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اخبار بخوانیم یا نخوانیم؟

: برای ورود به بحث می خواهم پرسشی 
صریح از شما بپرسم: اخبار بخوانیم یا نخوانیم؟
من با توجه به دیدگاه رادیکالی که دارم، ریشه ای 

به بحث می پردازم.
منظورم از رادیکال بودن، معنای مصطلح تندروی 
سیاسی نیست، بلکه »رادیکال«بودن، یعنی به 
ریشه ها پرداختن به جای مشغولیت به شاخه ها 

و شعاع ها )رادیال(.
در نظام سرمایه داری متاخر یا همان نسل سوم 
سرمایه داری، موضوع »صنعت فرهنگ« مطرح 
می شود. صنعت فرهنگ با همان فرایند و نگاه 
تولید کاال )آن هم کاال از نوع اسباب بازی( به 
فرهنگ سازی و مهندسی اجتماعی می پردازد و 
فرهنگ را نوعی اسباب بازی می داند که باید بیش 
از سایر کاالها،مشتری و مصرف کننده را جلب 
کند، به همین دلیل این مرحله از نظام سرمایه 
داری )کاپیتالیسم( را »دیزنیفیکیشن« نامیده اند، 
یعنی تبدیل کردن جامعه به شهر اسباب بازی ها 
و فانتزی ها، یا همان »دیزنی لند«. در فرهنگ 
مصرفی، جذابیت کاالها به قدر کارآمدی و دوام 

آنها مهم نیست. 
کاال بیش از آن که ابزاری برای برآوردن نیاز 
مصرف کننده باشد، وسیله ای است برای بازی و 
نمایش و برای تمایز طبقاتی و تفاخر اجتماعی. 
همین که کاال آب و رنگی برای جلب مشتری 
داشته باشد و بتواند در کوتاه مدتی که کاالیی 
جذاب تر به بازار می آید، مشتری را سرگرم کند، 
کافی است. این کاال می تواند یخچال و گوشی 
موبایل باشد یا مثال کتاب 10 توصیه برای کسب 
موفقیت یا سمینار توصیه هایی برای شاد بودن.

 این فرایند را »مک دونالدی کردن جامعه« هم 
می گویند، یعنی جامعه ای که همه منتظر غذای 

آماده و سریع البلع )فست فود( هستند.
هم  فرهنگ  و  اطالعات  در   :

مک  دونالدیسم وجود دارد؟
بله، می خواستم به همین جا برسم که نوک زدن به 
موضوعات و مصرف کوتاه مدت، سطحی و گذرا 
به اطالعات سریع الهضم و راحت الحلقوم همین 
الگویی است که این روزها فراوان در شبکه  های 
اجتماعی هم با آنها برخورد می کنیم، مثل 40 
راه حل برای فالن مشکل یا 7 دستور برای الغری 
یا کلیدهای طالیی برای موفقیت یا امثال اینها. این 
درواقع تولید و فروش به روش فروشگاه های 
مک دونالد است که حاال وارد عرصه فرهنگ شده. 
خانم لئونور تیفر، روان شناس آمریکایی، در کتابی 
به نام »مک دونالدی شدن سکس« اعتقاد دارد 
حتی فرهنگ مک دونالدی به روابط خصوصی 

و جنسی هم کشیده شده است.
درنتیجه من اعتقاد دارم به جای اینکه راه حل 
را در خاموش کردن تلویزیون و کنار گذاشتن 

روزنامه ببینیم، بهتر است سراغ ریشه ها برویم.
: مک دونالدی شدن چه ایرادی دارد؟

نتیجه نگاه مک دونالدی این است که مردم به سراغ 
تفکر و تامل و تعمق و چالش و تحمل برای 
بررسی و فهم امور نمی روند. اینها می خواهند 
همانطور که در فروشگاه های فست فود به آنها 
همبرگر و نوشابه می دهند، مهارت های زندگی را 
هم همانطور سریع دریافت کنند. این روش حتی 
در دانشگاه های ما هم شایع است و ما به جایی 
رسیده ایم که دانشجویان روان شناسی ما نه حوصله 
خواندن تاریخ را دارند و نه ادبیات و فلسفه را و 
سریع می خواهند یاد بگیرند که در اطاق درمان چه 

