
 

بررسی اثر هزينۀ مبادله مصرف و پس انداز بر نرخ 
ترجيح زمانی فرد )روش آزمايشگاهی(

پذيرش: 1396/12/14دريافت: 1395/05/03

چکيده: شواهد قوی وجود دارد که نشان می دهد نرخ ترجیح زمانی، به تاخیر زمانی و 
دوری و نزدیکی گزینه ها در زمان حال حساسیت دارد و نرخ ترجیح برای دوره های دورتر، 
کمتر از زمان های نزدیک است. به بیان دیگر، افراد در رفتار بین دوره ای خود به سمت اکنون 
توّرش دارند. هدف از این پژوهش، آزمودن این فرضیه است که نبود اطالعات کافی نسبت به 
آینده، باعث می شود تا هزینۀ مبادله پس انداز )مصرف در دورۀ آینده( بیش از هزینۀ مبادله 
مصرف در زمان حال باشد؛ از این رو، افراد دچار ناسازگاری زمانی می گردند. برای آزمون این 
فرضیه، پس از بررسی نظری موضوع، اقدام به بررسی این فرضیه با روش آزمایشگاهی شده 
است. امروزه، روش های آزمایشگاهی گوناگونی برای اندازه گیری این ترجیح ها مورد استفاده 
قرار می گیرد. در این پژوهش، پارامترهای ترجیح زمانی افراد با دو روش متداول »بودجه 
زمانی محدب« با فرض یک تابع مطلوبیت »ریسک گریزی نسبی ثابت« و »فهرست قیمتی 
چندگانه« با فرض تابع مطلوبیت خطی اندازه گیری، و نتایج با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج 
به فهرست قیمتی چندگانه،  بودجۀ زمانی محدب نسبت  نشان می دهند که در آزمایش 
افراد، اکنون گرایی کمتری نشان می دهند. همچنین، در هر دو روش، افرادی که اطالعات 
ناقص تری در مورد نحوه و زمان پرداخت ها دریافت می کنند، دچار ناسازگاری زمانی بیشتری 

می شوند.
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مقدمه

ویژگی مشترک مدل های انتخاب عقالیی این است که در آن ها یک تابع )سود یا مطلوبیت( با توجه به 
قیدهایی بیشینه می شود. در مدل مطلوبیت تنزیل شده، دو فرض اساسی وجود دارد؛ نخست، نرخ ترجیح 
زمان ثابت است و دوم، فرد مطلوبیت خود را بیشینه می کند. نظریۀ مطلوبیت تنزیل شده همان نظریۀ 
مطلوبیت مورد انتظار (EUT)1 در محدودۀ زمان است. در واقع، تصمیم گیری بین دوره ای، انتخاب بین 
منافعی است که در زمان های مختلف اتفاق می افتد. ارزش های ذهنی لزوماً با ارزش های عینی برابر نیستند؛ 
بلکه شرایط محیطی و توّرش ها، بر این ارزش ها اثر می گذارند. یکی از توّرش های رفتاری، »اکنون گرایی2« 
است؛ یعنی افراد در رفتار خود به سمت اکنون، توّرش دارند. بنابراین، ناسازگاری زمانی3 در رفتار آن ها 
بروز می یابد. به این معنی  که، نرخ ترجیح زمانی بین اکنون و دورۀ بعد، بسیار بیش تر از نرخ ترجیح بین 
دو دورۀ متوالی در آینده است و باعث می شود که سطح پس انداز واقعی افراد کم تر از سطح بهینه باشد. 
زیرا افراد برنامه ای را که برای میزان بهینۀ پس انداز پیش از زمان t داشتند، در زمان t اجرا نمی کنند. اما 
تمایل دارند که بیش تر مصرف کرده و پس انداز را تا دوره های بعد به تعویق بیندازند که به اصطالح این 
افراد دچار اهمال کاری4 می شوند )تشکری صالح و همکاران، 1396(. در پژوهش برنهیم افراد می گویند که 
بسیار کم تر از آنچه که انگیزه ها و تمایل های شخصی شان ایجاب می کند، پس انداز می کنند. او دلیل تناقض 
بین سطح پس انداز بهینه از دید افراد و پس انداز واقعی آن ها را ناسازگاری زمانی در رفتار مصرف کنندگان 
می داند. ناسازگاری زمانی، هنگامی اتفاق می افتد که فرد به طور دقیق ترجیح های آیندۀ خود را پیش بینی 
نمی کند (Bernheim, 2001: 61). برخی پژوهش گران اکنون گرایی را به عواملی چون نااطمینانی به آینده 
 نسبت می دهند (Chapman ,1996 وPrelec ,2004 Haushofer, 2014). اقتصاددانانی چون ساموئلسون 
(Samuelson ,1937) اکنون گرایی را به دلیل هزینه فرصت می دانند. از نظر آن ها افراد ترجیح می دهند 

100دالر فوری را به جای 101 دالر یک ماه بعد بگیرند چون معتقدند در این یک ماه با این مبلغ می توانند 
منافعی بیش از 1 دالر بدست آورند. 

در این پژوهش، فرض جدیدی مطرح می شود که عامل اصلی اکنون گرایی مصرف کنندگان را در 
تفاوت هزینۀ مبادله بین مصرف در زمان حال و پس انداز )مصرف در دورۀ آینده( می داند. به عبارت 
دیگر، فرض بر آن است که نقص اطالعات در محیط تصمیم گیری فرد، باعث می شود تا هزینۀ مبادله 
1. Expected Utility Theory 
2. Present Bias
3. Time Inconsistency
4. Procrastination 
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پس انداز )مصرف در دورۀ آینده( بیش از هزینۀ مبادله مصرف در زمان حال باشد؛ از این رو، افراد دچار 
هزینۀ  اقتصاد  پیش فرض های  و  اصول  فرضیه،  این  نظری  بررسی  برای  زمانی می گردند.  ناسازگاری 
مبادله و همچنین، مبانی نظری تصمیم گیری بین دوره ای افراد بررسی می شود. نااطمینانی و نقص 
اطالعات نسبت به آینده، حلقۀ میانی بین ترجیح های زمانی و اقتصاد هزینۀ مبادله در این پژوهش 
است؛ زیرا، اقتصاد هزینۀ مبادله با انتقاد از فرض عقالنیت کامل شروع می شود و با فرض عقالنیت 
محدود، مبادله ها را نیازمند وجود هزینه هایی می داند که صرف کاهش زیان های ناشی از نااطمینانی 
می شوند. نورث )1377( معتقد است که هزینه های مبادله شامل تمامی هزینه هایی می شود که برای 
برخورداری از منافع ناشی از مبادله ها باید متقبل شد. با توجه به مقدمه باال، در بخش مبانی نظری، 
این دو مقوله پرداخته  ارتباط  اقتصاد مبادله و  ادبیات  به  ادبیات رفتار بین دوره ای و سپس  به  ابتدا 
می شود. در بخش روش شناسی پژوهش، به گونه ای تفصیلی روش انجام آزمایش توضیح داده می شود 

و در انتها، نتایج آزمایش مورد بررسی قرار می گیرند.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

الگوی رمزی1 )1928( که به الگوی افق نامحدود مشهور است، به عنوان الگویی پایه در اقتصاد کالن 
نوین تبدیل شده است. مدل استاندارد انتخاب بین دوره ای در اقتصاد، مطلوبیت تفکیک پذیر زمانی با 
تنزیل نمایی است. این مدل توسط رمزی )1928( ارائه شده است. )σ نرخ ترجیح زمان است( که در این 
مدل، مبادلۀ کاال بین یک زمان و زمان تاخیری، مستقل از این است که تاخیر در چه زمانی اتفاق بیافتد.
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 و پیشینه پژوهش نظری مبانی
مدل استاندارد به عنوان الگویی پایه در اقتصاد کالن نوین تبدیل شده است.  ،که به الگوی افق نامحدود مشهور است (1121) 1رمزیالگوی 

نرخ ترجیح  σ) ( ارائه شده است.1121زمانی با تنزیل نمایی است. این مدل توسط رمزی ) پذیر تفکیکای در اقتصاد، مطلوبیت  دوره انتخاب بین
 اتفاق بیافتد. در چه زمانی تاخیرمستقل از این است که  ،یتاخیرکاال بین یک زمان و زمان  ۀدر این مدل، مبادلکه ( زمان است
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 2تنزیل هذلولی
حساسیت زیادی دارد  زمان حال درها  و نزدیکی گزینه زمانی و دوری تاخیربه  ،نرخ ترجیح دهد نشان می شواهد قوی وجود دارد که

(Ainslie, 1999 & Cropper, 1994.) در عمل نرخ ترجیحی را که  ها گروهافراد و  که دهند تجربی و آزمایشگاهی نشان می های پژوهش
 ی نزدیک است.ها زماناز  تر کم ،برند های دورتر بکار می برای دوره
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یک هر .1شود وارد بازی با خودهای زمانی دیگر می ،که هر خود کند میتقسیم  مختلف 4خودهای زمانی را به کننده مصرفیک  ،(1111) 3استورتز
دقیق  طور به خود کنونی ما افتد که اتفاق می هنگامی ،ناسازگاری زمانی که دهد مینشان  وی کنند. می بیشینهبیت زمان خود را از این خودها مطلو

را انتخاب خود صفر شده  ند، سطوح مصرف انتخاباگر خودهای آینده برای انتخاب مصرف آزاد باشکند.  بینی نمی خود آینده را پیش های ترجیح
با نرخ   t+1 ۀمصرف را در دور tۀ بلندمدت است. اما خود دورکوچک و  t+1  و t ۀرخ تنزیل بین دورنخواهند کرد. از دید خود صفر، ن

 .کند میو بیشتر مصرف  انداز پسنسبت به آنچه خود صفر برای او تصمیم گرفته بود، کمتر  tتنزیل خواهد کرد. خود خود را باالتری 
 

 6هذلولی شبهتنزیل 
 های ترجیحبا توجه به انعکاس الگوی تجربی کاهش نرخ ترجیح زمان با افق زمانی، تابع تنزیل را تجزیه کرد.  ،(112، 1116) 1الیبسون

  1رابین دونگوئه و اُ. خواند میهذلولی  آن را شبه ،با ادبیات پیشین شدن  قائلفقط به دلیل تمایز  شکل هذلولی دارند و الیبسون ،هذلولی شبه
( 3رابطه ) برای تحلیل بین فردی به کار رفت. (1116)هذلولی توسط الیبسون  تابع شبه نام نهادند.« اکنون گرا»این ترجیحات را  (113، 1111)

 :مدل شبه هذلولی است
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1. Ramsy 

2. Hyperbolic Discounting  
3. Strotz 

4. Period self 

آینده خودشان که شود  اصطالح گفته می  به .کنند مطلوبیت را به آینده موکول می کنند و بار سختی یا عدم میکنند که در زمان حال بیشتر کسب مطلوبیت  رفتار می ای گونه بهوقتی افراد  .1
 گیرند. به نفع زمان حال خود تصمیم می ،شان یندهآبین زمان حال خود و  ،و در تقسیم منافع گیرند مثابه فرد دیگری در نظر می  را به

6  . Quasi Hyperbolic Discounting 
7. Laibson 

8. O'Donoghue & Rabin 

                                                  )1(

تنزیل هذلولی2

شواهد قوی وجود دارد که نشان می دهد نرخ ترجیح، به تاخیر زمانی و دوری و نزدیکی گزینه ها 
و  تجربی  پژوهش های   .(Ainslie, 1999 & Cropper, 1994) دارد  زیادی  حساسیت  حال  زمان  در 
آزمایشگاهی نشان می دهند که افراد و گروه ها در عمل نرخ ترجیحی را که برای دوره های دورتر بکار 

می برند، کم تر از زمان های نزدیک است.
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استورتز1 )1955(، یک مصرف کننده را به خودهای زمانی2 مختلف تقسیم می کند که هر خود، 
بیشینه  را  خود  زمان  مطلوبیت  خودها  این  از  هریک  می شود3.  دیگر  زمانی  خودهای  با  بازی  وارد 
به طور  ما  اتفاق می افتد که خود کنونی  ناسازگاری زمانی، هنگامی  می کنند. وی نشان می دهد که 
دقیق ترجیح های خود آینده را پیش بینی نمی کند. اگر خودهاي آینده براي انتخاب مصرف آزاد باشند، 
سطوح مصرف انتخاب شده خود صفر را انتخاب نخواهند کرد. از دید خود صفر، نرخ تنزیل بین دورۀ t و 
t+1 کوچک و بلندمدت است. اما خود دورۀ t مصرف را در دورۀ t+1 با نرخ باالتري خود را تنزیل خواهد 

کرد. خود t نسبت به آنچه خود صفر براي او تصمیم گرفته بود، کمتر پس انداز و بیشتر مصرف مي کند.

تنزیل شبه هذلولی4

افق  با  زمان  ترجیح  نرخ  کاهش  تجربی  الگوی  انعکاس  به  توجه  با   ،)112  ،1996( الیبسون5 
الیبسون  و  دارند  هذلولی  شکل  شبه هذلولی،  ترجیح های  کرد.  تجزیه  را  تنزیل  تابع  زمانی، 
رابین6  و  دونگوئه  اُ  می خواند.  شبه هذلولی  را  آن  پیشین،  ادبیات  با  قائل  شدن  تمایز  دلیل  به   فقط 
)1999، 113( این ترجیحات را »اکنون گرا« نام نهادند. تابع شبه هذلولی توسط الیبسون )1996( 

برای تحلیل بین فردی به کار رفت. رابطه )3( مدل شبه هذلولی است:

3 
 

 و پیشینه پژوهش نظری مبانی
مدل استاندارد به عنوان الگویی پایه در اقتصاد کالن نوین تبدیل شده است.  ،که به الگوی افق نامحدود مشهور است (1121) 1رمزیالگوی 

نرخ ترجیح  σ) ( ارائه شده است.1121زمانی با تنزیل نمایی است. این مدل توسط رمزی ) پذیر تفکیکای در اقتصاد، مطلوبیت  دوره انتخاب بین
 اتفاق بیافتد. در چه زمانی تاخیرمستقل از این است که  ،یتاخیرکاال بین یک زمان و زمان  ۀدر این مدل، مبادلکه ( زمان است

it
n

0i uiσtU        (1)  
  

 2تنزیل هذلولی
حساسیت زیادی دارد  زمان حال درها  و نزدیکی گزینه زمانی و دوری تاخیربه  ،نرخ ترجیح دهد نشان می شواهد قوی وجود دارد که

(Ainslie, 1999 & Cropper, 1994.) در عمل نرخ ترجیحی را که  ها گروهافراد و  که دهند تجربی و آزمایشگاهی نشان می های پژوهش
 ی نزدیک است.ها زماناز  تر کم ،برند های دورتر بکار می برای دوره

itun
0i

iαt1

1
tU   
        (2)  

یک هر .1شود وارد بازی با خودهای زمانی دیگر می ،که هر خود کند میتقسیم  مختلف 4خودهای زمانی را به کننده مصرفیک  ،(1111) 3استورتز
دقیق  طور به خود کنونی ما افتد که اتفاق می هنگامی ،ناسازگاری زمانی که دهد مینشان  وی کنند. می بیشینهبیت زمان خود را از این خودها مطلو

را انتخاب خود صفر شده  ند، سطوح مصرف انتخاباگر خودهای آینده برای انتخاب مصرف آزاد باشکند.  بینی نمی خود آینده را پیش های ترجیح
با نرخ   t+1 ۀمصرف را در دور tۀ بلندمدت است. اما خود دورکوچک و  t+1  و t ۀرخ تنزیل بین دورنخواهند کرد. از دید خود صفر، ن

 .کند میو بیشتر مصرف  انداز پسنسبت به آنچه خود صفر برای او تصمیم گرفته بود، کمتر  tتنزیل خواهد کرد. خود خود را باالتری 
 

 6هذلولی شبهتنزیل 
 های ترجیحبا توجه به انعکاس الگوی تجربی کاهش نرخ ترجیح زمان با افق زمانی، تابع تنزیل را تجزیه کرد.  ،(112، 1116) 1الیبسون

  1رابین دونگوئه و اُ. خواند میهذلولی  آن را شبه ،با ادبیات پیشین شدن  قائلفقط به دلیل تمایز  شکل هذلولی دارند و الیبسون ،هذلولی شبه
( 3رابطه ) برای تحلیل بین فردی به کار رفت. (1116)هذلولی توسط الیبسون  تابع شبه نام نهادند.« اکنون گرا»این ترجیحات را  (113، 1111)

 :مدل شبه هذلولی است

it
n

1i uiβσtutU            (3)  
 

                                                           
1. Ramsy 

2. Hyperbolic Discounting  
3. Strotz 

4. Period self 

آینده خودشان که شود  اصطالح گفته می  به .کنند مطلوبیت را به آینده موکول می کنند و بار سختی یا عدم میکنند که در زمان حال بیشتر کسب مطلوبیت  رفتار می ای گونه بهوقتی افراد  .1
 گیرند. به نفع زمان حال خود تصمیم می ،شان یندهآبین زمان حال خود و  ،و در تقسیم منافع گیرند مثابه فرد دیگری در نظر می  را به

6  . Quasi Hyperbolic Discounting 
7. Laibson 

8. O'Donoghue & Rabin 

                                      )3(

هزینۀ مبادله  در انتخاب بین دوره ای

در دیدگاه اقتصاد هزینۀ مبادله، عامالن اقتصادی در بروزدادن رفتار عقالیی با دو محدودیت مواجه 
نمی توانند  افراد  بنابراین،  است.  محاسباتی کنش گران محدود  توان  و  است  ناقص  اطالعات  هستند. 
این رو، خطر نقض  از  و  را منعقد کنند  احتمال های آن ها  و  رویدادها  تمام  قراردادهای کامل حاوی 
قراردادها وجود دارد. برای اجتناب از چنین خطری، کسب منافع مبادله، نیازمند صرف هزینۀ مبادله 

1. Strotz
2. Period Self

یا  سختی  بار  و  می کنند  مطلوبیت  کسب  بیشتر  حال  زمان  در  که  می کنند  رفتار  به گونه ای  افراد  وقتی   .3
عدم مطلوبیت را به آینده موکول می کنند. به  اصطالح گفته می شود که آینده خودشان را به  مثابه فرد دیگری 
در نظر می گیرند و در تقسیم منافع، بین زمان حال خود و آینده شان، به نفع زمان حال خود تصمیم می گیرند.
4. Quasi Hyperbolic Discounting
5. Laibson
6. O'Donoghue & Rabin
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است. در اقتصاد هزینۀ مبادله، مبادله به عنوان واحد تحلیل پذیرفته می شود و کارایی تخصیصی جای 
انجام یک مبادله،  برای  این است که  از کارایی تطبیقی  خود را به کارایی تطبیقی می دهد. منظور 
به جای این که هدف تخصیص بهینه باشد، راهی انتخاب می شود که کم ترین هزینه را داشته باشد. 
تصمیم گیری بین دوره ای، انتخاب بین منافعی است که در زمان های گوناگون اتفاق می افتد. برخی 
از پژوهشگران بر این باورند که تاخیر در تصمیم گیری بین دوره ای همان تاثیری را بر رفتار دارد که 
احتمال و عدم قطعیت بر تصمیم گیری تحت شرایط ریسک دارد. به بیان دیگر، افراد فاصلۀ زمانی را 

