ﻣﻐﺰ ﻣﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺼﺎدﻓﺎت و …
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ؟
ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ را از ﺗﺼﺎدف و ﺣﺎدﺛﻪ
ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ؟
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی آﻧﯽ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﯾﮏ روﻧﺪ ،ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﮔﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﻐﺰ ﻃﻮری ﻗﺪمﻫﺎی ﺧﻮد را روی ﺳﻄﺢ ﯾﺨﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻧﺨﻮرﯾﻢ و ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮپ ﺗﻨﯿﺲ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪی ﺑﮏﻫﻨﺪ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﯿﻢ.
از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ،
ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺸﺮ ﭘﺮه ﻓﺮﻧﺘﺎل ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد.
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﺑﻊ رواﻧﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺑﻮط
اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺗﯿﻢ از داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎن ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﻐﺰ در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪی
اﻧﺴﺎن و ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﭘﯿﭽﯿﺪهی ﻋﺼﺒﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻐﺰی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻬﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻋﺘﯿﺎدآور را ﺑﺮای داﻧﺸﻤﻨﺪان
راﺣﺖ ﮐﺮده و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﭼﻮن زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ژورﻧﺎل  ،Neuronﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﻐﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪهی ﻣﺎ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی آﻧﯽ ﺣﺘﯽ در ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری رزوﻧﺎﻧﺲ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ) ،(MRIﮔﺮوه ﺟﺎن ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻃﯽ ﯾﮏ
ﻣﺪتزﻣﺎن ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﮐﻮﺗﺎه ،دو ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎص ﻗﺸﺮ ﭘﯿﺶﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺠﺎور دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﺪان ﭼﺸﻢ ﻓﺮوﻧﺘﺎل ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯿﺪان ﭼﺸﻢ ﻓﺮوﻧﺘﺎل،
ﻧﺎﺣﯿﻪای اﺳﺖ در ﻣﻐﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺼﺮی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
ﮐﯿﺘﯽ زو ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﻮد درﺑﺎرهی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻓﻮری
و آﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه در ﻣﻐﺰ
ﻣﺎ ،ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻓﻮق ﺳﺮﯾﻊ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻣﺠﺰا در ﻣﻐﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ:
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﻓﺸﺮدن ﭘﺪال ﮔﺎز ﺧﻮدرو ،ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ و
اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺮآﯾﻨﺪ

ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدن

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﮐﻪ در ﻟﻐﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻗﺒﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺗﯿﻢ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،از  ۲۱داوﻃﻠﺐ ﺑﺮای اﺻﻼح ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻞ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ .در ﺣﯿﻦ اﯾﻦ
ﮐﻪ از ﻣﻐﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺴﺖ  MRIﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،آنﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دارای ﯾﮏ
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﯿﺎه ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﻧﻘﻄﻪی ﺳﯿﺎه ،ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪی رﻧﮕﯽ
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺮک ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اوﻟﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﯾﮏ ﻣﺤﺮک ﺟﺪﯾﺪ را وارد
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﻣﻐﺰ ﻣﺎ در ﻃﻮل ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اوﻟﯿﻪ و
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آن روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ را ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد روی ﮔﻮﻧﻪای از ﯾﮏ ﻣﯿﻤﻮن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود ،ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﻣﻐﺰ ﻣﯿﻤﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
ﺟﻔﺮی ﺷﺎل ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ در ﺧﺼﻮص ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ردﯾﺎﺑﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻐﺰ ﻣﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎی آﻧﯽ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﻮروﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﮔﻮﻧﻪی ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎن،
ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﺳﺮ ﻧﺦﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد:
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ در زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﯽ را درک ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
زو اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﻐﺰ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و
اﯾﻤﻦﺗﺮ ،اراﯾﻪ دﻫﻨﺪ .اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در راﺳﺘﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

