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ملخص البحث
یتلخص البحث فی دراسة سیکولوجیة اإلعالن ومدى ارتباطها بسیکولوجیة الطفل واإلتجاهات النظریة المفسرة لسلوکه
مثل النظریة البنائیة الوظیفیة ومنظور التکییف اإلجتماعی والنظریة التفاعلیة الرمزیة  ,ویری أصحاب نظریة التکیف
االجتماعی أن البیئة االجتماعیة هی المؤثر الفعال الذی قد یمؤدى إلی الفشل واإلحباط نتیجة الضغوط النفسیة واالجتماعیة
المتعرض لها االطفال باالضافة إلی الحرمان والفقر واالزدحام السکانی وزیادة حجم عدد االفراد داخل األسرة الواحدة
الناتجة عن زیادة الموالید وکثرة اإلنجاب عن المعدل الطبیعی لألسرة مما یحدث سوء تکیف نفسی واجتماعی بین االباء
وابنائهم وذلک عندما یسرف االباء فی استخدام أسالیب ومظاهر العقاب المتعددة نحو أبنائهم الناتجة فی الغالب عن رغبات
عدوانیة مکبوتة بداخلهم نتیجة ما مروا به فی سنوات تنشئتنهم االجتماعیة السابقة فی سن الصغر  ,أو قد یؤدى إلی النجاح
وتحق یق الذات مما یحقق نجاح المجتمع وصالحه  ,الحالة االجتماعیة والثقافیة للطفل مهمة فی معرفة دوافعه ومیوله التی
من شأنها تؤثر علی مدى استقباله للرسالة اإلعالنیة ومدى تأثیر الرسالة الموجهة إلیه فی توجیه سلوکه وتغییر اتجاهاته ثم
ینتقل البحث إلی عالقة سلوک الطفل باإلعالن ومدى تأثیر الرسالة اإلعالنیة علی قراراته ودراسة سیکولوجیة اإلعالن
التی توصل مصمم اإلعالن إلی فهم جوانب شخصیة المتلقی للفت انتباهه مثل الغرائز والدوافع والعقد النفسیة والحیل العقلیة
الالشعوریة وعلی أساس دراسة هذه الجوانب یبدأ مصمم اإلعالن فی معرفة األسس السیکولوجیة لتصمیم اإلعالن الموجهة
للطفل من حیث دراسة البعد الوجدانی المتمثل فی خصائص شخصیة الطفل الذاتیة والبعد اإلجتماعی المتمثل فی التقالید
والتراث الثقافی المحیط بالطفل والبعد الجمالی والبعد المعرفی الذی یتضمن العملیات المعرفیة التی زود بها الطفل من حیث
الفهم واإلستدالل والتخیل  ,فمهمة مصمم اإلعالن هی المعرفة الکاملة والعمیقة للخصائص النفسیة للطفل وأثرها علی
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Abstract
The research boils down to a study of the child's psychology and the theoretical trends
explaining his behavior, such as the functional constructivist theory, the perspective of social
conditioning and the symbolic interactive theory. the owners of the social adaptation theory
consider that the social environment is the effective influence that may lead to failure and
frustration as a result of psychological and social pressures experienced by children in addition
to deprivation, poverty, crowding Population and increase in the size of the number of
individuals within the same family resulting from the increase in births and the large number of
children in the normal range of the family, which causes psychological and social misalignment
between parents and their children, when parents use multiple methods and manifestations of
punishment towards their children, often resulting from aggressive desires pent-up inside them
as a result of what they passed in their previous years of social development at a young age, or
it may lead to success and self-realization that achieves society’s success and goodness. The
child’s social and cultural status is important in knowing his motives and trends that would
affect the extent of his reception of the advertising message and the extent of the impact of the
message addressed to him in directing his behavior and changing his directions, then the
research moves to the relationship of the child’s behavior with the advertisement and the extent
of the impact of the advertising message on his decisions and a study of the psychology of
advertising that reaches the designer to understand the personality aspects of the recipient to
draw his attention such as instincts, motives, psychological trauma and subconscious mind
tricks. Based on studying these aspects, the advertising designer begins to know the
psychological principles of the design of the advertisement addressed to the child in terms of
studying the emotional dimension represented in the child's personality and the social
dimension represented in traditions and cultural heritage surrounding the child, the aesthetic
dimension, and the cognitive dimension that includes the cognitive processes that the child was
provided with in terms of understanding, reasoning and imagination, the task of the advertiser
is full and deep knowledge of the psychological characteristics of the child and its impact on
advertising after studying all the aforementioned points that make him able to know any style
and form of advertising art that fits with the personality of child.

