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تجربــة گردشــگری ،اقتصــاد
رفتــاری ،ســرمایهگذاری خطرپذیــر،
پایپینــگ پرســشنامه

چکیده
در ایــن پژوهــش ،امــکان اثرگــذاری جذابیــت گردشــگری یــک منطقــه در جــذب
ســرمایه ســرمایهگذاران ،حتــی در طرحهــای غیرمرتبــط بــا گردشــگری بررســی شــد.
ً
بــرای ایــن منظــور ،فراینــد تصمیمگیــری ســرمایهگذاران و مشــخصا ســرمایهگذاران
حــوزه کارآفرینــی ایــران بهمنزلــه جامعــه مطالعهشــده ســنجش شــد .در ایــن راســتا،
بــرای بررســی طــرح ســرمایهگذاری (تولیــد روغــن ماهــی ـ امــگا ،)3بــه کارشناســان
و مدیــران ســرمایهگذاری خطرپذیــر پرســشنامهای داده شــد کــه در بخــش اول ،از
مشــخصات پاس ـخدهندگان و منطق ـهای کــه در آن سـ ٔ
ـابقه بازدیــد و تمایــل بــه ســفر مجــدد
ٔ
(تجربــه گردشــگری) پرســش شــد .ســپس بهصــورت رنــدوم ،یکبــار
بــه آن را داشــتهاند
مشــخصات طــرح امــگا 3جانماییشــده در منطقــهای کــه فــرد دارای تجربــه گردشــگری
بــود (بــا اســتفاده از پایپینــگ پرسـش ٔ
نامه الکترونیکــی) و یکبــار مشــخصات همــان طــرح
ٔ
منطقــه خنثــی بــه پاســخدهندگان داده شــد و شــاخصهای ارزیابــی مرتبــط بــا
واقــع در
تصمیمگیــری در غربالگــری طرحهــا (شــامل امتیــاز بــه شــاخصهای مختلــف طــرح)
از ایشــان ســؤال شــد .بررس ـیهای آمــاری نشــان داد اف ـراد بــا اختــاف معنــاداری طــرح
جانماییشــده در منطق ـهای را کــه بــه نظرشــان بــه لحــاظ گردشــگری جــذاب بــوده ب ـرای
ســرمایهگذاری نیــز جذابتــر تشــخیص دادهانــد؛ بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
درصورتــی کــه منطقـهای درحکــم مقصــد گردشــگری تجربـهای مثبــت در ذهــن گردشــگران
(کــه در میــان آنــان تصمیمســازان ســرمایهگذاری نیــز وجــود دارنــد) برجــای گــذارد ،ایــن
امــکان وجــود دارد کــه ایــن اثــر موجــب افزایــش شــانس جــذب ســرمایهگذاری بیشــتر و
توســعه آن منطقــه شــود.

مقدمه
دانــش اقتصــاد رفتــاری بــر مطالع ـهٔ ارتبــاط مباحــث
روانشناســی و فراینــد تصمیمگیــری اشــخاص در
تصمیمــات اقتصــادی متمرکــز اســت .مباحــث ایــن رشــته
در اصــل ،تئــوری انتخــاب عقالیــی1را بـ�ه چالـ�ش میکشـ�د
و بــه دنبــال کشــف دالیــل تصمیــم عقالیــی نگرفتــن افــراد
در برخــی شــرایط اســت (منظــور و طاهــری.)1392 ،
یکــی از مهمتریــن ســؤاالتی کــه ایــن رشــته بــه آن پاســخ
میدهــد ایــن اســت کــه آیــا فــروض اقتصاددانــان مبنــی بــر

حداکثرســازی ســود و مطلوبیــت ،تخمیــن و تقریب مناســبی
از رفتــار واقعــی اشــخاص را تبییــن میکنــد؟ پژوهشــگران
در پژوهــش حاضــر ـ همچــون دیگــر پژوهشــگران حــوزه
اقتصــاد رفتــاری ـ در پــی یافتــن پاســخی بــرای ایــن
ســؤالاند و ســعی کردنــد نمونــهای ارائــه کننــد کــه
نشــان دهــد رفتــار ســرمایهگذاران حداقــل در فراینــد
تصمیمگیــری بــا آنچــه مدلهــای کالســیک نشــان
میدهن��د متف��اوت اس��ت (.)Kremer et al., 2019
عامــل ایــن تفــاوت در اینجــا تجربــه گردشــگری و وفــاداری

.1دانشیار دانشکده علوم گردشگری ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران

 .2دانشجوی دکتری اقتصاد گردشگری ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)؛ samimi44@gmail.com

 .3استادیار دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران
 .4عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم توسعه ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ،تهران ،ایران

5. Rational Choice Theory

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

واژههای کلیدی:
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حسنی و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

بــه مقصــد گردشــگری اســت کــه موجــب میشــود فــرد
تصمیمگیــر بــه جانمایــی بیاهمیــت طرح1حساســیت
نشــان دهــد و بهگونــهای فراینــد تصمیمگیــری خــود را
پیــش بــرد .ایــن موضــوع نشــان میدهــد بهســوی طرحــی
کــه در مقصــد گردشــگری مــورد عالق ـهاش قابلیــت اجــرا
دارد کشــش و گرایــش دارد.
بــه بیــان ســاده ،اگــر قــرار باشــد ســرمایهگذاران
منطبــق بــر فــرض عقالنیــت اقتصــاد نئوکالســیک
تصمیمگیرــی کننـ�د ،الزم اســت بــه طــرق ممکــن
بــرای حداکثرســازی ســود ،یعنــی منافــع بیشــتر در مقابــل
ریســک کمتــر ،تصمیمگیــری کنننــد (.)Mankiw, 2010
امــا در بســیاری مواقــع ،افــراد تحــت تأثیــر شــرایط از
هــدف فرضشــده دور میشــوند .موضــوع وقتــی اهمیــت
مییابــد کــه ایــن دورشــدن از هــدف فرضشــده ،نــه یــک
یــا چنــد مــورد خطــای اتفاقــی ،بلکــه رونــدی پرتکــرار
باشــد و برآینــد همــه رفتارهــا (تصمیمهــا) را بــه ســمتی
خــاص متمایــل کنــد ( .)Nofsinger, 2016پــس گفتنــی
اســت شــرایط بــه ذهنهــا جهــت میدهــد و انســانها را
از دقــت ریاضــی و تصمیمگیــری رباتیــک دور میســازد .در
ایــن خصــوص ،اندیشــمندان حــوزه اقتصــاد رفتــاری شــرایط
و عوامــل تأثیرگــذار گوناگونــی را آزمــوده و بــه کشــف
مــوارد متنوعــی نائــل آمدهانــد .همچنیــن پژوهشــگران
حــوزه روانشناســی گردشــگری نیــز بــه اثرگــذاری تجربــه
گردشــگری در ذهــن افــراد و تغییــر و تحــوالت درونــی
گردشــگران حتــی تــا بــا گذشــت مــدت بســیاری پــس
از پایــان ســفر پرداختهانــد .بنابرایــن پرسشــی کــه در
ایــن بیــن بــه ذهــن متبــادر میشــود آن اســت کــه آیــا
ایــن امــکان وجــود دارد کــه گردشــگری و مشــخصاً تجربــه

گردشــگری آنچنــان در ذهــن افــراد اثرگــذار باشــد کــه
ایشــان را بــه هنــگام تصمیمگیــری بــرای ســرمایهگذاری
از دقــت ریاضــی دور کنــد؟ بــه بیــان دیگــر ،آیــا میتــوان
هماننــد ســایر پژوهشــگران اقتصــاد رفتــاری ،بــه کشــف
عام��ل جدی��دی ک��ه باعــث فقــدان تصمیمگیــری عقالیــی
بازیگ��ران اقتص�اـدی میش��ود نائ��ل آمـ�د؟ ایــن پژوهــش
بــه ایــن ســؤال پاســخ میدهــد و در کنــار آن بررســی
میکنــد کــه ایــن عامــل چگونــه در اشــخاص بــا
ویژگیهــای متفــاوت اثــر متفاوتــی برجــای گــذارد.
مروری بر ادبیات موضوع
ایــن پژوهــش دربــاره اثرگــذاری تجربــه گردشــگری
در فراینــد تصمیمگیــری یــا بــه بیــان دیگــر ،تمایــل
بــه ســرمایهگذاری ســرمایهگذاران (در اینجــا حــوزه
کارآفرینــی) تحقیــق میکنــد و در ایــن مســیر ،از گفتمــان
اقتصــاد رفتــاری بهــره میگیــرد .ایــن پژوهــش از پایههــای
علمــی از ســه حــوزه کلــی پژوهشــی اســتفاده کــرده اســت:
 .1تحقیقــات در حــوزه اقتصــاد رفتــاری و بهخصــوص
تحقیقــات انجامشــده دربــاره رفتــار ســرمایهگذاران و
تأثیــرات شــرایط و محیــط در تصمیمگیــری ایشــان؛
 .2مباحــث حــوزه اقتصــاد و روانشناســی گردشــگری و
عمدت ـاً مطالعــات انجامشــده دربــاره تجربــه گردشــگری؛ .3
مطالعــات انجامشــده در حــوزه ســرمایهگذاری کارآفرینــی
و اثرگــذاری عوامــل گوناگــون در نحــوه تصمیمگیــری
ســرمایهگذاران آن حــوزه.
براســاس ایــن دســتهبندی و بــا هــدف
خالصهســازی ،اهــم نتایــج پژوهشهــای انجامشــده در
جــداول  ۱تــا  3ارائــه شــده اســت.

