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چکیده
پژوهشها نشان داده دین عامل مؤثری بر شکلگیری خُلق اجتماعی است .لذا میتوان تأثیر دین بر تورشهای
رفتاری که متأثر از خُلق اجتماعی است را موردبررسی قرار داد .پدیده رفتار جمعی در زمره چنین تورشهایی قرار
میگیرد .پژوهش حاضر ازجمله پژوهشهای پسرویدادی است که با استفاده از دادههای مشاهدهشده ،احتمال
بروز رفتار جمعی در سه ماه مذهبی محرم ،رمضان و ذیالحجه را موردبررسی قرار داده است .با بررسی  6021روز
مبادالتی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره  ،6133-6131نتایج پژوهش نشان میدهد که احتمال وجود این
رفتار در ماههای مذهبی بیش از سایر ماههای سال است و در بین ماههای مذهبی نیز ماه رمضان بیشترین تأثیر را
بر شکلگیری رفتار جمعی دارد .همچنین تئوری ها احتمال بروز رفتار جمعی در عملکرد باال یا پایین ،یا در حجم
باال و پایین بازار سهام را مطرح کرده است .ازاینرو با انجام آزمون های قوت ،احتمال بروز رفتار جمعی تحت تأثیر
حجم و عملکرد بازار بررس ی شد ،اما الگوی مشخصی در این زمینه مشاهده نشد.
واژههاي كلیدي :تورش رفتاری ،خُلق اجتماعی ،رفتار جمعی ،ماههای مذهبی.
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سبحان اسکيني و عليرضا آقاجاني

 -1مقدمه
دانش نوپای مالی که بر مبنای تئوریهاای اقتصااد
نوکالسیک در دهه  6392شکل گرفت ،در دهه 6332
با چاالش جادی از ساوی ماالی رفتااری مواجاه شاد.
طرفااداران مااالی رفتاااری بااا اسااتعانت از مباحاا
روانشناسی ،فرض انسان عاقل اقتصادی که سنگ بنای
بسیاری از تئوری های مالی اسات را باا چاالش جادی
مواجه ساختند .آن هاا بار ایان باورناد کاه بسایاری از
تصمیمات اقتصادی کاامال عقالیای نیسات و احتماال
خطا در تصمیم گیری وجود دارد .بدین ترتیب با معرفی
طیف وسیعی از تورش های رفتاری ،در سطح خُارد باه
چالش انسان عقالیی و در سطح کالن به چالش فرضیه
بازار کارا میپردازند (پمپین.)6133 ،
علی رغم این ،بیشتر تورش های رفتاری مطرحشاده
در سطح فردی است و کمتر به تورش های رفتااری در
سطح گروه یا جامعهای از سرمایهگذاران پرداخته شاده
است .حال آنکه بخشی از رفتار انسان حاصل تعامال باا
اجتماع است .بسیاری از احساسات ،حالت ها و روحیات
انسان ،حاصل فعلوانفعال با محیط و اجتمااع پیراماون
است که از آن ها با عنوان خُلق اجتماعی 6یاد مایشاود
(اولسان .)0221 ،0خُلاق اجتمااعی مایتواناد متاأثر از
عوامل مختلفی باشد .ازجمله این عوامال مایتاوان باه
آبوهوا (ساندرز ،))6331( 1ریتم زندگی( 4کامساترا 9و
دیگران( ))0221و دین و مذهب (پاانتزالیس و اوکاار،1
 )0264اشاره کرد .دراینبین ،دین از اهمیات خاصای
برخوردار است.
به زعم برخی نویسندگان ،دین تنها وفاق اجتمااعی
ماندگار است .برخالف بسیاری امور که در کوتااهمادت
بین افراد وفاق ایجاد می کند ،مراسم دینی حالتی حااد
و عاااطفی دارد کااه آرمااانهااای جمعاای را زنااده نگااه
7

ماااایدارد (عبااااداللهی .)6132 ،امیاااال دروکاااایم
جامعااهشااناس صاااحبنااام ،تأکیااد ماایورزد کااه در
نظریه پردازی اجتماعی ،مناسک جمعی است کاه بایاد
موردتوجه قرار بگیرد (دورکیم .)6131 ،تیموری مجاد
( )6132به نقش مراسم مذهبی و عبادات در بهداشات
روان اشاره میکند .وی با ارائه تحلیلی نتیجه میگیارد:
03

