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 .استاد تمام مدیریت مالی و بیمه ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،ایران.
 5استادیار ، MBAدانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،ایران.
 6کارشناسی ارشد ، MBAدانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
محمدجواد بناءزاده

چکيده
در تصمیم گیری های مالی افراد کامالً منطقی رفتار نمی کنند و تحت تاثیر خطاهای ادراکی قرار
می گیرند از جمله این خطاهای ادراکی خطای تمایلی و عکس خطای تمایلی اند .تحقیقات کاربردی
کم تر به عکس خطای تمایلی پرداخته اند .در این تحقیق ما سعی نموده ایم عکس خطای تمایلی
و خطای ادراکی تمایلی در بین فعاالن بازار سرمایه ایران به عنوان جامعه پژوهش بسنجیم و سعی
نماییم تاثیر جنسیت ،سن ،سابقه و شغل را بر این خطای ادراکی مورد بررسی قرار دهیم بدین
منظور یک نمونه شامل  592سرمایه گزار و  63کارگزار انتخاب گردیده و برای تحلیل داده ها از
نرم افزار  SPSSو روش های  T testو  One-way ANOVAاستفاده گردیده است .نتایج
تحقیق نشان می دهد  %2.15فعاالن بازار سرمایه تحت تاثیر عکس خطای تمایلی و  %5512تحت
تاثیر خطای ادراکی تمایلی قرار دارند .در سطح اطمینان  %92خطای ادراکی تمایلی بین کارگزاران
و سرمایه گذاران تفاوت معناداری ندارد و شدت خطای ادراکی تمایلی بین خانم ها بیش از آقایان
است .خطای ادراکی در بین گروه های سنی مختلف و سوابق کاری مختلف یکسان نیست.

واژگان کليدي : :مالیه رفتاری ،خطای ادراکی ،خطای تمایلی ،عکس خطای تمایلی ،بازار
سرمایه.
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سنجش خطاي ادراکی تمایلی در بازار سرمایه تهران
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مقدمه
.

