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The Relationship Between Pupil Diameter Data and Confidence in Multi-Stage Decisions
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ABSTRACT
Introduction: The basic human decision involves several stages of consecutive decisions. In the
presence of multi-stage decisions, to avoid interruption in the sequence of decisions, there is no
possibility to request a confidence report on the middle stages. This inevitably makes to estimate
the confidence of the decision. The challenges involved in applying behavioral data to determine
confidence, make it more important to use other types of data. Since eye data is associated with
the decision process, this study examined the dynamics of involuntary information, in the context
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of multi-stage decisions. The pupil size was applied as a valuable source to estimate the decision
confidence. Material and Methods: A two-stage psychophysical experiment was designed. In
this experiment, participants were instructed to decide about the direction of moving dots in
two successive stimuli (right or left for the first stage and up or down for the second stage).
Participants were received correct feedback in a trial when they reported the correct direction of
both stimuli. During the experiment, the eye movement data of the participants were recorded
by an eye-tracking device. Results: The latency of the pupil diameter signal positive peak and
pupil diameter at the time of response were meaningfully associated with decision confidence.
Furthermore, the results demonstrated that pupil size was altered in the current decision based on
the confidence of the previous decision. Conclusion: This research establishes that in the multis
tage decision making, the confidence of a decision is represented in involuntary information
that can reflect the individual’s strategy in complex situations. In addition, the confidence of
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the previous decision can significantly change voluntary and involuntary behaviors in the same
manner.
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مقدمه :تصمیمهای اساسی انسان شامل چندین مرحله از تصمیمهای متوالی است .در اینگونه تصمیمات
چندمرحلهای ،بهمنظور جلوگیری از ایجاد وقفه در توالی تصمیمات ،امکان درخواست گزارش قطعیت
بین مراحل وجود ندارد .نیاز است که قطعیت تصمیم تخمین زده شود .چالشهای موجود در بهکارگیری
دادههای رفتاری برای تخمین قطعیت ،استفاده از نوع دادههای دیگری را مهمتر کرده است .از آنجا که
دادههای چشمی با فرایند تصمیم در ارتباطند ،این پژوهش به بررسی چگونگی رفتار اطالعات غیرارادی
در بستر تصمیمات چندمرحلهای پرداخت .اندازة مردمك بهعنوان يك منبع ارزشمند براي تخمين قطعيت
تصميم استفاده شد .مواد و روشها :یک آزمایش روانفیزیک دو مرحلهای طراحی شد .در این آزمایش
شرکتکنندهها در مورد جهت حرکت نقاط در دو محرک متوالی (راست یا چپ برای مرحلة اول و باال یا
پایین برای مرحلة دوم) تصمیمگیری میکردند .هنگامي كه شرکتکنندهها جهت درست هر دو محرک
را گزارش کردند در يك آزمایه بازخورد درست دريافت كردند .در طول آزمایش دادههای حرکت چشمی
شرکتکنندگان توسط یک دستگاه ردیاب چشمی ثبت گردید .يافتهها :زمان بیشینه شدن قطر مردمک
و اندازة قطر مردمک در لحظة پاسخ به صورت معنيداری با قطعیت تصمیم در ارتباطند .عالوه بر اين
نتایج نشان داد که اندازة مردمک چشم در تصمیم فعلی بر اساس قطعیت تصمیم قبلی تغییر خواهد کرد.
نتيجهگيري :این پژوهش مشخص میکند که در تصمیمات چند مرحلهای ،قطعیت تصمیم در دادههای
غیرارادی چشمی نیز مشهود است که میتواند بازتاب استراتژی فرد تحت شرایط پیچیده باشد .بهعالوه
تصمیم قبلی به صورت معنيداری میتواند رفتارهای ارادی و غیرارادی را به طریق مشابه تغییر دهد.
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مقدمه
تصمیمگیــری یکــی از باالتریــن ســطوح فعالیتهــای
شــناختی مغــز اســت کــه از دیربــاز مــورد توجــه دانشــمندان
حــوزة علــوم اعصــاب شــناختی قــرار گرفتــه اســت (.)1-3
ایــن فراینــد بــه انتخــاب یــک گزینــه از بیــن چندیــن گزینــة
موجــود اطــاق میگــردد .انســان بــرای اخــذ تصمیــم بــه
جمــعآوری اطالعــات میپــردازد؛ متناســب بــا اطالعــاتِ
جمعآوریشــده ،بــه گزینههــای ممکــن در تصمیــم وزن داده
و در نهایــت یــک گزینــه را انتخــاب میکنــد (.)4-6
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بــا وجــود بررســیها و پیشــرفتهای گســترده در حــوزة
تصمیمگیــری ادراکــی ،همچنــان دانــش کافــی در مــورد نحــوة
عملکــرد و راهبــرد انســان در تصمیمــات پیچیده و ســطح باالی
دنیــای واقعــی از جملــه تصمیمــات چندمرحلـهای وجــود ندارد.
از ایــنرو ،اخیــرا ً تمرکــز مطالعــات تصمیمگیــری بــه مســائل
دنیــای واقعــی و تصمیمگیریهــای ســطح بــاال نزدیکتــر شــده
اســت ( .)12، 16تصمیمــاتِ زندگــی روزمــره طیــف وســیعی از
تصمیمــات مــوازی ،گسســته ،چندگزینـهای و چندمرحلـهای را
در برمیگیــرد .بــهطــور مثــال ،در برخــی از شــرایط دنیــای
واقعــی ،انســان در یــکزمــان مشــخص در حــال جمــعآوری
اطالعــات ب ـ ه صــورت مــوازی بــرای چندیــن تصمیــم متفــاوت
اســت ( .)17گاهــی نیــز اخــذ یــک تصمیــم ممکــن اســت بــه
جمـعآوری اطالعــات در بازههــای زمانــی مختلــف نیــاز داشــته
باشــد ( .)18، 19نــوع دیگــری از تصمیمــات پیچیــده کــه در
زندگــی روزمــره تجربــه میشــوند ،تصمیمهــای چندمرحل ـهای
اســت بدیــن شــکل کــه بــرای رســیدن بــه یــک هــدف خــاص
بایــد دنبالـهای از تصمیمــات متوالــی اتخــاذ گــردد ( .)20وجــه
مشــترک تمامــی ایــن تصمیمــات عملکــرد متفــاوت انســان
نســبت بــه شــرایط ســادهتر بــرای اتخــاذ یــک تــک تصمیــم
اســت .نحــوة اثرگــذاری تصمیمــات متوالــی بــر یکدیگــر و تغییر
رویــة انســان بــر اســاس تصمیمــات پیشــین خــود ،از جملــه
یافتههــای محققــان در ســالهای اخیــر بــوده اســت (.)21، 22

