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چکیده
ــذب  ــه در ج ــک منطق ــگری ی ــت گردش ــذاری جذابی ــکان اثرگ ــش، ام ــن پژوه در ای

ــد.  ــی ش ــگری بررس ــا گردش ــط ب ــای غیرمرتب ــی در طرح ه ــرمایه گذاران، حت ــرمایه س س

 ســرمایه گذاران 
ً
بــرای ایــن منظــور، فراینــد تصمیم گیــری ســرمایه گذاران و مشــخصا

حــوزه کارآفرینــی ایــران به منزلــه جامعــه مطالعه شــده ســنجش شــد. در ایــن راســتا، 

ــان  ــه کارشناس ــگا3(، ب ــی ـ ام ــن ماه ــد روغ ــرمایه گذاری )تولی ــرح س ــی ط ــرای بررس ب

از  داده شــد کــه در بخــش اول،  پرســش نامه ای  و مدیــران ســرمایه گذاری خطرپذیــر 

مشــخصات پاســخ دهندگان و منطقــه ای کــه در آن ســابقٔه بازدیــد و تمایــل بــه ســفر مجــدد 

ــار  ــدوم، یک ب ــورت رن ــپس به ص ــد. س ــش ش ــگری( پرس ــٔه گردش ــته اند )تجرب ــه آن را داش ب

ــگری  ــه گردش ــرد دارای تجرب ــه ف ــه ای ک ــده در منطق ــگا3 جانمایی ش ــرح ام ــخصات ط مش

بــود )بــا اســتفاده از پایپینــگ پرســش نامٔه الکترونیکــی( و یک بــار مشــخصات همــان طــرح 

ــا  ــط ب ــی مرتب ــاخص های ارزیاب ــد و ش ــخ دهندگان داده ش ــه پاس ــی ب ــٔه خنث ــع در منطق واق

ــرح(  ــف ط ــاخص های مختل ــه ش ــاز ب ــامل امتی ــا )ش ــری طرح ه ــری در غربالگ تصمیم گی

ــرح  ــاداری ط ــالف معن ــا اخت ــراد ب ــان داد اف ــاری نش ــی های آم ــد. بررس ــؤال ش ــان س از ایش

ــرای  ــوده ب ــه لحــاظ گردشــگری جــذاب ب ــه نظرشــان ب جانمایی شــده در منطقــه ای را کــه ب

ــه  ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــن می ت ــد؛ بنابرای ــخیص داده ان ــر تش ــز جذاب ت ــرمایه گذاری نی س

درصورتــی کــه منطقــه ای درحکــم مقصــد گردشــگری تجربــه ای مثبــت در ذهــن گردشــگران 

)کــه در میــان آنــان تصمیم ســازان ســرمایه گذاری نیــز وجــود دارنــد( برجــای گــذارد، ایــن 

ــر موجــب افزایــش شــانس جــذب ســرمایه گذاری بیشــتر و  ــن اث امــکان وجــود دارد کــه ای

توســعه آن منطقــه شــود.
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واژههایکلیدی:
اقتصــاد  گردشــگری،  تجربــة 

ــر،  ــرمایه گذاری خطرپذی ــاری، س رفت

پرســش نامه پایپینــگ 

مقدمه
ــر مطالعــٔه ارتبــاط مباحــث  دانــش اقتصــاد رفتــاری ب
در  اشــخاص  تصمیم گیــری  فراینــد  و  روان شناســی 
تصمیمــات اقتصــادی متمرکــز اســت. مباحــث ایــن رشــته 
در اصــل، تئــوری انتخــاب عقالیــی1را بــه چالــش می کشــد 
و بــه دنبــال کشــف دالیــل تصمیــم عقالیــی نگرفتــن افــراد 
در برخــی شــرایط اســت )منظــور و طاهــری، 1392(. 
یکــی از مهم تریــن ســؤاالتی کــه ایــن رشــته بــه آن پاســخ 
می دهــد ایــن اســت کــه آیــا فــروض اقتصاددانــان مبنــی بــر 

حداکثرســازی ســود و مطلوبیــت، تخمیــن و تقریب مناســبی 
ــار واقعــی اشــخاص را تبییــن می کنــد؟ پژوهشــگران  از رفت
ــوزه  ــگران ح ــر پژوهش ــون دیگ ــر ـ همچ ــش حاض در پژوه
اقتصــاد رفتــاری ـ در پــی یافتــن پاســخی بــرای ایــن 
ســؤال اند و ســعی کردنــد نمونــه ای ارائــه کننــد کــه 
نشــان دهــد رفتــار ســرمایه گذاران حداقــل در فراینــد 
نشــان  کالســیک  مدل هــای  آنچــه  بــا  تصمیم گیــری 
 .)Kremer et al., 2019( اســت  متفــاوت  می دهنــد 
عامــل ایــن تفــاوت در اینجــا تجربــه گردشــگری و وفــاداری 
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ــرد  ــود ف ــب می ش ــه موج ــت ک ــگری اس ــد گردش ــه مقص ب
بی اهمیــت طرح1حساســیت  بــه جانمایــی  تصمیم گیــر 
ــود را  ــری خ ــد تصمیم گی ــه ای فراین ــد و به گون ــان ده نش
پیــش بــرد. ایــن موضــوع نشــان می دهــد به ســوی طرحــی 
ــه اش قابلیــت اجــرا  ــورد عالق کــه در مقصــد گردشــگری م

ــش دارد. ــش و گرای دارد کش
ــرمایه گذاران  ــد س ــرار باش ــر ق ــاده، اگ ــان س ــه بی ب
نئوکالســیک  اقتصــاد  عقالنیــت  فــرض  بــر  منطبــق 
ممکــن  طــرق  بــه  اســت  الزم  کننــد،  تصمیم گیــری 
ــل  ــع بیشــتر در مقاب ــرای حداکثرســازی ســود، یعنــی مناف ب
 .)Mankiw, 2010( ــد ــری کننن ــر، تصمیم گی ــک کمت ریس
ــرایط از  ــر ش ــت تأثی ــراد تح ــع، اف ــیاری مواق ــا در بس ام
ــت  ــی اهمی ــوع وقت ــوند. موض ــده دور می ش ــدف فرض ش ه
می یابــد کــه ایــن دورشــدن از هــدف فرض شــده، نــه یــک 
ــرار  ــدی پرتک ــه رون ــی، بلک ــای اتفاق ــورد خط ــد م ــا چن ی
ــه ســمتی  ــا( را ب ــا )تصمیم ه ــه رفتاره ــد هم باشــد و برآین
خــاص متمایــل کنــد )Nofsinger, 2016(. پــس گفتنــی 
ــان ها را  ــد و انس ــت می ده ــا جه ــه ذهن ه ــرایط ب ــت ش اس
از دقــت ریاضــی و تصمیم گیــری رباتیــک دور می ســازد. در 
ایــن خصــوص، اندیشــمندان حــوزه اقتصــاد رفتــاری شــرایط 
و عوامــل تأثیرگــذار گوناگونــی را آزمــوده و بــه کشــف 
ــگران  ــن پژوهش ــد. همچنی ــل آمده ان ــی نائ ــوارد متنوع م
حــوزه روان شناســی گردشــگری نیــز بــه اثرگــذاری تجربــه 
ــی  ــوالت درون ــر و تح ــراد و تغیی ــن اف ــگری در ذه گردش
ــس  ــیاری پ ــدت بس ــت م ــا گذش ــا ب ــی ت ــگران حت گردش
از پایــان ســفر پرداخته انــد. بنابرایــن پرسشــی کــه در 
ــا  ــه آی ــت ک ــود آن اس ــادر می ش ــن متب ــه ذه ــن ب ــن بی ای
ایــن امــکان وجــود دارد کــه گردشــگری و مشــخصاً تجربــه 

ــه  ــد ک ــذار باش ــراد اثرگ ــن اف ــان در ذه ــگری آن چن گردش
ــرمایه گذاری  ــرای س ــری ب ــگام تصمیم گی ــه هن ــان را ب ایش
ــوان  ــا می ت ــه بیــان دیگــر، آی از دقــت ریاضــی دور کنــد؟ ب
ــف  ــه کش ــاری، ب ــاد رفت ــگران اقتص ــایر پژوهش ــد س همانن
عامــل جدیــدی کــه باعــث فقــدان تصمیم گیــری عقالیــی 
ــش  ــن پژوه ــد؟ ای ــل آم ــود نائ ــادی می ش ــران اقتص بازیگ
ــی  ــار آن بررس ــد و در کن ــخ می ده ــؤال پاس ــن س ــه ای ب
بــا  ایــن عامــل چگونــه در اشــخاص  می کنــد کــه 
ــذارد. ــای گ ــی برج ــر متفاوت ــاوت اث ــای متف ویژگی ه

مروری بر ادبیات موضوع
ــه گردشــگری  ــاره اثرگــذاری تجرب ــن پژوهــش درب ای
در فراینــد تصمیم گیــری یــا بــه بیــان دیگــر، تمایــل 
حــوزه  اینجــا  )در  ســرمایه گذاران  ســرمایه گذاری  بــه 
کارآفرینــی( تحقیــق می کنــد و در ایــن مســیر، از گفتمــان 
اقتصــاد رفتــاری بهــره می گیــرد. ایــن پژوهــش از پایه هــای 
علمــی از ســه حــوزه کلــی پژوهشــی اســتفاده کــرده اســت: 
1. تحقیقــات در حــوزه اقتصــاد رفتــاری و به خصــوص 
و  ســرمایه گذاران  رفتــار  دربــاره  انجام شــده  تحقیقــات 
ایشــان؛  تصمیم گیــری  در  محیــط  و  شــرایط  تأثیــرات 
ــگری و  ــی گردش ــاد و روان شناس ــوزه اقتص ــث ح 2. مباح
عمدتــاً مطالعــات انجام شــده دربــاره تجربــه گردشــگری؛ 3. 
ــی  ــرمایه گذاری کارآفرین ــوزه س ــده در ح ــات انجام ش مطالع
و اثرگــذاری عوامــل گوناگــون در نحــوه تصمیم گیــری 

ســرمایه گذاران آن حــوزه.
هــدف  بــا  و  دســته بندی  ایــن  براســاس 
خالصه ســازی، اهــم نتایــج پژوهش هــای انجام شــده در 

ارائــه شــده اســت. جــداول 1 تــا 3 

1. در ایــن پژوهــش از جانمایــی طــرح به گونــه ای اســتفاده شــده کــه تغییــر 
ــت  ــز اهمی ــاخص های حائ ــایر ش ــا س ــی ی ــاخص های مال ــری در ش آن اث

ــد. ــته باش ــرمایه گذاری نداش ــران س ــرای تصمیم گی ب

جدول ۱: خالصه اهم پژوهش های استنادشده در حوزه اقتصاد رفتاری و رفتارشناسی سرمایه گذاران 

اهم نتايجعنوان پژوهشپژوهشگرسال 

دوره ای برای بازی زندگیمنکیو2010
اقتصاد کالسیک فرض می کند مردم با دقت ریاضی بهترین کاری که می توانند، 

برای رسیدن به اهداف خود انجام می دهند. روان شناسی می تواند پادزهری به 
افراط گری اقتصاد کالسیک باشد.

