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 پیشگفتار 6

ا بين عرصه ارکاران اندنیازمند آشنايي دست ،الهااي کاي همچون همهتولید محصوالت فرهنگي و آثار رسانه

تدوين  کدام با تلف هرکشورهاي مخهاي اصول و ضوابط تولید و استانداردهاي مورد تأيید است، از اين رو، رسانه

ي خود آشنا هه و رسانيید جامعسازان را با قوانین، قواعد و هنجارهاي مورد تأکنند برنامههايي تالش ميدستورالعمل

به  ک شايانيخش، کمپتواند ضمن کم کردن میزان خطاهاي احتمالي در تولید، تأمین و يا مي ييکنند. اين آشنا

هاي واحد ستورالعملها و داي که فرآيندهاي مذکور همگي مبتني بر شاخصها باشد، به گونهرنامهنظارت و ارزيابي ب

 انجام شود.

ر دخصوصي  ي ملي، و همچنین گسترش سهم بخشهاي مختلف در رسانهاز اين رو و با افزايش رشد بخش

از  سازيامهتوايي برنهاي محسیاست با اصول، ضوابط و رسانهاي مختلف پیامشناسازي حوزهآاي، تولیدات رسانه

-. برنامهشودمي ي ملي محسوبهاي اساسي در رسانهاي، قانوني، ارزشي و هنجاري، يکي از ضرورتمنظر حرفه

اي از هه، مجموعبرنام اي است، يعني الزم است براي تولید و پخش يکسازي در رسانه، از يک سو کاري میان رشته

 شناسي، تلف روانشناسي، جامعههاي مخها در زمینهدانش

برنامه  هايپیام يهمه و از سوي ديگر کاري فرهنگي و ارزشي است، يعني . کنار هم قرار گیرندسازي و ..برنامه

امعه جارهاي جین و هني قوانآنجا که در کشور ما همهاز  ي هدف قرار گیرند وبايد در راستاي هنجارهاي جامعه

نین و ا با قواهق پیامشوند، الزم است به انطبادارند و با معیارهاي اسالمي سنجیده ميتحت لواي اسالم قرار 

 اي شود.ي اسالمي، توجه و اهتمام ويژههنجارهاي جامعه

سازمان در دستور کار مرکز طرح و « سازيبرنامه هاي راهنما و آئینمجموعه کتاب»براين اساس، تهیه و تدوين 

ي اصول و ضوابط سازمان و همچنین دانش هايي در زمینهها و آگاهي، و تالش شد راهنماييريزي قرار گرفتبرنامه

اي، علمي و کارشناسي در سازان داخلي، به زبان حرفهويژه براي برنامهبه ، تأمین و پخشهاي تولیدمورد نیاز بخش

هاي محتوايي ين کتاب ناظر بر ويژگياي مطرح شده در ااين کتاب ارائه شود. در نگاهي کلي، اصول و ضوابط حرفه

باشد(  هیام )براي آنکه اثر پیام بر گیرنده مطابق با اثر موردنظر فرستندي پآن به چگونگي ارائه هاست و دربرنامه
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خردسال، سازي براي برنامه راهنما و آيین»پرداخته شده است. آنچه اکنون به فضل الهي در جلد اول کتاب با عنوان 

گیرد، حاصل تالش گروهي از اساتید، سازان سازمان قرار ميريزان و برنامهدر اختیار برنامه« وجوانکودک و ن

-نظران، مديران و کارشناسان است که تهیه و تدوين آن در گذر از سه مرحله به انجام رسیده است. در مرحلهصاحب

 ي ي اول، مطالعات مقدماتي و تهیه

نويس هر ي بعد، پیشحث و بررسي در جلسات کارشناسي به نتیجه رسید. در مرحلهها همراه با بنويس سرفصلپیش

یدي و اصالحي نظران مرتبط با هر موضوع قرار گرفت و از مشاوره و نظرات تأيسرفصل در اختیار اساتید و صاحب

گیري از دانش و رهبه منظور پرهیز از اشکاالت احتمالي و همچنین به ي پايانيآنها بهره گرفته شد و در مرحله

گفتگو در مورد هر سرفصل هايي براي بحث و ي تولید، کارگروهاندرکاران عرصهتجربیات صاحبنظران و دست

يي، کتاب حاضر جهت اجرا، نظارت و ارزيابي آماده است تا در اختیار تشکیل شد؛ و پس از انجام اصالحات نها

 هاي تولید، تأمین، پخش و نظارت قرار گیرد.گروه

 ست.دوين شده اتتهیه و « هاي خردسال، کودک و نوجوانبرنامه»و « اصول و مباني»اين کتاب در دو بخش 

دقت و  طرفي،مداري، هويت، حريم خصوصي، انصاف و بيهاي دينشامل سرفصل« اصول و مباني»بخش 

 ش شاملاين بخاي خردسال، کودک و نوجوان است. صحت، حقوق شهروندي، انعکاس خشونت و حقوق رسانه

در مجموعه  وار گیرد وجه قرها مورد تي برنامهقوانین و قواعد عام و کلي است که بايد در تولید، تأمین و پخش همه

 سازي تکرار شده است.برنامهکتابهاي راهنما و آيین

حیح صنتقال ا ه که درتوايي مرتبط با مخاطب خاص برنامهاي محي پیام و ويژگيبه چگونگي ارائه در بخش دوم

 پردازد.رند، ميپیام مؤث

ويژه منابع مورد استفاده و استناد، شامل کتب و مقاالت علمي مرتبط با هر سرفصل، قوانین موجود و مرتبط به

هاي مبتني بر فرهنگ و عرف جامعه، اصول و ضوابط سازمان و ارزش قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، هنجارها

گرفته است، قرار مياجرا  به صورت مکتوب و يا شفاهي در سازمان مورد مالحظه وصدا و سیما که تاکنون 

سازي موجود در راديو و تلويزيون کشورهاي مختلف دنیا، و تجربیات و دانش صاحبنظران و هاي برنامهدستورالعمل

 شود.اندرکاران رسانه ميدست
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ور مدون و به ابي به طن، کتراديو و تلويزيون در ايرا با اين همه بايد توجه داشت براي اولین بار در طول تاريخ 8

گر ایعي است ته و طبها، اصول و ضوابط تولید، تأمین و پخش پرداخاي به سیاستزبان علمي، کارشناسي و حرفه

ب را ضروري اني مطالروزرس ي اجرا بیشتر آشکار خواهد شد، اين امر بهداراي ابهامات و يا نواقصي باشد، در مرحله

در مجلدهاي  سازان،مهويژه برناهاي مختلف سازمان بههاي بخشو راهنمايينمايد. لذا امید است با همکاري يم

 شود. فها بر طربعدي نواقص و ضعف

ژوهش پرشناسان ري کاي دکتر باقر انصاري و خانم رزيتا ذبیحي و همکاپايان از زحمات اساتید ناظر، آقا در

يي و ن راهنماو همچنی آدمي و آقاي سیدجواد فرمهیني فراهانيمیرعنايت، آرزو بنيها مرضیه سلیمي، رضیه خانم

اند، ردها ياري کرشان ما سازان ارجمندي که با انتقال دانش و تجربیاتي اساتید، کارشناسان و برنامهحمايت همه

 شود.قدرداني مي
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 فصل اول

 مبانيو اصول 
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 دين مداري 10

 اپرست اره يکتزمین عالوه بر آنکه هموتاريخي بیانگر آن است که ساکنان ايرانمنابع و آثار معتبر 

تا جايي که  ،اندهسخاوت و رادمردي ستوده شد ،اند، به صفات و خصايلي همچون جوانمردي، فتوت، شجاعتبوده

خالقي رهنگي و اهاي فگيشک همین ويژاند. بيي عمومي ايرانیان قابل شناساييعنوان اخالق و روحیهاين صفات به

ن اسالم ي دييشهاند ناي تفکر ود و شئون زندگي خود را بر مبم تشرف يابموجب شده اين قوم، به دين مبین اسال

-راي گروهبه، مأمني شدرفتهاي که بر طبق آن، جامعه با حرکت در راستاي اصول و قواعد پذيگذاري کند. انديشهيهپا

ین نیاز بناي تأممي بر اختلف فرض شده است، به طوري که مناسبات در چنین جامعهها و اقشار با ساليق و عقايد م

 شود.آحاد ملت تنظیم مي

توان در راستاي مأموريت نیاز و خواست مردم است، مي ،اي که رسانه نیز در آن بازتابي از انديشهدر چنین جامعه

ي دين براي ي عمده را در حوزهاست، دو وظیفه« مديريت فرهنگ و هدايت افکار عمومي»محوري رسانه که همان 

هاي پرورش، گسترش، تفهیم و تبیین فضیلت»مخاطبان و ديگري « بینانهروشن ارتقاي معرفت»آن تعريف کرد، يکي 

 بر اين اساس و براي دستیابي به اين مهم،  .1در جامعه« اخالقي

 ايد مدنظر قرار دهند:اي خود برخي مالحظات را بسازان در تولیدات رسانهبرنامه

 

یرند. بلکه ن قرار گت با ديشوند، نبايد در تعارض و يا منافاهايي که از رسانه ملي پخش ميتولیدات و برنامه

 به آنچه محصول تفکر و فرهنگ ديني است، اصالت داده شود.

ه در ند با آنچبرمي کارها در ديگر جوامع براي ايجاد جذابیت و جلب توجه مخاطب به گاهي میان آنچه رسانه

طور ي بهام اسالمدود احکمواردي که ح رو، درشده، تعارضاتي وجود دارد. از اينفرهنگ و تفکر ديني مجاز شناخته 

ي ابطهر و جابحسازان ملزم به رعايت آن هستند، نظیر آنچه در خصوص حدود آشکار مشخص شده است، برنامه

 محرم و نامحرم معین شده است.

                                                           
 . 83 /11/9رهنمودهای مقام معظم رهبری در  - 1
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ها با مهعات برنان موضودادن به محصول تفکر و فرهنگ ديني به معناي اصرار بیهوده بر ايجاد ارتباط بیاصالت 

، ي عمیقهمطالع وهاي ديني، قرار دادن مخاطب زير بارشي از اطالعات بدون فرصت کندوکاو مفاهیم و آموزه

-راه کاترخي نبه ب ر اين راستا توجهنیست. چرا که در اين صورت تأثیر مثبت و ماندگاري بر مخاطب ندارد. د

 گشاست.

ا مفاهیم و موضوع ب اط بینها به طور آشکار با موضوعات ديني مرتبط هستند، تأکید بر ارتبدر مواردي که برنامه

 شود.طرح ميهاي ديني طبیعي است. نظیر آنچه در خصوص احکام اسالمي و يا مسائل جامعه ديني مآموزه

تباط بیان ار د و ياي ديني باشد، و به ايجالب مطرح شده مورد تأيید دين و انديشهگاهي کافي است که مطا

ا قواعد و يخالقي و ااني و اري از روابط انسهاي ديني نیازي نیست، نظیر بسیمستقیم بین موضوع با مفاهیم و آموزه

 ید است.د تأيانساني مورقوانین اجتماعي که به منظور رعايت حقوق ديگران تدوين شده و در اغلب جوامع 

حتوا في است مد، کاها نداردر مواردي که دين نظر صريحي نسبت به مسائل و موضوعات مورد اشاره در برنامه

 زها و ...أمیني، طنهاي تها با مباني و تعالیم ديني در تعارض نباشند، نظیر بسیاري از برنامهو ساختار برنامه

اطبان عملي مخ ش نظري و)ارتقاي دان« بینانهارتقاي معرفت روشن»جامعه،  با توجه به فرهنگ اسالمي ايراني

ي، از نوي زندگدي و معهاي مامدارانه و ايجاد تعادل بین جنبهي دين(، براي حرکت در مسیر زندگي ديندر حوزه

 سازي است.هاي اصلي رسانه در برنامهولويتا

گیرد، يعني هم ايمان معرفت ديني و ايمان ديني آنها قرار ميتعلیم و تربیت ذهني مخاطبان در راستاي ارتقاي 

، که يکي از اهداف آن دستیابي به قدرت و مهارت 1شناخت و معرفت مردم نسبت به دين مردم بايد تقويت شود و هم

 هاي زير ضروري است:ي پیام در زمینهتفکر در امور معنوي است، به اين منظور توجه به ارائه

ي اخالقي آن ي اصلي براي يک اجتماع، شاکلهامعه، هويت اخالقي آن است؛ يعني در واقع سازههويت حقیقي ج

ي . اخالق را نبايد در اخالق فردي محدود کرد، بلکه در حوزه2گیردجامعه است و همه چیز بر محور آن شکل مي

توان گفت تمام رفتارهاي ابراين ميهاي اخالقي حاکم باشد. بنهاي اخالقي و فضیلتاجتماعي نیز عمالً بايد ارزش

                                                           
 همان - 1
 همان - 2
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 اند و يا مورد تأيید دين هستند. از خوب و شايسته، يقیناً يا رفتارهاي ديني 12

ي فرهنگ توانند با تأکید بر وجوه معنوي و اخالق فردي دين، به ترويج مصاديق اخالق در حوزهسازان ميرو برنامهاين

ريزي، ادب اجتماعي، توجه به خانواده، رعايت حقوق م و برنامهعمومي نظیر انضباط اجتماعي، وجدان کاري، نظ

 ديگران، کرامت انساني، احساس هويت، شجاعت ملي، قناعت ، امانت، درستکاري و 

و استحکام  داري و مسلماني از خالل رفتارهاي انساني به افراد، در القاچرا که تلقین دين .1طلبي بپردازندزيبايي

 احساس ديني مؤثر است.

شعائري  نرمندانهب و هآداب و دستورات شريعت بايد به مخاطبان آموزش داده شود. در اين راستا بازنمايي جذا

و  نین آدابچي پايحج و مراسم آيیني(، نسل جديد و جوان را به بر عبادات جمعي )نماز جماعت و مناسک نظیر

 کند.دستوراتي ترغیب مي

در میان مردم، پرداختن به موضوعات مهم  2«بینانه و رواج رفتار ديني مخلصانهروشن ارتقاي معرفت»ظور به من

اي براي گروهي از افراد جامعه تبديل شود، با رعايت برخي مالحظات ديني که در هر زمان ممکن است به دغدغه

 الزم است:

اي کامل و ... است، و دين اسالم به عنوان برنامهزندگي انسان داراي ابعاد مختلف فردي، اجتماعي، فرهنگي 

ها، زندگي رو به رشد و پايداري را ي زمینهزن در همهايجاد توابعاد توجه جدي دارد تا با ابراي ادارة آن به همة اين 

نگر، به تمامي وجوه دين جانبهها با نگاهي همهسازان در برنامهبراي انسان فراهم نمايد. بنابراين الزم است برنامه

و مهجور  3ت دنیا و آخرت(حموضوعات ديني مورد نیاز انسان )در دوسابپردازند، به طوري که با برجسته کردن همه 

 ي معرفي ديني کارآمد و معتدل را به مخاطب فراهم کنند.شود، زمینهنگذاشتن موضوعاتي که کمتر به آن توجه مي

، بنابراين تا حد امکان از بیان مطالبي که در میان علماي دين مورد مناقشه 4زدا باشدبیان و تبیین ديني بايد شبهه

هاي اي فراگیر، که طیفي آن نظرات مختلفي وجود دارد، پرهیز شود. زيرا بیان اين مطلب از رسانهاست و درباره

                                                           
 همان  - 1
 همان - 2
 همان - 3
 همان - 4
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ي آن در بلکه ضمن انتشار بیهودهکند، گیرد، نه تنها به حل موضوع کمکي نميمختلفي از اقشار جامعه را در برمي

 هاي عمدي و يا غیرعمدي افراد را به دنبال دارد.ها و يا سوءبرداشتفهميسطح جامعه، ايجاد شبهات، کج

یر ي تخصصي نظهابکهشباشد، آنان هاي رسانه بايد در سطح فهم مخاطبان و قابل درک براي از آنجا که برنامه

 لب تخصصيحث و مطاتوانند به طرح مباآنکه مخاطبان خاص خود را دارند، ميهاي قرآن و معارف به جهت شبکه

 ي اقشار مخاطبان قابل فهم نباشد.هم بپردازند که ممکن است براي همه

هاي فردي، اجتماعي، اقتصادي، سیاسي و ... با ي حوزههاي دين در همهسازان عالوه بر بیان دستورالعملبرنامه

اي دين را وارد زندگي مردم نمايند که مخاطبان آن را تارهاي انساني از منظر دين، به گونهپرداختن به جزئیات رف

-اي براي زندگي خود نگاه کنند. به عبارت ديگر رسانه ميامري دست يافتني قلمداد کنند، و به دين به عنوان برنامه

 .1و اين عمل را مخلصانه انجام دهند تواند مردم را به رفتار و عمل ديني که همان عمل صالح است، تشويق کند

نیت مورد توجه قرار دهد و با برقراري تعادل زم است احساسات را توأم با عقالرسانه در موضوع دين و مذهب ال

به  .ل اين دو بر مخاطب بهره گیردبگرا، از تأثیر متقااحساسهاي صرفاً بین اين دو مقوله ضمن پرهیز از پخش برنامه

، 2«تغلیظ احساسات مخاطب و تشريفات افراطي»ها به جاي سازان بايد بکوشند در مناسبتنامهعبارت ديگر بر

که در زندگي روزمره به  نهايي از آها و درسمعارف ديني را در اختیار مخاطب قرار دهند و به بیان وقايع، عبرت

زماني تأثیر عمیق خواهد گذاشت  تاحساساها در وجود مخاطب نهادينه شود زيرا يد بپردازند. تا اين ارزشآکار مي

ها منجر شود به عنوان مثال بیان وقايع تاريخي، دار شدن باورها و ارزشي عقالنیت استوار باشد و به ريشهکه برپايه

اي از باورها و اعتقادات ديني است، نبايد آور مجموعهمذهبي و ديني از جمله عاشورا و قیام امام حسین )ع(، که پیام

نها از بعد عاطفي مدنظر قرار گیرد، بلکه با کنکاش و بررسي عمیق اين موضوعات توسط علما، روحانیون و اهل ت

 هاي آن در جامعه فراهم شود.ها و پیامي گسترش ريشهفرهنگ، زمینه

اري ربراي برقرا اي ازند تا زمینهدتوانند با تأکید بر مشترکات اديان آسماني به معرفي آنان بپرسازان ميبرنامه

ارتباط و گفتگوي میان اديان فراهم آورند و با ايجاد همدلي بین پیروان اين اديان، برقراري صلح و عدالت در جهان 

                                                           
 همان - 1
 همان - 2
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 مورد به ديگر اديان و يا عدم را به تصوير بکشند. اما بايد مراقب بود تا با پرداختن بي 14

م يا غیرمستقیم، به تبلیغي براي ساير اديان تبديل نشود. هاي واضح و کافي، اين موضوع، مستقیي نقد و تحلیلارائه

 ترين و آخرين دين است، تأکید شود.که همواره بر اينکه اسالم کاملنضمن آ

سازان بايد از پرداختن به . از اين رو برنامه1انديشي استگري و سست، ايمان به دور از خرافه«بینانهايمان روشن»

گرايي و تحريف حقايق و مفاهیم ديني شود، سته ممکن است موجب بدعت، خرافههر نوع آيیني که حتي ناخوا

هايي، نسبت به زدودن هرگونه تحريف، خرافه، بدعت، شبهه و نظاير آن بپرهیزند. ضمن آنکه صراحتاً در قالب برنامه

 خگويي به آن برآيند در اين راستا:ي دين اقدام نموده و درصدد پاساز چهره

ه مخاطب آن ه نحوي کاله، بضها و رسومي که منشأ خرافي دارند و يا عقايد فرق د عوامانه و يا آيیناز بیان عقاي

 ت باشد.يک ضرور از آن رساني به مخاطب به منظور هشدار و اجتنابرا مهم بپندارد اجتناب شود، مگر آنکه اطالع

عقل  ير رابطهسان، نظیها در باب انريهها و نظهاي ديني با انواع فرضیهجا که ديدگاهنعالوه بر اين از آ

ستقیم مبه طور  ايي کههگاهي الزم است در برنامه کار دارند، و واحساس، مرگ و زندگي، کمال و تعالي و ... سر

رستي، پر شیطانحرفي نظیهاي منهاي بنیادي تفکر ديني و همچنین فرقهپردازند، به نظريههاي ديني ميبه ديدگاه

-ين گونه برنامهود. در اشداخته هاي کاذب و ... نیز پرین مبني بر ارتباط با ائمه و اولیاي الهي، عرفانادعاهاي دروغ

قل ا به حدابات و ي جهها، استفاده از کارشناسان خبره و مورد تأيید ضروري است تا موضوع موردنظر از همه

 .هاي احتمالي به نگرش مخاطب، نقد و بررسي شودآسیبرساندن میزان 

ود و به شه انجام وشیارانهاي منتسب به دين، بايد اقدامات هها و خرافات از آيیناليش برخي بدعتابه منظور پ

دن با داليل زال قمهه طور مثها، پرداخته شود. بهاي ديني، به ويژه در مورد عزاداريهاي ناب رفتارها و آيینجلوه

 ود.ششنهاد هاي مناسبي براي آن پیمردود اعالم شود و جايگزين عقلي و علمي و اتکا به نظر مراجع،

اي باشد که ناديده هاي ديني و مذهبي نبايد به گونهتهاي شخصیپرداختن به برخي از ويژگيراق و يا افراط در غا

ع( ها را موجب شود. به عنوان مثال گاهي ترسیم شخصیت حضرت ابوالفضل )گرفتن و يا کمرنگ شدن ساير جنبه

 شود.سرشار از تأکیدات افراطي بر زيبايي ظاهري ايشان است، در حالي که به فضائلشان کمتر توجه مي
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توان از تبديل وري که بط، به براي ارتقاي دانش مخاطبان بايد از منابع علمي، معتبر و قابل استناد استفاده شود

 شدن مباحث علمي به موضوعاتي ساده انگارانه ممانعت ورزيد.

ه طوري ر است، برخوردابي ملي نزد مخاطبان در برخي موضوعات، به ويژه مباحث ديني، از اعتبار بااليي رسانه

-تصمیم راساس آنبايد و نمورد صحیح تلقي ميآکه در اين موارد اغلب مخاطب اطالعاتي را که از رسانه به دست مي

 ري است:ي اطالعات صحیح به مخاطب ضرورعايت نکات زير در راستاي ارائه .کندگیري و يا عمل مي

راه ديني هم شناسانهاي ديني در تمامي مراحل بايد با مشورت و نظارت مشاوران و کارتولید و پخش برنامه

ديني  علوم در م متخصصهاي بهره گرفت که هاي میان رشتهباشد. در اين راستا بهتر است از کارشناساني در حوزه

 کافي در انتقال پیام از رسانه را داشته باشند. انشد باشند و هم مهارت و

، اعتبار شوندمي ناختهشاز آنجا که سخنرانان، کارشناسان، مداحان و ... از نظر مخاطب به عنوان منبع معتبر 

 سد.شوراي معارف سازمان بر دها بايد به تأيیعلمي و تعهد اين افراد براي حضور در برنامه

مطالب برگرفته  وان بهتو نميکارشناسان و اهل خبره باشد. از اين ر دعتبر و مورد تأيیذکر مطالب بايد از منابع م

 صرف دارابودن مجوزهاي الزم براي انتشار، استناد کرد. از هر منبع به

امه به نوع برن قتضايضرورت دارد مخاطب از مستندات اطالعات ارائه شده آگاهي يابد، به طوري که منبع به ا

استفاده در  ابع موردناد و منها معموالً اسها و مجموعهسب به اطالع مخاطب برسد. به طور مثال در فیلماي مناشیوه

 شود.روايت داستان، در تیتراژ پاياني عنوان مي

 

باحث ن گونه مر طرح ايسازان بايد دي آن، برنامههاي موجود دربارهبه دلیل ماهیت مباحث ديني و حساسیت

 محتوا و ساختار دقت و توجه ويژه داشته باشند.به تناسب میان 

ي روز و در درون همهتوان به اين نیاز در همه ساعات شبانهي بشر است. نميبا وجود آنکه دين نیاز اصلي و اولیه

 هاي ورزشي، تفريحي و علمي نیز بايد از دين و مسائل دينيها پاسخ داد، اگرچه برخي معتقدند حتي در برنامهبرنامه

تواند عمالً به فراموش شدن يا نفي اين نیاز و همچنین تعويض نقش و جايگاه افراد، سخن گفت، اما اين ديدگاه مي
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يرا برخي از مفاهیم اساساً بگیرد. زي ابعاد دين را دربر تواند همهنميها منتهي شود. ضمن آنکه رسانه ها و رسانهبرنامه 16

در مجالس و محافلي که در آن ارتباط دو سويه برقرار است  یستند، و صرفاًخش از راديو و تلويزيون مناسب نبراي پ

واسطه وجود بايد مطرح شوند، تا در صورت بروز شبهات و اشکاالتي در فهم مطالب، امکان پاسخگويي سريع و بي

 براي طرح محتواي ديني از رسانه بايد به چند نکته توجه داشت: داشته باشد، از اين رو

ناسبي میان ر بايد ترت ديگتوان در هر ساختاري تهیه کرد. به عباي هر مفهوم ارزشي و يا ديني را نميبه طور کل

حالي که  ستند، دررائه هاي مستقیم نظیر سخنراني قابل اظرف و مظروف داشته باشد. برخي از مفاهیم فقط به گونه

 ن امر مهم به يترند. تشخیص ابرخي ديگر در ساختارهايي نظیر نمايشي تأثیرگذار

 سازان است.ريزان و برنامهي برنامهعهده

 اره برايهمو ستا و کارشناسان عیني و ملموس کردن مفاهیم انتزاعي، که مورد اشاره بسیاري از متخصصان 

ضامین مين گونه ا که اهاي مداومش، اما از آنجمخاطب جذابیت دارد، نظیر حضور شیطان در زندگي انسان و وسوسه

ظیر ن يتشکیل شوراي زيادي براي تبديل شدن و يا نزديک شدن به خرافه، تحريف و يا انحراف را دارند، قابلیت

ص وصويژه در خبه هاي مناسب و تأثیرگذار،شوراي معارف براي تشخیص موارد و موضوعات قابل پرداخت و شیوه

 نمايد.ي آنها زياد است، ضروري ميمسائلي که اختالف نظر درباره

 

يرا ه کرد، زستفاداتوان براي طرح مباحث ديني از هر دو شیوه پرداخت مستقیم و غیرمستقیم به موضوع مي

 هر کدام کارکرد و تأثیر خود را دارند.

لما، عجالس درس ها منيهاي ترکیبي مختلف، پخش سخنراتواند با دعوت از کارشناسان ديني در برنامهرسانه مي

ي رائهازد و يا ني بپرداهايي با موضوعات ديني و ... مستقیماً به طرح مباحث ديفیلمها و تولید و پخش مجموعه

 ق کند.ي زيبايي از دينداري و توجه دادن به آن، مخاطب را به عمل به دستورات الهي تشويچهره

ز آنجا که هاي ديني مخاطب، تنها راه نیست. اهاي سنتي مذهبي در ايجاد فضايي براي تجربهاستفاده از شیوه

ي تبلیغاتي، و با آنکه نقش ا کارکرد آموزشي دارند )نظیر آموزش قرآن و معارف اسالمي(، يا جنبهيها اغلب اين شیوه

تواند تأثیر کنند )نظیر مراسم نماز جمعه(، گاهي پرداخت غیرمستقیم به موضوعات ميمذهبي پیدا مي –سیاسي 
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تواند ثالً نمايش مستندي خوب از طبیعت به همراه موسیقي مناسب ميماندگارتري را در ذهن مخاطب ايجاد کند. م

 ي ديني و تفکر در خلقت را فراهم کند.در برخي افراد فضاي تجربه

نیست، از  دان آسانخاطب چنهاي انتزاعي تکیه دارند که باور آنها براي مهاي ديني بر چارچوبسیاري از برنامهب

ين در مراسم، ل گاهي دراي مثاجذاب بايد عمدتاً بر دين عینیت يافته، متکي باشند. بهاي ديني موفق و اين رو برنامه

ي نبهشور که جکسراسر  هايي مشتمل بر مراسم و شعائر ديني دريابد. برنامهشعائر، آداب، سنن و هنر عینیت مي

 داند، تصويري و اسنادي بیشتري دارند و مخاطب آن را تبلیغ مستقیم نمي

طب جذب مخا ي موجبموفق باشند. همچنین استفاده از ساختار نمايشي براي عیني کردن موضوعات دين توانندمي

 شود. مي

 

 

 هويت

کیبي از ت ملي تر، هويهويت داراي ابعاد مختلفي از جمله هويت فردي، ملي، اجتماعي و ... است. از اين میان

ويت ملي به هن دارد. خاطباحفظ، ترويج و تبیین آن به م ابعاد ديني و باستاني است که رسانه نقش مؤثري در معرفي،

يگر، به داز سوي  ست؛ واطور همزمان حامل عناصر ايستا و پوياست که از يک سو، بیانگر استمرار و تداوم تاريخي 

 دلیل فرآيندي بودن آن، دائماً در معرض بازتعريف و بازتولید است.

صالحي قادي و ادي، انتهاي تأيیي همزمان از ديدگاهزمند استفادههاي هويت ملي نیااز اين رو، تعريف شاخص 

تگي بین جاد همبسي و ايسازتواند در پرداختن به هويت ملي به رسالت خود در مورد آگاهاست. رسانه در صورتي مي

ر افکار دنها يت آهت تقوجها، در موقع شاخصاعضاي جامعه عمل کند که با تأيید و يا انتقاد و يا اصالح بجا و به

 عمومي گام بردارد.

 

 شناخت هويت ملي
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18 ي، هويت مل اسالمي هاي ايراني وي تعريف واحد، دقیق و صحیح از هويت ملي، همچنین تبیین مؤلفهارائه

 براي مخاطبان ضروري است.

تان و دين باس يرانن از اآهاي کند، به طوري که مؤلفههويت ملي ايران با ترکیبي از دين و ملیت، تجلي پیدا مي

ري است. المي ضرواني اسهاي هويت ايرسازان به ويژگياسالم و مذهب شیعه برخاسته است. از اين رو، توجه برنامه

خواهي، مچون دينسالم )ههاي مشترک در تاريخ ايران باستان و اها بر ارزشبه اين منظور ، الزم است در برنامه

 د. تأکید شو خواهي، آفرينندگي و ...(خواهي، عدالتزاديآ، سازي، خالقیتهمزيستي فرهنگي، فرهیخته

تگي ي و همبسمگرايهلي(، يظ و احترام به هويت اولیه )فردي، قومي و اها بايد ضمن حفيت ملي در برنامههو

 ملي را تضمین و پاسداري کند.

دل و ر حد معتدملي  هويت يابد، تقويت احساساز آنجا که بخشي از هويت ملي در مقابل هويت بیگانه معنا مي

میز آاي تعصبهفراطاها به منظور ايجاد و حفظ انسجام هويتي ضروري است. اما در صورتي که طرح آن در برنامه

 جويي را موجب شود بايد از آن اجتناب کرد.ملي و ستیزه

رجیان از حد خا و بیش بیني، تقديرگرايي، بزرگ ديدن افراطيبه منظور تقويت هويت ملي بايد از ترويج خودکم

 ترسي پرهیز شود.و بیگانه

واقعي تبديل  ه تصويريي را بخواهي و تالش براي تحقق و تبديل آنها به نمودهاي عیني، تدريجاً تصوير آرمانآرمان

ها و اييات، توانا واقعیبها، هاي هويتي ايراني و آرمانکند، اما بايد توجه داشت تصوير ارائه شده از ويژگيمي

 سازگاري داشته باشد. امکانات موجود جامعه

 
 بخشيهويت

به دور از تعصب و تحکم؛ به منظور اجتماعي1«ها و هنجارهاباورها، ارزش»موزش درست و تأکید بر آ ،-

 گیري هويت اجتماعي افراد ضروري است.و شکل 1شدن

                                                           
های فرهنگی هستند که از ها( زیرساختارزشها )بایدها و نبایدها( و هنجارها )الگوهای رفتاری برآمده از باورها)نوع نگرش به جهان هستی(، ارزش - 1

 شودند.طریق آموزش و تقلید از نسلی به نسل دیگر منتقل می
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اسالمي و احترام به اديان به رسمیت شناخته ها بايد براساس موازين ها و باورهاي ديني در برنامهارزش آموزش

 ي اصلي هويت ملي ايرانیان، تأکید شود.و در اين راستا، بر دين اسالم و مذهب تشیع، به عنوان مؤلفه 2شده باشد

راث شترک، میاريخ مهاي ملي اعم از سرزمین، زبان، نهادهاي ملي، نظام سیاسي، تاحترام به عناصر و ارزش

 ها تأيید و ترويج شود.ملي، هنر و ادبیات، در برنامه فرهنگي، نمادهاي

ملي آن،  اي ديني وهاستگاهخها، با توجه همزمان به هاي انقالب اسالمي و دفاع مقدس در برنامهها و ارزشآرمان

 تبیین و ترويج شود.

اصول و )نساني اهاي هاي جامعه )اصول و قواعد اجتماعي حاکم بر جامعه(، در کنار ارزشالزم است ارزش

 ار گیرد.وجه قرتدوستي، مهرورزي و ....، مورد جامعه و جغرافیاي خاص( نظیر نوع قواعد انساني فارغ از

 

هاي خانوادگي، اقتصادي، سیاسي، فرهنگي و اعضاي جامعه در جايگاه 3هاي اجتماعيتعريف و تبیین نقش

-دامن زدن به تقابل نقشو دد افراد منجر شود و از ايجاد عهاي متاي باشد که به ايجاد تعادل بین نقش... بايد به گونه

 ها اجتناب شود.

ساز مینهها، زقشنه تقابل ها منجر شود، چرا کها نبايد به تقابل نقشهاي اجتماعي در برنامهانعکاس تعدد نقش

، در ين منظوراد به ندازابحران هويت است و با ايجاد اختالف بین اعضاي جامعه، وفاق اجتماعي را به خطر مي

ه پرداختن به اي کونهگد، به ها بايد به طور همزمان  به حقوق و وظايف مرتبط با نقش اجتماعي افراد توجه کربرنامه

ي او در وظیفه ور جامعه زن د حقوق افراد، نبايد به ناديده گرفتن وظايف آنها منجر شود، به طور مثال بايد بین حقوق

ش تعدد نقش تلزم پذيرها مسامهاسالمي از زن در برن –ي تصويري ايراني رو، ارائهر شود. از ايناقرخانواده تعادل بر

 ديگري نباشد. ضزنان  است، به طوري که هیچ کدام ناق

                                                                                                                                                                                     
سازد و با آن سازگاری آموزد، درونی میی جامعه خویش را میها و هنجارهای پذیرفته شدهاجتماعی شدن: فرآیندی است که از طریق آن فرد، ارزش - 1

 کند.های الزم را برای انجام درست نقش اجتماعی خویش کسب مییابد و آگاهیمی« من اجتماعی»هویت یا  یابد. به این ترتیب، فردمی
و 12روند. )صول های دینی به شمار میدر قانون اساسی، اسالم به عنوان دین رسمی معرفی شده است و ادیان زردتشتی، مسیحی و کلیمی از اقلیت - 2

13) 
ی پویای پایگاه اجتماعی رود. از این منظر نقش اجتماعی، جنبهگرش و رفتاری که از فرد در هر پایگاه اجتماعی انتظار مینقش اجتماعی بیانگر ن - 3

ی حقوق و وظایف فرد یا یعنی عمل به حقوق و وظایف است. پایگاه اجتماعی عبارت است از وضع فرد یا گروه در یک نظام اجتماعی که تعیین کننده

 وخانی(گروه است. )سار
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ختلف مهاي روهگه براي کاي ي الگوها بايد کاربردي و مورد توجه نسل جديد باشد، به گونهها ارائهدر برنامه 20

نجارهاي هاصول و  که با ي الگوهاي متکثر و متنوعيباورپذير و قابل قبول باشد. به اين منظور، ارائه ،مخاطبان

 جامعه سازگار باشند، ضروري است.

 

 

 

 يکپارچگي هويتي

ر مل مهم دز عوااعنوان يکي ايجاد، حفظ و تقويت حس تعلق و تعهد اجتماعي در اقشار مختلف جامعه، به

 اجتماعي و وفاق ملي، مورد نظر قرار گیرد.ايجاد انسجام 

 ا، هرهنگفها ضمن احترام به هويت اقوام و پرهیز از حذف و يا ادغام خرده الزم است در برنامه

یاسي، ، نظام سین ايران، سرزمملي )نظیر دين اسالم، زبان فارسي بخش ملي و اشتراکاتهويتهاي ها و ارزشمؤلفه

ر هیچ ها دلیتم و اقهاي اقوافرهنگي و ...( معرفي و ترويج شوند. در اين راستا، ويژگيتاريخ مشترک، میراث 

ن، هنر، ادات، سنسوم، عر، آداب، اي نبايد مورد تحقیر و تمسخر قرار گیرد. نوع پوشش، زبان، گويش، لهجهبرنامه

جبات برتري يکي، مو تحقیر ود و يا بااي براي خنداندن مخاطب شقوم و اقلیتي نبايد وسیله چي هیافتخارات و سابقه

 ديگري، فراهم شود.

 شود کهينجر ممدت و انسجام حمشارکت اجتماعي به عنوان شاخصي از احساس تعلق به جامعه، هنگامي به و

اشته دي منسجم رتباطانظر از نقش اجتماعي خود، به عنوان عضوي از جامعه، با ساير اعضا ک جامعه، صرفافراد ي

شترک، فارغ از مه منافع ستیابي بدي اعضاي جامعه در ها بايد بر اهمیت و تأثیر عملکرد همهاينرو، در برنامهند. از شبا

 هاي قومي، مذهبي و سیاسي، تأکید شود. گرايش

رسانه بايد اعضاي جامعه را نسبت به مسئولیت اجتماعي که هر فرد، جداي از وظايف دولت و ساير نهادهاي 

-سازي افراد در مورد مسئولیتآگاههايي که به دارد، آگاه کند. در اين راستا، تولید و پخش برنامهاجتماعي به عهده 
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پردازد. )همچون مسئولیت افراد در پاکیزه نگهداشتن محیط و هوا، رعايت حقوق شان در جامعه ميهاي فردي

 سرزمین و ...( ضروري است. سازي فضاي شهري، تالش در آباداني و پیشرفت کشور، دفاع ازشهروندي، آرام

 

 

 

ي هويت و تاريخ ديني ايجاد و افزايش بینش تاريخي مشترک میان مخاطبان، بايد با حفظ ارتباط میان ابعاد

 ملي انجام شود.

تند و به عارض نیسم در تهايي از تاريخ ايران باستان که با دين اسالها، معرفي و برجسته کردن بخشدر برنامه

 گردد.پردازند، توصیه ميهايي همچون يکتاپرستي ميتقويت آيین

-ي اعضاي جامعه با رويدادهاي سرنوشتچگونگي مواجهه هاي تاريخي، بري نگرش به سرمايهاز آنجا که شیوه

ي تاريخي کشور ضروري است. به عبارت ديگر، ايجاد ي پیشینهي آگاهي و دانش دربارهساز مؤثر است، ارائه

هاي مختلف از هويت تاريخي و عامل پیوند پنداري در میان اعضاي جامعه، مانع جدا شدن نسلتاريخاحساس هم

هاي شود. از اين رو، بايد با انعکاس شفاف و صحیح رخدادها و همچنین خاطرات شخصیتها به يکديگر مينسل

نسلي نسلي و بروني درونهاي کاهش فاصلهتاريخي، احساس دلبستگي و تعلق خاطر به کشور را شکل داد و زمینه

 1را فراهم کرد.

 

کید ملي، تأ واحد گیري هويتمحیط جغرافیايي، تبلور فیزيکي و عیني هويت ملي است؛ بنابراين براي شکل

 بر محدوده، قلمرو و سرزمین مشخص، ضروري است.

