
 

-ای از  ارزشنقشی محوری در حیات اجتماعی و اقتصادیِ جوامع مختلف دارد و به معنای مجموعه ،فرهنگ

شوند. امروزه، های بعد منتقل میهای اجتماعی  است  که در جوامع مختلف به مرور ساخته شده و به نسل

ها در تعامل ه اتفاق انساناند. اکثر قریب بها تبدیل به یکی از مهمترین ابزارهای انتقال فرهنگی شدهرسانه

وسایل ارتباط شود. ها میرسانه مندی ازبهرهسوم اوقات بیداری ما صرف یک و حدود ها هستندبا رسانه

آیند و شامل رادیو، تلویزیون، سینما، نشریات و اینترنت، جمعی مهمترین شاخصه جامعه مدرن به شمار می

تر ها برجسته و به خصوص تلویزیون نسبت به سایر رسانه های تصویریهستند. در این میان نقش رسانه

یابد ها از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. این امر به خصوص آنجا تحقق میاست و در مقایسه با دیگر رسانه

ی های تلویزیون مطرح هستند. در این میان کاربست هنر و هنرهاکه کودکان به عنوان متقاضیان جدی برنامه

سازی در این تحقیق، فرایند فرهنگسازی در کودکان و نوجوانان دارد. محوری در این فرهنگ تصویری نقش

فرهنگ دیداری، فلسفه رسانه،  :مانند ،توسط تلویزیون کودك تاجیکستان )بهارستان( با ارائه مواردی

سی، های فارروش تحقیق در این پژوهش، مطالعات اسنادی کتاب تلویزیون کودك، بررسی شده است.

انگلیسی، تاجیکی و روسی درباره تلویزیون کودك و نوجوان است و مصاحبه هدایت شده با کارمندان و 

های تلویزیون بهارستان در ماه برنامه ۱۴مدیریت شبکه بهارستان و بازدید از این شبکه و مشاهده حدود 

ساخته چنین از پرسشنامه محققماه از این بازبینی تحلیل شده است؛ هم ۶بوده، که  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۲های سال

زبان ایران، تاجیکستان و افغانستان سازی شبکه بهارستان برکودکان فارسیبرای سنجش تاثیر فرهنگ

های های تحقیق حاکی از تأثیر هنرهای تصویری از طریق نهادینه سازی ارزشیافته استفاده شده است.
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 مقدمه

در جهان با به کنترل های اقتصادی و سیاسی شوند و نظامها یکی از ابزارهای مهم قدرت محسوب میرسانه امروزه

ند ها کمک به رویکی از مهمترین کارکردهای رسانه سعی در پیشبرد اهداف خود دارند. ،هاها و هدایت آنگرفتن رسانه

های رفتاری موجود در نجارها، باورها، معیارها و نمونها، ههپذیری به جریان انتقال اندیشهپذیری است. فرهنگفرهنگ

فلسفه بنیادین تلویزیون کودك و نوجوان، تربیت کودك و نوجوان برای  .شودگفته می فرهنگ جامعه به افراد جامعه

حال خوب بتواند مراحل رشد و پذیرش فرهنگی را طی کند، آموزش  زندگی بهتر است. زندگی که در آن کودك با

-شناختی یا جامعهر چهارچوبی مردمفرهنگ د بینی صحیحی برخوردار شود.اجتماعی شود و در نهایت از جهان بیند،ب

را توصیف ها و اعمالی ها، ارزشها، اعتقادات، آداب و رسوم، عرفشناختی، مفهومی فراگیر است که مجموعه نگرش

هر مقطعی از تاریخ با تکوین ابزار و تکنیک های جدید ها در کند که در هر گروهی مشترك یا مطرح است. فرهنگمی

داد، را شکل میشوند، زمانی برای گفتار، محتوایی خاص از محاوره و افکار عامه ی در یک روند محتوم بازآفرینی میبیان

ه تحمیل ا به افکار و بیان عامهای بصری مانند تلویزیون شکل و محتوای ویژه و غیر قابل تفکیک خود راینک رسانه

ویژه هدهد که افراد، بحقیقات نشان میتدهد. ها را تشکیل میساز است و نوع تلقی آدمکنند؛ همین تحمیل، فرهنگمی

کنند. گرچه این احتمال وجود دارد که در سنین کودکی و نوجوانی، بیشترین وقت خود را صرف تماشای تلویزیون می

توان بروز این د و یا با مسائلی نظیر خشونت و پرخاشگری آشنا سازد، اما نمیتلویزیون افراد را کاهل و منفعل بار آور

تأثیر پیام این ابزار قدرتمند بر افکار عمومی و عملکرد با این وجود  .ها را تنها به تماشای زیاد تلویزیون نسبت دادپدیده

در عصر ارتباطات جهانی از آنجا که مردم به طور  .پذیری نباید از نظر دور داشتآن را، بویژه از نظر تربیتی و جامعه

ا این محتوا است که ای دارد زیرمحتوای ابزار ارتباطی اهمیت ویژههای ارتباطی هستند آزمون مستمر در معرض پیام

ان منبعی برای سرگرمی گذارد. تلویزیون، در درجه نخست به عنوثیر شگرفی بر شناخت و درك مردم از جهان میتأ

تلویزیون با پخش منظم  است. در کنار این ویژگی، منبعی است برای به دست آوردن اطالعات شود اماده میاستفا

از این  آموزد.ی مستند، چیز های زیادی به ما میهاکند و از طریق مجموعه برنامهبار، اطالعات را صراحتًا ابالغ میاخ

به تمام جامعه بشری و اهمیت و تأثیر  زی و آگاهی بخشیسار فرهنگها ده بررسی نقش و کارکرد اصلی رسانهرو ب

 .مورد بررسی قرار گرفتزیون بر در این پژوهش سازی کودکان و نوجوانان از طریق تلویاین موضوع بر فرهنگ

دهد تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحقیق در نیامده است. با این بررسی پیشینه پژوهش حاضر نشان می

« تلویزیون و آثار تربیتی آن»ای با عنوان مقاله پذیری نگاشته شده است.ها در فرهنگآثاری به بررسی نقش رسانهحال 

هایی چون آشکارسازی ( به رشته تحریر در آمده است که نویسنده در آن بر ویژگی۱۳79به قلم  سید احمد بیان معمار )

با این حال در این اثر به مسئله کودك و نوجوان پرداخته نشده  وقایع، یادگیری تصادفی نقش مهمی در تربیت دارد.

(. بنابراین ۱۳8۶توسط قاسم جوکار نوشته شده است)« بررسی تأثیر تلویزیون بر کودکان»ای دیگر با عنوان است. مقاله

سازی تلویزیون رهنگنگارنده بر آن است تا با یک مطالعه میدانی و دقیق و با تکیه بر جامعه آماری به بررسی مسئله  ف

 و نقش آن بر کودکان با تکیه بر تلویزیون بهارستان تاجیکستان بپردازد.

روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی با رویکرد کمی و کیفی است. با تکیه بر  شیوه مطالعات اسنادی، 

های فارسی، انگلیسی، تاجیکی و روسی درباره تلویزیون کودك و نوجوان است و مصاحبه مصحبه و بازدید است. کتاب
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های تلویزیون ماه برنامه ۱۴بکه و مشاهده حدود هدایت شده با کارمندان و مدیریت شبکه بهارستان و بازدید از این ش

قرار گرفته است و همچنین از  ماه از این بازبینی مورد تحلیل ۶بوده، که  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۲های بهارستان در سال

کودکان فارسی زبان ایران، تاجیکستان  سازی شبکه بهارستان برحقق ساخته برای سنجش تاثیر فرهنگپرسشنامه م

و افغانستان استفاده شده است. پرسشنامه محقق ساخته در بین کودکان و نوجوانان مهاجر ایرانی و افغان در تاجیکستان 

صادق در شهر دوشنبه بودند. تعداد نمونه  آموزان مدرسه ایرانی امام جعفربررسی نیز، دانششد. نمونه مورد  توزیع

های اول و دوم ماه حضور مداوم بین سال ۱۴حدود نفر به پرسشنامه پاسخ دادند.  58نفر بود که  ۱57مورد بررسی، 

مان به صورت تحقیقی، کامل و به تفکیک ماه از این ز ۶دانشجویی در تاجیکستان تلویزیون بهارستان را تماشا کردم. 

( تفکیک ها، تامینی و تولیدی، جدول پخش )کنداکتورها شامل: ساختار، حضور کاراکتریادداشت برداری شد. یادداشت

های ویژه و سایر موارد بود. جدول تحلیل و درصدگیری در ادامه خردسال و کودك و نوجوان، مناسبت گروه مخاطب

محقق ساخته برای کودکان مهاجر در مدرسه ایرانیان در شهر دوشنبه توسط کودکان  پرسشنامهاین بخش به همراه 

و نوجوانان ایرانی و افغان پاسخ داده شد که تحلیل و برآورد آن نیز در همین بخش در قسمت کودکان مهاجر و 

 ون بهارستان ارائه شده است. تلویزی

 پذیریفرهنگ.1

فرایند آن، اگاهی نسبی از مفهوم فرهنگ و چگونگی آن ضروری است. در خصوص پذیری و برای شناخت فرهنگ

مفهوم یا اصطالح فرهنگ نظریات متعددی وجود دارد. نخستین فردی که فرهنگ را از تعریف کالسیک آن خارج کرد 

فرهنگ ابتدایی  شناس انگلیسی بود که با انتشار کتابمردم« ادوارد بانت تایور»و مترادف با تمدن به کار گرفت، 

فرهنگ را مجموعه ای کامل شامل: دانش، عقاید، هنر، اخالق، قانون، آداب و رسوم و توانایی که بشر به عنوان عضوی 

(. فرهنگ در یک تعریف کلی عبارتست از کلیه باورها، ۶5: ۱۳7۴کند، معنا کرد)پژوهنده، از جامعه آنها را اخذ می

های ها و تواناییها، یافته(. به دیگر سخن، همه داشته۱۴: ۱۳8۱ی انسانی)انورالخولی، ارزشها، هنجارها، زبان و ساختارها

گیرد و به عادات یا کارکردهای تکرارپذیر و مقبول انسان در جامعه انسان اجتماعی در قالب مفهوم فرهنگ جای می

های منحصر به فردی است. در یزگیای دارای و(. با این تفاسیر فرهنگ در هر جامعه۲: ۱۳۶8گردد)رضوی،اطالق می

عین حال با توجه به ویژگی پویایی فرهنگی و ناایستا بودن آن فرهنگ در جوامع مختلف همواره در حال تغییر و 

های فرهنگی حیاتی خود سعی در تقویت فرهنگ پذیری دگرگونی است، بنابراین جوامع برای تثبیت برخی از انگاره

 در درون جوامع خود دارند.

-ای، دارای زیرمجموعههای ویژه و رایجه در هر جامعهها در جوامع مختلف بشری به دلیل داشتن باورها و ارزشانسان

ها بوده و هنجاره و معیارهای منحصر به فرد را باشند که مخصوص جوامع آنهای فرهنگی میهای متفاوتی از مؤلفه

-کنند. کلیه این قبیل موارد را خرده فرهنگ میکنند، دیکته میهایی که در چنین جوامعی زندگی میبرای انسان

 (.۲۱: ۱۳9۱گویند)قاسمی و کشکر،

پذیری در اواخر قرن نوزدهم به مفهوم عاریت گرفتن فرهنگی وارد ادبیات علوم اجتماعی گردید. فرهنگ واژه فرهنگ

های مختلف هایی از افراد با فرهنگبین گروههایی است که در اثر تماس مستقیم و مداوم پذیری عبارت از رواج پدیده

(. 98: ۱۳9۰های فرهنگی یک یا دو گروه نشآت گرفته است)روح االمینی، هایی که از مدلآید، پدیدهبه وجود می
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شود. این فرایند اشاره به تغییراتی دارد که در فریاند سازگاری با متغیرهای جدید در زندگی ایجاد می پذیریفرهنگ

های جمعی مانند اینترنت، تلویزیون، فیلم، (. رسانه۱5۰: ۱۳88مت روان افراد جامعه مؤثر است)ایمان، مرادی، بر سال

سزایی دارند و موجب تغییر و تحوالت شگرفی در باورها و اعتقادات و نهایتًا روزنامه و رادیو در جوامع بر فرهنگ تأثیر به

پذیری در جوامع مختلف تبدیل به یکی از برنامه های براین فرهنگ(. بنا78: ۱۳9۰گردند)کاشف، فرهنگ افراد می

 گردد.کالنی شده است که توسط ارگانها و نهادهای اساسی جامعه دنبال می

 . مختصات تلویزیون بهارستان تاجیکستان2

در آن سال، تلویزیون  ۳سیس شد و بعد از أه توسط بنیاد مرکزی تکنیکی تدوشنبشهر در ۱95۶سال این تلویزیون در 

 ۱9۶9مارس  ۲۴کمیته از ت آن از سن پطرزبورگ آورده شد. تجهیزا ،پژوهشگاه دولتیبرداری رسید. این کشور به بهره

های ادیوویزیونالی تلویزیون دایر بر رادیو و سینما دوشنبه تأسیس گردید. مرکز صنعتمرکز رادیو و تلویزیون شهر 

آن هدف  در نزد کمیته تأسیس یافته است که ۱998دسامبر  ۲۶ز تاجیکستان با قرار حکومت تاجیکستان امرکز ملی 

 ،در تاجیکستان ۲۰۰5تا  ۲۰۰۰های سال (.Moses and Abdakahhor, 2011; 182)افراد جامعه بودتربیت و تکمیل 

وصی به های غیر حکومتی و خصعدد رسانه ۲9، های دولتی. در برابر رسانهنظام نو تلویزیون و رادیو به وجود آمد