Key words:
Child psychology, Advertising Psychology, perception, free imagination
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مقدمة
یعتبر نشاط اإلعالن احد األدوات الرئیسیة التي تمكن النشاط التسویقي من تحقیق هدفه المنشود وهو إشباع حاجات ورغبات
المشتریین للسلع والخدمات  ,والترویج كنشاط اتصالي یعمل علي التأثیر في سلوك المستهلكین في اتجاه تحقیق عملیة شراء
السلعة او الخدمة محل الترویج وتدعیم والء المستهلك وبناء عالقة ثقة طویلة األجل مع المستهلك .
وقد ازداد االهتمام العالمي للطفل منذ توقیع االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل عام  1989والتي اعقبها مؤتمر القمة العالمي
للطفولة والذى عقد تحت إشراف األمم المتحدة في عام  1990وقد انعكس االهتمام العالمي بالطفل علي جمهوریة مصر
العربیة حیث تم اعالن السنوات العشر من عام  1989الي عام  1999عقدا حمایة الطفل المصرى ورعایته  ,وایضا تم
اعالن السنوات العشر من  2000الي  2010عقدا لتنمیة وتثقیف الطفل المصرى حیث یصل نسبة األطفال الي % 40
من التركیب السكاني في مصر وهذا وفقا للتعداد الرسمي الذي أجري عام . 1986
وقد تمیزت السنوات األخیرة بتزاید إقبال الباحثین علي إجراء البحوث التي تستهدف دراسة العالقة بین االعالن كوسیة
اعالمیة والسلوكیات الخاصة باالطفال  ,وفي الوقت ذاته تزاید إقبال الباحثین المهتمین بمجال التسویق بصفة عامة ومجال
االعالن بصفة خاصة بدراسة مدي تأثیر االعالن المرئي علي سلوك الطفل ودراسة اتجاهات الطفل نحو هذا االعالن ,
ودراسة تأثیر هذا االعالن علي طلب الطفل علي المنتج المعلن عنه أو مدي استجابته إلعالن التوعیة .
ویرجع االهتمام من قبل الباحثین بدراسة العالقة بین االعالن وسلوك الطفل ألن هذا األمر ضرورى وحیوي لوضع سیاسات
عامة سلیمة علي مستوي المنظمة ووضع سیاسات اعالنیة جیدة لزیادة فعالیة إتحاذ القرارات االعالنیة داخل المنظمة .
تكمن اهمیة البحث في وجود قصور في االهتمام بوجود رسائل إعالنیة موجهة للطفل بوجه خاص  ,تناقش المشاكل النفسیة
التي یتعرض لها في مرحلة الطفولة من  9سنوات حتي  15سنة  ,سواء كانت مشاكل نشأت من خالل األسرة او المدرسة
أو المجتمع المحیط ومن هنا اهتم البحث بعالج مشاكل الطفل من خالل العالج بالفن في شكل رسالة اعالنیة تغیر من سلوك
الطفل .
مشكلة البحث :
 -1اإلهتمام باإلتجاهات النظریة التي تفسر سلوك الطفل في مدى إستقباله للرسالة اإلعالنیة الموجهة إلیه .
 -2دراسة الخصائص النفسیة للطفل ومدى تأثیرها علي إدراكه لإلعالن .
فروض البحث :
 -1اإلستفادة من االتجاهات النظریة في تفسیر سیكولوجیة الطفل لتصمیم إعالن موجه للطفل ذو فاعلیة .
 -2إدراك مستویات النمو العقلي للطفل في تصمیم رسالة إعالنیة تؤثر في تغیر سلوكه .
هدف البحث :
إلقاء الضوء علي أهمیة الطفل والتعامل معه كفئة مستهدفة من خالل دراسة سیكولوجیة الطفل واالتجاهات النظریة المفسرة
للسلوك للوصول إلي أعلي درجات التأثیر والفاعلیة للرسالة اإلعالنیة .
أهمية البحث :
تكمن أهمیة البحث في إلقاء الضوء علي مدى اهمیة دور الطفل في المجتمع وان اإلعالن قادر علي توجیه سلوك الطفل
وتغیر المفاهیم واالتجاهات بشكل فعال من خالل دراسة سیكولوجیة الطفل .
منهج البحث :
یتبع البحث المنهج الوصفي في تفسیر العالقة بین االتجاهات النظریة المفسرة لسلوك الطفل ومدى إدراكه للرسالة اإلعالنیة
الموجهة إلیة  ,یلي ذلك الدراسة التحلیلیة لبعض النماذج اإلعالنیة الموجهة للطفل كفئة مستهدفة .
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اإلطار النظري للبحث
أوالً :اإلتجاهات النظرية المفسرة لسلوك الطفل
یعتبر السلوك اجتماعیا ً عندما یتضمن تداوالً لألفكار بین الناس .تبدأ عملیة التنشئة االجتماعیة قبل أن یكون السلوك اجتماعیا ً.
یمكن إرجاع عملیة التنشئة االجتماعیة للسنة األولي من العمر  .عندما یبدأ الطفل في تقلید األناس األخرین  .عملیة التقلید (
نوع من التكیف ) تتطور حتي عندما یرى تقلیداً مختلفا ً ( تقلید األشیاء الغائبة ) حول العام الثاني  .خالل فترة العملیات یمكن
أن ترى التنشئة االجتماعیة في أنماط عدة من التنشئة المتضمنة في التغیرات اللفظیة لألطفال ولعبهم في مباریات تخضع
لقواعد .
مناقشة موضوع اللغة تشیر إلي أنه خالل الجزء المبكر من فترة ما قبل العملیات  ,تتكون التفاعالت اللفظیة لألطفال من
المحادثات ذات " المونولوج الجماعي "  .عادة ما یتحدث األطفال في وجود األخرین كما لو كانوا یتحدثون إلي أنفسهم .
إنهم ال یسألون اسئلة وال یتبادلون المعلومات معظم الوقت  .السلوك اللفظي لیس اتصالیا ً بشدة ولیس اجتماعیا بحق  ,ال
یصبح سلوك االطفال اتصالي واجتماعي قبل بلوغهم األعوام من السادس إلي السابع من العمر ومن هنا یعرض البحث
بعض النظریات التي تفسر سلوك الطفل من خالل التنشئة االجتماعیة .

