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چکیده
نگاه به بازار سرمایه از منظر هر سرمایه گذار متفاوت است از این جهت نمی توان برای سرمایه گذاران نسخه ای واحد پیچید
طوری که همه از یک مسیر به سود برسند و در بازارهای مالی موفق باشند .اکنون سؤالی بوجود می آید و آن این است که آیا
ﻋﻠم روانشناختی ﻋصبی میتواند در فهم و درک بازار سرمایه به ما کمک کند؟ متخصصین بازارهای مالی اﻋتقاد دارند این امکان
وجود دارد .استفاده از ﻋﻠوم مختﻠف در حل مسائل پیش روی پژوهشگران مالی در سالهای اخیر به صورت چشمگیری افزایش
یافته است مالی ﻋصبی (نوروفایننس) گرایشی نوین در حوزه ﻋﻠوم مالی است که پس از مالی رفتاری مورد توجه متخصصین
این حوزه قرار گرفت .هدف اصﻠی این مطالعه شناسایی ﻋوامل روانشناختی بازار و مرور برخی مفاهیم مانند مالی -ﻋصبی ،مالی-
ﻋاطفی و مالی -هورمون است .مالی رفتاری  ،بنیانهای مالی استاندارد را بهم ریخت اما خود به نمونهی مستقﻠی دست نیافت و
این سوال در ذهن محققین ،تحﻠیﻠگران و مشاوران سرمایه گذاری شکل گرفت که « تحﻠیل ها ومشاوره های مالی باید برچه
اساسی صورت گیرد ؟ » انتقادات وارد شده به مکتب مالی رفتاری باﻋث شد تا پژوهش ها در سال  2000به سمت رویکرد
نوینی به نام مالی ﻋصبی گام بردارد .هدف ما در این مقاله بررسی برجستهترین موضوﻋات در تامین مالی ﻋصبی است .سپس
رفتارها و فرآیندهای مغزی را بر اساس پژوهش های صورت گرفته ﻋن وان می نماییم و در نهایت می توانیم به این آگاهی دست
یابیم که اگر بتوان رفتارهای پردازشگرانه مغز را درک نمود ,تصمیمات سرمایه گذاران در شرایط مختﻠف تصمیم گیری میتواند
منجر به یک انتخاب بهینه گردد.
واژههای كلیدی :مالی ﻋصبی ,رفتار سرمایه گذاران ,تصمیم گیری مالی سرمایه گذاران
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-1مﻘدمه
1
است که در طول دو دهه گذشته توسط برخی از اندیشمندان مالی مطرح گردید و به
مالی ﻋصبی از جمﻠه مباحث جدیدی

سرﻋت مورد توجه صاحبنظران این رشته در سراسر دنیا قرار گرفت .رشتهای است جوان که فعالیتهای مغزی انسان را بر
اساس تصمیمات مالی سرمایه گذاران مورد بررسی قرار داده و با استفاده از ﻋﻠم روانپزشکی تالش مینماید تا فرآیندهای
مغزی ایشان را با رفتار سرمایه گذاران مرتبط پس از مالی رفتاری مورد توجه متخصصین این حوزه قرار گرفت .با استفاده از
ﻋﻠم روانپزشکی تالش مینماید تا فرآیندهای مغزی ایشان را با رفتار سرمایه گذاران مرتبط نماید.
مالی ﻋصبی برای اقتصاد جدید ،ابزار تجربی مفیدی ارائه می دهد  ،طی دوران کنونی اقتصاددانان نئو کالسیک با مغز به ﻋنوان
جعبه سیاه برخورد کردند و در تئوری های خود جزییات مربوط به ﻋمﻠکرد مغز را مورد غفﻠت قرار دادند .اقتصاد مبتنی بر
شناخت اﻋصاب و کارکرد آن جهت تبیین تصمیمات اقتصادی از تکنیک های اندازه گیری ﻋﻠوم ارگان ﻋصبی استفاده می کند.
نورو فایننس مطالعه فعالیتی است که به استنتاج و انتخاب منتهی می شود و متشکل از یافته هایی است که مبتنی بر تصمیم
2
ریسک و پاداش سنگ 3بنای اصﻠی هر معامﻠه مالی
سازی می باشد این ﻋﻠم زیر شاخه اقتصاد رفتاری و اقتصاد تجربی است.

