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 چکیده

گذاران در ورزش   هیسرما یرفتار یمدل تورش ها نیپژوهش تدو نیهدف از ا
 تیریمد نیشامل  متخصص قیتحق نیا یاستان کرمانشاه بود. جامعه آمار

باشگاه ها و  رانیمد ،یگذاران بخش خصوص هیسرما ،یابیاقتصاد و بازار ،یورزش
انجام  ترسدر دس یریبصورت نمونه گ یریبودند. نمونه گ یورزش یها ئتیه
را  قیتحق ینفر نمونه آمار 762. حجم جامعه نامحدود بود و تعداد رفتیپذ

 یرفتار یدادند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته تورش ها لیتشک
. دیو اقتصاد رس یورزش نیمتخصص دییپرسشنامه به تا ییگذاران بود، روا هیسرما

داده ها  لیتحل یشد. برا زارشگ 87/2 یآزمون مقدمات کیپرسشنامه در  یایپا
 یدیتائ یعامل لی، تحلK_Sازجمله  یو استنباط یفیتوص یآمار های از روش

استفاده  Smart pls. 3و  SPSS 22افزار با کمک دو نرم ریمس لیو تحل
مورد آزمون  یمعادالت ساختار یفن الگو ساز لهیوسالگوها، به تیشد. درنها

 یهاافتهیگردد.  نییاز عوامل تع کیهر تباطو ار ریتأث زانیقرار گرفت تا م
 یو زیربنا یاین پژوهش با ساختار عامل یهابود که داده نیاز ا یپژوهش حاک

عوامل  یبندتیدارد. اولو یبرازش  مناسب شدهنیتدو یهاتحقیق در مدل ینظر
 بیترت نیگذاران بد هیسرما یرفتار یتورش ها ریمتغ نییتب ییبر اساس توانا

 ی، تورش ها15/2 یشناخت ی، تورش ها18/2 یاقتصاد یها ورشود. تب
. در 98/2 یعاطف ی،  تورش ها58/2 یحیترج ی، تورش ها53/2 یمکاشفه ا

در  یمنافع اقتصاد یباال ریاز تاث یحاک یقرار گرفتن مسائل اقتصاد تیاولو
 یحضور در عرصه ورزش م یگذاران برا هیسرما  یریو سوگ یریگ میتصم
  باشد.
 های کلیدیواژه

 .ورزش، کرمانشاه ،یگذار هیسرما ،یرفتار یتورش ها

 

 

Abstract 

The  purpose of this study is to provide a model of 

behavioral biases of sports investors in Kermanshah 

province. The statistical population of this study 

included experts in sport management, economics and 

marketing specialists, private sector investors, club 

managers and sports boards. Sampling was done as a 

available sampling. The size of the population was 

unlimited, and 160 individuals formed the statistical 

sample of the research. The research instrument was a 

researcher-made questionnaire designed by investors' 

behavioral biases.The validity of the questionnaire was 

confirmed by sports and economics experts. The 

reliability of the questionnaire was 0.81 in a 

preliminary test. For analyzing the data, descriptive 

and inferential statistical methods including K_S, 

confirmatory factor analysis and path analysis using 

two SPSS.V. 22 and Smart PLS. V. 3 software were 

applied. Finally, the models were tested by structural 

equation modeling techniques to determine the impact 

and relevance of each factors. The findings of the 

research indicated that the data of this research are 

fitted with the structure of the research and theoretical 

basis of the research in the developed models. The 

prioritization of factors was based on the ability to 

explain the variable of behavioral biases of investors as 

follow: economic biases 0.78, cognitive biases 0.74, 

revelation biases of 0.49, preferential bias 0.48, 

emotional biases  0.31. Prioritizing economic issues 

announced the high impact of economic benefits on 

decision-making and targeting of investors to enter the 

field of sports. 
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 همقدم
تصمیم  فرآیند بر که رفتاری ویژگی  های رفتاری، مالیه در

 این .می گیرند قرار مورد بررسی مؤثرند، افراد گیری های

اشراف بر می شوند،  نامیده  " 7رفتاری  تورشهای "ویژگی ها
گذاران با آگاهی  شود تا سرمایه های رفتاری باعث می تورش

