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Abstract  
Intertemporal decisions involve outcomes that occur at different points in 

time. Individuals tend to discount delayed rewards or outcomes. This process 

is called delay discounting (DD) and is reliably related to subjective self-

control or impulsiveness. The delay discount rate differs among individuals. 

The aim of the present study is to investigate whether the DD rates vary as a 

function of socioeconomic status (SES) along with demographic variables 

in a high inflationary macroeconomic context. The present study applied the 

27-item delay discounting questionnaire (DDQ) to measure individuals’ DD 

rates. Education and income level as SES indicators were obtained likewise 

age, gender, and, marital status. The results revealed that highly educated 

individuals discount delays to a lesser extent and are less impulsive. There 



 
 

 

was no significant association between income level and DD rates but totally 

SES was significantly and negatively associated with delay discounting. 

There is evidence for women discounting more than men and married 

subjects discounting more than single ones. In a multiple regression analysis, 

education can predict fewer discounting behaviors controlling for gender and 

marital status (R2=0.123, Adjusted R2=0.098, F=5.026, p-value=0.003). 

Keywords: Intertemporal Decisions, Delay Discounting, Socioeconomic 

Status (SES), Education, Income 
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 چکیده
صمیمات بین شوند. افراد در این میهای مختلفی ارائه زمانی، پیامدها در زمان-در ت

پادا  مات  تأخیر را کم ارز تصممممی با  پادا های همراه  های آنی و فوری تر از 

شممود که با مفاهیم میدانند. این رفتار با مفهوم کاهش ارز  تأخیری شممناخته می

های و از این رو به موضمموم مهمی در زوزهتکانشممیری و خود کنتر ی مرت ا ا مم  

 یدر افراد مختلف مقدار متفاوت یرینرخ کاهش ارز  تأخمختلف بدل شممده ا مم . 

اقتصمممادی به همراه -ی وضممم ی  ااتما یهدف این پژوهش برر مممی راب ه دارد.

ای از کشور ا   های ام ی  شناختی با کاهش ارز  تأخیری افراد در دورهویژگی

شنامه انتخاب پو یمیباالیی تجربه که نرخ تورم   (MCQ)شود. بدین منظور از پر 

صیالت و درآمد  شده ا  . تح برای  نجش نرخ کاهش ارز  تأخیر افراد ا تفاده 

اقتصادی به همراه  ن، انسی  و وض ی  -های وض ی  ااتما یبه  نوان شاخص



 
 

 
ت باالتر کمتر دهد افرادی با تحصممیالمیتأهل در نظر گرفته شممدند. نتاین نشممان 

دانند و رفتار تکانشمممی کمتری دارند. با این زال، میهای آینده را بی ارز  پادا 

درآمد راب ه ی م ناداری با نرخ کاهش ارز  تأخیری نشمممان نداد. باال بودن درآمد 

ی تورمی، برخالف  ممایر م ا  ات با تکانشممیری کمتر راب ه ندارد. در کل، در زمینه

ای منفی دارد. در قتصممادی با نرخ کاهش ارز  تأخیری راب ها-وضمم ی  ااتما ی

مدل رگر ممیون دندگانه، با کنترل انسممی  و وضمم ی  تأهل،  مم   تحصممیالت 

 .بینی کندتواند نرخ کاهش ارز  تأخیریِ کمتر را پیشمی
)value=0.003-=0.098, F=5.026, p2=0.123, Adjusted R2R( 

-ن، کاهش ارز  تأخیری، وض ی  ااتما یزما-گیری بینتصمیم واژگان کلیدی:

 اقتصادی، تحصیالت، درآمد

 07/03/01تاریخ پذیرش:  07/03/01تاریخ بازبینی:   20/02/01تاریخ دریافت: 

 98-79، صص 1401خرداد ، 102، پیاپی 1، شماره 31فصلنامه راهبرد ، سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 بیان مسئله مقدمه و

) ,Chapman، مفهومی ا مم  که ریشممه در اقتصمماد دارد 1یکاهش ارز  تأخیر

1998; Loewenstein & Thaler, 1989) تا درک کنیم میداردوبی فراهم  و ند  ک

صمیمات بین شان در کننداتخاذ می را 2زمانی-افراد دیونه ت صمیماتی که پیامدهای . ت

صل بر میشوند. کاهش ارز  تأخیری میفی محقق های مختلزمان گردد که به این ا

 ,.Macaskill et al)شممودمیشممان کم ها اگر با تأخیر همراه باشممند از ارز پادا 

درصد از د   دادن ارز  به ازای هر وازد تأخیر، نرخ کاهش ارز  تأخیری . (2019

 .(Chapman, 2005)شودنامیده می

ش افراد در نرخ کاه، با واود اینکه کاهش ارز  تأخیری در همه فراگیر ا ممم 

ی ، نشممان دهندهبیشممتردارند. نرخ کاهش ارز  تأخیری  ارز  تأخیری با هم تفاوت

شتر أت شتر فوری  ا  افتادن پادا  تأخیربه ثیر بی  ,.Macaskill et al)، و ترای  بی

2019) . 