واالسکووا1 و همکاران2019
جنبه های رفتاری 
تصمیم سازی مالی

اقتصاد و مالیه رفتاری به دنبال جست وجو و یافتن تأثیرات روان شناختی در رفتار 
عامالن اقتصادی و تأثیر آن در بازارهای مالی است.

کانمان20032
نقشه ای از عقالنیت کران دار: 

روان شناسی برای اقتصاد 
رفتاری

اقتصاد رفتاری فروضی مرتبط با محدودیت های شناختی را به مدل انتظارات عقالیی 
شده اند.  طراحی  مشخص  قاعده  خالف  موارد  احتساب  جهت  که  می کند  اضافه 
و  در شرایط  را  اقتصادی  عامالن  رفتار  ابتکاری،  و  اکتشافی  تالش های  با  می توان  

حاالت مشخص توضیح داد و پیش بینی کرد.
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اهم نتايجعنوان پژوهشپژوهشگرسال 

روان شناسی سرمایه گذارینافسینگر20163

1( احساسات و هیجانات »غیرمرتبط« می تواند تصمیمات سرمایه گذاران را تحت 
احساسات  باشد،  بیشتر  موقعیتی  در  نااطمینانی  و  پیچیدگی  هرچه  دهد.  قرار  تأثیر 
در تصمیم نهایی تأثیر بیشتری خواهد داشت. الگوی انتظارات عقالیی نیاز دارد که 
با  کنند.  تحلیل  و  حل  عقالیی  و  نااریب  شیوه ای  به  را  نااطمینانی ها  سرمایه گذاران 
وجود این، شواهد تجربی نشان می دهد که افراد انتخاب های اریب دار و غیرعقالیی 

داشته که از احساسات و خطاهای شناختی ناشی شده است.
2( تصمیم گیری های مالی افراد حتی تحت تأثیر وضعیت آب وهوا )تابش خورشید( 

بوده است.
3( احساسات بخش مهمی از پروسه تصمیم سازی انسان ها را تشکیل می دهد و به 
که  سرمایه گذاری،  تصمیمات  درباره  به ویژه  و  می شوند  منجر  بدبینی  یا  خوش بینی 
شامل درجه باالیی از نااطمینانی هستند، بیشتر صادق است. در برخی اوقات، در 
پروسه تصمیم گیری، احساسات می تواند بر عقل و خرد تفوق یابد. خوش بینی بیش 
از اندازه باعث می شود که افراد ریسک را کمتر از میزان واقعی و عملکردهای مورد 

انتظار را باالتر از حد واقعی تخمین بزنند.

لی4 و همکاران2019
اریب های رفتاری و 
اثرخلق وخو در چین

مشــخص کردنــد کــه آلودگــی هــوا )به منزلــه عاملــی بی اهمیــت( باعــث 
به وجودآمــدن انحرافــی ســاختارمند در تصمیم گیــری ســرمایه گذاران در بــازار 

ــت.  ــده اس ــن ش ــرمایه چی س

منظور و طاهری1392
عقالنیت اقتصادی در بوته 

نقد اقتصاد رفتاری

ــار  ــا رفت ــه در آن ه ــد ک ــه کنن ــی ارائ ــد نمونه های ــالش کردن ــاری ت ــان رفت اقتصاددان
ــش  ــه نق ــت. دو جنب ــاوت اس ــد متف ــان می ده ــیک نش ــای کالس ــه مدل ه ــا آنچ ب
مســلطی در تصمیم ســازی مالــی و اقتصــادی دارنــد: اطمینــان بیش ازحــد و 

ــدود. ــناختی مح ــای ش ظرفیت ه

والسووا20165
مالیه رفتاری و کاربرد عملی 

آن برای خبرگان سرمایه گذاری 

1( بررســی رفتــار ســرمایه گذاران نشــان می دهــد کــه در برخــی مواقــع، »انحرافــی 
مشــاهده  اســت  عقالیــی  و  رایــج  تصمیم گیری هــای  آنچــه  در  ســاختارمند« 

می شــود.
ــناختی  ــای روان ش ــه جنبه ه ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــکی ب ــان و تورس 2( کانم
ــب و  ــه کس ــه ب ــا توج ــخاص را ب ــار اش ــه رفت ــود دارد ک ــی وج ــدد و پراهمیت متع

اســتفاده از اطالعــات تعییــن می کنــد.

پیترز و اوبرلخنر20146
روان شناسی تجارت و 

سرمایه گذاری

توضیحــات  ســرمایه گذاران،  تصمیم گیــری  پروســه  صحیــح  درک  بــرای 
روان شــناختی الزم اســت. در بعــد شــخصی، خصوصیــات فــردی، حــاالت 

تأثیرگذارنــد. شــناختی  اریب هــای  و  محیطــی  شــرایط  تأثیــرات  روحــی، 

گارسیا20137
آموزش مالی و مالیه رفتاری: 

نگاهی نوین به نقش 
اطالعات در تصمیمات مالی

ــاس  ــه احس ــی، ازجمل ــای اجتماع ــیاری جنبه ه ــی از بس ــد ناش ــان بیش ازح اطمین
ــای  ــود در تصمیم ه ــث می ش ــی باع ــه حت ــت ک ــی اس ــا ملیت ــرکتی ی ــه ش ــق ب تعل

ــد. ــر بزن ــده س ــی از تصمیم گیرن ــر غیرعقالی ــه ظاه ــاری ب ــرمایه گذاری رفت س

هولم و ریخاردسون20088
آیا اطالعات محیطی در 

تصمیمات تخصیص سرمایه 
مؤثر است؟ 

ــط  ــر محی ــه ه ــگام تجرب ــه هن ــرد ب ــه ف ــی ک ــی و اطالعات ــات محیط ــر تجربی 1( اث
به دســت مــی آورد در رفتــار وی تأییــد می شــود.

2( میــان تأثیرپذیــری ســرمایه گذاران تــازه کار بــا ســرمایه گذاران باتجربــه در 
اطالعــات محیطــی، تفــاوت معنــی داری وجــود دارد.

کوفپاکسی20119
اثر اطمینان بیش از حدو 

جنسیت در معامالت تجاری

اثــر اطمینــان بیــش از حــدرا در رفتــار ســرمایه گذاران و بــا توجــه بــه جنســیت افــراد 
ــردان دچــار انحــراف  ــان بیشــتر از م ــه زن ــن نتیجــه رســید ک ــه ای بررســی کــرد و ب

ــوند. ــش از حدمی ش ــان بی اطمین

منخوف10و دیگران2013
اطمینان بیش ازحد، تجربه 

وحرفه ای گری:
یک بررسی تجربی

در تحقیقــات خــود ارتبــاط میــان افزایــش ســن و تجربــه بــا اطمینــان بیــش از حــد 
ــزایی در  ــر بس ــه اث ــن و تجرب ــه س ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد و ب ــی کردن را بررس
ــاط، خــالف جهــت یکدیگــر  ــن ارتب ــه ای ــان بیــش از حــد دارد و البت درجــه اطمین
ــان بیــش از حــد در  ــر اطمین ــه، اث ــا افزایــش ســن و تجرب اســت؛ بدین معنــی کــه ب

می یابــد. کاهــش  تصمیم گیری هــا 

1 . Valaskova
2 . Kahneman
3 . Nofsinger
4 . Li
5 . Valsová

6. Pitters & Oberlechner
7. Garcia
8. Holm & Rikhardsson
9. Kufepaksi
10. Menkhoff
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جدول 2: خالصه اهم پژوهش های استنادشده در حوزه گردشگری 

نتايجعنوان پژوهشپژوهشگرسال 

پژوهش اقتصاد گردشگری: بررسی و ارزیابیسانگ11 و همکاران2012
ــه  ــتقیم و چ ــه مس ــد، چ ــاد مقص ــم در اقتص ــرات توریس ــی تأثی بررس
غیرمســتقیم، در دســته اقتصــاد کالن مقاصــد گردشــگری قــرار 

می گیــرد.

جنبه هایی از روان شناسی تجربه توریستالرسن200712

تجربیــات و اتفاقاتــی کــه در طــول یــک ســفر بــرای گردشــگر 
ــذارد.  ــر می گ ــخص اث ــارات ش ــرد و انتظ ــد در عملک ــود می آی به وج
ــت و  ــفر اس ــاره س ــته و درب ــدادی در گذش ــگری رخ ــه گردش تجرب
ــده  ــخص وارد ش ــدت ش ــه بلندم ــه در حافظ ــت ک ــوی اس ــدری ق به ق

ــت. اس

یوکسل31 و همکاران2010
ملحقات مقصد: تأثیرات در رضایت، 

اثربخشی ذهنی و وفاداری درونی

ــارات  ــا انتظ ــر ب ــگری اگ ــد گردش ــک مقص ــگر در ی ــور گردش حض
ــاس  ــد احس ــگام بازدی ــه هن ــد و ب ــته باش ــت داش ــا مطابق وی از آنج
رضایــت و سرخوشــی بــه وی دســت دهــد، باعــث شــکل گیری 
ــق  ــاداری و تعل ــاس وف ــود و احس ــن او می ش ــاص در ذه ــی خ نگرش
ــوی ای  ــگری ق ــه گردش ــزد و تجرب ــد را برمی انگی ــه آن مقص ــر ب خاط

شــکل می دهــد.

نتایج رفتاری تجربه گردشگرلین و کو201614
مکانیســم روان شــناختی اثــر تجربــه گردشــگری در وفــاداری بــه مکان 
ــگری←  ــه گردش ــد: تجرب ــریح کردن ــد( را تش ــک برن ــون ی )همچ

ــاداری ــر ← وف ــت خاط ــده ← رضای ارزش دریافت ش

رتی51 و همکاران2009
بررسی راهکارهای خالقانه در حفاظت از 

پارک های ملی کانادا

افــرادی کــه به تازگــی از پــارک ملــی بنــف بازدیــد کــرده بودنــد 
ــورد آن  ــانه ها درم ــده از رس ــار دریافت ش ــر اخب ــگران( در براب )گردش
ــای  ــد و حمایت ه ــان می دادن ــود نش ــتری از خ ــیت بیش ــارک حساس پ
ــتر از  ــی، بیش ــاظ سیاس ــه لح ــه ب ــی و چ ــاظ مال ــه لح ــه ب ــان، چ ایش

ــود. ســایرین ب

1392
حسنی و همکاران

 
عملکرد برند، مفهوم سازی و اندازه گیری

ــد(  ــا برن ــد )ی ــه مقص ــاداری ب ــاس وف ــگری احس ــات گردش در ادبی
ــگری  ــد گردش ــک مقص ــه ی ــال ب ــطحی از اتص ــان دهنده س ــه نش ک
اســت، بــا معیارهایــی ماننــد ســفر یــا تمایــل بــه ســفر بــه آن مقصــد و 

