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  Keywordsd لمات الدالةالك    :Abstract ملخص البحث
إن أھم ما حققتھ الثورة التكنولوجیة التي یشھدھا العالم الیوم ھو السرعة الفائقة في صناعة وسائل االتصال 

ا اإلعالن فقد تم المزج بین أكثر من تكنولوجیا اتصالیة تمتلكھا أكثر من وتطویرھا خاصة في مجال تكنولوجی
وسیلة لتحقیق الھدف وھو توصیل الرسالة االتصالیة بفاعلیة عالیة، وكان من الطبیعي أن یستفید مصمم 

في  )موضوع البحث ( اإلعالن من امكانیات التكنولوجیا الحدیثة ونتائجھا والمتمثلة في تكنولوجیا الزجاج 
والتي  مشكلة البحثانتاج أعمال تصمیمیة تزید من فاعلیة العملیة االتصالیة في اإلعالن، ومن ھنا تظھر 

  :یمكن تلخیصھا في محاولة اإلجابة عن التساؤل اآلتي 
المتمثلة في تكنولوجیا (  كیف یمكن لمصمم اإلعالن االستفادة من التقنیات والوسائل التكنولوجیة الحدیثة -

وجذابة وتفاعلیة لعرض المحتوي اإلعالني بشكل مختلف وملفت في تصمیم أفكار إعالنیة مبتكرة )  الزجاج
  ؟لزیادة فاعلیة اإلعالن في ظل التشبع اإلعالني الحالي للنظر 

إلي التعرف علي أشكال تكنولوجیا الزجاج المختلفة المستخدمة في تصمیم اإلعالن التفاعلي ویھدف البحث 
مم اإلعالن بالنواحي التكنولوجیة الحدیثة الستحداث أفكار إعالنیة غیر نمطیة  تعتمد علي إللمام خبرة مص

عنصر الحركة والصوت والتفاعل وغیرھا لكي تتناسب والقدرات االستیعابیة لمتلقي العصر الحالي لتسیطر 
لزیادة فاعلیة و النعلي استحواذ وانتباه وفكر المتلقي ألطول فترة ممكنة إلحداث األثر المطلوب من اإلع

  . العملیة االتصالیة
االستقرائي لجمع المعلومات والبیانات ،یلیھ المنھج الوصفي التحلیلي وذلك لتحلیل  البحث المنھجویتبع 

مجموعة من اإلعالنات في محاولة للتعرف علي بعض أشكال تكنولوجیا الزجاج الحدیثة المستخدمة في مجال 
  . التجریبي في إجراء محاوالت تصمیمیةشبھ  استخدام خطوات المنھجتصمیم اإلعالن التفاعلي، ثم 

التفاعلي واكسابھ ممیزات جدیدة  اإلعالنتأثیر توظیف تكنولوجیا الزجاج في تصمیم  أظھرت الدراسةوقد 
تؤدي إلي زیادة فاعلیة العملیة االتصالیة باالضافة إلي التعرف علي تكنولوجیا الزجاج الحدیثة ومن بینھا 

زجاج الذكي والزجاج ذاتي التنظیف والنانو تكنولوجي وغیرھا كما توصلت إلي وضع تعریف علمي ال
  .للتكنولوجیا وأیضا أظھرت الدور الذي تقوم بھ السمات التفاعلیة في اإلعالن 
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 :Introductionالمقدمة 
تالحق في مجال مع الطفرة التكنولوجیة الھائلة والتطور الم

 االتصال وتكنولوجیا المعلومات، أصبحت عملیة تصمیم اإلعالن
تأخد أبعادا متعددة لنشر األفكار اإلعالنیة بطرق كثیرة ومتنوعة 
لالستحواذ علي انتباه المتلقي  بطریقة غیر نمطیة أطول فترة 
ممكنة، قد تتسم بالجدة أو بالغرابة أو بالطرافة بما یتوافق مع 

دركات المتلقي المعاصر لیثیر رغبتھ في المعرفة ومن خبرات وم
یشجع المتلقي للتفاعل مع اإلعالن القناعھ بالمنتج أو الخدمة ثم 

حتى یصل بعملیة االتصال التفاعلي إلي االتجاه  المعلن عنھا
  .االیجابي 

وألن تصمیم اإلعالن یقوم علي معطیات العلوم والفنون 
ة تحقق التبادلیة بین اإلعالن والتكنولوجیا ضمن متغیرات عدید

والمجتمع وحاجاتھ من جھة وبین التكنولوجیا ومعطیاتھا المتقدمة 
من جھة أخري، وفي إطار ھذه المعطیات الجدیدة والمعقدة لحركة 
التصمیم والتكنولوجیا، وظف مصممي اإلعالن تكنولوجیا الزجاج  

، ر الحاليلتولید أفكار إعالنیة جدیدة ومتطورة تناسب متلقي العص
والتي یمكن تلخیصھا في محاولة مشكلة البحث ومن ھنا تظھر 

  :اإلجابة عن التساؤل اآلتي 
كیف یمكن لمصمم اإلعالن االستفادة من التقنیات والوسائل   -

باعتباره مادة المتمثلة في تكنولوجیا الزجاج ( التكنولوجیة الحدیثة 
في ) كل مكان متوفرة بكثرة ورخیصة الثمن وتحیط بالمتلقي في

وجذابة وتفاعلیة لعرض المحتوي تصمیم أفكار إعالنیة مبتكرة 

لزیادة فاعلیة اإلعالن في اإلعالني بشكل مختلف وملفت للنظر 
  ظل التشبع اإلعالني الحالي ؟

ھو االستفادة من أشكال تكنولوجیا الزجاج في تصمیم ھدف البحث 
لنواحي اإلعالن التفاعلي وإلمام خبرة مصمم اإلعالن با

التكنولوجیة الحدیثة الستحداث أفكار إعالنیة غیر نمطیة  تعتمد 
علي عنصر الحركة والصوت والتفاعل وغیرھا لكي تتناسب 
والقدرات االستیعابیة لمتلقي العصر الحالي لتسیطر علي استحواذ 
وانتباه وفكر المتلقي ألطول فترة ممكنة إلحداث األثر المطلوب 

  . فاعلیة العملیة االتصالیةلزیادة  و من اإلعالن
الوصفي التحلیلي وذلك لتحلیل مجموعة من البحث المنھج  ویتبع

اإلعالنات المصریة واألجنبیة في محاولة للتعرف علي بعض 
أشكال تكنولوجیا الزجاج الحدیثة المستخدمة في مجال تصمیم 

لالستفادة من اإلعالن التفاعلي، ثم عمل محاوالت تصمیمیة 
  . لوجیا الزجاج في تصمیم نماذج إعالنیة تفاعلیةتوظیف تكنو
 : Technologyالتّكنولوجیا  

: كلمة تكنولوجیا یونانیّة األصل، تتكّون من مقطعین، المقطع األّول
Techno ویعني حرفة، أو مھارة، أو فن، أما الثاني :Logy 

ومن ھنا فإّن كلمة تكنولوجیا تعني علم األداء . فیعني علم أو دراسة
ّطبیق، أي دراسة المھارات بشكل منطقي لتأدیة أو وظیفة  علم الت

محددة أو ھي التطبیق العملي للمعرفة خاصة في مجال أو 
  )12ص  2013البرزنجي ( .تخصص معین

و أورد الكثیر من العلماء تعریفات أخرى عدیدة لكلمة التكنولوجیا 
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  ) 35، بدون سنة نشر ص .ج. و دیكنز ھوز أ. ج فورس(: نذكر منھا

أنھا عملیّة شاملة تقوم بتطبیق العلوم والمعارف بشكل منّظم في  –
  . میادین عدّة؛ لتحقیق أغراٍض ذات قیمة عملیّة للمجتمع 

