در آستان دوست
ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم
جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است
کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم
نکنیم
سر حق بر ورق شعبده ملحق
حافظ جان جانان

نگاه

 ۶مسئلهای که باعث ترک
پاشنه پا میشود

ترک پاشنه پا یکی از رایجترین مشکالت این
عضو از بدن است .این مشکل در زنان نسبت
به مردان شیوع بیشتری دارد .کف پا به دالیل
متعددی ترک میخورد.
به گزارش همشهری آنالین،یکی از علتهای
شایع آن ،راه رفتن مداوم روی فرش ،موکت
و سطحهای زبر است .ترکهایی که کف پا
ایجاد میشود ،پوست شکاف خوردهای است
که سطح خارجی پوست (اپیدرمیس) را تحت
تاثیر قرار میدهد.
اضافه وزن :افرادی که مشکل اضافه وزن دارند
و در دسته افراد چاق قرار میگیرند به دلیل
فشاری که روی پوست کف پا تحمیل میشود
پاشنه پایشان مستعد به وجود آمدن ترکهای
عمیق میشود .به عالوه شغلهایی وجود دارند
که به طریقی پوست کف پا در معرض خیسی
و رطوبت یا مواد شوینده قرار میگیرد مانند
مربیان شنا بیشتر مستعد خشکی پاشنه یا کف
پا هستند.
پسوریازیس :این بیماری به طور نادر در
کف دست یا کف پا مشاهده میشود اما اگر
ترکهای پا همراه با پوست قرمز و ملتهب باشد،
این ترکها ناشی از بیماری پسوریازیس است.
پوست حالت چرمی شکل دارد و چون قابلیت
ارتجاعی خود را از دست میدهد ،پوست کف
پا دچار ترک میشود که همراه با درد است.
این دسته از ترکهای پا درمان متفاوتی نسبت
به ترکهای معمولی کف پا دارند .یعنی عالوه
بر نرم کنندهها باید از کرمهای مخصوص برای
درمان ضایعات پسوریازیس استفاده شود.
عفونتهای قارچی :این بیماری بیشتر در
سنین باال و افراد مسن دیده میشود .در
نگاه اول ممکن است فرد فکر کند به مشکل
خشکی پوست ساده دچار شده است ،اما اگر
ترکها با پوسته ریزیهای چشمگیر همراه
باشد و عالوه بر کف پا ناخن و اطراف ناخن
را هم درگیر کند ،آن زمان است که باید به
بیماری قارچ پا مشکوک شد .در این مواقع یک
بررسی آزمایشگاهی برای کشف علت انجام
میشود و اگر بیماری قارچی تایید شود ،آن
وقت داروهای مناسب تجویز و بعد از مصرف
طی مدت کوتاهی فرد بهبود پیدا میکند.
اگزما :در صورت وجود اگزما ابتدا باید علت
اصلی ریشهیابی شود و بعد از به دست آوردن
نتیجه درمان درست را به کار برد .البته یکی
از علتهای ایجاد اگزما میتواند ناشی از شغل
فرد باشد .مثال افرادی که پاهایشان دائما
داخل مواد شیمیایی قرار دارد ،در این مواقع
باید پاها از این مواد دور نگه داشته شوند.
کراتودرمی :یک بیماری مادرزادی است .راه
رفتن افراد مبتال به این بیماری را میتوان به
کسانی که روی شیشه یا سنگالخ راه میروند
تشبیه کرد .برای همین پیاده روی و راه رفتن
طوالنی مدت برای این افراد مناسب نیست،
چراکه با درد زیاد همراه است .این بیماری هم
جزو بیماریهایی است که نباید با ترکهای
پاشنه پا عادی اشتباه گرفته شود .با این حال
چون این یک بیماری ارثی است ،نمیتوان
انتظار بهبودی کامل را داشت ،اما با کمک
داروهای تجویزی میتوان این بیماری را تحت
کنترل گرفت.
کم آبی بدن :پوسته پوسته شدن کف پا
میتواند نشانه کم آبی بدن باشد .برای همین
الزم است که به مقدار کافی آب بنوشید.
نوشیدن مقادیر کافی آب و مایعات باعث
حفظ آب بدن و دفع سموم از آن میشود.
الکل ،نوشیدنیهای کافئیندار مثل قهوه و
نوشابههای گازدار مصرف نکنید.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :فریبا عباسی
سـردبیر :علی نظری
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کاهش قند خون بدون دارو و فقط با این سوپر غذاها امکانپذیر است!
کاهش قند خون یکی از معضالت برای افراد مخصوصا
بیماران دیابتی است.مبتالیان به دیابت تغذیه دشواری دارند
چرا که می بایست در عین اینکه سالمتی خود را حفظ می
کنند از بسیاری از مواد غذایی دوری کنند تا با افزایش قند
خون مواجه نشوند .مصرف بسیاری از مواد طبیعی مانند
سبزیجات یا میوهها از پیشرفت قند خون جلوگیری کرده و
از افزایش حساسیت به انسولین پیشگیری می کنند.
این بار با این دسته از مواد غذایی آشنا می شویم.
زغال اخته و کاهش قند خون
افراد مبتال به قند خون باال به دلیل اینکه حساسیتشان
نسبت به انسولین روز به روز افزایش پیدا می کند در
معرض خطر قرار می گیرند .مصرف زغال اخته تا حد
زیادی از این حساسیت می کاهد.
استفاده بیش از حد از کربوهیدراتها سبب تولید انسولین
باال می شود و می تواند منجر به مقاومت نسبت به انسولین
و دیابت نوع  ۲شود .زغال اخته از جمله میوههایی است که
می تواند خطر افزایش قند خون را کم کند.
آووکادو
درست است که آووکادو از میوه های چرب به شمار
می رود ولی به خاطر داشته باشید که این میوه سرشار
از چربی های اشباع نشده است و در کاهش قند خون
بسیار موثر است.

