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إهداء

إلى قرة عياني وتاج رأسي إلى والدي الغالي

إلى جنتي يف دنياي إلى والدتي الغالية

أطال اهلل يف عمرهما 

إلى أخوّي العزيزين فهد ومساعد رعاهم اهلل

إلى شمعاتي املضيئات أخواتي أسعدهن اهلل

إلى كل قارئ لرسالتي أهدي هذا اجلهد املتواضع واهلل أسال أن يجعله يف ميزان حسناتي 
وينفع به وطني واملسلمني .

                            املؤلف

أمل بنت محمد بن منّيع
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املقدمة

التراثية  الثقافية  املادة  حفظ  على  دورها  يقتصر  وال  إشعاع حضاري،  مراكز  املتاحف  تُعّد 
العلم  وطالب  للجمهور  مقتنياتها  تقّدم  فهي  أشمل،  هدف  إلى  تتعّداه  بل  وصيانتها،  واألثرية 
واملهتمني بعد أن تُرّم وتوّثق، وتصاغ مادتها العلمية بشكل يتيح إيصال املعلومة بسهولة ويسر، وال 
يُغَفل يف هذا اجلانب تقدمي النواحي اجلمالية للمادة األثرية، من خالل طرق العرض وما يتعلق 
بها، كما أن متاحف اليوم يناط بها نشر الوعي الثقايف من خالل اإلصدارات العلمية املتعددة 

وإقامة املعارض املؤقتة.
لنشاط  وتؤّرخ  أّمة  فهي حتكي قصة  الشعوب،  لثقافات وحضارات  عاكسة  مرآة  واملتاحف   
إلى  أبنائه، فهي بال شك نافذة مهمة نطّل من خاللها  مجتمع بشري يف كّل ما أبدعته عقول 
املاضي العريق ليتسّنى لنا استقراء احلاضر واستشراف املستقبل، ولطاملا دأبت الدول على إنشاء 
املتاحف إدراكاً منها بأهميتها يف احملافظة على التراث وتشكيل الشخصية املعرفية وصقل الهوية 

الثقافية لألجيال.
لقد تعّددت املتاحف وتنوعت اختصاصاتها، ولم تعد قاصرًة على النواحي التراثية واألثرية، 
فالعالم اليوم يشهد إقامة املتاحف املتخصصة يف نواٍح مختلفة، مثل: املتاحف العسكرية ومتاحف 

العلوم الطبيعية ومتاحف األطفال وغيرها.
وتقوم املتاحف اليوم بعّدة أدوار، منها: حفظ وعرض املوروث الثقايف بصفة عامة، وفق رسالة 
للّدول وفق رؤية متفق عليها وتتماشى مع  الثقافية  الهوية  وإبراز  والتثقيفية،  التعليمية  املتحف 
دورها احلضاري، كما أن املتاحف تعّد من الواجهات السياحية املعتبرة من خالل ما توّفره من 

عوائد اقتصادية، إضافة إلى أن املتحف يكّيف رؤية املجتمع إلى التاريخ العام.
كما تؤّدي املتاحف أدواراً مهّمة على الصعيد الوطني، إذ تسهم يف تدعيم الروح الوطنية وتعّزز 
بأدوار تعليمية مدروسة، سواًء يف  للمتاحف أن تقوم  الوطني، كما ميكن  بصورة كبيرة االنتماء 
العلوم الطبيعية أو اإلنسانية، وهو مما يترك تأثيراً مزدوجاً علمياً ووطنياً على األجيال الناشئة. 
 وأدركت حكومة اململكة العربية السعودية أهمية املتاحف، لذلك شيَّدت العديد من متاحف 
املناطق، إذ تتمّيز هذه املتاحف بتنّوعها تبعاً لتنوع ما يتوافر من مواد متحفية فيها، فاليوم لدينا 
متحٌف وطنيٌّ يف العاصمة الرياض، وأكثر من سبعة وستني متحفاً يف مختلف املجاالت، موّزعة 
على مدن اململكة، بعضها يف مباٍن بنيت خصيصاً لهذا الغرض واألخرى أقيمت يف مباٍن تاريخية.
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موضوع البحث وأهميته: 
 تسعى الهيئات املعنية باملتاحف يف كثير من البلدان الغربية والعربية، ومنها اململكة العربية 
السعودية حملاوالت إبراز دور املتحف الثقايف واالجتماعي؛ لكونه همزةَ وصٍل بني اجلمهور وتراثهم 
التقليدي  وضعه  من  وإخراجه  متعّمق،  بشكل  املتاحف  لعمل  املنظمة  القوانني  إطار  الثقايف يف 
التراث  على  ويحافظ  املجتمع  يخدم  مكان  إلى  والتراثية،  األثرية  القطع  حلفظ  مكاناً  بوصفه 

اإلنساني، ويقوم بتقدمي الثقافة وترسيخ الهوية.
وينبغي االعتراف بأن الدراسات التي تناولت دور املتحف يف موضوع التوعية والثقافة قليلة 
جداً، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة، فهي تسلّط الضوء على متحف ملوقع آثار مّت اختياره 
باآلثار،  تعنى  أكثر من سبعٍة وستني متحفاً  البـالغ عـددها  اململكة  متـاحف  من  بصفته منوذجاً 
والتاريخ، والتراث الشعبي، والعلوم، واألحياء، والطب، والفنون وغيرها يف مختلف أقاليم اململكة 

من خالل مناقشة اجلوانب الثقافية والتربوية والسياحية.
ويف هذا البحث سوف تتناول الباحثة متاحف مواقع اآلثار بشكل عام وفق الدراسة الشاملة، 
ثم الدراسة اخلاّصة على متحف جنران، ليكون دراسة حالة وموضوعاً لبحٍث يُعنى بتطوير أداء 
متاحف املواقع األثرية، حيث يُعّد متحف جنران املتحف الوحيد الذي مّر وسيمّر بثالث مراحل 

تطويرية.
 وأّما املراحل التطويرية ملتحف جنران، فقد كانت املرحلة األولى بعد افتتاحه يف 1416/1/2هـ، 
واملرحلة الثانية هي توسعته بإضافة قاعة )األمير مشعل بن سعود( عام 1426هـ، واملرحلة الثالثة 
متّثلت يف تطويره باإلضافة إلى ستة متاحف قائمة أخرى هي )متحف العال، الهفوف، اجلوف، 
لتوسعة متحف جنران،  ، حيث مّت مؤخراً وضع حجر األساس  تيماء، ومتحف جنران(  جازان، 
السياحية  التنمية  تخدم  التي  املبادرات  بعض  وإطالق  ريال،  مليون  بـ56  تقدر  إجمالية  بقيمة 
مبنطقة جنران، على شرف رئيس الهيئة العامة للسياحة واآلثار، األمير سلطان بن سلمان بن 

عبد العزيز، وذلك يف يوم األربعاء املوافق 19/ 7/ 1434هـ.
وجتدر االشارة هنا إلى أن هذه الدراسة تأتي يف بيان دور املتحف الرئيس الذي يؤّديه يف 

توعية وتثقيف املجتمع باألدوار املختلفة للمتاحف احلضارية والتراثية والثقافية وغيرها. 
كذلك تضطلع أهميتها يف حّث املجتمع على االهتمام مباضيه، والسعي للحفاظ عليه، ومعرفة 
تاريخه، والعمل على نشر الثقافة املتحفية واألثرية، ثم وضع تصور منوذجي ملا ميكن أن يكون 
عليه متحف موقع اآلثار، فضاًل عن تعزيز دور الهيئة العامة للسياحة واآلثار يف تطوير وإنشاء 
املزيد من املتاحف حلفظ التراث واآلثار وكافة العلوم املختلفة، والترويج لسياحة اململكة العربية 

السعودية من خالل هذا اإلرث احلضاري. 
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مشكلة البحث :
 تتبلور مشكلة البحث األساسية يف محاولة معرفة كيفية تفعيل دور املتحف، من خالل تفسير 

املادة الثقافية األثرية والتراثية التي يقّدمها املتحف ومدى التطابق يف الرؤى واألهداف.
 وكذلك مشكلة تصنيف املتحف كونه متحفاً إقليمياً أو محلياً أو متحف ملوقع اآلثار فلقد قامت 

الباحثة بتتبع موضوع تصنيف املتحف بدايًة بطرح سؤال على عدد من املسؤولني )1( :

وكانت اإلجابات كالتالي :  )1(
»المتاحف اإلقليمية هي: المتاحف التي تقام في المدن الرئيسية في المملكة، والمتاحف المحلية: هي المتاحف التي تقام في   
أو حول المواقع األثرية المميزة، وحتى عام 1429هـ. وهذا هو األساس والمتعارف عليه )إفادة االستاذ عبد الرحمن المنصور، 

مدير عام المتاحف سابقاً.(
المتاحف اإلقليمية : هي المتاحف التي تقام في منطقة محيطها أكثر من 200كم تقريباً في كل اّتجاه من ناحية وجود المواقع   
المتاحف  عدد  العرض،  قاعات  في  يتم عرضها  التي  األثرية  القطع  على  والعثور  التنقيب  فيها  ويتّم  به،  المحيطة  األثرية 
اإلقليمية في المملكة العربية السعودية الموجودة حالياً ثالثة متاحف في كلٍّ من )الدمام - جدة - الطائف(، ويوجد حالياً 
في حائل متحف سيكون النواة لمتحف إقليمي، وكذلك سوف تقام متاحف إقليمية في كلٍّ من تبوك وأبها وتقام - غالباً - في 

المدن الرئيسية، ويغطي موضوع العرض فيها إقليم معين ربما يتعّدى أكثر من موقع أثري واحد.
المتاحف المحلية : هي المتاحف التي تقام في منطقة محيطها أقل من 200كم تقريباً، وبالقرب من مواقع لها أهمية أثرية   
وتاريخية، ويُغطي موضوع العرض فيها تلك المواقع وما يتم استكشافه من لُقى أو قطع أثرية بمختلف أصنافها وأنواعها، ولها 
مدلوالت وأهمية أثرية وتاريخية وحضارية. وهي المتاحف المحلية القائمة الستة: متحف نجران، والجوف، وجازان، العال، 

تيماء، الهفوف.
وعلى هذا األساس تم تجهيز المتاحف بالقطع والمعروضات من خالل سيناريوهات العرض فيها كتصنيف متحف محلي أو   

متحف إقليمي« )إفادة االستاذ فهد الّدحام، أمين المتحف الوطني سابقاً. خبير وأخصائي آثار لمدة 25 عاماً.(
»لم يصدر قرار بتغيير مسّمى المتاحف )المحلية( إلى متاحف مسّمى متاحف )إقليمية( لكن بدأت استخدام مسّمى متاحف   

إقليمية عام 1421هـ«) إفادة مدير متحف نجران األستاذ صالح محمد آل مريح.(
متحف األحساء، أحد المتاحف المحلية الستة التي أنشئت في المدن والمناطق التي تتسم بأهمية تاريخية وأثرية، وهي:   
األحساء والجوف وتيماء والعال وجيزان ونجران. وحسب تصنيف المتاحف إلى ثالثة أصناف، هي: المتحف الوطني بالرياض، 
والمتاحف اإلقليمية بالمناطق اإلدارية الرئيسة، والمتاحف المحلية بالمدن والمحافظات ذات األهمية التاريخية. وفي رأيي 
المتواضع ال أرى اهتماماً دقيقاً بهذا التصنيف، خاّصة بعد ضّم قطاع اآلثار للهيئة العامة للسياحة و اآلثار. ) إفادة مدير 

متحف األحساء / وليد الحسين.(
  المتاحف المحلية: تعني بأن هذا المتحف المحلي يعرض تاريخ وآثار المنطقة الموجود فيها، وكان هذا هو الهدف من إنشاء 
المتاحف الستة: متحف نجران، والجوف، وجازان، العال، تيماء، الهفوف. وال تزال بمسّمى المتاحف المحلية، ولم يستخدم 
مسّمى )إقليمية( لها حتى هذا الوقت، وأعتقد بأّن التغيير من )محلية( إلى )إقليمية( سيكون بإذن اهلل بعد مرحلة التطوير.) 

إفادة مدير متحف الجوف األستاذ أحمد عتيق القعيد.(
يعتبر متحف العال متحفاً محلياً أّسس عام 1403هـ ضمن شبكة المتاحف المحلية.)إفادة مدير متحف العال/ األستاذ مطلق   

المطلق(
  يطلق على متحف تيماء مسّمى )متحف تيماء المحلي(.)إفادة مدير متحف تيماء/ األستاذ محمد السمير النجم.(

والتراث  لآلثار  جازان  متحف  الخارجية،  اللوحة  على  الموجود  مسّماه  المحلية  الستة  المتاحف  أحد  يعتبر  جازان  متحف   
الشعبي، قريب من منطقة أثرية، هي منطقة بيوت األدارسة.)إفادة مدير متحف جازان .. األستاذ/ حيدر المدير.(

بعد  مسّمى متحف الباحة التابع للهيئة العامة للسياحة واآلثار هو )متحف الباحة اإلقليمي( وهو متحف تم إنشاؤه حديثاً   
االنضمام للهيئة العامة للسياحة واآلثار. )إفادة األستاذ/ عبد الرحمن الغامدي - أخصائي التسويق بمنطقة الباحة - الهيئة 

العامة للسياحة واآلثار.( =
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اململكة  املتاحف يف  أنشأت شبكة  التي  رايس  للمتاحف من شركة مايكل  اإلنشاء  بداية  ثم   
العربية السعودية، حيث يقول مايكل رايس يف كتابه )اآلثار يف اخلليج العربي( فيما يتعلق مبتاحف 
مواقع اآلثار أن حكومة اململكة قررت البدء يف برنامج إلنشاء املتاحف هو األعظم يف دول شرق 
اجلزيرة كلها. وكانت نواته هو إقامة متحف اآلثار واألثنوغرافيا يف الرياض كأول مشروع لدائرة 
دائرة  أكثر مشاريع  وكان  املؤّسسة عام 1974م.  واآلثار، حالياً-  للسياحة  العامة  الهيئة  اآلثار- 
اآلثار ومستشاريها طموحاً تكوين شبكة من املتاحف املواقع يف أرجاء البالد جميعها، واكتمل منها 

ستة حتى اآلن: يف جازان، وجنران، والعال، وتيماء، واجلوف، واألحساء.

=المتاحف لها دورها في تعريف المهتمين وعامة الناس بجوانب مهمة من آثار البالد وحضارتها، كما أنها تمثل مراكز بحثية   
لكون بعضها أسس بالقرب من المعالم التاريخية واألثرية المنتشرة في المملكة، حيث خضع اختيار مواقع هذه المتاحف 
بالدرجة األولى إلى نوعيتها ووظائفها وأهدافها، وقد تم إنشاء هذه المتاحف وفق سياسة محددة لخمسة مستويات: المستوى 

الوطني: يمثله المتحف الوطني. والمستوى التاريخي ، والمستوى النوعي .
والمستوى اإلقليمي: وتمثله المتاحف اإلقليمية في مناطق المملكة، كمتحف الطائف، متحف الدمام، متحف الباحة، متحف   

تبوك، متحف حائل متحف جازان، متحف نجران، متحف اإلحساء، متحف الجوف. 
والخريبة  صالح(  الحجر)مدائن  موقع  مثل  األثرية  والحفريات  المواقع  من  القريبة  المتاحف  وتمثله  المحلي:  والمستوى   
وموقع المابيات اإلسالمي، متحف تيماء، متحف العال. والمتاحف المتخصصة، والمتاحف الخاصة. )الدكتورة/ دليل شافي 

القحطاني - مديرة المتحف الوطني بالرياض. القسم النسوي - الهيئة العامة للسياحة واآلثار(
)http://www.al-jazirah.com/201420140126//wo1.htm(

جريدة الجزيرة، العدد 15095، األحد 25 ربيع األول 1435هـ الموافق 2014/01/26م(  
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جدول تفصيلي ملتاحف املواقع األثرية.

اسم م
موقعهاملتحف

سنة بناؤه

سنة افتتاحه

مواعيد قاعات العروضمحتوياتهمساحته
العنوانالزيارة

1
متحف 
تيماء

بالقرب من 
معلم )بئر 
هداج( 

1403هـ - 

1407هـ 
1987م

7850م2

1 قاعة 
العروض 
املتحفية.
2 اإلدارة .
3 معامل 
املساحة 
والرسم .
4 معامل 
التصوير .
5 معامل 
الترميم 
واملختبر .

6 قاعة العرض 
التلفزيوني .
7 سكن 
الباحثني .

8 ـاملكتبة : 
وتضم مجموعة 

من الكتب 
املتخصصة 

باإلضافة إلى 
بعض الدوريات 

والنشرات .
9ـ املستودعات

صالة املدخل
1 جناح ما قبل 

التاريخ
2 عصور ما 
قبل اإلسالم

3 جناح الفترة 
اإلسالمية

4 جناح تيماء 
يف املاضي 

القريب
5 جناح توحيد 

اململكة
ويجري 

حالياً العمل 
على إعداد 
الدراسات 

والسيناريوهات 
اخلاصة 
بالعرض 
املتحفي 

إلنشاء متحف 
مبواصفات 

عاملية حديثة .

صباحية من الساعة ) 7:30 ( حتى الساعة ) 03:30( ظهراً .
س : الفترة ال

خلمي
من االحد إلى ا

ـ الفترة املسائية من السـاعة ) 5م ( حتى السـاعة ) 7( مساًء . والدخول مجاناً .

تيماء - متحف 
تيماء هاتف 

 04/4631813
فاكس 

04/4631807

متحف 2
العال

بالقرب من موقع
صالح

حلجر(مدائن 
)ا

1405هـ -

1407هـ - 1987م

10380م2
 العال متحف 

العال . 
هاتف : 

 04/8841536
فاكس : 

04/8840585

3
متحف 
األحساء

صر إبراهيم 
بالقرب من ق

الثري ، و بيت البيعة و 
املدرسة األميرية

1404هـ

1410هـ 1990م

4000م

اإلحساء - 
متحف االحساء 
ص.ب:6996 

اإلحساء 31982
هاتف وفاكس: 
035802639

4
متحف 
اجلوف

بجوار قلعة مارد ومسجد 
خلطاب

عمر بن ا

1402هـ 

 1407هـ املوافق 1987م

8000م2

دومة اجلندل
متحف اجلوف . 

هاتف : 
 04/6222151

ـ فاكس : 
04/6223876

5
متحف 
جنران

بالقرب من موقع 
األخدود األثري 

بنجران

1403ه

1407هـ املوافق 
1987م

482232م2

 جنران- متحف 
جنران 
هاتف : 

 07/5425292
فاكس : 

07/5425120

6
متحف 
جازان

بالقرب من موقع 
األدارسة األثري 

صبيا
ب

1403هـ 

1407هـ املوافق 
1987م

10000م2

 صبيا متحف 
جازان لآلثار 
والتراث . 

