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اثرات تکنولوژی بر ذهن نوجوانان

ــال دارد  ــد احتم ــت می کنن ــد تربی ــه فرزن ــانی ک ــیاری از کس بس

بــا بی توجهــی خلســه ماننــد و بــدون تمرکــز آشــنا شــده باشــند 

ــاز  ــه آغ ــد خودســرانه در کســری از ثانی ــان می توان ــه در جوانم ک

شــود. احتمــااًل همــه مــا بــه خودمــان در ذهنمــان گفتیم کــه این 

ــن  ــه ای ــال ب ــا تابه ح ــا آی ــتند. ام ــی هس ــاه طبیع ــفرهای کوت س

ــش  ــه افزای ــم رو ب ــن حج ــرا  ای ــه چ ــد ک ــر کرده ای ــوع فک موض

ــه دســت آوردن جــواب از راه  ــه جلب توجــه اســت؟ ب ــل ب و مای

دســتاوردهای ژنتیکــی اســت.

اثرات تکنولوژی بر ذهن نوجوانان

طبذهنبدن
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ایــن اغلــب دلیــل تعجــب مــن اســت، بــا خــودم می گویــم آیــا 

ــا  ــودم؟ ی ــوان ب ــه ج ــی ک ــودم زمان ــا ب ــبیه این ه ــم ش ــن ه م

ایــن لعــاب دادن روانــی، محصــول زمــان مــا اســت. بســیاری از 

والدیــن نوجوانــان ایــن حالــت خلســه ذهنــی را دیده انــد. ایــن 

موجــب تفکــر مــا شــد کــه آیــا ایــن کــودکان دچــار روشــنفکری 

ــه اســت؟ ــا اصــًا کســی خان ــد ی متعالی ان

دلیل این حالت خلسه در نوجوانان چیست؟

کارشناســان بــه مــا می گوینــد همان کــه مــا بــه ســنین نوجوانــی 

ــود.  ــاز می ش ــخصیتمان آغ ــت ش ــرای هوی ــاش ب ــیم ت می رس

دلیــل اصلــی کــه موجــب تغییــرات جوانــی، رشــد و تکامــل مغــز  

می شــود اطمینــان از جهــش رشــدی پیوســته اســت کــه در درجــه 

ــی  ــت. در دوران نوجوان ــی اس ــای ژنتیک ــر برنامه ه ــر نظ اول زی

میــان طغیــان هورمون هــا و رونــد تکاملــی مغــز، بیشــتر انــرژی 

ــز احساســات  ــه مرک ــوازی،  ب ــان خــون به صــورت م ــدن و جری ب

ــل  ــای دارد متص ــین ج ــز پیش ــین و دور از مغ ــز پس ــه در مغ ک

می شــوند. ایــن یعنــی آن هــا بــه واکنــش بیشــتر و کمتــر عاقانــه 

فکــر کــردن تمایــل دارنــد.
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در داخــل نئوکورتکــس کــه بخــش قدامی مغز اســت، اساســًا عامل 

ــای  ــری، واکنش ه ــه، تصمیم گی ــه توج ــرار دارد ک ــر ق ــی مغ اجرای

عاطفــی، رفتارهــای بــدون فکــر قبلــی و برنامه ریــزی هدفمنــد را 

کنتــرل می کنــد و همچنیــن به انــدازه هویتمــان خانــه وجدانمــان 

نیــز اســت.

اما برای والدین نوجوانان، یک خبر جالب:

مــا گفتیــم کــه بخــش قدامــی مغــز کــه بــه مــا در معنــی پیــدا 

کــردن زندگــی کمــک می کــرد تــا 25 ســالگی به طــور کامــل بالــغ 

نمی شــود. دربــاره اش فکــر کنیــد. مــا در 16 ســالگی می توانیــم بــا 

ماشــین رانندگــی کنیــم، در 18 ســالگی حــق رأی داریــم و می توانیم 

ــن  ــن مهم تری ــن حی ــا در همی ــیم،  ام ــکل بنوش ــالگی ال در 21 س

ــی  ــس زمان ــام نشــده. پ ــوز شــکل گیری اش تم ــز هن قســمت مغ

کــه دختــر نوجــوان شــما ادای شــمارا درمــی آورد زمانــی کــه بــا 

ــدون  ــی ب ــما واکنش ــوان ش ــر نوج ــا پس ــد ی ــت می کنی او صحب

احتیــاط دارد را شــخصی نگیریــد. ایــن را می تــوان به عنــوان 

ــی  ــن بده ــا چنی ــن ب ــه والدی ــت ک ــر گرف ــل در نظ ــه تکام هدی

شــدید کارمایــی غســل تعمید می گیرنــد - اساســًا آنچــه را کــه بــا 
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بــا همــان اعمــال گذشــته در ســال های نوجوانــی خــود کاشــته اند 

