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Abstract
Acquiring information about expectations is difficult as individuals' beliefs are
unobservable. Thus, how expectation forms and how to model expectation is an open
question in economic modelling that has been addressed recently by experimental
economics. In this article, in order to identify expectations, we examine the behaviour of
subjects when encountering new exchange rates in an experiment. Furthermore, in this
experiment, differences of expectation formation among participants and their relation to
cognitive abilities are analysed. To motivate people, incentive payments are used. In our
setting, while the rational expectation hypothesis is not supported, the adaptive expectation
is not rejected. Agents form their expectations in the same way regardless of their cognitive
ability. In this context, individuals overreact to the new quantity of exchange rate which is
assumed as a noisy perception. This finding is considered as evidence of emotional
behaviours in the exchange market.
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نحوه شکلگیری انتظارات نرخ ارز؛ مطالعه آزمایشگاهی
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چکیده
بهدسا آوردن اطتعات جزئی درباره انتظارات به دلیل غیرقابل مشاهده بودن باورهای افراد دشوار اسا .به
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همین دلیل ،چگونگی شکلگیری انتظارات و مدلسازی این فرآیند سوال بازی در مدلسازیهای اقتصادی
اسا که به تازگی به کمک اقتصاد آزمایشگاهی به آن پرداخته شده اسا .در این مقاله به منظور شناسایی
انتظارات ،رفتارهای افراد در واکنش به مقادیر جدید نرخ ارز در یک محیط آزمایشگاهی بررسی میشود.
عتوه بر آن ،در این آزمایش تفاوت میان نحوه شکلگیری انتظارات در میان افراد و ارتباط آن با تواناییهای
شناختی بررسی میشود .برای ایجاد انگیزه در افراد ،پاداشهایی متناسف با عملکرد در نظرگرفته شده اسا.
در این چارچوب در حالی که انتظارات عقتنی رد میشود ،انتظارات تطبیقی رد نمیشود .افراد فارغ از
تواناییهای شناختی به شکل یکسانی انتظارات خود را شکل میدهند و شکلگیری انتظارات میان افراد
مختلف یکسان اسا .در این آزمایش افراد نسبا به مقادیر جدید نرخ ارز -که در این چارچوب به عنوان
ادراک نوفه فرض میشود -بیشواکنشی نشان دادهاند .این یافته به عنوان شاهدی برای رفتارهای هیجانی در
بازار واقعی ارز در نظر گرفته شده اسا.
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 -1مقدمه
در گذشته اقتصاددانان بسیاری تصور میکردند که انجام آزمایش تنها در علوم طبیعی معنا
دارد و در علم اقتصاد که با انسان سروکار دارد ،آزمون نظریهها بسیار مشکل و حتی ناممکن
اسا .در دهههای اخیر ،اقتصاددانها شروع به انجام آزمایشهایی روی رفتار انسان و عوامل
اثرگذار بر آن کرده اند .در علم اقتصاد فرض شده اسا که رفتار انسان برخاسته از دانش،
اطتعات ،تجربه و انتظاراتی اسا که افراد دارند .انتظارات درباره نتایج آتی یکی از موارد
کلیدی اسا که علوم اجتماعی و اقتصادی را از علوم طبیعی متمایز میکند.
برای م ال ،بازار یک سیستم بازخورد انتظارات اسا .عوامل اقتصادی براساس اطتعات
موجود و مقادیر تحققیافته گذشته ،انتظارات خود را شکل میدهند و براساس آن تصمیمات
اقتصادی خود را اتخاذ میکنند .در این سیستم ،انتظارات افراد روی مقادیر آینده اثر
میگذارد .این مکانیسم دو طرفه منجر به پیچیدگیهایی در دنیای واقعی میشود که
مدلسازی انتظارات را بسیار سخا میکند .در مسائل اقتصادی و مالی که عامتن اقتصادی
با عدماطمینان در تصمیمگیریهای بلندمدت مواجه هستند ،نحوه شکلگیری انتظارات یکی
از هستههای اصلی در مدلهای اقتصادی اسا.
انتظارات درباره نرخ ارز یکی از متریرهای مهم تاثیرگذار بر بخش حقیقی و پولی اقتصاد
اسا .عدم در نظرگرفتن فروض صحیچ درباره شکلگیری انتظارات نرخ ارز در بحثهای
نظری و عملی از جمله سیاساگذاریها و تنظیم بودجه ،پیامدهای غیر قابل جبرانی به دنبال
دارد .با وجود این به دلیل پیچیدگی در مکانیسم انتظارات ،اختتفنظرهایی روی این مساله
وجود دارد و محققان موفق به دستیابی به یک اجماع در این زمینه نشدهاند.
پس از مطالعات موث ك 1)1961و لوکاسك ،2)1972فرضیه انتظارات عقتنی با اطتعات
کامل تبدیل به جریان اصلی در مدلسازی انتظارات شده اسا .فرضیه انتظارات عقتنی با
استفاده از قاعده بیز3پیشبینیهایی بدون خطای نظاممند رابه دستمیدهد.
برختف فروض موجود در مدل انتظارات عقتنی ،مسائل اقتصادی با اصطکاکهای
زیادی همراه هستند .در دنیای واقعی ،افراد قادر به کسف اطتعات الزم ،پردازش و درک
تمامی اطتعات نیستند .در برخی از موارد ،فاقد قدرت اراده برای رسیدن به اهداف خود
1. Muth, J. F.
2. Lucas Jr, R. E.
3. Beysian Rule
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هستند و یا برای دستیابی به اهداف خود موفق به یافتن ابزارهای بهینه نمیشوند .داشتن
انتظارات عقتنی نیازمند توانایی باالی محاسباتی اسا ،اما در دنیای واقعی ،بیشتر افراد آن
موجودات فوقالعاده حسابگری نیستندکه جریان متعارف در علم اقتصاد فرض میکند .مهم
تر از همه ،این مدلها تفاوتهای زیادی با مشاهدات تجربی و رفتار افراد در دنیای واقعی
دارند ك.)Arrow،1987
فرض وجود عقتنیا منجر به پیشرفاهای قابل متحظهای در علم اقتصاد شده اسا .با
بهکارگیری مدلهای مبتنی بر ریاضی و انتظارات عقتنی ،علم اقتصاد توانایی پیشبینی طیف
گستردهای از متریرها را به دسا آورد که منجر به بی نیازی جریان متعارف علم اقتصاد از
دستاوردهای سایر علوم انسانی از جمله علومشناختی شده اسا .با این حال شواهد نشان داده
اسا که رفتار اقتصادی منفک از محیط و تواناییهای شناختی افراد نیسا .خاستگاه رشته
هایی مانند اقتصاد رفتاری ،اقتصاد شناختی ،اقتصاد شبکههای عصبی و اقتصاد آزمایشگاهی،
ایجاد مدلهایی با فروض واقعیتر درباره رفتار انسانی و کنار گذاشتن فرض عقتنیا کامل
اسا.
انتقادات وارده به نظریه انتظارات عقتنی همراه با پیچیدگیهای تصمیمگیری در دنیای
واقعی منجر به نسل جدیدی از مدل ها تحا عنوان عقتنیا محدود 1شده اسا .در این
مدلها ،عامل اقتصادی به منظور تصمیمگیری از قواعد سرانگشتی استفاده میکند .با استفاده
از مفهوم عقتنیا محدود ،فرض عقتنیا کامل اصتح و به مسائلی از جمله تاثیر باورها،
احساسات ،نهادها و ...روی عملکرد اقتصادی توجه شده اسا.
دیدگاه عقتنیا محدود به سایمون 2ك )1957بازمیگردد که افرادی مانند کاهنمن
وتورسکی 3ك)1979آن را توسعه دادند و بعدها توسط آکرلوف و شیلر 4ك ، )2009کُتندر و
همکارانش 5ك ، )2009دیگراو و همکارانش 6ك )2009و کرمن 7ك )2010مورد حمایا قرار

1. Bounded Rationality
2. Simon
3. Kahneman, D. & Tversky, A.
4. Shiller, R. J. & Akerlof, G. A.
5. Colander, D., et al.
6. Degrauwe, D., et al.
7. Kirman, A.
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گرفا .تا امروز چندین منتقد عقتنیا از جمله هایک ،1میردال ،2سایمون ،3کوز،4تیاسن،5
کاهنمن و تیلر 6جایزه نوبل اقتصاد را کسف کردند که نشاندهنده اهمیا این موضوع اسا.
در دهههای اخیر با کمک اقتصاد آزمایشگاهی ،محققان سعی در جمعآوری اطتعات
درباره انتظارات و مدلسازی رفتار افراد دارند .در آزمایشها ،محیط اقتصادی قابلکنترل و
اطتعات و فعالیاهای عوامل اقتصادی در آن قابل شناسایی اسا .این مقاله با استفاده از
اقتصاد آزمایشگاهی بهدنبال بررسی چگونگی واکنش افراد در مقابل اطتعات جدیدی اسا
که در بازار ارز کسف میکنند .مقدار نرخ ارز در دوره جاری همان اطتعات جدیدی اسا
که افراد بر اساس آن باورهای خود از آینده را شکل میدهند .درک روشهایی که عوامل
اقتصادی انتظارات خود را شکل میدهند نه تنها موضوع جالبی برای بحثهای آکادمیک
اسا ،بلکه در طراحی سیاسا حائز اهمیا اسا .به عنوان م ال ،اگر عوامل اقتصادی
انتظارات خود را به صورت عقتنی شکل دهند ،تعادل انتظارات عقتنی بتفاصله قابل
دستیابی و سیاساگذاری بی معنا میشود .برختف آن ،اگر عوامل اقتصادی انتظارات خود
را به صورت تطبیقی تعدیل کنند برای سیاساگذاران بسیار مهم اسا که بدانند عوامل
اقتصادی با چه سرعتی تاثیر سیاساها را یاد میگیرند تا بتوانند درباره زمانبندی بهینه اجرا
تصمیمگیری کنند.
دالیل متعددی برای نوسانات شدید نرخ ارز در سالهای اخیر میتوان ارائه کرد .بخش
عمده فعالیاهای سفتهبازانه در اقتصاد ایران در بازار ارز رخ داده اسا كرودری و همکاران،
 .)1399رفتارهای هیجانی و فعالیاهای سفتهبازی ناشی از باورهای افراد درباره ترییرات
آینده نرخ ارز دالیلی اسا که بخشی از این نوسانات را میتوان با آن توضیچ داد .شناسایی
شکل انتظارات در بین افراد مختلف منجر به درک بهتر از بازار ارز و پویاییهای آن میشود
که میتواند چراغ راهی برای خطمشی و سیاساگذاریهای دولتمردان شود و به رفع برخی
تنگناهای ناشی از الگوهای رفتاری مانند رفتارهای هیجانی در بازار ارز کمک کند.