هاتف وفاكس : 
07/3261193
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وهذه املتاحف مصّممة يف األصل خلدمة املواقع األثرية والتاريخية ضمن دائرة قطرها200 
كلم. وتشتمل هذه املتاحف على محفوظات وسجالت، وتسهيالت تصوير ورسم، ومخازن وغرف 
تخدمها.  التي  املنطقة  من  أتت  التي  املقتنيات  لعرض  وقاعات  الزائرين،  اآلثار  علماء  إلقامة 
ويحتوي كّل متحف على معروضات مشتركة بني املتاحف جميعها، تروي تاريخ اململكة وتبنّي عالقة 

املنطقة التي ميثلها املتحف بالسياق األكبر لتاريخ اململكة. 
املراحل  وتنقيح  لتوسيع  الفرصة  اململكة  أرجاء  جميع  املواقع يف  متاحف  تكوين  وّفر  ولقد   
اآلن هدف مزدوج:  اكتملت حتى  التي  الستة  املتاحف  واحٍد من هذه  فلكّل  والتاريخية،  األثرية 
العمل كمركز للمنطقة األثرية احمللية، ومعّبراً عن الشخصية التاريخية اجلوهرية للمنطقة، عالوة 
على توفير إطار وطني لتاريخ اململكة العربية السعودية يوضع فيه كّل متحف بحيث يحدد إسهام 
املنطقة يف مجمل تاريخ اململكة وآثارها. وبُِنيَِت املتاحف يف خطتني أساسيتني متنوعتني بحيث 
تالئم التضاريس والظروف الطبيعية احمللية، وسوف تشّكل املتاحف يف مجملها تأثيراً قوياً يف 

جتسيد الوحدة السياسية يف بلٍد على هذا القدر من التنوع واالتساع. 
والتخطيط  نشأتها  بداية  يف  الستة  املتاحف  أن  رايس  مايكل  ذكره  مما  الباحثة  تستخلص 
كمركز  العمل  إلى  تهدف  والتي  )احمللية(،  األثرية  املواقع  متاحف  هي  إنشائها  وبعد  إلقامتها 
 /12/23 فبتاريخ  كيلومتر.  املائتي  ذات  الدائرة  إطار  ضمن  الداخلة  احمللية  األثرية  للمنطقة 
1397م وقعت شركة »مايكل رايس البريطانية« ومكتب زهير فايز معماري، عقداً مع وزارة املعارف 
بالرياض للقيام مبرحلة دراسات قابلة التنفيذ ملشروع »الطرق التي متكن إدارة اآلثار واملتاحف 
من تنفيذ مخططها لتأسيس شبكة من املتاحف احمللية يف شّتى أنحاء اململكة، وقد طلبت إدارة 
املتاحف واآلثار: أن يقام متحف ملوقع اآلثار على أو بالقرب من موقع رئيسي ذي أهمية أثرية أو 

تاريخية يف سّت مناطق: الهفوف، تيماء، العال، اجلوف، جازان، جنران.
رغبة إدارة اآلثار واملتاحف يف أن تكون متاحف مواقع اآلثار موّحدة التخطيط داخلياً بوجه 

عام، وأن تتألف من طابق واحد، وكذلك اختيار أسلوب بناء موّحد.
كّل متحف من املتاحف الستة سيكون مسؤوالً عن اآلثار القدمية املوجودة يف منطقة أثرية 

واسعة املساحة من مناطق اململكة العربية السعودية.
وثيقاً مبواقع أثرية رئيسية فقد أشير إلى  و نظراً ألّن غالبية هذه املتاحف ترتبط ارتباطاً 
متاحف  ستة  ملشروع  تخطيطية  دراسة   - الدراسة  فترة  إعداد  طوال  املذكورة  الستة  املتاحف 

موقعية يف اململكة العربية السعودية 
“مبتاحف مواقع اآلثار”، وللسهولة احتفظ بهذا االسم يف وثائق الدراسة. 

الدمام، حائل،  من:  كلٍّ  إقليمية يف  متاحف  أربعة  إنشاء  مّت  اإلقليمية  املتاحف  على مستوى 

16
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الطائف، جدة. أّما على مستوى احمللية، فقد مّت إنشاء ستة متاحف محلية يف كل من: الهفوف، 
اجلوف، تيماء، العال، جنران، جازان، وقد أّدت هذه املتاحف دورها يف تعريف املهتمني وعاّمة 
التاريخية  املعالم  من  بالقرب  أنشئت  ولكونها  البالد وحضارتها،  آثار  من  مهمة  بجوانب  الناس 

واألثرية املشهورة يف البالد.
ومن وجهة نظر الباحثة مما سبق من إفادات اعتماد اسم متحف موقع اآلثار للمتاحف الستة 
)متحف جنران، واجلوف، وجازان، العال، تيماء، الهفوف( وذلك نظراً ألن غالبية هذه املتاحف 
فايز  وزهير  رايس  مايكل  شركة  العتماد  وكذلك  رئيسية،  أثرية  مبواقع  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط 
التخطيطية ملشروع ستة  للدراسة  األثرية« طوال فترة إعدادهم  املواقع  وشركاه، اسم »متاحف 
متاحف ملواقع اآلثار باململكة العربية السعودية يف وثائق الدراسة، والتقسيم للمتاحف، سواًء كان 
محلياً أو إقليمياً، فقد كان إبان فترة إنشائها وبنائها 1396هـ - 1403هـ ، يف حني أن التقسيم 
اإلداري للمملكة املبني على نظام املناطق الصادر باألمر امللكي الكرمي رقم )أ/92( كان بتاريخ 
مّت  حيث  التعداد  بيانات  ونشر  جلمع  واإلحصائي  اجلغرايف  للتوزيع  كأساس  1412/8/27هـ، 

تقسيم اململكة إلى )13( منطقة إدارية، وهي كما يلي:
منطقة الرياض، مكة املكرمة، املدينة املنورة، القصيم، املنطقة الشرقية، عسير، تبوك، حائل، 

احلدود الشمالية، جازان، جنران، الباحة، اجلوف.
وهذا يؤيد وجهة النظر اآلنفة الذكر، حيث إنه مّت اعتماد تقسيم املتاحف قبل أن تقّسم اململكة 

إلى 13منطقة إدارية.

أهداف البحث :
يهدف هذا البحث إلى حتقيق العديد من األهداف، وهي على النحو التالي:

1. التعرف إلى األدوار التي ميكن أن يقوم بها املتحف خلدمة املجتمع.
2. معرفة مدى مالءمة التخطيط املعماري ملتحف موقع اآلثار. 

3. توظيف التقنيات احلديثة يف إدارة املتحف وعرض املواد املتحفية.
معروضات  تقّدمها  التي  والثقافية  العلمية  واملعاني  بالرسائل  الزّوار  معرفة  مدى  قياس   .4

املتحف. 
5. العمل على الوصول إلى أساليب علمية ترقى مبتاحف مواقع اآلثار، وذلك من خالل أدوات 

القياس املرتبطة باالستبيانات التي ستجريها الباحثة.
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مصطلحات البحث: 
املتحف )Museum(: »عرف املجلس الدولي للمتاحف )ICOM( املتحف بأنه مؤسسة غير 
وغير  املادية  الشواهد  وعرض  واستغالل  ودراسة وصيانة  وتطوره  املجتمع  تقام خلدمة  ربحية 

املادية عن اإلنسان والطبيعة ذات القيمة الثقافية التي تؤدي إلى تعليم ومتعة اجلمهور”. 
العرض  موضوع  يغّطي  الذي  هو   :)Local / Site Museum( اآلثار/احمللي  موقع  متحف 
فيه منطقة محيطها أقل من 200 كم تقريباً، حيث قامت إدارة اآلثار واملتاحف بإنشاء ستة من 
املتاحف يف كل من: اجلوف، العال، جنران، جازان، األحساء، وتيماء، ولقد انتهى إنشاؤها سنة 

1397هـ املوافق 1977م.
إقليم  من  جزًءا  يضّم  الذي  املتحف  به  يقصد   :)Regional Museum( اإلقليمي  املتحف 
جغرايف محدد من أقاليم الدولة، واملتاحف اإلقليمية هي املتاحف التي أنشأت يف أّمهات املدن 

مبناطق اململكة املختلفة.
العرض املتحفي )Museum presentation(: »عملية عرض قطعة ذات سمة خاّصة بطريقة 
 Grace( مورلي  غريس  وجدت  معينة،  فترة  خالل  اجلمهور  إلى  ما  فكرٍة  توصيل  إلى  تهدف 
Morley( أستاذة علم املتاحف يف كلية الفنون اجلميلة يف الهند، أن العرض ما هو إال وسيلة 
على  يعتمد  عاٍل  عرض  تنظيم  إنه  األثرية،  القطع  خلدمة  مسّخرة  املتحفية،  للقطع  مساعدة 

معطيات البحث العلمي وعلى الدراسة املتعّمقة للجمهور املتحفي على السواء”. 
خزائن العرض )Display cabinets(: »خزنات العرض، ومفردها )خزنة العرض( أو فاترينات 
واألثرية  الفنية  القطع  فيها  توضع  التي  احلاويات  أو  الصناديق  الباحثة  بها  وتقصد  العرض، 

للحفاظ عليها من السرقة والعوامل اجلوية املختلفة«.
»إن الهدف من خزائن العرض هو تأمني وسط ثابت ومتوازن فيزيائياً وكيميائياً، والتصميم 

اجلّيد خلزائن العرض يأخذ باحلسبان:
أ - اإلغالق احملكم )الضرورات األمنية(.

ب - العزل )متطلبات احلفظ(.
ت - الشكل اجلميل”. 

حدود البحث:
تقتصر حدود البحث على متاحف مواقع اآلثار احلكومية باململكة العربية السعودية القائمة 

حالياً.
والتي  حالياً  القائمة  السعودية  العربية  باململكة  احلكومية  الستة  اآلثار  مواقع  متاحف  أواًل: 
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متّيزت بتصميمني معماريني متشابهني، التصميم األول كان لثالثة متاحف منها، وهي: متحف 
وهي:  األخرى،  املتاحف  للثالثة  كان  الثاني  والتصميم  جازان،  متحف  الهفوف،  متحف  العال، 

متحف اجلوف، متحف تيماء، متحف جنران.
ثانيًا: املتحف موضوع الدراسة )متحف جنران(، وهو محور وأساس الدراسة؛ لكونها تتناول 

هذا املتحف بشمولية وعمق، وسيكون هو النموذج لبقية املتاحف الستة.

نشأة املتاحف: 
 اإلنسان وفقاً لغزيرة حّب التملك وامليل إلى االقتناء يسعى إلى اقتناء األشياء، سواًء كانت ثمينة 
كالذهب والآللئ واملجوهرات، أو قدمية كاآلثار وغيرها مما تستهويه ليضّمها إلى مجموعات 
يتمتع مبشاهدتها، ويدّل ما يجمعه على ذائقة مقتنيها ومركزهُ يف املجتمع، ثم تطّور األمر بازدياد 
كمية املقتنيات التي تضّم النادر واجلميل إلى دعوة أصحاب الترف والسلطة إلى مشاهدة ما 

يقتني، وذلك من باب الفخر والتباهي مبا ميلك أصحابها.
وتنسيقها وصيانتها واحملافظة عليها،  لعرضها  إلى تخصيص مكان  األمر  استلزم  ثم   ومن 
األمر الذي أّدى إلى تطور احلال لهذه األماكن التي كانت النواة للمتاحف وازداد االهتمام بها 

وبدراستها والعناية بها وطرق العرض بها من أجل جذب اجلمهور لها.
 وفيما يرتبط مبفردة متحف )Musume( التي تعود جذورها إلى اللغة اإلغريقية القدمية، 
تسع  إلى  ينسبان  تدّل على موضعني قدميني مختلفني  التي   )Mouseion( بكلمة  ترتبط  فإنها 
آلهات )رّبات الفنون التسعة(، حيث كانت كّل منهّن حامية لنوٍع من الفنون وراعية له، وهما: جبل 
الثاني  بطليموس  عهد  منذ  )مصر(  اإلسكندرية  امللكي مبدينة  واحلّي  بيوثيويا،  بإقليم  هليكون 
)أواخر القرن الرابع ق.م(، ويضّم أعضاء امليوزيون يف عهد فيالديلفوس علماء من اإلسكندرية 
وعلماء من العالم الهيلينستي يف مختلف العلوم والفنون، والبالغ عددهم نحو املائة، وقد استمّر 
االهتمام بامليوزيون يف عهود البطاملة، وأّدى رسالته العلمية يف عامله القدمي وعّمر نحو ستة قرون.
 فيما شّيد املصريون القدماء دوراً متعّددة كانوا يسّمونها )دور احلياة(، ميكن وصفها باملتاحف؛ 
ألنها تضّم بني جدرانها محتويات جّمة من التماثيل التي جتمع بني القدمي واحلديث والّنصب 
التذكارية واملسالت والنماذج املعمارية املختلفة التي تكشف عن املستوى الفّني واجلمالي الذي 
كان عليه إنسان ذلك العصر، فضاًل عن روعة النقوش واملناظر التي زّينت جدرانها واصفًة حياة 
عصورها، بل كان بعضها يُصّور أحياناً حياة الشعوب املجاورة من وجهة نظرها اخلاّصة، فكانت 
متحفاً ومعرضاً لعصور طويلة األمد حلقت عصر إنشائها، ولم يقتصر ذلك على املعابد بل تعّدى 

إلى املقابر ورمبا إلى القصور امللكية أيضاً، هذا فيما يرتبط بقدماء املصريني.
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أّما اإلغريق فقد دّون املؤرخون القدماء سجالت تكشف عن الوعي الواضح والتقدير الكبير 
حملتويات معابدهم وآثار أسالفهم، حيث حرصت املعابد اإلغريقية، إلى جانب متاثيل أربابها، على 

حفظ ذخائر قدمية اعتبروها حلقة وصل بينها وبني أساطيرهم ونسبوا صناعتها إلى أربابهم.
أّما الرومانّيون فبفطنتهم وذكائهم لم يبدؤوا من الصفر، كما يُقال، ولكنهم استفادوا من خبرات 
التي سبقتهم يف استعمال طريقة عرض اآلثار والفنون يف معابدهم، واجتهدوا يف  احلضارات 
تقدميها للسائح بأسلوب جذاب من حيث الفخامة واكتسائها بالطابع املسرحّي، وبهذه الطريقة 
كانت تُعرض الكنوز األثرية ومجاميع الفنون املتعّددة ملكاً للجميع، لكّنها مبرور الزمن آلت إلى 
ثروات خاّصة ظلّت بحوزة األثرياء وكبار احلّكام يف قصورهم يف عهود الدكتاتوريات الرومانية، 
ومنهم القائد الروماني الشهير سوال الذي جمع يف قصره نحو ثالثة آالف متثال، وأجريبا الذي 
عرض مجموعاته الفنية على اجلمهور املثقف، وقامت املصادر الرومانية بإطالق اسم يناكوثيكا 

)PINACOTHICA( على بعض صاالت العرض اخلاّصة يف قصور أصحاب املجموعات.

ثّم نصل إلى احلضارة العربية التي وّظفت وسائل عرض املقتنيات األثرية يف التأثير الديني 
بالفّن  االستمتاع  يف  الرغبة  يف  املتمّثلة  التقليدية  فوائدها  عن  فضاًل  اآلخر،  على  والسياسي 
والزخرف، وغيرها، إلى أْن بدأ تنامي االهتمام بعمارة املتاحف يظهر بجالء يف اخلمسني سنة 
األخيرة يف التخطيط لها وتشييدها وفق أحدث املواصفات العاملية؛ لعدم اقتصارها على هدف 

عرض املقتنيات فحسب، بل لكونها أصبحت من أهّم مصادر العلم واملعرفة.
، نشأة ملتاحف اآلثار يف اململكة العربية السعودية بحكم وجود عدد كبير من املواقع  أخيراً 
األثرية التي قامت عليها حضارات من مختلف العصور، فكان البد من إنشاء جهة رسمية تتولى 
احملافظة على هذه اآلثار وأنشئت اإلدارة العامة لآلثار واملتاحف عام 1383هـ، وكان ال يوجد 
متاحف لألثار مبفهومها الصحيح إاليف عام 1387هـ بدأت محاوالت من قبل أساتذة قسم التاريخ 
يف جامعة امللك سعود، إلنشاء نواة ملتحف آثار يف كلية اآلداب لتدريب وتدريس شعبة اآلثار بعد 

افتتاحها عام1395هـ، 
 ثم بعد صدور نظام اآلثار مبوجب املرسوم امللكي رقم م/26 يف 1392/6/23هـ كان له األثر 
الكبير يف انطالقة اإلدارة العامة لآلثار واملتاحف »الهيئة العامة للسياحة واآلثار حالياً » ومتكينها 
من أداء واجباتها و حتقيق األهداف املرجوة منها وخاصة يف إنشاء املتاحف و تطويرها، حيث 

قامت بإنشاء عدد من متاحف اآلثار وفق سياسة محددة وفقاً خلمس مستويات وهي :
املستوى الوطني : ويتمثل يف املتحف الوطني يف منطقة املربع بالرياض.

املستوى اإلقليمي : ويتمثل يف املتاحف اإلقليمية يف أمهات املدن يف حائل ، والدمام، وجدة، 
والطائف.
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املستوى النوعي : ويتمثل يف املتاحف اإلسالمية يف كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة.
املستوى التاريخي: ويتمثل يف متحف قصر املصمك بالرياض، وغيرها من مدن اململكة

املستوى احمللي : ويتمثل يف املتاحف التي تتوسط أماكن تواجد مواقع اآلثار البارزة يف العال، 
واجلوف، واإلحساء، وجازان، وتيماء، وجنران.
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متحف جنران : 
أ - موقع املتحف ونشأته:

بُنَي املتحف عام 1403هـ املوافق 1983م شكل رقم )1( ملحق )د( بالقرب من موقع األخدود 
األثري بنجران على أرض مساحتها 482232م2، و بإحداثيات ملوقع املتحف:

 E »32›>10°°44
E »41›>28°°17

وافتتح الستقبال الزوار عام 1407هـ املوافق 1987م. 

 نشأة متحف جنران :
 إن الهدف من إنشاء املتحف هو إبراز املظهر احلضاري والتاريخي ملنطقة جنران بصفة عامة 
وموقع األخدود األثري بصفة خاصة ولتوعية وتثقيف املجتمع، وذلك حتت إشراف إدارة اآلثار 

)الهيئة العامة للسياحة واآلثار ممثلة يف قطاع اآلثار واملتاحف - حالياً(.
منطقة  إلى  باإلضافة  60م2،  وعرضه  100م2  موقع جيد طوله  للمتحف  إنه ُخصص  حيث 
وقوف السيارات، واملوقع يجاور مباشرة أطالل مدينة جنران القدمية )األخدود(، مخطط رقم 
)1( ملحق )أ( وتقع املدينة القدمية على أحد جانبي الوادي مقابل مدينة )البلد( احلالية التي 
تقع على اجلانب اآلخر، وقد بنيت طرق جديدة واسعة أمام املوقع من أجل تسهيل الوصول إليه .
وموقع متحف جنران يستحق إعطاؤه اعتبار خاص كونه يطل على موقع )األخدود( األثري، 
حيث أنه وجدت كسر فخارية على املوقع من منط فخار األخدود ، وعلى آية حال فإن أطالل 
الناجتة من عمليات  إثراءه مبعثوراتها  تُسهم يف  التي  املتحف  تقوم قرب موقع  القدمية  املدينة 
املسح والتنقيب، وتزايد أعداد زواره، لذا يقتضي األمر ربط املتحف بسور للحماية يحيط باآلثار 
القدمية ،واملتحف سيقام وراء السور احمليط، فإن االستشاريني املوكل إليهم مشروع املتحف، يرون 
بأن مدخل الزوار إلى املوقع يجب أن يكون مدخاًل واحداً من خالل املدخل الرئيسي للمتحف، 
التي  التاريخية  املراحل  تفاصيل  إلى  التعرف  يف  يرغبون  الذين  للزوار  الفرصة  إلتاحة  وذلك 
توضحها منطقة العرض، والتي ستكون مبثابة مقدمة ملوقع اآلثار، ويوفر املدخل الواحد حتكماً 
كاماًل وحراسًة تامة، أما دخول السيارات واخلدمات إلى املوقع فيجب أن يكون من خالل فناء 
للسيارات واخلدمات  بانتظام  يكون هناك مدخل رئيسي واحد يستخدم  أن  يكفل  املتحف مما 

للدخول إلى مجمع املتحف وموقع اآلثار، مما يسهل مهمة احلراسة واألمن.
ويجب أن يفتح كذلك مدخل إضايف قرب الفناء عبر السور نفسه للسماح للسيارات الكبيرة 
للمعدات  للسماح  أعاله  من  مفتوحاً  املدخل  هذا  يكون  أن  ويجب  املوقع،  منطقة  إلى  بالدخول 
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الطويلة االرتفاع مثل )الونشات( والرافعات أن متر من خالله، ولكن هذا املدخل يجب أن يظل 
مغلقاً بصورة دائمة ويجب أال يعتبر نقطة دخول تستخدم بانتظام. 

