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Abstract

For more than two decades psychologists and sociologists have been warning about

the damage of new social media. in the last decade, the neurological research has

been developed to provide an empirical foundation to support the above hypothesis.

This study was conducted with the aim of informing about the harms caused by the

use of modern social media. In this descriptive study, we intend to acquaint thinkers

with the achievements of this fledgling field of research. Researchers hold that a

significant contribution to the adolescent trend plays a significant role in the

tendency of individuals toward social media, thus increasing impulsive behavior.

The three parts of the brain, namely the "social cognition network," the "self-

referential cognition network" and the "reward network", are basically worth

mentioning of individuals to social media. The reward mechanisms that have been

defined in the media and the neurological changes of the brain during the

adolescence, cause more stimulate and activity in the three regions, which in turn, is

an important booster in the growing use of social media. on the other hand,

loneliness, depression and memory weakness is one of the most important injuries of

social media in addition to the neurological changes of the brain in adolescence, It

also goes back to the influence of peers and the media multitasker. in this paper,
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after examining the neuroscience of some of the most important harms of social

media and its roots, We show that this research is accompanied by limitations, but

these limitations do not undermine the validity of the results of the research field.

Keywords: new social media, social cognition network, self-referential cognition

network, reward network, synapse pruning, memory.
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چکیده
هـاي نـوین   هـاي رسـانه  شناسان درباره آسـیب بیش از دو دهه است که روانشناسان و جامعه

شناختی نیز بـه کمـک ایـن حـوزه     دهند. در دهه اخیر، تحقیقات عصباجتماعی هشدار می
ي آمده است تا بنیادي تجربی براي این مدعا فراهم آورد. (زمینه پـژوهش). در ایـن مطالعـه   

هاي اجتمـاعی را واکـاوي کنـیم    هاي رسانهشناختی آسیبقصد داریم ابعاد عصبتوصیفی،
و » شبکه شناخت خود مرجـع «، »شبکه شناخت اجتماعی«(روش کار). سه بخش مغز یعنی 

هـاي  هاي اجتماعی نقش اساسـی دارنـد. مکانیسـم   ، در گرایش افراد به رسانه»شبکه پاداش«
شناختی مغز در دوران نوجـوانی،  و تغییرات عصبها تعریف شده استپاداش که در رسانه

شود و یک تقویت کننده مهم در استفاده روز افـزون از  سبب فعالیت بیشتر این سه منطقه می
تـرین  هاي اجتمـاعی اسـت. از سـویی، تنهـایی، افسـردگی و ضـعف حافظـه از مهـم        رسانه
شـناختی مغـز در   عصبهاي اجتماعی است که ریشه آن عالوه بر تغییراتهاي رسانهآسیب

گـردد  هاي اجتماعی نیز باز مـی اي بودن رسانهدوره نوجوانی، به تأثیر همساالن و چندوظیفه
هـاي  تـرین آسـیب  شـناختی برخـی از مهـم   ها). در این مقاله پـس از بررسـی عصـب   (یافته
شـناختی از  هـاي عصـب  دهیم که آیـا پـژوهش  هاي اجتماعی، به این پرسش پاسخ میرسانه
شـویم کـه ایـن    کنند یا خیر؟ در انتها یـادآور مـی  هاي اجتماعی حمایت میهاي رسانهآسیب
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هـاي ایـن حـوزه را    هایی نیز همراه است امـا اعتبـار نتـایج پـژوهش    ها با محدودیتتحقیق
گیري).سازد (نتیجهمخدوش نمی

اجتمـاعی،  هاي نوین اجتماعی، شبکه شناخت خودمرجع، شبکه شناخت رسانهها:دواژهیکل
شبکه پاداش، هرس سیناپسی، حافظه.

مقدمه و طرح مسئله. 1
اي هـاي اجتمـاعی، تاریخچـه   سخن، پیرامون مزایا، معایب، و یا نقاط فرصت و تهدید رسـانه 

سـازي نوشـتن   گردد، زمانی که سقراط بـه نهادینـه  سال قبل باز می2500طوالنی دارد که به 
تواننـد از  تنهـا نمـی  کلمـات نوشـتاري نـه   «کـرد کـه   اعتراض کـرد و در مـورد آن اسـتدالل    

» حقیقـت را بـه دیگـران آمـوزش دهنـد     تواننـد  حقیقتی صحبت کنند بلکه حتـی نمـی  هیچ
)Choudhury, McKinney, 2013: 198-199.(

تـوانیم تـأثیر   شود بنابراین نمـی هاي اجتماعی، سبب تحیر ما میانگیز بودن رسانهشگفت
هـا، آگـاهی از ایـن    هن و مغز خـود درك کنـیم و در هیـاهوي رسـانه    ها را بر زندگی و ذآن

د کنـیم کـه چیـزي بـراي نگرانـی      کنـیم اینگونـه وانمـو   بازد. ما تالش مـی ها رنگ میآسیب
ندارد و ما هنوز به عنوان برترین موجودات کره خاکی، بر همه چیز مسـلط هسـتیم و   وجود

ا باشد، صرفاً کافی است تـا نحـوه اسـتفاده    ها متوجه زندگی مهایی از سوي رسانهاگر آسیب
دهـیم  خود را تغییر دهیم آنگاه اوضاع تحت کنترل خواهد بود. ما خود را اینگونه فریب مـی 

که رسانه ها چیزي بیش از یک ابزار در جهت پیاده سازي مقاصد ما نیستند و هرگـز قـدرت   
اندیشـی را  ن چنین افراد سادهمک لوها).Carr, 2010: 24-25(تسلط بر ما را نخواهند داشت. 

ها شبیه گوشت لذیذي اسـت کـه دزد،   سرزنش نموده و بر این باور است که محتواي رسانه
).McLuhan, 2003: 31(اندازد تا حواسش پرت شودجلوي سگ نگهبان ذهن می

در دانشـمندان هـا،  فراوانـی داده وهـاي اجتمـاعی   با توجه به گستردگی استفاده از رسانه
سـال اختـراع اصـطالح    (1997از سـال  .انـد آوردهبه تحقیقات علمی رويسال گذشتهچند

از ایـن اصـطالح   اسـت کـه  مقالـه منتشـر شـده   هـزار  10، بـیش از )هـاي اجتمـاعی  رسانه
چـون هـایی  در رشـته اندیشـمندان  ).Meshi, Tamir, Heekeren, 2015: 1(انـد کـرده اسـتفاده 

تحقیقـات خــود را پیرامــون  ،شناســیارتباطـات و جامعــه شناسـی، اقتصــاد، بازاریــابی،  روان
، محققـان  مـورد مطالعـه  هـاي  . با این حال، در تمـام زمینـه  اندهاي اجتماعی آغاز کردهرسانه
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- فرآینـدهاي شـناختی  بهبـود  در جهـت هـاي اجتمـاعی  بـه سـطحی از مهـار رسـانه    صرفاً
هـا، یـق در پشـت ایـن تحق  رسد که حـوزه علـوم اعصـاب    به نظر میو اندپرداختهاجتماعی

در این موضوع منتشر شده است (همان)، بنابراین حوزه تحقیقـاتی  مقاالت کمیشده و پنهان
هـاي  پـژوهش کـه استدر ایناین امرفعلی هنوز در دوران کودکی خود قرار دارد. اهمیت