1. Hayek, F. A.
2. Myrdal, G.
3. Simon, H.
4. Coase, R. H.
5. Sen, M. A.
6. Thaler, R.
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مطالعات تجربی که به بررسی چگونگی پیشبینی افراد میپردازند اساسا یک ویژگی
مشترک را در محیط خود دارند؛ تصمیمگیران به طور معمول ارزشهای آتی یک سری
زمانی را با توجه به مقادیر تحقق یافته گذشته و برخی اطتعات پیشبینی میکنند .سری
زمانی که پیشبینی میشود قیما سهام و کاالها ،نرخ ارز ،نمودارهای فروش محصوالت،
نرخهای تورم و ...میتواند باشد .نتیجه به دسا آمده از این مطالعات نشان میدهد که هنگام
پیشبینی گامهای تصادفی ،افراد قادر هستند که به طور عقتنی رفتار کنند ،اما در سری
زمانیهای پیچیدهتر شکسا میخورند ك Beckman Downs, 1997; Hey, 1994 and

; .)Dwyer, et al., 1993 Landier, et al., 2017
با وجود مطالعات روز افزون در این زمینه در این تحقیقات به انتظارات نرخ ارز توجه
زیادی نشده اسا و تنها تعداد انگشا شماری به این موضوع پرداختهاند .در این میان میتوان
به مقاله الیتنر و اشمیا 1ك )2007اشاره کرد که در آن مشارکاکنندگان در یک محیط
آزمایشگاهی سعی در پیشبینی متریر نرخ ارز در طول دورههای متوالی را دارند .تفاوت کار
آنها با مقاله حاضر در نظر گرفتن بازخورد انتظارات در تابع قیما نرخ ارز در مقاله یاد شده
اسا .انتقاد مطرح شده به وارد کردن بازخورد انتظارات در محیط آزمایشگاهی این اسا
که تعداد محدود شرکاکنندگان منجر به شکلگیری یک بازی اقتصادی در آزمایش می
شود و ما را از بررسی شکل انتظارات به صورت دقیق دور خواهد کرد .بنابراین ،در این
مطالعه با نادیده گرفتن بازخورد انتظارات به بررسی دقیقتری از شکل باورها میپردازیم.
یکی دیگر از مطالعات انجام شده ،مطالعه الندیر و همکاران 2ك )2017اسا .در کار
آنها ،اطتعاتی که در آزمایش در اختیار افراد قرار میگیرد تنها مقادیر تحقق یافته متریر در
دورههای قبل از پیشبینی اسا .محیط آزمایشگاهی در این مقاله شبیه به الندیر و همکاران

ك )2017اسا ،اما عامل اقتصادی در آزمایش آنها سعی در پیشبینی متریر تصادفی  xtبا
فرآیند با ثبات و ساده دارد در حالی که طراحی آزمایش پیشرو روی نرخ ارز تمرکز دارد.
عتوه بر آن ،اک ر آزمایشها در این حوزه با دادههای واقعی سر وکار ندارند و دادههایی که
در اختیار افراد قرار میگیرند ،ساختگی اسا .این در حالی اسا که محیط شبیهسازی شده

1. Leitner, J. & Schmidt, R.
2. Landier, A. et al.
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در این مقاله با استناد به مقادیر واقعی نرخ ارز اسا که در سالهای اخیر دستخوش نوسانات
بسیاری شده اسا.
در مقاله حاضر به منظور بررسی دقیقتر عوامل تاثیرگذار بر نحوه شکلگیری انتظارات
در میان افراد یک جامعه ،ناهمگونی درتواناییهای شناختی افراد در جمعآوری ،درک و
پردازش اطتعات نیز مورد توجه قرار میگیرد .این توانایی را با شاخصی تحا عنوان
تواناییشناختی 1بررسی خواهیم کرد.
به تازگی در تحقیقهای صورت گرفته در مباحث مالی و اقتصادی نشان داده شده اسا
که توانایی شناختی نقش مهمی را بازی میکند و این مساله به ناهنجاریهای رفتاری و نتایج
مالی مرتبط میشود.
بنجامین و همکاران 2ك )2013از طریق شواهد آزمایشگاهی نشان دادند که توانایی
شناختی باالتر با رفتارهای ریسکگریزی کمتر و صبر بیشتری همراه اسا.
اوچلر و همکاران 3ك )2009به بررسی ارتباط سوگیریهای رفتاری با تواناییهای شناختی
میپردازند.
مطالعات بریبان و نوسیر 4ك )2015و کوییوا و روستیچینی 5ك )2015نشان میدهند
مهارتهای شناختی افراد با میزان قیماگذاری اشتباه در بازار همبستگی منفی دارد.
بوش -رزا 6ك )2015نشان دادند زمانیکه افراد دارای سطوح باالی توانایی شناختی هستند،
حباب و سقوط قیمتی مشاهده نمیشود.
حبابهای اقتصادی اغلف منجر به ورود سرمایهگذاران جدید در بازار سرمایه از جمله
بازار ارز میشوند .افزایش قیما ارز منجر به ورود افراد بسیاری با انگیزه سفتهبازی و کسف
سود بوده اسا .ورود افراد جدید در بازار ،میتواند منجر به ناهمگنی بسیاری میان
مشارکاکنندگان بازار براساس باورهایشان درباره قیماهای آینده ارز ،دانش مالی ،توانایی
شناختی و رفتار مبادالتی شود.

1. Cognitive Ability
2. Benjamin, D. J.,et al.
3. Oechssler, J., et al.
4. Breaban, A. & Noussair, C. N.
5. Cueva, C. & Rustichini, A.
6. Bosch-Rosa, C.
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به دنبال پاسخ به این سوال که آیا انتظارات در بین افراد مختلف جامعه شکل یکسانی
دارد یا تفاوتهای معنادار در بین انتظارت افراد وجود دارد از بخشهای آزمون ارزیابی
عقتنیا استانوویچ 1و آزمون هوش ریون 2به منظورگروهبندی افراد استفاده میشود .آزمون
ارزیابی عقتنیا استانوویچ ك )2016با مطالعه سوگیری و اکتشافها به ارزیابی تفکر عقتنی
میپردازد.
جها تحقق اهداف ،سازماندهی مقاله در ادامه بدین صورت اسا که در ادامه و در
بخش دوم ،مرور مختصری از مبانی نظری انتظارات ارائه شده اسا .در بخش سوم ادبیات
سوگیری و اکتشاف به طور مختصر آمده اسا .بخش سوم طراحی آزمایش را شرح میدهد.
در بخش چهارم مبانی تجربی و تجزیه تحلیل نتایج ارائه شده اسا .در نهایا بخش پنجم به
جمعبندی اختصاص دارد.

 .2مبانی نظری انتظارات
مدلسازی انتظارات در تمام مدلهایی که به مطالعه تصمیمگیری در طول چند دوره و تحا
نااطمینانی میپردازند ،ضروری اسا .نحوه مدلسازی انتظارات منجر به پیشبینیهای
متفاوت در مدلهای کتن میشود .این بخش به مرور نظریههای مرتبط با انتظارات
میپردازد .مدلهای انتظارات به دو بخش انتظارات گذشتهنگر و آیندهنگر تقسیم و مدلهای
مربوط آن به تفصیل در ادامه بیان میشود.

 .1-2مدلهای گذشتهنگر
 .1-1-2انتظارات ایستا

3

4

سادهترین مدل انتظارات ،انتظارات ایستا یا سادهلوحانه 5اسا که در آن ارزش انتظاری متریر
اقتصادی برای دوره بعد برابر با ارزش جاری متریر اسا .نحوه قیماگذاری در مدل
عنکبوتی نمونهای از به کارگیری این انتظارات در مدلسازی اسا .در مدل انتظارات ایستا
برای متریر نرخ ارز ،فرض میشود نرخهای ارز باثبات اسا و نرخهای دوره بعد بدون هیچ
1. Keith E. Stanovich
2. Ravan Test
3. Backward-looking Models
4. Static Expectation
5. Naïve Expectation
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دلیلی از نرخ جاری انحراف پیدا نمیکند .نادیده گرفتن اطتعات مربوط به ترییرات در
متریرهای سیاستی مهمترین انتقاد وارده به این مدل انتظارات اسا .با این حال ،برخی
متریرهای اقتصادی و مالی یک فرآیند گام تصادفی را دنبال میکنند که در آن بهترین پیش
بینی برای آینده همان ارزش حال اسا .برای این نوع از متریرها انتظارات ایستا همان
انتظارات عقتنی اسا.

 .2-1-2انتظارات برونیابی 1گذشتهنگر
انتظارات برونیابی توسط متذلر 2ك )1941معرفی شده اسا و در مطالعات بازارهای مالی به
طور وسیعی به کار گرفته میشود كGreenwood & Shleifer, 2014b؛ 2015

 .)Barberis,در این مدل ،انتظار میرود نرخ ارز آتی مطابق با ترییرات اخیر در نرخ ارز
حرکا کند و تحا تاثیر نتایج جاری وگذشته باشد كرابطه ك.))1
ك)1

) 𝐹𝑡 𝑠𝑡+1 = 𝑠𝑡 + 𝛼(𝑠𝑡 − 𝑠𝑡−1

طبق رابطه ك ،)1کاهش ارزش در دوره جاری ،انتظار کاهش ارزش در آینده را ایجاد
میکند .به منظور دستیابی به مدل برونیابی رابطه ك )2به صورت زیر تعدیل میشود:
ك)2

𝑡𝑠∆𝛼 = 𝑡𝑠 𝐹𝑡 𝑠𝑡+1 −

در رابطه ك ∆𝑠𝑡 = 𝑠𝑡 − 𝑠𝑡−1 ،)2ترییرات اخیر در نرخ ارز را نشان میدهد .در صورت
م با بودن 𝛼 انتظارات در جها مشابه حرکا میکند .بدین معنا که سرمایهداران ،ارزی را
میفروشند که در آینده انتظار کاهش ارزش آن را دارند و برعکس .این شکل از انتظارات

بیثباتی بسیاری به دنبال خواهد داشا .درصورت منفی بودن 𝛼 ،انتظارات در جها مخالف
حرکا نرخ ارز اسا و فعالیاهای سفتهبازی ت بیاکننده خواهد بود ك & Leitner
.)Schmidt 2007

1. Extrapolative Expectation
2. Metzler, L. A.
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 .3-1-2انتظارات تطبیقی
انتظارات تطبیقی از زمان کار کاگان 1ك )1956روی تورم و نرالو 2ك )1958روی مدلهای
تارعنکبوتی به کار رفته اسا .در مدل تطبیقی ،انتظارات براساس رخدادهای گذشته شکل
میگیرد .به عنوان م ال ،اگر تورم بیش از مقدار انتظاری باشد ،افراد انتظارات خود برای
آینده را به سما باال بازنگری میکنند .در مدل تطبیقی ،نرخ ارزآینده میانگین وزنی از نرخ
انتظاری وقفهدار و نرخ جاری اسا كرابطه ك:))3
𝑡𝑠 𝐹𝑡 𝑠𝑡+1 = 𝜆𝑠𝑡 + (1 − 𝜆)𝐹𝑡−1

ك)3

در رابطه ك 0 < 𝜆 < 1 ،)3اسا که میتوان به شکل رابطه ك )4نوشا.
) 𝑡𝑠 𝐹𝑡 𝑠𝑡+1 − 𝐹𝑡−1 𝑠𝑡 = 𝜆(𝑠𝑡 − 𝐹𝑡−1

ك)4

رابطه ك )4بیان میکند که افراد انتظارات خود را براساس خطای انتظارات𝐹𝑡−1 𝑠𝑡 − ،

𝑡𝑠 ،بازنگری میکنند .به دنبال یک شوک تصادفی ،عامل اقتصادی مرتکف خطای پیشبینی

میشود .میزان تعدیل خطا به ضریف 𝜆 بستگی دارد .عامل اقتصادی تنها بخشی از خطای
پیشبینی را در نظر گرفته و تعدیل میکند؛ به همین دلیل حتی اگر متریر با شوکهای بعدی
مواجه نشود ،افراد مرتکف خطاهای نظاممندی میشوند .ماهیا گذشتهنگر انتظارات تطبیقی
3
و خطاهای نظاممند ناشی از آن تعریف رضایابخشی را برای اقتصاددانهایی همچون موث
ارائه نداد .انتقادات وارده منجر به بیان مدل جایگزینی تحا عنوان انتظارات عقتنی شده
اسا.

