنسون

الی ریزی متواند گام مهمی در مدیریت و برنامهمالی برای مردم یک منطقه میرفتار طراحی یک پالن 

هایی است که انواع رفتار بخشمالی، رفتار ترین بخش در هر پالن (. مهم2112آن باشد )توماسون 

های (. یک پالن رفتار مالی مانند هر پالن دیگر، از الیه2114اند )وانگ همالی مردم را در خود جای داد

 (.2112اطالعاتی متعددی تشکیل شده است )توماسون 

ی ی افراد از پیشینهکوشد جهت ساده شدن امر بررسی رفتار و گرایشات  مالی آیندهاین پژوهش می

های اطالعاتی، ترین الیهرد تا با فراهم آوردن مهمها در این زمینه استفاده کند و در این راه تالش داآن

 از مردم منطقه تبیین نماید. یک پالن رفتار مالی اولیه

 نوع مطالعه   1.1

هدف نهایی این پژوهش، طراحی یک نقشه یا پالن از رفتار و گرایشات مالی مردم منطقه است. در این 

های اطالعاتی مورد نیاز جهت یک چنین پالنی، ترین الیهپژوهش سعی بر آن است که تعدادی از مهم

 تولید و تدوین شوند.
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ها گیریها و تصمیمریزیتوان آن را در برنامهای از این پالن، میدر صورت تدوینِ حداقل شمای اولیه

ها، مورد بهره برداری قرار داد. پژوهش حاضر به افزایش دانش و درک ما از رفتار و گرایشات و مشاوره

ریزان، بازاریابان ی که سرمایه گذاران، مشاوران، برنامهمشکالتافراد جهت کمک به حل بخشی از  مالی

 باشد.کاربردی می-در نتیجه از نوع نظری کند.کمک می و غیره با آن مواجه هستند،

ها، یک تحقیق توصیفی پیمایشی است چرا که هدف آن شناخت گردآوری دادهاین پژوهش از نظر 

 (1985گیری، با توجه به شرایط موجود است. )سرمد یط و یاری دادن به فرآیند تصمیمبیشتر شرا

 تعریف عملیاتي متغیرها   1.1

های متفاوت و متغیر به تواند ارزشای است که میدر تعریف آمده است که یک متغیر، هر نوع پدیده

 متفاوتی هایگونه به مختلف ملعوا اساس بر را تغیر. م(1989ود بگیرد )دانایی فرد و هم کاران، خ

 نوع متغیر را مورد نظر قرار می دهیم.مایند. براساس اهداف تحقیق، ما سه نمی بندیتقسیم

 کنند.می اثر آن روی بر مستقل متغیر که است متغیری آن: وابسته متغیر

 دهد.می قرار سنجش مورد متغیرها سایر بر راآن تاثیر محقق که است متغیری آن: متغیرمستقل

کنند و به ما در درک کلیت مطلب گیری میمتغیرهای پژوهشی: متغیرهایی که مقادیری را اندازه

 کنند.کمک می

 جمع آوری داده   1.1

دهد. چنانچه این کار وری اطالعات تشکیل میآ های هر کار پژوهشی را جمعترین بخشیکی از اصلی

ها با سرعت و دقت گیری از دادهتحلیل و نتیجه کار تجزیه و  حیح صورت پذیردصبه شکل منظم و

 خوبی انجام خواهد شد. برای جمع آوری اطالعات در کارهای پژوهشی چهار روش عمده را مورد

 :دهنداستفاده قرار می
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 پرسش نامه -4 مصاحبه -9مشاهده  -2 استفاده از اطالعات و مدارک موجود -1

آوری داده استفاده شده است. در ادامه به هت جمعاول و روش چهارم ج در این پژوهش از روش

 پردازیم.ها میاختصار به شرح آن

 ده از اطالعات و مدارک موجودااستف   1.1.1

عنوان داده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند از پیش اطالعاتی که باید به ،در برخی تحقیقات

-ری اطالعاتی که از قبل تهیه شدهوبه جمع آ ند نسبتتواآماده هستند. بدین صورت که محقق می

 بپردازد. است

ارزان است. به   وجود بودن اطالعاتم : به واسطهتوان به موارد ذیل اشاره کرداز مزایای این روش می

امکان ارزیابی روند موضوع مورد بررسی  نآ مزیت نتریمهماما  شود.عالوه در وقت نیز صرفه جویی می

 .ر مطالعات گذشته نگر بسیار حائز اهمیت استدر گذشته است که د

ها پرداختیم. با مطالعات آمار رسمی، مسائلی شناسایی شدند که در فصل نخست بداندر این پژوهش 

روز، تهیه گردیده و مورد مطالعه بر حسب نیازِ محتواییِ آن، تعدادی از مقاالت و کتب مطرح و بهسپس 

به عالوه،  تنباط شد که در بخش دو به طور مفصل بیان گردیدند.قرار گرفتند. از هر کدام نکاتی اس

های ها و روشهای مورد نیاز، کتب آماری و تکنیکآوری و تحلیل دادهجهت انجام فرایند جمع

 متعددی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند.

 نامهپرسش    1.1.1

هدف از  نامه بود.، استفاده از پرسشها در این پژوهشآوری دادهدومین روش به کار رفته جهت جمع

کسب اطالعات معین در مورد موضوعی مشخص است. بزرگ بودن گروه یا جامعه  نامهارائه پرسش

امکان مطالعه نمونه های بزرگ  نامه است چونمورد مطالعه یکی از دالیل مهم برای استفاده از پرسش

آمدن اطالعات صحیح و درست و قابل تعمیم  به دستنامه دررا فراهم می آورد. کیفیت تنظیم پرسش
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 ـ2 هادرستی محتوای پرسش -1 نامه عبارتند از:پرسشاصول نگارش ترین مهمبسیار با اهمیت است. 

ـ اطالعات شخصی که از پاسخ دهنده 9 ها و سطح یا دشواری زبان به کار رفتهچگونگی نگارش پرسش

 و پرسش نامه. هانوع و شکل ظاهری پرسش ـ5 هاخر پرسشأتقدم و ت -4در خواست می شود 

نامه . جهت طراحی این پرسشدر طراحی این پرسش نامه هر پنج مورد مذکور مورد توجه قرار گرفتند

ی آوری شد. پس از ترجمههای مشابه و مورد نیاز جمعهای موجود در زمینهنامهابتدا تعدادی از پرسش

تی که فاکتورهای مورد نظر این پژوهش را به شیواترین صورت های غیر فارسی زبان، سواالپرسش نامه

ی نامههایی از پژوهش که پرسشدادند انتخاب گردیدند. سپس برای آن بخشمورد سوال قرار می

ها، همواره هایی طراحی شد. در انتخاب و طراحی پرسشاستانداردی برایشان موجود نبود پرسش

 شد. رفتهمسائل فنی و علمی متعددی در نظر گ

های ها تعیین گردید و بلوکدر گام بعدی شیوایی زبان پرسش نامه و نیز ترتیب و توالی پرسش

نامه در دو افزارهای کامپیوتری شکل ظاهری پرسشگیری از نرمنامه تدوین شد. سپس با بهرهپرسش

ای را در بر یژه)که مسائل فنی وی اینترنتیِ هوشمند نامهغالب برای پرسش غالب طراحی شد. یک

 نامه به صورت دستی.داشت( و یک غالب برای پر کردن پرسش

تر است. تر و سریعی الکترونیکی برای بسیاری از افراد به خصوص جوانان، راحتنامهپر کردن پرسش

ر بر آن اعمال کرد. از دیگ 1همزمانهای نویسی، کنترل توان با استفاده از ابزارهای برنامهبه عالوه می

ی بسیار ی الکترونیکی این است که به سادگی و به سرعت و نیز با صرف هزینهنامهمزایای پرسش

ی آن اینترنت است که متأسفانه توان آن را برای تعداد زیادی از افراد ارسال کرد. اما الزمهاندک می

ی شر سالخوردهای از مردم به خصوص قدسترسی به آن همیشه و همه جا میسر نیست. به عالوه عده

ی الکترونیکی، نامهای با پر کردن پرسشگونهجامعه، دانش کافی برای کار با آن را در اختیار ندارند و به

                                                           
1
Real time controls 
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نامه استفاده راحت نیستند. لذا در این پژوهش جهت پوشش دادن هر دو قشر، از هر دو نوع پرسش

 شد.

های بسته قرار نامهی پرسشهیت، در دستهاین پرسش نامه از لحاظ مادر ادامه الزم به ذکر است که 

نامه برای افراد ارسال شد و در نوع گیرد. در نوع الکترونیکی آن، توضیحات الزم به همراه پرسشمی

کردند، توضیحات الزم را به نامه را در مناطق و شهرهای مختلف پخش میکاغذی، کسانی که پرسش

نامه به عمل آمد و های پرسشکنندههای کامل با پخشگیدادند. بدین منظور از پیش هماهنافراد می

های مربوطه )از نحوه برخورد با افراد گرفته تا توضیحات الزم در ها توضیحات کافی در زمینهبه آن

 مورد محتوای پرسش نامه( داده شد.

 نامهمحتوای پرسش    1.2.5.9

 هاپرسش -9دستور العمل  -2ی همراه نامه -1این پرسش نامه در کل شامل سه بخش بود: 

ی همراه سعی شد تا به صورتی مختصر و مفید، توضیحی در مورد محتوا و موضوع نامه در بخشِ

سخ دهنده در مورد اپرسش نامه داده شود، از پاسخ دهنده برای همکاری دعوت به عمل آید، به پ

 نتها از همیاری وی تشکر شود.امنیت و محرمانه ماندن اطالعات وارد شده اطمینان داده شود و در ا

ی گرفت و هر بخش، توضیحات ویژههای مختلفی را در بر میجا که این پرسش نامه بخشاز آن

 خودش را داشت، در ابتدای هر بخش از پرسش نامه دستور العمل آن بخش آورده شد.

رسش را در پ 41بخش،  11بلوک یا بخش تقسیم شدند. که این  11های این پرسش نامه به پرسش

 پردازد.خود جای دادند. جدول زیر به شرح کاربرد و جایگاه هر بخش می
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شماره 

 بخش

های ی پرسششماره

 بخش
 منبع اصلي هدف

 ی خوشه سازهاتعیین عامل 11الی  1 1
پرسش نامه استاندارد 

 مالی شخصی

 تعیین رویکرد فرد نسبت به حجمی از پولِ یکباره 18 2
رد پرسش نامه استاندا

 مالی شخصی

 تعیین موضع فعال/ غیر فعال مالی فرد 13 9
پرسش نامه استاندارد 

 شناسی سرمایهروان

 سنجش نسبت درآمدی 21 4
پرسش نامه استاندارد 

 مالی شخصی

 سنجش جایگاه فرد در مدل روان نموداری 24الی  21 5
پرسش نامه استاندارد 

 مالی شخصی

1 25 
الی و وضعیت سنجش درگیر بودن با مسائل م

 فعلی

پرسش نامه استاندارد 

 مالی شخصی

1 21 
تعیین رویکرد فرد نسبت به حجمی از پولِ 

 تدریجی

افزوده شده توسط 

 محقق

 گذاری فردتعیین نوع گرایش سرمایه 21 8
پرسش نامه استاندارد 

 گرایشات مالی

3 

 91الی  28
اش از سنجش تمایل فرد به خارج کردن سرمایه

 راستان / کشو

افزوده شده توسط 

 محقق

 بررسی وجود سوگیری ابهام گریزی در فرد 92و  91
پرسش نامه استاندارد 

 مالی رفتاری

 سنجش حریم تمایالت اجتماعی فرد 99 11
پرسش نامه استاندارد 

 مالی شخصی
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 سنجش وضعیت تمایالت اجتماعی فرد 94 11
پرسش نامه استاندارد 

 مالی شخصی

12 95 
خرید غیر مولد )فاکتور اول تعیین سنجش میل به 

 نگری(کننده کوته

پرسش نامه استاندارد 

 مالی رفتاری

19 91 
سنجش میزان برنامه ریزی برای آینده )فاکتور 

 نگری(دوم تعیین کننده کوته

پرسش نامه استاندارد 

 مالی رفتاری

 تعیین رویکرد روانی فرد نسبت به پول 91 14
پرسشنامه اساندارد 

 سی پولروانشنا

15 98 
سنجش میزان انضباط پذیری مالی )فاکتور سوم 

 نگری(تعیین کننده کوته

پرسش نامه استاندارد 

 مالی رفتاری

 گذاری مولدعوامل موثر بر اخذ تصمیم به سرمایه 93 11
افزوده شده توسط 

 محقق

 کسب اطالعات جمعیت شناختی 41الی  41 11
بر اساس افزوده شده 

 نیاز پژوهش

 نامههای پرسش: تفکیک پرسش1. 9لجدو

 تحلیل روایي و پایایي   1.1

ابزار  روا بودن گیری الزم است پژوهشگر از طریق علمی، نسبت به قبل از بکارگیری ابزارهای اندازه

 .آن )که مکمل هم به حساب می آیند( اطمینان نسبی پیدا کند پایایی نظر و گیری مورد اندازه

 روایي:   1.1.1

تواند ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن  گیری موردنظر می این است که آیا ابزار اندازهمقصود 

موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری کند یا خیر؟ طراحی شده است را اندازه

 تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش سازد. های نامتناسب می گیری



111 
 

ایی محتوا، روایی سازه و غیره. در مورد روایی سازه، در فصل آینده روایی انواع مختلفی دارد همچون رو

بار  ،از آنجایی که همه سواالتکنیم که توضیح خواهیم داد و در اینجا به ذکر این تکته بسنده می

 نامه از روایی سازه باالیی برخوردار است.عاملی باالیی در هر سازه داشتند بنابر این  پرسش

 گیری باشد. ابزار اندازهتواند کمک خوبی برای بهبود  ان مینظر کارشناسان و خبرگ وادرمورد روایی محت

بنابر این برای افزایش روایی ابزار تحقیق در این پژوهش ابتدا ادبیات موضوع از طریق مطالعات 

ها و مقاالت و کتب مختلف بررسی گردید و پس از اخذ مشاوره از نامهای از جمله پایانکتابخانه

ها پرسش نامه تهیه گردید. بعد از تهیه پرسش نامه شناسایی و بر اساس آن ، متغیرهای تحقیقخبرگان

اولیه با استاد راهنما و مشاورین مشورت گردید و اصالحاتی در آن صورت گرفت. پس از آزمودن 

ند و پس از اپرسش نامه به صورت آزمایشی، پس از اطمینان از اینکه پاسخگویان سواالت را درک کرده

 این که اصالحات الزم انجام شد پرسش نامه نهایی توزیع گردید.

 پایایي:   1.1.1

گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج  با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه (reliability) پایایی

و مجموعه دیگری همبستگی میان یک مجموعه از نمرات »دهد. به عبارت دیگر،  یکسانی به دست می

چقدر « از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است

گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از  ه بیان دیگر اگر ابزار اندازه. باست

 .افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد

 شود. از جمله: های مختلفی به کار برده می گیری، شیوه ایایی ابزار اندازهبرای محاسبه ضریب پ

 (Test – Retest)الف( اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی 

 (Equivalence)ب( روش موازی یا روش آزمونهای همتا 
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 (Split – half)ج( روش تنصیف یا دونیمه کردن آزمون 

 (Kuder – Richardson)ریچاردسون  _د( روش کودر 

 (Cronbach Alpha)روش آلفای کرونباخ  ه(

 در این پژوهش برای تحلیل پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد.

 آلفای کرونباخ   1.2.1.9

گیری اعتماد های اندازهضریب آلفای کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و یکی ازمتداولترین روش

های نامه این است که اگر صفتمنظور از اعتبار یا پایایی پرسش هاست.پذیری و یا پایائی پرسش نامه

مورد سنجش با همان وسیله و تحت شرایط مشابه و در زمانهای مختلف مجددا اندازه گیری شوند، 

 نتایج تقریبا یکسان حاصله شود.

. در واقع .. بکار می رود.ها، عقاید وضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش 

 می خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سواالت یکسان بوده است. 

 کلی با استفاده از یکی روابط  زیرمحاسبه می شود.به طورآلفای کرونباخ 
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تعداد سواالت،  kکه دراین روابط  
2
iS  واریانس سوالi  ،ام

2  ،واریانس مجموع کلی سواالتC

 . 1واریانس میانگین سواالت می باشند Vمیانگین کواریانس بین سواالت، و 

نزدیکترباشد، همبستگی درونی بین سواالت بیشتر و در 1بدیهی است هرقدر شاخص آلفای کرونباخ به 

را متوسطو قابل قبول، و  15را کم، % 45نتیجه پرسشها همگن ترخواهند بود. کرونباخ ضریب پایایی %

(. بدیهی است درصورت پایین بودن مقدارآلفا، 1351خ، را زیاد پیشنهاد کرده )کرونبا 35ضریب %

 توان افزایش داد.ها مقدارآن را میبایستی بررسی شود که با حذف کدام پرسش

باشد و بنا بر توضیحات باال، از پایایی مطلوبی می 32نامه ضریب آلفای کرونباخ %در این پرسش

 برخوردار است.

