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 :الملخص

ي ٌمنحها هوٌة حضارٌة ممٌزة، لما للبلدان تواجه المجتمعات العربٌة العدٌد من التحدٌات لتأصٌل تراثها الحضاري والذ

العربٌة من مخزون تراثً تكون عبر العصور المختلفة لٌمنح كل بلد عربً طابعه وهوٌته الخاصة، وتتمٌز جمهورٌة 

عز كشارع الم ،قدٌمة الزاخرة بالمناطق التراثٌةال القاهرةمصر العربٌة بالعدٌد من األماكن التراثٌة، والتً تتمثل فً أحٌاء 

بداخله العدٌد من اآلثار مثل بٌت  يالقدٌمة، وٌحو القاهرةلدٌن هللا الفاطمً، والذي ٌعد من أهم الشوارع التارٌخٌة فً 

مما  لى سبٌل المثال ولٌس الحصرمسجد السلطان الناصر محمد بن قالوون ، وذلك عوالسحٌمً، وقصر األمٌر بشتاك، 

تكمن مشكلة البحث فً كٌفٌة توظٌف فن الكوالج لتعزٌز و ،ه من عبق التارٌخبما ٌحوٌه بداخلٌجعله وجهة سٌاحٌة مبهرة 

لمجابهة التقلٌدٌة فً اإلعالن السٌاحً والذي ٌؤثر بدوره  التنافسٌة لإلعالن السٌاحً إلحٌاء تراث مصر القدٌمةالقدرة 

تجارب إعالنٌة لإلعالن  ومن هنا اهتم البحث بإتباع المنهج التجرٌبً من خالل عرض عدة علً الجذب السٌاحً،

ٌهدف البحث إلى إحٌاء تراث مصر القدٌمة باستخدام فن الكوالج لتعزٌز القدرة و ،المصري باستخدام فن الكوالج السٌاحً

التنافسٌة لإلعالن السٌاحً ومجابهة حالة الركود السٌاحً فً ظل الظروف الحالٌة، مما ٌسهم إٌجابٌاً فً نمو القطاع 

 اهم فً دفع عجلة التنمٌة. السٌاحً بمصر وٌس

 اإلعالن السٌاحً . –فن الكوالج  –التراث  :الكلمات المفتاحٌة

Abstract: 

Arab societies face many challenges to root their Cultural Heritage that grants them a 

distinctive cultural identity, having regard for the heritage inventory of the Arab countries 

across the different ages which gives each Arab country its own character and identity. The 

Arab Republic of Egypt is characterized with many heritage sites represented in the districts 

of Old Cairo which is replete with heritage sites, that include but are not limited to Muizz 

Street, which is considered one of the most important historical streets in Old Cairo, as it 

includes many Antiquities like Bayt Al-Suhaymi, Beshtak Palace, and the Mosque of Sultan 

Al-Nasir Muhammad Ibn Qalawun. That makes it a fascinating tourist destination given the 

fragrance of history that it includes inside. The Research Paper problem lies in how to employ 

the art of collage to enhance the competitiveness of the tourism advertising to revive the 

mailto:quality_mia@yahoo.com
mailto:shimaa.salah@fapa.bu.edu.eg


 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

500 

ancient heritage of Egypt to confront the traditional in the tourism advertisement which in 

turn affects the tourist attractions. Hence, the Research Paper took into consideration 

following the experimental approach through the display of several Egyptian tourism 

advertising trials using the art of collage. The Research Paper aims to revive the heritage of 

ancient Egypt by using the art of collage to enhance the competitiveness of tourism 

advertising and confront the tourism stagnation under the current conditions, which 

contributes positively in the growth of the Tourism Sector in Egypt and contributes in 

accelerating development. 

Key Words: Heritage – Collage Art– tourism advertising. 

 المقدمة :

الهوٌة المصرٌة هً حاصل ضرب مختلف الحضارات والثقافات واألدٌان، وعلٌه انفتحت مصر على كل ما هو جدٌد 

فالهوٌة هً نتاج حركة حضارٌة دؤوب عبر العصور، ومصر من الدول التً  تأخذ ما ٌفٌدها وتلفظ ما ٌضر هوٌتها،

منتمٌن للحضارات المختلفة بعضها استقر بها والبعض اآلخر عبر مرت علٌها العدٌد من الثقافات واألدٌان واألجناس ال

كالفنون والعمارة أرضها، وكانت مصر وفً كل األحوال تستوعب تلك الحضارات، وتنعكس فً المجاالت المختلفة 

فكرة وٌعد التراث مشاركة الماضً للحاضر بكل ما ٌشمله من األنشطة اإلنسانٌة حٌث ٌمثل واألدب والثقافة وغٌرها، 

 تراث بخاصةً و ،االنتقال عبر الزمن، كما إنه نتاج الحضارة فً جمٌع مٌادٌن النشاط اإلنسانً من علم وفكر وفن وأدب

مصر القدٌمة الزاخر بالمناطق التراثٌة كشارع المعز لدٌن هللا الفاطمً، والذى ٌحوى بداخله العدٌد من اآلثار كبٌت 

وجهة سٌاحٌة لألجانب والعرب مما ٌجعله سلطان قالوون على سبٌل المثال السحٌمً، وقصر األمٌر بشتاك، وجامع ال

ٌوجه المتلقً نحو موضوع اإلعالن وٌحثه على التفاعل  يا ٌظهر دور اإلعالن السٌاحً والذعلى حد سواء، ومن هن

وٌه تح الثقافٌة وما معه، فً إبراز رونق وتراث مصر القدٌمة وما تمتلئ به من مناطق أثرٌة فً تدعٌم السٌاحة المصرٌة

 وٌبرز جمال تلك المناطق األثرٌة . من جمالٌات معمارٌة لٌس لها مثٌل، مما ٌسهم إٌجابٌاً فً نمو القطاع السٌاحً بمصر

 :مشكلة البحث

تتلخص مشكلة البحث فً مواجهة التقلٌدٌة فً تناول اإلعالن السٌاحً المصري التً تؤثر بدورها علً فعالٌة اإلعالن 

الجذب السٌاحً، حٌث تقتصر أغلبٌة اإلعالنات السٌاحٌة علً عرض صورة تقلٌدٌة لألثر السٌاحً بشكل  مديلً وبالتا

بالتالً ٌقدم البحث رؤٌة مما ٌؤثر علً القرار السٌاحً، و ٌفتقر للتجدٌد وإثارة الفضول نحو األثار السٌاحٌة المصرٌة

 .إحٌاء تراث مصر القدٌمةمن خالل تنافسٌة لإلعالن السٌاحً فن الكوالج لتعزٌز القدرة البصرٌة لتوظٌف جمالٌات 

 :هدف البحث

ٌهدف البحث إلى إحٌاء تراث مصر القدٌمة باستخدام فن الكوالج لتعزٌز القدرة التنافسٌة لإلعالن السٌاحً ومجابهة حالة 

 .مصر وٌساهم فً دفع عجلة التنمٌةالركود السٌاحً فً ظل الظروف الحالٌة، مما ٌسهم إٌجابٌاً فً نمو القطاع السٌاحً ب

 فروض البحث:

لتراث مصر القدٌمة سٌساهم فً تعزٌز ٌفترض البحث أنه  إذا ما اسُتْخِدم فن الكوالج عن طرٌق المعالجة الجرافٌكٌة 

سٌاحً القدرة التنافسٌة لإلعالن السٌاحً، مما ٌساهم فً التأكٌد على الهوٌة المصرٌة وٌسهم إٌجابٌاً فً نمو القطاع ال

 .بمصر فً ظل حالة الركود السٌاحً مؤخراً 

 :حدود البحث

ا باستخدام فن الكوالج لمعالم تراث مصر القدٌمة . تتمثل فً  ًٌ  عرض نماذج تصمٌمٌة إعالنٌة سٌاحٌة معالجة جرافٌك
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 منهجٌة البحث :

