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Abstract
Introduction: decision-making process is of cognitive
Excellent processing where the person to choose from
number of options. The present study aimed to predict
Collaborativedecision-making with the use of Time-Based
Prospective Memory among Students of University of
Kurdistan. Methods:The research method was a
descriptive study that the statistical population included all
Kurdistan university students in the school year 20152016.To obtain a prototype for the number from
University of Kurdistan studentsby stylesheets available
sampling and calling were given in relation to the
attending the research and how research purposes and
necessary clarifications,among them 70 students who wish
to participate in the study were evaluated.computer task
Collaborative decision-making, computer task time-based
prospective memory were used to evaluate Time-Based
Prospective Memory.In this research, prospective memory
was considered as predictor variablesandCollaborative
decision-making was considered dependent variables. the
data
were
analyzed
byRPearson
correlation
coefficientandmultiple regression analyzes. Results:The
results showedthat there are a significantpositive
relationshipbetweenTask PM (estimate the time)
withCollaborative decision-making(p<0/01).The results of
multiple regression analysis with simultaneous method
showed that the predictor variablerespectively Task PM
(Estimated time) could explain 15 percent of variance
collaborative decision-making.Conclusions:The finding
of present research supports the existingrelationship
betweenprospective memory withcollaborative decision
makingin students of university.
Keywords: Collaborative Decision making, Time-Based
Prospective Memory, students.
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چکیده

    رف ایند تصمیمگیری از پردازشهای عا یل شناختی هب شمار یم آید که زا درف نآرد:هدف

شبینی مصت یمممممگی یر
 پژوهش حاضر با ه یپ فد شش شش.میان چند گزینه دست هب انتخاب یم زند
   همکارانه با استفاده از حافظه آین هد ن رگ زمانمحور در بین دانشجویان دانش رد ناتسدرک هاگ
     روش پژوهش حاضر وت صی یف وب د که رامآ هعماج ی: روش. انجام گ فر ت1394 - 95 سال
 هب یارب.  وب دن ددد1394 - 95

آن شا لم کلیه دانشجویان دانشگاه کردس نات در س لیصحت لا ی

دست آوردن نمونه اولیه رب ای تعدادی از دانشجویان دانشگاه کردستان با شی هو نمون ههه گی یر
 شهوژپ و هوحن و فادها  نا جججججج جججججججججام پ شهوژ
  

    رد

تکرش

 در دسترس و رف ا وخ ان در رابطه با رد تکرش

 ن امت هک نایوجشناد زا رف ی هب ل70    د که از بی اهنآ ن، وت ضیحات الزم داده ش

 از ابزار کا پم ی رتو ی تصمیمگیری همکارانه و ابزار.پژوهش داشتند وم رد ارزیا یب قرار گ فر تند
     حافظه آین هد ن امز رگ نن نننمح ناونع هب رو.کا پم ی رتو ی حافظه آین هد ن رگ زمانمحوراستفاده شد
    دادهه ب ا ا ا زا هدافتس.درنظر گ فر ته شد

متغیر پیشبین و تصمیمگیری همکارانه متغیر کالم

.ضریب همبست یگ پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با روش همزمانتجزیه و تحلیل شدند
 ( رب آورد زمانی) با تصمیمگیری همکارانهPM  نتایج پژوهش نشان داد بین لکت یف:یافتهها
   
15

گر لیلحت ر چ نویس ن اب هناگد شور
    تسناوت

 ( )ینامز دروآربPM

 نت جیا.)P>0/ 01 (( رابطه مثب عم ت نننننیدار وج  دراد دو
 لکت یف،همزمان نشان داد که از بین متغیرهای پیشبین

    یافت ههه ه زا شهوژپ یا: نتیجهگیری..درصد واریانس تصمیمگیری همکارانه را تبیین کند
.وجود رابطه بین حافظه آین هد ن رگ با تصمیمگیری همکارانه در دانشجویان حمایت یم کند
 دانشجویان،ه حافظه آین هد ن رگ زمانمحور،  تصمیمگیری همکاران:کلیدواژهها

1396 /2/2 :تاریخ دریافت

1396 /5/ 18 :تاریخ پذیرش
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مقدمه
رف ایند تصمیمگیری از پردازشهای عا یل شناختی هب شمار یم آید که درآن رف د از میان چند گزینه دست هب انتخاب یم زند (اختیاری و

همکاران .)0831 ،رب اساس نظریهی تصمیم کالسیک ،2تصمیمگی لماش یر

تشر باختنا ههههههههه ای از اعم قبط نیب زا لا ههههههه ی مشخصی زا

گزینهها با یک هدف خاص در ذهن است .سه هفلوم ی تصمیم شا :لم الف) گزینهها ی تشر ا ههههه ای از اعم و دیاقع )ب ،لا

 تاراظتنا از   

گزینهها در دسترسی هب هدف ،ج) انتظارات نتیجه (مثبت یا من یف ) هستند .رب اساس این نظری ،ه هدف تصمیمگیری افزایش دستاوردها،
یا مقدار انتظارات از نتیجه و استفاده از اط عال ات در جهتی است که این هدف هب انجام رب سد (رضایی و همکاران.) 1392 ،

تصمیمگیری ی یک از  37رف ایند شناختی بنیادین است که در لدم رم جع الی ههه ای م زغ ) 3(LRMBا وگل س و یوسوم( تسا هدش یزا   