مراسم عبادی به شکل دسته جمعی در بهداشت روانای
تأثیر گذاشته و گذشته از احساس آرامشی کاه حاصال
مراسم عبادی دسته جمعی است ،همدلی ایجاد میکند.
با توجه به مطالعات فوقالذکر ،عوامل دینی و بااالخ
عواماال دیناای کااه جمعاای برگاازار ماایشااود ،نقااش
تعیینکننادهای در شاکل گیاری خُلاق اجتمااعی ایفاا
میکند.
از نگاه تقویمی ،مناسک جمعی اسالمی در سه مااه
محرم ،رمضان و ذیالحجه ،بیش از سایر ماه های ساال
است و مطابق گزارش اختر 3و دیگران ( ،)0269عماده
مطالعات نیاز باه بررسای ایان ساه مااه پرداختاهاناد.
حسینخانی و یکهفالح ( )6131به تأثیرات جمعی مااه
محرم مانند کاهش قابلمالحظه ساطح جارم ،تانش و
رهااایی از پریشااانیهااای عاااطفی اشاااره ماایکننااد.
همچنااین ،ازجملااه مناسااک مساالمانان کااه نقااش
تعیین کننده ای در شاکلگیاری خُلاق اجتمااعی دارد،
اعمال ماه رمضان است .در این ماه ،زندگی مسلمانان از
نظم خاصی پیروی می کند که حاصل آن ،ایجاد خُلقای
در بین افراد روزهدار است (گاوریلیدیس .)0269 ،3مااه
ذی الحجه نیز مملو از مناسک جمعای اسات .برگازاری
اعیاد قربان ،غدیر ،روز عرفه و مناسک حج در این مااه،
منجر به بررسی آن در مطالعات شاده اسات ((راعای و
شیرزادی(،)6137 ،تهرانی و بیگینیاا )6136،و اختار و
دیگران (.))0269
پژوهش حاضر به دنبال بررسی یکی از تورشهاای
62
جمعی شناخته شده مالی رفتاری با نام رفتار جمعای
در سه ماه قمری فوقالذکر(محرم ،رمضان ،ذیالحجاه)
است که نسبت سایر ماهها از مناسک جمعای بیشاتری
برخوردار هستند .انتظار می رود با توجه به شکلگیاری
خلق وخوی مشترک (خُلق اجتمااعی) افاراد طای ایان
ماه ها در مقایسه با سایر ماهها ،رفتاار جمعای افاراد در
بازار سرمایه نسبت به سایر ماهها متفاوت باشد.
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 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
خُلق اجتماعی
خُلااق اجتماااعی ،وضااعیت روحاای مشااترک بااین
انسان ها است که از تعامالت اجتماعی ناشی مایشاود.
خُلااق اجتماااعی منجاار بااه حرکاات افااراد بااه ساامت
احساسات ،عقاید و اعمال مشترک مای شاود .تاأثیرات
خُلق اجتماعی بر اقتصاد و مالی ،در چاارچوب فرضایه
اقتصادی اجتماعی 66بح می شود .این فرضایه ،خُلاق
اجتماعی را یک متغیر علی اصلی در بررسای رونادهای
اجتماعی و اقتصادی در نظر می گیرد (اولسان.)0221 ،
درمجمااوع ،شااواهد حاااکی از نقااش مهاام خُلااق و
احساس 60در رفتار سارمایه گاذاران اسات (اباوبکر 61و
69
دیگران()0264 ،سیگناس 64و دیگاران .)0264 ،شاو
( )0262بیاان مایدارد خُلاق در تصامیمگیاری نقاش
داشته و بر پیچیدگی تصامیم گیاری و عادم اطمیناان
ماایافزایااد .زمااانی کااه ساارمایهگااذار از خلااق م بتاای
برخوردار است ،خوشبینی به خرج میدهد و ریسک را
کمتر از میزان واقعی در نظر میگیرد (رایات و باوور،61
 .)6330همان گونه کاه پایش تار عناوان شاد ،یکای از
مهاامتاارین عواماال تأثیرگااذار باار شااکلگیااری خُلااق
اجتماعی ،عوامل دینی است.
خُلققق اجتمققاعیا ع امقق

رنققی و ر تققار

سرمارهگذاران
در بسیاری مطالعات ،دین عامل مؤثری بار محایط
اقتصادی تشخی داده شده است .برای م اال ،برخای
پژوهش ها به نقش دین در میل به پسانداز (رنباو و
اسپانیرز ،))0260( 67سرمایه گذاری در سهام (رنبو و
اسپانیرز ( ))0266و گرایش هاای ریساکی (کوماار 63و
دیگران ( ))0266پرداختهاند .عاالوه بار ساطح فاردی،
برخی مطالعات در سطحی کالن ایان مسائله را ماورد
نظر قرار داده و نقش دیان در رشاد اقتصاادی (باارو و
مااککلااری ،))0221( 63حمایاات از اعتباردهناادگان
(استلز و ویلیامساون ))0221( 02و فارو قیماتگاذاری

سهام در عرضه های اولیاه (کوماار و دیگاران ())0266
بررسی کردهاند.
زمیناهای کاه اخیارا موردتوجاه پژوهشاگران قاارار
گرفته ،خُلق سرمایه گذاران 06و نقش عوامال دینای در
شکل گیاری خُلاق اسات .پاانتزالیس و اوکاار ()0264
نشان دادند در هفته عید پاک ،00سارمایه گاذارانی کاه
اعمال مذهبی را انجام میدهند ،حواسپرتای بیشاتری
دارند و به اخباار شارکت هاا باا تاأخیر واکانش نشاان
می دهند .فریدر و سابرامانیام )0224( 01تأثیر روزهاای
مقدس یهودیان (یوم کیپور 04و روش هشاانا )09را بار
بازده سهام آمریکایی و حجم مبادالت دالر اندازهگیاری
کردند .نتایج مشاهدات نشان داد طی هر دو روز حجام
مبادالت دالر کاهش معنیداری پیدا میکند اماا باازده
سهام در حدود روز روش هاشانا م بت و در حادود روز
یوم کیپور منفی است .دو محقق نتیجه میگیرناد ایان
پدیده ناشی از احساسات سرمایهگذاران یهاودی اسات.
مطالعات انجام شده در بازار سهام کشاورهای اساالمی،
حاکی از اثرات خُلق م بات در مااه رمضاان بار رفتاار
ساارمایهگااذاران اساات (الحاجیااه و دیگااران (،)0266
بیالوفسااکی و دیگااران ( )0260و الخزالاای.))0264( 01
بهطورکلی ،نتایج ایان مطالعاات نشااندهناده کااهش
نوسان و افزایش بازده در طول ماه رمضان اسات .یکای
از تورش های رفتاری شاناختهشاده در ماالی رفتااری،
رفتار جمعی است .مطالعات متعددی رفتاار جمعای را
در زمره تورش هاای متاأثر از خُلاق اجتمااعی قلماداد
کردهاند (پرکتر ،)0226( 07پارکر و پرکتار )0229( 03و
اولسن (.))0221
خُلق اجتماعی و ر تار جمعی
رفتار جمعی داللت بر رفتاری تعاملی دارد که افراد
از یکدیگر تبعیت می کنند (هرشاالیفر و هاناگ تئاو،03
 .)0221در معامالت سهام ،سرمایه گذاران زمانی رفتاار
جمعی را بروز می دهند که دسترسی به اطالعات نهانی
ندارند و تبعیات از ساایر سارمایهگاذاران را جاایگزین
اطالعات میکنند (هوانگ و سامن.)0224 ،12
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از دیدگاه تئوری ،طبقه بندی های متنوعی از رفتاار
جمعی ارائه شده است .رفتار جمعی بر مبناای حقیقای
یا نهادی بودن سرمایه گذار ،حرفاهای یاا عاادی باودن
سرمایه گذار ،اجباری یا اختیاری ،آگاهانه یا غیرآگاهانه،
طبقه بندی می شود .رفتار جمعی اجباری اشاره بهنوعی
رفتااار دارد کااه فاارد باارای اجتناااب از زیااان احتمااالی
حرکت در خالف جهت بازار ،ناگزیر به تبعیات از باازار
می شود .اما در رفتار جمعی اختیااری ،پیاروی از باازار
انتخاب فرد است .رفتار جمعی آگاهانه ،انتخاب آگاهانه
نادیده گرفتن اطالعاات و تقلیاد از رفتاار باازار اسات.
درواقع ،افراد در زمان نماایش رفتاار جمعای آگاهاناه،
ممکن است بنا به دالیلی اقدام به تبعیت از تصامیمات
دیگران نمایند (عربمازار و دیگران.)6130 ،
مطالعات نشان داده تعاامالت اجتمااعی در کال و
خُلق اجتماعی بهطور خاا ،،از عوامال محارک رفتاار
جمعی است .اولسن ( )0221عنوان میدارد تماایالت و
احساسات فردی میتواند در بین اعضای گاروه سارایت
یاباااد .پرکتااار ( )0226اظهاااار مااایدارد تماااایالت و
احساسات فردی میتواند منجار باه رونادهای کوتااه و
بلندماادت در بازارهااای مااالی شااود و رفتااار جمعاای
غیرآگاهانااه را رقاام بزنااد .هانااگ 16و دیگااران ()0224
نشان می دهند زمانی که سرمایه گذاران خُرد با مقاصاد
یادگیری باهم تعامل می کنند ،این تعاامالت اجتمااعی
منجر به ایجاد رفتار جمعی میشاود .هاناگ و دیگاران
( )0229بیان می دارند مدیران سارمایه گاذاری کاه در
یک موقعیت جغرافیایی قرار دارند ،با افزایش تعاامالت
اقدام به خرید یا فروش سهام مشابه میکنند.
ماههاي مذهبی و ر تار جمعی
بسیاری از پژوهش هاا از ابعااد گونااگون مااههاای
مذهبی را مدنظر قرار دادهاناد .مطالعاات آزمایشاگاهی
نشان داده با شرکت در مناسک مذهبی جمعی (عمدتا
در مااههااای مااذهبی) از سااطوح تشااویش و اضااطراب
کاسته شده و بر سطوح رضامندی ،نشاا معناوی 10و
تعامالت اجتماعی افزوده می شود (نِر و پرل.)0223 ،11
درنتیجااه در تعاماال افااراد تااأثیر گذاشااته و تعااامالت
09

