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Abstract (Times New Roman font, 12- with 150-250 words) 
The precise measurement of individual time preferences in assessing the 

economic plans that individuals are involved in, in the estimation of social 

time preferences, in the assessment of environmental and health plans is 

very important. The purpose of this study is to estimate the individual time 

preferences on a 70 sample size from Allameh Tabataba'i and Payam Noor 

Universities. For this purpose, the experimental method, which allows 

controlling the confounding variables, and, of course, is the most important 

and valid method for estimating individual time preferences, was used. The 

method used to derive individual time preferences was a multiple price list, 

in which individuals are subjected to multiple monetary choices. The 

discount function used in this study is a hyperbolic function, in this type of 

function, discounting does not take place at a constant rate, but the discount 

is reduced by extending the time interval chosen. The fitting of data using the 

hyperbolic function showed that this kind of discounting is consistent with 

past research. The average individual discount rate obtained was 0.0615 with 

a standard deviation of 0.796.  

Keywords: Experimental Economics, Intertemporal Choices, Time 

Preferences  

JEL Classification: C9   ، D01 ،D15 
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اندازه گیری ترجیحات زمانی فردی با استفاده از رویکرد 
 آزمایشگاهی

 1*محمد امین زندی

    
  ایران تهران، ،طباطباییعلامه  دانشگاه ،اقتصاد دکتریفارغ التحصیل 

  

  ، تهران، ایرانعلامه طباطبایی، دانشگاه اقتصاداستادیار   امراله امینی
  

  چکیده
 های اقتصادی ای که افراد درگیر آن هستند،گیری دقیق ترجیحات زمانی فردی در ارزیابی طرحاندازه

زیست محیطی و برنامه های بهداشتی های در تخمین ترجیحات زمانی اجتماعی، در ارزیابی برنامه

 07ی ابسیار کلیدی است.  هدف از انجام این پژوهش تخمین ترجیحات زمانی فردی بر روی نمونه

ی، باشد. برای این منظور از روش آزمایشتایی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی )ره( و پیام نور می

 ترین و معتبرترین روش برایآورد و البته عمدهم میهای مداخله گر را فراهکه امکان کنترل متغیر

انی ی استفاده شده برای استخراج ترجیحات زمتخمین ترجیحات زمانی فردی است، استفاده شد. شیوه

یرند، گی پولی قرار میفردی لیست قیمت چندگانه، که در آن افراد در معرض انتخاب های چندگانه

این پژوهش تابع هذلولی بود؛ در این نوع تابع، تنزیل با نرخ ثابتی  بود. تابع تنزیل مورد استفاده در

ا با استفاده یابد. برازش داده هی زمانی انتخاب، تنزیل کاهش میگیرد بلکه با گسترش بازهصورت نمی

 های گذشته سازگار است. میانگین نرخ تنزیلِاز تابع هذلولی نشان داد که این نوع تنزیل با پژوهش

 بدست آمد.  7071/7با انحراف معیار  7/ 7160اصل شده برابر فردی ح

 اقتصاد آزمايشی، انتخاب بین زمانی، ترجیحات زمانی :هاواژهکلید
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 3 | و دوم )بیش از دو نویسنده نام خانوادگی نویسنده اول و همکاران نام خانوادگی نویسنده اول

 JEL :C9  ،D01 ،D15بندی طبقه

  مقدمه
مبادله منافع و هزینه ها در زمان های متفاوت است. دامنه ی تصمیمات بین زمانی شامل 

ی وسیعی از تصمیمات، از تصمیمات اقتصادی تا تحصیل،  تصمیمات بین زمانی گستره

ورزش،  سلامتی، رژیم غذایی، زمان ازدواج، میزان باقی گذاشتن ارث را شامل می شود. 

ای های رابطه ی قوی و معنادار ترجیحات زمانی را با بسیاری از تصمیمپژوهش های گسترده

(، تصمیمات مربوط 7767، 7میر و اشپرنگر؛ 7770، 6انداز )آکارد و بولمورروزانه مانند پس

(، تصمیمات مربوط 7761، 4؛ جی. زاوبرمن و ارمینسکی7766، 3به خرید )بارتلز و ارمینسکی

گذاری در تحصیل )کستیلو، فرارو، جوردن و (، سرمایه7773، 0به اشتغال )شوانفلدر و هنتولا

های مربوط به (، رفتار7767 ،0(، صرفه جویی در انرژی )الکت و گرین استون7766، 1پتریه

(، و تصمیمات مالی ) فرایدمن، 7778، 7؛ چبریس، لایبسون و شولد7767، 8سلامتی )بردفورد

 دهند. ( نشان می7761، 67کمرر

ماید، نای نه تنها ثروت، سلامتی شادمانی یک فرد را متاثر میچنین تصمیمات بین زمانی  

بار مطرح نمود، رفاه و خوشبختی یک ملت را  بلکه همانطور که آدام اسمیت برای اولین

(.  از این رو ترجیحات زمانی نه تنها در 7777، 66نماید )فردریک، لوونشتین و دونوتعیین می
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های نظری و تجربی عامل بسیار مهمی است، بلکه برای سیاستگذاران اقتصادی، فعالان مطالعه

 دی به شمار می رود. های اقتصادی متغیری بسیار کلیبازار و اغلب تحلیل

  

گیری برای اندازه  6اگرچه پژوهش های متنوعی در دنیا با استفاده از داده های میدانی

فردی انجام شده است، اما عمده ی پژوهش های صورت گرفته در این  ترجیحات زمانی

پژوهش در این  47که  7777تا سال  6708بهره برده است. از سال  7آزمایشی حوزه از روش

پژوهش از روش آزمایشی بهره برده است )فردریک، لوونشتین و  34وزه صورت گرفت، ح

 (. 7777دونو، 

ای هدانست و امکان اجرای روشنگاه سنتی به علم اقتصاد آن را علمی غیر آزمایشی می

( پیرامون اقتصاد 6780) 3دانست؛ ساموئلسون و نوردهاوسآزمایشی را در آن غیر ممکن می

 دارند:ن میآزمایشی بیا

ر برای اسـتخراج قـوانین اقتصـادی اجرای آزمـایش هـای ثیک راه ممکن،  مناسب و مو

ر یک آیند. دکنترل شده است. داده ها برای مطالعات تجربی از منابع مختلفی بدست می

  4ای از داده ها، داده های آزمایشیشوند. دستهتقسیم بندی داده ها به دو دسته تقسیم می

ی از داده ی دیگردستهشوند؛ که به صورت تعمدی در شرایط کنترل شده ساخته می هستند

هستند که محصول فرآیند های کنترل نشده ی جاری هستند. در یک  0ها داده های تصادفی

تقسیم بندی دیگر داده ها به داده های آزمایشگاهی که در محیط مصنوعی آزمایشگاه ساخته 

ده های میدانی که از محیط طبیعیِ در حال رخ دادن جمع آوری ی دیگر  داشوند و دستهمی

سازند. به عنوان مثال محقق در تقسیم بندی های فوق انواع داده ها را می شوند. ترکیبمی
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نماید. این نوع داده ها نماید و داده های حاصل را ذخیره مییک فرآیند طبیعی مداخله می

هستند. تقریبا تمامی مطالعات انجام شده در دانش اقتصاد در  6داده های آزمایشی میدانی

بهره برده است. داده های درآمد ملی، قیمت کالاها از   7گذشته از داده های تصادفی میدانی

این نوع هستند. داده های آزمایشی آزمایشگاهی برای اهداف علمی بسیار داده های مناسبی 

فقدان  ی اعتبار بالایی برخوردارند. درهستند و از درجههستند؛ چرا که به راحتی قابل تفسیر 

تقیم الف ی تاثیر غیر مسی الف و ب، به واسطهکنترل، ممکن است همبستگی بین دو پدیده

لف ی سومی که هم علت ابر ب باشد، و یا اینکه هر روی این دو پدیده ها تحت تاثیر پدیده

ه دقیقا ی فقدان متغیری کدفی میدانی به واسطههای تصااست و هم علت ب باشند. اعتبار داده

مد نظر پژوهشگر است و یا خطای اندازه گیری که بزرگی آن مشخص نیست در بسیاری از 

های حاصل شده از آزمایش ها تبدیل به یک منبع داده موارد محل اشکال است. از این رو

 (.4، ص.6774، 3اندر)فریدمن و سبسیار مهم برای تولید داده های اقتصادی شده اند 

در صورت بندی ساموئلسون مطلوبیت کل حاصل جمع وزنی مطلوبیت در هر دوره است.  

