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 ملخص البحث:

ٌرتبط اإلعالن ارتباط وثٌق بتنمٌة المجتمع حٌث ٌعتبر من الوسائل الفعالة فً تنمٌة المعلومات لدي األفراد ، فالمصمم    

الجرافٌكً بشكل عام فً حالة بحث دائم عن ما هو جدٌد إلستلهام أفكار ابداعٌة مبتكرة ، ومن هنا ٌلقً البحث الضوء 

ة وبناء الفكرة اإلعالنٌة التً تإكد علً نقل الرسالة اإلعالنٌة بطرق إبداعٌة جدٌدة علً أهمٌة  التقنٌات الحدٌثة فً تنمٌ

ومن هنا ٌؤتً دور المصمم الجرافٌكً فً طرق استخدام تلك التقنٌات ومن هذه التقنٌات تقنٌة النانو تكنولوجً  ، كما ٌهتم 

لتً تتناسب مع بٌئتنا المحلٌة ومن هنا تؤتً مشكلة البحث بعرض التجارب الفنٌة العالمٌة لدراستها واستخالص األسالٌب ا

البحث فً محاولة إٌجاد مصادر جدٌدة لإللهام مما جعل المصمم ٌبحث عن طرق لإلبداع من خالل علم النانو تكنولوجً 

و العلمٌة لعلم  ودراسة البناء التصمٌمً لهذه التقنٌة وتوظٌفها فً بناء الفكرة اإلعالنٌة .وذلك بهدؾ  تحدٌد المعاٌٌر الفنٌة

النانو تكنولوجً التً ٌمكن توظٌفها فً تصمٌم الفكرة اإلعالنٌة .من خالل دراسة المواد التكنولوجٌة النانونٌة والتعرؾ 

 علً خواص ومزاٌا هذه المواد إلستخدامها فً األفكار اإلعالنٌة بطرق مبتكرة وؼٌر تقلٌدٌة .

 النانو كوت  –النانو تكنولوجً  –الفكرة اإلعالنٌة : الكلمات المفتاحٌة 

Research Summary: 

Participate in the research and advancement in the development of social information in the 

field of scientific research, administrative and national in the field of scientific and electronic 

research on the transmission of the advertising message in new creative ways and here comes 

the role of graphic designer in the ways of using those arts and those techniques 

Nanotechnology technology, embraced the function of the problem of research in Try to find 

new sources of inspiration that make it look for ways of production in the design of the 

advertising idea. Through the study of the technological materials of the newsletter and 

privatization. 

key words: The idea of advertising - Nanotechnology –Nano coating 
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 مقدمة:

ٌرتبط اإلعالن ارتباط وثٌق بتنمٌة المجتمع حٌث ٌعتبر من الوسائل الفعالة فً تنمٌة المعلومات لدي األفراد مما ٌتمٌز به 

من قدرته علً نقل الخواطر واألفكار اإلبداعٌة التً تساهم فً العدٌد من االتجاهات، والوصول الً األهداؾ المرجوة من 

اإلعالنٌة عن طرٌق ؼٌر مباشر مع االحتفاظ بالسلوكٌات اإلٌجابٌة واالحتفاظ بالقٌم المجتمعٌة التً تإكد على الرسالة 

 طبٌعة المجتمع.

اإلنسان دائما هو نتاج تفاعل للتطور البٌئً من حوله ودائما فنون اإلعالن تتبع المنهج التجرٌبً والبحث المستمر عن ما 

دٌد من االبتكارات اإلبداعٌة فً مجال الفكرة اإلعالنٌة ، وقد شهدت السنوات الماضٌة تطور هو جدٌد والذي ٌإدي الً الع

كبٌر فً تصمٌم اإلعالن منها ظهور فن النانو تكنولوجً فؤصبح فن النانو من الفنون التً أحدثت ثورة علمٌة وتكنولوجٌة 

فنون التشكٌلٌة وذلك من خالل استخدامهم ألدوات فً مجال الفنون حٌث ٌعتبر مصدر إلهام  للعدٌد من الفنانٌن فً ال

البحث العلمً من المجاهر المختلفة للبحث فً مكونات وجزئٌات للوصول الً عالقات وهٌئات شكلٌة ذات طابع خاص 

 ٌمكن من خاللها الوصول الً عالقات لونٌة وشكلٌة  حدٌثة ٌمكن استؽاللها فً مجال تصمٌم الفكرة اإلعالنٌة .

الثورة العلمٌة والتكنولوجٌة عدد من اإلسهامات الهامة فً عصرنا الحدٌث مثل تقنٌة النانو والتً تم توظٌفها  وقد أظهرت

فً مجاالت شتً منها على سبٌل المثال استخدامها فً صناعة الصلب والمطاط، وفً مجال الكٌمٌاء والفٌزٌاء والطب 

 وأٌضا فً مجال الفن.