 آماریی جامعه   1.1

گیری نیز به صورت باشد. روش نمونهی این پژوهش، مردم استان فارس میرد مطالعهجامعه آماری مو

معنای عام، مورد هدف این به « مردم»تصادفی است. چرا که قشر خاصی مد نظر این پژوهش نبوده و 

 .پژوهش است

 نمونه یاندازه   1.1.1

ی نمونه باید ی آماری، اندازهدر ابتدای هر پژوهش این سوال مطرح است که در صورت داشتن جامعه

تر ی بزرگچقدر باشد. این سوال موضوع مهمی است و هرگز ناید از اهمیت آن غافل شد. انتخاب نمونه

تر از حد نیاز به نتایج نه چندان واقعی و قابل ی کوچکاز حد نیاز به اتالف منابع و انتخاب نمونه

 (1985. )آذر و مومنی دانجاماستفاده می

 های مختلف تععین حجم نمونه را بررسی خواهیم کرد.ن رو در ادامه، روشاز ای

                                                           
2112برگرفته از آلن و ین، 1



114 
 

 روش سریع اما غیر دقیق   1.1.1.9

در بین تحلیل گران آماری روشی سریع برای تعیین حجم نمونه وجود دارد. این روش دقت باالیی 

در تحقیقاتی که  1شتیی تعیین حجم نمونه با قواعد سرانگندارد اما برای ایجاد بصیرت نسبی در زمینه

 نیاز به سرعت باال دادند کاربرد دارد.

ی مساله برابر تعداد متغیرهای اولیه 11کند که یک حجم نسبی و معقول نمونه این قاعده بیان می

است. به عبارتی، طبق این قاعده در مسئله پژوهش حاضر، یک برآورد نسبتاً معقول از حجم نمونه برابر 

 است با:

 11ی مسالهیرهای اولیهتعداد متغ

 9.9 فرمول             

 

      4111=411 

 قضیه حد مرکزی   2.1.1.9

-بری را انتخاب مینمایند، میانافرادی که صرفاً با تکیه بر قضیه حد مرکزی حجم نمونه را تعیین می

اید. طبق این  نمکنند که چندان دقیق نیست اما حداقل توزیع نمونه را به منحنی نرمال نزدیک می

باشد دارای توزیع نرمال است، به عبارت  91تر از عدد ای که بزرگها هر نمونهقضیه، در اکثر پژوهش

ی سرانگشتی و تجربی معتقدند که صرف نظر دیگر، بسیاری از پژوهشگران باز هم بر اساس یک قاعده

بتوان گفت توزیع آماره نرمال است تایی الزم است تا  91ی ی آماری، حداقل یک نمونهاز توزیع جامعه

 (. 1985)آذر و مومنی، 

                                                           
1
Rules of tumb 
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-فر این پرسشن 91انتخاب شد و  91ی اولیه، عدد نامهی آزمودن پرسشبنابر همین اصل، در مرحله

 نامه را پر کردند.

 روابط آماری   9.1.1.9

قات صورت ترین روش است بر روابط آماری ریاضی استوار است. بر اساس تحقیاین روش که دقیق

گرفته، مناسب ترین روش آماری برای این پژوهش استفاده از روش کواکران است که در ادامه به شرح 

 :اگر حجم جامعه مشخص باشد خواهیم داشت. در این روش پردازیمآن می

 

 9.4 فرمول

N :حجم جامعه آماری 

n :حجم نمونه 

Z :می باشد 1.31درصدبرابر  35، که در سطح اطمینان مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد 

P : درنظر گرفت. در  1/5مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توانآن را

  .این حالت نقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد

Q :درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)  

d :اه مجازمقدار اشتب 

 (985)دقیقاً  شود.می 411با توجه به موارد فوق، حجم نمونه در حدود 
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های گفته شده و به منظور افزایش دقت سنجش، با در نظر گرفتن در این پژوهش با توجه به روش

ی کامل و صحیح و ی کافی پرسش نامهپرسش نامه توزیع شد تا به اندازه 1211درصدی خطا، تعداد

 شد.کامل و صحیح حاصل  یپرسش نامه 521ها حاصل شود. در نهایت تعداد در تحلیل قابل استفاده

 روش نمونه گیری   1.1.1

نمونه گیری که همه اعضای جامعه را شامل شود و هر عضو برای انتخاب شدن از شانس مساوی برای 

(، عمالً 1989ران، انایی فرد وهمکاانتخاب شدن برخوردار باشد، یعنی نمونه گیری ساده تصادفی )د

ی جغرافیایی، تنها توسط ای که در این گسترهگیر می باشد؛ به گونهبسیار مشکل، پر هزینه و وقت

استفاده گردیده « نمونه گیری تصادفی»های دولتی قابل اعمال است. لذا در این تحقیق از دستگاه

در این روش این احتمال به  ر این پژوهش از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.. داست

هایی که برای های مورد نظر جامعه، در آزمودنیمیزان زیادی وجود دارد که الگوهای توزیع ویژگی

 ایم موجود باشد.ی خود برگزیدهنمونه

ریز و فسا، از بین های شرقی استان، شهرهای نیبه منظور پوشش دادن نواحی استان، از بین شهرستان

-های جنوبی، الر و المرد، از بین شهرستانکزی، جهرم و مرودشت، از بین شهرستانهای مرشهرستان

های شمالی، آباده و اقلید انتخاب شدند. این انتخاب از بین شهرستانای غربی، کازرون و فیروز آباد و ه

ز و به منظور پوشش دادن وسعت جغرافیایی استان انجام گرفت. شهر شیراز نیساده به صورت تصادفی 

استان بودن، بیشترین به دلیل اینکه بیشترین جمعیت استان را در خود جای داده و عالوه بر مرکز 

است به عنوان شهر مرکزی در ا گذاری فرهنگی، مالی و اقتصادی را در این استان دارمیزان تأثیر

 ی آماری قرار گرفت.جامعه
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 هاتحلیل دادهتجزیه و    1.1

ها را خالصه، توصیف و تجزیه و تحلیل نآرا تولید می کنند که باید  عدادا تحقیقات کمی انبوهی از

ها، رسم جداول متقاطع باید توسط کشیدن نمودارها و نقشهها، آمده از داده به دستشخصات . منمود

 یف و کاوش شوند.و محاسبه میانگین و انحراف معیار توص

آمار استنباطی هم از توصیفی و   از آمارم ، هشهای مورد نیاز این پژوهبرای انجام تجزیه و تحلیل

ای دو خوشه لها به اختصار عبارتند از تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیاین تکنیک استفاده می گردد.

-. در ادامه به شرح موارد یاد شده میو غیره tای، آزمون ای، آزمون کای دو، آزمون دو جملهمرحله

 پردازیم.

 عامليتحلیل    1.1.1

تر و برخی تحقیقات به دالیل مختلف با حجم زیادی از متغیرها روبرو هستیم. برای تحلیل دقیقدر 

تر، پژوهشگر به دنبال کاهش حجم متغیرها و تشکیل تر و در عین حال عملیاتیرسیدن به نتایج علمی

 کنند.ساختار جدیدی برای آنها است و به این منظور از روش تحلیل عاملی استفاده می

( صورت گرفت، به گونه ای که وی را 1314ستین کار درباره تحلیل عاملی توسط چارلز اسپیرمن )نخ

ای های مشاهده ناپذیر بر پایه مجموعهر حقیقت، هدف تشخیص این عامل. دپدر این روش شناخته اند

صلی های ا، متغیر جدیدی است که از طریق ترکیب خطی نمرهعاملاز متغیرهای مشاهده پذیر است. 

 متغیرهای مشاهده شده بر پایه فرمول زیر برآورد می شود:

Fj=∑WjiXi=Wj1X1+Wj2X2+…+WjpXp 

 5. 9فرمول                        

 معرف تعداد متغیرها است. Pها بیانگر ضرایب نمره عاملی و  Wکه در آن 
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ای اصلی متغیرهای ههای خطی نمرهامید این است که با تعداد کمی از این عاملها )یعنی ترکیب

مشاهده شده(، بتوان تقریباً همه اطالعاتی را که توسط مجموعه بزرگتری از متغیرها به دست می آید، 

 در برگرفته و در نتیجه توصیف ویژگی های هر مشاهده را ساده ساخت.

 مراحل انجام تحلیل عاملی   1.1.8.9

 ها از ماتریس ضریب همبستگیج عاملاستخرا. 2تشکیل ماتریسی از ضرایب همبستگی متغیرها،. 1

حاسبه بار عاملی . م4هاها به منظور به حداکثر رساندن رابطه بین متغیرها و عاملچرخش عامل. 9

 های مورد نظربرای تعیین عامل ها()نمره عامل

 باشد. 4/1: معموالً عاملهایی انتخاب می شوند که بار عاملی آنها بیشتر از 1نکته 

 11( حداقل باید Casesاز صاحبنظران معتقدند در تحلیل عاملی، تعداد مشاهدات ): برخی 2نکته 

 یرها باشد.برابر تعداد متغ

 عاملیانواع تحلیل    2.1.8.9

 1( تحلیل عاملی اکتشافی1

محقق درصدد کشف ساختار زیربنایی مجموعه نسبتاً بزرگی از متغیرها است بدون وجود هیچ تئوری 

 ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته باشد.  ای. هر متغیریاولیه

 9یا شناسایی ساختارها 2کاربردها: کاهش داده ها

 

                                                           
1
 Exploratory Factor Analysis 

2
 Data Reduction 

3
 Structure Detection 
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 1( تحلیل عامل تأییدی2

پیش فرض اساسی محقق، آن است که هر عاملی با زیرمجموعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد. حداقل 

انجام تحقیق، پیش فرض معینی های مدل قبل از شرط الزم این است که محقق در مورد تعداد عامل

 داشته باشد.

خوب باید پاسخ مناسبی به این دو سئوال ارائه مد نظر باشد، یک راه حل  در هر روش استخراجی که

 ها چه معنا و مفهومی دارند؟عامل -2چه تعداد عامل برای معرفی متغیرها الزم است؟  -1کند:

تواند باشد و میهش، تحلیل عاملی اکتشافی مناسب میبا توجه به تعاریفی که ارائه شد، برای این پژو

خروجی مناسبی را تولید کند.  به همین منظور با انجام مراحل گفته شده در باال، تحلیل عاملی 

نامه انجام شد و در نهایت چهار عامل اصلی به دست آمد که در فصل های پرسشاکتشافی بر روی داده

 داده خواهد شد. آینده در این باره توضیحات کافی

همبستکی هر متغیر با هر عامل بار عاملی در اینجا الزم است این تکته را توضیح دهیم که 

(FactorLoadingنامیده می ) کند. واریانس تبیین شده توسط  + تغییر می1و  -1شود و مقدار آن بین

( نامیده Eigen Valueهر عامل برابر است با مجذور بار های عاملی آن. این واریانس مقدار ویژه )

باشد. مقدار ویژه برای عامل های  بزرگتر می 1شود. اولین مقدار ویژه همواره بیشترین بوده و از  می

 باشد. بعدی کوچکتر می

تمام عامل های استخراج شده مورد عالقه محقق نیست. هدف تحلیل عاملی در اینجا باید گفت که 

ری از متغیر های اولیه است. در وهله اول هدف تعیین تعداد تبیین پدیده های مورد نظر با تعداد کمت

هایی باید نگه داشته شود که اعتبار عامل در واقع،شود.  لیل نگه داشته میعامل هایی است که در تح

توان به معنی هر عامل به خوبی پی برد،  صوری یا نظری داشته باشد. منتها قبل از فرایند چرخش نمی
                                                           
1
 Confirmatory Factor Analysis 
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ها ن اسکری کتل برای نگه داشتن عاملمالک های ریاضی مانند مالک کایزر یا آزمو بنابراین معموال از

 شود. استفاده می

 تحلیل خوشه ای   1.1.1

ی گروه بنـدی اشـیائی   ها روشبرای  1393در سال  2اولین بار توسط تریون 1اصطالح تحلیل خوشه ای

کـه هـدف آن    هاست دادهر میانبر تحلیل که شبیه بودند مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه خوشه ای ابزا

ها درجه ارتباط بین دو شئی، چنانچـه بـه یـک    یی است که در آنها گروهنظم دادن به اشیا مختلف به 

ای گروه تعلق داشته باشند حداکثر و در غیر این صورت حداقل است. به عبـارت دیگـر تحلیـل خوشـه    

 دهد. یمرا نشان  ها دادهساختار 

در تعریف یک طرح طبقـه بنـدی    (1ک ابزار اکتشاف  است و نتایج آن ممکن است تحلیل خوشه ای ی

 هـا  طبقـه قواعدی برای اختصاص موارد جدید به  (2مانند رده بندی افراد یا گیاهان و غیره مفید باشد. 

 قـبالً و تعریف برای آنچـه   تنوعحدود تعریف، اندازه و  (9به منظور شناسایی و تشخیص به دست دهد. 

(مدل آماری 5بیابد.  ها طبقهیی برای معرفی ها نمونه( 4کل مفاهیم وسیعی بوده است، فراهم آورد. به ش

 برای توصیف جامعه ارائه دهد.

دهد  یمای است که نشان  مفاهیم فاصله و تشابه از مفاهیم اساسی تحلیل خوشه ای است. فاصله اندازه

بـا یکـدیگر اسـت.     هـا  آنتشابه شـاخص نزدیکـی   دو مشاهده تا چه حد جدا از یکدیگرند. در حالی که 

هـا   ی)تشابه( بین مشاهدههم خوانپژوهشگر قبل از تحلیل، نخست باید یک مقیاس کمی  را که بر پایه 

بـا توجـه بـه الگـوریتم تشـکیل خوشـه، ماهیـت         هـا  شـاخص شود را انتخاب کند. این  یماندازه گرفته 

 شوند. یماندازه گیری انتخاب  یرها)پیوسته، گسسته یا دو ارزشی( و مقیاسمتغ

                                                           
1
Cluster Analysis 

2
 Tryon 
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بر مبنای مالک بیزی و مالک آکائیکه  ها خوشهگیری درباره تعداد در تحلیل خوشه ای، تصمیم غالباً

تواند  یمآید،  یمشود. جوابی که در سطح حداقل مالک بیزی و مالک آکائیکه به دست  یمگرفته 

یرات را در نظر بگیرد و اهمیت تأثین تر همممعرف بهترین تعادل موجود بین دقت و پیچیدگی باشد که 

، استفاده از ها خوشهرا کم نشان ندهد. همچنین، راه دیگر برای تصمیم گیری در زمینه تعداد  ها آن

هنگامی است که تغییری بزرگ در نسبت فاصله  ها خوشهترین تعداد  ینهبهباشد.  یمنسبت فاصله 

 (.2115)بردندت گردد یممشاهده 

 خوشه ای تحلیلنواع ا   1.2.8.9

 ( (T-SCATwo-Step Cluster Analysisتحلیل خوشه ای دو مرحله ای . 1

 ((K-MCAK-Means Cluster Analysisمیانگین K–تحلیل خوشه ای . 2

 HCA (Hierarchical Cluster Analysis)تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی . 9

ای بهره برده ای، از این نوع تحلیل خوشهرحلهای دو مهای تحلیل خوشهدر این پژوهش بنابه توانایی

 پردازیم.شده است که در ادامه به شرح آن می

 1خوشه بندی دو مرحله ای   1.1.1.1

(ی ذاتی و طبیعـی موجـود در   ها خوشه) ها گروهاین رویه، ابزاری اکتشافی است که برای آشکار نمودن 

 ی شده است.شوند، طراح ینممجموعه داده که به طور معمول دیده 

 وجه تمایز الگوریتم موجود در این رویه با فنون سنتی خوشه بندی:

   ای( و پیوستهدی بر اساس متغیرهای گسسته )رستهقابلیت خوشه بن 

    ها خوشهانتخاب خودکار تعداد 

   های بسیار بزرگحلیل کارآمد فایل دادهقابلیت ت 

                                                           
1
Two step cluster 



112 
 

وه های واقعی موجود در مشاهدات یـا متغیرهـا بسـیار    برای پیدا کردن گر خوشه بندی دو مرحله ای 

-تواند فایل داده ی، مکند. همچنین یم به خوبی کار و گسستهمفید است. همزمان با متغیرهای پیوسته 

کنـد کـه بـر     یمـ استفاده  ها دادههای بسیار بزرگ را تحلیل نماید. این روش از دو مرحله خوشه بندی 

 2(AIC) و 1(BIC) یهـا  شـاخص نستن تعداد خوشه نیست و بـر اسـاس   نیازی به دا ها روشخالف سایر 

گردد. الگوریتم خوشه بندی بر اساس فاصله محاسبه شده در صورتی  یممحاسبه  ها خوشهمقدار بهینه 

که متغیرها مستقل و متغیرهای پیوسته دارای توزیع نرمال و متغیرهای مقوله ای از توزیع چند جمله 

 هـا  فـرض کند. امـا در زمـانی کـه برخـی از ایـن پـیش        یمترین نتیجه را حاصل ای برخوردار باشند به

ی منطقـی را ارائـه دهـد. چـون تحلیـل      ها جوابتواند  یمنباشند این الگوریتم باز هم  برآوردههمزمان 

شود به همین دلیل در شرایطی هم که پیش  ینمای شامل هیچ آزمون فرضی یا سطح معناداری خوشه

 داشته باشد. ها دادهتواند عملکرد خوبی در خوشه بندی  یمنشده باشند باز هم  رآوردهبی هابه خوب فرض

 1مرحله اول: مرحله پیش خوشه بندی   1.2.2.8.9

ی  اولین گام شکل دادن خوشه های کوچک هست. هدف از این مرحله کاهش انـدازه مـاتریس فاصـله   

-داده به صورتواقعی که  (cases) قط از مواردباشد. در این مرحله ف یمموجود  ها دادهین تمامی زوج ب

شـود الگـوریتم بـر اسـاس فاصـله       یمـ خوانده  ها دادهشود. زمانی که  یمهای خام وجود دارند استفاده 

بایست در شاخه های قبلی ادغام شـود و یـا    یمگیرد که آیا داده مورد بررسی  یممحاسبه شده تصمیم 

 تر جای گیرد.های جدیددر خوشه

 مرحله دوم: خوشه بندی سلسله مراتبی از خوشه های قبلی   2.2.2.8.9

در این مرحله به کمک الگوریتم استاندارد خوشه بندی، سلسله مراتبی از خوشـه هـای قبلـی حاصـل     

 گردد. یممحاسبه  ها خوشهمقدار بهینه  (AIC)یا  (BIC) یها شاخصگردد و بر اساس  یم

                                                           
1
 Schwarz Bayesian Criterion 

2
 Akaike’s Information Criterion 

3
 Preclustring 
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 یمحاسبه شاخص کیفیت خوشه بند   9.2.8.9

ای است  به همین دلیل برای ای و هم مقولهرتبه به صورتنامه هم چون مقیاس سواالت پرسش

شود که در فصل آینده جداول  یماستفاده  (Log-Likelihood)محاسبه فاصله در خوشه بندی از معیار 

 مربوطه را مشاهده خواهید کرد.

