بعضيهابرايفرارازتنهاييبهرسانههايجمعي
پناهميبرند.اينروزهاخيليازمايکگوشيدستمان
گرفتهاي��م و بااينک��ه ادعا ميکنيم ب��راي برقراري
ارتباط واقعي زمان نداريم ،مدام سرمان توي گوشي
است.شايدازاينوسيلهبهعنوانپادزهريدرمقابل
تنهايي اس��تفاده ميکنيم .محققان ميگويند وسايل
ارتباط جمعي مثل گوش��ي نه تنها نميتواند پادزهر
خوبي باشد ،خودش دليل تنهايي ما بخصوص گروه
سني نوجوان است .محققان براي اينکه به ارتباط بين
استفاده از وسايل ارتباط جمعي و احساس تنهايي پي
ببرند روي  1700نفر در گروه س��ني  19تا  32ساله
تحقيق کردند .آنها مدت زمان و ميزان اس��تفاده از
رس��انههاي جمعي را با احساس حمايت اجتماعي يا

انزواي احساس��ي مقايسه کردند .انتظار داشتند در
افرادي که بيش��تر از وس��ايل ارتباط جمعي استفاده
ميکردند احس��اس تنهايي فراموش شود اما نتيجه
خ�لاف اين را نش��ان داد .آنهايي که بيش��تر از اين
وسايل اس��تفاده ميکردند ،بيشتر احساس تنهايي
ميکردند .س��وال :آيا استفاده زياد از وسايل ارتباط
جمعي احس��اس تنهايي را تهييج ميکند يا آدمهاي
تنها بيشتر از اين وسايل استفاده ميکنند؟

شما تنها نيستيد

نتاي��ج آمارهاي مختلف نش��ان ميدهد تعداد
جوان��ان آمريکايي که ازدواج نکردهاند يا ش��ريک
زندگيندارندازسال2004تاکنونرشدچشمگيري
داش��ته .اين لزومًا به اين معنا نيس��ت که اين جوانها
تنها هس��تند بلکه در دنياي مدرن ،ازدواج و داشتن
رابط��ه عاطفي ثابت ،يک��ي از معيارها و
مناب��ع مهم و کليدي ارتب��اط اجتماعي
و حماي��ت اجتماعي اس��ت .اين روزها
مش��کالت و مس��ائل مختلف از جمله
اقتصادي موجب شده بسياري از جوانها
مدتي طوالني در يک ش��هر نمانند ناچار
ريشهدار نميش��وند .در گذشتهها اگر
جواني به شهر ديگري مهاجرت ميکرد
همان جا ازدواج ميکرد و بچهدار ميشد
و فرزندانش هم در همان ش��هر بزرگ
ميش��دند.ام��احاالجوانب��راييافتن
شغل مناسب شهر را ترک ميکند و به شهري ديگر
م��يرود در حال��ي که هنوز مجرد اس��ت و از طرفي
به برقراري روابط مس��تحکم اجتماعي هيچ تمايلي
نشان نميدهد .به نظر ميرسد استفاده از رسانههاي
اجتماعي براي پُر کردن اين فاصله و شکاف ،مشکل
را دوچندان کرده است.
اگر بتوان فقط يک عامل مهم را در کم کردن اين
بقیه در صفحه 49
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اجتماعي يا ضداجتماعي؟

