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 ملخص البحث :

لطفل ر إعالن اث يعتبيتناول البحث الدور الفعال الستخدام إبداعات األطفال أنفسهم فى تصميم اإلعالن الموجه إليهم . حي

نات  اإلعال من أهم اإلعالنات التى تواجه المصمم بشكل عام لما لها من طابع خاص وسمات مميزة . عكس ما نراه فى

يفوق  ن  بمااألطفال والمدارس والحضانات حيث إبداع المصمم فى اإلعالالحالية سواء فى المالهى أو مطاعم وحدائق 

تى عالنات اللى اإلمهارة الطفل التعبيرية والفنية . ومن هنا نجد أن مشكلة البحث تتلخص فى : إيجاد صيغة فنية تؤكد ع

ل حى خياوجرافيكية من تخاطب األطفال حيث يلجأ الكثير من مصممى اإلعالن إلى مخاطبة األطفال بإستخدام عناصر 

 .المصمم دون التطرق إلى طريقة تفكير االطفال أنفسهم مما يقلل من تأثير فاعلية الرسالة اإلعالنية 

تحقق من صحة التجريبي المتمثل فى تقديم حلول تصميمية مبتكرة ومقترحة لل المنهج الباحث استخدم  :البحث منهج

 الفروض.

 : أهمية البحث

بداعات ل رسوم وإومصادر جديدة لمصمم اإلعالن ليستلهم منها فکرته اإلعالنية )تطبيقاً على تحليالبحث عن آفاق  -1

 (.األطفال الفنية

لى لتأکيد عإمکانية سهولة مخاطبة عقل ووجدان الطفل من خالل تحقيق جذب بصرى له ومخاطبته بلغته الخاصة ل -2

 .توصيل الرسالة اإلعالنية بفاعلية ونجاح

 ض تحفيز غريزةاالهتمام باإلعالن الموجه للطفل کمدخل تربوى تثقيفى لزيادة مدارک ووعى الطفل بغرضرورة  -3

 . االقتناء لبعض المنتجات أو االستفادة من الخدمات

 : هدف البحث

الن صميم اإلعالتوصل إلى إستراتيجية فنية تسويقية من خالل توظيف تصميمات وإبداعات الطفل کملهم رئيسى لت  -1

 . لموجه إليها

اصر دالالت لعنالستلهام من رسوم وإبداعات األطفال الفنية وما تحتويه من قيم تعبيرية ولونية وجمالية کلتوفير منهج  -2

 تصميم اإلعالن الموجه للطفل .

 الكلمات المفتاحية : 

 اإلعالن الموجه .  -ن الطفل ف -اإلعالن اإلبداعى 

Abstract :  

The research deals with the effective role of using the creativity of children themselves in 

designing advertisements directed at them. Where the child's advertisement is considered one 
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of the most important advertisements facing the designer in general because of its special 

character and distinctive features. Contrary to what we see in the current advertisements, 

whether in amusement parks, restaurants, children's parks, schools and nurseries, where the 

creativity of the designer in advertising exceeds the child's expressive and artistic skill. Hence, 

we find that the research problem is summarized in: Finding an artistic formula that 

emphasizes advertisements that address children, as many advertisement designers resort to 

addressing children using graphic elements based on the designer's imagination without 

addressing the way children think themselves, which reduces the effect of the effectiveness of 

the advertising message. 

Research methodology: The researcher used the experimental approach represented in 

providing innovative and proposed design solutions to verify the validity of the hypotheses. 

Research Importance : 

1- Searching for new horizons and sources for the advertisement designer to get inspired by 

his advertising idea (applying to the analysis of children's artistic drawings and creations). 

2- The ability to address the mind and conscience of the child by achieving visual attraction to 

him and addressing him in his own language to emphasize the effective and successful 

delivery of the advertising message. 

3- The necessity of paying attention to advertisement directed at the child as an educational 

educational input to increase the perception and awareness of the child in order to stimulate 

the instinct to acquire some products or benefit from services. 