أنھا االستخدام األمثل للمعرفة العلمیّة، وتطبیقاتھا، وتطویعھا  -
ّھا وسیلة ولیست نتیجة    . لخدمة اإلنسان ورفاھیّتھ، أي أن

ّفك - ّذي ھي طریقة للت ّفكیر ال یر، وحّل المشكالت، وھي أسلوب الت
  .یوصل الفرد إلى النتائج المرجّوة 

ّھا ومما سبق نستطیع أن نستنتج تعریف للتكنولوجیا وھي  - أن
ّفكیر في استخدام المعارف، والمعلومات، والمھارات،  طریقة الت

اإلنسان وزیادة قدراتھ،  حاجةبھدف الوصول إلى نتائج إلشباع 
فالتكنولوجیا تعني االستخدام األمثل للمعرفة العلمیّة وتطبیقاتھا 

  .وتطویعھا لخدمة اإلنسان ورفاھیّتھ
  :جاج تطور صناعة تكنولوجیا الز

ً لما  ً ووظیفیا ساعد التطور التكنولوجي علي إنتشار الزجاج جمالیا
لھ من العدید من الخواص والممیزات التى تجعلھ من أفضل 
ً للتكنولوجیا، حیث كانت تستخدم في  ً واستخداما الخامات تقدما
األعمال الجمالیة الفنیة فقط ثم تطورت إلي الواجھات المعماریة و 

اإلعالنیة، فقد ساعدت التكنولوجیا المتطورة كذلك في الوسائل 
على إیجاد أنواع جدیدة منھ لھا القدرة علي مقاومة الحرارة ومنھ 
ما یقاوم الحریق وكذا تحملھ للصدمات المیكانیكیة مما یمكنھ من 
مقاومة الرصاص، وھناك أنواع أخري یتم معالجتھا حراریا ونوع 

م تقنیة الثني الحراري، آخر یمكن إعادة تشكیلھ حراریا بإستخدا
وأخري تتسم بخاصیة الذكاء وأیضا الزجاج التفاعلي، كل ھذه 

وأخري  –میكانیكیة  –حراریة ) فیزیقیة ( األنواع وفرت خواص 
تشكیلیة عملت علي التمكن من تشكیل مسطحات زجاجیة متنوعة 
لھا العدید من الخواص التى تحقق الجوانب الوظیفیة واألخري 

تصمیم اإلعالن التفاعلي بما یحقق فاعلیة العملیة  فيالجمالیة 
  .االتصالیة

عالن لحدیقة حیوان غیر تقلیدیة تتحرك إل) 1( شكل رقم 
، تم لصق اإلعالن )سفاري( الحیوانات المفترسة فیھا بحریة تامة 

حیث للسیارات في احدي مواقف االنتظار   علي الزجاج األمامي
ً وكأنك وظف المصمم خاصیة الشفافیة للزج اج لیعطي احساسا

   http://www.demilked.com 2015 داخل حدیقة الحیوان

 on theإعالن علي واجھات محل یوضح  ) 2( شكل رقم اما 
run  في احدي محطات البنزین بمحافظة الجیزة بلصق اإلعالن

علي الواجھة الزجاجیة بأكملھا بحیث یظھر اإلعالن من الخارج، 
 ع دخول الشمس أویحجب الرؤیة الخارجیةومن الداخل فھو ال یمن

  
  )1( شكل رقم 

  

  
   ) 2( شكل رقم 

 
  )https://www.youtube.com/watch?v=BpP9d7wver، 2015( ) 3( شكل رقم 

إعالن لفیلم رعب علي احدي محطات  ) 3( شكل رقم یوضح 
انتظار األتوبیس حیث قام المصمم بتوظیف فكرتھ عن طریق 

الزجاج الھش القابل للكسر بوضع طبقة رقیقة منھ استغالل خاصیة 
أمام الملصق اإلعالني في المحطة، وبعد اصدار بعض األصوات 
المرعبة وغلق وفتح األنوار علي المحطة تقوم الشخصیة الحیة 
التي بداخل اإلعالن بكسر اللوح اإلعالني الزجاجي والخروج 

  موضوع الفیلم  المنتظرین للتعبیر عن  منھى حامال سكینا واخافة
زینھم ( : Stained glassالمؤلف بالرصاص  " الزجاج المعشق 

   ) 38ص  1995
یقصد بھ ذلك الزجاج الذي یلون أثناء تصنیعھ بإضافة األكاسید 
المعدنیة إلى التركیبة األساسیة للزجاج، ویتم تقطیعھ حسب 
التصمیم المطلوب، ومن ثم یتم تجمیع ھذا الزجاج وتشكیلھ بواسطة 

http://www.demilked.com
https://www.youtube.com/watch?v=BpP9d7wver(
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شرائط معدنیة أو أعواد من الرصاص تؤلف وفق تصمیم یضعھ 
مصممي الزجاج، ثم لحام تلك القطع إلى بعضھا البعض بواسطة 

وقد سمي بالمعشق إلدخال الزجاج . القصدیر والمكواة الكھربائیة 
داخل أعواد الرصاص أو النحاس وھو معروف في اللغة العربیة 

المثال فالزجاج المعشق ، فعلى سبیل "العاشق والمعشوق"باسم 
بالرصاص یكون فیھ العاشق ھو الزجاج والمعشوق ھو الرصاص 
ویتم باستخدام ھذه الشرائط في تشكیل الزجاج للحصول على 

  .التصمیم المطلوب

  
  ( http://dib5.tumblr.com/2015) ) 4( شكل رقم 

توظیف تقنیة الزجاج الملون والمؤلف  ) 4( شكل رقم یوضح 
تصمیم إعالن علي محطة انتظار لمسحوق الغسیل بالرصاص في 

لیعبر عن فكرة اإلعالن في الحفاظ علي األلوان   )ا لایر لأللوان( 
زاھیة وجذابة باستخدام خاصیة الشفافیة للزجاج الملون ونفاذ 

  .الضوء منھا
  )1983(حسن، (: الحفر علي األسطح الزجاجیة

تھ والتي تعتبر ھو نوع من معالجة السطح الزجاجي لتغیر شفافی
طریقھ من طرق التصویر والزخرفة على الزجاج، فھو إحداث 
ً غیر المع أشبھ بلون الثلج أو  ً رمادیا طبقة تعطي في مظھرھا لونا
ورق الكلك، ویمكن إحداث درجتین ظلیتین علي وجھي سطح 
الزجاج، أو عدة درجات بإستخدام عدد من األسطح ھذا إلي جانب 

ھذا الحفر خصائص ملونة عن طریق أنھ من الممكن إكساب 
طالؤه والطباعة علیھ، حیث یتم الحفر بالرش ببودرة الكاربوراندم 
أو الرمال الناعمة بإستخدام دفع الھواء علي السطح الزجاجي 

  .فنستطیع التحكم في مقدار الشفافیة واالعتام للزجاج 

  
     (http://www.coloribus.com/adsarchive 2015) ) 5( شكل رقم 

استخدم فیھ المصمم  ) 5( شكل رقم إعالن عن منظف الزجاج 
  الزجاج الشفاف والزجاج المصنفر للتعبیر عن فكرة اإلعالن

  في فرق النظافة قبل وبعد استخدام المنتج 
 - : Float Glass) العائم(الزجاج المسطح المنتج بطریقة الطفو 

  ) 51ص  1995زینھم (
لمنتج بطریقة الطفو یتمیز بجودتھ ھذا النوع من الزجاج المسطح ا

العالیة ومع التطور التقني أصبح یتم إنتاجھ من زجاج ملون 

وقد ساعد ذلك . وأصبحت مسطحاتھ ذات ألوان مختلفة ومتعددة 
كثیرا علي إبتكار تقنیات جدیدة في معالجة أسطحھ والتي من بینھا 