اجتماعی مناسب تاری ایجااد مای شاود (بیالوفساکی و
دیگران .)0260 ،این قالب روانی از طریق دو عامال بار
رفتار جمعی تأثیر میگذارد:
اول ،سطح ریساکپاذیری کااهش ماییاباد و دوم
سطح خوشبینی افزایش مییابد (نافساینجر.)0220،14
مطابق با مطالعات پاژوهشهاا ،خاوشبینای و کااهش
ریسااکگریاازی از عواماال ایحاااد رفتااار جمعاای اساات
(هرشالیفر و هانگ تئاو( )0221 ،بالساکو 19و دیگاران،
 .)0260ازاین رو ،قالاب روانای کاه ساطوح رضاامندی،
نشا معنوی و تعامالت اجتماعی در ماههاای ماذهبی
ایجاد می کند ،از عوامال ایجااد خاوشبینای و کااهش
ریسک گریزی و بهتبع آن ،ایجاد رفتار جمعی است.
 -1-2پیشینه پژوهش
در این بخش ،ابتدا باه مطالعاات انجاامشاده در ماورد
رفتار جمعی و سپس به مطالعاتی مارتبط باا مااههاای
مذهبی پرداخته میشود.
پژوهش های اولیه رفتار جمعی را باید در مطالعاات
بیکچناادانی 11و دیگااران ( )6330و بااانرجی)6330( 17
جست .در بعد تجربی ،از متدولوژی های متفاوتی بارای
تائید یا رد رفتار جمعی استفاده شده است .دساته اول
مطالعاتی است که بر مبنای معامالت سارمایه گاذاران،
تااالش در رد یااا تائیااد رفتااار جمعاای دارد .ازجملااه
ماادلهااایی کااه در ایاان زمااره قاارار ماایگیاارد ،ماادل
الکانیشوک 13و دیگاران ( )6330قابال ذکار اسات .در
دسااته دوم ،محققااین بااا اطالعااات بااازار و رویکاارد
اقتصادسنجی ،رفتار جمعی را بررسای کاردهاناد .مادل
کریسااتی و هانااگ )6339( 13و ماادل هاناگ و سااامن
( )0221در این دسته جای میگیرد.42
در مطالعاتی که اخیرا انجاام شاده ،عمادتا توساعه
مدل های پایه مادنظر قارار گرفتاه اسات .چیاناگ 46و
دیگران ( )0262نشان دادناد عملکارد باازار بار رفتاار
جمعی تأثیر می گذارد .در مواردی که روند باازار رو باه
پایین است ،شرایط بروز رفتار جمعی مسااعدتر اسات.
در این موارد ،سرمایه گذاران پادنبال تقلیاد از مادیران
حرفه ای در چیانش پرتفاوی هساتند .گاوریلیادیس و
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دیگران ( )0261با مالحظاتی در مورد صانعت و رفتاار
جمعی آگاهاناه ،باه ایان نتیجاه رسایدند کاه بیشاتر
رفتار های جمعی آگاهانه است و بازده بازار بر این رفتار
اثر میگذارد.
عالوه بر عملکرد بازار ،حجم معامالت نیز از عوامال
تأثیرگذار بر رفتاار جمعای اسات .دلیال ایان مسائله،
احتمال بروز رفتار جمعای در دوره هاای ظهاور عالئام
بحاران 40و افاازایش حساساایت باازار اساات .طاای ایاان
دوره ها ،انتظار مایرود حجام معاامالت بایش از ساایر
عوامل تحات تاأثیر قارار بگیارد .اکونوماو 41و دیگاران
( )0266با بررسی رفتار جمعای در منااطق بحارانزده
یااورو ،حجاام معااامالت و عملکاارد بااازار را عاماال
تأثیرگذاری تشخی دادند .جالسی و نااوی)0269( 44
اثر رفتار جمعی بر نوساان ساهام آمریکاایی را مطالعاه
کردند و نتیجه گرفتند در روزهایی با حجام معاامالت
باال ،احتمال بروز رفتار جمعی بیشتر است.
مطالعاتی که اثر ماههای اسالمی بار باازار ساهام را
بررسی کرده اند ،عمدتا این اثرات را خالف قاعادههاای
تقویمی 49در نظر گرفته و تغییارات حجام و باازده را
41
لحاظ کرده اند .در یکای از اولاین مطالعاات ،حساین
( )6333اثار مااه رمضاان باار باازار ساهام پاکسااتان را
بررسی کرد و به این یافته رسید که در این ماه ،نوسان
بازده به طور معناداری کاهش مییابد اما تغییر خاصای
در میانگین بازده ایجاد نمی شاود .مصاطفی)0266( 47
اثر پنج ماه مذهبی ازجمله محرم ،رمضان و ذیالحجاه
را باار بااازار سااهام کراچاای مطالعااه کاارد و ضاامن رد
تأثیرگذاری سایر ماه هاا ،عناوان داشات کاه طای مااه
رمضان از سطح ریسک بازار کاسته میشود .بیالوفسکی
و دیگران ( )0260اثر ماه رمضان در  64کشور اسالمی
را بررسی کردند .محققان به این نتیجاه رسایدند طای
این ماه سطح بازده افزایش و نوسان کااهش ماییاباد.
اختر و دیگران ( )0269اثر ماه ذیالحجاه 43در برخای
کشور اسالمی را مطالعه کردند و به این یافته رسایدند
که نوسان بازار سهام در مصر ،مراکش و ترکیه کااهش
می یابد .گاوریلیادیس و دیگاران ( )0269تاورشهاای
رفتاری در ماه رمضان را بررسی کردند .یافته محققاان

