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چکیده 
تصمیمگیری رفتاری یکی از موضوعات جدید است که در حال حاضر مورد توجه محافل علمی قـرار گرفتـه
است .این الگو ضمن انتقاد به شیوه تصمیمگیری عقالیی ،معتقد است به دلیـل اینکـه فرآینـد گـرفتن تصـمیم
بیشتر تحت تأثیر ویژگیهای ذهنی و رفتاری است ،دیدگاه عقالیی در تصمیمگیری چندان کارایی نـدارد .بـرای
این منظور نگرش رفتاری با استفاده از «نظریه چشمانداز» به دنبال ارزیابی الگوی واقعی تصمیمگیری است .بـا
توجه به نقش و اهمیت تصمیمگیری در مدیریت سازمانها ،در این مقاله الگوی تصمیمگیری مـدیران نـنای
استان فارس با استفاده از تئوری چشمانداز و نگرش رفتاری ،مورد بررسی قرار گرفته است .برای این کار ابتدا بـا
انتخاب یک نمونه آماری از مدیران بخش ننعت ،دادههای اولیه با استفاده از پرسشنامه جم آوری شـد ،سـ
مقدار اولیه پارامترهای اثرگذار در تئوری چشمانداز با استفاده از روش حداقل خطا برآورد شد و در مرحله بعـد بـا
بهکارگیری روش «نیوتون رافسون» مقدار اولیه پارامترهای محاسبهشده ،بهینـهسـازی شـد و بـر ایـن اسـاس
الگوی تصمیمگیری مدیران بر اساس تئوری چشمانداز مدلسازی شد .نتایج پژوهش نشان داد که نقـش الگـوی
رفتاری در تصمیمگیری که بر اساس شاخص تغییر حساسیت سود و زیان در تئوری چشمانداز ارزیابی میشـود،
بسیار مهم است؛ به طوری که این تغییر حساسیت در منطقه زیان نسبت به منطقه سود بیشتر است .همچنـین،
مطلوبیت کاهش زیان برای مدیران بیشتر از افزایش سود است؛ به طوری که نمونـه مـورد بررسـی حساسـیت
بیشتری نسبت به کاهش زیان در مقایسه با افزایش سود دارد.
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.1مقدمه 
نگرش رفتاری در تصمیم گیری یکی از موضوعات نوین است که در دهه اخیر مورد توجه محافل علمی
قرار گرفته و پژوهشهای زیادی در این حوزه انجام شده است [ .] 11این دیدگاه که در نقطه مقابـل دیـدگاه
عقالیی 1قرار دارد ،معتقد است که تصمیمگیری در مسائل واقعی به شیوهای که در الگوهای عقالیی تعریـف
شده است انجام نمی شود ،بلکه به دلیل اینکه فرآیند گرفتن تصمیم از عوامل مختلفی ،مخصوناً ویژگیهای
انسانی تأثیر میپذیرد ،نقش جنبههای رفتاری بر تصمیمگیری غیر قابل انکار است؛ بنابراین این دیدگاه معتقـد
به کاربرد انول روانشناختی در فرآیند تصمیم گیری است و با محور قرار دادن رفتارهای انسـان ،مـیکوشـد
الگوی تصمیمگیری وی را شناسایی کند و از این رو ضمن انتقاد به نگرش عقالیی ،بر این باور است که این
شیوه تصمیمگیری در مسائل واقعی کارایی ندارد ،بلکه عوامل رفتاری نیز بر تصمیم افراد مؤثر هسـتند و آن را
شکل میدهند [ .]12برای این منظور در این حوزه نظریات زیادی مطرح شده است .یکی از این تئوریها کـه
جایگاه مطلوبی را در این زمینه به خود اختصاص داده و مورد توجه مراکز علمی قـرار گرفتـه اسـت« ،تئـوری
چشمانداز »9است که توسط کانمن و تورسکی 4برای بررسی الگوی تصمیمگیری رفتاری ارائه شد .این تئوری
معتقد به تفاوت ترجیحات افراد در تصمیمگیریها و مخصوناً شرایط ریسکآور است ،از ایـن رو بـا ترکیـ
دیدگاههای رفتاری با روشهای کمّی ،به دنبال تبیین الگوی واقعی تصمیمگیری افراد است [.]03
با توجه به ویژگیهای مطلوب تئوری چشمانداز ،در این مقاله با در نظـر گـرفتن مـدیران واحـدهای
تولیدی در استان فارس به عنوان مطالعه موردی ،الگوی تصمیمگیری این مـدیران بـا توجـه بـه
ویژگیهای تئوری چشمانداز و تصمیمگیری رفتاری مدلسازی میشود.
0

.2پیشینهومبانينظریتحقیق 
اگرچه دیدگاه عقالیی و رفتاری در تصمیمگیری تقریباً در یک دوره زمانی مطـرح شـدند ،امـا از نظـر
پذیرش و مقبولیت در بین تصمیمگیران ،تفاوت زیادی با یکدیگر داشـتهانـد .دیـدگاه عقالیـی بـا معرفـی
نظریه تصمیم( 5سایمون )0392 ،بسیار مورد استقبال قرار گرفت و با تکیه بر روشهای مـدیریت علمـی،
مخصوناً الگوهای تحقیق در عملیـات در اوایـل قـرن بیسـتم جایگـاه مطلـوبی را در محافـل علمـی و
سازمانی به خود اختصاص داد .رویکرد رفتاری برخالف دیدگاه عقالیی در ابتدا چندان مورد پـذیرش واقـ
نشد ،اما با تالش رشتههای مختلف ،از جمله علم اقتصاد و روانشناسی و از طرفی وجود شـواهدی مبنـی
بر عدم کارایی دیدگاه عقالیی در تصمیمگیریها ،زمینه بـرای توسـعه ایـن دیـدگاه در دورههـای بعـدی
فراهم شد؛ به طوری که به تدریج جایگاه خود را در محافل علمی و تصمیم گیری پیدا کـرد .بـا توجـه بـه
1. Behavioral View
2. Rational View
3. Prospect Theory
4. Khanman and Teverasky
5. Decission Theory
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ارتباط نزدیک فرآیندهای کس وکار با موضوعات اقتصادی و از آنجا که روشهای تصمیم گیـری از ابتـدا
تحت تأثیر علم اقتصاد قرار داشت ،دیـدگاه رفتـاری در تصـمیمگیـری بیشـترین تـأثیر را از علـم اقتصـاد
پذیرفته است [.]11
0
تصمیمگیری رفتاری در علم اقتصاد و عقاید آدام اسمیت ریشه دارد .وی همزمان با انتشار کتاب ثروت
ملل ،مقاالت متعددی درباره کاربرد روانشناسی در اقتصاد و جنبههای روانی بازار منتشر کرد .بنتهـام 1نیـز
پایههای روانشناختی انل مطلوبیت مشـتریان را ارائـه کـرد کـه یکـی از انـول پذیرفتـهشـده اقتصـاد
نئوکالسیک بود.]0[ .
با شکلگیری مکت اقتصادی کالسیکها( ،)0521ارتباط این مکت بـا حـوزههـای مختلـف
علوم اجتماعی ،از جمله روانشناسی و جامعهشناسی بسیار گسـترده شـد ،امـا بـه دلیـل جـذابیت
روشهای کمّی در اقتصـاد و مـالی ،تحقیقـات گسـتردهای در زمینـه کـاربرد علـوم رفتـاری در
فرآیندهای کس وکار انجام نشد و بیشتر تالش ناح نظران برای کاربرد الگوهـای عقالیـی در
تصمیمگیریها بود .با این حال کاربرد موضوعات روانشناسی در مباحث اقتصادی حتی در زمـان
نئوکالسیکها توسط افراد متعددی ادامه یافت .در این میان نقـش اقتصـاددانانی چـون سـلدن،9
اجورث ،4پارتو ،2فیشر 6و کینز 5نسبت به دیگران مهمتر بود .در دوره نئوکالسیکها ،اقتصـاددانان
زمینه مطالعات خود را از علوم رفتاری به علـوم طبیعـی و تجربـی نزدیـکتـر کردنـد و پیـرو آن
مفروضات روانشناسی و انسانی در اقتصاد جای خود را به علوم فیزیکی و طبیعی داد .پیروان این
مکت با این فرض که تصمیمات افراد به طورکامل عقالیی است ،معتقد به جنبه اقتصادی انسان
بودند و بـرای سـنجش و ارزیـابی ترجیحـات افـراد بـا ارائـه «تـاب مطلوبیـت »9مـیکوشـیدند
خواستههای انسانی را کمّیسازی کنند [.]0
موستلر و نوگی )0320( 3با آزمون کارایی تئوری مطلوبیت مورد انتظار از روش منحنـی مطلوبیـت
نهایی ،به این نتیجه رسیدند که اگرچه قدرت پیشبینی این تئوری کـامالً نـحی نیسـت ،امـا جهـت
کلی آن درست است .پژوهشهای بیشتری که در ایـن حـوزه توسـط مـوری  )0329( 01انجـام شـد،
شواهدی بر نقض تئوری مطلوبیت مورد انتظار ارائه کـرد .ایـن موضـون جنبـههـای جدیـدی از ابعـاد
تصمیمگیری انسانی را روشن کرد؛ به طوری که این تالشها بـه توسـعه دو رشـته علمـی جدیـد بـه