است .گرچه ریسک و پاداش ،یک پﻠت فرم است که در آن کارآیی سرمایه گذاری را می توان محاسبه کرد .اما مدل های
مختﻠف آن در مغز به نظر می رسد کامال متناقض است .از یک طرف ،مجموﻋه ای از نظریه ها وجود دارد که به طور قابل
توجهی بر پایه این فرضیه است که مردم و سرمایه گذاران اندیشمندان ﻋقالنی هستند .با این حال ،مجموﻋه ای دیگر از نظریه
ها ،فرضیه ها را بیان می کند که رفتارهای احساسی بر تصمیم گیری و همچنین بر رﻋایت ریسک تاثیر می گذارد .رفتار
سرمایه گذار غالبا تحت تاثیر احساسات خاصی قرار می گیرد .اظهارنظرهای خوش بینانه مانند شور و شوق ،منجر به ریسک
پذیری در رفتار می شوند  ،و احساسات بدبینانه مانند ﻋصبانیت اثرات متناقض نظیر بررسی ها ،و غیره را در بر می گیرد.
اﻋتقادات نیز نقش مهمی در شناسایی هر تصمیم ایفا می کنند .این حالت روحی فرد است که نیرویی را جهت ادامه یک حالت
بیانگر خوش بینانه و نادیده گرفتن آن بخش از اطالﻋات که با انتخاب های قبﻠی افراد متفاوت است ،فراهم می آورد .اختالل
شناختی نیز یکی از تعصب های رفتاری است که به دلیل ﻋقاید و ناراحتی ایجاد شده در زمان تناقض اﻋتقاد و آخرین اطالﻋات
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ایجادمی شود .شکاف بین طرفداران هر دو نظریه زیاد است  .بسیاری از اقتصاددانان طرفداران فرضیه کارایی بازار فرض می
کنند مردم منطقی هستند و به این ترتیب تعیین قیمت ها از طریق سرمایه گذاری های رقابتی توسط سرمایه گذاران متعدد
انجام می شود .با توجه به این نظریه ،این معامﻠه برخی از اﻋضای جامعه سرمایه گذاری را از بین می برد و به این ترتیب قیمت
بازار منصفانه را به وجود می آورد( .برونی و همکاران.)2005,
 -2شبکه های عصبی و تصمیم گیری مالی
م شاهدات ﻋﻠمی نمونه های متعددی از چگونگی فرضیه بازار کارآمد و سایر مدل های انتظارات و رفتارهای ﻋقالنی ناقص را
نشان می دهند که محدودیت هایی برای توانایی های شناختی انسان ها دارد .در سطح کالن به دلیل برداشتهای پیچیده ،
بازارها واقعا کارآمد نیستند .در سطح فردی ،سرمایه گذاران دارای تعصبات خاصی هستند که تصمیمات آنها را بی رویه می
سازد.این تعصبات ممکن است شامل اﻋتماد به نفس سرمایه گذار ،نگرانی از دست دادن ،اشتباه محاسبه احتماالت و پشیمانی
غیر منطقی باشد که موجب تناقض در فرضیه بازار کارآمد می شود همچنین ازطرفی مشاهده ﻋینی کیفیت احساسات غیر
منطقی و اندازه گیری آن دشوار است ،چرا که احساسات را تنها ازطریق رفتارها می توان سنجید ،که نمی توان آن را به
درستی اندازه گیری کرد .به همین دلیل  ،ﻋﻠوم اﻋصاب در ارتباط با امور مالی با ایجاد زمینه بین رشته ای نوروفایننس به
محاسبه احساسات و افکار که قبال از درک آن ناتوان بودیم  ،با استفاده از تکنیک های مختﻠف می پردازد .این تکنیک ها به
شناسایی مناطق مغز که در جریان تصمیم گیری (خصوصا فعالیت های مالی) بسیار فعال هستند پرداخته و ابعاد جدیدی به
وجود می آورد که موجب تحول در روش مالی می شود .انحراف از انتخاب منطقی اکنون می تواند با روش های ﻋﻠمی توضیح
داده شود .از آنجا که مغز انسان هنگام وقوع یک رخداد ،تمامی لحظات آن حادثه را برای ما ضبط می کند ،و ما می توانیم با
استفاده از پردازش ویژگی های ضبط شده ازآن حادثه از وقوع اشتباهات دیگر جﻠوگیری کنیم .در همین راستا  ،ضرورت
ﻋمﻠکرد مغز در تصمیم گیری ،روشها  ،تفاوت میان مالی رفتاری و مالی ﻋصبی ،احساس می 5
شود(.متوسﻠی و همکاران.)1381,

در الگوی شناختی تصمیم گیری،نحوه شکل گیری انتظارات و ترجیحات با توجه خاص به فرآیند شناختی یعنی نحوه کسب،
پردازش و کاربست اطالﻋات و دانش در ذهن و مغز انسان واکاوی می شود.رویکرد متعارف  ،فرض می کند که افراد ﻋموما
انتخابهایی را برمی گزینند که منعکس کننده مجموﻋه ای از تمایالت ،خواستها و ترجیحات آنهاست.از آنجایی که تصمیم
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گیری های اقتصادی مستقیماً به کارکردهای مغز مربوط می شود ،این قبیل تفاوت ها ،تصمیم گیری ها را نیز متأثر خواهند
ساخت  ،افراد قبل از ﻋمل کردن ،تأمین دلیل می کنند .به همین ﻋﻠت است که شناخت فرایند تصمیم گیری در توجیه و
پیش بینی رفتار انسان می تواند مفید واقع شود.در موقعیت های خاص ،مردم به دنبال یک مدل مطﻠوب هستند .ولی برای
ﻋده ای از مردم و دربیشتر تصمیم های غیر ﻋادی ،این حالت احتماالً مستثنی است .بنابراین افراد به دنبال راه حل هایی
هستند که آنان را بیشتر راضی کند تا این که بهینه باشد و سعی دارند که تمایالت وتعصبات خود را در فرایند تصمیم گیری
منعکس کنند(.خواجوی و همکاران)1392 ،
بر اساس این رویکرد سرمایه گذاران زمانی که تصمیماتی راجع به بازارهای رو به ضرر می گیرند توجه کمتری به اطالﻋات و
تجزیه تحﻠیل های جدید نشان می دهند و در واقع برای فروش آنها چندان ﻋجﻠه نمی کنند .و نتایج این فرضیه ها این است
که احتیاط و هوشیاری در پی ضررها ،کاهش می یابد .از طرفی در بررسی اثرات شخصیت سرمایه گذاران و خطاهای ادراکی در
سرمایه گذاری  ،غالبا بین گشودگی و بیش اطمینانی رابطه مستقیمی وجود دارد و بین گشودگی و خطای دسترسی رابطه
معنادار معکوس وجود دارد .سرمایه گذاران به جنبه های مثبت رویدادهای گذشته بیش از رویدادهای منفی اهمیت می دهند
ا حساس و نظر سرمایه گذار و واکنش نامعقول ودریافت شهود نمایندگی یک پیش داوری روانشناسی است بدین معنا که
سرمایه گذاران ،مستعد باور این مسئﻠه هستند که ﻋمﻠکرد قابل توجه یک شرکت خاص نماینده یک ﻋمﻠکرد کﻠی است که
شرکت تا آینده آن را ادامه خواهند داد .از طرفی اثرات برجسته تاسف در دقت فرایند تصمیم گیری نقش داشته و افزایش
پشیمان گریزی به پردازش تصمیم گیری با 6دقت بیشتری منجر می شود.
7
شود:
(2-1در علوم اعصاب شناختی ،مغز انسان به سه بخش تﻘسیم می