همکاران .)1 39 1 ،قشرپیشپیشانی نقش مهمی در تصمیمگیری بازی یم کند (جان وس ن4و دیهاننن .) 2015 ،5قش دنبرمک ر ی شیپ  ی ننن نننن 6و

یان ددد  .مطالع تا
مگیری ی
قشر حدقهای پیشانی(7با همپوشانی با قشر پیشپیشانی شکمی میانی )8نواحی غم زی دخیل در رف این مصت یاهد یمم مم

مگی رب یر   
اخیر تصوی ربر داری عصبی ا وگل های متمایزی از فعالسازی عصبی را در این نواحی کشف ک گنوگچ اب هک هدر ی یمصت  ممم مم ممممم
شپیش رد ،ینا
اساس ارادهی رف دی یا جهتگیری رب مبنای پیروی از دی رگ ی ارتباط دارد .بیماران دچار ص نطب رشق تامد یی ی ییییمی ینا یپ شش شش
گ فر تن تصمیمهای فم ید مش لک دارند ( وم سوی و همکاران .)1 39 1 ،قشر پیشپیشانی شکمی میانی ( )vmPFCاز من زغم قطا ی تسا     

که هم در حافظه و تصمیمگیری درگیر است (هباس رچ و گیلبا .) 2016 ،9همچنین مطالعات نشان دادهاند ک ههه در طی یی انجا ممم یلاکت ففف

ی10و هم اراک ننن ، 2010 ،هب
حافظهي آیندهن ،رگ ناحیهي پیشانی در نگهداري و درك کردن مقاصد حافظه ،فعالیت بیش رت ييي دارد (هنری ی

ش کلیدییی در
ک نقش ش
نقل از دف ایی و همکاران .) 1393 ،خرب ی محققان پیشنهاد کردهاند که شب هک های پیشانی آهیانهای ممکن استتت یک ک
کدنی للل 12وهم ناراک  ، 20 13 ،،،هب ،ناراکمه و انوک زا لقن     
رف آیندهای حافظه آین هد ن رگ بازی کند (بیسی چا ییی  11وهم ناراک  2011 ،،،؛ مک ک
 .) 2015همراه باشب هک های پیشانی آهیانهای ،همکاری دی رگ ساختار غم ز و شب هک ها رب ای ب ههه انجا ممم رس دنا ننن و یاظ ففف حافظه دنیآ ههههه ن رگ

وج  دو د شق :لماش هک درا ررررررررر ق ماد ییی کم بر ندییی ،(ACC)13قش ررر کم بر ندی فلخ  یی یی ،)PCC( 14قشرگگ گیجگاهی 15واین وس الال ال16مییباشد  

(بک17وهمکاران ، 2014 ،اکسانن18وهمکاران ، 2014 ،هب نقل از کونا19و همکاران .) 2015 ،همچنین خرب ی هک دنداد ناشن تاعلاطم

رم ح هل نگهداری در حافظه آین هد ن رگ با افزایش فعالیت در قشر پیشپیشانی قدا یم جانبی20و کاهش فعالیت در قشر پیشپیشانی ق یماد

  

2
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میانی21در ارتباط است ( وب رگس22و همکاران ،7002 ،2500 ،هب ،ناراکمه و انوک زا لقن       .) 2015همچنی کبش ن ههههه پیش نا ییی آهیان ههه ای
پشتی 23عم تد ًاًا در رم ح هل نگهداری و شب هک پیشانیآهیانهای شکمی 24در رم ح هل بازیا یب درگیر یم باشد.

تصمیمگیری هب شدت هب عم رکل دهای شناختی اولیه مت یک است (آالیر و مارسیسک ، 1999 ،25کیراسیک 26و همکاران ، 1996 ،اسمیت

و را لکت یف ،9002 ،27هب نقل از وچل گا و همکاران .)2 01 2 ،بنا رب این ،هب حدی که رف آیندهای شناختی اساسی تصمیمگیری پرکار رب د یا ا

کمتر کارآ ،دم فت اوتهای رف دی در تصمیمگیری ظاهر یم شود ( وچل گا 28و همکاران.)2 01 2 ،

ی یک از انواع تصمیمگیری ،تصمیمگیری همکارانه (معمای زندانی) است هب کم تباقر لئاسم زا یرایسب نآ ک ی م لیلحت  یی ییی ی یییییییش و دو
تصمیمگیری را ست هیل یم کند .بازی معمای زندانی با هدف وت صیف وم قعیتی با رفتار معق لو (رفتاری که سود قا لب

  

ار صخش راظتنا

حداکثر کند) مطرح شد (منتظر و همکاران .)1 39 1 ،این بازی دو ن هرف با دو راهبرد ،همکاری و مدع همکاری یم باش میمصت درف و د    
یم گیرد همکاری کند و یا همکاری نکند (دو یلب 29و هارت.)5002 ،30

فعالیتهای همکارانه شا لم گونهای از بازی معمای زندانی 31است و در چنین شرایطی در صور یت که دی رگ ان پایبند هب ق ب دادرار ا دنش   
از بهترین نتایج شخصی وخرب ردار وخ اهند شد و اگر از آن تخطی نماین ،د این کار منجر هب نتیجه اجتما یع غیر بهینه وخ اه و دش د

رد   

چنین شرایطی هر ک یس در ظن خیانت از سوی دی رگ ی وخ اهد وب د .اما اگر هرکس ،مشروط هب پایبن دودحم هب نارگید ید ی تتتت تتتتته یا
ا الخ ق ،دب انها پایبند باش ،د هم یگ