گردد. ترجیحات زمانی معمولا در نرخی که مشخص می 4وزن در هر دوره توسط تابع تنزیل

-است. نتایج حاصل از فرا 0شود که نام آن نرخ تنزیلیابد خلاصه میتابع تنزیل کاهش می

دهد که واریانس نرخ تنزیل بدست آمده از بر روی نرخ تنزیل در دو روش نشان می تحلیل

های آزمایشی کمتر از روش میدانی است. علت این مساله آن است که داده های میدانی روش

راد ای که در آن اف برای تعیین ترجیحات زمانی محدود است، گذشته از آن داده های میدانی

ی داشته باشند چندان موجود نیست. به دو علت قبل علت سومی را نیز انتخاب های مقایسه ا

ای هباید اضافه نمود و آن اینکه داده های بدست آمده از دنیای واقعی تحت تاثیر متغیر
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بسیاری قرار دارد که امکان تخمین دقیق آن را دشوار می سازد؛ این در حالیست  6مداخله گر

های بین زمانی موجود در آزمایشی، بسیاری از رفتارکه تخمین های بدست آمده از روش 

 (. 7763دنیای واقعی را پیش بینی می نماید )هاردیستی، تامپسون، کرنتز و وبر، 

علیرغم اهمیت کلیدی ترجیحات زمانی فردی و قوام داده های حاصل از روش آزمایشی، تا 

ده مانی فردی در ایران انجام نشگیری ترجیحات زای پیرامون اندازهکنون نه تنها هیچ مطالعه

از اینرو هدف از انجام این  است بلکه از روش آزمایشی چندان بهره ای برده نشده است.

 پژوهش تخمین ترجیحات زمانی فردی با استفاده از روش آزمایشی است. 

این مقاله در پنج بخش تدوین شده است، در بخش دوم ادبیات پژوهش، نرخ تنزیل و 

 یگیرد، در بخش سوم پیشینهام گرفته در در این زمینه مورد توجه قرار میمطالعات انج

پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. بخش چهارم به برآورد و تجزیه و تحلیل داده ها 

 اختصاص یافته است و بخش پنجم شامل جمع بندی و نتیجه گیری است. 

 مبانی نظري
اوت ثروت در میان ملت های مختلف، میزان آدام اسمیت در تلاش خود برای تبیین علت تف

که معتقد بود   7کار تخصیص یافته برای تولید سرمایه را عامل ثروت ملی دانست؛ جان را

نظریه جامعه  "ا عنوانای ب تبیین اسمیت برای توضیح این تفاوت ها کافی نیست با  انتشار مقاله

، موضوع تصمیمات بین زمانی را به عنوان یک موضوع 6834در سال  3"شناختی سرمایه

(. از نظر 7777مستقل و قابل توجه در علم اقتصاد مطرح نمود )فردریک ، لوونشتین و دونو، 

وی، اسمیت میزان تخصیص کار برای تولید سرمایه و یا عوامل موثر بر آن را مشخص نکرده 

دانست؛ این عنصر ی این تحلیل میرا عنصر گمشده  4"میل موثر به انباشت"بود. جان را 
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ذاری گ های مختلف متفاوت است میزان پس انداز و سرمایهروانشناختی که در میان ملت

(. جان را با ابداع 7777نماید )فردریک، لوونشتین و دونو، یک ملت را مشخص می

ظر وی نی پرداخت. از نهای روانی تصمیمات بین زماتصمیمات بین زمانی به بررسی انگیزه

  عواطف اجتماعی و"دو عامل بر تقویت میل موثر به انباشت اثر گذار است: شایع شدن 

در سرتاسر جامعه که انگیزه ی به ارث گذاشتن ثروت و نه مصرف آن را  " 6خواهانهخیر

که پس انداز را افزایش  "7تمرین محدود نمودن خود "نماید و دیگری تمایل به ایجاد می

 "3ینا اطمینانی زندگی انسان"می دهد. دو عامل نیز بر کاهش میل موثر به انباشت موثر است 

(. وی در تبیین عامل اولِ 7777و هیجان ناشی از مصرف فوری )فردریک، لوونشتین و دونو، 

ی میل موثر به انباشت، استدلال می نماید: هنگامی که افراد دارای شغل مطمئنی کاهش دهنده

کنند نسبت به افرادی که در مشاغل پر خطر هستند میهای سالم زندگی در کشور هستند و

. وی  بیان تر هستندجویی بسیار مستعدکنند برای صرفهو یا در شرایط مخربی زندگی می

 1و هند شرقی 0، نیواورلئان4دارد دریانوردان و سربازان افراد ولخرجی هستند. در غرب هندمی

سرسام آور است. همین افراد هنگامی که به قسمت های سالم اروپا برای هزینه های افراد 

ای در پیش  شوند زندگی اقتصادینمایند و در طوفان مد غرق نمیسکونت مهاجرت می

(. وی در تبیین هیجان ناشی از مصرف فوری 7777گیرند )فردریک، لوونشتین و دونو، می

به صورت  " 0د تمایل به داشتن آن را داردچیزی که فر" نماید حضور واقعیاستدلال می

ی قوای شود که همهنماید؛ این موضوع باعث میفوری، توجه وی را به خود معطوف می

ذهنی اش تحریک و بر روی آن چیز ثابت گردد و آن شی را به صورت یک مفهوم لذت 

 ظر ویکند. از نبخش تصور نماید، این موضوع وی را به مالکیت فوری آن رهنمون می
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ی میل موثر به انباشت هستند )فردریک، لوونشتین و دونو، تعامل این چهار عامل شکل دهنده

7777.) 

 

، دارد: علت اقتصادیسه عامل را برای تبیین علت وجود ترجیح زمانی بیان می  6بام بورک

که   نماید که هنگامیعلت فنی و علت روانی. در توضیح علت اقتصادی چنین استدلال می

انسان در زمان حال نسبت به کالایی نیاز شدید دارد در حالیکه در تنگدستی است، دستیابی 

هد. از نظر دبه آن کالا را در زمان حال نسبت به آینده ای که در تنگدستی نیست ترجیح می

روانی نیز  چند دلیل برای ترجیح زمانی وجود دارد:  نخست آنکه انسان در پیش بینی آینده 

خواه به دلیل ناتوانی، خواه به دلیل تنبلی، دوم آنکه از آینده مطمئن نیست و  ضعیف است

ی مذکور ترجیح زمانی را در فرد بوجود سوم آنکه دارای اراده ای ضعیف است. سه پدیده

آورد. در بعد فنی نیز چنین استدلال می نماید که فرآیندهای طولانی تر تولید بازدهی می

ین وجود عامل تولید در زمان حال نسبت به حضور آن در آینده مرجح بیشتری دارند، بنابر ا

 (. 6380است )دلالی اصفهانی، بخشی دستجردی، حسینی، 

داند و این بی صبری را نه تنها با چهار بی صبری را عامل وجود ترجیحات زمانی می 7فیشر

صیت خصوداند.چهار خصوصیت از درآمد بلکه با ویژگی های شخصیتی نیز مرتبط می

ی درآمد مورد انتظار، توزیع درآمد مورد انتظار، ترکیب مصرفی درآمد عبارتند از: اندازه

درآمد فرد، احتمال و درجه ریسک تحقق درآمد. از نظر وی ویژگیهای شخصیتی مرتبط با 

بی صبری عبارتند از پیش بینی، کنترل شخصی، عادت، امید به زندگی، نگرانی برای زندگی 

 (. 6380و مُد)دلالی اصفهانی، بخشی دستجردی، حسینی، نزدیکان، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Bohm Bawerk 
2 Fisher 



