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 (28/6/99تاریخ پذیرش:  - 30/3/99)تاریخ دریافت:  

 چکیده
شناخت رابطه دو جوهر مغز و ذهن برای درک نحوه تصمیم گیری انسان بسیار اساسی بوده و البته مسیر سخت 

. این کندمیط پیدا و دشواری است که از طرفی با فلسفه تحلیلی و از طرف دیگر با علوم سلولی و مولکولی ارتبا
مقاله در صدد ترسیم تصویر روشنی از این ارتباطات بین رشته ای برای درک بهتر نقش مغز و ذهن سیاستگذار در 
اخذ تصمیم درحوزه سیاستگذاری عمومی است. مطالعه حاضر تعریف کاهلمن در تفکیک تصمیم گیری مغز به دو 

تعریف می داند و  باز نیازمند را داند،آن می سوگیرانه را  سیستم شهودی ٪95  سیستم شهودی و منطقی و سهم
. یافته های مطالعات علوم شناختی و عصب تصمیم، نشان کندمیمبتنی بر مطالعات بین رشته ای مدل بهینه ای ارایه 

 سالمت و  کننده ای چون سالمت و کارایی سلولی مغز تصمیم گیر تعیین عوامل تاثیر تحت تصمیم  که دهدمی
تواند تصمیم می .باشدمیاطالعات و در نهایت سطح خوداگاهی تصمیم گیر و ارتباط بین آنها  عصبی یرندهایگ

تحت تاثیر اطالعات تغییر شکل یافته بیرونی از محیط یا اطالعات کاذب درونی خود ساخته سیستم عصبی مرکزی 
آسیب گیرنده های حسی یا صدمات مغزی تواند بدلیل دریافت این اطالعات غلط می .و توهم حاصله شکل گیرد

یا سوء مصرف مواد و دارو، حاصل آمده باشد. از سوی دیگر کهولت سن و آسیب های مغزی می تواند موجب 
 دسته این  کاهش ویا غیر متجانس شدن نرونهای مغزی و ایجاد دمانس و از دست دادن خاطرات هویتی گردد.

     کاهش  فیت تصمیم گیری مغزت ذهن، سوگیری های شناختی وکاهش ظر موجب مغز، بافتی ناهنجاری  از
این اختالل تصمیم  دامنه. شودمی ناهنجار تصمیمات اتخاذ منجربه یا و  تصمیم گیری درست و بموقع هایتوانایی

و گیری می تواند از حوزه فردی فراتر رفته و با توجه به حوزه نفوذ سیاستگذار، تصمیمات و سیاستهای اجتماعی 
ملی و در نتیجه سمت و سوگیری توسعه تمدنی در کشور و جهان را مورد تاثیر قرار دهد. آزمون این فرضیه نیازمند 

 .انجام پژوهشهای تجربی عصب شناسی بر جمعیت هدف سیاستگذاران خواهد بود
  .تصمیم، ذهن، مغز، سیاستگذاری عمومی، علوم زیستی ،علوم شناختی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ومه سیاستگذاری سیاست عمومی نتیجه تصمیم انسانهای سیاستگذاردر یک نظام یا منظ 
 3دارای ورودیهایی چون نیاز و تأمین 2عمومی است که مطابق نظریه سیستمیک جعبه سیاه استون

افتد که گشودن آن و و خروجی سیاست است. ساخت سیاست در داخل جعبه سیاهی اتفاق می
     فهمیدن چگونگی فراوری سیاست و متغیرهای موثر درونی و بیرونی  نیازمند استفاده از   

اجتماع  -ای و تالش فراوانی است. سیاست عمومی اگر در جعبه سیاه دولت های بین رشتهدانش
اتفاق می افتد اما خود، زنجیره ای از تصمیمات است و تصمیم به نوبه خود درجعبه سیاه  مغز 

ر ذهن اتفاق می افتد که گشودن آن تا سالهای گذشته امکان پذیر نبوده است.  تصمیمات منج -
به سیاست در جهان معاصر به تبع از هندسه اقلیم وجود انسانی، نتیجه بسیاری از تعامالت ذهنی 
و بین االذهانی و تحت تاثیرمولفه های درونی شخص فیزیکی انسان چون هورمونهای بیولوژیک، 
سیناپسها و نوروترانسمیترهای عصبی و نرونهای قشر خاکستری و سفید مغز و مؤلفه های 

های 4نوی، اجتماعی انسان چون فرهنگ، تربیت، آموزش و اخالق و باورها و شهودشخص مع
محیطی چون متغیرهای کالن و خرد اقتصادی، سیاسی،  -گیرد. مولفه های بیرونی او قرار می

اجتماعی و در یک کالم تعیین کننده های توسعه ای نیز از جهت دیگر بر تصمیمات و سیاست 
و اجتماعی او مؤثرند. سیاست زنجیره ای از تصمیمات برای اقدام در های انسان و حیات فردی 

لحظه آینده است و با دانش رو به رشد آینده پژوهی در تطابق و تعامل مستقیم است. سیاست 
امروز، گذشته را تغییر نخواهد داد و حال نیز لحظه ناپایدار گذار به آینده است. در اصل، سیاست 

تغییری ایجاد کند و یا از تغییری ممانعت نماید. به همین دلیل  ود تاه طراحی می شرو به آیند
نیز دانش سیاستگذاری با تحلیل گذشته رو به آینده دارد و در این مسیر با نگاه چند جهتی 
)مولتی لنز( از دانشهای مختلف از جمله مجموعه دانش تجربی چون فیزیک و زیست شناسی 

انش هایی مثل جامعه شناسی زیستی و زیست شناسی اجتماعی کمک می گیرد. امروزه با ایجاد د
و بکارگیری رو به گسترش علوم شناختی این راه هموارتر شده است. تصمیم از منظر دانش 
بیولوژی و علم اعصاب در مغز اتفاق می افتد و از منظر علوم معقول چون فلسفه ذهن و مبتنی 

دهی، ل، ترکیب، مداخالت وآگاهی و پاسختحلیبر نظریه مبنایی ذهن،  مسئول چنین تجزیه و 
ذهن انسان است.  شناخت رابطه دو جوهر مغز و ذهن برای درک نحوه تصمیم گیری انسان 
بسیار اساسی بوده و البته مسیر سخت و دشواری است که از طرفی به فلسفه تحلیلی و از طرف 

مجتمع می گردد. مغز،  5لوم شناختیو در ع کندمیدیگر به علوم سلولی و مولکولی ارتباط  پیدا 
گیری ما تأثیر هایی که تا حد زیادی به عنوان یک رمز و راز باقی می ماند، بر نحوه تصمیماز راه

، 6توانند از حوزه اثر محدود شخصی و خانوادگی تا اجتماعیمی گذارد که این تصمیمات می
                                                           
2- Black Box 
3- Need & Support 
4- Intuition 

 هنپژوهش علمی درباره مجموعه مغز و ذ -5
6- Collective decision-making  
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و تصمیمات روزانه توسط ملی و جهانی را تحت تاثیر قرار دهند. نوعی رفتار شخصی 
سیاستمداران یا افرادی که بر مسند قانونگذاری و سیاستگذاری نشسته اند، معموال  پیامدهای 

تواند جامعه ای را به سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تعیین کننده ای دارد. این گونه تصمیمات می
تواند موجب یسمت توسعه و یا عدم توسعه یافتگی سوق دهد. گاهی تصمیمات یک فرد م

، 7تغییر مناسبات جهانی شود، یا موجب تغییرات دامنه دار اکوسیستم ، افزایش  گرم شدن زمین
کاهش دریاها و افزایش بیابانها، از بین رفتن گونه های جانوری، ایجاد بیماریهای  نوپدید و به 

هایی که در صحنه  خطر افتادن سیاره زمین و زندگی میلیونها انسان گردد. در نهایت همه سیاست
تاریخ موجب برخورد تمدنها یا گفتگوی ما بین آنها و ایجاد همکاریها یا جنگ های ویرانگر 
شده است و آنچه می تواند موجب ایجاد صلح و توسعه یا ایجاد جنگ تمام کننده اتمی گردد؛ 

ز و ذهن گردد و محل ایجاد و اتخاذ تصمیم جز مغبرمی« تصمیم»همه به یک کلمه تحت عنوان 
آن و چه تفسیر این همانی آن نیست. تصمیم گیری  وکال، اقتصاددانان،  8چه در تفسیر دوگانه

مربیان، پزشکان، معتمدان اجتماعی و همه کسانی که تصمیم آنها بر سرنوشت دیگران در مقیاس 
ات خانواده تاثیر می گذارد در همین دایره از تصمیم -فراملی و خرد چون قبیله -کالن ملی 

اجتماعی قرار می گیرند. تصمیمات اجتماعی گاه از مجموعه تصمیمات فرد به فرد اجتماع مثل 
نتیجه یک رفراندوم حاصل می آید  و یا مثل تصمیم به شرکت در انتخابات و رای به کاندیداهای 

گذارد و یا از قصد و نیت جامعه شمول و بسیج مورد نظر بر سرنوشت عمومی جامعه تاثیر می
اجتماعی و افراد صاحب نفوذ و قدرت، حاصل می آید. به هر حال  -ای رهبران سیاسی گر

گیری فرد و تحت تاثیر ورودیهای سیستم از محیط درون و بیرون اتخاذ تصمیم در سیستم تصمیم
می شود. مغز انسان، حیاتی ترین عنصر در سیستم تصمیم گیری است  و برای بررسی آن، این 

اید خود را مورد بررسی و نقد قرار دهد؛ آیا می توان از علم عصب شناسی خود مغز است که ب
استفاده کرد تا سیاست های عمومی را موثرتر و جذاب تر برای اجرا و حمایت طلبی کرد؟ برای 
تأثیر بر نتایج بهداشتی مانند سیاست های کنترل میزان چاقی و دیابت از آن بهره گرفت؟ برای 

عی مانند برنامه ریزی بهتر برای بازنشستگی، آن را به خدمت گرفت و توسعه کاالهای اجتما
برای برنامه ریزی بهتر کنترل پاندمی های جهانی، سیاستهای موثرتری طراحی کرد و مردم را 