مرت ا ا ممم و دو  کاهش ارز  تأخیری به مفاهیم تکانشمممیری و خودکنتر ی

 & Green)مفهومی که اهمی  زیادی در  ممالم  و به ویژه رفتارهای ا تیادی دارند

Myerson, 2004)صمیم زمانی و کاهش ارز  تأخیری به د یل اهمی  -گیری بین. ت

رهای تکانشممیردر مصممرف کنندگان مواد مخدر و ا کل، قماربازان پاتو و ی ، در رفتا

 ;Bickel et al., 2014; Bromberg et al., 2015)افرادی با اختالل تواه/بیش ف ا ی(

Chapman, 2005; Green & Myerson, 2004; Peters & Büchel, 2011; Sheffer 
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et al., 2019)گذاری مممرمایهدنین رفتارهایی همچون پس انداز، . و هم (Peters & 

Büchel, 2011) ،نده ناب از خ رات آی تدار محیا زیسممم  اات های دو ممم تار ، رف

(Macaskill et al., 2019; Thorstad & Wolff, 2018)  بخشی و د تاوردهای رضای

شی، و قدرت ت امل با ا ترس صیلی، زس خودارز  Bromberg)همچون موفقی  تح

et al., 2015) های مختلف بدل شممده ا مم  به موضمموم مهمی در زوزه(Peters & 

Büchel, 2011). 

ی این مفهوم از  حاظ با ینی نیز زائز اهمی  ا ممم  درا که کاهش ارز  تأخیر

صه شخ صرف کنندگان مواد،م شیری در م  ی گروهی از اختالالت ا   راز امله تکان

 ;Bromberg et al., 2015)قماربازان پاتو و ی  و افرادی با اختالل تواه/بیش ف ال( 

Peters & Büchel, 2011). 

فاوت تأخیری، بیشمممتر متمرکز برم ا  ات ت کاهش ارز    های فردی در نرخ 

ی بین کاهش های ام ی  شمممناختی بوده ا ممم . از امله م ا  اتی که راب هداده

 ;Harrison et al., 2002)انسممی    (Reimers et al., 2009)ارز  تأخیری و  ممن

Kirby & Maraković, 1996; Reynolds et al., 2006)  تحصیالت    (Jaroni et 

al., 2004)  و درآمد(Green & Myerson, 2004; Reimers et al., 2009)  را مدنظر

 قرار دادند. 

مسمم    3اقتصممادی-نشممان دادند وضمم ی  ااتما ی (2017ر ایشممی و همکارانش

پادا  به کم ارز  کردن  یل افراد  ما نده ت این ا یو در بین شمممود و میهای آی

اقتصممادی ی  -به طور کلی، وضمم ی  ااتما ی. ی مختلف مشممترک ا مم هافرهنگ

شتغال می ازه مکنون در نظر گرفته  صیالت، درآمد و ا شود که با  نجش     تح

ها نشان . یافته(Baker, 2014)شودمییا ترکی ات مختلفی از این  ه شاخص محا  ه 

 De)دهند که ارت اط منفی بین تحصمممیالت و کاهش ارز  تأخیری واود داردمی

Wit et al., 2007; Epstein et al., 2003; Jaroni et al., 2004)   هم دنین نرخ کاهش

 ;De Wit et al., 2007)هایی با درآمد باال کمتر ا ممم ارز  تأخیری در آزمودنی

Green et al., 1999) . 

شود زمینه شاره  صاد کالن نیز بر بر انتخابالزم ا   ا ها در تکا یف ی تورمی اقت

نشممان دادند دیونه ( 2003ر  تودوروو و همکارانگذارد. میکاهش ارز  تأخیری اثر 

 های آنگذارد. در این را تا، م ا  همیاقتصاد کالن بر نرخ کاهش ارز  تأخیری اثر 
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شور ای که در برزیل در دوره سخهمیرا تجربه  ییتورم باالک ی برزیلی آزمون کرد با ن

شور تکرار  شتر ها زاکی از نرخ . یافتهشدو وازد پول راین ک کاهش ارز  تأخیری بی

  .(Rachlin et al., 1991)دانشجویان برزیلی نس   به دانشجویان آمریکایی بود

ر دی زاضمممر در نظر دارد نرخ کاهش ارز  تأخیری را در اوانان ایرانی م ا  ه

شور تجربه   ,Statistical Center of Iran )شود میدوره ای که نرخ تورم باالیی در ک

-های ام ی  شناختی و  وامل ااتما یی ویژگیاندازه گیری کرده و راب ه  (2022

امل  اقتصمادی را بر نرخ کاهش ارز  تأخیری برر می کند. با تواه به پیشمینه، دو 

شاخص صیالت به  نوان  ض ی  ااتما یدرآمد و تح صادی در نظر گرفته ا-های و قت

 اند.شده

 تحقیقپیشینه 
ثیر وضمم ی  ااتما ی و فرهنگ را بر أی خود ت( در مقا ه2017ر 5و ایسممن 4ایشممی

