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چکیده
تلویزیون امروزه با رشد تکنولوژیهای ارتبراطی سرترش چ رم یری پیردا کررده اسرت و برا
کارکرد های مختلفی که دارد دارای دقش های کلیدی در ارائه اخبار و سر رمی و امروزش دارد.
دقش تلویزیون در سر رمی واموزش سبب این می شود که ااراد ساعاتی طوالدی از روز را صرف
تماشای آن کنند و اطفال بیش از سایر روههای سنی ج ب آن شده و از آن مترأیر میشرودد.
تلویزیون با توجه به تأییرپ یری اطفال از آن در بزهکاری آنها دیز دقش داشته است کره ترأییر
تلویزیون بر بزهکاری اطفال را در دو بعد ت دید بزهکاری و پی گیری از آن از طری تلویزیرون
میتوان بررسی دمود که با توجه به اسناد بینالمللی چون کنوادسریون حقروق کرودک و اسرناد
یودسکو و حقوق موضوعه ایران که بیادگر کارکرد تلویزیرون در پی رگیری از بزهکراری اطفرال
هستند ،به بررسی راهکارهای حقوقی در حقروق بینالملرل و داخلری برر کراهش میرزان ترأییر
تلویزیون بر ت دید بزهکاری اطفال و دقش آن در پی گیری از بزهکاری پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :بزهکاری اطفال ،تلویزیون ،پیشرگیری تشردید ،کنوانسریون حقروق
کودک ،تبلیغات بازرگانی.
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مقدمه
عصر حاضر دورهای است کره وسرایل ارتبراط جمعری رشرد چ رم یری داشرتهادد و برا
پی رات روزاازون تکنولوژیهای اطالعات و ارتباطات مواجه هستیم به طوری که حجرم
بسیار زیادی از اطالعات از طری تکنولوژیهای ارتباطی به صرورت تصرویری ،صروتی و
مکتوب قابل جابهجایی میباشد ،که این عصر را با توجه به رشد چ م یر تکنولوژیهای
مربوط به اطالعات و ارتباطات میتوان عصر ارتباطات دامید و ددیای معاصر را به دهکرده
جهادی ت بیه دمود.
در عصر حاضر ارتباطات به صورتهای یکطراه و دوطراره از راههرای دور و دزدیرش
صورت می یرد اما با توجه به سترش تکنولوژیهای ارتباطات چرون تلویزیرون ،رادیرو،
اینتردت و سترش و توسعه جامعه اطالعاتی جهادی بین ارسرال کننرده پیرام ،شرنوده و
وینده ،بیننده و اجراکننرده ااصرله مکرادی و زمرادی بسریار زیرادی وجرود دارد و ایرن
ارتباطات دارای تأییرات ستردهای میباشد به طوریکه وسایل ارتباط جمعی عصر حاضر
وسیله مؤیر در شکلدهی راتارهای اجتماعی ،باورهای ااراد ،ارزشهای جامعره میباشرد
که وسایل م کور میتوادد براساس اهداف خود یش جامعه را با ارزشها و ااکار مورد دظر
خود به وجود آوردد این وسایل دارای آیار مثبت و منفی مختلفی میباشند که برا توجره
به محتوای بردامهها باالخر در تلویزیون میتوان این آیرار را در میران روههرای سرنی
مختلف م اهده دمود.
برخی از پژوه گران چون الزسفلد 1و مرتن 2در این باره میدویسند وسایل ارتبراطی
جدید ابزاری بس دیرومنددد که میتوان از آن در راه خیر و شر با ترأییری شرگرف سرود
برد و چنان چه کنترل مطلوب وجود دداشته باشد ،امکان استفاده از ایرن وسرایل در راه
شر بیش از خیر آن است .ستوده 3)143، 1373 .تأییرات مثبت و منفی وسرایل ارتبراط
جمعی باالخر تلویزیون را میتوان در میان روههای سنی مختلف م اهده کررد ولری
در این میان تأییر این وسایل در ایجاد راتارهای ضد اجتمراعی کره در بحر مرا تحرت
عنوان بزهکاری مطرح میشود از لحاظ جنبههای حقوقی مرورد بررسری قررار می یررد.
تأییرپ یری ااراد مختلف از تلویزیون و سایر وسائل ارتباط جمعی مبتنی بر عوامل روادی
- Lazer seld
- Meroton

1
2

تأثیر تلویزیون بر بزهکاری اطفال از تشدید تا پیشگیری 111 //

است که میزان تأییرپ یری با توجه به وضعیت روادری و رشرد ذهنری میتوادرد متفراوت
باشد ،معموالً در ارتبراط برا اشرخاص بزر سرال کره بره بلروغ اکرری رسریدهادد میرزان
تأییرپ یری دسبت به اطفال که هنوز بره بلروغ اکرری درسریدهادد و رشرد ذهنری آنهرا
تکمیل د ده است متفاوت میباشد .در اطفال همزمان با رشرد ذهنری آنهرا راتارهرای
اطفال شکل می یرد که همزمان با جامعهپر یری 1اطفرال راتارهرا تحرت ترأییر عوامرل
مختلف به وجود میآیند ،جامعهپ یری ارآیندی است که طی آن هر اردی خرود را بره
تدریج با قواعد ،هنجارها ،ارزشها و الگوهای راتاری مورد ادتظار جامعه خرویش منطبر
و همنوا میسازد .میتوان فت که ارایند اجتماعی شردن و ارهنگپر یری از دو زاویره
قابل بررسی است .عینی از دید اه جامعهای که بر ارد ایر می ر ارد و ذهنری از دیرد اه
اردی که به تأییر جامعه پاسخ میدهد.
از لحاظ عینی ،جامعهپ یری ارآیندی است که به موجب آن جامعه ارهنرگاش را از
یش دسل به دسل بعدی ادتقال میدهد و ارد را به شیوهای پ یراته شرده و تأییرد شرده
زدد ی سازمان یااته اجتماعی سازکار میکند .بنابراین ،کارکرد جامعهپ یری ایرن اسرت
که استعدادها و ادضباطهایی را که ارد به آدها دیاز دارد ،پرورش دهرد ،دظرام ارزشهرا و
ادتظارات زدد ی جاری جامعهای خراص را بره اررد منتقرل کنرد و مخصوصراً دقشهرای
اجتماعیای را که ااراد باید ایفا کنند آموزش دهد 2.شاملو،1390،ص) 47
از لحاظ ذهنی جامعهپ یری ارآیندی است که ارد از ر ر آن خرودش را برا محریط
اجتماعی ر ارهنگی پیرامودش ساز ار میکند .شخر از بدو تولدش به تردریج هنجارهرا
و ارزشهای اجتماعی جامعهاش را از آن خودش میکند ،در حرالی کره یرش مهراجر بره
ملیت جامعه میزبادش در میآیرد .بایرد خراطر د ران کررد کره جامعهپر یری ارآینردی
بلندمدت است با بهرهای عظیم از کوش ی داخودآ اه در راستای همنروایی برا هنجارهرا،
که پیوسته در زمان ،مکان ،ارهنگ و جامعهای م خر و معین تحق مییابد .با توجره
به آن چه که ذکرر شرد تلویزیرون میتوادرد از لحراظ ذهنری و عینری در جامعهپر یری
م ارکت داشته باشد و با توجه به استفاده این وسیله بره طرور سرترده در میران اکثرر
اعضای جامعه ب ری دارای دقش اصلی در جامعهپ یری است.
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دابهنجاری ،راتارهای ضد اجتماعی از طری عوامل ذهنری و عینری در جامعهپر یری
ااراد به وجود میآید ،که از لحاظ ذهنی در همنوا شدن با هنجارهای عراری و اجتمراعی
و دادیده راتن مقررات و قواعد عمومی و ارزشهای اخالقری کره زاویره ذهنری جامعره
پ یری را د ان داده و به دابهنجاری منجر می ردد و از لحراظ عینری جامعهپر یری بره
معنای سختی و عدم ادعطراف مقرررات و قواعرد عمرومی سراختن هنجارهرای بخ ری و
روهی و یا مداخله رسمی در قلمروهرای شخصری و اختصاصری کره هنجارهرای عراری
الزامی آور دیستند به هنجار حقوقی الزام آور تبدیل ساختن و عمالً عمل بره مقرررات و
تبعیت از آن را دشوار میسازد.
راتارهای ضد اجتماعی و بزهکاری اعمال زیادی را در بر می یرد که شامل مرواردی
چون دزدی ،ولگردی ،تخریرب ،اعتیراد بره مرواد مخردر و روان رردان ،روسرپی ری و...
میباشد که این اعمال و راتارها از لحاظ زیر پا اشرتن مقرررات و ادتظرارات اجتمراعی
دارای وجه اشتراک میباشند .این راتارها زمادی ضد اجتماعی تلقی میشودد که از سوی
کودک تکرار شده ،مزمن و غیرقابل کنترل رددد.
