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ABSTRACT
Introduction: Others’ decision could constantly affect our decisions. There are numerous
studies which revealed this effect properly. The social influence could affect most of the
decision parameters, especially the confidence. Recently, an interesting study showed that
participants tend to match their confidence to each other while they preserve their decision
accuracy in a group decision making task. Since the decision accuracy is not able to explain
this effect, the main question is which decision parameter is changing in a way which could
be resulted in changing in the confidence and ultimately the confidence matching. Materials
and Methods: In order to answer this question, ten subjects attended into a Psycho-Physic
study with two separate sessions; Isolated and Social. In both situations, the participants were
required to determine the direction of the presented motion dots and report their decision and
confidence simultaneously. In the social situation, subjects were paired with four computergenerated partners, which had been created based on the data from the isolated session.
The joint decisions were determined by the decision of either partner which had higher
confidence. In this session, confidence and decision of the partner were represented to the
participant. Results: The results indicated the subjects not only try to match their confidence
to their partners, but also reported higher confidence in comparison with the isolated situation.
We observed although the confidence matching did not affect the decision accuracy, however,
the reaction time varied significantly in both sessions. Conclusion: This study reveals the
role of reaction time in changing the confidence and consequently the confidence matching.
This study once again emphasis on the reverse correlation of the reaction time and confidence
even in a group decision making task.
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چــــــــكيده
مقدمه :تصمیمات دیگران همواره میتواند در تصمیمات ما اثرگذار باشد .مطالعات زیادی وجود دارد
كه اين اثرات را بهخوبی نشان دادهاند .اثر اجتماعی میتواند بيشترين تأثیر را بر متغیرهای تصمیمگیری
ازجمله قطعیت تصمیم بگذارد .اخیرا ً مطالعة جالبي نشان داد ه است که در يك تصميمگيري گروهي افراد
تمايل دارند قطعیت تصمیم خود را به يكديگر نزديك كنند در حالي كه دقت تصمیمشان را حفظ كنند.
از آنجاییکه دقت تصمیم نميتواند اين تأثير را توضيح دهد ،سؤال مهم اینجاست که کدام متغیر تصمیم
بهگونهای تغییر میکند که ميتواند منجر به تغيير در قطعیت و در نهايت به هم نزدیک شدن قطعيت
تصميم شود .مواد و روشها :بهمنظور پاسخ به اين سؤال ،ده شرکتکننده در یک آزمایش روان فیزیک
در دو مرحلة جداگانة انفرادی و گروهی شركت كردند .در هر دو حالت از شرکتکنندهها خواسته میشد
تا جهت حرکت نقاط نمایش دادهشده را تعيين كنند و تصميم و قطعیت خود بهصورت همزمان گزارش
ت آمده از
نمایند .در مرحلة گروهی شرکتکنندهها با چهار شریک کامپیوتری که توسط دادههای به دس 
مرحلة انفرادی به وجود آمده بودند جفت میشدند .تصميمات نهايي توسط هر شركتكنندهاي كه قطعیت
باالتری داشت تعيين ميشد .در اين حالت ،تصمیم و قطعیت شریک برای شرکتکننده به نمایش در
میآمد .يافتهها :نتایج نشان داد که شرکتکنندگان نه تنها سعي ميكنند قطعیت خود را به قطعیت
شریکشان نزدیک كنند بلكه قطعیت باالتری را در مقايسه با حالت انفرادی گزارش كردند .ما مشاهده كرديم
اگرچه نزدیک شدن قطعیت در دقت تصميم اثر ندارد اما زمان واكنش در هر دو حالت به طور معنيداري
كليد واژهها:

متفاوت بود .نتيجهگيري :این مطالعه نقش زمان واكنش در تغيير قطعيت و در نهايت انطباق قطعيت را
نشان ميدهد .اين مطالعه بار ديگر بر رابطة معکوس بین قطعیت و زمان واکنش حتي در يك تصميمگيري  .1زمان واکنش
 .2تصميمگيري
گروهي تأكيد دارد.
 .3حركت
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تغییر زمان تصمیمگیری عامل انطباق قطعیت در تصمیمات گروهی است
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انســان یــک موجــود اجتماعــی اســت و تصمیمــات دیگــران
میتوانــد اثــر قابــلتوجهــی بــر تصمیــم انفــرادی وی داشــته
باشــد ( )12، 13یکــی از مطالعــات اولیــه و معروفــی کــه
اثــر تصمیــم دیگــران بــر تصمیــم انفــرادی را مــورد بحــث و
بررســی قــرار داده بــود مطالع ـة اش 7و همــکاران اســت (.)14
آزمایــش ایــن مطالعــه در تصويــر  1آمــده اســت.
در ایــن آزمایــش از فــرد مــورد مطالعــه خواســته میشــود کــه

تصويــر  -1آزمایــش معــروف مطالعــة اش و همــکاران.
در ایــن آزمایــش از شــرکتکننده خواســته میشــد کــه
تعییــن کنــد انــدازة تصويــر ســمت چــپ برابــر بــا کــدامیــک
از تصاويــر ســمت راســت اســت .ایــن آزمایــش در دو حالــت
انفــرادی و گروهــی برگــزار میشــد.

striatum, caudate nucleus, orbitofrontal cortex, insula,
 anterior cingulate cortexهســتند.