 تشخیصیتفاوت تحلیل خوشه ای و تحلیل    4.2.8.9

اند و هدف از تحلیل آن است که ترکیب ها( از قبل تشکیل شده)خوشه هاتشخیصی گروه در تحلیل

ن کنند تعییه بهترین نحو از همدیگر تفکیک میخطی آن دسته از متغییرهای مستقلی که گروهها را ب

ا که اند بلکه هدف این است که بهترین روشی رها از قبل تعیین نشدهای گروهشود، اما در تحلیل خوشه

 .ایی مشخص خوشه بندی کرد تعیین کردههوبتوان از طریق آن پاسخگویان )یا متغییرها( را در گر

 آزمون کای دو یا کای اسكور   1.1.1

2یکی از مهمترین آزمونهای ناپارامتریک آزمون 
  است. اساس و پایه این آزمون بررسی فراوانی

خواهیم های مورد انتظار است. یعنی میاند با فراوانیی تحقیقاتی جمع شدههامشاهده شده که در طرح

بدانیم آیا بین فراوانی مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار تفاوتی معنی دار وجود دارد یا آنکه این 

یا خواهیم بدانیم که بین دو متغیر ارتباطی وجود دارد تفاوت ناچیز و حاصل شانس است. در واقع می

 آن دو متغیر مستقل از هم می باشند.

های جمع آوری شده به صورت فراوانی بوده  و را معموال وقتی بکار می برند که داده 2توزیع 

 ای و تفاوتی باشند.ها بصورت رابطهفرضیه

در سطح  H1فرض  مربع جدول باشد پس -تصمیم گیری: اگر مقدار آماره آزمون بزرگتر از مقدار کای

)وجود ارتباط بین دو متغیر( پذیرفته خواهد شد )عادل آذر،  H1درصد رد شده و فرض خطای 

1981.) 
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 ایدو جمله آزمون   1.1.1

 بررسی به ه،مشخصباشد که در آن بر مبنای یک مقدار یا  یک آزمون ناپارامتری می1ای آزمون دوجمله

 در متغیر یک وجود عدم یا وجود ت،از موفقیت و شکس منظور. شود می داختهپر شکست و موفقیت

 را بانک یک مشتریان رضایت میزان است درصدد محققی ٬نمونه برای. باشد می بررسی موردی جامعه

مندی )موفقیت( و عدم وجود رضایت )شکست( وی با دو حالت رضایت .بسنجد آزمون این از استفاده با

از  .شود می برده سود ای دوجمله آزمون از، . بنابراین برای وجود و یا عدم وجود یک متغیرسر و کار دارد

شود.  توصیفی استفاده می های فرضیه آزمون برای ،داریم سروکار متغیر یک با کهآنجایی از ن،این آزمو

 .باشد می T ردیف آزمون پارامتری این آزمون هم

 یا و باالبودند، تر از میزان خطا باش داری کم عنیچه سطح م نانچ ی،ا آزمون دو جملهدر گیری: تصمیم

نظر درصد در 5جا که این آزمون معموال در سطح خطای  از آند. شو وجود متغیر مورد نظر استنباط می

 .باشد درصد 5تر از  داری کم رسیدن به این نتیجه باید سطح معنی براید، شو گرفته می

 هاابزار تحلیل داده   1.1

حجم   ای تجزیه و تحلیل شوند. چنانچهشده می تواند به صورت دستی یا رایانه اده های جمع آورید

در  اًیبزه تقراطالعات از حد معینی بیشتر باشد امکان تجزیه وتحلیل دستی وجود نخواهد داشت. امرو

ر . دپذیردمی  انجام همه موارد این امر با استفاده از رایانه و برنامه های مختلف تجزیه و تحلیل آماری

سازی شدند. به عالوه های آماری یاد شده اجرا و پیادهتکنیک SPSSافزار این پژوهش با استفاده از نرم

جداول، توزیع فراوانی و نمودارهای هیستوگرام استفاده  ار توصیفی نظیرافزار برای انجام آن از این نرم

 ها بهره گرفته شدایی بر روی دادهنیز جهت عملیات ابتد excelشد. از نرم افزار 

                                                           
1
Binomial 
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 فصل چهارم: تجزيه و تحليل نتايج
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 تحلیل عاملي پرسشنامه   1.1

پژوهشگر به   (Exploratory factor analysis)در تحلیل اکتشافیهمان طور که پیش از این بیان شد، 

و نیز روابط بین ه( های ساز)عامل ها  تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخص یها دنبال بررسی داده

. به بیان دیگر تحلیل اکتشـافی  دهد یهاست و این کار را بدون تحمیل هر گونه مدل معینی انجام م آن

 .ساختار ساز، مدل ساز یا فرضیه ساز باشد تواند یعالوه بر آنکه ارزش تجسسی یا پیشنهادی دارد م

بلـی و پـیش تجربـی بـرای تشـکیل      که پژوهشگر شواهد کـافی ق  رود یتحلیل اکتشافی وقتی به کار م

ها نداشته و به واقع مایـل باشـد دربـاره تعیـین تعـداد یـا        زیربنایی داده یها فرضیه درباره تعداد عامل

 ها را بکاود. داده کنند یبین متغیرها را توجیه م یکه هم پراش ییها ماهیت عامل

ئوری و نه یک روش آزمون تئـوری  تحلیل اکتشافی بیشتر به عنوان یک روش تدوین و تولید ت ینبنابرا

 .شود یدر نظر گرفته م

شده است. به عنوان نمونه اگر منظور پژوهشگر  یهنمونه توص 11تا  5، یرهر متغ یبرا یعامل یلدر تحل

 مشـخص نمـودن  برای انتخاب کند.  ییتا 51نمونه  یدیکباشد، حداقل با یرمتغ 11 یبرا یعامل یلتحل

 استفاده نمود. توان ینیز م KMOشاخص  از ٬کفایت تعداد نمونه

 

 : شاخص کفایت نمونه گیری در تحلیل عاملی1. 4 جدول

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .815 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 12122486 

Df 136 

Sig. .111 
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اسـت کـه نشـان     815/1برابر با  (KMO) شود ضریب بارتلت یممشاهده  1-4دول که در ج همان طور

 نمونه گیری در تحلیل عاملی است. دهنده حد مطلوب

دهـد تحلیـل عـاملی بـرای      یمـ است کـه نشـان    15/1از  تر وچک، کآزمون بارتلت sigهمچنین مقدار 

)متغیرهـای  ها سـازه بـرای یـافتن   تـوانیم از تحلیـل عـاملی     یمشناسایی ساختار مناسب است. بنابراین 

 مفهومی( استفاده کرد.

و از چـرخش واریمکـس    هـا  سـازه های اصلی برای اسـتخراج   مؤلفهبرای تحلیل عاملی از روش تحلیل 

 استفاده شده است. ها عاملجهت چرخش 

دهد. اشتراک یک متغیر برابـر   یمبه ترتیب اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی را نشان  2-4در جدول

R)مربع همبستگی چندگانه 
)بـه عنـوان پـیش بینـی      ها عاملبرای متغیر های مربوطه با استفاده از  (2

 کننده( است.

کنـد، تمـامی    یمـ بیـان   هـا  عامـل را قبل از اسـتخراج   ها اشتراکبه دلیل این که ستون اشتراک اولیه، 

ی استخراج ها عاملباشد،  تر بزرگی اولیه برابر با یک است. هر چه مقدار اشتراک استخراجی ها اشتراک

 دهند. یمشده، متغیرها را بهتر نمایش 

استخراج عامل دیگری الزامـی باشـد. بـا     استاگر هر یک از مقادیر اشتراکی بسیار کوچک باشد ممکن 

یرها اشتراک استخراجی باالیی دارند بنـابراین  متغآمده است همه  2. 4توجه به خروجی که در جدول 

 زی به حذف متغیری وجود ندارد.در این مرحله نیا
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 : مقادیر اشتراک اولیه و استخراجی2. 4 جدول

Communalities 

 Initial Extraction 

Q1 12111 .661 

Q2 12111 .596 

Q3 12111 .791 

Q4 12111 .548 

Q5 12111 .594 

Q6 12111 .462 

Q7 12111 .649 

Q8 12111 .692 

Q9 12111 .648 

Q11 12111 .726 

Q11 12111 .773 

Q12 12111 .731 

Q13 12111 .741 

Q14 12111 .768 

Q15 12111 .819 

Q16 12111 .716 

Q17 12111 .832 

Extraction Method: Principal 

ComponentAnalysis. 
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 سه قسمت وجود دارد: 9. 4در جدول 

ادیر ویـژه اسـت و تعیـین کننـده     ( مربـوط بـه مقـ   Initial Eigenvaluesچسـب  بردر قسمت اول )بـا   

هسـتند از   1یی کـه دارای مقـدار ویـژه کمتـر از     هـا  عاملماند ) یمیی است که در تحلیل باقی ها عامل

باعث تبیین بیشتر  ها آنشوند(. عوامل خارج شده از تحلیل، عواملی هستند که حضور  یمتحلیل خارج 

 شود.  ینمواریانس 

(  مقدار ویژه عوامل استخراجی بـدون  Extraction sum of squared loadingقسمت دوم )با برچسب 

 .چرخش است

یـژه عوامـل   وی مقـدار   دهنـده ( نشـان  Rotation sum of squared loadingبا برچسـب  )قسمت سوم 

 1از  تـر  بزرگدارای مقدار ویژه  1،2،9،4ی ها عاملدهد  یمتایج نشان . نباشد یماستخراجی با چرخش 

یا عامل زیر بنایی  4یر تحت تأثبه عبارت دیگر متغیرهای پرسشنامه مانند.  یماقی هستند و در تحلیل ب

درصد از تغییر پذیری)واریانس( متغیرها را توضیح  18یباً  تقرتوانند  یمقرار دارد. این چهار عامل سازه، 

 دهند.

 

از متغیرهـای   دهد که شامل بارهای عاملی هر یک یمماتریس چرخیده شده اجزا را نشان  4. 4جدول 

باشد. متغیرهایی که در هر عامل بار عاملی باالیی دارند نشان داده شـده   یمباقی مانده پس از چرخش 

 است.
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 های استخراج شده یانسوار: کل 9. 4 جدول

Total Variance Explained 

C
o
m

p
o

n
e
n

t
 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total درصدتجمعی درصدواریانس Total % of 

Variance 

Cumulative % Total % of 

Variance 

Cumulative %

1 52996 352273 352273 52996 352273 352273 42516 262566 262566 

2 22848 162753 522127 22848 162753 522127 42193 242175 512641 

3 12676 92857 612883 12676 92857 612883 12726 112155 612795 

4 12135 62678 682562 12135 62678 682562 12321 72766 682562 

5 .937 52512 742174 
      

6 .756 42448 782522 
      

7 .716 42155 822677 
      

8 .583 32428 862115 
      

9 .431 22528 882633 
      

11 .414 22437 912171 
      

11 .321 12885 922955 
      

12 .313 12842 942797 
      

13 .268 12574 962371 
      

14 .217 12277 972648 
      

15 .175 12132 982681 
      

16 .135 .792 992472 
      

17 .191 .528 1112111 
      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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 هرکدام یرهایمتغ و شده ییشناسا عوامل: 4. 4 جدول

Rotated Component Matrix
a

 

 
 عوامل

 4عامل  3عامل  2عامل 1عامل

Q12 .835    

Q14 .814    

Q13 .793    

Q9 .731    

Q16 .717    

Q17 .688 .519   

Q8  .784   

Q11  .782   

Q11  .768   

Q4  .711   

Q15 .591 .685   

Q2  .641   

Q1  .525 .511  

Q7   -.736  

Q5   .684  

Q3    -.869 

Q6    .526 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 
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بـا دوعامـل رابطـه دارنـد      Q1, Q15,Q11مشاهده می شود سـه سـوال    4 .4همانطور که در جدول 

بنابراین با مرور ادبیات تحقیق و بررسی رابطه منطقی این سه متغیر با سایر متغیرهای موجود در عامل 

 در در عامل سوم قرار گیرند. Q15و  Q1ها تصمیم گرفته شد که متغیر 

بـا دو عامـل اول و دوم نداشـت از لیسـت      ایقـوی چون به لحاظ منطقی ارتبـاط چنـدان    Q11سوال 

 سواالت حذف گردید.

س کمبود اعتماد به نفـ »چون در ارتباط با اعتماد به نفس بودند بنابراین عامل آن  Q1و  Q9دو سوال 

 نام گذاری شد.« در مسائل مالی 

 فتند.قرار گر« شهودی و حسی تمایل به اخذ تصمیمات »در عاملی به نام  Q1و  Q5دو سوال 

 قرار گرفتند.« حساب شده عمل کردن»در عامل  Q15و Q1,Q2,Q4,Q8,Q11,Q11سواالت 

 در نظر گرفته شدند.« ولخرجی»نام در عاملی به  Q11و  Q3,Q12,Q19,Q14سواالت  ،در آخر

 و متغیرهای هر کدام آورده شده است. ی سازهبصورت خالصه لیست عامل ها 5-4در جدول 

 

 عامل هر به مربوط سواالت و هاعامل یینها ستیل: 5-4 جدول

  Q11 Q9 Q13 Q14 Q12 ولخرجی 

مل
عا

 ها

Q1 Q2 Q11 Q4 Q11 Q11 Q8 حساب شده عمل کردن 

     Q1 Q7 تمایل به اخذ تصمیمات شهودی و حسی 

     Q1 Q3 اقتصادی -کمبود اعتماد به نفس در مسائل مالی 
 

 سازههای تحلیل عامل   1.1

دهیم. های به دست آمده را مورد تحلیل قرار میمراجعه کرده و عامل 5-4جدداً به جدول در اینجا م

 کنند آورده شود.هایی که هر عامل را تععین میبدین منظور، الزم است شرح پرسش
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1-  

 ولخرجي

 کنم؟هنگامی که غمگین یا نا امید باشم پول خرج می

 نند مرا ترغیب به خریدن کنند؟توا(، میspecial offersپیشنهادات ویژه )

 کنم؟اختیار پول خرج میحتی در خرید های بسیار بزرگ، بی

 انداز کردنِ آن دوست دارم؟خرج کردن پول را بیشتر از پس

 باشم؟کنم، حتی اگر دلیلی برای این کار داشتهاز اوضاع شکایت نمی عموماً

 

کردن و خرج کردن را تمایل فرد برای خرید شود که چهار پرسش اول میزانبه وضوح مشاهده می

توان آن را به دهد. پرسش پنجم نیز حاکی از سخت نگرفتن به امور است که میمورد سنجش قرار می

زند. در نتیجه برای این عامل، نوعی جدی نگرفتن مسائل در نظر گرفت که به عادت ولخرجی دامن می

در ادبیات مالی نیز کاربرد دارد و به همین معنی به کار  عنوان ولخرجی در نظر گرفته شد. این عنوان

 رود.می

2-  

 حساب شده عمل کردن

 کنم؟مطالعه/ بررسی می دقت رابه ...( ها )روزنامه/ اینترنت/ تلویزیون/رسانه مالی بخش

 شود، عالقه دارم که در آن گفتگو شرکت کنم؟هنگامی که در مورد مسائل مالی، گفتگویی آغاز می

 به مسائل مالی و پولی عالقه مند هستم؟

 کنم؟گیری و مقایسه میهای مختلف را اندازهریسک موجود در گزینه

 برم؟تست یک یا چند محصول، لذت میاز خواندن و مقایسه کردنِ نتایج به دست آمده از 

 نکرده باشم؟برای من سخت است که برای روز مبادا، پولی ذخیره 

 برای من امری ضروری است؟توجه به آینده 
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در سه پرسش اول، فرد به دنبال کسب اطالعات از مسائل مالی و اقتصادی است. در این سه پرسش 

دهد. در پرسش چهارم و پنجم فرد در تالش برای یافتن نسبت به این مسائل عالقه و توجه نشان می

کند. در دو پرسش آخر، فرد بررسی می گذارد و تحلیل واست و برای این کار وقت می هاگزینه بهترین

سنجند که فرد تا چه میزان در ها میدهد. در مجموع این دسته از پرسشآینده نگری خود را نشان می

مسائل مالی محتاط، عالقه مند، دقیق و آینده نگر است. در ادبیات مالی، عاملی که مفاهیم یاد شده را 

 شود.می در بر گیرد، حساب شده عمل کردن نامیده

9- 

 تمایل به اخذ تصمیمات شهودی و حسي

 ...( ؟ انداز/ خرید ملک/خرید سهام/ بیمه/اصوالً تمایل دارم که تصمیمات مالی را به تعویق بیندازم. )تصمیماتی مثل پس

 کنم؟های مالی و اقتصادی اتخاذ میاصوالً در پایان روز به صورت حسی تصمیماتی را در زمینه

 

ی پرداختن به دردسرهای اخذ یک تصمیم مالی ته، پرسش اول داللت بر نداشتن حوصلهدر این دس

تواند حاکی از نداشتن توان و دانش کافی در این زمینه باشد. عنصر عدم اطمینان نیز دارد. به عالوه می

ن شود. پرسش دوم نیز حسی رفتار کردن در تصمیمات مالی و اقتصادی را نشادر این پرسش دیده می

سنجند که از آن تحت عنوان تمایل به اخذ تصمیمات دهد. مجموع این دو سوال عاملی را میمی

 شود.شهودی و حسی یاد می

4-  

 اقتصادی -کمبود اعتماد به نفس در مسائل مالي

 کند؟ادبیات خاصِ به کار رفته توسط کارشناسان و خبرگانِ مسائلِ مالی، در من ایجاد حس عدم اطمینان می

 پس از اخذ یک تصمیم مالی، مدام نگرانم که ببینم آیا تصمیمِ اخذ شده صحیح بوده است یا خیر؟
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ه . ب«عدم اطمینان»بلکه گفته شده « یسردرگم»باید دقت شود که در پرسش نخست گفته نشده 

د وهمین دلیل این پرسش با کمبود دانش ارتباط مستقیم ندارد بلکه با کمبود اطمینان از دانش موج

ارتباط مستقیم دارد. پرسش دوم نیز نشان دهنده عدم اطمینان فرد از تصمیماتی است که اتخاذ کرده 

اقتصادی مورد و است. در نتیجه مجموع این دو پرسش میزان اعتماد به نفس فرد را در مسائل مالی 

 دهد.سنجش قرار می

ارتباط کافی، از  یکسب درجهبه دلیل عدم  11ی در این جا الزم به ذکر است که پرسش شماره

 مجموعه حذف شد.

