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چکيده

تاریخ دریافت1400/4/4 :
تاریخ پذیرش1400/6 /8 :

انسان ها در زندگی اجتماعی کنونی و در برخورد با دیگران نیازمند ارتباط هستند و تنها از طریق این
ارتباط نیازهای فردی و جمعی خود را برآورده می کنند.اگرچه در ابتدا رسانه ها و وسایل ارتباطات
جمعی ساده و ناچیز به نظر می آمد اما در عصر حاضر تحول عظیمی را شاهد هستیم .امروزه رسانه
های جمعی هم ابزاری برای سرگرمی و تفریح شده اند و هم وسیله ای برای تعلیم و تربیت ،فکر و
اندیشه و سبب تحول جامعه هستند که از این جهت بسیار دارای اهمیت می باشند .رسانه های جمعی
به عنوان نیرویی تاثیرگذارمی تواند موجب ایجاد و یا اصالح مثبت و منفی نگرش ها ،ارزش ها ،هنجارها
و اخالقیات مختلف شود و روی سبک زندگی ،زبان ،هنر ،قوانین ،نمادها و...شود .رسانه ها در همه ی
ابعاد زندگی و عرصه های مختلف خصوصا برای قشر نوجوان و جوان ،هم فرصت اند و هم نگرانی.
در سال های گذشته رسانه ها محدود بودند ولی با گذشت زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی ،رسانه ها
گسترش پیدا کرده و قلمرو وسیعی را تشکیل داده است که در عرصه شکل گیری شخصیت جوانان
نقش بسیار پررنگی را ایفا می کنند .امروزه ابزارهای نوین اطالعاتی و تلفن همراه و شبکه های اجتماعی
جز جدایی ناپذیر زندگی انسان ها شده است و فضای گفت و گویی جدیدی را ایجاد نموده است ،که با
تمام ویژ گی های مثبت و آموزنده ای که دارد،آثار مخرب زیادی نیز دارد و باعث شده است که نوجوانان
از تربیت صحیح خانواده و مدرسه باز بمانند و باید برای کاهش آثارمنفی رسانه ها بر شکل گیری
شخصیت و تربیت نوجوانان تدبیری اندیشید .مقاله پیش رو می خواهد تاثیر رسانه ها در تربیت و زندگی
نوجوانان بررسی نماید ،تاثیری که آنقدر زیاد است که ممکن است تربیت خانواده ،مدرسه و اجتماعی
را تحت تاثیرقرار دهد.

واژگان کليدي :تاثیر رسانه ،سبک زندگی ،شخصیت ،نوجوانان.
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مقدمه
امروزه در فضایی قرار داریم که سرگرمی ،تعامالت ،خرید و فروش و بسیاری از امور بشری در فضای مجازی انجام می شود،
فضایی که نوجوانان هم وارد آن میشوند و به عنوان یک شهروند امروزی از آن استفاده می کنندخصوصا در شرایط بیماری کرونا
که موجب شده است تقریبا همه دانش آموزان از فضای مجازی و گوشی های هوشمند استفاده کنند .امروزه با در اختیار داشتن
فناوری اطالعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته ،امکان برقراری سریع ارتباط وتبادل سریع اطالعات بیش از پیش میسر گردیده
است و افراد در هرکجا که باشند می توانند آخرین اطالعات و اخبار مورد نیاز خود را در هر زمینه ای دریافت کنند پس نوجوانان
امروزه عالوه براینکه تحت سیطره خانواده ،مدرسه و اجتماع هستند ؛زیر نظر رسانه ها نیز شخصیتشان شکل خواهد گرفت.
رسانه ها امروزه رقیب سرسختی در برابر تربیت خانواده و مدرسه قرار دارند وشخصیت نوجوانان را میدان داری می کنند و
آنان بسیار تحت تاثیر تربیت رسانه ای قرار دارند.
