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چكیده
تصمیم گیری یکی از عوامل مهم مدیریتی در سازمان است و مدیرانی که در اخذ تصمیمات بهینه موفق عمل
کنند ،میتوانند راهنمایی در جهت حرکت به سوی موفقیت خود و سازمان خود باشند .این پژوهش به بررسی
چرخههای بیوریتم موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.در این پژوهش
چرخههای فیزیکی،احساسی،ادراکی و حس ششم بعنوان چرخههای بیوریتم و مولفههای اثر تقابل یا مقایسه،
تعهد ،سوگیری اطالعات ،اثر اطمینان کاذب ،سوگیری شناختی و اثر کمیابی نیز مولفههای خطای تصمیم گیری
مالی می باشند .در این پژوهش روش تحقیق توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی و جامعه آماری شامل
سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه  483مشخص شد و
پرسشنامه بین افراد توزیع شد.میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  88درصد بدست آمد .آزمون
فرضیه ها با استف اده از آزمون همبستگی اسپیرمن صورت گرفت که بر اساس آن همبستگی بین چرخههای
فیزیکی و حس ششم با خطای مالی تصمیم گیری تایید شد.در نهایت برای پاسخ دادن به سوال اصلی پژوهش با
استفاده از معادالت ساختاری به بررسی ارتباط بین مولفههای خطای تصمیم گیری و چرخههای بیوریتم پرداختیم
که بر اساس آن مشخص شد چرخه بیوریتمی  44درصد منفی بر خطای تصمیم گیری موثر است.به منظور رتبه
بندی مولفههای خطای تصمیم گیری از آزمون فریدمن استفاده شد.
واژههاي كلیدي :چرخههای بیوریتم ،خطای تصمیم گیری مالی،چرخههای فیزیکی و احساسی و ادراکی.

 -1عضو هیات علمی گروه مدیریت ،واحد مالیر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مالیر ،ایران

Zahra.shirazian@gmail.com
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های متفاوت در زمینه های متفاوت آنها ،و تغییرات

 -1مقدمه
دانشمندان بسیاری از جمله هربرت سایمون به

داخلی که می تواند دلیل رفتارهای خارجی در زمینه

اهمیت تصمیم گیری پرداخته اند .عمل تصمیم

های متفاوت و طبیعی باشد ،شناخت علمی و دقیق

گیری تحت شرایط و حاالت متفاوت از سوی افراد

این رفتارها ،دلیل افزایش شناخت جعبه سیاه حاالت
سرمایه)3

و درک

اتخاذ می شود و این تفاوت در حوزه های مختلفی

ذهنی افراد (سرمایه گذاری بازار

مثل ذهنی ،عاطفی و جسمی و  ...نمود پیدا می کند

واکنش ها و رفتارهای خارجی آنها می شود

که این مبحث شاکله علم بیوریتم را بنا نهاد.

(مجیدیان،9

بیوریتم( 1ریتم بیولوژیکی )1مجموعه ای از عوامل

تصمیمات مختلف و واکنش ها در دوره های زمانی

احساسی ،فیزیکی است که حاالت انسان را به فرم

خاص و در حاالت بیوریتمی متفاوت رخ می دهد

سینوسی از تولد تا مرگ نمایش می دهد (وظیفه

که ناشی از چرخههای بیوریتمی آنهاست .بیوریتم یا

دوست .)1111 ،با در نظر گرفتن این موضوع،

ریتم بیولوژی مدعی است که زندگی هر فرد تحت

تصمیم گیری ناشی از حاالت روحی مختلف انسان

تاثیر چهار چرخه فیزیکی ،احساسی ،ذهنی و حس

است .تئوری بیوریتم در اواخر قرن نوزدهم توسط

ششم است و رفتار وابسته به هر یک از این دوره ها

فیلپس و سوبودا بوجود آمد که اولی ریتم جسمی و

از طریق علوم بیوریتمی قابل تعیین و تصمیمات

دیگری ریتم روحی را کشف کرد وی نقش مهمی

ذهنی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد (وظیفه

در این تئوری داشت و در واقع تئوری به شکل

دوست.)1114 ،

 .)1444تحقیقات حاکی از آن است که

امروز مدیون وی است .امکانی که بیوریتم در پیش
بینی رفتارهای آینده به ما می دهد را می توان به

 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش

عنوان اولین نقطه برای توجیه مدل بودن آن تئوری

علم بیوریتم ،سالهاست که در عرصه علوم

دانست البته مشکالتی در تعبیر و تفسیر آن نیز وجود

مختلف تأثیر گذار بوده ،در حال تثبیت جایگاه در

دارد .اینکه هر سه همزمان به هم وابسته و مستقل از

رشته های مختلفی از جمله مدیریت است و حال

یکدیگر عمل کرده و در روزهای بحرانی هر سه

این که باید بررسی کرد که بیوریتم و سیکل های

سیستم تحت نفوذ هم قرار گرفته و مثالً یک روز

مختلف آن (جسمی ،ذهنی و احساسی) چگونه بر

بحرانی در دوره های روحی توسط منحنی های

قصد و تصمیم فرد به سرمایه گذاری تأثیر گذارند .با

فیزیکی و فکری که به اندازه کافی قوی باشند خنثی

توجه به کشفیات علم بیوریتم ،افراد در زمان های

می شود .در سال های اخیر علوم بیوریتمی در علوم

مختلف رفتار های متفاوتی در زمینه های مختلف از

مختلف مطرح شده اند و در زمینه های مدیریتی به

خود نشان میدهند و این تغییر دورنی می تواند علت

خوبی جایگاه خود را پیدا کرده اند و چگونگی

رفتار های بیرونی در زمینه های متفاوت باشد و به

کارکرد چرخههای مختلف آن و تأثیر آن بر سرمایه

طور طبیعی شناخت دقیق و علمی از این رفتار ها،

گذاری مشخص شده است (فقهی فرهمند)1119 ،4

باعث افزایش شناخت از جعبه سیاه افراد(سرمایه

.با در نظر گرفتن یافته های علوم بیوریتمی در زمان
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گذاران) و پی بردن به عکس العمل ها و رفتار های

حیاتی بدن در بدترین و آسیب پذیرترین شرایط قرار

بیرونی آنان می شود (گیتلسون.)1411،

دارد و انسان نباید طبق عادت به واکنشهای جسمی

بیوریتم یا زیست آهنگ ادعا می کند زندگی هر

روحی و ذهنی خود اعتماد کند(فقهی فرهمند)1418

فرد تحت تاثیر سه چرخه زیستی ریتمیک به نامهای

بیوریتم دانش شناخت ریتمی بدن انسان است.