بر این نکتاه تأکیاد داشات کاه احتماال باروز برخای
تورش ها نظیر رفتار جمعای طای مااه رمضاان بیشاتر
است .از منظر نویسندگان ،دلیل این مسئله تغییر خُلق
اجتماعی طی این ماه است.
در مورد اولین مطالعاتی که پدیده رفتار جمعی در
بورس اوراق بهادار تهران را بررسای کاردهاناد ،مطالعاه
اسالمی بیدگلی و شهریاری ( )6139قابال ذکار اسات.
محققان با بررسی این پدیده در دورههای رونق و رکود،
به این نتیجه رسایدند کاه در دوره روناق شاواهدی از
رفتار جمعی وجود ندارد ولای شاواهدی در تائیاد ایان
پدیده در زمان رکود وجود دارد .عاربماازار و دیگاران
( )6130ضمن آزماون پدیاده رفتاار جمعای باا اناواع
مدل های مطرح در تئوری ،به این نتیجاه رسایدند کاه
سرمایهگذاران غالبا از استقالل عمل در اتخاذ تصمیمات
سرمایهگذاری برخوردار نباوده و تبعیات از تصامیمات
دیگران را به اتخاذ رویکرد مستقل ترجیح میدهند که
به معنی تأیید پدیده رفتار جمعی در بورس اوراق بهادار
تهران است .بدری و دیگران ( )6131با تفکیک بازار به
دو دوره رونق و رکود ،به بررسی رفتار جمعی در بورس
اوراق بهادار تهران پرداختند ،محققاان باه ایان نتیجاه
رسیدند کاه در دوره روناق شاواهدی از پدیاده رفتاار
جمعی وجود دارد اما شواهدی دال بر تائید این پدیاده
در دوره رکود وجود ندارد.
مشابه مطالعات خارجی ،پژوهش های داخلی که اثر
ماه های اسالمی بر بازار سهام را بررسی کردهاند ،عمدتا
این اثر را خالف قاعده تقویمی در نظر گرفتهاند .راعای
و شاایرزادی ( )6137در مقالااهای بااه بررساای خااالف
قاعده هاای تقاویمی و غیرتقاویمی پرداختناد و نشاان
دادند که در ماه محرم حجم معامالت کاهش مییاباد
در ماه رمضان بورس تهران با هیچگونه پدیده غیرعادی
در حجم معامالت و بازدهی ماهانه همراه نیست در ماه
ذیالحجه نوسانپذیری بازده افزایش مییابد .تهرانای و
بیگااینیااا ( )6136تااأثیر سااه ماااه محاارم ،رمضااان و
ذیالحجه بر بازار سهام را مطالعه کردناد .محققاان باه
این نتیجه رسیدند که در ماه محرم بازده کل و حجام
معامالت تغییر خاصی نمی کند در مااه رمضاان باازده
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کل و حجم مبادالت تغییر معناداری نمیکناد در مااه
ذیالحجه در بازده کل تغییر معنیداری ایجاد میشاود
اما حجم معامالت تغییر نمییابد.
در پااژوهش حاضاار آنچااه ماادنظاار قاارار گرفتااه،
جنبه های رفتاری متأثر از ماه های مذهبی است که بار
روند معامالت سهام تاأثیر مای گاذارد .همچناین ایان
مطالعه در زمره اولین مطالعاتی است که تأثیر دین بار
رفتار جمعی را مطالعه می کند .ازاینرو ،پژوهش حاضر
در سه زمیناه خُلاق اجتمااعی ،رفتاار جمعای و ماالی
اسالمی به توسعه ادبیات موضوعی کمک میکند.
سؤال اصلی مقاله این است که آیا تفاوت معناداری
بین رفتار جمعی سرمایه گذاران در ماههاای ماذهبی و
سااایر ماااههااای سااال وجااود داردا انتظااار ماایرود در
ماه های مذهبی با افزایش تعامالت مناسب میان افراد و
ایجاد خُلق اجتماعی م بات (کاه هار دو عامال ایجااد
رفتار جمعی است) ،سطح رفتار جمعی افزایش یابد.
 -3روششناسی پژوهش
این پژوهش به لحاظ طرح تحقیق از نوع مطالعات
شبه تجربی و پسرویادادی 43اسات کاه باا اساتفاده از
داده های مشااهدهشاده( 92آرشایوی) انجاام مایشاود.
همچنین بنابر دستهبندی که از روشهای مطالعه رفتار
جمعی ارائه شد ،در دسته مطالعاتی قرار می گیرد که با
استفاده از اطالعات بازار و رویکرد اقتصادسنجی انجاام
میشود .قلمارو زماانی پاژوهش دوره  9سااله -6131
 6133و قلمرو مکانی شرکت بورس اوراق بهادار تهاران
است.
داده های پژوهش شاامل باازده و حجام معاامالت
روزانه شرکت های پذیرفتهشده در باورس اوراق بهاادار
تهران است .با توجه باه وجاود برخای کاساتیهاا کاه
معموال در بازارهای نوظهور وجاود دارد ،شارکتهاایی
انتخاب شده است که این شرایط را احراز نمایند :دارای
وقفه های معامالتی طوالنی نباشند ،از حجام معاامالت
مناسبی برخاوردار باشاند ،طای دوره آزماون در باازار
سرمایه پذیرفته شده باشند و از باازار باورس باه ساایر
بازار ها (نظیر بازار پایه فرابورس یا بازار توافقی) منتقال
03