ی کافی را داشته و در دسته بندی قرار گرفتند، پیوستگی مفهومی کاملی با هایی که نمرهسایر پرسش

ی آن شود. این موضوع نشان دهندهها، پرسش نامرتبط دیده نمیکدام از دستهیکدیگر داشته و در هیچ

 ت کافی و مناسب صورت گرفته است.دقاست که تا این مرحله از پژوهش 
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 بررسي روایي و پایایي ابزار پژوهش   1.1

یک آزمون خوب باید از تعدادی ویژگی مطلوب مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیرو 

 .ها، روایی و پایایی اسـت  موارد ذکر شده در این ویژگی ینتر هم. متفسیر، روایی و پایایی برخوردار باشد

معیار باشد این بدان  دوگر پرسشنامه دارای این . اشود که در اینجا به بررسی این دو مورد پرداخته می

اگر صفر نباشد  ،ها و عوامل مورد نظر گیری مالک معنی است که میزان یا درصد اشتباه محقق در اندازه

که  یها هستند. به طور گیری س روایی و پایایی نقطه مقابل اشتباه در اندازه. پرسد به حداقل ممکن می

گیری کمتـر باشـد اعتبـار و قابلیـت آن در      ها و عوامل اندازه هرچه میزان اشتباه محقق در مورد مالک

 گویند. می2وقابلیت اعتماد را پایایی 1گیری را روایی باشد. اعتبار در اندازه گیری بیشتر می اندازه

متغیرها و موضـوع   دقیقاً ،االت مندرج در ابزارؤر یا سمنظور از روایی آن است که مقیاس و محتوای ابزا

را به خوبی  یتین واقع، عهای گردآوری شده از طریق ابزار یعنی اینکه هم داده ؛مورد مطالعه را بسنجد

کند که  گیری می دهد که آیا پرسشنامه همان چیزی را اندازه وایی به این پرسش پاسخ می. رنشان دهد

وایـی آزمـون عبـارت اسـت از توانـایی ابـزار مـورد نظـر در         . رهستیم یا خیـر  در پی سنجش آن واقعاً

گیری آن ساخته شـده اسـت و شـامل روایـی صـوری، روایـی        گیری صفتی که آزمون برای اندازه اندازه

 .باشد .. می.بینی، روایی محتوا و پیش

کنـد. پایـایی بـه: دقـت،      گیری، عمدتاً به دقت نتـایج حاصـل از آن اشـاره مـی     پایایی یک وسیله اندازه

پایایی ابزار، عبارت است از ایـن کـه اگـر    . کند یری نتایج آزمون اشاره میاعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذ

گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان  یک وسیله اندازه

تـا   کـه  ابلیت اعتماد نشانگر آن اسـت . قل شودایج مشابهی از آن حاصت، ندیگر مورد استفاده قرار گیرد

رای . بسنجد را می های موقتی و متغیر های باثبات آزمودنی یا ویژگی ویژگی ،گیری چه اندازه ابزار اندازه

                                                           
1
 Validity 

2
 Reliability 
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یـن  . اتعیین پایایی پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شده اسـت 

هایی کـه   ها یا آزمون گیری از جمله پرسشنامه اندازه هایدرونی ابزار های روش برای محاسبه هماهنگی

 1ریب آلفـای کرونبـاخ توسـط کرونبـاخ    . ضرود کنند به کار می گیری می های مختلفی را اندازه خصیصه

 ست.ا ها گیری اعتمادپذیری یا پایایی پرسشنامه های اندازه ترین روش ابداع شده و یکی از متداول

 شود: یقیاس دو موضوع مطرح مدر بررسی یک م

 .شود یضریب آلفا( و پایایی سنجیده م یلهبا سازگاری درونی )به وساعتبارکه معموالً -1

 باشد یآن روایی سازه م ینتر روایی که مهم -2

فـن   یـک ، یعـامل  یـل تحل .استفاده از تحلیل عاملی است 2شیوه برای سنجش روایی سازه ینتر مناسب

مشـخص نمـود    توان یم یعامل یلکاربرد فراوان دارد. با استفاده از تحل یاست که در علوم انسان یآمار

 .یرخ یا کنند یم یریگ مورد نظر را اندازه یها شاخص ،سؤاالت پرسشنامه در قالب عوامل یاکه آ

بـار   یک یاند دارا صفت خاص طرح شده یاشاخص  یک یابیارز یکه برا یسؤاالت یدبا یعامل یلدر تحل

 .دار باشند یعوامل معن ینند و امشترک باش یعامل

محاسـبه   مجموع الفای کرونباخ برای پرسش نامهبا حذف یک سوال در مرحله قبل در در مورد پایایی، 

 نامه می باشد.باالی پرسشاسبه گردید که نشان دهنده پایایی مح 34/1شد و مقدار آن برابر با 

 1. 4های پرسشنامه بصـورت خالصـه در جـدول     نتایج حاصل از روایی سازه و پایایی هر کدام از عامل

 آورده شده است.

بار  از آنجایی که همه سواالتاست و  1/1 ها بیشتر ازبا توجه به اینکه ضریب الفای کرونباخ همه عامل

 نامه از روایی و پایایی باالیی نیز برخوردار است.عاملی باالیی در هر سازه دارند بنابراین  پرسش

 

                                                           
1
Cronbach 

2
 Construct Validity 
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 هاازعامل کدام هر ییایپا و سازه ییارو: 1. 4 جدول

 آلفای کرونباخ بار عاملی  عامل ها

کمبود اعتماد به نفس در 

  مسائل مالي

91/1 

Q3 
-.869

 
Q6 

.526 

 
تمایل به اخذ تصمیمات 

  شهودی و حسي

93/1 

Q7 
-.736 

 
Q5 

.684 

 

 حساب شده عمل کردن

 
817/1 

Q8 
.784 

 
Q11 

.782 

 
Q11 

.768 

 
Q4 

.711 

 
Q15 

.685 

 
Q2 

.641 

 
Q1 

.525 

 
 ولخرجي

 
97/1 

Q12 
.835 

 
Q14 

.814 

 
Q13 

.793 

 
Q9 

.731 

 
Q16 

.717 
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 تحلیل خوشه ای   1.1

ای، یک روش آمـاری بـرای گـروه بنـدی     تجزیه و تحلیل خوشهفصل قبل گفته شد،  همان طور که در

ای وشهاست. از طریق تجزیه و تحلیل خ ها آنیکی یا مشاهدات، با توجه به شباهت یا درجه نزد ها داده

شوند. از این روش برای بخش بندی  یمیا مشاهدات به دسته های همگن و متمایز از هم تقسیم  ها داده

 (.12115بردندت) شود یمیشان استفاده ها شباهتکردن مشتریان بر مبنای 

ای کمک روش خوشه بنـدی دو مرحلـه   به spssتمامی داده های مربوط به پرسشنامه توسط نرم افزار 

( محاسـبه شـد   AICبر اساس شـاخص )  گرفت. شاخص کیفیت خوشه بندیمورد تجزیه و تحلیل قرار 

 شود: یممشاهده  1. 4 شکلکه در 



 AIC شاخص اساس بر یبند خوشه تیفیک: 1. 4 شکل

 

                                                           
1
Brandt 
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 (AIC)خوشه بندی داده های پرسشنامه بر اساس شاخص    1.1

به سواالت به دو خوشه تقسـیم بنـدی    د رفتار پاسخگویانوشمیمشاهده  2. 4 کلشکه در  همان طور

 باشد. یمدرصد  41درصد،  59به ترتیب  ها خوشهصد هر کدام از که میزان در شود یم

 

 

 

 ها خوشه از کدام هر اندازه: 2. 4 شکل

 

 

خوشه اول میانگین هر دو خوشه به همراه ویژگی هر کدام آمده است. برای مثال در  9. 4 شکلدر 

باشد  یم53/1در خوشه دوم  سؤالاست و میانگین پاسخ به همین  8/2هشتم برابر  سؤالپاسخگویی به 

درصد به گزینه  19و در خوشه دوم  22 سؤال  1درصد به گزینه  81و به همین ترتیب در خوشه اول 

همین ترتیب قابل تفسیر  که برای هر خوشه سایر سواالت پرسشنامه به اند دادهپاسخ  22 سؤال  2

 .باشد یم

های مربوط به هر خوشه را توصیف نماییم. که این  یژگیوتوانیم  یمبنابراین به کمک این جدول 

 آورده شده است.  8. 4و  1. 4ها در جداول یژگیو
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 : نحوه پاسخگویی به سواالت پرسشنامه در هر خوشه9. 4شکل

یک یخوشه یدوخوشه   
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 )ادامه( ت پرسشنامه در هر خوشه: نحوه پاسخگویی به سواال9. 4شکل
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 )ادامه( : نحوه پاسخگویی به سواالت پرسشنامه در هر خوشه9. 4شکل
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 )ادامه( : نحوه پاسخگویی به سواالت پرسشنامه در هر خوشه9. 4شکل

 

 

 

ی رتبه بنـدی  بنددر خوشه  ها آنهر کدام از سواالت پرسشنامه  بر اساس میزان اهمیت  4. 4 شکلدر 

 .شود یم. مالک رتبه بندی بر اساس آماره کای دو پیرسون تعیین اند دهش

ایجـاد کنـد از اهمیـت     هـا  خوشـه عبارت دیگر چنانچه متغیری از پرسشنامه تفاوت بیشتری را بین به 

 .باالتری در خوشه بندی برخوردار است
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 ها خوشه: میزان اهمیت نسبی هر کدام از سواالت پرسشنامه در تفکیک 4. 4شکل

 

 )ادامه( ها خوشه: میزان اهمیت نسبی هر کدام از سواالت پرسشنامه در تفکیک 4. 4شکل
 

 

 کمترین اهمیت بیشترین اهمیت
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 های مهم خوشه اول یژگیو: 1. 4جدول 

 1مشخصات خوشه 

 کنم اندازه گیری و مقایسه می بعضی مواقعهای موجود در گزینه های مختلف را  ریسک 1

 (8/2ها  )میانگین پاسخ

 امری ضروری است بعضی مواقعای من توجه به آینده بر 2

 (11/2ها  )میانگین پاسخ

 کنم  هنگامی که غمگین یا نا امید باشم پول خرج می بعضی مواقع 9

 (13/2ها  )میانگین پاسخ

 کنند توصیف می کند، برای امروزش زندگی میدوستانتان شما را  4

 درصد( 88)

 کنند توصیف می کند تار میاش رف کسی که بر اساس غریزهدوستانتان شما را  5

 درصد( 81)

 کنند توصیف می های زندگی مملو از شادیدوستانتان شما را  1

 درصد( 31)

 را داشته باشید حلقه وسیعی از دوستاندهید  شما ترجیح می 1

 درصد( 11)

 برم  از خواندن و مقایسه کردن نتایج به دست آمده از تست یک یا چند محصول، لذت میبعضی مواقع  8

 (31/2ها  میانگین پاسخ)

 کنند توصیف می قهرمان دو سرعتدوستانتان شما را  3

 درصد( 85)

 مند هستم به مسائل پولی و مالی عالقهبعضی مواقع  11

 (18/2ها  میانگین پاسخ)

 هستند مجرد ازافراد این خوشهبیشتر 11
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 (درصد 85)

 کنند می گرمیصرف تفریح و سردرصد به حقوق اضافه شود  11اگر  12

 درصد( 99)

 برای من سخت است که برای روز مبادا پولی ذخیره نکرده باشم بعضی مواقع 19

 (11/2ها  )میانگین پاسخ

 دهم خرج کردن پول را به پس انداز آن ترجیح میبیشتر مواقع  14

 (41/2ها  میانگین پاسخ)

 ارم که در گفتگو شرکت کنمشود عالقه د که در مورد مسائل مالی صحبت میبعضی مواقع  15

 (83/2ها  )میانگین پاسخ

 بیشتر پس انداز شو د و کمتر خرج شودشود  برای بهبود وضعیت مالی سعی می 11

 درصد( 98)

 رود بر وفق مراد پیش میاین روزها اوضاع  11

 درصد( 21)

 دارند سال سن 21بیشتر افرادی که در این خوشه قرار دارند  18

 درصد( 11)

ارزیابی  ها مساوی آنمدتان را و هم تحصیالت مشابه شما هستند درآدر مقایسه با همکارانی که از لحاظ سن  13

 درصد( 11کنید ) می

 در استان فارس سرمایه گذاری کننددهند  از افراد این خوشه ترجیح می درصد 51 21

 گذارد یتأثیر بیشتری بر تصمیمات سرمایه گذاری جهت امور مولد م جو سیاسی 21

 درصد( 24)
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 های مهم خوشه دوم یژگیو:  8 .4جدول 

 2مشخصات خوشه 

 کنم اندازه گیری و مقایسه می بیشتر مواقعهای موجود در گزینه های مختلف را  ریسک 1

 (53/1ها  )میانگین پاسخ

 امری ضروری است بیشتر مواقعتوجه به آینده برای من  2

 (51/1ها  )میانگین پاسخ

 کنم هنگامی که غمگین یا نا امید باشم پول خرج می ندرتبه  9

 (82/9ها  )میانگین پاسخ

 کنند توصیف می برنامه ریز برای آیندهدوستانتان شما را  4

 درصد( 19)

 کنند ریز توصیف می محتاط و برنامهدوستانتان شما را  5

 درصد( 12)

 کنند توصیف می جدیدوستانتان شما را  1

 درصد( 52)

 را داشته باشید تعداد اندکی دوست ماندگار و صمیمیدهید  ما ترجیح میش 1

 درصد( 85)

میانگین )برم.  از خواندن و مقایسه کردن نتایج به دست آمده از تست یک یا چند محصول، لذت میبیشتر مواقع  8

 (11/2ها  پاسخ

 کنند توصیف می قهرمان دو ماراتندوستانتان شما را  3

 درصد( 11)

 مند هستم به مسائل پولی و مالی عالقهبیشتر مواقع  11

 (39/1ها  )میانگین پاسخ

 هستند متأهل بیشتر افراد این خوشه 11

 درصد( 18)
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 کنند می صرف پس اندازدرصد به حقوق اضافه شود  11اگر  12

 درصد( 42)

 برای من سخت است که برای روز مبادا پولی ذخیره نکرده باشمبیشتر مواقع  19

 (31/1ها  میانگین پاسخ)

 دهم خرج کردن پول را به پس انداز آن ترجیح میبه ندرت 14

 (25/9ها  )میانگین پاسخ

 شود عالقه دارم که در گفتگو شرکت کنم که در مورد مسائل مالی صحبت میبیشتر مواقع  15

 (11/2ها  )میانگین پاسخ

 درصد( 93)کاری و مأموریت و... افزایش دهد ا با اضافهحقوق دریافتی رشود  برای بهبود وضعیت مالی سعی می 11

 در حال طی کردن پله های ترقی در شغلم هستماین روزها  11

 درصد( 91)

 درصد( 3دارند) سال سن 41بیشتر افرادی که در این خوشه قرار دارند  18

ارزیابی  ها بیشتر از آنمدتان را در مقایسه با همکارانی که از لحاظ سن و هم تحصیالت مشابه شما هستند درآ 13

 درصد( 91کنید ) می

 درخارج استان فارس سرمایه گذاری کننددهند  از افراد این خوشه ترجیح می درصد 13 21

 درصد(93)گذاردگذاری جهت امور مولد میتأثیر بیشتری بر تصمیمات سرمایه های زندگیهزینه 21
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 ها(ها )دستهتحلیل خوشه   1.1.1

-ها دیده میدهند که بی برنامگی مالی در رفتار آنرا اغلب جوانان مجردی تشکیل می دسته نخست

کنند که حال را خوش بگذرانند. اصوالٌ روابط کنند و سعی میشود. این افراد در حال زندگی می

بع بسیاری را کنند و مناو باز دارند. این افراد در مخارج خود بسیار اسراف می اجتماعی بسیار گسترده

از لحاظ اقتصادی موضع منفعل گیرند. های بازاریابی قرار میبه راحتی تحت تأثیر فعالیتدهند. هدر می

بیشتر کنند. این افرا د تمایل دارند که شان چندان حساب شده عمل نمیداشته و در تصمیمات مالی

سائل سیاسی را بسیار مهم و م گیری کنند. چندان آینده نگر نیستندبه صورت حسی و شهودی تصمیم

 دانند.گذار میو تأثیر

 دهند. این افراد در مسائل مالی به صورترا اغلب افرادی میان سال و متأهل تشکیل می ی دومدسته

کنند. این افراد آینده نگر هستند و با جدیت برای آن تالش شه میحساب شده رفتار کرده و احتیاط پی

باشند. از لحاظ اقتصادی موضع قایسه با دسته قبلی، برنامه ریز و محتاط میکنند. این افراد، در ممی

یشتر تمایل به پس انداز کردن . بکنندو تصمیماتشان را به صورتی فنی و اصولی اتخاذ می فعال داشته

ی، ها ندارند. از لحاظ ارتباطات اجتماعدارند و تبلیغات و بازاریابی ها تأثیر بزرگی بر عادات خرید آن

ها های زندگی، مهم ترین عامل در تصمیم آندهند و هزینهروابط محدود و حساب شده را ترجیح می

 برای فعالیت اقتصادی مولد است.

