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٣٤٥

  د نويني به مطالعه پردازش رسانه و تأثيرات آنرويكر
  (fMRI)با استفاده از روش تصويربرداري كاركردي مغز 

  
  ∗∗∗∗آرا محمدعلي حكيم

 
  خالصه

و پت ) از دانشگاه ايلينوي (1 به پل لوتربرMRI، جايزة نوبل براي توسعة 2003در دسامبر 
هاي  متاز بذر پيدايش فناورياين فناوري م. داده شد) از دانشگاه ناتينگهام (2مانسفيلد

هاي پردازشي آن را به  شماري را پاشيد كه به كمك آنها بتوان  هم ساختار مغز و هم فعاليت بي
اصطالح ). 2006زيلمن، (شيوة كمي و بدون هرگونه مداخله در روند فعاليت مغز مطالعه كرد 
هاي  فيلم و ديگر برنامهپردازش رسانه به پردازش اطّالعاتي اشاره دارد كه طي تماشاي 

شناختي با  رويكرد عصب. شود تلويزيوني از راه چشم وارد نظام پردازش اّطالعات در مغز مي
هاي مهيج بر بينندگاني   به مطالعة تأثير فيلمfMR) (3استفاده از تصويربرداري كاركردي

هاي  تي فعاليتاين روش مطالعا. آور هستند هاي هيجان  ويژه مجذوب صحنه پردازد كه به مي
است؛ ) پردازش رسانه(كند كه فرد فعاالنه درگير تماشا  مغزي را در موقعيتي بررسي مي

اي از  هاي تصويري پاره هاي بحث برانگيزي كه از همان ابتداي ورود رسانه تماشاي صحنه
 خالي از تنها فعاليتي اكنون آشكار شده است كه تماشاي تلويزيون نه . منتقدان را برآشفته است

هاي  آميز يا اشتغال مداوم به برخي بازي هاي خشونت درگيري ذهن نيست، بلكه تماشاي برنامه
شناختي در نقاط مختلف مغز بر رفتار كودك  تواند از راه تأثيرات عصب بار مي اي خشونت رايانه

  . و نوجوان تأثير مخرب داشته باشد
  .اركردي، پژوهش رسانه پردازش رسانه، تصويربرداري ك:هاي كليديواژه
  

                                         
  عضوهيأت علمي دانشكده صدا و سيما، گروه ارتباطات  ∗

1 Paul Lauterbur 
2 Peter Mansfield 
3 Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) 
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  مقدمه 
  گذري بر سّنت تجربي پژوهش در قلمرو رسانه

شوند و روش تجربي  هاي مختلفي به خدمت گرفته مي  روش1در حوزة پژوهش رسانه
هاي كمي رايجي است كه طرفداران و البّته،  براي مطالعه تأثير رسانه يكي از روش) آزمايشي(

شناسي، پژوهش را تنها هنگامي  گرايي علمي در حوزة روان در مفهوم سنّت. منتقداني دارد
هاي دقيق و محكم آزمايشي در آن رعايت شده باشد؛ يعني  توان جدي گرفت كه كنترل مي

به ) ها آزمودني(كنندگان  هاي كامل بر متغيرهاي معدود، اختصاص تصادفي شركت اِعمال كنترل
گيري آن، و موارد  ح آزمايشي و ابزارهاي اندازههاي آزمايشي و گواه، توجه دقيق به طر گروه

كوشند هر گونه خدشة غيرعلمي بودن  كه روي هم مي) 2003، 2جايلز(ديگري از اين دست 
وقتي از روش تجربي كه برخاسته از رويكرد رفتارگرايي و متكي به . روش را از مطالعه بزدايند

ترين  شود در ساده  رسانه استفاده ميهاي برگرفته از علوم طبيعي است در قلمرو پژوهش روش
كم دو گروه همگن تماشاگر انتخاب  شكل آن، براي نشان دادن تأثير برنامة مورد مطالعه، دست

هاي آزمايشي فراواني از  نمونه طرح. گيرد شده و يكي از آنها در معرض تماشاي برنامه قرار مي
براي مطالعة ) 1971 و 1965( 3اي بندورا اين دست در چارچوب نظريه يادگيري مشاهده

