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 فاعلیة الطاقة الذھنیة فى اإلعالن التفاعلى 

The Effectiveness of Mental Energy  in The Interactive Advertising 
  
  محمد على عزمى عبد الرحیم  

  الحدیثة واألداب  بجامعة أكتوبر للعلوم ، مدرس مساعد فى كلیة الفنون و التصمیم
 

  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
الحدیثة وتطور األسالیب التى یستخدمھا المصمم والمعلن عن السلع والخدمات بشكل أكثر  التقنیاتمع تطور 

ُحِدَث مفاھیم جدیدة إلستخدامات وتطبیقات على الطاقة الذھنیة للمتلقى فى اإلعالن التفاعلى تلك الطاقة ، إبتكارا ُست أ
اصة بالمتلقي بشكل مرتبط بالعملیة اإلدراكیة عن طریق حواس الذھنیة التى تتأثر بالعدید من المدخالت الخ

والتي یمكن تلخیصھا في محاولة  مشكلة البحثومن ھنا تظھر ، اإلنسان التى یمكن إثارتھا بشكل یحفز ھذه الطاقة
إلعالن التفاعلي كیفیة إثارة وتغییر  الطاقة الذھنیة للمتلقي وكیفیة قیاسھا لزیادة فاعلیة ا: اإلجابة عن التساؤل اآلتي

ھو التعرف على اإلمكانیات الحدیثة و التى تدعم تغییر و إثارة الطاقة الذھنیة للمتلقي  ویھدف البحث إلى الحدیث؟
البحث إتبع وقد .  لجذب إنتباھھ وفكره ألطول فترة ممكنة إلحداث األثر المطلوب من اإلعالن على ذھن المتلقي 

أن إلى  توصلت الدراسةالل دراسة تحلیلیة لنموذج إعالني تفاعلى، حیث وذلك من خ المنھج الوصفي التحلیلي
ھناك محددین لقیاس الطاقة الذھنیة للمتلقى فى بیئة اإلعالن التفاعلى لھم مجموعة من المتغیرات والتى یمكن 

ي یمكن وصفھ فى و المحدد الثانى عملیة التفاعل وھو الذ، )اإلثارة(إستخدامھا، المحدد األول حدوث جذب اإلنتباه 
ُقیسھا التقنیات و التكنولوجیا الرقمیة للتعرف أن  و، جمیع المتغیرات الداخلة فى عملیة التفاعل والتى یمكن أن ت

إستخدام التقنیات التفاعلیة الحدیثة  بھدف تغییر وإثارة الطاقة الذھنیة للمتلقى یعمل على زیادة فعالیة اإلعالن 
  .التفاعلى

  الطاقة الذھنیة  
 Mental Energy  

  اإلعالن التفاعلي 
Interactive Advertising  

  اإلدراك 
Perception  
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  :Introductionمقدمة 
الحدیثة وتطور األسالیب التى یستخدمھا المصمم  التقنیاتمع تطور 

ُحِدَث مفاھیم ابتكارامعلن عن السلع والخدمات بشكل أكثر وال ُست ، أ
وتطبیقات على الطاقة الذھنیة للمتلقى فى  الستخداماتجدیدة 

اإلعالن التفاعلى تلك الطاقة الذھنیة التى تتأثر بالعدید من 
المدخالت الخاصة بالمتلقي بشكل مرتبط بالعملیة اإلدراكیة عن 

  .مكن إثارتھا بشكل یحفز ھذه الطاقة طریق حواس اإلنسان التى ی
  :Statement of the problemالبحث  مشكلة

: في محاولة اإلجابة عن التساؤل اآلتي مشكلة البحثیمكن تلخیص 
كیفیة إثارة وتغییر  الطاقة الذھنیة للمتلقي وكیفیة قیاسھا لزیادة 

  فاعلیة اإلعالن التفاعلي الحدیث؟
  :Objectivesف البحث اھدأ

رف على اإلمكانیات الحدیثة و التى تدعم تغییر و إثارة الطاقة التع
الذھنیة للمتلقي لجذب إنتباھھ وفكره ألطول فترة ممكنة إلحداث 

  .األثر المطلوب من اإلعالن على ذھن المتلقي  
  : Methodologyالبحث  منھج

وذلك من خالل دراسة تحلیلیة لنموذج  المنھج الوصفي التحلیلي
  .  ىإعالني تفاعل

  : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار
 :الطاقة الذھنیة للمتلقى فى بیئة اإلعالن التفاعلى / 1

إن إصطالح الطاقة الذھنیة للمتلقى فى بیئة اإلعالن التفاعلى 
یتطلب فى المقام األول توصیف معنى الطاقة الذھنیة من خالل 

ماھیة الذھن  التطرق لمصطلح الطاقة فى معناھا المجرد ثم توضیح
بما یتمثل فى  إدراك للمحسوسات وإستدعاء المعلومات " العقل"

والخبرات باإلضافة للعوامل المؤثرة فى اإلدراك وعالقتھا 
بالحواس، وأثناء إیضاح مصطلح الطاقة الذھنیة ستتضح عالقتھ 
بالحواس واإلدراك، واإلدراك  الحسى  فى عملیة اإلتصال 