رو، ن مطرح است. از اينهاي نظام جمهوري اسالمي ايراعشق به سرزمین هم در تعالیم دين اسالم و هم در آرمان

-ي مساعدي را براي دلبستگي، همبستگي، تعهد و مسئولیتهايي ارائه شوند که زمینهها پیاممناسب است در برنامه

 عنوان وجه فیزيکي و عیني هويت ملي، فراهم کنند. پذيري مردم نسبت به سرزمین ايران، به
                                                           

 نسلی عبارت است از اختالفی برونهای متعلق به یک نسل. فاصلههای بین افراد با گروهنسلی عبارت است از اختالف دیدگاهی درونفاصله - 1

 های مختلف.های متعلق به نسلهای بین افراد یا گروهدیدگاه 
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،د.أکید شوسیاسي و مباني ارزشي و مشروع آن، تپذيرش نظام  بايد بر براي تقويت همبستگي ملي 

-ه ارزشبتعهد  بخش، مستلزم پذيرش نظام سیاسي واحساس تعلق به يک واحد سیاسي به عنوان عنصري هويت

ني، ي و قانوفیزيک از لحاظگیرد که افرادي که است. هويت ملي در بعد سیاسي در صورتي شکل مي نهاي مشروع آ

یز نن جمعي( ا وجدابموضوع و مخاطب قوانین آن هستند، از لحاظ رواني )هم راستايي  شوند ومحسوب مي شهروند

تخاذ ابا  شوند که ارائه هاييها پیامخود را اعضاي نظام سیاسي آن بدانند. در اين راستا، مناسب است در برنامه

کت زوم مشارلیاسي، سر نظام ي کاي آگاهي مردم از نحوهرويکردهاي تأيیدي و انتقادي، به صورت توأمان زمینه

 کارآمدي سیاسي و وفاداري به نهادهايساز، اعتمادسازي به ساختار نظام سیاسي، هاي سرنوشتمردم در عرصه

 راهبردهاي نظام و همچنین به رسمیت شناختن مطالبات مردم از سوي نظام را فراهم کنند.

 

 1میراث فرهنگي

 ها رنامهبؤثر، در ماسب و هاي منباستاني، شناسايي و با استفاده از روشالزم است رسوم مقبول و رايج ديني و

 معرفي و ترويج شود.

اختن ا( و پردهوگواريها و سهاي ديني و باستاني )اعم از جشنهاي مناسبتدر انعکاس ماهیت، ابعاد و شاخصه

 ن راستا:ت. در ايوري اسو اصالحي ضر ها، اتخاذ ديدگاه تأيیدي، انتقاديي آنها در برنامهبه آيین و رسوم ويژه

آن، الزم  يناسانهايي شدر معرفي و ترويج آيین و رسوم ديني و باستاني، ضمن انعکاس مناسک ويژه و ابعاد زيب

لدا در يم در شب له رحاست معنا و ارزش باطني مراسم براي مخاطبان تبیین شود. به طور مثال، ترغیب مردم به ص

 هاي خاص در اين شب.ستفاده از خوراکيکنار مواردي همچون ا

                                                           
( است. میراث فرهنگی ملموس and Intangible Cultural Heritage Tangibleمیراث فرهنگی شامل میراث فرهنگی ملموس و غیرملموس ) - 1

ی شود که خارج از وجود ما تحقق مادی و فیزیکی دارد. میرث فرهنگی غیرملموس و معنوی، مجموعهی مظاهر مادی اطالق میو مادی، نه مجموعه

ها، نمادها و سنن شفاهی، به انضمام درک و در دسترس است، شامل رویههای مادی آنها قابل مظاهری هستند که گرچه وجود خارجی ندارند، اما جلوه

-خوانی، حرکات موزون و ...؛ آداب و سنن اجتماعی، آئینزبان به عنوان حاصل میراث فرهنگی ناملموس؛ هنرهای نمایشی از جمله تئاتر، موسیقی، قصه

-ها و صنایع دستی و اثار هنری؛ غذاها و لباسسان در تعامل با طبیعت و جهان؛ حرفههای مذهبی، مراسم جشن و شادی، اعیاد و ...؛ دانش و تجربیات ان

  ها )سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران ( 
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وز ر مورد ررافات دخهاي مناسب معرفي شود. به طور مثال، و جايگزين اصالح رسوم نادرست مدنظر قرار گیرد

ي همچون ني اعمالاهیت غیرديسازي در مورد مروز و آگاهي صحیح از طبیعت در ايندر با تأکید بر استفادهبهسیزده

 عاشوراي حسیني.کشي در مراسم علم

ها که نگساير فره هايبتهاي ديني و باستاني، از الگوبرداري و ترويج مناسبا معرفي و ترويج برخي از مناسبت

-اي مناسبتهي مؤلفهيشناسا توان بابه طور مثال، مي ي ايراني اسالمي ندارند، اجتناب شود.تناسبي با فرهنگ جامعه

ني ارائه و باستا اي دينيههاي مناسبي را از میان مناسبتر کريسمس،  جايگزينويژه براي جوانان نظیهاي جذاب به

 کرد.

ش وحدت بخ زنده وهاي ساها و انگیزهدر کنار رسوم ملي، مراسم و مناسک صحیح محلي، با هدف تبیین ريشه

 آنها، معرفي و ترويج شود.

ت ذهني و ز ابهاماایشگیري پها به منظور برنامه ها، تمايز وجود دارد، بنابراين الزم است درمیان رسوم و ارزش

ول و رت حفظ اصضرو بر هاي رفتاري اعضاي جامعه، مرزها و مصاديق رسوم و ارزشها تعیین و تبیین شود ونظميبي

م م اين رسگي انجاهاي زماني و مکاني، در چگونها تأکید شود، هر چند ممکن است با توجه به محدوديتارزش

 اد شود.تغییراتي ايج

- فادهنتي و استهاي سي ملي در طراحي لباس ملي و گسترش فرهنگ استفاده از آن، پوششبا توجه به نقش رسانه

 ها معرفي شوند.نمتناسب از آ

 

 د شود.شور تأکیشترک کمبر استفاده از زبان فارسي به عنوان زبان رسمي و  ،اقوام همهضمن احترام به زبان 

ها همراه هجهلها و ويشها، گاحترام به ساير زبان با عنوان زبان ملي و رسمي کشور، بايد بر زبان فارسي به تأکید

 باشد.
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هاي هاي محلي )با توجه به لزوم استفاده از زبان فارسي در برنامهي متناسب از زبان فارسي در شبکهاستفاده 24

هاي . از اين رو، پخش برنامه در شبکهکودک(، به منظور ايجاد همبستگي زباني در سطح کشور، مدنظر قرار گیرد

 .1استاني صرفاً به زبان فارسي و يا گويش محلي خاص آن استان باشد

-، به زبان فارسي اما با لهجه محلي قابل فهم براي فارسي2هاي عموميها در شبکههاي تولیدي استانپخش برنامه

 زبانان مجاز است.

ور تقويت ، به منظکتاب گويي و معرفيبي، به طور مثال از طريق قصهآشنا ساختن مخاطبان با ادبیات شفاهي و کت

 ي درست از زبان فارسي و ترويج زبان فاخر ضروري است.استفاده

ال با ه طور مثختلف، بممندي به ادبیات فارسي، از طريق قابل فهم کردن آن براي اقشار و سنین تقويت عالقه

 پذير است.امکان بازآفريني الفاظ مهجور در ادبیات کهن،

ا بو 3هاي تخصصيهاي بیگانه صرفاً در شبکهسازي به زباناز آنجا که اصل بر استفاده از زبان فارسي است، برنامه

 هدف آموزشي و خبري مجاز است.

دارند اجتناب شود.  4ها و اصطالحات غیرفارسي که معادل فارسي مصوبکارگیري واژههها بايد از بدر برنامه

توان به اقتصاي هاي فارسي که عموم مخاطبان با آنها آشنايي ندارند، ميرساني و نهادينه کردن معادلالعبراي اط

 شرايط برنامه و تا مدت زمان محدودي، معادل فارسي را به همراه معادل خارجي آن بیان کرد.

هیز فهومي پروري و مي دستنويسي مدنظر قرار گیرد و از زبان شکسته و ناقص و يا ايرادهاو درست گوييدرست

 شود.

ي آن با زبان زبان مورد استفاده در هر برنامه بايد يکدست باشد. به طور مثال، شروع برنامه با زبان معیار و ادامه

هاي خبري بايد هاي نمايشي و موارد نیازمند نقل قول ضمن آنکه زبان برنامهمجاز نیست، به استثناي برنامه 1غیرمعیار

 باشد. زبان معیار

                                                           
رای اتخاذ این های هر استان، وجود شورایی بهای استانی و محلی، با توجه به ویژگیبرای تعیین میزان پخش برنامه به زبان و گویش محلی در شبکه - 1

 ها ضروری است.تصمیم
 شود.های آن برای مخاطب عام پخش میهایی که پخش سراسری دارند و برنامههای عمومی شبکهشبکه - 2
 هایی با رویکرد و هویت خاص و یا مخاطب خاص دارند.هایی که برنامههای تخصصی: شبکهشبکه - 3
 ن فارسی است.ی معادل، فرهنگستان زبامرجع تعیین واژه - 4
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، از آنجا که گاهي ابزاري براي مقابله با نظم اجتماعي 2ها از جمله زبان آرگو و زبان آمیختهاستفاده از ضد زبان

هاي هاي نمايشي که در آن صورت نیز بايد هدفمند و در تناسب با شخصیتهستند، مجاز نیست. به استثناي برنامه

 نمايشي مورد استفاده قرار گیرد.

 

 پردازي و در از خرافه ها، بايد به دوردر برنامه 3هاها و افسانهدقیق، صحیح، جذاب و باورپذير اسطورهانعکاس

 هاي ايراني و اسالمي باشد.راستاي حفظ و تقويت ارزش

که  اشد؛ چراشخیص بويژه در انعکاس قهرمانان، بايد براي مخاطب قابل تتفاوت میان اسطوره و افسانه، به

 ي دارند وي تخیلهها جنبگیرد در حالي که افسانهها از اتفاقات و حوادث واقعي سرچشمه مياسطورهمضامین 

 ارد.درصورت عدم تفکیک بین اسطوره و افسانه، احتمال ايجاد تصوير غلط در ذهن مخاطب وجود د

 .دها بايد از هر گونه خرافه و مغايرت با مباني ديني به دور باشنها و افسانهاسطوره

مورد  رور ملي،تقويت غ وسازي، به منظور ايجاد هاي مختلف برنامههاي ديني و باستاني در قالبمعرفي اسطوره

 توجه قرار گیرد.

به  شوند تا تبیین واي معرفي هاي ديني و باستاني، به طور دقیق، صحیح، جذاب و باورپذير به گونهاسطوره

 الگوسازي رفتاري منجر شود.

اني و رهنگ ايرفعناصر  هاي باستاني، پیوستگي میانهاي ديني و اسطورهاط هدفمند میان اسطورهبا ايجاد ارتب

عت، مچون شجاشترک، ههايي ماي با ويژگيهاي اسطورهاسالمي، مورد تأکید قرار گیرد. به طور مثال، به شخصیت

 جوانمردي و يکتاپرستي پرداخته شود.

نبال ي را به دهاي ملانهها و افساي که تحقیر اسطورهها به گونهفرهنگهاي ساير ها و افسانهانعکاس اسطوره

 ها و هنجارهاي فرهنگ ايراني اسالمي مغاير باشد، جايز نیست.داشته باشد و يا با ارزش

                                                                                                                                                                                     
 زبان معیار، زبان نوشتاری و رسمی است و زبان غیرمعیار، زبان گفتاری و غیررسمی است.  - 1
 ها است و زبان آمیخته، حاصل ترکیب دو یا چند زبان است. مثل فارسی و ترکی.های جامعه مثاًل لمپنزبان آرگو یا زبان مخفی، زبان خرده فرهنگ - 2
 ی تخیلی دارند.ها جنبهکه افسانهعاد واقعی هستند. چرا که مضامین آنها در رویدادهای واقعی ریشه دارند. در حالیها دارای اباسطوره - 3
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26 ي آنها تأکید نهاي باطدر ترسیم و بازشناسي نمادهاي ملي، با آگاهي از جايگاه واقعي هر نماد، بر معنا و ارزش

 .1شود

ف زندگي لتبا ابعاد مخ نمادهاي ملي همچون سرود و پرچم، نها از طريق ايجاد پیوندهاي معنايي میادر برنامه

 توان غرور ملي را در مردم تقويت کرد.مردم، مي

خص با هايي مشچهره تواندبراي انعکاس نمادهايي که تصوير واحدي از آنها در جامعه رواج ندارد، رسانه مي

ه اني و هدي، مهربدگيهايي همچون بخشنبا ويژگي« عمونوروز»معین تعیین کند. به طور مثال، معرفي هاي ويژگي

 به عنوان سمبل بارش و احیا کردن زمین براي فصل کشت و بهار.« ننه سرما»دادن؛ معرفي 

سب با ايد متناملي، ب به عنوان نمادهاي هاي سیاسي و تاريخيعلمي و شخصیتپرداختن به مشاهیر ادبي، هنري، 

 . بان باشدت مخاطالمللي، نیاز، سلیقه و مصلحاصول و هنجارهاي حاکم بر جامعه، اقتضائات روز ملي و بین

 ر دتواند هاي ملي و ديني مياحیاي برخي نمادهاي سنتي و يا نمادسازي براي برخي مناسبت

راي اعیاد ادهايي بيجاد نمر واقع شود، نظیر اها و هنجارها به نسل جديد مؤثسازي فرهنگي و انتقال ارزشيکپارچه

 بزرگ مسلمانان.

 

و ، ايجادي مناسبترويج الگو ،بخشيهاي ديني و تاريخي، به هويتي اشیا، بناها و مکانمعرفي شايسته 

 شود.ي، منجر مآنها تقويت تعلق خاطر شهروندان به اين آثار و همچنین ايجاد انگیزه براي حفظ و پاسداري از

چنین ابعاد رزشي و همهاي اه، بايد به مؤلفي اطالعاتنادي و ارائههاي اسمعرفي اين آثار، ضمن توجه به جنبه در

 تأکید کرد. ،در راستاي تقويت تعلق خاطر مخاطب آنها زيبايي شناسانه

لي را به فع ممنا ملي کهبه عنوان عا ار در اقتصاد و صنعت توريسم کشورها بر نقش و جايگاه اين آثدر برنامه

 سازي شود.ي حفظ و پاسداري از آنها فرهنگدنبال دارد، تأکید شود و در زمینه

هاي ملي، رسند و بزرگداشت چنین رويدادهايي مثل برگزاري جشنمعرفي آثار تاريخي که به ثبت جهاني مي

 کند.مردم را به شناخت و حفظ اين آثار تشويق مي

                                                           
 مرجع تأیید نمادها، مصوبات شورای سیاستگذاری است.  - 1
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اي مختلف هالبقتقويت بینش تاريخي مشترک و نیز صنعت گردشگري، در  مناطق اثرگذار تاريخي، به منظور

 سازي معرفي شوند.برنامه

الزم است  ،ن جديدها با علوم و فنوبخشي به معماري شهرها و روستاها و تلفیق صحیح سنتبه منظور هويت

 الگوهاي معماري معرفي و ترويج شود.

 

ايع فاهي، صنب و شیقي، ترانه، هنرهاي نمايشي، ادبیات مکتوتوجه به هنر و کاالهاي فرهنگي همچون موس

 دستي و ... در جهت حفظ و معرفي دستاوردهاي آنها ضروري است.

راملي، ف و در بستر ملي هنرهاي ملي و محلي با توجه همزمان به ابعاد فرهنگي، زيبايي شناسي و اقتصادي آنها،

 معرفي و ترويج شوند.

کنند، يايجاد م فرهنگي را ها، که يکپارچگيها و مثلها، ترانهها، داستانقالب بازياز عناصر فرهنگ عامه در 

 ناب گردد.رند، اجتاه دااستفاده شود و از انعکاس مواردي که تعابیري از نفاق و عدم همبستگي فرهنگي را به همر

 

1داري از میراث طبیعيهاي الزم براي همیاري و مشارکت همگاني در حفظ و نگهبه منظور ايجاد زمینه  ،

 هاي آينده ضروري است.هاي ملي براي نسلمعرفي و تبیین اهمیت آنها به عنوان سرمايه

-ي، زيستهاي فیزيکهاي قابل حفاظت و در معرض خطر شامل تشکلهاي طبیعي و محدودهمعرفي پديده

 ستند.داراي اهمیت هشناختي که به عنوان میراث طبیعي در مقیاس ملي و فراملي شناختي و زمین

نها آراقبت از ي محوهها به مخاطبان معرفي و نکند در برنامهآفات و خطراتي که میراث طبیعي را تهديد مي

 آموزش داده شود.

 

                                                           
در معرض خطر و مناطق دارای ارزش  های گیاهی و جانوریشناختی، محل زیست گونهشناختی و زمینهای فیزیکی، زیستمیراث طبیعی به تشکل - 1

 شود. علمی، حفاظتی و زیباشناسی اطالق می
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28 اوري، لوم و فناز ع گیريبه منظور ايجاد تقويت حس غرور ملي و همچنین تشويق نسل جوان به توسعه و بهره

 اند، پرداخته شود.هاي گذشته منتقل شدهکه از نسل به تاريخچه و اهداف علومي

  هاي مختلفبراي تشويق جامعه به ويژه نسل جوان به توسعه و پیشرفت، الزم است در قالب

 هاي گذشته و نسل حاضر پرداخته شود.فناوري نسلو سازي به معرفي علوم برنامه

کت ي و مشاروبردارناوري، نسل جوان را به الگاندرکاران علوم فمعرفي و بزرگداشت مفاخر، بزرگان و دست

 کند.ي ملي، تشويق ميهاي توسعهدر عرصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1حريم خصوصي

 4و حريم مکاني 3باطات، حريم ارت2، حريم جسماني1ي اطالعات شخصيحريم خصوصي افراد در چهار حوزه

 فرهنگ ديگر، متفاوت است.اي نسبي است که وسعت قلمرو آن از فرهنگي به و مقوله يابدمعنا مي

                                                           
سی نداشته حریم خصوصی: قلمرویی از زندگی هر فرد که او نوعاً و عرفاً یا با اعالن قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطالعات آن دستر - 1

نظارت نکنند یا به هر صورت دیگر وی را در آن قلمرو و مورد تعرض قرار ندهند. به عبارت دیگر، حق  باشند، به آن قلمرو وارد نشوند، به آن، نگاه یا

ای، ها یا مؤسسات ) با رعایت استثناهایی برای منافع عموم(، نسبت به اینکه برای خویشتن تعیین کنند که چه زمانی، چگونه و تا چه اندازهافراد، گروه

 (.38و  15ه دیگران قابل مخابره باشد )انصاری؛ حقوق حریم خصوصی، ص اطالعات مربوط به آنها، ب
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 ندارند، جتماعيويژه وجوهي که تأثیري بر روند حیات ادر اين راستا زندگي خصوصي و شخصي افراد و به

 ،عاتبه اطال زادانهآگرانه، حتي با توسل به حق دسترسي قلمرويي است که بايد از تعرض هرگونه نظارت مداخله

 مصون بماند.

ادن حريم خصوصي افراد و عدم افشاي اسرار و مسائل خصوصي آنها در ضرورت حفظ و در مصونیت قرارد

نیز مورد حمايت قرار گرفته  6و قوانین داخلي 5المللياجتماع، يکي از حقوق اساسي ملت است که در برخي اسناد بین

راي برخورد قاطع اي است که باند. اهمیت اين موضوع به اندازهو دولت و ساير افراد جامعه، به رعايت آن ملزم شده

 .7هاي قانوني در نظر گرفته شده استهاي حريم خصوصي افراد، مجازاتبا متعرضین به برخي مقوله

صريحي  عد حقوقيشود، حتي اگر قواها که به حريم خصوصي افراد مربوط مياي از فعالیت رسانهدر حیطه

 وجود نداشته باشد، رعايت اصول ذيل ضرورت دارد:

 اينده او و يا نم ا تصويرييت صاحب صدا ا، بايد با رضهاد، يا پخش آن در انواع برنامهتصوير افراضبط صدا و

 صورت گیرد.

دهند بدون اخذ اجازه از ارائه مي 8هايي که خدمات عموميهر چند ضبط صدا و تصويربرداري از داخل مکان

وير افراد حاضر در آنجا )از جمله مالک يا متصدي مالک يا متصدي آن، منع قانوني ندارد؛ با اين حال ضبط صدا و تص

 مکان مربوطه( نیازمند جلب رضايت آنهاست.

                                                                                                                                                                                     
 (263اطالعات شخصی نظیر اطالعات مالی، خانوادگی، پزشکی افراد. )همان؛ ص  - 1
)این مورد های ژنتیکی، دارویی و نظایر آن، چرا که هر فردی نسبت به تمامیت جسمی خودش حق دارد حفاظت از جسم فرد در مقابل آزمایش - 2

 (182بیشتر در قلمرو حقوق پزشکی مصداق دارد(. )همان؛ ص 
 (284های الکترونیکی، تلفن، پست و سایر اشکال ارتباطات. )همان؛ ص ارتباطات خصوصی نظیر امنیت پست - 3
کند، برای احراز نه از اماکن حمایت امی ها در محیط کار و زندگی افراد و اماکن عمومی. اگر چه حریم خصوصی از مردم وای از محدودیتمجموعه - 4

باشند و ورود به حریم خصوصی، مکان نقش مهمی دارد، مرز حریم خصوصی که افراد انتظار حمایت آن را دارند بسته به آن است که در کجا قرار داشته 

 (161و  157جامعه چه هنجارهایی را برای آن مکان تجویز کرده باشد )همان؛ ص 
 ی اسالمی حقوق بشر. )ر.ک: پیوست فصل اول(اعالمیه 18ی المللی حقوق مدنی و سیاسی مادهمیثاق بین 17ی ماده - 5
 ی چهارم توسعه )ر.ک: پیوست فصل اول(قانون برنامه 130ی و بند)ه( ماده 100ی قانون اساسی؛ بند )و( ماده 25اصل  - 6
 ل اول(قانون مجازات اسالمی . )ر.ک: پیوست فص 582ی ماده - 7
ها، مراکز بهداشتی و درمانی، ها، دفاتر خدمات تلفن همراه، کشتارگاهها، قصابیها، مغازهدهند شامل نانواییهایی که خدمات عمومی ارائه میمکان - 8

 ی خدمات حمل و نقل عمومی و ... هستند.مراکز ارائه دهنده
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، 1هاي مربوط به بیماران خاصهاي عرفاً حساس )نظیر بیمارستانضبط صدا و تصويربرداري از داخل مکان 30

ضمن آنکه ضبط . پذير استه، امکانها(، با اخذ اجازه از مسئوالن مربوطها، دادسراها و تیمارستانها ، کالنتريزندان

 ا نمايندگان قانوني آنهاست.يصدا و تصوير افراد حاضر در آنجا، نیازمند جلب رضايت آنها 

ضبط صدا و تصويربرداري از داخل مجالس سوگواري در صورتي که با مخالفت صريح صاحبان مجلس صورت 

ا يدر آن حضور دارند و  2هاي عموميخصیتحريم خصوصي است. در خصوص مراسم سوگواري که ش ضگیرد، ناق

ي گزارش وجود د ارزش خبري است، چنانچه براي سوگواران مزاحمت ايجاد نکند، امکان تهیهجشخص متوفي، وا

 دارد.

...(  راجعان وکنان، مکنند )عابران، کارهاي عمومي تردد ميضبط صدا و تصويربرداري از افرادي که در مکان

ا موضوع يفت کنند  مخالبرنامه نباشند، نیازمند اخذ اجازه از آنها نیست؛ مگر آنکه صريحاً يدر صورتي که سوژه

 رفاً به شهرت و حیثیت آنها لطمه وارد کند.عاي باشد که برنامه به گونه

( نسبت به 3ي عمومي مسئولیت دارند )مقامات دولتي و عمومياز آنجا که حريم خصوصي افرادي که در عرصه

هاي عمومي، صرفاً در صورتي نیازمند اخذ د محدودتر است؛ ضبط صدا و پخش صدا و تصوير آنها در مکانساير افرا

 اجازه است که مشغول انجام عملي شخصي باشند.

خفي( و مدوربین  ر )مثلسازي در ساختادر مواردي همچون لزوم حفظ امنیت عوامل برنامه و يا اقتضائات برنامه

ر خفیانه دمه ضبط هايي در مورد نگرش مردم درباره مسائل سیاسي و اجتماعي(، که بمحتواي خاص )مثل گزارش

 هاي عمومي نیاز دارد، رعايت موارد زير الزامي است:مکان

                                                           
 ها و ... هستند.ها و پیوندیی، سرطان، ام اس، دیالیزیبیماران خاص شامل بیماران مبتال به تاالسمی، هموفیل - 1
شخصیتهای عمومی، افرادی هستند که به لحاظ وضعیت علمی، فنی، هنری، ادبی، ورزشی و نظایر آن در میان عموم از مقبولیت یا موقعیت خاصی  - 2

های مختلف، ر دانشمندان، هنرمندان، ورزشکاران، صاحبنظران حوزهشود؛ نظیی آنها با اقبال عمومی مواجه میبرخوردارند و انعکاس اطالعات درباره

 )انصاری؛ حقوق حریم خصوصی(

که اعمال آنها به ی مسائل عمومی یا مملکتی برخوردارند، به طوریمقامات دولتی و عمومی افرادی هستند که از وظایف و اختیارات اساسی در اداره - 3

 دارد یا در دید عموم، واجد چنین نقشی است. )انصاری همان(ربط « منافع عمومی»طور مستقیم، به 



 

31 
 

31 
 

اي وارد ست، لطمهده اشان ضبط شيبايد مراقب بود که هنگام پخش برنامه، به حیثیت افرادي که تصوير و يا صدا

خش اجازه ، براي پده استشهر فردي که صدا و يا تصوير او به شکل قابل شناسايي ضبط نشود. به اين منظور بايد از 

 گرفت، در غیر اين صورت، هويت فرد بايد به شکل مؤثري پنهان باقي بماند.

به  رد که افرادکا ايجاد رايطي رو ش هاي اخالقي، نبايد عمداً زمینهي پیامي برنامه هر چند به قصد ارائهبراي تهیه

اي انجام رايطي برشفي که هاي دوربین مخنجام عمل نابهنجار يا غیرقانوني سوق داده شوند؛ نظیر بعضي از برنامها

 گیرد.خاطي مورد بازخواست قرار ميشود و متعاقباً فرد عمل ناشايست، فراهم مي

ع به آنها اطالع داده شود در تماس تلفني با افراد، به منظور ضبط يا پخش صدا، بايد قبل از انجام مکالمه، موضو

، صرفاً اطالع موضوع به آنها کفايت 1«مقامات دولتي و عمومي»و رضايتشان براي پخش جلب گردد و در مورد 

 کند.مي

 

:در موارد زير، به منظور رعايت حريم خصوصي افراد، اختفاي هويت آنها ضروري ا ست 

 ؛2قربانیان جرايم جنسي و خالف عفت عمومي

 ؛ 3ل از قطعي شدن حکمشانمتهمان، قب

 مجرمان فعلي يا سابقي که داليل امنیتي يا قانوني براي اختفاي هويتشان وجود دارد؛

 شان راضي نیستند؛ مجرمان سابقي که به افشاي هويت

 (؛هاي مرتبط با قیمومیت و سرپرستياند )در برنامهافرادي که تحت سرپرستي قرار گرفته

 .4هاي ضد اجتماعي، بزهکارانه و مجرمانه مرتبط هستندنوعي به فعالیتکودکان و نوجواناني که به 

 باشد.« 5نفع عمومي»شان حائز آنکه افشاي هويت اند، مگرافرادي که خود کشي کرده

                                                           
 انصاری، همان - 1
 . )ر.ک: پیوست فصل اول(1378های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب قانون دادرسی دادگاه 188ماده  - 2
 . )ر.ک: پیوست فصل اول(1385اصالحی  های عمومی و انقالب در امور کیفریدادرسی دادگاهقانون آئین 188ماده  3و  1های تبصره - 3
 . )ر.ک: پیوست فصل اول(1378های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب قانون آئین دادرسی دادگاه 226و  225مواد  - 4
ت، اعالن اجرا نشدن یا سوء اند از: اطالعات مربوط به جلوگیری از وقوع جرایم غیرقابل گذشاست عبارت« نفع عمومی»اطالعاتی که افشای آنها حائز  - 5

بندی نشده، افشای اطالعات مربوط به خدمات ها و مؤسسات دولتی یا عمومی، افشای اطالعات ماهیتاً سیاسی طبقهاجرای قوانین در ادارات و سازمان

)انصاری؛ حقوق حریم خصوصی(  عمومی از جمله اطالعات راجع به سالمت و بهداشت عمومی، آموزش و پرورش، تخریب محیط زیست و میراث فرهنگی
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ديدگان جرايم، حوادث، بالياي، طبیعي و ضبط و پخش صدا و يا تصوير، اعالم اساسي و افشاي هويت آسیب

-هايي براي به حداقل رساندن ناراحتي براي آسیبو با رعايت شیوه 1«نفع عمومي»د تصادفات، در صورت وجو

 ي آنها، مجاز است.ديدگان و خانواده

ا تصوير يدا و در ضبط و پخش صدا و يا تصوير رويدادهاي اضطراري، تا حد امکان بايد از ضبط و پخش ص

 رکز شد.واضح افراد متأثر از رويداد، اجتناب کرد و بر واقعه، متم

-ت حرفهجام رسالاند، به جهت انهاي روحي و جسمي شدهسیبآپخش صدا و يا تصوير واضح افرادي که دچار 

لب جمومي، عي،  تحريک احساسات و افکار سازسازي، هشیاراي رسانه وتأمین منافع عمومي )همچون آگاه

 قانوني آنهاست.ي هاي مردمي و ...( نیازمند جلب رضايت آنها و يا نمايندهکمک

ي راي نحوهبپزشکي  هايي که کادرباشند، بايد از محدوديت يديدگان در بیمارستان بستردر صورتي که آسیب

 اند، پیروي شود.کرده ذها به بیماران اتخادسترسي رسانه

ن ع دادز اطالاشدگان، مجروحان و مفقودان در حوادث، بالياي طبیعي و تصادفات، پس اعالم اسامي فوت

ط خاص رخي شرايا در بهاي برجسته و يموضوع به خويشاوندان آنها مجاز است؛ مگر در موارد استثنا همچون چهره

 مثل حوادثي که شمار تلفات در آنها باالست.

رف قرار رمتعاضبط و پخش صدا و يا تصوير افراد در صورتي که آنها در وضعیت جسمي، روحي و عاطفي غی

 ها(، مجاز نیست.نگام عزاداريداشته باشند )به ويژه ه

 .جاز نیستوجه م اند(، به هیچديده )مثل زماني که نزديکانشان را از دست دادهمصاحبه با کودکان آسیب

برو ضوع با آاط موعفت عمومي، به دلیل ارتب قربانیان جرايم جنسي و خالف افشاي هويت، محل سکونت و کار

 و حیثیت آنها به هیچ وجه مجاز نیست.

                                                                                                                                                                                     
قانون  727ی شود )این جرایم در مادهشود که جز با شکایت شاکی خصوصی، تعقیب نمیبه جرایمی اطالق می« قابل گذشت»گفتنی است جرایم 

شود. در م، تعقیب میاند( در حالی که جرایم غیرقابل گذشت جرایمی هستند که با شکایت شاکی خصوصی یا مدعی العمومجازات اسالمی ذکر شده

شود، به منظور ای که برنامه ساخته می، ابهام یا اختالف نظر وجود دارد، ارجاع مورد به مقامات باالتر در حوزه«نفع عمومی»مواردی که در تشخیص 

 گیری نهایی، الزامی است.تصمیم
 همان - 1
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خذ ارفاً با صمي(، اعالم اسامي و افشاي هويت قربانیان جرايم )به غیر از جرايم جنسي و خالف عفت عمو

کارشناس  يمشاوره ستفاده ازو مطلع شدن از نبود منع قانوني يا قضايي )با ا اشفرد مورد نظر و يا نمايندهاجازه 

 حقوقي(، مجاز است.

 نکه حائزآت، مگر اند، مجاز نیسزندگي افرادي که خودکشي کردهافشاي هويت شامل نام، تصاوير و جزئیات 

 نفع عمومي باشد.

-ايت شیوهبا رع و« نفع عمومي»اعالم اسامي و افشاي هويت مجرمان و سوابق کیفري افراد، در صورت وجود 

 مجاز است. ،مجرمان يي آنها و همچنین خانوادهديدگان و خانوادهسیبآهايي براي به حداقل رساندن ناراحتي 

دار، بايد طبق تعاريف و ضوابط حقوقي، عمل و سابقه 3، مجرم يا محکوم2، متهم1در استفاده از عناوين مظنون

 ي محکوم يا مجرم براي متهم، جايز نیست.شود. به طور مثال، استفاده از واژه

سازان . بنابراين برنامه4ي افراد، حتي مجرمان، به موجب قانون الزم استرعايت حرمت انساني و حیثیت همه

 ي توهین يا هتک حرمت اين افراد را ندارند.اجازه

 

، مجاز نیست. اما در مواردي، به منظور هشدار 5افشاي هويت متهمان قبل از قطعي شدن حکم، به موجب قانون

داقل رساندن ناراحتي دار، و يا به حي مقامات قضايي صالحیتتوان با اجازهرساني با اقتضائات امنیتي، ميو اطالع

 ي مظنونان، هويت مظنونان و متهمان کیفري را افشا کرد.ي آنها و همچنین خانوادهديدگان و خانوادهبراي آسیب

                                                           
 درجه این احتمال پایین است. شود جرمی را مرتکب شده ولیمظنون کسی است که احتمال  داده می - 1
 شود جرمی را مرتکب شده و درجه این احتمال باال است.متهم کسی است که احتمال داده می - 2
مجرم کسی است که به موجب حکم دادگاه به دلیل ارتکاب یک یا چند جرم محکوم شده است. استفاده از این عنوان زمانی جایز است که حکم  - 3

 اشد.دادگاه قطعی شده ب
 قانون اساسی  39اصل  - 4
 .1378های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب )قانون آئین دادرسی دادگاه 188ماده  1تبصره   - 5
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رکت رمساري شیز از شکنندگان و مسائل پیرامون آن است، براي پرههايي که موضوع آن جرايم شرکتدر برنامه 34

 تواند اعتبارمي ن سوابقير چنیني، هويت افراد بايد مخفي بماند؛ چرا که انتشاکننده و بعضاً به داليل امنیتي و قانو

 مجدد مجرمان سابق را از بین ببرد.

 

ي مورد استفاده براي اختفاي هويت بايد از کارآيي شیوه ،در مواردي که اختفاي هويت ضروري است

ي شواهد و نشان ندادن تصوير و نیز عدم ارائه؛ اختفاي هويت به معناي عدم ذکر نام، نشاني، شغل و 1مطمئن شد

ي آنان با افراد ديگر دخیل در هاي جسماني آنان، مکان و يا رابطهکدهاي واضح همچون صداي افراد، ويژگي

 ماجراست.

اي هبا شیوه فردود خي اصلي، بهتر از تغییر دادن صداي استفاده از صداي يک فرد ديگر به جاي شرکت کننده

 ن موارديدر چنی البته ،شودتري است و هم کمتر باعث پراکندگي فکر شنونده ميکار راحت چون همفني است؛ 

 اي به اطالع مخاطب رسانده شود که از صداي فرد ديگري استفاده شده است.گونهبايد به

بزار فني، از ااده ا استفهايي به منظور اختفاي هويت استفاده کرد که بدر مورد تصاوير، ترجیحاً بايد از روش

نجام شده، صالحات ادر ا غیرقابل برگشت باشند. در اين موارد، پخش نیز بايد در جريان امر قرار گیرد تا تغییري

 ايجاد نکند.

ودداري خيي کند، ا شناسارتواند فرد موردنظر ي جزئیاتي که مخاطب با کنار هم قرار دادن آن ميبايد از ارائه

اني را نزد هويت قرب تواندافتد، افشاي هويت مجرم ميجرايمي که در خانواده اتفاق مي کرد. به طور مثال، در مورد

 شناسند، فاش کند. مخاطباني که اين خانواده را مي

 که مستعد« لتي و عموميمقامات دو»و « هاي عموميشخصیت»پرداختن به آن دسته از مسائل شخصي 

آنها منجر نشود، جايز  2ايت آنها و رعايت مواردي که به هتک حرمتپردازي هستند، با جلب رضروايتگري و داستان

 است:

                                                           
 مورد اشاره قرار گرفته است. « حریم خصوصی»بخش « ب»مواردی که اختفای هویت در آن ضروری است در بند  - 1
ی اشخاص که به آبرو یا شهرت آنها لطمه وارد کند، نظیر توهین، افترا و نشر شأن یا خالف واقع درباره هتک حرمت: انتشار هرگونه مطلب خالف - 2

 اکاذیب.
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جستجوي زواياي خصوصي و عاطفي زندگي افراد، نقض حريم خصوصي است. در اين راستا، قانون به مصونیت 

 2.داندو هتک حرمت افراد را جرمي قابل مجازات مي 1شرافت و حیثیت اشخاص توجه دارد

 وارد آمده به زيان ديده است. 4شخص خاطي، ملزم به جبران خسارات مادي و معنوي، 3ضمن آنکه طبق قانون

 ز است که :در صورتي مجا« مقامات دولتي و عمومي»و « هاي عموميشخصیت»پرداختن به زندگي خصوصي 

 پخش اطالعات، ضرري متوجه آنان نسازد؛

 ي فحشا و منکر نشود؛منجر به اشاعه

 صورت گیرد. ،هاي تجاري و سیاسيو نه انگیزه «عمومي نفع»پخش اطالعات به دلیل 

ستند، آگاه نی گانشانهايشان بر حیثیت و حرمت خود و بستهرگاه مشخص شود که افراد از اهمیت و تأثیر گفته

 د.صالح کننن را اهاي خود برگردند يا آاين موضوع بايد به آنها گوشزد شود و فرصت داده شود تا از گفته

 

 

 

 د، با رتبط باشآنها م ا سمتب، به ويژه در مواردي که «مقامات دولتي و عمومي»رفتارهاي غیرقانوني انعکاس

 رعايت موارد زير مجاز است:

ب براي جل صرفاً واشد ، بايد مهم و صحیح ب«مقامات دولتي و عمومي»ي رفتارهاي غیرقانوني گزارش درباره

، با به مردم ستنداتمي نباشد، به اين منظور، تحقیق و ارائه سازي و دامن زدن به شايعاتجنجال توجه مخاطب،

 طرفي، الزم است.رعايت اصول دقت، صحت و بي

براي توجیه  ر گرفته،مي قراي ديگري گزارش داده شده و در قلمرو عموصرف اينکه قبالً رفتار اين افراد از رسانه

 ي ملي کافي نیست.رسانه از و پخش گزارش آن

                                                           
 قانون اساسی  22اصل - 1
 قانون مجازات اسالمی  700و  698، 697و  608مواد  - 2
  1339قانون مسئولیت مدنی مصوب  10و  1مواد  - 3
قانون آئین دادرسی  9ی از ماده 2ی، عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی )بند خسارت معنوی: ضرر و زیان معنو - 4

 (.کیفری
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 رفيطانصاف و بي 36

ه و ي به رسانبخشبارهاي افکار عمومي، آزادي بیان، اعتطرفي در راستاي توجه به دغدغهرعايت انصاف و بي

رد یست؛ رويکنپذير اي امکاندر کار رسانه طرفي به معناي مطلق آن،ا که بياعتمادسازي، ضروري است. از آنج

يران، سالمي ااانین هنجارهاي رسمي جمهوري طرفي، در چارچوب اصول، قوي ملي به اصل انصاف و بيرسانه

 شود.تعريف و تعیین مي

 

ود.ي تولید و پخش رعايت شطرفي بايد در تمامي اجزا رويکرد برنامه و همچنین نحوهبي 

ود، بايد با اشاره ش ه آنهابي افراد درگیر در برنامه، چه نقش محوري در برنامه داشته باشند و چه صرفاً با همه

ن مساوي براي ان و زماراد، امکي افطرفي در اين رابطه، به اين معنا نیست که به همهطرفي رفتار شود. بيو بياحترام 

ع، بین ضاد منافاز يک طرف، در شرايطي است که ت شود، بلکه به معناي عدم جانبداري شان دادهطرح نظرات

 کنندگان در برنامه وجود دارد.شرکت

ته است زند، شايسپردايمسي، نقد و تحلیل موضوعات اجتماعي، سیاسي، اقتصادي و ... هايي که به برردر برنامه

 اد شود.شابه، ايجهاي مهاي عمدتاً مخالف در همان برنامه و يا برنامهفرصت و شرايط متعادلي براي طرح ديدگاه

 لکردمعها و برنامه ها،ي ديدگاهاي نظرات خود را دربارهکنندههاي بحث و مناظره، وقتي شرکتدر برنامه

مه و مان برناهاعت و سمربوطه به میزان کافي در همان  خصدهد، بايد به شاشخاص حقیقي و حقوقي ديگر ارائه مي

و  د، امکانشته باشرود همان مخاطبان را داهاي همسو که در آن ساعت پخش شده و احتمال مييا ساير برنامه

-ح ديدگاهنگي طرها و دفاعیاتش داده شود. همچنین در مورد چگوگاهفرصت مناسب براي پاسخگويي و طرح ديد

 .رساني شودهاي آينده به مخاطبان اطالعهاي مخالف در برنامه

 نکنند. ه را نقضفي رسانطرکنندگان را توجیه کنند که در اظهار و ترويج عقايدشان بيسازان بايد شرکتبرنامه

ي معاني به مخاطب هستند و در کنندهتصوير، صدا، اجرا و ... که منتقل تمامي عناصر شکل دهنده برنامه اعم از

طرفي باشند. به طور مثال، گرفتن نماي کلوزآپ و يا گیري برداشت و ادراک مخاطب مؤثرند؛ بايد بیانگر بيشکل
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 ضل کند که ناقتواند معاني خاصي را منتقکننده در برنامه، در مواردي ميموقع تصوير يا صداي شرکتانعکاس بي

 طرفي باشد.بي

لحاظ شود.  1هاي چند قسمتي همسو يا غیرهمسوي يک قسمتي، چه برنامهطرفي بايد در کل برنامه، چه برنامهبي

طرفي اند، بيهاي چندقسمتي که از چندين برنامه با موضوعات يکسان يا متفاوت، تشکیل شدهبه طوري که در برنامه

 موعه و هم در هر قسمت از مجموعه، رعايت شود.بايد هم در عملکرد کلي مج

 مخاطبان وي به کنندگان از حضور در برنامه امتناع کرد، در صورتي که توضیح غیبتهرگاه يکي از شرکت

 ضروري باشد، اين مسئله بايد با رعايت انصاف صورت گیرد.

