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 تسويق المتاحف األثرية في مصر بالتطبيق عمى متحف الوادى الجديد
 

 حسناء حسن أحمد حامد
 ، مصرجامعة الفيوم -كمية السياحة والفنادق

 

 الممخص
صنعيا اإلنسان المصرى منذ أقدم ليس ىناك قطعة من أرض مصر لم تشيد أحداثًا وآثارًا 

العصور، وقد شيد الوادى الجديد بواحاتو أحداثًا تركت آثارىا فى ربوعو ويدل عمى ىذا التنوع الخبلق 
فى تراثو القديم والحديث. وتعد واحة الخارجة واحدة من أىم الواحات الموجودة بمحافظة الوادى الجديد 

ة. وسوف التراثية والسياحية التى تجعميا تحتل مكانة مرموقالتى تضم العديد من المقومات األثرية و 
المنطقة تمييدًا  دراسة بعض اإلقتراحات التى قد تساىم فى تنمية وتطويرتتناول الباحثة خبلل ىذه ال

 لوضعيا عمى الخريطة السياحية لمصر، وذلك من خبلل إلقاء الضوء عمى المناطق األثرية والسياحية
 يد بشكل عام.لمحافظة الوادى الجد

إن واقع اآلثار الباقية فى واحات محافظة الوادى الجديد بصفة عامة، وواحة الخارجة بصفة 
خاصة أىمية كبيرة بالنسبة لمصر القديمة والحديثة، حيث ترسم صورة واضحة لحياة إنسان الوادى 

التقاليد وذلك من واقع البيئة الجديد من النواحى المختمفة الدينية والجنائزية والحياة واليومية والعادات و 
 الصحراوية التى تمثميا. 

 كما أنيا، حقيقة عن الفن والتاريخ واألحداثواقع ممموس يخاطب الحواس, وينقل ال فالمتحف
مؤسسات حية تساعد عمى إيجاد روابط بين الزوار واألجيال والثقافات في جميع أنحاء العالم. وتنطمق 

الحديثة  أثرت التقنياتحيث  .إليجاد طرق ووسائل تواصل غير تقميدية الفكرة من توجو العالم حالياً 
لية اآلالمدمجة والحاسبات قراص األوقات فراغيم مثل، التميفزيون و ألفراد ألل ابلبالفعل عمي كيفية استغ

 بالمنازل. 

بالتطبيق عمى تطوير المتاحف فى مصر قترح منيج شامل لموتقوم منيجية البحث عمى دراسة 
ضراء ستفادة من التقنيات الحديثة المتمثمة فى المتاحف الخألمن منظور امتحف الوادى الجديد 

شك بلوستقوم المتاحف ب .ستفادة المثاليةاألفتراضية بما يحقق درجة األوالمتاحف الذكية والمتاحف 
 .بتطبيق ذلك لتسييل حصول العامة عمي المعمومات

 الكممات الدالة

 ضيةافتر اإلالمتاحف  –المتاحف الذكية -الوادى الجديد –تسويق -المتاحف 
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 مقدمة .1

بضرورة الحفاظ عمى ىذا التراث اليائل من التمف أو الضياع  المجمس األعمى لآلثارمن  إنطبلقاً 
نتيجة لتركو في مخازن اآلثار بالمناطق المختمفة، وعرض ىذه التحف الفنية التي تمثل فترات التاريخ 

سبلمية والحديثة في واليونانية الرومانية والقبطية واإل المصرية القديمةالمصري عمى مدى عصوره 
جراءات التأمين متاحف تتوفر فييا  إمكانيات العرض المتحفي الجيد وعمميات الصيانة والترميم وا 

والحماية وفرص التسجيل والنشر العممي لمدارسين. باإلضافة إلى خمق مناطق جذب جديدة تثري الحياة 
الثقافية لممصريين واألجانب عمى حد سواء، وتقديم ما خمفو لنا األجداد من تراث حضاري أخاذ يعطي 

عبلمي الم تعة والثقافة بأسموب حضاري، ويعود ذلك كمو في النياية بأكبر عائد ثقافی وسياحی وا 
 1ومادی.

 :وسوف نذكر أىميا كاألتى 2تعددت التعريفات الخاصة بالمتحف

المتحف فى المغة العربية يعنى المكان أو المبنى الذى ُتحفظ بو وُتعرض األعمال الفنية أو المقتنيات -1
دراك ما كان لؤلجداد الثمينة أو  اآلثار القديمة بيدف الحفاظ عمييا والتمتع برؤيتيا, ومحاولة فيم وا 

من مدنية وتطور وحضارة ظاىرة من آثارىم الباقية حتى اآلن, مع العمم أن ىذا المبنى لم يظير 
 حتى نياية القرن الحادى عشر ىجريًا )السابع عشر ميبلديًا(.

إليواء مجموعات من المعروضات بيدف الفحص والدراسة والتمتع, وقد ىو عبارة عن مبنى  المتحف -2
تكون العروضات منقولة من أماكن متفرقة بمعنى أن المتحف يضم تحت سقفو مادة كانت أصبًل 

 3متفرقة من حيث الزمان والمكان لييسرو يسيل عمى زواره رؤيتيا و اإلستمتاع بيا.