بردامه های تلویزیون در توسعه راتارهای ضد اجتماعی یا کاهش آن با توجه به دق ی
که در جامعهپ یری داردد بسیار مؤیر میباشند چنران چره بردامرههای تلویزیرون بخرش
اعظم مخاطبان آن کودک بود و کودکان از لحاظ روادی و ذهنری در حرال رشرد بروده و
متأیر از محیط اطراف میباشند ،محتواهای تلویزیودی تأییر زیاد در ت دید راتارهای ضد
اجتماعی و سترش پدیده بزهکاری داشته یرا برالعکس موجرب کراهش ایرن پدیرده در
جریان جامعهپ یری داشته و به عنوان یش عامل پیش یری از جرم و بزهکاری کره ایرن
پی گیری می توادد منجر به ایجاد تغییررات پایردار در آن داشرته از جوادرادی کره خطرر
ارتکاب جرم آدان را تهدید میکند ،پی گیری از رشد و توسرعه داسراز اری ،ت روی بره
تغییر موضرع از هنجارشرکن بره هنجارمنردی در زدرد ی اجتمراعی ،مقاومسرازی اارراد
آسیبپ یر در برابر وسوسههای بزهکاری ب ود 1.ابراهیمری)63: 1390 ،حقروق کرودک
یکی از مسائل دشوار و چالش بر ادگیز است که دولتها دسبت به ان از منظر حقروق برین
الملل دارای تعهد میباشند.کنوادسیون حقوق کودک به عنوان یش سند بین المللی الرزام
اور فت و مان جدیدی را اغاز کرد که جامعه بین المللی را در حمایت از حقوق کودکان
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وارد یش اضای جدید کرد.در دظام جهادی حقروق ب رر کره دظرامی اسرت حمرایتی کره
دولتها در برابر ااراد به تکالیفی اعم از مداخله ای و یا عدم مداخله مکلف می کند.حقوق
کودک دیز به عنوان بخ ی از یش دظام بزر تر یعنی حقوق ب ر ،دظامی حمایتی دسربت
به کودکان ارائه می دهد.در دظام حقوق ب ر موضوع مهم این است که کودکان در برابرر
چه کسادی و در چه زمینه هایی باید مرورد حمایرت قررار یردرد.خادواده محرل رشرد و
دربیت کودک است و هر کودکی در دامان یش خرادواده پرروش میابرد و بره خرادواده ای
تعل دارد.خادواده می توادد صمیماده ترین اضا را در حمایت از کودکران ارراهم کنرد.اما
باید به این دکته توجه داشت که حقوق اساسی بسیاری از کودکان در خادواده و توسرط
اعضای خادواده و حتی والدین به بدترین وده مورد دقر قررار راتره اسرت.امار هرای
بسیار تکان دهنده ازار کودکان و حتی سو استفاده های جنسی از ادها در خادواده وجدان
ادمی را به درد می اورد و شهود اخالقی ادمیان حکم می کند که باید کاری کرد.وظیفره
اخالقی داشی از این شهود اخالقی چنان دیرومند است ک سکون و بی توجهی سررزدش
سخت اخالقی را به ددبال خواهد داشت.البته باید توجه داشرت کره ازار وسرو اسرتفاده
های احتمالی کودکان در خادواده تنها موارد دق حقروق کودکران دیسرتند.در بسریاری
موارد ممکن است دق حقوق کودکان ری ه در جهل و دادادی خادواده داشته باشد.برای
دموده امتناع خادواده های زیادی در جوامع ااریقایی در دریاات واکسن الج اطفرال بروده
است،چرا که والدین ادها به علت باور های غلط اکر می کرددد این واکسن برای کودکران
ادها مضر است .قاری سید ااطمی)355: 1389،در ک ور های در حرال توسرعه و ک رور
های اقیر و عقب مادده ایرن ااجعره بره مراترب عمیر ترر اسرت.تفکیش سرنتی حروزه
خصوصی و عمومی به ویژه در جوامع سنتی در زمینه های مربوط به حقروق کودکران و
دوجوادان همچنان به عنوان یکی از موادع عدم توای در مقابله با دقر حقروق کودکران
مطرح است.در این وده جوامع ر چه حریم خصوصی در زمینه های مربوط بره مسرائل
سیاسی و امنیتی کمتر ارزش و اهمیتی برای دولتها دارد،اما در زمینه مسرائل کودکران
کمتر مورد تعرچ دستگاههای دولتی قرار می یردرد.در حقیقرت دولتهرا در ایرن ودره
جوامع به دلیل این که اساسا دغدغه حقوق ب ر دداردد،بلکه خود من ا دق هرای دظرام
مند حقوق ب ر در جوامع ان هستند،کمتر زحمت توجه و یا سرمایه اری در برخرورد
با دق حقوق ب ر در درون خادواده را به خود میدهند.همین بری تروجهی دسرتگاههای
مربوط تا حدود زیادی باع شده است که امار و تصویر روشرنی ازمیرزان دقر حقروق
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کودکان در خادواده ها وجود دداشته باشد.از سوی دیگر ،دظام سیاسی اقتدار ررا و دوعرا
سرک وب ری که در این وده جوامع وجود دارد،خود الگویی از اقتدار رایی غیرر پاسرخ
ویاده را برای قدرتمندتر های خادواده و در دهایت والدین و به خصوص پدر خادواده و در
دهایت والدین و به خصوص پدر خادواده اراهم دموده است.البته ایرن هر رز بره ان معنرا
دخواهد بود که والدین همادگوده حقوق کودکان را دق می کنندکه روسرای دولتها.امرا
مرری ترروان فررت بسرریاری از روسررای خررادواده از سررر مصررلحت خررواهی و خیررر
خواهی،کودکاد ان را به مسیری سوق میدهند کره خرود مری خواهند،دره مسریری کره
کودکان می خواهند و یا مسیری در دهایت به مصرلحت کودکران اسرت و البتره وجرود
دموده هاییتکان دهنده از کودک ازاری کودکان در برخی از خادواده هرا خرود دمودره غرم
ادگیز دیگری است .همان 357:و.)358این مهم قابل درک است که دق کننرده حقروق
کودکان دولتها و خادواده های ادها می باشند و به موجب حقوق بین الملل در چهارچوب
مفاد کنوادسیون حقوق کودک به عنوان یش سند الزم االجرا دولتها و جامعه بین المللری
در حمایت از کودکان در سطوح ملی و بین المللی متعهد می باشند.
با توجه به آن چه که ذکر شد در خصوص سترش پدیده بزهکاری و ضعف روحی و
جسمی اطفال در جریان جامعهپ یری مسأله حمایت از اطفال دارای دقش بسیار مهمری
است که در این میان رسادههای جمعی باالخر تلویزیون دقش مهم و مؤیری در ت دید
یا پی گیری از بزهکاری اطفرال دارد کره در ایرن تحقیر در ابتردا ترأییر تلویزیرون برر
بزهکاری اطفال مورد بررسی قرار راته است و از سوی دیگر به بررسی مقررات حمایتی
از اطفال در برابر تلویزیون و محتواهای مؤیر آن در بزهکاری اطفال در سطح بینالمللری
و حقوق داخلی ایران همراه با بررسی تطبیقی دسبت به مقررات خارجی صرورت راتره
است و به این بح پرداخته شده است که آیرا مقرررات بینالمللری و داخلری در سرطح
جهادی و ملی آیا برای کاهش تأییرات تلویزیون بر بزهکاری اطفال و سترش جنبرههای
مربوط به پیش یری از بزهکاری اطفال مؤیر بودهادد یا خیر و این مقرررات ترا چره حرد
جامعیت داشتهادد و بر محتواهای تلویزیودی توجه داشتهادد.
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بخش اول ر تأثیر تلویزیون بر بزهکاری اطفال
الف) تلویزیون و بزهکاری اطفال
مسأله بزهکاری اطفال دارای مفهوم خاصی است کره در دظامهرای حقروقی مختلرف
دسبت به آن با توجه به سرن مسرئولیت کیفرری برخرورد میشرود ،در ابتردا الزم اسرت
توضیح داده شود که بزهکاری اطفال از لحاظ حقوقی به چه معنا میباشد؟ ت کیل شرده
از دو واژه بزهکاری و اطفال میباشد که بزهکاری 1را از لحراظ لغروی شراید میتروان برا
جرم مترادف دادست و بزهکار هم ردیف جرم میباشد ،درخصوص این که چرا دسبت بره
اطفال از واژه بزهکاری استفاده میشود باید فت که واژه بزهکاری دسبت به دو اصطالح
جرم و کجروی اعم بوده و هر دو را شامل میشود .بردیهی اسرت منظرور از کجرروی آن
دسته زا راتارهای اجتماعی کودکان و دوجوادان است که دق صریح قروادین ،مقرررات و
هنجارهای اجتماعی تلقی میشرود ،ا رچره قادودراً جررم دیسرت یرا بره اعتبرار وضرعیت
مرتکبین آنها اطالق عنوان جرم بر آنها صحیح و منطقی دخواهد بود .امکان تعقیرب و
پیگیری این دسته از اعمال ارتکابی در مراجع قضایی با مجموع عوامل و شررایط ذیرربط
یا میسر دیست و به دتیجه دمیرسد و یا این که به مصلحت دیست.
بنابراین بهترین راه مبارزه با آنها شناخت علمی و واقعبیناده این پدیردهها و ترالش
در جهت پی گیری و کنترل آنها خواهد بود 2.شاملو)107، 1390 .