 . ري باستخدام فن الكوالجالمنهج التجرٌبً من خالل عرض عدة تجارب إعالنٌة لإلعالن السٌاحً المص ٌتبع البحث

 :البحث أدوات

 . البحث  مجال فً المتخصصة والكتب واألجنبٌة العربٌة المراجع -

 .المنشورة  وغٌر المنشورة العلمٌة األبحاث -

 . )اإلنترنت( العالمٌة  المعلومات شبكة على اإللٌكترونٌة المواقع بعض -

 مصطلحات البحث:

 Heritage التراث :

 روا بها من الحاضر إلى المستقبل،لنا األجداد كنهج من الماضً لٌستقً منه األجٌال الحالٌة دروساً ٌعبالتراث هو ما خلفه 

ا عبر الزمن .و مشاركة الماضً للحاضر كما أنه ًٌ  ٌعبر عن مجموعة السمات الثقافٌة المترابطة والتً تستمر اجتماع

 Identityالهوٌة : 

تعبٌر مرئً للداللة على  ًن غٌرهم والتراث الحضاري لهم، وهجموعة عهً مجمل السمات التً تمٌز الشخص أو الم

 .  التارٌخ والثقافة والواقع االجتماعًشخصٌة الشركة أو المؤسسة أو الدولة، بحٌث تمثل 

 Collage Art الكوالج :

واع الفن فن متمٌز ٌعتمد على قص ولصق عدة خامات مختلفة معا فً لوحة واحدة، وٌعد فن الكوالج نوع من أن

 التجرٌدي.

 Tourism Advertising  :اإلعالن السٌاحً 

هو أحد أهم الوسائل التروٌجٌة للسٌاحة حٌث ٌقوم اإلعالن السٌاحً بجذب انتباه السائح وتوجٌه قناعاته القتناء خدمة 

 معٌنة بهدف تنمٌة القطاع السٌاحً للدولة .

 :اإلطار النظري للبحث

  Heritage :تراثالـ

مة تراث على العناصر الثقافٌة والعادات والمعتقدات التً تنتقل من جٌل آلخر، حٌث أنه من خالل التأمل الدقٌق وتطلق كل

للتراث ومحتواه وفكره وفلسفته فً الفنون السابقة، ٌتم الوصول لهوٌة خاصة تعبر عن ثقافة المكان وتمٌزه عن الثقافات 

 األخرى .

اث ٌتم بناء التارٌخ والحضارة، حٌث أن ذاكرة التارٌخ مسجل فٌها كل ما تركه ومن خالل التراكمات المتتالٌة لألحد

بها من الحاضر إلى  األجداد من تراث لألبناء، فما خلفه لنا األجداد من تراث تستقً منه األجٌال الحالٌة دروساً ٌعبروا

كرة تنتقل عبر الزمن، نٌة لما ٌمثله كفمشاركة الماضً للحاضر بكل ما ٌشمله من األنشطة اإلنساأٌضاً ٌعد والمستقبل، 

عن مجموعة السمات أٌضاً ٌعبر و من علم وفكر وفن وأدب، ،  نتاج الحضارة فً جمٌع مٌادٌن النشاط اإلنسانً كما أنه

ا عبر الزمن . ًٌ  الثقافٌة المترابطة والتً تستمر اجتماع

كم أن التراث ٌتم استخالصه من تفاعل المجتمع مع والتراث جزء أصٌل من الثقافة والتً تنتقل بدورها من جٌل ألخر، 

البٌئة المحٌطة به، وبكٌفٌة التعامل مع التحدٌات التً تواجهه، وٌعد التراث الخاص بأي أمة تراث غٌر موحد، فهو ٌنتمً 

وللتراث  (1) فً المجتمعات ذات الماضً الموغل فً القدم والتً مازالت آثاره قائمة. إلى أكثر من حقبة تارٌخٌة وخاصةً 

عبارة عن مخزون موروث للحضارة ناتج عن تفاعل اإلنسان ر فً مختلف أشكاله ، فالتراث هوٌة تمٌزه عن غٌره وتظه

تمتد مصادر التراث للثقافات األخرى باعتباره وى القٌم والعادات والتقالٌد، مع فكر جماعته مكانٌاً وزمانٌاً، كما ٌشتمل عل
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مما عقٌدة والتارٌخ قدٌماً وحدٌثاً، رتباط الفن بالتراث والإل موروث عن أهمٌة موروث آخر  ٌقلنموذجاً ٌهتدى إلٌه، وال

وٌمكن أن ٌكون التراث قدٌماً أو معاصراً، فقد ٌغلب علٌه القدم  (2).  مسٌرتهما معاً أول درجات العالمٌة والقومٌةٌجعل 

فٌها قٌم أصٌلة وجمالٌة، حٌث أنه آداه فعالة للتعبٌر  وله جذور من حضارة وقٌم وثقافة قدٌمة تمتد من جٌل آلخر، ٌعكس

 عما ساد وٌسود المجتمع .

 ( 3).وٌرى حسن فتحً أن التراث هو كل الخبرات الموروثة والتركة التً تناقلتها األجٌال، ولٌس بالضرورة أن ٌعنى القدم

فً الوعً المعاصر، بحٌث ٌشكل مكوناً  فً المستوى الداخلً مندمجاً  فنجدهث فً مستوٌان داخلً وخارجً، وٌظهر الترا

بشكل مستقل عن الوعً المعاصر، وخارج مكونات المستوى الثانً  نجده فًجتماعً والثقافً، وأساسٌاً فً النسٌج اال

 (4)ً هذا المستوى بعد مادي.النسٌج الثقافً واالجتماعً، بحٌث ٌكتسب ف

 Identityالهـوٌة : 

ز الشخص أو المجموعة عن غٌرهم وتحدد التراث الحضاري لهم، تنموا إذا ما تم الهوٌة هً مجمل السمات التً تمٌ

 علٌها واالهتمام بها ومن الممكن أٌضاً أن تتداخل مع هوٌات أخرى .التأكٌد 

على إنها كل ما ٌعبر أو ٌرتبط بالبٌئة والثقافة التً أحاطت أو تفاعلت أو حتى أنتجها اإلنسان على األرض  وتعرف الهوٌة

وقد سعت الحضارات المتعددة عبر التارٌخ إلٌجاد هوٌة وطابع  ( 5)تً ٌعٌش علٌها بحٌث تضفً علٌه طابع خاص .ال

ممٌز، ومصر بخاصًة من الدول التً مرت علٌها العدٌد من الثقافات واألدٌان واألجناس المنتمٌن للحضارات المختلفة 

عكس بدوره عب كل ذلك وتعٌد إنتاجه فنٌاً ومادٌاً ومعنوٌاً وٌنبعضها استقر بها والبعض اآلخر عبر أرضها، وكانت تستو

، وبذلك أضحت الهوٌة المصرٌة حاصل ضرب مختلف الحضارات والثقافات كل المجاالت ًعلى مختلف القطاعات وف

ان ف ومن ناحٌة أخرى (6)واألدٌان، وعلٌه انفتحت مصر على كل ما هو جدٌد تأخذ ما ٌفٌدها وتلفظ ما ٌضر هوٌتها .