 

ود.اده شدرنامه توضیح کنندگان در بماهیت و هدف برنامه بايد به طور شفاف و صريح براي شرکت 

ر دت کننده د، شرکاي، ممکن است براي فرد عادي ناشناخته باشفرآيندها و مفروضات بديهي براي فرد حرفه

 برنامه بايد احساس کند که با وي منصفانه رفتار شده است، به اين منظور:

واردي سد. در مننده برکاطالع شرکتي تولید و پخش و احتمال هرگونه تغییر و تدوين براي پخش، بايد به نحوه

اي نامهايتي رضهیهلزم به تمي برنامه کنندهکنندگان است؛ تهیههايي با شرکتکه ضبط و پخش برنامه، نیازمند توافق

ارج الحاتي خاص لااست که در آن شرايط مورد توافق طرفین مشخص شده باشد. در مواردي که پخش، خواستار اعم

رضايتش را  برساند و کنندهکتکننده بايد آن را به اطالع شرکننده است، تهیهکننده و شرکتن تهیهاز توافق قبلي بی

 ب کند.لبراي پخش ج

آن  از تهیه ه و هدفشوندگان بايد بدانند موضوع برناممصاحبه ،ي گزارش و انجام مصاحبه و گفتگودر تهیه

 چیست.

 ود.ح داده شني توضیاز ضبط يا آرشیو يا پخش مکالمات تلف با افراد بايد هدف کلي برنامه تلفني سدر تما

 

 دقت و صحت
                                                           

های چندقسمتی غیرهمسو: شوند. برنامههای چندقسمتی همسو: چندین برنامه با موضوعات یکسان یا مرتبط که تحت یک عنوان پخش میبرنامه - 1

 های قبلی و بعدی است. که در هر برنامه موضوعات متفاوت با برنامهشوند، در حالیپخش می چندین برنامه که تحت یک عنوان
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38 گرايي ضمن آنکه خطر عیني .شود 1ینيامکان بايد با موضوعات برخورد ع رساني به مخاطب، تا حددر اطالع

 کند.دهد، اعتماد مخاطب به رسانه را جلب ميتحريف از واقعیات را کاهش مي

 ي مدرک و مستندات کافي و ذکر منابع باشد.طرح واقعیات بايد با ارائه

بايد از اعتبار منبع گمنام  ودداري شود و در صورت لزومخ 2ها تا حد امکان از اشاره به منابع گمنامدر برنامه

 مطمئن شد، چرا که اعتبار رسانه، تحت تأثیر اعتبار منبع قرار دارد.

د عیني توجه ا و شواههستداللا، بايد در تمام مراحل تولید به رسندهايي که با تحلیل به نتايج خاصي ميدر برنامه

هاي ستداللئله به اتبیین مس پردازند، بايد برايهاي اجتماعي ميسیبآهاي مستندي که به شود. به طور مثال، برنامه

 عیني و قابل استناد، متکي باشد.

به طور  اهد داشت.مخاطب را به دنبال خواعتمادي ي، عدم صداقت است و بيگويي و تحريف به منزلهتناقض

تصاوير  يا پخش هاي صوتي و تصويريسازي از طريق تکنیکمثال، دست بردن در واقعیت با استفاده از صحنه

نکه به آ؛ مگر اي که فريب مخاطب را موجب شود، جايز نیستبازسازي شده به جاي تصاوير مستند، به گونه

اي ن به گونها بیان آم و يهاي مستقیبازسازي شده است. همچنین از تغییر نقل قول مخاطب اطالع داده شود که برنامه

 که مخاطب از نقل قولي غیرمستقیم، برداشت قول مستقیم را داشته باشد، پرهیز شود.

-يبا تحريک يمخاطب و  نسبت به اصل واقعه ساخته شود تا باعث گمراهي داريها بايد با امانتصحنه ازيبازس

 وي نشود. تاحساسا مورد

راستا تا  ؛ در اينالصه شودخزاردهنده از جامعه آي تصوير سیاه و گرايي در انعکاس واقعیات نبايد به ارائهعیني

بايد به  ،لخاقعیات توطرح  در مثالحد امکان از عناصر امیدبخشي که واقعي و باورپذير هستند، استفاده شود. به طور 

نجام داد، ر آينده اتوان دي برطرف کردن معضالت صورت گرفته و نیز اقداماتي که مينههايي که در زمیانعکاس تالش

 توجه داشت.

                                                           
بینی خود به پردازش پیام ی دید و با اتکا به جهانپذیر نیست، چرا که ارتباط گر از زوایهگرایی در کار رسانه به معنای مطلق آن امکانهر چند عینی - 1

گیری از رویکرد عینی در انتقال پیام، به رود؛ بهرهبرای انعکاس واقعیت آن گونه که هست، از وظایف رسانه به شمار میپردازد؛ با این حال تالش می

 ها و تعصبات است. ی استدالل با توجه به شواهد عینی، فارغ از پیش داوریمعنای ارزیابی واقعیات و ارائه
 کند.اش را به مخاطب معرفی نمیرسانه، منبع اطالعات دریافتی اشاره به منبع گمنام در رسانه، هنگامی است که - 2
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ر داحیتنظران، کارشناسان و متخصصان صالات و رويدادها بايد از صاحبدر پرداختن به موضوع

 حوزه)هاي( مربوطه استفاده شود. 

يخي و ... نري، تارهجتماعي، هاي نمايشي، اها اعم از برنامهي اطالعاتي در تمامي برنامهبرخورداري از پشتوانه

ازمند مي نیي علضروري است؛ ضمن آنکه در يک برنامه ممکن است رجوع به متخصصاني از يک يا چند حوزه

ور ط توان بهمي.، .. ور ياگفتگومح ياشي ياي خبري يا نماهاي اجتماعي در برنامهسیبآباشد. به طور مثال، در طرح 

-انبهجا از يک تت کرد شناسي، روانشناسي، اقتصادي، حقوقي، سیاسي و ... دعوهمزمان از کارشناسان علوم جامعه

 نگري و طرح ناقص مسائل، پرهیز شود.

 

 

 

ي خود، تعهد داشته باشد.ساز بايد نسبت به اصالح اشتباهات برنامهبرنامه 

م کند. در آن اقدا اصالح ساز بايد درجهتشته باشد، برنامهدر صورتي که اطالعات ارائه شده در برنامه صحت ندا

ندگان و مالي بینت احتگويي به سئواالنگر و تصحیح کننده و همچنین پاسخي اطالعات جديد، روشاين راستا، ارائه

ب اني متناسي زما فاصلهبشنوندگان ضروري است؛ ضمن آنکه اصالحات انجام شده بايد به طور مشخص و واضح و 

ر افزايش ب است، ده مخاطسازان، ضمن آنکه بیانگر احترام بچنین رفتاري از سوي برنامه .اطالع مخاطبان برسد به

 میزان اعتبار رسانه نیز مؤثر است.

 

 حقوق شهروندي 

طور به  1«م با مسئولیت او در برابر خداأکرامت و ارزش واالي انسان و آزادي تو»بر مبناي « حقوق شهروندي» 

ي افراد، نهادها و سازمانها، سالمي ايران تضمین شده است و همههاي نظام جمهوري ابه عنوان يکي از پايهقانوني 

                                                           
 قانون اساسی.  2ازاصل  6. بند  1
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اساس تصريح  . همچنین بر1هستند« ي امکانات خودبا استفاده از همه»، «ي افرادتامین حقوق همه جانبه»موظف به  40

یثیت انساني افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان ح ارج نهادن به» مان صدا و سیما خاص قانوني، خط مشي کلي ساز

 است. 2«طبق ضوابط اسالمي

 

 

 

 

 

 

 

 را که بطور مشخص با حیثیت و کرامت ذاتي آنها پیوند  3«حقوق مرتبط با شخصیت شهروندان » رسانه نبايد

حیثیت افراد، فراهم آيد. و  خورد، نقض کند و يا موقعیتهايي ايجاد کند که احتمال بروز لطمه به شخصیت، آبرومي

هاي معنوي، هاي مدني، اجتماعي و سیاسي شخصیت افراد و هم نسبت به جنبهاين حمايت بايد هم نسبت به جنبه

 اخالقي و فکري شخصیت آنها، مورد توجه قرار گیرد. 

یرد، به صورت گد م افراهاي خبري، گفتگويي و مسابقات، بايد نهايت دقت نسبت به تلفظ صحیح نادربرنامه     

 طوري که موجب بي احترامي يا توهین به شخصیت افراد نشود. 

یح و حص بايد به طور نام تجاري شرکتها، موسسات و سازمانهاي عمومي و نیز سمت و عنوان حقوقي افراد،     

ت به صور ر آنکه د کامل ذکر شود، مگر در مواردي که عنوان حقوقي افراد براي عموم جامعه شناخته شده باشد

 ذکر آن نیازي نیست.

ر وصف در مواردي که عرفاً امکان استفاده از القاب و شهرت افراد وجود دارد) مانند استفاده از القابي که د     

رود(، استفاده از اين القاب، با جلب رضايت آنها و رعايت احترام، هاي ورزشکاران يا هنرمندان به کار ميتوانمندي

                                                           
 قانون اساسی. 3ازاصل  4.بند  1
 های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.قانون خط مشی کلی و اصول برنامه 6. ماده ی  2
بق و مدارک، آثار و تولیدات، وضعیت جسمی و روحی، جایگاه خانوادگی، اقتصادی، شغلی، قومی، . حق افراد نسبت به نام، عنوان، لقب، شهرت، سوا 3

 گروهی و حزبی و...
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هر صورت ممنوع  راستا، استفاده از کلمات نامتناسب و بیگانه و يا مستهجن و غیرمتعارف، درجايز است. دراين 

 است. 

عنوان  شغلي به ورک علمي ي فعالیت و مدابر نام و نام خانوادگي، سابقه معرفي افراد، افزون مواردي که در در

 .زامي استنها الآت در به کارگیري گیرد، رعايت دقت و صحخصیتي آنها مورد استفاده قرار مياوصاف اصلي ش

 

 

 

 

هاي داستاني نبايد به نحوي باشد که منجر به تشابهات اسمي با افراد تعیین نام و نام خانوادگي براي شخصیت

ابه به شهرت نشاي که اين سیاسي، فرهنگي و ديني بشود، به گونه ،، همچون شخصیت هاي علمي، اجتماعيمعروف

ها، نام ادارات و سازمانهاي دولتي، اسم مورد بايد درخصوص نام تجاري شرکت. اين و شخصیت آنها لطمه بزند

 .1اي افراد، تخلص، کنیه و ... افراد نیز رعايت گرددشغلي و حرفه

حتي اشد)بوف موجه ي افراد معري چهرههاي کلیدگر ويژگيگريمي که براي عموم مردم، تداعي آرايي وچهره

نها، آب رضايت ون جلآنجا که با حق افراد، نسبت به عکس و تصويرشان مرتبط است، بد بدون ذکر نام آنها(؛ از

  ت شود.احترامي و هتک حرممجاز نیست. ضمن آنکه در صورت جلب رضايت نیز نبايد موجب توهین، بي

که منجر به هاي طنز، اي کردن بعضي از نامها و نامهاي خانوادگي، به ويژه در سريالهاي جنايي و برنامهکلیشه

هاي خانوادگي شود، ممنوع است؛ نظیر استفاده نسبت به برخي نامها و نام 2ايگیري يا ترويج باورهاي کلیشهشکل

 هاي نمايشي.هاي مکرر از برخي اسامي براي نقش هاي منفي در برنامه

-بي يزمینه که ويکاربرد نامهاي کوچک با اضافه کردن القاب و کلمات نامناسب يا تلفظ نامتعارف، به نح

 یست. ناحترامي يا توهین به نام کوچک افراد را به طور وسیع در سطح جامعه فراهم آورد، مجاز 

                                                           
( هرگونه ایراد خسارت به اشخاص حقیقی و حقوقی از این 1339قانون مسئولیت مدنی مصوب  10و  1. شایان ذکر است که طبق قانون) ماده ی  1

دنبال داشته باشد. قانون آیین دادرسی کیفری( را به 9از ماده ی  2از سوی ذیحق و مسئولیت مدنی و جزایی ) طبق بند طریق، می تواند شکایت قانونی 

 ) ر. ک: پیوست فصل اول(
بر مبنای عقاید هایی که دنبال دارند، هستند. قضاوتهایی سطحی و نادرست را بهای یا قالبی، تصوراتی کلی و بدون انعطاف که قضاوت. باورهای کلیشه 2

 قالبی شکل می گیرند، با واقعیت ارتباط نداشته و براساس تعمیم، استوارند.
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 1ايساز و مروج باورهاي کلیشهاي که به حیثیت آنها لطمه وارد کند و يا زمینهشوخي با افراد و سازمانها به گونه 42

خر قرار گیرد؛ هتک گروهي و حزبي افراد مورد تمس شود، مجاز نیست. درصورتي که ويژگیهاي شغلي، قومي،

 شود. حرمت محسوب مي

ز ااد سالم ه انتقبنقد و ارزيابي آثار علمي، فرهنگي، هنري و محصوالت فکري در رسانه، ضوابط مربوط  در

دبیات ااده از ، استفطرفيي اطالعاتي، ذکر منابع، رعايت انصاف و بيجمله علمي بودن، برخورداري از پشتوانه

 د. درگبايد رعايت  ي اثر،مناسب و به دور از توهین و هتک حرمت و همچنین حق دفاع و پاسخگويي پديد آورنده

ي باشد که اه گونهايد ب، بهاي انساني به افراد نیازمندانعکاس اخبار و اطالعات مربوط به امور خیريه و کمک

ت آنها ايد رضايند و شفراد ناتوان، در موضع ضعف قرار داري شرمساري و هتک حرمت افراد فراهم نیايد. ازمینه

افراد  رامت اينکیت و پخش تصوير، موقعیت زندگي و يا مصاحبه، به منظور طلب کمک باشد؛ لذا توجه به حیث ايبر

 بايد با حساسیت بیشتر و اختفاي کامل هويت افراد صورت پذيرد.

ن و منزلت آنها را پايین بیاورد يا آشفتگي آور که شأرقت سمي و روحي افراد به گونه اياشاره به وضعیت ج

بیشتر آنها يا اطرافیانشان را موجب شود، مجاز نیست. دراين راستا، طرح مشکالت يا پرداختن به موضوعات مرتبط 

نبايد تحقیر شخصیت يا  2با ناتوانان ذهني، معلوالن و ناتوانان جسمي، بیماران صعب العالج و بیماران خاص

 شرمساري اين افراد را به دنبال داشته باشد.

 

 رسانه نبايد به اشاعه، ترويج، توجیه و اعمال تبعیض مبتني بر رنگ، جنس، نژاد، قومیت، زبان و مذهب، در

ت احترامي و هتک حرمت نسبت به شخصیي توهین، بيارتباط با حقوق شهروندان بپردازد و يا اين که زمینه

 .3شهروندان را بر مبناي تفاوت رنگ، جنس، نژاد، قومیت، زبان و مذهب، فراهم آورد

در  3و همچنین ساير مذاهب اسالمي 2و ساير اديان به رسمیت شناخته شده 1رعايت احترام به دين رسمي کشور

 ها الزامي است. برنامه

                                                           
 (2.)مثل  1
 . بیماران خاص نظیر بیماران مبتال به تاالسمی، هموفیلی، سرطان، ام اس، دیالیزی ها و پیوندیها و ... 2
 قانون اساسی. 20و  19. برگرفته از اصول  3
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ممنوع « 4و ايجاد تشنج در جامعه گرددزدن به احساسات ديني، وحدت ملي انتشار مسائلي که موجب لطمه» 

هاي ي مذاهب و فرق اسالمي و همبستگي با اقلیتتالش در جهت توسعه و تحکیم برادري اسالمي بین همه» است و 

هاي اصلي صدا و سیما، الزامي به عنوان يکي از خط مشي5«اندديني که در قانون اساسي به رسمیت شناخته شده

 است.

دراين زمینه توجه به موارد زير «. 6ها و نژادها، جايز نیستقیر يا توهین نسبت به قومیتهرگونه تحريک، تح»

 الزامي است؛

 ممنوع است؛ دي ديگر،ت نژااشاعه، ترويج يا توجیه عقايد نژادپرستانه، مبتني بر برتري يک نژاد يا پستي و حقار

غلط  باورهاي ند و ياثیت آنها لطمه وارد کاي که به حیهاي مختلف به گونهشوخي با اهالي شهرها يا قومیت

 اي شود، مجاز نیست.رايج را تايید و تاکید کند و يا زمینه ساز و مروج باورهاي کلیشه

 ز نیست؛ هاي مختلف، جايها، آداب، رسوم، زبان، گويش، لهجه و پوشش قومیتاحترامي به سنتبي

 .ايز نیستجندگان، اي نسبت به مهاجران و پناهلیشهاحترامي يا ترويج باورهاي کهتک حرمت، توهین يا بي

رافي، اورهاي خلقاي باها مورد احترام قرار گیرد. دراين راستا: کرامت ذاتي زنان بايد در برنامه شخصیت و

ر مقايسه دودن زنان ارزش بي زنان) مانند تجسم زن به عنوان عامل گناه و شیطان، کماي دربارهغیراسالمي و کلیشه

قي و استناد به بي و حقوسان مذهموارد ترديد، استفاده از کارشنا مردان، زنان نادان و منفعل و ...( ممنوع است. دربا 

 منابع علمي ضروري است. 

انند مزنان )  ي متعددهاي اجتماعي و نمايش تضاد بین نقشهاانديشي، نسبت به حضور زنان در نقشترويج منفي

 ايزنیست.نها( جداري و همسرداري با اشتغال و تحصیل آر نقش مادري، خانهتضاد بین انجام وظايف زنان د

 

 

                                                                                                                                                                                     
 قانون اساسی( 12سالم و مذهب جعفری اثنی عشری است.) اصل . دین رسمی ایران، ا 1
 قانون اساسی( 13. ادیان به رسمیت شناخته شده عبارت اند از: زرتشتی، کلیمی و مسیحی.) اصل  2
 قانون اساسی( 12. سایر مذاهب اسالمی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی ) اصل  3
 قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.  19. بند)د( ماده ی  4
 قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران. 41. ماده ی  5
 قانون اساسی. 19.اصل  6
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در صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران، آزادي بیان و »، در راستاي حق شهروندان در دسترسي به اطالعات

 «.1مین گرددازين اسالمي و مصالح کشور، بايد تأنشر افکار با رعايت مو

انعکاس زندگي و احوال تمامي اقوام و اقشار »و  2«تعلق صدا و سیما به تمامي ملت» قانونيبا توجه به تصريح 

پذيرش »و  4«ها و نیازها و مشکالت مردم را به اطالع مسئوالن برساندخواست» و اين که  3«مختلف کشور در آن

هاي فوق، بالمانع است. دراين ، تضمین آزادي بیان اقشار مختلف در زمینه5«ي مردمانتقادات و نظريات سازنده

 راستا: 

به انواع  ستا بايداين راهاي گوناگون آگاه باشند. درشهروندان، حق دارند از ديدگاههاي مختلف متعلق به حوزه

 ديدگاههاي مطابق با قانون، فرصت مطرح شدن، داده شود. 

افراد و گروهها باشد، به  رامي به سايراحتآزادي بیان و نشر افکار نبايد مبنايي براي توهین، هتک حرمت يا بي

ها و احزابي که طبق قانون احزاب، فعالیت آنها ها و جمعیتتهمت به نهادها و ارگانهاي رسمي کشور و گروه»ويژه 

حق »مان به ضروري است که اين بند با توجه توأي موارد ممنوع است. توجه به اين نکته در همه 6«قانوني است

-کند و مانعي براي ارائه ديدگاهاحترامي را منع ميافراد؛ توهین، هتک حرمت و بي« حقوق فردي»و « آگاهي يافتن

 هاي انتقادي نخواهد بود. 

                                                           
 قانون اساسی  175. اصل  1
 کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.قانون خط مشی  7. ماده  2
 قانون خط مشی  7. ماده  3
 همان قانون. 15. ماده ی 4
 همان قانون. 9. ماده ی  5
 همان قانون. 19. بند)ب( از ماده ی  6
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يا اين که  1«ي ترويجي داشته باشدهاي منحرف و ضد انقالب جنبهبراي گروه»آزادي بیان و نشر افکار نبايد 

 2«موجب فساد اخالق و هتک حرمت جامعه گردد»

، مورد توجه قرار 3طرفي، انصاف، صحت و دقتعايت آزادي بیان و نشر افکار، بايد موازين مربوط به بيدر ر

 گیرد.

ر روندان ددن شهرعايت موازين مرتبط با محیط زيست سالم در رسانه، براي تضمین حق حیات و زندگي کر

ي ت صدمه میط زيساعمالي که به محمحیط سالم، الزامي است و توجیه، ترويج، اشاعه يا مشروعیت بخشیدن به 

 رسانه ي ملي ممنوع است.  زند، در

؛ پیامها، الگوهاي رفتاري و مفاهیم مطرح شده در 4اي عمومي استاز آنجا که حفاظت از محیط زيست، وظیفه

 ها بايد با موازين مرتبط با محیط زيست سالم انطباق داشته باشد. برنامه

از  البي اعمر هر قدرساند، مشروعیت بخشیدن به اعمالي که به محیط زيست صدمه ميتوجیه، ترويج، اشاعه يا 

 مصاحبه، گزارش، نمايش، اظهار نظر کارشناسي و... ممنوع است. 

ي، ت محیطي زيسهاي گستردهپخش اخبار و اطالعات مربوط به موارد نقض حقوق محیط زيست و آلودگي

اي اطالعاتي هشتوانهاز پ گیريتوجه قرار گیرد. توجه به صحت منابع و بهره بايد به عنوان حق و تکلیف رسانه مورد

 گويي مسئوالن مربوطه، بايد رعايت گردد.دقیق و معتبر و همچنین حق پاسخ

 

 انعکاس خشونت

ها خشونت بخشي واقعي و ملموس از زندگي است و تا زماني که خشونت درجامعه و جهان وجود دارد، رسانه

هايي در خصوص چرايي، چگونگي و زمان پخش خشونت وجود ند آن را منعکس کنند. با اين حال، نگرانيبايد بتوان

                                                           
 همان قانون. 19. بندهای )ه( ،) ج( و )د( ماده ی  1
 . همان. 2
 مراجعه شود.« دقت و صحت»و « بی طرفیانصاف و ». به بخش های  3
 قانون اساسی. 50. اصل  4
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از ظهور  گويي،کند ضمن حقیقتاي ايجاب ميرساني رسانه به موازات رعايت اخالق رسانهي اطالعدارد. وظیفه 46

 پرهیز شود.، ترس و اضطراب، 3زدايي، حساسیت2بر مخاطب، همچون تقلید 1تأثیرات مخرب

رفتارها  گونهينابار و خطرناک آشکار و پنهان است. اي به معناي انعکاس رفتارهاي خشونتخشونت رسانه

ي ديگر، ص، شخصشود که علیه خود شخشامل هر نوع خشونت کالمي، رواني و فیزيکي با سالح يا بدون آن مي

یرد، چه ن صورت گآيد به تنها قصد انجام آن و تهد جان صورت گیرد، چه اين عمل انجام شود ياحیوان و يا شيء بي

 عمل باعث صدمه شود و چه نشود. اين

ین بزن اد توه به ايجاي انعکاس خشونت، در واقع بازتاب تالش مربوطها در زمینهرسانه رهنمودها و خط مشي

 منافع و مضار به تصوير کشیدن اين گونه اقدامات است.

 

د.رفته شوخشونت بايد ساعت پخش و مخاطبان احتمالي برنامه در نظر گهاي حاوي در پخش برنامه 

به  اي مربوطتیزره وشي يهاي نماهاي حاوي خشونت با هر محتوا و ساختاري از جمله برنامهساعت پخش برنامه

-ا، پخش برنامهتاين راس ود. درهاي سني مخاطبان احتمالي، تنظیم شآن، خبر، مستند و ...، بايد با توجه به انواع رده

اي هناسبتماوي خشونت شديد در ساعات پرمخاطب )با توجه به فصول مختلف سال، روزهاي تعطیل و حهاي 

نوع ستند، ممهسانه رخاص( که طیف گسترده و متنوعي از افراد )همچون کودکان، نوجوانان و سالمندان(، مخاطب 

 است.

ي زماني ا هر محتوا و ساختاري، با توجه به محدودههاي حاوي خشونت بسازي کنداکتور پخش برنامهآماده

یم نیز میزان خشونت را گذر س(، ضرورت دارد. ضمن آنکه پس از خط تق22مشخص شده براي خط تقسیم )ساعت 

 خط تقسیم، میزان کمتري از انعکاس خشونت مجاز است. کند، لذا در ساعات اولیه پس اززمان تعیین مي
                                                           

کند که ممکن است قبالً در آنها به باری را در مخاطبان فعال میهای تهاجمی و خشونتای، احیاناً ایدهتحقیقات نشان داده است که خشونت رسانه - 1

(، Primingوند، سایر تفکرات مرتبط با خشونت نیز از طریق فرآیند توجیه )شهایی فعال میصورت نهفته وجود داشته است. زمانی که چنین ایده

 شود.برانگیخته و تأثیراتی همچون تقلید، حساسیت زدایی و ترس را در مخاطب موجب می
2 - Imitation های توجیه ایده ی مخاطب تقلید شود، به طوری که مخاطب باشود، ممکن است به وسیله: خشونتی که از طریق رسانه منعکس می

 ی خشونت بار را اجرا کند.های مختلف، آن ایدههای مختلف و در زمینهآشکار و پنهان در خشونت منعکس شده از رسانه، به روش
3 - Desensitisation ای چه از طریق طبیعی جلوه دادن نگرش و رفتار خشن و چه از طریق جزئی جلوه دادن خشونت موجود در : خشونت رسانه

-تواند تحمل مخاطب را در برابر خشونت زندگی واقعی را افزایش دهد. به طوری که با کاهش پاسخ عاطفی مخاطب به خشونت، بیندگی واقعی، میز

 تفاوتی وی ینسبت به عامالن و قربانیان خشونت را به دنبال دارد.اعتنایی و بی
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ز پخش، ا حاوي خشونت، قبل از پخش به اطالع مخاطب برسد، ضمن آنکه در حینهاي ماهیت برنامه

 ها استفاده شود.هشدارهاي واضح و صريح در مورد محتوا و صحنه

 وا اعالم شدار يتوان از عالئم هدر مواردي که خشونت براي مخاطب در سن يا قشر خاصي مناسب نیست، مي

یم ت خط تقسا رعايبهايي است که ه کرد. اين موارد حتي شامل برنامهرساني قبل و در حین پخش، استفاداطالع

 شوند. ( و خارج از ساعات پرمخاطب پخش مي22)ساعت 

شد و ل درک باو قاب آشنا رساني در مورد خشونت، استفاده از عاليم هشداري که براي مخاطب،به منظور اطالع

ش برنامه آغاز پخ اند درتورساني مي، ضروري است. اين اطالع(شنپکزيرنويس) يا هشدارهايي با استفاده از کالم و

یرند، به گمه قرار برنا و يا در حین پخش باشد. در مواردي که هشدارها ممکن است مخاطباني را که نبايد در معرض

 ود.ش، انجام از پخش ي زماني مناسبي قبلرساني با فاصلهديدن يا شنیدن برنامه ترغیب کند، الزم است اطالع

 

ه، پرهیزک برنامهاي خشونت آمیز در يهاي حاوي خشونت و يا تکرار صحنهاز پخش نزديک به هم برنامه 

 شود.

تواند میزان تقلید، ترس و حساسیت زدايي را در مخاطب افزايش دهد. در اين راستا، خشونت مکرر و متراکم، مي

ها اطب، به تأثیر ناشي از کنارهم چیده شدن اين صحنههاي خشونت بار بر مختک صحنهبايد ضمن توجه به تأثیر تک

دهنده بیشتر باشد، تحت تأثیر قرار دادن هاي تکان)تکرار و تراکم(، توجه داشت. هر چه تعداد و حجم صحنه

هاي زندگي واقعي، کاهش دادن خشونتو جزئي جلوه تواند با طبیعيتر است. به طوري که ميمخاطب آسان

پذيري را به دنبال داشته بار در دفاع از خود و نیز کاهش مسئولیتمخاطب به رفتارهاي خشونتحساسیت و پاسخ 

تواند تصور غلطي از هاي خشن، ميبار و شخصیتهاي خشونتباشد. از سوي ديگر، تکرار و تراکم انعکاس صحنه
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اجتماعي، ترس، اضطراب، بدبیني نمايي از نهادهاي مختلف ا سیاهبنوع و میزان خشونت در جامعه را موجب شود و  48

 و انزواي مخاطب را موجب شود. 

 

تار و طريق گف نت ازربرانگیز، فارغ از تحقیر انسانیت يا ترويج خشویان حقیقت در مورد رويدادهاي تأثب

 ي اخالقي يا اجتماعي قرار گیرد.رفتار، بايد در خدمت بیان يک نکته

يستي، ل ترورطبیعي، جرم و جنايت، منازعات انساني و اعمابرخي از اشکال خشونت همچون جنگ، حوادث 

 ي رسانه است. در اين راستا، انعکاس هاي زندگي هستند و انعکاس آنها وظیفهواقعیت

  ر چنیندهاي طبیعي و انساني اشکالي ندارد؛ اما بايد در میزان و چگونگي انعکاس خشونت واقعیت

ندگي کان به زان و مد؛ خشونت منعکس شده از رسانه، هر چه از نظر زمهايي مالحظاتي در نظر گرفته شوبرنامه

هاي طي خشونتادن افرادتر خواهد بود. از اين رو، نشان ي آن جديتر باشد، قضاوت مخاطب دربارهروزمره نزديک

اشته بال ددن ي را بهزدايآور باشد يا خطر حساسیتتواند براي مخاطب ترسناک و اضطرابشديد دنیاي واقعي، مي

 باشد.

مردمي و  هايمکهاي خشن زندگي به منظور تحت تأثیر قراردادن مخاطب، براي جلب کگاهي انعکاس واقعیت

ي پیام ائهي اریوهبطه، شبار و عامالن آن است. در اين رايا ايجاد احساس انزجار و نفرت از اعمال زشت و خشونت

 تانعکاس خشون واردي،ماي برخوردار است. در چنین ز اهمیت ويژهدر موثر واقع شدن ارتباطات احساس برانگیز، ا

شونت ويدادي خد در ررحمي موجوهدف باشد. حتي اگر انعکاس خشونت به منظور اثبات بيهرگز نبايد بیهوده و بي

 آمیز باشد، ممکن است مشکالتي پیش آورد. از اين رو: 

ن، یاب صداها و لحن یز گزينش تصاوير، کلمات، عبارات،ي صوتي و تصويري و نهاي ويژهدر به کارگیري جلوه

 یش از آنچه موردنظر است، نگذرد.بدقت شود تا بر عموم مخاطبان تأثیري 

 

 بار، از جذابیت بخشیدن به خشونت، از میان بردن قبح خشونت و نیز اغراق در انعکاس جنايات خشونتدر

 ترس از جنايت، پرهیز شود.
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ه بادن جزء دن ا. نشآور تا چه اندازه ضروري يا مناسب استپخش جزئیات رويدادهاي شوکبايد توجه داشت که 

جهه نگام مواردم به هم تفاوتي دري بيعث ايجاد روحیهبار ممکن است باهاي خشونتي صحنهپردهجزء، مفصل و بي

أثیر پیام تاطب، از ني مخروگردا تواند اثر وارونه داشته باشد و يا دلزدگي وبا خشونت در دنیاي واقعي شود و مي

ا ي رويدادها و يهدر حاشی کنندهرآثار و پیامدهاي ناگوار و متأث توان با پرداختن بهموردنظر بکاهد. به اين منظور، مي

 انعکاس تالش جمعي مردم براي مقابله با واقعه، مخاطب را به تأمل واداشت.

 نسبت به ي مخاطباي باشد که با برانگیختن حس همدلگونهنشان دادن قربانیان رويدادهاي خشن نبايد به

اي ت يا دارودک اسويژه هنگامي که قرباني، کاين مورد به قرباني، در مخاطب حس ترس و اضطراب ايجاد شود.

 هاي ظاهري و باطني است، از حساسیت بیشتري برخوردار است.جذابیت

ي آنها، اصول مربوط به حريم مرتبط با شاهدان، قربانیان و مجرمان خشونت و خانواده 1در انعکاس اخبار

 بايد مورد توجه قرار گیرد. 2خصوصي افراد

یز از ر پرهدر صورت استفاده از مطالب آرشیوي و تصاوير مستند، از پخش مکرر تصاوير خاص به منظو

 زدايي در مخاطبان، خودداري شود.حساسیت

رهیز ر است، پبهنجاشونت بايد از مواردي که مشوق يا محرک بروز رفتارهاي خشن، مجرمانه و نادر انعکاس خ

 کرد.

و  ذاب، قويي که جهاي مهاجم، کودکان و نوجوانان بیشتر از شخصیتنه خردساالويژاز آنجا که مخاطبان به

اين د. بنابررت گیردقت ويژه صوکنند در چگونگي نشان دادن و معرفي عامل خشونت بايد موفق باشند، تقلید مي

ر تاري قويگوي رفتتواند از مهاجم با شخصیت خنثي يا غیرجذاب، التني است، ميشدامهاجمي که جذاب و دوست

 داشته باشد.

                                                           
وط به نظم عمومی، امنیت ملی و اخالق حسنه باید مورد توجه قرار گیرد و در موارد به طور کلی در انعکاس اخبار مرتبط با خشونت، مصالح مرب - 1

 ی مقامات مربوط یا مشورت با مقامات سازمان استفاده شود.حساسیت برانگیز از مشاوره
 مراجعه شود. « حریم خصوصی»به بخش  - 2
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ثال، مد. براي رار گیرقکند، مورد توجه هايي که جذابیت عامل خشونت را بیشتر ميدر اين راستا، بايد ويژگي 50

اگر  ارد، حتينانه دآمیز و قهرماب خردسال، کودک و نوجوان از مهاجمي که رفتارهاي محبتاحتمال تقلید مخاط

 هدفي باطل داشته باشد، بیشتر است.

اري نوان رفتت به عدهد. انعکاس و معرفي خشوننسبت به عامل خشونت، خطر اثر تقلیدي را افزايش مي ضاغما

گیرد و يا يپاداش م شني کهخهیر آن را به دنبال داشته باشد. فرد تواند خطر تطپیش پاافتاده و بدون عواقب جدي مي

ه بشونت را خارگیري ککند. به طوري که مخاطب به شود، مخاطب را به يادگیري رفتار خشن، ترغیب ميتنبیه نمي

ه تبعات ب، توجه مقابل گیرد. درهاي مشابه زندگي ياد ميعنوان روشي مفید و مناسب براي حل مشکالت در موقعیتي

 دهد.ناگوار اعمال خشن براي عامل و نیز قرباني، احتمال تقلید خشونت را کاهش مي

ورد يژه در موست، بهورزي، در مواردي که امکان تقلید وجود دارد، جايز نیها و ابزار خشونتانعکاس شیوه

رار کید و تککه تأ. ضمن آنهاي جديد و ابتکاري اعمال خشونت بار که احتمال الگوبرداري آن وجود داردشیوه

ونت در نعکاس خشار مخرب تواند کاربرد آن را ترويج نمايد. به طور کلي، آثاهاي خشونت بار مياستفاده از سالح

ون خودکشي به هايي همچويدادتمامي اشکال آن، از رفتار تا گفتار، بايد در نظر گرفته شود. از اين رو، در انعکاس ر

 اي صورت گیرد.بايد مالحظات ويژهدلیل قابل تقلید بودن، 

رخالف بظلومان، حقوق م هايي همچون دفاع از خود، خانواده، وطن و يا دفاع ازبار با انگیزهرفتارهاي خشونت

خاطب را لید در محتمال تقاشوند و به همین دلیل، یر ميتوزي و شرارت، الزم و موجه تعبههاي مبتني بر کینخشونت

ه به ي باشد کاه گونهاين راستا، توجه به اين نکته ضروري است که انعکاس خشونت نبايد بدهند. در افزايش مي

بايد موجه، ن شخصیت اي مناسب و آسان براي حل مشکالت، معرفي شود. ضمن آنکه قدرتمند نشان دادنعنوان شیوه

 تر و اي باشد که نسبت به طرف ديگر درگیري، خشنبه گونه

 .تر به نظر برسدرحمبي

 ست.ا عو ديني ممنو هاي نژادي، سني، جسنیتي،هاي مبتني بر تبعیضهرگونه موجه نشان دادن و ترويج خشونت

  



 

51 
 

51 
 

 اي حقوق رسانه

 کودکان و نوجوانان  ،خردساالن
 

 دسترسي آنان به اطالعات مفید، حق»رت است از اي خردسال، کودک و نوجوان عباحقوق رسانه

که « هارساننده رسانهحق پشتیباني و حمايت از آنها در برابر مطالب مضر و آسیب. »1«باالويژه اطالعات با کیفیت به

 سازي براي اين گروه از مخاطبان بايد مورد توجه ويژه قرار گیرد.در برنامه

 

ها و هاي زندگي، ترويج ارزشمهارت شان آموزشمطالبي را منتشر کند که هدفبايد اطالعات و  رسانه

 2باورهاي ديني و ملي، ارتقاء سالمت و بهداشت رواني و جسمي خردساالن، کودکان و نوجوانان باشد . 

هاي اجتماعي و توجه خاص رسانه به انتشار اطالعات و مطالبي که براي خردسال، کودک و نوجوان، استفاده

از اين رو، بايد حق دسترسي همه  3است .  فرهنگي داشته باشد به عنوان يکي از وظايف قانوني رسانه، شناخته شده

 خردساالن، کودکان و نوجوانان به اطالعات مفید، بدون هرگونه تبعیضي، مورد توجه قرار گیرد . 

اي از قبیل حمايت از سالمت رواني و فیزيکي خردساالن، کودکان و نوجوانان در برابر مطالب مضر رسانه

ها مخصوص آنها باشد و چه براي اجتماعي و ناماليمات زندگي، چه اين برنامه، رفتارهاي نابهنجار و ضد 4خشونت 

 5ساير مخاطبان تهیه شده باشد، ضروري است . 

                                                           
های باطنی و ظاهری غنی باشد و یادگیری است، اطالعات ارائه شده باید از جنبه ترین دوره برای شناختی زندگی، مناسبهای اولیه. از آنجا که سال 1

 ریزی کند.ی فرهنگی وی را نیز در حد مطلوبی پایهتا ضمن جلب توجه مخاطب در این سنین، سطح سلیقه

 مراجعه شود. "های خردسال، کودک و نوجوانبرنامه". به فصل دوم 2

 سیون حقوق کودک. )ر.ک: پیوست فصل اول: حقوق کودکان(کنوان 17ی ماده "الف". بند  3

 مراجعه شود. "نحوه انعکاس خشونت برای خردسال، کودک و نوجوان"و بخش  "انعکاس خشونت". برای اطالعات بیشتر به بخش 4

کی از وظایف عنوان یهبرساند، ب میهای مناسب در جهت حمایت از کودکان در برابر اطالعات و مطالبی که به سعادت آنها آسیی خط مشی. توسعه5

 کنوانسیون حقوق کودک( )ر.ک: پیوست فصل اول: حقوق کودکان( 17ی ماده "ه  "ها شناخته شده است. )بند قانونی رسانه
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 وجه مخردساالن، کودکان و نوجوانان بايد در مقابل هرگونه نمايش، مشروعیت بخشیدن و يا    52

 ،، رنگتیي بر جنسهاي مبتنکودکان، تبعیضهاي جسمي و روحي، استثمار، بدرفتاري نسبت به دادن خشونتنشان

 ط طبیعي،ز محی، رفتارهاي نامناسب نسبت به محیط زيست و الگوهاي ناسالم استفاده انژاد، مذهب، قومیت

 محافظت شوند . 