رسی نمایند و در صورت گیری خود را بر بیشتری فرآیند تصمیم
خوبی واکنش نشان  های گفته شده بتوانند به مواجهه با تورش

 همالی (.71) گیری جلوگیری نمایند داده و از انحراف در تصمیم
کند که در پردازان مالی و اقتصادی گوشزد میرفتاری به نظریه

 (.79) کنار سایر متغیرها، رفتار انسان را نیز در نظر بگیرند
ی مالیه رفتاری تقریباً به اوایل دهه هفتاد بازمی گردد. پیشینه

ترکیبی علوم مالی، که در واقع علوم روانشناسی و ه این شاخ
بعضاً جامعه شناسی را برای تحلیل بهتر مسائل بازارهای مالی 
مورد استفاده قرار می دهد عموماً به بررسی فرآیند تصمیم 

قبال شرایط مختلف گیری سرمایه گذاران و واکنش آنان در 
بازارهای مالی می پردازد و تاکید آن بیشتر به تاثیر شخصیت، 

های سرمایه گذاران بر تصمیمات سرمایه فرهنگ و قضاوت
مالیه رفتاری کمک می کند تا با فرموله کردن . گذاری می باشد

مدل های رفتاری، بهتر بتوانیم بازار سرمایه خود را شناخته و در 
های ناشی از الگوهای رفتاری بهتر عمل رفع برخی تنگنا

 (.2)نماییم. 
از طرف دیگر در محیط ورزش شناسایی و در نظر گرفتن 
ویژگی های رفتاری افراد راغب به سرمایه گذاری در ورزش می 
تواند در سوق این افراد به  سرمایه گذاری بیشتر در ورزش 

ستقیم و در ورزش میزان اشتغال م یگذارهیدنبال سرمابینجامد. 
و در کنار آن امکان جذب درآمد از  ابدییغیرمستقیم افزایش م

بیشتر   ، جذب گردشگرانیالمللنیطریق برگزاری مسابقات ب
و سطح سالمت و بهداشت جسمی و روانی جامعه می شود 
گذاری دولت در بخش ورزش میزان سرمایه (.1) ابدییافزایش م

یان ورزش نیست و متناسب با رشد و جمعیت جامعه و متقاض
چنانچه همین روند در آینده ادامه یابد، میزان کمبودها بیشتر 

(. استان کرمانشاه به واسطه موقعیت 70شود )آشکار می
جغرافیایی، چهارفصل بودن، توریست پذیر بودن و از طرف 
دیگر کم برخوردار بودن به لحاظ توسعه ورزشی نیازمند سرمایه 

راه حل برای این مسئله یکگذاری و توجه بیشتر است. 
گذاری بخش خصوصی در این زمینه هست که از این سرمایه

طریق منابع و امکانات بیشتر در اختیار بخش ورزش قرار 
یی کار آآید، ی به عمل میکارآمدتربرداری گیرد، بهرهمی

                                                 
1. Bihavioral Biases 

کند، تجهیز منابع مالی افزایش ها گسترش پیدا میفعالیت
شود و کارایی و رشد اقتصادی فراهم میو موجبات ارتقا  یابدمی

(7  .) 
ورود مباجث تحصصی اقتصادی و مالی در حوزه ورزش منجر 
به کارآمد شدن مدیران برای جذب حامیان مالی و سرمایه 

پردازان مالی و اقتصادی رفتاری به نظریه همالیگذاران می شود. 
نیز در  کند که در کنار سایر متغیرها، رفتار انسان راگوشزد می
ی مالیه رفتاری تقریباً به اوایل دهه پیشینه (.79)نظر بگیرند

ترکیبی علوم مالی، که در واقع ه هفتاد بازمی گردد. این شاخ
علوم روانشناسی و بعضاً جامعه شناسی را برای تحلیل بهتر 
مسائل بازارهای مالی مورد استفاده قرار می دهد عمومًا به 

سرمایه گذاران و واکنش آنان در بررسی فرآیند تصمیم گیری 
قبال شرایط مختلف بازارهای مالی می پردازد و تاکید آن بیشتر 

های سرمایه گذاران بر به تاثیر شخصیت، فرهنگ و قضاوت
مالیه رفتاری کمک می . تصمیمات سرمایه گذاری می باشد