به مراجعه کننده بگوییم که اثربخشی بیشتری داشته 
باشد.دانشجویان روان شناسی ما برای راهنمایی 
مراجعه کننده به دنبال بسته های آماده هستند تا 
تکلیف همه چیز را در اطاق درمان سریع و در 
کمترین زمان ممکن روشن کنند. اگر کسی در 
جریان آموزش با آنها درباره فلسفه ذهن، فلسفه 
علم یا جامعه شناسی با آنها صحبت کند، احساس 
می کنند وقتشان تلف شده چون آنها نمی خواهند 

فیلسوف یا تاریخ دان بشوند.
این مورد را به عنوان نمونه گفتم تا بتوانید تصور 
کنید که حتی محافل دانشگاهی هم این روزها به 
بالی مک دونالدی شدن و ارائه بسته های حاضر 
و آماده دچار شده اند، یکی از دالیل رایج شدن 
خرید و فروش پایان نامه و مقاله دانشگاهی 

همین نگاه است.
بحث را از اینجا شروع کردم تا بدون ارزشداوری 
یا قضاوت،جریان پرقدرتی را که حتی در مراکز 

علمی ما ریشه دوانیده معرفی و آنرا نقد کنم. 
: نتیجه ای که می خواهید از این مقدمه 

بگیرید، چیست؟
می خواهم بگویم این دیدگاه که برای در امان 
ماندن از سیالب اخبار، تلویزیون را روشن نکنید 
یا رویتان را از روزنامه ها برگردانید، نه ممکن است 
و نه مطلوب. این دیدگاه مثل آن است که بگوییم 
غذای بسته بندی شده و فراوری شده نخورید. آیا 
واقعا در زندگی امروز ممکن است که هیچ غذای 
فراوری شده، تولید صنعتی و کنسرو و کمپوت 
و...نخوریم؟ گمان نمی کنم این روش زندگی را 
بتوان در روستاهای دورافتاده هم پیدا کرد، مگر 
روستاهای نمایشی که برای جاذبه های گردشگری 

دست نخورده باقی مانده باشند. 
---اجازه بدهید کمی ملموس تر به این بحث 
بپردازیم، وقتی شما در نظام بازار های مالی زندگی 
می کنید چطور می توانید اخبار را دنبال نکنید؟ 
امروز ارزش پول ملی ما به سرعت در حال کاهش 
است، یعنی دارایی پولی و ارزش پس اندازهای 
مردم در حال الغر شدن است. اگر در جریان 
مداوم اخبار نباشیم، چطور می توانیم پس انداز 
خود را به منبع مالی و کاالهایی بدل کنیم که 

ارزششان سقوط نمی کند؟
به نظر من، به جای دو راهی غرق شدن در سیالب 
خبر و یا اجتناب و فرار از خبر، باید از منابع معتبر 
اقتصادی و تحلیلی کسب خبر کنیم. البته روش 
جایگزینی که پیشنهاد می کنم زحمتش بیشتر از 

غرق شدن یا فرار کردن است. 
اگر رادیکال و ریشه ای به این ماجرا نگاه کنیم، اول 
آدم ها باید یاد بگیرند درباره موضوعات به طور 
عمیق و اصلی فکر کنند و به جای اینکه دنبال 
»شاه کلید« باشند، کلیدسازی کنند یا به دنبال »دسته 
کلید« باشند زیرا کلیدها باید براساس موقعیت و 
وضعیت هر فرد و هر جامعه متفاوت باشند و 
راه حل مؤثر برای فالن فرد با درجه تحصیالت 
متفاوت در یک کشور متفاوت باید با راه حل من 
روان پزشک در شهر تهران یا مثال راه حل یک 
کشاورز در شهرستانی دیگر فرق داشته باشد. 
منظورم این است که پاسخ یگانه ای به عنوان سبک 
زندگی استاندارد در مواجهه با اخبار وجود ندارد.

