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تأثیر شیوه ارائه انتخابها بر فرآیند کاهش ارزش تعویقی 
 

  
 
 

  

هدف: فرآیند کاهش ارزش تعویقی به سیر کاهش ارزش پاداشهــا و گزندهـا در اثـر بـه وقفـه 
افتادن اطالق میشود. در این مطالعه، تــالش شـده اسـت ضمـن معرفـی دو نسـخۀ کـامپیوتری 
ــای سـنی مختلـف  آزمون فارسی ارزیاب این فرآیند، نتایج به کارگیری این دو نسخه در گروهه

ــکی (81   آزمودنیها بررسی شود. روش: در این مطالعه، سه گروه شامل 109 دانشجوی پزش
مذکر)، 74 و 83  دانشآموز پسر دبیرســتانی  بـا دو روش متفـاوت (روش پرسـشهای مرتـب 
ــادفی) مـورد سـنجش  کاهشیابنده یا روش استاندارد و روش پرسشهای پراکنده یا روش تص
قرار گرفتند. در دو گروه اول از روش پرسشهای مرتب کاهش یابنده یا روش اســتاندارد و در 
ــاهش  گروه سوم از روش پرسشهای پراکنده یا روش تصادفی استفاده شد. یافتهها: رفتار ک
ــه از منطـق هیپربولیـک تبعیـت مینمـاید. ضریـب کـاهش  ارزش تعویقی در هر سه گروه مطالع
ارزش تعویقی به وسیله آزمون استاندارد در گروه دانشجویان مذکر 60%، در گروه دانشجویان 
ــود؛ امـا ایـن  مؤنث 58% و در گروه اول دانشآموزان 82% و بدون اختالف معنیدار با یکدیگر ب
ضریب با روش تصادفی در گروه دوم دانشآموزان 0/336 و با نتــایج روش اسـتاندارد دارای 
اختالف معنیدار بود. نتیجهگیری: در صورت یکسان بــودن روش پرسـش، مـیزان ضریـب 
کاهش ارزش تعویقی بر اساس جنس و سن (در محدوده سنی مورد مطالعه) تفاوت معنــیداری 
نشان نمیدهد، اما تعویض روش پرسش و کاهش فشار بر آزمودنی برای انتخاب نقطه شکست 
(استفاده از روش تصادفی) باعث میشود کاهش ارزش پاداشها در اثر گذر زمان تشدید شود.  

 
کلید واژهها: کاهش ارزش تعویقی، نسخه فارسی، تصمیمگیری مخاطرهآمیز 
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مقدمه1 
ــد  «شما ترجیح میدهید حقوق خود را همین امروز دریافت کنی
ــافی بـه  و یا یک هفته دیگر همین حقوق را با پنج درصد پاداش اض
شما بدهند؟» شیوه تحلیــل شـما از ایـن سـؤال و پاسـخی کـه بـه آن 
میدهید در قالب پردازشی مورد بررسی قرار میگیرد که به فرآیند 

_____________________________________________
ــات  1 - نشانی تماس: تهران، خیابان کارگر جنوبی، میدان قزوین، بیمارستان فارابی، مرکز ملی تحقیق

اعتیاد، طبقه دوم، آزمایشگاه ارزیابی شناختی. 
E-mail: H_Ekhtiari@razi.tums.ac.ir

ــت. بررسـی مـیزان  کاهش ارزش تعویقی2 (DDP) معروف شده اس
کاهش ارزش پاداشها یا گزندهــا در اثـر بـه تعویـق افتـادن و تـأثیر 
ــن  عوامل مختلف بر روند این کاهش، هسته مرکزی پژوهشهای ای
حیطه را تشکیل میدهد (اختیاری، بهزادی، جنتی و مکری، 1383). 
ــا پـاداش  2هرگاه شما با انتخابی مواجه شوید که نتیجه انتخاب شما ب

یـا تنبیـهی محتمـل، همـراه گردد تصمیـمگیـری در ایـن شــرایط را 
ـــاطرهآمیز3 (RDM) مینــامند. تحلیــل شــما از  تصمیـمگیـری مخ

_____________________________________________
2- Delayed Discounting Procedure            3- Riskful Decision Making
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گزینهها در فرآیند RDM تحت تــأثیر مـیزان و دفعـات پاداشهـا و 
تنبیهات (اختیاری و بهزادی، 1380 ب؛ اختیاری، بــهزادی و جنتـی، 
1382)، زمان ارائــه آنـها1 و احتمـال ارائـه2 قـرار مـیگیـرد. فرآینـد 
RDM عمدتاَ تحت تأثیر عوامل عاطفی3 و در نواحــی میانیتحتـانی 

قشر پرهفرونتال4 پردازش میشود (اختیاری و بهزادی، 1380 الــف؛ 
موبینی5 و همکاران، 2002). 

