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Introduction: Others’ decision could cons tantly affect our decisions. There are numerous 
s tudies which revealed this effect properly. The social influence could affect mos t of the 
decision parameters, especially the confidence.  Recently, an interes ting s tudy 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 ques tion 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 ques tion, ten subjects attended into a Psycho-Physic 
s tudy 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 computer-
generated 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 s tudy reveals the 
role of reaction time in changing the confidence and consequently the confidence matching. 
This s tudy once again emphasis on the reverse correlation of the reaction time and confidence 
even in a group decision making task.
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تغییر زمان تصمیم گیری عامل انطباق قطعیت در تصمیمات گروهی است
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چــــــــكيد  ه

كلید   واژه ها:
1. زمان واکنش
2. تصمیم گیري

3. حرکت

دارد  وجود  زیادی  مطالعات  باشد.  اثرگذار  ما  تصمیمات  در  می تواند  همواره  دیگران  تصمیمات  مقدمه: 
که این اثرات را به  خوبی نشان داده اند. اثر اجتماعی می تواند بیشترین تأثیر را بر متغیرهای تصمیم گیری 
ازجمله قطعیت تصمیم بگذارد. اخیراً مطالعة جالبي نشان داده  است که در یك تصمیم گیري گروهي افراد 
تمایل دارند قطعیت تصمیم خود را به یکدیگر نزدیك کنند در حالي که دقت تصمیمشان را حفظ کنند. 
از آنجایی  که دقت تصمیم نمي تواند این تأثیر را توضیح دهد، سؤال مهم اینجاست که کدام متغیر تصمیم 
به گونه ای تغییر می کند که مي تواند منجر به تغییر در قطعیت و در نهایت به هم نزدیك شدن قطعیت 
تصمیم شود. مواد و روش ها: به منظور پاسخ به این سؤال، ده شرکت کننده در  یك آزمایش روان فیزیك 
در دو مرحلة جداگانة انفرادی و گروهی شرکت کردند. در هر دو حالت از شرکت کننده ها خواسته می شد 
تا جهت حرکت نقاط نمایش داده  شده را تعیین کنند و تصمیم و قطعیت خود به  صورت همزمان گزارش 
نمایند. در مرحلة گروهی شرکت کننده ها با چهار شریك کامپیوتری که توسط داده های به  دست  آمده از 
مرحلة انفرادی به وجود آمده بودند جفت می شدند. تصمیمات نهایي توسط هر شرکت کننده اي که قطعیت 
در  نمایش  به  برای شرکت کننده  قطعیت شریك  و  تصمیم  حالت،  این  در  تعیین مي شد.  داشت  باالتری 
می آمد. يافته ها: نتایج نشان داد که شرکت کنندگان نه تنها سعي مي کنند قطعیت خود را به قطعیت 
شریکشان نزدیك کنند بلکه قطعیت باالتری را در مقایسه با حالت انفرادی گزارش کردند. ما مشاهده کردیم 
اگرچه نزدیك شدن قطعیت در دقت تصمیم اثر ندارد اما زمان واکنش در هر دو حالت به طور معني داري 
متفاوت بود. نتيجه گيري:  این مطالعه نقش زمان واکنش در تغییر قطعیت و در نهایت انطباق قطعیت را 
نشان مي دهد. این مطالعه بار دیگر بر رابطة معکوس بین قطعیت و زمان واکنش حتي در یك تصمیم گیري 

گروهي تأکید دارد. 

اطالعات مقاله:
د  ريافت: 3 اسفند 1397                                               اصالحیه: 11 خرداد 1398                                               پذيرش: 7 مهر 1398
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مشــخص کنــد تصویــر نمایــش داده  شــده در ســمت چــپ بــا 
ــه  شــده در ســمت راســت هــم  ــك از گزینه هــای ارائ کــدام  ی
 انــدازه اســت. شــرکت کنندگان در حالــت انفــرادی قــادر بودنــد 
در بیــش از 99 درصــد مواقــع جــواب درســت را اعــام کننــد 
ــط  ــه توس ــرکت کننده- ک ــد ش ــی چن ــت گروه )14(. در حال
آزمایــش گیرنــده آمــوزش داده  شــده بودنــد کــه یــك گزینــه 
از قبــل مشــخص  شــده )امــا اشــتباه( را انتخــاب کننــد- فــرد 
مــورد مطالعــه را همراهــی می کردنــد. در ایــن حالــت عملکــرد 
فــرد بــه  صــورت معنــي دار8 تحــت تأثیــر نظــرات دیگــر افــراد 
ــش از  ــرد در بی ــد ف ــث می ش ــه باع ــت ک ــرار می گرف ــروه ق گ
30 درصــد مواقــع گزینــة اشــتباه را انتخــاب کنــد. ایــن مطالعه 
نقطــه عطفــی در روشن ســازی اهمیــت اثــر اجتماعــی در 
تصمیم گیــری فــردی بــود. از آزمایش هــای تصمیم گیــری 
ــرای  ــاال ب ــرل ب ــت کنت ــادگی و قابلی ــل س ــه دلی ــی ب ادراک
مطالعــة تصمیم گیــری و اثــر اجتماعــی اســتفادة زیــادی شــد 
ــور  ــی به منظ ــای مختلف ــن از ابزاره ــن حی )17-15(. در همی
ــی  ــری گروه ــز در تصمیم گی ــر مغ ــردن نواحــی درگی ــدا ک پی
نیــز بهــره گرفتــه شــد )18 ،12(. در مجمــوع مشــخص شــد 
ــاداش9  ــردن پ ــد ک ــئول ک ــه مس ــز ک ــی ای در مغ ــه نواح ک
هســتند در تصمیم گیــری گروهــی نیــز تأثیــر بســزایی دارنــد 
 ventral 12(. از جملــه نواحــی یافــت شــده در ایــن مطالعــات(
 s triatum, caudate nucleus, orbitofrontal cortex, insula,

anterior cingulate cortex هســتند.

