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Abstract
Objective: Capital markets are among the most important and popular financial markets in most
countries. Due to its importance in the nation’s economy, capital market problems have always
been considered. One of the problems faced by Iran’s capital market in recent years is the
financial bubble. When investors are invested in a bubble form, irrational feelings and dreams
are often used instead of rational analysis. There are also some changes in stock price without
any fundamental reason from the unconscious and powerful emotions of capital (financial
defense mechanisms and financial phantasy) so that investors in the capital market cannot bring
back prices because of the high excitement created. In addition, due to recent events in the
Iranian stock market, it is possible to research to understand the relationship between the
unconscious processes (defense mechanisms and financial phantasies) with the financial bubble
of investors. On the other hand, the subject is considered by researchers due to the new aspects
of financial unconscious feelings (financial defense mechanisms and financial phantasy) and
financial collapse of capital.
Method: This research is a mixed type that is applied in terms of purpose and descriptive. For
this purpose, 415 questionnaires (300 electronic questionnaires, 115 paper questionnaires) were
distributed among investors, of which 288 questionnaires were accepted. Data analysis was
performed using structural equations modeling (SEM) in Amos and using maximum likelihood
estimation method. Also in this study, the bootstrap method was used to solidify the results. In
addition, in order to evaluate the effect of unanswered questionnaires, the maximum likelihood
method with complete information and Spss and Amos software were used.
Results: The results show that the proposed model has a good fit to express the relationship
between financial unconscious feelings (financial defense and financial phantasy) and investor
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Abstract

financial bubble. Also, financial defense mechanisms have a positive and significant relationship
with the financial bubble of investors. In addition, financial phantasy has a positive and
significant effect on the financial bubble of investors.
Conclusion: Generally, it can be concluded that increasing the unconscious feelings caused by
financial defense mechanisms and financial phantasy can raise the possibility of financial
collapse. Therefore, the Iranian stock market is sensitive to the types of unconscious feelings,
such as financial defense mechanisms and financial phantasy. The findings of this research can
help capital market experts control the price volatility and prevent financial bubbles because by
recognizing the roots of the formation of financial bubbles, they can provide the necessary
warnings to educate and finance the transaction. However, it should not be noted that the effect
of contagion on the stock market and the formation of financial bubbles should not be ignored.
Therefore, the stock market planners and macro policymakers of the country are recommended
to use all the capital market support levers to protect and protect the capital market and protect
micro and macro and with intelligent management of the market before the occurrence of big
disasters prevent capital flight and public confidence.
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چکیده
هدف :در سالهای اخیر بازار سرمایه ایران با مشکل حباب مالی روبرو بوده است .حبابهای مالی نشان میدهند برخی تغییرات قیمت
سهام بدون هیچ دلیل بنیادیای از احساسات ناخودآگاه و قدرتمند سرمایهگذارناشی از مکانیسمهای دفاعی مالی و فاانزییهاای ماالی
سرچشمه میگیرند ،به نحویکه بازارگردانان بازار سرمایه هم به دلیل هیجان باالی ایجادشده قادر به برگرداندن قیمتها نیسزند .موضوع
فوق از موضوعهای جدید در بازار سرمایه است که با توجه به نو بودن حوزههای مربوط به احساسات ناخودآگاه مالی (مکانیسمهاای
دفاعی مالی و فانزییهای مالی) و حبابسازی مالی سرمایهگذار ،این پژوهش به بررسی تأثیر مکانیسمهای دفاعی مالی و فاانزییهاای
مالی بر حبابسازی مالی سرمایهگذار میپردازد.
روش پژوهش :برای این منظور تعداد  451پرسشنامه ( 033پرسشنامه الکزرونیکی 551 ،پرسشنامه کاغذی) بین سرمایهگاذاران توزیاع
شد که از این تعداد  822پرسشنامه مورد قبول واقع شد .تحلیل داده ها با اسزفاده از معادالت ساخزاری در نرم افایار آماو

باه روش

برآورد حداکثر درستنمایی انجام گرفت.
یافزهها :نزایج نشان میدهد مکانیسمهای دفاعی مالی با حبابسازی مالی سرمایهگذار ارتباط مثبت و معناداری دارند .عاووه بار ایان،
فانزییهای مالی بر حبابسازی مالی سرمایهگذار تأثیر مثبت و معناداری میگذارند.
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نزیجهگیری :بهطورکلی افیایش احساسات ناخودآگاهِ ناشی از مکانیسم های دفاعی مالی و فانزیی های مالی امکان حبااب ساازی ماالی
سرمایهگذار را باال میبرد.

واژههای کلیدی :مکانیسمهای دفاعی مالی ،فانزییهای مالی ،حبابسازی مالی سرمایهگذار.
طبقهبندی .G41 ،G40 ،G00 :JEL
نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :بهرامی ،علی؛ تائبی نقندری ،امیرحسین؛ زینلی ،حدیث .)5433( .بررسی تأثیر مکانیسم های دفاعی مالی و فانزیی های
مالی بر حبابسازی مالی سرمایهگذار .مجله توسعه و سرمایه.501-511 ،)8(1 ،
مقدمه

امروزه بازار سرمایه ایران توانسته است از نظر حجم و ارزش معامالت و تعداد شرکتهای فعال رشد زیادی داشتته باشتد،
اما بررسیها نشان میدهد که بازار سرمایه در اثر عواملی نظیر اخبار فضای مجازی ،شایعات هدفمند و پیشبینیهای احساستی
تحلیلگران مالی ،نوسانات و تالطمهای خیرهکنندهای را تجربه کرده است که این موضوع در بلندمدت روی رونق ایتن بتازار
اثرات منفی میگذارد .با رشد بازار سرمایه ،روزنامهها ،فضای مجازی ،رادیو و رسانههای اینترنتتی بتا یکتدیگر بتر ستر جلت
توجه مردم رقابت میکنند .در این شرایط ،داستانهای احساسی و مهیج جذابتر از تحلیلهای منطقی با اعداد و ارقتام واقعتی
است .در مطالعهای که توسط فاما )2110(1در این رابطه انجتام شتده ،تحلیتلهتای احساستی بتهصتورت ناخودآگتاه بتهعنتوان
مهمترین عامل قدرتمند برای افزایش حبابی قیمت سهام شرکتها و در نتیجته آن افتزایش غیرمنطقتی شتاخص بتازار سترمایه
معرفی شده است.
در این راستا اخیراً پژوهشگران به نظریه جدیدی به نام «مالی احساسی» روی آوردهانتد کته ایتن نظریته را مکمتل نظریته
کالسیک و نظریه مالی رفتاری میدانند .نظریه متالی احساستی ستعی در در

روانکاوانته احساستات ناخودآگتاه و گروهتی

سرمایهگذاران دارد و نشان میدهد که سرمایهگذاران عمدتاً تحت تأثیر احساسات خود قرار میگیرند ،مخصوصتاً احساستاتی
که از وجود آن آگاه نیستند (تافلر .)2118 ،2به عبتارتدیگتر بتر استا

نظریته متالی احساستی ،بتازار سترمایه زنتدگی ذهنتی

ناخودآگاه سرمایهگذاران خود را در پیشگرفته و مستعد انجام همان احساسات ناخودآگاه مانند هیجان ،سرخوشی ،وحشتت،
افسردگی و شیدایی است که گاهی اوقات این امر میتواند بحران متالی ایجتاد کترده و بتازار سترمایه را درتار حبتاب نمایتد
(تافلر.)2118 ،
بر این اسا  ،بیاعتنایی و بیاعتقادی نسبت به احساسات ناخودآگاه از جمله احساسات ناشی از مکانیسمهای دفاعی متالی
سرمایهگذاران در بحران مالی جهانی سال  2117تا  2118اهمیت خود را نشتان داد ،رترا کته سترمایهگتذاران در زمتان انجتام
معامله نگران کیفیت اطالعاتی هستند که باید براسا
نتیجه سرمایهگذاری ،معاملهگر اضطراب و استر

آنها تصمیمگیری کنند .عالوه بر این ،به علت غیرقابل پیشبینتی بتودن
دیگتری را نیتز تحمتل متیکنتد (تتافلر و تاکتت .)2111 ،3در ایتن حالتت
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مکانیسمهای دفاعی مالی بهصورت خودکار و ناخودآگاه در رویارویی با احساسات منفی قرار میگیرند و اضطراب و نگرانی
احسا شده را کنترل کرده و کاهش میدهند که میتواند بر تصمیمگیریهای مالی اثرگذار باشد (دومانلی و سلیم.)2121 ،0
همچنین مکانیسمهای دفاعی مالی میتوانند مانند بسیاری از رؤیاها و فانتزیهای مالی احساسی باشند ررا کته فتانتزیهتای
مالی نیز ویژگی مقابله با اضطراب و نگرانی را دارند ،بهنحویکه افراد با فانتزیهای مالی بهطور ناخودآگاه احساساتی از قبیتل
«دانای کل بودن»« ،همه ریز تحت کنترل است» را به خود تلقین میکنند که این امر احسا
را برای سرمایهگذاریهای پُرریسک فراهم میکند تا به رؤیاها و فانتزی خود برای کس

تر

را از بین میبترد و فرصتت

درآمد و موفقیت زیاد دستت یابنتد.