 RDM اختالل در تحلیل هر یــک از مـوارد ذکـر شـده در طـی
ــص در عملکـرد افـراد گردد کـه اصطالحـاً  میتواند عامل نوعی نق
رفتار تکانشی6، تکانشگری یا اختالل در کنترل تکانه نامیده میشود 

(لینویال7، ویرکانن8، جورج9 و هیگلی10، 1993).  
در مورد کاربرد بررسی فرآیند کاهش ارزش تعویقی در طیـف 
ــات متعـددی گزارش شـده اسـت. حجـم  اختالالت تکانشی، مطالع
ــا نشـانگر افزایـش تـأثیر وقفـه در کـاهش  قابل توجهی از گزارشه
ارزش پاداشها در مبتالیان به اختالالت سوء مصرف مواد میباشــد 
(کربی11، پتری12 و بیکر13، 1999؛ میشل14، 1999؛ بیکــل15، ادوم16  
و مـادن17، 1999؛ ژیوردانـو18، 2002؛ پــتری، 2000، 2001، 2003؛ 
ــالد20 و اولمسـتد21، 2003؛ بیکـر22، جانسـون23 و  اورتنر19، مکدون
بیکـل، 2003؛ برتویـــل جنســن24، 1999؛ کــافی25، گادلســکی26، 
ساالدین27 و برادی28، 2003). همین تأثیر در مبتالیان بــه قماربـازی 
ــی32 و  پـاتولوژیـک (هولـت29، گریـن30 و مایرسـون31، 2003؛ آلس

پتری، 2003) و شخصیت ضد اجتماعی نیز به اثبات رسیده است. 
فرآیند کاهش ارزش تعویقی همانند دیگر حیطــههای شـناختی 
در گروه افراد نرمال از جنبههای مختلف قابل ارزیابی اســت کـه از 
این میان میتوان به تأثیر سن، جنس، نوع پاداش یا گزند و بازههای 

زمانی بر میزان کاهش ارزش تعویقی اشاره کرد. 
ــن  1- تـأثیر سـن: افزایـش سـن مـیزان DDP را کـاهش میدهـد. ای
ــا سـن فـرد نـیز  مطلب حتی در صورت کاهش میزان وقفه متناسب ب
ــا در ایـن  صادق است (گرین، مایرسون و استازوسکی33، 1999). ام
میان «میزان کــاهش ارزش تعویقـی در افـراد جـوان و پـیر حداکـثر 
ــیر بـرای  است»، زیرا از نظر تکاملی میزان خطر برای افراد جوان و پ
نرسیدن به امکان تولید مثل حداکثر است ولی این خطر در میانسالی 

به حداقل میرسد (سوزو34 و سیمور35، 2003).  
2- تأثیر جنسیت: تا آنجا که میدانیم مطالعه معتبری دال بر تفــاوت 

بین کاهش ارزش تعویقی در افراد مذکر و مؤنث به چــاپ نرسـیده 
است؛ ولی به نظر میرسد در این مــورد بیـن گروههـای همتاشـده36 
ــیداری وجـود نداشـته باشـد  (اختیـاری و  زنان و مردان تفاوت معن

همکاران، 1382).1 
ــات ابـرت38 (2001)  3-  تأثیر محدود کردن منابع شناختی37: مطالع
نشان میدهد که محدود کردن منابع شناختی به وسیله فشار زمانی39 
ــده نزدیـک بیتأثیراسـت،  یا آزمون همزمان40  بر ارزشگذاری آین
اما اهمیت آینده دور را کاهش میدهد. اهمیت این مطالعه از آنجــا 
روشن میشود که تحقیقات متعدد نقش فشارهای روحی و جســمی 
مزمن را در ایجاد اعتیاد به عنوان یکی از موارد شناخته شده اختـالل 

در DDP به اثبات رساندهاند. 
ــاهش ارزش  4- تـأثیر نحـوه ارائـه یـا عرضـه پـاداش: بیـن مـیزان ک
تعویقی منافع مربوط به خود فرد، در مقایســه بـا مـیزان آن در منـافع 
مربوط به نسلهای بعد تفاوت معنــیداری وجـود نداشـته، همچنیـن 
ــــاوت  کــاهش ارزش تعویقــی ســودهای فــردی و اجتمــاعی تف

معنیداری با هم نشان ندادهاند (چاپمن41، 2001). 
5- تأثیر نوع و میزان پاداش: در مطالعــات مختلـف نشـان داده شـده 
ـــه مــیزان کــاهش ارزش تعویقــی پاداشهــایی از قبیــل  اسـت ک
ــول میباشـد  موادمخدر، غذا و سالمت بیشتر از میزان آن در مورد پ
(پتری، 2003). همچنین اکثر مطالعات نشان دادهاند کــه بـا افزایـش 
ــابد. در  مقـدار پـاداش، مـیزان کـاهش ارزش تعویقـی کـاهش میی
تحلیل این مطلب نشان داده شده اســت کـه کـاهش ارزش تعویقـی 
الکل و غذا در گروه افــراد نرمـال یکسـان و بیشـتر از مـیزان آن در 
_____________________________________________
1- delayed or immediate 2 - probable or certain
3- emotional 4 - ventromedial prefrontal cortex
5- Mobini 6 - impulsive behavior
7- Linnoila 8 - Virkkunen
9- George 10 - Higley
11- Kirby 12 - Petry
13- Bicker 14 - Mitchell
15- Bickel 16 - Odum
17- Madden 18 - Giordano
19- Ortner 20 - McDonald
21- Olmstead 22 - Baker
23- Johnson 24 - Bretteville Jensen
25- Coffey 26 - Gudleski
27- Saladin 28 - Brady
29- Holt 30 - Green
31- Myerson 32- Alessi
33- Ostazewski 34- Sozou
35 - Seymour 36- matched
37 - cognitive resources 38- Ebert
39 - time pressure 40- simultaneous task
41- Chapman
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مورد پول و مــواد مخـدر (دارو) میباشـد (ادوم1 و رینـود2، 2003). 
بهنظر میرسد علت این امر قابل مصرف اولیه بودن3 غــذا و الکـل و 

