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  م٢٠٠٨می،               ديپلوم انجينيرکريم عطائی: نگارش و تتبع
  
  

  مغز چطور خشونت ها 
  در سکرين تلويزيون را جذب می کند

  .اختيارنمودن حالت پرخاشگری ذريعۀ بکاربرد خشونت
  )molekular(جريان غير واضح موليکولی 

  
. باعث حالت پرخاشگری ميگرددمطابق به نطر متخصصين، بکاربرد بيش ازحد خشونت روی سکرين تلويزيون 

محققين مغز . می کند آنها حدس می زنند که مغز انسان به اين وسيله خشونت را بحيث حل مشکل احساس و حفظ
  .اخيرًا کوشش دارند، مشاهدات شان را در سطح موليکولی و يا حجروی تشريح نمايند

  
  
  

در صفحۀ انترنتی آدم کشِ  در آلمان با تفنگ و مواد 
  .ی در دست برای عکاس پوز گرفته استانفالق

  بازی های "قرار راپور، اين جوان از عالقه مندان 
  .بود" آدم کشی

  
  

. همه ساله بازی ها و ويديوهای بی شماِر کمپيوتری به بازار عرضه می گردند که خريداران زياد را جلب می کنند
 داده می شود که صحنه های خشونت در همچو  اخطار)پيداگوگ(همراه با آن از طرف روان شناسان و معلمان 

نه تنها شمار مطالعات زيادی امور سرايت و روانی . توليدات به امادگی به خشونت و پرخاشگری منجر می گردد
نشان داده اند که نمرات مضامين مکتب و بصورت عموم روابط ذاتلبينی با استفادۀ بی حد از ميديا ها متأثر می 

ت کافی بيان گرديده است که ديدن مداوم صحنه های خشونت در ويديو ها يا بازی های همچنان بصور. گردند
  .کمپيوتری در بيننده حاالت تحاجم جسمی و لفظی را به بار می آرد

  

  تأثير باالی اطفال و کالن ساالن
ن، چندی کندن و به اساس مطالعات، فوراً  يا مدت بعد از مشاهدۀ صحنه های خشونت، حاالت خشن از قبيل تيله کرد

اين تأثير در هردو .  در اطفال و کالن ساالن قويتر بروز می کند–) مثالً  دندۀ هاکی" (سالح" چه با مشت يا –زدن 
بهرصورت بروز حاالت خشونت در پسران نسبت به دختران که خشونت در . جنس زن و مرد به ظهور رسيده است

  . بازی آنرا عملی کرده باشند، بارز تر ديده شده استسکرين تلويزيون را مشاهده کرده اند و يا در 
در پهلوی اين چنين اثرات کوتاه مدت، طوريکه مطالعات نشان می دهند، خشونت در سکرين تلويزيون در دراز مدت 

وقتی خشونت های ثبت شده که در تلويزيون تکراراً  از طرف اطفال پايان تر ازسن ده سال ديده شده . نيز موثر است
د، در سن جوانی دوباره به آنها نشان داده شد، مالحظه گرديد، که بينندگان قبلی بيشتر تمايل به خشونت دارند نسبت بو

بقرار نظريات متخصصين عوامل . به دختران و پسران هم سن شان که جديدا ًً صحنه ها را تکراری ديده بودند
  .ک و يا امراض روانی را می توان در آن جمله شمار نمودديگرنيز درسن جوانی تأثير خود را دارد که استعداد جنتي

همچنان رفتار خشونت آميز والدين يا حلقات هم نشينان و بصورت عموم برخورد متعلقين با کشمکش ها، سويۀ 
موثريت هريک از . تعيلمی پدر و مادر و اشخاص تحت آزمايش يا مصارف مخدرات بايد رول خود را داشته باشند

  .ارا  تذکر دادن کاريست بس مشکلاين فکتور ه
بطور عموم اکثر متخصصين، موثريت بازی های کمپيوتری را که فعاليت خشونت را بازی کن اجرا می کند، نسبت 

