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Rezumat 
 

Cuprinși de mirajul ansamblurilor vizuale, de tehnologie, 
internet și social media, tinerii de azi nu mai trec prin filtrul 
conștiinței lor experiențele reale ale vieții, ci se lasă dirijați de 
ecranele dispozitivelor mobile, substituind astfel elementul 
primordial al lumii - cuvântul. Generația Z nu mai poartă chipul 
dialogului față către față, ci se rezumă la transmiterea 
conținuturilor într-o manieră virtuală, fără interacțiune directă sau 
sentiment. Din păcate, acest mesaj devine un braț al balanței care 
le prezintă o lume ca un spectacol, determinându-le hotărârile ca 
într-un show televizat. Elementul religios dispare, sentimentele 
devin rituale, viața se devitalizează, iar efectele produse le 
afectează sănătatea psihică și spirituală. În fața acestei crude 
realități sunt necesare trei aptitudini: intuiția de a pătrunde corect 
în lumea virtualului, capacitatea de a gestiona responsabil faptele 
și competența de a limita provocările posibile.  
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Directing the Influence of Mass Media on Z Generation 
 

Summary 
 

Surrounded by the mirage of visual ensembles, technology, the 
Internet and social media, today's youth no longer pass through the 
filter of their consciousness of the real experiences of life, but they 
allow themselves to be guided by the screens of mobile devices, 
replacing the most important element of the world - the word. 
Generation Z no longer engages in face-to-face conversation; instead, 
they pass on information virtually, without human interaction or 
emotion. Unfortunately, this message is transformed into a 
counterweight that makes the world look like a spectacle and 
influences their choices as in a television program. Their mental and 
spiritual well-being is affected by the loss of the religious component, 
ritualistic feelings, devitalization of life, and the resulting impacts. 
The ability to successfully enter the virtual world, the capability to 
manage the facts responsibly, and the ability to limit potential 
obstacles are the three skills that are needed in the face of this harsh 
reality. 
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Dirijarea influenței Mass Media asupra Generației Z 

 

 

Introducere 
 

Ființă recognoscibilă după valențele sale digitale, tânărul generației Z vede astăzi 
dinamica societății ca o undă a energiilor expansive dintre emițător și receptor. Născuți în 
era Digital Natives, membrii acestei generații sunt conștienți de apartenența lor autonomă, 
de faptul că prin intermediul internetului participă la propria lor educație, motiv pentru care 
consideră tehnologia ca fiind o parte a identității lor. Acordând credit virtualului, receptivi 
fiind la politicile sociale, ei consideră că modelul comunicării online este mai valoros decât 
cel tradițional.  

Marcată de o largă posibilitate de comunicare, societatea postmodernă își arată, 
totuși, incapacitatea de a transmite mesajul în forma sa pură, deoarece îi lipsește prezența 
efectivă a omului chemat la dialog. Apare, așadar, un paradox, evidențiat de tradiționaliști 
prin raportarea la multitudinea mijloacelor de comunicare și insuficiența relaționării 
personale cu ceilalți. Nevoia de a comunica mai ușor a făurit în mintea omului modern un 
nou limbaj, definit de nevoile auditorului. În acest sens, se pot întrezări funcții noi, 
comportamente și gesturi care să furnizeze o informație prin reducerea ideilor la un singur 
gest, cuvânt, emoticon.  

Hoinari în drumul cunoașterii, tinerii generației Z se simt fascinați de imaginea 
proiectată în mediul virtual, supraevaluează puterea proprie de înțelegere a mesajului, 
afirmând cu tărie că totul este transmis direct, fără conotații subliminale sau de subordonare. 
Realitatea este în schimb alta: controlul social exercitat de mediul online creează 
dependență, iar aceasta din urmă produce grave dezechilibre la nivel psihic și spiritual. În 
acest context, există câțiva cercetători ai culturii vizuale, care atrag atenția asupra faptului 
că acești tineri trăiesc „într-un spațiu care dictează prostituția, mesajul scris, stimularea la 
maxim a creierului, limbajul încărcat de argouri, huiduială…”2. 

Cercetările lui Oblinger, Combi, Holton, Bencsik, Zarra, Shi, Gaidhani ș.a, au 
demonstrat, de asemenea, că acești tineri se înscriu într-o organigramă comportamentală 
diferită de cea a generațiilor X și Y, întrucât ei sunt mereu interconectați, globalizați, flexibili 
în învățare, independenți, dar în același timp sunt și frustrați, schimbători, nerăbdători, 
individualiști, plini de așteptări, având deprinderi sărace de comunicare față către față3, 
fapte ce se pot traduce ca derapaje ce le pot afecta sănătatea psihică sau spirituală. În acest 
context, trebuie adoptată ca primă atitudine comportamentală - intuiția de a pătrunde corect 
în lumea virtualului.  