مفهوم طفل واژهای است که از لحاظ حقوقی در دظامهای حقوقی مختلف تعاریفی از
آن ارائه شده است ولی طفل را به طور کلی از لحاظ حقوقی باید فت کسری اسرت کره
به رشد و دمو جسمی و روحی برای زدد ی اجتماعی درسیده است 3.عبادی)5، 1386 .
کنوادسیون حقوق کودک به عنوان یش سند معتبر بینالمللی کره از سروی اکثریرت
جامعه جهادی مورد پ یرش قرار راته است در ماده یش طفل را اررد زیرر  18هجرده)
سال تلقی کرده است ولی این تعریف را کنوادسیون م کور مطل ددادسته و تعیرین سرن
کودک را به قادون اریهای داخلی ک ورها وا ار کرده است.
در رهنمودهای راجع به عدالت برای کودکان بزه دیده و شراهد جررم سرازمان ملرل
متحد محدوده سنی طفل را به طور مطل تا سن هجده  )18سال تعیین شده است.
- guilty
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طفل از لحاظ ،جسمی ،روادی ،هنروز رشرد دکررده اسرت و معیرار سرن وی براسراس
وضعیت جسمادی و روادی باید تعیین ردد و با توجه به این که طفل از جنبههای روادری
و جسمادی هنوز رشد دکرده است عالوه بر معیار سن با توجه به این که رشرد جسرمی و
روادی با توجه به محیطها و ارهنگهای مختلف متفاوت میباشد که سرن کرودک را برا
توجه به عوامل ذهنی و جسمادی باید تعیین دمود .در حقوق کیفری یمره عملی تفکیرش
بین اطفال و بزر ساالن در دحوه واکن ری اسرت کره در قبرال راترار مجرمادره کودکران
برحسب تکامل دوره سنی ،عاطفی و ذهنی وی اتخاذ می رردد کره بایرد در غالرب یرش
سیاست جنایی متناسب تجلی ردد.
اصطالح بزهکاری اطفال با رشد اکری جامعه ب ری و تکامل حقوق جزا برای اولین
بار در سال  1815میالدی در قوادین ادگلستان عنوان شد و بعدها به عناوین مختلف از قبیرل
اطفال بزهکار یا بزهکاری جوادان و  ....در تمام ددیا متداول ردید .دادش1)9 ،1352 .
کودکان بزهکار با توجه به عوامل خادواد ی ،اجتماعی ،اقتصادی ،روادی مرتکرب برزه
میشودد و تلویزیون به عنوان وسیلهای تأییر ار در محیط بر شخصریت و روان کرودک
تأییر داشته و میتوادد موجبات بزهکاری ،ت دید راتارهای بزهکارادره و یرا پی رگیری از
آن را اراهم سازد.
از دیمهی قرن بیستم با رشد تکنولوژیهای ارتباطات تلویزیون به عنوان یش وسریله
ارتباطی تصویری مورد توجه قرار رات و جمعیت بسیار زیادی را به خود ج ب کرد بره
طوری که در اکثر خادهها میتوان تلویزیون را م اهده دمود و ااراد سراعاتی چنرد از روز
را صرف تماشای تلویزیون میدمایند ،که در دتیجه تماشای آن تحت تأییر بردامههای آن
قرار می یردد که موجرب شرکل یری راتارهرای اارراد براالخر کودکران تحرت ترأییر
بردامههای تلویزیون میشود .تلویزیون با ارائه بردامههای متنوع و ج اب برای روههرای
سنی منجر به ایجراد ارتبراطی مرؤیر میشرود کره دارای آیرار مثبرت و منفری مختلفری
میباشد.
کودکان یش روه اددک یا یش اقلیت دمیباشند با بلکه بنابر تعریفی که از کودک در
سطور قبل ارائه دادیم باید بگویم کودکران خرود  36درصرد  2/1میلیرارد دفرر) از کرل
جمعیت جهان را که حدود  6میلیارد دفر است ت کیل میدهند .توزیع جمعیت کودکان
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در قارهها و ک ورها دابرابر است .از این تعداد  13درصد در ک ورهای یروتمنرد و حردود
 87درصد در ک ورهای در حال توسعه زدد ی میکنند .زارش از سایت یودیسرف) 1برا
توجه بره کثررت جمعیرت کودکران و ررایش آنهرا بره تلویزیرون و سرایر رسرادههای
الکترودیکی میتوان شاهد یش رابطه عمی بین کودکران و ابزارهرای مر کور و ترأییرات
آن ها بر راتارهای کودکان بود که ضرورت بررسی تأییر تلویزیون بر بزهکاری کودکان برا
توجه به کثرت جمعیت کودکان و سترش استفاده از ابزار م کور بیش از پیش اهمیرت
مییابد .به طوری که بنابر آمارهای جهادی در سال  1996از هر دهخاده در جهران هفرت
خاده صاحب یش دستگاه تلویزیون بوده است)Lamb, 1998:31 .
ک ورهای توسرعه یااتره خادرهها در چنردین تلویزیرون میباشرند و کودکران دارای
تلویزیونهای اختصاصی هستند که ممکن است ساعاتی را که یش کودک صرف تماشای
تلویزیون میکند بیش از ساعاتی باشد که در مدرسه سپری میکند و با آغاز قرن بیست
و یکم در دهه اول قرن حاضر با توجه با پی راتهای تکنولوژیش و رشد و توسعه جامعه
اطالعاتی استفاده از تلویزیون به عنوان یش تکنولوژی ارتبراطی و اطالعراتی بره حرداکثر
میزان ممکن رشد خود رسیده است به ودهای که امروز کم خادهای را میتوان یاات کره
در آن تلویزیون دباشد ل ا بررسی تأییر این وسیله بر بزهکاری اطفال چه از لحاظ ت دید
بزهکاری و چه از جنبههای پی گیری از جرم دارای ارزش و اهمیتی دو چندان میباشد.
تلویزیون به عنوان یش رساده جمعی که در همه جای جهران معاصرر حاضرر اسرت و
کودکان را به خود ج ب میکند به ودهای که عالقه کودکان به تلویزیون و تأییرپر یری
آدان از تلویزیون دوچندان میباشد محتوای بردامهها در تأییرپ یری دسربت بره کودکران
دارای دقش عمده میباشد ،محتوا میتوادد خ ودت ،راتارهای داشایست ،ترس ،اسرترس،
دژادپرستی ،خودخواهی ،آموزش از طری ارتکاب جررم ،عادیسرازی اعمرال مجرمادره را
تبلیغ و ترویج دماید .باالخر دسبت به کودکان که از لحاظ ذهنی و روادی رشد دیااتهادد
و به بلوغ اکری درسیدهادد ،توان ت خیر واقعیت از غیر آن را دداردد و واقعیرت ریرز و
تخیل را میباشند و توادایی تمیز دداردد به همرین علرت از بردامرههای تلویزیرون ترأییر
میپ یردد و این تأییرپ یری ممکن است موجب بزهکراری کودکران شرود کره داشری از
محتوای بردامههای تلویزیون میباشرد ،از طررف دیگرر یرش سلسرله عوامرل در ررایش
- The state of the world children 2001 http:www.unicef.org coctober 2000.
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کودکان به تلویزیون دقش داردد که این عوامل را میتوان در مواردی چون عردم ارتبراط
مناسب با همساالن روابط سرد اجتماعی ،عدم برقراری رابطه عاطفی مناسب برا اعضرای
خادواده ،شکست در روابط شخصی و محرومیت و اقدان امکادرات دادسرت کره موجبرات
رایش و تأییرپ یری کودکان از تلویزیون را اراهم میسازد .تأییرات تلویزیون برر راترار
کودکان که زمینه بزهکاری را اراهم میکند بی ترین دگرادی را مطرح میکند به طروری
که در طی دهه  1990میالدی خطرهای بالقوه کادالهای تلویزیون ماهوارهای ،بازیهای
الکترودیکی ،اینتردت و جریان مداوم و شدید ادتقرال آن بره ک رورهای مختلرف ،ایررات
زیانبار خ ودت در محتوای رسادهای ،در معرچ آسیب قرار رراتن تولیردات داخلری و
دیگر محتواهای رسادهای ،بررسی شیوهها و راهکارهای بینالمللی بررای خنثری کرردن و
مقابله با محتوای دامطلوب رسادهها عصام )141 : 1380،و به عنوان چالشهرای اساسری
مورد بح قرار راتهادد .زمادی که تمام کودکان و دوجوادان به تلویزیون دسترسی داردد
اما بی تر محتوا بردامه های تلویزیون مربوط به بزر ساالن است این موضروع را بایرد بره
علت عدم تناسب محتوای بردامه های تلویزیودی با مخاطبان ادها یش خظر برای کودکران
تلقی کرد زیرا که ادها در معررچ محتروایی قررار میگیردرد کره بررای ادهرا درا متناسرب
است( internewseurope,2014 :16).محتوای بردامه های تلویزیودی که بره وسریله
تلویزیون ادتقال می یابند دارای برجستگی خاصی در امر اموزش مری باشرند.این محتروا
ا ر حاوی مطالب مفید و اموزدرده باشرد در زمینره امرور اموزشری بسریار مفیرد و قابرل
استفاده است و در زمینه های مختلف مری تروان ایرار ان را م راهده کرد.محتروا مفیرد
تلویزیون میتوادد ارزش های اخالقی را در کودکان ترویج کند و موجرب دهادینره سرازی
این ارزشها ردد.تلویزیون دارای کارکرد خاصی در ترویج هنجار ها می باشد که با ارائره
محتوا مفید و اموزتده می توادد این دقش را در میران سرطوح مختلرف جامعره بره ویرزه
کودکان ایفا دماید.اما در مقابل ارئه محتوا های دامناسب برای کودکران اعرم از ایرن کره
شبکه های تلویزیودی بردامه هایی ارائه دهند که برای کودکان مناسب دباشد چون پخش
سترده بردامه های بزر ساالن که کودکان به صورت داخودا اه مخاطب ان قررار یردرد
یا پخش بردمه های داهنجار کره راترار هرای درامعقول و مجرمادره را تررویج مری کننرد
موجبات این را اراهم میسازد که کودکان به صورت دا خودا اه در یرر اراینرد مجرمادره
شودد.این محتوا تاییر دو اده تلویزیون را هم در اراینرد ارهنرگ سرازی و پی رگیری از
وقوع جرائم و هم در ت وی به ارتکاب جرم و ت دید زمینه های بزهکاری بیان می کند.