ــر اجتماعــی و  یکــی از ســؤاالت مــورد بحــث در تحقیقــات اث
ــر  ــر اجتماعــی ب تصمیم گیــری گروهــی بحــث نحــوة تأثیــر اث
عملکــرد فــرد اســت. برخــی محققیــن بــر ایــن باورنــد کــه اثــر 
ــرک  ــرد از مح ــر در درک ف ــث تأثی ــد باع ــی می توان اجتماع
ــر  ــد اث ــا می کنن ــز هســتند ادع ــی نی ــا مطالعات شــود )18(. ام
ــذار  ــرکت کننده تأثیرگ ــرد ش ــرد و درک ف ــی در عملک اجتماع
نیســت و تنهــا باعــث یــك جابجایــی10 در فعالیــت نورون هــای 
ــك  ــراً ی ــود )16 ،15(. اخی ــری می ش ــه تصمیم گی ــط ب مرتب
مطالعــه نشــان داد کــه اثــر اجتماعــی بــر خــاف آنچــه انتظــار 
ــات11  ــع آوری اطاع ــش جم ــرعت ران ــری در س ــت اث می رف
ــع آوری  ــروع جم ــة ش ــر در نقط ــن اث ــه ای ــدارد، بلک )19( ن

ــود )20(. ــات12 اثرگــذار خواهــد ب اطاع
ــت  ــری قطعی ــم در تصمیم گی ــیار مه ــای بس ــی از پارامتره یک
تصمیــم اســت )21 ،2(. کیانــی در ســال 2014 رابطــة قطعیــت 
و زمــان واکنــش را مــورد بررســی قــرار داد و نشــان داد رابطــة 
زمــان واکنــش بــا قطعیــت می توانــد علــی باشــد )22(. یکــی 
ــری  ــت و تصمیم گی ــاب قطعی ــر در ب ــم و اخی ــات مه از مطالع
گروهــی در ســال 2017 بــه چــاپ رســید )15(. ایــن مطالعــه 
نشــان داد کــه چگونــه قطعیــت افــراد می توانــد به عنــوان اثــر 
اجتماعــی عمــل کنــد و بــر روی قطعیــت -نــه دقــت- طرفیــن 

مقدمه
تصمیم گیــری بخشــی جداناپذیــر از زندگــی انســان اســت. بــه 
ــه یــك  ــا رســیدن ب ــا جمــع آوری مشــاهدات1 ت  طــور کلــی، ب
ــی  ــود )2 ،1(. از آنجای ــه می ش ــم گرفت ــتانه، تصمی ــد آس ح
 کــه عوامــل متعــددی می توانــد در تصمیم گیــری نقــش 
ــرای  ــی2 ب ــادة ادراک ــای س ــان از آزمایش ه ــد، محقق ــاء کن ایف
مطالعــة هرچــه دقیق تــر تصمیم گیــری بهــره برده انــد )4 
،3(. یکــی از آزمایش هــای بســیار پرکاربــرد در مطالعــات 
 3)RDM( تصمیم گیــری ادراکــی آزمایــش نقــاط متحــرک
اســت )5(. در ایــن آزمایــش یــك مجموعــه از نقــاط متحــرک 
تصادفــی بــه شــرکت کننده نشــان داده می شــود و از وی 
ــد.  خواســته می شــود کــه جهــت حرکــت آن هــا را اعــام کن
ــق  ــش ســاده دانشــمندان موف ــن آزمای ــری از همی ــا بهره گی ب
ــر  ــای پیچیده ت ــری در فضاه ــه ســازوکار تصمیم گی شــده اند ک
ــد  ــای چن ــه ای4 )6(، تصمیم ه ــد مرحل ــای چن ــل تصمیم ه مث
گزینــه ای5 )7( و تصمیم هــای گسســته در زمــان6 )9 ،8( و 
همچنیــن تأثیــر تصمیمــات پیشــین بــر تصمیــم جــاری )11 

ــد. ــرار دهن ــورد مطالعــه ق ــی م ــه  خوب ،10( را ب
ــران  ــات دیگ ــی اســت و تصمیم ــك موجــود اجتماع انســان ی
می توانــد اثــر قابــل  توجهــی بــر تصمیــم انفــرادی وی داشــته 
باشــد )13 ،12( یکــی از مطالعــات اولیــه و معروفــی کــه 
ــم انفــرادی را مــورد بحــث و  ــر تصمی ــر تصمیــم دیگــران ب اث
بررســی قــرار داده بــود مطالعــة  اش7 و همــکاران اســت )14(. 

ــده اســت. ــر 1 آم ــه در تصوی ــن مطالع ــش ای آزمای
در ایــن آزمایــش از فــرد مــورد مطالعــه خواســته می شــود کــه 

1 Evidence accumulation
2 Perceptual
3 Random dot motion
4 Multi-s tage
5 Multiple choice
6 Discrete decision making

تصويــر 1- آزمایــش معــروف مطالعــة اش و همــکاران. 
در ایــن آزمایــش از شــرکت کننده خواســته می شــد کــه 
تعییــن کنــد انــدازة تصویــر ســمت چــپ برابــر بــا کــدام  یــك 
از تصاویــر ســمت راســت اســت. ایــن آزمایــش در دو حالــت 

ــد. ــزار می ش ــی برگ ــرادی و گروه انف

7 Acsh
8 Significant
9 Reward coding
10 Shift
11 Drift rate
12 Starting point
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ــه را  ــری جفــت می شــد و 200 آزمای هــر 4 شــریك کامپیوت
بــا هــر شــریك پشــت ســر می گذاشــت. شــایان  ذکــر اســت، 
قبــل از انجــام هــر گونــه آزمایــش دســتورالعمل انجــام 
آزمایــش بــه  صــورت کامــل بــرای شــرکت کننده شــرح داده 

می شــد.
چگونگی انجام آزمايش

ــق در  ــك و عای تمامــی آزمایش هــا در یــك اتــاق نیمه تاری
برابــر صــدا و نــور گرفتــه شــد. از یــك مانیتــور CRT بــا قطــر 
ــس 85  ــا فرکان ــر 768 در 1024 ب ــوح تصوی ــچ و وض 17 این
ــام  ــه انج ــس از ب ــرکت کنندگان پ ــد. ش ــتفاده ش ــز اس هرت
ــامل دو  ــه ش ــی ک ــاز اصل ــی وارد ف ــة آموزش ــاندن مرحل رس
ــر  ــه ه ــدند. در ادام ــت می ش ــی اس ــرادی و گروه ــش انف بخ