 المتاحف نشأتها ومراحل تطورها .2

 حتى العصر الحديث. المصرى القديمة المتاحف وتطورىا منذ العصر نشأة فكر 

 ور المصرية القديمةالمتاحف فى العص. 1.2

                                                           
مخطوط رسالة  سياحية(، -واإلسالمية بمتحف الوادى الجديد )دراسة أثريةالتحف الفنية القبطية حامد )حسناء حسن أحمد(،  1

 .14، ص 2222جامعة الفيوم،  -دكتوراة، كمية السياحة والفنادق
2 Museum )فى األصل ىى كممة يونانية, كما أن ليا إرتباط وثيق بكممة  )متحفMusa  .التى تعنى سيدة الجبل أو إمراة جبمية

( الشقيقات التسع المواتى يرعين الغناء Muses( عند اإلغريق ىو المكان المرتبط بأرباب الحكمة )Mouseionن وربما كان )الميوزيو 
 والشعر والفنون والعموم.

 .11، ص 1988، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، لمتاحفزىدى)بشير(، ا 3
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وأن المعابد المصرية بجانب الغرض الدينى المنوط  ،إن المصريين القدماء ىم أول من إىتم بالمتاحف
كان يتوفر فييا العرض واإلقتناء, وبالرغم من أنيم لم يكن لدييم مفيوم المتحف, إال إنو يمكن القول  ،بيا

لقد أحب المصريون القدماء آثار األجداد وروائعيم التى  بأن المعابد المصرية كانت أشبو بالمتاحف.
تحف واآلثار, ومن َثَم بقيت عمى مر القرون. وتمدنا مقابر األسرات القديمة بمجموعات كبيرة من ال

يسرت عمى عمماء اآلثار والتاريخ الكتابة عن حضارة وادى النيل القديمة خبلل عصورىا القديمة التى 
 4نحو خمسة آالف سنة قبل الميبلد. تمتد

 الرومانىو المتاحف فى العصر اليونانى . 2.2

فى  Museumبالرغم من كل ىذا, فإننا لم نسمع عن تسمية لمثل تمك المجموعات أو غيرىا بكممة 
ق.م. وفى ببلد األغريق ذاتيا بدأت  292العصور القديمة, مثمما سمعناىا عن متحف اإلسكندرية سنة 

لفنية, ومنذ حيث أقيمت متاحف جمعت كثيرًا من التماثيل واآلثار ا ،فكرة المتاحف فى المدن والمعابد
إزدياد ثروة الرومان فى أعقاب فتوحاتيم الواسعة, أخذ ميميم إلى إقتناء الكنوز الفنية يزداد بإطراد حتى 
بمغ ذروتو فى خبلل القرن األخير لمجميورية,  ويذكر مؤرخو الرومان أن قصور األباطرة كانت تحتوى 

 5.عمى قاعات استعممت كمتاحف

 اإلسالمىالمتاحف فى العالم . 3.2

عرف المسممون عادة جمع التحف منذ كونوا الدولة اإلسبلمية, عمى حساب دولتى الفرس 
والبيزنطيين, فاحتوت قصور األمويين فى بادية الشام عمى كثير من األشياء الثمينة, مثل الرسوم 

 6الجدارية )الفريسكو(.

كان عاليا, وقت  –مصر  والسيما –نستخمص من ذلك أن الفكر المتحفى فى العالم اإلسبلمى 
أن كان األوروبيون فى ظبلم دامس, لم ينشأ عندىم ىذا الفكر, والذى تمقفوه فى عصر النيضة بعد ذلك 

بل  ،وتطور تطورا كبيرًا, حتى غدا عمما يافعا انشئت من أجمو الكميات والمعاىد تدرس فيو ىذا العمم
  7توسع مفيومو ولم يقتصر عمى اآلثار فقط.

 
 

                                                           
 .44، ص 2229األولى، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة، ، الطبعة جماليات عمارة المتاحف المصريةسعداهلل )أيمن نبيو(،   4

5
 Gorge Ellis Burcaw, Introduction to museum work, third edition, American 

Association for state and local history book series, United State of America, 1997.p.177. 
 .78، ص 1993، الييئة العامة لمكتبة األسكندرية،  عارض و القصور وسائل تعميميةالمتاحف و المعبد الفتاح مصطفي غنيمة،  6
  .66، ص 2228، مطبعة الحضرى، اإلسكندرية، عمم الحفائر وفن المتاحفقادوس)عزت زكى(، 7
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 الجديدالوادى  .3

 الموقع 1.3

محافظة الوادى الجديد فى الجزء الجنوبى الغربى من جميورية مصر العربية، وتمتد غرب  تقع
وتشمل ىذه المساحة   2،8ألف كم 458وادى النيل فى الصحراء الغربية، وتبمغ مساحة الوادى الجديد 

ذا كانت  ثبلثة منخفضات رئيسية عمى شكل سمسة متعرجة وىى منخفضات الخارجة والداخمة والفرافرة. وا 
محافظة الوادى الجديد ىى أكبر محافظات الجميورية من حيث المساحة فإنيا من أقميا من حيث 