رانی در فضای رسانه کشور به انجام رسیده، دوران رقابت شروع شد، ولی از سال فعالیت آغاز گردید، که یک حکم

دید. در این مرحله با مرحله اساسی تحوالت جدی در زمان راهبردی رئیس کمیته اسداهلل رحمانوف شروع گر ۲۰۰5

نما، تلویزیون سفینه، بهارستان، جهان سسه دولتیدنت تاجیکستان در یک مدت کوتاه مؤزیواسطه پردستگیری بی

 ۲۶د. قابل ذکر است خود را آغاز کر فعالیت ،کندها تهیه میمرزی برنامهوطنان برونز و فرهنگ که برای همرادیو آوا

تا به  9ها از تال است. حجم پخش برنامههای دیجیدر پخش برنامه ها در منطقهتاجیکستان یکی از اولین ۲۰۰۶یون ا

ساکنان  MI -1گیرد. با ماهواره درصد اهالی جمهوری را فرا می 99.97ساعت رسید. امروزه تلویزیون تاجیکستان  ۱8

توانند تلویزیون تاجیکستان را تماشا کنند و در این روند کمیته آسیا و اروپا از ژاپن تا فرانسه و قسمتی از آفریقا می

 Moses and) سیس کندزیون ورزشی، سینما و موسیقی را تأرادیو و تلویزیون تاجیکستان نقشه دارد در آینده تلوی

Abdakahhor, 2011; 184). 

های داستانی، مینی )خارجی( اغلب فیلمهای تأمینی و تولیدی است. برنامهار در شبکه بهارستان در دو شکل تأساخت

باشد، که بیشتر از تولیدات های آموزش زبان انگلیسی میو ترانهادگی، انیمیشن، مستند ، کمدی خانوهای سینماییفیلم

های تولیدی )داخلی( شامل گزارش، شود. برنامهتلویزیونی و سینمایی کشورهای آمریکا، روسیه، ژاپن و هند تامین می

اشد. براساس مشاهدات محقق در موارد بهای ترکیبی میمحور و مجموعه های گفتگومستند، اخبار، مسابقه و برنامه

ریتم و رنگ و موسیقی و یونی در شبکه بهارستان مشاهده شد که های تلویزیل، به عنوان خصوصیات عمومی شبکهذ

 ها در تاجیکستان بهتر است.شناسی تلویزیون بهارستان نسبت به دیگر شبکهدر کل ساختار دیداری و زیبایی

ودکان و نوجوانان به مرور های نژادی کشود بر دریافتهای پرطرفدار و بازاری که مدام از بهارستان پخش میانیمیشن

ای در تولید ای خاص از اصول اولیه و حرفهاختصاص نوع میکروفن برای برنامه چگونگی ثیر خواهند گذاشت.زمان تأ

مجموعه گفتگومحور درد دل، برای کودکان و  شود، مثالًیت نمیبهارستان گاه به راحتی رعاتلویزیون است اما در 

گردد و هر کودك شود. میکوفن دست به دست میارند از میکروفن دستی استفاده مینوجوانانی که در صحنه حضور د

جایی بهشود و جامیکروفن باعث وقفه در برنامه می شود. این انتقالمیکروفن به او داده می ،خواهد صحبت کندکه می
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کارهای دیگر  در شود.بوم این مشکل به راحتی حل میکه با استفاده از حالی در ،شودباعث ایجاد نویز و خش خش می

شود که باعث به وجود آمدن مشکل در از بادگیر میکروفن استفاده نمی شود معموالً که در فضای خارجی ضبط می

افتد. قطع شدن تصویر و سیاهی فرستادن روی آنتن زیاد اتفاق میکم و زیاد شدن اندازه صدا در پخش  شود.صدا می

های تصویری به جا استفاده نمی هم زیادتر از حد معمول است. در مورد تصویر یکی از مهمترین مسائل اینکه: از فیلتر

 شود.است که کمتر استفاده می NDشود مثال یکی از عادی ترین فیلترها فیلتر 

یونی در شبکه بهارستان مشاهده های تلویزیل، به عنوان خصوصیات عمومی شبکهدر موارد ذ براساس مشاهدات محقق

ها شناسی تلویزیون بهارستان نسبت به دیگر شبکهریتم و رنگ و موسیقی و در کل ساختار دیداری و زیباییشد که 

های نژادی شود بر دریافتهای پرطرفدار و بازاری که مدام از بهارستان پخش میانیمیشن در تاجیکستان بهتر است.

ای خاص از اصول اختصاص نوع میکروفن برای برنامه چگونگی ثیر خواهند گذاشت.ودکان و نوجوانان به مرور زمان تأک

محور درد  مجموعه گفتگو شود، مثالً یت نمیبهارستان گاه به راحتی رعاای در تولید تلویزیون است اما در اولیه و حرفه

شود. میکوفن دست به دست ارند از میکروفن دستی استفاده میدل، برای کودکان و نوجوانانی که در صحنه حضور د

میکروفن باعث وقفه در برنامه  شود. این انتقالخواهد صحبت کند میکروفن به او داده میگردد و هر کودك که میمی

بوم این مشکل به راحتی حل که با استفاده از درحالی ،شودبه جایی باعث ایجاد نویز و خش خش میشود و جامی

شود که باعث به از بادگیر میکروفن استفاده نمی شود معموالًکارهای دیگر که در فضای خارجی ضبط می در شود.می

افتد. قطع شدن تصویر و سیاهی زیاد اتفاق میکم و زیاد شدن اندازه صدا در پخش  شود.وجود آمدن مشکل در صدا می

های تصویری که: از فیلترفرستادن روی آنتن هم زیادتر از حد معمول است. در مورد تصویر یکی از مهمترین مسائل این

 شود.است که کمتر استفاده می NDترین فیلترها فیلتر از عادی یکی شود مثالً به جا استفاده نمی

های سرد دهد، به این شکل که در فصلهای خود را تغیر میها و گزارشن بر اساس فصل، تولیدتلویزیون بهارستا 

زمستان و پاییز تصاویر بیشتر استودیویی و داخلی است و در فصل تابستان و اواسط بهار تصاویر بیشتر خارجی است و 

های معروف ها یا روبروی ساختمانها، خیابانبرف و یخ بندان در پارك مجریان و گزارشگران با توجه به اتمام سرما و

 کنند. به برنامه اجرا یا گزارش تهیه میشهر دوشن

 پذیری کودکان و نوجوانان. بررسی نقش تلویزیون بهارستان در فرایند فرهنگ3

پذیری های تلویزیونی شبکه بهارستان در بردارنده نکاتی در خصوص فرهنگواکاوی مختصات محتوایی و زمانی برنامه

جدول پخش یا به اصطالح تلویزیونی: کندکتور پخش در شبکه بهارستان های تلویزیونی است. به واسطه مشاهده برنامه

شود. تفکیک ساعات پخش برای مخاطب بسیار مهم است. هم پخش می ادغامی است، خردسال، کودك و نوجوان با

