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 باسمه تعالی

 

 پیش نویس سند برنامه سازی استاندارد برای گروه سنی مخاطب خردسال

 انجمن تخصصی کودک و رسانه

 دومویرایش 

 97مرداد 

  صمیمتاعتقاد و  

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

 باشد.در برنامه بیان 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 
. 
 ی خردسال و کودك باید از چهره و صدای مهربان، متبسم و پرنشاط برخوردار باشد و مجری برنامه

 از پالتوهای کوتاه و دارای جمالت مفهوم و ساده استفاده کند.

 طوریمجری برای ایجاد ارتباط با خردسال و کودك، باید از توانایی نمایشی باالیی برخوردار باشد، به-

موقع و فراز و فرودهای های بهدر اجرای برنامه و بیان پالتوها، با استفاده از میمیك چهره، کنش که

 های برنامه همراه سازد.صوتی و نیز تقلید اصوات گوناگون، بتواند آنها را با پیام

 ین سن خودشان باشد. البته اهای علمی، اغلب کودکان دوست ندارند مجری برنامه، همبراساس یافته

 کند.های رادیویی کمتر صدق میویژگی در مورد برنامه

  برای کودك، مورد خطاب مستقیم قرارگرفتن و طرح بایدها و نبایدها چندان خوشایند نیست و باید

 ی اجرایی پرهیز کرد.از این شیوه
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 توجه به فرهنگ های مختلف 

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

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

  استفاده از قصه های فولکلور و خورده فرهنگ های یك جامعه در اولویت قصه پردازی نسبت به

 داستان های بین المللی قرار دارد.

 ویش های محلی یك زبان به عنوان یك بازوی فرهنگی تقویت کننده ثمربخشی استفاده از لهجه ها و گ

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

 فهمشان برای کودکان مشکل است.کهگستردهصورتبهمحلیاز زبان هایاستفادهعدم استفاده از 

 جنبه های مختلف تاریخ، جغرافیا و آداب و رسومی که به  آشکار بهواستنادهای پنهانازعدم استفاده

 قدر کافی توضیح داده نشده اند.

 ها، ها ضمن احترام به هویت اقوام و پرهیز از حذف و یا ادغام خرده فرهنگالزم است در برنامه 

یران، بخش ملی و اشتراکات ملی )نظیر دین اسالم، زبان فارسی، سرزمین اهای هویتها و ارزشمؤلفه

های نظام سیاسی، تاریخ مشترك، میراث فرهنگی و ...( معرفی و ترویج شوند. در این راستا، ویژگی

ای نباید مورد تحقیر و تمسخر قرار گیرد. نوع پوشش، زبان، گویش، ها در هیچ برنامهاقوام و اقلیت

ای برای ی نباید وسیلهی هیچ قوم و اقلیتلهجه، آداب، رسوم، عادات، سنن، هنر، افتخارات و سابقه

 خنداندن مخاطب شود و یا با تحقیر یکی، موجبات برتری دیگری، فراهم شود.

  مشارکت اجتماعی به عنوان شاخصی از احساس تعلق به جامعه، هنگامی به وحدت و انسجام منجر

ر اعضا شود که افراد یك جامعه، صرفنظر از نقش اجتماعی خود، به عنوان عضوی از جامعه، با سایمی

ی اعضای ها باید بر اهمیت و تأثیر عملکرد همهارتباطی منسجم داشته باشند. از اینرو، در برنامه

 های قومی، مذهبی و سیاسی، تأکید شود.جامعه در دستیابی به منافع مشترك، فارغ از گرایش

  نشناسی اآشنایی با اصول رومخاطب شناسی و 

 باتجریه و  ینشناسی مخاطب خردسال آشنا باشد و یا از مشاوربرنامه ساز باید یا خود به اصول روان

 کارآزموده در این عرصه بهره ببرد.

  تمام متون، آیتم ها و حتی ژانر و قالب برنامه باید براساس ویژگی های شناختی مخاطب خردسال و

 با تایید یك مشاور روانشناس تولید شود.
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 مراحل رشد سنی و آسیب پذیری ویژه این گروه  تکنیك های تولید و محتوای برنامه با توجه به

 تنظیم شود.

 منظور انعکاس روابط آنها با آگاهی از نوع و میزان وابستگی خردساالن و کودکان به والدینشان به

 اند از: خانواده بسیار مهم است. برخی اطالعات در این زمینه عبارت

 کوشد خود را از نفوذ ست؛ اما پس از آن میسالگی کامالً متکی به بزرگساالن اخردسال پیش از سه

آمیزد و لذتش از سالگی کمتر با بزرگساالن میترها خارج کند و مستقل باشد. وی پس از سهبزرگ

یابد و در ی بیشتری به همساالن خود مییابد و سال به سال عالقهترها کاهش میمعاشرت با بزرگ

سالگی، تمایل به استقالل رأی دارد. بعد از چهار یا پنج کند وترها مقاومت میبرابر مداخالت بزرگ

توان گفت : طور کلی میشود. بهترها و جلب موافقت آنان میدوباره متمایل به همکاری با بزرگ

ترها باشند و در برابر نفوذ آنان پایداری کوشند مستقل از بزرگخردساالن و کودکان، گرچه می"

 . "کنند؛ اما رفتار و افکارشان به شدت متأثر از آنان است

 دهد، در رشد ی آن خردسال یا کودك رفتار فرد یا افرادی را الگو قرار میهمانندسازی که به وسیله

تقویت رفتار هدف اجتماعی او اهمیت بسزایی دارد. برای همانندسازی، میل و خواست آنها و نیز 

کند توسط اطرافیان ضروری است. خردسال و کودك از رفتار اطرافیان، به خصوص والدین، تقلید می

کند. به عبارت دیگر، فرزندان از راه گوش، گیرد، به تدریج به آن عادت میو چون مورد تشویق قرار می

بینند، باور و عمل زهایی را که میشوند، یعنی چیشوند بلکه بیشتر از راه چشم تربیت میتربیت نمی

کنند. از سوی دیگر، در سنین قبل از دبستان، نقش الگویی والدین به ویژه مادر برای کودك بسیار می

های این دو گروه شود. بنابراین در برنامهی دبستان، معلم جایگزین والدین میزیاد است و در دوره

 ط والدین و فرزندان و معلم و شاگرد مؤثر است.ی روابط، روابسنی، معرفی الگوها در حیطه

 ی یادگیری اجتماعی، افراد با تماشای تشویق و تنبیه دیگران، خود تشویق و تنبیه مطابق با نظریه 

پذیری خردسال و کودك از طریق الگوهای اجتماعی به راحتی شوند. افزایش مشارکت و مسئولیتمی

ها ده از بازخوردهای مثبت و منفی رفتارهای قهرمانان داستانرو، با استفاپذیر است؛ از اینامکان

 توان رفتارهای مطلوب را در خردسال و کودك، افزایش و رفتارهای نامطلوب را کاهش داد.می

 استفاده از پژوهش در پیش تولید 
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 ی ست گذاردر روند تولید محتوی ، متن و آیتم ها ، پژوهش قبال توسط پژوهشگر به اتاق فکر و سیا

 برنامه ارئه شود و جذابیت های متناسب با فهم و درك مخاطب به اثر اضافه شود.