حسی،ذهنی و جسمی قرار دارد و با تعیین این دوره

تئوری بیوریتم چنین می گوید:بدن شما دارای چهار

ها وظایفی را که به هر کدام از این دوره ها وابسته

ریتم و سیکل اصلی است که عبارتند از :دوره

اند ،تسهیل میکند .علم بیوریتم میتواند کاربردهای

عاطفی ،عقالنی ،فیزیکال و شهودی .هر دوره مدت

اثربخشی را در رابطه با تصمیمات ذهنی سرمایه

زمان خاصی طول میکشد و در طول زندگی شما به

گذاران و شناخت تورشهای رفتاری آنان در بازار

صورت پریودیک ادامه می یابد.اگر هر دوره را به

سرمایه داشته باشد.

صورت تابعی از زمان رسم کنیم توابع سینوسی
شکلی خواهند شد که در بیوریتم یکی از جدیدترین
موضوع ها در حیطه شناسایی ارگونومی ذهن افراد

 -1-2مفاهیم كلی بیوریتم
هر یک از چرخههای سه گانه بیوریتم بر اساس

است که با بررسی و شناخت از جنبه های فکری-

موج سینوسی حرکت میکند .هر فرکانس از این موج

جسمی-روحی مدیران میتوانند در تقلیل حوادث

سه ناحیه دارد .ناحیه اول ناحیه مثیت یا پرانرژی

طبیعی ناشی از کار روزمره و کاهش اشتباهات ظاهرا

است که در باالی نقطه صفر قرار دارد ،ناحیه دوم

بدون دلیل بسیار موثر واقع شود( .سهیل سرمد

ناحیه منفی ،کم ارزش است که در پایین نقطه صفر

سعیدی.)1448 ،

قرار دارد و ناحیه سوم نقطه بحرانی است که دقیقا

براساس اصول بیوریتم ،زندگی هر انسان از

مرز نقطه صفر است و مرحله گذر از ناحیه مثبت به

لحظه تولد تا لحظه مرگ مرتباً در سه سیکل خاص

ناحیه منفی و برعکس است .این نقاط بسیار

که مانند منحنی های سینوسی دارای فازهای مثبت و

حساسند و در این روزها هیچ چیز قابل حدس

منفی هستند ،می گذرد .هر انسان ،دارای سه سیکل

نیست و طبیعت ،خلق و خویو رفتارهای فیزیکی

 14دوره فعالیت های جسمی 18 ،دوره احساسی و

احساسی و ذهنی انسان بطور چشم گیری تغییر

 44دوره فکری است که به نظر می رسد .نصف

میکندمعموال لحضات بحرانی زندگی افراد روزهایی

دوره زمانی هر کدام از این سیکل ها "مثبت" و نیم

هستند که هر یک از منحنی ها از حالت مثبت به

دیگر آن "منفی" باشند .به عبارت دیگر ،در هر 11/9

حالت منفی می روند از آنجا که هر یک از چرخه ها

روز اول ،فعالیت جسمی همراه با تحرک ،انرژی،

دارای فرکانسهای متفاوتی هستند نمودار بیوریتم

قدرت جسمانی باال ،کار مفید عاری از اشتباه و توام

انسان در هر روز میتواند شرایط متفاوتی داشته باشد

با تحمل و پایداری است؛ در  11/9روز بعد ،ضعف،

و تفسیر خاص خود را بطلبد و حال اگر تمامی

خستگی ،انرژی ذخیره ای کمتر و کاهش توانایی

منحنی های بیوریتم فردی در منفی ترین حالت

مشاهده می شود .در  13روز اول دوره احساسی،

ممکن قرار داشته باشد بدان معنی است که انرژی

خوش رویی ،خوش بینی ،عالقه مندی به کار و
زندگی ،عالقه مندی به مشارکت فعال در امور
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تشریک مساعی دوره مثبت سیکل و  13روز دوم که

فاکتورهای انسانی انجام نشده این مقاله به طور

همراه با بداخالقی ،زودرنجی و تندمزاجی ،بدبینی و

بسیار فشرده به شناساندن بیوریتم و تاریخچه و

تحریک پذیری است .به همین ترتیب از نظر فکری،

اهمیت آن و همچنین سابقه کارهای انجام شده در

بعد از  11/9روز نخست قدرت هوش و درک و

کشورهای صاحب علم و صنعت می پردازد و به این

فهم مطالب ،روحیه تحلیلی باال و خالقیت جای

ترتیب قابلیت و کارکرد بیوریتم در زمینه موضوع

خود را به  11/9روز دوم می دهد که مشخصات آن

مقاله را گوشزد می کند (سعیدی.)1448 ،

فراموشکاری ،تنبلی فکری ،مشکل بودن تمرکز ذهن
و تصمیم گیری است (تامن.)1413 ،

تاریخ کشف علم بیوریتم به سال های  1841تا
 1411میالدی باز می گردد .در آن زمان دکتر هرمان

به طور کلی می توان گفت که عوامل روانی

سوبودا ،استاد روانشناس دانشگاه وین (اتریش) در

تأثیرگذار بر قصد افراد به سرمایه گذاری در بورس

تحقیقات خود متوجه شد که حالت جسمی و

اوراق بهادار عبارتند از :عوامل بیوریتمی ،قدرت

احساسی بیماران او به صورت چرخه ای و پریودی

تحلیل ذاتی ،کسب پرستیژ (وجهه) سهامدار بودن،

است .وی با ثبت دوره های بیماری و سکته قلبی و

انطباق تصویر ذهنی خریدار و تصویر واقعی شرکت،

توهمات بیماران خود ،متوجه شد که چرخه یا

میزان درجه ریسک پذیری ،میزان اعتماد به نفس

سیکل تکرار اوج و نزول انرژی فیزیکی و جسمی

(شجری.)1441 ،

افراد هر  14روز یکبار تکرار می شود و چرخه شارژ

بیوریتم دانش شناخت ریتمی بدن انسان است.