شود: کندکتور پخش، کندکتوری تکرار شونده رستان باعث میها در شبکه بهاو نزدیک به هم برنامه تکرار پشت سر هم

که برای مخاطب به راحتی قابل و با فاصله نزدیک به هم تبدیل شود. به همین دلیل کندکتور، کندکتوری قالبی است 

 کند.را کم میبینی گاه آن شوق پیگیری کودکان و نوجوانان بینی است و این پیشپیش

های شناسی برنامهخورد، سطح اختالف بین زیباییپخش تلویزیون بهارستان به چشم میآنچه در نگاه اول در کندکتور 

ر فنی خوبی های سینمایی خارجی از ساختار و اموها و فیلمهای داستانی، انیمیشنمینی و تولیدی است. مجموعهتأ



 فرهنگ سازی تلویزیونی با تأکید بر جایگاه هنر برای کودکان و نوجوانان  358 

 
 الهه کسمایی، سعداهلل رحیم اف

 

عایت شده است. استفاده از تنوع رنگ و نور و مونتاژ به خوبی شناسی کودك و نوجوان در آن ربرخوردار است. زیبایی

ن بیشتر به شود، نقاط ضعف برنامه های تولیدی داخل تاجیکستامشاهده است و همین مورد باعث می ها قابلدر آن

های تولیدی حتی اصول اولیه یک تدوین ساده مثل رعایت خط فرضی یا استفاده صحیح از چشم آید. برخی برنامه

های شود. به خصوص در تصویرین گرفته شده است و سخت شنیده میاینسرت را ندارد. صداها اغلب با میکروفن دورب

های تاجیکستان تصاویر یا صدا قطع شود و لحظاتی سیاهی یا سکوت روی خارجی غیر استودیویی. اگر در تلویزیون

سازی مبتنی بر دك و نوجوان در تلویزیون، برنامهکو سازیبرنامه رسد.آنتن باشد به دلیل تکرار طبیعی به نظر می

ها ه گزارشها و تهیید احترام گذاشته شود، در مصاحبهاخالق است. یعنی در هر شرایطی به شان و حقوق کودکان با

در باره کودکان، باید توجه خاصی به حق هر کودك برای حفظ حریم خصوصی و مسائل محرمانه آنان شود. در تهیه 

تر هایی که نتایج احتمالی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاصی دارد، باید با کسانی که به شرایط کودك نزدیکگزارش

هستند و قادر به ارزیابی بهتر این شرایط هستند، مشورت شود. از نشان دادن تصویری که کودك را در معرض خطر 

ر قرار داد و درد و رنج ناشی از حوادث تلخ را در آنان قرار دهد، خودداری کرد. کودکان را نباید در معرض خطر یا تحقی

های جسمی زنده کرد. از تبعیض در انتخاب کودکان به دلیل جنسیت، نژاد، سن، دین، موقعیت، تحصیالت یا توانایی

و هدف برای مصاحبه پرهیز کرد. کودکان و نوجوانان را نباید وادار کرد که کاری را انجام دهند که مایل نیستند، قصد 

سازی ویژه کودك و گرفته شود. مکان مصاحبه و برنامهمصاحبه با کودك و سرپرست او درمیان گذاشته شود و اجازه 

-نی و از جمله فشار از سوی مصاحبهگونه فشار بیروحتی بکند و بدون هیچنوجوان مهم است، کودك باید احساس را

بندی کودکان یا توصیفاتی که آنان را کودك و نوجوان باید طبقه سازیه بیان داستان خود باشند. برنامهکننده قادر ب

(. در تلویزیون بهارستان در برخی 5: ۲۰۱۲)یونیسف، دهد، دوری کنددر معرض تالفی جوئی های منفی قرار می

 است.  سرپرست به این اصول کمتر توجه شدههایی درباره کودکان بیدل و مستند و هایی چون: دردها و برنامهگزارش

های درست، سنجیده و علمی نیازمند برخورداری از فلسفه بنیادین است. تا زمانی که ندانیم چه نوع تولید گفتمان

های درستی فراهم کنیم. توانایی افراد توانیم گفتماندانیم، نمیخواهیم و چه نوع کودکی را تاجیکی میکودکی را می

قدرت است، با این وجود علت بدفهمی بالقوه میان فرستنده و گیرنده  دادن واژگان برای تصورات یک منشأ در نسبت

 (.57: ۱۳88 )حسنی، نیز معین است و شکست ارتباط را در پی دارد

 .حقوق کودک و تلویزیون بهارستان1.3

ها حق همه ان در قالب رسانهو حمایت از کودکنامه حقوق کودك و نوجوان، حفظ حریم خصوصی بر طبق پیمان

کودکان است، این امر همواره باید ضمن تصویر گرفتن از کودکان در نظر گرفته شود. چهره آن دسته از کودکانی که 

در معرض خطر هستند از جمله قربانیان سوء استفاده جنسی کودکان، اچ آی وی مثبت و کودکانی که متهم یا محکوم 

که نوع بهتر ارتباط را بدانند، نیاز به آموزش ارتباط ید نشان داده شود. گزارشگرها برای آنبه جرمی شده اند، هرگز نبا

های سالگرد استقالل، روز ارتش، نوروز، روز مادر، گشایش مدارس (. ویژه برنامه5: ۲۰۱۲و سوال کردن دارند)یونیسف،

ها خوب های نوروز ارتباط بین نسلویژه برنامه هایی بود که در زمان بازبینیدیده شد. درو سال نو مسیحی از برنامه

از  شد و به کودکان یادآوری شد که همواره به بزرگترها احترام بگذارند، یکینمایش داده شد، حرمت آنان پاس داشته

باشد زیرا  این امر باعث ارتباط ا میهسازی در تلویزیون کودك ارتباط بین نسلمهمترین مسائل فرهنگ و فرهنگ

 –های مستند شود و یکی از مهمترین وظایف تلویزیون کودك جلوگیری از قطع فرهنگی است. برنامهفرهنگی می
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گفتند. البته کودك و گزارشی که افراد مسن از خاطرات خود رو به دوربین برای کودکان و نوجوانان از نوروز می

ضور کودك و نوجوان در برنامه و کرد. زیرا حکم مینوجوانان در صحنه حضور نداشتند و همین امر از انرژی برنامه 

های کودك و شد و تعاملی شدن هم باعث تولید انرژی بیشتر در برنامهال و جواب باعث تعاملی شدن برنامه میسؤ

 . شودنوجوان می

ساز، متخصص و برنامههایی خاص هستند که نیاز به نیروی های تلویزیون کودك و نوجوان در تمام دنیا، شبکهشبکه 

ها در شبکه بهارستان هم در سطح آموزش دیده و آشنا به دنیای کودك و نوجوان و تلویزیون دارد. نیاز به این آموزش

های پرسنل این شبکه در مورد اصول فنی تلویزیون، شود. در سطح کالن آموزشکالن و هم در سطح خرد مشاهده می

های این مخاطب یونی و در سطح خرد شامل شناسایی مخاطب کودك و نوجوان و نیازپخش و اصول و قواعد تولید تلویز

ای مخاطب محور است و شناسایی های کودك و نوجوان دنیا شبکهشبکه بهارستان مثل همه شبکهاز تلویزیون است. 