 استفاده از واژگان قابل فهم 

 نه واژگان واژگان استفاده شده در متن برنامه و همچنین اجرای مجری برنامه خردسال باید از گنجی

 قابل فهم این مخاطب باشد.

 گردد.ادا شود تا کودك دچار ابهام و سردرگمی ن واژگان توسط مجری باید شمرده، شفاف و آران 

 کالم یك برنامه کودك باید به زبان گروه سنی مورد هدف مربوط باشد 

 دارند اجتناب  1ها و اصطالحات غیرفارسی که معادل فارسی مصوبکارگیری واژهها باید از بهدر برنامه

عموم مخاطبان با آنها آشنایی ندارند،  های فارسی کهرسانی و نهادینه کردن معادلشود. برای اطالع

توان به اقتصای شرایط برنامه و تا مدت زمان محدودی، معادل فارسی را به همراه معادل خارجی می

 آن بیان کرد.

 وری و نویسی مدنظر قرار گیرد و از زبان شکسته و ناقص و یا ایرادهای دستگویی و درستدرست

 مفهومی پرهیز شود.

 ی اده در هر برنامه باید یکدست باشد. به طور مثال، شروع برنامه با زبان معیار و ادامهزبان مورد استف

های نمایشی و موارد نیازمند نقل قول ضمن آنکه مجاز نیست، به استثنای برنامه 2آن با زبان غیرمعیار

 های خبری باید زبان معیار باشد.زبان برنامه

 قلید کند و ضمن تبرداری میهای محیط اطراف خود کپیی خردسال، از کلمات و گویشذهن آماده

بان فارسی باید شود. بنابراین ساختار زتر میو تمرین، هر روز به قالب زبانی محیط اطراف خود نزدیك

رست حرف زدن دکه برنامه بتواند طوریهای این گروه سنی مورد توجه قرار گیرد، بهدر تمامی برنامه

ود، مگر مستقیم آموزش دهد و حتی از روی شوخی نیز، گفتار غلطی بیان نشرا به آنها به طور غیر

تر به سخن اینکه بیان و تلفظ غلط، با اصالح خطاها همراه باشد. از سوی دیگر، خردسال هر چه بیش

تر ر و سریعشود و سخن گفتن را بهتتر میاش برای استفاده از تکلم، قویگفتن تشویق شود، انگیزه

 آموزد. می

                                                           
 ی معادل، فرهنگستان زبان فارسی است.مرجع تعیین واژه - 1
 زبان معیار، زبان نوشتاری و رسمی است و زبان غیرمعیار، زبان گفتاری و غیررسمی است.  - 2
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 از آنجا که گاهی ابزاری برای مقابله با نظم 3ها از جمله زبان آرگو و زبان آمیختهاستفاده از ضد زبان ،

های نمایشی که در آن صورت نیز باید هدفمند و اجتماعی هستند، مجاز نیست. به استثنای برنامه

 های نمایشی مورد استفاده قرار گیرد.در تناسب با شخصیت

 هبه روز بودن برنام 

 ناسب با برنامه ساز باید با مقتضیات نسلی مخاطب خردسال آشنا بوده و از موضوعات و محتوای مت

 نسل امروزی این مخاطب برای تولید اثر بهره ببرد.

 ایجاد نشاط و شادی 

 وزیکال، برنامه هایی که برای مخاطب خردسال تولید می شود باید طنازی داشته باشد و ژانرهای م

 کمدی در این راستا می تواند به نشاط برنامه کمك نماید.اسلپ استیك و 

 فبك( توجه به خالقیت فکر( 

 است که  ایجاد خالقیت در فکر و به فکر واداشتن مخاطب خردسال در برنامه سازی از موارد ضروری

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

 تناسب شعر و آهنگ 

  خاطب ممیزان استفاده از شعر و ترانه و همچنین آهنگ در برنامه های خردسال باید متناسب با

 خردسال باشد. )باید باز شود یعنی چه(

 كسناتروانگیزغمغیرآور،اضطراب،شادکودکانهتمپویوضربباصمخصوموسیقیازاستفاده 

 تداوم نسلی 

  ز عوامل مستمر و برای نسل های مختلف ساخته شود بهتر است ابرنامه هایی که قرار است به صورت

نسل های  وموتیف تکرار شونده در آن استفاده شود تا ارتباط بین نسلی با این موتیف ها حفظ شود 

تسهیل  متنوع و مختلف یك نوستالژی واحد را در کنار هم درك کنند و اسباب ادارك بین نسلی را

 نماید.

 تاثیرگذاری 

 سال آمادگی در هر قمست از برنامه، به محتوای برنامه بعد اشاره شود تا برای مخاطب خرد بهتر است

 ذهنی ایجاد گردد.

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

 بسزایی دارد.

                                                           
 ها است و زبان آمیخته، حاصل ترکیب دو یا چند زبان است. مثل فارسی و ترکی.های جامعه مثاًل لمپنیا زبان مخفی، زبان خرده فرهنگ زبان آرگو - 3
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 سیاست گذاری آینده نگرانه 

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

 خط و مشی های آینده نگرانه زمینه را برای دفاع از حقوق مخاطب خردسال فراهم نماید.

 لوکیشن 

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

گرفته شود که احساس امنیت و آرامش را به  است محیطی به عنوان لوکیشن برنامه در نظر

 مخاطب خردسال منتقل نماید.

 متن 

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

و عالوه بر موضوع اصلی موضوعات فرعی بسیاری در قالب های غیر مستقیم به مخاطب خردسال 

نه وقتی در برنامه راجرز او هر روز کشوی کمد مرتب لباس هایش را باز القا شود. به عنوان نمو

 می کند خود به خود نظم و اهمیت آن به خردسال تاکید می شود.

 مونولوگ 

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

می کند. بهتر است مجری برنامه احساس یك فرد حاضر در نظر میگیرد که احساسات او را دنبال 

 نماید مخاطب در حال شنیدن و واکنش به صحبت های اوست.

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

آخر شاهد این هستیم که راجرز با درك صحیح از مخاطب جدید کمتر سخن می گوید و وارد 

و رقص ها و ترانه های کودکان میشود. اهمیت این نکته می تواند نشانگر زمان فهمی  بازی ها

 برنامه ساز باشد.

