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 ملخص البحث:

لقد أدى تطور اإلعالن في الفترة األخير إلى ظهور نوع جديد من اإلعالنات يعتمد على كافة الوسائل التكنولوجية 

(، وذلك لزيادة نجاح العملية اإلعالنية، Interactive Advertisingالمتطورة والذي يسمى باإلعالن التفاعلي )

عالن التفاعلي يعتبر من أكثر الوسائل اإلعالنية التي تعتمد على الفكرة لمتلقين له، فاإلل أكثروإمكانية استغاللها لجذب 

، فاإلعالن التفاعلي ما هو إال وسيلة متطورة لإلعالن يمكن استغاللها اإلبداعية والتي تتطلب دراسة مكثفة لتصميمه

 بدرجة كبيرة في المراكز التجارية لما له من مميزات متاحة أمام المصمم والمستخدم.

لإلعالن التفاعلي عدة وسائل يمكن العرض عليها واستغاللها من خالل إدخال التكنولوجيا المتطورة والتقنيات العالية فيه 

مثل استغالل الجدران واألرضيات واألسقف والساحات ونوافذ العرض والمصاعد وغيرها من األماكن التي من الممكن 

 .ليهااستخدامها كوسيلة لعرض اإلعالن التفاعلي ع

لنشر اإلعالنات التفاعلية فيها، وذلك لعدة  ألماكنيرى مصممو اإلعالنات التفاعلية أن المراكز التجارية تعد من أهم ا

من كافة المستويات والجنس والعمر، غير أنه يعتبر من األماكن النشطة،  المستخدمينأسباب كان من أهمها مركزا يجمع 

التجارية له دور كبير في نجاح العملية اإلعالنية وذلك الختالف وسائلة ومكوناته  فاإلعالن التفاعلي في المراكز

في محاولة اإلجابة على التساؤل اآلتي: كيف يمكن توظيف اإلعالنات مشكلة البحث ومن هنا تظهر  .المستخدمة فيه

لمستخدمين نحو المنتج أو الخدمة واستغاللها بصورة ايجابية وبفكر إبداعي يجذب ا في التفاعلية في المراكز التجارية

 عنها؟المعلن 

كز التجارية، ورصد وتحليل ااالستفادة من توظيف التقنيات التفاعلية لتصميم اإلعالنات التفاعلية في المرهدف البحث: 

 المراكز التجارية لمعرفة مدى توافقها مع طبيعة المستخدم. التفاعلية فيالنماذج اإلعالنية 

نهج الوصفي لبعض النماذج من اإلعالنات التفاعلية في بعض المراكز التجارية الستخالص النتائج، الممنهج البحث: 

 ومن ثم المنهج التطبيقي لتصميم نماذج إعالنية في المراكز التجارية من قبل الباحث.

      .المراكز التجارية –التصميم التفاعلي –اإلعالن التفاعلي الكلمات المفتاحية: 

mailto:dr.samarhany@hotmail.com
mailto:mmalkawe077642097@gmail.com
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Search Summary: 

The recent development of the Declaration has led to the emergence of a new type of 

advertisement based on all the advanced technological means, called the  (Interactive 

Advertising), to increase the success of the advertising process, and the possibility of 

exploiting it to attract more recipients to it, the declaration Interactive is one of the most 

innovative advertising methods that require intensive study of its design, the interactive 

advertising is only a sophisticated means of advertising that can be exploited to a great extent 

in the commercial centers because of its advantages available to the designer and the user. 

Interactive advertising has several ways to be viewed and exploited through the introduction 

of advanced technology and technologies such as the use of walls, floors, ceilings, squares, 

display windows, elevators and other places that can be used as a means of displaying an 

interactive advertisement. 

The interactive advertising designers see the commercial centers as one of the most important 

places to publish their interactive advertisements, for several reasons, the most important of 

which is a center that brings together users of all levels, sex and age, but is considered an 

active place, the interactive advertisement in the malls has a big role In the success of the 

advertising process because of the different methods and components used in it. Hence the 

problem of research in trying to answer the following question: How can interactive 

advertisements in commercial centers be employed in and exploited in a positive way and 

with creative thinking that attracts users towards the advertised product or service? 

Research objective: Take advantage of the use of interactive techniques to design interactive 

advertising in commercial centers, and monitor and analyze interactive advertising models in 

commercial centers to see how they are compatible with the user nature. 