ــد. درو می کنن

ــا را  ــت م ــه سرنوش ــتند ک ــا نیس ــا ژن ه ــن تنه ــال، ای بااین ح

ــه یادگیــری از محرک هــای  ــادر ب ــد. درواقــع مــا ق تعییــن می کنن

محیطــی مختلــف هســتیم و از طریــق ایــن تعامــات اســت کــه 

ــخصی  ــر ش ــد و تغیی ــال رش ــگفت انگیز در ح ــی ش ــه موجودات ب

تبدیــل می شــویم.

ــر  ــا ممکــن اســت شــرایط فرهنگــی و محیطــی ب آی

ــر بگــذارد؟ عملکــرد مغــز انســان تأثی

تکنولوژی، زیست شناسی مغز را تغییر می دهد.

بــا ظهــور تکنولــوژی کامــًا مشــخص اســت کــه عوامــل محیطــی 

مثــل بازی هــای کامپیوتــری، فیس بــوک، اینســتاگرام، زنــگ 

ــایت های  ــده  mp3 و س ــون، پخش کنن ــک، تلویزی ــی و پیام تلفن

ــوژی  ــرات فیزیول ــب در تأثی ــت غی ــد دس ــی  مانن ــی نقش اینترنت

ــان دارد. ــز کودکانم مغ
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ــودن  ــا رب ــا ب ــذارد ت ــر می گ ــا تأثی ــی م ــر حــاالت ذهن ــاوری ب فن

مراکــز پــاداش طبیعــی مغــز، در جهــت افزایــش آنتروپــی عاطفــی 

ــود  ــوان خ ــه نوج ــد ب ــر می خواهی ــن اگ ــد؛ بنابرای ــش یاب افزای

آســیب برســانید تکنولــوژی بیشــتری بــه مغــز در حــال پیشــرفت 

ــی  ــًا از زندگ ــما کام ــه ش ــد ک ــت باش ــان راح ــد و خیالت او بدهی

ــده اید. ــارج ش ــان خ نوجوانت

مطالعــات اخیــر نشــان داده اســت که تغذیه ســالم باعــث کاهش 

ــزی را  ــت مغ ــال فعالی ــود و درعین ح ــاش می ش ــونت و پرخ خش

نیــز بهبــود می بخشــد. ایــن کامــًا مشــخص اســت کــه اســتفاده 

ــز  ــی مغ ــرد معمول ــری، عملک ــای کامپیوت ــدت از بازی ه طوالنی م

را تغییــر می دهــد. زمانــی کــه کــودک بــازی کامپیوتــری می کنــد 

ــر  ــد، منفج ــه می کن ــی را  تکه تک ــا کس ــزی ی ــه چی ــار ک ــر ب ه

ــا  ــد ی ــی شــلیک می کن ــا یوفوی ــا کشــتی ی ــه  هواپیم ــد، ب می کن

نابــود می کنــد، مانعــی را می شــکند تــا بــه ســطح بعــدی بــرود، 

ــد  ــرار می ده ــتم ق ــرب و ش ــورد ض ــدت م ــخصیتی را به ش ــا ش ی

ــز واکنــش شــیمیایی می دهــد. مغ
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احساس خوشی

نکتــه اصلــی ایــن اســت کــه دوپامیــن بــه مــا احســاس خوبــی 

ــده  ــی برن ــرعت باالی ــا س ــه ب ــی ک ــوص زمان ــد، به خص می ده

ــان  ــا هیج ــت ب ــه موفقی ــن، هنگامی ک ــر ای ــاوه ب ــویم. ع می ش

همــراه می شــود، مغــز دو هورمــون آدرنالیــن )نوراپــی نفریــن و 

ــی  ــد. ایــن کوکتــل شــیمیایی ترکیب ــد می کن اپــی نفریــن( را تولی

عالــی بــرای مشــکات عملکــرد طبیعــی مغــز اســت.