معروضات املتحف: 
من أبرز ما يتضمنه تاريخ منطقة جنران طرق التجارة البرية واملستوطنات التي قامت عليها، 
والتي لها دور بالغ األهمية يف تاريخها، كما هو شأنها بالنسبة ملناطق اجلوف، وتيماء، والعال، 
ولذلك يقترح االستشاريون املوكل إليهم مشروع املتحف، كما اقترحوا يف املتاحف الثالثة األخرى، 
املوضوع الرئيسي يف املتحف وهو إبراز بزوغ املدينة العربية، وموضوع مكمل وهو الزراعة نظراً 
خلصوبة أرضها و جريان أوديتها، مع اآلخذ باالعتبار جتانس العناصر واملوضوعات مع بعضها 
البعض بيسر وسهولة مع املوضوع الرئيسي مثل فترات العصر احلجري التي تتوفر يف املنطقة 

دالالت كثيرة عليها .
 وفيما يتعلق باملوضوع الرئيسي فيجب معاجلته وشرحه بصورة غير مباشرة والتوسع يف شرح 
األقسام املكونة من أجل جتنب إعطاء انطباع بوجود تفكك ال يبعث على الرضى بني املوضوع 
الرئيسي وبني املواضيع األخرى التي ال ميكن استيعابها ضمن النطاق بسهولة، وذلك رغبًة يف 
احملافظة على االستمرارية الكاملة للمعروضات، ويف الوقت نفسه؛ إعطاء الزائر فكرة كاملة عن 
أصول ومنشأ وطبيعة تطور املدينة العربية ، ومن هذا ميكن تقسيم املواضيع على النحو التالي : 

2ـ1/ تاريخ اململكة العربية السعودية. 
2ـ2/ العصر احلجري. 

2ـ3/ األلف الثالث واأللف الثاني ق.م. 
2ـ4/ احلضارات القدمية يف جنوب اجلزيرة العربية. 

2ـ5/ طرق التجارة البرية. 
2ـ6/ ظهور اإلسالم.

2ـ7/ الزراعة. 
2ـ8/ احلياة احلضرية. 

2ـ9/ السكان .
لقد أٌنيط ملتاحف مواقع اآلثار يف بداية إنشائها عدد من املهمات واألغراض الوظيفية تتمثل 

يف العرض، الترميم ، والتوثيق .

26
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ومت تصنيفها على النحو التالي :
تعزيز اجلانب الوطني يف نفوس مواطني اململكة بتاريخهم املجيد، حيث أنها تسهم يف زيادة 

تقدير املواطن لنفسه كونه عضواً يف مجتمعه، وكذا زيادة الوعي الوطني والثقايف . 
حماية املواقع الرئيسية التي هي نقاط االرتكاز األثري والسياحي، وترميم اآلثار املعثور عليها 

بها.
توفير التسهيالت لفرق علماء اآلثار، من أجل حتقيق و تسجيل اآلثار الرئيسية وغيرها ضمن 

املناطق املوقعية .
وضع قاعدة حلفظ وحتقيق و تسجيل وجتميع االثار التراثية )اآلداب و التقاليد احمللية( من 

املجتمعات احلضرية والبدوية.
القيام بنشاطات تعليمية، كعقد املعارض لفائدة اجلمهور و خاصة املجتمع احمللي.

التواصل بني الشؤون االدارية واملعلومات مع إدارة االثار واملتاحف بالرياض واحلرص والعمل 
بكفاءة يف إدارة ونقل اآلثار و املعلومات بوصفه متحفاً ضمن شبكة من املتاحف تشمل اململكة 

بأسرها.
فيه  وتتوفر  لنطاقه  اخلاضعة  املنطقة  من  اآلثار  لتجميع  قاعدة  اآلثار  موقع  متحف  يُشكل 
تسهيالت تخزين وترميم وتسجيل اآلثار وكذلك تسهيالت التخزين والتسجيل املؤقتة لآلثار التي 

سيجري نقلها إلى املتاحف االقليمية أو الوطنية. 
خدمات الدعم املتحفية اخلارجة عن نطاق مهمة العرض ستلعب دوراً بارزاً يف حتقيق أهداف 

كل متحف من املتاحف الستة وستشمل على:
توفير املرافق السكنية لزائري املتحف وفرق العلماء و الباحثني، واملرافق اخلارجية متضمنة 
مواقف السيارات والفناء و معدات احلفر واملسح، وإمكانية التصوير و الرسم واالرسال الالسلكي 
، و توفير تسهيالت للمكاتب و التخزين والتسجيل والترميم و الصيانة وحلماية املوقع، وضرورة توفر 
 مكتبة صغيرة تضم كتب املراجع و مواد البحوث اخلرى املتصلة باملوقع األثري واملناطق احمليطة به.
 خطة العرض التي وضعها مايكل رايس، مت تنفيذ ما هو موجود يف اخلطة حسب سيناريو العرض 

وما هو متاح أثناء جتهيز املتاحف الستة ومن ضمنها متحف جنران.

ب - املبنى ومدى مالءمته: 
من ناحية الهندسة املعمارية ملتاحف مواقع اآلثار فقد ُصمم مبنى املتحف على شيء من التواضع 
بحيث أنه ال يطغى على اآلثار التي يرمز إليها أو يضمها، وهذا يتجلى يف املتاحف املرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً مبواقع أثرية كبيرة؛ كمتحف جنران، والعال، وتيماء، واجلوف، عالوًة على رغبة إدارة اآلثار 
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)قطاع اآلثار واملتاحف التابع للهيئة العامة للسياحة واآلثار حالياً( يف أن تكون متاحف املواقع األثرية 
 موحدة التخطيط داخلياً بوجه عام وأن تتألف من طابق واحد، وأن يتم اختيار أسلوب بناء معني.

لتلبية  مالئمته  بإمكانية  وميتاز  بالهدوء،  يتسم  فإنه  للمتحف  اخلارجي  باملظهر  يتعلق  وفيما   
 متطلبات املوقع، جامعاً بني الطابع األثري ذو الصلة األثرية للمباني، وبني اجلودة يف النوعية .
وسيجري يف املرحلة التطويرية احلالية ملتحف جنران خاصة واملتاحف اخلمسة األخرى إتخاذ 

منط معماري معني يجري إظهاره يف واجهة كل مبنى. 
وبالرجوع للتخطيط األساسي ألرض املتحف مخطط رقم )1( ملحق )أ(، و شكل رقم )17(، 
اساسياً جلميع متاحف مواقع اآلثار، يجب  ليكون قاسماً مشتركاً  الذي وضع  )19( ملحق )د( 

مالحظة النقاط التالية:
ب 1/ مراعاة انفصال منطقتي اجلمهور واملوظفني انفصاالً تاماً وعزل كل منهما عن األخرى 
وأن يربط بينهما مدخل واحد فقط، ومن شأن ذلك أن يساهم إلى حد كبير يف أمن 
املتحف وحراسته، وخاصة حينما يجري فيه هذه املنطقة نشاط للمتحف، كما أن ذلك 

ميّكن من اغالق منطقة العرض يف هذه املناسبات.
معه  ميكن  موقع  يف  تكون  وأن  مستطيل  شكل  ذات  تكون  أن  ينبغي  العرض  منطقة   /2 ب 
توسعتها بحيث تصبح أكثر استطالة، ومثل هذا التخطيط األرضي يتيح توفير أسلوب 
املستطيلة  الغرفة  أن  كما  الزائرين،  جمهور  فيه  يوجه  وإيضاحي  موضوعي  عرض 

الشكل تعطي مساحة جدارية قصوى خلزنات ولوحات العرض.
ب 3/ منطقتي العرض واالسكان يجب أن حتتال مكاناً هادئاً يبعث السرور يف النفس وذلك 

بأن تكونا مطلتني على احلديقة.
ب 4/ منطقة االسكان يجب أن يُسهل الوصول منها إلى الفناء وهذه ميزه تفيد بصورة خاصة 
الضيوف من )قطاع اآلثار واملتاحف( الذين يقومون بأعمال امليدان يف منطقة املتحف.
ب 5/ منطقتي العرض والتخزين يجب أن تكونا يف وضع يسمح بإجراء توسعة صغيرة يف 

مساحتهما يف املستقبل إذا اقتضت الضرورة.
أن تكون منطقة جلوس للزوار ومنطقة عرض  ب 6/ منطقة االستقبال الكبيرة يجب ايضاً 

مؤقتة، ويجب أن تطل هذه املنطقة على احلديقة.
الوصول  التسهيل يف  أكبر قدر من  يتيح  التخزين يجب أن تكون ذات مدخل  ب 7/ منطقة 
إلى الفناء بحيث يسّهل ذلك يف حركة نقل اآلثار، ويجب أن يكون يف املنطقة غرفة 
موصلة لضمان حدوث أدنى حد من التقلب يف املناخ داخل منطقة التخزين، وميكن 
أن تستخدم هذه الغرفة املوصلة أيضاً كغرفة مرور لآلثار يف طريقها إلى التخزين 
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حيث يجري دراستها كما ميكن استخدامها كمنطقة ترتيب لآلثار التي يجري إعدادها 
للعرض، ويجب أن تكون منطقتا التخزين والعرض متجاورتني مع تسهيالت وصول 

فيما بينهما ال عائق فيها.
ب 8/ منطقة التصوير الفوتوغرايف يجب أن يُفتح لها مسار مباشر إلى الغرفة املوصلة يف 

منطقة التخزين ألن معظم عمل املصور سيكون تصوير القطع االثرية يف املخزن.
ب 9/ معمل خبير الترميم يجب أن يكون أقرب ما ميكن من مدخل منطقة التخزين لتسهيل 
تنقل  التحكم يف  اإلمكان  يجعل يف  كما  الترميم،  اآلثار ألغراض  إلى قطع  الوصول 
أن منطقة  والترميم، على  التخزين  التحكم يف مناخ منطقتي  القطع األثرية وكذلك 
الترميم يجب أن ال تشترك يف مدخل واحد مع منطقة التخزين وبذلك ميكن دائماً 

ترك منطقة التخزين مغلقة.
ب 10/ تسوير احلديقة وهي منطقة ممكنة للعرض بجدار ضمن حدود مساحة املتحف وميكن 
الوصول إليها من منطقة اجلمهور، ويف الوقت نفسه ال بد أن يكون لها مدخل إلى 

الفناء لتسهيل نقل املواد والنباتات والنصب األثرية.
ب  11/ تسهيل الوصول ملنطقة الصيانة واملعدات امليكانيكية عن طريق مدخل اخلدمات.

ب 12/ التخزين اخلارجي لآلثار الكبيرة احلجم فيجب أن يكون موقعه قريباً لوسائل النقل 
وكذلك ألقسام العمليات املتحفية الفنية.

ب 13/ قاعة احملاضرات يجب أن تقام يف معزل عن طريق جتول جمهور الزائرين يف املتحف، 
ويجب أن تكون قريبة من املدخل، ولذلك فإن موقعها يجب أن يكون مستقال بحيث 

ميكن عزلها عن بقية املتحف.
بسهولة حينما  ب 14/ مكتب املدير يجب أن يكون قريباً من مكتب اإلعالم ليكون حاضراً 
يطلب اجلمهور مساعدته، ويجب أن يحتل املدير مكاناً مركزياً يف املبنى يستطيع منه 

بسهولة أن يُسيطر على مناطق اجلمهور واملوظفني والفناء.
ب 15/ مفتشي املواقع األثرية يجب أن تتاح لهم تسهيالت الوصول إلى قطع اآلثار وإلى أنظمة 
التسجيل )باستثناء سجالت الترميم( التي يجب أن حتفظ يف مكتبهم وذلك نظراً ألن 

اجلزء األكبر من أعمال إعداد الكتالوجات، ستقع على عاتقهم.
ب 16/ جميع أقسام العمليات املتحفية الفنية األخرى مثل تفقد املواقع األثرية وحمايتها و 
املكتبة واألبحاث، واملسح والرسم والتصوير الفوتوغرايف، فيجب أن تكون يف موقع 

يسهل معه سبل الوصول فيما بينها، وكذلك بينها وبني املدير وخبير الترميم.
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إن جميع التوصيات املذكورة آنفاً متظافرة، تتيح املجال لتطوير تخطيط أرضي أساسي ملتاحف 
املواقع األثرية ميكن معه إدخال أي تعديالت تلبي احتياجات كل موقع.

ولقد قامت الباحثة بزيارة لعدد من متاحف مواقع اآلثار، متحف جنران، تيماء، العال، اجلوف، 
وأطلعت على مخططاتهم فتبني للباحثة اآلتي: 

ـ يوجد مخطط قدمي ملتحف جنران عام 1416هـ أنظر شكل رقم )18( ملحق )د(، شكل رقم 
)20( ملحق )د(. 

ـ مت وضع مخطط كإضافة تطويرية للمتحف القدمي وذلك بإضافة قاعة األمير مشعل بن 
عبداهلل أنظر شكل )9( ملحق رقم)د(. 

ـ تبني للباحثة أن مخطط جنران يشابه يف تصميمه مخطط متحفي )الهفوف، جازان( أنظر 
مخطط رقم )3( ملحق )أ(. 

ـ علماً بأن مخططات املتاحف)تيماء - اجلوف - العال( من ضمن متاحف مواقع اآلثار الستة 
ولكن تصميمها املعماري يختلف قلياًل عن املتاحف الثالثة األخرى ) الهفوف - جنران - جازان( 

أنظر ملحق رقم)د(.
ـ مت تطوير املتاحف الستة كلياً وُصمم لها تصور بنائي و مخططات جديدة يجري العمل فيها 

حالياً، أنظر املخططات التطويرية ملحق رقم )أ(. 

 ج - الوحدات املكلمة للمتحف: 
  يحتوي املتحف على: 

• قاعة العرض املتحفي. 
• اإلدارة.

• معمل املساحة والرسم. 
• معمل التصوير. 

• معمل الترميم واملختبر. 
• قاعة العرض التلفزيوني. 

• سكن الباحثني. 
• املكتبة: وتضم مجموعة من الكتب املتخصصة باإلضافة إلى بعض الدوريات والنشرات. 

• املستودعات.
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د - أسلوب وفلسفة العرض املتحفي:
أسلوب وفلسفة العرض تؤدي دوراً كبيراً يف دور املتحف وجناحه يف توصيل املعلومة للزائر، وقد 
 Museum Basics، Second Edition، Routledge ،( يف كتابهما )Ambrose and Paine( أوضحا
Taylor and Francis Group( أنه يجب حتديد نوعية العرض هل هو عرض دائم أو عرض لفترة 
إلى استشاري متخصص يف  تُعطى  ثم  املطلوب عرضها  القطع  يتم اختيار  أن  محدودة، ويجب 
أساليب العرض الختيار الطريقة املثلى لعرض هذه القطع، وبناًء على فلسفة العرض والغرض منها 
ونوعية وحجم القطع يتم اختيار الطريقة املناسبة سواء بالعرض على حوامل أو مالصقة للحائط 
 أو معلقة، كذلك من املهم مبكان اختيار بطاقة التعريف بالقطعة وما حتتويه من معلومات بدقة
، وأن أسلوب العرض املتبع يف املتحف والقائم على أساس التسلسل الزمني بدًء من البيئة وتكويناتها 
املختلفة، ثم عصور ما قبل التاريخ وحتى التاريخ احلديث للمملكة، وتنوع املعروضات أثرية و تراثية يعطي 
ذلك شمولية للمتحف يف مجموعاته املتحفية، ويُبرز اجلوانب التاريخية واحلضارية، واجلغرافية، و 
 البيئية ، والدينية وتسهم يف تعريف الزائر بتاريخ وحضارة البلد وأهمية احملافظة على تراثه وآثاره.

احملتويــــات:
1- القاعة األولى: قاعة االستقبال. 

2- القاعة الثانية: بيئة املنطقة وتاريخها الطبيعي.
3- القاعة الثالثة: جنران ما قبل التاريخ.

4- القاعة الرابعة : جنران ما قبل اإلسالم. 
5- القاعة اخلامسة: جنران خالل الفترة اإلسالمية. 

6- القاعة السادسة: التاريخ احلديث والعهد السعودي. 
7- القاعة السابعة: قاعة التراث الشعبي.

8- القاعة الثامنة: قاعة العروض الزائرة واملؤقتة.
وفيما يلي تفاصيل سيناريو العرض يف القاعات ليتسنى للقارئ تصور العرض وترتيبه يف كل 
قاعة على حدة، وهذا السيناريو مت تزويد الباحثة به من ِقبَل مدير متحف جنران األستاذ صالح 
املريح، عند بداية عمل حتديثات يف معلومات املتحف، أي أن ما مت إيراده يجسد وميثل ما هو 

موجود.

 "Reception" / 1/ القاعة األولى: قاعة االستقبال
الالزمة  باملعلومات  الزائرين  تزويد  هي  االستقبال  لقاعة  ملكتب  األساسية  »الوظيفة 
االعالنات««  ملصقات  أو  املخططات  أو  اخلرائط  طريق  عن  إما  املتحف  يف  املعروضات  عن 
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االستقبال  موظفي  عدد  على  االستقبال  مكتب  أبعاد  وتعتمد  املتحف.  دليل  أو   ،Posters
مكتب  وموقع  آلخر،  متحف  من  تختلف  فهي  املتوفرة،  املساحة  على  وكذلك  فيه،  العاملني 
نوعية  االعتبار  بعني  األخذ  مع  املدخل،  بهو  من  قريب  موقع  يف  يكون  أن  يجب  االستقبال 
اللغات مبختلف  الزوار  مع  التفاهم  على  ومقدرتهم  النقطة  هذه  يف  العاملني   وكفاءة 
وهي حتوي مكتب االستقبال شكل رقم )2( ملحق )د(، ولوحات خلرائط املواقع األثرية مبنطقة 
جنران، وخارطة منطقة جنران موضحاً عليها مواقع احملافظات وأهم املراكز التابعة لها برمز 
من آثارها التاريخية أو تراثها العمراني، كذلك توجد شاشة عرض تعمل باللمس أو أي طريقة 
أخرى مناسبة مرتبطة بقاعدة بيانات عن محافظات ومراكز املنطقة تعرض معلومات إضافية عن 
كل محافظة ومركز مثل: خريطة للمحافظة أو املراكز التابعة للمحافظة، عدد السكان واملدارس 
وأيضاً صور  واملظاهر احلضارية...الخ،  املنشآت  أهم  والطالبات،  الطالب  وأعداد  وبنات  بنني 
فوتوغرافية منفذة بطريقة حديثة تتدلى من سقف القاعة للملك عبد العزيز وخادم احلرمني 
الشريفني وولي عهده األمني وصورة ألمير املنطقة، وصورة بانوراما كبيرة مبقاس جدار القاعة 
ملظاهر النهضة الشاملة يف املنطقة )سد وادي جنران - مركز أبحاث البستنة - جامعة جنران 
- مطار جنران(، كذلك صورة لعلم اململكة يتدلى من سقف القاعة، ولوحة باسم املتحف وتعلق 
يف سقف القاعة بطريقة فنية مناسبة، ولوحة بشعار الهيئة العامة للسياحة واآلثار تنفذ بنفس 
طريقة لوحة اسم املتحف، وحتتوي على معروضات تراثية، ومن املهم لقاعة االستقبال أن تتصل 

بشكل مباشر بجميع القاعات األخرى.