الهوٌة مفهوم ال ٌرتبط فقط بالمكان، ولكن بالمعانً الرمزٌة االجتماعٌة والثقافٌة أٌضاً، كما تعنى خصائص المكان كما 

در للهوٌة ووجهة النظر الثانٌة ٌتصورها الناس، وبالتالً ٌمكن التمٌٌز بٌن وجهتً نظر: األولً حٌث ٌنظر للمكان كمص

 (7).ص الهوٌة الجماعٌة للمقٌمٌن فٌها خت

إن الرموز التً تكّون هوٌة شعب من الشعوب أو أمة من األمم تستقً مضمونها ومعانٌها وأهمٌتها من كال النوعٌن، 

الرموز المستوحاة من الثقافة الشعبٌة هً العنصر األهم فً تكوٌن الهوٌة الجماعٌة للشعب و الرسمً والشعبً من الثقافة،

الهوٌة ٌثٌر  فتحقٌق (8).ن استمرارٌتها وتعزٌزها وتثبٌتهاعلى هذه الهوٌة وضماأو لألمة، وهً الجزء األهم فً الحفاظ 

تتحقق القٌمة طرٌقة المحافظة على األصالة عند التجدٌد، وااللتزام بالتراث عند اإلبداع حتى  ًالقضٌة المتجددة وه

وممٌزات وقٌم ومقومات، وٌطلق لفظ  وهى ما ٌتمٌز به الفرد أو المجتمع عن الغٌر من خصائص (9)الجمالٌة فً التشكٌل .

 (11)التشخٌص والشخص نفسه والمحٌط الخارجً .  :الهوٌة على ثالث

 Collageالـكوالج : 

فن الكوالج من الفرنسٌة هو اللصق، وهو فن بصري ٌعتمد على قص ولصق العدٌد من المواد معاً، وبالتالً خلق تكوٌن 

تأثٌره الواضح بٌن أوساط الرسومات الزٌتٌة فً القرن العشرٌن كنوع من الفن وشكل جدٌد، واستخدام هذه التقنٌة كان له 

التجرٌدي، وتستخدم فً الكوالج عدة مواد كقصاصات الجرائد، األشرطة، أجزاء من الورق الملون المصنوعة ٌدوٌاً، 

وٌرجع نشأة  فن الكوالج  (11).والصور الفوتوغرافٌة وغٌرها وتجمع هذه القطع وتلصق على قطعة من الورق أو القماش 

محدود حتى القرن العاشر لبالد الصٌن ، حٌث ظهر بعد اختراع الورق فً القرن الثانً المٌالدي ، والذي ظل استخدامه 

، واستخدم الٌابانٌون القصاصات الورقٌة لكتابة الشعر علٌها فً مخطوطاتهم، ثم بدأ استخدامه فً القرن الثالث المٌالدي
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ً صناعة اللوحات الدٌنٌة من قبل الكاتدرائٌة، حٌث استخدموا فٌه أوراق األشجار واألحجار الكرٌمة عشر المٌالدي ف

  والمعادن النفٌسة .

ومع بداٌة القرن العشرٌن كان بٌكاسو أول من استخدم الكوالج فً الرسومات الزٌتٌة، وعندما بدأ بٌكاسو استخدام الكوالج 

ة من القماش البالستٌك على قطعة من القماش، أما محترفً السرٌالٌة توسعوا فً الرسومات الزٌتٌة قام بلصق قطع

باستخدام فن الكوالج بشكل أكبر فقاموا باستخدام قصاصات لصورة مقطعة بأشكال مختلفة ثم تجمٌعها بشكل عشوائً، 

زء من طبقة الصورة طرٌقة أخرى تعتمد على إضافة طبقات من الصور بزواٌا اللوحة األصلٌة مع إزالة جواستخدام 

العلوٌة لتبرز ما تحتها من قصاصات، أما طرٌقة قصاصات القماش فتقوم على أساس لصق قصاصات من القماش 

 (12)المطبوع بطرٌقة متفرقة على قطعة قماش أساسٌة .

ا األسلوب م شهدت العاصمة الفرنسٌة بارٌس ظهور العدٌد من االتجاهات الفنٌة الحدٌثة ومنه1911ومع بداٌة العام 

ما جعل ماللذٌن اشتغال معاً،  P.Picassoوبٌكاسو G.Braque التكعٌبً، وقد ارتبط هذا األسلوب بالفنانٌن براك 

أعمالهم الفنٌة تتشابه إلى حد التطابق، واستمر اإلثنان بالبحث عن وسائل تعبٌرٌة جدٌدة، وتوصال إلى الكوالج الذي ارتبط 

مواد كأشرطة الخشب وورق الصحف والمجالت وأٌضاً طوابع البرٌد فوق قماشة  باالتجاه التكعٌبً، وقاموا بلصق

اللوحة، والعدٌد من المواد األخرى من البالستٌك والزجاج واألسالك وغٌر ذلك من المواد والخامات، فولد بذلك فن 

ثم تجمع كل هذه  ،اصاتوغٌرها من األوراق والقص الج على استخدام قصاصات الجرائدوٌعتمد فن الكو (13)الكوالج .

لفنون وٌضفً علٌه القطع المختلفة وتلصق على لوحة ) خشبٌة أو ورقٌة أو قماشٌة (، مما ٌمٌزه ذلك عن غٌره من ا

 جمالٌات خاصة .

     
 نماذج لفن الكوالج

 Tourism Advertisingاإلعالن السٌاحً : 

ن السٌاحً بجذب انتباه السائح وتوجٌه قناعاته القتناء خدمة هو أحد أهم الوسائل التروٌجٌة للسٌاحة حٌث ٌقوم اإلعال

معٌنة بهدف تنمٌة القطاع السٌاحً للدولة، وهو أهم وسائل االتصال للسائح فً تعرٌفه بالبرامج السٌاحٌة، وٌبث بداخله 

 الرغبة فً السفر وحب المعرفة . 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS9Pak8PTdAhUCsqQKHaH7CGYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.almrsal.com/post/197582&psig=AOvVaw3PEVyJh2jyQEh05bQxC5lg&ust=1539020495703842
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ظمات السٌاحٌة والفندقٌة، األهداف العامة والتسوٌقٌة للمن وٌهدف اإلعالن السٌاحً للتأثٌر فً سلوك المتلقً بما ٌتفق مع

مكن اإلعالن من التأثٌر على المتلقً من خالل التزود بالمعلومات الضرورٌة والخدمات المقدمة له، كما ٌعمل بحٌث ٌ

المعنوي  على تصحٌح االنطباعات السلبٌة والتً قد وصلت للمتلقً بطرٌقة خاطئة، ونقل صورة صحٌحة وتعزٌز الجانب

وتعتبر السٌاحة من أولى مصادر االقتصاد العالمً، مما ٌجعلها بذلك  (14).لدى المتلقٌن من السٌاح بشكل إٌجابً وفعال 

أحد أهم المصادر للدخل القومً للعدٌد من البلدان، وتتٌح فرص العمل للكثٌرٌن فً هذا المجال، وتعمل على جمع العدٌد 

 افات والتقالٌد المختلفة، فتتٌح لهم فرصة رؤٌة جوانب وثقافات أخرى فً أنحاء العالم .من السٌاح ذوي الخلفٌات والثق

 :السٌاحة الثقافٌة

وٌتنامى دور الثقافة والتراث وما ٌتٌحاه من التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة المستدامة، وكونها من أهم دوافع تنمٌة 

 اً مهماً فً خلق المجتمع بشكله الحدٌث والمتطور، لذا فمن الضروريالسٌاحة، وللعولمة والتنوع الثقافً والهوٌة دور

المقصد السٌاحً وسط االستراتٌجٌات السٌاحٌة المعاصرة، حتى ٌكون هناك روابط  ةوضع التراث الثقافً الفرٌد وهوٌ

 بٌن التراث الثقافً والهوٌة السٌاحة لتتسم بالتفرد واألصالة .

لهوٌة الوطنٌة والحفاظ افً دعم  ، ولكن لها دور أٌضاً اعه عالمٌه رئٌسٌه تجلب الدخلصن والسٌاحة الثقافٌة لٌست فقط

التراث، وهً أفضل الطرق للتنمٌة االقتصادٌة والمساهمة فً نمو سوق العمل، مما ٌتضح من خالله العالقة بٌن  ىعل

 التراث الثقافً والهوٌة السٌاحٌة .