اين پخش شود.  22و نوجوانان نبايد قبل از ساعت هاي حاوي مطالب مضر براي خردساالن، کودکان برنامه

 :شود مي ها ) خبر، نمايش ، مستند ، گزارش ، گفتگو محور و ...(برنامهمورد شامل تمام 

هنجاري ناب ،شونت طوري که در انعکاس خ ه انعکاس خشونت، دقیقاً رعايت شود، بهب الزم است ضوابط مربوط

بل و در حین ق شدارهاييم و ههاي سني توجه شود و در صورت نیاز از عالو ناماليمات بايد به آثار منفي بر اين گروه

م در شدارها ههاين  .اي واضح و قابل فهم استفاده شودپخش، جهت مديريت تماشاي کودکان توسط اولیا، به گونه

 اشد، الزم است. بايش مضر ند برتواارتباط با گونه )ژانر( و محتواي برنامه و هم در ارتباط با گروه سني که برنامه مي

در  22ي قبل از ساعت هاوع و پس از آن پايان يابد، بايد مالحظات برنامهشر 22اي قبل از ساعت اگر برنامه

 مورد آن رعايت شود. 

ر ده و نیز ر خانداحتمال مخاطب بودن خردساالن، کودکان و نوجوانان بايد با توجه به ساعات حضور آنها 

ند که اين اي باشهه گونا بايد به، برنامهابتدايي عصر روزهاي تعطیل، در نظر گرفته شود. از اين رو، در ساعات

در محافظت  نيهر چند والد هاي سني به تنهايي و بدون مراقبت والدين بتوانند مخاطب آن باشند در اين راستا،گروه

 . ندکعمل  سئولیت خود در اين زمینهاز فرزندانشان مسئولیت دارند، اما رسانه موظف است نسبت به م

ن و اي کودکابايد برها، ناجتماعي، محرمانه يا بزهکارانه در کلیه برنامهبار، ضد ش رفتارهاي خشونتنماي

 ل ام عمي انجنوجوانان قابل تقلید باشد و در صورت ضرورت، الزم است بدون نمايش جزئیات و شیوه

 ، صرفاً نتايج زيانبار آن به نمايش درآيد. بهنجار با هدف تقبیح و پیشگیرينا
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اهداف  بر اساس گر آنکهمهاي رنج و ناراحتي باشد، و نوجوانان نبايد داراي صحنه ي خردساالن، کودکانبرنامه

 پرورشي برنامه، عواقب خوش و پاياني امیدبخش داشته باشد. 

ايج را رهاي غلط ا باوراي که به حیثیت آنها لطمه وارد کند يهرگونه توصیف از اهالي شهرهاي مختلف به گونه

 قالب شوخي و يا با ادعاي سرگرم کردن ممنوع است .  کید کند، حتي درتأيید و تأ

وع ختلف، ممنهاي میتي لباس پوشیدن قومها و رسوم مقبول و يا نحوهاحترامي به سنتهرگونه شوخي و يا بي

 است . 

جه مورد تو ، بايدهاي جسمي و ذهني، اعم از بزرگساالن و کودکانکرامت ذاتي و حیثیت افراد با ناتواني

 . ه باشدبال داشتا به دنربه آنها  احتراميسازي رفتار آنها نبايد هتک حرمت يا بيبه طور مثال، شبیه ؛دقرارگیر

 

نده کنشرکت ده ياخردساالن، کودکان و نوجوانان به عنوان موضوع برنامه، هنرپیشه، مجري، مصاحبه شون

 : ها حضور و يا مشارکت داشته باشندتوانند با رعايت مالحظات و شرايط ذيل در برنامهمي

زبان،  ر قومیت،بتني بهاي مها، بايد بدون اعمال تبعیضحق مشارکت خردساالن، کودکان و نوجوانان در برنامه

 دين ، مذهب، وضعیت اجتماعي و يا اقتصادي باشد . 

ين توافق نهاست؛ اولي آ و ياها، نیازمند توافق کتبي والدين مشارکت خردساالن، کودکان و نوجوانان در برنامه

 ت ر صورسازان حتي دبايد با آگاهي کافي والدين از ماهیت برنامه همراه باشد. ضمن آنکه برنامه

ر اولويت د، دارند ه نیازل و يا حضور در مدرسي والدين، بايد اوقاتي را که کودکان و نوجوانان براي تحصیاجازه

  ، اقداماتي شايسته انجام دهند.اندگي درسي آنهابراي جبران عقب مقرار دهند و يا آنکه 

اهیت ر مورد مده آنها رساني قابل درک بها نیازمند اطالعمشارکت خردساالن، کودکان و نوجوانان در برنامه

 . ي حضورشان در برنامه استبرنامه و نحوه

آنها را به  سردرگمي يي کهاز پرسشهادر مصاحبه با خردساالن که توانايي تفکیک واقعیت از تخیل را ندارند، بايد 

 ب کرد. سازد، اجتناشود که آنها را شرمنده ميهايي ميي پاسخدنبال دارد و يا منجر به ارائه



 

54 
 

د، اجتناب اشته باشدنبال ددر مصاحبه با کودکان و نوجوانان، بايد از برخوردي که تحقیر و شرمندگي آنها را به  54

 کرد.

با  ي افراديبرگیرندهکه در ، کودکان و نوجوانان را ارائه دهندعي از زندگي خردساالنتصويري واق ها بايدبرنامه

، وش، سالمان تیزهي الگوهاي کامل مانند کودکهاي ظاهري و شخصیتي متنوع باشد. توجه صرف به ارائهويژگي

که  ددور ساز ا آنچنانالگوه ين، از اط برخوردارندهايي متوسرا که عموماً از ويژگي تواند مخاطبانيزيبا و ...، مي

 . گیري را از آنان بگیردامکان الگو

هاي ناتواني وانان بان و نوجسازي، براي کودکاهاي رويکرد مشارکتي و خالقانه در برنامهتا حد امکان بايد زمینه

 گونه ، هیچهادر اين راستا، بايد دقت شود که مشارکت در برنامه. شود جسمي نیز در نظر گرفته

دنبال  ن را بهبزرگساال وها اعم از کودکان کنندگان در برنامهاحترامي، طرد يا تحقیر آنها توسط ساير شرکتبي

 نداشته باشد. 

ست. الدينشان ها و وااند، منوط به جلب رضايت آني گزارش از قربانیان کودک و نوجواني که آسیب ديدهتهیه

 ماند نیزصادق است. ي مياين مورد، حتي زماني که هويت قربانیان مخف

جاز اند، مهر گرفتهاي مرتبط با قیمومیت و سرپرستي، افشاي هويت افرادي که تحت سرپرستي قرادر برنامه

ي آينده وزمره يار ير زندگي جزئیاتي که دهايي، بايد از ارائهاز چنین دادگاه ي گزارشنیست. همچنین براي تهیه

يا  ودادرسي  ز روندااي . در اين رابطه، گزارش خالصهکند، پرهیز کرداد ميخردسال، کودک و نوجوان خللي ايج

 . گاه در صورتي که دادگاه آن را ممنوع نکرده باشد، اشکالي نداردي راي داداعالم نتیجه

 : ننوجوانا ودکان وکمانه مرتبط با هاي ضداجتماعي، بزهکارانه و يا مجرهايي با موضوع فعالیتدر برنامه

 .1افشاي هويت آنها در جايگاه مجري، قرباني يا شاهد، مجاز نیست؛ حتي اگر با رضايت والدينشان باشد

                                                           
به افشای هویت کودک یا نوجوان گونه اطالعاتی که بتواند منجر که هیچبه لحاظ قانونی بر حفظ حریم خصوصی بزهکاران تأکید شده است، به طوری 1

های قانون آیین دادرسی کیفری(. همچنین انتشار جریان دادگاه رسیدگی به جرایم بزهکاران از طریق رسانه 225ی بزهکار شود، نباید انتشار یابد )ماده

 648زات در نظر گرفته شده است. ) ماده ی ی عکس و افشای هویت و مشخصات بزهکار ممنوع است و برای متخلف، مجاگروهی ، تصویربرداری و تهیه

 قانون مجازات اسالمی( ، )ر.ک: پیوست فصل اول( 
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، بايد طبق تعريف و رد و در استفاده از عنوان بزهکارکودک و نوجوان بزهکار را نبايد با عنوان مجرم معرفي ک

 1ضوابط حقوقي عمل شود. 

 . ، مجاز نیستمجرمان يا بزهکاران نسبتي دارندو نوجواناني که با  هويت کودکان افشاي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
قانون  49یشود که عملش بر طبق اصول قانونی بودن جرایم و مجازات اسالمی، جرم شناخته شده است )مادهبزهکار به کودک یا نوجوانی اطالق می 1

ی برای متمایزکردن آیین رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان توسط قوه قضائیه تهیه شده و در هیئت انویس الیحهاست پیشمجازات اسالمی( گفتنی

اهد دولت در حال بررسی است؛ که در صورت تصویب نهایی این الیحه، سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و آیین رسیدگی به جرایم آنها فرق خو

 کرد. 
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 فصل دوم  56

 هاي خردسالبرنامه

 کودک و نوجوان
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 اشاره:

اين میان  است. در1ها در هر ساختار و با هر مخاطبي، نیازمند رعايت اصول و مبانيتولید، تامین و پخش برنامه

همچنین شرايط  و 2نوجوان، نیازمند شناخت مراحل رشدهايي با مخاطب خردسال، کودک و تولیدکنندگان برنامه

هاي سني هستند؛ تا هم بتوانند به خوبي با آنها ارتباط برقرار هاي رسانه توسط اين گروهها و برنامهدريافت و درک پیام

 رائه نمايند. هايي متناسب با توانايي ذهني و ادراکي آنها طراحي و تولید کنند و هم در شرايطي مناسب اکنند و پیام

ر اين زمینه سازان دبرنامه هاي فراوان است کهها نیازمند مطالعه و پژوهشبايد توجه داشت آشنايي با اين ويژگي

ي مهر براي هن مشاوبه عنواگیري از توان کارشناسي اساتید و محققان . با اين همه، بهرهبايد اهتمام ورزند

 و نوجوان ضروري است. هاي خردسال، کودک تولیدکنندگان برنامه

  

                                                           
 شده در فصل اول . اصول و مبانی ذکر  1
توان به رشد شناختی، عاطفی، اجتماعی، اخالقی و... اشاره کرد، که هر یک از این ابعاد رشد انسان دارای ابعاد و مراحل مختلفی است. از جمله می 2

 ی، خشم، لذت و خوشی های مختلفی است. بعد شناختی شامل رشد ذهنی، زبان، تخیل و خالقیت است. بعد عاطفی شامل ترس، نگراندارای بخش

گیرد و در نهایت، رشد پذیری را در برمیهای جنسیتی و جامعهسازی، روابط با خانواده، نقشیابی، گروهشود. بعد اجتماعی مواردی نظیر هویتمی

 شود. شود. برای آگاهی بیشتر به پیوست فصل دوم مراجعه عرف را شامل میعرف، متعارف و پساخالقی و دینی، اخالق پیش
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 رشد شناختي 58

 رشد ذهني و آموزش عمومي
هاي آنهاست؛ نوعي بازي ي بازيهاي راديو و تلويزيون براي خردسال، کودک و نوجوان در حقیقت ادامهبرنامه

هاي شود و آموزشها و مفاهیم کلي تاکید ميکه هدف آن کمک به فرايند رشد است و در اين مسیر، بر مهارت

رساني راديو و توان کارکرد آموزشي و اطالعشود. با اين همه، نميتر واگذار ميتخصصي به نهادهاي تخصصي

الن، ي خردساهاي ويژههاي خاص آموزشي، در برنامهراديو و تلويزيون، عالوه بر بخش 1.ديده گرفتتلويزيون را نا

هاي آنها در هر مرحله از کنند که اگر با توجه به ويژگييهاي آموزشي متعددي را بیان مکودکان و نوجوانان نیز پیام

 رشد و در قالبي جذاب ارائه شود، از تاثیرگذاري بیشتري برخوردار خواهد بود. 

  و کودک و نوجوان، بايد متناسب با مراحل رشد ،سازي براي مخاطبان خاص، خردسالبرنامه

ها مبتني ارائه آن ينحوه ونوع موضوعات، مقدار، سرعت هاي ذهني هر کدام از آنها انجام شود. به طوري که توانايي

 باشد.  هاي هر گروه سنيبر توانايي

 ؛ از ، آموزش در اين دوره مبتني بر مشاهده است2عملیاتيمندي خردسال از هوش پیشبه دلیل بهره

صورت يعني بتوان مفاهیم را ب، ي مفاهیم ساده عیني و محسوس باشدردارندههاي آنها دربرو الزم است برنامهاين

و صلح و ...،  گو از طرح مفاهیم پیچیده و انتزاعي مانند مر ويژه در راديو( ارائه دادنمادهاي بصري و يا تجسمي )به

 هستند، پرهیز نمود.  با استفاده از بعضي مصاديق قابل ارائه که فقط

هاي ا دانستهوند آن باي ارائه شوند که خردسال، فرصت کافي براي درک و پیگونهآموزشي بهبهتر است مطالب 

 د. رائه کراتوان حجم زيادي از اطالعات را در يک فرصت محدود خود داشته باشد؛ بنابراين نمي قبلي

ي تمرکز و توجه ه؛ اما دامنهاي ادراکي مانند ديداري و شنیداري حساس استسالگي به محرکخردسال تا پنج

رو: تمرکز بر يک موضوع يا تصوير ثابت در حرکت بنشیند، از اينتواند دقايق زيادي بيبسیار کوتاهي دارد و نمي

                                                           
 ر.ک : پیوست فصل اول : حقوق کودکان  1
 ر.ک : پیوست فصل دوم : رشد شناختی 2
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تقسیم  ها به واحدهاي زماني کوچککند؛ بنابراين بايد مدت زمان برنامهسرعت خسته ميتلويزيون، خردساالن را به

 که ريتم برنامه نیز تند باشد. ضمن اين شود،

ات ر و کلمعاد، ششهاي ، عمدتاً موسیقي، ترانهشاد ابزار مهم راديو براي جلب توجه مخاطب و ايجاد فضاي

ثرگذاري ا، شنماي رکات وحتوان عالوه بر موارد مذکور با استفاده از ؛ اما در تلويزيون ميريتمیک )آهنگین( است

 برنامه را افزايش داد. 

 نسجام شود و زندگي را رويدادهاي مجزا و بدون اوقايع نمي سال زير سه سال متوجه ترتیبخرد

سه  ر سنیندي نیست. ط داستان، لزومي بر رعايت خبراي اين گروه هاکلیپ و هاي نمايشي، بنابراين در برنامهداندمي

توان ز نميولي هنو ال کند؛استاني را دنبهاي مجزا را به هم ربط دهد و خط دتواند سکانستا چهار سال، خردسال مي

-ر مرحلهها داوتين تفابرايش سريال ساخت يعني بخشي از داستان را به روزهاي بعد موکول کرد. پس الزم است به 

 ي خردسالي توجه کافي شود. 

-هدهجا که مشاآناد. از ، ارتقاء د"تقلید  "به سطح  "مشاهده  "توان آموزش کودک را از سطح در اين دوره، مي

ا استفاده از ر است، بن رفتاکننده نسبت به آي تشويق و تنبیه ديگران، عامل موثري در تقويت و تضعیف رفتار مشاهده

موزش آ، ه کودکطلوب را بمتوان رفتارهاي ها، ميها و نمايشو منفي رفتارهاي قهرمانان داستانبازخوردهاي مثبت 

  .و رفتارهاي نامطلوب را کاهش داد

در  ارد، امادت زيادي ها براي خردسال، کودک و حتي نوجوان، يک اصل است و اهمیبرنامهتکرار با وجود آنکه 

ودک ؛ زيرا کخاطب شودمتواند منجر به دلزدگي ، مي، تکرار مطالبهاي آموزشي براي سنین دبستاني برنامهتهیه

کننده  و سرگرم اي مهیجهي برنامهکه شنونده و بینندهبیند و نیاز دارد دبستاني در طي روز در مدرسه آموزش مي

 . کنده ميرا دلزد هاي متنوع، اوکننده و بیانهاي سرگرمباشد، بنابراين تکرار مطالب آموزشي بدون جنبه

هاي امريافت پیاي دبر از آنجا که کودک با ورود به مدرسه و آشنايي با مطالب آموزش رسمي، آمادگي بیشتري

ورداري از ضمن برخا ي کودک رهاي ويژههاي برنامهتوان پیامهاي راديو و تلويزيون دارد، مياز طريق برنامهآموزشي 

 راستا کرد. هم ،مفاهیم عیني و ملموس، با مفاهیم آموزشي دبستاني

 



 

60 
 

 نوجواني  60

از جمله  متعدد زشيهاي آمومنوجوان را به دريافت پیا ،ترهاي ذهني گستردهانتزاعي و توانايي مندي از هوشبهره

  سازد.درک مسائل جدي و اخالقي قادر مي

. ردک، طرح ینيي تبینبهجبرانگیز را با توان مفاهیم انتزاعي، جدي و چالشمي ،ي نوجوانهاي ويژهدر برنامه

سائل مغلي، از شآينده  دوستي، هنجارهاي اجتماعي ووطن ،ترهمچنین منطق روابط انساني، روابط اجتماعي گسترده

 هاي نوجوان مورد اشاره قرار گیرد. مهمي است که بايد در برنامه

 ذيرش پتواند از سطح  متعارف درک کودکان فراتر رود و ضمن هاي نوجوان ميهاي برنامهپیام

ان نسبت به وجه ديگران به تاو از دنیاي کودکانه، با وي ارتباط برقرار کند؛ چرا که نوجو شدن نوجوان و خروجبزرگ

د، احساس شوخش ميپاي که برايش هاي کودکانهدهد و به همین دلیل، به شدت از برنامهبزرگ شدنش اهمیت مي

ت آن نزد دن و اهمیشبه بزرگ سازان بايد تمايلشود. برنامهتوجه ميهاي آنها بيکند و حتي نسبت به پیامتحقیر مي

 ،توکور، پالدضمون تا مها از ي بخشهاي نوجوانان را در همهبرنامهنوجوانان را مدنظر قرار دهند و تفاوت در 

 موسیقي، افکت و نوع اجرا لحاظ کنند. 

 يائهکند، ار او آسان ين بلوغ را براي نوجوان و خانوادهتواند گذر از دورامي هايي که رسانهيکي از شیوه

یجانات هکنترل  چگونگي برآوردن نیازهاي جديد وهاي دوران بلوغ، نظیر اطالعات و آموزش در مورد ويژگي

خش کرد؛ پز رسانه اصريح  توان بخشي از اطالعات را به دلیل رعايت برخي هنجارها به طوراست. در اين راستا، نمي

تعهد و افراد م ، ازکردنبه جاي خجالت کشیدن و سوال نهايي، نوجوان را هدايت کرد تا توان با راهنمايياما مي

 در اين زمینه، کمک بگیرد.  متخصص

دهند؛ بنابراين، بیشتر دار و عمدي، ترجیح مياز رسانه را بر يادگیري هدف 1، يادگیري اتفاقيسنمخاطبان کم

هاي ها در قالبويژه در سنین کم، بايد به طور اتفاقي باشد و پیامکودک و نوجوان از رسانه به يادگیري خردسال،

 . رعمدي به نظر برسدي ابعاد آموزشي پیام، غیاي که ارائهه شوند، به گونهکننده ارائو سرگرم جذاب

                                                           
 گیرد. های رسانه با هدف سرگرم شدن صورت می( : نوعی یادگیری که هنگام استفاده از برنامهlimplicit leaningیادگیری اتفاقی )1
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 خردسالي 

، يا اگر دخورنحتي بشقابي که در آن غذا مي 1، معتقدند که همه چیز جان دارد اغلب خردساالن در اين دوره

ه دست انسان و ب طبیعيودمحوري، معتقدند که وقايع آيد. همچنین آنها به علت خدرخت کنده شود، دردش مي

طور بسیاري از مفاهیم را به ،ءاتوان با استفاده از ويژگي جاندار کردن اشیميرو، گیرد. از ايناعمال او انجام مي

هاي سخنگو در کنار انسان( و هاي عروسکي )عروسکدر اين میان، نمايش ل آموزش داد.غیرمستقیم به خردسا

 ي اين گروه سني است. فیلم و ...، بیشتر مورد عالقه ،ها همچون سرود، شعرهانیمیشن در مقايسه با ديگر برنام

ذار ه تاثیرگاخودآگانر طوبر يادگیري خردسال به ،هاي شاد و ايجاد فضاي پرنشاطگیري از شعر و ترانهبهره

 . خواهد بود

 وانات و هرمانان آن اغلب حیمند است که قهايي عالقهسالگي به بعد، به برنامهخردسال از سه

ست؛ وجهشان اتند مورد زپردازي، حرف اول را ميهايي که در آنها خیالهاي نقاشي متحرک هستند و برنامهشخصیت

 .ستا، بیشتر خیال ثیرأل شود اما تتواند بین تخیل و واقعیت، تفکیک قائاگر چه خردسال در اين سن کمتر مي

 

  کودکي

تصاص واندن، اخخواز آهايي مانند براي خردسال مطرح شد، اگر ويژگي هايي کهجذابیتگیري از ضمن بهره

 م بیشتريود، پیاشي کودک گنجانده ماليمي از حرکت در برنامه مدت زمان بیشتر به تصاوير و گفتگو و سطوح

 شود. انتقال داده مي

                                                           
 جان، دارای زندگی، احساس و شعور است. از جاندار و بی( : عقیده به اینکه هر موجودی اعم Animismدارپنداری )جان 1
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دک جذابیت ا براي کوهسانهو ...، همچنین اف خي، اخالقيهاي خیالي، فانتزي، اجتماعي، تارياستفاده از قهرمان  62

 وانات،زبان حی ست و ازاهاي فانتزي و جاندارپنداري همراه هاي انیمیشن چون معموالً با جنبهزيادي دارد. قصه

  ودک است.کعات به شود، روش آموزشي مناسبي براي انتقال مفاهیم و اطالها و ... بیان مياشیاء، هنرپیشه

یزان والني، مطتوهاي هاي آموزشي، به جاي سخنراني و پالهاي جمعي و گروهي در حین فعالیتزياستفاده از با

 دهد. يادگیري کودک را افزايش مي

انات حريک هیاجتکه با طوريانگیزند، بهها، رغبت کودک را براي آموزش و يادگیري بر ميبافت هیجاني برنامه

 بیشتر کرد.  نکات آموزشي را يتوان اثرگذارکودک، مي

-يژگيتر است وبراين بهبمانند؛ بناشود اين اطالعات در ذهن کودک باقي آمیز باعث ميي اطالعات اغراقارائه

 بیان شوند.  اي غلو  شده،ها به گونههاي مثبت و منفي قهرمانان و ضد قهرمان

هاي سني، اندرزگونه، بیش از ديگر گروههاي مستقیم و ي سني، نوجوان از پیامهاي اين دورهبه دلیل ويژگي

حال، اين . با اينهاي آموزشي بايد بر مبناي همدلي و جهت انطباق با محیط اطراف باشدگريزان است؛ بنابراين پیام

واقعي و ها فضايي غیرويژه اگر اين برنامه. بهانیمیشني و کارتوني عالقمند است هايگروه سني همچنان به برنامه

 نیز همراه باشند.  1شته باشند و با هیجان و تا حد معقولي از خشونتتخیلي دا

د که از اشته باشم داني هرسي اطالعي اين گروه سني بايد جنبههاي ويژهبا توجه به رشد ذهني نوجوان، برنامه

 داد.  توان بسیاري از مطالب را آموزشاين طريق، مي

اي رک هم برروهي پر تحها و مسابقات گهاي همسال، بازيبه گروهي سني ي فراوان اين ردهبا توجه به عالقه

 . ني افزايش دادسين گروه راي ارا ب؛ بنابراين بهتر است تعداد اين گونه مسابقات ا از جذابیت بااليي برخوردار استآنه

را قادر  ي مناسبي است که خردسال، کودک و نوجوانبراي آموزش، شیوه 2استفاده از روش يادگیري اکتشافي

سازي فعال ف ديگران، شخصاً آن را کشف کنند.سازد به جاي آموزش مفاهیم و اصول از راه توضیح و توصیمي

 . هاي بعدي را به دنبال خواهد داشتکردن، دانشو در نهايت تجربهقدرت جستجو، کنجکاوي، تفکر 

                                                           
 در فصل اول مراجعه شود  "انعکاس خشونت"به بخش  1.

 کنند، نقشه سازند، برای خود هدف تعیین میپردازند، درک و فهم خود را مییادگیری اکتشافی: در این روش، کودکان به طور فعال به یادگیری می 2

 رسند. )سیف( نفس و انگیزش سطح باالتری میپردازند و به عزتآیند، به حل مسائل میآفریننده بار می اندیش وریزند، ژرفمی
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هتر و باثیر براي خردسال، ت بکارگیري چند حس به طور همزمان، در شناسايي، يادگیري و کشف مفاهیم

ه او بهايش را ان هم موتو، مي"موهاي تو چه رنگي است ؟  "شود : ي از خردسال سوال ميبیشتري دارد؛ مثاًل وقت

 نشان داد و هم خواست که آنها را لمس کند. 

 سخنراني يا توصیه استفاده، توان از پالتوهاي سادهاز سوي ديگر، براي آشنايي خردسال با بسیاري از مفاهیم، نمي

 "ي با مفهوم هت آشنايجال، ثمکرد، بلکه بايد به او اجازه داد تا به صورت عیني با مفهوم مورد نظر آشنا شود. براي 

ا خود رن مفهوم آند تا ، الزم است خردسال، اشیاي واقعي و ملموس را در کنار هم قرار دهد و با هم جمع ک"جمع 

 کشف کند. 

ودک به که خود کي او را جلب کند و سپس اين امکان فراهم شود عالقه هکودک ارائه شود ک موضوعاتي به

کودک از  کردن ذهنه جاي پرها در اين دوره، بها را کشف و مسائل را حل کند. به عبارت ديگر، برنامهپاسخ تنهايي

هن( و ه کردن ذگرسنرانگیزانند )در موضوعات مختلف ب اطالعات )سیر کردن ذهن(، بايد بتوانند کنجکاوي او را

  وادار به اکتشاف و خالقیت کنند.

در کودک و نوجوان،  ،1ي کودکي بايد توانايي تفکر انتقادي و خالق )تفکر منطقي(هاي پاياني دورهدر سال

ازند مختلف ترغیب س سازان بايد نوجوان را به پرسشگري وجستجوگري در موضوعاترو، برنامهيابد، از اين افزايش

تواند با د. به اين ترتیب، رسانه ميه، مشاهده و سنجش موضوعات بپردازتا ضمن نقد و تحلیل مسائل، خود به تجرب

هاي ها و ... ، به تقويت شیوهکردن، استفاده از نشانهزدن، بررسيهايي نظیر تقويت تیزبین، حافظه، قدرت حدسشیوه

  تفکر انتقادي بپردازد.

قع او در وا ،دا بشناساين است که به نوجوان کمک شود تا علت و معلول ر زش تفکر انتقاديي آموبهترين شیوه

  دست آورد و از آنها استفاده کند.بايد ياد بگیرد چگونه اطالعات الزم را به

ر ان به کانوجو براي آموزشهمچنین گفتگو و يادگیري مهارت بحث کردن، به عنوان روشي موردپسند و موثر 

   ت کشف و حل مسئله را پیدا کند.رتا از اين طريق، قدرود مي

                                                           
شوند تا خود در فرایند پژوهش، به علم دست خاطر سپردن نتایج مطالعات دیگران، هدایت میآموزان به جای بهتفکر منطقی: در این نوع تفکر، دانش 1

 ی( یابند. )احد فرامرز قراملک
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 1و خالقیت  پرورش تخیل

ها قابلیت رو،ن؛ از ايدشوپرورش تخیل در جهت صحیح، باعث رشد خالقیت در خردسال، کودک و نوجوان مي 

هاي مهت در برناخالقید ي مورد نظر از پرورش تخیل و رشهاي گروه سني مذکور و همچنین هدف و انگیزهو توانايي

هاي آنها مهيژه برناوت، در ي خالقیهايي دربارهآنها بايد مورد دقت قرار گیرد. به اين معنا که ضمن تولید برنامه

 ها باشد. خالقیت و تخیل، جزء عناصر اصلي برنامه

 و  کردنحرکت از آنجا که خردسال براي موجودات غیر جاندار، عاليم حیاتي و انساني همچون

ذابیت برايش ج انیمیشني هاي عروسکي وگیاهان و حیوانات در برنامه ،گفتن اشیاءکند، سخنگفتن را باور ميسخن

ژگي انساني ده يا ويودات غیرزنموج "پنداريجاندار"توان از ي اين گروه سني ميهاي ويژهرو، در برنامهدارد، از اين

ناک، هاي ترسز صحنهکارگیري اين شیوه، پرهیز ا. البته در بکرددادن به حیوانات براي پرورش تخیل استفاده 

خیل و تز میان ؛ زيرا تجربیات اندک خردسال از عالم واقعیت، تشخیص مربار ضروري استآمیز و غمخشونت

 . اردي، اين موضوع موجب ترس او شودکند و چه بسا در موواقعیت را برايش دشوار مي

زند؛ زيرا اين حیوان براي اي که حرف ميبايد برگرفته از واقعیت باشند، مانند گربهتخیلي  قهرمانان و وقايع

 هاي تخیلي و فانتزي داستان با بايد مراقب بود جنبه خردسال محسوس و قابل شناخت است، اما

ابر، باران از  جاي نمايش بارش باران ازههاي تخیلي بهاي عیني و واقعي متعارض نباشد؛ مثالً اگر در داستانجنبه

                                                           
ی تفکر اشخاص در حل که از یک سو با ویژگی  شخصیت افراد و از سوی دیگر با فرایندهای ذهنی شیوهآفرینندگی یا خالقیت، مفهوم پیچیده ای است1

اوی و پشتکار پذیری ذهنی، خود انگیختگی، کنجکمسئله مرتبط است. بنابراین اوالً خالقیت نگرشی نسبت به خود و دنیای پیرامون است که با انعطاف

انگیز، تفکرآرام و هوشیارانه ای از تفکر و رویکردی در حل مسئله است که از طریق ایجاد پیوندهای شگفتشود، ثانیاً فرایندی ذهنی، شیوهمشخحص می

های مبتکرانه کردن پرسشمطرح تر شناخت، استفاده از تشبیه و استعاره در استدالل، ساختن تصویرهای ذهنی پربار وهای ابتداییدر دستیابی به شیوه

ای برای درک و فهم و بهبود وضعیت انسانهاست. )پیتر انجامد و کمک مبتکرانههای آفرینشی میآید و در نهایت به آفرینندگی و فرآوردهوجود میبه

 هیوز، به نقل از گنجی( 
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 . ضمن اينکه براي سالمت تخیل، بايد نسبت معقول و متعادليارض خواهد شدستارگان ببارد، ذهن خردسال دچار تع

 1هاي خردسال درنظر گرفته شود. میان خیال و واقعیت در برنامه

ايجاد  باعث ،دووب شمحس تواند يک استثناهاي آفرينندگي که ميسازان به خردساالني با ويژگيپرداختن برنامه

ناخت وابط و شرت کشف زيرا خردسال قدرت خلق ندارد، بلکه قدر ،ي او مي شودتوقع بیجا در خردسال يا خانواده

ويژه تفکر و به ر فرآيندبیشتر د رو، خالقیت در خردسالشود از ايننامیده مي "خلق"پیرامون را دارد که گاه به اشتباه 

  کند.مي ه درستهايي کست، تا در تولیداتي نظیر کاردستيمسئله قابل مشاهده ادر رويکرد او نسبت به حل 

، گیرد رارقکودک  هاي کودک به طور آماده در معرض ديدن يا شنیدنضرورتي ندارد که تمام محتواي برنامه

د تا خود تشويق کر يپردازتوان کودک را به خیالمي ،بیني نکات مبهم و پررمز و رازبلکه با در نظر گرفتن و پیش

 . خالقیت بر اثر انگیزه دروني شکل کردن امور و ساختن تصاوير ذهني باشدقادر به مجسم

ر د( موجود )رقابت کند که با عالقه و رضايت و مبارزه طلبيگیرد و کودک هنگامي به صورت خالق جلوه ميمي

ک ت در کوداي خالقیهترين انگیزهمهماين، تحت فشار خارجي قرار گیرد. عالوه بر  آن برانگیخته شود تا آنکه

ره، دور اينودک د. در واقع کتوان مشاهده کردکنجکاوي است که بیشترين مصاديق آن را در دوران دبستان مي

گفتي عجاب و شموظف است ضمن تحريک حس ا رو، خالق آثار تخیليترين انسان روي زمین است. از اينخالق

  ود و مطالب آن کنجکاو کند.کودک، او را نسبت به اثر خ

.، از تر و ..ر، شفافتتر، رنگینکه اغلب بزرگآمیز جلوه کند؛ به طوريهتر است اجزاي آثارتخیلي، مبالغهب

..، به کار فضاسازي و . پردازي،توان در خط داستاني، شخصیت. اين مبالغه را ميي واقعي خود به نظر برسدنمونه

 برد. 

 هايي همچون خواندن و نوشتن، از دلیل ورود به مدرسه و دستیابي به مهارتاين گروه سني به 

ناصر تخیلي ع. کودک به دلیل دستیابي به تفکر عملیاتي، تري نسبت به خردسال برخوردار استاندوزي بیشتجربه

                                                           
االن مشکل است، آنها مجبورند خود را با قوانین و مقرراتی که اغلب معنی و از آنجا که پذیرفتن و درک مفاهیم مربوط به دنیای بزرگساالن برای خردس 1

یابند، منطبق سازند و چون برای ایشان خوشایند نیست، بیشتر تمایل دارند که به دنیای خیالی پناه ببرند. خردساالن این دنیای مفهوم آنها را در نمی

کنند. های خالقانه است، جستجو میای تخیلی که بعضاً خودانگیخته و آزادانه و همچنین دارای ویژگیهها و یا در بازیانگیز را ال به الی افسانهخیال

 کنند. پردازند و تفاوت آنها را درک میپذیرشدن، کودکان به تفکیک واقعیت از خیال میپس از آن همگام با جامعه
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ین عناصري در توان از چنکند. بنابراين ميهاي خارق العاده را درک ميملموس )مثل پرواز يک انسان( يا قدرت 66

تواند باعث تقويت ذهن رياضي خصوص آنکه پرورش تخیل ميهاي ويژه کودک استفاده کرد، بهها و داستانبرنامه

هاي انسان بیش از حد بر ابعادي از توانايي رو تاکیدتوان در اين زمینه افراط کرد؛ از ايننمي کودک شود، با اين همه

 شود. عاطفه قرار گیرد، توصیه نميي و بدون نيید دنیاي ماشیأکه در ت

هاي نبهجاشد، از اقعي بوهاي کودک نبايد کامالً دور از ذهن و بدون ارتباط با دنیاي همچنین تخیل در برنامه

که  يا فیلم نیمیشنشده در ا توان استفاده کرد که کودک راغب شود به ساير مسائل مطرحمي فانتزي هم در حدي

ود ولي بهتر ارائه نم توانميا نسبت دقیقي از اين دو جنبه نهستند، توجه نمايد. در اين راستهاي واقعي زندگي جنبه

 هاي ها موضوع اصلي برنامه باشند و فانتزي و خیال، جنبهاست واقعیت

 اي را در برگیرد. حاشیه

رح سابقات و طم ويژه با ايجاد فضاي رقابتي، نظیر برگزاريهاي مختلف، بهتشويق کودک به انجام بازي

 رد کودکان کند. در مورشد و شکوفايي خالقیت او کمک مي به ،داردميمعماهايي که او را به تفکر وا

 ي برنامه بايد پرهیز کرد. تر، از معرفي برنده و بازندهسنکم

 و در ين دورهاي نوجواني است. خالق بودن در هاي اساسي خالقیت در دورهخودشکوفايي يکي از انگیزه

ود است؛ ختماد به ام و اعنیازمند خودآگاهي، احتر هبه عنوان فردي است ک "خود"ترين مفهوم، به معناي بروز عمیق

ي از استا، يک. در اين ردر نوجوان تاثیر بگذارد "خود مثبت"يا مفهوم  "خودپنداره"گیري اي که در شکلگونهبه

-نهزد و زمیگاه ساآ، ن گروه سني را نسبت به شخصیت خوده ايک سازي براي نوجوان اين استرنامهبوظايف اصلي 

هاي مثبت يژگيخصیت با وي شرائههاي نوجوان بايد با ارو، در برنامهنفس را در او تقويت نمايد. از اينهاي اعتمادبه

ان وجوثبت نمصوصیات به خ از شعارزدگي و به طور غیر مستقیم،هاي مختلف، به دور هاي آنان در صحنهو موفقیت

 رد. کاشاره 

کند . هاي مختلف نوجوان  فراهم ميها و ظرفیتي مساعدي را براي تحول در تواناييزمینه هاي تخیليداستان

روند، شمار ميهها که شاهکارهاي ادبیات جهان بهاي علمي تخیلي و اسطورهها، داستانويژه شنیدن افسانهديدن و به

  نوجوان، حس کنجکاوي و جستجوگري را در او بیدارضمن ارضاي نیازهاي دروني 
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اي از زندگي معنوي نوجوان نمايد. بايد توجه داشت بخش عمدهکند و بسیاري از افکار پسنديده را به او القا ميمي

هاي ديني و ...، است که باعث تحريک و تقويت ها، قصهمتکي بر اسطوره ،هاي کسب شده از خانوادهپس از تجربه

  رود.شمار ميعي او بهماشود و عامل مهمي در تربیت اجتپردازي نوجوان ميي تخیل و خیالقوه

کند. دستیابي به تفکر انتزاعي، قدرت تصور و تخیل تمامي مسائل را در نوجوان فراهم مي(1388)درخشاني, 

-هاي متمايز از زندگي انساني و قهرمانغیرطبیعي با شکل و ويژگي بنابراين، او از امور تخیلي انتزاعي مثل موجودات

 و ماجراجويي نوجوان را ارضا پروري کنجکاوي، قهرمانبرد و در بسیاري از موارد، حسهاي خیالي لذت مي

چنین  هاي موجود، بهضمن پرداختن به واقعیت ،مخاطبان نوجواني هاي ويژهتوان در برنامهرو، مي. از اينکندمي

 تخیالتي نیز اشاره کرد. 

 پرورش زبان

-از ميان را آغراز زب و ساده، دنیاي پیچیده و پر رمز ي خردسالي، با يادگیري کلمات و جمالتانسان در دوره

  برداريهاي محیط اطراف خود کپيي کودک، از کلمات و گويشکند. به طور طبیعي ذهن آماده

 شد ذهني،ریر باشد، ي کودک از نظر کالمي فقکه هر قدر محیط اولیه است هاي علمي بیانگر آنکند. يافتهمي

 ان نسبتاً ، کودکتندهايي که از اين نظر غني هسمحیط عاطفي و اجتماعي کودک نیز، کند خواهد شد و بالعکس

ن هاي آبرنامه دارد، جودوها انهخدهند. از آنجا که راديو و تلويزيون تقريباً در تمامي تري را پرورش ميباهوش و سالم

 . ک کندسني کم هايفهم و متنوع به آموزش غیر مستقیم زبان به اين گروهتواند با بیاني درست، قابلمي

سازان براي فهماندن مطالب خود به مخاطبان خردسال، کودک و نوجوان و آموزش دانش زباني به آنها برنامه

 مخاطبان خود هستند.  1هاي زباني ناييانیازمند آشنايي با تو

 
 خردسالي 

                                                           
 های زبانی ر .ک: پیوست فصل دوم: توانایی 1
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دارد  ص و مشخصالً خاها براي آنها معنايي کام. يعني کلمات و واژهاني کلمات براي خردسال ثابت نیستمع   68

جارب ها و تتز موقعیاهر خردسالي بنا به شناخت خود  ،روواقعي آنها، متفاوت است. از اين که گاهي با معناي

 و، ربندد. از اينکار ميهاي جديد بهکند و در موقعیتبیروني، آنها را تعريف مي

االن و یان خردسو رفتن م هاي روانشناسيي کتابرا بشناسد و اين با مطالعه ساز بايد دنیاي ذهني خردسالبرنامه

  ي مفاهیم و مسائل مختلفهايشان دربارهها و برداشتاز ديدگاه گفتگو با آنها و آگاهي

 پذير است. امکان

ن از تواد، ميدهمي هاي کالمي سخت و پیچیده، تمرکز و توجه خود را از دستاز آنجا که خردسال در ارتباط

 . کردن با او استفاده کرداي براي ارتباط برقرارزبان محاوره

 ومترادف  ک کلماتي لغات محدودي دارد و از درذخیره ،کاربردن جمالت کاملخردسال با وجود توانايي به

ي خردسال هارنامهدر ب ؛ به همین دلیلناتوان است و بیان مفاهیم در قالب کلمات ثقیل براي او مشکل است متنوع

 اشد. بمرتبط ل خردسا ي لغات و واژگانبهتر است جمالت، واضح، کوتاه، ساده و در حد فهم او باشد و با خزانه

ي افظهحالعات از بنابراين جهت انتقال اط. خردساالن کمتر از بزرگساالن است مدتکوتاه يظرفیت حافظه

يا توضیح  و، تکرار اي مختلفهشده در قالبشده، بايد مفاهیم ارائهگذاري اطالعات ارائهمدت و اثرمدت و بلندکوتاه

 داده شود. 