یم وت انند از ثم هر پایبندی و اعتماد ی دک ی رگ به هر من و دنوش د

لماعت یقفوم تتتت تتتتتآمی دنشاب هتشاد یز    

(پیک ح ،هفر  .) 1390همکاری هب عنوان «با همدی رگ عمل کردن ،هب ویش ههههه ای هماهن رف ،راک رد گ ا  تغ یا  طباور رد ا رد ،یعامتج
جستجوی هدفهای مشت ،کر به هر رب داری از فعالیت مشت کر
کردن ،همکاری در جهت ک بس

یا ص فر ًاًا وت سعه روابط» تعریف ش هد است .سه شی هو اص یل

  

یراکمه رد   

پاداشهای مادی ،روابط اشتراکی و همکاری با ی دک ی رگ است .نظریه همکاری شا لم دو دسته نظریه

فه یا
اص یل است؛ نظریه بازی و نظریه هدفهای گروهی مشت کر  .نظریه اخیر بی م نا یی یییکن  مدرم هک د در ده زا هتسد نآ تهج فففففف فففففف
گروهی مشت کر

مه ینالقع یتخانش یا   
همکاری یم کنند که در ارتباط با هدفهای رف دی است ،و آنها این کار را در نتیجه مصت یمم مم

انجام یم دهند (جوادی یگان ،ه .)3831
حافظه ی یک از متغییرهای شناختی یم باشد که یم وت اند هب تصمیمگیری ارتباط داشته باشد .با وت جه هب تقسیمبندی حافظه رب اساس جهت
زمانی یم وت ان هب حافظه آین هد ن رگ  32اشاره کرد که اولین بار ان وگ ار33آن را مطرح ک  در ((بحرینی راکمه و نا ا ،ن     .) 1392ايننن اص الط ححح
همچنين رب اي وت صيف وت انا يي

هب خاطر آوردن فعا يل تها يي

هك در آين هد باي ددد انجا ممم ش ب دو ههههه اك ررر م ييي رود (کری اتس للل 34و وی وسل ننن،35

 .) 2015عم ركل د حافظة آین هد ن رگ در زندگي روز هرم يسب ار حيا يت است .رب اي مثا ،ل يم وت ان هب ياد آوردن انجام كاري در كي

زمان ب ههه
21

Medial Anterior Prefrontal Cortex
Burgess
23
Dorsal Frontoparietal Network
24
Ventral Frontoparietal Network
25
Allaire & Marsiske
26
Kirasic
27
Smith & Ratcliff
28
Lechuga
29
Doebeli
30
Hauert
31
Prisoners Dilemma
32
)Prospective Memory (PM
33
Ingvar
34
Crystal
35
Wilson
22
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خصوص ،مصرف كي
هك كي

داروي مهم رب اي كي

يب مار ،دادن داروهاي كي

يب مار هب وس لي ة پرستار و هب ياد آوردن يسب اري از فعا يل تتته يا ييي
روآداي ييي ه ررر دو نوععع قص ددد و نقشه  ،،،ك ههه

لخ بان رب اي رف ود آ دم ن با دي انجام دهد اشاره رك د .در واقع ،حافظة آين هد ن رگ شا لم

سبك و زمان انجام وخ د را دارد ،يم شود .دونوع اص يل حافظة آين هد ن رگ عبارتند از :حافظة آين هد ن رگ زمانمحور 36و حافظة آيند ههه نگ ررر
رویداد محور .37حافظة آين هد ن رگ رو دي اد محور هب يادآوري و انجام كي

عمل در آين هد و زماني هك ا فت اق يا س خنر ييي در مح ديد طي ههههه

ًال مصرف ممانتين ،داروي درمان آلزايم ،ر بعد از صبحانه .اين درحا يل است هك حافظة آين هد نگ ررر ز ام نننمحوررر
يم شود ،ارتباط دارد؛ مث ًال
هب انجام كي

ًال مصرف ول زارتان ،داروي درمان فشار وخ ن باال ،هرصبح و شب
عمل در محدودة زماني خاص در آين هد اشاره دارد؛ مث ًال

(بحرینیان و همکاران.) 1392 ،
رف ایند مهم در تصمیمگیری مبتنی رب حافظ ،ه بازیا یب اط عال ات وبرم طه از حافظه لب ن دمد ت است .در این نوع از تصمیمگیری ا رف اد ارب ییی
بار اول باید اط عال ات در دسترس وبرم طه را هب منظور لوت ید یک جایگزین رب ای انتخاب بازیا یب کنند .از اینرو سود یا زیان در دس سرت
وب دن حافظه رب ای جایگزینی انتخاب ممکن است هب ن هبو

وخ د ،رب نتیجه تصمیمگیری تأثیر گذارد ( وچل گا و همکاران .)2 01 2 ،ش هاو ددد

اخیر از نقش دسترسی حافظه در تصمیمگیری مبتنی رب حافظه از مطالعه انجام ش هد وت سط ( وچل گا و هم ،ناراک  )2 01 2ک ههه رابط ههه بیننن
بازیا یب

رف ا وم شی القاء ش هد و او ول یت در لکت یف انتخاب رب رسی شد یم آید .همچنین نتایج پژوهش یل  )2002( 38نش ظفاح رد داد نا ههههه

ضمن ،ی هب ویژه در حوزه تبلیغات ،ممکن است در تصمیمگیری اثر گب ذارد .با وت جه هب مطا بل

ارائه ش هد در خصوص متغیره یا

دروم

رب رس ،ی پژوهش حاضر با هدف پیشبینی تصمیمگیری همکارانه با استفاده از حافظه آین هد ن رگ در بین دانش اگشناد نایوج ه ناتسدرک     
انجام شد.
رو ش
روش پژوهش حاضر وت صی یف وب د که جامعه آماری آن شا لم کلیه دانشجویان دانشگاه کردستان در س لیصحت لا ی

 1394 - 95وب دن ددد .

