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 اإلعالن التفاعمي في نوافذ العرض المستوحاة من العناصر الطبيعيةتطبيقات 
Interactive advertising applications in display Windows inspired by natural 

elements 

 مني إبراهيم عبد الرحيم/ دم.
 مدرس بقسم اإلعالن كمية الفنون التطبيقية جامعة بنها

 :ممخص البحث
تعد السمة التفاعمية في تصميـ نوافذ العرض بمثابة مدخاًل لمتحديات اإلبداعية، حيث تشكؿ نوافذ العرض أحػد أىػـ الوسػا ؿ 
اإلعالنيػػة و التػػي تتسػػـ بػػالتنوع و دوريػػة التصػػميـ، وتمثػػؿ عنصػػر مػػؤثر فعػػاؿ عمػػي عمميػػة الشػػرا  حيػػث يعتمػػد فييػػا مصػػمـ 

تضػيؼ سػػمة التفاعميػة جاذبيػػة لعناصػػر تصػميـ نافػػذة العػرض لمػػا ليػا مػػف  ػوة تػػ ثير عمػػي اإلعػالف عمػػي الجػذا و اإلبيػػار ف
فػي توضػي   البحػث مشػكمة حواس المتمقي و مف ثـ إ ناعو بالدخوؿ لممحػاؿ التجاريػة والتعػرض لمسػمك بشػكؿ مباشػر، فػتكمف

النمطيػػة فػػي تصػػميـ نوافػػذ العػػرض أثػػر التطػػور السػػريك فػػي عصػػر اإلتصػػاؿ التفػػاعمي اإللكترونػػي و الخػػروج عمػػي القوالػػا 
لموصػػوؿ إلػػي نظػػـ إلكترونيػػة تفاعميػػة متطػػورة تجمػػك بػػيف اليػػدؼ اهىػػـ و ىػػو جػػذا إنتباىػػو لمسػػمك أو الخػػدمات وبػػيف دفػػك 
المتمقي هف يكوف جز ًا مػف ىػذا التفاعػؿ الػذي يعطػي إحسػاس باإلسػتمتاع و المػرح عنػد التعامػؿ مػك تمػؾ الوسػا ط التفاعميػة 

فنجد أف البحث ييدؼ إلي عرض التطبيقات اإلعالنية التفاعمية و طرؽ إختيارىا و أفضمية توظيفيا و توضػي  اإللكترونية، 
إمكانيات الفكر التفاعمي و توظيفو في تصميـ نوافذ العرض المستوحاة مف عناصر طبيعية، و يتبك البحث المػني  الوصػف  

 وعالمية. التحميمي لنماذج مف نوافذ العرض التفاعمية سوا  محمية
 

Abstract  
  

The interactive feature of the display Windows design is an entry point for creative 

challenges, where display windows are one of the most important advertising tools which are 

versatile and cyclical, and represent an effective influence on the procurement process where 

the advertising designer relies on attraction. and dazzling the interactive feature adds 

attraction to the design elements of the display window because of its influence on the senses 

of the receiver and then persuade him to direct access to trade and commodity exposure, the 

problem of research is to illustrate the impact of rapid development in the communication age 

Interactive electronic and off-line templates in the design of the display windows to access 

sophisticated interactive electronic systems that combine the most important thing is to attract 

his attention to goods or services and to pay the recipient to be part of this interaction that 

gives a sense of enjoyment and fun when dealing with those interactive electronic media, we 

find that the search aims to display interactive advertising applications and the methods of 

choosing it and the priority of employing it and clarifying the possibilities of interactive 

thinking and employing it in the design of the display windows that are inspired by natural 

elements The research follows the Descriptive analytical approach of models of interactive 

display Windows both locally and globally. 
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 مقدمة البحث :
، 1مك تعزيز استراتيجيات البيك لممحاؿ والعمال  المحتمموف بيف البي ة الداخمية  بمثابة اتصاؿتعتبر نافذة العرض        