الف) جلو مغز :یا همان مخ بزرگترین بخش مغز است که مستقل از قشر مغز و لیمبیک است .سیستم لیمبیک را مغز ﻋاطفی
میگویند ،که به پردازش و شناخت احساسات و خاطرات در حافظه می پردازد سیستم لیمبیک منشأ انگیزه های بدوی و
احساساتی ازجمﻠه ،ترس ،هیجان است.این بخش نقش اساسی در اتخاذ تصمیمات مالی دارد .بخش هیجانی مغز ما با گونه
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های جانوری ،مشترک است ،و بدوی محسوب میشود  .اما قسمت شناختی مغز که نقطه تمایز انسان با دیگرگونه های جانوری
است ،و در انسان فعال است ،که خاستگاه مدرن دارد .هنگامی که داده ها وارد مغز میشوند ،ابتدا توسط قسمت شناختی مغز
پردازش می شوند و پس از آن به قسمت هیجانی میروند .به ﻋبارت دیگر ،پردازش اطالﻋات در مغز انسان ،در حالت نرمال ،در
ابتدا توسط قسمت شناختی ،و به صورت منطقی صورت می گیرد  ،اما این پایان ماجرا نیست .در واقع ،هنگامی که انسان ،در
حالت نرمال قرار ندارد و ترس ،هیجان ..,وجو دش را فرا گرفته است ،داده های ورودی مغز بدون آنکه در قسمت شناختی مورد
پردازش قرار گیرند ،به بخش هیجانی میروند ،و در این بخش است که براساس احساسات وﻋواطف ،تصمیم گیری صورت
میگیرد .به ﻋنوان مثال ،یک سرمایه گذار مغرور که حس می کند همه چیز را میداند ،تصمیم میگیرد که بدون توجه به تمامی
پارامترهای تأثیرگذار مالی و غیرمالی ،در مورد سرمایه گذاری درسهام یک شرکت ،تصمیم گیری کند .در اینجا او نتوانسته
است که از قسمت شناختی مغز خود برای پردازش داده های ورودی به آن استفاده کند .پیشنهاد ما به او این است که کمی
صبر کند ،و در شرایطی نرمال تصمیم گیری کند.ﻋﻠوم اﻋصاب شناختی نشان میدهد که اکثر پردازش های اطالﻋات در ذهن
انسان به صورت خودکار انجام میشود ،و این امر منجر به برخی از تصمیم گیریهای بدون پشتوانه فکری می گردد (اسپارا
وهمکاران) 2010،
ب) وسط مغز :مغز میانی که مسئولیت هایی از قبیل 0بینایی ،شنوایی و حرکات چشم 1را بر ﻋهده دارد بخش مغز میانی
(قدیمی ترین منطقه تکامل یافته) مربوط به تمایل به پاداش است ،منطقه زمانی مغز مربوط به خطرات است ،و قشرپره
فرونتال به ارزیابی ﻋمﻠکرد سود می پردازند در تحقیقی که به منظور بررسی اشتباهاتی که به نظر می رسد بازرگانان در
استراتژی های سرمایه گذاری خود انجام می دهند ،انجام شد .مشاهده شد که این اشتباهات را می توان به دو دسته تقسیم
کرد :تصمیات ریسکی و غیر ریسکی از طریق اسکن مشخص شد که هسته اکومبنس قبل از ریسک و همچنین قبل از انتخاب
های خطرناک فعال می شود .واشتباهات ریسک پذیری معموال پیش از فعال سازی پیش می آید( .کوهنن و همکاران)2005،
پاسخ های احساسی نقش مهمی در مدیریت ریسک بازی می کنند  ،این پاسخ 1های احساسی به وسیﻠه تجربه 1هدایت می
شوند .بنابراین تجربه ،مکانیزمی برای تبدیل این احساسات به سیگنال های بصری است  .به ﻋنوان مثال معامﻠه گران در
بازارهای مالی ،که با احساس تشدید ترس در نوسانات بازار مواجه شده اند .تجارب این معامﻠه گران به ارائه خاطراتی می
9
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پردازند که به طراحی استراتژی هایی قابل استفاده منجر می شود  .این خاطرات نتایج مورد انتظار را در رابطه با ورودی های
مشابه نشان می دهد .بنابراین وزن ترس کاهش یافته و معامﻠه گران می توانند ریسک کنند (اسپارا و همکاران) 2010،
پژوهش کوهنن و نوتسون نشان داد که ﻋواطف و احساسات نقش اساسی را درتصمیمات مالی ایفا می کند .دو قسمت اصﻠی در
مغز

افراد

وجود

دارد

که

در

تصمیم

گیریهای

درگیر

مالی

می

شوند:

1
ﻋبارتند از دوپامین که همراه است با ایجاد
الف ) هسته اكومبنس :که دو انتقال دهنده ﻋصبی 2از خود ساطع می کند که

میل

و

ﻋالقه

و

سروتونین

همراه

که

است

با

محرک

بازدارنده.

