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 البحث:ملخص 

یطلق اسم الواقع االفتراضى على عدد من التقنیات التى تستخدم الحاسبات والوسائط المتعددة فی خلق بیئة تصوریة تخیلیة 

یستطیع مستخدم الحاسب من خاللها أن یرى ویسمع ویلمس عن طریق عرض الصورة التی تستجیب فی    اصطناعیة 

والمحاکاة التفاعلیة لتمکین شخص ما أَْن  ل الحاسِب فی النمذجةفالواقع االفتراضی هو استعما المستخدم،الحال لحرکة 

َیتفاعَل مع منتجات أو بیئِة إصطناعیة أخرِى حّسیِة أو بصریِة ثالثیة األبعاِد. وجعل المستخدم یستخدمها ویعیش معها 

اقع , ویمثل الواقع المدمج بشکل ثالثی األبعاد ویتعامل معه فی الزمن الحقیقی کأنها أشیاء حقیقیة موجودة على أرض الو

واحدا من أهم تطورات الواقع االفتراضی والتکنولوجیا الرقمیة حیث سمح بتعزیز البیئة الحقیقیة من خالل معطیات 

افتراضیة لم تکن جزءا منها ,فالواقع المدمج أساسا شکل من أشکال التقنیة التی تم ترکیز استخدامها فی مجال التسویق 

لمنظمات والشرکات والحمالت السیاسیة بسبب مزایاها المختلفة التی تؤثر على المتلقی وتقنعه بشکل واإلعالن من قبل ا

جذاب ومریح یتناسب مع العصر الرقمی الحدیث, وتنبثق مشکلة البحث من قصور تفعیل دور التقنیات الرقمیة الحدیثة فی 

لتوظیف الواقع المدمج فی تصمیم الحمالت اإلعالنیة  تصمیم اإلعالن السیاسی ما أوجد الحاجة إلى إیجاد رؤیة مقترحة

السیاسیة, وعلى ذلک یستهدف البحث استکشاف الدور اإلبداعی لتوظیف الواقع المدمج فی تصمیم هذه الحمالت مع 

وضع رؤیة مقترحة لتوظیف الواقع المدمج والتقنیات الرقمیة الحدیثة فی تصمیم هذه الحمالت, وتوصل البحث إلى تقدیم 

رؤیة مقترحة لتوظیف الواقع المدمج فی التصمیم اإلبداعی للحمالت اإلعالنیة السیاسیة والتی شملت ستة مراحل تضمنت 

 المرحلة األولى : رؤیة ورسالة وأهداف الحملة اإلعالنیة السیاسیة  -

 تحدید نوعیة اإلعالنات السیاسیة المستخدمة  الثانیة:المرحلة  -

 د الجمهور المستهدف وفقا للشرائح الثقافیة واالجتماعیة والتعلیمیة والسنالمرحلة الثالثة: تحدی -
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 المرحلة الرابعة: مرحلة تصمیم الحمالت اإلعالنیة السیاسیة  - 

 (.ARتقییم اإلعالن السیاسی باستخدام  السادسة: -الخامسة: اإلعالن النهائی  -

 المفتاحية:الكلمات 

 الحمالت السیاسیة اإلعالنیة،الحمالت  المدمج،الواقع  

Abstract: 

Virtual Reality is called a number of technologies that use computers and multimedia to 

create an artificial visual environment in which the user can see, hear and touch by displaying 

the image that responds instantly to the user's movement. Virtual reality is the use of the 

computer in modeling and interactive simulation to enable someone to interact with other 

synthetic or visual synthetic products or environments. And make the user uses and live with 

them in a three-dimensional and deal with it in real-time Real-Time as if real things exist on 

the ground. Built-in reality is one of the most important developments in virtual reality and 

digital technology. It has allowed the real environment to be enhanced by virtual data that was 

not part of it. Integrated reality is essentially a form of technology that has been used in 

marketing and advertising by organizations, companies and political campaigns because of its 

various advantages The research problem stems from the lack of activating the role of modern 

digital techniques in the design of political advertising campaigns, which created the need to 

find a proposed vision for employing the reality integrated in the design The purpose of the 

research is to explore the creative role of employing the built-in reality in the design of 

political advertising campaigns and develop a proposed vision for employing the built-in 

reality in the design of political advertising campaigns. The research provides a suggested 

vision to use the augmented reality in the creative design of political advertising campaigns, 

which included six stages (the built- Phase I: Definition of the target audience according to 

the cultural, social, educational and age segments - Phase 4: The stage of designing political 

advertising campaigns - Stage 5: Final Declaration - Stage 6: Evaluation of the political 

declaration using AR) 

Keywords:  

Augmented Reality, Advertising Campaigns, Political Campaigns 

 البحث:مقدمة 

یطلق اسم الواقع االفتراضى على عدد من التقنیات التى تستخدم الحاسبات والوسائط المتعددة في خلق بیئة تصوریة تخیلیة 

مستخدم الحاسب من خاللها أن یرى ویسمع ویلمس عن طریق عرض الصورة التي  یستطیع Artificialاصطناعیة 

 تستجیب في الحال لحركة المستخدم.