از طرفی سفته بازان بازار با سوءاستفاده از رویاها و فانتزیهای سرمایه گذاران از طریق ایجاد شتایعات ،جهتتدهتی احساستات
گروهی و ترغی

و تشویق آنها در جهت سرمایهگذاری میتوانند بستر را برای حبابهای مالی بازار سرمایه رقم بزننتد (آرن

و حمامچی)2121،1؛ زیرا سرمایهگذار در رنین شرایطی نمیتواند بهدرستی سهام را براسا

ارزش ذاتی آن تحلیل کند رتون

مکانیسمهای دفاعی و همچنین فانتزیهای مالی زمینه را برای انتظارات غیرمنطقی و عدم توجه به واقعیت بازار فراهم میکنند.
در کشورهای توسعهنیافته یا درحالتوسعه از جمله ایران ،به علت عدم در

صحیح از مباحت

متالی و همچنتین بته دلیتل

عدم ثبات اقتصادی ،سرمایهگذاران پیوسته به دنبال راهی هستند که بتوانند از طریق آن وضعیت مالی خود را رونق ببخشتند .از
اینرو هنگامیکه مباح

علمی و تجربه و تحلیل منطقی رنگ میبازند ،جایگاه عواطف و احساسات غیرمنطقی فراتر خواهتد

رفت و به نوبه خود حباب در این بازارها را بیشتر نمایان خواهد کرد .در نتیجه در این شرایط سرمایهگذار به سمت سهامی کته
اخیراً رشد زیادی نسبت به ارزش ذاتی کرده و جزء سهام پُرریسک بازار سرمایه است ،هدایت میشود رترا کته متورد اغفتال
جریانات خبری هیجانانگیز درباره رشد اخیر قیمت سهام قرار میگیرد ،بهنحوی که سرمایهگتذار بتا ستهام پُرریستک ارتبتا
احساسی و رؤیاپردازی مالی میکند .به عبارت دیگر ،بر اسا

مفهوم حبابسازی متالی سترمایهگتذار ،معاملتهگتر تتا ارتبتا

احساسی با سهام برقرار نکند قصد معامله نخواهد داشت ،حتی اگر ریستک سترمایهگتذاری را کتم بدانتد (تتافلر و همکتاران،
.)2121
با توجه به اینکه حوزه مالی احساسی یکی از حوزههای نوظهور مالی است ،بتهنحتوی کته اکثتر مطالعتات صتورتگرفتته
بهصورت نظری و مفهومی بوده و به صورت محدود مطالعه تجربی در این زمینه انجام شده است ،با ایتن حتال دیتدگاه نظریته
مالی احساسی در مورد اثر احساسات ناشی از فانتزیهای مالی و مکانیسمهای دفاعی مالی بر حبابهای متالی در بتازار ستهام
کشورهای مختلف توسط سیاستگذاران و تنظیمکنندههای بازار به رستمیت شتناخته شتده استت (تتافلر و همکتاران.)2117 ،
همچنین انجام پژوهش جهت در

درست نحوه ارتبا فرآیندهای مکانیسمهای دفاعی و فانتزیهتای متالی بتا حبتابستازی

مالی سرمایه گذاران از اولویتهای پژوهشی سازمان بور

اوراق بهتادار تهتران در ستال  1011استت (ستازمان بتور

اوراق

بهادار تهران)1011 ،؛ زیرا یکی از مشکالت روز بازار سهام ایران وجود معاملهگرانی است که آمتوزشهتای کتافی و اصتولی
برای تحلیل بازار بور

را نیاموختهاند و عموماً بر اسا

و مکانیسمهای دفاعی مالی تصمیمگیری میکنند.

هیجانات و احساسات از جمله احساسات حاصل از فانتزیهتای متالی
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همچنین در نوسانات اخیر بازار سرمایه ایران ،بعضاً رفتار معاملهگتران موجت

افتزایش قیمتت برختی از ستهام بتا اختتال

حبابگونهای از ارزش بنیادین آن سهام شده است ،از اینرو شناسایی عوامل مؤثر بر حباب قیمتی در بازار سرمایه ایران حتازز
اهمیت است .بنابراین با توجه به اتفاقات اخیر بازار سرمایه ایران ،جای اینگونه تحقیقات که عتالوه بتر عوامتل عینتی ،عوامتل
انتزاعی را نیز مورد بررسی قرار میدهد ،در حوزه متالی ختالی استت ،زیترا بتا مطالعته ایتنگونته تحقیقتات متیتتوان تشتکیل
حبابهای مالی را پیشبینی و از وقوع نوسانات نامتقارن در بازارهای متالی جلتوگیری کترد کته متأستفانه در جهتت غنتا ایتن
ادبیات و رفع آثار زیانبار آن تاکنون در ایران تحقیقی صورت نگرفته است .پژوهش حاضر سعی در برطر

کردن ایتن خت

تحقیقاتی دارد و همچنین باید اذعان داشت که تاکنون مکانیسمهای دفاعی و فتانتزیهتا از دیتدگاه متالی در تحقیقتات داختل
کشور مورد بررسی قرار نگرفته است که در این ارتبا تأثیر مکانیسمهای دفاعی مالی و فانتزیهای مالی بر حبابسازی متالی
سرمایهگذار در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار میگیرد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
6

مشاهده اولین موضوع روانشناسی در زمینه مالی توسط داریل بم ( )1961صورت گرفت .در این دوره هنتوز نظریته بتازار
کارا مطرح و فرضیه غال

بود .اولین مقاالت و نگرش های مالی رفتاری در دهه  1971شکل گرفت .کتانمن و تورستکی ،7بتا

ارازه نظریه رشمانداز ،بنیان مالی سنتی عقالیی را به هم ریختند .آنها در دهه  1981از علم روانشناسی برای ارتقای متدلهتای
مالی رفتاری استفاده کردند .در دهه  1991نیز همچنان نزاع بین نظریه بازار کتارا و نظریته متالی رفتتاری برقترار بتود .در دهته
 ،2111موضوعات مالی شخصی ،عصبانیت و جنسیت در پژوهشهای مالی بیشتر لحاظ میشتد .ریتزی از ظهتور نظریته متالی
رفتاری نگذشته بود که کم کم زمزمه های نادیده گرفتن علوم رفتاری داشت شکل میگرفت .نظریته متالی رفتتاری علتیرغتم
بههم ریختن تمام مبانی مالی عقالیی ،خود به پارادایم مستقلی برای توضیح ناکاراییهای بازار سرمایه دستت نیافتت ،رترا کته
نظریههای مالی رفتاری و مالی کالسیک هنتوز عقالنیتت سترمایهگتذار را یتک ارزش متیدانستتند و اشتاره متیکردنتد ذهتن
سرمایهگذار باید منطقی باشد ،حتی اگر اینرنین نباشد (خواجوی و فتاحی نافچی 1392 ،و یعقوبی و سعیدی.)1397 ،
اگرره تورسکی و کانمن( )1992و شیران و اسپین )2117( 8این فرضیه جزمی که ذهن انستان منطقتی استت را بته رتالش
میکشند ،اما هنوز از دیدگاه مالی کالسیک اعتقاد دارند که علیرغم ضعفهای انسانی ،سرمایهگذاران باید منطقتی بتودن را
یاد بگیرند .عالوه بر این ،همانطور که هیرشلیفر )2111( 9اشاره میکند ،دیگر محدودیت نظریه مالی رفتاری ایتن استت کته
عمدتاً بر سوگیریهای شناختی و خطاهای قضاوتی در سطح فردی تمرکز میکند و فرآیندهای اجتماعی و گروهی را نادیتده
میگیرد .اما نظریه مالی احساسی در جهت تکمیل نظریههای مالی رفتتاری و متالی کالستیک اشتاره متیکنتد کته افتراد ذاتتاً
غیرمنطقی بوده و عمدتاً تحت تأثیر احساسات خود هستند که این احساسات هم آگاهانه و هتم ناخودآگتاه استت .احساستات
ناخودآگاه قویتر هستند زیرا مستقیماً در دستر

