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Abstract 

Risk and uncertainty play an important role in economic decisions. Since 

different attitudes towards risk lead to different choices, it is important to 

know the determinants of these preferences to understand and predict the 

behavior of individuals. The main purpose of this study is to investigate the 

effect of some factors on individuals’ attitude to risk (degree of risk 

Aversion) by emphasizing the optimism and patience of individuals. In this 

study, a questionnaire was used to collect data. the population of the study 

is Iran and the number of selected samples 304 is the number of people 

living in Iran and selected by random sampling.The research method is 

multivariate regression model. The results show that the variables of 

optimism and income have a significant negative effect and age has a 

significant positive effect on risk aversion and patience has no significant 

effect on risk aversion.  
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 گریزی افراد در ایرانشناسائی عوامل مؤثر بر ریسک

 1حبیب مروت
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 چکیده

 هکییازآنجاکنند. های اقتصادی بازی میش مهمی را در تصمیمنق ینانینا اطمریسک و 

ز عوامل لذا آگاهی ا، شودهای متفاوت میانتخابسک منجر به های متفاوت نسبت به رینگرش

دف اصلی این ه است.بینی رفتار افراد بسیار مهم پیشکننده این ترجیحات برای درک و تعیین

زی( با گریبه ریسک )درجه ریسک ثر بر نگرش افرادپژوهش بررسی اثر برخی از عوامل مؤ

 ورمنظبهافراد است. در این پژوهش  )نرخ ترجیح زمانی( بینی و صبوریتأکید بر خوش

ماری پژوهش، کشور ایران است گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آ

ریق و از طکنند نفر از افرادی هستند که در کشور ایران زندگی می 403و تعداد نمونه برگزیده 

نتایج اشد. بمی رهیچندمتغرگرسیون  مدل ،. روش تحقیقاندگیری تصادفی انتخاب شدهنمونه

ت مثب دار و سن اثربینی و درآمد اثر منفی معنیدهد که متغیرهای خوشپژوهش نشان می

 .گریزی نداردداری بر ریسکگریزی داشته و صبوری اثر معنیبر ریسک دارمعنی
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 مقدمه -1

 مثالعنوانهبکنند. های اقتصادی بازی مینقش مهمی تقریباً در تمامی تصمیم ینانیاطمنایسک و ر

خرید مسکن، خرید بیمه ، اشتغال، ادامه تحصیل، گذاریهای مهم فردی مانند سرمایهنتخابا

راد نسبت به ثیر نگرش افتحت تأ و بنابراین شدیداً شوندیمتصمیمات ریسکی شناخته  عنوانبه

همچون کشور ما ایران، اکثر افراد در شرایطی  توسعهدرحالدر کشورهای   .ریسک قرار دارند

دارای درآمدهای ناپایداری هستند، عرضه بیمه تا حدودی در این  معمولاًکنند که زندگی می

های سنگین اقتصادی وجود دارد. های محدودی برای جذب شوککشورها کم است و دارایی

کنند بیشتر در معرض ریسک بوده و همچنین این لذا افرادی که در چنین شرایطی زندگی می

به  های متفاوت نسبتنگرش کهییازآنجا رد.گذامی ریتأثها به ریسک عوامل روی نگرش آن

ت کننده این ترجیحالذا آگاهی از عوامل تعیین، شودهای متفاوت میریسک منجر به انتخاب

  بینی رفتار افراد حیاتی است.برای درک و پیش

اند اختهگریزی افراد پردبه عوامل موثر بر ریسک بررسی های مختلفمطالعات متعدد از جنبه

( و 9012) 1گریزی افراد در طی زمان به سخاءوان مثال برای بررسی عوامل موثر بر ریسک)به عن

با استفاده از  4(9012( مراجعه نمایید. دوهمن و دیگران )9019) 9نقش انتقال بین نسلی به پاولا

الک و شود. فگریزی میبینی منجربه کاهش ریسککه خوش آزمایشگاهی نشان دادند هایداده

دار که بین ترجیحات ریسکی و نرخ ترجیح زمانی رابطه معنی ( نیز نشان دادند9011) 3دیگران

 وجود دارد.

                                                       
1- Sakha, S. 

2- Paola, M. 

3- Dohmen et al 

4- Falk et al 
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بینی و صبوری افراد )نرخ ترجیح هدف این مطالعه بررسی نقش برخی عوامل مانند خوش

اجتماعی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده  –. همچنین از متغیرهای اقتصادی باشدزمانی( می

  شد. خواهد

 نیا معیارهایی ازکه  ییهادادهو مجموعه  ستین مشاهدهقابل سکیرافراد نسبت به  نگرش

ه ک اندکی وجود دارد اتی، ادبجهینت هستند. در کمیاب اریبس دهندیمرا ارائه  حاتینوع ترج

 نیب هرابط کردنروشندر  یند و سعنکیم یرا بررس یفرد سکیر یهادر نگرش یناهمگن

 لا،)پاو دارد ریسکی یبه انجام رفتارها لیو تمااجتماعی  - یاقتصاد هایویژگیاز  یتعداد

گریزی افراد وجود آوری اطلاعات مربوط به درجه ریسکدو روش اصلی برای جمع .(9019

وش باشد که در این رهای استاندارد میطراحی پرسشنامهدارد. روش اول نظرسنجی با استفاده از 

شود. این روش به دلیل امکان می قرعه کشیگریزی افراد با استفاده از سؤالات درجه ریسک

رایج است. روش دوم و( دانشج غیر) راستانداردیغ یهانمونه تر واستفاده از حجم نمونه بیش

در این مطالعه از پرسشنامه که سؤالات  باشد.ی میعات از روش اقتصاد آزمایشگاهوری اطلاآجمع

بوط به اطلاعات مر آوردندستبهالمللی استخراج شده است برای معتبر بین یهاپرسشنامهآن از 

ه از پس از آن با استفادو صبوری افراد استفاده شده است و  بینیخوش، ریزیگدرجه ریسک

ته پرداخ( OLSحداقل مربعات معمولی )به روش یک رگرسیون کلی چندمتغیره به تخمین مدل 

  .شودمی

های دوم و مبانی نظری و مبانی تجربی به ترتیب در بخش چوب تحقیق عبارت است از:چار

سازی تجربی و روش تحقیق را در بخش چهار و مدلسوم توضیح داده خواهند شد. 

بندی و پیشنهادات ت به جمعها در بخش پنجم ارائه خواهند شد و در نهایوتحلیل دادهتجزیه

 شود.اشاره می
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 مبانی نظری -2

گیری نامعین گیرد که متغیرها به طور چشمگیری در موقعیتی انجام میدر بسیاری از موارد تصمیم

گردد که افراد در فضای سبب می یاطلاعکمو  ینانینا اطم( و این 1424، زاده حجهیذهستند )

ثر برای عوامل مؤ اطمینان امروز یکی ازدر دنیای توأم با عدم.گیری با ریسک مواجه شوندتصمیم

ای اگر عوامل موثر بر ریسک سبب شوند که در جامعه. باشدنگرش به ریسک می ،گیریتصمیم

گذاری انداز و سرمایهکاهش پسگریز افزایش یابند این امر عواقبی همچون تعداد افراد ریسک

ترین اهداف مدت دارند و روی یکی از مهمخواهد داشت و این عواقب معمولا اثرات طولانی

، ان ابنویو دهق کشورها یعنی دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی اثر منفی دارد )ارضاء

راد در ب مشارکت افطریق جذستیابی به رشد اقتصادی از های د(. به طور کلی یکی از راه1421

ری که ثیست. در این میان برخی عوامل با تأهای با ریسک اگذاریهایی همچون سرمایهفعالیت

افراد  ها شده و کششگذاری آنه سرمایهگذارند سبب تغییر در نحوریسک می بر میزان پذیرش

ا بر گریزی افراد نه تنهدهند. به طور کلی ریسکدار افزایش میهای ریسکگذاریرا به سرمایه

یرات آن ثجه بر کل جامعه اثرگذار بوده و تأزندگی خودشان بلکه بر زندگی خانواده و در نتی

این موارد  .کاهش سطح رفاه مالی جامعه است ،صورت مخرب است. یکی از این اثرات بهمعمولاً

 می گردد.گریزی الزاریسکثر بر شود بررسی عوامل مؤاست که سبب میتنها بخشی از دلایلی 

 گیری در هنگام مواجهه با یک انتخاب اقتصادیدو دیدگاه در مورد نحوه تصمیم یطورکلبه

 و رویکرد مالی رفتاریوجود دارد: رویکرد مالی کلاسیک  همراه با ریسک

ت و از جمله فرض ثاب ساده کنندهای از مفروضات الگوی مالی کلاسیک مبتنی بر مجموعه

 یر عقلانگیری، رفتاقابل شناخت بودن انتظارات، وجود اطلاعات کامل برای تصمیم

ک، تنها این دیدگاه نسبت به ریسانتظار است.  مورد گیرندگان و حداکثرسازی مطلوبیتتصمیم

 انی،گیری کمی را به همراه دارد )لاری سمنهای عینی ریسک را در نظر داشته و اندازهجنبه

در اتخاذ تصمیمات مالی در چارچوب اقتصاد مالی کلاسیک دو پارادایم اصلی، عقلانیت  (.1421
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ها گیری انسانتصمیم سازی مطلوبیت مورد انتظار است.گیری مبتنی بر بیشینهکامل و تصمیم

مواقع  در برخی گردد، حتیاز مفروضات علم کلاسیک مالی منحرف میبه طرق مختلفی همواره 

میمات تنها بسیاری از تص نیبنابرا ،گرددگیرنده سلب میی از شخص تصمیمکان رفتار عقلانام

های اقتصادی و عقلانیت قرار ندارد همین امر سبب شده که فرضیات علم تحت تأثیر شاخص

شناسان معتقدند که انسان اقتصادی تعارضات درونی افراد کلاسیک مورد انتقاد قرار گیرد. روان

مدت و بلندمدت های کوتاهی، اهداف و اولویتدهد، برای مثال در مدل عقلاننمی قرار را مدنظر

ه های موجود بین اهداف فردی و اجتماعی در نظر گرفتگیری افراد و یا تطبیق ناسازگاریتصمیم

زاده، شود )قلیهای رفتاری میمدل وجودآمدنبهچنین تعارضاتی سبب  بروزشود. ظهور و نمی

1421 .) 

 پاسخ به برخی از منظوربهمالی رفتاری رهیافت جدیدی در مورد بازارهای مالی است که 

رخی از کند بمشکلاتی که در مالی کلاسیک وجود دارد ظهور کرد. این رهیافت جدید بیان می

شوند ی در نظر گرفته نمیعقلان کاملاًها عوامل هایی که در آنهای مالی را با استفاده از مدلپدیده

کند در پردازان گوشزد می. همچنین به نظریه1(9004و باربریس،  لرتی)توان درک کرد بهتر می

 یمکمل یرفتار یمال(. 1422کنار سایر متغیرها رفتار انسان را نیز در نظر بگیرند )محمدی مجد، 

و  میاهمف یبر مبنا کیکلاس یهمانند مال زین یرفتار ی. دانش مالاست کیکلاس یمال یبرا

 کیکلاس یاست که دانش مال نیا کیکلاس یبنا شده است اما تفاوت آن با مال یاساس یمفروضات

 یسترمفروضات را در ب نیا یرفتار یمال کهیدرحال کردهبنا  آلدهیا یمفروضات خود را در بستر

و  یدو فرض اصل یرفتار یدر مال نی(. همچن1422 ،یو شهرآباد یوسفی) نهدیبنا م انهیگراواقع

تعدیل ا کامل( ر تیمورد انتظار و عقلان تیمطلوب یسازنهیشی)ب یسنت میمحدودکننده پارادا

طلب در تو منفع یمنطق ،ینها را عقلاانسان کیکلاس یگفت مال توانیم یطورکل. بهکنیممی

با  دداریم انیب یرفتار یمال کهیندارد درحال یتوجه یوجوه انسان گریو به د ردیگینظر م

                                                       
1- Thaler, R., Barberis, N. 
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رد که رفتار ک جادیرا ا ییهامدل توانیافراد م ماتیآن بر تصم راتیدرنظرگرفتن احساسات و تأث