Research methodology: The descriptive approach of some models of interactive 

advertisements in some commercial centers to draw conclusions, and then the applied 

approach to design advertising models in commercial centers by the researcher. 

keywords:  Interactive Advertising  – Interactive Design –Commercial Centers. 

  مقدمة:

إن اإلعالن التفاعلي له دوراً هاماً في عصرنا الحالي، حيث لم يعد هناك مجاالً أمام المنتجات أو الخدمات طريق إال من 

خالل اإلعالن التفاعلي، فهي تعد بذلك األكثر تقدماً واألكثر جذباً للمستخدمين لما لها من مميزات قد تكشف من خاللها 

 ها.عن المنتج أو الخدمة المعلن عن

اإلعالنات التفاعلية ما هي إال وسيلة تعتمد على تقنيات وبيئات خاصة بها يمكن من خاللها إبالغ المستخدمين بأسلوب 

موجز ومركز عن األفكار التي توجد في المنتج أو الموجودة في الخدمات، حيث تختلف هذه اإلعالنات التفاعلية باختالف 

 نتج أو الخدمة المعلن عنها. التقنية والبيئة وكذلك خصائص الم

إن اإلعالن التفاعلي في المراكز التجارية يعتمد على أساليب متطورة وفعالة إلعطاء أفكار مكثفة وفعالة عن المنتجات 

والخدمات المعلن عنها لدى المستخدمين في المراكز التجارية، وخالل فترة زمنية قياسية، وبما أن العصر الحالي يتسم 

عارمة في مجال المعلومات واالتصاالت فال بد للمراكز التجارية أن تقابل هذه الثورة بثورة مماثلة لها وخاصة في بثورة 

 مجال تصميم اإلعالن لما له من دور فعال يهدف إلى جذب المستخدمين ولفت انتباههم لمثل هذه اإلعالنات.
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 مشكلة البحث:

 تتلخص مشكلة البحث في:

وعدم استغاللها بصورة ايجابية نحو المنتج أو في الدول العربية نات التفاعلية في المراكز التجارية قلة توظيف اإلعال

مشكلة البحث في التساؤل لجذب المستخدمين، ويمكن إيجاز  الخدمة المعلن عنها، وأيضا افتقارها إلى الفكر اإلبداعي

 اآلتي:

وبفكر إبداعي يجذب كيف يمكن توظيف اإلعالنات التفاعلية في المراكز التجارية واستغاللها بصورة ايجابية  -

 عنها؟المستخدمين نحو المنتج أو الخدمة المعلن 

     أهمية البحث:
وإخراجها بفكر تتمثل أهمية هذا البحث في دراسة استغالل اإلعالنات التفاعلية في المراكز التجارية بصورة ايجابية 

 إبداعي يجذب المستخدمين نحو المنتج أو الخدمة المعلن عنها.

 هدف البحث:
 يهدف البحث إلى:

 علية في المركز التجارية.االستفادة من توظيف التقنيات التفاعلية لتصميم اإلعالنات التفا -

 المراكز التجارية لمعرفة مدى توافقها مع طبيعة المستخدم. التفاعلية فيرصد وتحليل النماذج اإلعالنية  -

 فروض البحث:
 نه:أيفترض البحث 

فإنه سيساهم في زيادة كز التجارية االمر يفاإلعالنات التفاعلية  ناجحة فيبدراسة عنصر التفاعلية وتوظيفه بطريقة  -

 جذب المستخدم وإقناعه في المنتج أو الخدمة المعلن عنها.    

 منهجية البحث:
 على:تعتمد الدراسة في البحث 

الستخالص النتائج،  العربية واألجنبية المنهج الوصفي لبعض النماذج من اإلعالنات التفاعلية في بعض المراكز التجارية

 من قبل الباحث. المراكز التجارية إحدى في تفاعلي إعالنيموذج ومن ثم المنهج التطبيقي لتصميم ن

 (:Interactive Designالتصميم التفاعلي ) - 1

 يعرف التصميم التفاعلي بأنه:

 المنتجات مع المستخدمين بها يتفاعل التي تعزز الطريقة للمستخدمين خبرات تكوين على يعتمد الذي التصميم "هو .1

 األفراد بين ذهنية صورة بناء بهدف ومستخدميها، وذلك أو الخدمة المنتج بين التفاعل تتيح أنظمة ببناءيهتم ووالشركات، 

 .(1675ص  – 5)االتصالية"  العملية فاعلية لزيادة يستخدمونها الخدمات التي أو والمنتجات

هذا الحوار طبيعي وعاطفي بطبيعته ويتجلى في التفاعل  .والمنتج أو النظام أو الخدمةهو إنشاء حوار بين الشخص و"  .2

 بين الشكل والوظيفة والتكنولوجيا كما هو مع مرور الوقت".

