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چکیده
ترجیح زمانی و رفتار بین دورهای در مطالعات نظری و کاربردی مربوط به تصمیمگیری اقتصادی ،اهمیت
اساسی داشته و یکی از عناصر مهم تحلیلهای اقتصادی است .اکنونگرایی در رفتار بین دورهای باعث میشود
افراد پسانداز را به تعویق انداخته و سطح پسانداز جامعه در عمل کمتر از سطح بهینه آن شود ،لذا این پژوهش
به مطالعه اکنونگرایی و ترجیح زمانی در رفتار مصرف پسانداز دانشجویان پرداخته است و ضمن بررسی اثر
عامل بیرونی نرخ بهره بر تصمیمگیری بین دورهای ،تأثیر عوامل فردی مثل تجربههای گذشته افراد ،جنسیت
و سطح مخارج مصرفی آنها بر اکنونگرایی را آزمون کرده است .به این منظور پس از بررسی نظری موضوع،
پارامترهای ترجیح زمانی و اکنونگرایی افراد با دو روش تجربی «فهرست قیمتی چندگانه» و «بودجه زمانی
محدب» استخراج شده ،بهگونهایکه با تغییر نرخ بهره آزمایشگاهی افراد در موقعیتهای تصمیمگیری متفاوتی
قرار گرفتند .نتایج آزمایش نشان میدهد ،بهطورکلی شرکتکنندگان در رفتار بین دورهای خود به سمت اکنون
تورش دارند؛ اگرچه در روش «فهرست قیمتی چندگانه» ،افراد اکنون گرایی بیشتری نسبت به روش «بودجه
زمانی محدب» از خود نشان دادهاند .با وجود اینکه نرخ بهره عامل تأثیرگذاری بر تصمیمگیری بین دورهای
است ،رفتار بین دورهای تحت تأثیر تجربههای پیشین دانشجویان نیز قرار گرفته است .اما بین جنسیت و سطح
مخارج مصرفی با اکنونگرایی رابطه معناداری مشاهده نشده است.
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 .9مقدمه
ثابت دارند؛ اما
در الگوی کالسیک مطلوبیت بین دورهای ،فرض می شود که افراد ترجیحات
شواهد قوی وجود دارد که آنها بسیار به تأخیر زمانی و دوری و نزدیکی گزینه ها به زمان حال
حساسند (.)Ainslie, 1999: 92
به عبارت دیگر ،نرخ ترجیح زمان برای مبادالت مصرف دوره نزدیکتر ،باالتر از نرخ ترجیح برای
مبادالت بلندمدت است .لذا نرخ ترجیح زمانی در طول زمان ثابت نیست و افراد دچار ناسازگاری
زمانی 2میشوند .در واقع ،میتوان گفت که افراد در تصمیمگیری بین دورهای خود به سمت اکنون
تورش دارند ،که به آن« ،اکنونگرایی »3گفته میشود.
برنهیم ( )Bernheim, 2001: 61در پژوهش خود بیان میکند افراد میگویند بسیار کمتر از آنچه
انگیزه ها و تمایالت شخصی شان ایجاب میکند ،پسانداز میکنند .او دلیل این تناقض بین سطح
پسانداز بهینه از دید افراد و پسانداز واقعی آنها را ،اکنونگرایی در رفتار مصرف کنندگان میداند.
اکنون گرایی باعث میشود که سطح پسانداز واقعی افراد کمتر از سطح بهینه باشد ،چون افراد
برنامهای را که برای میزان بهینه پس انداز قبل از زمان  tداشتهاند ،در زمان  tاجرا نمیکنند ،بلکه
تمایل دارند بیشتر مصرف کرده و پسانداز را تا دورههای بعد به تعویق بیندازند .اصطالحاً گفته
میشود افراد دچار اهمالکاری 4میشوند .بنابراین ،اکنونگرایی در جامعه ،سطح پسانداز کل را
پایینتر از سطح بهینه آن قرار میدهد.
هدف از این پژوهش ،شناسایی عوامل بیرونی و درونی مؤثر بر اکنونگرایی در جهت هم راستا
کردن تصمیم گیری بین دورهای افراد با روش تصمیمگیری بهینه است .لذا الگویی ارائه دادهایم که
نشان دهیم چگونه عدم اطمینان ناشی از عوامل محیطی و درک فرد از این نااطمینانی باعث میشود
فردی که تصمیم دارد درآمد خود را به طور بهینه تخصیص دهد ،به هنگام عمل (زمانی که دوره
پسانداز فرا میرسد) اکنونگرا شده و نقشه بهینه خود را اجرا نکند .فرض میکنیم که فرد با توجه
به شرایط محیطی خود و همچنین تجربه های قبلی خود ،درکی از نااطمینانی نسبت به آینده دارد.
با توجه به میزان عدم اطمینان درک شده ،هزینه ای را برای انتخاب مصرف (یا هر مطلوبیتی) در
آینده تصور میکند .در نظر گرفتن این هزینه باعث میشود که در هر زمانی که فرد با توجه به
 .1ترجیح زمانی یعنی در انتخاب بین دو مقطع زمان ،اولویت را به زمان نزدیکتر بدهیم .نرخ ترجیح زمانی ،پارامتری
در تابع مطلوبیت است که نرخ مبادله بین مصرف امروز و مصرف آینده را نشان میدهد .بنابراین برونزا و ذهنی بوده
و همچنین از تعیین کنندههای مهم نرخ بهره به شمار میرود.
2. Time inconsistency
3. Present bias
4. Procrastination
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 .2ادبیات و پیشینه پژوهش
الگوی مطلوبیت بین دورهای رمزی ( )Ramsy, 1928به الگویی پایه در اقتصاد کالن نوین تبدیل شده
است .در این مدل ،مبادله کاال بین یک زمان و زمان تأخیری ،مستقل از این است که تأخیر کی اتفاق
بیافتد .در رابطه ( σ ،)1نرخ ترجیح زمانی است.
()1

U t   i 0 σ i u t i
n
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هزینه ها و منافع ،بین گزینههای حال و آینده ،دست به انتخاب میزند ،خالص منافع زمان حال
بیشتر به نظر برسد ،لذا دچار ناسازگاری زمانی میشود.
در این مدل ،عالوه بر اینکه نقش نرخ بهره در اکنونگرایی نشان داده شده است ،مشخص میشود
که چگونه درک فرد از نااطمینانی میتواند فرد را از رفتار بهینه دور کند.
اولین سؤالی که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ آن هستیم ،این است که آیا افراد در رفتار
بین دورهای مصرف پسانداز خود به سمت اکنون تورش دارند .دوم اینکه عامل بیرونی مثل نرخ بهره
و عوامل فردی مثل تجربه های متفاوت افراد ،چگونه بر تصمیمگیری بین دورهای تأثیر دارند .بنابراین
پس از بررسی نظری موضوع و ارائه الگویی برای رفتار بین دورهای ،به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از
آزمایش تجربی رفتار بین دورهای با دو روش متفاوت مرسوم پرداختهایم.
در مورد اهمیت موضوع پرداختن به ترجیحات زمانی ،میتوان به نظریات اقتصاددانانی اشاره کرد
که نرخ ترجیح زمانی باال یا اکنونگرایی را مانع رشد و توسعه میدانند .تحقیقات آنها نشان داده است،
نرخ باالی ترجیحات زمانی در سطح کالن به نفع اقتصاد نبوده و در راستای منافع اجتماعی نیست
ساموئلسون ( )Samuelson, 1972مینویسد کاالهای سرمایه ای در مقدار محدود هستند و کمیابی
آنها فقط میتواند توس ط چشم پوشی از مصرف حال جبران شود .فرایند هایی که سیکل تولیدی
طوالنیتری دارند ،ممکن است بیشتر بهره ور باشند ،اما متضمن انتظار بیشتر مصرف کنندگان هستند.
میر و اسپرینگر ( )Meier & Springer, 2010: 193با استفاده از مدل شبه هذلولی ترجیحات
زمانی ،نشان دادند افرادی که ترجیحات آنها ناسازگاری زمانی بیشتری دارد ،سطوح استقراض باالتری
دارند و افراد اکنونگرا به طور چشمگیری بدهی کارت اعتباری بیشتری دارند.
برای کاهش نرخ ترجیح زمانی ،ابتدا الزم است دالیل و تعیین کنندههای ترجیح زمانی باال را
شناسایی نمود و سپس سیاستهای دقیق برای تغییر تعیین کنندههای مذکور به کار بست .لذا جهت
بررسی دقیق ریشههای نرخ ترجیح زمانی باال و چگونگی تأثیر بر آنها ،به منظور کاهش ترجیح زمانی،
مطالعات مستقلی الزم است .از آنجا که مکانیسم اکنونگرایی بسیار ناشناخته است ،بررسی ارتباط
آن با عوامل محیطی میتواند در گشودن جعبه سیاه تصمیمگیری بیندورهای کمک کننده باشد.
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الیبسون ( )Laibson, 1996با توجه به الگوی تجربی کاهش نرخ ترجیح زمان با افق زمانی ،تابع
تنزیل را تجزیه کرد .او ،دونگوئه و رابین ( )O’Donoghue & Rabin, 1999: 103این ترجیحات را
«اکنون گرا» نام نهادند .تابع شبه هذلولی ابتدا توسط فلپس و پالک ()Phelps and Pollack, 1968
برای تحلیل بین نسلی و سپس توسط الیبسون ( )Laibson, 1996برای تحلیل بین فردی به کار
رفت .رابطه ( )3مدل شبه هذلولی است:
()3