تنمیة المعالجات الكیمیائیة والمیكانیكیة وقد ساعد ذلك علي ال
اإلبتكاریة لدي المعمارین ومصممي الزجاج عند تصمیم الواجھات 
الزجاجیة، وتتمیز في المتانة لمقاومتھ بقوة الضغوط المختلفة 
ولشفافیتھ العالیة وإلستوائیة ونعومة سطحھ وإلمكانیة التحكم في 

  .سمكھ مما یسھل تطبیق اإلعالنات علي مسطحاتھ 

  
  (http://dib5.tumblr.com/2015)  ) 6( شكل رقم 

من الوسائل اإلعالنیة التي   ) 6( شكل رقم  تعتبر نوافذ العرض
تعتمد بشكل أساسي علي خامة الزجاج، وقد وظفت ھنا خامة 
الزجاج بشكل ملفت للنظر یوضح التكنولوجیا التي وصلت الیھا 
حیث تم التفاعل بالدمج بین تقنیتى الزجاج والنحت  في تجسیم 

داخل وخارج الواجھة عن طریق شفافیة الزجاج  وتصمیم اإلعالن
فیعطیھ االحساس بالحركة في اإلعالن مما یلفت النظر ویستحوذ 

  علي انتباه المشاھد
  )54ص   2011إبراھیم  (:   Reflective glassالزجاج العاكس

زجاج مسطح مغطى بطبقة رقیقة من المعادن لتقلیل أثرالشمس، 
خاصیة الحد من الرؤیة والشفافیة استخدام المعادن یعطى الزجاج 

من جھة الطبقة حیث الیمكن للشخص أن یرى من خالل الزجاج، 
فتعطى احساس المرایا فتعكس الصور التي أمامھا، حیث یتكون 
من ألواح الزجاج المصقول الغیر منفذ ألشعة الشمس تحت 
الحمراء ویوجد بعض من ھذا النوع من الزجاج بألوان خاصة 

ق الشمس ووھجھا وانعكاسھا دون الدخول من الجھة لكسر حدة بری
األخرى للزجاج، یتكون من ألواح الزجاج المصقول غیر المنفذ 
ألشعة الشمس تحت الحمراء ویوجد منھ ألوان مختلفة لكسر حدة 

  .بریق الشمس ووھجھا وانعكاسھا وعدم نفاذیتھا إلي الداخل 

  
  )(/http://visualfunhouse.com/advertisements/2015  ) 7( شكل رقم 

بشكل ناجح   ) 7( شكل رقم  توظیف الزجاج العاكس في اإلعالن 

http://dib5.tumblr.com/2015
http://www.coloribus.com/adsarchive
http://dib5.tumblr.com/2015)
http://visualfunhouse.com/advertisements/2015/)(
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  كما في إعالن مطعم ماكدونالز لرؤیة عالمتھ التجاریة كاملة
 Sekurit glass :). 1997 p.37السیكوریت   / الزجاج المقّسى 

Joseph S  (  
ً بزجاج اآلمان، وھو عملیة تقسیة الزجاج بتس خین یُعرف أیضا

درجات حرارة عالیة قریبة من درجة انصھاره  الزجاج العادي إلى
ً  ، ثم یتم تبرید الزجاج)مئویة 660( ْحوالي  ، بسرعة عالیة نسبیا

وینتج عن ھذه العملیة تغییر الترتیب الذّري لجزیئات الزجاج، 
ً بعضھا ببعض، كما یجعلھ أقوى من   4وھذا یجعلھا أقوى ارتباطا

بالزجاج العادي من نفس السمك، وفي حالة  مرات مقارنة 5إلى 
تكسره، فھو یتكسر على شكل شظایا مكعبة وصغیرة وغیر حادة 
الملمس ما یجعلھا غیر قابلة إلحداث جروح لإلنسان و لھذا السبب 

 .یسمى ھذا الزجاج زجاج أمان مقسَّى

  
  http://obamapacman.com/2013  ) 8( شكل رقم 

عن الدیناصورات وكأن   ) 8( ل رقم شك إعالن لفیلم خیال علمي
الذي یتكون دیناصور قد عبر من ھنا وظف فیھ زجاج السوكوریت 

من شظایا مكعبة وصغیرة وغیر حادة الملمس عند كسره ما 
  یجعلھا غیر قابلة إلحداث جروح لإلنسان لخدمة فكرة اإلعالن

  : [High -Tech]التكنولوجیا المتقدمة في الزجاج 
  :Smart Glassالزجاج الذكى 

ساعد التقدم التكنولوجي على ظھور تقنیات تغطیة ذات وظیفة 
فبدأ  جمالیة وأخري ذات وظیفة إنتفاعیة لألسطح الزجاجیة

ظھورالزجاج الذكي مع انتشار استخدام الزجاج المعالج بالتغطیة 
حیث یطلي السطح الخارجي بطبقة رقیقة من المواد الكمیائیة 

عض الخواص الحراریة أو المیكانیكیة إلكساب السطح الخارجي ب
ً لظروف البیئة المختلفة والمؤثرات  أو الضوئیة لتجعلھ مالئما
الخارجیة لھا والتفاعل معھا والتكیف لتلبیة رغبات المستخدمین لھ، 
محققا راحة عالیة للمستخدم وكفاءة عالیة للطاقة مع ترشید 

  ) 124ص   2008حمزة، ( .االستھالك من الطاقة والحفاظ علیھا 
بسھولة ضبط خصائصھ  SPD -Smart Glassفیتمیز زجاج 

للتحكم بدقة في كمیة ضوء الشمس الذي ینفذ من خاللھ ودرجة 
سطوعھ وحتى شدة حرارتھ، وبینما یعتبر الزجاج من أكثر 
ً لالستخدام في واجھات المباني، ومن مزایا  المنتجات تفضیال

اجھات أن تقنیتھ في الو SPD -Smart Glass استخدام زجاج
المتطورة التي تسمح بالتحكم في كمیة نفاذ الضوء الخارجي تساعد 
ً على تقلیص الحاجة إلى استخدام مكیفات الھواء خالل فصل  أیضا
الصیف أو أجھزة التدفئة خالل الشتاء فبفضل خصائص ھذا 
الزجاج المتطور الفرید، یستطیع أن یتغیر بسھولة للسماح بنفاذ 

ن من أشعة الشمس حین تكون الحاجة إلیھا، ثم أكبر قدر ممك
ً مرة أخرى إلى خصائص التظلیل حین تكون قوة  التحول فورا
أشعة الشمس في ذروتھا، فعند انتاجھ یتم عملیة دمج ألواح زجاجیة 

ً من  ً رقیقا  SPD -Smart آلیة جزیئات معلقة“تحوي غشاءا
Glass یل ألواح یوضع بین طبقتین أو أكثر من الزجاج، عند توص

الزجاج بالتیار الكھربائي، تصطف الجزیئات المعلقة في شكل 
قضبان مستقیمة، مما یسمح بنفاذ الضوء فیما بینھا، ویصبح لوح 

ً یسمح بالرؤیة SPD -Smart Glass زجاج كما أن ھذا  .شفافا
النوع من الزجاج یحمي من األشعة فوق البنفسجیة الضارة، سواء 

ً بالتیار ال وعند فصل التیار الكھربائي،  كھربائي أم الكان موصوال
یتم توجیھ الجزیئات المعلقة عشوائیا، فتقوم بإعاقة نفاذ الضوء، 

إلى خاصیة التعتیم ویحجب  SPD -Smart Glass فیتحول زجاج
ص   2012إبراھیم،  - حسن، (. من كمیة الضوء الخارجي % 99.4ما یفوق 