1. Smith
2. Bentham
3. Selden
4. Edge worth
5. Pareto
6. Fisher
7. Keynes
8. Utility Function
9. Mosteller and Nogee
10. Maurice

01

چشمانداز مديريت صنعتي  -شماره  - 01تابستان 0931

نامهای «روانشناسی شناختی »0و «تئوری تصمیمگیری »1انجامید کـه در تکـوین و توسـعه دیـدگاه
رفتاری بسیار مؤثر بودند.
یکی از مهمترین عواملی که باعث رشد و توسـعه دیـدگاه رفتـاری در علـم اقتصـاد و نظریـات
تصمیمگیری شد ،مطالعات تورسکی وکانمن ( )0353بود .این دو با انتقاد از تئوری مطلوبیـت مـورد
انتظار به عنوان زیربنـای مکتـ نئوکالسـیکهـا ،بـه توسـعه کاربردهـای علـم روانشناسـی در
فرآیندهای کس وکار پرداختند و بر این اساس تئوری مشهور خود را با نام «تئوری چشمانداز» ارائه
کردند .این تئوری به طور قابل مالحظهای مورد توجه بیشتر محافل علمی قرار گرفـت ،بـه طـوری
که حتی افرادی که اعتقادی به پذیرش کاربرد علوم رفتاری در اقتصـاد و مـدیریت نداشـتند ،مبـانی
نظری و علمی این تئوری را تأیید کردند .مقاله این دو بسیار مورد توجـه محافـل علمـی دنیـا قـرار
گرفت؛ به طوری که تا کنون بیش از 01111ارجان داشته اسـت[ .]5کـانمن و تورسـکی بـا تکمیـل
مطالعات خود ،در سال  0331شکل توسعهیافته نظریـه چشـمانـداز را بـا نـام «تئـوری چشـمانـداز
تجمعی »9ارائه کردند؛ به طوری که در نهایت جایزه نوبل اقتصاد سال  1111به این دو نفر به دلیـل
پژوهشهای گسترده آنان در زمینه کاربرد علوم رفتاری در علم تصمیمگیـری و اقتصـاد اعطـا شـد.
تئوری چشمانداز بعدها توسط افراد دیگری از جمله تالر ،4شیلر 2و جانسون )0333( 6تکمیـل شـد و
مدلهای مختلفی برای برآورد پارامترهای آن ارائه شد.
سایمون )0392( 5در توسعه نظریات تصمیم گیری نقش بسیار عمدهای داشت .مطالعـات وی
در زمینه تصمیم گیری شامل دو بخش بود .سایمون ابتدا نظریه تصمیمگیری علمی را در مدیریت
ارائه کرد .بر اساس این نظریه ،فرآیند تصمیمگیری از یک سری مراحل مشخص و تعریـفشـده
تشکیل شده است که تصمیمگیرنده با جم آوری همه اطالعات مورد نیاز و طی این مراحـل بـه
نتیجه میرسد .این جنبه از تصمیم گیری به جنبه عقالیی تصمیمگیری شهرت یافت .با توجه بـه
عدم کارایی این دیدگاه در عمل ،وی س با ارائه نظریه عقالنیت محدود ،9به این نتیجه رسـید
که به دلیل محدودیت در جمـ آوری و تجزیـه و تحلیـل اطالعـات ،تصـمیمگیـری مـدیران در
سازمانها همیشه بر اساس حداکثر کردن خواستهها انجام نمیشـود ،بلکـه همـواره یـک حالـت
رضایتبخشی بین اهداف پیشبینیشده و سط دستیابی به آنها ایجاد میشـود .در ایـن حالـت
زمانی که افراد در تصمیمات خود به راه حل یا پاسخی که به اندازه کـافی خـوب باشـد برسـند،