نه دارو (برای سوء مصرف) و یا پول در گروه کنترل میباشد. 
ــان ایـن مقالـه (اختیـاری و همکـاران، 1382)  پیش از این، مؤلف
ضمن معرفــی فرآینـد کـاهش ارزش تعویقـی، بـا اسـتفاده از نسـخه 
فارسی کامپیوتری آزمون کـاهش ارزش تعویقـی کـه مطـابق روش 
استاندارد طراحی شده بود مطالعهای مقدماتی را در میان گروهی از 
دانشجویان پزشکی گزارش کردند. اما سؤالی که در همان مقاله نیز 
ــد و تـأثیر  مطرح شد، تأثیر سن و جنس گروه آزمودنی بر این فرآین
شیوه پرسش از آزمودنیها (منطق استاندارد یا منطق تصادفی) بــود. 
در این مقاله ضمن معرفی نسخههای مختلف فارسی آزمون کــاهش 
ارزش تعویقــی، نتــایج بهدســت آمــده در گروه دانشآمـــوزان و 

دانشجویان با نسخههای متفاوت مورد بررسی قرار میگیرد. 
 

روش 
ــری از دانشـجویان سـال آخـر  در این مطالعه یک گروه 109 نف
رشته پزشــکی 25 تـا 27 سـاله (81 مذکـر) دانشـگاه علـوم پزشـکی 
تهران و دو گروه از دانشآموزان پسر 15 تا 16 ساله (گروه اول 74 
نفر و گروه دوم 83 نفر)  یکــی از دبیرسـتانهای غیرانتفـاعی منطقـه 
ــجو پـس  سه تهران مورد بررسی قرار گرفتند. شرکتکنندگان دانش
ــل کتابخانـه  از مراجعه فرد به فرد و قبول شرکت در آزمون، در مح
بیمارستان روزبه مورد سنجش قرار گرفتند. دانشآموزان نیز پس از 
ارائـه توضیحـات در سـر کـالس درس و ایجـاد امکـان اســـتفاده از 
کتابخانه دبیرستان در صورت عدم حضور برای آزمون، بــا رضـایت 
شخصی برای شرکت در آزمون برگزیده شدند و در سالن کامپیوتر 
دبیرستان به صورت گروهی مورد سنجش قرار گرفتند (اجرای ایــن 
ــرای دانشآمـوزان دبیرسـتانی، بخشـی از پـروژه جـامعتری  پروژه ب
تحـت عنـوان «بررســـی ســاختار تصمیــمگیــری مخــاطرهآمیز در 
دانشآمـوزان دبیرسـتانی» اسـت کـه پـارهای از نتـایج آن بـه چــاپ 
ــوط  رسیده است (اختیاری، بهزادی و جنتی، 2004). توضیحات مرب
به آزمــون کـاهش ارزش تعویقـی بـه صـورت شـفاهی و کتبـی بـه 
شرکتکنندگان ارائه گردید. پیش از شروع آزمون کامپیوتری نیز، 

در شروع برنامه در مورد نحوه اجرای آزمون توضیحاتی ارائه شد. 

نسـخههای فارسـی کـامپیوتری آزمـون کـاهش ارزش تعویقــی 
مشابه نمونه نسخههای غربــی (میشـل، 1999) میباشـد و بـر اسـاس 
روش «پرسـشهای دو گزینـهای4» در محیـط VB و بـا اســـتفاده از 
بانکهای نرم افزاری Access طراحــی شـده و مـورد اسـتفاده قـرار 
ــون پـس از ارائـه توضیحـات نوشـتاری در  گرفته است. در این آزم
مورد نحوه اجرای آزمون، فرد با پاسخ دادن به دو پرســش نمونـه و 
دریافت توضیحــات در مـورد پاسـخی کـه داده اسـت وارد آزمـون 
اصلی میشود. در آزمون اصلــی، بـه صـورت کلـی پرسـشهایی از 
فرد میشود: مثالَ، اگر ارزش پول با گذشت زمان کاهش نیابد شــما 
ــاضر  کدامیک از موارد زیر را ترجیح میدهید: X تومان در حال ح
یا صدهزار تومان بعد از وقفه D؟ امــا شـیوه ارائـه ایـن پرسـشها در 
طول آزمون از دو منطق متفاوت میتواند تبعیت نمــاید. اول آنکـه، 
در مورد وقفه D1 مقادیر X از 99900 تومان شروع به کاهش نمــاید 
تا آنکه فــرد در نقطـهای صدهـزار تومـان بعـد از وقفـه را بـه مقـدار 
پاداش آنی ترجیح دهد. در این هنگام، برنامه کــامپیوتری، آخریـن 
ــه عنـوان ارزش صدهـزار تومـان  مقدار پاداش آنی پذیرفته شده را ب
ــون بـا وقفـه بیشـتر D2 ادامـه  بعد از وقفه D ثبت میکند. سپس آزم
مییابد (مجدداً از پاداش 99900 تومان). در بسیاری از مطالعات، از 
ایـن روش بررسـی فرآینـــد کــاهش ارزش تعویقــی بــه صــورت 
کارتهای دستی با عنوان «روش استاندارد» استفاده شــده اسـت. در 
ــک روز،  اکثر این مطالعات، وقفههای کاهش یابنده شش ساعت، ی
یک هفته، دو ماه، شش ماه، یک سال، پنج سال و 25 ســال اسـت و 