الذي ٌهتم بدراسة ومعالجة المادة، وهو أٌضا ذلك العلم الذي ٌحتوي على تقنٌات ووسائل تقاس بالنانو مٌتر،  "فالنانو أو الصغائر " هً العلم

 أي جزء من األلف ملٌون من الملٌمتر. 1000.000الً  0,1وهً قٌاسات بٌن 

صمٌم اعالنً ٌعبر عن ٌعتمد تصمٌم االعالن علً االبداع فً الفكر فهو فً األساس عملٌة ابتكارٌة كاملة للوصول الً ت

المضمون فً توصٌل رسالة محددة من خالل القٌم التشكٌلٌة والجمالٌة واتباع عملٌات التنظٌم للمفردات، وإعادة التنظٌم، 

والتحلٌل، والتركٌب، والحذؾ، واإلضافة والتؽٌٌر فً األشكال والدرجات اللونٌة، وقٌم الضوء والظل والمساحات 

نٌة مبتكرة و االبداع نوع من التمرد علً المؤلوؾ ومحاولة اٌجاد ما هو جدٌد حٌث ٌساهم فً والكتابات لتكوٌن وحدة ف

حل المشاكل التً تواجه المصمم فً اخراج عمله الفنً بشكل متمٌز ٌلبً احتٌاجات المجتمع . وجب علً مصمم 

البصرٌة مما ٌنعكس اٌجابٌاً على الجرافٌك البحث عن توظٌؾ التكنولوجٌات الحدٌثة التً تعمل على اثراء المهارات 

التمثٌل البصري للمعلومات،وبالتالً الوصول ألقصى استجابة ممكنة للرسالة اإلعالنٌة لدى المتلقً ومن هذه المستحدثات 

 علم النانو تكنولوجً.

  : البحث مشكلة

 األسالٌب فً والتنوع اإلبداع علً ٌعتمد لكونه وذلك والدراسة البحث تستلزم التً الفنون من اإلعالن فن

 هنا ومن بنجاح اإلعالنٌة الرسالة مضمون لتوصٌل جدٌد هو ما عن الدائم والبحث التنفٌذ ووسائل واالتجاهات

 خالل من لإلبداع طرق عن ٌبحث المصمم جعل مما لإللهام جدٌدة مصادر إٌجاد محاولة فً البحث مشكلة تؤتً

 .اإلعالنٌة الفكرة بناء فً وتوظٌفها التقنٌة لهذه التصمٌمً البناء ودراسة تكنولوجً النانو علم

 تساؤالت البحث:

 ما هً إمكانٌات االستفادة من دراسة علم النانو تكنولوجً كمصدر لإلبداع فً بناء الفكرة اإلعالنٌة؟ -١

على حالة التشبع التً ٌعانً كٌؾ ٌمكن لعلم النانو تكنولوجً أن ٌساعد فً تطوٌر الوسائل اإلعالنٌة التقلٌدٌة للقضاء  -٢

 منها المتلقً؟
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 أهداف البحث: ٌهدف البحث إلى:

 دراسة علم النانو تكنولوجً وتوظٌفها فً الفكرة اإلعالنٌة. -١

 تحدٌد المعاٌٌر الفنٌة والعلمٌة لعلم النانو تكنولوجً التً ٌمكن توظٌفها فً تصمٌم الفكرة اإلعالنٌة. -٢

 لعلم النانو تكنولوجً ودوره فً إثراء بناء الفكرة اإلعالنٌة. الكشؾ عن اإلنشاء البنائً -٣

 البحث: ٌهتم البحث بما ٌلً: أهمٌة

 التعرؾ على البناء التصمٌمً لفنون النانو تكنولوجً إلثراء تصمٌم الفكرة اإلعالنٌة. -١

 ر إبداعٌة فً تصمٌم اإلعالن.   االستفادة من النظم البنائٌة لفنون النانو تكنولوجً كمصدر لإللهام فً إٌجاد أفكا -٢

 فروض البحث: ٌفترض البحث ما ٌلً:

دراسة علم النانو تكنولوجً ٌساعد فً إٌجاد أفكار إبداعٌة تساهم فً تنمٌة الثقافة البصرٌة اإلعالنٌة لدي متلقً  -١

 اإلعالن فً مصر.

تقلٌدٌة وتخلق لدٌة حالة من التشبع مما ٌستلزم ٌتعرض متلقى اإلعالن لعدد كبٌر من الرسائل اإلعالنٌة عبر الوسائل ال -٢

 البحث عن مصادر جدٌدة لإللهام تساعد على اإلبداع وابتكار أفكار إعالنٌة جدٌدة.

 حدود البحث:

 الحدود الموضوعٌة: دراسة األسس البنائٌة لعلم النانو تكنولوجً وتؤثٌرها على األفكار اإلعالنٌة.  

