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 مقدمه  -1

ها رشت  شمتارزتی دنشتهه گتفهن رشت   م،  دنش  اای  شز  هااشد  رتا ت رشتهههای گذشتهه   اا رتت  در دهه

های ج   ی نم  م، رن در  اای   در چهها اا رشتهه  نش  اا ومفزق رتا ت رشتههنرت    اقققا  در ن ن مازده وانشتتهه

که حام  اای  رفهاری اا نرتهفاد  نم دنش  ر نشمتدارت  در مازده اای   کدد گا  قتنردهد   اه طارینخهزار نرتهفاد 

 اه  جاد آا   نر . 

نرت   در دشزای  نقی  اتنی درتهزاا  اه اامنر کارن   1ی اامنر کارننم اباحث نرتارت  در دنش  اای   فتهتزه ک 

شتتاد.  ها در اامنر ا ها اتااط اه رفهار   وصتتازااا نشتتتا ها    جاد دنرد که اتخ  نم ن ن اق  د  اق  د  

 جاد آا   اتخ  وانش  اا ث اهگزتی در شتتتن ع   ا نطازدا  ا خطاهای ندرنک    شتتداخه    شات وصتتاز،

ها  های خالف کارن   اامنر شزام اه شتدارتا   ن ن رتاگزتیشتاش . اتنی در    وفتتزت قا     2یهای رفهاررتاگزتی

گذنرن  شتتب  اه رفهار   وصتازااا وانش  ااجب شتداخ  اتهت رتتاا هها ا نرت . هاچدزن شتداخ  ن ن رتاگزتی

های رفهاری  خاطت وارش اه کدد  ناا ایااالگتدد. نفتند اتنی کتتتب رتتاد ازمتتهت نق نا اه ایاامه رتتتاا ا خاد  

ها نطال اا اتااط اه رتتاا نم دال ل ن ن نوفاق ن ن نرت  که آ وانشد  درآا  خاد رن اه ح نکثت اترتاشد    ک شا 

  رمش .دنشهن رتاا خاد نصتنر ا گزتش    فقع ات شرهرن شاد    ا 

ها   نرت  که  ک  نم ن ن رتاگزتیگذنرن  شتدارتا   شت   های رفهاری م ادی ازن رتتاا هواکدا  رتاگزتی  

 نر . نر    در ندناه اه ایتف    اترر  آ  پتدنخهه ش   3راگزتی  هع ااجاد

 تعریف  -2

شزام اه ویت ف اتخ  نصتطالحاا پتکاراتد در ن ن پو ه  نرت  که  ک  نم شت     اتنی در  اتهت افاهز، اطتح

وان  اه  دان  خطا  ا وارش ایدا نرت . رتاگزتی رن نم یقال ییای ا   4ی رتاگزتین ن نصتطالحاا پتکاراتد   نه 

 ا ر   ند  وفا ا شباد   ا خدث  شباد  شتتب  اه    پ     وان  رتاگزتی رن اه ایدای ا کتد ناا در نصتطالح ا 

 ا اا ر   نرمش اطتح کتد. اه  بارا د رت ذهن نفتند هدراا اانجه شت   اا نوفاقاو  که در پزتناا  مش گ  ر مات   

گذنرن  نم گزتی کد    ن ن واا الا رفهاری خاص اا ث نشقتنف رتتتاا هوفا ا وصتتاز،وانش  ا ده   شا رخ ا 

 شاد.گذنری اتزده ا رتاا ه
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در اقث اای  رفهاری   5اتنی در  ازمتتهت ن ن پو ه  شزام اه ویت ف آ  نرتت   ننت یدرتنصتتطالح د رتی که  

گزتی  رفهار   اا رهای وان     شات رتتاگزتی شتتداخه  شز  درشرت گتف  که در وصتتاز،نرتت . ننت یدرت رن ا 

های آو  اه      ازد  پگزتی    ا پز کد   نفتند در هدراا وصتاز،شتص  وانزتگذنر نرت . ن ن رتاگزتی ازا  ا 

کددت . اثال نگت در اتامنر رتتتتاتا ته هتا نقت نا ا نشت  رجات کتد    اتابدتای آ آ رد شصتتتتهزن نطال تاو  کته ات رتتت 

شتاد.  ااشت   قزا  ااجاد اه  دان  قزا  دررت  ومق  ا وتی دراار  قزا  رتتاا  جاد دنشتهه  نطال اا دقزق

نشت نمد   نطال تاا ایت ی رن شتااتااط ومق   زات  قبم  یدرت ا پس نم هتاتار نف ن   قزات   ذهن نفتند ات آخت ن ق