ــود. ــی می ش ــنجیده و ارزیاب ــران س ــه دیگ ــه آن ب ــن توصی همچنی

اثر اقتصاد رفتاری از صنعت توریسمموسالف202016

ــاط  ــوزٔه ارتب ــده در ح ــام ش ــای انج ــه پژوهش ه ــد ک ــان می ده نش
ــان  ــری متقاضی ــر تصمیم گی ــاری، ب ــاد رفت ــگری و اقتص ــان گردش می
در  عرضه کننــدگان  اثرگــذاری  نحــوه  و  گردشــگری  خدمــات 

اســت. بــوده  متمرکــز  توریســت ها  تصمیم گیــری 

کیم201817
اثر تجربه گردشگری ماندگار 

در رفتارهای وفادارانه
ــرد را  ــده ف ــای آین ــالت و رفتاره ــدگار، تمای ــگری مان ــه گردش تجرب

ــد. ــرار می ده ــر ق ــت تأثی تح

11 . Song

12 . Larsen

13. Yuksel

14 . Lin & Kuo

15 . Rettie

16 . Mosalev

17 . Kim
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جدول 3: خالصه اهم پژوهش های استنادشده در حوزه سرمایه گذاری کارآفرینی 

نتايجعنوان پژوهشپژوهشگرسال 

1395
هاشمی نکو و 

سازگاری اردکانی
سرمایه گذاری خطرپذیر؛ از نظریه تا عمل

به  استارتاپی  و  فناور  نوپا،  به هرگونه سرمایه گذاری در شرکت های   )1
شکلی که در ازای پول سرمایه گذار، سهام شرکت سرمایه پذیر ردوبدل 

شود، سرمایه گذاری حوزه کارآفرینی اطالق می شود.
احتمال  و  باال  ریسک  هم زمان  نوپا  در شرکت های  2( سرمایه گذاری 

سودآوری باال داشته است.

پاسچن201718
گاهانه: تأمین مالی جمعی در  انتخاب آ

مراحل چرخه زندگی استارتاپ ها

مالی  منابع  از  به غیر  نوپا،  شرکت های  و  کارآفرینان  مالی  تأمین   )1
مؤسسان شرکت و دوستان و اقوام ایشان، به دست سرمایه گذارانی نظیر 
و  شتاب دهنده ها  سرمایه گذاری،  فرشتگان  خطرپذیر،  سرمایه گذاران 

سایر مشتقات تأمین مالی جمعی صورت می گیرد.
فرشتگان  و  خطرپذیر  سرمایه گذاران  حوزه  این  عمده  عوامل   )2

سرمایه گذاری هستند. 

2014
کارلوس نونس19و 

همکاران

چه معیارهای در ارزیابی سرمایه گذاری های 

خطرپذیر بیشتر حائز اهمیت است؟

1( معیارهــای تصمیم گیــری و ارزش گــذاری بــه شــش دســته اصلــی 
ــم  تی ــن و  ــت کارآفری ــخصیت و اهلی 1. ش ــد:  ــیم بندی ش تقس
مدیریتــی اش؛  تیــم  و  کارآفریــن  تجربــه   .2 مدیریتــی اش؛ 
گــروه   .6 مالــی؛  جنبه هــای   .5 محصــول؛   .4 بــازار؛   .3

ســرمایه گذاری. جنبه هــای  دیگــر  بــه  مربــوط  معیارهــای 
ــی،  ــرمایه دولت ــی و س ــرمایه خصوص ــا س ــای ب ــان صندوق ه 2( می
در میــزان اهمیت دهــی بــه برخــی گروه هــای معیــاری، تفــاوت 

ــت. ــود داش وج

1985
مک میالن20 و 

همکاران
معیارهای سرمایه گذاران خطرپذیر

 برای بررسی پروپوزال ها

شــش  بــا  تقابــل  نظام منــد  به طــور  خطرپذیــر  ســرمایه گذاران 
کل  ازدســت رفتن  ریســک  می دهنــد:  قــرار  مدنظــر  را  ریســک 
ســرمایه گذاری، ریســک فقــدان توانمنــدی در کمــک مالــی بــه 
هنــگام نیــاز، ریســک پیاده ســازی ایــده کارآفرینانــه، ریســک رقابــت، 
ــری  ــودن رهب ــک موفق نب ــت و ریس ــور مدیری ــی و قص ــک کوتاه ریس

ــرح. ط

میسون و استارک200421
سرمایه گذاران در بررسی طرح کسب وکار 

به دنبال چه می گردند؟

نقــل قــول از یــک فرشــته ســرمایه گذاری: دنبال کــردن حداکثــر ســود 
مهم تریــن عامــل انگیــزش ماســت، امــا مــوارد اثرگــذار دیگــری نیــز 

وجــود دارد.

مانیگارت22 و همکاران2002
عوامل تعیین کننده نرخ بازده مدنظر در 

سرمایه گذاری خطرپذیر

ــته  ــدد، بس ــای متع ــا طرح ه ــه ب ــر در مواجه ــرمایه گذاران خطرپذی س
ــد،  ــن می زنن ــرح تخمی ــر ط ــرای ه ــه از اج ــکی ک ــزان ریس ــه می ب
نرخ هــای بــازده مدنظــر )نرخ هــای تنزیــل( متفاوتــی را در نظــر 

می گیرنــد.
صندوق هــای خصوصــی و غیردولتــی نیــز بــازده باالتــری را به نســبت 

صندوق هــای دولتــی مدنظــر دارنــد. 

موناری و توسچی201523
ارزیابی اثر برنامه های صندوق های 

سرمایه گذاری خطرپذیر 

تحــت حمایــت  میــان صندوق هــای ســرمایه گذاری خطرپذیــر 
دولــت مرکــزی و صندوق هــای تحــت حمایــت ســازمان های ایالتــی 
و منطقــه ای تفــاوت وجــود دارد و ایــن صندوق هــای تحــت حمایــت 
دولــت مرکــزی هســتند کــه حاضرنــد ریســک بیشــتری را تقبــل کننــد.

18 . Paschen

19 . Carlos Nunes

20 . MacMillan

21 . Mason & Stark

22 . Manigart

23 . Munari & Toschi
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همان طــور کــه از مطالــب ارائه شــده از جــداول 1 تــا 3 

ــل  ــه عوام ــت ک ــد اس ــاری معتق ــاد رفت ــان اقتص ــد، گفتم برمی آی

خطــای  یــک  بــروز  بــر  می توانــد  روان شــناختی  گوناگــون 

و  مالــی  تصمیم گیری هــای  در  )تکرارپذیــر(  ســاختارمند 

ــن  ــد )Valsová, 2016( و از ای ــته باش ــت داش ــادی دخال اقتص

بیــن، دو جنبــه نقــش مســلطی در تصمیم ســازی مالــی و اقتصــادی 

ــدود  ــناختی مح ــای ش ــد و ظرفیت ه ــش از ح ــان بی ــد: اطمین دارن

)منظــور و طاهــری، 1392( کــه مطابــق بررســی ها، اطمینــان 

ــاس  ــه احس ــون، ازجمل ــای گوناگ ــود از جنبه ه ــد خ ــش از ح بی

تعلــق ناشــی می شــود )Garcia, 2013(. همچنیــن پژوهشــگران 

ــه  ــود متوج ــات خ ــز در تحقیق ــگری نی ــی گردش ــوزه روان شناس ح

شــده اند کــه تجربــه گردشــگری می توانــد بــه وفــاداری بــه 

ــق در گردشــگر منجــر  مقصــد گردشــگری و ایجــاد احســاس تعل

ــور کــه  ــدگاه، همان ط ــن دو دی ــود )Yuksel et al., 2010(. ای ش

در شــکل 1 نیــز پیداســت، تــا حــد بســیاری بــه یکدیگــر نزدیــک 

ــه گردشــگری  ــن حــدس زده می شــود کــه »تجرب شــده اند و بنابرای

ــت«.  ــذار اس ــراد اثرگ ــادی اف ــی و اقتص ــازی مال در تصمیم س

شکل ۱: هم رسایی گفتمان اقتصاد رفتاری و روان شناسی گردشگری

ــک و  ــا ریس ــراه ب ــده و هم ــی پیچی ــای مال تصمیم گیری ه

نااطمینانــی اســت؛ بنابرایــن احساســات پنهان شــده در پــس ذهــن 

و حالــت افــراد می توانــد تصمیم هــای مالــی را تحــت تأثیــر 

ــوان »اریــب در نگــرش اشــتباه«1  ــا عن ــرار دهــد. ایــن موضــوع ب ق

نااطمینانــی  و  پیچیدگــی  هرچــه  همچنیــن  می شــود.  نامیــده 

در  بیشــتری  تأثیــر  احساســات  باشــد،  بیشــتر  موقعیت هــا  در 

 
ً
ــوال ــت )Nofsinger, 2016(. اص ــد داش ــی خواه ــم نهای تصمی

ــی  ــن، نااطمینان ــا و کارآفری ــب وکارهای نوپ ــرمایه گذاری در کس س

باالیــی دارد )Block et al., 2019(. بدین منظــور حــدس مرتبــط 

ــنجش  ــی س ــوزه کارآفرین ــرمایه گذاران ح ــر روی س ــکل 1 ب ــا ش ب

شــد.

روش شناسی پژوهش
ــگری در  ــه گردش ــذاری تجرب ــکان اثرگ ــنجش ام ــرای س ب

تصمیم گیــری ســرمایه گذاران، فراینــد امتیازدهــی )غربالگــری( 

ــران  ــور ای ــی در کش ــوزه کارآفرین ــوز ح ــرمایه گذاران دارای مج س

در پاییــز ســال 1398 بررســی شــد. در تعریــف ســرمایه گذاری 

ــر از  ــی، اگ ــی کارآفرین ــن مال ــه تأمی ــت ک ــی اس ــی گفتن کارآفرین

1. Misattribution Bias

منابــع خــارج از مجموعــه ســرمایه پذیر صــورت گیــرد، یــا 

از طریــق بدهــی )تســهیالت بانکــی( یــا از طریــق ســهام 

 De Bettignies &( می شــود  انجــام  )ســرمایه گذاری( 

ــی طرح هــای  ــن مال ــرای تأمی Brander, 2007(. اشــخاصی کــه ب

ــن  ــار کارآفری ــه در اختی ــی ک ــرده و در ازای پول ــدام ک ــی اق کارآفرین

ــرمایه گذاران  ــش س ــد، در نق ــت کرده ان ــهم دریاف ــد س ــرار داده ان ق

 De Bettignies & Brander,( کارآفرینــی شــناخته می شــوند 

ســرمایه گذاری،2  فرشــتگان  ســرمایه گذاران بــه  ایــن   .)2007

خطرپذیــر،21  ســرمایه گذاری  شــرکت های  و  صندوق هــا 

ســکوهای تأمیــن مالــی جمعــی3 و شــرکت ها و صندوق هــای 

 Owers & Sergi,( ســرمایه گذاری خصوصــی4 تقســیم می شــوند

 Cumming & Groh, 2018 ;2019(. از دیگــر نهادهایــی کــه 

ــا وارد می شــوند،  در چرخــه رشــد اســتارتاپ ها و شــرکت های نوپ

ــه  ــرد ک ــاره ک ــد2 اش ــز رش ــتاب دهنده ها1و مراک ــه ش ــوان ب می ت

البتــه اغلــب آن هــا را بــا توجــه بــه اهمیــت پررنگ تــر خدماتشــان 

بــرای تزریــق منابــع مالــی، به منزلــه ســرمایه گذار کارآفرینــی 

.)Hathaway, 2016( نمی آورنــد  به شــمار 

2. Angel investors
3. Crowdfunding
4. Private equities
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ينی ايران تا تابستان 1398  جدول 4: اشخاص دارای مجوز سرمايه گذار حوزه کارآفر