2/ القاعة الثانية: بيئة املنطقة وتاريخها الطبيعي/
تتناول هذه القاعة نبذة عن موقع جنران وحدوده اجلغرافية، واخللفية اجلغرافية واجليولوجية 

والتضاريسية واملناخية ملنطقة جنران.
املوقع: تقع جنران يف جنوب غرب اململكة العربية السعودية بني خطي طول 43 ، 52 ودائرة 
عرض 17 ، 20 ويحدها من الغرب منطقة عسير ومن الشرق املنطقة الشرقية ومن الشمال 
منطقة الرياض ومن اجلنوب اجلمهورية اليمنية وتبلغ مساحة منطقة جنران حوالي 365 ألف 

كم2.
عناصر العــرض: توجد لوحة عن املوقع تتضمن خريطة اململكة موضحاً عليها منطقة جنران، 
وصورة فضائية مكبرة ملنطقة جنران، وبالنسبة جليولوجية املنطقة: تقع منطقة جنران يف األطراف 
الشرقية ملنطقة الدرع العربي التي متتد عبر املنطقة الواسعة حتى أقصى جنوب اجلزيرة حيث 
تغطي الصحراء جزًءا كبيراً منها وهو اجلزء الذي متثله محافظة شروره، ويحيط مبنطقة جنران 
كلما اجتهنا شرقاً حتى الربع  جبال من الشمال ومن اجلنوب بارتفاعات شاهقة تقل تدريجياً 
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اخلالي، ويتوسط املنطقة وادي جنران الذي يخترقها من غربها إلى شرقها. 
توجد شاشة عرض  وأيضاً  املنطقة،  بها نص عن جيولوجية  لوحة  توجد  العـــرض:  عناصر 
املكاني،  وتوزيعها  اجليولوجية  العصور  توضح  للمنطقة  جيولوجية  خرائط  تعرض  تفاعلية 
الخ،   ... الرخام  ومناجم  الذهب  مناجم  وكذلك  تواجدها  وأماكن  باملنطقة  املعادن  وأنواع 
من  متنوعة  عينات  بها  تعرض  عرض  وخزانة  املنطقة،  من  جيولوجية  لظواهر  مكبرة  وصورة 
الصخور واملعادن، وعينات كبيرة احلجم تعرض مباشرة مثل قطعة صخرية من مناجم الذهب، 
وتكوين  مناسب،  بحجم  الرسوبية  الصخور  من  وتكوين  الرخام،  مناجم  من  صخرية  قطعة 
من  الرملية  للكثبان  مكبرة  وصور  اخلرخير،  ومحافظة  اخلالي  الربع  من  الرملي  احلجر  من 
 صحراء الربع اخلالي، وعينات مختلفة ألنواع الرمال املوجودة باملنطقة تعرض بطريقة مناسبة. 

تضاريس املنطقة: تضم منطقة جنران ثالثة أنواع من التضاريس على النحو التالي: 
املنطقة السهلية: تقع وسط املنطقة على الضفتني الغربية والشرقية لوادي جنران وحتوي عن 

مجموعة من القرى القدمية ذات املياه الوفيرة وتنتشر بها مزارع النخيل. 
املنطقة اجلبلية: حتيط اجلبال مبنطقة جنران من ثالث جهات هي الغرب والشمال واجلنوب، 

وتتميز تلك املناطق باعتدال مناخها صيفاً. 
املنطقة الصحراوية: وهي متثل اجلزء الواقع شرق مدينة جنران ومتثلها صحراء الربع اخلالي. 
املنطقة  لفيلم قصير ال يتجاوز خمس دقائق عن جيولوجية  العـــرض: عرض مرئي  عناصر 
وتضاريسها يعرض داخل حيز مكاني يتسع لعشرة أشخاص، وعرض ملجموعة من النباتات البرية 
الصور  من  ملجموعة  وعرض  مناسب،  علمي  ترتيب  وفق  تعرض  باملنطقة  توجد  والتي  املجففة 
بطريقة )الفليكس فيس( اللوحات املضاءة لعدد من اجلبال الهامة باملنطقة مثل: صورة مكبرة 
جلبل رعوم باحلضن، وصورة مكبرة جلبل أبو همدان باحلضن، وصورة مكبرة جلبال احملافظات 
الشمالية، وصورة مكبرة ملنظر مناسب عن الربيع باملنطقة، وصورة مكبرة ملنظر الكثبان الرملية 

بصحراء الربع اخلالي. 
املناخ: متتاز جنران مبناخ قاري معتدل شتاًء ذي رطوبة متوسطة شديدة البرودة يف املناطق 
اجلبلية، ومعتدل احلرارة صيفاً أما األمطار فهي متوسطة شتاًء وغزيرة صيفاً أغلب األحيان، 
وتبعاً لتباين االرتفاعات فإن درجات احلرارة تتفاوت حيث تتراوح بني 14.6  وحتى 30 درجة 

مئوية. 
مرتبطة  بيانات  وقاعدة  منطقة جنران،  املناخ يف  نصية عن  لوحة  العـــرض: حتوي  عناصر 
بشاشة تفاعلية تعرض معلومات جداول ورسوم بيانية لدرجات احلرارة وكميات األمطار ومجموعة 
من الصور الفوتوغرافية متعددة عن مناخ املنطقة مثل: صور للضباب، وصورة للسراب، وصورة 
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لألمطار، كذلك توجد صورة مكبرة ومضاءة للسيول وجريان األودية يف وادي جنران والشعاب 
واألودية الفرعية )وادي طلحام - وادي وسط - وادي الصحن - وادي اللجام - وادي يدمه - 

وادي ذمبة - وادي قدس(.
محمية  باملنطقة خاصة  الفطرية  احلياة  عن  لوحة  توجد  العرض:  عناصر  الفطرية:  احلياة 
عروق بني معارض يتوسطها شاشة عرض تبادلية تعرض مجموعة من الصور وفيلم عن احلياة 
الفطرية بنجران، وعرض حي يحاكي احلياة الفطرية بحيز مكاني على شكل زاوية من الزجاج 
يتكون من تكوينات لتضاريس املنطقة مع حيوانات محنطة تنسق بشكل فني مناسب وتشمل : 
املاعز اجلبلي - الوعل - الغزال - الثعلب - الذئب - القط البري - الضبع - الوبر - الضب ... 
الخ، واألحياء القدمية باملنطقة، و هيكل باحلجم الطبيعي ألحد احليوانات املنقرضة باملنطقة، 

وخزانة تعرض بها قطع من أحافير هذا احليوان.

3/ القاعة الثالثة: جنران يف عصر ما قبل التاريخ :
 هذه القاعة تختص بعصر ما قبل التاريخ و)مصطلح ما قبل التاريخ( متعلق ببداية الكتابة أي 
أن التاريخ يبدأ مع بداية الكتابة، والتي كانت يف النصف الثاني من األلف الرابع قبل امليالد يف 
بالد الشرق األدنى القدمي والقرن األول امليالدي- وعصور ما قبل التاريخ هي ما قبل الكتابة هي 
 العصور احلجرية متمثلة يف العصر احلجري القدمي األسفل، واألوسط، والعصر احلجري احلديث.«

وحيث تعاقب على منطقة جنران فترات من العصور احلجرية وهي كالتالي :

أواًل: العصر احلجري القدمي: 
وينقسم هذا العصر إلى ثالثة أقسام رئيسية على النحو التالي :

العصر احلجري القدمي األسفل : يشتمل هذا العصر على حضارتني أساسيتني هما : 1- 
العربية  اململكة  الشامل ألراضي  برنامج املسح األثري  نتائج  األلدوانية .فقد أظهرت  احلضارة 
السعودية الذي قامت به وكالة اآلثار واملتاحف، من الدالئل األثرية على قدم االستيطان البشري 
يف منطقة جنران ما عثر عليه يف )شعيب دحضة( يف الناحية الغربية من وادي جنران داخل 
حدود مدينة جنران من االدوات احلجرية يعتقد أنها ترجع إلى احلضارة األلدوانية  1.8إلى 1.2 

مليون سنة قبل الوقت احلاضر. 2- احلضارة اآلشولية  300.0000- 500.000ق.م  تقريباً.

 العصر احلجري القدمي األوسط : 
أبرزها الصناعة  التي من  الرئيسية  العصر على عدد من الصناعات احلجرية  يشتمل هذا 
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املوستيرية، والصناعة املوشرية الليفلوازية، والصناعة املوستيرية ذات التقليد اآلشولي، ومن أهم 
مواقع هذا العصر تلك التي وجدت يف بئر حما، وتركزت حول املرتفعات املطلة على الوديان.

العصر القدمي األعلى : املسوحات األثرية مبنطقة جنران لم تشر إلى وجود دالئل مؤكدة على 
وجود مواقع ترجع لفترة العصر احلجري القدمي األعلى أو العصر احلجري الوسيط

ثانياً: العصر احلجري احلديث: )8000-4000ق.م( تقريباً : حيث تعد منطقة بئر حما من 
العصر  من  املطيرة  املرحلة  خالل  واسع  نطاق  على  استيطان  فترة  شهدت  التي  األماكن  أبرز 

احلجري احلديث)5000-4000ق.م(.
وفيما يلي تفصيالت عناصر العرض يف هذه القاعة :

العصر احلجري القدمي األعلى: أثبتت املسوحات األثرية أن جنران أحد أقدم األماكن التي 
استقر فيها اإلنسان يف اجلزيرة العربية ، حيث عثر على شواهد نادرة يف موقع )شعيب دحضة( 
تنتمي إلى فترة تسبق العصر األشولي، إذ ُعثر يف املوقع على مجموعة من األدوات املصنوعة من 
البلور الصخري كما عثر يف الربع اخلالي على أدوات حجرية متثل املراحل املبكرة من العصر 
األشولي، وأخرى متثل املرحلة الوسطى من العصر األشولي وهي عبارة عن أدوات ثنائية الوجه 
و رمحية الشكل متعددة السطوح إلى جانب األدوات الشبيهة بالسواطير وغيرها من أدوات هذه 
املرحلة، ويف موقع آبار حمى شمال جنران عثر على أدوات من العصر األشولي املتأخر تتكون من 

قواطع يدوية صغيرة بشكل بيضاوي. 
العصور احلجرية يف منطقة جنران، ولوحة عن موقع  توجد لوحة تقسيم  عناصر العـرض: 
)شعيب دحضة( والذي ميثل فترة ما قبل العصر األشولي، وأيضاً خزانة يعرض بها األدوات التي 
عثر عليها يف شعب دحضة ومتثل فترة تسبق العصر األشولي، وخزانة تعرض بها األدوات التي 
عثر عليها يف الربع اخلالي ومتثل املراحل املبكرة من العصر األشولي، وخزانة تعرض بها األدوات 

التي عثر عليها يف الربع اخلالي ومتثل املرحلة الوسطى من العصر األشولي.
أبرز  ومن  جنران  يف  عليها  األدلة  ظهرت  حيث  األوسط:  القدمي  احلجري  العصر  حضارة 
مظاهرها أدوات تعود إلى ما يعرف بالفترة املوستيرية 100.000 سنة إلى 100.000 سنة ق.م 
تقريباً ، ولقد متكن الباحثون من التعرف على تلك األدوات يف عدد من املواقع باملنطقة، متركزة 
حول املرتفعات املطلة على األودية والشعاب مثل بئر حمى، وهذه األدوات عبارة عن رقائق صغيرة 

و أنصال ومثاقب ومكاشط ذات أنصال مستعرضة. 
عناصر العـرض: توجد لوحة عن العصر احلجري القدمي األوسط يف جنران مزودة بخرائط 
توضيحية ملواقع ذلك العصر، وخزانة تعرض بها مختارات مميزة من األدوات احلجرية من ذلك 

العصر، وصورة مكبرة ومضاءة مقسمة إلى عدة صور عن موقع حمى األثري. 
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حضارة العصر احلجري احلديث: تنتشر مظاهر هذه احلضارة مبنطقة جنران يف كثير من 
األماكن فيها، وتتميز يف دقة األدوات واختالف وظائفها وتنوع أشكالها، كما جنح اإلنسان يف 
استئناس بعض احليوانات وتربيتها وزراعة بعض النباتات، ويف تلك احلقبة بدأ اإلنسان يخطو 
البئر  وعرق  اجللدة  نواحي:  احلقبة  التي متثل هذه  املواقع  أبرز  ومن  واملدنية،  االستقرار  نحو 
واملندفن و خطمة يف الربع اخلالي، ومر اإلنسان خالل تلك احلقبة مبراحل انتقالية عدة نحو 
تطوير حياته ومسكنه وملبسه ومأكله وبدأ يقسم حياته يف الغالب بني الرعي والزراعة، ثم بدأ يف 
التحول إلى عصر اإلنتاج فبدأ بصنع األواني الفخارية، ومن هنا بدأت تظهر مراحل جديدة من 

حياة اإلنسان عرفت بالبدو األوائل. 
عناصر العـرض: توجد لوحة عن العصر احلجري احلديث مبنطقة جنران عليها خارطة بأهم 
املواقع، وخزانة تعرض بها أدوات حجرية متنوعة من العصر احلجري احلديث، وصورة مكبرة 
بخلفية مضاءة ملوقع اجللدة، وصورة مكبرة بخلفية مضاءة ملوقع عرق البئر، وصورة مكبرة بخلفية 
مضاءة ملوقع املندفن و خطمة، ويوجد كذلك حيز مكاني يعرض فيه فيلم عن العصور احلجرية 
بنجران، ودائرة حجرية من العصر احلجري مبقاس مناسب وقطر مناسب تنقل من موقعها ويعاد 
تركيبها يف وسط القاعة وتنسق حولها عروض لبعض األدوات احلجرية، وشاشة عرض لفاعلية 

صناعة األدوات احلجرية، والرسوم الصخرية للعصر احلجري احلديث.
بعض  أمدتنا  وقد  احلديث  احلجري  العصر  مييز  ما  أهم  من  الصخرية  الرسوم  تعد    -
مواقع هذا العصر بالكثير من املعلومات عن املالبس وأدوات الزينة واألسلحة واملواقد احلجرية 
واإلنشاءات املستطيلة واملخروطية واألحواض وخاصة حول بئر حم، وهذه الرسوم الصخرية مُتثل 
مظهراً مميزاً لفنون اإلنسان يف عصور ما قبل التاريخ، يعبر من خاللها عن نشاطات املعيشة، 

وممارساته الدينية، وتفاعله مع البيئة احمليطة، يف وقت لم يهتدي فيه إلى الكتابة. 
- يوجد مبنطقة جنران عدد من مواقع الرسوم الصخرية ومن أهمها: 

آبار حمى: وهي من أهم مواقع الرسوم الصخرية يف اململكة حيث يوجد بها أكثر من ثالثة عشر 
موقعاً حتتوي على رسوم املناظر صيد ورعي وأشكال آدمية وحيوانية ورسوم أخرى ملجموعات 

وهي تؤدي رقصات مع آالت موسيقية تشبه الربابة. 
عناصر العـرض: توجد لوحة عن الرسوم الصخرية لفترة ما قبل التاريخ مبنطقة جنران عليها 
خارطة بأهم املواقع، وحيز مكاني مبقياس مناسب وشكل هندسي مناسب وإضاءة مناسبة لعرض 
ست لوحات مبقاس 120سم × 200سم متثل املواقع األثرية مثل: شعيب دحضة - الربع اخلالي 
- آبار حمى، وتوجد أيضاً أربعة صخور من نفس املواقع السابقة تقطع من مواقعها ويعاد تركيبها 

يف حيز مكاني مناسب.
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4/ القاعة الرابعة : جنران قبل اإلسالم :
 تفاصيل عناصر العرض لهذه القاعة على النحو التالي : 

خريطة لطرق القوافل التي متر بنجران مبقاس 2م ×120سم، وحيز مكاني لعرض فيلم وثائقي 
عن طرق القوافل موضحاً نقاط املرور مبنطقة جنران، وأربع صور مكبرة ومضاءة للمحطات التي 
كان مير بها طريق القوافل والتجارة القدمي يف منطقة جنران، وخزانة تعرض بها مواد لبعض 
األدوات واألواني الفخارية وغيرها ذات العالقة بنشاطات طرق القوافل، وخزانة أخرى تعرض 
الصخرية  للرسوم  مكبرة  القوافل، وصورة  بنشاطات طرق  ذات عالقة  متنوعة  أثرية  مواد  بها 

الكبيرة اخلاصة باجلمال يف منطقة بير حما. 
نص عن االسم القدمي لنجران، ونص عن أول ظهور ألسم جنران يف املصادر األثرية والتاريخية، 
ونص عن حملة يوليوس غالوس الفاشلة على جنران مع صورة للمعابد الرومانية، وخزانة يعرض 
بداخلها خريطة بطليموس وعليها اسم جنران وصورة للصفحة التي ورد فيها اسم جنران يف 
مخطوطة سترابون، وصورة كبيرة ثالثية األبعاد للبلدة احملصنة بنجران، ومجسم للبلدة احملصنة 
لألدوات  وخزانة  الخ(،  )مذابح....  الوثنية  بالديانة  املرتبطة  األثرية  للقطع  وخزانة  بنجران، 
الفخارية، وخزانة للعمالت، وخزانة يوضع بها كنز جنران، وخزانة للقطع املعدنية )متاثيل - ألواح 
مكتوبة ... الخ (، وخزانة للقطع الزجاجية، وخزانة للقطع والزخارف الرخامية، وخزانة للقطع 
وعرض  كتابية،  نقوش  عليها  احلجم  ومتوسطة  صغيرة  ألحجار  وخزانة  والفخارية،  احلجرية 

ملجموعة من النقوش الكبيرة التي وجدت بنجران تعرض على قواعد مناسبة بدون خزانة. 
لوحة بها نص تاريخي عن احلالة الدينية يف جنران قبل اإلسالم، 

وخزانة بها نقوش ومواد أثرية ذات عالقة باحلالة الدينية يف جنران قبل اإلسالم. 
لوحة بها نص عن حادثة األخدود، ولوحة بها اآليات )1-8( من سورة البروج، وخزانة يعرض 
بها صور الوثائق السريانية التي تتحدث عن حادثة األخدود، وصورة مكبرة لنفس بير حمى الذب 
يتحدث عن حادثة األخدود، وخزانة بها مسكوكات حميرية، وحيز مكاني يعرض فيه فيلم قصير 

عن حادثة األخدود، واألفعى اجلرهمي )أقضى العرب(. 
لوحة بها نص عن األفعى اجلرهمي، ولوحة بها قصة األخوة الثالثة وحكم األفعى فيهم وكيف 

وزع ميراثهم بينهم، وقس بن ساعدة األيادي
 لوحة بها نص عن قس بن ساعدة األيادي، ولوحة بها نص عن أشهر أقوال قس بن ساعدة 

األيادي، ولوحة بها أبيات شعر من قصائد قس بن ساعدة األيادي.
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 5/ القاعة اخلامسة: منطقة جنران خالل الفترة اإلسالمية 
 تفاصيل عناصر العرض لهذه القاعة متسلسلة على النحو التالي : 

لوحة بها نص عن وفد نصارى جنران وما دار بينهم وبني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
خزانة بها نسخة منتجة لعهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم لنصارى جنران، ولوحة عن انتشار 
اإلسالم يف القبائل العربية مبنطقة جنران، وخزانة بها مسكوكات أموية وعباسية، ولوحة بها نص 

وقائمة بالذين حكموا جنران يف العهد األموي والعصر العباسي األول.
 لوحة بها نص خروج يحيى بن احلسن بن القاسم على اخلالفة العباسية وضم جنران إلى 

دولته، وصورة فوتغرافية للدرهم احملفوظ بإسطنبول من عهد املهدي بن أحمد بن احلسني.
النقوش الكتابية التذكارية اإلسالمية: 

توجد الكتابات اإلسالمية يف عدة مواقع يف جنران من أهمها: الذوراء، واملركب، وآبار حمى. 
يوجد يف جبل الذوراء العديد من النقوش اإلسالمية كتب باخلط الكويف ويرجع تاريخها إلى 
القرون الثالثة الهجرية األولى وحتتوي هذه النقوش على جمل دعائية وقد استأثر شخص اسمه 
داود بن سليمان بن يزيد بحوالي خمسة نصوص يدعو فيها اهلل إلى أن يفرج عنه كربة أملت به.

