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 مقدمه: -1

سال صادی افراد و همینطور روند بازار، از تحقیقات انجام در  صاد برای توجیه بهتر رفتار اقت های اخیر علم اقت

و شاخه مالی  کرده استهم استفاده  شناسیشناسی و حتی عصبروانشناسی، شده در علوم دیگر مانند جامعه

های رفتاری افراد که هم در شاخه مالی رفتاری و هم یکی از سوگیریرفتاری ارتباط نزدیکی با روانشناسی دارد. 

سوگیری فراروان ست،  شده ا سیار مورد توجه و مطالعه واقع  سی ب ست. در  1اعتمادی یا اعتماد بیش از حد شنا ا

ست: 9319) 2ای که از پلوسجمله شده ا صمیم"( نقل  ضاوت و ت شکلی در ق شایعهیچ م بارتر از تر و فاجعهگیری 

ها، اعتصابات، عنوان یک عامل اصلی در ایجاد جنگ. محققان این سوگیری را به"اعتماد بنفس بیش از حد نیست

  ا آن روبرو هستیم(های بازار )که در حال حاضر در ایران بسیار بهای کارآفرینان و حبابدعاوی حقوقی، شکست

 اند.عنوان کرده

 :را اعتمادیف -2

 کنند:در علم اقتصاد بطور معمول سوگیری فرا اعتمادی را به دو زیرمجموعه بزرگتر تقسیم می

 دانند.که بیش از آنچه که هست، میعتقاد افراد به اینا -1

 دانند.شتر میکه از دیگران برتر هستند و بیعتقاد افراد به اینا -2

جا پیش رفته اسووت که برخی از سوووگیری اعتماد بیش از حد، مطالعات روانشووناسووی تا آن در زمینه مطالعه

وانشناسی رروانشناسان اعتقاد دارند که این پدیده خود بصورت مستقل وجود ندارد و ترکیبی از چندین مشکل 

شد را دو پدیده کامال جدا می ست و دو موردی که در باال ذکر  شده دانند. اما در علم ادیگر ا صاد تعریف ارائه  قت

دهد مانند حجم های مالی که تئوری اسوتاندارد مالی قادر به توضویآ آن نیسوت را توضویآ میبسویاری از پدیده

گذاری اشوووتباه اوراه بهادار یا خریدهای تملیکی نامطلوب توسووو  برخی معامالت بیش از اندازه، تداوم ارزش

 ها.شرکت

گیرد. در شووود و موارد دیگری را نیز دربرمیاشوواره شووده محدود نمی سوووگیری فرااعتمادی فق  به دو مورد

های این سوووگیری از جمله ( انجام داد از طریق یک پرسووشوونامه جامع تمامی جنبه1998) 3تحقیقی که دبونت

صور برتر از میانگین بودن، توهم کنترل و خوش بینی غیرواقعی را مورد مطالعه  صور اطالعات بیش از واقعیت، ت ت
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گذاران دارای این سوووگیری به عملکرد سووهام گر این بود که سوورمایهقرار داد. نتایج بدسووت آمده تحقیق بیان

ها دچار خودشووان بیش از اندازه خوشووبین هسووتند اما بطور کلی به شوواخو سووهام توجهی ندارند. همچنین آن

 بسیار محدود است. عالوه بر این، ها به تغییرات قیمت اوراه بهادار همیشهسنجش ناصحیآ هستند و اعتماد آن

ی تصووور برتر از گیرند که این نشووانهتغییرات بازده پرتفوی خودشووان و شوواخو بازار را همیشووه دسووت کم می

 میانگین بودن است.