5

تئوری چشم انداز کاهنمن و تورسکی ( ) .929یکی از مهم ترین مدل های رفتاری در حوزه تصمیم گیری تحت شرایط ریسک است.
براساس این تئوری تابع ارزش در ناحیه زیان محدب و در ناحیه سوددهی مقعر است .به عبارت دیگر افراد در مواجه با زیان ریسک پذیر و در
مواجه با سود ریسک گریزند .شرفین و استاتمن ).992( 6تئوری چشم انداز را در سرمایه گذاری به کار گرفتند و ادعا نمود که سرمایه گذاران
تمایل بیش تری دارند به جای سهام های زیانده سهام های سودده را بفروشند .این پدیده خطای تمایلی نامیده شد و سپس تحقیقات زیادی
برای تثبیت این اکتشاف انجام گردید( .کو و چن . )51.5 :بعال وه نتایج عددی شبیه سازی مسئله بهینه سازی سرمایه گذاری با دوره های زمانی
محدود نشان می دهد خطای تمایلی 5تحت شرایط ریسک پذیری در حالت زیان جواب بهینه ارایه می دهد( .شوجی و کانهیرو)51.2 :
هرچند که وجود خطای ادراکی تمایلی غیر قابل بحث به نظر می رسد اما بسیاری از اقتصادانان و افراد حرفه ای در حوزه سرمایه گذاری
بر روی تعبیر این پدیده توافق ندارند ادبیات تحقیق مطالعات عملی توضیح شرفین و استاتمن را بیش تر تایید می کند که تئوری حسابداری
ذهنی 2تالر ).992( 3را با تئوری چشم انداز کاهنمن و تورسکی ترکیب می نماید( .دورن و استرابل )5119 :اخیراً تحقیقات عملی منجر به عکس
خطای تمایلی 2گردیده است که در آن سرمایه گذاران سهام های سودآور را دیرتر و سهام های زیانده را سریع تر می فروشند (شوجی و کانهیرو:
 ) 51.3بر اساس آثار اخیر به نظر می رسد که تئوری چشم انداز کاهنمن بیش تر از اینکه خطای تمایلی را پیش بینی نماید ممکن عکس
خطای تمایلی را پیش بینی نماید .تعبیرات از تئوری چشم انداز منجر به پایه گذاری مدل هایی گردید که حاوی این سوال بود که آیا گروه
سرمایه گذاران از پیش بینی محتمل تر مدل پیروی می کنند و بنابراین رفتار مطابق عکس خطای تمایلی از خود نشان می دهند؟ اما مطالعات
عملی تالسپ الگوی عکس تمایلی را در بین سرمایه گذاران نشان نمی دهد (تالسپ)51.. :
تحقیقات نشان می دهند که سرمایه گذاران در بازار بورس تهران تحت شعاع خطاهای ادراکی متفاوت اند (قلی زاده ،شکرنیا ،ثابت)51.6 :
خطای ادراکی تمایل ی عواقب منفی برای ثروت اشخاص دارد زیرا به سرمایه های سودآور را به سرعت می فروشند و سرمایه گذاری های زیانده
را به صورت طوالنی مدت نگه می دارند این در حالی است که سرمایه گذاری های سودده به سوددهی ادامه می دهند( .آسپارا و هافمن)51.2 :
همبستگی منفی بین اثر تمایلی و عملکرد پرتفوی وجود دارد به عبارت دیگر هر چه خطای تمایلی کمتر باشد نتایج بهتری حاصل می گردد.
(تالپسپ )51.1 :لذا مطالعه بر روی خطای ادراکی تمایلی و عکس خطای ادراکی تمایلی دارای اهمیت بسیار است.
در این پژوهش سعی گردیده است تا تاثیر خطای ادارکی تمایلی و عکس خطای تمایلی بر روی فعاالن بازار سرمایه سنجیده شود و بررسی
گردد که چه میزان سرمایه گذاران و کارگزاران تحت تاثیر این خطاهای ادراکی قرار دارند و جهت واکاوی بیش تر رابطه ی میان ویژگی های
فردی شامل جنسیت ،شغل ،سن و میزان تجربه با خطای ادراکی تمایلی و عکس خطای ادارکی مطالعه گردد .تا بتواند رهنمودهایی برای مدیران
و سرمایه گذاران جهت اقدامات آتی برای اجتناب از این خطا فراهم آورد.
در ادامه در قسمت پیشینه پژوهش به تفصیل به خطای تمایلی و عکس خطای تمایلی خواهیم پرداخت و تحقیقات انجام شده در این
حوزه را مرور خواهی م نمود .در قسمت روش شناسی به نحوه انجام پژوهش ،ابزارها و روش های به کار گرفته شده جهت تببین میزان خطای
ادراکی تمایلی و خطای ادراکی تمایلی معکوس پرداخته می شود و در نهایت در قسمت یافته های پژوهش نتایج تحقیق به صورت مختصر به
همراه پیشنهادات و مطالعات آتی خواهد آمد.

