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در طول زمان ،مدیریت سرمایهگـذار  ،سـنن ا رسـومی را پایـهگـذار کـرده کـه
بهتدریه تبدیل به فرهن
نوعی «فرهن

سرمایهگذار شده است .از این فرهن

مـیتـوان بـه عنـوان

مردم» نام برد که مجموعها از ادبیات ،دانش ا هنـر اسـت کـه در ذیـل

سنتها رفتار ا گفتار قرار میگیرد .مهمترین موضوع در این فرهن  ،کـارکرد آن
است؛ چراکه فرهن

مردم« ،آمواتهها » تمام گذشت ان را جمعآار مـیکنـد ا یـک

میانبر ذهنی ،برا «بهترین» شیوهها تفکر یا رفتار ارائه میدهد ا اساسیترین نیازها
انسان را از قبیل کنترل ،ایمنی ا تأیید به ا میآموزد.
مشکل این است که فرهن

مردم گاهی با ارافه همراه میشود .بـرا مثـال ،بسـیار از

مردم امریکا شمالی ا برای اراپاییان با االدینی بزرگ شدهاند که به شدت به دنبـال زنـده
ن هداشتن سنتها جشنها از جمله قاش زنـی در شـب هـالواین هسـتند ا انجـام آن را
برا دار کردن مصایب ا بالیا ضرار میدانند .حال آن که هیچ کودکی تاکنون بـه اـاطر
نخوردن شیرینیها ا تنقالت قاش زنی هالواین ،جان اود را از دست نداده است.
این داستان درس مهمی را یادآار میکنـد« .باارهـا ،هرچنـد ارافـه آمیـز باشـند،
بهشدت رفتارها را تحت تأثیر قرار میدهند».

 . 1این مقاله ترجمه ا تلخی

مقالها است با عنوان Folklore Dominates Decision-Making :از مجموعهThe :

،Folklore Finance: How Beliefs Sabotage Success In The Investments Management Industry
سستامبر .5015
 . 5دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،رایانامهzahra-nabilou@gmail.com :
 . 2کارشناسی ارشد ادبیات فارسی ،رایانامهf.nabilou@gmail.com :
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فرهن

مردم مفهومی آشناست؛ اما کاربرد آن در مـدیریت سـرمایهگـذار بایـد بـا

جزئیات بیشتر توضی داده شود .در این صنات ،باارها عامیانه در سه بخش اصـلی
آشکار می شود که دا گراه از آن میتوانند به عنوان اودآگاه توصیف شـوند کـه؛ تنهـا
جزء کوچکی از کـل داسـتان هسـتند .گـراه آاـر( گـراه سـوم) باارهـا نااودآگـاه
پنهانشده در زیر سط است.
کهمامشاهدهميکنیم 

فرهنگمردمي
متخصصان سرمایه گذار باارها اودآگاه را دستورالاملی می دانند کـه بـهآسـانی
بیان شده ،اما ارلب در تصمیمگیر ها ا توجیه تصمیمات ،آن را بهطور نادرست بهکـار
میبرند :آنها میدانند که در حال اجرا این دستورالاملها هستند؛ اگرچه ممکن اسـت
که از پیامدها نااواستهشان آگاه نباشند .دا باار اودآگاه اجود دارد :باارها مبتنـی
بر زمان 1ا باارها متنی بر آسایش کاذ .5
باورهای مبتنی بر زمان ،باارها ا رفتارهـایی را توصـیف مـیکنـد کـه بـا آنچـه در
گذشته رخ داده ا آنچه ممکـن اسـت در آینـده رخ دهـد ،مـرتبط اسـت .بـرا مثـال،
متخصصــان ســرمایهگــذار ا ســرمایهگــذاران بــهشــدت متکــی بــر پــیشبینــیهــا
تحلیلگراناند ا در کنار آن تمایل دارند در ااذ تصـمیماتشـان ،ن ـاهی بـه عملکـرد
گذشته داشته باشند؛ علیررم این ااقایت که عملکرد گذشته ،شاا