 9 | و دوم )بیش از دو نویسنده نام خانوادگی نویسنده اول و همکاران نام خانوادگی نویسنده اول

معتقد است انگیزه برای مصرف نشأت گرفته از ترجیح زمانی است. اگر فردی بین  6وان میزز

مصرف در زمان حال و آینده بی تفاوت باشد بنابراین مصرف امروزش را به فردا و مصرف 

 اندازد و در نهایت هیچ گاه مصرف نمیفردا را به پس فردا و به همین ترتیب به تعویق می 

نماید. وجود کمیابی که جز جدایی ناپذیر زندگی انسانی است انسان را به  انتخاب بین حال 

و آینده رهنمون می کند و انتخاب حال جز جدایی ناپذیر شخصیت انسانی است)دلالی 

 (. 6380اصفهانی، بخشی دستجردی، حسینی، 

مانی معلول سه عامل است و بر اساس سه فرآیند شکل های جدید، ترجیحات زدر مدل

و تاثیر  3، تاثیر بی صبری7گیرد. سه عامل ترجیحات زمانی عبارتند از: تاثیر مرگمی

(. احتمال وقوع مرگ در آینده 618، ص 7767 0)کربیس، لایبسون و شولدز 4برجستگی

شود تا پاداش در عث میدهد، همین مساله بااحتمال دریافت پاداش در آینده را کاهش می

راد، موجب بی صبری اف زمان اکنون نسبت به همین میزان پاداش در آینده ترجیح داشته باشد.

شود تا دریافت پاداش در زمان اکنون نسبت به دریافت پاداش در آینده ترجیح داشته می

ه بباشد. برجستگی عبارت است از هر چیزی )شخص، صفت، رفتار و یا پاداش( که نسبت 

محیط زمینه اش برجسته و قابل توجه باشد. از آنجا که توانایی مغز در تجزیه و تحلیل داده 

ها محدود است، برجستگی نقش مهمی در دریافتِ توجه فرد و در نتیجه مورد تجزیه و 

تحلیل قرار گرفتن و در نهایت ترجیحات فرد دارد. از آنجا که پاداش فوری و یا نزدیک به 

ی نیز پاداش گردد؛ برجستگاست، این نزدیکی باعث برجستگی آن پاداش می فرد نزدیک تر

 فوری و یا نزدیک را نسبت به پاداش دور مرجح می نماید. 
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ی رفتار رجحان زمانی بر اساس مدل های جدید )برنز، لایبسون و سه فرآیند شکل دهنده

که ارزش  3گذاریفرآیند ارزش(،  عبارتند از: 7766، 7؛ پیترز، بوشل و بوشل7770، 6لونشتین

؛ پیترز و همکاران، 7770ذهنی پاداش های موجود را محاسبه می نماید )برنز و همکاران، 

که مسئول توانایی برای به تاخیر انداختن دریافت پاداش   4(؛ فرآیند کنترل شناختی7766

، کالیواس و 6377، 1؛ هیر7767، ناچ، جانسون، کراش، لیسانبای، فهر و وبر، 0است ) فینگر

که اتفاقات )پاداش( آینده  7( و فرآیند چشم انداز زمانی7776، 8، میلر و کوهن7770، 0ولکو

؛ سیاراملی 7767، 66؛ پیترز و بوشل7770، 67میر و ردیشدرکند )جانسون، ونرا بازنمایی می

ر شده مل ذک(. این سه فرآیند در تعامل پویا با یکدیگر و متاثر از عوا7767، 67و دی پلیگرینو

 سازند. رفتار ترجیحات زمانی را می

پس از مناقشات طولانی در طول یک قرن، بالاخره عمده ترین چارچوب تحلیلی که که 

 63ونی مطلوبیت تنزیل یافته پاول ساموئلسبندی نمود نظریهتصمیمات بین زمانی را صورت

قع تصاد دانان مورد قبول وا( بود. این چارچوب تحلیلی به طور گسترده ای در میان اق6730)

 "64تگیری مطلوبینوشته ای در باب اندازه"شد. وی در مقاله ی پنج صفحه ای اش با عنوان 

که محدود به دو دوره بود را تعمیم دهد؛ در 60تلاش نمود تا مدل تصمیمات بین زمانی  فیشر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Berns, Laibson & Loewenstein 
2 Peters, Buchel & Büchel 
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نو، و دوشود)فردریک، لوونشتین بندی میتاین مدل ترجیحات بین زمانی افراد صور

توان مطلوبیت کل را از مجموع وزنی (. فرض اساسی این مدل آن است که می7777

 :ای بدست آوردمطلوبیت های لحظه

(1) 

 

 
𝑈𝑡(𝑐𝑡,…,𝑐𝑇) = ∑ 𝐷(𝑘)𝑢(𝑐𝑡+𝑘)

𝑇−𝑡

𝑘=0

 

 

 که در آن

 

(2) 

 

 
𝐷(𝑘)  =  (

1

1 + 𝜌
)

𝑘

 

 

  𝑈𝑡    مطلوبیت کل از منظر دوره ی جاری یعنیt ،T  ،آخرین دوره زندگی𝑢(𝑐𝑡+𝑘) 

 𝜌مدت زمان تاخیر از زمان حال،  kتابع تنزیل،  t+k ،𝐷(𝑘)مطلوبیت لحظه ای در دوره ی 

 6نرخ تنزیل لحظه ای ترجیحات زمانی. تابع تنزیل معرفی شده در این مدل یک تابع نمایی

 تنزیل را حساب کنیم خواهیم داشت:است. چناچه نرخ رشد تابع 

 

(3) 

 

 (
1

1 + 𝜌
)

𝑘

× 𝐿𝑛 (
1

1 + 𝜌
)

(
1

1 + 𝜌
)

𝑘 = Ln (
1

1 + 𝜌
) 

 

نرخ رشد تابع تنزیل تابعی از مدت زمان تاخیر دریافت کالا )پاداش( معوّق از زمان حال  

نیست. این بدان معناست که با تغییر مدت زمان تاخیر دریافت کالای )پاداش( معوّق  kیعنی 

تغییری در ترجیحات فرد بوجود نمی آید. به عنوان مثال چنانچه فردی دریافت یک سیب را 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Exponential Function 
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در امروز به دریافت دو سیب در فردا ترجیح دهد، باید دریافت یک سیب در یک سال بعد 

این مثال  6ر یکسال بعلاوه ی یک روز بعد نیز ترجیح دهد. استروتزرا به دریافت دو سیب د

 مطرح نمود.  7را برای نشان دادن سازگاری زمانی

پژوهش های تجربی ای که بر اساس مدل مطلوبیت تنزیل یافته صورت گرفتند، نارسایی 

دت مهای آن را آشکار نمودند. نخست آنکه پژوهش های گسترده ای نشان دادند با افزایش 

، 4هلرردلمیر و؛ 6786 3کند )تالرزمان تاخیر در دریافت پاداش، نرخ تنزیل کاهش پیدا می

(، به عبارتی نرخ رشد تابع تنزیل باید تابعی از مدت زمان 6771، 1؛ چپمن6771، 0؛ پندر6773

تاخیر دریافت کالا )پاداش( نیز باشد. دومین نارسایی مشاهده شده در این پژوهش ها 

تومان فردا  6677تومان امروز را به  6777هنگامیکه فردی  نام دارد. 0معکوسمطلوبیت 

تومان یکسال بعد  6777ی یک روز بعد را به تومان یکسال بعلاوه 6677ترجیح دهد، اما 

ترجیح دهد، مطلوبیت معکوس رخ داده است. بنابر این رفتارهای مشاهده شده در این 

د. پژوهش های متنوعی نیز ترجیحات معکوس را در پژوهش ها دارای سازگاری زمانی نبو

(. تابع تنزیل 6777، 67؛ اودونوهه و رابین6770، 7؛ لایبسون6707، 8اند )السترافراد نشان داده

نمایی به کار گرفته شده در مدل مطلوبیت تنزیل یافته توان تبیین اینگونه مشاهدات را نداشت. 

