وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﻮل ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﻣﻐﺰﺗﺎن
ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴
در ﻧﺴﺨﻪ ی اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب روش ﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮه ی  Getting to Yesﮐﻪ در ﺳﺎل  1981ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه،
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ از ﮐﻠﻤﻪ ی »ﻣﻐﺰ« اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی رواﻧﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ،ﺑﺎرﻫﺎ از وازه ی »ذﻫﻦ« ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه .ﻏﯿﺒﺖ واژه ی »ﻣﻐﺰ« در آن ﮐﺘﺎب
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺳﺎل ﻫﺎی  2005ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری  fMRIﯾﮏ
دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد ،ﻋﻠﻢ ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺬاﮐﺮه و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮل
ﺣﺮف زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ.
اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ »ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری
ﻣﺜﻼ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﺎی  MRIﻗﺎﻋﺪه ی ﺑﺎزی را ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.
ً
ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺳﮑﻦ ﻣﻐﺰی اﻓﺮاد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﻬﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ
اوراق ﺑﻬﺎدار.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻬﺎم را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻐﺰﺷﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻐﺰ ﮐﻪ  Nucleus Accumbensﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،در
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی آن ﻗﺮار دارد ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺪار ﭘﺎداش ﻣﻐﺰ ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﭘﺮدازش اﻧﮕﯿﺰه
ﻫﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎ ﻧﻘﺶ دارد.
ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان در اﺳﮑﻦ ﻣﻐﺰی اﻓﺮاد دﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﭘﻮل ﻣﻐﺰ را ﺑﻪ وﺟﺪ ﻧﻤﯽ آورد.
ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﻮل ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ
ﻋﺼﺒﯽ زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﯿﻤﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ،ﻣﻐﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را در ﺣﯿﻦ
اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺑﺎزی اﺳﮑﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در ﺑﺎزی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻢ ﭘﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و
ﻫﻢ ﭘﻮل ﺑﺒﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﮑﻦ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪﯾﺪی را در ﻧﺎﺣﯿﻪ ی ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه ی ﻣﻐﺰ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن
داد .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺳﭙﺲ اﺳﮑﻦ ﻣﻐﺰی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﻮﮐﺎﺋﯿﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻮد :اﯾﻦ
اﺳﮑﻦ ﻫﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم دﮐﺘﺮ ﺑﺮاﯾﺎن ﻧﺎﺗﺴﻮن ،ﮐﻪ آﺛﺎر زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺜﻞ
ﭘﻮل ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .ﭘﻮل ،ﻓﺮد را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﺣﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﺬا در ﺳﮓ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ
اﻧﮕﯿﺰد ،ﭘﻮل در اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«.
اﺳﮑﻦ ﻣﻐﺰی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭘﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻐﺰ
 19ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم »ﺑﺎزی اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم« اﺳﮑﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﻮل
ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻃﯽ ﻫﺮ دور ﺑﺎزی ،از دو ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ »ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه« و »ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه«
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﭘﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪ .روال ﺑﺎزی ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را
ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﺮد و ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وی را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﯾﺎ رد ﮐﻨﺪ.

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار

ﭘﻮل ،ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﯿﺐ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﺣﺪود  50درﺻﺪ از
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎی ﮐﻢ را رد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﺎﻨﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ

ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
دﻫﻨﺪه را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﻣﻐﺰ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ؟ وﻗﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ،ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﭘﻮل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻗﺸﺮ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻣﻐﺰ وی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از
ﻣﻐﺰ ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺧﻮدآﮔﺎه و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺑﺪل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن آن ﻫﻨﮕﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ

اﺳﺖ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از
ﻣﻐﺰﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم  anterior insulaﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﻐﺰ ﻣﺎ

را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و در اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،درد و ﺣﺘﯽ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﻘﺶ دارد.

اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻐﺰ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻠﻮل ﻫﺎی دوﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮔﻮارش ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ .ﺟﯿﺴﻮن ﺳﻮاﯾﮓ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻣﺎﻟﯽ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ دروﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺬاﮐﺮه ای ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻣﯽ رﺳﺪ ،اﯾﻦ
اﺣﺴﺎس ﻓﻘﻂ در ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی دوﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﭘﺎﻟﺲ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ آﺷﻮب در درون ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ آن را دﻟﺸﻮره ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﻮل ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ای
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ آﺷﻮب دروﻧﯽ را در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭘﻮل دارد ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﺮوزی
ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری  MRIﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻣﻐﺰی ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان
رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و روزی ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﮑﻦ
ﻫﺎی ﻣﻐﺰی ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،داوران و واﺳﻄﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻓﺮد ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻖ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ی ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ  MRIﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