 (:Interactive Advertisingاإلعالن التفاعلي ) - 2

 يعرف اإلعالن التفاعلي بأنه:

"هو اتصال تبادلي ذو اتجاهين من المرسل )الجهة المعلنة( إلى المستقبل )الجمهور المستهدف( والعكس لتقديم السلع  .1

والخدمات واألفكار، بحيث يصعب فيه التمييز بينهما في العملية االتصالية، مع مراعاة المرونة الزمنية في االتصال، 

تى يصبح االتصال اإلعالني اتصاالً تفاعلياً، مع األخذ في االعتبار الهدف من والتي تتراوح بين التزامنية والالتزامنية، ح

 . (1675ص  – 5)االتصال واتجاهه والرسالة والزمن" 
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هو نوع من فنون االتصال التي يتفاعل فيها المتلقي مع اإلعالن وفقاً للحراك اإلنساني، والذي تختفي فيه الحدود و" .2

عن طريق التفاعل بين طرفين أو أكثر، بهدف تحقيق قدر من التفاهم عن طريق تبادل الفاصلة بين المرسل والمتلقي 

المعلومات واآلراء واألفكار والرموز متماشياً مع استجابتهم وردود أفعالهم بحيث تتطور المخرجة التفاعلية وفقاً للتغذية 

 .(494ص  – 1) الراجعة من قبل المتلقي"

 مميزات اإلعالن التفاعلي: - 3

عتبر وسيلة أكثر فاعلية من وسائل اإلعالنات التقليدية األخرى، مما تزيد من استيعاب المادة اإلعالنية لدى ت .1

 المستهلك، وأيضاً تزويد المهتمين باإلعالنات المزيد من المعلومات عن المنتج.

ر مسار اإلعالن وتعتبر لديها القدرة على معرفة مقدار نجاح الحمالت اإلعالنية بشكل يومي، مما يساعد على تغيي .2

 . (179ص  – 4)أيضاً طريقة لرفع مردوداتها 

االستهداف وذلك من خالل توجيه اإلعالن للمستهلك المناسب عن طريق الحمالت اإلعالنية الموجهة حسب الشرائح  .3

 العمرية أو الجغرافية أو الوظيفية.

 .(13)بة فورية مباشرة من المستهلك التفاعلي أن يولد استجا على اإلعالناالستجابة المباشرة، حيث  .4

 تكرار اإلعالن أمام المتلقي مما يرسخ في ذهن المستهلك. .5

 تتيح تقنيات التصميم للمعلن نشر اإلعالن بأشكال وأساليب فنية مبتكرة. .6

 . (182ص  – 4)لديها القدرة على إيصال معلومات أكثر عن المنتج وبيان تفاصيله وسعره وكيفية الحصول عليه  .7

 تمنح المشاهدين مزيًدا من التحكم في تفسيرهم للمحتوى الخاص بالمنتج المعلن عنه. .8

 يثبت أهمية المستخدم )عن طريق الطلب منهم االستجابة أو التفاعل بطريقة ما(. .9

 .(19) يفتح خطوط التفاعل والحوار بين العالمة التجارية والمستخدمين .10

 اإلعالن التفاعلي مقابل اإلعالن التقليدي: - 4

 
 (: اإلعالن التفاعلي مقابل اإلعالن التقليدي.1مخطط )
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 :في تصميم اإلعالن بالمراكز التجارية األساليب التفاعلية - 5

رة في تقنيات إن األساليب التفاعلية لها دور بارز في عملية االتصال اإلعالني وذلك بعد التطورات المتالحقة والكبي

الحاسب اآللي، لذلك فإن التقنيات الرقمية هي األساس في إنتاج وعرض واسترجاع المعلومات من خالل االعتماد على 

الوسائط التفاعلية المتعددة كأسلوب قوي وناجح لتقديم الرسالة اإلعالنية، حيث تزداد فعاليتها يوماً بعد يوم ارتباطاً بالتقدم 

جوع إلى قاعدة المعلومات بالحاسب أو شبكة المعلومات الدولية للبحث عن شيء ما، من إحدى صور التقني، حيث يعد الر

التفاعل المستخدمة من فترات طويلة، فهذه التقنية تمكن اإلنسان واآللة من الدخول في حوار طبيعي يوحي بوجود قدر 

