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 مقدمو : 
" ظاهرة صنعت عهدًا جديدا , وال تزال ، وينظر إليها عمى أنها جزء من "New mediaُتعتبر الوسائط الجديدة  

" Technocultureغير اإلجتماعي والتكنولوجي والثقافي وبإختصار كجزء من ثقافة تكنولوجية " مشهد أكبر بكثير من الت
جديدة. فتعد الوسائط الجديدة مؤشر رئيسي لمتحول من الحداثة إلى ما بعد الحداثة"و عنصرًا مساهمًا في عمميات العولمة 

" ظهر في الجزء  New mediaالجديد  مصطمح "الوسائطوالتحول من العصر الصناعي  إلى عصر المعمومات. و 
يشير في الواقع إلى مجموعة واسعة من التغييرات في وسائل اإلعبلم واإلنتاج والتوزيع و األخير من القرن العشرين 

وتزايد الوقت الزمني الذي يقضيه المتمقي في تسارع إعتماد المستهمك عمى الوسائط الرقمية والشبكية ومع  . ستخدامواإل
من خبلل أجهزة الوسائط الرقمية الشخصية المتصمة  المتمقي ذاته ه اإلعبلن إلىيتوج مع الوسائط الرقمية والتفاعل 

منافس حقيقي داخل المشهد من خبلل الوسائط الجديدة عبلن كانوا ، أصبح اإلبالشبكة التي يصطحبها المستهمكين أينما 
لممعمنين تقديم تجربة العبلمة التجارية المعززة جديدة مية لموسائط الالتقنيات التفاعوتتيج اإلعبلني المتغير بسرعة كبيرة، 

لممستهمكين من خبلل تقديم األلعاب عبر اإلنترنت، وردود الفعل الفورية وتبادل المحتوى، مما أدى إلى تحسين التأثيرات 
ضافية لفاعمية. وتعد مقاييس وفر تدابير جتوالتي  عمى سموك المستهمك. كما تتييح الوسائط الرقمية مقاييس األداء ديدة وا 

األداء أمر بالغ األهمية لتطور صناعة اإلعبلن نظرًا لتحقيقها مكاسب الكفاءة وتشجيع مزيد من اإلنفاق. وتساهم نحو 
ستجابة المستهمك لؤلنشطة التسويقية, والعائد عمى االستثمار يتم قياسه إستثمار لممعمنين من حيث عوائد أفضل عمى اإل

ومن هنا كانت فكرة البحث في محاولة الوصول إلى مميزات اإلعبلن من خبلل الوسائط  أكثر وفي الوقت الحقيقي.بدقة 
 الجديدة لتوظيفها إلبداع أفكار إعبلنية مبتكرة أكثر فاعمية وقابمية لمقياس.

 : ازالوت محودودف فوي معرفوة الرقمية والشبكية إال أن البحووث م طعمى الرغم من التزايد المستمر لموسائ مشكمة البحث
، وقصور معظم الحمبلت اإلعبلنية  في اإلستفادة من اإلمكانات الكامموة من خبللها  ئلعبلنل اإلمكانيات التي تتيحها 

 ." New mediaالتي تتيحها الوسائط الجديدة "

                                                 
 : أصوبح األداء أسواس عموى اإلعوبلن. لمقيواس قابموة نتوائج هنواك تكوون عنودما فقوط شوتريالم يودفع التي اإلعبلن أشكال من شكل هو مقاييس اآلداء 

المعمنوين .اإلعوبلن عون الناتجوة المسوتخدم إجوراءات قيواس الممكون مون أنوه حيث اإلنترنت، وخاصة اإللكترونية، اإلعبلم وسائل انتشار مع شيوعا أكثر
األهميووة  بووالغ أموور األداء مقوواييس وتطوووير. بهووم الخاصووة االسووتثمار عمووى العائوود تقوودير تحسووين أجوول موون األداء أسوواس عمووى بالمقوواييس اآلن مهتمووون
 cost per click CPC) اإلعوبلن مثول تكمفوة النقورةاإلنفواق عموى اإلعوبلن. ومنهوا   مون المزيود الكفواءة وتشوجيع اإلعوبلن لتوفرهوا  صوناعة لتطوير

 of unique (CPM: cost per mile or number) لكول ألوظ ظهوور لتكمفوة وا(، cost per Action :CPA ) والتكمفوة عموى الفعول (،:

visitors).).أو عدد من الزوار ، 
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Abstract : 

New Media is a phenomenon that has created a new era and still seen as part of a much larger 

scene of social, technological and cultural change, in short as part of a new "Techno culture".  

The new media is a major indicator of the transition from modernity to postmodernism "and a 

contributing factor in the processes of globalization and the transition from the industrial age 

to the information age.  

The term "new media" appeared in the latter part of the 20th century and in fact refers to a 

wide range of changes in media, production, distribution and use.  

With the rapid adoption of consumer digital and networked media and increased time spent by 

the consumer at the interaction with digital media and directing the declaration to the 

consumer itself through the networked personal digital media that accompanied consumers 

wherever they are, the advertising through new media became a true rival within the rapidly 

changing advertising landscape 

New interactive media technologies allow advertisers to provide enhanced brand experience 

to consumers through online games, instant reactions and sharing content, which led to 

improve impacts on consumer behavior.  

Digital media also enables performance metrics

, which provide new and additional measures 

of effectiveness.  

The performance metrics is critical to the development of advertising industry due to its role 

in achieving efficiency gains and encouraging more spending. 

They are also contributing toward better returns on investment for advertisers in terms of 

consumer response to marketing activities, where the return on investment is measured more 

accurately in real time.  

Here, the idea of research in trying to reach the advantages of advertising through the new 

media to employ them to create new advertising ideas that are more effective and measurable. 

 

 Research problem: despite the continuing growths of digital and networked media, 

researches are still limited in knowledge the advantages of advertising through them; Most 

advertising campaigns have failed to take full advantage of the new media. 

 

  : ىدف البحث 
اإلمكانيات التي تتيحها لئلعبلن من خبللها واإلستفادة منها وتوظيفها و الوسائط الجديدة ماهيه محاولة التعرظ عمى 

 إلبداع أفكار إعبلنية مبتكرة أكثر فاعمية وقابمية لمقياس .

 

 

                                                 
 performance metrics: A form of advertising, which the buyer pays only when there are measurable results. 

Performance-based advertising has become more common with the spread of electronic media, especially the 

Internet, where it is possible to measure user actions resulting from advertising. Advertisers are now interested in 

performance-based metrics to improve their ROI estimate. Developing performance metrics is critical to 

developing the advertising industry for efficiency and encouraging more spending on the advertising, Such as 

cost-per-click (CPC), Cost per Action (CPA) , and cost-per-thousand impressions (CPM), or a number of 

visitors. 
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 : فروض البحث 

يجاد طرق انيات جديدة و إمكلمسوقين لممعمنين وا"  يتيح التحدي المتمثل في "الوسائط الجديدة الستخدام هذف األدوات مبتكرة ا 
 الجديدة لتصبح االتصاالت التسويقية أكثر فعالية وكفاءة. 

 : محاور البحث 
 ماىية الوسائط اإلعالنية الجديدةالمحور األول : 

 الوسائط الجديدة . -

 . الجديدة لموسائطالخصائص المميزة  -
 ط الجديدة .المحور األول : اإلعالن من خالل الوسائ

 .اإلعبلن الرقمي التفاعمي  -

 .مميزات اإلعبلن من خبلل الوسائط الجديدة  -

 

  : ماىية الوسائط اإلعالنية الجديدة
العديود مون المسووقين الوسوائط، فدفعوة رئيسوية لمبحوث عبور  إعبلنوي كوانتزايد اإلقبوال عموى شوبكة اإلنترنوت كوسويط 

مون  لدفع الزوار إلى مواقع الويب الخاصة بهم، مما أدى إلى البحث عن التفاعولاإلعبلنات التمفزيونية والمطبوعة  واستخدمإ
 أن العديد من التقنيات الحديثة Adam Arvidsson" ويقول " .باإلنترنت متصلالوغير سواء المتصل أالتعرض خبلل 

فهوووي تهووودظ إلوووى حشووود عواطوووظ " ممسوووتهمكين خوووبلل سووويرها الطبيعوووى فوووى البيئوووة االجتماعيوووة ل تهووودظ إلوووى "اإلنتاجيوووة الذاتيوووة
" فووي عمميووات تمقائيووة عفويووة موون االتصوواالت qualities of a brandالمسووتهمكين إلضووافة قيمووة إلووى صووفات الماركووة "

وكواالت الهو أحد العوامل الهاموة التوي تحوول ميوزان القووى بعيودا عون  الوسائطعمى مزيج الوسائط الجديدة إضافة اليومية . ف
المعمومووات واالتصوواالت, مثوول االنترنووت  وسووائط الجديوودة القائمووة عمووى تكنولوجيووافال فووي عصوور العولمووة.لممعمنوين والمسووتهمكين 

تأثيرهوا فضوبل عون  ي، التسوويق عمميوة االتصوالو  لئلعوبلنطورق جديودة مثيورة  دعو الوى التفكيور فوىتو, ... والهواتظ المحمولوة
 1 الكبير عمى المستهمك والثقافة العامة .