ذهن خودآگاه قرار ندارند .همچنین پارادایم مالی احساسی بازارها را گتروه

بزرگی از سرمایهگذاران میداند که رفتار آنها منعکسکننده مکانیسمهای دفاعی مالی و احساسات و خیالپردازیهای غالبتاً
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ناخودآگاه در هنگام برخورد با استر  ،اضطراب و عدم قطعیت فرآیند سرمایهگذاری است .بته عبتارتدیگتر ،بتا استتفاده از
روانشناسی گروهی ،رفتار بازار سرمایه را بررسی میکند (تافلر و تاکت2111 ،؛ فوتاکی 11و همکاران 2112 ،و تافلر.)2118 ،
بازارهای مالی محیطهایی هستند که بتهسترعت تغییتر متیکننتد و عتدم اطمینتان بتر آنهتا حتاکم استت .بته همتین دلیتل،
سرمایهگذاران مالی اغل

مجبور به تصمیمگیری فوری هستند .همچنین تصمیمات آنها میتواند باع

دست دادن پول و حتی از دست دادن شغل شود .این وضتعیت متیتوانتد باعت

ایجتاد استتر

کس

درآمتد و یتا از

و اضتطراب شتدید شتود کته

تصمیمات اشتباه و حتی بیعملتی را در پتی دارد .مکانیستمهتای دفتاعی ،احساستات را وارد فرآینتد تصتمیمگیتری متیکننتد
بهصورتیکه احساسات بهعنوان اطالعات در

میشوند .اما ایتن اطالعتات واقعتی نیستتند بلکته بازتتابی از اطالعتات واقعتی

میباشند (دومانلی و سلیم.)2121 ،
مکانیسم دفاعی مالی

مکانیسمهای دفاعی ،فرآیندهای ناخودآگاه برای محافظت ذهنی از فرد در برابتر حتوادثی هستتند کته باعت

اضتطراب و

نگرانی میشوند .مکانیسمهای مذکور یکی از ویژگیهای سازگاری انسان برای زنده ماندن هستند و بهطور ناخودآگاه بهکتار
12

گرفته میشوند (کرامر2118 ،11؛ ریبادیر

و همکاران .)2116 ،به همین دلیتل ،در

ایتنکته رته زمتانی فعتال متیشتوند و

همچنین رگونگی اثرگذاری آنها آسان نیست ،اما رفتاری که با فعالسازی مکانیسمها پدید میآید ،قابلمشاهده است .وقتی
افراد با شرایط استر زا روبرو میشوند ،یک فرآیند دومرحلهای رخ میدهد .در اولین قدم ارزیابی میشتود کته آیتا شترایط
موجود بهطور بالقوه تهدیدآمیز و مضر است یا خیر .اگر تهدیدی احسا
استر

نشود یا خسارت ناشی از تهدیتد بتالقوه کتم باشتد،

کاهش مییابد و از بین میرود .اما اگر تهدید جدی باشد و میزان ضرر آن زیاد تخمین زده شود ،مرحلته دوم ،مقابلته

با تهدید است .در این مرحله مکانیسمهای دفاعی وارد عمل میشوند تا فرد احسا

کند که میتواند وقتایع یتا عواقت

آن را

کنترل کند ،بنابراین مکانیسمهای دفاعی با کاهش استر  ،رفتار فرد را تحت تأثیر قرار میدهند (فرنهام.)2112 ،13
مکانیسمهای دفاعی مالی از سه سبک دفاعیِ بالغ ،روان رنجور و نابالغ تشکیل شده است که سبک بتالغ (ستازگار) شتامل
مکانیسمهایی است که در

افراد از واقعیت داخلی و خارجی در مواجهه با حوادث را تغییتر نمتیدهتد .ستبک روان رنجتور

شامل دفاعی است که در

واقعیت درونی را تغییر میدهد ،بدون آنکه تحریف بزرگی در واقعیت خارجی ایجاد کنتد .امتا

سبک نابالغ (ناسازگار) شامل مکانیسمهای دفاعیای استت کته در

واقعیتت داخلتی و ختارجی را تغییتر متیدهتد .از میتان

سبکهای دفاعی مالی معموالً سبک نابالغ از نظر تئوری و کاربردی بیشترین تتأثیر را بتر روی حبتابهتای متالی دارد (تتافلر،
 .)2118بهطورکلی تحقیقات پیشین نشان میدهد که مکانیسمهای دفاعی با جنبههای مختلف زندگی فترد ارتبتا دارنتد ،ایتن
جنبهها عبارتند از :شخصیت ،سن ،جنسیت ،اضطراب اجتماعی ،رفتار خطرنا  ،رضایت از زنتدگی ،اختتالل روانتی و هتوش
هیجانی .در ادامه به خالصهای از تحقیقات پیشین و جنبههایی که مکانیسمهای دفاعی بر آن اثر میگذارند ،پرداخته میشود.
مکانیسمهای دفاعی منعکسکننده شخصیت فرد هستند ،به عبارتی شخصیت روان رنجور با مکانیسمهتای دفتاعی نابتالغ و
روان رنجور رابطه مثبت و با مکانیسمهای دفاعی بالغ رابطه منفی دارد .همچنین ویژگیِ شخصیتی برونگرایی با مکانیسمهتای
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دفاعی بالغ و روان رنجور ارتبا مثبت و با مکانیسمهای دفاعی نابالغ ارتبتا منفتی دارد (پتری 10و همکتاران2119 ،؛ فرنهتام،
 .)2112مطالعاتی وجود دارد که نشان میدهد مکانیسمهای دفاعی با سن و رشد فرد ارتبا دارند و با افزایش سن تغییراتی در
میزان استفاده از مکانیسمهای دفاعی دیده میشود (کرامر1998 ،؛رووتتو 11و همکتاران .)2116 ،در پتژوهشهتایی کته نقتش
جنسیت در استفاده از مکانیسمهای دفاعی بررسی شده است ،یافتههتا نشتان متیدهتد کته متردان بتیش از زنتان از دفتاع نابتالغ
استفاده میکنند (ریبادیر و همکاران2116 ،؛ پیوسکی 16و همکاران .)2111 ،مطالعاتی نیز وجود دارد که مکانیسمهای دفتاعی
را در زمینه موفقیت در زندگی اثرگذار میدانند ،زیرا مکانیسمهای دفتاعی از طریتق حمایتت اجتمتاعی در

متیشتوند و بتا

کیفیت زندگی رابطه معناداری دارند (جیوازولیا  17و همکاران 2117 ،و غریبی 18و همکاران .)2116 ،همچنین یافتهها نشتان
دادهاند که بین مکانیسمهای دفاعی رشدیافته و نوروتیک با هوش هیجانی رابطته مثبتت معنتادار و بتا مکانیستمهتای رشتدنیافته
همبستگی منفی وجود دارد (بهزادی و همکاران .)1393 ،مکانیستمهتای دفتاعی ،اضتطراب اجتمتاعی را پتیشبینتی متیکننتد.
مکانیستتمهتتای دفتتاعی رشتتدنیافته در اضتتطراب اجتمتتاعی نقتتش ب تهستتزایی دارن تد (مستتگریان و همکتتاران .)1396 ،همچن تین
پژوهشهای گذشته نشان میدهد که مکانیسمهای دفاعی با رفتار خطرنا

رابطه دارند (جناابادی و زمانی .)1390 ،بتهعتالوه

مکانیسمهای دفاعی بر اختالل روانی نیز اثر میگذارند (بشارت و همکاران.)1397 ،
بنابراین باید اذعان کرد که با توجه به پژوهشهای مذکور ،مکانیسمهای دفاعی با جنبههای مختلتف زنتدگی فترد ارتبتا
دارند اما به جنبه مالی کمتر توجه شده است .بنابراین به نظر میرسد پرداختن به جوانت

اثرگتذارِ مکانیستمهتای دفتاعی متالی

گشایش بهتری در خصوص مسازل بازار سترمایه داشتته باشتد و اهمیتت آن مشتهود استت ،زیترا مکانیستمهتای دفتاعی ستب
میشوند فرد در

دیگری از واقعیت موجود برای سرمایهگذاری داشته باشد .ررا که این عامل سب

کنار بگذارد و همراه با جریانات و شایعات احساسی غال

متیشتود فترد منطتق را

در بازار شود که رنین شترایطی کمتک بته فاصتله قیمتت ستهام از

ارزش ذاتیاش میکند.
فانتزی مالی

فانتزی برای بیان رویاهای ناخودآگاه استفاده میشود .به عبارت دیگر مردم بتهطتور ناخودآگتاه آنچته را کته متیخواهنتد
باشند در

میکنند تا آنچه درواقع هستند .قدرت فانتزی از ناخودآگاه بودن ناشی میشود و همچنین فانتزیهتا تعیتینکننتده

رشد معنوی فرد هستند .اثر فانتزیها میتواند مادامالعمر باشد کته آثتار عمیقتی بتر رشتد عتاطفی و فکتری بتهجتا متیگتذارد
(دومانلی و سلیم .)2121 ،از سوی دیگر ،فانتزیها مانند مکانیسمهای دفاعی ویژگی مقابله با اضطراب و نگرانتی را دارنتد .بتا
توجه به ویژگی مذکور ،فرد تمایل به دوراندیشی ،اعتماد بیشازحد و توهم کنترل آینده را پیدا میکند که جهتگیتریهتای
ذکرشده سب تصمیمگیریهای اشتباه میشود .همچنین فانتزیهای مالی از دوران نوزادی فرد گستترش متییابنتد و در طتول
زندگی به حیات خود ادامه میدهند به افراد در مدیریت استر