معادل عدم قطعیت می دانند؛ زیرا، احتمال وقوع منافع آینده کم تر از احتمال وقوع منافع حال است.
و  زودتر  مبادله  تصمیم های  تفاوت در هزینۀ  ادعا کرد که  آیا می توان  است که  این  ما  پرسش 
دیرتر بر تصمیم گیری بین دوره ای اثر دارد و باعث اکنون گرایی می گردد. سه ویژگی بزرگ مبادله ها 
در دیدگاه ویلیامسون1 )2000( عبارت اند از: میزان محدودشدن دارایی به کاربری خاص، نااطمینانی، 
و تکرار مبادله ها. نااطمینانی، حالتی است که احتمال رخ دادن رویداد به هیچ  عنوان مشخص نیست 
و تفاوت آن با ریسک این است که در ریسک، توزیع احتمال یک رویداد، مشخص و معین است. او 
نااطمینانی را به دو دسته تقسیم کرده است؛ نخستین، مربوط به نامعلوم بودن شرایط و نااطمینانی 
دومین، مربوط به ناآگاهی از تغییر تصمیم های دیگران است. از جمله علت های این نااطمینانی از دید 
ویلیامسون، عقب ماندگی سیستم اطالع رسانی و توسعه نیافتگی سازمان اقتصادی کشور می باشد. در 
رفتار بین دوره ای، هر دو دسته نااطمینانی برای آینده بیش تر از حال است. از این رو، هزینۀ مبادله 
مصرف در زمان آینده بیش از مصرف در زمان حال است. در کشورهای درحال توسعه، نااطمینانی  های 
برای مثال، صندوق های سرمایه گذاری تاسیس شده در  این دست قابل شناسایی هستند.  از  بسیاری 
)نصیری  از جمع آوری سرمایه های مردم متواری شدند  ایران که پس  سال های 1363 و 1364 در 

 اقدم، 1386(.
در دیدگاه ویلیامسون )2000( عامالن اقتصادی به دلیل عقالنیت محدود نمی توانند قراردادهای 
این رو، مبادله ها را  از  اما می توانند خطرهای احتمالی آینده را پیش بینی کنند.  کامل منعقد کنند؛ 
به گونه ای سازمان دهی می کنند که کم ترین هزینۀ مبادله را دربر داشته باشند. بنابراین، اگر هزینۀ 
مبادله مصرف در زمان حال با هزینۀ مبادله مصرف در زمان آینده مقایسه شود، عامالن اقتصادی 
برای مصرف در دوره های آینده باید هزینه هایی را تحمل کنند که برای مصرف در زمان حال مجبور 
به تحمل آن ها نیستند. آن ها برای این که مطلوبیت را تا دوره های بعد به تعویق بیندازند، ناچار به 

1. Williamson
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پیش بینی آینده هستند تا خطرهای احتمالی را کشف کرده و تدابیر الزم را برای جلوگیری از خطرها 
بیندیشند و هزینۀ مبادله مصرف در زمان آینده را نسبت به زمان حال افزایش دهند. پیش بینی آینده، 
هزینۀ کسب اطالعات را به همراه دارد؛ از این رو، هزینۀ جمع آوری اطالعات را می توان متغیری اساسی 

و تاثیرگذار در اکنون گرایی در نظر گرفت. 
نورث معتقد است که هزینه های مبادله شامل تمامی هزینه هایی می شود که برای برخورداری از 
منافع ناشی از مبادله ها باید متقبل شد )نورث،1377(. از دیدگاه وی، هزینۀ اندازه گیری ارزش کاال 
یکی از متغیرهای مهم تعیین کننده هزینۀ مبادله است؛ اگر کاالها )منافع( مربوط به زمان حال باشند، 
اندازه گیری ارزش آن ها به مراتب ساده تر از زمانی است که مربوط به دوره های آینده باشند. ارزش 

کاالهای آینده تنزیل شده و اندازه گیری آن، نیازمند صرف هزینه برای کسب اطالعات است.
توجه به دیدگاه بکر و مولیگان1 )1997( در مورد الگوی رفتار بین دوره ای، می تواند فرضیۀ این 
از  آن ها  نظر  از  می دانند.  هزینه  صرف  نیازمند  را  آینده  پیش بینی  ایشان،  بخشد.  قوت  را  پژوهش 
آن جایی که لذت آینده دورتر است، نرخ نهایی جانشینی بین مطلوبیت های حال و آینده، باید کمتر 
از 1 باشد. بکر و مولیگان )1997( به  دنبال یافتن پایه های خرد برای بی صبری نهایی کاهشی2 فیشر 
)1930( برآمدند. آن ها مدلی ارائه دادند که در آن فرد لذت های آینده را بر اساس دوری و نزدیکی 
زمان آن در ذهن خود ارزش گذاری می کند. برخالف رویکرد سنتی، بکر و مولیگان، عامل تنزیل را 
ثابت فرض نکردند؛ بلکه این تابع با توجه به دوری و نزدیکی به آینده تغییر می کند. σ (s) باید کمتر 
از 1 باشد. از نظر بکر و مولیگان، انسان ها منابعی را صرف پیش بینی بهتر آینده می کنند و با صرف 

این منابع می توانند آینده را نزدیک تر احساس کنند.

5 
 

ر که د ندمدلی ارائه دادها  آن. ندآمدبر (1131) فیشر 1صبری نهایی کاهشی بی های خرد برای پایهدنبال یافتن   به( 1111) و مولیگان بکرباشد.  1از 
 عاملو مولیگان،  بکر سنتی،خالف رویکرد بر کند. می گذاری ارزشهای آینده را بر اساس دوری و نزدیکی زمان آن در ذهن خود  آن فرد لذت

 ،و مولیگان بکر نظر ازباشد.  1از  ترکمباید  σ (s)کند.  این تابع با توجه به دوری و نزدیکی به آینده تغییر می بلکه ؛ندتنزیل را ثابت فرض نکرد
 احساس کنند. تر نزدیکتوانند آینده را  کنند و با صرف این منابع می بینی بهتر آینده می منابعی را صرف پیش ها انسان

 
U=    + σ         +          +           +…   (4  )          
 
σ   > 0              σ    > 0                     σ    < 0                           ه:گا باشد، آن  s ≥ 0اگر 

)منابعی که به  sتابعی صعودی از  σ رو، از این .شوند میاحساس  تر نزدیکی آینده ها مطلوبیت، ی صرف درک آینده شوندتر بیشچه منابع هر
 تاثیر ،شوند تر بیش ،شوند میصرف تصور آینده  که منابعیهرچه حاکی از آن است که  مقعربودن. فرض استکنند(  درک بهتر آینده کمک می

به نظر  .به آینده است کمتر دادن ارزشتمایل برای  دهندۀ نشان ،1 عدد از σبودن تر کوچکهای آینده دارند.  ی در کاهش دوری مطلوبیترتمک
تابع عواملی است که بر توانایی  ،جا که تابع تنزیل توانایی تصور آینده ناقص است. از آن زیرا، ؛است 1از  تر کوچک σ ،(1111)  و مولیگان بکر

چندان ساده و ارزان  ویتصور آینده از دید  گیری شکلشود.  1از  تر بزرگمساوی یا حتی  σ، ممکن است هستند فرد از تصور آینده موثر
ی کنونی مقایسه گردند. زمان و ها مطلوبیتنظر شوند تا با در ذهن ما تجدید طور دائم بهی آینده باید ها مطلوبیتآید، چون تصاویر  دست نمی به

 بینی پیشدر  ها آنافراد به  های بهو تجر ،، تحصیالت، مطالعهدرآمدتواند صرف تولید شود. سطح  شود دیگر نمی ه صرف این منابع میتالشی ک
صرف هزینه  نیازمندبینی آینده را  پیش (Becker & Mulligan, 1997)و مولیگان  بکربا توجه به این موضوع که  .کند میآینده کمک 

 ،بنابراین ؛دهند ع مصرف در زمان حال کاهش میمقایسه با منافها، خالص منافع مصرف در آینده را در  توان گفت که وجود این هزینه د، میندان می
را  ها آن توان آینده در ارتباط هستند، میبا وجود نااطمینانی نسبت به  طور مستقیم بهها  جا که این هزینه گذارند. از آنتاثیرگرایی افراد  بر اکنون

اطالعات را یکی از  آوری جمع، هزینۀ مبادلهتر روند  تحلیل دقیقو تجزیه با ،(1312) خداپرست مشهدیو  ترحمی. کردتلقی  هزینۀ مبادلهنوعی 
زمانی افراد را با معتبرترین  های ترجیحکه  شود می پرداخته هایی به معرفی پژوهش پسین،در بخش  د.نکن معرفی می هزینۀ مبادلهعناصر اصلی 

 ند.آزمایشگاهی موجود اندازه گرفت های روش
  پژوهشپیشینه مبانی نظری و 
 انگرپژوهشپیش از آن،  را تخمین زدند. 3و انحناهر دو پارامتر تنزیل  ،های قیمتی زمان و ریسک با استفاده از فهرست ،(2112) 2هالت و الری

دست  هنرخ ترجیح افراد را ب ،4 (MPL) فهرست قیمتی چندگانه گسسته، با استفاده از روش های ترجیحبا فرض تابع مطلوبیت خطی و 
ورد ای برتر کوچکهای تنزیل  ، تابع مطلوبیت به صورت منحنی بوده و نرخ1(DMPL) فهرست قیمتی چندگانه دوتاییآوردند. در روش  می
 & HL (Holtافراد را دربردارد، آزمون  گریزی ریسک امتر انحنای تابع مطلوبیت که درجۀبرای تعیین پار ها آن . آزمون مورد استفادۀشوند می

Laury )شود. نامیده می 
در که  ،MPLخالف بر .برای تخمین پارامترهای تنزیل استفاده کردند 1(CTB) زمانی محدب از روش بودجۀ ،(2111) 6اندرونی و اسپرینگر

 ها آنآیند.  می دست بهای  پارامترها به صورت نقطه ،ها آنشوند، در روش  ورد میاممکن بر مقدارهایای از  شکل مجموعهپارامترهای تنزیل به 
ها  آنطح فردی و جمعی استفاده شود. تواند برای تخمین پارامترهای تنزیل و انحنای تابع مطلوبیت در دو س می CTBنشان دادند که روش 
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ر که د ندمدلی ارائه دادها  آن. ندآمدبر (1131) فیشر 1صبری نهایی کاهشی بی های خرد برای پایهدنبال یافتن   به( 1111) و مولیگان بکرباشد.  1از 
 عاملو مولیگان،  بکر سنتی،خالف رویکرد بر کند. می گذاری ارزشهای آینده را بر اساس دوری و نزدیکی زمان آن در ذهن خود  آن فرد لذت

 ،و مولیگان بکر نظر ازباشد.  1از  ترکمباید  σ (s)کند.  این تابع با توجه به دوری و نزدیکی به آینده تغییر می بلکه ؛ندتنزیل را ثابت فرض نکرد
 احساس کنند. تر نزدیکتوانند آینده را  کنند و با صرف این منابع می بینی بهتر آینده می منابعی را صرف پیش ها انسان

 
U=    + σ         +          +           +…   (4  )          
 
σ   > 0              σ    > 0                     σ    < 0                           ه:گا باشد، آن  s ≥ 0اگر 

)منابعی که به  sتابعی صعودی از  σ رو، از این .شوند میاحساس  تر نزدیکی آینده ها مطلوبیت، ی صرف درک آینده شوندتر بیشچه منابع هر
 تاثیر ،شوند تر بیش ،شوند میصرف تصور آینده  که منابعیهرچه حاکی از آن است که  مقعربودن. فرض استکنند(  درک بهتر آینده کمک می

به نظر  .به آینده است کمتر دادن ارزشتمایل برای  دهندۀ نشان ،1 عدد از σبودن تر کوچکهای آینده دارند.  ی در کاهش دوری مطلوبیترتمک
تابع عواملی است که بر توانایی  ،جا که تابع تنزیل توانایی تصور آینده ناقص است. از آن زیرا، ؛است 1از  تر کوچک σ ،(1111)  و مولیگان بکر

چندان ساده و ارزان  ویتصور آینده از دید  گیری شکلشود.  1از  تر بزرگمساوی یا حتی  σ، ممکن است هستند فرد از تصور آینده موثر
ی کنونی مقایسه گردند. زمان و ها مطلوبیتنظر شوند تا با در ذهن ما تجدید طور دائم بهی آینده باید ها مطلوبیتآید، چون تصاویر  دست نمی به

 بینی پیشدر  ها آنافراد به  های بهو تجر ،، تحصیالت، مطالعهدرآمدتواند صرف تولید شود. سطح  شود دیگر نمی ه صرف این منابع میتالشی ک
صرف هزینه  نیازمندبینی آینده را  پیش (Becker & Mulligan, 1997)و مولیگان  بکربا توجه به این موضوع که  .کند میآینده کمک 

 ،بنابراین ؛دهند ع مصرف در زمان حال کاهش میمقایسه با منافها، خالص منافع مصرف در آینده را در  توان گفت که وجود این هزینه د، میندان می
را  ها آن توان آینده در ارتباط هستند، میبا وجود نااطمینانی نسبت به  طور مستقیم بهها  جا که این هزینه گذارند. از آنتاثیرگرایی افراد  بر اکنون

اطالعات را یکی از  آوری جمع، هزینۀ مبادلهتر روند  تحلیل دقیقو تجزیه با ،(1312) خداپرست مشهدیو  ترحمی. کردتلقی  هزینۀ مبادلهنوعی 
زمانی افراد را با معتبرترین  های ترجیحکه  شود می پرداخته هایی به معرفی پژوهش پسین،در بخش  د.نکن معرفی می هزینۀ مبادلهعناصر اصلی 

 ند.آزمایشگاهی موجود اندازه گرفت های روش
  پژوهشپیشینه مبانی نظری و 
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 ها آنآیند.  می دست بهای  پارامترها به صورت نقطه ،ها آنشوند، در روش  ورد میاممکن بر مقدارهایای از  شکل مجموعهپارامترهای تنزیل به 
ها  آنطح فردی و جمعی استفاده شود. تواند برای تخمین پارامترهای تنزیل و انحنای تابع مطلوبیت در دو س می CTBنشان دادند که روش 

                                                           
1. Diminishing marginal impatient 
2. Holt & Laury 
3. Curvature 
4. Multiple Price List (MPL) 
5. Double Multiple Price List (DMPL) 
6. Andreoni & Springer  

7. Convex Time Budget (CTB) 

 باشد، آن گاه:                 

5 
 

ر که د ندمدلی ارائه دادها  آن. ندآمدبر (1131) فیشر 1صبری نهایی کاهشی بی های خرد برای پایهدنبال یافتن   به( 1111) و مولیگان بکرباشد.  1از 
 عاملو مولیگان،  بکر سنتی،خالف رویکرد بر کند. می گذاری ارزشهای آینده را بر اساس دوری و نزدیکی زمان آن در ذهن خود  آن فرد لذت

 ،و مولیگان بکر نظر ازباشد.  1از  ترکمباید  σ (s)کند.  این تابع با توجه به دوری و نزدیکی به آینده تغییر می بلکه ؛ندتنزیل را ثابت فرض نکرد
 احساس کنند. تر نزدیکتوانند آینده را  کنند و با صرف این منابع می بینی بهتر آینده می منابعی را صرف پیش ها انسان

 
U=    + σ         +          +           +…   (4  )          
 
σ   > 0              σ    > 0                     σ    < 0                           ه:گا باشد، آن  s ≥ 0اگر 

)منابعی که به  sتابعی صعودی از  σ رو، از این .شوند میاحساس  تر نزدیکی آینده ها مطلوبیت، ی صرف درک آینده شوندتر بیشچه منابع هر
 تاثیر ،شوند تر بیش ،شوند میصرف تصور آینده  که منابعیهرچه حاکی از آن است که  مقعربودن. فرض استکنند(  درک بهتر آینده کمک می

به نظر  .به آینده است کمتر دادن ارزشتمایل برای  دهندۀ نشان ،1 عدد از σبودن تر کوچکهای آینده دارند.  ی در کاهش دوری مطلوبیترتمک
تابع عواملی است که بر توانایی  ،جا که تابع تنزیل توانایی تصور آینده ناقص است. از آن زیرا، ؛است 1از  تر کوچک σ ،(1111)  و مولیگان بکر

چندان ساده و ارزان  ویتصور آینده از دید  گیری شکلشود.  1از  تر بزرگمساوی یا حتی  σ، ممکن است هستند فرد از تصور آینده موثر
ی کنونی مقایسه گردند. زمان و ها مطلوبیتنظر شوند تا با در ذهن ما تجدید طور دائم بهی آینده باید ها مطلوبیتآید، چون تصاویر  دست نمی به

 بینی پیشدر  ها آنافراد به  های بهو تجر ،، تحصیالت، مطالعهدرآمدتواند صرف تولید شود. سطح  شود دیگر نمی ه صرف این منابع میتالشی ک
صرف هزینه  نیازمندبینی آینده را  پیش (Becker & Mulligan, 1997)و مولیگان  بکربا توجه به این موضوع که  .کند میآینده کمک 

 ،بنابراین ؛دهند ع مصرف در زمان حال کاهش میمقایسه با منافها، خالص منافع مصرف در آینده را در  توان گفت که وجود این هزینه د، میندان می
را  ها آن توان آینده در ارتباط هستند، میبا وجود نااطمینانی نسبت به  طور مستقیم بهها  جا که این هزینه گذارند. از آنتاثیرگرایی افراد  بر اکنون

اطالعات را یکی از  آوری جمع، هزینۀ مبادلهتر روند  تحلیل دقیقو تجزیه با ،(1312) خداپرست مشهدیو  ترحمی. کردتلقی  هزینۀ مبادلهنوعی 
زمانی افراد را با معتبرترین  های ترجیحکه  شود می پرداخته هایی به معرفی پژوهش پسین،در بخش  د.نکن معرفی می هزینۀ مبادلهعناصر اصلی 

 ند.آزمایشگاهی موجود اندازه گرفت های روش
  پژوهشپیشینه مبانی نظری و 
 انگرپژوهشپیش از آن،  را تخمین زدند. 3و انحناهر دو پارامتر تنزیل  ،های قیمتی زمان و ریسک با استفاده از فهرست ،(2112) 2هالت و الری

دست  هنرخ ترجیح افراد را ب ،4 (MPL) فهرست قیمتی چندگانه گسسته، با استفاده از روش های ترجیحبا فرض تابع مطلوبیت خطی و 
ورد ای برتر کوچکهای تنزیل  ، تابع مطلوبیت به صورت منحنی بوده و نرخ1(DMPL) فهرست قیمتی چندگانه دوتاییآوردند. در روش  می
 & HL (Holtافراد را دربردارد، آزمون  گریزی ریسک امتر انحنای تابع مطلوبیت که درجۀبرای تعیین پار ها آن . آزمون مورد استفادۀشوند می

Laury )شود. نامیده می 
در که  ،MPLخالف بر .برای تخمین پارامترهای تنزیل استفاده کردند 1(CTB) زمانی محدب از روش بودجۀ ،(2111) 6اندرونی و اسپرینگر

 ها آنآیند.  می دست بهای  پارامترها به صورت نقطه ،ها آنشوند، در روش  ورد میاممکن بر مقدارهایای از  شکل مجموعهپارامترهای تنزیل به 
ها  آنطح فردی و جمعی استفاده شود. تواند برای تخمین پارامترهای تنزیل و انحنای تابع مطلوبیت در دو س می CTBنشان دادند که روش 

                                                           
1. Diminishing marginal impatient 
2. Holt & Laury 
3. Curvature 
4. Multiple Price List (MPL) 
5. Double Multiple Price List (DMPL) 
6. Andreoni & Springer  

7. Convex Time Budget (CTB) 

اگر 

هرچه منابع بیش تری صرف درک آینده شوند، مطلوبیت های آینده نزدیک تر احساس می شوند. از 
این رو، σ تابعی صعودی از s )منابعی که به درک بهتر آینده کمک می کنند( است. فرض مقعربودن حاکی 
از آن است که هرچه منابعی که صرف تصور آینده می شوند، بیش تر شوند، تاثیر کمتری در کاهش دوری 
مطلوبیت های آینده دارند. کوچک تربودن σ از عدد 1، نشان دهندۀ تمایل برای ارزش دادن کمتر به آینده 
است. به نظر بکر و مولیگان )σ ،)1997 کوچک تر از 1 است؛ زیرا، توانایی تصور آینده ناقص است. از آن جا 