فھناك عدة ، الحدیثة التقنیاتثر بإستخدام  اإلعالنى  األمر الذى یتأ
 :مفاھیم للطاقة

اقة .1 ّ ف الط ُعرَّ ُدرة التي تملكھا الماّدة إلعطاء قوى قادرة  ت ّھا الق بأن
  .على إنجاز عمل ُمعیّن

ّشاط الخارجيّ  .2  الَمقدرة التي یمتلكھا نظام ما إلنتاج الفاعلیّة أو الن
ً الكیان الُمجّرد الذي ال یُعَرف إال .3   من خالل تحّوالتھوھي أیضا

 .

https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?name=Me
ntal%20Processes  
الوظائف  أو العملیات الذھنیة :بأنھ یعرف العقل او الذھنوكذلك 

ھما مصطلحان یستخدمان في الغالب بشكل متبادل لإلشارة  العقلیة
 و و اإلبداع و الذاكرة اإلدراك الحسي إلى وظائف أو عملیات

أو بمعنى  و المشاعر و اإلرادة و التفكیر و العقیدة و األفكار المخیلة
  ).1985ابراھیم،(العقل آخر، كل األشیاء التي یقوم بھا

 :ھو  مفھوم الطاقة الذھنیةوبدمج المصطلحین السابقین یصبح 
القدرة العقلیة إلنجاز عمل تفسیرى أو إدراكى كترجمة  .1

  .شكالھأو اإلدراك بأ"  اإلحساس" الحواس
مقدرة ذھن شخص ما إلنتاج فاعلیة أو تفاعل ما و عمل  نشاط  .2

 .خارجى
انھا كیان مجرد یمكن قیاسھ من خالل تحوالتھ و ردود نتائجھ  .3

المنعكسة على الحواس و السلوك و العملیات الذھنیة بشكل 
 .عام

  :اإلدراك / 2
 ویتمیز اإلدراك اإلنساني بأنھ ال یدرك األشیاء المحیطة من حولھ

فحواسنا الخمس من سمع .  كما ھي ولكنھ یضفي معنى علیھا 
، وبصر وشم ولمس وتذوق  تنقل إلینا أنواع مختلفة من اإلحساسات

نقوم بعد ذلك بخلق معنى علیھا أو إعطاء تفسیرات لھا وتلك العملیة 
ولذلك فإن عملیة اإلدراك لیست حسیة .  ھي ما نسمیھ باإلدراك 

وھي معقدة ولیست ، عقلیة وإنفعالیةفقط بل ھي عملیة حسیة و
  .بسیطة أي لیست مجرد إستثارة أعضاء الحس المختلفة

ویتم اإلدراك من خالل تحول اإلحساسات المختلفة السمعیة 
والبصریة والشمیة والذوقیة واللمسیة إلى مدركات، فالكون الذي 
نعیش فیھ ملئ بالعدید من المثیرات أو األشیاء والموضوعات التي 

ولكن ال یستطیع اإلنسان أن ینتبھ إلیھا جمیعا .  ب إنتباه الفرد تجذ
لذلك یختار موضوع أو مثیر .  في نفس الوقت أو بنفس الدرجة 

واحد دون غیره من ھذه الموضوعات والمثیرات فینتبھ إلیھ 
وتبرز ھذه المثیرات والموضوعات التي ینتبھ إلیھا ، ویستجیب لھ

ً الفرد في المجال اإلدراكي ع    .لى شكل صیغ أو وحدات تنتظم معا
 :مراحل اإلدراك / 2/1

ً من إصطدام موجات خاصة بالجسم اإلنساني  ویحدث اإلدراك مثال
ثم تقوم أطراف اإلنسان وبالتحدید ، صادرة من األجسام الخارجیة. 

ومن ثم یحدث ، األطراف العصبیة بنقل أثار االصطدام بالمخ
إلنساني مھیأ من الداخل ومن وفي الواقع إن الجسم ا، اإلحساس
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الخارج بمئات من ھذه األطراف العصبیة غیر أن لكل إحساس 
خاص مجموعة معینة من األطراف العصبیة التي توجد إما موزعة 

أو مركزة في ، على أنحاء الجسد المختلفة مثل اإلحساس بالحرارة
عضو خاص كاإلحساس السمعي، وھذه اإلحساسات متنوعة 

  :ھما عملیة اإلدراك تتم في خطوتینھذا فإن ومختلفة، وعلى 
  .التنظیم الحسي .1
  .عملیة التأویل .2

  :وعلى ھیئة ثالث مراحل ھى

  
 یوضح مراحل عملیة اإلدراك 1شكل 

وھي التي تصل فیھا التأثیرات الفیزیقیة إلى : المرحلة الفیزیقیة .1
  )اللسان، الجلد، فاألن، األذن، العین  (أعضاء الحس الخارجي

وفیھا ینفعل عضو الحس بھذه : المرحلة الفسیولوجیة .2
ثم ینقل ھذا التأثیر بواسطة األعصاب الناقلة إلى ، المؤثرات

  .المراكز العصبیة في القشرة المخیة
وفیھا یتحول التأثیر الواصل إلى المراكز : المرحلة النفسیة  .3