 خارجة. الكثافة السكانية. والعاصمة اإلدارية لموادى الجديد ىى مدينة ال

 نبذة تاريخية  2.3

كانت كل من الواحات الخارجة الداخمة فى العصور الفرعونية تمثبلن وحدة إدارية واحدة تتبع 
وترجع أىميتيا فى  9محافظة سوىاج. بأبيدوسقميم الثامن من أقاليم الوجو القبمى أى اقميم ثنى األ

العصور القديمة لكونيا خط الدفاع األول عن مصر القديمة لتعرضيا ليجوم النوبيين من الجنوب 
ييتمون بيذه المنطقة ويحرصون عمى ىوئيا  المصريين القدماءكان مموك كما والميبيين من الغرب. 

واستقرارىا. وتظير آثارىم فى منطقة ببلط بالواحات الداخمة وفى معبد ىيببس العظيم بالخارجة، الذى 
  10شيد فى عصر إزدىار الواحات وعظمتيا.

 الواحات الخارجة 3.3
وتسمى 11لجديد،الغربية، وىى عاصمة محافظة الوادى ا الصحراءتعد الخارجة من أىم واحات 

واحة طيبة، والواحة العظمى. وكانت تسمى فى العصور القديمة الفرعونية بعدة أسماء منيا " أوحات 
ىبت ومعناىا المحراث. وأطمق عمييا اسم " جزيرة السعداء" فى العصر اليونانى. وفى  -كنمت -رسيت"

 12ىيبس.العصور االسبلمية سميت باسم مدينة الميمون، والمقصود بو معبد 

                                                           
 .73، ص 1973القاىرة، ، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، دليل المتاحف فى الوطن العربىالسيد) عبدالعزيز(،  8

9
 Lloyd, A. B. 2007a. Book II. In O. Murray and A. Moreno (eds.), A Commentary on Herodotus 

Books I-IV, 219-378. Oxford: Oxford University Press.p.99-103. 
 .82، ص 2228االولى، دار الفجر، االمارات، ، الطبعة المتاحف وأثرها الفعال فى دراسة مناهج التاريخ)فوزية عزت(،  أبو عمو 10

11
 Cruz-Uribe, E. 1986. The Hibis Temple Project: 1984-85 Season, Preliminary Report. Journal of the 

AmericanResearch Center in Egypt. P.25. 
12

 Zivie, C. M. 1982. Memphis. In W. Helck and E. Otto (eds.) Lexikon der Ägyptologie IV, 24-41. 

Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.p.7-8. 
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الغويطة،  ومعبد 13وبالواحات الخارجة معابد كثيرة ومناطق أثرية. وأىم معابدىا معبد ىيبس،
معبد الناضورة، معبد زيان، معبد دوش، وكميا مشيدة بالحجر الرممى وتغطى جدرانيا النقوش. وعمى 

، التى مازالت مقربة من مدينة الخارجة جبانة من اىم اآلثار المسيحية فى مصر وىى جبانة البجوات
ىياكميا قائمة وعمييا نقوش ممونة أكثرىا مناظر دينية من قصص العيد القديم كخروج بنى إسرائيل من 

 14مصر، وقصة ابراىيم وابنو اسحق، وقصة ادم وحواء.

 متحف الوادي الجديد 4.3

عنو  ونظرًا لما تزخر بو المناطق األثرية الكثيرة في الواحات الخارجة والداخمة، وما كشفت
الحفائر العممية لمبعثات المصرية واألجنبية في ىذه المناطق من آثار رائعة ألقت أضواءًا كثيرة وأضافت 
إلى تاريخنا الكثير أيضًا. فقد أصبحت ىناك حاجة ممحة لكى يجمع ىذا التراث ويتم ترميمو ويسجل 

ض فيو كل ما تم الكشف وان يعر  15بأحدث أساليب التسجيل العممى ليضمو متحف في مدينة الخارجة،
عنو في الحفائر التي أجريت في المناطق المختمفة بالواحات. وقد أنشأت ىيئة اآلثار المصرية متحف 

 16الوادى الجديد ليكون منارة لمعمم والمعرفة.

ويتكون متحف الوادى الجديد من ثبلثة طوابق، األول بالدور األرضي، يميو طابقان أخران، تحيط 
 ت بيا كافتيريا لمترويح والمتعة لمزوار.بو حديقة، أقيم

سطو وىو مفتوح عمى الطابقين الثانى والثالث، ويضم ويضم الطابق األرضى بيوًا رئيسيا في و 
المتحف آثار العصر الفرعوني التي منيا مجموعة من السكاكين واالوانى الفخارية الصغيرة، وأدوات 

 17الكتابة، ولعب أطفال من الفخار.... وغير ذلك.

ثم ننتقل الى آثار العصر اليوناني الروماني والتي منيا مجموعة رائعة من األقنعة والتوابيت، 
ومجموعة من التراكوتا، والعقود من األحجار الكريمة، ومجموعة من التماثيل الخشبية وغير ذلك. ثم في 

                                                           
13

 Cruz-Uribe, ob. P.157-166.  

