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چكیده
یکی از موارد تأثیرگذار بر میزان ریسک صندوقهای سرمایهگذاری ،سطح ریسکپذیری مدیران آن صندوق
میباشد .اما میزان ریسک پذیری مدیر نیز متأثر از فازهای شخصیتی و تیپ شخصیت اوست .هدف این پژوهش
بررسی نقش فازهای شخصیتی مدیران بر میزان ریسک صندوقهای سرمایهگذاری میباشد .جامعه آماری این
پژوهش شامل ،کلیه صندوقهای سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران و مدیران آن میباشد،
که با توجه به این جامعه ،تعداد  89صندوق و مدیر مربوطه به روش کوکران ،به عنوان نمونه انتخاب شدند  .ابزار
گردآوری اطالعات به دو روش پرسشنامه چند وجهی مینهسوتا ( )MMPI-71و همچنین جمعآوری دادههای
مربوط به بازدهی روزانه صندوقها در سال 89میباشد.
نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین  5فاز شخصیتی (افسردگی ،مانیا ،عالئم سایکوتیک ،پیکاستنی
یا خستگی و ضعف روانی و پارانویا) با ریسک صندوق شامل ارزش در معرض خطر و نیمه واریانس رابطه
معناداری وجود دارد .همچنین مشخص شد که تیپ شخصیتی بر روابط فوق اثر تعدیلکنندگی دارد.
واژههاي كلیدي :صندوقهای سرمایهگذاری ،ارزش درمعرضخطر ،فازهای شخصیتی ،تیپ شخصیتی.
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 -1مقدمه
موضوع مالی رفتاری از جمله مباحث جدیدی است که در طول دو دهه گذشته توسط برخی اندیشمندان
مالی مطرح گردید و به سرعت مورد توجه اساتید ،صاحب نظران و دانشجویان این رشته در سراسر دنیا قرار
گرفت.کستاو لیبُن،) 1991(1در کتاب معروف خود به نام انسان و اجتماع  ،که نقطه عطفی در علوم رفتاری
محسوب می شود بیان کرده که افراد بیشتر با توجه به تمایالت ذهنی و حسی خود اقدام به تصمیمگیری
میکنند .اما این کتاب سوالی را بیپاسخ میگذارد و آنهم این است که تمایالت ذهنی و حسی که بر
تصمیمگیری مؤثر است از کجا نشأت میگیرد .کشف عوامل و گرایشات رفتاری-شناختی که بر تصمیمگیری
افراد و به تبع آن بر ریسک و بازده پرتفولیو سرمایهگذاری آنان مؤثر است ،همواره از جمله مباحثی بوده که در
مالی رفتاری به آن پرداخته شده است .در مباحث سرمایه گذاری نیز ،نوع تصمیمگیری سرمایهگذاران و عوامل
موثر بر تصمیم گیری آنها بسیار حائز اهمیت است چراکه این موضوع ارتباط مستقیم با میزان ریسک و بازده
سرمایهگذرای آنان دارد.
ریسک و بازده را میتوان همواره دو بال تصمیمگیری در خصوص موضوع انتخاب سرمایهگذاری دانست .با
بزرگتر و پیچیدهتر شدن بازار ،انتخاب سرمایهگذاری مناسب (با ریسک و بازده معقول) برای سرمایهگذاران به
شدت پیچیدهتر و با حساسیت بیشتری مواجه شده است .از این رو صندوقهای سرمایهگذاری به عنوان
شخصیتی حقوقی پا به عرصه گذاشته تا با سرمایهگذاری غیرمستقیم ،فرآیند سرمایهگذاری را برای افراد تسهیل
کند بطوریکه این صندوقها با جمعآوری سرمایههای افراد اقدام به سرمایهگذاری کرده و سود تضمین شدهای را
با ریسک معقول در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد .از این رو بسیاری سرمایهگذاران نیز ترجیح میدهند
سرمایههای خود را در اختیار صندوقهای سرمایهگذاری قرار دهند تا بدین واسطه ضمن دریافت بازده مورد نظر
 ،خود را نیز از پیچیدگی این فرآیند و همچنین فشارهای محاسبه ریسک نجات دهند .با توجه به این نکته که،
صندوقهای سرمایهگذاری بخش اعظمی از سرمایههای خُرد را جذب میکنند ،میتوان نتیجه گرفت که سود و
زیان سرمایهگذاران مشارکت کننده در صندوق نیز وابسته به سود و زیان صندوق بوده و یا به عبارت دیگر ریسک
و بازده سرمایه گذاری افراد به ریسک و بازده صندوق وابسته است.
صندوقهای سرمایهگذاری را میتوان به صورت شرکت یا شخصیتی حقوقی در نظر گرفت که با جمعآوری
سرمایههای افراد  ،اقدام به سرمایهگذاری میکند .اما این شخصیت حقوقی توسط افراد و اشخاص حقیقی
مدیریت و اداره میشود ،پس میتوان نتیجه گرفت که عملکرد صندوق و یا به عبارت دیگر ریسک و بازده
صندوق نیز وابسته به عملکرد و تصمیمگیری مدیران آن است .همچنین میدانیم تصمیمگیری افراد اثر مستقیم
بر عملکرد آنها دارد به عبارت دیگر ریسک و بازده سرمایهگذاری افراد وابسته به تصمیماتی است که اتخاذ
میکنند .اما نکتهای که غالباً مورد غفلت واقع شده و به آن کمتر توجه میشود این است که تصمیمگیری نیز به
نوبه خود منبعث از شخصیت افراد است .به عبارتی نوع تصمیمگیری افراد نیز وابسته به شخصیت آنان است.
بنابراین میتوان شخصیت و عوامل مؤثر بر تصمیمگیری مدیران صندوقهای سرمایهگذاری را در کنار عوامل
بنیادین ریسک  ،که بر سرمایهگذاریهای صندوق وارد است ،درنظر گرفت.
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این پژوهش در نظر دارد ضمن بررسی و تحلیل فازهای شخصیتی مدیران صندوقهای سرمایه گذاری و
سنجش شدت فازهای شخصیتی آنان به وسیله آزمون شخصیت شناسی مینه سوتا ()2MMPIکه از معتبرترین
آزمون های تعیین شدت فازهای شخصیتی در سطح جهان می باشد ،و همچنین تعیین ریسک پرتفولیو
صندوقهای سرمایهگذاری ،به بررسی وجود رابطه میان شدت فازهای شخصیتی ،شامل  5فاز (افسردگی ،مانیا،
پیکاستنی یا خستگی و ضعف روانی ،پارانویا یا شک و سوءظن و همچنین عالئم سایکوتیک) در آنها با میزان
ریسک پرتفولیوی آن صندوق (شامل ارزش در معرض خطر و نیمه واریانس) بپردازد  .همچنین به نظر میرسد ،
تیپ شخصیتی (شامل تیپ  Aو تیپ  ) Bمیتواند بر این رابطه تاثیر تعدیلی بگذارد ،به همین دلیل در این
پژوهش عالوه بر بررسی رابطه بین شدت فازهای شخصیتی با ریسک پرتفولیو صندوق  ،به بررسی نقش تعدیل
کنندگی تیپ شخصیت بر این رابطه میپردازیم.
ساختار این پژوهش بدین صورت است که در بخش اول و مقدمه به تشریح موضوع اصلی تحقیق پرداخته و
در بخش دوم به بیان سیر تاریخی تحوالت پیرامون موضوع و همچنین دستاوردهای دانشمندان حوزه تخصصی
مالی رفتاری می پردازیم .پس از معرفی متغییرهای پژوهش و ترسیم مدل مفهومی ،روش انجام پژوهش را بیان
کرده و در نهایت ،با بررسی و تفسیردستاوردها ،به جمعبندی کلی در خصوص نتایج به دست آمده از این
پژوهش خواهیم پرداخت.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
علوم رفتاری در مباحث مالی،یک رویکرد جدید نسبت به مطالعات بازارهای مالی است .این رویکرد به این
موضوع میپردازد که بر خالف مباحث و نظریههای مالی استاندارد ،گرایشهای رفتاری و شناختی می تواند بر
ریسکپذیری سرمایهگذاران تأثیرگذار باشد(سعدی.) 1898 ،از مطالعات صورت گرفته در حوزه مالی رفتاری
میتوان به مقاالت اشنایدرو توماس )1898 (8اشاره کرد ،که به نوبه خود نقش اساسی در زمینه مالی رفتاری ایفا
نموده و سهم عظیمی جهت کمک به سرمایهگذاران در اتخاذ تصمیمات مالی داشتند .همچنین در مطالعات
فیلبک 9و همکارانش ( )2005نشان داده شد که تیپهای شخصیتی توضیح دهنده رفتار سرمایهگذاران است.
در سال 1812سلدن 5کتاب روانشناسی بازار سرمایه را نوشت .کتاب وی مبتنی بر این باور بود که تغییر
قیمتها در بازار تا حد زیادی به نگرش روانی سرمایهگذاری و همچنین شرایط عمومی تجارت بستگی دارد.با
توجه به این نکته  ،جورویچینی9با انتشار مقالهای به ارزیابی عملکرد مدیران شرکتهای سرمایهگذاری با توجه به
میزان پذیرش ریسک و همچنین معیارهای رفتاری آنان پرداخت .نتایج نشان داد ،مدیرانی که پذیرش ریسک
معقول را در کنار معیارهای رفتاری مناسب داشتند از عملکرد بهتری در مقابل مدیران با ریسک پذیری باال،
برخوردار بودند .جورویچینی در تفسیر این نتایج بیان داشت که معیار عملکرد افراد تنها بازدهی نبوده و
معیارهای رفتاری نیز عاملی مهم در ارزیابی عملکرد به شمار میرود (جورویچینی.)2019 ،
همانطور که گفته شد نگرش روانی سرمایه گذاران نقش مهمی در تغییر قیمتهای بازار دارد اما آیا میتوان
ریسک پذیری و ریسک گریزی را نیز ناشی از نگرش روانی افراد دانست ؟ میفیلد 7و دیگران تحقیقاتی در این
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خصوص انجام دادند که از آن به عنوان تئوری تمایالت روانی و رفتاری یاد میشود.این تئوری بیان میکند که
تمایالت روانی بشدت پیش بینی کننده رفتار هستند به عبارتی آمادگی فکری فرد برای انجام یک عمل را
میتوان توضیح دهنده رفتار آن فرد دانست .به عنوان یک قاعده کلیهرچه عالقه برای انجام کاری بیشتر باشد،
انجام آن موضوع یا کار بهتر و راحتر انجام میشود.بنابراین همین تمایالت رفتاری است که موجب این می شود
افراد ریسک گریزیا ریسک پذیر باشند (میفیلد.)2009 ،
پِرت 9از تابع مطلوبیت و مفهوم ریسکگریزی استفاده کرد و ریسک را بهعنوان درصدی از جمع داراییها در
نظر گرفت (پِرت .)1899 ،اماتورسکی 8و کانهمن10در تکمیل این نظریه  ،نظریه میزان دسترسی را عنوان کردند
(تورسکی و کانهمن .)1889 ،این نظریه جنجالی درباره این بود که فرد احتمال رویدادها را براساس در دسترس
بودن ارزیابی میکند .در دسترس بودن یعنی آنچه که در وهله اول به ذهن انسان میآید به عبارت دیگر هرچه
اطرافیان فردی درخصوص ریسک و خطر بیشتر واکنش نشان دهند  ،فرد نیز ریسک یک معامله را بیشتر از
محاسبات دیده و ریسک گریزی باالتری پیدا کرده و همچنین عکس این موضوع نیز صادق است.از طرفی تیپ
شخصیتی برخی از افراد به گونه ای است که هرچه دانش و مهارت فرد در حوزهای بیشتر و همچنین هرچه افراد
پیرامون فرد وابسته به او باشن د ،اعتماد فرد به دانش خود نیز بیشتر خواهد شد .درست از همین روست که
تحلیلهای اقتصادی برخی از اقتصاددانان بسیار دورتر از واقعیت است تا تحلیلهای برخی مردم عادی .آنها با
اطمینان از اشتباه خود سخن میگویند و شکی در گفتههای خود ندارند .این از خصوصیات مهم این تورش
رفتاری"بیش اعتمادی" است و به همین دلیل گفته میشود که اعتماد بیش از حد آموختنی است و به خودی
خود در افراد وجود ندارد به عبارت دیگر اگر فردی مورد تملق قرار گیرد ،این احتمال وجود دارد که دچار بیش
اعتمادی نسبت به خود شده و با این توهم امکان بروز اشتباه در فرد بسیار باال میرود( بدری .)1899 ،در کالمی
دیگر ،میتوان بیان کرد که بیش اعتمادی از جمله خصوصیاتی روانی است که باعث میشود افراد با اعتماد بیش
از حد دچار ریسکهای بزرگی شوند.
باربر و اودن 11تحقیقی را باعنوان نامتعارف ،پسرها پسر خواهند ماند ،انجام دادندکهموضوعجنسیت وفرا
اعتمادی سرمایهگذاران را مورد بررسی قرار میداد .یافتههای این تحقیق نشان داد کهسرمایهگذاران بیش از
حدمطمئن ،دقت اطالعاتخود و بهتبع آن سودهای مورد انتظار حاصل از معامالت را بیش از حد تخمیین می
زنند ،این افراد حتی گاهی با زیان مورد انتظار نیزتمایل به انجام معاملهنشان می دهند .در این تحقیق نشان داده
شد که فرا اعتمادی چه در زنان و چه در مردان  ،یکعاملخطرساز در مدیریت و سرمایه گذاری میباشد(باربر و
اودن.)2001 ،
در تحقیقی که توسط یکی از مراکز استخدامیتوکیو انجام گرفت .سازمانهای بزرگ و موفق ژاپن بیشترین
تاکید و توجه را در گزینش اولیه داوطلبین به نوع شخصیت مناسب داده و در تقدم دوم جسارت و شهامت و در
تقدم سوم به مهارت آنها دادند (بهپژوه  )1879 ،همچنین در مطالعه دیگری که توسط کودرین12به منظور
بررسی رابطه شخصیت  ،Aبا رضایت شغلی انجام شد نتایج نشان داد که در آزمودنیهای مرد امکان ارتقاء در
شغل بطور مثبتی با نمرات شخصیتی  Aو رضایت شغلی رابطه دارند(کودرین.)1882 ،در همین راستا کاردوکسی
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و وانگ نیزطی تحقیقی جامع نشان دادند ،افرادیکه دارای تیپشخصیتی از نوع  Aهستند ،تمایل بیشتری
بهسرمایهگذاریپر ریسک دارندسپس آنها به این نتیجه رسیدند که این تمایلمربوطمیشودبه اینکه ایننوع از
تیپشخصیتیعالقه زیادیبه کسب درآمدهای باال نسبت به تیپ شخصیتی نوع  Bدارند(کاردوکسی و وانگ،
)1889
در ایران نیز این قبیل تحقیقات البته به مقدار کمتر انجام شده که از این میان میتوان به تحقیق واردی و
آتش فراز اشاره کرد .آنها در تحقیقی میدانی در تاالر بورس استان مازندران به بررسی رابطه بین سوگیری های
رفتاری با ریسک گریزی سرمایه گذاران حقیقی در تاالر بورس استان مازندران پرداختند .نتایج این تحقیق
حاکی از آن است که رابطه معنا داری بین سوگیری های رفتار ی شامل افسوس گریزی  ،خود تأییدی پس از
وقوع  ،خوش خیالی و خود فریبی سرمایه گذاران با ریسک گریزی آنان وجود دارد(واردی و آتش فراز.)1888 ،
در همین راستا نتایج تحقیق مرادی نشان داده که بین تیپ های شخصیتی سرمایهگذاران و تورش های رفتاری
رابطه تنگاتنگی وجود دارد (مرادی .)1888،این مقاله پایه و اساس مقاله مشابهی شد که حقیقیکفاش ،با عنوان
بررسی اثرات تیپ شخصیتی سرمایهگذاران بر خطاهای ادراکی آنها در سرمایهگذاریهایشان در بورس اوراق
بهادار انجام داد .در این تحقیق نشان داده شد که تیپ شخصیتی افراد با  10مورد از خطاهای ادراکی مورد
بررسی در این تحقیق رابطه داشته و در بروز این خطاها در بین  297سرمایهگذار مورد بررسی ،موثر بوده
است(حقیقیکفاش.)1889 ،
صندوقهاي سرمایه گذاري
در کتاب ،صندوقهای سرمایهگذاری مشترک ،اینگونه بیان شده که صندوق سرمایهگذاری چیزی نیست جز
مجموعهای از سهام ،اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار .در واقع میتوان آن را به صورت شرکتی در نظر گرفت
که در آن افراد مختلف پولهای خود را روی هم میگذارند و در سبدی از اوراق بهادار سرمایهگذاری
میکنند.درنتیجه،سرمایهگذران به جای سرمایهگذاری در یک سهم یا اوراق مشارکت خاص ،در یک صندوق
سرمایهگذاری مشترک سرمایهگذاری میکنند .همین تنوع در سرمایهگذاری سبب کاهش ریسک آن شده و
سبب افزایش جذابیت صندوق سرمایهگذاری میشود(محسنی.)1889 ،
صندوق سرمایه گذاری به سه روش زیر به سرمایه گذاران خود سود می دهد:
 )1سود ناشی از معامالت سهام یا اوراق مشارکت موجود در سبد سرمایه گذاری؛
 )2سود نقدی سهام و یا بهرهی پرداخت شده به اوراق مشارکت موجود در سبد سرمایهگذاری؛
 )8افزایش ارزش سهم سرمایهگذار در صندوق سرمایهگذاری که سرمایهگذار می تواند با فروش سهم خود
در صندوق سود کسب کند .معموالً صندوقها این امکان را به شما میدهند که بهجای دریافت سود
نقدی ،آن را دوباره در خود صندوق ،سرمایهگذاری کنید و بدین ترتیب مالک تعداد بیشتری از
واحدهای صندوق شوید (کیائی.)1899 ،
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مزایاي صندوق هاي سرمایه گذاري
 )1مدیریت حرفه اي :صندوق های سرمایه گذاری توسط گروهی از تحلیل گران و افراد حرفه ای مدیریت
می شوند و همین مساله نکته ی بسیار مهمی برای سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای
به شمار می رود  )2 .تنوع :براساس تئوری های مالی با افزایش تنوع در سرمایه گذاری می توان خطر سرمایه
گذاری را کاهش داد و کاهش قیمتیک سهم را با افزایش در سایر اوراق بهادار جبران کرد .معموالً سبد صندوق
های سرمایه گذاری بزرگ حاوی ده ها سهم و یا اوراق مشارکت متنوع است تا خطر سرمایه گذاری به حداقل
برسد ) 3 .سادگی :سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری ساده است و نیازی به تحلیل های پیچیده
ندارد(.شهرآبادی)1880 ،
معایب صندوق هاي سرمایه گذاري
 )1مدیریت حرفه اي :همانطور که مدیریت حرفه اییکی از مزایای صندوق های سرمایه گذاری است یکی از
معایب آن نیز به شمار می رود .چون مدیران حرفه ای ممکن است به فکر منافع خود باشند و همواره در جهت
بهتر شدن بازده ی سرمایه گذاران عمل نکنند (به ویژه اگر درآمد آن ها ارتبط چندانی با سود صندوق نداشته
باشد )2 .تعداد زیاد سرمایه گذاري :تعداد بیش از حد ممکن است سبب کاهش بازده ی سرمایه گذار شود
زیرا اگر در یک سهم سود زیادی کسب کنید به دلیل آنکه آن سهم بخش کوچکی از سبد را تشکیل می دهد،
بازده ی شما تغییر چندانی نخواهد داشت(.بشیری)1898 ،
همانطور که گفته شد مدیریت صندوق میتواند همانند یک شمشیر دو لبه باشد  ،اگر شخصیت مدیر به
گونه ای باشد که شیوه صحیح و مناسب را در پیش گیرد به تبع آن همه سرمایه گذاران منتفع شده و این امر
موجب اعتبار صندوق و تسریع در رشد آن خواهد شد و اگر شخصیت مدیر به گونه ای باشد که تنها به منفعت
خود توجه کرده و منافع و سو ددهی شرکت برایش اهمیت نداشته باشد به تبع آن رفته رفته از اعتبار صندوق
کاسته شده و چشم انداز صندوق رو به تباهی خواهد بود.
آزمون شخصیت شناسی مینه سوتا
18

