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  چکیده
فـرا تحلیـل   . یک مالی اسـت استراتژ هاي یريگهدف از این مقاله ارائه  الگوئی براي درك بهتر ماهیت فرایندهاي تصمیم 

، استراتژیک مالی با سـه رویکـرد عقالنیـت    هاي یريگکیفی حاصل از مطالعات انجام شده  حاکی از آن است که تصمیم 
 ها نگرش، ها ارزشنقش  ،عدم اطمینان، نقصان و عدم تقارن اطالعات. اند مطالعهعقالنیت محدود و رویکرد شناختی قابل 

ایـن اسـت کـه ایـن تصـمیم      د مالی موی هاي یريگانگیزشی و احساسی بر تصمیم ، شناختی ،رهاي محیطیمتغی یرتأثو 
گیري به فرایندهاي شـناختی مربوطـه   اي مجزا از فرایندهاي شناختی نیست و کیفیت فرایندهاي تصمیمپدیده ها یريگ

رویکرد شناختی با توجه بـه در  . همراه هستند يا مالحظهقابل  هاي یتمحدوداز این رو الگوهاي متعارف با ، وابسته است
این نوع تصمیمات  تواند یمبهتر از دو رویکرد دیگر ، محیط یرتأثعوامل سازمانی و ، نظر گرفتن نقش فرد تصمیم گیرنده

بـه   تـوان  یمـ ، انتخـاب افـراد   یندهايفراروان شناسی در  یرهايمتغبا توجه به کارکردهاي مغز و ذهن و . را تبیین نماید
از طرفی رویکرد شـناختی  ایـن پتانسـیل را دارد تـا     . مبادرت کرد ها انتخابهاي اقتصادي جهت درك این تقویت نظریه

 . تري از رفتارهاي اقتصادي ارائه نماید یانهگرا واقعکامل تر و  هاي یدگاهداقتصادي را  ارتقاء و تقویت نمایند و  هاي يتئور
  

     اقتصاد شناختی، عقالنیت محدود، نیتعقال، یند شناختیرآف، تصمیم گیري :واژگان کلیدي

  
  

                                                                                                                              
 ایران، تهران، دانشگاه تهراندانشیار  -1
 ایران، تهران، دانشگاه تهراناستاد  -2
 استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی -3
 استادیار دانشگاه علوم و فنون هوائی شهید ستاري و دانش آموخته دانشگاه تهران  -4



  
  94 هفدهم، پاییزشماره ، پنجمسال ، مطالعات منابع انسانیفصلنامه 

 ت

 

86  / 86  / 

  مقدمه
گروهی و سازمانی ، فردي يها يریگ قسمت عظیمی از تئوري سازمان معطوف شناخت و درك تصمیم

، شناسی انسمختلف از قبیل ان يها حوزهگیري در سازمان به وسیله اندیشمندان  مطالعه تصمیم. است
این رویکرد بین . و غیره مورد توجه قرار گرفته استاقتصاد و مدیریت ، روانشناسی، شناسی جامعه
زیادي در زمینه  يها مدلباعث شده است که تحقیقات زیادي در این زمینه صورت گرفته و  يا رشته

 Beach, 1997  Bazerman, 1998; ; Allwood and( سازمانی ارائه شود يها يریگ تصمیم

Selart, 2001; Jaffee, 2001( .  
در ادبیات مدیریت مطرح بوده ، اره به عنوان بخشی جدائی ناپذیر از مدیریتگیري همو تصمیم

. )Simon, 1960(گیري را مترادف دانسته است  که هربرت سایمون مدیریت و تصمیم ییجاتا ، است
و  ردیگ یموظایف مدیران در نظر  نیتر حساسیکی از  گیري را تصمیم)1387: 3( زاده حمیدي

 Hoy &Miskel(هوي و میسکل. داند یمرا منوط به آن موفقیت و شکست سازمان 

تا زمانیکه  دارند یمو بیان  دانند یممسئولیت همه مدیران  نیتر مهمگیري را  تصمیم)2008:325,
گیري جز الینفک  تصمیم ها آنبه نظر . فقط تمایالتی بیش نیستند، تصمیمات به اجرا در نیایند

. دانند یمگیري  ساختارهاي تصمیم، مانند سایر سازمان هاهاي آموزشی را ه مدیریت است و سازمان
گیري فرآیند رفتاري و آگاهانه است که  تصمیم) Shull et. a. ,1970. 31 ( از نظر شال و همکاران

پذیرد و  می تأثیرمتکی بر ریشه هاي اعتقادي و ارزشی ، هاي اجتماعی و شخصی از رفتار و ویژگی
به طوري ، نگري است ا چند راه کار با دیدگاه حرکت به جلو و آیندهشامل یک انتخاب از میان یک ی

 Mintzberg et (از نظر مینتزبرگ و همکارانش. که بتواند منافع مورد نظر سازمان را تامین نماید

al, 1976:246-75  (تعهدي خاص به عملیات است و شامل تمامی رفتارهاي ، گیري تصمیم
وي همچنین تصمیم را نتیجه تعامل . شود مییات متجلی هدفمندي است که در تعهد به عمل

  . داند یماشخاص و مسائل در یک زمینه و محیط معین 
یند تحلیل مسائل مالی فراروي سازمان و آمالی را فر يها يریگ تصمیم 1انجمن مدیریت آمریکا 

الی مدیر باید م يها يریگ براي تصمیم. داندگیري درباره اقدمات مد نظر در این حوزه می تصمیم
واژه نامه اصطالحات . ها را تجزیه و تحلیل نماید کدام از گزینه هر تأثیرمسائل مالی را شناسائی و 

                                                                                                                              
١- American Management Association  
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، تعیین کننده بودجه مورد نیاز شرکت است) 1(که  داند یمتصمیات مالی را تصمیماتی  1حسابداري
) 4(ایه به بهترین شیوه ممکن افزایش سرم )3(اي  هاي سرمایه ها و تحلیل هزینه انتخاب پروژه )2(

  . مدیریت سرمایه در گردش
را شامل  4تصمیمات مالی، در کتاب مدیریت و تجزیه و تحلیل مالی 3و پیترسون 2فرانک فاباتزي

، شود میو تصمیماتی که شامل هر دو  6تصمیمات سرمایه گذاري، 5تصمیمات مربوط به تامین اعتبار
. فروش یا حفظ کردن هر نوع دارائی است، الی شامل خریدتصمیمات م ها آنبه نظر . دانند یم

نیاز براي  گذاري یا تامین اعتبارات مورد تصمیمات تامین اعتبار  نیز کسب سرمایه براي سرمایه
  . )Fabozzi &Peterson,2003 (باشد  میعملیات جاري سازمان 

در . وکار دارد سر -اختاستراتژي و شن -با دو مفهوم اساسی استراتژیک مالی يها يریگ تصمیم
یابی  گیري یک فعالیت استراتژیک است  و به معنی انجام اقدامات خاص براي دست ها تصمیم سازمان

، یند انتخاب اهداف و وسایل و نحوه به کارگیري موثر این وسایلآفر. باشد میبه اهداف استراتژیک 
بر طبق نظر نوردرهیون . )Noorderhaven,1995( شود میگیري استراتژیک نامیده  یند تصمیمآفر
اولین مفهوم میزان پیچیدگی شرایط . گیري استراتژیک چهار مشخصه اصلی دارد تصمیم )1995(

شرایط پیچیده تصمیم با . تصمیم است که مربوط به میزان تفاوت در حوزه شناختی تصمیمات است
وقتی موقعیت ساده است . است ارتباط رها و شرایط مرتبط با تصمیم درمتغی، تعداد زیادي از حقایق

شوند  تصمیمات استراتژیک به تصمیمات غیر استراتژیک تبدیل می )محدود است يرهایمتغتعداد (
)Winter,1987( .اکثر تصمیمات استراتژیک بدون آگاهی از همه . دومین مفهوم عدم اطمینان است

استراتژیک مالی با عدم  يها يریگ مبنابراین تصمی. شود میاخذ  ها آنها و پیامدهاي مرتبط با  گزینه
را محاسبه کنند  ها گزینهگیرندگان استراتژیک بتوانند موفقیت همه  اگر تصمیم. اطمینان همراه است

باز هم این امکان وجود دارد که نتوان بهترین گزینه ، بر اساس محاسبات بر و ثانیاً این کار زمان اوالً
گیرندگان استراتژیک با اطالعات نامعلوم مواجه بوده و به  میمتص. قابل جایگزین را انتخاب نمود غیر

                                                                                                                              
١- Dictionary of Accounting Term 
٢- Fabozzi 
٣- Peterson 
٤- Financial Decision  
٥- Financing  Decision 
٦- Investment Decision  
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این موضوع ما را به سومین مفهوم مورد استفاده توسط . نمایند میریاضی استفاده  يها مدلندرت از 
توجه به . سازد میاستراتژیک مالی یعنی عقالنیت رهنمون  يها يریگ نودرهیون براي توصیف تصمیم

گر این است   استراتژیک مالی بیان يها يریگ از چهار مفهوم اساسی  تصمیمعقالنیت به عنوان یکی 
گیرندگان با  به عبارتی تصمیم. که در پس هر تصمیم استراتژیک تا حدودي عقالنیت مستتر است

یندهاي شناختی درگیر آاز این منظر فر. باشند گیرند به دنبال اهداف خاصی می تصمیماتی که  می
تا به  کنند میچون به تصمیم گیرندگان کمک  باشند میعقالنی ، استراتژیک يها يریگدر تصمیم 

مفهوم کنترل در . باشد میچهارمین مفهوم مورد استفاده کنترل . اهداف سازمانی خاص دست یابند
. کند میاستراتژیک مالی به ویژگی قصدي و عمدي بودن این تصمیمات اشاره  يها يریگتصمیم 