1. Cognitive Psychology
2. Decision Theory
3. Cumulative Prospect Theory
4. Thaler
5. Shiller
6. Johnson
7. Simon
8. Bounded Rationality
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همان را انتخاب میکنند .مطالعات گسترده وی دربـاره الگوهـای تصـمیمگیـری و تلفیـق آن بـا
نظریات اداری و اقتصاد باعث شد جایزه نوبل اقتصاد در سال 0359به فردی که فاقد تحصـیالت
اقتصادی بود و در حوزه مسائل سازمانی فعالیت میکرد ،تعلق گیرد .مطالعـات رفتـاری و کـاربرد
تئوری چشمانداز در دهه  31به شکل وسیعی در حوزه مالی و سرمایهگـذاری نیـز رایـج شـد؛ بـه
طوری که با افزایش ریسک و نوسانات گستردهای که در بازارهای مـالی ایجـاد شـد و از طرفـی
عدم توانایی دیدگاههای عقالیی در پیشبینی این شرایط ،برخی از اندیشمندان حوزه مالی به این
زمینه عالقهمند شدند و کوشیدند با استفاده از الگوهای رفتاری و ویژگیهای تئوری چشـمانـداز،
شرایط پیشآمده را تبیین و پیشبینی کنند .برای نمونه دیبونت و همکاران( ،0)0392جیگـادیش
و تیتمن )0339(1و دانیل و همکاران )0339( 9مطالعـات گسـتردهای در رابطـه بـا تـأثیر تئـوری
تصمیمگیری رفتاری بر ترجیحات سرمایهگذاران انجام دادنـد .هیشـلیفیر( )1110نیـز بـا بررسـی
بازارهای مالی به این نتیجه رسید که انتظارات سرمایهگذاران از بازار کامالً عقالیی نیست ،بلکـه
جنبه رفتاری بر جنبه عقالیی آن برتری دارد.
تئوری چشمانداز در ننعت بیمه برای تعیـین الگـوی تصـمیمگیـری بیمـهگـذاران و تعیـین
استراتژی قیمت شرکتهای بیمه نیز کاربردهای زیادی داشته است و افراد متعددی از جمله هو و
اسکات ،)1115( 4کازگی و ماتاو ،)1119( 2سیدنر )1101( 6و بنـارتیز و همکـاران ( 5)1100از ایـن
تئوری برای ارزیابی شرایط تصمیمگیری در ننعت بیمه استفاده کردهاند.
آریلی )1113( 9نیز با بررسی بحرانهای اقتصادی اخیر در دنیای سرمایهداری در مقالهای با عنوان «پایان
عقالنیت » 3معتقد است که تئوریهای عقالیی در حال حاضر قادر به تبیین دقیق تصمیمگیریهـا نیسـتند،
بنابراین توجه به جنبههای رفتاری بیش از پیش ضرورت دارد.
میسر و همکاران )1101( 01در مقالهای تواناییهای شناختی مدیران بر شـیوه تصـمیمگیـری
آنان را بررسی کردند .در این مقاله اثر عملکردهای اجرایی قبلـی ،تفـاوتهـای فـردی ،هـوش و
ذکاوت ،دانش و تجربه بر الگوی تصمیمگیری بررسی شده است .نتایج نشـاندهنـده همبسـتگی
باالیی بین متغیرهای ذکرشده با الگوهای تصمیمگیری است؛ برای نمونـه بـا افـزایش تجربـه و
وقون شرایط مشابه تصـمیم گیـری قبلـی ،بیشـتر مـدیران بـر اسـاس ق ـاوت و بیـنش فـردی
1. Debont et al.
2. Jegadeesh and Titman
3. Daniel, Hirshleifer & Subrahmanyam
4. Hu and Scott
5. Koszegi and Matthew
6. Sydnor
7. Benartzi et al.
8. Ariely
9. The End of Rationality
10. Missier et al.
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تصمیمگیری میکنند ،اما مدیران دارای دانش و تواناییهای هوشی بیشـتر ،از الگوهـای رفتـاری
کمتر استفاده میکنند و به کاربرد روشهای عقالیی گرایش دارند.
باربری  )1109( 0در مقالهای با عنوان «کاربردهای تئوری چشمانداز» ،معتقد است با گذشت بیش از 91
سال از ارائه این تئوری ،کاربردهای آن هنوز در حوزههای مختلف در حال گسترش است .در این مقاله شواهد
تجربی زیادی از کاربرد این تئوری در سیستمهای اجتماعی و اقتصادی ،از جمله بازارهای مالی ،قیمتگـذاری
داراییها ،الگوهای فروش و تعیین استراتژیهای مصرفکنندگان ارائه شده است .وی در نهایت به این نتیجـه
میرسد که با توجه به عدم ثبات و تغییرات زیادی که در سیستمهای اقتصادی و اجتماعی در حال اتفاق است،
کاربردهای نظریه چشمانداز در تصمیمگیری مدیران در آینده بیشتر خواهد شد.
مطالعات داخلی انجامشده در این حوزه به طور عمده به کاربرد مباحـث رفتـاری در مسـائل مـالی
اختصاص دارد و کمتر مطالعهای الگوی تصمیمگیری مدیران را بر اساس شیوه رفتـاری بررسـی کـرده
است .در ادامه به چند نمونه از مطالعات انجامشده در حوزه مالی اشاره میکنیم.
خواجوی و قاسمی( )0994در مقالهای با عنوان «فرضیه بـازار کـارا و مالیـه رفتـاری» بـا بررسـی
شواهد تجربی ،فرضیه تئوری بازار کارا را که توسط فاما ( )0339ارائه شد ،مورد نقد و بررسی قرار دادنـد
و به این نتیجه رسیدند که این فرضیه در بع ی مواق چندان هم کارا نیست و عوامل روانی و رفتـاری
هم در این زمینه نقش اساسی دارند که باید مورد توجه قرار بگیرند.
شم و همکاران ( )0993رابطه اثر تمایلی با جریانات نقدی عملکرد شرکتهـای سـرمایهگـذاری در
بورس تهران را بر اساس تئوری چشمانداز بررسی کردند .نتـایج پـژوهش نشـان داد کـه سـرمایهگـذاران
بیشتر به فروش سهامی تمایل داشتهاند که دارای سود بودهاند و تمایل کمتری به فـروش سـهام زیـانآور
داشتهاند .همچنین نتایج نشاندهنده رابطه معناداری بین تمایل رفتاری و جریانات نقدی بـوده اسـت .ایـن
رابطه در شرکتهایی که داری سود بودهاند ،به نورت مثبت و در شرکتهایی کـه دارای زیـان بـودهانـد،
به نورت منفی نشان داده شده است.

1. Braberis
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جدول  .0خالنه مطالعات انجامشده در حوزه تصمیمگیری رفتاری و تئوری چشمانداز
رديف 

ناممحققان 

سال 

انجامشده 

زمینهمطالعات

0
1

آدام اسمیت
بنتهام

0523
0593

9

سلدن

0301

4
2

پاره تو و فیشر
موستلر و نوگی

0311و 0313
0320

6

آلی

0329

5

ادواردز

0369

9

کانمن و تورسکی

0353

09

سایمون

0392

01

کانمن و تورسکی

0331

00
01

جیگادیش و تیتمن
باربریز ،شیفر و ویشنی
هــو و اســکات ،کازســکی و
رابین ،سیدنر ،پریویترو و تـالر،
بنارتیز

0339
0339

04

سیدنر

1101

02

باربری

1109

کاربرد روانشناسی در علم اقتصاد و تشری جنبههای روانی بازار
ارائه پایههای روانشناختی برای تئوری مطلوبیت
انتشار کتاب روانشناسی بازار سرمایه و ارتباط نظریه قیمـت
بازار با نگرش روانی مصرفکنندگان
اثرگذاری احساس و فکر بر فرآیند تصمیمگیری افراد
ارزیابی کارایی تئوری مطلوبیت مورد انتظار
ارائه شواهدی مبنی بر نقض تئوری مطلوبیت مـورد انتظـار و
توسعه دو رشته علمیجدید تحت عنوان روانشناسی شناختی
و تئوری تصمیم
ارائه نظریه «انسان پردازشگر» و ایجاد زمینه کاربرد علم روانشناسی در
تصمیمگیریهای انسانی و معرفی نمونـههـای شـناختی در خصـوص
تصمیمگیری رفتـاری در شـرایط ریسـک و عـدم اطمینـان در مقابـل
رفتارهای عقالیی
ارائه تئوری چشمانداز و الگوی تصمیمگیری رفتاری
ارائه نظریه عقالنیت محدود و الگوی تصمیمگیری رضایتبخـش و
دریافت جایزه نوبل به دلیل تالش در جهت ارائـه نظریـات نـوین در
زمینه تصمیمگیری
ارائه تئـوری چشـمانـداز وزنـی و الگـوی ارزیـابی ریسـک و
دریافت جایزه نوبل در سال  1111به دلیل تـالش در زمینـه
توسعه الگوهای اقتصاد رفتاری و توضـی بـه وسـیله تئـوری
چشمانداز
تشری رفتار نامعقول بازار سهام با توجه به الگوهای رفتاری
بررسی تأثیر تئوری تصمیمگیری رفتاری بر ترجیحات سرمایهگذاران
کاربرد تئوری چشمانداز به همراه الگوی تصمیمگیری رفتاری در ننعت
بیمــه بـرای بررســی رفتــار بیمــهگـذاران و تعیــین اســتراتژی قیمــت
شرکتهای بیمه
بررسی خطاهای رفتاری افراد بر فرآیند تصمیمگیری آنان در شـرایط
ریسک
ارائه شواهد تجربـی از کـاربردیهـای تئـوری چشـم انـداز و
تصمیم گیری رفتاری در بازارهای سهام ،قیمتگذاری کاالها،
بیمه ،بازاریابی

09

1119 1115
1100 1101


چشمانداز 

مبانينظریتئوری
در الگوی تصمیمگیری عقالیی ،برای ارزیابی ترجیحات افراد از تاب مطلوبیت مـورد انتظـار اسـتفاده
میشود .این تاب مجمون مطلوبیتهایی است که فرد از انتخابهای مختلف به دسـت مـیآورد .بـر ایـن
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اساس اگر نتایج حانل از تصمیمات مختلف را به نورت در نظر بگیریم و احتمال وقون ایـن شـرایط
را با نشان دهیم ،مطلوبیت مورد انتظار را میتوان به نورت زیر نشان داد:
()0