این میوه موجب کاهش تولید انسولین شده و قند خون را
تا حد قابل توجهی کاهش می دهد .بتاسیتوستول ترکیبی
است که در آووکادو مشاهده شده و این ترکیب می تواند
التهابات پس از فعالیت زیاد بدن را کاهش دهد.
شما می توانید اضافه بار کالری های خود را تنها با
مصرف یک چهارم یک آووکادو بسوزانید .مصرف روغن
آووکادو نیز در ساالد بسیار مفید است.
دارچین
مصرف دارچین به سرعت بر روی سلول های عضالت و
کبد تاثیر گذار است و به راحتی انسولین را کاهش می دهد.
این عمل سبب می شود تا وزن کاهش پیدا کند .دارچین
خواص بسیاری برای بیماری های قلبی عروقی و قند خون
و حتی چربی خون دارد .چرا که با مصرف فقط نصف قاشق
چایخوری در روز به مدت حدود یک ماه تا  ۲۰درصد

کاهش قند خون را پدید می آورد.
انبه
میوه انبه با اینکه بسیار شیرین است اما یکی از میوه های
کاهش دهنده قند خون است.
نتیجه آزمایشات نشان می دهد که مصرف روزانه ۱۰
گرم انبه یخ زده که حدود نصف یک انبه کامل می شود
می تواند در کاهش چربی و قند خون افراد سنگین وزن
بسیار موثر باشد.این میوه دارای  ۲۰نوع ویتامین و مواد
معدنی مختلف است و همچنین فوالت و فیبر فراوانی نیز
دارد.
ادویه ها
ادویه های مختلف در متابولیسم گلوکز و کلسترول خون
تاثیر گذار است .ادویه ها می توانند قند خون را کاهش و
میزان انسولین را افزایش دهند.
زردچوبه یکی از بهترین ادویه جات برای مبتالیان به
دیابت است .زنجبیل ،زیره و گشنیز هم به خوبی می توانند
با دیابت مبارزه کنند.
روغن زیتون
روغن زیتون که از تجمع چربی ها در ناحیه شکم
پیشگیری می کند در کاهش قند خون بسیار موثر است.
روغن زیتون سبب آزاد شدن هورمون های مهار کننده
اشتها می شود.