 يعني گروهي كه متغير -براي نمونه گروه آزمايشي.  به كار رفته است4آميز هاي خشونت برنامه
 فيلمي كه محتواي آن شامل رفتارهاي -شود روي آنان اجرا مي) نمايش فيلم(آزمايشي 
بيند و  شونتي ميكه گروه گواه، قطعه فيلم بدون خ كند در حالي  آميز است، تماشا مي خشونت

چنين مقياسي . شوند گيري مي هاي دو گروه بر پاية مقياس مشابهي اندازه سپس همة آزمودني
هاي فيزيولوژيكي مانند فشار خون و ميزان  ُخلقي، يا اندازه) فهرست(ممكن است يك سياهه 

اري گاه از يك آزمون آم آن. ها باشد گيري مسقيم نگرش تعرّق پوست، و يا مقياس اندازه
شود تا معلوم گردد كه آيا فيلم توانسته است تغييرات قابل مالحظه و به  مناسب استفاده مي

هاي متعّلق به گروه آزمايشي ايجاد كند؟ تغييرات معنادار به  اصطالح معناداري را در اندازه

                                         
1  media researchزمان دو  رود دربردارنده هم يكار م  اصطالح رسانه به مفهومي كه در حوزة پژوهش رسانه به

آميز هر دو به  شونتخهاي  آميز و برنامه هاي خشونت براي نمونه، دو اصطالح رسانه. مفهوم رسانه و برنامه است
  . فيلم يا برنامه تلويزيوني استدر اين مقاله، منظور از رسانه بيشتر. يك مفهوم اشاره دارند

2 Giles, D. 
3 Bandura, A. 
4 violent media 
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٣٤٧

اند  هاي خود يافته اي براي پذيرش فرضيه دهند كه شواهد قانع كننده پژوهشگران نشان مي
هايي  هاي پژوهش، برنامة مورد مطالعه ممكن است حاوي صحنه بسته به هدف). 2003جايلز، (

آميز يا  هاي خشونت پسند يا حتّي رفتارهاي غيراجتماعي همچون صحنه از رفتارهاي جامعه
باشد كه بر پاية فرضيه، ) همراه با رفتارهاي جنسي(هاي خشونت و برهنگي  اي از صحنه آميزه

ها پس از تماشاي  هاي آزمودني مقايسه پاسخ. شاگران جوان تأثيري مخرب دارندبر رفتار تما
تواند بيانگر همان چيزي باشد كه ناشي از تأثير رسانه بر بيننده تلّقي  ها مي اين گونه صحنه

  . شود مي
 ويژه از همان ابتداي  كارگيري اين دست از مطالعات آزمايشي در حوزه رسانه، به به 

هاي  گرچه در روش. هاي بحث برانگيز رواج يافتند و تلويزيون، و نمايش صحنهورود سينما 
گيري شوند، اما در خصوص تعميم نتايج  ها به دقّت اندازه شود تا پاسخ آزمايشگاهي كوشش مي
هاي آزمايشگاهي،  افزون بر مطالعات متمركز در موقعيت. شود  مي آماري معموالً احتياط
براي . اند هاي طبيعي بهره برده ي براي مطالعات ميداني در موقعيتهاي پژوهشگران از طرح

اي با استفاده از  شده در زمينة خشونت رسانه ، برخي از مطالعات شناخته 1970نمونه در دهة 
، 1لينز(اند  اي همچون مراكز نگهداري بزه كاران نوجوان انجام شده شده محيط به نسبت كنترل

بايد خاطرنشان شود متأسفانه پژوهشگران عرصة تأثير، ). 1975، 4تز و بركووي3، پارك2كامينو
گونه كه بايد جانب تعادل را پيش نگرفته و اغلب ادعا  هاي خود آن هميشه در تفسير يافته

اند كه نتايج مطالعاتي از اين دست، بيانگر رابطة ِعلّي مستقيم ميان تجربة استفاده از رسانه  كرده
) هاي جنسي و مانند آن رفتارهايي همچون پرخاشگري، تجاوز(رفتار و ) تماشاي تلويزيون(

بيشتر اوقات از نمايش ويدئويي يك رفتار در موقعيت آزمايشي، به عنوان روش ميانبري . است
 كه ممكن است  حال آن. براي مطالعة تأثير تلويزيون بر رفتار عمومي استفاده شده است