49(  

  
  ) 9( شكل رقم 

 LCD-Smartالزجاج  الذكى  ) 9( شكل رقم یوضح 
Glass) ،104ص   2008حمزة( 

  
  )أ)                                        (ب(

     ) 10( شكل رقم 
االعتام والشفافیة لجزیئات الزجاج حالة   ) 10( شكل رقم یوضح 

) ب(حالة معتمة ) أ( الذكي عند وجود او عدم وجود التیار الكھربي
  )105ص   2008حمزة، ( حالة شفافة

فإن فصل التیار الكھربائي عن الغشاء الذكي یجعل الخالیا تفقد 
وفي ھذه الحالة، ال یمكن للضوء أن  .انتظام الجزیئات القضیبیة

وعند تمریر التیار  .SPD الزجاج عبر آلیةینفذ من خالل 
 SPD  الكھربائي، یتكون حقل كھربائي یسلط قطبیتھ على جزیئات

فیرغمھا على االصطفاف بشكل عمودي، مما یسمح للضوء  
ویسمح تغییر شدة جھد التیار   Smart Glassبالنفاذ عبر زجاج 

إلى الكھربائي المسلط على ھذه الجزیئات بتغییر خصائص الزجاج 
  .التعتیم أو إلى الشفافیة 

  - :ومن ھنا یمكن تحدید خواص وممیزات الزجاج الذكى في اآلتى 

http://obamapacman.com/2013


Glass Technology in the Design of Interactive Advertisements   1675 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 التحكم الفوري والدقیق في مستویات نفاذ الضوء. 
  تقنیة صدیقة للبیئة، تساھم في تقلیص نسبة انبعاث

 .الغازات السامة من المبنى الذي یستخدم ھذا الزجاج
 ن شدة وھج الضوء خصائص بصریة استثنائیة تقلص م

 .الخارجي وتحمي العین
  فترة استخدام افتراضیة طویلة، تقنیة متفوقة، ومن دون

 .أجزاء منفصلة قد تتعرض للتلف أو الكسر
 یمكن إنتاج ألواح بأحجام كبیرة وفي أشكال مختلفة .) 

 )124ص   2011إبراھیم 
  20قدرة احتمال كبیرة للعوارض المناخیة تصل من 

درجة مئویة، مما 70الصفر إلى  درجة مئویة تحت
 .یجعلھا الخیار األمثل للتطبیقات الخارجیة

 التحكم في نسب الحرارة المحیطة. 
 مستویات منخفضة في الحاجة إلى التنظیف والصیانة. 
 جھد منخفض في استھالك الكھرباء. 
  العزل الجید السمعي والصوتي بوضع طبقات من

 (. ل عالياأللواح الزجاجیة للحصول علي مستوي عز

 )94ص   2011إبراھیم 
  : عصر االتصال التفاعلي 
نقل المعلومات واألفكار والمواقف من فرد وألن االتصال ھو فن 

إلى آخر ،من خالل العالمات أو اإلشارات أو الرموز المفھومة 
ً للطرفین شھد النصف قد  ،) http://ixdeas.wordpress.com/2015( ضمنیا

الثاني من القرن العشرین من أشكال االتصال ما یتضاءل أمامھ كل 
ما تحقق في عدة قرون سابقة، ولعل من أبرز مظاھر تلك 
التكنولوجیا، ذلك االندماج الذي حدث بین تكنولوجیا الحاسبات 

تخزین واسترجاع خالصة ما أنتجھ اإللكترونیة واستخدامھا في 
الفكر البشري بأسرع وقت ممكن وفي أقل حیز متاح، وتكنولوجیا 
األقمار الصناعیة التي ساعدت على نقل الرسائل بشتى صورھا 

عصر (عبر الدول والقارات بشكل فوري، مما میز ھذا العصر 
  . بسمة جدیدة وھي التفاعلیة ) االتصال التفاعلي
على الدرجة التي  )Interactivity التفاعلیة( وتطلق ھذه السمة

یكون فیھا للمشاركین في عملیة االتصال تأثیر على أدوار اآلخرین 
واستطاعتھم تبادلھا ویطلق على ممارستھم الممارسة المتبادلة أو 
التفاعلیة، حیث یتبادل القائم باالتصال اإلعالني والمتلقي األدوار، 

ً من مصادر،  ویطلق على القائمین باالتصال لفظ مشاركین بدال
 (. تكون ممارسة االتصال مع المتلقي ثنائیة االتجاه وتبادلیةو

(ElisabettaCorvi  2010 p 49  
  : Design Interactive والتصمیم التفاعلى

ھو التصمیم الذى یعتمد على تكوین خبرات للمستخدمین تعزز 
والشركات،  الطریقة التى یتفاعل بھا المستخدمین مع المنتجات

ویھتم ببناء أنظمة تتیح التفاعل بین المنتج أوالخدمة ومستخدمیھا 
وذلك بھدف بناء صورة ذھنیة بین األفراد و المنتجات أو الخدمات 
 .التى یستخدمونھا لزیادة فاعلیة العملیة االتصالیة 

)http://ixdeas.wordpress.com/2011/03/14/interactive-design-definition/ 2015(  
  : Interactive Advertisingاإلعالن التفاعلي  

إلي ) الجھة المعلنة ( ھو اتصال تبادلي ذو اتجاھین من المرسل 
والعكس لتقدیم السلع والخدمات ) الجمھور المستھدف ( المستقبل

ر، بحیث یصعب فیھ التمییز بینھما في العملیة االتصالیة، واألفكا
مع مراعاة المرونة الزمنیة في االتصال، والتي تتراوح بین 
 ً التزامنیة والالتزامنیة، حتى یصبح االتصال اإلعالني اتصاال

ً، مع األخذ في االعتبار الھدف  من االتصال واتجاھھ تفاعلیا
  (http://ixdeas.wordpress.com/2015). والرسالة والزمن

 :توظیف تكنولوجیا الزجاج في تصمیم اإلعالن التفاعلي 
مع كثرة انتشار استخدامات الزجاج، وفرت التكنولوجیا الحدیثة 
ً فى أنواع الزجاج وخواصھ الطبیعیة والكیمیائیة وكذلك  ً كبیرا تقدما

أسالیب وطرق إنتاجھ ومعالجاتھ الفنیة والتقویة واألمان بما یساعد 
ى تحقیق االحتیاجات الجمالیة والوظیفیة ووسیلة االتصال ف

اإلعالنى والتفاعل مع الجمھور، حیث اكتسب الزجاج كفاءة 
وفاعلیة عالیة یمكن استغاللھا وتوظیفھا في تصمیم نماذج إعالنیة 
متفاعلة تزید من فاعلیة العملیة االتصالیة لتتناسب ومتلقي العصر 

ھ لكل جدید في مجال العلوم والفنون الحالي، والذي یتمیز بمواكبت
والتكنولوجیا، لذا نجد أن ھناك من المصممین اإلعالنیین من 
وظفوا تكنولوجیا الزجاج كاحدي أشكال التكنولوجیا الحدیثة 

وفیما .  لتصمیم نماذج إعالنیة تتسم بالتفاعلیة في مجال اإلعالن 
علیة والتي تتسم بالتفا التيتحلیل لبعض النماذج اإلعالنیة  یلي

  :وظفت تكنولوجیا الزجاج لتولید نماذج إعالنیة متفاعلة مبتكرة 
  :توظیف خاصیة الشفافیة للزجاج في اإلعالن التفاعلي 

 
استخدام تقنیة الطباعة الرقمیة في تصمیم اإلعالن التفاعلي حیث 
ظھرت تكنولوجیا الطباعة الرقمیة بدیلة عن الطباعة التقلیدیة 

ن التقنیات المتقدمة في مجال الطباعة علي السابقة وتعتبر م
الزجاج، وھذه التقنیة تعتمد على مبدأ االنتقال الكھربي 
الفوتوغرافي مثل المتبع في طابعات اللیزر، وتعد تقنیة النفث 
ً فى مجال الطباعة حیث  الحبرى من أھم التقنیات المستخدمة حدیثا