کند تا با فرموله کردن مدل های رفتاری، بهتر بتوانیم بازار 
را شناخته و در رفع برخی تنگناهای ناشی از  سرمایه خود

پایه مالیه رفتاری،  (.2)الگوهای رفتاری بهتر عمل نماییم. 
روانشناسی است که با استفاده از آن رفتار و قضاوت سرمایه 

، بررسی تصمیم گیریگذاران و نیز خطاهای آنان به هنگام 
 هایهنظری تقابل خود مقاله ( در7989) 2(.  تلنگی77) شودمی

 نظریه وی. داد قرار بررسی مورد رفتاری مالیه با را مالی نوین
 عنوان تحت اقتصاد با روانشناسی ادغام هدف با را خود

ا نام مالیه رفتاری به ب دیگری نظریه مقابل در بازار استثناهای
چالش کشید. هدف این مقاله مرور مفاهیم، مطالعات انجام شده 

ها، بررسی نقاط ضعف ل گیری آندر هر دو حوزه از تاریخ شک
هاست. نتیجه های پیش روی آنو قوت هر دو نظریه و چالش

گیری نهائی از مطالعه شواهد موجود حاکی از این واقعیت است 
که نقش مالیه رفتاری در تبیین رفتار عامل های اقتصادی 

  .(72) غیرقابل انکار است
های  یپژوهشگران و متخصصین مالیه رفتاری طبقه بند 

 های رفتاری ارایه داده اند که در ادامه گزیده متفاوتی از تورش
 شود.     می ارایه بندی ها طبقه این از ای

 تورش های برای را زیر بندی تقسیم (.7986) 3آبادی شهر
  :است داده ارایه رفتاری

 و دانش به حد از بیش اعتماد یعنی: اعتمادی فرا یا فریبی خود 
 اه توانایی

                                                 
2. Talangi 

3. Shahrabadi 
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 میانبرهای یا سرانگشتی قواعد سری یک: ابتکاری های روش 
. شد خواهد گیری تصمیم  فرآیند در سهولت موجب که ذهنی
 گیری تصمیم به همواره ابتکاری هایروش که است بدیهی
  .شد نخواهد منجر صحیح

 و هاگیری تصمیم در دارند تمایل اشخاص:  اجتماعی تعامالت 
 .(75) شوند همنوا دیگران با هایشانقضاوت
 مؤثر رفتاری ( طبقه بندی زیر را برای عوامل7935) 1پزشکی

 در فردی سرمایه گذاران عملکرد و تصمیم گیری بر

 (.72تهران ارئه کرده است ) بهادار اوراق بورس
 

 طبقه بندی عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری مالی. 7جدول 

 عامل نمایندگی
حلیل کلیشه سازی، ضعف علمی و تجربی، ت

 تکنیکال، همپوشانی ریسک

اعتماد بیش از 
 حد

عدم رجوع به علم، عدم توجه به عملکرد 
تاریخی، محدودیت ذهنی و روانی، اعتماد بنفس 

 کاذب

 نقطه اتکا
استفاده از اطالعات مبهم، وجود رانت در بازار، 

 ناآگاهی نسبت به بازار و عدم وقت کافی

 سفسطه قمارباز
ن سیستم معامالتی و دستکاری قیمت، نداشت

 سپردن معامالت به شانس

در دسترس 
 بودن

 ذهنیت منفی در مورد تبلیغات و بی اعتمادی

 پشیمان گریزی
انتشار اخبار نامربوط، وضعیت بد اقتصادی، 

 تجربیات بد گذشته و روند نزولی بازار

 رکود بازار، رانت و عدم کارایی بازار سرمایه بازار

حسابداری 
 ذهنی

شدن اثر پول، افزایش نسبت سرمایه،  معکوس
 رجوع به تجار

 رکود بازار و بی اعتمادی و ترس نسبت به گذشته رفتار توده وار

اثر عوامل 
رفتاری بر 

 عملکرد

جواب دادن حرکت جمعی در ایران بر اساس 
 سابقه تاریخی، رشد سهام با حرکت توده وار

 

مسائل مالی و پژوهشگران از ابعاد مختلف به تحقیق در مورد 
( در 7935سرمایه گذاری در ورزش پرداخته اند. پزشکی )