 الوسائط الجديدة :

تصال في أن لديها القدرة عمى إنشاء نظم اإلبالتفاعمية اإللكترونية" مثل أي وسيمة إلكترونية  نإلى "وسائل اإلعبل تشير -
 2اتجاهين بين المشترين والبائعين.

االتصوووووواالت عبوووووور وسوووووويط محوسووووووب تمتمووووووك خاصووووووية هووووووي  أن الوسووووووائط الجديوووووودة 2002كمووووووا أقتوووووورح الووووووبعض فووووووي  -
 تفوووووووووووق ةيوووووووووووحميمة أكثووووووووور وديووووووووووة واجتماعيووووووووو والتووووووووووي هووووووووووي"،  over-interpersonal االتصوووووووووال "بووووووووووين األفوووووووووراد

 3االتصال وجها لوجه.

                                                 
 Adam Arvidsson  :شووهادة الوودكتوراف. العمووووم حصوول عمووى  -فووي إيطاليووا جامعووة ميبلنوووة بقسووم العموووم االجتماعيووة والسياسوووياذ مسوواعد بأسووت

موا ، ك1665عموم االجتمواع، جامعوة لونود، السوويد، في الماجسوتير وحصول عموى ،  1222االجتماعية والسياسية، معهد الجامعوة األوروبيوة فوي فمورنسوا، 
 . وله العديد من االبحاث . 1225 -1222جامعة كوبنهاغن ب  Media Studies "," سائطو عمل كأستاذ مساعد لدراسات ال

1- 
Christina Spurgeon- Advertising and New Media- published in the Taylor & Francis e-Library, 2007. 

P 2,44. 
2
 - James W. Peltier, John A. Schibrowsky & Don E. Schultz (2003) Interactive integrated marketing 

communication: combining the power of IMC, the new media and database marketing, International 
Journal of Advertising: The Review of Marketing Communications, 22:1,93-115, Published online: 06 
Jan 2015. P.98. 
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جتماعيوووة مووون التواصووول والتمثيووول والتعبيووور التوووي تموووك األسووواليب والممارسوووات اإل" بأنهوووا  الجديووودة كموووا ُتعووورظ "الوسوووائط  -
 وم بهووا لتحويوول عموول الوسووائلتووي يقووعت باسووتخدام الرقميووة، والوسووائط المتعووددة، كمبيوووتر متصوول بالشووبكة والطوورق الوُضوو

  رقمنوووووة"الحوسوووووبة أو "حيوووووث  توووووم االنتقوووووال الوووووي الالتمفزيوووووون. إلوووووى الهواتوووووظ  موووووناألفوووووبلم و إلوووووى األخووووورى: مووووون الكتوووووب 
computerisation or ‘digitisation"" .4 

وك الووذي يتناولووه الوسووائط الجديوودة هووي المواقووع وقنوووات اإلتصووال الرقميووة حيووث المسووتهمكين النشووطين مشوواركين فووي السووم -
 5في الوقت الحقيقي او بعد ذلك بمدة وبغض النظر عن حيزها المكاني. اآلخرين

 والتوزيووووووووع واإلنتوووووووواج اإلعووووووووبلم وسووووووووائل فووووووووي التغييوووووووورات موووووووون واسووووووووعة مجموعووووووووة إلووووووووى الواقووووووووع فووووووووي مصووووووووطمح يشووووووووير -
ة ككووووووول، لموسوووووووائط الجديووووووود ويوووووووأتي عووووووودد مووووووون المفووووووواهيم فوووووووي المقدموووووووة لتحديووووووود الخصوووووووائص األساسوووووووية .واالسوووووووتخدام

 "، digital وتعتبوووووور هووووووذف المصووووووطمحات الرئيسووووووية عنوووووود التحوووووودث حووووووول الوسووووووائط الجديوووووودة وهووووووي : الرقميووووووة "
 "الشوووووبكية " "، virtualاإلفتراضوووووية "  ،hypertexual ،الوصوووووبلت التشوووووعبية interactive "والتفاعميوووووة "

networked ، " والمحاكاة simulated ". 6 

 
حمووول ت "حيوووثفضووول األسووواوي يالجديووود " فالقووووة اإليديولوجيوووة عموووى الجديووودة ائط الوسوووفوووي  " الجديووودةوتووودل كمموووة " 

قودما فوي التفكيور )سوواء كوانوا مون  والمضوي " المتطورة "، ، و "الطميعة" يو'الجديدة' ه مثيرة.البراقة و المعاني المجموعة من 
الحداثيوة فوي بمسوتمدة مون اإليموان ة" الجديودلموو "دالالت فهوذف الو (.فوي مجوال الميوديا المنتجين والمستهمكين، أو، واألكاديميين 

 7جتماعي عن طريق التكنولوجيا.التقدم اإل
 

 : الجديدة لموسائطالخصائص المميزة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8( يوضح خصائص الوسائط الرقمية  1شكل ) 

                                                                                                                                                         
3
 - Xianhong Chen & Guilan Ding, New media as relations, Chinese Journal of Communication, 2009 , 

OP.Cit.,P.371. 
3
 -  Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant & Kieran Kelly – New media , A Critical 

Introduction, Second Edition- This edition published by Routledge, 2009.P. 2. 
5
 - Thorsten Hennig-Thurau, Edward C. Malthouse, Christian Friege, Sonja Gensler, Lara Lobschat, 

Arvind Rangaswamy, and Bernd Skiera, The Impact of New Media on CustomerRelationships, Journal 
of Service Research, Downloaded from jsr.sagepub.com at BROWN UNIVERSITY on February 28, 
2013 , P 312. 
6
 - Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant & Kieran Kelly, OP.Cit. ,P. 13. 

7
 - Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant & Kieran Kelly, OP.Cit. ,P. 11. 

8
 تصميم الباحثة . - 
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 األفتراضية
Virtual  

 الرقمية
Digital 

 خصائص الوسائط الجديدة
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 الرقمية :  -1

 وسائط التي كانت موجودة سابقاً الغالبا ما ُيشار لموسائط الجديدة بالوسائط الرقمية وذلك بمقتضى الحقيقة بأن 
" يمكن أن تتبلقى  discrete analogue forms صحظ , تميفزيون ، بث إذاعي(  في أشكال تناظرية منفصمة ")

و توليدها عمى شكل سمسمة من األرقام التي يتم معالجتها من أاآلن في شكل موحد من البيانات الرقمية، ويمكن تحويمها 
 الرقمية  " الصورةوتشمل الوسائط الرقمية  أي وسيط يقوم بنشر المعمومات في 9ر في نظام ثنائي .قبل أجهزة الكمبيوت

digital formats وفي هذا التعريظ تمييز بين المحتوى الرقمي الذي يتم نشرف من خبلل الوسائط التقميدية _ التميفزيون "
 10أو الهاتظ المحمول والتي ُيسمح فيها بالتفاعل والتشجيع. والوسائط الرقمية التي تنتشر من خبلل اإلنترنت –واإلذاعة 

الرقمية القائمة عمى التكنولوجيا ط وسائالنطوي عمى تقديم المعمومات من خبلل تتفكرة اإلعبلن الرقمي التفاعمي ف
اإلعبلن الرقمي و  .ةستخدام التقنيات الرقميإبوساطة التفاعل المتبادل والفوري نسبيا بين المسوقين والمستهمكين من خبلل 