مات الرقمیة تقوم بنقل التصمیم على الزجاج مباشرة من المعلو
دون الحاجة إلى أى وسائط حاملة فیتم فیھا قذف قطرات صغیرة 
من األحبار الزجاجیة الملونة حیث تصطدم بالسطح الزجاجي 

  ) Christian Schweikert p. 89 )2005اعتھحسب التصمیم المراد طب

  

 ) 11( شكل رقم 

إعالن الحدي شركات تصنیع األلبان )  11( شكل رقم یوضح 
ام تقنیة الطباعة الرقمیة علي زجاج مداخل الفنادق باستخد

والموالت التجاریة الكبیرة، فعند دفع المتلقي للباب یتفاعل مع 
اإلعالن لیكملھ وكأنھ یصارع أحد األبطال الریاضیین ویستطیع 

    شرب لبن    Meijiدفعھ بكل سھولة عند فتح الباب وذلك عند 
http://www.demilked.com 2015  

  :یف خاصیة مقاومة الزجاج للكسر في اإلعالن التفاعلي توظ 
في اإلعالن  Laminated Glassاستخدام الزجاج المصفح  

التفاعلي حیث قام المصمم باستخدامھ لیخدم الرسالة االعالنیة وھي 
لإلعالن عن ) إن استطعت كسر الزجاج فلك الثالثة ملیون دوالر( 

المنتج (وحین من الزجاج ھذا النوع من الزجاج حیث یتكون من ل
ً بواسطة طبقة رقیقة من ) Float glassبالطفو  والتى تترابط معا

 Polyvinyl butyralمادة بالستیكیة وھى بولى فینیل بوتیرال 
)pvb( ویستخدم ھذا النوع من الزجاج كزجاج حمایة أمني، یتمیز،

ً من الزجاج العادى    )72ص  )2015(دمحم، سارة ( .بصالبة أعلى بكثیر جدا

http://ixdeas.wordpress.com/2015
http://ixdeas.wordpress.com/2011/03/14/interactive-design-definition/
http://ixdeas.wordpress.com/2015)
http://www.demilked.com


1676 International Design Journal, Volume 5, Issue 4, pp 1639-1650  
  

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License  
  

 إعالن خارجي قام المصمم بتوظیف الزجاج الغیر قابل للكسروفى 
لیخدم مضمون الرسالة اإلعالنیة )   12( شكل رقم ) المصفح(

) إن استطعت كسر الزجاج فلك الثالثة ملیون دوالر( وھي 
لإلعالن عن نوع زجاج آمن وبذلك یتفاعل المتلقي مع اإلعالن 

 كسر الزجاجبشكل مباشر عن طریق محاولتھ ل

http://visualfunhouse.com/advertisements/2015/)  
  :توظیف الزجاج المعالج حراریاً في اإلعالن التفاعلي 

ً الذي ینتج عن طریق إعادة تسخین  وھناك الزجاج المعالج حراریا
وھي الدرجة التي یبدأ ) فھرنھایت  1200º( الزجاج المسطح إلي 

یتم تعریض أسطحھ الخارجیة  فیھا الزجاج باللیونة وبعد ذلك
لصدمة بالھواء ثم ینتقل بعد ذلك إلي التسخین مرة أخري إلعادة 
التركیب البنائي للزجاج، یتمیز بصالبة عالیة، وتماسك في أسطحھ 
الداخلیة، وقد تم توظیفھ في إعالن مصري لشركة شیبسي كما في 

  )  p.77 Joseph S 1997 .( :المثال التالي 
  

  ) 12( شكل رقم 

  
  ) 13( شكل رقم 

إعالن مصري لشركة شیبسي تحت  ) 13( شكل رقم  یوضح
) طعم مایتقاومش...الشیبسي كلھ لیك لوعرفت توصلو( شعار 

داخل صندوق عرض ذو واجھة زجاجیة معالجة حتي یصعب 
كسرھا مع وضع كامیرات تصویر لرصد رد فعل الجمھور، تم 

كوبري قصر النیل (عرضھ في أكثر من مكان في نفس التوقیت 
وقد تم التفاعل من الجمھور بأكثر من ) وبعض األماكن الشعبیة 

والحصول  وسیلة حتي استطاعوا كسر اللوح الزجاجي في النھایة
  https://www.youtube.com/watch?v=HPM5flHp4HI 2015 علي المنتج

توظیف خواص الشفافیة والرؤیة المركبة من خالل الطوب 
  :الزجاجي في اإلعالن التفاعلي 

)  Glass blockالطوب الزجاجي (استخدام البالطات الزجاجیة 
صریة في اإلعالن تعتبر وسیلة مبتكرة وفعالة تحقق الرؤیة الب

المركبة من خالل البالطات الزجاجیة المجمعة بجوار بعضھا 
كحائط زجاجي، لكونھا ملونة وغیرملونة شفافة وبھا ملمس یتحكم 
 ً ً جیدا في شفافیتھا، حیث یعتبر طوب البناء الزجاجي عازال
. للحرارة والبرودة بسبب الفراغ المملوء بھواء ساكن بالداخل

ھ فوق بعض مثل الطوب وذلك ویرص طوب البناء الزجاجي بعض
لعمل جدران توفر الخصوصیة، ولكنھا ال تحجب الضوء ومنھ 
أیضا الملون الذي یستخدم في التشكیالت الفنیة مما یعطي وسیلة 
تفاعل واتصال للرسالة اإلعالنیة حیث استخدمت كإعالن عن 

   ) 58ص  1995زینھم ( .حدیقة حیوان  كما في المثال التالي
إعالن عن حدیقة حیوان وظفت فیھا ف ) 14( قم شكل رأما فى 

الطوب الزجاجي  لیعبر عن فكرتھ وھي رؤیة األشیاء كما تنظر 
   http://dib5.tumblr.com/2015إلیھا بعض الحیوانات

  ) 58ص  2006عمرو ( :توظیف المرآة في اإلعالن التفاعلي 
جاج المسطح جیدا أوال ثم تؤخذ طبقة رقیقة من مادة یتم تنظیف الز

القصدیر الناعم وتوضع على طبقة زجاج ثم تمسح طبقة القصدیر 
بواسطة الزئبق بحیث یتكون طبقة متساویة في السمك من الزئبق 
فوق القصدیر، ویوضع الزجاج المنظف فوق طبقة الزجاج التي تم 

ساعة یرفع لوح الزجاج  36وضع الزئبق علیھا وبعد أن یبقى فترة 

وبذلك نحصل على مرآة بطریقة الزئبق، وقد وظفت المرآة في 
اإلعالن التفاعلي بشكل ممیز جذب االنتباه وعمل علي زیادة 
فاعلیة العملیة االتصالیة كاحدي وسائل اإلعالن الغیر نمطیة والتي 
تطارد المتلقي في العدید من األماكن مثل الفنادق والنوادي 

ت التجاریة والمطاعم وغیرھا والتي تتمیز بالتكلفة البسیطة والموال
عن طریق لزق استیكر إعالني علي سطح المرآة لیتفاعل معھا 

  .المتلقي 

  
  ) 14( شكل رقم 

  
  ) 15( شكل رقم 

http://visualfunhouse.com/advertisements/2015/)
https://www.youtube.com/watch?v=HPM5flHp4HI
http://dib5.tumblr.com/2015
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إعالن تفاعلي علي سطح مرآة یكون   ) 15( شكل رقم ویوضح 
رسالة فیھ المتلقي جزء من اإلعالن لیشارك فیھ لتظھر لھ ال

( كاملة فاإلعالن ھنا عن مركز تجمیل تحت شعار   اإلعالنیة
  http://www.interactiveinteriors.com  2015) ممكن أن تكوني نجمة 