یافته ها نش ان داده است که رسانه های جمعی برالگوپذیری ،نگرش ،رفتارفردی و رفتار اجتماعی نوجوانان را تحت تاثیر
معناداری قرارداده است حتی در مسایل اعتقادی؛ و نظام های فرهنگی جوامع به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف جنگ نرم دشمن
مورد نظر است که با تغییر نظام فرهنگی و اعتقادی نسل جوان ،دشمن به هدف خود میرسد.
به طورکلی می توان گفت پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات و افزایش استفاده و تاثیرزیاد رسانه ها توسط نوجوانان عالوه برنتایج
خوب آثارمخرب و زیان آوری را متحمل ساخته است و امروزه شکل گیری بخش عظیمی از شخصیت نوجوانان در گرو رسانه ها و
ارتباطات جمعی نیزقرار دارد  ،و اگر روزی رسانه ها فقط انتقال دهنده پیام بودند اکنون ایجادکننده واقعیت هاست و به جرات می
توان گفت که رسانه ها امروزه تفکرات نوجوانان را شکل می دهد و به آن ها هویت می بخشد.

بحث و تبادل نظر
امروزه فناوری اطالعات در عرصه های مختلف بشر دیده می شود .انتقال ارزش های رفتاری و هنجارهای اجتماعی و باورهای
دینی و التزامات اخالقی در نوجوانان فقط در محیط خانواده و مدرسه صورت نمی گیرد و تربیت رسانه ای نیز به شکل مدرن هم
پای تربیت خانوادگی و مدرسه ای مهم و تاثیرگذاراست  .کارکرد تربیت رسانه ای ،انتقال ارزش های اجتماعی ،هنجارها و سبک
زندگی است.
گسترش ابزار ارتباطات و سهولت انتقال اطالعات ،تبعات زیادی در امر تربیت نسل جدید داشته است.
درگذشته والدین با محدودکردن ارتباطات فرزندان تااندازه ی زیادی ارتباطات آن ها با عناصر مخرب را کاهش می دادند اما
امروزه با وجود رسانه ها وابزارهای ازتباطی دیجیتال ،که بیشتر ارتباطات در فضای مجازی صورت می گیرد ،نظارت برمحیط
ارتباطی نوجوانان ب ه یک مساله دشوار تبدیل شده است؛ چون جامعه و هم چنین نوجوانان با رسانه و فضای مجازی عجین شده
است و جز جدایی ناپذیر از زندگی شده است محدود کردن استفاده از آن سخت است.
امروزه نوجوانان ما در دنیایی زندگی می کنند که تکثر رسانه ای وجود دارد و شبکه های اجتماعی مختلف به پدیده ای مهم
و بسیار پرطرفدار در میان تمامی سنین خصوصا نوجوانان ،تبدیل شده است.
تاثیر رسان ه های اجتماعی مختلف بر تربیت کودکان و نوجوانان تاثیر شگرفی گذاشته است؛ رسانه ها آن چنان بر زندگی
نوجوانان احاطه دارد که آن ها را از دیگر فعالیت های اجتماعی دور کرده است و نوجوان در فضایی مجازی رشد و زندگی می کند
که با زندگی واقعی بسیار فاصله دارد و ممکن است سبب شود که در آینده ،از حیث تطبیق پذیری با جامعه دچار مشکل شود.
هم چنین احاطه رسانه های مختلف اجتماعی ممکن است باعث سردی روابط اجتماعی نوجوان با والدین و یاحتی هم سال های
خودشود و این کم رنگ بودن سطح اجتماعی ،پایین آوردن مهارت های اجتماعی را سبب می شود.