 
 

2 C. COMBI, Generation Z: Their Voices, Their Lives, Londra, Edit. Hutchinson, 2015, apud. Elena 
BONCHIȘ, Generația Z, Iași, Editura Polirom, 2021, p. 64. 
3 Elena BONCHIȘ, Generația Z, Iași, Editura Polirom, 2021, p. 78-79. 
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Mass Media și comportamentul tinerilor 
 
Dintotdeauna, apanajul mass-media a cuprins atât funcția de socializare, cât și 

controlul social. Acesta din urmă este văzut de cei mai mulți sociologi ca o disfuncție, 
deoarece creează dependență, și exclude posibilitatea menținerii echilibrului moral și social. 
Sub acest aspect, Thelma McCormack susține că exacerbarea mass-media contribuie la o 
delincvență mintală, deoarece îi introduce pe tineri în viața complexă a adulților, pe care 
nu sunt pregătiți să o înțeleagă4. Există, așadar, posibilitatea ca încrederea oarbă în funcția 
socială a mediului online să producă anxietate, probleme de comportament, iluzii deșarte 
și grave dezechilibre sociale5. 

Deși fenomenul mass-media a exercitat o funcție definitorie pentru istoria omenirii, 
mai ales în ceea ce privește viteza de informare a maselor, totuși, se constată, în contextul 
societății contemporane, că acesta produce și dezechilibre. Earle Barcus și Susan Jankowski 
consideră că mass-media modernă posedă o caracteristică negativă, definită printr-o 
analogie a actului pe care împărații îl săvârșeau atunci când primeau de la mesagerii lor o 
veste rea. De cele mai multe ori, aceștia erau pedepsiți prin decapitare. Transpunând în 
contemporaneitate efectul negativ al dinamicii media, autorii consideră că lipsa 
discernământului în ceea ce privește calitatea mesajului transmis, poate dezvolta, mai ales 
în rândul tinerilor, grave dezechilibre la nivel psihologic, care se vor concretiza printr-o 
lipsă totală de încredere față de realitatea înconjurătoare.  

Deschiderea tinerilor spre dialog a determinat ca mass-media să fie considerată o 
stare de spirit în contextul dezvoltării tehnologiei. Entuziasmul noului model de dialog a 
creat elemente și unelte care să convingă inclusiv generațiile X și Y că pot descoperi 
efervescența cunoașterii prin media electronică6. Acest fenomen nu poate fi caracterizat 
decât în contextul idolatrizării, deoarece membrii generației Z aleg să-și contureze propriile 
idei, pornind de la tiparele pe care persoanele publice le impun7. Ei nu mai țin cont de 
informația propriu-zisă, ci de contextul în care a apărut, de interesul manifestat și de 
hologramele ivite în fața lor ca niște false realități care necesită a fi însușite. Aceste iluzii 
vor cuprinde în conținutul lor linii de marcaj, deoarece nimic nu se va concretiza, ci totul 
se va pierde într-un univers paralel, definit ca deșertăciune. Cu siguranță, efectul negativ al 
distorsionării realității produce dezechilibru la nivel psihologic, fapt demonstrat de mulți 
dintre tinerii generației Z care își îndreaptă atenția spre alte zone de interes, precum 
drogurile, relațiile intime, alcoolul.  

Abundența efectelor negative pe care le produce mass-media nu contenește a 
4 Thelma MCCORMACK, „Social Theory and the Mass Media”, în The Canadian Journal of Economics 
and Political Science, 4/1961, p. 479-489. 
5 F. Earle BARCUS/Susan M. JANKOWSKI, „Drugs and Mass-media”, în The Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, 417/1975, p. 87. 
6 Nigel G. WARD/David DEVAULT, „Changes in Building Highly Interactive Dialogue Systems”, în 
Al Magazine, 37/2016, p. 131.
7 Lin Ying CHING/Lin Chisen HSIN, „Impetus for worship - An Exploratory study of adolescent’s Idol 
Adoration Behaviours” în Adolescence, 42/2007, p. 578. 
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influența starea societății moderne, motiv pentru care titulatura secularizării îi corespunde 
în unanimitate. Definită pentru a fi consumată de o mare masă de oameni, mass-media 
cuprinde toate mijloacele care pot determina modul în care membrii noilor generații de 
tineri pot lua hotărâri asupra vieții personale. Aceste mijloace nu sunt altceva decât inserții 
la nivel psihologic, forme distructive ale naturii primordiale sau căi de manipulare în masă. 
Abuzul mass-mediei asupra lor este o problemă actuală, dar societatea este inconștientă de 
faptul că aceștia au ajuns în această situație datorită rolului pe care televizorul, ecranul, 
tableta, îl au în viața lor, acela de babysitter.  