اسکات پک

درد ش��ديد اما کوتاه مدت تنهايي در گذشته براي
بقاي انس��ان الزم بوده .انسانهاي نخستين براي بقا
نياز داشتند گروهي و در جمع زندگي کنند .تنهايي،
بخش��ي از ابزارهشداربيولوژيکياست درستمثل
گرس��نگي ،تش��نگي و درد .آنها وقتي تنها ميشدند،
احس��اس ناراحتي ش��ديدي ميکردند و مهمترين
تالشش��ان اين بود که وارد جمع ش��وند تا در برابر
خطره��ا ايم��ن بمانن��د .بنابراين ما ه��م بايد به اين
احساس دردناک و خالي از ارتباطي که به آن تنهايي
ميگوييم ،گوش کنيم و رفتارمان را تغيير دهيم و در
جمع ،دنبال امنيت باشيم.
اين تفس��ير تکاملي از تنهايي به ما کمک ميکند
ت��ا بحثي را ک��ه دکتر کول و دكت��ر کاکيوپو درباره
سيستم ايمني مطرح کردهاند ،توجيه کنيم .واکنش
مبارزه يا فرار مانع عملکرد معيوب سيستم ايمني ما
ميشود ،و با اين روش در برابر عفونتهاي ويروسي و
ميکروبي مقابله ميکند .زماني که اين اتفاق ميافتد،
سيس��تم ايمني ميتواند به اين عفونتها واکنش بهتر
و مطلوبتري نش��ان بدهد .وقتي موقعيت خطرناکي
پي��ش ميآيد ،م��ا به طور طبيعي ب��ه وضعيت ضد
ويروسي تغيير موضع ميدهيم تا خودمان را در برابر
پاتوژنها يا عوامل بيماريزاي مخابره شده محافظت
کنيم .اما بدن آدمهاي تنها مدام آماده حملههاي ببر
دندان خنجري است که هرگز از راه نميرسند.
 التهاب بيش از حد مغز را تغيير ميدهد و باعث
تهييج رفتارهايي ميش��ود که آغ��از تهديد و خطر
است .زيستشناس��ي التهابي مغز را کمي بدگمان،
حس��اس و گوش بهزنگ و تحريک پذير ميکند .در
ّ
ي��ک تحقيق ،دکتر کاکيوپ��و و گروهش به دو گروه
عکس��هايي دادند .يک گروه به عکسهاي ترسناک
نگاهميکردندوگروهدومبهعکسهايخنثي.محققان
همزم��ان فعاليت مغز اين افراد را بررس��ي كردند و
مش��اهده کردند كه افراد تنها سريعتر
خودش��ان را با هراسهاي اجتماعي وفق
ميدهن��د .گوش بهزنگه��ا ارتباط بين
تنهايي و کيفيت بد و نامناسب خواب را
توجيه ميکنند.
الته��اب ،مناطق��ي از مغ��ز را که ما
را به ارتباط با ديگران تش��ويق ميکند،
خاموش ميکند .محققان ميگويند در
گذشتهها اين مساله به کمک انسانهاي
بيم��ارميآم��دهوکاريميک��ردهکه
ناخودآگاه از جمع دور ش��وند و همانند
قرنطين��هعملميک��ردهامادردنيايمدرن،چنين
رفتارهاي��ي چرخهاي معيوب ميس��ازد که بيش از
پيش به تنهايي دامن ميزند .اما اين دليل اين نيست
کهچرابعضيهادرجمعهماحساستنهاييميکنند.
جواب اين س��وال تاحدودي دشوار و پيچيده است.
تحقيق روي دوقلوها نشان داده يک ترکيب ژنتيکي
باعث ميشود برخي از افراد مستعد براي ارتباطات
اجتماعيقويترداراينيازبيش��تريباش��ندوالبته

فاکتورهاي محيطي هم نقش مهمي ايفا ميکنند.
آدمه��اي تنه��ا بيش��تر از بقيه مش��کل خواب
دارند و ش��بها بهس��ختي ميخوابند .چه اصولًا آدم
تنهايي باش��ند و دوست و رفيق و خانوادهاي نداشته
باش��ند چه از گروهي باشند که در جمع هم احساس
تنهاي��ي ميکنند .افراد تنها چون بدخواب هس��تند
روزها بيش��تر از بقيه خستهاند و براي تمرکز و توجه
مش��کالتي دارند .بي��ن تنهايي و خ��واب بد ارتباط
خيل��ي خاصي وجود دارد .هورمون اس��ترس هم در
اي��ن ميان نق��ش دارد .نتايج تحقيقات نش��ان داده،
افرادي که احس��اس تنهايي ميکنند و همچنين در
گذش��ته تجريه خشونت داشتهاند ،بيش از ديگران
مش��کالت خواب دارند .محققان نتيجه گرفتند که
تنهايي ،به مش��کالت زمين��هاي افراد دامن ميزند
و آنها را تشديد ميکند و اين در گذشته و در جريان
تکامل ،به انسان انگيزه ميداد براي فرار از مشکالت
به جمع پناه ببرد.

محققان براي پاس��خ به اين س��وال از داوطلبان
خواس��تند دو هفته هر روز در صفحه فيسبوک خود
پنج پيام بگذارند بعد هربار از آنها درباره احس��اس
پيام قبليشان ميپرسيدند .محققان دريافتند وجود
احس��اس بد نيست که باعث ميش��د داوطلبان از
فيسبوک بيشتر استفاده کنند بلکه برعکس ،هرچه
بيش��تر به فيسبوک س��ر ميزدند ،بيشتر احساس
بدي پيدا ميکردند .کارشناسان ميگويند استفاده
از رس��انههاي جمعي بخصوص رسانههاي مجازي
که اين روزها رايج ش��ده ،مثل قرصي اس��ت که هم
ميت��وان از آن ب��راي بهبود اس��تفاده کرد هم با آن
خودکشي کرد .استفاده از اين رسانهها زماني آسيب
زننده ميشود که ما به صورت منفعل آنها را به کار
ميگيري��م.گش��تزدندرصفح��هاينوآن،وقت
گذرانيهاي بيهوده ،گذاشتن پستهايي که خودمان
ه��م نميداني��م چه دليلي داش��تهاند و ...همه و همه
ب��ه خاطر اين اس��ت که خودمان را ب��ه فازي ديگر
ببريم و در ذهنمان يک زندگي خيالي بس��ازيم .اين
زندگ��ي ميتواند فقط در ذهن از زندگي واقعي بهتر
و زيباتر باشد.
محققان در اين بررسيها به نکته ارزشمند و مهم
ديگري هم رس��يدهاند :هرچه تعداد دوستان فضاي
مجازي ما بيشتر باشد ،البته دوستاني که هرگز آنها
را نميبينيم و از نزديک هيچ شناختي از آنها نداريم،
مشکالت عاطفي و رواني ما بيشتر خواهد شد.