یا نشان ر نتـایه

آینده نیست.
نشانه مهم دی ر باورهای مبتنی بر زمان ،تمرکز نادرست بر داره کوتاهمدت اسـت.
نتایه کوتاهمدت ارلب بر مسائل بلندمدت چیره میشوند ،به این دلیل که آنهـا آسـانتـر
ارزیابی میگردند .از نظر نهاد  50،درصد از سرمایهگذاران ااسطهها نهـاد  ،از یـک
چارچو

زمانی یک تا سهساله برا ارزیابی عملکرد عرضهکنندگان اسـتفاده مـیکننـد.
1. The Folklore of Time
2. The Folklore of False Comfort
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در نتیجه  ،تقریباً  60درصد از عرضهکنندگان سرمایه همـان چـارچو

زمـانی را بـرا

که 75درصد از مدیران مالی ماتقدند که سازمانشان از یک چارچو

زمانی یک تا سـه

ساله برا ارزیابی عملکردشان استفاده کنند.
کوتاهمدتگرایی ،سرمایهگذاران منفرد را نیز تحت تأثیر قـرار مـیدهـد .بـیش از 60
درصد از سرمایهگذاران اظهار میدارند که اگـر دارایـیشـان در یـک سـال بـیش از 50
درصد کاهش یابد ،حرکت به سو استراتژ سرمایهگـذار محافظـهکـارتر را در نظـر
میگیرند؛ بیش از  90درصد از آن سرمایهگذاران ظـرف کمتـر از سـه مـاه تغییـر ایجـاد
میکنند.
باورهای مبتنی بر آسايش کا ب به همراه باارها مبتنی بر زمان است که به چهار
شیوه نشان داده میشود.
شیوه اال درباره گرایش صنات با اتکا به شیوهها بیشمار اما بهشـدت محسـوس
برا گراه بند  ،ارزیابی ا مستندساز تصمیمات سرمایه گذار است .این شیوه ارلب
بدان توجه به این مسئله که آیا این مایارها بر ارزش قانونی مـیافزاینـد یـا نـه ،انجـام
میشود .گرایشی برا اتکا بیش از حد به «مصـنوعات» اجـود دارد ،ماننـد مایارهـا،
گراهها مالی ،شاا

ها سـرمایهگـذار ارزیـابیشـده بـازار ،مـدلهـا ارزش در

اطر ) ،(VARرتبهبند ها بودجه ،نمایندگیها رتبهبند ها ا موارد دی ر.
شیوه دام باارها مبتنی بر آسایش کاذ  ،زمانی رخ مـیدهـد کـه سـرمایهگـذاران
نهاد در فرایند انتخا

سرمایهگذار شان ،بیشازحـد از مشـااران اسـتفاده مـیکننـد.

محققان دانشکده بازرگانی اکسفورد دریافتهاند که انتخـا

مـدیر یکـی از ازشـمندترین

ادمات ارائه شده ازسو مشااران است؛ محـول کـردن مسـئولیت بـه سـرمایهگـذاران
نهاد کمک میکند تا آسودهااطرشوند؛ هرچند محققان هیچ نشـانها مبنـی بـر اینکـه
صندا (شـرکت)ها توصـیهشـده توسـط مشـااران عملکـرد بهتـر از محصـوالت
ریرتوصیهشده دارد ،پیدا نکردند .مشااران همچنین مقصر کـاربرد دائمـی «مصـنوعات»
پیشگفته هستند .این بدین مانی نیست کـه مشـااران هـیچ ارزشـی نمـیافزاینـد بلکـه
توصیهشان در رابطه با فرایند ا تخصـی

