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 مخلص الدراسة:

تهدف إلى حل المشكالت التصميمية، بشكل تطبيقي لتوظيفه في مجال يتناول هذا البحث الفكر التصميمي كمنهجية إبداعية 

التصمممميت لتصمممميت وإنتا  حمالت إعالنية تفاعدية تهدت الهدف ااعالني الذ  صمممممت مي نجده  ويتناول هذا البحث نرب ة 

شأته ومراحده ونهميته  بينما في المحو ست راض محاور، حيث تناول المحور األول ماهية الفكر التصميمي ون ر الثاني تت ا

مفهوت التفاعدية في الحمالت ااعالنية ونهمية الحمالت ااعالنية التفاعدية بالنسمممممممبة لكل مي الم دي والمسمممممممتهدت  ونا   

المحور الثالث االسممممتراتيجية اابداعية لتصممممميت الحمالت ااعالنية مي هالل الفكر التصممممميمي، وفيها تت عرض المنهجية 

ت الحمالت ااعالنية التفاعدية مي هالل الفكر التصممميت  ونهيرا شمممل المحور الرابلد الدراسممة التحديدية االبداعية في تصمممي

التي تناولت حمدتيي تفاعديتيي في الممدكة ال ربية السمممم ودية، وهما حمدة روس السمممم ودية التاب ة لويارة السممممياحة، وحمدة 

ي ة  وكانت نهت نتائج هذه الدراسمممة ني تصمممميت الحمالت عشمممرة سمممنيي ت دت ال شمممريي لشمممركة شممماورمر ل ط مة السمممر

ااعالنية التفاعدية يتطدب منهجية منظمة تتسممممت باابداال واالبتكار لتحقت التأثير والهدف المنشممممود منها  باا ممممافة إلى ني 

ية  وتوصممي الدراسممة الفكر التصممميمي منهجية إبداعية تسمماهت في إيجاد مداهل ابتكارية لتصممميت الحمالت ااعالنية التفاعد

بإجراء المييد مي الدراسممممات ال ربية التي تتناول الفكر التصممممميمي كمنهج مري يمكي تطبيقه في جميل المجاالت  ني مممما ، 

 مممممرورة تبني االسمممممتراتيجية اابداعية في توظيف الفكر التصمممممميمي لتصمممممميت الحمالت ااعالنية التفاعدية في الوكاالت 

 ااعالنية 

  :الكلمات الدالة

 فدسفة الفكر التصميمي  -الحمالت ااعالنية التفاعدية  -التفاعدية  -االستراتيجية اابداعية 

Abstract: 

This study deals with design thinking as a creative methodology that aims to solve design 

problems and employ it to design and produce interactive advertising campaigns that serve the 

advertising goal. This study deals with four sections; the first section dealt with design thought's 

nature, emergence, stages, and importance. The second section reviewed instructiveness in 

advertising campaigns and the importance of interactive advertising campaigns for both the 

advertiser and the user. The third section discussed the creative strategy for designing 

advertising campaigns through design thinking, in which the creative methodology presented 
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in designing interactive advertising campaigns through design thought. Finally, the fourth 

section included the analytical study that dealt with two interactive campaigns in Saudi Arabia, 

particularly the "Spirit of Saudi," the campaign of the Ministry of Tourism, and the ten-plus-

year campaign of the "Shawarmer" Fast Food Company. The most important results of this 

study signified that the design of interactive advertising campaigns requires an organized 

methodology characterized by creativity and innovation to achieve the desired effect and goal. 

In addition, design thinking is a creative methodology that contributes to finding innovative 

approaches to designing interactive advertising campaigns. To sum up, the study suggests 

conducting more Arabic studies on design thinking as a creative approach applied in all fields. 

Further, adopting a creative strategy in employing design thinking to design interactive 

advertising campaigns in advertising agencies. 

Keywords:  

creative strategy - interactivity - interactive advertising campaigns - philosophy of design 

thinking. 

 

 مقدمة البحث:

بأعدى مستويات التطور الذ  لت يسبت لها ني وصدته، منذ تأسيسها عدى يد تمر الممدكة ال ربية الس ودية في الفترة الحالية 

المغفور له بإذي هللا، المدك عبدال ييي بي عبدالرحمي آل س ود، شمل ذلك التطور جميل مناحي الحياة والمجتمل، متمثال  

ا إلى المييد مي التطور اال تصاد  ، التي ت د نقطة التحول الحاسمة التي تسير به20٣0برؤية الممدكة ال ربية الس ودية 

واالجتماعي والثقافي، باا افة إلى ت ييي مكانها عدى هارطة الهوية ال ربية وااسالمية وال المية، ونتيجة لذلك التطور 

 المتسارال ا تصاديا  واجتماعيا  وثقافيا  نصبح المجتمل الس ود  ذو تطد ات ورؤى كبيرة، يس ى لالستفادة مي ذلك التطور

 والمساهمة فيه واالنهراط في تغيراته 

تتميي الحمالت ااعالنية التفاعدية بسهولة الوصول إلى جميل فئات المجتمل وجاذبيتها و درتها عدى اا ناال، لسهولة عر ها 

 في موا ل الجذب، كالشاشات والالفتات وموا ل التواصل االجتماعي المهتدفة، لتحقيت نبري نهدافها التفاعدية 

وعديه فإي تصميت الحمالت ااعالنية التفاعدية يتطدب منهجية تساعد في تحقيت نهدافها، وتقديمها بشكل منظت يتست باابداال 

واالبتكار، ليحقت التأثير والهدف المنشود لدفئات المستهدفة، لذا ترى الباحثة ننه يمكي االستفادة مي منهجية الفكر التصميمي 

ية التفاعدية في الممدكة ال ربية الس ودية، كونه فدسفة ذات استراتيجية منظمة تحو  ال ديد مي في تصميت الحمالت ااعالن

 األدوات واألساليب التي يمكي توظيفها في تصميت الحمدة ااعالنية التفاعدية وتحقيت نهدافها بإبداعية وابتكار 

 مشكلة البحث:

 تتحدد مشكدة البحث في التساؤل التاليد 

 الستفادة مي الفكر التصميمي في تصميت الحمالت ااعالنية التفاعدية في الممدكة ال ربية الس ودية؟كيف يمكي ا 

 يهدف البحث إلىدهدف البحث: 

 دراسة فدسفة الفكر التصميمي واالستفادة منه في تصميت الحمالت االعالنية التفاعدية 

ر التصميمي كمنهجية إبداعية لتصميت الحمالت ااعالنية تتمثل نهمية هذا البحث فيد االستفادة مي الفك أهمية البحث:

 التفاعدية، مي هالل توظيف مراحده التكرارية ونساليبه وندواته 
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يفترض البحث ني دراسة الفكر التصميمي وتوظيفه في مجال الحمالت ااعالنية التفاعدية يمكي ني يسهت في  فرض البحث:

 تحقيت نهداف الحمالت بفاعدية 

 لبحث:محددات ا

  20٣0الحدود اليمانيةد الحمالت ااعالنية التفاعدية في فترة ما ب د إ رار رؤية الممدكة ال ربية الس ودية 

 الحدود المو وعيةد الحمالت ااعالنية التفاعدية 

 الحدود المكانيةد الممدكة ال ربية الس ودية 

حمالت ااعالنية التفاعدية في الممدكة ال ربية الس ودية، يتبل البحث المنهج الوصفي لنماذ  مهتارة مي ال منهجية البحث:

 لدت رف عدى نهمية الفكر التصميمي ودوره في تحقيت نهدافها 

 مصطلحات البحث:

 الفكر التصميمي: .1

الفكر التصميمي منهجية تفكير تستهدت حساسية المصمت ونساليبه لتحديل المشكالت، وإيجاد الحدول المناسبة لها مي هالل 

 ت(20١٧منتجات إبداعية مدموسة تتناسب مل احتياجات المستفيد وذات  يمة لدمجتمل  )ال ني ، وال مر د 

عّرف كل مي ساره بيكماي وريتشارد بار  الفكر التصميمي بأنهد "عمدية توظيف األدوات والممارسات، مي نجل ابتكار 

منتجات وحدول عمدية وإبداعية لحل المشكالت، وتدبية حاجات ورغبات المجتمل، وتطويره، ليصبح لدى المصمت  درة عدى 

 (Beckman & Barry: 2007s)التصميت"  

جرائي لدفكر التصميميد هو منهجية تفكير ت يي المهارة اابداعية تجمل بيي الت اطف واابداال لتوليد نفكار الت ريف اال

 مبتكرة تسهت في حل المشكالت، والمهارة في تجسيدها مي هالل النماذ  األولية  

 الحمالت اإلعالنية: .2

 مي "سدسدة بأنهاد وال شريي، الواحد القري في لاالتصا عدوت كتابه في االعالنية، الحمالت الدليمي عبدالريات ي رف

 محددا   جمهورا   وتستهدف واحد هدف يجم ها االعالت، وسائل مي نكثر نو واحدة في واحد اعالي نو المهتدفة االعالنات

 هطابوال التكرار تستهدت وغالبا   الحمدة، هذه مي الشركة هدف حسب عدى تقصر نو تطول  د يمنية فترة امتداد عدى وتقوت

 منتج مبي ات نو صورة ت ييي نو جديد منتج طرس يكوي  د والذ  الحمدة، هذه مي الشركة هدف لتحقيت المكثف ااعالني

 عبد )الدليمي، إعالنها"  مي المستهدف الجمهور نذهاي في المنتج نو الشركة صورة تدعيت نو تغيير عدى لد مل نو  ديت

 ت(20١٥ الرياتد

 الحالييي المستهدفيي المستهدكيي إلى الم دي جانب مي المحدد و المهطط البرنامج بأنهاد دطيفال عبد يهير ي رفها كما

 يهيرد )عابد، محددة  نهداف تحقيت إلى تس ى والتي بد ة، المهططة والجهود ال مديات مي مجموعة ويت مي والمرتقبيي،

 ت(20١٤

 التفاعلية: .3

 ت(200٩حسنيد )نصر، االتصال نظات عدى لدسيطرة ووسيدة األف ال ردود مي فكرة بأنها ت١٩٥0 Wiener ١وينر ي رفها

 والمستهدت باالتصال القائت مي كل فيه يستطيل الذ  المدى بأنها ت١٩٩٨ James and Ha وجيمس ها مي كل وي رفها ،

   ت(20١٨ وشطاد ومحمد )شحاته تبادلي  بشكل الب ض ب  هت عدى لدرد

 ي تبر وبهذا لها، السابقة بالرسائل رسالة كل ترتبط حيث االتصال، مي سدسدة هالل مي التبادل مدى عي ت بيرال وهي

 بدور المستهدت يقوت عندما االستجابة هذه وتظهر الف ل، ورد االستجابة مي عالية بدرجة يمتي  عندما تفاعديا   االتصال
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 نحاد  االتصال يصبح ال ثت ومي لدتفاعدية، األساسي المكوي تجابةاالس هذه وتمثل األصدية، لدرسالة ويستجيب المرسل

 ت(20١٩د دعاء )الس داو ، والمستقبل  المرسل بيي ديناميكية بل االتجاه،

 الحمالت اإلعالنية التفاعلية: .4

وإجراء  هي الحمالت ااعالنية التي تنطو  عدى عرض الم دومات مي هالل الوسائل القائمة عدى التكنولوجيا الر مية،

 ت(20١٩التفاعل المتبادل والفور  نسبيا  بيي المسو يي والمستهدكيي مي هالل استهدات التقنيات الر مية  )الس داو ، دعاءد 

بأنها عرض تقديمي مدفوال األجر نو غير مدفوال األجر لترويج المنتجات والهدمات  Leckenby & Liعرفها لينكبي ولي 

ر وسائل لوسائط تشتمل عدى إجراءات متبادلة بيي المستهدكيي والمنتجيي  )الس داو ، واألفكار مي هالل راعي محدد عب

 ت(20١٩دعاءد 

 بيي التفاعل لتحقيت االبداال إلى تهدف التي التصميمية ال مدية " بأنهاد التفاعدية االعالنية الحمالت تصميت الباحثة وت رف 