 .  العصبیة في المخ إلى شعور باإلحساس 
   :عوامل اإلدراك 2/2

وال نستطیع القول بأن عملیة اإلدراك ھي مكونة من عدد 
اإلحساسات أو المنبھات الخارجیة المتشابھة أو المختلفة فیما بینھا 

، بل إن عملیة اإلدراك تحدث نتیجة إدراكك لموضوع خارجي معین
أي أنھما .  ودون ھذین القطبین الرئیسیین ال تتم عملیة اإلدراك

ومن ثم أصبح من الضرورى معرفة  المثیر الخارجيالذات و
   :العوامل المؤثرة في حدوث عملیة اإلدراك والتى تنقسم إلى نوعین

  .العوامل الذاتیة المؤثرة في اإلدراك  -1
  .العوامل الموضوعیة المؤثرة في اإلدراك  -2

 
  رسم توضیحي لعوامل اإلدراك 2شكل 

  :) Daniel , 2013(اتیة المؤثرة في اإلدراك العوامل الذ: أوال 
ویقصد بھا تلك العوامل التي تتعلق بالفرد الذي یقوم بعملیة اإلدراك 

مثل عامل األلفة ، ولذلك تسمى بالعوامل الداخلیة، وتكمن في داخلھ
والتوقع والحالة الجسمیة والنفسیة للشخص، وعقائده وإتجاھاتھ 

  . أو میولھ، ونزعتھ الشخصیة
ویشیر ھذا العامل إلى دور الخبرة السابقة في  :امل األلفة ع .1

حیث إننا ندرك األشیاء في ضوء ما خبرنا بھ .  عملیة اإلدراك 
ویترتب على ذلك أنھ كلما كانت .  وما مر بنا من تجارب 

األشیاء التي ندركھا في الوقت الراھن تقع في إطار خبرتنا 
ل یسھل علینا إدراكھا من السابقة أي سبق لنا أن خبرناھا من قب

تلك التي لم تقع في نطاق خبرتنا السابقة، أي التي لم نمر بھا 
فحینما تنظر إلى الباب فأنت تعلم أن ھذا باب ولیس ، من قبل

شيء أخر وذلك ألنك سبق وأن تعلمت ذلك اإلسم وتعرفت 

  .علیھ في مرحلة الطفولة 
ك بمعنى أن وھذا العامل یؤكد ذاتیة اإلدرا :عامل التوقع   .2

اإلنسان عند إدراكھ لألشیاء في العالم الخارجي ال یدركھا كما 
ً ، ھي في الواقع ً لتوقعاتنا ً أي وفقا ولكن ندركھا وفقا لذواتنا

 ً   .وإستعداداتنا
اإلدراك یتأثر بالحالة النفسیة للفرد أثناء عملیة  :الحالة النفسیة  .3

ال اإل.  اإلدراك  ھ ح یطر علی ذي یس ال ال واء أي اإلنفع دراك س
 .الغضب أو الرضا والقلق والطمأنینة

أثبت التجارب والدراسات أن  :المیول والمعتقدات والقیم  .4
میول الفرد وما لدیھ من قیم ومعتقدات تؤثر على كیفیة إدراكھ 

  .ألشیاء وموضوعات البیئة الخارجیة
  :العوامل الموضوعیة المؤثرة في اإلدراك: ثانیا

تتعلق بخصائص الموضوع المدرك أو  وھي تلك العوامل التي
وھي تتمثل بقوانین التمثیل اإلدراكي .  بالصیغة أو المجال اإلدراكي

التي صاغھا أصحاب مدرسة الجشطالت الذي یرون أن إدراك 
ً وفق  الفرد للموقف أو األشیاء والموضوعات الخارجیة تسیر حتما

  :ھذه القوانین ھي، مجموعات من القوانین
إن قانون التنظیم یوضح أو یقترح  :یم والتوضیحقانون التنظ .1

فالتنظیم النفسي یتجھ إلى تكوین صیغة .  علینا إتجاه األحداث
وھذه الصیغة اإلجمالیة الجیدة لھا صفات كاإلنتظام .  جیدة

 .  والبساطة والثبات

 
یوضح أن تنظیم العناصر في اإلعالن قد یقترح علینا  3شكل "

 "معنى تصمیمي یسھل إدراكھ
ویشیر ھذا القانون إلى أن الفرد یمیل عند : قانون التشابھ .2

   .إدراكھ لألشیاء المتشابھة في الشكل أو اللون
یشیر إلى أن األشیاء أو المثیرات الحسیة  :قانون التقارب .3

المتقاربة في المكان أو الزمان یمیل اإلنسان عند إدراكھا إلى 
ة مستقلة وبارزة مكونة من شكل إدراكھا كصیغة واحد

 . وأرضیة
األشیاء الناقصة أو المفتوحة یمیل الفرد عند  :قانون اإلغالق .4

.  إدراكھا إلى إكمالھا أو سد ما بھا من فتحات وثغرات 
ً لما  فاإلنسان لدیھ اتجاه فطري إلكمال األشیاء الناقصة ونظرا
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ر الذي تسببھ لھ تلك األجزاء من شعور بالقلق والتوتر، األم
ً لسد الثغرات وإدراكھا كصیغة كلیة حتى  یجعلھ مدفوع دائما

   .یزول التوتر

 
یوضح أن تشابھ العناصر في اإلعالن قد یساعد المصمم  4شكل "