: در روان شناسی، این روش ها چطور 
طبقه بندی می شوند؟

در روان شناسی شخصیت تیپ های شخصیتی 

متفاوتی داریم. این تیپ های شخصیتی متفاوت 
نیازهای متفاوتی دارند، شغل های متفاوتی به 
دردشان می خورد و شرکای کار و زندگی شان 
هم باید تیپ های متفاوتی باشد. عالوه بر آن، 
تعلیمات و آموزششان هم نباید یکی باشد چون 

هوش های متفاوتی هم دارند.
اگر قرار باشد بگوییم سکس سالم یا آموزش 
و پرورش درست یا ازدواج سالم یا معنویت 
اصیل چیست، باید 16 تیپ سکس و ازدواج و 
شغل و معنویت و آموزش و پرورش را بررسی 
کنیم.البته طبقه بندی های شخصیتی دیگری هم 
وجود دارد که کارشناسان دیگری ممکن است 
آنها را قبول داشته باشند، اما در اصل بررسی 
نظام مند و طبقه بندی شده نمی توان شک کرد. 
منظورم این است که برای تشخیص هر تیپ 
شخصیتی، روش های علمی تعریف شده ای وجود 
دارد که یک کارشناس برمبنای آن و بعد از چندین 
جلسه مشاوره می تواند توصیه هایی داشته باشد.
درنتیجه برای برخی افراد نه ممکن است و نه 
مطلوب که بگوییم اخبار گوش نکنند. پس ما 
نمی توانیم یک توصیه یا تجویز را به همه افراد 
تعمیم بدهیم. در این مورد هم تجویز یک الگوی 
واحد برای همه افراد ممکن نیست. ارائه یک 
الگوی واحد برای همه افراد، همان مک دونالدی 

کردن مهارت های زندگی است.

پس نتیجه می گیریم که تجویز یا توصیه یکسانی 
برای همه افراد وجود ندارد.

: اما حتما روش های کلی برای روبرو 
شدن با سیالب خبر وجود دارند؟

برای آنکه افراد در سیالب اخبار غرق نشوند، 
باید مدیریت اضطراب را آموخته باشند. افرادی 
که این مهارت های مدیریت اضطراب را کسب 
نکرده باشند، برای فرونشاندن اضطراب خود 
مرتب در شبکه های اجتماعی می چرخند و باز 
هم بیشتر در معرض بمباران اخبار نگران کننده 
قرار می گیرند و دچار یک سیکل معیوب می شوند. 
نظر من این است که به جای اینکه به مردم بگوییم 
مثال اخبار نشنوید یا روزنامه نخوانید، باید توصیه 

کنیم افراد مهارت های پایه ای را کسب کنند تا در 
سیالب اخبار غرق نشوند.

: صحبت از کسب مهارت کردید، به 
طور خالصه و طوری که به اصطالح خودتان 
گرفتار توصیه های مک دونالدی نشویم، افراد 
باید چه نوع مهارت هایی را بیاموزند تا اخبار 

نتوانند آنها را با خود ببرند؟
مهارت های مدیریت هیجان ها، مدیریت زمان، 
مدیریت استرس و تفکر نقاد پایه ای ترین مهارت ها 

هستند.
: گاهی توجه به اخبار و صحبت درباره 
آنها از شکل طبیعی یا حتی عالقه مندی خاص 
بیرون می آید و تبدیل به نوعی اختالل روانی 
می شود که فرد و خانواده اش را به دردسر 
می اندازد. به عنوان روان پزشک، بیماری روانی 
که بر اثر توجه بیش از حدبه اخبار می تواند 