   :توظیف أنواع المرآة في اإلعالن التفاعلي 
وھي سطح مستوي یعكس (تنقسم المرآة إلي ثالثة أنواع المستویة 

 َ وھي سطح عاكس حوافھ (والمقعرة ) الضوء انعكاسا منتظما

منحنیة نحو المشاھد تستخدم للتكبیر مثل المستخدمة في 
. والتي تكون الصورة فیھا أكبر من حجمھا الحقیقي) التلیسكوب
والتي ) وفیھا تكون الصورة وھمیة مصغرة معتدلة(والمحدبة 

تكون فیھا الصورة أصغر من حجمھا الطبیعي مثل التي تستخدم 
وقد وظف مصممي اإلعـالن تلك ) 14ص  2006 عمر(في السیـــارات 

الخصــائص في تصمیمات تخدم موضـــوع اإلعالن في 
  :تصمیمات إعالنیة تفاعلیة شیقة كما في اإلعالنین التالیین

  
  ) 16( شكل رقم 

إعالن الحدي المعارض الفنیة تحت شعار یوضح ) 16( شكل رقم 
بدایة  رین فنان آخرانظرللعالم بعیون سلفادور دالي واثني وعش(

وظف فیھا أنواع المرآة المحدبة والمقعرة ) من مونیھ وحتي بیكاسو
  http://www.frederiksamuel.com 2015    لتوصیل فكرتھ

  
  ) 17( شكل رقم 

كن ( إعالن للخطوط الجویة المتحدة تحت شعار )  17( شكل رقم 
  یارك السفرفمعنا ستجد الرفاھیة عند اخت) طویال كما تود أن تكون 

علي متن طائراتنا لتدل علي مدي رفاھیة المقاعد وراحتھا التي 
  http://www.magicmirror.me 2015ستحصل علیھا 

  :توظیف المرآة الرقمیة التفاعلیة في اإلعالن 
وھي وسیلة إعالنیة جدیدة عبارة عن صندوق مرآة مضاء یمكن 

ونة لعرض أن یتحول من مرآة عادیة إلي شاشة عرض إعالنیة مل
اإلعالنات للمنتجات المختلفة، ویمكن استخدامھا في المطاعم 
والنوادي والموالت وھي نوع من الزجاج المتقدم الذى یستخدم فى 
عمل اإلعالنات ،وھذا النوع من الزجاج مزود بجھاز حساس 
والذى یقوم بدوره فى عرض المادة اإلعالنیة فكلما كان المشاھد 

تظھر المادة اإلعالنیة لھ  وإذا   –أمام المرآة –قدم  6بعیدا أكثر من 
قدم  6- 1اقترب من المرآة أو تحرك أمامھا المشاھد على بعد 

  ) p1342012 Chidambaram (   . تتحول إلى مرآة  

  
  ) 18( شكل رقم 

إعالن المرآة یختفي بوقوف المتلقي أمام المرآة   ) 18( شكل رقم 
 الحدي مراكز التجمیلنفسھا ویعود مرة أخري عند ذھابھ 

http://www.interactiveinteriors.com  2015  
توظیف المرآه الرقمیة التفاعلیة القائمة على تكنولوجیا الواقع 

  :المدمج 
تتكون تلك المرآه من إطار خشبي یوجد في أعاله ثقب صغیر 
لتركیب كامیرا فیدیو صغیرة تعمل على تسجیل موقع وحركات 

ضع كامیرتین موصولتین بنظام التتبع الخاص العمالء باالضافة لو
بالمرآه الرقمیة، كامیرا على كل جانب من جانبى المستخدم، وبذلك 
یمكن للمستخدم أن یدور بزوایا متعددة ویشاھد الثیاب علیھ بأكثر 
من زاویة، فالصورة الحیة للعمالء یتم اسقاطھا على السطح 

لصورة الظاھرة على األمامى من لوح المحاكاة الخاص بالمرآة وا
سطح المرآه تعتمد على مدخالت الكامیرا والمالبس الرقمیة 
االفتراضیة باالعتماد على بیانات قیاسات الجسم والمعلومات حول 
نوعیة المالبس المطلوب تجربتھا، وإنعكاس صورة العمالء یحدث 

ً فى شكل تجربة تفاعلیة   )   (Frieder 2011 p. 99 .فورا

http://www.interactiveinteriors.com
http://www.frederiksamuel.com
http://www.magicmirror.me
http://www.interactiveinteriors.com
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  ) 19( شكل رقم 

إعالن المرآة الرقمیة التفاعلیة باستخدام  ) 19( شكل رقم 

تكنولوجیا الواقع المدمج واستخدام جھاز استشعارعن بعد وكامیرا 
مما یتیح للعمالء اختیار المالبس وتجربتھا من بین أكثر من 
تصمیم، فقط بالتفاعل عن طریق الید وسطح المرآة والتقاط بعض 

التواصل اإلجتماعى، ونفس الصور ومشاركتھا عبر مواقع 
التجربة أمكن تطبیقھا في محالت المجوھرات 

http://www.lexjet.com/a-150-expand-mirror-mirror-interactive 2015.  
إعالن المرآة الرقمیة التفاعلیة یوضح  ) 20( شكل رقم اما 

باستخدام تكنولوجیا الواقع المدمج الحدي منتجات التجمیل 
العمالء قبل شرائھا بالتفاعل باللمس مع الشاشة لتجربتھا من قبل 

فتقوم المرآة بعمل مسح لصورة الوجھ ثم اختیار اللون المناسب 
سواء للشفاه أو العیون أولون البشرة فیظھر علي الشاشة باللون 

  http://creativity-online.com 2015 الجدید

 
  ) 20( شكل رقم 

 (Egyptsystem 2014 p.10 )      یف التكنولوجیا الرقمیة للزجاج في توظ
  )132ص  :اإلعالن التفاعلي 

 جعل النانو فى جزیئات یستخدم  Active Glassالزجاج الفعال 
    photo ضوئیة خاصیة األولى :یمتاز بخاصیتین الزجاج

catalytic  تعتمد على أنھ عندما تسقط األشعة فوق البنفسیجیة
وتبدأ فى كسر  نشطة فوق ھذا الزجاج تصبح جزیئات النانو

أما  وتخفیف الجزیئات العضویة واألتربة على ھذا الزجاج،

تعتمد  Hydrophilic خاصیة ھیدرولیكیة فھى الثانیة الخاصیة
 مما ینتشر بالتساوى فإنھ على الزجاج الماء یقع عندما أنھ على

وتنظیفھ بسھولة، ویستخدم في  الزجاج غسل یساعد على
عالنات التفاعلیة والواجھات ونوافذ اإلعالنات الخارجیة واإل

یحدد وجود أي ) سینسور(العرض باضافة جھاز استشعار للحركة 
شخص یقترب من المسطح الزجاجي فیتغیر شكل اإلعالن ویتفاعل 

  .مع الجمھور

  
   Interactive Nesquikhttps://www.youtube.com/watch 2015)21(شكل رقم 

ذ العرض لشركة نسكویك یظھر احدي نوافیظھر  )21(شكل رقم 
فیھا التفاعلیة بمرور األشخاص أمام  المحل، وبالتفاعل مع الشاشة 

  یتغیر اإلعالن
توظیف تكنولوجیا النانو في الزجاج الذكي الذاتي التنظیف في 

  )132ص    2009دسوقى( :اإلعالن التفاعلي 

وظفت معظم ممیزات الزجاج الذكى في تصمیم اإلعالن التفاعلي 
ث أصبحت الواجھة المعماریة وسیلة اتصال إعالنیة تفاعلیة حی

تحمل رسالة لتسیطر علي استحواذ وانتباه وفكر المتلقي إلحداث 
األثر المطلوب من اإلعالن، فجزیئات النانو تلتحم مباشرة بجزئ 