هم چنین می توان گفت که فضای مجازی و رسانه های امروزی ،صحنه های فرهنگی و اجتماعی هستند که فرد خود را در
موقعیت عای متنوع ،نقش ها و سبک های زندگی قرار می دهد ،خود زمینه ای است برای آسیب پذیری شخصیت کاربر که در
نتیجه موجب چند شخصیتی شدن کاربرخواهد شد.در فضای سایبری بیش از آنکه هویت ظاهری فرد مطرح شود ،درون مایه های
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افراد بروز می کند و هرکس درصدد بیان اندیشه ها و عالقه مندی های خویش است .مطرح نشدن هویت شخصی و مشخصات
فردی در اینترنت موجب تقویت شخصیت های چند گانه و رشد و استحکام آن می شود
نگرانی خانواده بابت مصر ف رسانه ای نوجوانان چندجنبه دارد :نخست اینکه نوجوانان زمان خیلی زیادی از شبانه روز را صرف
تماشای تلویزیون ،استفاده از گوشی ،کامپبوتر و به طور کلی رسانه می کنند؛دوم اینکه از رسانه های مختص سن خود استفاده
نمی کنند و سوم اینکه به دلیل مصرف رسانه ای نوجوان ان گاهی سواد و اطالعات رسانه ای آن ها از والدین فراتر می رود و چه
بسا ممکن است نوجوانان پیام هایی از رسانه دریافت کنند که والدین از آن ها غافل هستند.
لذا خانواده ها باید با دوستی و نظارت و ارتباط صمیمی با نوجوانان و ذکر مشکالت و دالیل استفاده بیش از اندازه از این
فضاها را به آن ها گوشزد کنندو در جهت محدود کردن استفاده از رسانه توسط نوجوانان گام بردارند.
هم چنین خانواده ها و مربیان مدارس باید آموزش الزم جهت استفاده از رسانه ها را برای نوجوانان ایجادکنند یعنی نوعی
بصیرت بخشی و سوادرسانه ای را برای آن ها جا بیاندازند و با پیگیری و دقت در محتوای برنامه های رسانه ای نظارت برنوجوانان
داشته باشند.
خانواده ها می بایست با بهانه ای قابل قبول از ورود رسانه های مخرب به خانه جلوگیری کنند و عادت های رسانه ای نوجوانان
را کم کنند و به جای آن عادت ها بهتر و برنامه های مفرح تری را در اختیار فرزندان خود قرار دهند و به طور کلی منع هوشمندانه
ای در مقابل استفاده از رسانه های مخرب داشته باشند
افزایش سوادرسانه ای در نوجوانان نیز امر بسیار مهمی می باشد؛سواد رسان ه ای کسب مهارت های الزمی است که باید دراستفاده از تکنولوژی نوین اطالعات و ارتباطات داشته باشیم تا این
محیط پیچیده ما را و خصوصا نوجوانان را که بیشتر در معرض آسیب هستند را دچار مشکل و سردرگمی نکند و باید کنترل
بیشتری روی رس انه ها داشته باشیم تا بتوانیم تاثیرات مثبت آن را تقویت و از تاثیرات منفی آن بکاهیم.
با سوادرسانه ای می توان انواع رسانه ها را از هم شناخت ومخاطب فعالی شد و به گونه ای هوشمندانه و مفید از رسانه ها
استفاده نمود مثل استفاده از رسانه ها جهت یادگیری و آموزش،که بااستفاده از رسانه ها و دنیای مجازی می توان با روش های
نوین به یادگیری رسید ؛کاربردفناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش ،نوع جدیدی از یادگیری بهتر و سریع تر را را به ارمغان
آورده است به طوری که یادگیری صرفا حضوری انجام نمی شود و به وجود آمدن نیازهای گسترده و جدید در میان جوامع با ادامه
استفاده از روش های سنتی قابل تامین نیست .اختراع و پیشرفت اینترنت ،نه تنها سرعت انتقال دانش را باال برده ،بلکه روش
انتقال دانش را نیز از فردی به فرد دیگر تغییر داده و استفاده درست و کاربردی نوجوانان از رسانه و فضای مجازی باعث می شود
تا علم و یادگیری آن ها روند سریع ترو بهتری را دنبال کند و آثار مثبت فراوانی را در شکل گیری شخصیت و سواد و علم آن ها
به دنبال دارد.مدیریت استفاده نوجوانان از رسانه ها نیز امر بسیار بااهمیتی قلمدادمی شود و بهتراست خانواده ها استفاده از فناوری
را در محیط خانه مدیریت کنند و محدودیت زمانی استفاده از فناوری موجود را به فرزندان خود گوشزد کنند و باایجاد تفریحات
سالم ج ایگزینی برای این فناوری ها در محیط خانه و خانواده ایجادکنند.