نشااده باشااند .دادههااا از وبسااایت شاارکت ماادیریت
فناوری بورس اوراق بهادار تهران ()www.tsetmc.com
استخراج شده و با نرم افزارهای  Excelو  Eviewsماورد
تجزیه وتحلیل قرار گرفته است .بارای حاذف دادههاای
پرت ،96داده ها حداک ر تا ساطح  %2.1وینزورایاز شاده
است .آمار توصیفی دادهها در جدول  6ارائه شده است.
 -4مدل پژوهش و متغیرهاي آن
مدل تجربی این تحقیق برمبنای مفهومی است که
کریستی و هانگ ( )6339و چاناگ و دیگاران ()0222
از پدیده رفتار جمعی ارائه مایدهناد .در ایان مفهاوم،
زمانی که بازار وضعیت م بت یاا منفای قابالمالحظاه
پیدا می کند ،اقدامات سرمایه گذاران به یکجهت میال
می کند و رفتار جمعی بروز میدهند .لذا انتظار مایرود
در زمان بروز این رفتار (و در پای آن عملکارد همگان
سرمایه گاذاران) ،پراکنادگی باازده اوراق کااهش یاباد.
کریستی و هانگ ( )6339فرض می کنناد کاه ارتباا
بین پراکندگی مقطعی بازده و بازده بازار خطای اسات.
اما شواهد فراوانی وجود دارد که این ارتباا غیرخطای
است .لذا چاناگ و دیگاران ( )0222مادلی مبتنای بار
ارتبا غیرخطی پراکنادگی باازده و باازده باازار ارائاه
میدهند که بهصورت زیر است:
رابطه ()6
|

جایی که
رابطه ()0

|

انحراف مطلق مقطعی بازده است:
|

|∑

میاانگین
بازده اوراق بهاادار  iدر روز  tو
و
بااازده بااازار در روز ( tمیااانگین بااازده کاال سااهام
مبادلهشده در روز  ) tاست .بر طبق ایان مادل ،انتظاار
می رود در مواردی که بازار در وضاعیت حادی (خیلای
م بت یا منفی) قرار دارد ،قدر مطلق بازده بازار افزایش
یابد و این مسئله منجر به افزایش سطح  CSADشاود.
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اما اگر طای چناین دوره هاایی سارمایه گاذاران رفتاار
جمعی از خود بروز دهناد ،باازده ساهام از باازده باازار
پیروی خواهد کرد و منجار باه کااهش ساطح CSAD
خواهد شد .بهعبارت دیگر ،با بروز رفتار جمعی ،ارتباا
بین قدر مطلق بازده بازار و  CSADمنفی خواهد شاد.
چااون احتمااال دارد طاای دورههااای حاادی ارتبااا
پراکندگی بازده و بازده بازار از رابطه خطی خارج شود،
انتظار می رود با بروز رفتار جمعی ،ضریب در طارف
راست معادله منفی شود .برای آزمون رفتاار جمعای در
ماه های مذهبی در مقایسه با ساایر مااههاا ،ابتادا یاک
متغیاار مجااازی ( )Dتعریااف ماایشااود و در روزهااای
ماه های مذهبی عدد یک و در روزهای ساایر مااههاای
سااال عاادد صاافر ماایگیاارد .سااپس مشااابه باکااار
گاوریلیدیس و دیگران ( )0269از رگرسیون زیار بارای
آزمون رفتار جمعی استفاده میشود:
مدل ()6
|
|

|

|

مدل ()1
|

|
|

مدل های فوق ،مشابه مدل ( )6است ،با این تفاوت
91
که برطباق یااو و دیگاران ( UP ،)0264و DOWN
به ترتیب اشاره  %12باالترین و پایین ترین عملکرد بازار
دارد .همچنین اکونومو و دیگاران ( )0266و جالسای و
ناوی ( )0269به این نتیجه رسیدند که حجم مباادالت
بر رفتار جمعی اثرگذار است ،لذا مدل هاای زیار بارای
بررسی تأثیر حجم بر رفتار جمعی ارائه شده است:
مدل ()4
|

|
|

|

مدل ()9
|

|
|

با توجه به مباح فوق ،اگر ضرایب ( ) منفی
و معنادار باشد ،انتظار می رود در ماه های مذهبی (سایر
ماه های سال) پدیده رفتار جمعی بروز یاباد .مادل ()6
برای هریاک از مااههاای ماذهبی باهصاورت جداگاناه
محاسبه میشود .همچنین باا توجاه باه تاأثیر برخای
90
عوامل بر رفتار جمعی ،انجام برخی آزمون های قاوت
ضروری است.
چنانکه در بررسی پیشینه نظری پژوهش گذشات،
چیانگ و دیگران ( )0262و اکونومو و دیگران ()0266
به این نتیجه رسیدند که عملکرد بازار بر رفتار جمعای
تأثیر می گذارد .لذا مدل های ذیل در ارتبا با عملکارد
بازار بررسی میشود:

|

|

در مااادل فاااوق نیاااز  UPVOLو DOWNVOL

بهترتیب اشاره به  %12درصد باالترین و کمترین تعداد
ساااهام مبادلاااه شاااده در یاااک روز مباااادالتی دارد.
مادلهاای 0تااا  ،9اقتباسای از مطالعااه یااو و دیگااران
( )0264و گاوریلیدیس و دیگران ( )0269است.