زهره خانی
اگر بیش از اندازه عرق می کنید احتماال باید ایرادی در
رژیم غذایی تان وجود داشته باشد .غذاهایی وجود دارند که
موجب می شوند روند عرق کردن زیاد شود .جالب است
بدانید که عرق بدن به تنهایی بو ندارد ولی تعریق در ناحیه
هایی از بدن مانند کشاله ران و زیر بغل به علت وجود
میکروب هایی در چین های پوست این نواحی موجب
تجزیه عرق و ایجاد بوی نا خوشایند می شود.
 - ۱آب و عرق!
اگر بیش از اندازه عرق می کنید احتماال به اندازه کافی
آب نمی نوشید.
اگر بدن شما بتواند به درستی هیدراته شود نیازی ندارد
تا به سختی کار کند تا دمای بدن را تنظیم کند .بنابر این
کار کمتر بدن مساوی با کمتر عرق کردن است .راه حلی
ساده اما بسیار موثر!
 - ۲شیر کم چرب یا بدون چربی
موافقم که نوشیدن شیر پرچرب و کامل بسیار لذت
بخش است اما متاسفانه این نوع شیر باعث تعریق می
گردد .بنابراین اگر می خواهید کمتر عرق کنید شیر کم
چرب و یا بدون چربی مصرف کنید.
در روز  ۳لیوان شیر برای کم کردن تعریق استفاده کنید.

- ۳غذاهای غنی از کلسیم
کلسیم مانند دیگر مواد مغذی برای حفظ سالمتی بدن
ضروری است .اما جالب است بدانید که مصرف غذاهای
حاوی کلسیم عرق ریزی را کم می کند .با خوردن غذاهای
حاوی کلسیم تجهیزات الزم برای تعدیل درجه حرارت
بدن فراهم شده و بدن نیازی به تالش زیادی برای این
کار ندارد ،بنابراین تعریق کمتر می شود.
ماست کم چرب ،پنیر چدار ،پنیر ،بادام ،لوبیا پخته ،کلم
پیچ و خربزه و … حاوی مقادیر زیادی کلسیم هستند.
 - ۴میوه و سبزیجات
داشتن یک رژیم سالم و متعادل راز حفظ سالمتی بدن
است.
عالوه بر این که میوه و سبزیجات غنی از ویتامین و
فیبر و آب هستند و کمک به هضم غذای دریافتی کرده
در حفظ تناسب اندام ضروری می باشند ،همچنین به علت
کمک به هیدراته شدن بدن میزان عرق را نیز کم می کنند.
بنابر این حتما در رژیم غذایی تان میوه و سبزیجات را به
حد کافی بگنجانید.
- ۵روغن زیتون
اگر مطالب ما را در نت نوشت دنبال کرده باشید حتما می
دانید که هر جا صحبتی از سالمتی در میان است معموال

یکی از کارکردهای تکنولوژی،
پشت میز نشین کردن خبرنگار است

گیالس حاوی مواد شیمیایی طبیعی به نام آنتوسیانین
است که باعث کاهش قند خون در افراد مبتال به دیابت
می شود .مبتالیان به دیابت با مصرف این میوه می توانند
از پیشرفت قند خون خود جلوگیری کنند.