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که به دظر میرسد برای بررسی موضوع الزم است محتروای بردامرههای تلویزیرون از
جهات مختلف مورد بررسی قرار بگیرد که از سه جهت محتواهرای تلویزیرون را میتروان
مورد بررسی قرار داد.
 .1محتوای بردامههای کودکان در تلویزیون
 .2محتوای تبلیغات بازر ادی
 .3محتوای سایر بردامههای تلویزیودی

.1محتوای برنامههای کودکان در تلویزیون
بردامههای کودکان که شامل کارتن و سایر بردامههای مربوط به سرر رمی میباشرند
بی ترین توجه کودک را به خود جلب میکنند و کودکان ساعات زیادی از روز را صررف
تماشای بردامهی کودک میدمایند ،محتوای بردامههای کودک اغلب ممکن است داشی از
تخیل و ددیای غیرواقعی باشد و از سوی دیگر ذهن کودک در تمیز آن با واقعیت دراتوان
باشد و آنها را واقعیت بنگارد که همین موضوع باع میشود کودک تحرت ترأییر ایرن
محتواها قرار راته و راتارهای وی مبتنی بر محتواهای تخیلی که از واقعیت به دور بوده
و حاوی خ ودت ،قتل ،مصرف مواد مخدر و روان ردان و ...باشد قرار بگیرد .بردامرههای
کودکان از سوی دیگر به علت وارداتی بودن و عدم مطابقت با ارهنرگ محریط کودکران
موجب ایجاد دو ادگی ارهنگی و از بین راتن ارزشها میشودد به ودهای کره در اغلرب
ک ورها بردامههای کودکان از خارع تهیه میشودد که محتواهای آن متفاوت برا ارهنرگ
بومی ک ورها میباشند به ودهای کره قریرب بره  47درصرد از کرل بردامرهها کودکران
تولیدات خارجی است .حتی در ک ور چین بررخالف هندوسرتان ،دولرت برر بردامرههای
ماهوارهای کنترل و دظرارت دارد ،برالغ برر  65درصرد از پخرش بردامرههای کودکران در
تلویزیون سراسری و همچنین تلویزیونهای کابلی آن در سال  1998بردامههای کارتودی
بوده است که همه از ک ورهای خارجی وارد شده بوددد.
تأییر بردامههای کودک بر خ ودت کودکان و تقویت راتارهای خ ودتآمیز غیرقابرل
ادکار است به ودهای که بسیاری از راتارهای خ ودتآمیز کودکان داشری از بردامرههای
کودک میباشد.
خ ودت ابزار اشکار بیان قدرت ایزیکی علیه خرود یرا دیگری،اقردام تحمیلری علیره
خواست خود یا طرف مقابل از ترس صدمه دیدن یا ک ته شدن و در واقع صردمه زدن و
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ک تن است.بح تلویزیون و خ ودت در کودکان یکی از پر سر و صدا تررین موضروعات
ددیای حاضر است.به طوری که کمتر اددی مندی را می توان یاات کره در ایرن موضروع
داد سخن دداده باشد.به خصوص ا ر اددی مندی اجتماعی باشد.ولی چون موضوع بحر
حاضر بیان برخی از کارکرد های تلویزیون است به بح هرای تفضریلی و جزئیرات ایرن
معضل و م کل اجتماعی زیاد وارد دمی ویم.اما به کوتاه بره تراییر تلویزیرون برر میرزان
خ ودت می دگریم.با دگاهی به ددیای اطراف خود به روشنی در می یابیم کره در ددیرای
امروز خ ودت موع می زدد و خ ن بودن د اده قدرت اسرت و جردابیت زیرادی دارد.در
این ددیا ادسادها در لحظاتی که تحت ا اردد خ ن می شودد و درست در همین لحظرات
دوجوادان و بزر ساالن به باور های قدیمی خود درباره دقش خ رودت در جامعره و راترار
های ااراد رجوع می کننداباور هایی که بخش عمده ادهرا مترایر و بر راتره از تلویزیرون
است که دماینگر اوع خ ودت در زیبا ترین و اریبنده ترین جلوه هاست و این امرر یرش
امر مسلم و بدیهی است که کسی دمیتوادد در ان شش کند .برادردون.)200: 1377،ایرن
صحنه های خ ودت امیز در عین ج ابیتی که به عنوان جلروه هرای سرینمایی داردرد و
مخاطبین را به خود ج ب می کنند و به منظور کسرب سرود و جر ب مخاطرب ممکرن
است در کارهای تهیه کنند ان بردامه هرای تلویزیرودی مرورد توجره قررار بگیررد بررای
بزر ساالن قابل درک است و ادهرا بره علرت دارا برودن قروه درک و رشرد عقلری ایرن را
ت خیر می دهند که این تصاویر خ رودت امیرز صرراا ممکرن اسرت در سرریال هرای
تلویزیودی برای سر رمی و ج ب مخاطب باشند.اما کودکان بره علرت عردم رشرد کراای
عقلی و دداشتن توادایی در ت خیر این محتوا های خ ودت امیز به سرعت جر ب ایرن
محتوا ها شده و تحت تاییر قررار میگیردرد و حرکرات خ رودت امیرز جزیری از راترار و
شخصرریت ادهررا شررده و در زدررد ی اجتمرراعی در راتررار هررای ادهررا هویرردا مرری ررردد و
شخصیتهای منفی سریال های خ ودت امیز الگو راتاری ادها قرار میگیررد.و راترار هرای
خ ن تحت تاییر بردامه های تلویزیودی موجب صدمه زدن به دیگران و وقوع راتار هرای
مجرماده به ااراد دیگر مخصوصا کودکان همسال می ردد که همه اینها تحت تاییر خ رودت
متایر از بردامه های تلویزیودی است به طروری کره ا رر ایرن محتروا هرای خ رودت امیرز در
تلویزیون ارائه دمی د کودکان دیز تحت تاییر ان مرتکب راتار های خ ن دمیشددد.