آزمون شخصیت چند وجهی مینه سوتا ( )MMPIدر دهه  90میالدی توسط دو تن از پژوهشگران دانشگاه
مینهسوتای آمریکا ،استارک هاتاوی 19و مک کینلی 15ارائه شد .در این آزمون شرکت کنندگان ،به سواالت،
پاسخ بله یا خیر داده و نتایج حاصل از پرسشنامه پس از محاسبه ،بر روییک نمودار و یک جدول نشان داده
میشود .این نمودار شامل تعدادی مقیاس بالینی ( کلینیکال) و چند مقیاس روایی (اعتبار سنجی) بوده و در
جدول نیز مقادیر عددی هر یک از مقیاسها نمایش داده میشود .آزمون مینه سوتا در همه افرادی که باالی
 19سال و یا کسانی که حداقل کالس  9را گذراندهاند قابل اجراست(.براهنی ،اخوت و شاملو.)1855 ،
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 -3مدل مفهومی و متغیرهاي پژوهش
مدل مفهومی در این پژوهش بر این اصل منطقی استوار است که میان فازهای شخصیتی بهعنوان متغییر
مستقل و ریسک صندوق (شامل ارزش در معرض خطر و نیمه واریانس) به عنوان متغییر وابسته رابطه وجود
دارد .اما این فازهای شخصیتی خود نیز شامل  5فاز مجزا بوده ( شامل افسردگی ،مانیا ،پیکاستنی ،پارانویا و
خصوصیات سایکوپاتیک ) که ما در این پژوهش سعی داریم رابطه میان تکتک این فازها را با ریسک صندوق
بررسی کنیم .در خصوص متغییر تعدیل گر نیز باید گفت که در این پژوهش ،نیّت ما از انتخاب تیپ شخصیتی (
 ) A&Bبه عنوان متغییر تعدیلگر ،این ب وده که عالوه بر سنجش تاثیر مستقیم این متغییر بر ریسک صندوق ،
به بررسی اثر تعدیل کنندگی آن بر رابطه بین فازهای شخصیتی و ریسک صندوق بپردازیم .با توجه به مطالب
فوق مدل مفهومی در اینپژوهش به صورت شکل ( )1می باشد.