پژوهشی به بررسی عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و 
عملکرد سرمایه گذاران فردی در بورس اوراق بهادار تهران 
پرداخته است دریافت که اعتماد بیش از حد، وجود رانت در 

معامله به شانس، در بازار، نداشتن سیستم معامالتی و سپردن 

                                                 
1. Pezeshki 

دسترس بودن و پشیمان گریزی، بازار و حسابداری ذهنی، رفتار 
(. فالح پور و 72توده وار بترتیب از مهمترین عوامل می باشند )

های رفتاری موثر در  دهی تورش برای وزن (7932) 2عبداللهی
گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران  گیری سرمایه تصمیم
در  کردهبندی  گانه در قالب پنج گروه طبقه 96های  تورش

، "شناختی"های  های پنج گانه، گروه بندی گروه رتبه
 "ای رفتارهای مکاشفه"، "های غیر عادی پدیده"، "عاطفی"

های اول تا  ترتیب اولویت به "ترجیحی"و در نهایت گروه 
 . پنجم را کسب نمودند

وان شناسایی ( در پژوهشی تحت عن7935) 3کشاورز و همکاران
عوامل تاثیر گذار بر رفتار بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری 

یب اولویت مدیریتی و به ترتدر ورزش حرفه ای ایران  عامل 
(، ویژه ورزش 832/2(،  بازاریابی )300/2) یبار عاملاجرایی با 

یغاتی تبلی و ارسانه(، 850/2)(، مرتبط با اقتصاد 823/2)
(، سیاسی 173/2فرهنگی ) (،156/2(، حمایتی )160/2)
این پژوهش  وجود دارند. یافته های (650/2) یقانون( و 651/2)

 شدهینتدودر الگوی  با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق
بودن الگو  که حاکی از قوی اشتمناسبی د (669/2برازش )

جهت تبیین عوامل تاثیر گذار بر رفتار بخش خصوصی جهت 
 (.8ش حرفه ای کشور است )سرمایه گذاری در ورز

 " پشیمانی" عنوان با ای مقاله (.در0279) 4مارتینز و همکاران 
که  رسیدند نتیجه این به " مالکیت اثر "و "ناامیدی" ،

 منفی احساسات. است گذار تاثیر مالکیت اثر روی احساسات
 و.دارد کاال ارزیابی روی مشخصی تاثیر پشیمانی و ناامیدی

 را مالکیت کالسیک اثر پشیمانی القاء که دریافتند همچنین
 این. دارد معکوس اثرات ناامیدی که درحالی کند می حذف
 اثرات آن درک خاص برای احساسات رویکرد ضرورت ها یافته
 5داکوستا و همکاران .(3دهد) می نشان را گیری تصمیم روی

 سرمایه تجربه و تمایلی اثر" عنوان با خود ( درمقاله0279)
 تواند می گذاری سرمایه تجربه آیا که کردند رسیبر"گذار

 سرمایه که حقیقت این یعنی خیر؟ یا کند کم را اثرتمایلی
 سهام دارند تا می نگه بیشتر را ضرر حال در های سهام گذاران

 تر مجرب گذاران سرمایه که شد این نتیجه. سود حال در های
( جذب 7502) 6(. کرامپتون9گیرند ) می قرار تاثیر تحت کمتر

سرمایه هواداران و فروش سهام را از عوامل جذب سرمایه 

                                                 
2. Falahpoor & Abdoalahi 

3. Keshavarz & et al 
4. Martinez 
5. Dacosta & et al 

  6. Crompton 
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بخش خصوصی در تاسیسات مورد نیاز ورزش قهرمانی 
شناسایی کردند، برنامه ریزی و بهره گیری از تکنیک های 
بازاریابی باعث کاهش تردید نسبت به سرمایه گذاری در 

 1(. فدرسون و همکاران0تاسیسات بزرگ ورزشی می شود )
(. در پژوهشی با هدف بررسی تورش های احساسی و 0271)

ارزیابی قیمت: شواهدی از شرط بندی های ورزشی در شبکه 
های اجتماعی دریافتند که احساسات و تایید بیشتر افراد 
)الیک( در مورد یک تیم یا یک مسابقه  در تصمیم برای 