وت نم نطال اا قبم   وتی دنرش    آ  رن ک،کد . ادااتن ن نفتند ایااال اه آخت ن نطال اا ادهمتت شت   واجه ک،ا 

ر ن   در  وانش  وأنزت اههای نرنئه ش    ا کدد . طبق ننت یدرت ایااال ن یزن گ  دهگزتی خاد دخزل ا در وصاز،

 ااش . های ااجاد دنشهه نشهصاب نفتند ازن گ  ده

کدد    کد  نجتتاا در اتنات ویززت رتت    ا ویززت حتک  اقا ا  ا خاصتز  ن دترت  در م، فز    ازا  ا 

شت   اا ویززتنا ج    واا ل اه حف  حای  قبم  خاد دنرش . کد  نجتتاا هدراا اانجهدر نقع ن ن قاشا  ازا  ا 

شتاد.  اشا  در اقث اای  رفهاری شز   جاد دنرد ناا اه شتکم  د رت   وق   دان   هتیز  ااجاد اطتح ا ن ن ق

  ایااال  "6نگت شت  دنر     هز  کاری شکدز  "نیاثل ق  ا  نشرمزتت  آ رد  شت   نرت  طار که در    هتتبهاا 

دنرش    در وصتتازااا ر مات  خاد    نفتند شز  هدراا اانجه اا    وصتتاز، پزچز    واا ل اه پذ تش  هتتع ااجاد

 کدد    اه    شقای ری  ات حف   هیز  ااجاد دنرش .شز  در اتنات ویززتنا اقا ا  ا 

هتای اهیت دی  دان  کتد  فتک کدزت  د  شفت اتنی وان  اثتا اتنی در  اتهت رتتتاگزتی  هتتتع ااجاد ا 

نم ن ن د  شفت شتتب  اه د رتی اتوتی ش نرد  ک نانش   درحا  حاهتت هز نشهصاااا ا  ت      شتتک  کاش    شت  

درصت  نرت    اا  ک  رت اتنات نرت . ناا حایه  رن درشرت ارزت   که  ک  نم   50  شتاشس نشهصاب هت   نم ن ن نفتند  

نرت  که ن ن ااهتات اا ث اه  کاش   نها درحا  حاهتت رئزس شتتک  ااشت    اتنی نشهصاااا د ر  ای  کاش    شت   

گتفهه طبق رتاگزتی  هتع ااجاد  نحهاا  شتاد. طبق وققزقاا صتاراتوتی شتتب  اتنی ن  ا  جاد آا      ا

کد    اه شا   اتدا اا ل اه  ا  درصت  نف ن   پز ن  59حاهتت رئزس شتتک  نرت  اه  نشهصاب کاش   ی که درحا 

ر ش     القه خاد ا که اه ررتتهارن  ااردوان  گف  نکثت اتدا مااش نشهصاب اج د ن  هتتتهد . دراثای  د رت ا 

حه  نگت دراار  کزفز  خاب غذنهای د رت شز  اطایب  شتتدز   ااشتتد   اامه، غذنی هازمتتر  خاد رن نشهصاب 

رتتتا  هتر م رتتتاش     هنشبا    پدزت رن اه  دان  شاهار خاد در    26نم کاراد ن  شتتتتکه  اه ا ا کدد .  ک ا 

دند   نم آ  وار خ به رتاش    ات  اتنی شاهار خاد رتفارش رتا     ر م پدجمتد  26کتد  ای  نم  شتتک  نشهصاب ا 

 کتد.اه ای  هت ر م ن ن راش     رن اه  دان  شاهار خاد نشهصاب ا 

 
5 Anchoring Effect 6 “When in doubt, do nothing” 
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 پیدایش سوگیری وضع موجود در مباحث مالی  -3

( شصتتتهزن نفتندی اادش  که اه وققزق در اارد رتتاگزتی  هتتع ااجاد  1988)  7رتتااائمتتتا    مکتا مر

نی خبت دندش  که در آ  نفتند واا ل م ادی اه ااش   در  هتتع ااجاد دنرش    نحتتتا  ها نم فتهتتزه پتدنخهد . آ

ها شرت ه خاد رن کدد  اضتتنا شاشت  نم وت   هتع ااجاد ازمتهت نم ا ن ای آ  نرت . اتنی ننباا ن ن ااهتات آ ا 

کدز   مازده اای  رن دشبا  ا   ها   اقاالا درا  ن صتارا اطتح کتدش   فتک کدز  شتاا اه صتارا ج ی کهاب

گذنری ش نشتتهز . نکدا  شتتاا ابما م ادی رن اه صتتارا شق  نم ی م ادی جت  رتتتاا هناا وا هازن ن نخت اادجه