شكل ()1

()1

( )1-1النظرية البنائية الوظيفية
لقد انبثقت فكرة " الوظیفة "  functionمنذ فجر التاریخ الصیني القدیم  ,وبخاصة عند " كونفوشیوس Confucius
" وتالمیذه  ,حیث اهتم الفكر الصیني القدیم بوظیفة الدین والطقوس الدینیة في حیاه المجتمعات  ,مع اإلشارة إلي دور الدین
كرابط ة ضروریة تؤكد العالقات اإلجتماعیة وتنظمها  ,كما تحدد طریقة المعامالت بین سائر البشر .
ویؤكد العدید من علماء البیولوجیا وعلم اإلجتماع أن العالقة بین البیئة الطبیعیة والبیئة اإلجتماعیة وثیقة الصلة  ,حیث اثبتت
الدراسات أن األطفال الذین ولدوا في وسط أسر غنیة نسبیا ً في الضواحي األمریكیة  ,والمناطق النائیة والعشوائیة من (
سیبریا ) ذات الجو القارص واألرض البور  ,وأیضا ً المناطق الشمالیة من كندا  ,قد اختلفت سلوكیاتهم وخصوصیاتهم الثقافیة
بإختالف المناطق الجغرافیة التي عاشوا فیها وهذا دلیل علي أن عملیات التنشئة اإلجتماعیة تتنوع بنوع واختالف البیئة
الجغرافیة وحجم السكان .
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وتنظر النظریة البنائیة الوظیفیة إلي التنشئة أیضا ً علي أنها عملیة إیضاح لسلوك المجتمع  ,وتري أن األفراد هم أكثر إیجابیة
وغیر سلبین في تقبل الغرس الثقافي المتضمن في العمل اإلجتماعي  ,فهي تساعد الناس علي كیفیة رؤیة مجتمعهم بالتدقیق
وكیفیة تحقیق التضامن اإلجتماعي بداخله في ضوء الواقع للعمل اإلجتماعي القائم .
ولقد قدم تالكوت بارسونز  Talcott parsonsتفسیراً لتكامل األفراد والجماعات في التنظیم  ,مشیراً إلي أن هذا التكامل
یتحقق من خالل ا لنسق القیمي السائد في المجتمع ومن خالل أهداف التنظیم ذاتها  ,وبتحقیق هذا التكامل تتحدد األدوار
التنظیمیة لتصبح مالئمة لتوقعات أعضاء التنظیم  ,تلك التوقعات التي یكتسبها األفراد من خالل عملیة التنشئة اإلجتماعیة ,
ویتدعم هذا التكامل بوجود أنماط معیاریة تحدد تنظیم العملیات المختلفة التي من خاللها یتم مواجهة المتطلبات الوظیفیة التي
یفرضها النسق .
وقد أكد بارسونز في نظریته علي أن العالقة بین الطفل وأسرته في مرحلة الطفولة لیست مجرد اهتمام متبادل وإنما هي
نفاذ وتداخل من خالل عالقة تفاعل مستمر لیتحقق من خاللها بناء شخصیة الطفل عبر عملیة التنشئة اإلجتماعیة المستمرة
لذا قسمها إلي ثالث مراحل :


مرحلة ما قبل المدرسة ویعتبرها من أهم سنوات التنشئة في تكوین الشخصیة للطفل



مرحلة دخول الطفل المدرسة االبتدائیة ویطلق علیها بارسونز الطور الثانوي



مرحلة الخروج إلي العمل

ومن هنا یمكن القول أن بارسونز قد أكد في اتجاهه النظرى أن األسرة هي البنیة األكثر تأهال لغرس قیم المجتمع المتحضر
 ,حیث أن األبوین هما أول من یتصالن بالطفل اجتماعیا في سنوات حیاته األولي  ,وأن هذا االتصال یشكل أساس توقعاته
واستجاباته في عالقاته األجتماعیة حیث أن الطفل في هذه المرحلة یكون أكثر مرونة وأكثر قدرة علي التعلم خالل تفاعله
االجتماعي في أسرته .
ومن هنا لخص بارسونز المتطلبات األربعة أو المستلزمات الوظیفیة  functional prerequisitesوهي كما یلي :
 -1التكيف  :أن كل نسق البد أن یتكیف مع بیئته .
 -2تحقيق الهدف  :البد لكل نسق من أدوات یحرك بها مصادره كما یحقق أهدافه وبالتالي یصل إلي درجة اإلشباع .
 -3التكامل  :كل نسق یجب أن یحافظ علي التواؤم واالنسجام بین مكوناته  ,ووضع طرق الراء االنحراف والتعامل معه
 ,أى البد له من المحافظة علي وحدته وتماسكه .
 -4المحافظة علي النمط  :یجب أن یحافظ كل نسق بقدر اإلمكان علي حالة التوازن فیه  ,أى الحفاظ علي الطبیعة الممیزة
للنسق عن طریق التنشئة االجتماعیة ألعضاء النسق في أثناء طفولتهم  ,وفي مرحلة نضجهم أیضا ً وعن طریق الموازنة
المستمرة أو حل التوترات التي تقوم بین األعضاء

)3(.

( )2-1منظور التكيف االجتماعي social adjustment
ً
ً
یعد مفهوم التكیف االجتماعي  social adjustmentمن أكثر المفاهیم شیوعا واستخداما خاصة في علم اإلجتماع وعلم
النفس  ,غیر أن هناك تباینا ً في وجهات النظر التي تناولت تحدیداً هذا المفهوم وتعریفه مما أدى إلي كثیر من الخلط بینه
و بین بعض المصطلحات المستخدمة للداللة علي عملیة تكیف اإلنسان مع بیئته  ,وقد استخدم البیولوجیون مصطلح
 Adaptaionلوصف عملیات التوافق البیئي  Adjustmentللكائن العضوى ( أى أنه في حالة التكیف تكون هناك
عالقة أنسجام بین السمات العضویة والظروف الضروریة للحیاه للمحافظة علي البقاء ).
التكیف في المعني االجتماعي هو خضوع في سلوك الفرد كي یتفق مع غیره من األفراد وخاصة باتباع التقالید والخضوع
لاللتزامات االجتماعیة  ,وهذه العملیة االجتماعیة ( التكیف ) تتضمن نشاط األفراد أو الجماعات وسلوكهم الذي یرمي إلي
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المالئمة واالنسجام بین الفرد والفرد االخر أو بین مجموعة من االفراد وبیئتهم أو بین الجماعات المختلفة  ,ومن الضرورى
أن تكیف األفراد مع ما یسود مجتمعهم من عادات وتقالید وقیم ومعاییر  ,حتي تسیر الحیاه االجتماعیة إلي توافق عام ,
فالتكیف االجتماعي هو محاولة الفرد عندما یواجه مشكلة معینة  ,أو یعاني صراعا ً نفسیا ً لتغییر عاداته واتجاهاته لیوائم
الجماعة التي یعیش في كنفها .