ه تا با فرمول کندیکمک م یرفتار یمال نی(. بنابرا1421لاری سمنانی، کند ) حیآنها را بهتر تشر

 یاز الگوها یناش یو در رفع تنگناها موجود را بهتر شناخته طیشرا میبتوان یرفتار یهاکردن مدل

 .میبهتر عمل کن یاگونهبه یرفتار

 سکیر ،یمفهوم مال نیترمعتقد است که ناشناخته یرفتار یمحقق حوزه مال (9002) تریمون

 اریاز موضوعات بس یکی یرفتار یدر مال سکیبوده و موضوع مربوط به درک و شناخت از ر

، شامل کنند یآورقضاوت در مورد آنکه افراد چگونه اطلاعات را جمع ندیفرا رایاست. ز تیبااهم

 یرفتار ی. مکتب مالباشدیاثرگذار م یینها یمال ماتیامر هم بر تصم نیبوده که ا جینتا یابیارز

 یو ذهن ینیاز عوامل ع یابر اساس مجموعه سکیکه ر بردیبه کار م یاگسترده لیوتحلهیتجز

ک افراد در مورد تتک یریگمیتصم یبر چگونگ یفیو ک یکم جینتا گریدعبارتبه باشد،یم

 یریمتغ عنوانبه یرفتار یمال ه. امروزه نقش رفتار انسان در حوزدگذاریم ریتأث یمال ماتیتصم

و  نژادنی)حس شودیمطالعه م یشتریب دینسبت به گذشته با تأک ،یمال یرهایمتغ ریاثرگذار بر سا

  (.1421 ،یحداد

تاری های رفگریزی را با استفاده مدلدر این پژوهش ما سعی کردیم عوامل مؤثر بر ریسک

هوم به ریسک، مف یعقلانبه طور مختصر درباره نگرش آن مورد بررسی قرار دهیم. اما پیش از 

 .میپردازیمآن و رفتار افراد در مواجهه با آن 

 به ریسک یعقلاننگرش . 2-1

نیم که ک. ما فرض میمیپردازیمریسک دارند  نسبت بههایی که افراد نگرش در این بخش به

ها همیشه ا که آنهستند به این معن یعقلانگیرندگان )افرادی که باید انتخاب اقتصادی کنند( تصمیم

ه و تعریف ریسک در اقتصاد شروع کردکنند. ابتدا با انتخاب می ست،ا آنچه را که به نفعشان

 رفتار افراد در مواجهه با ریسک صحبت خواهیم کرد. دربارةسپس 
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 . مفهوم ریسک2-1-1

رخداد نامطلوب در آینده، موقعیتی که ممکن است  الوقوعبیقرریسک عبارت است از امکان 

یشامدها و پتمام خطرناک باشد و یا عواقب نامطلوبی به همراه داشته باشد. در شرایط ریسکی، 

فرهنگ لغت آکسفورد( و این تفاوت ریسک با نااطمینانی ) دانیممیاحتمال وقوع هریک را 

که  پیشامدهایی تمام باشد چون در شرایط نااطمینانی برخلاف شرایط ریسکی نه در موردمی

م در شرایط ابها ها.وجود دارد و نه در مورد احتمال آن کامل ممکن است به وقوع بپیوندد آگاهی

  خص است و نه مقادیر احتمالی عایدی ها.نه توزیع احتمال عایدی ها مش

وع هر ها قطعی نیستند و وقیک فعالیت پرریسک به این معناست که رویدادها و پیامدهای آن

 یک از حالات کمابیش محتمل است و یک فعالیت با ریسک پایین به این معنی است که حدوداً 

نتیجه قطعی است. درجه ریسک بستگی به قطعیت و عدم قطعیت رویدادها دارد. به این معنا که 

 .1(9013ها اتفاق بیافتند )کانسینا، ممکن است آن

 دارسکیرواجهه با موقعیت آید این است که افراد به هنگام مالی که اینجا پیش میحال سؤ

دهد که افراد در هنگام مواجهه با ریسک به دلایل مطالعات نشان می دهند؟شی نشان میچه واکن

های متفاوت از آن، خصوصیات، ریسک و برداشت پذیرشاز جمله تفاوت در درجه متعددی 

(. 1421دهند )مظلومی و همکاران، می روزبشرایط و موقعیت خود و... رفتارهای متفاوتی از خود 

که در  شوندبندی میس نگرش خود به ریسک به سه دسته طبقهدر نتیجه در اقتصاد افراد بر اسا

 .زیر به طور مختصر شرح خواهیم داد

 . رفتار افراد در مواجهه با ریسک2-1-2

رنده چگونه گیگیری تحت شرایط ریسکی این است که تصمیمسوال اساسی در نظریه تصمیم

 کند.میاقدام مطلوب خود را با وجود ریسک و نااطمینانی انتخاب 

                                                       
1- Concina, L. 
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نااطمینانی  گیری تحت ریسک وبه منظور مطالعه این چنین پرسشی، علم اقتصاد مسائل تصمیم

کند. بسیاری از متغیرهایی که در چنین شرایطی به دنبال آزمایی تعریف میرا به وسیله بخت

 وسیله توان بهها هستیم، بیش از یک مقدار ممکن دارند و چنین وضعیتی را میبینی آنپیش

𝑳آزمایی ساده، یک فهرست اد. یک بختآزمایی نشان دبخت =

(𝒙𝟏, 𝒑𝟏; 𝒙𝟐, 𝒑𝟐; … ; 𝒙𝒏, 𝒑𝒏) است که در آن برای همه i ،ها𝒑𝒊 ≥ ∑و  𝟎 𝒑𝒊
𝒏
𝒊=𝟏  .است𝒑𝒊  به

 (.1429شود )شاکری، در نظر گرفته می 𝒙𝒊عنوان احتمال پیامد 

مایی آزاینکه حاضر هستند در بختبا توجه به در حالت کلی افراد در مواجهه با ریسک 

را  آزمایی قبول کند(شرکت کنند یا معادل مطمئن )مقداری که فرد حاضر است به جای بخت

 وند. شپذیر تقسیم میو ریسک یخنثسکیرگریز، به سه دسته ریسک انتخاب کنند

 گریزافراد ریسک 

ود ای پرسلهعدم تمایل به معام یعنی باشدکمتر می گریزی به معنای ترجیح پذیرش ریسکریسک

ریزی یک مفهوم گریسکبیشتر.  طمیناناای با سود کمتر ولی معامله ولی با ریسک بالا و ترجیح

تابع مطلوبیت  باشد.می ریسکیاقتصادی و مالی مبتنی بر رفتار افراد در هنگام مواجهه با شرایط 

𝑼"(𝒙)) مقعر بودهگریز افراد ریسک < کارانه انجام را محافظه های خودگیریتصمیمآنها و  (𝟎

ازای قبول ریسک، انتظار دارند که بازده مناسبی  در کنند از ریسک فرار کنند وسعی میداده و 

 کمتر از مطلوبیت درآمد مطمئن معادلمعین بی آنها از مطلوبیت انتظاری دریافت نمایند، ارزیا

 باشد. به عبارتی:درآمد انتظاری می

𝐔[𝐏𝐲𝟏 + (𝟏 − 𝐏)𝐲𝟐 > 𝐏𝐔(𝐲𝟏) + (𝟏 − 𝐏)𝐔((𝐲𝟐)𝟑                                            )1( 

 افراد ریسک خنثی 

از حد  چنین رفتاری در افراد با ثروت بیش معمولاًتفاوت هستند و این افراد نسبت به ریسک بی

𝑼"(𝒙)) استیک خط مستقیم  صورتبهکند. تابع مطلوبیتشان می روزب = و ارزیابی آنها از  (𝟎
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(. 1429ری، شاک) باشدمطلوبیت انتظاری مربوط به موقعیت نامطمئن معادل با مقدار مطمئن آن می

خنثی  در اکثر جوامع تعداد افراد ریسک معمولاًگیرندگان معمول نیست و این رفتار در بین تصمیم

 اندک است.
𝐔[𝐏𝐲𝟏 + (𝟏 − 𝐏)𝐲𝟐] = 𝐏𝐔(𝐲𝟏) + (𝟏 − 𝐏)𝐔(𝐲𝟐)                                              (2) 

 پذیرافراد ریسک 

موجود  پذیر از وضعیتباشد. افراد ریسکگریزی مینقطه مقابل ریسک قاًیدقپذیری ریسک

راضی نبوده و برای تغییر وضعیت و دستیابی به اهداف بالاتر حاضرند سطح معینی از ریسک 

ت ایجاد بینند که مطلوبیکالایی می مثابهبهین افراد ریسک را وقوع ضرر و زیان را بپذیرند. ا

𝑼"(𝒙)) بودهبه شکل محدب  ها(. تابع مطلوبیت آن1422یجانی، زاده لارولی) کندمی > 𝟎) 

مطلوبیت انتظاری مربوط  ها ازارزیابی آن. دهندجسورانه انجام میهای خود را گیریتصمیمو 

    باشد. به عبارتی:از مقدار مطمئن معادل آن میبه یک موقعیت نامطمئن بیشتر 

𝐏𝐔(𝐲𝟏) + (𝟏 − 𝐏)𝐔(𝐲𝟐) > 𝐔[𝐏𝐲𝟏 + (𝟏 − 𝐏)𝐲𝟐]                                                     
(3) 

 گریزی. عوامل مؤثر بر ریسک2-3

گریزی در زندگی و اقتصاد کشورها تاکنون مطالعاتی در زمینه به دلیل اهمیت ریسک و ریسک

توان این عوامل را از لحاظ کلان یا سازمانی گریزی انجام شده است. میبر ریسک مؤثرعوامل 

بررسی کرد که در این صورت عواملی مانند نوع ساختار، تکنولوژی، پیچیدگی، تعداد کارمندان، 

توان این عوامل را از لحاظ خرد یا است و یا می رگذاریتأث ه سازمان، درآمد و... روی رفتارسابق

فردی بررسی کرد که در این صورت عواملی مانند سن، جنس، تحصیلات، درآمد، افراد وابسته 

(. 1421 ،منادیا و همکاران) گذاردمی ریتأثبه فرد، شغل و... روی نحوه رفتار در مواجهه با ریسک 

 گریزی کار بسیار مشکلی است. زیرا تعداد عواملمدل کامل برای ریسک داکردنیپی طورکلبه

وزنی کمتری  ریتأثبسیار زیاد است و تنها در صورت ثابت فرض کردن تعدادی متغیر که  مؤثر
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به  (.1422بیلی، قان) پیشنهاد کرد گریزیریسک توان مدلی برایرها دارند مینسبت به بقیه متغی

دهند. هدف این پژوهش همین دلیل در هر پژوهش فقط تعدادی از عوامل را مورد بررسی قرار می

 باشد. بررسی برخی عوامل خرد یا فردی می

ی بینی در مجموعه وسیع. تاکنون مفهوم خوشبینی استخوش مورد بررسی عواملیکی از 

ورد بررسی قرار گرفته است و این عامل شناسانه از نوع شناختی مهای روانها و آزمایشاز بررسی

 هژیوبهدر علوم رفتاری  موردتوجههای های شخصیتی و شاخصترین ویژگییکی از مهم

نصیرنیا و ) ای استهای مالی رفتاری دارای جایگاه ویژهنظریهشناسی است که در روان

بینی یک صفت پایدار در تمایل فرد به داشتن انتظارات مثبت از (. صفت خوش1421همکاران،

بین نسبت به افراد بدبین و افراد خوش (1223، 1آینده است )شایر و همکاراننتایج رویدادهای 

الایی بها از اعتماد به نفس بیشتر تمایل به تفسیر مثبت درباره رویدادهای مبهم دارند و آن

گذاری ی در اولویت ریسک سرمایهبینمطالعات گذشته نشان داد که خوش .برخوردار هستند

را  بینیرابطه بین ریسک و خوشبیان کردند که  (9012) 9بومگارتنر و دیگران ثیرگذار است.تأ

بینی با ها به بررسی ارتباط خوش. آنقراردادشناختی مورد بررسی توان از منظر روانمی

نی باعث کاهش بیزا توام با ریسک پرداختند و به این نتیجه رسیدند که خوشهای استرسفعالیت

های پذیری در پاسخ به موقعیتگردد و باعث انعطافهای ریسکی میارزیابی منفی از وضعیت

 انجام داده وپژوهشی  این زمینه درنیز  (9004) 4جیمز فلتن و برایان گیبسن گردد.زا میاسترس

یان تمرکز گردند و در این مبینان به دنبال اطلاعات بیشتر در مورد شرایط میبیان کردند که خوش

بالا  احتمالهبگذاری این گرایش های سرمایهآنها برای دستیابی به اطلاعات مثبت است و در دامنه

در  3ویلرتو  کوئرسیاهمن، دوگردد. دار میریسک گذاریهای سرمایهسبب انتخاب فرصت

 9012 الدر س« بینیپذیری: نقش مفهوم ریسک و خوشتمایل به ریسک» پژوهشی تحت عنوان

                                                       
1- Scheier et al 

2- Baumgartner et al 
3-  Felton, J., Gibson, B.  