 لتمكین Interactive Simulationالتفاعلیة  والمحاكاة Modelingو استعمال الحاسِب في النمذجةفالواقع االفتراضي ه

وجعل المستخدم  .أخرِى حّسیِة أو بصریِة ثالثیة األبعادِ  Synthetic شخص ما أَْن َیتفاعَل مع منتجات أو بیئِة إصطناعیة

كأنها أشیاء حقیقیة موجودة   Real-Timeزمن الحقیقي یستخدمها ویعیش معها بشكل ثالثي األبعاد ویتعامل معه في ال

 على أرض الواقع.

 البیئة الحقیقیة بینما یمثل الواقع المدمج واحدا من أهم تطورات الواقع االفتراضي والتكنولوجیا الرقمیة حیث سمح بتعزیز

المدمج أساسا شكل من أشكال التقنیة التي تم تركیز استخدامها في  فالواقع ،منها جزءا تكن لم افتراضیة معطیات خالل من
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مجال التسویق واإلعالن من قبل المنظمات والشركات والحمالت السیاسیة بسبب مزایاها المختلفة التي تؤثر على المتلقي 

 .وتقنعه بشكل جذاب ومریح یتناسب مع العصر الرقمي الحدیث

اإلبداعي لتوظیف الواقع المدمج في تصمیم الحمالت اإلعالنیة السیاسیة كإحدى وعلى ذلك یناقش هذا البحث الدور 

 لإلعالن.األشكال الحدیثة 

 مشكلة البحث:

ما أوجد الحاجة إلى  الحمالت اإلعالنیة السیاسیةتنبثق مشكلة البحث من قصور تفعیل دور التقنیات الرقمیة في تصمیم 

 إیجاد رؤیة مقترحة لتوظیف اإلبداع الواقع المدمج في تصمیم الحمالت اإلعالنیة السیاسیة.

 هدف البحث:

ووضع رؤیة  الدور اإلبداعي لتوظیف الواقع المدمج في تصمیم الحمالت اإلعالنیة السیاسیة یهدف البحث إلى استكشاف

 الحمالت اإلعالنیة السیاسیة. مقترحة لتوظیف الواقع المدمج في تصمیم

 فرض البحث:

یفترض البحث أن وضع رؤیة مقترحة لتوظیف الواقع المدمج في تصمیم الحمالت اإلعالنیة السیاسیة سوف یزید من 

 فاعلیة هذه الحمالت وتأثیرها على المتلقي.

 منهج البحث:

 یتبع البحث المنهج الوصفي.

 محاور البحث:

 ثالثة محاور رئيسة هي: إلىتنقسم محاور البحث 

 المحور األول: مفهوم وخصائص الواقع المدمج. 

 الدور اإلبداعي للواقع المدمج في التصمیم اإلعالني للحمالت السیاسیة.    الثاني:المحور 

 رؤیة مقترحة لتوظیف الواقع المدمج في تصمیم الحمالت اإلعالنیة السیاسیة. الثالث:المحور 

 مفهوم وخصائص الواقع المدمج    األول:المحور 

 المدمج  الواقع مفهوم /1

 معطیات خالل من الحاسوب باستخدام البیئة الحقیقیة تعزیز إلى یهدف الذي االفتراضي الواقع من نوع هو المدمج الواقع

 .منها جزءا تكن لم افتراضیة

ویمثل الواقع االفتراضي مجموعة من تكنولوجیات الحاسب التي تجمع مع بعضها البعض ، وعن طریق وصلة إلى 

الحاسب اآللي یمكن للمستخدم اإلتصال بالعالم الذي یولده الحاسب كأنه عالم واقعي والذي یتماثل مع النماذج الحقیقیة 

بعد ، أو یكون مجرد محاكاة للعالم الواقعي , الواقع اإلفتراضي ثالثي للواقع مثل منشأت موجودة حالیاً ، أو لم یتم بناؤها 

األبعاد یبدو حقیقیاً بالنسبة للمستخدم ، ویحدث معه استجابة وتفاعل حسي , كما أن الواقع االفتراضي یعتمد علي استخدام 

ارقاً في هذه البیئة االفتراضیة الحواس والتفاعل مثل إستخدام وصالت لألیدى والرأس والساقین تشعر المستخدم بأنه غ

والتي تجعله قادراً علي التفاعل مع هذا العالم غیر الحقیقي , والبیئات االفتراضیة هي آلیات تستخدم الصورة والصوت 

والبیانات التي یتفاعل معها المستخدم , ویشمل الواقع االفتراضي كثیراً من الجوانب التي تشمل دراسة هندسة الجسم 

ا یعظم تأثیرها علي أحاسیس ومشاعر المتلقي المتفاعل .كما أن الواقع االفتراضي ُیعد ثمرة هندسة الخیال البشري مم

Imagineering  التي تجمع بین العلم والفن والتكنولوجیا مستغلة خداع الحواس من أجل إقامة عوالم وهمیة من صنع
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س ، وتولید األشكال المجسمة ثالثیة األبعاد ، ورد الفعل الرموز, وتعمل بفعل ثالثة عوامل متضافرة هي : خداع الحوا

  1 الدینامیكي للنظام .