ي برا الت منفيهم جمفچرا که  ؛از جمالت داراي فعل منفي کمتر استفاده شود هاي خردسالبهتر است در برنامه

 او دشوار است و در مقايسه با جمالت مثبت، درک آنها به زمان بیشتري نیاز دارد.

 ،کند و ضمن تقلید و تمرينمي برداريهاي محیط اطراف خود کپياز کلمات و گويش ي خردسال،ذهن آماده

هاي اين در تمامي برنامهشود. بنابراين ساختار زبان فارسي بايد تر ميمحیط اطراف خود نزديک هر روز به قالب زباني

که برنامه بتواند درست حرف زدن را به آنها به طور غیرمستقیم آموزش دهد طوري، بهگروه سني مورد توجه قرار گیرد

مگر اينکه بیان و تلفظ غلط، با اصالح خطاها همراه باشد. از  ،نیز، گفتار غلطي بیان نشود و حتي از روي شوخي

شود و تر ميقوي ،اش براي استفاده از تکلمیشتر به سخن گفتن تشويق شود، انگیزهخردسال هر چه ب ،سوي ديگر

 آموزد. تر ميسخن گفتن را بهتر و سريع
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دهد ز دست ميرا ا و توجه خود هاي کالمي سخت و پیچیده، تمرکزنسبت به ارتباط ،کودک نیز همانند خردسال

 وره، توانايي درکد در اين نجا کهار کردن با او استفاده کرد؛ اما از آاي براي ارتباط برقرو بهتر است از زبان محاوره

زش سمت آمو م عیني بهمدرسه، از آموزش مفاهی عتوان از سنین شروتدريج ميشود، بهتر ممکن ميکلمات پیچیده

 . ئه استتر، بهتر قابل ارامفاهیم انتزاعي رفت. اين آموزش توسط کودکان ماهرتر و بزرگ

ن درک و ز میزااجمالت  . پیچیدگياين گروه سني مناسب نیستبراي  ،اطالعات متراکم در يک جمله يارائه

هاي نگدر فره خصوص آنکهبه ،ي واژگان کودک اهمیت دارداهد؛ زيرا براي فهم مطالب، ذخیرهکفهم آن مي

 . ي اطالعات کودکان، يکسان نیستمختلف )شهر و روستا(، دامنه

دارند براي کودک، بسیار مشکل است؛ مثالً جمالت منفي مضاعف که  1پردازش معکوس فهمیدن جمالتي که

 ،طلبد و کودک مجبور است براي درک جملهمفهوم جمله يا فعل جمله منفي است، پردازش اطالعات بیشتري را مي

 بارها آن را تفسیر و معني کند. 

ه و يا ستعارراي اوره است. درک جمالت داآمیز نیز يکي از مشکالت فهم زبان در اين دجمالت ابهام 

لف هاي مختاند جنبهتوهاي قبلي است و کودک نميهاي زياد، نیازمند تجربه و يادگیريالمثلاصطالحات و ضرب

 وسم، فعل شامل ا دستوري سادههاي شود را درک کند. بهتر است جمله از ساختجمالتي که در لفافه ارائه مي

 ود. شتر شامل صفات، قیود و ...، اجتناب پیچیدههاي ساخت مفعول تشکیل شود و از

کند، ده ميود استفااني خ، براي رشد زباز آنجا که کودک نیز در مراحل اولیه همانند خردسال از تقلید و تمرين

لطي بیان غ، گفتار وخي نیزشزدن را به طور غیرمستقیم آموزش دهند و حتي از روي د درست حرفها بايد بتواننبرنامه

 نشود، مگر اينکه بیان و تلفظ غلط، با اصالح خطاها همراه باشد. 

هاي . بنابراين، برنامههاي تازه را از بافت کلي زبان فراگیردکودک به فرصتي نیاز دارد که بتواند مفاهیم و واژه

آنکه تا حد امکان الزم است تصويري باشد، بايد مطالب را طوري عرضه کند که کودک فرصت آموزشي او ضمن 

ي قابل توجه اينکه، باال بودن سرعت زبان . نکتههاي قبلي خود داشته باشدوند آنها با دانستهیکافي براي درک و پ

 گذارد. کودک نميفرصتي براي درک و تعمق  هاي راديويي،ويژه برنامهها بهگفتاري در برنامه

                                                           
 توانید در زمستان، لباس گرم نپوشید. شما نمیها مثال: بچه 1
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-د. در قصهیر بگذارواند تاثتها تاثیر کمتري دارد و راديو در اين زمینه بهتر ميها و مادربزرگگويي پدربزرگقصه

حاوره من را به ت و زبان گفپیرايه سخ، بهتر است ساده و بيکودکي و حتي گفتگو براي مخاطبان سرايگويي، ترانه

 . تر ساختنزديک

ز حرکات ستفاده ااه با که گا آورنددر پايان اين دوران، کودکان معموالً يک زبان رمزي میان خود به وجود مي

ي اين ويژگ با استفاده از تواندمي سازسالگي، اوج استفاده از زبان رمزي است و برنامه15تا  8. انگشتان دست است

 با مخاطبان خود ارتباط بهتري برقرار کند. 

 

 نوجواني 

ر از ان به وفوتومي ها کامالً قابل درک هستند وحات، احاديث، روايات و ضرب المثلدر اين دوران، اصطال 

مفاهیم و يا  بخشي بهر عمقتمثیل، هجو و ...، به منظو برخي نمودهاي گوناگون تخیل مانند استعاره، کنايه، تشبیه،

 برقراري ارتباط صمیمي با مخاطب استفاده نمود. 

 . بپردازد اص نیزختواند ضمن آموزش صحیح زبان فارسي، به گسترش و تقويت آن در میان مخاطبان نه ميرسا

ا باستاني،  هايبکهکودک و نوجوان شهاي ، الزم است در برنامهبه زبان رسمي کشور که فارسي است با توجه

 مود. صحیح نتهاي گوناگون بر زبان فارسي را بیاني ساده و روان خطاهاي گفتاري ناشي از تاثیر لهجه

، در 1ها نظیر زبان آرگو و زبان آمیختهزبان، گاه به داليل مختلف از ضدي نوجوانهاي ويژهکنندگان برنامهتولید

، امکان دارد اين نوع گرايش در میان ي خاصدوره ککه با افزايش اين موارد در ي کنندآثار خود استفاده مي

ويژه طور آگاهانه و هدفمند استفاده شود. بهنوجوانان رواج يابد. بايد تا آنجا که ممکن است از اين نوع گويش به

 هاي نوجوان، بیشتر بايد مراقب باشند. مجريان برنامه

                                                           
 هاست و زبان آمیخته، حاصل ترکیب دو یا چند زبان است مثل فارسی و ترکی زبان آرگو یا زبان مخفی، زبان خرده فرهنگ جامعه مثالً لمپن 1
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وان به تناسب تانه، ميبان بیگزکید بر آموزشي بودن و نه ترويج أمنظور آموزش زبان و با تهاي نوجوان بهدر برنامه

 هاي مختلف، از زبان غیر فارسي استفاده کرد. بخش

 

 رشد اخالقي 

 1رو شناخت مراحل رشد اخالقي از اين ،میان تحول شناختي و رشد اخالقي پیوندي نزديک وجود دارد 

 سازان است. تن به اخالقیات، از وظايف برنامهنوجوانان و پرداخخردساالن، کودکان و 

ي از خالق، جزئا کهوريطي تنگاتنگي وجود دارد، بهي ديني، بین اخالق و دين، رابطهاز سوي ديگر، در جامعه

 . دين تلقي مي شود

ز نظر ا، بايد دي شوم مطالبي که از رسانه براي پرورش اخالقي و معنوي خردساالن ، کودکان و نوجوانان پخش

 اعتبار داشته باشد.  ،صحت و دقت

ر آنچه از هشود مي ه موجباي قائل هستند کي راديو و تلويزيون، اعتبار ويژهخردساالن، کودکان و نوجوانان برا

 ي،رش دينروموزش و پآه در بخش ويژها بههاي برنامهشود را بپذيرند. بنابراين، اگر پیامها، بیان ميسوي اين رسانه

د. در اشته باشنها دآداراي اطالعات غلط و خطا باشد، ممکن است تاثیرات نامناسبي بر گرايشات ديني و مذهبي 

از  بايد رد وستفاده کارد اعتماد هاي ديني متقن و موها و آموزهتوان از پیامهاي سني، صرفاً ميهاي اين گروهبرنامه

 انگیز، خودداري کرد. بیان و نمايش خرافات و نکات شبهه

 طرح اين ؛ امااستفاده از مفاهیم انتزاعي در طرح مسائل معنوي و اخالقي براي خردساالن مطلوب نیست

 . براي کودکان و نوجوانان مجاز استتي اموضوعات با رعايت مالحظ

 

                                                           
آگاهی چندانی از اصول اخالقی ندارند و به همین دلیل، شش روند، اما شمار میتا قبل از شروع دبستان، خردساالن هر چند فطرتاً موجوداتی اخالقی به 1

ها از گذرانند. در این دوره، آنرا می "اخالق دیگر پیرو"ی سالگی ، کودکان دوره10تا  6نامیده اند. بین  "پیش اخالقی"ی سال اول زندگی را دوره

شوند. می "خود پیرو"ی اخالق سالگی، کودکان وارد دوره11تا  10ز حدود سن ویژه والدین  هستند. الحاظ اخالقی متکی به نظر و قضاوت دیگران و به

اند. آنها معتقدند که ممکن است برخی از بینند، یعنی از ماهیت قراردادی آن آگاه شدهصورت توافقی و میان افراد میدر این دوره، آنها قوانین را بیشتر به

 ند. )ر.ک: پیوست فصل دوم: مراحل رشد اخالقی( قوانین، بر حسب شرایط زمان و مکان تغییر کن
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ا مفهوم بر رابطه الً درد، مثسالگي ممکن است به امور مجردات و معنوي با ديد مادي بنگتا پايان هفت خردسال

اداش پ، جهنم، ر بهشتبنابراين طرح مفاهیمي نظی ؛صورت يک انسان تصور کندخدا، او را موجودي مادي و حتي به

 بودن توصیه نمیشود. ملموسدلیل غیراخروي و ... ، به

-. بنابراين، در برنامهانتظار داشتفراتر از اين، از او بیند و نبايد خردسال خوبي و بدي را در نتايج عیني اعمال مي

طلبي و جهاد استفاده شود؛ زيرا او قادر به تشخیص تفاوت يد از مفاهیم انتزاعي نظیر شهادتوجه نباهاي او به هیچ

تواند اثرات هايش معرفي شود، ميخشونت منفي و جنگ و دفاع مشروع نیست. مثالً اگر پیامبر )ص( در قالب جنگ

تواند تصور کند که گاهي جنگ براي رسیدن به داند و نميبگذارد، چون او جنگ و دعوا را بد ميمنفي بر خردسال 

 1.اي مثبت و مقدس الزم استهدف و انگیزه

ه افران، بککان و دلیل حساسیت عاطفي خردسال، بیان مسائل ديني و مذهبي مربوط به عقوبت و عذاب مشربه

ک انايي دردسال توود. ذهن محدود خرمر صفت رحمانیت خداوند تاکید نتوان بوجه شايسته نیست و فقط ميهیچ

 ظاهر متناقضي همچون خشم و مهر را ندارد و بیان چنین صفاتي در صفات به

 ثیرات سوء بر او خواهد گذاشت. أها، تبرنامه

 کودکي 

یان و ابراين بندارد، بنپيلطبیعه را گاهي مرئي و گاهي نامرئي مسالگي امور معنوي و ماوراءا12تا  7کودک در 

ي اهبرنامه ... در وي، وحي، علم غیب جويطلبي و عدالتده و مفاهیم انتزاعي همچون شهادتآموزش عقايد پیچی

یاز دارد، ويل نأت وتفسیر  شود؛ زيرا کودک هنوز مفاهیمي را که بهي کودکان توصیه نميراديويي و تلويزيوني ويژه

عات رخي موضوبیام، به پال ي انتقتوان با مصداقي کردن مفاهیم و توجه ويژه به شیوهمي ،حالفهمد. با ايننمي

 . پرداخت

 

                                                           
 در فصل اول مراجعه شود  "خشونت"برای آگاهی بیشتر به بخش  1
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 نوجواني

را عالوه بر کرد؛ زي ییني طرحي تبتوان مفاهیم انتزاعي و مباحث جدي را با جنبهمي ي نوجوان،هاي ويژهدر برنامه

ا در قب بود تايد مراب. اما ي ذهني او نیز هستدغدغه، مفاهیم براي نوجوان قابل درک استآنکه بسیاري از اين 

ان یان داستي مثال، ببرا. طرح نشود ويل است،أتفسیر و تنیز نیازمند که براي بزرگساالن  يي ملي مطالبرسانه

امبر به ارهاي پیعدم درک صحیح نوجوان از علل بروز وقايع و رفت دلیل( بهموسي )ع حضرت خضر )ع( و حضرت

 شود. توصیه نمي هیچ عنوان

ي ا و حیطهها دغدغهي نوجوانان در ارتباط بهاي ويژههاي مستدل ديني در برنامهاالت و پاسختوجه به سو

 "شک"جوان از اشد که نواي بگونهها بهگیري برنامهرو، بهتر است  جهتتجارب اجتماعي آنها ضروري است. ازاين

مايد. ، دعوت نمذهبي ورا به مطالعه، پژوهش و تفکر در مسائل ديني  ، وحشت نداشته باشد و بتواند او"پرسش"و 

اسخ پي پرسش و هارنامههايي جهت آموزش احکام شرعي مناسب است. بي برنامهرساني و تهیهدر اين راستا، آگاهي

 شود. در باب مسائل ديني باعث روشنگري نوجوان مي

 کودک  کید شود؛ اما برايأت "مشاهده"يد بر براي آموزش مسائل اخالقي و معنوي به خردسال با

 نیز استفاده کرد.  "تقلید"توان از مي

 خردسالي 

د را و خورشی ي ماهچه کس"بیداري فطرت و توجه به عالم معنا در حدود چهارسالگي با طرح سواالتي از قبیل 

ديويي و هاي راهر برنامشود. دميو ... نمايان  "خدا چه شکلي است ؟"، "آيا خدا ما را دوست دارد ؟"، "آفريد ؟

ر مبناي مخلوق ب وخالق  يقید و شرط خدا ترسیم شود و رابطهتر است تصويري از مهرباني بيهتلويزيوني خردسال، ب

 عشق معنا شود تا ذهن خردسال را از ابهام دور کند. 

هاي ملموس خدا در معرض مثالً نعمت هاي در دسترس الزم است؛کید بر وقايع زمان حال و نعمتأهمچنین ت

اطبان در مورد پیامبران و رساني به اين گروه از مخخوبي قابل درک باشد. در پیامديدن و شنیدن آنها قرار گیرد تا به
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بازي آنها با کودکان،  ،آنها مثل نمايش دوران کودکي ايشان هاي ساده و پر عطوفت زندگي، بر جنبهامامان 74

 کید شود.أه پدر و مادر، کمک به مردم و ... تاحترام ب ،پاکیزگي، مهرباني

  

 کودکي 

ودک را کو معنوي  توان پرورش اخالقي)به معناي عام(، مي "قانون"دلیل درک مفهوم ي کودکي بهدر دوره

تشويق  رستش خداو رسوم پ اي که کودک را به تقلید از آدابگونهارتقاء داد، به "تقلید"به سطح  "مشاهده"ازسطح 

بر  فهوم بهشتمي ر غلبهبأکید ها و البته با تها و عذاب بدييبا عنوان پاداش به خوب "جهنم"و  "بهشت"از کرد. 

بدي، ار زندگي ر آن داث عالوه بر ي عمل،جهنم ياد شود. براي درک کودک از جهان آخرت، بهتر است مفهوم نتیجه

ي ويژه هاينامهان در برتودک ارائه شود. همچنین ميي زندگي کوهاي روزمرهبا تجربه درسطح عیني، مادي و مرتبط

مود. در اين اشاره ن ي خداقوانین تعیین شده از سو کودکان به وظايف بندگان در برابر خدا، نیکي به مردم و رعايت

مثبت تقلید  واند موجبتمي الگوهاي ملموس در رفتارهاي فردي و اجتماعي راستا، معرفي پیامبران و امامان به عنوان

 معرفي شده باشد.  رفتارهاي زکودک ا

رشد  شد، برايجوان باهاي خودآگاهانه و دروني کودک و نو، رغبت و انگیزهلهايي که مطابق میبايد از شیوه

 معنوي در میان آنها استفاده شود. 

 کودکي و نوجواني 

اد ز از ايجرد، پرهیار گیمورد دقت قرآنچه در ايجاد میل و رغبت کودک و نوجوان به مفاهیم ديني و اخالقي بايد 

ويقي و ي تشنبهجکه بر  اي ارائه شودگونهرو، بايد مفاهیم و مطالب به. از ايناحساس گناه و تقصیر در آنهاست

 کید شود و احساس ثواب در میان آنها افزايش يابد. أي مثبت داشتن تنتیجه

وجه به تيا  کريمتحال  ، بزرگساالن و گروه همساالن( درنمايش افراد )الگوهاي مورد توجه کودکان و نوجوانان

ا بوجوانان ان و نشود؛ چرا که همانندسازي کودکامور معنوي، باعث رشد معنويت در کودکان و نوجوانان، مي

 است.  طبیعي و فطري يالگوهاي محبوب، امر
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.. پرهیز .دت و حسا ون خشم،همراه کردن الگوهاي اخالقي با هیجانات منفي همچتا آنجا که ممکن است از 

 ايد احساسبعنويات، رويج ميابد. براي تبه الگوها نیز تسري مي ،جاناتا واکنش کودک و نوجوان به اين هیشود؛ زير

حبت و مشاد، با  هايعیتالگوهاي اخالقي و ديني در موقي خوشايندي در مخاطبان ايجاد شود، در اين راستا ارائه

 کنند. جه ميآنها تو یشتري بهبکه کودکان و نوجوانان با اشتیاق طوريتر است، بهثیرگذارت تأهاي مثبهمراه با هیجان

 واي معنوي هلیتق کودک و نوجوان به انجام فعادادن پاداش براي انجام اعمال ديني و مذهبي باعث تشوي

ه منظور ه داشت بايد توجتواند صورت گیرد. بور مثال، اين کار در قالب مسابقات متنوعي ميط شود. بهاخالقي مي

ادي رفاً مي صهااداشهاي مختلف آنان به دادن پودک و نوجوان و براي تشويق فعالیتکپرورش فطرت معناگرا در 

 . نیازي نیست

 . درندتداعي ک راي آنهاباي خوش را اي باشد که ضمن شاد بودن، خاطرهگونهها بهدر اعیاد مذهبي بايد برنامه

رسیدن  ر فراخاطا بهرعالقه  هاي موردها نبايد احساس محرومیت از ديدن برنامهي پخش برنامهوهحنیز ن يايام عزادار

 اين ايام، در کودکان و نوجوانان ايجاد کند. 

 

 

 رشد اجتماعي 

 جامعه پذيري 
-جامعه"يا  "کردناجتماعي"نقش مهمي در تسهیل فرآيند  ،ي خردساالن، کودکان و نوجوانانهاي ويژهبرنامه

-پذيري را نوعي يادگیري مينظران، جامعه. صاحبارددن اشا جهت تنظیم ارتباطات اجتماعيو آموزش آنه 1 "پذيري

 شود. هايي در آن مشاهده ميهاي سني، تفاوتدانند که در تمام عمر ادامه دارد؛ اما بر اساس ويژگي

تواند هاي آنان که ميگیري شخصیت خردساالن، کودکان و نوجوانان و ديدگاهر شکلثیر رسانه بأت با توجه به

توان با معرفي زنند، ميي آن حرف ميکنند و يا دربارهي موضوعاتي باشد که به آن فکر يا از آن تقلید ميتعیین کننده

                                                           
ها، الگوها و معیارهای فرهنگ ها، افکار، اعتقادات، ارزشی آن، فرد، راه( : فرآیندی که به وسیلهSocializationپذیری ) کردن یا جامعهاجتماعی 1

 پذیری( نماید. )ر.ک: پیوست فصل دوم: جامعهگیرد و آنها را جزء شخصیت خویش میخاص خود را یاد می
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ايجاد عادت صحیح در خردساالن، کودکان و نوجوانان هاي زندگي و و آموزش قوانین، هنجارهاي اجتماعي، مهارت 76

 پذير کردن اين گروه از مخاطبان کمک کرد. به جامعه

ارها، بات، هنجه مناسبماعي، خاص هر گروه سني و با هدف تقويت نظم اجتها با توجه به ويژگي بايد در برنامه

 د.وها و مقررات اجتماعي پرداخته شارزش

  

 خردسالي 
با  عموالً مباطي که ن ارتکند و چنیحیط خانوادگي، به مرور با ساير همساالن خود ارتباط برقرار ميخردسال در م

 او محسوب  يگیرد، نخستین گام براي پرورش اجتماعنظارت و هدايت والدين صورت مي

د چگونه افیان خوره با اطکآموزد ي خود از طريق رسانه ميهاي ويژهدسال از طريق برنامهر. همگام با آن، خشودمي

راکات سات و ادرک احساد شود و اين باآگاهي از خود در خردسال ايجاد مي ،به بعد سالگيدر ارتباط باشد. از دو

رو در ؛ از اينتاسدسال فهمد( همزمان است که مبتني بر تجارب شخصي خرديده را ميديگران )مثالً رنج فرد آسیب

از  .. آشنا کرد.اري و ..برخي تعامالت اجتماعي و رفتارهايي چون همدلي ، همیتوان خردسال را با ها، ميبرنامه

 ز کودکاناحمايت  وها بازي ،محبت به دوستان ،م والدين به فرزندانشان و بالعکسي احترامشاهده ،سوي ديگر

 موثر است.  پذيري او بسیارتر در جامعهکوچک

صرار جتماعي اقررات امخارج از توانايي او بر رعايت آداب و  توان بیش از حد وهاي خردسال نميدر برنامه 

الم سبه  شويقهمچون ت هاي ساده و در حد توان خردسالتواند بر ويژگيهاي خاص اين گروه سني مينمود. برنامه

 . ندکأکید هاي خود تکردن، احترام به پدر و مادر، ابراز دوستي و محبت به همساالن و همبازي

کید ورزيد؛ زيرا اگر چه أهاي گروهي آنها اصرار و تتوان بر مشارکت و فعالیتهاي خردسال، نميدر برنامه 

آمیز ندارند و هر کدام براي خود، بازي مي ي مشارکتاز رابطه ياما درک د،خردساالن با همساالن خود بازي مي کنن

  1کنند .

                                                           
 بازی موازی 1
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 ياتخاذ تصمیم وص پوشش و روابط اجتماعي،و مقررات جامعه در خص ابه منظور آشنايي خردسال با هنجاره

ه طور م است؛ بیار مهها )اعم از مهمان، مجري، بازيگر و ...(، بسواحد براي پوشش متعارف خردسال در برنامه

بطه را ر، اين ضاي ديگااشند و در برنامهاي از دختران خردسال خواست روسري داشته بتوان در برنامهمثال، نمي

نین است.همچ ني کافيسي براي دختران و پسران در اين رده رو، برخورداري از پوشش متعارفاين. از رعايت نکرد

 ان داد. ساسیت نشینه ححضور مختلط دختران و پسران خردسال در يک برنامه، مانعي ندارد و الزم نیست در اين زم

اي غیر هه برنامهويژهبها برنامه ، بايد درايراني به شکل جوامع غربي نیست ارتباط با حیوانات که در فرهنگ

یوانات و سبت به حناني محبت و مهرب زاگیرد تا ضمن ترغیب خردسال به ابر انیمیشن و تولید داخل، مورد دقت قرار

ز نظر شرعي اهم  تي وهداشبهم از نظر  که پرهیز جدي از آزار آنها، از ارتباط نزديک و تماس بدني با برخي از آنها

 هايي هستند )مانند جانواران موذي(، پرهیز کنند. داراي ممانعت

 

 

 کودکي 
ل تجربه بت به قبي را نسترتري به نام مدرسه، ارتباطات گستردهي اجتماع بزرگاين گروه سني با ورود به عرصه

  هاي مختلفي همچون مديريت، تبعیت و يا مشارکت را ايفاکند و در گروه همساالن، نقشمي

، آمادگي فتن و ...گرجازهدلیل توانايي درک مقررات اجتماعي مانند رعايت نوبت، منظم بودن، اه. همچنین بکندمي

-ويژگي ن بر چنینتوامي هاي کودکرو، در برنامهديب و اجراي آداب و اصول اجتماعي دارد. از اينأبراي ت بیشتري

 وکل عیني به ش هاي واقعي وهم از موقعیت يکید نمود. براي آموزش مقررات اجتماعأهايي در قالبي جذاب ت

 ها استفاده شود. محسوس در ساخت برنامه

هاي ذهني کودک در و توانايي 1ي آداب و رسوم و هنجارهاي اجتماعي بايد مطابق با سطح رشد شناختيارائه

ثیر بیشتر، أن به منظور ترو، در آموزش اخالق و هنجارهاي اجتماعي به کودکان سنین دبستارشد شناختي باشد. از اين

 کید قرار گیرد. أي عمل مورد تکید بر نیت عمل، نتیجهأبه جاي ت

                                                           
 مراجعه شود.  "رشد شناختی"برای آگاهی بیشتر به بخش  1
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م اجتماع هاي مرسوراردادو کار داشتن با قوانین مختلف در مدرسه، اخالقیات را پايبندي به ق کودک به دلیل سر 78

ها تربزرگ له ازدر اين مرح. او مي داند و معتقد است، رفتارهاي خوب از نظم اجتماعي حاکم حمايت مي کند

 همساالن يا همهب؛ اما برخالف خردسال که شنوي دارد و مشتاق است رابطه حسنه با ديگران را حفظ کندحرف

هاي همبازي غه سراي برانتخاب بیشت اکودک ب ،شود و قاعده و قانون خاصي براي او مطرح نیستخود همبازي مي

ر جتماعي دارخي آداب هاي کودک الزم است ضمن راهنمايي وي به رعايت ببرنامههمین دلیل در  رود و بهخود مي

 تعامل با دوستان، به انتخاب همبازي و دوست، به عنوان يک ارزش اجتماعي توجه شود. 

ي تصوير اعي، شناخت صحیح هنجارها و ارائهاجتم ي هنجارهايبراي جلوگیري از تعارض کودک درباره

براي دختران و پسران و  1توان به نوع پوشش مناسبآنها ضروري است . از جمله اين هنجارها مي از مناسب و متعادلي

ها از پوشش مناسب استفاده کننده در برنامه. الزم است کودکان شرکتي تعامل آنها با يکديگر اشاره کردنحوه

در نهادهاي رسمي آموزشي در تعارض شده هاي ارائهشان با جنس مخالف با قالبکنند، همچنین نبايد نوع تعامل

هاي نمايشي الزم است از طريق انعکاس تعامل بهنجار بین کودکان در زمینه هاي اجتماعي و . اما در برنامهباشد

 . حیح، مثبت و سازنده را آموزش دادخانوادگي، برقراري ارتباط ص

اي غیر هه برنامهويژهبها ايد در برنامهارتباط با حیوانات که در فرهنگ ايراني به شکل جوامع غربي نیست، ب

وانات و بت به حیني نسمحبت و مهربا زاار گیرد تا ضمن ترغیب کودک به ابرانیمیشن و تولید داخل، مورد دقت قر

از نظر شرعي  شتي و همبهدا پرهیز جدي از آزار آنها، از ارتباط نزديک و تماس بدني با برخي از آنها که هم از نظر

 (، پرهیز کنند. ت هايي هستند)مانند جانوران موذينعداراي مما

 

 نوجواني
 هاي هويتي در ثیرگذار بر ارزشأنحوي جذاب و تبايست بههاي مخصوص نوجوان ميدر برنامه

االت ؤ. با توجه به اينکه در اين دوره از زندگي، نوجوان خود را در معرض سأکید شودهاي دين و ملیت، تحوزه

                                                           
 های متعارف و آرایش موی معمولی استفاده کنند. برای دختران، استفاده از روسری و لباس پوشیده ضروری است. پسران هم از پوشش 1
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ها ضمن توجه به اين موضوع، پاسخ بیند، الزم است در برنامهکیستي و چیستي هويتي ميبسیاري در خصوص 

 درخوري ارائه شود. 

 ن به شکله والديبکند وابستگي خود را به استقالل شخصیتي، سعي مي دلیل تمايلوجوان در اين دوره بهن

-ها بهمهدر برنا زم استالدا کند. بنابراين تري پیتر و عمیقو با همساالن خود، ارتباط نزديک محسوسي کاهش دهد

 وار گیرد د قرأکینحوي قابل درک براي نوجوان، اهمیت وجود و حضور بزرگساالن و والدين درزندگي مورد ت

 رد. ار گیخصوص رابطه با همساالن، دقت در انتخاب دوست و حفظ تعادل در روابط دوستي، مدنظر قردر

آزادي،  ل عدالت،ول )مثشمبر مقوالت انتزاعي هستند که به مفاهیم مثبت جهان ها ناظربا توجه به اينکه ارزش

مکن است مارند که اره داش ييهااعد رفتاري و عملي براي تحقق ارزشوصداقت و ...(، اشاره دارند و هنجارها به ق

 مختلف، در معرض تغییر قرار گیرند، الزم است در  هاي زمانيها و دورهدر فرهنگ

تا  کید شودأترها نیز هاي ناظر بر آن هنجاآموزش هنجارهاي اجتماعي، بر ارزشهاي تلويزيوني در کنار برنامه

 . ري را در ذهن مخاطب بر جاي گذاردتأثیر عمیقها افزايش يابد و تاثرپذيري اين آموزش

 ري و گیههآمادگي پذيرش پند و نصیحت مستقیم در سنین نوجواني بسیار کمتر است واحتماالً با جب

ه شکلي اجتماعي ب هايآموزش هنجارها و ارزش ،هابايست در برنامه؛ بنابراين ميدشورو ميبهتوجهي روبي

ي که مورد ن نوجوانر سنیدارائه شود و نکات آموزشي از زبان افرادي  ،کید بیش از حدأمستقیم و بدون تحکم و تغیر

 يید مخاطب باشد، ارائه شود. أقبول و ت

ناسب موع پوشش نز جمله ها و مقررات اجتماعي به نوجوان، اتصوير درستي از مناسبات، هنجارها، ارزش يارائه

است. در  نها ضروريدر آ رضابه منظور جلوگیري از بروز تع ،ي تعامل آنها با يکديگربراي دختران و پسران و نحوه

اي شرعي هفظ حريمحجاب و ح يلید داخل، حدود اولیهويژه در آثار نمايشي توها و بهتوان در برنامهمي اين راستا،

ز اضطراب ا و ب ترساي که رعايت حدود شرعي موجگونهرا به طور غیرمستقیم به نوجوانان آموزش داد، اما به

ز وجوه نها را اگاهي آاي انجام شود که آ. آموزش بايد به گونهبرقراري روابط صحیح و منطقي با ديگران نگردد

 گي و درک شرايط متفاوت اجتماعي، خانوادگي و ...، در پي داشته باشد.مختلف زند
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هاي زندگي شامل هاي خاص هر گروه سني، مهارتالزم است خردسال، کودک و نوجوان، با توجه به ويژگي 80

 را آموزش ببینند.  1خودآگاهي، خودمديريتي، آگاهي اجتماعي و مديريت رابطه

هايي است که انسان را براي حل اي هوش هیجاني است شامل توانمنديهکه همان مهارت 2هاي زندگيمهارت

 بیشتر با خود و ديگران آماده  3مشکالت و دستیابي به زندگي بهتر، از طريق ايجاد سازگاري

خطرات،  هاي الزم جهت برخورد باهاي سني مختلف با مهارتسازد. در مورد چگونگي آشنايي گروهمي

 هاي اجتماعي، مالحظاتي را بايد در نظر گرفت. سیبناماليمات، حوادث و آ

  سازهايي است که برنامهيکي از مهارت ،دهي به احساسات در خردسالهدايت عواطف و جهت

ان حسادت را توال ميراي مثب؛ رفتارهاي بزهکارانه در آينده شودتواند آن را آموزش دهد و از طريق آن مانع بروز مي

 طه جهت داد. در خردسال به سمت غب

اي هبرنامه اتي درهاي اجتماعي براي خردسال ممنوع است و اصالً نبايد به چنین موضوعطرح مسائل و آسیب

حت شدت، تهل آنکه بدلیخردسال به ها و حوادث،رخورد با آسیبب. به طور کلي، در ويژه اين گروه سني پرداخت

ظیر ي مفید، نهاسخطرات و تر ارد، مگر آشنايي با برخينظارت و کنترل خانواده است، نیاز جدي به آموزش ند

 خطرناک بودن پريز برق و ...

 

 کودکي 
( نخستین مقطعي است که فرد بدون حضور والدين، ساعاتي را در محیط اجتماعي )مدرسه از آنجا که کودکي

هاي اجتماعي در برخورد مهارتاست با برخي ضروري ،شودها بر او کم ميکند و نظارت مستقیم خانوادهسپري مي

                                                           
ی ابراز آن، آگاهی اجتماعی: شناخت و درک خودآگاهی: آگاهی از احساسات خود، خودمدیریتی: توانایی کنترل هیجانات در شرایط مختلف و نحوه 1

 احساسات دیگران و مدیریت رابطه: چگونگی رابطه با دیگران 
 کاربردن، آموختن برای هدف اصلی برای آموزش ارائه شده است. آموختن برای یادگرفتن، آموختن برای به 4ویکم، به طور کلی در قرن بیست 2

 دهند)زارعیان( های زندگی را تشکیل میکردن؛ که دو هدف آخر پایه مهارتکردن و آموختن برای با هم زندگیزندگی
 فرایند سازگاری شامل کاربرد دو روش اساسی است: 3

 سازی یعنی ایجاد تغییرات در محیط زندگی خود برای حل مشکالت.وش همگونر-

 سازی یعنی ایجاد تغییرات در خود به منظور رویارویی با مشکالت.روش همسان-
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-سرعت در تصمیم"و  "کنترل احساسات"، "نه گفتن"هاي زندگي، نظیر مهارت با ناماليمات و حوادث و آسیب

 و ... ، آشنا شود. "گیري

 ان در تومي روکند. از اينکودک توانايي فهم بايدها و نبايدهاي اجتماعي را پیدا مي ،در اين سن

در افراد  دکيسنین کو ن را ازي اجتماعي پرداخت و احترام به قانوبه آموزش قوانین و مقررات اولیه ،هايي جذابقالب

ي ندازهابه  ،هانو از جاها بايد متوجه ظرايف رواني کودک و عدم شناخت و درک کامل نهادينه کرد. در اين آموزش

 "اي زندگيههارتم"ورد انحرافات و آموزشیرانه در مهمین دلیل، طرح مباحث پیشگ يک فرد بزرگسال بود و به

 ناامني رواني در او پرهیز نمود.  براي اين گروه سني کافي است و بايد از ايجاد احساس

 ا بارتباط  ي ايجادهاي الزم را دربارهآگاهي ،ترتوان به مناسبت ورود کودک به اجتماع بزرگمي

ها و منيي ناارهايي درباهاست درصورت وجود برنامه. ضروريمودي افراد غريبه ارائه نها و هشدار دربارهتربزرگ

اي گونهآنها به خورد بامدها و چگونگي برها و سوءاستفاده از کودکان از نظر کار و ... ، علل، پیاآزاريکودک

؛ اجتماع است امنير ناحد ب کید بیش ازأي حائز اهمیت در اين زمینه، پرهیز از ت. نکتهصحیح و قابل فهم ارائه گردد

زي يگرجتماعان است تواند موجب احساس ناامني رواني در کودک شود که در موارد خاص، ممکچرا که اين امر مي

 . کودک را نیز در پي داشته باشد

 

 نوجواني 
-مکاناجنس، هم سنخ وهم ،سني الگوهاي همصورت غیرمستقیم از طريق ارائههاي زندگي بهآموزش مهارت

نها آج  ررسي نتايبها و تي مهاري فضاي بحث و گفتگو دربارهاست و براي نوجوان عالوه بر اين موارد، ارائهپذير 

 ثرتر است. ؤم

 ، نیازمند آشنايي با جهان اجتماعي ي ورود به دنیاي بزرگسالي استدلیل آنکه در آستانهنوجوان به

 هايدر معرض آسیب ز بزرگسالهمچنین نوجوان بیش ا هاي آن است.ها و کاستيطور واقعي و آگاهي از کژيبه

رو الزم است بیشتر با مسائل . از اينيابدزي اين گروه سني، اهمیتي ويژه ميشیارساوبنابراين ه اجتماعي است،
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نفس به نوجوان افزايش اعتمادبه ،هاي زندگيها و جلوگیري از بزهکاري، بايد ضمن آموزش مهارتآسیب حوادث و

 را در دستور کار قرار داد. 

از طرح  بايدرد، ين مواب او به دوري جستن از اهاي اجتماعي براي نوجوان و ترغیدر معرفي و تبیین ناهنجاري

نها منتهي آي تجربه يسوسهشود؛ زيرا اين امر صرفاً به تابوسازي تخلفات و وپند و اندرز به طور مستقیم خودداري 

مايش نها، از نآي تجربه به ها و احتماالً تشويقکردن ناهنجاريبايد کوشید بدون جذاب معرفي روشود. از اينمي

 .ها پرداختبراي آن واقعي زندگيها در رسیم و تشريح نتايج و تبعات آسیبآثار نمايشي پرهیز کرد و به ت در جزئیات

ا توجه به ب موقعیت ايد اينب، لي براي نوجوانان وجود داردآهدو اي ها قصد ترسیم موقعیت مطلوبانچه در برنامهچن

مقايسه  و دست بهاقابل دسترسي ممکن است  هاي غیر. در صورت نمايش موقعیتموجود نوجوان ارائه شود وضعیت

 ها از بیراهه استفاده نمايد.فاصله بزند و براي از بین بردن

یزان وابستگي نوع و م ايد ازهايشان، بسازان براي انعکاس روابط خردساالن، کودکان و نوجوانان با خانوادهبرنامه

 هر گروه سني به ساير اعضاي خانواده آگاه باشند. 