()4

( )3-1النظرية التفاعلية الرمزية Symbolic Interactionism Theory
تعد النظریة التفاعلیة الرمزیة من أهم النظریات العامة لدراسة السلوك اإلجتماعي وأهم النظریات البارزة في علم اإلجتماع
وعلم النفس اإلجتماعي  ,والتي تركز اهتمامها علي طرق تكوین المعاني من خالل التفاعل خاصة تحلیل معاني الحیاة
الیومیة ذلك عن طریق المالحظة المباشرة اللصیقة بهدف الوصول إلي فهم األنماط األساسیة للتفاعل اإلنساني .
وتعد النظریة التفاعلیة الرمزیة من النظریات التي اهتمت بوصف وتفسیر الموقف اإلجتماعي وإظهار حقیقة الواقع المعاش
 ,حیث إن لهذه النظریة مساعدیها نحو كشف وفهم أمور الحیاة المجتمعیة والمقصود بها تفاعل البشر عن طریق الرموز
وبناء علي ذلك فإنها تركز علي هدفین هما :
أ -استخدام وتفسیر الرموز البشریة یكون عن طریق اتصال الفرد بفرد اخر غیره ذى عالقة وطیدة في تحقیق هدف محدد.
ب -أن تفسیر هذه الرموز قد یحدث تأثیراته في سلوك الطرف االخر أثناء حدوث التفاعل اإلجتماعي بین األفراد .
وتستند النظریة التفاعلیة الرمزیة إلي مجموعة من المفاهیم األساسیة وهي الرموز والمعني والتوقعات Expectations
والسلوك واألدوار والتفاعل ویقوم " جورج هربرت مید " بتوضيح كل من الرمز والمعني والسلوك واألدوار والتفاعل فيما
يلي :

ثانيا ً  :عالقة سلوك الطفل باالعالن
یفسر بعض الباحثین اهمیة دراسة سلوك الطفل بأن الطفل مستهلك وان اختیاراته ما هي إال انعكاس للخبرات والمعلومات
التي اكتسبها من بث التلیفزیون أوالً  ,وأنه إذا ما شاهد اعالن عن طعام معین فهو یتجه إلي هذا الطعام المعلن عنه أكثر من
غیره  ,والشك أن دور التلیفزیون قد تعاظم في هذا المجال اوالً فنجد علي سبیل المثال أن الطفل األمریكي یشاهد في
المتوسط 20000إعالن في السنة نصف هذه االعالنات علي االقل عن الطعام وهو بالتالي یتجه الي تفضیل واختیار الطعام
الذي شاهد عنه اعالن عن غیره من االطعمة .
یرجع اهتمام باحثي التسویق عامة واالعالن خاصة إلي االسباب التالیة :
 -1هناك العدید من االعتراضات علي االعالن الي الطفل خاصة االطفال صغار السن وترجع هذه االعتراضات الي ان
االطفال الصغار یتأثرون باالعالن وقد ال یفهمون القصد البیعي في االعالن وبالتالي نحتاج إلي مزید من األبحاث للوصول
إلي نتائج أفضل بشأن العالقة بین سن الطفل من ناحیة وفهمه لإلعالن من ناحیة أخرى .
 -2إن القوة األقتصادیة للطفل في ازدیاد مستمر  ,وبالتالي یحتاج المشتغلین بالتسویق لمزید من االبحاث لمعرفة كیف ینفق
الطفل ما یح صل علیه من اموال ؟ ان االنفاق االعالني الموجهه للطفل في ازدیاد مستمر  ,حیث وصل في الوالیات المتحدة
االمریكیة عام  1996إلي  892ملیون دوالر  ,وبالتالي هناك حاجة إلي مزید من األبحاث علي الطفل حتي تستخدم هذه
االموال بطریقة صحیحة .
 -3ان كل الظروف المحیطة بالطفل االن تؤدي إلي تغییرات ملحوظة في نضوج االطفال وبالتالي البد ان نكون اكثر
تحدیدا عند تقسیم االطفال إلي مجموعات عمریة حیث یجب إجراء بحث یكون متغیر السن فیه مقسما ً بحیث ال یشمل مدي
سني واسع .
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 -4في ظل السنوات االخیرة والتطورات التكنولوجیة السریعة ظهرت وسائل اعالنیة جدیدة تتمثل عبر االقمار الصناعیة
باالضافة للتلیفزیون وهذا جعل الكثیر من الشركات الدولیة تستخدم القنوات الفضائیة في بث اعالناتها مثل شركة ماكدونالدز.
 -5ان االطفال في القرن الحادى والعشرین یقضون اوقات اقل امام شاشة التلیفزیون لظهور تكنولوجیا االنترنت والتي
تعتبر بالنسبة للطفل الحالي مماثلة لظهور التلیفزیون لدى طفل الزمن الماضي .

()5

ونشاط االعالن االن امتد عبر شبكة االنترنت إلي الطفل  ,وهنا یمكن ذكر أن هناك  8.9ملیون طفل ( من سن  5إلي 12
سنة ) تعاملوا مع شبكة االنترنت خالل عام  1998وتم وصول العدد إلي  21.90ملیون طفل بحلول  2002بنسبة زیادة
قدرها  % 150ومن المتوقع وصول نسبة مشتریات االطفال عبر االنترنت من سن  5الي  12سنة إلي  1.3بلیون دوالر
مما یجعل االهتمام االن هو وضع قوانین وتشریعات تنظم مدي تأثیر االنترنت علي سلوكیات الطفل .