Paul Witty este de părere că schimbările comportamentale ale tinerilor se  
fundamentează pe rolul pe care părinții acestor generații îl atribuie televizorului. El 
identifică trei tipuri de gândire: în prima situație, unii părinți consideră TV-ul un mijloc 
potrivit pentru generația tinerilor din societatea contemporană, deoarece acesta are 
capacitatea de a-i feri de vitregiile străzii sau de alte pericole. Alți părinți consideră ca 
accesul la informația televizată îi relaxează pe tineri după o programă școlară încărcată, iar 
cei din urmă cred că tinerilor li se stimulează imaginația8. 

În anul 1999, Academia Americană de Pediatrie a recomandat ca pruncii sub doi ani 
să nu fie dispuși afluxului mass-mediei. Noua recomandare vine pe fondul interesului 
părinților față de această sursă care să țină copiii ocupați. De aceea, începând de la 18 luni, 
copiii pot viziona programe TV, importantă fiind de data aceasta calitatea lor9. Din acest 
motiv, pentru unii părinți, televizorul este cel mai potrivit mod de a menține un echilibru în 
familie, dar tinerii ajung a fi captați de imagini, stau țintuiți în fața televizorului, în așa 
măsură încât în acest timp nu mai întreprind nicio altă activitate10. Studiul Television and 
Video Game Viewing and Its Association with Substance Use by Kentucky Elementary 
School prezintă rezultatele negative ale utilizării excesive a televizorului concluzionând că 
tinerii care sunt fani ai programelor TV, beau sau fumează mai mult11.  

Nu trebuie omis faptul că utilizarea excesivă a televizorului poate provoca disfuncții 
la nivel psihologic și nu numai. În studiul Televiewing by Children and Youth, Paul Witty 
certifică faptul că o oră sau două de utilizare în plus a televizorului pot influența sănătatea 
afectivă a tinerilor și în special a copiilor. Aceștia pot avea tulburări ale somnului sau se 
vor exclude de la joaca cu ceilalți tineri de vârsta lor și chiar vor deveni mai nervoși12. 
Există, așadar, corelații directe între IQ tinerilor și orele pe care aceștia le petrec în fața 

8 Paul WITTY, „Children’s Parent’s and Teacher’s Reactions to Television”, în Elementary English, 
27/1950, p. 352-353. 
9 Samuel A. CHRISTINA, „Early Childhood - Media and Young Minds”, în Education Week, 2016,               
p. 51. 
10 Un simplu studiu arată că peste 3,27% din tineri aleg să citească o carte, iar 7,54% aleg televizorul 
ca activitate de relaxare zilnică. A se vedea Harlan HAMILTON, „Tv Tie - Ins as a Bridge to Books”, în 
Language arts, 53/1976, p. 129. 
11 Kia E. ARMSTRONG/Heather M. BUSH/Jeff JONES, „Television and Video Game Viewing and Its 
Association with Substance Use by Kentucky Elementary School Students”, în Public Health Reports, 
125/2010, p. 436. 
12 Idem, „Televiewing by Children and Youth”, în Elementary English, 38/1961, p. 107. 
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televizorului, arătând astfel adevărata provocare la care societatea este supusă - lipsa 
dezvoltării cognitive. Mai mult decât atât, se pot constata efecte negative asupra părților 
părtinitoare. Genul feminin are mai multe percepții despre aceste aspecte decât bărbații, 
fapt ce arată persuasivitatea programelor TV13. Pornind de la acest context, se întrezăresc 
diferențe comportamentale și între cei de culori diferite. Tinerii afroamericani sunt mai 
interesați de programele TV decât caucazienii, diferența fiind de aproximativ 11,2%14, fapt 
demonstrat de multitudinea emisiunilor cu conținut violent la care aceștia se abonează. 
Acest lucru determină un comportament violent, marcat de cele peste 62 de acte de violență 
care apar într-o oră de difuzare15.  