  "في إنشاء أفكار إبداعیھ یسھل إدراكھا من قبل المتلقي

 
ین العناصر في اإلعالن قد یساعد یوضح أن التقارب ب 5شكل "

  "المتلقي في إدراكھا

 
یوضح قانون اإلغالق وكیفیة اإلستفادة منھ في اإلعالن  6شكل "

 "بشكل مباشر
وینص ھذا القانون على أن األشیاء المتصلة  :قانون اإلستمرار  .5

ُدرك كصیغة كامل .  ةالمستمرة التي ترتبط فیما بینھا بخطوط ت
مثل صورة صفین متوازیین من األشجار یدركھا الفرد على 

كما أننا نمیل إلى اإلستمراریة عند إدراكنا .  أنھا صورة طریق 

لألشیاء، فنحن ندرك الدائرة كدائرة والخط المستقیم كخط 
   .مستقیم

 
یوضح قانون اإلستمرار وكیفیة اإلستفادة منھ في  7شكل "

  "عالن بشكل مباشراإل
  : شروط اإلدراك 2/3

یقوم الكائن الحي بإستمرار عملیة اإلدراك لألشیاء والموضوعات 
یحس الموجودة في البیئة من حولھ، ففي كل لحظة یستطیع أن 

ً، یستطیع أن یرى ویدرك  بحواسھ ویدرك المحسوسات فمثال
،  ...المرئیات، ویستطیع أن یلمس ویدرك الملموسات وھكذا

 :الشروط وتتلخص، روط واجب توافرھابش
وجود األشیاء والموضوعات التي یقوم الفرد بإدراكھا  .1

 .بصورة واضحة في نطاق الحواس الخمس للفرد
وجود الشخص الذي یقوم بعملیة اإلدراك وأن تتوافر فیھ  .2

الصفات الالزمة لعملیة اإلدراك كسالمة الحواس وعدم 
ذه األشیاء اإلضطراب العقلي لكي یستطیع إدراك ھ

 . والموضوعات على نحو سلیم ودقیق
 :عالقة الحواس بالطاقة الذھنیة فى عملیة اإلتصال/ 3

أصبح اإلعالن یستخدم مفھوم إشراك أكبر قدر من الحواس وذلك 
لخلق حالة قویة من اإلدراك والتى بالتبعیة تغییر فى الطاقة الذھنیة 

من  أرادنا كریشنارة فقد أكدت الدكتو، والتأثیر فى سلوك المستھلك
أن الخواص الحسیة " جامعة میشیغان بالوالیات المتحدة األمریكیة 

للمنتج أو الخدمة لھا أثر كبیر على سلوك المستھلك وأن المدخالت 
الحسیة تؤثر فى كیفیة شعور المتلقي وتفكیره وإختیاره وإستخدامھ 

لمنتج أو كما أن التعظیم والمبالغة فى الخواص الحسیة ل، للمنتجات
خلق حالة إحساسیة جدیدة  لھ تؤثر بشكل واضح على كیفیة تذكر 

، ویتضح ذلك في ما "المتلقى للمنتج وإنطباع صورة ذھنیة عنھ لدیھ
قامت بھ شركة الخطوط الجویة السنغافوریة بإستحداث نوع عطر 
جدید مخصص لشركة الطیران وقامت بدسھ فى المناشف الساخنة 

، لھا بل ووضعتھ مضیفات الطائرة كعطر لھنونشرتھ فى الطائرة ك
وذلك لیس فقط ألنھا رائحة منعشة بل إنھا تظل فى عقل المتلقى 
تاركة طاقة ذھنیة إیجابیة تؤدى إلى تجاوب إیجابى للتعرض 

  .المستقبلى  للرائحة 

 
 )إعالن تلفزیوني(إعالن الخطوط الجویة المالیزیة  8شكل 



288 The Effectiveness of Mental Energy  in The Interactive Advertising 
 

International Design Journal, Volume 7, Issue 4October 2017 
 

" تتذوقھا ، تلمسھا، تراھا" ن ذكر ألفاظ الحواس فى حد ذاتھا كما أ
على أقل تقدیر یعمل على إشراك الحواس بنسب قویة یعطى للعقل 
مساحة من التخیل التى تنطبق على واقع حسى ملموس فى وجدانھ 
ُمنشئة طاقة ذھنیة أكبر تنتھى بالتأثیر فى وجدان المتلقى، وتم تنفیذ 

من نفس شركة الطیران  2014س  لعام ذلك فى حملة شھر مار
)Michael,2015(  .  