و اضطراب کمک میکنند و بهعنوان راهی برای کنار آمتدن

با فرآیند استر زای سرمایه گذاری هستند .بهعالوه فانتزیهای مالی از مفتاهیم اصتلی نظریته متالی احساستی و ویژگتی بتارز
دورههای حبابی هستند (رینز و لترز .)2111 ،19افراد با فانتزیهای مالی بهطور ناخودآگاه احساساتی از قبیل «دانای کل بودن»،

مجله توسعه و سرمایه /دوره ششم /ش  /8پیاپی 545 /55

«همه ریز تحت کنترل است» را به خود تلقین میکنند که این امر احسا

تر

را از بین میبرد و تصمیمات متالی خطرنتا

را در پی دارد.
از آنجا که شرایط سرمایهگذاری مبهم است ،این عدم قطعیت یا ابهام باعت
تر  ،امید و لذت میشود .این معضل باع

ایجتاد احساستات متنتاقم ماننتد اضتطراب،

ایجاد ناراحتی در دنیای درونی آگاهانهٔ فترد متیشتود .اگتر تتر

و اضتطراب

بیشتر باشد ،سرمایهگذاری انجام نمیشود .اما اگر امید و لذت به میدان بیاید ،سرمایهگتذاری انجتام متیشتود .افتزایش متداوم
قیمتها در دورههای حبابی برای افرادی که دارای ستطح معمتولی از دانتش متالی هستتند ،شتگفتآور استت .بتا ایتن حتال،
خیاالت و فانتزیهای افراد مذکور دلیل ورود به معامالت حبابی است تا به رویاها و فانتزی خود بترای کست
موفقیت بسیار دست یابند (تافلر .)2118 ،این سرمایهگذاریها سب

درآمتد زیتاد و

فاصتله بستیار زیتاد قیمتت بتازار ستهام از ارزش ذاتتی آن

میشود که خطر ترکیدن حباب مالی و تحمیل ضرر به سرمایهگذاران را به دنبال دارد.
با توجه به جدید بودن پارادایم مالی احساسی ،تحقیقات در متورد مفتاهیم آن ماننتد فتانتزی متالی ،همتراه بتا تصتمیمات و
رفتارهای بازار سرمایه از قبیل حباب مالی ،بیشتر از نظر تئوریک بررسی شده است .پژوهشهتای تجربتی بستیار محتدودی در
مورد امر مذکور انجام شده است ،از جمله پژوهش آرن و حمامچی ( )2121با عنتوان «بررستی عوامتل تأثیرگتذار بتر فتانتزی
مالی» که این پژوهش روی  608نفر و با تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار ا

پی ا

ا

و آمو

انجام شتد .نتتایج

نشان داد که متغیر ذهن تقسیمشده بهطور مستقیم و روایتهای مالی و احساسات گروهی بهطور غیرمستقیم از طریتق شتایعات
متخصصین مالی بر فانتزی مالی اثر میگذارند.
حبابسازی مالی سرمایهگذار

حبابسازی مالی سرمایهگذار به سرمایهگذاری در سهام پُرریسک یا به عبارت دیگر سهام رشدیافته بیشتتر از ارزش بتازار
تمایل دارد .همچنین مفهوم حبابسازی مالی سرمایهگذار با مفاهیم ریسکگریتزی و ریستکپتذیری سترمایهگتذار مطابقتت
ندارد ،زیرا که سرمایهگذار تا ارتبا احساسی با سهام نکند قصد معامله نخواهد داشت ،حتی اگتر ریستک سترمایهگتذاری را
کم بداند .بهعالوه در صورتیکه فرد ریسک سرمایهگذاری را زیاد تصور کند ،امکان دارد احسا
سرمایهگذاری را سرکوب کرده و درنتیجه معاملهگر احسا

هیجان ،تر

و اضتطراب

عدم اطمینتان کنتد کته در ایتن شترایط فترد ستهام ناشتناخته و

پُرریسک را که رشد قابلتوجهی نسبت به ارزش ذاتی خود دارند (به علت اینکه شایعات و اخبتار هیجتانی بتازار را بته ختود
جل

کرده است) ،بهجای سهام شناختهشده ترجیح میدهد (تافلر و تاکت2111 ،؛ تافلر2118 ،؛ خطا

و تریق.)2118 ،21

حبابسازی مالی سرمایهگذار مفهوم جدیدی است که تاکنون تحقیقات کمی در مورد آن انجام شده است ،از جمله آرن
و حماری ( )2121پژوهشی با عنوان تأثیر تعدیلکنندگی لذتجویی و ریسکگریزی در رابطه بین ویژگیهتای شخصتیتی و
حبابسازی مالی سرمایهگذار انجام دادند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین پنج ویژگی شخصیتی و حبابستازی متالی
سرمایه گذار روابط معنیداری یافت میشود .همچنین لذتجویی ،رابطه بین برون گرایی ،وظیفهشناستی ،روان رنجتوری را بتا
حبابسازی مالی سرمایهگذار تعدیل میکند .عتالوه بتر ایتن آرن و حمتامچی( )2121در پژوهشتی بته بررستی تتأثیر میتانجی
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فانتزیهای مالی بر رابطه بین مکانیسمهای دفاعی مالی و حباب سازی مالی سترمایه گتذار پرداختنتد کته نتتایج نشتان داد کته
مکانیسمهای دفاعی مالی به طور غیر مستقیم از طریق فانتزیهای مالی بر حباب سازی مالی سرمایه گتذار اثتر متیگذارنتد .در
پژوهشی دیگر خطا

و تریق ( )2118میانجیگری سواد مالی در رابطه بین تحمل ریسک و حبابسازی متالی سترمایهگتذار

را بررسی کردند .نتایج نشان داد که سواد مالی رابطه بین تحمل ریسک و حبابسازی مالی سرمایهگذار را توضتیح متیدهتد.
همچنین کلودیا و نوریاسمن )2119( 21به بررسی تأثیر هوش هیجتانی ،ریستکگریتزی ،منبتع کنتترل ختارجی ،ستواد متالی و
جمعیتشناسی بر حبابسازی مالی سرمایهگذار پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که هتوش هیجتانی ،ریستکگریتزی و منبتع
کنترل خارجی تأثیر قابلتوجهی بر حبابسازی مالی سرمایهگتذار دارنتد ،بترخال

ستواد متالی و جمعیتتشناستی کته تتأثیر

قابلتوجهی ندارند.
بررسی اجمالی آنچه در حباب بازارهای سرمایه اتفاق میافتد و داستانهتای مترتبط منتشرشتده در رستانههتا و شتبکههتای
اجتماعی بهوضوح نشان میدهد که رگونه سرمایهگذاران از نظر احساسی گرفتار شدهاند .هنگامیکه بازار شروع بته حرکتت
میکند و به اوج خود میرسد ،سرمایه گذاران احتیا نمیکنند و هشدارها را نادیده میگیرند تا اینکه هنگام ترکیدن حبتاب
خود را سرزنش میکنند و در نهایت مجبور به فروش سهام در قیمت نامناس

میشوند .برخال

نظریته متالی کالستیک کته

بازیگران بازار را افرادی عاقل تلقی میکند ،این پژوهش اشاره میکند که متخصصان و مشاوران متالی بایتد در

کننتد کته

ستترمایهگتتذاران ذات تاً احساس تی هستتتند (کتتاردان و همکتتاران )1396 ،و احساستتات ناخودآگتتاه محتتر هتتای کلی تدی رفتتتار
سرمایهگذاران هستند (تافلر و همکاران.)2121 ،
با توجه به اینکه حوزه مالی احساسی یکی از حوزههای نوظهور مالی است ،اکثر مطالعات صورتگرفته بهصورت نظتری
و مفهومی بوده و کمتر مطالعه تجربی در این زمینه انجام شده است .همچنین از آنجا که نظریه مالی احساسی یک نظریه نتوین
است ،مفاهیم و متغیرهای برگرفته از آن نیز از قبیل مکانیسمهای دفاعی مالی و فانتزی مالی و همچنین متغیر حبابسازی متالی
سرمایه گذار جدید و پژوهشهای انجامگرفته بسیار محدود است .به عالوه انجام پژوهش جهت در

درستت نحتوه ارتبتا

فرآیندهای مکانیسمهای دفاعی و فانتزیهای مالی با حبابسازی مالی سرمایهگذاران از اولویتهای پژوهشی ستازمان بتور
اوراق بهادار در سال  1011است (سازمان بور

اوراق بهادارتهران .)1011 ،همچنین با توجه به بررستی پیشتینه پتژوهش بایتد

اذعان داشت که تأثیر مستقیم مکانیسمهای مالی و فانتزیهای مالی بر متغیرهای مالی هنوز به اندازه کتافی متورد بررستی قترار
نگرفته است .این مطالعه با هد

پُر کردن این شکا  ،تأثیر احساسات ناخودآگاه ناشی از مکانیسمهای دفاعی و فتانتزیهتای

مالی بر حبابسازی مالی سرمایهگذار را مورد بررسی قرار میدهد .همچنین این مطالعه به دنبال ارتقای مبانی نظری و غنتیتتر
کردن ادبیات موضوع حاضر است که میتواند راهگشای اساسی در دستیابی به اهدا
فعال در بازار سرمایه باشد.