ــده اســت. ــرح داده  ش ــل ش ــه  تفصی ــل ب ــك از مراح ی
مرحلة انفرادی

در ابتــدا یــك دایــرة قرمــز رنــگ بــه قطــر 0/3 درجــة بینایــی 
در مرکــز نمایشــگر نشــان داده می شــد. از شــرکت کننده 
ــم  ــه چش ــدت 300 میلی ثانی ــه م ــه ب ــد ک ــته می ش خواس
خــود را روی دایــرة مرکــزی قرمــز رنــگ ثابت نگــه دارد. برای 
 Eye بــاال بــردن صحــت ایــن امــر از دســتگاه ردیــاب چشــمی
Link 1000 SR Research اســتفاده شــد. پــس  از ایــن مرحله 
نقــاط هــدف در فاصلــة 10 درجــة بینایــی بــا قطــر نیــم درجة 
بینایــی ظاهــر می شــدند. پــس از طــی یــك  زمــان تصادفــی 
)توزیــع نمایــی بیــن 200 تــا 500 میلی ثانیــه( محــرک کــه 
شــامل نقــاط تصادفــی متحــرک دارای قــدرت مشــخص 
اســت، نمایــش داده می شــد. قــدرت محــرک از بیــن 0، 3/2، 
6/4، 12/8، 25/6 و 51/2 درصــد تعییــن می گردیــد. محــرک 
ــد و  ــش داده می ش ــه نمای ــت 500 میلی ثانی ــدت ثاب ــه م ب
ــخ  ــت پاس ــة دریاف ــرک صفح ــش مح ــد از نمای ــه بع بافاصل
بــرای شــرکت کننده ظاهــر می گردیــد. شــرکت کنندگان 
می بایســت تصمیــم و قطعیــت خــود را بــه صــورت همزمــان 
ــد  ــی از 6 واح ــت در یک ــت می بایس ــد. قطعی ــزارش کنن گ
گسســتة ارائــه  شــده گــزارش گــردد )تصویــر 2(. بــا انتخــاب 
یکــی از 6 واحــد قطعیــت ارائــه  شــده کــه بــه  صــورت 
مســتطیل توپــر بــرای شــرکت کننده مشــخص می شــد، 
ــتطیل  ــی از 6 مس ــاب یک ــد. انتخ ــام می گردی ــت اع قطعی
ســمت راســت نمایانگــر تصمیــم در جهــت راســت و انتخــاب 
6 مســتطیل ســمت چــپ نمایانگــر تصمیــم در جهــت چــپ 
اســت. گفتنــی اســت انتخــاب ایــن مرحلــه توســط حرکــت و 
فشــار دادن کلیــك چــپ مــوس صــورت می پذیرفــت. پــس  از 
ــرای شــرکت کننده  ــم ب ــه صفحــة بازخــورد تصمی ــن مرحل ای
ــورت  ــه  ص ــخ ب ــت پاس ــه صح ــن صفح ــد. در ای ــه می ش ارائ
یــك متــن نوشــتاری در مرکــز صفحــه  نمایــش داده می شــد. 
زمــان واکنــش هــر آزمایــه از زمــان شــروع محــرک تــا لحظــة 

تــکان دادن مــوس در نظــر گرفتــه شــد.

ــراد  ــه اف ــه نشــان داده شــد ک ــن مطالع ــد. در ای ــذار باش اثرگ
را  خــود  قطعیــت  میــزان  گروهــی  تصمیم گیری هــای  در 
ــی  ــة بهرام ــد مطالع ــر چن ــد. ه ــك می کنن ــر نزدی ــه یکدیگ ب
ــر  ــدون تغیی ــت ب ــه قطعی ــد ک ــان می ده ــش نش و همکاران
دقــت در ایــن نــوع تصمیم گیــری گروهــی تحــت تأثیــر قــرار 
ــت و  ــن قطعی ــوی بی ــه رابطــة ق ــا توجــه ب ــرد لیکــن ب می گی
دقــت )22( ســازوکار تغییــر قطعیــت بــدون تغییــر دقــت مبهم 
اســت. ایــن مطالعــه بــه بررســی ایــن رابطــه در تصمیم گیــری 

ــردازد. ــی می پ گروه

مواد و روش ها

روش تحقیق

ــت  ــاق قطعی ــم در انطب ــان تصمی ــر زم ــة اث ــور مطالع به منظ
-فیزیــك13  روان  آزمایــش  از  گروهــی،  تصمیم گیــری  در 
ــه  ــت ک ــی اس ــته ای علم ــك، رش ــد. روان -فیزی ــتفاده ش اس
در حــوزة روانشناســی مطــرح بــوده و هــدف آن، مطالعــة 
کمــی ظرفیت هــا و قابلیت هــای ادراکــی -شــناختی مغــز 
ــدة  ــودات زن ــان و موج ــخ انس ــری پاس ــیلة اندازه گی ــه  وس ب
ــرد  ــی عملک ــش اســت. به منظــور بررســی و ارزیاب ــل  آزمای قاب
ــام  ــه ن شــرکت کننده در آزمایــش روان -فیزیــك از معیــاری ب

ــد )5(. ــتفاده ش ــنجی14« اس ــع روانس »تاب

جمع آوری داده

ــة  ــه در مطالع ــابه آنچ ــك مش ــش روان -فیزی ــك آزمای از ی
بنــگ و همــکاران )15( شــرح داده  شــده اســت اســتفاده شــد. 
گفتنــی اســت بــر خــاف تحقیــق یــاد شــده در ایــن مطالعــه 
ــد. 10  ــتفاده گردی ــی اس ــرک تصادف ــاط متح ــش نق از آزمای
ــا  ــنی آن ه ــدودة س ــه مح ــا( ک ــم 6 آق ــرکت کننده )4 خان ش
از 21 تــا 30 ســال بــوده اســت، در آزمایــش شــرکت کردنــد. 
ــل از  ــتند و قب ــالم داش ــی س ــرکت کنندگان بینای ــی ش تمام
شــروع آزمایــش از تمامــی شــرکت کنندگان رضایت نامــة 
کتبــی دریافــت شــد. قبــل از انجــام آزمایــش اصلــی، 
پشــت ســر  را  آموزشــی  مرحلــة  یــك  شــرکت کنندگان 
می گذاشــتند. در ایــن مرحلــه نیــاز بــود کــه آن هــا بــه یــك 
ــة  ــند. مرحل ــخ برس ــرعت پاس ــت و س ــخصی از دق ــد مش ح
ــود.  ــرادی ب ــی و انف ــش گروه ــامل دو بخ ــون ش ــی آزم اصل
ــورت  ــه  ص ــك را ب ــش روان -فیزی ــرکت کننده آزمای ــدا ش ابت
انفــرادی در طــی یــك بــاک کــه شــامل 200 آزمایــه اســت، 
ــار  ــر اســاس پاســخ های شــرکت کننده، چه ــی داد. ب انجــام م
شــریك کامپیوتــری ســاخته می شــد. هــر شــرکت کننده 
ــت15  ــری جف ــریك کامپیوت ــك ش ــا ی ــی ب ــة گروه در مرحل
ــد. الزم  ــام ده ــی انج ــری گروه ــك تصمیم گی ــا ی ــد ت می ش
بــه ذکــر اســت کــه بــه شــرکت کنندگان گفتــه می شــد کــه 
بــا یــك شــرکت کنندة دیگــر -نــه یــك شــریك کامپیوتــری- 
ــا  ــه16 ب ــك جلس ــی ی ــرکت کننده در ط ــده اند. ش ــت ش جف