مهم است. این این محوریت یعنی کودك و نوجوان و چگونگی جلب توجه آنان و اثرگذاری تلویزیونی مثبت بسیار 

های کودك، آموزش برگشت به دوران کودکی و شناخت بندی ویژه برنامها در سطح خردتر شامل کادر و کادرهآموزش

های تلویزیون می شود. زیرا باعث همذات پنداری بیشتر کودك و نوجوان با برنامهکودك و سادگی دنیا و زندگی او می

های اولیه چون کادربندی صحیح، صدابرداری شبکه بهارستان نیاز به آموزششود و تاثیر پذیری بیشتری خواهد داشت. 

های تولیدی در شبکه بهارستان است. اگر تر به خصوص در فضاهای برنامهنورپردازی مناسب تر وایبهتر و حرفه

ای این شبکه، شبکه اش بسنجیم،های تامینی را از این شبکه حذف کنیم و شبکه بهارستان را با کارهای تولیدیبرنامه

 بدون استاندارد تلویزیون جهانی کودك خواهد بود.

های شبکه تخصصی کودك و نوجوان است. در ایجاد هیجان مثبت، تحرك، سرزندگی و شادابی جزء اصول اولیه برنامه

های سینمایی های سینمایی اکشن آمریکایی و برخی فیلمهای انیمیشن پرتحرك، فیلمهای خارجی مثل مجموعهبرنامه

شود هیجان کاذب وجود دارد. در مسابقات ورزشی و رقابتی که تولید داخل هندی که از شبکه بهارستان پخش می

های تولیدی بهارستان به نسبت برنامه های خارجی که اما انرژی برنامهتر و آرام تر است، است این هیجان طبیعی

ن الزم را داشته باشد. به نظر نقدر نیست که بتواند ایجاد هیجادهند، آدرصد بیشتری از جدول پخش را تشکیل می

  ای تولیدی بهارستان نیاز به تحقیق دارد.های ایجاد هیجان در برنامه شانهآید کدها و نمی

یکی از اصول مهم فرهنگی کنند. ترك، چینی، ازبک و روسی زندگی میدر تاجیکستان کودکان مهاجر ایرانی، افغان، 

سازی تلویزیون کودك و نوجوان در سطح جهانی، توجه به کودکان مهاجر، تنوع فرهنگی و تعامل فرهنگی و برنامه

برنامه سازان کودك و نوجوان تلویزیونی دنیا در مونیخ به این  ۲۰۱۰این موضوع آنقدر مهم است که در سال  باشد.می

داشت.  کودك و نوجوان در این کنفرانس حضورموضوع پرداختند. محقق نیز به عنوان یک تهیه کننده تلویزیونی 

المللی بود. با توجه به زیاد شدن مهاجرت و ارتباط های بین  different And The Same: عنوان این کنفرانس آموزشی

سازی ویژه در شبکه های تلویزیونی و تخصصی کودك و نوجوان دنیا کودکان و نوجوانان مهاجر، نیاز به توجه و برنامه

ین زمینه رو به رشد است. زیرا باعث تعامل و ارتباط فرهنگی خواهد شد. تلویزیون بهارستان به این مهم توجه در ا

شود که کودکان و نوجوانان تاجیک و افغان و ایرانی زبان مشترك دارند است، این توجه هنگامی ضروری تر مینکرده

کند، زیرا کودکان تاجیک را با نیاکان آشنا ا ضروری تر میو از یک فرهنگ و قوم و نژاد هستند. و همین امر موضوع ر

کند و همین امر زمینه تعامل سازی استفاده میسازی برای این آشنارنامهسازد و از  کودکان ایرانی و افغان  نیز در بمی
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یت بودن و با دهد در اقلبیشتر است. این توجه در سطح فرهنگی بسیار مهم است، زیرا به کودکان مهاجر آموزش می

شود فرهنگ تعاملی داشت، تنوع در سطح جمع بودن چگونه است، فرهنگ جامعه جدید چگونه است و چه طور می

 ظاهر چیست؟. 

 پذیری کودکانهای هنری تلویزیون بهارستان تاجیکستان در فرهنگ.نقش برنامه2.3

ی موجود و انعکاس دیگر هنرها هنرهای تصویریدر ساخت همترین رسانه تصویری نقشی محوری تلویزیون به عنوان م

ان نقش شود و هم میزهای فرهنگی میاین امر هم منجر به انتقال داشتههای تلویزیونی دارد. در جامعه در قالب برنامه

رسی ها در تلویزیون بهارستان بردر ادامه نقش این برنامه های آموزشی تلویزیون بیشتر است.تربیتی آن از دیگر برنامه

 شده است.

لویزیون های جذب کودك و نوجوان به تلویزیون شعر و ترانه و موسیقی است، که در بخش تیکی از مهمترین شاخصه

ثر و مهم دارد. اما اغلب ویژه تان شعر و ترانه و موسیقی حضور مؤدر تلویزیون بهارسکودك به آن پرداخته شد. 

از اعتراضات شود. یکی های سنتی شنیده میو نوجوان با ملودی رود ویژه کودكبزرگساالن است. کمتر ترانه و س

تاجیکستان نسبت به شبکه کودك نبودن شش مقام در بخش موسیقی و ترانه در این شبکه  ضیائیان )روشنفکران(

های این خلق است. موسیقی از عمق حکمت خلق است. موسیقی سنتی تاجیکستان ترکیبی از فرهنگ نژادها و قومیت

است و پیش از همه به فکر و ادراك مردم تعلق دارد. از این رو موسیقی سنتی تاجیکستان از جمله نادرترین یافتهشکل 

های شود. در این موسیقی خصوصیات حیات اجتماعی و اقتصادی، نمایهدستاوردهای فرهنگ تاجیکستان محسوب می

های تولیدی کودك در تاجیکستان . در برخی از ترانهمعنوی، آرزوها و آمال و شناخت مردم تاجیک انعکاس یافته است

زند، شود و او به بیمارستان زنگ میای بیمار میای که جوجه دختر بچهکلمات خواننده کودك مفهوم نیست، مثل ترانه

ت فقط کلمه الو الو مفهوم است. شنیدن کلمات در ترانه برای کودك مهم است زیرا القای کلی مفهوم با تک تک کلما

شود. ترانه ویژه نوجوان که در تلویزیون بهارستان تولید شده باشد دیده نشد. آموزش بخش مهمی از ترانه منتقل می

های های خارجی در سطح مستندهای تلویزیونی و ترانهها در برنامهتلویزیون کودك است. در تلویزیون بهارستان آموزش

ی آموزش کاردستی، آشپزی و تردستی است. آموزش الفبای نیاکان، های داخلآموزش زبان انگلیسی است. در برنامه

های کمک درسی هم نیست، هر ندارد. آموزش مشاعره در جهت آموزش شعر و ادبیات که ظرفیت بسیاری دارد، وجود