سیناپرس :روزنامهنگاری پشت میزی پدیدهایست که
متأسفانه با پیشرفت تکنولوژیهای ارتباطی روز به روز در حال
گسترش است و رسانهها را بهطور کلی از منابع جمعآوری و
تولید اطالعات به منابع انتشار اطالعات تبدیل کرده است.
یعنی شما اطالعات اختصاصی رسانه را کم و روزنامهنگاری
را که دوندگی بکند و به دنبال کسب اطالعات باشد ،به ندرت
میبینید .روزنامهنگاری پشت میزی آن نوع از روزنامهنگاری
است که خبرنگار مستقیم ًا با منابع خبری و کانون های
خبری برخورد ندارد و از طریق مشاهده و جمعآوری مستقیم
اطالعات ،به خبر دسترسی پیدا نمیکند بلکه خبر آمده را از
منابع اطالعاتی میگیرد و با کمترین تغییر آن را چاپ میکند.
در گذشته شما وقتی میخواستید از روابطعمومی اطالعات
بگیرید ،کلی باید دوندگی میکردید ولی االن روابطعمومیها
به شما میگویند هر خبری که میخواهید ،روی سایت قرار
دارد و به این ترتیب چند اتفاق میافتد :یکی اینکه خبرنگار
و روزنامهنگار تبدیل به یک منشی و میرزا بنویس و در واقع
یک «»Copy- Pasteکار میشود و خالقیتش را از
دست میدهد ،ذهن جستوجوگر روزنامهنگار نقش چندانی
در کیفیتبخشی به اطالعات ندارد ،دوندگیهای روزنامهنگار
کمرنگ میشود و از طرف دیگر ،اخبار و اطالعات رسمی
و قدرتزده میشود و تبدیل میشود به ساختارهای مورد
نظر سازمانها و نهادهایی که اطالعات را تولید میکنند،
یعنی خیلی دغدغهای از باب اینکه واقعیت سازمان مورد

کنکاش و جستوجو قرار بگیرد ،وجود ندارد و به خبرنگار
میگویند میتوانید اخبار را از سایت آن سازمان بگیرید .البته
این موضوع از یک نظر به روزنامهنگاری کمک کرده ،چون
در نگاه اول میتواند غنایی به محتوای رسانهها ببخشد ،چرا
که دسترسی به منابع را برای روزنامهنگار تسریع و تسهیل
کرده است .در گذشته یک خبرنگار باید خیلی صرف وقت
میکرد که به یک روابطعمومی و مسؤول دسترسی پیدا کند،
حتی دسترسی ساده به اطالعات ساده دشوار بود .اما االن
بخشی از این اطالعات بهطور آنالین روی سایتها هست
و دسترسی ساده است و این دسترسی ساده به غنای آن
کمک کرده است .اما از طرف دیگر آن را تبدیل کرده به
سبک روزنامهنگاری رسمی و یک بولتن سازمانی و همینطور
بسیاری از رسانهها را همشکل کرده است .البته به دلیل تعدد
و تنوع منابع اینترتی قدرت انتخاب رسانهها بیشتر شده است
و هر رسانه میتواند اطالعات مورد نظر خود را از این سایتها
برداشت کند .چه موافق باشیم و چه مخالف ،بخشی از این
پدیده اقتضای زمان است .کارکرد تکنولوژیها دو جنبه دارد:
یکی از جنبهها صرفهجویی در وقت و دیگری سرعتبخشی
به کار همزمان با دسترسی متنوعتر به منابع است .اینها جنبه
مثبت است اما جنبه منفی آن پشت میز نشین کردن خبرنگار
و روزنامهنگار ،گرفتن روحیه جستوجوگری از وی و کاستن
اعتماد مخاطب به رسانههاست به خاطر اینکه محتوای
رسانه بیشتر شامل اطالعات رسمی است تا اطالعاتی که
روزنامهنگار باید کشف کند .پس ما باید از جنبه مثبت استفاده
کنیم و جنبه منفی را کاهش بدهیم و نگذاریم روزنامهنگار
تبدیل به ببر و بچسبان شود .روزنامهنگار میتواند سر نخ
را از این سایتها بگیرد و این اطالعات را تحلیل ،تکمیل
و پردازش کند و به جنبههای انتقادی هم بپردازد .اینها
توصیههایی است که به نظر من روزنامهنگار باید انجام بدهد
واال هر کسی میتواند روزنامهنگار باشد.