رب ای هب دست آوردن نمونه اولیه رب ای تعدادی از دانشجویان دانشگاه کردستان با شی هو نمونهگیری در دسترس و رف ا وخ ان در رابطه با   
شرکت در پژوهش و اهداف و نح هو انجام پژوهش وت ضیحات الزم داده ش ،د که از بین آنها  70ن رف از دانشجویان که تمایل هب شرکت
در پژوهش داشتند وم رد ارزیا یب قرار گ فر تند .از ابزار کا پم ی رتو ی تصمیمگیری همکارانه و ابزار کا پم ی رتو ی حافظه آین هد ن رگ زمانمحور
استفاده شد .محدودهی سنی آنها بین  18تا  34سال و دامنهی تحصیالت از کارشناسی تا کارشناسی ارشد و از دانش دک

ههه ه ،یناسنا یا

ادبیات و زبانهای خارج ،ه فنی و مهندس ،ی مولع پای ،ه کشاورزی متغیر وب د.
از کلیه شرکتکنندگان در پژوهش رضایت آگاهانه اخذ گردید .آز وم نها ای ای ب یررض چیه شهوژپ ن ر ندومزآ یا یی ی یییییییییی ه یپ رد ا
نداشت .اط عال ات شخصی ا رف اد در این پژوهش هب صورت مح مر انه حفظ گردید و نت جیا

رب شهوژپ ای ره 

ندومزآ زا کی یی ی یییییییییی ه هب ا

صورت جداگانه تهیه و همراه با وت ضیحات مناسب در اختیارشان قرار گ فر ت.
ابزار

تکلیف کامپیوتری تصمیمگیری همکارانه :رب ای ارزیا یب تصمیمگیری همکارانه از بازی کا پم ی رتو ی معمای زندانی استفاده ش .د

این بازی ابتدا وت سط دشر و ولف د39در حدود  1950ساخته شد و با مطالعات تاکر و نش 40هب س عر ت رسمی گشت .معمای زندانی بازی
36

)Time-Based Prospective Memory (TBPM
)Event-Based Prospective Memory (EBPM
38
Lee
39
Dresher&Flood
40
Taker & Nash
37
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پیشبینی تصمیمگیری همکارانه با استفاده...
اص یل انتخاب است و همچنان رب ای همکاری یا مدع همکاری نیز کار رب د دارد (وسل ییی  .) 2011 ،41در واق تیعقوم ع ی ود هک  رد بیقر
رب ا رب ی دک ی رگ سم ابقهای را رب گزار یم کنند که قادر هب رب قراری ارتباط با هم نیستند .هر یک از دو رقیب

  

 باختنا ود د مه :دنرا ککککککککک اری

(حالت  )Cیا مدع همکاری (حالت ) .Dبا وت جه هب انتخاب رقیبان هب هر کدام عایدی تعلق یم گیرد .اگر هر دو ن رف حالت  Cرا انتخاب
کنن ،د هر کدام  ./7دالر عایدی دریافت یم کنند .اگر رقیب اول  Cو رقیب دوم  Dرا انتخاب کن ،د رقیب اول  1دالر عایدی دریا تف
کرده و دو یم هیچ عایدی دریافت نمیکند .اگر این حالت کعرب س رخ ده ،د رقیب دوم  1دالر عایدی دریا  هدرک تف و چیه یلوا    
عایدی دریافت نمیکند .در حالتی که هر دو  Dرا انتخاب کنن ،د هب هر کدام  ./3دالر عایدی داده یم شود (منتظر و همکاران.)1 39 1 ،

تکلیف کامپیوتری حافظه آیندهنگر زمانمحور :رب ای اجرای این پژوهش ،ن مر افزار  42DMDXیک رب نام ههه مبتنی یی ب ررر وین ود ززز
یو
است که با استفاده از ویژگیهای  CPUهای طبقا یت پنتی مو ارائه ش هد که زمانبندی دقیق و هماهنگسازی رخ وجیهاییی تص ریو ی ی
ص یتو را ارائه یم دهد .این رب نا هم قادر هب اندازهگیری زمان واکنش هب صفحه نمایش با دقتتت میلی یی ثانی ههه اس و رتسروف( ت تسروف ررررررر ،43

 ،)3002که مکفارلند و گلی یکس  )9002( 44رب ای ارزیا یب حافظه آین هد ن رگ زمان محور از آن استفاده کرده وب دن ،د هب کار رفت.