 وتجربة السدوك بتصميت هبرة ذو مصمت بواسطة الجمالي، والحس يةالتقن توظيف هالل مي االعالنية، والرسالة المستهدت

 وننواعها  المت ددة والوسائط وواجهته، المستهدت

 النظري: اإلطار

 التصميمي الفكر األول: المحور

ي د الفكر التصميمي مي االتجاهات الحديثة التي تبّنت التفكير اابداعي بشكل تطبيقي عمدي، فهو ي د منهجية تهدف 

الستكشاف المشكالت الم قدة وت ميت الحدول المبتكرة، باالعتماد عدى م رفة ال مديات والطرت التي يستهدمها المصمميي 

ركيي عدى المستهدميي بما يحقت التوايي بيي ما هو مرغوب فيه مي وجهة في الت امل مل المشكالت ومحاولة حدها، والت

 نظرهت، وما هو ممكي تنفيذه وتطويره  

ا يركي عدى اانساي في  د "ي تبر الفكر التصميمي٣IDEO، الرئيس التنفيذ  لشركة Tim Brown 2يقول تيت براوي نهج 

 مستهدميي وإمكانيات التكنولوجيا ومتطدبات نجاس األعمال"  مجال االبتكار، يوظف ندوات التصميت، لدمج احتياجات ال

(Brown, Tim:2008) 

عدى بديهية اانساي، و درته عدى تمييي األنماط، وبناء األفكار ذات المغيى ال اطفي والوظيفي،  وي تمد الفكر التصميمي

التكيف م ها لتناسب االحتياجات  كما وتتحد عناصر التفكير في التصميت لتشكل منهجية متكررة طريقة يمكي تجربتها و

، إي التفكير في التصميت ليس طريق ا هطيا ، "إنه مساحة كبيرة مي David Kelley ٤، ديفيد كيديIDEOيقول مؤسس 

 (Brown, Tim:2008)  ال ودة إلى نماكي مهتدفة في عمدية التصميت"  

 نشأة الفكر التصميمي

لدظروف االجتماعية واال تصادية والتقنية والفكرية، التي حولت المجتمل الغربي و ت نشأ التصميت بم ناه الم اصر نتيجة 

الثورة الصناعية، مي مجتمل  ائت عدى االعمال الحرفية إلى مجتمل ي تمد عدى اانتا  الكمي، مي هالل إعادة تنظيت الُ ّمال 

ية لتصنيل السدل، وانفصدت عمدية التصميت عي مرحدة واست مال اآلالت التي ندت إلى التو ف عي استهدات ال مديات التقديد

صنل المنتج، مما ي ني التهطيط لدمنتج كديا   بل ني يتت صن ه، مما ساعد عدى نشوء الم نى الحديث لدتصميت وبالتالي لمهنة 

 ت(200٨التصميت  )بيار  والفقيه، 

، واتهذت هطوة إلى األمات في السب ينات بواسطة وت ود بدايات نساليب التصميت إلى نواهر الستينات مي القري الما ي

باحثيي هدفوا إلى إيجاد ت ريف لدفكر التصميمي، وكيفية تطويره ك مدية ونشاط، وتب ا  لذلك فإي الفكر التصميمي  د بدن 

، و بيتر Donald Schön  6شوي دونالد، Bryan Lawson ٥بالتشكل في الثمانينات بواسطة ال دماءد برايي الوسوي
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ت ظهر هطاب مواي في الفكر التصميمي تحت تأثير منشورات كل مي دايفيد كيدي 2000، وفي عات  Peter Rowe  ٧رو

David Kelley ٨ونايجل كروس Nigel Cross ومنذ ذلك الو ت نصبح الفكر التصميمي مفهوما  دارجا  في األوساط ،

نحد نهت مؤيديها   IDEO ٩تصميت، ونصبحت شركة التصميتالت ديمية، وسمي م هد التصميت في جام ة ستانفورد بمدرسة ال

 ت(20١٧)ال ني ، وال مر د 

َهِدف الفكر التصميمي كنهٍج جديد إلى حل المشكالت الم قدة مي جذورها، عدى الرغت مي استهدامها في مجاالت ال مارة 

نية تأثير عميت عدى التفكير االستراتيجي في والهندسة الم مارية  بل ذلك بكثير، كاي الستهدامه نثناء الحرب ال المية الثا

 ال الت الحديث، وغير جذريا  الطريقة التي نطبت بها ننفسنا عدى اادارة واانتا  والتصميت الصناعي 

تطور التصميت عبر ثالثة مراحل، األولى بداية التصميت كنشاط تجار ،  Richard Buchananويدهص ريتشارد بوكناي 

الثانية ارتباط التصميت بممارسة المهي التقديدية ووعي التفكير، وهو ما يميي مهنة التصميت عي غيرها، المرحدة الثالثة هي 

ة الراب ة فهي التي تدت المراحل ت( نما المرحد200٨التي ترتبط بظهور التصميت كمجال وفرال م رفي  )بيار  والفقيه، 

السابقة مل بداية تس ينات القري ال شريي، وكانت نتيجة  لدمراحل التي سبقته، وحققت كل ما س ت إليه، بج ل الفكر التصميمي 

يظهر إلى الواجهة، مل مصطدحات هاصة به، وهطوات وندوات سهدة تالئت جميل فئات المستهدميي، بما فيهت الغير 

 تصميت في جميل المجاالت  مهتصيي بال

  التصميمي الفكر مراحل

 نموذ  نما مراحل، همس مي يتكوناي فهما ،IDEO و D.school مي كل عند التصميمي لدفكر المراحل نماذ  تتشابه

 يمكي مراحل، سب ة مي فيتكوي Harris Paul ١١هاريس وبول  Ambrose Gavin ١0آمبروي لغافي التصميمي الفكر

  (١) شكل االنفوجرافيك  في تو يحها

 
 آمبروز وغافن .IDEO-school D- - من كل لدى التصميمي الفكر نماذج يوضح الباحثة تصميم من إنفوجرافيك)١) شكل

 

ولجميل المراحل الفكر التصميمي باهتالف مصطدحاتها ومؤسسيها، المبادئ األساسية الموحدة، التي تبدن بهدت الت اطف مل 

المستهدت، ثت تحديد ماهية الت اطف، يديه البدء بالتفكير، وبناء النماذ  األولية، ونهيرا  اهتبار النماذ  وتطويرها، مي هالل 

لمييد مي االهتبارات، هذه القيت األساسية متأصدة في كل مي التفكير في التصميت والتصميت التكرار والتغذية الراج ة وا

 (Lee, Sian Huxtable: 2018s)المتمركي حول اانساي  
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هو النموذ  األنسب لمو وال الدراسة، ألنه يبدن بالت اطف الذ  يهدف إلى رؤية  D.schoolوترى الباحثة بأي نموذ  

جمل مو وال المشكدة بأعيي المستهدميي، وفهت المشكالت التي يمروي بها، ثت ينتقل إلى مرحدة الت ريف التي تهدف إلى 

 ت بناء النموذ  فاهتباره النتائج مي مرحدة الت اطف وتوليفها بأفكار  وية، ويديها مرحدة توليد األفكار، ث

 عالقة الفكر التصميمي بالعمليات اإلبداعية 

ت اابداال عدى انه التفكير المهتدف الذ  ي ني توافر المهارات والبراعات التي يتت ١٩٨٤ Cronbach ١2عّرف كرونباخ

ألشياء بطرت مهتدفة  )عودة مي هاللها التوصل إلى األفكار والمالحظات الجديدة، وبم نى آهر هو القدرة عدى رؤية ب ض ا

 ت(20١٨رشا، 

األربل  Pني ال دماء مييوا بيي نرب ة جوانب نساسية تت دت باابداال، نطدقوا عديها است حروف  ١٣يرى شاكر عبدالحميد

( مي تصميت الباحثة يو ح هذه الجوانب وال مديات التي تؤثر عدى سير 2والشكل ) The 4P's of Creativityلإلبداال 

 ت(200٧)عبدالحميد، شاكر د اابداعية واعا تها  ال مدية

 
 إنفوجرافيك من تصميم الباحثة يوضح الجوانب األربع لإلبداع والعوامل التي تؤثر عليها (٢شكل )

 

 سبع خطوات لتنفيذ العمل اإلبداعي وتتمثل كما يلي: Kumar Nowshar ١4وضع كومار نوشر

األمر، مي هالل تحديد األشهاص الذيي سوف يؤثروي بالفكرة، نو الذيي تحديد الفرص والتحدياتد ت ريف مي يهمهت   1

 يتحكموي بالموارد التي يحتاجها تطبيت الفكرة 

توليد األفكارد هدت رؤية وا حة وطموحة لإلبداال، وو ل هذه الرؤية في مجموعة األفكار، والتي تساعد في كسب   2

 الدعت لها  

 بداعية، والذ  يقوت عدى الصبر والمثابرة والو ت التطوير والتحقتد المت دت بالفكرة اا  3

 دراسة الحالةد بناء حالة عمدية مي نجل تو يح  يمة الفكرة والفوائد التي ست ود عدى نصحاب المصدحة    4

التنفيذ والتسديتد التواصل مل مي يهمهت األمر، وتو يح  يمة الفكرة ل شهاص داهل المنظمة وهارجها مي نجل   5

 عت والموارد الحصول عدى الد

النمو والتوسلد صقل ورعاية شبكة الدعت غير الرسمي مي هالل األشهاص الذيي يقدموي الدعت التقني والسياسي   6

 والمالي  

إدارة ننظمة التغييرد وذلك مي هالل إدارة المقاومة والم ار ة، وإدارة اهتمامات األشهاص الم ار يي، حتى ال    7

 ت(20١٨شاد يكوي عقبة عدى المشروال  )عودة، ر
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، بالمراحل الهمسة لدفكر Kumar Nowsharوترتبط هطوات تنفيذ ال مل اابداعي السب ة التي و  ها كومار نوشر 

 ( ٣،  ويت ح هذا االرتباط   في االنفوجرافيك  شكل )D.schoolالتصميمي التي صاغتها مدرسة ـ

 
 التصميمي الفكر بمراحل اإلبداعي العمل خطوات ارتباط أوجه يوضح الباحثة تصميم من إنفوجرافيك( ٣) شكل

 

 مميزات الفكر التصميمي

 يتميز الفكر التصميمي كفلسفة يتبعها المصممون عن غيرها من الفلسفات والمناهج بالتالي:

نهج تكامديد ينظر الفكر التصميمي في عمدية حل المشكالت داهل شروط إطارها، يشارك فيها مهتدف الهبراء لتحديل  -1

 المشكالت وتطوير حدولها 

م ييا  لإلبداالد مي هالل تصميت بيئة ال مل، التي تت مي ثالثة مي نفكار الفكر التصميمي لدكائي البشر ، عمدية حل  -2

 المشكالت، نماكي ال مل، لتطوير األفكار الناجحة 

يركي عدى توجهات المستهدت مبكرا د ألنه يبدن بالتفكير لدتصميت باألشهاص وليس باستهدات تقنية نو هدف تجار ، كما  -3
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ننه يؤكد الت اطف مي هالل و ل المصمت نفسه في مو ف المستهدت ومرا بته بالتفصيل، ليهدت مساحة تباعد بيي الشهص 

 جهة نهرى المبتكر والمستهدت مي ناحية ومساحة ا تراب مي 

ا، ذو  -4 يس ى لج ل األفكار مدموسةد بتصميت نماذ  نولية سري ة، وفحص مميياتها، عدى ني يكوي النموذ  األولي بسيط 

  يتكوي مي حدقات تكرارية بيي مراحل التطوير م نى،

 ركي عدى تنوال المشاركييد فهو يجمل بيي االتساال مت دد التهصصات وال مت التقني ي -5

 إبداعيةد موجهة نحو الفريت، يتست بالمرونة وااللهات، لهدت نجواء مناسبة لد مل يهدت مساحات عمل   -6

 (Roterberg ,Christian Mueller: 2018s)يجمل بيي المراحل التحديدية والمراحل التركيبية   -7

 