های م ت دنر    ک نا اارد رن جت  نم گ  دهگذنری ر ی  ک ن     نکدا  قصتتت  رتتتتاا ه اای خاد اه نرث اتد 

 کدز ؟گذنری نشهصاب ا رتاا ه

گذنری در    شتتک  اا ر تت  اهارتع      ( رتتاا ه2گذنری در    شتتک  اا ر تت  م اد             رتتاا ه  (1

 ی شتتدنری گذنری در ن رنق قتهه( رتاا ه4ا ا خ نشه                     گذنری در ن رنق کاوا( رتاا ه3

نم هاا  جامه  . در حای  د ا پسها در ندناه پو ه  خاد رتتتان  فاق رن اه صتتتارا د رتی اطتح کتدشآ 

نم ابما نرث اه صتارا شق    اااق  آ  در    شتتک  اا  اا : فتک کدز  اصمت گاشه ندناه ا آغام ن  رتان  ا  ن

 کدز ؟گذنری ا نر   نکدا  شاا ابما شق  رن اه شه صارا رتاا هگذنری ش  ر ت  اهارع رتاا ه

نی  نم نفتند وق  آماا   اتحتتب شرتش خاد گ  دهاد   هت     گت    حای  خدث  اصتارا ن   رتان  ازا 

ی  رن نشهصاب کتدش  ناا در صتارا د ا رتان     حای  اه  دان  ایتف  هتیز  ااجاد ویت ف شت   ااد   گ  ده 

دهد    هتیز  ااجاد  نی که شمتا دند گ  دهگت ندناه  هتع ااجاد در آ د   ااد. شها   وققزق شمتا د ا شز  ازا 

 اا . در  نقع نفتند اه دیزل پمتزااش  نم اقبااز  ازمتهتی اتخاردنر نرت    نحهاا  نشهصاب آ  نف ن   ا  نرت 

 دهد  ویززت شکدد    شتن ع فیم  رن ندناه دهد .کدد   وتجزح ا ش   ی که در صارا اانجه اا هتر نحتا  ا 

دش    اه اترر  فتهزاا د رتی ااشد  ران  د رت رن شز  طتنح  کت  6رتااائمتا    هاکارش در وققزق خاد   

های جا ر  ن ات پارتتخ نفتند اارد وققزق پتدنخهد . ا  ن ادرار رتتانالا اتحمه قبل رن در د   وانزت وی ند گت ده

گت  ها ازا حای  خدث      هتتع ااجاد اطتح کتدش   ادرار نم حای  خدث  ن ن نرتت  که که هزچک نا نم گ  ده

های جا ر  ن  اتنی هت    نم رتتانالا حای  خهث     هتتع  رتت  وانزت وی ند گ  ده هتتع ااجاد شباد. اتنی اتر

 ااجاد  شتار ران  ویت ف کتدش :

                                                                   نی اتنی حای  خدث .                                       نی      ران  شتار گ  دهنی     ران  ره گ  ده   ران  د  گ  ده •

 
7 Samuelson & Zeckhauser 
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نی اتنی حای   هتع ااجاد که  نی      رتان  شتار گ  دهنی     رتان  رته گ  ده   رتان  د  گ  ده •

 ها    گ  ده ازاشرت ندناه شتن ع فیم  ااد.در هتک نا نم ن ن ران 

نی که شتتن ع های ازمتهت  واا ل نفتند اه نشهصاب گ  دهوی ند گ  دهدند در رتانالا اا شها   ا رت  آا   شمتا 

  اا .فیم  رن ندناه ا ه  شز  نف ن   ا 

ها شها   نرتت  که نغمب آ نشجاا شتت    در اارد رتتاگزتی  هتتع ااجاد در مازده اای  وققزقاا د رتی شز  

( وصتتازااا اتشااه اامشمتتتتتهر  کاراد ن  هار نرد رن 1988کدد . رتتااائمتتتا    مکتا مر )امتتاات  رن ازا  ا 

ها   که شتتن ع ااجاد  ها وق  وانزت رتاگزتی  هتع ااجاد هتتهد    اتشااهاتررت  کتدش    اهاجه شت ش  که آ 

( در وققزق  امتهت   هتیز  پتوفای خاشانرها رن 2001) 8  می    کدد . نات کسده  رن نشهصاب ا رن ندناه ا 

کد . ننت امتاات  ها اه ش را   اه صتارا اق  د ویززت ا اتررت  کتدش    شهزجه گتفهد  که وتکزب پتوفای آ 