13 Psychophysics
14 Psychometric function

15 Pair
16 Session
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محرک بینايی
محــرک بینایــی اســتفاده  شــده در ایــن آزمایــش، نقــاط 
متحــرک تصادفــی یــا RDM بــود. انــدازة نقــاط اســتفاده  شــده 
در ایــن آزمایــش 2 در 2 پیکســل )هــر ضلــع بــه  انــدازة 0/088 
ــود. ایــن نقــاط در یــك  ــه رنــگ ســفید ب درجــة بینایــی( و ب
دایــره بــه قطــِر 5 درجــة بینایــی در مرکــز تصویــر، حــول نقطة 
ــگ  ــکی  رن ــرک مش ــة مح ــوند. پس زمین ــر می ش ــت ظاه ثاب
ــه  ــده 16/7 نقط ــر ش ــاط ظاه ــم17 نق ــن تراک ــت و میانگی اس
ــر  ــه اســت. ه ــر ثانی ــع در ه ــی در واحــد مرب ــر درجــة بینای ب
ــکیل  ــرک تش ــاط متح ــتقل نق ــای مس ــرک از مجموعه ه مح
 شــده اســت کــه بــه  صــورت فریم هــای ویدیویــی متوالــی بــر 
روی صفحــه  نمایــش ظاهــر می شــدند. هــر مجموعــة مســتقل 
ــاط  ــت و نق ــه اس ــدت 40 میلی ثانی ــه م ــم ب ــه فری ــامل س ش
ــدرت  ــه ق ــا توجــه ب ــرای حرکــت منســجم، ب ــن  شــده ب تعیی
ــه جهــت  ــه  صــورت پیوســته ب ــم ب محــرک، در ایــن ســه فری
راســت یــا چــپ، حرکــت می کردنــد. بقیــة نقــاط بــه  صــورت 

ــد. ــت می کردن ــی حرک تصادف
شريک كامپیوتری

ــك  ــرادی، ی ــری انف ــاک تصمیم گی ــای ب ــاس داده ه ــر اس ب
توزیــع18  حــدود  نمایانگــر  کــه  آســتانه ها  از  مجموعــه 
از 12 قطعیــت  یــك  قطعیت هــای شــرکت کننده در هــر 
موجــود در آزمایــش اســت، مشــخص می گردیــد. روابــط 

مرحلة گروهی
ــرکت کننده  ــه ش ــش ب ــروع آزمای ــل از ش ــه قب ــن مرحل در ای
ــت  ــر جف ــك شــرکت کنندة دیگ ــا ی ــه وی ب ــه می شــد ک گفت
شــده اســت. هــدف اصلــی آزمایــش ایــن بــود کــه آن هــا دقــت 
ــینه  ــرکت کننده( را بیش ــم دو ش ــل از دو تصمی ــی )حاص کل
کننــد. گفتنــی اســت تصمیــم کلــی متعلــق بــه تصمیــم طرفی 
بــود کــه قطعیــت باالتــری را گــزارش کرده بــود. شــرکت کننده 
ــات  ــط اطاع ــده توس ــاد ش ــریك های ایج ــك از ش ــر ی ــا ه ب
ــة  ــد. در مرحل ــت می ش ــرادی، جف ــری انف ــة تصمیم گی مرحل
ــریك  ــد: ش ــاد می گردی ــری ایج ــریك کامپیوت ــرادی 4 ش انف
ــاال  ــاال شــریك قطعیــت پاییــن دقــت ب ــاال دقــت ب قطعیــت ب
شــریك قطعیــت بــاال دقــت پاییــن و شــریك قطعیــت پاییــن 
ــه در  ــه آنچ ــابه ب ــاً مش ــش دقیق ــل آزمای ــن. مراح ــت پایی دق
مرحلــة انفــرادی شــرح داده شــد بــود. عــاوه بــر صفحة پاســخ 
ــد  ــش داده می ش ــر نمای ــة دیگ ــك صفح ــش ی ــن آزمای در ای
کــه در آن تصمیــم شــریك جفــت شــده و همچنیــن تصمیــم 
برنــده  شــده )تصمیــم کلــی( نیــز نمایــش داده می شــد. 
ــد:  ــخص می ش ــف مش ــای مختل ــا رنگ ه ــا ب ــن تصمیم ه ای
ــگ شــریك و  ــگ زرد رن ــگ شــرکت کننده، رن ــگ ســیاه رن رن
در نهایــت رنــگ ســبز رنــگ تصمیــم کلــی. در انتهــا صفحــة 
ــم  ــریك و تصمی ــرکت کننده، ش ــم ش ــت تصمی ــورد صح بازخ
کلــی را بــا رنگ هــای مشــخص  شــده نمایــش مــی داد. مراحــل 

آزمایــش گروهــی در تصویــر زیــر نمایــش داده  شــده اســت.