ومما سبق یتضح دور الحواس فى التأثیر بشكل واضح فى الطاقة 
الذھنیة، بل ویمتد األثر اإلتصالي إلى اإلستجابة للمنبھات 
واإلحساس بالمحسوسات التى یتم إرسالھا و إستقبالھا أثناء العملیة 

إدراكھا ومن خاللھا تحدث تغیر  اإلتصالیة فى اإلعالن والتى یتم
فى الطاقة الذھنیة للمتلقي والتي ھي مرتبطة بخطوات عملیة 
اإلتصال فكلما زادت تفاعل حواس المتلقى مع اإلعالن كلما زادت 

  .الطاقة الذھنیة للمتلقى حال عملیة اإلتصال 
  :أثر التقنیات الحدیثة على الطاقة الذھنیة فى اإلعالن التفاعلى/ 4

الحدیثة من خالل أنظمة التعرف والعرض فى  التقنیاتنجحت 
كیفیة قیاس الطاقة الذھنیة والمتغیرات التى یمكن أن تشیر إلى 
معدل إرتفاع وإنخفاض ھذه الطاقة و ظھرت دراسة جدیدة حول 
كیفیة القیاس للطاقة الذھنیة أثناء التفاعل مع البیئة اإلفتراضیة 

مخ فى الجانب األیمن، وھو بإستخدام طرق جدیدة لقیاس نشاط ال
الجانب المسئول عن تفسیر الصور ومعانیھا وترجمة البعد الثالث، 

ً بأنھ أمر یصعب قیاسھ بالطرق التقلیدیة المعروفة  قیاس " وعلما
ھى إختصار لكلمة و EEGویسمى " النشاط الكھربى للمخ 

Electroencephalogram  وھو إختبار یكشف عن التغیرات و
ستخدام أقطاب إلتقاطھا بإوجات الدماغ التي یتم الشذوذ فى م

كھربائیة تتكون من أقراص معدنیة صغیرة مع أسالك رقیقة على 
لكشف عن الرسوم الكھربائیة الصغیرة التي افروة الرأس تقوم ب

تنتج عن نشاط خالیا الدماغ حیث یتم تضخیم الرسوم وتظھر كرسم 
 Near-infrared spectroscopy بیاني على شاشة الكمبیوتر

(NIRS)   

الكثیر من المتخصصین فقد قام العاملین على ھذا   EEGیتطلب و
ً الى طرق ومعاییر جدیدة للقیاس سوف  البحث بالتوصل أیضا

 ویمكن تسلیط الضوء، نستدل بھا على بعض المؤشرات الھامة
حول مجموعة من النقاط الھامة فى ھذه الدراسة والتى ترتبط باألثر 

  :المراد تحدیده و قیاسھ وھى 
البدیل للقیاس الكھربى واألشعة المقطعیة والطرق األخرى  -1

 :باھظة التكلفة والصعب تنفیذھا 
تسمى  حیث أستطاع ھذا الفریق الى الوصول لطریقة جدیدة

NIRS  بصرى لألعصاب وھى أسلوب جدید لتصویر ال
حیث یتم قیاس تغیرات تركیز  بإستخدام األشعة تحت الحمراء

-oxygenated hemoglobin (oxyالھیموجلبین المؤكسد 
Hb)  والغیر مؤكسد deoxygenated hemoglobin 

(deoxy-Hb)  فى األوعیة الدماغیة والذى یستدل بھ على
 .الطاقة الذھنیةنشاط المخ ومن ثم على 

" عن المتفاعل  Behavioral Data بیانات سلوكیة -2
 " :المتلقى

حیث تم جمع بیانات أثناء التجربة للتعرف على المتلقى ذو 
  :وھى ثالث متغیراتوتم قیاسھا على ، التفاعل الجید أو السىء

وھى عدد المرات التى یقوم المتلقى : عدد محاوالت التفاعل  .1
 .  باإلشتراك فى التجربة

ة التى یتفاعل فیھا المتلقي مع ھذه وھى الفتر: فترة التفاعل  .2
  البیئة اإلفتراضیة

وھى النسبة بین ما أنجزه : معدل إنھاء التجریة التفاعلیة  .3
  .  المتلقى المشارك فى التجربة من األصل الكلى للتجربة

ً وقد أثب ً طردیا تت الدراسة أن الطاقة الذھنیة للمتلقى تتناسب تناسبا
ما یلى رسم توضیحى لمخطط مع ھذه الـمتغیرات الثالثة، وفی

الطاقة الذھنیة الذى یوضح الفرق بین المتلقى ذو التفاعل الجید أو 
  .السىء

 
 "یوضح الفرق بین المتلقى ذو التفاعل الجید أو السىء  9شكل "

 
  "لذھنیة یوضح الفرق بین المتلقى ذو التفاعل الجید أو السىء في معدالت الطاقة ا) 11(شكل "

 )STEPHANIE ،2013 (  
إستخدام التكنولوجیا لقیاس وحث الطاقة الذھنیة فى اإلعالن / 5

  :التفاعلى
ُتیحھا التكنولوجیات الحدیثة  من خالل دراسة اإلمكانیات التى ت
الذكیة وربطھا بالدرسات الحدیثة للطاقة الذھنیة، فإن الباحث توصل 

ھنیة للمتلقى فى بیئة اإلعالن إلى أن ھناك محددین لقیاس الطاقة الذ
 .التفاعلى لھم مجموعة من المتغیرات والتى یمكن إستخدامھا

وتحدث عندما : ) اإلثارة (المحدد األول حدوث جذب اإلنتباه  .1
تنطبق سمات الشخص المتفاعل مع سمات الجمھور المستھدف 
والمطابقة للمتطلبات الرسالة اإلعالنیة من توافق فى 