عطي المستهمكين سيطرة عمى اإلعبلن من خبلل تمكينهم من التعامل مع "ما يرونه عمى الشاشة في يالتفاعمي يمكن أن 
وبذلك أصبح ستهداظ ، اإلسهولة قياس، والدقة، والتخصيص، والطابع الشخصي و ال قدرة عمى لما له من . الوقت الحقيقي"

 اإلنترنت اتالتفاعمي مجتمع اإلعبلن الرقمي أدواتومن دوات المتاحة لممعمنين. األاحد من أقوى التسويق الرقمي التفاعمي و 
""online community  11..اإلنترنت والهواتظ النقالة ,، والرسائل القصيرة، ونقل الصور الفوتوغرافية من خبلل أجهزة الكمبيوتر 

 
" فً نُذٌ نتسهٍظ انضىء ػهى انقىة انًُقزة نهحٍاة بانتبشع بانذو NHS Blood and Transplant( حًهت إػالٍَت سقًٍت أطهقتها "2شكم )

ورنك يٍ خالل إستخذاو انتقٍُاث انشقًٍت انجذٌذة ويا تتٍحه يٍ إيكاٍَت انتفاػم ’", See the power of blood donation"’يغ ػباسة 

غ انجًهىسػهى انتبشع بانذو إفتشاضٍا ػٍ طشٌق انتكايم بٍٍ أجهضة االي فىٌ ورنك بإستخذو تقٍُت انىاقغ انًؼضصأو انًذيج بطشٌقت يبتكشة نتشجٍ

" , وتتى high speed wifi network" انزي ٌتى إستضافته يٍ خالل شبكت واي فاي سشٌؼت "ARوانشاشاث انشقًٍت انضخًت وتطبٍق "

تً تظهش ػهى شاشاث كبٍشة انحجى حٍث ٌظهش يشٌض وبجىاسة " انزي ٌشتبظ بانصىسة انARػًهٍت انتبشع بانذو اإلفتشاضٍت يٍ خالل انتطبٍق "

كٍس دو فاسؽ. وٌقىو انًشاسكٍٍ بًهئ كٍس انذو ػهى انشاشت يٍ خالل انتطبٍق  نٍظهش انًشٌض ػهى انشاشت وهى وتتحسٍ صحته تذسٌجٍا.
 12 

 

 

                                                 
9
- Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant & Kieran Kelly , OP.CIT.,P.31,422. 

10
- Yann Truong, Rod McColl & Philip Kitchen , Practitioners’ perceptions of advertising strategies for 

digital media, International Journal of Advertising: The Review ofMarketing Communications,2010, 
29:5, P 711, To link to this article: http://dx.doi.org/10.2501/S0265048710201439. 
11

 - Julian Ming-Sung Cheng, Charles Blankson, Edward Shih-Tse Wang & Lily Shui-Lien Chen 

(2009) Consumer attitudes and interactive digital advertising, International Journal of Advertising : The 
Review of Marketing Communications, 28:3, 501-525,– p.503 . 
12

 - http://www.dailydooh.com/archives/115603 , Arrival Date : 19/10/2017.  

http://www.dailydooh.com/archives/115603
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 ":Interactivity التفاعمية " -2

الرئيسية  "القيمة المضافة" لخصائص الوسائط  الجديدة. حيث عمى المستوى األيديولوجي، يعتبر التفاعل أحد المفاتيح 
وتصميم التفاعل يمكن أن ُيفهم عمى  تتعرض الوسائط  "القديمة" لبلستهبلك السمبي بينما تقدم الوسائط الجديدة التفاعل.

ردود الفعل، في  " من تدفق المعمومات، بما في ذلكthe cybernetic controlنطاق واسع باعتبارها التحكم المعرفي "
نظمة اإلتصاالت. وأكثر أنظمة اإلتصاالت تفاعبًل هى التي توفر المرونة والتنوع في أنواع االتصال وتدعم إمكانية أ

ويعتبر اإلنترنت أكثر تفاعبل من جميع وسائل االتصال ألنه تم تصميمها لدعم جميع وسائل التعامل مع اآلخرين  التغير.
". فالمعني الدقيق لكممة computer-mediated communicationصاالت الحاسوبية " واإلتصال الجماهيري واالت

يضا, مثل الصحظ والمجبلت... أتفاعل هو خاصية لتصميم نظم اإلتصاالت وتم تمديدف بالقياس ليشمل الوسائط المادية 
أكثر تفاعمية. وقد إقترح الباحثون  نتشارا وقدرة عمى خمق تجاربإوقد وفرت الوسائط الجديدة فرص تفاعمية أكثر  13وغيرها.

" يكون التواصل فيها من  mass mediaوأوضحوا أن  الوسائط الجماهيرية " telelog"مفهوم "الحوار اإللكتروني 
، في حين أن التواصل بين األشخاص هو أشبه بالحوار. ولكن عندما تأخذ التكنولوجيا monolog"خبلل  المونولوج"

ل المعموماتي"، يصبح الحوار إلكترونيًا مثل االتصاالت. ويمكن لمحوار أن ُيعبرعن ميزة التفاعمية في الجديدة دور "التواص
 14الوسائط الجديدة. 

 

              
 15 ( يوضح أشكال التفاعمية في الوسائط الجديدة3شكل )

 
 
 
 

 

                                                 
13 - Christina Spurgeon , OP.Cit., P.4,5 

 : مصوطمح يشوير إلوى كوول مون "بعيود  الحـوار الللكترونـيdistant لووى "االتصواالت "، وكوان فوي األصول مصوطمح جديوود communication " وا 
والحوووار،  التووي تشووتمل عمووى النصوووص والصوووت والرسوووم كمووا تشوومل الخصووائص الكتابيووة والشووفوية لكووبل موون المونولوووج دل عمووى عمميووات االتصوواليوول

آلثوووار الناجموووة عووون بعوووض االختراعوووات لأثير مشوووابه واإلتصووواالت مووون خوووبلل الحووووار اإللكترونوووي لهوووا توووأثير عميوووق عموووى سووويكولوجية اإلنسوووان, لهوووا تووو
 .خرىالتكنولوجية األ

 ) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.1997.tb00194.x/full, Arrival Date : 7/120/2017( 
  المونولـوج" monolog :"   فوي األصوول كمووة يونانيوة وتعنووي "متحوودث واحود" وتعنووي إلقواء كممووة موون شوخص واحوود أو محادثووة طويموة موون طوورظ

يابواأو أكثور إذا كوان اثنوان .أموا نفس لفهوم أفضول الوالتحدث إلوى  نمونولوج داخمي حيث يمكالقد يكون جانب واحد، و   حووارفيكوون " يتحودثون ذهابوا وا 
dialogue"  أكثر متعة لمجميعتكون ، والتي تختمظ وربما. 

(Arrival Date : 7/120/2017 ,https://www.vocabulary.com/dictionary/monologue ) 
14

- Xianhong Chen & Guilan Ding, OP.CIT. , P 374,375. 

 .تصميم الباحثة  - 15

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.1997.tb00194.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.1997.tb00194.x/full
https://www.vocabulary.com/dictionary/monologue
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يستند عمى فتصفح النصوص التشعبية  ":"Hypertextual navigationتصفح النصوص التشعبية  -
 16 .خاص "نص"الخيارات المتاحة من مجموعة من البيانات لبناء 

 
 17( يوضح النصوص التشعبية بموقع شركة "فودافون " لخدمات المحمول4شكل )

 
عنووودما ننتقووول مووون السوووعي لموصوووول إلوووى البيانوووات ":  Immersive navigation التصـــفح الرـــامر " -

يمكننوا و غوامر". المحاكواة ننتقول إلوى التفاعول "ال الثبلثية األبعاد وعوالم التمثيل الفضاء أو و إلى التنقل والمعمومات 
 18.النصوص التشعبية، ولكن مع صفات اإلضافية تصفحغامرة يشبه ال الوسائط بيئات  فيالقول أن التنقل 

 

 
تصفح الرامر من خالل اإلستكشاف المكاني والمتع البصرية توضح ال  Volkswagen  "( لعبة إعالنية تفاعمية طرحتيا "5شكل )

 19والحسية التي تتيحيا المعبة من خالل إتاحة العديد من الخيارات واأللوان والطرق 
 

                                                 
16

 - Christa Sommerer, Lakhmi C. Jain, and Laurent Mignonneau (Eds.) , The Art and Science of 
Interface and Interaction Design (Vol. 1), Springer-Verlag Berlin Heidelberg , 2008, P.21. 
17 - http://www.vodafone.com.eg/vodafoneportalWeb/ar/myWorld_mainPage , , Arival Date : 19/10/2017. 