بینما تعرف  كمبیوتر،بواسطة جهاز وقد عرف مصطلح الواقع االفتراضي لیكون: تجربة تفاعلیة غامرة تم إنشاؤها 

وهذا  انغماسي،استجابة المستخدم بشكل فعال أثناء تواجده بداخل بیئة افتراضیة وبشكل  بأنها:تجربة الواقع االفتراضي 

لذلك فالواقع االفتراضي باعتباره نظاماً حاسوبیاً مغلقا یتكون من بیئة  ،‘یعني ضمنا التحكم الدینامیكي للمستخدم'

    9  ن اإلنسان والكمبیوتر.افتراضیة، وبیئة مادیة، فضالً عن واجهة برمجیة وأجهزة تتیح التفاعل بی

" التي تمكن من عرض بیئات حقیقیة مع augmented realityوتطور الواقع االفتراضي لیقدم تقنیات "الواقع المدمج 

مشاهد لعالم حقیقي التي یتم  "، واتخاذأنظمة التواجد عن بعد مثل "الطب عن بعد األجسام االفتراضیة، وذلك بتطبیقاتها في

   5  التقاطها من قبل كامیرات الفیدیو البعیدة والسماح للتالعب عن بعد فى األشیاء الحقیقیة عبر الروبوت.

 االفتراضي والمشهد المستخدم إلیه ینظر الذي الحقیقي المشهد یمزج بین للمستخدم مركبا عرضا یولد المدمج الواقع نظام

 .إضافیة بمعلومات الحقیقي المشهد یعزز والذي الحاسوب بواسطة تم إنشاؤه التي

 یتفاعل أو یراه الذي الحقیقي للعالم الحسي تحسین اإلدراك إلى الكمبیوتر بواسطة إنشاؤه تم الذي االفتراضي المشهد یهدف

 علیه أضیف الحقیقي وما العالم بین الفرق إدراك فیه یمكن ال نظام إنشاء إلى المدمج ویهدف الواقع .المستخدم معه

 هذه في األجسام فإن به المحیطة البیئة في للنظر التقنیة هذه ما باستخدام شخص قیام فعند المدمج، الواقع تقنیة باستخدام

  إلیها الشخص. ینظر التي الصورة مع وتتكامل حولها تسبح بمعلومات مزودة البیئة تكون

األشیاء االفتراضیة والعالم الحقیقي ویتم إعطاء المستخدمین فرصة للتفاعل مع ومن ثم یعد الواقع المدمج هو مزیج من 

فالواقع المدمج هو التكنولوجیا التفاعلیة التي تعتمد على رؤیة الكمبیوتر لدمج وسائط  .هذه األشیاء في الوقت الحقیقي

  .والكامیراار والرسوم البیانیة وغیرها وباستخدام أجهزة االستشع والفیدیو، كالصوت،مختلفة 

تزوید المستخدمین  الواقع المدمج یمكن .كما یمثل الواقع المدمج طریقة تفاعلیة فریدة لتقدیم المعلومات في عالم حقیقي

بشعور غامر من خالل السماح بالتفاعالت التي تحدث بین العالمین الحقیقي واالفتراضي ، الواقع المدمج یجلب أیضا 

  8 إلى استكمال العالم الحقیقي ، بدال من خلق بیئة مصطنعة تماما .تجربة تفاعلیة ، حیث یهدف 

 لیس المدمجالواقع  .ویمكن اعتبار الواقع المدمج هو الشكل المتوسع لعالمنا المادي مع إضافة المعلومات الرقمیة علیه

، الحاليحیث یضیف بعض طبقات من األصوات والرسومات إلى العالم  الحقیقي،منظور اصطناعي الستبدال العالم 

هناك ملیارات من البیانات تتحرك  .المدمج یسهم في تقدیم المعلومات بصریا والتي هي أبعد من أن یكتشفها الناس الواقع

یوفر القدرة على رؤیة  فإن الواقع المدمج ذلك،ومع  .الناس غیر مدركین تماما لها .حول محیطنا على التردد الالسلكي

إنه مزیج من أنواع مختلفة من التكنولوجیا التي تتفاعل مع بعضها البعض لتحویل تلك  .تلك البیانات بشكل مرئي

  2 المعلومات الرقمیة إلى إدراك بصري.  