توان با شناخت بهتر مکانیسم بهتر به مشارکت گرفت و از حمایت آنها بهره مند شد ؟ آیا می
کست سیاست ها را کمتر کرد. اینها از جمله مجموعه سواالتی تصمیم گیری در مغز، میزان ش

است که دانش سیاستگذاری مدرن به دنبال یافتن پاسخ آنها است. اما موضوع به همین جا ختم 
شود. هم اکنون  یک تیم بینش رفتاری دولت در انگلستان مشغول به کار است و بسیاری از نمی

ی هستند که باید بر تحلیل رفتار واقعی دولتمردان و کشورها در فکر ایجاد این چنین مراکز
ها های مغزی آنها در زمره این بررسیسیاستگذاران تمرکز کنند و قطعاً بررسی مغز و مکانیسم 

قرار می گیرد. پیدا کردن پاسخ عمیق سواالتی اینچنین که چرا در کشوری اختالس زیاد می 
                                                           
7- Global warming 
8- Dualism 
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چرا تضاد منافع در تصمیم گیری های سیاسی و شود؟  چرا مدیران به فساد آلوده می شوند؟ 
اجتماعی و اداری فراگیر می شود؟ و بر عکس چرا در کشوری مثل بنگالدش در مدت  ده سال، 
فقر زدایی وسیعی اتفاق می افتد وحرکت کامیابی بسوی توسعه یافتگی پیش می رود؟ دستگاه 

در بیست سال به قدرت دوم  رهبری چین چگونه تصمیم گرفت و سیاستگذاری کرد که توانست
جهان تبدیل گردد. چه تغییری در مکانیسم تصمیم گیری رهبران و مدیران این کشورها افتاده 

تواند نتیجه چنین بررسی هایی باشد تا دانسته شود که درجعبه است؟ پاسخ این سواالت  می
این تصمیمات اتخاذ سیاه تصمیم گیری یعنی مغز این رهبران چه اتفاقی افتاده است  و چگونه 

گردیده است؟ و آیا مغز به عنوان یک ارگان عصبی ساخته شده از سلولهای عصبی به تنهایی 
عامل این نظام تصمیم گیری در هویت تصمیم انسان است ؟ مغز چگونه از نتایج تصمیمات 

م ؟ اگر چه هنوز ریشه های تصمیکندمیقبلی خود می آموزد و تصمیمات بعدی خود را اصالح 
که مناطق فیزیکی  دهدمیگیری به عنوان یک رمز و راز باقی مانده است، اما علوم اعصاب نشان 

مغز، تأثیرگذار هستند. امروز دریافته ایم که تصمیم گیری یک فرایند پیچیده چند کانونی در مغز 
 10و قشر پیش پیشانی جانبیOFC () 9است که به طور خاص، آمیگداال، قشر اربیتوفرونتال

(LPFC)  در تصمیم گیری های انسانی دخالت دارند که در قسمت های بعدی مقاله به آن خواهیم
پرداخت. دانستن بیشتر در مورد تصمیم گیری در مغز ممکن است بشریت را به چیزی نزدیک 
کند که برای سیاستگذاران یک آرزو است: تصمیمات خوب که موجب توسعه  تمدنی شده و 

که هم افزایی مفید بین  دهدمی. پیش بینی ها نشان کندمیبیشتر محتمل سالمت و شکوفایی را 
علوم اعصاب و سیاست عمومی تکامل یافته و رشد خواهد کرد. حجم کارهای تحقیقاتی در 

که به مطالعه چگونگی تأثیر ژن بر صفات اقتصادی مانند ریسک «  11ژنتیک در اقتصاد»موضوع 
علوم اجتماعی و مدیریت اقتصادی را می تواند دگرگون پذیری و سخاوت می پردازد، آینده 

 کند و البته عواقب جهانی خود را خواهد داشت.

 شناسی پژوهش روش

این مطالعه بر مبنای رویکرد تجزیه و تحلیل متون بین رشته ای و بنا بر روش  بررسی نیمه 
ران، پابمد، دایرکت در پایانه های اطالعاتی از جمله  کاک 13بررسی محدوده  12سیستماتیک -

علوم شناختی، مغز، تصمیم گیری، سیاستگذاری عمومی و  14ساینس و اسکاپوس با مش های
بررسی گزارش مطالعات مراکز عصب شناسی شناختی و بررسی تطبیقی شواهد بدست آمده 

علوم اجتماعی با تمرکز بر سیاستگذاری عمومی، عصب شناسی شناختی و  -ازمطالعات فلسفی

                                                           
9- Orbitofrontal Cortex 
10- Lateral Prefrontal Cortex 
11- Genetics in economics 
12- Semi-systematic 
13- Scope review 
14- MeSH 
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تیکی انجام گردیده و آزمون مرحله اول فرضیه آن تحت عنوان؛ سو گیری مغز فرگشت ژن
سیاستگذار با اصحاب دانش در حوزه علوم شناختی و علوم اجتماعی انجام یافته است. این 

ارتباط مغز، ذهن و اطالعات در اتخاذ »مطالعه در صدد یافتن پاسخ سوال اصلی ذیل است.: 
برای «.  چگونه است و چه متغیر هایی بر آن تاثیر می گذارند؟ تصمیم سیاستی توسط سیاستگذار

 پاسخ به این سوال باید به سواالت فرعی ذیل پاسخ داده شود.
  مکانیسم تصمیم گیری در مغز انسان چگونه است و چه نسبتی بین مغز و ذهن در علوم

 شناختی تعریف می شود؟
 ه تمدنی دارند؟ مغز و ذهن چگونه تکامل یافته و چه نسبتی با توسع 
 کنند؟یاستگذار را در تصمیم گیری هدایت میاطالعات درونی و بیرونی چگونه مغز و ذهن س 
 چیست و اختالالت مغز و ذهن و گیرنده های اطالعاتی  چه نقشی در آن  15سوگیری شناختی

 دارند؟

 مکانیسم تصمیم گیری در مغز

نایی های ویژه ای بدست آورده است مغز انسان در طی هزاران سال تکامل یافته است و توا
که در حیوانات  دیگر وجود ندارد. مغز انسان در اتخاذ سه سطح از تصمیمات فعال است. سطح 
اول تصمیم شامل تصمیمات خودکار و اتوماتیک است که شامل کنترل عالیم حیاتی انسان چون 

ای خودکار احشا بدن تنفس و ضربان قلب و فشارخون، دمای بدن، اشتها، بیداری وکارکرده
توان آنها را در زمره تصمیمات غیر ارادی  بحساب آورد. سطح دوم تصمیمات است و می

 قابل خطرات است که از جمله حرکاتایمنی سریع انسان در م -معطوف به واکنش های  دفاعی 
واکنشی مثل حائل کردن سریع و غیر ارادی  دست در مقابل صورت وقتی توپی به سمت صورت 

در  زدن در هنگام ترس و پس کشیدن دستپرتاب می شود و یا حرکات غیر ارادی مثل جیغ 
تماس با جسم داغ را در بر می گیرد. سطح سوم تصمیمات متعلق به تصمیمات آگاهانه و ارادی 
است که قسمتهای مختلف مغز در بررسی و اتخاذ این نوع از تصمیمات چه مربوط به مسایل 

دخالت دارند. موضوع مورد عالقه این پژوهش سطح سوم تصمیمات  فردی و چه اجتماعی
ارادی مغز و متغیرهای موثر بر آن است. علم اعصاب شناختی و زیرمجموعه آن تحت نام عصب 
شناسی تصمیم گیری در صدد مطالعه فرایند یکپارچه تصمیم گیری در مغز است که به بررسی 

نحوه عملکرد پیچیده ذهنی  کندمینه تنها سعی  نحوه انتخاب تجربی گزینه ها می پردازد و
های سالم را بررسی کند بلکه همچنان تاثیر اختالالتی چون سکته مغزی، تومور و یا سوء مغز

مصرف مواد شیمیایی و مخدر و یا اعتیاد رفتاری چون قمار را بر روی تصمیم گیری مورد مطالعه 
گیرد، دارای گستره وسیعی بوده و از تصمیمات . تصمیمات ارادی که مغز انسان می دهدمیقرار 

  فردی که هر روز چه لباسی انتخاب کند، چه غذایی بخورد تا تصمیمات قضاوتی پیچیده و

                                                           
15- Cognitive bias 
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ای از تصمیمات و سیاست ها که می تواند گستره بزرگی از جامعه انسانی را متأثر کند زنجیره
تصمیم گیری منابع مختلف اطالعاتی  که مغز قبل از دهدمیمتفاوت است. تحقیقات علمی نشان 

. آیا مغز به دهدمیو مصارف انرژی را در نظر می گیرد. اما مغز چگونه چنین کاری را انجام 
 تنهایی چنین وظیفه ای را انجام میدهد یا همزادی چون ذهن را هم در کنار خویش دارد؟

 .سیستم شناختی تصمیم انسان -1شکل 

 دیمغز، ذهن و تصمیم گیری ارا

انسان موجود  مداخله گری است که نوعاً مداخله او در جهان با تصمیم آغاز می شود اگر  
چه این تصمیمات می تواند ارادی و آگاهانه نباشند و البته بسیاری از آنها آگاهانه بوده و مجموعه 
 عظیمی از نرونهای مغزی و ناقل های یونی و شبکه های عصبی در تعامل با گیرنده های حسی

چون بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و المسه و حتی ورودی های ناشناخته ای چون عوامل 
ادراک شهودی بر آنها موثرند. از آنجا که قسمتی از تصمیمات انسان از دایره تصمیمات شخصی 

، شاخه ای از تصمیم گیری و با دهدمیفراتر رفته و جامعه یا جوامع انسانی را تحت تاثیر قرار 
رکت حوزه های مختلفی مانند عصب شناسی، علوم رفتاری، اقتصاد، علوم مدیریت و هوش مشا

های . در سال(Hasegawa et al., 2017)مصنوعی  به مطالعه تصمیم گیری اجتماعی می پردازد 
ید قرار گرفته است و تصمیم گذشته در دنیای مدرن، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد مورد تاک

های حسی ره خورده است. شواهد توسط گیرندهگیری معقول با شناخت و بررسی شواهد گ
های حسی، گیرنده گیری ما وارد می شوند. انداممختلف به سیستم عصبی مرکزی و فرایند تصمیم