بروز کند،چه عالئمی دارد؟
کسانی که بر اثر دنباال کردن مداوم اخبار دچار 
اختالل روان پزشکی می شوند به شیوه های متفاوتی 
با اخبار برخورد می کنند. مثاًل کسانی که دچار 
نِوروز هایپوکندریازیس  یا  بیماری  وسواس 
می شوند مرتب اخبار سالمت و عالئم بیماری 
را جستجو می کنند در حالی که کسانی که دچار 
هذیان توطئه می شوند مرتب به تحلیل های افراد 
و کانال هایی گوش می کنند که ادعا می کنند دستان 
پشت پرده حوادث جهان را تحلیل و افشا می کنند! 
---به عنوان سوال آخر به موضوع بسیار مهم 
این روزها یعنی کرونا بپردازیم: افراد بسیاری را 
دیده ام که اخبار کرونا آنها را نگران کرده و با 
دقتی وسواس گونه تعداد جانباختگان و مبتالیان 
را دنبال می کنند. چه توصیه ای برای اینها دارید 
تا درعین اینکه از جریان پیشگیری جدا نیفتند، 
دچار اضطراب های ناشی از شنیدن اخبار روزانه 

بیماری نشوند؟
ببینید ما باید از خودمان بپرسیم با دنبال کردن 
این خبر قرار است چه تغییر مدیریت شده ای 
در رفتار من صورت گیرد. برای کسی که در کار 
تصمیم گیری مدیریتی و بهداشتی-درمانی نیست 
خبر مهم این است که کرونا از طریق قطرک های 
هوای تنفسی منتقل می شود پس ما باید از دست 
دادن و روبوسی و در آغوش گرفتن هم خودداری 
کنیم، گردهمایی های غیرضروری را لغو کنیم، 
دست هایمان را با دقت بشوییم، ماسک بزنیم و 
در محیط های اجتماعی با فاصله دو متری از هم 
قرار گیریم، این ها تنها اخبار مهم عمومی هستند، 
خبر بستری شده ها و فوت شده های هر روز و هر 
کشور خبری است برای گروه های خاص شغلی.

 اگر شما کودک شیرخوار نداشته باشید اخبار و 
آموزش های مربوط به کودکان شیرخوار را دنبال 
می کنید؟ اگر شما در کار ساختمان سازی نباشید 
آیا اخبار مربوط به صدور پروانه ساختمان، پایان 
کار و مالیات های مربوطه را دنبال می کنید؟ ما باید 
توجه کنیم که وقت، انرژی و سرمایه محدودی 
داریم و آن را باید هدفمند و برنامه ریزی شده 

خرج کنیم. 
از وقتی که در اختیار من گذاشتید ممنونم.

کسانی که بر اثر دنبال 
کردن مداوم اخبار دچار 

اختالل روان پزشکی 
می شوند به شیوه های 

متفاوتی با اخبار برخورد 
می کنند. مثالً کسانی که دچار وسواس 

بیماری یا ِنوروز هایپوکندریازیس 
می شوند مرتب اخبار سالمت و عالئم 

بیماری را جستجو می کنند در حالی که 
کسانی که دچار هذیان توطئه می شوند 
مرتب به تحلیل های افراد و کانال هایی 
گوش می کنند که ادعا می کنند دستان 

پشت پرده حوادث جهان را تحلیل و 
افشا می کنند! 

ما هر روز در معرض 
بمباران اخبار مختلف 
این  می گیریم.  قرار 
اغلب  البته  که  اخبار 
بد هستند، بر زندگی ما سایه انداخته اند 
و با توجه به فضای مجازی دقیقه ای 
نیست که بتوانیم خود را از جریان آنها 
کنار بکشیم. هرچند انتقال خبر امری مهم 
از آغاز تمدن انسان هاست، اما امروز به 
نظر می رسد، بشر دارد در سیالب اخبار 
غرق می شود. چطور می توانیم تعادلی 
در زندگی خودمان به وجود بیاوریم تا 
شنیدن اخبار به وسواس تبدیل نشود و 
سالمت روان و جسم ما را به خطر نیندازد. 
و  پرسش ها  این  به  پاسخ  برای 
پرسش های مرتبط با این موضوع، پای 
صحبت دکتر محمدرضا سرگلزایی، 

روان پزشک، نشسته ایم.

