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چکیده
جنگ شناختی يکی از انواع عملیات روانی است که در آن دشمن به دنبال ايجاد اخالل در قوه شناخت مردم با
استفاده از خطاهای شناختی مغز انسان است .در اين تحقیق با جمعآوری پرسشنامه ،رفتار تودهای به عنوان
مهمترين خطای شناختی مورد استفاده در جنگ شناختی در بازار ارز شناخته گرديد .با استفاده از اين يافته اقدام
به تعريف شاخصی جهت اندازهگیری شدت جنگ شناختی اعمال شده و برآورد تاثیر آن بر بازار ارز گرديد.
همچنین با استفاده از برآورد شدت عملیات روانی در هر دوره ،تغییرات نرخ ارز پیشبینی گرديد.
نتايج مدلهای رگرسیونی نشان میدهد که اگر با اندازهگیری نرخ حقیقی ارز تاثیر تورم ايران و عمده کشورهای
طرف تجا ری ايران و يا مطرح در تجارت جهانی بر نرخ دالر خنثی شود ،و شوک سیاست پولی در ايران نیز
کنترل شود ،شاخص رفتار تودهای ،که در اين مقاله به عنوان نماينده شدت جنگ شناختی استفاده شده است،
میتواند نزديک به  50درصد از تغییرات ماهانه در قیمت دالر را توضیح دهد .نتايج پیشبینیهای انجام شده
از حباب روانی نرخ ارز با استفاده از شدت عملیات روانی انجام شده در ماههای قبل ،در  45درصد موارد کمتر
از يک انحراف معیار با مقدار واقعی فاصله داشته است .نتايج پیشبینی نرخ ارز نیز در بیش از نیمی از موارد
کمتر از  5درصد خطا داشتند .اين نتايج برای آمادگی در مقابل عملیات روانی دشمن در بازار ارز و طراحی
عملیاتهای ضد جنگ روانی کارگشا خواهند بود.
واژگان کلیدی :جنگ شناختی ،شاخص رفتار تودهای ،نرخ حقیقی ارز ،شوک سیاست پولی ،پیش بینی نرخ
ارز.
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 .1مقدمه
عملیات روانی عبارت است از «فعالیتهای سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و عقیدتی که بر علیه کشورها ،سازمان
ها و اهداف خارجی استفاده میشود تا احساسات ،باورها ،عقايد و رفتارهای متناسب با اهداف نظامی و سیاسی
کشور به وجود بیايد .».يکی از انواع عملیات روانی ايجاد اخالل در قوه شناخت مردم با استفاده از خطاهای
شناختی مغز انسان است .در اين نوع عملیات روانی که به آن جنگ شناختی 1نیز گفته میشود ،دشمن به دنبال
هدف قرار دادن قوه شناخت عموم مردم و نخبگان جامعه هدف با تغییر هنجارها ،ارزشها ،باورها ،نگرشها و
رفتارها از طريق مديريت ادراک و برداشت است( .آبراهام )2005
جنگ شناختی می تواند به منجر به تحمیل زيان قابل توجه به اقتصاد کشور و بر هم خوردن امنیت ملی بشود.
لذا آمادگی برای تقابل با جنگ شناختی دشمن اهمیت بااليی دارد .برای آمادگی و تقابل با جنگ شناختی
دشمن بايستی بتوان شدت آن در هر دوره زمانی را پايش کرد .بدين منظور نیاز به يک شاخص کمی جهت
سنجش شدت عملیات روانی وجود دارد .همچنین بايستی فهمید که شدت تاثیرگذاری اين جنگ شناختی در
عمل چقدر بوده است تا بتوان پیشبینی و انتظار روشنتری از تاثیر جنگهای شناختی آينده داشت .به طور
خاص مسئلهی اين تحقیق مطالعه و تدوين شاخصها ،سنجش و پیشبینی تاثیرات جنگ شناختی است .يکی
از مهمترين ابعاد عملیات روانی بعد اقتصادی است (میرسمیعی و همکاران  )1396و به باور کارشناسان يکی
از عرصههای بعد اقتصادی عملیات روانی دشمن همواره بازار ارز بوده است .به اين منظور تمرکز اين تحقیق
بر جنگ شناختی در بازار ارز به عنوان يک مطالعه موردی است.
جدول لیستی از مهمترين خطاهای شناختی قابل استفاده در جنگ شناختی و نمود آن در بازار ارز ارايه میکند.
در اين تحقیق نخست با تهیه پرسشنامه از  100نخبه اقتصادی و علوم شناختی به اين نتیجه رسیده شد که از
بین خطاهای که بیشترين استفاده را در جنگ شناختی ايفا میکنند ،مهمترين و تاثیرگذارترين خطای شناختی
که در عملیات روانی دشمن در بازار ارز مورد استفاده قرار میگیرد «رفتار تودهای» است .همچنین بیشترين
تعداد کارشناسان دلیل اصلی بحران ارزی در سال  1397را رفتار تودهای ارزيابی کردهاند( .نمودار ) در نتیجه در
اين تحقیق از شدت رفتار تودهای برای اندازهگیری شدت جنگ شناختی دشمن استفاده شده است.
جدول شماره ( )1فهرستی از مهمترين خطاهای شناختی قابل استفاده در جنگ شناختی و نمود آن در بازار ارز
خطای شناختی
رفتار تودهای
اثر لنگر انداختن
خطای هزينه
ازدسترفته

نمود در بازار ارز
رفتار تودهای در بازار ارز زمانی رخ می دهد که تعدادی از مردم به دنبال خريد ارز هستند و بقیه نیز از
آنها پیروی میکنند
اثر لنگر انداختن به اين معنی است که حدس و برداشت اولیه مردم از قیمت ارز در تخمینهای بعدی
آنها بسیار تاثیرگذار است.
خطای هزينه از دست رفته سبب می شود که افراد تمايل نداشته باشند که ارز را به قیمتی کمتر از
قیمت خريداری شده بفروشند يا برعکس.
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به خاطر اثر کمیابی افراد تصور میکنند اگر دالر نخرند در آينده دالر با اين قیمت در بازار پیدا نخواهد
شد.
به دلیل تنفر از پشیمانی مردم تصور میکنند که اگر به قیمت فعلی ارز نخرند در آينده پشیمان خواهند
شد.

منبع :نتايج تحقیق با استفاده از )(Kahneman & Egan, 2011
رفتار توده ای به عنوان يکی از موضوع های مهم مورد بحﺚ در پارادايم مالی رفتاری و اقتصاد رفتاری و يکی
از مهم ترين موضوعات برای دست نیافتن به کارايی بازار  ،وضعیتی را تبیین می کند که افراد تمايل دارند که
شبیه ديگران رفتار کنند .در يک دوره زمانی مشخص ،معامالت يکنواخت و هم جهتی را انجام می دهند (عرب
مازار ،بدری و عزيزيان .)89 ،رفتار توده ای مفهومی کیفی و انتزاعی است و می توان آن را قصد و نیت آشکار
سرمايه گذاران برای تکرار کردن رفتار ساير سرمايه گذاران تعريف نمود (زنجیردار و خالقی .)1391 ،چنین
رفتاری معموال موضوع مورد عالقه سیاستگذاران بازار است ،زيرا چنین رفتاری دشمن میتواند با استفاده از آن
نوسان پذيری بازدهها و بی ثباتی بازارهای مالی را افزايش دهد .رفتار توده ای توسﻂ مشارکت کنندگان در
بازار ،نوسانات و عدم ثبات بازار را تشديد می کند و شکنندگی سیستم مالی را افزايش می دهد.
الف) مهمترين دلیل بحران ارزی سال 1397
ناتوانی دولت در
افزایش هیجانات بازار

کنترل بازار

در اثر رفتار تودهای و

%21

عملیات روانی
%37

افزایش تقاضای
سفتهبازانه
%16

کاهش اعتماد مردم به
دولت
%26
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ب) تاثیرگذارترين خطای شناختی در عملیات روانی در بازار ارز
اثر لنگر انداختن

خطای هزینه از دست

%7

رفته
%6
اثر کمیابی

%19
رفتار تودهای
%45
نفرت از پشیمانی
%23

نمودار شماره ( )1نظر نخبگان مشارکت کننده در پرسشنامه در مورد مهمترين خطای شناختی تاثیرگذار در جنگ روانی
در بازار ارز
منبع :نتايج به دست آمده از پرسشنامه تحقیق