Research Objective: 

1- Reaching an artistic marketing strategy by employing the designs and creations of the child 

as a main inspiration for the design of the advertisement directed at him. 

2- Providing a method for inspiration from children's artistic drawings and creations and the 

expressive, color and aesthetic values they contain as indications for the design elements of 

advertisements directed at children. 

Key words:  

Creative Advertising - Child Art - Targeted Advertising. 

  مـقـدمـة البحث :

لتفاعل ر من ايهتم مصمم اإلعالن بتوصيل الرسالة اإلعالنية إلى الجمهور المستهدف بفاعلية ونجاح لتحقيق أكبر قد

اصة متلقى ، خدان الوجذب االنتباه ، وإثارة االهتمام . ومما الشك فيه أن لكل مصمم أدواته التى تساعده للوصول إلى وج

مالياً عداً جبيثة . وقد أصبح من الهام والضرورى جداً أن يكون للتصميم مع تطور تكنولوجيا وثورة المعلومات الحد

 ورمزياً يجعل المتلقى متفاعالً ومنسجماً مع فكرة وتصميم اإلعالن . 

مم ه المصولما كان من الصعب مخاطبة عقل ووجدان الطفل ؛ حيث يعتبر إعالن الطفل من أهم اإلعالنات التى تواج

 تباه لسلعة ما أو خدمة معينة أو لترغيبه أو ترهيبه من عادة ما . بشكل عام لحثه على االن

من هنا جاءت فكرة ومشكلة البحث ، والتى تبحث عن محددات وضوابط إلنجاح التصميمات التى توجه للطفل وفقاً 

أن نؤكد أن  لتوجهات وفلسفات تستوحى من رسوم وأعمال فنية يدوية يصنعها الطفل بنفسه وبانفعاالته . ومن هنا يمكن

فلسفة التصميم الموجه للطفل وما تحمله من قيم ومعانى تبنى فى األصل على ما يعبر عنه الطفل نفسه بإحساسه وعفويته 



 2021بريلا                     (                                  2دد خاص )ع –مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 
 الموتمر الدولي السابع " التراث والسياحة والفنون بين الواقع والمأمول"

844 

وتلقائيته ، بعد قيام المصمم ببعض المعالجات الجرافيكية لتقديم حلوالً لمشكالت التصميم الموجه للطفل لتحقيق أكبر قدر 

 ضمون الرسالة اإلعالنية . وهذا ما سيتم توضيحه من خالل هذا البحث . من التفاعل واالهتمام بم

 مشكلة البحث : 

 يمكن تحديد مشكلة البحث فى النقاط اآلتية : 

  كيف يمكن زيادة تأثير اإلعالن الموجه للطفل ؟ 

 الل بعض خك من ما هو تأثير االستلهام من رسوم وأعمال األطفال فى فاعلية الرسالة اإلعالنية الموجهة للطفل وذل

 المعالجات التى يقوم بها المصمم ؟ 

 اإلعالن  يف فىكيف يمكن للمصمم أن يقرأ تعبيرات وفنون الطفل وإبداعاته الفطرية ، وإعادة صياغتها كمدخل للتوظ

  الموجه للطفل ؟

 أهمية البحث :

إبداعات واق ومصادر جديدة لمصمم اإلعالن ليستلهم منها فكرته اإلعالنية )تطبيقاً على تحليل رسوم البحث عن آف -1

 األطفال الفنية( . 

لى علة مخاطبة عقل ووجدان الطفل من خالل تحقيق جذب بصرى له ومخاطبته بلغته الخاصة للتأكيد إمكانية سهو -2

 اإلعالنية بفاعلية ونجاح.توصيل الرسالة 

زة مام باإلعالن الموجه للطفل كمدخل تربوى تثقيفى لزيادة مدارك ووعى الطفل بغرض تحفيز غريضرورة االهت -3

 االقتناء لبعض المنتجات أو االستفادة من الخدمات . 

 هدف البحث :

الن الطفل كملهم رئيسى لتصميم اإلعلتوصل إلى إستراتيجية فنية تسويقية من خالل توظيف تصميمات وإبداعات ا -1

 الموجه إليه . 