یکــی از ســؤاالت مــورد بحــث در تحقیقــات اثــر اجتماعــی و
تصمیمگیــری گروهــی بحــث نحــوة تأثیــر اثــر اجتماعــی بــر
عملکــرد فــرد اســت .برخــی محققیــن بــر ایــن باورنــد کــه اثــر
اجتماعــی میتوانــد باعــث تأثیــر در درک فــرد از محــرک
شــود ( .)18امــا مطالعاتــی نیــز هســتند ادعــا میکننــد اثــر
اجتماعــی در عملکــرد و درک فــرد شــرکتکننده تأثیرگــذار
نیســت و تنهــا باعــث یــک جابجایــی 10در فعالیــت نورونهــای
مرتبــط بــه تصمیمگیــری میشــود ( .)15، 16اخیــرا ً یــک
مطالعــه نشــان داد کــه اثــر اجتماعــی بــر خــاف آنچــه انتظــار
11
میرفــت اثــری در ســرعت رانــش جمــعآوری اطالعــات
( )19نــدارد ،بلکــه ایــن اثــر در نقطــة شــروع جمــعآوری
اطالعــات 12اثرگــذار خواهــد بــود (.)20
یکــی از پارامترهــای بســیار مهــم در تصمیمگیــری قطعیــت
تصمیــم اســت ( .)2، 21کیانــی در ســال  2014رابطــة قطعیــت
و زمــان واکنــش را مــورد بررســی قــرار داد و نشــان داد رابطــة
زمــان واکنــش بــا قطعیــت میتوانــد علــی باشــد ( .)22یکــی
از مطالعــات مهــم و اخیــر در بــاب قطعیــت و تصمیمگیــری
گروهــی در ســال  2017بــه چــاپ رســید ( .)15ایــن مطالعــه
نشــان داد کــه چگونــه قطعیــت افــراد میتوانــد بهعنــوان اثــر
اجتماعــی عمــل کنــد و بــر روی قطعیــت -نــه دقــت -طرفیــن
Evidence accumulation
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4
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5
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6
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تصمیمگیــری بخشــی جداناپذیــر از زندگــی انســان اســت .بــه
طــور کلــی ،بــا جم ـعآوری مشــاهدات 1تــا رســیدن بــه یــک
حــد آســتانه ،تصمیــم گرفتــه میشــود ( .)1، 2از آنجایــی
کــه عوامــل متعــددی میتوانــد در تصمیمگیــری نقــش
ایفــاء کنــد ،محققــان از آزمایشهــای ســادة ادراکــی 2بــرای
مطالعــة هرچــه دقیقتــر تصمیمگیــری بهــره بردهانــد (4
 .)3،یکــی از آزمایشهــای بســیار پرکاربــرد در مطالعــات
3
تصمیمگیــری ادراکــی آزمایــش نقــاط متحــرک ()RDM
اســت ( .)5در ایــن آزمایــش یــک مجموعــه از نقــاط متحــرک
تصادفــی بــه شــرکتکننده نشــان داده میشــود و از وی
خواســته میشــود کــه جهــت حرکــت آنهــا را اعــام کنــد.
بــا بهرهگیــری از همیــن آزمایــش ســاده دانشــمندان موفــق
شــدهاند کــه ســازوکار تصمیمگیــری در فضاهــای پیچیدهتــر
مثــل تصمیمهــای چنــد مرحلــهای ،)6( 4تصمیمهــای چنــد
گزینــهای )7( 5و تصمیمهــای گسســته در زمــان )8، 9( 6و
همچنیــن تأثیــر تصمیمــات پیشــین بــر تصمیــم جــاری (11
 )10،را بــهخوبــی مــورد مطالعــه قــرار دهنــد.
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مقدمه