U t  u t   i 1  σ i u t i
n

 βمستقل از زمان بوده و ارزش یک واحد مصرف در هر زمان بجز اکنون است ( β > 1است
چون ارزش ذهنی مصرف در آینده به دلیل محدودیت در شناخت آینده ،کمتر از مصرف زمان حال
است) .هر چه  βکوچکتر باشد ،فرد به زمان حال اهمیت بیشتری میدهد.
وجود اکنونگرایی در تحقیقات بسیاری نشان داده شده است .الیبسون ()Laibson, 1996: 112
با استفاده از داده های زمینه ای ،برابری نرخ تنزیل کوتاه مدت و بلند مدت را رد کرد.
آینسالی ( ،)Ainslie & Haslam 1992نشان داد که افراد ترجیحات معکوسی را به هنگام
انتخاب پاداش کوچکتر -زودتر و پاداش دیرتر -بزرگتر نشان می دهند.
میر و اسپرینگر ( )Meier & Springer, 2010: 193در مطالعهای زمینهای بر روی  1411نفر که
دو سال به طول انجامید ،نشان دادند که افراد مورد آزمایش در رفتار خود اکنون گرا هستند.
همچنین در مطالعات ملکوک زابرمن و بتمن (،)Malkoc; Zauberman & Bettman, 2014
بیزین ( )Bisin, 2014: 460و اندرونی ( ،)Androni, 2012: 3333وجود تورش به سمت زمان حال
به اثبات رسید.
اکنونگرایی میتواند ریشه در عوامل مختلفی داشته باشد .ونگ ،ریگر و هنس ( Wang; Rieger
 )& Hens, 2011: 115با مطالعه ترجیحات زمانی در  44کشور جهان دریافتند عوامل فرهنگی که
توسط ابعاد هافستد اندازه گرفته شد ،در اکنونگرایی سهم چشمگیری دارند.
1. Hyperbolic Discounting
 .2در تنزیل هذلولی نرخ ترجیح زمانی ،تابعی نزولی از زمان است .لذا ترجیحات هذلولی منجر به ناسازگاری زمانی
میشوند.
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اما مطالعات تجربی نشان داده ،افراد در عمل نرخ ترجیحی را که برای دورههای دورتر بهکار
میبرند ،کمتر از زمانهای نزدیک است و آینده را به صورت هذلولی 1تنزیل می کنندAinslie, ( 2
 .)1999 & Cropper, 1994رابطه ( )2تابع مطلوبیت در تنزیل هذلولی است.
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اقتصاد شناختی و تورش اکنونگرايی در رفتار بین دورهاي
وجود اکنون گرایی در رفتار اقتصادی پویا ،اعتبار مدل رفتار بین دورهای استانداردکالسیک را زیر
سؤال برده و فرض عقالنیت کامل اقتصاد کالسیک را به چالش میکشد .به گونهای که در برخی
1. Cognitive economics
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در مطالعه بیشای ( )Bishai, 2004: 583رابطه بین ترجیح زمانی ،اثر سالخوردگی ،سطح
تحصیالت و سطح درآمد افراد وجود دارد.
ملکوک ،زابرمن و بتمن ( )Malkoc; Zauberman & Bettman, 2014در مطالعه ای این
موضوع را مطرح کردند که میزان اکنون گرایی افراد به شیوه پردازش اطالعات در ذهن آنها بستگی
دارد .نتایج تحقیق آنان حاکی از آن بود ،افرادی که تفکر انتزاعیتری دارند ،اکنون گرایی کمتری
نسبت به آنهایی که تفکر عینی دارند ،از خود نشان می دهند.
میر ( )Meier & Springer, 2010: 193دریافت که هر چه درآمد افراد باالتر باشد ،اکنونگرایی
کمتر و ریسکپذیری باالتری دارند.
بیزین ( )Bisin & Kyle, 2014: 260نشان داد بین درآمد و مخارج مصرفی افراد و اکنون گرایی
رابطه وجود دارد.
آینسالی ( )Ainslie & Haslam 1992به رابطه بین عوامل درونی تکانش گری و اکنون گرایی
پرداخت .برخی پژوهشگران نیز اکنونگرایی را به نااطمینانی آینده نسبت میدهند ( & Perlek
 )Lowenstein, 1991و ( )Weber & Chapmanدرحالیکه اقتصاددانانی چون ساموئلسون
( )Samuelson, 1937: 4اکنونگرایی را به دلیل هزینه فرصت میدانند.
در این پژوهش فرض میکنیم که دلیل اهمیت بیشتر زمان حال نااطمینانی نسبت به آینده است.
هر فرد با توجه به تجربه های قبلی و ویژگیهای شخصیتی خود ،درکی از نااطمینانی نسبت به آینده
دارد و با توجه به میزان عدم اطمینان درک شده ،هزینه ای را برای انتخاب مصرف (یا هر مطلوبیتی)
در آینده تصور میکند .در نظر گرفتن این هزینه باعث میشود در یک نرخ بهره معین ،که فرد با
توجه به هزینه ها و منافع ،بین گزینههای حال و آینده دست به انتخاب میزند ،خالص منافع زمان
حال بیشتر به نظر برسد و لذا دچار ناسازگاری زمانی میشود .برای نشان دادن اینکه افراد با ویژگیهای
متفاوت تصمیمگیریهای متفاوتی دارند که میتواند بهینه باشد یا نباشد ،از نظریات اقتصاد شناختی1
استفاده شده است .اقتصاد شناختی به افراد اجازه میدهد در رفتارهای اقتصادی دچار تورش و خطا
شوند .بررسی این تورشها (از جمله «تورش به سمت اکنون»یا «اکنون گرایی») میتواند آنچه که
فرد اگر تورش نداشت ،انجام میداد را از آنچه واقعا انجام میدهد ،متمایز کند.
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مطالعات از اکنونگرایی تحت عنوان تصمیم گیری بین دورهای غیر عقالیی 1یاد کردهاند
(.)Kalenscher, 2007
به چالش کشیده شدن عقالنیت ،باعث ورود جدی بحثهای اقتصاد شناختی به مبحث ترجیحات
بین دورهای شده است؛ زیرا برای بررسی عواملی که مسبب ناسازگاری زمانی هستند ،الزم است رفتار
بین دورهای را در چارچوب رویکردهایی تحلیل کنیم که عقالنیت را محدود فرض میکنند.
سایمون ( )Simon, 1957اولین کسی بود که بحث محدودیت عقالنیت 2را پیش کشید .در مفهوم
محدودیت عقالنیت ،ما انسانها "عقالنی هستیم اما در چارچوب محدودیتها" .در عرصه جدیدی از
علم اقتصاد که اقتصاد شناختی نامیده می شود ،محدودیت عقالنیت در مفهومی فراتر از محدودیت
عقالنیت سایمون مورد بحث قرار میگیرد .پل بورگین ( )Bourgine, 2013: 2اقتصاد شناختی را
چنین تعریف میکند" :تکمیل نظریات اقتصادی با کمک فرایندهای شناختی فردی و جمعی و
محدودیتهای ویژه آنها" .در مدلهای اقتصاد شناختی ،رفتار عقالیی به این معنی است که افراد در
رفتار خود از استدالل منطقی استفاده میکنند .آنها در جهت بیشینه کردن منافع خود تالش میکنند
اما با توجه به اینکه محدودیتهایی چون نقص اطالعات و محدودیت سیستم شناختی انسان در
پردازش اطالعات وجود دارد ،لزوماً تصمیمات آنها بهینه نخواهد بود .اقتصاد شناختی دانش روندی3
را به افراد نسبت داده و به آنها اجازه میدهد تا آزادانه و مستقیم به سمت هدفشان پیش بروند.
به عبارت دیگر ،افراد از عقالنیت روندی 4بهره میبرند .یعنی افراد هدف بهینه را برمیگزینند و
مسیری را برای رسیدن به هدف بهینه طی میکنند اما به دلیل وجود محدودیتها ممکن است هدف
بهینه محقق نشود .لذا بهینه شدن یا نشدن نتیجه ،دلیل بر عقالنیت یا عدم عقالنیت نیست بلکه هرگاه