و بیـنش متفـاوتی را   کنـد ارائـه را يهاي جدیـد حلراهتواندعلوم اعصاب در این حوزه می
هـاي آمـاري بـه    ها قرار دهند و حقایقی فراتـر از تحلیـل داده  پیش روي محققان سایر حوزه

هـاي  ترین علل گرایش بـه رسـانه  جامعه علمی عرضه نماید. در این مقاله، ابتدا برخی از مهم
هـاي  هـاي رسـانه  شناسی را بررسـی کـرده و سـپس برخـی آسـیب     اجتماعی از منظر عصب

کنیم سـپس بـه ایـن    اند، بیان میشناسی قرار گرفتهاعی را که تاکنون مورد تحقیق عصباجتم
هـاي اجتمـاعی   هاي رسانهشناختی از آسیبهاي عصبدهیم که آیا پژوهشپرسش پاسخ می

هـا بـا   دهیم که ایـن تحقیـق  کنند یا خیر؟ در انتها این نکته را مورد مداقه قرار میحمایت می
ها نیسـت و  ارزش بودن نتایج پژوهشاه است اما این موارد به معناي بیهایی همرمحدودیت

هـاي آینـده را   دهد و مسیر تحقیـق هاي فعلی را نشان میدر حقیقت، حدود و ثغور آزمایش
کند.روشن می

هـاي نـوین اجتمـاعی،    شناسی رسانههاي عصبشوم که عمر پژوهشهمچنین متذکر می
هـاي اصـلی کـه حـاوي     تعـداد مقالـه  2015وري که تا سـال  رسد به طتقریبا به یک دهه می

,Meshi, Tamir, Heekeren(عـدد بـوده اسـت    7هاي عملکردي مغـز هسـتند،   تصویربرداري

هـا صـرفاً دو برابـر    ایـن مقالـه  2020و طبق تحقیق راقـم ایـن سـطور، تـا سـال      )1 :2015
مشـخص حـاوي   هـاي بسـیار کمـی بـه طـور دقیـق و       . از ایـن تعـداد، پـژوهش   استشده

هـاي روانشناسـی و   فـرض ها به پـیش اند و سایر مقالهشناختی بودههاي عصبتصویربرداري
هـاي  انـد و یـا اینکـه معطـوف بـه رسـانه      ها پرداختـه شناسی و آماري مرتبط با رسانهجامعه
هاي اصـیل یـا   هاي غیراصیل نیز، صرفاً شرح و بسط بیشتر همان پژوهشاند. مقالهبودهسنتی
ها، تاکنون آمریکایی محـور بـوده   هاي آماري در این باره است. این تحقیقها و تحقیقلتحلی

) و هنـوز تئـوري منسـجم و    Cheng, J., Burke, M., Davis, 2019:10و بسـیار نوپـا اسـت (   
هاي اجتماعی در سطح دنیا وجود ندارد، لذا خواننـده ایـن   هاي رسانهمشخصی درباره آسیب
هـا در ایـن حـوزه    ي از پـژوهش اکه بـا تاریخچـه مـنظم و گسـترده    سطور نباید تصور کند

هـاي نوپـاي ایـن زمینـه     است. هدف این مقالـه، آشـنایی ابتـدایی مخاطبـان بـا یافتـه      مواجه
است.  تحقیقاتی
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هاي اجتماعیشناختی گرایش به رسانهیابی عصبریشه1.1
»پاداش«ۀو شبک»شناخت خود مرجع«ۀ، شبک»شناخت اجتماعی«ۀشبک1.1.1
دارند تـا نیازهـاي بنیـادین انسـانی را در محـیط      1سازي دنیاي آفالینها تمایل به شبیهرسانه

آنالین و به دور از برخی هنجارهاي محیط آفالین مورد توجـه قـرار دهنـد. مکانیسـم ایـن      
استوار است:پنج رفتار کلیدي سازي بر شبیه
پخش اطالعات توسط کاربران. 1
زخورددریافت با. 2
منتشر شدهاطالعاتمشاهده. 3
ارائه بازخورد به دیگران. 4
:Haferkamp, Kramer, 2011(پخش شده با اطالعات مشاهده شـده  مقایسه اطالعات. 5

309-314.(
تکیـه دارنـد:   شناختی عصببر سه حوزه عمدتاًهاي اجتماعی، در شبکهپنج رفتار مذکور

Social(شناخت اجتماعیشبکه  cognition( ،  مرجـع شـناخت خـود  شـبکه)self-referential

cognition(پردازش پاداش اجتمـاعی شبکه، و)social reward processing(.   شـبکه شـناخت
هـاي  هاي اجتماعی نیاز به تفکر درباره حالـت اجتماعی به این معنا است که استفاده از رسانه

هـاي پسـت ارائـه بـازخورد بـه   هنگـام ان دیگـر  هاي کاربران دیگر دارد. به بیذهنی و انگیزه
آن کـاربر چـه واکنشـی بـه ایـن      به این فکر کنـد کـه   فرد، ممکن است انالکترونیکی دیگر

بـه انگیـزه   ، کنـد از دیگران بازخورد دریافـت مـی  هنگامی که بازخورد نشان خواهد داد و یا
رجـع، بـدین جهـت    شبکه شـناخت خـود م  .کندکاربران دیگر براي انجام این عمل فکر می

هاي اجتماعی شامل مقدار زیادي تفکـر خودارجـاعی اسـت    اهمیت دارد که استفاده از رسانه
چرا که افراد در این بسترها، تمایل بسیاري به پخش اطالعات خود دارند و تجربیات، نحـوه  

ممکن است یک کـاربر  ،تفکر در مورد خودگذارند. زندگی و تفکرات خود را به اشتراك می
باعـث ایجـاد تفکـر خـود ارجـاعی      ، را پخش کند و پخش افکارافکارشترغیب کند که را

ترین نواحی در مغز و شامل چندین منطقـه اسـت. ایـن    . شبکه پاداش از مهمشودمیتر بیش
هـا دخیـل اسـت کـه در ادامـه بـه       ها و اسـتفاده مکـرر از آن  مناطق در وابستگی ما به رسانه

هـاي عصـبی از مغـز کـاربران     دانشمندان طی تصـویربرداري پردازیم.توصیف کارکرد آن می
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,Meshi, Tamir()1انـد (شـکل   هـا، منـاطق زیـر را مشـخص نمـوده     درحین کار بـا رسـانه  

Heekeren, 2015: 4.(
ترین نواحی مغزي هستند که فعالیت بیشتري را نسبت بـه دیگـر   جمله مهماین مناطق، از

:اندنواحی مغز نشان داده
پشــتی- یمیــانپیشــانیقشــر پــیش: مغــز)آبــینــواحیه شــناخت اجتمــاعی (شــبکـ

)dorsomedial prefrontal cortex (DMPFC)(، گیجگـــاهی - ايآهیانـــهاتصـــاالت
)temporoparietal junction (TPJ)(جلـویی ، لوب گیجگاهی)anterior temporal lobe

(ATL)(قشر پیشانی پایینی ،)inferior frontal gyrus (IFG)(   قشـر سـینگولیت خلفـی ،
)posterior cingulate cortex (PCC)(.