جدول  :۱خالصه اهم پژوهشهای استنادشده در حوزه اقتصاد رفتاری و رفتارشناسی سرمایهگذاران
سال

پژوهشگر

عنوان پژوهش

2010

منکیو

دورهای برای بازی زندگی

اقتصاد کالسیک فرض میکند مردم با دقت ریاضی بهترین کاری که میتوانند،
برای رسیدن به اهداف خود انجام میدهند .روانشناسی میتواند پادزهری به
افراطگری اقتصاد کالسیک باشد.

2019

واالسکووا 1و همکاران

جنبههای رفتاری
تصمیمسازی مالی

اقتصاد و مالیه رفتاری به دنبال جستوجو و یافتن تأثیرات روانشناختی در رفتار
عامالن اقتصادی و تأثیر آن در بازارهای مالی است.

2003

کانمان

2

نقشهای از عقالنیت کراندار:
روانشناسی برای اقتصاد
رفتاری

 .1در ایــن پژوهــش از جانمایــی طــرح بهگونـهای اســتفاده شــده کــه تغییــر
آن اثــری در شــاخصهای مالــی یــا ســایر شــاخصهای حائــز اهمیــت
بــرای تصمیمگیــران ســرمایهگذاری نداشــته باشــد.

اهم نتايج

اقتصاد رفتاری فروضی مرتبط با محدودیتهای شناختی را به مدل انتظارات عقالیی
اضافه میکند که جهت احتساب موارد خالف قاعده مشخص طراحی شدهاند.
میتوان با تالشهای اکتشافی و ابتکاری ،رفتار عامالن اقتصادی را در شرایط و
حاالت مشخص توضیح داد و پیشبینی کرد.
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اثر تجر به گردشـگری بر فرایند تصمیمگیری سـرمایهگذاران
(مطالعه موردی امتیازدهی سرمایهگذاران حوزه کارآفر ینی
در ایران به شاخصهای طرحها)

2016

نافسینگر

روانشناسی سرمایهگذاری

3

 )۱احساسات و هیجانات «غیرمرتبط» میتواند تصمیمات سرمایهگذاران را تحت
تأثیر قرار دهد .هرچه پیچیدگی و نااطمینانی در موقعیتی بیشتر باشد ،احساسات
در تصمیم نهایی تأثیر بیشتری خواهد داشت .الگوی انتظارات عقالیی نیاز دارد که
سرمایهگذاران نااطمینانیها را به شیوهای نااریب و عقالیی حل و تحلیل کنند .با
وجود این ،شواهد تجربی نشان میدهد که افراد انتخابهای اریبدار و غیرعقالیی
داشته که از احساسات و خطاهای شناختی ناشی شده است.
 )۲تصمیمگیریهای مالی افراد حتی تحت تأثیر وضعیت آبوهوا (تابش خورشید)
بوده است.
 )۳احساسات بخش مهمی از پروسه تصمیمسازی انسانها را تشکیل میدهد و به
خوشبینی یا بدبینی منجر میشوند و بهویژه درباره تصمیمات سرمایهگذاری ،که
شامل درجه باالیی از نااطمینانی هستند ،بیشتر صادق است .در برخی اوقات ،در
پروسه تصمیمگیری ،احساسات میتواند بر عقل و خرد تفوق یابد .خوشبینی بیش
از اندازه باعث میشود که افراد ریسک را کمتر از میزان واقعی و عملکردهای مورد
انتظار را باالتر از حد واقعی تخمین بزنند.
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عقالنیت اقتصادی در بوته
نقد اقتصاد رفتاری

اقتصاددانــان رفتــاری تــاش کردنــد نمونههایــی ارائــه کننــد کــه در آنهــا رفتـ�ار
بــا آنچــه مدله��ای کالسـ�یک نشـ�ان میده��د متفاــوت اسـ�ت .دو جنبــه نقــش
مســلطی در تصمیمســازی مالــی و اقتصــادی دارنــد :اطمینــان بیشازحــد و
ظرفیتهــای شــناختی محــدود.

2016

والسووا

مالیه رفتاری و کاربرد عملی
آن برای خبرگان سرمایهگذاری

 )۱بررســی رفتــار ســرمایهگذاران نشــان میدهــد کــه در برخــی مواقــع« ،انحرافــی
ســاختارمند» در آنچــه تصمیمگیریهــای رایــج و عقالیــی اســت مشــاهده
میشــود.
 )۲کانمــان و تورســکی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه جنبههــای روانشــناختی
متعــدد و پراهمیتــی وجــود دارد کــه رفتــار اشــخاص را بــا توجــه بــه کســب و
اســتفاده از اطالعــات تعییــن میکنــد.

2014

پیترز و اوبرلخنر

روانشناسی تجارت و
سرمایهگذاری

بــرای درک صحیــح پروســه تصمیمگیــری ســرمایهگذاران ،توضیحــات
روانشــناختی الزم اســت .در بعــد شــخصی ،خصوصیــات فــردی ،حــاالت
روح��ی ،تأثی�رـات ش��رایط محیط�یـ و اریبهــای شــناختی تأثیرگذارنــد.

2013

گارسیا

آموزش مالی و مالیه رفتاری:
نگاهی نوین به نقش
اطالعات در تصمیمات مالی

اطمینــان بیشازحــد ناشــی از بســیاری جنبههــای اجتماعــی ،ازجملــه احســاس
تعلــق بــه شــرکتی یــا ملیتــی اســت کــه حتــی باعــث میشــود در تصمیمهــای
ســرمایهگذاری رفتــاری بــه ظاهــر غیرعقالیــی از تصمیمگیرنــده ســر بزنــد.

2008

هولم و ریخاردسون

آیا اطالعات محیطی در
تصمیمات تخصیص سرمایه
مؤثر است؟

 )۱اثــر تجربیــات محیطــی و اطالعاتــی کــه فــرد بــه هنــگام تجربــه هــر محیــط
بهدسـ�ت مـ�یآورد در رفتـ�ار وی تأییـ�د میشـ�ود.
 )۲میــان تأثیرپذیــری ســرمایهگذاران تــازهکار بــا ســرمایهگذاران باتجربــه در
اطالعــات محیطــی ،تفــاوت معنــیداری وجــود دارد.

2011

کوفپاکسی

اثر اطمینان بیش از حدو
جنسیت در معامالت تجاری

اثرــ اطمینـ�ان بی��ش از ح��درا در رفتــار ســرمایهگذاران و بــا توجــه بــه جنســیت افـراد
بررســی کــرد و بــه ایــن نتیجــه رســید کــه زنــان بیشــتر از مــردان دچــار انح ـراف
اطمینـ�ان بی��ش از حدمیشــوند.

2013

منخوف10و دیگران

اطمینان بیشازحد ،تجربه
وحرفهایگری:
یک بررسی تجربی

در تحقیقــات خــود ارتبــاط میــان افزایــش ســن و تجربــه بــا اطمینــان بیــش از حــد
را بررســی کردنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســن و تجربــه اثــر بســزایی در
درجــه اطمینــان بیــش از حــد دارد و البتــه ایــن ارتبــاط ،خــاف جهــت یکدیگــر
اســت؛ بدینمعنــی کــه بــا افزایــش ســن و تجربــه ،اثــر اطمینــان بیــش از حــد در
تصمیمگیریهــا کاهــش مییابــد.

5

6

7

8

9

6. Pitters & Oberlechner
7. Garcia
8. Holm & Rikhardsson
9. Kufepaksi
10. Menkhoff

1 . Valaskova
2 . Kahneman
3 . Nofsinger
4 . Li
5 . Valsová
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2019

لی 4و همکاران

اریبهای رفتاری و
اثرخلقوخو در چین

مشــخص کردنــد کــه آلودگــی هــوا (بهمنزلــه عاملــی بیاهمیــت) باعــث
بهوجودآمــدن انحرافــی ســاختارمند در تصمیمگیــری ســرمایهگذاران در بــازار
ســرمایه چیــن شــده اســت.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

سال

پژوهشگر

عنوان پژوهش

اهم نتايج

20

حسنی و همکاران
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

سال

پژوهشگر

عنوان پژوهش

نتايج

2012

سانگ 11و همکاران

پژوهش اقتصاد گردشگری :بررسی و ارزیابی

بررســی تأثیــرات توریســم در اقتصــاد مقصــد ،چــه مســتقیم و چــه
غیرمســتقیم ،در دســته اقتصــاد کالن مقاصــد گردشــگری قــرار
میگیــرد.