-مریکاییآکاهش ارز  تأخیری برر مممی کردند. بدین منظور آزمودنی های  اپنی و 

پر ممشممنامه اطال ات دموگرافی  و وضمم ی   ،اروپایی تکلیف کاهش ارز  تأخیری

درآمد و  این زوزه، اکثر م ا  اتهمرا مممتا با اقتصمممادی را انجام دادند. -ااتما ی

ها یافتهشدند. اقتصادی در نظر گرفته -شاخص وض ی  ااتما یبه  نوان تحصیالت 

شان می س   تمایل افراد به کم کردن ارز  پادا دهند ن ض ی  ااتما ی م های و

 های مختلف مشترک ا  . شود و این ا یو در بین فرهنگمیآینده 

ی بین نرخ کاهش ای به برر مممی راب ه( در م ا  ه2009و همکارانش ر 6ریمرز

شی در دنیای واق ی و هم سی  ارز  تأخیری و رفتارهای تکان دنین  ن، درآمد، ان

درآمد و افرادی با تحصممیالت دهد افراد کمو تحصممیالت پرداختند. نتاین نشممان می

ا ممتا با کمتر، نرخ کاهش ارز  تأخیری بیشممتری دارند. در راب ه با  ممن، نتاین همر

شکلی  شده م ا  اتی ا   که اثر  همی  شاهده  ای که گونهبه اند،کردهبرای  ن م

نرخ کاهش ارز  تأخیری کمتری  های میانسمممال از اوانان و کهنسممماالنآزمودنی

 .داشتند

ی  کارانش ر 7دو و قا ه( 2007و هم تأخیری و ای راب هدر م کاهش ارز   ی 

شممناختی از امله  ممن، انسممی ، های ام ی نظرگرفتن ویژگیتکانشممیری را با در
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صیل برر ی کردند. یافته ها درآمد و  ال شان های تح شتر با نرخ  دهدمین درآمد بی

کاهش ارز  تأخیری کمتر و تکانشممیری کمتر همراه ا مم . به طرز مشممابهی، افراد 

. با این زال،  ن و انسی  با کاهش تحصیل کرده نرخ ارز  تأخیری کمتری دارند

 ی م ناداری نداشتند.تأخیری راب ه ارز 

کارانشر 8نایروی کاهش ارز  ی خود راب ه( در م ا  ه2004و هم ی بین 

تأخیری و تحصیالت در افراد  ییاری را برر ی کردند. افراد  ییاری، افرادی در نظر 

اند. بدین منظور  دد  ییار به مدت ی   ال مصرف کرده 10گرفته شدند که روزانه 

دنین ا تفاده شده و هم (Kirby & Maraković, 1996) ی انتخاب پو یامهاز پر شن

ها نشممان های آنآوری شممد. یافته ممن، انسممی ، وضمم ی  تأهل و تحصممیالت ام 

صیالت و کاهش ارز  دهد می تأخیری در افراد  ییاری ارت اط منفی زتی بین تح

 . (Jaroni et al., 2004)واود دارد

شممناختی های ام ی ویژگیی خود تأثیر در م ا  ه( 1994و همکارانشر 9گرین

سی   .برر ی کردندهای فردی در کاهش ارز  تأخیر تفاوت را بر  نو  از امله ان

های آتی را  ال( ارز  پادا  20دریافتند که کودکان بیشتر از اوانان رزدود ها آن

 مممال(  68دهند و اوانان نیز به نسممم   بیش از بزرگسممماالن رزدود کاهش می

ی دییری که بین نرخ کاهش در مقایسمممه  دانند.میهای آینده را کم ارز  پادا 

 مما ه با درآمدهای یکسممان انجام شممد،  70ا ه و  مم 30های ارز  تأخیری آزمودنی

ها با نتاین . این یافته(Green et al., 1996) تفاوت قابل ذکری مشمماهده نشممده ا مم 

( ادغام شممده و این فرضممیه م ر  شممد که نرخ کاهش ارز  1994گرین و همکارانر

 ممما یی کم شمممده و پس از آن ثاب  باقی مانده  30وده، تا تأخیری در اوانان باال ب

( نیز بیانیر کاهش ارز  تأخیری کمتر بین 1996های گرین و همکاران را  . یافته

 های با درآمد باال ا  .آزمودنی

  نظریمفهومی و  مالحظات
اند. در ابتدا مفهوم کاهش ارز  در این بخش، ت اریف و نظریات مرت ا بیان شده

های خصاقتصادی و شا-تأخیری م ر  شده ا  .  پس به ت ریف وض ی  ااتما ی

صیالت و د یل تمیآن پرداخته  شاخص درآمد و تح ض ی  ثیر آنأشود و دو  ها بر و

 شود. مییان اقتصادی ب-ااتما ی
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 . کاهش ارزش تأخیری1

درک های مختلف دانش را گرد هم آورده ا مم  تا گیری، زوزهی تصمممیمم ا  ه

های مختلف را و مم   دهد. م ا  اتی که روانشممنا ممی، اقتصمماد و  لوم ما از پدیده

های تح  ها را به پدیدهکند و  ناصممری از هر ی  از این زوزهمیا صمماب را تلفیق 

شدافزاید. م ا  اتی که بهبرر ی می صاد انجام  شنا ی و اقت اند، هطور خاص در روان

ضررها و ازتماالت مرت ا با زمان، با هم ت امل ا کنند که دیونه پادمیبرر ی  ها، 

 . (Myerson et al., 2003)کنند تا تصمیمات ما را شکل دهند می

شوند میی مختلفی محقق هامانزهایی دارند که در تصمیمات ما م موالً خروای

دهند. این تصممممیمات به ترتی  میهایی که با ازتماالت مختلفی رخ یا/و خروای

شمموند. میتح   نوان تصمممیمات بین زمانی و تصمممیمات مخاطره آمیز شممناخته 

ده و تصممممیمات بین زمانی و مخاطره آمیز از مفاهیمی قابل ذکر در اقتصممماد خرد بو

سمممیار با لف تصممممیم گیری از امله رفتار مصمممرف کننده بهای مختبرای فهم ان ه

. امروزه این (Baker et al., 2003; Loewenstein & Thaler, 1989) اهمی  هسممتند

اند رکاهش ارز  زمانی و کاهش دو زوزه در اقتصممماد رفتاری مورد تواه قرار گرفته

 ارز  ازتما ی(.