1. Becker & Mulligan
2. Diminishing Marginal Impatient
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که تابع تنزیل، تابع عواملی است که بر توانایی فرد از تصور آینده موثر هستند، ممکن است σ مساوی 
یا حتی بزرگ تر از 1 شود. شکل گیری تصور آینده از دید وی چندان ساده و ارزان به دست نمی آید، 
چون تصاویر مطلوبیت های آینده باید به طور دائم در ذهن ما تجدیدنظر شوند تا با مطلوبیت های کنونی 
مقایسه گردند. زمان و تالشی که صرف این منابع می شود دیگر نمی تواند صرف تولید شود. سطح درآمد، 
تحصیالت، مطالعه، و تجربه های افراد به آن ها در پیش بینی آینده کمک می کند. با توجه به این موضوع 
نیازمند صرف هزینه می دانند،  را  آینده  پیش بینی   (Becker & Mulligan, 1997) که بکر و مولیگان 
می توان گفت که وجود این هزینه ها، خالص منافع مصرف در آینده را در مقایسه با منافع مصرف در زمان 
حال کاهش می دهند؛ بنابراین، بر اکنون گرایی افراد تاثیرگذارند. از آن جا که این هزینه ها به طور مستقیم 
با وجود نااطمینانی نسبت به آینده در ارتباط هستند، می توان آن ها را نوعی هزینۀ مبادله تلقی کرد. 
ترحمی و خداپرست مشهدی )1392(، با تجزیه وتحلیل دقیق تر روند هزینۀ مبادله، جمع آوری اطالعات 
را یکی از عناصر اصلی هزینۀ مبادله معرفی می کنند. در بخش پسین، به معرفی پژوهش هایی پرداخته 

می شود که ترجیح های زمانی افراد را با معتبرترین روش های آزمایشگاهی موجود اندازه گرفتند.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش 

هالت و الری1 )2002(، با استفاده از فهرست های قیمتی زمان و ریسک، هر دو پارامتر تنزیل و 
انحنا2 را تخمین زدند. پیش از آن، پژوهشگران با فرض تابع مطلوبیت خطی و ترجیح های گسسته، با 
استفاده از روش فهرست قیمتی چندگانه (MPL) 3، نرخ ترجیح افراد را به دست می آوردند. در روش 
فهرست قیمتی چندگانه دوتایی (DMPL)4، تابع مطلوبیت به صورت منحنی بوده و نرخ های تنزیل 
کوچک تری برآورد می شوند. آزمون مورد استفادۀ آن ها برای تعیین پارامتر انحنای تابع مطلوبیت که 

درجۀ ریسک گریزی افراد را دربردارد، آزمون HL (Holt & Laury) نامیده می شود.
اندرونی و اسپرینگر5 )2015(، از روش بودجۀ زمانی محدب (CTB)6 برای تخمین پارامترهای 
مقدارهای  از  مجموعه ای  به شکل  تنزیل  پارامترهای  در  که   ،MPL برخالف  کردند.  استفاده  تنزیل 
ممکن برآورد می شوند، در روش آن ها، پارامترها به صورت نقطه ای به دست می آیند. آن ها نشان دادند 

1. Holt & Laury
2. Curvature
3. Multiple Price List (MPL)
4. Double Multiple Price List (DMPL)
5. Andreoni & Springer 
6. Convex Time Budget (CTB)
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که روش CTB می تواند برای تخمین پارامترهای تنزیل و انحنای تابع مطلوبیت در دو سطح فردی 
تابع مطلوبیت شان  انحنای  اما  تابع مطلوبیت را رد کردند،  و جمعی استفاده شود. آن ها خطی بودن 
کمتر از پژوهش های پیشین بود که از فهرست های قیمتی برای ترجیح های ریسک دار استفاده می شد. 
یکی از آزمون های مورد استفاده در CTB آزمون HL است. روش آزمایش آن ها به روش AS معروف 
همکاران  و  اندرونی  پژوهش  و  )2012الف؛ 2012ب(،  اسپرینگر  و  اندرونی  پژوهش های  در  و  است 
)2015( تکمیل شده است. در ادامه، روش این پژوهش توضیح داده می شود که برگرفته از روش های 

نام برده شده در پیشینه است.

روش شناسی پژوهش

و  معتبرترین  که  آزمایشگاهی  روش  دو  از  زمانی  ترجیح های  استخراج  برای  پژوهش،  این  در 
متداول ترین روش های استخراج ترجیح های زمانی هستند، یعنی روش های فهرست قیمتی چندگانه 
افراد خواسته می شود  از  (MPL) و بودجه زمانی محدب (CTB) استفاده می شود. در هر دو روش، 

به گونه ای  است که همیشه  انتخاب کنند. پرسش ها  را  تاخیری یکی  پاداش های فوری و  بین  از  که 
بزرگ ترین پاداش با بیش ترین تاخیر همراه است. آزمایش شامل چهار جدول است که از ترکیب دو 
زمان زودتر )امروز و 35 روز بعد( و طول تاخیر )35 روز و 63 روز( تشکیل می شوند. هر جدول شامل 
شش موقعیت تصمیم گیری است؛ به طوری که در هر موقعیت، نرخ بهرۀ آزمایشگاهی نسبت به تصمیم 
پیشین باالتر است. یعنی هرچه به سمت پایین جدول رفته شود، احتمال این  که فرد پاداش بیش تر 
 T .را با زمان تاخیری انتخاب کند، افزایش می یابد. در مجموع، 24 موقعیت تصمیم گیری وجود دارد

و k، هر دو مضربی از 7 هستند تا از تاثیر روزهای هفته بر تصمیم گیری جلوگیری شود.

جدول 1: پارامترهای آزمایش بین دوره ای

�قيمت�نسبی�
)نرخ�بهره�آزمایشی(

�Kتعداد�روز�
تاخير�

�tتعداد�روز�تا�اولين�
زمان�پرداخت�

مجموعه�
تصميم

2/22350CTB1, MPL1و 1/81 و 1/53 و 1/33و 1/18و 1/05

2/223535CTB2, MPL2و 1/81 و 1/53 و 1/33و 1/18و 1/05

2/5630CTB3, MPL3و 2  و 1/66  و 1/42و 25/ 1 و 1

2/56335CTB4, MPL4و 2 و 1/66 و 1/42 و 1/25و 1
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(MPL( روش فهرست قیمتی چندگانه

در این روش، از آزمودنی ها خواسته می شود تا با توجه به قید بودجه در هر تصمیم، مصرف امروز 
Ct یا آینده Ct+k را انتخاب کنند. قید بودجه مجموعه ای گسسته است و از این رو، راه حل به دست 

 t را در زمان (M) آمده با بیشینه کردن مطلوبیت فرد، راه حل گوشه ای است. یعنی فرد، یا کل مبلغ
دریافت می کند، یا کل مبلغ را در زمان t+k؛ و تخصیص میانی وجود ندارد. با فرض تابع مطلوبیت 
خطی و ترجیح های گسسته، نرخ ترجیح افراد با استفاده از نقاط عطف به دست می آید. نقطۀ عطف، 
در  می دهد.  ترجیح  زودترـ کمتر  پاداش  به  را  دیرترـ بیشتر  پاداش  فرد  که  است  نقطه ای  نخستین 
مطلوبیت خطی، راه حل گوشه ای است؛ یعنی فرد یا کل مبلغ را در زمان زودتر می خواهد یا کل مبلغ 

را در زمان دیرتر؛ و انتخاب های میانی وجود ندارد که مبلغ بین زمان های مختلف تقسیم شود.
جدول )الف( و )ب(، به عنوان نمونه در جدول )2( نمایش داده می شوند. در این دو جدول، طول 
تاخیر و نرخ های بهرۀ آزمایشی یکسان هستند، اما زمان پرداخت در جدول )الف( برای پاداش زودتر-

کوچک تر، اکنون و برای پاداش بیش تر-بزرگ تر، پنج هفتۀ آینده است. در حالی که، در جدول )ب(، 
زمان پرداخت پاداش زودتر-کوچک تر در آینده است.

جدول 2: فهرست قیمتی چندگانه

�جدول�الف:�
انتخاب�بين�امروز�و�پنج�هفتۀ�آینده

�جدول�ب:�
انتخاب�بين�پنج�هفتۀ�آینده�و�ده�هفتۀ�آینده

پنج�هفتۀ�>�یا�<امروزتصميم
پنج�هفتۀ�تصميمآینده

ده�هفتۀ�>�یا�<آینده
آینده

11141207114120
21081208108120
31021209102120
4961201096120
5841201184120
6661201266120
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عامل تنزیل فرد (IDF)1 که تابعی از نرخ ترجیح زمانی اوست، از روش زیر محاسبه می شود2:

7 
 

 آینده ۀآینده و ده هفت ۀانتخاب بین پنج هفت :جدول ب آینده ۀانتخاب بین امروز و پنج هفت :جدول الف

 <یا  > امروز تصمیم
 ۀهفتپنج 

 آینده
 تصمیم

 ۀهفتپنج 
 آینده

 آینده ۀهفت ده <یا  >

1 114  121 1 114  121 

2 111  121 1 111  121 

3 112  121 1 112  121 

4 16  121 11 16  121 

1 14  121 11 14  121 

6 66  121 12 66  121 
 

 :2شود میاز روش زیر محاسبه  ،که تابعی از نرخ ترجیح زمانی اوست 1(IDF) عامل تنزیل فرد

               
kt

t

c
cIDF



*

 (1)                                                                                                         

IDFT، گرایی را  پارامتر اکنون ،بنابراین (.2)مانند جدول  پاداش زودتر نیز مربوط به آینده است واست  زمان در فرد های ترجیح دهندۀ نشان
ز باشد یا خیر که نقطه شروع امرو به این ،در صورتی که عامل تنزیل فرد ،این رابطه مبتنی بر. آورد دست به (6)برای هر فرد از رابطه  توان می

 گرایی ندارد. اکنون تورّشیعنی فرد  ؛است β=1 ،بستگی نداشته باشد

(6                  )                                                                                                                     
TIDF

IDF0 

شوند. اما در روش  ای محدود می های گوشه حل راهخود به  ای دوره بینای گسسته است و افراد در انتخاب  قید بودجه مجموعه ،MPLدر روش 
CTB، کنند. افراد در این روش  های میانی را انتخاب می حل راهمحدب خود،  های ترجیحشوند و افراد با  ورد میاای بر پارامترها به صورت نقطه

انحنای تابع مطلوبیت بر اساس حساسیت قیمتی انتخاب  ،ای بین این دو را انتخاب کنند. بنابراین یا هر نقطه ،(c,0) یا ،(c,0) توانند می
 ،افراد ،CTBشود. در روش  قیود بودجه استفاده می تغییرهایاز  ها ترجیحبرای شناسایی تحدب  ،دیگر بیانشود. به  ای شناسایی می دوره بین

  .است درستمتوالی  رای هر دو دورۀکه بکنند  انداز تقسیم می را بین مصرف و پس Mمقدار بودجه 
        +     = M                                                                                  (1)  

 
 
 

  

                                                           
1. Individual Discount Factor  

2.Ct  مبلغی است که فرد برای دریافت در دورهt و کند انتخاب می Ct+k مبلغی است که فرد برای دریافت در دوره+k  t کند. انتخاب می 

                                             )5(

IDFT، نشان دهندۀ ترجیح های فرد در زمان است و پاداش زودتر نیز مربوط به آینده است )مانند 

جدول 2(. بنابراین، پارامتر اکنون گرایی را می توان برای هر فرد از رابطه )6( به دست آورد. مبتنی بر 
این رابطه، در صورتی که عامل تنزیل فرد، به این که نقطه شروع امروز باشد یا خیر بستگی نداشته 

باشد، β=1 است؛ یعنی فرد توّرش اکنون گرایی ندارد.
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c
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شوند. اما در روش  ای محدود می های گوشه حل راهخود به  ای دوره بینای گسسته است و افراد در انتخاب  قید بودجه مجموعه ،MPLدر روش 
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1. Individual Discount Factor  

2.Ct  مبلغی است که فرد برای دریافت در دورهt و کند انتخاب می Ct+k مبلغی است که فرد برای دریافت در دوره+k  t کند. انتخاب می 

                                               )6(

به  خود  بین دوره ای  انتخاب  در  افراد  و  است  گسسته  مجموعه ای  بودجه  قید   ،MPL روش  در 
راه حل های گوشه ای محدود می شوند. اما در روش CTB، پارامترها به صورت نقطه ای برآورد می شوند 
و افراد با ترجیح های محدب خود، راه حل های میانی را انتخاب می کنند. افراد در این روش می توانند 
(c,0)، یا (c,0)، یا هر نقطه ای بین این دو را انتخاب کنند. بنابراین، انحنای تابع مطلوبیت بر اساس 

حساسیت قیمتی انتخاب بین دوره ای شناسایی می شود. به بیان دیگر، برای شناسایی تحدب ترجیح ها 
افراد، مقدار بودجه M را بین مصرف و   ،CTB از تغییرهای قیود بودجه استفاده می شود. در روش

پس انداز تقسیم می کنند که برای هر دو دورۀ متوالی درست است. 
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                                     )7(

1. Individual Discount Factor 

Ct .2 مبلغی است که فرد برای دریافت در دوره t انتخاب می کند و Ct+k مبلغی است که فرد برای دریافت 
در دوره k + t انتخاب می کند.
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جدول 3: بودجه زمانی محدب

انتخاب�بين�امروز�و��5هفتۀ�آینده:�در�هر�تصميم�فقط�ستون�کنار�گزینه�ای�را�عالمت�بزنيد�که�
ترجيح�می�دهيد�)هر�تصميم�تنها�یک�گزینه(�واحد�$

تصميمزمانگزینه�1گزینه2گزینه�3گزینه4گزینه�5
19

□
38

□
57

□
76

□
95

□
1امروز

5 هفتۀ آینده10080604020
مجموع دریافت در هر گزینه119118117116115

17
□

34
□

51
□

68
□

85
□

2امروز
5 هفتۀ آینده10080604020

مجموع دریافت در هر گزینه117114111108105
15

□
30

□
45

□
60

□
75

□
3امروز

5 هفتۀ آینده10080604020
مجموع دریافت در هر گزینه11511010510095

13
□

26
□

39
□

52
□

65
□

4امروز
5 هفتۀ آینده10080604020

مجموع دریافت در هر گزینه113106999285
11

□
22

□
33

□
44

□
55

□
5امروز

5 هفتۀ آینده10080604020
مجموع دریافت در هر گزینه111102938475

9
□

18
□

27
□

36
□

45
□

6امروز
5 هفتۀ آینده10080604020
مجموع دریافت در هر گزینه10998877665

اگر تابع مطلوبیت خطی باشد یعنی:

8 
 

 بودجه زمانی محدب :3 جدول

تصمیم تنها یک گزینه( دهید )هر  که ترجیح می عالمت بزنیدای را  در هر تصمیم فقط ستون کنار گزینه آینده:هفتۀ  5انتخاب بین امروز و 
 $ واحد

 تصمیم زمان 1گزینه  2گزینه 3گزینه  4گزینه 5گزینه 
11 

□ 
31 

□ 
11 

□ 
16 

□ 
11 

□ 
 امروز

1 
 هفتۀ آینده 5 21 41 61 11 111

 مجموع دریافت در هر گزینه 111 116 111 111 111
11 

□ 
34 

□ 
11 

□ 
61 

□ 
11 

□ 
 امروز

2 
 آینده هفتۀ 5 21 41 61 11 111

 مجموع دریافت در هر گزینه 111 111 111 114 111
11 

□ 
31 

□ 
41 

□ 
61 

□ 
11 

□ 
 امروز

3 
 هفتۀ آینده 5 21 41 61 11 111

 مجموع دریافت در هر گزینه 11 111 111 111 111
13 

□ 
26 

□ 
31 

□ 
12 

□ 
61 

□ 
 امروز

4 
 هفتۀ آینده 5 21 41 61 11 111

 مجموع دریافت در هر گزینه 11 12 11 116 113
11 

□ 
22 

□ 
33 

□ 
44 

□ 
11 

□ 
 امروز

5 
 هفتۀ آینده 5 21 41 61 11 111

 مجموع دریافت در هر گزینه 11 14 13 112 111
1 

□ 
11 

□ 
21 

□ 
36 

□ 
41 

□ 
 امروز

6 
 هفتۀ آینده 5 21 41 61 11 111
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وفور  به ،یعنی مطلوبیت نهایی مثبت و نزولی دارد. این تابع ؛یک تابع مطلوبیت مقعر است ،1(CRRA) گریزی نسبی ثابت ریسکتابع مطلوبیت 
زمانی که  ،پذیر تفکیک CRRA. یک تابع شود میسازی مطلوبیت استفاده  فرمول بهترین نریسک و به عنوا های ترجیحزمانی و  های همطالعدر 
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 م:( است. بنابراین داری⍺-1) نسبی
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1. Constant Relative Risk Aversion 

                                          )8(

تابع مطلوبیت ریسک گریزی نسبی ثابت (CRRA)1، یک تابع مطلوبیت مقعر است؛ یعنی مطلوبیت 
نهایی مثبت و نزولی دارد. این تابع، به وفور در مطالعه های زمانی و ترجیح های ریسک و به عنوان 
بهترین فرمول سازی مطلوبیت استفاده می شود. یک تابع CRRA تفکیک پذیر، زمانی که با تابع تنزیل 
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ثابت،  تابع ریسک گریزی نسبی  σ-β تنزیل شده را فرض می کنیم. مطلوبیت مصرف در  شبه هذلولی 
تابعی از ضریب ریسک گریزی نسبی (β-1) است. بنابراین داریم:
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 اگر تابع مطلوبیت خطی باشد یعنی:
U (𝐶𝐶𝑡𝑡)= 𝐶𝐶𝑡𝑡                   و U (𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘)= 𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘  
U (𝐶𝐶𝑡𝑡, 𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘) = 𝐶𝐶𝑡𝑡 +  𝛽𝛽𝜎𝜎𝑘𝑘𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘          (8)                                                                

. این داردیعنی مطلوبیت نهایی مثبت و نزولی  ؛یک تابع مطلوبیت مقعر است ،98(CRRA) گریزی نسبی ثابتریسکتابع مطلوبیت 
 CRRAع . یک تابشودمیسازی مطلوبیت استفاده فرمول بهترین نریسک و به عنوا هایترجیحزمانی و  هایهمطالعوفور در به ،تابع

ی سبن گریزیریسکدر تابع مطلوبیت مصرف کنیم. شده را فرض میتنزیل σ-β هذلولیشبهزمانی که با تابع تنزیل  ،پذیرتفکیک
 م:( است. بنابراین داری⍺-9) نسبی گریزیریسکریب ضتابعی از  ،ثابت

U (𝐶𝐶𝑡𝑡)= 𝐶𝐶𝑡𝑡
⍺ و              U (𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘)= 𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘

⍺         

 هذلولیبهشگریزی نسبی ثابت و ریسک ،و تابع مطلوبیت آن شود تخصیص یافته  t+kCو  tCصورت متوالی  اگر درآمد بین دو دورۀ
 اشد؛ب

                                   𝐶𝐶𝑡𝑡
⍺+ β𝜎𝜎𝑘𝑘𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘

⍺  t0 =0  :اگر       

U (𝐶𝐶𝑡𝑡, 𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘)=                                                                                                            (1)  
                                  𝐶𝐶𝑡𝑡

⍺+ 𝜎𝜎𝑘𝑘𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘
⍺   t0 >0  :اگر          

حنای ان ⍺ ند ازاکه عبارت ورد کردارا بر توان پارامترهای کلیدی تابع مطلوبیتشده از آزمایش میآوریهای جمعبا استفاده از داده
ماهیت تا  ابتدا الزم است شود، داده که روش برآورد پارامترها توضیحپیش از آن گرایی.اکنون βمدت و تنزیل بلند σ تابع مطلوبیت،