- میـانی پیشـانی پـیش قشـر : نواحی مغزي به رنگ قرمـز) (مرجعشبکه شناخت خودـ
، قشر سینگولیت خلفی.پشتی

- پیشـانی میـانی  : قشـر پـیش  به رنگ سـبز) ينواحی مغز((مدار پاداش)شبکه پاداشـ
اســـتریاتوم شـــکمی )،ventromedial prefrontal cortex (VMPFC)(شـــکمی 

)ventral striatum (VS)(    ناحیـه تگمنتـوم شـکمی ،)ventral tegmental area (VTA) (
)Nieuwenhuys, 2008; Roberts, 1987 .(

مناطق مرتبط با فرایندهاي شناختی که در حین کار با شبکه هاي اجتماعی فعال هستند..1شکل

ترین ناحیه مغز که بیشترین تأثیر را در گـرایش کـاربران   دهد که مهمها نشان میپژوهش
هاي اجتماعی دارد، شبکه پاداش مغز(مدار پـاداش مغـز) اسـت. ایـن مـدار مسـئول       به شبکه

ت. مدار پاداش شامل نـواحی زیـر و بخشـی از دسـتگاه لیمبیـک      احساس لذت و پاداش اس
)limbic system(  :است
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(از جملـه هسـته اکـومبنس   )dorsal and ventral striatum(شکمی و پشـتی  استریاتوم ـ
)nucleus accumbens (NAcc)((

)ventromedial prefrontal cortex (vmPFC)(شکمی - پیشانی میانیقشر پیشـ
ناحیه تگمنتوم شکمی  ـ
بینـی و  تنها در تجربه ذهنی لذت، کـه در تشـخیص، ارزیـابی، پـیش    نه» مدار پاداش مغز«

:Sherman, Hernandez, Greenfield, Dapretto, 2018(واکنش بـه پـاداش نیـز درگیـر اسـت      

700.(

مدار پاداش مغز و مکانیسم الیک2.1.1
دریافت یـا دادن  اي براي عنوان وسیلهبهوهاي اجتماعی الیک یک ویژگی محبوب در رسانه

، ویژگـی الیـک  اهمیـت بـا وجـود   . اسـت  به محتواي پخش شده یا دریافت شدهبازخورد
اگـر چـه ارتبـاط    شناختی این ویژگـی وجـود دارد.  پیامدهاي عصباطالعات کمی در مورد 

و نواي صـوتی اسـت،   صورتهايحالتاطالعات از طریق چهره شامل تبادل کیفیبهچهره
ـ ارائه امکان ،هاي اجتماعیرسانهاما ویژگی منحصربه فرد  اسـت  بـازخورد  یِکم)Sherman,

Hernandez, Greenfield, Dapretto, 2018: 699.(
پسر دانشجو در لس آنجلس مورد تصویربرداري تشـدید  24دختر  و 34، 2018در سال 

شـناس ابتـدا محیطـی مشـابه     قرار گرفتند. دانشـمندان عصـب  )FMRI(کارکردي مغناطیسی
کننـدگان خواسـتند چنـدین عکـس در ایـن محـیط       اینستاگرام درست کردنـد و از شـرکت  

سازي شده، قرار دهند. تیم تحقیـق بـه طـور تصـادفی تعـدادي الیـک بـه هـر عکـس          شبیه
هـا را ببیننـد و بـراي    همه عکـس کنندگان خواسته شد تا اختصاص دادند و سپس از شرکت

الیک کردن یا نکردن آن تصمیم بگیرند. نتایج این تحقیق نشان داد دریافت الیـک بسـیار در   
پیشـانی  هاي اینستاگرام یک فرد، منجربه فعـال شـدن هسـته اکـومبنس و قشـر پـیش      عکس

واکـنش در  گذاري اطالعات با دیگران باعـث ایجـاد   شود و تجربه اشتراكشکمی میانی، می
شود. عالوه بر این، الیک کردن سـایرین نیـز بـا    هسته اکومبنس و ناحیه تگمنتوم شکمی، می

).  2سازي استریاتوم پشتی، همراه بود (همان) (شکلفعال
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هاي اجتماعی، فعالیت بیشتري نشان دادند.مناطقی از مغز که در دریافت یا ارائه الیک در شبکه.2شکل

مناطق زیر هستند:شاملAدر بخش دخیل هستند »الیکدریافت«نواحی عصبی که در 
(شـامل هسـته اکـومبنس، پوسـته    )dorsoventral striatum(پشـتی  - شـکمی استریاتوم ـ

)putamen(هسته دم دار ،)nucleus caudate((2

)brain stem(ساقه مغز ،)thalamus(تاالموسـ
medial and(پیشانی طرفی و میانیقشر پیشـ bilateral prefrontal cortex(
)primary and supplementary motor cortex(قشر حرکتی مکمل و اولیهـ
)cerebellum(و مخچه)occipital cortex(قشر پس سري ـ

:مناطق زیر هستندشاملBدر بخشدخیل هستند »الیکدادن«نواحی عصبی که در 

lateral occipital(قشر پس سـري جـانبی   ـ cortex(  شـکنج دوکـی))fusiform cortex( ،
، شــکنج جنــب هیپوکامــپ)temporoccipital cortex(گیجگــاهی- قشــر پــس ســري

)parahippocampal gyrus((
ـ توجهی در مناطق مغزي درگیـر در ارا در حالی که همپوشانی قابل دریافـت  بـا الیـک هئ

الیـک  ،کننـدگان ت، برخی نواحی هنگامی فعـال شـدند کـه شـرک    شده استالیک مشاهده 
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,Sherman, Hernandez(دریافت کردند، در مقایسه بـا زمـانی کـه دیگـران را الیـک کردنـد      

Greenfield, Dapretto, 2018: 701-704.(

نوجوانیةتغییرات عصب شناختی مغز در دور3.1.1
بومیــان دیجیتـــال «عنــوان  نوجوانــان در ادبیــات علــوم اعصــاب و روانشناســـی، بــه     

)Digital Natives( «هـاي اجتمـاعی را   شوند کـه بیشـترین تعـداد کـاربران رسـانه     شناخته می
گـر  شـود بیـان  دهند. ادبیاتی که براي توصـیف مغـز در دوران بلـوغ اسـتفاده مـی     تشکیل می

است که مغز انسان در دوران بلوغ، مانند بوته بزرگی است که نیاز به هرس دارد. چنـین  این
هـاي محیطـی حسـاس اسـت و     چـه انـدازه نسـبت بـه محـرك     دهد که مغز مدلی نشان می

هـاي مناســب اســت  بـا تجربــه » دار شــدنشـکل «حــال نیازمنـد تغییــر تکـاملی یــا   درعـین 
)Choudhury, McKinney, 2013: 198-199  .(

اظ سـاختاري، دوران نوجـوانی بـا    دهـد کـه بـه لحـ    تصویربرداري هاي عصبی نشان می
شناختی همراه است:تغییر عصبدو

یابد که ایـن امـر باعـث ارتبـاط موفـق بـین       هاي ماده سفید در مغز افزایش میاتصالـ
شود.هاي مختلف مغز میبخش

هاي موجود در مغز، از دوران جنینی تا کـودکی بـا بیشـترین تـراکم سیناپسـی      نورونـ
افتـد  کنند. این افزایش در تراکم سیناپسی، همزمان با هرس سیناپسی اتفاق میرشد می

یابد و تراکم سیناپسی در اواخر دوره نوجـوانی  ان هرس در نوجوانی افزایش میو میز
,Meshi, Tamir(شود تر میکم Heekeren, 2015: 1(.