 اصول نوشتن و فیلمنامه، درام 

 تعریف طرح کلی داستان 

  استفاده از داستان های ساده 

  استفاده از جزئیات بیشتری در داستان 

  برجسته ساختن جنبه های مهم  داستان 

 دیالوگ های طوالنی عدم استفاده از 

 .حوادث اصلی داستان با محوریت کودك باشد 
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 ( داستان فیلم و وقایع فیلم باید از سائقه کودکیChild - Driven نشأت گرفته باشد. یك ازمایش )

ساده این است که از بچه ها بپرسیم که داستان فیلم یا برنامه هنوز از دنیای بچه ها دور است یا نه، 

 ود می فهمیمی که این برنامه احتماال بر محور ویژگی یا مرکزیت بچه ها نیست.اگر پاسخ مثبت ب

 استفاده از شخصیت های حیوانی و اشیاء و بی جان در داستان 

 تفکیك مضمون اصلی داستان از موضوعات حاشیه ای و فرعی 
 عدم وجود فاصله بین اتفاقات مربوط به هم در درون داستان 

 ید بدون فاصله زمانی نمایش داده شوندعلت و معلول در داستان با 

 تبیین صحیح و دقیق و کافی انگیزه ها، احساسات و نیات شخصیت های داستان 

  سریالی و دنباله دار نبودن داستان های یك برنامه به دلیل عدم به خاطر سپاری حوادث در دراز

 مدت توسط خردسال

 اصلیازفرعیداستانهایازصحیحوموقعبهتفکیكوفرعیهایداستانازغیرضرورینکردناستفاده 

 عدم استفاده از کهن الگوهایی که انگاره های نامناسبی برای بچه ها ایجاد می کند 

  علت و معلول در فیلم باید بدون فاصله زمانی به نمایش گذاشته شود تا برای کودك خلط بین علت

 و معلول پیش نیاید

 ی و احساسات فردی کارکترهای انیمیشن عاجز است به همین کودك از فهم انگیزه ها و نیات درون

 دلیل باید در تفهیم این موارد به طور کامل دقت شود.

 شخصیت 

 های نقاشی مند است که قهرمانان آن اغلب حیوانات و شخصیتهایی عالقهخردسال به برنامه

 اند.متحرك

 افراد تأکید شود؛ ضمن اینکه توزیع های های خردسال، باید بیش از جنس، برتواناییدر برنامه

 ها در میان هر دو جنس نیز وجود داشته باشد.مناسب این توانایی

 های خردسال، باید بتوانند الگوهای مثبت و متنوع از هر دو جنس )مؤنث و مذکر( را ارائه برنامه

 نمایند.

  و پرجنب و جوشاستفاده از شخصیت های کارتونی فعال 
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  یا برنامه باید فردی با میانگین سنی همان گروه باشد و یا اگر سنی خارج از بازیگر اصلی فیلم

این دامنه سنی دارد، حرکاتش حتی المقدور به نوعی متناسب با بچه ها در محدوده سنی مورد 

 نظر باشد.

  هرگاه کودکی در برنامه حاضر باشد )به ویژه در ژانرهای نمایشی بازی کند( مخاطب کودك

که برنامه با مرکزیت خاصی، حتی بیش از دیگر شخصیت های بزرگسال که درگیر عالقمند است 

حادثه یا حوادث اصلی فیلم هستند، بر گروه سنی او تاکید کند. شخصیت های کودك فیلم باید 

شخصیت هایی واقعی باشند که بیشتر از آنکه ادای بزرگترها را درمی آورند، رفتاری متناسب با 

 دهند.سنشان از خود نشان 

 های سیاسی و تاریخی به عنوان نمادهای پرداختن به مشاهیر ادبی، هنری، علمی و شخصیت

المللی، نیاز، ملی، باید متناسب با اصول و هنجارهای حاکم بر جامعه، اقتضائات روز ملی و بین

از طبقات و قشرهای مختلف اجتماعی  شخصیت و قهرمان هاییسلیقه و مصلحت مخاطبان باشد. 

شود. و های مختلف سایر جوامع توصیه میهای مختلف شهری و روستایی و فرهنگو از بافت

 نباید بسیار مرفه و یا بسیار فقیر باشند.

 های مؤثر در الگوسازی برای خردسال، کودك و نوجوان، ساختن الگوهای یکی دیگر از شیوه

 و تخیلی است. های فانتزیجدید در قالب

 ویژه در انعکاس قهرمانان، باید برای مخاطب قابل تشخیص باشد؛ تفاوت میان اسطوره و افسانه، به

ها گیرد در حالی که افسانهها از اتفاقات و حوادث واقعی سرچشمه میچرا که مضامین اسطوره

جاد تصویر غلط در ی تخیلی دارند و درصورت عدم تفکیك بین اسطوره و افسانه، احتمال ایجنبه

 ذهن مخاطب وجود دارد.

 ها باید از هر گونه خرافه و مغایرت با مبانی دینی به دور باشند.ها و افسانهاسطوره 

 سازی، به منظور ایجاد و تقویت های مختلف برنامههای دینی و باستانی در قالبمعرفی اسطوره

 غرور ملی، مورد توجه قرار گیرد.

 ای معرفی و تبیین ستانی، به طور دقیق، صحیح، جذاب و باورپذیر به گونههای دینی و بااسطوره

 شوند تا به الگوسازی رفتاری منجر شود.
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 های باستانی، پیوستگی میان عناصر های دینی و اسطورهبا ایجاد ارتباط هدفمند میان اسطوره

ای با های اسطورهفرهنگ ایرانی و اسالمی، مورد تأکید قرار گیرد. به طور مثال، به شخصیت

 هایی مشترك، همچون شجاعت، جوانمردی و یکتاپرستی پرداخته شود.ویژگی

 های ملی ها و افسانهای که تحقیر اسطورهها به گونههای سایر فرهنگها و افسانهانعکاس اسطوره

ایز ها و هنجارهای فرهنگ ایرانی اسالمی مغایر باشد، جرا به دنبال داشته باشد و یا با ارزش

 نیست.

 قالب 

  استفاده از قالب های عروسکی، انیمیشن ساده 

 سال که باعث اختالل اتونومی میشود.عدم استفاده از انیمیشن سه بعدی برای کودکان زیر شش 

 استفاده از تصاویر ثابت در میان برنامه ها برای تسلط کودك بر آهنگ برنامه 

 های سخنگو، زند، همچنین وجود عروسكمیپردازی در آن حرف اول را هایی که خیالبرنامه

 کننده است. برای خردسال سرگرم

 های شاد، ها و آهنگبرند. ملودیهای آهنگین دارای اشعار ساده و شاد، لذت میکودکان از برنامه 

های مفهوم و دارای جمالت کوتاه و مفاهیم عینی و ملموس، توجه آنها را به میزان زیاد ترانه

 کند.جلب می

  اجزای یك برنامه غیر نمایشی خوب کودك نیز شامل : طنز، غیرمنتظره بودن و شیوه ای برای

 ارائه بخش ها از لحاظ بصری به صورتی مدرن و به روز است.