نواده بسیار ها با خابط آنانعکاس روا منظوردساالن و کودکان به والدينشان بهآگاهي از نوع و میزان وابستگي خر

 : اند ازمهم است. برخي اطالعات در اين زمینه عبارت

ترها فوذ بزرگا از نکوشد خود ربزرگساالن است؛ اما پس از آن مي سالگي کامالً متکي بهخردسال پیش از سه

 ترهازرگبشرت با لذتش از معاآمیزد و سالگي کمتر با بزرگساالن ميخارج کند و مستقل باشد. وي پس از سه

-مت ميرها مقاوتت بزرگمداخال يابد و در برابري بیشتري به همساالن خود مييابد و سال به سال عالقهکاهش مي

و جلب  ترهازرگبري با سالگي، دوباره متمايل به همکا. بعد از چهار يا پنجأي داردکند و تمايل به استقالل ر

ترها رگتقل از بزکوشند مسچه مي، گرخردساالن و کودکان"توان گفت : طور کلي ميشود. بهموافقت آنان مي

 . "ن استناآثر از أباشند و در برابر نفوذ آنان پايداري کنند؛ اما رفتار و افکارشان به شدت مت

 
 نوجواني
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الگوهاي مطرح ي نوجواني، مرجعیت خانواده کم و توجه نوجوان به گروه همساالن و دوستان و در دوره

-اوقات خود را با دوستان سپري مي شود. تصور اغلب مردم از نوجوان اين است که نوجوان بیشتراجتماع، بیشتر مي

ي والدين در امور زندگي خويش را تهديدي به ورزد و هر نوع مداخلههاي والدين مقاومت ميکند، در مقابل خواسته

خود اختالف عمیقي دارند و  کنند که با فرزندان نوجوانمي لدين احساسوا ،دلیلهمین  بیند. بهاستقالل خود مي

 . مفهوم دار شده استي آنها خدشهي مطلوب گذشتهرابطه

 نمايد. گاهي هاي دو نسل مختلف اشاره ميها و نگرشبه اختالف عمیق میان ارزش 1"نسل شکاف"

 هاي الدين و فرزندان نوجوان را به شکلهاي سینمايي، شدت تعارض میان وويژه فیلمها و بهرسانه

 ي خود در گسترش شکاف میان والدين و نوجوانان دهند که اين واقعیت، به نوبهآمیزي جلوه ميمبالغه

امري طبیعي و در راستاي فرايند رشد  ،هاملي بايدتالش کند تفاوت میان نسلي رو، رسانه. از اينثیر نیستأتبي

 2جتماعي ديده شود.ا

بلکه بهتر  خطوط قرمز تلقي شود، طور کلي طرح مسائل نوجوان در ارتباط با خانواده و جامعه، نبايد جزو به

ها، نوجوان به لحاظ رفتاري و شکستن برخي هنجارهاي خانواده يا جامعه مورد اعتراض و انتقاد جدي است در برنامه

اي رفتارهاي خاص او وره، کسب استقالل است و پارههاي مهم هر نوجوان در اين دقرار نگیرد؛ زيرا يکي از ويژگي

توان از اين طريق، به نوجوان باشد. بنابراين، مي 3اي از عملکرد طبیعي او براي رسیدن به خودمختاريتواند نشانهمي

 ل، فرصت پیدا کند اجازه داد تا عالوه بر دستیابي به استقال

 خانواده را نیز داشته باشد. وابستگي به  ها، تقويت همبستگي و کاهشحلراه

مین نیازهاي آني و مقطعي، آينده را در ذهن نوجوان مبهم أپیدايش نیازهاي جديد در نوجوان و کشش به سوي ت

 مین اقتصادي و تشکیل خانواده در آينده و ازدواج و تحصیالت عالي را دور ازأکه حتي چگونگي تطوريکند، بهمي
                                                           
1 Generation gap 

 اند.بزرگان دینی همواره بر تربیت هر نسل برای زمان خودش، تأکید داشته 2

واطف عتدریج به هباید ب رد: خودمختاری هیجانی و خودمختاری رفتاری. برای رسیدن به خودمختاری هیجانی، نوجوانخودمختاری نوجوان دو جنبه دا 1

ی خود را ن امور زندگه نوجواخود متکی و از میزان نیاز او به تأیید و حمایت والدین و بزرگساالن کاسته شود. خودمختاری رفتاری مستلزم این است ک

وجوانان ی منطقی با نهاستداللاگیری کند. اگر والدین، مقررات مورد نظر خود را همراه با ی مسائل جاری زندگی تصمیمد و دربارهشخصاً به عهده بگیر

اشند، اشته بکننده دایتمیمی و حمصای کننده ارائه دهند و در عین حال با آنان رابطههای خود، توضیح قانعدر میان بگذارند، درباره انتظارات و خواسته

ر یا گیز حد سختو بیش ا کنند. در فضایی که والدین از لحاظ عاطفی طردکنندهنوجوانان نیز استقالل مورد نیاز خود را با سهولت بیشتری کسب می

 گیر باشند، احتمال عصیان نوجوان بیشتر است. )احدی، جمهری( سهل
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شود، استفاده از روش تربیت نیز بسیار به آن توصیه مي و اضطراب که در هاي کاهش ترسترين روشثريکي از مؤ

مسائل و مشکالت نوجوان  ها. يعني در برنامهاستفاده کندها تواند از اين روش در برنامهتغافل است که رسانه هم مي

 . تا کمتر موجب ايجاد وحشت او بشودتر از حد معمول نشان ندهد، را بزرگ

 

 

 همانندسازي و الگوپذيري
 مار شمال بهي کترين مرحلهاي براي رسیدن به عاليهمانندسازي با الگوها همواره به عنوان وسیله

تر و رجايگاهي مؤث اي عملي،رو در تربیت، الگوهکند. از اينيي اختیار، انتخاب مرود که فرد، آگاهانه و از رومي

 يابند.هاي کالمي و کتابي ميپايدارتر از آموزش

دار انسان است و از طريق آن، آدمي است که از غرايز نیرومند و ريشه« تقلید»سازي ي ابتدايي همانندمرحله

رسد. مي 1يابد و به الگوقلید پس از طي مراحلي، تکامل ميآموزد. تبسیاري از آداب و رسوم زندگي را از ديگران مي

 گرايي دارد.جويي و کمالست که ريشه در میل انسان به کمالنیز امري فطري ا 2الگوپذيري

روي از د؛ اما پیشومي ي تقلیدي دارد و خود به خود انجامهمانندسازي خردسال و کودک با الگوها بیشتر جنبه

ختیار عرفت و امعلم،  برخالف تقلید که در کودکي کورکورانه است، عملي آگاهانه و بر مبنايالگو در نوجواني، 

 است.

 

 خردسالي کودک
دهد، در رشد اجتماعي او ي آن خردسال يا کودک رفتار فرد يا افرادي را الگو قرار ميهمانندسازي که به وسیله

ا و نیز تقويت رفتار هدف توسط اطرافیان ضروري است. اهمیت بسزايي دارد. براي همانندسازي، میل و خواست آنه

                                                           
 رود )زارعیان(یی عینی به کار مالگو: در روانشناسی به معنای طرح و نمونه 1
 پسندد، در جهت هماهنگی و انسجام و انسجام رفتاری با آنها.)همان(پذیری: یعنی رضایت فرد به انطباق رفتارش با دیگرانی که خود میالگو 2
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گیرد، به تدريج به کند و چون مورد تشويق قرار ميخردسال و کودک از رفتار اطرافیان، به خصوص والدين، تقلید مي

 شوند،شوند بلکه بیشتر از راه چشم تربیت ميکند. به عبارت ديگر، فرزندان از راه گوش، تربیت نميآن عادت مي

کنند. از سوي ديگر، در سنین قبل از دبستان، نقش الگويي والدين به بینند، باور و عمل مييعني چیزهايي را که مي

هاي شود. بنابراين در برنامهي دبستان، معلم جايگزين والدين ميويژه مادر براي کودک بسیار زياد است و در دوره

 بط، روابط والدين و فرزندان و معلم و شاگرد مؤثر است.ي روااين دو گروه سني، معرفي الگوها در حیطه

 نبیه تويق و ي يادگیري اجتماعي، افراد با تماشاي تشويق و تنبیه ديگران، خود تشمطابق با نظريه

 پذيرکاناحتي امرپذيري خردسال و کودک از طريق الگوهاي اجتماعي به شوند. افزايش مشارکت و مسئولیتيم

طلوب را در فتارهاي مرتوان يمها با استفاده از بازخوردهاي مثبت و منفي رفتارهاي قهرمانان داستانرو، است؛ از اين

 خردسال و کودک، افزايش و رفتارهاي نامطلوب را کاهش داد.

 

 نوجواني
بین  ر کلي دربه طو کند، امابیند، تغییر ميگزينش الگوي نوجوان به تناسب اينکه کمال را در چه چیزي مي

هنري را  يک چهرهير فردي افتد؛ مثالً اگي کامل، به دفعات اتفاق مينوجوانان خطا در تشخیص الگو و تعیین اسوه

توان مي ز اين رو،اکند. بیند و تمام کارهاي درست و غلط او را تکرار ميدوست بدارد، او را بدون عیب و نقص مي

طلوب خود مدن کمال پیدا کر ها، به نوجوان کمک کرد تا بابرنامههايي در براي انتخاب الگوهاي مناسب با راهنمايي

 ها اقدام کند.و دستیابي به مهارت شناخت الگوها به انتخاب مصداق

انتخاب و معرفي الگوها به نوجوان نیازمند دقت کافي است. اين دقت در مورد الگوهاي معاصر بیشتر بايد مورد 

الگوها در شکل بخشیدن به افکار، عواطف و احساسات نوجوان و کمک به مالحظه قرار گیرد؛ چرا که شدت نفوذ 

يابي آنان بسیار زياد است. از اين جهت، الگوها نقش لوکوموتیوي را دارند که در صورت انحراف از مسیر، هويت

فتار کشانند. همچنین بايد مراقب بود تا تضادي بین گهاي بعدي را با خود به انحراف و حتي سقوط ميواگن

ي کنجکاوانه و الگوهاي معاصر در رسانه و رفتار آنها در جامعه وجود نداشته باشد؛ زيرا نوجوان به خاطر روحیه
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شود و حتي ممکن است رفتار و اعتماد ميبر جامعه، بي هاي حاکمبه الگوها و يا نسبت به رسانه و به تبع آن ارزش

ريزي شخصیت او، دچار تعارض و آشفتگي شود. از اين رو الزم است رسانه براي انتخاب و معرفي الگوها برنامه

 اي که از طريق داشته باشد، به گونه

هاي مناسب براي الگوشدن با توجه به ويژگي، افراد داراي صالحیت براي الگوشدن معرفي شوند و يا آنکه 1شورايي

 ها گذاشته شود.سازان يا شبکهشرايط جامعه اعالم شود و در اختیار برنامه

ن به عنوا هنري( ي نوجواني، دوستان، همساالن و شبه الگوها )ستارگان سینمايي، ورزشي واغلب در دوره

کند. ه ميختي مواجا با سهرا در برنامه شهاي مورد پذيرشوند و اين مسئله، معرفي الگوالگوي رفتاري، انتخاب مي

-نما مييون و سیتلويز هايي که انجام گرفته، درصد زيادي از اوقات فراغت نوجوان صرف تماشايبه استناد پژوهش

-يان قرار موجه نوجوه و تشود، بدين معني که بازيگران سینما، هنرمندان، شعرا و نويسندگان، به نحوي مورد مشاهد

کته را مورد ا، چند نهشخصیت رو، شورا بايد براي معرفي اينکنند. از اينگیرند و به عنوان الگوي او ايفاي نقش مي

 توجه قرار دهد:

ين ر مورد ایح را دشود نوجوان، اطالعات صحي رسانه با اين الگوها و طرح آنها موجب ميبرخورد فعاالنه

ها سايتبرخي وب ت زرد وديگر، نیاز به مراجعه به نشريا ي به دست آورد وي ملاشخاص از منبع معتبري چون رسانه

 نداشته باشد.

ه بتوان به اي کونهد، به گي آنها پرهیز شوگرايي دربارهوجود ارزشمند شخصیت اين افراد برجسته شود و از مطلق

رگز ي غلط، هفتارهارصورت، اين که در نوجوان اين آموزش را داد که اين افراد ممکن است خطا و اشتباه بکنند

 مورد تأيید جامعه نخواهد بود.

د. در تلقي شو نها مهمآهاي ها و نقشجاي آنکه افراد، مهم جلوه داده شوند، ويژگيبايد کوشش جدي شود تا به

 سازي از پیش طراحي شده باشند.ها براي فرهنگاين راستا الزم است نقش

                                                           
 تواند این وظیفه را به عهده بگیرد.شورای تعلیم و تربیت در سازمان، می 1
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سانه مدنظر ر الحظاتمدر نهايت، محبوب باشند، برخي  کانون توجه رسانه و اين اشخاص براي آنکه بتوانند در

از اين امکان  تواندميسانه نتواند روي نوجوان نیز تأثیر مثبتي داشته باشد. ررا ضرورتاً رعايت خواهند کرد که مي

قررات را به وانین و مق ،شودشان فراهم ميي مطرح شدنغفلت کند بلکه بايد براي هنرمنداني که از طريق رسانه زمینه

 خوبي تبیین کند و از آنها انتظار رعايت اصول مورد نظر را داشته باشد.

-نند، در غیر اينکرا جلب  خاطبانها بايد بتوانند اعتماد مبه دنبال الگوهاي عیني هستند، بنابراين برنامه اننوجوان

 شوند.خارج مي وجواناني اثرپذيري و الگوپذيري نوزهها از حصورت به طور طبیعي الگوهاي مطرح شده در برنامه

ت الزم اس است؛ اما ها براي جلب نظر مخاطب نوجوانهاي رسانهنمايي از ويژگيسازي و بزرگاگر چه ستاره

ي صورت اه گونهايي بنمالگوها براي نوجوان قابل درک، پذيرش و باور باشند و براي اين منظور، اغراق و بزرگ

 نوجوان الگو را قابل دسترس بداند و بتواند به راحتي با او همانندسازي کند. پذيرد که

هاي لي شخصیتیره عمها و الگوهاي متعالي که به راحتي در دسترس نیستند، از راه مشاهده سپیروي از اسوه

ها، وشتهز طريق نا آنها يانديشه داستاني و ...، امکان پذير است؛ چرا که موجب شناخت مخاطب از رفتار، عقیده و

 شود.ها ميها و داستانفیلم

 امه وجودونه برنگصورت متعادل و متوازن در همهبايد به ،هاي علمي، تاريخي، هنري و ...معرفي شخصیت

ر ظینباشند،  خوردارهايي که ممکن است از جذابیت کمتري براي نوجوان برداشته باشد؛ اما پرداختن به شخصیت

ورد ست. در مهاي نمايشي، تأثیرگذارتر اصورت غیرمستقیم و در قالبديني و ... به هاي علمي،شخصیت

يرا د؛ زر.، استفاده کگويي نظیر گفتگوهاي رو در رو و..هاي مستقیمتوان از روشهاي هنري و ورزشي ميشخصیت

 آگاهي يافتن از جزئیات زندگي آنها همواره براي نوجوان جذاب است.

بیت جوان جذار نظر نوي بسیار زيادي با مدهاي روز داشته باشند، دها، فاصلهنان داستانکه قهرمادرصورتي

ي، ات نمايشر تولیددويژه هايي با رفتار گرم و صمیمي بهدهد شخصیتنخواهند داشت؛ همچنین مطالعات نشان مي

 ارند.گرانه دو پرخاشگیرد تا آنها که روابط سرد تر است و بیشتر الگو قرار ميدر نظر نوجوان محبوب
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هاي از بافت تماعي وهايي از طبقات و قشرهاي مختلف اجرو، نمايش داستانبراي گروه همساالن باشند. از اين

 شود.ختلف ساير جوامع توصیه ميهاي ممختلف شهري و روستايي و فرهنگ

-در قالب ي جديدهاي مؤثر در الگوسازي براي خردسال، کودک و نوجوان، ساختن الگوهايکي ديگر از شیوه

 هاي فانتزي و تخیلي است.

 نوجواني خردسالي کودکي 
ه خود بان را واي از اوقات فراغت خردسال، کودک و نوجهاي تخیلي، بخش عمدهدر دنیاي امروز، شخصیت

-نامهم است برنابراين الزها بسیار رواج يافته است؛ بپنداري با اين شخصیتذاتکه همطوريدهند، بهاختصاص مي

نند با خلق نکه بتواآد، يا هاي جامعه اقدام کننسازان به ساختن الگوهاي تخیلي جذاب و متناسب با هنجارها و ارزش

 سازي کنند و با ايجاد قهرمان هاي مطلوب،آثار هنري قوي و شخصیت پردازي

 هاي خاص، اقدام به الگوسازي نمايند.هاي ملي براي گروهقهرمان

 

 تعادل جنسیتي
گ خاص، هدايت نها و رفتارهاي مناسب هر جنس در يک فرهها، انگیزهفرآيندي که افراد را به کسب ارزش

ت فرد است و هنجارهاي مرتبط با نقش جنسیتي ي اساسي از هوينام دارد. جنسیت يک مؤلفه 1کند، نقش جنسیتيمي

اي گونهشود، بهي عمر، منتقل ميهاي اولیهشود در همان سالختران و پسران ميدهاي رفتاري در که منجر به تفاوت

يا ل مردانه وهاي متناسب با جنس خود رفتار کنند و با معیارهاي اجتماعي براي رفتار قابل قبکه افراد بتوانند به شیوه

 هاي فرهنگي، نسبت به جنسیت هستند.هاي انتقال نگرشترين کانالها يکي از مهمرسانه 2زنانه، همنوا شوند.

                                                           
 .منظور از جنسیت، نقش اجتماعی هر جنس است 1
ای. در تقویت . یادگیری مشاهده2. تقویت تفکیکی؛ 1آموزند که چگونه باید زنانه و مردانه عمل کنند: محققان معتقدند دختران و پسران از دو راه می 2

ای، کودک مشاهدهشوند. در یادگیری تفکیکی، کودکان برای رفتارهای مناسب جنسیتی تقویت و برای رفتارهایی که مناسب جنس دیگر است تنبیه می

 پذیرد. )حجازی، اعزازی(جنس خود را مینگرش و رفتار الگوهای هم
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جه ايد با توبدهند، هاي جنسیتي را آموزش ميي الگوهاي جنسیتي که به خردسال، کودک و نوجوان، نقشارائه

 باشد.هاي منفي جنسیتي ها و پرهیز از ترويج کلیشهبه تعادل نقش

ا مرد بودن يا از زن بت آنهتواند مانع از اداي نقش مثهر گونه اختالل در الگويابي خردسال، کودک و نوجوان، مي

طبان، بايد بین ه از مخاين گرواي هاي ويژهو به تبع آن، همسر، مادر يا پدر بودن در آينده شود. بنابراين، در برنامه

ر روي يک ي آنها بابي جنسیتاي که براي الگويگونهتعادل در نظر گرفته شود، بههاي جنسیتي دخترانه و پسرانه نقش

به پسرها  ايي بیشترهامهجنس تمرکز نشود و هر دو جنس در نظر گرفته شود. بدين معنا که نبايد در کلیت چنین برن

 )مردان( يا دخترها )زنان( پرداخته شود، بلکه از لحاظ کمي، تعادل رعايت گردد.

توزيع  من اينکهشود؛ ض هاي افراد تأکیدهاي خردسال، کودک و نوجوان بايد بیش از جنس، برتواناييرنامهدر ب

 ها در میان هر دو جنس نیز وجود داشته باشد.مناسب اين توانايي

 زنان ،ها و تبلیغاتها هم بايد توجه شود. امروزه در برنامهها به تعادل نقشها ضمن پذيرش تعدد نقشدر برنامه

شوند و حتي گاهي اوقات مردان، در حال کردن بیرون از خانه نشان داده مينسبت به گذشته بیشتر در حال کار

-هاي راديو تلويزيوني، کلیشهاي از برنامهشوند؛ اما در بخش عمدهمراقبت از فرزندان يا خريدکردن نمايش داده مي

شود. بايد بین واقعي به تصوير کشیده مي يار بیشتر از دنیابسی 1هاي منفي جنسیتيويژه کلیشههاي جنسیتي و به

 ها، تفاوت قائل شد.هاي تحمیل شده توسط جامعه يا رسانههاي جنسیتي واقعي و ويژگيويژگي

( را ث و مذکرس )مؤنهاي خردسال، کودک و نوجوان بايد بتوانند الگوهاي مثبت و متنوع از هر دو جنبرنامه

 ارائه نمايند.

 

 الي کودکي  نوجوانيخردس
ي الگوي مثبت از هر دو جنس ضروري است؛ مثاًل نشان دادن زنان و از لحاظ کمي و کیفي، توجه به ارائه

رو، الزم است به شود. از ايننفس دختران ميپذير، باعت کاهش اعتمادبهپذير يا سلطهضعیت حمايتودختران در 

اي که مشاغل و همکاري و همدلي بین دو جنس پرداخته شود، به گونههاي مکمل زنان و مردان و چگونگي توانايي

                                                           
 چینی به زنانکردن و سخننظیر انتساب غیبت 1
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-همچون باهوشي، کم اخالقيهاي مثبت و منفي ذهني، عاطفي و هاي اجتماعي، اقتصادي و نیز ويژگيموقعیت 90

ي هوشي، مهرباني، نامهرباني، راستگويي، دروغگويي و ...، در میان هر دو جنس وجود داشته باشد. براي مثال، وقت

هايي همچون رياست، پزشکي، دانشمندبودن و ... به مردان و ها به طور مکرر و غیر متعادل موقعیتدر برنامه

کنند که فاقد توانايي جهت شود، به مرور دختران باور ميداري به زنان منتسب ميکارمندي جزء، پرستاري و خانه

 شوند.و قاعدتاً به اندک قانع مياي و اجتماعي هستند هاي باالي حرفهدستیابي به موقعیت

 ود.ي هر دو جنس توجه شهاي ويژههاي خردسال، کودک و نوجوان، بايد به سلیقهدر برنامه

 

 خردسالي کودکي  نوجواني
ات، اس تحقیقود. براسشهاي خاص دخترانه و پسرانه تولید دوجنس، برنامه هاي مشترک براي هردر کنار برنامه

کمدي  انوادگي وهاي خقشنهاي حاوي وجوش و دختران به برنامهانگیز و پر جنبهاي هیجانامهپسران عموماً به برن

 مند هستند. خردساالن و کودکان دختر، کارتون و برنامه عروسکي را بیشتر عالقه

حي بیشتر تفري -شياي آموزهکارتوني، دختران نوجوان به برنامههاي سینمايي غیرا مسابقه و فیلمپسندند و پسرهمي

 مند هستند.عالقه هاي بدني و ورزشعالقه دارند و پسران، بیشتر به فعالیت

ان و يق دختردکي، عالي خردسالي و کوشود؛ يعني در دورهتر ميران و پسران با افزايش سن متمايزعاليق دخت

آورند، يمدست به ک پسرييا د به عنوان يک دختر پسران بسیار شبیه است و به مرور و با توجه به شناختي که از خو

ي نوجوانان بايد گروه سن سرانه درهاي دخترانه و پشوند، از اين جهت تمايز برنامهي دخترانه يا پسرانه ميداراي عالقه

 هاي سني به چشم آيد.بیش از ساير گروه

 

 رشد عاطفي
هاي ذهني، عاطفي و و ويژگي تفاوت تجربه و شناخت خردسال، کودک و نوجوان با بزرگسال از دنیاي پیرامون

-سازد و به سوي فعالیتبخش ميهاي روزانه آنها را لذتفعالیت ، عواطفاًاجتماعي آنها موضوع مهمي است. اساس
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هاي خردسال، کودک و نوجوان، همیشه مفید و کند؛ اما تأثیر عواطف بر زندگي و فعالیتهاي گوناگون، هدايت مي

گذارند. اثرات مثبت و منفي عواطف در زندگي، بیش از شدت و طف، اثر منفي مينیروبخش نیست. گاهي نیز عوا

تکرار آنها، به نوع عواطف بستگي دارد. عواطف نامطلوبي مانند ترس، خشم و حسادت، اثرات منفي در رشد، حتي 

دک و نوجوان رشد جسماني افراد دارد؛ اما عواطف مثبتي مانند محبت، شادي، لذت براي رشد طبیعي خردسال، کو

 ضروري است.

ن اکودک و نوجو ردسال،هاي خکند؛ اما برنامهبرانگیختن عواطف و احساسات افراد، انتقال پیام را مؤثرتر مي

ها از ي بخشمههگي در که اين ويژطوريو خوشي، نشاط و شادابي باشد، به بايد مبتني بر عواطف مثبت، نظیر لذت

ي و سازرگرماستا، سرهاي تلويزيوني وجود داشته باشد. در اين يري و گزارشهاي تصوجمله نمايش، پالتو، وله

 یرد.گظر قرار وجوان مدننهاي خردسال، کودک و ترين کارکرد رسانه، بايد در برنامهعنوان محوريآفريني بهشادي

 اي لههاي سني، وسیويژه تلويزيون براي اين گروهراديو و تلويزيون و به ،ي نخستدر درجه

که البته  هم سازندا را فراها موجبات سرگرمي و شادي آنهبرنامه ،شود و آنها انتظار دارندکننده محسوب ميسرگرم

نتظارات ا و يابدکاهش مي روند،ي سني باالتر ميتر، بیشتر است و هر چه آنها به دروهاين انتظار در سنین پايین

 کنندگي،ر سرگرمي سني، انتظاود؛ اما هیچگاه و در هیچ دورهشرساني به آن اضافه ميديگري همچون اطالع

 رود.ها از میان نميآفريني و لذت بخشي از برنامهشادي

 

 خردسالي
-رگرمسز عوامل یقي، اهاي شاد و تند، فراز و فرودهاي صدا و موسعناصر ديداري و شنیداري متنوع، نظیر رنگ

ابل لوازم ق و ءشیااري براي مخاطبان خردسال نیز با استفاده از کننده هستند. طراحي صحنه، دکور و لباس مج

 تواند به ايجاد ارتباط بهتر با برنامه کمک کند.شناخت براي آنها مي

هاي زيادي را لطیف، ساده و زيبا مطرح کرد بدون آنکه به توان حرفدنیا براي خردسال جدي است، پس مي

زند، همچنین وجود پردازي در آن حرف اول را ميهايي که خیالبرنامه ايجاد هیجانات و عواطف منفي نیاز باشد.
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مند است که قهرمانان آن اغلب هايي عالقهکننده است. خردسال به برنامههاي سخنگو، براي خردسال سرگرمعروسک 92

 اند.هاي نقاشي متحرکحیوانات و شخصیت

اداب و هاي شرهيدن چهکند. از اين رو، دن درک ميخردسال بیش از ديگران، حاالت عاطفي را از طريق زبان بد

 شود.خوشحال، موجب لذت و خوشي آنها مي

اده و سهاي زيشود، بر حسب سن آنها متفاوت است. باهايي که موجب لذت و خوشي در کودکان ميانگیزه

گر ي بر ديبرترخصوص اثبات شود، بهگروهي و حضور در جمع کودکان ديگر، موجب سرور و شادي آنها مي

 هايي که مستلزم از پیش پا برداشتن موانع باشد.ها و فعالیتکودکان، کشف تازه

؛ بنابراين براي ابراز عواطف، 1هاي کالمي استتر از پیامهاي عاطفي از طريق ديداري يا بصري، قابل درکحالت

ب و خوشحالي که اهاي شادور چهرهآمیز کافي نیست. در اين راستا، حضفقط استفاده از کلمات و جمالت محبت

 شوند، ضروري است.موجب لذت و خوشي کودک مي

 اد، هاي شگها و آهنبرند. ملوديهاي آهنگین داراي اشعار ساده و شاد، لذت مياز برنامه انکودک

 د.کنلب ميجزياد  هاي مفهوم و داراي جمالت کوتاه و مفاهیم عیني و ملموس، توجه آنها را به میزانترانه

-، قصهروز اينااست.  ، قابل درکمندي براي کودکان دبستان به باالي الگوهاي دوستي، همکاري و عالقهارائه

ني الت، مبتو عد ها بايد داراي کشش عاطفي و بر خصوصیات اصیل انساني مانند همدردي، ايمان، شجاعت، عشق

 باشند.

 

 نوجواني
ي زيادي مستلزم استفاده از عناصر ديداري و ها، تا اندازهبرنامه بار بودنکنندگي و اجتناب از کسالتسرگرم

هاي شاد و تند و متنوع، حرکت دوربین، فراز و فرودهاي صدا و موسیقي و ديگر شنیداري متنوع و متعدد، نظیر رنگ

وجوان برخوردار دي براي نانگیز از جذابیت زياعناصر است. در اين راستا، استفاده از عناصر ناشناخته و حتي شگفت

هاي از طیف رنگ و صحنه و لباس مجري بايد متنوعهاي مورد استفاده در دکور، طراحيکه رنگطورياست، به

                                                           
 پذیرد.درصد از طریق گفتار، صورت می 8گفتار و فقط درصد به واسطه لحن 37درصد از طریق زبان بدن،  55های علمی، انتقال پیام براساس یافته 1
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دار نشود بايد مراقب بود تا از آفرين يا حداقل خنثي باشد. البته براي آنکه احساسات مخاطبان جريحهگرم و نشاط

 ي خاصي پرهیز شود.یم يا دستهها يا نمادهاي معرف حمايت از گروه، ترنگ

اين بد. بنابرياش ميسرعت کاهي تنوع طلب و ماجراجوي او، بهیهدلیل روحتوجه نوجوان به امور يکنواخت به

 هاي نوجوان از ريتم تند و قابل قبولي برخوردار باشد.الزم است برنامه

 ن است.بخش براي نوجواشاديکننده و عوامل ضروري سرگرم هاي شاد، ازموسیقي، ملودي و آهنگ

نیز توجه  گفتارحندن و لآمیز براي ابراز عواطف کافي نیست و بايد به زبان باستفاده از کلمات و جمالت محبت

 .هاي کالمي استتر از پیامهاي عاطفي از طريق ديداري و بصري قابل درکشود؛ زيرا حالت

-وجوان ميتي به ندوسهاي ابراز عالقه و نوعزش شیوههاي داستان به يکديگر باعث آموابراز محبت شخصیت

-مک ميکديگران  هايي که بهي آنها تحث تأثیر الگودوستانهآمیز و نوعکه رفتارهاي دوستانه، محبتطوريگردد، به

 گیرد.کنند، قرار مي

ه کرد. شود توجمي رائههاي مستقیم به نوجوان، بايد به فضايي که در آن پیام اي پیامدر صورت ضرورت ارائه

انتظار دارد  ، نوجوانر کليکند. به طوبرانگیختن عواطف و احساسات مخاطب در اين موارد، انتقال پیام را مؤثرتر مي

 هاي خويش بگويد و بشنود.هاي ويژه خود از مسائل و دغدغهدر برنامه

آنها در برخي موارد براي ، از عواطف نامطبوع هستند که در عین حال، وجود 1غم، ترس، نگراني و خشم

پرداختن به اين احساسات و دستمايه قرار دادن آنها  ، برايسازانخردسال، کودک و نوجوان ضروري است؛ اما برنامه

 ها بايد مالحظاتي را در نظر بگیرند.در برنامه

 

 يخردسالي کودک
خردسال و کودک جايز نیست؛ صورت همزمان براي مخاطبان هاي غم، ترس، نگراني و خشم، بهنمايش حالت

هاي هیجاني آنها ممکن است شود. همچنین حاالت عاطفي که جلوهچرا که باعث گیجي و سردرگمي آنها مي

                                                           
 ی ترس، خشم و نگرانی به پیوست فصل دوم مراجعه شود.برای اطالعات بیشتر درباره 1
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رو حتي گريه در اثر غم بايد متفاوت از همپوشاني داشته باشد، براي خردسال و کودک قابل تفکیک نیست، ازاين 94

 اي که در اثر شادي است، ارائه شود.گريه

ه ايجاد بر، منجر سیار فقیباي خنثي، نمايش مردمان بسیار ثروتمند يا هاي چهرههاي تیره، حالتاستفاده از رنگ

 د.ادي گردهاي مذکور در نهايت منجر به ششود، مگر اينکه ويژگيعواطف منفي در خردسال و کودک مي

ردسال و ب در خت عاطفي منفي مخردلیل ايجاد حاالانعکاس رفتارهاي ضداجتماعي و همراه با خشونت، به

 هاي اين گروه سني مجاز نیست.کودک، در برنامه

 من آنکه ضباشد.  هاي تخیلي براي خردسال و کودک بايد همواره با شادي و زيبايي همراهي برنامهارائه

ست و آور ااسسیار هرهاي تخیلي عجیب و غريب براي کودکان سنین پايین به  ويژه خردسال، بها و کارتونفیلم

اسب آنها من سناک برايهاي ترها در قالب فیلمي قصهرو، ارائههاي مرضي شود. ازاينممکن است باعث بروز ترس

 نیست.

لحظه  ها را درضور آنها و قهرمانان داستان که خردسال و کودک انتظار ححضور غیر منتظره و ناگهاني شخصیت

 دار باشد.هاي خندهبا موسیقي شاد و حالت شود، مگر آنکه همراهندارد باعث ترس مي

-اطمینان وشفاهي  ي توضیحاتهاي خردسال و کودک، ارائهآور در برنامهدر صورت وجود عوامل احتمالي ترس

ست، اودک شده ککردن موقعیتي که باعث ترس مخاطب خردسال يا ضروري است. همچنین همراه بخش در برنامه

-ها مين ترس آناز بین رفت دار، منجر بههاي خندههاي شاد و حالتغذا، شکالت، موسیقيهايي نظیر کنندهبا تقويت

 .رس استي الگوهاي شجاع نیز به دلیل تقلید خردسال و کودک، راهي براي مقابله با تشود. ارائه

 کودک  وهاي گوناگون موجب بروز نگراني در خردسال هايي همانند سیل و طوفان و بیماريپديده

 راه باشد.وء آن هما آثار سبي ها با تأکید بر توانايي افراد در مقابلهرو بهتر است طرح اين پديدهشود، ازاينمي

 

 نوجواني
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ازي کند، همانندس با او پنداريکه نوجوان بتواند از طريق همذات ي الگوهاي تواناييدر انعکاس مشکالت، ارائه

لذت  وو خوشي  شکالتمنفي بر مخاطب نوجوان، بايد برگذرا بودن م الزم است. همچنین براي اجتناب از تأثیرات

 پس از رنج تأکید کرد.

ايد بران است، ي خشم و آزار رساندن به ديگدهندههاي عاطفي شديد که نشاني حالتدر انعکاس کلیه 

-يازگاري مناس ي وها، رفتارهاي ضداجتماعي، اختالالت عاطفاي رعايت شود؛ چرا که پرخاشگريمالحظات ويژه

د. در اين شته باشنخربي دامها و از طريق الگوبرداري، بر مخاطب نوجوان تأثیرات ها و فیلمتوانند تحت تأثیر قصه

 آور اين گونه رفتارها الزامي است.راستا، نمايش نتايج زيان
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 ي انعکاس خشونتنحوه 96

 براي خردسال، کودک و نوجوان
، «آمیز، يادگیري رفتار و طبع خشونت1تقلید»عمده بر مخاطب داشته باشد:  تواند سه تأثیرانعکاس خشونت مي

اي ها به عوامل زمینهبنابراين الزم است در تولید و تأمین برنامه« . 3ترس»و « 2زدايي نسبت به خشونتحساسیت»

 زدايي مخاطبان سنین مختلف تأثیر دارند، توجه شود. اي که بر میزان تقلید، ترس و حساسیتدرون برنامه

امل شرفتارها  گونهينبار و خطرناک آشکار و پنهان است. ااي به معناي نمايش رفتارهاي خشونتخشونت رسانه

يء شان و يا ، حیوهر نوع خشونت کالمي، رواني و فیزيکي با سالح يا بدون آن است، که علیه خود، شخص ديگر

دمه ه باعث صیرد و چگیرد، چه اين عمل انجام شود يا تنها قصد انجام آن و تهديد به آن صورت گ جان صورتبي

 شود يا نشود.

ولید تاست در  که الزم زدايي از خشونتاي مؤثر بر میزان تقلید، ترس و حساسیتاي درون برنامهعوامل زمینه

ات رزي، مجازوخشونت يازي مهاجم و قرباني، شیوهپرداند از: چگونگي شخصیتها به آن توجه شود عبارتبرنامه

 مهاجم، پیامدها، انگیزه، شدت و میزان، تکرار و تراکم، طنزآمیز بودن خشونت.

ل اي خردساطنز بر وهاي تخیلي آمیز و ترسناک حتي در قالب برنامههاي خشونتبايد از نمايش هرگونه صحنه

 پرهیز نمود.

 

 

 

 خردسالي
                                                           

1 Imitation های آشکار ی مخاطب تقلید شود، به طوری که مخاطب با توجیه ایدهشود، ممکن است به وسیلهخشونتی که از طریق رسانه منعکس می

 بار را اجرا کند.ی خشونتهای مختلف، آن ایدهو در زمینه های مختلفو پنهان در خشونت منعکس شده از رسانه، به روش
2 Desensitisation دادن خشونت موجود در دادن نگرش و رفتار خشن و چه از طریق جزئی جلوهای چه از طریق طبیعی جلوه: خشونت رسانه

اعتنایی که با کاهش پاسخ عاطفی مخاطب به خشونت، بیطوریتواند تحمل مخاطب در برابر خشونت زندگی واقعی را افزایش دهد، بهزندگی واقعی، می

 و 

 تفاوتی وی نسبت به عامالن و قربانیان خشونت را به دنبال دارد. بی
 در فصل اول مراجعه شود.« انعکاس خشونت»برای اطالعات بیشتر به بخش  3
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 میان  اشت ازي تماشاگران يکسان نیست، اما بايد توجه د، تأثیر خشونت بر همهخردسالي به طور کلي

ه آنا مرز ز آنجا کاستند و پذيرتر از کودکان ونوجوانان ههاي سني مختلف، خردساالن در برابر نمايش آن، آسیبرده

لید اين حتمال تقادويي، ي جاهادهند، نمايش ابر قهرماناني با قدرتمیان واقعیت و خیال را به درستي تشخیص نمي

 ،مخلوقات زشت دهد. همچنین نمايش ارواح، افراد شرور بدظاهر، حیوانات درنده،گروه سني را افزايش مي

خیلي تهاي یلمفند، در دهها و عیوب جسماني ترسناک، هیوالها و قهرماناني که تغییر شکل ميهايي با نقصشخصیت

وجب نها را مطراب آهاي جهان خیالي و دنیاي واقعي، ترس و اضل بین نقشو انیمیشن، با سردر گم کردن خردسا

 شود.هاي طنز و فانتزي نیز ميشوند. اين موضوع شامل انواع انیمیشنمي

فتار ریرواقعي یامدهاي غشود آنها انواع پهاي شناختي در خردساالن، موجب ميتوانايي از سوي ديگر، محدوديت

نند. اين کوبرداري ن الگآ شان در دنیاي واقعي، ازفرض کنند و بدون در نظر گرفتن عواقب بار را نیز واقعيخشونت

-يمت بیشتر ارند، دقدباري هاي خشونتهايي که کاراکترهاي انساني در آن نقشويژه در مورد انیمیشنموضوع به

 طلبد.

؛ ناسب استن( نامبراي )خردساالاي موجه در مجموع بايد گفت، نمايش هرگونه جدال و نبرد حتي با انگیزه

طرناک است، خا، بد و ها دعودانند و چون به طور کلي از نظر آنزيرا آنان اخالقیات را صرفاً مبتني بر پیامدها مي

 گنجد.هیچگونه خشونتي حتي دفاع موجه، در ساختار ذهني آنها نمي

 ن )تقلید، ترس و چگونگي نمايش و پردازش شخصیت مهاجم و پرخاشگر، در میزان تأثیر آ

ي مانندسازهه امکان هاي مهاجمي کرو، بايد از نمايش شخصیتزدايي کودک و نوجوان( مؤثر است. ازاينحساسیت

 با آنها بیشتر است، پرهیز نمود.

 

 

 کودکي نوجواني
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 ودهند هاي مهاجم جذاب، قوي و موفق، الگوهاي مؤثري را در ذهن کودک و نوجوان شکل ميشخصیت 98

و جذب  ورد عالقههاي مگيهاي برخوردار از ويژدهند. به اين ترتیب، در نمايش شخصیتتقلید را افزايش مياحتمال 

رت کافي صو ايد دقتهاي سني با آنها وجود دارد، بي کودک و نوجوان، که امکان همانندسازي اين گروهکننده

رحمانه ي بيرفتارها ردي بافمانانه دارد بیش از آمیز و قهرپذيرد. براي مثال، مخاطب از مهاجمي که رفتارهاي محبت

 کند.تقلید مي

هاي مهاجم، اما دهد، در نمايش شخصیتاحتمال تقلید در مخاطب را افزايش مي 1با توجه به آنکه خشونت موجه

هه با ها و دفاع مقدس، قهرمانان بر حق داستان در مواجموجه، بايد دقت مضاعفي کرد. به طور مثال، در نمايش جنگ

عبارت ديگر، نظر برسند. بهتر از ظالمان بههاي شرور نبايد رفتارهاي غیرموجه و وحشیانه داشته باشند و يا خشنآدم

 رحم و خشن جلوه کنند.آنها بايد قدرتمند نمايش داده شوند، اما نبايد بي

ا باشد، ب اي متعددهبرنامهطور مداوم و در که بههاي مهاجم، در صورتيقرار دادن نوجوان در قالب شخصیت

ني سي ن ردهاطبان ايزدايي را در مخساز و دردسرآفرين، تقلید و حساسیتعنوان گروهي مشکلمعرفي نوجوان به

-ن، بهني نوجوات به گروه سترس و بدبیني را نسب تر، احساسسنتواند در مخاطبان کمدهد. ضمن آنکه ميافزايش مي

 وجود آورد.

ک، محیط س در کودها، با ايجاد حس ترطور کلي اطرافیان بزرگتر در برنامهوالدين و بهخشن نشان دادن 

 کند.صورت فضايي ناامن در ذهن آنها ترسیم ميخانواده را به

ن، مؤثر نوجوا زدايي مخاطبان کودک وني خشونت، در میزان ترس و حساسیتچگونگي نمايش و پردازش قربا

وني در یط پیرامسبت به محناي تصوير شود که احساس ترس يا ناامني را گونهخشونت بهرو نبايد قرباني است، ازاين

 مخاطب برانگیزد.