 .گردداین پارامترها مشخص 
خنثی  های کوچک ریسکگیری برای دریافتیصمیمافراد در ت کهاینبا استناد به  معموالً ،زمانی هایترجیحهای مربوط به در آزمایش

از گریز بوده و افراد ریسک ،در حالی که. ,O'Donoghue & Rabin) (1999 دکننمی فرض هستند، تابع مطلوبیت را خطی
توابع  .شده از تابع مطلوبیت خطی بیش از حد بزرگ هستندوردآهای تنزیل برنرخ ،بنابراینمقعر است.  هاآنتابع مطلوبیت  رو،این

 نابراین داریم:. بدهستنگریز، دارای مشتق اول مثبت و مشتق دوم منفی مطلوبیت افراد ریسک
U(c) = c⍺ >0  و⍺ < 1   
Uʹ(c) = ⍺ c ⍺-9 > 0         →       ⍺>0      از آنجا که مقدار مصرف مثبت
 است:                            
Uʹʹ(c) = ⍺ (⍺-9) c ⍺-2 <0     →   ⍺-9< 0                                     )91(    

σ،  حال و یک دوره بعد برابر است با  ندارد است. عامل تنزیل بین زمااستان بلندمدتتنزیل نماییσσ .نزیل بین عامل ت ،در حالی که
 .σآینده برابر است با  دو دوره در

، مشاهده کردتوان می (3) جدولدر  چهچنانکنند. می بیشینهرا با قید ارزش آتی بودجه  شدهمطلوبیت تنزیل CTBدر روش  
و  tC شوند.ورد میاغیرخطی ضرایب رگرسیون بر هایپارامترها توسط ترکیب رو،از این .میانی هستند ،در این روشها تخصیص

t+kC تابع  کردنبیشینهافراد آزمودنی هستند. شرط های انتخاب ،ند و در واقعآمد دستبهآزمایش تجربی  راههایی هستند که از داده
 :نوشت را (5)رابطه توان میبا توجه به قید بودجه  .شودمیه نشان داد (99)در رابطه  ،مطلوبیت

U = 𝐶𝐶𝑡𝑡
⍺+ β𝜎𝜎𝑘𝑘𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘

⍺         

                                                           
98. Constant Relative Risk Aversion 

            و            
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98. Constant Relative Risk Aversion 

آن،  مطلوبیت  تابع  و  شود  یافته  تخصیص   Ct+k و   Ct صورت  متوالی  دورۀ  دو  بین  درآمد  اگر 
ریسک گریزی نسبی ثابت و شبه هذلولی باشد؛
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 باشد؛ هذلولی شبهگریزی نسبی ثابت و  ریسک ،و تابع مطلوبیت آن شود تخصیص یافته  Ct+kو  Ctصورت متوالی  اگر درآمد بین دو دورۀ
 t0 =0  :اگر                +                                      

U (  ,      =                                                                                                             (1)  
  t0 >0  :اگر                  +                                     

انحنای تابع  ⍺ ند ازا که عبارت ورد کردارا بر توان پارامترهای کلیدی تابع مطلوبیت شده از آزمایش می آوری های جمع با استفاده از داده
ماهیت این پارامترها تا  ابتدا الزم است شود، داده که روش برآورد پارامترها توضیح پیش از آن گرایی. اکنون βمدت و  تنزیل بلند σ مطلوبیت،
 .گرددمشخص 

های کوچک ریسک خنثی هستند، تابع  گیری برای دریافتی افراد در تصمیم که اینبا استناد به  معموالً ،زمانی های ترجیحهای مربوط به  در آزمایش
 ها آنتابع مطلوبیت  رو، از اینگریز بوده و  افراد ریسک ،در حالی که. ,O'Donoghue & Rabin) (1999 کنند می فرض مطلوبیت را خطی

گریز، دارای مشتق  توابع مطلوبیت افراد ریسک .حد بزرگ هستندشده از تابع مطلوبیت خطی بیش از وردآهای تنزیل بر نرخ ،بنابراینمقعر است. 
 . بنابراین داریم:دهستناول مثبت و مشتق دوم منفی 

U(c) = c⍺ >0  و⍺ < 1   
Uʹ(c) = ⍺ c ⍺-1 > 0         →       ⍺>0      مقدار مصرف مثبت است:                جا که آناز
              
Uʹʹ(c) = ⍺ (⍺-1) c ⍺-2 <0     →   ⍺-1< 0    (11                                     )  

σ،  حال و یک دوره بعد برابر است با  ناستاندارد است. عامل تنزیل بین زما بلندمدتتنزیل نماییσσ .عامل تنزیل بین دو دوره در ،در حالی که 
 .σآینده برابر است با 

در این ها  تخصیص، مشاهده کردتوان  می (3) جدولدر  چه چنانکنند.  می بیشینهرا با قید ارزش آتی بودجه  شده مطلوبیت تنزیل CTBدر روش 
 راههایی هستند که از  داده Ct+kو Ct  شوند. ورد میاغیرخطی ضرایب رگرسیون بر های پارامترها توسط ترکیب رو، از این .میانی هستند ،روش

 .شود مینشان داده  (11)در رابطه  ،کردن تابع مطلوبیت بیشینهافراد آزمودنی هستند. شرط های  انتخاب ،ند و در واقعآمد دست بهآزمایش تجربی 
 :نوشت را (1)رابطه توان  میبا توجه به قید بودجه 

U =    +                 

MRS =      

             =   
    

  = r+ =1 p                                              
  =          

 
    

Ln (   
    

 =           t1 +            +                       (11)                                 

P، شاخصناخالص آزمایشگاهی است.  ۀنرخ بهرt0، ضریب آن  ،زمان دریافت پاداش زودتر امروز است یا خیر. بنابراین که دهد نشان می
 ،(r+1)یا  pضریب  آید. و می دست بهنرخ ترجیح زمانی  ،بوده و از ضریب آن تاخیرطول  ،Kحساسیت فرد نسبت به اکنون است.  دهندۀ نشان

 معمولی های حداقل مربع راهاز  ،گر انحنای تابع مطلوبیت است. پارامترها در این روش فرد به نرخ بهره است، بیان ای دوره بینکه واکنش رفتار 
(OLS) که وجود دارد این است که نسبت تخصیص  ایرادیشوند. اما  ورد میابر  

    
 .شود نمیتعریف  خوبی بهای  های گوشه در انتخاب 

 استفاده کرد.( NLS) غیرخطیتوان از تابع تقاضا برای ایجاد رگرسیون  له میئبرای حل این مس
p  +     = 121 

  
    

  =          
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 اشد؛ب

                                   𝐶𝐶𝑡𝑡
⍺+ β𝜎𝜎𝑘𝑘𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘

⍺  t0 =0  :اگر       

U (𝐶𝐶𝑡𝑡, 𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘)=                                                                                                            (1)  
                                  𝐶𝐶𝑡𝑡

⍺+ 𝜎𝜎𝑘𝑘𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘
⍺   t0 >0  :اگر          

حنای ان ⍺ ند ازاکه عبارت ورد کردارا بر توان پارامترهای کلیدی تابع مطلوبیتشده از آزمایش میآوریهای جمعبا استفاده از داده
ماهیت تا  ابتدا الزم است شود، داده که روش برآورد پارامترها توضیحپیش از آن گرایی.اکنون βمدت و تنزیل بلند σ تابع مطلوبیت،

 .گردداین پارامترها مشخص 
خنثی  های کوچک ریسکگیری برای دریافتیصمیمافراد در ت کهاینبا استناد به  معموالً ،زمانی هایترجیحهای مربوط به در آزمایش

از گریز بوده و افراد ریسک ،در حالی که. ,O'Donoghue & Rabin) (1999 دکننمی فرض هستند، تابع مطلوبیت را خطی
توابع  .شده از تابع مطلوبیت خطی بیش از حد بزرگ هستندوردآهای تنزیل برنرخ ،بنابراینمقعر است.  هاآنتابع مطلوبیت  رو،این

 نابراین داریم:. بدهستنگریز، دارای مشتق اول مثبت و مشتق دوم منفی مطلوبیت افراد ریسک
U(c) = c⍺ >0  و⍺ < 1   
Uʹ(c) = ⍺ c ⍺-9 > 0         →       ⍺>0      از آنجا که مقدار مصرف مثبت
 است:                            
Uʹʹ(c) = ⍺ (⍺-9) c ⍺-2 <0     →   ⍺-9< 0                                     )91(    

σ،  حال و یک دوره بعد برابر است با  ندارد است. عامل تنزیل بین زمااستان بلندمدتتنزیل نماییσσ .نزیل بین عامل ت ،در حالی که
 .σآینده برابر است با  دو دوره در

، مشاهده کردتوان می (3) جدولدر  چهچنانکنند. می بیشینهرا با قید ارزش آتی بودجه  شدهمطلوبیت تنزیل CTBدر روش  
و  tC شوند.ورد میاغیرخطی ضرایب رگرسیون بر هایپارامترها توسط ترکیب رو،از این .میانی هستند ،در این روشها تخصیص

t+kC تابع  کردنبیشینهافراد آزمودنی هستند. شرط های انتخاب ،ند و در واقعآمد دستبهآزمایش تجربی  راههایی هستند که از داده
 :نوشت را (5)رابطه توان میبا توجه به قید بودجه  .شودمیه نشان داد (99)در رابطه  ،مطلوبیت

U = 𝐶𝐶𝑡𝑡
⍺+ β𝜎𝜎𝑘𝑘𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘

⍺         

                                                           
98. Constant Relative Risk Aversion 
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 باشد؛ هذلولی شبهگریزی نسبی ثابت و  ریسک ،و تابع مطلوبیت آن شود تخصیص یافته  Ct+kو  Ctصورت متوالی  اگر درآمد بین دو دورۀ
 t0 =0  :اگر                +                                      

U (  ,      =                                                                                                             (1)  
  t0 >0  :اگر                  +                                     

انحنای تابع  ⍺ ند ازا که عبارت ورد کردارا بر توان پارامترهای کلیدی تابع مطلوبیت شده از آزمایش می آوری های جمع با استفاده از داده
ماهیت این پارامترها تا  ابتدا الزم است شود، داده که روش برآورد پارامترها توضیح پیش از آن گرایی. اکنون βمدت و  تنزیل بلند σ مطلوبیت،
 .گرددمشخص 

های کوچک ریسک خنثی هستند، تابع  گیری برای دریافتی افراد در تصمیم که اینبا استناد به  معموالً ،زمانی های ترجیحهای مربوط به  در آزمایش
 ها آنتابع مطلوبیت  رو، از اینگریز بوده و  افراد ریسک ،در حالی که. ,O'Donoghue & Rabin) (1999 کنند می فرض مطلوبیت را خطی

گریز، دارای مشتق  توابع مطلوبیت افراد ریسک .حد بزرگ هستندشده از تابع مطلوبیت خطی بیش از وردآهای تنزیل بر نرخ ،بنابراینمقعر است. 
 . بنابراین داریم:دهستناول مثبت و مشتق دوم منفی 

U(c) = c⍺ >0  و⍺ < 1   
Uʹ(c) = ⍺ c ⍺-1 > 0         →       ⍺>0      مقدار مصرف مثبت است:                جا که آناز
              
Uʹʹ(c) = ⍺ (⍺-1) c ⍺-2 <0     →   ⍺-1< 0    (11                                     )  

σ،  حال و یک دوره بعد برابر است با  ناستاندارد است. عامل تنزیل بین زما بلندمدتتنزیل نماییσσ .عامل تنزیل بین دو دوره در ،در حالی که 
 .σآینده برابر است با 

در این ها  تخصیص، مشاهده کردتوان  می (3) جدولدر  چه چنانکنند.  می بیشینهرا با قید ارزش آتی بودجه  شده مطلوبیت تنزیل CTBدر روش 
 راههایی هستند که از  داده Ct+kو Ct  شوند. ورد میاغیرخطی ضرایب رگرسیون بر های پارامترها توسط ترکیب رو، از این .میانی هستند ،روش

 .شود مینشان داده  (11)در رابطه  ،کردن تابع مطلوبیت بیشینهافراد آزمودنی هستند. شرط های  انتخاب ،ند و در واقعآمد دست بهآزمایش تجربی 
 :نوشت را (1)رابطه توان  میبا توجه به قید بودجه 

U =    +                 

MRS =      

             =   
    

  = r+ =1 p                                              
  =          

 
    

Ln (   
    

 =           t1 +            +                       (11)                                 

P، شاخصناخالص آزمایشگاهی است.  ۀنرخ بهرt0، ضریب آن  ،زمان دریافت پاداش زودتر امروز است یا خیر. بنابراین که دهد نشان می
 ،(r+1)یا  pضریب  آید. و می دست بهنرخ ترجیح زمانی  ،بوده و از ضریب آن تاخیرطول  ،Kحساسیت فرد نسبت به اکنون است.  دهندۀ نشان

 معمولی های حداقل مربع راهاز  ،گر انحنای تابع مطلوبیت است. پارامترها در این روش فرد به نرخ بهره است، بیان ای دوره بینکه واکنش رفتار 
(OLS) که وجود دارد این است که نسبت تخصیص  ایرادیشوند. اما  ورد میابر  

    
 .شود نمیتعریف  خوبی بهای  های گوشه در انتخاب 

 استفاده کرد.( NLS) غیرخطیتوان از تابع تقاضا برای ایجاد رگرسیون  له میئبرای حل این مس
p  +     = 121 

  
    

  =          
 

    

  = 
121        

 
     

           
 

    
   (12                                  )  
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 اگر تابع مطلوبیت خطی باشد یعنی:
U (𝐶𝐶𝑡𝑡)= 𝐶𝐶𝑡𝑡                   و U (𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘)= 𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘  
U (𝐶𝐶𝑡𝑡, 𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘) = 𝐶𝐶𝑡𝑡 +  𝛽𝛽𝜎𝜎𝑘𝑘𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘          (8)                                                                

. این داردیعنی مطلوبیت نهایی مثبت و نزولی  ؛یک تابع مطلوبیت مقعر است ،98(CRRA) گریزی نسبی ثابتریسکتابع مطلوبیت 
 CRRAع . یک تابشودمیسازی مطلوبیت استفاده فرمول بهترین نریسک و به عنوا هایترجیحزمانی و  هایهمطالعوفور در به ،تابع

ی سبن گریزیریسکدر تابع مطلوبیت مصرف کنیم. شده را فرض میتنزیل σ-β هذلولیشبهزمانی که با تابع تنزیل  ،پذیرتفکیک
 م:( است. بنابراین داری⍺-9) نسبی گریزیریسکریب ضتابعی از  ،ثابت

U (𝐶𝐶𝑡𝑡)= 𝐶𝐶𝑡𝑡
⍺ و              U (𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘)= 𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘

⍺         

 هذلولیبهشگریزی نسبی ثابت و ریسک ،و تابع مطلوبیت آن شود تخصیص یافته  t+kCو  tCصورت متوالی  اگر درآمد بین دو دورۀ
 اشد؛ب

                                   𝐶𝐶𝑡𝑡
⍺+ β𝜎𝜎𝑘𝑘𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘

⍺  t0 =0  :اگر       

U (𝐶𝐶𝑡𝑡, 𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘)=                                                                                                            (1)  
                                  𝐶𝐶𝑡𝑡

⍺+ 𝜎𝜎𝑘𝑘𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘
⍺   t0 >0  :اگر          

حنای ان ⍺ ند ازاکه عبارت ورد کردارا بر توان پارامترهای کلیدی تابع مطلوبیتشده از آزمایش میآوریهای جمعبا استفاده از داده
ماهیت تا  ابتدا الزم است شود، داده که روش برآورد پارامترها توضیحپیش از آن گرایی.اکنون βمدت و تنزیل بلند σ تابع مطلوبیت،

 .گردداین پارامترها مشخص 
خنثی  های کوچک ریسکگیری برای دریافتیصمیمافراد در ت کهاینبا استناد به  معموالً ،زمانی هایترجیحهای مربوط به در آزمایش

از گریز بوده و افراد ریسک ،در حالی که. ,O'Donoghue & Rabin) (1999 دکننمی فرض هستند، تابع مطلوبیت را خطی
توابع  .شده از تابع مطلوبیت خطی بیش از حد بزرگ هستندوردآهای تنزیل برنرخ ،بنابراینمقعر است.  هاآنتابع مطلوبیت  رو،این

 نابراین داریم:. بدهستنگریز، دارای مشتق اول مثبت و مشتق دوم منفی مطلوبیت افراد ریسک
U(c) = c⍺ >0  و⍺ < 1   
Uʹ(c) = ⍺ c ⍺-9 > 0         →       ⍺>0      از آنجا که مقدار مصرف مثبت
 است:                            
Uʹʹ(c) = ⍺ (⍺-9) c ⍺-2 <0     →   ⍺-9< 0                                     )91(    

σ،  حال و یک دوره بعد برابر است با  ندارد است. عامل تنزیل بین زمااستان بلندمدتتنزیل نماییσσ .نزیل بین عامل ت ،در حالی که
 .σآینده برابر است با  دو دوره در

، مشاهده کردتوان می (3) جدولدر  چهچنانکنند. می بیشینهرا با قید ارزش آتی بودجه  شدهمطلوبیت تنزیل CTBدر روش  
و  tC شوند.ورد میاغیرخطی ضرایب رگرسیون بر هایپارامترها توسط ترکیب رو،از این .میانی هستند ،در این روشها تخصیص

t+kC تابع  کردنبیشینهافراد آزمودنی هستند. شرط های انتخاب ،ند و در واقعآمد دستبهآزمایش تجربی  راههایی هستند که از داده
 :نوشت را (5)رابطه توان میبا توجه به قید بودجه  .شودمیه نشان داد (99)در رابطه  ،مطلوبیت

U = 𝐶𝐶𝑡𝑡
⍺+ β𝜎𝜎𝑘𝑘𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘

⍺         

                                                           
98. Constant Relative Risk Aversion 

                              )9(

را  تابع مطلوبیت  کلیدی  پارامترهای  آزمایش می توان  از  داده های جمع آوری شده  از  استفاده  با 
از  اکنون گرایی. پیش   β و  بلند مدت  تنزیل   σ تابع مطلوبیت،  انحنای   β از  عبارت اند  براورد کرد که 
آن که روش برآورد پارامترها توضیح داده شود، ابتدا الزم است تا ماهیت این پارامترها مشخص گردد.