رن   گذننرتت  که اا اطاییه حتتتاب اامشمتتتتتهر  رتتتاا ه( گ نرش شتت    2003) 9وارتتع نشزا  اایامی   رتتاش  

دنشتتتهدت  کته    ( نظتتار2003)  10نی امتتتااته پو ه  نات کس   میت   گتفهدت . اتارات  ن د ن   م آات کتا   شهزجته

وان   نش . هاه ن ن شها   رن ا گذنرن  واا ل اه خت   آ  درتهه نم رتتاا  رن دنرش  که قبالخ خت  نری کتد رتتاا ه

 گذنرن  وفتزت کتد.ه دان  حاا   جاد راگزتی  هع ااجاد در رفهار رتاا اه

ازد  شتخ گذنرن  در مازده پز شت   نم رتاگزتی  هتع ااجاد در رفهار رتتاا ه ک  د رت نم اانرد امتاه   

ازد  شتخ اامد  اارد نشهرار  شتخ اامد  فیم   گتن  اامنر رتتتتاا ه هدراا پز اامد  اارد نشهرار نرتتت . نکثت وقمزل

گزتشت    اتابدتای آ  نقت نا اته وقمزتل  جع  هتتتیزت  ااجاد درشرت ا رتتتت،  تا  رقته قتهتتته رن اته  دان  شقطته ات

ها اتنی گتن  وق  وانزت وارش  هتتتیز  ااجاد نرتتت    آ کدد . ا  ت  نرتتت  رفهار ن ن درتتتهه نم وقمزلا 

نم ح  درشرت شرزتش   های آ د   واتک  کدد    هازن شتتتن ع فیم  رن از اا تتت  ر ی دند ازد  اامد  ا پز 

نرت . طتف نرن  فتهتزه کارآا  اامنر گتفهه    هتیز  فیم  شز  اتنرتا  نوفاقاا   ر   ندهای گذشتهه شتکلشتن که  

یاحتاشته شت نرشت   م تن هتای رتتتاد ازد نی ج  نوکتا اته پز نرتتت  اته ن ن شهزجته اترتتتدت  کته وقمزمرتن  شتار ااکن 

ن ویززتنا  نقی  خادکار در رتتطح اتت  رن گتفهازد  ر ش  اامنرهای اای  غزتااکن نرتت  ناا ن ن نات شاد   پز 

وان  اتتتت ا  ک، واجت  اته  کتد کته  جاد اتامنرهتای کتارآات  رن شا وان  ننبتااکدت   اته هازن جتت  ا ازتا  ا 

 حتکاا آ د   اامنر رتاا ه دنشت .

 
8 Ameriks  &Zeldes 
9 Agnew,  Balduzzi & Sunden 

10 Barber, Odean & Zu 
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 ک    کتد.های اصهمف  نم رفهار نفتند امتتاه  وان  در اص رتتاگزتی  هتتع ااجاد در حام   م، اای  رن ا 

های پتکاراتد ن ن رتاگزتی در مازده اامنر اا     ا خت   اتدا نرت . در ندناه اه اتررت  رفهار ن ن د رت نم مازده

 نر . م، در حام  اامنر اا  پتدنخهه ش  

 سوگیری وضع موجود در بازاریابی   -4

واجت  در اامنر اا  دنرد  م تن اافقز  در اامنر اا  اه اهقا  کتد  نفتند راگزتی  هع ااجاد پزاا های قاال  

نرت  وا وأنزتنا ادف  ازمتهتی  جا که ای  نشتتا  ودرز، شت   نم آ  اتنی ویززت اتش  اارد نرتهفاد  اتتهر  دنرد.

 .    گزتی رتاگزتی  هتیز  ااجاد نرتااشت   هازن ااهتات دیزل نصتم  شتکل  شتتب  اه وانزتنا اثب  دنشتهه

اامنر اب که رتتی  در وأنزتگذنری ات ر ی    شتتص  اتنی ویززت    اتش  خاص دنرد  اا   اتخ   انقب ادف   

نرت  اا ازا  جاالو   امتهتی رن اتتهقزااخ اا ن    ادف  در  فت شتد   ااکن   ا ویززت وصتاز، رن اتجتتهه کد .