 .2-2مدلهای آیندهنگر

4

 .1-2-2انتظارات عقالنی با اطالعات کامل
انتظارات عقتنی بیان میکند که فرد مرتکف خطاهای پیشبینی نظاممند نمیشود و خطاها
تصادفی اسا .موث ك )1961یک فرمول ضمنی ارائه کرده اسا که نسخه اجماع فرضیه
1. Cagan, P.
2. Nerlove, M.
3. Muth, J. F.
4. Forward-Looking Model
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انتظارات عقتنی نامیده میشود .طبق این فرضیه ،میانگین انتظارات تمام افراد در هر نقطه
زمانی صحیچ اسا؛ در حالیکه انتظارات فردی میتواند اشتباه باشد .در فرضیه انتظارات
عقتنی ،آینده به طور کامل قابل پیشبینی نیسا .با این وجود از تمامی اطتعات مرتبط در
شکلگیری انتظارات استفاده میشود و انتظارات به طور نظاممندی نااریف اسا .شرط
انتظارات عقتنی برای  kدوره بعد به صورت رابطه ك )5بیان میشود.
ك)5

𝑡𝜀 𝐸𝑡 𝑠𝑡+𝑘 = 𝐸(𝑠𝑡+𝑘 |𝐼𝑡 ) +

در رابطه ك 𝐸𝑡 𝑠𝑡+𝑘 ،)5انتظارات ذهنی عامل اقتصادی برای متریر  sدر دوره 𝑘  𝑡 +با توجه
به مجموعه اطتعات موجود 𝐼𝑡 ،در دوره  tاسا 𝜀𝑡 .نیز یک خطای پیشبینی اسا که شرط

 𝐸(𝜀𝑡 |𝐼𝑡 ) = 0را برآورده میکند .تحا تعریف موث ،اطتعات خصوصی هیچ نقشی در
فرآیند شکلگیری انتظارات بازی نمیکند و انتظارات برحسف اطتعات عمومی ،کارا اسا.
پیامد فرضیه انتظارات عقتنی این اسا که تابع چگالی ذهنی 1دقیقا مطابق با تابع چگالی
عینی 2اسا .براساس فرضیه عقتنیا ،انتظارات افراد دو ویژگی مهم زیر را دربر دارد:

3

الف -خطاهای انتظارات ،𝜀𝑡 ،براساس مجموعه اطتعات در دسترس ك  ) تصادفی اسا
كرابطه ك.))6
ك)6

) 𝜀𝑡 = 𝑠𝑡 − 𝐸(𝑠𝑡 |𝑡−1 ) 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝜀𝑡 ~(0, 𝜎 2

شرط تعامد در رابطه ك )6داللا بر این دارد که تحا فرضیه انتظارات عقتنی ،خطای
انتظارات دارای میانگینهای صفر و به طور سریالی غیرهمبسته اسا.
ب -خطای انتظارات به طور سریالی مستقل اسا كرابطه ك.))7
ك )7

𝐸(𝜀𝑡 𝜀𝑡+𝑖 ) = 0 𝑓𝑜𝑟 𝑖 ≥ 1.

از زمان ظهور فرضیه انتظارات عقتنی به عنوان یک ابزار در مدلسازی انتظارات،
بحثها و انتقاداتی به وجود آمده اسا .بر اساس این تعریف ،عامل اقتصادی انتظارات خود
1. The Subjective Density
2. The Objective Conditional Density Function
3. See Baillie McMahon
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را مطابق با تابع چگال عینی 1شکل میدهد که نیاز اسا عامل اقتصادی یک آماردان برتر
باشد ك .)Arrow, 1987بهدلیل توانایی محدود بشر در محاسبات ،این شرط غیرواقعی اسا.
نظریهپردازان انتظارت عقتنی از خود نمیپرسند که عامل اقتصادی چگونه از تابع چگالی
عینی نرخ ارز ك )fاطتع دارند .این شرط داللا بر این دارد که مشارکاکنندگان در بازار
نرخ ارز تنها درصورت وجود یک رابطه باثبات بین بنیانهای کتن و نرخهای ارز که برای
عموم شناخته شده اسا ،میتوانند انتظارات عقتنی را مطابق با حرکاهای آتی نرخ ارز
شکل دهند.

 .2-2-2اطالعات نوفهای

2

منکیو و رایس 3ك )2002مدلی برای عامل اقتصادی بیتوجه 4ارائه دادند که مجموعه

اطتعات خود را در هر دوره با احتمال )𝜆  (1 −به روز میکنند و با احتمال 𝜆 نسبا به
اطتعات جدید بیتوجه هستند .در مدل اطتعات نوفهای فرض میشود که پیشبینیکنندهها
فرآیند صحیح مفروض را مشاهده نمیکنند و تنها سیگنالهای نوفهای میبینند

ك)Woodford, M., 2003; Landier, A., 2018
𝑘𝐹𝑡 𝑠𝑡+𝑘 = (1 − 𝜆) 𝐸𝑡 𝑠𝑡+𝑘 + 𝜆𝐹𝑡−1 𝑠𝑡+

ك)8

در رابطه ك 𝐸𝑡 𝑠𝑡+𝑘 ،)8انتظارات عقتنی اسا و ] 𝜆 ∈ [𝑜, 1نیز سیگنال نوفه را نشان
میدهد .این فرمول ،لنگر 5روی پیشبینیهای قبلی را نشان میدهد.

 .3-2-2انتظارات تشخیصی

6

بوردارلو و همکاران 7ك 2018و  )2019یک مکانیسم شکلگیری باور را براساس اکتشاف
نمایندگی 8ارائه کردندکه نشاندهنده بیشواکنشی در انتظارات اسا .اکتشاف نمایندگی
1. The Objective Conditional Density Function
2. Noisy Information
3. Mankiw, N. G. & Reis, R.
4. Inattentive
5. Anchoring
6. Diagnostic Expectation
7. Bordalo, P., et al.
8. Representative Heuristic
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اولین بار توسط کاهنمن و تورسکی 1معرفی شده اسا .در انتظارات تشخیصی به نتایج آینده
که با توجه به دادههای دریافتی احتمال بیشتری دارد ،وزن بیش از حد داده میشود .تصریچ
مدل انتظارات تشخیصی به صورت رابطه ك )9اسا.
ك)9

) 𝑘𝐹𝑡 𝑠𝑡+𝑘 = 𝐸𝑡 𝑠𝑡+𝑘 + 𝜃( 𝐸𝑡 𝑠𝑡+𝑘 − 𝐸𝑡−1 𝑠𝑡+

در رابطه ك )9انتظارات ذهنی برابر با انتظارات عقتنی به اضافه ضریبی از مقدار غیرمنتظره
ای اسا که ترییر در انتظارات عقتنی دوره قبل را اندازهگیری میکند .انتظارات ذهنی نسبا
به فرآیند صحیچ تعدیل میشود و ویژگیهای یک انتظارات عقتنی را در نظر میگیرد،

2

اما نسبا به اتفاق غیر منتظره ،با ضریف  𝜃 > 0بیشواکنشی نشان میدهد.

 .4-2-2یادگیری حداقل مربعات

3

در این مدل فرض بر این اسا که فرد با تخمینهای حداقل مربعات روی مشاهدات گذشته
پیشبینی خود را شکل میدهد ك.)Marcet and Sargent 1988
ك)10

𝑛=𝑘

𝑘= 𝐸̂𝑡 𝑠𝑡+𝑘 = 𝑎𝑡,ℎ + ∑ 𝑏𝑘,ℎ,𝑡 𝑠𝑡−

𝑘𝐹𝑡 𝑠𝑡+

𝑘=0

در رابطه ك 𝐸̂𝑡 𝑠𝑡+𝑘 ،)10تخمین حداقل مربعات درون نمونه اسا .در دوره  tپیش
بینیکننده با استفاده از ارزشهای وقفهدار دوره 𝑘  𝑡 −تا 𝑡 مقدار متریر برای دوره 𝑘 𝑡 +
پیشبینی میکنند.
در این مقاله با کمک مدلهای تصریچ شده در این بخش به دنبال تشخیص سوگیریهای
فردی و بررسی چگونگی بهروزرسانی باورهای فرد نسبا به اطتعات جدید هستیم .در
بخشهای بعدی روش انجام این کار با جزییات بیشتری توضیچ داده میشود.