شكل  -1مدل مفهومی پژوهش
 -4معرفی و سنجش متغیرهاي تحقیق
همانطور که از مدل مفهومی ( شکل  ) 1قابل برداشت است  ،این پژوهش شامل سه متغیر مستقل ،وابسته و
تعدیلکننده می باشد که در زیر به تشریح آن میپردازیم:
 -1-4متغیر مستقل
در این پژوهش متغیر مستقل  ،شدت فازهای شخصیتی بوده که شامل  5فاز (افسردگی  ،مانیا  ،عالئم
سایکوتیک ،19پیکاستنی 18یا خستگی و ضعف روانی و پارانویا )20می باشند.
با توجه به وجود مشکالت ی نظیر تعداد زیاد سواالت و همخوان نبودن سواالت با فرهنگ ایرانی ،نیاز برای
تهیه آزمونی با همین محتوا که معایب ذکر شده را نداشته باشد ،احساس میشد .بر این اساس تصمیم برای تهیه
19
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فرمی از  MMPIکه اوال ارزشها و شرایط فرهنگ ایرانی در آن در نظر گرفته شده باشد و ثانیا کوتاه بوده و
مستلزم صرف وقت کمتری باشد ،گرفته شد .با در نظر گرفتن این مسائل ،اخوت  ،براهنی و شاملو  ،تعداد 71
سول از پرسشنامه  MMPIرا اقتباس و با در نظر گرفتن فرهنگ ایرانی آن را در فرم کوتاهی تدوین و یک رشته
فعالیتهای پژوهشی را آغاز کردند .در این پرسشنامه  71سوالی تعداد پرسشها برای هر مقیاس بسیار دقیق
انتخاب شده و کاربرد بسیار وسیعی در فعالیتهای پژوهشی بالینی پیدا کرده است و هنوز هیچ آزمونی در زمینه
شخصیت شناسی با آن برابری نمیکند.این آزمون در طیفهای گسترده کاربردهای فراوان دارد  ،از جمله
کاربردهای مهم این آزمون عالوه بر شناسایی اختالالت رفتاری و روانی ،میتوان به شناسایی افراد مناسب
برایاستخدام در مشاغل خاص و مهم ،امور قضایی و فعالیتهای مجرمانه ،ازدواج و موارد خانوادگی اشاره
کرد(اخوت ،براهنی و شاملو.)1855 ،خروجی این آزمون  18شاخص یا مقیاس خواهد بود که در این تحقیق
شدت  5فاز یا مقیاس که در جدول زیر آمده بررسی میگردد:
جدول  -1فازهاي شخصیتی مورد بررسی در این پژوهش
فازهاي شخصیتی

ردیف

میدهد.

