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 ملخص البحث:

المتالحقةًالرائدةًفًًمجالًاإلعالن،ًوظهورًتقنٌةًالواقعًالمعززًالمبهرةًوالتًًتضٌفً العلمٌةًالتكنولوجٌة للثورات تبعا ً

علًًعبدورهاًب جذاباً  دٌنامٌكٌاً  تفاعلٌاً   للتقنٌات قدمتًآفاقًجدٌدةًالتكنولوجٌا هذه تطور مضمونًالرسالةًاإلعالنٌة،ًومعداً 

 إعالنٌة تشكٌالت إلٌجاداإلبداعًاإلعالنًًبداخلًالموالتًالتجارٌةًبشكلًتكنولوجًًتفاعلًًَبَناء وتوظٌف الحدٌثة اإلعالنٌة

حٌثًتتٌحًالممٌزاتًالمعمارٌةًللموالتًالتجارٌةًلمجابهةًظاهرةًالتشبعًاإلعالنً.ً كحلولًتصمٌمةًمتقدمةًومبتكرة جدٌدة

ًلتطبٌقًتفاعلًق مثلًكبرًالحجمًوإمكانٌةًالرؤٌةًمنًمسافةًبعٌدةًوإمكانٌةًاإلبتكارًفًًًويًمعًالمستخدمعواملًمساعدة

ًلإلعالن ًوالتقنً ًوالوظٌفً ًالمكانً ًالبعد ًمع ًمتوافق ًبشكل ًالحدٌثة ًللتكنولوجٌا ًاإلعتالتوظٌفًالتقنً ًفمراعاة  بارات،

ًبٌئةً فى الجوهرٌة ًفً ًالمستخدم ًوإنغماس ًالتجارٌة ًالموالت ًفً ًالتفاعلٌة ًلإلعالنات ًالمعزز ًالواقع ًتكنولوجٌا تطبٌق

 الجدة لتحقٌق التكنولوجى التطور ضوء اإلعالنًفى بمستوي اإلرتقاء التصمٌمًالتفاعلٌةًالمتاحةًبشكلًدوريًتساعدًعلً

ً ًوكذلك ًاإلعالنً، ًواإلبهار ًاإلرتباطواإلبتكار ًمن ًعالٌة ًدرجة ًوتذكره. تتٌح ًفقرًًباإلعالن ًفً ًالبحث ًمشكلة فتكمن

ًبداخلً ًلإلعالن ًالوظٌفٌة ًالقٌم ًوفقدان ًاإلعالن ًإنتاج ًفً ًاإلبتكار ًوعدم ًالموالتًالتجارٌة ًبداخل التصمٌماتًاإلعالنٌة

الحضاريًلإلعالنً البصرى شهدالم الموالتًالتجارٌةًوالجمودًالفكريًاإلعالنًًفًًظلًعصرًالتكنولوجٌا،ًحٌثًٌمثل

عالنًالتفاعلًًأحدًمعالمًالتطورًالتنمويًالمجتمعً،ًوبالتالًًفمراعاةًمصممًاإلعالنًجمالٌاتًاإل التفاعلًًبداخلًالموالت

ًبالغًاألهمٌة،ًلذا ًوقٌمهًالوظٌفٌةًواإلجتماعٌةًمعًتوافقًإبتكارًاإلعالنًفًًعالمًإتصفًبالجدةًوالدٌنامٌةًوالتفاعلًأمرا 

توظٌفًالممٌزاتًالدٌنامٌكٌةًالتفاعلٌةًللواقعًالمعززًفًًاإلعالنًبداخلًالموالتً كٌفٌة علً الضوء إلقاء إلً هدفًالبحثٌ

ًبشكل ًالبحث التجارٌة ًوإعتمد ًالتجاري، ًللمول ًوالمعمارٌة ًالجمالٌة ًاألسسًوالمعاٌٌر ًمراعاة ًمع  المنهج على علمى

التًًتوظفًتقنٌةًالواقعًالمعززًبشكلًتفاعلًًبداخلًالموالتًالتجارٌة.ًاإلعالنٌةً النماذج من لمجموعة التحلٌلى الوصفى

ً ًأن ًأهمها ًنتائج ًلعدة ًالبحث ًبداخلًوتوصل ًالتفاعلً ًاإلعالن ًفً ًالرقمٌة ًالمعزز ًالواقع ًلتكنولوجٌا ًالناجح التوظٌف

ًو ًالمستخدم. ًفًًسلوك ًفعاال  ًوترفٌهٌا  ًعاطفٌا  ًتأثٌرا  ًٌحقق ًمنًالموالتًالتجارٌة ًممكن ًقدر ًإنغماسًأكبر كذلكًٌساعد

حواسًالمستخدمًفًًإعالنًالواقعًالمعززًالتفاعلًًمنًتعلقًالمستخدمًبالتجربةًالمعززةًوٌستمرًلفترةًطوٌلةًالمديًفًً

فًًصناعةًمدخلًإعالنًً ملحوظا ً تطورا ً .ًونستخلصًمنًالنتائجًالسابقةًأنًتقنٌاتًالواقعًالمعززًتمثلذاكرةًالمستخدم

ًفائقًالتأثٌرًفًًدمجًالمستخدمًفًًبٌئةًالتصمٌمًالتفاعلٌةًبداخلًالموالتًالتجارٌة.ًمتطور

 الكلمات اإلفتتاحٌة

ًاإلعالنًالتفاعلً،ًتقنٌةًالواقعًالمعزز،ًالواقعًالمدمج،ًالموالتًالتجارٌة،ًالمٌدٌاًالرقمٌة،ًالمٌدٌاًالذكٌة

Summary: 

According to the leading revolutionary scientific technology appearing in the media field, and 

the appearance of the “Augmented Reality” technology that helps adding another dynamic 
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dimension to the value of the advertising message, through the evolution of this technology, 

new prospects have been introduced for the modern advertising techniques and for And the 

use of creative advertising inside the malls in a technological, interactive and  constructive  

format in order to find the most suitable advertising combination that serves as advanced and 

innovative solutions to keep up with the “Ad Saturation” phenomena. Where the architectural 

features of the commercial centers provide factors to help the application of a strong 

interaction with the user such as large size and visibility from a distance and the possibility of 

innovation in the technical recruitment of modern technology in line with the spatial 

dimension and functional and technical advertising Taking into consideration the fundamental 

considerations in the application of augmented reality technology for interactive advertising in 

commercial malls and the user interaction in the interactive design environment available 

periodically helps to raise the level of advertising in the light of technological development to 

achieve novelty, innovation and dazzling advertising. It also helps to correlate with the Ad 

and enables the user to actually remember it. 
 The issue we are discussing in this paper lies in poverty of the advertising designs that are 

placed on the buildings and architectural fronts and interface, lack of innovation in producing 

the ad and Aesthetic deformation of the architecture that get in the way of evolution. The 

visual appearance of the architecture represents the milestones of civilizational development 

therefore, taking into consideration the ad designer, its functional and social values is a matter 

of great importance.  

So, the research aims to throw light on how to employ the interactive dynamic features of the 

augmented reality in advertising on the inside of the malls in a scientific way, taking into 

account the aesthetic and architectural principles and standards of mall all together. The 

research was based on the analytical descriptive method of a set of ads models that employ 

the interactive augmented reality technology on the inside of the malls. The research also 

found a number of results, the most important of which is that the good use of the augmented 

reality technology leads to increased effectiveness of the interactive advertising and its ability 

to better impact the recipient. As it was found out that the augmented reality technology 

offers a unique and attractive form of interactive advertising that allows the user to indulge in 

the advertising environment and continues for a long period of time in the user`s memory. 

And the use of augmented reality technology represents a noticeable evolution in the process 

of actually creating an advanced Advertising portal that has a strong effect in the impact of 

user integration in the interactive design environment within commercial malls. 

 المقدمـة:

ًدٌنامٌكٌةً ًأبعاد ًتخلق ًالمختلفة ًالحدٌثة ًالتقنٌات ًفإستغالل ًالحالً، ًالعصر ًفً ًملحوظ ًبشكل ًاإلعالن ًصناعة تطورت

ًلجذب ًقوٌة ًمحاولة ًفً ًالحالً ًالمتطور ًالمستخدم ًإلرضاء ًمسبوقة ًغٌر ًجدٌدة ًوتفاعلٌة ًعصرًًوترفٌهٌة ًفً إنتباهه

ًلتحقٌقً ًالحدٌثة ًالتقنٌات ًمن ًاإلستفادة ًكذلك ًالمستخدم، ًإنتباه ًتشتتًمن ًتكنولوجٌة ًبمقومات ًالملئ ًالحدٌثة التكنولوجٌا

عناصرًبصرٌةًتفاعلٌةًإلستحسانًالمنتجًوتجربتهًبشكلًتفاعلًًقبلًشراءه،ًومنًهناًلجأًمصممًًاإلعالنًلتقنٌةًالواقعً

 اآلونة فى العالم شهد رةًوالتًًتتٌحًللمستخدمًأبعادا ًجوهرٌةًمواكبةًلمتطلباتًالعصرًالحالً،ًوقدالمعززًالتفاعلٌةًالمبه

ًحفزًمصممًً ًاإلعالنًمما ًلتطورًصناعة ًطبقا  ًبداخلًالموالتًالتجارٌة ًفًًتوظٌفًاإلعالن ًملحوظا  ًتطورا  األخٌرة

ًالمساحاتً ًفً ًالتقنٌة ًهذه ًبتوظٌف ًاألفكار ًنمطٌة ًعلً ًللتغلب ًالحدٌثة ًالتفاعلٌة ًالمعزز ًالواقع ًللتقنٌة ًللجوء اإلعالن
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ًالموالتًالتجا ًتتٌحها ًالتً ًالكبٌرة ًبعٌدة،ًاإلعالنٌة ًمسافة ًمن ًالمستخدمٌن ًلكل ًمعها ًوالتفاعل ًرؤٌتها ًلسهولة ًتبعا  رٌة

وعرضهاًللمستخدمًبشكلًمجسمًثالثًًاألبعادًلخلقًالواقعٌةًواإلنغماسًبداخلًبٌئةًاإلعالنًالتفاعلٌةًحٌثًأنًالتكاملًبٌنً

لًجذبًفائقةًالتأثٌرًفًًاإلعالنًمماًعاملًالتجسٌدًوعاملًالحركةًوعاملًالتفاعلٌةًباإلضافةًللفكرةًالخالقةًكلهاًعوام

ًتقنٌةًالواقعًالمعززًإٌهامًبالخروجًعنًإطارًالثوابتًاإلعالنٌةً ًلماهٌةًاإلعالن.ًحٌثًتقدم ٌثريًمنًإستجابةًالمستخدم

ًوخرقًالحدودًاإلعالنٌةًالتقلٌدٌة،ًمعًمراعاةًالقٌمًالوظٌفٌةًوالجمالٌةًللمولًالتجاري.

