
ألطفالالطفل يف اخالقيات اإلعالن لمتكني 

اعداد

هياء المبارك. أ

نالتسويقي واإلعالفي االتصال باحثة دكتوراه 



جتمع إن اختبار األخالق للمجتمع يتمثل فيما يقدمه الم

ألطفاله،،،

بونهويفرديتريك



اخلامسةسنيفاملالعأحناءيفالسكانربعأنإىلالعامليالصعيدعلىالتقديراتتشري
36هبايوجداألمريكيةاملتحدةالوالايتأن2006يفدراسةأفادتحيثفأقلعشر

منأكثرونيشكلالصغاروهؤالءعشرواحلاديةالثالثةعمربنيأمريكيمواطنمليون
.الشرائيةالقوةيفدوالرمليار18



واملراهقنياألطفالالنيةاإلعالرسائلاستهدفتفقدللمعلننيرئيسية  سوقا  األطفالفئةتعترب
عمريفحىتيةالتجار العالماتمعالتعامليفذكاء  أكثراليومأطفالوأصبحطويلةلسنوات

واخلدماتللمنتجاتقطفليسالتجاريةللعالماتتفضيالهتمتطويريستطيعونأهنمحيثمبكر
األخرىابملنتجاتيتعلقفيماأيضاولكنواأللعابالسريعةالوجباتكمطاعمهبمترتبطاليت
هبمترتبطالاليت



طفال القدرة على اإلصرار أو التأثري املباشر لأل

 عامل االحساس ابلذنب

 عامل التكنولوجيا

 عامل املستقبل

عالنيةاالسباب اليت سامهت يف اعتبار األطفال أهداف ا



للعديدوذلكالبالغنيوخرباتلتجاربيفتقدونألهنمنظرا  الضعيفةاجلماهريمناالطفاليعترب
:ومنهااألسبابمن

املصادر احملدودة للمعلومات •

اخلربات والتجارب الشخصية احملدودة •

ملاذا يتأثر االطفال ابإلعالن



 تساعدان على تقدمي هناك العديد من العمليات النفسية اليت تؤثر على طريقة تعلم األطفال واليت
لم االجتماعي أللربت إطار ميكننا من فهم أفضل لتأثري اإلعالن على األطفال، وتعترب نظرية التع

طريقة لفهم كيف يتعلم األطفال بندورا

األطفال واإلعالن وعملية التعلم



تقومالذاإلعالموسائلعرباألطفالويتعلمهويسمعهيراهماحولكربىخماوفهناك
ذلكيفمبافاللألطاملوجهةاإلعالموسائلوتنظيممبراقبةالتنظيمذاتيةواجلهاتاحلكومات
.لألطفالالناإلعمنحتدأومتنعتشريعاتالعاملبلدانمنالعديدولدىالتجاريةاإلعالانت

ضوابط اإلعالن املوجه للطفل



األنظمة والقوانني
العاملية إلعالن األطفال

الوقت احملددنوع املنتج أو الرسالة املمنوعةالدولة

أسرتاليا
أن ال حيق لإلعالانت املوجهة لألطفال

تستخدم شخصيات عامة أو املشاهري
كاملتحدثني الرمسيني

مجيع برامج األطفال

مجيع الربامجحةاعالانت األلعاب اليت تشبه األسلبلجيكا
مجيع الربامجإعالانت الوجبات السريعةكندا

أملانيا
ة اإلعالانت اليت تقدم عروض مباشر 

مجيع الربامجلألطفال
مساءا10صباحا حىت 7من اعالانت األلعاباليوانن
نسب اعالانت األطعمة اليت حتتوي علىأيرلندا

ة، دهون عالية؛ املشاهري، جنوم الرايض
تخدام الشخصيات الكرتونية، ال ميكن اس
ينيمجيع هؤالء حىت املتحدثني الرمس

عمر مجيع برامج األطفال حتت
عاما19

افالم الكرتونمجيع اإلعالانتإيطاليا
برامج األطفالمجيع اإلعالانتلكسمبورج
ال أي برانمج يستهدف االطفمجيع اإلعالانتالنرويج

15حتت عمر 
ال أي برانمج يستهدف االطفمجيع اإلعالانتالسويد

15حتت عمر 
برامج األطفالإعالانت الوجبات السريعةاتيوان

اململكة 
املتحدة

ال أي برانمج يستهدف االطفإعالانت الوجبات السريعة
16حتت عمر 



استهداف اإلعالن ألطفال صغار جدا يف
العمر

أنواع املنتجات املعلن عنها 

تصوير األدوار بطريقة غري مناسبة

االنتقادات املوجهة لإلعالن لألطفال



بناء ثقافة األطفال

ترفيه األطفال

تعزيز الربامج التعليمية

التأثريات اإلجيابية إلعالن األطفال 



خلط األطفال ما بني الواقع واخليال

بناء اجتاهات حنو منط اجلنس

تقلص النمو والتطور

لضعف الناحية االجتماعية لدى الطف

 جعل األطفال يف حالة غري صحية

التأثريات السلبية لإلعالن املوجه لألطفال



التوصيات



أتثريلهفالاألطإلعالنالذايتالتنظيمفإنذلكومعاجملتمعقبلمنانتقادموضعاألطفالإعالناليزال
وسائلملتنظيوضوابطتشريعاتوجودضرورةمنالبدلذلكالطفليشاهدهالذياإلعالنعلىواضح

.التجاريةاإلعالانتذلكيفمبالألطفالاملوجهةاإلعالم

مستوىالرتفاعنظرا  وذلكاملدرسةقبلماأطفالوخاصةلألطفال،املوجهةاإلعالنيةابلرسائلاالهتمامضرورة
.التجاريةولإلعالانتللتلفزيونمشاهدهتم



طفالاأللدىاملعريفاملخزونزايدةيفتساهممعلوماتاإلعالنحمتوايتتضمنيعلىالعملضرورة.

تكوينيفساهمتاليتاحلسنةاالجتماعيةوالعاداتالقيمإرساءعلىاإلعالنصناعةعلىالقائمنيعملضرورة
.وتوجيههماألطفالشخصية



ضمننوماعالميحمتوىمناألطفاليشاهدهماعلىالوالدينمنرقابةوجودضرورة
.التجاريةاإلعالانتذلك



استماعكم،،                   شكراً لكريم 

المباركهياء 