مقادیر کاهش یابنده نیز از 99/9% پاداش اصلی همراه وقفه تــا %0/1  
مطرح میگردد. توالی مربوطه در توضیحــات آزمـون اسـتاندارد در 

مقاله دیگری آورده شده است. 1 
اما شیوه دیگر (بر اساس منطــق تصـادفی) در نظـر گرفتـه شـده 
برای تعیین نقطه شکست در وقفههای مختلف، پرسشهای پراکنده 
ـــداد محدودتــری از  در مـورد وقفـهها و پاداشهـای آنـی بـرای تع
ــرای مثـال:  پاداشها و وقفهها همراه با پرسشهای کنترل میباشد (ب
شما صدهزار تومان در حال حاضر را ترجیح میدهید یا هشتاد هزار 
ــی در  تومان یک هفته دیگر را؟). این روش نیز که در مطالعات غرب

_____________________________________________
1- Odum 2 - Rainaud
3- primary consumable reinforcer   4 - two choice questions
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ــل، 1999) مـورد اسـتفاده قـرار  قالب آزمون کامپیوتری میشل (میش
ــوان  گرفته است، در آزمون طراحی شده به وسیله مؤلفان مقاله با عن
ــت. در منطـق تصـادفی از وقفـههای 7،  «منطق تصادفی» قابل اجراس
ــاهش یـابنده در مجمـوع،  30، 90، 180 و 365 روز با پاداشهای ک
طی سؤال اصلی و سؤال کنــترل پرسـش میشـود. در حـالی کـه در 
منطق استاندارد از وقفههای شش ساعت، یک روز، یــک هفتـه، دو 
ماه، شش ماه، یک سال، پنج سال و بیســت و پنـج سـال پرسـش بـه 
عمل میآید. در مطالعه ما گروه دانشجویان پزشکی و یک گروه از 
دانشآموزان با منطق استاندارد و گروه دیگر دانشآموزان با منطــق 
ــیله در مقایسـه دو گروه  تصادفی مورد سنجش قرار گرفتند. بدینوس
ــخه آزمـون، در مقایسـه گروه  دانشآموزان، تفاوت نتایج در دو نس
ــه نتـایج  اول دانشآموزان و گروه دانشجویان تأثیر سن، و در مقایس
ــت آمـده در  دانشجویان دختر و پسر اول تأثیر جنسیت بر نتایج بدس

آزمون DDP مورد بررسی قرار گرفت. 
ــه صـورت نقطـه شکسـت بـرای هـر  اطالعات نسخه استاندارد ب
ــا در نسـخه  کدام از وقفههای هشتگانه برای هر فرد ثبت گردید ام
ــانک  تصادفی، پاسخهای فرد در مجموع 127 سؤال ارائه شده، در ب
ـــل اولیــه  اطالعـاتی برنامـه کـامپیوتری ذخـیره شـد. تجزیـه و تحلی
اطالعـات بـه وسـیله نـرم افـزار SPSS-12 و محاسـبه K  نمـــودار و 
 MATLAB-7 1تجزیه و تحلیلهای پیچیدهتر با استفاده از نرم افـزار
انجام شد و نتایج به صــورت میـانگین، انحـراف معیـار و K نمـودار 
هیپربولیـک و R2 (رگرسـیون غـیرخطی) نمـودار بـه دسـت آمـــده 
گزارش گردیـد. بـرای مقایسـه نتـایج گروههـای مـــورد مطالعــه از 
آزمون t استفاده و p<0/05 به عنوان سطح معنیداری در نظر گرفته 

شد. 
 

یافتهها  
در گروه دانشــجویان نــــه نفـــر (شـــش مذکـــر)، در گروه 
دانشآموزان با منطق استاندارد پنج نفر و در گروه دانشآمــوزان بـا 
منطق تصادفی چهار نفر (خطای بیــش از سـه مـورد در پرسـشهای 
کنترل) شیوه آزمون را درک نکرده یا همکــاری الزم را نداشـتند و 
لذا این تعداد از بررسیهای بعدی حذف شدند. نتایج نقاط شکست 
ــخه اسـتاندارد آزمـون در دو گروه  در مورد وقفههای هشتگانه نس

ــن  دانشآموزان و دانشجویان در جدول 1 گزارش شده است. در ای
دو گروه بیـن نقـاط شکسـت در هیـــچ یــک از وقفــهها اختــالف 

معنیداری مشاهده نشد.  
 