کاهش ارز  تأخیری واود دارند. برخی از این ت اریف بر ت اریف مختلفی برای 

قدار کاهش ارز  پادا  قدار تمرکز دارند رم یا بر ) ,2008Tesch & Sanfey((10م . و 

باشمممد 11کاهش ارز  ذهنی تأخیر همراه  با  که  مانی  مد، ز یا ) ,.Baker et alی  پ

 ایر ت اریف بر فرد تصمیم گیرنده تمرکز دارند، از امله تمایل فرد به ترای   (2003

 ,Mar & Robbins)شودمیپادا  فوری کمتر به پادا  بهتر یا بزرگتر که دیرتر ارائه 

2007). 

قه مانی  ال مات بین ز به تصممممی که  ند  نان او ین گروهی بود ند اقتصممماد دا م

کاهش ارز  تأخیری را   (Chapman, 1998; Loewenstein & Thaler, 1989)شدند

دهد ارز  مصممرف فوری میان به  نوان فرآیندی ت ریف کرد که به افراد ااازه تومی

                                                           
 خروایو  رویداد، پیامد، نتیجهرود با این زال، مفاهیم م موالً در اکثر م ا  ات کاهش ارز  تأخیری به کار می پادا مفهوم  10

دهد روند کاهش ارز  تأخیری قابل ت میم به شرایا مختلفی ا   که روند. این امر نشان مینیز در برخی م ا  ات به کار می

 ها همیشه هم مث   نیس .ها در آنماهی  انتخاب

11 Subjective  

 . تح  م ر  کرده ا  منظور از ارز  ذهنی، پادا  فرض شده تو ا آزمودنی ا  ، که م ادل ارز  پاداشی ا   که محقق

  نوان م لوبی  نیز شناخته می شود.
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سه کنند شخص را مقای . این مفهوم (Reynolds et al., 2006)یا با تأخیر ی  کاالی م

گیری نقش مهمی در م ا  اتی دارد که مرت ا با خودکنتر ی و تکانشیری در تصمیم

 .(Green & Myerson, 2004)هستند

م تنی بر فرآیند زیربنایی کاهش ارز  تأخیری، زمانی که ی  تصممممیم اتخاذ 

ی فوری و به گزینه همراه با تأخیر ارزشمممی ، به صمممورت خودکار به گزینهشمممودمی

شمود. این مقادیرِ تخصمیص داده شمده، ذهنی و فردی هسمتند، با میتخصمیص داده 

ی  مم   شمموند و نشممان دهندهمیها برای آزمودنی کم یا زیاد تواه به ماهی  گزینه

 . (Tesch & Sanfey, 2008)خود کنتر ی فرد هستند

 . سنجش نرخ کاهش ارزش تأخیری2

به آزمودنی مجمو ه تأخیری،  کاهش ارز   ی  آزمون  نهدر  ئه ای از گزی ها ارا

که در آنمی ندمی وی ها ازشمممود  یان خواه ف  م لغی پول رمثالً م یا  هزار100 در

شخص رمثالً ی  زمانی هفوق ی  از پس تومان(  کمتر م لغ یا هفته، ی  ماه، ... ( و م

 بسمممته به. کند انتخاب را گزینه و ی بدون وقفه و فوری ی  تومان( هزار  20رمثالً 

 کا ممته آن از یا و دریافتی افزوده پول میزان بر ب دی یها مملال در فرد، یهاپا مم 

تفاوتی بر یم ادامه ی بیزمانی به نق هت دیل تا وقتی که در هر تأخیر  این. شودمی

س  یابد. نق همی شک ای که بین پادا  فوری و تأخیری، ترایحی واود ندارد نق ه 

ای . از مجمو ه(Reynolds & Schiffbauer, 2004)شممودمیتفاوتی نامیده یا نق ه بی

قاط بی فاوتی در تأخیرهای مختلف منحنی ارز  ذهنی برای هر فرد تر مممیم از ن ت

 .(Tesch & Sanfey, 2008)شودمیشود و نرخ کاهش ارز  تأخیری محا  ه می

گذشمممته با ا مممتفاده از ت دادی کارت که مقدار تکا یف کاهش ارز  تأخیر در 

امروزه  (Green et al., 1999)گرف میشممد انجام میها ث   پادا  و تأخیر روی آن

صورت  شتر به  صی اارا تکا یف بی  Johnson)شودمیکامپیوتری بر ط ق ا یوریتم خا

& Bickel, 2002; Koffarnus & Bickel, 2014; Richards et al., 1999)   ترتی .

 Kirby) ی انتخاب پو ی. پر شنامهتواند افزایشی یا کاهشی باشدمیها ی پادا ارائه

& Maraković, 1996)  نیز ابزار دییری ا مم  که در م ا  ات بسممیاری به کار برده

 شود و از  واالت ثابتی تشکیل شده ا  . می

شود. میهایپربو ی  و نمایی ا تفاده ها از تاب برای نمایش کاهش ارز  پادا 

ارز  ( بهتر از تاب  نمایی، کم1هایپربو ی  رم اد ه دهند تاب میم ا  ات نشمممان 
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 ,.Mazur, 1987; Myerson et al)کنندمیها را توصیف ها برای آزمودنیشدن پادا 

2003) . 