از آنجــا کــه بــه دلیــل عــدم ایجــاد وقفــه در فراینــد
تصمیمگیــری ،امــکان درخواســت گــزارش قطعیــت از افــراد
بیــن مراحــل تصمیمگیــری وجــود نــدارد؛ در دســت داشــتن
ایــن پارامتــر در چنیــن شــرایطی مســتلزم تخمیــن اســت.
یکــی از روشهــای تخمیــن و بازنمایــی قطعیــت ،اســتفاده
از دادههــای رفتــاری اســت .در ایــن رویکــرد میتــوان از
آزمایههــای کمکــی کــه بــرای همیــن هــدف در بیــن دیگــر
آزمایههــا قــرار دادهشــدهاند ،اســتفاده کــرد تــا قطعیــت
تصمیــم را تخمیــن زد ( .)22امــا ایــن روش بــا افزایــش تعــداد
مراحــل تصمیمگیــری بــا محدودیــت آزمایشــگاهی مواجــه
اســت و عمــ ً
ا اســتفاده از آن ممکــن نیســت .بــهعبــارت
دیگــر ،در ایــن رویکــرد ،تعــداد آزمایههــای کمکــی کــه بــرای
تخمیــن قطعیــت اســتفاده میگردنــد ،در صــورت افزایــش
مراحــل ،بــه صــورت تصاعــدی افزایــش پیــدا میکنــد.
بنابرایــن ارائــة روشــی بــرای پیشبینــی مقــدار قطعیــت بــا
اســتفاده از نــوع دادههــای دیگــر در چنیــن مواقعــی حائــز
اهمیــت اســت .تحقیقــات پیشــین دادههــای چشــمی از جملــه
انــدازة قطــر مردمــک را مرتبــط بــا فراینــد تصمیمگیــری
دانســتهاند ( .)25، 26در یــک آزمایــش  RDMتــک تصمیــم،
چندیــن مشــخصه از دادههــای مردمــک مرتبــط یــا قطعیــت
تصمیــم اســتخراج شــد کــه قــادر بودنــد ب ـ ه خوبــی ســطوح
قطعیــت را از یکدیگــر متمایــز کننــد ( .)27بنابرایــن اگــر
ایــن اطالعــات چشــمی بتواننــد بــا دقــت باالیــی هماننــد
دادههــای رفتــاری قطعیــت را پیشبینــی کننــد ،نــهتنهــا
ضعــف و محدودیــت روشهــای قبلــی را جبــران کــرده بلکــه
نشــان میدهنــد اطالعــات قطعیــت میتوانــد در دادههــای
غیــرارادی فــرد حتــی در چارچــوب تصمیمــات پیچیــده نیــز
حضــور داشــته باشــد .در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت بــا
معرفــی مشــخصههایی از ســیگنال قطــر مردمــک چشــم بــه
تخمیــن قطعیــت تصمیــم پرداختــه و در ادامــه نقــش قطعیــت
را در تغییــر رفتــار دادههــای غیــرارادی چشــمی عــاوه بــر
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بــرای بررســی ســازوکار عصبــی تصمیمگیــری در مغز ،مســتقل
از متغیرهــای رفتــاری از جملــه عواطــف انســانی ،موقعیــت
اجتماعــی و  ...محققــان بــه مطالعــة تصمیمگیریهــای
ادراکــی میپردازنــد .در تصمیمگیــری ادراکــی تصمیمهــا
صرف ـاً دربــارة محرکــی اســت کــه از طریــق یکــی از حــواس
پنجگانــه درک میشــود و لــذا تأثیــر کمــی از متغیرهــای
شــخصیتی میپذیرنــد .مطالعــات بســیاری بــا بهکارگیــری
ایــن آزمایشهــای ادراکــی و اســتفاده از ابزارهــای مختلــف
تهاجمــی و غیرتهاجمــی از جملــه ثبــت الکتروفیزیولــوژی،
ثبــت ســیگنالهای مغــزی  ،مدلهــای محاســباتی -توصیفــی
و دادههــای چشــمی ســعی داشــتهاند چگونگــی جمــعآوری
اطالعــات تــا رســیدن بــه آســتانة تصمیــم و بازنمایــی آن
در نواحــی مختلــف مغــز را نشــان دهنــد ( .)7-11بهعــاوه
پارامترهــای تصمیــم از جملــه احتمــال پیشــین ،قطعیــت
انتخــاب و تعــداد گزینههــای موجــود در تصمیمگیــری از
جملــه موضوعــات مــورد بررســی در انــواع تصمیمگیریهــای
ادراکــی طــی ســالهای گذشــته بــوده اســت (.)12-15

یکــی از موضوعــات چالشبرانگیــز در مطالعــة اینگونــه
تصمیمــات ادراکــی پیچیــده ،بررســی نقــش قطعیــت بهعنــوان
ِ
قطعیــت انتخــاب،
پارامتــری از تصمیــم اســت (.)23، 24
اطمینــان تصمیمگیرنــده نســبت بــه درســتی
درجــهای از
ِ
د
عملکر
انــواع
بــر
کــه
اســت
نظــر
مــورد
انتخــاب
هــایِ
رویِ
شــناختی تأثیــر میگــذارد .ایــن موضــوع اهمیــت خــود را در
تصمیمهــای دومرحلــهای بیشــتر نشــان میدهــد .کیانــی
و همکارانــش در ســال  2016در یــک آزمایــش ادراکــی
دومرحلــهای نشــان دادنــد در شــرایطی کــه پــاداش تنهــا
در صــورت درســت بــودن هــر دو مرحلــه بــه شــرکتکننده
تعلــق میگرفــت ،قطعیــت تصمیــم مرحلــة اول باعــث تغییــر
در زمــان پاســخ تصمیــم دوم شــده و رابطــة بیــن دقــت و
ســرعت تصمیــم دوم را کنتــرل میکنــد ( .)22از آنجــا کــه
در ایــن مطالعــه بازخــوردی از تصمیــم اول داده نمیشــد،
قطعیــت بهعنــوان تنهــا منبــع اطالعاتــی فــرد از تصمیــم
پیشــین خــود اســت .از ایــنرو بازنمایــی قطعیــت تصمیــم
در ایــن مرحلــه میتوانــد اطالعــات مفیــدی در مــورد راهبــرد
فــرد در تصمیمگیــری دومرحلــهای بــه دســت دهــد.
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دادههــای رفتــاری در چارچــوب تصمیمــات چندمرحلــهای
نشــان دهیــم.