 :تنمٌه السٌاحة الثقافٌة

من خالل الهوٌة الثقافٌة للمكان والرموز التً وتشكٌل الصورة الدولٌة للعدٌد من البلدان،  ىالسٌاحٌة عل تساعد الملصقات

الممٌزات التً سٌتم تقٌٌمها بشكل إٌجابً من قبل  ىالضوء علٌسلط اإلعالن السٌاحً  و تعكس قٌم وتقالٌد المجتمع،

السٌاحً والبحث عما ٌجذب ز عند التقاء الهوٌة الثقافٌة باإلعالن السٌاح المحتملٌن، ولذا فإن مفهوم الهوٌة السٌاحٌة ٌبر

 (15).السٌاح 

من أقدم  ةت الموسٌقٌة والمسارح، وهً واحدوترتبط السٌاحة الثقافٌة بزٌارة المتاحف وحضور المهرجانات والحفال

رٌخ وقصصه الجانب األهم فً ، ولكن تبقى لألماكن التارٌخٌة التً تحوي عبق التاأشكال السٌاحة وأكثرها انتشاراً 

 المعادلة، وهو أهم ما ٌمٌز مصر وٌضعها فً أولى الوجهات للسٌاحة الثقافٌة على مستوى العالم . 

، ٌجب أن تستند إلى تراثها وهوٌتها الممٌزة، وتعتمد على الموارد الثقافٌة لجذب ةٌاحة الثقافٌة مستدامولكً تصبح الس

ة لجلب العدٌد من الفوائد االقتصادٌة للبلدان، وأٌضاً هً فرصة جٌدة إلحٌاء الحرف السائح، وتطوٌر السٌاحة الثقافٌ

 والتقالٌد المحلٌة والمحافظة علٌها، مما ٌنمً ثقافة االعتزاز لدى السكان المحلٌٌن لتراثهم الثقافً .

 (16): ًاإلعالن السٌاحً مجموعة خصائص وهوٌجب أن تتوفر فً 

 عادات وتقالٌد وتارٌخ وقٌم وعادات المجتمع الذي ٌخاطبه . أن تكون رسالته متجانسة مع -1

عن الخدمات التً ستقدمها شركة السٌاحة خالل  وواقعٌاً  أن ٌعتمد على الحقائق والبٌانات الصادقة المعبرة فعالً  -2

 البرنامج السٌاحً المعلن عنه بدون أي مبالغة أو تضلٌل .

وعناصر الجذب السٌاحً التً تجذب السٌاح وتدفعهم لزٌارة دولة أن ٌعبر عن ما ٌتضمنه من المحفزات السٌاحٌة  -3

 معٌنة وتزٌد من إنفاقهم .

اح فً السوق ٌصول الرسالة إلى عدد كبٌر من الساإلعالن السٌاحً وسٌلة من وسائل االنتشار، وهذا ٌعطً فرصة لو -4

 السٌاحٌة المطلوبة .
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التً ٌتٌحها اإلعالن والمتوفرة لدى وسائل اإلعالن تعطً  هو وسٌلة ذات قدرات تعبٌرٌة كبٌرة فاإلمكانٌات الفنٌة -5

 التصمٌم والكتاباتلطباعة واستخدام إ، من خالل الًول ما ترٌد عن منتجاتها بشكل جمالفرصة للمنظمة السٌاحٌة لتق

 .اح المستهدفٌن فً السوق السٌاحٌةٌٌحقق الجاذبٌة والتأثٌر على الس ، ممابشكل ممٌز واللون

أنهم ، فالجمهور )السٌاح( ال ٌشعرون بتلقًصٌة وبالتالً فإن اإلعالن لٌس وسٌلة ضغط على المهو وسٌلة شخ -6

 نتباه لوسائل اإلعالن أو إبداء ردود األفعال .هتمام واإلملزمون بأبداء اإل

 بتكلفة منخفضة لكل عرض إعالنً . اح المنتشرٌن جغرافٌاً ٌاإلعالن وسٌلة فعالة للوصول للس -7

 . اكثر من مرة خالل فترة معٌنة الرسالة اإلعالنٌةإمكانٌة تكرار  -8

 : ردود االجتماعً والثقافً للسٌاحةالم

تصال بٌن الثقافات والسلوكٌات والقٌم والتقالٌد الخاصة بالمجتمعات، حٌث تمكن السٌاحة ارتبطت السٌاحة طوال الوقت باإل

أن ٌتعلما بشكل أفضل عن بعضهما البعض باالتصال  المستهدفح ائوالسكال من القائم على السٌاحة مجاالً ٌمكن فٌه 

ح، وٌنتج عن ذلك ظهور العدٌد من ائتقدٌم خدمات عالٌة الجودة للس ولتتطلب السٌاحة من األحٌث المباشر فٌما بٌنهما، 

من إعادة ٌاحة الس مكنٌوضٌفة، ست، مما ٌخدم بدوره التقدم االقتصادي لتلك الدول المقائمٌن علٌهاالتفاعالت بٌن السٌاح وال

 ن الفن والتقالٌد والتراث الخاصٌن بتلك الدول ٌشكالن عوامل جذب للسٌاح . إحٌاء الحٌاة الثقافٌة للمجتمع المحلً، نظراً أل

 السٌاحة وأثرها على البٌئة :

تطوٌر  ٌبحث السٌاح عن بٌئة ذات طبٌعة خالبة ومختلفة، مما ٌسمح لهم بمزاولة أنشطة سٌاحٌة متعددة، وٌتطلب ذلك

وعلى هذا فٌجب  (17).البنٌة التحتٌة لتلك األماكن السٌاحٌة بشكل متواصل، حٌث أن تلك البٌئة تمثل عنصر أساسً للسٌاح 

ضٌفة أن ٌكون لدٌها استعداد لقبول االختالفات فً العادات والتقالٌد للسٌاح، والعكس بالعكس حٌث ٌحترم ستعلى الدول الم

إشراكهم فً التسوٌق للسٌاحة بحٌث ٌصبحوا سفراء لها، إضافًة لذلك و وٌتقبل كالهما اآلخر،أٌضاً السٌاح هذا االختالف 

 للحفاظ على االستمرار فً النمو االقتصادي للدول الراغبة فً تنمٌة مواردها السٌاحٌة بشكل مستدام.

 الهوٌة البصرٌة وأثرها على السٌاحة :

المرئٌة، وهً أٌضاً كل ماٌمٌز المنتج أو الخدمة المقدمة عن مثٌالتها، وتمثل الهوٌة البصرٌة الصورة الذهنٌة للصورة 

والهوٌة لٌست شعار  كما أنها تمثل الخدمات التً تقدمها الجهة المسئولة أو الشركة لعمالئها بحٌث تمنحها مٌزة تنافسٌة .

سة والمحسوسة للخدمة أو المنتج أو رؤٌة أو رسالة أو منتج أو خدمة أو إعالن، بل إنها كل الصفات والخصائص الملمو

الهوٌة البصرٌة من أقوى الطرق ولذا فإن  المقدم، كما أنها تمثل شعور المستقبلٌن لها تجاه المنتج أو الخدمة المقدمة لهم .

جه التً ٌتم من خاللها إظهار التوجه السٌاحً للبلدان، وبناء تلك الهوٌة وإدارتها شًء فً غاٌة األهمٌة من أجل إحداث تو

استعداد لدفع الكثٌر  ىسٌاحً إٌجابً، وٌعد هذا السبب الرئٌسً الذي ٌجعل كل من ٌهتمون بالنمو االقتصادي السٌاحً عل

 من أجل إبراز الهوٌة البصرٌة لبلدانهم .