∑=EU

این تاب مفروضات مختلفـی دارد؛ از جملـه خطـی بـودن میـزان مطلوبیـت ،یکسـان بـودن وزن
مطلوبیت انتخابهای متفاوت ،عدم تغییر ترجیحات در طول زمان ،ریسکگریزی و تصـمیمگیـری بـر
اساس عقالنیت .اگرچه تئوری مطلوبیت به عنوان یک موضون جذاب زیربنای انول اقتصادی مکتـ
نئوکالسیکها و اقتصاد کمی را تشکیل میدهد ،اما این تئوری در پیشبینی سیسـتماتیک رفتارهـای
انسانی در تصمیمگیریها مخصوناً در شرایط نامطمئن و احتمالی چندان موفق نبوده است .همچنـین
شواهد تجربی زیادی در طول زمان دیده شدند که کارایی تئوری مطلوبیت را نقـض مـیکردنـد [.]14
موارد زیر برخی از این شواهد هستند:
 .0شکل تاب مطلوبیت لزوماً به نورت خطی تغییر نمیکند ،بلکـه بـا توجـه بـه متفـاوت بـودن
ترجیحات افراد ،بیشتر به نورت غیرخطی است؛
 .1احتماالت یکسان ارزش مساوی ندارند ،بلکه مهم این است که این احتمـال در چـه شـرایطی
واق شده است .از آنجا که افراد به احتماالت خیلی کم و یا خیلی زیاد نسبت بـه احتمـاالت حـد
واسط بیشتر حساس هستند ،بنابراین ارزش واقعی ایـن احتمـاالت بـا ارزش عـددی آن متفـاوت
است؛ به عنوان مثال تفاوت احتمال وقون یک تصمیم در حالت نفر درند بـا احتمـال وقـون 0
درند نسبت به تصمیمی با احتمال وقون  22تا  26درند از نظر عدد یکسـان اسـت ،امـا ارزش
واقعی این دو تصمیم برای تصمیمگیرنده یکسان نیست؛
 .9ترجیحات افراد در طول زمان تغییر میکند ،بنابراین مطلوبیت آنان نیز بـر حسـ دورههـای زمـانی
متفاوت خواهد بود؛ اما در تئوری مطلوبیت فرض میشود که میزان مطلوبیت همواره ثابت است؛
 . 4افراد نسبت به تاب زیان خود در مقایسه با تاب سود بیشتر حسـاس هسـتند؛ بنـابراین طبیعـی
است که در منطقه زیان میکوشند تا حد امکان نسبت به حداقل کردن آن اقدام کنند؛
 .2افراد در تصمیم گیری همواره تاب سود خود را از تاب زیان تفکیک میکنند و هر دو این توابـ
را با نقطه مرج  0مقایسه می کنند .نقطه مرج  ،انتظارات فرد نسبت به نتایج تصمیمات است کـه
در طول زمان ذهنیت او را نسبت به تصمیمات شکل میدهد.
این شرایط به ناکارآمدی تئوری مطلوبیت نهایی برای تصمیمگیران منجر شد ،به همین دلیل کـانمن
و تورسکی با ارائه شواهد تجربی از عـدم کـارایی تصـمیمگیـریهـای عقالیـی ،کوشـیدند رفتـار واقعـی
تصمیمگیران بر اساس انول روانشناسی را تبیین کنند .تالشهای ایـن دو در راسـتای توسـعه مباحـث
1. Reference Point
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رفتاری در تصمیمگیری به ارائه تئوری «چشمانداز» انجامید؛ به طوری که با گذشت بـیش از 91سـال از
ارائه این تئوری ،در حال حاضر به طور وسیعی در تصمیمگیریهـای مـدیران کـاربرد دارد و تـا بـه حـال
پژوهشهای بسیار زیادی در این حوزه توسط دانشمندان علم تصمیمگیری و اقتصاد رفتـاری انجـام شـده
است [.]5
تئوری چشمانداز به دنبال تبیین چگونگی تأثیر احساسات و ترجیحات روانشناختی افـراد بـر
شیوه تصمیمگیری آنان است .به سخن دیگر این الگو نشان میدهد که چگونه افـراد در بع ـی
مواق به طور سیستماتیک انل مطلوبیت را که یکی از انول پایه و مترقی دیدگاههای مکاتـ
عقالیی در دیدگاه انسان اقتصادی است نادیده میگیرند و برخالف انول عقالیی رفتار میکنند.
این تئوری از دو فرآیند مشخص تحت عنوان انـالح 0و ارزیـابی 1اسـتفاده مـیکنـد .در مرحلـه
انالح ،گزینههای مختلف تصمیمگیری بر اساس قواعد ذهنی بررسی و رتبهبندی میشـوند و در
مرحله ارزیابی با تعیین نقطه مرج  ،سودمندی یا زیان تصمیم تعیین میشود .بر اساس این الگـو
افراد پیامدهای پیشبینیشده تصمیم را با نقطه مرج مقایسه می کنند و میـزان مطلوبیـت آن را
ارزیابی میکنند [ .]14تاب مطلوبیت تصمیمگیرنده در تئوری چشمانداز حالت  Sشـکل دارد؛ بـه
طوری که در نقاط مختلف این تاب  ،رفتارهای تصمیمگیرنده متفاوت اسـت .ویژگـیهـای انـلی
تئوری چشمانداز عبارتاند از:
اجتناب از ضرر:9بر اساس تئوری چشمانداز ،احساس نارضایتی در ضرر و زیان بیش از احساس
رضایت از کس سود است .این موضون نشاندهنده ریسکگریزی افراد در تصمیمگیـری اسـت.
ضررگریزی به این حقیقت اشاره دارد که افراد نسبت به کاهش ثروت خود در مقایسه با افزایش
آن ،حساستر هستند؛ بنابراین همواره میکوشند از ریسک ب رهیزند و آن را کم کنند .بـر خـالف
دیدگاه عقالیی که در نورت مقعر بودن تاب مطلوبیت ،تصمیمگیرنـده اجتنـاب از ریسـک را بـر
ریسکپذیری ترجی میداد ،کانمن و تورسکی نشان دادند زمانی که تصمیمگیرنـده در قسـمت
منفی(پایینتر از نقطه عطف) کس ثروت قرار دارد ،از ریسکگریزی بـه ریسـکپـذیری تغییـر
جهت میدهد .شی تاب ارزش در نقطه زیان بیشتر از نقطه سـود اسـت ،زیـرا ارزش اجتنـاب از
زیان برای افراد خیلی بیشتر از کس سود است؛ به عنوان مثال زمانی که قیمـت یـک سـهام از
ارزش واقعی آن کمتر است ،سهامداران دچار ضرر میشوند و برای اجتناب از این ضرر از فـروش
این سهام خودداری میکنند و ریسک آن را میپذیرند تا زمانی که قیمت آن بـه سـط مطلـوبی

1. Editing
2. Appraisal
3. Loss Aversion
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افزایش یابد .همچنین زمانی که افراد در منطقه ثروت (باالتر از نقطه عطف) قـرار دارنـد ،شـکل
تاب ارزش آنها به نورت محدب است .در این حالت تصمیمگیرنده ریسکپذیر است [ .]03
شکل شماره ،0روی محور افقی ،متغیر سود و زیان حانل و در محور عمودی ارزش و مطلوبیت حانل از
تصمیمات را نشان میدهد .بر اساس این شکل در مبدأ مختصات که به عنوان نقطه مرج تصمیم محسـوب
میشود ،عایدی حانل از تصمیمگیری نفر در نظر گرفته شده است ،در نقاط سمت چـ  ،عایـدی حانـل
منفی (زیان) و در نقاط سمت راست عایدی مثبت (سود) در نظر گرفته شده است .بر این اساس اگـر عایـدی
حانل از یک تصمیم نفر باشد ،ارزش آن تصمیم نیز نفر خواهد بود )  ،)v(x) =0اما اگر عایدی تصمیم
 011واحد پولی زیان داشته باشد ،ارزش این تصمیم -91خواهد بود .حال اگر عایدی تصمیم منجر بـه ایجـاد
 011واحد پولی سود شود ،ارزش این تصمیم نزدیک به  01خواهد بود .همانطور که میبینیم ،مطلوبیت ناشی
از کاهش زیان برای تصمیمگیرنده بیش از سه برابر کس سود است (کانمن و تورسکی.)0331،