ــد از وقفـههای زمـانی  جدول 1- مقایسه ارزش کاهشیابنده صدهزار تومان بع
(به تومان) در دو گروه دانشآمــوزان دبیرسـتانی (n=69) و دانشجویـان پزشـکی 

(n=100) بر اساس روش استاندارد 
ارزش یکصد هزار تومان بعد از وقفه 

گروه دانشآموزان 
میانگین (انحراف معیار) 

گروه دانشجویان 
میانگین (انحراف معیار) 

میزان وقفه 

 (11731) 93365  (10699) 93439 شش ساعت 
 (10287) 92638  (10998) 92447 یک روز 
 (12900) 88130  (13055) 88736 یک هفته 
 (20327) 75289  (18394) 78198 دو ماه 
 (26977) 60523  (22525) 66497 شش ماه 
 (27977) 49773  (25398) 53836 یک سال 
 (28109) 33382  (25082) 32063 پنج سال 
 (24446) 16842  (18742) 13428 پنج سال 

 
ــرای ارزش تعویقـی صدهـزار تومـان پـس از  جدول 2- مقایسه نقطه شکست ب

وقفههای زمانی در سه گروه 
انحراف معیار  میانگین  گروه 

 
 18458

 
 80990

الف- کل آزمودنیها 
7 روز 

 24505  65290 30 روز 
 26859  47820 90 روز 
 28905  40170 180 روز 
 28488  32820 365 روز 

ب- آزمودنیهای فاقد حداقل چهارشکست در دو نقطه (شکست نامطمئن) 
 18480  81930 7 روز 
 24190  66230 30 روز 
 26678  49620 90 روز 
 29117  40320 180 روز 
 28133  33230 365 روز 

ج- آزمودنیهای دارای حداقل چهار شکست در یک نقطه (شکست مطمئن) 
 17307  83870 7 روز 
 22678  69590 30 روز 
 26120  55530 90 روز 
 29941  46630 180 روز 
 30462  35840 365 روز 

 
1- Curve fitting
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جـدول 3- مقایسـه مقـادیر هـم ارز (از نظـر زمـانی) در دو نسـخه اسـتاندارد و 
تصادفی آزمون کاهش ارزش تعویقی در دو گروه از دانشآموزان دبیرستانی  

نسخه استاندارد 
میانگین (انحراف معیار) 

نسخه تصادفی 
میانگین (انحراف معیار) 

وقفه 

 (12900) 88130  (18458) 80990 وقفه یک هفته 
 (26977) 60523  (28905) 40170 وقفه 6 ماه 
 (27977) 49773  (28488) 32820 وقفه یک سال 

 
در بررسـی نتـایج نسـخه تصـادفی، مجریـان پـروژه بـا مشـــکل 
شکست در نقاط مختلف مواجه شدند؛ به این صورت که برای مثال 
فردی در یک سؤال صدهزار تومان بعد از یک ماه را به هشتاد هزار 
ــاد و  تومان در حال حاضر ترجیح داده و در سؤالی دیگر مجدداً هفت
پنج هزار تومان در حال حاضر را به صدهزار تومان بعد از یــک مـاه 
ترجیح داده بود. برای حل این مشکل، در مــواردی کـه فـرد در دو 
ــه  نقطـه شکسـت کـرده بـود، میـانگین ایـن دو نقطـه بـه عنـوان نقط

شکست پذیرفته شد. موارد بیش از دو شکســت نـیز بـه عنـوان داده 
حذف شده1 در نظر گرفته شــد. آزمودنیهـا بـر ایـن اسـاس بـه سـه 

گروه تقسیم شدند: 
ــا چنـد نقطـهای (کـل  1) دارای چهار یا پنج مورد شکست دو ی
ــورد  وقفـهها پنـج مـورد میباشـد) (10 نفـر)، 2) دارای دو یـا سـه م
ــدون  شکست دو یا چند نقطهای (38 نفر) و 3) دارای یک مورد یا ب
ــد نقطـهای (31 نفـر). نتـایج بـر اسـاس کـل افـراد  شکست دو یا چن
(مجمـوع گروههـای 1 و 2 و 3) (جـــدول 2- الــف)، افــراد فــاقد 
شکستهای غیرمطمئن مکرر (مجموع دو گروه 2 و 3) (جدول 2- 
ب) و افـراد دارای شکسـتهای مطمئـن (گروه 1) (جـــدول 2-ج) 
گزارش شد. مقایسه نتایج به دست آمــده در وقفـههای مشـترک دو 
نسخه تصادفی و استاندارد (جدول 3) نشانگر تفاوت معنیدار نتــایج 