القرون  إلى  نسبتها  ميكن  التي  اإلسالمية  الكتابية  النقوش  من  بعدد  املركب  جبال  وتزخر 
الهجرية الثالثة األولى ، وتتضمن عبارات دعائية. 

نصان  نواس(  )ذو  أسأر  يوسف  احلميري  امللك  من نص  بالقرب  آبار حمى  يوجد يف  كما   
واآلخر  محمد  بن  امللك  عبد  يدعى  لشخص  أحدهما  البسيط،  الكويف  باخلط  كتبا  تذكاريان 

لشخص يدعى محمد بن مهدي. 
ويف جنران أيضاً عثر على نقش مؤرخ بسنة 29هـ وآخر مؤرخ بسنة 46هـ. 

عناصر العرض:
توابعها،  توضح  مع طريقة  اإلسالمية مبنطقة جنران  التذكارية  النقوش  بها نص عن  لوحة 
وصورة مكبرة وتفريغ لنقش سنة29هـ، وصورة مكبرة وتفريغ لنقش سنة40هـ، وحيز مكاني به 
صور لنقش من أهم النقوش الكتابية التذكارية اإلسالمية، واحلجر املكتوب املؤرخ سنة 190هـ .

احلج  طريق  ملسارات  وخريطة  املبكرة،  اإلسالمية  الفترة  يف  األخدود  موقع  عن  نص  بها  لوحة 
اليمني يوضح عليها موقع جنران على الطريق، وخزانة بها مواد أثرية من الفترة اإلسالمية املبكرة، 
وأخرى بها مواد أثرية من الفترة اإلسالمية املبكرة، وثالثة لشواهد قبور مؤرخة بسنوات 516، 542، 

592 هجرية كل منها على حامل خاص مع قراءة وتفريغ لنصوصها.
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6/ القاعة السادسة: العهد السعودي
الدولة السعودية األولى يف منطقة جنران. 

عناصر العرض: لوحة بها نص عن امتداد نفوذ الدولة السعودية األولى إلى منطقة جنران 
مزودة بخرائط توضيحية، ووثيقة مكبرة على حامل عن وثائق الدولة السعودية األولى يف جنران، 
ووثيقة مكبرة على حامل مضاءة عن وثائق الدولة السعودية األولى بنجران، وخزانة بها وثائق 
تاريخية عن جنران يف عهد الدولة السعودية األولى، وخزانة أخرى بها مواد أثرية وأسلحة عن 

جنران يف عهد الدولة السعودية األولى. 

املنطقة حتت لواء امللك عبد العزيز: 
عناصر العرض: لوحة بها نص عن انضواء منطقة جنران حتت لواء امللك عبد العزيز، وخزانة 
بها وثائق تاريخية عن انضواء منطقة جنران حتت لواء امللك عبد العزيز، وخزانة بها مواد وأدوات 
عن انضواء جنران حتت لواء امللك عبد العزيز ) بنادق - سيوف - خناجر ...الخ (، ووثيقة مكبرة 
على حامل مضاءه عن ضم جنران يف عهد امللك عبد العزيز، ووثيقة مكبرة على حامل مضاءة 
عن ضم جنران يف عهد امللك عبد العزيز، وقاعدة بيانات على شاشة تفاعلية باللمس عن األمراء 
الذين تعاقبوا على إمارة منطقة جنران حتى وقتنا احلاضر، بالصور والسيرة الذاتية املختصرة، 

وعرض ملجموعة من الصور التاريخية عن جنران يف عهد امللك عبد العزيز.

تطور األجهزة احلكومية. 
عناصر العرض: لوحة بها نص عن تطور األجهزة احلكومية باملنطقة، وخزانة خاصة بالقضاء، 
بالبريد واالتصاالت، وخزانة خاصة بالصحة، وخزانة  بالتعليم، وخزانة خاصة  وخزانة خاصة 
خاصة بالدفاع، وخزانة خاصة باألجهزة األمنية، وخزانة خاصة بالزراعة، وخزانة خاصة بالطرق 

واملواصالت. 

زيارة امللك سعود ملنطقة جنران:
للملك  امللك سعود ملنطقة جنران، وصور متعددة  زيارة  بها نص عن  العرض: لوحة  عناصر 
سعود أثناء زيارته للمنطقة، وصور لغار امللك سعود، وخزانة بها وثائق ومواد خاصة بزيارة امللك 

سعود لنجران، وفيلم وثائقي قصير عن زيارة امللك سعود لنجران. 
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زيارة امللك خالد ملنطقة جنران:
عناصر العرض: لوحة بها نص عن زيارة امللك خالد لنجران، وصورة مكبرة مختارة عن زيارة 
امللك خالد ملنطقة جنران، وخزانة بها وثائق ومواد عن زيارة امللك خالد ملنطقة جنران، وفيلم 

وثائقي قصير عن زيارة امللك خالد لنجران.

زيارة امللك عبد اهلل ملنطقة جنران: 
ومضاءة  مكبرة  وصورة  جنران،  ملنطقة  اهلل  عبد  امللك  زيارة  عن  نص  بها  لوحة  العـرض:  عناصر 
امللك،  الستقبال  الشعبي  احلفل  من  صور  وثالث  جنران،  ملنطقة  زيارته  أثناء  اهلل  عبد  للملك 
للمشاريع  صور  وثالث  باملطار،  امللك  استقبال  من  وصورتان  املشاريع،  تدشني  حفل  من  وصورتان 
وصورة  جنران،  جلامعة  وصورة  جنران،  ملنطقة  زيارته  أثناء  اهلل  عبد  امللك  يد  على  تدشينها  مت  التي 
اهلل  عبد  امللك  زيارة  عن  قصير  وثائقي  وفيلم  األخرى،  التنموية  للمشاريع  وصورة  جنران،  ملطار 
السعودي. العهد  قاعة  نهاية  يف  يوضع  خاص  مسرح  يف  يعرض  اململكة  توحيد  وفيلم  جنران،   ملنطقة 

7/ القاعة السابعة: قاعة التراث الشعبي 
حتتوي هذه القاعة على :

  د-7-1/ التراث العمراني: 
وأشكالها  طرزها  بجميع  القدمية  الطينية  للبيوت  القاعة  بارتفاع  مناذج  العرض:  عناصر 

املتنوعة، وصور لقصر اإلمارة التاريخي وملحقاته الداخلية. 
  د-7-2/ األزياء الشعبية: 

عناصر العرض: نص عن األزياء واحللي الشعبية بنجران، وخزانة لعرض مناذج من األزياء 
الرجالية مثل املذيل على )حامل( بكامل أسلحته مثل اجلنبية والبندق واحملزم وغيرها، وخزانة 
لعرض مناذج من مالبس النساء على)حامل( مثل املكمم واملزندة وخيط الشعر واحلزام وغيرها، 
وخزانة لعرض احللي الشعبية املصنوعة من الفضة والتي متثل طراز املنطقة مثل : احلجول - 

اخلروص - اللبة - احلرز - احلزام - اخلوامت، )مجموعات متنوعة وطرز مختلفة(.
  د-7-3/ األسلحة القدمية: 

من  مجموعة  لعرض  وخزانة  بنجران،  القدمية  األسلحة  عن صناعة  نص  العرض:  عناصر 
متنوعة  وأشكال  بطرز  رماح  لعرض  وخزانة  ومتعددة،  متنوعة  وأشكال  بطرز  القدمية  البنادق 

ومتعددة، وخزانة لعرض جنابي بطرز وأشكال متنوعة ومتعددة.
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د-7-4/احلرف اليدوية:
السجاد  حرفة  وخزانة  املنطقة،  بها  تتميز  التي  اليدوية  احلرف  عن  نص  العرض:  عناصر 
اليدوي )السدو(، وخزانة حرفة احلدادة، وخزانة حرفة النجارة، وخزانة حرفة اخلرازة، وخزانة 
حرفة صائغ الفضة، وخزانة حرفة فتال احلبال، وخزانة حرفة صناعة اخلسف، وخزانة حرفة 

خياط املالبس، وخزانة حرفة صناعة الطبول. 
  د-7-5/ األدوات واألواني املنزلية: 

عناصر العرض: نص عن صناعة األواني واألدوات املنزلية بنجران، وخزانة لعرض أدوات وأواني 
...الخ،  جمنة   - ملقاط   - فناجني  شت   - وفناجني  وجنر  محماس  و  ومصايف  ودالل  مركب  من  القهوة 
منحوتة  وهي   : احلجرية  األواني  لعرض  وخزانة  جمنة،   ، يرمه   : الفخارية  األواني  لعرض  وخزانة 
اخلشب  من  متنوعة  املكاييل:  أدوات  لعرض  وخزانة  مغرف،  محرة،  حجر،  :برمة  مثل  احلجر  من 
والنحاس/ ربعية، سدس، وخزانة لعرض مصنوعات اخلسف: جونه، مطارح متنوعة ومتعددة األحجام 
واملقاسات، وخزانة لعرض األدوات اجللدية : امليزب، العصم، املسب، اخلرج، وخزانة لعرض األدوات 

اخلشبية : الصحفة، القدحان، املطرف.

8 / القاعة الثامنة: قاعة العروض الزائرة واملؤقتة. 
تتكون هذه القاعة مبساحة مناسبة دون وجود أعمدة قدر اإلمكان، وتتصل هذه القاعة مباشرة 
بقاعة االستقبال، ومت جتهيز القاعة بوسائل األمن والسالمة املناسبة، وكذلك جتهيز القاعة بكشافات 
العروض املختلفة،  أنواع  عرض متحركة ونظام إضاءة متكامل سهل االستخدام ويصلح جلميع 
وضرورة وجود غرفة جانبية كمستودع للقاعة، وجتهيز القاعة مبخارج كهرباء متعددة من اجلدران 
واألرضية، وجتهيز سقف القاعة بديكور مناسب وارتفاع مناسب يتالءم مع طريقة عمل كشافات 
اإلضاءة، وجتهيز القاعة بنظام صوتي متكامل، وأرضية مقاومة للصوت والضوضاء، وجتهيز حوامل 
 )استاندات( عرض متحركة متواجدة بصورة دائمة مبستودع القاعة الستخدامها يف أي وقت.

 
قاعة صاحب السمو امللكي األمير مشعل بن سعود )املستحدثة (.

من ضمن إطار التطوير ملتحف جنران فإنه مت استحداث هذه القاعة يف عام 1426هـ وبتبرع 
من مجموعة من األهالي حيث يتضمن العرض املتحفي فيها نصوص وصور ومخططات وعرض 

لبعض القطع األثرية املتنوعة من موقع األخدود.
 عناصر العرض: لوحة االفتتاح، صورة األمير مشعل بن سعود، آية قرآنية من سورة البروج، 
قائمة بأسماء املتبرعني إلنشاء القاعة، قصة حادثة األخدود، خارطة طرق التجارة مع تعريف 
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ملعثورات  خزائن  األخدود،  مبوقع  تعريف  واإلسالمي(،  القدمي  تاريخ جنران)  وأهميته،  باملوقع 
صورة  حجرية،  ملعثورات  خزائن  األخدود،  موقع  عن  جوية  صورة  األحجام،  متعددة  فخارية 
للمسجد، خزائن ملعثورات دقيقة، نقوش قدمية من األخدود، تفريغ وقراءة لنقوش من األخدود، 
صور لرسوم من األخدود، نص عن املواقع األثرية يف جنران، كتابات ورسوم من حما، نصوص 
من جبال كوكب، نقوش إسالمية من املركب والذرواء، صور لنماذج من العمارة التقليدية، قطع 

مميزة من األخدود.

هـ - التواصل مع احمليط االجتماعي : 
تطورت املهمة الوظيفية التي تؤديها املتاحف مواقع اآلثار منذ بدء مشروع إنشائها من مجرد 
مؤسسات لدراسة وحماية وحفظ اآلثار حتى أصبحت متاحف للمجتمع جتمع بني القيام بهذه 
األعمال وكذلك خلدمة اجلمهور يف النشاط االجتماعي والتعليمي والثقايف، ولهذا السبب فإن 

مناطق املعروضات ستكون ذات صفة تعليمية وايضاحية على غاية من األهمية.
وأن  املجتمع  من  واعياً  حياً  يكون جزءاً  أن  فعليه  املجتمع  دوره هذا يف  املتحف  يؤدي  ولكي 
يكون املجتمع مدركاً بأن املتحف جزء منه، وهذا الهدف ميكن حتقيقه من خالل خدمات وبرامج 

املتحف التي توضع بصورة تلبي احتياجات املجتمع أو جزء من هذا املجتمع.
باألبحاث،  والقيام  العلمية  واجباتها  املتاحف، فضاًل عن  لهذه  إن اخلدمات األساسية  أواًل: 
هي تقدمي معروضات دائمة أو مؤقتة بصورة جذابة وبطريقة شيقة وواضحة املعنى مما يشجع 
اجلمهور على زيارة املتحف واالشتراك يف نشاطه، وأن سياسة املعروضات يجب أن تفسر بطريقة 
تشحذ الذهن للمعلومات التاريخية والثقافية أو احلضارية التي متثلها آثار ومواد العرض، وبهذه 
الطريقة ميكن الوصول إلى إبالغ اجلمهور على الوجه الصحيح للتراث التاريخي للمملكة العربية 

السعودية الذي تدلل عليه هذه املواقع.
ثانيًا: يستطيع املتحف أن يقدم خدمات عديدة للمدارس من تلك الطرق الفعالة لتحقيق ذلك 
هي استخدام أحد املعلمني احملليني يف سلك موظفي املتحف، ومن هذه اخلدمات تنظيم جوالت 
وتنظيم  اخلارجية  املواقع  إلى  مشتركة  رحالت  عمل  أو  مبناهجهم،  مرتبطة  املدارس  لتالميذ 
جوالت يف أماكن العمل داخل املتحف إلعطاء الزائرين فكرة واضحة عن أعمال املتحف وأوجه 

نشاطه، أو عرض أفالم وثائقية هادفة مختصة باملتاحف. 
يعيش  الهفوف حيث  مدينة  مثل  املتحف  اهتمامات مماثلة الهتمامات  لها  فئة  توجد  ثالثًا: 
بالقرب منها جاليات أجنبية كبيرة- العاملني األجانب يف شركة ارامكو- من املهم تقدمي اخلدمات 

لهم ألنه غالباً ما يكون لديهم معلومات قيمة تتبادلها مع املتحف.
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هذا  يف  املساهمة  ميكنه  املتحف  فإن  احمللي  النشاط  فيها  يكثر  التي  املجتمعات  يف  رابعًا: 
النشاط بإقامة املعارض اخلاصة.

نحو  االهتمام  توجيه  تقتضي  احمللي  ومجتمعه  املتحف  بني  متينة  إقامة عالقة  إن  خامسًا: 
نواحي العالقات العامة للمتحف وهذه مهمة ميكن أن تنظمها وتنفذها اإلدارة يف الرياض وقد 
يشمل ذلك إعداد كتيب للمتحف يهدف إلى إثارة االهتمام باملتحف وباملواضيع التي يعاجلها، كما 
أن سمعة اإلدارة نفسها قد تزداد قدراَ بفضل هذه املنشورات ولذلك يجدر توجيه االهتمام نحو 
تأسيس طراز مميز جلميع منتوجات اإلدارة لتصبح مالزمة لها، وقد تظهر هذه العالمة أو الرمز 

على جميع مباني املتاحف مما يعزز فكرة )التشابه( يف املتاحف الستة.
سادسًا: أن هذه املؤسسات بوصفها متاحف للمجتمعات احمللية، تقوم بدور ميثل كل منطقة 
يف ميادين التاريخ والثقافة واحلضارة والتقاليد وذلك باإلضافة إلى دورها الرئيسي يف حماية 
اآلثار احمللية واألماكن التاريخية، وقد يتطور هذا االجتاه بشكل متنوع يف مختلف املتاحف إال أنه 
من األفضل أن مرافق كل متحف يجب منذ البداية أن تصمم بحيث تستطيع استيعاب األعمال 
والنشاطات االضافية وقد يتمثل هذا الدور االضايف يف أن تصبح املتاحف مراكز لنشاط ال يتصل 
مباشرة باملجموعات األثرية أو بآثار املواقع، ومثل هذا النشاط قد يشمل عرض أفالم ذات طبيعة 
عامة وإقامة معارض للفنون واحلرف اليدوية احمللية واستقبال معارض متجولة من أنحاء اخرى 

من اململكة، ورعاية املصنوعات اليدوية احمللية .
إن مسؤوليات متاحف املواقع األثرية جتاه جمهورها البد أن ميتد نطاقها لتشمل أيضاَ زواراَ 
طرق  أن  على  البالد،  خارج  من  وافدين  أو  سعوديني  مواطنني  كانوا  سواء  مناطقها  خارج  من 
التقدمي يف مناطق العرض يجب أن تكون مناسبة لكل زائر سواء كان من املواطنني أو من الوافدين 

من اخلارج بقدر ما هي مالئمة للزائر احمللي.
الزوار من خارج  يؤمها من  أعداد من  األثرية ستتراوح نسبة  املواقع  أن متاحف  املتوقع  من 
الوصول  أو من األجانب، وذلك من حيث سهولة أو صعوبة  املواطنني  مناطقها سواء كانوا من 
إليها، ومع ذلك فإنه يجب اتباع سياسة توفير النصوص باللغتني العربية واالجنليزية يف جميع 
املتاحف الستة، وفضاًل عن ذلك ميكن توفير كتب الدليل لكل متحف باللغات األجنبية وكذلك 
ذلك،  إلى  احلاجة  تلك  وجدت  اذا  املتحف  تسهيالت  لزيادة  اللغات  بهذه  مسجلة  تعليقات 
ويجب االخذ باالعتبار توفير إجراءات إضافية ملواجهة زيادة عدد الزوار التي ستتحمل العبء 
املتاحف  إلى  الوصول  طرق  حتسني  مثل  البلدية  تخطيطات  بواسطة  الزيادة  هذه  من  األكبر 
املدينة  أنحاء  مختلف  الكبيرة يف  اإلرشادية  اللوحات  وإقامة  السيارات  لوقوف  أماكن  توفير  و 
التي تدلل على موقع املتحف وإلى املواقع األثرية التي يسمح لزائرين بزيارتها وجتدر اإلشارة 
املواقع  إلى  إشراف  دون  تتم  التي  اجلمهور  زيارات  تشجيع  عدم  املستحسن  أن  الصدد  بهذا 
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األثرية وخاصة إلى املواقع التي تتعرض للخطر مثل مدائن صالح وتيماء على أن ترتيب جوالت 
لكل متحف الزيارات  برامج  يكون من ضمن  أن  املواقع يجب  مثل هذه  إلى  االدالء  مع   منظمة 
قلّة  هو  املتحف  مع  املجتمع  تفاعل  قلّة  وراء  السبب  يكون  قد  أنه  على  نتعرف  أن  املهم  ومن   ،
البرامج التي تشمل النشاطات املتعددة من معارض، ومحاضرات، وندوات، وورش عمل، وفعاليات 
مختلفة، باإلضافة إلى قلّة الدعاية واإلعالن عن املتحف، و كذلك ما يتعلق باألمور اإلعالنية 

والنشر عن املتحف، ثم إن وعي املجتمع له دور يف التفاعل مع املتحف ورسالته.
 ويف دراسة عن املتحف والتواصل االجتماعي قد أوضح )Crooke( يف كتابه أنه يوجد ترابط 

أصيل بني الدراسات املجتمعية والدراسات املتحفية.
 وذكرت ماريان كوتي، باحثة وخبيرة علمية، مسؤولة عن املعارض يف حضارات الشرق القدمي 
يف متحف اللوفر« أن من الوسائل املمكن استخدامها يف التواصل مع احمليط االجتماعي والترغيب 
يف زيارة املتحف هو عرض تصميمات املباني القدمية، عرض القطع األثرية املرممة، استخدام 

الصور والرسومات واملخططات واألفالم الوثائقية«. 
 وهذا له أكبر األثر يف جذب اجلمهور بكافة طبقاته، ويؤدي إلى صنع وجهة سياحية محلية 

وعاملية.