 الواقع االفتراضي بخالف الحقیقي،یستخدم الواقع المدمج البیئة الحالیة ویدمج المعلومات الرقمیة مع تلك البیئة في الوقت 

(VR) تستخدم تقنیة الواقع االفتراضي بشكل عام الواقع االفتراضي لتولید صور  .حیث یتم إنشاء البیئة االصطناعیة تماما

تستخدم هذه  .حقیقیة للواقعیة من أجل جعل المستخدمین یشعرون بأن هذه الوسائط االصطناعیة أقربوأصوات مصطنعة 

  البحتة.التكنولوجیا عادة في صناعة األلعاب ولكن ال تزال هناك بعض المخاوف من البیئة االفتراضیة 

لقد تم تركیز استخدام الواقع المدمج في مجال التسویق واإلعالن من قبل المنظمات والشركات والحمالت السیاسیة بسبب 

مما یسمح للعمالء لتشكیل اتصال  التسویقیة،واحدة من أكبر المیزات    دمجیمكن القول: إن الواقع الم .مزایاها المختلفة
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 یعیشونها،وبسبب التجربة التي  بالمرح،یشعرون  لعبة،ویشعرون وكأنهم یلعبون  متكاملة،مرح فهم یواجهون إعالنات 

   10  نفسه.وكذلك اإلعالن  الخدمات،یمكنهم بسهولة تذكر المنتجات أو 

 المدمج: الواقع خصائص /2

يجب أن يتضمن الخصائص  للواقع المدمج فإن أي نظام لها،الواقع المدمج، وفقا  هناك ثالث خصائص أساسية للـ
 التالية: 

 )أ( الجمع بین الحقیقیة واالفتراضیة في البیئة المادیة.

 الحقیقي.)ب( أن تكون تفاعلیة في الوقت 

 .3D)ج( عرض المحاكاة من المعلومات االفتراضیة في بیئة ثالثیة األبعاد 

 
 المدمج خصائص الواقعمخطط يوضح  (1)شكل 

 

الخاصیة األولى تسلط الضوء على حقیقة أنه عند استخدام  .ُتستخدم هذه السمات عادًة للتمییز بین تقنیات ووسائط أخرى 

 .فإن المستخدم ال یزال على علم بمحیطه ،المدمجالواقع  نظام

 .تؤكد الخاصیة الثانیة على أن المستخدم یحتاج إلى القدرة على التفاعل مع النظام من أجل الحصول على التجربة الكاملة

 یمكن أن تتغیر درجة التفاعل من مجرد تغییر المنظور إلى التالعب الفعال بالمعلومات االفتراضیة المقدمة ذلك،ومع 

مما یعني أن المعلومات االفتراضیة  والزمني،إظهار التسجیل المكاني  للواقع المدمج تتطلب الخاصیة الثالثة وأخیًرا، 

بعبارة أخرى ، لدى االفتراضیة موقًعا فعلًیا في العالم الحقیقي ، تماًما كالواقعي ، وفي  .یجب أن تتماشى مع العالم الحقیقي

غییر وجهة نظره المادیة یتغیر المنظور في الزیادة االفتراضیة ، عالوة على ذلك ، كل مرة یقوم فیها المستخدم بت

فالمحاكاة الزمنیة مع العالم الحقیقي قد تؤدي إلى تأخر الوقت بسبب معالجة المعلومات الزائدة ، مما یستلزم التقلیل من 

     4 الوقت الفعلي للمحاكاة.

 الدور اإلبداعي للواقع المدمج في التصميم اإلعالني للحمالت السياسية    الثاني:المحور 

  اإلعالن:الدور اإلبداعي للواقع المدمج في  /1

تشهد صناعة اإلعالن حالًیا حالة من التغیر ، تشهد فترة من التغییر غیر المسبوق والتحدي ألسالیبها ونماذج أعمالها 

المقام األول نتیجة ظهور وسائل اإلعالم الجدیدة، لذلك یتوقع المحللون أن یصبح  وهیاكلها الصناعیة ؛ ویعزو ذلك في

والتي تهدف إلضفاء الطابع  الواقع المدمج نوًعا رئیسا من أنواع الوسائط التكنولوجیة ذات التأثیر الرهیب للجهات المسّوقة
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لن یكون ذا طابع  الواقع المدمج أیًضا أن تأثیرالتجاري السائد وتولید اإلیرادات بملیارات الدوالرات ، یعتقد البعض 

 2 تدریجي ، ولكنه ینذر بطفرة تطوریة غیر معتادة بالنسبة إلى وسائط اإلعالن المباشر . 

ولكن أیًضا  فقط،والجدیر بالذكر أنه ال یتم استخدام إعالنات الواقع المدمج من قبل المعلنین للترویج للمنتجات والخدمات 

نظًرا ألن الواقع المدمج یسمح للعمالء بمراقبة البیئة الطبیعیة مع تكامل  .ت لزیادة حجم المبیعاتفي بعض الحاال

على سبیل المثال سیكون العمالء لدیهم وقت كاٍف لتجربة األدوات مثل األحذیة والمالبس والساعات  الرقمیة،المعلومات 

التواجد بالمتجر  أسرع دونمهیداً إلى مرحلة الشراء بشكل والنظارات الشمسیة وما إلى ذلك، أقرب في الوقت الفعلي ت

 أساساً.

لذلك فإن هناك العدید من التطبیقات التكنولوجیة القائمة على الواقع المدمج موجودة وتستخدم أساسا من قبل المسوقین كأداة 

وكل من هذه التطبیقات  .للمستخدمتسویق رقمیة فعالة من أجل تحسین البیئة التسویقیة وتقدیم تجربة أفضل وأكثر ثراء 

  10التكنولوجیة المختلفة لها أغراض ومناطق استخدام مختلفة من الناحیة التسویقیة.