()6

ثالثا ً  :سيكولوجية اإلعالن :
ان علم النفس یدرس سلوك اإلنسان محاوال وصفه وتفسیره بغیه الوصول إلي حقیقة دوافعه التي عن طریقها یمكن الوصول
إلي تفسیر سلوكه والتنبؤ بأفعاله التي یقوم بها في المستقبل .
ومن الجوانب السیكولوجیة التي اتخذها واضعي االعالن في االعتبار هي :
 -1الغرائز  :تعرف الغرائ ز علي أنها ( االستعداد الفطري والنفسي والجسمي الذي یدفع اإلنسان إلي ادراك األشیاء ,
والشعور بانفعال نحو سلعة او خدمة او قضیة معینة وحاجته الملحة تجاه السلعة او الخدمة )

()7

وأن الغریزة هي حالة

متأصلة في السلوك البشري ال یمكن عزلها عن المثیرات النفسیة االخري وان الغریزة هي دافع ایضا ً ألنها تدفع الشخص
إلي عمل شئ أو اتخاذ قرار أو انتهاج طریقة باالعتماد علي الغریزة  ,أما ) ( p . Kotlerفإنه یري أن الغرائز متنوعة
منها االیجابیة ومنها السلبیة وفي كلتا الحالتین فإن اإلعالن الفاعل والمؤثر هو الذي یستطیع ان یخاطب الغرائز بهدف
اثارتها باالتجاه الذي یقود الي إتمام عملیة الشراء  ,إذ نجد أن اإلعالنات الخاصة بمواد التجمیل نجح مصمموها في مخاطبة
غرائز المرأه للجمال واألمل فالعطر لیس سلعة اعتیادیة وشركات العطور والتجمیل ال تنتج سلعا ً اعتیادیة بل هي تسوق
الجمال واألمل واألنشراح والسعادة .

()8

 -2العواطف  :هي مناشدة الجانب االنفعالي عند اإلنسان وهي ترمي للتأثیر في االنفعاالت أكثر من التأثیر علي العقل
والتفكیر وأن اثارة عواطف الناس بشكل ایجابي هي خطوة ناجحة باتجاه اثارة انتباههم لإلعالن  ,إذ یري ( mc carthy
) ان اثارة انتباه المشا هد لإلعالن ال یتحقق اال عن طریق مخاطبته للجانب السیكولوجي لإلنسان وتعد اثارة العواطف من
ابرز االسالیب التي یعتمدها المعلن لضمان انتباه المتلقي إلعالناته  ,إذ یتطلب ذلك تهیئة ذهن المتلقي لتقبل الرسالة اإلعالنیة.
 -3الدوافع  :هي عوامل داخلیة لدي الفرد توجهه وتنسق بین تصرفاته وبالتالي تؤدي به إلي انتهاج سلوك معین  ,لذا فإن
دراستها تعتبر من المجاالت االساسیة في دراسة سلوك المتلقي الواجب علي القائمین علي اإلعالن دراستها وتفهم الدوافع
التي توصل المتلقي إلي اتخاذ قرار معین  ,وهنا یجب التركیزعلي رموز معینة تشیر إلي ربط استخدام السلعة أو الخدمة
بدوافع معینة لدى المتلقي ویكون التركیز في اإلعالن بهذه الحالة علي االوتار اإلعالنیة المتصلة بالحاجات المختلفة لألفراد
(9).

 -4العقد النفسية  :هي حاالت قد تكون جزءاً من شخصیة المتلقي الذي دفع أغلب الشركات إلي انتاج سلع أو تقدیم خدمات
لهذه الشریحة  ,وابرز الشركات في هذا المجال شركات األزیاء إذ تعمل علي إنتاج مودیالت غریبة من المالبس تتالءم مع
هذه الشریحة التي اعتادت علي الشاذ والغریب من األزیاء  ,وهناك بعض الشعوب ال تحب رؤیة العقرب أو الغراب ویعتبرها
نكد أو شؤم لهم وهذا ما یجب االبتعاد عنه في اإلعالنات التي توجه إلي هذه الشعوب إذ أن العقد النفسیة تعد جزءاً من
عادات وثقافات وقیم الشعوب .
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 -5الحيل العقلية الالشعورية  :یري  Sigmund freudأن العوامل النفسیة الحقیقیة التي تشكل سلوك وتصرفات األفراد
هي الي حد كبیر عوامل الشعوریة  ,وأن كل سلوك أو تصرف یأتیه اإلنسان البد وأن یكون وراءه سبب  ,كما یعتقد freud
بأن الشخص في كثیر من الحاالت ال یعرف بشكل تام السبب الرئیسي لسلوك أو تصرف معین  ,لهذا نجد أن بعض مصممي
اإلعالنات اإلبتكاریة ذهبوا إلي مخاطبة الالشعوریة لدي المتلقي عن طریق استخدامه لبعض الحیل العقلیة الالشعوریة لدي
المتلقي  ,إذ أن الحیل أو الخداع هي سوء تفسیر أو تأویل للواقع وإدراك خاطئ لألشیاء التي تحدث  ,فمثال لو فقدت قطعة
من النقود المعدنیة وأخذت تبحث عنها لوجدتها في كل شئ مستدیر ملقي علي األرض .
الذكور
الوسیلة