در آزمایش هــای مربــوط بــه ترجیح هــای زمانــی، معموالً با اســتناد به این کــه افــراد در تصمیم گیری 
ــد  ــرض می کنن ــی ف ــت را خط ــع مطلوبی ــتند، تاب ــی هس ــک خنث ــک ریس ــای کوچ ــرای دریافتی ه  ب
(O'Donoghue & Rabin, 1999). در حالــی کــه، افــراد ریســک گریز بــوده و از ایــن رو، تابــع 

ــت خطــی  ــع مطلوبی ــل برآوردشــده از تاب ــای تنزی ــن، نرخ ه ــر اســت. بنابرای ــا مقع ــت آن ه مطلوبی
ــت و  ــتق اول مثب ــک گریز، دارای مش ــراد ریس ــت اف ــع مطلوبی ــتند. تواب ــزرگ هس ــد ب ــش از ح بی

ــم: ــن داری ــتند. بنابرای ــی هس ــتق دوم منف مش
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 اگر تابع مطلوبیت خطی باشد یعنی:
U (𝐶𝐶𝑡𝑡)= 𝐶𝐶𝑡𝑡                   و U (𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘)= 𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘  
U (𝐶𝐶𝑡𝑡, 𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘) = 𝐶𝐶𝑡𝑡 +  𝛽𝛽𝜎𝜎𝑘𝑘𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘          (8)                                                                

. این داردیعنی مطلوبیت نهایی مثبت و نزولی  ؛یک تابع مطلوبیت مقعر است ،98(CRRA) گریزی نسبی ثابتریسکتابع مطلوبیت 
 CRRAع . یک تابشودمیسازی مطلوبیت استفاده فرمول بهترین نریسک و به عنوا هایترجیحزمانی و  هایهمطالعوفور در به ،تابع

ی سبن گریزیریسکدر تابع مطلوبیت مصرف کنیم. شده را فرض میتنزیل σ-β هذلولیشبهزمانی که با تابع تنزیل  ،پذیرتفکیک
 م:( است. بنابراین داری⍺-9) نسبی گریزیریسکریب ضتابعی از  ،ثابت

U (𝐶𝐶𝑡𝑡)= 𝐶𝐶𝑡𝑡
⍺ و              U (𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘)= 𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘

⍺         

 هذلولیبهشگریزی نسبی ثابت و ریسک ،و تابع مطلوبیت آن شود تخصیص یافته  t+kCو  tCصورت متوالی  اگر درآمد بین دو دورۀ
 اشد؛ب

                                   𝐶𝐶𝑡𝑡
⍺+ β𝜎𝜎𝑘𝑘𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘

⍺  t0 =0  :اگر       

U (𝐶𝐶𝑡𝑡, 𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘)=                                                                                                            (1)  
                                  𝐶𝐶𝑡𝑡

⍺+ 𝜎𝜎𝑘𝑘𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘
⍺   t0 >0  :اگر          

حنای ان ⍺ ند ازاکه عبارت ورد کردارا بر توان پارامترهای کلیدی تابع مطلوبیتشده از آزمایش میآوریهای جمعبا استفاده از داده
ماهیت تا  ابتدا الزم است شود، داده که روش برآورد پارامترها توضیحپیش از آن گرایی.اکنون βمدت و تنزیل بلند σ تابع مطلوبیت،

 .گردداین پارامترها مشخص 
خنثی  های کوچک ریسکگیری برای دریافتیصمیمافراد در ت کهاینبا استناد به  معموالً ،زمانی هایترجیحهای مربوط به در آزمایش

از گریز بوده و افراد ریسک ،در حالی که. ,O'Donoghue & Rabin) (1999 دکننمی فرض هستند، تابع مطلوبیت را خطی
توابع  .شده از تابع مطلوبیت خطی بیش از حد بزرگ هستندوردآهای تنزیل برنرخ ،بنابراینمقعر است.  هاآنتابع مطلوبیت  رو،این

 نابراین داریم:. بدهستنگریز، دارای مشتق اول مثبت و مشتق دوم منفی مطلوبیت افراد ریسک
U(c) = c⍺ >0  و⍺ < 1   
Uʹ(c) = ⍺ c ⍺-9 > 0         →       ⍺>0      از آنجا که مقدار مصرف مثبت
 است:                            
Uʹʹ(c) = ⍺ (⍺-9) c ⍺-2 <0     →   ⍺-9< 0                                     )91(    

σ،  حال و یک دوره بعد برابر است با  ندارد است. عامل تنزیل بین زمااستان بلندمدتتنزیل نماییσσ .نزیل بین عامل ت ،در حالی که
 .σآینده برابر است با  دو دوره در

، مشاهده کردتوان می (3) جدولدر  چهچنانکنند. می بیشینهرا با قید ارزش آتی بودجه  شدهمطلوبیت تنزیل CTBدر روش  
و  tC شوند.ورد میاغیرخطی ضرایب رگرسیون بر هایپارامترها توسط ترکیب رو،از این .میانی هستند ،در این روشها تخصیص

t+kC تابع  کردنبیشینهافراد آزمودنی هستند. شرط های انتخاب ،ند و در واقعآمد دستبهآزمایش تجربی  راههایی هستند که از داده
 :نوشت را (5)رابطه توان میبا توجه به قید بودجه  .شودمیه نشان داد (99)در رابطه  ،مطلوبیت

U = 𝐶𝐶𝑡𝑡
⍺+ β𝜎𝜎𝑘𝑘𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘

⍺         

                                                           
98. Constant Relative Risk Aversion 

    و                     
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 باشد؛ هذلولی شبهگریزی نسبی ثابت و  ریسک ،و تابع مطلوبیت آن شود تخصیص یافته  Ct+kو  Ctصورت متوالی  اگر درآمد بین دو دورۀ
 t0 =0  :اگر                +                                      

U (  ,      =                                                                                                             (1)  
  t0 >0  :اگر                  +                                     

انحنای تابع  ⍺ ند ازا که عبارت ورد کردارا بر توان پارامترهای کلیدی تابع مطلوبیت شده از آزمایش می آوری های جمع با استفاده از داده
ماهیت این پارامترها تا  ابتدا الزم است شود، داده که روش برآورد پارامترها توضیح پیش از آن گرایی. اکنون βمدت و  تنزیل بلند σ مطلوبیت،
 .گرددمشخص 

های کوچک ریسک خنثی هستند، تابع  گیری برای دریافتی افراد در تصمیم که اینبا استناد به  معموالً ،زمانی های ترجیحهای مربوط به  در آزمایش
 ها آنتابع مطلوبیت  رو، از اینگریز بوده و  افراد ریسک ،در حالی که. ,O'Donoghue & Rabin) (1999 کنند می فرض مطلوبیت را خطی

گریز، دارای مشتق  توابع مطلوبیت افراد ریسک .حد بزرگ هستندشده از تابع مطلوبیت خطی بیش از وردآهای تنزیل بر نرخ ،بنابراینمقعر است. 
 . بنابراین داریم:دهستناول مثبت و مشتق دوم منفی 

U(c) = c⍺ >0  و⍺ < 1   
Uʹ(c) = ⍺ c ⍺-1 > 0         →       ⍺>0      مقدار مصرف مثبت است:                جا که آناز
              
Uʹʹ(c) = ⍺ (⍺-1) c ⍺-2 <0     →   ⍺-1< 0    (11                                     )  

σ،  حال و یک دوره بعد برابر است با  ناستاندارد است. عامل تنزیل بین زما بلندمدتتنزیل نماییσσ .عامل تنزیل بین دو دوره در ،در حالی که 
 .σآینده برابر است با 

در این ها  تخصیص، مشاهده کردتوان  می (3) جدولدر  چه چنانکنند.  می بیشینهرا با قید ارزش آتی بودجه  شده مطلوبیت تنزیل CTBدر روش 
 راههایی هستند که از  داده Ct+kو Ct  شوند. ورد میاغیرخطی ضرایب رگرسیون بر های پارامترها توسط ترکیب رو، از این .میانی هستند ،روش

 .شود مینشان داده  (11)در رابطه  ،کردن تابع مطلوبیت بیشینهافراد آزمودنی هستند. شرط های  انتخاب ،ند و در واقعآمد دست بهآزمایش تجربی 
 :نوشت را (1)رابطه توان  میبا توجه به قید بودجه 

U =    +                 

MRS =      

             =   
    

  = r+ =1 p                                              
  =          

 
    

Ln (   
    

 =           t1 +            +                       (11)                                 

P، شاخصناخالص آزمایشگاهی است.  ۀنرخ بهرt0، ضریب آن  ،زمان دریافت پاداش زودتر امروز است یا خیر. بنابراین که دهد نشان می
 ،(r+1)یا  pضریب  آید. و می دست بهنرخ ترجیح زمانی  ،بوده و از ضریب آن تاخیرطول  ،Kحساسیت فرد نسبت به اکنون است.  دهندۀ نشان

 معمولی های حداقل مربع راهاز  ،گر انحنای تابع مطلوبیت است. پارامترها در این روش فرد به نرخ بهره است، بیان ای دوره بینکه واکنش رفتار 
(OLS) که وجود دارد این است که نسبت تخصیص  ایرادیشوند. اما  ورد میابر  

    
 .شود نمیتعریف  خوبی بهای  های گوشه در انتخاب 

 استفاده کرد.( NLS) غیرخطیتوان از تابع تقاضا برای ایجاد رگرسیون  له میئبرای حل این مس
p  +     = 121 

  
    

  =          
 

    

  = 
121        

 
     

           
 

    
   (12                                  )  
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 مجموع دریافت در هر گزینه 65 76 87 18 911
 

 اگر تابع مطلوبیت خطی باشد یعنی:
U (𝐶𝐶𝑡𝑡)= 𝐶𝐶𝑡𝑡                   و U (𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘)= 𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘  
U (𝐶𝐶𝑡𝑡, 𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘) = 𝐶𝐶𝑡𝑡 +  𝛽𝛽𝜎𝜎𝑘𝑘𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘          (8)                                                                

. این داردیعنی مطلوبیت نهایی مثبت و نزولی  ؛یک تابع مطلوبیت مقعر است ،98(CRRA) گریزی نسبی ثابتریسکتابع مطلوبیت 
 CRRAع . یک تابشودمیسازی مطلوبیت استفاده فرمول بهترین نریسک و به عنوا هایترجیحزمانی و  هایهمطالعوفور در به ،تابع

ی سبن گریزیریسکدر تابع مطلوبیت مصرف کنیم. شده را فرض میتنزیل σ-β هذلولیشبهزمانی که با تابع تنزیل  ،پذیرتفکیک
 م:( است. بنابراین داری⍺-9) نسبی گریزیریسکریب ضتابعی از  ،ثابت

U (𝐶𝐶𝑡𝑡)= 𝐶𝐶𝑡𝑡
⍺ و              U (𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘)= 𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘

⍺         

 هذلولیبهشگریزی نسبی ثابت و ریسک ،و تابع مطلوبیت آن شود تخصیص یافته  t+kCو  tCصورت متوالی  اگر درآمد بین دو دورۀ
 اشد؛ب

                                   𝐶𝐶𝑡𝑡
⍺+ β𝜎𝜎𝑘𝑘𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘

⍺  t0 =0  :اگر       

U (𝐶𝐶𝑡𝑡, 𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘)=                                                                                                            (1)  
                                  𝐶𝐶𝑡𝑡

⍺+ 𝜎𝜎𝑘𝑘𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘
⍺   t0 >0  :اگر          

حنای ان ⍺ ند ازاکه عبارت ورد کردارا بر توان پارامترهای کلیدی تابع مطلوبیتشده از آزمایش میآوریهای جمعبا استفاده از داده
ماهیت تا  ابتدا الزم است شود، داده که روش برآورد پارامترها توضیحپیش از آن گرایی.اکنون βمدت و تنزیل بلند σ تابع مطلوبیت،

 .گردداین پارامترها مشخص 
خنثی  های کوچک ریسکگیری برای دریافتیصمیمافراد در ت کهاینبا استناد به  معموالً ،زمانی هایترجیحهای مربوط به در آزمایش

از گریز بوده و افراد ریسک ،در حالی که. ,O'Donoghue & Rabin) (1999 دکننمی فرض هستند، تابع مطلوبیت را خطی
توابع  .شده از تابع مطلوبیت خطی بیش از حد بزرگ هستندوردآهای تنزیل برنرخ ،بنابراینمقعر است.  هاآنتابع مطلوبیت  رو،این

 نابراین داریم:. بدهستنگریز، دارای مشتق اول مثبت و مشتق دوم منفی مطلوبیت افراد ریسک
U(c) = c⍺ >0  و⍺ < 1   
Uʹ(c) = ⍺ c ⍺-9 > 0         →       ⍺>0      از آنجا که مقدار مصرف مثبت
 است:                            
Uʹʹ(c) = ⍺ (⍺-9) c ⍺-2 <0     →   ⍺-9< 0                                     )91(    

σ،  حال و یک دوره بعد برابر است با  ندارد است. عامل تنزیل بین زمااستان بلندمدتتنزیل نماییσσ .نزیل بین عامل ت ،در حالی که
 .σآینده برابر است با  دو دوره در

، مشاهده کردتوان می (3) جدولدر  چهچنانکنند. می بیشینهرا با قید ارزش آتی بودجه  شدهمطلوبیت تنزیل CTBدر روش  
و  tC شوند.ورد میاغیرخطی ضرایب رگرسیون بر هایپارامترها توسط ترکیب رو،از این .میانی هستند ،در این روشها تخصیص

t+kC تابع  کردنبیشینهافراد آزمودنی هستند. شرط های انتخاب ،ند و در واقعآمد دستبهآزمایش تجربی  راههایی هستند که از داده
 :نوشت را (5)رابطه توان میبا توجه به قید بودجه  .شودمیه نشان داد (99)در رابطه  ،مطلوبیت

U = 𝐶𝐶𝑡𝑡
⍺+ β𝜎𝜎𝑘𝑘𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘

⍺         

                                                           
98. Constant Relative Risk Aversion 
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 باشد؛ هذلولی شبهگریزی نسبی ثابت و  ریسک ،و تابع مطلوبیت آن شود تخصیص یافته  Ct+kو  Ctصورت متوالی  اگر درآمد بین دو دورۀ
 t0 =0  :اگر                +                                      

U (  ,      =                                                                                                             (1)  
  t0 >0  :اگر                  +                                     

انحنای تابع  ⍺ ند ازا که عبارت ورد کردارا بر توان پارامترهای کلیدی تابع مطلوبیت شده از آزمایش می آوری های جمع با استفاده از داده
ماهیت این پارامترها تا  ابتدا الزم است شود، داده که روش برآورد پارامترها توضیح پیش از آن گرایی. اکنون βمدت و  تنزیل بلند σ مطلوبیت،
 .گرددمشخص 

های کوچک ریسک خنثی هستند، تابع  گیری برای دریافتی افراد در تصمیم که اینبا استناد به  معموالً ،زمانی های ترجیحهای مربوط به  در آزمایش
 ها آنتابع مطلوبیت  رو، از اینگریز بوده و  افراد ریسک ،در حالی که. ,O'Donoghue & Rabin) (1999 کنند می فرض مطلوبیت را خطی

گریز، دارای مشتق  توابع مطلوبیت افراد ریسک .حد بزرگ هستندشده از تابع مطلوبیت خطی بیش از وردآهای تنزیل بر نرخ ،بنابراینمقعر است. 
 . بنابراین داریم:دهستناول مثبت و مشتق دوم منفی 

U(c) = c⍺ >0  و⍺ < 1   
Uʹ(c) = ⍺ c ⍺-1 > 0         →       ⍺>0      مقدار مصرف مثبت است:                جا که آناز
              
Uʹʹ(c) = ⍺ (⍺-1) c ⍺-2 <0     →   ⍺-1< 0    (11                                     )  

σ،  حال و یک دوره بعد برابر است با  ناستاندارد است. عامل تنزیل بین زما بلندمدتتنزیل نماییσσ .عامل تنزیل بین دو دوره در ،در حالی که 
 .σآینده برابر است با 

در این ها  تخصیص، مشاهده کردتوان  می (3) جدولدر  چه چنانکنند.  می بیشینهرا با قید ارزش آتی بودجه  شده مطلوبیت تنزیل CTBدر روش 
 راههایی هستند که از  داده Ct+kو Ct  شوند. ورد میاغیرخطی ضرایب رگرسیون بر های پارامترها توسط ترکیب رو، از این .میانی هستند ،روش

 .شود مینشان داده  (11)در رابطه  ،کردن تابع مطلوبیت بیشینهافراد آزمودنی هستند. شرط های  انتخاب ،ند و در واقعآمد دست بهآزمایش تجربی 
 :نوشت را (1)رابطه توان  میبا توجه به قید بودجه 

U =    +                 

MRS =      

             =   
    

  = r+ =1 p                                              
  =          

 
    

Ln (   
    

 =           t1 +            +                       (11)                                 

P، شاخصناخالص آزمایشگاهی است.  ۀنرخ بهرt0، ضریب آن  ،زمان دریافت پاداش زودتر امروز است یا خیر. بنابراین که دهد نشان می
 ،(r+1)یا  pضریب  آید. و می دست بهنرخ ترجیح زمانی  ،بوده و از ضریب آن تاخیرطول  ،Kحساسیت فرد نسبت به اکنون است.  دهندۀ نشان

 معمولی های حداقل مربع راهاز  ،گر انحنای تابع مطلوبیت است. پارامترها در این روش فرد به نرخ بهره است، بیان ای دوره بینکه واکنش رفتار 
(OLS) که وجود دارد این است که نسبت تخصیص  ایرادیشوند. اما  ورد میابر  

    
 .شود نمیتعریف  خوبی بهای  های گوشه در انتخاب 

 استفاده کرد.( NLS) غیرخطیتوان از تابع تقاضا برای ایجاد رگرسیون  له میئبرای حل این مس
p  +     = 121 

  
    

  =          
 

    

  = 
121        

 
     

           
 

    
   (12                                  )  
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 باشد؛ هذلولی شبهگریزی نسبی ثابت و  ریسک ،و تابع مطلوبیت آن شود تخصیص یافته  Ct+kو  Ctصورت متوالی  اگر درآمد بین دو دورۀ
 t0 =0  :اگر                +                                      

U (  ,      =                                                                                                             (1)  
  t0 >0  :اگر                  +                                     

انحنای تابع  ⍺ ند ازا که عبارت ورد کردارا بر توان پارامترهای کلیدی تابع مطلوبیت شده از آزمایش می آوری های جمع با استفاده از داده
ماهیت این پارامترها تا  ابتدا الزم است شود، داده که روش برآورد پارامترها توضیح پیش از آن گرایی. اکنون βمدت و  تنزیل بلند σ مطلوبیت،
 .گرددمشخص 

های کوچک ریسک خنثی هستند، تابع  گیری برای دریافتی افراد در تصمیم که اینبا استناد به  معموالً ،زمانی های ترجیحهای مربوط به  در آزمایش
 ها آنتابع مطلوبیت  رو، از اینگریز بوده و  افراد ریسک ،در حالی که. ,O'Donoghue & Rabin) (1999 کنند می فرض مطلوبیت را خطی

گریز، دارای مشتق  توابع مطلوبیت افراد ریسک .حد بزرگ هستندشده از تابع مطلوبیت خطی بیش از وردآهای تنزیل بر نرخ ،بنابراینمقعر است. 
 . بنابراین داریم:دهستناول مثبت و مشتق دوم منفی 

U(c) = c⍺ >0  و⍺ < 1   
Uʹ(c) = ⍺ c ⍺-1 > 0         →       ⍺>0      مقدار مصرف مثبت است:                جا که آناز
              
Uʹʹ(c) = ⍺ (⍺-1) c ⍺-2 <0     →   ⍺-1< 0    (11                                     )  

σ،  حال و یک دوره بعد برابر است با  ناستاندارد است. عامل تنزیل بین زما بلندمدتتنزیل نماییσσ .عامل تنزیل بین دو دوره در ،در حالی که 
 .σآینده برابر است با 

در این ها  تخصیص، مشاهده کردتوان  می (3) جدولدر  چه چنانکنند.  می بیشینهرا با قید ارزش آتی بودجه  شده مطلوبیت تنزیل CTBدر روش 
 راههایی هستند که از  داده Ct+kو Ct  شوند. ورد میاغیرخطی ضرایب رگرسیون بر های پارامترها توسط ترکیب رو، از این .میانی هستند ،روش

 .شود مینشان داده  (11)در رابطه  ،کردن تابع مطلوبیت بیشینهافراد آزمودنی هستند. شرط های  انتخاب ،ند و در واقعآمد دست بهآزمایش تجربی 
 :نوشت را (1)رابطه توان  میبا توجه به قید بودجه 

U =    +                 

MRS =      

             =   
    

  = r+ =1 p                                              
  =          

 
    

Ln (   
    

 =           t1 +            +                       (11)                                 

