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چکیذٌ سخىراوی :
تَجِ ثِ هب اجبزُ هیدّذ تب جٌجِّبی خبطی از اطالعبت ٍارد شذُ ثِ سیستنّبی حسی را ثرای اًتقبل ثِ
سطح َّشیبری ٍ اًتخبة پبسخّبی رفتبری هٌبست ،اًتخبة کٌین .تَجِ هیتَاًذ ثب ٍیژگیّبی حسی
ثرجستِ ثراًگیختِ شَد یب ثرعکس ،هیتَاًذ ثِ طَرت درًٍی ،ثب تَجِ ثِ تجرثیبت قجلی ،اًتظبرات یب
تظویوبت آگبّبًِ ثِ هسئلِای اختظبص دادُ شَد .سیگٌبلّبیی از قجیل جْتگیری چشن یب سر ثِ ٍیژُ،
گرٍُ قذرتوٌذی از ًشبًِّبی حسی هیثبشٌذ کِ تَجِ را ّذایت هیکٌٌذ .ایي سیگٌبلّب اهکبى تعریف
هَضَع عالقِ هشترک ،تَجِ هشترک را کِ یک گبم کلیذی در تَسعِ تئَری رّي (شخض دیگری) است،
ثِ هب هیدٌّذ .در ایي سویٌبر سعی خَاّذ شذ ًقش ٍ زیرثٌبی عظجی تعقیت ًگبُ خیرُ در ایجبد تَجِ
هشترک ٍ ًظریِی رّي تَطیف شَد .درک ایي فرایٌذّب ثیشتریي اّویت را در درک اختالالت تعبهالت
اجتوبعی از جولِ اٍتیسن یب اسکیسٍفرًی دارد .فرضیِ کبر ثر ایي است کِ تَجِ هشترک ثر اسبس
ثخشّبی خبطی از شیبر گیجگبّی فَقبًی ) (STSکِ استخراج ٍیژگیّبی ثظری هرتجط ٍ تجذیل آًْب ثِ
هختظبت فضبیی ثب در ًظر گرفتي رٍاثط ٌّذسی حبکن را دارًذ ،هیثبشذ .درک تغییرات تَجِ ثِ عٌَاى
ًبحیِی درگیر  LIPفرع شذُ است .در ًْبیتً ،شبى دادُ خَاّذ شذ کِ کٌترل شٌبختی پردازًذُی
فرضی ًگبُ در  STSهوکي است در تعبهل ثب ثخشّبی خبطی از قشر پرُ فرًٍتبل درگیر ثبشذ .هب ثِ هٌظَر
آزهبیش ایذُّبی فَق ،از اًذازُگیریّبی رفتبری ٍ fMRI ،ثجت چٌذالکترٍدی ّذایت شذُی  fMRIدر
هیوَىّبی رزٍس ثِ عٌَاى یک هذل اًسبًی استفبدُ کردُاین .در پبیبى در هَرد آخریي ًتبیج آزهبیشّب در
ایي زهیٌِ طحجت خَاّذ شذ.
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