اصر دالالت لعنالستلهام من رسوم وإبداعات األطفال الفنية وما تحتويه من قيم تعبيرية ولونية وجمالية كلتوفير منهج  -2

 تصميم اإلعالن الموجه للطفل . 

 فروض البحث :

  ملموساً ث أثراً تخدامها فى اإلعالنات الموجهة إليهم سيحديفترض البحث أن توظيف رسوم وإبداعات األطفال الفنية واس

 فى توصيل الرسالة اإلعالنية بشكل أسرع وأوقع . 

 خصائص فن الطفل : 

ياء خلق األش رة علىيقول هربرت ريد أن : " الفن خلق أشياء ممتعة تشبع إحساسنا بالجمال " . فهل إذن يمتلك الطفل القد

 الممتعة ؟ 

وهو يقارب  ،و خير من يبتكر األشياء واإلحساس بالجمال عنده مرتبط باالستمتاع الناشيء بالعمل أكيد أن الطفل ه

ى أشكيلى أو فن التاالستمتاع عند الفنان عندما ينجح بعمل تناسق األشياء والعناصر والوحدات سواء كان ذلك من طريق ال

 فن آخر . 

فهو فى  لفنى ،االخيال ، استثارة النشاط العقلى وتنمية الذوق  والفن نشاط هادف يساعد الطفل على االكتشاف وتدريب

 جوهره انتقائي وإيحائي أكثر منه تصوير حرفي لنقل الواقع . 
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لطفل مع اواصل بها لتى يتاوهنا يلعب الفن دوراً مؤثراً فى حياة الطفل ، وخاصة التعبير الفنى بالرسم، فالرسم بمثابة اللغة 

 اآلخرين حينما ال يستطيع التحدث باللغة اللفظية لينقل لنا أفكاره وأحاسيسه وانفعاالته . 

 أهمية فن الطفل : 

ف احدة تختلون لغة إن فن الطفل لغة عالمية يشترك فيها كل أطفال العالم من حيث رموزها التشكيلية والفنية فهم يتحدثو

 فقط فى سماتها البيئية . فهو : 

حظة ، لطفل الفرصة لكى يمر بالخبرة االبتكارية بنفسه من خالل حبه لالستطالع واالستكشاف والماليتيح الفن ل -1

فة ات المختلالخيارولذلك يجب علينا ترك له حرية اختيار طريقة التعبير ، من خالل تنوع الخامات ، البدائل والخيال ، و

  حرية .والمقارنة بين البدائل للوصول إلى أفضل الحلول بنفسه دون تدخل من قبل الكبار لترك له مزيد من ال

ذاته  شبه نشاط اللعب حيث يتيح له فرصة التعبير عنن للفن جانب ترفيهى إمتاعي ترويحي بالنسبة للطفل فهو يإ -2

 وشعوره ومشاعره ومشاكله واحتياجاته وإبداعاته وعبقريته . 

ية كالعمل لطفل حرية الحركة فتنمو لديه العضالت وتتآزر حركة العين مع اليد ، ويكتسب عادات اجتماعيتيح الفن ل -3

 والتعاون وتبادل األدوار مع اآلخرين.

 اإلبداعية . والقدرات العقلية والوجدانية والنفسية والعضلية والمهارية والجمالية تنمية  -4

 لتعبير الفنى يساعد الطفل على االستغراق فى الخيال للوصول إلى رؤى جديدة مختلفة . ا -5

 ن التعبير الفنى للطفل يعتبر نوعاً من تركيز االنتباه وبالتالي زيادة الوعى واإلدراك . إ -6

 
 رة التصميم الموجه للطفلفك

 يوضح العالقة ما بين المصمم ورسوم األطفال والفكرة التصميمية (1شكل رقم )

 * الشكل من تصميم الباحثة .