4- Dohmen, T., Quercia, S., Willrodt, J. 
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نبه پایدار از بینی یک جبینی بر ریسک پرداختند. آنها بیان کردند که خوشبه بررسی اثر خوش

ز ها برای انجام این پژوهش ا. آناست مؤثرشخصیت است که روی میزان تمایل به ریسک افراد 

وجه و تلاش نمودند با ت ال طراحی کردهیشگاهی استفاده کردند و تعدادی سؤقتصاد آزماروش ا

باشد و با کمک الات پی ببرند که تمرکز افراد روی پیامدهای مثبت یا منفی ریسک میبه این سؤ

 بینی و تمرکز بر پیامدهای مثبت و منفی و پسی شده به سنجش ارتباط خوشآورهای جمعپاسخ

ر ختند و این چنین نتیجه گرفتند که تمرکز بپردا گریزیریسکبینی با از آن ارتباط خوش

ر درجه بینی نیز از این کانال بگذارد و خوشاثر می افراد بینیپیامدهای مثبت و منفی بر خوش

گذارد و این ارتباط به صورت مستقیم است یعنی با افزایش یر میپذیرش ریسک افراد تأث

 یابد.بینی درجه پذیرش ریسک افزایش میخوش

ای با عنوان شواهد جهانی در مقاله 1فالک و دیگرانباشد. رجیح زمانی میتمورد دیگر نرخ 

صادی اقتهای ، تغییرات جهانی در اولویت9012در سال  9(GPSدر مورد ترجیحات اقتصادی )

های این مطالعه مربوط به اثر نرخ ترجیح زمانی یا همان . یکی از قسمترا مورد مطالعه قرار دادند

 شتهرکیرای سنجش این موضوع از ها بباشد. آنهای شامل ریسک میصبر روی انتخابمیزان 

و از افراد  استفاده کردندماه آینده  19 گیری مالی مربوط به زمان حال وتصمیم یال دربارهسؤ

ماه آینده را  19پذیرند یا مقدار مبلغ بیشتر در سؤال کردند که آیا مبلغ کم در حال حاضر را می

ها ابتدا از افراد خواستند تا فرض کنند که تورم وجود ندارد و با آوری این دادههنگام جمعو 

ه این صورت ها بنگیری آنتیجه و نهایتاً دهی کنندتوجه به میزان صبری که دارند اقدام به پاسخ

 کمتر خواهد بود.ها گریزی آنبود که هرچه افراد صبورتر باشند ریسک

ای که پیرامون ریسک مطالعهباشد. همواره در هر شناختی میمورد بعدی متغیرهای جمعیت

 وانتمیگیرند. از جمله این مطالعات گیرد تعدادی از این عوامل مورد بررسی قرار میانجام می

                                                       
1- Falk et al  

2- Global Preferences Survey  



 مقاله آماده انتشار

 

و  (1421)منادیا و همکاران  (،1422، محمدی مجد )(9002) 1به پژوهش دوهمن و همکاران

ر شناختی اثوهش ما از بین متغیرهای جمعیتالعات دیگر اشاره کرد. در این پژبسیاری مط

مورد  گریزیهل، سن و تحصیلات را روی ریسکهای ثروت، درآمد، جنسیت، وضعیت تأمتغیر

  .دادیمبررسی قرار 

زی بیشتری گریدر مورد جنسیت همواره به این نتیجه رسیدند که زنان ریسکطالعات گذشته م

تواند دلایل متعددی داشته باشد که همواره در هر پژوهشی به نسبت به مردان دارند و این نیز می

بیان  ( در تحقیق خود1421گردد. برای مثال منادیا و دیگران )برخی از این دلایل اشاره می

گریزی زنان و مردان، وابستگی بیشتر زنان، درآمد و اموال دارند که شاید علت تفاوت ریسکمی

 باشد.ها نسبت به مردان میکمتر آن

بین سن افراد و میزان  ت گذشته نشان دادند که رابطه مثبتدر مورد سن نیز مطالعا

ها گریزی آنسکن ریافراد، میزاوری که با افزایش سن ها وجود دارد، به طگریزی آنریسک

کنند که شاید یکی از علل این امر این باشد که ( بیان می1421ن )یابد. منادیا و دیگراافزایش می

پذیرتر کریس ها پیش رو دارند معمولاًهای بیشتری که برای جبران خسارتجوانترها به  دلیل سال

 هستند. 

ح نشان دادند که رابطه مستقیمی بین سطدر مورد سطح تحصیلات نیز تحقیقات پیشین 

دیده به علت توانایی بهتری که در پذیری وجود دارد. افراد آموزشتحصیلات و میزان ریسک

پذیری بالاتری دارند )ابراهیمی سرواولیا و گذاری دارند، ریسکیابی ریسک و بازده سرمایهارز

 (.1422صابونچی، 

نمایند و هرآن ها آن را تملک میه بوده و انسانثروت چیزی است که مادی و دارای فاید

ادی شود. به عبارت دیگر ثروت، منابع مده میه خاصیت را داشته باشد ثروت نامیچیزی که این س

(. در زمینه اثر ثروت بر میزان 1422باشد )فروغی، و طبیعی و درآمدهای حاصل از آن می

                                                       
1- Dohmen et al 



 مقاله آماده انتشار

 

( نشان داد که 9010العه رونالد و گرابل )گریزی نتایج متفاوتی به دست آمده است. مطریسک

و  یابد ولی مطالعه آقاسیهرچه ثروت فرد افزایش یابد تمایل به پذیرش ریسک افزایش می

ل ریسک است و دلی داد که ثروت دارای تأثیرات منفی بر میزان پذیرش ( نشان1421دیگران )

 ویش تمایل کمتری به پذیرشآن را چنین بیان کردند که اغنیا جهت حفاظت از منابع مالی خ

ه اندازه ب ریسک دارند، این درحالیست که ریسک برای افراد با پشتوانه مالی ضعیف دقیقاً

 تواند فرصتی برای صعود به طبقات بالاتر باشد.خطرساز بودن می

گریزی ر ریسک( در پژوهشی به بررسی اثر آن ب0139-9019) 1رایت ،در مورد درآمد

 یابد.گریزی فرد کاهش میتیجه رسید همواره با افزایش درآمد میزان ریسکپرداخت و به این ن

 ادبیات تجربی -3

 مطالعات داخلی. 3-1

ها گریزی انجام شده که در زیر به برخی از آنتاکنون مطالعاتی در زمینه عوامل مؤثر بر ریسک

 کنیم.از آن اشاره می آمدهدستبه جینتاو 

 نیافراد و همچن سکیبه ر لیبر تما رگذاریعوامل تأث ی( با بررس1421و همکاران ) ایمناد

ته به فرد، افراد وابس ،یدرآمد، سلامت لات،یمانند تحص یکه عوامل دندیرس جهینت نیها به اسازمان

 ،یلوژوتکن ،یمانند عوامل ساختار یافراد و عوامل سکیبه ر لیو... بر تما یشغل و درآمد شخص

در دست اجرا، تعداد کارمندان، درآمد،  یهاها، تنوع پروژهاندازه، هدف ،یدگیچیپ ط،یمح

 نیست و به اا رگذاریها تأثسازمان سکیر پذیرش تیکار و... بر ظرف یرقابت طیمح ه،یاول هیسرما

 یجا اریبس است که یموضوع کینامید یبه علت رفتار انسان سکیر پذیرشکه  دندیرس جهینت

 ت.اس دهینگرد شنهادیپ گریزیسکیر درجه لیتحل یکامل برا یکار دارد و تاکنون مدل

                                                       
1- Wright, J. 
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 ،یواد مالمستقل )س ریمتغ نیکه ب دندیرس جهینت نیبه ا ی( در پژوهش1421و همکاران ) یآقاس

( رابطه وجود دارد. یمال گریزیسکیردرجه ) ابستهو ری( و متغیمال رتیمد یهاثروت، مهارت

اج که تازه ازدو یدارند. افراد یریپذسکیبه ر یشتریب لیترها و افراد مجرد تماجوانمردان، 

نژادها  گرینسبت به د دپوستانی. سفگریزترندریسک شانیخاطر ادامه نسل و زندگاند بهکرده

دارند.  کسیقبول ر زانیر مب یمثبت ریو درآمد تأث لاتی. تحصگریزی کمتری دارندریسک

 .باشندیم سکیردرجه پذیرش بر  یمنف راتیتأث یثروت و درآمد دارا کهیدرحال

تی از شناخفاکتورهای جمعیت ریتأثتحقیقی به شناسایی ( در 1422) سرو اولیا و صابونچی

ک و ریس ، وضعیت شغلی و درآمد بر سطح پذیرش، آموزشتأهلجمله جنسیت، سن، وضعیت 

یدند گذاری دارند پرداختند. آنان به این نتیجه رسپذیری افراد حقیقی که تمایل به سرمایهریسک

پذیری دارند. مردان نسبت به زنان، افراد داری بر ریسکمعنی ریتأثکه جنسیت، سن و درآمد 

پذیرتر کیین ریسجوان نسبت به افراد پیر، افراد دارای درآمد بالا نسبت به افراد دارای درآمد پا

داری روی معنی ریتأث تأهلهایشان نشان داد که وضعیت هستند. همچنین نتایج پژوهش

 پذیری ندارد.ریسک

برخی از مطالعات در کشور به بررسی رابطه بین ریسک با عملکرده نهادهای اقتصادی پرداخته 

طه ریسک ،  اندازه و ( به بررسی راب1300اند. به عنوان مثال تقی نژاد عمران و همکاران )

  سودآوری فعالیتهای اقتصادی و بهره مندی از اهرمهای مالی توسط بانکها پرداخته اند.

 مطالعات خارجی. 3-2

عوامل  سک،یر یفرد یهانگرش»ن تحت عنوا یادر مقاله (9011)ن همن و همکاراود

 یفرد سکیر یهانگرش تیو ماه یریگاندازه یبه بررس «جیو نتا یریگاندازه کننده،نییتع

ه خود ب لیدر مورد تما یکل یابیارز کیپژوهش از افراد خواسته شد تا  نیپرداختند. در ا

ابقه جنس، سن و س ینشان داد که از نظر اقتصاد جیانجام دهند. نتا یکلطوررا به یریپذسکیر

ها نگرش یداریپژوهش پا نیدر ا نیاست. همچن رگذاریتأث یزیگرسکیفرد به ر لیبر تما نیوالد
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هستند.  داریها نسبتاً پانگرش نیمختلف مورد سنجش قرار گرفته و متوجه شدند که ا یهانهیدر زم

وه و نقش بالق کیکودکان  سکیر یهادادن نگرشدر شکل نیکه والد دعنوان کردن نیهمچن

 مهم را دارند.