  . باشد میت حاصل یکسري اقدامات عمدي و از قبل برنامه ریزي شده نتایج این نوع تصمیما
گیري را انتخاب یک گزینه  از میان چند گزینه بر اساس یکسري  در صورتیکه تصمیم

گیري بر اساس استراتژي هائی که  پیامدها و نتایج  حاصل از فرانید تصمیم. خاص بدانیم هاي شاخص
واضح است که . شوند میمشخص  کنند میاستفاده  ها گزینهگیرندگان هنگام تعیین  تصمیم

، اقتصاد، تئوري بازي، گیري در ادبیات تصمیم. مختلف نیازمند معیارهاي مختلفی است هاي استراتژي
. مختلفی در این زمینه توسعه یافته است هاي استراتژيعلوم شناختی و مدیریت ، روانشناسی

و معیارهاي مربوطه براي  ها استراتژيطبقه بندي این ، نشان داده شده است 1همانطور که در جدول 
از تصمیم گیري  عبارتند ها گروهبه چهار گروه اصلی تقسیم شوند این  توانند میهاي گیريتصمیم

  . 4و مبتنی بر عقالنیت 3مبتنی بر ذهن، 2مبتنی بر تجربه، 1مبتنی بر شهود
است  و  ه  همسو با روانشناسی شناختیتجرب وگیري مبتنی بر شهود  دو گروه اول یعنی تصمیم

 هاي استراتژي. مدلی عقالنی خاصی براي تبیین معیارهاي این تصمیمات وجود ندارد
ذهنی  هاي استراتژي. شوند میعقالنی به دو زیر طبقه ایستا و پویا تقسیم  يها يریگ تصمیم
 هاي استراتژي. شود میده گیرنده استفا به وسیله بشر به عنوان تصمیم مداومگیري به طور  تصمیم
 ;Hastie, 2001( باشد میبین مباحث عقالنی و روانشناسی شناختی گیري ذهنی  چیزي ما تصمیم

                                                                                                                              
١- intuitive 
٢- empirical  
٣- heuristic  
٤- rational 
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Wang,2007   ( . گیري در شرایط  مالی را با سه رویکرد تصمیم يها يریگ تصمیم توان یملذا
رد شناختی مورد بحث و گیري با رویک گیري با عقالنیت محدود و تصمیم تصمیم، عقالنیت کالسیک

  . بررسی قرار داد

 . )Wang,etal, 2007(تصمیمات استراتژیک  مالیر طبقه بندي رویکردهاي مختلف د - 1جدول 

 معیارها استراتژي طبقه
  
بینش و درك ، مبتنی بر شهود

 مستقیم

غیرمنطقی و 
 خودسرانه

 گزینه ینتر آسانبر اساس آشناترین و 

 تمایل و انتظارات، عشق و عالقه، بر اساس گرایش ترجیحات
 بدیهیات و قضاوت، بر اساس اصول کلی عقل سلیم

  
  

  مبتنی بر تجربه
  
 

 فقط بر اساس آزمایش و خطاء آزمون و خطا
 هاي یبررسو  ها یشآزمابر اساس نتایج حاصل از  آزمایش

 قبلی
 بر اساس دانش موجود تجربه

 تخصصی يها مشورتبر اساس  مشورت
  دقیق هاي یابیارزبر اساس   ردبرآو

 
مبتنی بر ذهن  و به صورت 

  غیر مستدل
 

  علمی هاي يتئوربر اساس   اصول
  بر اساس اعتقادات و معیارهاي فلسفی  اخالقیات

  بر اساس قوانین سرانگشتی  حساب ذهنی
  بر اساس اطالعات محدود  دسترسی

بر اساس مفروضات و سوگیري و توجیحات   مبنا
  مربوطه

  
  

  عقالنیت
 

  
عقالنیت 

  ایستا
 

  زمان و بودجه، بر اساس حداقل کردن انرژي  حداقل هزینه
  کیفیت، اعتبار، کاربرد، بر اساس حداکثر استفاده  حداکثر سود

  فایده -بر اساس نسبت هزینه  حداکثر مطلوبیت

  
  عقالنیت پویا

 

  ها یدهپدبر اساس تعامل بین   تعامل
  بر اساس تعارض  ها يباز

  در شبکه تصمیم ها انتخاباز  يا مجموعهبر اساس   شبکه تصمیم
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یندهاي شناختی هدفمند و ارادي انتخاب آفر مالیاستراتژیک  يها يریگ به طور خالصه تصمیم
و پیامدهاي هر  ها گزینهمختلف در شرایط اطالعات ناکامل در زمینه  هاي گزینهیک گزینه از بین 

پیامدهاي این تصمیمات . کم بر این تصمیمات بسیار پیچیده استکه موقعیت حا باشد میگزینه 
گیري با عدم اطمینان همراه  یندهاي تصمیمآاغلب نامشخص است و این بدین معنی است که فر

ذهنی است که داللت بر این  هاي فعالیتاز  اي مجموعهگیري شامل  یندهاي تصمیمآبعالوه فر. است
  . یندهاي شناختی نیستآا از فرمجز اي پدیدهگیري  دارد که تصمیم

این بدین . مالی است يها يریگشناختی یکی از ابعاد تصمیم  هاي جنبههمانطور که اشاره شد 
معنی است که چطور اطالعات مرتبط با تصمیمات در سیستم شناختی انسان نمایان و تبدیل یا 

. شناختی مربوطه وابسته است یندهايآگیري به فر یندهاي تصمیمآدقت و کیفیت فر. یابند میانتقال 
گیرهاي  احساسی و غیره بر تصمیم، انگیزشی، شناختی، محیطی يرهایمتغعوامل مختلفی از قبیل 

گیري مالی تا حدودي ممکن است با عقالنیت کامل  بنابراین تصمیم. گذارند تأثیراستراتژیک مالی 
  توان یمشناختی  هاي جنبهبا تاکید بر  که اند کردهبسیاري از محققان بیان  واز این ر. همراه نباشند

هدف اصلی این مقاله شناسی  . مورد مطالعه قرار داد تري اثربخشمالی را به طور  يها يریگ تصمیم
به عبارتی هدف . مالی و تفاوت این رویکردهاست استراتژیک  يها يریگ رویکردهاي مختلف تصمیم

گذار  تأثیرراي درك و تحلیل ارتباط بین عوامل نظري این تحقیق توسعه چارچوب  اقتصاد شناختی ب
هدف کاربردي آن ارتباط با این سوال دارد که آیا اقتصاد شناختی در . مالی است يها يریگ بر تصمیم

مالی کمک نماید  ها يریگ و تصمیم ها سازي به بهبود تصمیم تواند یممدیران  يها يریگ زمینه تصمیم
به بهینه کردن این تصمیمات  تواند یمکه شناخت این پدیده  ردیگ یم نشأتو این خود از این منطق 

 . کمک نماید

در قسمت : قسمت ارائه شده است رنتایج حاصل از فرا تحلیل کیفی مطالعات انجام شده در چها
گیري  دوم تصمیم بستدر ، مالی در شرایط عقالنیت کالسیک بحث شده است يها يریگ اول تصمیم

گیري مالی با  مربوط به تصمیم يها دگاهیددر قسمت سوم ، ود تشریح گردیدهمالی با عقالنیت محد
  . گیري به عمل آمده است رویکرد شناختی ارائه شده و در نهایت  از مباحث مطرح شده نتیجه
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  هاي استراتژیک مالی در شرایط عقالنیت کالسیکتصمیم گیري

راتژیک مالی نشان دهنده این است که این است يها يریگ از ادبیات مربوط به تصمیم اي عمدهبخش 
رفتاري را  توان یمعقالنیت دلیل انجام کاراست و زمانی . یندهاي عقالنی هستندآفر ذاتیتصمیمات 

. )Butler,2002:226( قابل درك باشد، عقالنی در نظر گرفت که در یک چارچوب داوري خاص
فرضی که بر اساس آن افراد . دانند یمیت دانان عقالنیت را برابر با حداکثر کردن مطلوب اقتصاد

که  دهد میاین موضوع نشان . )Bell Et Al,1988(کنند میخود را  حداکثر  مطلوبیت مورد انتظار
 باشند میگیرندگان توانائی انتخاب گزینه بهینه  را داشته و به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت  تصمیم

گري  عقالنیت با رفتارهاي ابزارگونه و محاسبه. کنند میفتار ابزاري ر کامالًگیرندگان  از این رو تصمیم
از این رو رفتارهاي عقالنی شامل آن دسته از رفتارها هستند که نسبت به . ارتباط نزدیکی دارد

 & Dean( باشند می  ها آناهداف  حساس بوده و به صورت عقالنی به دنبال دستیابی به 

Sharfman,1993( .نوردرهیون ، لفی براي عقالنیت در نظر گرفته شده استدر ادبیات  صور مخت
  :کند میبه صورت زیر اشاره  ها آن نیتر مهمبه ) 1995:47(
خطاي منطقی یا خطاي . شود یمانتخاب ، که به صورت عینی بهترین است يا نهیگز:عقالنیت کامل -

  . شود ینمنقص در نظر گرفته 
براي تصمیم گیرندگان . شوند میساس اهداف انتخاب ابزار و وسایل مناسب بر ا:عقالنیت ابزاري-

ولی سیستم اعتقادي  شود نمیخطاي منطقی در نظر گرفته . شود میسیستم اعتقادي در نظر گرفته 
  . )Walliser,1989(عینی همسو نیست  هاي واقعیتبا  ضرورتاًگیرندگان  تصمیم

آوري  و تجزیه و  گیري درگیر جمع مبه میزانی که فرایند تصمی شود میمربوط : اي رویهعقالنیت -
 . )Dean & Sharfman,1996:373( شود میتحلیل اطالعات مرتبط با تصمیم 