1

Dیا افسردگی :نمره فرد در این مقیاس میزان افسردگی فرد را نشان

2

Pdیا خصوصیات سایکوپاتیک  :واکنشهای ضد اجتماعی و سایکوتیک را نشان

8

Paیا پارانویا  :میزان شک ،سوءظن و بیاعتمادی فرد را نسبت به دیگران میسنجد.

9

PTیا پیکاستنی  :به خستگی و ضعف روانی فرد اشاره

5

Maیا مانیا  :عالئم مورد سنجش در این مقیاس بر عکس افسردگی میباشد.

میدهد.

دارد.

 -2-4سنجش اعتبار و روایی آزمون
سه مقیاس( )28L , 21F , 22Kمقیاسهای اعتبار یا روایی تست نامیده میشوند که به کمک آنها میتوان
دریافت که آیا شخص با دقت و صداقت و تمرکز به سؤالها جواب داده یا نه .برای مثال ،مقیاس (  ) Lصداقت
آزمودنی را میسنجد نمره باال در این مقیاس نشان میدهد فرد در طول پاسخدهی تالش داشته خود را بهتر و
خوبترجلوه دهد(براهنی ،اخوت و شاملو .)1855 ،الزم به ذکر است همانطور که پیشبینی میشد در این پژوهش
همه  120فرد مورد بررسی از صداقت قابل قبول یا به عبارتی اعتبار و روایی مورد نظر در تکمیل پرسشنامه
برخوردار نبودند لذا پرسشنامه آنها از لیست خارج شد و تنها  109نفر در لیست باقی ماندند که از این تعداد89 ،
نفر به صورت تصادفی انتخاب گردیده تا به عنوان حجم نمونه از جامعه آماری مدیران صندوقهای سرمایه
گذاری مورد بررسی قرار گیرند.
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جدول  -2شیوه نمره گذاري مقیاسهاي روایی در آزمون MMPI

مقیاس

نمرات باال

نمرات پایین

()05 <>T 05

()05>T>35
صداقت در آزمون

پاسخ بلی

پاسخ خیر

L

ـــــــــــ

52-97-29-11-5

وانمود خوب

F

-99-89-80-18-15-12-8
71-99-58-59-50

91-29-20

وانمود بد

انکار مشکالت

K

ــــــــــ

-91-90-89-89-88-81-28-11
98-97-95-91-70-59-51-98

نامنعطف و
شخصیت دفاعی

اعتماد به نفس و
منعطف

شیوه نمره گذاري آزمون شخصیت
جهت صرفه جویی در زمان و نیز انسجام اطالعات مربوط به شیوه نمره گذاری در دو جدول زیر بهصورتجداگانه
مقیاسهای روایی و بالینی ارائه شده است:
جدول  -3شیوه نمره گذاري مقیاسهاي بالینیدر آزمون MMPI

پاسخ خیر

نمرات باال ()05>T

نمرات پائین

نمرات متوسط ()05>T>05

()05>T>35

مقیاس

پاسخ بلی

D

22-19-17-18-8-9
99-89-25

 -29-11-9-8-1کمبود انرژی ،گوشه نشینی ،احساس
خوشبین ،فعال،
 -90-92-90-87درماندگی حساس به انتقاد ،ناامید ،ترسو،
آرام
اشکال در تمرکز.
95-91

Pd

-19-15-19-18-10-7
71-59-58-82-27

نمره باال :تکانهای،قانونگریز،ضداجتماع
خشک،مقرراتی،
-85-89-8-29
عدموفاداریوصداقت،نمره متوسط:معاشرتی
اجتماعی
95-98-98-91
پرجرأت،صریح،مدیر قاطع

Pa

-88-80-18-10-9-5
99-99-98

Ma

-88-9-7-9-89-89-28
90-57-5

نمره باال :فرافکن  ،بدبین ،کینهای،
 -98-81-28-29خشمگین ،وسواس فکری ،خشک ، ،رفتار خوشبین ،زود
اطرافیان را سوء تفسیر می کند.نمره اعتماد میکند
97
متوسط :جدی ، ،با هوش ،دقیق و منظم
وابسته به اجتماع ،دستودل باز ،نیازبه ابراز

92

افسردگی،
وجود ،شتابزده و سرشار از انرژی.نمره بسیار
بیتفاوت ،فقدان
باال  :فقدان تمرکز کنترل و دارای افکار بزرگ
انگیزه،بیتوجه
منشی.
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مقیاس

پاسخ بلی

پاسخ خیر

Pt

-27-2825-17-18-9-5
99-99-57-51-99-89

92-8-2

نمرات باال ()05>T

نمرات پائین

نمرات متوسط ()05>T>05

()05>T>35

نگران ،دارای تنش و استرس،مضطرب ،گرم ،مطمئن،
مستقل ،متین،
خودانتقادگر ،دارای احساس گناه

با استفاده از جداول باال به راحتی میتوان آزمونها را تفسیر کرده و میزان فازهای شخصیتی مدیران را بدست
آورد  .البته به جهت سهولت در انجام فرآیند تفسیر ،در این پژوهش از نرمافزار تخصصی ()MMPI Profiler
استفاده شده ،که خروجی این نرم افزار  ،متغییرها را در بازهای میان اعداد ( )0الی ( )20ارائه میدهد.
متغیر وابسته
در این پژوهش متغیر وابسته ،ریسک پو رتفولیو صندوق بوده که معیار سنجش ریسک نیز عبارتند از ارزش در
معرض خطر (  ) VaRو نیمه واریانس ( .)Semi Var
ارزش درمعرض خطر

24

ارزش در معرض ریسک یکی از معروفترین معیارهای اندازه گیری ریسک میباشد  .این شاخص که سرمایه
درمعرض خطر نیز نامیده می شود  ،به عنوان معیاری آماری  ،حداکثر زیان احتمالی پرتفوی را در یک دوره
زمانی مشخص با بیان کمّی ارائه میدهد .به عبارت دیگر ارزش در معرض ریسکمبلغی از ارزش پرتفوی را که
انتظار میرودطییک دوره زمانی مشخص و با میزان احتمال معین از دست برود مشخص میکند.در این پژوهش
ابتدا با جمعآوری دادههای تاریخی مربوط به بازدهی و نرمالیزه کردن ،اقدام به مرتبسازی آنها از کوچکترین به
بزرگترین میکنیم .سپس با استفاده از نرم افزار اکسل ،این معیار را در دوره زمانی مورد نظر محاسبه میکنیم.
به طور کلی برای محاسبه ارزش در معرض خطر نیاز به دو شاخص دوره زمانی مورد بررسی و همچنین سطح
اطمینان داریم که در این تحقیق دوره زمانی یک سال و سطح اطمینان برابر  85درصد در نظر گرفته شد.
نیمه واریانس

20

بنا بر نظریه مارکوئیتز ،میتوان از معیارهای پراکندگی(واریانس) جهت سنجش ریسک پرتفوی استفاده کرد.
به عبارتی هرچه انحرافات و نوسانات یک دارایی بیشتر باشد میتوان گفت که آن دارایی ریسک بیشتری به
همراه دارد و هرچه پراکندگی و نوسانات دارایی کم باشد آنگاه ریسک آن کمتر بوده و قابلیت پیش بینی رفتار
آن باالتر است(مارکوئیتز .)1852 ،اما برای رفع معایب واریانس ،مارکوئیتز ،نیمه واریانس رابه عنوان شاخص
سنجش ریسک معرفی کرد(مارکوئیتز .)1858،در شاخص نیمه واریانس ،تنها پراکندگی (واریانس) انحرافات
نامطلوب (زیان) سنجیده میشود بطوریکه ابتدا تمامی داده های مربوط به بازده و زیان را از کمترین (کمترین
بازده) به بیشترین بازده مرتب کرده و از مجموعه داده های مربوط به زیان واریانس میگیریم .به طور کلی
11
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میتوان از فرمول زیر که در آن (  ) nبرابر مجموع دادههای کمتر از میانگین بوده و () rtبرابر مجموع بازدههای
کل میباشد ،اقدام به محاسبه نیمه واریانس کرد:
معادله()1
∑

