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 سلبریتی و نوجوانان اسفندماه :  28

استخراج شده   psychology todayاین متن از با شما صحبت کنیم.  سلبریتی ها سالم!  امروز میخواهیم با هم درباره موضوع

  دقیقه  5مدت زمان الزم برای مطالعه آن  .مطالعه این متن اختصاص می دهید، سپاسگزاریماز این که بخشی از زمان خود را به  است

 تخمین زده میشود: 

زمانی فرهنگ و هنر در دست ستاره ها بود. ستاره های سینما به واسطه نقش هایی که داشتند تبدیل به نماد نسل های خود 

ورشی بود یا مرلین مونرو نماد زن نمونه امریکایی بود. اما به تدریج و با  میشدند. برای مثال جیمز دین، نماد نوجوان سرکش و ش

رسانه ها با تمرکز بر سرگرمی، ستاره ها تبدیل به سلبریتی ها شدند. جان فیسک، حضور شبکه های اجتماعی و گسترش 

ما زندگی شخصی آنها را مانند یک   شناس امریکایی معتقد است سلبریتی ها با نمایش زندگی دروغین خود درامد کسب کنند.جامعه

 فیلم مصرف میکنیم و از آنها تقلید میکنیم. 

امروز سلبریتی ها، بسیار قدرتمند هستند و متاسفانه تاثیر بسیار مخربی بر روی ذهن نوجوانان میگذارند. اهمیت سلبریتی ها زمانی  

سال دارند. نوجوانان و جوانان که به اثرپذیری زیادی   22ها، زیر درصد از مخاطبان اینفلوئنسر 74برجسته تر میشود که بدانید بیش از 

دارند، الگوهای خود را کسانی انتخاب میکنند که در بسیاری از موارد کار مفید برای جامعه انجام نمیدهند. سلبریتی ها عضو جدایی  

 ی آنها در موارد مختلف مشخص شده است.  ناپذیر فرهنگ مصرفی هستند. در بسیاری از موارد تا همین امروز دورویی و دروغگوی

در امریکا، قریب به اکثریت سلبریتی ها به دلیل قراردادها با شرکت ها و جناح های سیاسی، یک عنصر اصلی در پروپاگانداهای  

ف  نیکول پروز، عصب شناس برجسته انگلیسی معتقد است تاثیر مخرب اینفلوئنسرهای جوان، همردیرسانه ای محسوب میشوند. 

ها، یک واقعیت دروغین و زندگی خیالی برای نوجوانان ساخته و آنها را به تالش نکردن،  های پورن است. او معتقد است سلبریتیفیلم

ها اکثرا رها کردن تحصیالت و رویا بافی تشویق میکنند. اگر دقت کنید در کشور خودمان در برنامه های تلویزیونی با حضور سلبریتی

 یق میکنند که مطالعه کار بیهوده ای است و آنها بدون مطالعه و تحصیل به درجات عالیه رسیده اند.  این امر را تشو

در مواجه با سلبریتی ها، تالش کنید برای فرزنداتان الگو بسازید. تالش کنید محتوای خوب در فضای مجازی به آنها نشان دهید. به  

فقط ارزش زندگی را در پول  فرزندتان را با واقعیت های جامعه روبرو کنید.  دنبال محتوای سرگرم کننده مفید باشید. سعی کنید

خالصه کنید. تحقیقات دانشگاه کمبریج نشان میدهد که پول برای خوشبختی الزم است اما سقف دارد. وقتی شما به اندازه کافی 

یگر اضافه شدن پول به احساس خوشبختی  برای مسکن، خوراک، وسیله نقلیه خوب )نه فوق الکچری!( و مسافرت پول داشتید، د

شما اضافه نمیکند. از این مرحله به بعد، شما نیاز به هویت دارید. شما نیاز دارید عضو یک اجتماع باشید و احساس مفید بودن بکنید.  

خودداری کنید. شما در  تالش کنید این روحیه را در فرزندتان پرورش دهید. از اشاره کردن به افراد تحصیل کرده ای که بیکار هستند

زندگی آنها نیستید. موفقیت در محیط کار به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد و تحصیل فقط یکی از آنهاست. اما تخریب مطالعه 

 توسط شما منجب به نفوذ سلبریتی ها در زندگی و روحیه فرزند شما میشود. 

شما، خود شما هستید که بیش از همه فرزندتان را دوست دارید و به وی عشق  در انتها یادمان باشد. بهترین الگو برای فرزندان  
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