، شودهای تامینی ساخت وسایل که در تعداد بسیار و تکرار شونده مدام از تلویزیون بهارستان پخش میچند مستند

 تواند به آموزش کمک درسی یاری رساند.می

 

 .خانواده در تلویزیون بهارستان 3.3

های شود. تولید فیلممینی و خارجی دیده میهای تأای است که در برنامهخانواده در تلویزیون بهارستان، خانواده

این شبکه وجود ندارد. به همین  های سینمائی تاجیکی ویژه کودك و نوجوان درهای داستانی و فیلمداستانی، مجموعه

شود. در گفتگویی ای برده نمیها در جهت ترویج خانواده سالم به صورت غیر مستقیم بهرهدلیل از پتانسیل این برنامه

انجام شد، وی اظهار داشت: تلویزیون بهارستان  ۲۰۱۲که با خانم زیور دولت آوا مدیر تلویزیون بهارستان در سال 
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به غیر از ها گی است و سعی می کند این امر مهم را اجرا کند. اما براساس مشاهدات محقق، در برنامهتلویزیون خانواد

هایی که خانواده هایی در این زمینه که تولید تاجیکستان باشد، بقیه برنامه( و گزارش و گاه مستندچند وله  میان برنامه

نشسته  ویژه کودك و نوجوان که خانواده دور یک سفره مینی و خارجی است. برنامه داستانیدارد، تأ نقش اساسی

دیده نشد. یا خانواده با هم برای مشکلی راه حل بیابند یا اینکه جزئیات زندگی کودك و  باشند و باهم غذا بخورند،

 و زنان تاجیک ساز، مردانجا که تاجیکستان کشوری است مهاجراز آن دیده نشد.نوجوان تاجیک را پشت سر بگذارند، 

ها میزند، زیرا باعث کنند و همین امر لطمه فراوانی به خانوادهمین معیشت به روسیه مهاجرت میاغلب برای کار و تأ

سازی جهت ترویج خانواده سالم و اند یکی از مهمترین مراجع برنامهتوشود. تلویزیون بهارستان میجدائی والدین می

سازد و به ویژه در روزگار سختی از افراد افراد، بیمه اجتماعی فراهم میهای خانوادگی برای معیارهای آن باشد. پیوند

(. تحقیقات نشان ۱۰۰: ۱۳87)ساروخانی، کند. خانواده برای افراد یک سپر حفاظت کننده استخانواده حمایت می

را می دیدند  هاهای خانوادگی هستند، از کودکانی که کمتر این نمایشدهد کودکانی که بینندگان منظم نمایشمی

(. به نظر ۱۲۲: ۱۳8۰)بری و جیم مک آلر، نظرات مثبت تری درباره ماهیت دلگرم کننده، زندگی خانوادگی داشتند

گوید : هنگامی که بین رسد تلویزیون بهارستان تلویزیونی با فقدان رمانتیک خانواده تاجیک است .پستمن میمی

سفانه کودك از تلویزیون بیشتر متاثر می شود تا به وجود آید، متأتلویزیون مغایرت آموزهای کودك از خانواده و 

 (.۱59: ۱۳78خانواده)پستمن،

 . شغل در تلویزیون بهارستان4.3

کید بر نوشت سازترین نقش اجتماعی است. تأتوان گفت موقعیت شغلی فرد، بعد از نقش جنسیتی، مهمترین و سرمی

ثیر بسیار مهمی در انتخاب شغل و همچنین ثبات و موفقیت حاضر تأاست که جنسیت حتی در زمان این نکته ضروری 

شوند، در میان طیف (. برخی از مشاغل مختص مردان و برخی ویژه زنان تلقی می۱۶7: ۱۳8۲)گیدنز، شغلی دارد

ودك شود. تلویزیون کای به سوی مردان مشاهده میگیرند، گرایش یک جانبهوسیعی از مشاغل نیز که در وسط قرار می

و نوجوان در هر جای دنیا باید به این مهم توجه نماید. تلویزیون بهارستان در معرض مشاغل، تفکیک، چگونگی رسیدن 

به این مشاغل برای کودك و نوجوان تاجیک کمتر برنامه ای تولید کرده است. در صورتی که یکی از مهمترین وظایف 

 ن و نوجوانان برای آینده است. تلویزیون بهارستان توجه به راهنمایی شغلی کودکا

 . محیط زیست و سالمتی در تلویزیون بهارستان5.3

تواند از حساسیت محیطی برخوردار شود. محیط زیست را غنیمت شمارد و از آلودن آن اجتناب کند، از کودك می

های توجه کودك به ارزیابی محیط زیست لذت ببرد به همان نسبت از آلودگی محیط زیست ناراحت شود. از نشانه

کند؟ آیا از بو و پردازد؟ آیا در عمل گل و گیاه را نابود میمحیط زیست: آیا در عمل به ریختن زباله در محیط می

شود؟ تا چه حد؟ آیا به رعایت کند ناراحت میبرد؟ آیا با دیدن کودکی که محیط را آلوده میزیبایی گل ها لذت می

(. در تلویزیون بهارستان مستندهایی در ارتباط با طبیعت و دیگر ۱۲۶: ۱۳87خانی، )سارو کند؟محیط زیست توجه می

ای شود. ولههایی از طبیعت تاجیکستان به صورت تولیدی پخش میکشورها به صورت تامینی و مستندها و گزارش

شود. بهارستان تکرار می هاست به صورت روزانه در تلویزیونها مدتمشخص در ارتباط با ریختن زباله در میان برنامه
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ها و گیاهان شفابخش و خاصیت آنان همه روزه اشاره های گفتگو محور نوجوان هم به طبیعت تاجیکستان و گلبرنامه

  است.  کند که برخواسته از طبیعت دوستی تاجیکان است و قابل تقدیرمی

داند کند؟ آیا میاندازد اجتناب میسالمتی را به خطر میم اعمالی که اندیشد؟ آیا از انجاآیا کودك به سالمتی خود می 

المت را دانند کدام غذا یا عمل با سالمت جسمانی منافات دارد؟ آیا توجه به ساسب اندام درست کدام است؟ آیا میتن

و گزارش  های تولید داخل تاجیکستان که بیشتر مستند(. در برنامه۱۲9: ۱۳87)ساروخانی،  کند؟به دیگران توصیه می

های تامینی مثل فیلم های سینمایی، شود، اما در برنامههای گفتگو محور هستند به این موضوعات توجه میو برنامه

کند، موارد و مشکالتی وجود دارد که اغلب ها که توجه بیشتر کودکان را هم جلب میهای داستانی و انیمیشنمجموعه

شود. به عنوان مثال بیتی کودك و نوجوان از تلویزیون بهارستان پخش میبا همان مشکالت بدون هیچ ممیزی ویژه تر

مورد  7از تلویزیون بهارستان پخش شد که در کل فیلم حدود  ۱9حدود ساعت  ۲۰۱۳ژانویه  ۱5فیلم سینمایی در 