کـه  اسـت هـا  سازي آکسـون دهنده میلینکه تغییرات در ماده سفید، نشانرسدبه نظر می
اده خاکسـتري بـه هـرس و    رات در مـ تغیی.شوندهاي مغز میبه بهبود ارتباط بین سلولمنجر
،تـر با کارآیی کـم هاشود که سلولهاي عصبی منتهی میهاي مغزي یا سلولبردن سلولازبین

. )Grabowski, 2015: 29(شــوندهــرس مــی،در تــالش بــراي افــزایش کــارایی کلــی مغــز
احتمـاالً يحجـم مـاده خاکسـتر   افـزایش که اوج دهدمینشان شناختیعصبهايپژوهش

یدر کـل دوره نوجـوان  يدر حجم ماده خاکسـتر هارییاما تغدهد،یرخ مگیسال10از شیپ
به طـور گسـترده در   يدر حجم مواد خاکستررییتغ. )Tamnes, 2017: 3402-3412(ادامه دارد

قشـر ماننـد  مـوثر هسـتند:   و ارتبـاط  یدرك اجتماعيکه براشودیمغز مشاهده می ازمناطق
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medial(یانیـ میجگـاه یگ prefrontal cortex(   قشـر گیجگـاهی بـاالیی ،)superior temporal

cortex( اي گیجگـــاهیاتصـــال آهیانـــه و)temporal parietal junction(  شـــکل)3 (
)Mills, Lalonde, Clasen, Giedd, Blakemore, 2014: 123-131.(

مخ در دوران بلوغگسترده در قشر راتییتغ.3شکل

آنالینطرد و پذیرش 4.1.1
ـ تـال یجیديهـا رسانهقیارتباط از طريشدن هنگام برقرارطردایذیرفته شدنپ تجربـه  کی

طیمحـ کیـ در یاجتمـاع طـرد اسـت کـه   نشـان داده هـا،  قیـ است. تحقرگذاریثأتیاجتماع
:Crone, Konijn, 2018همچون طرد چهره به چهره باشـد ( به طور مشابه تواندیميوتریکامپ

ـ با تعـداد ال رینوجوانان هنگام مشاهده تصاوی،مطالعه تجربکیدر ). 2 در مقابـل  زیـاد، کی
ـ نشـان دادنـد و ا  شـکمی استریاتوم در يشتریبتی، فعالکمکیتعداد ال بـا  يسـاز فعـال نی

پـاداش کـه قـبالً    فعالیت مغز در مناطق مـرتبط بـا  شیافزاهمچنین تر بود. يقوافزایش سن،
ـ ماننـد ال یاجتمـاع يهـا پـاداش يهده شـده بـود، بـرا   مشـا یپـول يپاداش هايبرا در کی

).4) (شکل Crone,  Konijn, 2018: 3-4(شود مشاهده میزیننستاگرامیا
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فعالیت مناطق مغزي در واکنش به پاداش پولی.4شکل

ساالننفوذ هم5.1.1
بـه  توانـد یبلکـه مـ  کند، ینمنییافراد را تعیابینحوه ارزصرفاً،بازخورد همساالنپیامدهاي

تحـت فشـار   کـه دختـران  خصـوص بـراي   گذار باشـد، بـه  ریثأها تشدت بر نحوه نگرش آن
ـ بـدن الغـر هسـتند و بـازخورد همسـاالن در حما     آل و زندگی ایـده يبرااجتماعی ا یـ تی

هاي اخیـر  بررسی.استهمراهو چهرهبدنربارهدبسیاريیتیبا نارضاها،حمایت از آنعدم
قشر سـینگولیت  در تیمنجر به فعال،آلدهیایبدنریتصاوبارهکه بازخورد دراستنشان داده 

نفـس  بـا عـزت  دخترانيکه برانحوي بهسال) شد 19- 18جوان (دختراندر جلویی مغز
بـدن  کیازخود را یابیارزدختران در این آزمایش،). 5داشت (شکل يشتریشدت بن،ییپا

. نـه دیـدگاه خودشـان   کردنـد میجهـت هنجـار گـروه تنظـ    در، الغـر اریبسـ ایـ و یمعمول
کـردن  است که فکرحاکی از آنیشناخت اجتماعحول مباحثشناختیعصبهايپژوهش

از جملـه مغـز  از منـاطق  يادر شبکهبیشترتیبا فعال،گریاحساس افراد دایدر مورد اهداف 
ــیش ــر پـ ــانیقشـ ــانی میـ ــاالیی  )medial prefrontal corte(پیشـ ــاهی بـ ــیار گیجگـ ، شـ

)superior temporal sulcus(اي گیجگـاهی هاي آهیانـه و اتصال)temporal parietal junction(
مغـز  تیـ در فعالرییـ تغشود.یمادیزین»یمغز اجتماع«به عنوان این مناطقکه از همراه است 

سـال) در  13تـا  12نی(سنکم سننوجوانان يبرا،بازخورد همساالنتیدر وضعیاجتماع
هـا تحقیـق نیحال، انیتر بود. با اسال) مشخص16تا 15(با سن بیشتربا نوجوانانسهیمقا

درك در هـا انهرسـ ریثأتـ يبـرا یممکن است دوره حساسـ ینوجوانلیکه اوادهدینشان م
نیسـن حاوي این نکته است کـه  هاافتهینیباشد. ایاجتماعيریگجهتزیو نيریپذسکیر
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در جینتـا امـا ، اسـت یمغـز اجتمـاع  نیزو یاجتماعروابطتوسعه يبرایدوره حساس،بلوغ
، اسـت تـر  برجسـته یاواسـط نوجـوان  ایینوجوانلیدر اواسحسايهادورهایکه آنیمورد ا

.)Crone,  Konijn, 2018: 5-6(استمتفاوت 

همساالن در رسانه هاي اجتماعیدر پی بازخورد فعالسازي قشر سینگولیت جلویی مغز.5شکل 

پـذیري در  کنندگان بـه ریسـک  ساله، تمایل شرکت19تا 18در آزمایشی روي نوجوانان 
ارزیـابی شـد. نتـایج    )Stoplight(الیـت  حضور همساالن و به صورت تنها در بازي اسـتوپ 

در پـذیري بیشـتري   نشان داد نوجوانان در شرایطی که همساالن آنها حاضـر بودنـد، ریسـک   
هـا نشـان دادنـد. همچنـین زمـانی کـه همسـاالن        تري به پـاداش بازي داشتند و واکنش قوي

شـکمی و قشـر   اسـتریاتوم  حضور داشتند، فعالیت بیشتري در مناطق ارزیابی پـاداش یعنـی   
:Albert, Chein, Steinberg, 2013()6نشـان داده شـد (شـکل    )orbitofrontal(اوربیتوفرونتال 

116-117(.
هاي دوران نوجوانی، گرایش به بودن با همساالن و صرف وقت کمتـر  ترین بحرانماز مه

هـاي افـراد،   بـراي ارزیـابی  دهد که نوجوانـان تاریخی نشان میيهاگزارشبا والدین است. 
کنند که توسط یک مخاطب خیالی تحـت بررسـی   احساس میواي قائل هستندارزش ویژه