شناسايی فرايندهای موثر در تصمیمگیری انسان و شاخصهای تصمیمگیری جمعی برای شناسايی فرايندهای
جاری در جامعه بسیار حائز اهمیت میباشد .به طور خالصه اين پژوهش تاثیرات مثبتی بر شناسايی ،پیشبینی
و ارايه راهکار برای سیاستگذاری در مورد جنگ شناختی و عملیات روانی دارد .بر همین اساس تحقیق حاضر
بر مبنای هدف کاربردی و از منظر روش جزء تحقیقات تجربی بوده و همچنین و از نظر رويکرد تحقیق جزء
تحقیقات آماری و مدلسازی است .هدف اصلی اين تحقیق مطالعه موردی ،احصاء شاخص ها و ارايه راهکار
جنگ شناختی با رويکرد عملیات روانی به شیوه تحلیل رفتاری-شناختی است .اين پژوهش فرضیهای ندارد و
به دنبال پاسخگويی به سواالت اصلی و فرعی پژوهش است .پژوهش حاضر از منظر روش تحقیق در دسته
پژوهشهای توصیفی ،تحلیلی و تجربی قرار میگیرد.
در ادامه پس از مرور پیشینه مبانی نظری و پیشینه پژوهشهای مرتبﻂ ،به توصیف جزئیتر روش تحقیق
پرداخته میشود .در اين تحقیق شاخص جديدی برای اندازهگیری رفتار تودهای در بازار ارز ارايه میشود و پس
از اعتبار سنجی به کمک آن تالش میشود تا تاثیر جنگ روانی در بازار ارز اندازهگیری شود .بدين منظور نیاز
است که شاخص نرخ حقیقی ارز و شاخصی برای کنترل شوکهای سیاست پولی ارايه شود .با استفاده از اين
شاخصها تاثیر عملیات روانی دشمن بر بازار ارز را با مدل های رگرسیونی مختلف برآورد می شود و با استفاده
از برآوردهای انجام شده به پیشبینی نرخ ارز پرداخته میشود .پس از ارايه نتايج در بخش چهارم به يک
جمعبندی از مباحﺚ ارايه شده در پژوهش رسیده میشود.
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 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مبانی نظری مورد استفاده در اين پژوهش در دو بخش جا میگیرد .در اين قسمت نخست به ارايه مبانی نظری
مربوط به اندازهگیری شاخص رفتار تودهای در بورس پرداخته میشود و سپس مبانی نظری اندازهگیری نرخ
حقیقی ارز مرور میشود.
 .1-2مبانی نظری اندازهگیری شاخص رفتار تودهای در بازار ارز
علی رقم اينکه مطالعات بسیاری به سنجش رفتار تودهای در بازار بورس اوراق بهادار پرداختهاند ،مطالعات بسیار
اندکی شاخص رفتار تودهای برای بازار ارز را برآورد کردهاند که بیشتر آنها مانند (کیم و همکاران )2004 ،1با
هدف سنجش رفتار تودهای در بازار فارکس 2بودهاند .در نتیجه در اين تحقیق برای اندازهگیری رفتار تودهای
در بازار ارز ايران يک شاخص جديد پیشنهاد میشود.
ارزش نسبی ارزهای خارجی نسبت به ريال بايستی تنها در مواردی تغییر کند که ارزش پول ملی آن کشورها
نسبت به يکديگر نیز تغییر کرده است .به عنوان مثال ،اگر نرخ تبديل دالر آمريکا به ريال ايران  5درصد افزايش
پیدا کند و نرخ تبديل دالر آمريکا به پوند انگلیس تغییری نکرده باشد ،بايستی که در شرايﻂ تعادلی نرخ تبديل
ريال به پوند انگلیس نیز  5درصد افزايش پیدا کند .اگر نرخ دالر آمريکا افزايش چشمگیری پیدا کند ولی در
مقابل نرخ ارزهای ديگر به ريال تغییری نکند و يا به همان نسبت افزايش پیدا نکنند بدين معنی است که منشا
اين افزايش نسبی ارزش دالر دلیل عقالنی اقتصادی نبوده است .چرا که در اين صورت ارزهای ديگر کمتر از
ارزش خود در حال معامله هستند و افراد میتوانند آنها را خريداری کنند و به دالر تبديل کنند و سود کنند .در
شرايﻂ تعادلی اين کار به قدری تکرار میشود که نرخ ساير ارزها نیز به نسبت دالر افزايش پیدا کند.
رشد نامتناسب ارز ارزهای خارجی نسبت به ريال نشاندهنده رخ دادن پديده غیر عقالنی در بازار ارز است که
با اصول نظريات کالسیک قابل توضیح نیست .اما میتوان آنرا با نظريه رفتار تودهای توضیح داد .به عبارت
ديگر میتوان نتیجه گیری کرد که هر زمانی که رشد ارزش نسبی ارزهای خارجی به ريال نسبت به يکديگر
تفاوت چشمیگری دارد خريداران به صورت عقالنی رفتار نکردهاند و منشا تصمیمگیری آنها رفتار تودهای بوده
است .در اين مقاله با اين مکانیسم به اندازهگیری شدت رفتار تودهای در دورههای مختلف پرداخته شده است.
 .2-2مبانی نظری اندازهگیری نرخ حقیقی ارز
بر اساس )هینکل و همکاران  ،)1999نرخ حقیقی ارز خارجی به سه شیوه قابل محاسبه است .شیوه اول بر
اساس برابری قدرت خريد نسبی مخارج است که در آن از شاخص بهای مصرفکننده( 3خردهفروشی) برای
کشور مبدأ و شرکای تجاری آن استفاده میشود .شیوه دوم که به نرخ حقیقی ارز ماندل -4فلمینگ 5يا نرخ
1

Kim et al
ForEx
)3 Consumer Price Index (CPI
4 Mundell
5 Fleming
2
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حقیقی ارز کل هزينه تولید معروف است ،از شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی 1برای کشور مبدأ و شرکای
تجاری آن استفاده میکند .در شیوه سوم محاسبه نرخ حقیقی ارز خارجی ،از شاخص قیمت عمدهفروشی2
استفاده شده و نرخ حقیقی ارز کاالهای قابل تجارت نام دارد .در رابطه با نرخ حقیقی ارز داخلی نیز دو شیوه
محاسبه وجود دارد .در روش اول ،نرخ حقیقی ارز به صورت نسبت قیمت کاالهای قابل تجارت به کاالهای
غیر قابل تجارت محاسبه میشود؛ در حالی که در روش دوم ،نسبت قیمت کاالهای صادراتی و وارداتی به
قیمت کاالهای غیر قابل تجارت مبنای محاسبه نرخ حقیقی ارز قرار میگیرد )هینکل و همکاران .)1999
نرخ حقیقی ارز داخلی که به صورت قیمت کاالهای قابل تجارت به غیر قابل تجارت تعريف میشود ،بر اين
ايده استوار است که افزايش نسبی قیمت کاالهای قابل تجارت به معنای افزايش سودآوری در اين بخش و در
نتیجه افزايش قدرت رقابتپذيری است؛ اين در حالی است که افزايش نسبی قیمت کاالهای قابل تجارت
ممکن است به دلیل افزايش هزينههای تولید در اين بخش باشد و لزوما بیانگر افزايش سودآوری نسبی بخش
قابل تجارت نیست .بنابراين در اين پژوهش ،توجه خود را به نرخ حقیقی ارز خارجی معطوف میکنیم و هرگاه
از نرخ حقیقی ارز صحبت به میان میآيد ،منظور نرخ حقیقی ارز خارجی است.
 .3-2پیشینه پژوهش
در اين بخش ابتدا مروری بر پیشینه پژوهشهايی که با هدف اندازهگیری شدت رفتار تودهای انجام شدهاند
داريم ،سپس پژوهشهايی که نرخ حقیقی ارز را برآورد کردند مرور میکنیم و در نهايت پژوهشهای مرتبﻂ با
اندازهگیری شوک سیاست پولی را بررسی میکنیم.
 .1-3-2برآورد شدت رفتار تودهای
عمده پژوهشهای انجام شده در زمینه سنجش رفتار تودهای ،معطوف به بازارهای مانند بازار بورس هستند و
پژوهشهای بسیار اندکی به طور خاص به مطالعه رفتار تودهای در بازار ارز پرداختهاند .پژوهشهای بسیاری
تالش کردند که يک مدل تئوری برای اندازهگیری رفتار تودهای ارايه کنند که (الکونیشاک و همکاران )1992
(، ،کريستی و هوانگ ( ، )1995چانگ و همکاران  )2000و (هوانگ و سالمون  )2004از جمله مهمترين آنها
هستند .مدلهايی که آنها طراحی کردند بسیار کارگشا بودند و يک زمینه جديد در پژوهشهای کمی در اين
حوزه به وجود آورند( .کريستی و هوانگ  )1995رفتار توده ای در بورس سهام نیويورک را از طريق تعیین
انحراف معیار مقطعی بازده سهام از بازده  nسهم در پرتفوی بازار ،در طول دوره های تنش بازار بررسی نموده
و عنوان کردند که رفتار توده ای عامل تعیین کننده بازده های سهام در زمان تنش بازار نیست.
(چانگ و همکاران  )2000با ارائه يک مدل رگرسیون غیرخطی جديد ،مدل (کريستی و هوانگ  )1995را بهبود
بخشیدند و از معیار انحراف مطلق مقطعی بازده ( )CSADبرای اندازه گیری پراکندگی بازده استفاده نمودند
و رفتار توده ای در بازارهای اياالت متحده ،هنگ کنگ ،کره جنوبی و تايوان آزمون نمودند .آن ها شواهد
GDP Deflator
)Wholesale Price Index (WPI