ها در خشونت نسبت به جسم خودش و محیط اطراف و شخصیت اصلی توسط خودش دیده شد. این گونه صحنه

های خطرناك و مواردی از این هایی چون: آزار رسانی جسمی به خود و دیگران، انجام کارهای دیگر نیز به شکلفیلم

است که برای کودك و نوجوان خطرناك است و در دراز مدت نمایش مداوم آنان مشکل ساز گونه رفتارها دیده شده

کید دارد ورزش که به سالمتی جسم توجه و تأ ابخش وهایی در مورد تغذیه صحیح گیاهان شفخواهند شد. ویژه برنامه

 شود از محاسن این شبکه است.و در شبکه کودك و نوجوان بهارستان پخش می

با خواص آن است. یا  یکی از مهمترین اصول زندگی سالم رعایت اصول صحیح انتخاب مواد اولیه پخت و پز و آشنایی

های شوند؟ یکی از بهترین بخشچه هستند؟ چه گونه پخته می ها در فصول مختلفترین خوراکیاینکه مناسب

آموزش آشپزی در این شبکه یکی از این  تلویزیون بهارستان آشنایی کودکان و نوجوانان با امور تغذیه و آشپزی است.

تان رسد در جامعه رو به رشدتاجیکساند که به نظر میها است. نوجوان پسر و کارشناس آقا انتخاب شدهمجموعه

انتخاب خوبی است، زیرا هنوز در تاجیکستان مردان این تفکر را دارند که امور خانه و آشپزی فقط از وظایف زنان و 

  دختران است. 

  تماد به نفس و تلویزیون بهارستاناع.6.3

قبل از  منظور از اعتماد به نفس آن است که کودك تاجیک قبل از همه خود اتکائی بیاموزد، در راه رسیدن به هدف

همه به تالش فردی و توان خویش بیندیشد. نیروهای دیگر را در خدمت توان خویش به کار گیرد. کودك و نوجوان 

باید بتواند توان بالقوه خویشتن را به بالفعل تبدیل کند و قسمتی از این آموزش را با تلویزیون کودك و همراه با مدرسه 

ون بهارستان چگونه به کودکان و نوجوانان اتکا به خویش و یاری رساندن به و خانواده و اجتماع بیآموزد. در تلویزی

از آنجا که کودکان و نوجوانان اعتماد به نفس را از طریق  شود؟خویش و دیگران توسط برنامه ها آموزش داده می

یزیون بهارستان از گیرند، بیشتر آموزش اعتماد به نفس در تلوهای داستانی و به صورت غیر مستقیم یاد میشخصیت

ها و های آمریکایی و روسی است و در خصوص آموزش اعتماد به نفس جای فیلمها و سریالهای فیلمطریق شخصیت

 های تاجیکی، خالی است.سریال
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های کاردستی، مستندها و امور هنری مهاست، در برناهدف تلویزیون کودك و نوجوان تربیت انسانی خالق و آفریننده

عقاید  شود.ها در شبکه بهارستان نسبتا دیده میشود. این برنامهینندگی و خالقیت کودك و نوجوان کمک میبه آفر

ای ایفاکنند، محدود سازد. پرورش توانند در جامعههایی را که زن و مرد میممکن است نقش ۱قالبی درباره جنسیت

ای از یادگیری اجتماعی گیرد. این نوع یادگیری جنبهمیاین عقاید در اذهان کودکان از طریق فرآیند یادگیری صورت 

اند که بتوانند در بزرگسالی خود را با هنجارهای اجتماعی به شود که برای پرورش افرادی سازگار شدهمحسوب می

ها (. با این اوصاف اهمیت تلویزیون بهارستان در شکل دادن این ایده۱۰9: ۱۳8۰)بری و جیم مک آلر، خوبی وفق دهند

 کند؟ های جنسیتی را تشدید یا تعدیل میدرباره جنسیت چیست؟ قالب واژه

 .دختر و پسر و تلویزیون بهارستان7.3

بعد از اتمام  در تاجیکستان دختران بیشتر از پسرها دوست دارند مدرسه را ترك کنند. دخترها  بیشتر تمایل دارند

دران می دانند. گیری دخترها را از نگاه پقطه اصلی این تصمیمادران تاجیک نکالس نهم کار کنند. در برخی نظرات م

الئل ترك مدرسه ها نسبت به پسرانشان توجهی ندارند. مشکالت اقتصادی نیز یکی از دها به دخترها و تحصیالت آنآن

های تولیدی بهارستان کمتر دیده شد، جامعه روبه رشد طرح مسائل ویژه دختران در برنامه  (Moshiri, 2011) است

لوبزبون کودك است، باید به مسائل ویژه تر که از امور بنیادی فلسفه تای بهتر و فرهنگی غنیبرای آیندهتاجیکستان 

 دختران نگاهی تخصصی داشته باشد. 

ست، اهمیت این اسازی برای آنان نیز متفاوت رها با هم تفاوت دارد، برنامهپس از آنجا که فطرت و زندگی دخترها و

مه سازان کودك شود، این موضوع باعث توجه برناهای کودك و نوجوان دنیا روز به روز بیشتر میموضوع در تلویزیون

به   To Be Girl And Boyدر مونیخ نیز شد، این کنفرانس و آموزش تحت عنوان :  ۲۰۰8و نوجوان دنیا در سال 

های رسانه ی رسانه ای اغلب شخصیتهای دختر در همذات پندارپرداخت. مخاطبای دخترها و پسرها میتفاوت رسانه

ها به افسانه پروری دهد اغلب آنها نشان میی را با رسانهاآمیزند، فانتزی دخترها ارتباط ویژهای را با تصورات خود می

ا دیدن تصویر تلویزیونی ها از تصویرسازی ذهنی چه دختر و چه پسر ببسیاری از ویژگی (.7: ۲۰۱۰)کوتز،  پردازندمی

توانند خود را ها میکنند که در آنها برداشت میو پسرها فقط لحظاتی را از رسانه شود. دخترهادوباره تفسیر می

ل از آن را در است و نباید نتایج حاص قدرتمند و قوی تصور کنند. در این خصوص خالقیت کودك و نوجوان بسیار باال

د پای تاثیر رها ها در رابطه با رسانهآینده زندگی کودك و نوجوان دست کم گرفت. اما علی رغم تمام این خالقیت

گیرد. روش بازسازی کردن پسرها در دنیای ساختگی تلویزیونی در ذهن کودك و نوجوان در ردیف مهمتری قرار می

ی جنگی نشان های جنگی و انتخاب اسباب بازیهانی تسلط و چیرگی است و این چیرگی را با بازیاز تصاویر تلویزیو

ای زیون بر(. روش دخترها اغلب به شیوه فانتزی است، یعنی اغلب تصویر ذهنی که تلوی۱۰: ۲۰۰8)کوتز،  دهندمی

رها و دختر ها یاد شد، نی پستصویر ذههایی که از بلیک است. جنبهپردازانه و سمآورد، خیالدختران به وجود می

های امروز تلویزیون سازی در برنامهو نیازمند بهینه سازان کودك و نوجوان استهایی است که مستلزم توجه برنامهجنبه

 کودك و نوجوان است. 

