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Zawężenie pola wyboru ułatwia
podejmowanie decyzji
Niezdecydowany? Ogranicz swój wybór do dwóch najbardziej narzucających się opcji,

a podejmiesz decyzję szybko i sprawnie – radzą badacze z Uniwersytetu Bazylejskiego
(Szwajcaria). O ich badaniu informuje „Nature Human Behaviour”.
Podczas eksperymentów z wykorzystaniem okulografii (techniki śledzenia ruchów gałek ocznych)
naukowcy wykazali, że mózg człowieka koncentruje się zazwyczaj na dwóch najbardziej obiecujących
opcjach. Im szybciej odrzuci więc on dodatkowe możliwości, tym szybciej będzie w stanie podjąć
ostateczną decyzję.
W ramach badania specjaliści dawali ochotnikom do wyboru trzy różne przekąski. Zauważyli, że nie
koncentrowali się oni na nich równomiernie. Poświęcali więcej uwagi dwóm alternatywom, a im
dłużej się nad nimi zastanawiali, tym bardziej się do nich przywiązywali. Badanym łatwiej było
odrzucić najgorszą opcję i wybrać spomiędzy dwóch pozostałych, niż porównywać ze sobą trzy opcje
jednocześnie.
Naukowcy opracowali nawet model matematyczny, który opisywał dynamikę interakcji pomiędzy
formowaniem się preferencji a ruchami gałek ocznych w trakcie procesu decyzyjnego.
„Celem naszego badania było zrozumienie, jak ludzie zachowują się na co dzień, gdy mają do wyboru
jeszcze więcej opcji, np. podczas zakupów online czy w dużym centrum handlowym” – mówi prof.
Sebastian Gluth, badacz prowadzący.
To istotne, bo ludzie nie są racjonalnymi konsumentami i mogą podejmować zupełnie inne decyzje,
gdy mają do wyboru tylko dwie rzeczy i gdy mają do wyboru trzy lub więcej opcji.

Źródło: pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/29428.html
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Naukowcy pomagają przetrenować
nawiązywanie znajomości
Naukowcy przebadają "nowych w mieście", czyli osoby, które przeprowadziły się w ostatnich sześciu
miesiącach.
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Ciekły filtr? Pora na porowate ciecze
Badacze mają nadzieję, że dzięki temu efektywne oczyszczanie mieszanin może stać się dużo
prostsze.
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W głębszych warstwach skóry wszyscy mamy
takie same bakterie
Choć na powierzchni skóry bakterie poszczególnych osób zwykle bardzo się różnią, to w jej wnętrzu
takie same bakterie żyją u różnych ludzi.
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Zapach ukochanej osoby poprawia jakość snu
Zapach romantycznego partnera, nawet pod jego nieobecność, poprawia jakość snu i sprawia, że
budzimy się bardziej wypoczęci.
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„Inteligentne” bandaże leczą przewlekłe rany
Nowy „inteligentny bandaż” mógłby poprawić opiekę kliniczną nad osobami z przewlekłymi ranami.
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80 % zakażeń koronawirusem ma jedynie
łagodny przebieg
Śmiertelność tej infekcji sięga 2,3 proc., ale 80 proc. zakażeń – podkreśla się - ma jedynie łagodny
przebieg.
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20 milionów zł dla uczelni na
międzynarodowe studia
Nabór do programu KATAMARAN potrwa do 30 kwietnia.
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Ponad 210 mln zł w kolejnych

rozstrzygniętych konkursach
Łącznie ponad 210,5 mln zł przyznało Narodowe Centrum Nauki na badania realizujących granty
ERC.
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