P، شاخصناخالص آزمایشگاهی است.  ۀنرخ بهرt0، ضریب آن  ،زمان دریافت پاداش زودتر امروز است یا خیر. بنابراین که دهد نشان می
 ،(r+1)یا  pضریب  آید. و می دست بهنرخ ترجیح زمانی  ،بوده و از ضریب آن تاخیرطول  ،Kحساسیت فرد نسبت به اکنون است.  دهندۀ نشان

 معمولی های حداقل مربع راهاز  ،گر انحنای تابع مطلوبیت است. پارامترها در این روش فرد به نرخ بهره است، بیان ای دوره بینکه واکنش رفتار 
(OLS) که وجود دارد این است که نسبت تخصیص  ایرادیشوند. اما  ورد میابر  

    
 .شود نمیتعریف  خوبی بهای  های گوشه در انتخاب 

 استفاده کرد.( NLS) غیرخطیتوان از تابع تقاضا برای ایجاد رگرسیون  له میئبرای حل این مس
p  +     = 121 

  
    

  =          
 

    

  = 
121        
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 مجموع دریافت در هر گزینه 65 76 87 18 911
 

 اگر تابع مطلوبیت خطی باشد یعنی:
U (𝐶𝐶𝑡𝑡)= 𝐶𝐶𝑡𝑡                   و U (𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘)= 𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘  
U (𝐶𝐶𝑡𝑡, 𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘) = 𝐶𝐶𝑡𝑡 +  𝛽𝛽𝜎𝜎𝑘𝑘𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘          (8)                                                                

. این داردیعنی مطلوبیت نهایی مثبت و نزولی  ؛یک تابع مطلوبیت مقعر است ،98(CRRA) گریزی نسبی ثابتریسکتابع مطلوبیت 
 CRRAع . یک تابشودمیسازی مطلوبیت استفاده فرمول بهترین نریسک و به عنوا هایترجیحزمانی و  هایهمطالعوفور در به ،تابع

ی سبن گریزیریسکدر تابع مطلوبیت مصرف کنیم. شده را فرض میتنزیل σ-β هذلولیشبهزمانی که با تابع تنزیل  ،پذیرتفکیک
 م:( است. بنابراین داری⍺-9) نسبی گریزیریسکریب ضتابعی از  ،ثابت

U (𝐶𝐶𝑡𝑡)= 𝐶𝐶𝑡𝑡
⍺ و              U (𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘)= 𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘

⍺         

 هذلولیبهشگریزی نسبی ثابت و ریسک ،و تابع مطلوبیت آن شود تخصیص یافته  t+kCو  tCصورت متوالی  اگر درآمد بین دو دورۀ
 اشد؛ب

                                   𝐶𝐶𝑡𝑡
⍺+ β𝜎𝜎𝑘𝑘𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘

⍺  t0 =0  :اگر       

U (𝐶𝐶𝑡𝑡, 𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘)=                                                                                                            (1)  
                                  𝐶𝐶𝑡𝑡

⍺+ 𝜎𝜎𝑘𝑘𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘
⍺   t0 >0  :اگر          

حنای ان ⍺ ند ازاکه عبارت ورد کردارا بر توان پارامترهای کلیدی تابع مطلوبیتشده از آزمایش میآوریهای جمعبا استفاده از داده
ماهیت تا  ابتدا الزم است شود، داده که روش برآورد پارامترها توضیحپیش از آن گرایی.اکنون βمدت و تنزیل بلند σ تابع مطلوبیت،

 .گردداین پارامترها مشخص 
خنثی  های کوچک ریسکگیری برای دریافتیصمیمافراد در ت کهاینبا استناد به  معموالً ،زمانی هایترجیحهای مربوط به در آزمایش

از گریز بوده و افراد ریسک ،در حالی که. ,O'Donoghue & Rabin) (1999 دکننمی فرض هستند، تابع مطلوبیت را خطی
توابع  .شده از تابع مطلوبیت خطی بیش از حد بزرگ هستندوردآهای تنزیل برنرخ ،بنابراینمقعر است.  هاآنتابع مطلوبیت  رو،این

 نابراین داریم:. بدهستنگریز، دارای مشتق اول مثبت و مشتق دوم منفی مطلوبیت افراد ریسک
U(c) = c⍺ >0  و⍺ < 1   
Uʹ(c) = ⍺ c ⍺-9 > 0         →       ⍺>0      از آنجا که مقدار مصرف مثبت
 است:                            
Uʹʹ(c) = ⍺ (⍺-9) c ⍺-2 <0     →   ⍺-9< 0                                     )91(    

σ،  حال و یک دوره بعد برابر است با  ندارد است. عامل تنزیل بین زمااستان بلندمدتتنزیل نماییσσ .نزیل بین عامل ت ،در حالی که
 .σآینده برابر است با  دو دوره در

، مشاهده کردتوان می (3) جدولدر  چهچنانکنند. می بیشینهرا با قید ارزش آتی بودجه  شدهمطلوبیت تنزیل CTBدر روش  
و  tC شوند.ورد میاغیرخطی ضرایب رگرسیون بر هایپارامترها توسط ترکیب رو،از این .میانی هستند ،در این روشها تخصیص

t+kC تابع  کردنبیشینهافراد آزمودنی هستند. شرط های انتخاب ،ند و در واقعآمد دستبهآزمایش تجربی  راههایی هستند که از داده
 :نوشت را (5)رابطه توان میبا توجه به قید بودجه  .شودمیه نشان داد (99)در رابطه  ،مطلوبیت

U = 𝐶𝐶𝑡𝑡
⍺+ β𝜎𝜎𝑘𝑘𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘

⍺         

                                                           
98. Constant Relative Risk Aversion 
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                         )10(
σ، تنزیل نمایی بلندمدت استاندارد است. عامل تنزیل بین زمان حال و یک دوره بعد برابر است 

.σ در حالی که، عامل تنزیل بین دو دوره در آینده برابر است با .βσ با
بیشینه می کنند. چنان چه در  بودجه  آتی  ارزش  با قید  را  تنزیل شده  CTB مطلوبیت  در روش 
جدول )3( می توان مشاهده کرد، تخصیص ها در این روش، میانی هستند. از این رو، پارامترها توسط 
ترکیب های غیرخطی ضرایب رگرسیون برآورد می شوند. Ct و Ct+k داده هایی هستند که از راه آزمایش 
تجربی به دست آمدند و در واقع، انتخاب های افراد آزمودنی هستند. شرط بیشینه کردن تابع مطلوبیت، 

در رابطه )11( نشان داده می شود. با توجه به قید بودجه می توان رابطه )5( را نوشت:
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MRS = 𝐶𝐶𝑡𝑡
⍺−1

𝛽𝛽𝑡𝑡0𝜎𝜎𝑘𝑘𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘
⍺−1 = 𝑝𝑝𝑡𝑡

𝑝𝑝𝑡𝑡+1
  = r+ =9 p                                        𝐶𝐶𝑡𝑡

𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘
  =  (𝛽𝛽𝑡𝑡0𝜎𝜎𝑘𝑘𝑝𝑝)

1
⍺−1 

Ln ( 𝐶𝐶𝑡𝑡
𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘

)= ln(𝛽𝛽 )
⍺−1  t1 + ln(𝜎𝜎 )

⍺−1  𝑘𝑘+ ln(𝑝𝑝)
⍺−1               (99)                                 

P، 0شاخصناخالص آزمایشگاهی است.  ۀنرخ بهرt، ضریب  ،زمان دریافت پاداش زودتر امروز است یا خیر. بنابراین که دهدنشان می
ضریب  آید. ومی دستبهنرخ ترجیح زمانی  ،بوده و از ضریب آن تاخیرطول  ،Kحساسیت فرد نسبت به اکنون است.  دهندۀنشانآن 
p  یا(r+1)،  راهاز  ،گر انحنای تابع مطلوبیت است. پارامترها در این روشفرد به نرخ بهره است، بیان ایدورهبینکه واکنش رفتار 

𝐶𝐶𝑡𝑡که وجود دارد این است که نسبت تخصیص  ایرادیشوند. اما ورد میابر (OLS) معمولی هایحداقل مربع
𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘

های در انتخاب 
 .شودنمیتعریف  خوبیبهای گوشه

 استفاده کرد.( NLS) غیرخطیتوان از تابع تقاضا برای ایجاد رگرسیون له میئبرای حل این مس
p𝐶𝐶𝑡𝑡+ 𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘= 991 
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 هاهای آزمودنیویژگی
 یرازها عملی نیست. از لحاظ دستیابی به آزمودنی بلکه، تنها از نظر مالی و زمانیونه نهنم انتخاب تصادفی ،در روش آزمایشگاهی

 در دسترس ۀنمون تر از یکی از جامعه، مطلوبتصادف ۀانتخاب یک نمون ،گرچهازمایش باشد. شرکت در آ به مایلآزمودنی باید 
در  ۀبا نمون پژوهشانجام  رو،از این. است بسیار دشوار یا محال پژوهشای انجام بدون چنین نمونه ،موارد از در بسیاری ولیاست، 

گیرد و داشتن چارچوب است. در روش تجربی، انتخاب واحدها به صورت تصادفی انجام نمی پژوهش ندادندسترس بهتر از انجام
ه دارای شوند کی انتخاب میواحدهای ،برای نمونه .حسب متغیرها معلوم باشدجامعه برتوزیع  که ی ندارد. کافی استسنجش ضرورت

 مالی استاحت ۀمحدودتر از نمون آزمایشگاهی ۀامکان تعمیم نتایج در نمون ،دقیق مربوط به این متغیرها باشند. بنابراین هایهمشخص
 .(9371، )شوشا
شگاهی آزمای ۀامکان تعمیم نتایج در نمون کهاینبر این عقیده است که با وجود در روش تجربی  د تعمیم نتایجدر مور (9371)شوشا 

این  هدف ،زیرا در این روش .باشد پذیراستناداند معتبر و تواحتمالی است، همچنان نتایج حاصل از آزمایش می ۀاز نمونمحدودتر 
از دالیلی که  یکی .دو متغیر بر یکدیگر است تاثیربررسی  ،بلکه هدف ،داده شودسبت افراد جامعه ن ۀنیست که رفتار خاصی به هم

 توانراحتی میهمگن هستند و به نسبتاً هاآناین است که  دهندمحیط دانشگاه را برای آزمایش ترجیح می، دانشجویان پژوهشگران
، نشدهها انجاماین گروه با گروهی دیگر که مداخله روی آن ۀایسها انجام داد و تاثیر مداخله را با مقای روی گروهی از آنمداخله

ممکن است عوامل دیگری که بر  ،داشته باشند یناهمگنی بسیار ،هاها از لحاظ ویژگیزمودنیآاگر  ،که درحالی مشاهده کرد.
ها آزمودنیتا  است نیاز ،مقایسه کرد. البته ریکدیگراحتی نتوان دو گروه را با زیاد باشند که به آنقدر ،گذارندها اثر میهای آنتصمیم

 بکارژوهشگر ای باشد که پدر مداخله ،شانهای یکسانی داشته باشند و تنها تفاوتطور تصادفی به دو گروه تقسیم شوند تا ویژگیبه
ها را یانگین میزان پاداشم طور معمول،بهد. دلیل دیگر انتخاب دانشجویان، راحتی پرداخت پاداش در محیط دانشگاه است. بندمی

ن گروهی بین خود دانشجویادر روش آزمایشگاهی، مقایسۀ درون ،بنابراین دهند.برابر با میانگین دستمزد کار دانشجویی قرار می
 زیرا، .نمایدتواند خللی به نتایج وارد های مصرفی دانشجویان یا نداشتن درآمد، نمیتمایل مانندعواملی  رو،از این .گیردصورت می

تواند ناشی از مداخله باشد. ضمن شده تنها میهای آزمایش وجود دارد و هرگونه تفاوت آماری مشاهدهدر همۀ گروه ،همۀ این موارد
ه برای شدپرداخت مالی انجام ،اتفاقاً .دهدشود که او را در شرایط تصمیم واقعی قرار میمبلغی به دانشجو داده می ،که در آزمایشاین

 (.9387)دالوری،  گونه نخواهد بودها اینبرای والدین آن که ،ها را تغییر دهددانشجو آنقدر معنادار است که بتواند رفتار آنقشر 
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ضریب  آید. ومی دستبهنرخ ترجیح زمانی  ،بوده و از ضریب آن تاخیرطول  ،Kحساسیت فرد نسبت به اکنون است.  دهندۀنشانآن 
p  یا(r+1)،  راهاز  ،گر انحنای تابع مطلوبیت است. پارامترها در این روشفرد به نرخ بهره است، بیان ایدورهبینکه واکنش رفتار 
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، نشدهها انجاماین گروه با گروهی دیگر که مداخله روی آن ۀایسها انجام داد و تاثیر مداخله را با مقای روی گروهی از آنمداخله
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 بکارژوهشگر ای باشد که پدر مداخله ،شانهای یکسانی داشته باشند و تنها تفاوتطور تصادفی به دو گروه تقسیم شوند تا ویژگیبه
ها را یانگین میزان پاداشم طور معمول،بهد. دلیل دیگر انتخاب دانشجویان، راحتی پرداخت پاداش در محیط دانشگاه است. بندمی

ن گروهی بین خود دانشجویادر روش آزمایشگاهی، مقایسۀ درون ،بنابراین دهند.برابر با میانگین دستمزد کار دانشجویی قرار می
 زیرا، .نمایدتواند خللی به نتایج وارد های مصرفی دانشجویان یا نداشتن درآمد، نمیتمایل مانندعواملی  رو،از این .گیردصورت می

تواند ناشی از مداخله باشد. ضمن شده تنها میهای آزمایش وجود دارد و هرگونه تفاوت آماری مشاهدهدر همۀ گروه ،همۀ این موارد
ه برای شدپرداخت مالی انجام ،اتفاقاً .دهدشود که او را در شرایط تصمیم واقعی قرار میمبلغی به دانشجو داده می ،که در آزمایشاین

 (.9387)دالوری،  گونه نخواهد بودها اینبرای والدین آن که ،ها را تغییر دهددانشجو آنقدر معنادار است که بتواند رفتار آنقشر 

                                                                           )11(
P، نرخ بهرۀ ناخالص آزمایشگاهی است. شاخص t0، نشان می دهد که زمان دریافت پاداش زودتر 
امروز است یا خیر. بنابراین، ضریب آن نشان دهندۀ حساسیت فرد نسبت به اکنون است. K، طول 
تاخیر بوده و از ضریب آن، نرخ ترجیح زمانی به دست می آید. و ضریب p یا (r+1)، که واکنش رفتار 
از  روش،  این  در  پارامترها  است.  مطلوبیت  تابع  انحنای  بیان گر  است،  بهره  نرخ  به  فرد  بین دوره ای 
راه حداقل مربع های معمولی (OLS) برآورد می شوند. اما ایرادی که وجود دارد این است که نسبت 

 در انتخاب های گوشه ای به خوبی تعریف نمی شود.
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 مالی استاحت ۀمحدودتر از نمون آزمایشگاهی ۀامکان تعمیم نتایج در نمون ،دقیق مربوط به این متغیرها باشند. بنابراین هایهمشخص
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ها آزمودنیتا  است نیاز ،مقایسه کرد. البته ریکدیگراحتی نتوان دو گروه را با زیاد باشند که به آنقدر ،گذارندها اثر میهای آنتصمیم

 بکارژوهشگر ای باشد که پدر مداخله ،شانهای یکسانی داشته باشند و تنها تفاوتطور تصادفی به دو گروه تقسیم شوند تا ویژگیبه
ها را یانگین میزان پاداشم طور معمول،بهد. دلیل دیگر انتخاب دانشجویان، راحتی پرداخت پاداش در محیط دانشگاه است. بندمی

ن گروهی بین خود دانشجویادر روش آزمایشگاهی، مقایسۀ درون ،بنابراین دهند.برابر با میانگین دستمزد کار دانشجویی قرار می
 زیرا، .نمایدتواند خللی به نتایج وارد های مصرفی دانشجویان یا نداشتن درآمد، نمیتمایل مانندعواملی  رو،از این .گیردصورت می

تواند ناشی از مداخله باشد. ضمن شده تنها میهای آزمایش وجود دارد و هرگونه تفاوت آماری مشاهدهدر همۀ گروه ،همۀ این موارد
ه برای شدپرداخت مالی انجام ،اتفاقاً .دهدشود که او را در شرایط تصمیم واقعی قرار میمبلغی به دانشجو داده می ،که در آزمایشاین

 (.9387)دالوری،  گونه نخواهد بودها اینبرای والدین آن که ،ها را تغییر دهددانشجو آنقدر معنادار است که بتواند رفتار آنقشر 

تخصیص 
برای حل این مسئله می توان از تابع تقاضا برای ایجاد رگرسیون غیرخطی (NLS) استفاده کرد.
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𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘
  =  (𝛽𝛽𝑡𝑡0𝜎𝜎𝑘𝑘𝑝𝑝)

1
⍺−1 

Ln ( 𝐶𝐶𝑡𝑡
𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘

)= ln(𝛽𝛽 )
⍺−1  t1 + ln(𝜎𝜎 )

⍺−1  𝑘𝑘+ ln(𝑝𝑝)
⍺−1               (99)                                 

P، 0شاخصناخالص آزمایشگاهی است.  ۀنرخ بهرt، ضریب  ،زمان دریافت پاداش زودتر امروز است یا خیر. بنابراین که دهدنشان می
ضریب  آید. ومی دستبهنرخ ترجیح زمانی  ،بوده و از ضریب آن تاخیرطول  ،Kحساسیت فرد نسبت به اکنون است.  دهندۀنشانآن 
p  یا(r+1)،  راهاز  ،گر انحنای تابع مطلوبیت است. پارامترها در این روشفرد به نرخ بهره است، بیان ایدورهبینکه واکنش رفتار 

𝐶𝐶𝑡𝑡که وجود دارد این است که نسبت تخصیص  ایرادیشوند. اما ورد میابر (OLS) معمولی هایحداقل مربع
𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘

های در انتخاب 
 .شودنمیتعریف  خوبیبهای گوشه

 استفاده کرد.( NLS) غیرخطیتوان از تابع تقاضا برای ایجاد رگرسیون له میئبرای حل این مس
p𝐶𝐶𝑡𝑡+ 𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘= 991 

𝐶𝐶𝑡𝑡
𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘

  =  (𝛽𝛽𝑡𝑡0𝜎𝜎𝑘𝑘𝑝𝑝)
1

⍺−1 

𝐶𝐶𝑡𝑡= 
121(𝛽𝛽𝑡𝑡0𝜎𝜎𝑘𝑘𝑝𝑝)

1
⍺−1  

1+𝑝𝑝(𝛽𝛽𝑡𝑡0𝜎𝜎𝑘𝑘𝑝𝑝)
1

⍺−1 
   (99               )                    

 هاهای آزمودنیویژگی
 یرازها عملی نیست. از لحاظ دستیابی به آزمودنی بلکه، تنها از نظر مالی و زمانیونه نهنم انتخاب تصادفی ،در روش آزمایشگاهی

 در دسترس ۀنمون تر از یکی از جامعه، مطلوبتصادف ۀانتخاب یک نمون ،گرچهازمایش باشد. شرکت در آ به مایلآزمودنی باید 
در  ۀبا نمون پژوهشانجام  رو،از این. است بسیار دشوار یا محال پژوهشای انجام بدون چنین نمونه ،موارد از در بسیاری ولیاست، 

گیرد و داشتن چارچوب است. در روش تجربی، انتخاب واحدها به صورت تصادفی انجام نمی پژوهش ندادندسترس بهتر از انجام
ه دارای شوند کی انتخاب میواحدهای ،برای نمونه .حسب متغیرها معلوم باشدجامعه برتوزیع  که ی ندارد. کافی استسنجش ضرورت

 مالی استاحت ۀمحدودتر از نمون آزمایشگاهی ۀامکان تعمیم نتایج در نمون ،دقیق مربوط به این متغیرها باشند. بنابراین هایهمشخص
 .(9371، )شوشا
شگاهی آزمای ۀامکان تعمیم نتایج در نمون کهاینبر این عقیده است که با وجود در روش تجربی  د تعمیم نتایجدر مور (9371)شوشا 