محدوده ريسکگريزی

مطلوبیت

نقطه مرجع

محدوده ريسکپذيری

شکل  .0عملکرد تئوری چشمانداز در نقاط سود و زیان ][03


1

وابستگيبهمرجع :در تئوری چشمانداز ،تصمیمگیری نسبت به کس سود یا زیان با توجه به یک نقطه
مرج تعریف میشود .در نقاط باالتر از نقطه مرج  ،شکل این تاب به نورت محدب و در نقاط پایینتر از نقطه
مرج به نورت مقعر است .به سخن دیگر سود و زیان یک تصمیم بر حس ذهنیتی که هر فرد نسـبت بـه
سود و زیان مرج دارد ،مقایسه میشود و بر این اساس مطلوبیت فرد از آن تصمیم ارزیابی مـیشـود .گفتنـی
است که نقطه مرج معموالً بر اساس ذهنیت افراد و در طول زمان شکل میگیرد ،بنابراین از نظـر هـر فـرد
میتواند متفاوت باشد و در بع ی از مواق نیز کلیشههای ذهنی بر آن تأثیر میگذارند و آن را تحریف میکنند
[ .]03

1. Reference Dependence
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تقلیلحساسیت:1در تاب چشمانداز ،حساسیت میزان سود با زیان برای تصمیمگیرنده متفاوت است
(شکل شماره  .)0در منطقه سود ،تاب ارزش تصمیمگیرنده نسـبت بـه افـزایش سـود چنـدان حسـاس
نیست ،اما در منطقه زیان تاب ارزش تصمیمگیرنده نسبت به کاهش آن زیاد حساس است .بـه سـخن
دیگر میزان مطلوبیتی که فرد به ازای دریافت سود کس میکند ،نسبت به میـزان مطلـوبیتی کـه بـه
ازای پرداخت زیان از دست میدهد ،بسیار کمتر است .همچنین تفاوت حساسیت در میزان سود و زیان
نیز متفاوت است؛ برای نمونه مطلوبیت کس سود  111واحد پولی به ازای  011واحـد سـرمایهگـذاری
در مقایسه با  0111واحد سرمایهگذاری و کس  0011واحد پولی ،بسیار بیشتر است ،در حـالیکـه بـر
اساس دیدگاه عقالیی در هر دو حالت ،فرد  011واحد پولی منتف شده است .این تفاوت از دید کـانمن
و تورسکی به عنوان تقلیل حساسیت شناخته شد [.]03

تابعتصمیمگیریدرتئوریچشمانداز:بـر اسـاس تئـوری چشـم انـداز ،ترجیحـات افـراد در
تصمیمگیری به طور توأم به تاب ارزش )v(x)( 1و تاب احتمـال وزنـی )w(p)( 9بـرای هـر تصـمیم
بستگی دارد .تاب ارزش تعیینکننده میزان عایدی و تاب احتمال وزنی نیز نشاندهنـده اهمیـت هـر
تصمیم است .این تاب به نورت زیر تعریف میشود [:]09

()0

∑=

(V(x,p)=W

نشاندهنـده تـاب احتمـال وزنـی

در این تاب ) V(x,pنشاندهنده تاب تصمیمگیری،
نشاندهنده تاب ارزش است.
و
تاب چشم انداز از تاب ارزش و تاب احتمال وزنی تشکیل شده است و با تعیین پارامترهای این
تواب میتوان شکل تئوری چشمانداز را تعیین کرد .برای ارزیابی میزان ارزش و تاب احتمال وزنی
در تئوری چشمانداز تواب مختلفی ارائه شده است و تقریباً همه این مطالعـات شـکل پیشـنهادی
تاب چشمانداز کانمن و تورسکی را تأیید میکنند [.]14
تابعارزش:تاب ارزش نشاندهنده ویژگیهای تئوری چشمانداز است .در این تـاب نقطـه نـفر بـه
عنوان نقطه مرج محسوب میشود ،در نقاط باالتر از نقطه مرج  ،شکل این تاب بـه نـورت محـدب
) .اما در نقـاط
است .به سخن دیگر مشتق دوم تاب ارزش در این نقطه منفی است(
پایینتـر از نقطـه مرجـ  ،بـه نـورت مقعراسـت و مشـتق دوم تـاب ارزش بـزر تـر از نـفر اسـت
1. Diminishing Sensitivity
2. Value Function
3. Weighting Function
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) .این ویژگی نشاندهنده تقلیل حساسیت این تاب اسـت .تـاب ارزش همچنـین
(
بــرای منطقــه ســود نســبت بــه منطقــه زی ـان خوابی ـدهتــر اســت؛ یعن ـی در ای ـن نقطــه
است .همچنین طول نقطه زیان طوالنیتر از نقطه سود است .کـانمن و تورسـکی
با بررسی و ارزیابی بیش از 2111تصمیمگیرنده و مشاهده دادههای تجربـی زیـادی ،تـاب ارزش را بـه
نورت زیر تخمین زدند .این تاب توسط افراد مختلفی نیز مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است .بـرای
نمونه دودا و همکاران )1116( 0با بررسی تصمیمگیـران در بـیش از  42کشـور دنیـا ،رفتـار آنـان را در
تصمیم گیریها بر اساس این تاب مورد ارزیابی قرار دادند .شکل ارائهشده برای این تاب به نورت زیـر
است [ :]09
()1

{

نشاندهنده تاب ارزش α ،نشاندهنده ضری پذیرش ریسک در منطقـه سـود،
در این تاب
 βنشان دهنده ضری پذیرش ریسک در منطقه زیان ʎ ،نشاندهنده درجه اجتنـاب از زیـان و x
نشاندهنده ارزش پولی مورد انتظار تصمیمگیرنده در منطقه سود و منطقه زیان است.
است؛ به طوری که با افـزایش α
وα β
و
بر اساس این تاب همواره مقدار ʎ
و ،βمیزان حساسیت در تاب چشمانداز کاهش مییابد و با افـزایش  ʎدرجـه اجتنـاب از زیـان کـاهش
مییابد .با توجه به شکل شماره  0که توسط کانمن و تورسـکی( )0331از دادههـای تجربـی محاسـبه
شده است ،مقدار  αو  βبرابر با  ./99و مقدار  ʎنیز 1/12در نظر گرفته شده است .با توجه بـه عایـدی
مورد انتظار از ترکیبات مختلف  αو  ،ʎشکل تاب ارزش) v(xو عایدی نهایی تصمیمگیرنده محاسـبه
میشود.
تابعاحتمالوزني:تاب احتمال وزنی نشاندهنده اهمیت تصمیمات مختلف است .شکل انلی تـاب
احتمال وزنی بر اساس دو ویژگی تقلیل حساسیت 1و جذابیت 9تعیین میشود .تقلیـل حساسـیت نشـان
میدهد که افراد چگونه احتماالت خود را بین  1و  0تغییر میدهند ،چون در هـر تصـمیم یـک نقطـه
مرج وجود دارد که افراد نسبت به آن حساس هستند و وقون احتماالت خود را با آن مقایسه میکننـد.
افراد به احتماالت نزدیک نقطه مرج حساستر هستند و هر قدر کـه از نقطـه مرجـ دور مـیشـوند،
حساسیت افراد نسبت به احتماالت کمتر میشود .یکی از عوامل انـلی کـه باعـث تقلیـل حساسـیت
1. Duda et al.
2. Diminishing Sensitivity
3. Attractiveness
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میشود قابلیت تبعیض توسط افراد در تصمیمگیـری اسـت؛ بـه ایـن معنـی کـه انسـانهـا در فرآینـد
تصمیمگیری همواره توانایی شناخت و تفکیک تغییرات تدریجی و در نتیجه تبعیض را دارند [ .]03ایـن
شکل تاب توسط افراد مختلفی مانند پریستون و باراتا ،0کانمن و تورسکی ،کمرر و هو ،یـو و گـونزالز 1و
آبیدالیو نیز بررسی و تأیید شده است [ .]14
عامل مهم دیگری که تاب احتمال وزنی را تحت تأثیر قرار میدهد ،جذابیت است .جـذابیت درجـه
اهمیت تصمیمات مختلف را نشان میدهد .تقلیل حساسیت شکل تاب را مشخص مـیکنـد کـه ابتـدا
مقعر بوده و بعد محدب میشود ،اما جذابیت مشخص میکند که تاب احتمال وزنی در بع ی از مواقـ
در باالی خط  42درجه قرار میگیرد و بع ی مواق در پایین خط .این خانیت به نعود یا نـزول تـاب
احتمال وزنی مربوط میشود .کانمن و تورسکی تاب احتمال وزنی را به نـورت زیـر پیشـنهاد کردنـد
[:]03
()9