وتعتمد ف  تصميميا عم  اسس وعناصر  ، وتؤدى دور د يؽ كمحفز لممارة ومف ثـ تخمؽ لدييـ الرغبة ف  زيارة المتجر
ولوف وضو ..... الخ ( والت  تعمؿ كعامؿ جذا لممجموعات المستيدفة  ف وايقاعالتصميـ مف )وحدة وانسجاـ وتكرار وتواز 

 مف الجماىير وتعمؿ عم  التحفيز لقرارىا الشرا   .
منا شات حوؿ  درة المتجر او المحاؿ عم  جذا المستيمكيف مف خالؿ بي ة جذابة مك ولسنوات عديدة كاف ىناؾ 

ونافذة العرض ال تسع  فقط الستيداؼ  اهسواؽ المتنوعة ، الوضك ف  اإلعتبار الضغوط المتعددة لمتنافس ف  ظؿ
مف  أعداد كبيرةالجميور مف العمال  بؿ أنيا توض  أيضا صورة الشركة المنتجة وتعمؿ عم  تحسينيا ومف ثـ تؤثر عم  

   سموكياتيـ وتفاعميـ مك المنت  .وتؤثر عم ماىيرالج
و د تطورت التكنولوجيا ف  اآلونة اهخيرة مف إنترنت وتميفزيوف ولوحات ر مية ، وتـ إستخداميا جميعا ف  مجاؿ 

وظيرت الر ا ؽ التفاعمية لتصنك طفرة ف  مجاؿ اإلعالنات وخاصة ف  نوافذ العرض حيث تتي  لمجميور اإلعالف ، 
 .المستيدؼ التعامؿ بشكؿ مباشر مك المعروض والتفاعؿ معو 

حتياج السوؽ المحم  لمتنشيط ف  عممية التنمية ، مف ىنا إىتمت  ومك تطور التكنولوجيا الر مية ف  مناح  العالـ وا 
والت  تقـو بتحويؿ أى  تطبيقات اإلعالف التفاعمي في نوافذ العرض المستوحاة مف العناصر الطبيعيةتمؾ الدراسة  بدراسة 

  نافذة عرض إل  نافذة تفاعمية تحث المستيمكيف عم  التسوؽ والشرا  . 

 مشكمة البحث:
 واإلمكانػػػات  تطػػػور نوافػػػذ العػػػرض عبػػػر العصػػػور وصػػػوال لعصػػػر التكنولوجيػػػا الحديثػػػة  دراسػػػةاإلسػػػتفادة مػػػف  عػػػدـ

 . ف  السوؽ المحم  المتطورة لمر ا ؽ التفاعمية
 محميا .محصوؿ عم  رؤى جديدة لالتفاعم   الفالحديثة والمتطورة لإلعاإلستعانة باإلمكانات  ندرة 
 لتطبيقات اإلعالف التفاعم  ف  نوافذ العرض اهستفادة باإلمكانات الحديثة   صور. 

 أهمية البحث:
 : ترجك أىمية البحث إل  

 محميا اإلعالف التفاعم  ف  نوافذ العرض  تعظيـ دور. 
 وصوال لعصر التكنولوجيا الحديثة  المحمية والعالميةتطور نوافذ العرض  اإلستفادة مف. 

 أهداف البحث :
 ييدؼ البحث إل  :

 العرض الخروج عمي القوالا النمطية في تصميـ نوافذ ضرورةو  اإلعالف التفاعم  لنوافذ العرض تفضيؿ دور 
 . المحمية

 مف العناصر الطبيعية  المستوحاهلإلعالف التفاعم  لنوافذ العرض  استنباط تصميمات تطبيقية. 

                                                 
1
 Design Elements and Users’ Perceptual Response: A Case of Window Display Design for Adolescent Merchandising- 

Kanokwan Somoona* and Nopadon Sahachaisaree- ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies, 
Bangkok, Thailand, 16-18 July 2012-p.685 . 
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 فروض البحث:
 نوافذ العرض باستخداـ الر ا ؽ التفاعمية ومدى استجابة المتمق  لمخدمة المعروضة بيف  ذات داللو عال ة إيجاد.  
   العرض المحمية والعالميةلتطور نوافذ مف خالؿ التحميؿ الفن  الوصوؿ هفضؿ تطبيقات لإلعالف التفاعم . 