  .(p<0/01) میباشد

 
ــا از نظـر مـیزان انطبـاق بـا تـابع هیپربولیـک سـاده و  جدول 4- مقایسه نتایج دو نسخه تصادفی و استاندارد آزمون کاهش ارزش تعویقی در گروههای متفاوت آزمودنیه

تواندار، بر اساس میزان ضریب رگرسیون غیرخطی (R2)؛ گزارش مقادیر براساس میانگین و حدود باال و پایین بر اساس فاصله اطمینان 95% میباشد. 
 s

KD
AV )(

+
=

1

1  )(
KD

AV
+

=
1

1 *

 R2  S  K  R2  K

 
آزمودنی ها 

 0/97  0/35  0/37  0/92  0/060
افراد مذکر 
 (n= 75)

 0/96  0/40  0/28  0/89  0/058
افراد مؤنث 
 (n= 25)

 0/96
 0/38

 (0/14 ،0/63)
 0/32

 (-0/14 ،0/84)
 0/91

 0/059
 (0/029 ،0/106)

کل آزمودنیها 
 (n = 100)

دانشجویان 
 

 0/96
 0/7583

 (-0/385 ،0/902)
 0/3019

 (0/129 ،0/474)
 0/85

 0/08291
 (0/027 ،0/138)

کل آزمودنیها 
 (n =69)

دانشآموزان 

نسخه استاندارد 

 0/99  0/2767  3/109  0/88  0/2541
با شکست مطمئن 

 (n =31)

 0/99  0/2942  3/872  0/88  0/3197
با شکست نامطمئن 

 (n=69)

 0/99
 0/2882

 (0/238 ،0/338)
 4/044

 (2/165 ،5/922)
 0/87

 0/3367
 (0/144 ،0/528)

کل آزمودنیها  
 (n= 79)

دانشآموزان 
نسخه تصادفی  

*A معادل صدهزار تومان، V معادل ارزش صدهزار تومان بعد از وقفه D و K معادل ضریب کاهش ارزش تعویقی میباشد. 

 
1- missing data
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بررسی رفتار نقاط شکست بر اساس منطق هیپربولیک (اختیاری 
و همکاران، 1382) نشانگر انطباق باالی نمودارهای بهدست آمده با 
ــتفاده از تـوان S در  این منطق (R2 حدود 1) میباشد (جدول 4). اس
مخرج کسر هیپربولیک توانایی این نوع نمــودار را در توجیـه رفتـار 

نقاط با بهکارگیری توان S در حدود 0/4 تا 0/28 افزایش میدهد. 
مقایسه رفتار نقاط در دو گروه دانشجو و دانشآموز بـا اسـتفاده 
از نسخه استاندارد، نشانگر نبود اختالف معنیدار بیــن ایـن دو گروه 
ــه در مقایسـۀ دو گروه دانشـجویان مذکـر و  سنی است (شکل 1) ک
ــه رفتـار نقـاط در  مؤنث نیز مشهود است (جدول 4). همچنین مقایس
ــتاندارد و نسـخه تصـادفی بیـانگر  دو گروه دانشآموزان با نسخه اس
ــتر بـودن شـیب کـاهش ارزش  تفاوت معنیدار این دو نمودار و بیش

تعویقی (K) در نسخه تصادفی میباشد (شکل 2).  
 
 
 
 
 
 
 

شـکل 1- تـابع هیپربولیـک توجیـه کننـــده رفتــار کــاهش ارزش تعویقــی در 
گروههای دانشآموزان و دانشــجویان بـا روش اسـتاندارد؛ نمـودار افقـی نشـانگر 
 X به ماه و نمودار عمودی نشانگر ارزش صدهزار تومان بعد از وقفه (X) وقفهها

میباشد. 
 
 
 
 
 
 
 

شکل 2- تابع هیپربولیک توجیه کننده رفتار کاهش ارزش تعویقی در دو نسـخه 
ــی  تصـادفی و اسـتاندارد در میـان دو گروه دانشآمـوزان دبیرسـتانی؛ نمـودار افق
ــد از  نشانگر وقفهها (X) به ماه و نمودار عمودی نشانگر ارزش صدهزار تومان بع

وقفه X میباشد. 

بحث 
در طراحی این مطالعه تالش شد ضمــن بررسـی دقیقتـر پدیـده 
کاهش ارزش تعویقی، بــه عوامـل مختلـف تـأثیرگذار (نظـیر سـن، 
ــود تـا ضمـن  جنس و شیوه ارائه پاداشها) برگروه نرمال پرداخته ش
ــان اجـرای مطالعـات  شناسایی دقیقتر این فرآیند عالی شناختی امک
جدید بر گروههای مختلف فارسیزبان با آسیبهای رفتاری فراهــم 