افتد، چيزي بيش از محيط آزمايشي  يزيون در آن اتّفاق ميهاي متداولي كه تماشاي تلو موقعيت
ها كه از آميز يا انواع ديگري از برنامه هاي خشونت يعني، در كنار برنامه. در خود داشته باشد

توان متغيرهاي فراوان ديگري را نام  شوند، مي نظر جامعه و والدين نامناسب تشخيص داده مي

                                         
1 Leyens, J. 
2 Camino, L. 
3 Parke, D. R. 
4 Berkowitz, L. 
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. ها مؤثّر باشند آميز بينندگان اين گونه برنامه شونتهاي خ برد كه ممكن است بر پاسخ
  .  رود شمار مي تصويربرداري كاركردي از مغز شيوه مستقيمي براي نشان داد تأثير رسانه به 

    و استفاده از آن در قلمرو پژوهش رسانه(fMRI)تصويربرداري كاركردي مغز 
تر از مطالعة  كنيم، هيچ چيز طبيعياگر خواسته باشيم از ساختگي بودن شرايط آزمايش پرهيز 

انگيز  هاي هيجان  نيست كه در پاسخ به تماشاي صحنه شناختي فوري هاي زيست مستقيم واكنش
هاي هيجاني هستند كه در  ها، پاسخ از ميان اين پاسخ. دهند در نظام نورولوژيك مغز رخ مي

 20بت نويني كه از حدود از اين رو، رويكرد به نس. هاي نورولوژيكي مغز ريشه دارند كنش
سال گذشته در كنار ساير رويكردهاي مطالعات تجربي مورد توجه قرار گرفته است، رويكرد 

هاي  ويژه مجذوب صحنه هاي مهيج بر بينندگاني است كه به نورولوژيك به مطالعه تأثير فيلم
 1يد مغناطيسياين رويكرد مطالعاتي با توسعه تصويربرداري با تشد. هيجان برانگيز هستند

(MRI)هاي مغزي در جريان تماشاي   پديد آمده و چون در اين روش، تصويربرداري از كنش
ويژگي و جذابيت . نامند  مي(fMRI) 2گيرد، آن را تصويربرداري كاركردي مغز رسانه انجام مي

 شوند و هاي مغزي بررسي مي اين روش مطالعاتي واقعي بودن شرايطي است كه در آن فعاليت
هايي است كه فرد فعاالنه درگير تماشا و پردازش رسانه است و اين از انتقادهاي آن موقعيت

هاي مشابه، مغز به عنوان يك  چه، در موقعيت. كاهد مبني بر مداخلة متغيرهاي ناخواسته مي
بنا به . پذيرد هاي تصنعي ناشي از محيط آزمايشگاهي را مي  كمترين مداخله عضو زيستي،

، اّطالعات )چه در حالت استراحت يا فعاليت(هاي مشابه ار، مغزهاي سالم در موقعيتانتظ
حالت . انگيزد هاي نورولوژيك مشابهي برمي واحد را به گونة يكسان پردازش كرده و پاسخ

) مغز(ها با كمترين هيجان ممكن اشاره دارد و حالت فعاليت  به تماشاي برنامه) مغز(استراحت 
اي  هاي مغزي قابل مالحظه برانگيزي اشاره دارد كه فعاليت هاي هيجان  برنامهبه تماشاي 

كند كه به  اندازي مي هاي عصبي و هورموني را راه فعاليت مغز به موقع خود فعاليت. طلبد مي
  . طور مستقيم بر رفتارهاي هيجاني تند و ضداجتماعي مؤثّر هستند

نظرية كند،  انه بر رفتار ناپسند بيننده را تبيين ميهايي كه چگونگي تأثير رس يكي از تبيين
 را خارج نظرية دو عاملي هيجاني) 1962 (1 و سينگر4در اين زمينه شاختر. است 3انتقال هيجان

                                         
1 Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
2 Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) 
3 Excitation Transfer Theory 
4 Schachter, S.      
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٣٤٩

هاي فيزيولوژيكي  ها پاسخ گويد كه هيجان اين نظريه مي. از بحث تأثير رسانه مطرح كرده بودند
اي كه در آن زندگي  هاي شخصيتي خود يا جامعه گيما به رخدادها هستند و ما برحسب ويژ