کفارلن  د (( ) 1990
ن 45و مک ک
ف دوگان ههه از انش یات ن ن
در واقع در مطالعه آنها لکت یف کا پم ی رتو ی حافظه آین هد ن اسارب رگ سس سسس ا وگل هاییی یلاکت ف ف
طراحی ش هد وب د و سؤاالت عم یمو از مطالعه مکدنیل 46و هم  ناراک ((  ) 1999انتخ و دندش با

 هدافتسا اب ا رن ز ممممممممممم ا رازف  DMDXدر

صفحه کا پم ی رتو نمایش داده شد .در پژوهش حاضر نیز نسخه فارسی این ابزار از نمونه هب کار رب ده ش هد مکفارلند و گلی یکس درست
شد.
تمام سؤاالت اط عال ات عم یمو و گزینهها هب زبان فارسی رب گردان هد ش هد وب د .همچنین باید ذکر شود که  هدافتسا شهوژپ نیا رد از   
اط عال ات عم یمو در ابزار کا پم ی رتو ی ص فر ًاًا جهت مش لوغ کردن رف د هب انجام کاری یم باشد تا بتوان حافظه آین هد ن رگ زمان مح ار وا رو
سنجید و پاسخ درست یا اشتباه دادن هب سؤاالت تأثیری در نتیجه ست ت ندارد .همچنین باید ذکر شود که رتویپماک فیلاکت ی تهج     
سنجش کارکردهای شناختی با پردازشهای شناختی پایه انسان سروکار دارد و در اکثر رف هنگها مشا هب یم باشد .در این ا اب هک رازب    
رایانه اجرا ش ،د شرکتکنندگان دو لکت یف داشتن :د نخست ،پاسخ هب پرسشنا هم ای چهار جوا یب که هب اط عال ات عم یمو

وبرم ط و دوب

هر سؤال هب دم ت  12ثانیه رب صفحه رایانه ظاهر یم شد .دو ،م لکت یف حافظه آین هد ن رگ که در آن آز وم دنی یم بایست هر پنج دقیقه و در
حین پاسخ هب پرسشنا هم اط عال ات عم یمو ی یک از دو کلید یک یا دو را فشار دهد که در ش لک  1سؤال چهار جوا یب و کلید یک و دو
و آی وک ن ساعت نشان داده ش هد است.
پنج دقیقه بعد از شروع لکت یف ،آز وم دنی یم بایست کلید یک و پنج دقیقه بعد کلید دو را فشار دهد و رأس پنج دقیقه س مو کلید یک
و تا آ رخ  .در کل کلیدهای یک یا دو یم بایست هشت بار در ط لو زمان پاسخدهی هب سؤاالت فشار داده شوند (  40دقیقه) .رب ای کنت لر
زمان یک آی وک ن ساعت در این ن مر افزار وجود دارد که باال در گوشه سمت چپ صفحه نمایش قا لب مشاه هد است .آز وم دنیها یارب
هر بار دیدن زمان یم بایست روی آن کلیک یم کردند تا بتوانند زمان دقیق انجام دادن لکت یف دوم را مشاه هد کنند.

41

Vesely
)DMASTR DirectX (DMDX
43
Forster
44
McFarland &Glisky
45
Einstein
46
McDaniel
42
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شکل  -1نمایی از نسخه فارسی تکلیف کامپیوتری TBPM
47

این لکت یف کا پم ی رتو ی حافظه آین هد ن رگ سه نم هر دارد -1 :لکت یف حافظه آین هد ن رگ  :کلیک کردن روی کلید درست (یک یا دو) در
زمان مشخص (رأس هر پنج دقیق ،ه با فاص هل  15ثانیه قبل و بعد از آن) که رب آورد زمانی را نشان یم دهد -2 .خط یا

 :PMکلی ندرکک

روی کلید درست در زمان غلط (خارج از محدوده  15ثانیه قبل و بعد از رأس پنج دقیقه) که بازیا یب قصد در بافت و زمین ههه مناسب و
یک روند وخ دکنت یلر است را نشان یم دهد -3 .خطای حافظه گذشتهن رگ  :48کلیک کردن اشتتباه روی کلی ود ای کی د هک

یاطخ      

حافظه گذشتهن رگ که ن هگ داری و کدگذاری قصد در ط لو یک دوره است را نشان یم دهد (بشکار و همکاران.) 1392 ،
در واقع کت الیف حافظه آین هد ن رگ متش لک از دو ُبُبعد استُ :بُبعد حافظه گذشتهن رگ که در این سیستم «قصد» رمزگردانی و در ی هرود ک
زمانی ن هگ داری یم شود و ُبُبعد حافظه آین هد ن رگ که در آن بازیا یب قصد در بافت و زمینه مناسب و در قا بل

یک رف آیند « وخ د راهان اد ززز»

صورت یم گیرد (انشتاین و مکدنی ،ل .) 1996
یافتهها
در نمونه پژوهش میانگین سنی جمعیت (  24 / 24 )±2/ 96وب د .جدول شماره  1نتایج رب رسی همب یگتس

یپ ررر س م ناشن ار نو یی ی ییییده نیب د   

لکت یف  ( PMرب آورد زمانی) با تصمیمگیری همکارانه رابطه مثبت معنیدار وجود دارد (r= 0/773و .)p>0/ 01
جدول شماره  .1ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای حافظه آیندهنگر با تصمیمگیری همکارانه
متغییر

1

 .1تصمیمگیری همکارانه

1

 .2لکت یف  ( PMرب آورد زمانی)

**0/773

1

 .3خطای ( PMخطای زمانی)

-0/ 07

 .4خطای (RMخطای ترت یب)

2

- 0/900
**

3

**

-0/ 347

1

**

-0/ 482

**

4

0/ 740

1

*

معنیداری در سطح  0/ 01معنیداری در سطح 0/ 05

)Prospective Memory (PM
)Retrospective Memory (RM

47
48
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پیشبینی تصمیمگیری همکارانه با استفاده...