ًالع ًالخروجًبأفكارًخالقةًوتوظٌفًتقنٌاتًحدٌثةًبغرضًإبهارًوطبقا ًلتطوراتًتكنولوجٌا صرًالغٌرًمسبوقةًتطلبًهذا

المستخدمًوتحفٌزهًللتفاعلًمعًاإلعالن،ًفأصبحًالتحديًلإلبداعًٌصلًلحدًاإلبهارًلجذبًالمستخدمًوتمثلًتكنولوجٌاًالواقعً

لقدرتهاً الفائقةًعلًًجعلًالمستخدمًٌنغمسًفًًبٌئةًتفاعلٌةًالمعززًأحدًأبرزًالتقنٌاتًالمستحوذةًعلًًإهتمامًالمستخدمًتبعاً 

عالٌةًالتأثٌر،ًفتعتبرًتقنٌةًالواقعًالمعززًأحدًأهمًالمداخلًالحدٌثةًالتفاعلٌةًلإلعالنًوالتًًٌمكنًتوظٌفهاًواإلستفادةًمنً

ًواألصالة ًبالجدة ًتتسم ًخبراتًمتطورة ًلصٌاغة ًوخالقة ًمتفردة ًإعالنٌة ًلخلقًتجربة ًالفرٌدة ًسٌاقاتًإمكانٌاتها ًفتتمٌز ،

ًالمستهلكً ًتحفز ًرؤيًتصمٌمة ًحٌثًتقدم ًالمعاصرة، ًوالمبهرة ًالممٌزاتًالتشوٌقٌة ًمن ًبالعدٌد ًالتفاعلٌة ًالمعزز الواقع

ًللتجربةًوبالتالًًالمشاركةًالحسٌةًوالعاطفٌةًفًًاإلعالنًالتًًتفوقًتوقعاتًالمستخدمًالحالٌة.

وٌتطلبًدفعًالمستخدمًوتحمٌسهًإلجراءًالتفاعلًمعًاإلعالنًإستخدامًتقنٌاتًحدٌثةًومبهرةًلتحسٌنًقدرةًالمستخدمًعلًً

تذكرًماهٌةًاإلعالنًوتركًاألثرًالفعلًًفًًنفوسًالمستخدمٌنًلإلحتفاظًبالرسائلًاإلعالنٌةًوبماًأنًفكرةًالدمجًبٌنًالعالمً

ًبعدا ً ًتمثل ًالمادي ًوالعالم ًودفعًًاإلفتراضً ًلتوقعاتًالمستهلك ًخرق ًحٌثًٌمثل ًالمألوفًللمستخدم، ًعن ًخارجا  خالقا 

ًلغمسً ًتعمد ًحٌث ًالمعزز ًالواقع ًتقنٌة ًدور ًٌتضح ًهنا ًومن ًالمعززة، ًلخوضًالتجربة ًوجذابا  ًصادما  ًعامال  حدودها

ًمنًالع ًواإلستفادة ًقالبًإعالنًًتفاعلًًمتمٌز، ًلصٌاغة ًالمعززة ًالمجسمًالمستهلكًفًًواقعًالتجربة رضًثالثًًاألبعاد

للتمتعًبطبٌعٌةًالعناصرًفًًاإلعالن،ًوبالتالًًٌعدًتوظٌفًالمعلوماتًالرقمٌةًالمعززةًعلًًمستخدمٌنًاإلعالنًالتفاعلًً

ًلكثرةً ًتبعا  ًالمنتشرة ًاإلعالنً ًالتشبع ًحالة ًوكسر ًلإلهتمام ًالمستهلك ًمحفزات ًأحد ًالحقٌقً ًللعالم ًالفعلً ًالوقت فً

ًالمنتجاتًالمختلفة.ًًاإلعالناتًوتعدد

 البحث: مشكلة

ًتتلخصًمشكلةًالبحثًفًًاإلجابةًعنًالتساؤلٌٌنًالتالٌٌن:ً 

 فًًخلقًإعالنًتفاعلًًٌحققًدرجةًإستجابةًعالٌةًفًًبٌئةًالمولًالتجاريً اإلستفادةًمنًتقنٌةًالواقعًالمعزز كٌفٌة

 بإعتبارهاًأماكنًتجمعاتًلمستخدمٌنًمرتقبٌن؟

 لقٌمًالتفاعلٌةًلتقنٌةًالواقعًالمعززًلخلقًرابطةًعاطفٌةًوبعدًسلوكًًبٌنًمستخدمًاإلعالنًوالبٌئةًكٌفٌةًاإلستفادةًمنًا

 التفاعلٌةًبداخلًالموالتًالتجارٌة؟

 هدف البحث:
 ً وعاطفٌععا تسعععًًهععذهًالدراسععةًإلععًًإلقععاءًالضععوءًعلععًًإمكانٌععاتًتقنٌععةًالواقعععًالمعععززًكمععدخلًمتطععورًعععالًالتععأثٌرًسععلوكٌاً 

لم اإلععالنًوتحقٌعقًمبعدأً بمسعتوي ستخدمًاإلعالنًالتفاعلًًبداخلًالموالتًالتجارٌةًلخلقًبعدًدٌنعامٌكًًواإلرتقعاءوترفٌهٌاً 

اإلبهارًفًًالمحتويًاإلعالنًًالتفاعلًًلٌستأثرًعلًًإهتمامًوعاطفةًالمستخدم،ًحٌثًتقدمًللمسعتخدمًبععدًتشعوٌقًًوترفٌهعًً

المعولًالتجعاريًبإسعتخدامًشاشعاتًععرضًرقمٌعةًمجهعزةًلتطبٌعقًهعذهًمنًخاللًإنغماسعهًفعًًبٌئعةًالتفاععلًبعداخلًمسعاحةً

ًالتقنٌةًأوًمنًخاللًالهواتفًالذكٌةًأوًاألجهزةًالذكٌةًالحدٌثة.
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ًفروض البحث: ً

ً ًأن ًتقنٌةٌفترضًالبحث ًاألثر لها المعزز الواقع تطبٌق ًالمستخدم على بالغ ًللتأثٌرً إستجابة ًطبقا  ًالتفاعلً لإلعالن

ًولوجًًوالترفٌهًًلتلكًالرسائلًاإلعالنٌةًبداخلًالموالتًالتجارٌة.الدٌنامٌكًًوالتكن

 : البحث حدود

عرضًلمجموعةًمنًالنماذجًاإلعالنٌةًالتفاعلٌةًالمنفذةًبتقنٌةًالواقعًالمعززًبداخلًالموالتًالتجارٌةًمنًخاللًشاشاتً

 عرضًرقمٌةًأوًبإستخدامًتطبٌقاتًالهواتفًالذكٌة.

ًمنهجٌة البحث:

التحلٌلًًللتعرفًعلًًعدةًنماذجًإعالنٌةًتفاعلٌةًمطبقةًبتقنٌعةًالواقععًالمععززًبعداخلً الوصفى المنهج على البحث هذا ٌعتمد

الموالتًالتجارٌةًوتنفٌذهاًعلًًشاشاتًععرضًرقمٌعةًمثبتعةًبعداخلًالمعولًأوًبإسعتخدامًتطبٌقعاتًالهواتعفًالذكٌعةًبغعرضً

ًبداخلًالموالتًالتجارٌة.ًتوضٌحًماهٌةًالتأثٌرًالتفاعلًًلإلعالنًعلًًالمستخدم

 :البحث أدوات

 .البحث مجال فً المتخصصة والكتب واألجنبٌة العربٌة المراجع -

 .المنشورة وغٌر المنشورة العلمٌة األبحاث -

 .المنشوره وغٌر المنشوره العلمٌه الرسائل -

ً.)األنترنت( العالمٌةً المعلومات شبكة على اإللٌكترونٌة المواقع بعض -

 للبحثاإلطار النظرى 

 مفهوم تقنٌة الواقع المعزز: -1

ًالحقٌقًًمعًالمعلوماتً ًفًًالوقتًالفعلًًبالعالم ًلدمجًعرضًإعالنًًما ًالواقعًالمعززًعلًًأنهًممارسة ٌٌعرفًمفهوم

اإلفتراضٌةًحٌثًٌخضعًالمستخدمًلهذهًالحقائقًالمدمجةًمنًخاللًشاشاتًرقمٌةًمثلًالهواتفًالذكٌةًأوًشاشاتًالعرضً

ًالذكٌةالرقمٌةًأوً ًمنًاألجهزة .ًوكذلكًُعرفتًعلًًأنهاًدمجًالمعلوماتًاإلفتراضٌةًفًًالبٌئةًالمادٌةًللمستخدم1ًغٌرها

بحٌثًٌنظرًإلىًالمعلوماتًكأنهاًموجودةًفًًالبٌئةًالحقٌقٌة،ًوتعدًتقنٌةًالواقعًالمعززًتكنولوجٌاًحدٌثةًمستندةًعلًًرؤيً

هزةًاإلستشعارًاألخريًوالمعتمدةًعلًًعناصرًفًًالبٌئةًالمادٌةًالحقٌقةًكومبٌوترٌةًلدمجًالصوتًوالفٌدٌوًوالجرافٌكًوأج

ً.2لتقدٌمًتجربةًفرٌدةًفًًالعالمًالحقٌقً

ًبالمشاركةًوالتفاعلًالفعلًًمعًتلكًالعناصر،ً ًالحقٌقًًفرصةًحقٌقةًللمستخدم وٌتٌحًالدمجًبٌنًالعناصرًالمرئٌةًوالعالم

عالنٌةًفًًالوقتًالفعلًًلتكملهًالعالمًالحقٌقًًبشكلًٌلٌقًبمتطلباتًاإلعالنًفهًًتجربةًفرٌدةًتفاعلٌةًلعرضًالرسائلًاإل

ًعلًًشاشاتًرقمٌةً ًأما ًوعرضها ًمنًخاللًتكوٌنًالعناصرًبالكومبٌوتر، ًكاملة ًبصورة ًإصطناعٌة ًمنًخلقًبٌئة بدال 

 .3مجهزةًأوًعلًًالهواتفًالذكٌة

ً

                                           
1Joachim Scholz, Andrew N. Smith(2016): Augmented reality: Designing immersive experiences that maximize consumer 

engagement, Published by Elsevier Inc., Science Direct journal, 59, 149:161, pp 144-145. 
2Stephen O' Mahony(2015): A Proposed Model for the Approach to Augmented Reality Deployment in Marketing 

Communications, Published by Elsevier Inc., Social and Behavioral Sciences227: 235, pp 228. 
3 Elham baratali, Mohd Helmi, Behrang parhizkar, Zahra Mohana(2016): EFFECTIVE OF AUGMENTED REALITY (AR) 

IN MARKETING COMMUNICATION; A CASE STUDY ON BRAND INTERACTIVE ADVERTISING, International 

Journal of Management and Applied Science, ISSN: 2394-7926, Volume-2, Issue-4, pp134. 
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 نبذة تارٌخٌة عن تطور تقنٌة الواقع المعزز: -2

لتطبٌقًتقنٌةًالواقعًالمعزز،ًوفًًبداٌةًالتسعٌناتًأصبحتًتقنٌةًالواقعًوٌعتبرًإ ٌفانًسوثٌرالندًأولًمنًوضعًنموذجاًّأولٌاً 

0222ًأولًمسحًبإستخدامًتقنٌةًالواقعًالمعزز،ًوفًًعام7997ًًالمعززًمجالًللدراسة.ًفأجرىًرونالدًأزوماًفًًعامً

قعًالمعززًوعرضهاًبهاًخاللًالندوةًالدولٌةًألجهزةًالكمبٌوترًالقابلةًإخترعًبروسًتوماسًأولًلعبةًمستخدما ًتقنٌةًالوا

توقعتًشركةًغارتنرًإنًهذهًالتقنٌةًستصبحًمنًبٌنًأولًعشرًتكنولوجٌاتًالتًًتشغلًالعالم،0228ًًوفًًعامً.ًلإلرتداء

ً ًاإلعالن ًإلًًصناعة ًثم ًالمجاالتًومن ًمن ًالعدٌد ًفً ًالمعزز ًالواقع ًإنطلقتًتقنٌة ًهذا ًالشبكاتًوبعد ًمن ًالعدٌد وفً

وبعدًتطورًأجهزةًالهاتفًالذكٌةًوإنتشارهاًفًًالعالمًإرتبطتًبهاًتجربةًالواقعً.4ًاإلجتماعٌةًوالتطبٌقاتًالعلمٌةًالمختلفة