 الحدود الزمانٌة: خالل فترة بداٌة القرن الواحد والعشرٌن البحث 

 الحدود المكانٌة: تحلٌل بعض النماذج العالمٌة 

 :ٌلً ما البحث ٌتبع: البحث منهجٌة

 نتائج من االستفادة ثم والدولٌة المحلٌة النماذج بعض وتحلٌل بالبحث الخاص النظري الجانب لدراسة الوصفً المنهج -١

 .التطبٌقٌة النماذج تصمٌم فً والتحلٌلٌة النظرٌة الدراستٌن

 :ٌلً ما منها المجاالت من بالعدٌد النانو فن ارتبط( tna  naN) النانو فن

 والجزٌئات بالذرات التالعب خالل والجزٌئً،من الذري المستوي على( erut ucn onaN) النانو نحت .1

 (.erut  rulucraN) والبٌولوجٌة الطبٌعٌة النانو واكتشاؾ الفٌزٌائٌة والعملٌات الكٌمٌائٌة التفاعالت باستخدام

 فنٌة أعمال واستخدامها الصور من العدٌد والتقاط النانوٌة البنٌة تصوٌر الً للوصول المتقدمة المجاهر استخدام .2

 .الجمهور فٌها ٌشترك تفاعلٌة أو األبعاد ثالثٌة أو مسطحة

 السباقات وعربة لندن مدٌنة فً البري الجسر مثل وصؽٌرة دقٌقة نحتٌة نماذج إعداد فً والفنانون الباحثون من العدٌد أبدع

 .الهامة التقنٌة لهذه واستثماره الفنان براعة على ٌدلل مما ألمانٌا فً

                        

 

                    

 

 

 

 

 ( 2شكل رقم )                                                         (            1شكل رقم )                         

 عربة السباقات فً ألمانٌا                                                الجسر البري بلندن                                 
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 ألزهار النانو ( تصوٌر مجهري٣شكل ) رقم 

 الخصائص الممٌزة لعلم النانو تكنولوجً وعالقتها بالبناء الفنً للفكرة اإلعالنٌة.

 

 خواص المواد النانوٌة:

بؤنها تلك الفئة المتمٌزة من المواد المتقدمة التً ٌمكن انتاجٌا بحٌث  Nano materialٌمكننا تعرٌؾ المواد النانوٌة   

نانومتر، وقد ادى صؽر احجام ومقاٌٌس تلك  ١١١نانومتر و ١تتراوح مقاٌٌس أبعادها أو أبعاد حبٌباتها الداخلٌة بٌن 

نانومتر وان تتوافر بها صفات  ١١١ى المواد الى ان تسلك سلوكا مؽاٌرا للمواد التقلٌدٌة كبٌرة الحجم التً تزٌد ابعادها عل

 وخصال شدٌدة التمٌٌز ال ٌمكن ان توجد مجتمعة فً المواد التقلٌدٌة. 

وتعد المواد النانوٌة هً مواد البناء للقرن الحادي والعشرٌن ولبناته األساسٌة والركن المهم من اركان تكنولوجٌات    

جٌا الحٌوٌة، تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت( والتً تعتبر معٌارا لتقدم القرن الحادي والعشرٌن )تكنولوجٌا النانو تكنولو

وحضارة األمم ومإشرا لنهضتها. هذا وتتنوع المواد النانوٌة من ناحٌة المصدر، حٌث تختلؾ باختالؾ نسبها، كؤن تكون 

ندسٌة المعروفة مثل العناصر مواد عضوٌة أو ؼٌر عضوٌة أو مواد طبٌعٌة أو مخلقة. هذا وتعد جمٌع أنواع المواد اله

، واألكاسٌد والمعادن Semiconductors(، أشباه الموصالت Metal and Metal Alloyالفلزٌة وسبائكها )

Oxides and metals.وكذلك فً هذا القرن وتعزٌز األداء على نحو فرٌد ؼٌر مسبوق ، 

 
 فً ودخولها لتشعبها نظرا وذلك ، صعوبة أكثر أمرا النانوٌعد لتكنولوجٌا محدد تعرٌف وضع فانً   سهال أمرا النانو علم تعرٌف ٌبدو وبٌنما

 النانو تكنولوجٌا فأن وعامة به الخاصة النظر وجهة من التكنولوجٌا هذه الى ٌنظر المجاالت هذه من كال أن حٌث المختلفة، التطبٌقٌة المجالت

 توافر مع وابداعٌا عقالنٌا تفهما األخرى األساسٌة والعلوم النانو علم ودراسة تفٌهم على القائمة المتقدمة التكنولوجٌا تلك بأنها تعرٌفها ٌمكن

 مما لها المكونة والجزٌئات الذرات وترتٌب هٌكلة أعادة طرٌق عن الداخلٌة بنٌتها فً والتحكم النانوٌة المواد تخلٌق على التكنولوجٌة المقدرة

 األطراف مترامً علمً بحر بمنزلة النانو تكنولوجٌا اضحت وبهذا.  المختلفة التطبٌقات فً توظف وفرٌدة متمٌزة منتجات على الحصول ٌضمن

 .والمعرفة العلم أفرع من وغٌرها والطبٌة والهندسٌة األساسٌة العلوم لٌنابٌع العذبة بالمٌاه المثٌرة العلمٌة باإلنجازات الساخنة مٌاهه تمتز