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2ر محتوای تبلیغات بازرگانی
تبلیغات بازر ادی که در تلویزیون پخش میشودد دارای ابعاد ودا ون میباشرند کره
از جنبههای ارزشی ،م هبی ،اقتصادی و ...سعی در ج ب ااراد داردد به طوری کره یکری
از اهداف تبلیغات بازر ادی ج ب کودکان میباشرد .موضروع دسربت بره کودکران دارای
اهمیتی دوچندان است زیرا که کودکان ده چنانچه در قبل ذکر شد هنوز به رشد ذهنی
و روادرری کامررل درسرریدهادد و شررناخت آدرران از آغرراز جهرران و جامعرره در مقایسرره بررا
تولیدکنند ان بردامهها داقر است آدان آسانتر تقلید میکنند .چرا که دظام راتاری آدها
کامالً شکل دگراته است ،آسانتر تحت تأییر قرار می یردد چرا که اشتیاق بسیاری بررای
یاد یری درادد ،آسانتر ول پاداشها مثل جوایز یرا هردایای اعرالم شرده در تبلیغرات
تجاری تلویزین) را میخوردرد چررا کره هنروز خرود مسرتقالً دمیتوادنرد از پاداشهرای
اجتماعی بهره بگیردد و به خادواده وابستهادد و اصوالً هزینرهها و مابرهازاهای پاداشهرای
اجتماعی را دمیدادند و آسانتر از تنبیهات در مواردی که ترس یا خ ودت مبنرای یرش
تبلیغ قرار می یرد) ااصله می یردرد چررا کره هنروز تصرور روشرنی از دظرام تنبیهرات
اجتماعی و راههای برون رات از آن دداردد .محمدی  )109: 1379تبلیغات بازر رادی در
تلویزیون ،باالخر در حوزه محصوالت جادبی بردامههای دارای اعالیتهرای سرتردهای
میباشند ،چنان که در حال حاضر بی تر آ هیهرای تلویزیرودی دیرز هردف اعالیتهرای
خود را ج ب کودکان و دوجوادان قرار داهادد .تبلیغات برای کودکان و دوجوادان اقرط بره
بردامههای خود آدان ختم دمیشودد؛ در بعضی از ک رورها دظیرر هنرد ،تبلیرغ کاالهرای
کودکان در خالل مجموعهها و سریالهای جنایی ترسناک پخش میشود .عصرام)144 :
م اهده میشود که تبلیغات بازر ادی در تمام شربکههای تلویزیرودی و در تمرام سراعات
روز سعی به جلب توجه کودکان داردد کره محتواهرای آنهرا دیرز در ایرن زمینره دارای
جنبههای مثبت و منفی خود است هرچند که ممکرن اسرت بگروئیم تبلیغرات بازر رادی
دارای آیار مثبتی چون که اختیار قراردادن اطالعات کاالها ،تقویت حرس زیبایشناسری
در کودکان و تأییر در بهداشت عمومی چوین تبلیغ مسواکزدن ،رعایرت بهداشرت و ...را
داردد .یکی از جنبه های تماشای تلویزیون که زیاد مورد توجه قرار راته است تبلیغرات
بازر ادی است.که تاییر منفی این تبلیغات بر دگرش و عالی ک.ودکان باید مرورد توجره
قرار یرد.کودکان بین سه تا چهار سال معموال می توادند تفاوت بین تبلیغات بازر ادی و
بردامه های تلویزیودی را ت خیر دهند،با این حال کودکران ترا ه رت سرالگی از قصرد
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بردامه های تجاری تلویزیودی ا اه دیستند.کودکان معموال اطمینران داردرد کره تبلیغرات
تلویزیودی درست هستند.ادها دمی توادند ادگیزه شرکتها را از تبلیغرات بره درسرتی درک
کنند،از این رو تبلیغاتی که مخاطبان ان کودکان و دوجوادان هستند دسرت کرم دو پیرام
منفی داردد،دخست ادکه کودکان ممکن است با والدین ان بر سر خریرد محصروالتی کره
تبلیغ ان را در تلویزیون دیده ادد دچار تعارچ شودد.به این دلیل که کودکان در مقایسره
با بزر تر ها زود تر اریب می خوردد،پ یرش قضاوت والدین درباره یش کاالی تبلیغ شده
برای ان دشوار است.دومین پیامد این وده تبلیغات تلویزیودی ،مصررف زیراد محصروالت
قضایی مادند اب دبات و دوشیددی های شیرین میوه ای است.جالب تر این که تبلیغ ایرن
قبیل محصوالت تبلیغ قریب به هتاد درصد تبلیغرات تلویزیرودی مربروط بره کودکران را
ت کیل می دهد.م اهده این تبلیغات بر باورهای کودکران در تغ یره و ادتخراب ادران در
مواد غ ایی تاییر می اردد.کودکان دمی توادند درک کنند که خوردن ایرن ودره مرواد
غ ایی دارای اند زیادسربب اارزایش وزن و پوسرید ی ددردان های ران مری شرود.وقتی
کودکان در معرچ این تبلیغات قرار بگیردردو قردرت ادتخراب داشرته باشرند ایرن مرواد
خوراکی را ادتخاب می کنند حتی ا رر بدادنرد میروه جرات و سربزیجات خروراکی هرای
سالمتری هستند ایلی دیومن و باربارا دیومن.)134: 1377،اما آیار منفی خطرداکی دیرز
در تبلیغات بازر ادی وجود دارد چون اریب خوردن کودکان ،وارد شدن ا رار اقتصرادی،
بر والدین در تبلیغات مربوط به کاالهای مربوط بره سرر رمی کودکران ،ایجراد اسرتقالل
کودکان در تصمیم یری دسبت به والدین ،رایش به دخادیات ،مواد مخدر و روان ردان،
خودک ی ،قتل ،خ ودت و سرقت و ...همه آیرار منفری تبلیغرات بازر رادی تلویزیرون برر
کودکان میباشند ،تبلیغات بازر ادی باید از حی محتوا و چگرودگی تبلیرغ مرورد توجره
قرار بگیردد به ودهای که بسیاری از وجوه قادون اری در تبلیغات تلویزیرودی در جهرت
کاهش وجوه استثماری و اریب دهنده تبلیغات برای کودکان صورت می یرد عبارتند از:
 عدم استفاده از صداهای وشخراش و تحریشکننده.
 عدم استفاده از تکنیشهای بصری مثل برشهای سریع ،ردگهای خراص و
دورهای شدید که وجه ول زدند ی داشته باشند.
 عدم تحریش کودک به واردکردن ا ار بر والدین جهت خرید یرش کراال یرا
استفاده از یش مجموعه خدمات.
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 عدم استفاده از ااراد ،شیوهها ،مفاهیم و انون به دحوی که کرودک میران
بردامه عادی و تبلیغ تجاری غلط کند.
 عدم استفاده از شخصیتهایی که کودک بدانها اعتمراد دارد 1.محمردی.
)115، 1379

3ر محتوای سایر برنامههای تلویزیونی
درخصوص محتوای سایر بردامههای تلویزیرودی بایرد دسربت بره اریلم و بردامرههای
مختر بزر ساالن چون ایلمهای سینمایی ،سریالها و اخبار تلویزیون توجره شرود کره
محتوای این بردامهها خاص بزر ساالن است باالخر در عصر حاضر محتوای بردامرههای
خاص به بزر ساالن ممکن است حراوی مضرامینی چرون خ رودت ،جنایرت ،بزهکراری،
زشتی و ...باشد که کودکان با تماشای آن مورد آسیب قرار بگیردد و درون و بررون مرورد
تهاجم جسمی و روحی قرار بگیردد .حتی اخبار تلویزیودی دیز از حیر ارائره اخبرار دیرز
ممکن است کودکان تحت تأییر اخبار خ ودتآمیز جنگها ،جنایات و ...قرار بگیردد.
ماری وین دویسند کتاب کودکان بدون کودکی ،مردارکی ارائره داده دال برر آن کره
کودکان تحت تأییر محتوای رسادهای بی تر شبیه بزر ساالن و میپرسرد «آیرا در عصرر
سپهر پیامها کودکی وجود دارد؟ کودکادی که خ نترین حوادث را بر صرفحه تلویزیرون
تماشرررا میکننرررد ،ددیرررایی متفررراوت از ددیرررای کودکررران قرنهرررای پررریش تجربررره
کردهادد 2.عصام)147 : 1380،
ب) تلویزیون و تشدید و پیشگیری از بزهکاری اطفال
یکسری عوامل در بردامههای تلویزیودی در بزهکاری اطفال دارای تأییر میباشند کره
این عوامل در سطور قبل مورد بررسی قرار راتهادد عبارتند از:
 بردامههای غیرواقعی و تخیلی.
 بردامههای دامناسب سن کودکان.
 بردامههای خ ودت بار.
 تبلیغات بازر ادی غیراستاددارد.
 بردامههای دارای محتوای جنسی.
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 استفاده از کودکان در تهیه بردامههای دامناسب.
 بردامههای هیجادی و اضطرابزا.
 بردامههای جنایی و ترویج کننده اعمال مجرماده.
 بردامههای ترویج دهنده خودک ی.
 بردامههای همراه با استعمال مواد مخدر و روان ردان.
 از سوی دیگرر بردامرههای تلویزیرودی دارای دقرش مرؤیر در پی رگیری از
بزهکاری دیز میباشند که محتواهای ذیل میتوادد در پی گیری از بزهکاری اطفرال
از طری تلویزیون مؤیر باشند.
 بردامههای اعتقادی ،منجر به تقویت اعتقادات م هبی و اخالقری کودکران
رددد.
 بردامههای آموزشی در جهت باال بردن سواد رسادهای کودکان.
 ذکر عناوین غیرواقعی بودن بردامهها در بردامههای تلویزیودی .برای کاهش
ایرات تلویزیون بر بزهکاری اطفال یش سلسله راهکارها وجود دراد که آن راهکارهرا
را میتوان در یش سلسله عوامل حقوقی و غیرحقوقی دادست که عبارتند از:
 دقش خادواده در دظارت بر استفاده کودکان از تلویزیون و کمرش خرادواده
در اهم کودکان دسبت به محتوای بردامههای تلویزیون.
 استفاده از متخصصان روانشناسی ،جامعهشناسری ،جرمشناسری در تهیره
بردامههای تلویزیودی.
 تهیه کادالهای تلویزیودی مخصوص کودکان و تعیین ساعات خاص بررای
ارائه بردامههای بزر ساالن از طری وضع مقررات.
 تطبی بردامههای تلویزیودی با مقتضیات ارهنگی.
 قادون ر اری در زمینرره محتواهررای بردامررههای تلویزیررودی و حمایررت از
کودکان در بردامههای تلویزیون و توجه به حمایت از کودکان به عنوان یش اصل در
قوادین و مقررات مربوط به تلویزیون.