مشــخص کنــد تصويــر نمایــش داد ه شــده در ســمت چــپ بــا
کــدامیــک از گزینههــای ارائ ـه شــده در ســمت راســت هــم
انــدازه اســت .شــرکتکنندگان در حالــت انفــرادی قــادر بودنــد
در بیــش از  99درصــد مواقــع جــواب درســت را اعــام کننــد
( .)14در حالــت گروهــی چنــد شــرکتکننده -کــه توســط
آزمایــش گیرنــده آمــوزش داده شــده بودنــد کــه یــک گزینــه
ص شــده (امــا اشــتباه) را انتخــاب کننــد -فــرد
از قبــل مشــخ 
مــورد مطالعــه را همراهــی میکردنــد .در ایــن حالــت عملکــرد
فــرد ب ـه صــورت معن ـيدار 8تحــت تأثیــر نظــرات دیگــر افــراد
گــروه قــرار میگرفــت کــه باعــث میشــد فــرد در بیــش از
 30درصــد مواقــع گزینــة اشــتباه را انتخــاب کنــد .ایــن مطالعه
نقطــه عطفــی در روشنســازی اهمیــت اثــر اجتماعــی در
تصمیمگیــری فــردی بــود .از آزمایشهــای تصمیمگیــری
ادراکــی بــه دلیــل ســادگی و قابلیــت کنتــرل بــاال بــرای
مطالعــة تصمیمگیــری و اثــر اجتماعــی اســتفادة زیــادی شــد
( .)15-17در همیــن حیــن از ابزارهــای مختلفــی بهمنظــور
پیــدا کــردن نواحــی درگیــر مغــز در تصمیمگیــری گروهــی
نیــز بهــره گرفتــه شــد ( .)12، 18در مجمــوع مشــخص شــد
9
کــه نواحــیای در مغــز کــه مســئول کــد کــردن پــاداش
هســتند در تصمیمگیــری گروهــی نیــز تأثیــر بســزایی دارنــد
( .)12از جملــه نواحــی یافــت شــده در ایــن مطالعــات ventral
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مواد و روشها
بهمنظــور مطالعــة اثــر زمــان تصمیــم در انطبــاق قطعیــت
13
در تصمیمگیــری گروهــی ،از آزمایــش روان -فیزیــک
اسـ�تفاده شدــ .روان -فیزیــک ،رشــتهای علمــی اســت کــه
در حــوزة روانشناســی مطــرح بــوده و هــدف آن ،مطالعــة
کمــی ظرفیتهــا و قابلیتهــای ادراکــی -شــناختی مغــز
بــهوســیلة اندازهگیــری پاســخ انســان و موجــودات زنــدة
قابــلآزمایــش اســت .بهمنظــور بررســی و ارزیابــی عملکــرد
شــرکتکننده در آزمایــش روان -فیزیــک از معیــاری بــه نــام
«تابــع روانســنجی »14اســتفاده شــد (.)5
جمعآوری داده
از یــک آزمایــش روان -فیزیــک مشــابه آنچــه در مطالعــة
بنــگ و همــکاران ( )15شــرح دادهشــده اســت اســتفاده شــد.
گفتنــی اســت بــر خــاف تحقیــق یــاد شــده در ایــن مطالعــه
از آزمایــش نقــاط متحــرک تصادفــی اســتفاده گردیــد10 .
شــرکتکننده ( 4خانــم  6آقــا) کــه محــدودة ســنی آنهــا
از  21تــا  30ســال بــوده اســت ،در آزمایــش شــرکت کردنــد.
تمامــی شــرکتکنندگان بینایــی ســالم داشــتند و قبــل از
شــروع آزمایــش از تمامــی شــرکتکنندگان رضایتنامــة
کتبــی دریافــت شــد .قبــل از انجــام آزمایــش اصلــی،
شــرکتکنندگان یــک مرحلــة آموزشــی را پشــت ســر
میگذاشــتند .در ایــن مرحلــه نیــاز بــود کــه آنهــا بــه یــک
حــد مشــخصی از دقــت و ســرعت پاســخ برســند .مرحلــة
اصلــی آزمــون شــامل دو بخــش گروهــی و انفــرادی بــود.
ابتــدا شــرکتکننده آزمایــش روان -فیزیــک را بــهصــورت
انفــرادی در طــی یــک بــاک کــه شــامل  200آزمایــه اســت،
انجــام مــیداد .بــر اســاس پاســخهای شــرکتکننده ،چهــار
شــریک کامپیوتــری ســاخته میشــد .هــر شــرکتکننده
15
در مرحلــة گروهــی بــا یــک شــریک کامپیوتــری جفــت
میشــد تــا یــک تصمیمگیــری گروهــی انجــام دهــد .الزم
بــه ذکــر اســت کــه بــه شــرکتکنندگان گفتــه میشــد کــه
بــا یــک شــرکتکنندة دیگــر -نــه یــک شــریک کامپیوتــری-
جفــت شــدهاند .شــرکتکننده در طــی یــک جلســه 16بــا
Pair
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تمامــی آزمایشهــا در یــک اتــاق نیمهتاریــک و عایــق در
برابــر صــدا و نــور گرفتــه شــد .از یــک مانیتــور  CRTبــا قطــر
 17اینــچ و وضــوح تصویــر  768در  1024بــا فرکانــس 85
هرتــز اســتفاده شــد .شــرکتکنندگان پــس از بــه انجــام
رســاندن مرحلــة آموزشــی وارد فــاز اصلــی کــه شــامل دو
بخــش انفــرادی و گروهــی اســت میشــدند .در ادامــه هــر
یــک از مراحــل بــ ه تفصیــل شــرح داده شــده اســت.
مرحلة انفرادی

در ابتــدا یــک دایــرة قرمــز رنــگ بــه قطــر  0/3درجــة بینایــی
در مرکــز نمایشــگر نشــان داده میشــد .از شــرکتکننده
خواســته میشــد کــه بــه مــدت  ۳۰۰میلیثانیــه چشــم
خــود را روی دایــرة مرکــزی قرمــز رنــگ ثابت نگــه دارد .برای
بــاال بــردن صحــت ایــن امــر از دســتگاه ردیــاب چشــمی Eye
 Link 1000 SR Researchاســتفاده شــد .پــساز ایــن مرحله
نقــاط هــدف در فاصلــة  ۱۰درجــة بینایــی بــا قطــر نیــم درجة
بینایــی ظاهــر میشــدند .پــس از طــی یــک زمــان تصادفــی
(توزیــع نمایــی بیــن  ۲۰۰تــا  ۵۰۰میلیثانیــه) محــرک کــه
شــامل نقــاط تصادفــی متحــرک دارای قــدرت مشــخص
اســت ،نمایــش داده میشــد .قــدرت محــرک از بیــن ،3/2 ،0
 25/6 ،12/8 ،6/4و  51/2درصــد تعییــن میگردیــد .محــرک
بــه مــدت ثابــت  ۵۰۰میلیثانیــه نمایــش داده میشــد و
بالفاصلــه بعــد از نمایــش محــرک صفحــة دریافــت پاســخ
بــرای شــرکتکننده ظاهــر میگردیــد .شــرکتکنندگان
میبایســت تصمیــم و قطعیــت خــود را بــه صــورت همزمــان
گــزارش کننــد .قطعیــت میبایســت در یکــی از  ۶واحــد
گسســتة ارائــهشــده گــزارش گــردد (تصويــر  .)2بــا انتخــاب
یکــی از  ۶واحــد قطعیــت ارائــهشــده کــه بــه صــورت
مســتطیل توپــر بــرای شــرکتکننده مشــخص میشــد،
قطعیــت اعــام میگردیــد .انتخــاب یکــی از  ۶مســتطیل
ســمت راســت نمایانگــر تصمیــم در جهــت راســت و انتخــاب
 ۶مســتطیل ســمت چــپ نمایانگــر تصمیــم در جهــت چــپ
اســت .گفتنــی اســت انتخــاب ایــن مرحلــه توســط حرکــت و
فشــار دادن کلیــک چــپ مــوس صــورت میپذیرفــت .پــساز
ایــن مرحلــه صفحــة بازخــورد تصمیــم بــرای شــرکتکننده
ارائــه میشــد .در ایــن صفحــه صحــت پاســخ بــهصــورت
یــک متــن نوشــتاری در مرکــز صفحــهنمایــش داده میشــد.
زمــان واکنــش هــر آزمایــه از زمــان شــروع محــرک تــا لحظــة
تــکان دادن مــوس در نظــر گرفتــه شــد.
Psychophysics
Psychometric function
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اثرگــذار باشــد .در ایــن مطالعــه نشــان داده شــد کــه افــراد
در تصمیمگیریهــای گروهــی میــزان قطعیــت خــود را
بــه یکدیگــر نزدیــک میکننــد .هــر چنــد مطالعــة بهرامــی
و همکارانــش نشــان میدهــد کــه قطعیــت بــدون تغییــر
دقــت در ایــن نــوع تصمیمگیــری گروهــی تحــت تأثیــر قــرار
میگیــرد لیکــن بــا توجــه بــه رابطــة قــوی بیــن قطعیــت و
دقــت ( )22ســازوکار تغییــر قطعیــت بــدون تغییــر دقــت مبهم
اســت .ایــن مطالعــه بــه بررســی ایــن رابطــه در تصمیمگیــری
گروهــی میپــردازد.