پذير، 1398( )گزارش وضعیت نهادهای سرمايه گذاری خطر

1. Accelerators
2. Incubators
3. Piping

تعدادنوع سرمایه گذاران کارآفرینی

6فرشتگان سرمایه گذاری

5صندوق های سرمایه گذاری جسورانه بورسی )سرمایه گذار خطرپذیر(

0سکوهای تأمین مالی جمعی )مبتنی بر مشارکت(

32صندوق های پژوهش و فناوری )سرمایه گذار خطرپذیر(

25شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر 

)PE( 0صندوق سرمایه گذاری خصوصی

68جمع

نهادهــای  و  شــرکت ها  کل  مطالعه شــده  محــدودۀ 

ــماری  ــام ش ــورت تم ــور به ص ــی در کش ــرمایه گذاری کارآفرین س

ــه اول  ــی در مرحل ــوزه کارآفرین ــوز ح ــرمایه گذاران دارای مج س

ــق  ــا از طری ــان آن مجموعه ه ــران و کارشناس ــه مدی ــی ب و دسترس

ــال  ــا ارس ــه ب ــورت ک ــت؛ بدین ص ــوده اس ــی ب ــه برف روش گلول

ــان  ــه، از ایش ــک مجموع ــی ی ــه رأس اجرای ــش نامه ب ــک پرس لین

ــراد  ــار اف ــخ دهی، آن را در اختی ــس از پاس ــا پ ــده ت ــته ش خواس

مرتبــط )مدیــران و کارشناســان ســرمایه گذاری( قــرار دهنــد. 

از طریــق  ایــن پژوهــش همگــی  اطالعــات استفاده شــده در 

شــیوه های  از  و  آمــده  به دســت  الکترونیکــی  پرســش نامه های 

یــن استفاده شــده در آن می تــوان بــه روش پایپینــگ1 اشــاره  نو

کــرد. در ایــن روش پاســخ ارائه شــده بــه ســؤاالت، در متــن 

پرســش های آتــی اســتفاده می شــود )بــرای مطالعــه بیشــتر نــک. 

De Leeuw et al., 2008(. مطابــق اطالعــات به دســت آمده، 

ــن  ــه از ای ــده ک ــش نامه ش ــاهدٔه پرس ــه مش ــدام ب ــه اق 195 مرتب

ــان  ــه در می ــرده و ک ــل ک ــش نامه ها را تکمی ــر پرس ــداد، 115 نف تع

آنــان، 111 پاســخگر، پاسخشــان فاقــد ایــراد بــوده و تحلیــل 

ــته بندی  ــل و دس ــی و تحلی ــرای بررس ــن ب ــت. همچنی ــده اس ش

داده هــا از نرم افــزار اکســل 2016 و بــرای انجــام آزمون هــای 

اس پــی اس اس26  نرم افــزار  از  آزمون هــا(  )تمامــی  آمــاری 

ــای  ــوص محدودیت ه ــن درخص ــت. همچنی ــده اس ــتفاده ش اس

ــذاری  ــکان اثرگ ــی ام ــکان بررس ــود ام ــه نب ــوان ب ــه می ت مطالع

ــذاری  ــکان اثرگ ــگاهی و ام ــرایط آزمایش ــراد در ش ــا در اف متغیره

ــاخت  ــد در س ــرد )هرچن ــاره ک ــر اش ــای کنترل ناپذی ــایر متغیره س

ــرار  ــر ق ــن مدنظ ــای ممک ــا ج ــوارد ت ــش نامه م ــازمان پرس و س

ــت(. گرف

یــا  غربالگــری  فراینــد  درخصــوص  بیشــتر  توضیــح 

کــه  اســت  آن  کارآفرینــی  حــوزه  ســرمایه گذاران  امتیازدهــی 

ــه  ــد ک ــی روبه روین ــا طرح های ــرمایه گذاران ب ــت از س ــن دس ای

ــت  ــای ثاب ــد دارایی ه ــی فاق ــت فعل ــو، در وضعی  از یک س
ً
ــا عموم

چشــمگیر بــوده و از ســوی دیگــر، بــا نااطمینانــی فنــی ـ اقتصادی 

باالیــی درگیرنــد )کلونوفســکی، 1395(. بنابرایــن بــرای غلبــه بــر 

ــتفاده  ــی اس ــا روش امتیازده ــا ب ــری معیاره ــئله از یکس ــن مس ای

ــخصی از  ــد مش ــان ح ــه طرح هایش ــی ک ــا کارآفرینان ــد و ب می کنن

ــر  ــر س ــی ب ــره و چانه زن ــد مذاک ــد وارد فراین ــت کنن ــاز را دریاف امتی

ــای  ــن معیاره ــوند )Shafi et al., 2019(. ای ــذاری می ش ارزش گ

تصمیم گیــری و ارزش گــذاری بــه شــش دســته اصلــی تقســیم بندی 

ــن  ــت کارآفری ــخصیت و اهلی ــد از: 1( ش ــه عبارت ان ــوند ک می ش

ــی آن؛ 3(  ــم مدیریت ــن و تی ــه کارآفری ــی آن؛ 2( تجرب ــم مدیریت و تی

ــای  ــروه معیاره ــی؛ 6( گ ــای مال ــول؛ 5( جنبه ه ــازار؛ 4( محص ب

 Carlos Nunes et( ــرمایه گذاری ــای س ــر جنبه ه ــه دیگ ــوط ب مرب

al., 2014(. در پرســش نامه هایی کــه بــه ایــن منظــور طراحــی 

ــر  ــش در ه ــیزده پرس ــب س ــار در قال ــته معی ــش دس ــن ش ــد، ای ش

ــت. ــرار گرف ــخ دهندگان ق ــل پاس ــه، در مقاب مرحل

معیارهــای  طــرح،  یــک  انتخــاب  بــرای  ســرمایه گذاران 

ــار نمــره ای  ــه هــر معی گوناگونــی از طرحــی را مدنظــر قــرار داده و ب

 Mac Millan .ــک ــتر ن ــه بیش ــرای مطالع ــد )ب ــاص داده ان اختص

 et al., 1985; Šimić, 2015; Silva, 2004; Hsu et al.,

ــر دو  ــه اگ ــده ک ــن ش ــه تبیی ــش این گون ــن پژوه ــرض ای 2014(. ف

ــود، آن  ــرار داده ش ــرمایه گذار ق ــل س ــان در مقاب  یکس
ً
ــال ــرح کام ط

فــرد تحــت تأثیــر تجربــه گردشــگری، جمــع نمراتــی کــه بــه طــرح 

جانمایــی شــده در منطقــه t )یــا منطقــه دارای جذابیــت و تجربــه 
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ــع  ــتر از جم ــاداری بیش ــالف معن ــا اخت ــد ب ــگری( می ده گردش

نمراتــی اســت کــه بــه طــرح جانمایی شــده در منطقــه o )یــا 

منطقــه ای کــه بــرای وی فاقــد جذابیــت گردشــگری بــوده و خنثــی 

ــا S نشــان داده شــده  تلقــی می شــود(1خواهد داد. جمــع نمــرات ب

ــت: ــده اس ــش داده ش ــه نمای ــه این گون ــه مربوط و فرضی

این گونه تعریف شود:  فرضیه( اگر   

خواهیم داشت

صــورت  دو  بــه  می تــوان  فــرض  ایــن  آزمــودن  بــرای 

ــراد  ــک از اف ــه هری ــی ک ــع امتیازات ــن جم ــرد: 1( میانگی ــل ک عم

)واقــع در منطقــه دارای تجربــه  پاســخ دهنده بــه طــرح اول2 

گردشــگری( داده انــد بــا میانگیــن جمــع امتیازاتــی کــه همــان افــراد 

بــه طــرح دوم )واقــع در منطقــه ای فاقــد تجربــه گردشــگری( داده اند 

مقایســه شــود. 2( میانگیــن اختــالف امتیــازات داده شــده بــه طــرح 

 بــا صفــر مقایســه شــود. بــا توجــه بــه آن کــه در ایــن آزمــون 
ُ
تــی و ا

از یــک گــروه در دو مرحلــه پرســش شــده بــرای ســنجش از آزمــون 

ــت  ــده اس ــتفاده ش ــته اس ــروه هم بس ــای دو گ ــه میانگین ه مقایس

)بــرای مطالعــه بیشــتر نــک. نوفرســتی، 9831؛ کالنتــری، 5831(.

ــی  ــوی مفهوم ــات الزم و الگ ــت آوردن اطالع ــؤه به دس نح

پژوهــش بــرای نتیجه گیــری درخصــوص فرضیــه مذکــور در شــکل 

2 مشــخص شــده اســت:

1. منطقــه خنثــی در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه پرســش نامه ای کــه پیــش از ایــن 
در اختیــار پانــزده نفــر از کارشناســان قــرار داده شــد و بــا اســتفاده از فراینــد تحلیــل 

سلســله مراتبــی، منطقــه ســلفچگان تعییــن شــد.
ــرار داده شــده اســت و  ــل پاســخگر ق ــا 2 در مقاب ــدوم طــرح 1 ی 2. به صــورت رن
ایــن امــکان وجــود دارد کــه طــرح واقــع در منطقــه دارای جذابیــت گردشــگری در 

مرحلــه دوم در مقابــل پاســخگر قــرار گیــرد.

شکل 2: مدل مفهومی پژوهش در بررسی فرضیه

ــداول 2  ــه در ج ــا آنچ ــق ب ــه و مطاب ــودن فرضی ــس از آزم پ

ــان  ــه ای یکس ــون به گون ــای گوناگ ــراد و گروه ه ــد، اف ــه ش و 3 ارائ

تحــت تأثیــر عوامــل به ظاهــر غیــر مرتبــط قــرار نمی گیرنــد. 

ــت  ــخ دهندگان به دس ــه از پاس ــی ک ــه اطالعات ــه ب ــا توج ــن رو ب ازای

تقســیم بندی  متعــددی  دســته های  بــه  پاســخگر   111 آمــده، 

ــود  ــاوت خ ــخصات متف ــا مش ــراد ب ــه اف ــد ک ــی ش ــدند و بررس ش

ــا چــه حــد  ــد، ت ــه کار بوده ان ــا مجموعــه ای کــه در آن مشــغول ب ی

ــرار  ــگری ق ــه گردش ــر تجرب ــت تأثی ــان تح ــد تصمیم گیری ش فراین

ــه را نشــان  ــد مذکــور و نتایــج حاصل ــه اســت. شــکل 3 فراین گرفت

می دهــد.