المجموع

اإلناث

التكرار

النسبة المئویة

التكرار

النسبة المئویة

التكرار

النسبة المئویة

التلیفزیون

30

42.25%

35

49.29%

65

45.77%

الرادیو

4

5.63%

2

2.81%

6

4.22%

االنترنت

22

30.98%

19

26.76%

41

28.87%

الصحف والمجالت

9

12.67%

7

9.85%

16

11.26%

الملصقات والالفتات

6

8.45%

8

11.26%

14

9.85%

شكل ()2

()10

بیبن هذا الجدول أن التلیفزیون یعتبر من أفضل الوسائل التي یشاهد فیها اإلعالن إذ حصل علي المرتبة األولي وبنسبة
 %42.25من الذكور و%49.25من اإلناث أى حصل علي نسبة مجموعها %45.77من بین الوسائل االخري  ,أما
األنترنت فقد جاء بالمرتبة الثانیة لیحصل علي نسبة  %30.98من الذكور و  %26.76من اإلناث وهذا ما یدل علي أن
المبحوثین استخدموا االنترنت بشكل واسع وأخذوا یشاهدوا اإلعالنات عن طریقه  ,وحصلت الصحف والمجالت علي
المرتبة الثالثة وبنسبة %12.67من الذكور و %9.85من اإلناث إذ تعد هذه الوسیلة من أقدم الوسائل التي التزال نسبة
معینة من المبحوثین یطلعوا علي هذه الوسیلة ومتابعة اإلعالنات من خاللها  ,أما الملصقات والالفتات فقد حصلت علي
المرتبة الرابعة وبنسبة  %8.45من الذكور و %11.26من اإلناث الذین لدیهم الرغبة في مشاهدة اإلعالنات الجذابة التي
تكون منتشرة في الشوارع وعلي اسطح البنایات  ,وجاء الرادیو بالمرتبة االخیرة وبنسبة  %5,63من الذكور و% 2,81
من اإلناث وهي نسبة ضئیلة جداً وهذا ما یظهر عدم استماع المبحوثین لجهاز الرادیو
حظي تأثیر التلیفزیون باالهتمام من قبل الباحثین والمتخصصین في كثیر من العلوم االجتماعیة واالنسانیة واالقتصادیة ,
فضال عن اهتمام القائمین علي التنشئة بشكل عام من مؤسسات رسمیة وغیر رسمیة  ,وذلك لكونه من أول الوسائل التي
تؤثر علي الطفل في المعارف واالتجاهات والقیم وتشكیل السلوك وخاصة في سنوات الطفولة الممتدة من  10الي  16سنة
والتي یزداد خاللها حجم التعرض للتلیفزیون

)11( .

ما یضاعف من اهمیة الدراسة لهذه المرحلة العمریة كثرة االعالنات التي یشاهدها االن في القنوات الفضائیة العربیة
واالجنبیة علي حد سواء  ,والتي بلغ فیها االعالن شأنا ً كبیراً حتي اصبحنا نشاهد قنوات تلیفزیونیة متفرغة تقریبا ً لالعالنات.
كما أن االعالن التلیفزیوني یستثمر كل خصائص التلیفزیون وتقنیاته  ,ویأخذ مكانا ً في العصر الراهن وحیزاً كبیراً في
االعالم الجماهیري المتلفز  ,والسیما وأن الرسالة االعالنیة هي األكثر تكراراً بالمقارنة مع الرسائل التلیفزیونیة االخري ,
وهي األكثر حضوراً النها تبث في جمیع القنوات التلیفزیونیة أو معظمها  ,المتلقي یجرى عملیة انتقاء للبرامج التي یرغب
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في مشاهدتها حسب عمره  ,ونوعه  ,وقناعاته  ,ووضعه االجتماعي  ,ومستوي ثقافته  ,ومیوله  ,واهتماماته  ,ورغباته في
حین أن جمهور االعالن هو جمهور كلي وشامل الن الرسالة االعالنیة متغلغلة في ثنایا جمیع المواد االعالمیة وال تخضع
لعملیات انتقاء ارادیة من قبل المشاهد  ,وعلیه فإن هذا الحضور الكلي وتلك االدوار المؤثرة التي یسهم االعالن التلیفزیوني
من خاللها في صیاغة عقلیات وسلوكیات وقناعات  ,وبدأت تترك أثارها المعرفیة والوجدانیة لدى الكثیر من األطفال ,
ویمكن مالحظة ذلك من خالل تردید األطفال لبعض المفردات وااللفاظ التي یشاهدها من خالل االعالن التلیفزیوني .

()12

وقد تؤثر طبیعة االتجاهات علي نجاح عملیة التأثیر االعالني أو فشلها حیث تحدد السلوك وتفسره  ,كما تنظم تلك االتجاهات
العملیات الدفاعیة واالنفعالیة واالدراكیة والمعرفیة لدى الطفل  ,باإلضافة إلي دورها في تیسیر قدرة الطفل علي السلوك
واتخاذ القرارات وإصدار األحكام  ,لذا یري علماء النفس مجموعة من المبادئ التي تحكم عملية التأثير في االتجاهات
منها:


أن االتجاهات تتكون أثناء محاولة الطفل إشباع حاجاته المختلفة .



تتكون االتجاهات طبقا ً للمعلومات التي تتوافر لدى الطفل عن الموضوعات المختلفة .



تتأثر االتجاهات بطبیعة الجماعات التي یتفاعل معها الطفل بخصائصها الشخصیة والنفسیة .

باإلضافة إلي ما تقدم  ,تلعب وسائل اإلعالن دوراً مهما ً في تشكیل االتجاهات اإلیجابیة وتغییر االتجاهات السلبیة ودعم
االتجاهات التي تمیل لإلیجابیة بهدف التأثیر في السلوك  ,والمعلومات واالراء والمعتقدات  ,كما أن عملیة التأثیر في االتجاه
ترتبط بما یعرف بقوة االتجاه  ,والتي تحدد بدورها درجة االتساق بین المكونات المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة  .وبناء علي
ذلك فإنه :


كلما كان اإلتجاه مرتبطا ً بالقیم االساسیة للحیاة كان قویا ً والعكس صحیح .



تتحدد شدة اإلتجاه بالمكون الوجداني .



كلما كان شعور الطفل قویا ً نحو موضوع التأثیر كلما ازدادت شدته .