  ه ف قتنر ده . در دشزای وجارا  رتتاگزتی  کد  اارد ن دکه ویززت  وت  نم ودبم      ا جتتتارا رن اتطتف ا 

اا "شز ی ازمتهت نم شرتش   نرت  ادجت اه رتقاط شتتک  شتاد. اقققا  ایهق ش  که هز  هتیز  ااجاد ااکن  

های ایت ف   کد . حه  شتتتک دنرن   وجارا رن ختنب شا نم رتتای صتتدی   "ن ،هازمتته ن ن کار رن نشجاا دند 

گتفهد   ها وصتاز،نش   م تن آ تی  هتیز  ااجاد شت     ن الا  رشتکتتهر  کتد پزمتت  در اامنر شز  قتااش  رتاگز

نی  کارهای خاد رن اه ر ن  گذشتهه نشجاا دهد   که ن ن  ال اتنی فضتا   که دنئاا درحا  ویززت نرت  کار  اقالشه

های  کارت  رازنوان  اه ویززتنا صتدی  د های رتاگزتی  هتع ااجاد در مازده  م، اامنر اا  ا شزتت . نم اثا 

های ن ن صتدی  هاتن  اا نم شتتک های د جزها    ناکا  شاپ رتت ع  اتخ نم ظتار شتتل د رازننشتار  کتد. پس

هتا   ه،  جاد  ویززتنا وکدایاهی  مازدته فیتایزت    اقصتتتاالا خاد رن شز  ویززت دندشت  ناتا در ن ن ازن شتتتتکت 

های  کارت  پتدنخهد . اا گذر ماا    وارتیه نرتهفاد  نم رازنهای د دنشتهد  که ااشد  ر ن  رتااق اه وایز  فزم،

ها   که اتنرتتا  رتتاگزتی  هتتع ااجاد امتتیا  اه فیایز  رتتااق خاد اادش    های د جزها   شتتتک د رازن

ها   که  اقصتاالا خاد رن اتنرتا  شزام ر م ن ن صتدی  ویززت ش ندش  اجبار اه ن الا  رشتکتتهر  شت ش . شتتک 

دهد    نگت ن ن ویززتنا اه ح ی م اد ااشت  ها رن نم درت  ا    اه ویززتنا اامنر شزتتهد  فتصت قادر اه پارتصرا

ها   که وارتع نفتند وق  رتاگزتی  هتیز  کار    صتدی  شتاد  شتتک  که ااجب ویززت در ا   نصتم  کتتب

رشتکتت  شت   ن ن قبزل  شتاش  اا خطت نم درت  دند  رتتاا اامنر خاد ر ات  هتتهد    در شتا    ااجاد ندنر  ا 

 گتدد.ها ااجب اتجتهه ش   اماه نا فاق ا نم شتک 
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 عوامل موثر بر سوگیری وضع موجود -5

ها   که ات ر ی اامنر رتتاا ه کمتار وتکزه    هاکارش در پو همت  اه اتررت   مل اانت در رتاگزتی 11 زماام

که نفتندی  نیگاشه هتع ااجاد پ  اتدش   اه  پتدنخهد    اه پزارتهر    رناطه ازن رتاگزتی فتن هاادی   رتاگزتی

گتذنرشت  در یبته اصتایف اقزتا  ن هاتاد اته شفس م تاد قتنردنرشت .  کته رتتتاگزتی  هتتتیزت  ااجاد رن اته شاتا   ا 

کاری نشجاا ش هز   ا وصتاز، فیم   کدد  که هز (  هتع ااجاد رن شدزن واصتزف ا 1988رتااائمتتا    مکتا مر )

(  1992)12دهد  که نفتند اه  هتع ااجاد پا بد  هتتهد .  ررتک    شتفزت  شمتا  ا  ا قبم  خاد رن حف  کدز   

ویا ق نشت نخهن وانشت  شته ودتتا واتا تل اته هتا ا گزتی ازن گ  دتهکددت  کته درگزتی در اارد وصتتتاز،نرتتتهت ال  ا 

  دهت . نشهصتاب رن نف ن   دهت  امکته هاچدزن واتا تل اته نشهصتاب گ  دته پز  فتک ) هتتتیزت  ااجاد( رن نف ن 

گتذنرن  واتا تل ( در وققزق  جت نگتاشته در تافهدت  کته رتتتتاتا ته2003  هاکتارن  )  14(   نشزا2001)13اتادر تا    شتتت 

گذنری رتتاا  جاد  شتااری در رتتاا ههای ا جا که گ  دهدنرش  وصصتز  ن یزه دنرن   خاد رن حف  کدد . نم آ 

گزتی  رتتتاگزتی  هتتتیز  ااجاد رن وصتتتاز،  نرتتت  اتنی جماگزتی نم اانجته اا امتتتکالادنرد  نفتند ااکن

گذنرن  رتتاا پتوفای  نم رتتاا هر د اتخ  دهد   نشهرار ا طار که اها  ر نشمتدارت  شمتا  ا دهد . هاا شمتا 