V = A/ (1+kD)  1م اد ه ر) 

مقدار   kدا  و زمان تأخیر یا وقفه در دریاف  پا Dمقدار پادا ،  Aدر این تاب ، 

ش ثابتی ا   که نشان دهنده کم ارز  شدن پادا  با گذش  زمان ا   و نرخ کاه

تر تأخیر افتاده کم ارز  بیشتر باشد، پادا  به kهر ده شود. میارز  تأخیر نامیده 

 .(Mazur, 1987)یابدمیشود، و شی  نمودار افزایش می

 )SES(12اقتصادی -. وضعیت اجتماعی3

م اقتصممادی و أیاس وضمم ی  توبه  نوان مق (SES)اقتصممادی-ااتما یوضمم ی  

ض ی  ااتما یشود. به طور کمیااتما ی فرد ت ریف  صادی ی   ازها-لی، و ی قت

تحصممیالت، درآمد و اشممتغال یا  ی مرک شممود که با اندازهمیمکنون در نظر گرفته 

شاخص محا  ه  شاخص، پر شود. با اینکمیترکی ات مختلفی از این  ه  ه این  ه 

د، اقتصممادی هسممتن-های وضمم ی  ااتما یترین مقیاسکاربردترین و پذیرفته شممده

، اقتصممادی ذهنی-بر زسمم  وضمم ی  ااتما ی اقتصممادی گاهی-وضمم ی  ااتما ی

ض ی  مینیز ت ریف  …ثروت، ما کی  منزل یا شود. اینکه ده مواردی در محا  ه و

ما ی ند ا-اات ته شمممو اام ه پژوهش و قتصمممادی در نظر گرف به  ممموال پژوهش، 

 & Galobardes et al., 2006; Ross)های در د مممترس بسمممتیی داردشممماخص

Mirowsky, 2010). 

ا ا م  که با درآمد اقتصمادی مرت -تحصمیالت از این باب  با وضم ی  ااتما ی

های شناختی و غیر شناختی که بیشتر و رفتارهای  الم  محور و هم دنین مهارت

دون زل مسممهله، هایی هم شمموند ارت اط دارد. مهارتمیمنجر به ارتقای  ممالم  

 Ross)کنتر ی، انییز  و تال  بیشتر در زل مسهله مدنظر هستند باوری، خودخود

& Mirowsky, 2010) . 

اقتصممادی به این - نوان شمماخص وضمم ی  ااتما یدر نظرگرفتن تحصممیالت به

صی از داراییمییمی بردیدگاه قد شاخ صیالت، به  نوان  محور های دانشگردد که تح

سانی در نظر گرفته  . از این رو، بر  ایر (Baker, 2014)شودمیی  فرد یا  رمایه ان

                                                           
1 2 Socioeconomic Status  
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اثرگذار  اقتصمممادی مثل درآمد، اشمممتغال و ثروت-های وضممم ی  ااتما یشممماخص

 .(Mirowsky & Ross, 2003)ا  

صورت ت ریف  صیالت م موالً به دو  صیل فرد، یا شودو طول  المیتح های تح

را بر  . مدل کمی، تحصممیالت(Ross & Mirowsky, 1999)هایی کسمم  شممده مدرک

س   ال صیل بودز   و مرازلی که به اتمام ر انده ه ا هایی که فرد در زال تح

کند که افزایشِ در م رض آموز  بودن، منجر به میکند. این مدل فرض میت ریف 

. (Harnischfeger & Wiley, 1976)شودمیهای شناختی و غیرشناختی به ود مهارت

صیال-در مقابل مدل مدرک س  مزایایی که در بازار کار به همراه محور، تح ت را بر ز

شغل بهتر در نظر دار شتر دگاه  الط ق این دی .گیردمید از امله درآمد یا  های بی

 Ross and)تحصمممیل فقا وقتی مفید هسمممتند که منتن به دریاف  مدرک گردند

Mirowsky 1999). 
ض ی  ااتما ی صادی مرت -درآمد از زیث فاکتورهای  اختاری با و ا ا  . اقت

فتی از شمممغل فرد پیش از کسمممر ما یات طور م مول درآمد بر زسممم  زقور دریابه

شود میت ریف  شود که ممکن ا   در     فردی یا زتی     خانواده محا  ه 

تواند میدنین هم .(Galobardes et al., 2006)رترکی  درآمد کل ا ضممای خانواده( 

ی تر درنظر گرفته شده و کلیه درآمدهای ناشی از پس انداز، انتقال پول بین ا ضاکلی

های موق  به های ااتما ی مثل کم خانواده و دو مممتان یا پول دریافتی از برنامه

شد پیدا ر   ر رپر   را در بر بییرد. درآمد از اوایل اوانی به  های بیخانواده

ه  م  کهنسا ی بشود یا زتی کمی میکند تا به میانسا ی بر د، و م موالً ثاب  می

 . (Baker, 2014) یابدمیکاهش 

 روش تحقیق

 ممال  40-25ی  ممنی =زن( در بازه71=مرد، 40نفر ر 112در پژوهش زاضممر 

شور ایران، افراد فارغشرک  کردند. در این بازه صیل از دوره ای از ی  نی در ک ا تح

ستند و دغدغه شیاه ه شابهی دارند. دان س تاً م صیلی و زندگی ن ها و وظایف کاری، تح

ندگی ظایف ز یل  13رو ظایف اوا ثال و ند، برای م فاوت دار با هم ت  مممنین مختلف 

سا ی ر سل، کار و     زندگی ا  34-24بزرگ  ,Nurmi)( مرت ا با ازدواج، تو یدن

                                                           
1 3 Life tasks 
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ر ی  ط قه  ممال م ادل میانسممال و د 44-25. ط ق گزار  مرکز آمار ایران (1991