و - املوارد البشرية :
واآلثار  للسياحة  العامة  الهيئة  واملتاحف«  اآلثار  وكالة  قبل  من  معينة  سياسة  وضع  مت 
أدنى  كحد  بداياته  لدى  متحف،  كل  يف  يعمل  أن  على  السياسة  هذه  حالياً«عام1977م،تنص 
املسؤوليات  قائمة  املدرجة يف  تلبية األغراض  املؤهلني ستة أشخاص حتى ميكن  املوظفني  من 
والواجبات املتعلقة باملتحف، وهذا العدد سيزداد إلى تسعة أشخاص متى دخل كل متحف مرحلة 
العمل الكامل، يدعمهم عدد من املستخدمني غير املؤهلني مثل احلرس واملنظفني و السائقني 

وعمال الصيانة.
وحالياً يوجد ثالثة عشر موظفاً يف متحف جنران حسب إفادة مدير متحف جنران األستاذ/ 

صالح محمد آل مريح، شاماًل املوظفني والعمال العاملني باملتحف.
تطوير مساحات  و  تنظيم  املتحف، حتى ميكن  موظفي  وواجبات  أعمال  تفصيل  يلي  وفيما 

املناطق املختلفة ضمن املتحف ومعرفة العالقات فيما بينها مبقتضى القياس العملي.
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املوظفون :
يتألف العدد الكامل من املوظفني كما يلي :

- مدير واحد.
- أربعة مفتشني للمواقع األثرية.

- خبير ترميم واحد .
- مّساح واحد.
- رّسام واحد.

- مصور فوتوغرايف واحد.

املدير: 
يتولى املدير اجلهاز اإلداري فيه، وسيكون املوظف التنفيذي الرئيسي لإلدارة يف منطقة املوقع 

و حركة الوصل بني اإلدارة واملوظفني.
  ويكون املدير كذلك مسؤوالً مع اإلدارة، عن تخطيط البرامج، و تنفيذها، وااللتزام بحدود 
امليزانية التي تضعها له اإلدارة واستخدام املوظفني غير املؤهلني للمتحف، ومن املهم أن يتحلى 
املدير باملقدرة على إدارة املكاتب إن لم تكن له خبرة سابقة فيها، وعليه أن يتصرف باألموال 
ويقوم ببعض املراسالت وأن يدفع الفواتير ورمبا بعض األجور وأن يقوم باملشتريات الروتينية 

وإعداد البيانات املالية.
ويف متحف صغير يتولى املدير يف العادة مسؤوليات وواجبات مضاعفة، إذ يعمل كقّيم وكمسّجل 
فضاًل عن منصبه الرئيسي، ولكن من املأمول يف املتاحف اإلقليمية أن يتحّمل القسط األكبر من 
هذا العبء مفتشو املواقع األثرية ورمبا مينح كبير املفتشني رتبة قّيم أو مدير مساعد، ومثل هذا 
اإلجراء يتيح للمدير تركيز جهوده يف تصريف الواجبات اإلدارية و العمومية، إال أن املدير، مع 
ذلك يضل يف النهاية مسؤوالً عن النواحي الفنية والعلمية التي يقوم بها القّيم يف متحفه ولذلك 
التدريب على  املواقع األثرية لديهما بعض  املدير وكذلك واحد من مفتشي  يستحسن أن يكون 

األقل يف شؤون املتاحف.
ويف حني أن واجبات املدير ستشمل الواجبات الروتينية مثل دراسة اآلثار التي يقتنيها املتحف 
و ترتيبها وتصنيفها واستيعابها يف نظام التسجيل إال أن املأمول بأن يقوم بهذه الواجبات من 
الناحية العملية مفتشو املواقع األثرية )يساعدهم خبير الترميم كل ما اقتضت احلاجة( ولذلك 

فإنهم يتولون مهمة إعداد جهاز التسجيل. 
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ويتولى املدير اإلشراف على عمل جميع موظفيه يف املتحف، ومن الواجبات املهمة األخرى التي 
تشملها مسؤوليته اإلشراف على الصيانة واحلراسة واألمن يف بنايات املتحف، وكذلك الشؤون 
موظف مختص  تعيني  املستقبل  وقت الحق يف  يف  مستحسناً  يكون  وقد  واإلعالمية،  التعليمية 
بشؤون التعليم أو انتداب معلم محلي للقيام بالنشاط التعليمي للمتحف كما أوجز يف املجلد األول 

من هذه الدراسة.
ويشترك املدير كذلك يف تنظيم عمليات املسح واحلفريات التي تقوم بها بعثات توفدها إدارة 
اجلديدة  املعلومات  بنقل  ويقوم  الالسلكية  االتصاالت  مسؤولية  املدير  ويتولى  واملتاحف،  اآلثار 
على رؤساءه يف شبكة املتاحف، كما يقوم مبساعدة سكرتيره يف حفظ مكتبة املراجع الصغيرة يف 
املتحف وتزويدها بآخر ما ينشر مبساعدة املكتبة املركزية لإلدارة يف الرياض و عليه أن يتأكد 

بأن جميع السجالت محفوظة على الوجه الصحيح.

مفتشو املواقع األثرية: 
من الواجب تعيني أربعة من هؤالء املفتشني على األقل لكل متحف، ولكن لدى بدء حياة كل 
متحف ال يؤمل تعيني أكثر من مفتش واحد، وال بد أن يكون هؤالء املوظفني من خبراء اآلثار 
املدربني إذ أنهم سيكونون أساس وعماد األعمال الفنية للمتحف مثل حماية ورعاية املواقع األثرية 
الواقعة ضمن منطقة متحفهم والتنقيب والتعرف على آية مواقع أخرى وسيكونون مسؤولني عن 
منطقة حول كل متحف، كما يقومون بأية مهمات خاصة يف املنطقة تكلفهم بها اإلدارة، ويوصي 
االستشاريون أن يكون مفتشو املواقع األثرية مؤهلني القتناء وتسجيل االثار وضمها إلى مجموعات 

املتحف وأن يتولى املتقدم منهم، من الناحية العملية، عمل القّيم أو املدير املساعد يف املتحف.

خبير الترميم:
املواقع  مفتشي  مبساعدة  يقوم  وقد  املدير،  جتاه  مباشرة  مسؤوالً  الترميم  خبير  يكون 
األثرية يف حفظ سجالت املتحف كما أن عليه أن يحفظ سجال ألعمال الترميم التي يقوم بها 
تضررها  زيادة  ومنع  األثرية  القطع  اصالح  ومهمته  املخزن،  قرب  معمل خاص  له  اآلثار،  على 
بشأن  واملشورة  الرأي  إلبداء  مؤهاًل  قديراً  يكون  أن  والبد  املتحف،  يف  لعرضها  اآلثار  وإعداد 
يف  املوجودة  اآلثار  حماية  وكذلك  املهمة  هذه  وتنفيذ  الثابتة  الكبيرة  لآلثار  األساسية  احلماية 
املخزن أو املعروضة يف املتحف، ومتابعة ما يتعلق باحملافظة على إبقاء درجة احلرارة املناسبة 
 والرطوبة النسبية يف املتحف وبيئة املخزن وحمايتها من الغبار وأشعة الشمس فوق البنفسجية
، وإن ترميم القطع األثرية يكون بصورة دورية ومستمرة سواء القطع املعروضة أو احملفوظة يف 
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املستودعات، ويتم ذلك عن طريق الكتابة من قبل مدير املتحف إلى القسم املختص بالترميم لعمل 
الالزم، وإذا لم يتوافر املرم يف املتحف احمللي أو اإلقليمي تتم الكتابة إلى قسم الترميم باإلدارة 

يف مدينة الرياض للقيام مبا يلزم من ترميم وصيانة جلميع القطع التي حتتاج لذلك.

املّساح: 
إن مهمة املّساح هي أن يقوم مبسح كامل ودقيق للمواقع االثرية الرئيسية الواقعة ضمن منطقة 
متحفه، وعليه كذلك أن يعني مفتشي املواقع األثرية وأن يقدم مساعدته يف ميدان اختصاصه 

لفرق االبحاث الزائرة وأن يوفر لها التخطيطات والرسومات.

الرّسام:
يكون الرّسام مستعداً دائماً ملساعدة املّساح واملدير وخبير الترميم وفرق األبحاث الزائرة التي 

حتتاج إلى الرسومات من جميع األنواع واألشكال.

املصور الفوتوغرايف:
يخصص املصور وقته يف البداية ألعداد سجل فوتوغرايف شامل للمواقع األثرية يف منطقة 
املواقع يف  النهب  أعمال  أو  األضرار  من  للتحقق  املواقع  مفتشي  عمل  يسهل  مما   املتحف 
، أما عمله الدائم فهو التسجيل الفوتوغرايف لألغراض واألشياء التي متر خالل املتحف والتي 
يحفظها املتحف وبذلك يساعد املدير ومفتش املواقع وخبير الترميم يف إعداد سجالت شاملة 
لآلثار، وعليه أيضا أن يساعد يف تصوير نسخ إضافية لبطاقات كتالوجات املتحف كلما اقتضت 

الضرورة إلعداد سجالت إضافية ملجموعات املتحف.

ون مستخدمون إضافيُّ
فيما يلي وصف للموظفني اإلضافيني الذي يرى االستشاريون ضرورة استخدامهم يف الوقت 

احلاضر:

سكرتير املدير:
واملواد  التقارير  بطبع  ويقوم  اليومية  األعمال  تصريف  يف  املدير  مساعدة  السكرتير  يتولى 
األخرى التي يعدها املوظفون املؤهلون اآلخرون، وقد يتولى السكرتير أيضا إدارة مكتب االستقبال 
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تباع يف مكتب  أو  توزع  التي  واملطبوعات  املنشورات  الكايف من  العدد  إبقاء  ويكون مسؤوال عن 
االستقبال، وعليه كذلك أن يتحقق من خروج ودخول مفاتيح املبنى والسيارات كعمل روتيني من 

أعمال األمن وعليه أيضاً أن يشرف على دخول وخروج الكتب من املكتبة وإليها. 

املشرف على الصيانة:
عليه  ويجب  املتحف  ومرافق خدمات  مباني  املنصب صيانة  تشمل مسؤوليات صاحب هذا 
بإعمال صيانة أساسية ومبدئية يف  الترميم  املواقع وخبير  بالتعاون مع مفتشي  أيضا أن يقوم 
املواقع األثرية نفسها، وقد يشمل ذلك نقل صخور عليها نقوش وخربشات أو إقامة احلواجز 
حول آثار يهددها اخلطر، ويجب أن يكون على شيء من اخلبرة يف أعمال الصيانة الكهربائية 
والهندسية، وقد يكون من املستحسن أن يساعده عامالن أو جناران يستخدمها املتحف بصورة 

دائمة للعمل يف املوقع أو يف املخازن أو فناء املتحف وغير ذلك من األماكن. 

موظف االستقبال / الدليل ) املرشد السياحي(:
ميكن لهذا املوظف أن يقوم بوظيفة مزدوجة أي أن يتولى أعمال استقبال الزوار وتوزيع أو بيع 
املطبوعات واملنشورات وأن يقوم يف الوقت نفسه بدور املرشد السياحي يرافق الزوار يف مناطق 

املعروضات حسب ما تقتضيه الظروف.

احلارس ) احلراس(:
املبنى،  ويسكن يف  للمتحف  الرئيسي  املدخل  عند  واألمن  احلراسة  بواجبات  احلارس  يقوم 
أن يضمن إغالق  وعليه  املتحف،  فناء  توفير غرفة لسكنه يف منطقة  التخطيطات على  وتنص 
جميع األبواب حينما يكون املتحف مغلقاً، وباالطالع على آخر التقنيات التي استخدمت لوسائل 
األمن والسالمة للمتحف و للقطع )املعروضات األثرية( يف املتاحف العاملية كمتحف اللوفر مثاًل 
فإنه يتم جتهيزه بشبكة إنذار عالية التقنية تربطها بكل صاالت العرض وخاصة القطع واللوحات 

الفنية املشهورة. 

املنظفون: 
يجب تعيني أربعة منظفني على األقل يف كل متحف لضمان بقاء املبنى يف الداخل واخلارج يف 
حالة نظيفة، وقد يطلب إلى العاملني يف اخلارج أن يقدموا يد املساعدة للمشرف على الصيانة 

كلما اقتضت الضرورة.

48
ـــة  ـــة يف اململك ـــع األثري ـــف  املواق ـــي ملتاح ـــم األداء املتحف تقوي
العربيـــة الســـعودية وتطويرهـــا - متحـــف نجـــران - دراســـة حالة



49الفصل األول : الدراسة الوصفية

السائقون:
لكل  أربعة سائقني على األقل لكل متحف، وتخصيص ست سيارات  تعيني  احلاجة تقتضي 

متحف من املتاحف الستة.
امليكانيكي: 

مالم يكن واحد أو أكثر من السائقني خبيراً يف ميكانيكا السيارات ومستعداً للقيام بوظيفة 
مزدوجة، فإن احلاجة ستستدعي تعيني ميكانيكي للقيام بأعمال صيانة السيارات يضمن أن تتم 

خدمة السيارات يف فترات منتظمة وأن جترى أي تصليحات لها بصورة صحيحة. 

حراس املواقع األثرية: 
سيكون من األعمال الرئيسية للمتاحف املواقع األثرية الستة تعيني حراس على املواقع األثرية 
املتاحف  مباني  يكون سكنهم على مسافة قريبة من  منهم  يعملون  والذين  أماكنها  حلمايتها يف 

ويخصص لهم أماكن صغيرة يف أفنية املتاحف قرب غرفة سكن احلارس. 
من هذا يتضح أن مجموع عدد املوظفني املؤهلني هو تسعة أشخاص يضاف إليهم ما ال يقل 
عن ثالثة عشر موظفاً غير مؤهل يستخدمون كلهم يف كل متحف موقعي، مع احتمال زيادة عدد 
املؤهلني على عشرة، أما املستخدمون غير املؤهلني فيمكن اعتبار عددهم بقدر املرونة والسيما 

حراس املواقع األثرية، إذ أن كل متحف سيقرر احتياجاته يف املستقبل حسب ظروفه. 

 العنصر النسائي :
املتاحف  النسائي يف  العنصر  لعدم وجود  أسباب  يكون هناك  قد  نسائي،  يوجد عنصر   ال 
احمللية واإلقليمية رمبا لعدم توفر وظائف أو ندرة املتخصصات يف اآلثار، مع العلم بأنه يوجد 
عنصر نسائي بعدد كبير يف املتحف الوطني بالرياض وإن كانت األغلبية منهن غير متخصصات.

 اجلدير بالذكر إن املقومات الوظائفية للمتاحف من حيث التنظيم تقع حتت الفئات التالية:

اجلهاز اإلداري: 
على  االشراف  العامة،  والعالقات  املوظفني،  شؤون  وإدارة  األعمال،  إدارة  املديرية،  ويشمل 
العام  النقل، صيانة وتنظيف املتحف ومنشئاته، واالشراف  مرافق السكن، االتصال الالسلكي، 

على نشاط املوظفني.
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االسكان:
ويشمل مرافق إلقامة الزوار الرسميني أو أعضاء إدارة اآلثار واملتاحف الذين يقومون بزيارات 

للمتاحف املوقعية أو ضيوف االدارة الرسميني.
األعمال املتحفية الفنية: 

ومكتبة  الترميم،  وقسم  وتسجيلها،  وتصنيفها،  هويتها،  على  والتعرف  اآلثار  جمع  وتشمل   
األبحاث، وإعداد اآلثار للعرض، وقسم تفقد اآلثار للعرض يف املواقع وحمايتها، وقسم التخزين 

ودراسة املجموعات االثرية وأقسام املسح والرسم والتصوير الفوتوغرايف.

املرافق اخلاصة باجلمهور الزائر:
وتشمل مناطق العرض ومنطقة االستقبال ومكتب بيع الكتب واملنشورات، واجلوالت التعليمية، 
وأوجه  االجتماعية،  واملناسبات  األفالم،  عرض  املدارس،  طالب  وجوالت  احملاضرات،  وغرف 

النشاط األخرى التي جترى حتت رعاية املتحف، وتوجيه الزائرين، ومرافق دورات املياه. 
ومن املهم توزيع نسب املساحات املخصصة لألقسام املختلفة يف مبنى املتحف وذلك لتنظيمها 
التي سيقوم  التخطيط االساسي لألرض  يتم وضع  ثم  بينها، ومن  والعالقات  بحسب مراكزها 
عليها كل متحف، ومن أجل إتاحة املجال لتطوير تخطيط أساسي للمتاحف ميكن معه إدخال اية 

تعديالت تلبي احتياجات كل متحف ملوقع االثار.
 ختامًا؛ متحف جنران يَُعد امتداداً للمتاحف املواقع األثرية يف اململكة العربية السعودية من 
حيث التصميم و طرق العرض واملهام التي يقوم بها، إال أن الباحثة ترى ضرورة العمل على زيادة 
أعداد العاملني به، وأن يكونوا من ذوي اخلبرة ويحملون مؤهالت جامعية يف نفس التخصص، 

وكذلك العمل على إبراز دور املتحف إعالمياَ وثقافياً واجتماعياً.
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الفصل الثاني

البنية التحتية للمتحف وأساليب العرض:
١. التصميم المعماري للمتحف.   

2. الحوائط واألسقف واألرضيات داخل المتحف.
3. اللون ودوره على المعروضات. 

4. الضوء وأثره على المعروضات داخل 
المتحف.

 5. التهوية داخل المتحف )طبيعية صناعية(.
6. وحدات وخزنات العرض.

7. أساليب العرض.
8. البطاقات الشارحة والمصاحبة 

للمعروضات.
- زوار المتحف . 
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العرض اجلّيد من أهّم ما يُعتمد عليه أّي متحف قائم؛ ألنه يؤثر بشكل مباشر على الذوق 
طيباً، وخاّصة لدى صغار  أثراً  املتحف  الزائر لذلك  ليترك لدى  العالية  الفنية  والرؤية  السليم 

الزائرين، ويقصد بعناصر التصميم الداخلي عناصر الفراغ املتحفي.
 وال بُّد للعرض اجلّيد من أهداف يقوم عليها والتي ميكن إجمالها يف النقاط التالية:

 أ. إظهار املعروضات بطريقة مباشرة تسّر العني وتبهج الزائر .
 ب. االستفادة القصوى من تلك املعروضات بوصفها وسيلة لنقل املعرفة والثقافة)1(.