Spre deosebire de acum 50 de ani, violența dirijată de TV este mult mai intensă, la 
acest aspect contribuind wrestlingul, un program care oferă mult huliganism16. Nota 
reprezentativă în acest sens este atribuită reclamei, cea care are capacitatea de a atrage spre 
sine un număr relativ mare de utilizatori ai sistemului tehnic, prin jocuri de culoare, sunet 
sau elemente noi, inedite.  

Deși poartă sigla unui mijloc de informare, cu o reprezentare concretă asupra 
mediului mediatic, reclamele se situează sub incidența unui sistem de manipulare foarte 
bine dezvoltat17. Potrivit lui Dimitrie Todoran, reclama posedă o istorie plenară, 
caracterizată prin trei etape. În primul rând, este vorba despre latura idolatrică, deoarece 
mesajul transmis vine în întâmpinarea nevoilor consumatorilor, ceea ce poate conduce la o 
dependență față de acesta. Mai apoi, reclama se bazează pe valoarea simbolică pe care o 
oferă, ceea ce înseamnă că anumite conduite morale sunt legate de produsele prezentate. 
Ultimul aspect este legat de pretestarea reclamei18, în măsura în care aceasta trebuie să 
suscite prin formă și conținut mintea tinerilor. Reclamele devine, în felul acesta, un principiu 
de captare a atenției și a interesului, secundat de interesul material al celor care le expun. 
Așadar, ele corespunde unor valori extrinseci, iar prima dintre acestea este legată de 
intensitate. Orice faptă ieșită din tiparul uzual al tânărului devine un punct de interes, dublat 
de dorința unei repetiții, pentru ca astfel mesajul să fie imprimat mai ușor.  

Reclama alterează în mod vădit natura umană, precum și percepția asupra vieții. Din 
acest considerent, în viața tinerilor, ea devine un adjuvant, ceea ce înseamnă că mesajul 
transmis conduce la nevoia unui erou care să salveze situația în care se află tânărul. 
Extinderea acestui rol se face prin mijlocirea relației dintre produs și utilizator, dar mai ales 

13  Martin EISEND/Jana MÖLLER, „The Influence of T.V. Viewing on Consumer’s Body Images and 
Related Consumption Behavior”, în Marketing Letters, 18/2007, p. 112. 
14  Seymour FESHBACK/June TANGNEY, „Television Viewing and Aggression - Some Alternative 
Perspectives, în Perspectives on Pshyhological Science, 3/2008, p. 387-388. 
15  Richard C. ENDSLEY/Keith D. OSBORN, „Children’s Reactions to TV Violence - A Review of 
Research”, în Young Children, 26/1970, p. 5. 
16  Kathy R. THORNBURG, „From Our President Exporting TV Violence - What Do We Owe the World’s 
Children?”, în YC Young Children, 57/2002, p. 6. 
17  Alin Constantin POPA, Comunicare și manipulare prin publicitate, Sibiu, Edit. Universității Lucian 
Blaga, 2001, p. 38-40. 
18  Dimitrie TODORAN, Psihologia Reclamei, București, Edit. Tritonic, 2004, p. 5. 
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prin erotizarea universului publicitar. Astfel, dragostea devine o formă de consum, fapt ce 
va conduce la o discrepanță reală în cadrul dialogului cu partenerul de viață. Cei doi vor fi 
două hedonisme prinse de o fantasmă comună, iluzorie.  

Faptul că mass-media are o influență negativă este atestat într-un studiu din 1981, 
în care se oferă informații despre manifestările sexuale ale tinerilor, provenite pe fondul 
imaginilor și a știrilor difuzate la televizor. În anul 2014 au fost intervievați 1276 de tineri, 
iar 82% dintre aceștia au răspuns că au dobândit un limbaj licențios cu tentă sexuală pe 
fondul a ceea ce au vizionat în mediul online19. Acest comportament se răsfrânge în 
activitățile zilnice ale tinerilor, denaturând conținutul moral al societății, știrbind natura 
umană. Adevărata provocare apare în contextul impactului asupra propriei persoane. Ceea 
ce tinerii vizualizează în mediul online influențează modul în care aceștia visează. În studiul, 
Violent Media Linked to Violent Dreams, se demonstrează că 90 de minute de acțiune 
violentă sau de conținut sexual înainte de culcare vor provoca de până la 13 ori mai multe 
șanse ca aceste acțiuni să fie prezente în visele tinerilor20. Medicina socială a subestimat 
sănătatea publică, deși adevăratele maladii persistă la nivel psihologic. Din acest 
considerent, unii psihologi identifică câteva aspecte care atestă faptul că media are o sorginte 
violentă. Primul motiv are la bază expunerea tinerilor de toate vârstele în fața acestui factor 
de risc, arătând, astfel, că repetarea scenelor violente îi determină pe privitori să învețe 
modul în care violența poate fi utilizată, conducând la ultimul aspect, acela conform căruia 
o mică secvență poate produce agresiune comportamentală21, subliniind astfel efectele 
negative pe care utopica mass-media le prezintă.  