 کنیم:شناسی پول برای تحلیل هر خوشه از جدول زیر استفاده میدر بحث روان

 در هر خوشه 11های سوال درصد فراواني پاسخ

گزینه  1گزینه 

5 

گزینه 

4 

گزینه 

9 

گزینه 

2 

گزینه 

1 

 

 2ی خوشه 4 55 3 2 29 1

 1ی خوشه 3 11 5 2 1 11
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 بررسي فرضیات تحقیق   1.1

 

مردم استان فارس بیشتر درآمد خود را در امور غیر مولد و اموری غیر از کسب و کار    1.1.1

 گذاری کنند()چنانچه بخواهند درآمد خود را سرمایه کنند. هزینه مي

چه  امتیاز فرد در عامل ولخرجی شدید باشد، فرد دچار این حالت است. )استخراج شده در تحلیل : چنان1

 عاملی(

 را انتخاب کرده باشد دچار این حالت است. 11و 11و9و 2و  1های  ینهگز: چنانچه فرد یکی از 18 سؤال: 2

 ار این حالت است.را انتخاب کرده باشد دچ 4و  1های  ینهگز: چنانچه فرد یکی از 21 سؤال: 9

 

 برای بخش اول داریم:

 است( 9یکرت برابر یا کمتر ل)میانگین در طیف  فرض صفر: امتیاز فرد در عامل ولخرجی شدید نیست

 است( 9یکرت بیشتر از ل)میانگین در طیف  فرض مقابل: امتیاز فرد در عامل ولخرجی شدید باشد

 

 یک جامعهt آزمون : 3. 4 جدول

 

Test Value = 9 

t Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

35% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 1112. 1594.- 15131. 913. 521 1.122 عامل  ولخرجي

 

شود. بـه عبـارت    یم باشد بنابراین فرض صفر تایید یم 15/1با توجه به اینکه سطح معناداری بیشتر از 

 عامل ولخرجی گرایش شدیدی ندارند. دیگر افراد به
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 برای بخش دوم داریم:

 .اند گفتهپاسخ  18 سؤال 11و 11و9و 2و  1های  ینهگزدرصد افراد به  51فرض صفر: 

 فرض مقابل: خالف فرضیه صفر

 

 شود. یمبرای آزمون این فرضیه از آزمون دو جمله ای استفاده 

 

 آزمون دو جمله ای: 11. 4جدول

 Category 
Observed 

Prop. 

Test 

Prop. 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

 سؤال

18 

و 11و9و 4و  1های  ینهگزبه 

 .اند گفتهپاسخ  21 سؤال 11
1.11 .94 .51 111. 

و 11و9و 2و  1های  ینهگزبه 

 .اند نگفتهپاسخ  18 سؤال 11
.11 11.   

Total  1.11   

 

 

دیگر فرض  عبارتاست به  15/1اداری کمتر از شود سطح معن یمکه در جدول باال مشاهده  همان طور

کنـیم   یمـ شود. برای دانستن اینکه کدام گروه درصد بیشتری داشتند به جـدول بـاال نگـاه     یمصفر رد 

و 2و  1درصد به گزینه های  11درصد بیشتر افراد یعنی  35بینیم در سطح اطمینان  یمهمان طور که 

 گیریم که افراد ولخرج نیستند. یماین نتیجه . بنابراند نگفتهپاسخ  18 سؤال 11و 11و9
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 برای بخش سوم داریم:

 .اند گفتهپاسخ  21 سؤال 4و 1های  ینهگزدرصد افراد به  51فرض صفر: 

 فرض مقابل: خالف فرضیه صفر

 شود. یمای استفاده برای آزمون این فرضیه از آزمون دو جمله

 

 آزمون دو جمله ای: 11. 4جدول

 Category 
Observed 

Prop. 

Test 

Prop. 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

 سؤال

21 

 سؤال 4و  1های  ینهگزبه 

 .اند گفتهپاسخ  21
1.11 .91 .51 111. 

 سؤال 4و  1های  ینهگزبه 

 .اند گفتهپاسخ  21
.11 .11   

Total  1.11   

 

 

دیگر فرض  عبارته است ب 15/1شود سطح معناداری کمتر از  یمکه در جدول باال مشاهده  همان طور

کنـیم   یمـ شود. برای دانستن اینکه کدام گروه درصد بیشتری داشتند به جـدول بـاال نگـاه     یمصفر رد 

 4و  1درصد به گزینه های  11درصد بیشتر افراد یعنی  35بینیم در سطح اطمینان  یمهمان طور که 

 نیستند.گیریم که افراد ولخرج  یم. بنابراین نتیجه اند نگفتهپاسخ  21 سؤال

تایید شد که افراد ولخرج نیستند بنابراین اکثریـت مـردم اسـتان فـارس بیشـتر       سؤالچون در هر سه 

 کنند. درآمد خود را در امور غیر مولد و اموری غیر از کسب و کار هزینه نمی
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تمایل دارند پول خود را خارج از استان فارس سرمایه گذاری مردم استان فارس    1.1.1

 رتي که بخواهند پول خود را سرمایه گذاری کنند()در صو کنند

 شود. فرضیات به این شرح است: یمبرای بررسی این فرضیه از آزمون کای دو استفاده 

تمایل ندارند پول خود را خارج از استان فارس سـرمایه گـذاری    فرض صفر: بیشتر از پنجاه درصد افراد

 (.اند دادهاول بخش نهم پاسخ  سؤال)به گزینه یک کنند

تمایل دارند پول خود را خارج از استان فارس سرمایه گـذاری  فرض مقابل: بیشتر از پنجاه درصد افراد 

 (.اند دادهاول بخش نهم پاسخ  سؤال)به گزینه های دوم و سوم  کنند

 

 ایآزمون دو جمله: 12. 4 جدول

 Category 
Observed 

Prop. 

Test 

Prop. 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

بخش 

 منه

یک  سؤالبه گزینه اول 

 پاسخ گفتند
<= 1 .41 .51 192. 

به گزینه دوم و سوم 

 یک پاسخ گفتند سؤال
> 1 11.   

Total  1.11   

 

 

شـود.   یمـ به دست آمده است بنابراین فـرض صـفر رد    15/1با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 

اول بخـش   سـؤال تر افراد به گزینه های دوم و سوم گیریم بیش یمبنابراین با توجه به جدول باال نتیجه 

درصد( که این مطلب به معنای آن است که بیشتر افراد تمایل دارند پول خـود   11) اند گفتهنهم پاسخ 

 را خارج از استان فارس سرمایه گذاری کنند.
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 نگری همبستگي وجودبین تمایل به خرج کردن درآمد در امور غیر مولد و کوتاه  1.1.1

 .دارد

 نگر نیستند برابر است.نگر به افرادی که کوتاهفرض صفر: در بین این افراد، نسبت فراوانی افراد کوتاه

 نگر نیستند برابر نیست.نگر به افرادی که کوتاهفرض مقابل: در بین این افراد، نسبت فراوانی افراد کوتاه

 

جهت سنجش صحت فرض فرعی اول است. 15و  19و 12بخش های   

احتمال ابتالی فرد به این سوگیری به طریق زیر محاسبه می شود: در هر سوال، گزینه یک: احتمال 

-درصد. در مجموع، میانگین احتمال 31درصد و گزینه سه: احتمال  51درصد، گزینه دو: احتمال 11

 شود.های حاصل از هر سه سوال، احتمال نهایی ابتال به این سوگیری می

 

 ون دو جمله ای: آزم19. 4جدول  

 Category Observed Prop. Test Prop. Exact Sig. (2-tailed) 

 

 نگر هستندکوتاه گروه اول
.71 .51 411. 

 نگر نیستندکوتاه گروه دوم
.29 

  

 

شود. به عبارت دیگر  است بنابراین فرض صفر رد می 15/1با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 

کنند، شتر درآمد خود را در امور غیر مولد و اموری غیر از کسب و کار هزینه میاکثریت کسانی که بی

 درصد(. 11نگری هستند. )دچار تورش کوتاه

نگری در شود و آن چگونگی توزیع درصد مبتالیان به سوگیری کوتاهدر اینجا پرسش دیگری ایجاد می

 دهیم:مورد بررسی قرار میکل جامعه است. بدین منظور فرض جانبی زیر را مطرح کرده و 
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 هستند.« کوتاه نگری»مردم استان فارس، دچار تورش  :αفرض    1.9.1.4

 اند دادهفرض صفر: پنجاه درصد یا بیشتر به گزینه یک پاسخ 

 اند دادهفرض مقابل: کمتر از پنجاه درصد به گزینه یک پاسخ 

 

 12بخش ای روی آزمون دو جمله: 14. 4جدول 

 
Frequen

cy 
Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 91.2 91.2 91.2 155 1گزینه 

 32.2 12.1 12.1 991 2گزینه 

 111.1 1.8 1.8 41 9گزینه 

Total 521 111.1 111.1  

 

شود  یمکه در جدول زیر مشاهده  همان طورشود.  یمبرای آزمون فرضیه از آزمون دوجمله ای استفاده 

اسـت بنـابراین    15/1کمتـر از   15و  19، 12درصد برای بخش  35ی در سطح اطمینان سطح معنادار

شود به عبارت دیگر بیشتر از پنجاه درصد افـراد بـه گزینـه هـای دوم و سـوم پاسـخ        یمفرض صفر رد 

 گیریم افراد دارای تورش کوتاه نگری هستند. یم. پس نتیجه اند داده

خود را الزاماً در امور نگری، سرمایهای از افراد با وجود کوتاهعده بینیم کهی سه فرض قبلی میبا مقایسه

کنند. در نتیجه ابتال به سوگیری کوتاه نگری الزامـاً بـه   غیر مولد و اموری غیر از کسب وکار هزینه نمی

 انجامد.خرج کردن سرمایه در امور غیر مولد نمی

کننـد، امـا بـه    ر امور مولد و کسب و کار هزینـه مـی  خود را د این افراد غالباً کسانی هستند که سرمایه

کننـد و ایـن موضـوع در    های استراتژیک و طوالنی مدت اجتناب مینگری، از برنامهدلیل ابتال به کوتاه

های موجود، به دلیل وجود گذارد. متاسفانه در بسیاری از مواقع، بخشی از پتانسیلنتیج کارشان اثر می

 رود.این سوگیری، از بین می
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 .ی همبستگي وجود داردابهام گریز از کشور و سرمایه بین تمایل به خارج کردن   1.1.1

 گریز نیستند برابر است.گریز به افرادی که ابهامافراد، نسبت فراوانی افراد ابهامفرض صفر: در بین این 

 گریز نیستند برابر نیست.بهامگریز به افرادی که اافراد، نسبت فراوانی افراد ابهامدر بین این فرض مقابل:

کنند به این صورت که اگر  با هم، وجود سوگیری ابهام گریزی را در افراد بررسی می 5و  4های  سؤال

را انتخاب کند، وی به احتمال بسیار زیاد مبتال به  1و در سؤال پنجم گزینه  2گزینه 4فرد در سؤال 

 سوگیری ابهام گریزی است.

 ایجمله : آزمون دو15. 4جدول 

 Category Observed Prop. Test Prop. Exact Sig. (2-tailed) 

 

 ابهام گریزی هستند گروه اول
.74 .51 113. 

 ابهام گریز نیستند گروه دوم
.26 

  

Total 
 

1211 
  

 

شود. به عبارت  است بنابراین فرض صفر رد می 15/1با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 

 .درصد( 14)شان از کشور دارند ابهام گریزندان گفت اکثریت کسانی که تمایل به خروج سرمایهتومیدیگر

 :مطرح است دو نکتهحال 

رسد که مردم از به دلیل ابهام گریز بودن، از ابهام ی اول چنین استداللی به ذهن میدر وحله -1

برند. اما این استدالل هنوز از میتر موجود در منطقه گریخته و سرمایه خود را به مناطق کم ابهام

شان را خارج دانیم که مردم، از چه رو سرمایهاستحکام کافی برخوردار نیست. چرا که هنوز واقعاً نمی

کنند. چون ممکن است مردم هر چند ابهام گریزند اما به کنند و از این کار چه قصدی را دنبال میمی

بینی الزم صورت . در پرسش نامه، برای این قضیه، پیشکننددلیل دیگری سرمایه خود را خارج می

دهد. برای اینکه بتوانیم استدالل خود را ، این قضیه را مورد بررسی قرار میگرفته است و با چند سوال
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-ها را بررسی کنیم. توزیعهای داده شده به این سوالتر سازیم الزم است توزیع فراوانی پاسخمستحک

 باشند:به صورت زیر میهای فراوانی مذکور 

های دیگر چرا استان»های داده شده به سوال درصد فراوانی پاسخ: 11. 1 جدول

 1در هر خوشه« کنید؟را برای سرمایه گذاری انتخاب می

 خوشه ها 

 2خوشه  1خوشه 

 92سوال 

 1 1 اب هوای بهتر

 3 11 نیروی کار بهتر

 3 8 همکاری بیشتر مسئولین استان

 1 2 ه های کمترهزین

 1 1 موقعیت چغرافیایی بهتر

Total 21 7 

 

های چرا استان»های داده شده به سوال درصد فراوانی پاسخ: 11. 1جدول 

 در کل« کنید؟دیگر را برای سرمایه گذاری انتخاب می

 28سوال  

 3گزینه  2گزینه  1گزینه 

 29سوال 

 1 1 1 1گزینه 

 1 13 1 2گزینه 

 1 11 1 3گزینه 

 1 2 1 4گزینه 

 1 2 1 1گزینه 

                                                           
 ها نیز بهره جستهای خوشهرا از این جهت محاسبه نمودیم که بتوان از آن در تحلیل ویژگی درصد فراوانی1
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چرا کشورهای دیگر را »های داده شده به سوال درصد فراوانی پاسخ: 18. 4جدول 

 در هر خوشه« برای سرمایه گذاری انتخاب می کنید؟

 خوشه ها 

 2خوشه  1خوشه 

 31سوال 

   

 2 21 امنیت سرمایه گذاری بیشتر

 4 3 ر ان کشورفراهم شدن امکان زندگی د

 1 9 وجود قوانین شفاف تر

 1 1 وجود تنوع بیشتر

 1 3 وجود اطالعات شفاف تر

Total 31 7 

 

چرا کشورهای »های داده شده به سوال درصد فراوانی پاسخ: 13. 4جدول 

 در هر خوشه« دیگر را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنید؟

 28سوال  

 3گزینه  2گزینه  1گزینه 

 31سوال 

    

 22 1 1 1گزینه 

 7 1 1 2گزینه 

 9 1 1 3گزینه 

 1 1 1 4گزینه 

 3 1 1 1گزینه 
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خود را به خارج از شود که درصد قبل توجهی از افرادی که سرمایهبا مراجعه به این جداول مشاهده می

شود گونه که مشاهده میاندهند. همبرند، این کار برای گریز از ابهامات موجود انجام میمنطقه می

تر و وجود اطالعات سرمایه و وجود قوانین شفاف هایی همچون امنیت بیشتراکثر این افراد گزینه

 اند.تر را انتخاب کردهشفاف

. در به چه شکل است ی دوم این است که توزیع درصد مبتالن به این سوگیری در کل جامعهنکته -2

 دهیم:نماییم و آن را مورد آزمون قرار میجا یک فرض جانبی را مطرح میاین

 هستند« ابهام گریزی»مردم استان فارس دچار تورش    1.4.1.4

 فرض صفر: نسبت فراوانی افراد ابهام گریز به افرادی که ابهام گریز نیستند برابر است.

 نیست.فرض مقابل: نسبت فراوانی افراد ابهام گریز به افرادی که ابهام گریز نیستند برابر 

کنند به این صورت که اگر  یمبا هم، وجود سوگیری ابهام گریزی را در افراد بررسی  5و  4ی ها سؤال

را انتخاب کند، وی به احتمال بسیار زیاد مبتال به  1پنجم گزینه  در سؤالو  2گزینه 4 در سؤالفرد 

 سوگیری ابهام گریزی است.