 .19، الطبعة الثانية، مطابع المجمس االعمى لآلثار، القاىرة، ص متحف الوادى الجديداأللفى)آمال صفوت(،  14
 .22-13، ص المرجع السابقا 15

16
 Davies, N. de G. 1953. The Temple of Hibis in El Khārgeh Oasis III: The Decorations. Publications 

of the Metropolitan Museum of Art Egyptian Expedition 17. New York: Metropolitan Museum of Art, 

p. 55. 
17 Kessler, D. 2003. Hermopolitanische Götterformen im Hibis-Tempel. In N. Kloth, K. Martin and E. 

Pardey (eds.), Es werde niedergelegt als Schriftstück: Festschrift für Hartwig Altenmüller zum 65. 

Geburtstag, 211-223. Studien zur altägyptischen Kultur Beiheft 9. Hamburg: Helmut Buske 

Verlag.p.195-200. 
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خرى آثار العصر الطابق الثانى يوجد قاعتين واحدة عرضت آثار العصر اإلسبلمي، بينما عرضت األ
 18 القبطي، وخصصت القاعة الشمالية بيذا الطابق لممقتنيات والتحف من العصر الحديث.

اآلثار القبطية واإلسبلمية والتي تضم مجموعات من االيقونات والمسارج واالخشاب، ومجموعة من 
 المشكاوات واآليات القرآنية عمى األخشاب والورق.

لمكتبة تضم أىم المؤلفات التي تغطى الموضوعات المختمفة أما الطابق الثالث فقد خصص 
وتركز عمى ما يخص الواحات بمحافظة الوادى الجديد وتاريخيا وآثارىا. باإلضافة الى عرض مكشوف 
لنماذج ألىم اآلثار في المتاحف الرئيسية، وتخصيص قاعة لممحاضرات واألنشطة والفيديو تعرض فييا 

 19 ية خاصة ما يتناول منيا تاريخ مصر وآثارىا.األفبلم التاريخية والثقاف

ضافة  ويعتبر متحف الوادى الجديد بمدينة الخارجة أىم المعالم السياحية بمحافظة الوادى الجديد، وا 
 متميزة الى جانب المناطق االثرية بيا والتي تكون في مجموعيا منظومة ثقافية رائعة.

نطبق عمية ىذه األفكار من المتاحف التخيمية التي يمكن ومن خبلل متحف الوادى الجديد يمكننا ان    
الى شخص ان يشاىدىا ويستمتع برؤيتيا ونكون بذلك أيضا قد قمنا بعممية تسويقية لممتحف من خبلل 

كرس نفسيا لمدعاية والتسويق لعرض مقتنياتيا اليامة والنادرة بعد فالمتاحف الجادة اآلن تُ  20ىذه األفكار.
ا وتمصقيا عمى جدران الشوارع واألسواق مع التعريف بيا، وكأنيا دعاية لفيمم، وكذلك أن تصورىا وتكبرى

في النوادي أمام مسابح المياه وعمى جداريات األسواق القديمة والموالت الجديدة، وفي مناطق البسطاء، 
رة والمكتشفة واألحياء السكنية، وفي المترو والحافبلت، ليرى الناس حوليم في كل وقت ىذه القطع الناد

 .في أرضيم والعائدة لحضارات ماضية

تبقى الفاعمية الكبرى لتمبية ىذه التغييرات، في عرض آثارىا عن طريق اليواتف الذكية ووسائل     
االتصال والتكنولوجيا إلى أقصى الحدود الممكنة، لتمنح فرصة لمنقاش والبحث، وتعزز رغبة الناس 

وذاكرة يتبادلونيا مع غيرىم مع التوصية لمشوار آخر، كل ذلك  21لمحضور بيدف التعويض الثقافي،
يساعد عمى زيادة التثقيف، والحصول عمى التمويل والمزيد من التبرعات من أىل القدرة 
واالىتمام..وبالتالي يساىم كل متحف في قطاع السياحة فتصبح السياحة الثقافية مفيوما جديدا وناميا، 

تسعى العديد من لذلك . قوم بدوره التثقيفي إال عمى الحمبلت الترويجيةفمن اليقين أن المتحف ال ي
                                                           

18
 Capellen, and D. Seckel (eds.), Das Bildnis in der Kunst des Orients, Abhandlungen für die Kunde 

des Morgenlandes 50.1. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.P.45-47. 
 . 39، ص 2226، االمارات، يونيو 91، العدد فى مجمة تراث القاهرةشويحى)محمد(،  19
 .72، المؤسسة العربية لمثقافة والعموم، د.ت، ص اإلنسان واألسطورة والتنمية -الوادي الجديدالسيسى )أيمن(، محمد )الحسانين(،  20
 .55القاىرة ، ص  المنظمة الدولية لمتربية والعموم و الثقافة )اليونسكو(، الطبعة العربية،164مجمة المتحف الدولي، العدد  21
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المؤسسات والمنظمات التاريخية والتي تعنى بالذاكرة الجمعية كالمتاحف والمكتبات ومعاىد التوثيق 
والمراكز األرشيفية إلى السعي إلى تييئة وتنظيم العقل البشري من اجل تذكر العناصر والخصائص 

تقوم فكرة المعارض في المتحف بشكل أساسي عمى إظيار وعرض العناصر والمقى المعروضة. و 
إن توسيع عممية استخدام إعادة التصميم  22األثرية األصمية واألعمال الفنية والمصنوعات البشرية.