رساده ها می توادند شیوه های مبارزه با بزهکاری و پی گیری از ان را بره مرردم
اموزش دهند.ادها با به تصویر ک یدن ارایند بزهکار شدن یش ارد به مخاطرب مری
اموزدد که چگوده با اتخاذ تدابیر صحیح تربیتی،اموزشی،اقتصرادی و اجتماعی،مرادع
بزهکار شدن خود و اطراایاد ان ب ودد.البته فته می شود ادعکاس اخبار جرا م در
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رساده ها منجر به بد اموزی می شود،ولی از ادجا که بزهکاری امری غیر عادی است
و در اکثر موارد قربادیادی را به همراه دارد و احساساتی را جریحه دار می سرازد ،در
صورتی که هیچ رساده ای ان را پوشش ددهد،بازهم راههای غیر رسمی و ان هم دره
همان وده که اتفاق ااتاده،بلکه بر اساس برداشت هرا و سرلیقه هرای اارراد براز و
کننده مطرح می شودو به روش مرردم میرسرد،عدم درع جررائم اخبرار در رسراده
ها،کنجکاوی مردم را دسبت به دادستن حقیقت بر می ادگیزدو به هر حال ادها اخبار
الزم را حتی از منابع دا معتبرر دریاارت مری کنند،بایرد توجره کررد کره مسرکوت
اشتن اخبار حوادث و اتفاقات و دپرداختن رساده هرا بره ادهرا هرم خرود موجرب
احساس دگرادی و هراس در مردم می شود،زیرا ادها از یش طرف شاهد حروادث و درا
امنی های موجود در شهر یا محل زدد ی ان هستند،از طرف دیگر تحلیل و تفسریر
درستی از وقایع به ادها داده دمی ود شایگان.)93: 1389،ممکن است بررای یرااتن
پاسخ به هر وسیله ای روی اوردد و تفسیر های تا صحیح بگیردد و موجب درا امنری
بی تر ب ودد،ل ا بهتر است مردم حقیقت را از منرابع معتبرر و ارا یرر ترری مادنرد
رساده ها بگیردد .بیابادی .)39: 1392،با رواع دید اه رسراده سراالری کره از قردرت
باالی رساده ها در القا و تاییر اری بر روی مخاطبان صحبت به عمرل مری اورد و
برای مخاطبان در قبال پیامهای رساده ای عمومی دقش ادفعالی و تراییر پر یر قائرل
است.اما دو ایر جرم زا و جرم زدای رساده هرا بره عنروان ابرزاری مکمرل و تسرهیل
کننده سیاست جنایی رساده ای در دظر راته می شود.تحقیقات متناق در رابطه
با جرم زایی رساده ها بی تر به م کالت ذاتی این عرصه بر می رردد زیررا ادجران
تحقیقات کمی در غیر شرایط ازمای گاهی و تاییرات بر جنبه هرای کیفری زدرد ی
بسیار دشوار و غیر قابل تعمیم است،در دتیجه اکثر شواهد حالت توصیفی داردرد ترا
بررسی کمی دوما شیوه های تاییر اری رساده ها بر جرائم بسیار زیاد است،سوما
به دلیل کوچش بودن جرم زایی رساده ها در سطح جامعه و پیودد ان با سایر عوامل
دمیتوان مستقال دقش سایر رساده ها را سنجید،چهارما م خر کردن دقی اارادی
که تحت تاییر رساده مجرم شده ادد با توجه به تاییرات دا ا اهاده رساده ها م رخر
دیست .از طرای چه بسا برخی از رساده هرا در زمینره ارتکراب برزه تراییر پ یراتره
باشند جهان بین.)110: 1382،

 // 126فصلنامه علوم خبری  -شماره 17

رساده های روهی به عنوان ابرزاری اموزشری توادمنرد دارای دقرش مرویری در
پی گیری از وقوع جرم می باشند.تحقیقات سترده ای در ارتباط با دقش سازدده و
مثبت رساده های روهی در این زمینه وجود دارد.اهمیرت ویرژه رسراده بره عنروان
دخستین دماینده تولید دادش،ادت ار،ترویج علوم،انون و دیز داظر عمومی و کرار زار
اطالعات م خر شده است.جرائم معموال مخفی و پنهان هسرتند،همین مخفیادره
بودن جرم باع می شود،که امکان جدا کردن عوامل تراییر رسراده هرای جمعری و
بررسی و سنجش دقش ادهرا بسریار دشروار شود .اسریایی.)65: 1392،ا راه سرازی
اعالیت های سازماددهی شده ای هستند که توجه ما را به جررم و پی رگیری از ان
جلب می کند.این طرحها از طری اموزش،اطالع رسادی و اسرتفاده از رسراده هرا در
حجم وسیع اهداف پی گیری خود را عملی می سازد.طرح های ا اه سرازی ممکرن
است کوتاه مدت و یا بلند مدت باشند.رساده ها در این ارایند ا راه سرازی چره بره
صورت کوتاه مدت و چه بلند مدت دارای کار کرد ویژهای هستند به طروری کره از
طری این ا اه سازی می توادند ااراد بره ویرژه کودکران را از جررائم دور دماینرد و
موجبات رشد ادها را در تمام ابعاد اراهم سازدد و با تغییر الگو ها و هنجار ها میرزان
جرائم را کاهش دهند.به طوری که این اقدامات که سبب دوری کودکران از جررم و
اهی اتها و دهادینه کردن هنجار ها به صورت بردمه های مستقیم و غیرر مسرتقیم
می ردد سبب پی گیری از جرم می شودد.
باید در سطوح مختلف دولتها ها زمینه های الزم را در ارائره بردامره هرایی کره
موجب پی گیری از جرائم می ودد را اراهم سازدد که این قدامات در همکاری های
بین المللی چون تصویب کنوادسیون های برین المللری و دظرارت جهرادی در االرب
کمیته های ویژه و قادون اری ک ور ها و بکار یری دهادهای حمایرت از حقروق
کودکان و اقدامات دظارتی به صورت قضایی و غیر قضایی می توادد باشد.
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بخش دوم ر توجه به ترأثیر تلویزیرون برر بزهکراری اطفرال در اسرناد
بینالمللی و مقررات حقوق موضوعه ایران
الف) اسناد بینالمللی
در اسناد بینالمللی معتبر چون اعالمیه جهادی حقروق ب رر و میثراق حقروق مرددی
سیاسی به حمایت حقوقی از ب ریت باالخر کودکان و حمایت از کودکان به طور کلری
تأکید شده است در میان اسناد بینالمللی کره بره طرور خراص بره حمایرت از کودکران
پرداختهادد میتوان از کنوادسیون حقوق کودک و قطعنامههای یودسکو دامبرد که به طور
کلی مسأله حمایت از کودکان را در رسادهها مطرح کردهادد.
الف ر  )1کنوانسیون حقوق کودک
کنوادسیون حقروق کرودک بره عنروان یرش سرند معتبرر بینالمللری اسرتادداردها و
معیارهای قادودی الزامآوری را در بر دارد که در سال  1989در مجمرع عمرومی سرازمان
ملل متحد تدوین و تصویب شد .کنوادسیون حقوق کودک کره در آن بره صرراحت ذکرر
شده است که کودکان دیز مادند سایرین از حقوق ب ر بهرهمنرد هسرتند و همچنرین بره
وجود شخصیت حقوقی متمایز و ظرایتهای در حرال رشرد آنهرا اذعران شرده اسرت،
پیمان حقوق ب ری بوده است که بی ترین و ستردهترین پر یرش را در سرطح جهران
داشته است و  192ک ور آن را تصویب دمودهادد و یا به آن ملح شدهادد 42 .ماده مهم
آن پیماندامه حقوق مددی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و ارهنگی را مطرح میکند کره
برای پرداختن به دیازهای خاص کودکان تدوین و تنظریم شرده اسرت 1.سررجیو،پیکارو،
)30: 1387
در کنوادسیون حقوق کودک ده اصل ارا یر وجود دارد که این ده اصل عبارتند از:
 .1بردن کودکان در صحنه
 .2کودکان قبل از همه
 .3مراقبت از همه کودکان
 .4مبارزه با ایدز
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 .5پایان دادن به آزار و استثمار کودکان
وش دادن به کودکان
.6
 .7آموزش برای همه کودکان
 .8حفق کودکان از جنگ
 .9حمایت از زمین برای کودکان
 .10سرمایه اری بر کودکان
اصول م کور اصرولی ارا یرر میباشرند کره برر منظرور حمایرت از کرودک بایرد در
محتواهای بردامه های تلویزیودی مورد توجه قرار بگیردد و در واقع از لوازم رعایرت اصرول
دهگاده اوق رعایت آنها در بردامههای تلویزیودی میباشد.
ماده  13کنوادسیون حقوق کودک مقرر میدارد «کودک باید ح آزادی بیان ،آزادی
ادتخاب دوع رساده و ایدههای مختلف را بدون توجه به مرزها داشته باشد و محردودیتها
اقط در زمینه حقوق دیگران حفق امنیت ملی و سالمت اخالق جامعره رعایرت ب رود».