1
2
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روشنی در تﺄيید رفتار توده ای در بازار سرمايه امريکا و هنگ کنگ به دست نیاورند ،ولی اين پديده رفتاری در
بازار سرمايه تايوان و کره جنوبی مورد تﺄيید قرار گرفت.
(سیپريانی و گوارينو  )2005در تحقیق خود ،به بررسی رفتار توده ای در يک بازار کوچک و تحت کنترل با
روش تحقیق مبتنی بر انحراف معیار مقطعی بازده سهام پرداختند و نتیجه پژوهش آن ها حاکی از عدم وجود
رفتار توده ای در بازار بود( .تان و همکاران  )2008رفتار توده ای را با استفاده از يک رگرسیون خطی برای
تعیین رابطه بین انحرافات بازده سهام از طريق انحراف معیار مطلق داده های مقطعی بازده از بازده کل بازار،
در بورس های شانگهای و شنزن آزمون کردند و به شواهدی از رفتار توده ای در هردو بورس دست يافتند.
(ژی و همکاران  )2015برای سنجش رفتار توده ای از ترکیب مدل پراکندگی بازده و پراکندگی بتا استفاده
نمودند .آن ها رفتار توده ای در بازار سهام چین را از طريق روش جديدی به نام واريانس موزون مقطعی-
مبتنی بر تئوری قیمت گذاری آربیتراژ طی سال های  2013-2006بررسی نمودند .آن ها به اين نتیجه رسیدند
که آشفتگی بازار در سالهای  2008-2007منجر به رفتار توده ای بلندمدتی شده است.
در کشور ما با وجود احساس بروز رفتارهای غیرعقاليی در اکثر زمینه های سرمايه گذاری اقتصادی تعداد
تحقیقات صورت گرفته در اين حوزه زياد نیست( .اسالمی بیدگلی و شهرياری )1386 ,به بررسی وجود رفتار
توده ای در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند .تحقیق آن ها متکی بر دو مدل اندازه گیری رفتار توده ای با
نتايج نسبتاً مشابه بوده است .نتیجه پژوهش آن ها حاکی از آن است که در بورس اوراق بهادار تهران در طی
سال های مورد مطالعه فقﻂ در زمان های افول بازار رفتار توده ای وجود داشته است( .يوسفی و شهرآبادی,
 )2009نیز وجود رفتار توده ای سرمايهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از مدل هوانگ و
سالمون مورد بررسی و آزمون قرار داده اند .برای محاسبه متغیرهای مورد نیاز از روش بازه متحرک استفاده
نمودند که نتايج حاکی از وجود رفتار توده ای در بازار سهام ايران می باشد.
(محمدی و همکاران  )1389در مقاله خود به تجزيه و تحلیل رفتار توده ای سرمايه گذاران در بورس اوراق
بهادار تهران با استفاده از مدل فﻀای حالت پرداخته اند .آن ها در مقاله خود از رويکرد تبعیت از بتای رفتار
توده ای استفاده کرده اند .در اين روش رفتار توده ای سرمايه گذاران از طريق پراکندگی مقطعی عوامل
حساسیت (ضرايب بتا) اندازه گیری می شود .در اين مقاله با همین رويکرد و استفاده از مدل فﻀای حالت تبعیت
جمعی سرمايه گذاران از عوامل بازار ،ارزش و اندازه در يک دوره زمانی  92ماهه (فروردين  1380الی آبان ماه
 )1387بررسی شده است .نتايج پژوهش آن ها نشان می دهد که سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
به صورت جمعی و مستمر از عامل بازار تبعیت می کنند .تبعیت جمعی سرمايه گذاران از عوامل بازار و ناديده
گرفتن متغیرهای بنیادی توسﻂ سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار باعﺚ می شود تا روابﻂ تعادلی در بورس
اوراق بهادار تهران تا حد زيادی تﻀعیف گردد و بازار به سمت عدم کارايی متمايل گردد .عالوه بر اين ،نتايج
نشان می دهد که سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در تصمیمات سرمايه گذاری خود به عامل اندازه
و ارزش توجه جمعی ندارند که بر اين اساس می توان گفت که توجه هم زمان به سهم شرکت های کوچک يا
بزرگ و يا توجه هم زمان به سهام شرکت های ارزشی يا رشدی نمی تواند تﺄثیری بر روابﻂ تعادلی بازار در
سهام ايران داشته باشد.
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(سعیدی و فرهانیان )1390 ,به بررسی رفتار تودهای سرمايهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .آنها
برای محاسبه بتای تودهای ،از روش پنجره متحرک با اندازه پنجرههای  24ماهه استفاده کردهاند .در اين
پژوهش مقادير توده برای هريک از ماه های سال های  86-1382محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت .با
توجه به نتايج به دست آمده ،رفتار تودهای معناداری در طی دوره زمانی تحقیق مشاهده گرديد.
(عرب مازار يزدی و همکاران  )1391با استفاده از اطالعات مبادالت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و با به
کارگیری مدلهای مبتنی بر پراکندگی مقطعی بازده سهام شرکتها و مدل مبتنی بر بتا در ساختار فﻀای حالت،
پديده رفتار تودهای را به طور تجربی مورد آزمون قرار دادهاند .نتايج تحقیق نشان میدهد که سرمايه گذاران
غالبا از استقالل عمل در اتخاذ تصمیمات سرمايهگذاری برخوردار نبوده و تبعیت از تصمیم ديگران را به اتخاذ
رويکرد مستقل ترجیح میدهند که به معنی تﺄيید پديده رفتار تودهای در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
همچنین ارزيابی توان مقايسهای مدلهای مختلف نشان میدهد که مدل مبتنی بر بتا در مقايسه با مدل های
مبتنی بر پراکندگی بازده از توان توضیحدهندگی باالتری در تبیین پديده رفتار تودهای برخوردار است.
 .2-3-2برآورد نرخ حقیقی ارز
در مطالعاتی که در اقتصاد ايران صورت گرفته است ،از شاخصهای مختلفی برای نرخ حقیقی ارز استفاده شده
است( .مردان تبار )1389 ,برای ساخت متغیر نرخ حقیقی ارز از اين رابطه استفاده میکند:
𝑗𝑒 𝑗𝑝
𝑖𝑒 𝑖𝑝

𝑛

𝑗𝑖𝑊 ∑ = 𝑅𝐸𝑅
𝑗=1

𝑀
𝑋
= 𝑗𝑖𝑊
𝑆𝑖𝑗 +
𝑗𝑖 ∗ 𝑆
𝑀𝑋+
𝑀𝑋+
که در روابﻂ باال ،انديس 𝑖 بیانگر کشور ايران و انديس 𝑗 مربوط به کشورهای هجدهگانه طرف تجاری ايران
است 𝑒i .بیانگر نرخ ارز ايران به دالر و  ejبیانگر نرخ ارز کشور 𝑗 به دالر است 𝑝i .و 𝑗𝑝 به ترتیب بیانگر
قیمتهای خردهفروشی در ايران و کشور 𝑗 است 𝑋 .و 𝑀 کل صادرات و واردات ايران و 𝑗𝑖 ∗ 𝑆 و 𝑗𝑖𝑆 سهم
صادرات و واردات ايران از کشور 𝑗 است.
(بهمن اسکويی  )1996برای ساخت نرخ حقیقی ارز به سادگی از شاخص قیمت مصرفکننده در ايران ،شاخص
قیمت مصرفکننده در اياالت متحده آمريکا و نرخ ارز غیررسمی استفاده کرده است( .نیلی )1387 ,برای تعديل
نرخ ارز اسمی با شاخصهای قیمت ،از شاخص قیمت مصرفکننده در ايران و شاخص قیمت مصرفکننده در
کشورهای عﻀو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 1بهره برده است( .درگاهی و گچلو )1380از شاخص ضمنی
تولید ناخالص داخلی ايران و کشورهای صنعتی استفاده کردهاند.

)Organization for Economic Co-operation and Development (OECD

1
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 .3-3-2برآورد شوک سیاست پولی
مقاالت بسیاری به تعريف شوک نرخ بهره و به صورت کلیتر شوک پولی برای کشورهای توسعه يافته
پرداختهاند .مهمترين مقاالت در اين زمینه که در ادبیات از نتیجه آنها بسیار استفاده شده است در ادامه مرور
میشوند .برنانکه و میهوو ( )1998شاخصهای سنتی شوک پولی مانند تغییرات حجم پول را نقد کردند و
شاخصهای جديدتری مانند نرخ صندوق فدرال 1و ذخاير غیر مجاز 2معرفی کردند .رومر و رومر ( )2004انتخاب
نرخ صندوق فدرال به عنوان شاخص شوک پولی را نقد کرد و شاخصی ارايه کرد که حاصل از تغییراتی در نرخ
بهره فدرال است که نتیجه تصمیمات فدرال رزرو 3است .برنانکه و همکاران ( )2005و کريستیانو و همکاران
( )2005نیز شاخصهای جديدی معرفی کرد که در آنها هم از نرخ صندوق فدرال استفاده میشود.
مقاله (ديويس و هالتیوانگر ( )2001نیز چهار شاخص برای شوک پولی معرفی کرده است :نسبت وامهای بانکی
به جمع وامهای بانکی و اوراق و اسناد بهادار قابل انتقال به غیر ،4نرخ بهره بازار بین بانکی 5اختالف بین نرخ
بهره اوراق با سر رسید ثابت ده ساله دولتی و نرخ بهره بازار بین بانکی 6فاصله کیفی بین نرخ اوراق و اسناد
بهادار قابل انتقال با سررسید شش ماهه و اوراق با سررسید شش ماهه بانک مرکزی.7
اما امکان استفاده از هیچيک از شاخصهای معرفی شدهی فوق در بازه  1380تا  1395برای اقتصاد ايران وجود
ندارد .بازار بین بانکی در ايران از سال  1387راهاندازی شده است و از سال  1388به صورت جدی فعالیت خود
را شروع کرده است .در نتیجه امکان استفاده از هیچيک از شاخصهای ارايه شده توسﻂ (برنانکه و میهوو
( ،)1998برنانکه و همکاران ( ،)2005رومر و رومر ( ، )2004کريستیانو و همکاران  )2005و شاخص دوم و
سوم (ديويس و هالتیوانگر  )2001وجود ندارد .اوراق بانک مرکزی در ايران به وجود نیامده است و در نتیجه
شاخص چهارم (ديويس و هالتیوانگر  )2001نیز قابل استفاده نیست .اوراق و اسناد بهادار غیر قابل انتقال در
ايران بسیار اندک و جديد هستند و در نتیجه رشد آنها در طول زمان در نتیجه سیاست پولی نبوده و به خاطر
رشد اولیه در نتیجه آغاز به کار جدی بازار سرمايه در سال  1384بوده است .لذا از شاخص چهارم (ديويس و
هالتیوانگر  )2001نیز نمیتوان استفاده کرد.
در بیشتر مقاالت داخلی از شاخصهای سنتی شوک سیاست پولی مانند تغییرات عرضه پول (پايه پولی و
نقدينگی) استفاده شده است .برخی مقاالت مانند (احمدلو و همکاران ( ،)1392نبی يیان و شیخ پور )1395 ,و
(خداپرست شیرازی )1393 ,از تغییرات نقدينگی به عنوان شوک پولی استفاده کردهاند ،برخی مانند (مزينی,
)1385و (متفکرآزاد و همکاران  )1390از تغییرات حجم پول و برخی مانند (صادقی شاهدانی و همکاران )1391