غتایی سترمایهگتذاران و تحلیتلگتران
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زیربنای تئوریک فرضیههای پژوهش

را با توجه به نقش حیاتی بازار سرمایه در توسعه اقتصاد کشورها ،یک رارروب مفهومی بسیار کاربردی بته نتام نظریته
اخی ً
مالی احساسی ظهور پیدا کرده است که میتواند به بررسی تأثیر مکانیسمهای دفاعی مالی و فتانتزیهتای متالی بتر تصتمیمات
حبابی سرمایهگذاران و همچنین به پیشبینی روندهای بازار مالی از جمله حبابهای مالی کمک کند .از آنجا کته تصتمیمات
سرمایهگذاری در واقع مبارزه بین خیاالت لذتبخش سود بالقوه در آینده و اضطراب از دست دادن احتمالی منابع مالی آینده
است ،این مبارزه احساسی ذکرشده در سرمایهگذار احسا

ناامنی و عدم قطعیت ایجاد میکنتد ،زیترا بتازار سترمایه غیرقابتل

پیشبینی است و در نتیجه سرمایهگذار مجبور به رویارویی با احساسات منفی خود میشود .در این زمان مکانیسمهتای دفتاعی
برای کنترل اضطراب و نگرانی وارد عمل میشوند ،به صورتیکه واقعیتت موجتود را تغییتر متیدهنتد تتا بترای سترمایهگتذار
قابلتحمل باشد .تغییر واقعیت منطقی سب

میشود که معاملهگر ریسک و بازده را که دو معیار معمول بترای سترمایهگتذاری

هستند بهدرستی ارزیابی نکند ،بهنحویکه معاملهگری که ریسک گریز است ،ریسک موجود در معامله را احستا
که این امر میتواند سرمایهگذار را به سمت سرمایهگذاری در سهام پُرریسک بازار سوق دهد .علت ایتن امتر احستا

نمتیکنتد
امنیتت

کاذبی است که سهام پُرریسک به دنبال رشد قیمت و افزایش تقاضا در بازار ایجاد میکنند .بته عبتارت دیگتر ،سترمایهگتذار
بدون در نظر گرفتن ارزش ذاتی سهام و منطق مالی اقدام به سرمایهگذاری در سهام متذکور متیکنتد ،کته بتهاصتطالح بته آن
حبابسازی مالی سرمایهگذار میگویند.
فرضیه اول :مکانیسمهای دفاعی مالی بر حبابسازی مالی سرمایهگذار تأثیر مثبت و معنادار دارند.
فانتزیهای مالی ،فرآیندهای ناخودآگاه ذهنی هستند که از دوران کودکی و در ادامته حیتات فترد بته تکامتل ختود ادامته
میدهند و تأثیر خود را بر تصمیمات مالی از جمله سرمایهگذاری در بازار سرمایه میگذارند .بهطتوریکته فتانتزیهتای متالی
سرمایهگذاران واقعیتهای موجود را به واقعیتهای خیالانگیز و رؤیایی برای معاملتهگتر تغییتر متیدهنتد .بته عبتارت دیگتر،
فانتزیهای مالی میتواننتد بتهطتور ناخودآگتاه اشتتیاق بته بتازده رؤیتایی را در ذهتن سترمایهگتذار بیتدار کننتد کته در زمتان
سرمایهگذاری به جای واقعیت منطقی موجود ،واقعیت آرمانی را در نظر میگیرند و در شرایط مذکور ریسک و بازده خیتالی
به جای ریسک و بازده واقعی موردنظر سرمایهگذار قرار میگیرد و سرمایهگذار را به ستمت ستهامی کته اخیتراً رشتد زیتادی
نسبت به ارزش ذاتی خود داشته و جزء سهام پُرریسک بازار سرمایه هستند ،هدایت میکننتد .زیترا سترمایهگتذار تحتت تتأثیر
جریانات خبری هیجانانگیز از رشد اخیر قیمت سهام قرار میگیرد بهنحویکه او با سهام پُرریستک ارتبتا احساستی برقترار
کرده و شروع به رؤیاپردازی مالی میکند و در نهایت تصمیم میگیرد روی ستهامی سترمایهگتذاری کنتد کته رشتد زیتادی
بهصورت حبابگونه داشته است.
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فرضیۀ دوم :فانتزیهای مالی بر حبابسازی مالی سرمایهگذار تأثیر مثبت و معناداری دارند.
H2
حباب سازی مالی

فانتزی مالی

H1

سرمایه گذار

مکانیسمهای دفاعی مالی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش

مطالعه حاضر از لحاظ جمعآوری اطالعات ،توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری ایتن پتژوهش شتامل سترمایهگتذاران
فعال بور

اوراق بهادار تهران در تابستان سال  1011میباشد .بور

سرمایه گذاران قرار گرفت و همچنین وضعیت شاخص بور

اوراق بهادار تهران در تابستان سال  1011متورد استتقبال

در یک روند مثبت و رو به رشد بود .از طرفی برای ایتنکته در

نمونه آماری پتژوهش از ورود افتراد غیرفعتال و ناآگتاه بته بتازار سترمایه جلتوگیری شتود ،طتی نامتهنگتاری و همتاهنگی بتا
کارگزاریهای بور

اوراق بهاردار تهران ،سرمایه گذاران فعال شناستایی شتدند .عتالوه بتر ایتن ،جهتت حصتول اطمینتان از

سرمایهگذاران این سئوال پرسیده شد که آیا در سال حداقل  11بار معامله متیکننتد یتا خیتر؟ سترمایهگتذارانی کته بته ستئوال
مذکور جواب مثبت دادند ،اجازه پیدا کردند که به سئواالت پرسشنامه پاسخ دهند .همچنین تعداد حتداقل  11معاملته در ستال
بعد از مصاحبه و مشورت با خبرگان انتخاب شد .بهمنظور جمعآوری نمونه ،تعداد  011پرسشنامه ( 311پرسشنامه الکترونیکتی
و  111پرسشنامه کاغذی) بین سهامداران پخش شد که از این تعداد 396 ،پرسشتنامه جمتعآوری و  288متورد پذیرفتته شتد.
همچنین از آنجایی که دادههای گمشده با مقادیر هیچکدام از متغیرها ،رته آنهتایی کته مشتاهده شتدهانتد و رته آنهتایی کته
گمشدهاند ،رابطهای ندارند ،دادههای گمشده از نوع کامالً تصادفی ( )MCAR22هستند که در این حالتت دادههتای گتمشتده
قابل رشمپوشی میباشند و در نتیجه استنبا آماری را میتوان فقط با تحلیل دادههای مشاهدهشده و بدون اشارهای صریح بته
یک فرم پارامتری از مکانیسم دادههای گمشده انجام داد (فلیس 23و همکاران2113،؛ باقی یزدل و همکتاران1391،؛ مترادی و
همکاران.)1397 ،
با این وجود ،جهت بررسی تأثیر پرسشنامههای پاسخ داده نشده از روش بیشینه درستنمایی با اطالعات کامتل و از طریتق
الگوریتم  EM24که یک الگوریتم تکرارشونده کلی جهت محاسبه برآوردهای بیشینه درستنمایی پارامترها در حتالتی استت
که همه مقادیر دادهها اعم از کامل و گمشده وجود دارند ،استفاده شد (اندر  .)2111 ،21از طرفی حداقل حجم نمونته متدل
معادالت ساختاری براسا

تعداد سازههای اصلی یا متغیرهای پنهان تعیین میشود .با وجود آنکه در مورد حجم نمونه کتافی

برای مدلهای ساختاری توافق کلی وجود ندارد ،امتا بته زعتم بستیاری از پژوهشتگران حتداقل حجتم نمونته الزم  211استت
(حبیبی و عدن ور .)1396 ،عالوه بر این ،بر اسا

فرمول تابانچی و همکاران ( ،)2117حجم نمونه باید بزرگتر و مستاوی 11

به اضافه  8ضربدر تعداد متغیر مستقل باشد ) ،(N>=50+8kکه در فرمول مذکور  Kتعداد متغیر مستقل و  Nحجم نمونه است.
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بنابراین در پژوهش حاضر بر اسا