عامل اقتصادی با استفاده از استدالل منطقی در مسیر بهینه حرکت کند ،دلیل رفتار عقالیی آن عامل
است .عقالنیت حقیقی (در نظریه کالسیک) بر نتیجه روند تأکید دارد که باید بهینه باشد؛ درحالیکه
در عقالنیت روندی ،برخود راه و دانش روندی مورد استفاده ،تأکید می شود (.)Bourgine, 2003
از دیدگاه بورگین ( ،2113ص ،)11افراد در دانش و مهارت ناهمگن هستند ،چون یادگیری هر
فرد به تجربیات او بستگی دارد .او مینویسد در اقتصاد شناختی ،یک عامل به طور پویا در طول فرایند
یادگیری حداقل رضایتمندی 4خود را با مهارتش انطباق میدهد ،در حالی که اغلب ،حتی ویژگی ها و
مهارت خود را به درستی نمیشناسد .عموماً ،یادگیری درون یک بازی تکراری جای می گیرد .توصیف
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یک بازی مثل شطرنج که دنیای کوچکی است ،به سادگی قابل درک است .اما توصیف بازیهای پر
مساله مثل خوب رانندگی کردن در شهر ،دشوار است .رانندگان حرکات مناسب برای هر موقعیت را با
روشی نیمه مطمئن و نیمه فوری انجام می دهند .آنها فوت و فن واکنش را فرا گرفته اند .مهارت عامالن
اقتصادی در تکنیک بیش از دانش است و آنها اغلب در تبدیل مهارتشان به دانش مشکل دارند.
هایک ( )Hayek, 1981ذهن را چارچوبی میداند که از طریق عمل تفسیر ،به ادراک نظم می دهد.
از دیدگاه او ،هر فرد با توجه به تجربیات قبلی و ویژگیهای ژنتیکی ،معنایی به هر ادراک می دهد و
بعد از انجام فرایند تفسیر اطالعات بیرونی (که به یک دانش ذهنی منحصر به فرد و اصیل تبدیل
میشود) ،عمل می کند .ساختار عصبی بشر ،داده های حسی خارجی را به وسیله فرایند ارتباط
گروهی از محرکها به گروهی از پاسخها ،طبقه بندی میکند .ذهن ابزاری فعال در تعامل با محیط
پیرامون است .همچنین ذهن تصویری از خود و محیط پیرامونش میسازد و آنها را به طور ضمنی و
نا خود آگاه بازسازی میکند .این تصویر چارچوبی است که به ما اجازه میدهد که به وسیله تفسیری
منحصر به فرد و شخصی به اطالعات بیرونی ،معنا دهیم و دانشی بسازیم که در عمل استفاده میکنیم.
نورث ( )North, 1994فرایند یادگیری برای هر فرد را تابعی از "تجربههای متفاوت افراد در
زمانهای مختلف" میداند ،از دید او یادگیری ،ساختاری را بسط میدهد که در آن ،عالیم گوناگونی
که حواس ما دریافت میکنند ،تفسیر میشوند .معماری اولیه این ساختار ،ژنتیک است ،ولی
اسکلتبندی بعدی آن حاصل تجربههای فرد است .او به اهمیت فرایند یادگیری در ایجاد تغییر اشاره
داشته (نورث )1991 ،و در تعریف فرایند یادگیری می نویسد« :یادگیری اصطالح پیچیدهای از
مدل های ذهنی طبق باز خوردهایی است که از محیط پیرامونی دریافت می شود» ( North et al.,
 .)2004: 76فرد راه های حل هر مشکل را بررسی می کند و در صورت عدم موفقیت در حل مشکل
بر اساس راه حل ارائه شده ،مدل ذهنی تغییر می کند .لذا از نگاه نورث ،یادگیری فرایند تکاملی
آزمون و خطا بر اساس تجربههای فرد است (متوسلی و همکاران.)1391 ،
نورث و هایک ،هر دو رفتار اقتصادی را ناشی از درک فرد و تفسیر او از محیط پیرامون میدانند
که این درک و تفسیر ،خود تابعی از ژنتیک و تجربه فرد است .لذا افراد در موقعیتهای مشابه میتوانند
تصمیمات اقتصادی متفاوتی داشته باشند.
ریزلو ( )Rizzello, 2003با استفاده از رویکرد خود سازماندهی که شاخهای جدید در اقتصاد
تکاملی است ،از تحلیل های بیولوژیکی برای توضیح رابطه بین عامالن ،تجربه و مدل سازی تکاملی
استفاده می کند .او بیان میکند که واژه "اکزپتیشن "1توسط زیست شناسان به کار برده شد که
نشان دهنده وضعیتی است که سیستم های تکاملی برای فهرستهای قدیمی کاربردهای جدیدی
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الگوي مصرف پسانداز دو دورهاي
استورتز ( )Stortz, 1955یک مصرف کننده را به خودهای زمانی مختلف تقسیم کرد که هر خود وارد
بازی با خودهای زمانی دیگر میشود .فرد در هر دوره زمانی یک عامل مستقل است که رفتار کنونی
او ،مطلوبیت کنونیاش و خود آینده او ،مطلوبیت آینده را حداکثر میکند.
در این پژوهش ،الگویی ارائه داده ایم که در آن ،فرد مبلغ مشخصی را بین دو دوره خود تقسیم
می کند .اگر فرد کل مبلغ را در زمان حال مصرف کند ،هیچ بهرهای دریافت نمیکند ،اما در عوض
دچار هزینه ناشی از عدم اطمینان نیز نمیشود .فرمول خط بودجه این تخصیص به صورت زیر است.
M =𝑝𝑡 𝑥𝑡 +𝑝𝑡+1 𝑥𝑡+1
()4
1. Coevolution
2. Viability
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کشف می کنند .مغز انسان نمونه مهمی از اکزپتیشن است که دائما مدل هایی از خودش و جهان
می سازد و در این مدل سازی ،ساختارهای نورونی جدیدی ظاهر می شوند که داده های حسی
چشمگیری از قبلیها میدهند .اکزپتیشن قابل پیش بینی نیست ،چون طی یک همکاری از چیزی
که به دالیل دیگری تکامل یافته است ،تابعی جدید به وجود میآید و در خالل یک فرایند یادگیری،
ژنتیک و تجربه ،دائما مدارهای عصبی را طراحی مجدد می کنند .به عبارتی ،ساختار عصبی که قبالً
برای تفسیر مسائل ساخته شده ظرفیت خود را برای تنظیمات جدید -وقتی که فرد با مشکالت
جدیدی مواجه است -نشان می دهد.
بهطور کلی ،مطابق دیدگاه علوم شناختی ،سیستم ها ظرفیت انطباق در خالل یادگیری و هم
تکاملی( 1تأثیرگذاری تکامل یک شیء بر شیء دیگر) دارند .دو نوع معیار برای قضاوت درباره موفقیت
یک سیستم شناختی در نظر گرفته می شود؛ اولین معیار ،بقا 2است :کارکرد سیستم شناختی ،باقی
ماندن و انطباق کل سیستم درون محدودیتها است .دومین معیار ،اعتبار است :طبق معیار اعتبار،
خوب استدالل کردن و خوب پیش بینی کردن منجر به خوب عمل کردن می شود .این دو معیار
یعنی سیستم شناختی مسؤول است آنچه را ممکن است اتفاق بیفتد ،پیش بینی ،و به طریقی عمل
کند که بقا و انطباق خود با محیط را حفظ نماید.
خداپرست ( )1392تأثیر تجربه را از دیدگاه نهادگرایی بر هزینههای مبادالتی بررسی کرده و
نشان داده است که تجربه های اجرایی از طریق تأثیر بر هزینه مبادله ،بر متغیرهای اقتصادی تأثیر
میگذارند .وی به منظور تجزیه و تحلیل دقیقتر روند هزینه مبادله ،آنها را به سه گروه اصلی تقسیم
کرده است :جمعآوری اطالعات ،تجربه اجرایی و تضمین مبادالت.
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𝑝𝑡 = 𝑝𝑡+1 = ɣ