این  هدف ،زیرا در این روش .باشد پذیراستناداند معتبر و تواحتمالی است، همچنان نتایج حاصل از آزمایش می ۀاز نمونمحدودتر 
از دالیلی که  یکی .دو متغیر بر یکدیگر است تاثیربررسی  ،بلکه هدف ،داده شودسبت افراد جامعه ن ۀنیست که رفتار خاصی به هم

 توانراحتی میهمگن هستند و به نسبتاً هاآناین است که  دهندمحیط دانشگاه را برای آزمایش ترجیح می، دانشجویان پژوهشگران
، نشدهها انجاماین گروه با گروهی دیگر که مداخله روی آن ۀایسها انجام داد و تاثیر مداخله را با مقای روی گروهی از آنمداخله

ممکن است عوامل دیگری که بر  ،داشته باشند یناهمگنی بسیار ،هاها از لحاظ ویژگیزمودنیآاگر  ،که درحالی مشاهده کرد.
ها آزمودنیتا  است نیاز ،مقایسه کرد. البته ریکدیگراحتی نتوان دو گروه را با زیاد باشند که به آنقدر ،گذارندها اثر میهای آنتصمیم

 بکارژوهشگر ای باشد که پدر مداخله ،شانهای یکسانی داشته باشند و تنها تفاوتطور تصادفی به دو گروه تقسیم شوند تا ویژگیبه
ها را یانگین میزان پاداشم طور معمول،بهد. دلیل دیگر انتخاب دانشجویان، راحتی پرداخت پاداش در محیط دانشگاه است. بندمی

ن گروهی بین خود دانشجویادر روش آزمایشگاهی، مقایسۀ درون ،بنابراین دهند.برابر با میانگین دستمزد کار دانشجویی قرار می
 زیرا، .نمایدتواند خللی به نتایج وارد های مصرفی دانشجویان یا نداشتن درآمد، نمیتمایل مانندعواملی  رو،از این .گیردصورت می

تواند ناشی از مداخله باشد. ضمن شده تنها میهای آزمایش وجود دارد و هرگونه تفاوت آماری مشاهدهدر همۀ گروه ،همۀ این موارد
ه برای شدپرداخت مالی انجام ،اتفاقاً .دهدشود که او را در شرایط تصمیم واقعی قرار میمبلغی به دانشجو داده می ،که در آزمایشاین

 (.9387)دالوری،  گونه نخواهد بودها اینبرای والدین آن که ،ها را تغییر دهددانشجو آنقدر معنادار است که بتواند رفتار آنقشر 
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ضریب  آید. ومی دستبهنرخ ترجیح زمانی  ،بوده و از ضریب آن تاخیرطول  ،Kحساسیت فرد نسبت به اکنون است.  دهندۀنشانآن 
p  یا(r+1)،  راهاز  ،گر انحنای تابع مطلوبیت است. پارامترها در این روشفرد به نرخ بهره است، بیان ایدورهبینکه واکنش رفتار 
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P، 0شاخصناخالص آزمایشگاهی است.  ۀنرخ بهرt، ضریب  ،زمان دریافت پاداش زودتر امروز است یا خیر. بنابراین که دهدنشان می
ضریب  آید. ومی دستبهنرخ ترجیح زمانی  ،بوده و از ضریب آن تاخیرطول  ،Kحساسیت فرد نسبت به اکنون است.  دهندۀنشانآن 
p  یا(r+1)،  راهاز  ،گر انحنای تابع مطلوبیت است. پارامترها در این روشفرد به نرخ بهره است، بیان ایدورهبینکه واکنش رفتار 

𝐶𝐶𝑡𝑡که وجود دارد این است که نسبت تخصیص  ایرادیشوند. اما ورد میابر (OLS) معمولی هایحداقل مربع
𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑘𝑘

های در انتخاب 
 .شودنمیتعریف  خوبیبهای گوشه
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 هاهای آزمودنیویژگی
 یرازها عملی نیست. از لحاظ دستیابی به آزمودنی بلکه، تنها از نظر مالی و زمانیونه نهنم انتخاب تصادفی ،در روش آزمایشگاهی

 در دسترس ۀنمون تر از یکی از جامعه، مطلوبتصادف ۀانتخاب یک نمون ،گرچهازمایش باشد. شرکت در آ به مایلآزمودنی باید 
در  ۀبا نمون پژوهشانجام  رو،از این. است بسیار دشوار یا محال پژوهشای انجام بدون چنین نمونه ،موارد از در بسیاری ولیاست، 

گیرد و داشتن چارچوب است. در روش تجربی، انتخاب واحدها به صورت تصادفی انجام نمی پژوهش ندادندسترس بهتر از انجام
ه دارای شوند کی انتخاب میواحدهای ،برای نمونه .حسب متغیرها معلوم باشدجامعه برتوزیع  که ی ندارد. کافی استسنجش ضرورت

 مالی استاحت ۀمحدودتر از نمون آزمایشگاهی ۀامکان تعمیم نتایج در نمون ،دقیق مربوط به این متغیرها باشند. بنابراین هایهمشخص
 .(9371، )شوشا
شگاهی آزمای ۀامکان تعمیم نتایج در نمون کهاینبر این عقیده است که با وجود در روش تجربی  د تعمیم نتایجدر مور (9371)شوشا 

این  هدف ،زیرا در این روش .باشد پذیراستناداند معتبر و تواحتمالی است، همچنان نتایج حاصل از آزمایش می ۀاز نمونمحدودتر 
از دالیلی که  یکی .دو متغیر بر یکدیگر است تاثیربررسی  ،بلکه هدف ،داده شودسبت افراد جامعه ن ۀنیست که رفتار خاصی به هم

 توانراحتی میهمگن هستند و به نسبتاً هاآناین است که  دهندمحیط دانشگاه را برای آزمایش ترجیح می، دانشجویان پژوهشگران
، نشدهها انجاماین گروه با گروهی دیگر که مداخله روی آن ۀایسها انجام داد و تاثیر مداخله را با مقای روی گروهی از آنمداخله

ممکن است عوامل دیگری که بر  ،داشته باشند یناهمگنی بسیار ،هاها از لحاظ ویژگیزمودنیآاگر  ،که درحالی مشاهده کرد.
ها آزمودنیتا  است نیاز ،مقایسه کرد. البته ریکدیگراحتی نتوان دو گروه را با زیاد باشند که به آنقدر ،گذارندها اثر میهای آنتصمیم

 بکارژوهشگر ای باشد که پدر مداخله ،شانهای یکسانی داشته باشند و تنها تفاوتطور تصادفی به دو گروه تقسیم شوند تا ویژگیبه
ها را یانگین میزان پاداشم طور معمول،بهد. دلیل دیگر انتخاب دانشجویان، راحتی پرداخت پاداش در محیط دانشگاه است. بندمی

ن گروهی بین خود دانشجویادر روش آزمایشگاهی، مقایسۀ درون ،بنابراین دهند.برابر با میانگین دستمزد کار دانشجویی قرار می
 زیرا، .نمایدتواند خللی به نتایج وارد های مصرفی دانشجویان یا نداشتن درآمد، نمیتمایل مانندعواملی  رو،از این .گیردصورت می

تواند ناشی از مداخله باشد. ضمن شده تنها میهای آزمایش وجود دارد و هرگونه تفاوت آماری مشاهدهدر همۀ گروه ،همۀ این موارد
ه برای شدپرداخت مالی انجام ،اتفاقاً .دهدشود که او را در شرایط تصمیم واقعی قرار میمبلغی به دانشجو داده می ،که در آزمایشاین

 (.9387)دالوری،  گونه نخواهد بودها اینبرای والدین آن که ،ها را تغییر دهددانشجو آنقدر معنادار است که بتواند رفتار آنقشر 

                           )12(

ویژگی های آزمودنی ها

در روش آزمایشگاهی، انتخاب تصادفی نمونه نه تنها از نظر مالی و زمانی، بلکه از لحاظ دستیابی 
به آزمودنی ها عملی نیست. زیرا آزمودنی باید مایل به شرکت در آزمایش باشد. اگرچه، انتخاب یک 
نمونۀ تصادفی از جامعه، مطلوب تر از یک نمونۀ در دسترس است، ولی در بسیاری از موارد، بدون 
چنین نمونه ای انجام پژوهش بسیار دشوار یا محال است. از این رو، انجام پژوهش با نمونۀ در دسترس 
بهتر از انجام ندادن پژوهش است. در روش تجربی، انتخاب واحدها به صورت تصادفی انجام نمی گیرد 
و داشتن چارچوب سنجش ضرورتی ندارد. کافی است که توزیع جامعه برحسب متغیرها معلوم باشد. 
برای نمونه، واحدهایی انتخاب می شوند که دارای مشخصه های دقیق مربوط به این متغیرها باشند. 

بنابراین، امکان تعمیم نتایج در نمونۀ آزمایشگاهی محدودتر از نمونۀ احتمالی است )شوشا، 1379(.
این که  وجود  با  که  است  عقیده  این  بر  تجربی  روش  در  نتایج  تعمیم  مورد  در   )1379( شوشا 
امکان تعمیم نتایج در نمونۀ آزمایشگاهی محدودتر از نمونۀ احتمالی است، همچنان نتایج حاصل از 
آزمایش می تواند معتبر و استنادپذیر باشد. زیرا در این روش، هدف این نیست که رفتار خاصی به 
همۀ افراد جامعه نسبت داده شود، بلکه هدف، بررسی تاثیر دو متغیر بر یکدیگر است. یکی از دالیلی 
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آن ها  که  است  این  می دهند  ترجیح  آزمایش  برای  را  دانشگاه  محیط  دانشجویان  پژوهشگران،  که 
تاثیر مداخله  انجام داد و  از آن ها  نسبتاً همگن هستند و به راحتی می توان مداخله ای روی گروهی 
را با مقایسۀ این گروه با گروهی دیگر که مداخله روی آن ها انجام نشده، مشاهده کرد. درحالی که، 
اگر آزمودنی ها از لحاظ ویژگی ها، ناهمگنی بسیاری داشته باشند، ممکن است عوامل دیگری که بر 
تصمیم های آن ها اثر می گذارند، آنقدر زیاد باشند که به راحتی نتوان دو گروه را با یکدیگر مقایسه کرد. 
البته، نیاز است تا آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شوند تا ویژگی های یکسانی داشته 
باشند و تنها تفاوت شان، در مداخله ای باشد که پژوهشگر بکار می بندد. دلیل دیگر انتخاب دانشجویان، 
با  برابر  را  پاداش ها  به طور معمول، میانگین میزان  پاداش در محیط دانشگاه است.  راحتی پرداخت 
میانگین دستمزد کار دانشجویی قرار می دهند. بنابراین، در روش آزمایشگاهی، مقایسۀ درون گروهی 
بین خود دانشجویان صورت می گیرد. از این رو، عواملی مانند تمایل های مصرفی دانشجویان یا نداشتن 
درآمد، نمی تواند خللی به نتایج وارد نماید. زیرا، همۀ این موارد، در همۀ گروه های آزمایش وجود دارد 
و هرگونه تفاوت آماری مشاهده شده تنها می تواند ناشی از مداخله باشد. ضمن این که در آزمایش، 
مبلغی به دانشجو داده می شود که او را در شرایط تصمیم واقعی قرار می دهد. اتفاقاً، پرداخت مالی 
انجام شده برای قشر دانشجو آنقدر معنادار است که بتواند رفتار آن ها را تغییر دهد، که برای والدین 

آن ها این گونه نخواهد بود )دالوری، 1387(.
برای مثال،  آزمایش ها می شوند.  به شرکت در  آزمایش ها، دانشجویان مجبور  از  برخی  البته در 
برای شرکت کردن آن ها در آزمایش نمره ای در نظر گرفته می شود. این گونه مشارکت اجباری، وقوع 
سوگیری احتمالی را به همراه دارد. باید توجه داشت که به دلیل عدم توانایی برای انتخاب تصادفی 
آزمودنی ها، پژوهشگر باید چگونگی انتخاب و جایگزینی آزمودنی ها و همچنین، سایر ویژگی های آن ها 

را توضیح دهد )الری.بی، 1993(.  
این پژوهش بر دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی رشته اقتصاد دانشکده علوم 
اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد تمرکز دارد. دانشجویان به چند دلیل نمونۀ خوبی برای این 
پژوهش به شمار می روند، داشتن سطح سواد الزم برای درک ترجیح های اقتصادی خود، ایجاد انگیزۀ 
مورد نیاز از راه مبلغ پرداختی، برخورداری از همگنی الزم برای بررسی تاثیر متغیرهای توضیحی بر 
ترجیح ها )اگر نمونه بسیار ناهمگن باشد، ترجیح ها ممکن است تحت تاثیر متغیرهای بسیاری قرار 
گیرد، به طوری که نتوان تاثیر متغیرهای مورد نظر را بر ترجیح ها مشاهده کرد( و در پایان، پیشینۀ 

پژوهش دانشجویان اقتصاد مقطع کارشناسی را به عنوان نمونۀ مناسب تشخیص دادند.
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کنارگذاشتن  از  است، که پس  نفر  پیشین، 138  پژوهش های مشابه  اساس  بر  آزمودنی ها  تعداد 
پاسخ های نامعتبر، 129 نمونه به دست آمد. پژوهش های اصلی استفاده شده برای اندازه گیری ترجیح های 
زمانی در این پژوهش، اندرونی و میلر1 )2012(، اندرونی و اسپرینگر )2012( و اندرونی )2015( هستند 
که در پیشینه مورد اشاره قرار گرفتند؛ و به ترتیب، حجم نمونه ای برابر با 167، 64 و 131 دانشجو 
داشتند. رشتۀ تحصیلی همۀ این دانشجویان، اقتصاد، مقطع کارشناسی، و از چهار سال ورودی 91، 92، 
93، و 94 هستند. بازۀ سنی آن ها 18 تا 26 سال است و از هر دو جنسیت دختر و پسر تشکیل می شوند. 
برای آزمون فرضیه، آزمون شوندگان به دو گروه تقسیم می شوند؛ که شامل دانشجویان دختر و پسر رشته 
اقتصاد و از ورودی های مختلف هستند. نسبت دانشجویان دختر به پسر در هر دو گروه یکسان است. گروه 
نخست که گروه کنترل نامیده می شوند، هیچ گونه اطالعاتی راجع به آزمون شونده، نحوۀ پرداخت پاداش، 
و تضمین پرداخت ها دریافت نکرده و در فضای کاماًل نامطمئن به پرسش ها پاسخ می دهند. در مورد گروه 
دوم یعنی گروه آزمایش، سعی می شود با دادن اطالعات، تفاوت در هزینۀ مبادله انتخاب اکنون و آینده، 

تا حد امکان به صفر نزدیک شود. 

جدول 4: ویژگی های آماری آزمودنی های دو گروه

پسر دختر درصد فراوانی گروه
22 44 51/2 66 گروه کنترل
21 42 48/8 63 گروه آزمایش
43 86 100 129 کل

SPSS 20 منبع: نتایج آزمایش تجربی از نرم افزار

تجزیه وتحلیل نتایج

آیا دادن اطالعات به افراد از راه کاهش نااطمینانی و در نتیجه، تفاوت هزینۀ مبادله حال و آینده 
می تواند رفتار بین دوره ای افراد را به سمت آینده نگری تغییر دهد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، 
در گام نخست، پارامترهای ترجیح زمانی شامل نرخ ترجیح بلندمدت و پارامتر اکنون گرایی افراد هر 
دو گروه برآورد می شود. در جدول های )5( و )6(، ضریب های به دست آمده از آزمایش CTB، با روش 

OLS و NLS آورده شده است.

1. Anderoni & Miller
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OLS و ضریب های رگرسیون CTB جدول 5: ضریب های برآوردشده برای دو گروه از روش

احتمالآماره tانحراف معیارضریبمتغیرگروه

کنترل

P-2/470/07-33/50/0000 نرخ بهره
K0/01606/60/0000 طول تاخیر
To-0/0100-5/40/0000 زمان زودتر

C5/100/1631/60/0000

آزمایش

P-2/460/07-31/310/0000 نرخ بهره
K0/01706/70/0000 طول تاخیر
To-0/0060-3/120/0000 زمان زودتر

C4/860/1728/270/0000
Stata 11 منبع: نتایج آزمایش تجربی از نرم افزار

NLS و رگرسیون CTB جدول 6: ضریب های برآوردشده برای دو گروه از روش

احتمالآماره  tانحراف معیارضریبمتغیرگروه

کنترل

02 
 

 NLSرگرسیون و  CTBبرای دو گروه از روش  برآوردشده های ضریب :6 جدول

 احتمال t  آماره انحراف معیار ضریب متغیر گروه

 کنترل

 ⍺ 14/1 113/1 11/11 1111/1انحنای تابع مطلوبیت  

 σ 11/1 1 21/1111 1111/1  بلندمدتپارامتر ترجیح 

 β 11/1 12/1 44/31 1111/1گرایی   پارامتر اکنون

2R 11/1 

 آزمایش

 ⍺ 14/1 111/1 21/41 1111/1 انحنای تابع مطلوبیت 

 σ 11/1 1 31/1121 1111/1  بلندمدتپارامتر ترجیح 

 β 13/1 111/1 16/11 1111/1گرایی   پارامتر اکنون

2R 11/1 

 Stata  11 افزار نرم ازمنبع: نتایج آزمایش تجربی 

 
دست  دو گروه آزمودنی به های ترجیحپارامترهای  (،12) و (11) های هدر معادل ها آندادن و قرار ،(1) و (4)های  جدول در ها ضریببر اساس 

 آید: می دست بهافراد  ۀنرخ ترجیح ساالن (،13)از رابطه  ،. همچنینآیند می
i= σ -365 -1    (13)                                                                                                                                                   
    
 

 مقایسه پارامترهای نرخ ترجیح زمانی دو گروه :7 جدول

 MPL CTB (OLS) CTB (NLS) روش استخراج
 گروه آزمایش گروه کنترل گروه آزمایش گروه کنترل گروه آزمایش گروه کنترل مطلوبیتپارامترهای 

 σ  13/1 14/1 11/1 11/1 11/1 11/1 پارامتر ترجیح زمانی بلندمدت 
 β 11/1 12/1 16/1 1 11/1 13/1   گرایی اکنونپارامتر 

 ⍺ 1 1 6/1 6/1 14/1 14/1 انحنای تابع مطلوبیت
 i 121 131 41/11 41/11 21 21  ترجیح ساالنهنرخ 

 : نتایج آزمایش تجربیمنبع
  

 تر کوچکو در صورتی که این پارامتر  .سازگار زمانی است ،شود، رفتار فرد 1گرایی فرد برابر با  چه پارامتر اکنون چنان ،بنابر مبانی نظری پژوهش
به  ،فرد مورد بررسی که دهد نشان می ،شود 1از  تر بزرگدارد. اگر این پارامتر  تورّش ،فرد در رفتار پویای خود به سمت زمان حال ،باشد 1از 

 گرایی اکنونبا روش استخراج فهرست قیمتی چندگانه، پارامتر  که شود مالحظه می (6). در جدول است تورّشیا  سوگیریسمت آینده دارای 
 16/1 ،برای گروه کنترل ،OLSزمانی محدب و روش برآورد  ۀاست. با روش بودج 12/1برابر با  و برای گروه آزمایش 11/1 ،برای گروه کنترل

، که نتایج نهایی این NLS . در روش برآوردشود نمیگرایی مشاهده  اثری از اکنون ،است که در این گروه 1و برای گروه آزمایش برابر با 
که  شود میمشاهده بنابراین، . است 13/1و برای گروه آزمایش برابر با  11/1 ،گروه کنترل برایگرایی  ، اکنوناستپژوهش با استناد به این روش 