 حدود البحث:
 الحدود الموضوعية:

  تطػػػور نوافػػػذ العػػػرض المحميػػػة والعالميػػػة وصػػػوال لعصػػػر التكنولوجيػػػا الحديثػػػة  واإلمكانػػػات المتطػػػورة لمر ػػػا ؽ دراسػػػة
 التفاعمية. 

  الطبيعيةالعناصر ذات الر ا ؽ التفاعمية والت  تعتمد عم  عرض لمجموعة مف نوافذ العرض . 

 منهجية البحث:
 تطبيقػات لإلعػالف وعػرض ،  عرض لتطور نوافذ العرض المحمية والعالميػةمف خالؿ  : التحميمي المنهج الوصفى

 مف العناصر الطبيعية . مستوحاهالالتفاعم  لنوافذ العرض 

 مصطمحات البحث
  Interactive foils: لرقائق التفاعميةا
وى  ر ا ؽ بالستيكية مرنة ورفيعة مك مصفوفة مف اهسالؾ الصغيرة غير مر ية لمعيف وبيا شاشات اسقاط خمف   

ولوحات مطبوعة لخمؽ الغرض التفاعم  المطموا ، وتقـو تمؾ الشاشات بالكشؼ عف  lcdوشاشات اسقاط أمام  ولوحات 
وتقـو بتحويؿ أى وتعمؿ مف خالؿ صفا   شفافة وغير معدنية ، حت  واف كاف مرتديًا لقفاز بد ة كبيرة موضك اإلصبك 

تثبيتيا سريك وسيؿ وتستخدـ بنجاح ف   نافذة تفاعمية حيث يتـ تطبيقيا خمؼ زجاج العرض ، ويعدإل    نافذة عرض 
 جميك أنحا  العالـ .

 Display Window نافذة العرض :
، عمػ  مايحتويػو مػف بضػا ك أو خػدمات مقدمػة  لعميػؿالمتمقػ  او اوى  الواجية الخارجية لممتجػر والتػ  مػف خالليػا يتعػرؼ 

 التعامػؿ مػكوتعتمد بشكؿ أساس  عم  الرؤية البصرية ات  يكتسبيا العميؿ مف نافذة العرض والت  تعمؿ كمحفز لمرغبة ف  
  .المتجر ، بحيث يكوف العرض  ادر عم  توضي  خصا ص المنت  بشكؿ إيجاب  

 اإلطار النظرى لمبحث :
 عبر التاريخ نوافذ العرض وتطورها

كانت نوافذ العرض تركز عم  ماتحتويو المحاؿ مك وضك الفتات خارج المتجر ، وبعد ىذه الفترة تـ  ـ0881  بؿ عاـ
أصبحت النوافذ الزجاجية كبيرة وذات إضا ة وأصبحت تمؾ  ـ0101عمؿ تغييرات ىيكمية ف  شكؿ الواجيات ، وبعد العاـ 

 .التغييرات أكثر  درة عم  إظيار نافذة العرض 
 2.ظؿ الحفاظ عم  الطابك العمم  لمعرض موجودوف  البداية كاف التركيز عم  إستخداـ البضا ك لجذا العمال  ف  حيف 

مما يسيؿ معرفة سعر المنت   وتوض  ليـالمارة  حيث تجذا النافذةالبيك تماـ إلعممية النصؼ بمثابة النوافذ الجذابة  عدوت
ـ وف  أغما اهحياف كانت النافذة ممتم ة بالبضاعة 0191ف  العاـ  ، و د ظير ىذا جمياً عميو اإلختيار ودفعو لقرار الشرا  