  برنامه های کودك ضعیف نیز شامل اجزائی است که شناخت آنها برای پرهیز از ضعیف شدن کار

ای سرشار از کلیشه ها، شخصیت های یك بعدی، خنثی : برنامه ضروری می باشد. این اجزا شامل

و دیالوگ های ناشیانه و پندگونه، آموزشی و به نحو افراطی درسی، فیلمنامه ضعیف، اقتباسی و 

کپی برداری شده، زمان بر از لحاظ درگیری ذهنی مخاطب با آن و کند در ایجاد تعلیق در 

ن، حاوی خشونت های بی دلیل و کارهای تماشاچی کودك، شدیدا متمرکز بر مسائل بزرگساال

که به شناخت ضعیف آنان  سطحی کودکانه و اجرای خشك و شخصیت های اصلی غیر منعطف

 توسط کودك بینجامد.

 اصول فنی 

  تعویض سریع صحنه های انیمیشن 
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  استفاده از جلوه های صوتی و تصویری باعث توجه بیشتر کودکان می شود 

 ل خنثی رنگ و متنوع که با رنگ های گرم و حداق  -های الیت به اصطالح -استفاده از رنگ های شاد

 و به نقاشی کودکانه نزدیك باشد آمیزی شده باشد استفاده کرد

 های دن چهرهکند. از این رو، دیخردسال بیش از دیگران، حاالت عاطفی را از طریق زبان بدن درك می

 شود.شاداب و خوشحال، موجب لذت و خوشی آنها می

 های یشود، بر حسب سن آنها متفاوت است. بازهایی که موجب لذت و خوشی در کودکان میانگیزه

بات خصوص اثشود، بهساده و گروهی و حضور در جمع کودکان دیگر، موجب سرور و شادی آنها می

 .نع باشدهایی که مستلزم از پیش پا برداشتن مواها و فعالیتبرتری بر دیگر کودکان، کشف تازه

  در تماس تلفنی با افراد، به منظور ضبط یا پخش صدا، باید قبل از انجام مکالمه، موضوع به آنها اطالع

، صرفاً اطالع 4«مقامات دولتی و عمومی»داده شود و رضایتشان برای پخش جلب گردد و در مورد 

 کند.موضوع به آنها کفایت می

 منوع که باعث لطمه به آبروی کودکان شود و جنبه مچ گیری داشته باشد م هرگونه دوربین مخفی

 است.

 متعارف ضبط و پخش صدا و یا تصویر افراد در صورتی که آنها در وضعیت جسمی، روحی و عاطفی غیر

 ها(، مجاز نیست.قرار داشته باشند )به ویژه هنگام عزاداری

 وجه مجاز  اند(، به هیچدیکانشان را از دست دادهدیده )مثل زمانی که نزمصاحبه با کودکان آسیب

 نیست.

 بط در تماس های تلفنی به کودکان گوشزد شود که برنامه به صورت مستقیم یا ضبطی در حال ض

 است و تمهیدات مختلف جهت آسیب ندیدن آبروی کودك و خانواده اش اندیشیده شود.

 د صورت دقت نسبت به تلفظ صحیح نام افراهای خبری، گفتگویی و مسابقات، باید نهایت دربرنامه

 گیرد، به طوری که موجب بی احترامی یا توهین به شخصیت افراد نشود. 

                                                           
 انصاری، همان - 4
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 دسترسی آنان به اطالعات مفید، حق»ای خردسال، کودك و نوجوان عبارت است از حقوق رسانه 

رساننده طالب مضر و آسیبحق پشتیبانی و حمایت از آنها در برابر م. »5«ویژه اطالعات با کیفیت باالبه

 سازی برای این گروه از مخاطبان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.که در برنامه« هارسانه

 ا و والدینشان اند، منوط به جلب رضایت آنهی گزارش از قربانیان کودك و نوجوانی که آسیب دیدهتهیه

 ماند نیزصادق است. است. این مورد، حتی زمانی که هویت قربانیان مخفی می

 اند، گرفته های مرتبط با قیمومیت و سرپرستی، افشای هویت افرادی که تحت سرپرستی قراردر برنامه

که در زندگی  ی جزئیاتیهایی، باید از ارائهی گزارش از چنین دادگاهمجاز نیست. همچنین برای تهیه

بطه، گزارش کند، پرهیز کرد. در این رای خردسال، کودك و نوجوان خللی ایجاد میروزمره یا آینده

منوع نکرده می رای دادگاه در صورتی که دادگاه آن را ای از روند دادرسی و یا اعالم نتیجهخالصه

 باشد، اشکالی ندارد. 

 ودکان و نوجوانان: های ضداجتماعی، بزهکارانه و یا مجرمانه مرتبط با کهایی با موضوع فعالیتدر برنامه 

 ت آنها در جایگاه مجری، قربانی یا شاهد، مجاز نیست؛ حتی اگر با رضایت والدینشان افشای هوی

 .6باشد

                                                           
ی و ظاهری غنی باشد تا ضمن باطنهای ترین دوره برای شناخت و یادگیری است، اطالعات ارائه شده باید از جنبهی زندگی، مناسبهای اولیه. از آنجا که سال 5

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

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

 کنوانسیون حقوق کودك. )ر.ك: پیوست فصل اول: حقوق کودکان( 17ی ماده "الف". بند  3

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

کی از وظایف قانونی یعنوان رساند، بههای مناسب در جهت حمایت از کودکان در برابر اطالعات و مطالبی که به سعادت آنها آسیب میی خط مشی. توسعه5

 کنوانسیون حقوق کودك( )ر.ك: پیوست فصل اول: حقوق کودکان( 17ی ماده "ه  "ناخته شده است. )بند ها شرسانه

 

 
ودك یا نوجوان بزهکار گونه اطالعاتی که بتواند منجر به افشای هویت ککه هیچبه لحاظ قانونی بر حفظ حریم خصوصی بزهکاران تأکید شده است، به طوری 6

های گروهی ، ریق رسانهقانون آیین دادرسی کیفری(. همچنین انتشار جریان دادگاه رسیدگی به جرایم بزهکاران از ط 225ی )مادهشود، نباید انتشار یابد 

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

 ، )ر.ك: پیوست فصل اول(  اسالمی(
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  کودك و نوجوان بزهکار را نباید با عنوان مجرم معرفی کرد و در استفاده از عنوان بزهکار، باید طبق

 7تعریف و ضوابط حقوقی عمل شود. 