 . (32ص  – 2)كبير من الفهم المتبادل بينهم 

يجب البحث عن التفاعلية في التجارب العلمية المتعلقة بالذكاء االصطناعي، وخاصًة التي تبحث في كيفية حل اإلشكالية 

التي نواجهها دائماً، فهي تنشأ من خالل التحاور والتفاعل مع اآللة بوسيلة طبيعية من غير الحاجة إلى تعلم إحدى لغات 

يقة ما لترجمة ما يدخله مستخدم الحاسب بلغته الطبيعية، عن طريق محطات اإلدخال البرمجة، لذلك ال بد من إيجاد طر

 .  (71ص  – 3)الطرفية إلى شكل يمكن لآللة فهمه واالستجابة له لتحقيق هدف االتصال والتفاعل 

غباته في التعرف على يثير استخدام التفاعلية في تصميم اإلعالن لدى المستخدم نزعات التحدي التكنولوجي، كما تثير ر

 .(195ص  – 6)كل مكونات ومعلومات اإلعالن، مما يحقق أيضاً الهدف االتصالي 

 :(50 :33ص  – 7)م التفاعلية بثالث طرق 1999في عام  Choوعرف شو 

 
 األساليب التفاعلية. أشكال (:2مخطط )
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 العناصر المادية التي تبنى عليها اإلعالنات التفاعلية في المراكز التجارية: - 6

 
 (: العناصر المادية التي تبنى عليها اإلعالنات التفاعلية في المراكز التجارية.3مخطط )

 الحوائط التفاعلية:  - 1 – 6

هي إحدى األنواع الخاصة بتطبيقات الحاسب اآللي والتي لها القدرة العالية على خدمة العديد من التطبيقات الحياتية، فهي 

من أكثر النماذج مالئمة للتطبيقات التفاعلية المثيرة للمستخدم بشكل كبيري بدءاً من تطبيقات مرتبطة بالعمل الجماعي إلى 

 الت اإلعالنية والترفيهية.    تطبيقات الحوسبة في المجا

 
 (: مزايا الحوائط التفاعلية في المراكز التجارية.4مخطط )

(: يمكن للحوائط التفاعلية في Touch: Direct Experiencesإمكانية التحكم باللمس: التجارب المباشرة ) .1

مع مسطح العرض، بحيث تعطي  المراكز التجارية أن تتفاعل باللمس من قبل أي مستخدم من خالل التعامل المباشر

المستخدمين فرصة لتشكيل تجربة تفاعلية قد يكون قام بها المستخدم مع الكمبيوتر ولكن في هذه المرة تكون تجربة 

 المستخدم على نطاق حجمي كبير مما يجعلها مماثلة لخبراته الحياتية.

(: إن الحوائط التفاعلية كبيرة Large size: Life size Experiencesالحجم الكبير: تجارب بحجم الواقع ) .2

مما يؤدي إلى عرض الفكرة  Immersive Experiencesالحجم تجعل المستخدم يعيش التجربة فيكون منغمساً فيها 

 معه.اإلعالنية بشكل يجذب المستخدم وتجعله يتعايش 

عرض الحوائط التفاعلية (: تHigh Res: Life – like Experiencesالوضوح العالي: التجارب شبيهة بالحياة ) .3

مشاهد مفصلة بشكل دقيق وواضح جداً، لفيديوهات وصور ورسومات جرافيكية ونصوص، سواء كانت المادة المعروضة 

موقع آخر، فكلما كانت جودة المحتوى عالية كلما كانت التجربة التفاعلية أقرب إلى  نمباشرة ممسجلة أم تبث على الهواء 

 الواقع. 
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(: تعمل ميزة تفاعل تعدد Multi – user: Shared Experiencesن: التجارب المتشاركة )تعدد المستخدمي .4

المستخدمين على إمكانية إجراء تجارب متشاركة بين المستخدمين مما تصنع نوعاً من الديناميكية والتفاعلية الواقعية بين 

 المستخدمين، وأيضاً المحتوى الذي يتم عرضة.

(: يتم استخدام الطبيعة Connectedness: Dynamic Experiencesالتجارب )الترابط: ديناميكية  .5

الديناميكية للشاشة إلنشاء التفاعالت واالنخراط في العروض، وعلى المحتوى أيضاً أن تكون ذو طبيعة ديناميكية بشكل 

تغيرة ومتجددة للمستخدم، يترابط مع إمكانيات حائط العرض التفاعلي مما يؤدي إلى ترابط يجعل التجربة ذات طبيعة م

تحديثها بسهولة أكثر أو تغيير الرسائل اعتماداً  الشبكية أووأيضاً توفر ميزة هامة للمعلنين وهي تغيير محتويات العرض 

 على الجمهور والوقت من اليوم أو األهداف اإلعالنية. 