                                                 
2- Store Front Window Displays over Time and their Teachings- Dr Ann-Marie Kennedy-  Department of Marketing, Advertising, 
Retailing and Sales -Auckland University of Technology- Auckland, New Zealand-2015-p.5 
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 .  د عف الحد وبطريقة عشوا ية بدوف اإلىتماـ بتصميـ نافذة العرضوالفتات اهسعار بشكؿ زا
وتعد النافذة عيف المتجر ومالـ يتـ تصميميا بشكؿ جيد وجذاا وصحي  سينت  عف ذلؾ فرصة ض يمة لجذا العمال  
ال سي ب   المحتمميف ويجا أيضا الحرص عم  أف تكوف البضا ك داخؿ المحاؿ مماثمة ف  الجودة لممعروض ف  النافذة وا 

 .العميؿ الزيارة مرة أخرى 
" أنو عند تصميـ نافذة العرض الخاصة بؾ تذكر ـ0198ف  العاـ وف  منا شة حوؿ اإلعالف المضمؿ )اولسوف و دورير( 

أىمية الجاذبية والحداثة دوف اإلنفصاؿ عف الفا دة المرجوة حيث أف اهساس  ىنا ىو زيادة المبيعات ولذا يجا الحرص 
 3" عم  أف تحوؿ النافذة إل  با ك صامت

لجاذبية والحداثة ميمة ولكف اليدؼ اهساس  لعرض النافذة ىو زيادة المبيعات  ، وف  و ت مبكر ف  العاـ أى أف ا
ـ كانت ىناؾ إ تراحات ب ف أكثر طرؽ العرض إثارة وجاذبية ى  المقترنة بالصور التفاعمية المستخدمة ف  0111

 .ـ0199صيفية ف  العاـ وعم  سبيؿ المثاؿ عرض لنافذة لممشروبات ال اإلعالنات المطبوعة
ومك الو ت كانت ىناؾ الحاجة لعمؿ فقط ، و د كاف التركيز عم  النافذة ف  البدايات عم  أنيا موضك لعرض البضا ك 

عرض جذاا الستقطاا العمال  وزيادة المبيعات ، وبعد الحرا العالمية اهول  حدث تغير جذرى ف  نوافذ العرض مف 
ستخداـ تقنيات الدعاية المطبوعة كوسيمة تفاعمية لمجذا ،  ظيرت و مجرد اإلىتماـ بزيادة المبيعات إل  خمؽ طرؽ لمجذا وا 

 نافذة العرض الجذابة والمبتكرة مك طرؽ العرض المتنوعة لجذا إنتباه المارة ودفعيـ عم  الشرا  . أىمية تصميـ
ولذا فإنو يمكف القوؿ أف نافذة اإلعالف يمكف فيميا مف خالؿ التفكير ف  نظرية اإلعالف والمتعمقة بعرض اإلعالنات 

 عم  أف يكوف اليدؼ اهساس  زيادة المبيعات .ووضك النصوص والصور مك معرفة اهسواؽ المستيدفة  المطبوعة
سجؿ التاريخ المصرى السبؽ ف  اهماكف المخصصة لعرض المنتجات و د ظير ىذا ف  الكرنؾ حيث أف مصر تعد  د و

 البمد اه دـ  ف  المنتجات الصناعية وخاصة صناعة النسي  .
و د كانت أماكف العرض ىذه تعتمد ف  إنشا ىا عم  كما وجدت ىذه اهماكف أيضا ف  اهطالؿ اآلشورية والفارسية ، 

المبان  الخشبية عم  أف تخصص بعض الشرا   اهفقية والرأسية لتحديد وتشكيؿ اإلطار المناسا لمكاف العرض ، 
باإلضافة إل  وجود أماكف لعرض المنتجات ف  المعابد الرومانية واليونانية القديمة مف خالؿ نوافذ عرض تشبو العربة 

 4عتمد عم  اإلضا ة الطبيعية الخارجية .وت
ستمرت نوافذ العرض بالصورة السابقة حت  القرف الثامف عشر ثـ أصب  لنافذة العرض أسموا يتشابو مك المكعا المفتوح  وا 

عتمد عم  الت ثير  وبعض المعمارى والشكؿ اليندس  واإلضافات المكممة لمعرض ، و د كاف ىذا ف  معظـ الدوؿ اهوربية وا 
المدف اهمريكية ، وكانت تصنك العالمات واإلشارات مف المعدف أو الخشا كعالمة أو الفتة ب شكاؿ وتشكيالت زخرفية 