نشاندهنده تاب احتمال وزنی γ ،نشاندهنده انحنای تاب احتمال وزنی،
در این تاب
 δنشاندهنده کشیدگی تاب احتمال وزنی و  pنشاندهنده احتماالت مختلف است.
 γتعیینکننده درجه تقلیل حساسیت تاب چشمانداز در احتماالت مختلف است .با افـزایش γ
میزان تحدب تاب چشمانداز نیز افزایش می یابد .در شکل شماره  1تاب احتمال وزنی با احتماالت
مختلف و مقدار  γبرآورد شده ،نشان داده شده است .در حالتی که مقـدار  γبـه عـدد  0نزدیـک
می شود ،میزان تاب وزنی دقیقاً از مبدأ مختصات عبور مـیکنـد و بـا کـاهش آن میـزان تحـدب
افزایش مییابد؛ یعنی افراد به درآمدها و احتماالتی که در لبه مرز است نسبت به درآمدهایی کـه
در نقاط وسط باشند ،حساسیت بیشتری دارند [.]14

1. Reston and Baratta
2. Wu and Gonzalez
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شکل  .1تغییرات تاب وزنی بر اساس تغییر میزان  γو ]14[ P

برای نشان دادن حساسیت تاب احتمال وزنـی بـه پارامترهـای  γو ،δدر شـکل شـماره 9تـأثیر
تغییرات این پارامترها بر انحنای منحنی و افزایش یا کاهش تـاب احتمـال وزنـی نشـان داده شـده
است .شکل این تاب توسط دو پارامتر  γو δتعیین میشود γ .تعیینکننده انحنای تاب اسـت ،امـا δ
تعیینکننده افزایش یا کاهش تاب است .در شکل سمت چـ  ،مقـدار  δدر  ./6ثابـت فـرض شـده
است ،اما مقدار  γبین  ./1و 0/9در حال تغییر است .هنگامی که مقـدار  γافـزایش مـییابـد درجـه
انحنای منحنی کاهش مییابد و تختتر می شود ،اما با کاهش  γشی آن افـزایش یافتـه و شـکل
منحنی مقعر میشود .در شکل سمت راست ،مقدار  γدر  ./6ثابت فرض شده است ،اما مقدار  δبین
 ./1و 0/9در حال تغییر است .این تغییرات به نحوی انحنا و تغییرات اندازه شکل تاب احتمـال وزنـی
را نشان میدهد [.]04

شکل  .9تغییرات شکل تاب احتمال تجمعی نسبت به پارامترهای  δو ]04[ γ
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روششناسيپژوهش 

.3

با توجه به نون پژوهش ،برای تعیین پارامترهای تاب چشم انداز و بررسی عوامل اثرگـذار بـر آن ،یـک
نمونه 21نفری از مدیران بخش ننعت استان فارس را انتخاب کـردیم و بـا اسـتفاده از روش پرسشـنامه،
اطالعات مورد نیاز را جم آوری کردیم .در این پرسشنامه ،حالتهای مختلف تصمیم گیری تحـت عنـوان
پروژههای سرمایهگذاری به مدیران پیشنهاد شده است (پیوست شماره  .)1بر این اساس پـروژههـای  0تـا
 6ریسکگریزی ،پروژههای  5و  9زیـانگریـزی و پـروژههـای  3و  01بـیتفـاوتی مـدیران را ارزیـابی
میکنند .نتایج پاسخ به این سؤاالت برای محاسبه پارامترهای تاب چشمانداز به کار گرفته شدند تا بـر ایـن
اساس ضمن تعیین مقادیر این پارامترها ،الگوی تصمیم گیری مدیران بخش ننعت نیـز بـر حسـ تـاب
چشمانداز مشخص شود.
جامعهآماریونمونهآماری:برای جم آوری دادهها از واحدهای نـنعتی فعـال بـاالتر از  21نفـر
کارکن در استان فارس بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه مطلوب 21،شـرکت را بـه شـیوه تصـادفی
انتخاب کردیم و پرسشنامه تهیهشده را در بین مدیران توزی کردیم که  46پرسشنامه آن قابل اسـتفاده
بودند و برای تجزیه و تحلیل نهایی به کار گرفتیم .
برای تعیین حجم نمونه مطلوب از روش زیر استفاده کردیم:
()4

برای این منظور با انتخاب نمونه مقدماتی که برای سنجش روایی و پایایی تحقیـق اسـتفاده
شده بود ،انحراف معیار نمونه محاسبه شد که در این تحقیق انحراف معیار پاسخ بـه سـؤاالت 09
بود .همچنین سط معناداری نیز  ./32در نظر گرفته شده است که بر این اساس مقـدار  Zبـرای
این سط اطمینان برابر با  0/62می شود .همچنین دقت برآورد نیز  2نمره در نظـر گرفتـه شـده
است .با توجه به این دادهها حجم نمونه برابر با  43/9خواهد شد.

ابزارجمعآوریدادهها:برای جم آوری بخشی از دادههـای مـورد نیـاز در ایـن پـژوهش از روش
پرسشنامه ،0استفاده کردیم .پرسشنامه مورد استفاده بر اساس الگوی استاندارد دودا و همکـاران ()1116
بود که برای ارزیابی الگوی تصمیمگیری بر اساس تئوری چشمانداز طراحـی شـده اسـت .بخـش اول
پرسشنامه به اطالعات کلی مرتبط با ویژگیهای مدیران واحدهای تولیدی اختصاص دارد .بخـش دوم
 .0یک نمونه از پرسشنامه مورد استفاده در پیوست ارائه شده است .گفتنی است که به دلیل تفاوت موضوعی ،در این مطالعه از اطالعات
بخش نهایی پرسشنامه استفاده شده است و اطالعات بخش اول در تحقیق دیگری به کار گرفته شده است.
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که در قال 03سؤال طرح شده است ،الگوی تصمیم گیری مدیران (رفتـاری یـا عقالیـی) و خطاهـای
رفتاری مؤثر بر شیوه تصمیم گیری آنان را مورد بررسی قرار مـی دهـد .بخـش نهـایی پرسشـنامه نیـز
واکنش مدیران به ریسک را در قال پروژههای سرمایهگذاری ارزیابی میکند.