 المحور الثاني: الحمالت اإلعالنية التفاعلية

  اإلعالنية الحمالت في التفاعلية

الحمالت ااعالنية التفاعدية بأنهاد "الحمالت التي تهدف إلى اشراك ال مالء الحالييي  Andersonي رف نندرسوي 

والمتو  يي في  نوات التواصل المهتدفة، ولكنها تتصل مل ب  ها لبناء هبرة نف ل عي سدوك المستهدميي الحالييي، 

 (Anderson, Elana R: 2008s)السابقيي نو المرتقبيي"  

 )الجمهور المستقبل إلى الم دنة( )الجهة المرسل مي اتجاهيي، ذو التبادلي تصالاال ااعالنية الحمالت في بالتفاعدية ويقصد

 مراعاة مل االتصالية، ال مدية في بينهما التمييي فيه يص ب بحيث واألفكار، والهدمات السدل لتقديت وال كس، المستهدف(

 مل تفاعديا ، اتصاال   ااعالني االتصال يصبح حتى والالتيامنية، التيامنية بيي تتراوس لتيوا االتصال، في اليمنية المرونة

 ت(20١٥د سمر دنيا، )نبو واليمي  والرسالة، واتجاهه، االتصال، مي الهدف باالعتبار االهذ

 االنساي بيي نو الذكية، تجاتالمن وب ض االنساي بيي حوارا   يوجد الذ  االبداال مي نوال بأنه التفاعدي التصميت ُي ّرف كما

 السدوك( )تصميت عديه يطدت اي يمكي كما اليومية، االنساي بهبرة وتصطدت تدتقي والتي به، المحيطة البيئة عناصر وب ض

 الجمهور بهبرات يهتت التفاعدي التصميت فاي لذلك الجمالي، والحس والتقنية االنساي وهي األساسية االتجاهات عي ي بر الذ 

  ت(20١٧ ياسرد )سالت، يستهدمها  التي واآللة االنساي بيي ما ال ال ة وتبسط تو ح والتي )المستهدت( هدفالمست

 إلى باا افة باالتصال القائت ثت الوسيدة وهيد االتصال عمدية عناصر مل المتدقي تفاعل التفاعدية ت كس التفاعل: عناصر

 التجول وهي ال مديات مي عددا لدمتدقي توفر ننها إلى باا افة اعالنية،ا الرسالة لنفس اآلهريي والمتدقيي الرسالة محتوى

 ونهيرا الرسالة، محتوى في الت ديل نو بالتغير التدهل وكدك اهتماماته، حاجاته مل يتفت الذ  الحر االهتيار ثت الوسيدة في

 (ت٥١20 وساتد )عامر، باالتصال  القائت نو الوسيدة إلى ال مديات هذه نتائج إعادة

 ال مديات تقويت إلى الرسالة محتوى وتغيير التطوير مي بدن االتصال نهداف تحقيت في المدتقى مشاركة بجانب التفاعل: أدوات

 سواء راج ة  نوات في باالتصال والقائت المحتوى مل والتفاعل االتصال بأدوات االهتمات المتدقي مشاركة تفرض االتصالية،

 االتصال عمديات في األفراد مل االتصال نو التفاعل بأدوات تسمى ما وهي م ا، كالهما نو بالصورة نو بالصوت نو بالكتابة

 (ت٥20١ وساتد )عامر، اآلهريي  المتدقييي نو باالتصال القائت كاي سواء
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  التفاعلية اإلعالنية الحمالت أهمية

 مي توفره لما التقديدية الحمالت تأثير مي  وة نشد تأثيرها يكوي  د المستهدت، عدى  و  تأثير التفاعدية االعالنية لدحمالت

 مل المستمر التفاعدي الحوار مي حالة في المستهدت وج دها المقدت، المحتوى اثراء في التفاعدية ولدور مت ددة، هصائص

 يلي: كما وذلك سواء حد على والمعلن المستخدم من كل على تأثيرها يعود والتي نشكاله، بمهتدف ااعالي

 ما فإذا واهتيارها، السد ة مل تفاعده هالل مي الشراء عمدية عدى المستهدت تشجل فالتفاعدية Persuasion اال ناال •

 ا تناؤها  فيمكنه بها ا تنل

 بيي تجمل اتصال وسيدة نصبحت حيث ااعالي طبي ة في غيرت فالتفاعدية Modernization ال صر مواكبة  •

 يساعدهت مما محددة، هدمة نو بمنتج اهتمات لديهت المستهدميي مي محددة ةفئ عدى وت مل والتهصيص، الجماهير  االتصال

 ت(20١٩سدطانهد )الم مر، نف ل  نحو عدى الهدمة طدب او الشراء  رار اتهاذ عدى

 المييد يولد مما المستهدت، تفاعل تتيح فالتفاعدية Attitude change Positive ال مالء وإدراك تقييت عدى التأثير •

 ااعالي  تجاه مو فه عدى ويؤثر الم دي، تجاه اايجابية راألفكا مي

 التفاعل هالل مي ااعالي  درة هنا المقصود Purchase To Intention Change الشراء  رار عدى التأثير •

 الشرائية   راراته عدى التأثير الماركة عي ذهنه في تستدعي التي واألفكار ذلك، نثناء بها يمر التي والتجربة م ه

 االتصال إمكانيات هالل مي الماركة، وتذكر االعتراف عدى ال ميل  درة هو Awareness Brand بالماركة الوعي •

 فهت عدى تساعد التي والم دومات النظات وجودة والمكافآت، المجيية األنشطة مي تقدمه لما الجديدة، الوسائط توفرها التي

 المستهدميي ذاكرة في بها الوعي هدت وبالتالي لدماركة، نف ل

 نو السد ة عدى حصولهت نو شرائهت عدى والحفاظ بال مالء االحتفاظ عدى القدرة هو Loyalty Brand لدماركة الوالء •

 نو المنتج تقديت هي جوانب، عدة ال مالء والء بناء عمدية وتشمل المنافسيي، مي نكثر ممكنة يمنية فترة ألطول الهدمة

 ت(20١٩د دعاء )الس داو ، .الطرت بشتى بهت واالهتمات وتقديرهت ،ال مالء تو  ات تدبي التي الهدمة

 نو المنتج حول الم دومات عي واالستفسار البحث مي تتيحه لما Expansion Informationالم دومات في التوسل •

 الهدمة  نو المنتج عي الكافية الم دومات عدى والحصول الهدمة،

 ااعالي داهل االعالنية الرسالة لمحتوى است راض فرصة توفر اعديةفالتف Controlling Time الو ت في التحكت •

 المستهدت  يريده الذ  الو ت وفي حرية بكل التفاعدي

 لدمستهدت المناسب ااعالي اهتيار التفاعدية ُتمّكي Alternatives Among Selection بدائل عدة  مي االهتيار  •

 كافة تالئت التي االهتيارات مي عدد توفر وتنوعها االعالنية الحمالت في االعالنات ت دد حيث المت ددة، البدائل بيي مي

 المستهدميي  شرائح

 لدوصول الم دي، مل الرسائل لتبادل متنوعة  نوات التفاعدية تتيح Connection Continuous المستمر االتصال •

 الم دومات  تدك مي لدتأكد نهرى مرة عر ها ةوإعاد الم دومات استرجاال وسهولة التأكد والتأثير، اال ناال درجات ن صى إلى

 بشكل الم روفة غير الم دومات إلى لديه الم روفة الم دومات مي باالنتقال لدمستهدت تسمح Redundancy ااسهاب •

 ت(20١٩سدطانهد )الم مر، والذكية  المتش بة الروابط هالل مي لدم رفة، رغبته يشبل موسل
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  التفاعلية اإلعالنية الحمالت لتصميم إبداعية كمنهجية التصميمي الفكر فلسفة ثالثاً:

 المجتمل، مي شريحة ألكبر وصوال   األكثر الوسيدة ونصبحت الحديثة، التكنولوجيا نتيجة التفاعدية ااعالنية الحمالت تطورت

 ومشاركتهت، بتفاعدهت والسماس المستهدميي، مل اصلالتو وسرعة سهولة تتيح التي المت ددة، الر مية الوسائط باستهدات

 الفكر وبتوظيف التفاعدية، ااعالنية لدحمالت جديدة إبداعية استراتيجيات ابتكار إلى الحاجة ظهرت التطور لذلك ونتيجة

 التصميت، احلمر مهتدف في وتطبيقها التفاعدية، ااعالنية لدحمالت والتفصيل التكامل إلى تهدف حديثة كمنهجية التصميمي

 المناسبة ااجابات عدى الحصول ثت ااعالنية، ل فكار الحدول توليد في يسهت إطار داهل المشاكل و ل عدى يساعد مما

 هي إطارات ثالث هالل مي األفكار، عدى لدحصول بها القيات ُيت ّيي التي الهطوات بتنظيت يسمح مما تكرارية، بطريقة

 التصميمي الفكر منهجية توظيف إمكانية دراسة بمحاولة البحث هذا يقوت ذلك عدى ناء  وب والتنفيذ، والتصور االلهات

  التفاعدية  ااعالنية الحمالت لتصميت إبداعية كاستراتيجية

 تجربة جودة مي يحققه لما التفاعدية، ااعالنية الحمالت لتصميت مناسبة كمنهجية التصميمي الفكر مي االستفادة يمكي

 الو ت محدودية ظل في تحقيقه، يمكي وما المستهدت، يناسب بيي التوايي تحقيت هالل مي ال ميل متطدبات بيةوتد المستهدت،

 األهرى  الموارد ومواينة

 ااعالنية الحمالت تصميت مراحل يحقت بما وتوظيفها التصميمي لدفكر الهمسة المراحل دراسة يستهدف البحث هذا فإي لذا

 المبدئية األهطاء وتو ح النهائي، المستهدت احتياجات عدى تركي شامدة، إبداعية كمنهجية أهميته مي لالستفادة التفاعدية،

 لدحصول تحفي ننها كما االعالي، لمشكدة القائمة لالفترا ات ذاتيا   تحديا   وتسبب مستمر، بشكل التصميمية ال مدية مي وتحسي

 التفاعدية، ااعالنية الحمالت تصميت في التصميمي الفكر لتوظيف المقترحة االستراتيجية يدي وفيما المستهدميي، ر ا عدى

 ااعالنية  لدحمالت التصميت مراحل مل الهمسة مراحده دمج هالل مي

  EMPATHIZEالمرحلة األولى التعاطف 

 سيات في تبنيه يؤد و المستهدت، حول المتمركي التصميت إلى يهدف الذ  التصميمي الفكر مراحل نولى الت اطف مرحدة ت د

 ولماذا بها يتصرفوي التي والطريقة المستهدميي لفهت المبذول الجهد فهو لدمستهدميي، المصمميي فهت إلى التصميت تحد 

)Plattner Hasso:  لهت  مفيد هو وما ال الت، في يفكروي وكيف وال اطفية، الجسدية احتياجاتهت هي وما بها، يقوموي

)2010s 

 Objective Advertising The اإلعالنية الحملة هدف تحديد سبيل في التعاطف توظيف

 عدى  درة مي يقدمه لما لدهدف، المالئت التفاعل نوال وتحديد ، التفاعدية ااعالنية الحمدة هدف تحديد يمكي الت اطف بواسطة

 نساليبه توظيف هالل مي المصمميي، وبيي بينهت المشترك الفهت وإنشاء الم دنيي، نظر وجهة هالل مي األشياء رؤية

 الت اطف، وهرائط األبحاث، مثلد التنفيذ في تستهدت التي األدوات مي وعدد والم الجة، والتفاعل، كالمرا بة، المتنوعة،

 الهدمة نو التجارية، ال المة تسويت إلى تؤد  والتي لتحقيقها، الم دي يس ى التي النتيجة نو القصد نو الغاية إلى لدوصول

 التفاعدية  االعالنية الحمدة هالل مي وانجايه لتحقيقه الم دي يستهدفه ما وهي المقدمة،

    Target Audience للحملة اإلعالنية تحديد الفئة المستهدفةتوظيف التعاطف في سبيل 

مي هاللها التواصل مل ال مالء يتت باستهدات مرحدة الت اطف التي يمكي تصميت الفئة المستهدفة لدحمدة ااعالنية التفاعدية 