هــر  4شــریک کامپیوتــری جفــت میشــد و  200آزمایــه را
بــا هــر شــریک پشــت ســر میگذاشــت .شــایان ذکــر اســت،
قبــل از انجــام هــر گونــه آزمایــش دســتورالعمل انجــام
آزمایــش بــهصــورت کامــل بــرای شــرکتکننده شــرح داده
میشــد.
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تصويــر  -2طراحــی آزمایــش در حالــت انفــرادی .در ایــن آزمایــش از فــرد خواســته میشــد کــه جهــت حرکــت نقــاط کــه بــهانــدازة  500میلیثانیــه
نمایــش داده میشــود را تشــخیص دهــد .شــرکتکننده میبایســت بــا توجــه بــه محــل قرارگیــری بارهــا (چــپ یــا راســت) و فاصلــة آنهــا تــا مرکــز
صفحــه ( 1تــا  )6بــا انتخــاب یکــی از  12مســتطیل نمایــش دادهشــده ،تصمیــم و قطعیــت خــود را اعــام کنــد.

در ایــن مرحلــه قبــل از شــروع آزمایــش بــه شــرکتکننده
گفتــه میشــد کــه وی بــا یــک شــرکتکنندة دیگــر جفــت
شــده اســت .هــدف اصلــی آزمایــش ایــن بــود کــه آنهــا دقــت
کلــی (حاصــل از دو تصمیــم دو شــرکتکننده) را بیشــینه
کننــد .گفتنــی اســت تصمیــم کلــی متعلــق بــه تصمیــم طرفی
بــود کــه قطعیــت باالتــری را گــزارش کرده بــود .شــرکتکننده
بــا هــر یــک از شــریکهای ایجــاد شــده توســط اطالعــات
مرحلــة تصمیمگیــری انفــرادی ،جفــت میشــد .در مرحلــة
انفــرادی  ۴شــریک کامپیوتــری ایجــاد میگردیــد :شــریک
قطعیــت بــاال دقــت بــاال شــریک قطعیــت پاییــن دقــت بــاال
شــریک قطعیــت بــاال دقــت پاییــن و شــریک قطعیــت پاییــن
دقــت پاییــن .مراحــل آزمایــش دقیقــاً مشــابه بــه آنچــه در
مرحلــة انفــرادی شــرح داده شــد بــود .عــاوه بــر صفحة پاســخ
در ایــن آزمایــش یــک صفحــة دیگــر نمایــش داده میشــد
کــه در آن تصمیــم شــریک جفــت شــده و همچنیــن تصمیــم
برنــده شــده (تصمیــم کلــی) نیــز نمایــش داده میشــد.
ایــن تصمیمهــا بــا رنگهــای مختلــف مشــخص میشــد:
رنــگ ســیاه رنــگ شــرکتکننده ،رنــگ زرد رنــگ شــریک و
در نهایــت رنــگ ســبز رنــگ تصمیــم کلــی .در انتهــا صفحــة
بازخــورد صحــت تصمیــم شــرکتکننده ،شــریک و تصمیــم
کلــی را بــا رنگهــای مشــخص شــده نمایــش مـیداد .مراحــل
آزمایــش گروهــی در تصويــر زیــر نمایــش دادهشــده اســت.

محــرک بینایــی اســتفاد ه شــده در ایــن آزمایــش ،نقــاط
متحــرک تصادفــی یــا  RDMبــود .انــدازة نقــاط اســتفادهشــده
در ایــن آزمایــش  2در  2پیکســل (هــر ضلــع بــهانــدازة 0/088
درجــة بینایــی) و بــه رنــگ ســفید بــود .ایــن نقــاط در یــک
دایــره بــه قطـ ِر  5درجــة بینایــی در مرکــز تصویــر ،حــول نقطة
ثابــت ظاهــر میشــوند .پسزمینــة محــرک مشــکیرنــگ
اســت و میانگیــن تراکــم 17نقــاط ظاهــر شــده  16/7نقطــه
بــر درجــة بینایــی در واحــد مربــع در هــر ثانیــه اســت .هــر
محــرک از مجموعههــای مســتقل نقــاط متحــرک تشــکیل
شــده اســت کــه ب ـه صــورت فریمهــای ویدیویــی متوالــی بــر
روی صفحــهنمایــش ظاهــر میشــدند .هــر مجموعــة مســتقل
شــامل ســه فریــم بــه مــدت  40میلیثانیــه اســت و نقــاط
ن شــده بــرای حرکــت منســجم ،بــا توجــه بــه قــدرت
تعییــ 
محــرک ،در ایــن ســه فریــم بــهصــورت پیوســته بــه جهــت
راســت یــا چــپ ،حرکــت میکردنــد .بقیــة نقــاط ب ـه صــورت
تصادفــی حرکــت میکردنــد.
شریک کامپیوتری
بــر اســاس دادههــای بــاک تصمیمگیــری انفــرادی ،یــک
18
مجموعــه از آســتانهها کــه نمایانگــر حــدود توزیــع
قطعیتهــای شــرکتکننده در هــر یــک از  12قطعیــت
موجــود در آزمایــش اســت ،مشــخص میگردیــد .روابــط