یل و ترکیب هایی هستند که هر کدام به نوعی از محرکها حساسند و خود امکان تجزیه و تحل
و علوم اعصاب  از منظر دانش بیولوژی ندارند. درک و ارزشیابی شواهد،  اطالعات و شواهد را

در مغز اتفاق می افتد و از منظر علوم معقول چون فلسفه ذهن و مبتنی بر نظریه مبنایی ذهن، 
ادامه ذهن انسان مسئول تجزیه و تحلیل و ترکیب و مداخالت وآگاهی و پاسخ دهی است که در 

 به آن خواهیم پرداخت. 
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سعه عملکردی و توان  سعه تمدنی و نقش آنها در تو شت ژنتیکی و تو ارتباط فرگ
 تصمیم گیری مغز

درمطالعه 16ارتباط دادن مکانیسم تصمیم با علوم سلولی مولکولی و سکونس دی ان آ
انستن اینکه فرایند .  دکندمیتصمیمات  ارادی و آگاهانه، دامنه موضوع را وسیع تر و پیچیده تر 

گیری چه ارتباطی با تصمیم گیری در مغز انسان چگونه  تکامل یافته است و تکامل تصمیم
فرگشت ژنی در مغز داشته است از جمله سواالت مهم در این راستا است. شناسایی اخیر چندین 

قش دارد، ژن که اندازه و الگوی قشر مغز را تنظیم می کنند و ژنی  که در چین خوردن مغز ن
ممکن است با افزایش توانایی شناختی از جمله تکلم و زبان ما ارتباط داشته باشند. اگر چه 
چنین یافته هایی فقط  قدم های اولیه ای در درک مولفه های  شناختی، رفتاری و فرهنگی انسان 

ز محسوب و در رابطه با توسعه تمدنی او در طی پنجاه هزار سال گذشته در رمز گشایی تکامل مغ
می گردد  که به اندازه یک چشم بر هم زدن در قدمت تاریخ انسان است. اما آنچه تقریبا بین 
دانشمندان مورد توافق است این نکته است که فنوتیپ انسان، محصول دو فرآیند تکامل و توسعه 

. یعنی اینکه میان فرگشت ژنومیک و توسعه تمدنی انسان و تغییرات (Bertossa, 2011)هست 
مغزی او ارتباط سه گانه ای وجود داشته است. به عنوان مثال در مطالعات دیرینه شناسی توسعه 

تغذیه و دریافت پروتیین بیشتر و رشد مغز و توسعه تمدنی ، کشف آتش موجب بهبود 17بشری
در نسل انسان گردیده است. مطابق مطالعات تعدادی از محققین و از جمله دانشگاه هارواد، 
نحوه دسترسی به غذا در تکامل ژنتیکی مغز انسان نقش مهمی ایفا نموده است و تکامل مغز در 

نقش بی مانندی داشته است. مطالعات ماتسون، ارتباط ارتباط با توانمندی تصمیم گیری انسان، 
شکفت انگیز تکاملی میان سیگنالهای سیستم های خودکار بدن با ناامنی غذایی را آشکار کرده 

. تکامل (Mattson, 2019)است و حتی چاقی را با کاهش قدرت شناخت همراستا دیده است 
با افزایش سریع اندازه مغز و پیچیدگی آن مشخص می شود. چندین دهه تحقیق در  18انسان

های یکی منحصر به فرد مغز انسان، گامزمینه شناسایی الیه های آناتومیکی وکارکرد فیزیولوژ
مهمی برداشته است. با اینحال، امکان بررسی پایه ژنتیکی تکامل مغز انسان به تازگی امکان پذیر 

طریق ژنومیک مقایسه ای، حقایق تازه ای درباره تکامل مغز انسان پدید آمده است. شده و از 
تغییرات ژنتیکی که به طور بالقوه زمینه ساز تکامل مغز انسان هستند؛ طیف وسیعی از تعویض 
های تک نوکلئوتیدی  تا تغییرات ساختاری  ژنوم در مقیاس بزرگ  را در بر می گیرد. به همین 

های عملکردی این تغییرات ژنتیکی بسیار متفاوت است. از جمله تغییرات توالی ترتیب، پیامد
پروتئین، تغییرات نظارتی و حتی ظهور ژن های جدید و انقراض ژن های موجود در آن دیده 

نتیجه آنکه در آینده دور، مغز انسان  ).Vallender, Mekel-Bobrov, & Lahn, 2008 (می شود.

                                                           
16- DNA 
17- Archeology of Development 
18- Human Evolution 
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 19تحت تاثیر توسعه تمدنی و تغییر نیازها و محیط که مبتنی بر تفسیر دانش جدید اپی ژنتیک
الزامات تکاملی خود را برپایه های هیستونی ژنها وارد کرده و با تغییرات ژنومیک، تغییرات 

دلها و توان تصمیم گیری او تاثیرات مختلفی دیگری را تجربه خواهد کرد و این تغییرات بر م
خواهند گذاشت. طبیعی است تصور شود که ترکیب مغز انسان با هوش مصنوعی در آینده ای 
نه چندان دور، دریچه های جدیدی در مقابل انسان خواهد گشود که امروز نمی توان همه ابعاد  

که چگونه، فرآیندهای توسعه و تکامل آن را متصور بود. قسمتی از مطالعات اخیر نشان می دهند 
برای تولید فنوتیپ های یکپارچه ترکیب می شوند. مطالعات تطبیقی با اندازه گیری بین مغز و 
اندازه بدن و بین اجزای مغز  نشان دهنده وجود محدودیت های قابل توجه در محدود کردن 

 اثیرات سطح توسعه ای انساندلیل تتکامل مستقل قطعات جداگانه است که در اصل می توانند ب
که اجزای منفرد )اندازه مغز  دهدمییا عملکرد عصری باشند. فرضیه محدودیت های رشد نشان 

و بدن، یا اجزای مغز جداگانه( تمایل دارند با هم متحول شوند. شواهد ژنتیکی و تکاملی عصبی 
            این اتحاد استکه محدودیت های عملکردی و نه تکاملی علت اصلی  دهدمیاخیر نشان 

) Montgomery, Mundy, & (Barton, 2016 چنین هماهنگی در رشد و تکامل شاید دلیل .
هماهنگی ها ما بین قسمت های مغز در عملکرد مغز و دلیل چند کانونی بودن سیستم  بسیاری از

تصمیم گیری در مغز باشد. در درک تکامل مغز در بستر تاریخی بلندتر، فهرست کردن ژن های 
اصلی مورد نیاز برای تکامل مغز انسان، تجزیه و تحلیل نقش آنها در رفتار، شناخت انسان و 

ی آنها برای کشف مکانیسم های تکاملی مورد نیاز خواهد بود که بر روی مطالعه عملکردها
بقایای دندانهای باقیمانده از انسانهای اولیه در حال انجام است. با این حال مطالعات زیادی نشان 
داده اند که تغییرات آناتومیکی و مولکولی در طی دوره بلند تکامل انسان، احتماال با تقاضای 

یک و افزایش انعطاف پذیری سیناپسی مغز انسان مدرن ارتباط داشته و مسیر منحصر بیشتر متابول
به فرد رشد مغز انسان های امروزین سهم قابل توجهی در توانایی های شناختی و تصمیم گیری 

مطالعاتی باید انجام Sherwood, Subiaul)  &  ( Zawidzki, 2008و زبانی گونه های انسانی دارد
شود تا بفهمیم آیا  مغز با مدیریت ژنوم خویش و طریق فرگشت ژنتیکی دارای نوعی تصمیم 

برای تکامل خود بوده است؟ وآیا این نوعی تصمیم مغز برای تکامل خود مغز  داخلی تکاملی
که  فعالیت  دهدمیدر چهارچوب فراتر از میزبان یا انسان حاضرزنده بوده است؟ مطالعاتی نشان 

مجتمع های سلولی مغز ممکن است به دلیل تجربه و یادگیری تغییر کند. یعنی دانش  20نوسانی
مات و اقدامات انسان می تواند در نهایت منجر به تغییر در ساختارهای و تجربه نتیجه تصمی

عصبی، نگرش ها و رفتارهای او شود. نتایج شبیه سازی ممکن است برای نحوه تصمیم گیری 
برای اقدامات فردی و همچنین انتخاب های اجتماعی که در آن مثال هایی از حمل و نقل و 

                         ت آب و هوایی است، پیامدهایی داشته باشدتأثیر آن بر انتشار کربن و تغییرا
Nazir) & Liljenström, 2015.(  از طرف مقابل، نظریه پرداز تصمیم، ریچارد زکهاوزر، استاد

                                                           
19- Epigenetics 
20- Oscillatory activity 
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 وارد، در مورد جهل و سیاست عمومیاقتصاد سیاسی در دانشکده جان اف کندی دانشگاه  هار
ی پس از آنکه نادانی خود را تشخیص دادند، انتخاب های نادرستی مردم حت»اظهار می دارد: 

ها، باز زمان کمی را برای برنامه ریزی برای بحران انجام می دهند  وآمریکایی ها با تجربه بحران
 «.بعدی صرف می کنند

 .ارتباط تکامل، توسعه تمدنی و مغز با تصمیم انسان -2شکل 

 رابطه مغز، ذهن، روان

ه دو جوهر مغز و ذهن،  برای درک نحوه تصمیم گیری انسان بسیار اساسی شناخت رابط
بوده و مسیر سخت و دشواری است. به همین دلیل این مباحث از زمان فلسفه یونان باستان برای  
تعیین مقر تشریحی عملکردهای شناختی، حسی و حرکتی و منشا بیماریهای عصبی و روانی و 

 ).Crivellato & Ribatti, 2007  (وانی  مورد بحث بوده استماهیت روح و سرمنشا زندگی ر

بقراط برای شناخت ذهن، توجه خود را به  مغز معطوف می کرده است اما هنوز تا به امروز با 
شناخت بسیاری از ناشناخته ها  این رابطه  در هاله ای از ابهام باقی مانده است. ورود مباحث 
مربوط به روان و در نهایت روح انسانی  در این معادله بحث و درک آن را مشکل تر و سنگین 

ذهن  -و از چشم انداز این مقاله جز به اشارات کوتاه، خارج است. دکارت محل روح کندمی تر
را غده صنوبری یا پینه آل بدلیل منفرد بودن و قرینه نداشتن و جایگاه خاص آن می دانست که 
به ساقه مغز نزدیک است و تجربیات جراحان مغز و اعصاب از مرگ مغزی بدنبال آسیب به 

 21. توجه به این موضوع که منطقه ساقه مغزی(Pandya 2011,)دهدمیمغزی خبر منطقه ساقه 
له محل کنترل اعمال خودکار بدن چون تنفس و ضربان قلب، )رابط نخاع با مخ و مخچه( از جم

)از زمره تصمیمات غیرارادی واتوماتیک( است؛  )  ,.Fischer et 2016al)22فشارخون و هوشیاری
 شاید توضیحی براین نکته باشد. 