گردد. 
فرآیند کاهش ارزش تعویقی در تقریباً تمامی مطالعات از منطق 
هیپربولیک تبعیت میکند که ایــن مطلـب در ایـن مطالعـه و مطالعـه 
قبلی مؤلفان (اختیــاری و همکـاران، 1382) نـیز تکـرار شـده اسـت. 
میزان ضریب کــاهش ارزش تعویقـی (K) بـا مـیزان کـاهش ارزش 
ــودن K نشـاندهنده شکسـت  تعویقی نسبت مستقیم دارد و بزرگتر ب
دیرتر در انتخاب، توجه کمتر به پاداشهای وقفهدار و به یک معنـی 
تکانشـگری بیشـتر آزمودنـی اســـت (گریــن و همکــاران، 1999). 
ـــان دهنــدۀ  یکسـانی ایـن رفتـار در شـرایط فرهنـگی گونـاگون نش
ــاخصهای وابسـتهتر بـه محیـط مـانند  پایهایتر بودن آن نسبت به ش
ارزیابی دفعات و مقادیر برد و باخت در تصمیمگیری مخــاطرهآمیز 

است (اختیاری و همکاران، 1383؛ اختیاری و بهزادی، 1380 ب). 
در مطالعات انجام شــده، عوامـل گونـاگونـی برفرآینـد کـاهش 
ـــه در بعضــی  ارزش تعویقـی مؤثـر دانسـته شـدهاند. علیرغـم اینک
مطالعات قبلی بر مؤثر بودن عــامل سـن در کـاهش مـیزان K تـأکید 
ــا در یـک مطالعـه جدیدتـر  شده بود (گرین و همکاران، 1999)، ام
ــس بـر ایـن فرآینـد  اصوالً عوامل جمعیتشناختی از قبیل سن و جن
بیتأثیر گزارش شده است (آلسی و پتری، 2003). در مطالعه حاضر 
نیز همانطور که گفته شــد، سـن (در حـدود مـورد بررسـی در ایـن 

مطالعه) و جنس تأثیری بر میزان K نداشته است. 
در بعضی پژوهشها با توجه به عــامل سـن بـرای انطبـاق بیشـتر 
ــوان S) در مخـرج کسـر اسـتفاده  دادهها با این تابع، از عامل توان (ت
ــن و همکـاران، 1999). بـر ایـن اسـاس مـیزان S بـا  شده است (گری
کاهش سن از 1 تا 0/3 کاهش مییابد. تجزیه و تحلیل نتایج مطالعه 
حاضر نیز نشان میدهد که S در حــدود 0/3 بـرای دانشآمـوزان و 
دانشجویان است که ایــن مـیزان در دانشآمـوزان کمـتر میباشـد و 
احتماالَ به علت اختالف کم سنی این دو گروه، اختــالف معنـیدار 
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نیست. 
در مورد اندازه پاداش مورد بررسی تقریباً تمــام مطالعـات نشـان 
دادهاند که میزان بزرگتر پاداش باعث بهتر شدن عملکرد فرد (کمتر 
ــن مطلـب تـا  شدن مقدار K) میشود (هولت و همکاران، 2003). ای
حدودی توجیهگر به دست آمدن K  در مطالعه حاضر در حدفاصل 
مقادیرK به دســت آمـده در جوامـع غربـی بـا مقـدار پـاداش 100 و 

1000 دالر میباشد (اختیاری و همکاران، 1382). 
ــا کنـون مطالعـات  در مورد نحوه ارائه پاداش و یا نوع آزمون، ت
ــت. در یـک مطالعـه مشـخص شـد صـرف ارائـه  مختصری شده اس
ــه تـا کنـون  کامپیوتری پاداشها به جای ارائه دستی آنها (آنچنان ک
 K ــاعث تغیـیرات واضـح در مـیزان در اکثر مطالعات انجام گرفته) ب
ــار  میگردد (اپشتین1 و همکاران، 2003). اما نکته جالبی که اولین ب
به وسیله این مقاله گزارش میشود، تفاوت در شدت کاهش ارزش 
ــوع روش پرسـش از آزمودنـی اسـت. بـر اسـاس  تعویقی بر اساس ن
ــه، افـراد در نسـخه تصـادفی آزمـون کـاهش ارزش  نتایج این مطالع
ــه ایـن معنـا کـه  تعویقی، رفتار تکانشیتری از خود نشان میدهند؛ ب
ارزش کمتری برای پاداش همــراه وقفـه قـائل میشـوند (K بیشـتر). 
ــت ایـن امـر تفـاوت در نـوع ارائـه  مؤلفان مقاله بر این باورند که عل
پرسشها در نسخه تصادفی و استاندارد اســت؛ بـه ایـن معنـا کـه در 
ــم گزینـهها بـرای انتخـاب گزینـه  آزمون استاندارد ارائه پشت سر ه
ــازد (در طـی آزمـون  همراه وقفه نوعی فشار بر آزمودنی وارد میس
ــم بـا دو انتخـاب 1)  استاندارد برای هر وقفه پرسشهای پشت سر ه
مقادیر کاهش یابنده پاداش در زمان حال و 2) مقــدار ثـابت پـاداش 
(صد هزار تومان) همراه وقفه به فرد ارائه میشود تا زمانی کــه فـرد 
گزینه همراه با وقفه را برگزیند (نقطۀ شکســت) و سـپس سـئواالت 
مربوط به وقفه بزرگتر آغاز میشود). پراکندگی ســؤالها در روش 
ارائه به صورت تصادفی بــه آزمودنـی فرصـت بیشـتری میدهـد تـا 
پاداشهای آنی کوچکتری را در برابر پاداش همراه با وقفه برگزیند 
(رفتار تکانشیتر). این نکته اهمیــت توجـه بـه متدولـوژی مطالعـات 
ــرای مقایسـه نتـایج آنـها و دقـت در نـوع آزمـون انتخـابی را  قبلی ب