 ابهام گریزی در مردم فارسای برای فرض جانبی آزمون دو جمله: .1. 1جدول

 Category N Observed Prop. Test Prop. Exact Sig. (2-tailed) 

 

 .111 51. 41. 214 ابهام گریزی هستند گروه اول

   53. 919 ابهام گریز نیستند گروه دوم

Total  521 1.11   

 

شود. به عبارت دیگر  یمر تایید است بنابراین فرض صف 15/1با توجه به اینکه سطح معناداری بیشتر از 

 نمی توان گفت که بیشتر افراد دچار تورش ابهام گریز هستند.
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کنـیم کـه کـل    ی اعداد مشاهده میری در کل جامعه گسترده است و با مقایسهبینیم که این سوگیمی

سی اقتصاد در شناکنند. بر اساس آنچه در جامعه ی خود را از کشور خارج نمیافراد ابهام گریز، سرمایه

خواهند دارایی خود را توانند یا نمیای از افراد ابهام گریز که به هر دلیلی نمیفصل دوم آورده شد، عده

گذاری، به مناطقی با ابهام کمتر منتقل کنند، در گریز از ابهام موجود در مورد آینده و نیز نتایج سرمایه

است کـه از ابهـام کمتـری برخـوردار اسـت و تنهـا        شوند. چرا که تنها زمان حالدچار کوتاه نگری می

 توجـه  عدم و اقدامات کوتاه مدت است که نتایج فوری و با قطعیت نسبی باال دارد. در نتیجه، حالنگری

 گیرد.آینده، در فرد شکل می به
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 )همگوني( متغیرهای جمعیت شناختي در دو خوشه بررسي توزیع   1.1.1

 مگونی( متغیر سن در دو خوشه یکسان نیست.)ه فرضیه:  توزیع   1.5.1.4

شود و  یمشود. ابتدا متغیر سن طبقه بندی  یمحل( برای بررسی این فرضیه از آزمون کای دو استفاده 

شود. در جدول زیر نحـوه توزیـع متغیـر     یمپرداخته  ها خوشهدر ادامه به آزمون همگونی این متغیر در 

 آمده  است. ها خوشهسن در 

 ها توافقی متغیر سن و خوشهجدول  :21. 4 جدول

Count 

 

 ها خوشه
Total 

1 2 

 سن

21-91 211 41 251 

91-41 88 18 151 

41-51 25 12 81 

51-15 5 22 21 

Total 995 132 521 

 

است به عبارت  15/1همان طور که در جدول زیر نشان داده شده است میزان سطح معناداری کمتر از 

 شود. یممبتنی بر همگون بودن متغیر سن در دو خوشه رد دیگر فرض صفر 

 آزمون کای دو: 22. 4جدول 

 Value Df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

 .21.281a 9 111 آماره کای دو پیرسون
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 )همگونی( متغیر شهر سکونت در دو خوشه یکسان نیست. فرضیه:  توزیع   2.5.1.4

شود. همان طور که در جدول آزمـون کـای    یمدو استفاده  حل( برای بررسی این فرضیه از آزمون کای

تنی بر همگونی بماست به عبارت دیگر فرض صفر  15/1شود سطح معناداری بیشتر از  یمدو مشاهده 

 شود. یمپذیرفته  ها خوشهمتغیر شهر سکونت در 

 

 ها خوشهجدول توافقی متغیر شهر سکونت و : 29. 4جدول

Count 

 

 ها خوشه
Total 

1 2 

 

 911 111 251 شیراز

 51 41 11 و المرد الر

 91 18 18 و مرودشت جهرم

 21 2 18 فسا

 14 9 11 و فیروز آباد کازرون

 22 19 3 نیریز

 18 1 12 و اقلید بادهآ

Total 995 132 521 

 

 آزمون کای دو: 24. 4جدول 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

 .11.229a 1 182 آماره کای دو پیرسون
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 در دو خوشه یکسان نیست. تأهل)همگونی( متغیر وضعیت  فرضیه:  توزیع   9.5.1.4

شود. همان طور که در جدول آزمـون کـای    یمحل( برای بررسی این فرضیه از آزمون کای دو استفاده 

مگـونی  تنی بر هبماست به عبارت دیگر فرض صفر  15/1شود سطح معناداری کمتر از  یمدو مشاهده 

 شود. یمرد  ها خوشهدر  تأهلیت وضعمتغیر 

 

 

 ها خوشهو  تأهلجدول توافقی متغیر : 25. 4جدول 

Count 

 

 ها خوشه

Total 
1 2 

 

 211 15 135 مجرد

 911 111 141 متأهل

Total 995 132 521 

 

 

 

 آزمون کای دو: 21. 4جدول 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

 .3.821a 1 112 یرسونآماره کای دو پ
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 )همگونی( متغیر جنسیت در دو خوشه یکسان نیست. فرضیه:  توزیع   4.5.1.4

شود. همان طور که در جدول آزمـون کـای    یمحل( برای بررسی این فرضیه از آزمون کای دو استفاده 

ر همگـونی  است به عبارت دیگر فرض صفر مبتنی ب 15/1شود سطح معناداری کمتر از  یمدو مشاهده 

 شود. یمرد  ها خوشهمتغیر جنسیت در 

 

 

 ها خوشهجدول توافقی متغیر جنسیت و : 21. 4جدول 

Count 

 

 ها خوشه

Total 
1 2 

 

 231 115 182 مذکر

 291 11 159 مونث

Total 995 132 521 

 

 

 

 آزمون کای دو: 28. 4جدول 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

 .5.413a 1 113 سونآماره کای دو پیر
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 )همگونی( متغیر سطح تحصیالت در دو خوشه یکسان نیست. فرضیه:  توزیع   5.5.1.4

شود. همان طور که در جدول آزمـون کـای    یمحل( برای بررسی این فرضیه از آزمون کای دو استفاده 

نی بر همگونی است به عبارت دیگر فرض صفر مبت 15/1شود سطح معناداری بیشتر از  یمدو مشاهده 

 شود. یمپذیرفته  ها خوشهمتغیر سطح تحصیالت  در 

 

 ها خوشهجدول توافقی متغیر سطح تحصیالت و : 23. 4جدول 

Count 

 

 ها خوشه
Total 

1 2 

 

 994 122 212 کارشناسي

 139 11 129 کارشناسي ارشد

Total 995 132 521 

 
 آزمون کای دو: 91. 4جدول 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

 .999a 1 514. آماره کای دو پیرسون

 

 )همگونی( متغیر سطح درآمد در دو خوشه یکسان نیست. فرضیه:  توزیع   1.5.1.4

شود. همان طور که در جدول آزمـون کـای    یمحل( برای بررسی این فرضیه از آزمون کای دو استفاده 

مبتنی بر همگـونی  به عبارت دیگر فرض صفر  است 15/1شود سطح معناداری کمتر از  یمدو مشاهده 

 شود. یمرد  ها خوشهدر  متغیر سطح درآمد

 



157 
 

 ها خوشهجدول توافقی متغیر سطح درآمد و : 91. 4جدول 

 

 ها خوشه

Total 

1 2 

 

 1 1 1 411111کمتر از 

 211 91 119 111111الی  411111

 119 52 111 311111الی  111111

 34 51 49 1911111الی  311111

 51 41 11 2111111الی  1911111

 19 12 1 2111111بیشتر از 

 

 آزمون کای دو: 92. 4جدول 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

91.112a آماره کای دو پیرسون
 5 111. 

 

 آزمون دو جمله ای: 99. 4جدول 

 Category Observed Prop. Test Prop. Exact Sig. (2-tailed) 

 11خش ب

Group 1 <= 1 .91 .51 111. 

Group 2 > 1 .11   

Total  1.11   

 11بخش 

Group 1 <= 1 .11 .51 111. 

Group 2 > 1 .89   

Total  1.11   

 11بخش 

Group 1 <= 1 .24 .51 111. 

Group 2 > 1 .11   

Total  1.11   
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 بندیجمع  1.1

بهـره   اکتشـافی عـاملی  تحلیل های سازه( از )عامل ها  شاخص به منظور کشف و شناسایی در این فصل

بردیم. در نهایت چهار عامل سازه شناسایی گردید. این چهار عامل سازه عبارتند از ولخرجی، تمایل بـه  

اقتصادی، حساب شده عمل کردن و کمبود اعتماد -های مالیاخذ تصمیمات حسی و شهودی در زمینه

 اقتصادی. -های مالیبه نفس در زمینه

 ضریب بارتلتکردیم. استفاده  توان ینیز م KMOشاخص  از ٬کفایت تعداد نمونه مشخص نمودنبرای 

(KMO)  است که نشان دهنده حد مطلوب نمونه گیری در تحلیل عاملی است. همچنین  815/1برابر با

ی شناسـایی  دهـد تحلیـل عـاملی بـرا     یمـ است که نشان  15/1از  تر وچک، کآزمون بارتلت sigمقدار 

برای تعیین پایایی پرسشنامه مورد استفاده در این پـژوهش از روش آلفـای   ساختار مناسب بوده است. 

ز آنجایی که همه سواالت بار عاملی باالیی در هـر  . ا% است34که مقدار آن برابر  کرونباخ استفاده شده

 وردار است.نامه از روایی و پایایی باالیی نیز برخسازه دارند بنابراین  پرسش

یا مشاهدات را به دسته های همگن و متمایز از  ها دادهای ای دو مرحلهاز طریق تجزیه و تحلیل خوشه

(AIC)از مبنای مالک آکائیکه  ها خوشهگیری درباره تعداد هم تقسیم کردیم. برای تصمیم
بهره گرفته  1

ی بود.  به همین دلیل برای محاسبه اای و هم مقولهرتبه به صورتنامه هم شد. مقیاس سواالت پرسش 

کیفیـت   AICاستفاده کردیم. بـر اسـاس شـاخص     (Log-Likelihood)فاصله در خوشه بندی از معیار 

 یا مطلوب قرار گرفت. Fareی خوشه بندی در ناحیه

ی رتبه بنددر خوشه  ها آنبندی، هر کدام از سواالت پرسشنامه  بر اساس میزان اهمیت  پس از خوشه

هـای  شد. بر ایـن اسـاس ویژگـی    . مالک رتبه بندی بر اساس آماره کای دو پیرسون تعیین شدند بندی

نمایند. سپس بر اساس ها را تحلیل پذیر میها، خوشهمهم و کلیدی هر خوشه مشخص شد. این ویژگی

هـا را  های مختلف به شرح و تفسیر هـر خوشـه پـرداختیم و بخشـی از خصوصـیات شـاخص آن      توزیع

                                                           
1
Akaike’s Information Criterion 
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دیم. در ادامه، به منظور تکمیل اطالعات مورد نیازمان به آزمون فرضیات پژوهش پرداختیم کـه  برشمر

 نمایید:ی آن را در جدول زیر مشاهده میخالصه

 بندی نتایج حاصل از آزمون فرضیات: جمع94. 4جدول 

 وضعیت تأیید یا رد فرض شماره فرض

1 
غیر مولد و اموری غیر از کسب و مردم استان فارس بیشتر درآمد خود را در امور 

 کنند. کار هزینه می
 رد

2 
تمایل دارند پول خود را خارج از استان فارس سرمایه گذاری  مردم استان فارس

 کنند
 تأیید

نگری همبستگی وجود بین تمایل به خرج کردن درآمد در امور غیر مولد و کوتاه 9

 دارد
 تایید

 تایید ز کشور و ابهام گریزی همبستگی وجود داردبین تمایل به خارج کردن سرمایه ا 4

5 

 تأیید توزیع )همگونی( متغیر سن در دو خوشه یکسان نیست. 5-1

 رد توزیع )همگونی( متغیر شهر سکونت در دو خوشه یکسان نیست. 5-2

 تایید در دو خوشه یکسان نیست. تأهلتوزیع)همگونی( متغیر وضعیت  5-9

 تایید غیر جنسیت در دو خوشه یکسان نیست.توزیع)همگونی( مت 5-4

 رد توزیع )همگونی( متغیر سطح تحصیالت در دو خوشه یکسان نیست. 5-5

 تایید توزیع )همگونی( متغیر سطح درآمد در دو خوشه یکسان نیست. 5-1

α  تایید هستند.« کوتاه نگری»مردم استان فارس، دچار تورش 

β  رد هستند« ابهام گریزی»مردم استان فارس دچار تورش 

 

ی ده گانههای ی اطالعات حاصل شده از این فصل، دانشی است که از آن تحت عنوان الیهمجموعه

اطالعاتی را آشکار کردیم که دید نسبتاً  ایم. بدین وسیلهاطالعاتی در یک نقشه یا پالن مالی یاد کرده

  د.دهدست میمناسبی نسبت به رفتار مالی مردم منطقه به
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 نتيجه گيری و فصل پنجم:

 ارائه پيشنهادات
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 بندی و نتیجه گیریجمع   1.1

های مشابه ی آمارهای مالی اقتصادی رسمی کشور در مورد استان فارس و قیاس آن با استانمطالعه 

هایی های مالی و اقتصادی استان فارس داشت. گزارشی در عرصهمشکالتنشان از وجود مشکل یا 

نیاز به یافتن راهکار یا بهره ، لهاین مسئبود بر این مطلب. بیکاری و غیره نیز گواه دیگری  همچون نرخ

اقتصادی این منطقه مفید واقع داد که بتواند در اصالح و بهبود اوضاع مالی و بردن از ابزاری را نشان می

احتمالی  مشکالت دانیم که حلدر ضمن می های مطرح شده در این باره را بدهد.شود و پاسخ پرسش

 یابی مناسب ممکن نخواهد بود.موجود، بدون بررسی و ریشه

ای را فراهم آوردیم از دانش مورد نیاز برای تبیین رفتار مالی افراد. در این مجموعهدر این پژوهش 

 مالی بط با رفتار مالی افراد پرداختیم این پنج زمینه عبارت بودند ازبه پنج زمینه مرتابتدا نوشتار 

شناسی پول روانگذار، شناسی بازار سرمایه و سرمایهریزی مالی شخصی، روانمدیریت و برنامهرفتاری، 

قات پیشین ما را به این نتیجه رساند که در صورت داشتن یک حقی. تو در نهایت جامعه شناسی اقتصاد

پاسخی مناسب بیابیم. یمان هاتوانیم برای بسیاری از پرسشمی پالن یا نقشه از رفتار مالی مردم منطقه

اقتصادی آتی استفاده کنیم. این شبه -های مالیها و مشاورهریزیتوانیم از آن در برنامهبه عالوه می

های دیگری منجمله بازاریابی و بیمه نیز کاربرد خواهد داشت. بدین منظور و برای مدل، در بخش

ای دو مرحلهبندی خوشه لی اکتشافی و سپسهای تحلیل عامیافتن روابط متغیرهای دخیل، از تکنیک

باشند. ی شهری میهای مختلف در یک نقشههای به دست آمده، به مثابه محلهخوشهبهره بردیم. 

جمعیت از آنجا که متغیرهای  اطالعات تکمیلی مورد نیاز را نیز سواالت پرسش نامه فراهم آوردند.

یع هر کدام از این ، پوشش و توزاندمهمی را ایفا کرده لی رفتاری نقشما شناختی در بسیاری از مسائل

و در راستای تکمیل اطالعات پیشین، . در ادامه ها به دست آورده و مقایسه کردیممتغیرها را بر خوشه

مشاهده شده در منطقه مطرح  مشکالتی پژوهش و به بررسی فرضیاتی پرداختیم که بر اساس پیشینه

 شده بودند.
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تند. ابتالی اکثریت مردم منطقه به هر دو گرفسوگیری رفتار مالی را نیز در بر میاین فرضیات دو 

تمایل شدید مردم منطقه  گردید. در کنار این دو سوگیریسوگیری )کوتاه نگری و ابهام گریزی( تأیید

-شهیید شد. ریمنطقه تأشان از های غیر مولد، رد، و تمایل شدید مردم به خارج کردن سرمایهبه هزینه

شدند. همچنین  و چهار بحث و فحصل دو وها و عوامل موثر در نتایج فوق به صورتی مفصل در فص

 د.ر مطالب فصل دو به وضوح مشاهده نموتوان دهای هر خوشه را میعلت وجودی ویژگی

از ه مدلی که در کنار یکدیگر، شما و یا شب را در دست داریم ایگانههای اطالعاتی دهحال ما الیه

بسیاری از روابط کند و ترسیم میرا اقتصادی مردم منطقه  -ها، گرایشات و تمایالت مالیوگیریس

های هر کدام به چه دانیم ویژگیایم و میی مجزا را شناسایی کردهدو خوشه سازد.موجود را آشکار می

یجه در جایگاه شناسیم. در نتها را نیز میهای آنصورت است. بخش قابل توجهی از ارتباطات عامل

های افی است بدانیم مخاطب ما جزء کدام خوشه است. با مراجعه به ویژگی، کریزیک مشاور و یا برنامه

بارز آن خوشه، شناخت مناسبی نسبت به وی به دست آورده و بهترین رویکرد را در قبال او اتخاذ 

 خواهیم نمود.

ه صورتی سیستمی، کلیه عوامل را با هم و در کنار الزم است در این امر از دید جزء نگر پرهیز کرده و ب

 یکدیگر مد نظر قرار دهیم.

باشد که نتایج حاصل از این پژوهش گامی باشد هر چند کوچک، در راستای اعتالی روز افزون این 

 خاک پر گهر.