                                                           
1 sex sterotype 
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الفاتی که بین اند، آشنایی با زمان بلوغ است. اختکه به مرز نوجوانی رسیده یکی از مهمترین مسائل زندگی کودکان

های تلویزیونی برای دختران و پسران های برنامهدکی و نوجوانی و بلوغ است، باید به تفکیک با توجه به قالبکو زمان

شود. در گیرد، که گاه منجر به پرخاشگری میتفسیر شود. در دوران بلوغ بحران روحی و عاطفی نوجوان را دربر می

نشد، در حالی که این دوران به دلیل تعارض نوجوان با دنیای  پیرامون بلوغ مشاهده های بهارستان بحثیمحتوای برنامه

درون خودش و اطرافیان، خانواده، جامعه و مدرسه یکی از مهمترین مراحل است که اگر به سالمت گذر نکرده باشد 

دانستن و ندانستن و فهمیدن و  های متضاد دربارهبود. در جمع بودن یا تنهایی، احساس ساز خواهدکلبرای آینده مش

هایی متضاد است که نوجوان به هدایت در این ها احساسنفهمیدن، استقالل و وابستگی، زیبایی و زشتی و همه این

نوجوانی مرز میان کودکی و بزرگسالی است. نوجوان نه کودك است نه بزرگسال، مرز بلوغ است و  زمینه نیاز دارد.

آورد. مورد فیزیک و روح و روان و امور اجتماعی و خانوادگی برای نوجوان به وجود میهمین تعارضات مختلفی در 

های ترکیبی باشد. تلویزیون بهارستان مجموعهتفکیک ساعات پخش و برنامه های ویژه نوجوان نوعی احترام به او می

ورد توجه نوجوانان هستند، اما های ترکیبی مبرای نوجوان دارد. مجموعه "یک ساعت"و  "من من"نسبتا خوبی مثل: 

کندکتور خاص و زمان ویژه نوجوانان بصورت مجزا در شبکه بهارستان وجود ندارد. کندکتور، باید به خردسال و کودك 

 و نوجوان تفکیک شود. 

 های انگیزشی در تلویزیون بهارستان .برنامه8.3

و قاعدتا باید در راستای اهداف شبکه کودك و  پخش اخبار در تلویزیون بهارستان؛ بخش قابل توجه و مهمی است،

نوجوان باشد. اگر در انتخاب و پخش این اخبار دقت نشود، بیشترین خسارت را به ذهن کودکان و نوجوانان وارد 

گوید : بزرگترین میزان این خسارت را باید در ذهن نوجوانان و جوانانی جستجو کرد که انگیزه کند. نیل پستمن میمی

گیرد، وقتی که س و همچنین کاوش و نگرش آنها به این جهان و مسائل آن عمدتا توسط تلویزیون شکل میو احسا

ها به درون این معرفت کنند، بیش از هر گروه دیگر از انسانها اخبار تلویزیون را نظاره میاین گروه سنی از انسان

و جنایت می گوید غلوآمیز است و در هر صورت  شوند که هر چه تلویزیون درباره خشونت، قتلشناسی کشانده می

که معرفت اضافه آید این(. آنچه از بازبینی اخبار شبکه بهارستان برمی۲۲9: ۱۳78)پستمن، نباید آن را جدی گرفت

شده از این بخش به کودکان و نوجوانان معرفت دولتی است و بیشتر نشر اخبار در ارتباط با امور دولتی است تا اخبار 

 .مورد کودکان و نوجواناندر 

هایش آنقدر قدرت دارند که این مهم را آیا تلویزیون بهارستان این توان را دارد که بر انگیزه تاثیر بگذارد؟ آیا برنامه

تلویزیون بهارستان  رساند؟انجام دهند؟ یا شخصیت کودك و نوجوان تاجیک و محیط خانوادگی او این مهم را یاری می

زه مثبت در مخاطبان خود، در کنار آموزش به کودکان باید چگونگی استفاده از تلویزیون کودك و برای ایجاد انگی

طور یاری رسان ایشان  نوجوان را هم به والدین آموزش دهد، و به آنان آموزش دهد که در کنار فرزندان چگونه و چه

های داستانی، مستند و گفتگو یرند. ساخت مجموعهگثیرات مثبت و انگیزه مثبت را از تلویزیون بهارستان فراباشند تا تأ

 رسان است.ارشناسی در این زمینه بسیار یاریمحور و ک

 گیرینتیجه
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 الگوهای با مقایسه در و محقق تحلیل حضوری، هایمصاحبه خالل در شده، دیده بهارستان تلویزیون هایبرنامه در آنچه

 سازی برای کودکان و نوجوانانخصوص فرهنگ در الزم پختگی و سنجیدگی از تلویزیون این دهدمی نشان موفق،

 هایبرنامه تهیه برای الزم هایآموزش از آن کنندگانتهیه و بهارستان تلویزیون هایبرنامه سو یک از .نیست برخوردار

 جسمانی، ابعاد از نوجوانان و کودکان شناخت شامل هاآموزش این. اندنبوده برخوردار نوجوان و کودکان برای تلویزیونی

 شتاب و ندارد وجود اندیشیدن نیز مجال چندانی برای هابرنامه تهیه برای دیگر سوی از. است ارزشی و فرهنگی روانی،

 تولیدات برای پیشنهادهاییارائه  .دهدمی مجال کمتر جدید هایمهارت آموزش به تلویزیونی هایبرنامه پخش و تولید

در ادامه به این پیشنهادات ارائه شده  تواند راهگشای این مسئله باشد.می تلویزیون بهارستاندر  ترمناسب تلویزیونی

 برای استفاده قابل العمل دستور موزیک. این و داستان شخصیت، زبان، از استفاده: عملی و تئوری تمرین.۱است. 

 بدهید شرح را حساس کلمات کنید، استفاده ساده زبان سال ۶ سن تا نوزادان برای ۲.است کودکان با بهتر ارتباط

 برقراری برای ساده بان باز با لطیفه و شعر و ساده معماهای از .۳ .حیوانی و انسانی هایشخصیت با آواز و ریتم همراه

 .شود مطرح جدید هایمهارت و دوستی درباره هاییداستان سال ۱۰ تا 7 کودکان برای.۴ .شود استفاده بهتر ارتباط

 و کودکان کردن فکر و هاارزش و آزمون برای روزانه هایفرصت و اتفاقات از مهارت، پیشرفت نقادی و بررسی. 5

 به توجه و بیشتر تعامل برای هاییداستان و مثبت قهرمانان از سال ۱۴ تا ۱۱ نوجوانان برای .۶.شود استفاده نوجوانان

 .شود استفاده سالمت و بهداشت زندگی، هایانتخاب مثل تجربی امور راهنمایی برای تلویزیون از و استفاده خانواده
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