 5حيث تنصا أماـ المتجر عم   وا ـ .
ومك الو ت زادت درجة إتقاف العالمات وجودتيا كرد فعؿ طبيع  إلزدياد النشاط التجارى وزيادة حدة المنافسة ، و د ظير 

ضوح ف  زيادة حجـ العالمات ف  انجمترا ف  القرنيف السادس عشروالسابك عشر الميالدى ثـ تطورت بعدىا لتوضك ذلؾ بو 
 عم  واجيات المجالت عوضا عف وضعيا أماميا لتجنا سقوطيا .

ستخداـ محالت بيك مالبس الرجاؿ لتمثاؿ رجؿ يرتدى  مالبس و د شيدت الفترة اهخيرة إستخداـ الشخوص اإلعالنية ، وا 
                                                 

3
- Store Front Window Displays over Time and their Teachings- LPD - 2015-p.8   

- 
رسالة  – س الفنية والعممية لإلعالنات المجسمة واإلستفادة منها فى تصميم نوافذ عرض السمع المصريةاألس-: محمد عبد المنعـ زك   4

 5،3ص-5432 –كمية الفنوف التطبيقية  –ماجستير 

5
كمية الفنوف  -5441 –رسالة ماجستير  – التصميم اإلعالنى المتحرك لنوافذ العرض التجارية بالشارع المصرى : ريـ رجا  العصفورى  - 

 5ص –التطبيقية  
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 6ىذا العصر مف جاكت مربعات وبنطموف رمادى و بعة سودا  حيث تـ عرضو أماـ المتجر .
ف  منتصؼ القرف التاسك عشر ظيرت نوافذ العرض الزجاجية وكانت تستخدـ إضا ة النيوف المموف وأخذت ف  التطور إل  

  نافذة تفاعمية تحث المستيمكيف عم  التسوؽ أف وصمت إلستخداـ اإلعالف التفاعم  والت  تقـو بتحويؿ أى نافذة عرض إل
 .والشرا 

 وهناك أنواع متعددة من نوافذ العرض :
 : تحجا رؤية المتجر مف الداخؿ .نوافذ مغمقة  -
 نوافذ مفتوحة : تسم  برؤية المتجر مف الداخؿ . -
 نافذة طولية تمتد بطوؿ المتجر . -
 المجوىرات .نافذة نصفية مرتفعة عف سط  اهرض كنافذة محاؿ  -
 نافذة عموية لمحاؿ الطوابؽ المتعددة . -
 نافذة الناصية ذات الزوايا المتعددة . -

  أسس تصميم نوافذ العرض :
عند تصميـ نافذة العرض يتـ إتباع أسموا التحميؿ اليندس  لتوزيك العناصر اهساسية بشكؿ مترابط داخؿ فراغ نافذة 

 واهشكاؿ ف  توزيك العناصر .العرض ، مك مراعاة اإلضا ة واهحجاـ 
ولمحصوؿ عم  تصميـ متزف يجا مقارنة الحجـو الموجودة داخؿ فراغ نافذة العرض بالنسبة لبعضيا كما تقارف بالنسبة 
لممشاىد ، أما اإلتزاف فميس إتزاف جسـ ف  الفراغ ولكف إتزاف جميك العناصر الموجودة مك بعضيا ف  فراغ نافذة العرض 

.7 

 العرض : وظيفة نوافذ
مف خالؿ الناحية تعد نافذة العرض إعالف خارج  لممتجر ومابو مف منتجات ، حيث تقـو بجذا نظر المشاىد  -

 وتشجعو عم  إتخاذ  رار الشرا  ومف ثـ الدخوؿ لممتجر .الجمالية 
 مف خالؿ اهفكار الجذابة . كما أنيا تحقؽ التنافس بيف نوافذ العرض المختمفة مك إستخداـ عناصر اإلبيار -
 العرض الجيد والفعاؿ بجذا المارة لنافذة العرض مك إستمتاع المارة بيذا العرض الجيد .يقـو  -