تصويــر 2- طراحــی آزمایــش در حالــت انفــرادی. در ایــن آزمایــش از فــرد خواســته می شــد کــه جهــت حرکــت نقــاط کــه بــه  انــدازة 500 میلی ثانیــه 
نمایــش داده می شــود را تشــخیص دهــد. شــرکت کننده می بایســت بــا توجــه بــه محــل قرارگیــری بارهــا )چــپ یــا راســت( و فاصلــة آن هــا تــا مرکــز 

صفحــه )1 تــا 6( بــا انتخــاب یکــی از 12 مســتطیل نمایــش داده  شــده، تصمیــم و قطعیــت خــود را اعــام کنــد.

17 Density
18 Dis tribution
19 Normal cumulative dis tribution

تصويــر 3- طراحــی آزمایــش در مرحلــة تصمیم گیــری گروهــی. مراحــل ایــن آزمایــش دقیقــاً شــبیه بــه آزمایــش معرفــی  شــده در تصویــر 2 اســت. 
بــا ایــن تفــاوت کــه بعــد از اعــام قطعیــت و تصمیــم، شــرکت کننده قطعیــت و تصمیــم شــریك خــود را نیــز مشــاهده می کنــد. تصمیــم و قطعیــت هــر 
ــا رنگ هــای از قبــل تعییــن  شــده، مشــخص می گــردد )زرد: تصمیــم شــریك، ســیاه: تصمیــم شــرکت کننده، ســبز:  ــراد درگیــر در تصمیــم ب یــك از اف

تصمیــم نهایــی کــه تصمیمــی از طرفیــن اســت کــه قطعیــت باالتــری دارد(.
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ــع  ــك توزی ــی از ی ــة تصادف ــك نمون ــاال، z ی ــادالت ب در مع
ــا  ــت. ب ــس  اس ــرک و واریان ــدرت مح ــن ق ــا میانگی ــال ب نرم
تغییــر  می تــوان شــریك بــا دقــت بــاال و پاییــن تولیــد کــرد. 
ــه  ــکاران )15( ب ــگ و هم ــة بن ــاف مطالع ــر خ ــن کار ب در ای
دلیــل اینکــه فضــای حالــت مســئله بزرگ تــر بــوده اســت، بــا 
ضــرب  در 1/3 یــك شــریك بــا دقــت پاییــن و بــا ضــرب  در 

ــد شــده اســت. ــاال تولی ــت ب ــك شــریك دق 0/3 ی

تحلیل آماری داده ها
قطعیت هــای  میانگیــن  بیــن  رابطــة  بررســی  به منظــور 
گــزارش  شــده شــرکت کنندگان و شــریك در هــر بــاک 
از تحلیــل همبســتگی20 بیــن 40 نمونــه اســتفاده شــد 
ــن  ــا میانگی ــه آی ــن موضــوع ک ــرای بررســی ای ــودار 1(. ب )نم
ازای  بــه  شــرکت کننده  توســط  شــده  اعــام   زمان هــای 
قدرت هــای محــرک مختلــف متفــاوت اســت یــا خیــر از 
ــتور در  ــت )دس ــده اس ــتفاده  ش ــون Kruskal- Wallis اس آزم
ــا 4  ــة آزادی در اینج ــب : kruskalwallis(. درج ــط متل محی
و تعــداد نمونــه بــرای حالــت انفــرادی برابــر بــا 400 و بــرای 
حالــت گروهــی برابــر بــا 2000 در هــر گــروه اســت )نمــودار 
ــه  ــداد نمون ــودار 3 تع ــده در نم ــام  ش ــای انج 2(. در تحلیل ه
ــا 4  ــر ب ــة آزادی براب ــر 1000 و درج ــون براب ــن آزم ــرای ای ب
ــی  ــور بررس ــن به منظ ــت. همچنی ــده اس ــه  ش ــر گرفت در نظ
آمــاری زمان هــای میانگیــن تصمیــم در شــرایط مختلــف 
آزمــون از  انفــرادی(  و  گروهــی  تصمیم گیــری  در  )مثــًا 

Wilcoxon Rank sum اســتفاده  شــده اســت )دســتور در 
ــرای بررســی  ــارت دیگــر ب ــه عب ــب: ranksum(. ب محیــط متل
ــری  ــرکت کننده ها در تصمیم گی ــش ش ــان واکن ــاری دو زم آم
گروهــی و انفــرادی )نمــودار 2-ج( و همچنیــن بررســی آمــاری 
دو زمــان واکنــش شــرکت کننده ها در هنــگام مواجــه بــا 
ــاال و پاییــن )نمــودار 3-ج(، از آزمــون  شــریك های قطعیــت ب
یــاد شــده اســتفاده شــد. ایــن آزمــون نیــز بــر روی مجموعــه 
به منظــور  به عــاوه  پذیرفــت.  صــورت  آزمایه هــا  کلیــة 
ــای  ــرکت کننده ها در موقعیت ه ــنجی ش ــع روانس ــی تواب بررس
مختلــف از بــازة اطمینــان کــه بــا روش boots trap بــه  دســت 
 آمــده اســت اســتفاده  شــده اســت )دســتور در محیــط متلــب: 
ــد  ــان 68 درص ــازة اطمین ــوارد، ب ــن م ــی ای bootci(. در تمام
ــنجی  ــع روانس ــر α تاب ــرای متغی ــه ب ــرار 10000 نمون ــا تک ب
ــا  ــر ب ــه براب ــای اولی ــداد نمونه ه رســم شــده اســت )23(-)تع
 )5( Weibull یکــی از متغیرهــای تابــع توزیــع تجمعــی α .)10
اســت کــه به منظــور انطبــاق بــر روی  داده هــا21 از آن اســتفاده 
ــط  ــازی ها در محی ــة شبیه س ــی اســت کلی  شــده اســت. گفتن

ــت. ــه اس ــام پذیرفت ــب R2016a انج ــزار متل نرم اف

يافته ها
قبــل از هــر چیــز نیــاز اســت کــه وجــود انطبــاق قطعیــت در 
داده هــای شــرکت کنندگان مــورد بررســی قــرار گیــرد. تصویــر 

1 نشــان دهندة وجــود انطبــاق قطعیــت در داده هــا اســت.