( اقتصاد مطالعه نحوه تصمیم گیري افراد در شرایط حداکثر کردن مطلوبیت است
Samuelson, 1980( . و فواید تصمیم  ها هزینهبر اساس مبانی اقتصاد سنتی افراد با مقایسه

. )Friedman, 1962; Mankiw,2001( دهند میپاسخ  ها محركبه عبارتی افراد به  رندگی می
این بدین معنی . گیرند میفرض بر این است که افراد در رفتارهاي اقتصادي به صورت عقالئی تصمیم 

با حداقل  کنند میسعی ، و تهدیدها ها فرصتاست که افراد ضمن استفاده از اطالعات کامل درباره 
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در واقع کنشگران عقالنی رفتارهاي خود را بهینه . بیشترین مطلوبیت را کسب نمایند، ههزین
  . نمایند می

بر اساس تئوري کالسیک . انسان اقتصادي یا عقالنیت اقتصادي بود، پارادایم غالب، 1970تا دهه  
فراد قادرند در هر بنابراین ا شود میرفتارهاي اقتصادي افراد با عقالنیت کامل انجام ، انتخاب عقالنی

 رد. بندي و گزینه بهینه را پیگیري نمایند موقعیتی  از طریق ریاضی ترجیحات خود را رتبه
منطبق با ترجیحات و عقاید  به صورتی است که ها گزینهگیري عقالنی انتخاب بین  تصمیم
نحوه ظاهر  تأثیرکه رفتار افراد تحت  کنند میبیان  )1991( 1شاور و اسکات. گیرنده است تصمیم

بنابراین بر طبق رویکرد عقالنی . شدن دنیاي بیرونی در ذهن تصمیم گیرنده و نحوه انتخاب است
، رفتار بر اساس مفروضات عقالنیت کامل، محیطی شناسائی و مطالعه شوند هاي ویژگیهنگامی که 

ایط عقالنیت گیري در شر و فرایند تصمیم ها مؤلفهدر واقع . )Simon,1979(قابل پیش بینی است 
  . باشد میکالسیک به صورت زیر 

  
 )1392، نادري(و فرایند تصمیم گیري در شرایط عقالنیت محض  ها مؤلفه -1نمودار

 
 

تئوري انتخاب عقالنی در نیمه اول قرن بیستم توسعه یافت و تئوري مطلوبیت مورد انتظار و 
 اي شاخهتئوري مطلوبیت . ار گرفتندانتخاب عقالنی مورد پذیرش قر يها مدلتئوري بازي به عنوان 

 يها مدل. سرو کار دارد  ها رجحانو  ها اولویتاز تئوري تصمیم است که با اندازه گیري و بازنمائی 
. )(Morgenstern 1944تشریح شده است 2این تئوري در ادبیات اقتصاد توسط نیومن و اسکار

به صورتیکه ترجیحات افراد با عقاید  کند میتاکید  ها رجحانو  ها اولویتتئوري مطلوبیت بر محاسبه 
مطلوبیت مقیاس ترجیحات است بنابراین عقالنیت حداکثر کردن . شود میهمسو  ها آنو اقدامات 

تئوري بازي یک چارچوب ریاضی است که از طریق . )Wilson and Keil,2002(مطلوبیت است 
                                                                                                                              
١- Shaver & Scott 
٢- Neumann and Oskar.  
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را تجزیه و  گذارد می تأثیربر یکدیگر  ها آنمختلف که تصمیمات  هاي عاملتعامل بین  توان یمآن 
به عبارتی  شود میدر تئوري بازي شرایط تعاملی به عنوان یک بازي در نظر گرفته . تحلیل نمود

نسبت  ها آنو ترجیحات  ها آناقدامات و حرکات احتمالی فرا روي ، )ها عامل(برداشت انتزاعی بازیگران
در تئوري بازي فرض بر این است که تصمیم گیرندگان . ردیگ یمبه پیامدهاي احتمالی مد نظر قرار 

به طور . تا به نتایج مد نظرشان دست یابند کنند میو طوري رفتار  کنند میبه صورت عقالنی عمل 
و فرض بر این است که بازیگران به دنبال  شوند میبه صورت ریاضی مدل سازي  ها اولویتکلی 

ابزاري براي تجزیه و تحلیل ، زي با وجود مفروضات سادهتئوري با. باشند میحداکثر کردن مطلوبیت 
  . )Noorderhaven,1995(  باشد میمسائل استراتژیک مالی 

براي  ییجاعقالنی تصمیم گیري چنان توسعه پیدا کردند که  يها يتئوردر نیمه اول قرن بیستم 
ی چیزي جزء محاسبه مدیریت يها يریگ تصمیم. تصمیم گیري باقی نگذاشتند هاي نظریهارائه دیگر 
این در حالی است که در واقعیت اکثر مدیران براي تصمیم . هنجاري در برنداشت يها مدلنتایج این 

تئوري . شود میسلب  ها آنبهینه از  هاي انتخابامکان  و اند مواجهبهینه با موانع زیادي  يها يریگ
ا عقالنیت کامل را مورد توجه قرار انحراف از رفتارهاي ب، گیري رفتاري و روانشناسی شناخت تصمیم

یکی از این انحرافات این است . ),Tversky and Kahneman,1994 1986; Poulton (اند  داده
کنند و بعضی اوقات این امکان وجود دارد که  گیري نمی که افراد احتماالت را به صورت خطی اندازه

. )Tversky and Kahneman,1992( نداحتماالت کم را زیاد و احتماالت زیاد را کم تخمین بزن
یکی از این  باشند میبه طورکلی تصمیمات مالی بسیار پیچیده و نیازمند رویکردهاي نظري متفاوتی 

  . ردیگ یمگیري در شرایط عقالنیت محدود است که در ادامه مورد بررسی قرار  رویکردها تصمیم
 گیري در شرایط عقالنیت محدود تصمیم

 شود میاقتصادي مشاهده  هاي فعالیت هاي جنبهعقالنی تقریباً در همه  انحراف از انتخاب
)Simon,1986( . با . گیري عقالئی دچار تزلزل شدمبانی تئوري تصمیم 50در نتیجه در اوایل دهه

مدل عقالنیت محدود جایگزین عقالنیت ، توجه به عدم اطمینان محیطی و عدم رقابت کامل
چون  رسد میي عقالنیت براي مقایسه همه پیامدها غیرممکن به نظر استفاده از تئور. کالسیک شد

با توجه به این که شرط مذکور بسیار مشکل . باشد میاین امر مستلزم اندازه گیري همه احتماالت 
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پذیر  آیند تصمیم امکاناست استفاده از این تئوري در مطالعات اقتصادي و روانشناسی براي بررسی فر
 . باشد نمی

از این رو  مدل ، وجود ندارد ها گزینهامکان  شناسائی همه ، ه به شناوري عوامل محیطیبا توج
بر طبق نظر سیمون عامالن اقتصادي به دنبال . آشکاري مواجه است ها محدودیتکالسیک با 

که  پذیرید میولی این حداکثر سازي مطلوبیت در شرایطی صورت  باشند می مطلوبیتحداکثرسازي 
و اشاره به  شود میواژه عقالنیت محدود زاده . سترس ناکامل و غیر مطمئن استاطالعات در د

دارد بعالوه براي ) به خاطر اطالعات ناکامل و نامطمئن(گیرندگان با توانائی محدود عقالنیت تصمیم
تصمیم گیرندگان قادرند رویکردهاي مختلفی را ، فائق آمدن بر محدودیت عدم محاسبه دقیق شرایط

به  )   Simon,1979, 1986( دهند مییک نوع عقالنیت محدود را نشان  ها آنند که همه بکار گیر
  :عبارتی در کلیه شرایط زیر عقالنیت محدود حاکم است 

معیارهاي مد ، به محض اینکه یک گزینه ها گزینهبراي تعیین سطح ترجیحات و هنگام انتخاب 
 هاي گزینهگیرنده به دنبال  که تصمیم دهد میان این موضوع نش. شود میانتخاب ، نظر را داشته باشد

 . رضایت بخش و نه بهینه است

 به نتایج قابل مشاهده و قابل کنترل ها آنبراي ساده سازي شرایط پیچیده و نامطمئن و تبدیل 

براي تفویض و توزیع وظایف تصمیم گیري بین چندین کارشناس تا از این طریق بتوان به 
 . نمودمختلف توجه  هاي جنبه

حوزه تصمیم  رتر دباید بوسیله مفهومی واقعی، دایم سنتی حداکثر کردن مطلوبیتابنابراین پار
که افراد  دارد میبیان  )ترکیبی از رضایت و کفایت( اصول رضایت بخشی. مالی جایگزین شود

نتایج و انگیزه یا توانائی محاسبه  همه ، حل مساله محدودي دارند و اغلب اوقات زمان هاي ظرفیت
گیرندگان معموال به دنبال بهترین و بهینه ترین راه حل  از طرفی تصمیم. پیامدهاي تصمیم را ندارند
سعی  ها آنبنابراین . ) Simon, 1993 ( رضایت بخش هستند هاي حلنیستند بلکه به دنبال راه 

ایده رفتار رضایت  .تصمیمات پیچیده را ساده نمایند، اندکی از نتایج تعدادبا پیش بینی  کنند می
دیگر فرض بر این نیست که . مالی به وجود آورد يها يریگ بخش دگرگونی شدیدي در تئوري تصمیم

که  اي گزینهبلکه سطح انتظار خود را مشخص و  نمایند میرا بررسی  ها گزینهگیرندگان همه  تصمیم
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گیري در شرایط  فرایند تصمیمو  ها مؤلفهدر واقع . نماید میبه انتظاراتش مطابقت دارد را انتخاب 
 . عقالنیت محدود به صورت زیر قابل ترسیم است

  )1392، نادري(گیري در شرایط عقالنیت محدود   یند تصمیمآو فر ها مؤلفه -2نمودار

 
 