گذنرن  نرت   م تن در  نم  انال اانت ات رتاگزتی  هتع ااجاد رتن رتتاا هخاد رن ا    ویززت حف  کدد .  ک 

 اا . نف ن   رتتن نفتند  از ن  واا ل نفتند اه حف   هتتع ااجاد شز  نف ن   ا  نرتت  ااوققزقاا ناا  شتت   

ها هاچدزن پو همتترتن  در افهد   اال اانت د رت ات ن ن رتتاگزتی جدتتتز  نفتند نرتت . اتنرتتا  پو ه 

 گذنرن  م   ویصب کاهتی اه حف  شتن ع فیم  دنرش . گذنرن  اتد شتب  اه رتاا هرتاا ه

 گیری نتیجه -6

گذنرن   گذنرش   گتشه رتتاا هگذنرن  وانزت ا گزتی رتتاا ههای رفهاری ات ر ش  وصتاز،نم رتاگزتیاتتزاری  

نات اتتتهم ا ها رن کاه  دهد  که ن ن  وانشد  ننتنا آ ها جماگزتی کدد  ناا ا وانشد  نم هاه ن ن رتتاگزتیشا 

گذنری   های رتتاا هها   پزت ی نم نرتهتنوویوارش های رفهاری  اقا ا  در اتنات ن ن در  هتشه ازمتهت رتاگزتی

گذنری خاد رن اه صتتارا امد ا ا درشرت ارزتش    اا تتت  نفق رتتتاا هگذنرن  ا قانشزن وجارا نرتت . رتتتاا ه

صتارا رتایزاشه نق نا اه اامشرتی کتد    ح نقل اهها رن ویززناتابدای آ  نرتهتنووی ادارتب جت  وصصتز  دنرن  

نش  غایبا اافقز  شاشت  نم اتار نحتتارتاا   غمبه  گذنرن  ااوجتاه  آااخههجا که رتتاا هاا د . نم آ پتوفای خاد ش

  گذنرن  خاددنری کدد .کدد  نم نشهباهاا امااه را ت رتاا هات ویصباا نر   والش ا 

 
11 Yılmaz 
12 Tversky and Shafir 

13 Madrian and Shea 
14 Ennio 
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نم ح  نم وأنزت  ز  ها اوانشد  ادافع رن ابزدد  م تن آ اتش  شا که نم رتتاگزتی  هتتیز  ااجاد رش  ا کتتتاش 

آ   که وت  نم  قات نوفاق   نش   م تن رتاگزتی در  هتیز  ااجاد اه ن ن دیزل ااجاد ا ادف     ویززت وترتز  

هتای نشت  نفتند در ااقیزت هتا نتاات  کتد کدت . شهتا   هاته پو ه ا   طار ایاا  نازت  اته شز  اتهت رن غتقشتاگانر  اته

نی رن که نحهااال ااجاد ویصتب ازمتهت دنرش   حه  گاه  ن قاا گ  ده  گزتی شتتب  اه  هتیز اصهمف وصتاز،

گزتش . در نقع ننت  هتع ااجاد اه  دان  یدرت ر نشمتداخه  اتنی نفتند  شتاش  رن شاد    ا ادجت اه درآا  ااالوت ا 

که ن ن ااهتات   گزتی اتنی نفتند دشتانروت شت  های نشهصاا  نف ن    اا   وصتاز،کد . هتشه وی ند گ  ده ال ا 

گتدد ویصتب نفتند در نشهصاب  هتیز  ااجاد ازمتهت شت     هتشه ویصتب نفتند شتتب  اه  هتیز  ااجاد  رتبب ا 

که رتاگزتی  هتع ااجاد ااجب ویصتب از  نم ح  نفتند  ازمتهت ااشت   ننت یدرت شز  شت   وت خانه  ااد. درصتارو 

وان  نم ن ن که ا های ادف  شز  گتدد اه طاریا  وانش  ااجب پ   نر شتت   پزادر حف  شتتتن ع فیم  گتدد  ا 

گذنری رن درشرت ارزت   که  رتاگزتی اه  دان  ااشی  در جت  نوصاذ وصتازااا اتزده  ادکتد. اتنی اثا  رتتاا ه

های ایااالا واا م  اه ویززت رتب  رتتاا خاد ش نرد   اه دیزل رتاگزتی  هتع ااجاد     ا واا ل اه دیزل ه  ده

دنرد. ن ن درحای   های خاد رن شره ا کارا د ایااالا اتنی ویززت رتتاا ااجاد در پتوفای خاد  رتت،اه پتدنخ   