مان ی انجام می دهد، بنابراین با افزایش یا کاهش مدت زاین تابع تنزیل،  تنزیل را با نرخ ثابت

 گیرد. تاخیر در دریافت پاداش تنزیل همچنان با نرخ ثابتی صورت می
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( را با ضافه 6717) 7( تابع تنزیل پیشنهادی بام و راچلین1987) 6مشکل مزور برای رفع این 

به مخرج اصلاح نمود و به عنوان تابع تنزیلی که نارسایی های تابع نمایی را ندارد  kنمودن 

به طور گسترده ای در پژوهش های بعدی مورد استفاده قرار  3معرفی نمود. این تابع هذلولی

گرفت و برازش بهتری با داده های بدست آمده از آزمایش ها داشت. فرم تابع هذلولی 

 عبارتست از: 

 

(4) 

 

 
r =

1

1 + 𝑘 × 𝐷
 

 

 

 

 

 

. نرخ تنزیل مدت زمان تاخیر در دریافت پاداش از زمان حال است Dنرخ تنزیل،  kکه در آن 

 در تابع تنزیل هذلولی عبارتست از:

 

(5) 

 

 
−

𝑘

1 + 𝑘 × 𝐷
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مدت زمان تاخیر در دریافت کالا )پاداش( از زمان حال نیز وجود دارد، این بدان در این نرخ 

معناست که با تغییر این بازه، نرخ تنزیل نیز تغییر می نماید. بدین ترتیب نارسایی های مشاهده 

 شده در این فرم تابع اصلاح می گردد. 

 

 پیشینه پژوهش
پژوهش برای اندازه گیری این متغیر صورت در طول بیش از چهار دهه ی گذشته، دو نوع 

. در مطالعات میدانی نرخ تنزیل از رفتار 7و مطالعات آزمایشی 6گرفته است. مطالعات میدانی

طالعات شود. در ممحاسبه می طبیعیعاملان اقتصادی با توجه به تصمیمات آنان در زندگی 

شود تا ضمن نان خواسته میگیرند و از آآزمایشی افراد در معرض انتخاب هایی قرار می

ی مطلوب خود را انتخاب نمایند. اولین مطالعات اندازه گیری ها، گزینهارزیابی گزینه

ترجیحات زمانی به روش میدانی، با توجه به خرید افراد از وسایل برقی صورت گرفت. در 

د( و هزینه یخرید این گونه وسایل معمولا مبادله ای بین قیمت پرداختی در اکنون )هنگام خر

ی بهره برداری در آینده وجود دارد. دستگاه هایی با قیمت پرداختی اولیه بالاتر معمولا هزینه 

ی بهره برداری کمتری دارند، در حالیکه دستگاه های با هزینه ی پرداختی کمتر، هزینه ی 

، قابل تخمین نبهره برداری بیشتری دارند. بر این اساس با مشاهده انتخاب افراد، نرخ تنزیل آنا

های صورت گرفته بر این اساس نرخ تنزیل به مراتب بالاتری از نرخ خواهد بود. پژوهش

(؛ 6707 3درصد برای سیستم تهویه )هاسمن 77تا  60دادند؛ نرخ تنزیل تنزیل بازار بدست می

درصد برای فریزر  638درصد برای آبگرمکن برقی،  743درصد برای آبگرمکن گازی ، 677

 (. 6780، 4من، لوین و مک ماهون)رودر
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ای دیگر از مطالعات با توجه به تصمیمات افراد در بازار به تخمین این نرخ پرداخته دسته

آنان  گیرند که شغل با ریسک بیشتر که حیاتها افراد تصمیم میاست. در بعضی از موقعیت

ر و درآمد ا شغل با ریسک کمترا به خطر می اندازد البته با در آمد بیشتر را انتخاب نمایند و ی

کمتر. در چنین تصمیمی بده بستانی بین درآمد و طول عمر وجود دارد. چنانچه فرد دارای 

نرخ تنزیل بیشتری باشد، از آنجا که آینده برایش چندان مهم نیست احتمال اتخاذ تصمیم 

ند نرخ صورت داد  6ریسکی تر در او بیشتر است. در سری مطالعاتی که ویشکوسی و مور

 7(، در پژوهش بعدیشان حدود 6787درصد)ویشکوسی و مور  66تنزیل کارگران حدود 

درصد )مور و  64تا  6(؛  سپس در پژوهشی دیگر بین a6777درصد )مور و ویشکوسی، 

 ( برآورد نمودند. b6777ویشکوسی، 

گر داخلهممطالعات میدانی به دلیل پیچیدگی تصمیمات دنیای واقعی و عدم کنترل متغیرهای 

دارای ضعف است. نرخ تنزیل بالای حاصل شده بر اساس تصمیمات خرید ممکن است 

تحت تاثیر متغیر مداخله گر اطلاعات افراد باشد. ممکن است افراد به هنگام خرید، از کاهش 

 یی خرید کالای گرانتر مطلع نباشند. ممکن است به واسطههایشان در آینده به واسطههزینه

متخصصانی که اطلاعات موجود در تصمیم گیری بین این دو گزینه را به مفاهیم  عدم وجود

ای هاقتصادی نظیر کارایی ارتباط دهند چنین تصمیماتی اتخاذ کرده باشند. ممکن است هزینه

های مداخله گر بهره برداری برای افراد چندان مهم نباشد. عدم امکان وارد نمودن متغیر

برقی کاراتر مانند راحتی بیشتر در آینده و احساس اطمینان در تخمین  های پنهان وسایلهزینه

ها این نتایج را مخدوش می نماید. با توجه به مشکلات تخمین نرخ تنزیل با توجه به مشاهدات 

میدانی، بیشتر مطالعات صورت گرفته برای اندازه گیری ترجیحات زمانی، از روش آزمایشی 

 بهره برده است. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Viscusi & Moore 
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 6گیری ترجیحات زمانی به روش آزمایشی توسط مایتل و مایتلش به منظور اندازهاولین پژوه

( صورت گرفت. برای این منظور آنان با استفاده از روش آزمایشی با استفاده از پاداش 6701)

 6های فرضی پول و کوپن به تخمین این نرخ پرداختند. افق پیش روی افراد مورد آزمایش 

ز این پژوهش نشان داد نرخ تنزیل افراد مورد آزمایش عددی برابر سال بود. نتایج حاصل ا

 درصد است.  07

یافته به  تنزیل با اشاره به ثابت بودن نرخ تنزیل در نظریه مطلوبیت  (6770) 7چپمن و الشتین

تخمین آزمایشی این متغیر می پردازند. طبق این نظریه نرخ تنزیل تمامی مقادیر آتی با نرخ 

ا ی آزمایشی نیز در تخمین این نرخ، تنزیل را بثابتی به زمان حال تنزیل می شوند. دو مطالعه

ل به این ینرخ ثابتی صورت داده بود. چپمن و الشتین در پژوهش شان ضمن تخمین نرخ تنز

نکته رسیدند که نرخ تنزیل با میزان تاخیر پاداش رابطه ی معکوس دارد. آنان برای استخراج 

 1نرخ تنزیل از روش وظیفه ی تطبیق بهره بردند. افق زمانی پیش روی افراد مورد آزمایش 

سال بود. پاداش ها در قالب پول و سلامت، به صورت فرضی ارائه می شد. نتایج  67ماه تا 

  درصد بود. 713تا  66پژوهش تنزیل غیر ثابت را نشان داد؛  نزخ تنزیل حاصل شده معادل 

را با یکدیگر   4و نمایی ( در پژوهش شان توابع تنزیل هذلولی6770) 3کیربای و ماراکوویچ

مقایسه نمودند تا بیازمایند کدام یک برازش بهتری با داده های آزمایشی دارد. یکی از فروض 

رفته شده در پژوهش هایی که به مقایسه ی این دو تابع پرداخته بودند، فرض استقلال در نظر گ

نرخ تنزیل از بزرگی پاداش در آزمایش بود. آنان با طراحی دو آزمایش یکی با جایزه ی 

حقیقی و دیگری جایزه ی فرضی به بررسی این فرض پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که 

ی برای داده های حاصل از آزمایش دارد. افق زمانی پیش روی تابع هذلولی برازش بهتر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Maital, S & S.Maital 
2 Chapman  & Elstein 
3Kirby & Marakovic 
4 Exponential 
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تا بینهایت  3108زمایش آروز بود. نرخ تنزیل حاصل شده از این  77تا 3افراد مورد آزمایش 

  درصد حاصل شد.