پرســش نامه،  روایــی  و  پایایــی  درخصــوص  همچنیــن 

ــار  ــه اعتب ــوط ب ــی پژوهــش، ســؤاالت مرب به منظــور ســنجش روای

محتــوا بــرای ده داور ارســال شــد. نتیجــه آن کــه بــرای همــه 

ــی  ــب روای ــر، ضری ــه حاض ــده در مطالع ــی های استفاده ش پراکس

محتوایــی هــر آیتــم3 بزرگ تــر از 60 درصــد به دســت آمــد. 

همچنیــن دربــاره پایایــی پژوهــش، از روش آلفــای کرونبــاخ 

اســتفاده شــد )مارکزیــک و همــکاران، 1391( و بــرای همــه 

مقیاس هــای استفاده شــده در ایــن تحقیــق )بــرای همــه گــروه 

درصــد   70 از  بزرگ تــر  کرونبــاخ  آلفــای  مقــدار  ســؤاالت( 

آمــد. به دســت 

یافته ها
ــت آمده  ــات به دس ــه اطالع ــوط ب ــی مرب ــای توصیف آماره ه

ــرح  ــه ش ــش ب ــه پژوه ــنجش فرضی ــور س ــش نامه ها به منظ از پرس

جــدول 5 اســت:

3. Content Validity Coefficient of Item
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جدول 5: آماره های توصیفی جمع امتیازات به دو حالت طرح
 )منبع: یافته های پژوهش در قالب خروجی نرم افزار اس پی اس اس(

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic

جمع امتیازات به طرح واقع در 
منطقه جذاب گردشگری

111 34 60 49/36 5/077 25/778

جمع امتیازات به طرح واقع در 
منطقه غیر جذاب گردشگری

111 29 53 41/01 5/041 25/409

Valid N )listwise( 111  

ــن  ــود، میانگی ــاهده می ش ــدول 5 مش ــه در ج ــور ک همان ط

ــه  ــع در منطق ــرح واق ــه ط ــخ دهندگان ب ــه پاس ــی ک ــع امتیازات جم

دارای جذابیــت گردشــگری و به اختصــار طــرح تــی )واقــع در 

ــد  ــت( داده ان ــگری اس ــه گردش ــا تجرب ــرد در آنج ــه ف ــی ک موقعیت

ــان  ــه هم ــی ک ــع امتیازات ــن جم ــوده و میانگی ــا 49/36 ب ــر ب براب

افــراد بــه طــرح واقــع در منطقــه غیرجــذاب گردشــگری یــا 

ــد  ــا فاق ــخگو در آنج ــرد پاس ــه ف ــی ک ــع در موقعیت  )واق
ُ
ــار ا به اختص

ــوده اســت. میانگیــن  ــا 41/01 ب ــر ب ــه گردشــگری اســت( براب تجرب

ــاز  ــده از 8 امتی ــرح داده ش ــت اول ط ــه حال ــه ب ــی ک ــع امتیازات جم

ــالف  ــن اخت ــه ای ــود ک ــنجیده ش ــد س ــا بای ــت، ام ــوده اس ــتر ب بیش

ــان  ــطح اطمین ــا س ــد ی ــی داری 5 درص ــطح معن ــت آمده در س به دس

95 درصــد ناشــی از تصــادف بــوده یــا بیانگــر اختالفــی معنــی دار 

اســت. بــرای آزمــودن ایــن موضــوع، از آزمــون مقایســه میانگین هــا 

بــا شــیوه آزمــون t هم بســته بهــره بــرده شــده اســت؛ زیــرا یــک گــروه 

بــا دو حالــت روبــه رو شــده و دو دســته پاســخ های دریافتــی از یــک 

گــروه پاســخگر دریافــت و جمــع آوری شــده اســت؛ بنابرایــن ایــن 

دو گــروه داده هم بســته تلقــی می شــوند.

پاســخ های  دســته  دو  ایــن  هم بســتگی  ســنجش 

به دســت آمده از یــک گــروه پاســخ دهنده در جــدول 6 مشــاهده 

 : د می شــو

جدول 6: سنجش هم بستگی دو گروه هم بسته در قالب خروجی نرم افزار اس پی اس اس

 N Correlation Sig.

جمع امتیازات به طرح واقع در منطقه جذاب گردشگری و جمع 
امتیازات به طرح واقع در منطقه غیرجذاب گردشگری

111 0/592 0/000

جــدول 6 نشــان می دهــد کــه دو گــروه اطالعــات در دســت 

ــم  ــد. ای ــت مثبت ان ــا عالم ــب 0/59 ب ــا ضری ــتگی ب دارای هم بس

ــه  موضــوع بیانگــر آن اســت کــه به طــور میانگیــن هــر فــردی کــه ب

ــه  ــت ب ــری داده اس ــازات باالت ــذاب( امتی ــی )ج ــت ت ــرح در حال ط

ــری  ــاز باالت ــم امتی ــگری( ه ــذاب گردش  )غیرج
ُ
ــت ا ــرح در حال ط

ــه همــان میــزان. ــه ب داده اســت، امــا ن

جدول 7: خروجی آزمون مقایسه میانگین های دو گروه هم بسته: 
اختالف جمع امتیازات به دو حالت طرح در قالب خروجی نرم افزار اس پی اس اس

اختالفات دو گروه جفت شده 

t df
 Sig.

)2-tailed( جمع امتیازات به طرح واقع 
در منطقه جذاب گردشگری 

منهای جمع امتیازات 
به طرح واقع در منطقه 
غیرجذاب گردشگری

Mean
 Std.

Deviation

 Std.
 Error
Mean

95%
  ConfidenceInterval of

the Difference

Lower Upper

8/351 4/570 0/434 7/492 9/211 19/253 110 0/000
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ــاز  ــالف امتی ــن اخت ــه میانگی ــد ک ــان می ده ــدول 7 نش ج

ــا 8/351  ــر ب ( براب
ُ
ــت ا ــای حال ــی منه ــت ت ــروه )حال ــان دو گ می

بــا انحــراف معیــار 4/57 بــوده اســت. آمــاره t به دســت آمده 

ــوده  ــد( ب ــان 95 درص ــازه اطمین ــارج از ب ــاوی )خ ــا 19/25 مس ب

ــای  ــری میانگین ه ــر براب ــی ب ــر مبن ــرض صف ــن ف ــت؛ بنابرای اس

دو گــروه رد می شــود. بــا توجــه بــه ارقــام موجــود در جــدول 

7، جامعــۀ آمــاری بررسی شــده در ایــن پژوهــش بــرای طــرح 

ــگری  ــه گردش ــان در آن تجرب ــه ایش ــه ای ک ــده در منطق جانمایی ش

داشــته اند، به طــور معنــاداری امتیــاز بیشــتری به نســبت طــرح 

جانمایی شــده در منطقــه خنثــی )در اینجــا ســلفچگان( قائــل 

ــه ای را درمــورد  ــی تک نمون ــی اســت اگــر آزمــون ت شــده اند. گفتن

اختــالف امتیازهــای داده شــده بــه دو محــل اجــرای طــرح بررســی 

ــل  ــاال حاص ــج ب  نتای
ً
ــا ــر(، دقیق ــا صف ــه ب ــم )در مقایس می کردی

می شــد.

ــته بندی  ــی دس ــه معیارهای ــه ب ــا توج ــخگران ب ــر پاس ــا اگ ام

شــوند، امــکان دارد میــان ایــن دســته ها در امتیازدهــی بــه دو 

حالــت مذکــور تفــاوت وجــود داشــته باشــد. بــا توجــه بــه 

جنســیت،  براســاس  دســته بندی ها  ایــن  پیشــین،  مطالعــات 

ــه و  ــن، تجرب ــرمایه گذار، س ــرکت س ــرمایه ش ــغلی، س ــگاه ش جای

نیــز درصــد دولتی بــودن ســرمایه شــرکت ســرمایه گذار انجــام 

شــده و از طریــق انجــام آزمون هــای متناســب، نتایــج زیــر حاصــل 

ــت. ــده اس ش

شکل 3: مدل مفهومی پژوهش در بررسی ارتباط میان ویژگی های پاسخگر با اختالف امتیازات و نتایج حاصل شده

ارتباطــِی میــان اختــالف  بــر روی خــط  در شــکل 3، 

روش  پاســخگران،  ویژگی هــای  و  به دســت آمده  امتیــازات 

ــراد از  ــری اف ــزان تأثیرپذی ــنجش می ــرای س ــات ب ــی اطالع بررس

تجربــه گردشــگری و ارتبــاط آن بــا ویژگــی مربوطــه مشــاهده 

می شــود. بــا توجــه ســطح دقــت داده هــا )اســمی، ترتیبــی، 

فاصلــه ای و نســبی( و تعــداد گروه هــای داده، الزم اســت از آزمــون 

متناســب بــرای ســنجش رابطــه یــا هم بســتگی اطالعــات اســتفاده 

شــود )گنجخانلــو و طاهرخانــی، 1393( کــه در همیــن راســتا، از 

ــون  ــووا و آزم ــن، آن ــالف میانگی ــتیودنت اخت ــی اس ــای ت آزمون ه

ــک:  ــتر ن ــه بیش ــرای مطالع ــت )ب ــده اس ــتفاده ش ــتگی اس هم بس

نوفرســتی، 1389؛ کالنتــری، 1385(. نتایــج حاصل شــده نیــز 

ــز در  ــن آزمون هــا نی ــات بیشــتر از ای در شــکل 3 پیداســت و جزئی

جــدول 8 مشــاهده می شــود.
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جدول 8: سنجش ارتباط میان ویژگی های پاسخگر با اختالف امتیازات و نتایج حاصله