 شوند(. میمحسوب 

شتی و هم دنین با ا تفاده از  شهید به شیاه تهران و  شجویان دان افرادی از دان

های ااتما یردانشجویان یا دانش آموختیان  ایر مراکز( افراد  القمند انتخاب ر انه

ی تماس تلفنی اطال ات دموگرافی  مورد نظر پژوهش و  ممابقه شممدند. به وا مم ه

 و و ی  و ا صاب و روان برر ی شد.بیماری نور

 ابزارها 
شنامه انتخاب پو ی ر تکلیف  به  نوان( Monetary Choice Questionnaireپر 

صمیم شد-گیری بینکاهش ارز  تأخیری اه  م ا  ه ت  & Kirby)زمانی انتخاب 

Maraković, 1996)   شنامه را  (2020)ا رائیلی و همکاران سخه فار ی این پر  ن

 نجی و  اختار  املی آن را برر ی کردند. این پر شنامه های روان اخته و ویژگی

های ی پادا ماده ا مم  که در آن آزمودنی بین گزینه 27شممامل مجمو ه ثابتی از 

 ,Kirby & Maraković)کندمیهای بیشتر و ی همراه با تأخیر انتخاب کمتر یا پادا 

1996)   
نهپادا  پادا  87تا  11ای بین های فوری در دام مان و  با هزار تو های همراه 

نه بین  تاخیر  85تا  25تأخیر در دام با  مان  ند.  186تا  7هراز تو روز قرار دار

اند که هر گروه های همراه با تأخیر بر م نای اندازه در  مممه گروه قرار گرفتهپادا 

های هزار تومان(، پادا  35تا  25های کود  راز ماده ا ممم و پادا  9شمممامل 

 کاهش نرخ تومان(. 85تا  75های بزرگ راز تومان( و پادا  60تا  50تو ممماراز م

( 1هایپربو ی  رم اد ه تاب  در هاداده دادن قرار با (k) کنندگانشرک  ارز  تأخیری

  ت یین شد.

 قرار 0,00016و  0,25بین  ایدامنه در k ارز  پو ی پر ممشممنامه انتخاب در

شان باالتر یهاارز  گیرد کهمی شتر ترای  دهنده ن  فوری ترکود  یهاپادا  بی

   .ا   به تأخیر افتاده تربزرگ یهاپادا  به نس  

شممناختی شممامل  ممن، انسممی ، وضمم ی  تأهل و وضمم ی  اطال ات ام ی 

شنامه-ااتما ی صیالت و درآمد در پر  س  تح صادی بر ز ای اداگانه دریاف  اقت

=کارشنا ی 3=کارشنا ی، 2=دیپلم، 1د ته ر 4ها تحصیالت را از بین شد. آزمودنی

میلیون تومان،  10تا  5=2میلیون تومان،  5تا  1=1=دکتری( و درآمد ر4ارشمممد و 

میلیون تومان( را انتخاب نمودند. مشممابه  15=باالتر از 4میلیون تومان و  15تا  10=3
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تحصمممیالت و درآمد اه  آنا یز آماری کدگذاری شمممدند. میانیین م ا  ه مقادیر 

ض ی  ااتما ی صیالت و درآمد به  نوان و شد-تح صادی در نظر گرفته   Ishii et)اقت

al., 2017). 

 ی تحقیقهایافته
 ادول .انجام شممدIBM SPSS 22. For windows آنا یزهای آماری با نرم افزار 

 دهد. می( فراوانی متغیرهای مستقل را نشان 1ر

برای برر مممی نرمال  15و کشمممیدگی 14های دو ییبا تواه به زجم نمونه، شممماخص

شد. با تواه شیدگی نرخ کاهش ارز   بودن توزی  متغیرها تو ید  به  دد دو یی و ک

یاریتم نرخ Skewness=3.641, kurtosis=15.86ر تأخیری ماری   های آ نا یز ( برای آ

 .(Log-transformed k)کاهش ارز  تأخیری محا  ه شد 
 

 فراوانی متغیرهای تحقیق -(1) جدول

 درصد ت داد  

    تحصیالت

 3 4 دیپلم 

 25,4 34 کارشنا ی 

 33,6 45 کارشنا ی ارشد 

 16,4 22 دکتری 

 5,2 7 بی پا   

    درآمد

 27,6 37 میلیون تومان 5میلیون تا 1 

 17,9 24 میلیون تومان 10میلیون تا  5 

                                                           
1 4 skewness 

1 5 kurtosis 
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 درصد ت داد  

 11,9 16 میلیون تومان 15میلیون تا  10             

 14,9 20 میلیون تومان 15باالتر از  

 11,2 15 بی پا   

 وضعیت تأهل

 48,2 54 متأهل 

 51,8 58 مجرد 

 