مربــوط بــه یافتــن ایــن حــدود آســتانه در ادامــه آمــده اســت:

و   i  =-6  ،-5  ،-4  ،-3  ،-2  ،-1  ،1  ،2  ،3  ،4  ،5 آن  در  کــه 
مجموعــة S برابــر )0/512، 0/256، 0/128، 0/064، 0/032، 
اســت.   S=)-0/512  ،-0/256  ،-0/128  ،-0/064  ،-0/032
ــای  ــك از حالت ه ــر ی ــا در ه ــع قطعیت ه ــز توزی ــا نی Pi ه
ــع   ــد. تاب ــت می آی ــه دس ــاری ب ــای رفت ــه از داده ه ــت ک i اس
همــان تابــع توزیــع تجمعــی نرمــال19 اســت و aagent میانگیــن 
ــه  ــر )ک ــاال، متغی ــط ب ــی رواب ــت. ط ــرکت کننده اس ــت ش دق
همــان انــدازة تخصــص شــرکت کننده اســت( و همچنــن  )کــه 
همــان حــد آســتانه بــرای هــر یــك از ســطوح قطعیــت اســت( 
ــب(. حــال  ــزار متل ــا دســتور fzero در نرم اف ــت می شــد )ب یاف
می تــوان بــا اســتفاده از روابــط زیــر بــا در نظــر گرفتــن یــك 

ــرد: ــی ک ــدی معرف ــتانه های جدی ــواه )C( آس ــت دلخ قطعی

کــه در آن  کــه خــود تابعــی از C اســت بــا اســتفاده از رابطــة 
ــد: ــه دســت می آی ــر ب زی

ــریك  ــك ش ــر ی ــط زی ــط رواب ــوان توس ــب می ت ــن ترتی بدی
ــود.  ــد نم ــن تولی ــت پایی ــریك قطعی ــك ش ــاال و ی ــت ب قطعی
توجــه داشــته باشــید کــه در ایــن پژوهــش بــرای هــر 
شــرکت کننده میانگیــن قطعیــت دو قــدرت محــرک پاییــن و 
همچنیــن میانگیــن قطعیــت دو قــدرت محــرک بــاال به عنــوان 
قطعیت هــای بــاال و پاییــن شــریك کامپیوتــری انتخــاب 
 شــده اند. بــرای حــل معادلــة تــك متغیــره )5( نیــز از دســتور 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــب اس fzero متل

20 Correlation
21 Data fitting
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خــود را گــزارش می دادنــد.
ــاری شــرکت کنندگان در  ــای رفت ــه بررســی داده ه ــه ب در ادام
دو موقعیــت تصمیم گیــری انفــرادی و فــردی می پردازیــم. 
ــده  ــاد ش ــق ی ــه تطبی ــت ک ــن اس ــت ای ــز اهمی ــة حائ نکت
فقــط در قطعیــت مشــاهده می شــود؛ در اصــل در دقــت 
ــا  ــال ب ــود. ح ــده نمی ش ــی دی ــچ انطباق ــرکت کنندگان هی ش
ــه  ــن نتیج ــه ای ــم ب ــت می توانی ــاق قطعی ــر انطب ــاهدة اث مش
ــه  صــورت معنــي دار  برســیم کــه در مجمــوع اثــر اجتماعــی ب
در مجموعــة شــرکت کنندگان دیــده می شــود. بدیــن ترتیــب، 
ــت  ــرکت کنندگان در حال ــاری ش ــای رفت ــی داده ه ــه بررس ب

گروهــی و انفــرادی می پردازیــم.

می شــود،  مشــاهده  1-ج  نمــودار  در  کــه  همان گونــه 
ــي دار  ــورت معن ــه  ص ــرکت کنندگان ب ــت ش ــن قطعی میانگی
ــه دارد  ــری رابط ــریك های کامپیوت ــت ش ــن قطعی ــا میانگی ب
ــرد  ــا ک ــوان ادع ــب می ت ــن ترتی )P>10-10، R2 =0/65(. بدی
ــت  ــا قطعی ــته اند ت ــاش داش ــوع ت ــرکت کنندگان در مجم ش
تطبیــق  کامپیوتــری  شــریك های  قطعیــت  بــا  را  خــود 
ــه بررســی قطعیــت و  ــف و ب نمــودار 1 ب ــد. قســمت ال دهن
ــا  ــردازد. ب ــده می پ ــاد ش ــری ایج ــریك های کامپیوت ــت ش دق
ــد  ــای تولی ــن قطعیت ه ــه بی ــل  توج ــاف قاب ــه اخت ــه ب توج
شــده توســط ایــن شــریك ها می تــوان ادعــا کــرد کــه 
ــت  ــی قطعی ــای متفاوت ــده در بازه ه ــت ش ــریك های جف ش

نمــودار 1- انطبــاق قطعیــت در شــرکت کننده های آزمایــش. الــف( میانگیــن قطعیت هــای شــریك های کامپیوتــری 
ــط  ــده توس ــزارش  ش ــای گ ــة قطعیت ه ــده. ج( مقایس ــاد ش ــری ایج ــریك های کامپیوت ــت ش ــن دق ــده. ب( میانگی ــاد ش ایج
ــتند. ــار هس ــراف معی ــا انح ــوط خط ــف و ب خط ــمت هاي ال ــری. در قس ــریك کامپیوت ــای ش ــرکت کنندگان و قطعیت ه ش

ــف(  ــرادی. ال ــری انف ــی و تصمیم گی ــری گروه ــت تصمیم گی ــرکت کنندگان در حال ــاری ش ــای رفت ــة داده ه ــودار 2- مقایس نم
ــتند. ــا SEM هس ــرای خط ــده ب ــم ش ــوط رس ــاالت خط ــة ح ــرکت کنندگان. در هم ــش ش ــان واکن ــت. ج( زم ــت. ب( قطعی دق

ــگام  ــرکت کنندگان در هن ــت ش ــف( دق ــف. ال ــریك های مختل ــا ش ــه ب ــگام مواجه ــرکت کنندگان در هن ــار ش ــودار 3- رفت نم
مواجــه بــا شــریك های قطعیــت پاییــن و بــاال. ب( قطعیــت شــرکت کنندگان در هنــگام مواجــه بــا یــك شــریك قطعیــت پاییــن 
و بــاال. ج( زمــان واکنــش شــرکت کنندگان در هنــگام مواجهــه بــا یــك شــریك قطعیــت پاییــن و بــاال. در همــة حــاالت خطــوط 