كما ترتبط عملیة التأثیر في االتجاه بمدى ما ترتبط به من سطحیة أو عمق  ,فاالتجاهات السطحیة تؤسس علي قدر ضئیل
من المعرفة  ,أما االتجاهات التي تقوم علي معرفة عمیقة وخبرة واسعة یكون من الصعب التأثیر فیها  ,إال إذا استشعر
الطفل حالة داخلیة بالرغبة في التغیر  .كما تتأثر االتجاهات ایضا ً وفقا ً لدرجة المرونة أو الجمود التي تتمیز بها  ,وكذلك
درجة الظهور أو الكمون  ,فكلما كانت االتجاهات أكثر مرونة یسهل التأثیر فیها والعكس صحیح .
التأثیر في االتجاهات یستهدف التشكیل أو التكوین أو التدعیم أو التعدیل والتغییر  ,وتمارس وسائل االتصال االعالني دوراً
مهما في عملیة التأثیر  ,وإن لم تنفرد بالتأثیر األوحد ولكنها تؤثر ضمن عملیة متكاملة تكون محصلتها النهائیة السلوك
المستهدف  ,ویتطلب التأثیر في االتجاهات دراسة العملیات االجتماعیة التي تسهم بدور أساسي في هذا التأثیر  ,فالتغیر في
االتجاهات قد یحدث عدة مستویات من حیث مراحل التغیر ودرجته .

()13

مفهوم اإلدراك :
هو قدرة الفرد علي تفسیر ما یراه وتحدید حجمه وشكله ولونه وترتیبه وعالقته مع غیره  ,أى تحدید هویته ومعرفة أوجه
الشبه بینه وبین األشیاء التي لها عالقة به ورؤیة الصورة الكلیة لهذا الشئ
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رابعا ً  :االسس السيكولوجية لعملية النمو االدراكي لتصميم االعالن الموجهه للطفل :
( )1-4البعد الوجداني :
ویتمثل في االتجاهات والمیول والدوافع وخصائص الطفل الذاتیة الشخصیة  ,مما یجعله یختلف عن غیره في عملیة قبول
ورفض الرسالة االعالنیة التي یتعرض لها فهناك اطفال یمیلون للخیال واطفال یمیلون الي العنف والمالمس الخشنة  ,وعلي
هذا یتعین علي المصمم تقدیم تصمیم به مالمس مثیرة للخیال لیلقي اهتمام االطفال للتفاعل مع االعالن ولفهم الرسالة
االعالنیة الموجهه الیهم .
( )2-4البعد االجتماعي :
یتضمن الخلفیة االجتماعیة الثقافیة للطفل متلقي الرسالة االعالنیة القابلة لإلدراك من حیث التقالید والتراث الثقافي والبیئي
فطفل الریف یختلف عن طفل المدینة وطفل كل منطقة یختلف عن االخرى .

()15

( )3-4البعد الجمالى التشكيلي :
حیث النموذج االعالني المدرك مجموعة من الخصائص الجمالیة بعضها كامن في التصمیم وبعضها داخل مكونات السلوك
الشخصي للطفل والتي هي من قبیل القدرة علي العمل الفني والتشكیل واالستمتاع به ولكن هذا ال یظهر في معظم االعالنات
الموجهة لطفل مرحلة التعلیم االولي .
( )4-4البعد المعرفي :
ویتضمن االستعدادات العقلیة والعملیات المعرفیة التي زود بها الطفل والتي هي من قبیل الحدس والفهم واالستدالل والتخیل.
((16

شكل ()3

()17

الخصائص النفسية للطفل واثرها علي الملصق االعالني :
حب االستطالع :یستمر طفل السابعة اهتمامه بالعالم الذى حوله  ,ویزداد لدیه حب االستطالع ویرغب في معرفة ما وراء
بیئته ویالحق من حوله باألسئلة حول المعاني ویستمر به الفضول الذي الیكل وال یشبع ویقوم بتفسیر الرسالة االعالنیة
بطریقة بسیطة ومثیرة الستطالعه ویستخرج منها المعلومات الالزمة .
الخيال الحر  :یزداد في سن السابعة حب التخیل فیما وراء الظواهر الواقعیة التي مر بها بنفسه فیتخیل شیئا ً غیر مألوفا في
بیئته  ,وفي نهایة سن العاشرة والحادیة عشر نجد أن الطفل یعني بالحقیقة ویهتم بالواقع ویبتعد عن األمور الخیالیة والوجدانیة
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نوعا ً ما  ,ویظهر عنده حب السیطرة لذا یجب أن یحتوي اإلعالن الموجه للطفل علي نوع من المغامرة واالثارة لجذب
االنتباه .

()18

الدراسة التحليلية
 -1أنشأت المنظمة اإلسبانیة  Anar Foundationنو ًعا خا ً
صا من اإلعالنات التي تستهدف ضحایا االعتداء على األطفال
الذین تقل أعمارهم عاد ًة عن  10أعوام  ,استخدم  Anar foundationالطباعة العدسیة لهذه الحملة مما یعني أن أولئك
ً
موجودا منذ عدة عقود -
الذین ینظرون إلى الملصق من زوایا مختلفة سیرون صورً ا مختلفة .تعد الطباعة العدسیة مفهومًا
وقد تم استخدامه ألغراض مختلفة .
ولكن استخدم القائم علي اإلعالن طریقة مبتكرة في توعیة الطفل وحده حیث ال یرى الشخص البالغ سوى إعالن ملصق
عام مع تحذیر بشأن إساءة معاملة األطفال  ،بینما سیرى الطفل رسالة "سریة" على ملصق الحملة (مترجم من اإلسبانیة)
وهو "إذا آذاك شخص ما  ،فاتصل بنا وسنساعدك أنت " .
كان الهدف من هذه الحملة أنه إذا احتوى الملصق على رقم هاتف كان مرئیًا لكل من الشخص البالغ (المسيء المحتمل)
والطفل  ،فقد یمنع الشخص البالغ الطفل عن االتصال بالرقم وطلب المساعدة بل من الممكن تغییر مفاهیمه اتجاه الرسالة
اإلعالنیة مما جعل القائم علي اإلعالن جعل رسالة خاصة مرئیة فقط للطفل  ،قد یكون الطفل الذي أسيء معاملته أكثر میالً
لطلب المساعدة دون تغییر المعتدي علیه علي افكاره واتجاهاته .