يساىم في توظيف الواقع االفتراضي ضمن واجية المستخدم، إذ تقوم بعض الشركات بإدخال البيئة 
ثبلثية األبعاد لتسويق منتجاتيا، فيما تقوم شركات أخرى مثل شركات األثاث بتقديم نماذج االفتراضية 

ثبلثية األبعاد حول أثاثيا المنتج بأنواعو في فضاءات افتراضية وعمى مواقع االنترنت، مع طرح الحمول 
وتشكيل الفضاء  البديمة والتي يمكن لممصممين المقارنة بينيا أو االختيار منيا وحسب الرغبة لتكوين
ومن ىنا ظيرت  23المدروس قبل اتخاذ القرار النيائي بشأن واقتناء العناصر والمكونات ذات العبلقة.

 .فكرة المتاحف اإللكترونية

 المتاحف اإللكترونية .4

نشأت المتاحف اإللكترونية واستمدت كيانيا من المتاحف التقميدية المتاحة وذلك بغض النظر 
اإللكتروني لو كيان تقميدي موازى أم ال، وىذا الكيان المستمد من المتاحف  عن ما إذا كان المتحف

التقميدية تم تطويره من خبلل وسائل االتصال الحديثة وأبرزىا اإلنترنت وذلك لتشكيل كيانا مستحدثا 
 والتي تتفق مع المتاحف التقميدية في كتير من الثوابت، كما 24جديدا أطمق عمية المتاحف اإللكترونية

تتميز عنيا بعديد من الخصائص إال انو يمكن القول أن العبلمة الفارقة بين المتاحف التقميدية والمتاحف 
اإللكترونية عبر اإلنترنت ىي أن المتاحف اإللكترونية متاحف ببل جدران، متاحف ليس ليا كيان مادى 

فاعل معيا من خبلل الشاشات ممموس في البيئات الواقعية حيث تنتقل عبر األسبلك ويتم مشاىدتيا والت
بعكس المتاحف التقميدية القائمة عمى الكيانات واالشياء الواقعية)جدران، أرضيات، مساحات،(، والتفاعل 

 25المباشر معيا وجو لوجو مع المحتويات المتحفية.

 
                                                           

، مجمة جامعو دمشق، المجمد الحديثة المستخدمة فى عرض التراث األثرى المتحف اإلفتراضى والتقنياتالحجى )سعيد عبدالكريم(،  22
 .259، ص 2216(، العدد الثانى 32)

الممتقي المصرى لئلبداع والتنمية، الطبعة األولي، القاىرة،  – متاحف العالم و التواصل الحضارى،  (محمد إبراىيم يسرىدعبس ) 23
 .33، ص 2224

، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمسياحة اإللكترونى لمصناعات الحرفية التقميدية فى مصر التسويقاألخرس )ىبو عاطف(،  24
 .146، ص 2219والضيافة، المجمد السادس عشر، العدد األول، يونيو 

؛ 55رة، ص المنظمة الدولية لمتربية والعموم و الثقافة )اليونسكو (، الطبعة العربية، القاى 221-221-مجمة المتحف الدولي، العدد 25
قتصاد اإل، كمية رسالة دكتوراةمخطوط  يكترونى كمدخل مقترح لمتشكيل القيمى فى مرحمة الطفولة،إللالمتحف ا ،آمال يوسف(خميفة )

 .142، ص 2227، المنزلى، جامعة حموان
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 مسميات المتاحف اإللكترونية 1.4

المتحف الذكي، متحف الخط المتحف االفتراضي، المتحف اإللكتروني، المتحف الرقمي، 
 المباشر، متحف الويب، المتحف عبر االنترنت.

 تعريف المتحف االفتراضي 2.4
ىو موقع عمي شبكة االنترنت يمثل كيانًا افتراضيًا لعرض عدد من المقتنيات المتحفية المتواجدة 

عمي الشبكة والتعميق عمييا ونشر  26ضمن موقع واحد المختمفةفي عدد من المتاحف أو األماكن 
 27البحوث والدراسات المرتبطة بتمك المقتنيات وغير ذلك من الخدمات المتحفية.