 مرجان 
یشایایی
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کردن  دنبال  به  مردم  میل  و  کرونا  شیوع  با 
آخرین خبرهای همه گیری جهانی کووید19، 
میل به استفاده از فضای مجازی و تلفن های 
همراه هوشمند بیشتر شده. این استفاده اگر از 
حد بگذرد، باعث ایجاد اختالالتی در زندگی 
فرد می شود. در اینجا برای مدیریت زمانی که در فضای مجازی 

می گذرانید، برخی راه کارها را به شما ارائه داده ایم.
 

صدای هشدار گوشی را خاموش کنید: اگر هر چند ثانیه یکبار 
به نگاه کردن متن، ایمیل یا بروزرسانی برنامه های گوشی خودتان 
را مشغول نکنید، کنار گذاشتن تلفن برای شما ساده تر خواهد بود. 
همه برنامه ها سر جایشان هستند، مهم نیست چه مدت گوشی در 
دستتان نیست تا آن را را بررسی کنید و اگر اجازه دهید و کمی آن 
را کنار بگذارید، ممکن است احساس بهتر و سودمند بودن کنید. 
اگر نمی توانید برخی از پیام ها را نادیده بگیرید، مثل پیام همسر یا 
فرزند، می توانید تلفن خود را طوری تنظیم کنید تا فقط یک تعداد 

پیام های مشخصی را نشان دهد.
یک نوار الستیکی روی تلفن خود قرار دهید: خاموش کردن 
بخشی از مغز که بدون تفکر کار انجام می دهد، یک یادآوری کننده 
کوچک است. اگر استفاده از نوار الستیکی برایتان خیلی آزار دهنده 
است، از محافظ صفحه استفاده کنید که قبل از باز کردن صفحه 
گوشی از شما بپرسد که آیا واقعا می خواهید وارد برنامه گوشی 
خود شوید؟ این کار ممکن است 45 دقیقه از وقت با ارزشتان را 
برای شما ذخیره کند، به جای چرخش بین عکس های خانه های 

کشاورزی که نیازی به دیدنشان ندارید.
یک ساعت زنگ دار تهیه کنید: هنگامی که از زنگ تلفن برای 
بیدار شدن از خواب استفاده می کنید، احتمال این که ایمیل، پیام ها 
و برنامه های گوشی خود را مرور کنید، بیشتر است. ساعت زنگ دار 
حداقل، چند دقیقه گوشی همراه را از شما دور نگه می دارد. ایده های 
دیگری مثل شارژ کردن تلفن همراه در طول شب و در اتاقی دیگر 
و تعیین زمان مشخصی در صبح برای مرور برنامه های گوشی 

وجود دارد.
ترک عادت: برخی از کارشناسان پیشنهاد می کنند که به مدت 3 
روز از گوشی همراهتان دور باشید. این کار به شما کمک می کند تا 
عادت های بد استفاده از گوشی همراه را کنار بگذارید و در عوض 

کارهای جدید و سالم تری را جایگزین
کنید. شما می توانید در دفعات مشخص و از پیش تعیین شده ای 
به گوشی خود، پیام ها و تماس های خود سر بزنید و به تدریج 

کارهای دیگری را جایگزین کنید.
گذشت زمان بدون فناوری: اگر نمی توانید زندگی بدون تلفن همراه 
را به مدت 3 روز تصور کنید، زمان های خاصی را در خانه، بدون 
تلفن سپری کنید. )ممکن است عادت به استفاده از دستگاه های 
دیجیتالی دیگری را هم داشته باشید.( این زمان ممکن است یک 
ساعت در روز یا هر شب قبل از شام یا بعد از ظهرهای جمعه 
باشد. به پیاده روی بروید یا کارت بازی کنید یا بازی های صفحه ای 
و هر چیزی که به شما امکان گفتگو و تعامل با دیگران را بدهد.

