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را ثرای اًتقبل ثِ  ّبی حسی سیستنٍارد شذُ ثِ ّبی خبطی از اطالعبت  دّذ تب جٌجِ هب اجبزُ هیثِ تَجِ 

ّبی حسی  ثب ٍیژگی ذتَاً تَجِ هیّبی رفتبری هٌبست، اًتخبة کٌین.  سطح َّشیبری ٍ اًتخبة پبسخ

تَاًذ ثِ طَرت درًٍی، ثب تَجِ ثِ تجرثیبت قجلی، اًتظبرات یب  هیثرعکس، یب  ثراًگیختِ شَدثرجستِ 

 ثِ ٍیژُ، گیری چشن یب سر جْت از قجیل یّبی سیگٌبلای اختظبص دادُ شَد.  ثِ هسئلِ آگبّبًِ بتتظویو

تعریف اهکبى  ّب کٌٌذ. ایي سیگٌبل را ّذایت هی تَجِثبشٌذ کِ  هیّبی حسی  از ًشبًِ گرٍُ قذرتوٌذی

، است )شخض دیگری( یک گبم کلیذی در تَسعِ تئَری رّي کِرا  هشترک، تَجِ هشترک عالقِ هَضَع

در ایجبد تَجِ  خیرًُگبُ تعقیت عظجی  زیرثٌبیًقش ٍ  شذ ذدر ایي سویٌبر سعی خَاّ. دٌّذ ثِ هب هی

درک اختالالت تعبهالت  را در ثیشتریي اّویت فرایٌذّبایي درک . شَدتَطیف رّي  ی هشترک ٍ ًظریِ

 ثر اسبسایي است کِ تَجِ هشترک ثر فرضیِ کبر اسکیسٍفرًی دارد. اجتوبعی از جولِ اٍتیسن یب 

ّبی ثظری هرتجط ٍ تجذیل آًْب ثِ  استخراج ٍیژگی کِ (STS) گیجگبّی فَقبًیّبی خبطی از شیبر  ثخش

ثِ عٌَاى تغییرات تَجِ ثبشذ. درک  را دارًذ، هی ًظر گرفتي رٍاثط ٌّذسی حبکن ثب درهختظبت فضبیی 

 ی کِ کٌترل شٌبختی پردازًذُ خَاّذ شذًشبى دادُ ، در ًْبیتفرع شذُ است.  LIPی درگیر  ًبحیِ

ثِ هٌظَر  هب. ثبشذدرگیر ّبی خبطی از قشر پرُ فرًٍتبل  تعبهل ثب ثخشدر هوکي است  STSًگبُ در  فرضی

در  fMRIی  ثجت چٌذالکترٍدی ّذایت شذٍُ   fMRIّبی رفتبری، گیری از اًذازُ ،ّبی فَق آزهبیش ایذُ

ّب در  آخریي ًتبیج آزهبیشاین. در پبیبى در هَرد  استفبدُ کردُ یّبی رزٍس ثِ عٌَاى یک هذل اًسبً هیوَى

 خَاّذ شذ. ایي زهیٌِ طحجت


