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 الملخص:

ر كبير في جذب انتباه المشاهد للملصق، يؤدي استخدام األلوان دوراً أساسياً في نجاح الملصق السياحي، لما لها من تأثي

وتأثيرها على نفسيته، مما يجعله يتقبل الخدمة المعلن عنها ويتفاعل مع الملصق. ويختلف التأثير السيكولوجي لأللوان من 

شخص آلخر وفقاً لمتغيرات العمر والجنس والثقافة ومستوي التعليم والمستوي االجتماعي، ويختلف باختالف الوجهة 

احية المراد اإلعالن عنها. لذلك فإن التوظيف الجيد لأللوان في الملصق السياحي التفاعلي يعمل على إبراز جماليات السي

 التصميم، مما يؤدي إلى استيعاب المواطن للملصق والتفاعل معه باستخدام تقنية رمز االستجابة السريعة.

قاطرة النمو االقتصادي واالجتماعي والحضاري والبيئي، ويتساوى وتعتبر السياحة من أهم مصادر الدخل القومي للبالد فهي 

في ذلك الدول النامية والدول الغنية. وتتميز مصر بمناطق جذب سياحي متعددة، فمصر بها سياحة أثرية، بيئية، عالجية، 

إلى أماكن بعينها وإهمال ترفيهية، الشواطئ، األحداث الفنية والثقافية، والسفاري. ومع ذلك يتوافد المواطنون المصريون 

مناطق أخري رغم تمتعها بالعديد من الخدمات التي تجعلها وجهة سياحية مميزة. إذن فهناك مشكلة ما قد تكون في الدعاية 

السياحية لهذه الوجهات، مما دفع الباحثة لمحاولة عالج هذه المشكلة من خالل تصميم ملصقات سياحية تفاعلية لبعض 

 الغير مشهورة في مصر لتشجيع السياحة الداخلية. الوجهات السياحية 

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي لدراسة دور اللون في تصميم الملصق السياحي التفاعلي بوسائل النقل العام ودوره في 

االقتصاد الترويج للسياحة الداخلية بمصر. كما استخدمت المنهج التجريبي لتصميم مجموعة ملصقات سياحية تفاعلية لخدمة 

الوطني ودعم السياحة الداخلية في مصر. ومن أهم نتائج الدراسة أن توظيف اللون ورموز االستجابة السريعة في تصميم 

 الملصق السياحي التفاعلي بوسائل النقل العام له دور فعال في جذب االنتباه للملصق وبالتالي تنشيط السياحة الداخلية بمصر.

 

  الكلمات المفتاحية:

 رمز االستجابة السريعة. –إعالنات وسائل النقل  –تصميم ملصق تفاعلي  –ون في الملصق السياحي الل

 

Abstract: 

The use of colors plays a key role in the success of the tourism poster, because of its great 

influence in attracting the attention of the viewer to the poster. The psychological impact of 

colors varies from one person to another. Therefore, the good use of colors in the interactive 

tourism poster works to highlight the aesthetics of the design, which leads to the citizen’s 

understanding of the poster and interacting with it using the QR code technology. 

Tourism is one of the most important sources of national income. Egypt is characterized by 

multiple tourist attractions. Egyptian citizens flock to certain places and neglect others. So there 

is a problem that may be in the tourism advertising for these destinations, which prompted the 
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researcher to try to remedy this problem by designing interactive tourism posters for some 

unpopular tourist destinations in Egypt to encourage domestic tourism.  

The researcher used the descriptive approach to study the role of color in the design of the 

interactive tourist poster on public transportation. She also used the experimental approach to 

design a set of interactive tourism posters to serve the national economy and support domestic 

tourism in Egypt. One of the most important results of the study is that the use of color and QR 

codes in the design of the interactive tourist poster on public transportation has an effective role 

in attracting attention to the poster and thus activating domestic tourism in Egypt. 
 

Keywords:  

color in the tourist poster - interactive poster design - transportation ads - QR code. 

 

 المقدمة:

من الصعب تخيل عالم بدون ألوان، فاأللوان تقوم بدور رئيسي في الحياة اإلنسانية وفي اتصاالت إنسان بآخر، ألنها تعطي 

صفة التحديد والتعريف لألشياء. فكل ما يحيط باإلنسان له لون، فاأللوان جزء ال يتجزأ من تكوين الصور واألشكال المختلفة. 

زين وتؤكد وتميز وتحدد ألنها بمثابة لغة مرئية للتعبير ولنقل المفاهيم لكل عين تراها وتشعر بها في األلوان ترمز وتعبر وت

 (2٥، ص20١٤)الجندي  الحياة اليومية.

ميم األلوان الثقافة المحلية للوجهة المعلن عنها، األلوان لها داللة ثقافية قوية في تصميم الملصقات السياحية، حيث يعكس تص

 مما يجعل المكان فريد ومتميز ومثير لالهتمام مما يحفز المواطنون للرغبة في السفر وزيارة هذا المكان. 

وتتميز األلوان بصناعة المتعة البصرية التي تدعو المواطن لالستغراق في الملصق اإلعالني أطول فترة ممكنة ومشاهدة 

يريده المصمم أن يشارك فيه. "حيث تشير نتائج كثير من الدراسات على أن األفراد ينجذبون لإلعالنات الملونة بنسبة  ما

 (2٩١، ص20١٨)سعدي  ٪ عن األفراد اللذين تستهويهم نفس اإلعالنات لو كانت غير ملونة".٥٤

ن هو واحد من أقوي المؤثرات الثقافية واالقتصادية في مجتمعنا فهو يحدد أحياناً نظرتنا للحياة. فاإلعالن ال يتوقف اإلعال

)محمود  عند مد المواطن بالمعلومات وإنما يسعي إلي التأثير علي اتجاهاته وسلوكياته ليصل في النهاية إلي الهدف المحدد.

ومع الطفرة التكنولوجية الهائلة والتطور المتالحق في مجال االتصال وتكنولوجيا المعلومات، أصبحت  (٩0، ص20١٦

عملية تصميم الملصق اإلعالني التفاعلي تأخذ ابعاداً متعددة لنشر األفكار بطرق كثيرة ومتنوعة، لالستحواذ علي انتباه 

نمطية أطول فترة ممكنة، ليثير رغبته في المعرفة ومن ثم يشجع المواطن علي التفاعل مع الملصق  الجمهور بطريقة غير

لعصور، فاإلعالن فن يرتبط بالتطور الزمني والتقني ل (١٦٧١، ص20١٥)أبو دنيا و حسن إلقناعه بالخدمة المعلن عنها. 

 ولذلك يجب علي المصمم ابتكار أفكار جديدة جذابة تناسب العصر الحالي.

إن قطاع السياحة من أهم موارد الدخل القومي لجمهورية مصر العربية، حيث تحتضن مصر تراث حضاري ضخم يمثل 

من المصريين ال يعرفون الكثير أكثر من ثلث آثار العالم، وتراث ثقافي وسياحة دينية وعالجية وترفيهية ...، ولكن العديد 

عن األماكن السياحية داخل مصر، ويقتصر األمر علي أماكن محددة بعينها يذهب إليها المصريين كل عام خالل فصول 

السنة، سياحة األماكن الصيفية وسياحة األماكن الشتوية ترجع لخصائص المكان ودرجة الحرارة، وسياحة األماكن الدينية 

الفنية والثقافية، ويرجع ذلك إلي كثرة اإلعالنات الخاصة بهذه األماكن السياحية وثقة المصريين بها. في وسياحة األحداث 

حين أن هناك العديد من األماكن السياحية التي ال يعرف الكثير من المصريين عنها لقلة اإلعالنات الخاصة بها أو انعدامها، 

في الملصق اإلعالني لبعض األماكن السياحية المصرية الغير مشهورة وفي هذا البحث تقدم الباحثة تصور لدور اللون 

 مساهمة منها في تنشيط السياحة الداخلية بهذه األماكن عن طريق الملصقات االعالنية التفاعلية بوسائل النقل العام المصرية.
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 مشكلة البحث:

ها من دور فعال في استجابة المواطن المصري تعد األلوان عنصراً أساسياً في تصميم الملصق السياحي التفاعلي لما ل

للملصق، فيجب علي مصمم الملصق اختيار مجموعة لونية مناسبة للجمهور المستهدف ولطبيعة الوجهة السياحية المراد 

اإلعالن عنها. واستخدام طريق جديدة ومبتكرة تجعل الجمهور يتفاعل مع الملصق لإلجابة علي تساؤالته واشباع رغبته في 

معرفة، فالملصق السياحي التفاعلي هو حلقة الوصل بين التقنيات الحديثة والفئة المستهدفة من اإلعالن، فمن خالله يستطيع ال

المواطن إعطاء الجهة المعلنة التغذية العكسية الناتجة من تفاعله مع الملصق، وهذه التغذية تمكن الجهة الملعنة من تطوير 

 ة قياس مدي استجابة المواطنون لهذا النوع من الملصقات التفاعلية.وتحسين خدماتها، كما تسهل عملي

فالتكنولوجيا والسياحة مجاالن يشاركهما أفراد المجتمع في حياتهم اليومية، ولكن علي الرغم من ارتفاع ملكية الهواتف 

مصر العربية فبناء علي الدراسات  الذكية إال أن استخدام رمز االستجابة السريعة في السياحة أمراً حديث نسبياً في جمهورية

 م. 202١السابقة لم يستخدم في مجال السياحة إال العام الحالي 

 وتتلخص مشكلة البحث في التساؤالت التالية:

  ما مدي إمكانية االستفادة من توظيف سيكولوجية اللون في تصميم ملصقات سياحية لجمهورية مصر العربية بوسائل

 النقل العام؟

 انية االستفادة من رمز االستجابة السريعة في تعزيز تجربة المواطن المصري لمعرفة معلومات الوجهة ما مدي إمك

 السياحية؟
 

 أهمية البحث:

  إبراز جماليات تصميم الملصق السياحي وتعزيز ثقة المواطن في الوجهة السياحية من خالل التوظيف الجيد لأللوان

 ها مما يؤدي إلى تقبل المواطن للملصق والتفاعل معه.حسب الوجهة السياحية المراد اإلعالن عن

  تشجيع السياحة الداخلية باألماكن الغير مشهورة بجمهورية مصر العربية، من خالل الملصقات السياحية التفاعلية بتقنية

الشباب وكبار  رمز االستجابة السريعة، التي تتيح المعلومات الكاملة عن الوجهة السياحية، لتكون في متناول الجميع من

 السن على حد سواء.

  زيادة وعي المصريين بأهمية السياحة الداخلية من خالل عرض الملصقات السياحية التفاعلية في وسائل النقل العام

 والمواصالت.
 

 أهداف البحث:

 .تنشيط السياحة الداخلية بجمهورية مصر العربية من خالل التوظيف الصحيح للون في الملصقات السياحية 

  تنشيط حواس الجمهور والتأثير على قرارهم بالسفر للتمتع بالوجهة السياحية من خالل توظيف رمز االستجابة السريعة

 في الملصق السياحي لتقديم تجربة افتراضية للوجهة السياحية مما يؤدي إلي خدمة االقتصاد الوطني.

 

 فروض البحث:

  دراسة وتحليل دور اللون في تصميم الملصق السياحي التفاعلي يمكن إثراء مجال تصميم اإلعالن المعاصر من خالل

 باستخدام رمز االستجابة السريعة.

  يمكن توظيف رموز االستجابة السريعة في الملصق السياحي لتحقيق نسبة عالية من الفعالية للمساهمة في الترويج

 للسياحة الداخلية بمصر.
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 حدود البحث:

 تقتصر حدود البحث علي:

 ور اللون في تصميم الملصق السياحي التفاعلي.دراسة د .1

 دراسة الملصقات التفاعلية الخاصة بوسائل النقل. .2

 دراسة توظيف رمز االستجابة السريعة في المطبوعات السياحية. .3

تصميمات ذاتية تقوم بها الباحثة لتصميم ملصقات سياحية تفاعلية لبعض األماكن السياحية الغير مشهورة بمصر،  .4

 Adobe Photoshopوبرنامج ادوبي فوتوشوب  Adobe Illustrator 2020برنامج ادوبي الستريتور باستخدام 

2020. 

 

 مصطلحات البحث:

 :اللون 

هو ذلك التأثير الفسيولوجي الناتج عن شبكية العين، سواء كان ناتجاً عن المادة الصباغية الملونة أو عن الضوء الملون. فهو 

فهو عنصر تعبيري ذو قيمة جمالية  (٩٩، ص200٥)شوقي هاز العصبي للكائنات الحية. إحساس وليس له وجود خارج الج

 (١٤، ص١٩٩٦)شلبي وتشكيلية يمكن من خالله تحقيق طاقات تعبيرية وإبداعات مرئية. 