1

Federal Fund rate
nonborrowed reserves
3
federal reserve
4 ratio of bank loans to the sum of bank loans and commercial paper
5 federal funds rate
6 the term spread between the 10-year constant maturity government bond rate and the federal
funds rate
7 quality spread between the six-month commercial paper rate and the six-month treasury bill rate
2
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و (همتی و جاللی نايینی )1390 ,از تغییرات پايه پولی .برخی مقاالت نیز مانند (حیدری )1390 ,و (شهبازی و
کالنتری )1391 ,از ترکیبی تغییرات دو شاخص پايه پولی و نقدينگی استفاده کردهاند.
به روش مبتنی بر استفاده از شاخصهای عرضه پول به عنوان شاخص سیاست پولی نقدهای بسیاری وارد
است .برای مثال به دلیل افزايش ضريب فزاينده پولی 1در شرايﻂ خوب اقتصادی ،عرضه پول نیز افزايش خواهد
يافت که اين پديده ربطی به سیاست پولی ندارد( .رومر و رومر  )2004از طرف ديگر طبق نظر کارشناسان در
سالهای  1392تا  1395ارتباط نقدينگی و تورم به عنوان مهمترين شاخص شوک پولی قطع شده است (نیلی,
 ،)1395لذا استفاده از اين شاخص برای شناسايی اثرات شوک سیاست پولی مناسب نخواهد بود .از طرف ديگر
چون در اينجا هدف شناسايی اثر شوک پولی بر بنگاهها است ،بايد شاخصی استفاده شود که اين اثر از مسیر
آن بیشتر بر بنگاه تاثیر گذار باشد .در اين تحقیق مهمترين کانال تاثیرگذاری شوک پولی بر بنگاهها از طريق
نرخ بهره و جايگزينی سرمايه و نیروی کار است ،ولی شاخصهای عرضه پول در ايران لزوما ارتباط نزديکی
با نرخ بهره ندارند .لذا میتوان جمعبندی کرد که استفاده از شاخصهای نرخ بهره برای تعريف شوک پولی
مناسبتر از شاخصهای عرضه پول هستند.
(محبی و همکاران  )1396از تغییرات نرخ بهره بین بانکی و (هژبرکیانی و ابطحی )1387 ,از نرخ بهره برای
تعريف شوک پولی استفاده کردند .با وجود مزايای استفاده از نرخ بهره به عنوان شاخص شوک پولی ،مشکالتی
نیز به همراه دارد .نرخ بهره در ايران با تواتر ساالنه موجود است ،اما در اين تحقیق نیاز به نرخ با تواتر فصلی
است .حتی نرخ بهره ساالنه موجود نیز با مشکلهايی همراه است .اين نرخ مربوط به عقود مبادلهای است .نرخ
بهره عقود مشارکتی که بانکها بر سر آن با مشتری به توافق میرسند در دسترس نیست .اين در شرايطی
است که در طول زمان سهم عقود مشارکتی از کل عقود در حال افزايش بوده است .از طرف ديگر به دلیل
مداخله دولت در بازار پول و تعیین دستوری نرخ بهره در برخی دورهها حجم تامین مالی با نرخ اعالم شده بسیار
متفاوت است و اين به اين معنی است که تامین مالی از بازارهای ديگر با نرخهای متفاوت انجام میشده است.
از اين رو نرخ بهره ساالنه در دسترس برای استفاده اين تحقیق مناسب نیست.

 .3روششناسی پژوهش
روش شناسی اين پژوهش در هفت بخش قابل تقسیم است .ابتدا روايی و پايايی پرسشنامه تحقیق را بررسی
میکنیم .سپس روش ارايه شاخص برای سنجش رفتار تودهای در بازار ارز و روش اعتبارسنجی آن را توضیح
میدهیم .آن طور که بیان کرديم برای اندازهگیری تاثیر عملیات شناختی بر بازار ارز نیاز به محاسبه دو شاخص
ديگر ،يعنی نرخ حقیقی ارز و شوک سیاست پولی ،داريم .لذا پس از آن روش اندازهگیری اين دو شاخص را
شرح میدهیم و در نهايت مدلهای رگرسیونی برای اندازهگیری تاثیر جنگ شناختی بر بازار ارز و پیشبینی آن
را توضیح میدهیم.

money multiplier
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 .1-3روایی و پایایی پژوهش
برای پاسخ به سوال تحقیق پرسشنامهای با شش موضوع اصلی طراحی و توسﻂ صد کارشناس در موضوعات
مرتبﻂ تکمیل شد .اهداف اصلی اين پرسشنامه عبارتاند از:
 کسب نظر کارشناسان در خصوص بهترين راهکارهای مقابله با بحران ارزی و جنگ روانی در بازار
ارز
 تعیین مهمترين خطای شناختی مورد استفاده در جنگ روانی در بازار ارز
 تعیین مهمترين دلیل بحرانهای ارزی در ايران
 تشخیص منابع اصلی برای کسب اطالعات در مورد بازار ارز
 اخذ نظر کارشناسان در مورد شدت رفتار تودهای و جنگ روانی در سالهای مختلف
جامعه آماری اين تحقیق متشکل از کارشناسان علوم اقتصادی و مالی ،کارشناسان علوم رفتاری و جنگ
شناختی ،کارشناسان و فعاالن بازار سهام و کارشناسان و فعاالن بازار ارز و طال بوده است .برای تعیین روايی
پرسشنامه از روش روايی محتوايی و توزيع دو مرحلهای پرسشنامه بین صاحبنظران استفاده میشود .به اين
منظور پرسشنامه بین  10متخصص از علوم اقتصادی و علوم شناختی توزيع شد و تمامی نظرات آنها مکتوب
و اصالحات الزم اعمال گرديد و در نهايت مورد تايید قرار گرفت.
برای تعیین پايايی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .پس از ده نمونه گیری جهت اطمینان از
روايی 30 ،نمونه جهت اطمینان از پايايی گرفته شده است .در محاسبه پايايی اولیه ضريب آلفای کرونباخ برابر
با  7/4به دست آمده است .اين مشاهده اعتبار پايايی پرسشنامه را تايید میکند .پايايی نهايی پرسشنامه با
استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با  0/77بوده است .بنابراين نتايج نهايی پرسشنامه نیز قابلیت اعتماد الزم
را دارد.
ترکیب افراد شرکتکننده در تکمیل پرسشنامه بر اساس آخرين مقطع تحصیلی ،دانشگاه محل تحصیل و زمینه
تخصصی نشان میدهد که از مجموع صد نفر که پرسشنامه را تکمیل کردهاند بیش از دو سوم تحصیالت
کارشناسی ارشد يا باالتر دارند .اگر چه بیش از يک سوم مشارکتکنندگان دانشآموخته دانشگاههای برتر کشور
مانند دانشگاه صنعتی شريف و دانشگاه تهران هستند ،عمده افراد مشارکت کننده در پرسشنامه دانش آموخته
رشتهی علوم اقتصادی و يا مالی هستند .به دلیل تخصص بیشتر اين گروه در موضوع تحقیق ،مهمترين جامعه
هدف اين پرسشنامه نیز کارشناسان علوم اقتصادی هستند.
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 .2-3ارایه شاخص برای سنجش رفتار تودهای در بازار ارز
) (Xie et al., 2015شاخصی ارايه میکند که با استفاده از آن میتوان انحراف معیار بازده دارايیهای
مختلف را نسبت به بازده کل بازار اندازه گیری کرد .اين شاخص که میانگین موزون واريانس مقطعی خطا
( )WCSVنام دارد با افزايش انحرافات بازده دارايیهای مختلف افزايش پیدا میکند و با کاهش آنها کاهش
پیدا میکند.
𝑛

𝑊𝐶𝑆𝑉𝑡 = ∑ wi (𝑟𝑖𝑡 − 𝑟𝑚𝑡 )2
𝑖=1

در شرايطی که بازده ارزهای مختلف با يکديگر تفاوت بیشتری داشته باشد ،رفتار مردم کمتر با نظريههای
تخصصیشاخص
زمینه هر چه
اقتصادی و مالی قابل توضیح خواهد بود و اين رفتارها مشابه با رفتار تودهای هستند .لذا
 WCSVافزايش پیدا کند میتوان نتیجه گرفت که شدت رفتار تودهای نیز افزايش پیدا کرده است.
 .3-3اعتبار سنجی شاخص رفتار تودهای برای بازار ارز
برای اطمینان از صحت و دقت شاخص رفتار تودهای برای اندازهگیری شدت عملیات روانی ،اين شاخص را با
ساير متغیرهايی که میتوانند نماينده و يا نشانگر جنگ روانی باشند مقايسه میکنیم .جمع آوری نظر نخبگان
با پرسشنامه ،تعداد جستوجوی گوگل و تعداد تويیتهای با مﻀامین مرتبﻂ با موضوع مورد نظر ،يعنی نرخ ارز
سه متغیری هستند که از آنها برای ارزيابی و اعتبارسنجی صحت و دقت شاخص رفتار تودهای استفاده میکنیم.
 .4-3روش محاسبه نرخ حقیقی ارز
در اين تحقیق مطابق روش (هینکل و همکاران ( ،)1999ترنر و داک  )1993و (کیپیسی و کسیرلیانی )2000
ارز حقیقی با استفاده از معادله زير محاسبه میشود:
1⁄

𝑖𝛼 𝑖∑ ) 𝑖𝛼) 𝑖𝑃 𝑖𝐸(𝑖∏(
= 𝑅𝐸𝑅
𝑃𝐸
که در آن 𝑅𝐸𝑅 برابر با نرخ حقیقی ارز 𝐸𝑖 ،نرخ ارز هر کشور به دالر 𝑃𝑖 ،شاخص قیمت هر کشور 𝛼𝑖 ،وزن
هر کشور 𝐸 ،نرخ ارز ايران به دالر و 𝑃 شاخص قیمت در ايران هستند.
 .5-3روش محاسبه شوک سیاست پولی
با افزايش نرخ بهره حقیقی آحاد اقتصادی انگیزه پیدا میکنند که سپردههای ديداری و سپردههای کوتاهمدت
را به سپردههای مدتدار تبديل کنند .میتوان از اين پديده استفاده کرد و از نرخ رشد نقطه به نقطه نسبت
سپردههای بلندمدت به نقدينگی منهای سپردههای بلند مدت به عنوان شاخصی برای اندازه گیری نرخ بهره
حقیقی استفاده کرد.
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 .6-3مدلهای رگرسیونی
مانايی سریهای زمانی مورد استفاده را
قبل از انجام رگرسیونهای آماری با استفاده از آزمون
بررسی کرديم .پس از آن برای اندازهگیری تاثیر جنگ روانی بر بازار ارز ايران از چهار مدل رگرسیونی OLS
استفاده میکنیم:
ديکی-فولر1