ً،وأجهزةًاإلستشعارًوغٌرهاGPSًالمعززًإلحتواءهاًعلًًالنظامًالتفاعلًًللواقعًالمعززًمثلًكامٌراًالهاتفًوالجرافٌكًو

ًهاًفٌماًٌلً:زًتقنٌةًالواقعًالمعززًبثالثًصفاتًهامةًللغاٌةًٌمكنًتلخٌصوٌمكنًتمٌٌ

 الدمجًبٌنًعناصرًمفترضةًوبٌئةًواقعٌة. -

 تقدمًالعناصرًبشكلًثالثًًاألبعاد. -

 .5التفاعلٌةًفًًالوقتًالفعلًًللعرض -

حٌثًوظفتًتلكًالتقنٌةًلخدمةًصناعةًاإلعالنًوالتسعوٌقً المعزز، الواقع لتقنٌة متطورة إنطالقة األخٌرة السنوات وشهدت

لمعاًتقدمعهًمعنًفوائعدًوممٌعزاتًتثعريًمعنًفعالٌعةً للمنتجاتًوالخدماتًالمختلفة،ًحٌثًحظٌتًتلكًالتقنٌةًبإهتمامًكبٌعرًطبقعاً 

ًاإلعالنًوتعززًمنًإستجابةًالمستخدمًلإلعالن.ً

تظهعرًماهٌعةًإسعتخدامًتقنٌعةًالواقععًًالت التجارٌةة:إستخدام تقنٌةة الواقةع المعةزز فةً اإلعةالن بةداخل المةو -3

 علًًالنحوًالتالً: المعززًفًًاإلعالن

حٌعثًتطعورًإسعتخدامًجهعازًالهعاتفًالعذكًًبشعكلً إستخدامًتقنٌعةًالواقععًالمععززًفعًًاإلععالنًعبعرًالهواتعفًالذكٌعة:ً-3-7

المعززًوالتعًًتسعمحًللمسعتخدمًبالتفاععلًملحوظًفًًالسنواتًاألخٌرة،ًمماًعززًمنًتطوٌرًسالسةًخاصةًمنًتقنٌةًالواقعً

لهذاًالمنتج،ًحٌثًصعممتً معًهاتفهًالذكًًوالدخولًعلًًتطبٌقًالواقعًالعززًوبالتالًًتظهرًالعروضًالمصممةًخصٌصاً 

هذهًالتطبٌقاتًبشكلًٌسعمحًبتجهٌعزًالهعاتفًالعذكًًبالعدٌعدًمعنًالخعدماتًوالوظعائفًالتعًًتنفعذًفعًًالبٌئعةًالمادٌعةًللمسعتخدمً

لتروٌجًالمنتجًأوًالخدمةًبإستخدامًكامٌراًالهعاتفًالعذكًًوإمكانٌعةًتحدٌعدًالموقععًًوالمعدة والشاشعاتًالتعGPSًًًخصٌصاً 

6ًوخواصًاإلستشعارًوكواشفًالحركة.touch screensًتعملًباللمسً

ممًأوًالشاشعاتًالذكٌعة:ًوهنعاًٌقعومًمصعع إسعتخدامًتقنٌعةًالواقععًالمععززًفعًًاإلععالنًبعالعرضًعلعًًشاشععاتًضعخمةً-3-0

اإلعالنًبإعدادًالعرضًالمععززًاإلعالنعًًعلعًًجهعازًالكومبٌعوترًوعلعًًالبعرامجًالجرافٌكٌعةًالمتخصصعةًوإععدادهًبشعكلً

ٌتناسععبًمعععًحجععمًشاشععةًالعععرضًالضععخمةًبععداخلًالمععولًالتجععاريًوٌقععومًالمصععممًبتزوٌععدًأرضًالمععولًبمواقعععًإستشعععارً

خاصًلهاًٌمٌزهاًعنًالبٌئةًالمحٌطةًلهاًمنًخعاللًإسعتخدامًًخاصةًتحددًأماكنًوقوفًالمستخدمًوالتًًٌقومًبإعدادًتصمٌم

األلوانًوالعالماتًاإلرشادٌةًالتًًتثٌرًإنتباهًالمستخدمًللوقوفًعلٌهاًأوًلمسهاًلتحددًحركةًالمستخدمًبشكلًدقٌعقًثعمًنقلهعاً

                                           
4 Abrar Omar Alkhamisi, Muhammad Mostafa Monowar (2013): Rise of Augmented Reality: Current and Future Application 

Areas, Published Online, International Journal of Internet and Distributed Systems, 2013, 1, pp 26. 
5 Elham baratali, Mohd Helmi, Behrang parhizkar, Zahra Mohana(2016): EFFECTIVE OF AUGMENTED REALITY (AR) 

IN MARKETING COMMUNICATION; A CASE STUDY ON BRAND INTERACTIVE ADVERTISING, International 

Journal of Management and Applied Science, ISSN: 2394-7926, Volume-2, Issue-4, pp133. 
6 Elham baratali, Mohd Helmi, Behrang parhizkar, Zahra Mohana(2016): effective of augmented reality in marketing 

communications; A CASE STUDY ON BRAND INTERACTIVE ADVERTISING, International Journal of Management 

and Applied Science, ISSN: 2394-7926, Volume-2, Issue-4, p134. 

      { http://www.iraj.in/journal/journal_file/journal_pdf/14-245-1463031748133-137.pdf} 

http://www.iraj.in/journal/journal_file/journal_pdf/14-245-1463031748133-137.pdf
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ععرضًبعداخلًالمعول،ًإلًًوحدةًالكومبٌوترًالتًًتظهرهعاًمععززةًبعالمنتجًأوًالتصعمٌمًاإلعالنعًًاإلفتراضعًًعلعًًشاشعةًال

كالهواتفًالذكٌةًأوًالتابلتًأوًغٌرها. ًكذلكًقدًتعرضًهذهًاإلعالناتًعلًًالشاشاتًالذكٌةًاألصغرًحجماً 

ماًتكونًفعًًاإلعالنعاتً(Qr codes)إستخدامًتقنٌةًالواقعًالمعززًعبرًمسحًأكوادًاإلستجابةًالسرٌعةًً-3-3 :ًالتًًغالباً 

وهعًًأكعوادًبسعٌطةًتععدًعلعًًمواقععًاألنترنعتًبشعكلًمجعانًًوتقعومًالشعركةًالمعلنعةًًالمطبوعةًأوًعلًًالعبواتًواألغلفعة،

إلعًً بتوظٌفهاًفًًإعالناتهاًحتًًٌسهلًعلًًالمستخدمًمسحهاًبالهاتفًالذكًًمنًخاللًكعامٌراًالهعاتفًوالتعًًتحولعهًتلقائٌعاً 

للمسعتخدمًخاصًلهذاًالكودًوالذيًٌسمحًبدورهًبعرضًالتجربةًالمدمجةًالapplicationًتطبٌقً تفاعلٌةًوًقدًتسمحًأٌضاً 

ًبإلتقاطًصورةًخاصةًلهًمعًالمنتجًأوًالعرضًاإلعالنًًوإرسالهاًلنفسهًعلًًمواقعًالتواصلًاإلجتماعً.

إستخدامًتقنٌةًالواقعًالمعززًفًًاإلعالنًبالنظاراتًثالثٌعةًاألبععاد:ًًمثعلًنظعاراتًجوجعلًوالتعًًتععدًأحعدثًإضعافةً -3-4

ٌحقعقًإلًًحقلًالواقعًالمعززً تفاعلٌعاً  والتًًنجحتًفًًصنعًإثارةًوضجةًقوٌةًحٌثًأنًإستخدامًهذهًالنظاراتًتتعٌحًبععداً 

للمنتج. حقٌقاً  وتتٌحًهذهًالنظعاراتًاإلنغمعاسًفعًًالبٌئعةًالمدمجعةًبشعكلًتفعاعلًًحٌعثًٌسعتطٌعًالمسعتخدمًالعتحكمًفع7ًً جذباً 

 عرضهاًأوًالتصوٌرًمعها.طبٌعةًالعرضًواألجزاءًالمحددةًالتًًٌرٌدًاإلحتفاظًبهاًأوً

 توصٌف نظام تقنٌة الواقع المعزز: -4

تعتمدًتقنٌةًالواقعًالمعززًعلىًقدرةًهذهًالتكنولوجٌاًعلىًربطًمعالمًمنًالواقعًالحقٌقًًبالعنصرًاإلفتراضًًالمناسبًلهاً

فًًذاكرةًجهازًالكومبٌوتر،ًكإحداثٌاتًجغرافٌةًأوًمعلوماتًعنًالمكانًأوً فٌدٌوًتعرٌفًًأوًأيًمعلوماتًوالمخزنًمسبقاً 

أخرىًتعززًالواقعًالحقٌقً.ًوتعتمدًبرمجٌاتًالواقعًالمعززًعلىًاستخدامًكامٌراًالهاتفًالمحمولًأوًالكمبٌوترًاللوحًً

لماًهوًمطلوبًمنًالبرنامجًوالعملًعلىًدمجًالعناصرًاإلفتراضٌةًبهًوٌهدفًالواقعً لرؤٌةًالواقعًالحقٌقً،ًثمًتحلٌلهًتبعاً 

إلىًإنشاءًنظامًالًٌمكنًفٌهًإدراكًالفرقًبٌنًالعالمًالحقٌقًًوماًأضٌفًعلٌهًباستخدامًتقنٌةًالواقعًالمعزز،ًفعندًالمعززً

قٌامًشخصًماًباستخدامًهذهًالتقنٌةًللنظرًفًًالبٌئةًالمحٌطةًبهًفإنًاألجسامًفًًهذهًالبٌئةًتكونًمزودةًبمعلوماتًتسبحً

ًإلٌه ًالتًًٌنظر ًالصورة ًمع ًوتتكامل ًالشخصحولها 8ًا ًالمشهد،ً، ًإلتقاط ًوظائفًهً: ًبأربع ًالمعزز ًالواقع ًتقنٌة وتقوم

وتحدٌدًالمشهدًلتمٌٌزًالمعلوماتًالدقٌقةًلتعزٌزه،ًومعالجةًالمشهدًومنًثمًمعالجةًالمشهدًالمعزز،ًوهذهًالوظائفًمفصلةً

ًعلىًالنحوًالتالً:

لمشهدًوالتًًتمثلًالعناصرًالمادٌةًالتًًتلتقطًالواقعًالذيًإلتقاطًالمشهد:ًوٌتمًمنًخاللًاألجهزةًالمستخدمةًفًًإلتقاطًاً-7

ًغٌرها. ٌنبغًًتعزٌزهًسواءًأكانتًكامٌراًالهاتفًأوًكامٌراًالجهازًالذكًًأوًأجهزةًإستشعارًأو

ًالعالماتًً-0 ًعلً ً)القائم ًهما ًنظامٌن ًعلً ًوتعتمد ًالواقع ًلتعزٌز ًالمتخذة ًاإلجراءات ًوهً ًالمشهد: ًتحدٌد تقنٌات

Marker-basedًًًتلك ًبناء ًعلً ًالمرتبط ًاإلعالن ًبعرض ًتقوم ًثم ًومن ًوتحدٌدها ًبإلتقاطها ًالكامٌرا ًتقوم والتً

ًالعالمات ًالعالمات ًغٌر ًعلً ًالقائم ًالنظام ًأما ،Non-marker-basedً ًخاللًً ًمن ًالمواقع ًتحدٌد ًعلً ٌعتمد

ًزًالمشهد.ومنًثمًتقومًبتعزًٌ image  recognitionأوًتممٌزًالصورةًًً GPSخدمة

معالجةًالمشهد:ًبعدًتحدٌدًالمشهدًالمرادًتعزٌزهًبأيًمنًالنظامٌنًالسابقٌن،ًوٌقومًالنظامًالمعدًعلًًجهازًالكومبٌوترًً-3