مدل ()0
|

|
|

|
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جدول  -1آمار ت صیفی ا ههاي تحقیق و مقارسه ا هها ر ماههاي م ر بررسی
بخش الف) آمار ت صیفی
میانگین

میانه

انحراف معیار

حداكثر

CSAD

2.22001
2.26971

2.22007
2.2643

2.22324
2.22934

2.27041
2.66163

-2.26349
2.22436

حجم (میلیون)

114

043

011

0202

43.9

بازده

2.2261

2.2267

2.2273

2.2704

-2.2634

CSAD

2.2694

2.2649

2.2291

2.661

2.2243

331

حجم (میلیون)

160

042

049

0202

94.3

بازده
CSAD

2.2214
2.2631

2.2247
2.2611

2.2621
2.2231

2.2766
2.2344

-2.2644
2.2271

664

حجم (میلیون)

193

163

044

6661

43.9

بازده

2.2266

2.226

2.2299

2.2019

-2.2617

CSAD

2.26431

2.2641

2.2217

2.2099

2.223

بازده
کل دادهها

روزهای غیر از
ماههای مذهبی
روزهای ماه
رمضان
روزهای ماه
ذیالحجه
روزهای ماه
محرم

حداق

تعدا روز

حجم (میلیون)

113

031

030

6490

13.4

بازده

2.2240

2.2213

2.2211

2.200

-2.2663

CSAD

2.2616

2.2693

2.224

2.2031

2.227

حجم (میلیون)

474

427

137

6119

96.3

مبا التی
6021

33

33

بخش ب) مقارسه ا هها ر ماههاي م ر بررسی
روزهاي بهغیراز ماههاي
مذهبی
باز ه

حجم (میلی ن)

روزهاي ماه ذيالحجه
باز ه

حجم (میلی ن)

روزهاي ماه رمضان
باز ه

حجم (میلی ن)

روزهای بهغیراز حجم (میلیون)
ماههای مذهبی
بازده
روزهای ماه
ذیالحجه
روزهای ماه
رمضان
روزهای ماه
محرم

حجم (میلیون)

*91

حجم (میلیون)

*47

-2.2224

بازده

***

بازده
حجم (میلیون)
بازده

-3
***

2.22224

***

2.22290

**

616

**

624

***

2.2201

664

***

2.22226

*

2.2206
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بخااش اول جاادول  6بااه بررساای آمااار توصاایفی
داده های تحقیق میپردازد .طای دوره  9سااله -6131
 6021 ،6133روز مبادالتی مورد تجزیاهوتحلیال قارار
گرفته که  331( %74روز) مرباو باهروزهاای غیار از
ماه های مذهبی و  162( %01روز) مرباو باهروزهاای
ماه های ماذهبی اسات .باا توجاه باه براباری تقریبای
میانگین و میانه بازده برای کل دادهها ،می تاوان گفات
03

توزیع داده ها متقارن است .اما برای مااههاای ماذهبی،
داده های باازده از توزیاع متقاارنی برخاوردار نیساتند.
همچنین توزیع  CSADو حجام در کال دادههاا و باه
تفکیک ماه های ماذهبی و غیرماذهبی ،دارای چاولگی
م بت است .در مورد نوسان داده های باازده ،بیشاترین
نوسان متعلاق باه مااه رمضاان و کمتارین پراکنادگی
متعلااق بااه ماااه ذیالحجااه اساات .ایاان نتاایج ،مشااابه
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یافته هاای اختار و دیگاران ( )0269اسات و مایتاوان
عنوان داشت اثر ذی الحجه در بورس اوراق بهادار تهران
قابلاعتنا است .درباره نوسان دادههای حجم ،سوای ماه
محاارم کااه دارای نوسااان باااالیی اساات ،کاال دادههااا،
ماه های غیرمذهبی و سایر ماه های سال از نوسان نسبتا
مشابهی پیروی می کنند .در مورد تفاوت بازده ،اختالف
بازده برای ماههای مذهبی کمتر از ماههای غیرماذهبی
است و دراین بین ،ماه محرم از کمترین اخاتالف باازده
برخوردار است.
برای بررسی دقیق تر ،اقدام به آزمون آماری حجم و
بازده در ماه های مختلف شده است .در تمامی ماههاای
مذهبی نسبت به ماههاای غیرماذهبی ،افازایش حجام
معامالت مشاهده میشاود و معنااداری آمااری در مااه
محاارم نساابت سااایر ماااههااای مااذهبی بیشااتر اساات.
بااین حال ،تفاوت معناداری بین حجم معامالت در مااه
رمضان و ماه ذیالحجه مشاهده نمیشاود .یافتاههاای
حجم با نتایج ارائه شده در مطالعاات داخلای (راعای و
شاایرزادی ( )6137و تهراناای و بیگااینیااا ())6136
سازگاری نادارد اماا باا نتاایج گاوریلیادیس و دیگاران
( )0269در مورد بازار سهام ترکیه سازگار است.
در مورد بازده باید عناوان کارد کاه ساوای از مااه
ذی الحجه ،بازده سایر مااه هاای ماذهبی باا معنااداری
قابلمالحظاهای بیشاتر از باازده مااههاای غیرماذهبی
است .دراین میان ،بازده مااه محارم باهطاور معنااداری
بیشتر از سایر ماه هاای ماذهبی اسات .ایان یافتاههاا،
مشابه یافته های بیالوفسکی و دیگران ( )0260در مورد
 64کشور اسالمی است.
 -5را تههاي پژوهش
جدول  0یافته های پژوهش را به تصویر مایکشاد.
پنج مدلی که در بخش مدل پژوهش مطرح گردید ،در
این قسمت به ورطه آزماون کشایده شاده اسات .ایان
مدل ها برای هر یک از مااه هاای ماذهبی باه تفکیاک
بررسی شد .ضریب  Fبرای مدل اصلی (مدل  ،)6مادل
عملکاارد باااالی بااازار (ماادل  )0و ماادل حجاام باااالی
معامالت (مدل  )4باال و بهطور قابلمالحظهای معناادار