خست "که افراد داري خصیصه  کند میبعالوه ادبیات روانشناسی اجتماعی به طور جدي تاکید 
شناختی و ذهنی  هاي فعالیت کنند میکه افراد سعی  نمایند میبیان  از اینرو. باشند می "شناختی

که افراد بیشتر به تغییرات حساس شده  شود میشناختی باعث  خصیصه خست. خود را حداقل نمایند
که تصمیم گیرندگان  شود میلذا این فرضیه مطرح . و نسبت به عدم تغییرات حساسیت زیادي ندارند

توجه به چیزهائی که به ( و به عدم سود یا عدم زیان توجه ندارند نمایند میبه سود و زیان توجه 
آورند و یا از دست  و عدم توجه به چیزهائی که به دست نمی دهند میدست می آورند و یا از دست 

بینی سود و زیان  و نادیده گرفتن عدم سود و عدم زیان تصمیم را ساده  در واقع با پیش. )نمی دهند
  . نمایند می

 تئوري عقالنیت محدود به وسیله پیروان رویکرد عقالنیت نئوکالسیک  به صورت تجربی مورد
سعی کردند بر نقاط ضعف تئوري کالسیک غلبه کرده و مدل عقالنیت  ها آن. مطالعه قرار گرفت

شبه عقالنی در  يها يریگ عالقه به تجزیه و تحلیل تصمیم 70از اواسط دهه . جدیدي را ایجاد نمایند
  2و تئوري تاسف 1چندین تئوري از قبیل تئوري انتظار. شرایط عدم اطمینان و ریسک افزایش یافت

                                                                                                                              
١- prospect theory 
٢- regret theory 
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گیري  تئوري انتظار مدل تصمیم. )Savage,1954; Bell,1982(  ارائه شد 1تی ورسکی و کان من
. سازد میوارد  ها يریگ تحت شرایط ریسک است که به صورت شفاف خطاهاي شناختی را در تصمیم

که افراد به تغییرات محیطی حساس هستند و این به خاطر این است که  دارد میتئوري بیان  این
به صورت یک مبناي قضاوتی عمل کرده و  ها آنو این امر براي  کنند میافراد به شرایط موجود خو 

ت به گیرندگان سود و زیان را نسب به همین دلیل تصمیم. کنند میتغییرات را از این زاویه ارزیابی 
، چون دومی بر مبناي  چارچوب قضاوتی خنثی، کنند میبینی  عدم سود و عدم زیان راحت تر پیش

گیرندگان در  بر اساس تئوري انتظار تصمیم. )Wilson and Keil,2002( تغییراتی ایجاد نمی کند
مشخص و پیامدها را به صورت سود و زیان  کنند میسازي  ابتدا شرایط خاص را به صورت ذهنی مدل

ها را  گزینه ارزش نتایج را ارزیابی و یکی از، در ادامه بر اساس تابع ارزش و تابع وزن دهی. سازند می
 . )Noorderhaven ,1995( کنند میانتخاب 

زمانی که فرد  کند میو عواقب ناشی از هر انتخاب تاکید  ها انتخابتئوري تاسف به مقایسه بین 
در تئوري تاسف ترجیحات بر اساس . ج بهتر یا بدتري در پی داردآموزد یک انتخاب متفاوت نتای می

بنابراین انتخاب . )Loomes and Sugden,1982( شود میرفتارها و اقدامات و نه انتظارات تعیین 
گیرنده هنگام  گیرندگان نه تنها به نتایج حاصل از انتخاب بلکه به احساس تاسف تصمیم تصمیم

از طرفی . )Leland,1998( دیگر نیز بستگی دارد هاي گزینهاب انتخاب یک گزینه و عدم انتخ
هاي اطالعاتی مدیریت این امکان را براي مدیران فراهم ساخته که  هاي حاصله در سیستم پیشرفت
. را کاهش دهند) ذخیره و باسازي اطالعات( و حافظه )قدرت تحلیل اطالعات(زمان   يها تیمحدود

تکنیک ارزش حال خالص و دیگر ، SWOT، حلیل هزینه و فایدهگیري از قبل ت ابزارهاي تصمیم
  . دهند میگیري نسبت  تکنیک ها را به رویکرد نئوکالسیک عقالنیت در تصمیم

  گیري با رویکرد شناختی تصمیم
مالی از مفروضات عقالنیت کالسیک  و عقالنیت محدود فاصله  يها يریگ رفتار انسان در تصمیم

 ,Kahneman & Tversky) ( عوامل روانشناسی مختلفی قرار دارد تأثیرزیادي دارد و تحت 

به . زیادي بر انتخاب و اقدامات آتی  دارد تأثیرگیرنده از شرایط داخلی و خارجی  درك تصمیم. 2000
 )Miller,1956;Simon,1976) ( فرد از لحاظ قابلیت تحلیل اطالعات يها تیمحدودخاطر 

                                                                                                                              
١- Tversky and Kahneman 
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 Beach( ردیگ یمپذیري بر اساس درك ناقص و ناکامل صورت نا ها به طور اجتناب گیري تصمیم

and Connolly,2005( . قرار  تأثیرگیرندگان را تحت  شناختی انتخاب تصمیم يها تیمحدوداین
 Corner) شود مییند اقتباس و تغییرات سازمانی آو منجر به انحراف سیستمانیک در فر دهد می

etal. , 1994; Schwenk, 1984; Tversky and Kahneman, 1974, 

Bazerman,2005( گیرندگان مالی تمایل دارند شرایط پیچیده  تصمیم را  به عنوان مثال تصمیم
سازي نمایند و این موضوع از طریق مکانیسم هائی از قبیل تفکیک کل به جزء و بررسی اجزا به  ساده

، )Hambrick and Mason,1984( هاي شناختینقشه، )Miller,1956( صورت مستقل
هاي  و چارچوب )Schwenk 1984,Tversky and Kahneman,1974( هاي غیر مستدل تحلیل
. پذیرد صورت می )Fiegenbaum etal. , 1996;Kahneman and Tversky,1979( ذهنی

رویکردي نوین براي تبیین : اقتصاد شناختی"در تحقیقی تحت عنوان ) 1392(نادري 
گیري با رویکرد شناختی را به صورت نمودار زیر  و فرایند تصمیم ها مؤلفه "اقتصادي يها يریگ تصمیم
  . ردیگ یمدر نظر 

  )1392، نادري(و فرایند تصمیم گیري با رویکرد شناختی   ها مؤلفه -3نمودار

 
و  کند مییندهاي ادراکی دریافت آسیستم شناختی انسان  اطالعات را از طریق حواس و فر

اطالعات دریافتی مجدداً پردازش شده و به  صورت شناختی در . کند میرا انتخاب  ها آنمقداري از 
این اطالعات در صورت نیاز در آینده در حافظه کاري بازیابی و . شوند میحافظه بلندمدت کدگذاري 

دانش . گیرند میگیري و تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار  فعال شده و براي وظایفی از جمله تصمیم
این . یندهاي اتوماتیکآیندهاي کنترل شده و فرآفر ، یند وابسته به هم انتقال می یابدآاز طریق دو فر
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 Dane and( دنیندها به شهود در برابر عقالنیت یا تجربه در مقابل سبک تفکر عقالنی نیز مشهورآفر

Pratt,2007( .  
طالعاتی یندهاي اآاستراتژیک مالی ماهیت شناختی دارند لذا مستلزم فر يها يریگ تصمیم

از طریق فعال کردن دانش  که این تصمیمات صرفاً باشد میو آن بدین معنی  باشند میاي  گسترده
بلکه اطالعات موجود باید به صورت دقیق ارزیابی شوند . پذیرند موجود در حافظه بلندمدت انجام نمی

 يها يریگ براي تصمیمفرد ، بینیم می) 2(بنابراین همانطور که در نمودار . و دانش جدید ایجاد شود
  . یندهاي عقالنی نیز بهره می بردآاستراتژیک مالی فقط از شهود  و تجربه استفاده نمی کند بلکه از فر

شناخت و عوامل هیجانی ، گیري مالی با سه عامل  انگیزش رفتارهاي انسانی از جمله تصمیم
 يها يریگ ار مهمی در تصمیمبنابراین عوامل انگیزشی نقش بسی. ) ,Reed 2006( شوند میتعیین  

که از طریق آن رفتارهاي هدفمند  کنند میها به عواملی اشاره  به طورکلی انگیزه. کنند میمالی بازي 
در ادبیات موضوعی سه دسته از این عوامل از اهمیت باالئی برخوردارند . یابند میتقویت و ادامه ، آغاز

  . اي شناختی و تحمل ابهامهانگیزه، مديآاین عوامل عبارتند از خود کار
مدي به طور گسترده در روانشناسی اجتماعی و روانشناسی بالینی استفاده شده آمفهوم خودکار

هاي  هاي خویش در استفاده از توانائی از باورهاي فردي در زمینه قابلیت اي مجموعهاست و به 
تحقیقات . )Bandura , 1997( اشاره دارد، هاي زندگی شناختی و انگیزشی به منظور کنترل پدیده

هاي  بینی کننده که این خصیصه فردي یکی از بهترین پیش دهد میمدي نشان آدر زمینه خودکار
ارتباط بین خودکارآمدي و عملکرد بسیار . گیري استعملکردي در وظایف مختلف از جمله تصمیم

از . )Chen et al. ,1998( شود میپیچیده است چون عملکرد باال نیز به خودکارآمدي بیشتر ختم 
 . توانیم ارتباط دو طرفه علی در نظر بگیریم این رو این ارتباط را می

نیاز به . گذار بر تصمیمات استراتژیک مالی است تأثیرانگیزه شناخت از دیگر عوامل انگیزشی 
به افراد با  نیاز . )Cacioppo et al. ,1996( شناخت مفهوم اصلی در زمینه انگیزه شناختی است