 

 

( در پژوهش شان نرخ ترجیحات زمانی را برای خانوار های 6778) 6هولدن، شفرا و ویک

مناطق روستایی اندونزی، زامبیا و اتیوپی تخمین زدند. آنان برای این منظور از پاداش حقیقِی 

 677خانوار، در زیمباوه  46افراد مورد آزمایش در اندونزی ذرت استفاده نمودند. پول و 

بودند که آزمایش بر روی سرپرست خانوار صورت گرفت. خانوار   677خانوار و در اتیوپی 

افق زمانی پیش روی افراد مورد آزمایش یک  انتخاب این خانوارها به صورت تصادفی بود.

  درصد را بدست داد. 640درصد تا  78سال بود. نرخ تنزیل حاصل شده عددی از 

پرداختند. برای این منظور  3( به تخمین نرخ تنزیل در دانمارک7777) 7هاریسون، لا و ویلیامز

ی دانمارکی به تخمین ساله 00تا  67درصد از جمعیت  66با اجرای آزمایش بر روی آنان 

پاداش مورد استفاده در آزمایش شان پاداش پولی بود که به صورت  این نرخ پرداختند.

یش آزماحقیقی به افراد مورد آزمایش پرداخت می شد. بازه ی زمانی پیش روی افراد مورد 

  درصد را نشان داد. 78ماه بود. نرخ تنزیل بدست آمده عدد  30ماه تا  6

( به استخراج ترجیحات زمانی و گرایش به ریسک 7778) 4اندرسن، هریسن، لا، روتستورم

افراد بزرگسال دانمارکی پرداختند. برای این منظور آنان از روش آزمایشی برای استخراج 

میلیون نفر بود  5494000برابر  7778ترجیحات زمانی بهره بردند. جمعیت دانمارک در سال 

 718ل بودند. تعداد افراد مورد آزمایش نفر آنان بزرگسا  3160707که از این تعداد حدود 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Holden, Shiferaw & Wik 
2 Harrison, Lau & Williams 
3 Denmark 
4 Andersen, Harrison, Lau and rutstorm 
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نفر بود. این تعداد فرد مورد آزمایش درصد کوچکی از جمعیت دانمارکی ها را شامل می 

شد. آنان به تناسب جمعیت هر استان تعداد نمونه را انتخاب نمودند. افق پیش روی افراد 

درصد  77تا  1.8یلی معادل ماه بود. نتایج حاصل از تخمین نرخ تنز 0ماه تا  6مورد آزمایش 

 را بدست داد.

( در پژوهش شان ضمن استخراج گرایش به ریسک و 7767) 6تاناکا، کمرر و انجوین

ترجیحات زمانی در ویتنام به دنبال تبیین فقر این منطقه با توجه به این دو متغیر کلیدی بودند. 

وی پرداختند. افق پیش ر برای این منظور آنان به اجرای آزمایشی برای تخمین نرخ تنزیل

روز تا سه ماه بود. پاداش مورد استفاده پول بود که به صورت واقعی به افراد  3آزمودنی ها از 

درصد را نشان  8/0مورد آزمایش پرداخت شد. نتایج حاصل از تخمین، نرخ تنزیلی معادل 

 داد. ضمنا در برازش نرخ تنزیل، بهترین برازش را تابع هذلولی داشت.

در پژوهش شان به بررسی تاثیر سونامی بر ترجیحات زمانی   (7760)7ر، هیلای و کسلرکسس

مناطق روستایی تایلند پرداختند. برای این منظور آنان آزمایشی با پاداش پولی حقیقی برگزار 

نمودند. افراد مورد آزمایش در معرض انتخاب مقادیر متفاوتی از پول که پس از یک ماه از 

ماه پرداخت می شد بودند. نتایج پژوهش نشان داد که افرادی  67یا با تاخیر تا زمان آزمایش 

درصد بیشتر از کسانیکه در معرض حادثه  77که در معرض حادثه سونامی بودند آینده را 

 بود.  383/7تا  61/7نبودند تنزیل نمودند. نرخ تنزیل بدست آمده از 

ها در برزیل آزمایشی به کل تخریب دریاچه( ضمن اشاره به مش7768) 3واسکویییز و رزنده

منظور بررسی ترجیحات افراد محلی برای بازسازی پنج دریاچه در شهر کمپوس دوس گوتا 

، برزیل انجام دادند. این مطالعه بر دو ویژگی پروژه پیشنهادی زیست محیطی متمرکز 4کاازز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Tanaka, Camerer & Nguyen 
2 Cassar, Healy & Kessler 
3 Vásquez & Rezende 
4 Campos dos Goytacazes 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718313238#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718313238#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718313238#!
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نوع موسسه ای که پروژه ( 7( تاخیر در دستیابی به سطح مورد نظر از کیفیت آب؛ 6است: 

احیا دریاچه را مدیریت می کند. نتایج نشان داد که تمایل به پرداخت برای بازسازی دریاچه 

 ها با زمان ترمیم به شکل غیر خطی کاهش می یابد. 

ی ترجیحات زمانی به ترجیحات زمانی ی مطالعات صورت گرفته در ایران در حوزهعمده

پرداخته است، در حالیکه مطالعات مربوط به اندازه گیری اجتماعی با رویکردهای مختلف 

 ترجیحات زمانی فردی بسیار محدود است. 

( با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری 6380دلالی اصفهانی، بخشی دستجردی و حسینی )

و با در نظر گرفتن نرخ رجحان زمانی به عنوان یک متغیر مکنون به تخمین نرخ تنزیل 

های آشکار درآمد سرانه، تورم ر ایران پرداختند. برای این منظور آنان از متغیراجتماعی د

 یقیمت های کالاهای مصرفی، بیکاری، نسبت فارغ التحصیلان دانشگاهی، نسبت هزینه

 بخش خصوص به درآمد و امید به زندگی به برای اندازه گیری این متغیر مکنون بهره بردند.  

خود به منظور تخمین نرخ تنزیل اجتماعی، نرخ مرگ و میر را به ( در پژوهش 6388عبدلی )

در نظر گرفت در حالیکه  7700/7عنوان نرخ تنزیل فردی در نظر گرفت. وی این نرخ را 

 بود.   700/7نرخ صحیح برای آن بازه 

ی تعادلی در اقتصاد ایران در قالب ( در برآورد نرخ بهره6387شاهمرادی، کاوند و ندری )

دلی تعادل عمومی به تخمین پارامتر نرخ ترجیحات زمانی اجتماعی نیز پرداختند. نتایج یک م

 را نشان داد.  47/7حاصل از این تخمین نرخی برابر 

 محیطی( در پژوهش شان به منظور تعیین مالیات زیست6376هراتی، اسلاملوئیان، قطمیری )

یست، نرخ ولوژی پاک و کیفیت محیط زبهینه در الگوی رشد تعمیم یافته با وجود انتقال تکن

 در نظر گرفتند.  77/7( 6381تنزیل را بر مبنای پژوهش کیارسی )
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( به منظور تخمین نرخ رجحان زمانی پویا در ایران از الگوریتم 6373اسلاملوییان، استادزاد )

اتخاذ   6بازگشتی استفاده نمودند. آنان برای مقدار اولیه این نرخ از شاخص امید به زندگی