كل الهوٌة البصرٌة للوجهة السٌاحٌة عامل أساسً فً خلق البٌئة المناسبة سٌاحٌاً، وخاصًة عندما تكون مصممة بشوتعد 

والصور السٌاحٌة هً واحده من أفضل الطرق للتواصل مع السائح  صحٌح لتلبٌه النمو االقتصادي، وتعد الشعارات

ٌتم ترسٌخ صورة مصر فً ومن خالل تحقٌق الهوٌة البصرٌة بشكل حدٌث ومعاصر  (18.)المرتقب والسائح المحتمل 

 على الهوٌة والتى تؤكدل التجربة التطبٌقٌة للورقة البحثٌة ، وذلك من خالأذهان السٌاح مع الحفاظ على طبٌعتها األثرٌة

خلق أفكار تصمٌمٌة لإلعالن السٌاحً بالتركٌز على المناطق األثرٌة الممٌزة فً حً مصر من خالل المصرٌة  البصرٌة

 . ساعد فً االرتقاء بالنشاط السٌاحً بمصروٌالقدٌمة، بما ٌخدم المجال السٌاحً 
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 Graphics processorsٌة :  ات الجرافٌكالمعالج

هً نهج إبداعً ٌقوم به مصمم أو مجموعة من المصممٌن من أجل إٌصال رسالة معٌنة )أو مجموعة رسائل( للجمهور 

فن و (19). المستهدف، وتستخدم فٌه أسالٌب متنوعة من الرموز والصور أو الكلمات لخلق تمثٌل مرئً لألفكار والرسائل

التً أسهمت فً تغٌٌر الثقافة فً المجتمع وأثرت فً حٌاة الفرد والشعوب، وهدفه توصٌل  الجرافٌك من ابرز الفنون

ٌقاس نجاح التصمٌم فٌها بمدى وصول الفكرة للمتلقً، وقد بدأت مالمح فن الجرافٌك ورسالة إلى مجموعة من األفراد، 

ٌوانات فً تلوٌنها بشكل عفوي بسٌط، ثم منذ أن وجد على جدران الكهوف رسومات استخدم فٌها اإلنسان البدائً دم الح

ظهرت بعدها بفترة ونتٌجة للتطور النقوش والعالمات والزخارف التً زٌنت األوانً الفخارٌة، وظهر بذلك فن الحفر 

وكشف عن مهارات فنٌة وتشكٌلٌة  ،الجرافٌكً والذي تطور بعد ذلك عند ظهور اختراع الطباعة إبان الثورة الصناعٌة

 ك .لفن الجرافٌ

ومع حلول النصف الثانً من القرن العشرٌن وبعد الحرب العالمٌة الثانٌة بدأ فن الجرافٌك ٌزدهر مرة أخرى بعد ازدهاره 

قبل ذلك ببضعة قـرون على أٌـدي العدٌد مــن الفنانٌـن مثـل ) لوترٌك ، غوٌا (، فظهر كفن مستقل بذاته ولم ٌعد ٌعتمد 

سابقاً، فاستحدثت تقنٌات جدٌدة كالحاسب اآللً واتسع المجال للكثٌر من المصممٌن بذلك، على الطرق التقلٌدٌة المستخدمة 

كما أحدث نقله فً عالم الرسوم المتحركة واختزل الزمن والجهد علٌهم، مما أتاح طباعة العدٌد من النسخ بالجودة نفسها 

واحد من أهم سمات تصمٌم الجرافٌك، وخاصة عند وٌعتبر التكوٌن هو  (21).ووقت أقل، ما لم توفره الطباعة التقلٌدٌة 

استخدام المواد سابقة التحضٌر أو العناصر المتنوعة، وٌشٌر مصطلح تصمٌم الجرافٌك إلى عدد من التخصصات الفنٌة 

والمهنٌة التً تركز على االتصاالت المرئٌة وطرق عرضها، وتستخدم أسالٌب متنوعة إلنشاء والجمع بٌن الرموز 

 (21).الكلمات لخلق تمثٌل مرئً لألفكار والرسائل  والصور أو

ومن خالل المعالجة الجرافٌكٌة للتصمٌمات ٌتم حدوث تواصل مع المتلقى والتأثٌر فٌه من خالل الصور والرموز 

والكلمات، ٌتم من خاللها خلق عمل فنى مرئً متكامل، وفٌما ٌلً نماذج صور لبعض األماكن األثرٌة فً مصر القدٌمة 

ومسجد السلطان الناصر محمد بن قالوون على سبٌل المثال ولٌس الحصر، ومجموعة نماذج معالجة  رع المعز،كشا

ٌتبعها دراسة تطبٌقٌة من خالل عمل تصمٌمات إعالنٌة سٌاحٌة جرافٌكٌاً باستخدام فن الكوالج لمجموعة من تلك الصور، 

عالن السٌاحً ومجابهة حالة الركود السٌاحً فً ظل الظروف الحالٌة، مما ٌسهم إٌجابٌاً فً لتعزٌز القدرة التنافسٌة لإل

 نمو القطاع السٌاحً بمصر وٌساهم فً دفع عجلة التنمٌة.
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 ( مجموعة صور لشارع المعز1شكل )

ن هما باب النصر و بابٌقام جوهر الصقلً ببناء سور شمالً بحٌث القاهرة، أهم الشوارع التارٌخٌة فً مصر و منوهو 

باب زوٌلة  ىتوح الفً السور الجنوبً بابٌن متجاورٌن تم تسمٌتهم بباب زوٌلة ، وشارع رئٌسً من باب الفباب الفتوح، و

وُسمً بشارع المعز لدٌن هللا وٌعرف باسم شارع األعظم، وقام جوهر الصقلً ببناء قصر للخلٌفة المعز ُعرف باسم 

، سكنه بعد ذلك " صالح الدٌن األٌوبً " ، وشارع المعز أكتر شوارع القاهرة امتالًء بالتحف "القصر الشرقً الكبٌر" 

األثرٌة من العصور الوسطى ومن العصر المملوكً بالذات، وٌمتد من باب الفتوح حتى باب زوٌلة وٌضم شوارع باب 

 (22). والمناخلٌة و المنجدٌن والسكرٌة ٌنالفتوح وأمٌر الجٌوش و النحاسٌن وبٌن القصرٌن والصاغة واألشرفٌة والعقاد

 

 
 ( مجموعة صور لمسجد الناصر محمد بن قالوون2شكل )

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjG4Y6cgsfdAhUJ26QKHRABD_IQjRx6BAgBEAU&url=https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B4%D9%80%D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A_15.jpg&psig=AOvVaw0xb7bfbLsipuViTJ64IR1R&ust=1537444622921057
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs1YeogsfdAhXJzKQKHb9YDWEQjRx6BAgBEAU&url=https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B4%D9%80%D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A_12.jpg&psig=AOvVaw0xb7bfbLsipuViTJ64IR1R&ust=1537444622921057
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik48eygsfdAhVL_aQKHWV0AmkQjRx6BAgBEAU&url=https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A3.jpg&psig=AOvVaw0xb7bfbLsipuViTJ64IR1R&ust=1537444622921057
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip5pH5_sbdAhUI2qQKHd0OBhUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=G_-WXQ9fPYo&psig=AOvVaw2Kh4BxR8zeNUEy4mFAFVUK&ust=1537443873978592
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3hu-0n8zdAhXB6qQKHcJ5AlQQjRx6BAgBEAU&url=https://kenanaonline.com/users/amirayounis2/photos/1238387289&psig=AOvVaw20igP0TJn1K9nResLSqe9u&ust=1537624363484679
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz2Mfan8zdAhUFMuwKHQJnC9IQjRx6BAgBEAU&url=https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%88%D9%86.jpg&psig=AOvVaw20igP0TJn1K9nResLSqe9u&ust=1537624363484679
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كان موضع المسجد قبل إنشائه مسجد صغٌر ومخازن للمفروشات بالقلعة فأزاله السلطان الملك الناصر محمد بن قالوون 