تصويــر  -3طراحــی آزمایــش در مرحلــة تصمیمگیــری گروهــی .مراحــل ایــن آزمایــش دقیق ـاً شــبیه بــه آزمایــش معرف ـی شــده در تصويــر  2اســت.
بــا ایــن تفــاوت کــه بعــد از اعــام قطعیــت و تصمیــم ،شــرکتکننده قطعیــت و تصمیــم شــریک خــود را نیــز مشــاهده میکنــد .تصمیــم و قطعیــت هــر
یــک از افــراد درگیــر در تصمیــم بــا رنگهــای از قبــل تعییــنشــده ،مشــخص میگــردد (زرد :تصمیــم شــریک ،ســیاه :تصمیــم شــرکتکننده ،ســبز:
تصمیــم نهایــی کــه تصمیمــی از طرفیــن اســت کــه قطعیــت باالتــری دارد).

Density
Distribution
19
Normal cumulative distribution
17
18
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مرحلة گروهی

محرک بینایی
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تحلیل آماری دادهها

ک��ه در آن کــه خــود تابعــی از  Cاســت بــا اســتفاده از رابطــة
زیــر بــه دســت میآیــد:

بدیــن ترتیــب میتــوان توســط روابــط زیــر یــک شــریک
قطعیــت بــاال و یــک شــریک قطعیــت پاییــن تولیــد نمــود.
توجــه داشــته باشــید کــه در ایــن پژوهــش بــرای هــر
شــرکتکننده میانگیــن قطعیــت دو قــدرت محــرک پاییــن و
همچنیــن میانگیــن قطعیــت دو قــدرت محــرک بــاال بهعنــوان
قطعیتهــای بــاال و پاییــن شــریک کامپیوتــری انتخــاب
شــدهاند .بــرای حــل معادلــة تــک متغیــره ( )5نیــز از دســتور
 fzeroمتلــب اســتفاده شــده اســت.

یافتهها
قبــل از هــر چیــز نیــاز اســت کــه وجــود انطبــاق قطعیــت در
دادههــای شــرکتکنندگان مــورد بررســی قــرار گیــرد .تصويــر
 1نشــاندهندة وجــود انطبــاق قطعیــت در دادههــا اســت.
Correlation
Data fitting
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کــه در آن  i =-6 ،-5 ،-4 ،-3 ،-2 ،-1 ،1 ،2 ،3 ،4 ،5و
مجموعــة  Sبرابــر (،0/032 ،0/064 ،0/128 ،0/256 ،0/512
 S=)-0/512 ،-0/256 ،-0/128 ،-0/064 ،-0/032اســت.
 Piهــا نیــز توزیــع قطعیتهــا در هــر یــک از حالتهــای
 iاســت کــه از دادههــای رفتــاری بــه دســت میآیــد .تابــع
همــان تابــع توزیــع تجمعــی نرمــال 19اســت و  aagentمیانگیــن
دقــت شــرکتکننده اســت .طــی روابــط بــاال ،متغیــر (کــه
همــان انــدازة تخصــص شــرکتکننده اســت) و همچنــن (کــه
همــان حــد آســتانه بــرای هــر یــک از ســطوح قطعیــت اســت)
یافــت میشــد (بــا دســتور  fzeroدر نرمافــزار متلــب) .حــال
میتــوان بــا اســتفاده از روابــط زیــر بــا در نظــر گرفتــن یــک
قطعیــت دلخــواه ( )Cآســتانههای جدیــدی معرفــی کــرد:

بهمنظــور بررســی رابطــة بیــن میانگیــن قطعیتهــای
گــزارششــده شــرکتکنندگان و شــریک در هــر بــاک
از تحلیــل همبســتگی 20بیــن  40نمونــه اســتفاده شــد
(نمــودار  .)1بــرای بررســی ایــن موضــوع کــه آیــا میانگیــن
زمانهــای اعــا م شــده توســط شــرکتکننده بــه ازای
قدرتهــای محــرک مختلــف متفــاوت اســت یــا خیــر از
آزمــون  Kruskal- Wallisاســتفادهشــده اســت (دســتور در
محیــط متلــب  .)kruskalwallis :درجــة آزادی در اینجــا 4
و تعــداد نمونــه بــرای حالــت انفــرادی برابــر بــا  400و بــرای
حالــت گروهــی برابــر بــا  2000در هــر گــروه اســت (نمــودار
 .)2در تحلیلهــای انجــامشــده در نمــودار  3تعــداد نمونــه
بــرای ایــن آزمــون برابــر  1000و درجــة آزادی برابــر بــا 4
در نظــر گرفتــهشــده اســت .همچنیــن بهمنظــور بررســی
آمــاری زمانهــای میانگیــن تصمیــم در شــرایط مختلــف
(مثــ ً
ا در تصمیمگیــری گروهــی و انفــرادی) از آزمــون
 Wilcoxon Rank sumاســتفاده شــده اســت (دســتور در
محیــط متلــب .)ranksum :بــه عبــارت دیگــر بــرای بررســی
آمــاری دو زمــان واکنــش شــرکتکنندهها در تصمیمگیــری
گروهــی و انفــرادی (نمــودار -2ج) و همچنیــن بررســی آمــاری
دو زمــان واکنــش شــرکتکنندهها در هنــگام مواجــه بــا
شــریکهای قطعیــت بــاال و پاییــن (نمــودار -3ج) ،از آزمــون
یــاد شــده اســتفاده شــد .ایــن آزمــون نیــز بــر روی مجموعــه
کلیــة آزمایههــا صــورت پذیرفــت .بهعــاوه بهمنظــور
بررســی توابــع روانســنجی شــرکتکنندهها در موقعیتهــای
مختلــف از بــازة اطمینــان کــه بــا روش  bootstrapبـ ه دســت
آمــده اســت اســتفادهشــده اســت (دســتور در محیــط متلــب:
 .)bootciدر تمامــی ایــن مــوارد ،بــازة اطمینــان  68درصــد
بــا تکــرار  10000نمونــه بــرای متغیــر  αتابــع روانســنجی
رســم شــده اســت ((-)23تعــداد نمونههــای اولیــه برابــر بــا
 α .)10یکــی از متغیرهــای تابــع توزیــع تجمعــی )5( Weibull
ی دادههــا 21از آن اســتفاده
اســت کــه بهمنظــور انطبــاق بــر رو 
شــده اســت .گفتنــی اســت کلیــة شبیهســازیها در محیــط
نرمافــزار متلــب  R2016aانجــام پذیرفتــه اســت.
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مربــوط بــه یافتــن ایــن حــدود آســتانه در ادامــه آمــده اســت:

در معــادالت بــاال z ،یــک نمونــة تصادفــی از یــک توزیــع
نرمــال بــا میانگیــن قــدرت محــرک و واریانــس اســت .بــا
تغییــر میتــوان شــریک بــا دقــت بــاال و پاییــن تولیــد کــرد.
در ایــن کار بــر خــاف مطالعــة بنــگ و همــکاران ( )15بــه
دلیــل اینکــه فضــای حالــت مســئله بزرگتــر بــوده اســت ،بــا
ضــرب در  1/3یــک شــریک بــا دقــت پاییــن و بــا ضــرب در
 0/3یــک شــریک دقــت بــاال تولیــد شــده اســت.
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نمــودار  -1انطبــاق قطعیــت در شــرکتکنندههای آزمایــش .الــف) میانگیــن قطعیتهــای شــریکهای کامپیوتــری
ایجــاد شــده .ب) میانگیــن دقــت شــریکهای کامپیوتــری ایجــاد شــده .ج) مقایســة قطعیتهــای گــزارششــده توســط
شــرکتکنندگان و قطعیتهــای شــریک کامپیوتــری .در قســمتهاي الــف و ب خطــوط خطــا انحــراف معیــار هســتند.

نمــودار  -2مقایســة دادههــای رفتــاری شــرکتکنندگان در حالــت تصمیمگیــری گروهــی و تصمیمگیــری انفــرادی .الــف)
دقــت .ب) قطعیــت .ج) زمــان واکنــش شــرکتکنندگان .در همــة حــاالت خطــوط رســم شــده بــرای خطــا  SEMهســتند.

نمــودار  -3رفتــار شــرکتکنندگان در هنــگام مواجهــه بــا شــریکهای مختلــف .الــف) دقــت شــرکتکنندگان در هنــگام
مواجــه بــا شــریکهای قطعیــت پاییــن و بــاال .ب) قطعیــت شــرکتکنندگان در هنــگام مواجــه بــا یــک شــریک قطعیــت پاییــن
و بــاال .ج) زمــان واکنــش شــرکتکنندگان در هنــگام مواجهــه بــا یــک شــریک قطعیــت پاییــن و بــاال .در همــة حــاالت خطــوط
رســم شــده بــرای خطــا  SEMهســتند.

همانگونــه کــه در نمــودار -1ج مشــاهده میشــود،
میانگیــن قطعیــت شــرکتکنندگان بــهصــورت معنــيدار
بــا میانگیــن قطعیــت شــریکهای کامپیوتــری رابطــه دارد
( .)P>10-10، R2 =0/65بدیــن ترتیــب میتــوان ادعــا کــرد
شــرکتکنندگان در مجمــوع تــاش داشــتهاند تــا قطعیــت
خــود را بــا قطعیــت شــریکهای کامپیوتــری تطبیــق
دهنــد .قســمت الــف و ب نمــودار  1بــه بررســی قطعیــت و
دقــت شــریکهای کامپیوتــری ایجــاد شــده میپــردازد .بــا
توجــه بــه اختــاف قابــل توجــه بیــن قطعیتهــای تولیــد
شــده توســط ایــن شــریکها میتــوان ادعــا کــرد کــه
شــریکهای جفــت شــده در بازههــای متفاوتــی قطعیــت

خــود را گــزارش میدادنــد.
در ادامــه بــه بررســی دادههــای رفتــاری شــرکتکنندگان در
دو موقعیــت تصمیمگیــری انفــرادی و فــردی میپردازیــم.
نکتــة حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه تطبیــق یــاد شــده
فقــط در قطعیــت مشــاهده میشــود؛ در اصــل در دقــت
شــرکتکنندگان هیــچ انطباقــی دیــده نمیشــود .حــال بــا
مشــاهدة اثــر انطبــاق قطعیــت میتوانیــم بــه ایــن نتیجــه
برســیم کــه در مجمــوع اثــر اجتماعــی ب ـ ه صــورت معن ـيدار
در مجموعــة شــرکتکنندگان دیــده میشــود .بدیــن ترتیــب،
بــه بررســی دادههــای رفتــاری شــرکتکنندگان در حالــت
گروهــی و انفــرادی میپردازیــم.
6767