های توسعه ی انسانی بانک جهانی استفاده نمودند. نرخ رجحان اجتماعی شده از شاخص

 بدست آمد.  38/7ی پژوهش بدست آمده برای دوره

( در پژوهش شان  به منظور برآورد نرخ تنزیل 6371شیردل، صادقی، عصاری آرانی، عبدلی )

ین به تخمین این نرخ پرداختند. برای ا اجتماعی ایران با استفاده از داده های تصادفی میدانی

ی نرخ رجحان زمانی جامعه استفاده نمودند. برای منظور آنان از فرمول رمزی برای محاسبه

تخمین نرخ تنزیل زمانی خالص افراد، که یکی از اجزاء فرمول نرخ تنزیل اجتماعی است با 

است از درصد مرگ میر  این استدلال که یکی از عوامل وجود ترجیحات زمانی مرگ و میر

 نمایند. این شاخص با توجه به داده های بانکبه عنوان متغیر جایگزین این نرخ استفاده می

درصد  67/0در نظر گرفته شد. نرخ تنزیل اجتماعی حاصل از این پژوهش  070/7جهانی 

 شود.  برآورد می

ی پس انداز بر ( به بررسی تاثیر تجربه6371تشکری صالح، خداپرست مشهدی، فیضی )

ترجیح زمانی افراد پرداختند. از آنجا که مطالعات تجربی نشان داده است افراد در تنزیل 

افراد بر  های شخصیزمانی عقلانی عمل نمی کنند پژوهشگران در صدد بررسی تاثیر تجربه

ترجیحات زمانی بودند. به عبارت دیگر آنان در صدد بررسی تاثیر تکامل در یادگیری بر 

دانشجوی دانشگاه فردوسی  677وی ترجیحات زمانی بودند. برای این منظور آنان بر روی ر

مشهد آزمایشی را اجرا نمودند تا به بررسی این تاثیر بپردازند.  برای این منظور آنان دو متغیر 

لی را به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفتند. نتایج قبی تجربههادر موفقیت از و نداتجربه پس

نگرفته ار قراد فری اتأثیر تجربههات تحت دـانی بلندمـمزرجیح ـتخ نرهش نشان داد پژو

بدست آمد.  پژوهش های تجربی نشان  831/7پارامتر رجحان زمانی بلند مدت برابر ست. ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Life Expectancy 
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(. در این 7764، 6داده اند که نرخ تنزیل در بین زنان و مردان متفاوت است )دیتریچ و لیپولد

پسر استفاده شده است؛ علیرغم وجود شواهد پیشینی برای وجود  40و  دختر 80پژوهش از 

 این تفاوت، به این تفاوت توجهی نشده است.  

دهد علیرغم اهمیت نرخ ترجیحات زمانی جمع بندی مطالعات انجام شده در داخل نشان می

 گیری این متغیر نپرداخته است.  فردی، پژوهشی به اندازه

 
( تجربی یشینهپ) باشد پژوهش موضوع و مسأله با مرتبط که دیگر مطالعات هاییافته بر مروری

 العهمط انجام ضرورت راستای در پژوهش مورد مسأله درباره موجود شکاف یا خلأ تبیین و
 .حاضر

  2روش
چهار روش برای اندازه گیری ترجیحات زمانی به شیوه ی آزمایشی وجود دارد. نخستین 

در این روش از افراد مورد آزمایش خواسته می شود تا   نام دارد. 3روش وظیفه ی انتخاب

بین یک پاداش کوچکتر در زمان حال )و یا زمان نزدیک( و یک پاداش بزرگتر در زمان 

دورتر انتخاب نماید. تعدادی از پژوهش ها با پاداش های حقیقی آزمایش را اجرا می نمایند، 

و تعدادی با استفاده از پاداش های غیر مالی، یعنی  تعدادی با استفاده از پاداش های فرضی

نام دارد.  4تناظرایجاد پیشنهاد شغل فرضی آزمایش را اجرا می نمایند. دومین روش وظیفه ی 

در این روش از افراد مورد آزمایش خواسته می شود تا سوالی را در جای خالی پاسخ دهند. 

تومان الان یا .......تومان  77777مثال : فرم عمومی این روش بدین صورت است: به عنوان 

یکسال بعد. آزمایش های انجام شده هم با واحد های پولی واقعی و هم با واحد های پولی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Dittrich & Leipold 
2. Method 
3 Choice Task 
4 Matching Task 
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نام دارد. در این روش افراد مورد  6گذاریفرضی انجام شده است. سومین روش وظیفه ارزش

فاصله های زمانی مشخصی  آزمایش در معرض پاداش هایی قرار می گیرند. این پاداش ها در

گردد. از آنان خواسته می شود تا به میزان جذابیت )و یا غیر جذاب بودن( این ارائه می

در این روش از   نام دارد. 7پیشنهادات نمره بدهند. چهارمین روش وظیفه ی قیمت گذاری

 کافراد مورد آزمایش خواسته می شود تا میل به پرداخت شان را برای بدست آوردن ی

(. در این 7777پاداش فرضی در زمان معین را مشخص نمایند)فردریک، لوونشتاین، دوناهه ، 

افراد مورد آزمایش بر اساس  3پژوهش از روش انتخاب بهره برده شد. طراحی وظایف

؛ کلوسو، توسونی، 7760، 4طراحی های معتبر )کلوسو، کمیتری، پزولو، لپارو و توسونی

( 7760و کمیتری،  1، کلوسو، توسونی، پزولو، اسپادونه7607و کمیتری،  0فورچچوناتو

های بین ای از انتخابها در معرض مجموعهگذشته صورت گرفت. هر یک از آزمودنی

( بلافاصله 64077انتخاب های بین زمانی شامل دریافت مقدار ثابتی پول )زمانی قرار گرفتند. 

تومان(  88777، 87777، 11777، 07777 ،44777، 31077، 77777و یا مقداری متغیر شامل )

انتخاب  47روز بعد بود. بنابراین افراد با  687و  17،77، 37، 60، 0ی زمانی شامل فاصله 1در 

سوال  477بار تکرار شد، بنابراین افراد در مجموع به  67بین زمانی مواجه بودند. هر سوال 

قادیر پولی برای تعیین میزان مند. که ترتیب آن به صورت تصادفی توزیع شده بود پاسخ داد

های بین زمانی، مقادیر پولی معتبر در پژوهش های گذشته بر اساس شاخص در انتخاب

ی بانک مرکزی به واحد پول ایرانی تبدیل شد. با استفاده از داده 0برابری قدرت خرید

ور کششاخص برابری قدرت خرید را می توان به صورت تعداد واحد پول مورد نیاز یک 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Rating Task 
2 Pricing Task 
3 Tasks Design 
4 Calluso, Committeri, Pezzulo, Lepora, & Tosoni 
5 Fortunato 
6 Spandone 
7 Purchasing Power Parity Index 
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توان خرید برای خرید همان مقدار کالا و خدمات در بازار داخلی که با دلار آمریکا می

  تعریف نمود. 

 روش

 افراد مورد آزمایش

در  73.07هفتاد داوطلب از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و پیام نور با میانگین سنی 

زن به دلیل  0نفر از آنان زن بودند. از این مجموعه  31آزمایش شرکت نمودند. از این میان 

آنکه به همه ی سوال های ترجیحات زمانی، جواب یکسان دادند از نمونه حذف شدند تا 

زن، با میانگین سنی  36نفر، شامل  10ها نشوند. نمونه ی نهایی شامل ن پارامترمانع از تخمی

رضایت نامه کتبی دادند و به حق  6بود. به همه ی افراد به اظهار نامه کتبی هلسینکی 73.88

 خود برای متوقف کردن همکاری شان در آزمایش در هر زمان مطلع شدند. 