3
احساسات آگاهانه شامل درد ،خشم1 ،شادی ،نفرت ،ترس و خشم همراه است.
ب) اینسوالی قدامی که با تجربیات ﻋاطفی و

از این رو ،هنگامی که افراد با انتخاب های پر مخاطره و ریسکی روبرو می شوند ،اینسوالی قدامی فعال و هنگامی که افراد به
دست آوردن پول را انتظار دارند ،هسته اکومبنس فعال می شود نورونها از طریق انتقال دهنده ﻋصبی دوپامین با هم ارتباط
برقرار میکنند .ژنهایی که انتقال دهنده های ﻋصبی را تنظیم می کنند بر روی پردازشهای اطالﻋات یک فرد درباره پاداش و
زیان اجتناب کردن اثر می گذارند .اغﻠب بین صفات شخصیتی از قبیل برونگرایی و اضطراب ارتباط می یابند تفاوتهای فردی
که در برونگرایی یافت میشود با فعال شدن سیستم پاداش مغز همبستگی مثبت دارند .ریسک پذیری در انتخاب مانند( قمار)
و محافظه کاری مانند (خرید بیمه) با دو مدار مجزای ﻋصبی مربوط به هسته اکومبنس و اینسوال قدامی هدایت شوند .این دو
به ترتیب شاخصهای مثبت و منفی تأثیرگذاری هستند که فعال شدن شان در دو ناحیه مغز می تواند به تغییر در میزان ریسک
پذیری افراد منجر شود .ازآنجا که ترشحات مغز مسئول رفتار سرمایه گذار است.در مورد احساساتی چون اﻋتماد به نفس،
ریسک پذیری ،حسابرسی ذهنی ،و غیره با اشاره به نو روفیزیولوژی و پیامدهای آن در رفتار سرمایه گذاران موارد زیر قابل بیان
است(کوهنن و همکاران.)2005 ،
نقش هسته اکومبنس و اینسوالقدامی :هسته اکومبنس یک گروه از نورون های واقع در پشت گوش انسان است .این گروه از
نورون ها در ایجاد رفتارهای اﻋتیاد آور نقش دارند .اینسوال قدامی ،نیز نقش مهمی در پیش بینی پاداش و تصمیم گیری دارد.
هسته اکومبنس و اینسوال قدامی باهم به سرمایه گذار جهت شناسایی و ارزیابی الگوهای جایگزین کمک می کنند .هسته
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اکومبنس و سینگولیت قدامی مسئول الگوهای جایگزین هستندو سرمایه گذاران را به باور بدون در نظر گرفتن توضیحات دقیق
روند متقاﻋد می سازند.به ﻋنوان مثال :اگر یک شرکت در هر سه ماهه اﻋالم کند که برآورد درآمد خود را افزایش داده است و
متعاقبا قیمت سهام آن در بازار افزایش یابد .بعد از هر سه ماهه دو قسمت فوقانی مغز انسان الگویی انتظاری ایجاد می کند که
پ س از هر سه ماه قیمت سهام یک جهش نشان دهد بدون آن که هیچ گونه تحﻠیل بنیادی دقیق درباره سهام اتخاذ نموده
باشد .همچنین مشاهده شده است که بسیاری از سرمایه گذاران مرتکب اشتباهاتی در شناخت الگو ی سرمایه گذاری می
گردندو که منجر به از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری در مورد شرکت هایی می گردد که درآمد نا مناسبی دارند.
نﻘش دوپامین  :دوپامین هنگام احساس 5
لذت ترشح می گردد  .هنگامی که 1سود غیر منتظره به راحتی به دست می آید،

ترشح این هورمون افزایش می یابد .همچنین زمانی که سرمایه گذاران با افت ناگهانی سود مواجه می شوند ،ترشح دوپامین به
طور کامل متوقف شده و فرد احساس افسردگی می کند.از انجاکه دوپامین مسئول احساس لذت و افسردگی است ،بر رفتار
مخاطره آمیز سرمایه گذاران نیز تأثیر می گذارد .ترشح دوپامین زمانی که پیش بینی های انجام شده توسط سرمایه گذاران
باﻋث افزایش سود او شود ،افزایش و در صورتی پیش بینی تﻠفات ،به میزان قابل توجهی کاهش می یابد .دوپامین مسئول
تعصبات

رفتاری مانند

رفتارهای گﻠه،

اﻋتماد به نفس

و

خوش بینی در

سرمایه

گذاران

است.

6
موجود در سیستم ﻋصبی مرکزی و 1دستگاه گوارش است .سروتونین مسئول احساس
نﻘش سروتونین  :سروتونین فرستنده

اضطراب ،افسردگی و اشتها است.سطح سروتونین در زمان انتظارات ناموفق مانند زیان های سرمایه گذاری کاهش می یابد.
چنین شرایطی موجب افسردگی ،اضطراب و گرسنگی در سرمایه گذار می شود .تحت تاثیر اضطراب ﻋمیق ،سرمایه گذار ممکن
است تصمیمات نامناسب برای جﻠوگیری از خسارات و افسردگی اتخاذ نماید ،که ممکن است منجر به تکثر زیان و هزینه های
باالی

معامﻠه

گردد.