بـا  گیرنـد ه تحـت نظـارت و ارزیـابی اجتمـاعی قـرار مـی      ها زمانی کـ آن.مداوم قرار دارند
هـاي  بنابراین موقعیـت د،می دهننشان (هورمون استرس) واکنش بیشتر رهاسازي کورتیزول 

آگـاهی را  خـود نـوعی  –هـایی کـه عـاري از بـازخورد هسـتند     حتـی آن - ارزیابی اجتماعی
اي بــه در مطالعــهد.کنــدرگیــر مــیراهــاي اســترس بــدن نوجوانــانو سیســتمنمــودهالقــا
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هـا توسـط فـردي در اتـاق     کنندگان گفته شد که در حین تصـویربرداري عصـبی، آن  شرکت
شوند. نتایج نشان داد که در نوجوانان، خجالت بیش از حد وجـود داشـت   دیگر، مشاهده می

پیشـانی میـانی، همـراه بـود. ایـن شـواهد حـاکی از        و این با افزایش فعالیت بیشتر قشر پیش
رسـد نوجوانـان نسـبت بـه     ت نوجوانان به ارزیابی اجتمـاعی اسـت و بـه نظـر مـی     حساسی

کنند کـه ایـن بـه نوبـه     تر تلقی میتر و برجستهبزرگساالن، افکار و احساسات دیگران را مهم
,Somerville() 7ها تأثیر فراوان خواهد داشـت (شـکل   عاطفی آن- خود بر پردازش شناختی

2013:124.(

یسک پذیر نوجوانان در شرایط تنها ومیزان ر.6شکل 
در شرایط حضور همساالن در بازي استوپ الیت
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حساسیت نوجوانان به ارزیابی اجتماعی و افزایش فعالیت قشر پیش پیشانی.7شکل 

هاي اجتماعیهاي رسانهبرخی آسیب2.1
تنهایی و افسردگی1.2.1

پـذیري فزاینـده آن،   دنیـاي آنالیـن و دسـترس   هاي فردي در رود با افزایش ارتباطانتظار می
دهـد مشـکل   ها نشان مـی شاهد افزایش کلی رفاه روانی در جوامع باشیم در حالی که تحقیق

هـاي اجتمـاعی در   هـا از رسـانه  در همان جوامعی وجود دارد که میزان اسـتفاده آن » تنهایی«
بنیـاد سـالمت روان   باالترین سطح خود قرار دارد. طبق یک نظرسنجی گسـترده کـه توسـط   

افـراد مـوفقی هسـتند، احسـاس     % از بزرگسـاالن انگلیسـی کـه    48آمریکا انجام شده است، 
در .)Pittman, Rich, 2017: 156% احساس افسردگی را تجربـه مـی کننـد (   42و دارندتنهایی
ادعا شـده اسـت کـه علـی رغـم وجـود ایـن        » )Lonely American(تنهایی آمریکایی«کتاب 

ترین کشور دنیا است و بیشترین میـزان مصـرف تکنولـوژي را دارد    که آمریکا مدرنواقعیت 
هـاي گذشـته اسـت    اما احساس تنهایی در آمریکا در قرن بیست و یکم باالتر از همـه نسـل  

چـرا تنهـایی   «اي بـا ایـن عنـوان منتشـر کـرد کـه       مجله تـایم مقالـه  2015(همان). در سال 
در ایـن مقالـه، تنهـایی بـه عنـوان یـک       » افراد اسـت؟ ترین مسئله در سالمت عمومیبزرگ
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% افـزایش دهـد   26توانـد خطـر مـرگ را تـا     گیر معرفـی شـده اسـت کـه مـی     بیماري همه
)Worland, 2015; Kessler, 2010; Mathers & Loncar, 2006.(

هـاي  هاي اجتمـاعی، ویژگـی  هاي رسانهنکته حائز اهمیت این است که هر یک از پلتفرم
را دارند که همگی به یک میزان بر کاهش یا افزایش تنهایی مؤثر نیستند. برخـی  خاص خود

هاي آنالین، پتانسیل تقویـت حمایـت اجتمـاعی و افـزایش     دهد که ارتباطها نشان میتحقیق
:Shaw, Gant, 2002(اعتماد به نفس و کاهش احسـاس تنهـایی و افسـردگی را در پـی دارد    

157-171, in: Pittman, Rich, 2017  ؛ در حالی که مطالعات دیگر بر این نکته اصرار دارند کـه(
هاي آنالین ممکن است باعث منزوي شدن افراد و کـاهش رفـاه و سـالمت فـردي و     ارتباط

بنـابراین  ).Kim, LaRose, Peng, 2009: 451-455; Moody, 2001: 393-401(اجتمـاعی شـود   
هاي اجتماعی مـرتبط اسـت   ماهیت متفاوت رسانهنکته کلیدي در تحلیل این نتایج متضاد، به 

)Pittman, Rich, 2017: 155 تـر از  ). مغز ما به نمودهاي بصري همچون تصاویر و فیلم، بـیش
ــوي    ــتی آن ق ــه رئالیس ــرا جنب ــاد دارد زی ــتن اعتم ــله   م ــز بالفاص ــابراین مغ ــت. بن ــر اس ت

کـه دربـاره همـان    تـر از متنـی اسـت   کند که یک عکس به طور ذاتی، واقعیمیگیرينتیجه
تـوانیم ببینـیم تـا    کنـیم کـه مـی   موضوع نوشته شده است. یعنی ما به آن چیزهایی اعتماد می

که بخوانیم و مدلی ذهنی از آن بسازیم. این موضوع بر این باور عمـومی نیـز تأکیـد دارد    این
هـاي دیجیتـالی کـه امـروزه     حتـی بـا توجـه بـه دسـتکاري     ». گوینـد تصاویر دروغ نمی«که 

هـاي متنـی و انتزاعـی اسـت     است باز هم اعتماد مغز به تصاویر، بیشـتر از توصـیف  تداولم
)Sunder, 2008: 72-100, in: Pittman, Rich, 2017(.تـر  یک تصویر بصري به این دلیل خاص

هـاي ذهنـی،   هـاي انتزاعـی اسـت کـه تصـویر، بـا حـواس مـرتبط اسـت امـا مـدل           از مدل
اي از اطالعـات و حـواس ادغـام و از یـک     اغلب با مجموعـه هاي ذهنی نیستند. مدلحسی
شـوند. بنـابراین   بندي فضایی بر اساس اطالعات دیداري، شنیداري و لمسی ایجـاد مـی  پیکر

تر از یک تصویر است. از طرفی، تصاویر حاوي دو ویژگی مهـم هسـتند:   مدل ذهنی، انتزاعی
هـاي  بنـابراین رسـانه  مایت می کند، اما متن صرفاً ویژگی فوریت را ح»فوریت و صمیمیت«

کننـد و  هاي تصویري، صمیمت حضور اجتماعی را منعکس مـی مبتنی بر متن، کمتر از رسانه
.  )Pittman, Rich, 2017: 158-164(پیامدهاي افسردگی و تنهایی بیشتري دارند 
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ضعف حافظه2.2.1
دهنـد و  بر قـرار نمـی  گونه مسـئولیتی در قبـال حفـظ اطالعـات بـر دوش کـار      ها هیچرسانه