نتیجه آزمون
سطح 

sig معنی داری
روش  نام آزمون  ردیف

رد برابری میانگین های 
دو گروه

0/027
آزمون تی برابری 

میانگین ها
مقایسه میانگین اختالف امتیازات برای دو گروه مستقل زن 

و مرد
1

رد برابری میانگین های 
سه گروه

0/001 تحلیل آنووا
مقایسه میانگین اختالف امتیازات برای سه گروه مستقل 

گروه بندی شده براساس جایگاه شغلی
2

ردنشدن برابری 
میانگین های چهار گروه

0/091 تحلیل آنووا
مقایسه میانگین اختالف امتیازات برای چهار گروه مستقل 

گروه بندی شده براساس سرمایه شرکت
3

وجود هم بستگی
 با ضریب منفی

0/010
ضریب هم بستگی 

پیرسون
هم بستگی میان اختالف امتیازات و سن پاسخ دهندگان 4

وجود هم بستگی اثبات نشد 0/065
ضریب هم بستگی 

پیرسون
هم بستگی میان اختالف امتیازات و تعداد سال های تجربه 

کاری افراد
5

وجود هم بستگی 
با ضریب منفی

0/015
ضریب هم بستگی 

پیرسون
هم بستگی میان اختالف امتیازات و درصد سهام دولتی 6

تفســیر هریــک از آزمون هــای انجام شــده در بخــش »تفســیر 

 درخصــوص آزمــون ردیــف 2 گفتنــی 
ً
ــا نتایــج« آمــده اســت. صرف

ــگاه  ــاس جای ــده براس ــتقل رده بندی ش ــروه مس ــه گ ــه س ــت ک اس

شــغلی، شــامل مدیــران ارشــد، مدیــران میانــی و کارشناســان 

ــت  ــی اس ــف 3 گفتن ــون ردی ــوص آزم ــن درخص ــد. همچنی بوده ان

کــه شــرکت ها براســاس سرمایه شــان، مطابــق بــا جــدول 9 در 

چهــار گــروه دســته بندی شــدند )گــزارش وضعیــت نهادهــای 

 .)1398 خطرپذیــر،  ســرمایه گذاری 

جدول 9: دسته بندی سرمایه سرمایه گذاران )ارقام به میلیارد تومان(

شرح شناسه شرح شناسه

ده تا صد 3 کمتر از سه 1

صد و بیشتر 4 سه تا ده 2

نتیجه گیری
فــرض رفتــار عقالیــی تأثیــر بســزایی در علــم اقتصــاد 
ــان ها  ــار انس ــر، رفت ــیک( دارد. از آن منظ ــارف )نئوکالس متع
ــار  ــا رفت ــی ب ــی به نوع ــار واقع ــده و رفت ــرض ش ــی ف عقالن
ــه  ــور گرچ ــرض مذک ــود. ف ــده می ش ــرادف دی ــی مت عقالن
ــا ساده ســازی  ــه می کنــد، امــا ب ــزار تحلیلــی قدرتمنــد ارائ اب
رفتــار انســانی، پیچیدگی هــای رفتــاری انســان و هنجارهــای 
اخالقــی حاکــم بــر رفتــار او را نادیــده می گیــرد و بــه 
منجــر  غیرواقع بینانــه  سیاســت گذاری های  و  تحلیل هــا 
می شــود؛ زیــرا در بســیاری از مــوارد، آنچــه در واقعیــت 
رخ می دهــد بــا آنچــه از تکیــه بــر ایــن فــرض منتــج 
می شــود متفــاوت اســت. در ایــن راســتا، اقتصاددانــان 

موســوم بــه اقتصاددانــان رفتــاری، تــالش کردنــد مالحظــات 
روان شــناختی را در قالــب روابــط ریاضــی وارد اقتصــاد کنند و 
ــد.  ــه دهن ــر ارائ ــای آزمون پذی ــا پیش بینی ه ــه کمــک آن ه ب
ایشــان تــالش کردنــد نمونه هایــی ارائــه کننــد کــه در آن هــا 
رفتــار بــا آنچــه مدل هــای کالســیک نشــان می دهــد 
متفــاوت اســت )منظــور و طاهــری، 1392(. در ایــن پژوهــش 
نیــز ســعی شــد نمونــه ای ارائــه شــود کــه نشــان دهــد رفتــار 
ــه  ــا آنچ ــرمایه گذاران( ب ــری س ــا تصمیم گی ــان )در اینج انس
ــاوت  ــد متف ــان می دهن ــادی نش ــیک اقتص ــای کالس مدل ه
ــد  اســت و عاملــی به ظاهــر غیرمرتبــط )گردشــگری( می توان
افــراد را از تصمیم گیــری مبتنــی بــر منطــق ریاضــی و 

ــد. ــی دور کن عقالی
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تفسیر نتایج
طــرح  بــه  افــراد  اعطاشــدٔه  امتیــازات  جمــع  مقایســه 

جانمایی شــده در منطقــه جــذاب گردشــگری )منطقــه ای کــه خــود 

ــازات  ــع امتی ــا جم ــوده( ب ــگری ب ــه گردش ــرده دارای تجرب ــان ک بی

ــه  ــذاب ب ــه ای غیرج ــده در منطق ــرح جانمایی ش ــه ط ــده ب اعطاش

ــن دو پنــج درصــد اختــالف  لحــاظ گردشــگری، نشــان داد کــه ای

تجربــه  اثــر  بنابرایــن  و  داشــته اند  یکدیگــر  بــا  معنــاداری 

ــرمایه گذاران  ــری س ــد تصمیم گی ــن روش از فراین ــگری در ای گردش

ــروه  ــاره t دو گ ــا و آم ــه میانگین ه ــون مقایس ــتفاده از آزم ــا اس )ب

هم بســته( پذیرفتــه و مشــخص شــد کــه تجربــه گردشــگری و 

 عاملــی به ظاهــر 
ً
ــا آن، هرچنــد منطقــا جانمایــی طــرح متناســب ب

ــر  ــرمایه گذاری به نظ ــوص س ــری درخص ــا تصمیم گی ــط ب غیرمرتب

ــد و نتیجــه ی بررســی معیارهــای انتخــاب  ــر فراین ــا ب می رســد، ام

ــت. ــذار اس ــرح اثرگ ط

ــه دو  ــرد ب ــر ف ــه ه ــی« ک ــالف امتیازهای ــی »اخت ــا بررس ب

حالــت طــرح اعطــا کــرده بــود در کنــار ویژگی هــای پاســخ دهنده، 

ــر  ــج زی ــت، نتای ــده اس ــدول 8 آم ــکل 2 و ج ــه در ش ــق آنچ مطاب

به دســت آمــد:

1( تفــاوت میــان گــروه زنــان و مــردان معنــادار اســت 

کــه نشــان می دهــد زنــان بیشــتر تحــت تأثیــر پس زمینــٔه 

گردشــگری طــرح قــرار گرفته انــد و نقــش احساســات در 

تصمیم گیــری ایشــان بیــش از مــردان بــوده اســت کــه بــا 

نتیجــه تحقیــق کوفپاکســی )2011( منطبــق بــود؛

ــود.  ــادار ب ــغلی معن ــای ش ــان گروه ه ــاوت می 2( تف

ــا  ــای گروه ه ــا و امتیازه ــن اختالف ه ــه میانگی ــه ب توج

ــروه  ــتر از گ ــان بیش ــروه کارشناس ــه گ ــد ک ــان می ده نش

ــٔه  ــر پس زمین ــران ارشــد تحــت تأثی ــی و مدی ــران میان مدی

ــد؛ ــرار گرفته ان ــگری ق گردش

در  شــاغالن  میــان  معنــاداری  تفــاوت   )3

شرکت هایشــان  کــه  ســرمایه گذاری،  شــرکت های 

ــده  ــیم بندی ش ــار تقس ــرمایه در اختی ــزان س ــاس می براس

بودنــد، دیــده نشــد؛

4( میــان ســن افــراد و شــاخص مذکــور هم بســتگی 

معنــادار بــا عالمــت منفــی دیــده شــد کــه نتیجــه 

تحقیقــات پیشــین )Menkhoff et al., 2017( را تأییــد 

ــش  ــا افزای ــه ب ــت ک ــوم اس ــن مفه ــای ای ــد و گوی می کن

ســن افــراد، تأثیرپذیــری ایشــان از احساســات )در اینجــا 

ــد؛ ــش می یاب ــگری( کاه ــت گردش جذابی

ــال های  ــداد س ــان تع ــاداری می ــتگی معن 5( هم بس

ــی  ــراد در حــوزه ســرمایه گذاری کارآفرین ــه کاری اف تجرب

و شــاخص مذکــور دیــده نشــد؛

6( هم بســتگی منفــی و معنــادار میــان شــاخص 

مذکــور و درصــد ســهام دولــت در شــرکت هایی کــه 

ــن  ــد. ای ــده ش ــغول به کارند دی ــخ دهندگان در آن مش پاس

موضــوع بــه ایــن معنــی اســت کــه امتیازاتــی کــه کارکنــان 

ــت  ــتر تح ــد بیش ــا کرده ان ــی اعط ــرکت های خصوص ش

ــا دو  ــه ب ــت و در مواجه ــوده اس ــان ب ــر احساساتش تأثی

حالــت طــرح، امتیــازات اعطایی شــان را تغییــر داده انــد. 

ــان  ــه ایش ــد ک ــد می کن ــوع را تأیی ــن موض ــر  ای ــن ام ای

در مقایســه بــا کارکنــان شــرکت های دولتــی، از آزادی 

ــود  ــخصی خ ــات ش ــال نظری ــرای اعم ــتری ب ــل بیش عم

ــد. برخوردارن

ــه ای  ــه تجرب ــان داد ک ــش نش ــن پژوه ــل از ای ــج حاص نتای

ــان  ــد آن چن ــه، می توان ــر منطق ــه ه ــفر ب ــدگار از س ــوب و مان خ

ــگاه  ــرد در جای ــه آن ف ــد ک ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــرد را تح ــن ف ذه

بــه  باشــد  متمایــل  تصمیم گیــری اش  فراینــد  ســرمایه گذار، 

ــد.  ــته باش ــه داش ــرا در آن منطق ــت اج ــه قابلی ــی ک ــرش طرح پذی

ــید و  ــش کش ــه چال ــی را ب ــاب عقالی ــد، انتخ ــای نظام من ــن خط ای

 بــه 
ً
گاه، صرفــا گاه یــا ناخــودآ نشــان داد اشــخاص، به صــورت خــودآ

دنبــال حداکثرســازی ســود بــا منطــق ریاضــی نیســتند و خروجــی 

فراینــد تصمیم گیری شــان نشــان می دهــد کــه تحــت عوامــل 

روان شــناختی )در اینجــا تجربــٔه گردشــگری( دچــار ســوگیری بــوده 

ــل  ــار( متمای ــری )رفت ــگری تصمیم گی ــذاب گردش ــٔه ج ــه منطق و ب

ــن  ــر ای ــت ب ــرری اس ــد مک ــر تأیی ــی دیگ ــه بررس ــوند. نتیج می ش

ــور توســعه اقتصــادی یــک  ــد موت گــزاره کــه: »گردشــگری می توان

 .)Dogru & Bulut, 2018 .ــال نــک ــرای مث ــا باشــد« )ب جغرافی

توضیــح بیشــتر درخصــوص یافتــه جدیــد و نــوآوری ایــن پژوهــش 

آن اســت کــه منافــع توســعه گردشــگری بر رشــد و توســعه اقتصادی 

ــش  ــی3 پی ــتقیم2 و القای ــتقیم،1 غیرمس ــورت مس ــه به ص ــک منطق ی

 Vellas, 2011; Gwenhure( ــت ــیده اس ــات رس ــه اثب ــن ب از ای

نتیجــه  براســاس   .)& Odhiambo, 2017; Li et al., 2019

ایــن پژوهــش روشــن شــد کــه جذابیــت گردشــگری یــک 

 
ً
ــاال ــه احتم ــدگان )ک ــن بازدیدکنن ــدگار آن در ذه ــر مان ــه و اث منطق

تصمیم ســازان ســرمایه گذاری هــم در میــان آنان انــد( موجــب 

می شــود ایشــان ریســک طرح هایــی کــه قابلیــت اجــرا در آن 

ــی  ــع آت ــا مناف ــود ی ــن زده ش ــر تخمی ــتی را دارد کمت ــه توریس منطق

ــه  ــات( و درنتیج ــر از احساس ــار متأث ــود )رفت ــرآورد ش ــتر ب آن بیش

ــان  ــش روی ایش ــه پی ــابه، ک ــرمایه گذاری مش ــای س در موقعیت ه

ــده در  ــای جانمایی ش ــرح/ طرح ه ــاب ط ــه انتخ ــرد، ب ــرار می گی ق

چنیــن منطقــه ای به نســبت طرح هــای جانمایی شــده در دیگــر 

مناطــق بیشــتر متمایــل باشــند؛ بنابرایــن طرح هــای جانمایی شــده 

ــی  ــی حت ــن مال ــرمایه و تأمی ــذب س ــرای ج ــور ب ــه مذک در منطق

ــت  ــا صنع ــط ب ــای غیرمرتب ــرمایه گذاری در طرح ه ــرای س ب

گردشــگری شــانس بیشــتری دارنــد. ایــن موضــوع در شــکل 
ــده اســت. ــش داده ش 4 نمای