و دشارژ انرژی احساسی افراد ،هر  18روز یکبار

تئوری بیوریتم چنین می گوید :بدن شما دارای چهار

تکرار می شود .همزمان با او و بدون اطالع وی ،در

ریتم و سیکل اصلی است که عبارتند از :دوره

برلین هم دکتر ویلهلم فلیس ،پزشک و دوست

عاطفی ،عقالنی ،فیزیکال و شهودی .هر دوره مدت

نزدیک روانشناس بزرگ زیگموند فروید ،این

زمان خاصی طول می کشد و در طول زندگی شما

چرخههای  14و  18روزه را با فروید در میان

به صورت پریودیک ادامه می یابد .اگر هر دوره را به

گذاشت که ضمن تایید ،نظریه وی روی افراد

صورت تابعی از زمان رسم کنیم توابع سینوسی

مختلفی آزمایش شد .بعد از آنها فردی به نام

شکلی خواهند شد که در بیوریتم یکی از جدیدترین

پروفسور آلفرد تلتچه که استاد علوم مهندسی بود،

موضوعها در حیطه شناسایی ارگونومی ذهن افراد

متوجه شد که قدرت استدالل و توانایی ذهنی

است که با بررسی و شناخت از جنبه های فکری،

شاگردانش همیشه یکسان نیست و از یک سیکل 44

جسمی ،روحی مدیران می توانند در تقلیل حوادث

روزه تبعیت می کند .این دوره ها نه تنها در مورد

طبیعی ناشی از کار روزمره و کاهش اشتباهات ظاهراً

شاگردان ضعیف و متوسط اتفاق می افتاد بلکه در

بدون دلیل بسیار مؤثر واقع شود .با توجه به اینکه تا

مورد دانشجویان قوی و مستعد هم همین اتفاق رخ

به حال تحقیقی جامع و کاربردی در رابطه با بیوریتم

می دهد و هوش و هوشیاری آنها نیز یک الگوی

ما و ساعتهای درونی بدن به منظور افزایش ضریب

ریتمیک  44روزه را دنبال می کرد .به عبارت دیگر،

اطمینان کار در مراکز تولیدی و خدماتی و همچنین

قابلیت افراد برای جذب و تفسیر ایده های جدید و

افزایش بهره وری با تکیه بر اصول مهندسی
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توانمندی های ذهنی آنها ،در یک سیکل  44روزه

حس ششم ،الهام درونی و دریافت مستقیم می

تکرار می شود (گیتلسون.)1411 ،

باشد و دارای دوره  48روزه 14 ،روز مثبت و

بعد از کشف این پدیده در جسم و روح و ذهن
انسان ،تحقیقات زیادی در آلمان ،ژاپن و ایاالت

 14روز منفی است (سید احمد شکوری،
.)1443

متحده صورت گرفته که نتایج آن در مقاالت علمی

 تعریف مفهومی سیکل احساسی :این سیکل که

متعددی درج و اثبات شده است .از طرف دیگر هم

بر سیستم عصبی ،حاالت روحی و احساسات

باید یادآوری شود که نظریه شارژ و دشارژ متناوب

انسان تأثیرگذار است دوره  18روزه دارد که 13

باتری های انرژی درون روح و جسم یک نظریه

روز اول احساس شادی و نشاط و خوش بینی را

جدید نیست و از زمان های بسیار دور پر و خالی

ایجاد کرده و  13روز دوم که نمودار در حالت

شدن متناوب و دوره های انرژی طبیعت یک امر

منفی است امکان کسالت ،بی حوصلگی و کج

بدیهی و جا افتاده محسوب می شود .نظریه ئین و

خلقی وجود دارد.

یانگ در فلسفه های چینی و ژاپنی نیز به روشنی
بیانگر وجود همین پدیده است .بیوریتم فقط شکل
ریاضی شده و قانونمند این پدیده است.

 -2-2هدف بیوریتم
هدف از ترسیم چرخههای بیوریتم تعیین و

 تعریف مفهومی سیکل فیزیکی :این سیکل بر

محاسبه چرخههای ریتمی افراد،تعیین تاثیر ریتمها بر

نیروی جسمانی ،قدرت و بنیه و تکاپوی انسان

حاالت فردی ،محاسبه روزهای بهینه و بحرانی،

تأثیرگذار است .دارای دوره  14روزه است که

اجرای بهینه فعالیتها  ،عدم اجرای برخی فعالیتهادر

 11/9روز آن در منطقه مثبت و پرانرژی به سر

اوقات بحرانی و پیش بینی زمانهای ضعف و قدرت

می برد و  11/9روز دیگر آن در حالت سطح

است .بر اساس پژوهشهای انجام شده و نتایج

انرژی پائین و در نتیجه قدرت و استقامت نیز

حاصل مشخص شده است که با در نظر گرفتن نقاط

پایین می باشد (شکوری.)1443 ،

باال و پایین این چرخه ها و تطبیق فعالیتها با آنها

 تعریف مفهومی سیکل ادراکی :این سیکل

میتوان کیفیت زندگی و فعالیتها را ارتقا داد.برای مثال

بیوریتم که بر قدرت ذهن و کارکرد مغز و میزان

باید سعی شود که آزمونها و موارد مهم در بازه ای

یادگیری و حافظه تأثیرگذار است ،دارای دوره

که فعالیت ذهنی در سطح باالیی است ،قرار داده

 44روزه می باشد که  11/9روز نمودار مثبت و

شود و یا اجتناب شود از صحبت کردن درباره موارد

باعث کارکرد بهتر مغز و تصمیم گیری و

مهم احساسی ،هنگامی که نمودار حسی در وضعیت

یادگیری بهتر می شود و از روز  11تا  44که

نامطلوب و پایین قرار دارد .امروزه حتی مدیران

نمودار منفی است کارکرد مغز ،پایین و حافظه و

موفق هم نمودارهای سه گانه فوق را بطور مستمر

قضاوت و تصمیم گیری ضعیف می گردد (سید

برای تک تک کارکنان خود ترسیم میکنند تا متناسب

احمد شکوری)1443 ،

با شرایط جسمی ،حسی و ذهنی آنها فعالیتهای

 تعریف مفهومی سیکل حس ششم :این سیکل از

روزانه را به آنها ارجاع دهند .کارمندان نیز می توانند

سیکل های فرعی محسوب می شود و مؤثر بر
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طبق این نظریه در روزهایی که نمودار ذهنی آنها در

و یا وقتی که در دوره مثبت فیزیکی قرار دارند به

نقاط مثبت است اقدام به تصمیم گیری و تجزیه و

کارهای عقب افتاده خود رسیدگی نمایند .امروزه

تحلیل و برنامه ریزی کرده و با اطالع از زمانی که

حتی مدیران موفق هم نمودارهای سه گانه فوق را

چرخه حسی آنها در نقاط مثبت قرار داردو با توجه

به طور مستمر برای تک تک کارکنان خود ترسیم می

به اینکه میزان ابتکار و خالقیت فرد در این روزها در

کنند تا متناسب با شرایط جسمی ،حسی ،و ذهنی

بیشینه خود هست ،وظایفی را که نیاز به خالقیت و

آنها ،فعالیتهای روزانه را به آنها ارجاع نمایند .در

ابتکار دارد انجام دهند.