18 - Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant & Kieran Kelly , OP.CIT. , P23. 
19 - https://www.youtube.com/watch?v=bvcU8pv5xWg , Arival Date : 19/10/2017. 

http://www.vodafone.com.eg/vodafoneportalWeb/ar/myWorld_mainPage
https://www.youtube.com/watch?v=bvcU8pv5xWg
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 Registrationalويشير مصطمح " :" Registrational interactivity" التسجيل التفاعمي -

interactivity النص عن ليقول او ُيضيظ " النص; لممستخدمين لكتابه  الجديدة ط الوسائ هاالفرص التى تتيح"  إلى
التفاعل نشاط بسيط لمتسجيل )أي إرسال تفاصيل معمومات االتصال إلى موقع ويمثل هذا النوع من  .ئمهمطريق تسجيل رسا

فالتفاعميه (. مع ذلك، ...ويب، مطالبتك اإلجابة عمى األسئمة في المعامبلت عبر اإلنترنت، أو كتابة رقم بطاقة االئتمان
ممستخدم إلدخال النص. فهي مبنية بشكل واضح من لتمتد إلى أي فرصة  في هذا النوع ليست فى التواصل وجها لوجه بل
 .20قبل المدخبلت المتعاقبة من تعميقات المستخدمين

 

 
لمطيران لممسافر إلدخال بياناتو والقيام قع مصر  ( يوضح مصطمح التسجيل التفاعمي من خالل توضيح الفرص التي يتيحيا مو6شكل )

 21بالحجزعن طريق اإلنترنت .

 
عرضووت  (CMCالتصواالت الحاسووبية ): ا" Interactive communications" االتصـاالت التفاعميـة -

سوتثمر المعمنوين  22فرصًا غير مسبوقة إلجراء اتصاالت بين األفراد، داخل المنظمات، وبين األفراد والمنظموات.  وا 
ا التواصوول مووع المسووتهمكين التووي تتيحووه الوسووائط الجديوودة التفاعميووة موون خووبلل اسووتخدام نوووعين موون اإلتصوواالت مزايوو

ومجتمعووات العبلمووة التجاريووة  "interactive digital advertising" اإلعووبلن الرقمووي التفوواعميالتسووويقية : 
وسوائل و تماعيوة عموى االنترنوت. خوبلل الشوبكات االج ذلوك مون."virtual brand communities " االفتراضوية

مكون المسوتخدمين مون تقوديم أنفسوهم تُ والتوي ، ( SNS) التواصل اإلجتمواعي، وخاصة مواقع التواصل اإلجتماعي
نشاء والحفاظ عمى الروابط االجتماعية مع اآلخرين  23.وعمى التعبير، وا 

                                                 
20 - Hsu-Hsien Chi , Interactive Digital Advertising vs. Virtual Brand Community, Journal of Interactive 

Advertising, 12:1,2011, P 44. 
21 -  http://www.egyptair.com/ar/Pages/default.aspx , Arival Date : 23/5/2016. 

 CMC : computer-mediated communications  
22

-  Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant & Kieran Kelly , OP.CIT. , P23. 
 SNS: social networking sites . 
23

 - Hsu-Hsien Chi , Interactive Digital Advertising vs. Virtual Brand Community, Journal of Interactive 
Advertising, 12:1,2011, P 44. 

http://www.egyptair.com/ar/Pages/default.aspx
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" لمتفاعل مع عمالئيا من خالل مواقع التواصل McDonald's Egypt ( يوضح مفيوم اإلتصاالت التفاعمية التي تقوم بيا "7شكل ) 
 Facebook, Twitter, Youtube, Instagram "24اإلجتماعي "

 
 :"Hypertextualالنصوص التشعبية "  -3

ومصووووطمح التشووووعبية يعتبوووور موووون المفوووواتيح األساسووووية التووووي تميووووز الوسووووائط الجديوووودة مثمهووووا مثوووول التفاعوووول. فووووالنص التشووووعبي  
"hypertext لمنص الذي يوفر شبكة روابط إلى غيرها من النصووص التوي هوي 'خارجوه، أعوبلف وموا بعودف. ويمكون " وصظ

تحديد عمل النص التشعبي عمى أنه يتكون من وحدات منفصمة من المواد، كل منها يحمول عودد مون المسوارات إلوى وحودات 
 ام مسوواعدات لتصووفح تصووميم الواجهووة.أخوورى. والعموول عمووى شووبكة االنترنووت هووو االتصووال الووذي يستكشووظ المسووتخدم باسووتخد

والوونص التشووعبي كووان تمبيووة لتخووزين المعمومووات والمنهجيووة اإلبداعيووة التووي يبوودو أنهووا تقوودم نموذجووا أفضوول لموووعي موون أنظمووة 
 التخزين الخطية.

  
ات والروابط ، شبكة من الممر الذي يمثل لذلك، فإن التحدي ما بعد إمكانية إدارة الحمل الزائد لممعمومات، وهذا النموذج 

 hypermedia."25بنا في النهاية لمفهوم الوسائط الفائقة " أدىوالوصول بحرية لجميع أنواع وسائل اإلعبلم، 

 
 
 

                                                 
24

 - https://www.facebook.com/McDonaldsEgypt/?fref=ts , https://twitter.com/McDonaldsEgypt 
  , https://www.youtube.com/user/mcdonaldsegy , https://www.instagram.com/mcdonaldsegy , Arrival 
Date : 18/3/2016. 
25

 - Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant & Kieran Kelly , OP.CIT. , P25,26. 

https://www.facebook.com/McDonaldsEgypt/?fref=ts
https://www.facebook.com/McDonaldsEgypt/?fref=ts
https://twitter.com/McDonaldsEgypt
https://www.youtube.com/user/mcdonaldsegy
https://www.instagram.com/mcdonaldsegy
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" يتيح لممستخدم التفاعل  والعديد من الخيارات من خالل النصوص nissan( يوضح تطبيق إعالني لميواتف المحمولة أطمقتو شركة "8شكل)

 26من مرحمة ألخري فضال عن إمكانيات الترير وتجرية القيادة التفاعمية من خالل التطبيقالتشعبية لالنتقال 
 

  ":Networkedالشبكية " -4

في جميع و يمكن لمعديد من المستخدمين المختمفين الوصول إلى العديد من أنواع سائل اإلعبلم في األوقات المختمفة حيث 
ستخدام إشبكة. فالمستهمكين والمستخدمين قادرين عمى نحو متزايد تخصيص أنحاء العالم باستخدام التوزيع القائم عمى ال

شبكة اإلنترنت ،  وتشمل الوسائط الشبكية .27حتياجاتهم الخاصة والمحددةإوسائل اإلعبلم بتصميم القوائم الفردية التي تخدم 
"، ومواقع شبكات  Virtual Learning Environments وبيئات التعمم اإلفتراضية " , والشبكات الداخمية لمشركات

"،  online forums of all kinds وجميع أنواع المنتديات عمى االنترنت " ,وشبكات المدونات, التواصل اإلجتماعي
وقوائم توزيع البريد اإللكتروني, وجميع الشبكات من مختمظ المقاييس والتعقيدات والتي تنسج طريقها من خبلل اآلخرين. 

ضرورة أن تكون في محطات العمل المكتبية الثابتة ومتصمة بخطوط الهاتظ األرضية أو كاببلت، ولكن فمم تعد الشبكة بال
 GPS " ، وأجهزة " PDAs " أصبحت السمكيا وذلك عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي

devices "GPS"والهواتظ المحمولة ، mobile phones"28. 

