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 چکیده

همچنین کودکان نیز موجودی هستند با قابلیت 

یادگیری باال، که باید در جهت صحیح تکامل یابند و در 

مراحل رشد و تکامل به صورت رسمی و غیر رسمی در 

صاحبان رسانه با بهره از طرفی حال یادگیری هستند. 

بزار قدرتمند، قصد دارند مخاطبان و بویژه گیری از این ا

. سلطه کودکان و نوجوانان را شستشوی مغزی دهند.

این ابزار در این حد می تواند باشد که هیجان افراد و 

تجربه های بسیار شخصی و احساسات عمیق انسان را  

امروزه تلویزیون نقش  در جهت دلخواه بر می انگیزد.

و کودکان امروزی نسبت مهمی در تربیت کودکان دارد 

به همساالن خود در دهه های قبل، از تحرک کمتری 

ه نظر می رسد تماشای تلویزیون و افزایش .ببرخوردارند

BMI بر این اساس  با هم ارتباط زیادی داشته باشند 

شناخت بیشتر رسانه های جمعی و اثرات ان بر جامعه 

هش بویژه بر روی کودکان منجر به افزایش منافع و کا

 مضرات آنها بر کودکان خواهد گردید. 

سبک زندگی فردی ، اجتماعی، رسانه،  :واژه های کلیدی

 کودکان

 

Abstract: 

Children are also a high -learning 

creature, which must evolve in the 

correct direction and are learning 

formally and informally in the 

development and development stages. 

On the other hand, media owners, using 

this powerful tool, intend to wash the 

audience, and especially children and 

adolescents. The domination of this tool 

can be such that people's excitement and 

experiences and deep feelings in the 

direction Arbitraries. Today, television 

plays an important role in the upbringing 

of children, and today's children are less 

motivated than their peers in the past 

decades. In society, especially for 

children, it will increase their benefits 

and reduce their disadvantages to 

children 
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 کودکان بر بر سبک زندگی فردی و اجتماعیرسانه ها نقش  سید فخرالدین طاهرزاده موسویان:

  مقدمه

 بین المللیرسانه ها را از چند منظر می توان دسته بندی کرد تا درک بهتری از رسانه و نقش و کارکرد آن ایجاد شود. دائره المعارف 
.رادیو و پخش برنامه های تلویزیونی بر روی آی پاد و پخش کننده مداخل خود، رسانه را به دسته هایی از قبیل :رسانه و ارتباطات در 

فیلم ها و پخش برنامه های تلویزیون و یا بر روی دی وی دی و شبکه های ماهواره ، های قابل حمل و یا بر روی تلفن های همراه
 (.3)اینترنت ،سیستم های پخش صدا و ضبط،تلویزیون،رایانه ،تلفن های ثابت و تلفن همراه،های رایانه ایبازی ،ای

 کارکردهای رسانه
رسانه ها با اتخاذ سیاست های متفاوت ارتباطی، توسعه فرهنگی کشورها  در عصر رسانه ها زندگی می کنیم،نوپدید جهانی، ما  در نظام

ودکان نیز  موجودی هستند با قابلیت یادگیری باال، که باید در جهت صحیح تکامل یابند و در مراحل رشد همچنین ک را آسان می کنند.
، بی شک در همه ابعاد زندگی کارکرد رسانه ها در عصر ارتباطاتو غیر رسمی در حال یادگیری هستند.و تکامل به صورت رسمی 

 (.0)اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری انکار ناپذیر است

سانه با وجود کارکردهای جاری و مرسومی که برای آنها تعریف شده، در تغییر ساختار جامعه، باورهای مردم و نگرش آنها به موضوع ر
. عقیده )(خاص نقشی بسزا دارند. به همین جهت محققان و نویسندگان حوزه رسانه وقتی از رسانه و کارکردهای آن سخن می گویند