البحث، وكتابة  مدية ك والبحث عي  صصهت، ولكي يحدث الت اطف يحتا  الفريت التصميمي القيات ب دد مي الهطوات

م رفة ال وامل المؤثرة عدى  رارات الشراء، وم رفة نقاط المالحظات، واجراء المقابالت، وعمدية المشاركة واالنهراط، ل
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ظهارها، والتي تتت مي هالل دراسة سدوك الفئة المستهدفة، والقيات بالبحوث الاليمة لو ل االستراتيجيات التركيي الواجب إ

 التسويقية، مما يساعد في تهطيط الحمالت ااعالنية التفاعدية 

  DEFINEالمرحلة الثانية التعريف 

 و ابدة م نى ذات لدمشكدة نظر وجهة نو ابط،متر تقرير إلى وتحويدها ااجابات جميل هو الت ريف لمرحدة الرئيسي الهدف

 مرحدة مي مستمدة  وية، نفكار في وتوليفها النتائج تجميل فيها ويتت المستهدميي، واحتياجات رؤى عدى بالتركيي لدتنفيذ،

 )s2010 :Plattner Hasso( الت اطف 

 Determine The Problemتوظيف التعريف في سبيل تحديد المشكلة 

 وتستهدف التفاعدية، ااعالنية الحمالت لتصميت األولى الهطوة ت د التي المشكدة تحديد في الت ريف مرحدة االستفادة يمكي 

 تحديل والسمات، األنماط لتحديد مرئية جم ها تت التي البيانات بج ل الهطوات مي عدد بتوظيف والم دومات، البيانات جمل

 المصمميي، فريت مل إليه التوصل تت ما مشاركة هالل مي البيانات تفريغ لقصص،ا وتحديل وتنظيت ،المستهدميي  صص

 االتصال، مناطت إيجاد البيانية، الرسومات حائط إلى المصمميي عقل مي األفكار نقل بصر ، شكل في المهمة األجياء تمثيل

 المو وعات  األنماط،

     Target Audienceتحديد الفئة المستهدفة توظيف التعريف في سبيل 

المستهدميي كما يمكي توظيف مرحدة الت ريف في تحديد الفئة المستهدفة لدحمدة ااعالنية التفاعدية كونه يساعد عدى م رفة 

، ودواف هت، وحالتهت، ومتطدباتهت المت دقة بالمشكدة الهاصة التي يتوجب عدى الحمدة ااعالنية حدها، ولإلجابة مي ال مالء

عدى هذه األسئدة، يتت استهدت البيانات التي جم ها نع اء الفريت، بواسطة التواصل مل المستهدميي هالل المرحدة السابقة 

تفسير هذه البيانات وتحديد م نى لها مي  بل جميل نع اء الفريت مت دد  )الت اطف( لإلجابة عدى تدك التساؤالت، يتت

 ، ونداة طرس نسئدة كيف يمكي؟ التفاعدي لنموذ رحدة المستهدت، ونداة االوظائف، باستهدات عدد مي األدوات كأداة 

  IDEATEالمرحلة الثالثة: توليد األفكار 

التوسل في المفاهيت والنتائج، وتوفير الدعت ومصادر المواد التي يقوت عدى  الهدف الرئيسي لتوليد األفكار اابداال، الذ 

تستهدت لبناء النموذ  األولي والحصول عدى حدول مبتكرة، يمكي االستفادة مي امكاناتها في تصميت وسيدة الحمالت ااعالنية 

 (Hasso Plattner: 2010s)التفاعدية، واهتيار فكرتها، وتصميت رسالتها  

  Advertising Mediaالوسيلة اإلعالنية توظيف توليد األفكار في سبيل تحديد 

ذات نهمية كبرى لنجاحها، وج دها ذات  يمة، بتوصيل الفكرة ااعالنية فهي  ناة وصول الحمدة ااعالنية لدمستهدميي، وهي 

لدمستهدميي المستهدفيي، والتأثير عديهت مما يحقت الهدف الرئيسي لها، وبتوظيف مرحدة توليد األفكار يمكي تحديد الوسيدة 

وسائل وعدت االعتماد عدى الم تاد األنسب لدحمدة بما يالئت يمي عر ها، وطريقة ال رض، بطرس ال ديد مي األفكار حول ال

حتى وإي كانت ن ل نهمية لدمساعدة في إيجاد الوسائل ذات األثر والمف ل منها، بل باستكشاف الوسائل غير التقديدية، 

 األكبر 

 Campaign Ideaاختيار فكرة الحمالت اإلعالنية توظيف توليد األفكار في سبيل 

باستهدات توليد األفكار وتطبيت التفكير المتبادل الستكشاف التحديات وتطوير ال ديد ويمكي اهتيار فكرة الحمالت ااعالنية 

التفكير المتقارب والتفكير المتباعد، وعمديات ال صف الذهني لمجموعة  مي األفكار ايجاد نفكار إعالنية مالئمة، باستهدات

مي األفكار اابداعية، التي ت الج احتياجات الم دنيي، ثت منح الفريت الحرية الكامدة في التفكير، ثت كتابة ما تت جم ه مي 
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اء عدى نفكار الفريت لدهرو  بأفكار نفكار مهتدفة، ومشاركة األفكار مل نع اء الفريت، ويمكي إعادة ترتيب ودمج والبن

 إعالنية مبتكرة 

 Campaign Messageاختيار رسالة الحملة اإلعالنية التفاعلية توظيف توليد األفكار في سبيل 

تحتو  عدى الكثير مي الجوانب اابداعية التي يمكي ني ت بر عي فكرة ، فهي ومي حيث رسالة الحمدة ااعالنية التفاعدية

دوب فني، ا ناال المستهدت بقبول المنتج نو الفكرة، ولتوصيل الرسالة ااعالنية لدمستهدت المستهدف البد مي ااعالي بأس

صياغة الرسالة ااعالنية التفاعدية بأسدوب مؤثر وجذاب، يثير االنتباه، ويجذب اهتمات الجمهور بشكل عات، والمستهدت 

ات توليد األفكار مثل ال صف الذهني واهتيار األفكار بنقاط التصويت ، ويمكي ابتكارها باستهدات ندوالمستهدف بشكل هاص

 مرجحة. معايير إلى تستند فكرة )النقطراطية(، األفكار الجيدة مقابل األفكار السيئة، اهتيار

  PROTOTYPEالمرحلة الرابعة بناء النموذج 

تهدف مرحدة بناء النموذ  إلى تسريل الت دت والتطوير مي هالل النماذ  السري ة والمنهف ة التكدفة، لتحديد المفاهيت حول 

والبيئة المستهدفة، وتكرار األفكار لإلجابة عدى األسئدة التي تطرس في المراحل المبكرة، عدى ني تكوي تدك المستهدميي 

والمصمميي، ثت تكرار التحسيي لدنماذ  األولية واألسئدة عند المستهدميي الم دنيي ل مي النماذ  ذات تغذية راج ة مفيدة لك

الحاجة، حتى الوصول إلى إنشاء نموذ  نولي لدمرحدة الالحقة لدمشروال بهدف م رفة نتائج التحسينات عدى المشروال 

 (Hasso Plattner: 2010s)مستمدة مي النموذ  األولي  

  Interaction Designتصميم التفاعل سبيل  توظيف بناء النموذج في

 الجمهور هبرات دراسة عدى يقوت الذ  ،التفاعدية ااعالنية لدحمدة التفاعل تصميت في المرحدة هذه مي االستفادة ويمكي

 هبرة عدى تقوت والتي به المحيطة والبيئة االنساي بيي نو واآللة، االنساي بيي ال ال ة وتبسيط لتو يح )ال مالء( المستهدف

 بناء مرحدة نساليب باستهدات تفاعدي إعالني نموذ  بناء هالل مي تيامني، ال نو تيامني التفاعل نوال وتحديد االنساي،

 توليد في لدمساعدة المصغرة، النماذ  نو المصورة القصص نو األدوار ل ب مثل الحمدة، مو وال تالئت التي النموذ 

 التنفيذ  و ت تطرن  د التي المشاكل وحل األفكار

 Advertising Mediaاختيار الوسائل اإلعالنية التفاعلية توظيف بناء النموذج في 

 لكل االحتماالت واهتبار المحادثات استهدات عند ،ااعالنية لدحمدة التفاعدية ااعالنية الوسائل اهتيار في فائدة النماذ  لبناء

 وسائل تالئت التي ااعالنات مي مجموعة تصميت في البدء التاليةد البناء هطوات تنفيذ ثت الحدول، بناء عمديات وإدارة وسيدة،

 نموذ  بناء يتت اي باالعتبار االهذ مل مهتدفة، هوية ذو  نموذ كل يكوي ني وسري ة، بسيطة تكوي ني عدى مت ددة تفاعدية

 نجاحها  في يساعد مما تحقيقها المتو ل السدوك وننواال اهتباره، يجب الذ  الهدف لتحديد ال ميل بوجود ااعالنية الوسيدة

  TESTالمرحلة الخامسة االختبار  

 تتكوي المرحدة، هذه هالل ومي لها، الف دي الو ت وفي الوا  ية، الحياة في واهتبارها ال الت، إلى األفكار إهرا  فرصة وهي

 )s2010 :Plattner Hasso( ال  نت صحيح بشكل المشكدة إطار و ل إذا ما لم رفة الفرصة

 Feedbackالتغذية الراجعة توظيف مرحلة االختبار في 

 كنموذ  ااعالنية الحمدة مراج ة اابداعي الفريت فدور ، التفاعدية ااعالنية لدحمدة الراج ة التغذية تتت المرحدة هذه في 

 في راج ة تغذية يوفر مما والمتدقيي، الم دنيي مي المستهدميي لدى تحققه ني ممكي الذ  الر ى مدى لفهت النشر،  بل نولي

 مي تو يحها لإلعالي يسبت لت التي االحتياجات عي الكشف يمكي المرحدة هذه وفي تكرارال نثناء التصميت مراحل جميل

 لدتحقت اآلثار تدك وتقويت المرسومة، ألهدافها تحقيقها مدى عدى والت رف ااعالنية الحمالت نثر  ياس إلى تهدف فهي ، بل
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 فهي ،المستهدمة ااعالنية الوسائل في وال  ف قوةال جوانب وبياي منها، الهاطئ نو المبهت وتو يح ااعالنية المادة مي

 ااعالنية  الحمدة تنفيذ وب د ونثناء  بل يتت ني يمكي و ياسه تكرار ، نشاط

 Testتوظيف مرحلة االختبار في اختبار الحملة اإلعالنية التفاعلية 

اهتبار ااعالي والتحقت مي االفترا ات التي تدور حوله، والتأكد مي تدبيته  إلى ااعالنية الحمدة اهتبار مرحدة تهدف

، وتحسيي تقبدهت نو تفكيرهت، والفكر التصميمي يتيح السرعة والكفاءة لالنتقال بسرعة مي تصميت المستهدمييالحتياجات 

هطوات  فكار وتطويرها، باستهداتااعالي، إلى إهراجه الهتباره، وجمل المالحظات، وحتى ال ودة والتكرار لتحسيي األ

 تحسيي النماذ  األولية والحدول، م رفة المييد عي ال مالء، وتحسيي وجهة نظر المصمميي االهتبار ك

وفيما سبت تت تحديل مراحل الفكر التصميمي الهمسة بما يتوافت مل مراحل تصميت الحمالت ااعالنية التفاعدية لالستفادة 

في كونه وسيدة لإلبداال، فهو منهج شامل، يركي عدى احتياجات المستهدت النهائي، يو ح األهطاء  ينهمية الفكر التصميممي 

المبدئية ويحسي مي ال مدية التصميمية بشكل مستمر، ويسبب تحديا  ذاتيا  لالفترا ات القائمة، كما ننه يحفي لدحصول عدى 

 ة ر ا المستهدميي، وهو عمدية مستمرة لداعت التهصصات المت دد

اابداعية التي تو ح مراحل تصميت الحمالت ااعالنية التفاعدية مي ( إنفوجرافيك يو ح االستراتيجية ٤ويمثل شكل )