 NANO COATING SURFACE النانــو كــــوت: 

نانومتر. وسمٌت هذه الفئة بالمواد النانوٌة أحادٌة ١١١   تقع تحت هذه الفئة جمٌع المواد التً ٌقل أحد مقاٌٌس ابعادها عن 

الموظفة فً أعمال طالء erut utronut unaorcNاألبعاد(. ومن أمثلة هذه المواد الرقائق أومثل المواد النانوٌة 

تً تستخدم فً طالء أسطح المنتجات الفلزٌة بؽرض حماٌتها من التآكل مثل ال،  األؼشٌة   Thin Layersاألسطح

 ، كذلك تصنع مواد أشباه الموصالت المختلفة مثل رقائق السٌلٌكون لتوظٌفها فً صناعة الخالٌا الشمسٌة.بالصدأ
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 خواص مادة النانو كوت :

 الخواص.دهان مط فائق الجودة مائى طبٌعى من مشتقات معدن الكالسٌوم متعدد  .1

 عازل للحرارة والصوت ومانع للتكثٌؾ. .2

نانو كوت دهان متفتح المسام ومنفذ للبخار وفائق المقاومة للتؽٌرات الحرارٌة والعوامل الجوٌة القاسٌة بدون حدوث  .3

تشققات أو انفصال من األسطح المدهون علٌها. فهو ؼٌر قابل لالشتعالوالحرٌق، ؼٌر قابل لالصفرار او تؽٌر اللون حتى 

 وٌة الصعبة.تحت الظروؾ الج

على امتصاص الروائح الكرٌهة وامتصاص ثانً اكسٌد الكربون من الجو ومناسب لألشخاص ذوي صحً وله قدرة  .4

 الحساسٌة.

ٌمكن استعماله بالفرشة او الرول او بالرش وٌمكن تخفٌفه بالماء مع التقلٌب جٌدا قبالالستعمال وخاصة عند استعماله  .5

 بطرٌقة الرش.

 سرٌع الجفاؾ والتصلب خالل ساعات قلٌلة .6

ساسى ابٌض مط طبٌعٌعالى التؽطٌة وٌمكن تلوٌنه بالملونات األكسٌدٌه البودرة او السائلة وٌتؽٌر الوانه مع لونه األ .7

 الظروؾ الجوٌة الصٌفٌة.

 توظٌف فن النانو فً الفكرة اإلعالنٌة:

 العالم. (فهً أرقى وأكمل كلمة فً قاموس لؽات)بالبدٌعاإلبداع صفة من صفات هللا سبحانه وتعالى الذي سمى نفسه 

اإلبداع فً اللؽة وطبقا لتعرٌفه فً معجم الوسٌط هو " ان إبداع الشًء إختراعه ألعلً مثال وانشاإه على ؼٌر مثال سابق 

 وجعله ؼاٌة من صفاته، فالعملٌة اإلبداعٌة فً الفننون المختلفة هً الخروج عن المؤلوؾ واستحداث أسالٌب جدٌدة "

 مفهوم الفكرة اإلعالنٌة :

الفكرة االعالنٌة عبارة عن رسالة مرئٌة تحمل فكرة تإدي الً العدٌد من المعانً وٌتم تجسٌدها من خالل مجموعة من    

تعددت التقنٌات الحدٌثة التً شهدها العصر الحالً من  ، وقدالعناصر الفنٌة وٌتم تنفٌذها من خالل التكنولوجٌات الحدٌثة 

نجازات التً تتسم باالمكانٌات المتعددة التً تساعد علً النمو والتطور تقنٌة تقدم علمً ومعرفً وفكري ومن أهم اال

النانو تكنولوجً التً اثبتت نجاحا فً مجال االعالن حٌث أمدت المصمم بالعدٌد من األفكار واالبداع فً تجسٌد تصمٌماته 

وفً محاولة لتحلٌل مجموعة من حٌث تعتبر وسٌلة جدٌدة تتٌح للمصمم امكانٌة فً تنفٌذ أفضل وفعال لإلعالن . 

التصمٌمات اإلعالنٌة بفكر جدٌد إلثارة جذب المشاهد مع المحاولة على الحفاظ على الهوٌة وربط مضمون الفكرة 

اإلعالنٌة وٌقوم الدارس بتحلٌل بعض اإلعالنات التً تم تنفٌذها من خالل تقنٌة النانو تكنولوجً تكون بمثابة منطلق فكري 

اإلعالنٌة المقترحة لمعالجتها بطرق وصٌاؼات جدٌدة مؽاٌرة للرإي التقلٌدٌة لمحاولة جذب واثارة المتلقً.  لمعالجة الفكرة

 وتم تحلٌل تلك اإلعالنات على مجموعة من المعاٌٌر كالتالً:

 ٌجب التؤكٌد علً المضمون وما تحتوٌه الرسالة اإلعالنٌة من معلومات ومعانً ودالالت . •

لإلعالن الذي ٌقوم علً جذب اإلنتباه والتؤثٌر السرٌع علً المتلقً الذي ٌجعله ٌهتم بموضوع الرسالة التكوٌن البنائً  •

 اإلعالنٌة .