معادله()2
∑

متغیر تعدیلگر
29

تئوری تیپهای شخصیت که توسط فریدمن مطرح شد،گونههای شخصیت را به دو نوع عمومی ،تیپ
(شخصیت پرانرژی) و تیپ ( Bشخصیت سادهگیر) دستهبندی میکند.شخصیت تیپ Aپرانرژی ،پرخاشگری،
تهاجم ،جاه طلبی ،سخت کوشی ،فعالیت زیاد ،کم حوصلگی ،تمایل به شرکت در فعالیتهای رقابت آمیز ،عهده
دار بودن مشاغلی که فشار زیاد به آنان میآورد تا بیشتر تولید کنند و مسئولیتهای فراوانتری را متحمل شوند،
سخنهای پرجوش و پرحرارت وبی قرار ی  ،از نشانه های تشخیص این افراد است .اما شخصیت تیپ Bآرام،
صبور ،مالیم ،با اخالق متعادل ،همه وقت خود را صرف کسب موفقیتهای حرفهاییا رقابتهای اجتماعی نمی
کننـد ،کار یکنواخت و پایدار دارند ،دچار کمبود وقت و فرصت نیستند ،وقت مناسبی را هم برای فعالیتهای
مورد عالقه خویش در بیرون از محیط کار اختصاص میدهند  ،همچنین این افراد آرام و شمرده صحبت
میکنند(فریدمن.)1850،
ردفورد 27در پژوهشی میدانی و گسترده میان  200هزار نفر از داوطلبان نشان داد،برخی از عوامل رفتاری در
تیپ شخصیتی Aممکن است در ابتالء به بیماریهای شریان اکلیلی (کرونر) قلب تأثیراساسی داشته باشند .برای
نمونه خشم و رنجش ابراز نشده ،از متغیرهای عمده در ترکیب عواملی هستند که استعداد بیماری شریان اکلیلی
را ایجاد میکند .اما مهمترین نتیجه این تحقیق این بود که در مدیران با مشاغل مهم ،فشار کاری بیش ازنداشتن
فعالیت جسمی و نپرداختن به ورزش در ابتالی آنان به بیماری شریانی قلبی اهمیت دارد(ردفورد.)2001 ،
در این پژوهش تیپ شخصیت ( )A type & B typeبه عنوان متغیر تعدیلگر در نظر گرفته میشود .این متغیر
عالوه بر نتایج تست مینه سوتا ،از شواهد موجود در جدول شماره  2نیز حاصل شده و در تحقیق مورد استفاده
قرار میگیرد.
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جدول -4نحوه شناسایی تیپ شخصیتی با استفاده از نمودهاي ظاهري
ویژگیها

تیپ شخصیتیA

تیپ شخصیتی B

مکالمه

تند

کند

لحن کالم

شدید

مالیم

کیفیت کالم

محکم ،کوتاه

یکنواخت

پاسخ آنی

مکث پیش ازپاسخگویی

خنده

کوتاه

نرم ولطیف وخوش آیند

قطع کردن حرف دیگران

اغلب

کم

تالش برای تسلط به افراد

اغلب

کم

پرخاشگری

اغلب

هرگز

رضایت ازکار

کمال گرا

با دقت باال

تالش برای ارتقاء شغلی

بلی ،حتی به صورت نامتعارف

بلی ،بنا به شایستگی

احساس فوریت در هر کار

بلی

خیر ،بسته به اولویت

نیاز به برنده شدن

تالش برای برنده شدن
حتی به هنگام بازی با کودکان

بی اهمیت بودن

زمان پاسخ

به سواالت MMPI

 -4فرضیههاي پژوهش
با توجه به هدف تحقیق در این نوشتار سعی بر آن است که ابتدا تاثیرات شدت فازهای شخصیتی مدیران
صندوقهای سرمایهگذاری را بر روی ریسک پرتفولیو صندوق اندازهگیری کرده (فرضیه اصلی  )1و در مرحله
بعدی به بررسی اثرات تعدیلی تیپ های شخصیتی مدیران بر رابطه شدت فازهای شخصیتی با ریسک پرتفولیو
صندوق (فرضیه اصلی  )2بپردازیم .همانطور که مشاهده میگردد در فرضیه اول تحقیق به بررسی رابطه بین
فازهای شخصیتی مدیران سرمایهگذاری صندوق با ریسک پرتفولیو صندوق پرداخته که این فرضیه خود به  5زیر
شاخه انحصاری شامل بررسی هرکدام از  5فاز شخصیتی ( افسردگی  ،اختالل شخصیت  ،پارانویا  ،خستگی و
ضعف روانی و مانیا ) میشود و در فرضیه دوم به نقش تعدیلی تیپ شخصیتی ( )A&Bبر رابطه بین فازهای
شخصیتی با ریسک پرتفولیو میپردازیم.
فرضیه  :1-1بین فاز شخصیتی افسردگی مدیران صندوق با شاخص های ریسک صندوق رابطه معنی داری
وجود دارد.
فرضیه  :2-1بین فاز شخصیتی سایکوپاتیک مدیران صندوق با شاخص های ریسک صندوق رابطه معنی داری
وجود دارد.
فرضیه  :3-1بین فاز شخصیتی پارانویا مدیران صندوق با شاخص های ریسک صندوق رابطه معنی داری وجود
دارد.
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فرضیه  :4-1بین فاز شخصیتی پیکاستنی مدیران صندوق با شاخص های ریسک صندوق رابطه معنی داری
وجود دارد.
فرضیه  :0-1بین فاز شخصیتی مانیا مدیران صندوق با شاخص های ریسک صندوق رابطه معنی داری وجود
دارد.
فرضیه  :1-2تیپ شخصیتی مدیران رابطه بین فاز شخصیتی افسردگی با شاخص های ریسک صندوق را تعدیل
می نماید.
فرضیه  :2-2تیپ شخصیتی مدیران رابطه بین فاز شخصیتی سایکوپاتیک با شاخص های ریسک صندوق را
تعدیل می نماید.
فرضیه  :3-2تیپ شخصیتی مدیران رابطه بین فاز شخصیتی پارانویا با شاخص های ریسک صندوق را تعدیل
می نماید.
فرضیه  :4-2تیپ شخصیتی مدیران رابطه بین فاز شخصیتی پیکاستنی با شاخص های ریسک صندوق را
تعدیل می نماید.
فرضیه  :0-2تیپ شخصیتی مدیران رابطه بین فاز شخصیتی مانیا با شاخص های ریسک صندوق را تعدیل می
نماید.
 -0روششناسی پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهشهای پس رویدادی  ،بر اساس ماهیت و روش گردآوری دادهها ،توصیفی-پیمایشی
و به لحاظ هدف از نوع کاربردی و همچنین از نظر روش از نوع توصیف و همبستگی است .جامعه آماری در این
تحقیق شامل تمامی صندوقهای سرمایه گذاری فعال در دوره یکساله  1889میباشند که از این تعداد 89
صندوق به روش کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید ،اما از آنجاکه انتظار میرفت برخی از پرسش
شوندگان با توجه به سنجش روایی و پایایی تست و همچنی ن عدم صداقت در پاسخگویی ،از نظر اعتبار مردود
شناخته شوند ،لذا تصمیم بر این شد تا تعداد  120مدیر صندوق مورد پرسش قرار گرفته تا درصورت مردود
شدن برخی از پرسشنامهها ،پژوهشگر مشکلی جهت تأمین حجم نمونه  89نفری از مدیران نداشته باشد .از میان
 89مدیر انتخاب شده تعداد  79مدیر مذکر  99 ،نفر بین سن  85تا  50سال  79 ،نفر با تحصیالت کارشناسی
ارشد و باالتر و همچنین  59نفر دارای تیپ شخصیتی نوع (  ) Aمیباشند .در این پژوهش برای بررسی شدت
فازهای شخصیتی از ابزار پرسشنامه (  ) MMPIاستفاده شده و برای ریسک نیز از داده های آماری بازده هفتگی
و همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدلسازی معادالت ساختاری و نرم افزار ( )Smart PLS2استفاده
گردید.
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 -6یافته هاي پژوهش
در جدول زیر اطالعات آمار توصیفی مربوط به پژوهش شامل کمترین و بیشترین میزان شاخصها  ،میانگین و
انحراف معیار و همچنین پراکندگی متغییرها مشهود است:
جدول  -0آمار توصیفی متغییرهاي پژوهش
متغیر