 

                                                 
26

 - https://www.youtube.com/watch?v=CxwnsfrU3zQ  ,Arrival Date : 19/10/2017. 
27

 - Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant & Kieran Kelly , OP.CIT. , P 33,34. 
28 - Frank Mulhern , Integrated marketing communications: From media channels to digital 
connectivity, Journal of Marketing Communications, Vol. 15, Nos. 2–3,  April–July 2009, P 85,101. 

https://www.youtube.com/watch?v=CxwnsfrU3zQ
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 ": Virtual اإلفتراضية  " -2

وفي الواقع  الجديدة. الوسائطحول  القضايا أكثروالكائنات والبيئات، والحقائق، والهويات،  والمساحاتفتراضية، إلعوالم اال
". في حين أن مصطمح األفتراضي virtualitiesالعديد من التطبيقات والتقنيات اإلعبلنية الجديدة تعتمد عمى االفتراضية "

" virtual ًالواقع األفتراضي " " وخصوصاvirtual reality " الرقمية ائط وسباليستخدم بسهولة وبشكل متكرر فيما يتعمق
 وقد ظهر مصطمح الحقيقة أو الواقع المدمج " 29حتى أصبح هذا المصطمح سمه مميزة لموسائط الجديدة. الجديدة

Augmented Reality (AR) يرخبلل السنوات األخيرة، وتعتمد الحقيقة "  كأداف ترويجية فى الحمبلت التفاعمية بشكل كب
المدمجة عمى دمج العالم الحقيقى بعناصر ُولدت بواسطة حاسب آلي مزود بأجهزة إستشعار لممدخبلت من ) صوت 

Sound فيديو ،Vedio ،graphicsمعمومات الموقع ،GPS data  وعمى نقيض الواقع اإلفتراضي هو إحبلل الواقع, )
( فهو يتم في الوقت الحقيقي وفي ARلعالم الحقيقي مع المحاكاة، أما الحقيقة أو الواقع المدمج )اإلفتراضي بداَل من ا

 visualization( في أغراض التصور"  AR. وتستخدم تكنولوجيا )(6شكل ) إإلطار الداللي لعناصر البيئة المحيطة

purposes" وبناء بيئات يمكن التحكم فيها "controlled environments "" تحتوي عمى أجهزة إستشعارSensors "
 Actuators."30ومحركات "

 ":Simulated"   المحاكاة -6
المحاكوواة مفهوووم فووي الثقافووة الرقميووة لووه عبلقووة وطيوودة بووالواقع اإلفتراضووي و يسووتخدم عمووى نطوواق واسووع وفضووفاض فووي 

الصطناعية، والتوليظ ولكنها ليست "الزائظ" ما تم تعريفه ، فالمحاكاة هي بالتأكيد ا الحديث عن الوسائط الجديدة ولكن نادراً 
أو "الوووهمي". فعمميووات البراعووة فووي التصوونيع والتركيووب حقيقيووة إلنتوواج أجسووام حقيقيووة جديوودة. فعووالم ألعوواب الفيووديو لوويس تقميوود 
  بالضووورورة لمفضووواء األصووومي أو المخموقوووات الحاليوووة، ولكنوووه موجوووود. والمحاكووواة ليسوووت كمهوووا مقمووودة، ومووون األسوووهل أن نووورى
 31المحاكاة كأشياء، وليس تمثيبلت ألشياء. ومحتوى المحاكاة يمكن بطبيعة الحال )وكثيرًا ما يكوون ( مسوتمد مون 'التمثيول'. 

Marc Prensky"وقد قدم  "
 :ثبلث تعريفات لممحاكاة في كتاب إستخدام ألعاب الحاسوب في التعميم والتدريب كالتالي 

 أي االصطناعية أو الخمق المزيظ.• 
 خمق عالم اصطناعي يقترب من الحقيقي.• 
نموذج رياضي أو حسابي، جنبا إلى جنب مع مجموعة من الشروط األولية، والتي  تسمح بالتنبؤ والتصور مع الزمن • 
 .32 

 
 

 

 

                                                 
29

 - Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant & Kieran Kelly , OP.CIT. , P35. 
30

كميوة الفنوون التطبيقيوة , قسوم  -تاح عبد الحميم ,  دور األساليب التفاعميوة فوي إنتواج وتصوميم الرسوالة اإلعبلنيوة , رسوالة ماجيسوتيردعاء عبد الف -  
 .151, ص 1211اإلعبلن , 

31
 - Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant & Kieran Kelly , OP.CIT. , P38. 

 Marc Prensky هو كاتب األمريكي المعوروظ انوه كموا المختورع ومعموم مصوطمحي،في مدينة نيويورك 1613مارس  12يد ن موال: م "Digital 

native" و " " "digital immigrant ، بدأ حياته المهنية مدرسا في هارلم، نيويورك، وقوام بالتودريس فوي جميوع المسوتويات، مون المرحموة االبتدائيوة
ك، أمضووى وقتووا كخبيوور اسووتراتيجي لمشووركات وموودير تطوووير المنووتج مووع مجموعووة بوسووطن لبلستشووارات، وكووذلك، وهووو الووى الجامعووة. باإلضووافة إلووى ذلوو

 .وله العديد من المؤلفات في المجال الرقمي مدير تنفيذي الموارد البشرية والتكنولوجيا في وول ستريت
32

-  Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant & Kieran Kelly , OP.CIT. , P 41. 
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"  "XC90الفاخرة   " تطبيق  يعتمد عمى تقنيات الواقع اإلفتراضي لدعم إطالق سيارات الدفع الرباعي الجديدةVolvo( اطمقت شركة "9شكل  )
من خالل تجربة القيادة دون مرادرة منازليم أو حتى مقاعدىم. كل ما تحتاجو ىو جياز الياتف الذكي ونظارة جوجل من الورق 

 App Store " وسماعة الواقع اإلفتراضي، ولكن ال بأس حقا حتى لو لم يكن لديك واحد. وتم إطالقو  عمى " "cardboard Googleالمقوى
, Google Play  وفي معرض سيارات لوس انجموس, إنو يضعك في قمرة القيادة ويأخذك في رحمة شاعرية عبر البالد وكأنك وراء عجمة "

فتوحة القيادة.  وذلك من خالل نظارة من الورق المقوى وبيا مكان لوضح الياتف الذكي ومن ثم تبدأ رحمتك التفاعمية لتجربة القيادة في رحمة م
 33الل الجبال الوعرة والطرق المختمفة .. .و والقيادة خ

 

                                                 
 cardboard Google  ظارة الواقوع االفتراضوي جوجول كوارد بوورد : نDIY  ثبلثيوة االبعواد يمكنوك االن االنخوراط فوي عوالم مون التطبيقوات التفاعميوة

عوالم اادخوول فوي  هواببسواطة هوو طيثبلثية االبعواد. كول موا عميوك فعموه  DIYواالفبلم وااللعاب بمساعدة من نظارة الواقع االفتراضي جوجل كارد بورد 
 من الترفيه والبقاء مستمتعا. 

33
 - http://www.fastcocreate.com/3038560/take-a-virtual-test-drive-with-volvo-and-google-cardboard  ,

Arrival Date : 19/10/2017. 
 

http://www.fastcocreate.com/3038560/take-a-virtual-test-drive-with-volvo-and-google-cardboard
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نتقمت من كونها ا  الماضية، و  12ستخدامها خبلل السنوات ال إونمت ألعاب محاكاة اإلعبلنية إلى حد كبير في 
برامج التسويق عبلوة  ممارسة إضافية إلى وضع مركزي لؤلعمال التجارية. وتزداد ألعاب المحاكاة المحوسبة شعبية في

قدم محاكاة المشاركين الفرصة لتحميل مستفيض لمتسويق والبيانات الداخمية المتصمة بجميع أنواع وقرارات عمى ذلك، ت
 34التسويق وتوفر تغذية مرتدة في الوقت المناسب كما توجه القرارات البلحقة.

نتشرت إشبكة اإلنترنت،  ولجأت الشركات والمؤسسات أللعاب الفيديو لمترويج لمنتجاتها أو لتعزيز منتج أو خدمة. ومع نمو
( ، وغالبا ما أصبحت الجانب األكثر زيارة من مواقع الماركة، وأصبحت جزءا ال يتجزأ 44ألعاب المغامرة كما في شكل )

من تخطيط الوسائط لمماركة في بيئة إعبلمية متزايدة. فنظريًا تعززألعاب المغامرة حركة المرور المتكرر لممواقع وتعزز 
لمحصول عمى جوائز وذلك يمكن أن يساعد المسوقين  ينستخدمين يقوموا بالتسجيل في المعبة ليكون مؤهمالماركات. فالم

في جمع بيانات العمبلء. والبلعبين يمكنهم أيضا دعوة أصدقائهم لممشاركة، والتي يمكن أن تساعد عمى الترويج عن طريق 
 Viral marketing."35 "، أو "التسويق الفيروسي "Word of mouth الكممة "

 

            
 

 36" التي اطمقتيا شركة بيبسي لتعزيز ماركتيا pepsi man( يوضح ألعاب المحاكاة من خالل لعبة "10شكل  )
 
 
 

                                                 
34 -

 Nancy A. Haskell, James R. Taylor, The Knowledge-Related Confidence Effects of a Marketing 

Simulation Game , Part of the series Developments in Marketing Science: Proceedings of the 

Academy of Marketing Science , 2015, P 130،132. 