تركزت األبحاث المرتبطة بتطبیق الواقع المدمج في اإلعالن في العالقة البینیة بین اإلنسان والحاسوب بوجه عام 

باعتبارها أنها أهم التأثیرات على  -المعلوماتیة والتفاعلیة  الترفیه، -وارتكزت على ثالث سمات رئیسة كقیم تصمیمیة 

یتم التحقق من القیم المتداولة عموًما على تقییمات المستخدمین  أیًضا، .المواقف السلوكیة للمستخدمین تجاه اإلعالن

 .لإلعالن والمواقف تجاه اإلعالنات

لها تأثیر إیجابي على مواقف المستخدمین تجاه هذه   -لیها على أنها مسلیةالتي ُینظر إ-تعد اإلعالنات ذات الواقع المدمج 

معلومات مهمة وذات صلة  الواقع المدمج كما ینشر إعالن المنتج،وهذا یؤدي إلى شراء  التجاریة،اإلعالنات وعالماتها 

لوماتیة في الجودة التى ینقل اإلعالن ولكنه یفعل ذلك بطریقة توفر للمستخدمین تجربة تفاعلیة ممتعة. وتتمثل المع بالسیاق،

من خاللها المعلومات المفیدة للمستخدمین بشكل فعال ویزید من كونها عوامل تسهم في قیاس تقییمات المستخدمین 

یتطلب األمر معالجة أكثر شموالً للمعلومات. وهذا  اإلعالنات،في  الواقع المدمج حینما یتم دمج تقنیة خاصة،ومواقفهم 

ركة التفاعلیة وأشكال االتصال التي تنقل اإلحساس باللمس والشعور. تختلف هذه الصفات بشكل جذري عن تلك یشمل الح

یعتمد تأثیر الترفیه والقیمة المعلوماتیة للقیم المدركة على ما إذا كان  لذلك،المرتبطة باإلعالن التقلیدي ثنائي األبعاد. 

 الواقع المدمج. أو 2Dهو اإلعالن 

یتم تعریف اتصال الواقع المدمج على أنه درجة التحكم في عملیة االتصال وأدوار االتصال المتبادل بین اإلنسان  

  11 والكمبیوتر في بیئة افتراضیة 

العالمة التجاریة  حیث المستندة إلى المراقبة الواقع المدمج التي اعتمدت تقنیة Tissot مشاهدة إعالنات الحملة من شركة

 .غیر مألوفة بالنسبة للمشاركین المستهدفینوجدت 

وبمقارنة استخدمنا إعالنات  ًضا،أیذكر أربعة وتسعون بالمائة من المشاركین أنهم لیس لدیهم أي معرفة بالعالمة التجاریة 

 Tissot أن هناك فاعلیة للواقع المدمج حیث یمكن للمستخدمین تجربة ساعة نجد ،المدمجالواقع  حقیقیة مع إعالن

صورة ثالثیة األبعاد للساعة التي سمحت  الواقع المدمج عرض إعالن .وكامیرا ویب  watchband paperباستخدام

  11 للمستخدمین بالتفاعل مع اإلعالنات. 
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 Tissotلشركة في اإلعالن  ARتوظيف  (2)شكل 

 

 القلیلة المقبلة بطبیعة التحول في تلقي العمالء والذین یتحولاإلعالنات التقلیدیة سوف تصطدم في غضون السنوات 

 Nielsen ratingsتركیزهم بسرعة إلى تطبیقات التكنولوجیا الرقمیة واإلنترنت, ووفقا لتقدیرات محلل اإلعالم نیلسن 

( المستهلك یقضي أكثر من ، )صة لإلعالن عن تستغل الشركات هذه الفر .ساعات في وسائل اإلعالم عبر اإلنترنت 10

سوف یرون بیانات  .سوف یغرق المستهلك لرؤیة معلومات المنتج تتحرك من حولهم .منتجاتها من خالل نهج إضافي

سیكون لدى العمیل الخبرة لرؤیة العناصر الوحیدة وفًقا لقائمة  .الواقع المدمج المنتج من خالل نظاراتهم الذكیة أو نظارات

كما إن المستهلك یحصل على العروض الخاصة وغیرها من المعلومات المتعلقة  المتجر،سابقه بمجرد السیر في ممرات 

 .فإن الواقع سوف یقترب من السطح المرئي لذا، .بالمنتج بشكل فردي

المزید من حریة المعلن في التعامل مع العمالء بشكل فردي، كما سیظهر سجل  الواقع المدمج سیمنح أخرى،من ناحیة 

یمكن للمعلن تخصیص المتسوق حصرًیا من خالل تقدیم  ذلك،بعد  .شة المعلن أثناء بحثه عن المنتجالمتسوق على شا