، شديدتر تخمين می کنند؛ گرچه همه مطالعات  )پسيف(به مشاهده کردن ويديوهای خشونت بصورت غير فعال
زيرا متخصصين عقيده دارند که در . رين، تفاوت ها را تعيين نمی کنندواضحاً  بين اقسام مختلف خشونت روی سک

با بازی کردن های مکرر تطبيق . کمپيوتر، بازی کن شخص فعال بوده به اين معنی که خود می کشد يا زجر می دهد
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 عالوتاً  مقايستاً  کوتاه مدت عرضه می شوند و " بازی های مختلف قتل"چون . خشونت تمرين و ذهن نشين می گردد
نظر به اين کمبود در مشخصات . مداوم تجديد می گردند، مطالعات در مورد تأثير هرنوع بازی انجام نيافته است

به اساس صاحب نظران بر خالف  . علماً  تثبيت نگرديده است" بازی های قتل"خاص بازی ها، موقتاً  معيار خطر در 
ه در آنهًا مسلماً  بکاربرد مجموعی اين بازی ها به بررسی گرفته اين نظر، شمار زيادی از مطالعات وجود دارند ک

امروز مناقشه بين کارشناسان در قدم اول، روی تأثيرات منفی خشونت در پردۀ تلويزيون باالی مصرف . شده اند
  .کنندگان آن ، در جريان است

  

  "آموزد"چطور مغز خشونت را می 
برخالف شفافيت وسيع  درين زمينه . يزيون، معلومات زياد موجود استدر بارۀ تأثيرات منفی خشونت روی پردۀ تلو

 کوتاه مدت و –که مغز چطور اين خشونت را بصورت جروار بکار می بندد و چطور باعث بلند رفتن درجۀ ميالن 
متخصصين عقيده دارند که .   به تحاجم جوئی که مشاهده شده است می گردد، موجود نيست-يا دراز مدت 

ولی چطور اين عامل در سطح حجره وی اجرا می . ت درين مورد مؤثريت آموزش نقطۀ قابل ياد آوريستبهرصور
در حال چنين فکر می شود که ذريعۀ مواقع مشابه و يا مساوی عين اطالعات . گردد، کمتر معلومات  در اختيار است

که های خاص اعصاب بکار گرفته می از طريق حواس پنجگانه به مغز انتقال می يايند  و در آنجا هميشه در شب
هرقدر بيشتر خشونت به حيث حل مشکل مشاهده و يا بازی شود به همان معيار ارتباط بين مغز و خشونت . شوند

اگر مصرف کندۀ تلويزيون يا بازی های کمپيوتری در واقعيت در برابريک  نا سازگاری قرار گيرد، . تقويه می گردد
  .قايم گرديده است مراجعه نموده و به اين صورت به  خشونت درحل موضوع می گرايدمغز از طريق قبلی شبکه که 

يک فکتور ديگر در ) آلمان(پروفيسور ُنويرو بيولوجی در پوهنتون گوتنگن "  Gerald Huetherگرالد هوتر"برای 
 بيشتر ازين در واقعيت خشونت روی سکرين از همه: بکار گرفتن خشونت برای حل مشکالت نيز فيصله کن است

در مغز احساس ) َدکه(لحاظ به حاالت تحاجمی می کشاند که جوانان با مشاهده و يا بازی  با خشونت ها، يک شوت 
هوتر می گويد، هرچيز که . اين می تواند توسل به يک معيارجديد در بازی يا بسررسانيدن موفق آن باشد. می کنند

. مراکز احساساتی مغز را فعال می سازد و بدرستی آموخته می شودباعث تشويق می گردد و هيجان توليد می کند، 
که مادۀ قاصد " Dopamin"که هورمونِ  خوشبختی نيز ناميده می شود و همچنان " Endorphine"به اين وسيله 

اين مواد رضامندی و احساس اطمينان می بخشند و شبکه را نهايت تقويه می . اعصاب هم نام دارد، ترشح می کنند
  . نند و در مغز اطفال تهنشين می گردد که خشونت يک امکان خوب برای حل مشکالت استک