نﻘش آمیگدال  :آمیگدال مسئول احساساتی 7چون ترس ،لذت ،استرس و 1
مسئول رفتار مبارزه با جاه طﻠبی سرمایه گذاران

است.رفتار فروش سرمایه گذاران هنگام سقوط بازار به دلیل ﻋمﻠکرد آمیگدال است .سرمایه گذاران به دلیل احساس ترس
خواهان ﻋبور از سقوط هستند ،اما در واقع زمان آن است که به افزودن سهام قوی و با ارزش اقدام شود.
گیری شناختی پیچیده در رفتار 1
نﻘش قشر پره فرونتال  :این قشر مسئول تصمیم 8
اجتماﻋی و بیان شخصیت است .قشر پره
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فرونتال مسئو ل حفظ ،تحﻠیل و نتیجه گیری از موقعیت های مختﻠف می باشد .هرگاه سرمایه گذاران اشتباهات شناختی را
مرتکب شوند ،به این معنی است که قشر پره فرونتال اطالﻋات مناسب و به روز برای تصمیم گیری ندارد .در اینگونه موارد
تعﻠیم به صورت خود آموزشی و یا بهره گیری از مشاوران ح رفه ای جهت تامین ارائه اطالﻋات مناسب به منظور تصمیم گیری
بهتر ضروری است.
1
فرآیندهای حیاتی بدن را تحت
ج)پشت مغز :این بخش شامل مخچه  ،پل و بصل النخاع است ،که9هر کدام از اینها با هم،

کنترل دارند .
-3روش های اندازه گیری مالی عصبی

ﻋوامل موثر بر تعامالت اقتصادی از کنترل ناپذیری باالیی برخوردارند اقتصاددانان،در آزمون نظریات با مشکل مواجهند  .همین
امر موجب توجه به روانشناسی واستفاده از محیط های آزمایشگاهی در مطالعات ﻋﻠم اقتصاد شده است .انگیزه به ﻋنوان مبنای
رفتار انسانها از اهمیت خاصی برخوردار است .مطرح شدن اقتصاد مبتنی بر ﻋصب شناسی در راستای درک انگیزه ها و ﻋوامل
موثر بر تصمیم گیری ﻋامالن اقتصادی است .وظیفه نوروفایننس گردآوری اطالﻋات مبتنی بررفتار مجموﻋه ای از نورونها و
نحوه تعامل آنها برای خﻠق یک تصمیم اقتصادی ﻋنوان شده است .با توجه به ماهیت این رشته ونوع نگاه زیستی آن فهم
ﻋوامل قابل سنجش نقش مهمی در درک ﻋمل و ﻋکس العمل های انسان دارد .در مطالعه مربوط به این شاخه چهار نوع
مشاهده و آزمون مورد استفاده زیاد قرار گرفته است .از فناوری هایی که در آزمایشات تجربی این شاخه استفاده می شود می
توان به  FMRI-EEG- PET – RCBFاشاره کرد.
گونه دوم ثبت میزان هورمونها و ترکیبات خاص در بدن انسان در حین آزمایش می باشد .روش دیگر مطالعه مغز و رفتار
افرادی است که دارای ضایعات و آسیب مغزی اند .و سرانجام بررسی حیواناتی که از نظر تصمیم گیری ،پیچیده تر از سایر
حیوانات از خود ﻋکس العمل نشان می دهند .به منظور درک چگونگی تصمیم گیری افراد از طریق بررسی ﻋمﻠکرد مغز و
رسیدن به یک مدل واقع گرایانه تر نیاز به ابزارهایی است که با استفاده از آنها بتوان این ﻋمﻠکرد را اندازه گیری کرد این
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ابزارهای مالی توسط ﻋﻠم پزشکی در اختیار ما قرار گرفته اند .دانشمندان ﻋﻠوم اﻋصاب شناختی ادﻋا میکنند که از طریق
اسکن مغز با استفاده از روشهایی مانند
قادرند