صارف  – طارد للمیاه( المادة وتجعلھ یصرف األوساخ والمیاه، 
یمنع – شعة فوق البنفسجیة حمایة من الطقس واأل – لألوساخ

 سھال للتنظیف باإلضافة إلي تأثیرالنضافة الذاتیة – نموالفطریات
ً لتنظیف نفسھ ذاتیا، و یرجع ذلك ) ، وقد صمم ھذا النوع خصیصا

ً من  لطبقة الطالء الخارجیة والتى تحتوى على بلورات صغیرة جدا
جاج ألشعة ثانى أكسید التیتانیوم، فعندما یتعرض ھذا النوع من الز

الشمس یحدث تفاعل كمیائى بین سطح الزجاج واألشعة فوق 

البنفسجیة الموجودة بأشعة الشمس فیعمل على تحطیم األتربة و 
 - األوساخ من على سطحھ و تسمى ھذه العملیة بالتحفیز الضوئى 

Photo catalytic أما فى حالة حدوث أمطار فینشأ تأثیر ،
اصطدام  قطرات المطر نتیجة   Hydrophilicھیدروفلیك 

بالسطح الزجاجى الذى یعمل على نشر الماء بشكل متوازن على 
السطح مما یؤدى لجریان الماء متخذة  فى طریقھا األتربة و 

 .األوساخ العالقة 
مكن توظیف واجھة المبني كلھ یوضح انھ ی) 22( شكل رقم اما 

واألتربة  األمطار(كلوحة إعالنیة تتمیز بمقاومتھا للعوامل الجویة 
بتنظیف ذاتي للسطح بعد معالجتھ بمادة خاصة ،باالضافة لنسبة ) 

رؤیة ووضوح عالي للصورة اإلعالنیة في ضوء النھار الطبیعي، 
مما یعطي طول فترة عرض اإلعالن وقلة الصیانة الالزمة لھ 
باالضافة للوزن الخفیف لھ، ویمكن توصیلھ بشبكات االنترنت 

وقوف أمام المبني والدخول علي موقع للتفاعل معھ في حالة ال
الشركة لالستفادة من العروض أو الحصول علي مزید من 

  .المعلومات 

http://www.lexjet.com/a-150-expand-mirror-mirror-interactive
http://creativity-online.com
https://www.youtube.com/watch
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   http://www.coloribus.com/adsarchive/prints/science-world-glass-8817405 , 2015 ) 22( شكل رقم 

توظیف خامة الزجاج الذكي القائم على تكنولوجیا الواقع المدمج 
  :إلعالن في ا

تكنولوجیا جدیدة یتم ھو  Augmented Realityالواقع المدمج 
فیھا الدمج بین المحتوي االفتراضي المصمم وبین مشاھد العالم 
الواقعى فى الوقت نفسھ بھدف توصیل فكرة إعالنیة متفاعلة مع 
ً تھتم بالتصمیم التفاعلى  المستخدمین، فھى تكنولوجیا جذابة جدا

Interactive Design  ،وتعتمد علي كامیرا تلتقط بالدرجة األولي
مصنوعة من خامة ( صورة، و وحدة كمبیوتر، وشاشة عرض

، ومن ثم یقوم النظام بدمج العناصر اإلفتراضیة )الزجاج الذكي 
مع العناصر الواقعیة التي تم التقاطھا بالكامیرا، وبذلك نحصل 

 .Alan B ). عالنیة على النتیجھ النھائیة المطلوبة الرسال الرسالة اإل

Craig 2013 p.138 )  

  
  )Max.2015 x Pepsi | Shelter Bus http://Unbelievable () 23(شكل رقم 

) 23(شكل رقم احدي نماذج الزجاج الذكي الموظف في اإلعالن 
باستخدام تكنولوجیا الواقع المدمج لشركة بیبسي علي احدي 

ندن، ویظھر فیھا الدمج أكثرمحطات انتظار األتوبیس ازدحاما في ل
  بین الزجاج الذكي وتكنولوجیا الواقع المدمج في اإلعالن

ومن خالل الدراسة التحلیلیة السابقة یمكن استخالص النتائج التالیة 
  : لزجاج في اإلعالناممیزات استخدام تكنولوجیا :
یعطي لإلعالن لمعانا عالیا حتي في ضوء النھار العالي  -1

  .الخارجیة إلعالن البیئة 
یعطي لإلعالن مقاومة للمیاه والغبار في ظل الظروف الجویة  -2

المتغیرة، حیث یتمیز جو مصر باألتربة وضوء الشمس القوي مما 
  . یعطي أفضل رؤیة لإلعالن 

سھولة التركیب والتشغیل وخفة وزنھ والتحكم عن بعد  - 3 
   .رخص ثمنھ بالنسبة للخامات األخري و

ن الزجاج یتم تغطیتھا ككل بسینسور ووظیفتھا ھناك مساحات م -4
أن تتحري أشعة الشمس وكثافة ضوء الشمس في النھار، باالضافة 

 ً   .أنھا تعكس مستویات الطاقة یومیا وتقلبات الفصول سنویا
موفرة للطاقة، حیث تعطي اضاءة عالیة  LEDاستخدام شاشة  -5

علي سطح بالتیار المنخفض، فھي شاشة تتمیز بسھولة التركیب 
  .المبني الخارجي بغرض االعالن

تم توظیف اإلعالن في الخارج بتوظیف تكنولوجیا الزجاج  -6
بشكل ناجح للغایة وملفت للنظر وباالضافة للتفاعلیة بعكس ما وجد 
في اإلعالنات المصریة حیث وجدت صعوبة بالغة في توظیف 

  .نولوجیا الزجاج في اإلعالن بالشكل الالئق سواء باألفكار أو التك
التصمیمیة بعد االستفادة من الجانب محاوالت البحث ومن ھنا تأتي 

النظري والجانب التحلیلي لالستفادة من توظیف تكنولوجیا الزجاج 
  :في تصمیم نماذج إعالنیة تفاعلیة 

  
  )24(شكل 

http://www.coloribus.com/adsarchive/prints/science-world-glass-8817405
http://Unbelievable(
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    :)24(شكل  ) 1(نموذج رقم 
ستمتع تستطیع اآلن أن ت( إعالن لشركة ھوجو للعطور تحت شعار 
إعالن مجسم لزجاجة ) بعطور ھوجو الجدیدة بجمیع فروعنا 

العطر األصلیة علي مدخل احدي الموالت التجاریة وتفاعلي 
بالضغط علي الدائرة الصفراء لتجربة المنتج من قبل المتلقي ثم 
التوجھ ألقرب فرع للشراء والتعرف علي العروض الجدیدة 

 Float)العائم(الطفو  مستخدما الزجاج المسطح المنتج بطریقة
Glassسم1بسمك  

  :)25(شكل ) 2(نموذج رقم 
باستخدام تقنیة الطباعة  2015إعالن لمالبس وأزیاء صیف 

الرقمیة علي سطح المرآة ویتم التفاعل من خالل وقوف المتلقي 
 أمام اإلعالن وتجربة المنتج بنفسھ

   
  )25(شكل 

  ) :  3(نموذج رقم 

  
  )26(شكل 

ي للعیون باستخدام المرآة في أحد المصاعد إعالن لمركز طب
 بتوظیف المرآة والزجاج المصنفر للتعبیر عن وضوح الرؤیة

  ) :  4(نموذج تطبیقي رقم 

  
  )27(شكل 

إعالن لكامیرا كانون استخدم فیھا المرآة للتعبیر عن نقاء صورة 
الكامیرا وكأنھا حقیقیة یمكن توظیفھا في دورات میاه الفنادق 

