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 باسمه تعالی

 

 پیش نویس سند برنامه سازی استاندارد برای گروه سنی مخاطب خردسال

 انجمن تخصصی کودک و رسانه

 ویرایش اول

 97مرداد 

  صمیمتاعتقاد و  

برنامه ساز باید به محتوایی که تولید می کند معتقد و پایند باشد و التزام عملی به آنچه می خواهد در برنامه بیان 

 باشد.کند داشته 

مجری برنامه های تلویزیونی مخاطب خردسال باید شخصی باصداقت و معتقد و ملتزم به اصول اخالقی باشد و 

 این التزام به حدی باشد که اجرای مجری به دور از بازیگری و نقش نمایی صورت پذیرد.

 . ا داشته باشدمجری برنامه های خردسال باید توانایی ایجاد اعتماد و صمیمیت خالصانه با مخاطب ر

 توجه به فرهنگ های مختلف 

برنامه ساز و مجری مخاطب خردسال باید از قشر فرهیخته و محترم جامعه باشند و پایبند به حفظ احترام به تمام 

 باشند تا این احترام از همان دوران در مخاطب نهادینه شود اصناف و اقشار جامعه

های یک جامعه در اولویت قصه پردازی نسبت به داستان های بین  استفاده از قصه های فولکلور و خورده فرهنگ

 المللی قرار دارد.

استفاده از لهجه ها و گویش های محلی یک زبان به عنوان یک بازوی فرهنگی تقویت کننده ثمربخشی جامعه 

 است و احترام به قومیت ها را در جامعه نهادینه خواهد کرد.

  نشناسی اوآشنایی با اصول رمخاطب شناسی و 

باتجریه و کارآزموده در  ینبرنامه ساز باید یا خود به اصول روانشناسی مخاطب خردسال آشنا باشد و یا از مشاور

 این عرصه بهره ببرد.
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تمام متون، آیتم ها و حتی ژانر و قالب برنامه باید براساس ویژگی های شناختی مخاطب خردسال و با تایید یک 

 شود.مشاور روانشناس تولید 

 استفاده از پژوهش در پیش تولید 

در روند تولید محتوی ، متن و آیتم ها ، پژوهش قبال توسط پژوهشگر به اتاق فکر و سیاست گذاری برنامه ارئه 

 شود و جذابیت های متناسب با فهم و درک مخاطب به اثر اضافه شود.

 

 استفاده از واژگان قابل فهم 

و همچنین اجرای مجری برنامه خردسال باید از گنجینه واژگان قابل فهم این  واژگان استفاده شده در متن برنامه

 مخاطب باشد.

 واژگان توسط مجری باید شمرده، شفاف و آران ادا شود تا کودک دچار ابهام و سردرگمی نگردد.

 به روز بودن برنامه 

محتوای متناسب با نسل امروزی برنامه ساز باید با مقتضیات نسلی مخاطب خردسال آشنا بوده و از موضوعات و 

 این مخاطب برای تولید اثر بهره ببرد.

 آموزش نیازمندی ها 

آموزش انواع مهارت های فردی، مهارت های اخالقی و نیازمندی های ضروری خردسال در هر حبطه باید در 

 اولویت موضوعات برنامه قرار بگیرد.

نفس و مدیریت خشم در مخاطبین است . خردساالنی که  مهمترین دستاورد راجرز ایجاد حس آرامش ، اعتماد به

 در فضایی مملو از نوع دوستی و آرامش و صمیمیت رشد کنند فردایی بالنده را برای کشورشان رقم خواهند زد .

 ایجاد نشاط و شادی 

استیک  برنامه هایی که برای مخاطب خردسال تولید می شود باید طنازی داشته باشد و ژانرهای موزیکال، اسلپ

 و کمدی در این راستا می تواند به نشاط برنامه کمک نماید.

 فبک( توجه به خالقیت فکر( 
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ایجاد خالقیت در فکر و به فکر واداشتن مخاطب خردسال در برنامه سازی از موارد ضروری است که باعث رشد 

 ظرفیت های فکری و ایجاد خالقیت و نوآوری در اندیشه مخاطب خواهد شد.

 ر و آهنگتناسب شع 

میزان استفاده از شعر و ترانه و همچنین آهنگ در برنامه های خردسال باید متناسب با مخاطب خردسال باشد. 

 )باید باز شود یعنی چه(

 تداوم نسلی 

برنامه هایی که قرار است به صورت مستمر و برای نسل های مختلف ساخته شود بهتر است از عوامل موتیف تکرار 

استفاده شود تا ارتباط بین نسلی با این موتیف ها حفظ شود و نسل های متنوع و مختلف یک شونده در آن 

 نوستالژی واحد را در کنار هم درک کنند و اسباب ادارک بین نسلی را تسهیل نماید.

 تاثیرگذاری 

گی ذهنی ایجاد بهتر است در هر قمست از برنامه، به محتوای برنامه بعد اشاره شود تا برای مخاطب خردسال آماد

 گردد.

 استفاده از ریتم آرام و ادای شمرده جمالت در به خاطر سپاری مفاهیم در مخاطب خردسال تاثیر بسزایی دارد.

 سیاست گذاری آینده نگرانه 

ین خط و مشی های برای تولید برنامه های خردسال نیاز است که اتاق فکری از فرهیختگان ایجاد شود تا با تعی

 زمینه را برای دفاع از حقوق مخاطب خردسال فراهم نماید.آینده نگرانه 

 لوکیشن 

برنامه راجرز در محیط خانه و محیط صمیمی برای مخاطب خردسال تولید شده است و بهتر است محیطی به 

 عنوان لوکیشن برنامه در نظر گرفته شود که احساس امنیت و آرامش را به مخاطب خردسال منتقل نماید.

 متن 

برنامه باید به صورت تخصصی و زیر نظر مشاوران تربیتی و روانشناسی مجرب نگارش شود و عالوه بر موضوع متون 

اصلی موضوعات فرعی بسیاری در قالب های غیر مستقیم به مخاطب خردسال القا شود. به عنوان نمونه وقتی در 

به خود نظم و اهمیت آن به خردسال  برنامه راجرز او هر روز کشوی کمد مرتب لباس هایش را باز می کند خود

 تاکید می شود.
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 مونولوگ 

راجرز وقتی با مخاطب صحبت میکند در چشمانش خیره می شود و مخاطب خردسال را مانند یک فرد حاضر در 

نظر میگیرد که احساسات او را دنبال می کند. بهتر است مجری برنامه احساس نماید مخاطب در حال شنیدن و 

 های اوست. واکنش به صحبت

در فصل های ابتدایی برنامه راجرز میزان مونولوگ برنامه حدود چهل درصد بود که در فصل های آخر شاهد این 

هستیم که راجرز با درک صحیح از مخاطب جدید کمتر سخن می گوید و وارد بازی ها و رقص ها و ترانه های 

 ی برنامه ساز باشد.کودکان میشود. اهمیت این نکته می تواند نشانگر زمان فهم

 

 