اساات .سااطح  R2مشااابه سااایر تحقیقااات انجااامشااده
(گاوریلیاادیس و دیگااران ( ))0269اساات و در برخاای
موارد حتی باالتر است .در مدلهای عملکرد پایین بازار
و حجم معامالت اندک (باه ترتیاب مادلهاای  1و ،)9
علی رغم معناداری آماره  ،Fاندازه آماره و نیز  R2پاایین
است .با توجه به اینکه معماوال داده هاای روزاناه باازار
سهام با مشکل خودهمبستگی مرتبه اول مواجه اسات،
این مشاکل بارای تماامی مادل هاا بررسای شاد و در
مواردی که این فرض اساسای مادل رگرسایون نقا
شده است ،مطابق با کار برومنات و کیمااز ( )0226باا
افزودن متغیر وقفهای اقدام به رفع مشکل شاده اسات.
اما الزم به ذکر است که نتایج هیچکدام از مدلها قبال
و بعد از رفع خودهمبساتگی باا تغییار خاصای مواجاه
نشد ،لذا از ارائه نتایج خودداری گردید.
که نشان دهناده وجاود رفتاار جمعای
ضرایب
سرمایه گذاران در ماه های مذهبی است ،در اک ر مدلها
منفی و معنادار است .معناداری ایان ضاریب در حاالی
است که سایر ضارایب ( و ) کاه نقاش کنترلای
ایفاء می کنند نیاز معناادار هساتند .لاذا پدیاده رفتاار
جم عی حتی با حضور این متغیرها در ماه های ماذهبی
نیز قابل تائید است .ضریب در مدل  6نشاندهناده
وجود پدیده رفتار جمعی در ماه های غیرمذهبی اسات.
این ضریب در تمامی مدل های محاسبهشده (مادل )6
معنادار نبوده و از ساطح پاایینی برخاوردار اسات .لاذا
احتمال وجاود رفتاار جمعای در مااههاای ماذهبی در
مقایسه با سایر ماه ها بیشتر است .همچنین مدلهاایی
که به بررسی آزمون قوت میپردازد (مدلهای  0تاا )9
یااا دارای ضاارایب معنااادار نیسااتند و یااا در صااورت
معناداری دارای ضاریب منفای نیساتند و ازایانرو ،باا
تئوری های مطرحشده در ادبیات موضاوعی هامخاوانی
ندارد.
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سبحان اسکيني و عليرضا آقاجاني

جدول  -2را تههاي پژوهش
ماههاي

مدل

مذهبی

ضررب

ماه محرم

ماه رمضان

ماه ذیالحجه

مدل

مدل ()6

***

مدل ()0

***

مدل ()1

***

مدل ()4

***
***

2.261
2.269
2.260

2.261

***

2.93

***

2.42

2.11

**

*

**

2.11

2.67

2.07

***

***

مدل ()9

2.262

2.73

مدل ()6

***2.261

***2.33

مدل ()0

***

***

مدل ()1

***

مدل ()4

***

مدل ()9

***
***

2.261
2.266

2.97
-11.63

-2.22
***2.10

2.260

-64.13

2.63

2.94

2.269

*

2.12

***

6.26

***

2.00

2.20
**

2.07

**

-2.60

***

2.47

2.61
***

***

3.13

-4.7
***

64.33

-4.49
***

67.66

2.44
2.13
2.62
2.17

آماره
F

633
004
66
022

-03.63

-0.21

2.19

94

***-12.13

-2.76

2.41

021

***

3.01

***

-19.43

***

3.99

***

32.07

***

***

02.43

-1.37
***

00.04

2.0

2.70
2.66
2.72
2.17

093
60
017
12

مدل ()6

2.260

2.74

2.96

-09.7

-1.44

2.03

606

مدل ()0
مدل ()1

***2.264
***2.260

**2.93
2.14

***2.06
**2.07

-06.70
-3.16

***2.64
-4.71

2.72
2.62

003
62

مدل ()4

***

**

مدل ()9

***

2.261
2.266

2.91

2.62

2.20
***

2.91

**

-09.93

69.72

***

61.32

-1.91

2.17
2.11

021
97
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ابتدا به بررسی مدل های محاسابهشاده بارای مااه
برای مدل  6منفای
محرم پرداخته میشود .ضریب
و در سطح  %62معنادار است که حکایت از وجود رفتار
جمعی در ماه محرم دارد .این ضریب برای مدلهاای 0
تا  9معنادار نیست .لذا عملکرد بازار یا حجم معاامالت،
تأثیری بر شکلگیری رفتار جمعی در ماه محرم ندارد.
در مقایسه با ماه محرم ،احتماال رفتاار جمعای در
ماه رمضان بیشتر است .معناداری ضاریب در مادل
 6برای این مااه حادود دو برابار مااه محارم باوده و از
معناداری بیشتری برخاوردار اسات .لاذا احتماال باروز
رفتار جمعی در ماه رمضان بسیار بیشتر از مااه محارم
است .در مدل هایی که به آزمون قوت میپاردازد ،تنهاا
مدل مربو به عملکرد پایین بازار (مدل  )1اسات کاه
معنادار است و انادازه ضاریب در ایان مادل حادود دو
برابر بیشاتر از ساایر روزهاای مااه رمضاان اسات .لاذا
می توان نتیجه گرفت در روزهاایی از مااه رمضاان کاه
عملکرد بازار پایین است ،احتمال وجاود پدیاده رفتاار
جمعی باالتر است.
03