مشخص میسازد. 
برای دسترسی دقیقتر به اهداف، طراحی این مطالعه میتوانست 
با نظــام بـهتری انجـام شـود. بـرای مثـال بـهکارگیـری هـر دو روش 

استاندارد و تصادفی در یک گروه با فاصله زمانی و یا درنظرگرفتـن 
یک گروه با فاصلۀ سنی بیشتر (بــرای مثـال 35 تـا 45 سـال) کـه بـا 
توجه به تقــدم جمـعآوری دادههـا بـر شـکلگیـری ایـدۀ مطالعـه و 
بـهکارگیـری نتـایج مطالعـات قبلـی امکـانپذیـر نشـد. امـا طراحــی 
مطالعات دقیقتر برای بررسی کاملتر عامل سن و جنس مــورد نظـر 

مؤلفان میباشد.1 
در نهایت با مقایسه نتایج مطالعۀ حاضر و مطالعات پیشین، بــرای 
طراحی مطالعات بعدی میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه کرد: 1) در 
ـــابع  ایـن مطالعـه نـیز چـون مطالعـات قبلـی، رفتـار آزمودنیهـا از ت
ــات کیفـی و  هیپربولیک تبعیت میکند که این مسئله نشان دهنده ثب
متغیر بودن صرفاً کمّی پدیده کاهش ارزش تعویقی میان گروههــای 
مختلف و شرایط فرهنگی متفاوت است. لذا در مطالعات داخلی نیز 
ــن فرآینـد کـافی خواهـد  تنها گزارش مقدار K برای نمرهگذاری ای
بود. مؤلفان مقاله در صدد هستند با استفاده از نتایج این مطالعــه و بـا 
ـــرای  بـهکارگیـری آزمونهـای بررسـی شـده در مطالعـات قبلـی، ب
شناسـایی کـاملتر فرآینـد تصمیـمگیـری مخـاطرهآمیز و پاسـخ بـــه 
پرسشهایی نظیر الگوی2 اختالل در جنبههای مختلف ایــن فرآینـد 
در آسـیبهای مختلـف رفتـاری فـردی و اجتمـــاعی پژوهشهــای 
جامعتری طراحی نمایند و همچنین مــیزان تـأثیر پذیـری اختـالالت 
احتمالی را در مداخالت درمانی مختلف مورد بررســی قـرار دهنـد؛ 
2) در این مطالعه بر عدمتأثیر عواملی مانند سن و جنس (در حــدود 
بررسی این مطالعه) بــر فرآینـد کـاهش ارزش تعویقـی تـأکید شـده 
است. در صورت تأیید این نتایج به وسیله مطالعات دیگر میتوان از 
ــوان مداخلـهگر چشـمپوشـی کـرد؛ 3) نحـوه ارائـه  این عوامل به عن
پاداش (به صورت استاندارد یا تصادفی) بــر نحـوه عملکـرد فـرد در 
انتخاب گزینه همراه تعویق مؤثر است. این مطلــب لـزوم اسـتفاده از 
یک نسخه ثــابت در مطالعـات و بـه خصـوص بـهتر بـودن عملکـرد 
نسخه استاندارد را یادآور میشود؛ (4) مقدار K در این مطالعه برای 
صـد هـزار تومـان در حـد وســـط مقدارهــای 100 و 1000 دالری 
نمونههای نرمال آمریکایی است (نشــانگر مـیزان کـارآیی صدهـزار 
تومـان در جامعـه ایرانـی در مقایســـه بــا معادلهــای دالری آن در 
ــات غربـی  آمریکا). لذا برای نزدیکی بیشتر مطالعات بعدی به مطالع

_____________________________________________
1-  Epstein 2- patern
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که عموماً از مقادیر 1000 دالری بهره میجویند، نسخه استاندارد با 
ــانی بـه عنـوان پـاداش همـراه وقفـه پیشـنهاد  پاداش یک میلیون توم

میشود. 
 

سپاسگزاری 
این پروژه تحقیقاتی بدون بهرهگیری از بودجههای دولتی  و بــا 
ــاب  حمایت عملی مسئوالن دبیرستان سروش (منطقه سه تهران)، جن

ــماعیلی و  آقایان مهندس مجتبی دانش آشتیانی و مهندس ساسان اس
ــی  با حمایتهای معنوی اساتید پژوهشکده علوم شناختی و مرکز مل
ــران (INCAS) اجـرا شـده اسـت. همفکریهـای  تحقیقات اعتیاد ای
سودمند جناب آقای دکتر غالمرضا اسماعیلی جاوید و جناب آقای 

مهندس امیر مقیمی در جایگاه مشاوران آماری قابل تقدیر است. 
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