پيشينه پژوهش
مطالعات نشان می دهند که سرمایه گذاران تمایل دارند سود را خیلی زود شناسایی کنند و در عین حال زیان را بسیار دیر ادراک می
کنند این خطای ادراکی خطای تمایلی خوانده می شود .خطای چشم انداز اولین بار در سال  .929در مقاله ای از دانیل کاهنمن و آموس
تورسکی معرفی شد و به عنوان بهترین توصیف گر موجود برای چگونگی ارزیابی ریسک توسط افراد در  99محیط آزمایشی دارای ریسک شناخته
شد .شرفین و استاتمن تئوری چشم انداز را در سرمایه گذاری به کار گرفتند (شرفین و استاتمن ).992 :هر چند که گستره وسیعی را پوشش
می دهد اما در به کارگیری آن در محیط اقتصادی با چالش های زیادی رو به رو گردیده و اخیراً پیشرفت هایی چشمگیری در انجام این امر
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وجود داشته است( .باربرریس )51.6 :براساس تئوری چشم انداز ،سرمایه گذاران به گونه ای رفتار می کنند که تابع  Sشکل ارزش که در شکل
 .نشان داده شده است ،بیشینه نمایند .این تابع ارزش بر پایه سود و زیان تعریف شده است و نه بر مبنای ثروت.
در این نمودار نقطه مبدا قیمت خرید سهام را نشان می دهد اگر پس از خرید قیمت سهام به نقطه  Aافزایش یابد سرمایه گذار به میزان
اختالف تصویر نقطه  Aبر محور افقی و مبدا سود کسب می کند که به میزان ) V(Aبرای وی ارزش مثبت ایجاد می نماید .حال فرض کنید
سهام می تواند به احتمال مساوی به نقطه  Auافزایش یابد یا به نقطه  Adکاهش یابد .در حالت افزایش و کاهش قیمت میزان سود یکسان
خواهد بود .به واسطه شکل مقعر نمودار در ناحیه سوددهی سهام در حالت افزایش بیش تر قیمت سهام ارزش به میزان کمی ())V(Au) –V(A
افزایش خواهد یافت اما در حالت کاهش قیمت سهام ارزش به میزان زیادی () )V(A) –V(Adکاهش خواهد یافت .بر این اساس سرمایه گذار
در فروش سهام درنگ نمی نماید تا ارزش کسب ایجاد شده ) V(Aرا ذخیره نمایند .سرمایه گذار در ناحیه سوددهی ریسک گریز است و ترجیح
می دهد سود را پس انداز نماید تا این که برای سود بیش تر قمار نماید.
فرض کنید فرد در ناحیه زیان قرار گیرد یعنی بعد از خرید سهام قیمت سهام کاهش یابد و فرد به  Bبرسد دو احتمال وجود دارد یکی
این که قیمت سهام بیش تر نزول کند و به نقطه  Bdبرسد و دیگری این که قیمت سهام افزایش یابد و به نقطه  Buبرگردد .به واسطه ی شکل
محدب تابع ارزش کاهش بیش تر سهام به مقدار کمی ارزش منفی () )V(-Bd) – V(-Bرا افزایش می دهد .اما افزایش احتمالی قیمت سهام
به مقدار بیش تری ارزش منفی () )V(-B) – V(-Buرا کاهش می دهد .در این شرایط تصمیم گیری سرمایه گذار به منظور بازگشت به نقطه
 PPسهام را نمی فروشد .سرمایه گذار در ناحیه زیانده ریسک پذیر است چون حاضر است بین ارزش ) V(-Buو ) V(-Bdشرط بندی نماید.
درد زیان بیش تر کم از اشتیاق جبران زیان است تا بتواند به نقطه  PPبرگردد و حساب ذهنی را بدون زیان ببندد( .اهلر ،هیلمن ،الگر و ابرالندر:
)5116