 
 .(21)الحائط التفاعلي  (: نموذج الديناميكية والتفاعلية بين المحتوى المعروض وبنائية1صورة )

 (: Interactive Floorاألرضيات التفاعلية ) - 2 - 6

تقدم هذه التقنية العروض الضوئية والتي تقدم تجربة تفاعلية ممتعة ومشاركة تفاعلية مؤثرة إذ تعد من التقنيات الحديثة 

كإحدى الوسائل التكنولوجية، حيث تتكون هذه التقنية من كاميرات خارجية مثبته ملحقة تعمل باألشعة تحت الحمراء 

( والذي يتفاعل مع الصور Projected Displayسقاط ضوئي )بروجيكتور متصلة بجهاز كمبيوتر ومتصل به جهاز إ

 Positionالمتوقعة كشخص، وتعمل الكاميرات على التقاط مسار الحركة للفرد من خالل أجهزة تتبع الوضع )

Trackers( وبعدها يتم إحداث وهم التواجد عن بعد )Tele – Presenceأو يتم التأثير بوجوده من خالل أجهزة ) 

( تقوم على التقاط Motion Sensors( والتي تحتوي على مجسات للحركة )Position Trackersتتبع الوضع )

حركات المستخدم بدقة وتضبط رؤيته عبر الشاشة ومن ثم نقلها للكمبيوتر والذي يقوم بدوره على ضبط وتعديل الصور 

من حدوث الشيء نفسه في الواقع وبنفس سرعة لجعلها تبدو كرد فعل لحركة الشخص وذلك في الزمن الحقيقي أي ز

 .     (29:  16ص  – 9)االستجابات الحقيقية 

 
 .(20)(: نموذج أحد أشكال األرضيات التفاعلية المستندة على الرؤية 2صورة )
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 (: Interactive Ceilingاألسقف التفاعلية ) - 3 –6

، ففي كازيميرز  (10)ظهرت األسقف التفاعلية كتطبيقات دعائية إعالنية في أسقف مداخل األماكن العامة والتجارية 

( نجد نموذج من األسقف التفاعلية والتي تعمل بواسطة مجسات حركية Poland, Kazimierz Galeriaجاليريا )

السقف، وبمجرد المشي من تحتها تكشف األسقف عن اإلعالن وكاميرات مثبتة تعمل على نقل حركة المستخدم إلى 

 . (23) بأسلوب ملفت بحيث تجعله ينظر إلى السقف على طول الممر

 
 .(17) نموذج للسقف التفاعلي في المراكز التجارية (:3صورة )

 المصاعد:  - 4 – 6

اضطر المصممون في العقد الماضي إلى االبتكار، وعملوا على استغالل المساحات المادية إلبداعهم الفني، وكان من 

مساحة المصاعد إلنشاء أنواع مختلفة  االستفادة منضمن ابتكاراتهم هو تحويل المصعد إلى وسيلة إعالنية للشركات، وتم 

 فية توظيفها، وهناك طرق مختلفة إلنشاء اإلعالنات في المصاعد:من اإلعالنات عن المنتجات المتعددة وكي

إعالنات أبواب المصاعد: عادًة ما تكون األبواب هي المورد األكثر استخداماً من قبل الشركات التي تعلن  - 1 – 4 – 6

 . (17)عن منتجاتها، وقد يكون هناك مجموعات إعالنية بين األبواب الداخلية من المقصورة، مثل إعالن لفيلم سوبرمان 

ن البيئة الداخلية لمقصورة المصاعد هي بيئة مثالية لعرض اإلعالنات إعالنات داخل مقصورة المصعد: إ - 2 – 4 – 6

العديد من األفراد عند دخولهم مقصورة المصعد يشعرون بالقلق، وذلك بشكل منفرد بالمستخدم، فقد أثبتت الدراسات أن 

الظروف التي تشعر  إما لتواجدهم في أماكن مغلقة أو تواجدهم مع أشخاص غريبة أو الخوف من المرتفعات وغيرها من

الفرد بالقلق، لذلك نجدهم يستخدمون هواتفهم أو ينظرون إلى أجزاء مقصورة المصعد، لذلك نجد أن المتلقي مهيأ نفسياً 

