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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 )

وإمكانية استغاللها لجذب أكثر للمتلقين له، فاإلعالن التفاعلي يعتبر من أكثر الوسائل اإلعالنية التي تعتمد على الفكرة 

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

 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 

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

 استخدامها كوسيلة لعرض اإلعالن التفاعلي عليها.

يرى مصممو اإلعالنات التفاعلية أن المراكز التجارية تعد من أهم األماكن لنشر اإلعالنات التفاعلية فيها، وذلك لعدة 

لجنس والعمر، غير أنه يعتبر من األماكن النشطة، أسباب كان من أهمها مركزا يجمع المستخدمين من كافة المستويات وا

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

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

فاعلية في المراكز التجارية في واستغاللها بصورة ايجابية وبفكر إبداعي يجذب المستخدمين نحو المنتج أو الخدمة الت

 عنها؟المعلن 

االستفادة من توظيف التقنيات التفاعلية لتصميم اإلعالنات التفاعلية في المراكز التجارية، ورصد وتحليل هدف البحث: 

 المراكز التجارية لمعرفة مدى توافقها مع طبيعة المستخدم. فيالتفاعلية النماذج اإلعالنية 

المنهج الوصفي لبعض النماذج من اإلعالنات التفاعلية في بعض المراكز التجارية الستخالص النتائج، منهج البحث: 

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