 خصیصاً.عرض فرید معد له 

                                                           
 تقديرات نيلسن ratings Nielsen مؤسسة نیلسن  مستمعین، وضعتهاوالالمشاهدین  جمهور نسبةتقدیرات  هي أنظمة لقیاس

  اإلعالم. في محاولة لتحدید حجم وتكوین جمهور ، research media Nielsenمیدیا ریسیرش

watchband 
paper  
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في حین أن هذه األنظمة  .في الغالب من قبل جهات التسویق للترویج لمنتجات جدیدة عبر اإلنترنت الواقع المدمج یستخدم

الواقع  قامت شركة السیارات الشهیرة بإعالن ،2008في عام  المثال،یل سب علىبالفعل، معروفة على نطاق واسع 

كان على القارئ ببساطة الذهاب إلى موقع ویب الشركة المصنعة  .في العدید من مجالت السیارات األلمانیة المدمج

للسیارة على الشاشة، وایضا ماجیك 3D وعرض اإلعالن في الجزء األمامي من كامیرا ویب وظهر نموذج  للسیارة،

وهى من الحلول األخرى المثیرة لالهتمام ، مقترنة بتقنیة األحذیة ذات التقنیة العالیة للقیاس ،   Magic Mirrorمیرور 

ماجیك میرور  یمكن للمستخدم رؤیة انعكاسه في .والتي تمكن المستخدم من محاولة ارتداء األحذیة قبل شراء / طلبها

Magic Mirror نموذج افتراضي لزوج األحذیة مع. 

   
 في اإلعالنات عن األحذية ARتوظيف  (3)شكل 

 

لإلعالن والتطبیق التجاري یكمن في  الواقع المدمج من  Magic Mirrorهناك أمثلة مماثلة الستخدام ماجیك میرور 

قدر كبیر من الوقت للعمالء ، والتي من  االستبدال الكامل للحاجة إلى تجربة أي شيء في المتاجر ، وبالتالي ، توفیر

المرجح أن تستخدم لمحاولة الحصول على المزید من المالبس )القمصان ، والفساتین والساعات ، وما إلى ذلك( ، 

،  Cisco ، ُیعد أیًضا اإلعالن التجاري لشركة Magic Mirror وبالتالي زیادة فرص بیع المتاجر، وعلى غرار تقنیة

حیث یتم تقدیم حل آخر مثیر لالهتمام ، حیث كیفیة تحقیق   Magic العمیل ارتداء المالبس أمام شاشةحیث یحاول 

مثل هذا الحل مفید بشكل خاص لتطبیقات التسویق الواقعي  .التصنیف حسب الجنس باستخدام خوارزمیات رؤیة الكمبیوتر

  3  .المدمج

   

 
 Ciscoلشركة في اإلعالن  ARتوظيف  (4)شكل 
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 السياسية:الواقع المدمج فى اإلعالنات  /2

إنها تضیف تحدى وإضافة جدیدة  .یلعب دورا حیویا في جمیع جوانب حیاتنا الواقع المدمج هو تكنولوجیا بال حدود حیث

وهو یساهم في المشاركة المدنیة ویغیر تصورات الناس، أظهر عمیل في وكالة االستخبارات المركزیة  .إلى السیاسة أیًضا

وقال: إن  .أن الواقع المدمج یتالعب بالناس لتغییر وجهة النظر السیاسیة Snowden Joseph Edwardإدوارد سنودن 

وتمحورهم حول المعلومات لكسب رأى الشارع  استخدام المعلومات القائمة على الواقع المدمج سوف یقوم بشحذ الناس

هذه هي الطریقة التي سیمیز  .إنه یذكر الناس بالبیان السیاسي الذي یفترض أن یفعله المسئول السیاسي .والتظاهر السیاسي

 .بها الناس االحتماالت السیاسیة

فإن  ذلك،لمدمج في االتصال السیاسي ومع الواقع ا للـ تناولت المناقشات حتى اآلن في تعظیم فعالیة المشاركة اإلعالنیة

نظًرا ألنه نادًرا ما  األول،التحدي الرئیس للسیاسیین هو جذب جمهورهم المحتمل لمشاهدة اإلعالن السیاسي في المقام 

 آخر،إحدى طرق حل هذه المشكلة هي تجمیع اإلعالن مع محتوى  .تسعى الجماهیر جاهدة لهذه النوعیة من اإلعالنات

 باإلعالنات،هذا هو المبدأ األساس لنموذج المحتوى المدعوم  متزامن،لجذب وإجبار الجمهور على االستهالك بشكل 

ولكنه یواجه تحدًیا في تطبیقه  طبیعته،والذي كان یعمل بشكل جید مع وسائل اإلعالم التقلیدیة، ویرجع ذلك جزئیاً إلى 

جدیًدا من وسائل اإلعالم السیاسي ، فإن إعالنات الواقع المدمج لیست  وباعتباره نوًعا .على وسائل اإلعالم الجدیدة

 6 محصنة ضد هذه التحدیات ، ونتیجة لذلك ناضلت لتحقیق جاذبیة تجاریة واسعة النطاق.