را بصووورت  بندی میزان اعتماد بنفس بیش از حد افراد، آنها برای محاسووبه و درجهسووازیدر بعضووی از مدل

کنند که این عدد در طی زمان در افراد ثابت گیرند و بیان میگرفتن واریانس سیگنال درنظر میدرجه دست کم 

شود که درجه فرااعتمادی در طی زمان ثابت نیست و بصورت پویا در زمان های دیگر بیان میماند؛ اما در مدلمی

 کند.تغییر می

و  5، جانسووون4جام شووده اسووت. بعنوان موال وومطالعات بسوویاری برای بررسووی عوامل موثر بر این سوووگیری ان

شتر از زنان 2001) 8و اودین 7( و باربر2008) 6سانگ سیار بی شان دادند که اعتماد بیش از حد در میان مردان ب ( ن

شاهده می شد. همچنین فرهنگ و شود و این میم سرکوب زنان در جامعه با شارهای اجتماعی و  تواند به دلیل ف

عنوان موال سوووگیری فرا اعتمادی در اعتمادی تاثیرگذار اسووت. به م بر میزان سوووگیری فرامناطق جغرافیایی ه

شود. همچنین مطابق با مشاهداتی که برروی تعدادی از قضات منطقه آمریکای شمالی بیشتر از ژاپن مشاهده می

تر ها کممیزان دقت آن در ایاالت متحده آمریکا انجام گرفت، مشاهده شد که هرچه اطالعات قضات بیشتر باشد

توان بیان کرد که هرچه میزان شووود و بیشووتر بر تصوومیم خودشووان اتکا و اطمینان خواهند داشووت پس میمی

شود. در طی تر میشوند و دقت آنها کماطالعات و جزئیات افراد بیشتر شود، بیشتر دچار خطای فرا اعتمادی می

سکی سیژوو س  ما شی که تو شلر 9آزمای سک را معامله می0220) 10و کی شد، افراد یک دارایی پر ری کنند و ( انجام 

شووند. شوود افراد بیشوتر دچار خطای فرا اعتمادی میشوود که هرچه به انتهای آزمایش نزدیک میمشواهده می

کنند بیشتر به دانش خود، بیش از آنچه که هست، اعتماد کنندگان تجربه بیشتری پیدا میدرواقع هرچه شرکت

ست ارتباط (2003) 11فررو نیهمچند. کننمی سته ا حوزه  کیافراد در  یو توانمند یستگیشا زانیم انیرا م یتوان

حوزه برخوردار  کیدر  یکمتر یکه از توانمند یکند. افراد دایها در آن حوزه پآن یفرا اعتماد یبا بروز رفتارها
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 یرا برا یشتریب یتوانمند هاتا آن شودیباعث م نیو ا شوندیخود دچار مشکل م یدر قضاوت توانمند هستند،

 از خود بروز دهند. یفرا اعتماد یرفتارها تیخود قائل باشند و در نها

 :گذاریرا اعتمادی و سرمایهف -3

هایی که بصورت عمومی در گذاران درگیر این سوگیری بطور سیستماتیک از دادهبراساس این تئوری، سرمایه

کند که گران بدین شکل ظهور میگذارها و معاملهکنند. این سوگیری در سرمایهپوشی میدسترس هستند چشم

شانه ضرر را ن ست و  شک شان، و  شانه مهارت و تبحر خود سی میافراد موفقیت خود را ن شان دانند. یک ای از بد

سهم اتکا میمعامله صرار به ارزیابی خودش به قیمت یک  کند و بر آن گر با ویژگی اعتماد بنفس بیش از حد، با ا

خواهند که از توانایی ( این افراد می1998( و اودین )1997) 13و کایل 12اری دارد. طبق تحقیق وانگاصوورار و پافشوو

ها بیشتر بوده گذاری آنبرتر خودشان برای بدست آوردن بازدهی باال استفاده کنند، بنابراین معموال تعداد سرمایه

( و باربر و اودین 1999همچنین اودین ) گیرند.تر در نظر میو خطرات و ریسووک موجود در سووهام م تلف را کم

کنند که افرادی که بیش از حد گذاری انفرادی در آمریکا بیان میهای سووورمایه( با مطالعه داده2001و  2000)

دهند در معرض ریسووک باالتری قرار دارند و تصوومیمات کنند و خرید و فروش سووهام زیادی انجام میمعامله می

 تر از بازده سبد سهام معیار بازار است.ها معموال پایینبازده سبد سهام آن گیرند؛ موالتری میضعیف

کاران یایس و هم ماد بنفس 2005) 14ب تدا اعت ند و در اب بازار تجربی طراحی نمود یک  مایش  یک آز ( در طی 