 

 :الملصق 

ُيعتبر فن الملصق أحد مجاالت الفنون البصرية، حيث ُتعد الملصقات من الوسائل التي تسهم في تحقيق األهداف االجتماعية 

 (٧، ص20١٩)محمود واالقتصادية والسياسية والثقافية، فالملصق هو أحد وسائل االتصال واإلعالن. 

 

 :الملصق السياحي 

هو اإلعالن الخاص بجذب انتباه السائح وتوجيه قناعاته القتناء خدمة معينة، بهدف تنمية القطاع السياحي للدولة، بما لإلعالن 

 (٤٨٧، ص20١٩ )عبد الرحيممن أهمية كأحد أهم الوسائل الترويجية للسياحة. 

 

 :الملصق السياحي التفاعلي 

 تعرف الباحثة اجرائياً الملصق التفاعلي بأنه:

هو وسيلة اتصال جماهيري ذات اتجاهين من المرسل )المصمم والجهة المعلنة( إلى المستقبل )الجمهور المستهدف( والعكس، 

ية القطاع السياحي للدولة. مع مراعاة الهدف من االتصال لتقديم الخدمات عن الوجهة السياحية وإقناع الجمهور بها، بهدف تنم

واتجاهه والرسالة والزمن. ويساعد الملصق التفاعلي على رفع قناعة الجمهور بالوجهة السياحية المعلن عنها، وفهم العائد 

وتصنيف الوجهة  المتوقع من التمتع بالوجهة السياحية. مع مراعاة عمر وجنس وثقافة ومستوي تعليم الجمهور المستهدف

 السياحية عند تصميم الملصق السياحي التفاعلي.

 

 :رمز االستجابة السريعة 

 تعرف الباحثة اجرائياً رمز االستجابة السريعة بأنه:

، وهو عبارة عن مجموعة مربعات سوداء على خلفية بيضاء مرتبة بشكل شفرة Barcodeهو نسخة متقدمة من الباركود 

حرف، وهي آمنة وسريعة المسح وجذابة وسهلة  ٤000ية االبعاد، لديها مساحة لتخزين أكثر من تشبه رقعة الشطرنج ثنائ

االستخدام مع الهاتف الذكي وغير مكلفة وسهلة التنفيذ. كما انها تتميز بسهولة التعديل على البيانات الرقمية إذا تم اكتشاف 

 تجابة سريعة جديد.شيء جديد عن الوجهة السياحية دون الحاجة إلى طباعة رمز اس
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 منهجية البحث:

يتبع البحث المنهج الوصفي في اإلطار النظري: لدراسة دور اللون في تصميم الملصق السياحي التفاعلي بوسائل النقل، 

 ودوره في الترويج للسياحة الداخلية بجمهورية مصر العربية.

ذاتية لتصميم مجموعة ملصقات سياحية تفاعلية لخدمة  والمنهج التجريبي في اإلطار العملي: حيث تقوم الباحثة بتجربة

 االقتصاد الوطني ودعم السياحة الداخلية في مصر.

 

 أوالً: اإلطار النظري:

 المحور األول: دور اللون في تصميم الملصق السياحي التفاعلي:

دي ويسبب مجموعة من المشاعر يعد اللون أحد عناصر التواصل والتعبير، حيث أنه يؤثر على النفس البشرية بشكل ال إرا

واالنطباعات، فيمكنه أن يرفع المعنويات ويجذب ويضحك ويشحن الطاقة ويعيد االنسجام والتوازن أو يبكي ويحزن ويثير، 

ولذلك فإن استخدام لون معين للتسويق السياحي يؤثر على سلوك المواطن المستهدف ويؤثر على قراره للتفاعل مع اإلعالن 

ه إلي الوجهة السياحية؛ وقد يكون هذا التأثير إيجابي أو سلبي وهذا يعود الختيار األلوان المناسبة في الملصق ومن ثم التوج

 السياحي. 

واستخدام األلوان في التسويق ليس مجرد اختيار أللوان جميلة تتناسب مع قناعة الجهة المعلنة، ولكنه مرتبط بسيكولوجيا 

تهدف. فلكل لون من األلوان داللة نفسية لدي اإلنسان تؤثر به وتجعله يتفاعل مع الملصق. األلوان وسيكولوجيا المواطن المس

فاختيار األلوان يجب أن يبني على نظام متوازن لتكوين عالقة لونية ناجحة )مونوكروم، عالقة لونين، عالقة ثالثة ألوان( 

يجب علي مصمم الملصق السياحي ان يتخير  وهذه العالقات يجب اختيارها من خالل عجلة االثني عشر لون، ولذلك

 مجموعات لونية مناسبة للفئة المستهدفة وللوجهة المعلن عنها.

يؤثر التصميم الجيد للملصق واختيار األلوان بعناية على المواطن ويثير اهتمامه مما يعزز لديه الرغبة للتوجه نحو الملصق 

عدة اسماها بـ "قاعدة السبع ثوان" وهي أن مشاهدة الملصق اإلعالني والتفاعل معه، فقد خلص التسويق األمريكي إلى قا

تحدد نية المواطن في سبع ثوان، حيث تساعد األلوان الوجهة السياحية في ترك االنطباع االعمق للمواطنين في البداية. حيث 

للون. ويتم العمل بهذه النظرية من ٪ من اتخاذ القرار بالسفر وهو ناتج عن ا٦0تشير األبحاث إلى أن االنطباع األول يمثل 

خالل اختيار مجموعات لونية مناسبة وفقاً لسيكولوجية المواطنين المستهدفين من اإلعالن. وهناك قاعدة أخري تسمي "قاعدة 

الحكم من خالل اللون" وهي تهدف الي االستفادة من االرتباط الوثيق بين اللون والشعور النفسي واستخدامه في الترويج 

 Yuanyuan)ى أساس علم نفس اللون ليقوم المواطن بفعل ما يريده المصمم من خالل التأثير عليه من خالل اللون. عل

2018 ،P482) 

 

 العالقات اللونية:

 األلوان األساسية: .1

 حمر واألصفر واألزرق.وهي األلوان الثالثة التي يمكن من خاللها الحصول على جميع األلوان، وهي األ

 

 األلوان الثانوية: .2

 وهي األلوان الثالثة التي تنتج من مزج لونين أساسيين معاً، وهي األخضر والبرتقالي والبنفسجي.

 

 األلوان المتباينة: .3

، واللون التباين ظاهرة تزيد من اختالف األلوان عن بعضها عند تجاورها. أي أن اللون الفاتح يبدو أفتح مما هو عليه فعالً 

 الغامق يبدو أغمق مما هو عليه. 
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 ويتحقق التباين اللوني من خالل:

 .تباين األلوان المكملة، فكل لونين متقابلين على دائرة األلوان يتباينان بوضوح 

وتري الباحثة أنه من المستحب استخدام التباين اللوني في تصميم الملصق لجذب انتباه المواطن، ولكن ليس من المستحب 

ن يجمع تصميم الملصق بين لونين متكاملين شديدي التشبع ويشغالن مساحتين متساويتين، فهما يتصارعان حول السيادة أ

اللونية في التصميم، ويعمل كل منهما علي جذب االنتباه للرسالة االعالنية مما يسبب توتر في الرؤية وتبدو األلوان وكأنها 

شبع ويمثل العنصر األساسي بالملصق، واآلخر ناقص التشبع )مخلوط باألبيض أو تهتز؛ فيفضل أن يكون احداهما شديد الت

(، حتي يجذب الملصق انتباه الرائي. فيجب توظيف اللون ١الرمادي أو االسود( ويمثل العنصر الثانوي أو الخلفية شكل )

 في خدمة الملصق حتى يتم استقبال الرسالة االعالنية.

 

 أللوان الباردة:تباين األلوان الساخنة مع ا 

األلوان الساخنة هي األلوان التي تعطي إحساس نفسي بالدفء فهي ألوان الشمس والبراكين والنار...، وهي ألوان ديناميكية 

)متحركة(، وهي األصفر والبرتقالي واألحمر والبنفسجي المحمر، تتميز هذه األلوان بالتردد الموجي الطويل مما يجعلها 

م لألمام. أما األلوان الباردة فهي تعطي إحساس بالهدوء والراحة والبرودة فهي ألوان السماء والماء تعطي احساساً بالتقد

واألشجار، وهي األخضر واألزرق والبنفسجي المزرق، تتميز هذه األلوان بالتردد الموجي القصير مما يجعلها تعطي 

 (.2احساساً بالتراجع للخلف شكل )

 ان الفاتحة تتباين مع األلوان الداكنة، وكلما تم إضافة األبيض للون صار أفتح وكلما تم إضافة تباين في قيمة اللون: فاأللو

 اسود للون صار داكناً أكثر، وبالتالي زاد تباينه مع باقي األلوان.

 نية، تباين في درجة التشبع: حيث يمكن للمصمم استخدام لون شديد التشبع في العنصر األساسي بالملصق أو الجملة اإلعال

ولون ناقص التشبع في العنصر الثانوي أو الخلفية، ليستحوذ العنصر األساسي بالملصق على نظر المواطن ويلفت انتباهه 

 ويجعله يركز على العنصر األساسي بالملصق.

 ة في تباين في المساحة اللونية: حيث يمكن للمصمم أن يحقق االتزان اللوني من خالل تباين مساحات األلوان المستخدم

الملصق، فاستخدام لون ساخن بمساحة صغيرة يتزن مع لون بارد بمساحة كبيرة ويجذب اللون الساخن انتباه المواطن 

 للملصق بالرغم من صغر مساحته.

  .تباين في ملمس اللون: يمكن استخدام المالمس اللونية لعمل نوع من التباين بين المساحات في الملصق 

 

 (٤٩، ص20١٤)الجندي  منسجمة:األلوان المتوافقة أو ال .4

وهي األلوان التي تتجاور على دائرة األلوان، مثل األحمر والبرتقالي واألصفر، تعتبر ألواناً منسجمة ألن اللون البرتقالي 

 (.٣شكل ) ينتج عن مزج اللونين األصفر واألحمر

   
 1 شكل

 التباين بين لون ومكمل

 (٢٠٢1)من تصميم الباحثة  

 ٢ شكل

 األلوان الساخنة واأللوان الباردة

 (٢٠٢1)من تصميم الباحثة  

 3 شكل

 منسجمةاأللوان المتوافقة أو ال

 (٢٠٢1)من تصميم الباحثة 
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 األلوان المتقدمة والمتأخرة:

تلعب األلوان دوراً مهماً في اإلحساس بالعمق الفراغي )البعد الثالث( في تصميم الملصق، فاأللوان التي تعطي احساساً 

 ، واأللوان المتأخرة هي: األزرق واألخضر بدرجاتهم.للمشاهد أنها متقدمة هي: األحمر والبرتقالي واألصفر بدرجاتهم

 ومن العوامل المؤثرة على تقدم أو تأخر األلوان:

األطوال الموجية لأللوان: والتي تلعب دوراً أساسياً في اإلحساس بالقرب والبعد، فاأللوان األطول موجة تبدو كما لو  .1

أطول طول موجي يليه البرتقالي ثم األصفر ثم األخضر ثم كانت أقرب للرائي من األلوان األقصر موجة. فاألحمر له 

األزرق ثم البنفسجي. ولذلك يبدو اللون األحمر أقرب للمشاهد من بعده الحقيقي، بينما يبدو اللون األخضر في مكانه الحقيقي 

 تقريباً، اما اللون األزرق فيري ابعد من مكانه الحقيقي.