ناؤه، وٌقع ضمن مجموعة السلطان قالوون هدمه وأعاد ب 1334, وفً سنة 1318وأنشأ مكانه هذا المسجد سنة 

المعمارٌة األثرٌة الشهٌرة بالقاهرة، والمبنٌة على الطراز اإلسالمً المملوكً، وتضم المجموعة مسجًدا ومدرسة وقبة 

ضرٌحٌة وبٌمارستان لعالج المرضى، أمر بإنشائها السلطان المنصور سٌف الدٌن قالوون، والذي أسس ألسرة حكمت 

وغٌرها أكثر من قرن من الزمان، وٌصف البعض قبة المنصور قالوون بالمجموعة بأنها ثانً أجمل ضرٌح مصر والشام 

فً العالم بعد تاج محل الهندي، والمجموعة كائنة بمنطقة النحاسٌن بشارع المعز لدٌن هللا الفاطمً فً الجزء المعروف 

 (23).للمنطقة الغربٌة بالقاهرة لتابع ببٌن القصرٌن، وٌتبع إدارٌاً قسم الجمالٌة بحً وسط ا

 الدراسة التطبٌقٌة:

 :خطوات وإجراءات الدراسة التطبٌقٌة 

 الرسالة اإلعالنٌة:إعداد  -1

تم تصوٌر عدة أماكن سٌاحٌة لمصر القدٌمة واختٌار أفضل اللقطات ومعالجتها جرافٌكٌاً بالكوالج )قصاقٌص الورق( 

تحت إشراف الباحثتٌن، ومن ثم اختٌار أفضل النتائج ومعالجتها ببرامج  لطالب الفرقة الثالثة لمقرر معالجات جرافٌكٌة

 . الجرافٌك من قبل الباحثتٌن إلنتاج مجموعة من الملصقات اإلعالنٌة السٌاحٌة المعتمدة علً تقنٌة الكوالج

 تصمٌم استمارة االستبٌان وتحدٌد صدقها وثباتها: -2

فوجد أن معامل  ٌان،لسٌاحٌة، وتم حساب ثبات االستبهذه الملصقات ا لقٌاس مدي نجاح ٌانبتصمٌم استبقامت الباحثتٌن 

 . للتطبٌق صالح ٌكون اإلستبٌانوبهذا  81,ثباتها

  اختٌار عٌنة البحث: -3

رف علعً عٌنة عشوائٌة( خضععوا لهعذه التجربعة وتعم توزٌعع اسعتمارة االسعتبٌان علعٌهم معن أجعل التعع 61تم اختٌار العٌنة )

 . ر استخدام تقنٌة الكوالج كمدخل تطبٌقً إلنتاج أفكار إعالنٌة سٌاحٌة فعالةرائهم فٌما ٌتعلق بأثآ

  إجراءات التطبٌق المٌدانً: -4

علععً العٌنععة واسععتالمها مععنهم، ورصععد النتععائج  ٌاننععة البحععث، ومععن ثععم توزٌععع االسععتبعععرض الرسععالة اإلعالنٌععة علععً عٌ

 ومعالجتها إحصائٌاً.
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 :عرض إجراءات الدراسة التطبٌقٌة 

 ٌم ملصق إعالنً سٌاحً عن كنٌسة ماري جرجس:تصم -1

 
( ملصق عن كنٌسة ماري جرجس باستخدام الكوالج 3شكل)  

  
( ٌوضح الكوالج كمعالجة لكنٌسة ماري جرجس4شكل) ( لقطة فوتوغرافٌة عن كنٌسة ماري جرجس5شكل)   

 نتائج االستبٌان إحصائٌاً: 
أوافق  أوافق ال أوافق

 جدا
 م )بالنسبة المئوٌة%( ٌانتبعناصر تصمٌم االس

مدي قدرة اإلعالن عن إظهار جمالٌات األمعاكن السعٌاحٌة بمصعر   92.85 7.14 0.00

 القدٌمة

1 

 2 مدي وضوح الرسالة اإلعالنٌة وسهولة قراءتها 92.85 3.57 3.57

 3 قدرة اإلعالن علً جذب النظر 91.07 7.14 1.78

 4 فً اإلعالن وضوح األماكن التارٌخٌة 87.5 12.5 0.00

 5 استخدام تقنٌة الكوالج أضاف لألبعاد الجمالٌة لإلعالن 94.64 5.35 0.00

 6 أثرت العناصر البصرٌة واللونٌة فً التصمٌم فً جذبك لإلعالن 92.85 3.57 3.57

 7 أثار اإلعالن رغبتك فً زٌارة األماكن السٌاحٌة المصرٌة 92.85 7.14 0.00 

أو عدم -)للفقد االستبٌانات المستبعدة

 4وجود إجابة(
 61االستبٌانات الموزعة  56االستبٌانات المقبولة        
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 مسجد األقمر: –تصمٌم ملصق إعالنً سٌاحً عن شارع المعز  -2

 

شارع المعز -( ملصق باستخدام الكوالج كمعالجة جرافٌكٌة لمسجد األقمر6شكل )  

  

د األقمر( معالجة الكوالج الجرافٌكٌة لمسج7شكل) ( صورة فوتوغرافٌة لمسجد األقمر8شكل)   

 نتائج االستبٌان إحصائٌاً:

أوافق  أوافق ال أوافق
 جدا

 م )بالنسبة المئوٌة%( ٌاناالستبعناصر تصمٌم 

 1 مدي قدرة اإلعالن عن إظهار جمالٌات األماكن السٌاحٌة بمصر القدٌمة 82.14 14.28 3.57

 2 سالة اإلعالنٌة وسهولة قراءتهامدي وضوح الر 85.71 8.92 5.35

 3 قدرة اإلعالن علً جذب النظر 89.28 8.92 1.78

 4 وضوح األماكن التارٌخٌة فً اإلعالن 92.85 7.14 0.00

 5 استخدام تقنٌة الكوالج أضاف لألبعاد الجمالٌة لإلعالن 92.85 3.57 3.57

 6 مٌم فً جذبك لإلعالنأثرت العناصر البصرٌة واللونٌة فً التص 94.64 5.35 0.00

 7 أثار اإلعالن رغبتك فً زٌارة األماكن السٌاحٌة المصرٌة 87.5 8.92 3.57
أو عدم -االستبٌانات المستبعدة )للفقد

 4وجود إجابة(
 61االستبٌانات الموزعة  56االستبٌانات المقبولة 
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 بٌت القاضً: -تصمٌم ملصق إعالنً سٌاحً عن شارع المعز بمصر -3

 
( ملصق إعالنً سٌاحً عن شارع المعز بإستخدام الكوالج9شكل)  

  

( المعالجة الجرافٌكٌة باستخدام الكوالج10شكل) شارع المعز -( صورة لبٌت القاض11ًشكل)   

 نتائج االستبٌان إحصائٌاً: 

 م )بالنسبة المئوٌة%( ٌاناالستبعناصر تصمٌم  أوافق جدا أوافق ال أوافق

مععدي قععدرة اإلعععالن عععن إظهععار جمالٌععات األمععاكن السععٌاحٌة بمصععر   82.14 12.5 5.35

 القدٌمة

1 

 2 مدي وضوح الرسالة اإلعالنٌة وسهولة قراءتها 92.85 0.00 7.69

 3 قدرة اإلعالن علً جذب النظر 87.5 8.92 5.35

 4 وضوح األماكن التارٌخٌة فً اإلعالن 96.42 3.57 0.00

 5 تقنٌة الكوالج أضاف لألبعاد الجمالٌة لإلعالناستخدام  89.28 10.71 0.00

 6 أثرت العناصر البصرٌة واللونٌة فً التصمٌم فً جذبك لإلعالن 94.64 5.35 0.00

 7 أثار اإلعالن رغبتك فً زٌارة األماكن السٌاحٌة المصرٌة 87.5 8.92 3.57

أو عدم وجود -االستبٌانات المستبعدة )للفقد

 4إجابة(
 61االستبٌانات الموزعة  56ٌانات المقبولة االستب       
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 تصمٌم ملصق إعالنً سٌاحً عن شارع المعز بمصر: -4