رســم شــده بــرای خطــا SEM هســتند.
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ــر از  ــی دیگ ــند. یک ــته باش ــهم داش ــی س ــم نهای ــا در تصمی ت
ــت  ــت در حال ــن قطعی ــاال رفت ــث ب ــد باع ــه می توان ــی ک دالیل
تصمیم گیــری گروهــی شــود ایــن اســت کــه شــرکت کنندگان 
ــاق  ــاال انطب ــاي ب ــریك های قطعیت ه ــا ش ــی ب ــور کل ــه  ط ب
بهتــری از خــود نشــان می دادنــد )نمــودار 1(. نتایــج همچنیــن 
بــا  مواجهــه  در هنــگام  داد کــه شــرکت کننده ها  نشــان 
ــری از خــود نشــان  ــاال قطعیــت باالت یــك شــریك قطعیــت ب
می دادنــد در حالــی  کــه در هنــگام مواجهــه بــا یــك شــریك 
ــه  ــا ب ــط آن ه ــده توس ــزارش  ش ــت گ ــن، قطعی ــت پایی قطعی
 صــورت معنــي دار کمتــر بــود )نمــودار 3(. بــه  عبارتــی  دیگــر 
ــا  ــود را ب ــت خ ــا قطعی ــتند ت ــل داش ــرکت کنندگان تمای ش
قطعیــت شــریك کامپیوتــری انطبــاق دهنــد )نمــودار 1(. ایــن 
پژوهــش بــه دنبــال نقــش دیگــر پارامترهــای تصمیــم در ایــن 
انطبــاق بــوده  اســت. همان گونــه کــه در نمــودار 2 و 3 نشــان 
ــت  ــاوت در دق ــا تف ــت ب ــزارش قطعی ــاوت در گ ــد، تف داده ش
ــکاران  ــگ و هم ــة بن ــه در مطالع ــن نتیج ــدارد. ای ــی ن ارتباط
ــال،  ــن  ح ــت. در عی ــه اس ــد قرارگرفت ــورد تأکی ــز م )15( نی
ــزارش   ــت گ ــد قطعی ــرکت کنندگان همانن ــش ش ــان واکن زم
شــدة فــرد مــورد تغییــر قــرار می گرفــت. در نتیجــه ایــن اثــر 
ــت  ــته اس ــرد توانس ــش ف ــان واکن ــر در زم ــا تأثی ــی ب اجتماع
قطعیــت فــرد را مــورد تغییــر قــرار دهــد. نکتــة حائــز اهمیــت 
در تحلیــل یــاد شــده ایــن اســت کــه زمــان واکنــش هنگامــی 
ــه در  ــم باشــد ک ــه تصمی ــوط ب ــات مرب ــد دارای اطاع می توان
قدرت هــای محــرک مختلــف مقادیــر مختلفــی از خــود نشــان 
ــاي 2 و 3 از  ــوع در نموداره ــن موض ــات ای ــرای اثب ــد. ب ده
ــن  ــتفاده  شــده اســت. ای ــاری Kruskal Wallis اس ــون آم آزم
ــه  ــف ک ــای مختل ــر گروه ــاوت در مقادی ــد تف ــون می توان آزم
ــت را  ــرک- اس ــدرت مح ــدازة 5 ق ــه  ان ــروه ب ــا 5 گ در اینج
ــون  ــده آزم ــاد ش ــودار ی ــر دو نم ــرای ه ــد. ب مشــخص می کن
آمــاری یــاد شــده P>0/001 را مشــخص می کنــد. ایــن 
ــش  ــای واکن ــه زمان ه ــت ک ــن اس ــان دهندة ای ــوع نش موض
ــا  ــي دار ب ــورت معن ــه  ص ــف ب ــرک مختل ــای مح در قدرت ه
ــه  ــوط ب ــات مرب ــاوی اطاع ــن  رو ح ــد از ای ــاوت دارن ــم تف ه

تصمیم گیــری هســتند.
می تــوان  را  اجتماعــی  اثــر   )24( مدلســازی  رویکــرد  از 
ــای  ــة نورون ه ــه کلی ــه ب ــان ورودی22 ک ــك جری ــوان ی به عن
منتخــب بــه جهــت راســت و یــا چــپ هســتند در نظــر گرفــت 
ــی  ــك جابجای ــد ی ــان ورودی می توان ــن جری )26 ،25 ،16(. ای
ــات  ــع آوری اطاع ــئول جم ــه مس ــی ک ــت نورون های در فعالی
ــن  ــد )27 ،20(. ای ــاد کن ــتند، ایج ــد هس ــه بان ــیدن ب ــا رس ت
اثــر، بــه  ســادگی باعــث رســیدن زودتــر فعالیت هــای نورونــی 
برنــده بــه بانــد تصمیــم می شــود. در ایــن صــورت انتظــار ایــن 
ــر اجتماعــی  ــادل اث ــان مع ــه در صــورت وجــود جری اســت ک
ــد؛  ــریع تر باش ــش س ــان واکن ــان( زم ــدار جری )مســتقل از مق
ــری را نشــان می دهــد )نمــودار  ــن اث ــا چنی ــة م ــج مطالع نتای
2(. مشــخصاً جریــان ورودی قوی تــر باعــث می شــود اثــر یــاد 
شــده تشــدید شــود و در نتیجــه زمــان واکنــش تســریع شــود. 

ایــن اثــر نیــز در نتایــج مــا مشــخص اســت )نمــودار 3(.