ناميم و  يكي را ترس مي ( خوانيم برچسبي مي گذاري كرده و هر هيجان را با  كنيم، آنها را نام مي
هاي فيزيولوژيكي ما به  ها چيزي جز پاسخ در اين صورت، هيجان). ديگري را شادي

آيد كه آدرنالين   انتقال هنگامي پديد مييجاني انتقال هبنابر مفروضة. هاي اطراف نيستند محرّك
شود و  ها منتقل مي شده ناشي از هر محرّك هيجاني به ديگر فعاليت ترشح) مادة شيميايي(

ها يا مواد  يكي از هورمون) نفرين اپي(آدرنالين كه،  توضيح آن . يابد تأثيراتش گسترش مي
پي احساس تهديد يا بروز هيجان ترشح هاي فوق كليوي در  شيميايي است كه به وسيلة غده

شده و سبب افزايش فشار خون، آزاد شدن قند از سوي كبد و چند واكنش فيزيولوژيكي ديگر 
ماند و افراد را در حالت   ساعت همچنان در چرخة خون باقي مي2گردد و تا مدت حدود  مي

در حوزة مباحث  2لة زيلمناي بود كه به وسي آنچه آمد، مبناي فرضيه. دارد برانگيخته نگه مي
 برانگيز، زمينة  در اين چارچوب، در پس تماشاي هر فيلم هيجان. پيش كشيده شدتأثير رسانه 

 چه افراد با هر موقعيت هيجان برانگيز  هاي فيزيولوژيكي در بيننده باقي مانده و چنان پاسخ
ند آثار ناشي از  مواجه شو ديگري مانند جر و بحثي در اتوبوس يا درگيري كاري،جزئي

كه، تهيج  غافل از اين. شد عيد افزايش برافروختگي خواهد صاستمرار تأثيرات آدرنالين، سبب ت
ماندة ناشي از تجربة تماشاي فيلم است و نه آدرناليني كه خود جر و بحث،  فيزيولوژيكي، پس

انتقال هيجاني بر آن در واقع نظرية . زيلمن اين فرايند را انتقال هيجاني ناميد. كند ايجاد مي
ساز آمادگي فيزيولوژيكي ما براي پاسخ هيجاني در  اي، زمينه است كه تماشاي خشونت رسانه
  .موقعيت اجتماعي بعدي است

هاي سه مقاله پژوهشي درج شده درباره  چه هستة اين مقاله را شكل داده است، يافته آن
شناسي  روانمجلد هشتم از نشريه تصويربرداري مغزي است كه در قالب يك پروژه واحد در 

اين كار نشان از اهميت و توجه خاص پژوهشگران به . به چاپ رسيده است) 2006 (رسانه
، در همان ابتداي فصل مقدماتي )2006 (3چنان كه زيلمن و بريانت. چنين رويكردي دارد

اده از فنون پرتونگاري اند، فرصت مشاهده و مطالعه مغز به هنگام فعاليت، با استف اشاره داشته

                                                                                                
1 Singer, J. 
2 Zillmann, D. 
3 Bryant, J. 
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كردي مغز روش به نسبت تازه در تاريخ پزشكي و علوم   همچون تصويربرداري كار1محدود
. شوند در اين روش، دو حالت مغزي فعال و غيرفعال با هم مقايسه مي. رود عصبي به شمار مي

هاي  يلم يا برنامهحالت فعال اشاره به موقعيتي دارد كه طي آن افراد فعاالنه درگير تماشاي ف
هايي اشاره دارد كه مغز با كمترين  كه حالت تماشاي غيرفعال به موقعيت مهيج هستند، حال آن

بنابراين، . كند هاي متعارف و غيرهيجاني پردازش مي درگيري اّطالعات برخاسته از برنامه
رفعال نشان دهنده شناختي مغز در دو حالت فعال و غي اي ميان فرايندهاي عصب مطالعه مقايسه
  .  هاي تلويزيوني خواهد بودهاي مغزي به هنگام تماشاي برنامه تفاوت در كنش
هاي مختلف پژوهشگر در مطالعات جداگانه بر پيدا كردن  هاي ياد شده، گروه در پروژه

هاي فعاليت مغز افرادي تمركز كرده بودند كه در دو حالت  الگوهاي برانگيختگي و حالت
 MRI از گروه اول در حالي .  فعاليت به تماشاي محرّك ويدئويي اشتغال داشتنداستراحت و
نشستند، اما از گروه دوم در حالي  گونه غيرفعال به تماشاي برنامه مي شد كه به گرفته مي