1
0
ابزاراندازهگیری :در این پژوهش برای اطمینان از روایی پـژوهش ،از روش

روايي وپايايي
سنجش اعتبار محتوا استفاده کردیم .برای این منظور ابتدا پرسشنامه مقدماتی توسـط  02نفـر از
مدیران بررسی شد ،س با انجام انالحات الزم و کس اطمینان از اعتبـار محتـوا ،پرسشـنامه
نهایی تدوین شد .از آنجا که پرسشنامه مورد استفاده بر اساس پرسشنامه دودا و همکـاران تهیـه
شده است ،نیازی به سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری به نورت جداگانه نیست.
سازیوتحلیليافتهها 

 .4
مدل

محاسبهپارامترهایتابعچشمانداز:تاب چشمانداز از ترکی تاب ارزش و تاب احتمـال تجمعـی
وزنی تشکیل میشود .پارامترهای مؤثر در تعیین شکل تاب چشمانداز عبارتانـد از .δ ،γ ،λ ،β ، α :در
این تاب  α ،نشاندهنده ضری افزایش یا کاهش سود در منطقه ریسکپذیری β ،تعیینکننده ضـری
زیان در منطقه ریسکگریزی λ ،نشاندهنده مقدار تاب احتمال وزنی در منطقه زیان γ ،نشـاندهنـده
مقدار تاب احتمال وزنی در منطقه سود و  δتعیینکننده انحنای تاب احتمال وزنی است .
9
برای تعیین این پارامترها یکی از شاخصهای مهم ،تعیین نقطه بیتفاوتی یا برابـری ()CE
برای تصمیمگیرنده با توجه به منطقه سود و زیان است .در نقطه بیتفاوتی انتخاب یک پیشـنهاد
از نظر درآمد و هزینه یکسان است .در حالت منطقی مبلغ بیتفاوتی باید طوری تعیـین شـود کـه
هزینه های ایجادشده حداقل با ارزش آن پیشنهاد برابر باشد .بنابراین الزم است که ایـن مبلـغ را
مساوی تاب ارزش قرار دهیم و بر این اساس مقدار بهینه  αو  βکه تعیینکننده مقدار تاب ارزش
است ،مشخص خواهد شد .به این ترتی این شرایط را میتوان به نورت زیر نوشت:
()2

v(x,p)=CE

با توجه به اینکه مقدار  αو  βمحدود به فانله 1و 0است ،برای محاسبه این دو مقدار مشروط بـه
اینکه شرایط معادله فوق را تأمین کند ،ابتدا با استفاده از روش جستوجوی محلی 4مقـدار اولیـهای
1. Validity
2. Reliability
3. Certainty Equivalent
4. Local Search Optimization
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که به هدف نزدیک باشد ،محاسبه می شود و س با استفاده از روش نیوتون مقادیر محاسبهشـده
بهینهسازی میشوند .برای محاسبه مقدار اولیـه  αاز دادههـای مربـوط بـه منطقـه سـود و بـرای
محاسبه  βاز دادههای مربوط به منطقه زیان و بر اساس رابطه زیر استفاده میشود [:]04
|

()6

||

|

()5

|

∑

|{

|
|

|

∑

| | |{

معیار محاسبه بهینـه بـرای انتخـاب ایـن دو شـاخص ،حـداقل مقـدار خطـا اسـت .در روش
جستوجوی محلی برای محاسبه خطا ،از فرمول زیر استفاده میشود:
()9

|
|

|
| | |{

∑

درآمد حانل از مجمـون پیشـنهادها و

و

عایـدی

مبلغ بیتفاوتی،
در این فرمول
حانل از هر پیشنهاد هستند.
در ای ـن تحقی ـق از اطالعــات س ـؤال 11پرسشــنامه در قال ـ  01گزینــه پیشــنهادی بــرای
سرمایهگذاری استفاده کردهایم .برای این منظور حالتهای اول و دوم بازده سرمایهگذاری با  Aو
 Bنشان داده شده است .مبلغ بیتفاوتی از نظر افراد مختلف ،متفاوت است؛ برای نمونـه فـرد در
پروژه های  0چه مقدار حاضر است سرمایهگذاری کند تا بـا احتمـال  01درنـد  01،واحـد پـولی
دریافت کند و با احتمال  31درند 011 ،واحد پولی؟ این تصمیم به فرد تصـمیمگیرنـده از نظـر
شاخص پذیرش ریسک بستگی دارد .بر این اساس پروژههـای  0تـا  6شـاخص ریسـکپـذیری،
پروژههای  5و  9میزان ریسکگریزی و پروژههای  3و  01نیز شاخص بـیتفـاوتی را نسـبت بـه
ریسک تعیین می کنند .با استفاده از پاسـخ هـای دادهشـده و رابطـه  6 ،2و  5مقـدار اولیـه  αو β
محاسبه میشود.
بعد از محاسبه اولیه مقدار پارامترهای مـورد نیـاز ،بـرای محاسـبه بهینـه مقـدار λ ،β ، γ ، δ ، α
روشهای متعددی وجود دارد .یکی از روشهای مناس در این رابطه روش نیوتـون-رافسـون 0اسـت
[ .]14این روش جستوجو برای یافتن نقطه بهینه را با تعیین ریشه تاب به عنوان مقدار مطلـوب اولیـه
شرون کرده ،س با در نظر گرفتن تکرارهای بعدی ،شرون به بهینه کردن جواب اولیه میکنـد .بـرای
تشری این الگو ابتدا همه پارامترهای مورد نظر در قال بردار  θنشان داده می شـود .بـر ایـن اسـاس
مقدار بهینه این بردار از رابطه زیر باید تأمین شود:
1. Newton-Rapshon Method

11
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()3

(

)

در این رابطه) ،
( ارزش تاب چشمانداز () )V(Xبرای هریک از نمونههـا محسـوب
ارزش بیتفاوتی( )CEبرای هر یک از حالتها اسـت و
می شود،
ارزش حانل از هریک از نمونههای گرفتهشده است .حال )  R( θرا میتوانیم برابر با مجمون وزنـی
مجذورات باقیمانده به نورت زیر در نظر بگیریم که باید حداقل شود:
∑

()01

در این تاب  ،وزن مربوط به هر یک از نمونه ها است و
وزنهای است که میتوان آن را به نورت زیر نوشت:

قطـری مربـوط بـه

یـک مـاتری

]

()00

این ماتری

[

را با جایگزینی در رابطه قبل میتوان به نورت زیر نوشت:

()01

بر این اساس ،حداقل مقدار

زمانی اتفاق میافتد که مشتق آن را برابر با 0قرار دهیم:

()09

در این رابطه D ،ماتری

()04

ژاکوبین است که به نورت زیر نوشته میشود:

]

[
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از آنجا که روش نیوتون یک الگوی تکراری برای پیدا کردن جواب بهینه است ،در هر تکـرار
با بررسی جوابهای مختلف ،مقدار بهینه متغیرهای مورد نظر را محاسبه میکند .بنـابراین مقـدار
بهینه برای هر مرحله شامل مقدار بهینه مرحله قبل است.
()02

حال اگر مشتق اول این رابطه را با استفاده از سری تیلور نسبت به  θبسط دهیم ،این رابطـه بـه
این نورت نوشته میشود:
)

()06

(
(

)

=

در رابطه باال اگر از بسط درجات باالتر چشمپوشی کنیم ،با گرفتن مشتق مرتبه دوم نسبت بـه θ
این رابطه به نورت زیر نوشته میشود:
()05

در رابطه باال

است که به نورت زیر نیز میتوان نوشت:

ماتری هشین نسبت به

()09
]

()03

[
∑

حال اگر معادله قبل را مساوی با مقدار بیتفاوتی( )CEقرار دهیم ،عبارت زیر حانل میشود:
()11

11
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نتیجه این رابطه تعیینکننده مقدار بردارهای تعیینشده ( )λ ،β ، γ ، δ ، αبرای تئوری چشمانداز است [.]14
این الگو توسط نرمافزار «مطل  »0برای روش جستوجوی محلـی و روش نیوتـون اجـرا شـد و
مقدار هریک از متغیرها تعیین شد .بر اساس نتایج حانل ،مقدار اولیه  αو  γکه ازجستوجوی محلـی
محاسبه شده است عبارت اند از α=./1999 :و  .γ =./1252با توجه به نتایج اولیه ،با بـهکـارگیری روش
نیوتون رافسون مقدار α=./21و ،γ =./22بهینهسازی شد .همچنین حداقل مقدار خطا نیز برابر بـا 1143
 ./است که در حد پایین است .مقدار  βنیز برابر .،/26مقدار  λبرابـر بـا  0/92و  δبرابـر بـا  0/9اسـت.
نتایج حانل از محاسبات در شکل شماره 4به نورت سهبعدی نشان داده شده است .همـانطـور کـه
می بینیم حداقل مقدار خطا در مقادیر  γو  αقرار گرفته است .بر این اساس ،مقدار خطا بـه تغییـرات γ
نسبت به  αبیشتر حساس است .اما در هر دو نورت با افزایش این دو پارامتر مقدار خطا نیـز افـزایش
خواهد یافت .با جایگذاری این مقادیر در تاب ارزش و تاب احتمال وزنی ،شکل و مقدار نهایی هریـک از
این تواب مشخص می شود .در زمانی که  γدر حداکثر مقدار است مقدار خطا در حد پایینی اسـت .ایـن
نتایج در ماتری های  cpt ، w ،vدر پیوست شماره  0نشان داده شده است.