األقل تشبع )التي اختلطت باألبيض( أكثر تقدماً من األلوان القاتمة )التي اختلطت  درجة تشبع األلوان: حيث تبدو األلوان .2

 (.٤بقدر من الرمادي( شكل )

الوزن البصري للون: لأللوان وزناً بصرياً يجعل بعض األلوان تبدو متقدمة على ألوان أخري، فاألسطح ذات األلوان  .3

 (.٥من األلوان الساخنة القاتمة التي تبدو للعين أكثر ثقالً شكل ) الباردة الفاتحة تظهر للعين أخف وزناً وأقل أهمية

 

  
 4 شكل

درجة تشبع اللون، حيث يبدو اللون البنفسجي المحمر المخلوط 

)من باألبيض أقرب من اللون البنفسجي المحمر المخلوط باألسود 

 (٢٠٢1تصميم الباحثة 

 5 شكل

الوزن البصري للون، يبدو اللون األزرق الفاتح اخف من اللون 

 (٢٠٢1)من تصميم الباحثة األحمر القاتم 

 

 وظيفة اللون في تصميم الملصق:

 جذب االنتباه للملصق اإلعالني:  .1

ني بدون الصدمة البصرية األولي، فالوظيفة الرئيسية لأللوان هي جذب لن يتوقف المواطن ليتفاعل مع الملصق اإلعال

االنتباه إلى الملصق وتحقق األهداف المرجوة من اإلعالن، لذلك يجب علي مصمم الملصق اختيار مجموعة لونية مناسبة 

 تجذب انتباه المواطن وتساعده على فهم الرسالة الموجهة له.

ز على جزء معين من الملصق، كالعنوان أو الصورة أو العالمة التجارية... مما يؤكد على وتساهم األلوان ايضاً في التركي

 أهمية هذا الجزء ويجعل منه المدخل في جذب انتباه المواطن المصري للملصق السياحي.

 

 تهيئة الحالة المزاجية المصاحبة للملصق: .2

يم اإلعالني، فالسيادة اللونية للون معين في الملصق يهيئ اللون هو العامل األساسي في صناعة الحالة المزاجية في التصم

 المواطن لحالة معينة من المتعة البصرية تجعله يستقبل الرسائل الموجهة له.

 

 إثارة األفكار: .3

تثير األلوان بعض األفكار عند مشاهد الملصق، كاللون األحمر الذي يوحي بالخطر والعاطفة والحيوية، واللون البنفسجي 

 بالصدق واالحترام والعاطفة، واللونان الذهبي والفضي يوحيان بالثراء والرفاهية.يوحي 
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 (2020)غريب  اختيار اللون في تصميم الملصق حسب الفئة المستهدفة:

 الفئة المستهدفة حسب المنطقة الجغرافية:  .1

الثقافات والمناطق الجغرافية المختلفة قبل التخطيط لتصميم يجب علي مصمم الملصق التعرف على دالالت األلوان في 

الملصق. حيث يدل األبيض في أفريقيا على الفرح، وفي الهند على الموت. ويدل الرمادي في أمريكا علي الجودة والموثوقية 

صفر في كندا وفي الصين على الرخص. ويدل األحمر في آسيا علي الحظ والسعادة وفي أمريكا على الخطر. ويدل األ

والمانيا على االنسجام، وفي اليابان على المرض. يدل البرتقالي في هولندا على البهجة. ويفضل سكان النمسا والبرازيل 

 وكندا وهونج كونج وكولومبيا اللون األزرق واألخضر واألبيض، بينما ال يفضلون اللون األصفر والذهبي والبرتقالي والبني.

 (Yuanyuan 2018 ،P484)  (J. W. Joanne Yu 2020) (2020)غريب 

وبما أن اللون هو أحد العناصر التي تعزز الهوية البصرية للملصق، فممكن لمصمم الملصق السياحي المصري أن يستمد 

ليتمكن من جذب انتباه المواطنين للملصق والتفاعل معه ومن  (2٨٤، ص20١٩)صديق ي المميز ألوانه من التراث المصر

 ثم زيارة الوجهة السياحية.

 

 الفئة المستهدفة حسب الجنس:  .2

 وان، كما يفضلون اللون البنفسجي بنسبة كبيرة شكل اإلناث: بحسب الدراسات تفضل اإلناث اللون األزرق عن باقي األل

 (، كما أن ملصقات مالبس األطفال اإلناث تكون باللون الوردي.٦)

 ( ٦الذكور: بحسب الدراسات يفضل الذكور اللون األزرق عن باقي األلوان، وال يفضلون اللون البنفسجي أبداً شكل ،)

 ون األزرق السماوي.كما أن ملصقات مالبس األطفال الذكور تكون بالل

)ساطور الملصق الجذاب يجذب انظار الجمهور، فقد اثبتت الدراسات أن الملصقات الداكنة أقل جاذبية للنساء عن الرجال 

رجال. ولكنهم يتفقون علي تفضيل اللون ، فالنساء يفضلون األلوان الفاتحة عن الداكنة والعكس عند ال (١٨٥، ص20١١

األزرق فهو لون عالمي له داللة علي الثقة والهدوء، كما يفضلون اللون األخضر بنفس القدر لما يحمله من معان السالم 

 والهدوء والتجدد.

 

 الفئة المستهدفة حسب العمر:  .3

 لألطفال، كاألحمر واألخضر واألصفر  األطفال: يفضل استخدام األلوان الزاهية الساخنة في الملصقات الموجهة

 والبرتقالي، واأللوان األكثر تفضيال لدي األطفال كالوردي واللبني، ألنها تجذب انتباه الطفل وتجعله يشعر بالسعادة.

  المراهقين: يفضل استخدام األلوان المركبة في الملصقات الموجهة للمراهقين، حيث أنهم يشاهدون التلفاز واالنترنت

 ويميلون إلى األلوان المركبة )مزيج من عدة ألوان(.بكثرة 

 .الشباب: يفضل استخدام ألوان الموضة في الملصقات الموجهة للشباب، حيث أنهم ينساقون وراء الموضة ويقلدونها 

 ون الكبار: يفضل استخدام األلوان الباردة في الملصقات الموجهة لكبار السن كاألزرق واألخضر والبني، حيث أنهم يميل

 للهدوء والتمسك باأللوان المفضلة لديهم نتيجة تمسكهم بالتقاليد.

 

 الفئة المستهدفة حسب الطبقة االجتماعية:  .4

 .الطبقة األكثر شعبية: يفضل استخدام األلوان األساسية المتشبعة في الملصقات الموجهة لتلك الفئة نتيجة لبساطتهم 

 وان المركبة في الملصقات الموجهة لتلك الفئة، نتيجة بحثهم المستمر عن الطبقة العليا في المجتمع: يفضل استخدام األل

 التميز عن باقي افراد المجتمع.

 



  2022بريل ا                                                      العدد الثامن -المجلد الثاني  -مجلة التراث والتصميم 

128 

 الفئة المستهدفة حسب مستوي التعليم:  .5

  الحاصلون على الماجستير أو الدكتوراه: يفضل استخدام األلوان المركبة في الملصقات الموجهة لتلك الفئة، حيث ان

 لهم ليس باألمر البسيط.اختيار لون مناسب 

 .الجامعيون: يفضل استخدام األلوان المركبة في الملصقات الموجهة لتلك الفئة، فهم يقلدون الطبقة األعلى منهم 

 .حملة الثانوية العامة: يفضل استخدام األلوان األساسية والثانوية والمركبة في الملصقات الموجهة لتلك الفئة 

 )وبال تعليم: يفضل استخدام ألوان الموضة في الملصقات الموجهة لتلك الفئة، حيث أنهم التعليم األساسي )االبتدائي ،

 ينساقون وراء الموضة ويقلدونها دون تفكير.

ومن خالل العرض السابق تري الباحثة أنه يجب علي مصمم الملصق السياحي التفاعلي مراعاة الشخصية والعمر والجنس 

 تيار األلوان المناسبة للملصق حيث يساعد اختيار اللون الصحيح علي نجاح الرسالة اإلعالنية.والثقافة ومستوي التعليم عند اخ

 
 (DESIGN) والرجال اإلناث لدي المفضلة األلوان 6 شكل

 

 :اختيار اللون في تصميم الملصق حسب الوجهة السياحية المعلن عنها

اللون يمكن أن يثري التصورات المتعلقة بالوجهة السياحية، ولذلك يجب علي المصمم مراعاة دالالت األلوان عند تصميم 

ملصق سياحي تفاعلي لمكان معين، حيث لكل مكان ثقافة محددة وصفات معينة يجب مراعاتها للوصول ألفضل المجموعات 

رص نجاح الملصق وتفاعل المواطنين معه أكثر من مرة وتحفيز رغبتهم في اللونية المناسبة لهذا المكان، مما يعزز من ف

 زيارة هذا المكان.

 .R. E) وفيما يلي عرض لأللوان األكثر تفضيال عند التصميم للمناطق السياحية المختلفة بناء على بعض الدراسات:

Joanne Yu 2021, P6-11-12) (Yuanyuan 2018 ،P484) 

 .يفضل استخدام اللون األبيض في الملصقات التي تعلن عن: سياحة الشتاء والثلوج، وسياحة األحداث الفنية 

 .)يفضل استخدام اللون األحمر في الملصقات التي تعلن عن: سياحة الطعام الشعبي )المحلي 

 قالي في الملصقات التي تعلن عن: سياحة الطعام الراقي.يفضل استخدام اللون البرت 

 .يفضل استخدام اللون البرتقالي المصفر في الملصقات التي تعلن عن: سياحة الطعام الراقي 

 .يفضل استخدام اللون البرتقالي المحمر في الملصقات التي تعلن عن: سياحة رحالت الخريف 

 لتي تعلن عن: سياحة السفاري )الكثبان الرملية(.يفضل استخدام اللون األصفر في الملصقات ا 

  يفضل استخدام اللون األخضر في الملصقات التي تعلن عن: السياحة البيئية )المحميات الطبيعية، وسياحة الغابات

 والحياة البرية(.

 .يفضل استخدام اللون األخضر المصفر في الملصقات التي تعلن عن: سياحة المناطق الطبيعية 
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 تخدام اللون األخضر المزرق في الملصقات التي تعلن عن: سياحة المناطق الطبيعية، وسياحة الشواطئ.يفضل اس 

  ،يفضل استخدام اللون األزرق في الملصقات التي تعلن عن: سياحة المناطق الطبيعية، وسياحة الشواطئ، والسفاري

 والسياحة الدينية والسياحة الثقافية.

 ي في الملصقات التي تعلن عن: سياحة األحداث الفنية، وسياحة الطعام الراقي.يفضل استخدام اللون البنفسج 

 .يفضل استخدام اللون البنفسجي المحمر في الملصقات التي تعلن عن: سياحة الشواطئ 

  ،يفضل استخدام اللون البنفسجي المزرق في الملصقات التي تعلن عن: سياحة المناطق الطبيعية، وسياحة الشواطئ

 الطعام الراقي.وسياحة 

 

مما سبق يمكن استنتاج أن اللون األزرق واألخضر واأللوان التي تتكون منهما )األخضر المزرق، األخضر المصفر، 

البنفسجي المزرق، البنفسجي المحمر( يكون لها األفضلية في ملصقات سياحة المناطق الطبيعية، وسياحة الشواطئ، وسياحة 

ن األزرق واألصفر يكون لهما األفضلية في ملصقات سياحة السفاري. ألن رغبات السائحين الغابات والحياة البرية. واللو

تنطوي على البحث عن مشاعر المتعة والراحة، فعلي المصمم أن يلبي هذه االحتياجات من خالل اختيار األلوان المناسبة 

 للملصق السياحي للتعبير عن الهدوء واالسترخاء واألمن.

 

 واستخدامها في الملصق السياحي التفاعلي:دالالت األلوان 

القيم الجمالية لأللوان التي يشعر بها األفراد مهما اختلفت بيئتهم االجتماعية تتوقف علي عوامل ذاتية ترجع للفرد نفسه 

خصائص والخبرات الجمالية السابقة التي مر بها؛ إال أن اإلحساس الجمالي للون يتوقف أيضاً علي نواحي موضوعية تتعلق ب

المرئيات، حيث أن هناك مجموعة صفات أو خصائص لو تميزت بها المجموعة اللونية لإلعالن التفق عليها معظم األفراد 

العظمي من الناس فهناك دالالت عامة لأللوان يكاد يشترك فيها األغلبية  (٥١، ص20١٤)الجندي  علي اختالف جنسياتهم.

ذوي الثقافة والبيئة والمناخ الواحد، فمثالً سكان البالد األوروبية يفضلون التصميمات التي تسودها ألوان دافئة، والعكس 

 سكان البالد الحارة يفضلون األلوان الباردة، فللعوامل الجوية والمناخية أثراً في استحسان مجموعة من األلوان دون غيرها.

وفي المجمل تعطي األلوان القاتمة داللة علي الجدية والوقار. وتعطي األلوان الفاتحة  (2١0-20٩، ص20١٤)الجندي 

ي األلوان الباردة داللة على هدوء داللة على المرح والسرور. كما تعطي األلوان الساخنة داللة على النشاط واإلثارة. وتعط

 والسكينة واألمان، ولكن زيادتها تعطي احساساً بالحزن.