دارایـی مـیتوانـد ضـرار باشـد .مشـکل،
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ارزیابی عملکرد مدیران دارایی (سهام)شان به کار میبرند .بنابراین ،جا تاجب نیسـت
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سرمایهگذاران نهاد هستند که مشاارانی را از بیران بـرا تـأمین مسـئولیت اسـتخدام
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میکنند.
مورد سوم مربوط به ناظران ا بخشها پذیرش است کـه ماتقدنـد افشـاگر هـا ا
انکارها راهها اوبی برا افزایش شفافیت هستند .سرمایه گذاران این آشکارساز ها ا
افشاگر ها را مطالاه نمیکنند .در ااقع نیمی از سرمایهگذاران منفرد در ایاالت متحده ا
کانادا زمان بیشتر برا اوانـدن کاتـالوگهـا رای ـان نسـبت بـه بـازبینی صـورت
حسا ها سرمایهگذار شان صرف میکنند .اگرچه این ابتکارات اصـالح مـالی بـرا
شفافساز در نظر گرفته شدهاند ،اما ممکن است نااواسته ابهام ایجاد کنند.
مورد چهارم ا مخر ترین مورد ماد ساز باارها مبتنی بر آسایش کاذ  ،تحریف
نحــوه ارزیــابی موفقیــت توســط ســرمایهگــذاران اســت 55 .درصــد از ســرمایهگــذاران
موفقیتشان را براساس دستیابی به اهداف کوتاهمدت تاریف میکنند.
بــه همــین ترتیــب ،ســرمایه گــذاران منفــرد از گسســت ی میــان اســتدالل بــرا
سرمایه گذار ا تاریف از موفقیت لطمه میبینند .بخش کمـی از ایـن سـرمایهگـذاران،
موفقیت را به مثابه دسـتیابی بـه اهـداف بلندمـدت تاریـف مـیکننـد .در مقابـل ،آنهـا
مایارها ریرممکن یا نامرتبط مانند کسب سود ا عدم زیان ،عملکـرد بهتـر از بـازار ا
دستیابی به اهداف سرمایهگذار کوتاهمدت را انتخا

میکنند.

سرمایهگذاران نهاد ا سرمایهگذاران منفرد در این مایارها کوتـاهمـدت موفقیـت،
باارها مبتنی بر آسایش کاذ

به اود میگیرند زیرا آنهـا در نسـبت بـه پیشـرا بـه

سو یک هدف بلندمدت ،آسانتر ارزیابی میشوند.
حتی زمانی که متخصصان سرمایهگـذار ا سـرمایه گـذاران اودآگاهانـه باارهـا
مربوط به «فرهن

مردم» را در عمل تشخی

امرنشان میدهد که «فرهن

میدهند ،بازهم آن را ادامه میهنـد .ایـن

مردم» در نااودآگاه ممکن است ابهام ایجاد کند.
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کهمامشاهدهنميکنیم 

...وفرهنگمردمي
مورد بررسی تصمیمات حرکتی نشان داده شده است که مغز نااودآگـاه  7تـا  10ثانیـه
قبل از اینکه ما بـهطـور اودآگـاه ،آگـاه شـویم کـه یـک تصـمیم گرفتـه شـده اسـت،
تصمیم گیر را انجام می دهد .این تحقی حتی بهطور برجسـتهتـر نشـان مـیدهـد کـه
تصمیمات آگاهانه شرکتکنندگان میتواند ـ با  70درصد صحت ـ توسط فاالیت ذهـن
نااودآگاه پیشبینی شود .در مجموع ،این نتایه تأکید میکنـد کـه پـردازش نااودآگـاه
بسیار سریعتر از پردازش اودآگاه است ا احتماالً تأثیرگذارتر نیز میباشد.
فرهن