که ذکر سالمت اخالق جامعه را میتوان این وده تفسیر دمود که بردامههای تلویزیرون و
سایر رسادهها دباید باع ضربهزدن به ابعاد اخالقی شودد و منجر به ت دید بزهکراری در
جامعه ب ودد و ایالواقع اسرتثنائی برر آزادی رسرادهها در راسرتای حمایرت از کودکران
میباشند و در ماده  17کنوادسیون م کور در زمینه ت وی رسادههای ارتباط جمعی بره
اشاعه و سترش اطالعات مفید اجتماعی و ارهنگی برای کودکان و مبادلره و سرترش
اطالعات و د ر کتاب و ارائه رهنمودهای مناسب برای حمایت از کودکان در برابر مطالب
زیانآور است.در ماده  17کنوادسیون حقوق کودک امرده اسرت کره دولتهرای عضرو برر
کارکرد و وظایف رساده های روهی صحه می اردد و دسترسی کودکان به اطالعات و
مطالب ودا ون ملی و بین المللی را به ویژه اطالعاتی را که موجب ارتقا رااه اجتماعی و
معنوی و اخالقی و بهداشت جسمادی و روادی ک.دک می شود تضمین خواهنرد دمرود و
به این منظور دولتها به ت وی رسراده هرای روهری جهرت ادت رار اطالعرات و مطالرب
اجتماعی و ارهنگی مفید برای کودکان با روح ماده  29هماهنرگ باشرد اقردام خواهنرد
دمود .ادصاری)29: 1390،
ماده  17حمایت از کودکان در برابر برزه دیرده واقرع شردن و از برین برردن عوامرل
بزهکاری از طری رسادهها تأکید دارد که به عنوان یش سند معتبر الزماالجرا قابل توجه
میباشد.مفاد این ماده بیان ر تعهد دولتها بره بردامره هرای برا محتروای مناسرب بررای
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کودکان است به وده ای که دولنها متعهد هستند به منظور حمایرت از کودکران بردامره
های کلیه رساده های روهی به ویرژه تلویزیرون را بره ودره ای ارائره دهنرد کره بررای
کودکان مناسب باشد و در جهت رشد ادها باشد و به اارزایش دادرش و ا هری کودکران و
رشد اکری و اجتماعی ادهرا بیادجامد.ارائره محتروا هرایی در بردامره هرای تلویزیرون بره
خصوص بردامه کودکان که منجر به ترغیب کودکان به بزهکاری شود و موجبات ادحرراف
ادها را اراهم سازد خالف تعهدات بین المللی می باشد.دولتها مکلفند بر محتروای بردامره
های رساده ای دظارت کنند و بردامه های که مضر برای کودکران هسرتند و حتری بعضرا
منجر به اتحراف ادها و تحق راتارهای مجرماده در کودکان می ودد را کنترل دمایند بره
طوری که مبنای این دظارت در کنوادسیون حقوق کودک و اسناد معتبری چون اعالمیره
جها دی حقوق کودک و میثاق حقوق مددی و سیاسی که برای ازادی بیران قیرودی قائرل
هستند را می توان یاات.
الف ر  )2اسناد بینالمللی یونسکو

1

یودسکو ،مؤسسه علمی ،ارهنگی و آموزش ملل متحد به موجب اساسرنامهاش هردف
اصلی حفق صلح را از طری ارهنگ و ارتباطات به عنوان یکری از آژادسهرای تخصصری
ملل متحد وابسته به شورای اقتصرادی و اجتمراعی سرازمان ملرل متحرد برعهرده دارد.
یودسکو اعالیتهای زیادیرا در سطوح جهادی و منطقهای در زمینه ارتباطرات بینالمللری
ادجام داده است .یودسکو به موجب صالحیت اساسنامهای اعالیتهرای زیرادی را در ایرن
زمینه ادجام داده است و به تلویزیون به عنوان یش خردمت عمرومی دگریسرته اسرت بره
قادودمندی در عرصه اعالیتهای رادیو ر تلویزیون ،عدم تبعی  ،استقالل و شرفاف رایی
تأکید داشته است .معتمددژاد)145، 1390 .
حمایت از کودکان در عرصه ارتباطات و رادیو تلویزیون مورد توجه یودسکو بوده است
در اعالمیه آلماتا در د ست منطقهای آلماتا ،بره منظرور تقویرت وضرع رادیرو تلویزیرون
خدمت عمومی 2به مسأله کودکان در کنار بردامههای محیط زیست و بیماری ایدز توجره
داشته است.

- United nation scientific, educational, cultural organization.
- The oublic seruic broad casting.

1
2
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اقدام مهمی که یودسکو با همکاری اتحادیه ارتباطات دور و سازمان ملرل ادجرام داده
است بر زاری اجالس جهادی سران درباره جامعه اطالعراتی بروده اسرت کره در اعالمیره
اصول ما که دتیجه دهایی اجالس م کور بروده اسرت بره حمایرت از کودکران در جامعره
اطالعاتی قرن بیست و یکم توجه داشته است1.

ب ر حقوق موضوعه ایران
در اصل  175قادون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است که ازادی بیان و د رر
ااکار در صدا و سیمای جمهوری اسالمی اریان با رعایت موازین اسالمی و مصالح ک رور
تأمین باید ردد ،با توجه به قیود موازین اسالمی و مصالح ک ور ترأمین بایرد رردد ،برا
توجه به قیود موازین اسالمی و مصرالح ک رور بره دظرر میرسرد اعمرال محردودیت در
بردامه های تلویزیون به منظور حمایت از کودکان و کاهش میرزان ترأییرات بردامرهها برر
بزهکاری آدان منطقی به دظر میرسد .به موجب ماده  9اساسنامه سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسالمی« :هدف اصلی سازمان به عنروان یرش داد رگاه عمرومی د رر ارهنرگ
اسالمی ،ایجاد محیط مساعد برای تزکیه و تعلیم ادسان و رشد اضرائل اخالقری و شرتاب
بخ یدن به حرکت تکاملی ادقالب اسالمی در سراسرر جهران میباشرد .ایرن هردفها در
چهارچوب بردامههای ارشادی ،آموزشی ،خبری و تفریحی تأمین می ردد ».کره موجرب
اساسنامه رشد اضائل اخالقی و ایجاد محیط سالم برای تزکیه و تعلیم ادسان و توجه بره
تلویزیون به عنوان داد گاه به صورت غیرمستقیم بیان ر دقش تلویزیون در پی رگیری از
وقوع جرم و میزان تأییر آن بر بزهکاری اطفال میباشد .در قادون خطم ی کلی و اصول
بردامههای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ضمن تأکید بر حاکمیت اسالم
بر بردامهها و پرهیز از پخش بردامههای مخالف معیارهای اسالمی به عنرووان یرش دقطره
قوت در ارائه محتواهای بردامههای تلویزیودی میتوان دگریست که موجب ارائه محتروایی
سالم می ردد .در ماده  7قادون م کور آمده اسرت «صردا و سریمای جمهروری اسرالمی
ایران متعل به تمامی ملت است و باید منعکس کننرده زدرد ی و احروال تمرام اقروام و
اق ار مختلف ک ور باشد .بدیهی است که در ایرن میران تکیره اصرلی بایرد برر اکثریرت
اعتقادی مسلمادان) ،اقتصادی مستضعفان) و سنی کودکان و جوادان) باشد ».در مراده
- World summit on information society 2001 (Tunesia).

1
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م کور توجه به بردامهها با توجه به مقتضیات سرنی بسریار مناسرب بره دظرر برسرد کره
بردامه های تلویزیون باید دسبت به کودکان مناسب باشد و متناسب برا وضرعیت روادری و
جسمی آدان باشد .در ماده  38قادون م کور یش اصل کلی به عنروان بردامره ذکرر شرده
است تحت عنوان ترالش در برحر ر داشرتن دسرل جروان از سرر رمیهای زیرانبخش و
اعتیادها مضطر و خطرداک ،که توجه به این موضوع در کاهش میرزان ررایش بره مرواد
مخدر و روان ردان و جلو یر از ترویج آن از طری تلویزیون بسیار جالب توجه میباشد
 د ان دادن تفاوت اراوردههایی که به دارو شباهت داردد .اصل )59 عدم به تصویرک یدن کودکان در شرایطی که به اقتضای سن آدان خطرداک محسروبمیشود .اصل  60دستورالعمل)
 ممنوعیت د ان دادن کودکان در حال اسرتفاده از مرواد ضردعفودی کننرده و نردزدا.اصل  61دستورالعمل)
 ممنوعیت به تصویرک یدن کودکان در حال بازی با وسیال آتشزاد و الکترودیکری کرهمنجر به سوختگی و شوک الکتریکی میشودد .اصل  62دستورالعمل)
 چنانچه در صحنههای آتشسروزی کرودکی د ران داده میشرود همرواره بایرد یرشآتشد ان رد صحنه به وضوح قابل رویت باشد .اصل  63دستورالعمل)
 ممنوعیت ترغیب کودکان برای وارد د دن به مکانهای داآشنا و فتو و یا غریبرهها.اصل  64دستورالعمل)
در سایر ک ورهای جهان دیز اصرل حمایرت از کرودک در بردامرههای تلویزیرودی بره
عنوان یش اصل کلی پ یراته شده است بره ودرهای کره در قرادون  30سرپتامبر 1986
مربوط به رادیو و تلویزیرون در ک رور ارادسره ضرمن بره رسرمیت شرناختن آزادی بره
تلویزیون به عنوان یش خدمت عمومی دگریسته است و حمایت از کودکان و دوجوادران را
به عنوان یش استثمار بر آزادی در تلویزیون شناخته است ،معتمددژاد 1)43، 1389 .کره
در ارتباط با آ هیهای بازر ادی اداره کل بازر ادی صردا و سریمای دسرتورالعملی تحرت
عنوان «دستورالعمل و مجموعه ضوابط تولید آ هیهای تلویزیودی «تیزر»Available 2
)at http://www.rotomation. Irhtml/Article/Article-16.htmبه عنروان یرش
دستورالعمل درون سازمادی دسربت بره سرازدد ان و سرفارش دهنرد ان آ هیهرا قررار
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می یرد ار اصرول  53ترا  64آن رعایرت مسرائلی را در آ هیهرای بازر رادی دسربت بره
کودکان ملزم میدماید که بسیار جالب به دظر میرسند و آن اصول عبارتند از:
 دهرری از برردآموزی و سو اسررتفاده از زودبرراوری و کررم تجربگرری کودکرران در ت ررخیرواقعیتها .اصل  52دستورالعمل)
 عدم درخواست از کودک یا ترغیب وی بره خریرد کراال بره عتروان وظیفره .اصرل 53دستورالعمل)
 عدم تصویرک ریدن کرودک در حرین خریرد کراال بردون حضرور والردین .اصرل 54دستورالعمل)
 عدم تلقین کودک مبنی بر احساسا تمسخر ،ضعف یا استهزا در صورت دداشرتن یرشکاال.