افسردگی

عالئم
سایكوتیک

پارانویا

پیكاستنی

مانیا

)(Pa

)(Pt

)(Ma

ارزش در

نیمه واریانس

معرض خطر

)(Semi VaR

تعداد

89

89

89

89

89

89

89

MIN

9

5

8

9

5

0001

00000898

MAX

18

19

12

15

10

0009

0008829

میانگین

908

801

909

1008

709

0002828

0009988

)(D

)(pd

)(VaR

با توجه به آزمون شخصیت شناسی مینه سوتا و همچنین محاسبات انجام شده برای ریسک پرتفولیو
صندوق ،از مجموع  89نفر مدیران صندوقهای سرمایه گذاری شرکت کننده در تحقیق  ،جمعاً  59نفر دارای
تیپ شخصیتی  Aو مابقی یعنی  92نفر باقیمانده دارای تیپ شخصیتی  Bمیباشند .همانطور که در جدول
شماره  5نمایانگر است میانگین نمره فاز شخصیتی پیکاستنی یا همان خستگی و ضعف مفرط در بین مدبران
صندوق دارای سطح باالیی نسبت به بقیه فازها می باشد .این نتیجه نشان دهنده میزان ضعف و خستگی مفرط
در بین مدیران سرمایه گذاری صندوق ها می باشد .یکی از دالیل آن می تواند ماهیت کار معامله گری و
خستگی و فشار روحی ناشی از فشارهای عصبی حاکم بر بازارهای مالی می باشد .بنابراین این نتیجه مورد انتطار
بود.
نتیجه جالب دیگ ر میانگین پایین نسبی فاز شخصیتی افسردگی در بین مدیران صندوق می باشد .شاید یکی
از دالیل این امر ماهیت پویا و هیجان همراه با بازارهای مالی و محیط های سرمایه گذاری باشد .در مورد فاز
شخصیتی پارانویا نیز میانگین بدست آمده برابر  909بوده که نشان دهنده سطح پایین این فاز در بین مدیران
صندوق ها می باشد .دلیل این امر نیز این موضوع می باشد که اساسا افراد دارای شک و بدبینی مفرط نسبت به
وقایع نمی توانند به عنوان
در بحث ریسک صندوق های مورد بررسی می توان به سطح پایین شاخص های ریسک صندوق ها اشاره
نمود .نتیجه ای که با توجه به ماهیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و وجود مدیران حرفه ای و اعمال
سیاست های تنوع بخشی توسط نهادهای ناظر بازار سرمایه مورد انتظار بود.
در بخش بعدی به نتایج بدست آمده در بخش استباطی جهت تحلیل آزمون فرضیات تحقیق می پردازیم .با
توجه به ساختار شبکه ای مدل تحق یق و وجود متغیر تعدیلگر تیپ شخصیتی از روش آماری مدلسازی معادالت
ساختاری و نسل دوم آن یعنی حداقل مربعات جزیی استفاده گردید .همچنین جهت تحلیل نتایج از نرم افزار
14
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مربوطه یعنی  SmartPLS2که یکی از جامعترین نرم افزارهای تحلیل مدل های ساختاری می باشد بکار گرفته
شد.
در شکل شماره  2مدل تحقیق در حالت ضرایب استاندارد آورده شده است  .اعداد قرار گرفته بر روی رابطه
ها نشان دهنده ضریب مسیر می باشد .بطوریکه که اگر ضریب مسیر مثبت باشد نشاندهنده رابطه مستقیم و در
صورت منفی بودن ضریب مسیر رابطه بین دو متغیر غیر همراستا یا معکوس خواهد بود.

شكل  -2مدل ساختاري تحلیل در حالت استاندارد
در مدل فوق  ،متغیرهای مستقل فازهای شخصیت در سمت چپ و با رنگ آبی  ،متغیر تعدیلگر با دایره های
آبی رنگ متغیرهای مستقل تحقیق یاهمان  5فاز شخصیتی می باشند .متغیر تعدیل گر یا همان تیپ های
شخصیتی با رنگ نارنجی و متغیرهای وابسته یا همان شاخص های ریسک صندوق نیز با رنگ قرمز مشخص
شده است  ،دایرههای سبز رنگ نیز اثر تعدیلگری تیپ شخصیت بر هریک از روابط موجود بین متغیرهای
مستقل و وابسته را نشان می دهد .خطوطی که ارتباطات فیمابین متغیرها را نشان میدهند خطوط مسیر و
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اعداد نوشته شده در آنها ضرایب مسیر هستند  .ضریب مسیر (ضریب بتا) نشان دهندهی شدت و جهت رابطه
بین دو متغیر است .این عدد بین مثبت یک و منفی یک می باشد و هرچه بزرگتر باشد نشاندهنده شدت و
قدرت رابطه بین دو متغییر و هرچه کمتر باشد نشاندهنده ضعف رابطه بین دو متغیر خواهد بود .که اگر برابر با
صفر شوند  ،نشان دهنده ی نبود رابطه ی خطی بین دو متغیر پنهان است .این ضریب نشان از همبستگی بین
دو متغیر پنهان داشته و منفی شدن این ضریب نیز ،نشان از معکوس بودن جهت رابطه می باشد.
اما جهت بررسی معنی دار بودن ضرایب مسیر یا همان فرضیات تحقیق می بایست ضریب معناداری هریک
از روابط فوق محاسبه و با مقادیر بحرانی مورد مقایسه قرار گیرد .با توجه به ادوطرفه بودن آزمون ها و همچنین
سطح معنی داری  5درصد بکار گرفته شده در این تحقیق مقدار بحرانی برابر با  1089خواهد بود .جدول ذیل
نیز آماره تی (  ) tجهت سنجش اعتبار روابط فوق را نشان داده و همانطور که پیداست  ،مقدار آماره تی (  ) tدر
روابط  20گانه باالتر از میزان قابل قبول (  ) 1089بوده و این نشاندهنده پذیرش و قابل قبول بودن تمامی فرضیه
ها می باشد.
جدول  -6نتایج فرضیات تحقیق
ردیف