MRI - MRI - PET - TMS – MEG - ERF – EEG- FMRI -ERP

پیش بینی کنند که فرد مورد مطالعه آنها به دنبال خرید سرمایه گذاری مورد نظر است یا خیر و اینکه فرد مورد نظر در مورد
این بدین معناست که به منظور استفاده کاربردی از نوروفایننس نیاز به اسکن مغز .آن سرمایه گذاری چه احساسی دارد
باشند این دانش کمک خواهد کرد که در فرآیند مشاوره مالی به یک سرمایه افرادی است که در حال تصمیم گیری مالی می
.گذار ،راه رسیدن به بهترین انتخاب ممکن را نشان دهیم
 -4مرورى بر مﻄالعات انﺠام شده داخلی و خارجی
(-2005برونی و همکاران) تعیین قیمت ها از طریق سرمایه گذاری های رقابتی توسط سرمایه گذاران متعدد انجام می شود .با
توجه به این نظریه ،این معامﻠه برخی از اﻋضای جامعه سرمایه گذاری را از بین می برد و به این ترتیب قیمت بازار منصفانه را
به وجود می آورد.
(-2005کوهنن و همکاران) ژنهایی که انتقال دهنده های ﻋصبی را تنظیم می کنند بر روی پردازشهای اطالﻋات یک فرددرباره
پاداش و زیان اجتناب کردن اثر می گذارند .اغﻠب بین صفات شخصیتی از قبیل برونگرایی و اضطراب ارتباط می یابند تفاوتهای
فردی که در برونگرایی یافت میشود با فعال شدن سیستم پاداش مغز همبستگی مثبت دارند .ریسک پذیری در انتخاب مانند(
قمار) و محافظه کاری مانند (خرید 0بیمه) با دو مدار مجزای ﻋصبی 2مربوط به هسته اکومبنس و اینسوال قدامی هدایت شوند.
این دو به ترتیب شاخصهای مثبت و منفی تأثیرگذاری هستند که فعال شدن شان در دو ناحیه مغز می تواند به تغییر در میزان
ریسک پذیری افراد منجر شود.
( -2006کامرو و همکاران)پاسخ های احساسی نقش مهمی در مدیریت ریسک بازی می کنند  ،این پاسخ های احساسی به
وسیﻠه تجربه هدایت می شوند .بنابراین تجربه ،مکانیزمی برای تبدیل این احساسات به سیگنال های بصری است ﻋنوان مثال
معامﻠه گران در بازارهای مالی ،که با احساس تشدید ترس در نوسانات بازار مواجه شده اند .تجارب این معامﻠه گران به ارائه
خاطراتی می پردازند که به طراحی استراتژی هایی قابل استفاده منجر می شود  .این خاطرات نتایج مورد انتظار را در رابطه با
ورودی های مشابه نشان می دهد .بنابراین وزن ترس کاهش یافته و معامﻠه گران می توانند ریسک کنند.
20
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( -2006تایﻠر) بیان میکند که اقتصاد دانان باید دو تئورى متمایز مدل های اقتصادى استاندارد و مدلهاى توصیفی را ترکیب
کنند باید راه حﻠهاى بهینه براى مسائل خاص را نشان بدهد در صورتیکه مدلهاى توصیفی باید چگونگی رفتار انسانها در ﻋمل
را نشان بدهد .و مکانیسم انگیزه و ترس سرمایه گذارى را یک فرایند ذاتا احساسی می سازد.
(-2007هیر شیفﻠر و همکاران) تحقیقات شان نشان داد در طی پانزده سال سرمایه گذاری در سهام در شهر نیویورک در
روزهای آفتابی در حدود سه برابر روزهای ابری بوده است  ،مالی استاندارد و حتی مالی رفتاری از توجیه ﻋﻠت آن ﻋاجز ماند.
در چنین پیشامدهایی متوجه شدند که حس و حال درونی فرد به تفکرات ،مشاهدات  ،برداشتها و وقایع تا حدی وابسته است
که درون وی را متفاوت می سازد
(-2007پترسون) از این رو ،هنگامی که افراد با انتخاب های پر مخاطره و ریسکی روبرو می شوند ،اینسوالی قدامی فعال و
هنگامی که افراد به دست آوردن پول را انتظار دارند ،هسته اکومبنس فعال می شود نورونها از طریق انتقال دهنده ﻋصبی
دوپامین با هم ارتباط برقرار می کنند.
(-2008رب) در بررسی اثرات شخصیت سرمایه گذاران و خطاهای ادراکی در سرمایه گذاری  ،غالبا بین گشودگی و بیش
اطمینانی رابطه مستقیمی وجود دارد و بین گشودگی و خطای دسترسی رابطه معنادار معکوس وجود دارد .سرمایه گذاران به
جنبه های مثبت رویدادهای گذشته بیش از رویدادهای منفی اهمیت می دهند احساس و نظر سرمایه گذار و واکنش نامعقول
ودریافت شهود نمایندگی یک پیش داوری روانشناسی است بدین معنا که سرمایه گذاران ،مستعد باور این مسئﻠه هستند که
ﻋمﻠکرد قابل توجه یک شرکت خاص نماینده یک ﻋمﻠکرد کﻠی است که شرکت تا آینده آن را ادامه خواهند داد.از طرفی اثرات
برجسته تاسف در دقت فرایند تصمیم گیری نقش داشته و افزایش پشیمان گریزی به پردازش تصمیم گیری با 1دقت بیشتری
منجر می شود.
( -2010دیخات و همکاران) چرایی و چگونگی رخداد رفتارها  ,نیاز به بررسیﻋمﻠکردمغز انسان دارد .این زمینه نوین از
حسابدارى به نام مالی ﻋصبی مطرح شد که تالش میکند فرآیندهاىمغز را به رفتار سرمایهگذاران مرتبط کند.
( -2010الما و همکا ران) برخی از سرمایه گذاران هنگامی که شرایط بسیار خطرناک بود کماکان در حال ریسک کردن هستند،
به نظر میرسد اقدامات ریسک پذیری آنها ممکن است به دلیل قطع مسیر سیگنال شهودی باشد که برای جﻠوگیری از چنین
خطراتی وارد ﻋمل می شوند .برﻋکس ،بعضی از سرمایه گذاران  ،سرمایه خود را به خطر نمی اندازند .مگر آن که پاداش ها ﻋالی
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باشند ،چرا که ارتباطات کافی ندارند.ب ه دلیل ﻋمﻠکرد قشر پیشانی،سرمایه گذاران در بسیاری از موارد از بازده بﻠند مدت برای
سود کوتاه مدت ﻋقب نشینی می کنند ،راه هایی برای کاهش این اثرات وجود دارد .تصمیم گیری سریع ،دور شدن از مجموﻋه
سرمایه گذاری ،و بازگشت به ﻋقب است که اجازه می دهد تا کورتکس پره فرونتال تصمیم گیری بهتر از طریق فرآیندهای
اتوماتیک و کنترل شده را میسر سازد.
(-1389اسالمی بیدگﻠی و همکاران) همانگونه ظاهر چهره  ،نوع نگاه کردن ،طرز ادای کﻠمات و صحبت کردن وی با حس
درونی او تغییر می کند و یا به ﻋبارت دیگر ظاهر فر د نمودی از درون فرد می باشد  .پس اﻋمال فرد  ،تصمیمات  ،و نهایتا حتی
سرمایه گذاری او در هر لحظه متأثر از حال فرد در آن لحظه خاص است .مثال اگر فردی حال خوشی داشته باشد بیشتر
احتمال ورود به سر مایه گذاری دارد  ،در حالی که حال بد باﻋث کناره گیری فرد و اجتناب وی از ورود به فعالیت به خصوص
فعالیت تجاری و سرمایه گذاری می گردد .شناخت بخشهای مختﻠف و مسیرهای انتقال ﻋصبی و تأثیر داروهای مختﻠف مورد
استفاده فرد و حاالت گوناگون وی بر شیوه ی تصمیم گیری ،منجر به ایجاد شاخه ای به نام نورو فایننانس گردید .در حقیقت
نوروفایننس پﻠی بود بین دانش مغز و مالی (اقتصاد)  ،تا به وسیﻠهی آن درک بهتری از تصمیمات مالی اقتصادی افراد به دست
آید.
(-1392خواجوی و همکاران)در الگوی شناختی تصمیم گیری،نحوه شکل گیری انتظارات و ترجیحات با توجه خاص به فرآیند
شناختی یعنی نحوه کسب ،پردازش و کاربست اطالﻋات و دانش در ذهن و مغز انسان واکاوی می 2
شود.رویکرد متعارف ،