Există, cu siguranță, o matrice de argumente valabile pentru afluxul de iluzii mass-
media prezent în viața de zi cu zi a generației Z, iar aceasta face parte dintr-un sistem 
distructiv de valori morale. Capacitatea rezonatoare a societății folosește inocența tinerilor 
ca pe o formă de sustenabilitate asupra fidelității viitoare. Există numeroase studii, precum 
cel al Liliei Levi, care demonstrează în mod vădit faptul că toate datele privind audiența 
consumatorilor arată că aceștia sunt destinația perfectă22. Desigur, acest aspect nu contravine 
faptului că generația X sau Y nu stăpânește tehnologia în măsură egală cu noua generație, 
ci are la bază ideea conform căreia,  nivelul psihologic al tinerilor din ziua de azi este 
inundat de evenimente media, în așa măsură încât ei nu mai fac diferența dintre realitate și 
virtual. Discrepanțele apar în cercurile de prieteni în care ei își fac simțită prezența. 
Catalogarea unora sau a altora se face și în funcție de emisiunile, show-urile, programele 
pe care aceștia le urmăresc. Din păcate, nu toate aceste forme de informare sau divertisment 

19  Olsesan S. Asekun OLARINMOYE/Esthen O. ASEKUN/Wasiu O. ADEBIMPRE/Akin G. OMISORE, „Effect 
of Mass-media and Internet on Sexual Behaviour of Undergratuates in Osogdo Metropolis, Southwestern 
Mignia”, în Adolescnet Health, Medicine and Therapeutics, 5/2014, p. 15-16. 
20  Brad BUSHMAN, „Violent Media Linked to Violent Dreams”, în USA Today, 136/2017, p. 10. 
21  Craig A. ANDERSON/Leonard BERKOWITZ/Edward DONNERSTEIN/ Rowell L. HUESMANN/James D. 
JOHNSON/Daniel LINZ/Neil M. MALAMUTH/Ellen WARTELLA, „The Influence of Media Violence on Youth”, 
în Psychological Science in the Public Interest, 4/2003, p. 83. 
22  Lili LEVI, „A Pay or Play Experiment to Improve - Children’s Education Television”, în Federal 
Communications Law Journal, 62/2009, p. 281. 

memoria ethnologica nr. 84 - 85 * iulie - decembrie * 2022 (An XXII)

92



au un conținut moral, ci în proporție de peste 50% ele conțin un limbaj licențios sau 
comportamente inadecvate.  

Dezvoltarea fără precedent a mijloacelor de informare mass-media reprezintă 
mobilitatea și deschiderea noilor generații de tineri spre modern. Se pot observa timpii de 
reacție a societății asupra fenomenelor nou apărute. Aproximativ 40 de ani au fost necesari 
descifrării undelor radio, 15 ani percepției pozitive asupra imaginii televizate, iar timpul 
de reacție asupra mediului online a fost numai de 5 ani, fapt ce conduce la o deschidere 
spre informație, ca un sistem cognitiv esențial dezvoltării personale.     

Apendice al sistemului de valori, internetul coagulează trăirile tinerilor din societatea 
contemporană, provocările la care aceștia sunt supuși, integrându-le într-un sistem propriu, 
nedescifrabil. Adevăratul cod al internetului cuprinde imaginile pe care acestea le difuzează, 
conținutul lor și, mai ales, fluxul energetic pe care îl produc la nivel psihologic. Unele site-
uri web, prin poziționarea unor imagini cu conținut sexual în diverse spații ale ecranului, 
produc schimbări majore de comportament, după ce utilizatorul, în speță tânărul, s-a 
deconectat de la acestea.  

La nivel psihologic, eliberarea endorfinelor pe baza conținuturilor sexuale prezente 
produc o stare de fericire, de extaz, ceea ce va conduce mai târziu la dorința actului propriu-
zis. Această idee trebuie raportată la prezentul istoric al timpurilor pe care tinerii le trăiesc, 
deoarece marchează ca o definiție modul în care societatea contemporană se oglindește în 
fața divinului. Abstractul social devine un nou început, un New Age al imoralului, motiv 
pentru care se poate constata că imaginea frumosului își pierde strălucirea în fața golului, 
a haosului.  