0/740/01357/870/0000انحنای تابع مطلوبیت 
σ 0/9901500/250/0000پارامتر ترجیح بلندمدت
β 0/870/0237/440/0000پارامتر اکنون گرایی

R20/90

آزمایش

02 
 

 NLSرگرسیون و  CTBبرای دو گروه از روش  برآوردشده های ضریب :6 جدول

 احتمال t  آماره انحراف معیار ضریب متغیر گروه

 کنترل

 ⍺ 14/1 113/1 11/11 1111/1انحنای تابع مطلوبیت  

 σ 11/1 1 21/1111 1111/1  بلندمدتپارامتر ترجیح 

 β 11/1 12/1 44/31 1111/1گرایی   پارامتر اکنون

2R 11/1 

 آزمایش

 ⍺ 14/1 111/1 21/41 1111/1 انحنای تابع مطلوبیت 

 σ 11/1 1 31/1121 1111/1  بلندمدتپارامتر ترجیح 

 β 13/1 111/1 16/11 1111/1گرایی   پارامتر اکنون

2R 11/1 

 Stata  11 افزار نرم ازمنبع: نتایج آزمایش تجربی 

 
دست  دو گروه آزمودنی به های ترجیحپارامترهای  (،12) و (11) های هدر معادل ها آندادن و قرار ،(1) و (4)های  جدول در ها ضریببر اساس 

 آید: می دست بهافراد  ۀنرخ ترجیح ساالن (،13)از رابطه  ،. همچنینآیند می
i= σ -365 -1    (13)                                                                                                                                                   
    
 

 مقایسه پارامترهای نرخ ترجیح زمانی دو گروه :7 جدول

 MPL CTB (OLS) CTB (NLS) روش استخراج
 گروه آزمایش گروه کنترل گروه آزمایش گروه کنترل گروه آزمایش گروه کنترل مطلوبیتپارامترهای 

 σ  13/1 14/1 11/1 11/1 11/1 11/1 پارامتر ترجیح زمانی بلندمدت 
 β 11/1 12/1 16/1 1 11/1 13/1   گرایی اکنونپارامتر 

 ⍺ 1 1 6/1 6/1 14/1 14/1 انحنای تابع مطلوبیت
 i 121 131 41/11 41/11 21 21  ترجیح ساالنهنرخ 

 : نتایج آزمایش تجربیمنبع
  

 تر کوچکو در صورتی که این پارامتر  .سازگار زمانی است ،شود، رفتار فرد 1گرایی فرد برابر با  چه پارامتر اکنون چنان ،بنابر مبانی نظری پژوهش
به  ،فرد مورد بررسی که دهد نشان می ،شود 1از  تر بزرگدارد. اگر این پارامتر  تورّش ،فرد در رفتار پویای خود به سمت زمان حال ،باشد 1از 

 گرایی اکنونبا روش استخراج فهرست قیمتی چندگانه، پارامتر  که شود مالحظه می (6). در جدول است تورّشیا  سوگیریسمت آینده دارای 
 16/1 ،برای گروه کنترل ،OLSزمانی محدب و روش برآورد  ۀاست. با روش بودج 12/1برابر با  و برای گروه آزمایش 11/1 ،برای گروه کنترل

، که نتایج نهایی این NLS . در روش برآوردشود نمیگرایی مشاهده  اثری از اکنون ،است که در این گروه 1و برای گروه آزمایش برابر با 
که  شود میمشاهده بنابراین، . است 13/1و برای گروه آزمایش برابر با  11/1 ،گروه کنترل برایگرایی  ، اکنوناستپژوهش با استناد به این روش 

0/740/01547/290/0000انحنای تابع مطلوبیت 
σ 0/9901525/390/0000پارامتر ترجیح بلندمدت
β 0/930/01850/760/0000پارامتر اکنون گرایی

R20/88
Stata 11 منبع: نتایج آزمایش تجربی از نرم افزار

بر اساس ضریب ها در جدول های )4( و )5(، و قراردادن آن ها در معادله های )11( و )12(، پارامترهای 
ترجیح های دو گروه آزمودنی به دست می آیند. همچنین، از رابطه )13(، نرخ ترجیح ساالنۀ افراد به دست می آید:

02 
 

 NLSرگرسیون و  CTBبرای دو گروه از روش  برآوردشده های ضریب :6 جدول

 احتمال t  آماره انحراف معیار ضریب متغیر گروه

 کنترل

 ⍺ 14/1 113/1 11/11 1111/1انحنای تابع مطلوبیت  

 σ 11/1 1 21/1111 1111/1  بلندمدتپارامتر ترجیح 

 β 11/1 12/1 44/31 1111/1گرایی   پارامتر اکنون

2R 11/1 

 آزمایش

 ⍺ 14/1 111/1 21/41 1111/1 انحنای تابع مطلوبیت 

 σ 11/1 1 31/1121 1111/1  بلندمدتپارامتر ترجیح 

 β 13/1 111/1 16/11 1111/1گرایی   پارامتر اکنون

2R 11/1 

 Stata  11 افزار نرم ازمنبع: نتایج آزمایش تجربی 

 
دست  دو گروه آزمودنی به های ترجیحپارامترهای  (،12) و (11) های هدر معادل ها آندادن و قرار ،(1) و (4)های  جدول در ها ضریببر اساس 

 آید: می دست بهافراد  ۀنرخ ترجیح ساالن (،13)از رابطه  ،. همچنینآیند می
i= σ -365 -1    (13)                                                                                                                                                   
    
 

 مقایسه پارامترهای نرخ ترجیح زمانی دو گروه :7 جدول

 MPL CTB (OLS) CTB (NLS) روش استخراج
 گروه آزمایش گروه کنترل گروه آزمایش گروه کنترل گروه آزمایش گروه کنترل مطلوبیتپارامترهای 

 σ  13/1 14/1 11/1 11/1 11/1 11/1 پارامتر ترجیح زمانی بلندمدت 
 β 11/1 12/1 16/1 1 11/1 13/1   گرایی اکنونپارامتر 

 ⍺ 1 1 6/1 6/1 14/1 14/1 انحنای تابع مطلوبیت
 i 121 131 41/11 41/11 21 21  ترجیح ساالنهنرخ 

 : نتایج آزمایش تجربیمنبع
  

 تر کوچکو در صورتی که این پارامتر  .سازگار زمانی است ،شود، رفتار فرد 1گرایی فرد برابر با  چه پارامتر اکنون چنان ،بنابر مبانی نظری پژوهش
به  ،فرد مورد بررسی که دهد نشان می ،شود 1از  تر بزرگدارد. اگر این پارامتر  تورّش ،فرد در رفتار پویای خود به سمت زمان حال ،باشد 1از 

 گرایی اکنونبا روش استخراج فهرست قیمتی چندگانه، پارامتر  که شود مالحظه می (6). در جدول است تورّشیا  سوگیریسمت آینده دارای 
 16/1 ،برای گروه کنترل ،OLSزمانی محدب و روش برآورد  ۀاست. با روش بودج 12/1برابر با  و برای گروه آزمایش 11/1 ،برای گروه کنترل

، که نتایج نهایی این NLS . در روش برآوردشود نمیگرایی مشاهده  اثری از اکنون ،است که در این گروه 1و برای گروه آزمایش برابر با 
که  شود میمشاهده بنابراین، . است 13/1و برای گروه آزمایش برابر با  11/1 ،گروه کنترل برایگرایی  ، اکنوناستپژوهش با استناد به این روش 

                                               )13(
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جدول 7: مقایسه پارامترهای نرخ ترجیح زمانی دو گروه

MPLCTB (OLS((NLS) CTBروش�استخراج

گروه پارامترهای مطلوبیت
کنترل

گروه 
آزمایش

گروه 
کنترل

گروه 
آزمایش

گروه 
کنترل

گروه 
آزمایش

 σ 0/830/840/990/990/990/99پارامتر ترجیح زمانی بلندمدت
β 0/850/920/9610/870/93پارامتر اکنون گرایی

α 110/60/60/740/74انحنای تابع مطلوبیت
i 12013010/4710/472525نرخ ترجیح ساالنه

منبع: نتایج آزمایش تجربی

بنابر مبانی نظری پژوهش، چنان چه پارامتر اکنون گرایی فرد برابر با 1 شود، رفتار فرد، سازگار 
زمانی است و در صورتی که این پارامتر کوچک تر از 1 باشد، فرد در رفتار پویای خود به سمت زمان 
حال، توّرش دارد. اگر این پارامتر بزرگ تر از 1 شود، نشان می دهد که فرد مورد بررسی، به سمت آینده 
دارای سوگیری یا توّرش است. در جدول )6( مالحظه می شود که با روش استخراج فهرست قیمتی 
چندگانه، پارامتر اکنون گرایی برای گروه کنترل، 0/85 و برای گروه آزمایش برابر با 0/92 است. با 
روش بودجۀ زمانی محدب و روش برآورد OLS، برای گروه کنترل، 0/96 و برای گروه آزمایش برابر با 
1 است که در این گروه، اثری از اکنون گرایی مشاهده نمی شود. در روش برآورد NLS، که نتایج نهایی 
این پژوهش با استناد به این روش است، اکنون گرایی برای گروه کنترل، 0/87 و برای گروه آزمایش 
برابر با 0/93 است. بنابراین، مشاهده می شود که به طور میانگین شرکت کنندگان در رفتار بین دوره ای 
با  MPL است که  از روش  افراد کم تر  اکنون گرایی  CTB، میزان  اکنون گرایی دارند. در روش  خود، 
پیشینه پژوهش سازگاری دارد. این نتایج با فرضیه پژوهش که گروه کنترل باید درجه های بیش تری 
از اکنون گرایی را نسبت به گروه آزمایش بروز دهند، همسو است. برای این که مشاهده شود که آیا این 
تفاوت از نظر آماری معنادار است یا خیر، به آزمون فرضیه ها نیاز است. برای آزمون این فرضیه، ابتدا 
باید مشاهده کرد که نمونه از توزیع نرمال برخوردار است یا خیر. در صورتی که توزیع نمونه نرمال 
برای  ناپارامتری  آزمون های  از  نمونه،  توزیع  نرمال نبودن  و در صورت  پارامتری  آزمون های  از  باشد، 

تحلیل نتایج استفاده می گردد. از این رو، نرمال بودن توزیع نمونه بررسی می شود.
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بررسی نرمال بودن متغیرها

در بسیاری از تحلیل های آماری، نیاز به انجام انواع آزمون های پارامتری مانند آزمون t است. یکی 
از شروط مهم انجام این آزمون ها، نرمال بودن متغیرها است. برای بررسی نرمال بودن، می توان از آزمون 
کلموگوروف اسمیرنف1 استفاده کرد در سطر آخر جدول )8(، اگر مقدار sig کم تر از 0/05 باشد، متغیر 
نرمال نیست. همان طور که خروجی آزمون کلموگوف اسمیرنف نشان می دهد، متغیرها از توزیع نرمال 

برخوردار نیستند. از این رو، باید از آزمون های ناپارامتری برای تحلیل استفاده نمود.

جدول 8: آزمون نرمال بودن متغیرها

group beta

تعداد 129 130

پارامترهای نرمال
میانگین 0/89 0/5

انحراف معیار 0/144 0/5

بیشینه اختالف ها
مطلق 0/165 0/34
مثبت 0/165 0/34
منفی -0/15 -0/34

Z آماره کلموگوروف اسمیرنف 1/88 3/88
Sig. (2-tailed( معیار تصمیم 0/002 0/000

SPSS 20 منبع: نتایج آزمایش تجربی از نرم افزار

آزمون من-ويتنی2

آزمون ناپارامتری من ـ ویتني، یك آزمون مقایسه اي براي مقایسۀ وضعیت دو گروه مستقل است 
و وقتي داده هاي یك پژوهش به صورت کیفي ترتیبي باشند، بهتر است از این آزمون استفاده کرد که 

یك آزمون ناپارامتري است. در این آزمون، فرض هاي صفر و یك به صورت زیر هستند:
H0:     تفاوتی بین دو گروه وجود ندارد
H1:     بین دو گروه تفاوت وجود دارد

1. Kolmogorov–Smirnov Test
2. Mann–Whitney
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)NLS) CTB جدول 9: آزمون من ـ ويتني برای دو گروه، روش

σ نرخ ترجیح بلندمدت β اکنون گرایی α انحنای تابع مطلوبیت
من ـ ویتنی یو 2043 1572 2043

ویلکاکسون1 4059 3783 4150
Z آماره -0/170 -2/382 -0/657

سطح معناداری 0/865 0/017 0/511
a. متغیر گروه: تضمین

SPSS 20 منبع: نتایج آزمایش تجربی از نرم افزار

پارامتر  دو  هر  برای  را   Z مقدار  و  ویلکاکسون  من ـ ویتني،  آماره  مقدار  مي توان   ،)9( در جدول 
ترجیح زمانی مشاهده کرد. در انتهاي جدول، مقدار معناداري آزمون )sig) مشاهده می شود. اگر این 
آماره کوچك تر از 0/01 باشد، فرض صفر با اطمینان 99 درصد رد شده و دو گروه تفاوت معناداری 
باهم دارند. این آزمون برای دو گروه کنترل و آزمایش در مورد پارامتر ترجیح زمانی بلندمدت مساوی 
0/865 به دست آمده است؛ که با این مقدار، فرض صفر رد نمي شود؛ یعني دو گروه تفاوت معناداري 
ندارند. ولی، برای پارامتر اکنون گرایی مساوی 0/017 است و بنابراین، فرض صفر را با اطمینان 95 
درصد می توان رد کرد و نشان داد که دو گروه تفاوت معناداری با هم دارند. ترجیح های افراد ممکن 
پژوهش،  این  در  گیرد.  قرار  آن ها  زندگی  شرایط  سایر  و  ویژگی های شخصی  تاثیر  تحت  که  است 
ترجیح های زمانی افراد با توجه به برخی از خصوصیت های متفاوت دانشجویان براورد شده و معناداری 
تفاوت این ترجیح ها با آزمون ها ناپارامتریك که پیش تر توضیح داده شد، آزمون می شود. جدول )10(، 

پارامترهای برآوردشده و آماره آزمون ناپارامتری را برای ویژگی های مختلف نشان می دهد.
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جدول 10: پارامترهای ترجیح های زمانی بر اساس تفاوت های فردی و آزمون معناداری تفاوت ها

βασدرصدفراوانیویژگی

جنسیت
8648/30/8960/730/994دختر
4324/20/8910/740/990پسر

0/920/860/313سطح معناداری

رشته تحصیلی 
دیپلم

5240/60/8970/760/98ریاضی
5845/30/8940/650/99تجربی
1814/10/8820/760/99انسانی

0/1430/7240/67سطح معناداری

سال ورودی

9132250/890/740/98
9239300/880/730/99
9335270/890/750/99
9423180/870/730/998

0/3620/8550/02سطح معناداری

سطح 
مخارج 
هفتگی

کم تر از 
5000051250/880/730/971

5000032300/880/730/984
بیش تر از 
5000034270/900/740/997

0/5330/9140/027سطح معناداری

استقالل مالی
17130/900/760/98مستقل

113870/890/690/99غیرمستقل
0/280/1680/119سطح معناداری

چنان چه مالحظه می شود، سطح مخارج هفتگی دانشجویان، بر ترجیح زمانی بلندمدت آن ها تاثیر 
دارد و هرچه سطح مخارج آن ها بیش تر شده، آینده کم تر تنزیل می شود. سایر ویژگی های بررسی شده 

تاثیر معناداری بر ترجیح ها نداشتند.
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نتیجه گیری، پیشنهادها و محدودیت های پژوهش

بر اساس پژوهش های انجام گرفته، برخی افراد در رفتار بین دوره ای خود از الگوی استاندارد با 
نرخ ترجیح زمانی ثابت پیروی نمی کنند و به سمت زمان حال توّرش دارند. به عنوان مثال می توان از 
مطالعات الیبسون1 )2002(، بیزین2 )2014( و او، دونگوئه و رابین )1999(، نام برد. بنابراین، دچار 
ناسازگاری زمانی و اهمال کاری شده و در نتیجه، سطح پس انداز واقعی آن ها پایین تر از سطح بهینه 
قرار می گیرد. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که آیا نقص اطالعات بر ناسازگاری 
زمانی افراد تاثیر دارد یا خیر. برای یافتن پاسخ این پرسش از آزمایش یا روش آزمونی استفاده می شود. 
آزمایش فهرست قیمتی  از  اکنون گرایی کم تر  بودجه زمانی محدب، میزان  آزمایش  نتایج  اساس  بر 
چندگانه است، به گونه ای که در گروه آزمایش، با دادن اطالعاتی به افراد، پارامتر اکنون گرایی بسیار به 
1 نزدیک شده و از این رو، نحوۀ تصمیم گیری این افراد به الگوی کالسیک تصمیم گیری بین دوره ای 
نزدیک می شود. به طور کلی، این آزمایش نشان می دهد که به طور میانگین، شرکت کنندگان در رفتار 
فهرست  از  که  زمانی  ترجیح  پارامترهای  درنظرگرفتن  با  دارند.  زمانی  ناسازگاری  خود  بین دوره ای 
قیمتی چندگانه به دست آمده و با توجه به نتایج آزمون ناپارامتری من-ویتني و ویلکاکسن، گروهی 
از دانشجویان که اطالعات کافی در مورد دریافت پاداش آزمون دریافت کرده بودند با گروه دیگر که 
اطالعاتی به آن ها داده نشده بود، در پارامتر ترجیح زمانی بلندمدت تفاوتی نداشتند ولی در پارامتر 
اکنون گرایی تفاوتی معنادار مشاهده  می گردد. با وجود این که، نحوۀ دریافت پاداش فوری )امروز( با 
پاداش های تاخیری برای گروه دوم یکسان سازی شد و به عبارت دیگر، تفاوت هزینۀ مبادله دریافت 
مشاهده  افراد  بین دوره ای  رفتار  در  اکنون گرایی  اندکی  وجود  هنوز،  اما  رفت،  بین  از  آینده  و  امروز 
می شود که ناشی از ترجیح امروز به زمان های آینده است. با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت 
که اکنون گرایی پایین تر با توان پیش بینی باالتر در محیط خارجی همراه است. این توان پیش بینی 
می تواند ناشی از تغییرها در محیط پیرامونی باشد یا از کسب دانش به وسیله افراد و بکارگیری آن در 
محیط پیرامون ناشی شود. به عبارتی دیگر، رجحان زمانی می تواند از راه عوامل داخلی و خارجی، بر 

هر دو حالت، تاثیر گذارد. 

1. Laibson 
2. Bisin
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The Effect of the Transaction Cost of  
Consumption and Saving on Individual’s 
Rate of Time Preference – An Experimental  
Approach

Abstract        Empirical and experimental studies demonstrate that the 
rates of time preferences are smaller in long run in comparison with that 
of short run. In other word individuals are present bias; and it is one of 
the reasons that the saving is less than its optimal level. The aim of this 
study is to examine if the dearth of sufficient information results in time 
inconsistency in individual decisions for consuming and saving or not; 
Thus, individuals are faced with time-inconsistency. In order to test this 
hypothesis, an experimental method was used. Today, different experi-
mental methods are used to measure these preferences. In this study, 
individuals` time-preference parameters were measured through two 
common methods; "Convex Time Budget" assuming a "Constant Relative 
Risk Aversion" utility function and "Multiple Price List", assuming linear 
utility function; the results were compared thereafter. The results show 
that in Convex Time Budget (compared to Multiple Price List), individuals 
show less present-bias. Also, in both methods, individuals that receive 
deficient information about the time are turn of payments and faced with 
more time-inconsistency. 

Keywords:  Time Preference, Present Bias, Cognitive Bias, Behavioral 
Economics, Transaction Cost.
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