فرمول تابانچی و فیدل حجم نمونه باید بزرگتر و مساوی  66باشد ( ،)66<=11+2*8که

به دلیل افزایش تعمیمپذیری نتایج پژوهش ،حجم نمونه به  288نفر افزایش پیدا کرد.
ابزارهای پژوهش و روش تجزیهوتحلیل دادهها

پرسشنامه این پژوهش در بختش اول بته اطالعتات جمعیتتشناستی از قبیتل ستن ،جنستیت ،تحصتیالت و وضتعیت تأهتل
اختصاص داشت .بخش دوم پرسشنامه پژوهش بته متغیتر مکانیستم دفتاعی متالی اختصتاص داشتت کته بترای ایتن منظتور از
پرسشنامه آرن و حماری ( )2121که پرسشنامه اندروز 26و همکتاران ( )1993را از دیتدگاه متالی توستعه داد ،استتفاده شتده و
شامل  20سؤال بوده و مربو به سبک دفاعی نابالغ است استفاده شد ،زیرا همانگونه که در ادبیات پژوهش گفته شد ،ستبک
دفاعی نابالغ از نظر تئوری و کاربردی بیشترین تأثیر را بر حبابهای مالی دارد .بخش سوم پرسشنامه مربتو بته متغیتر فتانتزی
مالی (آرن و حماری ،)2121 ،شامل  6سؤال بود .بخش رهارم پرسشنامه به متغیر حبابسازی مالی سرمایهگذار (آیتدیمیر 27و
آرن )2117 ،که  0سؤال دارد ،اختصاص یافت .همچنین توجه به ایتن نکتته حتازز اهمیتت استت کته پرسشتنامههتای پتژوهش
استاندارد و برای سنجش هر متغیر بیش از  3پرسش استفادهشده ،رراکه بسیاری از محققان تعداد پرسشها بترای هتر متغیتر را
بین سه تا پنج عدد خوب ارزیابی کردهاند (مک کالوم 28و همکاران1999 ،؛ رابنهایمر .)2110 ،29بهعالوه اگتر سته پرستش را
برای هر متغیر در نظر گرفته شود ،مدل درجه آزادی مثبت دارد و در این مورد ،برازش مدل کامل خواهد بود (به عنتوان مثتال
 )CFI30/GFI31 = 1و کای دو مدل از برازش خوبی برخوردار خواهد بود که در ایتن حالتت متیگوینتد متدل بترای آزمتون،
بیشازحد شناساییشده است (هیر 32و همکاران.)2111 ،
پایایی و روایی پرسشنامه

با هد

سنجش ساختار عاملی ،روایی و پایایی ،پرسشنامه در مرحله اول به منظور مطابقت با مفهوم مورد انتدازهگیتری در

اختیار خبرگان قرار گرفت .همچنین از معیار روایی همگرا ( )AVEکه یک شاخص کمی برای سنجش روایی است ،استتفاده
شد .این معیار از بارهای عاملی مربو به هر سئوال برای سنجش آن استفاده میکند .روایی همگرا زمانی وجود دارد که معیار
موردنظر از  1/1بزرگتر باشد .در مرحله دوم برای سنجش پایایی درونی پرسشنامه از آزمون آلفا کرونباخ و شاخص بروزتتر
آن پایایی مرک

استفاده شد که معیار تأیید آزمونهای مذکور باالتر از  1/7است .در مرحلته ستوم از تحلیتل عتاملی تأییتدی

برای تعیین میزان معتبر بودن مدل ،مناس

بودن بار عاملی و میزان مناس

بودن مدل اندازهگیری استفاده شد (هیز.)2118 ،33

روششناسی مدل معادالت ساختاری

از روش معادالت ساختاری ) (SEMو نرمافزار آماری آمو
آماری ا

پی ا

ا

نسخه  26برای تجزیهوتحلیل دادهها و همچنتین از نترمافتزار

برای اجرای الگوریتم  EMاستفاده شد .برای پتیشبینتی مقتدار پارامترهتای ناشتناخته از روش بترآورد

حداکثر درستنمایی ) (MLEاستفاده شد .در روش مذکور اوالً دادهها باید بهطتور نرمتال توزیتع شتوند و بترای ایتن منظتور
ضری

کشیدگی هر متغیر باید کمتر از  7و ضری

رولگی بین  +2و  -2باشد .ثانیاً متغیر وابستته بایتد پیوستتگی داشتته باشتد

(برن .)2113 ،30تحلیل دادهها در دو مرحله انجام شد .در مرحله اول پایتایی بترای ارزیتابی پایتداری و ستازگاری گزینتههتای
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موردسنجش و در مرحله دوم ارزیابی درجه درستنمایی و برازش برای مدل معادالت ساختاری و سنجش مستیرهای فرضتی
انجام شد .مدلیابی معادالت ساختاری ( )SEMیک تکنیک است که به پژوهشگر امکان میدهد تا مجموعتهای از معتادالت
رگرسیون را بهطور همزمان مورد سنجش قرار دهد .همچنین مدلیابی معادله ستاختاری یتک رویکترد جتامع بترای ستنجیدن
فرضیههایی درباره روابط متغیرهای مشاهدهشده و مکنون است (هومن.)1380 ،
نتایج پژوهش
نتایج آمار توصیفی

نوع جمعیت  %06/2زن و  %13/8مرد و مدر

تعداد پاسخدهندگان  288نفر است .از حی

تا دکتری بوده که  %31/1آنها را سرمایهگذارانی با مدر

تحصیلی آنهتا از زیتر دیتپلم

تحصیلی کارشناسی ارشد بته بتاال تشتکیل متیدهنتد کته بیشتترین

فراوانی را دارند .همچنین از نظر وضعیت تأهل  %67/7پاسخدهندگان متأهل و میانگین سنی پاسخدهندگان  01سال است.
معیتار متغیرهتای تحقیتق ارازته شتده

در جدول  1آمار توصیفی حداقل و حداکثر ،رولگی ،کشیدگی ،میانگین و انحترا

است .برای اندازه گیری این متغیرها از طیف لیکرت ( 1تا  )1استفاده شد .میانگین مکانیستمهتای دفتاعی متالی  2/21استت (1
توضیحدهنده استفاده کم از مکانیسم دفاعی و  1تبینگر استفاده زیاد از مکانیسم دفاعی مالی) نشتان متیدهتد سترمایهگتذارانِ
جامعه نمونه تقریباً بهطور متوسط از مکانیسمهای دفاعی مالی استفاده میکنند ،در صورتیکه هر رقدر کمتر از مکانیستمهتای
دفاعی مالی در تصمیم گیری استفاده کنند ،نسبت به واقعیت سرمایه گذاری دیدگاه منطقتیتتری دارنتد .میتانگین فتانتزیهتای
مالی  3/70است ( 1توضیحدهنده این است که فانتزیهای مالی سرمایهگذار کم و  1تبینگر این استت کته فتانتزیهتای متالی
سرمایهگذار زیاد است).
میانگین فانتزیهای مالی نزدیک به  0است که نشان میدهد سرمایهگذاران دیدگاه رؤیایی و فانتزی به بازار سرمایه دارنتد
و این موضوع میتواند باع تحریف واقعیت موجود سهام بازار سرمایه در ذهن معاملته گتران شتود .همچنتین حبتاب ستازی
مالی سرمایه گذار دارای میانگین  3/67است ( 1توضیحدهنده این است که سرمایهگذار قصد سترمایهگتذاری کمتی در ستهام
باالتر از ارزش ذاتی و  1تبینگر این است که سرمایه گذار قصد سرمایه گذاری زیادی در ستهام بتاالتر ارزش ذاتتی دارد) کته
میانگین متغیر حبابسازی مالی سرمایهگذار نشان میدهد سرمایهگذارانِ جامعه نمونه تقاضای زیادی برای سترمایهگتذاری در
سهامی دارند که قیمت آن بیشتر از ارزش ذاتیاش است که میتواند نگرانکننده و زیانبار باشد .به عالوه همتانطتور کته در
بخش روششناسی تحقیق ذکر شد ،از آنجاییکه ضری

کشیدگی متغیرها کمتر از  7و ضری رولگی متغیرها بتین  +2و -2

است ،پس متغیرهای پژوهش نرمال هستند.
جدول  .1آمار توصیفی

نام متغیر

میانگین

انحرا

کمترین

معیار

رولگی

بیشترین

کشیدگی

مکانیسمهای دفاعی مالی

2/21

1/12

1

1

-1/12

-1/67

فانتزیهای مالی

3/70

1/90

1

1

1/11

-1/82

حبابسازی مالی سرمایهگذار

3/67

1/16

1

1

-1/17

-1/68
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آزمونهای پایایی و روایی