1. Kahneman, D. & Tversky, A.
2. Kernel of truth
3. Learning
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 .3عقالنیت وادبیات سوگیری و اکتشاف
در علومشناختی مرز به دو سیستم متفاوت برای استدالل تقسیم میشود :سیستم  1و سیستم.2
عملیات سیستم  1غیرارادی ،خودکار ،سریع و موازی اسا .در مقابل ،عملیات سیستم 2
انرژیبر ،به نسبا آهسته ،سریالی ،پیوسته و از نظر محاسباتی پرهزینه اسا که حداک ر بر دو
چیز در یک زمان تمرکز میکند .افراد صرفهگرهای شناختی هستند و از به کارگیری
غیرضروری منابع شناختی در سیستم  2اجتناب میکنند.
یکی از مهمارین کارکردهای فرآیند سیستم  2این اسا که در موقعیاهای مهم كمانند
تصمیمات مالی ،تصمیمات اشترال ،قضاوتهای قانونی و )...فرآیندهای سیستم  1را که
ویژگیهای شهودی دارد ،لرو کند ك Stanovich, 2016و امیری.)1396
عبارت سوگیری 1و اکتشاف 2اولین بار توسط کاهنمن و تورسکی ك )1970بیان شد.
سوگیری اشاره به خطاهای سیستماتیکی دارد که افراد در انتخابها و ارزیابی احتمال
مرتکف میشوند و اکتشاف اشاره به استفاده از میانبرهای ذهنی و شهود در حل مسائل دارد
که در نهایا منجر به سوگیریهای رفتاری میشود .فشارهای اجتماعی ،انگیزههای فردی،
احساسات و محدودیا در کسف و پردازش اطتعات منجر به این سوگیریها میشود .در
میان افراد ،تفاوتهای سیستماتیک در تمایل به خطاهای ارزیابی و تصمیمگیری وجود دارد
که هیچیک از این ویژگیها و تفاوتهای مهم بر اساس آزمونهای هوش ك )IQارزیابی
نمیشود.
استانوویچ و همکارانشك 3)2016سعی دارند نشان دهند چه چیزی منجر به این تفاوت
های فردی میشود .استانوویچ دلیلی را ارائه میدهد که چرا افراد با ضریف هوش باال همانند
افراد با ضریف هوش پایین بهسادگی دستخوش سوگیری در رفتار میشوند .استانوویچ
پردازشگر نوع دوم را به ذهن انعکاسی 4و ذهن الگوریتمی 5تقسیم میکند .آزمونهای
هوش ،کارایی ذهن الگوریتمی را اندازهگیری میکند؛ این در حالی اسا که بسیاری از
دالیل سوگیری در ذهن انعکاسی یافا میشود .ذهن ،انعکاس ساختارهای تفکری 6را دربر
1. Bias
2. Heuristic
3. Stanovich, K. E, et al.
4. Reflective Mind
5. Algorithmic Mind
6. Thinking Disposition
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دارد .آزمونهای مرتبط با ساختارهای تفکری شامل مواردی از جمله :تمایل به جمعآوری
اطتعات قبل از ساخا ذهنیا ،تمایل به جساوجوی نکات مختلف قبل از رسیدن به نتیجه،
تمایل به تفکر گسترده در مورد یک مساله قبل از واکنش به آن ،تمایل به تفکر درباره
پیامدهای آتی قبل از هر اقدامی ،تمایل به سنجیدن نکات م با و منفی قبل از تصمیمگیری،
2

تمایل به جساوجوی نکات ظریف 1و اجتناب از مطلقگرایی اسا.
استانوویچ و همکارانش به منظور طراحی ابزاری برای ارزیابی تفکر عقتنی از ادبیاتی
استفاده کردند که در آن مدلهای هنجاری عقتنیا ابزاری و شناختی نقض میشود .ارزیابی
نادرسا احتماالت ،آزمون ناکارایی فرضیهها ،نقض اصول موضوعه 3در نظریه مطلوبیا،
کالیبره نکردن درجات باورها به طور صحیچ ،تحا تاثیر قرارگرفتن انتخابهای افراد به
وسیله زمینههای غیرمرتبط ،4نادیده گرفتن فرضیههای جایگزین در زمان ارزیابی داده و
بسیاری دیگر از سوگیریهای پردازش اطتعات ،نمونههایی از این موارد هستند .آنها با
مطالعه سوگیری و اکتشافها آزمونی جامع را برای ارزیابی تفکر عقتنی تحا عنوان
 5 CARTطراحی کردند .این آزمون هر دو عقتنیا ابزاری و شناختی را ارزیابی میکند.
مهارتهای ارزیابی وتصمیمگیری اساس تفکر و اقدام عقتنی اسا که در آزمونهای هوش
نادیده گرفته شده اسا.

 .4طراحی آزمایش
این مقاله شامل دو آزمایش با  42شرکاکننده اسا که بدون اطتعات راجع به جزییات و
با کمک پوستر تبلیراتی به آزمایش دعوت شدهاند .اک ر افراد دانشآموختههای رشته اقتصاد
هستند و هر دو آزمایش به صورت آنتین انجام شدهاسا.
در آزمایش اول همانند بوش -رزا 6ك )2015یک شاخص ترکیبی تحا عنوان پیچیدگی
شناختی معرفی خواهد شد .این شاخص ترکیبی برگرفته از بخش  Eآزمون ریون و بخشی
از آزمون ارزیابی عقتنیا استانوویچ ك )2016اسا.
1. Seek Naunce
2. Avoid Absolutism
3. Axiom
4. Irrelevant Context
5. Comperehensive Assessment Rationality Test
6. Bosch-Rosa, C.
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افراد با توجه به امتیاز کسف شده در این دو آزمون به سه گروه تقسیم میشوند :افراد با
پیچیدگی شناختی پایین ،متوسط و باال .سواالت مربوط به آزمان ارزیابی عقتنیا استانوویچ
که در این بررسی به کار گرفته شده به شرح ذیل اسا:
 -1سکه سالمی را  6بار پرتاب میکنیم ،درباره احتمال مشاهده الگو الف :شیر ،خط ،شیر،
خط ،خط ،شیر در برابر الگوی ب :شیر ،شیر ،شیر ،خط ،خط ،خط چه فکری میکنید:
الف -الگوی الف احتمال بیشتری نسبا به الگوی ب دارد.
ب -الگوی ب احتمال بیشتری نسبا به الگوی الف دارد.
ج -آنها احتمال یکسانی دارند.
پاسخ صحیچ گزینه ج اسا .در سوال مربوط به پرتاب سکه به بررسی سوگیری سفسطه
قمارباز پرداخا میشود .سفسطه قمارباز به معنای تمایل افراد به برقراری ارتباط بین اتفاقات
در گذشته واتفاقات در آینده اسا در حالی که این اتفاقات مستقل هستند .بیشتر بازیهای
شانس این ویژگی را دارند.
استداللهای آماری و احتماالت یکی از حوزههای مورد بررسی در ادبیات سوگیریها
و اکتشافها اسا .ارزیابی احتمال برای دستیابی به عقتنیا ابزاری مهم اسا .به منظور
کالیبره کردن باورهای احتماالتی 1به صورت عقتنی اصولی را باید دنبال کرد که به آن
قواعد محاسباتی احتمال 2گفته میشود .قاعده بیز مهمترین قاعده احتمال اسا که برای
ارزیابی این استدالل ها استفاده میشود.
 -2فرض کنید ویروس خاصی در جامعه وجود دارد که از هر  1000نفر یک فرد به آن
مبتت میشود .آزمایشی به منظور تشخیص بیماری وجود دارد که در صورت ابتتی فرد
همواره بهدرستی نشان میدهد .با این حال آزمایش ،نرخ خطای  5درصد دارد؛ بدین معنا
که تسا به اشتباه در  5درصد از مواردی که فرد مبتت نیسا ،نتیجه م با را نشان میدهد.
فرض شود این آزمایش به طور تصادفی روی فردی انجام شود و نتیجه آن م با باشد .با

1. Probabilistic Beliefs
2. Probability Calculus
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فرض اینکه هیچ اطتعی راجع به ویژگی فرد و تاریخچه پزشکی او در دسترس نیسا،
احتمال اینکه فرد واقعا به این ویروس مبتت باشد چقدر اسا؟
معمول ترین جواب  95درصد اسا .درحالیکه جواب صحیچ تقریبا  2درصد اسا .این
سوال نشان میدهد که افراد گرایش به وزندهی بیش از حد به اطتعات موردی و وزندهی
کمتر از حد به اطتعات نرخ پایه 1دارند .در سوال بیان شده اسا که از هر  1000نفر تنها
جواب آزمایش یک فرد م با اسا .اگر  999نفر دیگر که مبتت به این ویروس نیستند ،مورد
آزمایش قرار بگیرند به دلیل  5درصد نرخ م با غلط ،آزمایش نشان میدهد که تقریبا 50
نفر ویروس را دارند كضرب  0/05در  .)999بنابراین از هر  51نفری که جواب آزمایش
آنها م با اسا ،تنها یک نفر كحدود  2درصد) مبتت به این بیماری هستند .به طور ختصه،
نرخ پایه به قدری پایین اسا که اک ر افراد که جواب آزمایش آنها م با اسا این ویروس
را ندارند.
 -3لیندا خانمی  31ساله ،مجرد و خوش برخورد اسا .در رشته فلسفه تحصیل کرده و
در دوران دانشجویی برای رفع تبعیض و ایجاد عدالا اجتماعی فعالیاهای زیادی داشته
و در تظاهرات ضد انرژی هستهای شرکا کرده اسا .موقعیاهای زیر را به وسیله
احتمال آنها رتبهبندی کنید:
 -1لیندا یک معلم در مدرسه ابتدایی اسا.
 -2لیندا در یک کتابفروشی کار میکند و در کتسهای یوگا شرکا میکند.
 -3لیندا در جنبشهای حقوق زنان فعال اسا.
 -4لیندا کارمند اجتماعی روان پزشکی اسا.
 -5لیندا کارمند بانک اسا.
 -6لیندا فروشنده بیمه اسا.
 -7لیندا کارمند بانک وفعال حقوق زنان اسا.

1. The Base Rate Information
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مساله لیندا ،مساله مشهور دیگری اسا که در ادبیات روانشناسی شناختی اولین بار توسط
تورسکی و کاهنمن 1ك )1983بررسی شده اسا .بیش از  90درصد از افراد در این مساله
مرتکف خطا همبستگی 2میشوند و  7را محتملتر از  5یا  3میدانند .گزینه  7عطف منطقی
برای گزینههای  3و  5اسا و احتمال  7نمیتواند بزرگتر از  3یا  5شود .افراد به دلیل تمایل
به جایگزینی ویژگی 3به این سوال ،پاسخ نادرسا میدهند .جایگزینی ویژگی زمانی رخ می
دهد که فرد نیاز به ارزیابی ویژگی  Aدارد ،اما به این نتیجه میرسد که ارزیابی ویژگی B
كکه با  Aمرتبط اسا) به طور شناختی آسانتر اسا و از  Bاستفاده میکند .افراد بهجای
تفکر دقیق و مشاهده مساله لیندا به عنوان مساله احتمال با بهکارگیری ارزیابی شباهاسازی