 

 سمات فن الطفل : 

  –لجدران ا –تعرف رسوم األطفال بأنها النتاجات التى ينجزها األطفال على أى سطح كان ) الورق 

زها نجي وهذه الرسوم األرض ... ( مستخدمين أنواعاً من المواد )األقالم ، الصبغات اللونية ، الطباشير ، .... غيرها( ،

 الطفل من تلقاء نفسه استجابة لدافع داخلى بعيداً عن أى ضغط من الممكن أن يمارسه الكبار عليه . 

 خصائص رسوم األطفال : 

  التلقائيةSpontaneity  : 

جهة خصائصه وومميز وتتميز رسوم األطفال بالعفوية والتلقائية فهى تقوم على المنطق الخاص بالطفل نفسه وفقاً لعالمه ال

 نظره الخاصة للتعبير عن األشياء المحيطة به . 
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  المبالغة والحذفExaggeration and cancel  : 

األجزاء  يد علىاألخرى ، وذلك لرغبة الطفل فى التأك كالمبالغة فى بعض أجزاء أو عناصر رسمه أو إلغاء بعض األجزاء

 حيث يبالغ فيها . 

  التسطيحFlatting  : 

 هملكما أن أشكا ،فمن الظواهر الملحوظة فى فنون األطفال رغبتهم فى تسطيح أشكالهم ، وعدم تعبيرهم عن البعد الثالث 

ال ما  بر عنهبراز كل ما يعرفه عن الشيء الذى يعفى الغالب ال تحجب عناصرها ، والطفل يفعل ذلك بسبب رغبته فى إ

 يراه منه . 

  الشفافيةTransparency  : 

براز افية هى إن الشفحيث يلجأ الطفل للخلط بين الواقع والخيال ، وإظهار بعض الحقائق الغير مرئية وكأنها مرئية . أى أ

 من الزجاج . التفاصيل الخاصة باألشياء التى خلفها على أنها شفافة أو مصنوعة 

  خط األرضEarth line  : 

 فاألطفال يصفون أشخاصهم على خط أفقى واحد يمثل خط األرض الذى تقف فوقه األشياء .

  الجمع بين األمكنة واألزمنة المختلفة فى حيز واحدAdding of different places and times : 

ياً لألحداث اً سينمائا شريطالطفل أيضاً ال يتقيد باألمكنة واألزمنة التى توجد عليها األشياء ، فيعتبر كما لو كان يعرض علين

 بغض النظر عن مكانها أو زمانها . 

  الوضع المثالىIdeal position  : 

 ي . األماموسم من الشكل الجانبى حيث يبرز الطفل كل جزء من أجزاء الجسم فى أبرز صورة لها ، ويبرز تفاصيل الج

 خصائص اإلعالن الموجه للطفل : 

  : الخصوصية 

 وتعتمد على خصوصية الفكرة وتوجيهها للطفل بما يتناسب مع احتياجاته كى تصل بنجاح وتأثير . 

  : األصالة 

 نوعاً من ى تعطىالفطرية التوهى ندرة الفكرة وتميزها بسبب االعتماد من قبل المصمم على رسومات األطفال وإبداعاتهم 

 الحداثة واألصالة للفكرة اإلعالنية.

  : التأثير النفسى اإليجابى 

  مستهدفة .فال الوهى حالة من التفاعل من خالل الرؤية للطفل المتلقى بسبب عدم تقليدية الفكرة وأثرها على فئة األط

  : التنوع 

الرسائل معانى وإليجاد العديد من الحلول التصميمية مع تعدد الويأتى ذلك من خالل مرونة الفكرة وإمكانية تطويعها 

 الموجهة للطفل . 

  : دوام التأثير 

 فى عقل الطفل وذاكرته .  اوتعتمد هذه الخاصية على مدى ثبات الفكرة ومكوناته

  : تنمية اإلعالن للحس الجمالى لدى الطفل 

 وذلك من خالل إعطاء الطفل اإلحساس باللون والشكل واإليقاع ، ومالئمة أجزاء الصورة . 