35 - Yann Truong, Rod McColl & Philip Kitchen , Practitioners’ perceptions of advertising strategies for 
digital media, International Journal of Advertising: The Review of Marketing Communications, 
29:5,2010, P711. 
36

 - https://www.youtube.com/watch?v=v9lgBLG119s , Arrival Date : 19/10/2017. 

http://link.springer.com/bookseries/13409
http://link.springer.com/bookseries/13409
https://www.youtube.com/watch?v=v9lgBLG119s
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 اإلعالن فى الوسائط الجديدة  :
سوتراتيجية أساسوية إلفي منتصظ التسعينات، توقوع البواحثون أن الوسوائط )التفاعميوة( الجديودة سويكون لهوا توداعيات 

ساسوا الوى شوبكة االنترنوت وثوورة كيفيوة ألجميع العمميات التجارية، ومصطمح "االعبلم التفاعمى الجديود" كوان, وال يوزال, يعوزى 
تطبيووق الشووركات التفاعوول مووع عمبلئهووا. فالوسووائط الرقميووة تشوومل نطوواق واسووع, أي وسوويط ينشوور المعمومووات فووي صوويغ رقميووة، 

التمفزيوون واإلذاعوة، واإلعوبلم الرقموي مون  -وى الرقموي مون خوبلل القنووات التقميديوة وفي هذا التعريظ، يتم التمييز بين المحت
 37خبلل شبكة اإلنترنت أو المحمول حيث يسمح بالتفاعل والمشاركة.

 
  :اإلعالن الرقمي التفاعمي 

هووووو اإلعوووووبلن الووووذي ينطووووووي عمووووى عووووورض المعموموووووات موووون خوووووبلل الوسووووائل القائموووووة عمووووى التكنولوجيوووووا الرقميوووووة، 
 38ستخدام التقنيات الرقمية. إجراء التفاعل المتبادل والفوري نسبيا بين المسوقين والمستهمكين من خبلل وا  

 
( لنووووا تعريفووووا موسووووعا أكثوووور: فووووي العوووودد اإلفتتوووواحي موووون " 1222)  ""Li, Leckenbyقوووودم ليكينبووووي و لوووويو 

لتووووورويج المنتجوووووات والخووووودمات  جووووور،مجموووووة اإلعبلنوووووات التفاعميوووووة بأنوووووه " عووووورض تقوووووديمي مووووودفوع األجووووور أوغيووووور مووووودفوع األ
 .واألفكار من خبلل راعي محدد عبر وسائل لوسائط تشتمل عمى إجراءات متبادلة بين المستهمكين والمنتجين"

" تعريوظ "  " Digital  Media Alliance Floridaالرقميوة " الوسوائط وقود قودمت " مؤسسوة فموريودا لصوناعة 
بوداع لئلنودماج الرقموي لوو ) الفنووون والعمووم والتكنولوجيوا واألعموال(  لمتعبيور واإلتصووال اإلعوبلم الرقموي ووسوائمه " عموى انووه " إ

", و " وسوائل New Media اإلنساني ، والتفاعل اإلجتماعي والتعميم اإلنساني"  وله عودة مرادفوات مثول " اإلعوبلم الجديود ""
" ، Interactive Multimediaعووددة التفاعميووة """ , و"الوسووائط المتInteractive Mediaووسووائط اإلعووبلن التفوواعمي "" 
عموى اإلدراك، فإننوا  كبيور" ، وهوذف الوسوائل لهوا توأثير  The New Interactive Mediaو"الوسويط التفواعمي الحوديث " "

% عنوودما نشوواهد  22% عنوودما نوورى مووا نسوومعه، و  12% عنوودما نسوومع، و  12% ممووا نقوورأ ، و 12كبشوور نتووذكر حوووالي 
% وذلووك عنوود مووا نقوووم بعموول شوو  مووا بأنفسوونا ) 62وم بفعوول شوويء مووا يوضووحه امامنووا، ولكوون النسووبة تبمووغ غالبوواً شخصووًا مووا يقوو

 Interactive multimedia.)"39كمحاكاة مثل : " الوسائط المتعددة التفاعمية " "

                                                 
37

 - Yann Truong, Rod McColl & Philip,  OP.Cit., P711. 
38

- Julian Ming-Sung Cheng, Charles Blankson, Edward Shih-Tse Wang & Lily Shui-Lien Chen , 
Consumer attitudes and interactive digital advertising, International Journal of Advertising : The 
Review of Marketing Communications, 28:3, 501-525,2009, P.503 ,To link to this article: 
http://dx.doi.org/10.2501/S0265048709200710.  

 Hairong Li جامعوووة واليوووة ميشووويغان فوووي الصوووين وخبيووور فوووي، الدراسوووات اآلسووويوية بمركوووز وعضوووو هيئوووة التووودريس، هوووو أسوووتاذ فوووي اإلعوووبلن 

Michigan State University  .واإلعووبلن  فووي مجووال االتصوواالت التكنولوجيووات الرقميووةالمترتبووة عمووى واآلثار  تخداماتاالسوو تغطووي أبحاثووه
 -عبلناألكاديمية األمريكية لئل، ومايكروسوفت، WPP، وجوجل، التسويق معهد عموم من المنح البحثيةعمى العديد من  حصل وقدالتسويق. و 
  D John r. D. Leckenby :بكميوة قسوم اإلعوبلن فوي أسوتاذ Communication and Everett D  ,الماجسوتير حصول عموى درجوة 

 the Institute of Communications Research at theأبحوواث االتصوواالت  موون معهوود فووي االتصوواالت فووي اإلعووبلن والوودكتوراف

University of Illinois at Urbana-Champaign. 

كميوووووة   -منشوووووورة غيووووور  -رسوووووالة دكتووووووراف  -ن الرقموووووي الموجوووووه : تصوووووميم وشخصووووونة شوووووكل ومضووووومون اإلعوووووبل محمووووود زكريوووووا عبووووود السوووووبلم - 39
 .16ص  - 1212-جامعة حموان -الفنون التطبيقية 

http://dx.doi.org/10.2501/S0265048709200710
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وغورظ التفاعميوة  فتراضية منتديات المناقشة اإللكترونيوة ولوحوات اإلعبلنوات تصال اإلمن أمثمة أدوات التفاعل واإل
هوووذف ...، و الدردشوووة ومجموعوووات األخبوووار والبريووود اإللكترونوووي وصوووفحات الويوووب الشخصوووية والشوووبكات االجتماعيوووة والمووودونات

األدوات تمكن وتسهل أشوكال جديودة وممتودة مون الخبورات االسوتهبلكية التفاعميوة، والتوي قود تسوهم فوي تطووير العموبلء و / أو 
 40.الماركةات إشراك المستهمكين مع العبلم

ستخدام الوسائط الجديدة فرصا وتحديات لممعمنين. فالتقنيات بالوسائط الجديدة تسومح لممعمنوين بتقوديم إتسارع ووفر 
" لممسووتهمكين موون خووبلل تقووديم األلعوواب عبوور اإلنترنووت، وردود enhanced brand experienceمماركووة " معووززة لتجربووة 

عائودات وصومت لواليوات المتحودة ففوي ا .41ؤدي إلى تأثير إيجابي عمى سموك المسوتهمكي الفعل الفورية وتبادل المحتوى، مما
إيرادات اإلعبلنات  لتقرير، وفقا  1212في عام  "$ 26322222222"أعمى مستوى عمى االطبلق  إلى اإلعبلنات الرقمية 

IAB
 ,  42". $ 16222222222 " بمغتالتي  1211 عن إيرادات عام ٪ 12وهذا يمثل زيادة بنسبة 