 

( ملصق إعالنً سٌاحً لشارع المعز باستخدام الكوالج12شكل)  

  

( معالجة الصورة لشارع المعز باستخدام الكوالج13شكل) ( صورة فوتوغرافٌة لشارع المعز14شكل)   

  إحصائٌاً:نتائج االستبٌان 
أوافق  أوافق ال أوافق

 جدا
 م )بالنسبة المئوٌة%( ٌاناالستبعناصر تصمٌم 

 1 مدي قدرة اإلعالن عن إظهار جمالٌات األماكن السٌاحٌة بمصر القدٌمة  91.17 8.92 0.00

 2 مدي وضوح الرسالة اإلعالنٌة وسهولة قراءتها 94.64 0.00 5.35

 3 ً جذب النظرقدرة اإلعالن عل 83.92 7.14 8.92

 4 وضوح األماكن التارٌخٌة فً اإلعالن 92.85 7.14 0.00

 5 استخدام تقنٌة الكوالج أضاف لألبعاد الجمالٌة لإلعالن 85.71 12.5 1.78

 6 أثرت العناصر البصرٌة واللونٌة فً التصمٌم فً جذبك لإلعالن 91.07 8.92 0.00

 7 ارة األماكن السٌاحٌة المصرٌةأثار اإلعالن رغبتك فً زٌ 89.28 0.00 10.71
أو عدم وجود -االستبٌانات المستبعدة )للفقد

 4إجابة(
 61االستبٌانات الموزعة  56االستبٌانات المقبولة        
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 تصمٌم ملصق إعالنً سٌاحً عن كنٌسة ماري جرجس بمصر: -5

 

ة بصرٌة( ملصق إعالنً سٌاحً لكنٌسة ماري جرجس باستخدام الكوالج كمعالج15شكل)  

  

( المعالجة باستخدام الكوالج لكنٌسة ماري جرجس16شكل) ( صورة فوتوغرافٌة لكنٌسة ماري جرجس17شكل)   

 نتائج االستبٌان إحصائٌاً: 

 م )بالنسبة المئوٌة%( ٌاناالستبعناصر تصمٌم  أوافق جدا أوافق ال أوافق

 1 ماكن السٌاحٌة بمصر القدٌمةمدي قدرة اإلعالن عن إظهار جمالٌات األ  91.07 8.92 0.00

 2 مدي وضوح الرسالة اإلعالنٌة وسهولة قراءتها 92.85 3.57 3.57

 3 قدرة اإلعالن علً جذب النظر 91.07 8.92 0.00

 4 وضوح األماكن التارٌخٌة فً اإلعالن 89.28 10.71 0.00

 5 النإستخدام تقنٌة الكوالج أضاف لألبعاد الجمالٌة لإلع 96.42 3.57 0.00

 6 أثرت العناصر البصرٌة واللونٌة فً التصمٌم فً جذبك لإلعالن 94.64 5.35 0.00

 7 أثار اإلعالن رغبتك فً زٌارة األماكن السٌاحٌة المصرٌة 94.64 0.00 5.35
أو عدم -االستبٌانات المستبعدة )للفقد

 4وجود إجابة(
 61االستبٌانات الموزعة  56االستبٌانات المقبولة        
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 تصمٌم ملصق إعالنً سٌاحً عن شارع المعز بمصر: -6

 
( ملصق إعالنً سٌاحً عن شارع المعز باستخدام الكوالج18شكل)  

  
(معالجة الصورة الفوتوغرافٌة لشاع المعز بالكوالج19شكل) ( صورة فوتوغرافٌة لشارع المعز20شكل)   

 نتائج االستبٌان إحصائٌاً: 

أوافق  أوافق ال أوافق
 اجد

 م )بالنسبة المئوٌة%( ٌاناالستبعناصر تصمٌم 

 1 مدي قدرة اإلعالن عن إظهار جمالٌات األماكن السٌاحٌة بمصر القدٌمة  91.07 8.92 0.00

 2 مدي وضوح الرسالة اإلعالنٌة وسهولة قراءتها 89.28 10.71 0.00

 3 قدرة اإلعالن علً جذب النظر 94.64 0.00 5.35

 4 وح األماكن التارٌخٌة فً اإلعالنوض 92.85 7.14 0.00

 5 استخدام تقنٌة الكوالج أضاف لألبعاد الجمالٌة لإلعالن %89 5.35 3.57

 6 أثرت العناصر البصرٌة واللونٌة فً التصمٌم فً جذبك لإلعالن 91.07 8.92 0.00

 7 أثار اإلعالن رغبتك فً زٌارة األماكن السٌاحٌة المصرٌة 92.85 0.00 7.14
أو عدم -تبٌانات المستبعدة )للفقداالس

 4وجود إجابة(
 61االستبٌانات الموزعة  56االستبٌانات المقبولة        
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 تصمٌم ملصق إعالنً سٌاحً عن مجمع السلطان قالوون بمصر: -7

 
( ملصق إعالنً سٌاحً عن مجمع السلطان قالوون بإستخدام الكوالج21شكل)  

  
ع قالوون بالكوالج( معالجة الصورة لمجم22شكل) ( صورة فوتوغرافٌة لمجمع السلطان قالوون23شكل)   

 نتائج االستبٌان إحصائٌاً: 

أوافق  أوافق ال أوافق
 جدا

 م )بالنسبة المئوٌة%( ٌاناالستبعناصر تصمٌم 

 1 مدي قدرة اإلعالن عن إظهار جمالٌات األماكن السٌاحٌة بمصر القدٌمة  85.71 14.28 0.00

 2 مدي وضوح الرسالة اإلعالنٌة وسهولة قراءتها 87.5 8.92 3.57

 3 قدرة اإلعالن علً جذب النظر 89.28 8.92 1.78

 4 وضوح األماكن التارٌخٌة فً اإلعالن 91.07 8.92 0.00

 5 استخدام تقنٌة الكوالج أضاف لألبعاد الجمالٌة لإلعالن 87.5 12.5 0.00

 6 واللونٌة فً التصمٌم فً جذبك لإلعالن أثرت العناصر البصرٌة 89.28 10.71 0.00

 7 أثار اإلعالن رغبتك فً زٌارة األماكن السٌاحٌة المصرٌة 92.85 7.14 0.00
أو عدم -االستبٌانات المستبعدة )للفقد

 4وجود إجابة(
 61االستبٌانات الموزعة  56االستبٌانات المقبولة        
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 جرجس بمصر:تصمٌم ملصق إعالنً سٌاحً عن كنٌسة ماري  -8

 
( ملصق إعالنً سٌاحً عن كنٌسة ماري جرجس باستخدام الكوالج24شكل)  

  

( ٌوضح معالجة الصورة باستخدام الكوالج25شكل) ( الصورة الفوتوغرافٌة لكنٌسة ماري جرجس26شكل)   

 نتائج االستبٌان إحصائٌاً: 
 م لمئوٌة%()بالنسبة ا ٌاناالستبعناصر تصمٌم  أوافق جدا أوافق ال أوافق

 1 مدي قدرة اإلعالن عن إظهار جمالٌات األماكن السٌاحٌة بمصر القدٌمة  94.64 0.00 5.35