)(1

𝑡𝑑. 𝑅𝐸𝑅_𝐺𝐴𝑃𝑡 = 𝛼11 + 𝛽11 𝑊𝐶𝑆𝑉𝑡 + 𝜀1

)(2

𝑡𝑑. 𝑅𝐸𝑅_𝐺𝐴𝑃𝑡 = 𝛼21 + 𝛽21 𝑊𝐶𝑆𝑉𝑡 + 𝛽22 𝑊𝐶𝑆𝑉𝑡−1 + 𝛽23 𝑊𝐶𝑆𝑉𝑡−2 + 𝜀2

)(3

𝑑. 𝑅𝐸𝑅_𝐺𝐴𝑃𝑡 = 𝛼31 + 𝛽31 𝑊𝐶𝑆𝑉𝑡 + 𝛽32 𝑊𝐶𝑆𝑉𝑡−1 + 𝛽33 𝑊𝐶𝑆𝑉𝑡−2 +
𝛾31 𝑀𝑂𝑁𝐸𝐸𝑌_𝑆𝐻𝑂𝐶𝐾 𝑡 + 𝛾32 𝑀𝑂𝑁𝐸𝐸𝑌_𝑆𝐻𝑂𝐶𝐾 𝑡−1 +
𝑡𝛾33 𝑀𝑂𝑁𝐸𝐸𝑌_𝑆𝐻𝑂𝐶𝐾 𝑡−2 + 𝜀3

)(4

𝑑. 𝑅𝐸𝑅_𝐺𝐴𝑃𝑡 = 𝛼41 + 𝛽41 𝑊𝐶𝑆𝑉𝑡 + 𝛽42 𝑊𝐶𝑆𝑉𝑡−1 + 𝛽43 𝑊𝐶𝑆𝑉𝑡−2 +
𝛾41 𝑀𝑂𝑁𝐸𝐸𝑌_𝑆𝐻𝑂𝐶𝐾 𝑡 + 𝛾42 𝑀𝑂𝑁𝐸𝐸𝑌_𝑆𝐻𝑂𝐶𝐾 𝑡−1 +
𝑡𝛾43 𝑀𝑂𝑁𝐸𝐸𝑌_𝑆𝐻𝑂𝐶𝐾 𝑡−2 + 𝛿41 𝑑. 𝑅𝐸𝑅_𝐺𝐴𝑃𝑡−1 + 𝛿42 𝑑. 𝑅𝐸𝑅_𝐺𝐴𝑃𝑡−2 + 𝜀3

در معادالت  1تا  4متغیر 𝑃𝐴𝐺_𝑅𝐸𝑅  𝑑.تغییرات حباب روانی نرخ ارز نسبت به دوره قبل را نشان میدهد،
𝑉𝑆𝐶𝑊 شاخص رفتار تودهای به روش  WCSVو 𝐾𝐶𝑂𝐻𝑆_𝑌𝐸𝐸𝑁𝑂𝑀 شوک سیاست پولی معرفی
شده در اين تحقیق هستند.
 .7-3پیش بینی نرخ ارز
با توجه به تاثیرگذاری بسیاری از عوامل بر نرخ حقیقی ارز ،پیشبینی چنین متغیری برای بازههای زمانی بیش
از يک ماهه عمال غیر قابل اعتماد است .لذا افق پیشبینی در اين تحقیق يک ماه است .بدين صورت که با
استفاده از مجموعه دادههای ماههای قبل ،اقدام به پیشبینی نرخ ارز در ماه بعدی مینمايیم .مجموعه دادههای
استفاده شده ،از جمله شاخص رفتار تودهای که نشاندهنده شدت عملیات روانی در بازار ارز است و شاخص نرخ
حقیقی ارز که از اثرگذاری تورم بر نرخ ارز به دست میآيد از سال  1393تا  1398در دسترس هستند .لذا دادهها
را دو دسته کرده و با دسته اول که از سال  1393تا  1397را شامل میشوند پارامترهای مدل را تخمین میزنیم
و از ابتدای سال  1397شاخص رفتار تودهای را با دادههای در دسترس تا ماه قبل برآورد میکنیم.
شاخص اصلی که هدف اين مقاله توضیح دادن تغییرات آن است تغییرات فاصله نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز
تعادلی است .در اين مقاله ابتدا اين مقدار پیشبینی میشود و سپس با جمع کردن آن با نرخ حقیقی ارز ،پیشبینی
نهايی از نرخ ارز به دست میآيد .مدل رگرسیونی زير برای پیشبینی نرخ ارز استفاده شده است:
𝑑. 𝑅𝐸𝑅_𝐺𝐴𝑃𝑡 = 𝛼41 + 𝛽41 𝑊𝐶𝑆𝑉𝑡 + 𝛽42 𝑊𝐶𝑆𝑉𝑡−1 + 𝛽43 𝑊𝐶𝑆𝑉𝑡−2 +
𝑡𝛿41 𝑅𝐸𝑅_𝐺𝐴𝑃𝑡−1 + 𝛿42 𝑅𝐸𝑅_𝐺𝐴𝑃𝑡−2 + 𝜀3
Dickey-Fuller

1
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که در اين مدل 𝑃𝐴𝐺_𝑅𝐸𝑅  𝑑.تغییرات حباب روانی نرخ ارز ،به معنی نرخ ارز بازار منهای نرخ حقیقی ارز
و 𝑉𝑆𝐶𝑊 شاخص رفتار تودهای به روش  WCSVهستند .الزم به ذکر است که به دلیل اينکه دادههای
مورد نیاز برای سنجش شاخص شوک سیاست پولی در هر دوره با وقفه چند ماهه پس از اتمام آن دوره مشخص
می شود ،عمال استفاده از آن برای پیشبینی غیر ممکن است ،لذا از مدل رگرسیونی نیز حذف شده است.

 .4تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
 .1-4دادههای استفاده شده
برای محاسبه شاخص رفتار تودهای در بازار ارز از دادههای روزانه و ماهانه نرخ ارز برای سالهای  1393تا
 1398مستخرج از وبسايت شبکه اطالع رسانی طال و سکه و ارز ( )TGJUاستفاده میشود .دادههای کالن
پولی برای محاسبه شاخص شوک سیاست پولی از وبسايت وزارت اقتصاد و دارايی برداشت شده اند .برای
محاسبه نرخ حقیقی ارز بايد از  5شاخص استفاده کرد :وزن هر کشور در تجارت جهانی ،شاخص قیمت هر
کشور ،نرخ تبديل دالر به واحد پول هر کشور ،شاخص قیمت مصرف کننده در ايران و نرخ دالر به ريال در
ايران.
آمارهای مربوط به ارزش تجارت بینالملل در کشورهای خارجی از وبسايت کنفرانس تجارت و توسعه سازمان
ملل 1استخراج شده است .به دلیل تغییرات ساالنه در ارزش تجارت جهانی کشورهای مورد مطالعه ،میانگین
پنج سال اخیر ارزش تجارت جهانی آنها در اين مورد استفاده قرار گرفته است .شاخص قیمت مصرف کننده
ماهانه از وبسايت فدرال رزرو آمريکا در سنت لويیز 2برای پنج کشور 3خارجی که بیشترين مبادالت تجاری با
ايران و يا با ساير کشورهای جهان را دارند استخراج شده است .از نرخ ارز خارجی ماهانه 4تهیه شده توسﻂ
هیئت مديره سیستم فدرال رزرو که در وبسايت بانک مرکزی فدرال سنت لوئیس فراهم شده است ،بهعنوان
نرخ تبديل دالر به واحد پول هر کشور استفاده میشود .شاخص قیمت مصرف کننده داخلی نیز از بانک داده
سری زمانی بانک مرکزی به دست آمده است .برای پوشش بیشترين سالهای در دسترس از شاخص قیمتی
بانک مرکزی با سال پايه  1390استفاده شده است .برای سالهای قديمیتر که شاخص قیمتی با سال پايه
 1390وجود ندارد با استفاده از نسبت شاخص با سال پايه  1390به  ،1383شاخص سال  1383به شاخص سال
 1390تبديل شده است .نرخ روزانه تبديل ارزهای خارجی به ريال که برای ساخت شاخص رفتار تودهای نیز
مورد نیاز است از اين وبسايت شبکه اطالع رسانی طال و ارز به دست آمده است.

1

)United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD
fred.stlouisfed.org
 3چین ،کانادا ،آمريکا ،اتحاديه اروپا ،بريتانیا و ترکیه
4 Foreign Exchange Rate
2
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 .2-4نتایج برآورد شاخص رفتار تودهای در بازار ارز
برای اندازه گیری کمی اين شاخص بايستی چند نکته را در نظر گرفت .به دلیل عدم انجام معامله در روزهای
تعطیل و يا عدم انجام معامله چشمگیر در يک روز ،نرخ برخی ارزها در برخی روزها در ثبت نشده است و يا
خطای قابل توجهی دارد .برای رفع اين مشکل نرخ ارز برای روزهايی که معامله در آن انجام نشده است
درونیابی خطی شده است .همچنین چند روز خاصی که در آنها نرخهای بسیار متفاوت از روز قبل ثبت شده
است نیز حذف شدهاند و برای اين روزها نیز از درونيابی خطی استفاده شده است .نمودار میانگین شاخص
رفتار تودهای به روش  WSVCدر هر ماه را نشان میدهد .همانطور که ديده میشود در ابتدای سال  1397و
مهرماه همین سال شاخص به اوج خود رسیدهاست .در ماههای انتهايی سال  1398نیز اين شاخص افزايش
چشمگیری تجربه کرده است.
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نمودار شماره ( )2میانگین ماهانه شاخص رفتار تودهای به روش WSVC