 (.6سرمایه گذاری و شرط بندی تاثیر گذراند )
پیشینه نشان می دهد که در زمینه شناسایی مطالعه ادبیات 

عوامل رفتاری و تورش های رفتاری موثر بر قصد سرمایه 
گذاران برای سرمایه گذاری در ورزش استان کرمانشاه و ارتباط 
بین این عوامل پژوهش های کمی صورت گرفته است از این 
رو محقق در صدد است که ببیند الگوی از تورش های رفتاری 

گذاران بخش خصوصی در ورزش استان کرمانشاه سرمایه 
 چگونه است؟

 

 روش تحقیق
روش جمع  نظر از و هدف، کاربردی نظر از حاضر پژوهش

. جامعه آماری .باشد می توصیفی از نوع میدانی آوری داده ها،
این تحقیق شامل  متخصصین مدیریت ورزشی، اقتصاد و 

ن باشگاه ها بازاریابی ، سرمایه گذاران بخش خصوصی، مدیرا
بودند. نمونه گیری بصورت نمونه گیری در دسترش انجام 

نفر نمونه  762پذیرفت. حجم جامعه نامحدود بود و تعداد 
-آماری تحقیق را تشکیل دادند. برای تحلیل داده ها از روش

 –های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کلموگروف 
با کمک دو اسمیرنف، تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر 

استفاده شد. جهت  Smart pls. 3و  SPSS 22افزار نرم
ها از روش معادالت ساختاری با روش سنجش روایی مدل

حداقل مربعات جزئی، تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تائیدی 
بهره گرفته شد.  ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته 

لهی تورش های رفتاری بود، که توسط فالح پور و عبدال
 2گویه در  96( تدوین شد. تورش های رفتاری توسط 7932)

بعد شناختی، اقتصادی، مکاشفه ای، ترجیجی و عاطفی طبقه 
بندی شدند. روایی پرسشنامه به تایید متخصصین ورزشی و 

 87/2اقتصاد رسید. پایای پرسشنامه در یک آزمون مقدماتی 
 (.2گزارش شد )
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 يافته های تحقیق
 توصیفی ویژگی های دموگرافیکنتایج . 0جدول 

 درصد فراوانی  

 05 56 کارشناسی تحصیالت

   
 59 87 ارشد

 71 99 دکتری

 05 52 سرمایه گذار شغل

متخصص مدیریت ورزشی و 

 داقتصا

67 98 

 99 25 مدیر ورزشی

رشته 
 تحصیلی

 01 27 مدیریت ورزشی

اقتصاد، مدیریت، حسابداری و 
.. 

91 73 

 722/2 762  مجموع

 
با توجه به عدم کفایت نمونه های  نظر به فراوانی متغییر 
های تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی برای آزمون 

 فرضیات تحقیق استفاده شد.
 . مسیر های تحقیق و نتایج تحلیلسی دیاگرامربر

 
را در   یدو مرتبه ا یدییتا یعامل لیتحل مدل 7نمودار
تورش  ری. متغدهدیاستاندارد نشان م بیضرا نیحالت تخم

 ،یمکاشفه ا ،یشناخت یبرون زا، و تورش ها  یرفتار یها
 لی. به منظور تحلباشندیدرون زا م یاقتصاد ،یعاطف ،یحیترج

از  هدهنده هر ساز لیساختار پرسشنامه و کشف عوامل تشک
 استفاده شده است. یعامل یبارها

را در حالت قدر مطلق  یدییتأ یعامل لیتحل مدل 0نمودار 
مدل در واقع  نی. ادهدی( نشان مt-value) بیضرا یمعنادار

را با استفاده  یو معادالت ساختار یریمعادالت اندازه گ یتمام
در  ریمس بیمدل، ضر نی. بر طبق اکندی، آزمون مtاز آماره 

از  t یآماره مقداراگر  باشدیمعنادار م %32 نانیسطح اطم
 باشد. شتریب 36/7
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 ددر حالت تخمین ضرایب استاندار اولیهمدل  .7نمودار 

 

 
یدر حالت قدر مطلق معنادار قیمدل تحق. 0نمودار   

 