سانیة والسیكولوجیة لھذه الرسالة والمتغیرات اإلحتیاجات اإلن
المتعددة التى تسیطر على ھذا المحدد ھى عدیدة ومتشعبة ولكن 
ُشیر إلى أنھا ھى نمط السلوك الخاص بالمتلقى  بشكل أشمل، أ
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ً وحفظھا ومعالجتھا ومن ثم إنتقاء  والتى یتم تسجیلھا رقمیا
ا كان یحدث فى المتلقى للرسالة وإنتقاء الرسالة للمتلقى، أي م

اإلعالن فى عصره  السابق  تغیر، ألن فكرة إنشاء رسالة 
إعالنیة لجمیع الفئات المستھدفة أصبحت ال تسھم بشكل كبیر 
فى الوصول ألفضل النتائج للمعلنین أو للمصممین على حد 
ُحدث مفھوم اإلعالن المتكامل كمفھوم یُھیمن  سواء، من ثم أست

ر عدد من الجمھور ویصبح ھذا ویسیطر بشكر أكبر ویشمل أكب
المفھوم مرن بل نواة لكل األفكار اإلعالنیة وھكذا أصبح أداة 
ً ھو التعرف الرقمى فإن بال شك  تنفیذ ھذا الفكر األكثر شموال
تقدیم المحتوى المناسب للمتلقى المھتم بھذا المحتوى یسھم 
بشكل الجدال فیھ فى التفاعل مع ھذا المحتوى ویزید من معدل 

طاقة الذھنیة حیث أنھ ضمن النطاق الذھنى واإلرادى ال
، والإلرادى بسبب الرغبة فى تلبیة شئ ما أو الحاجة لشئ معین

مثال على ذلك إذا قام أحد المستخدمین بتصفح نوع معین من 
المنتجات فى موقع سوق دوت كوم ثم بعد یومین قام بفتح بریده 

إنھ سوف یرى اإللكتروني الخاص أو المتصفح فى أى صفحة ف
اإلعالنات بجانب المتصفح لكل عروض األسعار والمنتجات 
المرتبطة بالنمط التصفحى لذلك المستخدم والتى كان یتصفحھا 
ً لذلك ماسبق ذكره من  وأفضل العروض دون طلبھ لھا وتفسیرا

  .تخزین البیانات ومعالجتھا
وھو الذي یمكن وصفھ فى :  المحدد الثانى عملیة التفاعل .2

المتغیرات الداخلة فى عملیة التفاعل والتى یمكن أن جمیع 
ُقیسھا تكنولوجیا التعرف الرقمى بدقة ومنھا   :ت

سرعة الفعل من الرسالة وردھا من المتلقى،  :سرعة التفاعل .1
 .كعملیة مستمرة ، والعكس صحیح

وھو الزمن الذى یتطلبھ المتلقى أو الرسالة  :زمن اإلستجابة .2
 .  عل الذى یسبقھ التفاعلیة لإلستجابة للف

وھى المدة التى یقیضیھا المتلقى فى التفاعل مع  :مدة التفاعل .3
 .الرسالة

 عدد محوالت التفاعل .4
 المعدل النسبي إلنھاء التجریة التفاعلیة .5
 :أسلوب التفاعل وماینتج منھا من قیاسات .6

  كاإلیماءات والتعبیرات الناتجة عن التفاعل من حساب عدد
عدد الضحكات، ومدتھا  -ھاشات عدد اإلند –اإلبتسامات 

ً إلیھ قیاس الطاقة  وإرتفاع صوتھا والتى یمكن إستنادا
ً والتى تتیح التوصل لجمیع المؤشرات  الذھنیة، السعادة مثال

ً كانت  .المطلوبة إلحداث النتیجة المرجوة أیا
  إلعطاء : قیاس مؤشرات التفاعالت الحیویة لإلنسان

إستنباطھا كقیاس مدى  بیانات تؤكد صحة النتائج اللى تم
إتساع بؤبؤ العین ومعدل النبضات لتحدید ، نشاط المخ

 .اإلنفعاالت، الخوف، الفزع 
  

  :اإلطار العملي: ثانیا
نسكافیھ فى مدینة برلین النموذج التحلیلى إلعالن عن منتج 

  .بألمانیا
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  إلعالنتوصیف ا

  مشروب نسكافیھ  نوع المنتج او الخدمة

  . 2015ه الحملة اإلعالنیة فى عام وتقدم ھذ، تقدم شركة نسكافیھ مشروب قھوة من خلیط خاص من بذور البُن  معلومات عن المنتج

  فكرة اإلعالن 

على المساحة تم تنفیذ اإلعالن فى مدینة برلین بألمانیا حیث استولت الوسائل التكنولوجیة بشكل كبیر 
ومن ثم جاءت الفكرة التى تقوم على تقلیل الحواجز بین األشخاص  من ، اإلتصالیة لألفراد فى التواصل

فى السیر عند إشارات  االنتظارخالل زیادة الصلة بینھم فى البیئة المباشرة وتقلیل الشعور بالوحدة أثناء 
قھوة على كال من جانبي الطریق تسمح  المرور وخلق حالة من التواصل اإلجتماعي من خالل ماكینة

ً (بالمھاتفة بإستخدام الفیدیو، وعند الضغط على زر     ً من القھوة كھدیة لذلك ) إضغط سویا یتم تقدیم كوبا
ً حامل كوب القھوة الخاص بھ انتظارھم انتھاءبعد  المارینالتواصل ثم یلتقى الفردین  ، إلشارة المرور كال