خود موجب کاهش تعریق می شود.
عوارض کمبود ویتامین  Bدر بدن را جدی بگیرید و به
منابع غنی از این ویتامین چنگ بزنید .غالت سبوس دار،
پروتئین و سبزیجات از منابع این ویتامین ارزشمند به شمار
می آیند .اگر تصمیم دارید که از شر عرق کردن های بی
اندازه رها شوید سعی کنید که این تغییرات ساده در رژیم
غذایی تان را اعمال کنید .اگر تمام این موارد را رعایت
می کنید ولی همچنان بیش از اندازه عرق می کنید به
پزشک مراجعه کنید .برخی شرایط خاص بدنی و برخی
داروها باعث افزایش تعریق می گردند.

آیا میدانید دارچین عوارض جانبی خطرناکی دارد؟

همه با دارچین آشنا هستیم و دارچین یکی از پرمصرفترین ادویهها
در هند است .عطر و طعم دارچین از مطبوعترین در تمام جهان است و
این ادویه را از درختی قهوهای رنگ میگیرند .به گزارش جام جم آنالین،
 ۲نوع دارچین داریم .دارچین سیالن که در کشورهای سریالنکا ،هند،
ت میآید و دارچین «واقعی» است ،و
ماداگاسکار ،برزیل و کارائیب بدس 
دارچین «کاسیا» که بیشتر از چین ،ویتنام و اندونزی میآید .دارچین یا
بصورت چوب است و یا گرد و جزء اصلی تمامی غذاهایی است که
چاشنی ادویه دارند .دارچین دارای مقادیر زیادی کلسیم ،فیبر و منگنز
است و خواص مفید بسیاری دارد .اما اگر زیاد مصرف شود میتواند
برای سالمتی شما خطرناک باشد .ما مقاالت زیادی در باره خواص
دارچین داشته ایم ،ولی اکنون به عوارض جانبی مصرف بیش از اندازه
آن میپردازیم.
مشکالت قلبی
مصرف زیاد دارچین باعث افزایش ضربان قلب میشود و به همین
دلیل برای کسانی که مشکالت قلبی دارند خطرناک است .ما روغن
دارچین را هم در غذاهای زیادی مصرف میکنیم .روغن دارچین اگر
رقیق نشده باشد میتواند به باال رفتن ضربان قلب به ویژه در کودکان
منجر شود .مصرف محلول  ۲درصد روغن دارچین برای همگان بی
خطر می باشد.
حرارت بدن
مصرف زیاد دارچین همچون الکل ،فلفل ،گل کلم ،البستر ،قهوه،
زنجبیل ،سیر ،برنج  ،پیاز و کدو میتواند حرارت بدن را بشدت باال ببرد.
در صورت امکان از خوردن چیزهایی که حرارت بدن را باال میبرند
باید پرهیز کرد .مصرف دارچین میتواند باعث افزایش حرارت بدنشود
و واکنشهایی همچون ترک خوردن لب ،تاول دهان و دور چشم و
جوش زدن شود .خوردن دارچین در زمستان به دلیل سرمای هوا با
خطرات کمتری همراه است ،اما در تابستان میتواند عوارض شدید داشته
باشد .افرادی که یائسه هستند توصیه میشود که از مصرف دارچین
خودداری کنند.
آلرژی
بعضی به دارچین حساسیت دارند و این ممکن است به یکباره پیش
بیاید .عوارض آلرژی همچون آبریزش بینی ،چشمان مرطوب ،درد معده
و جوش صورت و دست میباشد.