 هکاران نسبتی دارند، مجاز نیست. افشای هویت کودکان و نوجوانانی که با مجرمان یا بز 

 ژانر 

  کمدی بزن و بکوب، خیالی، موزیکال. ژانر هایاستفاده از 

 زمان 

  ند.دقیقه طراحی شو 15تا  7دقیقه باشدو بین  13برنامه ها به طور متوسط کمتر از 

 مفاهیم و موضوعات 

 آموزش نیازمندی ها 

  بطه حنیازمندی های ضروری خردسال در هر آموزش انواع مهارت های فردی، مهارت های اخالقی و

 باید در اولویت موضوعات برنامه قرار بگیرد.

 ت . مهمترین دستاورد راجرز ایجاد حس آرامش ، اعتماد به نفس و مدیریت خشم در مخاطبین اس

را برای  خردساالنی که در فضایی مملو از نوع دوستی و آرامش و صمیمیت رشد کنند فردایی بالنده

 کشورشان رقم خواهند زد .

  استفاده از قطعات کوتاه حاوی پیامی ساده 

 دادن اطالعات مهم به شکل تصویری و همراه با حرکات و صداهای زیاد 

 نشوداستفادهپیچیده(تصاویروهیوالهادادننشانوالدین،مرگقبیل)ازروانیزنندهضربهمفاهیمهرگونه 

                                                           
قانون مجازات  49یدهشود که عملش بر طبق اصول قانونی بودن جرایم و مجازات اسالمی، جرم شناخته شده است )مابزهکار به کودك یا نوجوانی اطالق می 7

ر هیئت دولت در حال دط قوه قضائیه تهیه شده و ای برای متمایزکردن آیین رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان توسنویس الیحهاست پیشاسالمی( گفتنی

 رد. کبررسی است؛ که در صورت تصویب نهایی این الیحه، سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و آیین رسیدگی به جرایم آنها فرق خواهد 
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 عدم استفاده از نماد و رمز 

  استفاده از روش تعارض شناختی در برنامه هاعدم 

 عدم استفاده از تعارض شناختی در آموزش موارد مذهبی 

 ا باید با دقت مفهوم تولد، مرگ، ادوار تاریخی، بازی ها و قواعد آنها، دروغ و مجازات، ضرب المثل ه

 فراوان نسبت به سن کودك مورد استفاده قرار گیرد.

 کودکان و در قاب دوران کودکی استعالقهکه موردتمرکز باشدبرنامه باید روی موضوعاتی م 

 ایجاد انگیزه برای خالقیت کودك با تصاویر پرمعنا بدون تحمیل بینشی یك جانبه 

 مدت خردساالن کمتر از بزرگساالن است. بنابراین جهت انتقال اطالعات از ی کوتاهظرفیت حافظه

های شده در قالبشده، باید مفاهیم ارائهاطالعات ارائه مدت و اثرگذاریمدت و بلندی کوتاهحافظه

 مختلف، تکرار و یا توضیح داده شود.

 های ذهنی گروه سنی مورد نظر برای درك مناسب مطالب ارائه شده، پالتوهای مجریان باید با توانایی

 ی شعاری دارد، پرهیز شود.متناسب باشد و از طرح نصایح و پیامهایی که بیشتر جنبه

 های خردسال از جمالت دارای فعل منفی کمتر استفاده شود؛ چرا که فهم جمالت بهتر است در برنامه

 منفی برای او دشوار است و در مقایسه با جمالت مثبت، درك آنها به زمان بیشتری نیاز دارد.

 به  ی خردسالی و کودکی، عالیق دختران و پسران بسیار شبیه است و به مرور و با توجهدر دوره

ی دخترانه یا پسرانه آورند، دارای عالقهدست میشناختی که از خود به عنوان یك دختر یا یك پسر به

 شوند.می

 های خردسال، کودك و کند؛ اما برنامهبرانگیختن عواطف و احساسات افراد، انتقال پیام را مؤثرتر می

که این طوریشادابی باشد، بهنوجوان باید مبتنی بر عواطف مثبت، نظیر لذت و خوشی، نشاط و 

های تلویزیونی وجود های تصویری و گزارشها از جمله نمایش، پالتو، ولهی بخشویژگی در همه

ترین کارکرد رسانه، باید در عنوان محوریآفرینی بهسازی و شادیداشته باشد. در این راستا، سرگرم

 های خردسال، کودك و نوجوان مدنظر قرار گیرد.برنامه

 های زیادی را لطیف، ساده و زیبا مطرح کرد بدون توان حرفدنیا برای خردسال جدی است، پس می

 آنکه به ایجاد هیجانات و عواطف منفی نیاز باشد.
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 سالگی ممکن است به امور مجردات و معنوی با دید مادی بنگرد، مثالً در خردسال تا پایان هفت

صورت یك انسان تصور کند؛ بنابراین طرح و حتی به رابطه با مفهوم خدا، او را موجودی مادی

 بودن توصیه نمیشود.دلیل غیرملموسمفاهیمی نظیر بهشت، جهنم، پاداش اخروی و ... ، به

 بیند و نباید فراتر از این، از او انتظار داشت. خردسال خوبی و بدی را در نتایج عینی اعمال می

طلبی و جهاد استفاده نباید از مفاهیم انتزاعی نظیر شهادتوجه های او به هیچبنابراین، در برنامه

شود؛ زیرا او قادر به تشخیص تفاوت خشونت منفی و جنگ و دفاع مشروع نیست. مثالً اگر پیامبر 

تواند اثرات منفی بر خردسال بگذارد، چون او جنگ و هایش معرفی شود، می)ص( در قالب جنگ

ای مثبت و صور کند که گاهی جنگ برای رسیدن به هدف و انگیزهتواند تداند و نمیدعوا را بد می

 مقدس الزم است.