 

                                                           
21- Brainstem 

22-Consciousness  رود و در مباحث مربوط به کار میکلمه کانشتتستتنس اگر چه در متون فلستتفی به معنی خودآگاهی به
شیاری  شکی به معنی هو ست، اما در مقاالت پز ضمون بکار رفته ا سفه در این مقاله نیز به همین م رود و در مقاله بکار میفل

 مورد استناد در این بخش به معنی هوشیاری می باشد.
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 نقش ذهن در تصمیم گیری و سیاستگذاری  از منظر فلسفه ذهن

ان بدون پرداختن به تشریح ارتباط پرداختن به  توصیف و تشریح فرایند سیاستگذاری انس
دوسویه مغز به عنوان عالی ترین عنصر تکامل یافته بدن و ذهن به عنوان جوهری شناختی، 
امکان پذیر نیست وتصمیم که از جنس اندیشه یا ایده است محصول این ارتباط پیچیده است. 

فهم ذهن و از علوم طبیعی طبیعی است که در چنین کاوشی، بناچار نیاز داریم که از فلسفه برای 
برای شناخت مغز و از مجموعه علوم شناختی برای فهم ارتباط آن دو با تصمیم در کنار هم بهره 
ببریم. شناخت ذهن در این رابطه آنقدر اهمیت دارد که محور اصلی چرخش پارادایمی فلسفه 

ه ذهن دانسته اند. در یونان باستان بر مبنای متافیزیک به فلسفه غرب را معرفت شناسی بر پای
دوگانه »و نظریه   23«این همانی»باره ارتباط مغز و ذهن نظریه های مختلفی وجود دارد که  

با ریشه دکارتی  به عنوان دو سر طیف از ارتباط بیشتری با بحث ما برخوردارند. در  24«انگاری
االت مغزی همسان نظریه این همانی هر گونه از حاالت ذهنی  با نوعی از حاالت فیزیکی و ح

. در (2014عبد خدائی,  &)افضلی انگاشته می شوند و تفکیکی بین مغز و ذهن اتفاق نمی افتد
ان نمود تن و ذهن به عنوان نمود اندیشه نظریه دوگانه انگاری  تفکیک واضحی بین  مغز به عنو

وجود دارد. اگر چه دکارت مبتنی بر نظرات پیشینیان چون جالینوس یونانی دوگانه انگار بود و 
داشت اما دانش زمانه  )اعتقاد به جوهر مجرد اگر چه جدا از جوهر جسمانی )جواهرمتفکروممتد

اندازه ای نبود که او بتواند تصورات درستی اودر باب فیزیولوژی، آناتومی ونحوه کارکرد مغز به 
درباره نقش مغز داشته باشد و بسیاری از تصورات او که بر مبنای علوم سنتی و تشریح مغز 
حیوانات توسط خود ایشان بود، چون وجود ارواح در بطون مغزی یا نحوه استقرارغده پینه آل 

وز همخوانی ندارد اما مبنای اولیه ای را که او آن را جایگاه نفس و تفکر می دانست با دانش امر
مدرن با  تفکیک دوگانه مغز و ذهن و نحوه تعامل میان آن دو بنیان گذاشته  25در معرفت شناسی

است. در رساله گفتمان، دکارت استدالل زیر را ارائه داد تا ثابت کند که ذهن و بدن از دو جوهر 
دیشیدن و تفکر همسان می پندارد: ذهن را با انمتمایز هستند اگر چه او در بیشتر نوشته هایش 

بعد با دقت بررسی کردم که من چه هستم. من دیدم در حالی که می توانم وانمود کنم که هیچ »
د ندارد، ولی نمیتوانستم وانمود جسمی ندارم و هیچ جهانی وهیج جایی برای حضور من وجو

قعیت که به فکر شک در حقیقت کنم که من وجود ندارم. برعکس دیدم که از صرف این وا
چیزهای دیگر افتادم، این امر کامالً با شواهد و اطمینان وجود داشتن مرا تایید کرد. در حالی که 
اگر من فقط  فکرکردن را متوقف کرده بودم، حتی اگر هر چیز دیگری که تصور کرده بودم 

این رو می دانستم که من درست بوده باشد، هیچ دلیلی برای باور داشتن وجود من نبود. از 
جوهری هستم که ذات یا طبیعت آن صرفاً اندیشیدن است و برای وجود داشتن به مکانی نیاز 

. جمالت بسیار ((Descartes, 1965; Kenny, 1987 ندارد و به هیچ چیز مادی وابسته نیست

                                                           
23- Monism 
24- Dualism 
25- Epistemology 
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باشد میمعروف دکارت در گزیده باال تفسیرگزاره معروف او یعنی من فکر می کنم پس هستم؛ 
م، جز بدن چیز دیگری نیز هستم که چون فکر میکن کندمینظریه دوگانه او را نیز تبیین  اگرچه

کت ارواح . آنچه دکارت در نوشته های خود از حر26گاه به نفس وگاه به ذهن تعبیر می شود که
گوید شبیه توصیف حرکت سیگنالهای حیوانی بین بطون مغزی و اعصاب و عضالت بدن می

در علم مدرن  27)ایمپالس( عصبی بین دندریت ها و اکسونها یا شلیک متناوب سلولهای عصبی
عصب شناسی است. دکارت با نگاه مذهبی، خداوند را عامل خلقت هر دو بدن و نفس انسان 

تالش دارد با علم روزگار خویش پرده از ارتباط این دوگانه مغز و ذهن با  و کندمیمعرفی 
که اگر چه نفس یا ذهن که محل خودآگاهی  کندمیمحوریت غده پینه آل بردارد. دکارت ذکر 

مثل ن دوغده صنوبری یا پینه آل است؛ شود ولی پل ارتباطی آو تفکر است به کل بدن ملحق می
ییم با اینکه نرم افزارسیستم عامل از سخت افزار کامپیوتراز منظر وجودی آنکه تقلیل گرایانه بگو

جدا هستد ولی بدون هم منشا هیچ رفتارخروجی و عملکرد نیستند و البته خود نرم افزار سیستم 
عامل در درایوری از سخت افزار نصب می شود ولی همه اجزای سخت افزار را بکار می اندازد 

ری فیزیکی داشته باشد. از منظر دکارت، غده پینه آل نقش این ولی الزم نیست خود جوه
. اگر چه کندمیدرایورسخت افزاری در سخت افزار مغز برای نصب نرم افزار ذهن را بازی 

شواهدی از مکاتبات دکارت با شاهزاده خانم الیزابت “بعضی چون الیزابت اوربان معتقد اند که 
واقع به وحدت ذهن و بدن اعتقاد داشته است، حمایت از بوهمیا از این فرض که دکارت در 

 28اگرچه او نمی توانسته است این مسئله را به صورت منطقی با تجربه شخصی خویش کندمی
که آنها را جداگانه می دید سازگار کند. در این موضوع، دکارت درگیر همان معضلی بود که 

. معنی این بیان (Urban, 2018) "ه استاندیشمندان و محققان فعلی، درگیرند که هنوز حل نشد
تواند این باشد که تبیین دوگانه مغز و ذهن از طرف دکارت که با دوگانه معرفت شناسانه می

شهود او در تناظر است، خود در کشاکش ما بین قوه استنتاج و شهود دکارت بوده  –استنتاج 
 ب استتنتاج یگانه و این همانی می دیده است و از باب شهود دوگانه. است که از با

 

                                                           
استتت که اولی با معنی روح و دومی با معنی  Mindو Soulیکی از مشتتکالت مبتالبه در زبان فارستتی ترجمه دو کلمه  -26

مه نفس که در زبان فارسی تقریبا مترادف با روح بکار می رود شاید موجب به کل Mindذهن تناسب بیشتری دارد  و ترجمه 
سی در ازای جوهر تفکر او کلمه  شتجات دکارت به انگلی ست و در   Mindخلط مبحث گردد. در ترجمه نو شده ا ستفاده  ا

وم  جان و روح دارد ترجمه نستتخه انگلیستتی به فارستتی در کثیری از مقاالت فارستتی از کلمه نفس که بیشتتتر نزدیکی به مفه
سخنان او را متفاوت ازآنی  ست که فهم  شده ا ستفاده  سد نفس  کندمیا شد.   به نظر می ر شده با ستفاده  که از مترادف ذهن ا

نشتتانه  آمیختگی چهارگانه روح و ذهن و بدن و روان در کلیت وجودی انستتان انگونه که ارستتطو می بیند باشتتد که مجموعه 
مایندگی کند. از منظر کارکردگرایی، مفهوم نفس را می توان چون کامپیوتردر حال کار در نظر شتتتخصتتتیت وهویت آدمی را ن

-)الکتریستتیته(، هم بدن )ستتخت افزارکامپیوتر( هم ستتیستتتم عامل )نرم افزار( و هم خروجی محاستتباتی-آورد که هم روح 
سفی و تعریف ادیان مراجعه  گرافیکی )روان = مجموعه رفتار( دارد. برای پیگیری مباحث  پیرامون روح و جان باید به کتب فل

 شود.
27- Firing of the neurons 

 اشاره به نقل مشهور رویایی است که دکارت دیده بود و نظریه دوگانه را در تفسیر آن خواب ارائه کرده بود. -28
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 نظریه مبنایی ذهن در فلسفه تحلیلی دوران مدرن

نظریه مبنایی ذهن که درجستجوی ماهیت ذهن، پیشتر قدمی برداشته است در بین ایندو 
آن فهم رابطه  نظریه پیشگفت و بیشتر متمایل به دوگانه انگاری تعریف می شود و دغدغه اصلی

