
العدد التاسع                                                                                                مجلة العمارة والفنون              

 
 

قة الذهنية فى اإلعالن التفاعلى فاعلية الطا  

  محمد على عزمى عبد الرحيم م م / 

بجامعة أكتوبر للعلوم والحديثة واألداب  -مدرس مساعد فى كلية الفنون و التصميم  

  

 : Abstract  ملخص البحث

بتكارا ، إلن عن السلع والخدمات بشكل أكثر الحديثة وتطور األساليب التى يستخدمها المصمم والمع التقنياتمع تطور 

التى تتأثر مات وتطبيقات على الطاقة الذهنية للمتلقى فى اإلعالن التفاعلى تلك الطاقة الذهنية امفاهيم جديدة إلستخد ث  حد  أُستُ 

حواس اإلنسان التى يمكن إثارتها بشكل  عن طريق يةعملية اإلدراكالب العديد من المدخالت الخاصة بالمتلقي بشكل مرتبطب

ثارة كيفية إ والتي يمكن تلخيصها في محاولة اإلجابة عن التساؤل اآلتي: مشكلة البحث، ومن هنا تظهر هذه الطاقة  يحفز

التعرف على  هو ويهدف البحث إلى وتغيير  الطاقة الذهنية للمتلقي وكيفية قياسها لزيادة فاعلية اإلعالن التفاعلي الحديث؟

ألطول فترة ممكنة إلحداث األثر  هوفكر هنتباهإ لجذبإثارة الطاقة الذهنية للمتلقي  التى تدعم تغيير واإلمكانيات الحديثة و 

من خالل دراسة تحليلية لنموذج وذلك  البحث المنهج الوصفي التحليليإتبع وقد  على ذهن المتلقي . المطلوب من اإلعالن

أن هناك محددين لقياس الطاقة الذهنية للمتلقى فى بيئة اإلعالن التفاعلى لهم إلى  توصلت الدراسة ، حيثتفاعلىعالني إ

الثانى عملية التفاعل  المحدد، و  (اإلثارة)األول حدوث جذب اإلنتباه  المحددمها، امجموعة من المتغيرات والتى يمكن إستخد

وهو الذي يمكن وصفه فى جميع المتغيرات الداخلة فى عملية التفاعل والتى يمكن أن تُقيسها التقنيات و التكنولوجيا الرقمية 

ن ستخدام التقنيات التفاعلية الحديثة  بهدف تغيير وإثارة الطاقة الذهنية للمتلقى يعمل على زيادة فعالية اإلعالإأن  و للتعرف ،

 التفاعلى.

 :Keywordsالدالة الكلمات 

 (.perceptionاإلدراك ) -(  Interactive Advertisingاإلعالن التفاعلي )  - (Mental Energyالطاقة الذهنية )  

 :Introductionمقدمة البحث 

،  بتكارا  إلن عن السلع والخدمات بشكل أكثر الحديثة وتطور األساليب التى يستخدمها المصمم والمع التقنياتمع تطور 

التى تتأثر مات وتطبيقات على الطاقة الذهنية للمتلقى فى اإلعالن التفاعلى تلك الطاقة الذهنية امفاهيم جديدة إلستخد ث  حد  أُستُ 

مكن إثارتها بشكل سان التى يحواس اإلن عن طريق يةعملية اإلدراكلاب الت الخاصة بالمتلقي بشكل مرتبطالعديد من المدخب

 . هذه الطاقة يحفز

الطاقة الذهنية  ثارة وتغيير كيفية إ والتي يمكن تلخيصها في محاولة اإلجابة عن التساؤل اآلتي: مشكلة البحثومن هنا تظهر 

 للمتلقي وكيفية قياسها لزيادة فاعلية اإلعالن التفاعلي الحديث؟

 هوفكر هنتباهإ لجذبإثارة الطاقة الذهنية للمتلقي  تغيير وو التى تدعم التعرف على اإلمكانيات الحديثة  هو ھدف البحث

 . على ذهن المتلقي  ألطول فترة ممكنة إلحداث األثر المطلوب من اإلعالن

  .تفاعلىعالني إمن خالل دراسة تحليلية لنموذج وذلك  البحث المنهج الوصفي التحليليويتبع 

 

 

 

 

 

 