ند که افراد را از طریق یک پرسشنامه اطالعات عمومی مورد سنجش قرار دادند؛ در انتهای آزمایش مشاهده کرد

ضعیف ستند  صحیآ ه سنجش نا شتند و عملکرد افرادی که دچار  سنجش بهتری دا ست که  شان ا تر از همتایان

دچار خطای فرا اعتمادی نبودند. همچنین این تحقیق نشووان داد که خطای سوونجش ناصووحیآ در میان مردان و 

سانی دارد اما از آن صد یک ست، تعداد مردانی که دچار گران مرد بیجا که تعداد معاملهزنان تقریبا در شتر از زن ا

 این ب ش از سوگیری هستند بیشتر است.

آورند، بلکه ممکن اسوووت تا به گران دچار سووووگیری فرا اعتمادی نه تنها در بازارهای تجاری دوام میمعامله

بازار، حجم توانند در سوووطآ بازار تاثیر شوووگرفی بر عمق گران منطقی رجحان پیدا کنند و میحدی بر معامله

ای که گران نوفهکنند که معامله( بیان می1991و  1990) 15معامالت، توزیع ثروت و... بگذارند. دالنگ و همکاران

ست سک را د سوگیری را دارند ری سک باالتری دارد اما میکم میگیرند و داراییاین  شان ری توانند به همین های
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سود می شتر در تواند از معاملهجهت بازده باالتری دریافت کنند. این  سود بی شد اما این  شتر با گران منطقی بی

 اند. را پذیرفتهو آن علت ریسک باالتری است که خودشان خلق کرده واقع به

( بیان 1997البته بر تاثیر سووووگیری فرا اعتمادی بر سوووود ناشوووی از معامالت اتفاه نظر وجود ندارد. وانگ )

سکند که معاملهمی سیگنالگران دارای  شدید و قوی بر  صیوگیری اعتماد بیش از حد با تکیه  ش  شان های 

ست  شتری از همتایان منطقی خود بد سود بی شتری انجام دهند و بتوانند  شدت بی ست معامالت را با  ممکن ا

 مندهای اولین محرک بهرهگران فرا اعتمادی از مزیتدارد که معامله( اذعان می1998) 16آورند. همچنین بنوس

ها نیست بدان جهت پذیری باالتر آنعلت ریسکآورند، اما این بهشوند و سود ش صی قابل توجهی بدست میمی

 ها تهاجهی است.است که رویکرد آن

سوگیری بر بازارهای مالی از طریق مطالعات تجربی، آزمایش سشنامهتاثیر این  ست که با کمک ها و پر هایی ا

سی تدوین می شنا صادی و تجزیه و تحلیل دادهشوند علم روان ستاندارد اقت سی و با کمک ابزارهای ا ها، مورد برر

دهد که این سووووگیری در افراد مت صوووو مانند ( نشوووان می2005) 18و وبر 17اند. مطالعات گالسووورقرار گرفته

سرمایهگران حرفهمعامله ست. گذاری و... باالتر از افراد غیرمت صو در کارهای تجرای، بانکداران حوزه  بی دیگر ا

سوگیری توجیه نمود. حجم باال و غیرمنطقی معامالت در بازارهای مالی امروزه را می ساس توان از طریق این  بر ا

صاد یهاافتهی س یاقت شنا  هیتجزمورد  افراد دیخر شنهادیکننده در پنییعوامل تع ی،اعتماد فرا یرفتارها یو روان

شان داد توانیزمان م یعوامل در ط نیا یبررسو با  واقع گردید لیتحلو   دیخر یشنهادهایاز پ %40که حدود  ن

گر دارای سووگیری فرا اعتمادی در بازار وجود شوود. اگر تعداد کافی معاملهانجام می یمادفرا اعت یبر اثر رفتارها

شد می شته با صله قیمت از ارزش ذاتی تحت تاثیر قرار دهد، قیمدا های بازار اطالعات تتواند بازار را از طریق فا

دهد و به همین دلیل فاصله بین قیمت ها واکنش نشان میگیرد و یا بسیار کند به آنواقعی موجود را نادیده می

 ماند.و ارزش باقی می
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