ــت،  ــده اس ــان داده  ش ــودار 2-ب نش ــه در نم ــه ک همان گون
گروهــی  و  انفــرادی  تصمیم گیــری  در  شــرکت کنندگان 
ــد  ــزارش نموده ان ــود را گ ــت خ ــی قطعی ــورت متفاوت ــه  ص ب
)P >10-9 آزمــون Wilcoxon Rank sum(. در عیــن  حــال 
ایــن تفــاوت در قطعیــت، قابــل توصیــف بــا تفــاوت در 
ــت  ــم در دو حال ــت تصمی ــود. دق ــد ب ــم نخواه ــت تصمی دق
ــا  ــي داری ب ــاوت معن ــرادی تف ــی و انف ــری گروه تصمیم گی
ــده  ــیده ش ــط کش ــد. خ ــان نمی دهن ــود نش ــر از خ یکدیگ
بــر روی  داده هــا تابــع توزیــع تجمعــی Weibull اســت 
)5(. همان گونــه کــه در نمــودار 2-الــف مشــخص  شــده 
اســت، بــازة اطمینــان 68 درصــد در دقــت 82 درصــد در دو 
ــع  ــر را قط ــی یکدیگ ــرادی و گروه ــری انف ــت تصمیم گی حال
ــن  ــت در ای ــد قطعی ــه همانن ــال، آنچ ــن  ح ــد. در عی می کنن
ــرکت کننده  ــش ش ــان واکن ــت، زم ــاوت اس ــت متف دو موقعی
نمــودار   Wilcoxon Rank sum آزمــون   P>10-11( اســت 
2-ج، آزمــون به منظــور بررســی تفــاوت زمــان واکنــش 
ــه صــورت  ــة آزمای ــر روی کلی ــاد شــده و ب ــت ی در دو موقعی
پذیرفتــه اســت(. بدیــن ترتیــب می تــوان اینچنیــن برداشــت 
ــرکت کننده ها  ــت ش ــر در قطعی ــث تغیی ــه باع ــه آنچ ــرد ک ک
ــه  در ایــن دو موقعیــت شــده اســت، زمــان واکنــش اســت ن
دقــت تصمیــم. در ادامــه بــه بررســی رفتــار شــرکت کننده در 
هنــگام مواجهــه بــا یــك شــریك قطعیــت بــاال و یــا قطعیــت 

پاییــن می پردازیــم.
شــرکت کننده در مواجهــه بــا یــك شــریك قطعیــت بــاال 
ــك شــریك  ــا ی ــه ب ــی ک ــه زمان ــری را نســبت ب ــت باالت قطعی
ــد  ــان می ده ــود نش ــت از خ ــده اس ــت ش ــن جف ــت پایی قطعی
موضــوع  ایــن   .)Wilcoxon Rank sum آزمــون   P>10-15(
ــت  ــًا تح ــرکت کنندگان کام ــه ش ــت ک ــن اس ــان دهندة ای نش
ــن  حــال  ــد. در عی ــرار گرفته ان ــر قطعیــت شــریك خــود ق تأثی
قابــل  مشــاهده اســت کــه حتــی هنگامــی  کــه شــرکت کنندگان 
ــت  ــد دق ــرار می گیرن ــاال ق ــت ب ــا دق ــك شــریك ب ــل ی در مقاب
متفاوتــی را نســبت بــه زمانــی کــه بــا یــك شــریك دقــت پایین 
ــوع  ــن موض ــد. ای ــان نمی دهن ــود نش ــوند از خ ــت می ش جف
ــت  ــزارش قطعی ــاوت در گ ــه تف ــد ک ــان می ده ــر نش ــار دیگ ب
ــت  ــاق قطعی ــه انطب ــر ب ــت منج ــه در نهای ــرکت کنندگان ک ش
ــال  ــن  ح ــت نیســت. در عی ــا دق ــح ب ــل توضی ــده اســت قاب ش
هماننــد نمــودار 2 می تــوان مشــاهده کــرد کــه زمــان واکنــش 
ــه  صــورت معنــي دار تفــاوت داشــته اســت )P>0/01 آزمــون  ب

.)Wilcoxon Rank sum

بحث و نتیجه گیری
نتایــج رفتــاری ایــن مطالعــه نشــان داد کــه شــرکت کنندگان 
گــزارش  را  باالتــری  قطعیــت  گروهــی  تصمیم گیــری  در 
کرده انــد. یکــی از دالیــل متفــاوت بــودن قطعیــت در دو حالــت 
یــاد شــده ایــن اســت کــه تصمیــم نهایــی بــر اســاس تصمیــم 
شــریکی گرفتــه می شــود کــه قطعیــت باالتــری داشــته باشــد. 
ایــن موضــوع می توانــد باعــث شــود کــه شــرکت کنندگان بــه  
ــد  ــری را از خــود نشــان دهن صــورت معنــي دار قطعیــت باالت

22 Cons tant input current
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ــه  ــن مقال ــج ای ــذارد. نتای ــر بگ ــز تأثی ــرد نی ــش ف ــان واکن زم
ــت  ــش و قطعی ــان واکن ــر زم ــة جدایی ناپذی ــر رابط ــار دیگ ب
تصمیم گیــری را نشــان داد. از ایــن رو می تــوان مطالعــات 
ــان  ــای زم ــر مبن ــردی ب ــا رویک ــی را ب ــری اجتماع تصمیم گی
ــی  ــورد بررس ــت- م ــط قطعی ــه فق ــرکت کننده -ن ــش ش واکن
ــوان  ــد به عن ــش می توان ــان واکن ــب زم ــن ترتی ــرار داد. بدی ق
یــك معیــار پــر اهمیــت در مطالعــات تصمیم گیــری اجتماعــی 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد مطالع م

تشكر و قدردانی
ایــن تحقیــق بــا حمایــت مالــی دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید 

رجایــی بــه شــماره قــرارداد 28306 انجــام گردیــده اســت.

ایــن مطالعــه بیــش  از پیــش تأثیــر و ارتبــاط قطعیــت و زمــان 
واکنــش بــر یکدیگــر را نشــان می دهــد. شــرکت کنندگان 
حتــی در هنــگام دریافــت اطاعــات اجتماعــی، رابطــة زمــان 
ــوان  ــد. می ت ــظ کرده ان ــی حف ــه  خوب ــت را ب ــش و قطعی واکن
ــرای  ــرکت کنندگان ب ــه ش ــرد ک ــرض ک ــن ف ــی اینچنی حت
ــز  ــش نی ــان واکن ــر زم ــه تغیی ــور ب ــت مجب ــاق قطعی انطب
ــای  ــه زمان ه ــت ک ــن اس ــت ای ــز اهمی ــة حائ ــد. نکت بوده ان
ــی  ــًا تصادف ــورت کام ــه  ص ــری ب ــریك کامپیوت ــش ش واکن
ــش  ــان واکن ــر زم ــی  دیگ ــه  عبارت ــت. ب ــده اس ــاب  ش انتخ
ــر روی قطعیــت گــزارش   ــری ب ــاً اث ــری مطلق شــریك کامپیوت
قطعیــت شــریك  اصــل  در  اســت.  نداشــته  فــرد  شــدة 
کامپیوتــری توانســته اســت نــه  تنهــا روی قطعیــت بلکــه روی 
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