عنوان فرضیه

آماره

نتیجه

آزمون آزمون

ردیف

عنوان فرضیه

آماره

نتیجه

آزمون آزمون

1

رابطه بین فاز افسردگی با
نیمه واریانس

909

پذیرش

11

اثر تعدیلی تیپشخصیتی بر رابطه
افسردگی و ارزشدرمعرضخطر

808

پذیرش

2

رابطه بین فاز افسردگی با
ارزشدرمعرضخطر

208

پذیرش

12

اثر تعدیلی تیپشخصیتی بر رابطه
مانیا و ارزشدرمعرضخطر

1089

پذیرش

8

رابطه بین فاز مانیا
با نیمه واریانس

2

پذیرش

18

اثر تعدیلی تیپشخصیتی بر رابطه
پارانویا و ارزشدرمعرضخطر

1088

پذیرش

9

رابطه بین فاز مانیا
با ارزشدرمعرضخطر

1087

پذیرش

19

اثر تعدیلی تیپشخصیتی بر رابطه
سایکوپاتی و ارزشدرمعرضخطر

2099

پذیرش

5

رابطه بین فاز پارانویا
با نیمه واریانس

1089

پذیرش

15

اثر تعدیلی تیپشخصیتی بر رابطه
پیکاستنی و ارزشدرمعرضخطر

2018

پذیرش

9

رابطه بین فاز پارانویا
با ارزشدرمعرضخطر

1088

پذیرش

19

اثر تعدیلی تیپشخصیتی بر رابطه
افسردگی و نیمه واریانس

209

پذیرش

7

رابطه بین فاز سایکوپاتی
با نیمه واریانس

202

پذیرش

17

اثر تعدیلی تیپشخصیتی بر رابطه
مانیا و نیمه واریانس

209

پذیرش

9

رابطه بین فاز سایکوپاتی
با ارزشدرمعرضخطر

508

پذیرش

19

اثر تعدیلی تیپشخصیتی بر رابطه
پارانویا و نیمه واریانس

1088

پذیرش
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ردیف

عنوان فرضیه

آماره

نتیجه

آزمون آزمون

ردیف

عنوان فرضیه

آماره

نتیجه

آزمون آزمون

8

رابطه بین فاز پیکاستنی
با نیمه واریانس

201

پذیرش

18

اثر تعدیلی تیپشخصیتی بر رابطه
سایکوپاتی و نیمه واریانس

1087

پذیرش

10

رابطه بین فاز پیکاستنی
با ارزشدرمعرضخطر

201

پذیرش

20

اثر تعدیلی تیپشخصیتی بر رابطه
پیکاستنی و نیمه واریانس

1087

پذیرش

ردیف های  1الی  10نشان دهنده نتایج فرضیات مربوط به  5فاز شخصیای با دو شاخص ریسک صندوق
یعنی ارزش در معرض خطر و نیمه واریانس می باشد که نشان دهنده معنی دار بودن تمامی فرضیات مستقیم
بین فازهای شخصیتی و شاخص های ریسک صندوق می باشد.
ردیف های  10الی  20مربوط به فرضیات مربوط به نقش تعدیل کنندگی تیپ های شخصیتی مدیران بر
رابطه بین فازهای شخصیتی و شاخص های ریسک صندوق می باشد .بنا براین با توجه به یافته های تحقیق
تمامی فرضیات تعدیلی تحقیق نیز تایید می گردد.
 -0نتیجهگیري و بحث
به طور کلی همانطور که از نام فاز شخصیتی افسردگی (  ) Dهویداست  ،این شاخص نشاندهنده میزان
افسردگی مدیران صندوقهای سرمایهگذری می باشد ،به عبارتی با باالتر رفتن نمره این فاز  ،مدیر سرمایهگذاری
صندوق افسردهتر شده و به تبع آن تمایالت گوشهگیری و انفعالی عمل کردن او نیز در سرمایهگذاریها افزایش
پیدا میکند و همین تعلل و انفعالی عمل کردن او  ،باعث آن میشود که فرصتهای سرمایهگذاری از دست رفته
و بازده صندوق کاهش پیدا کند و در پی همین کاهش بازده  ،کاهش ریسک صندوق را نیز شاهد باشیم .مَهر
تأیید این ادعا ،نتایج حاصل از شکل( )1و جدول ( )5است چراکه آماره تی بزرگتر از  1089و ضریب مسیر منفی
شده است لذا هم بستگی بین دو متغیر معنیدار بوده ،پس میتوان ادعا نمود که بین فاز شخصیتی افسردگی
مدیران ،با ارزش در معرض خطر و نیمه واریانس پرتفولیو صندوق مورد مدیریت آنان رابطه وجود دارد .که این
رابطه از نوع منفی و معکوس می باشد.
اما در فاز شخصیتی (  ) Pdیا عالئم سایکوپاتیک ،موضوع کامالً متفاوت است .این فاز نشاندهنده رفتارهای
تکانشی ،فقدان اتکا به منطق صحیح ،بیاحتیاطی ،بیمسئولیتی ،رفتارهای ضداجتماعی ،تالش برای کسب منافع
شخصی و عدم توجه به منافع دیگران می باشد .به عبارت دیگر با باال رفتن نمره این فاز  ،مدیر سرمایهگذاری
صندوق بجای توجه به منافع افراد مشارکت کننده در صندوق  ،تنها به منافع خویش اهمیت داده و با بی
مسئولیتی و عدم توجه به اصل وجودی صندوق  ،موجب باال رفتن ریسک صندوق خواهد شد .این موضوع در
شکل ( )1و جدول( )5که رابطه معناداری را میان وجود عالئم سایکوتیک با ریسک پرتفولیو صندوق (ارزش در
معرض خطر و نیمه واریانس صندوق) نشانمیدهد ،کامال مشهود است چراکه آماره تی بزرگتر از  1089و ضریب