()4

و

M

𝐶𝑡+1= - 𝐶𝑡 + ɣ

و

M =ɣ 𝐶𝑡 +ɣ 𝐶𝑡+1

البته اگر بهرهای با نرخ  rبرای پس انداز در نظر بگیریم .در صورتی که فرد ،مصرف در زمان  tرا
انتخاب کند ،پاداشی به نرخ ) (r+1را از دست میدهد .لذا قیمت مصرف در زمان  tبرابر است با:
𝑝
)𝑝𝑡 = ɣ (r+1
و
𝑝𝑡+1 = ɣ
 𝑝 𝑡 =r+1و
( )6

M
ɣ

𝑡+1

𝑆 M =ɣ (r + 1) 𝐶𝑡 +ɣ 𝐶𝑡+1 → M =ɣ (r + 1) 𝐶𝑡 +ɣ

→ S= - 𝐶𝑡 (r + 1)+

و از آنجا که  rبزرگتر از صفر است ،از منظر دوره قبل از  tقیمت مصرف در زمان  tقطعاً بیشتر
از قیمت مصرف در زمان  t+1است .پس فرد مورد نظر در این مدل ،تصمیم میگیرد که در دوره t
پسانداز را انتخاب کند.
از دید زمان  :tوقتی زمان  tیا همان موعد پسانداز کردن فرا میرسد ،عواملی تصمیمگیری فرد
را تحت تأثیر قرار می دهند .اکنون همراه با اطمینان است و بنا به فرض هزینه مصرف در زمان حال
برابر با  1است ،زیرا شامل هزینه ناشی از نااطمینانی نمیشود .بنابراین اگر فرد مصرف در زمان حال
را انتخاب کند ،عالوه بر ضریب یک ،تنها هزینه ای که متحمل میشود ،از دست دادن بهره )(r+1
است .لذا خط بودجه ،به این صورت خواهد بود:
r+1

()1

ɣ
M

=

𝑡𝑝
𝑝𝑡+1
)(𝑟+1

𝐶𝑡 + ɣ

ɣ

و
S= -

𝑝𝑡+1 = ɣ
→ 𝑆 M =(r+1) 𝐶𝑡 +ɣ

و

𝑝𝑡 = r+1

→ M =(r+1) 𝐶𝑡 +ɣ 𝐶𝑡+1

میبینیم که قیمت نسبی در این حالت نسبت به حالت قبل ،تغییر کرده است .بنابراین در صورتی
فرد ،پسانداز کردن را به مصرف ترجیح خواهد داد که ɣ > r+1 :لذا ممکن است فرد تصمیمی را
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برای سادگی فرض میکنیم کل هزینههایی که فرد برای مصرف متحمل میشود و در هر زمانی
ثابت است و درک فرد از هزینه برای مصرف در زمان حال برابر با  1باشد و درک فرد از هزینه ناشی
از نااطمینانی نسبت به آینده را با  ɣنشان میدهیم که بزرگتر از یک است .لذا اگر این هزینه بیشتر
از پاداشی باشد که فرد از تأخیر در مصرف به دست میآورد ،از پاداش پسانداز چشم پوشی کرده و
مصرف در زمان حال را ترجیح میدهد 𝐶𝑡 .مصرف دوره  tو  𝐶𝑡+1مصرف دوره  t+1است که در
واقع مقداری از مصرف است که مصرف کننده تا دوره بعد به تأخیر میاندازد و میتوان گفت پسانداز
است که با  Sنشان میدهیم.
از دید دوره های قبل از زمان ( tدوره صفر) :چون هر دو دوره مربوط به آینده است ،هزینه ای
که مصرف کننده برای هر واحد مصرف در هر یک از دو دوره برای غلبه بر نااطمینانی باید بپردازد،
مساوی بوده و برابر با  ɣاست .چون این قیمت در واقع هزینه ای است که فرد برای تمام دوره های
آینده بجز اکنون در ذهن خود دارد ،لذا معادله خط بودجه در این حالت عبارت است از :
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𝟏𝐫+

()8

ɣ

-

𝐌
ɣ

=

𝟏𝑪𝒕+
𝒕𝑪

در واقع فرد ،نرخ بهره موجود را با هزینه نااطمینانی مقایسه میکند .هزینه نااطمینانی که ذهنی
و در عین حال متاثر از محیط است ،بر تابع مطلوبیت بین دورهای فرد تأثیر گذار است و باعث اکنون
گرایی فرد میگردد β .میزان اکنونگرایی افراد را نشان میدهد.
 β > 1است یعنی ارزش ذهنی مصرف در آینده کمتر از مصرف زمان حال است.
1
ɣ

~ β

و

ɣ≤1

و

1>β ≥ 1

هزینه عدم اطمینان از دید مصرف کننده ،تابعی است از درک او از عدم اطمینان نسبت به آینده
که این خود ،تابعی است از دو متغیر تضمین و امنیت محیط 𝜌 و تجربه فرد 𝜀 .تضمین و امنیت
محیطی برای همه ثابت در نظر گرفته شده است .اما از آنجا که احساس عدم امنیت محیطی و میزان
هزینه ناشی از آن ،ذهنی است ،برای هر فرد می تواند با توجه به تجربه قبلی آن فرد ،متفاوت باشد.
در رویکرد اقتصاد شناختی ،نه تنها نرخ ترجیح زمانی افراد ذهنی و منحصر به فرد است ،بلکه سطح
امنیت و اهمیت نسبی که افراد برای عدم اطمینان در نظر می گیرند ،کامالً ذهنی است و می تواند
از یک فرد تا فرد دیگر ،کامالً متفاوت باشد .لذا سابقه و تجربه فرد ،بر درک او از هزینهای که عدم
امنیت محیط تحمیل میکند ،تأثیر گذار است.
)𝜀 ɣ = 𝑓( 𝜌 ,
()9
روش شناسی پژوهش
امروزه استفاده از روش آزمونی برای استخراج ترجیحات افراد ،روشی متداول است .به طور مثال ،دو
مقاله از اندرونی و اسپرینگر ( )Anderoni & Springer, 2012: 3333 & 3357به عنوانهای
"برآورد ترجیحات زمانی از بودجه محدب" و "ترجیحات ریسک ،همان ترجیحات زمان نیستند" به
خوبی استفاده از روش آزمونی را در برآورد پارامترهای ترجیح زمانی توضیح میدهند.
همچنین اندرونی و اسپرینگر ( )Anderoni, Springer & Kuhn, 2015: 451در مقاله
"اندازهگیری ترجیحات زمانی :مقایسهای بین روشهای آزمایشگاهی" ،به مقایسه روشهای متداول
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که قبالً برای پسانداز در این دوره گرفته بود ،اجرا نکند .اگر نرخ بهره به اندازه کافی بزرگ باشد ،فرد
مطابق تصمیم دوره قبل ،مصرف بهینه را انتخاب میکند و دچار تورش اکنونگرایی نمیشود .بنابراین،
میزان نرخ بهره میتواند عامل مهمی در اکنونگرایی افراد باشد .در واقع در شرایط نااطمینانی ،افراد
نرخ بهره بیشتری میطلبند تا مصرف را به تعویق انداخته و پسانداز کنند .با استفاده از روابط فوق
میتوان نشان داد رفتار بین دورهای مصرف پسانداز تابعی از نا اطمینانی و نرخ بهره است.
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تجربی در اندازهگیری ترجیحات زمانی میپردازند .اندرونی و اسپرینگر ( Anderoni & Springer,