 هالل مراحل فدسفة الفكر التصميمي 

 
 التصميمي الفكر فلسفة خالل من التفاعلية اإلعالنية الحمالت لتصميم اإلبداعية االستراتيجية)4) شكل
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 التحليلية الدراسة الرابع: المحور

يتناول هذا المحور دراسة وصفية تحديدية  لنموذجيي  مي الحمالت ااعالنية التفاعدية في الممدكة ال ربية الس ودية ، في 

لت ريف بالمنتجات والهدمات ت، لدو وف عدى مدى تحقيقها ألهداف الحمالت ااعالنية ال امة، كا2020-20١٩الفترة 

 تحويل سدبية، وال ادات اايجابية بال ادات التوعية الشركات والمؤسسات في نذهاي المجتمل،ت ييي صورة  ،وهصائصها

وعددا  مي األهداف كجذب االنتباه وإثارة اهتمات المستهدت، ، جديد سوت في االنتشار مستهدميي، إلى المستهدف الجمهور

كة ال ربية الس ودية، المستمدة مي محاورها الثالثة هداف رؤية الممدوإحداث اا ناال واستجابة السدوك، وتحقيقها لب ض ن

 وطي طموس( -ا تصاد ميدهر -)مجتمل حيو 

 ينتهجونها التي المنهجية حول ااعالنية، الوكاالت ب ض في ااعالنية الحمالت مصممي مي عدد مل بالتواصل الباحثة  امت

 هالل مي التصميت عدى ي تمد عاما   مصطدحا   عتبارهبا التصميمي الفكر يطبقوي بأنهت وات ح التصميمية، عمدياتهت في

  والمراحل  والوسائل األدوات مي ال ديد تمتدك تكرارية منظمة كمنهجية وليس التفكير

 روح السعودية "الحملة األولى: "حملة 

ت 2020سبتمبر  ٣0يونيو إلى  2٥في الفترة مي  ت2020في موست صيف الس ودية  حمدة نطدقتها الهيئة الس ودية لدسياحة

تحت ش ار" روس الس ودية"، بهدف إتاحة الفرصة لدمواطي والمقيت داهل الممدكة اكتشاف الوجهات السياحية المت ددة فيها، 

، روناجائحة فيروس كو الرامية إلى إن ا  القطاال السياحي األكثر تأثرا مي تداعيات نيمة ويارة السياحة وت ييي جهود

والم الت واألنشطة والمهرجات الحية بالمناطت  بالممدكة ال ربية الس ودية هاللها الت رف عدى الوجهات السياحية مي يتت

 واعتمادها الهوية الوطنية لدسياحة 

تنويل التي ترى نهمية تطوير  طاال السياحة والترفيه مي نجل  20٣0رؤية الممدكة باا افة إلى ننها هدفت إلى تحقيت 

مصادر دهل الممدكة وتشجيل استثمار القطاال الهاص، واشتمدت عدى هطط لتطوير الموا ل السياحية، وفت نعدى الم ايير 

)نور، محمد  .ال المية، وتيسير إجراءات إصدار التأشيرات لديوار إ افة إلى تهيئة الموا ل التاريهية والتراثية وتطويرها

 ت(20١٩د

عدى موا ل التواصل االجتماعي وعدى  الس ودية لدسياحةمي ااعالنات التي نشرتها الهيئة  احتوت الحمدة عدى ال ديد

صفحات الصحف والمجالت، والتدفاي وااذاعة، والتي تمييت باابداعية في عرض صور لدمناطت التي استهدفتها الحمدة، 

تطبيقها التفاعدي المصمت لتقديت تجربة هاصة مي هالل توظيفها لدفيديو ااعالني المصاحب لدموسيقى المالئمة، وتوظيف 

( صورة تطبيت الحمدة وب ض الم دومات التي يطدبها ٥باالعتماد عدى هصائص كل مستهدت، عمره واهتماماته  في الشكل )

 التطبيت ب د عمدية التسجيل، وتتمثل بم دومات عي ال مر والجنس واالهتمامات 

 مراحل الفكر التصميمي: مراحل الحملة اإلعالنية التفاعلية ضمن

 Twitterمي هالل دراسة ب ض ااعالنات التفاعدية التي نطدقتها الحمدة روس الس ودية في مهتدف الموا ل مثل تويتر 

، وغيرها، يمكي مالحظة الموا ل التي ات ح فيها الفكر Instagram، واالنستغرات Snapchat والسناب شات 

اابداعي  د طبقها،  صدا  نو عي غير  صد، والتي ن افت لدحمدة  جانبا ايجابا  بشكل عات، التصميمي و د يكوي الفريت 

وكانت هذه المالحظة ب د محاولة م رفة المؤسسة ااعالنية المسؤولة، التي لت يتت تحديدها في المو ل االكتروني لدحمدة، 

 لدوصول إلى االستراتيجية المتب ة عند تصميمها 
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 .له المناسبة االقتراحات لتقديم المستخدم عن المعلومات يوضح السعودية، روح تطبيق من صور)٥) شكل

 السعودية روح تطبيق من م،٢٠٢١-4-٥ االطالع تاريخ

 

 عدى وُبنيت وا ح، بشكل الس ودية روس االعالنية الحمدة مشكدة ُحددت التعريف: خالل من اإلعالنية المشكلة تحديد

 إعالنات مي ات حت التي المحددة، األفكار هالل مي الم نى ذات المشكدة نظر وجهة وحددت الس ود ، المجتمل احتياجات

 وتحديد المستهدميي  صص لوتحدي مرئية، البيانات ج ل مثل ونساليبه الت ريف ندوات بواسطة تحديدها تت والتي الحمدة،

 عات  بشكل لدمجتمل والترفيه التجارية، المصالح ألصحاب المنف ة شمدت والتي د يت، بشكل احتياجاتهت

 ات هدف الحمدة عدى فهت الظروف التي مرت بها الممدكة ال ربية الس ودية،  هدف الحملة االعالنية من خالل التعاطف:

رها السدبي عدى المواطي ب د فرض عدت السفر لدهار ، لدحماية مي انتشار الفايروس، نتيجة انتشار جائحة كورونا، وتأثي

وتأثيرها عدى الشركات والمؤسسات ا تصاديا ، بسبب إجراءات ااغالت وتو ف الحياة اال تصادية، وعديه فقد وكاي هدف 

ه عي ننفسهت وعوائدهت في الموا ل السياحية الحمدة مكوي مي شقييد نولهما توفير بدائل سياحية تمكي المستهدميي مي الترفي

المت ددة والمتنوعة، والثانيد توفير الدعت ألصحاب المصدحة في مجال السياحة، مما يصب كنتيجة نهائية برفل ا تصاد 

لهت، الممدكة وتنشيط السياحة فيها، والذ  كاي نتيجة ت اطفها مل المستهدميي وفهت احتياجاتهت، وكيف يمكي تحقيت الفائدة 

 كسياس وكأصحاب مصالح تجارية وسياحية 

الذ  يستهدف  صص المستهدميي وتطبيت نسدوب الرصد الذ  يهدف لدت رف  تحديد الفئة المستهدفة من خالل التعاطف:

عدى سدوكياتهت، والو وف عدى احتياجاتهت التي تمثدت بالحاجة إلى الترفيه، والحاجة إلى ت ييي ا تصاد المستفيديي مي 

 احة ا تصاديا  السي

 ومتطدباتهت وحالتهت، ودواف هت، ،ال مالء مي المستهدميي م رفة عدى بالمساعدة التعريف: خالل من المستهدفة الفئة تحديد

 في جم ها التي البيانات استهدت يتت األسئدة، هذه عدى ولإلجابة حدها، يجب التي الداهدية السياحة تف يل بمشكدة المت دقة

 مت دد الفريت نع اء جميل  بل مي لها م نى وتحديد تفسيرها ثت التساؤالت، تدك عدى لإلجابة )الت اطف( السابقة المرحدة

  التفاعدي النموذ و المستهدت، رحدةك األدوات مي عدد باستهدات الوظائف،
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، باستهدات روس الس وديةرسالة الحمدة ااعالنية التفاعدية ِصيغت  تحديد رسالة الحملة االعالنية من خالل توليد األفكار:

، بطريقة إبداعية ونسدوب مؤثر وجذاب، نثار االنتباه، توليد االفكار الذ  اعتمد عدى إن ا  السياحة الداهدية في الممدكة

وجذب اهتمات المستهدميي بشكل عات، لت منها الكثير مي الجوانب اابداعية التي تستمد مي توليد األفكار لدتوصل اابداعية 

سالة، فقد عبر عنها بأسدوب فني، تمثل بال بارة الترويجية لرسالة الحمدة "روس" التي حمدت نكثر مي م نى، األول في الر

وهو النفس وكل ما به حياة، نما الم نى اآلهر فهو بم نى الذهاب لدشيء نو المكاي المقصود، مما عبر عي المقصد وهو 

 االستفادة مي الوجهات السياحية في الممدكة 

مهمة الفريت اابداعي اهتيار الوسيدة االعالنية المالئمة لتحقيت هدف الحمدة  وسيلة اإلعالنية من خالل توليد األفكار:ال

بتوظيف توليد األفكار، الذ  ي تمد عدى اهتيار المرجح مي األفكار، المالئت عدى رسالة الحمدة وفئتها المستهدفة، ومي بيي 

 ربية الس ودية، التقديدية والر مية، الثابتة والمتحركة وترتيبها بحسب نهميتها ومالئمتها الوسائل المت ددة في الممدكة ال

 لدحمدة، وتت اهتيار إعالنات الفيديو والمدصقات كوسائل مناسبة 

 يف هات عامل ت د والتي ااعالنية، الحمدة نجاس لتحقيت عالية نهمية ذات فهي النموذج: بناء خالل من اإلعالنية الوسيلة

 مي عدد بتطبيت الوسيدة، مالئمة مي التأكد عدى يساعد النموذ  بناء فإي المالئمة الوسيدة والهتيار والرسالة، الهدف، تحقيت

 كل يكوي وني وسري ة، بسيطة تكوي ني عدى مت ددة، تفاعدية لوسائل المالئمة النماذ  مي مجموعة تصميت نولها الهطوات،

 المتو ل واألهداف اهتباره، يجب الذ  الهدف لتحديد الم دي بوجود البناء يتت اي باالعتبار ذااله مل مهتدفة، هوية ذو نموذ 

 نموذ   كل مي تحقيقها

الذ  يساعد عدى استكشاف التحديات ايجاد األفكار ااعالنية المالئمة،  فكرة الحمالت اإلعالنية من خالل توليد األفكار:

التفكير المتقارب والتفكير المتباعد، وعمديات ال صف  لتفكير المتبادل، واستهداتباستهدات ال ديد مي األدوات كتطبيت ا

الذهني ل فكار اابداعية، التي ت الج احتياجات الم دنيي، لدهرو  بأفكار إعالنية مبتكرة، كانت الفكرة عبارة عي مجموعتيي 

بشتائها، مي هالل تصميت سدسدة مي ااعالنات لجميل مي ااعالنات، المجموعة األولى ترتبط بصيف الس ودية، والثانية 

مناطت السياحية لدممدكة ال ربية الس ودية، تحمل طابل المنطقة ونوال السياحة فيها، وُ منت الموسيقى التي ترتبط بها، 

 وتراثها الذ  ت تي به 

تحديد الفئة المستهدفة بجميل هصائصها،  يمكي تحديد نوال التفاعل المالئت لهت، بناء  عدى أسلوب التفاعل من خالل التعاطف:

ففي الحمدة كانت الفئة المستهدفة المواطنيي الراغبيي بالترفيه عي ننفسهت، والتفاعل الالتيامني باستهدات تطبيقات التواصل 

في عرض االجتماعي، الذ  ي د المكاي األنسب لدبحث عي الوجهات السياحية، وال روض التي تقدمها، التي توفر التفاعدية 

تدك الوجهات السياحية وعرو ها، واالستفادة مي نراء المستهدميي اآلهريي وعرض هبراتهت، فمي هاللها تت تحديد نسدوب 