مردم آگاهی ا دانشی را به ما مینمایاند که یک باار قومی در نااودآگاه مـا

اجود دارد ،که متخصصان سرمایهگذار ا سـرمایهگـذاران اطالعـی از آن ندارنـد ،امـا
تصور میکنند که میدانند.
برا مثال ،بر اساس بـازاورد از سـو مـدیران مـالی ،درمـییـابیم کـه اکثـر ایـن
متخصصان یک جهتگیر نااودآگاه نشان می دهند .آنها بدان اینکه آن را ادرا کنند،
موفقیتشان را به اود نسبت میدهند ،اما شکستها اود را به گردن عوامل اارجی
میاندازند.
هن امی که از مدیران مالی سوال شد که« :دالیل اصلی عملکرد موف تـان چیسـت؟»
تکرار ترین پاسخشان (به ترتیب  77درصـد ا  47درصـد) عبـارت بـود از «تجربـه ا
فرایند تحلیلی»؛ به عبارت دی ر ،تواناییها اودشان را ذکر کردند .هرچند در توضـی
دالیل اصلی عملکرد ضایف ،پاسخدهندگان نقششان را در عملکرد ضایف کم در نظر
گرفتند ا آن را به اود نسبت ندادند ا شرایط بازار ،انتظارات مشـتر هـا یـا مـدیریت
ارشد شرکتهایی را که در آنها سرمایهگذار کردهاند مقصر عملکـرد ضـایف قلمـداد
نمودند.
 هن امی که بهتر عمل میکنید (نسبتداده شده به عوامل داالی):
ـ تجربه ا فرایند تحلیلی؛
ـ هیجانات ا شجاعت برا مقابله با بازار؛
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انسانهابهشدت تحت تأثیر افکار ا عقاید نااودآگاه قرار میگیرند .در پژاهشـی در
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ـ فرایند سرمایهگذار کارفرما من؛
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ـ سالمت راانی ا فیزیکی من؛
 هن امی که عملکرد ضایف دارید (نسبتداده شده به عوامل اارجی)
ـ عملکرد بازار؛
ـ انتظارات مشتریان؛
ـ مدیریت ارشد شرکتها /صندا هایی که در آن سرمایهگذار کردهام.
چ ونه ممکن است متخصصان سرمایه گذار ابره از این داگان ی ناآگـاه باشـند؟
صرفاً به این علت که آنها ماتقدند هر دا موقایت ااقای است ا احتیاج دارنـد کـه هـر
دا موقایت اجود داشته باشد.
متخصصان سرمایه گذار در یک بنبست داسویه گرفتار شدهاند .آنها برا دابـاره
اطمینان دادن به مشتریانشان ،بـه نفـع شـان اسـت کـه عقیـده محکمـی بـر تصـمیمات
سرمایهگذار شان داشته باشند .در عین حال ،داشتن عقیده بسیار محکم به علـت ابهـام
درانی سرمایهگذار  ،بهطور منطقی ناماقول اسـت .آنهـا بـرا مقابلـه بـا ایـن مسـئله،
داستانهایی برا توضی موفقیت ا شکستشان میگویند .این داسـتانهـا راایتـی ـ
چه آنها نقش قهرمان را ایفا کنند ا چه نقش قربـانی ـ آنقـدر متقاعدکننـده هسـتند کـه
تبدیل به ااقایت میشوند ا برا سازمانهـا ا مشـتریانشـان نیـز تبـدیل بـه ااقایـت
میگردد.
سرمایهگذاران انفراد نیز تحت تأثیر باارهایشان قـرار مـیگیرنـد .مـا در پژاهشـی
جدید سط ابرگی (هوشمند ) مالی سرمایهگذاران را سنجیدیم .تقریبـاً داسـوم ایـن
سرمایه گذاران سط کنونی ابرگی مالیشان را با عنوان پیشرفته رتبهبند کردنـد .ایـن
نتیجه گیر بیش از حـد اوشـبینانه بـه نظـر مـیرسـید .بنـابراین ،در ادامـه تحقیـ از
سرمایه گذاران دراواست کردیم تا در آزمون سواد مالی شرکت کنند .این آزمون دانـش
آنها را درباره مفاهیمی مانند تنوع بخشیدن ،تورم ا محصـوالت اصـلی سـرمایهگـذار
میسنجید .نتایه نشان داد سرمایهگذاران در مورد تواناییها شان اطمینان بـیش از حـد
دارند؛ در مقابل میان ین امتیاز سواد مالی کلی تنها  61درصد بود ،کـه تنهـا یـک درجـه
باالتر از درجه رد شدن بود.
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طنزفرهنگمردم 
اابست ی در موقایتها مبهم مالی افزایش مییابد.
بیشترین ن رانی متخصصان سرمایهگذار برا دارهها شغلیشان است .در ااقـع
 54درصد از سرمایهگذاران نهاد که پول را مدیریت میکنند ،ماتقدند در صـورتی کـه
از همتایانشان ضایفتر عمل کنند ،امنیت شغلیشان به اطر اواهد افتاد 45 .درصد از
پاسخ دهندگان که مسئول مدیریت پول در شرکتها مدیریت سرمایه بودند نیز همـین
نظر را داشتند .پاسخ دهندگان از هر دا گراه که ن ران امنیت شغلیشان بودند ،بـهطـور
میان ین ماتقد بودند که آنها باد از طی یک داره  18ماهه ،نیرایی اضافه اواهنـد بـود
(شغلشان را به علت عملکرد ضایف از دست اواهند داد).
«من میتوانم حرکت اجرام آسمانی را محاسبه کنم ،اما نمیتـوانم دیـوان ی مـردم را
بسنجم( »...نیوتن)
بیشترین ن رانی سرمایهگذاران نیز درباره زیانهـا ا احسـاس پشـیمانی اسـت .آنهـا
حساسیت مفرطی به اجتنا