بــد  کوتاه مــدت  در  شبیه سازی شــده،  کامپیوتــری  بازی هــای 

نیســتند امــا در طوالنی مــدت می تواننــد باعــث مشــکاتی 

شــوند. همان طــور کــه مرکــز پــاداش مغــز فعــال اســت و در طــول 

بــازی کــردن میــزان زیــادی از مــواد شــیمیایی آزاد شــده اند نقطــه  

لــذت بیش ازحــد تحریک شــده اســت. از نتیجــه آزاد شــدن 

غیرطبیعــی دوپامیــن سیســتم جایــزه بی تفــاوت می شــود و 

گیرنده هــا بســته می شــوند. ســپس خــرد طبیعــت تســلط پیــدا 

می کنــد و  گیرنده هــا بــه ســطح باالتــری تنظیــم می شــوند. 

ــد  ــه بع ــه دســت آوردن حــس مشــابه در دفع ــرای ب ســلول ها ب

ــتری  ــیمیایی بیش ــاده ش ــد م ــه تولی ــاز ب ــد نی ــازی می کنن ــه ب ک
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ــان  ــت و در زم ــاد اس ــت اعتی ــن حال ــی ای ــوارض جانب ــد. ع دارن

ــوند. ــکار می ش ــری آش ــه و یادگی توج

درون مــا چــه اتفاقــی می افتــد وقتــی ســرگرم 

می شــویم: کنســولی  و  کامپیوتــری  بازی هــای 

ــن  ــرض ای ــه در مع ــی ک ــه ذهن ــز ب ــوژی مغ ــه فیزیول ازآنجایی ک

فعالیت هــای مجــازی غیرمعمــول قــرار می گیــرد پاســخ می دهــد 

)هیــچ کودکــی، افــراد یــا چیزهایــی را در زندگــی واقعــی منفجــر 

نمی کنــد(، مغــز فریــب  خــورده و فکــر می کنــد کــه تقریبــًا 

واقعــی اســت. افــزون بــر ایــن به طــور پیوســته مــواد شــیمیایی 

بــر روی ســلول های عصبــی آزاد می شــوند )ســلول هایی کــه 

نقــاط اتصــال بــرای اطاعــات شــیمیایی هســتند( درنهایــت باعث 

ــش  ــواد شــیمیایی واکن ــدار م ــان مق ــه هم می شــود گیرنده هــا ب

کمتــری نشــان دهنــد.

همان طــور کــه بــر اثــر آزاد شــدن مقــدار زیــاد دوپامیــن گیرنده ها 

قطــع می شــوند هــر گیرنــده ای مجــددًا در ســطح باالتــری تنظیــم 

می شــود؛ بنابرایــن اگــر بــار دیگــر نوجوانــی درگیــر بــازی شــد  این 

ضمانتــی اســت کــه آن هــا بــه هیجــان بیشــتری بــرای بدنشــان 
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نیــاز دارنــد وگرنــه در همــان ســطح ثابــت می ماننــد. ایــن ماننــد 

زندگــی کــردن بــا همســری کــه همیشــه ســر شــما داد می کشــد 

اســت. درنهایــت شــما نیــاز داریــد کمــی بلندتــر فریــاد بزنیــد تــا 

توجهــش را بــه دســت بیاوریــد زیــرا در گــذر زمــان ایــن تحریــک 

شــدید دیگــر عــادی شــده اســت.

ــا  ــی دارد ت ــی غیرواقع ــه خوش ــاز ب ــن نی ــی: ذه ــوارض جانب ع

ــدید،  ــک ش ــدان تحری ــد. در فق ــت کن ــادی و رضای ــاس ش احس

ذهــن از کار می افتــد و درنتیجــه فرزنــد شــما.

پــس زمانــی کــه فعالیــت کامپیوتــری فرزندتــان بــه پایــان رســید 

ــرا  ــد زی ــرض کنی ــرک ف ــرده متح ــک م ــوان ی ــان را به عن فرزندت

احتمــااًل شــما در مقایســه بــا آنچــه  آن هــا تجربــه کردنــد جالــب 

ــازی  ــروب، ب ــردن غ ــگاه ک ــد ن ــاده ای مانن ــای س ــتید. چیزه نیس

ــد  ــزرگ می توان ــه مادرب ــر زدن ب ــی س ــا حت ــگ و ی ــا س ــردن ب ک

ــند. ــی باش ــای بی اهمیت کاره

چرا؟

ــی  ــا خوش ــد ب ــادی نمی توان ــای ع ــزی در دنی ــچ چی ــون هی چ
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بــاالی دنیــای مجــازی برابــری کنــد و مقابــل انــرژی باالیــی کــه 