Direct .1؛ منافع مالی حاصل از تقاضای خدمات گردشگری
ــت  ــات به دس ــا و خدم ــای کااله ــل از تقاض ــی حاص ــع مال Indirect .2؛ مناف

عرضه کننــدگان خدمــات گردشــگری
Induced .3؛ منافــع مالــی حاصــل از تقاضــای کاالهــا و خدماتــی کــه به ســبب 

اشــخاص منتفع شــده از بخــش گردشــگری حاصــل می شــود.
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هرچقــدر تجربــه ی گردشــگری قوی تــر باشــد، اثــر بیشــتر و 

ــرمایه گذاری(  ــاز س ــگر )تصمیم س ــن گردش ــری در ذه بلندمدت ت

ــی  ــود ط ــث می ش ــوع باع ــن موض ــذارد )Pope, 2018(. ای می گ

مدت زمــان بیشــتری آن فــرد تحــت تأثیــر تجربــه اش از ســفر، 

ــاب  ــه انتخ ــرمایه گذاری ب ــای س ــاب طرح ه ــش در انتخ تصمیمات

مشــخص  گردشــگری  منطقــه  آن  در  جانمایی شــده  طرح هــای 

ــرمایه  ــذب س ــرای ج ــه ب ــانس آن منطق ــن ش ــود؛ بنابرای ــل ش متمای

افزایــش می یابــد. 

تحلیــل فــوق درخصــوص جذابیــت گردشــگری بیشــتر 

ــه ای  ــدر منطق ــد: هرچق ــدق می کن ــز ص ــد( نی ــه )مقص ــک منطق ی

گردشــگران  تعــداد  باشــد،  جذاب تــر  گردشــگری  لحــاظ  بــه 

ــازان  ــور تصمیم س ــال حض ــود و احتم ــد ب ــرا خواه ــتری را پذی بیش

ــق  ــان منط ــا هم ــه ب ــد و درنتیج ــد ش ــتر خواه ــرمایه گذاری بیش س

تحلیلــی در شــکل 4، شــانس رشــد و توســعه اقتصــادی آن منطقــه 

ــت. ــد یاف ــش خواه افزای

پیشــنهادهای سیاســتی: پیــش از ایــن، پژوهشــگران در 

پژوهش هــای گوناگــون اثــر رونــق گردشــگری را در رشــد و توســعه 

ــد. در همــه ایــن پژوهش هــا،  یــک منطقــه بررســی و اثبــات کرده ان

تمرکــز فقــط بــر روی تأثیــرات مســتقیم و غیرمســتقیم و حتــی القایی 

ــات  ــه خدم ــگری و ارائ ــوزٔه گردش ــرمایه گذاری در ح ــی از س ناش

مبتنــی بــر آن بــوده اســت )Incera & Fernandez, 2015(؛ امــا 

ــوان ادعــا کــرد کــه جذابیــت گردشــگری هــر منطقــه،  ــون می ت اکن

عــالوه بــر جــذب ســرمایه گذاری در صنعــت گردشــگری می توانــد 

ــرای جــذب  ــی ب ــراد، عامل ــذاری در ذهــن اف ــا اثرگ غیرمســتقیم و ب

ــگری(  ــت گردش ــط صنع ــع )و نه فق ــایر صنای ــرمایه گذاری در س س

نیــز باشــد.1 

1. طرحــی کــه در ایــن پژوهــش بررســی شــد، طــرح تولیــد روغــن امــگا3 بــود کــه 
فاقــد هرگونــه ارتبــاط مســتقیم و غیرمســتقیم بــا خدمــات صنعت گردشــگری اســت.

بنابرایــن بــه متولیــان و مســئوالنی کــه به دنبــال جــذب 

ــان  ــود هم زم ــه می ش ــد توصی ــک منطقه ان ــرای ی ــرمایه گذاری ب س

بــا فرآهــم آوری و توســعه زیرســاخت های صنعتــی الزم، بــرای 

ــرا  ــد؛ زی ــالش کنن ــز ت ــه نی ــگری آن منطق ــت گردش ــش جذابی افزای

ــواع  ــد از ان ــه می توان ــه، ک ــر منطق ــگری ه ــت گردش ــش جذابی افزای

ملحقــات آن محــل ناشــی باشــد، ایــن امــکان را ایجــاد می کنــد کــه 

 شــامل ســرمایه گذاران 
ً
بــا اثرگــذاری در ذهــن گردشــگران )احتمــاال

یــا کارکنــان شــرکت های ســرمایه گذاری نیــز هســتند(، زمینــه 

گرایــش و تمایــل ذهنــی ایشــان بــه منطقــۀ مذکــور را افزایــش دهــد. 

ــد،  ــاد می کن ــگری را ایج ــه گردش ــه تجرب ــگری، ک ــت گردش جذابی

ــای  ــوازی، جذابیت ه ــا، مهمان ن ــاری، فض ــامل معم ــد ش می توان

تفریحــی و نیــز نحــوه برخــورد جامعــه میزبــان بــا گردشــگران باشــد 

)Lin & Kuo, 2016(؛ بنابرایــن حتــی آمــوزش جامعــه میزبــان در 

ــش  ــرای افزای ــی ب ــد عامل ــگران می توان ــا گردش ــح ب ــورد صحی برخ

ــده  شــانس جــذب ســرمایه بیشــتر و توســعه صنعتــی منطقــه در آین

باشــد.

ــک  ــعٔه ی ــان توس ــزی متولی ــرمایه گذاری و برنامه ری ــی س یعن

منطقــه بــر توســعه گردشــگری، می توانــد عــالوه بــر جــذب منافــع 

مالــی مســتقیم حاصــل از رونــق گردشــگری، عاملــی بــرای افزایــش 

احتمــال جــذب منابــع مالــی و ســرمایه گذاری از دیگــر مناطــق در 

ــود  ــه خ ــد ک ــز باش ــگری( نی ــوزٔه گردش ــط ح ــا )نه فق ــٔه حوزه ه هم

موجــب افزایــش پتانســیل توســعه صنعتــی و بــه تبعیــت از آن، 

ــود. ــز می ش ــه نی ــک آن منطق ــعه تکنولوژی توس

همچنیــن ازآنجاکــه ایــن پژوهــش نشــان داد افــراد بــا 

تبعیــت از عواطــف و احساساتشــان، در مناطقــی کــه بــرای ایشــان 

ــرا  ــت اج ــه قابلی ــی ک ــک طرح های ــگری دارد، ریس ــت گردش جذابی

ــر از حــد معمــول شناســایی می کننــد،  ــا را دارنــد کمت در آن جغرافی

ــای  ــا فرم ه ــک ها ی ــایی ریس ــا شناس ــود در جدول ه ــنهاد می ش پیش

ــت  ــرای جذابی ــی ب ــب منف ــا ضری ــی ب ــک، آیتم ــن ریس تعیی

شکل ۴: فرایند اثرگذاری تجربٔه گردشگری در افزایش احتمال توسعه اقتصادی منطقٔه جذاب گردشگری
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ــه  ــر گرفت ــرح در نظ ــده ط ــه جانمایی ش ــگری منطق گردش
ــا اثــر تــورش ناشــی از تمایــل افــراد بررســی کننده  شــود ت
ــی  ــک واقع ــد و ریس ــی کنن ــه را خنث ــه آن منطق ــرح ب ط

ــود. ــایی ش موضــوع شناس

ــن  ــی: در ای ــای آت ــرای پژوهش ه ــنهاد ب پیش
پژوهــش اثــر تجربــه گردشــگری )بــا معنــای تجربــه 
ــری  ــد تصمیم گی ــت و فراین ــت( در ذهنی ــگری مثب گردش
ــی در کشــور بررســی شــد.  ســرمایه گذاران حــوزه کارآفرین
ــد  ــی باش ــر راه ــد آغازگ ــش می توان ــن پژوه ــن ای بنابرای
بــرای بررســی بیشــتر تأثیــرات گردشــگری در رفتــار 
ــاری.  ــاد رفت ــای اقتص ــوب آموزه ه ــرمایه گذاران در چارچ س
در آینــده انجــام تحقیقــات دیگــر در همیــن راســتا می توانــد 
یــا  تحکیــم  را  پژوهــش  ایــن  در  به دســت آمده  نتایــج 
ــوارد  ــامل م ــد ش ــا می توانن ــن پژوهش ه ــد. ای ــح کن تصحی

ــند: ــر باش زی
ــای  ــایر بخش ه ــگری در س ــه گردش ــر تجرب ــی اث 1( بررس

ــه؛ ــری اولی ــس از غربالگ ــری پ ــد تصمیم گی فراین

تصمیم ســازی  در  گردشــگری  تجربــه  اثــر  بررســی   )2

حوزه هــا؛ ســایر  ســرمایه گذاران 

در  گردشــگری  از  منفــی  تجربــه  اثــر  بررســی   )3

ســرمایه گذاران؛ تصمیم ســازی 

تصمیم گیــری  فراینــد  در  گردشــگری  اثــر  بررســی   )4

جمــع آوری  روش هــای  ســایر  از  اســتفاده  بــا  ســرمایه گذاران 

اطالعــات؛

ــی کــه گردشــگری در ســرمایه گذاری های  5( واکاوی تأثیرات

ــته اند؛ ــده( داش ــده )محقق ش انجام ش

و  زمان هــا  بــرای  مشــابه  پژوهش هــای  انجــام   )6

ــت  ــر از واقعی ــر و معتبرت ــناخت بهت ــور ش ــر به منظ ــای دیگ مکان ه

)نصیری اقــدم،  پویاســت  موجــودی  جامعــه  ازآنجاکــه  امــر. 