 

 کودکي نوجواني

                                                           
های مبتنی بر انواده، وطن و یا دفاع از حقوق مظلومان که برخالف خشونتهایی همچون دفاع از خود، خبار با انگیزهخشونت موجه: رفتارهای خشونت 1

 شوند.توزی و شرارت است، موجه تعبیر میکینه
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را در  س ترستماشاي قرباني خشونت، بیشتر از آنکه يادگیري يک الگوي رفتاري ويژه را موجب شود، ح

دردي وند و همشيک ميک شخصیت قرباني با او شرانگیزد. بنابراين، مخاطبان اغلب در تجارب دردنامخاطب بر مي

رس و ناامني بیشتري تسن خود باشند، احساس تي که شاهد قربانیان همکنند. مخاطبان کودک و نوجوان در صورمي

ذاتاد حس هما ايجبخواهند کرد. همچنین نمايش قرباني شدن والدين، وابستگان و نزديکان کاراکترهاي کودک، 

 دت پرهیز نمود.شها بههن صحنان، ترس و اضطراب آنها را به دنبال دارد، بنابراين بايد از نمايش ايپنداري در مخاطب

  گساالنبیند شخصي در معرض خطر و تهديد اطرافیان بزردر مواردي که مخاطب کودک و نوجوان مي

ود. از شت زده ميه و وحشسرخوردويژه اعضاي خانواده قرار گرفته، نسبت به دنیاي پیرامون و اطرافیانش بدبین، به

 جتناب نمود.اهاي اين گروه سني بايد هايي در برنامهطور جدي از تولید و پخش چنین صحنهرو، بهاين

ري نشان اسیت بیشتهاي ظاهري و باطني برخوردار باشد، مخاطب، توجه و حسکه قرباني از جذابیتدر صورتي

طب، د که مخاجود دارگیرد، احتمال آن وورد تهديد يا حمله قرار ميدهد؛ به اين ترتیب وقتي چنین شخصي ممي

 اضطراب و ترس بیشتري را تجربه کند.

آفريني ن به خطرو نوجوا اي باشد که تقلید آن توسط مخاطب کودکهاي حمله و جدال نبايد به گونهي شیوهارائه

 يا هنجارشکني منجر شود.

یئي همچون صندلي، هر ش م و سرد، مثل اسلحه و چاقو و يا حمله باهاي گرجدال با ابزارهاي کشنده و سالح

-یوهادگیري شيلید و تواند به عنوان عاملي محرک در افزايش طبع خشن مخاطب عمل کند و به تقچوب و غیره، مي

 هاي حمله و جدال بینجامد.

مواد  ي کشنده،روهاه از دانمايش جذاب کارهاي خطرناک همچون بازي با اسلحه، پرش از ارتفاع زياد، استفاد

ف را نین مختلسخاطب خطرزا، ضدعفوني کننده، سمي و منفجره، بازي با آتش ، تعقیب و گريزهاي ماجراجويانه، م

 کند.به تقلید چنین اعمالي ترغیب مي

ثیرات مخربي بر حتي در قالب طنز يا انیمیشن ، تأ نمايش جذاب جرايمي همچون قتل، خودکشي، سرقت و..،

 یز نمود.شدت پرههاي سني، بايد از آن بهسازي براي اين گروهبان کودک و نوجوان دارد و در برنامهمخاط
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...،  و، کبريت پزخانهي کودکان و نوجوانان از ابزارهاي خطرناک خانگي مثل تیغ، کارد آشاز نمايش استفاده 100

ه يا در حال يش داد کار نماتفاده از اين ابزتوان کودکان و نوجوانان را در حال اسبايد پرهیز نمود. در صورتي مي

 ارائه شود. ين ابزارح از اي امن و صحیي مناسب و درست از آنها باشند و يا راهنمايي مناسب براي استفادهاستفاده

ار زندگي، به عنوان هاي دشوبار و جرائم در موقعیتبراي مخاطب کودک و نوجوان، نبايد انجام اعمال خشونت

 ، مناسب و بدون عواقب ناگوار براي حل مشکالت معرفي شود.روشي مفید

 

 کودکي نوجواني
ا به رخاطب نمايش رفتارهاي خشن بدون تنبیه و مجازات شخصیت مهاجم، ضمن آنکه اضطراب و بدبیني م

اي حل مشکالت در عنوان روشي مفید و مناسب برید او را در به کارگیري خشونت بهدنبال دارد، احتمال تقل

اشد براي جازات نبمراه با دهد. خشونتي که پاداش داشته باشد و يا همهاي دشوار و مشابه زندگي افزايش ميموقعیت

 آور است. بنابراين:مخاطب زيان

 نمايش صحیح مجازات شخصیت مهاجم پس از انجام رفتارهاي خشن امري ضروري است.

 وي باشد.مجازات در نظر گرفته شده براي مهاجم، متناسب با عمل 

ا در ايند؛ زيري به کارگرفته شده به عنوان مجازات نبايد به عنصري جهت ترويج خشونت تبديل شوشیوه

 س در قالبي پلیانهکننده نیز همتاي مهاجم خواهد شد. به طور مثال، نمايش رفتارهاي پرخاشگرصورت، مجازات

از پلیس را  اطمینان غیرقابل وهاي خشن، تصويري غیرواقعي هاي با سرعت باال و بازجوييآمیز از تعقیبتصاوير مبالغه

 کند.در ذهن کودک و نوجوان ايجاد مي

توانند ارتباط پايان و راحتي نمياي دارد. آنها بهزمان نمايش کیفر خشونت براي مخاطبان کودک اهمیت ويژه

گیري از آن برايشان سخت وقايع و نتیجه منظور درکها به هم، بهدادن صحنهز نمايش را تشخیص دهند، يعني ربطآغا

رو، اگر مجازات خشونت تا پايان اثر نمايش به تعويق بیفتد، مخاطبان کودک متوجه اين عامل بازدارنده است. از اين
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کنند که خشونت به نمايش درآمده کیفري نداشته است. بنابراين، وقايع مختلف )خشونت و شوند و تصور مينمي

 ترين زمان و حتي در يک صحنه اتفاق بیفتد.اين گروه سني بايد در کوتاه عقوبت آن( براي

طب کودک و نوجوان اي باشد که در ذهن مخابار، نبايد به گونههاي ناشي از رفتارهاي خشونتنمايش آسیب

 تصورات غیرواقعي و نامتناسب از عواقب چنین اعمالي ايجاد کند.

 

 کودکي نوجواني
 نصر مهميگر( عل درد و رنج و جراحات هیجاني يا فیزيکي و نیز ندامت شخص پرخاشپیامدهاي خشونت )شام

ه کباري نتهاي خشورو، نمايش رفتارگیرد. از ايناي خشونت به کار مياست که مخاطب آن را براي تفسیر معن

 ثالم. به طور دهديمد را افزايش شود، خطر تقلیموجب ادراک نادرست مخاطب از میزان و انواع خشونت واقعي مي

بیني پیش ز درک ياادک را شود و کوبدن انسان بسیار مقاوم نشان داده مي ،هاي اکشن پرزد و خورددر برخي از فیلم

شونت، خمدهاي که نمايش پیاحاليسازد، درعواقب و پیامدهاي خطرناک و جدي ضربه، لگد و مشت، منحرف مي

ا خشونت ر اعي ضدا ايجاد حس همدردي در مخاطب، هنجارهاي اجتمتواند بچنانچه متناسب با خشونت باشد، مي

 به او يادآوري کند.

-سیترس و حساگیري، تتواند يادپرده، مکرر و متراکم، به دلیل آنکه ميصورت شديد، بياز انعکاس خشونت به

 زدايي را در مخاطب کودک و نوجوان افزايش دهد، بايد پرهیز کرد.

ي، باعث ندگي واقعهاي موجود در زدادن خشونتپرده، يا طبیعي و جزئي جلوهبي هاي شديد ونمايش خشونت

-ير آنکه مالوه بعويژه در دفاع از خود خواهد شد، کاهش حساسیت و پاسخ مخاطب به رفتارهاي خشونت بار به

 .دته باشپذيري مخاطبان را نسبت به مسائل جامعه به دنبال داشتفاوتي و کاهش مسئولیتتواند بي

امعه جشونت در خهاي خشن، تصور غلطي را از نوع و میزان بار و شخصیتهاي خشونتتکرار و تراکم صحنه

-ي ميارد و حتر پي دکند که براي مخاطب کودک و نوجوان ترس، اضطراب و بدبیني نسبت به جامعه را دايجاد مي

 تواند موجب انزواي او شود.
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د، برال ميرا با زدايي مخاطبان کودک و نوجوانتقلید و حساسیت نمايش طنز آمیز خشونت، احتمال افزايش 102

 ها بايد خودداري کرد.بنابراين از تکرار اين صحنه

 

 کودکي نوجواني
رد اغلب کيد توجه ما باامعتقدند خشونت در بستر طنز، تأثیرات مخرب و زيانبار کمتري را در پي دارد؛  يبسیار

ازاتي را ها مجيشونه نماگشوند و عمدتاً رفتارهاي پرخاشگرانه در اينته نميجدي گرف ،هاي طنزرفتارها و شخصیت

ين ترتیب، ود. به اشر تلقي باتواند پاداش رفتار خشونتدنبال ندارد و حتي براي کودک، طنز موجود در برنامه ميبه

و يا  و حیواني انسانيهاي ويژه انیمیشنهاي طنز، بهدار و مضحک توسط شخصیتانجام رفتارهاي خشن خنده

مايش اين تراکم ن وتکرار  از دهد. بنابراينان کودک افزايش ميويژه در مخاطبهاي کودک، میزان تقلید را بهشخصیت

 ها بايد اجتناب کرد.صحنه

 

 

 

 

 

 

 اجرا و پخش
رتباط رقراري اببراي  ي اجراي برنامه براي مخاطبان خردسال، کودک و نوجوان،  به تجربه و مهارت کافيشیوه

 ي است.ه ضرورهاي سني نیاز دارد. در اين راستا، توجه به تأثیرات ناشي از اجراي برنامبا اين گروه

 

 خردسالي کودکي
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ناسب د نظر متني مورسهاي ذهني گروه براي درک مناسب مطالب ارائه شده، پالتوهاي مجريان بايد با توانايي

 ي شعاري دارد، پرهیز شود.یشتر جنبهباشد و از طرح نصايح و پیامهايي که ب

توهاي و از پال ر باشدي خردسال و کودک بايد از چهره و صداي مهربان، متبسم و پرنشاط برخوردامجري برنامه

 کوتاه و داراي جمالت مفهوم و ساده استفاده کند.

 د، باش دارمجري براي ايجاد ارتباط با خردسال و کودک، بايد از توانايي نمايشي بااليي برخور

دهاي صوتي و از و فرووقع و فرمهاي بهکه در اجراي برنامه و بیان پالتوها، با استفاده از میمیک چهره، کنشطوريبه

 هاي برنامه همراه سازد.نیز تقلید اصوات گوناگون، بتواند آنها را با پیام

ي در ژگيالبته اين و خودشان باشد. سنهاي علمي، اغلب کودکان دوست ندارند مجري برنامه، همبراساس يافته

 کند.هاي راديويي کمتر صدق ميمورد برنامه

-ين شیوهايد از ات و بگرفتن و طرح بايدها و نبايدها چندان خوشايند نیسراي کودک، مورد خطاب مستقیم قرارب

 ي اجرايي پرهیز کرد.

 

 نوجواني
مجري  ،در اين خصوص ط وي با برنامه مؤثر است.مجري بانشاط و فعال براي نوجوان جذاب و در برقراري ارتبا

ه ي سخیف بفتارهاي شاد و سرزنده، الگوي مناسبي براي مخاطب نوجوان باشد و از ربايد ضمن انعکاس روحیه

 ي شاد بودن بپرهیزد.بهانه

جه به کند. تومک ميتوجه به نوع ساليق نوجوان در پوشش مجري، در ايجاد حس اعتماد مخاطبان به برنامه، ک

امعه جا عرف بتواند براي مخاطب نوجوان مقبول باشد، ضمن آنکه اين نکته ضروري است که پوشش مجري مي

 هماهنگ باشد.
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رف و اي معونهگيد بههاي سراسري حضور دارد، باههاي شبکنوجواني که به عنوان میهمان يا مجري در برنامه 104

ر بخش ويژه دهبستند، هعرف قشر و يا صنف خاصي وجواناني که مي نوجوان ايراني باشد و از مطرح کردن ننماينده

 شود.يهاي استاني که به قومي خاص پرداخته مهاي شبکهاجرا بايد پرهیز نمود؛ مگر در برنامه

دن آنها ن با شنیه نوجوااي کگونههاي نوجوان بايد سرشار از حس اعتماد و رازداري باشد، بهپالتوهاي برنامه

 گويد؛ اما بايد مراقب بود برنامه به دوستي رازدار و صادق با او سخن مياحساس کند 

 گويي دچار نشود.نصیحت

، شرايط باشد شتهخاطب دامي خردسال، کودک و نوجوان بتواند بیشترين تأثیر را روي هاي ويژهبراي آنکه برنامه

 باشد.پخش بايد مبتني بر خصوصیات اغلب خردساالن، کودکان و نوجوانان 

 
 خردسالي کودکي نوجواني

ي حائز نکته یرند،گها قرار ميتناسب زمان پخش با زماني که خردساالن، کودکان و نوجوانان در معرض پیام

ها رنامهبساني از آتواند به اي تنظیم شود که هر گروه سني بگونهها بهرو، ساعات پخش برنامهاهمیتي است. از اين

ود باشند. خهاي نامهي بردهتوانند بینني صبح و ساعات پاياني شب نميخردساالن در ساعات اولیهاستفاده کند. اغلب 

تابستاني  تعطیالت حصیلي وتواند متناسب با شرايط سال تها ميدر مورد کودکان و نوجوانان نیز ساعات پخش برنامه

ه با ساعات کنظیم کرد تها را مهاي زمان پخش برنانهگوآموزان بهان در ايام تحصیل دانشتوتغییر کند. به عبارتي، مي

راي پخش تري بانايط آسآموزان در مدرسه تداخل نداشته باشد. براين اساس در ايام تابستان، شرحضور اغلب دانش

 وجود دارد.

-ل ميي خود عواملي را که باعث ايجاد اختالهاي مورد عالقهخردسال، کودک و نوجوان، هنگام تماشاي برنامه

هاي رو، زمان پخش برنامهي را بر آنها داشته باشد. از اينتواند تأثیرات نامطلوبشوند، دوست ندارند و اين موضوع مي

-ي آنها نیاز نباشد. براي مثال، نبايد پخش برنامههاي سني بايد طوري تنظیم شود که به قطع برنامهي اين گروهويژه

کند تا پخش اذان و مناجات و ...، قطع شود؛ زيرا آنجا که رسانه تالش مي دلیلهاي خردسال، کودک و نوجوان به

هاي توجهي به سیاستمند کند، ناديده گرفتن اين مطلب ضمن بيهاي ديني عالقهنسل جديد را به مفاهیم و ارزش
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 ديني، تحت تأثیر ي کودکان و نوجوانان را نسبت به احکام و دستوراتطور ناخودآگاه عالقهاصلي صدا و سیما، به

 دهد.قرار مي

 

 1هاي بازرگانيآگهي
ادر به قردسال هاي بازرگاني براي مخاطب خردسال ممنوع است. همچنین از آنجا که ختولید و پخش آگهي

بل قالفاصله بدسال و هاي خرهاي خود نیست، پخش هرگونه آگهي در باکس برنامهها از برنامهتشخیص تفاوت آگهي

 مجاز نیست.و بعد از آن 

براي مخاطب کودک و نوجوان مجاز است. در اين راستا بايد براي پخش  2هاي بازرگانيتولید و پخش آگهي

هاي بازرگاني با مخاطب بزرگسال که احتمال ديدن و شنیدن آنها توسط خردسال، کودک و نوجوان وجود آگهي

 دارد، مالحظات ويژه زير رعايت شود.

 

 کودکي نوجواني
ه سني اين گرو ه به درککارگیري فنون ساختاري در تولید آگهي براي کودک، بايد با توجاطالعات و بهي ارائه

 رو:از محتوا و ساختار پیام صورت گیرد از اين

موس استفاده یني و ملده، عمفاهیم پیچیده و انتزاعي براي کودک، قابل درک نیست و بايد براي آنها از مفاهیم سا

 کرد.

  روواقعیت از تخیل در میان کودکان با توجه به سنشان متفاوت است، از اينقدرت تشخیص 

 د.راحتي قابل تفکیک باشنهاي مربوط به موضوع مورد آگهي بايد از موارد تخیلي بهواقعیت

                                                           
اب آگهی بازرگانی پیامی است که از سوی شخص حقیقی یا حقوقی معین، با هدف معرفی، جلب توجه و تشویق به استفاده و خرید کاال یا خدمات، خط 1

هایی که بر ابعاد فرهنگی و آموزشی متمرکز هستند و هدف از آن های آموزشی )پیامشود. درخصوص تولید و پخش آگهییا فرد ارائه میبه توده، گروه و 

 ی موارد مربوط به مراحل رشد خردسال، کودک و نوجوان، که در فصل حاضر آمده است، باید مورد توجه قرار گیرد.کسب درآمد نیست(، کلیه
های بازرگانی، مندرج در کتاب ی ضوابط مربوط به تولید و پخش آگهیهای بازرگانی برای مخاطب کودک و نوجوان، مشمول کلیهآگهی تولید و پخش 2

 شود.می« سازیبرنامهراهنما و آیین »های از مجموعه کتاب« هاآگهی»
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ست و بهتر اراين دهد، ازتمرکز و توجه خود را از دست مي ،کودک نسبت به ارتباطات کالمي سخت و پیچیده 106

 اي براي ارتباط برقرار کردن با اين گروه سني استفاده کرد.محاوره از زبان

دمات اده از خا استفتجربگي کودک، او را به خريد کاال و ينبايد با استفاده از زودباوري، احساسات و کم

اي ويژه، وهلم و يا جز کالاتشويق کرد؛ به طور مثال، ابهامات بصري و لفظي و يا اغراق در توصیف کاال با استفاده 

 کننده باشد.تواند گمراهبراي اين گروه سني قابل تشخیص نیست و حتي مي

ز آنها مداوم ا ستفادهاند و اهايي که از نظر وزارت بهداشت مضر شناخته شدهتبلیغ مواد خوراکي و آشامیدني

نام  ین غذاييان جانشعنوهاست. همچنین نبايد از تنقالت، بشود، براي مخاطب کودک و نوجوان ممنوع توصیه نمي

 برده شود.

 تبار رزش و اعاآنها  ها نبايد به کودک و نوجوان القا کنند که استفاده از کاال و يا خدمات خاصي بهآگهي

د بود؛ مثل ان خواهنز ديگرتر ادهد و يا در صورت عدم استفاده از کاال و يا خدمات مورد آگهي، به طريقي پايینمي

ه نفس، عتماد بهايي همچون خوشبختي، رضايت خاطر، سالمتي، آرامش، اورداري از مقولههايي که برخآگهي

-يهگآهمچنین پخش  کنند.قدرت، شادي، موفقیت و ...، را به استفاده از کاالها و يا خدمات خاصي، مشروط مي

شابه الگوها و متوانند اصي ميرساند که با استفاده از کاال و يا خدمات خهايي که کودک و نوجوان را به اين باور مي

 شان شوند، ممنوع است.هاي مورد عالقهشخصیت

عواطف  و تساساي تقلیدي و خود به خودي دارد و هويت، احبیشتر جنبه ،همانندسازي کودکان با الگوها

 گیرد. بنابراين:نوجوان، اغلب تحت تأثیر الگوهاي عیني و معاصر قرار مي

 يهاهاي خردسال، کودک و نوجوان )چه افراد واقعي و چه شخصیتبرنامههاي ها و يا میزبانشخصیت

ها در آن حضور دارند، اي که اين شخصیتي زماني نزديک به پخش برنامه، در خالل برنامه و يا در فاصله1کارتوني(

 باشند.هاي بازرگاني نقش داشته نبايد در اجراي پیام

                                                           
شوند که توسط هایی میها نیست، بلکه شامل شخصیتوسط آگهیشده تی کاال و یا خلقشده توسط تولیدکنندههای خلقدر اینجا منظور شخصیت 1

 اند.ها به مخاطبان معرفی شدهسایر برنامه
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ه و يا کننديیدعرف، تأعنوان مالقه و توجه کودک و نوجوان، نبايد بهي مورد عهاي برجستهاز مشاهیر و چهره

  لگو براياها در جايگاه ي کاال و يا خدمات، استفاده شود؛ زيرا معموالً اين شخصیتکنندهتصديق

 کنند.هاي سني مذکور عمل ميگروه

براي استفاده از کاال و يا  1که جوايزيدر تولید و پخش آگهي براي مخاطب کودک و نوجوان، در صورتي

 : 2خدمات در نظر گرفته شده باشد، بايد موارد زير رعايت گردد

 ود.شبالغه مهاي سني، نبايد در مورد ارزش جايزه و شانس بردن آن با توجه به زودباوري اين گروه

هر  ز حد، درایش ا برويه )مصرف متناوب و يتبلیغ مواد خوراکي که با جايزه همراه هستند، نبايد مصرف بي

 وعده( را تأيید و يا ترويج کند.

جايزه از  ، دريافتور مثالبراي دريافت جايزه هستند )به ط آوري قطعاتي از کاالتبلیغ کاالهايي که مستلزم جمع

مضر  اي سنيههاي کاال(، صرفاً در صورتي مجاز است که موضوع آگهي براي اين گروهطريق ارسال برچسب

 نباشد.

کاال، ارزش مصرف و بهاي متناسب داشته باشد.  که خود 4صرفاً درصورتي  مجاز است 3االهاي شانسيتبلیغ ک

ضمن اينکه رسانه بايد دقیقاً از ماهیت جايزه اطالع داشته باشد؛ چرا که جايزه همراه با کاالي شانسي نیز خود کاال 

جمله اخذ مجوزهاي الزم با توجه به نوع از  5«هاآگهي»شود و مشمول رعايت کلیه اصول مربوط به محسوب مي

 جايزه است.

 ود:شر رعايت وارد زيمو ...، بايد  يهاي کامپیوتربازي، بازيل اسبابیدر تبلیغ هر نوع لوازم بازي از قب

 گروه سني مجاز به استفاده از اين لوازم معرفي شوند.

                                                           
 تا را بپردازید( باشد. 2تا ببرید، قیمت  3تواند شامل کاالیی غیر از کاالی مورد آگهی و یا میزانی از کاالی مورد آگهی )به طور مثال جوایز می 1
 مورد توجه قرار گیرد.« سازیبرنامه راهنما و آیین»های ، از مجموعه کتاب«هاآگهی»، در کتاب «یین جایزهتع»اصول مربوط به بند  2
که از ماهیت جایزه اطالعی ندارد. این کند، در حالیکننده بیشتر به قصد دستیابی به جایزه آن را خریداری میکاالهای شانسی: کاالهایی که مصرف 3

که کنند، کاالهایی که خود کاال ارزش مصرفی چندانی ندارد، به طوریاالهایی که خریداران ضمن مصرف کاال از جوایز آن استفاده میاند: ککاالها دو نوع

 کنند.خریداران صرفاً به قصد دستیابی به جوایز، آن را خریداری می
کننده را به قصد دستیابی به جوایز متناسب ندارد و صرفاً مصرف شده ارزش مصرفی و بهایتبلیغ آن دسته از کاالهای شانسی که خود کاالی تبلیغ 4

 کند، ممنوع است.شانسی به خرید تشویق می
 مراجعه شود.« سازیراهنما و آیین برنامه»های از مجموعه کتاب« هاآگهی»به کتاب  5
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ي آن را نگام بازودک در هاي باشد که کن شیوهي استفاده از کاال به هماي واقعي نحوهآگهي بايد منعکس کننده 108

ودکار خطور ن بهبازي متحرک، بايد مشخص شود که حرکت آاسباب طور مثال، در آگهيتجربه خواهد کرد؛ به

 گیرد.است و يا با دست صورت مي

با  ال، نبايدطور مثهبي واقعي يکسان باشد؛ با نمونهي بازي آگهي شده بايد شکل، رنگ، ابعاد و حجم وسیله

 هاي ظاهري کاال اغراق شود.استفاده از فنون تصويربرداري، در ويژگي

و يا  1ي انعکاس رفتارهاي منفي، ضداجتماعي و خطرناک، موجب کوچک شمردن، تقلیدواسطهها نبايد بهآگهي

خطر و يا شجاعانه جلوه ه، بيادبانرواج آنها در بین خردساالن، کودکان و نوجوانان شوند؛ مثل تأيید گفتار و رفتار بي

 دادن رفتار خطرناک.

  رخوري،هاي ناسالم زندگي، رفتارها و عادات نامناسب غذايي از جمله پتأيید و يا ترويج روش

فراد ق بودن اتي به چاي همچون ثروت و يا سالميهاکردن ويژگيوردن با ولع و ...، همچنین منتسبخوري، خريزه

 جايز نیست.

خواست طريق در مات، ازنبايد خردسال، کودک و نوجوان را به پافشاري براي دستیابي به کاال و يا خدها آگهي

الدينشان و يا ماس به وال التهاي سني در حطور مثال، نشان دادن اين گروهنشان و يا ديگران تشويق کنند. بهاز والدي

 به ستوه آوردن آنها براي خريد، مجاز نیست.

 ور دون حضبدسال، کودک و نوجوان را به خريد از طريق پست، تلفن و يا اينترنت، هايي که خرآگهي

هیجان  ذير و ياپت که آسیبهاي سني، از آن جهتواند براي اين گروههايي ميکنند، چنین شیوهترها تشويق ميبزرگ

 طلب هستند، خطرناک باشد.

وند و هر لحظه ممکن است خردسال، کودک و شبندي مشخصي پخش نميهاي بازرگاني طبق جدول زمانآگهي

توانند موجب ترس و اضطراب در اين ها که ميها قرار گیرد؛ بنابراين آن دسته از آگهينوجوان در معرض اين پیام

( هستند، تا احتمال تماشاي آنها 22بندي پخش )بعد از ساعت هايي در زمانهاي سني شوند، نیازمند محدوديتگروه

                                                           
1 Imitationهای آشکار و ید شود. به طوری که مخاطب با توجیه ایدهشود، ممکن است به وسیله مخاطب تقل: رفتاری که از طریق رسانه منعکس می

 های مختلف، آن ایده را اجرا کند.های مختلف و در زمینهپنهان در رفتار منعکس شده از رسانه، به روش
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هاي انساني بدشکل و عجیب و اي سني مذکور کاهش يابد؛ مثل نمايش موجودات ترسناک و يا چهرههبراي گروه

 طبیعي يا غیرطبیعي هراسناک و غريب و يا پخش صداهاي 

 خراش.گوش

د. گهي هستنآخاطب بزرگساالن م هاي مربوط به سالمتي و موارد مرتبط، بايد کامالً مشخص باشد کهدر آگهي

بندي . همچنین بايد در زمانسال باشد 18هاي کاالهاي رژيمي و نیروزا نبايد خطاب به افراد زير هيطور مثال، آگبه

خش ه زمان پي نزديک بها نبايد حتکه آگهيطوريهايي در نظر گرفته شود، بهدوديتها محپخش اين نوع از آگهي

 هاي سني مذکور پخش شوند.هاي گروهبرنامه

 ر باکس کودک و نوجوان بايد با رعايت موارد زير باشد:هاي بازرگاني دپخش آگهي

 عاد فرهنگي و يا آموزشي باشد، موضوع مورد آگهي در باکس کودک و نوجوان، بايد داراي اب

گرايي دارند، نبايد پخش شوند؛ ضمن آنکه حداقل ي تجمالتي و مصرفکه تبلیغ کاالهايي که صرفاً جنبهطوريبه

یغي در هر باکس آگهي بازرگاني بايد تولید داخل باشند و صرفاً تبلیغ کاالهاي خارجي درصد از کاالهاي تبل 70

 و يا آنهايي که در ايران نمايندگي و خدمات پس از فروش دارند، مجاز است. 1تولید مشترک

 متمايز باشند، اهبرنامه ايي، ازطور مشخص، با استفاده از مفاهیم فضايي، آوايي و يا بینهاي بازرگاني بايد بهآگهي

آرم چشمک زن  ها باهيعالن آگااي که مخاطبان بتوانند طبیعت تبلیغاتي آنها را به آساني تشخیص دهند )مانند گونهبه

ز گاني مجاهي بازرهاي بازرگاني، پخش هیچ آگي ويژه(، بنابراين خارج از باکس آگهيمخصوص و هشدار دهنده

اي مشخص داري، برم شنیاز عالئم ديداري و شنیداري و در راديو از عالئ نیست. به اين منظور در تلويزيون بايد

 ها استفاده شود.کردن باکس آگهي

  3کودک و نوجوان، مجاز نیست و صرفاً در بین دو برنامه، 2ي هاي بازرگاني در میان برنامهپخش آگهي

 قابل پخش است.

                                                           
 شوند.تولید مشترک شامل کاالی خارجی است که تحت لیسانس شرکت مربوطه مونتاژ می 1
 شوند.ی در حال پخش ارائه میبا قطع برنامههایی که آگهی میان برنامه: آگهی 2
 شوند.ی مجزا پخش میی بین دو برنامههایی که در فاصلهآگهی بین دو برنامه: آگهی 3
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 شد، دقیقه با 20نوجوان، کمتر از که مدت زمان باکس کودک و پخش آگهي بازرگاني در صورتي 110

 مجاز نیست.

  ن باکسهاي بازرگاني در باکس کودک و نوجوان، نبايد از پنج درصد کل زمامدت زمان پخش آگهي

 بیشتر شود.

براي  ان و ياهاي بازرگاني براي مخاطبان کودک و نوجوآفريني خردسال، کودک و نوجوان در آگهينقش

 الحظات ويژه مجاز است.مخاطب بزرگسال، با رعايت م

ل، کودک ور مثاطآفرينان خردسال، کودک و نوجوان حفظ شود. بهدر هر شرايطي بايد امنیت و سالمت نقش

 رود.بپايه نبايد در حال خم شدن از پنجره يا پل نشان داده شود و يا براي برداشتن اشیا روي چهار

 ي خودشانه گروه سنکنند، اگر موضوع آگهي مربوط بآفريني ميهايي که خردساالن يا کودکان نقشدر آگهي 

 نیست، بايد کامالً مشخص باشد که مخاطب آگهي بزرگساالن هستند.

ه اني داشتنها همخوت سني آکنند، با واقعیها نقش ايفا ميبايد گفتار و رفتار خردساالن و کودکاني که در آگهي

ايد آن بنابراين، کنند؛ بياي، از يکديگر تقلید میري مشاهدهي ويژگي يادگواسطههاي سني، بهباشد؛ چرا که گروه

ه باشد. رض نداشتها تعاهاي سني آنها و مهارتدسته از الگوهاي رفتاري در معرض ديدشان قرار گیرد که با ويژگي

-ندارد، به همخواني ني آنهاسهاي سني در مورد کاال و يا خدماتي که با اقتضائات رو، شايسته نیست اين گروهاز اين

بعاد ه آگهي اگر آنکهاي مربوط به بزرگساالن داشته باشند، مصراحت اظهارنظر کنند و يا نقش محوري در آگهي

ردن ترويج کس انداز پفرهنگ  هاي مرتبط با بانک، اگر صرفاًطور مثال، در آگهيهنگي و يا آموزشي داشته باشد. بهفر

 بالمانع است. هاي سنيآفريني اين گروهشود، نقش

و يا  اسب نیستنها مني سني آهايي قرار گیرند که براي ردهخردسال، کودک و نوجوان نبايد در شرايط و مکان

ا در هر آگهيي سني دهارو، نمايش اين گروهشود. از اينبا توجه به اقتضاي سن آنها مضر و خطرناک محسوب مي

 هاي زير مجاز نیست:شرايط و مکان

آالت يا بازي با مواد خطرناک نظیر مواد سمي، اجاق گاز، بنزين، کبريت و يا هرگونه استفاده از ماشیناستفاده و 

 شوند.خطرناک و وسايل متصل به منبع الکتريسیته که احتماالَ منجر به سوختگي، شوک الکتريکي و يا جراحت مي
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 ها؛خروج از خانه به تنهايي و يا گفتگو با غريبه

 ا؛ترههاي مجاز، نظیر خیابان و ...، حتي با حضور بزرگهايي غیر از مکانبازي در مکان

-ونلکاره، ت اي نیمههها، ساختمانها، گودالهاي ناآشنا و خطرناک همچون اطراف درياچهرفت و آمد در مکان

 ها و ...؛

 خوردن دارو، ويتامین و غذاهاي کمکي، بدون حضور والدين.

ه تنوع ارائم خصیتيشهاي ظاهري و از خردساالن، کودکان و نوجوانان با ويژگي ها بايد تصويري واقعيآگهي

که يحتي در صورت باشد، کنند مشخصها نقش آفريني ميدهند. در اين راستا، بايد ايراني بودن افرادي که در آگهي

 ظاهري متفاوت از ظاهر غالب ايرانیان داشته باشند.

 وند، يد در حال پرخوري و يا خوردن با ولع نمايش داده شخردساالن، کودکان و نوجوانان نبا

اقي چود و يا تأيید ش رويه )مصرف متناوب و يا بیش از حد در هر وعده(که عادت به پرخوري و مصرف بيطوريبه

از رف بیش براي مص ا مناسبطور مثال، حجم غذايي مناسب براي فرد بزرگسال و يشان تعبیر گردد. بهآنان به سالمتي

 يک نفر، نبايد توسط کودک مصرف شود.
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 پیوست فصل اول
رافي ت تلگبراشاي مخاردن مکالمات تلفني، افها، ضبط و فاش کقانون اساسي: بازرسي و نرساندن نامه 25اصل 

 ون.حکم قان گر بهم و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس، ممنوع است؛ 

 .ي چهارم توسعه: حفظ و صیانت از حريم خصوصي افرادقانون برنامه 100ي بند )و( ماده

صوصي يت از حريم خي چهارم توسعه: حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حماقانون برنامه 130ي بند )ه( ماده

 افراد.

 رتباطات اانواده، منزل يا المللي حقوق مدني و سیاسي: در زندگي شخصي، خمیثاق بین 17ي ماده

آيد. هر کسي  او وارد حیثیت کس نبايد خودسرانه يا غیرقانوني مداخله شود يا آسیب و لطمه غیرقانوني به آبرو وهیچ

 هاي قانوني برخوردار شود.در برابر چنین تعرض يا آسیب حق دارد از حمايت

، )در مسکن در امور زندگي خصوصي خود ي اسالمي حقوق بشر: هر انساني حق دارداعالمیه 18ي ماده

ست و بايد جايز نی یت اوکردن حیثجاسوسي يا نظارت بر او يا مخدوش خانواده، مال و ارتباطات(، استقالل داشته و

 در مقابل هرگونه دخالت زورگويانه در اين شئون، حمايت شود.

ت ا مکالماخابرات يولتي مراسالت يا مقانون مجازات اسالمي: هر يک از مستخدمین و مأمورين د 582ي ماده

استراق  ، ضبط ياازرسيبتلفني اشخاص را در غیر مواردي که قانون اجازه داده حسب مورد، مفتوح، توقیف، معدوم، 

نقدي از شش  يا جزاي وسال  سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نمايد، به حبس از يک تا سه

 ن ريال محکوم خواهد شد.تا هجده میلیو

محاکمات  :1378قانون آيین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري مصوب  188ي ماده

ي که برخالف اخالق . اعمال منافي عفت و جرايم1دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخیص دادگاه: 

خل امنیت يا م. علني بودن محاکمه 3واست طرفین، . امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخ2حسنه است، 

 احساسات مذهبي باشد.
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: 1385صالحي هاي عمومي و انقالب در امور کیفري اقانون آيین دادرسي دادگاه 188ي ماده 1تبصره  114

ا ام يندون ذکر رده و بکتوانند با حضور در دادگاه از جريان رسیدگي گزارش مکتوب تهیه ها ميخبرنگاران رسانه

تخلف در  مايند.نعنه باشد منتشر مشخصاتي که معرف هويت فردي يا موقعیت اداري و اجتماعي شاکي و مشتکي

 حکم قسمت اخیر اين تبصره در حکم افترا است.

ر : د1385صالحي اهاي عمومي و انقالب در امور کیفري دادرسي دادگاه قانون آيین 188ي ماده 3تبصره 

ي، اخالل الت دولتر معامجرم ارتکاب اختالس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت دموارد محکومیت قطعي به 

، جرايم يم گمرکيي، جرامنظور جلب منفعت براي خود يا ديگردر نظام اقتصادي کشور، سوءاستفاده از اختیارات به

طعي خالصه قنده رأي در کنادگاه صاطور کلي جرم علیه حقوق مالي دولت به دستور دمالیاتي، قاچاق کاال و ارز و به

ي در وه هزينه لیه بعکابي و نوع و میزان مجازات محکوممتن حکم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارت

 هاي کثیراالنتشار و عنداللزوم يکي از يکي از روزنامه

اصل از عوايد ح نکه ارزششروط بر آشود. مگذاشته مي هاي عموميهاي محلي منتشر و در اختیار ساير رسانهروزنامه

 ( ريال يا بیشتر از آن باشد. 1,000,000,000جرم ارتکابي يکصد میلیون )

: رسیدگي 1378هاي عمومي و انقالب در امور کیفري مصوب قانون آيین دادرسي دادگاه 226و  225مواد 

هاي ريق رسانهگاه از طن دادو انتشار جريا به جرائم اطفال از مرحله تحقیقات تا پايان دادرسي دادگاه غیرعلني است

که به  ادگاهيدبرداري يا تهیه عکس و افشاي هويت و مشخصات طفل متهم ممنوع است. در گروهي و يا فیلم

کانون  نماينده وطلعین منمايد تنها اولیاء و سرپرست قانوني طفل، وکیل مدافع، شهود و جرائم اطفال رسیدگي مي

یدگي در مايد رسکه مصلحت طفل اقتضا نتوانند حاضر شوند حتي در صورتيورت لزوم مياصالح و تربیت در ص

 قسمتي از مراحل دادرسي در غیاب متهم )طفل( انجام خواهد گرفت.

گر در مقانون اساسي: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛  39اصل 

 مواردي که قانون تجويز کند.

 ي : هر کس بدون مجوز قانوني، عمداً يا در نتیجه1339قانون مسئولیت مدني مصوب  1يماده

احتیاطي به جان، سالمت، مال، آزادي، حیثیت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگري که به موجب قانون براي بي
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بران خسارات ناشي ي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جاافراد ايجاد گرديده، لطمه

 باشد.از عمل خود مي

-وادگي او لطمه: کسي که به حیثیت و اعتبارات شخصي يا خان1339قانون مسئولیت مدني مصوب  10ي ماده

 خواهد.تواند از کسي که لطمه وارد آورده جبران زيان مادي و معنوي خود را باي وارد شود، مي

ي نشر و ق انحصارحفان و هنرمندان: حقوق پديدآورنده، شامل قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصن 3ي ماده

 برداري مادي و معنوي از نام و اثر اوست.پخش و عرضه و اجراي اثر و حقوق بهره

ار یثیت يا اعتبحقانون آيین دادرسي کیفري: ضرر و زيان معنوي، عبارت است از کسر  9ي از ماده 2بند 

 .اشخاص يا صدمات روحي

 ار تا ششنصد هزپا قانون مجازات اسالمي: سه ماه و يک روز تا يک سال حبس و يا يک میلیون و 648ي ماده

 نقدي. میلیون ريال جزاي

کان در راي کودبهاي شناخته شده ي کلي آن است که حقوق و آزاديحقوق کودکان: به لحاظ حقوقي، قاعده

تباط، توجه به ر اين اردد. دگرده و شناسايي و تضمین مينظام قانوني ايراني، تماماً در رسانه ملي، محترم شناخته ش

 موارد ذيل ضروري است:

 در حیات زادانهآهاي خالق مناسب سن خود و شرکت الف. حق کودکان براي تفريح، آرامش ، بازي و فعالیت

اي ارکردهک وظايف فرهنگي و هنري، قانوناً به رسمیت شناخته شده است. لذا بايد توجه داشت که تفسیر از و

ن حقوق را اي یادينهاي بناي باشد که جنبهگونهآموزشي و تکالیف رسانه نسبت به تعلیم و تربیت کودکان نبايد به

 ها خارج کند.کمرنگ سازد يا از اولويت

ب. حق کودکان براي شرکت کامل در حیات فرهنگي و هنري، قانوناً به رسمیت شناخته شده و تالش براي 

هاي فرهنگي، هنري خالق و تفريحي مورد تأکید قرار هاي مناسب جهت شرکت در فعالیترصتفراهم نمودن ف

-گرفته است. لذا رويکردهاي مشارکتي و خالقانه که تا حد امکان مشارکت کودکان گوناگون بدون اعمال تبعیض

سازي مورد تضمین د در برنامههاي مبتني بر قومیت، زبان، وضعیت اجتماعي يا اقتصادي را به همراه دارد، همواره باي

 و شناسايي قرار گیرد.