کسب و تجزیه و تحلیل  اطالعات ، شناخت باال هنگام بررسی وظایف شناختی به جمع آوري
. کند میهاي اجتماعی اکتفا  پردازند در صورتیکه افراد با نیاز به شناخت پایین بر شهود و مقایسه می

هاي  به بررسی  رابطه نیاز به شناخت با خصیصه 1در یک مطالعه جامع کاسیپو و همکارانش

                                                                                                                              
١- Cacioppo et al 
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در مقایسه با افراد با انگیزه شناخت پایین افراد . شناختی و عملکرد پرداختند هاي ویژگی، خصیتیش
. شناختی برخوردارند هاي فعالیتبا انگیزه شناختی باال از انگیزه درونی باالتري براي درگیري در 

این افراد روابط . دارند بیشتري هاي حل توانائی بازخوانی اطالعات بیشتر و تحلیل بهتر و ارائه راه ها آن
 .Cacioppo et al(هاي تحلیلی بهتري برخوردارند  زنند و از دانش و توانائی علی را بهتر تخمین می

 تر است شان نسبت به روابط علی پایین بعالوه افراد با انگیزه شناخت باال عدم اطمینان. )1996,
)Weary and Edwards,1994(  به طور خالصه افراد با . باشند یمو به دنبال حداکثر اطالعات

از عزت نفس باالتري ، آوري انگیزه شناخت باالتر براي کاهش عدم اطمینان حداکثر اطالعات را جمع
ها در  و نسبت به اریبی کنند میتري را تجربه  عدم اطمینان پایین ها يریگ در تصمیم، برخوردارند

  . )Curseu,2006(گیري حساسیت کمتري دارند تصمیم
. استراتژیک مالی است يها يریگ حمل ابهام از دیگر خصیصه هاي انگیزشی در ارتباط با تصمیمت

، استراتژیک مالی از درجه ابهام باالئی برخوردار است يها يریگ با توجه به اینکه شرایط تصمیم
درك  تحمل ابهام را تمایل به. گذار است تأثیرتوانائی تحمل این شرایط بر اثربخشی این تصمیمات 

  )2000( 1بی هاید. )Budner,1962( کنند میشرایط ابهام به عنوان فرصت و نه تهدید تعریف 
که اطالعات کامل نیست و برخی از اطالعات از  داند یمتحمل ابهام را انتخاب آگاهانه در شرایطی 

   . دست رفته است
. باشد میات و احساسات هیجان مالیاستراتژیک  يها يریگ گذار بر تصمیم تأثیراز دیگر عوامل 

شناختی هیجانات و شناخت را وابسته به هم دانسته و به صورت یک سیستم  يها يتئوربسیاري از 
و نتیجه پردازش اطالعات  به اثر متقابل بین شناخت و . )Forgas, 1995 ( اند در نظر گرفته

گذار  تاثیر لندمدت  نیزاز طرفی احساسات بر بازیابی اطالعات از حافظه ب. احساسات بستگی دارد
یندهاي آو هیجانات منفی فر کند میهاي شهودي را تقویت  به طور کلی هیجانات مثبت قضاوت. است

 . نماید میتحلیلی و منظقی را تقویت 

اند تصمیات استراتژیک مالی با توجه به  بیان داشته) 2002(2همانطور که کونرتر و همکارانش
تحقیقات زیادي نقش . هاي احساسی همراه هستند ر هستند با واکنشاینکه از ریسک باالئی برخوردا

                                                                                                                              
١- Bhide 
٢- Kunreuther et al 
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بر  توانند میاحساسات از سه طریق . اند دادهرا مورد توجه قرار  ها يریگ احساسات در تصمیم
گیري  احساسات تجربه شده در لحظه تصمیم: گذار باشند تأثیراستراتژیک مالی  يها يریگ تصمیم

و احساسات ) پیش بینی شده  تأثیر(بینی شده یک گزینه خاص  احساسات پیش، )احساسات آنی(
که احساسات  دهد میتحقیقات نشان . )تصمیمات قبلی تأثیر(مربوط به ارزیابی تصمیمات گذشته 

هاي شناختی مرتبط است و در عین حال احتمال استفاده از شهود در  قابلیت مثبت با خالقیت و
بعالوه احساسات  دهد میاده از تحلیل هاي عقالنی را کاهش و استف دهد میگیري را افزایش  تصمیم

یند تحلیل اطالعات آفر شود میاحساسات منفی باعث . شود نمیمثبت همیشه به عملکرد بهتر ختم 
تر و با دقت بیشتري انجام گیرد و افراد با احساسات منفی نسبت به افراد با  به صورت سیستماتیک

  . Goss,2007) ( باشندتر میها دقیق ر تصمیمات و قضاوتتر و د احساسات مثبت واقع بین
 Dunn et( شناخت نقش مهمی در شکل دادن به رفتارهاي بشري از جمله  تعامالت اجتماعی

al. ,2002( ،گیري و حل مساله تصمیم )Lord and Maher,1990(  يها يتئور. کند میایفا 
شناختی نحوه  يها يتئور. زیادي نموده اند شناختی جدید به فهم رفتارهاي بشري در سازمان کمک

ها و  از تئوري. نمایند میگیري و حل مساله تشریح  از دانش در زمینه تصمیم ها گروهاستفاده افراد و 
 نیتر مهمیندهاي حل مساله از آفر. شود میاستفاده  ها يریگ شناختی براي تبیین تصمیم يها مدل

ناشناخته و  هاي جنبهشناختی به درك  يها مدلوده و یندها در زمینه اثربخشی تصمیمات بآفر
  . نماید میاستراتژیک مالی کمک  يها يریگ ریزي و تصمیم غیرساختارمند برنامه

 تأثیرهستند که بر  ها آنهاي مالی  گیريشناختی در زمینه تبیین تصمیم يها مدلتاثیرگذارترین 
تفسیري و غیر مبهم ، ادارکات شناختی عینی. کنند میادارکات شناختی بر پیامدهاي تصمیم تاکید 

هاي محیطی  ادراکات شناختی شیوه اي براي کاهش پیچیدگی. دهند میکیفیت تصمیمات را افزایش 
تا به محیط سیال و نامطمئن نظم ببخشند و بر پیامدها و  کند میگیرندگان کمک  است و به تصمیم

به طورکلی ادراکات شناختی به . )Boland et al. ,2001( گذارند تأثیرگیري  یندهاي تصمیمآفر
شناخت ، یند پردازش اطالعاتآدر فر. کنند میگیري عمل  عنوان واسط بین دانش و رفتار تصمیم

یندهاي آفر، بر اساس تجربیات قبلی) طرحواره هاي شناختی یا ادراکات شناختی (ایجاد شده 
ادراکات شناختی فعال شده . دهد میقرار  تأثیررا تحت ) گیري یا حل مساله  تصمیم(شناختی 

ارتباط Walsh,  1995). (مثبت یا منفی بر فرایندهاي پردازش اطالعات داشته باشد  تأثیر تواند یم
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انگیزشی و فضاي هیجانی به صورت زیر قابل ترسیم  هاي ویژگی، عوامل شناختی، بین عوامل محیطی
  . است

  
  با رویکرد شناختی الگوي تصمیم گیري استراتژیک مالی - 4نمودار

  
 

که تعیین  ها فرصت: شوند میگیري با سه ویژگی روبرو  گیرندگان مالی در هنگام تصمیم تصمیم 
گیرنده  بینی عواقب هر گزینه را به تصمیم عقاید که امکان پیش، باشند میفرا رو  هاي گزینهکننده 

ها  این ویژگی. دهد میقرار گذاري و در یک شاخص ترکیبی  و ترجیحات که عواقب را ارزش دهد می
هاي واقعی و  مؤلفهگیرنده نیستند ولی در هر حال  ذهنی بوده  و به صورت مستقیم در اختیار تصمیم
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محیط . نمایند میمالی را تعدیل  و توجیه  يها يریگ در عین حال پنهان هستند که  تصمیم
بینی و مشخص دارد  ابل پیشمحیط فیزیکی که رفتاري ق. شود میگیري به دو قسمت تقسیم  تصمیم

شبیه فرد  ها آنکه مفروضات رفتاري حاکم بر  شود میو محیط فردي که شامل دیگر عامالن 
قابل  ها گزینه(اطمینان  :ها را به خود بگیرد یکی از  این حالت تواند یممحیط . گیرنده است تصمیم

براي هر (عدم اطمینان فرضی ، )دوجود دار ها گزینهتوزیع احتمالی براي (ریسک ، )بینی هستند پیش
مشخص  ها گزینهو عدم اطمینان شدید که در این حالت ) دیگري نیز وجود دارد هاي گزینه، گزینه

  . )Bourgine & Nadal, 2004( نیستند
که رفتارهاي اقتصادي  کنند میاستدالل  )تی ورسکی و کانمن(گذاران اقتصاد شناختی  بنیان

اقتصاد شناختی به . ند و سیستماتیک استم البته این رفتار نظام کند میانسان از رفتار عقالنی عدول 
تئوري مطلوبیت از اولین . عنوان واکنشی در برابر تئوري مطلوبیت مورد انتظار توسعه یافته است

این تئوري در سال . باشد میمینان گیري در شرایط عدم اط ها براي تجزیه و تحلیل تصمیم تئوري
یکی از مفروضات . ارائه و ریشه در اقتصاد نئوکالسیک دارد 1به وسیله نیومن و مورگنسترن 1944

اعتبار تئوري مطلوبیت مورد . کنند میاصلی این تئوري این است که افراد به صورت عقالنی عمل 
 افراد از همان ابتدا مورد تردید بوده استانتظار به عنوان مدلی توصیفی براي تشریح رفتار واقعی 

)Thaler, 1991( . طرفداران اقتصاد شناختی با ارائه شواهد بسیاري نشان دادند که افراد بر اساس
گیري  بر اساس اطالعات محدود تصمیم افراد. کنند قوانین سنتی عقالنیت کالسیک عمل نمی