 

 

 
 في الحمالت اإلعالنية السياسية ARإحدى أشكال توظيف  (5)شكل 



 لحادي والعشرونا العدد –لخامس المجلد ا                  مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية                        

145 

قات للتطبی البیئات الرقمیة المصممة إلىعندما نتحدث عن التحول غیر المقبول لهیكل األحزاب السیاسیة وتحولها 

 الواقع افي،الجغرالتوطین  التصور، الداللي،المحتوى  الرسومات، التطبیقات، المحمول،الشخصیة والمتنقلة: الویب 

حیاة فى ال حركاهیم تتالمفبینما تلك  السیاسیة،إلخ. جمیع تلك المفاهیم التي یتم استیعابها ببطء من قبل الحیاة  المدمج،

 .تتضاعفالطبیعیة بوتیرة سریعة والمعلومات على شبكة اإلنترنت 

نتخابات ، استخدم في تلك اال .تكساس أوستن،وقد لعب الواقع المدمج دوًرا مباشًرا في نتیجة االنتخابات األخیرة في 

 في حملته اإلعالنیة السیاسیة الموجهة للناخبین ، وهو أحد مرشحي العمدة ، الواقع المدمجLeffingwell ()لیفینغویل 

هكذا یغیر الواقع المدمج وجهة نظر  .ساعدته في الحصول على قبول الناخبین من خالل تقدیم شكل جدید من اإلعالن

 8   .الناس عن السیاسة

 
 Leffingwellفي الحملة االعالنية السياسية لليفينغويل  ARتوظيف  (6)شكل 

 

 (،درةوالق تراق،االخ، الواقع المدمج ثورة حقیقیة تقارن بالثورة الصناعیة ولكنها متفوقة في تطورها )في الزمان، التوجیه

لى والوصول إ السریعة،وقارئ االستجابة  صوتیة،ومسجالت الصور ومسجالت  بكامیرات،حیث األجهزة المزودة 

ات ولد توازنیحتمال والشبكة االجتماعیة الموجهة مع عدد ال یحصى من التطبیقات للتنشئة االجتماعیة. هذا اال اإلنترنت،

نتظار دون ا ط،فقنقدیین وملتزمین بنقرة واحدة  ناشطین،ویسمح لنا بأن نكون مواطنین  واالنشطة،جدیدة بین السیاسة 

للتسلسل  السلطة بنموذج بنیتها المتقادمة حیث یتم إعطاء الدیمقراطیة،التعلیمات أو قبول فرضیة. إن منطق المركزیة 

   7   .عال یتالءم بشكل جید على اإلطالق في مجتمع ال یقبل إال السمعة والمزایا التي تخدم المجتم الهرمي،

                                                           
  ليفينغويلLeffingwell:  2015إلى  2009هو عمدة مدينة أوستن السابق في تكساس. شغل هذا المنصب من. 
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 رؤية مقترحة لتوظيف الواقع المدمج في تصميم الحمالت اإلعالنية السياسية الثالث:المحور 

ومع محاوالت اإلنسان المتعددة لتطویر وتوسیع مدى إدراكه واستیعابه  -مما سبق نستخلص أن المتلقى فى العصر الحالى

الستیعابیه، مما سیؤثر فى مجال للتطور الرقمي في شتى المجاالت ومنها اإلعالن قد حدثت له طفره فى طاقته الذهنیة وا

، كما نستخلص أیضا مما سبق ARإدراكه للرسائل اإلعالنیة التى تعتمد فى معالجتها البصریة على تقنیة الواقع المدمج 

أن اإلعالن فى العصر الحالى یتطلب قدر من الذكاء لدى كل من مصمم اإلعالن نفسه والذى یجب أن یكون على قدر من 

فهم حجم الطاقة الذهنیة المتزاید الذي یتمتع بها متلقى العصر الحالى، وأن یستطیع بذكائه صیاغة فكرة الذكاء الذى یت

مبتكرة تتحدى المتلقى الذى یجب أن یكون هو اآلخر لدیه قدر من الذكاء لیتمكن من تفسیر الواقع االفتراضي المعالج 

عارمة فى مجال المعلوماتیة واالتصاالت. فإن الرؤیة بواسطتها عناصر اإلعالن. وألن العصر الحالى یتسم بثورة 

المقترحة قائمة على أن هذه الثورة ینبغى أن تقابلها ثورة مماثلة فى مجال تصمیم الحمالت اإلعالنیة السیاسیة والتي 

ال وتقدمها وذلك وفقا إلمكانیات وسائل االتص سبقها،تخاطب فئة من الجماهیر لها قدرات ذهنیة وإدراكیة مختلفة عن من 

والتى مكنتهم وأضافت لطاقتهم الذهنیة أبعاداً جدیدة مما جعلها مؤهله لتلقى واستیعاب اإلعالن السیاسي بشكله االفتراضي 

 الجدید.