العالقة بٌن مفردات العناصر التشكٌلٌة التً تعمل علً إبراز األفكار اإلعالنٌة التً تصل به الً المنافسة المتمٌزة  •

 للتؤكٌد علً الرسالة اإلعالنٌة .

كة وأسالٌب تنظٌمها داخل الكادر االعالنً ملٌئة بالحركة والنشاط والدٌنامٌكٌة تهدؾ الً اثارة انتباه عنصر الحر •

 المتلقً .
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اللون واإلضاءة ودورها فً ابراز الفكرة االعالنٌة من خالل التباٌنات الضوئٌة لخلق جو مناسب للفكرة اإلعالنٌة  •

 ءات وأحاسٌس معٌنة تناسب الفكرة اإلعالنٌة .وإضفاء التجسٌم وتحقٌق مناخ نفسً ٌعبر عن إٌحا

التنوع فً األسالٌب الفنٌة من طرق ابداعٌة فً تناول اإلعالن سواء فً اعالنات الطرق او علً شاشات التلفزٌون او  •

 االعالنات المسموعة او شبكات التواصل اإلجتماعً .....الخ . 

ق المإثرة تؤثٌر قوي علً المتلقً والتً تعتمد الً الحرٌة فً المإثرات االلٌكترونٌة اإلعالن اإللٌكترونً من الطر •

اطالق الخٌال لتولٌد األفكار اإلبداعٌة ، حٌث ٌمكن من خاللها استخدام العدٌد من المإثرات مثل الدمج والجمع واإلستبدال 

 والتؽٌر والتعدٌل والتكبٌر والتصؽٌر .....الخ بٌن العناصر المكونة للتصمٌم    .

 ٌن الشكل واألرضٌة واستخدام الخداع البصري وعالقة الجزء بالكل .المزج ب •

 على للتؤكٌداستخدام الرموز والدالالت مابٌن التجرٌدٌة والتعبٌرٌة والرمزٌة للتعبٌر عن المضمون بلؽة الشكل ،  •

 اإلعالنٌة. للرسالة الرمزي المدلول

 

 استخدام مادة نانو كوت على الخامات المختلفة:

 النانو فً مجال الطب:تطبٌقات -١

وٌشار إلى تطبٌقات النانو تكنولوجً فً المجال الطبً "بطب النانو"، وهً تنطوي على استخدام جزٌئات نانوٌة لتوصٌل 

األدوٌة والحرارة والضوء وؼٌرها من المواد إلى خالٌا محددة فً الجسم البشرى، هندسة الجسٌمات الستخدامها بؽرض 

ألمراض أو اإلصابات داخل الخالٌا المستهدفة، وبالتالً التقلٌل من األضرار التً ٌمكن أن الكشؾ وأٌضا العالج من ا

تلحق بالخالٌا السلٌمة فً الجسم، وٌنطوي مستقبل هذه التقنٌة على استخدام نانو الروبوتات ألجراء بعض اإلصالحات 

 على مستوى الخلٌة.

 

 على الخالٌا استخدام المادة فً مجال الطب وتطبٌقها ٤شكل رقم 

 تطبٌقات النانو فً مجال الفضاء: -٢

وقدمت تكنولوجٌا النانو اسهامات هامة فً مجال الفضاء وتطوٌر وسائله، ودعم رحالت الفضاء، والمساهمة اٌضاً فً 

 صناعة االشرعة الشمسٌة خفٌفة الوزن وامكانٌة صنع المصاعد الفضائٌة من اجل التخفٌض المعنوي فً الكمٌة المطلوبة

لوقود الصوارٌخ، والمواد الجدٌدة ٌمكن ان تستخدم فً اجهزة االستشعار لتحسٌن اداء كل من سفن الفضاء وبدل الفضاء 

 والمعدات المستخدمة الستكشاؾ الكواكب واالقمار.
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 ( استخدام المادة على بدل الفضاء5شكل رقم )

 تطبٌقات النانو فً مجال الطاقة: -٣

ى التعامل مع مشكله النقص فً الوقود األحفوري مثل الدٌزل والبنزٌن عن طرٌق اإلنتاج تهدؾ تكنولوجٌا النانو ال

االقتصادي للوقود من المادة الخام المنخفضة الدرجة، وزٌادة فعالٌة المحركات، وجعل إنتاج الوقود من المواد الخام 

 ها خالٌا الوقود والطاقة الشمسٌة.الطبٌعٌة أكثر كفاءة. هذا الً جانب تكوٌر وسائل جدٌده لتولٌد الطاقة من

 

 استخدام المادة على خالٌا الطاقة الشمسٌة ٦شكل رقم 

 تطبٌقات النانو فً الدهانات: -٣

حٌث تتمٌز هذه الدهانات بؤن لها القدرة على مقاومة الخدش والتآكل والتفتت مما ٌجعلها مناسبة لطالء السفن والمراكب. 