شکل  .9پارامترهاي آزمايش بین دورهاي
قیمت نسبی (نرخ بهره)

 Kتعداد روز
تأخیر

 tتعداد روز تا اولین زمان پرداخت

مجموعه تصمیم

2/22و  1/81و  1/43و 1/33و 1/18و 1/14

34

1

1, MPL1CTB

 2/22و  1/81و  1/43و  1/33و  1/18و 1/14

34

34

2, MPL2CTB

 2/4و  2و  1/66و  1/42و  1 /24و 1

63

1

3, MPL3CTB

 2/4و  2و  1/66و  1/42و  1 /24و 1

63

34

4, MPL4CTB

مأخذ :نتایج تحقیق

در این پژوهش ،برای استخراج ترجیحات زمانی بر اساس مطالعه اندرونی ( ،)2114از دو روش
«فهرست قیمتی چندگانه (MPL)»3و «بودجه زمانی محدب (CTB)»4استفاده کردهایم .در هر دو
روش ،پرسش ها بهگونه ای است که همیشه پاداش بزرگتر با تأخیر بیشتر همراه است .هر آزمایش
شامل  4جدول است که از ترکیب دو زمان زودتر (امروز و  34روز بعد) و طول تأخیر ( 34روز و 63

1. Convex Time Budget
2. Multiple price list
3. Multiple Price List
4. Convex Time Budget
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 )2010از روش بودجه زمانی محدب (CTB) 1برای تخمین پارامترهای تنزیل استفاده کردند.
پیش از آن ،پژوهشگران با فرض تابع مطلوبیت خطی و ترجیحات گسسته ،با استفاده از
روش"فهرست قیمتی چندگانه (MPL) "2نرخ ترجیح افراد را به دست میآوردند .بر خالف MPL
که پارامترهای تنزیل به شکل مجموعهای از مقادیر ممکن برآورد میشوند ،در روش آنها ،پارامترها
به صورت نقطهای به دست میآیند .آنها با کمک آزمایشی با  91شرکت کننده ،نشان دادند که روش
 CTBمیتواند برای تخمین پارامترهای تنزیل و انحنای تابع مطلوبیت در دو سطح فردی و جمعی
استفاده شود .روش  CTBدر مقاالت اندرونی و اسپرینگر (،)Anderoni & Springer, 2012a
( )Anderoni & Springer, 2012bو ( )Anderoni, Springer & Kuhn, 2015تکمیل شده
است .نتایج تحقیق آنها ،اکنونگرایی کمتری را نسب به روشهای قبلی نشان میداد.
از دیگر پژوهشهای معتبر و برجستهای که در اندازهگیری ترجیحات زمانی از روش آزمونی
استفاده نمودهاند ،میتوان از الیبسون ( ، )Laibson, 2002بیزین ( ،)Bisin, 2014اندرسن (،)2013
ملکوک ،زابرمن و بتمن ( )Malkoc; Zauberman & Bettman, 2014و او ،دونگوئه و رابین
( ،)ODonoghue, & Rabin, 1999نام برد.

98

ترجیح زمانی و اکنون گرايی در رفتار  /...پروين تشکري صالح ،مهدي خداپرست مشهدي و مهدي فیضی

روش فهرست قیمتی چندگانه
در روش فهرست قیمتی چندگانه یا  MPLاز آزمودنیها خواسته میشود با توجه به قید بودجه در
هر تصمیم مصرف امروز  C tیا آینده  C t  kرا انتخاب کنند .قید بودجه ،مجموعهای گسسته است و لذا
راه حل به دست آمده با بیشینهکردن مطلوبیت فرد ،راه حل گوشهای است .یعنی فرد یا کل مبلغ
) (Mرا در زمان  tدریافت میکند و یا کل مبلغ را در زمان  t+kدریافت میکند و تخصیص میانی
وجود ندارد.
از افراد خواستهایم از بین پاداشهای فوری و تأخیری ،یکی را انتخاب کنند .با فرض تابع مطلوبیت
خطی و ترجیحات گسسته ،نرخ ترجیح افراد با استفاده از نقاط عطف به دست میآید .نقطه عطف
اولین نقطهای است که فرد پاداش دیرتر -بیشتر را به پاداش زودتر-کمتر ترجیح میدهد .در مطلوبیت
خطی ،راه حل گوشهای است ،یعنی فرد یا کل مبلغ را در زمان زودتر میخواهد یا کل مبلغ را در
زمان دیرتر و انتخابهای میانی که مبلغ بین زمانهای مختلف تقسیم شود ،وجود ندارد .جدول
"الف" و "ب" به عنوان نمونه در شکل  2نمایش داده شدهاند .در این دو جدول ،طول تأخیر و نرخهای
بهره آزمایشی یکسانند اما زمان پرداخت در جدول اول برای پاداش زودتر-کوچکتر اکنون و برای
پاداش بیشتر -بزرگتر پنج هفته بعد ،درحالی که در جدول دوم ،زمان پرداخت پاداش زودتر-کوچکتر
نیز در آینده است.
شکل .2فهرست قیمتی چندگانه
جدول الف) انتخاب بین امروز و پنج هفته آینده
< یا >

9

جدول ب) انتخاب بین پنج و ده هفته آینده

 4هفته
آینده

تصمیم

 4هفته
آینده

1

114

121

8

118

121

112

121

96

121

84

121

66

121

تصمیم

امروز

1

114

121

2

118

121

3

112

121

9

4

96

121

11

4

84

121

11

6

66

121

12

< یا >

 11هفته
آینده

مأخذ :نتایج تحقیق
1. Multiple Price List
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روز) تشکیل شدهاند .هر جدول نیز شامل  6موقعیت تصمیمگیری است ،به طوری که در هر موقعیت،
نرخ بهره آزمایشگاهی ،نسبت به تصمیم قبلی باالتر است .لذا در هر آزمایش ،هر فرد با  24موقعیت
تصمیم متفاوت ،مواجه میشود.
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عامل تنزیل فرد  ،(IDF) 1تابعی از نرخ ترجیح زمانی او ،از روش زیر محاسبه شده است:

()11

IDF0
IDFT



طبق این رابطه ،در صورتی که عامل تنزیل فرد به اینکه نقطه شروع امروز باشد یا خیر ،بستگی
نداشته باشد؛    1است .یعنی فرد تورش اکنونگرایی ندارد.
روش بودجه زمانی محدب
در روش  MPLقید بودجه مجموعهای گسسته است و افراد در انتخاب بین دورهای خود به راه
حلهای گوشهای محدود میشدند؛ اما در روش  CTBپارامترها به صورت نقطهای برآورد میشوند و
افراد با ترجیحات محدب خود ،راه حل های میانی را انتخاب میکنند .افراد در این روش ،میتوانند
) (c,0یا ) (0,cیا هر نقطهای بین این دو را انتخاب کنند .بنابراین ،انحنای تابع مطلوبیت بر اساس
حساسیت قیمتی انتخاب بیندورهای شناسایی میشود .به عبارت دیگر ،برای شناسایی تحدب
ترجیحات ،از تغییرات قیود بودجه استفاده میشود .در روش  CTBافراد بودجه  Mرا بین مصرف و
پسانداز تقسیم میکنند؛ به گونهای که:
(1 + 𝑟)𝐶𝑡 +𝐶𝑡+𝑘 = M
()12
شکل  3یکی از جداول آزمایش بودجه زمانی محدب را نشان میدهد.
اگر درآمد بین دو دوره به صورت 𝑡𝐶 و 𝑘 𝐶𝑡+تخصیص یافته و تابع مطلوبیت آن ثابت ،ریسک
گریز و شبه هذلولی باشد:
⍺
𝑘𝐶𝑡⍺ + β𝜎 𝑘 𝐶𝑡+
: t0 =0اگر
=) 𝑘U (𝐶𝑡 , 𝐶𝑡+
()13
⍺
𝑘 ⍺
𝑘𝐶𝑡 + 𝜎 𝐶𝑡+
: to >0اگر
با استفاده از دادههای جمعآوری شده از آزمایش ،میتوان پارامترهای کلیدی تابع مطلوبیت که
عبارتند از ⍺ :انحنای تابع مطلوبیت 𝜎 ،تنزیل بلندمدت و  βاکنونگرایی را برآورد کرد .در روش CTB
مطلوبیت تنزیل شده را با قید ارزش آتی بودجه حداکثر میکنند.
1. Individual Discount Factor
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*ct
()11
ct  k
𝑇𝐹𝐷𝐼 نشان دهنده ترجیحات فرد زمانی است که پاداش زودتر نیز مربوط به آینده است (مانند
جدول  .)2بنابراین ،پارامتر اکنونگرایی را میتوانیم برای هر فرد از رابطه زیر به دست آوریم:
IDF 
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شکل  .3بودجه زمانی محدب

گزینه 4
19
111

□

□

81

114

□

81

□

81

113

111

81
112

9
□

□
98

61
81

□

 4هفته
آینده

41

امروز
□

21

 4هفته
آینده

84

41

امروز
□

21

 4هفته
آینده

14

41
16

4

مجموع دریافت در هر گزینه

44
□

4

مجموع دریافت در هر گزینه

44
□

3

مجموع دریافت در هر گزینه

64

36
□

مجموع دریافت در هر گزینه

94
□

2

امروز

21

84

21

81

41

93

18

119

61

□

 4هفته
آینده

14

44
□

مجموع دریافت در هر گزینه

114
□

1

امروز

21

92

33
□

□

42

61

21

111
□

□

 4هفته
آینده

84

41

99

22
□

□

امروز

114

118

39

81

41

61

61

116

11

111

61

114
□

□

68
□

زمان

94

116

44

26
□

61

111

111

13

□

41

31
□

16

111

114

14

111

□

34

111

111

41

118

11

111

گزینه 3

38

119

111

گزینه 4

گزینه 2

گزینه 1

تصمیم

امروز
□

21

 4هفته
آینده

64

6

مجموع دریافت در هر گزینه

چنانکه در شکل  3میتوان دید ،در این روش ،تخصیصها میانی هستند ،لذا پارامترها توسط
ترکیبات غیرخطی ضرایب رگرسیون برآورد میشوند .شرط حداکثر کردن تابع مطلوبیت که در رابطه
 13نشان داده شده است ،را با توجه به قید بودجه رابطه  ،4میتوان به صورت رابطه زیر نوشت.
=r+1=p

𝑡𝑝

𝐶 ⍺−1

𝑝 = MRS = 𝛽𝑡0 𝜎𝑡𝑘 𝐶 ⍺−1

𝑡+1

𝑘𝑡+
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انتخاب بین امروز و  4هفته بعد :در هر تصمیم ،فقط ستون کنار گزینهای را که ترجیح می دهید ،عالمت بزنید
(هر تصمیم تنها یک گزینه) واحد$

99

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال هجدهم ـ شماره سوم ـ پايیز 9317