او عقيده دارد که از همه بيشتر . در نظر هوتر هرگز همه جوانان يک سان از خشونت در سکرين متأثر نمی گردند
 در خانۀ مادر و پدر يا همبازی های  چه–آن اطفال و جوانان که قبالً  در خورد سالی خشونت را مشاهده کرده اند 

کسان که محبوب يا رهنما باشند و به .  و از آن احساس خوشنودی کرده اند زود تر تحت تأثير قرار می گيرند–شان 
در مغزهای اين اطفال خشونت با . خشونت دست بزند، اطفال خود را با آنها  و عمل شان تشخيص هويت می کنند

ً  استفاده کنندۀ ويديوها و بازی هايی کمپيوتری . احساس مثبت ارتباط دارد ازين لحاظ همين اطفال دوستدار و اکثرا
  .  خشونت می باشند

  

  پروسه های مغلق عادت گرفتن
. وقتی مغز يک مرتبه خشونت را به حيث و سيلۀ موفقيت در حل مشکالت آموخت، بدون مانع به آن عادت می کند

 منجر می گردد که قدرت خود نگاه داری تقليل يابد، از خشونت اکراه صورت اين، به اساس نظر متخصصين، بدان
اينکه چنين عادت گرفتن در اشخاصی که مکرراً  خشونت را روی پردۀ تلويزيون . نگيرد و مزيداً  بکار گرفته شود

ً  در مغز نشان مشاهده می کنند، به حقيقت می پيوندد، به تازه گی دو تيم محققين به کمک متود های جديد مستق يما
  .دادند

از پوهنتون ميسيوری قبل از چند سال اندازه گيری کرد که تا چه " Bruce Bartholowبروس بارتهولوف " گروپ 
 -  بعد اينکه يک ويديوی تحاجمی و يا نيوترال ديده می شد–اندازه آواز های بلند در اشخاص کالن سال تحت آزمايش 

با اين وسيله سويۀ تحاجمی شخص بعد از ختم ويديوی بازی، . کننده واقع می شونددر يک اتاق جانبی ُمخل و اذيت 
عالوه بر آن در فورمه مصرف بازی های خشونت و به صورت عموم سويۀ تحاجمی . می توانست پيمايش گردد
شخاص  مزيداً  جريان برقی مغزهای ا– تحت عين شرايط –دريک مطالعۀ بعدی تيم اکنون . اشخاص قيد می گرديد

در جريان . تحت آزمايش تحليل گرديد در حالی که اين ها ويديوهای خشونت بار و يا ساده را بازی  می کردند
از جريان برقی مغز معلوم .  محدود بود )وسيلۀ برای تعين وضع روحی "( ٣٠٠پی "آزمايش، کار به فعاليتی بنام 

زيابی اطالعات که باعث نوليد هيجانات گردد، مصروف است که آن وقت بوقوع می پيوندد که آن با بکار برد و ار
  .باشد
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را " ٣٠٠پی "محققين در اشخاصی که مکرراً  خشونت های روی پردۀ تلويزيون را مشاهده می کنند فعاليت کمتر 
در غير آن چنين تقليل در مشاهدۀ تصاوير خوش آيند و يا نا . حين ديدار از تصاوير خشونت بار، پيمايش می کنند

درين اشخاص در مقايسه با  "  ٣٠٠پی "عالوه بر آن فعاليت . بوع که باخشونت همراه نباشند،  به مشاهده نرسيدمط
را  تيم در اشخاص تحت  " ٣٠٠پی "فعاليت و اضحاً  قليل . ديگر اشخاص تحت آزمايش کمی به تأخير شروع گرديد

به عقيدۀ محققين  از همۀ اين . ه بودند، مشاهده کردآزمايش که در بازی آموزشی بعدی جزای  تحاجمی را انتخاب کرد
مشخصات  و اضحاً  ديده می شود که مشاهدات مکرر و يا بکار برد خشونت در کمپيوتر، در مغز به تقليل عکس 