 اللون
 دالالت اللون

 استخدام اللون في الملصق
 الدالالت السلبية الدالالت االيجابية

 األبيض

النقاء، الصفاء، الطهارة، البراءة، 

الصدق، النظافة، الوضوح، 

طة، السالم، األمانة، الميالد، البسا

الشباب، ويعني الفرح في بعض 

 الثقافات )مصر، أوروبا، أمريكا(

الصمت، الهزيمة، االستسالم، 

ويعني الحزن والحداد في بعض 

 بلدان آسيا )الهند(

يستخدم في الملصقات التي تعبر 

عن البساطة، كملصقات شركة 

التي تروج لمنتجها  Appleأبل 

"Classic White iPod" 

 األسود

سم، وقور، فخم، رسمي، أنيق، حا

جريء، يمثل السلطة، الهيبة، 

 القوة الخارقة

مظلم، غامض، يدل على انعدام 

األمل، واليأس، التشاؤم، اللعنة، 

 الرعب، الشر، ويعبر عن الموت

يستخدم في ملصقات السيارات 

الفخمة لجذب الفئة ذات الدخل 

 المرتفع
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 الذكاء، الحكمة الرمادي

لبي، كلما عديم الشخصية، س

أصبح قاتماً كلما عبر بقوة عن 

 اليأس، وفقد التمييز

يستخدم في خلفيات الملصقات 

التي تحتوي على درجات لون 

واحد )مونوكروم( إلظهار لون 

 المنتج

 األحمر

اإلثارة، الشجاعة، القوة، العاطفة، 

الحب، المغامرة، الدافع، المرح، 

 الطاقة

السرعة، الخطر، العدوانية، 

 ام، الغضب، الثورةاالنتق

يستخدم في ملصقات مشروبات 

الطاقة، وملصقات الطعام الساخن 

 الطازج

 البرتقالي
التفاؤل، المرح، الطاقة، اإلبداع، 

 الشباب، الراحة، األمان
 اإلثارة

يستخدم في ملصقات حبوب 

الهضم، وفي ملصقات ألعاب 

األطفال، كما يستخدم في 

الملصقات التي تعبر عن 

 سعارانخفاض األ

 األصفر

السعادة، البهجة، المرح، التسلية، 

الحيوية، التفاؤل، اإلبداع، 

 الفضول

األنانية، الضعف، الخوف، القلق، 

المرض، التسرع، قلة الصبر، 

 الُجبن، العدوانية

يستخدم في ملصقات ألعاب 

 األطفال

 األخضر

الوفاء، الحماس، الحياة )األخضر 

المصفر(، السالم )الزيتوني(، 

كينة )األخضر المزرق(، الس

النضارة، التجديد، الهدوء، 

الصحة، الخصوبة، النمو، 

 االستمرارية

 الحقد، الغيرة، الخمول

يستخدم في ملصقات المنتجات 

الطازجة، والمنتجات الصديقة 

للبيئة، ومنتجات العلوم 

 والتكنولوجيا

 األزرق

الهدوء، السكينة، اإلخالص، 

، األمل، الوفاء، الثقة، النجاح

االنتماء، األمان، االستقرار، 

 المهنية

غير مبال )أزرق فاتح(، مكتئب، 

 حزين )ازرق قاتم(

يستخدم في ملصقات البنوك 

للداللة علي الثقة، وملصقات 

المشروبات الغازية والمياه 

المعدنية إلعطاء إحساس بالبرودة 

واالنتعاش، وملصقات التكييف 

 للداللة علي برودة الهواء

 البنفسجي

ألناقة، الشجاعة، الروح المعنوية ا

العالية، النبل، البهجة، الرصانة، 

 الهدوء، الرومانسية، الخيال

الموت، الحزن، التشاؤم، السلبية، 

التراجع )البنفسجي المزرق 

 القاتم(

يستخدم في ملصقات الحلوى، 

وملصقات الطعام الراقي، ويعبر 

عن القانون في التعليم بالجامعات 

 مريكيةاألوربية واأل

 الوردي

النعومة، األنوثة، الجمال، 

البراءة، النضارة، الحنان، الرقة، 

 الرومانسية، الطمأنينة، األمان

الحساسية، الحذر، الطفولة وعدم 

 النضج

يستخدم في ملصقات منتجات 

 المرأة والفتيات الصغيرات

 اللبني
السالم، الصفاء، الروحانية، 

 الالنهائية
 الطفولة وعدم النضج

تخدم في ملصقات األطفال يس

 البنين للتعبير عن القوة والصالبة

 البني

الفردية، الرسمية، الموثوقية، 

األمان، المتانة، الفخامة، الطبقة 

العليا، المكانة، المركز العالي، 

 الرزانة

الملل، المادية، عدم الفكاهة، عدم 

التطور، الرتابة، الُرخص، 

 البخل، الوحدة، الحزن، السلبية

خدم في ملصقات المنتجات يست

الجلدية، والمشروبات المنبهة 

 كالشاي والقهوة...

 )سعدي (٢٠٢٠ )غريب (1٢٠:11٧ص ،٢٠٠٨ )يني االعالنية الملصقات في واستخدامها والسلبية اإليجابية األلوان دالالت يوضح 1 جدول

 (3٠٠-٢٩٩ص ،٢٠1٨
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 أسس تصميم الملصق:

 ورموز. اللون هو عنصر أساسي من عناصر التصميم، وهو أكثرها تعبيراً لما يحمله من معان

 الوحدة: .1

الوحدة هي وحدة الشكل ووحدة األسلوب في تصميم الملصق، ويتميز اللون بربط عناصر الملصق بعضها ببعض عن طريق 

المجموعة اللونية المناسبة، حيث يشعر الجمهور بوجود نظام لوني يجمع عناصر الملصق ككل. وتتحقق الوحدة من خالل 

 لملصق.السيادة اللونية ألحد األلوان في ا

 

 اإليقاع: .2

يرتبط اإليقاع بالحركة والتي تتحقق بالتكرار، ويتحقق اإليقاع اللوني من خالل استخدام لون واحد بدرجاته لإليحاء باإليقاع 

 البطيء، واستخدام درجات ألوان متباينة لإليحاء باإليقاع السريع.

 

 (١0٩-١0٨، ص20١٤)الجندي  االتزان: .3

يتحقق االتزان اللوني في الملصق عندما تتعادل األلوان الدافئة مع األلوان الباردة، كذلك عندما تتعادل الدرجات الفاتحة مع 

 ا يلي:الدرجات القاتمة. ويمكن أن يتحقق االتزان اللوني رغم اختالف مساحات األلوان ومواقعها كم

  يمكن أن يتحقق االتزان اللوني بين لون ساخن ولون بارد رغم اختالف مساحتهما، فمثالً مساحة صغيرة من اللون

األحمر يمكن أن تتزن مع مساحة كبيرة من اللون األزرق ألن األحمر من األلوان الساخنة التي تبدو متقدمة إلى األمام بعكس 

 (.٧و متأخراً عن األحمر شكل )األزرق وهو من األلوان الباردة ويبد

  يمكن أن يتحقق االتزان اللوني بين لون ساخن قاتم ولون بارد فاتح، فمساحة صغيرة من اللون األحمر القاتم تتزن مع

 (.٨مساحة كبيرة من اللون األزرق الفاتح، حيث يبدو األحمر القاتم أثقل بصريا من األزرق الفاتح شكل )

 لوني بين لون قوي التشبع ولون ضعيف التشبع، فمساحة صغيرة من اللون األحمر يمكن أن يمكن أن يتحقق االتزان ال

 (.٩تتزن مع مساحة كبيرة من اللون األزرق الرمادي شكل )

 

 التناسب: .4

عند اختيار ألوان الملصق يجب علي المصمم أن يتبع مبدأ النسبة والتناسب بين المساحات اللونية لأللوان، حيث يمكن عند 

" إذ ُتشير األرقام إلى نسب مئوية محددة الستخدام األلوان في مساحات ١0-٣0-٦0يار مجموعة لونية ثالثية العمل بمبدأ "اخت

 التصميم، وتتم عملية االختيار هذه بثالث خطوات:

تشبع ليشغل ٪ من مساحة الملصق ويمكن أن يكون لون بارد أو قليل ال٦0أوالً: اختيار لون ليكون السائد الذي سيحتل نحو 

٪ من المساحة ويكون لون متشبع، ويجب أن ٣0مساحة كبيرة دون ارهاق بصر المشاهد. ثانياً: اختيار لون آخر يحتل نحو 

٪ من التصميم، وتسمى ١0يكون مختلفاً عن اللون السائد ليضيف تبايناً إلى الملصق. ثالثاً: اختيار لون آخر يحتل مساحة 

 ن اللون ساخناً متشبعاً."نسبة المرح" لذا يجب أن يكو
 

 السيادة: .5

وهي أن يكون ألحد العناصر واأللوان السيطرة في التصميم وتتبعه باقي العناصر واأللوان، فعندما يكون مساحة لون معين 

ن كبيرة عن باقي األلوان في الملصق ويختلف عن باقي المجموعة اللونية في الكنه والقيمة ومدي التشبع، يجذب االنتباه ويكو

 له السيادة في التصميم.
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 ٧ شكل

 اتزان بين لون ساخن ولون بارد

 (202١)من تصميم الباحثة  

 ٨ شكل

 اتزان بين لون ساخن قاتم ولون بارد فاتح

 (202١)من تصميم الباحثة  

 ٩ شكل

 اتزان بين لون قوي التشبع ولون ضعيف التشبع

 (202١)من تصميم الباحثة  

 

 المحور الثاني: الملصق السياحي التفاعلي الخاص بوسائل النقل:

ذات ميزات معينة، ويحاول المعلنون زيادة االهتمام يتم تصميم الملصقات السياحية عادةً لتجعل المواطنين أكثر دراية بأماكن 

بزيارة هذه األماكن، ويكون الغرض من الملصقات السياحية هو تحقيق الربح. فواحد من أهم جوانب الملصقات اإلعالنية 

التفاعلي  هو توليد الحاجة أو الطلب على شيء ما، وبمجرد ما ُيصبح لدي المواطن الرغبة في السفر، يكون الملصق السياحي

موجود لتلبية رغبته وعرض حلول لها. فاإلعالنات تعطي حلول لتساؤالت المواطنين، حيث أن اإلعالن الفعال يعمل على 

ولنجاح  (٧١٦، ص20١٧)سالم، سراج و إبراهيم خلق رغبة لدي المواطن وعرض حل مثير لالهتمام في الوقت نفسه. 

الملصق في الوصول للجمهور يجب وضعه في أماكن يقف الناس فيها دون فعل شيء سوي االنتظار، بهذا يكون لديهم 

 الوقت للتفاعل مع الملصق السياحي، كوسائل المواصالت ومحطات الوصول. 

 

 الملصقات اإلعالنات بوسائل النقل:

االعالنية الموجودة داخل وخارج األتوبيسات والقطارات أو الموضوعة في  تتضمن إعالنات وسائل النقل وسائل العرض

محطات الوصول والمطارات وسيارات األمتعة، وألنها تعتمد علي الوسائل التي ينتقل بها األفراد طوال اليوم فهي تحقق 

، 20١٦)حسين  لة االعالنية.أكبر معدل من التكرار والوصل إلي الجمهور المستهدف علي مدار اليوم للتأكيد علي الرسا

أي ال يستطيع المصمم التحكم في  –جمهور عام  -ويوجه هذا النوع من اإلعالنات إلي عدد كبير من األفراد  (20٩ص

 مع.خصائص الجمهور الموجه إليه الرسالة، ولكنها تخاطب مفاهيم ومعتقدات المجت

أهم أهداف إعالنات وسائل النقل تحقيق حملة "تذكر ذلك دائماً وابقيه في عقلك"، ألن اإلنسان عادة يميل نحو التقيد بقاعدة 

شراء الخدمات المعروفة له نوعاً ما، أكثر من شراء الخدمات التي سمع عنها أول مرة، فكثرة تذكيره بالخدمة عن طريق 

واطن مع مرور الوقت يعرفها أكثر ويتذكرها عند حاجته إليها، ويكون لديه مصداقية وخلفية إعالنات وسائل النقل يجعل الم

 (٧2١، ص20١٧)سالم، سراج و إبراهيم في العقل الباطن تظهر عند الحاجة لها. 