عطوووووي المسوووووتهمكين السووووويطرة عموووووى اإلعوووووبلن مووووون خوووووبلل تمكيووووونهم مووووون ياإلعبلن الرقموووووي التفووووواعمي يمكووووون أن فووووو
التعاموووول مووووع "مووووا يرونووووه عمووووى الشاشووووة فووووي الوقووووت الحقيقووووي" . لمووووا لووووه موووون قيوووواس، ودقووووة، وتخصوووويص، وطووووابع شخصووووي 

 43أقوى األدوات المتاحة لممعمنين .وسهولة االستهداظ ، فيمكن القول بأن التسويق الرقمي التفاعمي واحد من 
 

 
 

(إعالن تفاعمي من خالل تطبيق إعالني لميواتف المحمولة يعتمد عمى تقنية الواقع المدمج يسمح لممستخدمين إختيار شكل 11شكل يوضح )
ختيار لونو والعديد من الخيارات المتاحة . 44الحذاء وتجربتو ومشاىدة من الزوايا المختمفة وا 

 

                                                 
40

 - Roderick J. Brodie, Ana Ilic, Biljana Juric, Linda Hollebeek, Consumer engagement in a virtual 
brand community: An exploratory analysis, Journal of Business Research 66 (2013) 105–114, P107. 
41

- Yann Truong, Rod McColl & Philip Kitchen - OP.Cit.- P.711. 
 IAB: The Interactive Advertising Bureau  
42

 - https://www.iab.com/news/us-internet-ad-revenues-hit-landmark-59-6-billion-in-2015/ , Arrival Date 
: 19/10/2017. 
43

 - Julian Ming-Sung Cheng, Charles Blankson, Edward Shih-Tse Wang & Lily Shui-Lien Chen , 
OP.Cit. ,  P.503. 
44

- http://www.lift-mag.com/archive/109/trying-on-shoes-with-your-iphone-theres-an-app-for-that , 
Arrival Date : 19/10/2017.  

https://www.iab.com/news/us-internet-ad-revenues-hit-landmark-59-6-billion-in-2015/
http://www.lift-mag.com/archive/109/trying-on-shoes-with-your-iphone-theres-an-app-for-that
http://www.lift-mag.com/archive/109/trying-on-shoes-with-your-iphone-theres-an-app-for-that
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 عالن من خالل الوسائط الجديدة :مميزات اإل
 Entertainment and other digital services andالترفيـــو والخـــدمات الرقميـــة والخيـــرات " -

experiences."  المعمومات والترفيه لتشمل الخدمات الرقمية والخبرات األخرى. لتتجاوز تقديم الوسائط طور : ت 
 The blending of commercial and noncommercial" مــزج المحتــوى التجــاري وتيــر التجــاري -

content" : .وليس فقط الترفيه ولكن إدراج المعمومات غير التجارية في اإلعبلنات 
مثول : " Create new possibilities for media planning "  خمـق إحتمـاالت جديـدة لتخطـيط الوسـائط -

جزئة بناءًا عمى الموقع والنشواط والحالوة اإلجتماعيوة والمزاجيوة, برامج الشراء ، والتداول والتسعير في الوقت الحقيقي والت
سوووتجابة لتفضووويبلت المسوووتهمكين المتغيووورة بإسوووتمرار  لوووذلك تخطووويط الوسوووائط يجوووب أن يكوووون أقووول ثباتوووًا وأكثووور مرونوووة وا 

 ميوووة.جووواء مفهووووم التضوووافر والكشوووظ عووون هويتوووه عموووى نحوووو متزايووود موووع توووأثيرات الوسوووائط الجديووودة التفاعو  45لموسوووائط..

وتوصومت الدراسووات أن الحمووبلت اإلعبلنيووة بإمكانهوا زيووادة الوصووول لمجموواهير والمشوواركة مون خووبلل الجمووع بووين وسووائل 
اإلعبلن التقميدية والجديدة. وتعتبر وسائل اإلعبلن التقميدية أكثر فعالية في بناء الوعي العام في حين الوسوائط الجديودة 

األمكانيووات التووي أتاحتهووا الوسووائط و 46 'رد الفعوول' لمسووموك واإلهتمامووات.أفضوول فووي جووذب جمهووور أقوول ولكوون أكثوور فووي 
  الجديدة خمقت إحتماالت جديدة لمتكامل والتضافربين الوسائط .

بين أفوراد الجمهوور وقودرة النواس عموى تبوادل  ":The networking of communicationsاإلتصاالت الشبكية  " -
 47المعمومات مباشرة مع بعضهم البعض.

ليس هناك حد أدنى لئلنفاق، فيمكن تعيين الميزانيوات شوهريا كحود  :Full financial controlحكم المالي الكامل الت -
 أقصى في الحمبلت . ويمكن تحديد الحد األقصى مقابل كل نقرة عمى اإلعبلن.

انوب الحمموة مون لسيطرة الكامموة عموى كول جانوب مون جو ا: يمكن  Full editorial controlالتحكم التحريري الكامل  -
الصوووفحة التوووي تريووود  URLالعنوووان واإلعوووبلن، إلوووى خيوووار الكمموووات الرئيسوووية ومطابقوووة الكمموووات الرئيسوووية لمتطبيوووق، إلوووى 

 إرسالها إلى لممستخدمين.
: هنواك مجموعوة مون األدوات التوي "testing, tracking and tweaking on the fly اختبـار وتتبـع الحممـة " -

كيووظ تووؤثر اإلعبلنووات المختمفووة عمووى معوودل النقوور إلووى و المقارنووة فووي الوقووت الحقيقووي لمعرفووة  ختبووارات إتسوومح بووإجراء 
"، ومجموعووة كبيوورة موون خيووارات التقووارير التووي تمكنووك موون تتبووع الحممووة  لتحقيووق نتووائج click-through rateالظهووور" 
 أفضل.

ظ كمموات رئيسويه إلعبلنوك أو فيمكنوك إسوتهدا : " Improving your reach " تحسـين الوصـول أو االسـتيداف -
 " long-tail keywords "كمموات الرئيسوية الطويموة بالع نطاق وصولك موقعك لتظهر في نتائج البحث، ويمكنك توسي

مكنوووك تحديووود موووا إذا كنوووت تريووود أن تظهووور وي مووون الزيوووارات عاليوووة القيموووة. أعوووداد قميموووةاألكثووور تحديووودا والتوووي تسوووفر عووون 

                                                 
45

 - Peter Neijens, Hilde Voorveld, Cross-Platform Advertising:Current Practices and Issues for the 

Future, Journal of Advertising Research, December 2015, P.366. 
46

 - Yann Truong, Rod McColl & Philip Kitchen -  OP.Cit. -  P. 722 
47

 - Frank Mulhern, OP.Cit., P99. 
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ك البحوث الخاصوة بهوا أو عموى المواقوع اإلعبلنيوة التابعوة لهوا أو حتوى عموى مواقوع تابعوة إعبلناتك فقط عمى مواقع محور 
 معينة من اختيارك .

48 
أصووبح تخطوويط الوسووائل اإلعبلنيووة يعتموود عمووى تحديوود السووياق الووذي يوورتبط بوواإلعبلن إلرفوواق اإلعووبلن بووه, وتحديوود حيووث 

سقظ اإلنفاق لعرض اإلعبلنات في الوقت الحقيقي في عمميوة ديناميكيوة تسويطر عميهوا خوارزيميوات تتعامول بوذكاء عنود 
 traditional"ثر أهمية كما في التخطيط لموسائط التقميدية النقر عمى اإلعبلن. فمم تعد العوامل الديموغرافية هي األك

media planning" بقواعوود بيانووات العمووبلء والسووموك عبوور اإلنترنووت يمثوول مسووتوى ، فأصووبح ربووط عوورض اإلعووبلن
كموا هوو الحوال فوي البريوود  سوتهداظ لظهوور اإلعوبلن فووي المكوان المناسوب وفوي الوقوت المناسوبأعموى مون الدقوة فوي اإل

 49المستهدظ.المباشر 
ال يمكون أن تسوتهمك صوحيفة  " :Infinite reproduction and sharing إمكانية ال نيائية لمنشر والمشاركة  " -

أو مجمووة مطبوعووة إال عنوودما تكووون جسووديا فووي يوود القووارئ. وال يمكوون مشوواهدة التمفزيووون إال عنوودما يكووون المسووتهمك فووي 
رقمووي، محتوووى الوسووائط الجديوودة خووالي موون القيووود الماديووة لمطباعووة وضووعه المووادي أمووام الشاشووة. ومووع ذلووك، فووي العووالم 

أو مايسوووومى  50، بتكمفووووة قميمووووة أو بوووودون أي تكمفووووة ودون فقوووودان الجووووودة.وتكووووراراً  والبووووث ويمكوووون نسووووخها وتقاسوووومها مووووراراً 
 word-of " عمووى اإلنترنووت فهووو يعووادل التسووويق موون خووبلل الكممووة "viral propagation باإلنتشووار الفيروسووي "
mouth marketing سوافر أبعود وأسورع. سوواء كوان مقطوع فيوديو عموى تعمى االنترنت كممة يمكن أن الكممة أن " ، إال

يوتوب أو قصة إخبارية رفيعة المسوتوى عون شوركتك أو مشواركة عموى مودونتك يوتم التقاطهوا وتوزيعهوا مون قبول قرائوك، ، 
  51فجأة في كل مكان.