که  گذنر شتاد. درصارو  وانش  ااجب کتتب رتاد نش      ا حه  م ا  اه رتتاا هدنشتهن ن ن رتتاا ا   نرت  که شره

وصتازااا اتهتی گتفهه   اا نشهصاب     وانشتت کتد  ا گذنر ن ن رتاگزتی رن در رفهار خاد کدهت  ا نگت رتتاا ه

رفهه  ال خت   رتت، اتهت  رتاد ازمتهتی کتتب کد . درحقزق  رتاگزتی  هتع ااجاد اه  دان  ه  ده نم درت 

 گتدد.گذنری ا کتد    ااشع نوصاذ وصازااا کارنوت در رتاا ه

ااجاد ازمهت ااش   نفتند واا ل ازمهتی اه حف  شتن ع فیم  دنشهه ااش   در  هیز   هتشه ا ا ماا  ااق 

وان  گف  رتتاگزتی  هتتیز   وت خانهد  ااد. ا   در وصتتازااا خاد اتنی نشهصاب   ندناه  هتتع فیم  اتتتا،

 گتدد.وت ا ااجاد در ازن نفتند  اه ات ر ماا    اتهقل نم  امکتد رتاا  اتهقک،

کتدش   رتتاگزتی  هتتع ااجاد ایااال اه د  صتتارا در رفهار ش ازا هااشطار که رتتااائمتتتا    هاکار

ها گذنرن  واا م  اه اقا تته اامد  رتتاا خاد اا رتا ت رتت،گتدد  درحای  ن   رتتاا هگذنرن  پ   نر ا رتتاا ه

تاا نم اتررت  اامد  رتگذنرن  پسکدد   در حای  د ا رتتاا هش نرش    ودتا ات شرت نری رتتاا خاد پافمتاری ا 

رن ها خاب ااش   آ که نگت اامد  رتاا آ  رمش   اه طاریها ات ر ی شرت نری آ  رتت، نصتتنر ا خاد اا رتا ت رتت،

رن دیزم  ات ها پا زن ااشت   آ آ ردش    نگت اامد  رتتاا آ ااد  رتت،   شرت نری آ  اه حتتاب ا دیزم  ات نرمش  

 گزتش . شرت ا پا ا  نصالح   شت ت ر ش  صیادی رتاا خاد در

ها   اباحث اای  رفهاری ااشد  رتتاگزتی وانش  اا رتتا ت رتتاگزتیرتتاگزتی  هتتع ااجاد در اتخ  اانرد ا 

که  در وضتاد نرت   م تن مااش   16ها ااشد  ننت شتهتات ااشت  ناا اا اتخ  رتاگزتیهاپاشتاش  دنشتهه    15فتنن هاادی

 
15 Over Confidence 16 Ostrich Effect 
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ها اه شرت نری رتتت، ابادرا  کد   نگتشه آ کتتتب ا  رتتتاا نفتند اامده  کاهتی نم اهارتتع اامده  اامنر رن

ذکت نر  پتدنمش . الما اهش   اا اهارع اامد  اارد نشهرار شز  ا  رمش  ناا در  زن حا  اه اقا تته اامد  کتتبا 

گذنری خاد  گتفهن نطال اا شاخاشتتا د  اتااط رتتتاا هگذنرن  واا ل اه شاد   کد  رتتتاا هننت شتتهتات  ازا  ا 

اارد شتتب  اه رتتاا نم ح  دشار ویصتب ا نرت  نفتند اتنرتا  ن هااد اه شفس از رش . هاچدزن گاه  ااکندن

نش    شزامی اه  ها ایهق ش  پتوفای اتزده رن ومتتتکزل دند ها واجت  شکدد   م تن آ خاد گتدش    اه رتتتا ت رتتتت،

 امکتد رتتاا خاد اا اامنر اپتدنمش   اهاجه نشتهبا  که اه اقا تته  ها ش نرش . نیبهه ن ن نفتند مااش اتررت  رتا ت رتت،

شتتاش . در ن ن حای  د  رتتاگزتی  هتتیز  ااجاد   فتنن هاادی اا ک  رت هاپاشتتاش  دنرش . در اص  خاد ا 

دند    اا تت  اطااق ویززتنا مش گ  اتدا  خ ااا   اقصتاالا خاد رن نروقا ها ا وکدایاهی   صتدی   شتتک 

کددت   نگت اته فکت وارتتتیته  هتا   کته اته  دان  یزت ر صتتتدیت  خاد فیتایزت  ا د رت شتتتتکت   بتاروات م کددت . اته

 .نم وکدایاهی ج    شباشد   اقکاا اه شکت    نم در  دند  رت، اامنر خانهد  ااداقصاالا   نرهفاد  