اصلــی آزمــون شــامل  4بــاک  143تایــی از آزمایههــا بــود
کــه بــ ه طــور میانگیــن هــر فــرد حــدود  2288آزمایــه در
طــی روزهــای متفــاوت انجــام مــیداد .شــایانذکــر اســت،
قبــل از انجــام هرگونــه آزمایــش دســتورالعمل انجــام آزمایــش
بــهصــورت کامــل بــرای شــرکتکننده شــرح داده میشــد.

بهمنظــور مطالعــة ارتبــاط تصمیمهــا در تصمیمگیــری
چندمرحل ـهای بــا اســتفاده از دادههــای چشــمی ،از آزمایــش
روان -فیزیــک اســتفاده شــد .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 » اســتفاده شــد ( .)6ایــن تابــع ،احتمــال
انتخــاب یــک گزینــه را بــه ازای ســختیهای مختلــف محــرک
ورودی نشــان میدهــد.

محرک بینایی

مواد و روشها
روان -فیزیک

دستگاه ردیاب چشمی

شرکتکنندهها

آزمایــش در یــک اتــاق نیمهتاریــک و ایزولــه شــده در برابــر
نــور انجــامشــده اســت .بــه ایــن صــورت کــه شــرکتکننده
روی یــک صندلــی قابــل تنظیــم بــه فاصلــة  57ســانتیمتر از
یــک صفحـه نمایــش  CRTبــا قطــر  17اینــچ و وضــوح تصویــر
 768در  1024بــا فرکانــس  75هرتــز قــرار میگرفــت .فــاز
اصلــی آزمایــش شــامل ســه دســته آزمایــة مختلــف بــود:
آزمایههــای دو تصمیــم ،آزمایههــای تــک تصمیــم اول ()*D1
و آزمایههــای تــک تصمیــم کــچ( )D1st-catchکــه در ادامــه
هرکــدام بــهتفصیــل توضیــح داده خواهنــد شــد.
بخــش عمــدة آزمایههــا در یــک بــاک ،دو تصمیــم بودنــد
کــه در طــی آن شــرکتکننده میبایســت دو تصمیــم
مجــزا در مــورد محــرک بصــری  RDMمیگرفــت .تصمیــم
اول ( )D1stدر مــورد چــپ یــا راســت بــودن جهــت حرکــت
نقــاط و تصمیــم بعــدی در مــورد بــاال یــا پاییــن بــودن جهــت
حرکــت نقــاط صــورت میگرفــت .در یــک آزمایــه دو تصمیــم
در ابتــدا یــک نقطــة آبیرنــگ بــه قطــر  0/42درجــة بینایــی
در مرکــز صفحــه نمایــش نشــان داده میشــد .دو نقطــة
آبیرنــگ دیگــر بــا انــدازهای مشــابه بــا نقطــة آبــی مرکــزی
و بــه فاصلــة  6درجــة بینایــی از آن بــرای نشــان دادن نقــاط
هــدف افقــی ،در ســمت چــپ و راســت قــرار میگرفتنــد.
عــاوه بــر ایــن ،چهــار مربــع ســفیدرنگ توخالــی بــه ابعــاد
 0/42درجــة بینایــی در بــاال و پاییــن نقــاط هــدف افقــی بــه
فاصلــة  6درجــة بینایــی ظاهــر میشــدند کــه نشــاندهندة
نقــاط هــدف عمــودی بودنــد .از شــرکتکننده خواســته
میشــد کــه چشــم خــود را روی دایــرة مرکــزی آبیرنــگ
ثابــت نگــه دارد تــا محــرک نشــان داده شــود .پــس از طــی
یــکزمــان تصادفــی (توزیــع نمایــی بیــن  3۰۰تــا 10۰۰
میلیثانیــه) ،محــرک کــه شــامل نقــاط تصادفــی متحــرک بــا
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 9شــرکتکنندة راســت دســت ( 4خانــم  5آقــا) کــه محــدودة
ســنی آنهــا از  21تــا  37ســال بــوده اســت ،در آزمایــش
شــرکت کردنــد .تمامــی شــرکتکنندگان از نظــر حــدت
و فیلــد بینایــی ســالم بودنــد و هیچیــک از آنهــا ســابقة
بیماریهــای عصبــي و روانــی نداشــتند .قبــل از شــروع
آزمایــش از تمامــی شــرکتکنندگان رضایتنامــة کتبــی
دریافــت شــد .شــرکتکنندگان بــرای ورود بــه مرحلــة اصلــی
آزمایــش 3 ،مرحلــة آموزشــی را بهمنظــور آشــنایی بــا رویــة
آزمایــش ،تنظیــم معیــار تصمیمگیــری خــود در حالــت
مناســب و همچنیــن برقــراری تعــادل خوبــی میــان دقــت
و ســرعت عمــل انتخــاب پشــت ســر میگذاشــتند .مرحلــة

طراحی آزمایش
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بهمنظــور ثبــت حــرکات چشــمی شــرکتکنندگان از
سیســتم ردیــاب چشــمی SR-Reaserach) EyeLink 1000
 plusاســتفاده گردیــد کــه فرکانــس نمونهبــرداری آن 1000
هرتــز اســت .در ابتــدای هــر بــاک آزمایــش از یــک صفحــه
کــه بــر روی نمایشــگر دســتگاه و همچنیــن نمایشــگرشــرکتکننده ظاهــر میگــردد -بهمنظــور تنظیــم دســتگاه
اســتفاده شــد .در ایــن صفحــه  9نقطــه بــا فاصلــه زمانیهــای
 2ثانیــه بــه نمایــش در میآمــد .از شــرکتکننده خواســته
میشــد کــه بــا حــرکات چشــم نقــاط نمایــش دادهشــده را
دنبــال کنــد و چشــم خــود را بــر روی آن نقــاط نگــه دارد.
بیشــینه  0/75درجــة بینایــی و میانگیــن نیــم درجــة بینایــی
بــه ازای  9نقطــه نمایــش داده شــده بهعنــوان خطــای
قابلقبــول در نظــر گرفتــه میشــد .در حیــن آزمایــش کلیــة
اطالعــات مربــوط بــه حرکــت چشــمی شــرکتکننده ثبــت
میگردیــد .گفتنــی اســت در کلیــة تحلیلهــای انجامشــده
حــرکات پلــک حــذفشــده اســت .ســیگنال مردمــک نمایــش
دادهشــده توســط یــک فیلتــر میانگینگیــر بــا انــدازة پنجــرة
 20میلیثانیــه نــرم شــده اســت.