واقع ،هدف از ترسیم چرخههای بیوریتم یا تعیین و
محاسبه چرخههای ریتمیک افراد ،تعیین تأثیر ریتمها

روزهاي بحرانی و

بر" ،زیست آهنگ" حاالت فردی ،محاسبه روزهای

صفر6

هنگامی که یک سیکل از سمت منطقه منفی با

بهینه و بحرانی ،اجرای بهینه فعالیتها ،عدم اجرای

سطح صفر برخورد کند ،گفته می شود که فرد روز

برخی فعالیت ها در اوقات بحرانی ،و پیش بینی

صفر خود را سپری می کند ،و هر بار که یک سیکل

زمانهای ضعف و قدرت است (دهقان.)1481 ،

از سمت منطقه مثبت با سطح صفر تالفی کند ،گفته
می شود که آن فرد در روز بحرانی خود قرار دارد.

تعریف مفهومی خطاي تصمیم گیري مالی

در روزهای بحرانی ،تواناییهای مرتبط با یک سیکل

خطای تصمیم گیری مالی تحت تأثیر ذهنیت

خاص حالتی متزلزل و ناپایدار دارند .در روز صفر

قبلی قضاوت کننده شکل می گیرد و می تواند از

نیز همین امر صادق است ،اما این روز به مراتب بهتر

حقیقت و انصاف به دور باشد .ابعاد خطای تصمیم

از روز بحرانی است ،زیرا سیری صعودی رو به

گیری مالی این پژوهش شامل اثر تقابل یا مقایسه،

منطقه مثبت دارد .شایان ذکر است که برخی از

تعهد ،سوگیری اطالعات ،اثر اطمینان کاذب و

صاحبنظران تفاوتی بین این دو روز قایل نمی شوند

سوگیری شناختی است.

و از هر دو روز با نام روز بحرانی یاد می کنند .ایام

در مالی رفتاری خرد با موضوعی به نام سو

بحرانی ،روزهایی پر از خطر و دشواری ،همراه با

گیری بسیار مواجه هستیم .در مالی رفتاری ،ویژگی

تزلزل و بی ثباتی هستند ،در این ایام باید بسیار

های رفتاری که بر فرایند تصمیم گیری های افراد

مراقب بود و از انجام کارهای مبهم و حساس مربوط

موثرند ،مورد بررسی قرار می گیرند .این ویژگی

به سیکل تحت بحران ،به شدت احتراز کرد ،زیرا

ها"تورشهای رفتاری" نامیده می شوند .به طور

شرایط برای رخ دادن سوانح و اتفاقات ناگواری که

خالصه سوگیری (تورش) رفتاری به عنوان

خود فرد موجب آن می شود مهیاست (فقهی

اشتباهات سیتماتیک در قضاوت تعریف شده است.

فرهمند.)1481 ،

همان اشتباهاتی که موجب می شود ما در تصمیم

اطالع از بیوریتم به انسانها کمک می کند تا ،به

هایمان منطق و عقالنیت مورد نظر مالی استاندارد را

عنوان مثال ،هنگامی که در قسمت منفی دوره

رعایت نکنیم .برخی نویسندگان از تمایالت رفتاری

عقالنی قرار دارند از تصمیم گیریهای جدی بپرهیزند

با عنوان " قواعد سر انگشتی " یاد میکنند ،در حال
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که گروهی دیگر آنها را "باورها" " ،قضاوت ها" یا

تعامالت اجتماعی :اشخاص تمایل دارند در

ترجیحات" می نامند .در مالی رفتاری ،ویژگی های

تصمیم گیری ها و قضاوت هایشان با دیگران همنوا

رفتاری که فرآیند تصمیم گیری های افراد موثرند،

شوند.

مورد بررسی قرار میگیرند .این ویژگیها

تئوری چشم انداز چهار بخش مهم از ابعاد

"تورشهای رفتاری" نامیده میشوند .مطالعات

رفتاری سرمایه گذاران را در بر می گیرد که در طی

مختلفی در زمینه انواع خطاهای ادراکی و چگونگی

سال های دهه  81توسط دانشمندانی نظیر تالر ،شیلر

تآثیر این خطاها بر تصمیم گیری مالی سرمایه

و جانسون تکمیل تکمیل شد .ضرر و زیان گریزی-

گذاران در بازار های مالی انجام شده و به این نتیجه

حسابداری ذهنی -خود کنترلی -پشیمان گریزی.

دست یافته اند که تصمیمات سرمایه گذاران تحت

کانمن و ریپ تورش های رفتاری را در سه سطح به

تآثیر چندین خطا قرار میگیرد (ون .)1118 ،از

شرح جدول  1-1تقسیم کرده اند(فالح پور و

شاخصترین پژوهشگران در این حوزه کانمن و

عبداللهی)1441،

تورسکی بودند که با مطرح نمودن تئوری انتظار ،به

باربریز و تالر نیز در سال  1114سوگیری های

بسط این دانش کمک چشمگیری نمودند ،همچنین

رفتاری را موجب انحراف تصمیم های سرمایه

اشنایدر ،ویس ،بودسکو و توماس پژوهشگرانی

گذاران از تصمیم گیری عقالیی آنان تبیین کردند و

بودند که با ارائه مقاالت در زمینه مالی رفتاری نقش

با طرح محدودیت در آربیتراژ به تریح علل عدم

مهمی در مدیریت مالی ایفا نموده و سهم عظیمی

تخصیص بهینه دارایی ها پرداختند .با وجود همه

جهت کمک به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات

شواهد ی که اندیشمندان و پژوهشگران مالی رفتاری

مالی دارا می باشند (فالح پور و عباللهی.)1441،

از سوگیری های رفتاری در بازار های مالی مستند

پژوهشگران و متخصصین مالی رفتاری طبقه

کرده اند تا کنون تئوری منسجمی در مورد چرایی

بندی های متفاوتی از تورش های رفتاری ارایه داده

سوگیری ها ی رفتاری ارائه نشده است؛ لیکن به

اند که در ادامه گزیده ای از این طبقه بندی ها ارایه

جای یک تئوری جهان شمول ،تحقیقات مالی

می شود:

رفتاری به مجموعه وسیعی از شواهد تکیه می کند

شهر آبادی( )1481تقسیم بندی زیر را برای تورش

که بر بهینه نبودن تصمیم های افراد در شرایط

های رفتاری ارایه داده است:

مختلف تصمیم گیری اقتصادی صحه می گذارد .با

خود فریبی یا فرا اعتمادی :یعنی اعتماد بیش از حد

این وجود طبقه بندی سوگیری ها و تمایز بین

به دانش و توانایی ها.

سوگیری های شناختی و احساسی به مانند آنچه که

روش های ابتکاری :یک سری قواعد سر

فرناندز و همکارانش در سال  1111بیان داشتند در

انگشتی یا میانبر های ذهنی که موجب سهولت در

مطالعات موردی سرمایه گذاران به منظور انجام

آیند تصمیم گیری خواهد شد .بدیهی است که روش

تعدیل در تخصیص دارایی کاربرد خواهد داشت.

های ابتکاری همواره به تصمیم گیری صحیح منجر
نخواهد شد.
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اجباری داده شود و به جایشان از کسانی که در آن

 -3-2پیشینه تحقیق
ربیعی ،علی ،خاتمی نو ،فرناز ( )1441در تحقیق

روزها سیکل مثبت دارند استفاده گردد .به این

به بررسی رابطه بیوریتم و رضایت شغلی کارکنان

ترتیب ،یکی از مهمترین وظایف امور اداری ،تهیه

پرداختند .نتایج به دست آمده از این تحقیق ،بیانگر

سیکل های بیوریتمی کارکنان و ارجاع مسئولیتها بر

این موضوع است که بررسی سیکلهای دوره ای هر

آن اساسا خواهد بود .تا اواسط دهه  41میالدی،

یک از کارکنان (بیوریتم) تأثیر انکارناپذیری بر

شرکت هوایی "یونایتد ایرالینز" از بیوریتم برای

افزایش رضایت شغلی دارد .همچنین می توان بر

پیش بینی وضع خلبانان خود استفاده می کرد .با

مبنای آن ،الگوی مناسبی جهت برنامه کاری سازمان

وجود توقف استفاده از آن این شرکت آمریکایی،

ها ارائه نمود.

هنوز شرکت "نیپون اکسپرس" در که یک شرکت

بررسی نشان داده که  11درصد سوانح کارخانه

حمل بار هوایی است ،از آن استفاده می کند

های شیمیایی و مواد پاک کننده در دهه  81میالدی

(جواهردشتی . )1414 ،تحقیقات نشان داده است که

در ایاالت متحده ،زمانی رخ داده که ریتمهای عوامل

عوامل بیوریتمیک و سیکلهای ذهنی و احساسی

انسانی ،در نقطه بحرانی بوده اند .بیشتر حوادث،

کشف شده در این علم ،باعث تأثیرگذاری بر قصد

زمانی رخ می دهند که یک بحران دوگانه وجود

افراد به سرمایه گذاری در بورس می گردد (دهقان،

داشته باشد .اگر یک ورزشکار یا مدیر از روزهای

.)1481در کشور ژاپن برای مهندسانی که قطارهای

بحرانی خودآگاه باشد ،می تواند برنامه تمرینات یا

پرسرعت منوریل را می رانند ،طوری برنامه ریزی

کارهای خود را به نحوی تنظیم کند که ضریب خطا

شده است که این افراد در روزهای بحرانی خود

به حداقل برسد .مدیران می توانند در این قبیل

رانندگی نکنند .به بیان دیگر ،آنها در روزهای بحرانی

روزها با امور مهمی مانند امضای قراردادهای مهم به

خود مجاز به انجام چنین کاری نیستند .پزشکان نیز

نحو آگاهانه تری روبه رو شوند و سعی کنند احتمال

بیمارانی را که سیکل فیزیکی آنها در وضعیت

بروز حوادث ناگوار را کاهش دهند.

بحرانی قرار دارد هرگز زیر تیغ جراحی نمی برند

بهره وری در محیط های کاری و تولیدی :اگر

(طبسی.)1481 ،

بیوریتم های اشخاص را بدانیم ،می توانیم ،به ویژه،

سهرابی و همکاران ( )1441به بررسی شناسایی

برای گزینش بهتر افراد برای نوبت های کاری به

سوگیری های رفتاری تأثیرگذار بر تصمیم گیری

طرز علمی تر و مطمئن تری اقدام کنیم .فلسفه اصلی

سهامداران فردی در خرید و فروش سهام در تاالر

الگوی مناسب کاری آن است که نوسان سازهای

بورس منطقه ای همدان پرداختند .در این تحقیق به

متعدد بدن انسان -که ساعت درونی ما را تشکیل می

بررسی و شناسایی سوگیری های رفتاری تأثیرگذار

دهند -تا حد امکان انطباق خود را با شرایط حفظ

بر تصمیم خرید و فروش سهام سرمایه گذاران فردی

نمایند .در کنار آن می توان با استفاده از جدول

در تاالر بورس منطقه ای همدان ( )1441پرداخته

بیوریتمی کارمندان ،برنامه کاری را طوری تنظیم کرد

شده است .همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که

که در روزهای بحرانی خطرناک به ایشان مرخصی

سهامداران در تصمیم گیری برای خرید و فروش
سهام خود به ترتیب دچار سوگیری های نمایندگی،
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لنگر انداختن ،واکنش بیش از حد ،اعتماد بیش از

بررسی کرده اند؛ نتایج این تحقیق نشان می دهد که

اندازه ،دنباله روی از جمع ،توجه بیش از حد به

اکثریت سرمایه گذاران جزء ،تمایل کمی به سفته

شایعات ،واکنش کمتر از حد شده اند .مختاریان

بازی دارند و طبعاً سرمایه گذاران بلند مدت هستند.