Internetul a devenit principala sursă a materialului sexual, deoarece difuzarea se face 
direct, doar anumite programe se desfășoară cu acordul părinților. În studiul Sexuality and 
Mass-media - The Historical Context Of Psychology Reaction to Sexuality on the Internet, 
se poate observa tendința spre care se îndreaptă societatea. Chiar dacă nu au vârsta potrivită 
pentru a închiria casete cu conținut sexual, tinerii au acces gratuit la site-uri de specialitate23. 
Mai mult decât atât, există varianta chat-ului care determină ca totul să fie interactiv, lucru 
ce poate influența o atitudine obsedantă. Acest lucru nu este o variabilă, ci o realitate care 
se face simțită tot mai des în discuțiile și comportamentele generației Z. Problema cea mai 
gravă este că acest limbaj licențios este utilizat în număr egal de băieți și fete, ceea ce 
conturează o agresiune asupra exemplului pe care o persoană de gen feminin trebuie să îl 
afișeze în viața de zi cu zi.  

Multitudinea imaginilor cu conținut sexual prezente în mediul online oferă 
posibilitatea de a trece peste marcajul trasat de instituțiile de învățământ în care tinerii 
studiază. Au apărut în cursul anilor jocuri cu conținut sexual. Unii văd în aceste jocuri 
metode de satisfacție a propriilor erori psihologice. Dacă Brendesha Tynes vorbește despre 
jocurile pe calculator ca fiind metode pedagogice rasiale, în care jucătorii pot ucide pe cei 

23  Steven E. STERN/Alysia D. HANDEL, „Sexuality and Mass-media - The Historical Context of 
Psychology Reaction to Sexuality on the Internet”, în The Journal of Sex Research, 38/2001, p. 289. 
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de culori diferite24, cu siguranță jocurile cu conținut sexual pot influența decizia jucătorilor 
de a aduce împreună persoane de același sex sau chiar de a dezvolta în cadrul jocurilor 
atitudini de tip incestuos.  

Permisivitatea și libertinajul mass-mediei pune amprenta pe construcția morală a 
tânărului de azi, motiv pentru care se cere mult discernământ. Nu este necesară o analiză 
de specialitate pentru a se observa noile tipuri de comportamente pe care unii tineri le 
afișează în spațiul public. Pudoarea, bunul simț și responsabilitatea sunt atribute ce aparțin 
unei vechi generații, care este considerată în prezent o generație învechită și fără atitudine.  

Dirijarea maselor a implicat întotdeauna scena politică, fapt pentru care în cursul 
istoriei se pot întrezări câteva exemple care stau la baza fenomenului actual al idolatrizării. 
Nu trebuie omis masacrul din anul 1994 făcut de Hunter’s, care, deși putea lua sfârșit, a 
fost încurajat de propaganda politică de tip mass-media. Așa se face că difuzarea în mod 
repetat a acestuia i-a transformat pe oameni în mașinării de ucis25. Cu siguranță, difuzarea 
în mod repetat a unor conținuturi sexuale produce în mintea și sufletul tinerilor dezechilibre 
și gesturi incontrolabile. Internetul îl îmbracă pe tânăr într-o haină seculară, lăsând ca 
umbrirea acesteia să-și pună amprenta peste natura sa sufletească.  

Studiile arată că peste 99% din membrii generației Z au în casă un mijloc media, iar 
peste 36% chiar în camera lor26, fapt ce contribuie la o rată a interesului față de tot ceea ce 
este imoral. Media timpului pe care un tânăr îl petrece în fața device-urilor crește de la an 
la an. În anul 2008, aceasta era de peste 2 ore, iar acum depășește chiar și 6 ore. Cu siguranță 
aceasta este noua formă a cutiei Pandorei, care deschide noi orizonturi de cunoaștere și 
înțelegere în așa măsură încât conținutul moral eviscerează într-o manieră marxistă 
totalitatea formelor primordiale, adică starea paradisiacă impregnată în om.  

O analiză critică asupra imaginilor cu conținut sexual prezente în planul cadru al 
tinerilor din societatea contemporană conduce la concluzia, conform căreia viața acestora 
devine un joc kamikaze, fără a realiza de partea cui se află. În acest context, se poate observa 
antiteza la care aceștia sunt supuși. În studiul Reading the Video - A Qualitative Study of 
Religious Images in Music Video, autorii confirmă faptul că multe videoclipuri conțin 
material sexual, dar adevărata provocare apare în contextul în care acestea înglobează și 
elemente religioase27. Acest aspect confirmă dorința societății de a pune pe picior de 
egalitate elementele sacre cu sexualitatea sau depravarea. Ținta este clară: excluderea în 
totalitate a divinului din viața tânărului contemporan.  