تقع تحت هذه الفئة  فهً تكون كاالتً: NANO COATING SURFACEبتكنولوجٌاالنانو كوتفهذه المادة تسمى 

نانومتر. وسمٌت هذه الفئة بالمواد النانوٌة أحادٌة األبعاد )إي التً لها  ١١١جمٌع المواد التً ٌقل أحد مقاٌٌس ابعادها عن 

مثل المواد النانوٌة الموظفة فً أعمال  Thin Layersبعد نانوٌة واحد فقط(. ومن أمثلة هذه المواد الرقائق أو األؼشٌة 

كمثل التً تستخدم فً طالء أسطح المنتجات الفلزٌة بفرض حماٌتها من  Surface Nano coatingطالء األسطح 

المستخدمة فً تؽلٌؾ المنتجات الؽذائٌة بهدؾ وقاٌتها من  Thin Filmsالتآكل بالصدأ، أو تلك األفالم رقٌقة السمك 

 والتلؾ. كذلك تصنع مواد أشباه الموصالت المختلفة مثل رقائق السٌلٌكون لتوظٌفها فً صناعة الخالٌا الشمسٌة.  التلوث
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 ( استخدام المادة على دهانات الحائط ٧شكل رقم ) 

 الدراسة التحلٌلٌة:

تم وضع الدراسة التحلٌلٌة لتجمٌع المالحظات والخصائص الخاصة بالتصمٌم والفكرة اإلعالنٌة التً تم تنفٌذها بمادة النانو 

 وتم استٌفاء النقاط التالٌة:  .Nano Coating surface كوت 

تلة والفراغ المحٌط بها ومن ومن حٌث العالقة بٌن الك -مستقٌمة أو لٌنة  -التكوٌن والبناء الفنً من حٌث انتظام الخطوط 

حٌث اللون، ومن حٌث تركٌب وترتٌب العناصر أو أجزاء الشكل فً التصمٌم، واختٌار الوضع المناسب للعنصر، 

والتعبٌر عن الحركة، وبعض الخصائص التشكٌلٌة مثل التجسٌم، واستخدام الظالل، ودقة الرسم، وحذؾ بعض التفاصٌل 

 لتً تم تنفٌذها بالوسائل المختلفة ومدى تؤثٌرها على المتلقً.واالهتمام بالفكرة اإلعالنٌة ا

 اإلعالن األول: إعالن عن سٌارة نٌسان نوت

 
 أ صورة من فٌدٌو ٨شكل

 الٌابان – ٢١١٤ماٌو  -إعالن عن سٌارة نٌسان نوت 
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 ب -٨شكل 

 تحلٌل االعالن: 

 شركة نٌسان تجّرب تقنٌة نانو كوت الطاردة لألوساخ. عنوان اإلعالن:

 الٌابان المدٌنة:

 ٢١١٢ التارٌخ:

أ،ب ٌوضح بعض لقطات من فٌدٌو عن اعالن لسٌارة نٌسان جدٌدة ٌوضح فٌة ان ؼسٌل السٌارة أمر ثقٌل  ٨فً شكل 

دام تقنٌة الطالء اإلبداعٌة التً تتخلّص بالنسبة إلى كثٌرٌن وقد ٌكلّؾ مبلؽاً لٌس بصؽٌر. لذا، بدأت نٌسان تجاربها الستخ

من الطٌن ومٌاه األمطار واألوساخ العادٌة، ما ٌعنً عدم حاجة السائقٌن إلى ؼسل سٌاراتهم بعد اآلن. واستخدم الطالء 

الجدٌدة كلٌاً، لتظهر أول Nissan Notالذي تمت هندسته خصٌصاً للتخلّص من المٌاه والزٌوت على سٌارة نٌسان نوت 

 ة فً العالم تعتمد تقنٌة التنظٌؾ الذاتً.سٌار

المقاوم للمٌاه والزٌوت فً الظروؾ الحقٌقٌة لتطبٌقات ما بعد البٌع المحتملة، « الطالء السوبر»ومن أجل تقوٌم فعالٌة 

 سٌختبر مهندسو مركز نٌسان التقنً فً أوروبا سٌارة نٌسان نوت بتقنٌة التنظٌؾ الذاتً تحت ظروؾ مختلفة.

على هٌكل السٌارة.  (Ultra-Ever Dryت نٌسان أول مصّنع للسٌارات ٌطبق هذه التكنولوجٌا، والتً تسمى )وقد أصبح

ومن خالل تشكٌل طبقة واقٌة من الهواء بٌن الطالء والبٌئة الخارجٌة، تعمل فً شكل فّعال على منع المٌاه ورذاذ الطرٌق 

 من تشكٌل األوساخ على سطح السٌارة.