 

116 
 

 ناسايي وش مورد هاي مساوي آموزشي، قانوناًج. حق کودکان نسبت به آموزش و پرورش و دستیابي به فرصت 116

ن به سي کودکاا دستربهاي گروهي در ارتباط تأکید قرار گرفته است. از سوي ديگر، عملکرد و تکلیف مهم رسانه

و  اشت جسميو بهد خصوص مواردي که مربوط به اعتالي رفاه اجتماعي، معنوي يا اخالقيالب، بهاطالعات و مط

ها سانهررمستقیم یم و غیاي در ارتباط با آموزش کودکان تحت تأثیر مستقشود، نظام قانوني ويژهروحي کودکان مي

 ايجاد کرده است. موارد ذيل بايد جزء آموزش و پرورش کودکان باشد:

 .هاي ذهني و جسمي کودکانت کامل شخصیت، استعدادها و تواناييپیشرف

 .هاي اساسيها و آزاديي احترام به حقوق انسانتوسعه

و  صلي آنهااه موطن بهاي ملي، هاي وي و ارزشي احترام به والدين کودک، هويت فرهنگي، زبان و ارزشتوسعه

 هاي متفاوت با تمدن آنها.به تمدن

، صبر، اهم، صلحو از تفاي مملاي آزاد و با روحیهکودکان براي داشتن زندگي مسئوالنه در جامعهآماده نمودن 

 هاي قومي، مذهبي و ملي و اشخاص ديگر.تساوي زن و مرد و دوستي بین تمام مردم، گروه

 .ي احترام نسبت به محیط طبیعيتوسعه

ت آنها ه سعادبرابر اطالعات و مطالبي که هاي مناسب در جهت حمايت از کودکان در بد. توسعه خط مشي

 ه کرد:ايد توجعنوان يکي از وظايف قانوني رسانه شناخته شده است؛ در اين رابطه برساند، بهآسیب مي

 ي نمايش خشونت، دقیقاً رعايت شود.ضوابط مربوط به نحوه

و  روحي اي جسمي وهکودکان در مقابل هرگونه نمايش، مشروعیت بخشیدن يا موجه نشان دادن خشونت

 استثمار يا بدرفتاري نسبت به آنها، محافظت شوند.

 یت، رنگ،ر جنسبهاي مبتني کودکان در مقابل هرگونه نمايش، مشروعیت بخشیدن يا موجه نشان دادن تبعیض

معه جا انواده وها در خاي نسبت به نقش آنويژه باورهاي قالبي و کلیشه، مذهب و قومیت محافظت شوند و بهنژاد

 )مثالً به جنسیت آنها( از رسانه، ترويج نشود. 

کودکان در مقابل هرگونه نمايش، مشروعیت بخشیدن يا موجه نشان دادن رفتارهاي نامناسب نسبت به حفاظت 

 زيست و الگوهاي ناسالم استفاده از محیط طبیعي، محافظت شوند.از محیط
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ته باشد هنگي داشو فر هاي اجتماعيه براي کودک، استفادههـ. توجه خاص رسانه به انتشار اطالعات و مطالبي ک

 عنوان يکي از وظايف قانوني رسانه شناخته شده است. در اين رابطه بايد توجه کرد:به

ط رايج ورهاي غلند يا بااي که به حیثیت آنها لطمه وارد کگونههاي مختلف بهشوخي با اهالي شهرها با توصیف

ادعاي  ي اگر بااشد )حتبتواند منفعتي براي آموزش کودکان داشته وجه نمي کند، به هیچتأيید و به آن تأکید  را

 کننده بودن مطرح شود( و ممنوع است.سرگرم

-نها نميتختلف نه مهاي ي لباس پوشیدن قومیتها، آداب، رسوم و نحوهاحترامي به سنتهرگونه شوخي يا بي

ار تعارض ها را دچهنگي آنتواند هويت فرکودکان داشته باشد، بلکه مي هاي اجتماعي و فرهنگي برايتواند استفاده

 نمايد و ممنوع است.

 رتباط بااگري در هاي اجتماعي و هرگونه يکسونانديشي نسبت به حضور دختران در نقشترويج هدفمند منفي

 هاي سنتي، ممنوع است.آموزش دختران و محدود کردن آنها به نقش

تکلیفي  خالقي وااي هاي جسمي و ذهني، وظیفهبه حمايت از حقوق کودکان با ناتوانيي. توجه خاص رسانه 

 قانوني )در چارچوب ممنوعیت قانوني تبعیض( است. در اين رابطه بايد توجه کرد:

سازي شبیه ر گیرد وظر قراهاي جسمي و ذهني، همواره بايد مورد نکرامت ذاتي و حیثیت برابر کودکان با ناتواني

رامي به آنها احتا بييک حرمت تواند مبنايي براي هتکننده بودن براي ساير کودکان( نميار آنها )به ادعاي سرگرمرفت

 باشد.

هاي انيبا ناتو کودکان سازي کودکان نسبت بههاي رويکرد مشارکتي و خالقانه برنامهتا حد امکان بايد زمینه

 مشارکت اين کودکان، موجب هرگونه ردي که اجسمي و ذهني هم رعايت شود؛ اما در مو

 رد.احترامي ، طرد يا تحقیر آنها توسط کودکان همسان شود، بايد کامالً از آن احتراز کبي

ن )مثالً با ي کودکااي ويژهههاي جسمي و ذهني از برنامههاي استفاده کودکان با ناتوانيتاحد امکان بايد زمینه

 ان ناشنوا( فراهم گردد.استفاده از مترجم در ارتباط با کودک
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 پیوست فصل دوم

 اختينرشد ش                      
راحلي راي آن مترين وجه آن رشد ذهني است و دانشمندان بشناختي است که مهمرشد يکي از ابعاد رشد، 

یاژه است. پنام  به معروفي شناساند که مشهورترين آن، متعلق به روانهاي سني مختلفي را ذکر کردهبرشمرده و دوره

 شود:از نظر او، رشد ذهني به سه مرحله تقسیم مي

 خردسالي
است،  عملیاتيیشپي پیش دبستاني است، خردسال داراي هوش سالگي: در اين دوره که همان دوره 7تولد تا 

اخه درخت هاي روي شکسالگي(، مثالً گنجش 4تا  2برد در ابتدا ناقص و غیرمنطقي است )کار ميمفاهیمي که به

ودک که دست داند که ديده است و يا عروسک شبیه به عروسک خود را که برا همان گنجشک لحظات قبل مي

)نمادي( است . توانايي  سالگي، رفتار سمبولیک 7تا  2ترين ويژگي سنین بین داند. مهمديگري است از آن خود مي

ش ي پیحلههم مرو دست، يکي از دستاوردهاي م تشکیل نمادها و استفاده از آنها مانند کلمات و حرکات سر

 ي بعد نزديک عملیاتي است که کودکان را به عملیات ذهني مرحله

 کند.مي

ود را یرامون خ، مسائل پ«ياستدالل تمثیل»مند است و با بهره« عملیاتيهوش پیش»طور کلي، اين گروه سني از به

-شیر مي د، بز همیر میدهشم را در يک دسته قرار دهد، مثالً گاو کند چیزهاي شبیه به هکند؛ يعني سعي ميدرک مي

 دهد پس بز هم يک گاو است.

رد قرمز و ز هاي چوبيندارد؛ مثالً بین مهره« بندي منطقيطبقه»ي خردسالي، فرد توانايي همچنین در مرحله

مهره چوبي زرد  2مز و ي چوبي قرمهره 5رنگ بودن آنها، همزمان فکر کند )تواند به ويژگي چوبي بودن و همينم

 هاي قرمز(هاي قرمز؟ خردسال: مهرههاي چوبي بیشترند يا مهرهداريم : مهره
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است؛  ادراک وابسته جاي استدالل، بهشود، اما هنوز بهتر ميدي منطقيسالگي تا حدو4تفکر خردسال پس از 

قدار من او دو ديدگا که در مقابلاند در حاليدتفاوت را يکسان نميمثالً دو ظرف با حجم مساوي اما با شکل م

 مساوي داخل دو ظرف ريخته شده است.

 ا کهرر کودکي رفتا توانداز سوي ديگر، خردساالن در اين مرحله، به نوعي خودمدار هستند؛ يعني خردسال مي

اينکه  درتد، يعني قداري چه را ديده به ذهن بسپرد، اما تفکر او حالت خودمحورروز قبل ديده تکرار کند، يعني آن

دارد؛ از پنات ميور کائنفهمد. در حقیقت خود را محجاي فرد ديگري بگذارد ندارد، نظر ديگران را نميخود را به

ند در مايل داراغلب ت وهاي گروهي و تعامل با يکديگر را ندارند روست که توانايي مشارکت فعال در فعالیتاين

آن   و تمرکز ل توجهدلیل سیال بودن ذهن خردسال، طوود بازي کند. همچنین بهکنار يکديگر اما هر يک براي خ

 کند.اندک است و دائماً از موضوعي به موضوع ديگر، تغییر مي

 

 کودکي
شامل  شود وي ميمعرف« عملیات عیني»ي با عنوان مرحله ،سالگي: اين مرحله در روانشناسي رشد 11تا  7

-هداد هباگرچه هنوز  اصلي اين مرحله، توان انجام بسیاري از کارهاي ذهني است.ي مشخصه ي دبستان است.دوره

-ن برگشتیمي چوتواند عملیات ذهني انجام دهد، مفاههاي محسوس محیط، وابسته است. کودک در اين سن، مي

احت و ساده، فضا، مم د، حجم،تواند به مفاهیم عدفهمد، توان تفکر استقرايي را دارد، به همین دلیل ميپذيري را مي

درت قم کودک، هاست و  تواند قبول کند که هم تهرانيکند؛ مثالً مي...، پي ببرد. رابطه جزء و کل را درک مي

 اي خاص دارد. در اين سن، را براساس ضابطه ءبندي اشیاطبقه

امکانات و  ت واحتماال گرفتن تواند به نسبت قضايا پي ببرد و مقايسه کند، اما هنوز قدرت تفکر انتزاعي و در نظرمي

 ي وقايع را ندارد.ي فرضیه و رابطهارائه
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 نوجواني 120
مفاهیم  ر براساس، )تفک«يتفکر انتزاع»سالگي: در اين مرحله، نوجوان به باالترين قابلیت ذهني يعني  15تا  11

مکن است مه باشد، ر داشتو کا تواند با آنها سريابد. موضوعاتي که نوجوان در اين مرحله ميو اصول کلي( دست مي

هاي ن رويدادا کمک آسازد و بي خود، فرضیه ميهاي تازهکامالً فرضي باشند. در اين دوره، نوجوان با مهارت

ين اآزمودن  يشد و براياندهاي ممکن مسئله ميحلي راهکند. نوجوان برخالف کودک به همهبیني ميمحیط را پیش

. تخراج کندتري اسليکهاي خود، اصول تواند از مشاهدهکند بر اين اساس ميمل ميها با روشي منظم، عراه حل

ز واقعیت به قعیت و ارض به واهاست. وقتي آنها بتوانند از فآلي مهم ديگر اين مرحله، توجه فزاينده به ايدهمشخصه

صور کنند. تور فرضي طیست، بهدر آنها نگونه نادرستي هايي را که هیچتوانند دنیاها و اجتماعفرض استدالل کنند، مي

ي که قابل نسلد و در منآفريشهرهاي خود را ميها کشف شد نوجوان، آرمانآلوقتي اين آزادي ذهن در تجسم ايده

خود و  بارهي درات متعددطور کلي، نوجوانان با موضوعکند. بها نبوده، سرکشي ميشهرهقادر به ايجاد اين آرمان

انديشند ست ميکن نیز هر حد ممرو هستند. آنها صرفاً به واقعیات متکي نیستند، بلکه بر آنچه دپیرامونشان روبهجهان 

 يابد.شان وسعت ميي عملیات ذهنيرو، حوزهو از اين

 

 هاي زبانيتوانايي
ندين جمله را توانند چخردساالن در فراگیري کلمات و ساختن جمالت، پیشرفت سريعي دارند و در نهايت، مي

و از طريق ي صحیح از اسامي، صفات، افعال و ... را بدون آموزش مستقیم هم بیان کنند. آنها استفاده پشت سر

گیرند؛ اما بايد توجه داشت در اين دوره، تکلم خردساالن به اين موضوع که با چه تدريج فرا ميارتباط با اطرافیان به

دهد، توجهي ندارد؛ اما در تکلم اجتماعي، به شنوندگان ايش گوش ميها چه کسي به حرفيزند کسي حرف مي

ساله 2اي از رشد اجتماعي است. مضمون تکلم خردسال سازد که نشانهار ميرکند و با آنان ارتباط برقخود توجه مي

تکرار کلمات در  ي اسامي است و استفاده از افعال، حروف اضافه و ربط، براي او مشکل است؛ اماغالباً در برگیرنده

شود. در تر ميحال روشنتر و در عیني خردسال، پیچیدهسالگي، جمالت مورد استفاده4اول است. در بین آنها متد
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 دوره، خردسال يک کلمه را براي تشريح و اين

مام وسايل حمل و ي اتومبیل براي معرفي تعنوان مثال، از کلمهبرد؛ بهکار مياي از اشیا و مفاهیم بهبندي دستهطبقه

 کند.نقل، استفاده مي

اند در توودک ميکيد که آوجود ميشود و ترکیبي بهتر ميي کودکي، توانايي درک جمالت پیچیدهدر دوره

اش زهود، انگیشويق شکار برد. کودک هر چه به سخن گفتن بیشتر تکلم، قوانین دستوري و نحوي را بهفراگیري ت

 ستاني زد. کودک دبآموتر ميشود و سخن گفتن را بهتر و سريعتر مييبراي استفاده از تکلم قو

داند اي ميماده  آتش رااسد، مثالًشنقبل ميتري نسبت به دورههاي بیشتر و مفاهیم دقیقرا براساس نشانه ءتدريج اشیابه

 هاي آن است.که سوزاندن يکي از ويژگي

ا ي يتار درونبه گف در نهايت شود و از طريق گفتار خصوصيآغاز ميرشد تکلم در نوجواني از گفتار اجتماعي 

 مايند و از گفتارنسن بیان نحو اح توانند با استفاده از کلمات، تفکر خود را بهيابد. نوجوانان ميهمان تفکر، تغییر مي

 ديگران به محتواي کالم افراد پي ببرند.

 

 مراحل رشد اخالقي
شمار خردساالن آگاهي چنداني از اصول اخالقي ندارند و در کل، موجوداتي اخالقي بهتا قبل از شروع دبستان، 

ي سالگي، کودکان دوره 10تا  6اند. بین ي پیش اخالقي نامیدهآيند به همین دلیل، شش سال اول زندگي را دورهمي

ويژه نظر و قضاوت ديگران و بهگذرانند، در اين دوره، آنها از لحاظ اخالقي متکي به را مي« اخالق ديگر پیرو»

اند و به همین ي والدين يا افراد صاحب قدرت وضع شدهوالدين هستند. آنها معتقدند که قواعد اخالقي به وسیله

بار خواهد داشت؛ حتي اگر نفسه عواقبي زيانف از قواعد، فيدلیل، غیرقابل تغییرند. افزون بر آن، هرگونه تخل

سالگي،  11تا  10آمد يک عمل، مهمتر از نیت فرد است. از حدود باشد. ضمناً پيمتخلف، نسبت بدي نداشته 

-صورت توافقي میان افراد ميين دوره آنها قوانین را بیشتر بهشوند. در امي« اخالق خود پیرو»ي کودکان وارد دوره

شرايط زمان  ي از قوانین، برحسباند، آنها معتقدند که ممکن است برخبینند، يعني از ماهیت قراردادي آن، آگاه شده
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کنند نه عواقب هاي اخالقي بیشتر به نیت عمل فکر ميدوره افراد در قضاوتو مکان، تغییر کنند. افزون بر آن، در اين 122

 شود . بر اين اساس، مراحل رشد اخالقي به سه دسته تقسیم مي ،آن

 

 سالگي(  10تا  4اخالق پیش عرف )

هاي ن، معیارکودکا ي بر اجتناب يا کسب پاداش است. از ديدبیشتر مبتن کودکان در اين سطح، قضاوت اخالقي

. در اين نندپیروي ک از آنها يا کسب پاداشمجازات  شوند و افراد بايد براي گريز ازاخالقي از سوي ديگران تعیین مي

  به پیامد آن فکر ي عمل فرد توجه چنداني ندارد بلکه بیشترمرحله، کودک به انگیزه

. تسالقي اضاوت اخقهمچنین اطاعت از مقررات براي رسیدن به پاداش و نوعي سودجويي متقابل، معیار . کندمي

 کودکان عملي را اخالقي مي دانند که براي آنان فايده داشته باشد. 

 سالگي(  13تا  10اخالق متعارف )

-رانگیزند، بهنها را بآ سینيعني تح ،نود کنندمند هستند که با اعمال خود ديگران را خشهدر اين سطح افراد عالق 

. دارند وانین راقاز  ت کاملاع. در همین سطح، آنها گرايش به اطخصوص تحسین افرادي که از نظر آنها مهم هستند

لزوماً براي  ز قوانینااعت اط ،در اين سطح .غیرقابل تغییر است ،قانون ماهیتي مطلق دارد و در اصل ،از ديد کودکان

 ،ظیفهول انجام ن حادر عی .حفظ نظم اجتماع است ،بلکه بیشتر دلیل آن ،اجتناب از مجازات يا کسب پاداش نیست

قي قابل نظر اخال از ،اشدبدنبال داشته يید ديگران را بهأعملي که ت ،در اين مرحله است. از تعهدات اخالقي جزئي

 به نیت عمل اهمیت  ،ن سطحدر اي ،افراد .دفاع است

از لحاظ  ،درت باشدراجع قمهر عملي که مطابق با مقررات و مورد تصويب  ،در اين مرحله .دهند و نه به پیامد آنمي

 ،ه استعیین کردامعه تاي که جگونههر انساني موظف است که به تعهدات خود به ،در ضمن .اخالقي قابل قبول است

 عمل نمايد. 
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 سالگي به بعد(  13از عرف )اخالق پس 

 بار متوجه لیناي از رسیدن به اخالق واقعي است در اين سطح، فرد براي اورسیدن به اين سطح، نشانه

اي ايد به نوعي آن را برتضاد وجود داشته باشد و او ب ،ي اخالقيشود که ممکن است بین دو معیار پذيرفته شدهمي

ن در اي .تيبند شده اسبعضي از اصول را در خود دروني کرده و به آنها پا فرد، در اين سطح .خود حل و وضع کند

مین أت ،ي آنمدهع ه هدفکداد و اجتماعي است ه قوانین و مقررات نوعي قراربرد کمرحله فرد به اين واقعیت پي مي

رشد  يين مرحلهتراليهاي اکثريت و به حداکثر رساندن رفاه اجتماعي است. در اين مرحله که آخرين و عخواسته

قعیتي به مو در هر وکند يشخصاً اصولي را انتخاب م ،فرد بر اساس تعريفي که از موازين اخالقي دارد ،اخالقي است

وي نخواهد ز آن پیراشد وي ي فرد مغايرت داشته باشده اگر قانوني با اصول انتخاب ،در اين مرحله .آن پايبند است

 کرد. 

 

  پذيري جامعه
قرار  اي جامعههنجاره وها أثیر ارزشصورت انفعالي، تحت ت. يعني افراد بهپذيري روندي منفعالنه نیستجامعه

ها و زشست که اراادي ن نهتريخانواده مهم ،ي اولدر مرحله بلکه خود نقش فعال در پذيرش آنها دارند. ،گیرندنمي

ي منان شکل آخصیت ين طريق، شآموزد و از امي مستقیم به کودکانهنجارهاي اجتماعي را به شکل مستقیم و غیر

 شود. پذيري جنسیتي نیز ابتدا در خانواده آغاز مي. جامعهگیرد

 ... است.درسه و م ،شود که شامل مهدکودکپذيري، برجسته ميي دوم نقش مراکز آموزشي در جامعهدر مرحله

ي هاارزش رخي ازها و هنجارهاي جامعه به کودکان هستند که گاهي بنهادهاي مهم انتقال ارزش ،اين مراکز

 با هنجارهاي مراکز آموزشي متفاوت است و اين مسئله خصوص در جامعه ما ها بهخانواده

 گیري و استحکام شخصیت کودکان ايجاد کند. تواند مشکالتي را در شکلمي

ز آنان تقلید ا ز طريقا ها و هنجارها راپذيرند و ارزشي سوم کودکان از گروه همساالن خود نقش ميدر مرحله

ن از طريق هاي آناز آموزشا دهد که يادگیري کودکان از طريق تعامل با يکديگر بیشترها نشان ميبررسي .موزندآمي

 . هاي آموزش رسمي استمربیان و برنامه
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ه ا منفي بيت مثبت ها و هنجارها در جهؤثري در انتقال ارزشوسايل ارتباط جمعي نقش م ،ي چهارمدرمرحله 124

ماني زیشتر از سیار بب ،کنندي تلويزيون مي، ساعاتي را که کودکان صرف تماشاها. بر اساس بررسيکودکان دارند

علت ه بلويزيون ت، جمعي از میان وسايل ارتباط .پردازندکودک ميآموزشي از جمله مهد است که به آموزش در مراکز

 پذيري کودکان دارد. ثیرگذاري بیشتري در جامعهأت ،هاي خاصجذابیت

 

 ترس 
ند فطري هست هاترس گروهي از .ها يکسان نیستي آناما کیفیت اکتساب همه ؛ها اکتسابي هستندبیشتر ترس  

طبیعي طور همیشه و بهاهنجار داهاي بلند و نمثالً ص ؛شودمنجر به ترس مي ،افتدزيرا وقتي امنیت فرد به مخاطره مي

س ديگران ي ترهدهک با مشاکود ،طور مثالبه .ي تقلید و يادگیري از ديگران استها نتیجهبرخي از ترس .آورندترس

 گیرد. اين ترس را فرا مي، از رعد و برق

 :زبارتند اين امر عاعوامل  .يابدصورتي غیرعادي افزايش ميآور در کودکان بههاي ترسپس از مدتي انگیزه

هن کودک ذي را در هاي واهها ترستخیلکه  ،رشد نیروي تخیل ،رشد حافظه ،هاي خطرناکپديده ي تشخیصتواناي

 انگیزند. بر مي

 ان خیاليو جانور اسکلت مرده، دزد ،ترس از جن ،هاي خیاليدبستاني بیشتر شامل ترسهاي دوران پیشترس

ما ايابد؛ يمس کاهش صداها تا چهارسالگي افزايش و سپنوس و أهاي ناممکان ،بیگانگان ،ترس از جانوران .است

ا بها فیلم وها تانهاي منفي در داس، شخصیتهاي عجیب و غريب و خیالي، مرگکي، تنهايي، پديدهترس از تاري

 روند. رو به فزوني مي ،افزايش سن

ين ادر  .یردگل ميريج شکتد، بهنشدي احتمالي، بیماري، مردن و تمسخردر دوران دبستان، ترس از پیشامدها

  .بديايش ميجسماني، با گذشت زمان افزا هايدادن ارزش و اعتبار، بیماري و آسیب، ترس از دستدوره

که دلیل آناين ويژگي به ،در حقیقت .هاستآور، ظهور نامنتظره و ناگهاني آنهاي ترسويژگي مهم انگیزه

تازگي و بیگانگي  ،شود. ويژگي ديگردهد، باعث ترس او مينميفرصتي براي سازگاري با موقعیت جديد به کودک 
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آور نخواهد ر ترسديگ ،ي عیني ويژگي تازگي و بیگانگي خود را از دست دهداگر انگیزه .است ءموقعیت يا شي

  .بود

 

 نگراني 
منشاء  .م نداردي مستقیرابطه ،هاي موجود در محیط کودکاي ترس خیالي است که با انگیزهنگراني گونه

 .اک هستندو خطرن آورزيان ،صورت تحققيي باشند که درهاها و موقعیتنگراني کودکان ممکن است تصور پديده

 .رددي ناشي گلويزيونتهاي راديويي و ها و شنیدن و ديدن برنامهنگراني ممکن است از شنیدن و خواندن داستان

گي دمسائل خانوا ،گرانينترين علل عمومي .شوندمشاهده مي ، تنها پس از آننگراني در مراحل خردسالي وجود ندارد

 ،ه شدنن يا کشتیل مردموضوع تندرستي يا بیماري، تخ :اند ازگراني کودکان عبارتعلل ديگر ن .و تحصیلي هستند

  .مشکالت اقتصادي و لباس ،نداشتن شايستگي شخصي و اجتماعي

 

 خشم 
ود در وانع موجم ،لیتبازداشتن وي از فعا ،ري از حرکات آزادانهدلیل ناکامي و يا جلوگیخشم در کودکان به

مانعي  خاطربه نوجوانان خشم در .کندهاي گوناگون بروز ميشود و به شکلايجاد ميها برابر تحقق آرزوها و نقشه

حیح را ضاوت صقعملکرد حواس را مختل و  ،تشديد خشم .حاصل مي شود ،گیردکه بر سر راه هدف او قرار مي

هدف،  رسیدن بهن ،قاللسلب آزادي و ممانعت از است ،اد خشم در نوجوانانترين عوامل ايجمهم .سازدغیرممکن مي

 هاي بیجاي والدين است. ت، شکست، سرزنش و انتقاد و دخالتتبعیض، محرومی

 

  



 

126 
 

 فهرست منابع 126

 1378روانشناسي رشد، تهران، انتشارات پرديس،  السادات.احدي، حسن؛ بني جمالي، شکوه

 1382احدي، حسن؛ جمهوري، فرهاد. روانشناسي رشد، تهران، انتشارات پرديس، 

 1372احدي، حسن؛ محسني، نیکچهره. روانشناسي رشد، تهران، انتشارات بنیاد، 

 1382احمدي، احمد. روانشناسي نوجوانان و جوانان، تهران، انتشارات مشعل، 

وهش و ي پژمهي سیدکمال رضوي، فصل نا، ترجمه«اعتماد کورکورانه يا ايمان آگاهانه»اسلتمن، جني. 

مي ي جمهوري اسالاي سازمان صدا و سیما، مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه35سنجش، سال دهم، شماره 

 1382ايران، پايیز 

ي ماره، ش2ي شماره ي رسانه، سال هفدهم،صل نامه، ف«هاتعامل حقوق و اخالق در رسانه»اسماعیلي، محسن. 

 1385 ، معاونت امور مطبوعاتي و اطالع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، تابستان66پیاپي 

، 35 م، شمارهي پژوهش و سنجش، سال ده، فصل نامه«هاجايگاه حقوقي رسالت رسانه»اسماعیلي، محسن. 

 1382يیز اي سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران، پامهمرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنا

 1385هار آوري اطالعات، ب، تارنماي وزارت ارتباطات و فن«اخالق اطالعات»الدين. آشنا، حسام

تشارات هران، انعه، تاعزازي، شهال؛ حجازي، الهه. ما و دختران امروز روانشناسي جنسیت آموزش و پرورش توس

 1383ايتا، 

ماعیل ي اسمه، ترج«هاي خواندن و گوش دادنکودکان تماشاي تلويزيون و مهارت»ل نیا، محمدرضا. افض

 بیابانگرد، 

اي سازمان صدا و ه؛ مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنام37ي پژوهش و سنجش، سال يازدهم، شماره نامهفصل

 1383سیماي جمهوري اسالمي ايران، بهار 

 لزهراا، انتشارات دانشگاه1ي علوم انساني، شماره ، فصلنامه«سطورهحقیقت ا»امامي، صابر. 
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اره ازدهم، شمي پژوهش و سنجش، سال ينامه، فصل«هاي همگانيحريم خصوصي در رسانه»انصاري، باقر. 

يیز و يران، پااي سازمان صدا وسیماي جمهوري اسالمي ا، مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه40و  39

 1383زمستان 

 1386انصاري، باقر. حقوق ارتباط جمعي، تهران، انتشارات سمت، 

 1386انصاري، باقر. حقوق حريم خصوصي، تهران، انتشارات سمت، 

 1387ي بهار ملکي، تهران، ققنوس، آيزنبرگ، نانسي. رفتارهاي اجتماعي کودکان، ترجمه

زي و ريرنامهبمعاونت  ريزيمرکز طرح و برنامههاي تولید، تأمین و پخش، ها و سیاستاهداف، محورها، اولويت

 1384نظارت سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران، 

س وحدت کنفران ، مجموعه مقاالت«هاي سنتي و مدرنارتباطات ديني و جهاني شدن؛ رسانه» .باهنر، ناصر

 1382اسالمي، 

 1381نشريه سروش، تهران، ، «از دين تلويزيوني تا آرمان تلويزيون ديني»باهنر، ناصر. 

اي ش برنامهات و سنجت مطالعهاي سنتي تا تلويزيون، تهران، مرکز تحقیقاها و دين: از رسانهباهنر، ناصر. رسانه

 1385سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران، 

ه عصام، ي معصومهترجما، اندازهها و چشمها ديدگاهبوکت، کاتارينا؛ فون فايلیتزن، سیسیلیا. کودکان و رسانه

 1384ران، اي سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايتهران، مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه

العات قیقات مطرکز تحها، تهران، مهاي سینمايي و سريالبیابانگرد، اسماعیل. تحلیل محتواي خشونت در فیلم

 1384مي ايران، اي سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالو سنجش برنامه

 1383ي منزه فراهاني، تهران، پیک بهار، بیدالف، استیو، راز کودکان شاد، ترجمه

 1378، ي صادق طباطبائي، تهران، اطالعاتپستمن، نیل. تلويزيون و زوال دوران کودکي، ترجمه

رم، پ چهااچي صادق طباطبائي، تهران، اطالعات، پستمن، نیل. زندگي در عیش مردن در خوشي، ترجمه

1384 

 1386ر، ، معاصاهلل، فرهنگ جامع روانشناسي و روانپزشکي )دو جلدي(، تهران، فرهنگپورافکاري، نصرت
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سنجش،  وپژوهش  ينامه، فصل«هاي تجاري تلويزيوني ويژه کودکانتحلیل محتواي آگهي»پورنوروز، منیژه.  128

ران، ي اسالمي ايي سازمان صداو سیماي جمهورا، مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه16و  15هاي شماره

 1377پايیز و زمستان 

ه، سال ي رسانمهنا، فصل«اي و رسانههاي اخالق حرفهبررسي برخي از حیطه» .نژاد، سیدابوالفضلجعفري

، نگ و ارشاد اسالميرساني وزارت فره، معاونت امور مطبوعاتي و اطالع66ي پیايي ، شماره2ي هفدهم، شماره

 1385ابستان ت

 1387شد، ي فیروزه کاوسي، تهران، انتشارات رجي، موريس و همکاران: پرورش هوش هیجاني، ترجمه

 1383 هاي پرورش آن، تهران، انتشارات به نشر،السادات. ماهیت خالقیت و شیوهحسیني، افضل

 1379مي کار، اسال انشگاهپور، مهراب. آيات تمدن، تهران، مؤسسه انتشاراتي فروغ دانش، مرکز نشر دداراب

هاي شوهژي کل پاداره ي ناصر بلیغ، تهران،سازي در راديو و تلويزيون هنگ کنگ، ترجمهدستور العمل برنامه

 1379راديو، 

هاي کل پژوهش يدارهاغ، تهران، یي ناصر بلسازي در راديو و تلويزيون انگلستان، ترجمهدستورالعمل برنامه

 1379راديو، 

 1388ي تربیتي، هاي آموزشي اشاره، تهران، موسسه اشارهحسن. بسته زارعیان،

 1380، ات کیهاننتشاراساروخاني، باقر. درآمدي بر دايره المعارف علوم اجتماعي )دو جلدي(، تهران، سازمان 

 1384ي، ي تخصصسام خانیان، محمدربیع. خالقیت و نوآوري در سازمان آموزشي، تهران، نشر رسانه

 1383ابي، ي فارسعیديان، ايما. به سوي منشور سینماي کودک و نوجوان )دوجلدي(، تهران، بنیاد سینماي

 وريزي مهونت برناريزي معاها، مرکز طرح و برنامهسازي در موضوعات و مناسبتها و ضوابط برنامهسیاست

 1387نظارت سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران، 

ي ا و سیماازمان صدسريزي و نظارت ريزي معاونت برنامهي افق رسانه، مرکز طرح و برنامههاي اجرايسیاست

 1385جمهوري اسالمي ايران، 

 1386اکبر. روانشناسي پرورشي نوين، تهران، نشر دوران، سیف، علي
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 1386 طالعات،ي فربد فدايي، تهران، انتشارات اکرين، ويلیام. پیشگامان روانشناسي رشد، ترجمهسي

شگاه ارات دانن، انتشي محمدعلي شیرخاني، تهراها، ترجمهسیمونیدس، جانوس. حقوق بشر: ابعاد نوين و چالش

 1384تهران، 

و سیما،  یقات صداکز تحقپارکر، ادوين. تلويزيون در زندگي کودکان ما، تهران، مرشرام، ويلبر؛ اليل، جک؛ بي

1377 

 1381ش، شرفي، محمدرضا. تفکر برتر، تهران، سرو

 1380نسنجي، ر رواشريفي درآمدي، پرويز؛ کامکاري، کامبیز. اصول روانشناسي ارتباط با کودک، تهران، نش

 1372آبادي، عبداهلل. مباني رواشناسي رشد، تهران، انتشارات چهر، شفیع

 1383ژي انتظار. تهران، موعود عصر )ع(، تشفیعي سروستاني، اسماعیل. استرا

 1378، ات سمتزاده، سید مرتضي. حقوق مدني اشخاص و مهجورين، تهران، انتشاراسمصفايي، سیدحسین؛ ق

ري ماي جمهوو سی صورتجلسات هماهنگي تعلیم و تربیت سازمان، شوراي هماهنگي تعلیم و تربیت سازمان صدا

 اسالمي ايران

ل دهم، نجش، ساو س ي پژوهش، فصل نامه«دين، فناوري و رسانه از ديد نیل پستمن»الدين. عباسي، شهاب

 1382ايیز پايران،  اي سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي، مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه35شماره 

 ت، شمارهجله معرفم، «السالم(داري از منظر امام حسین )علیهشناسي دين و دينآسیب»عروتي موفق، اکبر. 

 1385، ارديبهشت 101

 1386اي زندگي با رويکرد ديني، تهران، سروش هدايت، هعالسوند، فريبا. مهارت

 1377(؛ 16و  15هاي ي پژوهش و سنجش، کودک و تلويزيون )شمارهنامهفصل

ال سو سنجش،  ي پژوهشنامه، فصل«ديالکتیک شکل و محتواي مذهبي در تلويزيون»اصغر. فر، عليفهیمي

 ن، پايیزسالمي ايرااي سازمان صدا و سیماي جمهوري اه، مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنام35دهم، شماره 

1382 
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ر رورش، زيپموزش و آهاي رفتاري مناسب با دختران، تهران، وزارت زاده، فاطمه؛ گنجي، کامران، شیوهقاسم 130

 چاپ

 م، شمارهال هجدهي تدبیر، س، ماهنامه«ايتحويلي نگري مانع ترويج اخالق حرفه»قراملکي، احد فرامرز. 

 1386انتشارات سازمان مديريت صنعتي، شهريور  ،184

ان، ي کودکهفلسف ينامهقراملکي، احد فرامرز. فلسفه براي کودکان از تفکر منطقي تا تجارب فلسفي، ويژه

 1384انتشارات بنیاد حکمت اسالمي صدرا، زمستان 

 1387باشیم، تهران، انتشارات روانسنجي،  قیدر، زهرا. چگونه کودک موفق داشته

فقتي، شمهدي  يهاي جمعي، ترجمهکارلسون، اوال؛ فون فايلیتزن، سیسیلیا. کودکان و خشونت در رسانه

 1380ران، اي سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايتهران، مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه

لعات و ات مطامرکز تحقیقي وازگن سرکیسیان، تهران، کالینگفورد، سدريک. کودکان و تلويزيون، ترجمه

 1380اي سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران، سنجش برنامه

ندوق نیسف، صالمللي پرورش کودک وابسته به يوي اينو چنتي توسط مرکز بینکودکان و خشونت، گزيده

 کودکان سازمان ملل متحد.

-ي رسانهو توسعه تهران، دفتر مطالعاتي داود حیدري، ها، ترجمهگربنر، جورج. خشونت و وحشت در رسانه

 1384ها، 

تمدن  لعات مليه مطاگودرزي، حسین. گفتارهايي درباره جامعه شناسي هويت در ايران، تهران، انتشارات مؤسس

 1384ايراني، 

 1380وش، ي نصرت فني، تهران، انتشارات سرگونتر، بري؛ مک آلر، جیل. کودک و تلويزيون، ترجمه

سالمي هوري اضوابط تولید تأمین و پخش سیما، معاونت سیماي سازمان صدا و سیماي جممجموعه اصول و 

 1383ايرانف 
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حقیقات تي پژوهش و سنجش، مرکز ، فصل نامه«ها به حريم خصوصيورود رسانه»محسنیان، سیدعلي. 

ايیز پ، 40، 39 هايرهاي سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران، سال يازدهم، شمامطالعات و سنجش برنامه

 1383و زمستان 

 1382محمدي، مجید، دين و ارتباطات، تهران: کوير، 

، قم، فروردين و 1، فصلنامه حوزه، سال دوازدهم، شماره «تکنولوژي ارتباطات و دينداري»مسعودي، حسین. 

 1374ارديبهشت 

يراني، الي تمدن معات ت مؤسسه مطالمیرمحمدي، داوود. گفتارهايي درباره هويت ملي در ايران، تهران، انتشارا

1383 

ي امهنرد، فصل یابانگي اسماعیل ب، ترجمه«اثرات تلويزيون بر رشد کودکان»نیومن، فیلیپ؛ نیومن، باربارا. 

يران، المي ااي سازمان صدا و سیماي جمهوري اسپژوهش و سنجش، مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه

 1377و زمستان ، پايیز  16و  15هاي شماره

 1384، تهران، نشر میزان، 3و  1هاشمي، سیدمحمد. حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران، جلد 

 1384ن، وايت، مارتي؛ کرمي، اکرم. کلیدهاي رفتار با کودک پنج ساله، تهران، انتشارات صابري

 1383جد، انتشارات موکیل، امیر ساعد؛ عسگري، پوريا. قانون اساسي در نظم حقوق کنوني، تهران، 

http://eur-lex.europa.eu,audiovisual media services directive. 

www.asa.org.uk,advertising guidance notes, the broadcast committee of ad- 

vertising practice. 

www.asa.org.uk, code on the scheduling of television advertising, the broad- 

cast committee of advertising practice. 

www.asa.org.uk, radio advertising standards code, the broadcast committee 

of advertising practice. 

www.asa.org.uk, rules on the scheduling of television advertisements, the 

broadcast committee of advertising practice. 

www.asa.org.uk, television advertising standards code, the broadcast 

committee of advertising practice. 

www.bsa.govt.nz, broadcasting standards autorithy new Zealand. 

http://eur-lex.europa.eu,audiovisual/
http://www.asa.org.uk,advertising/
http://www.asa.org.uk/
http://www.asa.org.uk/
http://www.asa.org.uk/
http://www.bsa.govt.nz/
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132 www.cbsc.ca,broadcasters` equitable portrayal code, Canadian broadcast 

standards council. 

www.cbsc.ca, code of ethics, Canadian broadcast standards council. 

www. Cbsc.ca, violence code, Canadian broadcast standards council. 

www.cmcf.org.my, the communications and multimedia content froum of 

Malaysia. 

www.ec.europa.eu, audiovisual and media policies, European commission. 

www.ec.europa.eu, the television without frontiers directive, European 

commission. 
www.pbs.org, public broadcasting service editorial standards and policies. 

www.pbs.org, public broadcasting service producers` guidelines for 

chidren`s content. 

www.peopletv.org, program content restrictions. 

www.unesco.org, what is intangible cultural heritage. 

  www.ichto.irتارنماي سازمان میراث فرهنگي، گردشگري وصنايع دستي ايران 

www.hamvatansalam.com 

-هعات رسانصي مطال، کمیته تخص«هاي ديني تلويزيون در کاهش يا افزايش دينداريبررسي نقش برنامه»نشست 

 گي و ارتباطات.هاي ديداري و شنیداري انجمن ايراني مطالعات فرهن

www.imi.ir/tadbir 

ي نامه علمر، ماهاي در سازمانها( تدبیاخالق موضوع کهن، مسئله تاره )بررسي ابعاد مختلف اخالق حرفه

 86، شهريور 184آموزشي در زمینه مديريت، سال هجدهم، شماره 

www.andisheqom.com 

 نگاهي تطبیقي به رابطه دين و اخالق از ديدگاه امام خمیني و دانشمندان غربي
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