Dacă în anii 2001-2002, au existat peste 1276 de emisiuni în care latura sexuală era 

24  Brendesha M. TYNES/Juan Del TORO/Fantasy T. LOZADA, „An Unwelcomed Digital Visitor in            
Classroom - The Longitudinal Impact of Online Racial Discrimination on Academic Motivation”, în School 
Psychology Review, 44/2015, p. 409. 
25  Cees J. HAMELINK, „Introduction Human Rights an the Media”, în Media Freedom and Human 
Rights, 15/2001, p. 5. 
26  William J. THOM, „Preschool Children and the Media”, în Communication Research Trends, 
27/2008, p. 4-5. 
27  Kathy B. MCKEE/Carol J. PARDUN, „Reading the Video - A Qualitative Study of Religious Images 
in Music Video”, în Journal of Broadcasting and Electronic Media, 43/1999, p. 110. 
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pusă pe prim-plan28, cu siguranță, în prezent, numărul acestora aproape s-a dublat. Acest 
fapt conduce fără niciun dubiu la socializare de tip sexual, la un planning dus la extrem, 
integrând în structura identității tinerilor forme apriorice de cunoaștere sexuală. Pentru a 
nu cădea în capcana acestui miraj, tinerii generației Z trebuie să-și dezvolte capacitatea de 
a gestiona responsabil faptele și acțiunile.  

 
 
Online-ul sub chipul falsității 
 
Oglindirea societății într-o eroare de tip tehnologic nu poate decât să mascheze 

adevăratul vid pe care l-a creat. Incipientul tehnologic a fost unul pozitiv, dar fără reale 
șanse de succes în condițiile în care nu aducea un plus de energie. Din acest motiv, internetul 
comite un soi de eroare socială, deoarece nu a știut să mențină pe linia de echilibru adevărata 
sa deschidere, adică aceeași informație, dar într-o formă mult mai ușor de accesat. 
Îndepărtarea de conținutul informațional a dus în cele din urmă la formarea unui nou sistem 
tehnologic, bazat de această dată pe conduite aperceptive, depravate sau chiar iluzorii. New 
age-ul tehnologic se identifică în acest context cu cel al societății, formând o continuitate 
permanentă într-o lume aflată mereu în căutarea noului. Fluxul cu care cele două forme 
contemporane de contaminare morală și duhovnicească crește în fiecare zi, o dată cu apariția 
unui nou site web, îi canalizează pe tinerii Z spre noile tendințe, ca unii care nu mai posedă 
puterea discernământului, căci a naviga pe internet reprezintă o adevărată activitate 
senzorială.  

Sociologii consideră că generațiile contemporane care blamează distracțiile uzuale, 
reale, sunt de fapt compuși ai expresiei monkey see monkey do, arătând prin aceasta că 
activitățile uzuale pot conduce la adevărate polarități comportamentale29. Nu este exclusă 
variabila unei vulgarități împrumutate din experiența pe care tinerii o au zilnic prin 
interacționarea cu cei din jur, dar influența mass-mediei produce o adevărată avalanșă 
spirituală. 

 Cercetările făcute de-a lungul anilor au arătat că noile generații de tineri folosesc 
cu precădere internetul doar pentru distracție, aici fiind incluse conținuturile sexuale pe 
care aceștia le pot accesa. Pentru ei, acest aspect se identifică cu un timp al evadării din 
rutina zilnică, cu un moment al satisfacției personale30. De asemenea, criticismul arată că 
media oferă pasivitate, deoarece această formă de informare în masă este o activitate prin 
care conținutul este refuzat. Exemplul oferit în acest sens este cititul, care cere concentrarea  
intelectului. Mulți psihologi precum Aletha Huston și John Wright sunt de părere că 
28  Deborah A. FISHER/Douglas L. HILL/Joel W. GRUBE/Enid L. GRUBER, „Sex on American Televison 
- An Analysus Across Program Genres and Network Types”, în Journal of Broadcasting and Electronic 
Media, 47/2004, p. 530. 
29  Karen STERNHEIMER, „It’s Not the Media - The Truth about pop Culture’s Influence On Children 
Reviewed by Milke Males”, în Teacher Librarian, 31/2003, p. 341. 
30  Dorothy G. SINGER/Jerome L. SINGER, „Developing critical viewing Skills and Media Literacy in 
Children”, în The Annals of American Academy of Political and Social Science, 557/1998, p. 164. 
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internetul îi califică pe tineri ca fiind inactivi intelectuali din momentul în care sunt conectați 
la ceea ce văd, la rutina simplului clik. Rolul mass-mediei în contextul dezvoltării 
cunoașterii este de a oferi informație, nu de a crea o arie curriculară nouă31, văzută de către 
tineri ca un scop esențial la care ei trebuie să răspundă afirmativ.  