 2 مدي وضوح الرسالة اإلعالنٌة وسهولة قراءتها 91.07 8.92 0.00

 3 قدرة اإلعالن علً جذب النظر 91.07 8.92 0.00

0.00 10.7

1 

 4 وضوح األماكن التارٌخٌة فً اإلعالن 89.28

 5 استخدام تقنٌة الكوالج أضاف لألبعاد الجمالٌة لإلعالن 91.07 5.35 3.57

 6 أثرت العناصر البصرٌة واللونٌة فً التصمٌم فً جذبك لإلعالن 87.5 12.5 0.00

 7 أثار اإلعالن رغبتك فً زٌارة األماكن السٌاحٌة المصرٌة 92.85 7.14 0.00

أو عدم -االستبٌانات المستبعدة )للفقد

 4جود إجابة(و
 61االستبٌانات الموزعة  56االستبٌانات المقبولة        
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 :)سبٌل عبد الرحمن كتخدا( بمصر شارع المعزتصمٌم ملصق إعالنً سٌاحً عن  -9

 
(( ملصق إعالنً سٌاحً عن شارع المعز )سبٌل عبد الرحمن كتخدا27شكل)  

  

مبانً شارع المعز( ٌوضح معالجة صورة أحد 28شكل) ( الصورة الفوتوغرافٌة لشارع المعز29شكل)   

 إحصائٌاً: نتائج االستبٌان 
أوافق  أوافق ال أوافق

 جدا
 م )بالنسبة المئوٌة%( ٌاناالستبعناصر تصمٌم 

 1 مدي قدرة اإلعالن عن إظهار جمالٌات األماكن السٌاحٌة بمصر القدٌمة  100 0.00 0.00

 2 وضوح الرسالة اإلعالنٌة وسهولة قراءتهامدي  91.07 8.92 0.00

 3 قدرة اإلعالن علً جذب النظر 92.85 7.14 0.00

 4 وضوح األماكن التارٌخٌة فً اإلعالن 91.07 3.57 3.57

 5 استخدام تقنٌة الكوالج أضاف لألبعاد الجمالٌة لإلعالن 100 0.00 0.00

 6 التصمٌم فً جذبك لإلعالنأثرت العناصر البصرٌة واللونٌة فً  100 0.00 0.00

 7 أثار اإلعالن رغبتك فً زٌارة األماكن السٌاحٌة المصرٌة 96.42 0.00 3.57

أو عدم -االستبٌانات المستبعدة )للفقد

 4وجود إجابة(
 61االستبٌانات الموزعة  56االستبٌانات المقبولة        
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 دٌان:تصمٌم ملصق إعالنً سٌاحً عن الكنٌسة المعلقة بمجمع األ -10

 
( ملصق إعالنً سٌاحً عن مجمع األدٌان30شكل)  

  

( ٌوضح معالجة الكنٌسة المعلقة بالكوالج31شكل) ( الصورة الفوتوغرافٌة للكنٌسة المعلقة32شكل)   

 نتائج االستبٌان إحصائٌاً: 

أوافق  أوافق ال أوافق
 جدا

 م )بالنسبة المئوٌة%( ٌاناالستبعناصر تصمٌم 

 1 مدي قدرة اإلعالن عن إظهار جمالٌات األماكن السٌاحٌة بمصر القدٌمة  85.71 14.28 0.00

 2 مدي وضوح الرسالة اإلعالنٌة وسهولة قراءتها 91.07 8.92 0.00

 3 قدرة اإلعالن علً جذب النظر 85.5 12.5 0.00

 4 وضوح األماكن التارٌخٌة فً اإلعالن 83.92 10.71 5.35

 5 تقنٌة الكوالج أضاف لألبعاد الجمالٌة لإلعالناستخدام  87.5 12.5 0.00

 6 أثرت العناصر البصرٌة واللونٌة فً التصمٌم فً جذبك لإلعالن 85.71 7.14 7.14

 7 أثار اإلعالن رغبتك فً زٌارة األماكن السٌاحٌة المصرٌة 89.28 5.35 5.35
أو عدم وجود -االستبٌانات المستبعدة )للفقد

 4إجابة(
 61االستبٌانات الموزعة  56بٌانات المقبولة االست       
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 مالحــــــــق

 استبانة استطالع رأي

إلً استطالع رأٌكم فً استخدام فن الكوالج لتعزٌز التراث فً اإلعالن السٌاحً، لذا ٌرجً من  ٌهدف هذا اإلستبٌان

ثم التكرم باإلجابة علً التساؤالت التالٌة، كما نرجو من سٌادتكم ، ومن ستبٌانعلً الملصقات الملحقة باال سٌادتكم االطالع

 : توضٌح أي مالحظات ترونها مناسبة

 م ستبٌانعناصر تصمٌم اال أوافق جدا أوافق ال أوافق

 1 مدي قدرة اإلعالن عن إظهار جمالٌات األماكن السٌاحٌة بمصر القدٌمة    

 2 ءتهامدي وضوح الرسالة اإلعالنٌة وسهولة قرا   

 3 قدرة اإلعالن علً جذب النظر   

 4 وضوح األماكن التارٌخٌة فً اإلعالن   

 5 استخدام تقنٌة الكوالج أضاف لألبعاد الجمالٌة لإلعالن   

 6 أثرت العناصر البصرٌة واللونٌة فً التصمٌم فً جذبك لإلعالن   

 7 ةأثار اإلعالن رغبتك فً زٌارة األماكن السٌاحٌة المصرٌ   

 ملحوظات        
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 نتائج البحث:

إلعالن ا من القدرة التنافسٌةحٌاء تراث مصر القدٌمة ٌعزز إل ٌتضح من الدراسة التطبٌقٌة أن توظٌف فن الكوالج -1

 .السٌاحً

ٌارة األماكن السٌاحٌة تقدٌم التراث المصري القدٌم بشكل جدٌد وبعٌد عن التقلٌدٌة ٌثٌر رغبة السائح وفضوله نحو ز -2

 المصرٌة و بالتالً تدعٌم السٌاحة.

من خالل الدراسة التطبٌقٌة تبٌن فعالٌة معالجة الكوالج الجرافٌكٌة فً تشكٌل أبعاد جمالٌة للملصق السٌاحً وبالتالً  -3

 . االستحواذ علً اهتمام السائح ومن ثم دفع عجلة التنمٌة السٌاحٌة

أن قدرة المصمم علً الدمج بٌن المهارة الٌدوٌة لفن الكوالج وبرامج الجرافٌك تخلق توصلت الدراسة التطبٌقٌة إلً  -4

 .  االرتقاء بالنشاط السٌاحً بمصر علىأبعاد جمالٌة فرٌدة تساعد 

تبٌن من الدراسة التطبٌقٌة أن توظٌف فن الكوالج كمعالجة جرافٌكٌة خالقة فً تصمٌم الملصق السٌاحً ٌبرز الهوٌة  -5

 . دٌمةالمصرٌة الق

 توصٌات البحث:

 االستفادة من التقنٌات الفنٌة الممٌزة كفن الكوالج لخلق أفكار تصمٌمٌة لإلعالن السٌاحً . -1

ضرورة إطالق حملة تروٌجٌة للسٌاحة المصرٌة للتأكٌد على الهوٌة المصرٌة، من خالل إبراز معالم مصر القدٌمة  -2

 بشوارعها وآثارها الممٌزة .

مصرٌة وخلق أفكار تصمٌمٌة لإلعالن السٌاحً بالتركٌز على المناطق األثرٌة الممٌزة فً حً التأكٌد على الهوٌة ال -3

 مصر القدٌمة، بما ٌخدم المجال السٌاحً .

ٌجب على مصممً اإلعالن االستفادة من تأصٌل تراث مصر الحضاري إلبداع األفكار التصمٌمٌة، حٌث تتفرد مصر  -4

 تتمثل فً أحٌاء مصر القدٌمة الزاخرة بالمناطق التراثٌة .بالعدٌد من األماكن التراثٌة، والتً 

وضع مٌزانٌة خاصة باإلعالنات السٌاحٌة بالتركٌز على المعالم األثرٌة، على أن تكون أولى األولوٌات للدولة لمجابهة  -5

 الركود السٌاحً ونمو االقتصاد الخاص بالدولة . 
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