محــرک بینایــی اســتفادهشــده در ایــن آزمایــش ،هماننــد
پژوهــش ون دن بــرگ و همــکاران اســت ( .)22در ایــن
آزمایــش نقــاط متحــرک در یــک دایــره بــه قطــر  4درجــة
بینایــی در مرکــز تصویــر ،حــول نقطــة تثبیتکننــدة تمرکــز
ظاهــر میشــد .نقــاط متحــرک ســفید رنــگ هرکــدام در ســایز
 2در  2پیکســل (هــر ضلــع بــهانــدازة  0/088درجــة بینایــی)
روی زمینــة مشــکیرنــگ بــا میانگیــن تراکــم  17/9نقطــه
بــر درجــة بینایــی در واحــد مربــع در هــر ثانیــه (نقطه/درجــة
/2ثانیــه) قــرار میگرفتنــد .هــر محــرک از مجموعههــای
مســتقل نقــاط متحــرک تشــکیلشــده اســت کــه بــهصــورت
فریمهــای ویدئویــی متوالــی بــر روی صفحــهنمایــش ظاهــر
میشــدند.
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و راســت) شــرکتکننده تصــور میکــرد کــه قــرار اســت در
ایــن آزمایــه دو تصمیــم پشــت ســر هــم اتخــاذ کنــد .در حالــی
کــه پــس از اتمــام محــرک تصمیــم اول ،هماننــد آزمایههــای
 *D1مرحلــة دومــی وجــود نداشــت .ایــن دو دســته آزمایــه،
امــکان مقایســة قطعیــت را در تصمیمــات تکــی بــا تصمیــم
اول از آزمایههــای دو تصمیــم در اختیــار میگــذارد و بــرای
تخمیــن قطعیــت مرحلــة اول در آزمایههــای دو تصمیــم
اســتفاده خواهنــد شــد.

قــدرت مشــخص بــود ،نمایــش داده میشــد .شــرکتکننده
هــر زمــان کــه آمــادة پاســخگویی بــود پاســخ خــود را بــا
حرکــت چشــمی ســریع بــه یکــی از اهــداف چــپ یــا راســت
اعــام میکــرد .نقطــه هدفــی کــه فــرد بهعنــوان جهــت
نقــاط در مرحلــة اول انتخــاب کــرده بــود بــ ه منزلــة نقطــة
مرکــزی بــرای تصمیــم دوم ( )D2ndتلقــی میشــد .نحــوة
نمایــش محــرک و پاســخدهی در مرحلــة دوم نیــز هماننــد
مرحلــة اول بــود (بــر اســاس باال/پاییــن بــودن جهــت حرکــت
نقــاط بــه یکــی از اهــداف بــاال یــا پاییــن نقطــة مرکــزی
فعلــی ،حرکــت چشــمی ســریع انجــام میشــد) .بعــد از
گذشــت  500میلیثانیــه یــک مســتطیل افقــی ســفیدرنگ
توخالــی ب ـ ه انــدازة  5درجــة بینایــی باالتــر از هــدف نهایــی
انتخابــی ظاهــر میشــد تــا شــرکتکننده میــزان اطمینــان
خــود را در مــورد تصمیــم کلــی خــود (هــر دو تصمیــم) بــا
پــر کــردن طــول بــار قطعیــت اعــام کنــد .گــزارش قطعیــت
بــا اســتفاده از مــوس صــورت میگرفــت .پــس از گــزارش
قطعیــت ،ســیگنال صوتــی آگاهــی از پاســخ در مــورد نتیجــة
نهایــی بــه فــرد داده میشــد .زمــان پاســخگویی هــر تصمیــم
از لحظــة شــروع محــرک تــا زمــان خامــوش شــدن محــرک در
نظــر گرفتــه میشــد.

آنالیزها و تحلیلهای آماری

دو نــوع آزمایــة اضافــی دیگــر در فــاز اصلــی بــه کار گرفته شــدند که
در آنهــا فقــط یــک تصمیــم در مــورد جهــت حرکــت (همانند
تصمیــم مرحلــة اول آزمایههــای دو تصمیــم) گرفتــه میشــد.
قبــل از پخــش ســیگنال صوتــی بازخــورد ،شــرکتکننده بایــد
میــزان اطمینــان خــود را در مــورد درســتی تــک تصمیــم خود
اعــام میکــرد .در آزمایههــای  ،D1st-catchاز آنجــا کــه
ســاختار شــروع آزمایــه هماننــد آزمایههــای دو تصمیــم بــود
(وجــود نقــاط هــدف بــاال و پاییــن عــاوه بــر نقــاط افقــی چپ

در تصمیمــات چندمرحلــهای ،بهمنظــور عــدم ایجــاد وقفــه
در توالــی تصمیمــات ،گــزارش قطعیــت در بیــن مراحــل
امکانپذیــر نخواهــد بــود و بنابرایــن در دســت داشــتن ایــن
مشــخصه در هــر یــک از مراحــل میانــی مســتلزم تخمیــن
مقــدار قطعیــت بــا اســتفاده از روشهــای مختلــف اســت .در
مطالعــة ( )22ون دن بــرگ و همکارانــش بــرای بــه دســت
آوردن قطعیــت تصمیــم اول در آزمایههــای دو تصمیــم،
از الگوریتــم  Kنزدیکتریــن همســایگی روی مجموعــه