  .المتقابلین للطریق وإرسال كل فرد كوب من النسكافیة لألخر  االتجاھینإلتقاء فردین في 

  اإلعالنھدف 
إزالة حاجز عدم التواصل بین األفراد عن طریق خلق حالة من التفاعل لعمل شئ مشترك وتجربة شئ جدید 

ب وإثارة الفضول والتعاون لتصبح لبدایة محادثات لتزیل طابع الصمت والغربة بین األفراد ویصبح صاح
  الفضل و السبب الرئیسي ھو منتج نسكافیة

  الطاقة الذھنیة فى اإلعالن

الحواس المستخدمة  
فى إثارة و تغییر 
  الطاقة الذھنیة 

حاسة السمع والبصر واللمس والتذوق والشم ولكنھ ركز على حاستي السمع والبصر كمحور أساسى  استخدم
، متد لیستخدم حاسة اللمس لیتفاعل بالضغط على الماكینةلبدایة جذب االنتباه فى التجربة الواقعیة ولكن إ

سخونة القھوة ورائحتھا الممیزة والفریدة وتذوق نكھتھا القویة لترتبط ھذه  استشعروعند خروج كوب القھوة 
المثیرات المتعددة بطرق تشكل حالة إنطباعیة فى وجدان المتلقي وذلك أثناء قیامھ بحالة من التفاعل 

ل فى إضافة البھجة لھ لیختزن جمیع ما سبق فى ذاكرة المتلقي أثر ھذه التجربة الفریدة الجدیدة تتمث واالتصال
  .والمفاجأة 

العوامل المستخدمة فى 
  العوامل الذاتیة  عملیة اإلدراك 

ً من  فاستخدمالعوامل الذاتیة  باستخدامقام المصمم   :كال
حالة من التواصل واأللفة بین حیث أنشأ نظام مھاتفة بالفیدیو لیخلق  عامل األلفة -1

 .الفردین المشاركین في كل عملیة تفاعل لیبني كافة المراحل التالیة
والمنطقي للمتلقي في توقعھ لحدوث  إستخدم المصمم التفكیر البدیھي عامل التوقع -2

نتیجة ما بسبب تفاعلھ مع ھذا الشئ المجھول والذي یرغب بمعرفة ماھیتھ من منطلق 
 .تقدیر الفضول على أقل 
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كمنتظر لتغیر إشارة  المساحة المتاحة للمتلقي وفیھا إستعمل المصممالحالة النفسیة  -3
المرور وھي فترة من الملل والوحدة تسمح بمزید من القابلیة للمشاركة فى اإلجابة عن 

و النزعة الفطریة للتواصل بما  متطلبات ذاتیة كالفضول والرغبة فى كل ما ھو جدید
 .التجربة یسمح بإشراكھ فى

ومما سبق ذكره  أن أصحاب ھذه البیئة التى تم إنشاء االعالن بھا ھم فى المیول  -4
وأن الصفة الغالبة علیھم ھي إنشغالھم بالوسائل التكنولوجیة ، المانیا وبالتحدید فى برلین

فإن من ، "مواقع شبكات اإلنترنت"الحدیثة وتواجدھم فى بیئات إفتراضیة عدیدة 
بیعة البشریة  الرغبة في التجدید والتغییر والتحول من حال إلى حال المعروف  فى الط

ومن ثم فقد إستخدم المصمم ھذه الخلفیة كنواه لبث الفكرة اإلعالنیة و كتغییر إلتجاه ، 
قیمي خاطئ في المجتمع عن طریق بث القیمة المضادة بشكل جدید وفعال بإستخدام 

  .المیل المضاد 

العوامل 
  الموضوعیة

في تشابھ حالة المتلقي  قانون التشابھالمصمم بإستخدام العوامل الموضوعیة فإستخدم  قام
قانون مع حالة الطرف اآلخر المشارك من جوانب مثل اإلنتظار والملل والوحدة  و

في المثیرات الحسیة لتوافق نفس المكان والزمان ونفس شكل ولون الجھاز  التقارب
" فة إلى لون الدائرة الضوئیة حول الزر الخاص بباإلضا" جھاز نسكافیھ التفاعلي"

فى إستخدام قانون االغالق الذي یتوافق مع اشارة المرور كما سبق ذكره، و " اضغط معا
مفھوم الضغط سویا حیث یتوجب على أحد المشاركین الضغط فى البدایة ثم على 

ً دائرة التعاون التفاعلي بما فى ذلك م ن تغیر فى لون الدائرة المشارك اآلخر لیغلقوا سویا
الضوئیة كأنھم یستعدون لون أحمر االنتظار سویا الى لون اخضر االنطالق مع منحھم 

  .الجائزة 

الطاقة الذھنیة من 
جانب  التصمیم 

  اإلعالنى 

إستخدم المصمم العناصر البیئیة المختلفة إلثارة وتغییر الطاقة الذھنیة حیث إنھ لم یكتفي بالتأثیر فى 
ولكنھ إمتد إلى ، لسمعیة والبصریة بإستخدام مھاتفة الفیدیو ومالھ من مفاجأة جذب اإلنتباهالحواس ا