خودشان به عنوان نهادي واحد، مسئول حفظ و حراست و بازیابی تمـام اطالعـات هسـتند،    
بنابراین نیازي به افراد وجود ندارد تا به خاطر داشته باشند کـه چـه چیـزي در انبـار ذخیـره      

,Ward, Wegner, 2013: 309, 58-41; Ward, 2013:24(شده است و یا حتی در کجا قرار دارد

هاي سریع اکتساب و دسترسی به اطالعـات، لزومـاً بـه معنـاي     اما متأسفانه روش).341-349
عنوان مثـال در یـک مطالعـه تجربـی نشـان      استفاده بهتر از اطالعات به دست آمده نیست. به

داده شده است که افراد در سـاختاري مجـازي بـراي جسـتجوي اطالعـاتی خـاص، بسـیار        
چاپی اسـتفاده کردنـد   )Encyclopedias(مل کردند که از اینسایکلوپدیاي تر از آنهایی عسریع

هـاي  اما متعاقباً قادر به یادآوري دقیق اطالعات نبودنـد. در کنـار افـزایش اعتمـاد بـه رسـانه      
» توانایی خـود «اجتماعی براي کسب اطالعات، این امر ممکن است سبب شود افراد مرز بین 

هـا  ها، چگونگی تأثیر رسانهرنگ ببینند. در یک مجموعه از آزمایشرا کم» هاتوانایی رسانه«و 
ها باعـث افـزایش   دهد رسانهبر دانش خودادراکی افراد، بررسی شده است که نتایج نشان می

کننـد ایـن   هـا را درونـی کـرده و گمـان مـی     سرعت، دانش رسانهشوند اما افراد بهآگاهی می
هاي عصبی از افزایش فعالیـت مغـز در حـین ایـن     يها است. تصویربرداراطالعات براي آن
کنند ممکن اسـت  ها کار میدهد افرادي که با رسانهها نشان میدهد. پژوهشتجارب خبر می

هـاي خـود و   دچار شوند زیرا براي آنها تمایز بـین توانـایی  » توهم دانایی یا دانایی کاذب«به 
,Firth, Torous, Stubbs, Firth, Steiner, Smith, Jimenezشـود ( رنگ میهاي ارتباطی کمرسانه

2019: 122(.
توانایی حفظ اطالعات بسـیار  ظرفیت بسیار دارد اما حافظه کاري صرفاً،مدتحافظه بلند

عنصـر  7تـا  4توانیم بیشتر از نمی»به طور همزمان«محدودي دارد. دانشمندان معتقدند که ما 
سـرعت و در بدانیم که اطالعات حافظـه کـاري بـه   اطالعاتی را پردازش کنیم. از طرفی باید

شود و تنها با انجام تمـرین و تکـرار اسـت کـه ایـن اطالعـات بقـاء        حد چند ثانیه نابود می
معــین، جریــان اطالعــاتی را خواهنــد یافــت. افــراد در حــین مطالعــه کتــاب، از یــک منبــع

فرد قادر اسـت سـرعت انتقـال    بنابراینکنند نه از چندین منبع پراکنده و متفاوت، میدریافت
درامـا زمـانی کـه    .مـدت را کنتـرل نمایـد   به حافظـه بلنـد  اطالعات به حافظه کاري و نهایتاً

، با انواعی از منابع اطالعاتی مواجه هستیم که سیل عظیمـی  کنیممطالعه میرا مطالبیها رسانه
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قـف و تمرکـز بـر ایـن     کنند و مـا فرصـت تو  مختلف را به حافظه کاري وارد میهايدادهاز 
مجبور هستیم به شـکل سـطحی و انـدك از همـه     بنابراینرا نداشته و هادادهحجم وسیع از 

سـرعت و بـه شـکلی خـارج از کنتـرل      بهره ببریم. به این ترتیب حافظه کـاري مـا بـه    هاآن
مدت انتقـال  به حافظه بلند،شود و نتیجه این است که تنها قسمت کوچکی از اطالعاتمیپر

د مگـر اینکـه بـه آن    نشـو اطالعات به سرعت از حافظه کـاري محـو مـی   خواهد یافت زیرا
نامنـد  مـی » بار زدن اطالعـات «خشیم. ورود بیش از حد اطالعات به حافظه کاري را ببعمق

-Caar, 2010, 122(شـود  مطالعه سطحی و ضعف حافظه میپرتی ما و نهایتاًکه سبب حواس

124  .(
توان مطالعه عمیـق داشـت   ها، میوبگردي یا مطالعه از طریق رسانهواضح است به هنگام 

طور که برعکس، یک کتابخوان ممکن است مطالعـه سـطحی داشـته باشـد امـا مسـئله       همان
ها نیست بلکـه  ها و یا استفاده بیمارگونه از آناصلی، نحوه استفاده یا زمان استفاده ما از رسانه

کننـد  هاي شناختی و حسی ایجـاد مـی  هایی دارند که محركهاي اجتماعی، ذاتاً ویژگیرسانه
). Caar, 2010, 122-124شـناختی عمیقـی بـر مغـز، دارد (    ها، تغییرهاي عصـب که این محرك

کند زمانی کـه مـا قابلیـت یـا مهـارتی      اذعان می2005اي در سال مایکل مرزنیچ در مصاحبه
,Olsen, 2005کنـد ( رکردي، تغییر مـی آموزیم، مغز ما هم از لحاظ فیزیکی و هم کاجدید می

in: Caar, 2010( . نویسد که وقتـی فرهنـگ   اینگونه می2008او در یادداشتی وبالگی در سال
دهـد، عمـالً مغزهـاي متفـاوتی     کنیم، تغییر میغالب، روشی را که ما از مغز خود استفاده می

جدیـد، تبعـات عصـبی در پـی     ايخواهیم داشت، بنابراین استفاده فراوان از ابزارهاي رسـانه 
.)Merzenich,2008, in: Caar, 2010خواهد داشت (

ها به دفعات تکرار شود، بیشـتر در حافظـه   چه تجربهعقیده دارد هر)Eric Kandel(کندل 
مدت ما باقی خواهد ماند بنابراین تکرار باعث تحکیم یک خاطره خواهـد بـود. کنـدل و    بلند

هـا بررسـی کردنـد و بـه ایـن      ها و سـیناپس رار را روي عصبهمکارانش تأثیرات روانی تک
هـاي عصـبی و   رسـان شـود عـالوه بـر تغییـر تمرکـز پیـام      نتیجه رسیدند که تکرار سبب می

ـ   ها، پایانههاي عصباتصال هـاي  د شـوند، بنـابراین خـاطره   هاي سیناپسی جدیـدي نیـز تولی
سـت بلکـه تغییرهـاي آنـاتومی نیـز      شـیمیایی نی _مدت، محـدود بـه تغییرهـاي زیسـت    بلند
.)Kandel, 2006: 214-215(دهدمیرخ
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شـود  مدت، با چالش جدي مواجـه مـی  ، ماندگاري خاطرات در حافظه بلند»توجه«بدون 
مینی بـراي مانـدگاري خـاطرات    تـر باشـد، تضـ   قـدر توجـه مـا دقیقتـر و عمیـق     بنابراین هر

بماند، اطالعات ورودي باید دقیقـا و عمیقـا   اي در ذهن باقی بود و براي اینکه خاطرهخواهد
هـاي غشـاي   شـود تـا عصـب   ). پردازش عمیق باعث میKandel, 2006: 210پردازش شود (

هاي مغز میانی ارسال کنند و این امـر سـبب تولیـد    هایی را به عصبهاي مغز، سیگنالسلول
ی بــه هــاي عصــبهــاي ســلولشــود. زمــانی کــه دوپــامین از طریــق آکســوندوپــامین مــی

ــد مــیهیپوکامــپ ــدگاري خــاطرات در حافظــه بلن ــد مان دهــد مــدت رخ مــیرســد، فراین
)Kandel, 2006: 312-327(.