2007

الرسن

جنبههایی از روانشناسی تجربه توریست

تجربیــات و اتفاقاتــی کــه در طــول یــک ســفر بــرای گردشــگر
بهوجــود میآیــد در عملکــرد و انتظــارات شــخص اثــر میگــذارد.
تجربــه گردشــگری رخــدادی در گذشــته و دربــاره ســفر اســت و
بهقــدری قــوی اســت کــه در حافظــه بلندمــدت شــخص وارد شــده
اســت.

2010

یوکسل 31و همکاران

ملحقات مقصد :تأثیرات در رضایت،
اثربخشی ذهنی و وفاداری درونی

حضــور گردشــگر در یــک مقصــد گردشــگری اگــر بــا انتظــارات
وی از آنجــا مطابقــت داشــته باشــد و بــه هنــگام بازدیــد احســاس
رضایــت و سرخوشــی بــه وی دســت دهــد ،باعــث شــکلگیری
نگرشــی خــاص در ذهــن او میشــود و احســاس وفــاداری و تعلــق
خاطــر بــه آن مقصــد را برمیانگیــزد و تجربــه گردشــگری قــویای
شــکل میدهــد.

2016

لین و کو

نتایج رفتاری تجربه گردشگر

مکانیســم روانشــناختی اثــر تجربــه گردشــگری در وفــاداری بــه مکان
(همچــون یــک برنــد) را تشــریح کردنــد :تجربــه گردشــگری←
ارزش دریافتشــده ← رضایــت خاطــر ← وفــاداری

2009

رتی 51و همکاران

بررسی راهکارهای خالقانه در حفاظت از
پارکهای ملی کانادا

افــرادی کــه بهتازگــی از پــارک ملــی بنــف بازدیــد کــرده بودنــد
(گردشــگران) در برابــر اخبــار دریافتشــده از رســانهها درمــورد آن
پــارک حساســیت بیشــتری از خــود نشــان میدادنــد و حمایتهــای
ایشــان ،چــه بــه لحــاظ مالــی و چــه بــه لحــاظ سیاســی ،بیشــتر از
ســایرین بــود.

عملکرد برند ،مفهومسازی و اندازهگیری

در ادبیــات گردشــگری احســاس وفــاداری بــه مقصــد (یــا برنــد)
کــه نشــاندهنده ســطحی از اتصــال بــه یــک مقصــد گردشــگری
اســت ،بــا معیارهایــی ماننــد ســفر یــا تمایــل بــه ســفر بــه آن مقصــد و
همچنیــن توصیــه آن بــه دیگــران ســنجیده و ارزیابــی میشــود.

اثر اقتصاد رفتاری از صنعت توریسم

ٔ
حــوزه ارتبــاط
نشــان میدهــد کــه پژوهشهــای انجــام شــده در
میــان گردشــگری و اقتصــاد رفتــاری ،بــر تصمیمگیــری متقاضیــان
خدمــات گردشــگری و نحــوه اثرگــذاری عرضهکننــدگان در
تصمیمگیــری توریســتها متمرکــز بــوده اســت.

اثر تجربه گردشگری ماندگار
در رفتارهای وفادارانه

تجربــه گردشــگری مانــدگار ،تمایــات و رفتارهــای آینــده فــرد را
تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.
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2020

موسالف

2018

کیم

17

16

11 . Song
12 . Larsen
13. Yuksel
14 . Lin & Kuo
15 . Rettie
16 . Mosalev
17 . Kim

اثر تجر به گردشـگری بر فرایند تصمیمگیری سـرمایهگذاران
(مطالعه موردی امتیازدهی سرمایهگذاران حوزه کارآفر ینی
در ایران به شاخصهای طرحها)

21
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2017

پاسچن

انتخاب آگاهانه :تأمین مالی جمعی در
مراحل چرخه زندگی استارتاپها

 )۱تأمین مالی کارآفرینان و شرکتهای نوپا ،بهغیر از منابع مالی
مؤسسان شرکت و دوستان و اقوام ایشان ،بهدست سرمایهگذارانی نظیر
سرمایهگذاران خطرپذیر ،فرشتگان سرمایهگذاری ،شتابدهندهها و
سایر مشتقات تأمین مالی جمعی صورت میگیرد.
 )۲عوامل عمده این حوزه سرمایهگذاران خطرپذیر و فرشتگان
سرمایهگذاری هستند.

2014

کارلوس نونس19و
همکاران

خطرپذیر بیشتر حائز اهمیت است؟

1985

مک میالن 20و
همکاران

معیارهای سرمایهگذاران خطرپذیر
برای بررسی پروپوزالها

ســرمایهگذاران خطرپذیــر بهطــور نظاممنــد تقابــل بــا شــش
ریســک را مدنظــر قــرار میدهنــد :ریســک ازدســترفتن کل
ســرمایهگذاری ،ریســک فقــدان توانمنــدی در کمــک مالــی بــه
هنــگام نیــاز ،ریســک پیادهســازی ایــده کارآفرینانــه ،ریســک رقابــت،
ریســک کوتاهــی و قصــور مدیریــت و ریســک موفقنبــودن رهبــری
طــرح.

2004

میسون و استارک

سرمایهگذاران در بررسی طرح کسبوکار
به دنبال چه میگردند؟

نقــل قــول از یــک فرشــته ســرمایهگذاری :دنبالکــردن حداکثــر ســود
مهمتریــن عامــل انگیــزش ماســت ،امــا مــوارد اثرگــذار دیگــری نیــز
وجــود دارد.

2002

مانیگارت 22و همکاران

عوامل تعیینکننده نرخ بازده مدنظر در
سرمایهگذاری خطرپذیر

ســرمایهگذاران خطرپذیــر در مواجهــه بــا طرحهــای متعــدد ،بســته
بــه میــزان ریســکی کــه از اجــرای هــر طــرح تخمیــن میزننــد،
نرخهــای بــازده مدنظــر (نرخهــای تنزیــل) متفاوتــی را در نظــر
میگیرنــد.
صندوقهــای خصوصــی و غیردولتــی نیــز بــازده باالتــری را بهنســبت
صندوقهــای دولتــی مدنظــر دارنــد.

2015

موناری و توسچی

ارزیابی اثر برنامههای صندوقهای
سرمایهگذاری خطرپذیر

میــان صندوقهــای ســرمایهگذاری خطرپذیــر تحــت حمایــت
دولــت مرکــزی و صندوقهــای تحــت حمایــت ســازمانهای ایالتــی
و منطق ـهای تفــاوت وجــود دارد و ایــن صندوقهــای تحــت حمایــت
دولــت مرکــزی هســتند کــه حاضرنــد ریســک بیشــتری را تقبــل کننــد.

18

21

23

چه معیارهای در ارزیابی سرمایهگذاریهای

 )۱معیارهــای تصمیمگیــری و ارزشگــذاری بــه شــش دســته اصلــی
تقســیمبندی شــد .1 :شــخصیت و اهلیــت کارآفریــن و تیــم
مدیریتــیاش؛  .2تجربــه کارآفریــن و تیــم مدیریتــیاش؛
 .3بــازار؛  .4محصــول؛  .5جنبههــای مالــی؛  .6گــروه
معیارهــای مربــوط بــه دیگــر جنبههــای ســرمایهگذاری.
 )۲میــان صندوقهــای بــا ســرمایه خصوصــی و ســرمایه دولتــی،
در میــزان اهمیتدهــی بــه برخــی گروههــای معیــاری ،تفــاوت
وجــود داشــت.

18 . Paschen
19 . Carlos Nunes
20 . MacMillan
21 . Mason & Stark
22 . Manigart
23 . Munari & Toschi
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هاشمی نکو و
سازگاری اردکانی

سرمایهگذاری خطرپذیر؛ از نظریه تا عمل

 )۱به هرگونه سرمایهگذاری در شرکتهای نوپا ،فناور و استارتاپی به
شکلی که در ازای پول سرمایهگذار ،سهام شرکت سرمایهپذیر ردوبدل
شود ،سرمایهگذاری حوزه کارآفرینی اطالق میشود.
 )۲سرمایهگذاری در شرکتهای نوپا همزمان ریسک باال و احتمال
سودآوری باال داشته است.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401
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همانط��ور کــه از مطال��ب ارائهشــده از جــداول  1تــا 3
برمیآیــد ،گفتمــان اقتصــاد رفتــاری معتقــد اســت کــه عوامــل
گوناگــون روانشــناختی میتوانــد بــر بــروز یــک خطــای
ســاختارمند (تکرارپذیــر) در تصمیمگیریهــای مالــی و
اقتصــادی دخالــت داشــته باشــد ( )Valsová, 2016و از ایــن
بیــن ،دو جنبــه نقــش مســلطی در تصمیمســازی مالــی و اقتصــادی
دارنــد :اطمینــان بیــش از حــد و ظرفیتهــای شــناختی محــدود
(منظــور و طاهــری )1392 ،کــه مطابــق بررســیها ،اطمینــان
بیــش از حــد خــود از جنبههــای گوناگــون ،ازجملــه احســاس

تعلــق ناشــی میشــود ( .)Garcia, 2013همچنیــن پژوهشــگران
حــوزه روانشناســی گردشــگری نیــز در تحقیقــات خــود متوجــه
شــدهاند کــه تجربــه گردشــگری میتوانــد بــه وفــاداری بــه
مقصــد گردشــگری و ایجــاد احســاس تعلــق در گردشــگر منجــر
شــود ( .)Yuksel et al., 2010ایــن دو دیــدگاه ،همانطــور کــه
در شــکل  1نیــز پیداســت ،تــا حــد بســیاری بــه یکدیگــر نزدیــک
شــدهاند و بنابرایــن حــدس زده میشــود کــه «تجربــه گردشــگری
در تصمیمســازی مالــی و اقتصــادی افــراد اثرگــذار اســت».