ین سرانگشتی زیادي براي کاهش عدم اطمینان هاي متناقضی دارند و قوان رجحان ها آن، نمایند می
گیري  زمینه و موقعیت تصمیم تأثیربه طور کلی رفتار افراد تا اندازه زیادي تحت . کنند میاستفاده 

 . است

، در انتقاد به تئوري مطلوبیت. عقالنیت محدود نقطه شروع اقتصاد شناختی یا رفتاري است
و  نمایند میگیري ارائه  ا براي توصیف رفتارهاي تصمیممدل جایگزینی ر)1979( کانمن و تی ورسکی

. باشد میاین تئوري مدلی توصیفی از انتخاب در شرایط عدم اطمینان . نامیدند "نظریه انتظار "آن را
 يها مدلدر این است که در  ها آنهنجاري متفاوت هستند و تفاوت  يها مدلتوصیفی با  يها مدل

نه به  شود میپرداخته  ها آنعی افراد با توجه به عقاید و ترجیحات واق يها يریگ توصیفی به تصمیم

                                                                                                                              
١- Neumann and Morgenstern 
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رویکردهاي توصیفی مخصوصا . تصمیماتی که افراد باید بر اساس عقالنیت و دالیل منطقی بگیرند
 تواند یمآن . در شرایط عدم اطمینان و با ریسک باال بسیار مفید است يها يریگ براي تصمیم

 ,Kahneman & Tversky( هاي افراد به ریسک را آشکار سازدو نگرش  ها ارزش، ترجیحات

2000( .  
برنولی در . توسط کانمن و تی ورسکی شکل گرفت )1738( تئوري انتظار بر اساس نظریه برنولی

را ، نظریه خود سعی کرد اجتناب از ریسک افراد و اینکه چرا با افزایش ثروت این امر کاهش می یابد
کنند بلکه ارزش  داد که افراد پیامدهاي مورد انتظار تصمیم را ارزیابی نمیاو نشان . تشریح نماید

هاي متعددي را براي  نامه ورسکی پرسش کانمن و تی. دهند میذهنی پیامدها را مورد توجه قرار 
. بر اساس تئوري انتظار طراحی نمودند ها آنمشخص ساختن تفاوت بین رفتار واقعی افراد و انتظارات 

از   افراد معموالً. نماید میند اصول عقالنی را نقض م ن داد که ترجیحات افراد به صورت نظامنتایج نشا
یکی از نتایج . نمایند عقالنیت فاصله گرفته و به صورت عینی پیامدهاي مورد انتظار را ارزیابی نمی

ع را این موضو. تحقیق این بود که افراد براي برخی پیامدهاي خاص ارزش کمتري قائل هستند
بر این اساس افراد در زمینه سود ریسک ناپذیر و در زمینه زیان و ضرر . می نامند "1اطمینان تأثیر"

از طرفی نحوه . دهد میاجتناب از ضرر  و تمایل به سود را افزایش ، اطمینان. پذیر هستند ریسک
 "2ساختار أثیرت"این امر  گذارد می تأثیرتوصیف انتظارات بر ترجیحات فرد هنگام تصمیم گیري 

پی بردند که داشتن چارجوب ها و ساختارهاي ذهنی )1979( کانمن و تی ورسکی. شود مینامیده 
به عنوان مثال تعیین پیامدهاي . شود میمتفاوتی ختم  هاي انتخابمتفاوت براي انتظارات یکسان به 

وتی نسبت به زمانی متفا کامالً هاي حل یک مساله خاص به صورت منافع اکتسابی ممکن است به راه
 ,Kahneman & Tversky( ختم شود، شود میبندي  هاي آن صورت که همین مساله از منظر زیان

بسیار زیادي  تأثیر تواند یمبندي کاال  وزن و بسته، هم چنین در تحلیل رفتار مصرف کننده. )2000
به خطاي ادراکی ختم شود و  تواند یمساختار در نهایت  تأثیر. هاي خرید افراد داشته باشد در رفتار

نشان داد  ها آنبه طورکلی نتایج اصلی نتایج تحقیق . شود میبدین ترتیب اصول عقالنی خدشه دار 
  :که

                                                                                                                              
١- Certainity effect 
٢- framing effect 
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ها  در زمینه زیان، بجز برخی موارد خاص. شوند یمسود و زیان به شیوه متفاوتی تحلیل  -1
  . پذیري و در زمینه منافع اجتناب از ریسک وجود دارد ریسک

پیامدهاي مطمئن نسبت به پیامدهاي با اطمینان کمتر از اهمیت باالتري براي فرد برخوردار  -2
  . است

  . گذار است ریتأث ها نهیگزنحوه صورت بندي یک مساله بر انتخاب  -3

مرحله بررسی ابتدائی که در . شود مییند انتخاب تمایز قائل آدر نظریه انتظار بین دو مرحله فر
و مرحله ارزیابی که در آن فرد  نماید میو انتظارات را ساده سازي  کند میتحلیل آن فرد تجزیه و 

. نماید میو بهترین پیامد را انتخاب  نماید میاند را ارزیابی  انتطاراتی که به صورت ابتدائی بررسی شده
افراد  .کنند در مرحله اول به صورت سود و زیان و نه ارزش نهائی نمود پیدا می پیامدها  مخصوصاً

 . نسبت به درك اطالعات عینی حساس هستند و ممکن است دچار سوء تعبیر شوند

تفاوت اصلی بین تئوري مطلوبیت و تئوري انتظار این است که  احتماالت عینی در تئوري 
در نتیجه تابع مطلوبیت . شود میمطلوبیت به وزن هاي ذهنی تصمیم گیري در تئوري انتظار تبدیل 

چیزهائی که فرد به (هائی عینی  تابع ارزش رابطه بین سود و زیان. شود میبدیل به تابع ارزش ت
ها  هاي ذهنی که فرد به این سود و زیان و ارزش ) دهد میصورت عینی بدست می آورد یا از دست 

تابع ارزش سه ویژگی اصلی  )Arkes & Blumer, 2000( دهد میرا نشان ، دهد می
  :)Kahneman & Tversky, 1979(دارد

و واکنش به موقعیت اولیه نیز بستگی  شود میبه صورت ارزش نسبی و نه ارزش مطلق تعریف  -1
  . کند میاز طرفی تابع ارزش به میزان تغییرات نسبت به نقاط مبناء تاکید . دارد

محدب و ) چیزهائی که فرد به دست می آورد( تابع ارزش نسبت به نقاط مبناء براي سودها -2
این موضوع اصول روانشناسی را منعکس . مقعر است) دهد میچیزهائی که فرد از دست ( براي ضررها

 1100دالر بیشتر از تفاوت بین  200دالر و  100بدین معنی که تفاوت ارزش ذهنی بین   کند می
این امر در . کاهش می یابد ها آنارزش نهائی سود و زیان با میزان و مقدار . دالر است 1200دالر و 

  . دهد مینزولی بودن مطلوبیت نهائی را نشان  واقع
که  دهد میاین نشان . ها نسبت به سودها از شیب باالتري برخوردار است تابع ارزش براي زیان-3

به . دالر حساسیت بیشتري دارد 100دالر نسبت به زمان کسب  100فرد در زمان از دست دادن 



  
 105/     تصمیم گیرهاي استراتژیک مالی با رویکرد شناختی  

به ناراحتی حاصله در از دست دادن همان عبارتی مطلوبیت حاصله از کسب مقداري پول نسبت 
  . بیشتري نسبت به منافع دارد تأثیردر واقع ضرر . مقدار پول کمتر است

این تئوري به . را ارائه دادند "1تئوري انتظار تراکمی "1992تی ورسکی و کانمن در سال 
ه در بسیاري از شرایط این تئوري قابل استفاد. بسیاري از انتقادهاي وارده به تئوري اولیه پاسخ داد

و بر خالف تئوري اولیه که قابل استفاده براي تعداد محدودي از  باشد میاطمینان  ریسک و عدم
در ضمن وزن معیارهاي تصمیم براي سود و زیان . محدودیتی از نظر تعداد پیامدها ندارد، پیامدها بود

اولیه متفاوت است با این حال هر دو  اگر چه تئوري تراکمی انتظار با تئوري. متفاوت باشد تواند یم
  . )Tversky & Kahneman, 1992( دهند میپیش بینی هاي یکسانی به دست 

که مفروضه عقالنیت در تئوري اقتصاد زیر سوال  دارد میبه طور کلی تئوري تراکمی انتظار بیان 
به صورت عقالنیت  در یک محیط رقابتی بدون اینکه توانند میکه افراد  دهد میشواهد نشان . است

به  تواند یمتئوري هم چنین نشان داد که رفتارهاي با عقالنیت کمتر . موفق شوند، کامل عمل کنند
 . )Tversky & Kahneman, 1992 ( درستی ختم شود هاي انتخاب

تئوري انتظار باعث شد که تحقیقات زیادي به منظور ترکیب یافته هاي دیگر علوم در اقتصاد 
این تئوري . به اوج خود رسید "3اقتصاد رفتاري"یا  "2تئوري رفتار اقتصادي "این امر در .انجام پذیرد

مختلف به صورت غیر اقتصادي و غیر  يها يریگ که چرا افراد در تصمیم کند میبر این موضوع تاکید 
 . کنند میعقالنی رفتار 

اقعی افراد به طور که رفتار و کند میاقتصاد رفتاري بیان ، با توجه به عقالنیت محدود
و  5غیر مستدل، 4این انحرافات سیستماتیک معموال اریبی. سیستماتیک از انتخاب عقالنی فاصله دارد

