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 مقدمه  .1

صمیم شارکتشناخت فرایند ت و به دنبال آن تاثیر این عوامل بر قیمت  کنندگان در بورسگیری م

ست که بهادااوراق ضوعاتی ا ست بودهمورد توجه جدی محققین همواره ر، یکی از مو . تالش برای ا

سائل و چالش ضای مالی با کدرک م سیهای موجود در ف شنا سایر علوم همانند روان علوم  و مک 

ماعی کل ،اجت به شککک تاری"گیری گرایش منجر  یان اخیر "1مالی رف یددر سکککال که تمرکز بر  گرد

ترین شدهای یکی از شناختهیا رمه 2ایتودهرفتار . های رفتاری انسان از نگاه روانشناسانه داردتورش

هایی از جمله حباب بازار ها اسکککت. معالره رفتار گروهی، در ددیدههای رفتاری در انسکککانتورش

های مذهبی یا سیاسی های خیابانی، تظاهرات سیاسی و یا همخوانی، آشوبسهام، سقوط بازار سهام

ست. دس از وقوع بحران صورت گرفته شده دیرامون آنهای مالی مراا ها، صر و معالرات انجام 

ای از این حوزه حوزه مالی رفتاری بسکیار مورد توجه قرار گرفته و این تورش نیز که زیر مجموعه

اسککت و محققان  ای در ادبیات علوم مالی و اقتصککادی دیدا کردهشککود، جایگاه وی همحسککوب می

 را در بازارهای مالی بررسی کنند. بسیاری در تالشند تا علل و تاثیرات این نوع رفتار

چنین  وجود تاثیرانواع آن مررفی شککده و در دایان در مورد و  ایتودهرفتار در این گفتار در ابتدا 

 .رفتاری در بازار سرمایه ایران بحث خواهیم کرد

 

 ایماهیت رفتار توده چیست؟ ایتودهرفتار  .2

                                                           
1 Behavioral Finance 
2 Herding Behavior 
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به  ایتودهانسان به رفتار کردن شبیه دیگران است.به بیان دیگر رفتار  یلحاکی از تما ایتودهرفتار 

شککود که بدون هماهنگی با یکدیگر، رفتاری شککبیه به هم از خود می ای از افراد گفتهرفتار مجموعه

 دهند.نشان می

گذاران اسکککت. در بورس اوراق بهادار، های رفتاری در بین سکککرمایهیکی از تورش ایرفتار توده

ها، نظیر بازده بازار یا بازده یک صککنرت خا  واری به مرنای تبریت کردن از یکی از شککاخ توده

گذاران با توجه به آن و بدون توجه به ریسک و بازده شرکت، اقدام به است و سرمایه تربیر شده

 بدون فراوان ریسکککک دذیرشتوان به عبارتی، این رفتار را می کنند.وش سکککهام میخرید و فر

 گذارانسرمایه سایر رفتار کردن تکرار جهت گذارانسرمایه آشکار نیت و قصدو  کافی اطالعات

 نمود. ترریف

ر توان دگیری این رفتار معرح شده است که از این میان، دو دلیل را میدالیل مترددی برای شکل

فشککار اجتماعی برای وجود این رفتار، اولین دلیل ای دانسککت. زمره دالیل اصککلی ایجاد رفتار توده

سان موجودی اجتماعی  ست. ان ستهمراهی با دیگران ا شدن  ا و تمایل ذاتی به مورد دذیرش واقع 

آل برای ورود به گروه و عضککویت ایدههای شککیوهدارد. بنابراین دنباله روی، یکی از  را هادر گروه

ست. دومین دلیل وجود منعق رایج  شتباه کنند "در آن ا ست یک گروه بزرگ ا ست. حتی  "بعید ا ا

ست ست ا شید که یک عقیده یا رفتار خا ، غیرمنعقی یا نادر شده با ست باز  ممکن ،اگر متقاعد  ا

شما می هاآن "هم از دیگران تبریت کنید؛ چرا که بر این باور هسککتید که  شتر از  این  "دانندچیزی بی

 .امر به خصو  در مواردی شایع است که فرد تجربه کمتری دارد

حدودی  گذاران را تاگذاری توسککس سککرمایهچگونگی اتخاذ تصککمیمات سککرمایهتواند این رفتار می

-ذهنیشود که یک اثر های شادی یا غم میتجمع افراد و ایجاد جو، باعث تشدید حالت کند.توجیه 

شبیه جمریت انجام می ست، در این تجمرات افراد رفتاری  که در مورد آن دهند، بدون آنروانی ا
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 د و برخی با تشنج زیاداند مثل مُباشند )تهییج اجتماعی(. برخی از این حاالت مالیم تفکر خاصی داشته