مغز با حاالت ذهنی است. این تعریف، ذهن را به عنوان یک موجود غیر فیزیکی و بسیار پیشرفته 
اطالعاتی، مسئول تجزیه و تحلیل اطالعات و منشا خودآگاهی و پاسخ دهی انسان می داند. بر 

ن، سیستم عامل مبنای این نظریه و البته با نوعی تقلیل گرایی فیزیکالیستی می توان گفت که ذه
و عنصر تجزیه و تحلیل، پردازشگر و نرم افزار واحد سخت افزاری مغز است و با توسعه این 

پرداخت  نظریه می توان ارتباط معنی داری میان مغز و ذهن و روان که در ادامه به آن خواهیم
نجد اما ایجاد کرد. آگر چه مباحث مربوط به روح در چهارچوب این نوشتار غیر فلسفی نمی گ

توان سخت افزار مغز را به مانند سخت افزار کامپیوتر، برای تقریب اذهان و چون مثال باال می
نرم افزار ذهن را به مانند نرم افزار سیستم عامل کامپیوتر و روح را چون منبع انرژی یا الکتریسیته 

موش خواهند شد و محسوب کرد که با قطع ارتباط  دفعتی آن سخت افزار و نرم افزار با هم خا
انسان بدون شناخت و تسلط به آن مبدا انرژی حتی با وجود سالمت سخت افزار و نرم افزار 

تواند آن را مجدد وصل نماید. با این مثال، روان؛ خروجی رفتاری سیستم و تصاویر نمایش نمی
اخذ شناخت شده بر مانیتور کامپیوتر و متفاوت از روح  خواهد بود. طبیعی است که امروزه، م

روان، دانش روانشناسی است و اما در شناخت و تعریف ماهیت و نقش روح، مباحث زیادی در 
تفاسیر ادیان و مکاتب فلسفی وجود دارد که از حوزه تخصص و نظرگاه این مقاله خارج است 

 و عالقمندان باید به آنها رجوع کنند.

 .ارتباط مغز و نظریه ذهن -3شکل 

 ک، تفسیر و تصمیم مغز سخت افزار ادرا

گرمی متشکل از صد بیلیون نورون یا  1300مغز در انسان یک توده احشایی و اندام فیزیکی 
 سلول عصبی است و نوجوانی یک دوره رشد قابل توجه مغز در سطح رفتار و شناخت است
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Blakemore) & Choudhury, 2006.( از آنچه « عصب شناسی تصمیم»  آنچه تا بحال رمزگشایی
 دهدمیدر هنگام تصمیم گیری درجعبه سیاه مغز ما اتفاق می افتد پرده برداری کرده است، نشان 

که اگر چه تصمیمات از لحاظ شکلی انتزاعی هستند اما با عملکرد مدارهای خاص در مغز تعیین 
سلولی ساختارمند دارد. لذا می توان پیچیدگی فرایند می شوند، یعنی تفکر و تصمیم یک ریشه 

تصمیم را مبتنی بر نقاط درگیر مغزی تجزیه و نحوه ادغام آنها در لحظه تعمق و اتخاذ تصمیم 
را با روشهای مختلف که بعدا اشاره خواهد شد بررسی کرد. در یک فعالیت تصمیم گیری تجربی 

مختلف مغز چون لوب پیشانی که محل فعالیت هایی که با نوعی انتخاب سرو کار دارد، لوبهای 
چون برنامه ریزی، منطق، استدالل و قضاوت است و منطقه امیگداال که مربوط به کورتکس 
لیمبیک مغز و محل احساسات و تمایالت است و هیپوکامپوس که محل حافظه هست و لوب 

س سری که مربوط به سیستم های پاریتال طرفین که محل ادغام یافته های حسی هستند و لوب پ
که اطالعات مانند تصاویر، مناظر،  دهدمیبینایی است درگیربوده و موثرند. مطالعات نشان 

های اصوات و شواهد حسی در مدارهای حسی مغز وارد و ثبت می شوند و قسمتی از نرون
و توزین  گذاریمغزی مثل یک واحد ناظر عمل می کنند و شواهد دریافت شده را بررسی، ارزش

سیدند یک قضاوت و تصمیم اتخاذ           می کنند. هرگاه شواهد جمع شده به آستانه حیاتی ر
ر تصمیمات مختلف انتزاعی تا عینی      شود. هر آسیبی به قسمتهای درگیر موجب اختالل دمی
غیر قابل که وقتی تصمیمی به اشتباه اتخاذ می شود و نتایج  دهدمیگردد. شواهد بعدی نشان می

مغز به این اشتباه واکنش نشان  29انتظار با برآورد اولیه مغز شکل می گیرد؛ قشر پیش پیشانی
تصمیم و رفتار خود را تغییر دهیم. اختالالت قشر پیش پیشانی  کندمیو به ما کمک   دهدمی

ی موجب از دست دادن این توانایی تصحیح تصمیم می شود. بررسی مطالعات مکانیسم های مغز
در تصمیم گیری با روشهای تخصصی و بررسی نتایج اصلی بدست آمده از تحقیقات در بیماران 
آسیب دیده مغزی و افراد عادی با مطالعات تصویربرداری عصبی عملکردی  که منجر به شناسایی 
ساختارهای عصبی درگیر در تصمیم گیری شده؛ مشخص کرده است که منطقه اصلی درگیر در 

( است که اطالعات حسی، Ventromedial Prefrontal Cortexشر پیش پیشانی )تصمیم گیری ق
. اشزپانسکی با بررسی مطالعات بسیاری کندمیعاطفی و احساسی مربوط به کار را در خود ادغام 

در منطقه پیش پیشانی و تبعات (OFC) که توجه به آسیب های قشراوربیتوفرونتال  دهدمینشان 
سیاستگذاران اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بسیاری از  آن در تصمیم گیران و

کنند که  آسیب هایی که در درجه اول به قشر اوربیتوفرونتال در مطالعات این نکته را تایید می
انسان وارد می شود  با تغییرات عمیقی در رفتار اجتماعی و عاطفی همراه است. این امر شامل 

نشده و رفتار و تصمیم گیری ممنوع یا نامناسب از نظر اجتماعی  است.   واکنشهای عاطفی تعدیل
قشر پیش پیشانی در انسان آسیب  انعطاف ناپذیری، رفتار تکانشی و آشفتگی های عاطفی بدنبال

مجموع این مطالعات  ).Szczepanski)  & Knight, 2014 ها نیز مکرر گزارش شده استو میمون

                                                           
29- Orbitofrontal Cortex 
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. دهدمیاهمیت لوب پیش پیشانی را خصوصا در تصمیمات منجر به رفتار اجتماعی را نشان 
        سایر ساختارهای مداخله گر در فرایندهای مختلف مرتبط در تصمیم گیری، آمیگداال

 Cingulate ای( و قشر ی و ارتباط آن با محرک های زمینه)پردازش و کدگذاری سیگنال عاطف
                        نظارت بر روند و مهار پاسخ، به ویژه در شرایط عدم اطمینان( است. قشر

Prefrontal Dorsolateral (Cortex مغز نیز از طریق فعال سازی الزم حافظه فعال در فرایند )
                                                   تصمیم گیری به ویژه در مورد کارهای پیچیده، درگیر می شود

Martínez-Selva, Sánchez-Navarro,) Bechara, & (Román, 2006 ،مطالعات اخیر .
فرایندهای تصمیم گیری را به اجزای مختلف آن از جمله بازنمایی ارزش، انتخاب پاسخ، انتخاب 

ی و کنترل شناختی، یادگیری انجمنی و جنبه های عاطفی و اجتماعی تقسیم کرده بین نیمکره ا
 .(Blakemore & Robbins, 2012)اند 

 .مناطق کارکردی مغز -4شکل

 های تجربی مغزبررسی

مطالعات اخیر در نگاشت اتصال ساختاری و عملکردی مغز، جایگاه مرکزی در تحقیقات  
علوم سیستم اعصاب  پیدا کرده است و در این راستا چندین روش برای بررسی فعالیت مغز در 

مله آنها می توان به گذاشتن نورو پیکسل های ظریف در انسان گسترش یافته است که از ج
بافت مغز و ثبت امواج مغزی، اسکن دوبعدی و سه بعدی مغزی هنگام فعالیت تصمیم گیری و 
بررسی تأثیر داروها و مواد شیمیایی روی مغز)نوروفارماکولوژی(، ثبت امواج الکتریکی مغزی، 

جراحی، مداخله غیر مستقیم در عملکرد  ثبت تحریک سلولی، تحریک مستقیم مغز حین عمل
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مغز وروشهای اپتوژنتیک و تصویربرداری با استفاده از ابزارهای پیشرفته نظیرتصویربرداری 
رزونانس مغناطیسی عملکردی یا تصویربرداری سیگنال ذاتی برای گزارش فعالیت همودینامیکی 

 (Snyder & Bauer, 2019) اره کردبالینی و اقدامات بالینی اشخود به خودی برای مطالعات پیش

صمیم گیری: نگاهی به فرایند دوگانه   ستم منطقی در ت سی شهودی و  ستم  س سی
 ندانیل کاهنم

یکی از افرادی که در شناخت نحوه تصمیم گیری مغز، کارهای ارزشمندی کرده است کاهنمن 
روانشناس برجسته، برنده جایزه نوبل اقتصاد و بنیانگزار اقتصاد رفتاری است. او کتابها و مقاالت 

 30دفکر کردن سریع وکنمتعددی را در این زمینه نوشته است که از مهمترین آنها میتوان به کتاب 
اشاره کرد. مطابق نظریه فرایند دوگانه کاهنمن، تصمیمات در مغز از دو مسیرسیستمیک اتخاذ 

منطقی می نامد. او سهم تصمیمات  -شود که اولی را سیستم شهودی و دومی را سیستم عقالنیمی
. ((Kahneman, 2013 کندمیذکر   ٪5وسهم تصمیمات عقالنی ت منطقی را   ٪95شهودی را 

کاهنمن را در تفسیردکارت که بنای البته به نظر نویسندگان این مقاله می توان ریشه تقسیم بندی 
فلسفی خود را مبتنی بر دو منبع  شهود و استنتاج برای درک معرفت اشیا قرار داده است، نظام 

بلکه پیدا کرد. ماچامر معتقد است که به عقیده دکارت، شهود یک قوه متغیر و غیر مطمئن نیست 
فعالیت عقالنی محض، شفاف و روشن  است.در نگاه دکارت این شهود در واقع از نور عقل 

شود. دکارت قوه استنتاج را روشی مطمئن در کنار قوه شهود در رسیدن به محض  کسب می
که همواره روش صحیح استنتاج را بدانیم و براساس آن عمل داند. البته به شرط این حقیقت می

کند قوه استنتاج را به قوه شهود باز گرداند تا به سبب قوه شهود از یقین الزم سعی میکنیم. او 
از آنجا که به نظر ما تقسیم بندی کاهنمن در  ).Machamer & Adams, 2014)برخوردار گردد 

بوده باشد بررسی  بخشیدن سهم نود و پنج درصدی به سیستم شهودی می تواند دچار خطا
تکمیلی نظریه ایشان و پیشنهاد نویسندگان در اصالح این خطا در بخش سوگیری شناختی ارائه 
می شود. با توصیف و تحلیل ارتباط مغز و ذهن در نظام تصمیم گیری، حال باید تعدادی از 

 دالیل مهم سوگیری شناختی در سیستم تصمیم گیری انسان را بررسی کنیم. 