  : تنمية الخيال لدى الطفل 

 ضافة مقيمة  وذلك من خالل الخروج عن المألوف إلى شخصيات ال نجدها فى عالمنا بشرط أال يكون خيال سلبى ال يحمل
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  : أن ينمى اإلعالن الثروة اللفظية لدى الطفل 

 مما يمنحه القدرة على التعبير من خالل تعلم األطفال اللغة من خالل اإلعالنات المختلفة . 

  : تقديم المعلومات المختلفة للطفل 

ة طوط الحادام الخمما يزيد من إطالعه مع الحفاظ على استخدام األلوان المبهجة والخطوط اللينة والمنحنية وعدم استخد

 . فى اإلعالن أو أسلوب األمر 

 والتى تؤثر سلباً على الطفل .  التى توحى بالعنف تجنب استخدام الرموز أو األنماط 

 فه عنها . عدم انحرالطفل وونمط الحياة والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع إلى ا أن ينقل اإلعالن األخالقيات العامة 

  فية . وتعزيز االنتماء وتزويد الثقة بالنفس لدى الطفل وتحسين مهاراته المعرغرس القيم االجتماعية 

 الدراسة التطبيقية : ) تصميم وتطبيق التجربة ( 

 تم تحديد آلية وخطوات للتوصل إلى التيقن من فرضية البحث والتوصل إلى هدف البحث وهى كاآلتي : 

لى ابتكار أعماالً ع( سنوات . وحثهم 10: 6ل فى الفئة العمرية من ): إقامة ورش فنية لمجموعة مختارة من األطفا أوالا 

ير دوات التعبأبعد توفير كافة  –فنية يدوية الصنع من إنتاجهم بحيث يظهر فيها عفوية وتلقائية األطفال وبراءة تعبيرهم 

ات الفنية المتنوعة التى تتيح لهم وراق .... وغيرها من الخامأ –لوان أ –فالم أ –الفنى الالزمة للقيام بذلك خامات فنية 

مون فنى والمضعمل الالحرية فى االختيار ، والمقارنة بين البدائل المختلفة ، إضافة إلى حرية اإلبداع ، للتعبير عن ال

 اإلبداعي. 

ادرات ض الكذ بع، وأخ : تحليل تلك الرسوم واالبتكارات الفنية من خالل دراسة متأنية للخطوط واأللوان والمساحات ثانياا 

 منها إلعادة صياغتها بمعرفة وتصرف الباحث . 

فها ا ، وتوظيإبداعهب: إجراء بعض المعالجات الجرافيكية على بعض الرسوم واألعمال الفنية المختارة التى قاموا  ثالثاا 

 طفل بلغتهان الجدلخدمة بعض المنتجات أو الخدمات ليكون لها طابعاً ابتكارياً مميزاً خاصاً يخاطب حاجات ورغبات وو

 الخاصة . 

لوان صر واأل: إجراء استبيان خاص بقياس مدى قبول األطفال هذه المعالجات التصميمية والوقوف على العنارابعاا 

 واألشكال التى أثارت اهتمامه ، وتسجيل مالحظات متعمقة حول تلك الظواهر الفنية المؤثرة. 

 التجربة التطبيقية األولى : 

نهم م( سنوات وطلبت 10:  6تم إقامة ورش فنية تحت إشراف الباحثة على مجموعة متنوعة من األطفال من سن )

م بداع . وتية اإلالباحثة بعمل تصميم مبتكر عن الكريسماس بعد توفير كافة األدوات والخامة الفنية التى تتيح لهم حر

 المعالجات الجرافيكية . اختيار إحداهم وتطبيق التصميم عليها وبعد إجراء بعض 
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 (1الورشة الفنية رقم )

ن حفل قامت الباحثة بإجراء بعض المعالجات الجرافيكية على التصميمات السابقة وتصميم إعالن موجه للطفل ع

 الكريسماس . 
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 ( : 1استبيان موجه لألطفال )