با وت جه هب معناداری بین متغیرهای این پژوهش ،جهت پیشبینی متغیر تصمیمگیری همکارانه از طریق متغیرهای لکت یف  ( PMدروآرب

زمانی) ،خطای ( PMخطای زمانی) و خطای (RMخطای ترت یب) از تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان استفاده ش هد است که تفای ههههه -
های حاصل از آن در جدول  2و  3مندرج یم باشند.
با وت جه هب مندرجات جدول  2نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان حاکی از آن است که متغیرهای لکت یف  ( PMرب آورد زمانی)،
تصمیمگیری همکارانه را ،با مقدار  F =4/ 01در سطح = 0/ 01

خطای ( PMخطای زمانی) و خطای (RMخطای ترت یب)؛ متغیر کالم

 Pهب طور معناداری پیشبینی یم نمایند .همبست یگ چندگانه بین متغیرها  0/ 39وب ده است ،یعنی این لدم رگرسیون نشان یم دهد که 15
هب ار اهریغتم هب طوبرم   

درصد واریانس متغیر تصمیمگیری همکارانه از طریق متغیرهای پیشبین قا لب تبیین است .جدول  3ض بیار

کفت یک نشان داده است .همانطور که در این جدول مشاه هد یم ش  لدم ،دو رگر ث رادقم یاراد نویس ا ب یتب ا درادناتساریغ بیرض          
(  )B = 60 / 34یم باشد و ضریب استاندارد متغیر  ( PMرب آورد زمانی) (  )B =0/ 43در سطح  P =0/ 01معنادار است .اما ضریب استاندارد
متغیرهای خطای ( PMخطای زمانی) (  )B = -0/ 15با مقدار آماره  t = -0/ 89و  p =0/ 37و خطای (RMخطای ترت یب) (  )B =0/ 31با
مقدار آماره  t = 1/ 07و  p =0/ 08معنادار نبوده است .هب عبارت دی رگ این یافتهها نشان یم دهند که قدرت پیشبینیکنندگی متغیر PM

مگی یر
شبینی غتم ی یمصت ر ممم ممم
( رب آورد زمانی) باال وب ده است اما خطای ( PMخطای زمانی) و خطای (RMخطای ترت یب) ق یپ هب ردا ششش ششش
همکارانه نیستند.
جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان جهت پیشبینی تصمیمگیری همکارانه از طریق مولقههای حافظه آیندهنگر زمانمحور
منبع غت ییر

مجم عو            

درجه آزادی

مجذورات

می گنا ین               

نسبتF

مجذورات

رگرسیون

1646 / 30

3

548 / 76

باقیمان هد

9026 / 90

66

136 /77

کل

73 6 10 / 20

69

4/ 01

س حط            

همب گتس ی     

معناداری

چندگانه
R

0/ 39

0/ 01

ضری عت ب ی نی     

()R2

ضری یعت ب ین       

خطای           

اصالح ش هد

استاندارد

()R2

0/ 15

11/ 69

0/11

--جدول  .3ضرایب استاندارد و غیراستاندارد متغیرهای پیشبینی کننده تصمیمگیری همکارانه
آماره t

سطح معناداری

مقدار ثابت

60 / 34

2/ 64

---

22/97

0/000

لکت یف  ( PMرب آورد زمانی)

4/ 93

1/ 46

0/ 43

3/ 36

0/100

خطای ( PMخطای زمانی)

-0/ 63

0/ 71

-0/ 15

-0/ 89

0/ 37

خطای (RMخطای ترت یب)

1/ 50

0/ 86

0/ 31

1/ 73

0/ 08

متغیرهای پیشبین

ضریب غیراستاندارد

خطای استاندارد

ضریب استاندارد

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف پیشبینی تصمیمگیری همکارانه رب اساس حافظه آین هد ن رگ زمانمحور در بین دانشجویان دانشگاه کردستان در
مگی نعم تبثم هطبار هناراکمه یر
سال  1394 - 95انجام گ فر ت .نتایج نشان داد که بین لکت یف  ( PMرب آورد زمانی) با تص یم م م
شبی فیلکت ،ن   
وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه با روش همزمان نشان داد که از بی تم ن غغغ یره یپ یا شش شش

یییی ی ییییییداری

) (PMینامز دروآرب

وت انست  15درصد واریانس تصمیمگیری همکارانه را تبیین کند.