 وفيما يمى عرض وتحميل ووصف لمجموعة من نوافذ العرض عبر التاريخ :

 
 1شكل (1862) نافذة عرض

                                                 
6
 Point of Purshace Design  - Offenbartz  Harvez  – Book Coporation – 1968 – p11 

7
   34ص – 5432 –مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية  – بناء الفكر المعمارى والعممية التصميميةعبد البا   ابراىيـ :  - 
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الخاصة بالمتجر ب سعارىا ومعمؽ عمييا الفتات خشبية نافذة عرض ناصية ليا زاوية ، يتض  فييا عرض المعروضات 
 كبيرة الحجـ توض  إسـ ومنتجات المتجر ، وى  نافذة عرض تقميدية .

 
 2شكل (1929) نافذة عرض

 نافذة عرض مفتوحة يظير فييا داخؿ المتجر ، مك عرض فعاؿ والفتات واضحة لممنتجات واهسعار.

 
 3( شكل1932)نافذة عرض 

مغمقة اليظير منيا محتوى المتجر وى  نافذة لعرض المشروبات الصيفية ، مك إستخداـ تمثاؿ موديؿ لمقدـ نافذة عرض 
 المشروبات ، ويتض  فييا كؿ أنواع المنتجات .

 
 4شكل (1935) نافذة عرض

 نافذة عرض نصفية تعتمد عم  الشكؿ اليرم  ف  طريقة العرض نظرا لضيؽ مساحة العرض .
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 5عرض شكل نافذة 

العيف لرؤية ماعمييا مف تقـو الخطوط الرأسية بتوجيو و ،  الخطوط الرأسية ف  عرض المالبسوى  نافذة تعتمد عم
 معروضات.

 نوافذ تستخدم العناصر الطبيعية :
،  ،الزىور،الطيور،الحيوانات...الخ(حيث يعتمد العرض ف  تمؾ النوافذ عم  إستخداـ العناصر الطبيعية )أوراؽ اهشجار 

وتعد تمؾ الطريقة ف  العرض مف أكثر الطرؽ الناجحة والمبيرة ف  العرض وتجتذا كؿ الف ات نظرا لجماليات الشكؿ 
 والموف فييا ، وفيما يم  بعض النماذج لتمؾ النوافذ .

 

 
 6شكل 

مف العناصر  شكاؿشكؿ مبير وبسيط ف  عرض أستخداـ نافذة عرض مفتوحة يظير مابداخؿ المتجر مف معروضات مك إ
داخؿ نافذة العرض فال يوجد أى تداخؿ غير مقبوؿ بيف محتوى المعرض ومحتوى النافذة مك إستخداـ الزىور  الطبيعية

 . ومبير المضي ة كتعبير عف الصيؼ بشكؿ جمال  فا ؽ
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 9شكل                                         8شكل                                       7شكل                       
تعتمد ف  عرضيا عم  الزىور المجسمة والت  تبدو وك نيا تخرج مف اهرض ب لوانيا المشر ة بحيث  (9والنافذة ف  شكؿ)

 يتواجد المنت  ف  المنتصؼ عم  ىي ة موديؿ .
  داخؿ النافذة الت  نجد الموديالت متحركة بشكؿ حيوى ف  أوضاع توح  بالحيوية ومنيا موديؿ يسب (8)أما ف  شكؿ 

 توح  ب نيا ف   اع البحر حيث الألل   المتناثرة واهسماؾ الت  تعـو ف  أسراا ، مك إستخداـ اهلواف المناسبة  .
 قة حيث أنيا مالبس تصم  لمتنزه .نجد الموديالت تقؼ بشكؿ حيوى مك خمفية حدي (1)وف  النافذة 

     
 12شكل                                         11شكل                                         10شكل                    

( اعتمدت عم  توزيك ورؽ برتقال  الموف لمتعبير عف  دـو الخريؼ وتـ توزيك عنصر الور ة ف  شكؿ 01النافذة ف  الشكؿ )
 .دا رى يتناثر منو اهوراؽ كتعبير عف الشمس وأشعتيا ، وىو تصميـ بسيط ف  الشكؿ وعميؽ الفكر 

( فتقؼ فيو الموديالت وك نيا تنزه ف  الغابة وى  محاطة ب شجار متعددة مف الغابة مما يعط  ثرا  لعرض 00الشكؿ )أما 
 النافذة .