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

شکل  :۱همرسایی گفتمان اقتصاد رفتاری و روانشناسی گردشگری

تصمیمگیریهــای مالــی پیچیــده و همــراه بــا ریســک و
نااطمینانــی اســت؛ بنابرایــن احساســات پنهانشــده در پــس ذهــن
و حالــت افــراد میتوانــد تصمیمهــای مالــی را تحــت تأثیــر
1
ق ـرار دهــد .ایــن موضــوع بــا عنــوان «اریــب در نگــرش اشــتباه»
نامیــده میشــود .همچنیــن هرچــه پیچیدگــی و نااطمینانــی
در موقعیتهــا بیشــتر باشــد ،احساســات تأثیــر بیشــتری در
ً
تصمیــم نهایــی خواهــد داشــت ( .)Nofsinger, 2016اصــوال
ســرمایهگذاری در کســبوکارهای نوپــا و کارآفریــن ،نااطمینانــی
باالیــی دارد ( .)Block et al., 2019بدینمنظــور حــدس مرتبــط
بــا شــکل  1بــر روی ســرمایهگذاران حــوزه کارآفرینــی ســنجش
شــد.
روششناسی پژوهش
بــرای ســنجش امــکان اثرگــذاری تجربــه گردشــگری در
تصمیمگیــری ســرمایهگذاران ،فراینــد امتیازدهــی (غربالگــری)
ســرمایهگذاران دارای مجــوز حــوزه کارآفرینــی در کشــور ایــران
در پاییــز ســال  1398بررســی شــد .در تعریــف ســرمایهگذاری
کارآفرینــی گفتنــی اســت کــه تأمیــن مالــی کارآفرینــی ،اگــر از
1. Misattribution Bias

منابــع خــارج از مجموعــه ســرمایهپذیر صــورت گیــرد ،یــا
از طریــق بدهــی (تســهیالت بانکــی) یــا از طریــق ســهام
(ســرمایهگذاری) انجــام میشــود (& De Bettignies
 .)Brander, 2007اشــخاصی کــه ب ـرای تأمیــن مالــی طرحهــای
کارآفرینــی اقــدام کــرده و در ازای پولــی کــه در اختیــار کارآفریــن
قــرار دادهانــد ســهم دریافــت کردهانــد ،در نقــش ســرمایهگذاران
کارآفرینــی شــناخته میشــوند (De Bettignies & Brander,
2
 .)2007ایــن ســرمایهگذاران بــه فرشــتگان ســرمایهگذاری،
21
صندوقهــا و شــرکتهای ســرمایهگذاری خطرپذیــر،
ســکوهای تأمیــن مالــی جمعــی 3و شــرکتها و صندوقهــای
ســرمایهگذاری خصوصــی 4تقســیم میشــوند (Owers & Sergi,
 .)2019; Cumming & Groh, 2018از دیگــر نهادهایــی کــه
در چرخــه رشــد اســتارتاپها و شــرکتهای نوپــا وارد میشــوند،
میتــوان بــه شــتابدهندهها1و مراکــز رشــد 2اشــاره کــرد کــه
البتــه اغلــب آنهــا را بــا توجــه بــه اهمیــت پررنگتــر خدماتشــان
بــرای تزریــق منابــع مالــی ،بهمنزلــه ســرمایهگذار کارآفرینــی
بهشــمار نمیآورنــد (.)Hathaway, 2016
2. Angel investors
3. Crowdfunding
4. Private equities

23

اثر تجر به گردشـگری بر فرایند تصمیمگیری سـرمایهگذاران
(مطالعه موردی امتیازدهی سرمایهگذاران حوزه کارآفر ینی
در ایران به شاخصهای طرحها)

جدول  :4اشخاص دارای مجوز سرمایهگذار حوزه کارآفرینی ایران تا تابستان 1398
(گزارش وضعیت نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر)1398 ،

فرشتگان سرمایهگذاری

6

صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه بورسی (سرمایهگذار خطرپذیر)

5

سکوهای تأمین مالی جمعی (مبتنی بر مشارکت)

0

صندوقهای پژوهش و فناوری (سرمایهگذار خطرپذیر)

32

شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر
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صندوق سرمایهگذاری خصوصی ()PE

0

جمع

68

1. Accelerators
2. Incubators
3. Piping
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محــدودۀ مطالعهشــده کل شــرکتها و نهادهــای
ســرمایهگذاری کارآفرینــی در کشــور بهصــورت تمــام شــماری
ســرمایهگذاران دارای مجــوز حــوزه کارآفرینــی در مرحلــه اول
و دسترســی بــه مدیــران و کارشناســان آن مجموعههــا از طریــق
روش گلولــه برفــی بــوده اســت؛ بدینصــورت کــه بــا ارســال
لینــک پرســشنامه بــه رأس اجرایــی یــک مجموعــه ،از ایشــان
خواســته شــده تــا پــس از پاســخدهی ،آن را در اختیــار افــراد
مرتبــط (مدیــران و کارشناســان ســرمایهگذاری) قــرار دهنــد.
اطالعــات استفادهشــده در ایــن پژوهــش همگــی از طریــق
پرســشنامههای الکترونیکــی بهدســت آمــده و از شــیوههای
نویــن استفادهشــده در آن میتــوان بــه روش پایپینــگ  1اشــاره
کــرد .در ایــن روش پاســخ ارائهشــده بــه ســؤاالت ،در متــن
پرسـ�شهای آتـ�ی اسـ�تفاده میشـ�ود (بـ�رای مطالعـ�ه بیشـ�تر نـ�ک.
 .)De Leeuw et al., 2008مطابــق اطالعــات بهدســتآمده،
ٔ
مشــاهده پرســشنامه شــده کــه از ایــن
 195مرتبــه اقــدام بــه
تعــداد 115 ،نفــر پرس ـشنامهها را تکمیــل کــرده و کــه در میــان
آنــان 111 ،پاســخگر ،پاسخشــان فاقــد ایــراد بــوده و تحلیــل
شــده اســت .همچنیــن بــرای بررســی و تحلیــل و دســتهبندی
دادههــا از نرمافــزار اکســل  2016و بــرای انجــام آزمونهــای
آمــاری (تمامــی آزمونهــا) از نرمافــزار اسپــیاساس26
اســتفاده شــده اســت .همچنیــن درخصــوص محدودیتهــای
مطالعــه میتــوان بــه نبــود امــکان بررســی امــکان اثرگــذاری
متغیرهــا در افــراد در شــرایط آزمایشــگاهی و امــکان اثرگــذاری
ســایر متغیرهــای کنترلناپذیــر اشــاره کــرد (هرچنــد در ســاخت
و ســازمان پرســشنامه مــوارد تــا جــای ممکــن مدنظــر قــرار
گرفــت).