ها به  گرچه پژوهش. گونه فعال به بازي ويدئويي مبادرت داشتند شد كه به تصويربرداري مي
آمدند، اما پژوهشگران هر سه  عنوان مطالعات مستقل از يكديگر به شمار مي، به fMRIروش 

شناختي در زمينه تأثير تلويزيون بر بيننده، پيشينه مشتركي  هاي روان پروژه در حوزه پژوهش
در . هاي مغزي به رسانه نشان داده بودند داشته و عالقه مشتركي را نسبت به مطالعه پاسخ

انجام ) 2006؛ در زيلمن، 2006 (2امه كه به وسيلة اندرسون و همكارانشمطالعة اول اين فصلن
شده بود، پژوهشگران به دنبال مشخّص ساختن شبكة مغزي بودند كه در افراد بزرگسال 

در مطالعه دوم، . گونه و درك روايت است مسؤول تركيب تصاوير در قالب تدوين داستان
تماشاي تصاوير ويدئويي خشونت بر چگونگي كارگروه پژوهشگر به دنبال مطالعه تأثير 

شد كه  هاي مغز در حالي ثبت مي  شبكه مغزي بودند، و در مطالعه سوم، فعاليت3سازي فعال
  . گذارد اشتغال داشتند هاي ويدئويي كه درجاتي از خشونت را به نمايش ميافراد به بازي

ها مشاهده تركيب  هاي قابل برداشت از اين پژوهش شايد يكي از مهمترين جنبه
اين . دانشمنداني از قلمروهاي گوناگون علمي است كه براي مطالعه تأثير رسانه گرد آمده بودند

، كودك و سالمت، و حوزة )شناسي رشد روان(شناسي تحولي  افراد متخصصاني از حوزه روان
شناسان   تصويربرداري تحولي است كه در كنار روان- شناسي در قلمرو كودك و عصب عصب

                                         
1 Non-invasive canning 
2 Anderson, et al 
3 activation 
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هاي نويدبخش و پيچيده  ها، كوشيدند تا جنبهاجتماعي و پژوهشگران حوزة ارتباط
تصويربرداري از مغز را به عنوان رويكرد نويني به مطالعه رسانه و تأثيرات شناختي آن به 

هاي  هاي تخصصي اين پژوهشگران به خوبي نياز به تنوع تخصص حوزه. نمايش بگذارند
 . دهد لعاتي را نشان ميدرگير در چنين مطا

  ها ساختارمغز و رابطة آن با هيجان
هاي مغزي در چارچوب الگوهاي  پژوهش در حوزة تصويربرداري از مغز بر تغيير فعاليت

هاي  منظور از اين الگوها، همان چگونگي فعاليت و برانگيختگي بخش. شناخته شده تكيه دارد
بيشترين سودي كه اين قبيل . كي و هيجاني استهاي ادرا مختلف مغز در هنگام ايجاد حالت

هاي هيجاني در مغز است كه  شناسي رسانه دارد، كشف الگوي فعاليت ها براي روان پژوهش
اين كشف مّتكي به تشخيص الگوي . آيند هايي همچون خشونت پديد مي هنگام نمايش صحنه

يژه در آميگدال و در سطح  و ها در ساختارهاي مغزي در درون سيستم ليمبيك و به فعاليت
مجموعه ) يا دستگاه كناري(طور كلّي، سيستم ليمبيك  به. است) نئوكرتكس(كرتكس جديد 

 مهمترين بخش مغز براي نگهداري -گيرد كه شامل هيپوكامپ مدارهاي عصبي را در بر مي
ر  تقويت كننده و مسؤول باز پخش اّطالعات حسي در قش-اّطالعات، هسته قدامي تاالموس

هاي عاطفي مانند ترس و   كه تجارب حسي را معنا بخشيده و پاسخ-)يا بادامه(مغز، آميگدال 
دهي رفتارهاي سوخت و سازي  مديريت و سازمان-كند، هيپوتاالموس خشم را ايجاد مي

ها را بر عهده دارد، و ديگر  همچون خوردن و نوشيدن و نيز رفتار جنسي وتنظيم هيجان
طوري كه اختالل در آنها  به. شوند  به رفتارهايي خاص مربوط ميهايي كه هر يك بخش
هاي  گونه خالصه، اين سيستم مسؤول فعاليت به . هاي رواني باشد تواند بسيار شبيه اختالل مي