در هــر آزمایــه ،قــدرت محــرک (تعــداد نقــاط متحرکــی کــه
در یــک جهــت خــاص حرکــت میکننــد) بــرای هــر تصمیــم
بــهصــورت تصادفــی از مجموعــة {-+12/8 ،-+6/4 ،-+3/2 ،0
 -+25/6 ،و  }-+51/2درصــد انتخــاب میشــد .قدرتهــای
محــرک منفــی مربــوط بــه جهــت چپ/بــاال و قدرتهــای
محــرک مثبــت مربــوط بــه جهــت راســت/پایین اســت .در
قــدرت محــرک  ،%0جهــت حرکــت درســت بــ ه صــورت
تصادفــی انتخــاب میشــد .یــک بــاک آزمایــش شــامل همــة
ترکیبــات آزمایههــای دو تصمیــم ،تــک تصمیــم اول و تــک
تصمیــم کــچ میشــود ( 143آزمایــه).
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تصویــر  -1طراحــی آزمایــش اصلــی ( .)22ســطر بــاال نشــاندهندة آزمایــة دو تصمیــم اســت کــه در طــی آن از آزمودنــی خواســته میشــود در هــر مرحلــه،
زمانــی کــه آمــادة پاســخگویی بــود جهــت حرکــت نقــاط را بــا حرکــت ســریع چشــمی بــه نقــاط هــدف مشــخص کنــد .در انتهــای آزمایــه نیــز قطعیــت خــود را در
مــورد تصمیــم کلــی گــزارش میکــرد .ســطر وســط طراحــی تصمیمهــای تکــی اول را نشــان میدهــد کــه در آن آزمودنــی تنهــا یــک تصمیــم در مــورد راســت
یــا چــپ بــودن جهــت نقــاط اتخــاذ میکنــد .ســطر پاییــن نشــاندهندة طراحــی آزمایــش بــرای آزمایههــای تــک تصمیــم کــچ اســت کــه هماننــد آزمایههــای
تــک تصمیــم اول اســت بــا ایــن تفــاوت کــه آزمودنــی تصــور دارد کــه قــرار اســت دو مرحلــه تصمیمگیــری انجــام دهــد .نکتــه :محــل قرارگیــری بــار قطعیــت
بــهصــورت شــماتیک نشــان دادهشــده اســت.
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آزمایههــای  *D1و  D1st-catchاســتفاده کردنــد .بدیــن شــیوه
کــه بــرای هــر آزمایــة دوتایــی ،از بیــن ایــن دو دســته آزمایــه،
آنهایــی کــه دارای قــدرت محــرک یکســان و دقــت مشــابه
(درســت یــا غلــط بــودن) بــا تصمیــم اول در آزمایههــای دو
تصمیــم ( )D1stبودنــد انتخــاب میشــدند .ســپس از بیــن
ایــن مجموعــه K ،نزدیکتریــن آزمایههــا بــه زمــان پاســخ
تصمیــم اول در نظــر گرفتــه شــده و بــا میانگینگیــری از
مقادیــر قطعیــت آنهــا ،قطعیــت مرحلــة اول آزمایــة دو
تصمیــم بــه دســت میآمــد .مقــدار  Kبــرای تصمیمــات
درســت و غلــط بــه ترتیــب برابــر بــا  30و  15اتخــاذ گردیــد.
بــرای ارزیابــی صحــت ایــن روش از آنالیــز Leave-one-out
بــر روی آزمایههــای  *D1و  D1st-catchاســتفاده شــد .ایــن
آنالیــز دقیقــاً هماننــد روش  Kنزدیکتریــن همســایگی کــه
در بــاال شــرح داده شــد ،انجــام میپذیــرد بــا ایــن تفــاوت
کــه بــرای تخمیــن قطعیــت هــر آزمایــه از ایــن دو دســته،
خــود آزمایــة مــورد نظــر از مجموعــه دادههــای آموزشــی مــا
(آزمایههــای  )D1*,D1st-catchکنــار گذاشــته میشــود .در
ایــن پژوهــش بــرای تخمیــن قطعیــت بــا اســتفاده از دادههــای
رفتــاری (نمــودار  1قســمت ج) از روش  Kنزدیکتریــن
همســایگی اســتفادهشــده اســت .از آنجــا کــه دقــت و قطعیــت
شــرکتکنندهها در آزمایههــای  *D1و  D1st-catchاز لحــاظ
معنــيداری متفــاوت نبــود (دقــت P= 0.11 :و قطعیــتP= :
 0.63آزمــون  ،)Wilcoxon Rank sumبــرای بــاال بــردن دقــت
تخمیــن از هــر دو دســته آزمایــه اســتفاده شــد.