 پیشنهادات -7

ویززت در  هتتیز  فیم  شتت   اا    شای  که شزام اه نوصاذ    وصتتاز، ج     ا نغمب نفتند هدراا اانجه

خانه، در ن ن وصتاز، شهزجه  ان شا "    " هتیز  فیم  اتنی ان نرمشتاد  نرت "مش گ  دنرد  اه جاالو  شرزت  

شتاش    اه کا  ن ن جاالا رتی  ات اهقا  کتد  خاد     ا جاالو  نم ن ن قبزل اانجه ا   "کد،ا ی رن وجتاه  

کتد  ه ف   نم امتص هتع ااجاد در وصتازااا  اتهت نرت  پس ویززت دنرش . اتنی پتهز  نم وارش  اتنی   ا 

کد . رتانالو  ااشد : حف  نرتهتنووی  رتانالو  رن نم خاد اپترتز  وا اهانش  اه شتاا در جت  نشهصاب اتزده کا 

های د رتی اتنی جا ر  د  وانش  اه شاا کد ؟ شه گ  ده هع ااجاد در رنرهای ررز   نه نفها   شه کاک  ا 

های ااکن  نشهصاب گ  ده  هتتع ااجاد اتهت ن گ  ده نرتت ؟ ی گ  دهاجاد  جاد دنرد؟ آ ا نم ازن هاه هتتع ا

وانشز  اا آگاه  شتتتب  اه  دند  اه ن ن قبزل رتتانالا ا ه  ده ویززتکتد   ا ویززتشکتد  شق ر نرتت ؟ اا پارتتخ

که اتهت ن کدز . درصتتارو نارتتاگزتی  هتتع ااجاد   رتتی  ات کدهت  آ   شتتتب  اه نشهصاب اتهت ن گ  ده نق  

مازده  در ن ن   آ ر  .نشهصاب رن در ویززت  هتیز  فیم   افهز   اا   اتنی ویززت در وصتازااا خاد نشرز   اه  جاد  

اتد   کتد  شتتصصتت  رن در شرت ارزت   که ا ا ماا  طاالش  نم ازااری رتتتدرد رش  ا   وان  اثای  رن اطتحا 

دیزل وت  نم  جاد غ   رتتطاش  در رتت خاد اه دکهت اتنجیه  اصانا . ن ن شتص  اه  وانش  رنح   ها شا حه  شتب

شتاد که د رت ده . رتتدرد ن ن ازااری وا جا   م اد ا کد    اه  هتع ااجاد ندناه ا شکتد   درد رن وقال ا 

کد .  اتنجیه ا قادر اه وقال ن ن رتتتدرد شزتتت    د رت قادر اه حف   هتتیز  فیم  شباد    اه شاشار اه دکهت  

وانشتتتت  اا اتنجیه م دوت اه  کد . ن ن شتتتص  ا دکهت پس نم ایایجه اا وجا   شد  قتص ازااری رن دراا  ا 
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دکهت  م دوت نم رتتدرد خاد رها    اا . اتتماا نگت شتص  اذکار م دوت ه  ده ویززت  هتیز  فیم  رن پتدنخهه   

  اا . رش  ازااری رها   وانشت  نموت ا ااد  رت عاه دکهت اتنجیه کتد  

کدد   ا ا نرتهفاد  ا گذنری امد  گذنرن  نم    نرتهتنووی خت     شرت نری اتنی د ر  رتتاا هنم رتتاا هاتخ 

نم ن ن راگزتی اا   نق نا اه طتنح  گزتد. اتنی جماگزتی  که ن ن رفهار اتنرا  راگزتی  هع ااجاد صارا ا 

گذنری اا شتتن ع مااش  شاا د . وطااق نرتهتنووی رتتاا ه خاد در    اام      نرتهتنووی اتنرتا   امکتد پتوفای

هتای ش  ی   اثتا  در اتامنر دان   گزتی شاتا دت   اتهکدت  وتا نفتند اتاواجته اته ر شت  اتامنر نقت نا اته  وصتتتاز،اتامنر کات  ا 

ای اا ر ت  کاهت )ااشد  ن رنق ههای اا ر ت  ازمهت )ااشد  رتاا( اه دنرن  گذنرن  نق نا اه وب  ل دنرن  رتاا ه

کار اا ث جماگزتی نم راگزتی  دهد . ن نکدد    در اامنرهای صیادی  ایکا  فتآ د  فاق رن نشجاا ا قتهه( ا 

  گتدد.  هع ااجاد   کتب اامد  ااالوت شتب  اه نرهتنووی خت     شرت نری ا 
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