 دلیل حساسیت عاطفی خردسال، بیان مسائل دینی و مذهبی مربوط به عقوبت و عذاب مشرکان به

توان بر صفت رحمانیت خداوند تاکید نمود. ذهن وجه شایسته نیست و فقط میو کافران، به هیچ

ظاهر متناقضی همچون خشم و مهر را ندارد و بیان چنین ایی درك صفات بهمحدود خردسال توان

 صفاتی در 

 ها، تأثیرات سوء بر او خواهد گذاشت.برنامه

  چه کسی ماه و "بیداری فطرت و توجه به عالم معنا در حدود چهارسالگی با طرح سواالتی از قبیل

شود. در و ... نمایان می "دا چه شکلی است ؟خ"، "آیا خدا ما را دوست دارد ؟"، "خورشید را آفرید ؟

قید و شرط خدا ترسیم های رادیویی و تلویزیونی خردسال، بهتر است تصویری از مهربانی بیبرنامه

 ی خالق و مخلوق بر مبنای عشق معنا شود تا ذهن خردسال را از ابهام دور کند. شود و رابطه

 های ملموس خدا ی در دسترس الزم است؛ مثالً نعمتهاهمچنین تأکید بر وقایع زمان حال و نعمت

رسانی به این گروه از خوبی قابل درك باشد. در پیامدر معرض دیدن و شنیدن آنها قرار گیرد تا به

های ساده و پر عطوفت زندگی آنها مثل نمایش دوران مخاطبان در مورد پیامبران و امامان، بر جنبه

کان، پاکیزگی، مهربانی، احترام به پدر و مادر، کمك به مردم و ... کودکی ایشان، بازی آنها با کود

 تأکید شود.

 کند و چنین ارتباطی خردسال در محیط خانوادگی، به مرور با سایر همساالن خود ارتباط برقرار می

 گیرد، نخستین گام برای پرورش اجتماعی او محسوب که معموالً با نظارت و هدایت والدین صورت می
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آموزد که با اطرافیان ی خود از طریق رسانه میهای ویژهشود. همگام با آن، خردسال از طریق برنامهمی

شود و این با خود چگونه در ارتباط باشد. از دوسالگی به بعد، آگاهی از خود در خردسال ایجاد می

است که مبتنی بر فهمد( همزمان دیده را میدرك احساسات و ادراکات دیگران )مثالً رنج فرد آسیب

توان خردسال را با برخی تعامالت اجتماعی ها، میرو در برنامهتجارب شخصی خردسال است؛ از این

ی احترام والدین به و رفتارهایی چون همدلی ، همیاری و .... آشنا کرد. از سوی دیگر، مشاهده

پذیری او تر در جامعهوچكها و حمایت از کودکان کفرزندانشان و بالعکس، محبت به دوستان، بازی

 بسیار موثر است. 

 ررات اجتماعی توان بیش از حد و خارج از توانایی او بر رعایت آداب و مقهای خردسال نمیدر برنامه

خردسال  های ساده و در حد توانتواند بر ویژگیهای خاص این گروه سنی میاصرار نمود. برنامه

های همبازی پدر و مادر، ابراز دوستی و محبت به همساالن و همچون تشویق به سالم کردن، احترام به

 خود تأکید کند. 

 های گروهی آنها اصرار و تأکید ورزید؛ زیرا اگر توان بر مشارکت و فعالیتهای خردسال، نمیدر برنامه

 آمیز ندارند و هر کدامی مشارکتچه خردساالن با همساالن خود بازی می کنند، اما درکی از رابطه

  8برای خود، بازی می کنند .

  ،تخاذ ابه منظور آشنایی خردسال با هنجارها و مقررات جامعه در خصوص پوشش و روابط اجتماعی

..(، بسیار .ها )اعم از مهمان، مجری، بازیگر و تصمیمی واحد برای پوشش متعارف خردسال در برنامه

اشند و بن خردسال خواست روسری داشته ای از دختراتوان در برنامهمهم است؛ به طور مثال، نمی

برای دختران و  رو، برخورداری از پوشش متعارفای دیگر، این ضابطه را رعایت نکرد. از ایندر برنامه

ی سنی کافی است.همچنین حضور مختلط دختران و پسران خردسال در یك پسران در این رده

 برنامه، مانعی ندارد و الزم نیست در این زمینه حساسیت نشان داد. 

 ویژه برنامهها بهارتباط با حیوانات که در فرهنگ ایرانی به شکل جوامع غربی نیست، باید در برنامه-

قرار گیرد تا ضمن ترغیب خردسال به ابراز محبت و  های غیر انیمیشن و تولید داخل، مورد دقت

مهربانی نسبت به حیوانات و پرهیز جدی از آزار آنها، از ارتباط نزدیك و تماس بدنی با برخی از آنها 

                                                           
 بازی موازی 8
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هایی هستند )مانند جانواران موذی(، که هم از نظر بهداشتی و هم از نظر شرعی دارای ممانعت

 پرهیز کنند.

 ای اجتماعی برای خردسال ممنوع است و اصالً نباید به چنین موضوعاتی در هطرح مسائل و آسیب

ها و حوادث، خردسال های ویژه این گروه سنی پرداخت. به طور کلی، در برخورد با آسیببرنامه

شدت، تحت نظارت و کنترل خانواده است، نیاز جدی به آموزش ندارد، مگر آشنایی با دلیل آنکه بهبه

 های مفید، نظیر خطرناك بودن پریز برق و ...ترس برخی خطرات و

 هایی از تاریخ ایران باستان که با دین اسالم در تعارض ها، معرفی و برجسته کردن بخشدر برنامه

 گردد.پردازند، توصیه میهایی همچون یکتاپرستی مینیستند و به تقویت آیین

  های نظام جمهوری اسالمی ایران مطرح آرمانعشق به سرزمین هم در تعالیم دین اسالم و هم در

ی مساعدی را برای هایی ارائه شوند که زمینهها پیامرو، مناسب است در برنامهاست. از این

عنوان وجه فیزیکی پذیری مردم نسبت به سرزمین ایران، بهدلبستگی، همبستگی، تعهد و مسئولیت

 و عینی هویت ملی، فراهم کنند.

 ها( ها و سوگواریهای دینی و باستانی )اعم از جشنهای مناسبت، ابعاد و شاخصهدر انعکاس ماهیت

ها، اتخاذ دیدگاه تأییدی، انتقادی و اصالحی ضروری ی آنها در برنامهو پرداختن به آیین و رسوم ویژه

 است. در این راستا:

  ی و ابعاد زیبایی شناسانهدر معرفی و ترویج آیین و رسوم دینی و باستانی، ضمن انعکاس مناسك ویژه

آن، الزم است معنا و ارزش باطنی مراسم برای مخاطبان تبیین شود. به طور مثال، ترغیب مردم به 

 های خاص در این شب.صله رحم در شب یلدا در کنار مواردی همچون استفاده از خوراکی

 ه طور مثال، خرافات در های مناسب معرفی شود. باصالح رسوم نادرست مدنظر قرار گیرد و جایگزین

سازی در مورد ماهیت روز و آگاهی صحیح از طبیعت در ایندر با تأکید بر استفادهبهمورد روز سیزده

 کشی در مراسم عاشورای حسینی.غیردینی اعمالی همچون علم

 یر های ساهای دینی و باستانی، از الگوبرداری و ترویج مناسبتبا معرفی و ترویج برخی از مناسبت

توان ی ایرانی اسالمی ندارند، اجتناب شود. به طور مثال، میها که تناسبی با فرهنگ جامعهفرهنگ
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های مناسبی ویژه برای جوانان نظیر کریسمس،  جایگزینهای جذاب بههای مناسبتبا شناسایی مؤلفه

 های دینی و باستانی ارائه کرد.را از میان مناسبت

  های سازنده و ها و انگیزهو مناسك صحیح محلی، با هدف تبیین ریشهدر کنار رسوم ملی، مراسم

 وحدت بخش آنها، معرفی و ترویج شود.