این یافتهها هب گونهای با نتایج پژوهش (هستی49وپارک ، 1986 ،50راتنش او ررر51وش کو ررر  ،1 99 1 ،52ای سلگ یاسسس-پ را ووو53وگ مو ززز -آریزاا،54

 ،6002ای سلگ یاس-پارو ،گ مو ز -آریزا وآریاس )9002 ،55که نشاندهن هد نقش دسترسی حافظه در تصمیمگیری مبتنی یی رب حافظه تسا   

49

Hastie,
Park
51
Ratneshwar
50
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همخوانی دارد .درحافظ ،ه کم انیزم رف اشناختی هب ا رف اد هب منظور رب رسی صحت اط عال ات اجازه یم دهد و پس از آن تصمیم گب یرند ک ههه
آیا گزارش دهند .رب این اساس استدالل ش هد است که این رف آیند رف اشناخت ،ی یعنی نظارت و کنت ،لر شبیه ارزیا یب و رفتاررر انتخا ببب در
ی
مگیری ی
تصمیمگیری باشد (هباس رچ و گیلب ،ر  .) 2016در مطالعه هباس رچ و گیلبا (  ) 2016از هم رگ ایی ارائه ش هد بین حافظه و تص یم م م

ک دم للل
حمایت کردهاند .نتایج پژوهش و رب و جان وس ن )6002( 56نشان داد که چارچ بو او ول یتهای هب عن او ننن حافظ ههه  )PAM( 57یک ک
ش وبرم ط ههه از حافظ ههه
ی رب اساسسس بازی با ییی دانش ش
است که نقشههای نقش حافظه در تصمیمگیری است .این نشان یم دهد که تصمیمگیری ی

م حافظ ههه
انتخاب ش هد است .این دانش شا لم اط عال ات از شرایط ی سک ان و مشا هب قب یل است .این لدم رف ض یم کند که ب ههه دلی للل سی تس م م

سب یار پیچی هد است ،هرگز یک انتخاب بهینه دقیق وجود ندارد .نتایج پژوهش لی یی )2002( 58نش ظفاح رد داد نا ههههه ض ینم  ،،،ب ههه ویژ ههه در

حوزه تبلیغات ،ممکن است در تصمیمگیری اثر گب ذارد.

نتایج پژوهش سانبونما وست و فازیو ) 1990 ( 59نشان داد دانش قا لب وت جهی از صفات متغیرهای تصمیمگیری در حافظه وم جود است ببب ه

طوری که اجازه انتخاب مت رکف انه را یم دهد .بااین حا ،ل در سب یاری از وم ارد ،ا رف اد هب اس فت اد ههه از چنیننن دانشی لفغ ت م 

یی ی ییییکنن ددد و در

وع ض رب «ن رگ ش مبتنی رب » استراتژی هب تصمیمگیری مبتنی رب حافظه کت یه یم کنند.

نتایج پژوهش لینچ )1 99 1( 60نشان داد که تصمیمگیری مبتنی رب حافظه است .حتی در تصمیمگیری مصرفکنن هد روز هرم دهها تننن از
ورودیهای وم جود در حافظه و در محیط خارجی که هب طور بالق هو یم وت اند در ساخت منتخ ببب وخ ددد را در نظ ررر گ فر ت ههه شوددد وجوددد
دارد .در واقع در یخرب شرایط ،مصرفکنندگان باید متغیرهای تصمیمگیری از حافظه را بازیا یب کنند .هب عنوان مثال در آیتمهایی که
رب ای مصرفکنن هد آشنا هستند هب احتمال زیاد هب س عر ت بیشتر از آیتمهای ناآشنا هب رسمیت شناخته یم شود.

ی وجوددد
مگیری ی
ًال چند سیستمت ص یم م م
طبق رب رسیهای ردیش و میژو رم ی ) 2015 ( 61همانطور که در وم رد حافظه یافت یم شود ،احتما ًال
دارد ،هرکدام با رف آیندهای محاسبا یت بهینه ش هد رب ای جنبههای مخت فل میباشد .این آ دم و رفت خا وم ش.

این محاسبات پردازش فعالیتهایی را انتخاب یم کند که منعکسکنن هد تعا لم بین نیازها و وخ استههای وخ د (اهداف ،انگیزه) ،نش نا ههه -
های خارجی (اط عال ات در وم رد وضعیت فع یل جهان) و نماین گد ییی هاییی دا لخ ی یی از تج را ببب خیرات ییی دوخ

(حافظ ههه ) است ..در واقع

تعاری یف که وجود دارد سم تلزم رابطه نزدیک بین حافظه و سیستمهای تصمیمگیری ،هب ویژه در تعدادی از اجزای محاسبا یت آنها است.
درجایی که رف ایندهای تصمیمگیری از لحاظ تجاربشان کاهش یم یا ،دب بخش عم هد ای از در دسترس وب دن محاسبات رع ضه حافظ ههه -
رع ضه حافظهای که تعمیم سریع را رف اهم یم کن ،د اما مشخصه کوچ یک هب لوت ید تصمیما یت است که سریع ،اما انعطافپذیر نی تس

 ،،،در

ش گ درتس ههه ای ارب ییی درکزاب ننن (وتجدی خاس د تتتتت) آن
حا یل که رع ضه حافظهای که جزئیات زیادی را رف اهم یم کند اما نیاز ب ههه پ زادر ش ش
مهاییی عصب ییی
جزئیات را هب یک حافظه یم دهد تصمیما یت را که آهسته اما انعطافپذیر هستن ،د لوت ید یم کند .پس از آن ،همان سی تس م م
پایهای که رب ای حافظه حیا یت هستن ،د رب ای تصمیمگیری حیا یت هستند.
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همچنین مشخص ش هد است که شرح کا لم از حافظه و تصمیمگیری نیاز هب اجزای اضا یف شا لم سیستمهای حافظه عاط ،یف سیستمهای
انتخا ،یب سیستمهای بازتا ،یب و همچنین اجزای شناختی و تشخیص نشانه دارد (دایان.)2 01 2 ،62