4

به این سوال پاسخ میدهند.
 -4دو بیمارستان در شهری خدمات ارائه میدهند .در بیمارستان بزرگتر حدود 45
کودک در روز و در بیمارستان کوچکتر تقریبا  15کودک در روز متولد میشوند.
همانطور که میدانید تقریبا 50درصد از کودکان پسر هستند؛ با این حال ،درصد دقیق
پسران متولد شده از روزی به روز دیگر متفاوت و ممکن اسا باالتر یا پایینتر از 50
درصد شود .برای یک دوره یکساله ،هر دو بیمارستان روزهایی را که بیش از  60درصد
از نوزادهای متولد شده پسر بودند ،ثبا کردند .شما فکر میکنید کدام بیمارستان این
روزها را بیشتر ثبا کرده اسا؟
الف -بیمارستان بزرگتر
ب -بیمارستان کوچکتر
ج -تقریبا یکسان
در این مساله پاسخ اک ر افراد گزینه  3اسا .جواب صحیچ بیمارستان کوچک اسا.
پاسخ اشتباه به این سوال به دلیل عدم توانایی فرد در شناسایی اهمیا اندازه نمونه در مساله
اسا .در صورت یکسان بودن تمام شرایط دیگر ،اندازه نمونه بزرگتر همواره تخمینهای
دقیقتری از جامعه ارائه میکند .بنابراین ،انتظار میرود که نسبا تولدهای بیمارستان
1. Tversky, A. & Kahneman, D.
2. Conjuction Error
3. Attribute Substitution
4. A Similarity Assessment
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بزرگتر نزدیک به  50درصد شود .در مقابل ،نمونه کوچکتر با احتمال بیشتری از جامعه
انحراف دارد .مانند دورههای آمار در دانشگاه میتوان از فرد سوال کرد که حجم نمونههای
بزرگتر بهتر اسا یا کوچکتر .پاسخ به این مساله بسیار سادهتر از سوالهای اکتشاف و
سوگیری متداول اسا .در اینگونه سوالها مساله تشخیص 1وجود ندارد و پاسخدهنده نباید
اهمیا اندازه نمونه را تشخیص دهد.
در ادامه سواالتی آمده اسا که براساس معیار بازتاب شناختی فردریک ك )2005اسا.
این آزمون به منظور اندازهگیری تمایل فرد به لرو پاسخ غالف نادرسا و بهکارگیری تامل
بیشتر اسا که منجر به پاسخ درسا میشود.
فردریک 2ك )2005شواهدی آزمایشگاهی را ارائه داد که توانایی شناختی ،ترجیحات
زمانی و ریسک را به یکدیگر ارتباط می دهد.
توپتک و همکاران 3ك )2014معیار هفا سوالی بازتاب شناختی را ارائه داده اسا که
در آن سه سوال آزمون بازتاب شناختی فردریک حضور دارد و آن را خرده آزمون بازتاب
در برابر شهود 4نامیده اسا:
 -1قیما یک چوب بیسبال و یک توپ بیسبال روی هم  1/1دالر اسا .قیما چوب
بیسبال 1 ،دالر بیشتر از قیما توپ اسا .قیما توپ چقدر اسا؟
كجواب صحیچ  5سنا و پاسخ شهودی  10سنا اسا).
 -2اگر برای ساخا  5شیء توسط  5ماشین 5 ،دقیقه زمان نیاز باشد برای ساخا 100
عدد از همان شیء توسط  100ماشین به چه زمانی نیاز اسا؟
كجواب صحیچ  5دقیقه و پاسخ شهودی  100دقیقه اسا).
 -3بخشی از سطچ یک دریاچه را برگهای نیلوفر آبی پوشانده اسا .هر روز اندازه این
مساحا پوشش داده شده دو برابر میشود .اگر برای آنکه این مجموعه برگها کل سطچ
دریاچه را بپوشانند  48روز نیاز باشد ،چه زمانی الزم اسا تا این برگها ،تنها نیمی از
سطچ دریاچه را بپوشانند؟
كجواب صحیچ  47روز و پاسخ شهودی  24روز اسا).
1. Recognition
2. Frederick, S.
3. Toplak, M. E., et al.
4. Reflection versus Intuition Subtest
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 -4اگر علی بتواند یک بشکه آب را در  6روز و مریم یک بشکه آب را در  12روز
بنوشد ،چه مدت زمان طول می کشد که آنها یک بشکه آب را با یکدیگر بنوشند؟
كپاسخ صحیچ  4روز و پاسخ شهودی  9روز اسا).
 -5اگر نمره علی  15امین نمره باال و  15امین نمره پایین کتس باشد ،چند نفر در کتس
حضور دارند؟
ك پاسخ صحیچ  29دانشآموز و پاسخ شهودی  30دانشآموز اسا).
 -6فردی یک ماشین را با قیما  60میلیون تومان میخرد ،آن را  70میلیون تومان می
فروشد ،مجدد آن را به قیما  80میلیون تومان میخرد و در نهایا با قیما  90میلیون
تومان می فروشد .او چه میزان کسف درآمد کرده اسا؟
كپاسخ صحیچ  20و پاسخ شهودی  10اسا).
 -7فردی یک روز قبل از سال  80 ،1396میلیون تومان را در بازار سهام سرمایهگذاری
میکند 6 .ماه بعد از سرمایهگذاری در تاریخ  27شهریور ،سهام خریداری شده  50درصد
پایین میآید .خوشبختانه ،از  27شهریور تا  27آبان ،سهامی را که خریداری کرده بود 75
درصد باال میرود .وی در این موقعیا:

الف -در بازار سهام شکسا خورده اسا.
ب -نسبا به موقعیا اولیه خود در نقطه بهتری قرار دارد.
ج -پول از دسا داده اسا.
كپاسخ صحیچ ج و پاسخ شهودی گزینه ب اسا)
در آخر در سوالی به بررسی توانایی محاسباتی و آماری در بین فرد پرداخته شده اسا:
فرض کنید احتمال ابتتی فردی که در برابر بیماری آنفوالنزا واکسینه نشده اسا 10
درصد اسا .در صورت واکسیناسیون ،فرد  80درصد در برابر بیماری ایمن میشود.
احتمالی که فرد واکسینه به این بیماری مبتت شود چند درصد اسا.
با بررسی پاسخهای مشارکاکنندگان به سواالت باال ،امتیاز کسف شده در معیار توانایی
شناختی بدسا میاید .سوالی که مطرح میشود این اسا که این افراد با امتیازات کسف
شده متفاوت در آزمون اول چگونه پیشبینی نرخ ارز را شکل میدهند ،از اینرو آزمایش
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دیگری را مطرح کردهایم .به منظور طراحی آزمایش دوم از دادههای واقعی نرخ ارز در
فاصله زمانی تیر  1399الی شهریور  1399که ترییرات سیاسی چشمگیری در آن دوره رخ
نداده اسا ،استفاده میشود .با توجه به دادههای موجود در این برهه زمانی ،فرآیندی که
برای این دوره به دسا آمده اسا یک فرآیند ) AR(2نامانا اسا که به صورت رابطه ك)11
اسا.
ك)11

𝑡𝜀 𝑆𝑡+1 = (1.22) 𝑆𝑡 + (−0.22 )𝑆𝑡−1 +

در رابطه ك ،)11جز اختل دارای توزیع نرمال و بین ك )-370 ، 370اسا .با توجه به
ساختار دادههای واقعی ،نرخ ارز برای  60دوره شبیهسازی میشود .در آزمایش مشاهدات30
دوره اول به دو صورت جدول و نمودار در اختیار افراد قرار میگیرد .با توجه به مشاهدات
از افراد درخواسا میشود مقدار نرخ ارز را برای دو دورهی  t+1و  t+2پیشبینی کنند.
آزمایش شامل  31مرحله اسا .دادههای مرحله اول آزمایش به منظور یادگیری روند
آزمایش اسا و در بررسی نتایج لحاظ نمیشود .در پایان هر دوره نرخ ارز واقعی دوره
موردنظر و میزان پاداش فرد با توجه به خطای پیشبینی به نمایش در میآید .خطای پیشبینی
در هر مرحله برابر با تفاوت مقدار واقعی از پیشبینیهای صورت گرفته اسا .با انجام
آزمایش ،میتوان یک پنل بزرگی از انتظارات افراد ومقادیر فرآیند تصادفی را تحا شرایط
مختلف ایجاد کرد .با استفاده از این پنل میتوان مدل ساختاری انتظارات و میزان کم واکنشی
یا بیشواکنشی آن را بررسی کرد.
نمودار ك )1یک مرحله از آزمایش را نشان میدهد .جدول سما راسا مقادیر نرخ ارز
را در دورههای قبل نشان داده اسا .در نمودار داخل تصویر مقدار واقعی با رنگ سبز،
پیشبینی یک دوره بعد با نقاط زرد و پیشبینی دو دوره بعدی با رنگ طوسی نمایش داده
میشود .همانطور که در تصویر روشن اسا نرخ ارز واقعی دورههای قبل و پیشبینیهای
فردی اطتعات در دسترس فرد اسا که با کمک آن به پیشبینی نرخ ارز در دورههای بعد
میپردازد .آزمایش طراحی شده در این قسما تا حدی مشابه با کار الندیر ك )2017و الیتنر
و اشمیا ك )2007اسا که در بخشهایی قبل توضیچ دادهشده اسا.
هدف از انجام این دو آزمایش بررسی ارتباط میان شاخص پیچیدگی شاختی و قدرت
پیشبینی افراد اسا .بررسی میشود که آیا افرادی که در آزمایش ك )1شاخص پیچیدگی
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شناختی باالتری کسف میکنند ،قادر به درک و پیشبینی بهتر فرآیند متریر در آزمایش ك)2
هستند.
نمودار  .1تصویر یک مرحله از آزمایش

ماخذ :یافتههای پژوهش

 .1-4پاداش
پاداشها شامل پرداخاهای ثابا به اضافه پرداخاهای انگیزشی اسا که بستگی به
عملکرد افراد در آزمایش دارد .در پرداخاهای انگیزشی ،شرکاکننده امتیازی را برای هر
پیشبینی دریافا میکند که تابعی کاهنده از خطای پیشبینی اسا ك Dwyer et al.,
1993؛ Hey 1994؛  .(landier 2018در پایان آزمایش ،کل پاداش دریافتی برای هر فرد
به نمایش درمیآید .نیمی از امتیازات به دسا آمده برای هر فرد به صورت تومان به عنوان
پرداخاهای انگیزشی در نظر گرفته میشود .رابطه ك )12تابع پاداش انگیزشی را نشان
میدهد.
ك)12

) 𝜎𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 = 1⁄2 ∗ (3700) max(0,1 − |∆|⁄

∆ تفاوت بین پیشبینی و مقدار تحققیافته و𝜎 نوسانات جز اختل را نشان میدهد که در
این آزمایش برابر با  370اسا .برای هر مرحله پیشبینی امتیاز بین  0و 1850اسا .کل
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امتیازات برای هر شرکاکننده در مرحله آخر از مجموع امتیازات در هر مرحله بهدسا
میآید .میانگین مدت زمان مشارکا حدود  30دقیقه و میانگین کل پاداشها نیز برابر با
 21.000تومان اسا .آزمایش دوم طوری طراحی شده اسا که در آن عامل اقتصادی برای
انجام پیشبینیهای دقیقِ متریر تصادفی نرخ ارز ،انگیزه دارد.