های مرت ا ها، مفروضهی صفر بین متغیرها اارا شد. وقتی دادههم ستیی مرت ه

های پارامتری  رضممری  هم سممتیی پیر ممون( انجام شممد و در را دارا بودند آزمون

هارضری  هم ستیی ا پیرمن( اارا های ناپارامتری  متناظر آنصورت آزموناینغیر

ستقل 2ر ادولشد.  ستیی بین نرخ کاهش ارز  تأخیری و  ایر متغیرهای م ( هم 

شان  ستیی م ناداری با نرخ کاهش میرا ن صیالت هم  دهد. م تنی بر نتاین، تنها تح

 (.rho=-0.193, 95%, p=0.041ارز  تأخیر دارد ر
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 همبستگی مرتبه صفر متغیرهای مستقل با نرخ کاهش ارزش تأخیری -( 2) جدول

ت
یال

ص
تح

 

ن
 

مد 
درآ

 

 

ی
یر

أخ
  ت

رز
ش ا

اه
 ک

رخ
ن

 

(L
o

g
-t

ra
n

sf
o

rm
ed

 k
)

 

 

0,193-

* 

0,041 

 

0,135- 

 0,157 

 

0,12- 

0,214 

r/rho 

p-

value 

   *0.05p< 

های مسمممتقل، میانیین نرخ کاهش ارز  تأخیری نمونه tبا ا مممتفاده از آزمون 

شد ر سه  ((. برا اس 3ر ادولمردان با میانیین نرخ کاهش ارز  تأخیری زنان مقای

 =Mean difference(logk)نتاین این تحلیل، میانیین دو گروه تفاوت م ناداری دارند 

-0.212, t= -2.011, p=0.047)ان میانیین نرخ ( به این م نا که زنان به نسممم   مرد

 تری نشان دادند. کاهش ارز  تأخیری باالتر و رفتار تکانشی

 
 میانگین و انحراف استاندارد متغیر جنسیت -(3) جدول

 Log-transformed k  k 

 M SD  M SD انسی 

 0,02 0,017  0,547 -2,0065 مرد

 0,047 0,032  0,528 -1,794 زن

 

های مستقل، میانیین نرخ کاهش ارز  تأخیری افراد نمونه tبا ا تفاده از آزمون 

((. 4ر ادولمتأهل با میانیین نرخ کاهش ارز  تأخیری افراد مجرد مقایسممه شممد ر

ند  ناداری دار فاوت م  یانیین دو گروه ت یل، م تاین این تحل  Meanبرا مممماس ن

difference(logk)= -0.212, t= -1.99, p=0.049)که افراد نا  به این م  به  (  مجرد 
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تری نسممم   افراد متأهل میانیین نرخ کاهش ارز  تأخیری باالتر و رفتار تکانشمممی

 دارند. 
 میانگین و انحراف استاندارد متغیر تأهل -(4) جدول

 Log-transformed k  k 

 M SD  M SD انسی 

 0,049 0,026  0,61 -1,97 متأهل

 0,031 0,027  0,44 -1,77 مجرد

 

( میانیین نرخ ANOVAتحلیل واریانس ی  طرفه بین گروهی ربه کم  آزمون 

کاهش ارز  تأخیری در افراد با درآمدهای مختلف مقایسه شدند. نتاین از نظر آماری 

 .,F=0.381 (p=0.882  (م نادار ن ود

کننده متغیرهای  بینیرگر مممیون دندگانه با هدف مشمممخص کردن ارز  پیش

شد. بدین منظور، ابت ستقل انجام  دا رگر یون  اده با نرخ کاهش ارز  تأخیری م

 4 نوان متغیر مستقل اارا شد. این مدل  اده،  نوان متغیر وابسته و تحصیالت بهبه

کند. از آنجا که انسمممی  و تأهل می% تغییرات نرخ کاهش ارز  تأخیری را ت یین 

نیز اه   ی م ناداری با نرخ کاهش ارز  تأخیری داشمممتند، این دو متغیرنیز راب ه

 کنترل وارد رگر یون شدند.

به تأخیری  کاهش ارز   با نرخ  نه  گا ند ته و رگر مممیون د  نوان متغیر وابسممم

سی  و تأهل به صیالت، ان شد. این مدل کلی تح ستقل اارا  % از  12 نوان متغیر م

کند. هر  ممه متغیر به طور م ناداری میتغییرات نرخ کاهش ارز  تأخیری را ت یین 

( راوم 5رادولکنند. راه  مشممماهده ازئیات به میه را پیش بینی متغیر وابسمممت

 شود(.
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 عنوان متغیر مستقلعنوان متغیر وابسته و تحصیالت بهتایج رگرسیون با نرخ کاهش ارزش تأخیری بهن -(5) جدول

Sig. F 
Adjusted 

2R 

2R Sig. β 

متغیرهای 

 مستقل
 مدل

  اده تحصیالت -0,219 0,021 0,048 0,039 5,525 0,021

        

 دندگانه تحصیالت -0,0209 0,024 0,123 0,098 5,026 0,003

0,049 0,183- 
وض ی  

 تأهل

 انسی  -0,227 0,014

 