به گفته تالر ناهنجاري حقایق یا مشاهداتی است که با تئوري عقالنیت . شود مینامیده  6نابهنجار
 توانند میاگر چه افراد . اشندب میها انحرافات سیستماتیک از عقالنیت  ناهنجاري. هماهنگ نیست

اشتباهات سیستماتیک در جهت حداکثر کردن ترجیحاتشان انجام دهند با این حال این موضوع 

                                                                                                                              
١- cumulative prospect theory 
٢- Theory of Economic Behaviour  
٣- Behavioural Economics 
٤- Bias  
٥- Heuristic 
٦- Anomaly 
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که افراد براي ارزیابی ترجیحاتشان با  دهد میشواهد زیادي نشان . گمراه کننده باشد تواند یم
یط آزمایشگاهی نشان داد که با مطالعات تجربی  و در شرا )1997(سیپل. اند مواجهمشکالت جدي 

با میزان مشخصی بودجه  مشتریان. کند میترجیحات آشکار شده تئوري نئوکالسیک را نقض 
هنگام خرید یخچال به قیمت آن و نه مقدار  ها آنبه عنوان مثال ، کنند مطلوبیت خود را حداکثر نمی
صرف انرژي کمتر در قیمت با مکنند در صورتیکه یک یخچال گران مصرف انرژي آن توجه می

اقتصادانان رفتاري را بر ، هاي بشر عدم انسجام و عقالنیت در قضاوت. شود میتر تمام  مدت ارزان بلند
مند خطاها و  بندي کنند که بتواند به صورت نظام آن داشت که تئوري بهتري را صورت

  . هاي استدالل بشر را نمایان سازد نابهنجاري
یند آرا توضیح و شبه عقالنی بودن فر ها يریگ از عقالنیت در تصمیم اقتصاددانان رفتاري انحراف

گیري ترجیحات خویش را  استدالل نمودند که افراد براي تصمیم ها آن. گیري را تشریح نمودند تصمیم
، باشد میاساس آسانترین اصول و عقاید در دسترس که مطابق با  اصول روانشناسی ناخودآگاه فرد  بر

، مختلف هاي گزینهاین بدین معنی است که در تحلیل هزینه و فایده . )Loomes, 1998( می سازند
، و منافع مادي ها هزینهعالوه بر . باید هر دو بعد منافع و هزینه هاي مادي و معنوي را در نظر گرفت

ر هاي غیر مادي را نیز مورد توجه قرا حزن و سود و زیان، روانشناسی از قبیل رضایت خاطر هاي جنبه
 هاي اقتصادي است روانشناسی و استدالل هاي جنبهویژگی اقتصاد رفتاري ترکیب  نیتر مهم. داد

)Humphrey, 1999( .اقتصاد رفتاري بر اساس تئوري انتظار بنا شده است و بر سود) چیزهائی که
  . کند میتاکید )دهد میچیزهائی که فرد از دست (و زیان ) فرد بدست می آورد

عوامل  تأثیربا ارائه شواهد و نمونه هاي مختلفی نشان داد که رفتار انسان تحت اقتصاد شناحتی 
به طور کلی مفاهیم . Kahneman & Tversky, 2000) ( روانشناسی مختلفی قرار دارد

، حساسیت نزولی، تمایل به وضعیت موجود، 2بیزاري از ضرر و ریسک، 1روانشناسی از قبیل سطح مبنا
 تأثیراستراتژیک مالی  يها يریگ از عواملی هستند که بر تصمیم، کنترلیحساب سرانگشتی و خود 

  . گذارند

                                                                                                                              
١- Reference leve 
٢- Loss or risk aversion 
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اصل اساسی تئوري نسبت و اقتصاد رفتاري این است که افراد تغییرات در دارائی ها را با توجه به 
به عبارتی افراد پیامدها را به صورت نسبی و نه مطلق در . )Thaler,1991 ( می سنجند 1سطح مبنا

ي ممکن مبنائی در نظر  ها حل گیري افراد براي ارزیابی مشکل و راه در شرایط تصمیم. گیرند مینظر 
مورد  )بهبود یا بدتر شدن(ارزش فعلی کاالها یا خدمات را براي ارزیابی تغییرات  ها آن. گیرند می

ر عوض فرد د. نمایند هاي عینی مشخص نمی لذا گزینه بهینه را بر اساس قضاوت دهند میتوجه قرار 
. او را پوشش دهد )مبناهاي قضاوتی(که به بهترین شکل چارچوب ذهنی  کند میتاکید  اي گزینهبر 

 اشاره به این موضوع دارد که بیزاري از ضرر بیشتر از شادمانی حاصل از سود است 2بیزاري از ضرر
)Kahneman ,Knetsch & Thaler, 1991; Thaler, 1992( . تی ورسکی و کانمن)1992( 

این به این دلیل است که . برابر شعف حاصل از سود است برآورد کردند که رنجش حاصل از ضرر دو
واحد ثروت کمتر از دو برابر کردن  2مطلوبیت حاصل از . تابع مطلوبیت براي ثروت مقعر است
 ذکر این نکته نیز ضروري است که مطلوبیت نهائی براي یک. مطلوبیت حاصل از اولین واحد است

  . واحد اضافی ثروت  براي افراد ثروتمند کمتر از افراد فقیر است
در . )(Rabin,1998  است"بیزاري از ضرر"و "سطح مبنا"حالتی از  3تمایل به وضعیت موجود

بزرگتر ، واقع تمایل به وضعیت موجود کاربردي از بیزاري از ضرر است چون معایب ترك یک موقعیت
 دهد میتمایل به وضعیت موجود نشان . )Kahneman et al, 1991 ( رسد میاز مزایاي آن به نظر 

که افراد نسبت به تغییرات اکراه دارند چون تغییرات ممکن است عدم اطمینان و ضرر به همراه 
عدم اطمینان  شود میحتی هنگامی که ضررهاي احتمالی با دیگر مزایا و منافع جبران . داشته باشد

و از عدم  دهند میعبارتی افراد اطمینان نسبت به تغییرات را ترجیح به . به تغییرات جذاب نیست
 . اطمینان نسبت به تغییرات بیزارند

این . می نامند 4بشر داشتن ترجیحات نامتقارن است  که آن را اثر ایندومنت  هاي ویژگییکی از 
است که عدم  اثر که به  بیزاري از ضرر و سطح مبنا به صورت تنگاتنگی مرتبط است بدین معنی

به . مطلوبیت از دست دادن یک کاال یا خدمت به مراتب بیشتر از مطلوبیت حاصل از کسب آن است

                                                                                                                              
١- Reference leve  
٢- Loss or risk aversion 
٣- Status quo bias 
٤- Endowment effect.  
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همین ترتیب هنگامی که یک فرد یک کاالئی را به دست می آورد بیشتر از زمانی که  صاحب آن 
فروشد به به عبارتی حداقل قیمتی که یک فرد حاضر است کاالئی را ب. کند مینبود ارزش گذاري 

هنگامی که از دست . مراتب بیشتر از حداکثر قیمتی است که حاضر است براي خرید آن بپردازد
قیمت خرید به مراتب از قیمت فروش کمتر ، دادن یک کاال از به دست آوردن آن دردناك تر است

 اند که تفاوت بین خرید و برخی بر این عقیده. Kahneman & Tversky, 2000) ( خواهد بود
به پرداخت خود را کمتر تخمین  فروش به خاطر عادت چانه زنی افراد است که در آن افراد تمایل

 Knez) زنند و حداقل قیمت مورد پذیرش فرد فروشنده  براي فروش را بیشتر تخمین می زنند می

et al. , 1985( .  
ل برچسب خاصی بدین معنی که پو. یکی از اصول ابتدائی علم اقتصاد اصل قابلیت تعویض است

در نتیجه همه ، باشد می ). . . ماشین و، خرید خانه(ندارد و قابل استفاده در موقعیت هاي مختلف 
که افراد بر اساس درآمد  کند میبیان  1تئوري حساب ذهنی  . نوع ثروت قابلیت تبدیل به پول را دارد

اي  مختلف را به صورت مختلف در و درآمده ها هزینه، ها دارائی ها آن کنند میمخارج خود را تنظیم 
ز و حساب ااند حساب پس، به عنوان مثال حساب درآمدهاي جاري کنند میبندي  ذهن طبقه

تغییر در دارائی بستگی به این . حساب ذهنی می نامد)1991( این نوع رفتار را تالر. درآمدهاي آتی
ها و خریدهاي مختلف  گذاري مایهاین داللت بر این دارد که افراد ممکن است در سر. حساب ها دارد

به عنوان مثال تمایل افراد به خرج کردن از پول نقد بیشتر از تمایل . هاي متفاوتی داشته باشند تمایل
به همین ترتیب تمایل به خرج کردن از سهام و  باشد میبه خرخ کردن از حساب پس انداز  ها آن

هاي ذهنی  ین اساس افراد براي خرید از حساببر ا. باشد میانداز  اوراق قرضه کمتر از حساب پس
از طرفی اختصاص دادن پول و فعالیت ها به حساب هاي مختلف با هدف . کنند میمختلف استفاده 

  . ردیگ یمجلوگیري از خرج کردن بیش از حد و نه با هدف بازدهی بهینه صورت 
 ,Lettau & Uhlig( ستدر ادبیات اقتصاد و روانشناسی مطالعه شده ا2پدیده حساب سرانگشتی

سازي شرایط پیچیده  استداللی ذهنی در نظر گرفت که براي ساده توان یمآن را . )1999
افراد بعضی اوقات  هنگام تصمیم . شود میگیري از طریق مقایسه موردهاي مشابه استفاده  میمتص

                                                                                                                              
١- mental accountin.  
٢- Rules of thumb 



  
 109/     تصمیم گیرهاي استراتژیک مالی با رویکرد شناختی  

، ثر مردم مبهم استاز آنجاییکه ترجیحات اک. کنند میاطالعات تاکید ، غیرمرتبط هاي جنبهگیري بر 
 تري اتخاذ نمایند تر و هماهنگ که تصمیمات سریع دهد میاین امکان را  ها آنحساب سرانگشتی به 