بر کودکان، زیاد و عمدتا منفی است، زیرا بیشتر گیرندگان پیام منفعل هستند. حتی کودکان را به ظرف خالی دارند که تاثیر رسانه ها 
. به عقیده کارشناسان، صاحبان رسانه با (5)که رسانه ها آنها را با پیام های خود، آنگونه که می خواهند، پر می کنند تشبیه کرده اند

 .(6)د دارند مخاطبان و بویژه کودکان و نوجوانان را شستشوی مغزی دهندبهره گیری از این ابزار قدرتمند، قص
پژوهش ها نشان می دهند که وسایل ارتباط جمعی می توانند بر سبک زندگی فردی و اجتماعی تاثیر بسزایی داشته باشند. همچنین 

و احساسات عمیق انسان را  در جهت دلخواه بر  سلطه این ابزار در این حد می تواند باشد که هیجان افراد و تجربه های بسیار شخصی
 .(1)می انگیزد

زم به توجه است که کودکان هنگام تماشای به تماشای تلویزیون می پردازند. ال ساعت یا بیشتر 0یک چهارم از کودکان روزی 
قالت بر بچه ها تاثیر زیادی تلویزیون، تنقالت مصرف می کنند. همچنین پیام های بازرگانی با مضمون پرخوری و خوشمزه بودن تن

همچنین الزم است والدین، از محتوای رسانه های مورد استفاده ی . (9)گذاشته و آنها را به انتخاب مواد غذایی نامناسب سوق می دهد
 .(14)ساعت در روز محدود باشد 2کودک و مدت زمان استفاده از آن، مطلع باشند. مدت زمان تماشای تلویزیون نیز باید به کمتر از 

 

عنوان ابزار آموزش کودک استفاده  های تصویری، چه بدون هدف فقط در حال پخش شدن باشد و چه به طور خاص از آن بهرسانه
ای دارد و به گفته آکادمی متخصصان کودک آمریکا، برای کودکان زیر دو سال هیچ تاثیر مثبت شود، تاثیرات منفی بالقوه

ها نباید آنن والدیکننده باشد، اما های نوزاد یا نوپا سرگرم هرچند ممکن است برنامه»افزاید: ندارد. ای.ای.پی میوجود ای شدهشناخته
 (.12آموزشی فرض کنند)را به عنوان ابزار 

دو سال  های تصویری در کودکان زیرمطالعه در زمینه تماشای رسانه 54تاکنون حدود  1999از سال  کودکان و از اعضای ای.ای.پی،
 . است. انجام گرفته

والدین حرف  های مفید است. وقتی تلویزیون روشن است،صتاز بین بردن سایر فر یکی از مشکالت تلویزیون، ها،عالوه بر همه این
اند که هر چه سه مطالعه نشان داده.خواهد داشت کودکها سهم مهمی در رشد زبانی نزنند. این در حالی است که حرف زدن آنمی

و سرگرمی کودک با  دی عمیقی داردبازی، فواید رش . (10)آیدتاخیر بیشتری در رشد به وجود می ون بیشتر باشد،یزمان تماشای تلویز
ها از توانند مسئله را حل کنند. آنها میاین زمان ارزشمندی است. آنبازی های مناسب سن بهتر از تماشای تلویزیون خواهد بود. 

 .(15د)کنند و خودشان را سرگرم می کننیکنند، خالقانه فکر متصور خود استفاده می

در برنامه های رسانه های گروهی بویژه تلویزیون از جمله موضوعاتی است که مورد توجه جدی  آثار و پیامد های تماشای خشونت
و  (16)پزوهشگران امور رسانه، کارشناسان و متخصصان علوم انسانی از جمله علوم ارتباطات، جامعه شناسی و روانشناسی قرار دارد

یل رفتارهایی که در زندگی واقعی رخ می دهند، پژوهشگران را به سالهاست که تجربه های آزمایشگاهی، پژوهش های میدانی و تحل
 (.11زندگی کودکان و نوجوانان می سازد)زیانباری را متوجه این نتیجه رسانده است که خشونت مشاهده شده از طریق تلویزیون، پیامد 
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