 هل فهمت اإلعالن ؟  -1

 إلى حد ما     ال     نعم 

 هل عجبك اإلعالن ؟  -2

 إلى حد ما     ال     نعم 

 فرحان وأنت بتشوف اإلعالن ؟  -3

 إلى حد ما     ال     نعم 

 هل عجبك ألوان اإلعالن وشكله ؟  -4

 إلى حد ما     ال     نعم 

   السنة هناك .حابب تحتفل برأس  -5

 إلى حد ما     ال     نعم 

 

 ( 1نتيجة استمارة االستبيان للنموذج )

 إلى حد ما ال نعم ماهية السؤال رقم السؤال

 %2 %7 %91 هل فهمت اإلعالن ؟ 1

 %4 %6 %90 هل عجبك اإلعالن ؟ 2

 %4 %8 %88 فرحان وأنت بتشوف اإلعالن ؟ 3

 %1 %10 %89 هل عجبك ألوان اإلعالن وشكله ؟ 4

 %7 %5 %88 برأس السنة هناك .حابب تحتفل  5

 

 لي:لشكل التااضحها نالت الرسالة اإلعالنية رضا عينة األطفال في االستبيان عن تصميم اإلعالن بدرجة عالية يو
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 ( يمثل درجة رضا أو عدم رضا عينة األطفال عن توافر النقاط المبينة باالستبيان2شكل )
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 التجربة التطبيقية الثانية : 

نهم م( سنوات وطلبت 10:  6تم إقامة ورش فنية تحت إشراف الباحثة على مجموعة متنوعة من األطفال من سن )

تم بداع . ورية اإلحالباحثة بعمل تصميم مبتكر عن عالم البحار بعد توفير كافة األدوات والخامة الفنية التى تتيح لهم 

 ق التصميم عليها وبعد إجراء بعض المعالجات الجرافيكية . اختيار إحداهم وتطبي

      

                
 (2الورشة الفنية رقم )

إلى  ن رحلةقامت الباحثة بإجراء بعض المعالجات الجرافيكية على التصميمات السابقة وتصميم إعالن موجه للطفل ع

 مدينة دهب . 

 



 2021بريلا                     (                                  2دد خاص )ع –مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 
 الموتمر الدولي السابع " التراث والسياحة والفنون بين الواقع والمأمول"

851 

 

 ( : 2استبيان موجه لألطفال )

 هل فهمت اإلعالن ؟  .1

 إلى حد ما     ال     نعم 

  هل عجبك اإلعالن ؟ .2

 إلى حد ما     ال     نعم 

 فرحان وأنت بتشوف اإلعالن ؟  .3

 إلى حد ما     ال     نعم 

 هل عجبك ألوان اإلعالن وشكله ؟  .4

 إلى حد ما     ال     نعم 

 حابب تشترك فى كامب عالم البحار ده .  .5

 إلى حد ما     ال     نعم 

 

 ( 2نتيجة استمارة االستبيان للنموذج )

 إلى حد ما ال نعم ماهية السؤال رقم السؤال

 %5 %10 %85 هل فهمت اإلعالن ؟ 1

 10 %12 %78 هل عجبك اإلعالن ؟ 2

 %3 %12 %85 فرحان وأنت بتشوف اإلعالن ؟ 3

 %12 %6 %82 هل عجبك ألوان اإلعالن وشكله ؟ 4

 %12 %13 %75 حابب تشترك فى كامب عالم البحار ده . 5
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 لي:لشكل التاضحها ابدرجة عالية يونالت الرسالة اإلعالنية رضا عينة األطفال في االستبيان عن تصميم اإلعالن 
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 ( يمثل درجة رضا أو عدم رضا عينة األطفال عن توافر النقاط المبينة باالستبيان3شكل )

 

 التجربة التطبيقية الثالثة : 

نهم م( سنوات وطلبت 10:  6تم إقامة ورش فنية تحت إشراف الباحثة على مجموعة متنوعة من األطفال من سن )

 .رية اإلبداع حبعد توفير كافة األدوات والخامة الفنية التى تتيح لهم  Summer Campالباحثة بعمل تصميم مبتكر عن 