هااي بودن رسانهتبعات چند وظیفه3.2.1
هـاي  بـودن رسـانه  )media multitasker(» ايچنـد وظیفـه  «ها نشـان داده اسـت کـه    پژوهش

دهـد و  ربط و اخبار انحرافی کاهش مـی اطالعات بیاجتماعی، توانایی ما را براي فیلتر کردن 
نسـل چنـد   «ربط و مضر را از اخبار درست جدا کنـد. بـه نوجوانـان    تواند اخبار بیمغز نمی

شود به این معنا که قادر هستند چندین وظیفـه آنالیـن را بـا سـهولت     نیز گفته می» ايوظیفه
محـدود اسـت و پیامـد ایـن     » غـز مبـار شـناختی  «مدیریت کنند اما همانطور که گفتـه شـد   

توانند وظایف مختلف را با دقت کـافی  هاي مغز نمیاي بودن، این است که بخشوظیفهچند
هـاي  کنند تا به طور همزمان بـا ورودي هاي ارتباطی بستري را فراهم میپردازش کنند. رسانه

اي بـودن  مختلف به شکل محدود ارتباط  برقـرار کنـیم و ایـن همـان الگـوي چنـد وظیفـه       
تحقیقی را درباره افـرادي کـه درگیـري سـنگین و     2009ها است. یک مطالعه در سال رسانه

هاي اجتماعی داشتند، انجام داده است. در مقابل، افرادي که به صـورت نرمـال   مکرر با شبکه
هـاي ایـن   کردند نیز در این بررسی گنجانـده شـدند. یافتـه   هاي اجتماعی استفاده میاز شبکه

آور بود که اگر افراد، چند کـار سـنگین را بـه طـور همزمـان      ش حاوي این نکته حیرتآزمای
دارنــد در حــالی کــه دانشــمندان انجــام دهنــد، عملکــرد بــدتري نســبت بــه طیــف مقابــل 

هـا  اي بـودن رسـانه  کردند عملکردهـاي اضـافی کـه توسـط ویژگـی چنـد وظیفـه       میگمان
دهـد حتـی تعامـل    هـا نشـان مـی   تحقیـق اسـت. هاي شـناختی  شود، به نفع تئوريمیایجاد
ما را براي مدت زیادي حتی در زمان آفالیـن،  » دامنه توجه«مدت با یک محیط آنالین، کوتاه

.)Firth, Torous, Stubbs, Firth, Steiner, Smith, Jimenez, 2019:119-121(دهدکاهش می
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پاسخ به پرسش اصلی مقاله. 2
هـاي اجتمـاعی   هـاي رسـانه  تنهایی و افسردگی به نوع و تعـداد پلتفـرم  چه گفته شد، بنابر آن

هـا نشـان داده اسـت کـه     مرتبط است. از سویی، این امر با سن نیز در ارتباط است و تحقیق
بنـابراین ارتبـاط   .هـا قـرار دارنـد   جوانان و نوجوانان، بیش از سایرین در معرض این آسـیب 

ی اجتمـاعی محـرز اسـت. همچنـین     اهمیـت ارزیـاب  تنهایی و افسردگی با نفوذ همسـاالن و 
سـازي  سازي دنیاي آنالین از آفالین، یکی دیگر از علل تشدید این آسیب است که شبیهشبیه

دنیاي آفالین بر مبناي مدل پنج تایی نیـز در ایـن بـاب قابـل توجـه اسـت. ایـن مـوارد، بـا          
ته شد کـه طـرد و پـذیرش    شناختی دوره نوجوانی ارتباط دارد. همچنین گفتغییرهاي عصب

یـابی  دهی نقـش دارنـد و بـه لحـاظ ریشـه     آنالین و مکانیسم الیک نیز در تشدید این آسیب
شـناختی از  هـاي عصـب  شناختی، به سه شبکه یاد شده مرتبط است. بنابراین پـژوهش عصب

هـاي  را در کـاربران رسـانه  آسیب افسردگی و تنهـایی، حمایـت نمـوده و احتمـال بـروز آن     
مسـتندات محکمـی   » تبعیت دنیاي آنالین از آفالیـن «داند. براي مدعاي ی، ممکن میاجتماع

فرض در نظر گرفته شد، در عـین حـال بـراي    عنوان یک پیشارائه نشد و این مسئله صرفاً به
مستنداتی همراه با موارد عصـب شـناختی   » هاسازي دنیاي آفالین توسط رسانهشبیه«مدعاي 

ارائه کردیم.
پرتـی  هاي اجتماعی و حـواس اي بودن رسانهبه طور خاص با چند وظیفهضعف حافظه

هـاي سیناپسـی جدیـد و    شناختی، عدم تولید پایانهو عدم توجه مرتبط است. به لحاظ عصب
شـیمیایی  - سازي مغز در فرایند ضعف حافظه دخیل است که این فرایند زیسـت عدم پروتئین

کنـد. بنـابراین   بخش هیپوکامپ مغـز را درگیـر مـی   هاي غشاي مغز میانی و در نهایت، سلول
کند. البته بـا توجـه بـه آنچـه گذشـت      تحقیقات عصب شناختی از این مورد نیز حمایت می

پرتی، عدم تمرکز و عدم پردازش عمیق مغز اسـت  دانیم که کلید ضعف حافظه در حواسمی
بـر اثبـات ایـن    جتمـاعی، متوقـف   هـاي ا و پذیرش مدعاي ضعف حافظه در کاربران رسـانه 

پرتـی و عـدم تمرکـز و توجـه هسـتند کـه       هاي اجتماعی عامل حـواس است که رسانهمدعا
بررسی این مدعا در ادامه خواهد آمد.