شکل  .1تابع ارزش

اودن با بررسی  .1111حساب کارگزاری سرمایه گذاران شخصی وجود اثر تمایلی را مستند نمود .در این مطالعه نسبت سود ادراک شده
به کل سود و نسبت زیان ادراک شده به کل زیان به عنوان سنجه های خطای تمایلی در نظر گرفته شده است .او دریافت که اکثریت سرمایه
گذاران تمایلی به ادراک زیان هایشان ندارند( .اودن ) ..99 :گرینبالت و کلهارجو با استفاده از داده های معامالت سرمایه گذاران شخصی و
موسسات بین سال های  .995تا  .992شواهدی دال بر خطای تمایلی در بازار سرمایه فالند یافت( .گرینبالت و کلهارجو )511. :شاموی و وو
با استفاده از یک نمونه  .6531نفره از سرمایه گذاران بیان می دارند که سرمایه گذاران چینی خطای ادراکی می دهند که این موضوع موجب
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مومنتوم 9در بازار سرمایه شانگهای می گردد( .شاموی و وو ) 5113 :کومار چندین معیار برای سنجش عدم قطعیت ارزش گذاری و خطاهای
ادراکی به کار برد .وی دریافت که هر چه ارزش گذاری سهام سخت تر باشد و سطح عدم قطعیت بازار بیش تر باشد سرمایه گذاران خطای ادراکی
بیش تری نشان می دهند( .کومار)5119 :
تحقیقی روی خطای تمایلی نشان می دهد که پرتفوی سرمایه گزاران زن نسبت به پرتفوی سرمایه گذاران مرد عملکرد بهتری دارد .چه
در گروه مردان وچه زنان سرمایه گذاران مسن تر نسبت به جوان تر ها عملکردشان بهتر است .همبستگی منفی بین اثر تمایلی و عملکرد پرتفوی
وجود دارد به عبارت دیگر هر چه خطای تمایلی کمتر باشد نتایج بهتری حاصل می گردد( .تالپسپ )51.1 :تحقیقات نشان می دهند که تحت
شرایط زیر سرمایه گذاران تمایل بیش تری دارند که سهام های سودده را نگه دارند و سهام های زیانده خود را بفروشند ). :هنگامی نتایج عملکرد
ضعیف سرمایه گذاری به جای عوامل بیرونی به خود فرد نسبت داده شود  )5هنگامی که پول سایرین را سرمایه گذاری کنند  )6هنگامی که
اهداف اجتماعی دیگری همچون نشان خود در کنار اهداف مالی داشته باشند( .آسپارا و هافمن)51.2 :

روش شناسی پژوهش
این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از منظر روش گردآوری داده ها تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد .این تحقیق با الگو قرار دادن
پرسشنامه کو و چن 9که نمونه آن در جدول  .آورده شده است ،انجام گردیده است(کو و چن .)51.5 :این پرسش نامه شامل دو سوال است:
 ..در شرایطی که سهام سودآور است شما به طور متوسط دنبال چند درصد سود هستید تا سهام را بفروشید؟
 .5در شرایطی که سهام زیان ده است شما به طور متوسط حاضرید چند درصد زیان کنید تا سهام را بفروشید ؟
پرسشنامه مذکور به صورت حضوری و به شرح زیر گردآوری شد:
الف)  63پرسشنامه در چند کارگزاری مختلف توزیع گردید تا توسط کارگزاران تکمیل گردد %.11. .نمونه را کارگزارن تشکیل می دهند.
ب)  592پرسشنامه در تاالر بورس تهران توزیع گردید تا توسط سرمایه گذاران عادی تکمیل گردد  %9919نمونه را سرمایه گذاران عادی
تشکیل می دهد.
هر سوال دارای هفت گزینه بود که سرمایه گ ذاران می توانستند از میان آن ها گزینه مناسب را انتخاب نمایند .گزینه ها بازها های  1تا
 2درصد 3 ،تا  .1درصد .. ،تا  51درصد 5. ،تا  61درصد 6. ،تا  21درصد ،بیش از  2.درصد و سهام را نمی فروشم را شامل می گردید .در
تجزیه و تحلیل داده ها هر گزینه متناظر با میانه بازه در نظر گرفته می شود .گزینه بیش از  2.درصد و سهام را نمی فروشم به ترتیب متناظر
 22درصد و  .11درصد در نظر گرفته می شوند.
جدول .1آمار توصيفی نمونه

کارگزاران
فراوانی

درصد

طبقه
مرد

.3

%5515

زن

51

%2213

سن

 .9تا 61
 61تا 51
 51تا 21
 21تا 31

.2
.6
.
2

%5215
%631.
%519
%.619

سابقه

کم تر از 6
 6تا 2
 2تا .1
بیش از .1

.1
.5
3
3

%5219
%6919
%.312
%.312

جنسیت

سرمایه گذاران
طبقه

فراوانی

درصد
Momentum
Kuo & Chen

8
9
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جنسیت

مرد
زن

52.
55

%9.19
%91.