 .3-4اعتبار سنجی شاخص رفتار تودهای برای اندازهگیری عملیات روانی
برای اطمینان از صحت و دقت شاخص رفتار تودهای برای اندازه گیری شدت عملیات روانی ،در اين بخش اين
شاخص را با ساير متغیرهايی که میتوانند نماينده و يا نشانگر جنگ روانی باشند مقايسه میکنیم .جمع آوری
نظر نخبگان با پرسشنامه ،تعداد جستوجوی گوگل و تعداد تويیتهای با مﻀامین مرتبﻂ با موضوع مورد نظر،
يعنی نرخ ارز سه متغیری هستند که در اين بخش از آنها برای ارزيابی و اعتبارسنجی صحت و دقت شاخص
رفتار تودهای استفاده میکنیم.
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در يکی از سواالت پرسشنامه تهیه شده از کارشناسان ،نظر آنها در مورد شدت رفتار تودهای در سالهای
مختلف در بازار ارز ايران را پرسیديم .مشارکتکنندگان سالهای بین  1392تا  1398را از بیشترين به کمترين
شدت رفتار تودهای مرتب میکردند .جدول شماره پاسخ مشارکتکنندگان را نشان میدهد.
جدول شماره شماره ( )2ترتیب شدت رفتار تودهای در هر سال از ديد کارشناسان مشارکت کننده در پرسشنامه
اولويت\ سال

1

2

3

4

5

6

7

جمع

میانگین رتبه

1397

49

33

7

2

3

4

1

99

1/92

1398

30

29

23

8

2

0

7

99

2/51

1396

12

19

52

8

6

2

0

99

2/83

1395

1

7

2

63

13

7

6

99

4/26

1394

1

1

5

4

66

15

7

99

5/08

1393

0

5

3

9

7

64

11

99

5/57

1392

6

5

7

5

2

7

67

99

5/84

برای ساده سازی نتايج ،اولیتهای تعیین شده از سوی کارشناسان را کمیسازی میکنیم تا به يک عدد برای
شدت رفتار توده ای از ديد کارشناسان در هر سال برسیم .به اين منظور که بیشترين عدد مممکن که هفت
است را از میانگین رتبهای که کارشناسان برای هر سال در نظر گرفته اند کم میکنیم .نمودار نتايج بهدست
آمده از نظرات کارشناسان را با نتايج به دست آمده از روش  WCSVمقايسه میکند .همانطور که ديده
می شود روند کلی نتايج به دست آمده از هر دو روش مشابه است و نتايج به دست آمده از روش  WCSVرا
تايید میکند .در هر دو نمودار بیشترين شدت رفتار تودهای مربوط به سال  1397است و پس از آن سال .1398
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نمودار شماره ( )3مقايسه شدت رفتار تودهای از نظر کارشناسان با نتايج روش WCSV

در دورههای افزايش عملیات روانی دشمن ،توجه مردم به موضوع نرخ ارز بیش از پیش جلب میشود .لذا
افرادی که با موضوع مورد نظر آشنايی چندانی ندارند نیز تحريک جمع آوری اطالعات در مورد موضوع معامله
و ورود به بازار ارز میشود .لذا انتظار میرود که در اين دورهها نرخ ارز تبديل به موضوع مهمی برای مردم شود
و در نتیجه تعداد جستوجوی گوگل حول اين موضوع نیز افزايش پیدا کند .بدين منظور برای اعتبارسنجی
شاخص رفتار تودهای تعداد جستوجوی گوگل برای پنج کلید واژه اصلی مرتبﻂ با نرخ ارز 1را از وبسايت گوگل
ترندز استخراج میکنیم .برای مقايسه شاخص رفتار تودهای با تعداد جستوجوی گوگل تعداد جستوجو برای
هر پنج کلید واژه را با هم جمع میکنیم.
نمودار مقايسهای از شاخص رفتار تودهای به روش  WCSVبا جمع جستوجوی گوگل برای کلید واژههای
مرتبﻂ با ارز ارايه میکند .همانطور که ديده میشود دو شاخص روند مشابهی دارند و ضريب همبستگی اين دو
برابر با  0/70است .برای مثال در سال  1396و  1397با افزايش شاخص رفتار تودهای ،تعداد جستوجوی
گوگل نیز افزايش قابل توجهی پیدا کردهاست.

 1کلیدواژهها عبارتاند از :دالر ،يورو ،پوند ،يوان ،لیر
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نمودار شماره ( )4مقايسه شاخص رفتار تودهای به روش  WCSVبا جمع جستوجوی گوگل برای کلید واژههای
مرتبﻂ با ارز

با افزايش رفتار تودهای حول موضوع بازار ارز ،انتظار میرود که توجه افراد بیشتری به اين موضوع جلب بشود
و در نتیجه گفتوگو در مورد اين موضوع در شبکههای اجتماعی نیز داغتر بشود .در نتیجه تعداد تويت حول
موضوعات مرتبﻂ با نرخ ارز نیز افزايش پیدا کند .در نتیجه انتظار میرود شاخص رفتار تودهای با تعداد تويیتهای
حول موضوع نرخ ارز همبستگی داشته باشد .به اين منظور با استفاده از وبسايت ترنزمپ تعداد تويتها با هشتگ
دالر را به دست آورديم .نمودار مقايسهای از تعداد تويت در ماه برای کلمه «دالر» با استفاده از ترندز مپ و
شاخص  WCSVارايه میکند .همانطور که ديده میشود دو شاخص همبستگی بااليی دارند .به عنوان مثال
پیش از سال  1396شاخص رفتار تودهای افزايشی نداشته است و تعداد تويتها نیز تقريبا ثابت بودهاست .اما با
افزايش تعداد تويیتهای مربوطه در انتهای سال  ،1396رفتار تودهای در اين سال نیز اوج گرفته است .ضريب
همبستگی اين دو متغیر نیز برابر با  0/76است.
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نمودار شماره ( )5مقايسهی تعداد تويت برای کلمه «دالر» با استفاده از ترندز مپ و شاخص WCSV

همبستگی باالی شاخص رفتار تودهای با جستوجوی گوگل و تعداد تويت میتواند صحت و دقت نتايج به
دست آمده از محاسبه شاخص رفتار تودهای را تايید کند .با اطمینان از اعتبار اين شاخص در ادامه اثر رفتار
تودهای بر نرخ ارز برآورد و نرخ ارز پیشبینی میشود.
 .4-4اندازهگیری تاثیر جنگ روانی در مطالعه موردی بازار ارز ایران
پس از تعريف و بهدست آوردن شاخص رفتار تودهای برای اندازهگیری شدت عملیات روانی ،به دنبال اندازهگیری
تاثیر جنگ روانی در بازار ارز هستیم .قیمت ارزهای خارجی ،از جمله دالر به دو دسته کلی از متغیرهای اقتصادی
و روانی وابسته است .لذا برای اندازهگیری تاثیر عملیات روانی در بازار ارز ،نخست بايد آن قسمت از نوسانات
نرخ ارز که به دلیل متغیرهای بنیادی اقتصادی ايجاد میشوند را از قسمتی از نوسانات که به دلیل متغیرهای
روانی ايجاد میشوند را از يکديگر تفکیک کنیم .شاخص نرخ حقیقی ارز متغیری است میتواند تغییراتی از نرخ
ارز که تنها به داليل اقتصادی به وجود میآيند را شناسايی کند .با به دست آوردن اين متغیر و در اختیار داشتن
قیمت ارز در بازار ،میتوان نوسانات نرخ ارز که به داليل روانی ايجاد میشوند را نیز محاسبه کرد .در اين
تحقیق به نوسانات نرخ ارز که به داليل روانی ايجاد میشوند «حباب روانی نرخ ارز» نیز میگويیم .لذا در اين
بخش ،ابتدا شاخص نرخ حقیقی ارز را محاسبه میکنیم.
نرخ ارز متغیر بسیار حساس و تغییر پذيری است و نسبت به بسیاری از عوامل کوتاهمدت اقتصادی نیز تاثیرپذير
است .در اقتصاد ايران يکی از پر نوسانترين شاخصها که تاثیر بسیار زيادی بر تمامی متغیرهای کالن اقتصادی
دارد شوک ناشی از سیاست پولی است که معموال با نرخ بهره کوتاهمدت اندازهگیری میشود .لذا برای اينکه
بتوانیم اثر خالص عملیات روانی دشمن بر آن را شناسايی بکنیم در ادامه شاخصی تهیه میکنیم که شوک
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سیاست پولی را اندازهگیری کند .با کنترل کردن اين شوک سیاست پولی در مدلهای رگرسیونی میتوانیم تاثیر
خالص عملیات روانی دشمن بر نرخ ارز را اندازهگیری کنیم.
 .5-4نرخ حقیقی ارز
نمودار نتايج محاسبه نرخ حقیقی ارز دالر به ريال را نشان میدهد.
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نمودار شماره ( )6نتايج محاسبه نرخ حقیقی ارز دالر به ريال را نشان میدهد

همانطور که در نمودار ديده میشود نرخ دالر در بازار از سال  1390تا سال  1394بیش از نرخ واقعی آن بوده
است و از سال  1394علی رغم افزايش تدريجی نرخ حقیقی ارز ،نرخ ارز در بازار ثابت باقیمانده است .تا اينکه
در سال  1397نرخ ارز بازار جهش چشمگیری کرده است و بسیار بیشتر از نرخ حقیقی ارز شده است و اين
فاصله کمابیش تا انتهای سال  1398حفظ شده است.
 .6-4شوک پولی
نمودار شاخص شوک سیاست پولی پیشنهاد شده را نشان میدهد .اين نتايج با بازههای در دسترس از نرخ
بهره بین بانکی و نرخ سود عقود مبادلهای ،که میتوانند شاخص مناسبی برای اندازهگیری شوک سیاست پولی
باشند نیز مطابقت داده شده و اين شاخصها ضريب همبستگی بااليی دارند.
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نمودار شماره ( )7شاخص شوک سیاست پولی :نرخ رشد نقطه به نقطه نسبت سپردههای بلند مدت به نقدينگی منهای
سپردههای بلند مدت.