 
برای زمان های آفالین برنامه ریزی کنید: کارهای ساده ای مثل 

خواندن کتاب یا رفتن به پارک را امتحان کنید. نیاز به گذاشتن 
عکس از هر چیزی در رسانه های اجتماعی نیست. درعوض، با 
حفظ فاصله اجتماعی و در فضای باز، از دوستانتان را دعوت کنید 
تا با هم چای یا قهوه بخورید و به صورت حضوری آنها را مالقات 
کنید. به دوستان خود بگویید که تلفن خود را خاموش کرده اید و 

آنها هم همین کار را انجام دهند.
وجود مناطق بدون آنتن در خانه: گذاشتن گوشی همراه در حمام 
ایده خوبی نیست. به طورکلی به دلیل رعایت بهداشت عمومی و به 
دلیل حذف تلفن شما از قسمت های مهم زندگی، کار بسیار خوبی 
است. این موارد همچنین شامل جلسات، زمان بازی با بچه ها و 
رانندگی است و ایجاد روشی سالم برای عادت کردن به تستفاده 

از زمان های کوتاه و بدون گوشی همراه است.
مزاحم نشو: برخی از گوشی های هوشمند تنظیماتی دارند که به 
شما این امکان را می دهد که هر روز بخش های خاصی از برنامه 
گوشی خود را در زمان های مشخصی محدود کنید. به طور مثال، 
می توانید تمام تماس ها و هشدارها را بین ساعت 5 تا 9 بعد از 

ظهر یا بعد از نیمه شب قطع کنید.
برنامه های اضافی گوشی را حذف کنید: این بازی ها به گونه ای 
طراحی شده اند که شما را مجددا به سمت گوشی برگرداند، اما 
اگر حذفشان کنید دیگر نمی توانید. شما فقط می توانید با پیام و 
ایمیل از طریق تلفن خود ارتباط برقرار کنید و زمانی که مشغول 
کار با کامپیوتر خود هستید، می توانید برنامه های اجتماعی گوشی 

خود را نیز بررسی کنید.
ابزارهای مفید: برخی از برنامه ها قابل تنظیم هستند و شما می توانید 

با محدود کردن زمان آن بازی ها در طی ساعاتی از روز، زمان 
استفاده از آن برنامه گوشی را مدیریت کنید. برخی از آن ها برای 
تشویق شما به مدیریت زمان، جایزه ای را تعیین می کنند مثال در 

یک روز 5000 گام بردارید.
راست بگویید: اگر می گویید »من تلفنم را در وقت شام نگاه 
نمی کنم« شاید دلیلش این بوده که تلفنتان را در جیبتان گذاشته اید 
پس به جای آن بگویید »من نمی توانم تلفنم را موقع شام، جواب 
بدهم.« ممکن است دلیلش این باشد که نمی توانید چیزی را انکار 
کنید و دانشمندان دقیقا نمی دانند چرا همین یک کلمه این همه 

اختالف ایجاد می کند.
انتظارات خود را مدیریت کنید: اگر می خواهید زمان کمتری 
را در گوشی خود بگذرانید؛ اما نگران هستید که اگر سریع پاسخ 
ندهید، شاید فکر کنند که از آنها ناراحت هستید یا فکر کنند که 
بی ادب هستید، پس به آنها دلیل کارتان را توضیح دهید و به آنها 
بگویید که در تالش هستید تا عادت به گوشی از سرتان بیفتد و 
ممکن است مدتی طول بکشد تا دوباره به روال عادی بازگردید.
تلفن هوشمند را به تلفن غیرهوشمند میدل کنید: اگر وسوسه 
استفاده از رایانه جیبی در شما خیلی زیاد است پس تلفن همراهی 
داشته باشید که فقط پاسخگوی پیام و تماس ها باشید. با این 
گوشی دیگر نمی توانید برنامه ای را بارگیری کنید یا به اینترنت 

دسترسی پیدا کنید و
برایتان بسیار ارزان تر است و صرفا می تواند چیزی باشد که شما 

را از هر عادتی رها سازد.
WebMD :منبع

 ترجمه: 
مهتا 

زمانی نیک

چگونه عادت استفاده بیش از حد از فضای مجازی را در خودمان از بین ببریم؟