 حاتیدر مورد ترج یشواهد جهان»تحت عنوان  یادر مقاله( 9012) 1بکر و همکاران

( شامل یجهان حاتیترج ی)بررس GPSپرداختند.  یجهان حاتیترج یبه بررس «یاقتصاد

 هستند. در یاجتماع یهاتیاز اولو زیو سه نوع متما سکیر تیاولو ،یزمان حیترج یارهایمع

و  کندیم تیرا هدا یفرد یریگمیتصم حات،یشده ترج انیب یسمورد برر یهاهیاز نظر یاریبس

 یتدوستقابل، نوع یها و در حوزه اجتماعپاداش یبندزمان سک،یدر مورد ر حاتیشامل ترج نیا

را  حاتیممکن است ترج یشناخت ییو توانا تینشان داد که سن، جنس قاتیو اعتماد است. تحق

است. در مورد  شتریب یریپذسکیبالاتر و ر یشناخت ییواناباشد ت ترنییکنند. هرچه سن پا نییتع

ست و هر چه ا زینشان دادند که زنان کمتر از مردان صبور هستند اما تفاوت ناچ قاتیتحق تیجنس

ر باشد بالات یشناخت ییکمتر است. در کل هرچه توانا یریپذسکیباشد ر ترنییصبر پا

 است. بستههم زیبا درآمد ن یدر سطح فرد یریپذسکیر نیاست. علاوه بر ا شتریب یریپذسکیر

: نقش مفهوم یریپذسکیبه ر لیتما"تحت عنوان  یدر پژوهش 9(9012همن و همکاران )ود

 یعوامل ریتحت تأث یریپذسکیبه ر لیرا ارائه کردند که تما یشواهد "ینیبو خوش سکیر

 سکیگونه رمردم چ نکهیاستاندارد است. ا تیتابع مطلوب یعوامل فراتر از پارامترها نیهستند که ا

است  سکینامطلوب ر ایمطلوب  یامدهایتمرکز آنها بر پ نکهیخصوص او به کنندیمرا درک 

 ای مطلوب یامدهایافراد اثرگذار است. آنها نشان دادند تمرکز افراد بر پ یریپذسکیر یرو

 یکی ینیبو خوش باشدیاست مرتبط م تیاز شخص داریجنبه پا کیکه  ینیبنامطلوب با خوش

 افراد اثرگذار است. یریپذسکیر زانیم یاست که رو یاز عوامل

                                                       
1- Becher et al 
2. Dohmen et al 



 مقاله آماده انتشار

 

 گریزی متوجه شدیم که عواملدرزمینه عوامل مؤثر بر ریسک با بررسی مطالعات گذشته

آمد، جنس، رتوان به تحصیلات، دگریزی افراد تأثیرگذار هستند از جمله میبسیاری بر ریسک

ای که در اینجا مطرح است این است که مطالعات خارجی نشان دادند کته. نسن و ... اشاره کرد

ذیرش بر میزان پبینی و میزان صبوری )نرخ ترجیح زمانی( افراد از عواملی هستند که که خوش

اما تاکنون در هیچ کدام از مطالعات داخلی اثر این دو متغیر در ایران  ریسک تأثیرگذار هستند

وری افراد به بینی و صبن پژوهش ما تأثیر تعدادی متغیر کنترلی و خوشبررسی نشده است. در ای

گریزی و همچنین جهت تأثیر این متغیرها را مورد بر میزان ریسکرا عنوان متغیرهای اصلی 

 بررسی قرار دادیم.  

 تحقیقروش  -4

 یاآ که در این پژوهش مطرح است و به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که سؤال اساسی

 تبینی، نرخ ترجیح زمانی، ثروت، درآمد، جنسیت، وضعیمتغیرهای پژوهش ما شامل خوش

گذار و چنانچه اثر باشدها اثرگذار میگریزی آنریسک روی درجه ل، سن و تحصیلات افرادتأه

برای این منظور ابتدا باید یک سری اطلاعات و  باشد.ثیر به چه صورت میبود جهت این تأ

 ها توضیح خواهیم داد.آوری آنگردآوری گردد که در زیر در مورد نحوه جمعهایی داده

 آوری اطلاعات. جمع4-1

دلیل  گیرد وتحقیق حاضر در گروه تحقیقات میدانی قرار می ،از منظر روش گردآوری اطلاعات

ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری آن این است که برای گردآوری داده

گیری تصادفی گیری از روش نمونهما برای نمونه است و 1422کشور ایران در سال  ،العهموردمط

ن منظور بیشترین تعداد پرسشنامه را به صورت آنلاین گردآوری نمودیم برای ایو  استفاده نمودیم

ها امه. پرسشنداده شونددر این پژوهش شرکت  های سنیان و در تمام ردهتا افراد در همه مناطق ایر

تمام  1422شش ماهه دوم سال  ی شش ماهه گردآوری نمودیم و حدوداًرا در طول یک دوره
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م نمونه از فرمول کوکران برای حالتی که اندازه برای تعیین حج گردیدند. ت گردآوری اطلاعا

 نفر 403د تعیین شد اما درنهایت تعدا 490و حجم نمونه  1جامعه بی نهایت باشد استفاده شد

 ن اقدام باید درجهتریدر ابتدایی تحقیق برای پاسخ به سؤالات. تکمیل نمودندصحیح  پرسشنامه را 

جش این سن منظوربهالاتی را دادیم به همین دلیل سؤگریزی افراد را مورد سنجش قرار میریسک

 متغیر برگزیدیم. 

های سوالات هم از پرسش. در این مجموعه آوردیم یشناختتیجمعالات ابتدا یک سری سؤ

هستند که  ایهای بسته به گونههای باز استفاده نمودیم. به طور کلی پرسشبسته و هم پرسش

مایند های پیشنهادی انتخاب نشوند تنها از بین گزینهها مجبور میآندهندگان در پاسخ به پاسخ

پرسشنامه  در آید بیان کند.یهای باز پاسخگو آزاد است که هر پاسخی که به ذهنش ماما در پاسخ

هل، تحصیلات، وضعیت شغلی، وضعیت اقتصادی و این پژوهش سؤالات جنسیت، وضعیت تأ

ن و الات سای مطرح شده اما سؤیا چندگزینه های دوپرسش لبدارا بودن منزل و خودرو در قا

ه این اسخ بی پدهنده محدودیتی براالات باز مطرح شده و پاسخقیمت منزل و خودرو در قالب سؤ

الات دارا بودن منزل و خودرو و قیمت این دو برای سنجش میزان ثروت به سؤالات ندارد )سؤ

 .(اندکار رفته

اره ال مستقیم دربگریزی افراد در وهله اول یک سؤسکری سنجش درجه منظوربهپس از آن 

تمایل افراد به پذیرش یا عدم پذیرش ریسک پرسیدیم تا شناخت افراد از خود در زمینه 

 که به طور کلیبه این صورت مطرح شد  الاین سؤ. قرار دهیمگریزی را مورد سنجش ریسک

ر ای از بسیاینهزیک طیف پنج گپذیر؟ و پاسخ آن در د یا ریسکگریزی هستیآیا شما فرد ریسک

آوردیم تا  الپس از آن دو مجموعه سؤ بندی شده است.گریز طبقها بسیار ریسکریسک پذیر ت

اقتباس  الات اول بهمجموعه سؤها به ماهیت رفتار افراد در مواجهه با ریسک پی ببریم. از طریق آن

ترسیم الات برای افراد شرایطی در این سؤآورده شده است.  GPSالمللی از پرسشنامه معتبر بین

                                                       

𝒏  از فرمول -1  =
𝒛𝟐𝒑𝒒

𝒆𝟐
  برای محاسبه حجم نمونه استفاده شد. e=0/05و  z=1/96  ،p=0.3 ،q=0/7که   
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انتخابی انجام دهند. حالت اول این است که  ،شود بین دو حالتها خواسته میشود و از آنمی

شانس بردن  ٪10با  بخت آزماییت کنند و یا اینکه در یک دریاف حتماًها مقدار ثابتی پول را آن

شرکت کنند. مبلغ نقد حتمی کمتر از میزان  شانس بردن هیچ پولی ٪10میلیون تومان پول و  19

ا دور کشی شده نزدیک یحالت را ترسیم نمودیم که مبلغ حتمی به مبلغ قرعه 1کشی است و قرعه

ها سه جواب این سؤالپاسخ دهند. الات به سؤ شانیزیگرسکیرمیزان  بهباتوجهاست تا افراد 

پس از آن یک دانم بود.نقد حتمی و نمی ، مبلغ10/10ها شامل شانس ای بود که گزینهگزینه

رای بترسیم نمودیم. دهندگان داری را برای پاسخال دیگر آورده و شرایط ریسکمجموعه سؤ

الی درباره اینکه فرد دوست دارد در شغلی با درآمد ثابت و معین مشغول شود یا چقدر مثال سؤ

آوری کندو یا کارهایی را ا جمعگیری تمام اطلاعات و حقایق ردهد قبل از تصمیمترجیح می

ا مخالفم از کامل ایطیف پنج گزینه ... . افراد باها از قبل تعیین شده وانجام دهد که روش انجام آن

   .دادندتا کاملا موافقم پاسخ می

الاتی در مورد نرخ ترجیح زمانی مطرح گریزی افراد سؤدرجه ریسک شدنمشخصپس از 

ش نیز به الات این بخرار دهیم. سؤگریزی را مورد سنجش قمتغیر با ریسکنمودیم تا ارتباط این 

شود که . در این بخش از افراد خواسته میگردآوری شده است GPSاقتباس از پرسشنامه معتبر 

گیری ماه آینده تصمیم 19بین دریافت مقدار مشخصی پول در حال حاضر و مقدار بیشتر در 

 میزان بهباتوجهکند و افراد ماه آینده تغییر می 19ه ثابت اما مبلغ . مبلغ حال حاضر هموارنمایند

 کنند.ای را انتخاب میدانم گزینهماه آینده یا نمی 19صبر خود از بین سه گزینه امروز، 

 والات این بخش نیز به دبینی را آوردیم. سؤبه متغیر خوش الات مربوطدر مرحله بعد سؤ

بینی سک و خوشالات به اقتباس از مقاله نقش مفهوم ریاول سؤشدند. بخش قسمت تقسیم می

تدوین شده و به دنبال  9012ت آورده شد. این مقاله در سال ویلردوهمن، کوئرسیا و نوشته 

شود ه میدالات از افراد پرسیپذیری افراد است. در این سؤریسک بینی بر میزانسنجش اثر خوش

 گریزی:به سنجش درجه ریسک الات مربوطکه به هنگام پاسخ به سؤ
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قط فها پنج تایی و از گزینه) اند؟های منفی یا مثبت ریسک فکر کرده( در مورد جنبه1

 (باشدمی های مثبتهای منفی تا فقط جنبهجنبه

های کوچک مالی با های بالا یا موقعیتهای بزرگ مالی با ریسک( در مورد موقعیت9

بزرگ  هایهای کوچک مالی تا فقط موقعیت)فقط موقعیت اند؟های پایین فکر کردهریسک

 مالی(

 دستیابی به دستاوردهای منجر بهاند که پذیرش ریسک ( در مورد شرایطی فکر کرده4

فقط دستاوردهای کوچک تا فقط دستاوردهای ) شود یا دستاوردهای بزرگ؟کوچک می

 بزرگ(

ت بزرگ خسار منجر بهاند که قبول ریسک و احتمال شکست ( در مورد شرایطی فکر کرده3

 )فقط خسارت کم تا فقط خسارت زیاد( شود یا خسارت کوچک؟می

ش مورد سنج یخوببهلات محقق ساخته نیز آورده شد تا این متغیر در ادامه یک سری سؤا

شود. برای ها از یک طیف کاملا مخالفم تا کاملا موافقم استفاده میقرار گیرد. و برای پاسخ به آن

یشتری بینی است یا بدبین؟ یا انتظار دارد اتفاقات خوب بکند فرد خوشمثال وقتی به آینده نگاه می

 برایش بیوفتد یا اتفاقات بد؟ و...