سات بر ت سان این حالت را غلبه احسا شنا سیاسی و خیابانی(. روان صمیم)مثل حرکات  گیری رقل در ت

 دانند. برای انجام رفتاری خا  می

های خود، گیریها وجود دارد که در تصککمیمهای بسککیار زیادی در زندگی روزمره انسککانموقریت

صمیمات دیگران قرار میتحت تا ستورانثیر ت ستورانی که گیرند. برای مثال مرموال در میان ر ها، ر

داشککته باشککد، به احتمال باالتری مورد انتخاب مشککتریان جدید  تر باشککد و نیاز به رزرو قبلیشککلو 

ای ثبت نام کنند که والدین تمایل دارند فرزندانشکککان را در مدرسکککه مرموال یاو  گیردقرار می

شتری دارد و... ضی بی سهامداری را در نظر عبازارهای مالی نیز از این قا.  متقا ست.  ستثنی نی ده م

گذاری در صنرتی خا  گرفته عدم سرمایهبه اش تصمیم های شخصیلبگیرید که با توجه به تحلی

او است، ولی دس از مشاهده افزایش تقاضا در آن صنرت، اطالعات شخصی خود را نادیده گرفته و 

در چنین شکککرایعی که افراد بدون توجه به کند. گذاری در آن صکککنرت مینیز اقدام به سکککرمایه

شخصی خود، صمیم توده مردم تقلید  اطالعات  ست دادهرخ  ایرفتار توده کنند،میاز ت . در ذیل، ا

 : دانشمندان شناخته شده حوزه مالی رفتاری ارائه شده استبرخی از ترریف این رفتار توسس 
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 ایانواع رفتارهای توده .3

 ای آگاهانهتوده رفتار ها از این عمل به دو نوعگذاران از نظر قصد و نیت آنسرمایه ایرفتار توده

 کنیم: که در ذیل به اختصار به آن اشاره می شودتقسیم می ای غیرآگاهانهرفتار تودهو 

 غیرتعمدی یاناآگاهانه  ایتودهرفتار  .3-1

و گذارانِ در مررض اطالعات یکسان ایجاد شده واری در نتیجه واکنش یکسان سرمایهاین نوع توده 

ستمرموال در جهت کارایی بازار  شا این رفتار توده .ا صو  کلیت واری میمن تواند اطالعاتی در خ

 شرایس اقتصادی و یا اطالعات خا  مربوط به شرکت باشد. 
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 مثال:

 کاهش ناگهانی نرخ بهره 

طور ناگهانی خبر کاهش نرخ بهره اعالم شککود، بالفاصککله اکثر سککهامداران به دالیل علمی و ه اگر ب 

 ابد.یکنند و تقاضا در بازار افزایش میمی منعقی اقدام به خرید سهام

  یک صنرتآزادسازی نرخ فروش محصوالت 

شار عمومی خبر صنرت،آزادسازی نرخ فروش محصوالت  با انت شرکت یک  ضا برای  تولید  هایتقا

 .کندمیافزایش دیدا  جمریدسته صورته ب آن صنرت، کننده

سهامداران در دو مثال باال را نمیاقدام توده توان تقلید و الگوبرداری از اعمال یکدیگر نامید، چرا که وار 

سرمایه سوی  شابه از  ستفاده آنعلت بروز این قبیل رفتارهای م سی و ا ستر ها از اطالعات گذاران د

ست. این قبیل رفتارهای توده شترک ا سب با اطالعات قیمت توان نوعی تعدیل بنیادینای را میم ها متنا

 .شودمحسوب میاساسی بازار دانست که در جهت کارایی بازار 

 

 آگاهانه  یا تعمدی و ایتوده. رفتار 3-2

سرمایه  صمیم می آگاهانه و باطور ه ار بگذدر چنین حالتی  که  گیرددالیل منعقی و یا غیرمنعقی ت

های شکککخصکککی خود را نادیده بگیرد و از رفتار جمع یا بازار تبریت و تقلید کند. اطالعات و تحلیل

نهتوده ها بازار می واری آگا کارآمدی  نا به  تار. شکککودمنجر  به تبع آن  این رف نده بوده و  شککککن

یسکککک افتد که در مجموع ر، نوسکککانات زیاد در بازار اتفاق میآن واری مرکوس و در نتیجهتوده

واری آگاهانه خود به دو صورت عقالیی )بر اساس منافع( و توده دهد.سیستمی بازار را افزایش می

 .غیرعقالیی است



7 
 

نه توده. الف ها گا یه - غیرعقالییواری آ ما لت سکککر حا یددر این  کدیگر تقل نه از ی  گذاران کورکورا

 های عقالیی توجهی داشته باشند.نمایند، بدون اینکه به تجزیه و تحلیلمی

 مثال: 

توانند تغییرات قیمت را تشکککدید کند و بر هایی میچنین اسکککترات ی -اسکککترات ی مومنتوم •