 اجرای آزمایش روش

( استفاده 7767، 3)فریمن و امبدی 7برای استخراج ترجیحات زمانی از نرم افزار موس ترکر

موس را در هر لحظه و در سرتاسر آزمایش  4افزار امکان ثبت موقعیت های نشانگرشد. این نرم

آورد. به منظور اطمینان از ضبط صحیح حرکت موس، در ابتدای هر انتخاب، از فراهم می

 پایین صفحه قرار داشت کلیک-ی آغاز که در وسطاسته شد تا بر روی دکمهها خوآزمودنی

ی آغاز، انتخاب بین زمانی برای آزمودنی آشکار می نمایند. پس از کلیک بر روی دکمه

خود را  ترجیح "بعدا"یا  "اکنون"شد تا با کلیک بر روی دکمه ی شد و از آنان خواسته می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Declaration of Helsinki 
های انسانی است. این بیانیه توسط ای از اصول اخالقی پیرامون آزمایشبیانیه هلسینکی مجموعه

یه به طور گسترده ای به عنوان سند اساسی پیرامون انجمن پزشکی جهانی تدوین شده است. این بیان
 شود.اخالِق تحقیقات انسانی شناخته می

2 MouseTracker 
3 Freeman & Ambady 
4 Cursor 
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وی گوشه های بالا سمت راست و بالا سمت چپ به یک ها بر رآشکار نمایند. این دکمه

 فاصله از دکمه ی آغاز قرار داشتند. 

های انتخابِ اکنون یا بعدا، برای نیمی از افراد مورد به منظور کنترل تاثیر موقعیت دکمه

ی بعدا در سمت راست، و برای نیمی از افراد ینهی اکنون در سمت چپ و گزآزمایش گزینه

ی بعدا در سمت چپ قرار گرفت. ی اکنون در سمت راست و گزینهمورد آزمایش گزینه

هیچ محدودیت زمانی ای برای انتخاب افراد مورد آزمایش وجود نداشت، تنها در صورتیکه 

د به شیش تکان داده نمیی آغاز تا دو ثانیه موس توسط فرد مورد آزماپس از فشردن دکمه

گیری عجله نماید. در ابتدای آزمایش به افراد مورد شد تا در تصمیموی هشدار داده می

آزمایش اطلاع داده شد که تصمیمات گرفته شده فرضی هستند، ولی از آنان خواسته شد تا 

 گزینه ها را تا جای ممکن واقعی ارزیابی نمایند. 

 
 

 ها يافته

نرخ تنزیل، از تابع هذلولی که در اغلب مطالعات جدید مورد استفاده قرار به منظور تخمین 

گرفته است، و در بخش ادبیات موضوع به آن پرداخته شد بهره برده شد. در این تابع با 

 ی انتخاب درون آزمایشای از صفحه: نمونه1شکل         
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یابد. به منظور استخراج این نرخ برای هر یک از افزایش تاخیر، نرخ تنزیل  نیز کاهش می

های گذشته )کلوسو، کمیتری و همکاران، د معمول در پژوهشافراد مورد آزمایش، از فرآین

؛ آیودیس کلوسو، 7760،  کلوسو، تسونی، و همکاران؛ 7760؛ کلوسو و همکاران، 7760

هی، سان، فو، ؛ لی، ما، لیو، 7770، 7، کبله و گلیمچر7760، 6بارکا، برتولو، ریپاری و پزولو

( استفاده شد. برای این منظور ابتدا برای هر مدت زمان تاخیر، 7763، 3ژنگ، هن، دن ر ژنگ

روز نسبتی از پاسخ هایی که فرد مورد آزمایش آینده را به  687و  77،17، 37، 60، 0یعنی 

برابری  یحال با توجه به میزان پاداش معوّق ترجیح داده بود بدست آوردیم. پس از آن نقطه

ی برابری ذهنی مبلغی است که فرد مورد آزمایش، به ودیم. نقطهرا محاسبه نم (PSE)  4ذهنی

تعداد برابر آینده و حال را برای آن انتخاب می نماید. برای این منظور تابع لجستیکی که 

رد نمود برآونسبت ترجیح پاسخ های آینده به حال را بر روی مبالغ پاداش ها رگرس می

بع، مبلغی که معادل پنجاه درصد از فراوانی نسبت نمودیم. پس از آن با استفاده از این تا

س ذهنی است. پ ی برابریترجیح آینده به حال بود را بدست آوردیم. این نقطه همان نقطه

 را برای هر مدت زمان تاخیر بر اساس فرمول ذیل محاسبه نمودیم:  0از آن ارزش ذهنی

 

(6) 

 

 𝑆𝑉 =  
14500

𝑝𝑠𝑒
 

 
تومان مبلغ پاداش فوری است. با این کار مبلغ ارزش ذهنی به پاداش فوری  64077عدد 

شود. در نهایت نرخ تنزیل هر فرد مورد آزمایش با برازش تابع تومان نرمال می 64077یعنی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Iodice, Calluso,Barca, Bertollo, Ripari, & Pezzulo 
2 Kable & Glimcher 
3 Li,  Ma, Liu, He, Sun, Fu, Zhang, Han and Da-Ren Zhang 
4 Points of Subjective Equivalence 
5 Subjective Value 
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( بین ارزش ذهنی و مدت زمان تاخیر 6770، 7؛ لایبسون6781، 6هذلولی )گراس بارد و مزور

 عوّق بدست آمد. در دریافت پاداش م

(7) 

 

 𝑆𝑉 =
1

(1 + 𝑘𝐷)
 

 
های سه نفر از افراد مورد به دلیل گستردگی، برای نمونه تنها نحوه ی محاسبه و نمودار

(  ارائه شده است. شکل 768/7( و پایین )748/7(، متوسط )66/7آزمایش با نرخ تنزیل بالا )

های معوّق و دفعاتی است که سه آزمودنیِ نمونه، پاداش های ذیل نمودار پراکنش مقادیر

 آینده را بر حال ترجیح دادند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Grossbard & Mazur 

2 Laibson 
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ورد ی افراد مبا افزایش مقدار پاداش معوق، فراوانی انتخاب آینده نسبت به حال برای همه

افزایش یافته است؛ برای هر فرد مورد آزمایش با افزایش مدت زمان دریافت پاداش آزمایش 

های آینده کاهش یافته است. فرد صبورتر نسبت به فرد عجول دفعات معوق، نسبت انتخاب

 زمان آینده را انتخاب نموده است.  -بیشتری را در ترکیب های مختلف پاداش

 تابع لجستیک ذیل برازش شد و بر اساس آن این نقطهی برابری ذهنی به منظور برآورد نقطه

 استخراج گردید:

 

(8)  
𝑙𝑛 (

1

𝑌
−

1

𝑈
) = ln(𝑎) + ln(𝑏) . 𝑥 

-0.1

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

1.1

2 2 0 0 0 4 2 0 0 0 6 2 0 0 0 8 2 0 0 0

=0/048نرخ تنزیل
7 15 30

60 90 180

-0.1

0.1

0.3

0.5

0.7

0.9

1.1

2 2 0 0 0 4 2 0 0 0 6 2 0 0 0 8 2 0 0 0

نزیل ت رخ  0/1173=ن
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 زمانی نسبت انتخاب پاداش معوق به تفکیک هر بازه: 1شکل 
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ه فرد ی برابری ذهنی برای سحد بالای تابع لجستیک است. نتایج برآورد نقطه Uکه در آن 

 نمونه در جدول ذیل آمده است:

 

 نقاط برابری ذهنی: 1جدول               

 PSE روز فرد

 7687/7فرد با نرخ تنزیل 

0 - 

60 87/76660 

37 08/60484 

17 37/36770 

77 70/47836 

687 03/10687 

 7484/7فرد با نرخ تنزیل 

0 - 

60 78/77683 

37 78/37780 

17 08/41067 

77 08/07770 

687 - 

 6603/7تنزیل فرد با نرخ 

0 - 

60 08/34377 

37 8/677307 

17 7/634813 

77 7/664788 
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687 - 
 های محققمأخذ: یافته                 

 

ی برابری ذهنی برای سه آزمودنی فوق در نمودار پراکنش تاخیر ها بر حسب روز و نقطه

دهند فرد با نرخ تنزیل کمتر دارای نمودارها به خوبی نشان می ذیل نشان داده شده است.