 .7-4نتایج مدلهای رگرسیونی و بحث
قبل از انجام رگرسیونهای آماری با استفاده از آزمون ديکی-فولر 1مانايی سریهای زمانی مورد استفاده را
بررسی کرديم .نتايج آزمون ديکی-فولر نشان میدهد که با اين آزمون نامانايی متغیر حباب روانی نرخ ارز رد
نمیشود در نتیجه استفاده از اين متغیر در رگرسیون سری زمانی باعﺚ ايجاد نااريبی در تخمینها میشود .نتايج
آزمون ديکی-فولر برای با دو وقفه و ترند برای متغیر حباب روانی نرخ ارز در جدول نشان داده شده است
جدول شماره ( )3نتايج آزمون ديکی-فولر برای با دو وقفه و ترند برای متغیر حباب روانی نرخ ارز
مقدار بحرانی 10
درصد
-3/152

مقدار بحرانی  5درصد

مقدار بحرانی  1درصد

آماره آزمون

-3/453

-4/047

-1/382

) Z(t

حداکثر تقريب  pمقدار مکینان برای ) 0/8661 = Z(t

برای رفع اين مشکل به جای متغیر حباب روانی نرخ ارز ،از تغییرات آن نسبت به دوره قبلی استفاده کرديم.
نتايج آزمون  Dickey-Fullerنشان میدهد که فرضیه وجود ريشه واحد تا سطح معنیداری  2درصد رد
میشود و در نتیجه اين متغیر مانا است (جدول ) و استفاده از آن در رگرسیون سری زمانی مشکلی ايجاد
نمیکند .همانطور که از نظريه اقتصاد انتظار داريم ،مانايی ساير متغیرهای استفاده شده نیز با آزمون ديکی-
فولر تايید شدند.
Dickey-Fuller

1
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جدول شماره ( )4نتايج آزمون ديکی-فولر برای با دو وقفه و روند برای متغیر حباب روانی نرخ ارز
مقدار بحرانی 10
درصد
-3/152

مقدار بحرانی  5درصد

مقدار بحرانی  1درصد

آماره آزمون

-3/454

-4/049

-5/519

) Z(t

حداکثر تقريب  pمقدار مکینان برای ) 0/0000 = Z(t

جدول نتايج رگرسیونهای  1تا  4را که برای اندازهگیری تاثیر جنگ روانی بر بازار ارز ايران بوده است نشان
میدهد .ستون شماره ( )1نتايج رگرسیون حباب روانی نرخ ارز روی شاخص رفتار تودهای در همان دوره را
نشان میدهد .در اين رگرسیون آماره آزمون  tبرای متغیر شاخص رفتار تودهای ( )WCSVبرابر با  2,7شده
است و آماره  p-valueکمتر از  1درصد است .در نتیجه معنی داری اين ضريب بیش از  99درصد است.
عالوه بر آن ،همانطور که ديده میشود علی رقم اينکه در اين رگرسیون تنها يک متغیر به عنوان متغیر مستقل
استفاده شده است و هیچ متغیر کنترلی ديگری در نظر گرفته نشده است ،مقدار  R-squaredبرابر با 10
درصد است.
نتیجه اين دو متغیر نشان میدهند که شاخص رفتار تودهای ساخته شده توضیحدهندگی بااليی برای حباب
روانی نرخ ارز دارد و به تنهايی نزديک به  10درصد از تغییرات حباب روانی نرخ ارز را توضیح میدهد .عالمت
به دست آمده برای متغیر شاخص رفتار تودهای مثبت است و در نتیجه اين نظريه را تايید میکند که هر چه
رفتار تودهای بیشتر باشد حباب روانی نرخ ارز نیز بیشتر میشود.
ستون شماره  2همان رگرسیون شماره  1است با اين تفاوت که عالوه بر شاخص رفتار تودهای در همان دوره،
شاخص رفتار تودهای برای دو دوره قبلتر نیز به عنوان متغیر مستقل استفاده شدهاند .متغیرشاخص رفتار تودهای
همچنان مثبت معنیدار است .همانطور که ديده میشود تنها با اضافه کردن گذشته شاخص رفتار تودهای R-
 squaredنیز بیش از  10درصد افزايش پیدا کرده است.
اين دو رگرسیون نشان میدهند که اگر با اندازهگیری نرخ حقیقی ارز تاثیر تورم ايران و عمده کشورهای طرف
تجاری ايران و يا مطرح در تجارت جهانی را بر نرخ دالر خنثی کنیم ،شاخص رفتار تودهای که در اين تحقیق
به عنوان نماينده شدت جنگ روانی استفاده شده است میتواند نزديک به يک چهارم از تغییرات ماهانه باقیمانده
در قیمت دالر را توضیح بدهد .اين درصد بسیار بااليی است و اهمیت جنگ روانی در بازار ارز ايران را تايید
میکند.
همانطور که گفته شد عالوه بر تورم داخلی و خارجی عوامل ديگری نیز بر نرخ ارز تاثیرگذار هستند و يکی از
مهمترين اين عوامل شوک سیاست پولی است .در رگرسیون شماره ( )3شاخص شوک سیاست پولی ساخته
شده و دو دوره گذشته آن را به رگرسیون شماره  2اضافه میکنیم .همانطور که ديده میشود ضريب شاخص
رفتار تودهای کماکان در سطح  95درصد معنیدار است .به عبارت ديگر همانطور که انتظار داريم شاخص رفتار
توده ای مستقل از شاخص سیاست پولی تاثیر چشمگیری بر حباب روانی نرخ ارز در ايران دارد .عالوه بر آن
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ضريب شاخص شوک سیاست پولی در سطح  85درصد معنی دار و منفی است .به عبارت ديگر با ايجاد شوک
سیاست پولی که منجر به افزايش نرخ بهره میشود حباب روانی نرخ ارز کاهش پیدا میکند.
اين نتیجه با انتظارات سازگار است ،چرا که در صورت افزايش نرخ بهره بانکی آحاد اقتصادی تمايل پیدا میکنند
که بهجای سرمايهگذاری در بازار ارز سرمايه خود را در بانکها سرمايهگذاری کنند و در نتیجه نرخ دالر کاهش
پیدا میکند.
با اضافه کردن شاخص شوک سیاست پولی ،مقدار  R-squaredبه نزديک  50درصد میرسد .به عبارت
ديگر اگر با اندازه گیری نرخ حقیقی ارز تاثیر تورم ايران و عمده کشور های طرف تجاری ايران و يا مطرح در
تجارت جهانی را بر نرخ دالر خنثی کنیم ،و شوک سیاست پولی در ايران را نیز کنترل کنیم ،شاخص رفتار
تودهای که در اين تحقیق به عنوان نماينده شدت جنگ روانی استفاده شده است میتواند نزديک به  50درصد
از تغییرات ماهانه باقیمانده در قیمت دالر را توضیح بدهد.
از آنجا که آينده متغیرهای سری زمانی در موارد بسیاری به گذشته اين متغیرها نیز ارتباط دارد در رگرسیون
شماره  4مقادير گذشته دو دوره قبل تغییرات حباب روانی نرخ ارز را به رگرسیون شماره  3اضافه کرده ايم.
اگرچه مقدار  R-squaredافزايش چشمگیری پیدا میکند و به مقدار  59درصد میرسد ،اما R-squared
تعديل شده کماکان نزديک به  53درصد باقیمانده است .ضريبت شوک سیاست پولی کماکان منفی معنیدار،
ضريب شاخص رفتار تودهای مثبت معنی دار است.
جدول شماره ( )5نتايج رگرسیونهای شماره  1تا 4
)(4
**2.753e+08
)(1.242e+08
-1.018e+08
)(1.104e+08
**3.433e+08
*
)(1.171e+08
*-188.8
)(94.55
205.6
)(182.3
28.63
)(110.0
***0.456
)(0.138
*-0.244
)(0.125

)(3

)(2

)(1

متغیرها

**3.462e+08
*
)(1.230e+08
-1.061e+08
)(1.129e+08
**5.172e+08
*
)(1.115e+08
-145.9
)(99.95
53.26
)(188.1
159.5
)(109.4

**5.395e+08
*
)(1.282e+08
-4.867e+07
)(1.340e+08
**4.654e+08
*
)(1.313e+08

**3.120e+08
*
)(1.140e+08

𝑡𝑉𝑆𝐶𝑊
𝑊𝐶𝑆𝑉𝑡−1
𝑊𝐶𝑆𝑉𝑡−2
𝑡 𝐾𝐶𝑂𝐻𝑆_𝑌𝐸𝐸𝑁𝑂𝑀
𝑀𝑂𝑁𝐸𝐸𝑌_𝑆𝐻𝑂𝐶𝐾 𝑡−1
𝑀𝑂𝑁𝐸𝐸𝑌_𝑆𝐻𝑂𝐶𝐾 𝑡−2
d. 𝑅𝐸𝑅_𝐺𝐴𝑃𝑡−1
d. 𝑅𝐸𝑅_𝐺𝐴𝑃𝑡−2
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)(4

)(3

)(2

)(1

متغیرها

788.1
)(706.3

1,122
)(705.5

485.7
)(811.4

-665.1
)(803.0

Constant

67
0.593

67
0.516

67
0.278

69
0.101

تعداد مشاهدات
R-squared

 .8-4پیشبینی نرخ ارز با استفاده از شدت جنگ روانی
جدول و نمودار نتايج پیشبینی از حباب روانی نرخ ارز در هر ماه با استفاده از دادههای ماههای قبلی را در
مقابل حباب روانی نرخ ارز واقع شده در ماه مورد نظر را نشان میدهد .همانطور که ديده میشود .از  24ماه
مورد بررسی در  17ماه جهت تغییر حباب روانی نرخ ارز پیشبینی شده با جهت تغییر حباب روانی ارز واقع شده
يکسان بوده است .در ستون آخر جدول ( )6مقدار انحراف معیار حباب روانی نرخ ارز در ماههای مقبلی آورده
شده است .با توجه به آن میتوان محاسبات نشان میدهد که  45درصد پیشبنیهای انجام شده کمتر از يک
انحراف معیار و  63درصد کمتر از دو انحراف معیار با مقدار واقع شده اختالف داشتند .با توجه به اين واقعیت
که پیشبنی دقیق نرخ حباب روانی نرخ ارز هرگز ممکن نیست ،نتايج به دست آمده دقت و صحت بااليی دارند
و میتوانند اعتبار مدل در پیشبنی را تايید کند.
جدول شماره ( )6نتايج پیشبینی از حباب روانی نرخ ارز در هر ماه با استفاده از دادههای ماههای قبلی
نرخ ارز پیشبینی
شده