 یری شناختی در مغزو ذهندالیل سوگ

مطالعات عصب شناسی ذکر شده نشان دادند که آسیب های شناختی از جهات مختلف و با 
توانند با سوگیری شناختی و ایجاد تحریف در درک، قضاوت نادرست های متفاوت میمکانیسم

 کندمیو تفسیر غیرمنطقی، سرعت و کیفیت تصمیم را دچار مخاطره کنند. مطالعه حاضر بحث 
که اگر این آسیب ها یا تمایالت برای تصمیم گیران اجتماعی و سیاستگذاران حاصل شود 

ذهن است که تفسیرگر و  -تواند به مخاطرات سیاستی منجر گردد. اگر این مجموعه مغزمی

                                                           
30- Thinking Fast and Slow 
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تصمیم گیر است و اگر می تواند مبتنی بر داده های معیوب یا ساختار زیستی معیوب دچار 
شناختی در تصمیم گیری فردی شود پس احتماال با مکانیسم مشابه در و سوگیری  31توهم

موضوع تصمیمات اجتماعی نیز می تواند دچار همین نوع سوگیری و خطا با ابعاد اجتماعی، 
ملی و جهانی  گردد و این نقطه ای برای مطالعات بیشتر است. در این مجال به چند عامل مهم 

 سوگیری شناختی اشاره می کنیم.

 ش باالنس انرژی و میانبرهای ذهنی نق

درعصب شناسی تصمیم گیری همیشه این سوال مطرح است که به چه میزان فرایند تصمیم 
گیری براساس منطق است و یا اینکه مبتنی برعادت و بصورت خودکار انجام می گیرد؟ در واحد 

نیه بیش از یازده میلیون زمان، داده های بسیاری در مغز رد و بدل می شود بطوریکه در مغز  هرثا
واحد اطالعات تولید و تبادل می شود. مغز برای مدیریت این حجم اطالعات، نیازمند انرژی 
فراوان است و مدیریت بهینه ومقرون به صرفه انرژی امری حیاتی است. به این منظور یکی از 

ز به تحلیل و پردازش است تا در واحد زمان مدام نیا 32راه های موثر، بکارگیری میانبرهای ذهنی
تا براساس تجربیات پیشین بتوان  کندمیاطالعات نوین نباشد. میانبر های ذهنی، مسیری را مهیا 

           در شرایط جدید به سرعت و موثر باحداقل صرف وقت و انرژی تصمیم گیری کرد
Martie G.) (Haselton, 2015 ذهن مبتنی بر عملکرد مغز در شرایط معمول از میانبرهای شایع  .

و در موارد  کندمیهای محیط بدست آورده عمل ذهنی که در طی زمان وبراساس تجربه و داده
محدودی از روش های نو و متفاوت در شرایط زندگی استفاده خواهند کرد. به عنوان مثال میانبر 

باعث سوختن وآسیب به انسان می شود؛ تجربه و محیط  محافظت نشان داده که آتش -خطر
این را آموخته، لذا همواره آتش باعث رفتارهای محافظت گونه خواهد شد. مواجهه با آتش 

. در Morewedge) & (Kahneman, 2010 کندمیبصورت خودکار رفتار محتاط آمیز را شروع 
                 شرایط معمول مغز به منظور تصمیم گیری بهینه و بهبود راندمان زمان و انرژی، عملکرد
                         خود را در اغلب اوقات مبتنی بر بکارگیری میانبرهای ذهنی استوار می سازد. اگرچه

                      ها، گیریصمیماین روش به صرفه و موثر است اما در طی زمان، روش اصلی در ت
                شود. بطوریکه بخش عمده یازده استفاده از میانبرهای ذهنی و تصمیم های خودکار می

گردد واحد آن آگاهانه تحلیل می 50دود میلیون داده بصورت خودکار پردازش می شوند وتنها ح
Wu,) Dufford, Mackie, Egan, & Fan, 2016.(  در مطالعات عملکردی مغز مشاهده شده

است که میانبرهای ذهنی بطور عمده نواحی لیمبیک وبویژه آمیگداال را فعال می کنند. جالب 
ش مهمی در ادراک خطر و واکنش ترس دارد. مشاهده گردیده است است بدانیم که آمیگداال نق

در مواجهه با موقعیت های دارای خطر احتمالی، آمیگداال فعال تر می گردد و ازطرفی در فرایند 
تصمیم سازی، میانبرهای ذهنی یا همان سوگیری شناختی فعال تر می شوند. در این شرایط، 
                                                           
31- Illusion 
32- Mental shortcuts 
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گوید که دانیل گولمن می ختی واقع می شود و همانطورواقعیت ملموس تحت تاثیر سوگیری شنا
آمیگداال مغز و ذهن را در این شرایط به گروگان می گیرد. منطق وشواهد واقعی موجود نادیده 

گیری مغزی شود وسوگیری های شناختی و پیش داوری شیوه اصلی تصمیمگرفته می
 (.Goleman, Boyatzis, & McKee, 2009)گرددمی

 گیری شهودی به جای تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و استتنتاجتصمیم

دوگانه را به جهان فلسفه معرفی کرد که اولین دوگانه  2همان طور که ذکر کردیم؛ دکارت 
او مغز و ذهن و دومین دوگانه معرفت شناسانه او شهود و استتنتاج بود. به نظر می رسد سیستم 

نطقی کاهلمن وام گرفته شده از دکارت باشد. نظریه فرایند تصمیم گیری دوگانه شهودی و م
دوگانه کاهلمن، تفسیر چرایی این نکته  مهم است که چرا سیاستگذاران به شواهد بهای کافی 

 ٪95دهند و چرا  بیشتر از سیستم شهودی استفاده می کنند. کاهنمن با بیان اینکه مغز انسان نمی
گیرد شهودی و بدون داشتن دلیل منطقی و از منابع تصمیم می از داده هایی را که مبتنی بر آن

ناشناخته است. این تصمیمات؛ سریع و ناخودآگاه، اتوماتیک و بیشتر متعلق به حوزه احساسات 
و عواطف و با تجزیه و تحلیل هزاران قطعه از اطالعات با سرعت بسیار باال هستند. او ذکر 

ت، بیشتر با منابع ذخیره شده مفهومی در حافظه که بصورت کند که مغز در این گونه  تصمیمامی
 تصویر، صدا، بو و مزه ذخیره شده اند؛ سروکار دارد.

 .سیستم تصمیم گیری دوگانه کاهنمن در مغز انسان -5شکل

گیرد. دهد که چینش این اطالعات بصورت متقاطع و نه منظم انجام میتوضیحات او نشان می
با ایجاد تغییراتی درنظریه کاهنمن، چهارچوب معرفت شناسانه دوگانه  محققین متأخر چون دارلو
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)منطقی، تحلیلی، آگاهانه و  33او را پذیرفته اند مثل ارایه نظام تصمیم گیری دوگانه بازتابنده
تکانشی شهودی با -)سریع 34روشمند با درگیری قسمتهای مختلف قشر پیشانی مغز( و واکنشی

درگیری گانکلیون پایه و امیگدالها که از قسمتهای اولیه مغز در تکیه بر عادات و عواطف با 
گوید: ما تمایل داریم تصور کنیم که مسیر منطقی و تحلیلی منجر به تکامل هستند(. او می

گیری های برتر می شود، اما آیا این برداشت دقیق است؟ البته چنین نیست واین قضاوت تصمیم
و شهودی می تواند نجات دهنده زندگی باشد. زمانی که ما  بستگی به شرایط دارد. مسیر سریع

کنیم، مثل یک پاسخ دفاعی خودبخودی در جنگ بدون سنجش ناگهان احساس ترس شدید می
روشمند همه گزینه های ممکن و پیامدهای آن. عالوه بر این، مدیران باتجربه اغلب می توانند 

هستند و در ضمیر خود تصاویری قابل  خیلی سریع تصمیم گیرند زیرا باتجربه یا متخصص
بازسازی از تصمیمات قبلی و نتایج آن دارند. با این وجود، مسیر سریع همیشه بهترین مسیر 
تصمیم گیری نیست. خصوصا وقتی با شرایط جدید و پیچیده روبرو می شویم، بهتر است با 

و تکانشی می برند،  کنترل احساسات و عواطف که ما را به سمت اخذ  تصمیم سریع و شهودی
اطالعات موجود را به صورت منطقی، تحلیل و پردازش کنیم و منطقی تصمیم بگیریم. تصمیمات 
حتی المقدور نباید به صورت تکانشی و واکنشی گرفته شود، بلکه می بایست به صورت 

. کسانی که از هوش کنترل (Darlow & Sloman, 2010)منطقی تصمیم گرفت -بازتابنده
مدیریت احساسات در خود و دیگران را دارند بیشتری برخوردارند و توانایی درک و  35هیجانی

در اینجا می توان این نوع  ((George, 2000 گیری می کنندبیشتر بازتابنده و منطقی تصمیم
 36سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در چهارچوب سیاستگذاری معقولتصمیمات بازتابنده را الزمه 