اینترنت زیاد
چه بالیی سر مغزتان میآورد؟

تخم مرغ
افرادی که اضافه وزن دارند از مصرف تخم مرغ در
صبحانه خود خودداری می کنند .اما افراد دیابتی با مصرف
تخم مرغ از نوسانات زیاد در گلوکز و انسولین جلوگیری
کرده و گرسنگیشان را کنترل می کنند.
مصرف تخم مرغ در وعده صبحانه سبب می شود در ۳۶
ساعت آتی کالری کمتری مصرف شود .تخم مرغ نیز در
کاهش قندخون تاثیر مثبت دارد.
گیالس

اگر زیاد عرق می کنید این غذاها را بیشتر بخورید؛ تعریق زیاد نشانه بیماری است!
رد پای روغن زیتون هم در ان جا وجود دارد!
همانطور که قبال بارها اشاره کرده ایم هر چه بدن سخت
تر برای هضم برخی مواد غذایی تالش کند میزان عرق
هم بیشتر می شود .روغن زیتون در دستگاه گوارش بدن
به هضم غذا کمک شایانی می کند .عالوه بر این موجب
تنظیم فشار خون و پایین آمدن کلسترول خون نیز می
شود.
هر چه زودتر روغن زیتون و روغن های گیاهی را وارد
رژیم غذایی تان کنید تا بدن و قلبی سالم را برای خودتان
به ارمغان بیاورید!
 -۶ویتامین B
ویتامین  Bیک ویتامین فوقالعاده ضروری برای بدن
انسان است .اگر بدن انسان را به یک ماشین تشبیه کنیم
می توانیم بگوییم ویتامین  Bدر بدن انسان نقش روغن
موتور را ایفا می کند .اگر روغن موتور در ماشین نباشد و یا
به موقع تعویض نشود ماشین به شدت آسیب خواهد دید.
کمبود ویتامین  Bنیز دقیقا همین بال را بر سر بدن
می آورد .این ویتامین ارزشمند موجب سهولت ارتباطات
اعصاب و عملکردهای متابولیک بدن می شود .بنابراین
اگر این ویتامین حیاتی در بدن باشد دیگر نیازی به تالش
بیش از حد برای کارکرد مناسب وجود ندارد و این به نوبه

علم

تنگی نفس هم یکی دیگر از عوارض آلرژیک دارچین است ،اما این
عوارض چندان شدید نمیباشد.
رقیق سازی خون
دارچین کاسیا خاصیت رقیق کننده خون را دارد و از آن برای جلوگیری
از لخته شدن خون استفاده میکنند .به همین دلیل افرادی که از داروهای
رقیق کننده خون استفاده میکنند نباید دارچین بخورند.
برای حاملگی مضر است
دارچین برای زنان حامله خوب نیست .دارچین میتواند باعث درد
زایمان زودهنگام و باز شدن دریچه رحم شود .دارچین دوای خوبی برای
دل درد و باد معده است ،اما اگر این عوارض با حاملگی همراه باشد باید از
مصرف دارچین خودداری کرد .مصرف کم چای دارچین بی ضرر است،
اما بهتر است خطر نکنید .خوردن قرص دارچین یا استنشاق عطر دارچین
هنگام حاملگی اصال توصیه نمیشود.
قند خون
مصرف زیاد دارچین سیالن باعث پایین آمدن قند خون و احساس
سرگیجه میشود .مطمئن شوید که بیش از  ۲تا  ۳قطره روغن دارچین را
در چای خود نریخته باشید ،زیرا بر شما اثر خواهد گذاشت.
مشکالت پوستی
پوست شما بعد از دست زدن به فلفل یا چیلی چه حالتی خواهد داشت؟
آیا پوست شما نخواهد سوخت؟ روغن دارچین خالص هم همین حالت
را ایجاد میکند.
تضاد با آنتی بیوتیک
دارچین مانند آنتی بیوتیک عمل میکند .به همین دلیل اگر آنتی
بیوتیک مصرف میکنید ،خوردن دارچین میتواند تعارض ایجاد کند ،زیرا
دوز آن  ۲برابر میشود و به همین دلیل مصرف دارچین توصیه نمیشود.
دارچین خواص خوبی دارد اما باید در مصرف آن میانه روی کرد.