همانطور که در بخش روششناسی تحقیتق ذکتر شتد ،از تحلیتل عتاملی تأییتدی بترای تعیتین میتزان مناست

بتودن متدل

اندازهگیری و سازههای پژوهش استفاده شد .تحلیل عاملی تأییدی نیاز به سه معیار دارد :اول ،هر سازه بتا شتاخصهتای ختود
همبستگی داشته باشد؛ دوم ،بار عاملی برای همه شاخصها باید حداقل  1/1باشد؛ سوم ،مدل از برازش مناسبی برخوردار باشد
که در پژوهش حاضر برازش مدل مناس است .در تفسیر بارهای عاملی باید به این نکته توجه کترد کته بتار عتاملی مقتداری
بین صفر و یک است .بدون در نظر گرفتن عالمت بارهای عاملی ،اگر بار عاملی باالتر از  1/1باشد بار عاملی مطلوب استت و
درصورتیکه کمتر از مقدار مذکور باشد آن سؤال حذ
سئوال و از متغیر فانتزی مالی  2سئوال حذ

میشود که در این پژوهش از متغیتر مکانیستمهتای دفتاعی متالی 6

شد .اگر آلفا کرونباخ و پایایی سازه بیش از  1/7باشتد ،پایتایی ستازه قابتلقبتول

است (هیتز )2118 ،کته در پتژوهش حاضتر تمتامی متغیرهتا دارای پایتایی مرکت
نشاندهنده پایایی قابلقبول متغیرهای پژوهش استت .بتر استا

و آلفتا کرونبتاخ بتاالتر از  1/7هستتند کته

نتتایج جتدول  ،2همگرایتی ستازههتا بتاالتر از  1/1استت کته

نشاندهنده همگرایی خوب سازههای مفهومی میباشد (هیز.)2118 ،
جدول  .2معیار  ،AVEروایی و پایایی مدل اندازهگیری
متغیرهای

آلفا

پژوهش

کرونباخ

FIM34

1/96

پایایی مرک
1/96
سؤاالت مکانیسم

همگرایی

بار

متغیرهای

آلفا

()AVE

عاملی

پژوهش

کرونباخ

I35

1/89

1/60
1/ 8 0

I1

FIM2

1/81

I2

FIM3

1/81

I3

FIM4

1/71

I4

FIM5

1/76

P36

FIM6

1/70

P1

FIM7

1/71

P2

FIM8

1/80

P5

FIM9

1/71

P6

FIM10

1/80

FIM11

1/86

FIM12

1/71

FIM13

1/77

FIM14

1/77

FIM15

1/80

FIM16

1/82

FIM17

1/80

FIM18

1/82

FIM 1

دفاعی مالی

پایایی مرک
1/ 91

همگرایی

بار

()AVE

عاملی

1/69
1/82

سؤاالت
حبابسازی مالی

1/ 83

سرمایهگذار

1/80
1/80
1/ 80

1/ 83

1/ 16
1/81
1/72

سؤاالت فانتزی مالی

1/ 80
1/62
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تجزیهوتحلیل مسیر متغیرهای مدل معادالت ساختاری ()SEM

تجزیه وتحلیل مسیر متغیرها بر اسا

روششناسی معادالت ساختاری (رجوع به قسمت روششناستی) در متدل شتکل ()2

بررسی شده است که مسیر );PIشکل  )2رابطه بین فانتزی مالی با حبابسازی مالی سرمایهگتذار و مستیر ) ;FIMIشتکل
 )2رابطه بین مکانیسمهای دفاعی مالی با حبابسازی مالی سرمایهگذار را تحلیل میکند .جدول  3نشان متیدهتد بتا توجته بته
اینکه شاخص مجذور کای ) ،(CMINشاخص نرمشده مجذور کتای ( ،)CMIN/dfجتذر بترآورد واریتانس خطتای تقریت
( ،)RMSEAشاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص برازندگی تطبیقی ( )CFIو شاخص بترازش نستبی ( )RFIدارای ستطح
مناسبی از برازش بودند ،برازش مدل در مجموع مناس

ارزیابی شده است.
جدول  .3برازش مدل

نوع شاخص

معیار برازش مدل

حد قابلقبول

شاخصهای مدل

CMIN

مدل
768/07

شاخصهای نسبی

P

کمتر از1/11

***

CMIN/df

بین  1تا 1

2/78

RMSEA

کمتر از 1/18

1/17

GFI

بیش از1/91

1/91

CFI

بیش از1/91

1/92

RFI

بیش از 1/61

1/87

شکل  .2مدل پژوهش
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جدول  .4عالمت اختصاری متغیرهای پژوهش

عالمت اختصاری

نام متغیر
مکانیسم دفاعی مالی

FIM

فانتزی مالی

P

حبابسازی مالی سرمایهگذار

I

بررسی برازش مدل با استفاده از روش بیشینه درستنمایی با اطالعات کامل ()FIML

جهت بررسی تأثیر پرسشنامههای پاسخداده نشده از روش بیشینه درستنمایی با اطالعتات کامل(شتامل دادههتای کامتل و
گم شده) استفاده و از طریق الگوریتم ( EMرجوع شود به قسمت روششناسی) اجترا شتده استت .نتتایج نشتان متیدهتد کته
برازش مدل در این حالت نسبت به زمانی که از دادههای کامل استفاده میشود ،کمتر است (جدول .)1
جدول  .1برازش مدلها به روش FIML

نوع شاخص

معیار برازش مدل

حد قابلقبول

مدل

مدل

شاخصهای

1210/81

CMIN

شاخصهای نسبی

P

کمتر از1/11

CMIN/df

بین  1تا 1

***
0/31

RMSEA

کمتر از 1/18

1/19

GFI

بیش از1/91

1/88

CFI

بیش از1/91

1/89

RFI

بیش از 1/61

1/80

آزمودن فرضیههای پژوهش

تحلیل نتایج پژوهش نشان داد ضری رابطه متغیر مکانیسم دفاعی مالی بر متغیر حبتابستازی متالی سترمایهگتذار برابتر بتا
 1/19است و با توجه به اینکه مقدار معناداری در سطح  1درصد و کمتر از  1درصد محسوب میشود و همچنین از آنجا که
مقدار بحرانی  17/19بیشتر از محدوده  1/96میباشد ،پس فرضیه  1مورد تأیید است (جدول  .)1همچنین ضری

متغیر فانتزی

مالی بر متغیر حبابسازی مالی سرمایهگذار برابر با  1/19در سطح معناداری  1درصد تأثیر مثبت و معنادار میگذارد .به عالوه
مقدار بحرانی  1/80بیشتر از محدوده  1/96است که در اینجا نشان از تأیید فرضتیه  2استت (جتدول  .)6همچنتین در پتژوهش
حاضر جهت استحکام نتایج از روش بوت استرپ 37استفاده شتد کته در روش متذکور بته دلیتل ایتنکته حتد بتاال و پتایین در
فرضیههای  1و  2شامل صفر نمیشود ،هر دو فرضیه به ترتی

در سطح  1درصد و  1درصد معنادار هستند (جدول.)7

جدول  .1نتایج تحلیل مسیرهای مدل

متغیرهای مستقل

متغیر وابسته

ضری تأثیر

خطای استاندارد

مقدار بحرانی

معناداری

فانتزی مالی

حبابسازی مالی سرمایهگذار

1/19

1/111

1/80

1/11

مکانیسم دفاعی مالی

حبابسازی مالی سرمایهگذار

1/19

1/13

17/19

1/11
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جدول  .7استحکام نتایج فرضیههای پژوهش

متغیرهای مستقل

متغیر وابسته

ضری تأثیر

حد پایین

حد باال

معناداری

فانتزی مالی

حبابسازی مالی سرمایهگذار

1/19

1/12

1/11

1/12

مکانیسم دفاعی مالی

حبابسازی مالی سرمایهگذار

1/19

1/68

17/19

1/11

جدول  .8خالصه نتایج آزمون فرضیهها

فرضیه

نتایج

شماره 1

قبول

شماره 2

قبول

نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش

هد

از پژوهش حاضر ریشهیابی نحوه ایجاد حبابهای مالی بود .در این پژوهش رابطه بین مکانیسمهای دفتاعی متالی و

فانتزیهای مالی بر حبابسازی مالی سرمایهگذار مورد بررسی قرار گرفت .اگرره به مکانیسمهای دفاعی متالی در تحقیقتات
گذشته بهصورت محدود اشاره شده ،اما تأثیر مستقیم آن بر تصمیمات مالی هنوز به اندازه کافی بررسی نشده است .عتالوه بتر
این ،مفهوم فانتزی مالی با ظهور نظریه مالی احساسی بهعنوان عامل اصلی شکلدهنده حبابهای مالی مورد توجه قرار گرفتت
که علیرغم اهمیت این موضوع ،پژوهشهای خیلی محدودی بر روی متغیرهایی که میتوانند تحت تتأثیر فتانتزیهتای متالی
از پتژوهش حاضتر پُتر کتردن ایتن شتکا