گیری تعریف کرد. بر عکس، عدم توجه سیاستگذاران به شواهد را بدلیل تسلط سیستم تصمیم
ت تکانشی بر نظام شناختی و مغز و ذهن سیاستگذار و نازل بودن هوش کنترل هیجانی -شهودی

دوگانه کاهنمن بدلیل ادغام تصمیمات شهودی که  او دانست.البته باید ذکر کرد که خود نظریه
بسیاری از آنها ارادی می توانند باشند و حتی شهودگر از بین شهودهای خود می تواند انتخاب 
داشته باشد با تصمیمات غریزی و خصوصا تصمیمات اتوماتیک و ناخودآکاه که بسیاری از 

می کنند از یک ضعف ساختاری مفرط رفلکسهای بدن انسان و هر موجود زنده دیگر را کنترل 
از تصمیمات به تصمیمات شهودی  ٪95رنج می برد. به همین جهت به نظر می رسد اختصاص 

نیز به دلیل همین سوگیری تأییدی اتفاق افتاده است. با توجه به اینکه بسیاری از تصمیمات 
تجزیه و تحلیل حجم  واکنشی )رفلکسیو( مستمر مغز برای کنترل اعمال حیاتی و یا امنیتی با

مولکولی  -بسیار باالی واحدهای اطالعاتی )ایمپالسهای عصبی( که از گیرنده های سطح سلولی
داخلی تا گیرنده های حسی سطح اندامی خارجی بدن می گیرد را نمی توان در زمره تصمیمات 

                                                           
33- Reflective 
34- Reflexive 
35- Emotional intelligence 
36- Rational policy making 



 51                               درآمدی بر رابطه ساحت زیستی و ساحت شناختی سیاستگذار: مغز، ذهن و تصمیم         

غز و ذهن تصمیمات م ٪95شهودی قرار داد، این تقسیم بندی نیازمند اصالح است. ذکر اینکه 
انسان شهودی است، نوعاً مشروعیت دادن به تصمیمات شهودی فردی برای اتخاذ تصمیمات 
اجتماعی و تسلط برداشت های فردی به نام شهود بر سیاستگذاری عمومی می تواند باشد. 
           موضوع دوم این است که بسیاری از تصمیمات ارادی انسان، گاه تصمیمات آمیخته

است و خصوصاً زمانی که شواهد به نفع و ضرر یک تصمیم در یک شرایط  شهود -شواهد
کند که به ادراک شهودی او گیر تصمیمی را انتخاب میتعادل و موازنه قرار می گیرند، تصمیم

نزدیکتر است مثل زمانی که کسی برای اتخاذ تصمیمی بعد از سبک و سنگین کردن دالیل، مردد 
ی آورد یا سکه می اندازد و یا از اعتقادات زمینه ای خویش کمک ماند و به استخاره رو ممی
گیرد و یا به شانس متوسل می شود.گاهی نیز فرد تصمیم گیرنده که از طریق سیستم شهودی می

به یک تصمیم شهودی رسیده است، آن را در سیستم منطقی خویش قبل از اقدام می سنجد. به 
امال از هم جدا و منفصل انگاشت. البته سیستم سوم که هر حال  نمی توان این دو سیستم را ک

به تصمیمات غیر ارادی  و واکنشی  )رفلکسیو( و در جهت حفظ شرایط فیزیولوژیک و تعادلی 
و بندرت  دهدمیو حفظ امنیت بدن می پردازد در شرایط معمول بصورت مستقل بکار خود ادامه 

خود را با شرایط نتیجه تصمیم آن دو سیستم  تحت تاثیر آن دو سیستم دیگر واقع می شود ولی
. مثل زمانی که شخص بصورت ارادی به ورزش می پردازد و سیستم سوم دهدمیدیگر وفق 

 ل بدن را با شرایط جدید و متعادل باشرایط فیزیولوژیک بدن مثل، نبض، فشارخون، دما وتعاد
حض اتخاذ تصمیم ارادی برای غذا و یا حتی قبل از اقدام ارادی به م کندمیفعالیت جدید حفظ 

توان با گردد ولی نمییم بدن موجب افزایش بزاق دهان میخوردن،  سیستم غیر ارادی تصم
تصمیم ارادی ضربان قلب، فشار خون ودمای بدن و بسیاری دیگر از فعل و انفعاالت درونی 

 بدن را کنترل کرد. 

 .سیستم تصمیم گیری سه گانه در مغز انسان -6شکل
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گرچه نمی توان تقسیم بندی عددی کاهنمن را پذیرفت ولی مطالعات متعددی به تاثیر زیاد ا
ادراکهای شهودی در تصمیم گیری اشاره کرده اند. آنچه قابل پیش بینی است این است که با 

گیری از مسیر سیستم اول کاهنمن یعنی سیستم سریع، شهودی، تنها گوشزد کردن خطر تصمیم
ی که بنا بر مطالعات صاحب نظریه، اکثریت تصمیمات انسان از این راه اخذ تکانشی و واکنش

توان ، نمیدهدمیمی شود و به دلیل اقتصاد انرژی نیز همانگونه که بحث شد این مسیر را ترجیح 
نقش تصمیمات شهودی را در عالم واقع نادیده گرفت. مضافاً اینکه تصمیم گیری شهودی در 

که نیازمند سرعت در تصمیم است، سیستم مفید و حیاتی است. یکی  بعضی موقعیت های خطیر
، دنیا را از یک جنگ هسته ای  1962دراکتبر  37از تصمیمات شهودی در بحران موشکی کوبا

 38تمام عیار نجات داد و نحوه اتخاذ آن توسط گراهام آلیسون در کتاب اثر گذار جوهر تصمیم
گذاری گذاشت، تشریح شده است. آنجا که روایت که تاثیرات مهمی در توسعه دانش سیاست

تصمیم به زبان جان اف کندی رییس جمهور وقت امریکا تحت این مضمون که ؛ هیچ وقت 
کسی نخواهد دانست ما چگونه تصمیم گرفتیم که حتی خود نیز نمی دانیم؛ و تحلیل آلیسون 

  39غالب مدل بازیگر منطقی پرده از این معما به نفع تصمیم گیری کالن شهودی و به ضرر تصور
حال، آلیسون مطابق توضیحاتی که در بررسی نتایج با این ).(Alison, 1971در بحران بر می دارد 

دهد؛ و مقایسه دو اقدام حمله نظامی و یا محاصره دریایی قبل از اقدام توسط کاخ سفید می
کند، نمی بیند و به نظر گونه که کاهنمن بیان میتصمیم شهودی را مجرد و منفصل مانند آن

ی میان سیستم شهودی و سیستم منطقی تصمیم گیری در رسد از نظر او باید تعادل قابل قبولمی
مغز وجود داشته باشد. برای حل این سوگیری ساختاری در نظریه دوگانه کاهنمن که سیستم 

؛ می توان میان کندمیشهودی را شامل همه تصمیمات اتوماتیک و غیر ارادی و واکنشی تصور 
شهودی را نیز تحت تسلط تصمیمات تصمیمات شهودی و واکنشی تمایز قایل شد و تصمیمات 

ت شواهدی، -حیاتی تعریف نکرد و از دو سیستم به سمت تفکیک سه سیستم منطقی -ایمنی 
شهودی ت متافیزیکی و غریزی ت واکنشی حرکت کرد. به این ترتیب، تصمیمات شهودی درکنار 

در زمره  واکنشی -تصمیمات منطقی جزء تصمیمات ارادی قرار می گیرند و تصمیمات غریزی
تصمیمات غیر ارادی و اتوماتیک واقع می شوند. در این نظام تصمیم گیری سه گانه که مدل 
توسعه یافته کاهنمن توسط این نویسندگان است، تصمیمات منطقی تفاوت عمده ای پیدا نمی 

غریزی واکنشی به دو دسته تصمیمات شهودی ت متا فیزیکی و دسته -کنند اما سیستم شهودی
غریزی ت واکنشی تقسیم می شود. افزون براینکه مدل سه گانه نویسندگان این مقاله   تصمیمات

کند که در کنار صفاتی که کاهنمن برای تفکیک تصمیمات شهودی و منطقی آورده تصریح می
است،  تصمیمات شهودی نوعاً بصورت نامنظم و متقاطع و بیشتر از منابع درونی و از نوع ادراکی 

ت واکنشی بصورت منظم والگوریتمیک و از منابع درونی قابل شناخت و در هستند، تصمیما

                                                           
37- Cuban Missile Crisis 
38- Essence of decision 
39- Rational actor model 
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زمره اطالعات ایمنی ت حیاتی  و از نوع سیگنالی )ایمپالس( هستند و تصمیمات منطقی، نوعاً 
نشان داده  6منظم از منابع بیرونی و از نوع محاسباتی هستند. این تقسیم بندی سه گانه در شکل 

از اطالعات ورودی به سیستم تصمیم گیری که تحت عنوان شهودی  شده است. دسته دیگری
های طبقه بندی می شده است نتیجه توهمات و تخیالت و رویاها است. بصورتی که گاه کابوس

ای وسیع تصمیمات شگرف و سیاست های مداخلهشبانه و یا خواب دیدن سیاستمداران منجر به 
وستالژیک و ایدئولوژیک می تواند از مسیر تصمیم می گردد. از طرف دیگر تصاویر و عالیق ن

تواند گیری شهودی وارد نظام تصمیم گیری عمومی گردد. خرافات و توهمات سیاستگذار نیز می
همین مسیر را بپیماید و به جای تصمیمات شهودی نجات بخش،  جامعه مواجه با تصمیمات 

عیارهایی در تفکیک میان شهود خوب مبتنی بر توهم سیاستگذار باشد. طبیعی است که تعیین م
و شهود بد یا شهود و توهم کار بسیار سخت و اجماع  بر آن تقریبا غیرممکن است و تنها راه 
محدود کردن تأثیر توهم بر سیاست های عمومی، محدود کردن تأثیرهرگونه تصمیمات شهودی 

 باشدمی -ذار استچه خوب و چه بد که در هر صورت تنها منبع آن تجربه شخصی سیاستگ -
و حوزه عمومی نمی بایست حتی المقدور تحت تاثیر مستقیم تجربیات درونی شخص 

 سیاستگذار به جای شواهد و براهین روشن و قابل سنجش سیاستگذاری گردد.