 ه بعد روایی آن در دو جنبه روایی ظاهری و محتواییپس از طراحی پرسشنامه در مرحل

ر دیید روایی، پرسشنامه در اختیار افراد قرار گرفت و مورد بررسی قرار گرفت و پس از تأ

 ب آلفای کرونباخ مورد بررسیها، پایایی پرسشنامه از طریق ضریآوری دادهپس از جمعنهایت 

 شده است.آورده  1این آزمون در جدول رفت. نتایج گقرار



 مقاله آماده انتشار

 

 پایایی تحقیق و مقادیر آلفای کرونباخ .1جدول 
 آلفای کرونباخ شماره سوالات تعداد سوالات متغیرها

 23/0 90-12 3 گریزیریسک

 23/0 93-91 3 نرخ ترجیح زمانی

 بینیخوش

3 92-40 24/0 

3 41-43 22/0 

10 91-43 22/0 

 Spssافزار های پژوهش و بر مبنای نرمیافته: أخذم          

دهنده قابلیت اعتماد به پرسشنامه باشد نشان 2/0در این آزمون اگر آلفای کرونباخ بالاتر از 

 جدول فوق، پرسشنامه حاضر از پایایی مناسب برخوردار است. بهباتوجهاست که 

 گیرد.مورد سنجش قرار میهای پژوهش پس از بررسی روایی و پایایی در مرحله بعد فرضیه

 رگرسیون چند متغیره  .4-2

 ورتریزی از رگرسیون چندمتغیره به صگثر بر ریسکبررسی رابطه علی بین عوامل مؤ منظوربه

 کلی زیر استفاده شده است:
𝐑𝐀𝐢 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐎𝐩𝐭𝐢𝐦𝐢𝐬𝐦𝐢 + 𝛃𝟐𝐖𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡𝐢 + 𝛃𝟑𝐈𝐧𝐜𝐨𝐦𝐞𝐢 + 𝛃𝟒𝐏𝐚𝐭𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞𝐢

+ 𝛃𝟓𝐆𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐢 + 𝛃𝟔𝐒𝐢𝐧𝐠𝐥𝐞𝐢 + 𝛃𝟕𝐀𝐠𝐞𝐢 + 𝛃𝟖𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐢 + 𝛆𝐢 
i=1,2,…,315                                                                                                              (4) 

با استفاده از روش حداقل باشد که می  8βو ... و  α، 1βهدف این مدل تخمین پارامترهای 

   د:باشزده شده است. متغیرهای این رگرسیون به شرح زیر می ( تخمینOLS) مربعات معمولی
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 : متغیرها مورد استفاده در مدل سازی2جدول 

 توضیح نام متغیر

iRA دهندگانگریزی پاسخدرجه ریسک 

iOptimism دهندگانبینی پاسخخوش 

iWealth  دهندگانپاسخثروت 

iIncome دهندگاندرآمد پاسخ 

iPatience دهنگاننرخ ترجیح زمانی )میزان صبر( پاسخ 

iGender دهنگانجنسیت پاسخ 

iSingle دهندگانوضعیت تأهل پاسخ 

iAge دهنگانسن پاسخ 

iEducation دهندگانتحصیلات پاسخ 

 های پژوهش: یافتهمأخذ            

 هاداده لیوتحلهیتجزتجربی و  یسازمدل -5

الب ، در قموردمطالعهآوری شده از جامعه های جمعداده لیوتحلهیتجزدر این بخش به تفسیر و 

ط به هر های مربوابتدا دادهپردازیم. توصیفی و استنباطی میت آمار آمار تحلیلی و به دو صور

ی آماری ها، در قالب شاخصآمدهدستبههای استفاده شده یک از متغیرها که از پاسخ پرسشنامه

مار شناختی با روش آهای جمعیتعددی توصیف شده و شناخت کافی از پراکندگی و ویژگی

های ضیهفر لیوتحلهیتجزهای آمار استنباطی برای و پس از آن از روش آمدهدستبهتوصیفی 

 پژوهش استفاده شده است.

 های توصیفی. آمار5-1

، سن، سطح تأهلشناختی شامل جنسیت، وضعیت اطلاعات توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت

)ثروت چرا نیست و  گردد.ارائه می 4جدول  وضعیت اقتصادی در و تحصیلات، وضعیت شغلی

 در چه مقطع زمانی است که ما درآمد زیر یک میلیون هم داریم(
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 یشناختتیجمعهای ویژگی برحسب: توزیع فراوانی پاسخگویان 3جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سطح متغیر متغیر

 جنسیت

 9/32 111 مرد

 2/10 110 زن

 0/100 411 جمع

 وضعیت تأهل

 9/12 912 مجرد

 1/40 21 متأهل

 0/100 411 جمع

 سن

 1/1 11 سال 90کمتر از 

 1/13 129 سال 40-90بین 

 2/41 100 سال 30-40بین 

 1/2 92 سال 30 بالاتر از

 0/100 411 جمع

 سطح تحصیلات

 4/1 3 زیر دیپلم

 3/41 22 لیسانس  –دیپلم 

 1/33 142 سانسیلفوق  –لیسانس 

 9/94 24 دکتری – سانسیلفوق

 0/100 411 جمع

 وضعیت شغلی

 9/11 11 بیکار

 4/0 1 بازنشسته

 1/2 92 دارخانه

 9/9 2 محصل

 1/31 141 دانشجو

 1/41 22 شاغل

 0/100 411 جمع

 1/41 119 میلیون تومان 1درآمد زیر  وضعیت اقتصادی
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میلیون  4-1درآمد بین 

 تومان
101 2/44 

میلیون  1-4درآمد بین 

 تومان
14 0/90 

 2/10 43 میلیون تومان 1درآمد بالای 

 0/100 411 جمع

 های پژوهشیافته :مأخذ

درصد بیشترین حجم  2/10شود. از نظر جنسیت زنان با ملاحظه می 4که در جدول  طورهمان

رصد بیشترین حجم نمونه را د 9/12دهند. از نظر وضعیت تأهل نیز مجردها با نمونه را تشکیل می

درصد کمترین حجم نمونه و  1/1سال با  90اند. از نظر سن افراد کمتر از اختصاص داده به خود

اند. از نظر سطح درصد بیشترین حجم نمونه را تشکیل داده 1/13سال با  40-90افراد بین 

ا ب سانسیلفوق –درصد و افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس  4/1تحصیلات افراد زیر دیپلم با 

درصد به ترتیب کمترین و بیشترین حجم نمونه را دارا هستند. با نگاه به جدول در مورد  1/33

توجه خواهیم شد که افراد دانشجو بیشترین حجم نمونه را دارند و از نظر وضعیت شغلی نیز م

 1درصد و افراد با درآمد زیر  2/10میلیون تومان با  1وضعیت اقتصادی افراد با درآمد بالای 

 .نداهدرصد، کمترین و بیشترین حجم نمونه را تشکیل داد 1/41میلیون تومان با 

 . تصریح مدل1-9

 نیترمهمهای مقطعی استفاده شده است ها از دادهدر این مدل کهییازآنجاقبل از تصریح مدل، 

باید انجام   خطیآزمون ناهمسانی واریانس و آزمون هم اند ازعبارتهای خوبی برازش آزمون

 گیرد.

 آزمون واریانس ناهمسانی  

  است: آمدهدستبهزیر  صورتبه Stata افزارنرمنتایج حاصل از این آزمون از طریق 
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 پاگان-استفاده از روش بروشبا  . نتایج آزمون واریانس ناهمسانی4جدول 

 آماره آزمون مقدار آماره احتمال

9019/0 14/1 Chi2(1) 

 STATA افزارمأخذ: محاسبات پژوهش و بر مبنای نرم         

 بریمبنفرضیه صفر  باشد بنابراینمی 01/0از  تربزرگ Probاینکه در این آزمون  بهباتوجه

 . شودینمجملات خطا رد  همسانی واریانس

 خطیآزمون هم 

دهنده افزایش عنصری میان متغیرها از آزمون کشف خطهمین پژوهش برای تشخیص ا در

ارائه شده است.  1( استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون در جدول VIF) واریانس

باشد در این  1هر یک از رگرسورها کمتر از  VIFاند که اگر مقدار تحقیقات پیشین نشان داده

 خطی بین متغیرهای توضیحی وجود ندارد. توان بیان کرد که مشکل همصورت می

 (VIFآزمون ) خطینتایج آزمون هم .5جدول 
1/VIF VIF متغیرها 

292323/0 91/1 Optimism 

191123/0 10/1 Wealth 

232211/0 12/1 Income 

213944/0 01/1 Patience 

223011/0 14/1 Gender 

211121/0 40/1 Single 

102102/0 22/1 Age 

211443/0 12/1 Education 

 VIF                 44/1میانگین 

 STATA افزارمأخذ: محاسبات پژوهش و بر مبنای نرم      
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و  1( برای تمامی متغیرها کمتر از VIF) اینکه مقادیر ضریب افزایش واریانس بهباتوجه

 خطی وجود ندارد.باشد، بنابراین بین متغیرهای مستقل هممی 9خصوصاً کمتر از 

 تصریح مدل 

  .حداقل مربعات معمولی( پرداختیم )رگرسیون OLSمدل به روش  حیتصربهپس از آمار توصیفی 

 OLS برآورد مدل با استفاده از روشنتایج  .6جدول 

RA                                                               متغیر وابسته 

 متغیرها *ضرایب t مقدار آماره احتمال

000/0 21/4- *092143/0- Optimism 

009/0 02/4 *0004142/0 
Wealth 

000/0 14/1- *9221119/0- Income 

312/0 21/0- 0122912/0- Patience 

093/0 91/9- *1214144/0- Gender 

099/0 41/9 *9913221/0 Single 

000/0 14/1 *0334104/0 Age 

911/0 93/1 0123319/0 Education 

000/0 21/1 *110111/9 _Cons 

 

14/92 F(8,295) 403 Number of obs 

0000/0 Prob > F 3314/0 R-squared 

12491/0 Root MSE 3919/0 Adj R-squared 

 دار است.درصد معنی 1ضریب در سطح  *

 STATAافزار محاسبات پژوهش و بر مبنای نرم :مأخذ   

آن  Probشود و چنانچه استفاده می Probمعناداری ضرایب از  تشخیصدر این روش برای 

ست درغیر اثر امتغیر از لحاظ آماری معنادار نبوده و بر متغیر وابسته بی باشد آن 01/0از  تربزرگ
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کنیم که باشد. طبق جدول مشاهده میاین صورت متغیر مورد بررسی بر متغیر وابسته اثرگذار می

بینی، ثروت، درآمد، جنسیت، وضعیت تأهل و سن دارای ضرایب معنادار بوده متغیرهای خوش

ثر بینی و درآمد امتغیر وابسته به این صورت است که متغیرهای خوشها بر و اثرگذاری آن

یابد. گریزی کاهش میها ریسکگریزی دارند یعنی با افزایش آنمعکوس و معنادار بر ریسک

ر و گریزی دارند یعنی هرچه فرد ثروتمندتمتغیرهای ثروت و سن اثر مستقیم و معنادار بر ریسک

یابد و اثرگذاری متغیرهای جنسیت و وضعیت تأهل نیز ایش میگریزی افزتر باشد ریسکمسن

گریزی بیشتر نسبت به مردان و افراد مجرد به این صورت است که زنان و افراد متأهل ریسک

 دارند.