دوره هفتم ،شماره چهارم ،پاييز 1398

بحث و نتیجهگیری
نتایــج رفتــاری ایــن مطالعــه نشــان داد کــه شــرکتکنندگان
در تصمیمگیــری گروهــی قطعیــت باالتــری را گــزارش
کردهانــد .یکــی از دالیــل متفــاوت بــودن قطعیــت در دو حالــت
یــاد شــده ایــن اســت کــه تصمیــم نهایــی بــر اســاس تصمیــم
شــریکی گرفتــه میشــود کــه قطعیــت باالتــری داشــته باشــد.
ایــن موضــوع میتوانــد باعــث شــود کــه شــرکتکنندگان ب ـه
صــورت معن ـيدار قطعیــت باالتــری را از خــود نشــان دهنــد
68
68

از رویکــرد مدلســازی ( )24اثــر اجتماعــی را میتــوان
بهعنــوان یــک جریــان ورودی 22کــه بــه کلیــة نورونهــای
منتخــب بــه جهــت راســت و یــا چــپ هســتند در نظــر گرفــت
( .)16، 25، 26ایــن جریــان ورودی میتوانــد یــک جابجایــی
در فعالیــت نورونهایــی کــه مســئول جمــعآوری اطالعــات
تــا رســیدن بــه بانــد هســتند ،ایجــاد کنــد ( .)20، 27ایــن
اثــر ،ب ـه ســادگی باعــث رســیدن زودتــر فعالیتهــای نورونــی
برنــده بــه بانــد تصمیــم میشــود .در ایــن صــورت انتظــار ایــن
اســت کــه در صــورت وجــود جریــان معــادل اثــر اجتماعــی
(مســتقل از مقــدار جریــان) زمــان واکنــش ســریعتر باشــد؛
نتایــج مطالعــة مــا چنیــن اثــری را نشــان میدهــد (نمــودار
 .)2مشــخصاً جریــان ورودی قویتــر باعــث میشــود اثــر یــاد
شــده تشــدید شــود و در نتیجــه زمــان واکنــش تســریع شــود.
ایــن اثــر نیــز در نتایــج مــا مشــخص اســت (نمــودار .)3
Constant input current

22
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شــرکتکننده در مواجهــه بــا یــک شــریک قطعیــت بــاال
قطعیــت باالتــری را نســبت بــه زمانــی کــه بــا یــک شــریک
قطعیــت پاییــن جفــت شــده اســت از خــود نشــان میدهــد
( P>10-15آزمــون  .)Wilcoxon Rank sumایــن موضــوع
نشــاندهندة ایــن اســت کــه شــرکتکنندگان کامــ ً
ا تحــت
تأثیــر قطعیــت شــریک خــود قــرار گرفتهانــد .در عیــنحــال
ی کــه شــرکتکنندگان
ل مشــاهده اســت کــه حتــی هنگامـ 
قابـ 
در مقابــل یــک شــریک بــا دقــت بــاال قــرار میگیرنــد دقــت
متفاوتــی را نســبت بــه زمانــی کــه بــا یــک شــریک دقــت پایین
جفــت میشــوند از خــود نشــان نمیدهنــد .ایــن موضــوع
بــار دیگــر نشــان میدهــد کــه تفــاوت در گــزارش قطعیــت
شــرکتکنندگان کــه در نهایــت منجــر بــه انطبــاق قطعیــت
ن حــال
شــده اســت قابــل توضیــح بــا دقــت نیســت .در عیــ 
هماننــد نمــودار  2میتــوان مشــاهده کــرد کــه زمــان واکنــش
بــهصــورت معن ـيدار تفــاوت داشــته اســت ( P>0/01آزمــون
.)Wilcoxon Rank sum
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همانگونــه کــه در نمــودار -2ب نشــان داده شــده اســت،
شــرکتکنندگان در تصمیمگیــری انفــرادی و گروهــی
بــه صــورت متفاوتــی قطعیــت خــود را گــزارش نمودهانــد
( P >10-9آزمــون  .)Wilcoxon Rank sumدر عیــن حــال
ایــن تفــاوت در قطعیــت ،قابــل توصیــف بــا تفــاوت در
دقــت تصمیــم نخواهــد بــود .دقــت تصمیــم در دو حالــت
تصمیمگیــری گروهــی و انفــرادی تفــاوت معنــيداری بــا
یکدیگــر از خــود نشــان نمیدهنــد .خــط کشــیده شــده
بــر روی دادههــا تابــع توزیــع تجمعــی  Weibullاســت
( .)5همانگونــه کــه در نمــودار -2الــف مشــخص شــده
اســت ،بــازة اطمینــان  68درصــد در دقــت  82درصــد در دو
حالــت تصمیمگیــری انفــرادی و گروهــی یکدیگــر را قطــع
میکننــد .در عیــن حــال ،آنچــه هماننــد قطعیــت در ایــن
دو موقعیــت متفــاوت اســت ،زمــان واکنــش شــرکتکننده
اســت ( P>10-11آزمــون  Wilcoxon Rank sumنمــودار
-2ج ،آزمــون بهمنظــور بررســی تفــاوت زمــان واکنــش
در دو موقعیــت یــاد شــده و بــر روی کلیــة آزمایــه صــورت
پذیرفتــه اســت) .بدیــن ترتیــب میتــوان اینچنیــن برداشــت
کــرد کــه آنچــه باعــث تغییــر در قطعیــت شــرکتکنندهها
در ایــن دو موقعیــت شــده اســت ،زمــان واکنــش اســت نــه
دقــت تصمیــم .در ادامــه بــه بررســی رفتــار شــرکتکننده در
هنــگام مواجهــه بــا یــک شــریک قطعیــت بــاال و یــا قطعیــت
پاییــن میپردازیــم.