)Loomes, 1998( . هاي  که چه اقداماتی باید در موقعیت کند میحساب سرانگشتی مشخص
و مشابه تکراري  يها يریگ هاي استانداردي براي تصمیم العمل عکس ها آنمشخص صورت پذیرد 

اول . دهند میدر استفاده از حساب سرانگشتی افراد با دو نوع یادگیري خود را تطبیق . سازد میفراهم 
 ها آنهائی که در گذشته پیامدهاي مثبت به دنبال داشته اند در آینده احتمال تکرار  اینکه گزینه
که افراد استراتژي هائی دوم این. می نامند "1قانون اثر"بعضی اوقات این موضوع را . بیشتر است

دنبال  ها آناند و  که در گذشته به طور متوسط حداکثر نتیجه را به دنبال داشته کنند میانتخاب 
 "3رضایت بخشی"می نامند و با استراتژي  "2اثر بهبودي"که آن را . استراتژي بهینه کنونی نیستند

 . باشد میسایمون همسو 

و منافع در طول زمان  ها هزینهکه در آن  شود میته به تصمیماتی گف 4بلندمدت هاي گزینه
، خرید خانه، در طول زندگی افراد با تصمیمات بلندمدتی از قبیل ازدواج. شود میگسترده 

را در طول  ها هزینهدر این زمینه فرد باید منافع و . شوند میگذاري در بورس و آموزش روبرو  سرمایه
که ترجیحات افراد در طول زمان ثابت  گیرند میرض را بر این اقتصاددانان ف. زمان مدنظر قرار دهد

به هر حال این سوال پیش می آید که آیا افراد واقعا براي . است  و نرخ تنزیل مطلوبیت ثابت است
هایشان ثابت قدم هستند و نرخ هاي تنزیلی  ؟آیا در انتخابکنند میبلندمدت سبک و سنگین 

  د؟یکسانی در طول زمان بکار می برن
انان شناختی بر اساس مطالعات روانشناسی به این نتیجه رسیده اند که عقالنیت و د اقتصاد

به عنوان مثال ترجیحات . )O’Donoghue & Rabin, 1999( وجود ندارد ها انتخابسازگاري در 
تاه و سودهاي کو ها هزینهدر واقع افراد وزن بیشتري به . مدت افراد هماهنگ نیستند بلندمدت و کوتاه

به عبارتی افراد . )کنند میاز نرخ هاي تنزیلی باالئی استفاده ( دهند میمدت نسبت به بلندمدت 

                                                                                                                              
١- law of effect 
٢- amelioration effect 
٣- satisficing 
٤- Intertemporal choice 
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 بازده هستند زود هاي فعالیتهاي مستقیم دارند به تعویق می اندازد و به دنبال  هائی که هزینه فعالیت
)Thaler, 1992( .  

نگیر این است که افراد داراي تمایالت بلند مدت است و بیا هاي انتخابجلوه اي از  1خود کنترلی
تاي ترجیهات کوتاه مدت به منظور کسب رضایت آنی بوده که البته این امرممکن است  در راس

هاي آنی  گیري جذابیت در زمان تصمیم. )Thaler and Shefrin, 1981( نباشد ها آنمدت  بلند
تمایل به ، هاي آتی خود مطمئن نمی باشند از انجا که افراد از عملکرد. گیردمدنظر قرار می ها گزینه

 هاي انتخابخود را متعهد به محدود کردن  ها آن، با انجام اینکار. دارند ها گزینهدستکاري و تغییر 
و یا  از آن به عنوان مفري براي حفاظت از خود در برابر فقدان اراده استفاده  کنند میآینده 

  . نمایند می
  

  ريگیبحث و نتیجه
 يها يریگ هاي مختلفی نشان داد که رفتار انسان در تصمیم شناحتی با ارائه شواهد و نمونهاقتصاد 

 ، متعارف يها مدلدر . مالی از مفروضات عقالنیت کالسیک  و عقالنیت محدود فاصله زیادي دارد
، باید تاکید کرد که افکار. شود میعقالنیت و دانش مفروض انگاشته ، قابلیت پردازش اطالعات

اي  هاي ساده مقوله، سنتی به صورت جعبه سیاه تلقی شده اند يها مدلکه  در  ها ارزشتقادات و اع
 . را مفروض گرفت و کنار گذاشت ها آننیستند که بشود 

زیادي بر انتخاب و اقدامات آتی   تأثیردرك تصمیم گیرنده مالی از شرایط داخلی و خارجی  
ها به طور اجتناب  گیري تصمیم، ظ قابلیت تحلیل اطالعاتفرد از لحا يها تیمحدودبه خاطر . دارد

شناختی انتخاب  يها تیمحدوداین  ردیگ یمناپذیري بر اساس درك ناقص و ناکامل صورت 
یند انتخاب آو منجر به انحراف سیستمانیک در فر دهد میقرار  تأثیرگیرندگان را تحت  تصمیم

دارند شرایط پیچیده  تصمیم را ساده سازي نمایند و گیرندگان تمایل  به عنوان مثال تصمیم. شود می
، هائی از قبیل تفکیک کل به جزء و بررسی اجزا به صورت مستقل این موضوع از طریق مکانیسم

این ساده . پذیرد هاي ذهنی صورت می هاي غیر مستدل و چارچوب تحلیل، هاي شناختینقشه
سازي اطالعات  ساده. گذار باشد تأثیرصمیم نهائی فرا رو و ت هاي گزینهبر تعداد  تواند یم ها سازي

                                                                                                                              
١- Self-control 
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گیري را محدود  یند تصمیمآو میزان جامعیت فر دهد میممکن است سطح تحلیل اطالعات را کاهش 
 ، گیرندگان به خاطرالگوهاي شناختی و ساختارهاي دانشی متفاوت از طرف دیگر تصمیم. سازد
و تحلیل  دهد میقرار  تأثیرانتخاب افراد را تحت هاي شناختی متفاوتی دارند این موضوع  نیز  سبک

  . دهد میقرار  تأثیراطالعات را تحت 
عشق ، بر اساس گرایش، گزینه ترین آسانمالی بر اساس آشناترین و  يها يریگ بسیاري از تصمیم

 بر اساس نتایج، بر اساس آزمایش و خطاء، بدیهیات، بر اساس اصول کلی، تمایل و انتظارات، و عالقه
بر اساس ، بر اساس برآورد و تخمین، بر اساس دانش موجود، قبلی هاي بررسیو  ها آزمایشحاصل از 

بر اساس اطالعات محدود و بر اساس ، بر اساس قوانین سرانگشتی، اعتقادات و معیارهاي فلسفی
تی مبناي روانشناسی و شناخ ها آنکه همه  ردیگ یممفروضات و سوگیري و توجیحات مربوطه انجام 

حداکثر )، زمان و بودجه، انرژي(  دارد و ممکن است معیارهاي عقالنی از قبیل حداقل کردن هزینه
بر اساس نسبت (و حداکثر مطلوبیت )  کیفیت، اعتبار، کاربرد، بر اساس حداکثر استفاده(کردن سود 

  . مورد توجه قرار نگیرد) فایده - هزینه
مالی به صورت مقایسه هاي مورد تجزیه و   يها يریگ مختلف تصمیم هاي نظریهدر این مقاله 

متعارف  يها مدلتحلیل قرار گرفت و مدل شناختی این نوع تصمیمات ارائه شد و نشان داد که 
یندها را تبیین نمایند و  رویکردهاي شناختی آمالی به طور کامل نمی توانند این فر يها يریگ تصمیم
از نتایج این مقاله این است که . تبیین و تشریح نماید ها را گیري این نوع تصمیم تواند یمبهتر 

و افراد قادر نیستند در هر شرایطی  از  شود نمیرفتارهاي اقتصادي افراد با عقالنیت کامل انجام 
ها  و در بسیاري از موقعیت بندي و گزینه بهینه را پیگیري نمایند خود را رتبه طریق ریاضی ترجیحات

گیرنده دانش  غیر مطمئن و نامتقارن است و ممکن است فرد تصمیم، لاطالعات در دسترس ناکام
لذا باید به تصمیم گیرندگان به خصوص تصمیم گیرندگان ، الزم براي تصمیم گیري را نداشته باشد

از این رو پیشنهاد  ،گیري را حداقل نمایند روي تصمیم فرا يها تیمحدودسازمانی کمک شود که 
گیري هوشمند مشکل اطالعات و تحلیل آن را حداقل نمود  و با  تصمیم ضمن ایجاد سامانه شود می

مالی  تصمیم گیرندگان را براي اخذ  يها يریگ هاي دانش افزائی در زمینه تصمیم برگزاري دوره
مالی مبناي شناختی  يها يریگ نکته پایانی این که تصمیم. تصمیمات کارآمد و اثر بخش آماده نمود

ها به  لذا سازمان کنند میکار و ادراکات  نقش پررنگی در این تصمیمات بازي اف، دارد و احساسات
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از این قاعده  توانند می کنند میهاي چانه زنی منابع خود را تامین  هائی که به شیوه خصوص سازمان
 توانند میهاي تجاري و صنعتی نیز  در ضمن شرکت ،استفاده و منابع مالی بیشتري را جذب نمایند

عرضه کننده ها و رقبا فقط بر اساس مبانی ، ها ه را مد نظر قرار دهند که  تامین کنندهاین نکت
 توان یمکنند و  عمل نمی) حداکثر کردن سود و مطلوبیت ، حداقل کردن هزینه(عقالنیت کالسیک 

دراکات در رفتارهاي اقتصادي هاي رویکرد شناختی و با توجه به احساسات و ا بر اساس یافته
  . ي رقابتی زیادي را کسب نمودها مزیت
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