( )1484در پایان نامه کارشناسی ارشد خود ،به

در تصمیم گیری جهت خرید یک سهم خاص،

بررسی عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران

معیارهای مالی مانند سود سهام و نرخ قیمت /درآمد

پرداخت ،وی به این نتیجه رسید که روند تغییرات

مرتبط می باشد .هر چند آن ها اهمیت کمتری نسبت

قیمت سهام و وضع بازار از مهمترین عوامل

به مدیریت شرکت یا تغییرات اخیر قسمت سهام

تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران است.

دارند.

صفرزاده و همکاران ( )1119به بررسی اثر

کارول جین ( )1484به بررسی چرخههای

سیکل های بیوریتم بر عملکرد شغلی کارکنان

بیوریتم نیروی کار و زمان تحویل در زنان حامله

پرداختند .هدف این مطالعه تعیین ارتباط بین

پرداخت .در این مطالعه تالش شد تا همبستگی

چرخههای بیوریتمی و عملکرد شغلی کارکنان بود.

نظریه بیوریتم با عملکرد زنان حامله محاسبه گردد.

برای این منظور دو پرسشنامه طراحی شد .اولی برای

برای انجام آن از  14زن حامله خواستند تا لیستی را

ارزیابی با  8سوال برای مدیران کارکنان ،و دومی

در یک دوره  1هفته ای برای محاسبه چرخه

پرسشنامه کامپل برای سنجش سیکل های فیزیکی،

بیوریتمشان کامل کنند .تحلیل ها نشان داد  11/1تا

احساسی ،ذهنی کارکنان متناظر با چرخههای

 11/9درصد مبتنی بر چرخههای قابل پیش بینی

بیوریتمی بود که در نرم افزار بیوریتم فراهم گردید.

است .یافته ها شامل افزایش پشتیبانی از نیروی کار

تحلیل ها با استفاده از رگرسیون انجام گرفت و

زنان در فاز منفی چرخه احساسی یا در طی روزهای

ارتباط بین عملکرد و چرخههای بیوریتمی نشان داده

بحرانی بود.

شد.
لوسی و داولینگ ( )1119نقش احساسات در

 -3روش شناسی پژوهش

تصمیم گیری سرمایه گذار را مورد تحقیق قرار داده

روش تحقیق در این پژوهش از نظر ماهیت

که بر اساس نتایج این تحقیق در بعضی از مواقع،

توصیفی –پیمایشی و از نظر هدف کاربردی و از

وضعیت روانی سرمایه گذاران در هنگام تصمیمات

نوع همبستگی است ودر حوزه مالی رفتاری است

سرمایه گذاریشان ،بر قضاوت آنان تأثیر می گذارد.

.به منظور گردآوری اطالعات از مطالعات کتابخانه

وضعیت دیگری که سرمایه گذاران اجازه می دهند

ای و پرسشنامه استفاده شد که بر اساس طیف

احساسات در تصمیمات سرمایه گذاریشان تأثیرگذار

لیکرت طراحی و از روایی صوری و آلفای کرونباخ

باشد ،این است که گاهی اوقات بر این اساس در

به منظور بررسی روایی و پایایی آن استفاده شد.

سهام شرکتی سرمایه گذاری می کنند که ببینند آیا از
این شرکت خوششان می آید یا خیر؟
سوتار و کالرک مورفی ( )1113این موضوع که

برای آزمودن فرضیهها از نرم افزار بیوریتم

وspss

و نرم افزار لیزرل استفاده شد.جامعه آماری شامل
کلیه سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس

سرمایه گذاران جزء به چه چیز اهمیت می دهند را
فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره سيودوم
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اوراق بهادار تهران بود که بدلیل نامحدود بودن با

استقامت و ...می باشد.سیکل هیجانی  18روزه بوده

استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه  483نفردر

و مربوط به پایداری احساس ،حوصله ،خالقیت و...

نظر گرفته شد و نمونه گیری به روش تصادفی ساده

می باشد.

بود .از آزمون اسمیرنوف کلموگروف برای آزمون

بیوریتم ذهنی  44روزه و مربوط به اندیشه،

نرمال بودن متغیرها استفاده شد که همه غیرنرمال

تحلیل ،قضاوت و تمرکز می باشد.سیکل حس ششم

بودند و از آزمون ناپارامتریک همبستگی اسپیرمن

 48روزه بوده که این سیکل بعدا کشف شد و نرم

استفاده شد .برای آزمون فرضیه اصلی از تحلیل

افزار اینرا محاسبه نمی کند اما معیار سنجش آن این

عاملی استفاده گردید .نمودار زیر شمایی از نرم افزار

است که آیا به حس ششم خود اعتماد می کنید.برای

بیوریتم می باشد که برای محاسبه امتیاز سیکل

پاسخ دهندگان با توجه به تاریخ تولدشان که در

فیزیکی،سیکل احساسی،سیکل ذهنی و شهودی می

پرسشنامه درج شده این امتیازها محاسبه شد.جهت

باشد.در این نرم افزار دوره های مثبت سیکل نشان

بررسی میزان تأثیرگذاری و نحوه رتبه بندی عوامل

دهنده توان باالی فرد در روز و دوره منفی او نشانه

خطای تصمیم گیری مالی در محدوده مورد نظر

توان کم فرد در روز است میانگین نزدیک به صفر

چون پاسخ های ارائه شده براساس طیف لیکرت

روزهای بحرانی است.سیکل فیزیکی 14روزه هست

است لذا از تحلیل واریانس ناپارامتری (فریدمن)

و مربوط به فعالیت های فیزیکی قدرت ،مقاومت،

برای رتبه بندی معیارها استفاده می کنیم.

 -4فرضیههاي پژوهش

 -2-4فرضیات فرعی
 )1میان چرخه احساسی و خطای تصمیم گیری

 -1-4فرضیه اصلی
میان بیوریتم سهام داران و خطای تصمیم گیری مالی
در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری
وجود دارد.

مالی ارتباط معنی داری وجود دارد.
 )1میان چرخه فکری وخطای تصمیم گیری
مالی ارتباط معنی داری وجود دارد.
 )4میان چرخه فیزیکی و خطای تصمیم گیری
مالی ارتباط معنی داری وجود دارد.
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 )3میان حس ششم و خطای تصمیم گیری مالی
ارتباط معنی داری وجود دارد.