توضیــح بیشــتر درخصــوص فراینــد غربالگــری یــا
امتیازدهــی ســرمایهگذاران حــوزه کارآفرینــی آن اســت کــه
ایــن دســت از ســرمایهگذاران بــا طرحهایــی روبهروینــد کــه
ً
عمومــا از یکســو ،در وضعیــت فعلــی فاقــد داراییهــای ثابــت
چشــمگیر بــوده و از ســوی دیگــر ،بــا نااطمینانــی فنــی ـ اقتصادی
باالیــی درگیرنــد (کلونوفســکی .)1395 ،بنابرایــن بــرای غلبــه بــر
ایــن مســئله از یکســری معیارهــا بــا روش امتیازدهــی اســتفاده
میکننــد و بــا کارآفرینانــی کــه طرحهایشــان حــد مشــخصی از
امتیــاز را دریافــت کننــد وارد فراینــد مذاکــره و چانهزنــی بــر ســر
ارزشگ��ذاری میش��وند ( .)Shafi et al., 2019ایــن معیارهــای
تصمیمگیــری و ارزشگــذاری بــه شــش دســته اصلــی تقســیمبندی
میشــوند کــه عبارتانــد از )1 :شــخصیت و اهلیــت کارآفریــن
و تیــم مدیریتــی آن؛  )2تجربــه کارآفریــن و تیــم مدیریتــی آن؛ )3
بــازار؛  )4محصــول؛  )5جنبههــای مالــی؛  )6گــروه معیارهــای
مرب��وط ب��ه دیگ��ر جنبهه��ای س��رمایهگذاری (Carlos Nunes et
 .)al., 2014در پرســشنامههایی کــه بــه ایــن منظــور طراحــی
شــد ،ایــن شــش دســته معیــار در قالــب ســیزده پرســش در هــر
مرحلــه ،در مقابــل پاســخدهندگان قــرار گرفــت.
ســرمایهگذاران بــرای انتخــاب یــک طــرح ،معیارهــای
گوناگونــی از طرحــی را مدنظــر ق ـرار داده و بــه هــر معیــار نمــرهای
اختص��اص دادهان��د (ب��رای مطالع��ه بیش��تر ن��کMac Millan .
et al., 1985; Šimić, 2015; Silva, 2004; Hsu et al.,
 .)2014فــرض ایــن پژوهــش اینگونــه تبییــن شــده کــه اگــر دو
ً
طــرح کامــا یکســان در مقابــل ســرمایهگذار قــرار داده شــود ،آن
فــرد تحــت تأثیــر تجربــه گردشــگری ،جمــع نمراتــی کــه بــه طــرح
جانمایــی شــده در منطقــه ( tیــا منطقــه دارای جذابیــت و تجربــه
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گردشــگری) میدهــد بــا اختــاف معنــاداری بیشــتر از جمــع
نمراتــی اســت کــه بــه طــرح جانماییشــده در منطقــه ( oیــا
منطقـهای کــه بـرای وی فاقــد جذابیــت گردشــگری بــوده و خنثــی
تلقــی میشــود)1خواهد داد .جمــع نم ـرات بــا  Sنشــان داده شــده
و فرضیــه مربوطــه اینگونــه نمایــش داده شــده اســت:
اینگونه تعریف شود:
فرضیه) اگر
خواهیم داشت
بــرای آزمــودن ایــن فــرض میتــوان بــه دو صــورت
عمــل کــرد )۱ :میانگیــن جمــع امتیازاتــی کــه هریــک از افــراد
پاســخدهنده بــه طــرح اول( 2واقــع در منطقــه دارای تجربــه

گردشــگری) دادهانــد بــا میانگیــن جمــع امتیازاتــی کــه همــان افـراد
بــه طــرح دوم (واقــع در منطقـهای فاقــد تجربــه گردشــگری) دادهاند
مقایســه شــود )۲ .میانگیــن اختــاف امتیــازات دادهشــده بــه طــرح
ُ
تــی و ا بــا صفــر مقایســه شــود .بــا توجــه بــه آنکــه در ایــن آزمــون
از یــک گــروه در دو مرحلــه پرســش شــده بـرای ســنجش از آزمــون
مقایســه میانگینهــای دو گــروه همبســته اســتفاده شــده اســت
(بـرای مطالعــه بیشــتر نــک .نوفرســتی9831 ،؛ کالنتــری.)5831 ،
ٔ
نحــوه بهدســتآوردن اطالعــات الزم و الگــوی مفهومــی
پژوهــش بـرای نتیجهگیــری درخصــوص فرضیــه مذکــور در شــکل
 2مشــخص شــده اســت:

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

شکل  :۲مدل مفهومی پژوهش در بررسی فرضیه

پــس از آزمــودن فرضیــه و مطابــق بــا آنچــه در جــداول 2
و  3ارائــه شــد ،افــراد و گروههــای گوناگــون بهگونــهای یکســان
تحــت تأثیــر عوامــل بهظاهــر غیــر مرتبــط قــرار نمیگیرنــد.
ازای ـنرو بــا توجــه بــه اطالعاتــی کــه از پاس ـخدهندگان بهدســت
آمــده 111 ،پاســخگر بــه دســتههای متعــددی تقســیمبندی
شــدند و بررســی شــد کــه افــراد بــا مشــخصات متفــاوت خــود
یــا مجموع ـهای کــه در آن مشــغول بــه کار بودهانــد ،تــا چــه حــد
فراینــد تصمیمگیریشــان تحــت تأثیــر تجربــه گردشــگری قــرار
گرفتــه اســت .شــکل  ۳فراینــد مذکــور و نتایــج حاصلــه را نشــان
میدهــد.
همچنیــن درخصــوص پایایــی و روایــی پرســشنامه،
بهمنظــور ســنجش روایــی پژوهــش ،ســؤاالت مربــوط بــه اعتبــار
محتــوا بــرای ده داور ارســال شــد .نتیجــه آنکــه بــرای همــه
 .1منطقــه خنثــی در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه پرس ـشنامهای کــه پیــش از ایــن
در اختیــار پانــزده نفــر از کارشناســان قـرار داده شــد و بــا اســتفاده از فراینــد تحلیــل
سلســله مراتبــی ،منطقــه ســلفچگان تعییــن شــد.
 .2بهصــورت رنــدوم طــرح  ۱یــا  ۲در مقابــل پاســخگر ق ـرار داده شــده اســت و
ایــن امــکان وجــود دارد کــه طــرح واقــع در منطقــه دارای جذابیــت گردشــگری در
مرحلــه دوم در مقابــل پاســخگر ق ـرار گیــرد.

پراکســیهای استفادهشــده در مطالعــه حاضــر ،ضریــب روایــی
محتوایــی هــر آیتــم 3بزرگتــر از  60درصــد بهدســت آمــد.
همچنیــن دربــاره پایایــی پژوهــش ،از روش آلفــای کرونبــاخ
اســتفاده شــد (مارکزیــک و همــکاران )۱۳۹۱ ،و بــرای همــه
مقیاسهــای استفادهشــده در ایــن تحقیــق (بــرای همــه گــروه
ســؤاالت) مقــدار آلفــای کرونبــاخ بزرگتــر از  70درصــد
بهدســت آمــد.
یافتهها
آمارههــای توصیفــی مربــوط بــه اطالعــات بهدســتآمده
از پرســشنامهها بهمنظــور ســنجش فرضیــه پژوهــش بــه شــرح
جــدول  5اســت:

3. Content Validity Coefficient of Item

اثر تجر به گردشـگری بر فرایند تصمیمگیری سـرمایهگذاران
(مطالعه موردی امتیازدهی سرمایهگذاران حوزه کارآفر ینی
در ایران به شاخصهای طرحها)
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جدول  :5آمارههای توصیفی جمع امتیازات به دو حالت طرح

(منبع :یافتههای پژوهش در قالب خروجی نرمافزار اسپیاساس)

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

25/778

5/077

49/36

60

34

111

جمع امتیازات به طرح واقع در
منطقه جذاب گردشگری

25/409

5/041

41/01

53

29

111

جمع امتیازات به طرح واقع در
منطقه غیر جذاب گردشگری

111

)Valid N (listwise

جدول  :6سنجش همبستگی دو گروه همبسته در قالب خروجی نرمافزار اسپیاساس
Sig.

Correlation

N

0/000

0/592

111

جــدول  6نشــان میدهــد کــه دو گــروه اطالعــات در دســت
دارای همبســتگی بــا ضریــب  ۰/۵۹بــا عالمــت مثبتانــد .ایــم
موضــوع بیانگــر آن اســت کــه بهطــور میانگیــن هــر فــردی کــه بــه

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

طــرح در حالــت تــی (جــذاب) امتیــازات باالتــری داده اســت بــه
ُ
طــرح در حالــت ا (غیرجــذاب گردشــگری) هــم امتیــاز باالتــری
داده اســت ،امــا نــه بــه همــان می ـزان.