 .(39ص  – 11)لتلقي اإلعالن وتلقي المعلومات المرسلة إليه 

 
 .(18) المصعد(: نموذج من اإلعالنات داخل مقصورة 4صورة )

( نموذج إعالن تفاعلي في كندا بوضع ميزان داخل المصعد ومتابعة وزن الشخص لنفسه أثناء صعود 4تبين لنا صورة )

( تحت شعار )أنت تزن أقل أثناء الهبوط( وذلك بفعل Science Worldوهبوط المصعد لمحطة تلفزيونية علمية )

 الجاذبية.
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اإلعالن خارج مقصورة المصعد )البانوراما(: إن الجدران الزجاجية الشفافة للمصعد في المراكز  - 3 – 4 – 6

التجارية، تمكن الفرد من مشاهدة منظور متغير لألنشطة التي تتم في الخارج مع صعود ونزول المصعد في المركز 

مركز التجاري، فمن خالل المقصورة الزجاجية المكونة التجاري، وهذا النوع من المصاعد يضيف نوعاً من الحيوية في ال

  .(12)للمصعد البانوراما يتيح لمستخدميه الرؤية في جميع االتجاهات 

 اإلعالنات التفاعلية في ساحات المراكز التجارية:  - 5 – 6

تمتلك المراكز التجارية المزيد من فرص اإلعالن والعالمات التجارية عند استخدام الشاشات الرقمية بدالً من الملصقات 

وتمنح شاشات  بسرعة،خصوصاً في موسم العطالت واألعياد. باإلضافة إلى قدرتها على تحديث الفيديو والصور  الثابتة،

تمثل قوائم مثل  المثال،ة من اإلعالنات اإلبداعية والمفيدة. على سبيل العرض الرقمية الفرصة لعرض مجموعة متنوع

"أفضل عشر هدايا للشراء" أو ترويج منتجات العطالت ذات اإلصدار المحدود طريقة رائعة لعرض عناصر مختلفة 

نتج المعلن بنسبة للشراء في المركز التجاري. وتعرض اإلعالنات التفاعلية من خالل الشاشات الرقمية معلومات عن الم

%، بشكل يجذب المستخدم لها، وتتوافر شاشات العرض الرقمية بكثرة في المناطق التي يكثر بها وقت االنتظار مثل 64

 .  (14)أماكن اللعب أو الطعام أو مناطق الراحة 

 
 .(15) (: نموذج من إعالنات ترويج منتجات العطالت ذات اإلصدار المحدود5صورة )

اإلعالنات التفاعلية على واجهات المحالت التجارية في المراكز التجارية )نوافذ العرض  - 6 – 6

Interactive Windows Display :) 

هي المساحة التي تعرض فيها المنتجات أو السلع والتي تشكل أهدافاً بيعيه من المتوقع أن تجذب المستهلك لها، فنافذة 

بث في نفس المتلقي التي يتأملها الرغبة بالشراء، ويتم تحقيق ذلك من خالل وسيلة المحال التجارية يجب أن تهدف إلى 

العرض التي تركز على البعد النفسي والتي يدخل فيها كل من الجمال واألصالة والقوى المحركة والرغبة، فالنافذة ليست 

رؤية النافذة، في تعد أيضاً تعريفاً فقط لعرض الخدمات أو المنتجات وإنما هي تتعلق بجذب المستهلكين المحتملين ل

 . (11ص  – 8)وانعكاساً للصورة الذهنية للمحال التجاري 

وتتميز اإلعالنات التفاعلية المعروضة على واجهات المحالت التجارية في المراكز التجارية بشاشات لمس تفاعلية، 

متسوقين في القدرة على تخصيص أنماطهم المفضلة تعرض العالمة التجارية للمحل التجاري، حيث تمنح المستخدمين ال

، حيث تمكن المستخدمين من تجربة أحدث مجموعة من المالبس دون ارتدائها، حيث تعمل على تتبع حركة الجسم  (22)

وتحليلها بنفس الوقت وعرضها على الشاشة، حيث يأخذ الجهاز صورة لوجه الشخص ويبدأ بالبحث عن نموذج مناسب 

ام تقنية اللمس للشاشة فإن المستخدم يستطيع تغيير مالبسه سواء كانت سترات أو سراويل أو أحذية، ويمكن له، وباستخد

للمستخدم أيضاً العودة إلى الزي أو النموذج السابق وإجراء بعض التعديالت عليه في أي وقت، ويمكن أيضاً أن يقوم 