رب رسیهای عا یل از شباهتها و فت اوتهای بین این سیستمهای حافظه چندگان ،ه چندین سیستم تصمیمگیری و فلوم ههه هاییی محاس تاب ی یی
ط دارد و شناس یا ی یی رف آین اهد ییی
ی وت ان یا ی ییهاییی حافظ ههه ارتباط ط
متعدد وجود دارد .نشان داده شد که وت انایی تصمیمگیری با ا ان زاد ههه گیری ی
محاسبا یت و نوروفیزی ولو ژی یک که وت اناییهای وم ازی حافظه و تصمیمگیری را پایهریزی یم کنن هداد ناشن یلک روط هب .د شدد ددددددددددد ک ههه
چ وگ نه حافظه و تصمیمگیری لزوم ًاًا رب ای ایجاد رفتار فوم ق ،تعا لم

یم کنند (ردیش و میژو رم ی.) 2015 ،

شآ خوم ته ش هد و تج بر یات ضمنی یا ا شخصی  ،،،نقش ش
ش
نتایج پژوهش دراست ) 2013 ( 63نشان داد حافظه یا خاطرات هر دومعنای ،ی یا دان 

ت
مهمی در ا رف اد با تصمیمگیری در معرض خطر دارد .الع وه رب این ،سطوح مختلف دانش و تج هبر در هر رف د وجود دارد .این ارطاخ ت ت
ا رف اد را قادر یم سازد تصمیمات آگاهانه رب اساس دانش یا تج هبر قب یل داشته باشند و در نهایت رفتار رف د را تحت تأثیر قرار یم دهد.
ش جدیدییی را ب ههه دستتت آورد ،ب ههه ایننن
محققان دریافتند که غم ز انسان اط عال ات جدیدی را با تج هبر های گذشته ترم بط یم کند تا دانش ش
ترت یب رف د بتواند فم اهیم جدید را بهتر درک کند و تصمیمات آین هد گب یرد .خاطرات فقط رب ای بازتاب در گذشته نیستند؛ آنها ب ههه ما ا
کمک یم کنند تا بهترین تصمیمها را رب ای آین هد انتخاب کنیم .در واقع با رت کیب رویدادهای گذشته با ا اط اعال تتت جدید  ،،،می یی یناوت م م
م
دانش جدیدی را هب دست آوریم و انتظارات آین هد را بهتر پیشبینی کنیم (را وت .)2 01 2 ،64

هین وس ن 65و همکاران ( )2002در پژوهش وخ د روابط بین تصمیمگیری با لکت یف قمار ،بار حافظه ک را ییی و نش اهرگنا ییی ج مس ییی را در

ف
یک نسخه اصالح ش هد از لکت یف قمار وم رد رب رسی قرار دادند .نتایج نشان داد افزایش بارحافظه راک یی ییی لوت ی ددد شد ههه وت سططط یلاکت ف ف
ثانویه منجر هب عم رکل د قمارضعیف شد .کاهش عم رکل د قمار بازی با دع وم جود واکنشهای عاط یف که پیشبینی نت یا ججج انتخ با ییی را ب ههه
همراه داشت و تصمیمگیری در وم رد آین هد را پیگیری یم کرد ترم بط است.

ی در بخشی یی از زیرالی ههه آن کیموتا ییی
مگیری ی
همچنین چب ارا 66و همکاران (  ) 1998در پژوهش وخ د نشان دادند که حافظه کاری و تص یم م م

مجزا هب هم وا سب ته هستند .یافتهها اختالف دوگانه شناختی و آنا موت ی یک بین نقص در تصمیمگیری و حافظه کاری را نش م نا یی یییده و د
اهمیت ویژهای از منطقه پیشپیشانی حافظه کاری در تصمیمگیری ،سم تقل از نقش سم تقیم در حافظه کاری را رب جسته یم کند.
مگی غتم و یر ی اهر ی  طبترم  با یرورض نآ      
با وت جه هب اهمیت س مال ت روانی ا رف اد در هر جامعه انجام پژوهشهایی در زمینهی تص یم م م
است .همچنین با وت جه هب جدید وب دن این وم ضوع باید پژوهشهای بیشتری و با استفاده از ابزارهای اندازهگیری دی .دوش ماجنا یرگ    
همچنین نتایج پژوهش با وت جه هب کم وب دن پیشینه در زمینه وم ضوع پژوهش ،رب ای تبیین سعی شد هب هک هباشم یاهشهوژپ

رد هنیمز    

حافظه و تصمیمگیری هب طور ک یل انجام ش هد اشاره شود .با وت جه هب این هک در هر پژوهشی ممکن است محدودیته یا ی  دوجو د تشا ههههههه
باش ،د پژوهش حاضر نیز از این ا رم سم تثنی نبوده است .از جم هل محدودیتها یم ارجا هب ناوت ی ور رب شهوژپ  ی من  و اد هن ن ییوجش       
دانشگاه کردستان اشاره کرد؛ در نتیج ،ه تعمیم یافتهها هب جامعه عم یمو رب پایه یافتههای این رب رسی باید با احتیاط انجام شود .امید است
شه هباشم یا
در آین هد پژوهشهای بیشتری در این زمینه انجام شود .همچنین حجم نمونه نسبتا كمبود .پیشنهاد یم شود در آین هد پ هوژ ش ش
در ا رف اد بیشتری صورت گیرد.
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ﻣﻨﺎﺑﻊ
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.20-52 ﺻﺺ
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