 ها به منظور پیشگیری از ابهامات ها، تمایز وجود دارد، بنابراین الزم است در برنامهمیان رسوم و ارزش

زشها تعیین و تبیین شود و های رفتاری اعضای جامعه، مرزها و مصادیق رسوم و ارنظمیذهنی و بی

های زمانی ها تأکید شود، هر چند ممکن است با توجه به محدودیتبر ضرورت حفظ اصول و ارزش

 و مکانی، در چگونگی انجام این رسم تغییراتی ایجاد شود.

 های ی ملی در طراحی لباس ملی و گسترش فرهنگ استفاده از آن، پوششبا توجه به نقش رسانه

 متناسب از آنها معرفی شوند.سنتی و استفاده 

 هایی تواند چهرهبرای انعکاس نمادهایی که تصویر واحدی از آنها در جامعه رواج ندارد، رسانه می

هایی همچون با ویژگی« عمونوروز»های معین تعیین کند. به طور مثال، معرفی مشخص با ویژگی

به عنوان سمبل بارش و احیا کردن زمین برای « ننه سرما»ی ، مهربانی و هدیه دادن؛ معرفبخشندگی

 فصل کشت و بهار.

 تواند در های ملی و دینی میاحیای برخی نمادهای سنتی و یا نمادسازی برای برخی مناسبت 

ها و هنجارها به نسل جدید مؤثر واقع شود، نظیر ایجاد نمادهایی سازی فرهنگی و انتقال ارزشیکپارچه

 د بزرگ مسلمانان.برای اعیا

 های ارزشی و ی اطالعات، باید به مؤلفههای اسنادی و ارائهدر معرفی این آثار، ضمن توجه به جنبه

 آنها در راستای تقویت تعلق خاطر مخاطب، تأکید کرد.همچنین ابعاد زیبایی شناسانه 

 عنوان عاملی که منافع  ها بر نقش و جایگاه این آثار در اقتصاد و صنعت توریسم کشور بهدر برنامه

 سازی شود.ی حفظ و پاسداری از آنها فرهنگملی را به دنبال دارد، تأکید شود و در زمینه

 رسند و بزرگداشت چنین رویدادهایی مثل برگزاری جشنمعرفی آثار تاریخی که به ثبت جهانی می-

 کند.های ملی، مردم را به شناخت و حفظ این آثار تشویق می
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 های ار تاریخی، به منظور تقویت بینش تاریخی مشترك و نیز صنعت گردشگری، در قالبمناطق اثرگذ

 سازی معرفی شوند.مختلف برنامه

 ها با علوم و فنون جدید، بخشی به معماری شهرها و روستاها و تلفیق صحیح سنتبه منظور هویت

 الزم است الگوهای معماری معرفی و ترویج شود.

  توجه همزمان به ابعاد فرهنگی، زیبایی شناسی و اقتصادی آنها، در بستر ملی هنرهای ملی و محلی با

 و فراملی، معرفی و ترویج شوند.

 ها، که یکپارچگی فرهنگی را ایجاد ها و مثلها، ترانهها، داستاناز عناصر فرهنگ عامه در قالب بازی

عدم همبستگی فرهنگی را به همراه کنند، استفاده شود و از انعکاس مواردی که تعابیری از نفاق و می

 دارند، اجتناب گردد.

 های مختلف برای تشویق جامعه به ویژه نسل جوان به توسعه و پیشرفت، الزم است در قالب 

 های گذشته و نسل حاضر پرداخته شود.سازی به معرفی علوم و فناوری نسلبرنامه

 فناوری، نسل جوان را به الگوبرداری و  اندرکاران علوممعرفی و بزرگداشت مفاخر، بزرگان و دست

 کند.ی ملی، تشویق میهای توسعهمشارکت در عرصه

 های فیزیکی، های قابل حفاظت و در معرض خطر شامل تشکلهای طبیعی و محدودهمعرفی پدیده

شناختی که به عنوان میراث طبیعی در مقیاس ملی و فراملی دارای اهمیت شناختی و زمینزیست

 هستند.

 ی مراقبت ها به مخاطبان معرفی و نحوهکند در برنامهآفات و خطراتی که میراث طبیعی را تهدید می

 از آنها آموزش داده شود.

 مصادیق ممنوعه 

 صورت همزمان برای مخاطبان خردسال و کودك جایز های غم، ترس، نگرانی و خشم، بهنمایش حالت

های هیجانی شود. همچنین حاالت عاطفی که جلوهنیست؛ چرا که باعث گیجی و سردرگمی آنها می

رو حتی آنها ممکن است همپوشانی داشته باشد، برای خردسال و کودك قابل تفکیك نیست، ازاین

 ای که در اثر شادی است، ارائه شود.گریه در اثر غم باید متفاوت از گریه



19 
 

 بسیار ثروتمند یا بسیار فقیر،  ای خنثی، نمایش مردمانهای چهرههای تیره، حالتاستفاده از رنگ

های مذکور در نهایت شود، مگر اینکه ویژگیمنجر به ایجاد عواطف منفی در خردسال و کودك می

 منجر به شادی گردد.

 دلیل ایجاد حاالت عاطفی منفی مخرب در انعکاس رفتارهای ضداجتماعی و همراه با خشونت، به

 نی مجاز نیست.های این گروه سخردسال و کودك، در برنامه

 های تخیلی برای خردسال و کودك باید همواره با شادی و زیبایی همراه باشد. ضمن ی برنامهارائه

 آنکه 

های تخیلی عجیب و غریب برای کودکان سنین پایین به  ویژه خردسال، بسیار ها و کارتونفیلم

-ها در قالب فیلمی قصهارائهرو، های مرضی شود. ازاینآور است و ممکن است باعث بروز ترسهراس

 های ترسناك برای آنها مناسب نیست.