الداخلي  التصميم  عناصر  تواجد  من  بُّد  ال  صحيحة  بصورة  األهداف  تلك  تتحّقق  ولكي 
املختارة داخل املتحف، التي ميكن إجمالها يف النقاط التالية:

1. التصميم املعماري للمتحف.
2. احلوائط واألسقف واألرضيات داخل املتحف.

3. اللون ودوره على املعروضات.
4. الضوء وأثره على املعروضات داخل املتحف.

5. التهوية داخل املتحف )طبيعية صناعية(.
6. وحدات وخزنات العرض.

7. أساليب العرض.
8. البطاقات الشارحة واملصاحبة للمعروضات.

1. التصميم املعماري للمتحف:
سلبيات  إلى  التعرف  على  يساعد  ممّيز،  طابع  ذا  ليكون  املتحف  مبنى  لتصميم  االستعداد 
وإيجابيات ذلك املتحف، ومن ثم الوقوف على اختيار أفضل النظم اإلنشائية للمتحف اجلديد، أو 
العمل على تطويع تصميم املبنى الذي لم يعد ليكون متحفاً كاملباني التاريخية، ملا له من أثر بالغ 

يف راحة الزائر لذلك املتحف.

)1(  قادوس، عزت زكي حامد، )2005م(، علم الحفائر وفن المتاحف، جمهورية مصر العربية، دار المعارف الجامعية، 
اإلسكندرية، ص32.
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ولتصميم أّي متحف هنالك بعض األمور الواجب أخذها يف االعتبار عند تصميم ذلك املتحف، منها: 
- اختيار أفضل املساقط املناسبة طبقاً لطبيعة وموقع املتحف، بحيث تكون نقطة البداية 
لزيارة املتحف هي نفسها نقطة النهاية يف الزيارة، ويستطيع املشاهد أو الزائر رؤية ما 

بداخل املتحف دون أّي عناء أو جهد، ويخرج وهو راٍض عن ذلك العرض.
قاعة  ثم  مستدمياً،  عرضاً  أو  مؤقتاً  عرضاً  كان  سواًء  املعروضات،  لعرض  مكان  توّفر   -
وقاعة  املتحف،  هذا  بنوعية  خاصة  وكتب  ومراجع  مصادر  حتوي  املتحف  ملكتبة  أخرى 
االستماع  وسائل  من  التقنية  الوسائل  بأحدث  مجهزة  واالجتماعات  للمحاضرات  أخرى 
مختلفة  عرض  ووسائل  املريحة،  اجللوس  وأماكن  واإلضاءة،  والّسماعات  وامليكرفونات، 
)بروجيكتور، أجهزة احلاسب اآللي، جهاز فيديو، ماكينة عرض األفالم...إلخ( التي تساهم 
الثقايف  النشاط  تكمل  والتي  الثقافية،  املواسم  لعمل  إلقاء احملاضرات  تسهيل عملية  يف 

والتوعوي لدى املجتمع الكائن به املتحف.
- توافر أقبية يستفاد منها كمخازن حلفظ اآلثار قبل عرضها، أو حلفظ النسخ املكررة. 

بُّد من توافر قاعات للباحثني املهتّمني بدراسة املتاحف ومعروضاته، كما يزّود مبنى  - ال 
املتحف مبجموعة من الغرف واحلجرات اخلاصة بأمناء املتحف واإلدارة واملدير واحلراسة 
املدّربة، كما يجب تزويد مبنى املتحف بدائرة تلفزيونية مغلقة وكاميرات توّزع على جميع 
أجزاء املتحف املختلفة ألمن وسالمة املتحف وتسهيل متابعة الزّوار أثناء جتوالهم باملتحف.

- أيضاً ال بُّد من احتواء املتحف على حديقة متحفية إلراحة الزائر، وبّث السرور والسعادة 
يف نفسه، وباإلمكان وضع بعض التحف التي ال تتأثر بالضوء أو الغبار والتلوث البيئي يف 
تلك احلديقة، مثل التماثيل الكبيرة واألعمدة الرخامية واجلرانيتية التي ال تتأثر بالعوامل 
بتلك احلديقة مطعم لراحة لتقدمي بعض املرطبات والوجبات  اجلوية، وميكن أن توضع 

اخلفيفة له.
وآثار  باملتحف  كتّيبات خاّصة  أو  املتحف،  لبيع نسخ من معروضات  للهدايا؛  بيت  إنشاء   -

املدينة.
املعروضات  حلماية  السفلية؛  األدوار  يف  خاّصة  النوافذ،  حول  حديدية  شبكات  توفير   -
من السرقة، وكذلك تأمني مداخل ومخارج املتحف مبجموعة من وسائل األمن احلديثة، 

كاألجهزة اإللكترونية وأجهزة كشف املفرقعات وحماية املعروضات. 
  التصميم العام للمتحف يعتمد كلياً على التخطيط املسبق له والغرض الرئيس إلنشائه، فهو 
يتمّيز بالدميومة، بعكس املعرض الذي يتم بناؤه ثم رفعه بعد فترة قصيرة، لذا من األهمية مبكان 
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االستعداد األمثل لوضع تصّور لتصميم يُراعى فيه أمور عديدة، منها)1(:
1ـ1/ أن يكون املتحف رائع املظهر جاذباً والفتاً لألنظار جلماله ورونقه وشموخه معّبراً عن 

غاية وقيمة يف حّد ذاته.
ومتناسقاً  1ـ2/ أن يكون مبنى املتحف غير شاذ عن املباني واملؤّسسات التي حوله متمشياً 

معها، وأن يتسم بالبساطة واجلمال.
1ـ3/ أن يكون الهدف الذي من أجله أنشئ املتحف واضحاً، فهل هو متحف لعرض اآلثار؟ أم 

هو متحف لعرض اللوحات الفنية؟ أم غير ذلك؟.
1ـ4/ أن تكون باملتحف حديقة واسعة بني املبنى والسور الذي يفصل املتحف وملحقاته عن 
واملعبر  املتحف  معروضات  لرؤية  للزائر  تهيئة  عن  عبارة  احلديقة  فهذه  الشارع، 
للزائرين من ضوضاء الشارع وازدحامه إلى الهدوء والنظام داخل املتحف، ويراعى 
أن تكون بتلك احلديقة استراحات للزائرين جللوسهم عليها واالستمتاع بالهواء الطلق 

وتهيئتهم ملا سيرونه فيما بعد.
1ـ5/ يفّضل أن يكون بجوار مبنى املتحف مواقف واسعة لوقوف سيارات الزائرين للمتحف 

بعيداً عن املدخل الرئيسي للمتحف.
1ـ6/ ال بُّد من وجود مسجد أو جامع كبير إلقامة الصلوات املفروضة يتسع جلموع الزائرين، 

وبه مكان خاص للنساء.
1ـ7/ يراعى أن تكون باملتحف أماكن لراحة الزائرين كاملطاعم ، باإلضافة إلى مرافق اخلدمة 

وتكون الئقة ونظيفة ومجّهزة بأحدث التجهيزات. 
1ـ8/ يراعى أن تكون باملتحف أيضاً مكتبة لبيع الكتب املتحفية وأدلة املتحف، باإلضافة إلى 
أماكن لبيع التذكارات والكروت السياحية واألفالم التسجيلية والوثائقية، مع وجود 

قاعة خاصة الستراحة كبار الزّوار.
  1ـ9/ يراعى أن يكون الباب الرئيس لزائري املتحف يف الواجهة الرئيسية للمبنى الذي يحتوي 
على الواجهة، وأن تكون األبواب اخلاصة بدخول املوظفني واملعروضات من األبواب 

اجلانبية بالواجهات اجلانبية.
1ـ10/ يراعى أن تكون حجرة املدير وقاعة االجتماعات وغرف املوظفني يف مكان يسهل التنقل 

بينها ألداء أعمالهم بعيداً عن قاعات العرض بالدور األرضي.
1ـ11/ يراعى يف تصميم املتحف أن يكون مدخل للمكتبة الرئيسية، وأن يحوي املتحف على 

)1(  العطار، حسين إبراهيم، )2004م(، المتاحف عمارة وفن وإدارة، جمهورية مصر العربية، هبة النيل العربية للنشر والتوزيع، 
القاهرة، ص42.
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ألّي  مجهزة  صحية  وحدة  ووجود  العامة  للعالقات  وغرف  واحلراسة  لألمن  غرف 
إطفاء  وحدة  وجود  إلى  باإلضافة  للمتحف،  الزائرين  أو  للعاملني  يحدث  قد  طارئ 

سريع استعداداً حلدوث أّي حريق أو ماس كهربائي محتمل احلدوث.
أجهزة  منها:  املتحف،  يف  توّفرها  يجب  التي  األجهزة  بعض  هنالك  سبق  ما  إلى  باإلضافة 

التكييف، أجهزة احلريق، أجهزة األمن، أجهزة الصيانة والنظافة الدورية. 
 2 - احلوائط واألسقف واألرضيات داخل املتحف:

من األمور التي ينبغي أخذها عند التخطيط لبناء املتحف إقرار مقدار املساحة التي ينبغي أن 
تشغلها امللحقات واملرافق املختلفة اخلاّصة باملتحف، وأن يكون هنالك توازن بني منشآت اخلدمات 
واملنشآت اخلاصة باملتحف، وأن يكون هناك اتصال سهل بني قاعات اجلمهور وخدمات املتحف، 
وأن يفصل بني قاعات اجلمهور واإلداريني باملتحف حتى يستطيعوا تأدية واجبهم بحرية يف الوقت 

الذي تزدحم فيه قاعات العرض باجلمهور وتكون املكتبة وقاعة االجتماعات مشغولة بالباحثني.
عناصر  مهام  من  للعرض  وجعلها صاحلة  العرض  وجدران صاالت  باحلوائط  االهتمام  إن 
التصميم الداخلي للمتحف وذلك مبشاركة املواد واأللوان املختلفة، حيث تساعد حوائط التقسيم 
)القواطيع( يف حتديد املساحات الداخلية املطلوبة، وكذلك تنظيم حركة السير وحتديد مساره 

داخل املتحف وقاعاته، صورة رقم )4( ملحق )د(.
 وهنالك نقاط ال بُّد من حتديدها إلعداد املتحف، منها:

أو غير مستقلة  الزائر،  نظر  تعلو حواجزها على مستوى  القطاعات مستقلة،  تكون  أن   /1
عليها  رفوف  تثبيت  املتحف  ملنظم  وميكن  النظر،  مستوى  حواجزها حتت  ارتفاع  فيكون 

ليستفاد منها يف العرض.
2/ القطاعات غير مستقلة لها ممّيزات عديدة، منها: 

1ـ2ـ أ: إتاحة رؤية أقسام املتحف كلها أو أغلبها من قبل الزائر.
2ـ2ـ ب: تسّهل للزائر اختيار القسم الذي يهتم به.

3ـ 2ـ ج: تسّهل عملية تنظيم اإلشراف على املتحف واملعروضات.
ويف هذا النوع ميكن استعمال املعروضات أو دواليبها كحواجز، ويُراعى يف ترتيب القطاعات 
وحواجزها أن تسمح أساساً بإبراز الفكرة الرئيسية من املتحف، وأن تساعد الزّوار على متابعتها، 

وأن جتعل مرور زّوار املتحف يف اجتاه واحد.
من املعروف أن الواجهات اخللفية تتطلّب مواد وخامات مختلفة حتى تبرز التحف واملعروضات 

وتوضح الفكرة األساسية للمتحف.
تعتبر األسقف أساس للتصميم الداخلي للمتحف، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنوع اإلضاءة 
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املستعملة يف املتاحف، سواًء كانت إضاءة طبيعية أو صناعية، وكذلك ارتباطها بطبيعة التهوية 
)صناعية أو طبيعية(، وهناك نوعني ميكن استعمالهما يف أسقف املتحف، هما: السقف األساسي 
ألسقف  وعديدة  متنوعة  خامات  استعمال  وميكن  املستعار،  والسقف  املتحف،  عرض  لصالة 
املتحف، من ذلك: الزجاج املناسب، أو دهان السقف، أو السقف املستعار،أو تكسية سقف املتحف 

مبواد أخرى كالبالطات البالستيكية واجلبسية.
وتَُعّد أرض املتحف الركيزة األساسية ملا لها من دور فّعال على إجهاد وتركيز الزائر، وهناك 

نقطتان يجب أخذهما يف االعتبار عند اختيار نوع األرضية، وهما:
2ـ1ـ أ1/  قّوة التحمل واملتانة، مثل مقاومته التلف الذي تتعّرض له معظم األرضيات مع ما 

ينتج عن ذلك من تراكم التراب الضاّر باملعروضات.
2ـ2ـ ب1/ الصيانة واحتياجاتها من حيث السهولة والكفاءة وتكاليف النظافة )1(. 

3 - اللون ودوره على املعروضات:
املعروضات  إبراز  أهمية قصوى يف  من  له  ملا  واجلدران؛  األرضية  بلون  االهتمام  من  بُّد  ال 
بشكل أفضل، فاألرضية يجب أن تكون أغمق من اجلدران، وأن مادتها ال تعطي قوة عاكسة قوية 
بل ضعيفة، ومن األفضل استعمال مواد اجلدران من املواد التي ال تقبل األتربة والتي ال تتغير 
ألوانها من الضوء، وعند تعليق املعروضات يفضل وضعها على مستوى نظر الشخص العادي، 
أو تكون منخفضة قلياًل حتى ال يصاب الزائر مبا يُسّمى »دوار املتحف« وإخفاء أعمدة احلمل 
بقدر اإلمكان، وأن تكون هنالك مسافات نسبية بني القطع أو اللوحات املعروضة، حتى يتسنى 
إبراز أهمية وقيمة كّل قطعة مبفردها، وعن تناسق التعليق وجماله، فهو يرجع إلى مدير املتحف 

ومساعديه وذوقهم وفكرهم يف تناول املعروضات وتعليقها.
إن لأللوان عالقة عضوية مبحيطها، وبالفراغ الواقعة فيه حيث تكسب الفراغ جّواً مالئماً، 
فاأللوان الفاحتة تضفي على الفراغ مزيداً من الّسعة واإلشراق وتعطي املكان مزيداً من االحساس 
وتعطي  الدفء  من  مزيداً  البارد  الفراغ  فتكسب  القامتة  الدافئة  األلوان  أّما  والهدوء،  بالراحة 
إحساساً بضيق املكان وصغره، وبالنسبة لألسقف فاأللوان الفاحتة تعطي إحساساً باالرتفاع، يف 

حني تعطي األلوان القامتة إحساساً باالنخفاض.

4 - الضوء وأثره على املعروضات داخل املتحف:
تُعّد اإلضاءة يف املتحف عنصراً هاماً من العناصر احليوية ألّي متحف، شكل رقم )5( ملحق 

)1(هبه رضوان يوسف الحق، )1997م(، التصميم الداخلي للمتاحف العلمية )دراسة ميدانية، المتاحف الطبية(، رسالة ماجستير 
غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، قسم الديكور، جامعة اإلسكندرية، مصر، ص99.
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)د(، ومخطط رقم )9(، )10( ملحق )أ(. وتنقسم اإلضاءة إلى قسمني رئيسيني، هما: اإلضاءة 
الطبيعية ومصدرها الشمس، واإلضاءة الصناعية ومصدرها املصابيح الكهربائية، اإلضاءة تلعب 
وجود  مبكان  املهّم  من  فإنه  ولذلك  فيها،  واالختالفات  املتحفية  القطع  إظهار  يف  كبيراً  دوراً 
متخّصص استشاري يف اإلضاءة املتحفية بكّل متحف ليختار اإلضاءة املناسبة لكل قطعة، وتوجد 
طرق متعددة لإلضاءة، فمنها استعمال الضوء الطبيعي، ومنها استعمال ضوء التنجسنت، ومنها 
القطع  لنوع  فإنه طبقاً  ولذلك  وعيوب،  اإلضاءة مميزات  نوع من هذه  ولكّل  الفلورسنت،  ضوء 
وإمكانات املتحف يتم اختيار الضوء املستعمل ومقداره، فعلى سبيل املثال ضوء النهار الطبيعي 
يكون مؤثراً وحيوياً يف عملية العرض، إال أن أضراره تكون شديدة على اآلثار، وال ميكن التحّكم 
يف كمية الضوء بسهولة فيه، كذلك فإن اإلضاءة يف قاعات العرض قد تختلف عن اإلضاءة داخل 
خزنات العرض)1(، وهناك عامالن يؤّثران يف اختيار مصدر الضوء، هما: »يجب أن يكون مصدر 

الضوء كافياً إلظهار التفاصيل بدقة، ويجب أال يشكل سبباً جوهرياً يف التلف«)2(.
4ـ1 اإلضاءة الطبيعية:

ومصدرها الشمس، وهي تقسم إلى نوعني: إضاءة من السقف، وإضاءة جانبية، ويقصد بها 
النوافذ املختلفة األشكال واألحجام، أو بواسطة فتحات متصلة ميكن وضعها على مستوى الرؤية. 

انظر شكل )6، 7 ملحق، د(، وكل وسيلة لها مميزاتها وعيوبها بالنسبة للمعروضات.
4ـ2 اإلضاءة الصناعية:

 طرق اإلضاءة الصناعية:

تقسم اإلضاءة الصناعية إلى خمسة أنواع رئيسية، شكل رقم )8( ملحق )د(، وهي)3(:
الفيض  4ـ2ـ أ/ إضاءة مباشرة: مأخوذ من الضوء الصناعي »املصباح« مباشرة حيث يتجه 
الضوئي كلياً إلى أسفل يف اجتاه التحفة، ومن عيوبه أنه يسبب ظالالً وبريقاً عالياً 

على سطح التحفة املعروضة، شكل رقم )7( ملحق )د(. 
أسفل  إلى  بنسبة من 60ـ%80  الضوئي  الفيض  يتجه  وفيها  مباشرة:  إضاءة شبه  4ـ2ـ ب/ 
والنسبة الباقية إلى أعلى، وتستعمل هذه الطريقة للتغلب على املظاهر املعيبة للضوء 
املباشر، فضاًل عن أنها تعطي منظراً مزخرفاً، حيث يسلّط الضوء إلى أعلى السقف 

فتخّفف من التباين العنيف.