 .5مدل تجربی
 .1-5ویژگی پیشبینیهای اجماع 1و فردی
 .1-1-5اریب و دقت
عقتنیا در پیشبینی ،داللا بر این دارد که از لحاظ نظری خطاهای پیشبینی باید به طور
متوسط برابر با صفر شود ك .)Romer, 2000با اینحال ،شواهد تجربی نشان میدهد عوامل
اقتصادی به طور معمول مرتکف خطاهای پیشبینی پایداری میشوند .در این بخش به دنبال
پاسخ به این سوال هستیم که آیا خطاهای پیشبینی در سطچ اجماع و فردی به طور معناداری
متفاوت از صفر اسا.
نرخ ارز در دوره  tرا با 𝑡𝑠 و پیشبینی ذهنی برای دوره بعد را با  𝐹𝑡 𝑠𝑡+1نشان میدهیم.
خطای پیشبینی ،F𝐸𝑡,𝑡+ℎ ،در هر مرحله برابر اسا با مقادیر واقعی منهای پیشبینیهایی که
2

در دوره قبل صورت گرفته اسا .پیشبینیهای اجماع ، 𝐹𝑡𝑐 𝑠𝑡+𝑘 ،برابر با میانگین پیشبینی
های ذهنی فردی ،1⁄𝑁 ∑𝑖 𝐹𝑡𝑖 𝑠𝑡+𝑘 ،در یک دوره اسا که  Nتعداد افراد و 𝑖 نشاندهنده
فرد 𝑖ام اسا .به منظور بررسی اریف بودن در خطای پیشبینی معادله ك )13مورد بررسی قرار
میگیرد:
ك)13

𝑡𝜀 F𝐸𝑡,𝑡+ℎ = 𝛽0 +

فرضیه صفر اینگونه تعریف میشود :میانگین خطاهای پیشبینی ،𝛽0 ،به طور معناداری
متفاوت از صفر نیسا .خطا را برای پیشبینی یک دورهای 𝐹𝑡,𝑡+1 ،و دو دوره ای𝐹𝑡,𝑡+2 ،
بررسی خواهیم کرد.

1. Consensus Prediciton
2. Subjective Prediction
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 .2-1-5همبستگی خطاهای پیشبینی و بازنگری پیشبینی
بسیاری از آزمون های فرضیه عقتنیا به دنبال تخمین همبستگی بین خطاهای پیشبینی
با استفاده از اطتعات موجود در زمان پیش بینی هستند .کوییبیون و گوردنچینکو

1

ك )2015با این فرض که بازنگریهای پیش بینی میزان واکنش به اخبار موجود را اندازه
گیری می کند ،همبستگی خطاهای پیش بینی اجماع را از طریق بازنگریهای پیشبینی
برآورد کردند.
ك)14

𝑐
(𝐹𝑡𝑐 𝑠𝑡+𝑘 − 𝐹𝑡−1
⏟ 𝑐𝑠𝑡+𝑘− 𝐹𝑡𝑐 𝑠𝑡+𝑘 = 𝛽3
𝑡𝑠𝑡+𝑘 ) + 𝜀𝑐,
⏟
بازنگري

خطا

بوردالو و همکاران 2ك )2020روش کوییبیون و گوردنچینکو را به عنوان یک آزمون
تجربی روی هر مجموع داده که قابلیا محاسبه بازنگریهای پیشبینی را دارد ،توسعه

دادند .تفاوت بین پیشبینی متریر ك 𝑘 )𝑠𝑡+در دوره  tو  t-1برابر با بازنگریهای پیشبینی
اسا .ابتدا ساختار کلی آزمون توصیف ،سپس کاربرد و تفسیر آن با استفاده از دادهها
روی پیشبینیهای سطچ فردی واجماع بحث میشود.

𝑐
𝑐
𝑡 𝐹𝑅𝑡−1,اسا .تحا
= (𝐹𝑡𝑐 𝑠𝑡+𝑘 − 𝐹𝑡−1
بازنگری پیشبینی اجماع برابر با ) 𝑘𝑠𝑡+
فرضیه انتظارات عقتنی با اطتعات کامل ،خطاهای پیش بینی قابل برآورد نیسا و

 𝛽3𝑐 = 0اسا 𝛽3𝑐 > 0 .بدین معناسا که در صورت م با بودن بازنگریها ،پیشبینی
اجماع ب ه اندازه کافی خوش بین نیسا و زمانی که بازنگریهای پیش بینی منفی اسا،
پیشبینی های اجماع به اندازه کافی بدبین نیسا .بنابراین ،م با بودن ضریف نشان دهنده
کم واکنشی پیشبینی ها نسبا به انتظارات عقتیی با اطتعات کامل اسا .با همین منطق

 𝛽3𝑐 < 0نشاندهنده بیش واکنشی پیشبینی ها نسبا به انتظارات عقتیی با اطتعات
کامل اسا ك.)Bordalo, P., et al., 2020
کوییبیون و گوردنچینکو ك ) 2015ضریف م بتی برای انتظارات تورمی به دسا
آوردند .این یافته ،انتظارات عقتنی با اطتعات کامل را رد می کند ،اما به معنای رد
انتظارات عقتنی نیسا .آن ها نشان دادند که تنها با کنار گذاشتن فرض اطتعات کامل
1. Coibion, O. & Gorodnichenko, Y.
2. Bordalo, P., et al.
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ضریف  𝛽3مخالف صفر خواهد بود .پیشبینیکننده های فردی براساس سیگنالهای
خصوصی نوفه 1میتوانند پیشبینیهای خود را به صورت عقتنی شکل دهند و در سطچ
فردی خطاهای پیش بینی همچنان غیرقابل پیش بینی شود .به همین دلیل عتوه بر بررسی
پیشبینی های اجماع باید قابلیا برآورد 2خطا را در سطچ فردی بررسی کرد .به منظور
بررسی قابلیا پیش بینی در سطچ خطاهای فردی ،رگرسیون ترکیبی خطاهای پیشبینی،
𝑖
𝑖
𝑘 𝐹𝑅𝑡,بهکار
= (𝐹𝑡𝑖 𝑠𝑡+𝑘 − 𝐹𝑡−1
𝑘 ،𝑠𝑡+ℎ− 𝐹𝑡𝑖 𝑠𝑡+روی بازنگریهای فردی𝑠𝑡+𝑘 ) ،
گرفته میشود .الندیر ك )2020ضریف بتا را برای سری زمانیهای مختلف در یک محیط
آزمایشگاهی به دسا آورده اسا .وی نشان میدهد که این ضریف برای فرآیندهای با
تداوم کمتر منفیتر اسا.

 .6نتایج تجربی
در جدول ك )1و ك )2آمارههای مربوط به جامعه آماری و امتیازات کسف شده توسط
افراد در آزمایش توانایی شناختی به صورت ختصه آمده اسا.
جدول ك )1نمونهها را بر اساس ویژگیهای جنسیا ،سن ،تحصیتت و تجربه افراد
در بازارهای مالی تقسیم کرده اسا .جدول ك )2مشارکاکنندگان را براساس امتیازات
کسف شده در بخشهای مختلف آزمون توانایی شناختی تقسیمبندی کرده اسا.
براساس نتایج ارائه شد در این دو جدول ،بیش از نیمی از مشارکاکنندگان قادر به
پاسخگویی به بیش از  65درصد سواالت آزمون ریون شدهاند .این در حالی اسا که
در خرده آزمون هفا سوالی بازتاب در برابر شهود امتیاز قابل متحظهای کسف نشده
اسا و  69درصد مشارکاکنندگان حداک ر  3سوال صحیچ را پاسخ دادهاند .حدود 80
درصد افراد نیز تنها موفق به پاسخدهی  1سوال از  5سوال آمار شدهاند این در حالی اسا
که  76درصد از مشارکاکنندگان تجربه شرکا در کتسهای آمار را داشتند.

1. Noisy
2. Predictability
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جدول  .1جمعیتشناسی
مشاهدات

درصد

مرد

6

14/3

زن

36

85/7

=>25

20

47/62

25-40

19

45/23

+40

3

7/14

لیسانس

20

47/62

فوق لیسانس

11

26/19

دکترا

11

26/19

بدون تجربه

26

61/9

محدود

15

35/71

بسیار

1

2/38

جنسیت

سن

تحصیالت

تجربه
سرمایهگذاری
ماخذ :یافتههای پژوهش

جدول  .2جمعیتشناسی امتیاز آزمون توانایی شناختی
سواالت
آمار

CRT7

Ravan

Total

پاسخ صحیح

مشاهدات

درصد

0،1

33

78/6

2،3

8

19

4،5

1

2/4

0 -1

14

33/3

2 -3

15

35/7

4 -5

8

19

6 -7

5

12

0 -3

13

31

4 -8

5

12

9-14

24

57

0-10

10

24

11-16

27

64

17-26

5

12
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هیستوگرام خطاهای پیشبینی و توزیع درصدی زیان امتیازهای واقعی افراد در مقایسه با
مقدار حاصل از انتظارات عقتنی در نمودارهای ك )2و ك )3نشان داده شده اسا .هیستوگرام

شهاليی و همکاران | 89

توزیع زیان امتیازهای واقعی افراد بیانگر زیان ناشی در کسف درآمد به دلیل نبود انتظارات

عقتنی اسا .در صورتیکه امتیازات به دسا آمده از انتظارات عقتنی با ∗ 𝑒𝑟𝑜𝑐𝑠 و مقدار
امتیاز واقعی افراد با  scoreنشان داده شود ،توزیع درصدی زیان امتیاز 1برای پیشبینیهای
ذهنی به صورت

) ∗ 𝑒𝑟𝑜𝑐𝑠(𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒−
∗ 𝑒𝑟𝑜𝑐𝑠

محاسبه میشود .براساس هیستوگرام به دسا آمده روشن

اسا که تمام افراد به دلیل عدم وجود انتظارات عقتنی امتیازاتی را از دسا دادهاند .در
نمودار ك ،)4ناهمگنی در پیشبینیهای افراد در طول 30دوره به طور یکجا آورده شده اسا
که از طریق آن پراکندگی پیشبینیهای شرکاکنندگان را در هر دوره میتوان مقایسه
کرد .هیستوگرام بازنگریهای پیشبینی نیز در نمودار ك )5نشان داده شده اسا .همانطور که
در معادله ك )14آمده اسا ،بازنگری پیشبینی برابر با تفاوت بین پیشبینی متریر ك 𝑘 )𝑠𝑡+در
دوره  tو  t-1اسا.
نمودار  .2هیستوگرام خطای پیشبینی