 عدم دعوت از کودک از طری پست یا تلفن .اصل )55 ممنوعیت پخش تبلیغات مربوط به مواد دارویی ،بهداشتی ،محترقره در هنگرام پخرشبردامههای کودم .اصل  )57و عدم ممنوعیت به تصویرک ریدن کرودک هنگرام خروردن
غ اهای کمکی و مصرف دراو بدون حضور والدین ضروریت حمایت زا کودکان را در برابر
محتوا و پخش بردامههای تلویزیودی در سیستم ارادسه آشکار میسازد .در ایاالت متحرده
آمریکا که بی ترین تلویزیونهای خصوصی و تبلیغرات تجراری در آن وجرود دارد شرش
سازمان ودا ون یعنری  Actرروه پیگیرری تلویزیرون کودکران) CMMC ،شرورای
رسادهها ،امور بازر ادی و کودکان) FFC ،کمیسیون ادرال ارتباطات)  NABاتحادیره
ملی پخشکنند ان) FTC ،کمیسیون ادرال ارتباطات) و  CBBBشرورای اتاقهرای
بازر ادی بر تبلیغات تجاری دظارت داردد و هر کدام در آئیندامههای خود مقرراتی بررای
ایرررن امرررر در دظرررر راتررره ،آن مقرررررات را در اعالیتهرررای خرررویش اعمرررال
میکنند .محمدی .)112: 1379،در ایران در سالهای اخیر مقررات دسبت به دظارت برر
محتوای بردامههای تلویزیودی رشد چ م یری داشته است هرچند به دظرر میرسرد کره
باید بی تر از اینها در مقررات اری دسبت بره حمایرت از کرودک در برابرر محتواهرای
تلویزیودی توجه ب ود.
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نتیجهگیری
تلویزیون امروزه به عنوان وسیلهای ارا یر و همهجا حاضر اسرت بره ودرهای کره کمترر
خادهای را در ددیای امروز میتوان یاات که تلویزیون در آن در دسرترس دباشرد و توجره
کودکان هر روز ساعات بسیار زیادی را صرف تماشای بردامههای تلویزیون میکننرد کره
شاید از ساعاتی که در مدرسه صرف تعلیم و تربیت میکنند بی تر باشد و اعمال بسریار
زیادی را از تلویزیون ارا می یرد و چنانچه ذکر شد به علت زودباوری و عدم درک تأیر
از عدم رشد ذهنی و روادی به شدت تحت تأییر محتوای آن قرار می یردد که منجرر بره
سترش خ ودت ،راتارهای بزهکاراده چون سرقت ،قتل و ...میشود که با دظارت دولرت
و اعمال محدودیتهای قادون ده تنها میتوان از ایرات منفی تلویزیون کاست بلکره از آن
به عنوان ابزاری برای پی گیری از بزهکاری استفاده کرد .پس چره در صرحت جهرادی و
چه در سطح ملی ضرورت مقررات اری در این زمینه و ادجام مطالعرات حقروقی ،انری،
جامعهشناسی روانشناسی ضروری میباشد .در سطح بینالمللری برا وجرود کنوادسریون
حقوق کودک چندان دقی به مسأله تأییر رادیو تلویزیون بر بزهکراری اطفرال پرداختره
د ده است و اسناد یودسکو و سایر سازمانهای بینالمللی دیز ضمادت اجرای محکمری از
لحاظ حقوقی دداردد و با توجه به سترش جامعه اطالعاتی جهادی الزم میآید کره یرش
تواا جهادی در راستای حمایرت از کرودک در برابرر تکنولوژیهرای ارتبراطی براالخر
تلویزیون در غالب یش کنوادسیون الزماالجرا به عمل بیاید.هر چنرد کره ازادی بیران بره
عنوان یکی از حقوق مسلم ب ری پ یراته شده است به طوری که میثراق حقروق مرددی
سیاسی و اعالمیه جهادی حقوق ب ر ان را به صراحت بره رسرمیت شرناخته و ان را الزم
االجرا می دادند اما از اسرتثنائات ازادی بیران اخرالق عمرومی و دظرم عمرومی و حقروق
دیگران است که برای ان مرز قائل شده و اطالق این ازادی رامقید مری سرازدد حتری در
اسناد بین المللی اشاره شده دظم عمومی و اخرالق و حقروق دیگرران قیرد هرای مسرلم
ازادی بیان می باشند.احترام به حقوق کودک ایجاب میکند که بره منظرور جلرو یری از
اسیب به کودکان ازادی بیان را مقید ساخت و در ارتباط با مطرالبی کره موجرب اسریب
جسمی و روادی به کودکان می ردد دسبت به ازادی بیان قیودی قائل شد کره در چهرار
چوب دظام کنوادسیون حقوق کودک مطالبی که مغایر با حمایرت از کودکران برر مبنرای
اصول کنوادسیون حقوق کودک است را محدود ساخت.
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محتوای بردامه های تلویزیودی که مغایر با مفراد کنوادسریون حقروق کرودک اسرت و
موجبات بزهکاری کودکان را اراهم میسازد را دمیتوان بر مبنای ازادی بیان توجیره کررد
بلکه به منظور پی گیری از بزهکاری اطفال و به منظور اراهم دمرودن موجبرات رشرد و
تربیت کودکان دئلتها در چهارچوب کنوادسیون حقوق کودک مکلف به دظارت بر بردامره
های تلویزیودی هستند به طوری که بر محتروا هرایی کره منجرر بره تحریرش و ت ردید
بزهکاری در کودکان می شود دظارت کنند.محتوای بردامه های تلویزیودی در چهار چوب
اعالمیه جهادی حقوق ب ر بر مبنای ح بر اموزش و اصرول کنوادسریون حقروق کرودک
باید به منظور رشد و تربیت کودکان و پی گیری از وقوع جرم در میان ادان باشد.
در سطح ک ور صرف دظر از اساسنامه صدا و سیما که حمایت از ارزشهرای ادسرادی
را به عنوان یش اصل قرار داده است و قادون مربوط به اساسنامه صدا و سیما به حمایرت
از ارزشها ،اضائل اخالقی ،مبارزه با اساد و پخش بردامهها با توجه بره مقتضریات سرنی
توجه داشته است و صدا و سیما دستورالعملهای داخلی دیرز در ایرن مرورد دارد کره از
لحاظ حقوقی پی راتهای چ م یری است ضروری میدماید کره قرادودی جرامع تحرت
عنوان حمایت از کودک در رسادهها یا عنوان م ابه آن موجود باشرد و از سروی مراجرع
قضایی و اجرایی دظارت و ضمات اجراهایی برای اعمال آن وجرود داشرته باشرد.البته بره
منظور حمایت از کودکان می بایست در چهار چوب مقرررات رسراده ای قرادون حمایرت
رساده ای از کودکان موجود باشد که این قادون رساده ها به ویزه تلویزیون را مکلف سازد
که در راستای رسالت خود در جهت پرورش کودکان ام بردارد و محتوایی را ارائه دهرد
که زمینه های بزهکاری را در میان کودکران از برین ببررد و موجبرات رشرد کودکران و
دوجوادان را اراهم سازد.کارکرد تلویزیون را به وده ای است که در امروزش دارای دقرش
اساسی و غیر قابل ادکار است و قادون اری می توادرد تلویزیرون را ملرزم سرازد کره در
راستای پی گیری از بزهکاری در چهار چوب کارکردش ام بردارد.
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