حباب روانی نرخ
ارز پیشبینی شده

حباب روانی نرخ ارز

نرخ حقیقی
ارز

نرخ ارز

ماه

سال

47854/2

-11469/6

-7006/61

59323/8

52317/14

1

1397

58361/95

-2891

-587/707

61252/9

60665/24

2

1397

66685/36

3673/155

3411/543

63012/2

66423/75

3

1397

70887/52

4583/71

14302/59

66303/8

80606/4

4

1397

91538/03

20957/67

31711/68

70580/3

102292

5

1397

123745/8

50010/29

49268/56

73735/4

123004

6

1397

157022/3

77711/25

52781/54

79311/1

132092/6

7

1397

133751/3

51627/97

41216/5

82123/3

123339/8

8

1397

106511/9

22280/93

26025/98

84230/9

110256/9

9

1397

99230/79

13390/24

22291/48

85840/5

108132

10

1397

119763/5

32408/39

30814/33

87355/2

118169/5

11

1397

135243/6

44759/11

39786/09

90484/5

130270/6

12

1397

137293/4

43242/75

40013/71

94050/7

134064/4

1

1398

130102/5

34029/88

47774/43

96072/6

143847

2

1398

151855/4

55491/28

36682/21

96364/2

133046/4

3

1398
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نرخ ارز پیشبینی
شده

حباب روانی نرخ
ارز پیشبینی شده

حباب روانی نرخ ارز

نرخ حقیقی
ارز

نرخ ارز

ماه

سال

125748/2

26397/54

25934/26

99350/7

125285

4

1398

124065/6

23297/25

17954/16

100768

118722/5

5

1398

117735/4

16210/22

12226/3

101525

113751/5

6

1398

113457/2

10894/58

11363/39

102563

113926

7

1398

117661

13742/44

10582/6

103919

114501/1

8

1398

117359/2

10771/08

19978/59

106588

126566/7

9

1398

134041/2

26502/33

23197/8

107539

130736/7

10

1398

134860/9

25138/74

25549/13

109722

135271/3

11

1398

138715

27224/61

39060/22

111490

150550/6

12

1398
90000
80000
70000
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40000
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20000
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1397
1397
1397
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1397
1397
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1397
1397
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1398
1398
1398
1398
1398
1398
1398
1398

-10000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-20000

حباب روانی نرخ ارز پیشبینی شده

حباب روانی نرخ ارز واقعی

نمودار شماره ( )8نتايج پیشبینی از حباب روانی نرخ ارز در هر ماه با استفاده از دادههای ماههای قبلی

 .5نتیجهگیری
در اين مقاله با تهیه پرسشنامه از  100نخبه اقتصادی و علوم شناختی به اين نتیجه رسیديم که مهمترين و
تاثیرگذارترين خطای شناختی که در عملیات روانی دشمن در بازار ارز مورد استفاده قرار میگیرد «رفتار تودهای»
است .همچنین بیشتر کارشناسان دلیل اصلی بحران ارزی در سال  1397را رفتار تودهای ارزيابی کردهاند .سپس
شاخصی برای اندازهگیری رفتار تودهای پیشنهاد گرديد و براساس آن تاثیر عملیات روانی دشمن در ايجاد

98

اندازهگیری تاثیر جنگ شناختی بر بازار ارز با استفاده...

اختالل در بازار ارز به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از برآورد شدت عملیات روانی
در هر دوره ،تغییرات نرخ ارز پیشبینی شد .خاطرنشان میگردد که اين شاخص با سه روش مختلف مورد
اعتبارسنجی قرار گرفت .روش اول استعالم نظر  100نخبه اقتصادی و غیر اقتصادی ،روش دوم مقايسه با
جستوجوی گوگل در مورد موضوع ارز و روش سوم مقايسه با تعداد تويتهای ثبت شده با موضوع ارز .نتايج
هر سه روش شاخص را تايید نمود .نتايج محاسبه شاخص رفتار تودهای نشان میدهد که در ابتدای سال 1397
و مهرماه همین سال شاخص به اوج خود رسیدهاست .در ماههای انتهايی سال  1398نیز شاخص افزايش
چشمگیری تجربه کرده است.
پس از تعريف و بهدست آوردن شاخص رفتار تودهای برای اندازهگیری شدت عملیات روانی ،تاثیر عملیات روانی
دشمن در بازار ارز مورد بررسی قرار گرفت .بدين منظور نخست آن قسمت از نوسانات نرخ ارز که به دلیل
متغیرهای بنیادی اقتصادی ايجاد می شوند را با استفاده از شاخص نرخ حقیقی ارز از قسمتی از نوسانات که به
دلیل متغیرهای روانی ايجاد میشوند را از يکديگر تفکیک شد .با اين کار قسمتی از تغییرات نرخ ارز که تنها
به داليل روانی ايجاد میشود به دست آمد که به آن حباب روانی نرخ ارز میگويیم .نتايج نشان میدهد نرخ
دالر در بازار از سال  1390تا سال  1394بیش از نرخ واقعی آن بوده است و از سال  1394علیرغم افزايش
تدريجی نرخ حقیقی ارز ،نرخ ارز در بازار ثابت باقیمانده است .تا اينکه در سال  1397نرخ ارز بازار جهش
چشمگیری کرده است و بسیار بیشتر از نرخ حقیقی ارز شده است و اين فاصله کمابیش تا انتهای سال 1398
حفظ شده است.
نرخ ارز متغیر بسیار حساس و تغییر پذيری است و نسبت به بسیاری از عوامل کوتاهمدت اقتصادی نیز تاثیرپذير
است .يکی از مهمترين اين متغیرها شوک سیاست پولی است .لذا برای اينکه بتوان اثر خالص عملیات روانی
دشمن بر آن را شناسايی نمود شاخصی جهت اندازهگیری شوک سیاست پولی ارايه شد .نتايج محاسبه شاخص
شوک سیاست پولی نشان میدهد که شوک سیاست پولی در سال  1396و  1397افزايش شديدی پیدا کردهاند.
لذا در صورت در نظر نگرفتن اين شوکها ،نتايج رگرسیون با خطا همراه خواند بود.
پس از محاسبه شاخص عملیات روانی با استفاده از رفتار تودهای ،شاخص حباب روانی نرخ ارز و شاخص شوک
سیاست پولی ،تاثیر عملیات روانی دشمن بر بازار ارز با استفاده از مدل های رگرسیونی مختلف برآورد ،گرديد.
نتايج نشان میدهد که اگر با اندازهگیری نرخ حقیقی ارز تاثیر تورم ايران و عمده کشور های طرف تجاری
ايران و يا مطرح در تجارت جهانی را بر نرخ دالر خنثی کنیم ،و شوک سیاست پولی در ايران را نیز کنترل کنیم،
شاخص رفتار تودهای ،که در اين تحقیق به عنوان نماينده شدت جنگ روانی استفاده شده است ،میتواند نزديک
به  50درصد از تغییرات ماهانه باقیمانده در قیمت دالر را توضیح بدهد .اين عدد نشاندهنده توضیحدهندگی
باالی شاخص عملیات روانی برای حباب روانی نرخ ارز است.
در انتها با استفاده از مدل رگرسیونی  OLSو با استفاده از شدت عملیات روانی انجام شده در ماههای قبل،
مقدار حباب روانی نرخ ارز در ماه آتی پیشبینی گرديد .نتايج به دست آمده در  45درصد موارد کمتر از يک
انحراف معیار با مقدار واقعی فاصله داشته است .همچنین از تجمیع حباب روانی نرخ ارز با نرخ حقیقی ارز خود
نرخ ارز پیشبینی گرديد .اين نتايج نیز در بیش از نیمی از موارد کمتر از  5درصد خطا داشتند .نتايج ارايه شده
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به سیاستگذار کمک میکند تا بداند که در اثر عملیات روانی انجام شده در هر دوره ،نرخ ارز چگونه تغییر
خواهد کرد .اين نتايج برای آمادگی در مقابل عملیات روانی دشمن در بازار ارز و طراحی اقدامات پیشگیرانه
بسیار کارگشا خواهد بود.
به کمک مرور منابع معتبر در مورد جنگ روانی و استفاده از نظر اولیه کارشناسان و نتايج تحقیق 13 ،راهکار
موثر جهت مقابله با جنگ روانی در بحران ارزی در کوتاه مدت تدوين گرديد با استعالم نظر نخبگان چهار
راهکار با بیشترين تاثیر انتخاب گرديد که عبارتند از:
 .1افزايش شفافیت فعالیتهای اقتصادی دولت
 .2اصالح نظام مالیاتی و مالیات ستانی از سود کسب شده در بازار ارز
 .3افزايش اعتماد مردم به دولت
 .4تبلیغ و ترويج ديگر روشهای سرمايه گذاری مانند بورس اوراق بهادار.
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Measuring the Impact of Cognitive Warfare on
Exchange Market Using Herding Index
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Abstract
Cognitive warfare, in which, using human’s brain cognitive biases, enemy
is intending to disturb people’s cognitive abilities, is one type of
psychological warfare. In this research, gathering questionnaire, we found
that the most important cognitive error used in cognitive warfare in
exchange market is Herding; in this line, we try to define an index to
measure cognitive warfare intensity in and its impact on exchange market.
Using the results of estimations, we predicted how exchange rate will
differ.
Our results shows that if, taking advantage of real exchange rate index, we
control for the inflation rate in Iran and its trade partner and major
countries in world trade and also control for monetary policy shocks,
herding index, which is used as a proxy for cognitive warfare, could
account for almost 50 percent of changes in USD exchange rate. In 45
percent of months the prediction from exchange rate babble by cognitive
warfare intensity in previous month have less than one standard deviation
error. Moreover, the results of prediction of exchange rate have in more
than a half on months have less than 5 percent error. These results are
fruitful for preparing against psychological attacks in exchange market,
and anti-psychological warfare operations
Keywords: Cognitive Warfare, Herding Index, Real Exchange Rate,
Monetary Policy Shock, Exchange Rate Prediction.
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