نتــاج المحتـوى - فوي الوسوائل التقميديووة  :" User control and content production " تحكـم المسـتخدم وا 
االخبار والترفيه واإلعبلنات تتم من قببل محررين ومنتجين وموجهة لمجمهور عمى العكوس مون ذلوك  فالوسوائط الجديودة 

تواج المحتووى، تكون المعمومات غير مجمعة ومفتوحة، تختفي الحوواجز أموام الودخول. وموع زيوادة عودد المشواركين فوي إن
,  رغبوواتهم ليناسووب حيووث يبنووي المسووتهمكون المحتوووى،  الكبيوورة السوويطرة عمووى المحتوووى والتوزيووع نتفقوود شووركات اإلعووبل

إنتوووواج النصوووووص والصووووور والمحتوووووى السوووومعي يقومووووون بفووووي المعمومووووات التووووي يتمقونهووووا و  يتحكمووووونمسووووتهمكين اآلن فال
 52 ..والبصري 

ـــد " - فووورد تجربوووة لمسوووبب تيمكووون أن فالوسوووائط الجديووودة والبيئوووات الحاسووووبية  " :Telepresenceالحضـــور عـــن بع
"وجووودف" فووي بيئووة بوسوواطة الحاسوووب، وهووي تتميووز  والحالووة النفسووية لووب والووذي ُيعوورظ التواجوود عوون بعوود،و  الشووعور

صوور أو بعبوارة أخورى " ت بعيودةالوجود فوي بيئوة بوشوعور  ،فهوو نغمواسباإلثارة المعرفية والحسية، والسويطرة، واإل
، موع زيوادة مسوتويات " vividness " يويوةوالح " interactivity " يتوألظ مون بعودين متميوزين: التفاعولبيئوة و 

 53دراك التواجد عن بعد. إتزايد  يؤدي إلىالتفاعل والحياة 
                                                 

48
 - Damian Ryan & Calvn JONES, OP.Cit., p 91. 

49
 - Frank Mulhern, OP.Cit., P91. 

50
 - Frank Mulhern, OP.Cit., P87. 

51
 - Damian Ryan & Calvn JONES, OP.Cit., p 156. 

52
- Frank Mulhern, OP.Cit., P 88. 

53
 - Christopher D. Hopkins, Mary Anne Raymond, Anu Mitra, Consumer responses to perceived 

telepresence in the online advertising environment: The moderating role of involvement, marketing 
theory articles, Downloaded from mtq.sagepub.com at GEORGIAN COURT UNIV on May 12, 2015, 
P140. 
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قد نظر عدد من البواحثين فوي عواقوب مشواركة ، و  سمة من سمات الوسائط الجديدة" :  Involovementالمشاركة "  -
"، commitment "، اإللتوزام "satisfaction "، الرضوا "trust "عموبلء / المسوتهمكين، والتووي قود تشوومل مفواهيم الثقووةال

" consumer value "، قيموة العميول "empowerment "،التمكوين "emotional connection اإلرتبواط العواطفي "
 54.إلنترنت الوالء واإللتزام والتمكين، ومن بين المفاهيم البارزة في سياقات مجتمعات الماركة عمى ا

أحود النتوائج الثانويوة لمرقمنوة هوو تيوارات مسوتمرة مون البيانوات حوول  ": Information streams تيارات المعمومـات " -
إعادة توجيه في الرقمية  الوسائطسيل المعمومات الرقمية التي تنتجها اآلن ويستخدم  كيفية تفاعل الناس مع المعمومات.

 55المستقبيمية. الت التسويقيةاالتصا

 النتائج :
يعتبووور التفاعووول أحووود المفووواتيح الرئيسوووية  "القيموووة المضوووافة" لخصوووائص الوسوووائط  الجديووودة. حيوووث تتعووورض الوسوووائط  -1

 ."القديمة" لبلستهبلك السمبي بينما تقدم الوسائط الجديدة التفاعل 

اإلعبلن من خبلل تمكينهم من التعامل موع "موا  اإلعبلن الرقمي التفاعمي يمكن أن يعطي المستهمكين سيطرة عمى -1
لما له مون قودرة عموى القيواس، والدقوة، والتخصويص، والطوابع الشخصوي و يرونه عمى الشاشة في الوقت الحقيقي".  

 .وسهولة االستهداظ

مون  تحكوم المسوتخدمين وأصوبحت الواجهوات اإلعبلنيوة سوهمة التعامول وتتويح العديودأتاحت تفاعمية الوسائط الجديدة  -1
 الخيارات لممستهمك.

حتمووواالت فوووي الوقوووت الحقيقوووي لتخطووويط رحموووة المسوووتهمك عبووور نقووواط إرقمنوووة الوسوووائط خموووق  فضوووبًل عووون الترفيوووه ، -1
 .اإلتصال نحو الشراء

خمق إحتماالت جديدة لتخطيط الوسائط مثل برامج الشراء ، والتوداول والتسوعير فوي الوقوت الحقيقوي والتجزئوة, لوذلك  -2
سووووتجابة لتفضوووويبلت المسووووتهمكين المتغيوووورة بإسووووتمرار  تخطوووويط الوسووووائط يجووووب أن يكووووون أقوووول ثباتووووًا وأكثوووور مرونووووة وا 

 لموسائط.

الرقمية يعزز كثيرا من توافر بيانات العمبلء مون خوبلل تووفير البيانوات  الوسائط الجديدة اإلعبلن عبر التحرك نحو -3
 . التنفيذو التخطيط تحسين قدرة المنظمات عمى مما يؤدي إلى  في الوقت الحقيقي.

 الماركة.الوسائط الجديدة فرصا وافرة لقياس مواقظ المستهمكين من  يتيح اإلعبلن من خبلل -4

 حوهتتيلموا أصبح اإلعبلن من خبلل الوسائط الجديدة منافس حقيقي داخل المشهد اإلعبلني المتغير بسرعة كبيرة،  -5
المعوززة لممسوتهمكين مون خوبلل تقوديم األلعواب  ماركوةالتقديم تجربوة من التقنيات التفاعمية لموسائط الجديدة لممعمنين 

 .عبر اإلنترنت، وردود الفعل الفورية وتبادل المحتوى

 
  التوصيات :

باإلمكانيوووات التوووي تتيحهوووا الوسوووائط الجديووودة  أن يكوووون عموووى درايوووة  اإلعوووبلنعموووى فريوووق العمووول فوووي مجوووال تصوووميم  -1
 ة وأكثر فاعمية .لئلستفادة منها وتوظيفها إلبداع أفكار إعبلنية مبتكر 

                                                 
54

 -Roderick J. Brodie, Ana Ilic, Biljana Juric, Linda Hollebeek, Consumer engagement in a virtual 
brand community: An exploratory analysis, Journal of Business Research 66 (2013) 105, P 106. 
55

- Frank Mulhern, OP.Cit., P 88. 
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زيوووادة الدراسوووات المختصوووة  المؤسسوووات والجهوووات األكاديميوووة العامموووة فوووي مجوووال تووودريس تصوووميم اإلعوووبلن :عموووى  -1
التوي تتيحهوا الوسوائط الجديودة إلضوفاء أبعواد األسواليب التكنولوجيوة اإلمكانيوات و التفواعمي و الرقمي بتصميم اإلعبلن 
 . تهمكينتجارب تسوق جديدة لممسوخلق  جديدة لئلعبلن
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