 التفاعل الالتيامني عبر تدك التطبيقات التي كاي مي نهمها تويتر 

 المصغرة، النماذ  بناء مثل ويره،وتط التفاعل نوال اهتيار تسريل عدى يساعد الذ  النموذج: بناء خالل من التفاعل تصميم

 متنوعة وسوت تحت التواصل موا ل عدى Poster المدصقات نشر عدى ي تمد الحمدة تفاعل فكاي الراج ة، التغذية ذات

 االستفادة ثت (،٨) شكل تنفس وست إلى باا افة (،٧) شكل حولك الشتا ووست (6) شكل الس ودية روس وست مثل كنماذ ،

 بالحمدة، الهاص التطبيت باستهدات التفاعدية إلى باا افة تجاهها، الف ل ردود وم رفة المستهدميي، ىلد الصدى رجل مي

 عدى ساعد مما التطبيت، يقدمها التي التف يالت عدى بناء   المتاحة والهيارات الم دومات جميل لدمستهدميي يوفر والذ 

  الوست  بنفس منها المرتبط ومشاهدة الحمدة عدى اتالت ديق ومشاركة بانتشارها وساهت الحمدة تفاعدية تف يل
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يتيح السرعة والكفاءة لالنتقال السريل مي تصميت ااعالي، إلى إهراجه لالهتبار،  التغذية الراجعة من خالل االختبار: 

وجمل المالحظات حوله، وحتى ال ودة والتكرار لتحسينه وتطويره، وفي الحمدة مو وال الدراسة يمكي لدفريت المهتص 

 Create ت الهبراتهداالهتبار القبدي  بل إهرا  ااعالنات لدسوت المستهدف، باستهدات نسدوب  تطبيت 

Experiences   ، في عرض االعالنات عدى فئة مي المستهدميي لتجربته و ياس فاعديته، وعديه يتت نشره، نو يتت إعادة

طدب المقارنة مي صياغته بما ي الج نوجه الهدل وإصالحها، والتقييت الب د  لما ب د عمدية النشر، بأسدوب مثلد 

 Ideally Test Within a Real، نو اجراء االهتبار في سيات حقيقي  Ask Users to Compareالمستهدميي

Context ، اجراء االهتبار في سيات افترا يIdeally Test Within Hypothetical Context ب د االهتبار 

ت لدمستهدميي هالصة ما تت فيها مي ف اليات، مكونة مي صور وفيديوهات شاركها  المستهدموي عبر الب د  لدحمدة  ُدِّ

(، تفاعل  منها المستهدميي ٩حساباتهت، ونهرى وثقها القائموي عدى الحمدة، بواسطة تغريدة عدى حسابها في تويتر شكل )

 ( عدد مي تدك التغريدات ١0بالثناء عدى الف اليات والهدمات التي  دمتها ويارة السياحة، وفي شكل )

 
 باإلضافة حولها، المستخدمين وآراء الحملة نتيجة لتمثيل تويتر في حسابها عبر السعودية روح حملة نشرتها التي التغريدة يوضح )٩) شكل

 م٢٠٢١-4-٥ االطالع تاريخ لها، الشريطي الرمز إلى
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 حولها، المستخدمين وآراء الحملة نتيجة ويمثيل تويتر في حسابها خالل من السعودية روح حملة حول المستخدمين آراء يوضح (١٠) شكل

 م٢٠٢١-4-٥ االطالع تاريخ

 

 السعودية: روح حملة نتائج

 فترة في والتسوت بالسياحة ص دت  د الس ودية روس حمدة فإي الحصر ، طاهر لدكاتب عكاظ، صحيفة في جاء لما وفقا  

 حيث الممدكة، مناطت مهتدف مي القادميي السياس مي اا بال نسبة في مدحوظة ييادة الس ودية نتائجهاد ومي كورونا، جائحة

 وطرحت ،الرسمية الس ود  التدفييوي  نوات إحدى نوردت ما بحسب %٩0 مي ألكثر عسير منطقة فنادت إشغال نسبة بدغت

 ارتياد عدى اا بال نسب ارتف ت كما ياال،ر 20 إلى رياالت ٥ بيي تراوس بأس ار عروض مجموعة تجارية ونسوات مراكي

 سب ة تصدرت كما ،األس ار عدى والر ابة والو اية، السالمة وإجراءات م ايير نعدى تطبيت ظل في والمتنيهات، المطاعت

 عسير، منطقة دهي األماكي وتدك والمقيميي، المواطنيي مي الس ودية في الداهدية السياحة رحالت نغدب سياحية وجهات

 و مت تاريهّيةال اهاو ر كثيفةال هاغاباتل الباحة وشواطئها، ومنتج اتها األثرية ألماكنها ينبل في البحرية الواجهة طائف،ال

 عدى ريدةف إطاللة ذو ،رمدّية ومناطت هصبة نودية ت تّ  التي تبوك، مدينة المني ة، وحصونها ال الية الجبال مي متصدة

 مدينة شواطئ ونهيرا ، البحرّية، واألل اب والسباحة التنيه ألماكي جدة، كورني و ألت،المت ثدجيّ ال جبلوال األحمر البحر

 ت(2020 طاهرد )الحصر ، .الصافية عماتاأل في البحرّية األحياءو اءالبي  الرمالو النهيل حيث نمدج،

 " شاورمر لشركة" العشرين" تعّدت سنين ِعشرة" حملة الثانية: اإلعالنية الحملة

ت، ومنذ ١٩٩٩الس ودية، منذ عات  المطاعت السري ة الممدوكة والمدارة محديا  في الممدكة ال ربية شركات مي نكبر واحدةهي 

مدينة، والتي عرفت بحمالتها ااعالنية التفاعدية اابداعية المتنوعة،  ١٣فرال في  ١00تأسيسها توس ت إلى نكثر مي 

 الممدكة ومشاركتها الف الة في الف اليات التي تقات في 

 المط ت، افتتاس عدى عات وعشروي واحد مرور بمناسبة ت،2020 عات ال شريي" ت ّدت سنيي عشرة" حمدة الشركة نطدقت

  وااعالنات  الترويجية، وال روض التفاعدية، والمسابقات الثومكويي، عمدة إنشاء مي بدء   ااعالنات مي بال ديد تمثدت

 تف يده، بهدف التطبيت، هالل مي شرائية عمدية لكل نقاط عدى الحصول في رمر""شاو مي "ثومكويي" هدمة فكرة تتدهص

 الرائجة االكترونية بال مدة تيمنا   الحمدة وسميت بالمقابل، هدايا عدى لدحصول النقاط، مي االستفادة مي المستهدميي يؤهل مما
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 وكيفية وت ريفها المقدمة الهدمة يو ح حركي تصميت عي عبارة الهدمة عي ااعالي وكاي ، “ Bitcoin البيتكويي "

 (١١) شكل منها  االستفادة

 مي المييد عدى لدحصول والمسابقات الثومكويي، نقاط عدى لدحصول التطبيت مل المستهدت بتفاعل الحمدة تفاعدية تحققت

 النشر في تحققت اعديةالتف ني كما المهتدفة، ال روض إلى باا افة مشارك، 20 ألول ثومكويي ٥0 عدى والحصول النقاط،

 نقاط  عدى والحصول الطدب هدمة يوفر الذ  الذكي والتطبيت المهتدفة، التواصل موا ل عدى

 
-4-٦ االطالع تاريخshawarmersa @ :االنستغرام على شاورمر حساب من الحركة، تصميم إلعالن اللقطات من مجموعة (١١) شكل

 م٢٠٢١

 

 ل ر ها صممت التي والمدصقات، المصورة األفالت مي سدسدة عي عبارة وهو كبرت األسياخ إعالي (،١2) شكل يو ح

 عدى عر ها تت ،THOMFLIX ثومفديكس است تحت ،NETFLIX نتفديكس الشهير األمريكي األفالت تطبيت بأسدوب

 يحكي الذ  ااعالني المسدسل عي ااعالي (١٣) شكل ويمثل المقط ة، الصور بأسدوب االنستغرات وعدى كتغريدات، تويتر

 كبرت( )ال يال المصرية المسرحية مي مأهوذة كبرت األسياخ ب نواي حدقة اول وكانت ،”شاورمر“ لبداية ستثنائيةاال القصة

 
 حساب من العشرين، تعدت سنين عشرة لحملة المقطعة الصور بأسلوب THOMFLIX ثومفليكس لقناة إعالنية ملصقات  (١٢) شكل

 م٢٠٢١-4-٦ االطالع تاريخ  shawarmersa @ :االنستغرام على شاورمر
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 :االنستغرام على شاورمر حساب من كبرت األسياخ بعنوان شاورمر مسلسل من األولى للحلقة اإلعالنية الملصقات (١٣) شكل

@shawarmersa  م٢٠٢١-4-٦ االطالع تاريخ 

 

 التفاعلية من خالل الفكر التصميمي:مراحل الحملة اإلعالنية 

تناولت الباحثة حمدة شاورمر بالدراسة والتحديل لدو وف عدى المراحل التي يمكي لدفريت اابداعي اتباعها مي هالل الفكر 

دى التصميمي، باالعتماد عدى مراحل تصميت الحمالت ااعالنية التفاعدية، والتي تمييت باابداعية وااللهات، مل تركييها ع

استهدامات المستهدت النهائي، وتحفي عدى ر اه، ولص وبة الوصول لدوكالة ااعالنية التي نفذت الحمدة، فإي الباحثة  دمت 

 :دراسة مقترحة لالستراتيجية اابداعية لتصميت الحمالت ااعالنية مي هالل الفكر التصميمي كما يدي

 مبتكرة لحمدة السوت احتياجات عي ااجابات بجمل المشكدة تحديد تت ، "شاورمر" حمدة في التعريف: خالل من المشكلة

 اليمنية الفترة في المستهدميي اهتمات عدى تستحوذ التي الموا يل عي جم ت التي البيانات فكانت هدفها، تحقيت في تسهت

 الهدايا عدى الحصول عدى وحرصهت ونتفدكس، دشاه مثل األفالت بتطبيقات ارتباطهت مثل فيها، الحمدة عرض سيتت التي

 مي ال ديد استهدات يمكي بها، الهاص التطبيت تف يل احتياجاتها نبري فكانت الشركة يهص فيما نما والنقاط، والمكافآت

 عدى لدحصول المصمميي فريت مل ومشاركتها البيانات تفريغ المستهدميي،  صص تحديل مثل المرحدة هذه في الهطوات

 محددة  مرئية ماتم دو

 فمي الم دي، يريدها التي بالطريقة الرئيسي المو وال رؤية عدى ساعد الذ  التعاطف: خالل من اإلعالنية الحملة هدف

 األول الفرال افتتاس عدى سنة عشريي مي نكثر بمرور االحتفال وهو األساسي، هدفها تحديد الحمدة استطاعت نساليبه هالل

 نهمية لم رفة والمرا بة، التفاعل مثل الت اطف وندوات نساليب تطبيت اابداعي الفريت  دىف شاورمر"، مطاعت" لسدسدة

 حقت مما وجودها، عدى عات عشريي بمرور لالحتفال السابقة لدحمدة اطال هت عند المستهدميي ف ل رد ومرا بة الهدف،

 لها  الجيد والتسويت ال المة انتشار

  صصهت عي بالبحث و اموا المستهدميي، مل ااعالنية الحمدة عدى القائميي ت اطف دالتعاطف خالل من المستهدفة الفئة

 لم رفة المحدديي، مستهدميهت مل تواصدهت اتاحت نداة نوجدوا كما واالنهراط، والمشاركة والمقابالت والمالحظات كالرصد

 التطبيقات عدى االعتماد وعدت الذكي، تطبيقهت مي ةلالستفاد التقنية يستهدموي الذيي الشباب كفئة استهدافها، ينبغي التي الفئة

 وغيره  وهنجرستيشي جاهي مثل لدتوصيل، األهرى

لدمساعدة في الت رف عدى المستهدميي، وحاجاتهت في الحصول عدى تطبيت يسهل  من خالل التعريف:الفئة المستهدفة 