، دة في عدة متاحف أو أماكن مختمفةلممعروضات المتحفية المادية المتواج تجميعينموذج  ىو
موقع واحد عمى  وليست بأصول لمتحف مادي معين من خبلل تمثيميا رقميا في كيان افتراضي ضمن

الشبكة ، بحيث يتم التعبير عنيا باستخدام العديد من المصادر التعميمية الرقمية ، كالنصوص والصور 
، واإلحالة لمواقع أخرى تظم بحوث األبعاد وغيرىا مع التعميق عميياومقاطع الفيديو والرسومات ثبلثية 

ك باالعتماد عمى الشبكة باعتبارىا بوابة ، ولذلد تكون عمى عبلقة بيذه المعروضاتودراسات ومتاحف ق
المتحف االفتراضي اإللكترونية عبر العالم اجمع والوسيمة الكمية لوجود ىذه المعروضات وتقديميا 

تاحتيا.  28وا 

 كيفية تصميم المتاحف االفتراضية 3.4
بطريقة يتم تصميم المتاحف االفتراضية وفق فكرة خمق فضاء تفاعمي يتم فيو إيصال المعمومات 

سمسة من خبلل جولة افتراضية في أرجاء فضاء ثبلثي األبعاد مشابو لممتحف مع إمكانية الحصول 
 virtual) عمى المعمومات من خبلل قاعدة بيانات. يعتمد التصميم اعتمادا كبيرا عمى البرمجة بمغة

Reality Modeling Language (VRML صفحة التي تسمح بإضافة ديناميكية ثبلثية البعد ل
 29الويب.

                                                           
26 Daivd Dean, Museum Exhibition, theory and practice, Routledge, London 1994.p99. 

بتطوير األجهزة  خاصةال فتاثير العالقة بين طرق عرض المصوارت وأساليب التجول فى تنمية المعار دينا أحمد( إسماعيل ) 27
 .135، ص 2228، ة حموانمعجا -رسالة دكتوراة، كمية التربيةمخطوط ، التعميمية من خالل المتاحف اإلفتراضية

 \ألفتراضية فى تنمية المعرفة الفنية والقيم الجمالية لدى الطالبنموذج مقترح إلستخدام الجوالت المتحفية ازروك )سيد محمد(، -
، المجمة الدولية لمبحوث فى المعممين بشعبة الصناعات الخشبية بكمية التربية وأثرها عمى الدافع المعرفى والكفاءة التعميمية لديهم

 . 215، ص 2218(، 4(، العدد )1العموم التربوية، المجمد )
28

 Jane R.G laser with Artemis A. Zenetou, Museums a Place to Work, Routledge, London,2002. p.166. 
مخطوط رسالة  ،ب تكنولوجيا التعميمالوفعاليته عمى طعبر اإلنترنت  إلكترونىتحف لمرح توذج مقمن، لم(وليد ساالحمفاوى ) 29

 .2227عين شمس، جامعة  -كمية تربية نوعية ،دكتوراة
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 مراحل إلنجاز متحف افتراضي
 ىناك ثبلث مراحل أساسية إلنجاز متحف افتراضي وىي:

 . جمع المعمومات )األرشفة( 1
 . التصوير 2
 . تحويل المعمومات إلى معمومات رقمية 3

فجمع المعمومات يكون من اجل بناء قاعدة بيانات تكون شاممة من تعريف بالمعروضات والعادات 
والتقاليد وثقافة المجتمع. أما التصوير فيو البداية إلعطاء صفة االفتراضية لممعروضات لتأتي بعدىا 

مرحمة تحويل الصور بعدة تقنيات رقمية إلى معمومات نشكل بيا قاعدة بيانات يتم استعماليا في 
 30المتحف االفتراضي.

 31سمات المتحف االفتراضي: 4.4
 بكة االنترنت وليس كيانا حقيقيًا في الواقع . عبارة عن موقع تخيمي عمى ش1
. المقتنيات المتحفية المعروضة ال تعود إلى جية واحدة بل حصر لعدد من المقتنيات ذات الطبيعة 2

 المشتركة.
. تستخدم المتاحف االفتراضية تكنولوجيا الوسائل الفائقة في ربط المعروضات المتحفية بالدراسات 3

 والبحوث.
المتاحف االفتراضية تكنولوجيا الواقع االفتراضي ثبلثي األبعاد لعرض مقتنياتيا  . تستخدم بعض4

 المتحفية ويكون دور المستخدم ىو التجول من خبلل استخدام مؤشر الفأرة.
. تستخدم بعض المتاحف االفتراضية الصور الثابتة ثبلثية األبعاد لتجسيد واجية التفاعل الخاصة 5

 يييا بواجية التفاعل الحقيقية.بموقعيا عمى الشبكة وتشب
. تستخدم بعض المتاحف االفتراضية أسموب اإلبحار عبر الخرائط الجغرافية لمتجول داخل المتحف 6

بداًل من استخدام القوائم، ومن تمك المتاحف )متحف عموم األرض التابع لجامعة واترلو( الذي يتيح لزائر 
 خريطة تظير لو في بداية الموقع.زيارة المتحف بواسطة النقر عمى محتويات 

تقدم المتاحف االفتراضية عددًا من البرامج المتحفية التي تمارس عبر شبكة االنترنت كإقامة     
 منتديات الحوار وتقديم خدمات المعمومات لممشتركين حول المقتنيات والبحوث الجديدة.