پرسشنامه ها در روزهای پایانی ماه نوامبر توزیع
شده بود ،و برخی در روزهای اولیه ماه دسامبر می
توان گفت همبستگی منفی به دلیل توزیع نامناسب
پرسشنامه ها نبوده ،و یا به هر حال این همبستگی در

 -5یافتههاي پژوهش
در این پژوهش  19درصد پاسخگویان مرد و 49

سطح معنی داری قرار ندارد.

درصد زن بوده اند 11.درصد از افراد نمونه
جدول  -2آزمون فرضیه فرعی دوم

تحصیالت کارشناسی و مابقی دارای تحصیالت
تکمیلی بوده اند.بیشترین فراوانی سنی نمونه انتخابی
به طبقه  11تا  31سال بوده است.اکثریت مطلق
نمونه بین  4تا  9سال در بورس فعال بوده اند .برای
آزمون فرضیه ها چون متغیرها غیرنرمال بودند از
همبستگی اسپیرمن در سطح اطمینان  49درصد
استفاده شد.

چرخه احساسی

چرخه فکری

اسپیرمن

داري

-1/114

1/111

483

براساس همبستگی بدست آمده مشخص
میگردد ،ارتباط بین چرخه فکری و خطای تصمیم
گیری ارتباطی معنی دار نیست ( .)sig > 0.05این
سیکل بیوریتم که بر قدرت ذهن و کارکرد مغز و

جدول  -1آزمون فرضیه فرعی اول
متغیر

متغیر

همبستگی

سطح معنی

حجم نمونه

همبستگی

سطح معنی

اسپیرمن

داري

1/113

1/119

میزان یادگیری و حافظه تاثیر گذار است دارای دوره

حجم نمونه

 44روزه می باشد که  11/9روز نمودار مثبت و

483

باعث کارکرد بهتر مغز و تصمیم گیری و یادگیری
بهتر می شود و از روز  11تا  44که نمودار منفی

براساس همبستگی بدست آمده مشخص می

است کارکرد مغز ،پایین و حافظه و قضاوت و

گردد ،ارتباط بین چرخه احساسی و خطای تصمیم

تصمیم گیری ضعیف می گردد .با توجه به منفی

گیری معنی دار نیست ( )sig > 0.05پس فرض

بودن عالمت همبستگی و با توجه به اینکه بخشی از

صفر مبتنی بر عدم ارتباط بین چرخه احساسی و

پرسشنامه ها در روزهای پایانی ماه نوامبر توزیع

خطای تصمیم گیری مالی تایید می شود .این سیکل

شده بود ،و برخی در روزهای اولیه ماه دسامبر می

بیوریتم که بر قدرت ذهن و کارکرد مغز و میزان

توان گفت همبستگی منفی به دلیل توزیع نامناسب

یادگیری و حافظه تاثیر گذار است دارای دوره 44

پرسشنامه ها نبوده ،و یا به هر حال این همبستگی در

روزه می باشد که  11/9روز نمودار مثبت و باعث

سطح معنی داری قرار ندارد.

کارکرد بهتر مغز و تصمیم گیری و یادگیری بهتر می
جدول  -3آزمون فرضیه فرعی سوم

شود و از روز  11تا  44که نمودار منفی است
کارکرد مغز ،پایین و حافظه و قضاوت و تصمیم
گیری ضعیف می گردد .با توجه به منفی بودن
عالمت همبستگی و با توجه به اینکه بخشی از

متغیر
چرخه فیزیکی

همبستگی

سطح معنی

اسپیرمن

داري

1/111

1/148
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حجم نمونه
483
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براساس همبستگی بدست آمده مشخص می

گیری ارتباط معنی دار است (  .) 0.05<sigبراساس

گردد ،ارتباط بین چرخه فیزیکی و خطای تصمیم

مقدار همبستگی حاصل ارتباط بین حس ششم افراد

گیری ارتباطی معنی دار است ( .) 0.05<sig

و خطای تصمیم گیری مالی ارتباط معکوسی برقرار

براساس مقدار همبستگی حاصل ارتباط بین چرخه

است ،یعنی هر چقدر حس ششم فرد بیشتر باشد،

فیزیکی و خطای تصمیم گیری مالی ارتباط مستقیمی

احتمال خطای تصمیم گیری مالی او کمتر است.

است .بر اساس مقدار همبستگی حاصل ارتباط بین

فرضیه اصلی پژوهش  :برای ارائه مدل مفهومی

چرخه فیزیکی و خطای تصمیم گیری مالی ارتباط

با توجه به چند بعدی بودن خطای تصمیم گیری و

مستقیمی است .این سیکل بر نیروی جسمانی،

بیوریتم ،از معادالت ساختاری استفاده کرده ایم .برای

قدرت و بنیه و تکاپوی انسان تاثیر گذار است .دارای

این منظور دو متغیر خطای تصمیم گیری مالی و

دوره  14روزه است که  11/9روز دیگر آن در حالت

بیوریتم بر اساس ابعاد و مولفه هایشان و امتیازاتی که

سطح انرژی پائین و در نتیجه قدرت و استقامت نیز

از نرم افزار و پرسشنامه بدست آمده بود مشخص

پایین می باشد

می گردد .در این بخش دو متغیر خطای تصمیم
گیری مالی و بیوریتم را بعنوان متغیر مکنون مدل

جدول  -4آزمون فرضیه فرعی چهارم
متغیر
حس ششم
افراد

همبستگی

سطح معنی

اسپیرمن

داري

-1/114

1/111

حجم نمونه
483

مفهومی تعریف می کنیم .براساس نمودار میزان
ارتباط بین بیوریتم و خطای تصمیم گیری  %44است
که با توجه به منفی بودن عالمت آن ،می توان نتیجه
گرفت که رابطه بین این دو متغیر معکوس است.

براساس همبستگی بدست آمده مشخص می
گردد ،ارتباط بین حس ششم افراد و خطای تصمیم

سایر نتایج حاصل از معادالت ساختاری در نمودار
شماره یک ارائه شده است.

