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 ملخص البحث:

تعتبر السياحة من أكثر وأهم الصناعات نمًوا في العالم ومحض أهتماا  الالول لماا تح  ا  مان مارتوت ا تصااتا وا تمااع          

وذلا  مان لاتل تح ياس امااتثماث المثاام ل م وماات والماواثت اللبيعياة والترايياة والبيييااة والث افياة ل كماا أن اا تعمام ع اا               

تراث الحضاااث، و وأاضااا ع اا  ااااات  التعاارم ع اا  ال اايم الث افيااة وا نسااانية تح يااا التوا اام اااين الاااعوا وامهتمااا  اااال

 والوطنية.  

التنمية السياحية أحل أااليب شت  لتح يا التنمية ام تصاتاة وام تماعية في اللولة و مما اجع  ا هلم ف  حل ذات  وتعتمال  

الث اف  واللبيع  و وتعتبر واحة ايو  ذات م وماات ااياحية   التنمية السياحية ااكم عا  ع   المناطا السياحية ذات الت رت 

متميس  وتنوع ايي  مت رت غن  االرموا البييية ذات ال امم الجمالماة والتعبمرماةو حيا  أو اايول تمثام مجتمًعاا مان أ ال           

اعل اليار فاي   مجتمعات مصرو ذات مو ع  غرافي  ع  ا ف  عسلة نسبية عن المجتمعات المحيلة منذ ال ل  و مما كاو ل  أ

تميس مجتمع ايول ا واة  واة تتج   في كم عنا ر الحيا  ا او اواء ت   التي تتع ا انمط المسكن أو الم اب  أو الح اي أو   

التوات والمنتجات التي انتج ا المجتمع المح ي ل ومن هناا امكان ت صايش مااك ة البحا  فا  السااال التاال  ك كيا  امكان           

ملبوعة اياحية  تعمم ع   تعام   ية لواحة ايو  ف  ااتكاث تصميمات مع  ات نسيجية واعتناتامات ات  من  الرموا البيي

تااكي يًا  لكماا    -تاثاصيااً  -التنمية السياحية اسيو  ؟ و وا لم هذا البح  إل  تثااة البيية المصراة ف  واحة ايو  ) غرافيًا

والبييية اسيو  وامات ات  من اا فا  إااتحلاث تصاميمات مبتكار        ا لم إل  تثااة ال يم الجمالية والتاكي ية ل رموا الترايية

تلعم السياحة ا ا عن طرااا تويي  اا كمع  اات نسايجية ملبوعاة تالام المااكن الساياحية كال نااتع والمنتجعاات الساياحية            

  الرماوا البييياة   وكإعتنات ملبوعة ف  الماكن العامة والمساثات السياحية و حي  تتضح أهمياة البحا   اتيكيال ماا تحم ا     

والترايية اسيو  من  يم  مالية وتاكي ية ل اا توث فا  إياراء وتعام التنمياة الساياحية االمنل اة وذلا  مان لاتل إتبااع مان               

تاثاص  ل تح ي   و و    ل رموا الترايية والبييياة اسايو  ومان   فنا  تلبي ا  ااااتحلاث تصاميمات مبتكار  تاكال ال وااة           

التنمية السياحية ا ا وكذل  تويي  ا كوا ع افتراض  ف  ال ضاءات السياحية و مما ت ل  مان تثاااات   المتميس  لسيو  وتلعم 

تح ي ية وتلبي ية أيبت الباحثاو أو اللثااة ال نماة والتح م ماة ل رماوا البييياة اسايو  وماا تحم ا  مان  ايم و مالماات تعال            

ي تعام التنمياة الساياحية والتيكيال ع ا  أهمياة الماااثكة        ا فھاما ًماتا  اتكاث تصمممات ممكن ا ات ات  منھمصلثا 

المجتمعيااة فاا  الح اااا ع اا  التااراث وتيكياال ال واااة و كمااا أاااتلاع الباحثاااو إاااتصلا  ح ااول تاااكم مة  لماال  مسااتمل           

 ومستوحا  من تثااة الرموا البييية اسيو  تجماع اامن ام االة والحلاياة مماا معلا  المااكن الساماحمة طااعاًا ممماساً          

 وفرالًا احمم هواتنا.
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