ًومعالجتهً ًاآللً ًالحاسب ًببرامج ًالخاصة ًالتكوٌد ًلغات ًخالل ًمن ًاألبعاد ًثالثً ًاإلفتراضً ًالنموذج ًتلقائٌا عن بالبحث

لإلعدادًلعرضهًف ًًًالبٌئةًالمادٌةًالحقٌقة.بصرٌاً 

                                           
7 Poonam Singh, Mrinalini Pandey (2014): Augmented reality advertising: An impactful platform for new age consumer 

engagement, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 

16, Issue 2. Ver. II, pp25.{https://pdfs.semanticscholar.org/82f7/69ad24d09693b9ebe00438128855fc04c7cb.pdf} 
8 https://www.new-educ.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85 

https://pdfs.semanticscholar.org/82f7/69ad24d09693b9ebe00438128855fc04c7cb.pdf
https://www.new-educ.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://www.new-educ.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://www.new-educ.com/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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ًٌتمًعرضًالمشهدًالمعززًثالثًًاألبعادًودمجًالصورةًاإلفتراضٌةًمعًالعالمًالحقٌقًًً-4 معالجةًالمشهدًالمعزز:ًوهنا

ً.9لنصلًإلًًاإلعالنًالمعزز

 تطبٌق تقنٌة الواقع المعزز بداخل الموالت التجارٌة: -5

ًالوا ًبتقنٌة ًالتفاعلٌة ًاإلعالنٌة ًاألفكار ًالرقمٌةًتصمم ًاألجهزة ًخالل ًمن ًللمستخدمٌن ًمعلوماتًمدمجة ًلتقدٌم ًالمعزز قع

كالهواتفًالذكٌةًأوًمساحاتًعروضًخاصةًأوًشاشاتًعرضًكبٌرةًالحجمًمعلقةًبداخلًالموالتًبشكلًٌتناسبًمعًحجمً

ًح ًوالتًًتقومًبعرضًإعالنًالواقعًالمعززًعلٌها، ٌثًتتٌحًشاشاتًوموقعًوالمحٌطًالبٌئًًوالمعماريًللمولًالتجاري،

ًٌمثلونًالسٌاقً ًكونهم ًالمدمجة ًبداخلًالمولًفًًالتجربة ًإنخراطًالمستخدمٌنًالمارة العروضًبداخلًالموالتًالتجارٌة

ًالمعززً ًالواقع ًٌخوضًتجربة ًالمستخدم ًجعل ًاإلعالنً ًالمصمم ًوٌستطٌع ًالمول. ًبداخل ًالمدمجة ًللتجربة اإلجتماعً

،ًحٌثًتقومًالشركات10ًنٌةًوالوقتًوالمكانًوالموقعًاإلعالنًًبداخلًالمولًالتجاريالفرٌدةًمنًخاللًتنظٌمًالبٌئةًاإلعال

مضٌئةًمتصلةًبجهازًالكومبٌوترًوبأجهزةًاإلستشعارًالتprojectorsًًًبإستخدامًشاشةًعرضًضخمةًوأجهزةًعرضً

تلتقطًحركةًالمستخدمٌنًوتقومًبمعالجتهاًبصرٌا ًودمجهاًمعًالعرضًاإلفتراضًًومنًثمًعرضهاًعلًًالشاشةًالضخمةً

ًالماد ًتخزٌنًالكومبٌوترًوالبٌئة ًعلًًوحدة ًالموجودة ًتدمجًبٌنًالعناصرًاإلفتراضٌة ًعرضًمعززة ٌةًالتًًتمثلًوحدة

(ًقدرةًتقنٌةًالواقعًالمعززًالتسوٌقٌةًوالتفاعلٌةًحٌثًتوصلتًلعدةًنتائج0276ًالمحٌطة.ًوأكدتًدراسةً)مهادًوأخرونً

أهمهاًأنًتقنٌةًالواقعًالمعززًٌتعدًأداةًفعالةًلمساهمةًالشركاتًاإلعالنٌةًلخلقًبٌئةًتفاعلٌةًمبتكرةًللمنتجًأوًالخدمةًالمعلنً

ً ًالتكنولوجٌا ًهذه ًوأن ًتعاملًعنها، ًخدمة ًتوفٌر ًالتكنولوجٌا ًهذه ًتتٌح ًوكذلك ًالمستخدم، ًلتأٌٌد ًالوصول ًللشركات تتٌح

ًٌزٌدًمنًفرصةًاإلقبالًعلًًالمنتجاتًوالتعرضً مجانٌةًمعًالمنتجاتًالمعقدةًوغالٌةًالثمنًللمستخدمًبشكلًمجانًًمما

11ً.للشركةإلستخدامهاًمماًٌسهلًعلًًالمستخدمًإتخاذًالقرارًالشرائًًوتزٌدًمنًوالءهً

ً كذلكًتوصلتًدراسة ًالمعززًتمثل0274ًًبونام ًالواقع ًالمعززًإلًًأنًتكنولوجٌا ًبإعالنًالواقع عنًإرتباطًالمستخدم

وسٌطًتفاعلًًتسمحًللمستخدمًبالتحكمًفًًالتجربةًاإلعالنٌةًوبالتالًًاإلحتفاظًبالرسالةًأوًالمعلومةًالتًًتهمًكلًمستخدمً

ًمنًإختالفًكلًمس ًبالرغم ًالخدمةًصفاتًاإلبتكارًوالتجاوبًمعًعلًًحدة ًوبالتالًًتكسبًالمنتجًأو ًعنًاآلخر، تخدم

ًهذهً ًإستخدام ًإمكانٌة ًكذلك ًالمعلنة، ًبالشركة ًوعالقته ًالمستخدم ًعلً ًالعائدة ًالقٌمة ًتضخٌم ًعلً ًٌعمل ًمما المستخدم

ًوالتًًأصبحتًأ ًالتقلٌدٌة ًالوسائل ًتكلفها ًالتً ًالطائلة ًاألموال ًلتوفٌر ًإتصفًبالدٌنامٌكةًالتكنولوجٌا ًفًًعالم ًفاعلٌة قل

وتناولتًدراسةًكونلًًماهٌة12ًً.والتفاعل،ًمماًٌجعلًتقنٌةًالواقعًالمعززًالدٌنامٌكٌةًخٌارا ًأفضلًلجذبًإنتباهًالمستخدم

إلعالنٌةًتأثٌرًالواقعًالمعززًفًًاإلعالنًوالتًًعقدًفٌهاًمقارنةًبٌنًاإلعالناتًالقائمةًعلًًتقنٌةًالواقعًالمعززًوالوسائلًا

ًعقلً ًعلً ًاإلستحواذ ًهو ًالتكنولوجٌا ًهذه ًإستخدام ًمن ًالهدف ًأن ًالدراسة ًوأكدت ًاألبعاد ًثنائٌة ًالتقلٌدٌة المطبوعة

إلمكانٌةًالتفاعلًمعًمنتجً علًًذاكرةًالمستخدمًوتؤثرًعلًًإعجابهًتبعاً  فعاالً  المستخدمفًًالتجربةًالمعززةًحتًًتتركًأثراً 

                                           
9 Abrar Omar Alkhamisi, Muhammad Mostafa Monowar (2013): Rise of Augmented Reality: Current and Future Application 

Areas, Published Online, International Journal of Internet and Distributed Systems, 2013, 1, pp27-28. 
10 Joachim Scholz, Andrew N. Smith(2016): Augmented reality: Designing immersive experiences that maximize consumer 

engagement, Published by Elsevier Inc., Science Direct journal, 59, pp 144-145. 
11 Elham baratali, Mohd Helmi, Behrang parhizkar, Zahra Mohana(2016): effective of augmented reality in marketing 

communications; A CASE STUDY ON BRAND INTERACTIVE ADVERTISING, International Journal of Management 

and Applied Science, ISSN: 2394-7926, Volume-2, Issue-4, pp136. 

{ http://www.iraj.in/journal/journal_file/journal_pdf/14-245-1463031748133-137.pdf} 
12 Poonam Singh, Mrinalini Pandey (2014): Augmented reality advertising: An impactful platform for new age consumer 

engagement, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 

16, Issue 2. Ver. II, pp27,28. 

{https://pdfs.semanticscholar.org/82f7/69ad24d09693b9ebe00438128855fc04c7cb.pdf} 

http://www.iraj.in/journal/journal_file/journal_pdf/14-245-1463031748133-137.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/82f7/69ad24d09693b9ebe00438128855fc04c7cb.pdf
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ًفًًب ًمادٌةإفتراضًًثالثًًاألبعاد ًالتًًكانتًتحملًعنوان13ًً.ٌئة ًالمذهلة ًأوركا ًشركة ًإستعراضًتجربة ومنًخالل

(،ًوالذيًٌعدًبدورهًأكبرًمجمعًللتسوقًوالترفٌهًاإلقلٌمًًفًًكولونًالشرقٌة7ًتٌلفوردًبالزاًشكل)"المحٌطًالمعزز"ًفًً

ًكونغ، ًالمًوهونغ ًعن ًالمعزز ًالوقع ًبتقٌنة ًمنفذ ًعرضًمذهل ًالتجربة ًهذه ًالعرضًالدالفٌنًحٌثًضمت ًفشمل حٌط

ًمعهً ًتفاعل ًوالذي ًاألبعاد ًثالثً ًبشكل ًالتنمٌة ًعن ًإعالن ًلعرض ًالمحٌط، ًكائنات ًمن ًوغٌرها ًوالحٌتان والبطرٌق

ً.14المستخدمٌنًبشكلًمبهر

ً

ً
 تٌلفورد بالزا( تجربة شركة أوركا عن المحٌط تحت عنوان "المحٌط المعزز" فً 1شكل )

وتعدًًشركةً"فٌزا"ًمنظمةًالخدماتًالمالٌةًالمعروفةًأحدًاألمثلةًالفعالةًبإسعتخدامًتقنٌعةًالواقععًالمععززًفعًًاإلععالنًحٌعثً

(،ًفعًًمحاولعةًمنهعاًلجعذبًالمسعتخدمٌنً"لتجربعةًشعٌئاً 0قدمتًتجربةًتفاعلٌةًالًتنسىًلعمالئهاًداخلًمولًفًًبولنداًشكل)

تًأماكنًمحددةًفًًاألرضًبأجهزةًإستشعارًفكلمعاًٌعدخلًالمسعتخدمًفعًًعالمعةًدائرٌعةًمعٌنعةًعلعىًجدٌدا ًمعًفٌزا".ًوزود

األرضًتقععومًأجهععزةًاإلستشعععارًبإلتقععاطًحركععةًالمسععتخدمًومععنًثععمًنقلهععاًإلععًًأجهععزةًالكومبٌععوترًومعالجتهععاًمعععًالعناصععرً

ً.15ًلقةًبداخلًالمولاإلفتراضٌةًالمجسمةًثالثٌةًاألبعادًوٌعرضًالحدثًعلىًشاشةًرقمٌةًضخمةًمع

ً

                                           
13 P. Connolly, C. Chambers, E. Eagleson, D. Matthews, and T. Rogers: Augmented Reality Effectiveness in Advertising, 

pp1. 