()14

)𝑝(ln

⍺−1

⍺−1

 t0شاخصی است که نشان میدهد زمان دریافت پاداش زود تر امروز است یا خیر .بنابراین ضریب
آن ،نشان دهنده حساسیت فرد نسبت به اکنون است K .طول تأخیر بوده و از ضریب آن ،نرخ ترجیح
زمانی به دست میآید؛ و ضریب ( pیا  )r+1که واکنش رفتار بین دورهای فرد به نرخ بهره است ،بیانگر
انحنای تابع مطلوبیت است.
روششناسی پژوهش
روش این پژوهش ،آزمونی (آزمایشگاهی) 1است .این روش ،بهکارگیری شیوههای آزمونی برای مطالعه
مسائل اقتصادی است .امروزه استفاده از روش آزمونی برای استخراج ترجیحات افراد ،روشی متداول
است .مانند دو مقاله اندرونی و اسپرینگر ( )Anderoni & Springer, 2012که در پیشینه تحقیق
مورد اشاره قرار گرفت و مقاالت پایه این پژوهش هستند.
مزیت روش اندازه گیری نرخ تنزیل زمان افراد نسبت به آزمون های سنتی که به سادگی از
شرکت کنندگان میخواستند پاداش خود را انتخاب کنند ،بدون آنکه به آنها پاداشی تعلق گیرد ،این
است که در این روش ،آزمایش شوندگان در شرایط دریافت پاداش واقعی قرار میگیرند (الیبسون
وچبریس.)2118 ،
دادههای گردآوری شده از روش آزمونی نسبت به روشهای پرسشنامه و روش میدانی ،برتریهایی
دارند .در روش پرسشنامه ،فرد نمیتواند تصمیم واقعی بگیرد و ترجیحات خود را نشان دهد ،بلکه
فقط با حدس و گمان نظر خود را بیان میکند؛ اما در روش آزمونی ،با قراردادن فرد در شرایط
تصمیمگیری واقعی در محیطی مشابه دنیای واقعی با همان محرکها ،انگیزهها و قواعد ،فرد در متن
پدیده اقتصادی قرار میگیرد .آزمونهای میدانی نیز زمانی طوالنی ،گاه ماهها یا سالها ،نیاز دارند .در
این مدت عوامل بسیاری بر ترجیحات فرد اثر میگذارند .اما آزمون آزمایشگاهی را در مدت کوتاهی
مثالً چندین دقیقه یا چند ساعت میتوان انجام داد .در این مدت ،شرایط محیطی را تا حدی میتوان
تحت کنترل درآورد .پشتوانه نظری اقتصاد آزمونی ،این است :افرادی که در محیطی مشابه محیط
آزمایشگاهی قرار میگیرند ،همان عملی را انجام میدهند که در دنیای واقعی انجام میدهند .برای
دستیابی به چنین محیطی باید انگیزههای مناسب رفتاری را در افراد پدید آورد (.)Brandouy: 2000
آزمایشهای اقتصاد به شکل شبیهسازی یا آزمونهای ایفای نقش 2نیستند ،بلکه این آزمایشها
با افراد واقعی سروکار دارند که در موقعیتهای خطیر ،دست به انتخاب میزنند و به واسطه
1. Experimental
2. Role-Playing Exercises
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1. Becker-Degroot-Marschak
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فعالیتهای خود ،ممکن است مقادیری قابلتوجه پول به دست آوردند یا از دست بدهند .ابزارهای
موجود در اقتصاد آزمایشگاهی ما را قادر میسازند که پدیدههایی را بشناسیم که بدون استفاده از این
ابزارها هرگز شناخته نمیشدند (.)Corsi, 2001
یکی از ابعاد مهم کنترل در آزمایش ،طراحی ساختار انگیزه در شرکت کنندگان است .ساختار
انگیزه بازار ،افراد را ترغیب میکند قیمت و مقداری را تقاضا کنند که منفعت بیشتری برای آنها دارد.
میزان و نوع و نحوه پرداخت پاداش باید به گونهای باشد که این انگیزه ها را ایجاد کند .یکی از دالیلی
که پژوهشگران ،دانشجویان و محیط دانشگاه را برای آزمایش ترجیح میدهند ،راحتی پرداخت پاداش
در محیط دانشگاه است .معموالً میانگین میزان پاداشها را برابر با میانگین دستمزد کار دانشجویی
قرار میدهند.
برای اینکه افراد انگیزه پاسخ صادقانه داشته باشند ،به آنها بر مبنای ترجیحات آنان پرداخت
می شود .برای این کار از مکانیسم "بکر-دیگروت-مارشاک" ( 1)BDMاستفاده می کنیم .در این
مکانیسم در پایان آزمایش ،یک سؤال به طور تصادفی بیرون کشیده می شود که پرسیده شده چه
مقدار پول  xدر زمان  tفرد را نسبت به  yدر زمان  Tبی تفاوت می کند .سپس یک عدد تصادفی
یکنواخت از فاصله صفر و  yبیرون می کشیم .اگر آن عدد تصادفی از  xانتخابی فرد کمتر بود ،مقدار
 yدر زمان تأخیری  Tبه فرد پرداخت می شود و اگر عدد تصادفی بیشتر از  xبود ،همان  xمورد نظر
در زمان  tپرداخت می شود.
روش نمونه گیری :در روش آزمایشگاهی ،انتخاب تصادفی نمونه مطلوب است .اما گاهی این امر
نه تنها از نظر مالی و زمانی ،بلکه از لحاظ دستیابی به آزمودنیها عملی نیست .چون آزمودنی باید
مایل و راغب برای شرکت در آزمایش باشد .آزمودنیهای انسانی غالباً بر اساس میزان سهولت و
دسترسی انتخاب میشوند .کتبی ( )1319در مورد تعمیم نتایج در روش تجربی با استناد بر نظرات
شوشا ( ) 1991بر این عقیده است که امکان تعمیم نتایج در نمونه آزمایشگاهی محدودتر از نمونه
احتمالی است .در این روش ،هدف این نیست که رفتار خاصی را به همه افراد جامعه نسبت دهیم؛
بلکه هدف بررسی تأثیر دو متغیر است.
دالوری ( )1381به نقل از کریستنسن ( )Christensen, 1993مینویسد :برای حجم نمونه اولین
رهنمودی که پژوهشگران مورد استفاده قرار می دهند ،پیشینه است .مساله مهم در تعداد آزمودنی،
به تعداد آزمودنیهای مورد نیاز برای تعیین اثر ناشی از متغیر مستقل مربوط میشود .به همان نسبت
که تعداد آزمودنیهای تحقیق افزایش پیدا میکند ،توان آزمونهای آماری ما برای کشف و شناسایی
تفاوتها افزایش مییابد؛ ولی هزینه های مالی و زمانی نیز افزایش مییابد .پژوهشگران باید تعادلی
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متغیرهاي پژوهش :متغیر وابسته در این تحقیق ،پارامترهای ترجیح زمانی افراد هستند .دو
پارامتر نرخ ترجیح زمانی بلند مدت و اکنونگرایی .متغیرهای مستقل مورد بررسی :نرخ بهره
آزمایشگاهی ،جنسیت ،سطح مخارج مصرفی و تجربیات افراد در زمینه تصمیمگیری های اقتصادی
است که بر اساس سؤاالتی که از آنها پرسیده شده ،نمرهگذاری شدهاند .به این منظور ،در کنارآزمایش
اندازهگیری ترجیحات زمانی ،آزمون شوندگان به سؤاالتی چون ویژگیهای فردی ،جنسیت و سطح
مخارج مصرفی پاسخ دادند .همچنین پرسشنامه دو عاملی شامل  11پرسش از تجربیات افراد با
مقیاس  1درجهای لیکرت تنظیم شد و در اختیار آزمودنیها قرار گرفت .این  11پرسش ،دو عامل
داشتن تجربه پسانداز و موفقیت در تجربههای قبلی را اندازه میگیرند .روایی پرسشنامه توسط
استادان خبره مورد تأیید قرار گرفته و پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ  1/16به تأیید رسیده است.
تحلیل نتايج
هدف این مقاله ،آن است که مشخص شود آیا افراد در رفتار بیندورهای خود دچار اکنونگرایی هستند
یا خیر؟ همچنین پاسخ به این سؤال که نقش نرخ بهره در رفتار بین دورهای چیست و آیا اگر افراد
در شرایط مشابه محیطی قرار گیرند ،رفتار مشابهی از خود نشان میدهند یا تحت تأثیر عواملی چون
تجربه های پیشین خود یا جنسیت و یا سطح مخارج مصرفی قرار خواهند گرفت .لذا پارامترهای
ترجیح زمانی شامل نرخ ترجیح بلند مدت و پارامتر اکنون گرایی برآورد شده است .پارامترهای اندازه
گرفته شده در جدول  1قابل مشاهده هستند.
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را بین لزوم شناسایی یک اثر و کاهش هزینهها برقرار کنند .آنها باید حجم نمونه را طوری انتخاب
کنند که در محدوده مقدورات مالی و زمانی آنها باشد و در عین حال ،توانایی شناسایی اثر متغیر
مستقل را به آنها بدهد.
نمونه آماری این پژوهش از بین دا نشجویان مشغول به تحصیل در رشته اقتصاد دانشکده علوم
اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد به گونهای انتخاب شد که ویژگیهای جامعه را به خوبی
نمایندگی کند .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ،پژوهشهای مشابه پیشین و توانایی مالی
پژوهشگر  131نفر بود.
مقاالت اصلی استفاده شده برای اندازهگیری ترجیحات زمانی در این پژوهش ،اندرونی و میلر
( ،)2112اندرونی و اسپرینگر ( )2112و اندرونی ،کان و اسپرینگر ( )2114که در پیشینه مورد اشاره
قرار گرفتند ،به ترتیب ،حجم نمونهای برابر با  64 ،161و  131دانشجو داشتهاند.
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جدول  .9پارامترهاي مطلوبیت کل
MPL

عامل تنزیل روزانه

𝝈

-

عامل تنزیل ماهانه

𝝈

1/836

پارامتر اکنون گرایی

β

1/88

انحنای تابع مطلوبیت

⍺

-

1/49

i

1/6

11/41

نرخ ترجیح ساالنه
2

1/99
1/98

-

𝑅

1/41

مأخذ :نتایج آزمایش تجربی و محاسبات پژوهش

بنابر مبانی نظری پژوهش چنانچه پارامتر اکنونگرایی فرد برابر با  1شود ،رفتار فرد سازگار زمانی
است و در صورتی که این پارامتر کوچکتر از  1باشد ،فرد در رفتار پویای خود به سمت زمان حال
تورش دارد .اگر این پارامتر بزرگتر از  1شود ،نشان میدهد فرد مورد بررسی به سمت آینده دارای
سوءگیری یا تورش میباشد .در جدول فوق مالحظه میشود که با روش استخراج فهرست قیمتی
چندگانه ،پارامتر اکنون گرایی برابر با  1/88و با روش بودجه زمانی محدب  1/98و در هر دو حالت،
کوچکتر از یک است .به این معنی که به طور میانگین شرکت کنندگان در رفتار بین دورهای خود
اکنونگرایی دارند .در روش دوم ،میزان اکنونگرایی افراد کمتر است که با پیشینه تحقیق سازگاری
دارد.
جدول .2برآورد رگرسیون بودجه زمانی محدب
روش :حداقل مربعات معمولی ( .)OLSمتغیر وابسته :نسبت مصرف به پسانداز )

𝑡𝐶

(

𝑘𝐶𝑡+

ضریب متغیر

خطای استاندارد

Prob

p

نرخ بهره

-2/46

1/144

1/111

k

طول تأخیر

1/116

1/111

1/111

t

زمان شروع

-1/11

1/111

1/111

c

ثابت

متغیر

4/98

R-squared

1/111

1/11
1/41

مأخذ :نتایج آزمایش تجربی و محاسبات پژوهش

جدول  2نشان میدهد ،آزمون شوندگان در رفتار بین دورهای خود به تغییرات نرخ بهره واکنش
معناداری نشان داده اند .ضریب منفی متغیر نرخ بهره به این معنی است که هر چه نرخ بهره افزایش
یافته است ،شرکت کنندگان تمایل بیشتری به پسانداز نشان دادهاند.
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بررسی نرمال بودن متغیرها :در بسیاری از تحلیلهای آماری ،نیازمند انجام انواع آزمون های