 های روایی، پایاییشاخص .9 جدول

آلفای  AVE CR 2R متغیرهای پنهان
 کرونباخ

AVE 

2R
 

GOF 

 59/2 885/2 122/2 63/2 18/2 82/2 55/2 دیتورش های اقتصا

 21/2 21/2 19/2 97/2 تورش های ترجیحی

 75/2 25/2 62/2 22/2 تورش هی شناختی

 50/2 01/2 06/2 76/2 تورش های عاطفی

 25/2 50/2 17/2 51/2 تورش های مکاشفه ای

    69/2 16/2 61/2 72/2 تورش های رفتاری

 
 

یی، پایایی را برای تمامی های رواشاخص 9جدول 
دهد.. با کمک شاخص میانگین متغیرهای تحقیق نشان می

های مورد واریانس استخراج شده مشخص شد که تمام سازه

 2/2مطالعه دارای میانگین واریانس استخراج شده باالتر از 
( و آلفای کرونباخ CRهای پایایی ترکیبی)هستند. شاخص

شوند و الزمه تایید ستفاده میجهت بررسی پایایی پرسشنامه ا
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باشد. تمامی می 1/2ها از مقدار پایایی باالتر بودن این شاخص
باشند و نشان از پایا بودن ابزار می 1/2این ضرایب باالتر از 

 .باشنداندازه گیری می
 (GOF) مدلشاخص نیکویی برازش 

سازش بین کیفیت مدل سااختاری و مادل انادازه  این شاخص
 دهد و برابر است با:ا نشان میگیری شده ر

2GOF AVE R 

 

باشاد. می 2Rو  AVEمیانگین  2Rو AVEکه در آن 

بارازش مادل را نشاان  5/2از  GOFباال بودن شاخص مقدار 
شده است و از مقادار  59/2دهد. مقدار شاخص برازش برابر می

تر شده است و نشان از برازش مناسب مدل دارد. باه بزرگ 5/2
ن پژوهش با ساختار عااملی و زیربناای های ایتر دادهبیان ساده

نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیاانگر همساو باودن 
 های نظری استسؤاالت با سازه

 شاخص های وارسی اعتبار و کیفیت مدل .6جدول 

 SSO SSE Q2 متغیرهای پنهان

 02/2 83/852 70/7 تورش های اقتصادی

 21/2 7259 70/7 تورش های ترجیحی

 25/2 21/0 67/0 ای شناختیتورش ه

 20/2 98/7 92/7 تورش های عاطفی

 -26/2 92/2 67/2 تورش های مکاشفه ای

 25/2 56/6 19/6 تورش های رفتاری

 
مجموع مجذورات مشاهداتبرای هر  SS0، 5 شماره جدولدر  

مجموع مجذور خطاهای پیش بینی  SSEبلوک متغیر پنهان و 
نیز شاخص اعتبار اشتراک را  Q2برای هر بلوک متغیر پنهان و 

مثبت باشد مدل اندازه گیری کیفیت  Q2نشان می دهد. اگر 
مناسب دارد. چنانچه مشاهده می شود این مدل بصورت کلی 
در متغیر تورش های رفتاری بر اساس این معیار دارای مقادیر 
مثبت است که نشان می دهد مدل دارای کیفیت مناسب می 

 .باشد

 

 یریگبحث و نتیجه

هدف از این پژوهش ارائه مدلی از تورش از این پژوهش   هدف
  های رفتاری سرمایه گذاران در ورزش استان کرمانشاه بود.

همسو بودن مدل از برازش مناسبی برخوردار بود که حاکی از 
که این فرضیه را . پژوهش است های نظریبا سازه گویه ها

 نظری الگویی ،شدهگرفته کار به تقویت می کند که الگوی

تورش های رفتاری سرمایه گذاران  در برای  طراحی  قوی
است، در این مدل عوامل به ترتیب  ورزش استان کرمانشاه

بارهای عاملی یا توانایی تبیین عوامل تاثیر گذار بر رفتار بخش 
دسته  شامل  2خصوصی جهت سرمایه گذاری در ورزش در 

، تورش 15/2اختی ، تورش های شن18/2تورش های اقتصادی 
،  تورش 58/2، تورش های ترجیحی 53/2های مکاشفه ای 

روابط بین متغیر های پنهان با متغیر پنهان  /98های عاطفی 
 ااصلی و نیز با یکدیگر معنادار بود.