ومع ازدياد أعداد المتاحف حول العالم وتباعد المسافات فيما بينيا من جية ورغبة الكثيرين في  
مشاىدة المقتنيات المتحفية خاصة الطبلب والباحثين في المجاالت المتخصصة كالتاريخ والفنون، 

                                                           
30

 Roger Miles and Lauro Zavala, Towards the Museum of the Future-Routledge - 

2002. p. 87. 
31

 Journal of Engineering Sciences, Assiut University, Faculty of Engineering, Vol. 41, No. 2, 

March, 2013, pp. 645 -664. 
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ومعمومات  ،المتحفيةوظيرت أىمية استخدام االنترنت كوسيمة يقوم المتحف من خبلليا بعرض مقتنياتو 
  عمييا.حوليا واستقبال االستفسارات والرد 

 "بالمتحف الذكي "قد يسميإن اليندسة المعمارية لممتـــاحف تحقق تطورًا مستمرًا وأن عصر ما 
 تحقق بالفعل حيث وضع في االعتبار استخدام أجيزة الحاسب اآللي وأنظمة المعمومات الذكية

 معينة يجب أن والمتحف الذكي لو أدوار الحديثة.ة واألنظمة لمزوار من خبلل تمك األجيزة المتطور 
  .بيا يتحمىيمعبيا وسمات فريدة يجب أن 

 32تصنيف المتاحف االلكترونية: 5.4

 تبعا لدرجة الواقعية تبعا لطبيعة المتحف تبعا لمهدف من المتحف ذاته
 متحف المحاكاة -1
 متحف المعمومات -2
 المتحف اإللكترونى الحقيقى -3

  الحقيقةالمتاحف  -1
 المتاحف اإللكترونية -2

 المتاحف ذات الحقائق الفائقة -2
 المتاحف ذات الحقائق االنتقائية -5
 المتاحف ذات الحقائق المجردة -2

 

 مشكالت المتاحف االفتراضية: 6.4
 مشكبلت نشر المعمومات -1
 االفتقار إلى الخبرة الفنية -2
 االفتقار إلى التواصل اإلنساني -3
 مشكبلت اقتصادية -4
 مشكبلت إدارية -5

 مقارنة بين المتحف التقميدي والمتحف االلكترونى 7.4

 المتحف اإللكتروني المتحف التقميدي وجه المقارنة
المعروضات المتحفية عبارة عن تمثيبلت  المعروضات المتحفية طبيعية نوع المعروضات

 رقمية لمعروضات طبيعية
الزائر يتصفح المعروضات المتحفية  طريقة التصفح

وعمي ضوء خطوه بدون تحضير 
 الذاتي

الزائر يحتاج كممات مفتاحيو لمبحث، مثل 
اسم صانع القطعة المتحفية، عنوان، كممة 

 دليميو، .....
                                                           

، ص 2212جامعــة المنيـا، –، كمية الفنـون الجميمة تطوير المتاحف فى مصر أثر التقنيات الحديثة عمىىشام محــمد(، محمد ) 32
652. 
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كما يمكن أن يمنح الزائر الفرصة لمتجول 
 بحرية واستعراض المعروضات المتحفية

ترتيب 
المعروضات 

 وتخزينها

يشاىد الزائر المعروضات المتحفية 
منطقيا حسب عبلقتيا  مرتبة ترتيبا

 ببعضيا البعض

المعروضات المتحفية في العادة ال ترتب 
ولكن يتم تخزينيا في قواعد بيانات يتم 
استدعاؤىا باستخدام عمميات البحث 

المعروضات المتحفية يتم اختيارىا  المختمفة
وترتيبيا من قبل أمناء المتحف 

 التقميدي
 المعروضات المتحفية ثابتة

قطعة متحفية من الممكن أن تظل أي 
في مكانيا دون تغيير أو تبديل قطعة 

 بأخرى
معروضات متحفية محددة من  كم المعروضات

المجموعات المتحفية متاحة لمعرض 
 العام طوال الوقت

الزائر من الممكن أن يرى المزيد والمزيد 
من المعروضات المتحفية غير المتاحة 

 بالمتحف التقميدي
لديو الفرصة لطمب أي زائر 

معروضات متحفية معينة ليست 
معروضة بالمتحف وذلك عمي شكل 

 مطبوعات أو رسومات ......
يتم توفير مساعدات تفسيرية حول  طرق التوجيه

المعروضات المتحفية في حال طمبيا 
ذلك )أدلة، جوالت، محاضرات،  مثال

 برامج دعاية، ....

ولكن  المساعدة الفورية غير متوفرة أحيانا
يمكن الحصول عمييا بالحث واستخدام 

 المحركات الداخمية أو الخارجية

الزيارة من الممكن أن تكون تجربة  نمط الزيارة
اجتماعية كما يمكن أن تكون تجربة 

 فردية.

 الزيارة في الغالب تكون تجربة فردية

 
 النتائج .5

 النتائج التالية:فى ضوء ىذه الدراسة الوصفية والتحميمية توصمت الباحثة إلى 
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من  منح الزائر الفرصة لمتجول بحرية واستعراض المعروضات المتحفيةيُ أوضحت الدراسة أنو  -
 خبلل  المتاحف اإللكترونية.