فرض می کند که افراد ﻋموما انتخابهایی را برمی گزینند که منعکس کننده مجموﻋه ای از تمایالت ،خواستها و ترجیحات
آنهاست.از آنجایی که تصمیم گیری های اقتصادی مستقیماً به کارکردهای مغز مربوط می شود ،این قبیل تفاوت ها ،تصمیم
گیری ها را نیز متأثر خواهند ساخت  ،افراد قبل از ﻋمل کردن ،تأمین دلیل می کنند به همین ﻋﻠت است که شناخت فرایند
تصمیم گیری در توجیه و پیش بینی رفتار انسان می تواند مفید واقع شود در موقعیت های خاص ،مردم به دنبال یک مدل
مطﻠوب هستند  .ولی برای ﻋده ای از مردم و دربیشتر تصمیم های غیر ﻋادی ،این حالت احتماالً مستثنی است بنابراین افراد
به دنبال راه حﻠهایی هستند که آنان را بیشتر راضی کند تا این که بهینه باشد و سعی دارند که تمایالت وتعصبات خود را در
فرایند تصمیم گیری منعکس کنند.
(-2011الئو و همکران) سرمایه گذاران زمانی که تصمیماتی راجع به بازارهای رو به ضرر می گیرند توجه کمتری به اطالﻋات و
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تجزیه تحﻠیل های جدید نشان می دهند و در واقع برای فروش آنها چندان ﻋجﻠه نمی کنند و نتایج این فرضیه ها این است که
احتیاط و هوشیاری در پی ضررها ،کاهش می یابد
(-2012زهرا شریف و همکاران) اگر یک شرکت در هر سه ماهه اﻋالم کند که برآورد درآمد خود را افزایش داده است و متعاقبا
قیمت سهام آن در بازار افزایش یابد .بعد از هر سه ماهه دو قسمت فوقانی مغز انسان الگویی انتظاری ایجاد می کند که پس از
هر سه ماه قیمت سهام یک جهش نشان دهد بدون آن که هیچ گونه تحﻠیل بنیادی دقیق درباره سهام اتخاذ نموده باشد.
همچنین مشاهده شده است که بسیاری از سرمایه گذاران مرتکب اشتباهاتی در شناخت الگو ی سرمایه گذاری می گردندو که
منجر به از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری در مورد شرکت هایی می گردد که درآمد نا مناسبی دارند.
( -2016الکچرکار و همکاران) با انجام آزمایشات آزمایشگاهی تجربی و اسکن مغز افراد بیان کردند که افزایش سطح اطالﻋات
در بازارهاى حراج منجر به افزایش ناامنی و اضطراب میگردد .نتیجتا باﻋث تغییر قوانین تصمیم گیرى دنبال شده براى سرمایه
گذارى اوراق بهادار وابسته به حداکثر سازى مطﻠوبیت مورد انتظار در شرایط ﻋادى می گردد  .آنها ﻋنوان نمودند اگر اضطراب و
ﻋدم اطمینان در بین سرمایه گذاران مطﻠع متوسط افزایش یابد منجر به فعالیت بیشتر در فضاهاى مطمئن تر می شود که
احتماال قانون تصمیم گیرى ویژه اى متفاوت از بکارگیرى در اوراق بهاردار دیگر اخذ کرده اند.
(-1397سعیدی و همکاران) در این مقاله با ارائه روند تاریخی تعدادى از مطالعات انجام شده در زمینه مالی رفتارى و نقش
روانشناسی در تصمیم گیریهاى مالی  ,سعی در ارائه موضوﻋاتی بوده است که در سالهاى پیدایش مالی رفتارى تا کنون مورد
مطالعه قرار گرفته است و نتایج این بررسی نشان داد که مطالعات صورت گرفته در زمینه مالی رفتارى در ایران به هیچ ﻋنوان
کافی نمی باشد .بخصوص در زمینه رفتارهاى خاص نظیر تمایالت برونگرایانه و درونگرایانه  ,ﻋصبانیت  ,ترس و تاثیر محیط
زندکی بر تصمیات مالی داراى خال مطالعاتی میباشیم و ﻋوامﻠی نظیر تاثیر سن  ,جنسیت و مالی ﻋصبی و  ...نیاز به مطالعات
جدیتر در کشور ما دارد.
(-2018گﻠیام باچﻠر و همکاران) پژوهشی در ادبیات مالی ﻋصبی و بررسی رفتار سرمایه گذاران فردی پرداخته است .برخی از
یافتهها کامالً گیجکننده هستند ،زیرا با مدلهای کالسیک رفتار منطقی سازگار نیستند .این چالشی است که تا حدی با مدل
های جدید رفتار سرمایه گذار در امور مالی رفتاری حل شده است مالی ﻋصبی به ﻋنوان یک حوزه جدید از اواخر دهه 1990
ظهور کرد و به دنبال درک جنبه های اساسی تصمیم گیری مالی بود .روانشناسی و ﻋﻠوم اﻋصاب برخی از زمینه های
تحقیقاتی هستند که در مالی ﻋصبی برای آزمایش فیزیولوژیکی نظریه های مالی ادغام شده اند.
(-2021گیان ماریو و همکاران)اقتصاد اﻋصاب اخیراً به ﻋنوان یک حوزه ﻋﻠمی میان رشته ای جدید ظهور کرده است که هدف
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آن بررسی نقش مغز است که به ﻋنوان یک اندام فیزیولوژیکی ،به طور خودکار و ناخودآگاه بر رفتار فردی در تصمیم گیری
های مالی تأثیر می گذارد .مالی ﻋصبی به بررسی فعالیت مغز در فرآیندهای تصمیم گیری ﻋوامل مالی می پردازد .برجسته
ترین مراحل فرآیند تصمیم گیری ،جمع آوری محرک های دیداری و شنیداری در حین دریافت اطالﻋات گزینه های سرمایه
گذاری ،انتخاب و طبقه بندی این گونه محرک ها ،پردازش و تفسیر آنهاست .نویسندگان پیشنهاد میکنند که پول نقد
برجستگی و ارزش ﻋاطفی منفی پرداخت نقدی را افزایش میدهد .توسعه آینده مالی ﻋصبی نه تنها به بهبود دانش جنبههای
ﻋصبی تصمیمگیری یک ﻋامل مالی مربوط میشود ،بﻠکه حوزههای تحقیقاتی جدید مرتبط با ایجاد پلهایی بین ﻋﻠوم اﻋصاب و
برنامههای کاربردی در تجارت ،برای افزایش ارزش افزوده ،شفافیت ،به ویژه در بازار مالی و اثربخشی بیشتر قوانین حمایت از
سرمایه گذاران مالی می باشد.