ي مخاطبة الجمهور السياحي، حيث يجد فيها إعالناً موجهاً إليه يزوده بالمعلومات يمثل اإلعالن في وسائل النقل أحد الوسائل ف

التي يحتاجها وتشبع رغباته، كما أن وسائل المواصالت تتميز بسهولة اختيار أماكن اإلعالن بها لتوصيل الرسالة االعالنية 

كما أن تقنية رمز االستجابة السريعة من أسهل  إلى الجمهور، إذ أن المصمم يدرك مدي انتشار وسيلة المواصالت جغرافياً،

 وسائل االتصال في نقل الرسالة االعالنية، وتتمتع بمرونة تعديل المحتوي االلكتروني اإلعالني إذا لزم األمر.

 

 أشكال الملصقات اإلعالنية الخاصة بوسائل النقل:

 ملصقات داخل وسائل النقل: .1

" وهو اإلعالن الذي يوضع داخل األتوبيسات والقطارات على ظهر Inside Cardوهو ما يسمي "الكارت الداخلي" "

المقاعد أو النوافذ أو في نهاية المركبة، أو وسائل النقل داخل المحال التجارية أو المطارات. وتختلف مساحة هذه اإلعالنات 

 (20٩، ص20١٦)حسين  من وسيلة نقل ألخري اعتماداً على مساحة المكان داخل وسيلة النقل.
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 ملصقات محطات الوصول: .2

 وهي الملصقات التي توضع داخل المطارات أو محطات المترو أو محطات األتوبيس ...

 

 الملصق السياحي التفاعلي:

ت الحياة، كل هذه المجاالت تعمل أصبحت الرقمية إحدى سمات العصر الحالي حيث احتلت التقنيات الرقمية كل مجاال

ساعية لالرتقاء بحياة اإلنسان إلى مستوي أفضل. فطبيعة الحياة التي يعيشها اإلنسان اليوم تبحث عن سمات ذات مالمح 

تتسم بالتفاعلية والحالية والسرعة والدقة والجودة... وكان لظهور االنترنت األساس القوي لتطور مجال اإلعالن، فاندمجت 

ت االتصال مع تقنيات الحاسب اآللي إلنتاج إعالنات تفاعلية، ولقد انتشر اإلعالن التفاعلي ليصبح نمط جديد يلجأ إليه تقنيا

المعلنين بحثاً عن سبل جديدة لتسويق المنتجات والخدمات وزرع األفكار الجديدة، فقد تميز هذا النوع من اإلعالن بقوة 

الذي أصبح يجلس أمام شاشات الكمبيوتر والهاتف الذكي لفترات طويلة مبحراً وصوله للجمهور المستهدف، هذا الجمهور 

  (١٦٩، ص20١١)ساطور في شتي المواقع االلكترونية. 

ه األمر قبل ذلك، وأدي وجود الرسوم فقد اتاح االنترنت إمكانية الوصول إلى الكثير من المعلومات بصورة تفوق ما كان علي

والصور والصوت والفيديو إلى جعل االنترنت ممتعاً نسبياً. وتقدر بعض الدراسات اإلعالن الرقمي التفاعلي بمليارات 

الدوالرات خالل السنوات القادمة، حيث سيتم تحويل اإلعالنات الجامدة إلى إعالنات تفاعلية تدفع المواطن إلى التفاعل معها 

حيث يتميز الملصق التفاعلي بالتفاعل بين  (١٧٧-١٧٦، ص20١١)ساطور أكثر، وذلك من خالل اعتماد مبدأ المكافأة. 

يار المواطن ليحدث التبادل والتفاعل بين المواطن اإلنسان واآللة والتفاعل بين اإلنسان والرسالة اإلعالنية، فالتفاعلية هي خ

 والرسالة االعالنية لتحقيق أهداف معينة.

 

 (١٧٩، ص20١١)ساطور  (٩٤-٩٣، ص20١٦)محمود  عوامل ظهور الملصق التفاعلي:

 أصبحت التكنولوجيا الحديثة تتيح الفرصة لمشاركة الجمهور في اإلعالن وتبادل الرسائل على عكس اإلعالن التقليدي. .1

 عدم إشباع الملصق التقليدي لدوافع الجماهير المختلفة والغير محدودة. .2

 لمرسل الذي يعتبر المتحكم األول في طبيعة المضامين اإلعالنية.السيطرة على العملية االتصالية والتي تتم وفقاً لرغبة ا .3

أغلب الملصقات المعروضة تصل لألفراد في أوقات ال يبحثون فيها عن تلك الخدمة المقدمة، ولهذا ال تناسب اهتمامات  .4

صول على المعلومات الجمهور؛ ومن هنا تأتي الحاجة إلى إعالن يسمح للجمهور باالختيار الذاتي لكل مصدر من مصادر الح

 الخاصة بالخدمة المعلن عنها والحصول على المعلومات في الوقت المفضل له.

 الزيادة الكبيرة في أعداد أجهزة الهاتف الذكي لدي األشخاص من جميع األعمار. .5

ال وتحميل انتشار استخدام االنترنت على أجهزة الهاتف الذكي، وكفاءة شبكة االنترنت مما يتيح لألفراد سرعة االتص .6

 المعلومات.

 

 (١2٩، ص2020)محمد  (١٨2، ص20١١)ساطور مميزات الملصق التفاعلي بوسائل النقل: 

 يعزز فرص استيعاب الجمهور للمادة االعالنية ومدهم بالمعلومات الالزمة.أكثر فعالية من الملصقات التقليدية، ألنه  .1

القدرة على معرفة مدي نجاح الحمالت االعالنية يومياً، من خالل معرفة عدد متابعين اإلعالن على االنترنت، وبالتالي  .2

قيام المعلن ببحوث ليتمكن من قدرة المصمم علي تغيير أو تعديل الملصق. علي عكس الملصقات التقليدية والتي تستدعي 

 معرفة ردود أفعال الجمهور تجاه الملصق والرسالة اإلعالنية.

 إمكانية توجيه الملصق للفئة المناسبة حسب الفئة العمرية أو المنطقة الجغرافية ... .3

 مواطن.وجود الملصق بصفة متكررة ودائمة أمام أعين المواطنين في وسائل النقل، مما يرسخ الفكرة في ذهن ال .4
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انخفاض تكلفة الملصقات التفاعلية بتقنية رمز االستجابة السريعة، إلمكانية تعديل المحتوي الرقمي بدون الحاجة لطباعة  .5

 ملصق جديد.

 القدرة على إيصال معلومات أكثر عن الوجهة السياحية. .6

 

 (١٨٣-١٨2، ص20١١)ساطور عيوب الملصق التفاعلي بوسائل النقل: 

 عدم وعي الجمهور بأهمية الملصقات التفاعلية. .1

 عدم ثقة بعض من الجمهور وخاصة كبار السن في استخدام بعض الوسائل التكنولوجية الحديثة. .2

 بطء شبكة االنترنت أحياناً. .3

 

 احي التفاعلي:العوامل المؤثرة على جاذبية الملصق السي

يجب أن تكون هناك عوامل جذب قوية في الملصق السياحي التفاعلي تعمل على جذب انتباه الجمهور، والصور  .1

الفوتوغرافية هي أفضل وسيلة لذلك، فهي أكثر الرسومات السياحية شيوعاً وبديهية، حيث يمكنها تقديم خصائص مناطق 

فالصورة لها تأثير كبير كدعامة أساسية وبرهاناً قوياً بما يحقق  (Guohua 2015, P259)الجذب السياحي بدقة وصدق. 

  (١2٩، ص202١)الدريدى الرسالة المرجوة، لذلك يجب علي المصمم اختيارها بعناية بحيث تكون متفردة ومتميزة. 

ويكمن االستخدام الجيد للصور الفوتوغرافية في عدم اإلفراط، فيجب الموازنة ما بين الصور وعناصر التصميم  .2

اطن وقيمة حيث تعطي البساطة راحة نفسية للمو (١٨٥، ص20١١)ساطور األخرى، ومراعاة الخلفيات وبساطة التكوين. 

فنية للملصق، فالتكوين المعقد أو المزدحم يصبح غير مفهوم بالنسبة للمواطن وربما يجعله يفقد االهتمام بالملصق، أما 

التكوين البسيط الذي يحتوي على مركز أهمية واحد وتتكامل عناصره والوانه معاً يفهم رسالته بسهولة ويترك أثراً في نفس 

 المواطن ال ينساه. 

ن استخدام عدد محدود من األلوان في الملصق يريح عين المواطن، على عكس استخدام عدد كبير من األلوان كما أ .3

الذي يجعل من إدراك الرسالة االعالنية امراً صعباً. فمعظم الملصقات الفعالة تكون بسيطة وتحتوي لون واحد )مونوكروم( 

أللوان بناء على دراسة مستفيضة للفئة المستهدفة وطبيعة الوجهة أو لونين )ساخن وبارد، لون ومكمل( ويتم اختيار هذه ا

السياحية المراد اإلعالن عنها، بحيث يؤثر اللون المستخدم في الملصق على سلوك المواطن. ويجب أن يكون العنصر 

 األساسي بالملصق ذا ألوان نقية أو شديد التشبع، على أن يكون ما حوله أقل تشبعاً.

لصق السياحي التفاعلي بوضوح الرسالة وعدم التشتيت باإلفراط في المعالجات التصميمية، وأن تكون يجب أن يتسم الم .4

الرسالة المكتوبة موظفة لخدمة األهداف المرغوب توصيلها للجمهور، وأن تكون حماسية مؤثرة ومعبرة وملفتة لألنظار 

  (22، ص20١٧)ندا وليست عامة أو محايدة. 

البد أن يستند الملصق السياحي التفاعلي على مبادئ الصدق وتجنب الخداع والكذب والتضليل، وتجنب الخروج عن  .5

، 20١٧)جياللي و معراج اآلداب العامة للمجتمع، واالبتعاد عما يسئ إلى مشاعر الجمهور، مما يجعله يتمتع بثقة الجمهور. 

 (٣٣١ص

 

 المحور الثالث: توظيف رمز االستجابة السريعة في الملصقات السياحية:

تؤدي الخاصية غير الملموسة للملصقات السياحية التقليدية إلى انخفاض القدرة المعلوماتية للتسويق السياحي وانخفاض 

ة، ولذلك تري الباحثة أنه من خالل دمج تقنية رمز االستجابة السريعة مع الملصق السياحي إمكانية تسويق الوجهة السياحي

يمكن أن يقدم خدمة ملموسة للمواطنين. حيث يتيح االنتشار الواسع للهواتف الذكية الفرصة للمواطن للتفاعل مع محتوي 



  2022بريل ا                                                      العدد الثامن -المجلد الثاني  -مجلة التراث والتصميم 

135 

ن خالل برنامج مجاني يقوم بتحميله على هاتفه الملصق السياحي من خالل مسح كاميرا الهاتف لرمز االستجابة السريعة م

الذكي ليشاهد جمال الوجهة السياحية المعلن عنها من خالل مقاطع الفيديو، مما يؤثر على قرار المواطن ويجعله يرغب في 

الهواتف  التمتع ببضعة أيام في هذه الوجهة. حيث يميل المواطنون اليوم الي استخدام التكنولوجيا في كل حدث ممكن، وتدعم

الذكية االحتياجات المختلفة للمواطنين. فالمستخدمون مدمنون على هواتفهم بسبب ميزاتها التفاعلية. وتلعب االنترنت 

والوسائط المتعددة دوراً مهماً يسبب استمرار األفراد في استخدام تقنيات الهواتف الذكية لجمع المعلومات من خالل نص 

تمد األفراد اعتماداً كبيراً علي الهواتف الذكية نظراً لقابليتها للنقل وسهولة االستخدام، مدمج مع فيديو ورسوم وصوت. ويع

ويعتبر الشباب ماهرون في استخدام التكنولوجيا للحصول علي المعلومات بدالً من تعلم ثقافتهم بطريقة تقليدية مثل قراءة 

ن الوسائط التقليدية إلي الوسائط الرقمية بهدف الحصول الكتب أو حضور المحاضرات، فقد أصبحت األجيال الجديدة تهرب م

علي االخبار والمعلومات والكتب االلكترونية؛ ورمز االستجابة السريعة بالملصقات السياحية يوفر لهم معلومات مفيدة بشكل 

 فوري.