{ https://pdfs.semanticscholar.org/cfb2/abc559461ce6182fed1cc0129e851a368ab8.pdf} 
14http://www.indestry.com/news/2017/7/25/inde-augmented-reality-orca-encounter-at-hong-kong-telford-plaza 
15 https://www.quora.com/What-are-some-of-the-latest-marketing-campaigns-using-augmented-reality 

https://pdfs.semanticscholar.org/cfb2/abc559461ce6182fed1cc0129e851a368ab8.pdf
http://www.indestry.com/news/2017/7/25/inde-augmented-reality-orca-encounter-at-hong-kong-telford-plaza
https://www.quora.com/What-are-some-of-the-latest-marketing-campaigns-using-augmented-reality
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 ( شركة "فٌزا" منظمة الخدمات المالٌة داخل مول فً بولندا لحث المستخدمٌن علً "تجربة شٌئاً جدٌداً مع فٌزا"2شكل)

فعاال ًمنفذًبتقٌنةًالواقعًالمعززًبداخلًالمولًحٌثًسمحتًللمستخدمًبالوقوفًأمعام3ًشركةًتمبرالندًشكل)وأنتجتً (ًإعالناً 

شاشةًاإلعالنًالتفاعلٌةًالمزودةًبكامٌراًإللتقاطًصعورةًلهعمًأجهعزةًإستشععارًإللتقعاطًحركعةًالمسعتخدمًوبالتعالًًٌعتمًإلتقعاطً

خعاللًأجهعزةًاإلستشععارًبإختٌعارًنعوعًالمالبعسًالتعًًٌرٌعدهاًوتجربعةًكعلًًصورةًالمستخدمًومنًثمًالسماحًللمسعتخدمًمعن

األنواعًبدونًالحاجةًلقٌاسهاًأوًالبحثًعنهعاًبعالمتجرًمعنًخعاللًتحرٌعكًٌدٌعهًفعًًالهعواءًوالتعًًٌلتقطهعاًجهعازًاإلستشععارً
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ومنًثمًتركٌبًالمستخدمًومالبسهًعلًًخلفٌاتًمختلفةًٌستطٌعًإختبارهاًمنًخاللًقائ لهعذاًتوجعدًتلقائٌاً  معةًمععدةًخصٌصعاً 

علًًجانبًالشاشةًوتعدًهذهًالتجربعةًأحعدًأقعويًالتجعاربًالتعًًقعدمتهاًشعركاتًالمالبعسًللمسعتخدمٌنًحٌعثًقوبلعتًبإقبعالً

(ًإلسعتخدامًتقنٌعةًالواقععًالمععززًإلبهعارًعمالئهعا4ًوفًًمحاولةًناجحةًمنًشركةًناٌكًشعكل) .16كبٌرًمنًقبلًالمستخدمٌن

أللوانًالمختلفةًللمنتجًفًًالوقعتًالحقٌقعًً)الفعلعً(،ًفقعدًتعمًتثبعتًالحعذاءًالمعرادًتروٌجعهًبعاللونًحٌثًسمحتًلهمًبتجربةًا

األبٌضًعلًًحاملًمعلقًأعالهًًوحدةًعرضًتقومًبعكسًاأللوانًالتًًٌرٌدهاًالمسعتخدمًوالتعًًٌقعومًبإختٌارهعاًمعنًخعاللً

إلختٌارًالمسعتخدم للعونًالمعرادًٌقعومًالكومبٌعوترًبعرضعهًعلعًًالحعذاءًفعًًًالنقرًعلًًشاشةًذكٌةًمثبتةًعلًًالحامل،ًوتبعاً 

ً.17أحدًالفروعًالخاصةًبهمًبداخلًمولًتجاري

 
شركة تمبرالند بإستخدام تقنٌة الواقع المعزز علً الشاشات الذكٌة المزودة بأجهزة اإلستشعار التً تلقتط حركة ل إعالن فعال( ٌوضح 3شكل)

 للشاشة وبالتالً ٌتحكم المستخدم فً نوع المالبس التً ٌرٌد تجربتهاالمستخدم وتنقلها 

                                           
16 http://bysathish.com/timberland-augmented-reality-campaign/ 
17 https://www.youtube.com/watch?v=Jd0XdEnykys 

http://bysathish.com/timberland-augmented-reality-campaign/
https://www.youtube.com/watch?v=Jd0XdEnykys
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ً

شركة ناٌك بإستخدام تقنٌة الواقع المعزز حٌث ٌتٌح للمستخدم عرض ألوان إفتراضٌة علً جسم الحذاء المادي ( ٌوضح إعالن تفاعلً ل4شكل)

 فً البٌئة الفعلٌة

بإستخدامًتقنٌةًالواقعًالمععززًمععًمزجهعاMr. Peabody and Shermanًًكماًأعدتًشركةًإنتاجًفٌلمً تفاعلٌاً  إعالناً 

بتقنٌةًتتبععًالوجعهًوالتعًًتسعمحًبتتبععًوجعهًالمسعتخدمًالعذيًٌقعفًعلعًًجهعازًاإلستشععارًبأرضعٌةًاإلععالنًومعنًثعمًإلتقعاطً

منًخاللًبرنامجًمبعرمجًصورةًلوجهًالمستخدمًمنًخاللًكامٌراًمزودةًبجسمًاإلعالنًومنًثمًٌتمًمعالجةًالصور ةًتلقائٌاً 

ومنًثمًعرضًوجعهًالمسعتخدمًوهعوًمركعبًعلٌهعاًعناصعرًوأزٌعاءًتشععرهً لهذاًاإلعالنًتتمًبرمجتهًمسبقاً  ومعدًخصٌصاً 

(،ًفعدعاًاإلععالنًالمسعتخدمٌنًإلع5ًًمعوالتًمختلفعةًفعًًأنحعاءًالمملكعةًالمتحعدةًشعكل)5ًبالمرورًباألزمنةًالمختلفةًبداخلً

فاعلٌةًوعرضهاًلهمًوهمًٌرتدونًمجوعةًمتنوعةًمنًاألزٌاءًمستوحاةًمنًالفٌلم،ًوٌمكنهمًإلتقعاطًصعورًخوضًالتجربةًالت

ً.18إلنفسهمًوإرسالهاًلهمًعنًطرٌقًالبرٌدًاإللكترونً

                                           
18 http://zumfap.ru/video/0vgsRxSm_AU 

http://zumfap.ru/video/0vgsRxSm_AU
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ً

 Mr. Peabody and( ٌوضح إعالناً تفاعلٌاً بإستخدام تقنٌة الواقع المعزز مع مزجها بتقنٌة تتبع الوجه لشركة إنتاج فٌلم 5شكل )

Sherman  موالت مختلفة فً أنحاء المملكة المتحدة 5للمرور باألزمنة المختلفة بداخل 

النًتفاعلًًلهاًبداخلًمعولًسعٌفًبعالبحرٌنًبإسعتخدامًتقنٌعةًوأبدعتًقناةًناشونالًجٌوغرافٌكًفًًتجربتهاًالفرٌدةًبتقدٌمًإع

(،ًحٌعث6ًحٌثًأطلقتًتجربةًمدمجةًلعرضًمحتعويًالقنعاةًمعنًجمٌععًأنحعاءًالععالمًشعكل)0273ًالواقعًالمعززًفًًٌناٌرً

تكنولوجٌععاًالواقعععًالمعععززً شععاركًالمععدٌرًالعععامًً"لمععولًسععٌف"ًروبععرتًأدٌسععونًتفاصععٌلًحععولًتنفٌععذًاإلعععالن،ًموضععحاً 

مسععتخدمةًإلحٌععاءًبعععضًمععنًأروعًالحٌوانععاتًفععًًالعععالمًمثععلًالععدالفٌنًوالدٌناصععوراتًالمنقرضععةًوالفهععودًالمتوحشععة،ًال

وإعطاءًالزوارًتجربةًمباشرةًبالمشًًعلًًالقمعرًوأنظمعةًالطقعسًالمختلفعةًمعنًخعاللًتجربعةًتتعٌحًللمسعتخدمًالتفاععلًمععً

اشةًرقمٌعةًمجهعزةًللععرضًبعداخلًالمعولًالتجعاريًمتصعلةًالحٌواناتًوأنظمةًالطقسًبشكلًمعزز،ًحٌثًقامتًبتركٌبًش

بجهازًكومبٌوترًوعدةًأجهزةًإستشعارًإللتقاطًحركةًالمستخدمًوأجهزةًصوتٌةًخاصةًتقومًبعرضًصوتًمتسقًمعًبٌئعةً

العرضًالمعززة،ًحٌثًقامتًبعرضًلقطاتًلعدةًحٌواناتًمتحركةًإفتراضٌةًوعرضهاًعلًًالشاشةًكأنهاًتتحركًبعداخلً

لتجاريًوعندًمشاهدتهاًعلًًالشاشةًتفاععلًمعهعاًالمسعتخدمٌنًوتعمًنقعلًحعركتهمًمعنًخعاللًأجهعزةًاإلستشععارًإلعًًالمولًا

وحدةًالمعالجةًبالكومبٌوترًوإعادةًعرضهاًعلًًالشاشةًبشكلًمعززً)مدمجًمعًالحٌواناتًاإلفتراضٌةًفًًالوقتًالفعلً(،ً

دًوالتعًًإسعتحوذتًعلعًًإنتبعاهًالمسعتخدمًبمسعاعدةًالصعوتًكذلكًعرضًأنظمةًالطقسًالمخٌفعةًمثعلًالبعرقًوالمطعرًالشعدٌ

وبالتالًًتفاعلًمعهاًالمسعتخدمًعلعًًنفعسًالغعرار،ًوالتعًًأععدتًبعدورهاًكتجربعةًتفاعلٌعةًعالٌعةًالتعأثٌرًوٌظهعرًمعنًخعاللً

رٌنًتفاعلًالمستخدمٌنًمعًتلكًالتجربةًبداخلًالعرضًحٌثًوصفًهذاًالععرضًبالحقبعةًالتكنولوجٌعةًالجدٌعدةًبعداخلًالبحع

ً.19لقوةًالعرضًومديًاإلستجابةًالعالٌةًمنًقبلًالمستخدمٌنًالمارةًبداخلًالمولًالتجاري

                                           
19 http://www.tradearabia.com/news/MISC_229100.html 

http://www.tradearabia.com/news/MISC_229100.html
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ً
 2013قناة ناشونال بداخل مول سٌف بالبحرٌن بإستخدام تقنٌة الواقع المعزز فً ٌناٌر ( ٌوضح إعالن 6شكل )

الواقعًالمعززًعلًًالهاتفًالذكًًلمساعدةًباستخدامmobile applicationً كذلكًقامتًشركةًأدٌداسًبتصمٌمًتطبٌقً

لتحدٌدًموقعGpsًًتطبٌقًالمستخدمٌنًبداخلًالمولًللوصولًإلًًالمتجرًبسهولةًعنًطرٌقًفتحًهذاًالتطبٌقًواإلستعانةًب

بداخلًالمو لًحتًًٌقومًبتوصٌلًالمستخدمًالمحلًالتجاريًلشركةًأدٌادسًبداخلًالمولًفٌظهرًالتطبٌقًطائرًٌتحركًتلقائٌاً 

ً(.7إلًًمكانهًشكل)

ً
 الواقع المعزز علً الهاتف الذكًباستخدام mobile application ( ٌوضح إستخدام شركة أدٌداس تطبٌق 7شكل )

بمسحًشكلًغالفًووظفتًتكنولوجٌاًالهاتفًالذكًًلتطبٌقاتًالواقعًالمعززًفًًإعالنًشركةًهاٌنزًحٌثًٌقومًالمستخدمً

العبوةًبكامٌراًالهاتفًالذكًًمنًخاللًتطبٌقًالواقعًالمعززًالموجودًعلًًذاكرةًالهاتفًلٌعرضًتلقائٌا ًإعالنًللمستخدمً

عنًمنتجًهاٌنزًمنًخاللًمحتويًتفاعلًًللمستخدمًٌحتويًعلًًوصفاتًٌمكنًإعدادهاًبإستخدامًالمنتجًوكذلكًمواصفاتً