سن

 .9تا 61
 61تا 51
 51تا 21
 21تا 31
بیش از 31

.19
33
51
22
3

%6313
%5515
%.613
%5215
%511

سابقه

کم تر از 6
 6تا 2
 2تا .1
بیش از .1

..5
21
32
59

%6911
%5612
%5511
%.316

اگر امتیاز سوال اول را با  αiو امتیاز سوال دو را با  ɑiنشان دهیم .آن گاه  αi - ɑiامتیاز خطای تمایلی در نظر گرفته می شود که در
نهایت به صورت الگوی زیر تفسیر می گردد:
 اگر  αi - ɑiبزرگ تر از صفر باشد نشان دهنده خطای تمایلی است؛

 اگر  αi - ɑiبرابر صفر باشد نشان دهنده عدم وجود خطای تمایلی است؛

 اگر  αi - ɑiکوچک تر از صفر باشد نشان دهنده عکس خطای تمایلی است؛
برای مقایسه امتیاز خطای تمایلی بین گروه های مختلف آقایان /خانم ها و کارگزاران /سرمایه گذاران از آزمون  T testو برای مقایسه
امتیاز این خطای ادراکی بین گروه های سنی مختلف و افراد با سوابق کاری متفاوت از  One-way ANOVAاستفاده گردیده است.

یافته هاي پژوهش
در این قسمت نگاهی کلی بر داده های توصیفی خواهیم داشت جدول  .و  5بر آمارهای توصیفی تمرکز دارد در نگاه کلی می توانیم در
یابیم که:
 امتیاز حداقل  -92و حداکثر امتیاز  95می باشد یه عبارتی افراد به میزان خیلی کم تا خیلی زیاد تحت تاثیر خطای ادارکی تمایلی و
عکس آن قرار دارند.
 2.15 درصد سرمایه گذاران تحت تاثیر خطای ادراکی تمایلی اند و در  5512درصد سرمایه گذاران عکس خطای تمایلی دیده می شود.

 علیرغم این که تعداد بیش تری از سرمایه گذاران تحت تاثیر عکس خطای ادراکی تمایلی اند اما امتیاز خطای تمایلی در بین افراد آن
چنان زیاد است که امتیاز خطای تمایلی را افزایش داده است و مثبت نموده است.
در قسمت های بعد سعی می گردد به طور دقیق تفاوت امتیاز های خطای ادراکی تمایلی در بین سرمایه گذاران /کارگزاران ،خانم ها/
آقایان ،گروه های مختلف سنی و گروه های سوابق فعالیت در بازار سرمایه بررسی گردد.
جدول . 2آماره اي امتياز خطاهاي ادراکی سرمایه گذاران و کارگزاران

خطای ادراکی

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

تمایلی

66.

-92111

95111

519222

6219.339

جدول .3فراوانی خطاي ادراکی در نمونه

خطای ادراکی

فراوانی

درصد

میانگین

عکس خطای تمایلی
بدون خطا
خطای تمایلی
کل

.21
93
22
66.

2.15
5311
5512
.1111

-.91.595
111111
251.532
519222
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مقایسه خطاهاي ادراکی در سرمایه گذارن و کارگزاران
در این قسمت میزان خطای ادراکی تمایلی در بین کارگزان و سرمایه گزارن مورد مقایسه قرار می گیرد 2515 .درصد کارگزارن و 5919
درصد سرمایه گذاران از الگوی عکس خطای ادراکی تمایلی پیروی می کنند ..1. ،درصد کارگزاران و  5219درصد سرمایه گذاران تحت تاثیر
خطای مذکور نیستند و  .312درصد کارگزاران و  5615درصد سرمایه گزاران تحت تاثیر خطای ادراکی تمایلی اند .به منظور مقایسه از آزمون T
استفاده گردیده است نتایج در جدول  5خالصه گردیده است .نتایج آزمون نشان می دهد در سطح اطمینان  %92خطاهای ادراکی تمایلی بین
سرمایه گذاران و کارگزاران تفاوت معناداری ندارد.
جدول . 4آزمون تی ميانگين امتياز خطاهاي ادراکی در بين سرمایه گذاران و کارگزاران