سرمایه گذاران قرار بگیرند ،انجام شده است .هد

در ادبیتات پتژوهش بتود کته

فرضیههای تحقیقاتی در رارروب مدل تحقیق و با استفاده از معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفت .در ادامته بته نتتایج
هر یک از فرضیهها بهطور خالصه اشاره میشود:
با توجه به اینکه بازار سرمایه ایران متأثر از پارامترهای کالن اقتصادی و غیراقتصادی متعدد استت ،ایتن موضتوع موجت
میشود که سرمایهگذار نسبت به آینده احسا

عدم اطمینان و نگرانی کند ،ررا که براسا

نظریه مالی احساستی تصتمیمات

سرمایهگذاری درواقع مبارزه بین خیاالت لذتبخش سود بالقوه در آینده و اضطراب از دست دادن احتمالی منابع مالی آینتده
است کته ایتن مبتارزه احساستی ذکرشتده در سترمایهگتذار احستا
مکانیسمهای دفاعی مالی وارد عمل میشوند و ناراحتی ناشی از استر
نظریه مالی احساسی ،مکانیسمهای دفاعی مالی با تغییر واقعیت در
ذهن سرمایهگذار بهنحوی تغییر میدهند که نگرانی و احسا
واقعیت ذهنیِ سرمایهگذار نسبت بته واقعیتت عینتی ،ستب
ریسکگریز است ریسک موجود در معامله را احسا

نتاامنی و عتدم قطعیتت ایجتاد متیکنتد .در ایتن شترایط
معامالت را کاهش میدهد .به عبارت دیگتر براستا
شده توسط سرمایهگتذار ،ریستک و بتازده واقعتی را در

عدم اطمینان سرمایه گتذار کتاهش پیتدا کنتد و بنتابراین تغییتر
اشتتباه در تصتمیمگیتری متیشتود بتهنحتویکته معاملتهگتری کته

نمیکند که این امر میتواند سرمایهگذار را به ستمت سترمایهگتذاری

در سهام پُرریسک بازار سوق دهد.
به دلیل احسا

امنیت کاذبی که سهام پُرریسک به دنبال رشد قیمت و افزایش تقاضا در بازار ایجاد میکند ،سرمایهگتذار

بدون در نظر گرفتن ارزش ذاتی سهام و منطق مالی اقدام به معاملهگتری متیکنتد کته بتهاصتطالح بته آن حبتابستازی متالی
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سرمایه گذار میگویند .عالوه بر این ،تحقیق حاضر با جامعته آمتاری سترمایه گتذاران فعتال بتور

اوراق بهتادار تهتران ،ایتن

موضوع را تصدیق میکند که مکانیسمهای دفاعی مالی با ضری تأثیر  1/16بر حبتابستازی متالی سترمایهگتذار در ستطح 1
درصد تأثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین فانتزیهای ذهن سرمایهگتذاران از قبیتل «دانتای کتل بتودن»« ،همته ریتز تحتت
کنترل است» باع

میشتود کته احستا

تتر

ناشتی از عتدم پتیشبینتی آینتده بتازار سترمایه از بتین بترود و بستتر را بترای

رویاپردازیهای مالی و سرمایهگذاریهای پُرریسک فراهم کند ،ررا کته براستا

نظریته متالی احساستی فتانتزیهتای متالی

شرایط سرمایه گذاری را به صورت رؤیایی و آرمانی در ذهن معاملهگر تغییر میدهند بهطوریکه در شرایط مذکور ریسک و
بازده خیالی به جای ریسک و بازده واقعی موردنظر سرمایهگذار قرار میگیرد؛ بهصورتیکه سرمایهگذار را بته ستمت ستهامی
که اخیراً رشد زیادی نسبت به ارزش ذاتی خود داشتهاند هدایت میکنند ،زیترا سترمایهگتذار متورد اغفتال شتایعات در متورد
رشد اخیر قیمت ستهام قترار متیگیترد و اقتدام بته حبتابیستازی متالی متیکنتد .بتهعتالوه تحقیتق حاضتر بتا جامعته آمتاری
سرمایهگذاران فعال بور

اوراق بهادار تهران ،این موضوع را مورد تأیید قرار میدهد که فتانتزیهتای متالی بتا ضتری تتأثیر

 1/19بر حبابسازی مالی سرمایهگذار در سطح  1درصد رابطه مثبت و معناداری دارد.
در بررسیهای انجامشده ،پتژوهش مشتابهی در رابطته بتا اثتر مستتقیم مکانیستمهتای دفتاعی متالی بتر حبتابستازی متالی
سرمایهگذاریافت نشد بهطوری که بتوان نتیجه فرضیه  1را با پژوهشی دیگر مقایسه کرد .بتا ایتن حتال نتیجته بتهدستتآمتده از
فرضیه  1پژوهش بار دیگر یافتههای پژوهشهای پیشین ازجمله کلودیتا و نتور یاستمن ( )2119و آرن و حمتامچی ( )2121را
مبنی بر تأثیر عوامل روانشناسی مالی بر حبابسازی مالی سترمایهگتذار بته اثبتات رستاند .بته عتالوه از محتدود پتژوهشهتای
انجامشده مطالعه آرن و حمتاری ( )2121بتود ،نتتایج پتژوهش متذکور نشتان داد ،فتانتزیهتای متالی بتا حبتاب ستازی متالی
سرمایهگذار رابطه مثبت و معنادار دارد که با نتیجه فرضیه  2پژوهش حاضر مطابقت دارد.
بازار سهام ایران در سالهای اخیر مورد توجه عموم مردم قرار گرفت بهنحویکه تعداد زیادی معاملتهگتر تتازهوارد بتدون
آنکه آموزش کافی جهت تحلیل بازار سرمایه دیده باشند پا به عرصه معاملهگری گذاشتتند .بته همتین علتت سترمایهگتذاران
مذکور عموماً به جای تحلیل منطقی ،از روی احساسات خصوصاً احساسات ناخوآگاه ناشتی از مکانیستمهتای دفتاعی متالی و
فانتزیهای مالی تصمیمگیری میکنند ،رون که سرمایهگذار از تأثیر احساسات ناخودآگاه ناشی از مکانیسمهای دفاعی متالی
و فانتزی های مالی مطلع نیست که این موضوع باع

میشود قدرت احساسات ناخودآگاه حتی نسبت به احساسات خودآگتاه

بیشتر باشد .لذا شناخت احساسات ناخودآگاه ناشی از مکانیسمهای دفاعی مالی و فانتزیهای مالی سرمایهگذاران بترای ستوق
دادن بازار سرمایه به سمت پیشرفت توسط سیاستگذاران بازار میتواند حازز اهمیت باشد .یافتههتای ایتن پتژوهش متیتوانتد
متخصصان بازار سرمایه را در کنترل نوسانات قیمت و جلوگیری از حبابهای مالی کمک کنتد زیترا بتا شتناخت ریشتههتای
تشکیل حباب مالی میتوانند هشدارهای الزم را به سرمایهگذاران بدهند و همچنین در جهت آموزش و رفاه مالی معاملهگتران
گام مؤثری بردارند.
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این پژوهش دارای محدودیتهایی نیز بود .ازآنجاییکه از پرسشنامه برای جمعآوری دادهها استتفاده شتده استت ،امکتان
دارد برخی سرمایهگذاران از ارازه پاسخ واقعی خودداری کرده و پاسخ غیرواقعی داده باشند .همچنین این پژوهش بتهصتورت
مقطعی انجام شده است که به این دلیل نتیجهگیری درباره علیت دشوار میشتود .از دیگتر محتدودیتهتای پتژوهش محتدود
بودن منابع جهت مقایسه نتایج است ،به همین دلیل بررسی نحوه تأثیر مکانیسمهای دفاعی و فانتزیهای مالی بتر حبتابستازی
مالی سرمایهگذار میتواند ادبیات پژوهشی محدود در شاخه «مالی احساسی» را غنی کند .در این راستا به پژوهشگران پیشتنهاد
میشود که موضوع پژوهش حاضر را در کشورهای مختلف و زمانها مختلف موررد بررسی قرار دهند .عتالوه بتر ایتن تتأثیر
سرایت هیجانات و احساسات غیرمنطقی و ناخودآگاه ناشی از مکانیسمهای دفاعی مالی و فانتزیهای متالی بازارهتای دارایتی
موازی مانند مسکن ،طال و ارز را بر بازار سهام و شکلگیری حبابهای مالی نادیده نگیرند .همچنین اثر شتایعات هدفمنتد بتر
رابطه بین فانتزیهای مالی و حبابسازی مالی سرمایهگذاران در پژوهشهای آتی میتواند مدنظر قرار گیرد.
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