 .و اين باز هم اختيار کردن حالت تحاجمی را در واقعيت مساعد می سازد. العمل به هيجانات منجر می گردد
از پوهنتون کلمبيا در نيويارک به عاليم عکس العمل های عادت کردن  " Joy Hirschجوی هيرش  "همچنان تيم کار

 در حاليکه شخص تحت آزمايش -درين عاليم فعاليت مغز به کمک تشديد عملی مقناطيس. در مغز دست يافته است
 Jackجک گرينبند " توضيح نظر به.  تحليل گرديد- خشونت  از فيلم را مشاهده می کردبدون و يا  باصحنه های
Grinband " صرف با مشاهدات تکراری صحنه های خشونت، در يک منطقۀ خاص پيش روی مغز، در

orbitofrontale Cortex (OFTC) بر خالف، تنها سزگذشت مهيج فلمی .  جانبی، تقليل فعاليت اعصاب ديده شد
اشخاصی که نظر به معاينه قبالً  سويۀ بلند تحاجمی را مورد دلچسپی است که در . اين پديده را نمی توانست نشان دهد

  . ديده شدOFTCنشان می دادند، تقليل بيشتری فعاليت در 
  .رتباط می گيردا Amygdala١  می گويد، از مطالعات ديگر معلوم است که اين حالت بهگرينبند

  
  
  

  در مغز انسان" اميگداال"موقعيت 

  
  

اسات تخصيص يافته است و هم چنان برای عکس العمل جسمی و هيجانی در اين قسمت مغز برای بکار بردن احس
هم تعين کنندۀ آن است که ما صحنه های خشونت را چطور اميگداال به اين طريق . برابر احساسات آمادگی می گيرد

 فعاليت های خاصی را در OFTC در حال حاضرفرض می شود که  گرينبندبه اساس نظر. قضاوت می نمايم
با اتکاء به اين فرضيه ها و نتايج آن تيم  به اين نتيجه می رسد که ديدن مکرر صحنه های . خفه می کندداال اميگ

و اين بازهم به نظر محققين تزئيد فعاليت های .  سبب می گرددOFTCخشونت نخست يک تقليل فعاليت را  در 
ی را باعث می شود، زيرا عکس العمل عادی و به اين وسيله ازدياد عکس العمل های تحاجماميگداال عصبی را در 

  .  تقليل می يا بد- به اين معنی که خود را تجريد شده احساس کند-به خشونت 
کورتکس " بر عالوه به تزئيد فعاليت های عصبی در OFTCتيم کلمبيا حدس می زند، چون تقليل فعاليت در 

Kortexمادگی که خود جسماً  به خشونت دست ببرد، بيشتر موتوريک منجر می گردد، می تواند اضافه از آن آ " ٢
 می گويد، اکنون در تحليل های بعدی در نظر است گرينبند. ولی اين ها همه هنوز فرضيه می باشند. می گردد
  . بر رسی گردد و عالوه بر اين مغز های اطفال در اثنای مشاهدۀ ويديو های خشونت مطالعه گردد دقيقاً اميگداال 

 الی حال کمتر مطالعات وجود دارد که ارتباط نتايج مشاهدات بين مصرف خشونت و حالت تحاجمی بصورت عموم
ً  هنوز در . اسباب پروسه های حجروی و يا موليکولی می باشد محققين عقيده دارند، گرچه اين توضيحات اکثرا

  .اختيار نيست با آن هم ضرور نيست به نتايج بدست آمده شک و ترديد راه يابد
  

  ايانپ
  
  
  

                                            
.  اميگداال عمدتاً  در به وجود آمدن ترس حصه دارد و بصورت عموم در ارزيابی هيجان و شناخت دوبارۀ موقعيت ها و تحليل خطرات ممکنه

 ١ 
    ٢ بمعنی پوست با پوش مانند پست درخت 