 ییهاشرطشیپیک سری  اعتماد کرد باید OLSبرای اینکه بتوان به نتایج حاصل از روش 

 انجام گرفت. یطخهمهای واریانس ناهمسانی و آزمون محقق باشد و به این منظور

 تفسیر نتایج. 5-3

دهد نشان می بینی بر درجه ریسک گریزیخوشمتغیر مربوط به اثر  tنتایج حاصل از آماره  

ار داشت توان انتظ. بنابراین میمعنادار داردگریزی در ایران اثر معکوس و بینی بر ریسکخوش

وان نتیجه تگریزی کاهش یابد و به عبارتی میبینی افراد افزایش یابد، ریسکخوش هراندازه

های پژوهش نتایج این فرضیه با پذیرتر گردند.تر باشند ریسکبینگرفت که هر چه افراد خوش

بینان ( که به این نتیجه رسیدند که خوش9012) همن و همکاران(، دو9013) فلتن و گیبسون

 تری دارند، همخوانی دارد.پذیری بیشریسک

روت دهد ثنشان می متغیر ثروت بر درجه ریسک گریزی اثر همربوط ب tنتایج حاصل از آماره 

ثروت  راندازههتوان انتظار داشت گریزی در ایران اثر مستقیم و معنادار دارد. بنابراین میبر ریسک

رفت افراد توان نتیجه گگریزی فرد نیز افزایش یابد یا به عبارتی میفرد افزایش یابد ریسک

 ( و1421) های آقاسی و همکاراننتایج این فرضیه با پژوهش گریزتر هستند.ثروتمند ریسک

و  ددارند با افزایش ثروت، افراد تمایل کمتر به پذیرش ریسک دارن( که بیان می1422) بیلیقان
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همچنین نتیجه مربوط به این فرضیه با پژوهش رونالد و  گردند همخوانی دارد.گریزتر میریسک

گریزی افراد به این نتیجه ( همخوانی ندارد، آنان با بررسی اثر ثروت بر ریسک9010) 1گرابل

ی ترسیده بودند که با افزایش ثروت، تمایل افراد به تحمل ریسک بیشتر خواهد بود یا به عبار

گریزی جای اثر ثروت بر ریسکشوند. بنابراین پذیرتر میافراد هر چه ثروتمندتر گردند ریسک

رسد این احتمال وجود دارد که در های پیشین به نظر می. با مطالعه پژوهشبحث و تفکر دارد

توان این . شاید بمسئله در کشورهای دیگر باشدگریزی معکوس این ایران اثر ثروت به ریسک

اشد که ب بادآوردهتفسیر کرد که در ایران ثروت ناشی از به ارث رسیدن یا  گونهنیاموضوع را 

توان در اینجا می . استدلال دیگری کهگریزتر گردندبا ثروت بیشتر ریسک سبب گشته است افراد

راد دارایی و ثروت افدر ایران اطلاعات مربوط به ثروت است. گیری مطرح کرد اشتباه در اندازه

مشخص نیست و در این مطالعه نیز داشتن خودرو و مسکن و قیمت حدودی آنها معیار قرار گرفته 

 اند لذا ممکن است تورش داشته باشد.است که خود افراد آن را گزارش کرده

 آمدردهد دگریزی نشان میدرآمد بر درجه ریسک متغیرمربوط به اثر  tنتایج حاصل از آماره  

 راندازههتوان انتظار داشت بنابراین میعکوس و معنادار دارد. گریزی در ایران اثر مبر ریسک

ت افراد با توان نتیجه گرفبه عبارتی مییا گریزی آن کاهش یابد درآمد فرد افزایش یابد ریسک

و  شاه،  (9013-9019) های رایتنتایج این فرضیه با پژوهش پذیرتر هستند.درآمد بالا ریسک

یابد یپذیری افزایش مدارند با افزایش درآمد تمایل افراد به ریسک( که بیان می9090) 9همکاران

 همخوانی دارد.

دهد نشان می گریزیجنسیت بر درجه ریسک متغیر مربوط به اثر  tنتایج حاصل از آماره 

از مردان  گریزترزنان ریسکگریزی اثر معناداری داشته به این صورت که بر ریسک جنسیت

پذیری بیشتری دارند و هرچه در یک جامعه تعداد مردان بیشتر باشد هستند. بنابراین مردان ریسک

، (9011) رتهای بنیر و نیوبافتد. نتایج این فرضیه با پژوهشپذیری بیشتری اتفاق میریسک

                                                       
1- Ronald, S.,  Grable, D.  

2- Shah et al 
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مردان  دارند زنان نسبت بهکه بیان می ( 1422( و محمدی مجد )1421) نژاد و حدادیحسین

 گریزی بیشتری دارند همخوانی دارد.ریسک

دهد نشان می گریزیوضعیت تأهل بر درجه ریسک متغیراثر  مربوط tنتایج حاصل از آماره 

 متأهلافراد به این صورت که  گریزی در ایران اثر معناداری داردبر ریسک تأهلوضعیت 

باشند. پس هر چه تعداد افراد مجرد در یک جامعه بیشتر باشد گریزتر از افراد مجرد میریسک

 افتد. پذیری بیشتری اتفاق میریسک

دهد متغیر نشان می گریزیسن بر درجه ریسک متغیر اثر مربوط به tنتایج حاصل از آماره 

ار گرفت. قر دییتأاین فرضیه مورد گریزی در ایران اثر مستقیم و معنادار دارد و سن بر ریسک

یز افزایش ها نگریزی آنیابد ریسکتوان انتظار داشت هراندازه سن افراد افزایش میبنابراین می

های یه با پژوهشنتایج این فرض گریزتر هستند.تر، ریسکتوان گفت افراد مسنیابد به عبارتی می

دارند با افزایش سن ( که بیان می1421)، منادیا و همکاران (1222) دانکرز و ون سوئست

 یابد همخوانی دارد.گریزی افراد افزایش میریسک

مربوط به اثر متغیر نرخ ترجیح زمانی و سطح تحصیلات بر درجه  tنتایج حاصل از آماره 

 گریزی در ایران اثرریسک دهد نرخ ترجیح زمانی و تحصیلات برنشان میگریزی ریسک

 معناداری ندارد.

 بندی و پیشنهاداتجمع -6

یزان ها انتخاب و مگریزی افراد، تعدادی از آنثر بر ریسکاین پژوهش از بین عوامل متعدد مؤ در

نشان  های پژوهشگریزی افراد بررسی شد. آزمون فرضیهها بر ریسکو چگونگی اثرگذاری آن

ایش زی دارند و با افزگریبینی و درآمد اثر معکوس و معنادار بر ریسکداد که متغیرهای خوش

یابد. متغیرهای ثروت و سن نیز اثر مستقیم و معنادار بر گریزی کاهش میها ریسکآن

ترجیح  یابد. متغیرهای نرخگریزی نیز افزایش میها، ریسکگریزی دارند و با افزایش آنریسک

ن ندارند. رادر ای گریزی افرادها اثر معناداری بر ریسکزمانی و تحصیلات نیز طبق آزمون فرضیه
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سبت به هل نغیر به این صورت است که افراد متأل اثرگذاری این متدر مورد متغیر وضعیت تأه

گریزی بیشتری دارند و همچنین در مورد جنسیت نتایج حاکی از این است افراد مجرد ریسک

 گریزی بیشتری نسبت به مردان دارند.که زنان ریسک

ه های بیمه کگذاری و شرکتهای مشاور سرمایهتواند برای شرکتهای این مطالعه مییافته

ید گذاری و یا تعیین حق بیمه تأثیرگذار است، مفگریزی افراد برای پیشنهادات سرمایهریسک

حق بیمه  و همچنین نرخ بهینه یگذارهیسرمادر تعیین سبدهای بهینه  تواندیمبنابراین باشد. می

باشد. لذا  رمؤثاشد و از این طریق در تخصیص بهینه منابع مالی و رشد و توسعه اقتصاد مفید ب

اقتصادی  مالی و یهاهیتوصثر بر ریسک گریزی افراد را در که مشاوران عوامل مؤ شودیمشنهاد پی

 خود در نظر بگیرند.

یشنهاد اولاً پ گریزی کمتری دارند لذابین ریسکهای این مطالعه افراد خوشیافته بر اساس

های افراد این معیار را نیز در پیشنهادهای های مذکور علاوه بر سایر ویژگیشود شرکتمی

بین ای مختلف مدنظر قرار دهند. به عبارتی برای افراد خوشهای بیمهگذاری و یا سیاستسرمایه

ن که احتمالًا بیخوش های بیمه به افرادگذاری با ریسک بالاتر را پیشنهاد دهند، یا شرکتسرمایه

تمایل کمتری برای پذیرش بیمه دارند پیشنهادهای مختلفی ارائه داده و یا از مشکلات عدم بیمه 

 ها را ترغیب به خرید بیمه کنند.ها توضیح دهند تا آنبه آن

ها نشان داد که افراد با درآمد بالاتر، باشند. یافتهعوامل دیگر درآمد، ثروت، جنس و سن می

های مشاور تمایل بیشتری به پذیرش ریسک دارند لذا شرکت ترهاجوانتر، مردان و ثروت پایین

 های خود این موارد را در نظرتوانند برای انجام فعالیتهای بیمه میگذاری و شرکتسرمایه

ر، مردان و تگذاری برای افراد با درآمد بالاتر و ثروت پایینهای سرمایهبگیرند. مثلاً شرکت

دارتر داشته باشند و در مقابل برای افراد با درآمد گذاری ریسکپیشنهادات سرمایه ترهاجوان

باشند. ه گذاری با ریسک کمتر داشتترها پیشنهادات سرمایهتر، ثروت بیشتر، زنان و مسنپایین

بیشتر،  تر و ثروتتوانند برای افزایش درآمد خود، افراد با درآمد پایینهای بیمه نیز میشرکت
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انند توانند از طریق راهکارهایی مترها را بیشتر جذب خرید بیمه نمایند اما از طرفی میزنان و مسن

راد با درآمد دم بیمه، افتنوع در قراردادهای بیمه خود، تبلیغات بیشتر و آگاهی دادن به مشکلات ع

در اقدامات  چنانچهرا هم به سمت خرید بیمه سوق دهند  ترهاجوانبالا و ثروت کم، مردان و 

عمل  ترتوانند موفقخود تفاوت رفتاری افراد از لحاظ پذیرش ریسک را مدنظر قرار دهند می

  نمایند.



 مقاله آماده انتشار

 

 منابع

 فارسی -الف 

شناختی در تبیین تحمل (. نقش عوامل جمعیت1421) .امین و صابونچی،ابراهیمی سرو علیا، محمدحسن 

دیریت نامه کارشناسی ارشد رشته مپذیری آنان. پایانگذاران حقیقی و رفتار ریسکریسک سرمایه

 یی.علامه طباطبامالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه 

(. اثر سواد مالی سهامداران حقیقی بر درجه 1421) .و دهقان ابنوی، طاهره ارضاء، امیرحسین

نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و پایان  گریزی ایشان در بازار سرمایه ایران.ریسک

 .ییعلامه طباطباحسابداری، دانشگاه 

های (. بررسی رابطه تحمل ریسک مالی و ویژگی1421) .و بیگلری، سحر آقاسی، سعید و آقاسی، احسان

شده دونالد مطالعه گذاران )هوش مالی، مهارت مدیریت مالی، ثروت( بر اساس مدل بومیمایهسر

ی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره پژوهشیعلمموردی: بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه 

41(2.) 

(. چاپ 1424). زاده حجهیذ(. ترجمه: احمد 1) و رابینفیلد، دانیال ال. اقتصاد خرد پندیک، رابرت اس

ها )سمت(، مرکز تحقیق و ی دانشگاهانسانعلوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب 1424پنجم: بهار 

 .930-903ص ی، صانسانعلومتوسعه 

های اثر فراز و فرود فعالیت (. 1300.)فاطمه زهرا  و حسین پور، ، میلادعلمیوحید و  نژاد عمران،تقی

. در دست 22، شماره 91پژوهشهای اقتصادی ایران، دوره  .مالی های اهرمکنندهاقتصادی بر تعیین

 انتشار.

 گذارانپذیری سرمایه(. تاثیر جنسیت بر درجه ریسک1421) .حسنو حدادی، محمد نژاد، سپیدهحسین

 .نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در بورس اوراق بهادار تبریز. اولین کنفرانس ملی



 مقاله آماده انتشار

 

، تهران: نشر نی، 1429ها و کاربردها. چاپ نهم: سال : نظریه9(. اقتصاد خرد 1429) .شاکری، عباس

 .310-391ص ص

 اصول علم ثروت ملل، تهران، انتشارات فرزان.(. 1422).فروغی، محمد علی و عظیمی، حسین 

الی بر مدیریت ریسک و عملکرد م رگذاریتأث(. عوامل 1422) .بیلی، فاطمهو قان بیلی، مرجانقان

 .ای کاربردی در مدیریت و حسابداریهها. پنجمین کنفرانس ملی پژوهششرکت

نامه دوره گذاری. پایان(. مالی رفتاری و تصمیمات سرمایه1421) .و زائرثابت، سمیه زاده، محمدحسنقلی

 .المللی دانشگاه گیلانس بینمدیریت مالی، پردی – MBAکارشناسی ارشد رشته مدیریت 

های مالی رفتاری بر ریسک مدا ریتأث(. بررسی 1421) .و شاکری، حمیده سمنانی، بهروزلاری 

 –نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گذاری در بورس اوراق بهادار تهران. پایانسرمایه

 .نور تهران غرباری، دانشگاه پیاممدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابد

بر  دیأکتگذاران با پذیری سرمایهسن و جنسیت بر توانایی ریسک ریتأث(. 1422) .، اسماعیلمجد یمحمد

 .ت بنیادین در مدیریت و حسابداریگریزی. دومین کنفرانس ملی تحقیقاسوگیری و پشیمان

پذیری مدیران با عملکرد (. بررسی رابطه ریسک1421) .و آسایی، هیوامظلومی، نادر و لطیفی، فریبا 

د و هبوهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات مدیریت، بشرکت ها درسازمان

 .21-29(، 1)11تحول، شماره 

بر قابلیت تحمل ریسک  رگذاریتأث(. عوامل 1421) .و صبحیه، محمدحسین منادیا، مارال و مستوفی، بهزاد

 (.42) 1پذیری آن. فصلنامه مدیریت پروژه، شماره و مدل

 نتایج مدیریت واقعی سود. پایان نامه منتشر نشده دانشکده علوم (. 1422) .ریجانی، زهرالاولی زاده 

 اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا تهران.        