( عبقرية التعبير عف  دـو الخريؼ بسقوط أوراؽ الشجر مكونة الفستاف الذى ترتديو الموديؿ ، مك اإلعتماد 09وف  الشكؿ )
 عم  ألواف الخريؼ .
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 15شكل                                        14شكل                                            13 شكل                  

( شكؿ مبير لعرض المنت  )الفستاف( حيث ال يظير بشكمو الطبيع  مف القماش بؿ يتكوف 09وتوض  النافذة ف  الشكؿ )
 مف مجموعة متعددة مف الفراشات المتطايرة بشكؿ جمال  ف  نافذة العرض .

فتظير فييا الموديالت وك نيا تسير وسط غابة مف السيقاف الخضرا  مك خمفية مف مسطرة الموف ( 01لنافذة ف  شكؿ )أما ا
 اهخضر .

يقؼ موديؿ واحد وبشكؿ ثابت عم  استاند العرض وى  نافذة مفتوحة عم  المتجر ،ويحيط بالموديؿ ( 01وف  الشكؿ )
 أغصاف مف أوراؽ اهشجار الخريفية .

      
 18شكل                                        17شكل                                          16شكل                    

( تعد مف النوافذ المبيرة والت  تحقؽ نوعا مف التفاعمية حيث تظير الورود مف داخؿ النافذة ف  طريقيا لمخارج 01شكؿ )
 بشكؿ مبير.

 الممي ة بالزىور ذات الدرجات المونية المتقاربة . ( نافذة مفتوحة عم  المتجر تعتمد عم  اهغصاف09شكؿ )
( يظير موديؿ نسا   وآخر رجال  ثابتيف عم  إستاند العرض وتتكاثر اهوراؽ الخريفية أعم  النافذة 08أيضا ف  شكؿ )

 ويتناثر البعض منيا عم  اهرض .
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 21شكل                                     20شكل                                     19شكل                          
( تعبر عف فصؿ الشتا  واإلحتفاؿ بالكريسماس ، حيث إستخدمت اهول  اهشجار 90( والشكؿ )01أما النافذة ف  الشكؿ )

نافذة الجافة مك حيواف الرنا وى  نافذة مفتوحة عم  محتويات المتجر الذى يحوى أغراض الكريسماس ، والنافذة الثانية 
 تعبر عف الكريسماس بوضك شجرة الكريسماس عم  خمفية بيضا  تعبر عف الثموج ووضك ىدايا تمؾ المناسبة .مغمقة 

موديؿ عم  استاند مك خيوط تيبط مف اعم   9( ى  أيضا نافذة مفتوحة عم  المتجر يظير فييا عدد 91أما الشكؿ )
 الموديالت وتوض  داخؿ المتجر أيضا .النافذة ب وراؽ شجر تكاد تغط  نصؼ النافذة بدوف اف تحجا 

      
  23شكل                                                                    22شكل                               

( يظير ف  النافذة موديالت تسير وى  مرتدية مالبس صيفية مف أ مشة مطبوعة بالزىزر الممونة ويزيف 99ف  الشكؿ )
 زىور مجسمة مف نفس الدرجات المونية لمممبوسات وك نيا تخرج منيا .النافذة 

 ( نرى المنتجات المنزلية معروضة ويحيطيا فراشات متطايرة تضف  عمييا حيوية ور ة .99وف  الشكؿ )
ما تضفيو مف كؿ تمؾ اهمثمة السابقة نجد وضوح الت ثير اإليجاب  والمبير إلستخداـ العناصر الطبيعية ف  نوافذ العرض ل

تخاذ  رار  بيار مك اإلحتفاظ بالبساطة المريحة لمعيف ، وكميا صفات تثير ف  المتمق  الرغبة ف  التجاوا وا  مف حيوية وا 
 الدخوؿ لممتجر والتسوؽ .