 .(24)االحتفاظ بها المستخدم بأخذ صورة له وحفظها ونقلها إلى هاتفه الذكي و
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 (: نموذج من إعالنات نوافذ العرض التفاعلية التجارية في المراكز التجارية.6صورة )

 الدراسة التحليلية: – 7

 الستخالص أهم النتائج التي توصل إليها الباحث.الباحث بعمل دراسة تحليلية على عدة نماذج تفاعلية عربية وأجنبية  قام

 النموذج التحليلي األول: 

اسم الشركة المعلنة 

 :للنموذج التفاعلي

 

 UP 7 فيدو ديدو

 

 السنة

 

2019 

 مصر البلد: مول العرب اسم المركز التجاري:
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 النموذج التحليلي الثاني:

اسم الشركة المعلنة 
 :للنموذج التفاعلي

 2019 السنة: شاشة االستعالمات الرقمية

 مصر البلد: مول سيتي ستارز التجاري:اسم المركز 
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 النموذج التحليلي الثالث:

اسم الشركة المعلنة للنموذج 

 :التفاعلي

سباق الجائزة الكبرى 

 1للفورموال

 

 السنة:

 

2014 

 Wien Mitteفيينا ميت مول ) اسم المركز التجاري:

The Mall) 

 

 البلد:

 

 النمسا

 

 

 النموذج التحليلي الرابع:

 

الشركة المعلنة اسم 

 للنموذج التفاعلي:

إعالن بمناسبة مهرجان اإلضاءة في 

 On the Occasion ofميانمار )

lighting festival in 

Myanmar) 

 

 السنة:

 

 2017مارس 

 ميانمار يانجون، البلد: (Myanmar Plazaميانمار بالزا ) اسم المركز التجاري:

 )بورما(
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 نتائج الدراسة التحليلية:

لفكرة اإلعالن التفاعلي دور رئيسي في العملية التفاعلية وأن إضافة المثيرات البصرية الجرافيكية تعمل على تحقيق  .1

 جذب أكثر النتباه المستخدم ودعم التصميم التفاعلي.

تعددة إنترنت وغيرها من المجاالت الموتشمل الوسائل اإلعالنية التفاعلية ذات التقنيات العالية على ألعاب فيديو  .2

 للمستخدم.

تمكن دراسة بيئة اإلعالن التفاعلي المصمم من االستفادة بقدر اإلمكان من خصائص البيئة في تصميم اإلعالن  .3

      التفاعلي، لذا من الممكن أن تصبح البيئة جزء من اإلعالن التفاعلي نفسه. 

 الدراسة التطبيقية: - 8

تم تصميم هذا النموذج التفاعلي عن طريق استخدام شاشة إلكترونية تفاعلية تعمل عن طريق اللمس من قبل      

" بمعنى ألمس الشاشة، كما Touch The Screenالمستخدم، حيث يظهر للمستخدم على الشاشة شعار المحل وكلمة "

 (.7في صورة )

 

 .PIZZA(: بداية اإلعالن التفاعلي لمطعم 7صورة )
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(، مكونات البيتزا مع الجملة اإلعالنية والتي تعني "إذا أردت 8بعد لمس المستخدم للشاشة سيظهر له كما في صورة )

 " بمعنى ارفع الشاشة.Screen UPالحصول على البيتزا، اصنعها بيدك"، وظهور كلمة "

 

 .(: ظهور الجملة اإلعالنية للمستخدم وكلمة ارفع الشاشة8صورة )

 

 (، مجموعة من أصناف البيتزا واختيار واحدة منها فقط.9بعد أن يرفع المستخدم الشاشة سيظهر له كما في صورة )    

 

 .(: ظهور مجموعة من أصناف البيتزا واختيار واحدة فقط9صورة )

 

زا التي قام المستخدم (، شكل البيت10بعدما يختار المستخدم صنف معين من األصناف الموجودة يظهر له كما في صورة )

ثانية لترتيب مكونات البيتزا التي قمت باختيارها، باإلضافة إلى  60باختيارها، وظهور جملة للمستخدم محتواها لديك 

 " بمعنى ابدأ.Start"الضغط على زر 

 
 .Start(: ظهور البيتزا التي اختارها المستخدم مع جملة تبين له ماذا يفعل بعد الضغط على زر 10صورة )

 

بعد الضغط على زر ابدأ، فيبدأ المستخدم بترتيب مكونات البيتزا على العجينة خالل مدة زمنية ال  العملية التفاعليةتبدأ 