ى تدك التساؤالت توظف البيانات التي تت جم ها، عديهت الطدبات، ويوفر لهت تجربة جديدة، وعروض مستمرة، ولإلجابة عد

ثت فسرت مي  بل فريت اابداعي باستهدات ندوات مثل رحدة المستهدت، النموذ  التفاعدي، وتحديد الفئة المستهدفة لدحمدة 

وتستهويهت وهت المستهدميي عدى موا ل التواصل وهصوصا  تويتر واالنستغرات، الذيي يتفاعدوي مل الف اليات والمسابقات، 

 األفالت والمسدسالت الم رو ة عدى التطبيقات 
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باستهدات ندوات توليد األفكار كال صف الذهني الذ  ساعد بتحديد رسالة  رسالة الحملة اإلعالنية من خالل توليد األفكار:

الحمدة المتمثدة بإ ناال المستهدميي في االستفادة مي الحمدة االعالنية والهدمات المقدمة  منها، كسهولة الطدب، والحصول 

 عدى نقاط الثومكويي 

نية هي القناة التي توصل الحمدة لدمستهدميي، والتأثير عديهت، مما فالوسيدة ااعال الوسيلة اإلعالنية من خالل توليد األفكار:

يسهت في نجاحها، فوظف الفر  الحمدة توليد األفكار ل ر ها واهتيار األنسب منها، بتوظيف توليد األفكار الذ  يهدف 

ل بالمفاهيت، وتوفير مصادر تحديد الوسيدة اابداعية بما يالئت يمي ال رض وطريقته، بناء  عدى الفئة المستهدفة، والتوس

الدعت لبناء النموذ  األولي والحصول عدى حدول مبتكرة، وألي الفئة المستهدفة هت رواد التواصل االجتماعي فقد تت اهتيار 

الوسيدة في نبري الوسائل المناسبة لد رض عدى تويتر واالنستغرات، فكاي الفيديو والمدصت نبريها كوسيدة إعالنية مرئية 

 وثابتة  متحركة

فهو يساعد عدى اهتيار الوسيدة االعالنية المناسبة، ونوال تفاعديتها،  من خالل بناء النموذج:الوسائل اإلعالنية التفاعلية 

مي هالل عرض جميل االحتماالت المتاحة، ويمكي لحمدة شاورمر ننها  د  امت ببناء نماذ  نولية سري ة وبسيطة، تتميي 

لكل وسيدة مي الوسائل المقترحة، وعر ها عدى ال ميل الهتبارها، ومالحظة السدوك المتو ل  بالتنوال والهوية المهتدفة،

تحقيقه، لدتأكد مي نجاحها، وو ل االهتيار عدى الوسائل التي عر تها الحمدة المتمثدة في المدصقات، إعالنات تصميت 

 تواصل، وعمل المسابقات، واألفالت القصيرة الحركة، وااعالنات المصورة، واهتيار التفاعدية ب ر ها عدى موا ل ال

ساعدت عدى اكتشاف التحديات التي نوجدت الفكرة ااعالنية لدحمدة،  اختيار فكرة الحملة اإلعالنية من خالل توليد األفكار:

ااعالنات كاألفالت  مي هالل نساليب التفكير المت ددة، التي نثرت ايجابا  عديها، مما ولّد فكرة إعالنية شامدة لد ديد مي ننواال

 والمدصقات  

 نشرها  بل النموذ ، بناء راعت  د "شاورمر" لشركة االعالنية الحمدة تكوي فقد النموذج: بناء خالل من التفاعل نوع تحديد

 النماذ  مي المرجوة الفائدة حقت مما الحمدة، عدى االطالال عند مالحظته يمكي بل تحققه، م رفة يمكي ال والذ  لدحمدة،

 المستهدفة  وبيئتهت لدمستهدميي نف ل تحديد في تمثدت التي ألولية،ا

 جاء نشرها فترة التواصل موا ل عدى مسيطرا   كاي الذ  ااعالنية الحمدة تفاعل النموذج: بناء خالل من التفاعل تصميم

 النماذ  مثل البناء، نساليب باستهدات نولي كبناء تفاعدي نموذ  تصميت فكاي المستهدفيي، المستهدميي هبرات دراسة نتيجة

 مبكرا   المشاكل حل في يسهت مما المصورة، القصص نو المصغرة،

 الرغت عدى وا حة شاورمر حمدة في االهتبار مرحدة كانت االختبار: خالل من التفاعلية اإلعالنية للحملة جعةالرا التغذية

 ردود دراسة هالل مي تكرارية بطريقة لها، الف دي الو ت نثناء الحمدة باهتبار اابداعي الفريت  ات فقد انتهائها، عدت مي

 ومي تديها، التي المنشورات في والتطوير الت ديل عدى وال مل منشور، كل تتح ت ديقاتهت هالل مي المستهدميي، لدى الف ل

 المو ل وعدى منشوراتهت ت ميي مي يت ح (والذ ١٤) ر ت اشكال مجموعة فور ، بشكل المستهدميي عدى الردود هالل

 نهمية تظهر وهنا (١٥) شكل السريل  التواصل ونافذة موحد ر ت مي التواصل م دومات عدى الذكي وتطبيقها الرسمي

 يتيح مما ال مالء، عي المييد وم رفة والحدول، األولية النماذ  تحسيي ومنها المت ددة هطواته باستهدات االهتبار مرحدة

 والتكرار ال ودة وحتى المالحظات، وجمل الهتباره، إهراجه إلى ااعالي، تصميت مي بسرعة لالنتقال والكفاءة السرعة

 ها وتطوير األفكار لتحسيي
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 م٢٠٢١-٩-٢٨ االطالع تاريخ واالنستغرام تويتر منصتي عبر الحملة على المستخدمين تعليقات من بعض (١4) شكل

 
 من واليسار الرسمي، التطبيق من اليمين الصورة الفوري الرد خالل من ،"العشرين تعدت سنين عشرة" لحملة الراجعة التغذية (١٥) شكل

 .م٢٠٢١-٣-٢٠ االطالع تاريخ ،"شاورمر "موقع

 

 

 

 

 

 

وفيما يدي نموذ  مي تصميت الباحثة يو ح هالصة االستراتيجية اابداعية التي تهدف إلى تقديت هطة منظمة لمصممي 

 الحمالت ااعالنية التفاعدية بتوظيف مراحل الفكر التصميمي لالستفادة منها في ااعالي عي المنتج 
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 التفاعلية اإلعالنية الحمالت تصميم وعناصر التصميمي الفكر مراحل بين االرتباط لتوضيح الباحثة تصميم من نموذج (١٦) شكل

 

 :الخالصة

 توفره لما التقديدية الحمالت تأثير مي  وة اشد يكوي  د المستهدت، عدى  و  تأثير التفاعدية ااعالنية الحمالت لتصميت إي

 الحوار مي حالة في المستهدت يج ل الذ  ااعالني، المحتوى اثراء عدى  درة مي التفاعدية لسمتها وما مت ددة، هصائص مي

 سواء، حد عدى والم دي المستهدت مي كل عدى هاتأثير ي ود والتي ، ووسائده نشكاله بمهتدف ااعالي مل المستمر التفاعدي

 نهدافها، تحقيت و التفاعدية االعالنية الحمالت لتصميت اابداعية الجوانب إثراء  في التصميمي الفكر مراحل توظيف يساهت و

 التكنولوجيا، ناتوإمكا االنساي احتياجات بيي الدمج عدى و درته اانساي، محورها إبداعية منهجية كونه ،  نهمية مي له لما

 المستهدت احتياجات عدى تركي التي الم قدة، المشكالت حل هالل مي التفاعدية ااعالنية الحمالت نجاس يتطدبه ما ويحقت

 والتي مبتكرة، ووسائل إبداعية بأساليب الحدول إلى لدتوصل اابداعي لدفريت ت اونية بيئة توفير إلى يهدف فهو النهائي،

 الفكر فدسفة مي االستفادة  رورة عدي البحث يؤكد لذا ، التفاعدية االعالنية الحمالت وتأثير اعديةف عدى بالنفل ت ود

 التفاعدية  ااعالنية الحمالت تصميت في التصميمي

 النتائج:

 هي: النتائج، من عدد إلى الباحثة توصلت 

 مت ددة هصائص مي التفاعدية توفره لما التقديدية الحمالت مي ن و  وفاعدية تأثير ذات التفاعدية االعالنية الحمالت  -1

 ووسائده  نشكاله بمهتدف ااعالي مل المستمر التفاعدي الحوار مي حالة في المستهدت وج ل المحتوى، اثراء في

 والمستهدت  الم دي مي كل دىع ايجابي تأثير ذات التفاعدية االعالنية الحمالت -2

 منها  المنشود والهدف التأثير لتحقت واالبتكار، باابداال تتست منظمة منهجية التفاعدية ااعالنية الحمالت تصميت يتطدب -3

 التفاعدية  ااعالنية الحمالت لتصميت وابتكارية إبداعية مداهل إيجاد في تساهت إبداعية منهجية التصميمي الفكر -4

 التفاعدية ااعالنية الحمدة فكرة صياغة عدى يساعد وندواته نساليبه مي واالستفادة التصميمي الفكر مراحل توظيف -5

 نهدافها  وتحقيت

 وفاعديتها التفاعدية االعالنية الحمالت تأثير لت ييي منها االستفادة يمكي منظمة إبداعية منهجية التصميمي الفكر يمثل -6

 الس ود   المجتمل في
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  التوصيات:

 من لعدد الباحثة توصلت التفاعلية، اإلعالنية الحمالت لتصميم إبداعية كمنهجية وتصميمه التصميمي الفكر دراسة بعد

 أبرزها: من التوصيات

 ال دوت مجاالت جميل في تطبيقه يمكي مري كمنهج التصميمي الفكر تتناول التي ال ربية الدراسات مي المييد إجراء -1

 والم رفة 

 عدى لدو وف التفاعدية، ااعالنية الحمالت عدى التصميمي الفكر منهجية نثر لدراسة عمدي تطبيت إجراء  رورة -2

 تحسينها  ومحاولة وال  ف، القوة جوانب

 الس ودية  ال ربية الممدكة في التصميت ونكاديميات م اهد في التصميمي الفكر بدراسة االهتمات -3

 بصفة ااعالي وتصميت عامة بصفة المهتدفة المجاالت في التصميمي الفكر وتطبيت لدراسة متهصصة هيئة إنشاء -4

 الس ودية  ال ربية الممدكة في هاصة

 المراجع

 المراجع العربية:

 ال دمي المؤتمر التفاعدية، ااعالنية ال روض لتصميت اانسانية الشهصية توظف في اابداال الس يد  هاني سمر دنيا، نبو -１

 ت 20١6 حدواي، جام ة - التطبيقية لفنويا كدية التطبيقية، الفنوي لكدية الرابل

1- 'abu dunya , samar hani alsaeid. altaaqat altatbiqiat , altaaqat altatbiqiat , altaaqat alshamsiat 

, almisahat , almisahat , almisahat , 100 mi. 

 والتوييل، لدنشر ال دمية اليايور  دار عماي، وال شريي، الحاد  القري في االتصال عدوت عبدالريات  الدليمي، -２

 ت 20١٥

2- aldilimi , eabdalrazaaqi. eulum aliatisal fi alqarn alhadi waleishrin , eumaan , dar alyazurii 

aleilmiat lilnashr waltawzie , 2015 mi. 