در قــدم اول بــرای بررســی تصمیمــات چندمرحلــهای و
چگونگــی تأثیرگــذاری مراحــل تصمیمــات بــر یکدیگــر بــه
تحلیــل دادههــای رفتــاری ب ـه دســتآمــده از آزمایــش روان
فیزیــک پرداختــه شــد.نمــودار  1قســمت الــف و ب ،بــه ترتیــب رابطــة دقــت و زمــان
پاســخ را بــا ســختی محــرک (تابــع روانســنجی) بــرای هــر
دو مرحلــة تصمیمگیــری در آزمایههــای دو تصمیــم نشــان
میدهــد .منحنــی رســم شــده بــر رویدادههــای رفتــاری،
تابــع توزیــع تجمعــی  Weibullاســت .همانطــور کــه مشــخص
اســت ،زمــان تصمیــم اول -کــه بــه رنــگ قرمــز نشــان داده
شــده اســت -ب ـ ه طــور کلــی نســبت بــه تصمیــم دوم بیشــتر
اســت ( P<10-9آزمــون  )Wilcoxon Ranksumکــه خــود
نشــاندهندة اهمیــت تصمیــم اول در ایــن قبیــل تصمیمــات
متوالــی اســت .نمــودار  1قســمت ج تأثیــر قطعیــت مرحلــة
قبــل را کــه بــا اســتفاده از روش  Kنزدیکتریــن همســایگی
بــهدســتآمــده اســت بــر روی زمــان تصمیــم فعلــی نشــان
میدهــد .همانطــور کــه مشــخص اســت بــا افزایــش قطعیــت
تصمیــم اول ،زمــان پاســخ تصمیــم دوم نیــز افزایــش یافتــه
اســت.
بهمنظــور تحلیــل دادههــای چشــمی و مقایســه بــا دادههــای
رفتــاری ،در ابتــدا دو مؤلفــة زمــان بیشــینة قطــر مردمــک و
انــدازة قطــر مردمــک در لحظــة پاســخ از آزمایههــای *D1
و  D1st-catchاســتخراج شــد .در نهایــت همبســتگی هــر
یــک از ایــن مؤلفههــا بــا قطعیــت گــزارششــده توســط
آزمودنــی محاســبه گردیــد (نمــودار  2الــف-ب) .از طرفــی
بــرای ارزیابــی روش نزدیکتریــن همســایگی ،از آنالیــز
 leave one outاســتفاده شــد (قســمت آنالیزهــا) و همبســتگی
قطعیــت تخمیــن زدهشــده بــا ایــن روش نیــز بــا قطعیــت
واقعــی گــزارش شــده بــه دســتآمــد .نمــودار  2نتیجــة
ایــن ارزیابــی را نشــان میدهــد .همانطــور کــه در نمــودار
 2دیــده میشــود مشــخصههای مردمــک دارای همبســتگی
منفــی بــا قطعیــت بــوده بدیــن معنــی کــه رابطــة معکــوس
بــا میــزان قطعیــت دارنــد (مردمــک در لحظــة پاســخP<10- :
 5, R2=0.96و زمــان بیشــینة مردمــک.)P<10-7 ,R2=0.99 :
مشــخصة زمــان بیشــینه شــدن انــدازة قطــر مردمــک باالتریــن
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نمــودار  -1نتایــج رفتــاری .الــف) مقایســة دقــت تصمیمهــای اول و دوم .ب) مقایســة زمــان واکنــش تصمیــم اول و دوم .ج) مقایســة زمــان واکنــش تصمیــم
دوم نســبت بــه قطعیــت تخمینــی تصمیــم اول (یافتــة اصلــی ون دن بــرگ و همــکاران ( .))22در تمامــی قســمتها خطــوط خطــا ،خطــای اســتاندارد
میانگیــن ( )SEMهســتند.
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در تحلیــل دادههــای رفتــاری (نمــودار  ،)1بــرای بررســی
معن ـيداری یافتههــا از آزمــون  Wilcoxon Ranksumاســتفاده
شــده اســت .انــدازة نمونههــای هــر گــروه مقایســه ،بــهانــدازة
تعــداد آزمایههــای آن گــروه در نظــر گرفتــهشــده اســت .در
تحلیــل نمــودار  2از روش همبســتگی ()Pearson correlation
بــر روی همــة  7گــروه از قطعیتهــای تخمینــی اســتفاده
ش شــده در قســمت ج همیــن
شــده اســت .مقادیــر گــزار 
نمــودار  R2هســتند .در ایــن نمــودار بهمنظــور بررســی روش
پیشــنهادی بــا اســتفاده از دادههــای چشــمی و مقایســه با روش
 kنزدیکتریــن همســایگی از آزمایههــای  *D1و D1st-catch
کــه قطعیــت آنهــا توســط شــرکتکننده گــزارششــده و در
دســترس اســت اســتفاده گردیــد .کلیــة شبیهســازیها در
محیــط نرمافــزار متلــب  R2016aانجــام پذیرفتــه اســت.

یافتهها
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همبســتگی را بــا قطعیــت گــزارششــده دارد و حتــی توانســته
از روش نزدیکتریــن همســایگی ( )P<10-5, R2=0.98بهتــر
عمــل کنــد .نمــودار  2قســمت ج نشــان میدهــد کــه بــه
صــورت کلــی مؤلفههــای پیشــنهادی میتواننــد بــ ه خوبــی
روش نزدیکتریــن همســایگی ،قطعیــت را تخمیــن بزننــد.
در ادامــه بــه بررســی ارتبــاط و تأثیرگــذاری مراحــل تصمیــم
بــر یکدیگــر در بســتر تصمیمــات دومرحل ـهای بــا اســتفاده از
دادههــای چشــمی پرداختــه خواهــد شــد.
نمــودار  3ارتبــاط مســتقیم قطعیــت تخمینــی تصمیــم اول بــا
اســتفاده از مؤلفههــای چشــمی پیشــنهادی بــا زمــان پاســخ
در تصمیــم دوم در آزمایههــای دوتایــی را نشــان میدهــد
(مشــابه بــا آنچــه در دادههــای رفتــاری مشــاهده گردیــد) .در
ایــن تحلیــل از شــبکة عصبــی رگرســیونی ( )GRNNاســتفاده
شــد .مؤلفههــای مردمــک اســتخراجی از آزمایههــای  *D1و
 D1st-catchبهعنــوان دادهی آموزشــی ایــن شــبکة عصبــی
اســتفاده شــدند .ســپس دو مؤلفــة مربوطــه را از ســیگنال
مردمــک تصمیــم اول در تصمیمهــای دوگانــه اســتخراج
کــرده و بهعنــوان دادة آزمایشــی بــه  GRNNداده شــد تــا
قطعیتهــای تخمینــی بــه دســت آینــد .پــس از دســتهبندی
قطعیتهــای تخمینــی بــه دســتآمــده در  7گــروه ،زمــان
واکنــش آزمایههــای هــر گــروه را محاســبه و نتایــج نمایــش
دادهشــده در نمــودار  3بــه دســت آمــد.