االستفادة من سمات المتحف الذكى واستخداميا فى أعمال تبين من خبلل الدراسة انو يمكن  -
 .تطوير المتاحف

 . المؤقتة بشكل دائم لتنشيط دور المتاحفاالىتمام بالعروض أوضحت الدراسة  -
المتاحف االفتراضية أسموب اإلبحار عبر الخرائط تبين من خبلل الدراسة استخدام بعض  -

 .الجغرافية لمتجول داخل المتحف بداًل من استخدام القوائم
خدمة سياحية بجودة عالية من  نترنت يساعد عمى تقديماألاستخدام تبين من خبلل الدراسة أن  -

 .نجازاإلتقميل الوقت والجيد والدقة في  بللخ
. مثل أجيزة الحاسب اآللى ووسائل دام التقنيات الحديثة فى المتاحفعم وتشجيع استخد -

 .، والوسائل السمعية والبصرية مثل الدليل الناطق واالفبلموالتخزين المتحفى الحديثة العرض
رتقاء لئلم لتوحيد الجيود المبذولة بلعاإلت السياحة والثقافة و بلالتنسيق الكافي بين مج عدم -

ت وخاصة في مجال الالقنوات المختمفة في شتى المجا وتوصيل رسالتيا عبرلمتاحف با
 .السياحة

 العربية المراجع .6

ولى، دار الفجر، الطبعة األ المتاحف وأثرىا الفعال فى دراسة مناىج التاريخ، )فوزية عزت(، أبو عمه
 .2228مارات، اإل

مجمة اتحاد  التسويق اإللكترونى لمصناعات الحرفية التقميدية فى مصر، )هبه عاطف(،األخرس 
 .2219الجامعات العربية لمسياحة والضيافة، المجمد السادس عشر، العدد األول، يونيو 

 فثير العبلقة بين طرق عرض المصوارت وأساليب التجول فى تنمية المعار أت ،سماعيل )دينا أحمد(إ
رسالة دكتوراة، كمية مخطوط  ،ر األجيزة التعميمية من خبلل المتاحف اإلفتراضيةبتطوي خاصةال

 .2228، ة حموانمعجا -التربية
 ، الطبعة الثانية، مطابع المجمس االعمى لآلثار، القاىرة.متحف الوادى الجديد األلفى)آمال صفوت(،

 -الوادى الجديد )دراسة أثريةالتحف الفنية القبطية واإلسبلمية بمتحف  حامد )حسناء حسن أحمد(،
 .2222جامعة الفيوم،  -مخطوط رسالة دكتوراة، كمية السياحة والفنادق سياحية(،

 المتحف اإلفتراضى والتقنيات الحديثة المستخدمة فى عرض التراث األثرى، الحجى )سعيد عبدالكريم(،
 .2216(، العدد الثانى 32مجمة جامعو دمشق، المجمد )

ب تكنولوجيا بلوفعاليتو عمى طعبر اإلنترنت  إلكترونىتحف لمرح توذج مقمن ،لم(ساوليد الحمفاوى )
 .2227عين شمس، جامعة  -كمية تربية نوعية ،مخطوط رسالة دكتوراة التعميم،
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مخطوط  يكترونى كمدخل مقترح لمتشكيل القيمى فى مرحمة الطفولة،إللالمتحف ا ،آمال يوسف(خميفة )
  .2227، قتصاد المنزلى، جامعة حمواناإلكمية  رسالة دكتوراة،

نموذج مقترح إلستخدام الجوالت المتحفية األفتراضية فى تنمية المعرفة الفنية والقيم زروك )سيد محمد(، 
الجمالية لدى الطبلب المعممين بشعبة الصناعات الخشبية بكمية التربية وأثرىا عمى الدافع المعرفى 

(، 4(، العدد )1المجمة الدولية لمبحوث فى العموم التربوية، المجمد ) والكفاءة التعميمية لدييم،
2218. 

 .1988، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، المتاحف زهدى)بشير(،
األولى، مكتبة االنجمو المصرية،  جماليات عمارة المتاحف المصرية، الطبعة سعداهلل )أيمن نبيه(،

 .2229القاىرة، 
العربية لمتربية والثقافة والعموم، القاىرة،  دليل المتاحف فى الوطن العربى، المنظمة السيد) عبدالعزيز(،

1973. 
العربية  اإلنسان واألسطورة والتنمية، المؤسسة -الوادي الجديد السيسى )أيمن(، محمد )الحسانين(،

 .لمثقافة والعموم، د.ت
 . 2226مارات، يونيو ، اإل91العدد  فى مجمة تراث، القاىرة شويحى)محمد(،

لمكتبة  المتاحف والمعارض والقصور وسائل تعميمية، الييئة العامة عبد الفتاح مصطفي غنيمة،
 .1993 األسكندرية،

  .2228مطبعة الحضرى، اإلسكندرية،  عمم الحفائر وفن المتاحف، قادوس)عزت زكى(،
 موم و الثقافة )اليونسكو(، الطبعة العربية،المنظمة الدولية لمتربية والع، 164مجمة المتحف الدولي، العدد 

 القاىرة.
–كمية الفنـون الجميمة  أثر التقنيات الحديثة عمى تطوير المتاحف فى مصر، هشام محــمد(،محمد )

 .2212جامعــة المنيـا، 
المصرى لئلبداع والتنمية،  الممتقي –متاحف العالم و التواصل الحضارى  محمد إبراهيم يسرى دعبس،
 .2224الطبعة األولي، القاىرة، 
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