کاهش اقتدار والدین و گسترش حریم خصوصی فرزندان یکی از مشکالت استفاده نوجوانان از رسانه ها می باشد که باعث
شده است نوجوانان احساس خود بسندگی کرده و خود را دارای شایستگی های الزم برای کار درست می دانند و حاضر نیستند
به تصمیم و صالح دید والدین تن بدهند که بدین صورت رسانه سبب تغییر در هرم قدرت خانواده شده است و یکی از ابعاد این
مساله ،تخریب غیر مستقیم جایگاه پدر و مادر است.
منظور از حریم خصوصی نیز حوزه ای از زندگی افراد است که در آن حوزه قواعد اخالقی و آداب و رسوم برقرارنیستند و در
آن فر آزادی عمل دارد و دخالت هرشخص دیگری ممنوع می باشد که توسعه ابزار های فناورانه ی رسانه ،نه تنها حریم خصوصی
را افزایش داده بلکه بیش از پیش امکان پنهان کاری و فعالیت عای مخفیانه را برای نوجوانان فراهم کرده است.
هم چن ین امروزه به دالیل زیادی از جمله شیوع و گسترش رسانه در بین نوجوانان شاهد شکاف نسلی نیز هستیم و اصلی
ترین نمود شکاف نسلی ،میان والدین و فرزندان مشهود است به این صورت که دیگر ارزش ها و میراث های فرهنگی والدین خود
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را قبول ندارند و اگر این روند ادامه دار باشد گسست نسلی ،دور شدن تدریجی دو یا سه نسل پیاپی از یکدیگر از نظر جغرافیایی،
عاطفی ،فکری و ارزشی است.
یکی دیگر از آسیب های خیلی شدیدی که فناوری به نوجوانان وارد می کند ،انزوای اجتماعی آنهاست که عواقب دراز مدت
و جدی بربهداشت روان فرد در آینده را دنبال دارد و یکی از راهکارهای جلوگیری از انزوای اجتماعی ،انتخاب سبک درست زندگی
توسط والدین است.
ذکر این نکته هم حایز اهمیت است که در کنار نقش بسیار پررنگ خانواده ،مدرسه نیز نقش بسیاری دریادگیری تربیت رسانه
ای به نوجوانان داردو مدرسه با فرهنگ سازی ،ایجاد نشاط و آرامش و پرهیز از خشونت ،تحقیر ،توهین و تبعیض باارایه الگوهای
مناسب می تواند دانش آموزان را در این راه هدایت نماید.
نمونه های ذکر شده تنها چندعامل از علل مختلف آثار زیان بار و مخرب رسانه ها و تاثیرشان در نوجوان می باشند که شایع
تر بوده اما در کار تمامی ا ین عوامل نمی توان از نقش رسانه ها در رشد رفتارنوجوان چشم پوشی کرد؛ رسانه ها عالوه برای رشد
اخالقی ،تنها جنبه ی تهدید و منع ندارند بلکه می توانند زمینه ساز رشد اخالقی نیز باشند.
هم چنین رسانه ها امروزه موجب دانش افزایی و ارایه بسیاری از اطالعات آموزنده به نوجوانان هستند .آشناشدن با مسایل
سیاسی و اخبار روز؛ اطالع پیدا کردن دقیق از تاریخ و سرگذشت پند آموزی از داستان ها و روایات گذشتگان؛ سرگرمی های مفید
و بسیاری از جنبه های مثبت که در اینجا مجال گفت و گو نمی باشد ،از آثار استفاده درست نوجوانان از رسانه ها هستند.