 ض المعالجات الجرافيكية . وتم اختيار إحداهم وتطبيق التصميم عليها وبعد إجراء بع
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 ن قامت الباحثة بإجراء بعض المعالجات الجرافيكية على التصميمات السابقة وتصميم إعالن موجه للطفل ع

Summer camp . لألطفال 
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 ( : 3استبيان موجه لألطفال )

 . هل فهمت اإلعالن ؟ 1

 إلى حد ما     ال     نعم 

 ن ؟ . هل عجبك اإلعال2

 إلى حد ما     ال     نعم 

 وف اإلعالن ؟ . فرحان وأنت بتش3

 إلى حد ما     ال     نعم 

 . هل عجبك ألوان اإلعالن وشكله ؟ 4

 إلى حد ما     ال     نعم 

 . حابب تشترك فى الكامب ده .5

 إلى حد ما     ال     نعم 

 

 ( 3نتيجة استمارة االستبيان للنموذج )

 إلى حد ما ال نعم ماهية السؤال رقم السؤال

 %10 %10 %80 هل فهمت اإلعالن ؟ 1

 %14 %13 %73 هل عجبك اإلعالن ؟ 2

 %10 %4 %86 فرحان وأنت بتشوف اإلعالن ؟ 3

 %13 %14 %73 هل عجبك ألوان اإلعالن وشكله ؟ 4

 %3 %15 %82 حابب تشترك فى الكامب ده . 5

 

 لي:لشكل التاحها ايوضنالت الرسالة اإلعالنية رضا عينة األطفال في االستبيان عن تصميم اإلعالن بدرجة عالية 
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 ( يمثل درجة رضا أو عدم رضا عينة األطفال عن توافر النقاط المبينة باالستبيان4شكل )

للطفل  عالن مميزال علي من خالل هذه التجارب التصميمية علي اعمال االطفال الفنية و مرورا بعدة اعتبارات للحصو -

 لالستلهام من رسوم االطفال و توظيف هذه االعمال و االعالن الموجهه:من خالل تحديد منهج 

 اجراء بعض المعالجات الجرافيكية على رسوم االطفال -1

عمل مقارنة بين نتائج الدراسة التصميمية و رسوم االطفال و االعالنات السابقه حتى تحدد ما هو الطابع االبتكار  -2

 المميز للطفل و يخاطبه.
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 البحثية :نتائج الدراسة 

 من خالل الدراسة توصلت الباحثة إلى عدة نتائج وهى : 

هم الفنية إلى مجموعة من االعتبارات والمحددات التى من خاللها يمكن توظيف رسوم األطفال وإبداعات أمكن التوصل -1

 .  فى تصميم اإلعالنات الموجهة للطفل والتى تحمل العفوية والتلقائية التى يحبها الطفل للفت انتباهه

 طفلللوقوف على بعض الدالالت اإلعالنية الموجهة لل م استحداث إستراتيجية فنية تسويقية ذات قيم تعبيريةت -2

يتيح  ألطفال مماار األطفال من قبل المصمم )الباحثة( له تأثيراً إيجابياً على االبتكارية فى رسوم هؤالء إن توجيه فك -3

 إعادة صياغتها وفق منطق فنى جمالى كلغة سريعة للوصول إلى عقل وقلب الطفل . 

 التوصيات : 

ذا الترويج وكه فقط وإنما لإلمتاع واالهتمام بما يعرف بفنون الطفل والتى تؤكد على أن الفن هنا ليس للترفي ضرورة -1

 التنمية االبتكار لدى الطفل وتوظيفه للتعبير عن األفكار اإلعالنية الموجهة للطفل . 

ة نية الموجهته لخدمة التصميمات اإلعاللتأكيد على مدى تأثير الطفل على قرارات الشراء األسرية عند توجيه إبداعاا -2

 والتى تحقق االتصال واإلدراك . 

ائح للشر ينبغى مراعاة الفئات العمرية المستهدفة فى اإلعالنات الموجهة للطفل بسبب تنوع السمات والخصائص -3

 العمرية والثقافية المختلفة لألطفال والتى تؤثر فى تصميم الرسالة اإلعالنية الموجهة . 
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