ًاًٌلً:(ًكم8وإعادةًالمنتجًذاتهًشكل)
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ً

ً

تكنولوجٌا الهاتف الذكً لتطبٌقات الواقع المعزز فً إعالن هاٌنز من خالل إلتقاط تصمٌم غالف المنتج بكامٌرا الهاتف من ( ٌوضح 8شكل)

الحقٌقً ومن خالل األمثلة السابقة ٌتضح لنا قدرة تقنٌة خالل تطبٌق خاص بالمنتج ومن ثم ٌعرض اإلعالن تلقائٌاً فً الوقت الفعلً علً المنتج 

 الواقع المعزز علً غمس المستهلك بداخل اإلعالن التفاعلً المعزز، وتأثٌرها الفعال علً إدراكه لإلعالن

 وٌمكن توظٌف تقنٌة الواقع المعزز لخلق رابط قوي للمستخدم علً أكثر من منحً كما ٌلً: -6

ً ًالواقع ًمنًخاللًتتمٌزًتقنٌة ًإما ًبالتفاعلًمعه ًعلًًعرضًإعالنًمتحركًٌسمحًللمستخدم ًلقدرتها المعززًبالدٌنامٌكٌة

هاتفهًالذكًًأوًأجهزةًاإلستشعارًأوًشاشاتًذكٌةًوبالتالًًتسهلًثالثًأنواعًمنًإرتباطًالمستخدمًوهمً:ًإرتباطًالمستخدمً

ًفسًالشركة،ًوإرتباطًالمستخدمًالمارًبالمكانًباإلعالن.ووالءهًللمنتجًأوًالخدمة،ًوإرتباطًالمستخدمًبالمستخدمًأخرًلن

 :توطٌد عالقة المستخدم بالمنتج 

تعععرفًبأنهععاًعملٌععةًٌععنغمسًفٌهععاًالمسععتخدمًفععًًتجععاربًتفاعلٌععةًمحععددةًمععنًأجععلًبنععاءًوتعزٌععزًعالقععاتًالمسععتخدمٌنًمعععً

فهعوًنععوعًمعنًالتفاعععلًٌشعملًتفاعععلً المنتجعاتًومعنًأجععلًالحفعاظًعلععىًمٌعزةًتنافسععٌةًعالٌعةًتحفععزًالمسعتخدمًنحعوًالمنععتج،

((9ًالمستخدمٌنًمعًاألجسامًمثلًظهورًالمنتجًبشكلًثالثًًاألبعادًفًًبٌئةًالتفاعلً)علىًسبٌلًالمثال،ًماكدونالعدز،ًشعكل)

وًالذيًٌظهرًفٌهًالمنتجًبشكلًثالثًًاألبعاد،ًوإمكانٌةًلونًقطعًاألثاثًفًًكتالوجًاٌكٌاًعنًطرٌقًإسعتخدامًجهعازًالتابلعتً

تقاطًالكودًالخاصًبالشركةًمعنًالكتعالوجًوًبالتعالًًٌععرضًجهعازًالكومبٌعوترًقطععًاألثعاثًفعًًالجهعازًوٌقعومًبتركٌبهعاًوإل

(،ًوٌتحقعقًأعلعى72ًعلًًالبٌئةًالمادٌعةًللمسعتخدمًوكعذلكًٌسعمحًللمسعتخدمًبتغٌٌعرًألوانهعاًحتعًًتناسعبًتصعمٌمًبٌتعهًشعكل)

.ًفاإلستجاباتًالسلوكٌةًللمسعتخدم20ًلتجربةًاإلعالنٌةًللواقعًالمعززمستوىًعندماًٌسمحًللمستخدمٌنًبالتفاعلًمعًمحتوىًا

التًًتثٌرهاًمحفزاتًإعالنًالمنعتجًأوًالشعركةًتمثعلًجعزءًمعنًإنطبعاعًالمسعتخدمًععنًماهٌعةًالشعركة،ًوبالتعالًًفعإنًإتسعاعً

.ًفٌعتبعرًتشعجٌعًوتحفٌعز21ًةنطاقًالرسالةًاإلعالنٌةًوإمتدادهاًلتوظٌفًالتقنٌاتًالمختلفةًٌوطدًمنًعالقعةًالمسعتخدمًبالسعلع

المنععتجًأوًالخدمععةًللمسععتخدمًقععوةًدافعععةًلتفاعلععهًمعععًاألنشععطةًالتفاعلٌععةًللشععركة،ًوبالتععالًًفتعزٌععزًالمشععاركةًبععٌنًالمسععتخدمً

                                           
20 Joachim Scholz, Andrew N. Smith(2016): Augmented reality: Designing immersive experiences that maximize consumer 

engagement, Published by Elsevier Inc., Science Direct journal, 59, pp155-156. 
21  Nicolas Chite: Augmented reality Marketing: The consumer experience in Advertising, pp40. 
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ٌساعدًعلًًبناءًعالقةًقوٌةًبٌنًالشعركةًوالمسعتخدمًوبالتعالًًتركعزًاألنشعطةًالتجارٌعةًعلعًً والمنتجًأوًالخدمةًإستراتٌجٌاً 

ًخدمًجزءًمتفاعلًمعًاإلعالنًبقصدًإنشاءًقٌمةًعاطفٌةًونفسٌةًمؤثرةًعلًًسلوكًالمستخدم.جعلًالمست

ً

(ً ًماكدونالدز22ًً(9شكل ًإعالن ٌوضح

بإستخدامًتقنٌةًالواقعًالمعززًفًًالهاتفًالذكًً

ًالشطٌرةً ًعبوة ًشكل ًالمستخدم ًٌمسح حٌث

ًالهاتفً ًكامٌرا ًخالل ًمن ًبالشركة الخاصة

وٌقومًالهاتفًبعرضًاإلعالنًالمتحركًتلقائٌاً 

ًعنًالمنتجًومكوناتهًًًًًًًًًً

(ً ًتقنٌة23ًً(72شكل ًبإستخدام ًإٌكٌا ًإعالن ٌوضح

الواقعًالمعززًمنًخاللًمسحًكودًاإلستجابةًالسرٌعً

الموجودًبكتالوجًبكامٌراًالجهازًالذكًً)التاب(ًومنً

ًاألثاثً ًقطع ًمع ًبالتفاعل ًللمستخدم ًٌسمح ثم

ًالمدمجةً ًالواقع ًبٌئة ًفً ًإفتراضً ًبشكل وتجربتها

ًوتغٌٌرًألوانهاًوإختٌارًاللونًالمناسب

 ٌوغٌره لنفس الشركة: د العالقة بٌن مستخدمتوط 

فًًعالقةًقوٌةًتجمعهًبغٌرهًمنًمستخدمٌنًالشعركة،ًوٌعتمًهعذاًالتفاععلًفعًً وهناًتقومًالشركةًبإدخالًالمستخدمًالًشعورٌاً 

لوجهًأوًبالتفاعلًعنًطرٌقًاألنترنتًسعواءًبإرسعالًرسعائلًنصعٌةًأوًتبعادلًصعورًمعاًأوًكتابعات ًإطارًإماًبالتفاعلًوجهاً 

ًمعنٌةًتجمعًبٌنهمًفًًإطارًإعالنً.

فعلًًسبٌلًالمثالًفًًإعالنًالشوكوالتهًالٌونانٌةًالكتاًٌقدمًصورةًتفاعلٌةًتبادلٌعةًععنًطرٌعقًشعبكةًاألنترنعتًلمجموععاتً

محععددةًمععنًالمسععتخدمٌنًمععنًخععاللًتمكععٌنًالعمععالءًمععنًإظهععارًقطعععةًالشععوكوالتةًوإرسععالًرسععائلًٌمكععنًمشععاركتهاًمعععً

وكعذلكًشعايً(ًوترجعًأهمٌةًهذاًالتفاعلًلتوطٌدًالعالقةًبٌنًمستخدمًوأخعرًلعنفسًالشعركة.77ًرٌنًشكل)المستخدمٌنًاألخ

لٌسمحًللمسعتخدمًبزراععةًععددًإفتراضعًًمعنًاألشعجارًفعًًالبٌئعةً(ًفإستخدامًتقنٌةًالواقعًالمعزز70ً"بوس"ًالمثلجًًشكل)

فٌقععدم24ًًنًالععذٌنًٌقومععونًبزراعععةًاألشععجارًأٌضععا .المادٌععةًللمسععتخدمًوٌسععمحًللمسععتخدمًللتواصععلًمعععًالمسععتخدمٌنًاألخععرٌ

التفاعلًبٌنًمستخدمًوأخرًعنًعمدًإلًًتوطٌدًالعالقةًبٌنًمستخدمٌنًالشركةًعلعًًمسعتويًكبٌعر،ًحٌعثًتعطعًًالشعركاتً

كبٌرا ًلرضاًالمستخدمٌنًوخلقًصفاتًخاصةًتجمعًبٌنًمستخدمٌها،ًحٌثًٌعتبرًالمستخدمًدافعًقويًللشراءًلغٌرهً إهتماماً 

ًمنًالمستخدمٌن.

 
(11شكل )             

25
(12شكل )              إعالن الشوكوالته الٌونانٌة الكتا     

26
 ٌوضح إعالن شاي "بوس" المثلج  

                                           
22 http://creativity-online.com/work/mcdonalds-track-my-maccas/30469 
23https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FvDNzTasuYEw%2Fmaxresdefault.j

pg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvDNzTasuYEw&docid=WcuGV1xeQXTDtM&t

bnid=YeEz8AmOsR_rgM%3A&vet=10ahUKEwjt9Lus3M3ZAhXQZVAKHQwCCD0QMwg0KAMwAw..i&w=1920&h=1

080&bih=667&biw=1366&q=ikea%20augmented%20reality&ved=0ahUKEwjt9Lus3M3ZAhXQZVAKHQwCCD0QMwg0

KAMwAw&iact=mrc&uact=8 
24 Joachim Scholz, Andrew N. Smith(2016): Augmented reality: Designing immersive experiences that maximize consumer 

engagement, Published by Elsevier Inc., Science Direct journal, 59, 149:161, p 156. 
25 https://www.ignitesocialmedia.com/social-media-examples/augmented-reality-examples-worth-looking-at/ 

http://creativity-online.com/work/mcdonalds-track-my-maccas/30469
https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FvDNzTasuYEw%2Fmaxresdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvDNzTasuYEw&docid=WcuGV1xeQXTDtM&tbnid=YeEz8AmOsR_rgM%3A&vet=10ahUKEwjt9Lus3M3ZAhXQZVAKHQwCCD0QMwg0KAMwAw..i&w=1920&h=1080&bih=667&biw=1366&q=ikea%20augmented%20reality&ved=0ahUKEwjt9Lus3M3ZAhXQZVAKHQwCCD0QMwg0KAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FvDNzTasuYEw%2Fmaxresdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvDNzTasuYEw&docid=WcuGV1xeQXTDtM&tbnid=YeEz8AmOsR_rgM%3A&vet=10ahUKEwjt9Lus3M3ZAhXQZVAKHQwCCD0QMwg0KAMwAw..i&w=1920&h=1080&bih=667&biw=1366&q=ikea%20augmented%20reality&ved=0ahUKEwjt9Lus3M3ZAhXQZVAKHQwCCD0QMwg0KAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FvDNzTasuYEw%2Fmaxresdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvDNzTasuYEw&docid=WcuGV1xeQXTDtM&tbnid=YeEz8AmOsR_rgM%3A&vet=10ahUKEwjt9Lus3M3ZAhXQZVAKHQwCCD0QMwg0KAMwAw..i&w=1920&h=1080&bih=667&biw=1366&q=ikea%20augmented%20reality&ved=0ahUKEwjt9Lus3M3ZAhXQZVAKHQwCCD0QMwg0KAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FvDNzTasuYEw%2Fmaxresdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvDNzTasuYEw&docid=WcuGV1xeQXTDtM&tbnid=YeEz8AmOsR_rgM%3A&vet=10ahUKEwjt9Lus3M3ZAhXQZVAKHQwCCD0QMwg0KAMwAw..i&w=1920&h=1080&bih=667&biw=1366&q=ikea%20augmented%20reality&ved=0ahUKEwjt9Lus3M3ZAhXQZVAKHQwCCD0QMwg0KAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.eg/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FvDNzTasuYEw%2Fmaxresdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvDNzTasuYEw&docid=WcuGV1xeQXTDtM&tbnid=YeEz8AmOsR_rgM%3A&vet=10ahUKEwjt9Lus3M3ZAhXQZVAKHQwCCD0QMwg0KAMwAw..i&w=1920&h=1080&bih=667&biw=1366&q=ikea%20augmented%20reality&ved=0ahUKEwjt9Lus3M3ZAhXQZVAKHQwCCD0QMwg0KAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.ignitesocialmedia.com/social-media-examples/augmented-reality-examples-worth-looking-at/
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 :توطٌد عالقة مستخدم المنتج بالمستخدم المار 