گذاران در بورس اوراق بهادار واری سرمایه(. آزمون توده1422) .یوسفی، راحله و شهرآبادی، ابوالفضل

 .13-12اردیبهشت، ص  9، تهران، مجله مدیریت توسعه و تحول



 مقاله آماده انتشار

 

 انگلیسی -ب

Bannier, C.E., & Neubert, M. (2016). Gender differences in financial risk taking: 

The role of financial literacy and risk tolerance. Economics Letters, 145, 130-

135.      

Barberis, N., & Thaler, R. (2003). A survey of behavioral finance. Handbook of 

the Economics of Finance, 1, 1053-1055. 

Baumgartner, J. N., Schneider, T. R., & Capiola, A. (2018). Investigating the 

relationship between optimism and stress responses: A biopsychosocial 

perspective. Personality and Individual Differences, 129, 114-118. 

Concina, L. (2014). Risk attitude & Economics.  

De Paola, M. (2013). The determinants of risk aversion: the role of 

intergenerational transmission. German Economic Review, 14(2), 214-234. 

Dohmen, T. J., Quercia, S., & Willrodt, J. (2018). Willingness to take risk: The 

role of risk conception and optimism. 

Dohmen, T., Falk, A., Huffman, D., Sunde, U., Schupp, J., & Wagner, G. G. 

(2011). Individual risk attitudes: Measurement, determinants, and behavioral 

consequences. Journal of the European Economic Association, 9(3), 522-

550. 

Falk, A., Becker, A., Dohmen, T., Enke, B., Huffman, D., & Sunde, U. (2018). 

Global evidence on economic preferences. The Quarterly Journal of 

Economics, 133(4), 1645-1692.  

Felton, J., Gibson, B., & Sanbonmatsu, D. M. (2003). Preference for risk in 

investing as a function of trait optimism and gender. The journal of 

behavioral finance, 4(1), 33-40. 

Ronald,S., John,E., & Grable,D. (2010). Financial Numeracy, Net Worth, and 

Financial Management Skills: Client  Charasteristics that Differ Based on 



 مقاله آماده انتشار

 

Financial Risk Tolerance, Journal of Financial Service professionals. 98, 57-

66. 

Sakha, S. (2019). Determinants of risk aversion over time: Experimental evidence 

from rural Thailand. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 80, 

184-198.  

Shah, N. H., Khalid, W., Khan, S., Arif, M., & Khan, M. A. (2020). An Empirical 

Analysis of Financial Risk Tolerance and Demographic Factors of Business 

Graduates in Pakistan. International Journal of Economics and Financial 

Issues, 10(4), 220-234.  

Wright, J. (2017). To what extent does income predict an individual’s risk profile 

in the UK (2012-2014).  

In Persian 

Ebrahimi Sarve olya, M., Saboonchi, A.(2017). The Demographical Factors Role 

in Explanation of Retail Investors’ Financial Risk-Tolerance and Their Risk-

Taking Behavior. Master Thesis in Financial Management, Faculty of 

Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University. 

Erza, A., Dehghan abnavi, T. (2017). The impact of individual shareholder’s 

financial literacy on their risk aversion degree in the capital market of Iran. 

Master Thesis, Faculty of management and Accorting, Allameh Tabataba’i 

University. 

Aghasi, S., Aghasi, E, & Bighlary, S. (2016). Investigating the relationship 

between financial risk tolerance and characteristics of investors(Financial 

intelligence, Financial management skills, wealth). Case study: Tehran stock 

Exchange. Journal of Scientific Science Research, Financial Analysis, 31(9). 

Pindyck S., Daniel L. Rubinfeld., translated by Zihajjeh-Zadeh, A PHD. (2014). 

Microeconomics (1), Organization for the Study and Compilation of 

University Humanities Books (samt), 204-240. 



 مقاله آماده انتشار

 

Taghinejad Imran, V., Elmy, M, & Hosseinpur, F. (2021). The effect of ups and 

downs of economic activities on the determinants of financial leverage. Iranian 

Econommic Researh, the period 26, Number 88. 

Hossein Nejad, S., Hadadi, M. (2017). The effect of gender on the degree of risk-

taking of investors in Tabriz Stock Exchange. First National Conference on the 

Role of Accounting, Economi & Management. 

Shakeri, A. (2013). Microeconomic (2): Tjeories and applications. Tehran, 425-

450. 

 Foroghi, M., Azimi, H. (1998). Principles of the science of wealth of nations. 

Tehran, Farzan Publications. 

Qan Billy, M., Qan Billy, F. (2018). Factors affecting risk management and 

financial performance of companies. Fifth National Conference on Applied 

Research in Management and Accounting. 

Gholizadeh, M., Zaer Sabet, S. (2012). Behavioral finance and investment 

decisions. Master Thesis. International Campus of Gilan University. 

Lari Semnani, B., Shakeri, H. (2016). Investigating the effect of the behavioral – 

financial traps on the investment risk in Tehran Stoch Exchange. Master 

Thesis, Faculty of Management and Accounting, Payam-e-Noor University of 

West Tehran. 

Mohammadi Majd, E. (2019). The effect of age and gender on investors’ risk-

taing ability with emphasis on bias and remorse. Second National Conference 

on Fundamental Research in Management and Accounting. 

Mazloomi, N., Latifi, F, & Asaiy, H. (2007). Investigating the relationship 

between managers’ risk-taking and the performance of organizations in 

companies listed on the Tehran Stock Exchange. Management, improvement 

and transformation studies, 56(1), 71-92. 

Manadia, M., Mostofi, B, & Sobhieh, M. (2007). Factors affecting risk tolerance 

and modelability. Project Management Quarterly, 5(37). 



 مقاله آماده انتشار

 

Valizadeh Larijani, Z. (2008). Real profit management results. Master Thesis, 

Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University of Tehran. 

Yoosefi, H., Shar Abadi, A. (2009). Investment mass test of investors in Tehran 

Stock Exchange. Journal of Development and Transformation Management, 

57-64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقاله آماده انتشار

 

 پیوست

 «پرسشنامه»

 پاسخگوی گرامی

 با سلام و احترام

بر  مؤثرعوامل "ای که پیش رو دارید جهت انجام یک تحقیق علمی در زمینه پرسشنامه

نه طراحی شده است. پرسشنامه فاقد نام و هرگو "بینیبر خوش دیتأکگریزی در ایران با ریسک

 آماری و دستیابی به اهداف لیوتحلهیتجزجهت  صرفاًهای شما اطلاعات شخصی بوده و پاسخ

های صادقانه خویش ما را در این گیرد. لذا خواهشمند است با پاسخقرار می مورداستفادهپژوهش 

  . شودپژوهش یاری نمایید. پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه قدردانی می

 
 مرد ◻          زن  ◻                 ( جنسیت1

        

     متأهل ◻       مجرد ◻  هل     ( وضعیت تأ9

            ...............................                  ( سن4

فوق  ◻ فوق لیسانس -لیسانس ◻ لیسانس -دیپلم ◻   زیر دیپلم  ◻ ( تحصیلات            3

 دکتری -لیسانس
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 لشاغ ◻  دانشجو ◻  محصل ◻  خانه دار ◻  بازنشسته ◻   بیکار ◻    ( وضعیت شغلی 1

درآمد  ◻ میلیون تومان 4-1درآمد بین  ◻   میلیون تومان 1درآمد زیر ◻( وضعیت اقتصادی 1

 میلیون تومان 1درآمد بالای  ◻  میلیون تومان 1-4بین 

 خیر◻بله  ◻   هستید؟ ( آیا شما صاحب منزل شخصی2

                        

   قیمت تقریبی منزل خود را بیان نمایید؟(در صورتیکه پاسخ شما بله است لطفا 2

..................................... 

 خیر ◻  بله ◻   باشید؟( آیا شما صاحب خودرو می2

(در صورتیکه پاسخ شما بله است لطفا قیمت تقریبی خودروی خود را بیان 10

 ؟.................................نمایید

 
معنای جسارت داشتن و یا بروز رفتار یا اقدام در جهتی با آینده نامعلوم به طور کلی ریسک به 

ی عدم گریزی به معناتوان نتایج آن را با اطمینان تشخیص داد و ریسکاست به نحوی که نمی

ت بیشتر ای با سود کمتر ولی امنیای پرسود ولی با ریسک بالا و ترجیح دادن معاملهتمایل به معامله

به  گریزی است. لطفا با توجه به این تعاریفپذیری دقیقاً نقطه مقابل ریسککباشد. ریسمی

 سؤالات زیر پاسخ دهید.

 
 پذیر؟ گریزی هستید یا ریسکبه طور کلی آیا شما فرد ریسک( 11

 سکیه رنسبت ب تفاوتبی ◻  پذیر هستم.تا حدی ریسک ◻  پذیر هستم.بسیار ریسک ◻

 گریز هستم.بسیار ریسک ◻  گریز هستم.تا حدی ریسک ◻  .هستم
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توانید بین این دو حالت یکی را انتخاب کنید. حال لطفاً خود را در شرایطی فرض کنید که می

 ٪10ه در آن کشی شرکت کنید کیکی اینکه مقدار ثابتی پول را حتما دریافت کنید و یا در قرعه

شانس بردن هیچ پولی را ندارید. در اینجا پنج  ٪10میلیون تومان پول دارید و  19شانس بردن 

 کنیم.حالت مختلف را برایتان مطرح می

 ٪10میلیون تومان در مقابل  19شانس بردن   ٪10دهید در یک قرعه کشی با آیا ترجیح می (19

 میلیون تومان پول نقد حتمی دریافت کنید؟ 2احتمال قرعه پوچ شرکت کنید یا در عوض 

 دانمنمی ◻  مبلغ نقد حتمی ◻  10/10شانس  ◻

 ٪10تومان در مقابل  ونیلمی 19 بردن شانس  ٪10با  یقرعه کش کیدر  دیدهیم حیترج ایآ (14

 د؟یکن افتیدر یتومان پول نقد حتم ونیلیم 2در عوض  ای دکنی شرکت پوچ قرعه احتمال

 دانمنمی ◻  مبلغ نقد حتمی ◻  10/10شانس  ◻

 ٪10تومان در مقابل  ونیلمی 19 بردن شانس  ٪10با  یقرعه کش کیدر  دیدهیم حیترج ایآ( 13

 د؟یکن افتیدر یتومان پول نقد حتم ونیلیم 1در عوض  ای دکنی شرکت پوچ قرعه احتمال

 دانمنمی ◻مبلغ نقد حتمی   ◻  10/10شانس  ◻

 ٪10تومان در مقابل  ونیلمی 19 بردن شانس  ٪10با  یقرعه کش کیدر  دیدهیم حیترج ایآ( 11

 د؟یکن افتیدر یتومان پول نقد حتم ونیلیم 1در عوض  ای دکنی شرکت پوچ قرعه احتمال

 دانمنمی ◻  مبلغ نقد حتمی ◻  10/10شانس  ◻

 ٪10تومان در مقابل  ونیلمی 19 بردن شانس  ٪10با  یقرعه کش کیدر  دیدهیم حیترج ایآ( 11

 د؟یکن افتیدر یتومان پول نقد حتم ونیلیم 3در عوض  ای دکنی شرکت پوچ قرعه احتمال
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 دانمنمی ◻  مبلغ نقد حتمی ◻  10/10شانس  ◻

 
هرکدام از جملات زیر را بخوانید و با توجه به طیف زیربه آنها امتیاز دهید:

 
 دهم در شغلی مشغول به کار شوم که درآمد ثابت و معینی دارد.من ترجیح می( 12

 کاملاً موافقم ◻  موافقم ◻  نظری ندارم ◻  مخالفم ◻  کاملاً مخالفم ◻

 گیری تمام اطلاعات و حقایق مرتبط را جمع آوری کنم.دهم قبل از تصمیممن ترجیح می( 12

 کاملاً موافقم ◻  موافقم ◻  نظری ندارم ◻  مخالفم ◻  کاملاً مخالفم ◻

دهم کارهایی را انجام بدهم که از قبل روش انجام آنها تعیین شده و مشخص من ترجیح می( 12

 است.