سال هفتم /شماره بیستوهشتم /زمستان 1931

11

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

مسیر مثبت شده است لذا هم بستگی بین دو متغیر معنی دار است پس میتوان ادعا نمود که بین وجود عالئم
سایکوتیک مدیران  ،ارزش در معرض خطر و نیمه واریانس پرتفولیو صندوق مورد مدیریت آنان رابطه وجود دارد.
که این رابطه از نوع مستقیم و هم راستا می باشد.
در فاز شخصیتی (  ) Paیا پارانویا  ،نمرات باال نشاندهنده شک و سوءظن بیش از حد میباشد و در آن فرد
با اهمیت فوقالعاده و خارج از اندازهای که به سالمت جانی و مالی خود میدهد .این گونه از افراد مدام در این
فکر هستند که عواملی انسانی ،طبیعی یا ماورا طبیعی درحال تهدید آنها میباشند و همه ،در فکر توطئه چینی
بر ضد آنها هستند .در این حالت فرد به شدت بی اعتماد شده و به هر موضوعی با دید شک و سوءظن نگاه
می کند .به عبارت دیگر با باال رفتن نمره این فاز ،فرد به شدت دچار دید منفی شده و در هر فرصت سرمایه
گذاری به خطرات و زیان ناشی از آن توجه میکند ،که به تبع آن دیدگاه مدیر از بازده  ،به ریسک معطوف شده
و در نهایت این موضوع ،کاهش ریسک صندوق را در پی خواهد داشت .چراکه در شکل ( )1و جدول ( )5مشهود
است که رابطه معناداری میان شدت فاز شخصیتی پارانویا با ریسک پرتفولیو صندوق وجود دارد و چون آماره تی
بزرگتر از  1089و ضریب مسیر منفی شده است لذا هم بستگی بین دو متغیر معنی دار است پس میتوان ادعا
نمود که بین شدت فاز پارانویا در مدیران  ،ارزش در معرض خطر پرتفولیو و نیمه واریانس پرتفولیو صندوق مورد
مدیریت آنان رابطه وجود دارد .که این رابطه از نوع منفی و معکوس میباشد.
فاز شخصیتی (  ) Ptیا پیکاستنی ،نشاندهنده خستگی و ضعف روانی فرد میباشد ،نمرات باال در این فاز
شخصیتی حاکی از شدت خستگی فکری و روانی فرد بوده که میتواند ناشی از فشار و استرس زیاد بر روی فرد
باشد .اگر فردی همواره در زندگی دچار استرس و اضط راب باشد ،رفته رفته این فشار او را خسته کرده و موجب
گسیختگی افکار و تمرکز او خواهد شد .به عبارتی با باال رفتن نمره این فاز ،فرد تمرکز و انسجام افکار خود را از
دست داده و توانایی تشخیص فرصت سرمایهگذاری بهینه را ندارد .در نهایت همین موضوع سبب باال رفتن
ریسک صندوق خواهد شد ،چراکه مدیر صندوق توانایی تمرکز و انتخاب صحیح و بهینه فرصتهای
سرمایهگذاری را از دست میدهد .مَهر تایید این مدعا یافتههای بدست آمده در شکل ( )1و جدول ( )5است که
رابطه معناداری را میان فاز شخصیتی پیکاستنی (خستگی و ضعف روانی) با ارزش در معرض خطرو نیمه
واریانس صندوق نشان میدهد ،چون آماره تی بزرگتر از  1089و ضریب مسیر مثبت شده است لذا هم بستگی
بین دو متغیر معنی دار بوده ،که این رابطه مستقیم و هم راستا می باشد.
الزم به ذکر است با توجه به داده های بدست آمده در خصوص میزان و شدت فاز شخصیتی پیکاستنی در
مدیران صندوق های سرمایه گذاری  ،میزان خستگی و ضعف روانی قابل توجهی در تمامی این افراد مشاهده شد
که از میانگین نرمال باالتر بوده و میتوان نتیجه گرفت مجموعه افراد شاغل در این سِمت  ،به دلیل فشار و
استرس فزاینده این شغل  ،دچار خستگیو ضعف روانی قابل مالحظه ای می باشد.
پنجمین فاز از فازهای شخصیتی مورد بررسی در این پژوهش ،فاز شخصیتی (  ) Maیا مانیا است ،که متضاد
فاز شخصیتی افسردگی میباشد .نمرات باال در این فاز ،نشاندهنده انرژی بسیار باال و نامتعارف
پرکاری،نشاطزدگی ،تحریکپذیری شدید ،خوشبینی افراطی  ،پذیرش آسان پیشنهادات و مانند جمع رفتار
18
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کردن است .فردی که نمره مانیا باالیی دارد ،تصویر درستی از موقعیت واقعی ندارد مثالً ممکن است درست در
زمانیکه شرکتدچار مشکالت مالی شده به خریدهای غیرضروری پرهزینه روی آورد تا به این روش بر احساس
درماندگی خود سرپوش بگذارد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با باال رفتن شدت این فاز ،ریسک صندوق نیز
باال رفته و نمیتوان تصویر روشنی از آینده مالی صندوق متصور بود.
این مدعا که رابطه معناداری میان شدت فاز شخصیتی مانیابا  ،ارزش در معرض خطرو نیمه واریانس صندوق
وجود دارد از یافتههای شکل ( )1و جدول ( )5اثبات میشود ،چون آماره تی بزرگتر از  1089و ضریب مسیر
مثبت بوده ،که نشاندهنده رابطه معنادار مستقیم و هم راستا می باشد.
فرضیه دیگری که در این پژوهش مد نظر بود  ،اثر تعدیل کنندگی تیپ شخصیتی ( )A&Bبر رابطه بین
شدت فازهای شخصیتی و ارزش در معرض خطر و نیمه واریانس بوده که بنابر یافتههای بدست آمده در جداول
فوق و با استفاده از خروجی مدل ساختاری حاصل از تحلیل نرم افزار ( ، )SmartPLSاثر تعدیلکنندگی تیپ
شخصیتی بر رابطه فوق اثبات گردید و چون آماره تی بزرگتر از  1089و ضریب مسیر مثبت شده است لذا هم
بستگی بین دو متغیر معنی دار است پس میتوان ادعا نمود که تیپ شخصیتی رابطه بین شدت فازهای
شخصیتی و ریسک پرتفولیو صندوق را تعدیل میکند  .به عبارت دیگر تیپ شخصیتی ( )Aاثر تشدیدی بر رابطه
بین شدت فازهای شخصیتی و ریسک پرتفولیو دارد و تیپ شخصیتی ( )Bاثر تخفیفی و تقلیلی بر رابطه بین
شدت فازهای شخصیتی و ریسک پرتفولیو دارد.
دستآوردهای این پژوهش ،نتایج تحقیق واردی و آتشفراز ( ،)1888در خصوص ارتباط بین سوگیریهای
رفتاری و ریسکگریزی را تأیید کرده و همچنین مؤید تحقیق مرادی( )1889نیز میباشد .ضمناً با توجه به نتایج
پژوهش حقیقیکفاش ( ) 1889در خصوص ارتباط تیپ شخصیتی و خطاهای ادراکی نیز الزم به ذکر است با
توجه به اینکه خطاهای ادراکی ،خود نیز می تواند عامل افزایش خطا و به تبع آن افزایش ریسک گردد ،لذا نتایج
آن نیز میتواند در راستای نتایج این پژوهش قرار گیرد.
بطور کلی میتوان نتیجه گرفت که میان شدت فازهای شخصیتی مدیران صندوق های سرمایه گذاری شامل
 5فاز شخصیتی (افسردگی ،سایکوپاتیک ،پارانویا ،پیکاستنی و مانیا) با ریسک پرتفولیو آن صندوق (شامل ارزش
در معرض خطر و نیمه واریانس) رابطهای معنادار برقرار است .به عبارتی جزئیترفاز شخصیتی افسردگی و
سوءظن یا شکاکیت ( )D & Paرابطه معکوس با ریسکپذیری و همچنین فازهای شخصیتی مانیا ،عالئم
سایکوتیک و پیکاستنی یا خستگی و ضعف روانی (  ) Pd , Pt , Maنیز رابطه مستقیم با ریسکپذیری دارد .
چنانچه مدیریک صندوق سرمایه گذاری دارای خصوصیات شخصیتی شامل  :افسردگی پایین  ،عالئم
سایکوپاتیک باال  ،پارانویا پایین  ،پیکاستنی باال و مانیا باال باشد  ،میتوان نتیجه گرفت که صندوق سرمایه گذاری
تحت مدیریت او  ،دارای ارزش در معرض خطر باال و نیمه واریانسباال است  .به عبارت دیگر صندوق تحت
مدیریت او دارای تمایالت سرمایه گذاری ریسکی و تهاجمی بوده و ریسک پرتفولیو این صندوق بیشتر از
صندوقهای دیگر است.همچنین چنانچه مدیریک صندوق سرمایه گذاری دارای خصوصیات شخصیتی شامل :
افسردگی باال  ،عالئم سایکوپاتیک پایین  ،پارانویا باال  ،پیکاستنی باال و مانیا پایین باشد  ،میتوان نتیجه گرفت
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که صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت او  ،دارای ریسک کم یا ارزش در معرض خطر پایینو نیمه واریانسپایین
است  .به عبارت دیگر صندوق تحت مدیریت او دارای تمایالت سرمایه گذاری بدون ریسک و کم خطر بوده و
ریسک پرتفولیو این صندوق کمتر از صندوقهای دیگر است.از طرفی با توجه به نشانههایی که از خصوصیات فاز
شخصیتی مانیا نام برده شد (مانند :تحریکپذیری شدید ،خوشبینی افراطی  ،پذیرش آسان پیشنهادات و مانند
جمع رفتار کردن) گمان میرود که این فاز شخصیتی میتواند در بروز رفتار تودهوار (گلهای) و تشکیل حبابهای
قیمتی نیز مؤثر باشد .لذا در این پژوهش ،بررسی ارتباط میان فازهای شخصیتی ،با بروز رفتار تودهوار و تشکیل
حبابهای قیمتی جهت تحقیقات آتی پیشنهاد میگردد.
پیشنهادات کاربردی تحقیق بدین شرح مطرح میگردد:
با توجه به اینکه عده زیادی از سرمایهگذاران در بازار عقالیی عمل نمیکنند و دارای شدت فازهای
شخصیتی متفاوت و بالتبع آن سوگیریهای رفتاری زیادی هستند ،باعث می شود که بازار از کارایی خود فاصله
بگیرد.به طور مثال یکی از نتایج این ناهنجاریها تشکیل حباب در بازار بورس است که در نتیجه آن تعداد زیادی
از سرمایه گذاران متحمل ضرر میشوند.بنابراین از نتایج این تحقیق می توان برای شناسایی دقیقتر سوگیریهای
رفتاری و مطابقت شخصیت فرد با شیوه سرمایه گذاری او و در نهایت تعدیل این ناهنجاریها استفاده کرد.
همچنین نتایج این تحقیق برای کارگزاران بورس مفید خواهد بود.
با توجه به یافتههای پژوهش و مطالب مطرح شده در پیشینه تحقیق و همچنین نتایج فرعی بدست آمده
چنانچه شدت فازهای شخصیتی را یکی از عوامل موفقیت و اثر بخشی و همچنین سنجش عملکرد و انتخاب
مدیران در صندوق های سرمایه گذاری بدانیم ،جهت بهبود بخشیدن به این موارد  ،نکات زیر پیشنهاد میشود:
 الف :با توجه به اینکه در نظام اداری کشور ما  ،افراد از پستهای پایه و پایین تا پستهای مدیریتی و
رهبری ارتقاء پیدا می کنند  ،بسیاری از آنها نه تنها مفهوم درستی از مدیریت ندارند بلکه شناخت کافی
نیز نسبت به خود و شدت فازهای شخصیتی خود ندارند .پیشنهاد میشود که بررسی ویژگیها و شدت
فازهای شخصیتی مدیران صندوقهای سرمایه گذاری در دورههای فشرده مدیریت به عنوان یکی از
اولویتهای احراز پست مدیریت ،مورد توجه قرار گیرد.
 ب :پیشنهاد میشود قبل از انتخاب افراد به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری  ،با استفاده از یک پیش
آزمون  ،میزان و شدت فازهای شخصیتی  ،دانش  ،نگرش  ،مهارتها و ویژگیهای شخصیتی آنان مورد
سنجش و ارزیابی قرار گیرد.
 ج :جهت سنجش اثر بخشی مدیر صندوق سرمایه گذاری تنها به شاخص بازده به عنوان تنها معیار اثر
بخشی توجه نگردد  ،بلکه شاخص های دیگر نظیر ریسک  ،ارزش در معرض خطر  ،رضایت سرمایه
گذاران از سرمایه گذاری صندوق  ،اعتماد اقشار جامعه و  ...نیز توجه شود.
 د :با توجه به تازه بودن مباحث مربوط به تست مینه سوتا پیشنهاد میگردد ابعاد دیگری از این تست نیز
مورد توجه قرار گیرد.
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