وهناًٌسعًًمصممًًاإلعالنًإلًًجذبًالمستخدمًالغٌرًمهتمًمنًالمعارةًبعداخلًالمعولًالتجعاريًوٌتحقعقًجعذبًإنتبعاهمًمعنً

خاللًإستخدامًتقنٌاتًمبهرةًتفاعلٌةًخارجةًععنًحعدودًتوقععاتهمًوإسعتخدامًوسعائلًععرضًكبٌعرةًكالشاشعاتًالرقمٌعةًالتعًً

تتاحًبداخلًالموالتًأثناءًإستخدامًتقنٌةًالواقععًالمععززًفعًًاإلعالنعات،ًوهنعاًٌصعبحًالمسعتخدمًالمعارًمنخعرطًفعًًالتجربعةً

ًالمعززةًبدونًقصدًمسبقًلخوضًهذهًالتجربة.

 فً اإلعالن: البعد التفاعلً لتقنٌة الواقع المعزز -7

لفاعلٌةًاإلعالن.ًحٌثًف أساسٌاً  أصبحًالبعدًالتفاعلًًبٌنًالمستخدمًوالشركةً)المنتجًأوًالخدمة(ًفًًالبٌئةًاإلعالنٌةًعنصراً 

معنًاإلهتمعامًوالتقعدٌرًمعنًٌتطلعًالمستخدمٌنًلعالقةًقوٌةًمعًالمنتجًأوًالخدمةًالمعلنًعنهاًوبالتالًًالشركة،ًمماًٌععدًنعوعً

العالمعةًالتجارٌعةًًللمسعتخدم،ًوقعدًدفععتًالمنافسعةًبعٌنًمختلععفًالشعركاتًإلعىًمسعتوىًجدٌعدًمعنًاإلععالن،ًورفععًتوقعععاتً

المستخدمٌن،ًحٌثًٌتوقعونًإتصالًمباشرًمعًالشركة.ًوأظهرتًالتجربةًالفعلٌةًلتوظٌفًإعالناتًالواقعًالمعززًالتفاعلٌعةً

كوسعٌطًحعدٌثًٌنشعأًوعرضهاًعلًًشاشاتًبدا باهراً  خلًالموالتًالتجارٌةًأوًإتاحةًإستخدامًتطبٌقاتًالهاتفًالذكًًنجاحاً 

رابطةًقوٌةًبٌنًالمستخدمًوالشركةًالمعلنة،ًحٌثًإسعتحوذتًالفكعرةًالتفاعلٌعةًالذكٌعةًعلعًًسعلوكًالمسعتخدمٌنًمععًمحتعويً

ً.27الواقعًالمعززًفًًاإلعالنًالتفاعلً

ً ًالتفاعلً ًالبعد ًوطٌدةًوٌتعلقًهذا ًعالقة ًالتفاعلًًوبالتالًًنشوء ًاإلعالن ًمستخدمٌن ًبٌن ًاإلتصالً ًالدور ًتبادل بتدعٌم

ًمنًقبلً ًبالمستخدم ًإهتماما  ًٌعد ًوالشركةًمما ًللتواصلًالمستمرًبٌنًالمستخدم ًتبعا  ًبٌنًالمنتجًوالمستخدم ومقربةًوثابتة

ًالشركة،ًكذلكًفإتاحةًالتف ًٌدعمًالوالءًلهذه اعلًللمستخدمًمعًعناصرًاإلعالنًالمجسمةًوتحكمهًفًًالشركةًالمعلنةًمما

إدارةًالعملٌةًاإلعالنٌةًٌضٌفًأبعادا ًترفٌهٌةًللمستخدمًأثناءًالتجربةًاإلعالنٌةًالتفاعلٌة،ًحٌثًتعدًأحدًأهمًالممٌزاتًالتًً

ًتعرضًالم ًمدة ًمن ًالتفاعلً ًالبعد ًٌزٌد ًكما ًالمستخدمٌن، ًعقول ًفً ًالتأثٌر ًعالٌة ًذهنٌة ًصورة ًلإلعالنًتخلق ستخدم

وٌتطلبًإستخدامًحواسهًوإنغماسهًباإلعالنًمماًٌزٌدًمنًقدرةًالمستخدمًعلًًتذكرًاإلعالنًبشكلًفعالًومؤثر،ًوبالتالًً

ًالعملٌةًالتفاعلٌةًاإلعالنٌةًتعززًمنًإتجاههًناحٌةًالمنتجًأوًالخدمة،ًوكذلكًظهورًنتٌجةً ًالمستخدمًفًًإدارة فإنًتحكم

نًفًًالوقتًالفعلًًللتجربةًٌزٌدًمنًحماسةًالمستخدمًألداءًالتجربةًحٌثًٌتوصلًلقدرةًالواقعًالتجربةًالمعززةًباإلعال

ًالخٌالً ًبداخل ًوتدمجه ًسٌكولوجٌا  ًالحالً ًواقعه ًمن ًتخرجه ًكومبٌوترٌة ًمدمجة ًمشاهد ًفً ًالمستخدم ًبإدخال المعزز

والصورةًوالحركةًمعًتفاعلًالمستخدمًٌعكسًًاإلعالنًًالمعزز،ًكماًأنًتداخلًالوسائطًالتكنولوجٌةًالتفاعلٌةًمنًالصوت

ًللمستخدمًمديًإهتمامًالشركةًبتقدٌمًأفكارًخالقةًلهًمماًٌؤكدًعلًًأهمٌةًالمستخدمًلديًالشركةًالمعلنة.

وتتمٌزًالتفاعلٌةًكقٌمةًبعدةًممٌزاتًتععودًعلعًًالشعركةًبعائعدًربحعًًكبٌعرًحٌعثًأنهعاًتسعاعدًعلعًًترقٌعةًمسعتويًإسعتقبالً

الن،ًواإلستحواذًعلًًالمستخدمًوعلًًتفكٌرهًلفتعرةًالتجربعةًاإلعالنٌعةًممعاًٌجعلعهًٌنشعغلًبإسعتخدامًحواسعهًالمستخدمًلإلع

لتجربةًاإلعالنًوبالتالًًتتركًإنطباعًقويًفًًذاكرةًالمستخدم،ًكذلكًتتمٌزًاألفكارًالتفاعلٌعةًبدقعةًعالٌعةًفعًًتنفٌعذًالفكعرةً

عنًقدرتهاًاإلنتاجٌةًللمنتجًأوًوبالتالًًتنالًرضاًالمستخدم،ًوٌعكسًمواكبةًالشر كةًللتكنولوجٌاتًالرقمٌةًالحدٌثةًإنطباعاً 

 الخدمةًالمعلنًعنها.

 

ً

                                                                                                                                    
26 http://www.gsdh.org/en/portfolio/bos.html 
27 Nicolas Chite: Augmented reality marketing: The consumer experience in Advertising, pp31.  

http://www.gsdh.org/en/portfolio/bos.html
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 التجارٌة: الموالت بداخل المعزز الواقع بتقنٌة التفاعلً لإلعالن التصمٌمٌة المعاٌٌر -8

ًجعذبًٌسعهلًحتعًًالرئٌسعًًالبهوًفًًتكونًأنًوٌفضلًالمولًبداخلًناجحةًالمعززًالواقعًلتجربةًإعالنًًموقعًإختٌار -

ًمعها.ًالتفاعلًوًالمستهلكٌنًإنتباه

ًالمعززة.ًبالتجربةًاإلنخراطًعلًًالمستخدمًتساعدًالدقةًعالٌةًصوتٌةًبأنظمةًالمعززةًاإلعالنٌةًالتجربةًتزوٌد -

ًوموقعهعاًشعةالشاًوحجعمًالمعولًإرتفعاعًحٌعثًمعنًالمعمارٌعةًوالطبٌععةًالتجاريًللمولًالوظٌفًًوالبعدًالمساحةًمراعاة -

ًالضوء.ًودخول

ًوتركًالبهوًمساحةًبداخلًالعناصرًوتوزٌعًالتجاريًللمولًالبٌئًًبالمحٌطًوعالقتهاًاإلعالنًمكوناتًمراعاةًضرورة -

ًاإلعالن.ًبداخلًللتفاعلًللمستخدمٌنًمناسبةًمساحة

ًالمعولًٌعتبعرًحٌعثًللمسعتخدمٌنًالمختلفعةًالعمرٌعةًالفئعاتًمععًٌتسعقًبشعكلًالمععززًاإلعالنعًًالعرضًتصمٌمًضرورة -

ًالمستخدمٌن.ًمنًومتنوعًضخمًلعددًتجمعًمكانًالتجاري

ًوغٌرهعا(ًالذكٌعةً)كعالهواتفًالذكٌعةًاألجهعزةًبإستخدامًالمولًبداخلًالمعززًالواقعًتقنٌةًتوظٌفًالمصممًٌستطٌعًكذلك -

ًخدم.المستًومتطلباتًورغباتًإحتٌاجاتًمعًٌتسقًبشكلًاإلعالنًمعًالتفاعلًالمستخدمًعلًًٌسهلًمما

ًأوًاإلستشععارًأجهعزةًبإسعتخدامًأكعانًسعواءًماهٌتعهًوتوضعٌحًالمسعتخدمًقبعلًمعنًالمععززًالتفاعلًطبٌعةًبساطةًمراعاة -

ًالذكٌة.ًاألجهزة

ًاألنترنت.ًطرٌقًعنًلهًوإرسالهاًلنفسهًصورًكإلتقاطًالمعززًاإلعالنًلمستخدمًخاصةًعروضًإتاحة -

ًفعال.ًدٌنامٌكًًبعدًوذاتًاألبعادًثالثٌةًاإلبهارًعالٌةًمعززةًإعالنٌةًتجربةًتقدٌم -

 المعزز: الواقع بتقنٌة المنفذ التفاعلً اإلعالن وسائل كأحد التجارٌة الموالت ممٌزات -9

 التجاري.ًالمولًمبنًًومساحةًحجمًكبر -

ًتقنٌةًبتوظٌفًتسمحًكبٌرةًمساحاتًوجودًخاللًمنًالتفاعلًًاإلعالنًفًًالتقنٌةًهذهًلتنفٌذًالمناسبًالمعماريًاإلتساق -