جدول  :7خروجی آزمون مقایسه میانگینهای دو گروه همبسته:

اختالف جمع امتیازات به دو حالت طرح در قالب خروجی نرمافزار اسپیاساس
اختالفات دو گروه جفتشده
Sig.
)(2-tailed

df

t

0/000

110

19/253

95%
ConfidenceInterval of
the Difference
Upper

Lower

9/211

7/492

Std.
Error
Mean

0/434

Std.
Deviation

4/570

Mean

8/351

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

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

همانطــور کــه در جــدول  5مشــاهده میشــود ،میانگیــن
جمــع امتیازاتــی کــه پاســخدهندگان بــه طــرح واقــع در منطقــه
دارای جذابیــت گردشــگری و بهاختصــار طــرح تــی (واقــع در
موقعیتــی کــه فــرد در آنجــا تجربــه گردشــگری اســت) دادهانــد
برابــر بــا  ۴۹/۳۶بــوده و میانگیــن جمــع امتیازاتــی کــه همــان
افــراد بــه طــرح واقــع در منطقــه غیرجــذاب گردشــگری یــا
ُ
بهاختصــار ا (واقــع در موقعیتــی کــه فــرد پاســخگو در آنجــا فاقــد
تجربــه گردشــگری اســت) برابــر بــا  ۴۱/۰۱بــوده اســت .میانگیــن
جمــع امتیازاتــی کــه بــه حالــت اول طــرح داده شــده از  8امتیــاز
بیشــتر بــوده اســت ،امــا بایــد ســنجیده شــود کــه ایــن اختــاف

بهدســتآمده در ســطح معنــیداری  5درصــد یــا ســطح اطمینــان
 95درصــد ناشــی از تصــادف بــوده یــا بیانگــر اختالفــی معن ـیدار
اســت .بـرای آزمــودن ایــن موضــوع ،از آزمــون مقایســه میانگینهــا
بــا شــیوه آزمــون  tهمبســته بهــره بــرده شــده اســت؛ زیـرا یــک گــروه
بــا دو حالــت روبـهرو شــده و دو دســته پاسـخهای دریافتــی از یــک
گــروه پاســخگر دریافــت و جم ـعآوری شــده اســت؛ بنابرایــن ایــن
دو گــروه داده همبســته تلقــی میشــوند.
ســنجش همبســتگی ایــن دو دســته پاســخهای
بهدســتآمده از یــک گــروه پاســخدهنده در جــدول  6مشــاهده
میشــو د :

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

Variance

Std. Deviation

Mean

Maximum

Minimum

N
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حسنی و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جــدول  7نشــان میدهــد کــه میانگیــن اختــاف امتیــاز
ُ
میــان دو گــروه (حالــت تــی منهــای حالــت ا) برابــر بــا ۸/351
بــا انحــراف معیــار  ۴/57بــوده اســت .آمــاره  tبهدســتآمده
بــا  ۱۹/۲۵مســاوی (خــارج از بــازه اطمینــان  95درصــد) بــوده
اســت؛ بنابرایــن فــرض صفــر مبنــی بــر برابــری میانگینهــای
دو گــروه رد میشــود .بــا توجــه بــه ارقــام موجــود در جــدول
 ،7جامعــۀ آمــاری بررسیشــده در ایــن پژوهــش بــرای طــرح
جانماییشــده در منطقــهای کــه ایشــان در آن تجربــه گردشــگری
داشــتهاند ،بهطــور معنــاداری امتیــاز بیشــتری بهنســبت طــرح
جانماییشــده در منطقــه خنثــی (در اینجــا ســلفچگان) قائــل
شــدهاند .گفتنــی اســت اگــر آزمــون تــی تکنمون ـهای را درمــورد

اختــاف امتیازهــای دادهشــده بــه دو محــل اجـرای طــرح بررســی
ً
میکردیــم (در مقایســه بــا صفــر) ،دقیقــا نتایــج بــاال حاصــل
میشــد.
امــا اگــر پاســخگران بــا توجــه بــه معیارهایــی دســتهبندی
شــوند ،امــکان دارد میــان ایــن دســتهها در امتیازدهــی بــه دو
حالــت مذکــور تفــاوت وجــود داشــته باشــد .بــا توجــه بــه
مطالعــات پیشــین ،ایــن دســتهبندیها براســاس جنســیت،
جایــگاه شــغلی ،ســرمایه شــرکت ســرمایهگذار ،ســن ،تجربــه و
نیــز درصــد دولتیبــودن ســرمایه شــرکت ســرمایهگذار انجــام
شــده و از طریــق انجــام آزمونهــای متناســب ،نتایــج زیــر حاصــل
شــده اســت.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

شکل  :۳مدل مفهومی پژوهش در بررسی ارتباط میان ویژگیهای پاسخگر با اختالف امتیازات و نتایج حاصلشده

ارتباطــی میــان اختــاف
در شــکل  ،۳بــر روی خــط
ِ
امتیــازات بهدســتآمده و ویژگیهــای پاســخگران ،روش
بررســی اطالعــات بــرای ســنجش میــزان تأثیرپذیــری افــراد از
تجربــه گردشــگری و ارتبــاط آن بــا ویژگــی مربوطــه مشــاهده
میشــود .بــا توجــه ســطح دقــت دادههــا (اســمی ،ترتیبــی،
فاصلـهای و نســبی) و تعــداد گروههــای داده ،الزم اســت از آزمــون
متناســب ب ـرای ســنجش رابطــه یــا همبســتگی اطالعــات اســتفاده

شــود (گنجخانلــو و طاهرخانــی )1393 ،کــه در همیــن راســتا ،از
آزمونهــای تــی اســتیودنت اختــاف میانگیــن ،آنــووا و آزمــون
همبســتگی اســتفاده شــده اســت (بــرای مطالعــه بیشــتر نــک:
نوفرســتی1389 ،؛ کالنتــری .)1385 ،نتایــج حاصلشــده نیــز
در شــکل  ۳پیداســت و جزئیــات بیشــتر از ایــن آزمونهــا نیــز در
جــدول  8مشــاهده میشــود.

اثر تجر به گردشـگری بر فرایند تصمیمگیری سـرمایهگذاران
(مطالعه موردی امتیازدهی سرمایهگذاران حوزه کارآفر ینی
در ایران به شاخصهای طرحها)
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جدول  :8سنجش ارتباط میان ویژگیهای پاسخگر با اختالف امتیازات و نتایج حاصله

2

مقایسه میانگین اختالف امتیازات برای سه گروه مستقل
گروهبندیشده براساس جایگاه شغلی

تحلیل آنووا

0/001

رد برابری میانگینهای
سه گروه

3

مقایسه میانگین اختالف امتیازات برای چهار گروه مستقل
گروهبندیشده براساس سرمایه شرکت

تحلیل آنووا

0/091

ردنشدن برابری
میانگینهای چهار گروه

4

همبستگی میان اختالف امتیازات و سن پاسخدهندگان

ضریب همبستگی
پیرسون

0/010

وجود همبستگی
با ضریب منفی

5

همبستگی میان اختالف امتیازات و تعداد سالهای تجربه
کاری افراد

ضریب همبستگی
پیرسون

0/065

وجود همبستگی اثبات نشد

6

همبستگی میان اختالف امتیازات و درصد سهام دولتی

ضریب همبستگی
پیرسون

0/015

وجود همبستگی
با ضریب منفی

تفســیر هریــک از آزمونهــای انجامشــده در بخــش «تفســیر
ً
نتایــج» آمــده اســت .صرفــا درخصــوص آزمــون ردیــف  ۲گفتنــی
اســت کــه ســه گــروه مســتقل ردهبندیشــده براســاس جایــگاه
شــغلی ،شــامل مدیــران ارشــد ،مدیــران میانــی و کارشناســان

بودهانــد .همچنیــن درخصــوص آزمــون ردیــف  3گفتنــی اســت
کــه شــرکتها براســاس سرمایهشــان ،مطابــق بــا جــدول  9در
چهــار گــروه دســتهبندی شــدند (گــزارش وضعیــت نهادهــای
ســرمایهگذاری خطرپذیــر.)1398 ،

جدول  :9دستهبندی سرمایه سرمایهگذاران (ارقام به میلیارد تومان)
شناسه

شرح

شناسه

شرح

1

کمتر از سه

3

ده تا صد

2

سه تا ده

4

صد و بیشتر

نتیجهگیری
فــرض رفتــار عقالیــی تأثیــر بســزایی در علــم اقتصــاد
متعــارف (نئوکالســیک) دارد .از آن منظــر ،رفتــار انســانها
عقالنــی فــرض شــده و رفتــار واقعــی بهنوعــی بــا رفتــار
عقالنــی متــرادف دیــده میشــود .فــرض مذکــور گرچــه
ابــزار تحلیلــی قدرتمنــد ارائــه میکنــد ،امــا بــا سادهســازی
رفتــار انســانی ،پیچیدگیهــای رفتــاری انســان و هنجارهــای
اخالقــی حاکــم بــر رفتــار او را نادیــده میگیــرد و بــه
تحلیلهــا و سیاســتگذاریهای غیرواقعبینانــه منجــر
میشــود؛ زیــرا در بســیاری از مــوارد ،آنچــه در واقعیــت
رخ میدهــد بــا آنچــه از تکیــه بــر ایــن فــرض منتــج
میشــود متفــاوت اســت .در ایــن راســتا ،اقتصاددانــان

موســوم بــه اقتصاددانــان رفتــاری ،تــاش کردنــد مالحظــات
روانشــناختی را در قالــب روابــط ریاضــی وارد اقتصــاد کنند و
بــه کمــک آنهــا پیشبینیهــای آزمونپذیــر ارائــه دهنــد.
ایشــان تــاش کردنــد نمونههایــی ارائــه کننــد کــه در آنهــا
رفتــار بــا آنچــه مدلهــای کالســیک نشــان میدهــد
متف��اوت اس��ت (منظــور و طاهــری .)1392 ،در ایــن پژوهــش
نیــز ســعی شــد نمونـهای ارائــه شــود کــه نشــان دهــد رفتــار
انســان (در اینجــا تصمیمگیــری ســرمایهگذاران) بــا آنچــه
مدلهــای کالســیک اقتصــادی نشــان میدهنــد متفــاوت
اســت و عاملــی بهظاهــر غیرمرتبــط (گردشــگری) میتوانــد
افــراد را از تصمیمگیــری مبتنــی بــر منطــق ریاضــی و
عقالیــی دور کنــد.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