«نیکالس کار» درباره کتابش با عنوان « کم عمق:
چطور اینترنت مغز ما را تغییر میدهد» از تاثیر
فرسایشی تکنولوژی بر توانایی تمرکزش مینویسد«:
زمانی من یک شیرجه رو عمیق در دریای کلمات بودم،
اما حاال با جت اسکی روی آنها اسکی میکنم» .به
گزارش سیناپرس ،روانشناسان هم از تاثیر عمیق
این رخداد بر شیوه تفکر و مغز ما سخن میگویند.
نخستین تاثیرش همانطور که نویسنده کتاب تحسین
شده کم عمق میگوید بر توانایی تمرکز ما است .حاال
زندگی ما و مغز ما چنان به تکنولوژی وابسته است که
نمیتوانیم برای چند لحظه مناسب فکر آنها را مغزمان
بیرون کنیم .محققان در تحقیقی دریافتهاند ،نسلی که
در آستانه قرن بیست و یکم به سن و سال نوجوانی
رسیده از سالمندان فراموشکار تر است .انتقال اطالعات

از ذهن خودآگاه به حافظه بلندمدت نیازمند فرآیند با
همراهی زمان و تمرکز حواس است .ما درباره اطالعات
براساس اهمیتشان دوباره میاندیشیم و در مغزمان
آنها را میشنویم و آن را از طریق موضوعات مرتبط
به یاد میآوریم .اما اگر حواس ما در طی این فرایند
مرتبا توسط اطالعات جدید و متناقض پرت شود چطور؟
یک مطالعه که توسط دانشگاه کلمبیا انجام شده نشان
میدهد ،وقتی مردم فکر میکنند میتوانند اطالعات را
از روی اینترنت به دست بیاورند ،دیگر تمایلی برای به
خاطر سپردن آن ندارند .اما این تاثیر تنها به اطالعات
ختم نمیشود و آنطور که مشخص شده تکنولوژی
حتی مغز ما را هم تغییر میدهد .در حالیکه به نظر
میرسد جهان مجازی به ما کمک کرده تا تبدیل به
موجوداتی چند وجهی و چند مسئولیتی شویم ،اما این
رخداد قیمت خودش را دارد .مثال تحقیقات اخیر به
وسیله  MRIنشان داده مغز افرادی که زیاد به اینترنت
سروکار دارند ،شبیه مغز کسانی است که به مواد مخدر
معتادند .مطالعه  MRIنشان میدهد که چطور
جستجوی اینترنتی سیستم شبکه عصبی مغز را درگیر
میکند .عکس سمت چپ فعالیت مغز در هنگام خواندن
کتاب را نشان میدهد و عکس سمت راست فعالیت
مغزی فرد در حین جستجوی اینترنتی .فعالیت نخست
اعصاب کمتری را به طور عمیق و فعالیت بعدی اعصاب
بیشتری را به طور سطحی درگیر میکند .مطالعه نشان
میدهد این رخداد باعث تغییر در ارتباطات عصبی مغز
ما میشود .حتی یک مطالعه در سال  2011نشان
داد که گرفتن دسترسی اینترنت به برخی افراد باعث
بروز مشکالت روحی و جسمی جدی در آنها خواهد
شد .مطالعه MRIروی مغز کاربران فیسبوک نشان
میدهد مغز این افراد به طور غیر معمول به مسائل
مربوط به دیگران اهمیت میدهد و نقاط مربوط در مغز
آنها از افراد معمولی فعال تراست .مطالعه کارازمایی
بالینی این فراد نشان میدهد حس حسادت در این
افراد بیشتر است که با مطالعه  MRIهمخوانی دارد.
همچنین مطالعهای که دانشگاه استنفورد انجام شد
نشان میدهد مغز افرادی که به طور مستمر در جریان
اطالعات الکترونیکی هستند ،در تمرکز و به خاطر
آوردن دچار مشکل است.