ا يترك لهم وقتاً أقل لتحقيق فقد أدي التطور التكنولوجي في العصر الحالي إلى تصور األفراد أن الوقت هو مورد نادر، مم

أهدافهم وأحالمهم المرجوة. نتيجة لذلك أصبح االفراد أكثر وعياً بأن يصبحوا منتجين ويحاولون تحقيق المزيد في وقت أقل 

مما يدفعهم لعدم االهتمام بالملصقات السياحية التقليدية التي ال تمنحهم الشعور بالوجهة السياحية، "فشراء عطلة سياحية 

لف تماماً عن شراء المنتجات، فالسياحة تتطلب من الفرد التنازل عن الوقت والمال. كما أن عملية قرار شراء األفراد يخت

للعطالت تفوق من حيث التعقيد أية عملية أخري لشراء منتجات ملموسة، حيث تنطوي على جوانب إنسانية واقتصادية 

ولذلك تقدم الباحثة اقتراح وضع رمز االستجابة السريعة على  (٦١١، ص20١٨)عبد هللا ومزاجية متشابكة ومعقدة". 

 الملصقات السياحية لتقديم تجربة افتراضية للجمهور تمكنهم من التعرف على مميزات الوجهة السياحية في إطار زمني أقل. 

لي هي تحقيق التوازن بين احتياجات الجمهور وبين األهداف التجارية والقدرات التقنية. ولذلك وظيفة الملصق السياحي التفاع

أصبح اإلعالن يخاطب جميع حواس اإلنسان، فمن الضروري أن تتوافق التقنيات المستخدمة في تصميم الملصق اإلعالني 

٪ ٨0حيث يتذكر االفراد ما يقارب من  (٦٦٦، ص2020)علي مع الوجهة السياحية المعلن عنها لجذب الفئة المستهدفة. 

مما يرونه ويسمعونه ويتفاعلون معه، لذلك يجب علي مصمم الملصق السياحي التفاعلي أن يستغل رمز االستجابة السريعة 

هة السياحية والتمتع بها. حيث يعد دمج رمز االستجابة السريعة مع بشكل سليم للتأثير على قرارات المواطنين بزيارة الوج

الملصق اإلعالني هو صورة قوية من اإلعالن عن الوجهة السياحية، حيث يجمع بين الصورة والكلمات والصوت والفيديو، 

جهة السياحية قبل التخطيط مما يدعم الصورة السياحية في ذهن الجمهور. حيث أن المواطن ليس لديه الفرصة لالنتقال إلي الو

لذلك، مما يعد رحلة خيالية حتي تحدث الزيارة الفعلية، ولذلك يقدم رمز االستجابة السريعة واجهة عرض لكل المزايا 

 والخدمات وأماكن الجذب في الوجهة السياحية.

 

 :Quick Response Code (QR Code)رمز االستجابة السريعة 

بة السريعة في تصميم صناعة السيارات، وانتشر هذا النظام خارج نطاق الصناعة بسبب كان اول استخدام لرمز االستجا

ويرجع ذلك إلى أنه يخزن البيانات بشكل رأسي  (٥، ص20١٦)العزيز سهولة القراءة بشكل سريع ونسبة التخزين العالية، 

(. وعادة يتم استخدام برنامج لقراءة الرمز باستخدام ١0زن البيانات بشكل رأسي فقط شكل )وأفقي على عكس الباركود يخ

أو رقم هاتف أو  URL( وتحويله إلى عنوان صفحة على شبكة االنترنت ١١كاميرا الهاتف الذكي لمسح هذا الرمز شكل )

رائط جوجل أو صور أو تعليقات صوتية أو خ PDFبيانات شخصية )االسم والبريد االلكتروني( أو رسالة نصية أو ملف 

(، وبالتالي يتاح للمواطن مشاهدة المحتوي على شبكة االنترنت، أو حفظ المحتوي والرجوع ١2أو مقاطع فيديو قصيرة شكل )
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 Google"إليه في وقت آخر. ويمكن للمواطن تحميل برامج مجانية لقراءة رمز االستجابة السريعة من المتاجر اإللكترونية 

Play" "App Store" . 

 Emek)٪ منه سيظل من الممكن التعرف عليه بشكل صحيح. ٣0ويتميز رمز االستجابة السريعة أنه في حال تلف 

 (٤١٨، ص20١٨)عبد الرحيم و صادق بكسل.  2١x2١، ويجب أال يتعدى حجم الكود في أصغر مساحة له (2011

تري الباحثة أن تقنية رمز االستجابة السريعة يمكن أن تكون متحف المستقبل، حيث أنها تتيح للمواطنين والسائحين معلومات 

" ورحالت افتراضية عن الوجهة السياحية، وباالطالع علي العديد من الدراسات مثل دراسة "ايفس جوتيريز وآخرون

(Ives Gutierriz 2020) "ودراسة "روشيل دي باشيو ،(Pacio 2014) "ودراسة "مهميت اميك ،(Emek 2011) ،

 Michael)، ودراسة "ميشيل كاناديا وآخرون" (Mikel Emaldi 2012)ودراسة "مايكل ايمالدي وآخرون" 

Canadia 2010) فقد استفادت منها العديد من الدول مثل موسكو والبرتغال والبرازيل وشنغهاي والفلبين وبريطانيا .

نية والدينية والمحميات وداخل المتاحف، واسبانيا وتركيا وطبقتها على المباني األثرية والتاريخية والمعالم المعمارية المد

لتعرض للسائحين جوالت افتراضية من خالل صور ومقاطع فيديو وصوت لتقديم تجربة مميزة للسائحين، وبالمقارنة مع 

لوحات المعلومات الكالسيكية، يحتاج رمز االستجابة السريعة إلى مساحة أقل ويمكن تحديث معلوماته دون الحاجة إلى 

 اعته مجدداً.تكاليف طب

 كما استفادت مصر منها في إطار مشروع التحول الرقمي وتطوير خدمات السياحة من خالل:

مجموعة طوابع بريدية تذكارية بتقنية رمز االستجابة السريعة ألول مرة  202١إصدار الهيئة العامة للبريد المصري  .1

العالم، ووسيلة هامة لتوثيق تراث وتاريخ األمم  في مصر، كوسيلة من وسائل االتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب

 على مر العصور، وهي:

  ،أربعة طوابع بريد تذكارية لمبني المتحف القومي للحضارة، ومبني متحف المركبات الملكية، ومبني قصر البارون

العالمي الذي يوافق ومبني متحف محمد محمود خليل وحرمه، مزودة بتقنية رمز االستجابة السريعة بمناسبة يوم التراث 

 أبريل من كل عام. ١٨

  22طابع بريد يحتوي كل منهم على صور واسماء  22طابع تذكاري وبطاقة تذكارية ولوحة طوابع تذكارية حولها 

ملك وملكة بمناسبة االحتفال بموكب المومياوات الملكية، وجميعها تحتوي على رمز االستجابة السريعة للحصول على 

لقة بالطابع والمتعلقة بالمومياوات الملكية التي تم نقلها من المتحف المصري إلي المتحف القومي للحضارة المعلومات المتع

 المصرية.

  ،والعديد من الطوابع البريدية التي تحمل رمز االستجابة السريعة لمناسبات عدة، هي: عيد تحرير سيناء، وعيد العمال

ت، ومصر لتأمينات الحياة، واليوم العالمي للبيئة، ومبادرة حياة كريمة، وثورة واليوم العالمي لالتصاالت ومجتمع المعلوما

، واليوم 2020، وأبطال مصر أولمبياد طوكيو 2020طوكيو  –يوليو، ومشاركة مصر في دورة االلعاب األولمبية  2٣

 العالمي لمكافحة اإلتجار بالبشر، واليوم الدولي للشباب.

لمواقع األثرية من خالل الفتات تحمل رمز االستجابة السريعة داخل "معبد اتريبس" تطوير الخدمات السياحية في ا .2

و"مقبرة حواويش" بأخميم سوهاج، عند مسحها بكاميرا الهاتف يتحول السائح إلي موقع وزارة السياحة واآلثار على شبكة 

لعربية، اإلنجليزية، األلمانية، الفرنسية، االنترنت لمعرفة المعلومات التي يريدها عن هذا الموقع األثري بخمسة لغات )ا

 (Today 2021)الهولندية(. 
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 1٠ شكل

رمز االستجابة السريعة يخزن الكثير من المعلومات بشكل رأسي 

 (Tie Xu 2016)وأفقي 

 11 شكل

استخدام كاميرا الهاتف الذكي لقراءة رمز االستجابة السريعة 

(Mordue 2016) 

 

 
 (٢٠٢1 الباحثة تصميم )من السريعة االستجابة رمز عمل آلية 1٢ شكل

 

 (٤١٨-٤١٧، ص20١٨)عبد الرحيم و صادق سريعة في الملصق السياحي: مميزات استخدام رمز االستجابة ال

 تتيح للمواطن كم كبير من المعلومات حول الوجهة السياحية أثناء استخدامه لهاتفه الذكي. .1

الجهد فال يحتاج إلى كتابة للبحث عن معلومات الوجهة السياحية، حيث يقوم فقط بمسح  توفر على المواطن الكثير من .2

 الرمز من خالل هاتفه الذكي، فتظهر له كل المعلومات الخاصة بهذه الوجهة بسهولة.

 تتيح للمواطن حفظ كافة المعلومات على هاتفه الذكي والرجوع لها في أي وقت. .3

ن اللذين تفاعلوا مع الملصق من خالل رمز االستجابة السريعة للوصول لمعلومات يتيح للمصمم إحصاء عدد المواطني .4

 حول الخدمة المقدمة للجمهور.

 

 ثانياً: اإلطار العملي:

من خالل الدراسة النظرية السابقة تستنتج الباحثة أن دور المصمم في تصميم الملصق السياحي التفاعلي يعتبر دور فعال 

لسياحة، حيث تمتلك مصر مقومات سياحية هائلة ال تمتلكها العديد من الدول، فهي تقدم تجارب ونشط في تنمية وتنشيط ا

معيشية متعددة الحواس، ولذلك يجب علي مصمم الملصق السياحي التفاعلي ابتكار تصميم يقدم للمواطن المصري رحلة 

أن يقدم فكرة إعالنية متفردة بعيدة عن التقليد  عاطفية مثيرة للمشاعر من خالل الترويج لنمط حياة معين. ولتحقيق ذلك يجب

والنمطية. من خالل التوظيف الجيد للون في تصميم الملصق، وتفعيل المعلومات الخاصة بالوجهة السياحية من خالل رمز 

االستجابة السريعة، ووضع الملصقات بوسائل النقل ومحطات الوصول لكثرة االنتشار، وبذلك يمكن للمصمم توجيه 

ستجابات العاطفية والسلوكية للمواطن وجعله يحس بالمصداقية واألمان مما يدفعه للتفاعل مع الملصق والتخطيط لزيارة اال

الوجهة المعلن عنها، للمساهمة في الحفاظ على ثقافة المجتمع المصري ورسم صورة ذهنية إيجابية عن الوجهات السياحية 

 المصرية.

 

 خطوات التجربة:

 مل مقترحات تصميمية للملصق السياحي التفاعلي، من خالل استخدام برنامج ادوبي الستريتور قامت الباحثة بع

Adobe Illustrator 2020  لتصميم الملصقات السياحية، وبرنامج ادوبي فوتوشوبAdobe Photoshop 2020 

مة األماكن السياحية الغير مشهورة في إخراج الصور الفوتوغرافية الخاصة بالوجهات السياحية التي اختارتها الباحثة من قائ
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للحصول على رموز استجابة سريعة مجانية للملصقات السياحية التي صممتها الباحثة،  QR Stuff.comفي مصر، وموقع 

 في محاولة لتنشيط السياحة الداخلية بمصر.

 ناصر التصميم، قامت الباحثة بعمل تصميمات متنوعة لمجموعة من الملصقات السياحية مراعية بها أسس، وع

 والعالقات التشكيلية بين العناصر، وقواعد المقروئية والوضوح في وضع النص داخل الملصقات.