10
8

Mean Square Error

6
4
2
0
0.9
0.8

0.65
0.6

0.7

0.55

0.6

0.5
alpha

0.45

0.5

gamma

شکل  .4ارتباط متغیرهای تئوری چشمانداز با حداقل خطا

در شکل شماره  2تاب احتمال وزنی مدیران مورد بررسی نشان داده شده است .بـر اسـاس شـکل
حانل و مقایسه آن با شکل استاندارد معرفیشده توسط کانمن و تورسـکی (شـکل شـماره )9متوجـه
می شویم که احتماالت این تاب بیشتر به نقاط زیر خط  42درجه تمایل دارد .این موضون نشـاندهنـده
فرآیند تقلیل حساسیت بیشتر مدیران در احتماالت باالتر از  ./2است .بـه سـخن دیگـر در احتمـاالت
نزدیک به عدد0حساسیت مدیران بیشتر است و اهمیت بیشتری برای آنان دارد .این نتیجهگیری دقیقـاً
شبیه نتیجه پژوهشهایی است که دودا و همکاران ( )1116بـرای مقایسـه تقلیـل حساسـیت در بـین

1. Matlab Software
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مدیران زن و مرد در کشور سویی انجام دادند .نتایج آن مطالعـه هـا هـم نشـان داد کـه جنسـیت در
فرآیند تقلیل حساسیت نقش مهمی دارد و این نوسان در دامنه احتماالت باالی  ./2برای زنان بیشـتر از
مردان است.

شکل  .2تاب احتمال وزنی تئوری چشمانداز بر حس نمونه مورد بررسی

با توجه به محاسبه تاب احتمال وزنی ،تـاب ارزش نیـز بـر حسـ محاسـبه پـارامتر  αو  βمحاسـبه
میشود .همانطور که در شکل شماره  9میبینیم ،شکل تاب ارزش محاسبهشده با تـاب ارزش اسـتاندارد
که توسط کانمن و تورسکی ارائه شده (شکل شماره ،)9تا حدی مطابقت دارد .این موضون نشان مـیدهـد
که به دلیل اهمیت کاهش زیان در مقایسه با افزایش سود ،ریسکپذیری بر ریسکگریـزی اولویـت دارد.
به سخن دیگر مطلوبیت حانل از کاهش زیان بیشتر از افزایش سود است .همچنین جامعه آمـاری مـورد
بررسی نسبت به کاهش زیان در مقایسه با افزایش سود حساسیت بیشتری دارند.

شکل  .6تاب ارزش در تئوری چشمانداز بر حس نمونه مورد بررسی
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جهگیری 
.5بحثونتی 
شاخص ریسکپذیری مدیران ( )βکه یکی از ویژگیهای الگوی رفتـاری و تئـوری چشـمانـداز بـود،
برابر با  ./26محاسبه شده است .مقایسه این شاخص با ضری ریسکپذیری ( )./62کـه توسـط کـانمن و
تورسکی محاسبه شده است ،نشان میدهد که نمونه آماری مـورد بررسـی ،تمایـل کمتـری بـه پـذیرش
ریسک دارند .به سخن دیگر برای مدیران واحدهای تولیدی کاهش زیـان ،اهمیـت بیشـتری نسـبت بـه
افزایش سود توأم با ریسک دارد .این موضون در نمودارهای مربوط بـه تـاب ارزش نیـز نشـان داده شـده
است .مقایسه پارامترهای محاسبهشده از این پژوهش با نتایج پژوهشهای انجامشده در کشورهای دیگـر
نشاندهنده تفاوت معناداری بین آنها است؛ برای نمونه بر اساس مطالعه انجامشـده توسـط بـوو)1113(0
در  42کشور دنیا در خصوص وضعیت تئوری چشمانداز ،کشور لبنان با شـاخص ریسـکپـذیریβ =./91
بیشترین و کشور سوئد با  β =./44کمترین ضری ریسکپذیری را دارند ،درحـالیکـه ایـن شـاخص در
این پژوهش حدود  ./26محاسبه شده است که تقریباً در حد متوسط است .این موضون نشان می دهد کـه
مدیران مورد بررسی در این پژوهش نسبت به کشورهای دیگر تمایل متوسطی به پذیرش ریسک دارنـد.
گفتنی است که این نسبت از متوسط بینالمللی محاسبهشده توسط کانمن و تورسکی کمتر است.
شاخص ریسکگریزی ( )α =./21مدیران مورد مطالعه در این پژوهش نسبت به کشورهای دیگر تقریباً در حـد
باالیی است .بر اساس پژوهش انجامشده توسط بوو ( )1113این نسبت برای کشور لبنان و هنگکنـگ بـا α =./19
کمترین میزان و برای کشور مولداوی با  α =./6بیشترین ضری ریسکگریزی را داشته است .ایـن موضـون نشـان
میدهد که مدیران مورد بررسی در نمونه آماری تمایل زیادی به پذیرش ریسک ندارند .مقایسه این نتـایج بـا مقـادیر
تخمین زده شده توسط کانمن و تورسکی ( )α =./22 ،λ=1/12نشان میدهد کـه میـزان ریسـکگریـزی در ایـن
پژوهش به متوسط نسبت محاسبهشده نزدیکتر است.
بر اساس نتایج پژوهش ،شاخص میانگین تقلیل حساسیت ( )λکه نشاندهنده نقش دیـدگاه رفتـاری
در تصمیم گیری است 0/92 ،محاسبه شده است که در مقایسه با کشورهای دیگـر در حـد پـایینی اسـت.
این موضون از طرفی نشان می دهد که مدیران مورد بررسی در این پژوهش تمایل بیشـتری بـه انتخـاب
الگوهای عقالیی نسبت به الگوهای رفتاری در تصـمیمگیـریهـا دارنـد ،اگرچـه از روشهـا و ابزارهـای
عقالیی در عمل استفاده نمیکنند .بیشترین تقلیـل حساسـیت مربـوط بـه کشـور اسـترالیا ( ) λ=2/63و
کمترین آن مربوط به کشور اس انیا ( ) λ=./46است .به سخن دیگر به دلیل باال بودن تقلیل حساسـیت در
کشور استرالیا ،بیشتر تصمیمگیران در این کشور بر اساس الگوی رفتاری تصمیمگیـری مـیکننـد ،امـا در
کشور اس انیا تمایل بیشتری به الگوهای عقالیی دارند.
در این پژوهش به بررسـی نقـش الگـوی تصـمیمگیـری رفتـاری در تئـوری چشـمانـداز و تشـری
پارامترهای این تئوری بر حس ترجیحات مـدیران در بخـش نـنعت پـرداختیم .پیشـنهاد مـیکنـیم در
1. Bui
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پژوهشهای آینده این موضون در بخشهای دیگر ،بهویژه در بخشهای تجـارت و خـدمات نیـز انجـام
شود و نتایج آن با این پـژوهش مقایسـه شـود .همچنـین در پـژوهشهـای آینـده مـیتـوان ترجیحـات
تصمیمگیران را با استفاده از روشهای منطق فازی و شبکههای عصبی مورد بررسی قرار داد.
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