 -التالية: وتتضمن الرؤية المقترحة لتوظيف الواقع المدمج في تصميم الحمالت اإلعالنية السياسية المراحل 

 رؤية ورسالة وأهداف الحملة اإلعالنية السياسية األولى:المرحلة 

وتتضمن هذه المرحلة التأكید على الهویة باستخدام الوسائل البصریة المتعددة وفق رؤیة ورسالة وأهداف الحملة اإلعالنیة 

تأكید الشعار في جمیع الوسائط  –وتأكید اللون السیادي للحزب او المرشح  )إیجادالسیاسیة وتتضمن هذه المرحلة 

 اإلعالنیة وتأكید الشخصیة الموحدة للمرشح او الحزب ثم توحید النمط اإلعالني في جمیع الوسائل اإلعالنیة.

  تحديد نوعية اإلعالنات السياسية المستخدمة  الثانية:المرحلة 

وتتضمن هذه المرحلة تحدید نوعیة اإلعالنات السیاسیة المستخدمة سواء كانت إعالنات تقلیدیة أو إعالنات رقمیة أو 

حیث إن الواقع المدمج یمكن تطبیقه على أي من الوسیلتین ولكن باستخدام أجهزة رقمیة كالتلیفون  بینهما،استخدام مزیج 

 المحمول أو الجهاز اللوحي.

 ة: تحديد الجمهور المستهدف وفقا للشرائح الثقافية واالجتماعية والتعليمية والسنالمرحلة الثالث

 وتتضمن هذه المرحلة تحدید خصائص الجمهور المستهدف لبیان الرسائل االتصالیة الواجب توجیهها إلیه.

 المرحلة الرابعة: مرحلة تصميم الحمالت اإلعالنية السياسية 

والذي یتضمن تحدید طبیعة االتصال سواء كان اتصال  ARالن السیاسي باستخدام وتتضمن هذه المرحلة تصمیم اإلع

اختیار الوسیلة  ویعقبه One to Many Communicationأو اتصال متعدد  One to one Communication أحادي

 اإلعالنیة الرقمیة ثم إنهاء تصمیم اإلعالن.

 المرحلة الخامسة: اإلعالن النهائي

 المرحلة تجهیز اإلعالن على الوسائل المختلفة والذي یكون على شكل بوستر إعالني یحمل صورة المرشحوتتضمن هذه 

متصل باالنترنت وبعد االتصال یظهر المرشح یتحدث في فیدیو Scan By Mobileمحمول یتم مسحها بواسطة جهاز 

 .موجهاً رسالته ورؤیته للمتلقي

 ARي باستخدام تقييم اإلعالن السياس السادسة:المرحلة 

تغذیة مرتدة  القوة. وعملوتتضمن هذه المرحلة التقییم الفعلي لجمیع المراحل السابقة لتحدید نقاط القصور ونقاط 

Feedback .وفق طبیعة القصور الموجود وإعادة التصمیم مع تجنب نقاط القصور وتأكید نقاط القوة 
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 -المقترحة: ويوضح المخطط التالي مراحل الرؤية 

 
 مخطط يوضح الرؤية المقترحة لتوظيف الواقع المدمج في تصميم الحمالت اإلعالنية السياسية (7)شكل 

 البحث:نتائج 

لقد تم تركیز استخدام الواقع المدمج في مجال التسویق واإلعالن من قبل المنظمات والشركات والحمالت السیاسیة  .1

 والمشهد إلیه ینظر الذي الحقیقي المشهد یمزج بین للمتلقي مركبا عرضا المدمج الواقع حیث یولد بسبب مزایاها المختلفة

 االفتراضي.

إن تطبیق الواقع المدمج في مجال اإلعالن یتیح للعمالء وقتاً كافیاً لتجربة األدوات مثل األحذیة والمالبس والساعات   .2

 بالمتجر أساساً.والنظارات الشمسیة في الوقت الفعلي تمهیداً إلى مرحلة الشراء دون التواجد 
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أضاف بعداً جدیداً  ARإن إدراك المتلقي للرسائل اإلعالنیة التي تعتمد في معالجتها البصریة على تقنیة الواقع المدمج  .3

لتطبیقات الثورة الرقمیة في اإلعالن والتي قابلها ثورة مماثلة في مجال تصمیم الحمالت اإلعالنیة السیاسیة والتي تخاطب 

 لها قدرات ذهنیة وإدراكیة متباینة.فئة من الجماهیر 

قدم البحث رؤیة مقترحة لتوظیف الواقع المدمج في تصمیم الحمالت اإلعالنیة السیاسیة والتي شملت ست مراحل  .4

تحدید نوعیة اإلعالنات  الثانیة:المرحلة  -رؤیة ورسالة وأهداف الحملة اإلعالنیة السیاسیة  األولى: )المرحلةتضمنت 

 -المرحلة الثالثة: تحدید الجمهور المستهدف وفقا للشرائح الثقافیة واالجتماعیة والتعلیمیة والسن  -خدمة المستالسیاسیة 

تقییم  السادسة:المرحلة  -المرحلة الخامسة: اإلعالن النهائي  -المرحلة الرابعة: مرحلة تصمیم الحمالت اإلعالنیة السیاسیة 

 (ARاإلعالن السیاسي باستخدام 
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