همچنیــن بهمنظــور بررســی نقــش دادههــای چشــمی بــا
دینامیــک تصمیمهــای دومرحل ـهای ،انــدازة قطــر مردمــک در
دو شــرایط زمانــی متفــاوت یکــی نســبت بــه زمــان شــروع
محــرک و دیگــری نســبت بــه زمــان پاســخ بــه دســت آورده
شــد .نمــودار  4الــف و ب ،بــه ترتیــب ســیگنال قطــر مردمــک
تصمیــم دوم را از  100میلیثانیــه قبــل از شــروع محــرک تــا
 500میلیثانیــه بعــد از آن و نیــز از  500میلیثانیــه قبــل از
پاســخ تــا  100میلیثانیــه بعــد از آن نشــان میدهــد .ایــن
تحلیــل تأثیــر قطعیــت تصمیــم مرحلــة قبلــی -کــه بــا روش
نزدیکتریــن همســایگی بــه ســه دســتة کــم ،متوســط و زیــاد
تقســیمبندی شــده اســت -بــر روی انــدازة قطــر مردمــک
تصمیــم بعــدی مــورد بررســی قــرار میدهــد .همانطــور کــه
مشــخص اســت ،در هــر دو بــازة زمانــی (شــروع محــرک و
لحظــة تصمیــم) انــدازة قطــر مردمــک تصمیــم دوم در ســطح
مختلــف قطعیــت تصمیــم اول بــهصــورت معنــيداری از
یکدیگــر جــدا شــدهاند کــه ایــن خــود حاکــی از تأثیــر
قطعیــت تصمیــم اول بــر روی دادههــای غیــرارادی چشــم
در تصمیــم دوم اســت .در واقــع انــدازة قطــر مردمــک چشــم
در تصمیــم دوم رابطــة مســتقیمی بــا قطعیــت تصمیــم اول
دارد .انــدازة مردمــک تصمیــم دوم ،بــه ازای قطعیــت بــاال در
تصمیــم اول دارای بیشــترین مقــدار و بــرای قطعیــت پاییــن
تصمیــم اول دارای کمتریــن مقــدار خــود اســت.
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ت آمــده
نمــودار  -3تأثیــر قطعیــت تصمیــم اول بــر روی زمــان پاســخ تصمیــم دوم بــا اســتفاده از قطعیــت تخمینــی بــهدسـ 
توســط مؤلفههــای پیشــنهادی .الــف) بــا اســتفاده از مؤلفــة زمــان بیشــینة مردمــک .ب) بــا اســتفاده از مؤلفــة انــدازة مردمــک
در لحظــة تصمیــم .خطــوط خطــای نمایــش دادهشــده  SEMهســتند.
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نمــودار  -2مؤلفههــای مردمــک وابســته بــه قطعیــت .الــف) رابطــة زمــان بیشــینة انــدازة مردمــک و قطعیــت گــزارش شــده توســط آزمودنــی .ب)
رابطــة انــدازة مردمــک در لحظــة پاســخ و قطعیــت گــزارششــده توســط آزمودنــی .ج) مقایســة میــزان همبســتگی ( )R2مؤلفههــای یــاد شــده و روش
نزدیکتریــن همســایگی.
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نمــودار  -4رابطــة انــدازة مردمــک تصمیــم دوم بــا توجــه بــه قطعیــت تصمیــم اول .الــف) ســیگنال مردمــک نســبت بــه زمــان شــروع محــرک .ب) ســیگنال قطعیــت
نســبت بــه زمــان پاســخ .قســمتهای ســایه نمایــش داده شــده  SEMهســتند.

بحث و نتیجهگیری
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در ایــنپژوهــش در کنــار تحلیــل دادههــای رفتــاری ،بــه
مطالعــه و بررســی دادههــای مردمــک چشــم و ارتبــاط آنهــا
بــا قطعیــت گــزارششــده توســط آزمودنــی در تصمیمهــای
دومرحلــهای پرداختــه شــد .اســتفاده از دادههــای رفتــاری
بــرای تخمیــن قطعیــت ،نیــاز بــه آزمایههــای زیــادی دارد
تــا بتوانــد یــک تخمیــن مناســب از قطعیــت تصمیــم اول بــه
دســت دهــد و در صــورت تعــداد مراحــل تصمیــم بیشــتر ،بــا
محدودیــت تعــداد آزمایههــای کافــی روب ـهرو اســت .بهعنــوان

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه اطالعــات اســتخراجی از
دادههــای مردمــک چشــم قــادر اســت بــا کیفیــت مناســبی
قطعیــت شــرکتکننده را تخمیــن بزنــد (نمــودار  .)2نکتــة
حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه تخمیــن یــاد شــده کام ـ ً
ا بــا
تخمیــن ارائــهشــده در مطالعــة ون دن بــرگ و همــکاران ()22
قابـل مقایســه اســت .بدیــن ترتیــب میتــوان از مــدل مبتنــی
بــر مردمــک بــهدســتآمــده در ایــن مطالعــه بهعنــوان
ابــزاری بــرای پیشبینــی قطعیــت اســتفاده کــرد .بــر ایــن
اســاس ،دیگــر نیــازی بــه آزمایههــای بیشــتر بــرای تخمیــن
قطعیــت وجــود نــدارد .ایــن مــدل مــا را قــادر میســازد تــا
دینامیــک قطعیــت تصمیمهــای مراحــل باالتــر (بــرای مثــال
ســه مرحلــهای و بیشــتر) را بــ ه خوبــی مــورد بررســی قــرار
دهیــم .ایــن مهــم بــرای روش ارائ ـه شــده در پژوهــش ()22
عمـ ً
ا غیرقابــل دســتیابی اســت چــرا کــه بــا افزایــش مراحــل
تصمیــم آزمایههــای اضافــی هماننــد  *D1و  D1st-catchو
بهعــاوه آزمایههــای مشــابه بــا آزمایههــای دو تصمیــم
بــرای تخمیــن قطعیــت مرحلــة دوم و ...میبایســت بــه
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نتایــج دادههــای رفتــاری نشــان داد در تصمیمهــای
ی کــه پــاداش تنهــا زمانــی تعلــق
دومرحلــهای از آنجایــ 
میگیــرد کــه هــر دو تصمیــم بــهدرســتی گرفتــه شــوند،
قطعیــت تصمیــم اول میتوانــد زمــان پاســخ تصمیــم دوم
را دســتخوش تغییــر کنــد ( .)22بدیــن معنــی کــه اگــر
قطعیــت تصمیــم اول پاییــن باشــد ،از آنجــا کــه احتمــال
گرفتــن پــاداش (بــه دلیــل پاییــن بــودن تخمیــن احتمــال
درســتی تصمیــم اول از روی قطعیــت) پاییــن اســت لــذا
اگــر فــرد ب ـ ه صــورت بهینــه عمــل کنــد زمــان زیــادی بــرای
تصمیــم دوم صــرف نخواهــد کــرد .بــهطــور معکــوس اگــر
میــزان قطعیــت در تصمیــم اول بــاال باشــد ،ســعی میشــود بــا
ســپری کــردن زمــان بیشــتر در تصمیــم دوم بــرای بــه دســت
آوردن اطالعــات بیشــتر احتمــال درســتی تصمیــم کلــی و
پــاداش را افزایــش داد .بهعــاوه بــهطــور میانگیــن مــدت
زمــان و دقــت تصمیــم اول نســبت بــه تصمیــم دوم باالتــر
اســت .بــه عبارتــی اگــر تصمیــم اول از دســت بــرود پاداشــی
دریافــت نخواهــد شــد بنابرایــن فــرد تــاش میکنــد تــا بــا
صــرف زمــان بیشــتری در تصمیــم اول دقــت خــود و در واقــع
احتمــال دریافــت پــاداش را افزایــش دهــد.