1

مقایسه میانگین اختالف امتیازات برای دو گروه مستقل زن
و مرد

آزمون تی برابری
میانگینها

0/027

رد برابری میانگینهای
دو گروه

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

ردیف

نام آزمون

روش

سطح
معنیداری sig

نتیجه آزمون

28

حسنی و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

تفسیر نتایج
ٔ
مقایســه جمــع امتیــازات اعطاشــده افــراد بــه طــرح
جانماییشــده در منطقــه جــذاب گردشــگری (منطقـهای کــه خــود
بیــان کــرده دارای تجربــه گردشــگری بــوده) بــا جمــع امتیــازات
اعطاشــده بــه طــرح جانماییشــده در منطقــهای غیرجــذاب بــه
لحــاظ گردشــگری ،نشــان داد کــه ایــن دو پنــج درصــد اختــاف
معنــاداری بــا یکدیگــر داشــتهاند و بنابرایــن اثــر تجربــه
گردشــگری در ایــن روش از فراینــد تصمیمگیــری ســرمایهگذاران
(بــا اســتفاده از آزمــون مقایســه میانگینهــا و آمــاره  tدو گــروه
همبس��ته) پذیرفتــه و مشــخص شــد کــه تجربــه گردشــگری و
ً
جانمایــی طــرح متناســب بــا آن ،هرچنــد منطقــا عاملــی بهظاهــر
غیرمرتبــط بــا تصمیمگیــری درخصــوص ســرمایهگذاری بهنظــر
میرســد ،امــا بــر فراینــد و نتیج ـهی بررســی معیارهــای انتخــاب
طــرح اثرگــذار اســت.
بــا بررســی «اختــاف امتیازهایــی» کــه هــر فــرد بــه دو
حالــت طــرح اعطــا کــرده بــود در کنــار ویژگیهــای پاسـخدهنده،
مطابــق آنچــه در شــکل  2و جــدول  8آمــده اســت ،نتایــج زیــر
بهدســت آمــد:
 )۱تفــاوت میــان گــروه زنــان و مــردان معنــادار اســت
کــه نشــان میدهــد زنــان بیشــتر تحــت تأثیــر پسزمینـ ٔـه
گردشــگری طــرح ق ـرار گرفتهانــد و نقــش احساســات در
تصمیمگیــری ایشــان بیــش از مــردان بــوده اســت کــه بــا
نتیجــه تحقیــق کوفپاکســی ( )2011منطبــق بــود؛
 )۲تفــاوت میــان گروههــای شــغلی معنــادار بــود.
توجــه بــه میانگیــن اختالفهــا و امتیازهــای گروههــا
نشــان میدهــد کــه گــروه کارشناســان بیشــتر از گــروه
مدی ـران میانــی و مدی ـران ارشــد تحــت تأثیــر پسزمینـ ٔـه
گردشــگری قــرار گرفتهانــد؛
 )۳تفــاوت معنــاداری میــان شــاغالن در
شــرکتهای ســرمایهگذاری ،کــه شرکتهایشــان
براســاس میــزان ســرمایه در اختیــار تقســیمبندی شــده
بودنــد ،دیــده نشــد؛
 )۴میــان ســن اف ـراد و شــاخص مذکــور همبســتگی
معنــادار بــا عالمــت منفــی دیــده شــد کــه نتیجــه
تحقیقــات پیشــین ( )Menkhoff et al., 2017را تأییــد
میکنــد و گویــای ایــن مفهــوم اســت کــه بــا افزایــش
ســن افـراد ،تأثیرپذیــری ایشــان از احساســات (در اینجــا
جذابیــت گردشــگری) کاهــش مییابــد؛
 )۵همبســتگی معنــاداری میــان تعــداد ســالهای
تجربــه کاری اف ـراد در حــوزه ســرمایهگذاری کارآفرینــی
و شــاخص مذکــور دیــده نشــد؛
 )۶همبســتگی منفــی و معنــادار میــان شــاخص
مذکــور و درصــد ســهام دولــت در شــرکتهایی کــه
پاســخدهندگان در آن مشــغولبهکارند دیــده شــد .ایــن

موضــوع بــه ایــن معنــی اســت کــه امتیازاتــی کــه کارکنــان
شــرکتهای خصوصــی اعطــا کردهانــد بیشــتر تحــت
تأثیــر احساساتشــان بــوده اســت و در مواجهــه بــا دو
حالــت طــرح ،امتیــازات اعطاییشــان را تغییــر دادهانــد.
ایــن امــر ایــن موضــوع را تأییــد میکنــد کــه ایشــان
در مقایســه بــا کارکنــان شــرکتهای دولتــی ،از آزادی
عمــل بیشــتری بــرای اعمــال نظریــات شــخصی خــود
برخوردارنــد.
نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان داد کــه تجربــهای
خــوب و مانــدگار از ســفر بــه هــر منطقــه ،میتوانــد آنچنــان
ذهــن فــرد را تحــت تأثیــر قــرار دهــد کــه آن فــرد در جایــگاه
ســرمایهگذار ،فراینــد تصمیمگیــریاش متمایــل باشــد بــه
پذیــرش طرحــی کــه قابلیــت اجــرا در آن منطقــه داشــته باشــد.
ایــن خطــای نظاممنــد ،انتخــاب عقالیــی را بــه چالــش کشــید و
ً
نشــان داد اشــخاص ،بهصــورت خــودآگاه یــا ناخــودآگاه ،صرفــا بــه
دنبــال حداکثرســازی ســود بــا منطــق ریاضــی نیســتند و خروجــی
فراینــد تصمیمگیریشــان نشــان میدهــد کــه تحــت عوامــل
روانشــناختی (در اینجــا تجربـ ٔـه گردشــگری) دچــار ســوگیری بــوده
ٔ
منطقــه جــذاب گردشــگری تصمیمگیــری (رفتــار) متمایــل
و بــه
میشــوند .نتیجــه بررســی دیگــر تأییــد مکــرری اســت بــر ایــن
گ ـزاره کــه« :گردشــگری میتوانــد موتــور توســعه اقتصــادی یــک
جغرافیــا باشــد» (ب ـرای مثــال نــک.)Dogru & Bulut, 2018 .
توضیــح بیشــتر درخصــوص یافتــه جدیــد و نــوآوری ایــن پژوهــش
آن اســت کــه منافــع توســعه گردشــگری بر رشــد و توســعه اقتصادی
یــک منطقــه بهصــورت مســتقیم 1،غیرمســتقیم 2و القایــی 3پیــش
از ایــن بــه اثبــات رســیده اســت (Vellas, 2011; Gwenhure
 .)& Odhiambo, 2017; Li et al., 2019براســاس نتیجــه
ایــن پژوهــش روشــن شــد کــه جذابیــت گردشــگری یــک
ً
منطقــه و اثــر مانــدگار آن در ذهــن بازدیدکننــدگان (کــه احتمــاال
تصمیمســازان ســرمایهگذاری هــم در میــان آنانانــد) موجــب
میشــود ایشــان ریســک طرحهایــی کــه قابلیــت اجــرا در آن
منطقــه توریســتی را دارد کمتــر تخمیــن زده شــود یــا منافــع آتــی
آن بیشــتر بــرآورد شــود (رفتــار متأثــر از احساســات) و درنتیجــه
در موقعیتهــای ســرمایهگذاری مشــابه ،کــه پیــش روی ایشــان
قــرار میگیــرد ،بــه انتخــاب طــرح /طرحهــای جانماییشــده در
چنیــن منطقــهای بهنســبت طرحهــای جانماییشــده در دیگــر
مناطــق بیشــتر متمایــل باشــند؛ بنابرایــن طرحهــای جانماییشــده
در منطقــه مذکــور بــرای جــذب ســرمایه و تأمیــن مالــی حتــی
بــرای ســرمایهگذاری در طرحهــای غیرمرتبــط بــا صنعــت
گردشــگری شــانس بیشــتری دارنــد .ایــن موضــوع در شــکل
 4نمایــش داده شــده اســت.
Direct .1؛ منافع مالی حاصل از تقاضای خدمات گردشگری
Indirect .2؛ منافــع مالــی حاصــل از تقاضــای کاالهــا و خدمــات بهدســت
عرضهکننــدگان خدمــات گردشــگری
Induced .3؛ منافــع مالــی حاصــل از تقاضــای کاالهــا و خدماتــی کــه بهســبب
اشــخاص منتفعشــده از بخــش گردشــگری حاصــل میشــود.