على سٌارة نٌسان نوت، حٌث تضم السٌارة وظٌفة « التنظٌؾ الذاتً»األولى التً تستخدم فٌها تقنٌة وهذه لٌست المرة 

على كامٌرا الرإٌة الخلفٌة. وتستخدم تلك التقنٌة الماء والهواء المضؽوط للتخلّص من األوساخ تلقائٌاً « الؽسل والتجفٌؾ»

ٌارة نٌسان نوت المالحظات تحت مختلؾ الظروؾ. من على عدسة الكامٌرا وضمان تشؽٌل حساسات السالمة فً س

 UltraTechوتشٌر التجارب التً أجرٌت إلى أن طبقة الطالء، والتً تسّوقها ألتراتٌك انترناشونال أنك )

International Inc)  وتبٌعها، استجابت جٌداً لحاالت االستخدام بما فً ذلك األمطار والرذاذ والصقٌع وحبات المطر

لمٌاه الراكدة. وعلى رؼم عدم وجود خطط لتطبٌق التقنٌة فً شكل قٌاسً على هذا الطراز، ستواصل نٌسان المتجّمدة وا

 دراسة تكنولوجٌا الطالء كاختٌار مستقبلً لمرحلة ما بعد البٌع.

 ونظامLDWٌذكر أن نٌسان نوت مفعمة بتقنٌات إبداعٌة تعزز عناصر السالمة، ومنها: نظام منع مؽادرة حارة السٌر 

من « درع السالمة»التً تشّكل مجتمعة MODونظام كشؾ األجسام المتحركة BSWالتحذٌر فً المناطق العمٌاء 

 نٌسان.
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درجة التً تعتمد على الكامٌرا الخلفٌة الفرٌدة بتقنٌة التنظٌؾ الذاتً.  363وتعزز هذه الحزمة تقنٌة شاشة الرإٌة الشاملة 

وٌمّثل تقدٌم التكنولوجٌا الممٌزة والتصمٌم الذكً  .Bفً السٌارات المنتمٌة لفئة وهذا إبداع مثٌر ٌحقق نجاحات استثنائٌة 

 جوهر جاذبٌة نٌسان نوت الجدٌدة مع أسلوب إبداعً فً التفكٌر، ٌطّبق فً جوانب التصمٌم والهندسة. Bفً فئة 

 

 اإلعالن الثانً: إعالن ألطارت سٌارات كونتٌننتال

 
 أ-٩شكل 

 ٢١١٥ –هولندا  -كونتٌننتال إعالن ألطارت سٌارات 

 
 ب-٩شكل 

 ٢١١٥ –هولندا  -إعالن ألطارت سٌارات كونتٌننتال 

 شرح اإلعالن:

 إطارات كونتٌننتال االمن فً الشتاء عنوان اإلعالن:

 هولندا المدٌنة:

 ٢١١٢ التارٌخ:

اإلعالن من تنفٌذ وتصمٌم شركة مقرها أمستردام بالخروج عن المؤلوففً ابتكار وسٌلة فرٌدة من نوعها تماما فً مجال 

الدعاٌة واإلعالن ففٌهذه الحملة قامت الشركة المصممة باإلعالن المنتج دون استخدام االلوان أو اللوحات اإلعالنٌة 

ة و المرئٌة كالتلفزٌون فقامت بتفرٌػ الرسالة اإلعالنٌة و تلخٌص اإلشكال و المعروفة أو حتً الوسائل اإلعالنٌة المطبوع

الرسومات على ورق مفرغ و دهانها بمادة النانو كوت الشفافة على األرض فقط لخلق حملة تفاعلٌة تسمى بحملة المطر. 

Rain Campaign 

، هو أسلوب الدعاٌة فً الشارع المبتكر الذي ٌظهر فقط عندما تمطر، ثم ٌصبح ؼٌر Rain Campaignحملة المطر 
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مرئً عندما ٌجؾ المطر فً الخارج وتمتاز هذه الحملة بالبساطة فً التنفٌذ وشكل التصمٌم مع التركٌز على الفكرة 

 اإلعالنٌة والرسالة المراد توصٌلها الى المتلقً.

وسٌلة صدٌقة للبٌئة لطباعة رسالة إعالنٌة على الرصٌؾ. عندما ٌسقط  Rain Campaignوتستخدم حملة المطر 

المطر على األرض وتكشؾ الرسالة للمارة لترها. ولكن عندما تشرق الشمس والمطر ٌجؾ، تختفً الرسالة وكؤنها لم 

 تكن موجودة. وتظهر الرسالة وتختفً مثل السحر لنحو ثمانٌة أسابٌع.

قة قوٌة بٌن المنتج واإلعالن، فقد وضعت الحملة المذكورة أعاله ألطارت كونتٌننتال وفٌها الحملة تسلط الضوء على عال

موقعا فً جمٌع أنحاء هولندا،  ٢١١وتم وضعه فً ” توقفوا أسرع مع اطارات كونتٌننتال فً فصل الشتاء.“الرسالة تقول 

ٌارات أو مواقع آخري مثل اماكن السٌر على واختٌر كل مكان بعناٌة بالقرب من موقؾ للسٌارات، آلة تذكرة موقؾ للس

 االقدام ومواقؾ االتوبٌس.