ــرای   ب
ً
ــخصا ــش مش ــن پژوه ــل از ای ــج حاص ــم نتای 1391(، تعمی

جامعــه بررسی شــده و در زمان هــای نزدیــک بــه ســاِل انجــام ایــن 

تحقیــق قابلیــت تعمیــم بــا اعتبــار باالتــری دارد و بــا تعمیــم آن بــه 

ــود دارد؛ ــار آن وج ــش اعتب ــکان کاه ــا ام ــا و مکان ه ــایر زمان ه س

گردشــگری  تجربه هــای  ملحقــات  تقســیم بندی   )7

ــی،  ــای تفریح ــان، جذابیت ه ــه میزب ــورد جامع ــاری، برخ )معم

ــرمایه گذاران. ــن س ــک در ذه ــذاری هری ــایی تأثیرگ و...( و شناس
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اندازه گیــری.  و  مفهوم ســازی  برنــد،  عملکــرد   .)1392(

فصل نامــه گردشــگری دانشــگاه علــم و فرهنــگ. 1)1(، ص 

.170-133
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ترجمــه ســعید زرنــدی، حســین فالحــی، ســیاوش صالحــی 

و همــکاران. تهــران: انتشــارات مهکامــه. 

ــر )1398(.  ــرمایه گذاری خطرپذی ــای س ــت نهاده ــزارش وضعی گ

صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهــوری: معاونــت 

ســرمایه گذاری. منتشرشــده در وب ســایت اینترنتــی بــه 

INIF.ir ــانی نش

 .)1393( صغــری  ظاهرخانــی،  و  نجم  الدیــن  گنجخانلــو، 

ســخنکده. نشــر  تهــران:  آمــاری.  پیشــرفته  روشــهای 

مارکزیــک، جوفــری، دماتئــو، دیویــد و فســتینجر، دیویــد )1391(. 

ــروی،  ــه خس ــی. ترجم ــق و روش شناس ــرح تحقی ــول ط اص

مریــم. تهــران: انتشــارات پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری 

ــار. ــر چاپ ــران و نش ــات ای اطالع

منظــور، داوود و طاهــری، مجتبــی )1392(. عقالنیــت اقتصــادی 

در بوتــه نقــد اقتصــاد رفتــاری. فصل نامــه پژوهش هــا و 

.174-159  ،)68(21 اقتصــادی،  سیاســت های 

نوفرســتی، محمــد )1389(. آمــار در اقتصــاد و بازرگانــی، جلــد 2، 

تهــران: نشــر رســا. 

نصیــری اقــدم، علــی )1391(. روش شناســی تحلیــل نهــادی 

پژوهشــی  علمــی  فصل نامــه  اقتصــادی.  مســائل 

.144-119  ،)71(18 انســانی.  علــوم  روش شناســی 

ــعید  ــی، س ــازگاری اردکان ــیدعلیرضا و س ــو، س ــمی نک هاش

ــل.  ــا عم ــه ت ــر از نظری ــرمایه گذاری خطرپذی )1395(. س

ــف.  ــارات مؤل ــران: انتش ته

Block, J., Fisch, C., Vismara, S., & Andres, 
R. (2019). Private equity investment 
criteria: An experimental conjoint 
analysis of venture capital, business 
angels, and family offices. Journal of 
corporate finance, 58, 329-352. 

Carlos Nunes, J., Gomes Santana Félix, E., 
& Pacheco Pires, C. (2014). Which 
criteria matter most in the evaluation of 
venture capital investments?. Journal 
of Small Business and Enterprise 



بهگردشـگریبرفرایندتصمیمگیریسـرمایهگذاران اثرتجر

ینی )مطالعهموردیامتیازدهیسرمایهگذارانحوزهکارآفر

درایرانبهشاخصهایطرحها(

31
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

01
ار 

 به
ل،

  او
اره

شم
م ، 

ده
یاز

ل 
سا

Development, 21(3), 505-527.

Carpentier, C., & Suret, J. M. (2015). Angel 
group members’ decision process 
and rejection criteria: A longitudinal 
analysis. Journal of Business 
Venturing, 30(6), 808-821.

Cumming, D., & Groh, A. P. (2018). 
Entrepreneurial finance: Unifying 
themes and future directions. Journal of 
Corporate Finance, 50, 538-555.

De Bettignies, J. E., & Brander, J. A. (2007). 
Financing entrepreneurship: Bank 
finance versus venture capital. Journal of 
Business Venturing, 22(6), 808-832.

De Leeuw, E. D., Hox, J. J., & Dillman, D. 
A. (2008). International handbook of 
survey methodology. Taylor & Francis 
Group/Lawrence Erlbaum Associates.

Dogru, T., & Bulut, U. (2018). Is tourism 
an engine for economic recovery? 
Theory and empirical evidence. Tourism 
Management, 67, 425-434.

Garcia, M. J. R. (2013). Financial education 
and behavioral finance: new insights 
into the role of information in financial 
decisions. Journal of Economic 
Surveys, 27(2), 297-315.

Gwenhure, Y., & Odhiambo, N. M. (2017). 
Tourism and economic growth: A review 
of international literature. Turizam: 
međunarodni znanstveno-stručni 
časopis, 65(1), 33-44.

Holm, C., & Rikhardsson, P. (2008). 
Experienced and novice investors: 
does environmental information 
influence investment allocation 
decisions?. European Accounting 
Review, 17(3), 537-557.

Hsu, D. K., Haynie, J. M., Simmons, S. A., 
& McKelvie, A. (2014). What matters, 
matters differently: a conjoint analysis of 
the decision policies of angel and venture 
capital investors. Venture Capital, 16(1), 
1-25 

Incera, A. C., & Fernandez, M. F. (2015). 
Tourism and income distribution: 
Evidence from a developed regional 
economy. Tourism Management, 48, 11-
20.

Kahneman, D. (2003). Maps of bounded 
rationality: Psychology for behavioral 
economics. The American economic 
review, 93(5), 1449-1475

Kaplan, S. N., & Strömberg, P. (2000). 
How do venture capitalists choose 
investments? Working Paper, University 
of Chicago, 121, 55-93.

Kim, J. H. (2018). The impact of memorable 
tourism experiences on loyalty behaviors: 
The mediating effects of destination 
image and satisfaction. Journal of Travel 
Research, 57(7), 856-870.

Kremer, M., Rao, G., & Schilbach, F. (2019). 
Behavioral development economics. 
Handbook of Behavioral Economics: 
Applications and Foundations, 1(2), 
345-458.

Kufepaksi, M. (2011). The impact of 
overconfidence and gender on trading 
activity: how well do investors 
assess probability?. World Review of 
Entrepreneurship, Management and 
Sustainable Development, 7(4), 440-462.

Larsen, S. (2007). Aspects of a psychology 
of the tourist experience. Scandinavian 
Journal of Hospitality and Tourism, 7(1), 
7-18.



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

حسنی و همکاران32

14
01

ار 
 به

ل،
  او

اره
شم

م ، 
ده

یاز
ل 

سا

Li, J. J., Massa, M., Zhang, H., & Zhang, J. 
(2021). Air pollution, behavioral bias, and 
the disposition effect in China. Journal 
of Financial Economics, 142(2), 641-
673. 

Lin, C. H., & Kuo, B. Z. L. (2016). The 
behavioral consequences of tourist 
experience. Tourism Management 
Perspectives, 18, 84-91.

MacMillan, I. C., Siegel, R., & Narasimha, 
P. S. (1985). Criteria used by venture 
capitalists to evaluate new venture 
proposals. Journal of Business 
venturing, 1(1), 119-128.

Manigart, S., De Waele, K., Wright, M., 
Robbie, K., Desbrières, P., Sapienza, 
H. J., & Beekman, A. (2002). 
Determinants of required return in 
venture capital investments: a five-
country study. Journal of Business 
Venturing, 17(4), 291-312.

Mankiw, N. G. (2010). A course load for the 
game of life. New York Times. https://
scholar.harvard.edu/mankiw/files/
course_load.pdf

Mason, C., & Stark, M. (2004). What do 
investors look for in a business plan? A 
comparison of the investment criteria of 
bankers, venture capitalists and business 
angels. International small business 
journal, 22(3), 227-248.

Menkhoff, L., Schmeling, M., & Schmidt, 
U. (2013). Overconfidence, experience, 
and professionalism: An experimental 
study. Journal of Economic Behavior & 
Organization, 86, 92-101.

Mosalev, A. I. (2020). Influence in the 
Behavioral Economy of the Tourist 
Industry. In International Scientific 

Conference” Far East Con”(ISCFEC 
2020) (pp. 726-732).  Atlantis Press.

Munari, F., & Toschi, L. (2015). Assessing 
the impact of public venture capital 
programmes in the United Kingdom: Do 
regional characteristics matter?. Journal 
of Business Venturing, 30(2), 205-226.

Nofsinger, J. R. (2016). The psychology of 
investing. Routledge.

Owers, J. E., & Sergi, B. S. (2019). The 
evolution of financing entrepreneurship. 
In Entrepreneurship and Development 
in the 21st Century. Emerald Publishing 
Limited.

Paschen, J. (2017). Choose wisely: 
Crowdfunding through the stages 
of the startup life cycle. Business 
horizons, 60(2), 179-188.

Pitters, J., & Oberlechner, T. (2014). 
The psychology of trading and 
investing. Investor behavior: The 
psychology of financial planning and 
investing, 459-476. 

Pope, E. (2018). Tourism and wellbeing: 
transforming people and places. 
International Journal of Spa and 
Wellness, 1(1), 69-81.

Rettie, K., Clevenger, A. P., & Ford, A. 
(2009). Innovative Approaches for 
Managing Conservation and Use 
Challenges in the National Parks: 
Insights from Canada. The SAGE 
Handbook of Tourism Studies, 396-413

Shafi, M., Yang, Y., Khan, Z., & Yu, A. 
(2019). Vertical co-operation in creative 
micro-enterprises: A case study of textile 
crafts of Matiari district, Pakistan. 
Sustainability, 11(3), 920.



بهگردشـگریبرفرایندتصمیمگیریسـرمایهگذاران اثرتجر

ینی )مطالعهموردیامتیازدهیسرمایهگذارانحوزهکارآفر

درایرانبهشاخصهایطرحها(

33
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

01
ار 

 به
ل،

  او
اره

شم
م ، 

ده
یاز

ل 
سا

Silva, J. (2004). Venture capitalists’ 
decision-making in small equity 
markets: a case study using participant 
observation. Venture Capital, 6(2-3), 
125-145.

Song, H., Dwyer, L., Li, G., & Cao, Z. (2012). 
Tourism economics research: A review 
and assessment. Annals of Tourism 
Research, 39(3), 1653-1682.

Šimić, M. (2015). Investment criteria set by 
venture capitalists. Ekonomski Vjesnik/
Econviews: Review of Contemporary 
Business, Entrepreneurship and 
Economic Issues, 28(2), 457-479.

Valaskova, K., Bartosova, V., & Kubala, P. 
(2019). Behavioural aspects of the financial 
decision-making. Organizacija, 52(1), 
22-31.

Valsová, D. (2016). Behavioral Finance and 
Its Practical Implications for Investment 
Professionals (Doctoral dissertation, 
Doctoral dissertation, Empire State 
College).

Vellas, F. (2011, October). The indirect impact 
of tourism: an economic analysis. In 
Third Meeting of T20 Tourism Ministers. 
Paris, France.

Yuksel, A., Yuksel, F., & Bilim, Y. (2010). 
Destination attachment: Effects on 
customer satisfaction and cognitive, 
affective and conative loyalty. Tourism 
management, 31(2), 274-284.