آماره

خطای تمایلی

میانگین کارگزارن
میانگین سرمایه گذاران
تفاوت میانگین ها
مقدار  P valueدر آزمون T
حد پایین با سطح  %92اطمینان
حد باال با سطح  %92اطمینان

512555
519935
-1153555
11932
-.5155255
..139329

جدول : 5فراوانی خطاي ادراکی تمایلی در بين کارگزاران و سرمایه گذاران

خطای ادراکی

فراوانی

درصد

عکس خطای تمایلی
بدون خطا
خطای تمایلی

2515%
..1.%
.312%

5919%
5219%
5615%

مقایسه خطاهاي ادراکی در جنسيت هاي مختلف
در این قسمت به مقایسه خطاهای ادراکی بین خانم ها و آقایان خواهیم پرداخت .نتایج آزمون تی در جدول  2آمده است 2516 .درصد
آقایان و  5615درصد خانم ها از الگوی عکس خطای تمایلی پیروی می کنند و  .219درصد آقایان و  2512درصد خانم ها تحت تاثیر خطای
ادراکی تمایلی اند .در سطح اطمینان  %92خطاهای ادراکی تمایلی بین آقایان و خانم ها و آقایان تفاوت معناداری دارد و خانم ها بیش تر از
آقایان تحت تاثیر این خطای ادراکی اند.
جدول . 6آزمون تی ميانگين امتياز خطاهاي ادراکی در بين خانم ها و آقایان

آماره

خطای تمایلی

میانگین آقایان
میانگین خانم ها
تفاوت میانگین ها
مقدار  P valueدر آزمون T
حد پایین با سطح  %92اطمینان
حد باال با سطح  %92اطمینان

-.15155
6.1519.
11111
-6519.652
-53121562
-.91.55.9

جدول :7فراوانی خطاي ادراکی تمایلی در بين آقایان و خانم ها

خطای ادراکی

آقایان

خانم ها

عکس خطای تمایلی
بدون خطا
خطای تمایلی

%2516
%6111
%.219

%5212
%111
%2512
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خطاهاي ادراکی در بين گروه هاي مختلف سنی
فراوانی خطای ادراکی تمایلی بین گروه های سنی مختلف در جدول  9آمده است .به منظور آزمون برابری میانگین امتیاز خطاهای ادراکی
از آزمون  One-way ANOVAاستفاده گردیده است .در سطح اطمینان  %92خطاهای ادراکی تمایلی در بین گروه های سنی برابر نیست.
جدول .8آزمون  Oneway ANOVAو ميانگين امتياز گروه هاي سنی مختلف

آماره

خطای تمایلی

میانگین گروه سنی  .9تا  61سال
میانگین گروه سنی  61تا  51سال
میانگین گروه سنی  51تا  21سال
میانگین گروه سنی  21تا  31سال
میانگین گروه سنی بیش از  31سال
مقدار P value

919.31
-.51.353
..19223
612521
-.1111.5
11111

جدول :9فراوانی خطاي ادراکی تمایلی در بين گروه هاي سنی مختلف

گروه سنی

عکس خطای تمایلی

عدم خطا

خطای تمایلی

گروه سنی  .9تا  61سال
گروه سنی  61تا  51سال
گروه سنی  51تا  21سال
گروه سنی  21تا  31سال
گروه سنی بیش از  31سال

