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  تلويزيون تھديدی برای قابليت ھای ذھنی
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اين موضوع . دربارۀ تأثيرات منفی تلويزيون در زندگی روزمره و به ويژه روی قابليت ھای ذھنی خيلی حرف می زنند

  . منتشر کرده مطرح شده استJAMA Psychiatryًدر مقاله ای که اخيرا 

 »عادت نگاه کردن به تلويزيون«  از دانشگاه کاليفرنيا در سانفرانسيسکو و ھمکارانش Kristine Yaffe کريستين يافی

habitude de regarder la télé'lرسی قرار داده اند، ودر مورد تأثير چنين عادتی روی قابليت ھای  را مورد بر

  .ذھنی نزد افراد جوان به نتايجی دست يافته اند

شرکت کنندگان در اين .  سال به طول انجاميده است٢٥ سال، ٣٠ تا ١٨ نفر بين ٣٠٠٠پژوھش ھای گروه آنھا روی 

 گذرانند اعالم می کردند و اطالع می دادند که تمرين بدنی ًآزمون می بايستی دائما ساعاتی را که جلوی تلويزيون می

  .نيز داشته اند و يا نه

 سال، اين افراد  در يک سری آزمون ذھنی برای اندازه گيری سرعت درک، حافظه و قابليت برای ٢٥پس از 

  ...).قابليت طرح ريزی، توجه و غيره(سازماندھی فعاليت ھايشان شرکت کردند 

آنھائی که . نتايج نشان می دھد که تلويزيون و نبود فعاليت ورزشی روی قابليت ھای ذھنی تأثير منفی بر جا می گذارد

آنھائی که فعاليت . بيش از سه ساعت در روز جلوی تلويزيون نشسته اند قابليت کمتری نسبت به ديگران داشته اند
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آنھائی که خيلی از اوقاتشات را پای تلويزيون گذرانده . شته اندزمون ھا نتيجۀ منفی داآورزشی نداشته اند در برخی 

  .بودند و فعاليت بدنی ھم نداشته اند در آزمون به نتيجۀ نازلتری داشته اند

گرچه پژوھشگران نمی توانند رابطۀ وقتی را که تماشاچيان صرف تلويزيون می کنند و اضمحالل قابليت ھای ذھنی 

 ولی روشن است که نبود فعاليت جسمی، و عادت نشستن جلوی تلويزيون طی ساعت ھا ناشی از آن را توضيح دھند،

  .در روز، برای سالمتی نتايج مفيدی نخواھد داشت

  :لينک متن اصلی در اسپوتنيک 

 

http://fr.sputniknews.com/sci_tech/20151205/1020078575/television-menace-capacites-

intellectuelles.html#ixzz3tTzhVMv2 

 