مثــال دنبال ـهای از ســه تصمیــم متوالــی را در نظــر بگیریــد،
بــرای تخمیــن قطعیــت در هــر یــک از مراحــل اول و دوم
بایــد آزمایههایــی هماننــد آنچــه پیشتــر توضیــح داده شــد
( *D1و - )D1st-catchعــاوه بــر تــک تصمیــم -بــه شــکل دو
تصمیــم نیــز بــه تعــداد کافــی اضافــه کــرد .بــه همیــن دلیــل
تعــداد بالکهــا بــرای هــر آزمودنــی بهمنظــور تخمیــن
مناســب قطعیــت ،بســیار زیــاد خواهــد بــود و امــکان ثبــت
دادههــای رفتــاری بدیــن طریــق بــا مشــکل مواجــه خواهــد
شــد .بنابرایــن معرفــی روش جدیــد بــا اســتفاده از انــواع
دادههــا بجــز دادههــای رفتــاری بــرای تخمیــن قطعیــت در
چنیــن شــرایطی کــه امــکان گــزارش قطعیــت وجــود نــدارد
میتوانــد بســیار حائــز اهمیــت باشــد.
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صــورت تصاعــدی افزایــش پیــدا کننــد.
از بیــن کلیــة مؤلفههــای بررسـی شــده از دادههــای مردمــک،
دو مؤلفــه در ایــن پژوهــش معرفــی شــدند( .مقــدار قطــر
مردمــک در لحظــة پاســخ و زمانــی کــه در آن مقــدار مردمــک
چشــم بیشــینه میشــود) .از آنجایــیکــه انــدازة مردمــک در
زمــان نمایــش محــرک بــهطــور کلــی بــهصــورت صعــودی
افزایــش میبایــد تــا اطالعــات بیشــتری را بــه مغــز ارســال
کنــد ،زمانــی کــه مردمــک بــه بیشــترین انــدازة خــود میرســد
بــا زمــان واکنــش و در نتیجــه قطعیــت ( )28ارتبــاط بســیار
ت دیگــر ،زمــان بیشــینة
خوبــی پیــدا میکنــد .بــهعبــار 
ســیگنال مردمــک میتوانــد قطعیــت آزمودنــی را بــهخوبــی
بازنمایــی کنــد .نشــان دادهشــده اســت کــه آزمایههــای
ســخت باعــث افزایــش قطــر مردمــک میشــوند (.)29، 30
ایــن موضــوع میتوانــد باعــث شــود آزمایههایــی بــا ســختی
محــرک متفــاوت مقادیــر متفاوتــی در هنــگام تصمیــم از
خــود نشــان دهنــد .از آنجـا کــه ســختی محــرک بــا قطعیــت
رابطــة بســیار قــوی دارد ( ،)24، 31مؤلفــة دوم معرفــیشــده
(انــدازة مردمــک در لحظــة پاســخ) نیــز قــادر اســت قطعیــت
شــرکتکننده را بــه خوبــی بازنمایــی کنــد .در مجمــوع
مؤلفههــای معرفــیشــده بــا همبســتگی معن ـيداری کــه بــا
قطعیــت ایجــاد میکننــد ،میتواننــد بهعنــوان یــک ابــزار
بازنمایــی قطعیــت مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.
ایــن مطالعــه همچنیــن نشــان داد کــه دادههــای مردمــک
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نــه تنهــا میتوانــد بهعنــوان یــک ابــزار بازنمایــی قطعیــت
معرفــی گــردد ،بلکــه میتوانــد بهعنــوان یــک ابــزار کارا

و مفیــد بــرای مطالعــة چگونگــی تأثیرگــذاری و ارتبــاط دو
تصمیــم متوالــی نیــز عمــل کنــد (نمــودار  .)4ایــن نمــودار
نشــان میدهــد کــه مردمــک تصمیــم دوم وابســته بــه
پارامترهــای تصمیــم اول اســت .بــر ایــن اســاس میتــوان از
ارتبــاط انــدازة مردمــک بــا مفهــوم میــزان بــار شــناختی (33
 )32،بهــره بــرد تــا نتیجــه گرفــت کــه آزمودنــی بــه چــه اندازه
بــه تصمیــم دوم توجــه نشــان داده اســت .نتایــج نشــان دادنــد
کــه آزمودنــی هنگامــیکــه قطعیــت پایینــی در تصمیــم اول
دارد ،انــدازة مردمــک پایینتــری از خــود نشــان میدهــد.
ایــن مقــدار پاییــن باعــث میشــود کــه فــرد شــرکتکننده
زمــان کمتــری بــه تصمیــم دوم اختصــاص دهــد .ایــن الگــو
در تصمیمهــای اول بــا قطعیــت بــاال برعکــس میشــود .بــر
ایــن اســاس ،میتــوان بــا توجــه بهانــدازة مردمــک تصمیــم
دوم (کــه وابســته بــه شــرایط تصمیــم اول اســت) همــان
یافتــة ارائــهشــده در مطالعــة ون دن بــرگ را اســتنباط کــرد.
از آنجــا کــه مقادیــر قطعیــت مختلــف تصمیــم اول باعــث
تغییــر معنــيدار در انــدازة مردمــک تصمیــم دوم میگــردد،
میتــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه قطعیــت تصمیــم اول
احتمــاالً تــا حــدودی قطعیــت تصمیــم دوم را تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد .در کارهــای آینــده میتــوان ایــن تأثیــر را بــا
اســتفاده از مؤلفههــای قطعیــت بــرای هــر دو تصمیــم ،بــه
صــورت دقیقتــر مــورد مطالعــه قــرار داد.
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