 های پژوهشمحدودیت   1.1

اند، از این دست با آن مواجههایی ی که پژوهشمشکالتها و ترین محدودیتاز ابتدایی ترین و رایج

مواقع، پر مل و قابل استفاده است. در اکثر ی کانامهمع آوری تعداد و مقدار مکفی داده و پرسشج
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ی افراد خارج است و این امر فرایند جمع آوری اطالعات را با مشکل نامه از حوصلهکردن دقیق پرسش

 کند.مواجه می

پژوهش وجود داشت، کمبود شدید منابع علمی دست اول  مهمی که در این مشکالتیکی دیگر از 

-توان گفت مجموع تعدادکتب، مقاالت و پایانت میاین زمینه بود. به نحوی که به جرأدر فارسی زبان 

 کند.جاوز نمیتهایی که در این زمینه به زبان فارسی موجود است، از تعداد انگشتان دست، نامه

این پژوهش بود. همکاری و  مشکالتی آماری، یکی دیگر از هپراکندگی جغرافیایی اعضای جامع

 تواند تا حدود قابل توجهی از این مشکل بکاهد.های دولتی میپشتیبانی ارگان

ای از مسائل در کنار موارد یاد شده الزم است به این مورد نیز اشاره کنیم که در این مبحث، مجموعه

های خاص خودشان را جا که هر ملتی ویژگیاشند. ار آنبشناختی و انسان شناختی دخیل میجامعه

ی ی مطالعات صورت گرفته در دیگر ملل را به راحتی بر جامعهتوان همهها دارند، نمیدر این زمینه

ی خودمان های خارجی در بسیاری موارد در جامعههای پژوهشخودمان قابل بسط دانست. لذا یافته

 ریزی و اجرا شوند.ها از ابتدا طرحپژوهش صادق نبوده و الزم است که آن

 پژوهشگران آتي پیشنهادات برای   1.1

های اطالعاتی رفتار مالی به تکمیل این توانند با فراهم آوردن تعداد بیشتری از الیهپژوهشگران آتی می

 .تر شدن و افزایش سودمندی آن بشوندپالن کمک کنند و در نتیجه موجب دقیق

-های تخصصیوهشگران آتی با در نظر گرفتن علوم مربوطه، برای هر خوشه، کاتالوگالزم است که پژ

ی راهنمای های ماتریس زیر، یک دفترچهیعنی برای هر کدام از خانهطراحی کنند.  موضوعی دقیق

 عملیاتی تدوین نمایند.
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 ی دوبرای مردم خوشه ی یکبرای مردم خوشه 

   مشاوران مالی

   لی شخصیبرنامه ریزان ما

   کالنبرنامه ریزان مالی 

   بازاریابان

...   

 

ای که فرد بدان تعلق دارد، بدین ترتیب متخصصان مختلف قادر خواهند بود پس از شناسایی خوشه 

های وی و ی برخورد با وی، نیازمندیتنها با مراجعه به کاتالوگ موضوعی مورد نظرشان، از نحوه

هایی را در این زمینه برداشته از دیگر، آگاهی یابند. هر چند این پژوهش گامبسیاری اطالعات مورد نی

 است اما الزم است که این پروسه تکمیل شده و گسترش یابد.

-آمده در این پژوهش به دنبال خوشه به دستهای توانند در دل هر کدام از خوشهپژوهشگران آتی می

ارائه دهند. در صورت وقوع چنین حالتی، سرعت کار در  بندی ریز تری راهای ریز تر بگردند و تقسیم

 یابد.بسیاری از موارد باال رفته و دقت عمل نیز افزایش می

-الزم است پژوهشگران آتی، این رویه را در سایر مناطق کشور اجرا کنند تا از کنار هم قرار دادن دست

 ها، یک پالن ملی سراسری حاصل گردد.ی این پژوهشآورد مجموعه

 های بیشتری را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند.توانند سوگیریدر نهایت، پژوهشگران آتی می
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 هاپیوست

 ی استان فارس: نقشه1پیوست 







 ی استان فارسپ: نقشه1.1شکل 
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 های سینوپتیک استان فارسجدول ویژگي :1پیوست  1
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 ی پرسش نامهی اولیهنسخه :1پیوست  1



 لپرسش نامه شخصيت ما

                                                           
1
Special offers 

جمالت زیر تا چه میزان با خصوصیات فردی  

 شما تطابق دارد؟
قطعاً 

 همیشه

در 

اغلب 

 مواقع

بعضی 

 هاوقت

به 

 ندرت
 هرگز

      من بخش مالی روزنامه را به دقت مطالعه می کنم. 1

شود، هنگامی که در مورد مسائل مالی، گفتگویی آغاز می 2

 عالقه دارم که در آن گفتگو شرکت کنم.
     

ادبیات خاص به کار رفته توسط کارشناسان مالی در من  9

 ایجاد اطمینان می کند.
     

      به مسائل مالی و پولی عالقه مند هستم. 4

      تمایل دارم که تصمیمات مالی را به تعویق بیندازم. 5

پس از اخذ یک تصمیم مالی، مشتاقم که ببینم تصمیم اخذ  1

 یر.شده صحیح بوده است یا خ
     

در پایان روز، در مسائل مالی، به صورت حسی تصمیماتی را  1

 کنم.اتخاذ می
     

گیری و های مختلف را را اندازهریسک موجود در گزینه 8

 کنم.مقایسه می
     

      انداز کردنِ آن دوست دارم.خرج کردن پول را بیشتر از پس 3

      است.توجه به آینده برای من امری ضروری  11

برای من سخت است که پولی برای روز مبادا ذخیره نکرده  11

 باشم.
     

      کنم.هنگامی که غمگین یا نا امید باشم پول خرج می 12

      توانند مرا ترغیب به خرید کنند.، می1پیشنهادات ویژه 19

      کنم.اختیار پول خرج میحتی در خرید های بزرگ، بی 14
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 کنید؟از گزینه های زیر را برای خرج کردن این پول انتخاب میدالر برنده شوید کدام یک  11111اگر 

 لطفاً فقط یک گزینه را انتخاب کنید.

  مسافرتتفریح و 

  هنر/ اشیاء عتیقه

  مبلمان

  سرمایه گذاری در اوراق قرضه

  های پر ریسکگذاریسرمایه

  مهمانی گرفتن با دوستان و آشنایان

  اتومبیل جدید پرداخت قسط اول برای خرید یک

 

 کند؟را به بهترین نحو توصیف می "های شما جهت بهبود وضعیت مالیتانپتانسیل"کدام یک از موارد زیر، 

 لطفاً فقط یک گزینه را انتخاب کنید.)امکان به کار بستن کدام مورد برای شما بیشتر است.(

  )حقوق بیشتر( کسب درآمد بیشتر

  هایم گذاریسرمایهبه دست آوردن بازده بیشتر، از 

  بیشتر پس انداز کردن و کمتر خرج کردن

  کاهش میزان مخارج خانواده

  بهره بردنِ پیش از موعد، از ارث و میراث

 

 کنید؟در مقایسه با همکارانی که از لحاظ سن و تحصیالت مشابه شما هستند، در آمد خود را چگونه ارزیابی می

  بیشتر

  مساوی

  کمتر

 

 

خواندن و مقایسه کرنِ نتایج به دست آمده از تست یک یا  از 15

 برم.چند محصول، لذت می
     

کنم، حتی اگر دلیلی برای این از اوضاع شکایت نمی عموماً 11

 کار داشته باشم.
     

      شوم.هنگامی که اوضاع به دلخواهم پیش نرود دلخور می 11
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 توانید بیش از یک گزینه را انتخاب کنید.تان شما چه توصیفی از شما دارند؟ میدوس

  دونده ماراتن  قهرمان دو سرعت

  برنامه ریز برای آینده  کندبرای امروزش زندگی می

  جدی  های زندگیمملو از شادی

  محتاط  کند.اش رفتار میکسی که بر اساس غریضه

 

 ه چیزی هستید؟ )فقط یک گزینه را انتخاب کنید(این روزها بیشتر درگیر چ

  ای هستم.های آموزشی و حرفهدر حال گذراندن دوره

  در مراحل آغازین شغلم هستم.

  های ترقی در شغلم هستم.در حال طی کردن پله

  روند.اوضاع بر وفق مرادم پیش می

  ام هستم.در حال تغییر جهت در حرفه

  ام هستم.ادین در زندگیدر حال تغییر جهت بنی

  به فکر دوران بازنشستگی هستم.

  بازنشسته هستم.

  از لحاظ اقتصادی فعال نیستم.

 

کنید؟ در صورتی که درصد به حقوق یا درآمد ماهانه شما افروده شود این مبلغ را صرف چه کاری می 11در صورتی که 

 یت شماره گذاری کنید.کنید، به ترتیب اولوبیش از یک گزینه را انتخاب می

 الف( تفریح و سرگرمی

 ب( سرمایه گذاری در کسب و کار

 ج(هزینه برای تحصیل خود یا اعضای خانواده

 د( خرید مایحتاج زندگی

 ر( هزینه در امور خیریه

 و(پس انداز

 ه( بیمه عمر

 ی( سایر

 کنید؟کدام یک را انتخاب می در صورتی که سرمایه کافی در اختیار داشته و قصد سرمایه گذاری داشته باشید

 الف( سرمایه گذاری در داخل کشور
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 ب( سرمایه گذاری در خارج  از کشور

 اید به پرسش زیر پاسخ دهیددر صورتی که گزینه ب را انتخاب کرده

 کنید؟گذاری انتخاب میچرا کشورهای دیگر را برای سرمایه

 الف( امنیت سرمایه گذاری بیشتر

 زنذگی در آن کشور ب( فراهم شدن امکان 

 ج( وجود قوانین 

 ..............................     جنسیت:  زن   /   مرد.سال تولد:

 .................................میزان تحصیالت:

 اید که بیش از دو ماه طول بکشد؟   بله   /   خیرای دیدهآیا در دو سال اخیر دوره آموزشی حرفه
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 ی نهایينامهپیوست چهار: پرسش

 پرسش نامه شخصيت مالی
 

-ای که پیش رو دارید، به منظور بررسی گرایشات و رفتار مالی افراد در فرایندهای سرمایه پرسشنامه

باشد. خواهشمند است سواالت را بدقت مطالعه کرده و به آنها  گذاری و تخصیص سرمایه روزمره می

تن نام و نام خانوادگی نبوده و اطالعات، محرمانه پاسخ دهید. الزم به ذکر است که نیازی به نوش

ی کارشناسی ارشد در ی دورهخواهند ماند. از این اطالعات صرفاً جهت تجزیه و تحلیل در پایان نامه

 .دانشگاه استفاده خواهد شد
 نماییم. دهید سپاسگزاری می از اینکه وقت شریف خود را در اختیار ما قرار می

 
 

 :1بخش 

 گر وضعیت شما باشد.ها توصیفبه سواالت زیر گزینه ای را انتخاب کنید که بهتر از سایر گزینهدر پاسخ 
 

 همیشه  
بیشتر 

 مواقع

بعضي 

 مواقع

به 

 ندرت
 هرگز

1 
را به دقت  )روزنامه/ اینترنت/ تلویزیون/...(ها بخش مالی رسانه

      .مطالعه/ بررسی می کنم

1 
شود، هنگامی که در مورد مسائل مالی، گفتگویی آغاز می

      عالقه دارم که در آن گفتگو شرکت کنم.

1 
ادبیات خاصِ به کار رفته توسط کارشناسان و خبرگانِ مسائلِ 

      کند.مالی، در من ایجاد حس عدم اطمینان می

 به مسائل مالی و پولی عالقه مند هستم. 1
     

1 
اصوالً تمایل دارم که تصمیمات مالی را به تعویق بیندازم. 

      انداز/ خرید ملک/خرید سهام/ بیمه/...()تصمیماتی مثل پس

1 
 پس از اخذ یک تصمیم مالی، مشتاقم که ببینم آیا

      تصمیمِ اخذ شده صحیح بوده است یا خیر.

1 
در پایان روز، به صورت حسی تصمیماتی را در مسائل مالی 

      کنم.اتخاذ می

1 
 های مختلف را ریسک موجود در گزینه

      کنم.گیری و مقایسه میاندازه
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 همیشه 
بیشتر 

 مواقع

بعضي 

 مواقع

به 

 ندرت
 هرگز

 انداز کردنِ آن دوست دارم.خرج کردن پول را بیشتر از پس 1
     

 توجه به آینده برای من امری ضروری است. .1
     

11 
 برای من سخت است که برای روز مبادا،

      نکرده باشم.پولی ذخیره 

 کنم.هنگامی که غمگین یا نا امید باشم پول خرج می 11
     

11 
 توانند مرا(، میspecial offersپیشنهادات ویژه )

      ترغیب به خریدن کنند. 

 کنم.اختیار پول خرج میحتی در خرید های بسیار بزرگ، بی 11
     

11 
 از خواندن و مقایسه کردنِ نتایج به دست آمده از 

      برم.تست یک یا چند محصول، لذت می

11 
 کنم،عموماً از اوضاع شکایت نمی

      باشم.حتی اگر دلیلی برای این کار داشته

 شوم.هنگامی که اوضاع به دلخواهم پیش نرود دلخور می 11
     

 

 1بخش 

بیست میلیون تومان برنده شوید کدام یک از گزینه های زیر را برای خرج کردن این پول انتخاب  اگر

 کنید؟مي
 لطفاً فقط یک گزینه را انتخاب کنید

  تفریح و مسافرت 1
 

 هنر/ اشیاء عتیقه 1
 

 مبلمان 1
 

 تر()و دارای بازده احتمالیِ نسبتاً کمهای کم ریسک تر گذاریسرمایه 1
 

 )و احتماالً دارای بازده احتمالیِ باال(های پر ریسک گذاریسرمایه 1
 

 مانی گرفتن با دوستان و آشنایانمه 1
 

 پرداخت قسط برای خرید یک اتومبیل جدید 1
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 1بخش 

در صورت نیاز به بهبود وضعیت مالي خود، در حال حاضر امكان به کار بستن کدام یک از موارد زیر برای 

 ؟شما بیشتر است
 لطفاً فقط یک گزینه را انتخاب کنید.

 افزایش دادن حقوق دریافتی )با اضافه کاری/ ماموریت/...( 1
 

 ام هایی که تا کنون انجام دادهگذاریبه دست آوردن بازده بیشتر، از سرمایه 1
 

 ز کردن و کمتر خرج کردنبیشتر پس اندا 1
 

 کاهش میزان مخارج خانواده 1
 

 بهره بردنِ پیش از موعد، از ارث و میراث 1
 

 1بخش 

-ه شما هستند، در آمد خود را چگونه ارزیابي ميدر مقایسه با همكاراني که از لحاظ سن و تحصیالت مشاب

 کنید؟

 بیشتر

 

 مساوی

 

 کمتر

 

 1بخش 

اما در هر ردیف تنها  توانید بیش از یک ردیف را انتخاب کنید.دوستان شما چه توصیفي از شما دارند؟ مي

 ی موجود را انتخاب کنید.یكي از دو گزینه

 قهرمان دو سرعت 1
 

 دونده ماراتن
 

 کندبرای امروزش زندگی می 1
 

 برنامه ریز برای آینده
 

 های زندگیمملو از شادی 1
 

 جدی
 

 کند.اش رفتار میکسی که بر اساس غریضه 1
 

 ریزمحتاط و برنامه
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 1بخش 

 لطفاً فقط یک گزینه را انتخاب کنیداین روزها بیشتر درگیر کدام یک از موارد زیر  هستید؟  

 ای هستم.های آموزشی و حرفهدر حال گذراندن دوره 1
 

 ام هستم.در حال تغییر جهت بنیادین در زندگی 1
 

 در مراحل آغازین شغلم هستم. 1
 

 به فکر دوران بازنشستگی هستم. 1
 

 های ترقی در شغلم هستم.در حال طی کردن پله 1
 

 بازنشسته هستم. 1
 

 روند.اوضاع بر وفق مرادم پیش می 1
 

 از لحاظ اقتصادی فعال نیستم. 1
 

 ام هستم.در حال تغییر جهت در حرفه 1
 

 

 1بخش 

 کنید؟ درآمد ماهانه شما افروده شود این مبلغ را صرف چه کاری مي درصد به حقوق یا .1در صورتي که 
 لطفاً فقط یک گزینه را انتخاب کنید 

 تفریح و سرگرمی 1
 

 هزینه در امور خیریه 1
 

 سرمایه گذاری در کسب و کار 1
 

 پس انداز 1
 

 هزینه برای تحصیل خود یا اعضای خانواده 1
 

 بیمه عمر 1
 

 خرید مایحتاج زندگی 1
 

 سایر 1
 

 1بخش 

 کنید؟در صورتي که سرمایه کافي در اختیار داشته باشید و بخواهید سرمایه گذاری کنید، کدام بخش را انتخاب مي

 لطفاً فقط یک گزینه را انتخاب کنید 

 بازار بورس و اراق بهادار 1
 

 اوراق مشارکت دولتی 1
 

 ملک 1
 

 بهاارزهای خارجی/ فلزات گران 1
 

 تولیدی 1
 

 کنندپساندازدرجاهاییکهسودپرداختمی 1
 

 خدماتی 1
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 1بخش 

-در صورتي که سرمایه کافي در اختیار داشته و قصد سرمایه گذاری داشته باشید کدام یک را انتخاب مي

 کنید؟

 لطفاً فقط یک گزینه را انتخاب کنید

الف( سرمایه گذاری در داخل استان 

 فارس

 

گذاری در خارج از استان ب( سرمایه

 فارس، در داخل ایران 

 

ج( سرمایه گذاری در خارج  از 

 کشور

 
  1اید به پرسش در صورتي که گزینه ب را انتخاب کرده

 پاسخ دهید. 1و  1و 1اید به پرسش های ب کردهو در صورتي که گزینه ج را انتخا

 
 

 کنید؟گذاری انتخاب میهای دیگر را برای سرمایهچرا استان :1پرسش 

  آب و هوای بهتر 1
  نیروی کار بهتر 2
  همکاری بیشتر مسئولین آن استان 9
  هزینه های کمتر 4
  موقعیت جغرافیایی بهتر 5