از پشیمانی دارند ـ بویژه هن امی که ابزار نجاتبخششـان

در اطر باشد .با توجه به این مسئله ،اتکا متخصصان سرمایهگذار ا سرمایهگـذاران
به باارها مالی قابل در میشود.
«بیزار از زیان» بیمیلی افراد به شرطبند با اندااتن شیر یا اط برا شرطبنـد
مساا را توضی میدهد 81 .درصد از سرمایه گذاران در جهان تـرجی مـیدهنـد کـه
را سود بیشتر به امید اجتنا

از هر گونه زیان ،ریسک کنند.

چیز که برا ما باقی مانده آن است که :باارها عامیانه مجموعها از رفتارهـا را
(که برای سودمند هستند ،ا بقیه سودمند کمتر دارند) ال کرده است .همانطـور
که مشاهده میشود ،آن رفتارها افراد را در فاالیتهـایی درگیـر مـیکنـد کـه ارلـب بـا
باالترین منافع در تضاد است .موضوع حیـاتی ایـن اسـت کـه آن رفتارهـا فـرد بـه
سرعت تبدیل به رفتارها عمومی می شـود کـه تمـام افـراد را در ماـرض اطـر قـرار
می دهد .اگرچه بخش اعظم این باارها ریرقابل مشاهده است ،یـا آنقـدر آشناسـت کـه
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چرا ما به باارهایی متکی هستیم که منجر به ااذ تصمیمات نادرستی میشود؟ ایـن
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ریرقابل مشاهده به نظر میرسد ،اما تأثیرات منفیاش دران این صـنات قابـل مشـاهده
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است.
پولوانرژيرابهوجودميآورد .

باورهاينادرستتخصیصنادرستزمان،
مدیریت سرمایه گذار در نتیجه تأثیر باارها تخصی

منابع را به طور کارآمد انجام

نمــیدهــد .هــر فاالیــت ،بــا یکــی از باارهــا ا همچنــین بــا یــک مجموعــه اــاص از
جهتگیر ها رفتار پیوند اورده است .بـرا مثـال ،فاالیـت «تمرکـز بـر عملکـرد
گذشته» تحت تأثیر باارها مبتنی بر زمان قرار میگیرد ا مرتبط با جهـتگیـر ادرا
ا اطمینان بیش از حد است .درپایان باید گفت باارها مربوط به سرمایهگذار سـبب
از بین بردن منابع فاالیتهایی میشود که بـرا اهـداف بلندمـدت سـرمایهگـذار مـؤثر
بودند.