 

 نوافذ تستخدم الرقائق التفاعمية :
إل  شاشو تعمؿ بالممس ، مما أكريميؾ تحويؿ اي زجاج أو سط  و الممس  عف طريؽ التقنية التفاعمية لعرض ر ا ؽوى  

التفاعمية في تصميـ نوافذ العرض بمثابة مدخاًل  لتقنيةتعد ا، و مثؿ لعرض نافذه المتجر التفاعميةيجعميا الخيار اه
 وعنصر فعاؿ وشديد اإلبيار ف  الت ثير عم  حواس المتمق  . لمتحديات اإلبداعية
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 LCDشكل توضيحى لكيفية عمل الرقائق التفاعمية ،حيث يوضع إطار لشاشة تعمل بالممس وخمفه طبقة زجاجية ومن خمفها شاشة 

    
 26شكل                                                                25شكل                        

    
 28شكل                                                                 27شكل                             

       
 31شكل                                 30شكل                                29شكل                           
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  33شكل                                                       32شكل                                      

   
 34شكل 
 
 

   
  36شكل                                                               35شكل                               

 
والبعض منيا يعتمد عم  إستخداـ ( نوافذ توض  عمؿ الر ا ؽ التفاعمية 91( حت  شكؿ )91مف شكؿ )
 در كبير مف اإلبداع والجذا واإلبيار لممشاىد ، وبذلؾ تعد تمؾ النوافذ عامؿ  والت  تحمؿالعناصر الطبيعية 

نجد أف الر ا ؽ التفاعمية تصنك طفرة ف  مجاؿ اإلعالنات وخاصة ف  نوافذ العرض  حيث مؤثر و وى ف  عممية الشرا  
 تتي  لمجميور المستيدؼ التعامؿ بشكؿ مباشر مك المعروض والتفاعؿ معو .و 
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 ئج :النتا
 إل  اآلت  :ث توصؿ الباح

 .محميًا لتحفيز العممية الشرا ية لممستيمؾ المصرىأىمية مواكبة نوافذ العرض لمتطور التكنولوج  بشكؿ دا ـ  الت كيد عم  -
 .متحفيز عم  القرار الشرا   ل لمر ا ؽ التفاعمية ف  نوافذ العرضإستخداـ اإلمكانات الفنية ب توص  الباحثة -
 . توظيفو في تصميـ نوافذ العرضإمكانيات الفكر التفاعم  و إستخداـتعظيـ دور  -

 التوصيات والمقترحات :
 باآلت  : ةوص  الباحثت

 . ف  كميات الفنوف تدريس تصميـ نوافذ العرض تطوير مناى  -0
 . لنوافذ العرضمواكبة التطور العمم  والتكنولوج  ف  اإلستفادة مف تمؾ المناى  لتطوير العممية التصميمية  -9
 اإلستفادة مف التكنولوجيا الحديثة المختمفة ف  تصميـ نوافذ عرض فعالة محميا . -9
 يجا عم  مصمـ اإلعالف المحافظة عم  اإلعتبارات البنا ية والمعمارية ف  التصميـ التفاعم  لنوافذ العرض. -1
 فذ العرض .تمكف مصمـ اإلعالف مف توجيو السموؾ التفاعم  لمجميور نحو نوا -1

 المراجع العربية :
كمية –رسالة ماجستير  – التصميـ اإلعالن  المتحرؾ لنوافذ العرض التجارية بالشارع المصرى : ريـ رجا  العصفورى  -0

 . 0111–الفنوف التطبيقية  
 .0189 –مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية  – بنا  الفكر المعمارى والعممية التصميميةعبد البا   ابراىيـ :  -9
ك اهسس الفنية والعممية لإلعالنات المجسمة واإلستفادة منيا ف  تصميـ نوافذ عرض السم  :محمد عبد المنعـ زك   -9

 .0189 –كمية الفنوف التطبيقية  –رسالة ماجستير  – المصرية
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