%2215
%2912
%.21.
%2.15
%.1111

%5.13
%6.13
%5619
%5111
%111

%5615
%919
%6911
5912%
%111

رابطه ي خطاي ادراکی با سابقه ي فعاليت در بازار سرمایه
فراوانی خطای ادراکی تمایلی بین گروه های سنی مختلف در جدول  ..آمده است .به منظور سنجش تفاوت خطاهای ادراکی در افراد با
سوابق مختلف آزمون  One-way ANOVAاستفاده گردیده است .در سطح اطمینان  %92تفاوت معناداری در خطای تمایلی در افراد با سابقه
کار متفاوت یکسان نیست اطالعات بیش تر جهت مقایسه میانگین ها در جدول  .1آمده است.
جدول .11آزمون  One-way ANOVAو ميانگين امتياز گروه هاي سوابق فعاليت مختلف

آماره

خطای تمایلی

کم تر از  6سال
 6تا  2سال
 2تا  .1سال
بیش از  .1سال
مقدار P value

215356
-91.912
.511993
115555
1111.

جدول :11فراوانی خطاي ادراکی تمایلی در بين گروه هاي سوابق کاري مختلف

آماره

عکس خطای تمایلی

عدم خطا

خطای تمایلی

کم تر از  6سال
 6تا  2سال
 2تا  .1سال
بیش از  .1سال

%5915
%3312
%5516
%5515

%5219
%.911
%5215
%6616

%5611
%.516
%6515
%5515
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نتيجه گيري
در این پژوهش وجود خطاهای ادراکی تمایلی در بازار سرمایه تهران مورد بررسی قرار گرفته است و بررسی عواملی فردی شامل جنسیت،
شغل ،سن و تجربه بر شدت خطای ادراکی تمایلی محک زده شده است .یافته های پژوهش نشان می دهد که  %2.15فعاالن بازار سرمایه تحت
تاثیر عکس خطای تمایلی و  %5512تحت تاثیر خطای ادراکی قرار دارند .در سطح اطمینان  %92خطای ادراکی تمایلی بین کارگزاران و سرمایه
گذاران تفاوت معناداری ندارد و شدت خطای ادراکی تمایلی بین خانم ها بیش از آقایان است .خطای ادراکی در بین گروه های سنی مختلف و
سوابق کاری مختلف یکسان نیست و شدت این خطا در طی سال های کاری تغییر می یابد .نتایج خالصه ارزیابی فرضیات به صورت جدول .5
می باشد.
جدول :12خالصه نتایج

H1
H2
H3
H4

فرضیه

نتیجه

خطای ادراکی تمایلی بین سرمایه گذاران و کارگزارن یکسان است.
خطای ادراکی تمایلی بین آقایان و خانم ها یکسان است.
خطای ادراکی تمایلی بین گروه های سنی مختلف یکسان است.
خطای ادراکی تمایلی بین افراد با سوابق کاری مختلف یکسان است.

پذیرش
رد
رد
رد

پيشنهادات
با توجه به نتایج تحقیق خطای ادراکی تمایلی بین خانم ها شدت بیش تری دارد لذا به مدیران منابع انسانی سازمان های مالی پیشنهاد
می گردد هنگام استخدام مدیران پرتفوی به این موضوع دقت نمایند و در اولویت های استخدامی این موضوع را منظور نمایند.
خطای ادراکی تمایلی در بازه سنی  61تا  51سال کمینه می گردد لذا به نظر می رسد این نسل بهترین سن برای احراز سمت مدیریت
پرتفوی است و با توجه این که بازه ی سنی  51تا  21سال این خطای تمایلی بیشینه می گردد به مدیران توصیه می گردد که این گروه سنی
در الویت کاهش خطای مذکور قرار گیرند بدین منظور می توان از راهکارهای ارایه شده توسط آسپارا و هافمن استفاده گردد( .آسپارا و هافمن:
)51.2
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