  اختارت الباحثة األلوان المستخدمة بالملصقات بناء على الدراسة النظرية السابقة للعالقات اللونية، واختيار األلوان

احية المراد اإلعالن عنها. فاستخدمت الباحثة عالقة اللون والمكمل، حسب الفئة المستهدفة من الملصق، وحسب الوجهة السي

واأللوان المتوافقة، واأللوان الساخنة والباردة. كما استخدمت األلوان حسب الفئة المستهدفة من خالل استخدام األلوان األكثر 

لجنسين لما لهما من داللة على الثقة تفضيالً لدي النساء والرجال على حد سواء كاللون األزرق واألخضر والذي يفضله ا

والهدوء كما ذكرت الباحثة سابقاً، حيث أن الملصقات في وسائل النقل موجهة لجمهور عام ال يمكن التحكم بعمر أو طبقة 

اجتماعية أو مستوي تعليم الفئة المستخدمة لوسائل النقل تلك. واختارت الباحثة ألوان الملصقات حسب الوجهات السياحية، 

 ن حيث األلوان المناسبة لإلعالن عن سياحة الشواطئ والسياحة البيئية وسياحة السفاري.م

  وكتبت العبارة اإلعالنية بالملصقات باللغة العربية لتناسب جميع فئات المجتمع المصري فهي اللغة األم للشعب

محمية رأس محمد" إلثارة  " "تعرفالوادي الملون الصحراء البيضاء" "تعرف المصري. اختارت الباحثة عبارة "تعرف

تساؤالت المواطن المصري حول الوجهة السياحية المعلن عنها ودفعه للتفاعل مع الملصقات باستخدام رمز االستجابة 

السريعة للحصول على إجابات لتساؤالته وإشباع رغبته في المعرفة مما يدفعه للذهاب لزيارة هذه الوجهة والتمتع بها مما 

 تنشيط السياحة الداخلية بمصر.يؤدي إلى 

  قامت الباحثة بتصميم شعار بعنوان "مصر أم الدنيا" ووضعته في جميع الملصقات ليكون هوية بصرية للملصقات

 (.١٣يتعرف عليه المواطن ويثق فيه ويبحث عنه بالملصقات السياحية فهو رمز للمصداقية واألمان شكل )

 

 قبل الباحثة وتصور لتوظيفها في وسائل النقل ومحطات الوصول:وفيما يلي عرض للملصقات المقترحة من 

 (:14الملصق السياحي األول: ملصق سياحي تفاعلي لإلعالن عن الصحراء البيضاء شكل )

 الصحراء البيضاء". "تعرف الجملة اإلعالنية:

 م(.جميع المواطنين المصريين من راكبي وسائل النقل العام )جمهور عا الفئة المستهدفة:

 موضوع الملصق:
اإلعالن عن الصحراء البيضاء، وهي محمية طبيعية تقع بمحافظة الوادي الجديد بالصحراء 

 الغربية، وهي أول محمية جيولوجية مصرية بالقائمة الدولية لليونسكو.

استخدام األلوان 

 بالملصق:

 ولون بارد، مما يجذب  العالقة اللونية: استخدمت الباحثة عالقة التباين اللوني بين لون ساخن

انتباه المواطن للملصق والتفاعل معه. فاستخدمت اللون األصفر واألزرق، األصفر شديد التشبع 

 واألزرق ناقص التشبع )مخلوط باألبيض(، على خلفية بيضاء للتعبير عن البساطة.

 ه المفضل اللون حسب الفئة المستهدفة: اختارت الباحثة السيادة اللونية للون األزرق حيث أن

٪ ٥٧٪ ولدي الذكور بنسبة ٣٥لدي اإلناث والذكور عن باقي األلوان، مفضل لدي اإلناث بنسبة 

 .(Design)بناء على دراسة 

  اللون حسب الوجهة السياحية: الوجهة السياحية هي محمية طبيعية مصنفة ضمن سياحة

زرق واألصفر في الملصقات التي تعلن عن سياحة السفاري السفاري، يفضل استخدام اللون األ

 )الكثبان الرملية(.
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  ،دالالت األلوان: اللون األزرق هو لون عالمي له داللة على الثقة والهدوء واألمل واألمان

وبالتالي هو غالباً ال يتلقى ردود فعل سلبية من المواطنين. واللون األصفر يدل على السعادة، 

 ، التسلية، الحيوية مما يجعله مناسب لملصق يعلن عن سياحة السفاري.البهجة، المرح

استخدام الصور 

 الفوتوغرافية:
 استخدمت الباحثة صورة فوتوغرافية لصخرة طباشيرية موجودة بالصحراء البيضاء.

التفاعل في 

 الملصق:

لهاتف ذكي استخدمت الباحثة تقنية رمز االستجابة السريعة في الملصق، وصممته داخل رسم 

، بحيث youtube logo iconكتبت أسفل الرمز عبارة "شاهد الفيديو" ورسم لشعار اليوتيوب 

 (.١٦يسهل على المواطن فهم الغرض من رمز االستجابة السريعة والتفاعل معه شكل )

 قامت الباحثة بتصميم شعار بعنوان "مصر أم الدنيا". شعار الملصق:

 (٢٠٢1 الباحثة تصميم )من األول التفاعلي السياحي الملصق تحليل ٢ جدول

 

 (:15الملصق السياحي الثاني: ملصق سياحي تفاعلي لإلعالن عن الصحراء البيضاء شكل )

 الصحراء البيضاء". "تعرف الجملة اإلعالنية:

 من راكبي وسائل النقل العام )جمهور عام(. جميع المواطنين المصريين الفئة المستهدفة:

 موضوع الملصق:
اإلعالن عن الصحراء البيضاء، وهي محمية طبيعية تقع بمحافظة الوادي الجديد بالصحراء 

 الغربية، وهي أول محمية جيولوجية مصرية بالقائمة الدولية لليونسكو.

استخدام األلوان 

 بالملصق:

 حثة عالقة التباين اللوني بين لون ساخن ولون بارد، مما يجذب العالقة اللونية: استخدمت البا

انتباه المواطن للملصق والتفاعل معه. فاستخدمت اللون األصفر واألزرق، األصفر شديد التشبع 

 واألزرق ناقص التشبع )مخلوط باألبيض(، على خلفية بيضاء للتعبير عن البساطة.

 ثة السيادة اللونية للون األزرق حيث أنه المفضل اللون حسب الفئة المستهدفة: اختارت الباح

٪ ٥٧٪ ولدي الذكور بنسبة ٣٥لدي اإلناث والذكور عن باقي األلوان، مفضل لدي اإلناث بنسبة 

 .(Design)بناء على دراسة 

  سياحة اللون حسب الوجهة السياحية: الوجهة السياحية هي محمية طبيعية مصنفة ضمن

السفاري، يفضل استخدام اللون األزرق واألصفر في الملصقات التي تعلن عن سياحة السفاري 

 )الكثبان الرملية(.

  ،دالالت األلوان: اللون األزرق هو لون عالمي له داللة على الثقة والهدوء واألمل واألمان

األصفر يدل على السعادة، وبالتالي هو غالباً ال يتلقى ردود فعل سلبية من المواطنين. واللون 

 البهجة، المرح، التسلية، الحيوية مما يجعله مناسب لملصق يعلن عن سياحة السفاري.

استخدام الصور 

 الفوتوغرافية:

استخدمت الباحثة صورة فوتوغرافية للكريستال الموجود بجبال الكريستال النادرة الموجودة 

 بالصحراء البيضاء.

التفاعل في 

 الملصق:

مت الباحثة تقنية رمز االستجابة السريعة في الملصق، وصممته داخل رسم لهاتف ذكي استخد

، بحيث youtube logo iconكتبت أسفل الرمز عبارة "شاهد الفيديو" ورسم لشعار اليوتيوب 

 (.١٦يسهل على المواطن فهم الغرض من رمز االستجابة السريعة والتفاعل معه شكل )

 ثة بتصميم شعار بعنوان "مصر أم الدنيا".قامت الباح شعار الملصق:

 (٢٠٢1 الباحثة تصميم )من الثاني التفاعلي السياحي الملصق تحليل 3 جدول
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 (:1٧الملصق السياحي الثالث: ملصق سياحي تفاعلي لإلعالن عن الوادي الملون شكل )

 الوادي الملون". تعرف" الجملة اإلعالنية:

 جميع المواطنين المصريين من راكبي وسائل النقل العام )جمهور عام(. الفئة المستهدفة:

 موضوع الملصق:

اإلعالن عن الوادي الملون، ويقع بمحافظة جنوب سيناء، وهو أحد المعالم الجيولوجية الهامة في 

بغة باأللوان، "األصفر والبنفسجي مصر، الوادي عبارة عن متاهة من الصخور الرملية المص

 ."واألحمر والذهبي

استخدام األلوان 

 بالملصق:

  العالقة اللونية: استخدمت الباحثة عالقة التباين اللوني بين لون ومكمل، مما يجذب انتباه

المواطن للملصق والتفاعل معه. فاستخدمت اللون البنفسجي المزرق والبرتقالي المصفر، البرتقالي 

شديد التشبع واللون البنفسجي المزرق ناقص التشبع )مخلوط باألسود وباألبيض(، على  المصفر

 خلفية بيضاء ليريح عين المشاهد.

  اللون حسب الوجهة السياحية: الوجهة السياحية مصنفة ضمن السياحة البيئية، يفضل استخدام

زرق في الملصقات اللون األخضر واألخضر المصفر واألخضر المزرق واألزرق والبنفسجي الم

 التي تعلن عن السياحة البيئية.

  دالالت األلوان: اللون البنفسجي يدل على البهجة والرومانسية والخيال. واللون البرتقالي يدل

على التفاؤل والمرح والطاقة والشباب واألمان. مما يجعل هذه المجموعة اللونية مناسبة لملصق 

 يعلن عن السياحة البيئية.

لصور استخدام ا

 الفوتوغرافية:

استخدمت الباحثة صورتان فوتوغرافيتان للصخور الرملية المصبغة بدرجات األلوان األصفر 

 والبرتقالي والبنفسجي المزرق.

التفاعل في 

 الملصق:

استخدمت الباحثة تقنية رمز االستجابة السريعة في الملصق، وصممته داخل رسم لهاتف ذكي 

، بحيث youtube logo iconد الفيديو" ورسم لشعار اليوتيوب كتبت أسفل الرمز عبارة "شاه

 (.١٩يسهل على المواطن فهم الغرض من رمز االستجابة السريعة والتفاعل معه شكل )

 قامت الباحثة بتصميم شعار بعنوان "مصر أم الدنيا". شعار الملصق:

 (٢٠٢1 الباحثة تصميم )من ثالثال التفاعلي السياحي الملصق تحليل 4 جدول

 

 (:1٨الملصق السياحي الرابع: ملصق سياحي تفاعلي لإلعالن عن الوادي الملون شكل )

 الوادي الملون". "تعرف الجملة اإلعالنية:

 .جميع المواطنين المصريين من راكبي وسائل النقل العام )جمهور عام( الفئة المستهدفة:

 موضوع الملصق:

اإلعالن عن الوادي الملون، ويقع بمحافظة جنوب سيناء، وهو أحد المعالم الجيولوجية الهامة في 

مصر، الوادي عبارة عن متاهة من الصخور الرملية المصبغة باأللوان، "األصفر والبنفسجي 

 ."واألحمر والذهبي

استخدام األلوان 

 بالملصق:

 لباحثة عالقة التباين اللوني بين لون ومكمل، مما يجذب انتباه العالقة اللونية: استخدمت ا

المواطن للملصق والتفاعل معه. فاستخدمت اللون األخضر المزرق والبرتقالي المحمر، البرتقالي 

المحمر شديد التشبع واللون األخضر المزرق ناقص التشبع )مخلوط باألسود وباألبيض(، على 

 طة.خلفية بيضاء للتعبير عن البسا

  اللون حسب الفئة المستهدفة: اختارت الباحثة السيادة اللونية للون األخضر حيث أنه المفضل

 .(Design)٪ بناء على دراسة ١٤لدي اإلناث والذكور بنفس القدر بنسبة 
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  ،يفضل استخدام اللون حسب الوجهة السياحية: الوجهة السياحية مصنفة ضمن السياحة البيئية

اللون األخضر واألخضر المصفر واألخضر المزرق واألزرق والبنفسجي المزرق في الملصقات 

التي تعلن عن السياحة البيئية. مما يجعل هذه المجموعة اللونية مناسبة لملصق يعلن عن السياحة 

 البيئية.

 جديد والهدوء والصحة دالالت األلوان: اللون األخضر يدل على الحياة والسالم والنضارة والت

والخصوبة والنمو واالستمرارية، واألخضر المزرق يدل على السكينة. واللون البرتقالي يدل على 

التفاؤل والمرح والطاقة والشباب واألمان. مما يجعل هذه المجموعة اللونية مناسبة لملصق يعلن 

 عن السياحة البيئية.

استخدام الصور 

 الفوتوغرافية:

حثة صورة فوتوغرافية لممر من الصخور الرملية المصبغة بدرجات اللون البرتقالي استخدمت البا

 المحمر يتوسطه ماء جاري بدرجات اللون األخضر.