بإعطائھ ، مجموعة من العواطف اإلنسانیة والتي إستھدف فیھا الرغبة في المشاركة و الشعور بالتقدیر
طاع أن یوظف مكافأة إلستثارة السعادة والفرحة وإنشاء مساحة من التواصل بین طرفي التفاعل بل إست

 .للتأكید على تلك اإلستثارة والمتعة " المتلقي ذاتھ"العنصر البشرى 
كما أستفادت التجربة من إثارة حاسة التذوق والشم واللمس مما یخلق مزیدا من الطاقة الذھنیة نتیجة  

مة لھذه اإلستثارة و تدعیمھا ببعض الكلمات التشجیعیة التي تظھر على شاشة مھاتفة الفیدیو ككل
"Enjoy " والتى تعمل كمفتاح إطالق لھذه الُمستثارات  داخل الحالة الوجدانیة للمتلقي والتى تحدث

ً " أثناء التزامن فى ضغط زر  وجاءت القیاسات ، وھو الذى فى حد  ذاتھ دعوة للمشاركة" أضغط معا
امة كدلیل واضح إبتس 839تلویح بالید و عدد  285وعدد  high fiveتحیة بالید  33لتشیر إلى عدد 

على الرغم من أن التجربة التفاعلیة  قد تكون صعب توسیع نطاقھا  لیشمل ، لمعدل تغیر الطاقة الذھنیة
ُستخدم لنقل ھذه الطاقة الذھنیة  عدد الجمھور المناسب فقد تم تصویرھا وتوثیقھا على شكل إعالن لت

ن لیحققوا مفھوم التقمص الإلرادي  للمتلقین اآلخرین الذین سوف یضعوا أنفسھم فى مكان المشاركی
  " العرض التلفزیونى " وھو ما یثیر أكبر قدر من التفاعل بالوسیلة التقلیدیة 

محددات قیاس الطاقة 
الذھنیة للمتلقى أثناء 

  التفاعل  

  سرعة التفاعل 
ً فى  معظم الحاالت المشاركة فى  أشیر إلى أن كانت االستجابة جیدة جدا

 Coffee " كوب قھوة مشترك 318حیث وصلت إلى التجربة التفاعلیة 
Connection"  

مع المشارك األخر ، دقیقة كأقصى تقدیر مع الماكینة 2دقیقة الى  1ھى مدة   مدة التفاعل
  مختلفة على حسب طبیعة وظروف المشاركین فى كل اتصال على حدة

  حسب ما تم التخطیط لھ، مرة واحد للمتلقي  عدد محوالت التفاعل

ً إلى ممتاز فى  إنھاء ھذه التجربة التفاعلیة  عدل إنھاء التجریة التفاعلیةم   یتراوح المعدل من جید جدا
  

  :Results النتائج
  :توصلت الدراسة إلى أن 

الطاقة الذھنیة ھى القدرة العقلیة إلدراك وترجمة الحواس  -1
إلنتاج تفاعل ما ویمكن قیاسھا من خالل تحوالتھا وردود 

 .نعكسة على السلوك و العملیات الذھنیة بشكل عام أفعالھا الم
أن الخواص الحسیة للمنتج أو الخدمة لھا أثر كبیر على سلوك  -2

المستھلك وأن المدخالت الحسیة تؤثر فى كیفیة شعور المتلقي 
كما أن التعظیم ، وتفكیره وإختیاره وإستخدامھ للمنتجات

إحساسیة  والمبالغة فى الخواص الحسیة للمنتج أو خلق حالة
جدیدة  لھ تؤثر بشكل واضح على كیفیة تذكر المتلقى للمنتج 

 .وإنطباع صورة ذھنیة عنھ لدیھ
أن ھناك محددین لقیاس الطاقة الذھنیة للمتلقى فى بیئة اإلعالن  -3

التفاعلى لھم مجموعة من المتغیرات والتى یمكن إستخدامھا، 
دد الثانى و المح، "اإلثارة"المحدد األول حدوث جذب اإلنتباه 

عملیة التفاعل وھو الذي یمكن وصفھ فى جمیع المتغیرات 
ُقیسھا التقنیات   الداخلة فى عملیة التفاعل والتى یمكن أن ت

 .و التكنولوجیا الرقمیة للتعرف الحدیثة
أن إستخدام التقنیات التفاعلیة الحدیثة  بھدف تغییر وإثارة  -4

  .ة اإلعالن التفاعلىالطاقة الذھنیة للمتلقى یعمل على زیادة فعالی
   -:Recommendations  التوصیات

إستخدام المتغیرات التى تم التوصل إلیھا فى الدراسة و  -1
إستخدام التكنولوجیات المناسبة  لقیاسھا كمؤشر حقیقى للطاقة 
الذھنیة فى اإلعالن التفاعلى مما یتیح بیانات جدیدة للباحثى فى 

ات بناًء على بیانات مجال اإلعالن لكیفیة وأشكال اإلستجاب
 .رقمیة و وقیاسات دقیقة 

اإلستفادة من األبحاث و العلوم اللتى تعمل بشكل موازى لكیفیة  -2
قیاس الطاقة الذھنیة وإستخدام المخرجات النھائیة مثل الـ 

NIRS  و الذى سوف یقدم و تطبیقھا فى مجال اإلعالن
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