 ها و قهرمانان داستان که خردسال و کودك انتظار حضور آنها حضور غیر منتظره و ناگهانی شخصیت

 دار باشد.های خندهشود، مگر آنکه همراه با موسیقی شاد و حالترا در لحظه ندارد باعث ترس می

  ی توضیحات شفاهی های خردسال و کودك، ارائهآور در برنامهاحتمالی ترسدر صورت وجود عوامل

کردن موقعیتی که باعث ترس مخاطب ضروری است. همچنین همراه بخش در برنامهو اطمینان

های های شاد و حالتهایی نظیر غذا، شکالت، موسیقیکنندهخردسال یا کودك شده است، با تقویت

ی الگوهای شجاع نیز به دلیل تقلید خردسال شود. ارائهین رفتن ترس آنها میدار، منجر به از بخنده

 و کودك، راهی برای مقابله با ترس است.

 های گوناگون موجب بروز نگرانی در خردسال و کودك هایی همانند سیل و طوفان و بیماریپدیده 

ی با آثار سوء آن همراه افراد در مقابله ها با تأکید بر تواناییرو بهتر است طرح این پدیدهشود، ازاینمی

 باشد.

 ی تماشاگران یکسان نیست، اما باید توجه داشت از میان خردسالی به طور کلی، تأثیر خشونت بر همه 

پذیرتر از کودکان ونوجوانان هستند و از های سنی مختلف، خردساالن در برابر نمایش آن، آسیبرده

-دهند، نمایش ابر قهرمانانی با قدرتخیال را به درستی تشخیص نمی آنجا که آنا مرز میان واقعیت و

دهد. همچنین نمایش ارواح، افراد شرور های جادویی، احتمال تقلید این گروه سنی را افزایش می
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ها و عیوب جسمانی ترسناك، هیوالها هایی با نقصبدظاهر، حیوانات درنده، مخلوقات زشت، شخصیت

های تخیلی و انیمیشن، با سردر گم کردن خردسال بین دهند، در فیلمشکل می و قهرمانانی که تغییر

شوند. این موضوع شامل های جهان خیالی و دنیای واقعی، ترس و اضطراب آنها را موجب مینقش

 شود.های طنز و فانتزی نیز میانواع انیمیشن

 شود آنها انواع پیامدهای میهای شناختی در خردساالن، موجب توانایی از سوی دیگر، محدودیت

شان در دنیای واقعی، بار را نیز واقعی فرض کنند و بدون در نظر گرفتن عواقبغیرواقعی رفتار خشونت

هایی که کاراکترهای انسانی در آن ویژه در مورد انیمیشناز آن الگوبرداری کنند. این موضوع به

 طلبد.باری دارند، دقت بیشتر میهای خشونتنقش

 ای موجه برای )خردساالن( نامناسب مجموع باید گفت، نمایش هرگونه جدال و نبرد حتی با انگیزه در

دانند و چون به طور کلی از نظر آنها دعوا، بد است؛ زیرا آنان اخالقیات را صرفاً مبتنی بر پیامدها می

 د.گنجو خطرناك است، هیچگونه خشونتی حتی دفاع موجه، در ساختار ذهنی آنها نمی

  چگونگی نمایش و پردازش شخصیت مهاجم و پرخاشگر، در میزان تأثیر آن )تقلید، ترس و 

های مهاجمی که امکان رو، باید از نمایش شخصیتزدایی کودك و نوجوان( مؤثر است. ازاینحساسیت

 همانندسازی با آنها بیشتر است، پرهیز نمود.

  این امر شامل کلمات خدا، پروردگار، عیسی مسیح و هر  –بی حرمتی حاد نسبت به مقدسات

 عبارت اهانت آمیز و مبتذل دیگری می شود.

  هرگونه برهنگی، هرزه نمایی و تحریك چه در شکل واقع و چه به صورت سایه یا هرگونه اشاره هرز

 و شهوتناك توسط شخصیت های فیلم

 معامالت غیرقانونی مواد مخدر 

 هرگونه انحراف جنسی 

 ه داری سفیدپوستانبرد 

 بهداشت جنسی و بیماری های آمیزشی 

  خواه در شکل واقع ، خواه به صورت سایه –صحنه زائیدن بچه 

 اعضای جنسی کودکان 

 تمسخر روحانیت 
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 هرگونه اهانت تعمدی به هر ملت، نژاد یا مسلك 

  هدف که از حالت مقرر می شود در مورد شیوه ارائه موضوعات زیر مراقبت ویژه به عمل آید، با این

 ابتذال و حالت تحریك آمیز احتراز شود و حسن سلیقه موکد گردد :

 استفاده از پرچم 

  روابط بین المللی )از تصویر کردن دین، تاریخ، نهادها، شخصیت های برجسته و شهروندان

 کشورهای دیگر به شکل ناخوش آیند پرهیز شود.(

 اهانت به دین و مراسم دینی 

 ایجاد حریق عمدی 

 استفاده از سالح های گرم 

  دزدی، سرقت، شکستن قفل گاو صندوق، منفجر کردن قطار، معادن، ساختمان ها و غیره با

دینامیت )با توجه به اثری که توصیف جزئیات این اعمال بر آدم های ساده ل(ح و خوش باور داشته 

 باشد.(

 بی رحمی و حالت های دلخراش 

 فن ارتکاب قتل به هر روشی 

  قاچاقروش های 

 روش های شکنجه 

 نشان داده صحنه های به دارآویختن یا اعدام با صندلی الکتریکی به عنوان کیفر قانونی جنایت 

 همدردی با جنایتکاران 

 برخورد با شخصیت ها و نهادهای سرشناس 

  شوبگریآتحریك به 

 سنگدلی آشکار نسبت به کودکان و حیوانات 

 داغ نهادن بر آدم ها و حیوانات 

 ن یا تصویر کردن زنانی که پاکدامنی خود را می فروشندفروش زنا 

 تجاوز به عنف و اقدام به تجاوز 

 صحنه های شب زفاف 

 نشان دادن زن و مرد با هم در بستر 
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 فریفتن آگاهانه دختران 

 عمل جراحی 

 استفاده از مواد مخدر 

 صحنه های مربوط به اعمال قانون و مقامات مجری قانون 

  شهوتناك، به خصوص وقتی که یکی از طرف ها جزو شخصیت های خبیث فیلم بوسه افراطی یا

 باشد.

 آگهی بازرگانی 

 های بازرگانی برای مخاطب خردسال ممنوع است. همچنین از آنجا که خردسال تولید و پخش آگهی

های های خود نیست، پخش هرگونه آگهی در باکس برنامهها از برنامهقادر به تشخیص تفاوت آگهی

 دسال و بالفاصله قبل و بعد از آن مجاز نیست.خر

 عدم پخش آگهی بازرگانی در میان برنامه ها 

 ها و نوشیدنیتبلیغ محصوالت و خوراکی(هایی با چربی، شکر و نمك باالHFSS در تولیدات کودکانه )

 .می باشدممنوع 

 .مجری حق ندارد قیمت و ارزش جایزه را عنوان کند 

 