تــا در تصمیــم نهایــی ســهم داشــته باشــند .یکــی دیگــر از
دالیلــی کــه میتوانــد باعــث بــاال رفتــن قطعیــت در حالــت
تصمیمگیــری گروهــی شــود ایــن اســت کــه شــرکتکنندگان
بــهطــور کلــی بــا شــریکهای قطعیتهــاي بــاال انطبــاق
بهتــری از خــود نشــان میدادنــد (نمــودار  .)1نتایــج همچنیــن
نشــان داد کــه شــرکتکنندهها در هنــگام مواجهــه بــا
یــک شــریک قطعیــت بــاال قطعیــت باالتــری از خــود نشــان
میدادنــد در حالــیکــه در هنــگام مواجهــه بــا یــک شــریک
قطعیــت پاییــن ،قطعیــت گــزارش شــده توســط آنهــا بــه
صــورت معن ـيدار کمتــر بــود (نمــودار  .)3بــهعبارتــیدیگــر
شــرکتکنندگان تمایــل داشــتند تــا قطعیــت خــود را بــا
قطعیــت شــریک کامپیوتــری انطبــاق دهنــد (نمــودار  .)1ایــن
پژوهــش بــه دنبــال نقــش دیگــر پارامترهــای تصمیــم در ایــن
انطبــاق بــود ه اســت .همانگونــه کــه در نمــودار  2و  3نشــان
داده شــد ،تفــاوت در گــزارش قطعیــت بــا تفــاوت در دقــت
ارتباطــی نــدارد .ایــن نتیجــه در مطالعــة بنــگ و همــكاران
( )15نیــز مــورد تأکیــد قرارگرفتــه اســت .در عیــنحــال،
زمــان واکنــش شــرکتکنندگان هماننــد قطعیــت گــزارش
شــدة فــرد مــورد تغییــر قــرار میگرفــت .در نتیجــه ایــن اثــر
اجتماعــی بــا تأثیــر در زمــان واکنــش فــرد توانســته اســت
قطعیــت فــرد را مــورد تغییــر قــرار دهــد .نکتــة حائــز اهمیــت
در تحلیــل یــاد شــده ایــن اســت کــه زمــان واکنــش هنگامــی
میتوانــد دارای اطالعــات مربــوط بــه تصمیــم باشــد کــه در
قدرتهــای محــرک مختلــف مقادیــر مختلفــی از خــود نشــان
دهــد .بــرای اثبــات ایــن موضــوع در نمودارهــاي  2و  3از
آزمــون آمــاری  Kruskal Wallisاســتفاده شــده اســت .ایــن
آزمــون میتوانــد تفــاوت در مقادیــر گروهــای مختلــف کــه
در اینجــا  ۵گــروه بــ ه انــدازة  ۵قــدرت محــرک -اســت را
مشــخص میکنــد .بــرای هــر دو نمــودار یــاد شــده آزمــون
آمــاری یــاد شــده  P>0/001را مشــخص میکنــد .ایــن
موضــوع نشــاندهندة ایــن اســت کــه زمانهــای واکنــش
در قدرتهــای محــرک مختلــف بــهصــورت معنــيدار بــا
هــم تفــاوت دارنــد از ایــنرو حــاوی اطالعــات مربــوط بــه
تصمیمگیــری هســتند.
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 نتایــج ایــن مقالــه.زمــان واکنــش فــرد نیــز تأثیــر بگــذارد
بــار دیگــر رابطــة جداییناپذیــر زمــان واکنــش و قطعیــت
 از ایــن رو میتــوان مطالعــات.تصمیمگیــری را نشــان داد
تصمیمگیــری اجتماعــی را بــا رویکــردی بــر مبنــای زمــان
 مــورد بررســی-نــه فقــط قطعیــت- واکنــش شــرکتکننده
 بدیــن ترتیــب زمــان واکنــش میتوانــد بهعنــوان.قــرار داد
یــک معیــار پــر اهمیــت در مطالعــات تصمیمگیــری اجتماعــی
.مــورد مطالعــه قــرار گیــرد
تشکر و قدردانی
ایــن تحقیــق بــا حمایــت مالــی دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید
. انجــام گردیــده اســت28306 رجایــی بــه شــماره قــرارداد

ایــن مطالعــه بیــشاز پیــش تأثیــر و ارتبــاط قطعیــت و زمــان
 شــرکتکنندگان.واکنــش بــر یکدیگــر را نشــان میدهــد
 رابطــة زمــان،حتــی در هنــگام دریافــت اطالعــات اجتماعــی
 میتــوان.واکنــش و قطعیــت را بــ ه خوبــی حفــظ کردهانــد
حتــی اینچنیــن فــرض کــرد کــه شــرکتکنندگان بــرای
انطبــاق قطعیــت مجبــور بــه تغییــر زمــان واکنــش نیــز
 نکتــة حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه زمانهــای.بودهانــد
ً واکنــش شــریک کامپیوتــری بــهصــورت کامــ
ا تصادفــی
ی دیگــر زمــان واکنــش
  بــهعبارتــ.انتخــابشــده اســت
شــریک کامپیوتــری مطلق ـاً اثــری بــر روی قطعیــت گــزارش
 در اصــل قطعیــت شــریک.شــدة فــرد نداشــته اســت
کامپیوتــری توانســته اســت نـه تنهــا روی قطعیــت بلکــه روی
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