نمودار شماره 1
55
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براساس مقادیر آماره ها ارتباط بین خطای

رتبه بندي متغیرها براساس آزمون فریدمن

تصمیم گیری و بیوریتم اشخاص تایید می گردد

به این ترتیب در عوامل خطای تصمیم گیری

( )value < 0.05 pمقدار آماره های دو  13/19با 43

مالی اثر کمیابی در رتبه اول و سوگیری شناختی در

درجه آزادی بدست آمده است .مقدار خطای نیز در

رتبه آخر قرار می گیرد .یعنی در ایجاد خطای

سطح مجاز قرار دارد ،در معادالت ساختاری این

تصمیم گیری مالی اثر کمیابی در درجه اول اهمیت

مقدار باید کمتر از  1/19باشد تا قابل قبول باشد که

قرار دارد و ابعاد تعهد ،سوگیری اطالعات ،اثر تقابل،

= RMSEA

اثر اطمینان در رتبه های بعدی اهمیت قرار دارند و

در این مدل این مساله صادق است (
.)0.008 < 0.05

عامل سوگیری شناختی نیز در کمترین درجه اهمیت
در خطای تصمیم گیری مالی قرار دارد.
متغیر

متوسط رتبه

تعداد مشاهدات

رتبه

اثر تقابل یا مقایسه

4/13

483

3

تعهد

4/41

483

1

سوگیری اطالعات

4/91

483

4

اثر اطمینان کاذب

4/19

483

9

سوگیری شناختی

1/48

483

1

اثر کمیابی

3/11

483

1

روی بورس اوراق بهادار تاثیر گذاشته و نوسانات

 -6نتیجهگیري و بحث
مدل های مالی رفتاری ،مدل هایی هستند که در

قیمتی و ناکارایی بازار را ناشی شوند ،از طرفی در

آنها فرض عقالنیت کامل سرمایه گذاران کنار

سطح خرد می توانند منجر به کاهش بازدهی و ضرر

گذاشته میشود ،لذا خطاها و سوگیری ها در تصمیم

سهام داران شوند .به عبارت دیگر اشراف بر این

گیری ها رخ میدهد که آگاهی از آنها برای سرمایه

سوگیری ها باعث می شود تا سرمایه گذاران با توجه

گذاران ثمر بخش است .این خطاها و سو گیری ها

و آگاهی بیشتری فرآیند تصمیم گیری خود را

به دلیل تمایل انسان به راههای میانبر و تأکید بیش از

بررسی کنند و در صورت مواجه با سوگیری های

اندازه به تجربه ،احساسات بی اساس ،توهم و

رفتاری بتوانند به خوبی واکنش نشان داده و از

محاسبات سر انگشتی (چرخههای بیوریتمی) و بطور

انحراف

نمایند

کلی فاصله با واقعیت رخ میدهد .به طور خالصه

(نوفیسینگر و کیم  .)1118در این مطالعه تاثیر

«اشتباهات

فاکتورهای بیوریتم بر خطای تصمیم گیری مالی

سیستماتیک» در قضاوت تعریف شده است.

بررسی شد براساس نتیجه آزمون همبستگی ،ارتباط

سوگیری های رفتاری در سطح کالن می توانند بر

میان چرخه احساسی و خطای تصمیم گیری مالی

سوگیریهای

رفتاری

به

عنوان

در

تصمیمگیری

فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار  /شماره سيودوم

جلوگیری

55

زهرا شیرازیان

تأیید نشد .بر اساس پیشینه پژوهش افراد هیجانی و

بین حس ششم و خطای تصمیم گیری مالی ارتباط

احساسی بیشتر از یک فرد متین و آرام دچار نوسان

معناداری وجود دارد .یعنی هر چه حس ششم افراد

شده و تحت نفوذ سیکل احساسی قرار می گیرد که

قوی تر ،احتمال خطای تصمیم گیری مالی ایشان

براساس نتیجه آزمون فرض می توان نتیجه گرفت

کمتر است .میتوان نتیجه گرفت که در بازار بورس

افرادی که نمونه آماری مطالعه ما را تشکیل داده اند

نباید زیاد به حس ششم خود اکتفا کرد .برخی از

افرادی هیجانی و احساسی نبوده اند .براساس نتیجه

فاکتورهای بیوریتم موثر شناخته شدند این

آزمون همبستگی ارتباط میان چرخه فکری و خطای

فاکتورهای شامل چرخههای فکری و حس ششم

تصمیم گیری مالی تأیید نشد .چرخه فکری به

بودند .براساس نتایج حاصل از معادالت ساختاری

قدرت تحلیل و تمرکز فرد اشاره دارد ،در برخی

ارتباط بین خطای تصمیم گیری و بیوریتم 44درصد

روزها او بهتر فکر میکند و در برخی دیگر تمرکز

بدست آمد که جهت منفی عالمت همبستگی حاکی

کردن برایش سخت میباشد ،یا این که تصمیمات

از ارتباط معکوس بین این دو عامل است بر اساس

نادرستی اتخاذ میکند .اما در مطالعه بین این چرخه

نتایج معادالت ساختاری اثر اطمینان کاذب تا

و خطای تصمیم گیری ارتباطی یافت نشد .براساس

31درصد موجب خطای تصمیم گیری می شود که

نتیجه آزمون همبستگی ارتباط بین چرخه فیزیکی و

میزان قابل توجهی است ،از طرف دیگر سوگیری

خطای تصمیم گیری مالی تأیید شد .میتوان نتیجه

شناختی 44 ،درصد ،اثر کمیابی  19درصد و

گرفت که سیکل فیزیکی پاسخ دهندگان در باالی

سوگیری اطالعات  11درصد در خطای تصمیم

خط مبنا قرار داشته و شرایط فیزیکی آنها بهتر بود.

گیری سرمایه گذاران مؤثر است.

چرخههای بیوریتمی بیشتر بر کیفیت تصمیمات

تحقیق با تحقیق ربیعی( )1441که به بررسی رابطه

تأثیر گذار است .هرچند به طور مستقیم پژوهشی که

بیوریتم و رضایت شغلی کارکنان پرداخت و بین

به بررسی موضوع ارتباط بین بیوریتم و تصمیم

بیوریتم و رضایت شغلی به رابطه معنادار دست

گیری پرداخته باشد ،وجود ندارد اما نتایج این

یافت؛ کارول جین( )1484نیز به بررسی چرخههای
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بیوریتم نیروی کار و زمان تحویل در زنان حامله

، ماهنامه بورس،مقدمهای بر مالیه رفتاری

پرداخت و رابطه معنی دار بین این دو مؤلفه گزارش
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