محاسبه مدل  6برای ماه ذیالحجه نشان میدهاد
احتمال وجود پدیده رفتار جمعی در این مااه نیاز بااال
بارای مادل  6منفای و در ساطح %6
است .ضریب
معنااادار اساات .همچنااین در بااین سااایر ماادلهااای
محاسبه شده برای این ماه ،ضریب برای مدل  4نیاز
منفی و در سطح  %9معنادار است .ازایانرو مای تاوان
عنوان داشت در روزهایی از مااه ذیالحجاه کاه حجام
معامالت باال است ،احتمال پدیده رفتار جمعی افازایش
مییابد.
 -6نتیجهگیري و بحث
یافته های پژوهش نشان می دهد احتمال بروز رفتار
جمعی در ماه های مذهبی بیش از سایر ماههاای ساال
اساات .همچنااین برآوردهااای حاصاال از ماادلهااای
محاسبهشده برای ماه های مذهبی نشان میدهد که در
بین این ماه ها ،مااه رمضاان بایش از ساایر مااههاا بار
شکل گیری رفتار جمعی تاأثیر مای گاذارد .ایان یافتاه
سازگار با نتایج بیالوفسکی و دیگران ( )0260و الخزالی
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( )0264و گاوریلیااادیس و دیگاااران ( )0269اسااات.
بیالوفسکی و دیگران ( )0260اظهار میدارناد کاه مااه
رمضان منجر به شاکلگیاری خلاق اجتمااعی در باین
افراد میشاود و گاوریلیادیس و دیگاران ( )0269نیاز
معتقدند نظم خاصی که مااه رمضاان بارای مسالمانان
تجویز می کند ،خُلق اجتماعی را ایجاد کرده و احتماال
بروز رفتار جمعی در این ماه نسبت به ساایر مااههاای
سال افزایش مییابد .نتاایج تجربای باهدساتآماده در
تحقیااق حاضاار باارای ماااه رمضااان مشااابه نتااایج
گاوریلی ادیس و دیگااران ( )0269باارای هفااتکشااور
اسالمی است ،اما قدرت معناداری و اندازه ضرایب باالتر
است .همچنین نتایج حاصل از مدل  1برای ماه رمضان
نشان می دهد که در روزهایی از ماه رمضان که عملکرد
بازار ضعیف است ،احتمال بروز رفتاار جمعای افازایش
می یابد ،این نتایج با یافتاه چیاناگ و دیگاران ()0261
سازگار است .این محققان اظهار مایدارناد در ماواردی
که روند بازار رو به پایین است ،شرایط برای بروز رفتاار
جمعی مساعدتر است .در مورد مدلهایی که به بررسی
حجم معامالت میپردازد ،تنها نتایج بهدستآمده بارای
ماه ذی الحجه است که با مطالعاات انجاامشاده (نظیار
مطالعات اکونومو و دیگران ( )0266و جالسای و نااوی
( ))0269سازگار است.
در مورد روزهای ماه های غیرمذهبی نتایج آزمونها
نشان می دهد احتمال بروز رفتار جمعی در ایان روزهاا
پایین است .این نتایج مغایر با یافتههاای عاربماازار و
دیگااران ( )6130و باادری و دیگااران ( )6131باارای
بورس اوراق بهادار تهران است اماا باا نتاایج حاصال از
تحقیق ایزدینیا و حاجیان ( )6133ساازگار اسات .باه
نظر می رسد در سایر مااه هاای ساال ،سارمایهگاذاران
به طور میانگین ،تحت تأثیر رفتار سایر سارمایهگاذاران
قرار نگرفته و بیشتر تصمیمات را بهطور مستقل اتخااذ
میکنند.
نتایج فوق الذکر دانسته های جدیدی را به مرزهاای
دانش می افزاید .اول اینکاه بارخالف عماده تحقیقاات
داخلی و خارجی که به ماههای دینای از منظار خاالف
قاعده های تقویمی نگاه کردهاناد ،یافتاههاای پاژوهش

حاضاار نشااان ماایدهااد کااه دیاان ،عاماال مااؤثری باار
شکل گیری تورش های رفتاری در بازار سهام است .لاذا
می توان با توجه به وفاق اجتماعی مهمی به ناام دیان،
بسیاری از یافته های ناوین ماالی رفتااری را باه ورطاه
آزمون کشید .این یافته می تواند هم برای حاوزه ماالی
رفتاری و هم برای حوزه مالی اسالمی قابلتوجه باشاد.
دوم اینکه یافته های این پژوهش نکاات جدیادی را باه
ادبیات موضوعی رفتار جمعی مای افزایاد .درحاالی کاه
توسعه مدل هاای پایاه رفتاار جمعای عمادتا پیراماون
آزمااون تااأثیر حجاام ،عملکاارد بااازار و سااایر مااوارد
ازایندست بودهاند ،تحقیق حاضر نشان میدهد دیان و
سایر عوامل تشکیل خُلق اجتماعی نیز می تواناد عامال
مؤثری بر رفتار جمعی باشد.
ادبیات موضوعی روشها و زمینههای مطالعاتی
دیگری در زمینه تورش رفتار جمعی ارائه داده که در
قالب یک تحقیق نمیگنجد .لذا برای تحقیقات آتی
پیشنهاد میشود عالوه بر مدلهای بهکاررفته در این
پژوهش ،مدلهای انحراف مقطعی یا مدلهای
حساسیت عاملی را برای بررسی رفتار جمعی در
ماه های مذهبی مدنظر قرار دهند .همچنین تفکیک
کل بازار به صنایع ،بخشهای جغرافیایی و سایر موارد
نیز در برخی تحقیقات رفتار جمعی مدنظر بوده است
ازاینرو در نظر داشتن این تقسیمبندیها ممکن است
به نتایج جدیدی ختم شود .از طرف دیگر عالوه بر
دین ،سایر پدیدهها نظیر ریتم زندگی و آبوهوا نیز بر
شکلگیری خُلق اجتماعی مؤثر تشخی داده شده
است .لذا پیشنهاد میشود برای تحقیقات آتی تأثیر
مواردی ازایندست نیز لحاظ شود.
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