 

 کنید؟گذاری انتخاب میچرا کشورهای دیگر را برای سرمایه  :1پرسش 

 امنیت سرمایه گذاری بیشتر در آن کشور 1
 

 فراهم شدن امکان  زندگی در آن کشور 1
 

 تر در آن کشوروجود قوانین شفاف 1
 

 گذاریوجود تنوع بیشتر در انواع سرمایه 1
 

  تر در آن کشورتر و در دسترسفافوجود اطالعات ش 1
 

-بندی را میفرض کنید شما طرفدار تیم ورزشی شهرتان هستید. فردی  به شما پیشنهاد یک شرط  :1پرسش 

پرسد که شانس برد تیم شما در بازی امشب چقدر است. شما تخمین دهد. این فرد ناشناس نخست از شما می

پرسد که آیا تمایل دارید مبلغی روی نتیجه بازی درصد است. سپس او از شما می 51زنید که شانس برد می

پذیرید. )فرض کنید که شرط بندی، کار شرط بندی کنید. شما به ارزیابی خود مطمئن بوده و شرط بندی را می

کند که ما نشان داده و پیشنهاد میدر همین هنگام، یک فرد دیگر، یک ماشین الکترونیکی را به ش. بدی نیست(

بندی روی ماشین الکترونیکی را انتخاب کنید. با این فرض که بندی روی بازی، شرطتوانید به جای شرطمی

 دهد.درصد نشان می 51مال دقیقاً ماشین در هر مرتبه رنگ قرمز یا آبی را با احت
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 توانید روی قرمز یا آبی آمدن شرط بندی کنید.شما می

 پذیرید؟ض کنید که مقدار پول شرط بندی شده در هر دو مورد برابر است؛ شما کدام شرط بندی را میفر

  شرط بندی روی مسابقه 1
  شرط بندی روی دستگاه 1

 

 ت:است. با چند تفاو 2سناریو همان سناریوی پرسش :1پرسش

( فرض کنید شما نه تنها طرفدار پرو پا قرص تیم شهر خود هستید؛ بلکه به ایجاد تیم نیز کمک کرده و همه 1

 شناسید.رقبای موجود در لیگ را به خوبی می

دهد؛ فرض کنید که شانس برد تیم مورد عالقه خود را به ( این بار زمانی که فرد غریبه به شما پیشنهاد می2

 زنید.درصد تخمین می 11درصد؛  51جای 

( از آنجا که شما اطالعات زیادی در مورد تیم دارید به اندازه کافی به مثبت بودن جواب خود در مقابل این 9

 سوال که آیا مایل به شرط بندی روی نتیجه بازی هستید، مطمئن خواهید بود.

-شما به همان اندازه پول بدست می ( همانند قبل فرض کنید اگر ماشین الکترونیکی، رنگ قرمز را نشان دهد،4

 آورید.

 درصد در هر بار است. 11( این بار احتمال به نتیجه رسیدن ماشین الکترونیکی، یعنی نشان دادن رنگ قرمز، 5

 با توجا به این شرایط، کدام شرط بندی را انتخاب می کنید؟

  شرط بندی روی مسابقه 1
  بندی روی دستگاه شرط 1

  

  
 

 

 .1بخش 
 دهید؟کدام یک از دو گزینه زیر را ترجیح مي

 حلقه بسیار  وسیعی از دوستان 1
 

 تعداد اندکی دوست ماندگار و صمیمی 1
 

 11بخش 

 کنند؟ام یک از دو گزینه زیر بهتر شما را توصیف ميکد

 به شدت به داشتن روابط اجتماعی عالقه مندم 1
 

 دهمتنهایی را ترجیح می 1
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از اتومبیل فعلي خود استفاده کرده  فرض کنید به یک اتومبیل جدید نیاز دارید. مدت هفت سال است که: 11بخش 

و اکنون زمان آن است که آن را تعویض کنید. همچنین فرض کنید با محدودیت هایي در این خرید مواجه هستید؛ 

 آید! کدامیک از گزینه های زیر را ترجیح مي دهید؟ مثل اینكه پول علف خرس نیست و به آساني بدست نمي

1 

 

کنم؛ زیرا اتومبیل از نظر من فقط وسیله حمل و نقل است و نیازی به اشیاء معموالً پول زیادی بابت یک اتومبیل خرج نمی

خواهم خرج خرید یک اتومبیل تجملی و پر زرق و برق با هزینه گزاف ندارم. از این گذشته می توانم پول مازادی را که می

 اب بانکی خود پس انداز کنم. لوکس و گران قیمت کنم در حس

1 

 

کنم که دارای برخی تجهیزات لوکس است و این کار را به آن جهت انجام معموالً اتومبیلی با قیمت متوسط خریداری می

ا اینکه استطاعت خرید یک برم. ممکن است خرید سایر مایحتاج را نادیده بگیرم تمی تدهم که از یک اتومبیل خوب لذمی

کنم که روزی حماقت کرده و پول خود را اسراف کنم، اما یک اتومبیل خوب چیزی اتومبیل خوب را بدست آورم. تصور نمی

 است که من تا حد معقولی برای آن ارزش قائل شده و از این رو قصد دارم برای بدست آوردن آن پول خرج کنم. 

1 

 

توانم جلوی خودم را بگیرم! به احتمال زیاد برای خرید اتومبیلی درجه یک، شود دیگر نمیوقتی صحبت از اتومبیل می

گیرم. حتی اگر برای خرید این اتومبیل زرق و برق موجود را در نظر می های لوکس و پرولخرجی کرده و همه یا اکثر گزینه

 دهم. ام را صرف کنم، این کار را انجام میالهمجبور شوم همه پس انداز چند س

 

 کنیدفقط یک گزینه را انتخابکنید؟ الگوهای پس انداز خود برای دوره بازنشستگي را چگونه توصیف مي: 11بخش 

1 

 

گذاری برای راه پس انداز و سرمایه شوم که همه بهترین و کم هزینه ترینبا مشاوران خود مشورت کرده و مطمئن می

 کنم.ام. غالباً وجوه اضافی خود را در حساب های دارای معافیت مالیاتی پس انداز میبازنشستگی را انتخاب کرده

1 

 

گیرم. در برخی موارد اطالع رند، بهره میهایی که بیشترین معافیت مالیاتی را داگذاریاندازها و سرمایهمعموالً از مزایای پس

ام را جلب کند تا مقداری از پولم را در حساب های دارای معافیت  یا تخفیف مالیاتی پس انداز از جزئیات ممکن است توجه

 کنم.  اما گاهی نیز ممکن است این کار را انجام ندهم.

1 

 

کنم بنابراین مبلغ اندکی برای کنم. قسمت اعظم درآمد خود را خرج میبازنشستگی خود پس انداز می به ندرت برای دوره

 ماند.پس انداز کردن باقی می
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کنید؟ لطفاً فقط یک گزینه را انتخاب هایتان، چگونه ارزیابي ميه اهداف و برنامهپایبندی خود را نسبت ب: 11بخش 

 کنید

1 

 

اگر هدفی برای من اهمیت داشته باشد؛ همیشه به آن دست پیدا می کنم. اگر به عنوان مثال بخواهم ده کیلو از وزنم را کم 

 ورزش می کنم تا به این هدف برسم. کنم رژیم گرفته و سرسختانه

1 

 

 شوم.اغلب می توانم به اهدافم برسم، ولی گاهی در رفع موانعی که در مسیر رسیدن به هدف وجود دارد، دچار مشکل می

1 

 

کم است یا اصالً وجود ام خیلی مشکل دارم. انضباط شخصی من یا خیلیذاشتهدر عمل کردن به قول و قرارهایی که با خود گ

 ام، خود را نیازمند کمک دیگران می بینم.ندارد و اغلب برای دستیابی به اهداف اصلی

 

 

 11بخش 

و  امور مولد گذاری کردن پولتان درتصمیم شما برای سرمایه تری برتواند ثأیر بیشکدام یک از موارد زیر، می

 لطفاً فقط یک گزینه را انتخاب کنید اشتغال زا، داشته باشد؟

 های زندگیهزینه 1
 

 جو سیاسی 1
 

 نظرات خبرگان امور مالی 1
 

 نرخ تورم 1
 

 نرخ سود وام 1
 

 حمایت مسئولین 1
 

نرخ سود سپرده های  1

  بانکی
 نرخ ارز 1

 
 سایر 1

 

 

 

 

 کند؟های زیر، رویكرد شما نسبت به پول را بهتر توصیف ميکدام یک از گزینه: 11بخش 

 لطفاً فقط یک گزینه را انتخاب کنید

 م.ده به پول اهمیت نمی 1
 

 پول مایه شرارت بوده و چیز بدی است. 1
 

1 
پول بسیار مهم است و باید در راستای ایجاد رفاه 

  و شادی در زندگی خرج شود.
1 

ه ممکن داشتن پول بسیار مهم است و تا آنجا ک

  است نباید آن را خرج کرد.

 ترین چیز در زندگی است.  پول مهم 1
 

 استوبایدآنراباسایرافرادسهیمشد.پولهدیه 1
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 اطالعات عمومي پاسخ دهنده :11 بخش

      شهر محل سكونت:      سن:  
وضعیت 

 تأهل: 
 مجرد

 
 متأهل

 

 مذکر جنسیت:   
 

 مونث
 

      تحصیالت: 

 متوسط درآمد ماهیانه )تومان(:

 411،111کمتر از 
 

 111،111الی  411،111
 

 311،111الی  111،111
 

الی  311،111

1،911،111  

 2،111،111الی  1،911،111
 

 2،111،111باالتر از 
 

 بله اید که بیش از دو ماه طول بکشد؟ ای دیدهآیا در دو سال اخیر دوره آموزشی حرفه
 

 خیر
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 ی آماریهای جمعیت شناختي نمونهپیوست پنج: ویژگي



 سن پاسخ دهندگان

شود میـانگین سـن برابـر     یمکه مشاهده  همان طورشده است.  دهندگانآورده پاسخدر جدول زیر اطالعات مربوط به سن 

 باشد. یمسال  19تا  21حداکثر سن برابر با است و حداقل و  99

 اطالعات توصیفی سن. پ: 1. 5جدول 

 انحراف معیار میانگین حد اکثر حد اقل 

 8.84514 99.1552 19.11 21.11 سن پاسخ دهندگان

 

 

 شـده  آورده 1و نمـودار   2برای توصیف بهتر سن افراد در طبقه بندی شده است. اطالعات توصـیفی طبقـات در جـدول    

 است.

 

 

 طبقه بندی سن. پ: 2. 5جدول                                                                                   

 

 ها آن. پ: طبقه بندی سن و فراوانی نسبی 1. 5ودار نم 
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 درصد تجمعی فراوانی نسبی فراوانی 

21-91 251 48.1 48.1 

91-41 151 23.1 18.9 

41-51 81 11.5 34.8 

51-19 21 5.2 111.1 

Total 521 111.1  
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 شهر محل سکونت

 9درصـد جهـرم،    8درصـد در الر،   11درصد پاسخگویان در شهر شیراز سـکونت دارنـد.    89در حدود  9مطابق با جدول

 درصد در آباده سکونت دارند. 4درصد نیریز و   4درصد کازرون،  9درصد فسا، 

 شهر سکونت: . پ9. 5جدول                                                                                          

 

 

 

 : وضعیت سکونت پاسخگویان. پ2. 5نمودار               

 بر اساس فراوانی نسبی                                     
 

 تأهلوضعیت 

یز این مطلب بـه  ن 9هستند. در نمودار  متأهلدرصد  53درصد پاسخگویان مجرد و   41در حدود  4مطابق با جدول

 خوبی نمایش داده شده است.

 . پ: وضعیت تأهل4. 5جدول                                                                                                    

 

 : وضعیت تأهل پاسخگویان. پ9. 5نمودار 

 بر اساس فراوانی نسبی                      

0

10

20

30

40

50

60

70

80
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 فراوانی 
فراوانی 

 نسبی

درصد 

 تجمعی

 13.1 13.1 911 شیراز

 13 3.4 51 و المرد الر

 81 1 91 جهرم و مرودشت

 83.1 9.1 21 فسا

 32.9 2.1 14 کازرون و فیروز آباد

 31.4 4.1 22 نیریز

 111 9.4 18 آباده و اقلید

  111.1 521 مجموع

 درصد تجمعی فراوانی نسبی فراوانی 

 93.8 93.8 211 مجرد

 111.1 11.2 911 متأهل

  111.1 521 مجموع
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 سطح تحصیالت

 درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند. 91درصد دارای مدرک کارشناسی و  14از میان پاسخ دهندگان 

 

 
 

. پ: وضعیت تحصیالت پاسخگویان بر اساس 4. 5نمودار 

 فراوانی نسبی

 

 

 

 

 : سطح تحصیالت. پ5. 5جدول 

 درصد تجمعی فراوانی نسبی فراوانی 

 14.5 14.5 994 کارشناسی

کارشناسی ارشد 

 به باال
139 91.5 111.1 

  111.1 521 مجموع

 

 جنسیت

 درصد را زنان تشکیل داده است. 49درصد از پاسخ دهندگان مرد و  51در حدود  5مطابق با جدول 

 . پ: جنسیت1. 1جدول                                                                                                                

  

 اساس فراوانی نسبی پاسخگویان بر : وضعیت جنسیت. پ5. 5 نمودار      
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 فراوانی تجمعی فراوانی نسبی فراوانی 

 51.4 51.4 231 مذکر

 111.1 49.1 291 مؤنث

  111.1 521 مجموع
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 سطح درآمد

باشـد. سـایر    یهزار تومـانم  311تا  111شود بیشترین فراوانی متعلق به بازه  یممشاهده  1که در جدول  همان طور

 شده است. آوردهها در جدول و نمودار زیر  یفراوان

 

 . پ: سطح درآمد1. 5جدول 

 درصد تجمعی فراوانی نسبی فراوانی 

 1 1 1 مانهزار تو 411 ازکمتر 

 91.3 91.3 211 هزار تومان 111تا  411بین 

 18.8 91.3 119 هزار تومان 311تا  111بین 

 81.1 11.8 34 1911111تا  311111بین 

 31.4 11.8 51 2111111تا  1911111بین 

 111.1 2.1 19 2111111باالتر از 

 

 

 بیپاسخگویان بر اساس فراوانی نس : وضعیت درآمد.پ1. 5 نمودار
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 ی حرفه ایها آموزشگذراندن 

مـاه  درصـد کمتـر از دو    14است و  گذراندهدوره های آموزشی را  دو ماهدرصد بیش از  91از میان پاسخ دهندگان 

 اند. یدهآموزشد

 

 ایهای حرفه. پ: گذراندن آموزش8. 5جدول                                                         

 
 در گذراندن پاسخگویان  . پ: وضعیت1. 5نمودار 

 فراوانی نسبیهای آموزشی بر اساس دوره         
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 درصد تجمعی نی نسبیفراوا فراوانی 

 91.2 91.2 139 بیش از دو ماه

 111.1 19.8 994 کمتر از دو ماه
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 منابع

 ( ،مالی رفتاری مرحله1988اسالمی بیگدلی، غالمرضا ،) تا ی گذر از مالی استاندارد

 نوروفاینانس

  ،گذاریهای رفتاری و مشاوره سرمایهتورش( 1981)اسالمی بیگدلی، سعید 

 ( ،روانشناسی اجتماعی، ترجمه: حسین شکرکن، چاپ دوم. اهواز: 1914اورنسون، الیوت ،)

 291-138. ص ص مرکز انتشارات و چاپ دانشگاه شهید چمران

 ( ،جامعه شناسی، ترجمه: من1985گیدنز، آنتونی ،)وچهر صبوری، چاپ هفدهم، نشر نی 

 ،جمه: حافظ کمال هدایت، محمد روشن، چاپ هفتم، (، پنجمین فرمان، تر1981) پیتر سنگه

 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

 11ماره، شماليرفتاری، تحقیقات  مالی و مالی نوین نظریه تقابل( ، 1989)  ،تلنگی 

 ( مقدمه1981جعفری، ابولفضل و دولتی، نیکو ،)ای بر مالی و اقتصاد رفتاری 

 ( ،فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 1985خواجوی، شکراله ،)ر کارا و مالی ی بازا، فرضیه21

 13-43رفتاری، ص ص 

 ( ،مالیه رفتاری، رویکردی متفاوت در حوزه ما1989راعی، رضا و فالح پور سعید ،) ،لی

 11-111، ص ص 18تحقیقات مالی،

 انتشارات انتشار ،، چاپ پنجموسعه و تضادت( 1981)، رفیع پور، فرامرز  

 ( ،مروری بر نظریات مالی رفتاری1988روشنگر زاده، امین ،) 

 ( ،1981شهر ابادی ا. و یوسفی ر، ) 13 ماره، شبورس هنامهرفتاری، ما مالی بر ایمقدمه 

 ( کار و فراغت ایرانیان، چاپ دوم، نشر نی1981قاضی مرادی، حسن ،) 

  ترجمه: عبداهلل کوثری، نشر نیی کوتاه مدت(، ایران جامعه1931علی، )کاتوزیان، محمد ، 
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  ،چاپ احمد بدری،  :(، دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی، ترجمه1988میشل ام.، )پمپین

 اول، انتشارات کیهان

 بورس( 19، صفحه 845روزنامه شرق، شماره  ،مصطفی، والهی( 

 انتشارات سازمان مدیریت  ،چاپ اولوم استراتژی، فهم( 1989)، زادهعماد ، وفا وغفاریان

 نعتیص

 