 فزاید.انوسانات بی

کند که قیمت سککهام به درسککتی ارزشککگذاری نگردیده گذاری فکر میدر مواقری سککرمایه •

ورزند. این با این حال از هرگونه اقدامی در جهت عکس روند جاری خودداری می ؛اسکککت

 کنند ارزش ندارد که با مجموعه توده مورد نظر در بیافتند. افراد احساس می

 خالصه نمود: زیر مورد  5توان در این واری غیرعقالیی را میعلل اصلی ایجاد توده

 های رسککمی و به تبع آن رونق فضککای ریق شککبکهعدم انتشککار اطالعات از ط فقدان شککفافیت

 های انتشار غیررسمی اطالعات و ایجاد آبشارهای اطالعاتی.شایرات و کانال

 ست که گذاران میسرمایه عدم تقارن اطالعاتی شرو حتماً دارای اطالعاتی ا دندارند گروه دی

 دانند.ها نمیآن

  صی ص سره نیافتگی نهادهای تخ صی ارائه دهنده اطالعات فقدان یا کمبود تو ص نهادهای تخ

 تحلیلی بازار.

 الگوی فرهنگی جامره 

  کم عمق بودن بازار سهام 
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عقالیی بر دیامدها و نتایج قابل رویت تصکککمیمات  آگاهانه واریتوده - واری آگاهانه عقالییتوده ب.

صمیمات بهینه شوند، انگیزشی ایجاد می ای که به موجب ناهمگنی اطالعاتی یا موضوعاتدیگران و ت

 تواند یکی از موارد ذیل باشد:  منشا و دلیل اصلی این رفتار، میتمرکز دارد. 

 تی آبشار اطالعا 

یه بهگروهی از سکککرما یت کرده و اطالعات گذاران  کدیگر تبر تار ی صکککورت متوالی از رف

این زنجیر را های گذاران حلقهشککود. سککرمایهصککورت آبشککاری بین این گروه منتقل میبه

ند.تشککککیل داده و یکی دس از دیگری عمل افراد قبلی را تکرار می ندارند که زیرا می کن د

 ها از آن معلع نیستند.گروه قبلی اطالعاتی دارند که آن

گذار عقیده دارند سککرمایه 20فرض کنید . گذار را در نظر بگیریدسککرمایه 100برای مثال، 

یه ما باکه این سکککر که این   80اسکککت و ارزش  گذاری  ند  یده دار نده عق ما باقی نفر 

ست.سرمایه سب نی سرمایهبه عالوه،  گذاری منا صو  هر  گذار تنها از برآورد خود در خ

مایل دارند. اگر این گذاری معلع اسکککت و نمیاین سکککرمایه به چه چیزی ت ند اکثریت  دا

گیرند که  تصکککمیم میهای خود را یکپارچه نمایند، جمراًگذاران دانش و ارزیابیسکککرمایه

 نوظهور فکر خوبی نیست. گذاری در بازارسرمایه

سرمایهسرمایه100این   صمیمات  سازند. فرض زمان عملی نمیگذاری خود را همگذار ت

گذار خوشبین هستند. سرمایه 20گیرند، در زمره گذارانی که تصمیم میکنید اولین سرمایه

سرمایه ست در عقیده خود تجدیدنظر گسرمایه 80گذار از سپس چند  ذار بدبین ممکن ا

نوظهور  گذار در بازارسرمایه 100گذاری بگیرند و نهایتا اکثریت کرده و تصمیم به سرمایه

 گذاری نمایند. سرمایه
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گذارانی که زودتر تصککمیم گرفتند، ممکن اسککت در تریین های سککرمایهاقدامات و ارزیابی

ساز باشد. از طرفی، تصمیمی خواهند گرفت، سرنوشتگذاران تصمیمی که اکثریت سرمایه

اند، ممکن اسککت نادرسککت باشککد و ای اتخاذ کردهگذاران بر اسککاس رفتار تودهکه سککرمایه

کنند و رفتار نهایتا با ورود اطالعات جدید، احتماال تصکککمیم خود را در جهت عکس عوض می

 .بزنندای جدیدی در جهت مرکوس رقم توده

 مبتنی بر حسن شهرت )مسئله نمایندگی(واری توده 

شهرت ب سن  شغل و ح صو  توانایی یا مهارت یک  خاطره نگرانی برای  عدم اطمینان در خ

اش در مورد توانایی او برای انتخاب گذاری یا مشککتریاگر یک مدیر سککرمایه. مدیر خا 

ر متخصصان گذاری از سایبهترین سهم دچار عدم اطمینان باشند، دیروی آن مدیر سرمایه

ای از ابهام اش جهت اداره درتفوی را در هالهگذاری، عدم اطمینان در مورد تواناییسرمایه