نمودار .3هیستوگرام زیان امتیازی

نمودار .4ناهمگنی پیشبینیهای افراد در

نمودار .5هیستوگرام بازنگریهای پیشبینی

طول 30دوره

ماخذ :یافتههای پژوهش

1. The Distribution of the Percentage Score Loss
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جدول ك )3ختصهای از آماره متریرها را نشان میدهد .میانگین و انحراف معیار مقادیر
واقعی ،پیشبینیها و خطاهای پیشبینی برای کل دادهها ك )TotaLدر سطچ اجماع
( )Consensusو برای افراد با توانایی شناختی پایین ك ،)Lowتواناییشناختی متوسط
ك )Mediumو توانایی شناختی باال ك )Highگزارش شدهاند .طبق این جدول ،میانگین
خطاهای پیشبینی در تمام موارد بجز سطچ اجماع منفی اسا که نشاندهنده این اسا که
افراد در مقایسه با مقدار واقعی پیشبینیهای خود را با شدت بیشتری تعدیل میکنند .در
سطچ اجماع میانگین خطاها م با شده اسا که میتواند به دلیل میانگین گرفتن
پیشبینیهای فردی در هر دوره باشد .انحراف معیار پیشبینیها نسبا به مقدار واقعی بیشتر
اسا که این ویژگی در تمام تقسیمبندیهای افراد دیده میشود .میانگین بازنگریهای
پیشبینی نیز منفی شده اسا که با توجه به تعریف بازنگری پیشبینی به معنای این اسا که
افراد بعد از کسف اطتعات جدید در دوره  tپیشبینیهای جدید خود را برای دوره ،t+1
 ،𝐹𝑡,𝑡+1نسبا به دوره  𝐹𝑡−1,𝑡+1 ،t-1به سما پایین تعدیل میکنند.
جدول  .3آمارههای مربوط به پیشبینی
بازنگری پیشبینی
.S.D

خطای پیشبینی
.S.D

پیشبینی
.S.D

370/9

Mean
-44/93

325/32

387/25

-73/71

275/73

-51/4

366/66

-35/76

303/05

-45/34

506/25

322/3

-67/96

255/02

-27/66

533/43

23243/7

232/4

-53/91

217/92

42/8

528/39

23252/8

واقعی
.S.D

Mean
23257/23

Mean
-44/99

537/90

Low

488/54

23259
23247/4

Medium
High
Consensus

491/14

Mean
23210

Total
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جدول ك )4ختصه نتایج تخمین رابطه ك )13برای خطاهای پیشبینی یک و دو دورهای
را نشان میدهد که توسط رگرسیون ترکیبی به دسا آمده اسا .اعداد داخل پرانتز انحراف
معیار را نشان میدهد .در سطچ اجماع  𝛽0به طور معناداری متفاوت از صفر نیسا .بنابراین،
مقادیر آن در جدول ارائه نشده اسا .معنادار نبودن ضریف به معنای عدم رد فرض انتظارات
عقتنی با اطتعات کامل در سطچ اجماع اسا .با توجه به آماره  tدر سایر موارد 𝛽0 ،در
سطچ فردی به طور معناداری متفاوت از صفر و منفی اسا .ضریف منفی نشاندهنده این
اسا که متریر بیش از حد تخمین زده میشود .در مقایسه با دنیای واقعی ،بهدلیل سادهتر
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بودن فرآیند ایجاد داده و تصمیمگیری در محیطی که نیاز به اطتعات کمتری دارد ،خطاهای
پیشبینی درآزمایشگاه پایینتر اسا .در دنیای واقعی ،عامل اقتصادی حداقل اطتعات را در
رابطه با کارکرد اقتصادی و دادههای کتن دارد .با توجه به محیط و سازوکارهای پیچیده
در دنیای واقعی ،پیشبینی از دقا پایینتری برخوردار اسا.
جدول  .4آزمون اریب بودن خطاهای پیشبینی
Low
-55/07

Medium
-68/98

High
-68/63

Total
-65/50

()15/39

()10/98

()19/49

()8/19

-96/76

-113/6

-121/1

-110/50

()20/26

()16/18

()28/19

()11/79

221/8

245

225/2

236/5

()9/78

()9/44

()12/47

()6/52

295/7

330

311/4

319/50

()12/23

()11/55

()17/38

()8/90

𝟏𝐅𝐄𝐭,𝐭+
𝟐𝐅𝐄𝐭,𝐭+
| 𝟏|𝐅𝐄𝐭,𝐭+
| 𝟐|𝐅𝐄𝐭,𝐭+
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در سه ستون از جدول ك ،)4خطاهای پیشبینی را در میان گروههای متفاوت افراد که
براساس امتیازات حاصل از آزمون توانایی شناختی به دسا آمده اسا ،بررسی کردهایم.
نتایج آماری مرتبط به گروههای مختلف نشان میدهد که نتایج نسبتا مشابه اسا و توانایی
شناختی بر نتایج به دسا آمده ،اثر ندارد .بهمنظور بررسی استحکام نتایج ،رابطه ك )13برای
قدرمطلق خطاهای پیشبینی مورد بررسی قرار میگیرد .از این طریق کیفیا پیشبینی و
امکان خن ی شدن خطاهای م با و منفی با یکدیگر ارزیابی میشود.

قدرمطلق خطاهای پیشبینی در سطچ فردی نسبا به صفر معنادار هستند .مقایسه 𝛽0

مربوط به خطاهای پیشبینی یک و دو دورهای نشان میدهد که با افزایش دوره پیشبینی،
خطای پیشبینی دارای اریف بیشتری خواهد بود .این نتیجه مطابق با ادبیاتی اسا که در آن
بیان میشود پیشبینی برای دوره زمانی بلندمدتتر بیشواکنشی بیشتری دارد
ك Bouchaud, J. P., et al., 2019؛ Bordalo, P., et al., 2020؛ Brooks, J., et
al., 2018؛.) Giglio, S., & Kelly, B., 2018

کمترین اریف در قدر مطلق خطای پیشبینی در بین افراد با توانایی شناختی پایین و
باالترین مقدار آن در بین افراد با توانایی شناختی باال رخ داده اسا .در واقع افراد در مواجهه
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با نوسانات و شوکهای بازار ارز ،رفتارهایی را نشان میدهند که به تواناییهای محاسباتی و
ذهنی آنها ارتباطی ندارد.

نمودار ك )6تفاوت بین دو نمودار نشاندهنده خطای پیشبینی و برابر با 𝑆𝑡+1 − 𝐹𝑡 𝑆𝑡+1

اسا .با کمک این نمودار میتوان خطاهای پیشبینی اجماع که گروههای شناختی متفاوت
مرتکف شده اند را با یکدیگر مقایسه کرد .همانطور که از نمودار روشن اسا خطاهای
پیشبینی در میان گروهای مختلف ،تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند .روند پیشبینی مطابق
با روند حرکا مقدار واقعی اسا.
نمودار  .6مقایسه پیشبینیهای اجماع و مقدار واقعی
24500
24000
23500
23000
22500
22000
30313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
توانایی شناختی باال

مقادیر واقعی

توانایی شناختی پایین

توانایی شناختی متوسط
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در آزمایش طراحی شده ،مقدار تحققیافته که در زمان مورد نظر به فرد نشان داده
میشود به عنوان یک ادراک نوفهای 1در نظرگرفته میشود .جدول ك )5نتایج حاصل از روش
کوییبیون و گوردنچینکو را که به بررسی قابلیا پیشبینی در سطچ خطاهای فردی
میپردازد ،ارائه میدهد .در این جدول تنها ضرایف معنادار به دسا آمده از این روش که
حاصل از برآورد رابطه ك )14با استفاده از رگرسیون ترکیبی اسا ،گزارش شدهاند.

1. Noisy Perception
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جدول  .5آماره به دست آمده از روش کوییبیون و گوردنچینکو
𝐜
𝟏𝐅𝐭𝐜 𝐬𝐭+𝐤 − 𝐅𝐭−
𝐤𝐬𝐭+
-0/19

Total
Low

T
-8/73

Se
()0/021

-7/21

()0/04

-0/26

-4/87

()0/025

-0/15

Med

-4/84

()0/05

-0/25

High
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در تخمین حاصل از دادهها 𝛽3𝑐 ،در سطچ اجماع ،معنادار نیسا .از این رو ،نتایج آن در
جدول ارائه نشده اسا .رد فرضیه صفر در اینجا به معنای غیر قابل برآورد بودن خطاهای
پیشبینی اجماع با کمک بازنگریهای پیشبینی اسا 𝛽3𝑝 < 0 .که حاصل تخمین
رگرسیون ترکیبی اسا ،نشاندهنده بیشواکنشی افراد نسبا به اطتعات جدید اسا.
 𝛽3𝑐 < 0بدین معناسا که در صورت م با بودن بازنگریها ،پیشبینیها بیشاز حد
خوشبین اسا و زمانیکه بازنگریهای پیشبینی منفی اسا ،پیشبینیهای افراد بیشاز حد
بدبین اسا.
با توجه به جدول ك )5روشن اسا که تمام گروهها فارغ از میزان توانایی شناختی خود
نسبا به اطتعات جدید بیشواکنشی دارند که میتواند ناشی از افزایش نرخ ارز در سالهای
گذشته باشد.

 .1-6نتایج تخمین مدلهای انتظارات
1

به منظور تخمین مدلهای انتظارات در بخش مبانی نظری ابتدا از طریق آزمون لین و لوین
ك )1992آزمون ریشه واحد بررسی شده اسا .به غیر از پیشبینیها و مقادیر واقعی که در

تخمین مدل یادگیری حداقل مربعات به کار گرفته میشود ،فرض ریشه واحد برای تمامی
متریرهای وابسته و مستقل رد شده اسا .از طریق آزمون هاسمن 2وجود اثرات ثابا در مدل
انتظارات تطبیقی رد نمیشود؛ در حالی که آزمون هاسمن و الگرانژ در مدل انتظارات نوفهای
یادگیری حداقل مربعات رد میشود و نشان میدهد این دو مدل انتظارات تنها یک رگرسیون
ترکیبی ساده اسا.
1. Levin, A. T. & Lin, C. J.,
2. Hausman, J. A.
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به منظور تخمین مدل یادگیری حداقل مربعات یک فرد ،1دادههای پیشبینی طبق رابطه
ك )12روی دادههای واقعی پیشبینی دوره قبل رگرسیون زده میشود .با توجه به دادههای در
دسترس ،فرد تنها به مقدار نرخ ارز دوره گذشته توجه میکند و تنها ضریف آن معنادار اسا.
الندیر و همکاران ك )2020پارامترهای مدل را با دادههای آزمایشگاهی برای  𝑘 = 3تخمین
زدند و نشان دادند که ضرایف تخمینی براساس فرآیند داده و ضریف تداوم متفاوت اسا.
خطاهای استاندارد را در سطچ فردی خوشهبندی 2کردهایم .در این مقاله در آزمایش
فرآیند پردازش داده و مجموعه اطتعات پیشبینیکنندهها را کنترل کردهایم .در جدول ك)6
نتایج تخمین مدلهای انتظارات با ضرایف معنادار در سطچ احتمال  5درصد برای مدل
انتظارات تطبیقی ك ،)Adaptiveنوفهای ك )Noisyو یادگیری حداقل مربعات ك LS