هايي است كه به  هاي شناختي، حافظه، و كنترل و مديريت هورمون مختلفي شامل تفسير پاسخ
هاي  هاي انگيزشي همچون ميل به خوردن و انگيزه  سايقنوبة خود، و رفتارهاي هيجاني و

دليل نيست كه بوي بد و بوي  از اين رو، بي. كنند جنسي، و حّتي دستگاه بويايي را كنترل مي
تواند اين دو رفتار را تحريك يا حتّي متوقف  خوش با خوردن و رفتار جنسي رابطه دارد و مي

هاي آموخته  واسطه پاسخ) نوان بخشي از اين سيستمبه ع(براي نمونه، وظيفه آميگدال . سازد
شده ترس همچون اضطراب و هول كردن است و موجود زنده را براي درگير شدن و بروز 

آميز  هاي خشونت اين بخش از مغز در پي تماشاي صحنه. كند هاي پرخاشگرانه آماده مي پاسخ
ست، دستگاهي كه هم در حافظه از اين رو روشن ا. تواند فعال گردد نيز به همين گونه مي
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اي  تواند اّطالعات برگرفته از محتواي رسانه ها، به راحتي ميدخالت دارد و هم در بروز هيجان
. اندازي كند هاي ديگر راه را نه تنها يادآوري نمايد، بلكه هيجان مربوط به آن را نيز در موقعيت

ريت عواطف و رفتارهاي هيجاني هاي شناختي، مدي مداخله سيستم ليمبيك در تفسير پاسخ
هايي درباره حافظه  سبب شده است تا به كمك فنون تصويربرداري از مغز بتوان به پرسش

  . گيري آن در جريان قرارگيري در معرض رسانه پاسخ داد ها و شكل هيپوكامپي هيجان
 fMRIمطالعه نورولوژيك تأثير رسانه با استفاده از روش 

توان به همان مواردي بسنده كرد كه بريانت و زيلمن  ن حوزة نوين ميبراي آشنايي بهتر با اي
اي گونه  تا كنون به1970بر اين پايه، نويسندگان از دهة . اند در مقدمه مقالة خود اشاره داشته
اند كه تماشاي تلويزيون فعاليتي خالي از درگيري ذهن است  جدي، همواره بر اين موضع بوده

) 1994(اما اكنون، اندرسون و همكارانش . رفيت ذهني چنداني نياز نداردو به فعال كردن ظ
هاي انجام  اند كه حّتي تفسير ساده و مستقيم ذهني توالي تصويري تدوين شده از صحنهيافته

 ناحيه مغزي است كه هر چهار لُب نيمكره راست 17هاي  يك فعاليت مستلزم هماهنگي فعاليت
كاركردهاي شناخته شده اين . سازد  را در نيمكره چپ درگير ميمغز، و نيز برخي نواحي

نواحي شامل نقاط مربوط به تشخيص و بازشناسي چهره و اشياء، كنترل توجه، تفسير شناختي 
هاي  ، تعبير و تفسير قصد بازيگر، برداشت و تعبير حركات و جنبش)صحنه(الگوي محيط 

اين كه ادراك ديداري توالي . درك كلّي آن است، و )ها صحنه (1زيستي، حافظه، ادراك توالي
هاي محاسباتي در سطح مغز نيازمند است، آدمي را به  هاي معمولي فيلم به چه فعاليت صحنه

تواند ما را به يك نظريه  نتايج اين تحليل بر دانش ما افزوده و مي. كند  زده مي راستي شگفت
با توجه به آن كه هيچ ناحية مغزي . ديك كندعملياتي در زمينه چگونگي فهم ديداري فيلم نز

محرّك كالمي نواحي (شود  مربوط به زبان به وسيلة توالي فيلميك محرّك بصري فعال نمي
گونه  ، بنابراين، اين فرضيه كه توالي بصري نيز به)كند مربوط به تصوير در مغز را فعال نمي

پايه اين گفته، الگوي فعال شدن نواحي بر . گردد شود، به سرعت رد مي كالمي كدگذاري مي
ازاي فعاليت نواحي زبان كالمي در نيمكره  پردازش تصوير در نيمكره راست تنها شبيه ما به 