ــد. ــد باش ــد می کن تولی

ــده ممکــن اســت  ــدون محدودیــت مناســب، انتخاب هــای آین ب

بســتگی بــه چیزهایــی که خوشــی بیشــتری تولیــد می کند داشــته 

باشــد: مــواد، پورنــو گرافــی، قمــار، افــراط در خریــد، بیش ازحــد 

خــوردن و همــه این هــا بــه خاطــر مرکــز مغــز اســت کــه احتمــااًل 

هیچ وقــت کامــل نمی شــود. آن هــا مشــروط می شــوند بــه اینکــه 

ــه در  ــا حســی ک ــا ت ــارج از این ه ــم خ ــاز داری ــزی نی ــه چی ــا ب م

ــودک  ــی ک ــان، وقت ــت زم ــا گذش ــد. ب ــر ده ــم را تغیی درون داری

ــد،  ــاس می کن ــی احس ــختی های زندگ ــی از س ــات ناراحت احساس

ممکــن اســت بــه دنبــال همــان چیــزی )تکنولــوژی( باشــد کــه بــه 

او احســاس بهتــری می دهــد. بــه نظــر مــن یــک اعتیــاد اســت.

بازی کننده هایی که در کالس درس هستند.

بیاییــد ایــن ســناریو را پیش فــرض بگیریــم. چــه می شــود وقتــی 

کودکــی کــه عاقــه  زیــادی بــه بــازی کامپیوتــری و پیامــک دادن 

مــداوم دارد بــه مدرســه مــی رود تــا ذهنــش را پــرورش دهــد؟
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ــزه حســاب شــود؟ جــذب شــدن  ــن خــودش جای ــد یادگرفت نبای

ــاش  ــیند و ت ــه در کاس می نش ــده  ای ک ــرای بازی کنن ــه ب توج

می کنــد حواســش را بــه موضوعــی بدهــد کــه ذهنــش را روشــن 

ــخت  ــد، س ــودن نمی ده ــس زنده ب ــش ح ــه بدن ــد و ب نمی کن

ــری  ــوان در کاس درس کناره گی ــن ج ــه ذه ــور ک ــت. همان ط اس

می کنــد در طــول کاس در بهتریــن حالــت بــا برون ریــزی باعــث 

ــود. ــر می ش دردس

ایجــاد مشــکل باعــث فعالیــت بــاالی آدرنالیــن می شــود و 

ــد  ــن می کن ــزش را روش ــاره مغ ــودک دوب ــودآگاه، ک ــور ناخ به ط

تــا ترشــحات شــیمیایی مشــابهی را کــه بــازی فراهــم می کنــد بــه 

ــه خــواب رفتــن، ســکوت، طغیان هــای  دســت آورد. بی قــراری، ب

عاطفــی، اظهارنظرهــای تحریک آمیــز و بی احترامــی همگــی 

ــت در  ــح عل ــی مشــکات توجــه هســتند. توضی ــوارض جانب از ع

کودکــی کــه ســابقه ژنتیکــی ADD و ADHD، آســیب ســر، یــا قــرار 

ــوار  ــدان دش ــدارد، چن ــمی را ن ــای س ــرض داروه ــن در مع گرفت

نیســت.
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ــوان در  ــن ج ــرات الزم را در ذه ــه تغیی ــس چگون پ

ــم؟ ــاد کنی ــد ایج ــال رش ح

ایــن وظیفــه  والدیــن اســت تابــه ایــن پیچیدگــی رســیدگی کننــد. 

ــرورش  ــر پ ــت ب ــدون اهمی ــوژی را ب ــتفاده از تکنول ــا اس ــر م اگ

ــرای  ــط ب ــک محی ــردن ی ــم ک ــخصی، فراه ــای ش دادن ارزش ه

ــی  ــرای تمام ــرام ب ــردن، احت ــن ک ــری، تمری ــای  یادگی مهارت ه

ــم. ــار دهی ــد انتش ــا و عقای فرهنگ ه

مراســم روزانــه را برگــزار کنیــم، در فعالیت هــای خانوادگــی و 

جامعــه شــرکت کنیــم. بــه کودکانمــان در حــد طبیعــی رســیدگی 

کنیــم،  آن هــا را بــه ورزش کــردن تشــویق کنیــم، در مــورد فلســفه 

بــا آن هــا بحــث کنیــد و یــا  بــرای پــرورش فــردی آن هــا محیطی 

ــدر  ــده چق ــل آین ــم نس ــی می کنی ــًا پیش بین ــد. قطع ــم کنی فراه

ــا فرصت هــای  ــن ســیاره ب ــر روی ای ــف ب ــدر ضعی ــا چق خــوب ی

بســیار رشــد خواهنــد کــرد.