اقتصممادی با کنترل -های  مماده و دندگانه برای وضمم ی  ااتما یرگر ممیون

اقتصممادی و -ااتما یکه وضمم ی  آنجاانسممی  و وضمم ی  تأهل نیز اارا شممد. از

شمممود، همزمان در ایجاد می 16( و هم خ ی7>تحصمممیالت هم سمممتیی باالیی دارند ر

ض ی  ااتما یرگر یون وارد نمی صادی به طور -شوند. در رگر یون دندگانه و اقت

کند. اما مدل  ممماده با وضممم ی  م ناداری کاهش ارز  تأخیری را پیش بینی نمی

تغییرات کاهش ارز  تأخیری را  %3مسمممتقل  اقتصمممادی به  نوان متغیر-ااتما ی

 ((.6ر ادولکند رپیش بینی می

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 6 collinearity 
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عنوان اقتصادی به-عنوان متغیر وابسته و وضعیت اجتماعینتایج رگرسیون ساده با نرخ کاهش ارزش تأخیری به -(6) جدول

 متغیر مستقل

Sig. F 
Adjusted 

2R 

2R Sig. β 

متغیرهای 

 مستقل
 مدل

0,042 4,22 0,028 0,037 0,042 0,192 SES اده  

 گیرینتیجه
ها به فاکتور مهمی در ی پادا گیری، زمان ارائهی تصممممیمدر م ا  ات زوزه

صمیم شده ا  . م ا  هت ی این فرآیند، به تو  ه پارادایم کاهش ارز  گیری بدل 

ت یین ی پادا  یا پیامد، تأخیری منتن شمممده ا ممم  که ط ق آن، تأخیر در ارائه

 . (Myerson et al., 2003)افراد ا    ی انتخابکننده

های اقتصممادی و ویژگی-ی وضمم ی  ااتما یی زاضممر به برر ممی راب هم ا  ه

خته ا ممم . کاهش ارز  تأخیری ام ی  شمممناختی، با کاهش ارز  تأخیری پردا

ی بینی کنندهکند و پیشمیا ممم  که تصممممیمات بین زمانی را توصمممیف میمفهو

 & Green)و کم ود رفتارهای آینده محور ا مم  رفتارهای تکانشممی، کاهش صمم ر

Myerson, 2004; Mazur, 1987). اقتصمممادی،-ی وضممم ی  ااتما یاه  م ا  ه 

صیالت اندازه شین درآمد و تح شدند رهمرا تا با م ا  ات پی  ;Baker, 2014)گیری 

Ishii et al., 2017)) .اختی از امله  ن، انسی  و های ام ی  شندنین ویژگیهم

 أهل نیز اه  کنترل در نظر گرفته شد. وض ی  ت

دهند، تحصمممیالت باالتر مرت ا با نرخ کاهش ارز  تأخیری میها نشمممان یافته

شی ا    . (Jaroni et al., 2004; Reimers et al., 2009)کمتر و رفتارهای کمتر تکان

شده ا   که پادا  سیر  صیالت، م موالًاین راب ه این گونه تف شتر در تح با  های بی

در غیر اینصممورت فرد موفق به د ممتیابی به د ممتاوردهای آیند. مید مم  تأخیر به

 .(Jaroni et al., 2004)شودمرت ا با تحصیالت نمی

ای بین  ممم   درآمد با کاهش ارز  تأخیری نشمممان نداد. نتاین تحقیق، راب ه

یانیر راب ه که م ا  ات ب زا ی تأخیری و ی در کاهش ارز   مد و  منفی بین درآ

( نیز مشمماهده 1996گرین و همکاران ر .(De Wit et al., 2007)اندتکانشممیری بوده

ند آزمودنی ند. در این کرد تأخیری کمتری دار کاهش ارز   باال نرخ  مد  با درآ هایی 

شده بود. از آنجا  م ا  ه د ته بندی درآمدها بر ا اس درآمد  ا یانه در نظر گرفته 
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شود، در پژوهش زاضر درآمد میکه نرخ باالی تورم با ث متغیر بودن درآمد  ا یانه 

ی تورمی تواند زمینهمیماهیانه مدنظر قرار گرفته شممد. د یل دییر این نتاین متفاوت 

صمیمات بین زمانی و کاهش شد. درا که نرخ تورم با ت ضر با ارز  تأخیر  پژوهش زا

ضر، باال بودن (Todorov et al., 2003)مرت ا ا    . در واق ، ط ق نتاین پژوهش زا

ای که منجر به افزایش پادا  درآمد، امنی  فکری برای صممم ر کردن و ترای  وقفه

 کند. شود ایجاد نمیمی

کنند زنان می از طرفی، نتاین پژوهش زاضممر همرا ممتا با م ا  اتی بودند که اد ا

پادا  نده را کم ارز  بیش از مردان  ند میهای آی . (Reynolds et al., 2006)دان

دهند که تفاوتی بین زنان و مردان در کاهش ارز  میم ا  اتی دییری نیز نشمممان 

ر ممد اتفار نظر می. در مجموم به نظر (Harrison et al., 2002)تأخیری واود ندارد

   تأخیر واود ندارد. ی انسی  و کاهش ارزدر خصوص راب ه

های این پژوهش، برر مممی کاهش ارز  تأخیری تنها در اام ه ی از محدودی 

شده در ایران در این دوره صادی بود. م ا  ات آتی اه  برر ی روابا م ر   ی اقت

ضر،  سهمیپژوهش زا دنین، ی بین فرهنیی در این زوزه انجام دهند. همتوانند مقای

نه خاب نمو ماری ی پژوهش انت اام ه آ پایین  باال و  ه   قات میاز د ند در تحقی توا

 آینده مدنظر قرار گیرد. 
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