گونه توالي -اي مجزا، به نظام متمايزي براي پردازش زبانگونه توان به يعني مي. چپ است
 ساختارهاي به كلّي متفاوتي از و) گرامر(گويي زبان، تصوير دستور . تصاوير نيز قايل شد

به گفته ديگر، اين كه تماشاي فيلم نواحي مغزي مربوط به . دستور و ساختار زبان كالمي دارد

                                         
1 Sequential Comprehension 
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زند كه درك توالي فيلميك بايد  كند بر اين فرضيه دامن مي زبان را در نيمكره چپ فعال نمي
اي است  هاي بنيادين و تازه ه يافته نتايج، هم اين. منطق و دستور زبان ويژه خود را داشته باشد

  . اي در حوزه ادراك فيلم منجر شود تواند به تدوين نظريه  پديد آمده و ميMRIكه به كمك 
آور در مقاله موري و همكارانش، لزوم بازنگري در زمينه فرايند  چندين يافته اعجاب

بيني  وهشگران پيشبراي نمونه، پژ. كند پردازش تماشاي خشونت و تأثير آن را ايجاب مي
هاي برافروختگي و تهديدآميز را در ميان تماشاگران  هاي خشن، پاسخ كردند تماشاي صحنه

در عمل . سازد و اين پديده در فعاليت نيمكره راست غالب قابل مشاهده است جوان فعال مي
شدگي  الها مشاهده شد؛ به اين معني كه ادراك تهديد در پس تحريك و فع گونه پاسخ نيز اين

اش آماده سازي  پديد آمد كه وظيفه) در اين مورد خاص، آميگدال سمت راست(آميگدال 
بيشتر آن كه، پژوهشگران . هاي پرخاشگرانه است موجود زنده براي درگير شدن و دادن پاسخ

به كلّي درگير ) فيلم(داد تماشاگران  مي  شدند و اين نشان1متوجه فعال شدگي كرتكس حركتي
گذشت،  زني را كه از نظر مي هايي از ورزش مشت كوشيدند صحنه  شده بودند، و ميتماشا

 . تقليد كنند

هاي  تواند سبب بازنگري در سرگرمي ، يافته ديگري است كه ميfMRIدر سايه فناوري 
وضوح از  بينند كه به باشد، كودكان خشونتي را مي) اي هاي رايانه مانند بازي(آميز  خشونت
با اين همه، گويي مغز آنان ميان خشونت . بودن آنها آگاهي دارند) غيرواقعييا (ساختگي 

ها  گونه برنامه شود و همين نكته خطر تماشاي اين ساختگي و خشونت واقعي تمايزي قايل نمي
مضامين مذكور سه پاراگراف اخير، همه برگرفته از فصل اول فصلنامه . سازد را آشكار مي

بنابراين، . هايي از اين دست، هم گريزناپذيرند و هم برانگيزاننده يافته .شناسي رسانه است روان
اين پرسش كه آيا حوزه مطالعات تصويربرداري عصبي مفيد است و اين كه آيا بينش مفيدي از 

گرچه اين . آورد يا نه، پاسخ آري به دنبال دارد و تأثير آن فراهم مي) اي رسانه(فرايند ارتباط 
گير، و آميخته با چالش است، اما اين ظرفيت را دارد كه بتواند  چيده، گران، وقتابزارِ تازه و پي

هاي مهم در قلمرو فهم  با وجود همة دانش. هاي فراواني براي اين حوزه به ارمغان آورد تازه
اي، تصويربرداري مغز، گرچه  هاي گوناگون رسانه هاي شناختي و عاطفي نسبت به برنامه پاسخ

هاي   در ديگر حوزه هاي ارزشيابيندارد، اما به تنهايي يا در تركيب با ساير روشجنبه محوري 
شناسي رسانه، بسيار اساسي و با اهميت انگاشته  علم، به عنوان بخشي از فنون پژوهش در روان

                                         
1 Premotor 
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هاي  هاي آن نسبت به دامنه متنوعي از محرّك امكان ديدن مغز و مشاهده پاسخ. شود مي
شناختي تغيير رفتار را در شرايط  قعيت دنياي واقعي، زمينه يافتن مباني زيستاي در مو رسانه