 للمول.ًالرئٌسًًالبهوًبداخلًمثبتةًالحجمًكبٌرةًرقمٌةًشاشاتًعلًًالمعززًالواقع

ًأحٌاناًٌسمحًحٌثًالتفاعلًًلإلعالنًالمولًبداخلًبسهولةًالذكٌةًالهواتفًتطبٌقاتًإستغاللًاإلعالنًلمصممًٌمكن -

ًإلًًالمعلنةًالشركةًتعمدًحٌثًالتجاري،ًالمولًبداخلًإنترنتًتوفٌرًخاللًمنًللمستخدمٌنًالمجانٌةًاإلنترنتًخدمةًبتوفٌر

 اإلعالن.ًسٌاقًٌكتملًحتًًالخدمةًهذهًتوفٌر

 للمارة.ًترفٌهٌةًوسٌلةًأنهاًعلًًالتفاعلًًاإلعالنًفًًالتقنٌةًهذهًالتجاريًالمولًٌقدم -

 اإلعالنٌة.ًالتجربةًفًًلإلنغماسًوجذبهمًبالمولًوجودهمًوإستغاللًالمارةًالمستخدمٌنًمنًكبٌرًعددًبوجودًاإلستفادة -

 المول.ًبداخلًالتجارٌةًبالمحالتًالخاصةًالعرضًنوافذًفًًالتقنٌةًهذهًتطبٌقًإمكانٌة -

ًوبالتعالًًالمسعتخدمٌنًمعنًمختلفةًلشرائحًاإلعالنًفٌعرضًالتجاريًالمولًٌقدمهاًالتًًوالمنتجاتًالخدماتًلتنوعًطبقا ً -

 المعززة.ًالتجربةًًفًبالمشاركةًالطفلًلرغبةًالوالدٌنًكإستجابةًبعضا ًًبعضهمًٌجذب

 وفعالٌته.ًالعرضًحماسةًمنًتزٌدًوالتًًالمعززًالعرضًمعًمتسقةًبسهولةًعالٌةًصوتٌةًمؤثراتًتركٌبًسهولة -

ًاإلعالنًواقعٌةًمنًٌزٌدًاألبعادًثالثًًمجسمًوًآمنًبشكلًالحجمًكبٌرةًالتفاعلٌةًاإلعالنٌةًالعناصرًبعضًظهورًإتاحة -

 إٌجابً.ًبشكلًمعهًوالتفاعلًاإلعالنًمعطٌاتًلتمٌٌزًوالعاطفًًالنفسًًواإلستعداد
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ًمحددات اإلعالن التفاعلً القائم علً تكنولوجٌا الواقع المعزز بداخل الموالت التجارٌة: -10

ًالمحالت.ًعرضًنوافذًعلًًأوًالرئٌسًًالبهوًفًًأكانًسواءًالمولًبداخلًاإلعالنًوموقعًالمولًمساحةًمراعاة -

ًحتعًًالمادٌعةًالبٌئةًفًًاإلعالنًبهاًٌزودًوالتًًالمستخدمًحركةًبإلتقاطًالخاصةًاإلستشعارًأجهزةًأماكنًتوضٌحًٌجب -

ًالتعًًللعالمعةًالمناسبًبالحجمًاألجهزةًتلكًوتستخدمًبالكومبٌوتر،ًالمعالجةًلوحدةًالمستخدمًحركةًنقلًالكومبٌوترًٌستطٌع

ًلإلعالن.ًبالنسبةًموقعهاًومراعاةًاللونًوكذلكًلهاًتشٌر

ًبالمول.ًالتجارٌةًالممراتًفًًفعالًإستٌراتٌجًًبشكلًإعالنٌةًجذبًناصرعًتوزٌع -

ًاإلعالنٌة.ًالتجربةًخاللًبهًالمسموحًالوقتًمراعاة -

ًاإلعالنعًًالموقعًتزوٌدًخاللًمنًالمعززةًالتفاعلٌةًاإلعالنٌةًبالتجربةًالوقتًنفسًفًًمستخدمًمنًألكثرًالتفاعلًإتاحة -

ًذاتها.ًاإلعالنٌةًالفكرةًطبٌعةًوًاإلعالنًمكانًمعًوافقمتًاإلستشعارًأجهزةًمنًمناسبًبعدد

ًثالثٌععةًالعناصععرًلتصععمٌمًهععذاًوٌخضعععًواإلبهععارًالغرابععةًعنصععرًلٌحقععقًواقعععًًبشععكلًلٌظهععرًالتجسععٌمًًالبعععدًمراععاة -

ًالمستخدم.ًجذبًعلًًوقدرتهًالعرضًواقعٌةًمنًٌزٌدًحتًًدقٌقًبشكلًالجرافٌكًبرامجًعلًًاألبعاد

ًوحركععةًاإلعععالنًوموقعععًالتجععاريًالمععولًمسععاحةًظععلًفععًًواإلعععالنًالمسععتخدمًبععٌنًالتفاعععلًطبٌعععةًدراسععةًضععرورة -

ًلإلعالن.ًالتعرضًوسهولةًالمارةًالمستخدمٌن

ًًالمعزز.ًالواقعًلتقنٌةًالرقمٌةًبالمعداتًالخاصةًالتقنٌةًالمحدداتًبعضًتظهرًقد -

 :الذكٌة ةالرقمٌ التكنولوجٌات على القائمة التفاعلٌة االعالنٌة البٌئة -11

هًًتلكًالبٌئةًالقائمةًعلعًًالتكنولوجٌعاًالرقمٌعةًسعواءًفعًًتركٌعبًاإلععالنًأوًعرضعهًبشعكلًمجسعمًثالثعًًاألبععاد،ًوالتعًً

علًًنوعًالمحاكاةًالرقمٌةًسعواءًفعًًإدخعالًالمعلومعاتًألجهعزةًالكومبٌعوترًومعالجعةًتلعكًالبٌانعاتًعلعًًبععضً تعتمدًكلٌاً 

لتلععكًالتق نٌععاتًالرقمٌععةًالذكٌععةًالحدٌثععة،ًوٌلعًًذلععكًعععرضًتلععكًالبٌنععاتًبشععكلًٌتوافععقًمعععًالتقنٌععةًالبعرامجًالمعععدةًخصٌصععاً 

التكنولوجٌةًالمختارة،ًوهناًٌتولدًالتفاعلًبٌنًالمستخدمًوبٌنًالتجربةًالتفاعلٌةًوتعتمدًقوةًالتجربعةًعلعًًقعوةًالتفاععلًبٌنهعاً

 تععدًأحعد المععزز الواقعع أنًتقنٌعة سعبق ممعا لعه.ًوٌتضعحًوبٌنًالمستخدمًوماهٌةًتأثٌرهًعلًًاإلستجابةًالتفاعلٌةًوالسلوكٌة

28ً.الرقمً والعرض التعرف علىًتكنولوجٌا القائمة التفاعلٌة االعالنٌة البٌئة مخرجات

 مقومات نجاح تقنٌة الواقع المعزز فً اإلعالن التفاعلً بداخل الموالت: -12

ًٌتطلبًمنًٌتطلبًاإلعالنًالتفاعلًًتحفٌزًالمستخدمٌنًعلًًأداءًمعٌنً - لتقدٌمًتجربةًواقعًمعززًناجحةًوفرٌدةًمما

ًلخوضًالتجربةً ًالرغبة ًوتحفٌز ًالمستخدم ًفضول ًإلثارة ًوخالقة ًمبهرة ًاألبعاد ًثالثٌة ًعناصر ًتقدٌم ًاإلعالن مصمم

ًاإلعالنٌة.

ًكذلكًتقدٌمًمادةًتفاعلٌةًسهلةًاألداءًعلًًالمستخدمًحتًًٌحفزًالمستخدمًعلًًأداءًتلكًالتجربة. -

علًًتقدٌمًمتعةًخاصةًأوًعرضًخاصًللمستخدمًأثناءًالمرورًبتلكًالتجربةًكالحصولًعلًًعرضًمعٌنًإذاًًالحفاظ -

ماًخاضًهذهًالتجربة،ًأوًإتاحةًتصوٌرًالمستخدمًفًًالبٌئةًالمدمجةًوإرسالًتلكًالصورًلهًعلًًبرٌدهًالخاصًأوًأيً

 موقعًمنًمواقعًالتواصلًاإلجتماعً.

                                           
لىمحمد ع 28 (: التكنولوجیبت2017عزمى )  .349، ص 2، العدد7التفبعلي، مجلة التصمیم الدولیة، المجلد اإلعالن بیئة في الذكیة الرقمیة   
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ًعلًًالمستخدمًبتجربةًً - ٌمكنًإتاحةًتسجٌلًفٌدٌوًللمستخدمًأثناءًتفاعلهًمعًالعناصرًثالثٌةًاألبعاد،ًأوًالتسهٌلًمثال 

عدةًأشكالًلمنتجًماًبدونًإرهاقًاإلستبدالًالفعلًًلقٌاسًأوًتجربةًتلكًالمنتجات،ًأوًغٌرهاًمنًالفوائدًالتًًتعودًعلًً

ًالمستخدمًمنًوراءًإجراءًتلكًالتجربة.

ًبالمكانًالواسعًوالجاذبًللنظرً - ًبداخلًالمولًالتجاريًحٌثًتتسم توظٌفًاإلعالنًالتفاعلًًالمعززًفًًبٌئةًمناسبة

ًواإلضاءةًالمناسبةًللتجربةًالمعززة.

فًًحالةًعرضًالتجربةًعلًًشاشةًرقمٌةًكبٌرةًبداخلًالمولًٌراعًًجودةًالشاشةًالرقمٌةًوموقعهاًوطرٌقةًتركٌبهاً -

ًاًللمستخدمٌنًلنصلًألفضلًإستجابةًممكنةًمنًالمستخدم.وأمانًالعرضًعلٌه

ًلتحفٌزهمً - ًللمارة ًملفت ًبشكل ًالمعزز ًالواقع ًبتقنٌة ًالمول ًداخل ًفً ًالتفاعلً ًعرضًاإلعالن ًبٌئة ًترتٌب ضرورة

ًللمشاركة.

ً:نتائج البحث-73

 بالغًاألثر لها والتًالتجارٌةالمعززًفًًاإلعالنًبداخلًالم الواقع تطبٌقًتقنٌةٌتضحًمنًخاللًالدراسةًالتحلٌلٌةًأنً .7

للتأثٌرًالدٌنامٌكًًوالتكنولوجًًوالترفٌهًًلتلكًالرسائلًاإلعالنٌة. إستجابةًالمستخدم على ًلإلعالنًطبقاً 

فًًخلقًإعالنًتفاعلًًفًًبٌئةًالمولًالتجاريًبإعتبارهاًأماكنًتجمعاتً تقنٌةًالواقعًالمعززًتبٌنًمنًالدراسةًفعالٌة .0

ًمماًٌحققًدرجةًإستجابةًعالٌة.لمستخدمٌنًمرتقبٌنً

3.  ً ًعاطفٌا ًالواقعًالمعززًالرقمٌةًفًًاإلعالنًالتفاعلًًبداخلًالموالتًالتجارٌةًتأثٌرا  ٌتٌحًالتوظٌفًالناجحًلتكنولوجٌا

فًًسلوكًالمستخدمًبداخلًالمولًالتجاري. فعاالً  ًوترفٌهٌاً 

 توصٌات البحث:-14

 المختلفةًفًًوسائلًاإلعالنًالمختلفة.ضرورةًتوظٌفًالتكنولوجٌاتًالرقمٌةًالذكٌةً .7

 اإلستفادةًمنًالبعدًالتجسٌمًًثالثًًاألبعادًفًًاإلعالناتًبداخلًالموالتًالتجارٌةًلتأثٌرهاًالفعالًعلًًرؤٌةًاإلعالن. .0
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