شكل رقم ()4

شكل رقم ()5

شكل رقم ()6
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 -2إعالن توعیة مطبوع لمنظمة العفو الدولیة موجهة إلي الطفل ویشیر إلي اإلهتمام بحقوقه االنسانیة التي من حقه فكل
من كان في یوما من األیام منادیا ً بحقوق االنسان والمجتمع كان طفال واعیا ً ومدرك مدى دوره في المجتمع وما هي حقوقه
وما هي واجباته .
وتطلب من األطفال مشاركة المنظمة بتصویرهم فوتوغرافیا مع أصحابهم وداخل قاعاتهم الدراسیة لشعورهم بمدى دورهم
العظیم في المستقبل والذي یقام بسببه قوانین وتلغي قوانین ویعزز من دور البشریة أیا ً كان لونهم أو جنسیتهم أو دینهم .
اختارت المنظمة  3شخصیات من أحب الشخصیات إلي االنسانیة جمیعا ً في جمیع العالم وهم من نادوا طوال حیاتهم بحقوق
االنسان واالنسانیة لجمیع االجناس وهم :
شكل رقم ( , Martin luther king )7شكل رقم ( , Nelson Mandela )8شكل رقم (Ghandhi )9

شكل رقم ()7

شكل ()8

شكل رقم ()9
إعالن توعية للطفل للدفاع عن حقوقه اإلنسانية في الحياه من الصغر – 2015

()20

 -3تتناول الرسالة اإلعالنیة من قبل المؤسسة الخاصة باألسرة والطفل تحت عنوان  Sugar Biteحث االباء واألمهات
علي عدم اإلفراط في تناول أطفالهم للمشروبات الغازیة أو أى عصائر تحتوي علي نسبة عالیة من السكریات ألن األبحاث
اثبتت وقوع ضرر كبیر علي الطفل من قلة شرب المیاه وعلي الصعید االخر زیادة في تناول المشروبات التي تحتوي علي
سكریات جمیع االباء یدركون مدى خطورة المشروبات الغازیة لذلك ینساقون اتجاه العصائر كبدیل صحي ولكن اثبتت
العدید من الدراسات أن هذه العصائر تسبب تسوس السنان األطفال وتزید من امكانیة اإلصابة بمرض السكر في المستقبل
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ولذلك تقدم الحملة اإلعالنیة رسالة توعیة لالباء اوالً من خالل الكتابات التي تشرح الحالة التي یصل إلیها أطفالهم من
اإلفراط في تناول العصائر السكریة ولكن اهتمت المؤسسة بالطفل ایضا ً وبوصول الرسالة اإلعالنیة له في شكل مخیف
لتجعله صاحب قرار ومؤثر  ,تتفهم المؤسسات الخاصة برعایة األطفال مدى إلحاح الطفل بشئ یحبه وأثره علي األباء الذي
یضطر البعض بشراء ما هو سئ ألطفالهم بعد ضغط كبیر من الطفل ولذلك بدأت بعض المؤسسات في التعامل مع الطفل
علي أنه مدرك وعضو أساسي فى المجتمع یستطیع أخذ القرار السلیم بشانه ومن خالل هذا المبدأ قررت المؤسسة إظهار
عبوة العصیر وكأنها وحش له أسنان حادة لینتقل له شعور بان هذا الشئ یسبب ضرر له وأنه لیس بصدیق كما كان یعتبر
ذي قبل وبذلك یتشارك الطفل مع الوالدین في أخذ القرار خصوصا ً بعد وضع الملصق اإلعالني علي ثالجات العصائر في
المحالت التجاریة إلرهاب الطفل من هذه العبوات كما في شكل (. )12

شكل رقم ()11

شكل رقم ()10

شكل رقم ()12
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النتائج:
 -1تؤثر الرسالة اإلعالنیة علي الطفل بشكل جید في حالة اإلرسال المباشر له ولیس من إرسالها مرة اخري من قبل من
یكبره سنا ً .
 -2الطفل ال یحتاج إلي وسیط إلدراك الرسالة اإلعالنیة بل أنه فئة مستهدفة ومهمة لیصنف ضمن تصنیفات فئات المجتمع.
 -3الحالة النفسیة للطفل ودراسة التنشئة اإلجتماعیة والثقافیه المحیطة به من أكثر المؤثرات علي مدى استقبال الطفل
للرسالة اإلعالنیة الموجه إلیه.

التوصيات:
 -1علي مصمم اإلعالن األخذ في االعتبار تكوین شخصیة الطفل وحالتة النفسیة المختلفة من طفل الخر نظراً لخطورة
التعامل مع كل األطفال علي أنهم یمثلون فئة واحدة بل ینقسموا األطفال إلي العدید من الفئات أیضا ً .
 -2ابتكار أسالیب جدیدة تمتلك أفكار مبدعة یسعي الطفل إلي حل لغز الرسالة اإلعالنیة ولیس التعامل مع الطفل طوال
الحملة اإلعالنیة بشكل صریح ومباشر إلثارة شغف الطفل وارتباطه بالمنتج أو الفكرة .
 -3مشاركة الطفل ووضعه داخل اإلعالن كعنصر من عناصره یساعد علي نمو إدراك الطفل وتلقي الرسالة اإلعالنیة
بشكل من المرح مما یربط الطفل بالرسالة فیتغیر سلوكه بشكل فعال .
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