التفاعل في 

 الملصق:

استخدمت الباحثة تقنية رمز االستجابة السريعة في الملصق، وصممته داخل رسم لهاتف ذكي 

، بحيث youtube logo iconورسم لشعار اليوتيوب كتبت أسفل الرمز عبارة "شاهد الفيديو" 

 (.١٩يسهل على المواطن فهم الغرض من رمز االستجابة السريعة والتفاعل معه شكل )

 قامت الباحثة بتصميم شعار بعنوان "مصر أم الدنيا". شعار الملصق:

 (٢٠٢1 الباحثة تصميم )من الرابع التفاعلي السياحي الملصق تحليل 5 جدول

 

 (:٢٠الملصق السياحي الخامس: ملصق سياحي تفاعلي لإلعالن عن محمية رأس محمد شكل )

 محمية رأس محمد". "تعرف الجملة اإلعالنية:

 جميع المواطنين المصريين من راكبي وسائل النقل العام )جمهور عام(. الفئة المستهدفة:

 الملصق:موضوع 

وهي من أجمل وأروع المحميات  اإلعالن عن محمية رأس محمد، وتقع بمحافظة جنوب سيناء،

على أرض مصر. حيث تتكون من مساحة واسعة من أجل حماية األنواع النادرة من النباتات 

 والحيوانات والطيور والتراكيب الجيولوجية.

استخدام األلوان 

 بالملصق:

 ت الباحثة عالقة التوافق اللوني، مما يجذب انتباه المواطن للملصق العالقة اللونية: استخدم

 والتفاعل معه. فاستخدمت اللون األخضر المزرق واألزرق واألصفر.

  اللون حسب الفئة المستهدفة: اختارت الباحثة السيادة اللونية للون األخضر حيث أنه المفضل

٪ ولدي ٣٥األزرق مفضل لدي اإلناث بنسبة ٪، واللون ١٤لدي اإلناث والذكور بنفس القدر بنسبة 

 .(Design)٪ بناء على دراسة ٥٧الذكور بنسبة 

  اللون حسب الوجهة السياحية: الوجهة السياحية مصنفة ضمن السياحة البيئية، يفضل استخدام

المزرق في الملصقات اللون األخضر واألخضر المصفر واألخضر المزرق واألزرق والبنفسجي 

التي تعلن عن السياحة البيئية. مما يجعل هذه المجموعة اللونية مناسبة لملصق يعلن عن السياحة 

 البيئية.

  دالالت األلوان: اللون األخضر يدل على الحياة والسالم والنضارة والتجديد والهدوء والصحة

لسكينة. واللون األزرق يدل علي والخصوبة والنمو واالستمرارية، واألخضر المزرق يدل على ا

الثقة والهدوء واألمل واألمان. واللون األصفر يدل على السعادة، البهجة، المرح، التسلية، الحيوية. 

 مما يجعل هذه المجموعة اللونية مناسبة لملصق يعلن عن السياحة البيئية.
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استخدام الصور 

 الفوتوغرافية:

مية رأس محمد تعرض جزء كبير من المحمية، حيث استخدمت الباحثة صورة فوتوغرافية لمح

 رياضة الغطس لمشاهدة الشعاب المرجانية واألسماك والتراكيب الجيولوجية في الخلفية.

التفاعل في 

 الملصق:

استخدمت الباحثة تقنية رمز االستجابة السريعة في الملصق، وصممته داخل رسم لهاتف ذكي 

، بحيث youtube logo iconيو" ورسم لشعار اليوتيوب كتبت أسفل الرمز عبارة "شاهد الفيد

 (.22يسهل على المواطن فهم الغرض من رمز االستجابة السريعة والتفاعل معه شكل )

 قامت الباحثة بتصميم شعار بعنوان "مصر أم الدنيا". شعار الملصق:

 (٢٠٢1 الباحثة تصميم )من الخامس التفاعلي السياحي الملصق تحليل 6 جدول

 

 (:٢1الملصق السياحي السادس: ملصق سياحي تفاعلي لإلعالن عن محمية رأس محمد شكل )

 محمية رأس محمد". "تعرف الجملة اإلعالنية:

 جميع المواطنين المصريين من راكبي وسائل النقل العام )جمهور عام(. الفئة المستهدفة:

 ضوع الملصق:مو

وهي من أجمل وأروع المحميات  اإلعالن عن محمية رأس محمد، وتقع بمحافظة جنوب سيناء،

على أرض مصر. حيث تتكون من مساحة واسعة من أجل حماية األنواع النادرة من النباتات 

 والحيوانات والطيور والتراكيب الجيولوجية.

استخدام األلوان 

 بالملصق:

 تخدمت الباحثة عالقة التباين اللوني بين لون ومكمل، مما يجذب انتباه العالقة اللونية: اس

 المواطن للملصق والتفاعل معه. فاستخدمت اللون البنفسجي المزرق والبرتقالي المصفر.

  اللون حسب الوجهة السياحية: الوجهة السياحية مصنفة ضمن السياحة البيئية، يفضل استخدام

واألخضر المزرق واألزرق والبنفسجي المزرق في الملصقات اللون األخضر واألخضر المصفر 

التي تعلن عن السياحة البيئية. مما يجعل هذه المجموعة اللونية مناسبة لملصق يعلن عن السياحة 

 البيئية.

  دالالت األلوان: اللون البنفسجي يدل على البهجة والرومانسية والخيال. واللون البرتقالي يدل

والطاقة والشباب واألمان. مما يجعل هذه المجموعة اللونية مناسبة لملصق  على التفاؤل والمرح

 يعلن عن السياحة البيئية.

استخدام الصور 

 الفوتوغرافية:
 استخدمت الباحثة صورة فوتوغرافية لبوابة محمية رأس محمد.

التفاعل في 

 الملصق:

مته داخل رسم لهاتف ذكي استخدمت الباحثة تقنية رمز االستجابة السريعة في الملصق، وصم

، بحيث youtube logo iconكتبت أسفل الرمز عبارة "شاهد الفيديو" ورسم لشعار اليوتيوب 

 (.22يسهل على المواطن فهم الغرض من رمز االستجابة السريعة والتفاعل معه شكل )

 قامت الباحثة بتصميم شعار بعنوان "مصر أم الدنيا". شعار الملصق:

 (٢٠٢1 الباحثة تصميم )من السادس التفاعلي السياحي الملصق تحليل ٧ جدول

 
 (٢٠٢1 الباحثة تصميم )من الدنيا" أم "مصر بعنوان اإلعالنية الحملة شعار 13 شكل
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 مقترح تفاعلي سياحي ملصق األول: الملصق 14 شكل

 البيضاء الصحراء عن لإلعالن

 (٢٠٢1)من تصميم الباحثة 

 مقترح تفاعلي سياحي ملصق الثاني: الملصق15 شكل

 البيضاء الصحراء عن لإلعالن

 (٢٠٢1)من تصميم الباحثة 

 الستجابةا رمز 16 شكل

 الخاص السريعة

 الصحراء بملصقات

 البيضاء

)من تصميم الباحثة 

٢٠٢1) 

  

 

 

 مقترح تفاعلي سياحي ملصق الثالث: الملصق 1٧ شكل

 الملون الوادي عن لإلعالن

 (٢٠٢1)من تصميم الباحثة 

 تفاعلي سياحي ملصق الرابع: الملصق 1٨ شكل

 الملون الوادي عن لإلعالن مقترح

 (٢٠٢1)من تصميم الباحثة 

 ابةاالستج رمز 1٩ شكل

 الخاص السريعة

 الملون الوادي بملصقات

)من تصميم الباحثة 

٢٠٢1) 
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 ٢٠ شكل

الملصق الخامس: ملصق سياحي تفاعلي مقترح 

 لإلعالن عن محمية رأس محمد

 (٢٠٢1)من تصميم الباحثة 

 ٢1 شكل

الملصق السادس: ملصق سياحي تفاعلي مقترح 

 لإلعالن عن محمية رأس محمد

 (٢٠٢1)من تصميم الباحثة 

 ٢٢ شكل

رمز االستجابة السريعة 

الخاص بملصقات 

 محمية رأس محمد

صميم الباحثة )من ت

٢٠٢1) 

 

 عرض لتصور مقترح من قبل الباحثة بتطبيق الملصقات السياحية التفاعلية بوسائل النقل العام ومحطات الوصول:

 األول: ملصقات داخل وسائل النقل: المقترح

  
 داخل البيضاء" "الصحراء عن تفاعلي سياحي ملصق ٢3 شكل

 (٢٠٢1 الباحثة تصميم )من العام النقل اتوبيس

 داخل محمد" رأس "محمية عن تفاعلي سياحي ملصق ٢4 شكل

 (٢٠٢1 الباحثة تصميم )من المقعد ظهر خلف العام النقل اتوبيس

  
 عربة داخل البيضاء" "الصحراء عن تفاعلي سياحي ملصق ٢5 شكل

 (٢٠٢1 الباحثة تصميم )من األنفاق مترو

 داخل محمد" رأس "محمية عن تفاعلي سياحي ملصق ٢6 شكل

 (٢٠٢1 الباحثة تصميم )من األنفاق مترو عربة
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 القطار عربة داخل الملون" "الوادي عن تفاعلي سياحي ملصق ٢٧ شكل

 (٢٠٢1)من تصميم الباحثة 

 

 ح الثاني: ملصقات محطات الوصول:رالمقت

  
 بمحطة محمد" رأس "محمية عن تفاعلي سياحي ملصق ٢٨ شكل

 (٢٠٢1 الباحثة تصميم )من العام النقل أتوبيس وصول

 بمحطة الملون" "الوادي عن تفاعلي سياحي ملصق ٢٩ شكل

 (٢٠٢1 الباحثة تصميم )من العام النقل أتوبيس وصول

 
 (٢٠٢1 الباحثة تصميم )من األنفاق مترو وصول بمحطة البيضاء" "الصحراء عن تفاعلي سياحي ملصق 3٠ شكل

 

 نتائج البحث:

  ُتظهر الدراسة عالقة اللون بتصميم الملصق السياحي التفاعلي في وسائل النقل، حيث يحقق اختيار المجموعة اللونية

المواطن للملصق ويدفعه للتفاعل معه ومن ثم زيارة الوجهة السياحية المعلن عنها وتنشيط السياحة المناسبة جذب أنظار 

 الداخلية بمصر.

  يؤدي استخدام الطرق غير التقليدية في تصميم الملصقات السياحية وإضافة صفة التفاعلية عليها إلى جذب انتباه

 الجمهور.

 نوعاً من التفاعل المؤثر على الملصقات السياحية. يضفي استخدام تقنية رمز االستجابة السريعة 

 .ُيعد تطبيق رموز االستجابة السريعة في الملصقات السياحية أحد أشكال االتصال الفعال 
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 التوصيات:

 .دراسة دور التكنولوجيا الحديثة في اإلعالن للترويج السياحي لجمهورية مصر العربية 

 سياحي حيث تمثل أحد محددات الدخل القومي المصري.دراسة دور الهوية المصرية في الملصق ال 

  الخروج عن اإلطار التقليدي في تصميم الملصقات السياحية وتقديم أفكار إبداعية تجذب انتباه الجمهور وتستأثر أكبر

 عدد من حواسه إلثاره اهتمامه بالوجهات السياحية.
 

 المراجع:

 أوالً: المراجع العربية:

 كتب عربية:

دراسة األسس الفنية والعلمية لتوظيف اللون في تصميم اإلعالن الثابت  .20١٤ .سر محمد سهيل، ريهامالجندي، يا .1

 .القاهرة: دار الكتاب الحديث .١ط  .والمتحرك
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 .القاهرة: مكتبة زهراء الشرق .2ط  .التصميم عناصره وأسسه في الفن التشكيلي .200٥ .شوقي، إسماعيل .2

2. shawqi , 'iismaeil. 2005. eanasir wa'usus altasmim fi alfunun aljamilati. t 2. alqahirat: 

maktabat zahra' alsharqa. 

 .القاهرة .١ط  .جية االتصالسيكولو .200٨ .يني، مدحت وليم .3

3. yuni , midahat wilim. 2008. saykulujiat aliatisal. 'ana 1. alqahiratu. 
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5. alduraydaa ، 'iibtihaj hafiz. 2021. "'iistihdath nusus mustalhimat min al'iielanat albasariat 

lilturath almisrii watawzifiha" majalat aleimarat walfunun wal'iinsaniati. aljameiat alearabiat 
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دراسات  -مجلة علوم وفنون  ".اإلعالن التفاعلي في عصر الوسائط الرقمية"  .20١١ .ساطور، محمد مختار متولي .7
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