االلكترونية، تاريخ الحصر ، طاهر، روس الس ودية " يص د بالسياحة والتسوت في يمي كورونا"، صحيفة عكاظ  -３

  /2034990https://www.okaz.com.sa/economy/saudiميد 2020-٧-2٨النشر

3- alhasriu , tahir , ruh alsueudiati. "yasead bialsiyahat waltasawuq fi zaman kuruna" , sahifat 

eukaz alalkitruniat , tarikh alnashri28-7-2020 min:  

https://www.okaz.com.sa/economy/saudi/2034990  

 في التصميمي التفكير عدى  ائت تدريبي برنامج فاعدية  غاي  بي عبدال ييي وال مر ، مطر ميلوة بي سالت ال ني ، -４

 ،٤ال ،6 مج المتهصصة، التربوية الدولية المجدة تبوك، بمدينة الموهوبيي الطالب لدى االبداعي التفكير مهارات تنمية

 ت 20١٧

aleanziu , salim bin muzliwat matar waleumrii , eabdialeaziz bin ghazi. faeiliat barnamaj  -4

tadribiun qayim ealaa altafkir altasmimii fi tanmiat maharat altafkir alabdaeii ladaa altulaab 

.almawhubin fi tabuk , almajalat alduwaliat altarbawiat almutakhasisat , maj 6 , e 4 , 2017 ma 

 والفنوي، الرست  ست دكتوراه، رسالة الحواس، مت دد التفاعدي لإلعالي ابتكارية استراتيجية تصميت سدطانة  الم مر، -５

 ت 20١٩ جدة، جام ة تصميت، تهصص

almueamar , sultanatun. tasmim eamin aibtikariat lil'iielan altafaeulii mutaeadid alhawasi ,  -5

.risalat dukturah , qism alrasm walfunun , tukhasis tasmim jamieat jidat , 2019 ma 

 الجام ة ماجستير، رسالة ال مارة، في التصميمي الفكر عدى ال صر مستجدات نثر  سديت  والفقيه، حسي بيار ، -６

 ت200٨ األردي  األردنية،

biari , hasan walfaqih , salim. 'athar mustajadaat aleasr alfikr al'iislamiu fi aleimarat , risalat  -6

majistir , aljamieat al'urduniyat , al'urduni. 2008 m 

 

https://www.okaz.com.sa/economy/saudi/2034990
https://www.okaz.com.sa/economy/saudi/2034990
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 اانسانية ال دوت مجدة الجيائرية، الجام ة في ال دمي بالبحث وعال تها - التفاعدية -االتصال تكنولوجيا ف يدة  تومي، -７

 ت 20١٣ الجيائر، ال الي، الت ديت في الم دومات وتكنولوجيا الحاسوب هاص، دعد واالجتماعية،

7- tumi, fadilatun. tiknulujia alaitisali- aleulum - aleulum alsihiyat, aljinsiat, aleulum fi aljamieat 

aljazayiriat, eadad khasun, tiknulujia almaelumat fi altaelim aleali, aljazayir, 2013 m. 

 تطبيقية )دراسة التصميمي التفكير هالل مي القرارات اتهاذ عدى ال مديات تصميت إدارة نثر عـودة  محمـود عمـر رشـا -８

 ت 20١٨ غية، األيهر، جام ة ماجستير، رسالة غية(،  طاال في المحدية األهدية المنظمات عدى

8- rasha eumr mahamwd eawda. altafkir fi altafkir fi altafkir fi aleamaliaat al'iibdaeiat fi 

aleamaliaat aleaskariat fi ghazati) , risalat majistir , jamieat al'azhar , ghazat , 2018 ma. 

 رسالة التفاعدية، التقنيات هالل مي المتكامل لإلعالي تصميمية استراتيجية محمد  فهمي محمد محسي ياسر سالت، -９

 ت 0١٧2 حدواي، جام ة دكتوراه،

9- salim , yasir muhsin muhamad fahmi muhamad. astiratijiat tasmimiat lil'iielan almutakamil 

min khilal altaqniaat altafaeuliati, risalat dukturah, jamieat hulwan, 2017 ma. 

 ت 200٧ القاهرة، لدنشر، ال يي دار ،١ط االدراك، وعبقرية البصرية الفنوي  شاكر  عبدالحميد، -１０

10- eabdalhamayd , shakiri. alfunun albasariat waeabqariat alaidirak , t 1 , dar aleayn lilnashr , 

alqahirat , 2007 mi. 

 ال ربية، مصر جمهورية والتوييل، لدنشر ال ربية الدار والتدفييوني، ااذاعي ااعالي  اليييد  ابو ش باي شمس، -１１

 ت 20١٣ القاهرة،

11- shams , shaeban abu alyazidi. al'iielan al'iidhaeiu waltuwniu , aldaar alearabiat lilnashr 

waltawzie , alqahirat , 2013 mi. 

 ت 20١٤ والتوييل، لدنشر ال دمية اليايور  دار عّماي، األردي، ااعالي، مبادئ عبدالدطيف  يهير عابد، -１２

12- eabid , zuhayr eabdallatifi. mabadi al'iielan , al'urdunu , emman , dar alyazurii aleilmiat 

lilnashr waltawzie , 2014 mi. 

 في ودورها االكترونية التفاعدية األساليب شطا  رشد  إلهات شحاتة، احمد محمود محمد محمد، محمود إيناس -１３

 ت 20١٨ ،2  ١١ددع اانسانية وال دوت والفنوي ال مارة مجدة التفاعدي، ااعالي تصميت

13- 'iinas mahmud muhamad , muhamad mahmud aihmad shahatat , 'iilham rushdi shataa. 

tasmim al'iielan altafaeulii , majalat aleimarat walfunun waleulum al'iinsaniat eadad 11 j 2 , 

2018 ma. 

 المرحدة لطفل اابداعية القدرات تنمية في ودوره فالاألط مجالت في التفاعدي ااعالي محمد  محسب وسات عامر، -１４

 ت 20١٥ القاهرة، حدواي، جام ة ماجستير، رسالة االبتدائية،

14- eamir , wisam mihsab muhamad. al'iielan altafaeuliu fi majalaat al'atfal wadawrih fi tanmiat 

alqudrat al'iibdaeiat litifl almarhalat alaibtidayiyat , risalat majistir , jamieat hulwan , alqahirat 

, 2015 ma. 

 مو لد مي الوطي، صحيفة رحدة، مديوي 60 عبر الداهدية السياحة انفات لاير مديار ١2٨ محمد  نور، -１５

1017032https://www.alwatan.com.sa/article/، 2-2٨ االطالال تاريخ ت20١٩-٧-2٣ النشرد تاريخ-

 .ت20١٩ ت،202١

15- nur , muhamadu. 128 milyar rial ainfaq alsiyahat aldaakhiliat eabr 60 milyun rihlat , sahifat 

alwatan , min mawqie: https://www.alwatan.com.sa/article/1017032 , tarikh: 23-7-2019 tarikh 

alaitilae 28-202021 , 2019 m . 

 ت 200٩ والتوييل، لدنشر الفالس دار والوسائل(، المداهل) الجماهير  االتصال في مقدمة حسني، نصر، -１６

16- nasr , husni , muqadimat fi aliatisal aljamahirii (almadakhil walwasayili) , dar alfalah 

lilnashr waltawzie , 2009 m. 
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م(: عالم رياضيات امريكي, وفيلسوف, أستاذ الرياضيات في معهد 1894-1964)  Norbert Wienerنوربورت وينير  1

كان باحثاً من طفولته في عمليات الضوضاء العشوائية والرياضية, ساهم في العمل  ,(MITماساتشوستس للتكنولوجيا )

 .المتعلق بالهندسة اإللكترونية, واالتصاالت اإللكترونية , وأنظمة التحكم
 

حصل على العديد من , )IDEO (ورئيس شركة االستشارات الدولية للتصميم م(: الرئيس التنفيذي Tim Brown)1962تيم براون 2

جوائز التصميم وعرضت أعماله في معرض المحور في طوكيو , ومتحف التصميم في لندن , ومتحف الفن الحديث في نيويورك. يهتم 

بتقارب التكنولوجيا والفنون, باإلضافة إلى الطرق التي يمكن من خاللها استخدام التصميم لتعزيز رفاهية األشخاص الذين يعيشون في 

 . https://www.ideo.com/people/tim-brownزيد من المعلومات: للم .االقتصادات الناشئة

واليابان والصين. تأسست  ,وألمانيا ,وإنجلترالها مكاتب في الواليات المتحدة  Innovation Design Engineering Organizationاختصار لمؤسسة التصميم   3

 التصميمي لتصميم المنتجات والخدمات والبيئات والتجارب الرقمية الفكر. تستخدم م1991عام  كاليفورنيا,في 
 IDEOم(: رجل أعمال أمريكي ومصمم ومهندس ومعلم, مؤسس شركة التصميم 1951) David Kelleyديفيد كيلي   4

وأستاذ في جامعة ستانفورد. وقد حصل على العديد من األوسمة لمساهماته في تصميم التعليم والتصميم. للمزيد من المعلومات:  

https://www.ideo.com/people/david-kelley 

المنح البحثية من حصل على العديد من , والمعماري, والباحث في مجال التصميم, العالم النّفسي: Bryan Lawsonبراين الوسون  5

مجالس البحوث, واإلدارات الحكومية, ووزارة الصحة, والهيئات المهنية. عمل كمستشار للعديد من الجامعات في المملكة المتحدة 

 .وخارجها

م(: فيلسوف وأستاذ التخطيط الحضري في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا, طور 1930-1977) Donald Schön شون دونالد 6

 . مارسة العاكسة وساهم في نظرية التعلم التنظيميمفهوم الم
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زميل, معهد  امج التصميم العمراني في جامعة هارفارد, استاذ هندسة معمارية, باحثنم(: مدير بر1945) Peter Rowe بيتر رو  7

 الحضرية.التصميم الحضري, عضو جمعية التخطيط األمريكية, جمعية بوسطن للمهندسين المعماريين, معهد األرض 
 The Openاألستاذ الفخري لدراسات التصميم في الجامعة المفتوحة مNigel Cross (1942 :)نايجل كروس  8

University. 
 )IDEO(شركة االستشارات الدولية للتصميم  9
" التابعة لجامعة لندن للفنون, ويعمل Central St Martinsم(: درس في "1973) Gavin Ambroseغافن آمبروز  10

مصمماً جرافيكياً مع عمالء في مجاالت الفنون والمعارض ودور النشر, ووكاالت الدعاية واإلعالن, شارك في تأليف عدد 

 من الكتب في العالمات التجارية والتغليف والتصميم, وصمم الكثير منها أيضاً.
" وهو كاتب tingLondon College of Prinم(: درس في جامعة "1868- 1947) Paul Harrisبول هاريس  11

" Dazed & Confusedومحرر مستقل, له كتابات في مجالت علمية وتجارية في كل من لندن ونيويورك, مثل مجلة " 

 شارك في تأليف كتب في تصميم الغالف ومبادئ التصميم.

حصل على درجة علم النفس التعليمي,  , ساهم في مجالالتعليم  م(: بروفسور1916-2001) Lee Cronbachلي كرونباخ  12

شيكاغو, من جامعة  علم النفس في الدكتوراهو ,بيركلي –من جامعة كاليفورنيا  الماجستيرحصل على البكالوريوس من كلية فرسنو, و

لقياس موثوقية االختبار التعليمي أو النفسي ومن خاللها توصل إلى  Cronbach's alpha أبرز إنجازاته هو مقياس كرونباخ ألفا

وهو مقياس  شامل إحصائي لتعريف مصادر الخطأ في القياس.  للمزيد من المعلومات االطالع  Generalizability Theoryنظرية

 https://news.stanford.edu/pr/01/cornbachobit1010.htmlعلى الموقع التالي: 

ية، تقدد منصب ويير الثقافة، وعمل نمينا  عاما  نكاديمية الفنوي المصر -ت( نستاذ ل دت نفس اابداال 202١-١٩٥6) شاكر عبد الحميد ١٣

لدمجدس األعدى لدثقافة، له ال ديد مي المؤلفات في مجال عدت النفس ومجال اابداال وعدت الجمال، إ افة إلى مشاركاته في ال ديد مي 
 .الندوات والمؤتمرات المهمة

مستشار ألكثر من عشرين سنة في مجال تطبيق اإلبداع, وفي الدكتور )كومار نوشر( صاحب الخبرة الطويلة والعميقة كأستاذ و  14

تدريس استراتيجيات اإلدارة واإلبداع, وإدارة التقنية في العديد من جامعات العالم, وفي مساعدة العديد من كبريات الشركات العالمية 

 .على تحسين ممارساتها في هذا المجال