سرمایه صان  ص سایر متخ شت. بنابراین اگر  شابهی نگه خواهد دا ضریت م گذاری نیز در و

 .باشند، توده تشکیل خواهد شد

 واری بر مبنای حقوق و دستمزدتوده 

گذاری وابسککته به عملکرد او در مقایسککه با سککایر سککرمایه اگر حقوق و دسککتمزد یک مدیر

های مدیر و تشکککیل درتفوی غیربهینه به مدیران باشککد، این مسککاله موجب تحریف انگیزه

یار می ید از مر تاً نوعی از تودهتقل های که ن به همراه دارد. یرنی درتفوی گردد،  واری را 

ریار، به درتفوی مریار بسکککیار نزدیک گذاری بهینه او دس از مشکککاهده اقدامات مسکککرمایه

 د. شومی

تر از مریار باشد، حقوق و دستمزد وی کاهش خواهد این حقیقت که اگر عملکرد مدیر دایین

سبب می سرمایهیافت،  صی خود شود که  شخ ساب  شتر از حالتی که برای ح گذاری او بی
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چنین قراردادهایی باعث  کند به سکککمت درتفوی بازار چولگی دیدا کند. بنابراین،مرامله می

 .شودواری برای کاهش انحراف از مریارها میایجاد توده

 واری توسس افراد دارای اطالعاتتمایل به ایجاد توده 

سب می شکلدر برخی از افراد که اطالعات را قبل از دیگران ک گیری رفتار نمایند، تمایل به 

سبب اطالعات را دیرتر دریافت میگرانی که وجود مرامله خورد.به چشم می ایتوده کنند، 

اند. زیرا کسککانی که شککود که اطالعات را زودتر کسککب کردهایجاد سککود برای کسککانی می

جهت معلوب برای کسککانی که زودتر  ها را درآورند، قیمتاطالعات را دیرتر بدسککت می

 آورند. اند، به حرکت در میمعلع شده

اند این به کسانی که زودتر معلع شده ،نمایندکسب میحضور کسانی که دیرتر اطالعات را 

های زاید که دهد که وضککریت خود را سککریرتر سککر و سککامان دهند و ریسکککاجازه را می

تواند منجر ها میها هستند را کاهش دهند. این کاهش ریسک برای آنمجبور به تحمل آن

 .گردند، شودبه افزایش ریسک  برای کسانی که دیرترمعلع می

 

 گیریبندی و نتیجهجمع .4

تار توده نه، رف نامعلوبددیدهای آگاها مالی، که می اسکککت ای  بازارهای  با بروز اخالل در  ند  توا

بازار را مخدوش نماید و در نهایت  کاراییهای بازار را از ارزش ذاتی اوراق منحرف کرده و قیمت

شکل شدن روابس ترادلی در بازار و  و  حباب های ناهنجاری از قبیلگیری ددیدهمنجر به مخدوش 

شدید قیمت سانات را افزایش می ایتودهطورکلی رفتار به  .شوددر بازار  هاسقوط  دهد، به نو

 .دهدزند و شکنندگی بازار را افزایش میثباتی دامن میبی
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سابقه کدهای مرامالتی در بازار سرمایه ایران و ورود خیل عظیمی از با توجه به افزایش بی

ستند - بازارگذاران نودا در این سرمایه احتمال  -که از تجربه و آموزش کافی برخوردار نی

شنهاد میبروز تورش ست. از این رو دی شده ا ضا بیش از دیش  شود های رفتاری در این ف

 آموزش جهتکنند با اختصا  زمان و هزینه ورود می گذارنی که به بازار سرمایهسرمایه

 .هایی را به حداقل برسانندچنین تورش داماحتمال افتادن در  ،

سودجو شند که افراد  ضای مجازی در کمین چنین افراد کم تجربه همچنین آگاه با ای در ف

با ایجاد ترمدی رفتارهای نشکککسکککته از کمبود دانش و  ،خود در جهت منافع ایتودهاند و 

ها و در واقع ریسک مرامالت خود را به آن هاستفاده کردءآگاهی سهامداران کم تجربه سو

 کنند. منتقل می

یه ما بازار تالش سکککر یان  ن  گذاران و متول هت افزایش دانش و فره یه در ج ما سکککر

مرار برخورد با افراد سککودجو و تهمچنین اسکک و گذاری در میان سککهامداران خردسککرمایه

و به وی ه  های رفتاری در بازار سکککرمایهتورش تواند زمینه کاهشمی گر در بازار،اخالل

تری برای محیس امنرا فراهم آورده و بازار سکککرمایه را به واری آگاهانه بروز رفتار توده

 گذاری برای سهامداران تبدیل نماید. ها و سرمایهتامین مالی توسس شرکت

 