În studiul The system of TV management in Russia - Development problems and 
perspectives, se prezintă un grafic al conținutului moral pe care mass-media și în mod 
special internetul îl oferă auditoriului său. Peste 60% dintre cei intervievați afirmă că în 
conținutul informațiilor se regăsesc forme vulgare de limbaj, comportament, ținută32. Atunci 
când mediul online prezintă atitudini sfidătoare și imorale ca forme alternative asupra 
modului în care viața trebuie percepută, se distrug formele primordiale ale conținutului 
moral, fapt ce conduce la apariția unui nou tip de societate - secularizată, areligioasă33. 
Evangheliștii văd această provocare ca o putere care amenință valorile religioase, motiv 
pentru care cei din secta mormonilor încearcă să ofere familiilor lor un factor de protecție, 
alegând intervale orare în care tinerii pot accesa internetul, uneori sub stricta lor 
supraveghere34.  

Se poate constata sub o notă critică faptul că era în care generația Z a tinerilor își 
desfășoară activitatea a adus cu sine o serie întreagă de provocări cărora clericii încearcă 
să le găsească rezolvare. Pornind de la afirmația: „tinerii trebuie învățați că TV-ul nu este 
realitate, dar singurul mod de a vedea realitatea”35, se poate constata prin faptul că  toate 
aceste provocări tehnologice nu se vor condensa decât în măsura în care ei vor conștientiza 
gravitatea efectelor pe care le produc. Atitudinea pe care membrii generației Z trebuie să o 
aibă în acest sens, este legată de competența lor de a limita provocările posibile, de a-și 
asuma doar punctele forte ale mesajului virtual.  

 
 
Concluzii 
 
Adevărata provocare pe care mass-media din societatea postmodernă o pune în fața 

utilizatorului tânăr indică un soi de luptă interioară la nivel psihologic, cognitiv, spiritual, 
deoarece elementul difuzat în mediul online rămas în subconștientul acestuia poate să 
trezească la nivelul întregii ființe o atitudine incontrolabilă. Acesta este motivul pentru care 
unii cercetători trag un semnal de alarmă în ceea ce privește sănătatea utilizatorilor de rețele 

31  Aletha C. HUSTON/John C. WRIGHT, „Television and the Informational and Educational Needs of 
Children”, în Annals of the American Academy of Political and Social Science,  57/1998, p. 14-15. 
32  Julia ROXAVONA/Juliana ROZAVONA, „The system of TV management in Russia - Development 
problems and perspectives”, în Journal of East European Management Studies, 5/2000, p. 221. 
33  Sara STOVE, „Religion and the Mass-media - Audiences and Adaptations”, în Journal of Church 
and State, 39/1997, p. 819-820. 
34  Daniel A. STOUT/Judith M. BUDDENBAUM, „Religion and Mass Media - Audiences and Adaptation”, 
în Journal of Scientific Study of Religion, 36/1997, p. 126. 
35  Marguand ROBERT, „Teaching Children How to See TV”, în Contemporary Literary Criticism, 
244/2008, p. 19-20. 

memoria ethnologica nr. 84 - 85 * iulie - decembrie * 2022 (An XXII)

96



sociale. Efectele produse de conținuturile informaționale ale principalelor platforme de 
socializare sau ale celor de difuzare în masă reprezintă un adevărat studiu de caz pentru 
domeniul sociologiei, psihologiei, religiei. Din păcate, nu se vor găsi resurse suficiente 
pentru a estompa efectele negative produse de mass-media la nivelul psihic, fizic, spiritual 
al utilizatorilor, deoarece zilnic tot mai mulți tineri își creează conturi pe rețelele de 
socializare. Efectul produs poate destabiliza un număr serios de tineri și nu doar la nivel 
individual, ci și în ceea ce privește relațiile dintre aceștia. Marcia Clemnitt vede acest 
fenomen ca o estompare a dialogului față către față și integrarea într-un nou sistem 
comunicațional, bazat pe holograme, virtual, ireal36.  

36  Marcia CLEMNITT, „Social Media Explosion”, în CQ Researcher, 23/2013, p. 83. 
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