-5نتیﺠه گیری

مغز انسان از سیستم های پیچیدهای ﻋصبی تشکیل شده است و ﻋمﻠکرد این مجموﻋه با کارکردهای متفاوت خود می تواند
تصمیم گیریهای مالی را تحت تأثیر قرار دهد .از سویی دیگر گرایش مالی ﻋصبی رشته ای نوپا است که می کوشد با درک
ﻋمﻠکرد مغز  ،و با استفاده از ﻋﻠوم روا ن پزشکی و اﻋصاب شناختی رفتار سرمایه گذاران را در هنگام اخذ تصمیمات مالی مورد
بررسی قرار دهد .در حقیقت نوروفایننس پﻠی است بین دانش مغز ومالی (اقتصاد)  ،تا به وسیﻠه ی آن درک بهتری از
تصمیمات مالی اقتصادی افراد به دست آید .ﻋﻠیرغم اینکه پژوهشهای این گرایش در محیطهای آزمایشگاهی و با تعداد
محدودی نمونه صورت گرفته است و انجام اینگونه پژوهشها با محدودیتهایی مواجه است اما پژوهشگران این حوزه اﻋتقاد دارند
که از طریق ابزارهایی نظیر تشدید مغناطیس کارکردی مقطع نگاری (توموگرافی) ،الکترو میوگرافیEEG-ERF-PET-
MRI-FMRI
می توان مغز افراد را در هنگام تصمیم گیریهای مالی مورد بررسی قرار داد .با اینکه این امر نمیتواند در محیط طبیعی مورد
بررسی قرار گیرد اما از نتایج حاصل از اینگونه پژوهشها جهت درک بهتر امور مالی نمی توان چشم پوشید .امروزه نوروفاینانس
جهشی بزرگ در ﻋﻠوم مالی محسوب می شود که به توضیح ﻋﻠل ریسک پذیری و ریسک گریزی افراد و یا سازمانها بر اساس
ﻋمﻠکرد مغزی می پردازد و باﻋث شده برای بسیاری از معماهای تصمیم گیریهای مالی و اقتصادی حل شود .به بیانی دیگر
نوروفاینانس کمک میکند تا بسیاری از رفتارهای مالی از حالت غیر ارادی خارج و کنترل شود و نیز تا حد زیادی از اشتباهات
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رفتاری و تصمیمات غﻠط پرهیز گردد .امید است این مطالعه بتواند چراغ راهی باشد براى مطالعات آینده و رهنمودى باشد در
زمینه بخشهایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و یا بسط موارد مطرح شده و ارائه مدلهاى جدید در زمینه رفتار و بتواند
به تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران در جهت تصمیم گیرى بهینه کمک نماید.
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