اثر تجر به گردشـگری بر فرایند تصمیمگیری سـرمایهگذاران
(مطالعه موردی امتیازدهی سرمایهگذاران حوزه کارآفر ینی
در ایران به شاخصهای طرحها)
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ٔ
ٔ
شکل  :۴فرایند اثرگذاری تجربه گردشگری در افزایش احتمال توسعه اقتصادی منطقه جذاب گردشگری

پیشــنهادهای سیاســتی :پیــش از ایــن ،پژوهشــگران در
پژوهشهــای گوناگــون اثــر رونــق گردشــگری را در رشــد و توســعه
یــک منطقــه بررســی و اثبــات کردهانــد .در همــه ایــن پژوهشهــا،
تمرکــز فقــط بــر روی تأثیـرات مســتقیم و غیرمســتقیم و حتــی القایی
ٔ
حــوزه گردشــگری و ارائــه خدمــات
ناشــی از ســرمایهگذاری در
مبتنــی بــر آن بــوده اســت ()Incera & Fernandez, 2015؛ امــا
اکنــون میتــوان ادعــا کــرد کــه جذابیــت گردشــگری هــر منطقــه،
عــاوه بــر جــذب ســرمایهگذاری در صنعــت گردشــگری میتوانــد
غیرمســتقیم و بــا اثرگــذاری در ذهــن اف ـراد ،عاملــی ب ـرای جــذب
ســرمایهگذاری در ســایر صنایــع (و نهفقــط صنعــت گردشــگری)
1
نیــز باشــد.
 .1طرحــی کــه در ایــن پژوهــش بررســی شــد ،طــرح تولیــد روغــن امــگا 3بــود کــه
فاقــد هرگونــه ارتبــاط مســتقیم و غیرمســتقیم بــا خدمــات صنعت گردشــگری اســت.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

هرچقــدر تجرب ـهی گردشــگری قویتــر باشــد ،اثــر بیشــتر و
بلندمدتتــری در ذهــن گردشــگر (تصمیمســاز ســرمایهگذاری)
میگــذارد ( .)Pope, 2018ایــن موضــوع باعــث میشــود طــی
مدتزمــان بیشــتری آن فــرد تحــت تأثیــر تجربــهاش از ســفر،
تصمیماتــش در انتخــاب طرحهــای ســرمایهگذاری بــه انتخــاب
طرحهــای جانماییشــده در آن منطقــه گردشــگری مشــخص
متمایــل شــود؛ بنابرایــن شــانس آن منطقــه بــرای جــذب ســرمایه
افزایــش مییابــد.
تحلیــل فــوق درخصــوص جذابیــت گردشــگری بیشــتر
یــک منطقــه (مقصــد) نیــز صــدق میکنــد :هرچقــدر منطقــهای
بــه لحــاظ گردشــگری جذابتــر باشــد ،تعــداد گردشــگران
بیشــتری را پذیــرا خواهــد بــود و احتمــال حضــور تصمیمســازان
ســرمایهگذاری بیشــتر خواهــد شــد و درنتیجــه بــا همــان منطــق
تحلیلــی در شــکل  ،۴شــانس رشــد و توســعه اقتصــادی آن منطقــه
افزایــش خواهــد یافــت.

بنابرایــن بــه متولیــان و مســئوالنی کــه بهدنبــال جــذب
ســرمایهگذاری بــرای یــک منطقهانــد توصیــه میشــود همزمــان
بــا فرآهــمآوری و توســعه زیرســاختهای صنعتــی الزم ،بــرای
افزایــش جذابیــت گردشــگری آن منطقــه نیــز تــاش کننــد؛ زیــرا
افزایــش جذابیــت گردشــگری هــر منطقــه ،کــه میتوانــد از انــواع
ملحقــات آن محــل ناشــی باشــد ،ایــن امــکان را ایجــاد میکنــد کــه
ً
بــا اثرگــذاری در ذهــن گردشــگران (احتمــاال شــامل ســرمایهگذاران
یــا کارکنــان شــرکتهای ســرمایهگذاری نیــز هســتند) ،زمینــه
گرایــش و تمایــل ذهنــی ایشــان بــه منطقــۀ مذکــور را افزایــش دهــد.
جذابیــت گردشــگری ،کــه تجربــه گردشــگری را ایجــاد میکنــد،
میتوانــد شــامل معمــاری ،فضــا ،مهماننــوازی ،جذابیتهــای
تفریحــی و نیــز نحــوه برخــورد جامعــه میزبــان بــا گردشــگران باشــد
()Lin & Kuo, 2016؛ بنابرایــن حتــی آمــوزش جامعــه میزبــان در
برخــورد صحیــح بــا گردشــگران میتوانــد عاملــی بــرای افزایــش
شــانس جــذب ســرمایه بیشــتر و توســعه صنعتــی منطقــه در آینــده
باشــد.
ٔ
یعنــی ســرمایهگذاری و برنامهریــزی متولیــان توســعه یــک
منطقــه بــر توســعه گردشــگری ،میتوانــد عــاوه بــر جــذب منافــع
مالــی مســتقیم حاصــل از رونــق گردشــگری ،عاملــی بـرای افزایــش
احتمــال جــذب منابــع مالــی و ســرمایهگذاری از دیگــر مناطــق در
ٔ
ٔ
حــوزه گردشــگری) نیــز باشــد کــه خــود
همــه حوزههــا (نهفقــط
موجــب افزایــش پتانســیل توســعه صنعتــی و بــه تبعیــت از آن،
توســعه تکنولوژیــک آن منطقــه نیــز میشــود.
همچنیــن ازآنجاکــه ایــن پژوهــش نشــان داد افــراد بــا
تبعیــت از عواطــف و احساساتشــان ،در مناطقــی کــه ب ـرای ایشــان
جذابیــت گردشــگری دارد ،ریســک طرحهایــی کــه قابلیــت اجــرا
در آن جغرافیــا را دارنــد کمتــر از حــد معمــول شناســایی میکننــد،
پیشــنهاد میشــود در جدولهــا شناســایی ریســکها یــا فرمهــای
تعییــن ریســک ،آیتمــی بــا ضریــب منفــی بــرای جذابیــت
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گردشــگری منطقــه جانماییشــده طــرح در نظــر گرفتــه
شــود تــا اثــر تــورش ناشــی از تمایــل افــراد بررس ـیکننده
طــرح بــه آن منطقــه را خنثــی کننــد و ریســک واقعــی
موضــوع شناســایی شــود.

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

پیشــنهاد بــرای پژوهشهــای آتــی :در ایــن
پژوهــش اثــر تجربــه گردشــگری (بــا معنــای تجربــه
گردشــگری مثبــت) در ذهنیــت و فراینــد تصمیمگیــری
ســرمایهگذاران حــوزه کارآفرینــی در کشــور بررســی شــد.
بنابرایــن ایــن پژوهــش میتوانــد آغازگــر راهــی باشــد
بــرای بررســی بیشــتر تأثیــرات گردشــگری در رفتــار
ســرمایهگذاران در چارچــوب آموزههــای اقتصــاد رفتــاری.
در آینــده انجــام تحقیقــات دیگــر در همیــن راســتا میتوانــد
نتایــج بهدســتآمده در ایــن پژوهــش را تحکیــم یــا
تصحیــح کنــد .ایــن پژوهشهــا میتواننــد شــامل مــوارد
زیــر باشــند:
 )۱بررســی اثــر تجربــه گردشــگری در ســایر بخشهــای
فراینــد تصمیمگیــری پــس از غربالگــری اولیــه؛
 )۲بررســی اثــر تجربــه گردشــگری در تصمیمســازی
ســرمایهگذاران ســایر حوزههــا؛
 )۳بررســی اثــر تجربــه منفــی از گردشــگری در
ســرمایهگذاران؛
تصمیمســازی
 )۴بررســی اثــر گردشــگری در فراینــد تصمیمگیــری
ســرمایهگذاران بــا اســتفاده از ســایر روشهــای جمــعآوری
اطالعــات؛
 )۵واکاوی تأثیراتــی کــه گردشــگری در ســرمایهگذاریهای
انجامشــده (محققشــده) داشــتهاند؛
 )۶انجــام پژوهشهــای مشــابه بــرای زمانهــا و
مکانهــای دیگــر بهمنظــور شــناخت بهتــر و معتبرتــر از واقعیــت
امــر .ازآنجاکــه جامعــه موجــودی پویاســت (نصیریاقــدم،
ً
 ،)1391تعمیــم نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش مشــخصا بــرای
ـال انجــام ایــن
جامعــه بررسیشــده و در زمانهــای نزدیــک بــه سـ ِ
تحقیــق قابلیــت تعمیــم بــا اعتبــار باالتــری دارد و بــا تعمیــم آن بــه
ســایر زمانهــا و مکانهــا امــکان کاهــش اعتبــار آن وجــود دارد؛
 )۷تقســیمبندی ملحقــات تجربههــای گردشــگری
(معمــاری ،برخــورد جامعــه میزبــان ،جذابیتهــای تفریحــی،
و )...و شناســایی تأثیرگــذاری هریــک در ذهــن ســرمایهگذاران.
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