شود که مغز نتوانـد محتـوا و   هاي اجتماعی سبب میاي بودن رسانهگفتیم که چند وظیفه
ز چنـدین منبـع اطالعـاتی    اطالعات مضر را از دیگر موارد جدا کند زیرا بـه طـور همزمـان ا   

شود و مغز به دلیل بار شناختی محدود، امکان پردازش همـه ایـن اطالعـات را بـه     تغذیه می
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مـه ایـن اطالعـات بـه شـکل سـطحی       شکل همزمان ندارد بنابراین مغز مجبـور اسـت از ه  
پرتی، عدم تمرکز، ضعف حافظـه و نهایتـاً موجـب ضـعف     ببرد و این امر سبب حواسبهره

شناختی این بخش در مقالـه حاضـر بـه    غلی و تحصیلی خواهد بود. ریشه عصبعملکرد ش
اي بـودن  شـناختی، پیامـدهاي چنـد وظیفـه    شکل مستقیم بیان نشد چرا که از منظـر عصـب  

ها با ضعف حافظه در هم تنیده است و بنابراین هر جا مغز نتوانـد پـردازش عمیقـی از    رسانه
حافظه و عدم تمرکز خواهد شـد کـه مکانیسـم    اطالعات ورودي داشته باشد منجربه ضعف

مولکولی آن در بخش مربوطه، توضیح داده شد.  - عصبی

روش تحقیق. 3
شناختی است کـه همـه مقـاالت    هاي عصباي توصیفی بر مبناي پژوهشاین تحقیق مطالعه

اسـت. همـان گونـه کـه در مقدمـه      معتبر دنیا در موضوع مد نظر این تحقیق را پوشـش داده 
شـناختی در  هـاي عصـب  شد، به دلیل نوپا بودن این حوزه و گران بودن تصـویربرداري ذکر

اي با تاریخچه منسجم در دسترس نیست و این تحقیق بـر توصـیف و   دنیا، مطالعات گسترده
شـناختی  هـاي عصـب  هاي مهم دنیا با تاکید بر تصـویربرداري تحلیل نتایج حاصل از پژوهش

شناسـی و یـا فلسـفی،    هاي روانشناسی، جامعهبر مبناي تحلیلگیريپرداخته است و از نتیجه
اجتناب شده است.  

گیرينتیجه. 4
هـاي  هـاي رسـانه  شناختی از آسـیب هاي عصبتوان دریافت که پژوهشاز موارد یادشده می

کند اما براي پذیرش نتایج ایـن  اجتماعی که در این مقاله به آن پرداخته شده بود، حمایت می
تـرین  ها نیز توجه داشته باشیم. از جملـه مهـم  هاي این آزمایشها باید به محدودیتپژوهش

ها، جامعه آمـاري کوچـک، عـدم توجـه بـه      توان به عدم تکرار آزمایشها میاین محدودیت
هـاي اجتمـاعی، انجـام    هاي فرهنگی و اجتماعی جوامـع در نحـوه اسـتفاده از رسـانه    تفاوت

اجتماعی، اسـتفاده از روش همبسـتگی   ي غیرسازي شدهشبیهها در یک محیط تصویربرداري
هـا، عـدم وجـود رابطـه مسـتقیم بـین       ها و تصویربرداريو نبود رابطه علّی در نتایج آزمایش

هـاي رفتـاري، نبـود تعریـف بـالینی      هاي اجتماعی و مغز و تکیه بر واکنشهاي رسانهآسیب
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المللـی  بنـدي بـین  هـا در طبقـه  سـیب ها، عـدم تعریـف ایـن آ   هاي رسانهرسمی براي آسیب
هـاي  حلها، نتایج بعضاً متناقض، عدم ارائه راهها، نبود معیار واحد در طراحی آزمایشبیماري

ها اشاره نمود.درمانی براي این آسیب
هـاي ایـن   هاي مذکور، خوانندگان را بر آن دارد تا نتـایج تحقیـق  ممکن است محدودیت

مورد تردید قرار داده و از مـتقن نبـودن نتـایج آن، سـخن بـه      شناسی را حوزه نوپا در عصب
عنـوان مثـال، معیـار    تري داشـته باشـیم. بـه   ها نگاه دقیقمیان آورند اما باید به این محدودیت

اي منتشر شده اسـت  در علم، مورد پذیرش همه دانشمندان نیست. اخیراً مقاله» پذیريتکرار«
هـاي  پـذیريِ نظریـه  ائه مدلی ریاضی درباره معیار تکـرار کنند با ارکه نویسندگان آن سعی می

هـا  علمی تحقیق کنند. مطابق ادعاي این نویسندگان، ارتباطی بین صدق و تکرارپذیري نظریه
وجود ندارد و در چارچوب این مدل، نرخ تکرارپذیري یک شاهد علمـی، الزامـاً بـه معنـاي     

یسندگان این مقاله معتقد است بر مبنـاي  محتمل بودن امر صادق نیست. ارکان بوزباس، از نو
هاي پژوهشی که بـه نتـایج تکرارپـذیري    توان نشان داد برخی استراتژيیک مدل ریاضی می

شـدن فعالیـت علمـی منتهـی شـود. بـه ایـن معنـا،         تواند بـه کنـد  شود، در عمل میمنجر می
,Devezer(تکرارپذیري معیـاري بـراي تشـخیص علـمِ خـوب از علـمِ بـد نیسـت          Nardin,

Baumgaertner, Buzbas, 2019.(
هـاي  شـده در تحقیـق  هـاي یـاد  رسد که پذیرش برخـی محـدودیت  از این رو به نظر می

شناسی، مورد تردید است و این امر، مستلزم پژوهشـی جداگانـه اسـت. از طرفـی بـه      عصب
اعتبــار بــودن نتــایج ایــن معنــاي بــیهــا بــهفــرضِ پــذیرش همــه مــوارد، ایــن محــدودیت

شناسـان، بـه خواننـدگان    که گوشزد نمـودن ایـن مـوارد توسـط عصـب     نیست چراوهشپژ
در بسـتر  گـویی گرایانـه و  کلـی  هـاي تقلیـل  زده، نگـاه هاي شتابدهد تا از تعمیممیهشدار

علمی، دوري گزینند و به شکل شتابزده در صدد ارائه یک تئوري جامع براي توضـیح همـه   
باشند. پژوهشگران و مخاطبان این حوزه همـواره بایـد فراتـر    هاي این بستر تحقیقاتی نآسیب

) کـه بـه شـکل    neuroalarmismاز دو گروه حرکت کنند: جنجـال آفرینـان علـوم اعصـاب (    
ه تحقیقـاتی هسـتند و شـیفتگان    آمیز در صـدد هشـدار دادن دربـاره نتـایج ایـن حـوز      اغراق
هـاي  توصیف مزایاي پـژوهش ) که نوعی شیفته انگاري در neuroenthusaismاعصاب (علوم

هـاي آینـده را   هـا، مسـیر مطالعـه و تحقیـق    شناختی دارند. توجه به ایـن محـدودیت  عصب
کنـد و  هاي فعلی را عرضه مـی سازد و نوعی آگاهی درباره حدود و ثغور پژوهشمیروشن
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بدیهی است که به دلیل نوپا بودن این حوزه، تئوري و مدل شـاخص و تاریخچـه منسـجم و    
هـا بـه عنـوان    از آن در دسترس نباشد.  بنابراین تا رسیدن به تعریف دقیق این آسیبمنظمی

هاي بیشتري نیاز است.یک بیماري مورد پذیرش در جامعه علمی، پژوهش

هانوشتپی
منظـور تمـایز دو   در بیشتر مقاالت و کتب مرتبط بـا رسـانه، بـه   » واقعی«و » مجازي«دو اصطالح . 1

جهان متفاوت به کار رفته است اما برخی بر این باورند که مرز قاطعی میان این دو متصور نیسـت  
اند که تفکیک این دو، امري دشـوار اسـت.  و دنیاي مجازي و دنیاي واقعی چنان در هم تنیده شده

» آفالیـن «و » آنالیـن «الح در این مقاله به دلیل پرهیـز از ورود بـه مباحـث ایـن چنینـی، از اصـط      
اي استفاده کردیم.ها و فضاي غیر رسانهمنظور تفاوت فضاي مبتنی بر رسانهبه

اي در مغزسه مورد از پنج هسته قاعده. 2
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