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 األساليب التفاعلية الالإلكترونية ودورها في تصميم اإلعالن التفاعلي

Non-electronic interactive methods and their role in the interactive 

advertising design 
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 ملخص البحث

فً التصمٌم اإلعالنً التفاعلً من منظور العالقة التبادلٌة بٌن المرسل ٌتضمن البحث مناقشة حول مفهوم التفاعلٌة 

والمتلقً فً العملٌة االتصالٌة، ومن خالل التفاعل بٌن المتلقً والرسالة االعالنٌة ٌمكن خلق اعالن تفاعلً ممٌز بشكل ال 

الحاجة إلى وسائط تكنولوجٌة معقدة،  إلكترونً، وٌلقً البحث الضوء على كٌفٌة خلق التفاعلٌة فً التصمٌم اإلعالنً دون

حٌث ٌقصد باإلعالن التفاعلً الالإلكترونً اإلعالن الذى ٌحقق عملٌة االتصال التبادلً بٌن المرسل والمتلقً بشكل ٌتبنً 

نظاماً أكثر بساطة و نفاذٌة وأكثر قدرة على تنمٌة مشاركة المتلقً وتحقٌق درجة أعلً من التفاعلٌة دون الحاجة إلى 

 ستخدام وسائط تكنولوجٌة معقدة.ا

وبالرغم من أن مصطلح التفاعلٌة مصطلح قدٌم إال انه ظهر مؤخراً فً اإلعالن لٌعبر عن االعالن الذى ٌتطلب مشاركة 

المتلقً فً العملٌة االتصالٌة، ومع ظهور الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة بدأ مصطلح التفاعلٌة ٌنحصر على الوسائل 

فقط إال انه فً الحقٌقة أن التفاعلٌة لٌست تعبٌراً عن الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة التكنولوجٌة وااللكترونٌة الحدٌثة فقط 

الحدٌثة فقط ، فالتفاعلٌة فً االعالن هً استراتٌجٌة لالبتكار والتحوٌل فً الفكر االعالنً لمشاركة المتلقً فً العملٌة 

ل سواء تم ذلك بأسلوب الكترونً أو ال االتصالٌة وجعل عملٌة االتصال االعالنً عملٌة تبادلٌة بٌن المرسل والمستقب

الكترونً فالهدف من التفاعلٌة هً مشاركة المتلقً فً العملٌة االتصالٌة بشكل ٌجذب االنتباه وٌحفزه وأضافه عنصر 

المتعة لدٌه بحٌث ٌنتقل تصمٌم اإلعالن ووسائله من الوسائط ذات البعد الثنائً والثالثً إلى ابعاد أخرى أكثر عمقاً 

 . الً مع المتلقًوتفاع

ومن هنا جاءت أهمٌة البحث فً إلقاء الضوء على دراسة األسالٌب التفاعلٌة لتصمٌم اإلعالن التفاعلً بشكل 

الالإلكترونً، حٌث ٌقصد به اإلعالن الذي ٌحقق التفاعلٌة بشكل ٌتبنً نظاماً أكثر بساطة وأكثر نفاذٌة وأكثر قدرة على 

 جة أعلً من التفاعلٌة دون الحاجة إلى االستخدام التكنولوجً. تنمٌة مشاركة المتلقً وتحقٌق در
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