  والموالت التجاریةوالمطاعم 
  ) : 5(نموذج رقم 

  
  )28(شكل 

اتصور مع كیس شیبس الجدید وماتوقفش الضحكة (إعالن لشیبسي 
) عندك وابعتلنا وأحسن صورة ھتنزل علي أكیاس شیبسي الجدیدة 

یتم التفاعل بوقوف المتلقي خلف صورة المنتج وتصویره وارسال 
 الصورة

 ) :  6(نموذج رقم 

  
  )29(شكل 

ن لشبكة فودافون علي زجاج احدي نوافذ الطائرة وعند إعال
الضغط علي العالمة التجاریة یظھر العدید منھا لتسلیة الراكب 
علي متن الطائرة والتأكید علي العالمة نفسھا بتوظیف الزجاج 
التفاعلي المزود بجھاز حساس والذى یقوم بدوره فى عرض المادة 

  اإلعالنیة بالتفاعل من خالل اللمس

  : Results and Discussionلنتائج والمناقشة    ا
عدم توظیف تكنولوجیا الزجاج بجمیع توصلت الدراسة الى ان 

وذلك إمكانیاتھ في تصمیم وإنتاج اإلعالن في مصر بالشكل الالئق 
لمحاولة الحصول علي أیة حث من خالل الصعوبة التي وجدھا الب

فاقتصرت علي ق، إعالنات وظفت تلك التكنولوجیا بالشكل الالئ
األنواع البسیطة منھا مثل لصق االعالن علي الزجاج كما في شكل 

وذلك بعكس ) 13(أو توظیف خاصیة الكسر كما في شكل ) 2(
النماذج األجنبیة والتي وظفت تلك التكنولوجیا بأفكار مبتكرة 

الحفر علي الزجاج والزجاج المؤلف بالرصاص ( وتفاعلیة مثل 
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نتج بطریقة الطفو والزجاج العاكس والمقسي والزجاج المسطح الم
والزجاج الذكي والمقاوم للكسر والمعالج حراریا والمرآة الرقمیة 

  ) .التفاعلیة وغیرھا
إلمام مصمم اإلعالن بالنواحي التكنولوجیة الجدیدة  كما یتضح أن

)  سواء أكانت برامج أو خامات أو تكنولوجیا أوغیرھا (من حولھ 
منتج أیا كان نوعھ، وذلك ألن اإلعالنات التفاعلیة یزید من كفاءة ال

التي وظفت تكنولوجیا الزجاج عملت علي جذب المتلقي وتفاعلھ 
مع اإلعالن للتعرف علي الجدید وبالتالي مشاركتھ مشاركة فعالة 
زادت من فاعلیة العملیة االتصالیة، لذا فعلي مصمم اإلعالن 

جاج للتكامل فیما بینھم االستعانة واالستفادة من خبرة مصمم الز
لتقدیم رؤیة جدیدة في تصمیم اإلعالن التفاعلي لما لھ من أثر في 

  .إثراء الجانب التطبیقي في الحیاة العملیة للمجتمع 
االستفادة من الواجھات المعماریة الزجاجیة كوسیلة  وكذلك فإن

اتصال إعالنیة تفاعلیة، خاصة مع انتشارھا في الفترة األخیرة 
كن رؤیة اإلعالن بوضوح عالي في ضوء النھار الطبیعي، حیث یم

وقلة تنظیف سطحھ وقلة صیانتھ، مما یزید من طول فترة عرض 
اإلعالن، وذلك باستخدام  تكنولوجیا الزجاج الذكي، وتكنولوجیا 

  .النانو، والزجاج ذاتى التنظیف
إن توظیف تكنولوجیا الزجاج في اإلعالن التفاعلي یضیف الكثیر 

امل اإلبھار التي تزید من فاعلیة اإلعالن ،فھي فرصة من عو
جدیدة لتقدیم اإلعالنات بصورة فریدة تطارد المتلقي وتجبره علي 
مشاھدة اإلعالن والتفاعل معة للتخلص من المتلقي السلبي وذلك 
لتثبیت الصورة الذھنیة لإلعالن أطول فترة ممكنة ویواجة حالة 

عالنیة التقلیدیة والتي یعاني منھا التشبع اإلعالني في الوسائط اإل
المتلقي المعاصر حیث یصعب علي متلقي العصر الحالي تقبل 
النماذج اإلعالنیة التقلیدیة ذات التفكیر النمطي مادامت ال تحتوي 
علي فكرة جدیدة  أو أسلوب جدید في تقدیم رسالتھ، وبالتالي زیادة 

  .فاعلیة العملیة االتصالیة 
لتكنولوجیا المتقدمة  والتقنیات الجمالیة المختلفة تفعیل اوكذلك فإن 

الحفر  –الزجاج المؤلف بالرصاص  –الطباعة الرقمیة " للزجاج 
كوسیلة " وغیرھا .... بالرمال وتكنولوجیا الزجاج الرقمیة التفاعلیة

اتصال اعالنى في مصر والتأكید على االبداع واالبتكار في 
ة تفاعلیة ممیزة مع العمالء تصمیم اإلعالن التفاعلي یتیح تجرب

  .ویوفر مزید من المعلومات حول السلع والخدمات المعلن عنھا

     Conclusion :الخالصة
أظھرت الدراسة أنھ مع التطور المتالحق الحالي في مجال 
تكنولوجیا الزجاج أصبح من المتوقع أن یصبح العالم من حولنا 

مع المستخدم خاصة  یستخدم تلك التكنولوجیا بشكل واسع ومتفاعل
وأن خامة الزجاج من الخامات المتوفرة حولنا في كل مكان نذھب 

بأنھ بدیل  الیھ وفي أي وسیلة انتقال نستخدمھا، باالضافة بتمیزه
اقتصادي لبعض الخامات مما  یمكن توظیفھ بسھولة في اإلعالن 
سواء اإلعالن الثابت أو اإلعالن التفاعلي بتوظیفھ الخراج أفكار 

ر تقلیدیة مثل زجاج نوافذ الطائرات أو وسائل المواصالت غی
المختلفة أو في المطاعم كأن تتحول الئحة الطعام إلي لوح زجاجي 
متفاعل مع المستخدم لطلب وجباتھم المفضلة، فتوظیف تكنولوجیا 
الزجاج في تصمیم اإلعالن قد فتح مجال البتكار العدید من األفكار 

وعمل علي تطویر وسائل اإلعالن المعتادة والوسائل الغیر تقلیدیة 
باالستفادة من التفاعلیة والتقنیات الرقمیة والتي تزید من فاعلیة 
عملیة االتصال مما غیر مفھوم االتصال فأصبح اتصال تفاعلي 

  .لیتجنب التأثیر السلبي للمتلقي تجاه اإلعالن 
 أننا في مصر یجب توظیف تلك التكنولوجیا الدراسةولھذا تري 

ولو بشكل بسیط ومتفاعل وغیر مكلف كلصق الملصقات علي 
األسطح الزجاجیة المختلفة والمرایات للخروج بتصمیمات جدیدة 

  .ومختلفة ومتفاعلة مع المستخدم لزیادة فاعلیة العملیة االتصالیة

لذا فیجب علي مصمم اإلعالن أن یطالع كل ماھو جدید لیس فقط 
ات بقدر استطاعتھ، حیث في تخصصھ وإنما في مختلف التخصص

یمكن االستفادة منھا في تصمیم اإلعالن مما یزید من فرصة طرح 
األفكار الجدیدة والغیر تقلیدیة بشكل مختلف مما یثیر فضول 
المتلقي لالستكشاف والتعرف علي السلعة أو الخدمة مما یزید من 

لضرورة االھتمام بتفعیل  فاعلیة العملیة االتصالیة باالضافة
اركة بین التخصصات المختلفة للكلیة والكلیات المناظرة لما لھ المش

  .من أثر في إثراء الجانب التطبیقي في الحیاة العملیة في المجتمع
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