 سوگیری تصمیم مبتنی بر آسیب سیستم شناختی )مغز و ذهن(

ل طیف وسیعی از اسیب های مطالعات زیادی نشان داده اند که قسمتی از توهمات بدلی
سیستم عصبی اعم از اسیب های مربوط به گیرنده های عصبی چون چشم و گوش یا قسمت 

          مغز یاسیستم شناختی ذهن که خو د را در شکل-های مختلف سیستم عصبی مرکزی
کل روانی نشان می دهند یا نتیجه مسمومیت های مزمن و یا تاثیرال-های مختلف عصبی تبیماری

هایی و داروهای روانگردان می توانند حاصل ایند. با توجه به محدودیت فضای مقاله تنها به مثال
از این مجموعه که قابلیت تعمیم به تصمیمات اجتماعی دارند بسنده می کنیم.  طبق مطالعات 

 %80قبلی ثابت شده است که شواهد و اطالعات دریافت شده از حس بینایی که در حدود 
               و کندمی, نقش مهمی در پروسه تصمیم ایفا دهدمیات محیطی ورودی به مغز را تشکیل اطالع

               محققانی که روی میمونها کار کرده اند دریافته اند  که تصمیمات متکی بر اطالعات
بینایی به لوب جداری متکی هستند که شواهد تهیه شده توسط حواس را ادغام 

با توجه به اینکه بیشترین میزان  .(Shiraishi, Terao, Ibi, Nakamura, & Tawara, 2004)کندمی
اطالعات خارجی وارده به مغزاز طریق سیستم بینایی است هرگونه اشکال  و بیماری  و صدمه 
به این سیستم، شامل چشم به عنوان گیرنده حسی و لوب پس سری مغز)اکسی پیتال( که محل 

د، نقص بینایی حاصله تفسیر اطالعات بینایی است میتواند موجب کم بینایی یا نابینایی گرد
                داشته باشد.  40تواند نقش مهمی در ایجاد توهم تحت عنوان سندرم چارلز بونتمی

                                                           
40- Charles Bonnet Syndrome 
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                       خال این اطالعات بینایی را از کندمیظاهرا درصورت نابینایی  ثانویه, مغز سعی 
                نی از تصویرهای قدیم  در خالاطالعات قبلی بینایی ذخیره شده در حافظه پر نماید  یع

. به این پدیده شگفت گه نوعی                   تصاویر جدید استفاده کند و تفسیر بینایی اراِیه دهد
 41سازی تصویری از خاطره است کور بینی نیز گفته می شود. کور بینی نوعی توهم بیناییباز

                           بیند در حالی که آنچه می بیند حاصل که می کندمیو بیمار فکر  کندمیایجاد 
نمایشی است که مغز از پیوند تصاویر قبلی و قدیم ذخیره شده در حافظه و ایجاد نوعی تخیل 

مبتالیان به نابینایی ثانویه ٪11توهمی ساخته است. مطالعات تیم تونیس این نوع توهم را در 
مطالعه ای که  .Teunisse, Cruysberg, Verbeek, & Zitman, 1995 (se)گزارش کرده است 

توسط گروه گیلمور انجام شد نشان داد که ایجاد توهم بینایی با میزان کاهش دید نسبت مستقیم 
افراد تحت  ٪34داشته ولی به علت کاهش دید ارتباط نداشته است. بروز این توهمات  در 

هنوز (Gilmour, Schreiber, & Ewing, 2009). مطالعه موجب اضطراب شده بوده است 
نیاز خواهد بود تا ارتباط توهمات از نوع بینایی و سندرم چارلز بونت را در  مطالعات بیشتری

تصیمات فردی و اجتماعی و احیانا درتصمیم گیران اجتماعی و سیاستگذارانی که به نابینایی 
  42دچار می شوند بسنجند.

 سو گیری شناختی ناشی از کهولت سن

ا در نظریه ذهن بررسی کرده و رابطه قسمتی از مطالعات اخیر، تفاوت های مربوط به سن ر
بین این توانایی و سایر توانایی های شناختی و صدمات ساختاری مغز را بررسی کرده است. 
آزمایشات تئوری ذهن، هوش کالمی و عملکردی، عملکرد اجرایی و سرعت پردازش اطالعات 

تاری؛ نشان داده ساله تحت تصویربرداری تشدید مغناطیسی ساخ 90تا  50بر روی داوطلبان 
است که با افزایش سن، نظریه توانایی ذهن کاهش می یابد و این رابطه معکوس بین نظریه ذهن 
و سن کامالً توسط هوش عملکردی، عملکرد اجرایی و سرعت پردازش اطالعات و تا حدی با 

ده هوش کالمی نشان داده می شود که بیشترین دلیل ساختاری آن، کاهش یکپارچگی انتشار ما
سفید مغز در سنین باالتر است. نظریه کاهش ذهن مرتبط با سن، ممکن است مستقل از سایر 

. نتایج با آسیب Charlton, Barrick, Markus, & (Morris, 2009)عملکردهای شناختی نباشد
تی مربوط به سن سازگار است. حافظه ماده سفید به دلیل از دست دادن آکسون و با کاهش شناخ

کاری ممکن است به ویژه به شبکه های پیچیده وابسته به اتصاالت ماده سفید وابسته 
. در  بررسی دیگری، استدالل شده است که آسیب ساختاری به (Charlton et al., 2006)باشد

رونده قابل تشخیص بیشتری همراه ماده سفید مغز نسبت به پیری طبیعی با زوال شناختی پیش

                                                           
41- Visual Hallucination  

که اگر کستتتانی نتوانند واقعیت های جهان پیرامون خویش را درک کنند نیز بنوعی شتتتاید بتوان به تمثیل و احتیاط گفت  -42
شت های متوهمانه  صاویر جعلی و بردا ست و ذهن ت سندرم چارلز بونت در حوزه ذهن ا شده اند که نظیر  کوری ذهنی دچار 

  و مبتنی بر ان تصمیم می گیرد. کندمیبرای او می سازد که انها را باور 
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هستند، اما سایر علل زوال شناختی پیش رونده، مانند بیماری آلزایمرنیزنسبت به پیری طبیعی با 
مطالعات  . (Valdés Hernández Mdel et al., 2013)کاهش شناختی بیشتری  همراه است 

کلینیکی بر روی بیماران مغزی در اثر حادثه که منجر به کاهش میزان ماده سفید مغزی شده اند 
نیز همین نتیجه کاهش عملکرد شناختی را نشان داده است. این مطالعات نشان داده است که 

                 زان ماده سفید بعد از حادثه با تمام مناطق شناختی مغز رابطه منفی داشته استمی
(Kraus et al., 2007)  نتیجه اینکه کهولت سن می تواند موجب سوگیریهای شناختی و کاهش .

  ).(Zhong, 2018ی تصمیم گیری شودتوانایی ها

 جمع بندی 

این مطالعه نشان داد که پژوهش های متنوعی درشناخت نحوه تصمیم گیری فردی در مغز 
در حیطه علوم شناختی توسط محققین در دنیا انجام گرفته است ولی مطالعات کمی در مورد 

انجام یافته  گیریهای اجتماعی و ارتباط آن با نظامهای سیاستگذاری عمومیچگونگی تصمیم
است. مطالعات عصب شناسی نشان داده است که مغز با مکانیسم های متفاوتی در جهت مدیریت 

تواند دچار سوگیری شناختی با دالیل متفاوت شود. مطالعه حاضر گیرد ولی میشرایط تصمیم می
 ٪95تعریف کاهلمن در تفکیک تصمیم گیری مغز به دو سیستم شهودی و منطقی و سهم  

تم شهودی را سوگیرانه می داند، آن را نیازمند باز تعریف دانسته و نظام تصمیم گیری سه سیس
. این مطالعه در تالش است بتواند تصویری از کندمیمنطقی، واکنشی را ارائه  -گانه شهودی،

ارتباط منطقی و سیستمیک ما بین سه گانه مغز، تکامل ژنومیک و توسعه تمدنی در فرایند تصمیم 
انسان  ترسیم نماید. همچنین این مطالعه تاکید دارد که ارتباط معنی داری ما بین سیاست  گیری

و تصمیم و شرایط مغز تصمیم گیر و اطالعات ورودی به فرایند تصمیم گیری او وجود دارد. 
که  تصمیم تحت تاثیر عوامل  دهدمییافته های مطالعات عصب شناختی و تصمیم گیری نشان 

مهمی چون سالمت و کارایی سلولی مغز تصمیم گیر، سالمت گیرنده های عصبی تعیین کننده 
تصمیم گیر قرار می گیرد. تصمیم می تواند تحت تاثیر  43اطالعات و در نهایت سطح خوداگاهی

اطالعات تغییر شکل یافته بیرونی از محیط یا اطالعات کاذب درونی خود ساخته سیستم عصبی 
تواند بدلیل آسیب گیرنده های رد. دریافت این اطالعات غلط میمرکزی و توهم حاصله شکل گی

حسی یا صدمات مغزی یا سوء مصرف مواد و دارو حاصل آمده باشد.  از سوی دیگر کهولت 
سن و آسیب های مغزی می تواند موجب کاهش ویا غیر متجانس شدن نرونهای مغزی، ایجاد 

سته از ناهنجاری بافتی مغز، موجب کاهش دمانس و از دست دادن خاطرات هویتی گردد. این د
ذهن، سوگیری های شناختی و کاهش توانایی های تصمیم گیری  -ظرفیت تصمیم گیری مغز

تواند از درست و بموقع و یا اتخاذ تصمیمات ناهنجار شود. دامنه این اختالل تصمیم گیری می
مات و سیاستهای اجتماعی و حوزه فردی فراتر رفته و با توجه به حوزه نفوذ سیاستگذار، تصمی

                                                           
43- Consciousness 
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ملی و در نتیجه سمت و سوگیری توسعه تمدنی در کشور و جهان را مورد تاثیر قرار دهد. آزمون 
این فرضیه نیازمند انجام پژوهشهای تجربی عصب شناسی شناختی در جمعیت هدف 

 سیاستگذاران خواهد بود. 
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