ثانية، حيث ال يسمح للمستخدم بوضع مكون آخر إال عند االنتهاء من وضع كافة أشكال المكون الذي يختاره  60تتعدى 

 (.11كما تبين لنا صورة )
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 (: تبين لنا كيف يضع المستخدم مكونات البيتزا على العجينة بانتظام.11صورة )

 

 (.12عندما ينتهي المستخدم من وضع المكونات على عجينة البيتزا قبل انتهاء الوقت فسوف يظهر له كما في صورة )

 
 هر له عبارة أنت حصلت عليها.(: تبين أن المستخدم قد انتهى من وضع المكونات قبل انتهاء الوقت، فتظ12صورة )

 

 QRوبعدها يظهر للمستخدم شاشة تحتوي على صورة صنف البيتزا الذي قام بوضع المكونات عليه، ويظهر أيضاً 

code ( 13ويطلب من المستخدم تصويره عن طريق هاتفه، كما هو مبين في صورة.) 

 
 وتطلب منه تصويره من خالل الهاتف. QR Code(: تبين للمستخدم شكل البيتزا التي قام باختيارها، وأيضاً تبين له 13صورة )

 

ففي حالة أن المستخدم لم ينتهي من وضع المكونات على عجينة البيتزا، وأن الوقت قد انتهى وسيظهر للمستخدم بعدها 

 (.14كما في صورة ) Good Luckعبارة 

 
 للمستخدمين. Good Luck(: في حالة انتهاء الوقت ولم ينتهي المستخدم من وضع مكونات البيتزا، تظهر بعدها عبارة 14صورة )
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منطقة المطاعم في المركز  تطبيق التصميم في، حيث تم المراكز التجاريةقام الباحث بتطبيق فكرة اإلعالن التفاعلي في 

 (.15ة اإلعالنية في تلك المنطقة كما هو موضح في صورة )التجاري وعمل تصور مبدئي للفكر

 
 .إحدى المراكز التجارية(: تصور لوجود اإلعالن التفاعلي في منطقة الطعام في 15صورة )

 النتائج والتوصيات: - 9

 :البحث نتائج

ودمجها مع الفراغ  اإلعالنات التفاعلية إلى حدوث نوع من التداخل بين وسائل عرض اإلعالن التفاعليتهدف  – 1

العمراني داخل المركز التجاري كنوع من أساليب الترفية والتي تعمل بشكل رئيسي على جذب المتلقي لها وانغماسه في 

 الفكرة اإلعالنية.

المكونات التفاعلية داخل المركز التجاري من جدران تفاعلية وأسقف تفاعلية وأرضيات تفاعلية والمصاعد تعدد  – 2

 استخدام أكثر من مكون أو دمجهم مع بعض ليحقق التأثير المطلوب، ، ويمكنوشاشات إلكترونية نوافذ العرضوالساللم و

 .اعتبارها كجزء جمالي من ديكور المكانوأيضاً يمكن 

إقناع المتلقي بالمنتج أو الخدمة المعلن عنها بشكل مباشر، اإلعالن التفاعلي داخل المراكز التجارية على يعمل  – 3

    سيخ فكرة اإلعالن في ذهن المتلقي.وأيضاً تر

 التوصيات:

على مصمم اإلعالن أن يحدد نوع الوسيلة التفاعلية من شاشات إلكترونية أو نوافذ عرض أو جدران تفاعلية وغيرها  – 1

الخصائص فيها من إضاءة ، وأيضاً إمكانية ضبط المقدمة يتم التأكد من أنها تتماشى مع الفكرة اإلعالنيةمن األنواع، لكي 

  .وغيرها وألوان

فيها، لذلك يوصي الباحث بتوجه تفتقر المراكز التجارية في أغلب الدول العربية إلى ندرة وجود اإلعالنات التفاعلية  – 2

 .مصممي اإلعالنات إلى تصميم اإلعالنات التفاعلية لما لها من أهمية ودور كبير في نجاح اإلعالن

 البحث العلمي في مجال التفاعلية بشكل عام وفي مجال تصميم اإلعالن التفاعلي بشكل خاص وخاصةً توسيع آفاق  – 3

األساسيات الخاصة بتصميم اإلعالن التفاعلي إلى جانب تعليم تصميم تدريس إلى  في مجتمعات الدول العربية، إضافةً 

 لتكنولوجي.بما يتناسب مع التطور التقني وااإلعالن في كليات الفنون المتخصصة 
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