 کاملاً موافقم ◻  موافقم ◻  نظری ندارم ◻  مخالفم ◻  کاملاً مخالفم ◻

مورد نتیجه آنها اطمینان دهم کارهایی را انجام دهم که جدید نیستند و در من ترجیح می( 90

 کافی وجود دارد.

 کاملاً موافقم ◻  موافقم ◻  نظری ندارم ◻  مخالفم ◻  کاملاً مخالفم ◻

 
ماه بعد حق انتخاب  19حالتی را فرض کنید که شما بین دریافت مبلغی در امروز و دریافت مبلغی 

دهیم که میزان مبلغ دریافتی امروز در همه دارید. در اینجا ما پنج حالت را برای شما شرح می

ت هر موقعی ماه بعد هر دفعه متفاوت است. مایلیم بدانیم در 19موارد ثابت، اما مقدار مبلغ دریافتی 

ها شما کدام را انتخاب خواهید کرد. لطفاً فرض کنید تورم وجود ندارد، ینی فرض کنید قیمت

 در امروز و آینده ثابت باشد.
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ماه  19میلیون تومان  19میلیون تومان امروز دریافت کنید یا  10دهید مبلغ آیا ترجیح می( 91

    دیگر؟

 دانمنمی ◻  ماه دیگر 19 ◻  امروز ◻

ماه  19میلیون تومان  11تومان امروز دریافت کنید یا میلیون  10دهید مبلغ آیا ترجیح می( 99

  دیگر؟

 دانمنمی ◻  ماه دیگر 19 ◻  امروز ◻

ماه  19میلیون تومان  12میلیون تومان امروز دریافت کنید یا  10دهید مبلغ آیا ترجیح می( 94

  دیگر؟

 دانمنمی ◻  ماه دیگر 19 ◻  امروز ◻

ماه  90میلیون تومان  90میلیون تومان امروز دریافت کنید یا  10دهید مبلغ آیا ترجیح می( 93

   دیگر؟

دانمنمی ◻  ماه دیگر 19 ◻  امروز ◻

 
ند و اغلب انتظار کنها کسانی هستند که با اعتماد به نفس به آینده نگاه میبینبه طور کلی خوش

ف لطفاً ها هستند. با توجه به این تعریبینها دقیقاً نقطه مقابل خوشاتفاقات خوب را دارند. بدبین

 به سؤالات زیر پاسخ دهید. 

 
 بین هستید یا بدبین؟ما فردی خوشکنید؟ آیا ششما خودتان را چگونه توصیف می( 91
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 ◻  ن هستم.بینسبتاً خوش ◻  نظری ندارم. ◻  نسبتاً بدبین هستم. ◻  کاملاً بدبین هستم. ◻

 .بین هستمکاملاً خوش

 کنید آیا شما ...هنگامی که در مورد آینده خود فکر می(91

 ◻  بین هستید.نسبتاً خوش ◻  نظری ندارید. ◻  بین هستید.نسبتاً بد ◻   کاملاً بدبین هستید. ◻

 بین هستید.کاملاً خوش

کردید  های منفی ریسک فکرآیا شما در مورد جنبه در هنگام پاسخ به سؤال تمایل به ریسک ( 92

 های مثبت آن؟یا جنبه

رد به طور متوسط در مو ◻  های منفیبیشتر در مورد جنبه ◻  های منفیفقط در مورد جنبه ◻

 ثبتهای مفقط در مورد جنبه ◻  های مثبتبیشتر در مورد جنبه ◻  های منفی و مثبتجنبه

رای های بزرگ مالی که دادر هنگام پاسخ به سؤال تمایل به ریسک آیا شما در مورد موقعیت( 92

 های پایین؟ریسکهای کوچک مالی با های بالایی هستند فکر کردید یا در مورد موقعیتریسک

 ◻  های کوچک مالیبیشتر در مورد موقعیت ◻  های کوچک مالیفقط در مورد موقعیت ◻

ای هبیشتر در مورد موقعیت ◻  های کوچک و بزرگ مالیبه طور متوسط در مورد موقعیت

 های بزرگ مالیفقط در مورد موقعیت ◻  بزرگ مالی

ریسک  اید که اینآیا در مورد شرایطی فکر کردهدر هنگام پاسخ به سؤال تمایل به ریسک ( 92

شود یا در مورد شرایطی با منجربه دستیابی یا عدم دستیابی به دستاوردهای کوچک می

 دستاوردهای بزرگ؟

به طور متوسط به  ◻  بیشتر دستاوردهای کوچک ◻  فقط دستاوردهای کوچک ◻

 قط دستاوردهای بزرگف ◻  بیشتر دستاوردهای بزرگ ◻  دستاوردهای بزرگ و کوچک
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ه در اید کدر هنگام پاسخ به سؤال تمایل به ریسک آیا شما در مورد شرایطی فکر کرده( 40

ارت شود یا خسصورت قبول ریسک و احتمال شکست در آن منجربه بروز خسارت بزرگی می

 کم؟

بیشتر  ◻  کم و زیاد به طور متوسط به خسارت ◻  بیشتر خسارت کم ◻  فقط خسارت کم ◻

فقط خسارت زیاد ◻      خسارت زیاد

 

 لطفا بیان کنید نظر شما تا چه حد با اظهارات زیر موافق است.

 
 ها را برای خودم دارم.کنم معمولاً انتظار بهترینوقتی به آینده نگاه می (41

 کاملاً موافقم ◻  موافقم ◻  نظری ندارم ◻  مخالفم ◻  کاملاً مخالفم ◻

 د.افتد خوب باشکنم که اتفاقاتی که برای من میروی این مسئله حساب میمن بسیار ( 49

 کاملاً موافقم ◻  موافقم ◻  نظری ندارم ◻  مخالفم ◻  کاملاً مخالفم ◻

 به طور کلی انتظار دارم اتفاقات خوب بیشتری برای من بیفتد تا اتفاقات بد...( 44

 کاملاً موافقم ◻  موافقم ◻  نظری ندارم ◻  مخالفم ◻  کاملاً مخالفم ◻

 بین هستم.ام خوشمن نسبت به آینده (43

 کاملاً موافقم ◻  موافقم ◻  نظری ندارم ◻  مخالفم ◻  کاملاً مخالفم ◻

 
 نحوه استخراج اطلاعات از پرسشنامه

 بخش اول )سؤالات جمعیت شناختی(
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 1=و مرد 0=زنجنسیت: 

 1=و متأهل0=مجردوضعیت تأهل: 

 دهنده به سالپاسخ عمر یا سنسن: 

 3=، فوق لیسانس4=لیسانسفوق-، لیسانس9=لیسانس-، دیپلم1=زیر دیپلمتحصیلات: 

 1=، شاغل1=، دانشجو3=، محصل4=دار، خانه9=، بازنشسته1=بیکاروضعیت شغلی: 

، درآمد بین 9=میلیون تومان 4-1، درآمد بین 1=میلیون تومان 1درآمد زیر وضعیت اقتصادی: 

 3=میلیون 1، درآمد بالای 4=تومانمیلیون  4-1

دهندگان مورد استفاده قرار گرفته دو سوال ذیل به عنوان شاخصی برای محاسبه ثروت پاسخ

 است:

 9و بله=0خیر=آیا شما صاحب منزل شخصی هستید: 

 دهنده به تومانقیمت منزل پاسخقیمت تقریبی منزل: 

  1و بله=0خیر= آیا شما صاحب خودرو هستید:

 دهنده به تومانقیمت خودروی پاسخ ریبی خودرو:قیمت تق

 گریزی(بخش دوم )ریسک

است از  آمدهدستبه GPSکه از مقاله  11-19 سؤالاتاز  آمدهدستبههای تبدیل داده منظوربه

( را انتخاب 10/10)شانس 1گزینه  11-19 سؤالاتاستفاده شد. به کسی که در تمام  2تا  1اعداد 

گزینه  سؤالاتپذیر( تعلق گرفت و به کسی که در تمام این )به شدت ریسک1است امتیاز  کرده

گریز( تعلق گرفت. بقیه افراد که )به شدت ریسک2)مبلغ نقد حتمی( را انتخاب کرده امتیاز 9
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تعلق گرفت و کسانی را که در  2-1اند امتیازی مابین ترکیبی از این دو گزینه را انتخاب کرده

 ( را انتخاب کردند وارد تخمین نشدند. دانمینم)4گزینه  سؤالاتن تمام ای

ها به ترتیب زیر ( ابتدا گزینه90-12) گریزیبعدی مربوط به ریسک سؤالاتدر مجموعه      

 امتیازبندی شد: 

 1=موافقم کاملاًو  3=، موافقم4=، نظری ندارم9=، مخالفم1=مخالفم کاملاً

شود و هرچه امتیاز بالاتر باشد باهم جمع می سؤالات، پاسخ هر فرد به سؤالاتدر این مجموعه      

 گریزی بالاتر است.به معنی ریسک

 بخش سوم )نرخ ترجیح زمانی(

قرار گرفت و به کسی که در تمام این  مورداستفاده 1-1( اعداد 93-91سؤالات )در این مجموعه 

صبور نیست( تعلق گرفت و به شخصی که  اصلاً)1)امروز( را انتخاب کرده امتیاز 1گزینه  سؤالات

)خیلی صبور( تعلق گرفت و  1ماه دیگر( را انتخاب کرده امتیاز  19) 9گزینه  سؤالاتدر تمام 

-1اند امتیازی مابین را انتخاب کرده 9و برخی دیگر گزینه  1گزینه  سؤالاتبقیه افراد که برخی 

 گیرد.تعلق می 1

 بینی(بخش چهارم )خوش

 به ترتیب زیر امتیازبندی شد: بینیمربوط به خوش سؤالاتن بخش ابتدا در ای

، 3=بین هستمخوش نسبتاً، 4=، نظری ندارم9=بدبین هستم نسبتاً، 1=بدبین هستم کاملاً: 91 سؤال

 1=بین هستمخوش کاملاً
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، 3=بین هستیدخوش نسبتاً، 4=، نظری ندارید9=بدبین هستید نسبتاً، 1=بدبین هستید کاملاً: 91 سؤال

 1=بین هستیدخوش کاملاً

، به طور متوسط در 9=های منفی، بیشتر در مورد جنبه1=های منفیجنبه فقط در مورد: 92 سؤال

های ، فقط در مورد جنبه3=های مثبت، بیشتر در مورد جنبه4=های منفی و مثبتمورد جنبه

 1=مثبت

های کوچک ، بیشتر در مورد موقعیت1=های کوچک مالیفقط در مورد موقعیت: 92 سؤال

، بیشتر در مورد 4=های کوچک و بزرگ مالی، به طور متوسط در مورد موقعیت9=مالی

 1=های بزرگ مالی، فقط در مورد موقعیت3=های بزرگ مالیموقعیت

، به طور متوسط به 9=، بیشتر دستاوردهای کوچک1=فقط دستاوردهای کوچک: 92 سؤال

 1=، فقط دستاوردهای بزرگ3=، بیشتر دستاوردهای بزرگ4=کوچک دستاوردهای بزرگ و

، 4=ادیوزکم ، به طور متوسط به خسارت9=، بیشتر خسارت کم1=فقط خسارت کم: 40 سؤال

 1=، فقط خسارت زیاد3=بیشتر خسارت زیاد

 1=موافقم کاملاً، 3=، موافقم4=، نظری ندارم9=، مخالفم1=مخالفم کاملاً: 43-41 سؤال

داده برای هر شخص، امتیازات مربوط به هر  آوردندستبهبرای  سؤالاتپس از امتیازبندی      

 .بینی بالاتر استرا با هم جمع کرده و امتیاز بیشتر برای هر شخص نشانگر خوش سؤال