و  7نتایج پژوهش به طور کلی با نتایج پژوهش فدرسون 
 (،  کشاورز و7932(، فالح پور و عبداللهی )0271همکاران )
( مبنی بر تاثیر 0279(. داکوستا و همکاران )7935همکاران )

سوگیری ها و تورش های رفتاری بر تصمیم گیری سرمایه 
گذاران برای سرمایه گذاری و یا حمایت مالی از ورزش 

 همخوان است.
در مدل طراحی شده تورش های اقتصادی در اولویت تورش 

گرفتند، این نتایج های رفتاری بر اساس بار عاملی در مدل قرار 
(، مارتینز و همکاران، 7935با نتایج تحقیقات، پزشکی، )

( مبنی بر در اولویت قرار 7935(، کشاورز همکاران، )0279)
دادن فاکتور های اقتصادی و سود حاصل از سرمایه گذاری و 
خوشبینانه در نظر گرفتن منافع اقتصادی برای ورود به سرمایه 

وجه تغییر سبک زندگی افراد در گذاری همخوان است. با ت
جامعه و گرایش به حضور در فعالیت های ورزشی سرمایه 
گذاری اقتصادی در این زمینه می تواند در آینده منافع اقتصادی 
را به همراه داشته باشد. سرمایه گذاری در حوزه گردشگری 
ورزشی، خدمات مرتبط با سالمت، حمایت مالی و... می تواند از 

 ن سرمایه گذاری ها در مقایسه با دیگر صنایع باشد.پرسود تری
تورش های شناختی در اولویت دوم تورش های رفتاری در 

(، فالح 0228مدل قرار گرفتند. یافته های تحقیقات، شریفن )
( مبنی بر تاثیر ابهام 0228(، وی وان، )7932پور و عبداللی، )

، پیش گریزی شناختی، توهم گریزی شناختی، حسابداری ذهنی
بینی شناختی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران برای حضور در 
عرصه سرمایه گذاری در حوزه های مختلف، با این نتایج 
همخوان بود.  غلبه بر مسائل شناختی و آگاهی از آن و آموزش 
مهارت های الزم در این زمینه می تواند بر رفع تنگناها و تردید 

سرمایه گذاری کمک کند  های سرمایه گذاران برای تصمیم به
(79 ،2 ،71.) 
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تورش های مکاشفه ای در اولویت سوم تورش های رفتاری 
(. فدرسون و 7932قرار گرفت، تحقیقات فالح پور و عبداللهی )

( مبنی بر تاثیر 0279( و داکوستا و همکاران )0271همکاران )
به حساب شانس گذاشتن سرمایه گذاری ها )سفسطه 

بر پیش آمد های غیر قابل احصا همخوان  قماربازان( و تکیه
بود. گاهی به دلیل در اختیار داشتن منابع مالی زیاد در نزد 
سرمایه گذار و نیز عالقه به حوزه خاص می تواند سرمایه گذار 
را به این ترغیب کند که معادالت مالی را کنار گذاشته و به یک 

 (.6، 9 ،2عرصه خاص که در اینجا ورزش است حضور پیدا کند)
تورش های ترجیجی در اولویت چهارم تورش های رفتاری قرار 

( و پزشگی 0271گرفتند تحقیقات فدرسون و همکاران )
( مبنی بر تاثیر مد نظر قرار دادن ارزش افزوده سرمایه 7935)

گذاری، تمایل به ریسک همخوان است. ترجیح سرمایه گذاران 
ریسک کمتر  و به سرمایه گذاری در عرصه هایی که دارای 

ارزش افزوده بیشتر می باشد از عواملی است که می تواند هر 
 (.72، 6فردی را به سرمایه گذاری راغب  کند )

آموزش مهارت های الزم به سرمایه گذاران برای غلبه بر      
محدودیت های رفتاری و آشنا کردن آنان با محیط جدید 

ورزش همچون فعالیت های پرسود و جذاب سرمایه گذاری در 
گردشگری ورزشی، تندرستی و سالمت، باشگاه داری حرفه ای 
ورزش های آبی، خدمات تفرحی و اوقات فراغت ... می تواند 
باعث توسعه ورزش استان، اشتغال زایی بهبود سطح سالمت 

 .جامعه شود
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