 )Learningبه طور ختصه آمده اسا .ضرایف تخمینی مدلهای انتظارات در سطچ اجماع،
متوسط پیشبینیکنندههای نوعی و گروههای مختلف با سطچ تواناییهای شناختی متفاوت
به ترتیف در هر ردیف آورده شده اسا.
جدول  .6نتایج تخمین مدلهای انتظارات
LS Learning

)(Noisy

)(Adaptive

Ft st+1

) (Ft st+1 − Et st+1

) (Ft st+1 − Ft−1 st

متغیر مستقل

⋯ dlog(st ) +
Se
β
R2
1/13
0/06
0/93

) (Ft−1 st+1 −Et st+1
Se
β
R2
0/16
0/03
0/16

) (st − Ft−1 st
Se
Β
R2
1/04 0/089 0/97

متغیر وابسته

0/4

0/04

1/14

0/14

0/015

0/22

0/62

0/022

0/75

کل

0/53

0/069

1/23

0/007

0/033

0/04

0/58

0/052

0/80

پایین

0/40

0/05

1/06

0/2

0/02

0/27

0/61

0/029

0/72

متوسط

0/50

0/094

1/30

0/05

0/031

0/11

0/78

0/043

0/82

باال

اجماع
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در جدول ك ،)6ستون اول مربوط به هر مدل انتظارات ،نشاندهنده ضریف تخمینی اسا.
ستون دوم خطاهای استاندارد ك )Seو ستون سوم مقدار  𝑅 2اسا .این چهارچوب به چندین
دلیل به صورت قوی رد شده اسا .در ابتدا قدرت توضیچدهندگی بسیار پایینی برای
1. LS Rational Expectation
2. Cluster
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پیشبینیها دارد و ضرایف در مدل انتظارات عقتنی معنادار نیسا .نتایج بررسی فرضیه
عقتنیا در این مقاله مشابه با اک ر مطالعات پیشین اسا که انتظارات عقتنی در آنها رد
شده اساك Schmalensee, R., 1976; De Bondt, W.P., 1993; Hey, J. D.,
;.)1994; Landier et al., 2019

با این حال دوایر و همکاران 1ك )1993موفق به تایید انتظارات عقتنی در محیط
آزمایشگاهی شد که دلیل آن میتواند فرآیند گام تصادفی متریر باشد .دوم اینکه ضرایف در
سه مدل دیگر که در جدول آمده اسا در سطچ احتمال  5درصد معنادار اسا .ضریف مدل
تطبیقی ك )Adaptiveدر سطچ اجماع ،حدود  1شده اسا که به معنای این اسا که در
سطچ اجماع خطاهای پیشبینی در دوره قبل به طور کامل بازنگری میشود و مدل انتظارات

به شکل 𝑡𝑠 =  𝐹𝑡 𝑠𝑡+1درمیآید .ضریف تطبیقی به دسا آمده از مدل اثرات ثابا روی
کل دادهها برابر با  0/75اسا و افراد خطاهای پیشبینی را تا حد بسیار زیادی تعدیل میکنند.

از آنجا که افراد روی مقدار تحقق یافته نرخ ارز در دوره گذشته وزن بسیار باالیی قرار
میدهند ،مدل تطبیقی ،بیشواکنشی را نشان میدهد .اندازه این ضریف سازگار با ضریف به
دسا آمده در کار الندیر و همکاران 2ك )2020اسا .بر اساس نتایج بوردالو 3ك )2020و
الندیر ك ،)2020بیشواکنشی به دسا آمده در این چارچوب میتواند ناشی از تداوم کم در
فرآیند متریر باشد .بوردالو و همکاران ك )2020با بررسی پیشبینی متریرهای مالی و کتن
نشان دادند که در سری زمانیها با تداوم کمتر بیشواکنشیها شدت بیشتری دارد .الندیر و
همکارانش ك )2020با کمک دادههای آزمایشگاهی شواهدی مشابه با بوردالو رابه دسا
آوردند.
توزیع ضرایف مدلهای انتظارات تطبیقی و یادگیری حداقل مربعات که از دادههای
فردی به دسا آمده اسا در نمودارهای ك )7و ك )8نشان داده شده اسا.

1. Dwyer, G., et al.
2. Landier, A., et al.
3. Bordalo, P., et al.

 | 96پژوهشهای اقتصادی ايران | سال  | 27شماره  | 90بهار 1401

نمودار  .7توزیع ضرایب در حداقل مربعات

نمودار .7توزیع ضرایب در مدل انتظارات تطبیقی
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به منظور بررسی استحکام نتایج جدول ك )5با توجه امتیازات کسف شده در آزمون هفا
سوالی بازتاب در برابر شهود ( )CRT7و آزمون ریون ( )Ravanدر جدول ك )3به بررسی
شکل انتظارات در زیرگروههای جدید در جدول ك )7پرداختهایم.
جدول  .7نتایج مدلهای انتظارات در زیر گروههای مختلف
LS Learning

)(Noisy

)(Adaptive

Ft st+1

) (Ft st+1 − Et st+1

) (Ft st+1 − Ft−1 st

متغیر مستقل

⋯ dlog(st ) +

) (Ft−1 st+1 −Et st+1

) (st − Ft−1 st

متغیر وابسته

𝑅2
0/48

Se
0/052

𝛽
1/17

𝑅2
0/12

Se
0/022

𝛽
0/19

𝑅2
0/65

Se
0/034

𝛽
0/81

پایین

0/42

0/059

1/04

0/18

0/027

0/26

0/52

0/038

0/62

0/50

0/089

1/29

0/078

0/026

0/116

0/78

0/047

0/98

باال

متوسط

CRT7

0/43

0/075

1/19

0/094

0/032

0/18

0/57

0/043

0/76

پایین

0/45

0/057

1/07

0/20

0/025

0/27

0/59

0/038

0/62

متوسط

0/44

0/063

1/18

0/076

0/022

0/136

0/72

0/035

0/95

باال

Ravan

گروهبندی
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با مقایسه ضرایف مدل انتظارات تطبیقی ك )Adaptiveدر زیرگروه مرتبط به سطوح
امتیازات پایین ،متوسط و باال در  CRT7و  Ravanبا ضرایف این سطوح در جدول ك )6به
این نتیجه دسا خواهیم یافا که این ضرایف تفاوت معناداری در فاصله اطمینان  95درصد
با یکدیگر ندارند .با این حال در فاصله اطمینان  95درصد ضرایف در زیر گروههای مختلف
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با یکدیگر تفاوت معناداری دارند .این نتیجه در مدلهای دیگر انتظارات نوفهای ك)Noisy
و یادگیری حداقل مربعات ك )LS Learningنیز برقرار اسا .این نتایج ناهمگونی شکل
انتظارات را در بین افراد مختلف یک جامعه نشان میدهد .این ناهمگونی سبف پیچیدگی
بیشتر بازار نرخ ارز نسبا به زمانی اسا که تمام افراد جامعه همگن در نظر گرفته میشوند.
بنابراین ،در مدلسازیهای اقتصادی توجه به این ناهمگنیها میتواند نتایج واقع ببینانهتری
رابه دسا دهد.

 .7جمعبندی و نتیجهگیری
باا وجاود اهمیاا فاراوان نرخ ارز برای سرمایهگذاران ،تاجران ،بنگاههای اقتصادی و
سیاساگذاران ،میزان داناش ماا درباره نحوه شکلگیری باورهای فردی در مقابل کسف
اخبار جدید بسیار محدود اسا .نوسانات نرخ ارز در سالهای  1398تا  1400و آشفتگی
بازار ارز حاکی از این اسا که افراد در مقابل اخباری که بهدسا میآورند به صورت
شتابزده و با بیشواکنشی رفتار میکنند .با توجه به این شواهد ،پاسخ به این سوال حائز اهمیا
اسا که عوامل اقتصادی در مقابل دریافا اطتعات جدید درباره مقادیر نرخ ارز چگونه
واکنش نشان میدهند.
در ای ن پژوهش با کمک محیط آزمایشگاهی به بررسی چگونگی شکلگیری انتظارات
در مواجه با مقادیر جدید نرخ ارز پرداخته شده اسا .نتایج این مقاله نشان میدهد افراد با
توانایی شناختی متفاوت ،رفتاری مشابه را در بازار ارز دنبال میکنند .واکنشهای هیجانی
در بازار ارز تنها در میان افراد با توانایی پایین در جمعآوری و پردازش اطتعات مشاهده
نمیشود و رفتاری فراگیر در میان تمامی افراد جامعه اسا.
یافته های این آزمایش با فرضیه عقتنیا با اطتعات کامل سازگار نیسا و شواهد
پیشنهاد میدهند که فرضیه انتظارات تطبیقی قادر به توضیچ پویایی انتظارات اسا .در این
آزمایش افراد توجه بسیاری به مقدار جدید نرخ ارز در دوره جاری دارند و نسبا به آن
بیشواکنشی قابل توجهی نشان میدهند .این نتایج نقش برجسته جهشهای مقطعی در بازار
ارز را نشان میدهد.
چنانچه بانک مرکزی موفق شود نوسانات نرخ ارز را محدود کند در این صورت میتوان
انتظارات افراد را کنترل کرد ،زیرا افراد قادر خواهند بود روند نرخ ارز را دنبال کنند .در
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صورت کنترل نوسانات نرخ ارز و انتظارات افراد میتوان از نوسانات بعدی که ناشی از
انتظارات در بازار ارز و عرضه و تقاضاهای نابهخردانه اسا ،جلوگیری کرد.
در بررسی دادههای حاصل از محیط آزمایشگاهی باید به مسائل مربوط به نمونهگیریها
و درک نادرسا مشارکاکنندگان از مساله توجه ویژه کرد ،زیرا این مسائل میتوانند نتایج
حاصله را مخدوش کنند .به همین دلیل در این مقاله سعی شده اسا با بررسی سناریوهای
مختلف درستی نتایج بررسی شود .با این حال ،نتایج حاصل از این پژوهش مستخرج از
نمونه ای کوچک از دانشجویان اسا .با وجود اینکه دانشجویان نسبا به عموم جامعه از
توانایی شناختی باالتری برخوردارند ،اما تجربه تراکنشهای بازاری کمتری دارند .بنابراین،
پیشنهاد میشود مطالعه مشابهی با نمونهای از افراد باتجربهتر در انجام معامتت مالی انجام
شود .با توجه به اهمیا روزافزون مطالعات آزمایشگاهی در پیشبرد علم اقتصاد ،بررسی بیشتر
این موضوعات توسط محققین داخل کشور با دسترسی به امکانات بهتر آزمایشگاهی و
نمونههای بیشتر توصیه میشود.
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