جدول .3آزمون نرمال بودن متغیرها
Beta

group

131

129

1/4

1/89

میانگین

1/4

1/144

انحراف معیار

1/34

1/164

مطلق

1/34

1/164

مثبت
منفی

تعداد
پارامترهای نرمال

حداکثر اختالفات

-1/34

-1/14

3/88

1/88

آماره کلموگوف اسمیرنفZ

1/111

1/112

معیار تصمیم )Sig. (2-tailed

مأخذ :نتایج آزمایش تجربی و محاسبات پژوهش (خروجی )spss

آزمون من -ویتنی :آزمون ناپارامتری من -ویتنی یک آزمون مقایسه ای برای مقایسه وضعیت دو
گروه مستقل است و وقتی داده های یک مطالعه به صورت کیفی ترتیبی باشند ،بهتر است از این
آزمون که یک آزمون غیر پارامتری است ،استفاده کرد.
در این آزمون فرض های صفر و یک به صورت زیر هستند:
 :H0تفاوتی بین دو گروه وجود ندارد.
 :H1بین دو گروه تفاوت وجود دارد.
جدول .4آزمون من – ويتنی براي جنسیت
نرخ ترجیح بلند مدت

اکنون گرایی

من ویتنی U

3E1/6

3E1/64

ویلکاکسون W

3E2/6

3E4/34

 Zآماره

-1/999

-1/23

سطح معنیداری

1/32

1/22

مأخذ :خروجی spss
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پارامتری مانند آزمون  tهستیم .یکی از شروط مهم انجام این آزمونهاف نرمال بودن متغیرها میباشد.
برای بررسی نرمال بودن از آزمون کلموگوف اسمیرنف میتوان استفاده کرد .در آخرین سطر مقدار
 sigاگر کمتر از 1/14باشد ،متغیر نرمال نمی باشد .چنانکه خروجی آزمون کلموگوف اسمیرنف نشان
میدهد ،متغیرهای ما از توزیع نرمال برخوردار نیستند .لذا باید از آزمونهای ناپارامتری برای تحلیل
استفاده کنیم.
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جدول .5آمارههاي آزمون مخارج مصرفی ،تجربههاي پیشین و اکنونگرايی فرد
داشتن تجربه پس انداز

موفقیت های گذشته

سطح مخارج مصرفی

خی دو

13/894

11/488

13/894

درجه آزادی

6

4

2

سطح معنی داری آزمون

1/131

1/143

1/26

مأخذ :خروجی spss

در جدول  4سطح معنی داری آزمون برای تفاوت پارامتر  βبین افراد با تجربیات متفاوت1/131 ،
و برای تفاوت افراد با میزان موفقیتهای متفاوت  1/143است ،که هر دو نشان از رد  H0با ضریب
اطمینان  94درصد دارند؛ یعنی تأثیر تجربیات قبلی افراد بر اکنون گرایی پذیرفته میشود؛ اما بین
سطح مخارج مصرفی دانشجویان و اکنونگرایی آنها ،رابطه معناداری پیدا نشده است .با توجه به این
خروجی  ،نتیجه نهایی آن است که پارامتر اکنونگرایی بین افراد با تجربههای مختلف ،متفاوت است.
نتیجهگیري و تحلیل نهايی
مطالعات تجربی و میدانی نشان دادهاند که افراد در رفتار بین دورهای خود از الگوی تابع مطلوبیت
کالسیک پیروی نکرده و به سمت زمان حال تورش دارند .با توجه به اهمیت ترجیحات زمانی افراد و
رفتار بیندورهای آنها در شکلگیری متغیرهای کالن اقتصادی مانند سطح پسانداز ملی و سطح
سرمایهگذاری ،در این مقاله رفتار بیندورهای مصرف پسانداز افراد با روش آزمایشگاهی (دو روش)
1. Kruskal-Wallis Test

Downloaded from ecor.modares.ac.ir at 10:27 IRST on Saturday February 29th 2020

سطح معنیداری  1/22برای جنسیت نشان میدهد ،دو گروه دختر و پسر در هیچیک از دو
پارامتر ترجیح زمانی بلند مدت و اکنونگرایی تفاوت معناداری با هم ندارند.
به منظور بررسی رابطه بین متغیر تجربه افراد و پارامترهای نرخ ترجیح زمانی آنها و همچنین
رابطه بین سطح مخارج مصرفی افراد و اکنونگرایی آنه ا ،از آزمون ناپارامتری کروسکال -والیس1
استفاده شده است .افراد شرکت کننده با توجه به تجربیات خود ،به  1گروه تقسیم شده اند .همچنین
بر اساس سطح مخارج مصرفی به  3گروه سطح مخارج باال ،متوسط و پایین تقسیم شدند و آزمون
شده است که آیا این گروهها ترجیحات زمانی متفاوتی دارند.
 :H0تفاوتی بین دو گروه وجود ندارد.
 :H1بین دو گروه تفاوت وجود دارد.
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مورد آزمون قرار گرفته ،که روش اول« ،فهرست قیمتی چندگانه» ،روشی قدیمیتر اما متداول در
اندازهگیری ترجیحات افراد است .روش دوم« ،بودجه زمانی محدب» ،روشی جدید و کاملتر است که
در آن ،میزان انحنای تابع مطلوبیت نیز برآورد میگردد ،درحالی که در روش نخست ،تابع مطلوبیت
خطی است .نتایج هر دو روش نشان میدهد بهطورکلی شرکتکنندگان در رفتار بین دورهای خود به
سمت اکنون تورش دارند ،هر چند در روش «فهرست قیمتی چندگانه» ،افراد اکنون گرایی بیشتری
نسبت به روش «بودجه زمانی محدب» از خود نشان دادهاند .این نتیجه با پیشینه پژوهش سازگاری
دارد ،چنانکه از نظر برخی محققان ،درجات باالی اکنونگرایی در روش اول ،ممکن است به دلیل
فرض مطلوبیت خطی و گوشهای بودن پاسخها باشد.
میزان نرخ بهره میتواند عامل مهمی در اکنونگرایی افراد باشد .در واقع در شرایط نااطمینانی،
افراد نرخ بهره بیشتری میطلبند تا مصرف را به تعویق انداخته و پسانداز کنند .این مطالعه نشان
داده است ،رفتار بین دورهای مصرف -پسانداز ،تابعی از نرخ بهره است .آزمون شوندگان به تغییرات
نرخ بهره آزمایشی واکنش نشان داده و در هر موقعیت تصمیمگیری ،با افزایش نرخ بهره ،کاهش قابل
توجهی در مصرف زمان زودتر مشاهده میشود.
بنابر فرض این پژوهش ،فرد نرخ بهره موجود را با هزینه نااطمینانی مقایسه میکند .هزینه
نااطمینانی ذهنی و در عین حال متاثر از محیط است .هزینه عدم اطمینان از دید مصرف کننده،
تابعی است از درک او از عدم اطمینان نسبت به آینده که این خود ،تابعی است از دو متغیر «امنیت
محیط» و «تجربه فرد» .امنیت محیطی در شرایط آزمایشگاه ،برای همه ثابت در نظر گرفته شده
است؛ اما از آنجا که احساس عدم امنیت محیطی و میزان هزینه ناشی از آن ذهنی است ،برای هر فرد
می تواند با توجه به تجربه قبلی و ویژگیهای فردی او متفاوت باشد.
نتایج آزمایش تجربی در این مطالعه نشان دادهاند ،با وجود اینکه نرخ بهره ،عامل تأثیرگذاری بر
تصمیمگیری بین دورهای است ،رفتار بین دورهای تحت تأثیر تجربههای پیشین افراد نیز قرار گرفته
است .این نتیجه ،نظریات اقتصاددانانی را که رفتار اقتصادی را ناشی از درک فرد و تفسیر او از محیط
پیرامون میدانند ،تأیید میکند .از آنجا که این درک و تفسیر ،خود تابعی از تجربه فرد است ،لذا افراد
در موقعیتهای مشابه میتوانند تصمیمات اقتصادی متفاوتی داشته باشند.
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