واستخدام وسائل صدٌقة للبٌئة لخلق إعالنات مإقتة هو بٌان قوي، لٌس فقط لمنتج ٌتم اإلعالن عنه ولكن أٌضا لصناعة 

إعالنٌة ملونة أو النشرات اإلعالن بشكل عام. فحمالت إعالنٌة مبتكرة مثل هذا اإلعالن ٌظهر أنك ال تحتاج الى لوحات 

الورقٌة للتؤثٌر على المشاهدٌن وأبراز الحملة اإلعالنٌة فً عقولهم لمدة أطول، ولكن فقط هو القٌام على التركٌز على 

الفكرة اإلعالنٌة وبساطة تنفٌذها. وإلثبات اهتمام الشركة المعلنة بالبٌئة، قامت الشركة التً وراء الحملة بالتبرع بجزء من 

 اتها لحماٌة الؽابات الممطرة الدولٌة.عائد

 التجربة العملٌة للبحث :

الً صٌاؼة فكرة اعالنٌة تعبر عن أثر خامة النانو كوت لً احداث اثر أكثر فاعلٌة   ا المشاهد لتوصٌل   تهدؾ التجربة

 الفكرة االعالنٌة بشكل اكثر جاذبٌة ٌعتمد علً اإلثارة .

العدٌد من المعاٌٌر التً تعتمد علً ما تحتوٌه الفكرة اإلعالنٌة فهً   عبارة عن إظهار  وقد تم بناء الفكرة اإلعالنٌة علً

بٌن الجماهٌر  برسٌل ( فً التنظٌؾ وعمل تجربة فعلٌة علً قوة نظافة المسحوق )قوة مسحوق أحد منظفات الؽسٌل 

 وذلك فً أحد الموالت التجارٌة . كما فً شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (10) رقم شكل

 

 وباستخدام اإلعالنٌة الفكرة فً األساسٌة الوحدة سٌطرة عنصر وتحقٌق الزوار نظر للفت التٌشرت لشكل تجسٌم عمل تم

 والمناافسة التٌشرت علً المختلفة المواد من البقع أصعب بوضع الجمهور تفاعل تم  البقع من أكٌدة حماٌة برسٌل شعار

 النانو بخامة الكلمة تؽطٌة تم حٌث واضحة كاملة برسٌل كلمة تظهر البقع وضع تم وكلما ٣٢ رقم شكل فً كما بٌنهم فٌما

 كوت
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 (11) رقم شكل

 كوت النانو بخامة الكلمة تغطٌة تم حٌث واضحة كاملة برسٌل كلمة تظهر

 

 النتائج والتوصٌات:

والعملٌة للبحث توصلت الدراسة الً العدٌد من النتائج والتوصٌات وذلك بعد إجراء الدراسة النظرٌة 

للتحقق من صحة الفروض واالستفادة منها فً إٌجاد أفكار إبداعٌة تساهم فً تنمٌة الثقافة البصرٌة 

 اإلعالنٌة لدي متلقً اإلعالن فً مصر.

 النتائج: 

 جاءت نتائج الدراسة النظرٌة والعملٌة على النحو التالً:

 اإلعالنات بشكل جدٌد ومتمٌز.ٌمكن استخدام فن النانو فً اٌجاد حلول لتصمٌم  .1

ساهمت خامة النانو كوت فً اٌجاد مصادر جدٌدة لإللهام تساعد على اإلبداع وابتكار أفكار إعالنٌة  .2

 جدٌدة.

 ٌمكن من خالل تحدٌد المعاٌٌر الفنٌة والعلمٌة لعلم النانو تكنولوجً توظٌفها فً بناء الفكرة اإلعالنٌة. .3

عالنً فً نجاح الحملة اإلعالنٌة تتوقؾ على إبداعه فً تناول هناك أهمٌة كبٌرة لدور المصمم اإل .4

 الفكرة اإلعالنٌة وتقدٌمها بشكل فرٌد من نوعه للمتلقً  

 ٌمكن أن تإثر الظروؾ المناخٌة فً اٌجاد طرق لتقدٌم االفكار اإلعالنٌة الجدٌدة. .5

 التوصٌات: 

كلٌات الفنون والعلوم لالستفادة منه فً التعمق فً المجاالت العلمٌة بفكر معرفً واعً فً مقررات  .1

 تصمٌم اإلعالن.

ضرورة الربط بٌن الفنون التشكٌلٌة البصرٌة والعلوم العلمٌة لالستفادة منها فً التطبٌقات الفنٌة  .2

 المختلفة وخاصة فً مجال تصمٌم اإلعالن.

 التؤكٌد على المدلول الرمزي للرسالة اإلعالنٌة. .3

 عند تحدٌد األفكار اإلعالنٌة المالئمة لطبٌعة المجتمع.ضرورة مراعاة البعد البٌئً  .4

االهتمام باألفكار اإلعالنٌة الجدٌدة حٌث توفر العدٌد من األموال التً تنفق فً الحمالت اإلعالنٌة  .5

 التقلٌدٌة .
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