نتيجه گيري
در این مقاله سعی کردیم تا ضمن نشان دادن اهمیت و جایگاه رسانه ها و تاثیر آن بر نوجوانان را بررسی کنیم و جوانب و
پیامدهای مثبت و منفی آن ها را بررسی کردیم؛ در این راستا این نکته را بیان کردی م که ارتباط یکی از عناصر اساسی زندگی
گروهی انسان ها و سنگ بنای جامعه و هسته اصلی ساختمان اجتماعی است .رسانه ها امروزه در همه ی جوامع از مهم ترین و
موثرترین ابزار تربیت نسل جوان هستند که به خاطر وسعت دامنه ی فعالیت آن ها درطول شبانه روز ،بیشترین اوقات نوجوانان را
به خود اختصاص می دهند خصوصا در شرایط حاضر و باوجود بیماری همه گیر کرونا که موجب شده است آموزش ها و کالس ها
درفضای مجازی باشد و پای آن عده که هنوز به رسانه های اجتماعی باز نشده بود نیز بازشود.
رسانه های اجتماعی اگرد ر اختیار افراد متعهد قراربگیرد می توان جامعه و نوجوانان را به سمت تربیت درست هدایت کرد لی
در غیر این صورت عامل انحراف و تباهی نوجوانان خواهدشد.
پیشرفت فناوری و ارتباطات در زندگی نوجوانان باعث خالقیت و نوآوری شده است ویادگیری آنان جهت دار و مداوم است.
ازفو اید این تکنولوژی این است که نوجوانان با دسترسی به رسانه ها به اطالعات انبوهی رسیده و بااستفتده از منابع علمی مختلف
می تواند یافته های خود رادر جهت حل مسائل و مشکالت زندگی خود و جامعه به کار ببرد؛ولی در عصر ارتباطات تربیت خانوادگی
و در کنار آن تربیت مدرسه ای و نقش واالی معلم وتربیتی که از همساالن و اجتماع دریافت می شد کم رنگ شده است و تربیت
رسانه ای جا رابرای تربیت خانوادگی و مدرسه ای تنگ کرده است.
باید نوجوانان را هدایت نمود که از رسانه های موجود استفاده صحیح و اصولی انجام دهند تا جایگاه خانواده ،مدرسه و
همساالن حفظ شود.
در پایان چندنمونه از راه کار ها و پیشنهاداتی جهت خروج از آسیب های پیش روی نوجوانان ،ارایه می گردد:
 ضروری است در برنامه ریزی های آینده استفاده از رسانه های آموزشی مورد عنای بیشتری قراربگیرد تا بتوان از آن درجهت پیشرفت نوجوانان بهره برد.
 والدین با نوجوانان در استفاده از رسانه های مختلف اجتماعی به منظور ایجاد ارتباط صمیمی با آن ها و یاد دادن مهارتهای ضروری به آن ها مبادرت نمایند.
-محدود کردن زمان هایی که نوجوان مشغول رسانه می باشد.
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 والدین باید آگاهی نوجوانان را از برنامه های گوناگون ای ن رسانه ها افزایش دهند و خطر های احتمالی آنها را با فرزندانشاندر میان بگذارند.
 باوجود اندیشه ها و فرهنگ های مختلف که از سوی رسانه ها بی محابا به حیطه تربیت هجوم می آورد به نظر می رسد،استفاده از همین رسانه هادر جهت تحکیم بنیان های تعلیم و تربیت امری انکار ناپذیر و چه بسا ضروری است ،تابا ارتقاء سطح
فکری و فرهنگی خانواده ها مشکالت ناشی از تاثیرات سوء رسانه ها به حداقل برسد.
 والدین باید با نظارت ،کنترل و افزایش سواد رسانه ای؛ تربیت رسانه ای را هدایت کنند معلمان نیز باید مهارت های الزمبرای پاسخگویی به سواالت دانش آموزان را داشته باشند.
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