رخ ننقطه برابری ذهنی کمتری در تاخیرها است، این در حالیست که در فردی که دارای 

 ی برابری ذهنی بالاتری دارد. تنزیل بالاتری است نقطه

 نتایج برآورد نرخ تنزیل فردی برای سه فرد مورد آزمایش نمونه در جدول ذیل آمده است.
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 ی برابری ذهنی¬نمودار پراکنش تاخیر ها بر حسب روز و نقطه2شکل 
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 ذهنی و مدت زمان تاخیر نمودار پراکنش ارزش3شکل 
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 نتایج برآورد نرخ تنزیل فردی2 جدول

 فرد نرخ تنزیل معناداری ضریب تعیین

8706/7 7687/7 معنادار   صبور 

0710/7 7484/7 معنادار   متوسط 

8778/7 6603/7 معنادار   عجول 

 های محققمأخذ: یافته

 

تقسیم بندی افراد به گروه عجول، متوسط و صبور بر مبنای مقایسه وضعیت ترجیحات بین 

 زمانی آنان با یکدیگر است.

 

-مورد آزمایش را نشان می ینمونه 10ای از آمار توصیفی مربوط به نرخ تنزیل جدول ذیل خلاصه

 دهد:

 

 ای از نرخ تنزیل افراد مورد آزمایشخلاصه3 جدول

انحراف  کشیدگی چولگی

 استاندارد

دامنه 

 تغییرات

 متغیر میانگین

88/7  887/7  7071/7  440/7  7160/7  نرخ تنزیل 
  های محققمأخذ: یافته                    

 
 زیر با صلیا مضامین یا مفاهیم، طبقات قالب در نیز کیفی پژوهش هاییافته. شوند می شامل

 ادهد توضیح اولیه هایداده یا کنندگانشرکت مستقیم هایقول نقل همراه به آنها مجموعه
 .شوند می
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 گیري بحث و نتیجه
ائه ی آزمایشی اراین مقاله روشی برای تخمین ترجیحات زمانی فردی به شیوه

کرده است  و با استفاده از آن به تخمین این نرخ پرداخت. توجه نویسندگان نه 

تنها بر توضیح روش انجام آزمایش بود، بلکه بر تخمین این متغیر نیز متمرکز 

بود. اصالت راه حل ما بر این واقعیت تکیه دارد که معتبرترین روش برای 

آزمایشی است. این مقاله یک پژوهش  استخراج ترجیحات زمانی فردی روش

 یپایلوت به منظور تخمین ترجیحات زمانی فردی است. انجام این پژوهش نمونه

کاربردی روش اقتصاد آزمایشی در پژوهش های نظری و کاربردی است که 

های جدیدی برای محققین مخصوصا از نظر تواند از نظر روش شناسی افقمی

ت عینی و تجربه شده ترسیم نماید. برآورد نرخ های آمار و اطلاعامحدودیت

تنزیل فردی حاصل شده از این پژوهش، هذلولی بودن تابع تنزیل فردی را تائید 

های اقتصادی منافع و هزینه در ارزیابی طرح بدست آمد. 7160/7نمود؛ این نرخ  

، آن ایگیرد؛ سپس با مقایسه منافع و هزینههای طرح مورد محاسبه قرار می

گردد. وجود ترجیحات زمانی و ارزش اقتصادی بودن یا نبودن آن مشخص می

زمانی پول، وقوع منافع و هزینه های طرح ها در زمان های مختلف، وزن منافع 

های اقتصادی در زمان های مختلف را متفاوت و هزینه های موجود در طرح

 هایی که در مقاطعهزینه توان با جمع ساده این منافع ونماید؛ بنابراین نمیمی

اند، پیرامون اقتصادی بودن و یا نبودن آن قضاوت نمود. زمانی مختلف رخ داده

علاوه بر ارزیابی اقتصادی بودن یک طرح اقتصادی، چناچه بخواهیم ترجیحات 

افراد درگیر در آن پروژه را نیز لحاظ نماییم لازم است تا تخمینی از ترجیحات 

ه باشیم. این موضوع اهمیت و یکی از کاربردهای تخمین بین زمانی آنان داشت

شناخت دقیق عوامل موثر  همچنیندهد. ترجیحات بین زمانی فردی را نشان می

بر نرخ تنزیل فردی و تخمین دقیق آن موضوع بسیار مهمی است؛ چرا امکان 

ارزیابی دقیق طرحهای اقتصادی مبتنی بر نرخ تنزیل صحیح افراد درگیر آن 
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به ارزیابی دقیق تر پروژه ها می انجامد.علاوه بر آن در تخمین نرخ  پروژه

ترجیحات اجتماعی جامعه مبتنی بر فرمول رمزی لازم است تا برآوردی از نرخ 

ترجیحات فردی وجود داشته باشد. به دلیل فقدان این تخمین پژوهشگران از 

ده تفاده شنرخ مرگ و میر به عنوان جایگزینی برای نرخ ترجیحات فردی اس

منظور تخمین ترجیحات  های خارجی صورت گرفته بهاست. بر اساس پژوهش

توان برآوردی از نرخ گیری مناسب میزمانی فردی در مقیاس وسیع با نمونه

ترجیحات زمانی فردی در مقیاسی گسترده تر بدست آورد و آن را به عنوان 

اد بر این اساس پیشنه .مبنایی برای تخمین ترجیحات زمانی اجتماعی قرار داد

تری بر روی طیف متنوعی از افراد اجرا گردد تا های گستردهگردد پژوهشمی

 برآورد دقیقی از این نرخ در مقیاس وسیع تر حاصل شود. 
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(. بررسی تاثیر 6371تشکری صالح، پروین؛ خداپرست مشهدی، پروین و فیضی، مهدی )

 .07-77( 3) 64افراد.اقتصاد پولی، مالی.  انداز بر نرخ ترجیح زمانی پس

ی و سی نظرر(. بر6380دلالی اصفهانی، رحیم، بخشی دستجردی، رسول و حسینی، جعفر )

(. مجلۀ دانش 6306-6383های ان )سالیرد اقتصاامطالعه : ردی مانی   موزترجیح خ تجربی نر

(. 6380ی ). دلالی اصفهانی، بخشی دستجردی،حسین610-630(: 0) 70و توسعه، 

 (.6387)شاهمرادی، کاوند، ندری، کامران 

ی تعادلی در (. براورد نرخ بهره6387شاهمرادی، اصغر، کاوند، حسین و ندری،کامران )

ی تحقیقات ( در قالب یک مدل تعادل عمومی. مجله6318:4-6381:4اقتصاد ایران )

 .46-67(: 7) 77اقتصادی. 

برآورد (. 6371رانی، عباس و عبدلی، قهرمان )شیردل، رامین، صادقی، حسین، عصاری آ

 های ملی و. فصلنامۀ سیاستنرخ تنزیل اجتماعی ایران با رویکرد رجحان زمانی جامعه

 (6371)شیردل، صادقی، عصاری آرانی، عبدلی،  0-74(: 0) 68اقتصادی 

ان. فصلنامۀ پژوهشنامۀ رــیای اجتماعی براتنزیل خ تخمین نر(. 6388عبدلی، قهرمان )

 (6388. )عبدلی، 630-601(: 3) 7اقتصادی 

ی مالیات و مخارج دولتی در چارچوب الگوی سه بخشی (. نرخ بهینه6381کیارسی، مهراب )

زا، الگوی ایران )پایان نامه کارشناسی ارشد(. دانشکده علوم اداری و اقتصاد، رشد درون

 انشگاه اصفهان.د

 (6381)کیارسی، مهراب، 

http://qjfep.ir/article-1-271-fa.pdf
http://qjfep.ir/article-1-271-fa.pdf
http://qjfep.ir/article-1-271-fa.pdf
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یست  ت ز(. تعیین مالیا6376هراتی، جواد، اسلاملوئیان، کریم و قطمیری، محمد علی )

-671(: 0) 0سازی اقتصادی. فصلنامه تحقیقات مدلشد تعمیم یافته. ی رلگودر امحیطی بهینه 

 (6376. )هراتی، اسلاملوئیان، قطمیری70
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