اين . ها سال مورد مطالعه بوده است كند، چيزي كه ده قرارگيري در معرض رسانه فراهم مي
كند؟ شواهد تجربي  آميز پرخاشگري را تحريك مي آيا بازي ويدئوگيم خشونتپرسش كه 

 در سومين پژوهش اين فصلنامه به مطالعه صويربرداري كاركرديبرخاسته از مطالعه به شيوه ت
هاي  اين مطالعه پيشرو، تأثير رسانه را در چارچوب بازي .اي پرداخته است هاي رايانه بازي

 نشان داد رابطه كم، اما قابل 1جا، فراتحليل در اين. آميز هدف قرار داده است ويدئويي خشونت
هاي پرخاشگرانه وجود دارد و  آميز با واكنش ويدئويي خشونتهاي  اي ميان بازي گيم مالحظه

در اين مطالعه به شيوه تصويربرداري . اي براي ترسيم رابطه علّي در دست است شواهد تازه
ميز مورد  آ هاي ويدئويي خشونت  پسر شركت كننده هنگام بازي با جديدترين گيم13كاركردي، 

هاي به نمايش  صحنه.  فريم به فريم، تحليل محتوا شدندهر بازي به دّقت،. مشاهده قرار گرفتند
  : هاي زير كدگذاري شدنددرآمده در مقوله

  ،  2مرده، بدون درگيري/ سرد و منفعل •
بدون درگيري / اما ايمن، بدون هرگونه خطر قريب الوقوع/ درگير و فعال •

  ، 3بار خشونت
  ، 4بار رگيري خشونتهمراه با احتمال خطر بالقوه، انتظار د/ درگير و فعال •
  ، 5بار زير حمالت پرخاشگرانه، همراه با مقداري تعامل خشونت/ درگير و فعال •
  . 6بار توأم با ستيز و قتل، و درگيري خشونت/ درگير و فعال •
  

كردند  هاي پيشين در حوزه علوم عصبي در مورد رفتار پرخاشگرانه پيشنهاد ميمطالعه
 و نيز نواحي (ACC) 7 كرتكس سينگوليت قداميخشونت مجازي نواحي عاطفه در بخش

                                         
1 Meta-Analysis    
2 passive/dead, no interactions. 
3 Aactive/safe, no imminent danger/no violent interactions. 
4 Active/potential danger occurs, violent interactions expected. 
5 Active/under attack, some violent interactions. 

6 Active/fighting and killing, many violent interactions. 
7 Anterior cingulated Cortex 
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ها  هاي مغزي ناشي از بازي مقايسه فعاليت. كند شناختي آميگدال را در اين منطقه سركوب مي
.  شركت كننده اين فرضيه را تأييد كرد11با خشونت مجازي و بدون خشونت مجازي در ميان 

  .  زي به شمار آوردتوان به عنوان معلول خشونت مجا افزايش تأثيرات را مي
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  گيري  بحث و نتيجه
ها در خصوص تواند بسياري از ابهام گيري پاياني، تجهيزات تصويربرداري مغز مي در نتيجه

در . ها را به وضوح و با عينيت بيشتري به نمايش گذارد احتمال تأثير مفيد يا زيان بار برنامه
هاي آن فوراني از دانش پديد آمده  يتكمتر از دو دهه، در حوزه ساختار مغز انسان و فعال

اي در زمينه آناتومي اعصاب و  گيري از اين ادبيات به مقداري اّطالعات پايه بهره. است
شناسي  البتّه اين به آن مفهوم نيست كه پژوهشگران عرصه روان. نوروفيزيولوژي نياز دارد

هاي پژوهشي در زمينه   پروژهطراحي و هدايت.  يافته باشند رسانه بايد در اين حوزه تخصص
ها، نيازمند آن است كه  تصويربرداري از مغز و مطالعه رسانه و در اختيار ديگران قراردادن يافته

اي نيز به موقع خود، ادبيات  پژوهشگران علوم اجتماعي و پژوهشگران عرصه ارتباطات رسانه
نيروهاي متخصص . داشته باشنداي  شناختي را مورد توجه قرار داده و از آن بهره حوزة عصب

هاي خاص در  ها براي گذراندن دوره الزم، تجهيزات و امكانات مورد نياز، و نيز فرصت
  .هاي مختلف و مدارس پزشكي در داخل ايران نيز فراهم شدني است دانشگاه
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