(1)  Ambrose، T.، and Paine،C.، 2006 ، Museum Basics، Second Edition، Routledge Taylor and Francis 
Group، London، pp. 90-81.
)2(  هبه رضوان يوسف الحق، )1997م(، التصميم الداخلي للمتاحف العلمية )دراسة ميدانية، المتاحف الطبية(، رسالة 

ماجستير غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، قسم الديكور، جامعة اإلسكندرية، مصر، ص87.
)3( محمد، رفعت موسى، )2002م(، مدخل إلى فن المتاحف، جمهورية مصر العربية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ص47ـ51.
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4ـ2ـ ج/ إضاءة منتشرة: وفيها يتجه نصف الفيض الضوئي بنسبة من 40ـ60% إلى أسفل 
والباقي إلى أعلى ويف جميع االجتاهات، وتنطبق على املصابيح التي تعكس معظم 
النوع  هذا  مميزات  ومن  احليطان،  وعلى  والسقف  األفقي  السطح  على  إضاءتها 

انعدام الظالل احلاّدة.
4ـ2ـ د/ إضاءة شبه غير مباشرة: وفيها يتجه اجلزء األكبر من الفيض الضوئي بنسبة 60ـ%80 
من  للسماح جلزء  زجاج مصنفر سميك؛  ويستعمل  أسفل،  إلى  والباقي  أعلى  إلى 
الضوء باملرور إلى أسفل، وتعتمد على جودة الزجاج املصنفر للمصباح الذي يجّنبنا 

البريق العالي.
بواسطة  أعلى  إلى  متجهاً  كلّه  الضوئي  الفيض  يكون  وفيها  مباشرة:  غير  إضاءة  هـ/  4ـ2ـ 
واختفاء  لإلضاءة  اجليد  بالتوزيع  الطريقة  هذه  وتتميز  مقلوبة،  مظلمة  منعكسات 

الظالل احلادة وقلة البريق وانعدام الوهج الصادر من املصباح.
ومن خالل التجارب، ثبت أن استعمال اإلضاءة الصناعية يف كّل قاعات املتحف، يحّقق أسلوب 
اإلضاءة الثابت واملريح واملساعد على وضوح املعروضات، مثل العمالت والصور الزيتية والنسيج 

والزجاج والبردي وغيرها من القطع الصغيرة، وإظهار تفاصيلها الفنية بدقة)1(.

)1( العطار، حسين إبراهيم، )2004م(، المتاحف عمارة وفن وإدارة، جمهورية مصر العربية، هبة النيل العربية للنشر والتوزيع، 
ص 75، القاهرة.
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وفيما يلي جدول يوّضح عيوب ومميزات اإلضاءة الطبيعية:
جدول رقم )1( مميزات وعيوب اإلضاءة الطبيعية

نوع اإلضاءة
اإلضاءة اجلانبيةاإلضاءة من السقفاحلالة

ات
ـيز

مـــ
امل

مصدر ضوء ثابت وحّر وأقل مياًل . 1
للتأثر باملظاهر املختلفة املتنوعة 

باملبنى وبأّي عوائق جانبية.
إمكانية تنظيم كمية الضوء الواقع . 2

على الصور أو املعروضات األخرى 
لتأمني إضاءة كاملة وموحدة، 

وإعطاء رؤية جّيدة بأقل ما ميكن 
من االنعكاس. 

االقتصاد من مساحة اجلدار.. 3
توفير أكبر اتساع يف تصميم . 4

املساحة داخل املبنى.
تسهيل إجراءات األمن بسبب قلة . 5

الفتحات يف اجلدران اخلارجية. 

مالئم بصفة خاصة يف إظهار . 1
وتوضيح الشكل والصفات املضيئة 

للصور والتماثيل القدمية.
تقدمي أقصى ما ميكن من البساطة . 2

واالقتصاد يف طراز املبنى.
يسمح باتخاذ طريقة مربحة . 3

وبسيطة لتنظيم التهوية ودرجة 
احلرارة يف املتاحف التي ال حتتمل 

األموال الباهظة ألجهزة تكييف 
الهواء.

ميكن أن تغطى بزجاج شفاف . 4
يسمح برؤية مشاهد سارة للمناظر 

التي خارج املبنى، وهذا يشكل 
حتوالً مريحاً لعيون الزائرين.

تعطي النوافذ ضوًء لطيفاً . 5
للمعروضات املوضوعة إلى جانب 

احلوائط األخرى ويف وسط الغرفة 
بزاوية صحيحة تناسب مصدر 

الضوء.
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وب
يـــــ

الع

ميكن اختراق أغلب الضوء . 1
املنتشر أو املشع بأشعة غير 

منتظمة.
لها القابلية ألن تغطى باألتربة، . 2

وخطورة االنكسار، وخطورة 
تسرب مياه األمطار، وتكثف 

الضباب، ودخول أشعة 
الشمس.

رتابة اإلضاءة، ومضايقتها . 3
الشديدة للزائرين الذين يزورون 
عدداً متتابعاً من الغرف املضاءة 

من أعلى.
التعقيد الشديد للمشاكل . 4

املعمارية والفنية التي حتّل 
بإيجاد سقف يوافق هذا النوع 
من اإلضاءة، ويخدم كثيراً من 

أغراضها املختلفة.

حلائط املوجود فيه النوافذ . 1
سيصبح عدمي الفائدة.

احلائط املقابل سيكون أيضاً . 2
عدمي الفائدة حيث تعكس خزنات 
العرض )الفترينات(، والصور وأّي 
قطعة أخرى يكون لها سطح ناعم 
األشعة، إذا وضعت على احلائط 
املواجه ملصدر الضوء، وسيسّبب 

ذلك بالضرورة انعكاسات لألشعة 
تعوق الرؤية.

العرض  وبالنسبة لإلضاءة املستعملة يف املتحف هي اإلضاءة املسلّطة مباشرة على خزنات 
من اخلارج، باإلضافة إلى أن اإلضاءة داخل خزنات العرض هي من نوعية مالئمة للتسليط على 
القطع، بينما اإلضاءة املستعملة يف املستودعات هي من نوعية مالئمة ألماكن احلفظ اخلاصة 

بالقطع األثرية، وهي موضوعة بطريقة مناسبة.

5 - التهوية داخل املتحف )طبيعية وصناعية(:
العاملني  أو  للزائر  سواًء  باملتحف،  الضرورية  األشياء  من  تعتبر  التهوية  عملية  إن   
انطباعاً  يعطي  قد  املتحف  وجّو  القطع،  على  احملافظة  يف  للمساعدة  بالنسبة  أو  باملتحف، 
يجب  فإنه  ولذلك  املتحف،  على  الزائرين  إقبال  من  تزيد  ميزة  يكون  مما  للزائر،  جّيداً 
املتحف، وجّو  على طبيعة  أو صناعية  التهوية طبيعية  اختيار  ويعتمد  التهوية،  بعملية   االهتمام 

 مخطط رقم ) 4، 8( ملحق )أ(. 
وللتهوية أقسام عديدة حيث ميكن إجمالها يف النقاط التالية:

.Local Ventilation :)5ـ1. التهوية املوضعية )احمللية
 .Natural Ventilation :5ـ2. التهوية الطبيعية

 .Mechanical Ventilation :)5ـ3. التهوية امليكانيكية )الصناعية
.Full Ventilation :)5ـ4. التهوية الكاملة )نظام تكييف الهواء
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Local Ventilation :)5ـ1/ التهوية املوضعية )احمللية
يفضل استعمال هذه التهوية إذا ُعلم مصدر انبعاث األتربة، وهي تعتمد على سحب الهواء 
امللّوث إلى أوعية حتوي زيوتاً ذات مذيبات، وعند استعمال هذا النوع من التهوية ال بُّد أن تكون 

فتحات التهوية الطبيعية مناسبة لوجود واستمرار تواجد هواء نقّي داخل املتحف.
Natural Ventilation :5ـ2/ التهوية الطبيعية

لدخول  واألبواب  كالنوافذ  للمبنى  اخلارجية  احلوائط  املوجودة يف  الفتحات  طريق  عن  تتّم 
الهواء اخلارجي، وهي تتأثر تأثراً كبيراً بحالة الطقس واملناخ اخلارجي، وكذلك بتشكيل احليزات 
أجهزة  استعمال  وميكن  النوافذ،  ووضع  إتساع  وأيضاً  احلوائط،  وأوضاع  وارتفاعها  الداخلية 

حديثة تتحكم تلقائياً يف التهوية الطبيعية عن طريق غلق فتحات التهوية مبجّرد حدوث حريق.
 Mechanical Ventilation :)5ـ3/ التهوية امليكانيكية )الصناعية

وهي أكثر قدرة من التهوية الطبيعية؛ نظراً إلمكانية السيطرة التامة عليها، وتتّم عن طريق 
الهواء  سحب  على  تعمل  مراوح  عدة  أو  مروحة  ضغط  بواسطة  الهواء  دفع  على  يعتمد  نظام 

اخلارجي بوسائل متعددة وتدفعه لداخل املبنى.
أنبوبة فوق  للكوات من  األوتوماتيكي  الترطيب  بواسطة  تبريد إضايف  وميكن احلصول على 
وتكون  األتربة  تكون  إلبعاد  مناسبة  مرشحات  مع  التهوية  أجهزة  تُرّكب  أن  كما ميكن  السقف، 
كذلك متصلة مباكينات التبريد والترطيب التي يوجد منها أنواع بسيطة مختلفة، وتناسب املراوح 

الكهربائية قاعات وغرفة املالبس واملخازن بصفة خاصة.
 Full Ventilation:)5ـ4/ التهوية الكاملة )نظام تكييف الهواء 

يعرف تكييف الهواء حسب تعريف جمعية مهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء األمريكية 
تنظيم كلٍّ من درجة  الوقت  يتم يف نفس  الهواء لكي  بها  يعالج  التي  العملية  بأنه:    )Ashrae(

حرارته، ونسبة رطوبته وتنظيفه وتوزيعه بطريقة معينة وذلك ليفي باحتياجات احلّيز املكيف .
وبهذه التهوية ميكن السيطرة الكاملة على التهوية بحيث ميكن التحكم يف كمية الهواء ويف درجة 
تسخينه أو تبريده وكذلك السيطرة على درجة الرطوبة، وعن طريق هذه التهوية ميكن جعل الضغط 
الداخلي أكثر قلياًل من الضغط اخلارجي عن طريق طرد الهواء امللّوث إلى اخلارج عبر الفتحات.

أّما أنظمة التكييف باملتاحف فال بُّد عند اختيارها أن تكون مالئمة للمكان املراد تكييفه، وهي 
تنقسم إلى:

ـ التكييف املركزي.
ـ التكييف نصف املركزي.
ـ نظام الوحدات املستقلة.
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على املصمم الداخلي االهتمام باختيار وتوزيع وتنظيم أجهزة التهوية الصناعية داخل املتحف 
عن طريق:

5ـ4ـ أ. الوظيفة العملية ملخارج الهواء، وهي نشر الهواء داخل املتحف بطريقة منتظمة.
5ـ4ـ ب. الوظيفة اجلمالية، وهي شكل مخارج الهواء ووضعها يف التصميم الداخلي وعالقتها 

بوحدات اإلضاءة والسقف.

6 - وحدات وخزنات العرض:
املهّمة يف  التجهيزات  من  وهي  )أ(،  ملحق   )11( رقم  »الفترينات«، مخطط  العرض  خزنات 
املتاحف؛ نظراً لدورها يف حماية املعروضات التي بداخلها وإظهارها بصورة جّيدة وجذابة لزّوار 

املتحف، وخلزنات العرض والنوافذ مهام عديدة ميكن سردها يف النقاط التالية:
6ـ1/ حماية املعروضات من السرقة والتلف.

6ـ2/ حماية املعروضات من التلوث واألتربة واحلشرات.
6ـ3/ توفير مناخ ثابت وغير متغّير على مدار العام يحقق قدراً مناسباً من الرطوبة ودرجة 

احلرارة والضوء.
6ـ4/ إبراز املعلومات املطلوب توفيرها عن هذه املعروضات للمشاهدين بشكل مناسب.

6ـ5/ سهولة الوصول إلى قاعدة نافذة العرض »اخلزنة« لوضع معّدات ترطيب أو أّي أجهزة أخرى.
6ـ6/ أن تكون مصّنعة من خامات ال تسّبب إتالف املعروضات بداخلها.

6ـ7/ أن حتفظ درجة الرطوبة النسبية ثابتة بداخلها دون أن يكون هناك حاجة إلى استعمال 
مواد ماّصة للرطوبة دورياً.

6ـ8/ احلفاظ على مستوى اإلضاءة املناسبة.
6ـ9/ أن تسمح برؤية جيدة للمعروضات التي بداخلها وحجم صالة العرض.

6ـ10/ أن يناسب تصميمها وشكلها مع تقييم املعرض أو القصر احملول إلى متحف.
6ـ11/ أن تكون سهلة الفتح ألمني العهدة حتى ال تستعمل معّدات ثقيلة أثناء فتحها تؤدي لتدميرها.

أنواع خزنات العرض »الفترينات«:
خزنات العرض »الفترينات« رمبا تكون بأشكال متعّددة، منها:

بها  ويعرض  وتضاء  اجلدار  على  تثّبت  وقد  احلائط،  على  اخلزنة  تعلّق  احلائطية: حيث  اخلزنات 
التحف األثرية، وإّما متحركة حائطية ميكن نقلها بعد ذلك، وميكن أن تكون حّيز يف اجلدار ثابتة ال تنقل.
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من  الزائر  لتمكن  اجلدران  عن  بعيدة  الوسط  يف  اخلزنة  توضع  حيث  الوسطية:  اخلزنات 
االلتفاف حولها لرؤية التحفة من جميع جهاتها املختلفة، ولعكس جمال التحفة واحملافظة على 
التضاد بينها وبني أرضية اخلزنة وزيادة النظر إلى التحفة تغطى أرضية اخلزنة بقماش من حرير 

أو قطيفة ذي لون متوافق معها.
اخلزنات املعلّقة: حيث توضع اخلزنة على حامل لعرض التحف، ويصنع احلامل من اخلشب 

أو املعدن ويفضل أن يكون من النوعية اجلّيدة.
يتناسب  وأن  نفسها،  املستمّر يف اجلدران  التلف  أن يجّنب  السابقة  األنواع  تلك  ويُراعى يف 

ارتفاع اخلزنة مع ارتفاع الزائر حتى ال يرهقه عند زيارة املتحف ذاته.
املراد  للحدث  فيها مجسم  يعرض  التي  الديورامات  العرض، وهي  وهناك وسيلة حديثة يف 
عرضه، وقد تكون مجسمة يف وسط احلجرة داخل قاعة العرض وتزّود بإضاءة خاّصة تعكس 

جمال وثراء هذا احلدث املعروض.
جدارية  خزنات  فهي:  جنران،  متحف  يف  العرض  خزائن  يف  املستعملة  للنوعيات  وبالنسبة 
وخزنات بأحجام وأشكال متعّددة يف قاعات العرض تتناسب وأشكال وأحجام القطع املعروضة.

لها من أهمية يف حماية  ملا  باملتحف  أهّم األشياء  العرض  تعتبر خزنات  املتاحف  يف معظم 
القطع، وملا تعطيه من تأثير يف عرض القطع للزائرين، انظر شكل رقم )9(، )10(، )11( ملحق 

)د(، مخطط رقم )11( ملحق )أ(، واخلزنات لها األهمية التالية:
6ـ 1 أ: حتمي القطع بداخلها من السرقة.

6 2 ب: حتافظ على البيئة الداخلية احمليطة بالقطع من رطوبة وحرارة وخالفه، مبا يضمن صيانة 
القطع من التلف.

6 3ـ ج: تعتبر املسرح الذي ميّد الزائر برؤية جّيدة تساعده يف فهم األثر ومشاهدته بشكل جّيد، 
وحتى اآلن تعتبر عملية تصميم واختيار احلاويات من العمليات الصعبة التي ينبغي أن 
يقوم على تصميمها واختيارها استشاري متخّصص ليختار املواد التي ال يتصاعد منها 
أّي أبخرة ضارة على األثر، وأن تكون ضد االهتزازات وأن تكون ذات ألوان وتصميمات 

مناسبه للقطع املتحفية.

7 - أساليب العرض: 
تهدف املتاحف ألَْن يكون عرضها جّيداً؛ نظراً لكون العرض اجلّيد من الوسائل الفعالة لنقل 
املعرفة وجلب االستمتاع والبهجة للزائر وترغيبه ملعاودة الزيارة مّرات أخرى، ولكي يكون العرض 

جّيداً ال بُّد من توّفر عنصرين مهمني، هما:
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7ـ1 العرض املباشر )الدائم(.
7ـ2 العرض غير املباشر )املؤقت(.

ولكي يكون العرض املتحفي متمّيزاً ال بُّد أن يقوم على أسس ثالثة، هي: االنسجام، والتوازن، 
والوحدة.

أو  العرض  باملتحف، سواًء خارج خزنات  يعرض  ما  ويسود جميع  يعّم  أن  بُّد  ال  فاالنسجام 
داخلها، أو مبعنى آخر انسجام محيط املتحف أجمع.

أّما التوازن فهو يتوّقف على متاثل الترتيب والتنظيم بني التحف املتقاربة يف نوعها من حيث 
األهمية واحلجم والشكل والعصر، وكذلك اللون.

أو  للتحفة جلمالها  القيمة احليوية  أو  األثر  بأنها  تفسيرها  فيمكن  املادة(  )نوع  الوحدة  أّما 
أسلوبها الفني أو شخصيتها املتدفقة.

وجميع تلك األسس الثالثة ال بُّد من توافرها يف العرض الدائم واملؤقت، وبالنسبة للعرض 
املؤقت فمن اسمه نرى أنه يعرض لفترة زمنية مؤقتة قد تكون ملدة ثالثة أيام أو أربعة أشهر، وال 
بُّد أن تُخّصص قاعة مببنى املتحف للعرض املؤقت الذي قد ينشأ ملناسبة معينة، كاالهتمام بنوع 

معنّي من القضايا وذلك ملسايرة املتحف مع املجتمع وتنمية الوعي لدى املجتمع.
وفيما يتعلق بالعروض املتحفية عادة تكون موضوعة حسب سيناريو محّدد ال ميكن اإلخالل 
به، ولكن هذا ال مينع من جتديد أو تطوير العروض بني وقٍت وآخر ولكن بشكل محدود ووفق 
ضوابط تتناسب مع نوعية املتحف ومدى توّفر القطع املناسبة للعرض واللوحات التعريفية وما 

يتعلق بالتجديد، على أال يخّل ذلك مبوضوع العرض املتحفي .
والعرض املتحفي يخضع ألسلوبني، هما:

أ/ التتابع التاريخي أو التسلسل التاريخي.
ب/ العرض املوضوعي حسب املادة للمعروضات.

 ومن األفضل التواصل مع املتاحف العاملية وذات اخلبرات يف معرفة ما توصلوا إليه يف طرق 
العرض املتحفي، فعلى سبيل املثال، التعرف على آخر التقنيات التي مّت توظيفها يف متحف اللوفر 
لطرق العرض هي القيام بعرض القطع األثرية بشكل ال يؤثر على شكل القطعة األصلي )زجاج 

مواد مصنعة فخار وغير ذلك(. 
وميكن حصر طرق العرض املتحفي يف النقاط التالية:

أ/ العرض حسب التسلسل الزمني:
مبعنى أن يتّم ترتيب وعرض اآلثار طبقاً لقدمها، وهي تناسب الدول التي يغلب عليها سمات 
حضارية واحدة إلى حدٍّ كبير، ويتم عرض تلك املعروضات يف املتاحف التاريخية واألثرية، حيث 
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يتعرف الزائر إلى تطور احلضارة من خالل املعروضات منذ أقدم العصور حتى وقت العرض يف 
ترتيب زمني متتاٍل يتماشى مع تتابع تفكير الزائر.

ب/ العرض حسب القوميات واألعراق:
وهذه الطريقة تناسب الدول التي تتعّدد فيها األعراق والقوميات، حيث إن كّل قومية تعتز 
أو  قومية  لكل  املتحف  يف  القاعات  من  مجموعة  تُخّصص  لذلك  وآثارها،  وحضارتها  بتراثها 
جماعة، وتستعمل تلك الطريقة يف املتاحف العاملية الكبيرة نظراً ملا لديها ما يكفي من املقتنيات 
عن كّل حضارات العالم القدمي، وتستعمل أيضاً يف إنشاء متاحف خاّصة حلضارة بعينها أو قومية 

بعينها.
ج/ العرض حسب املادة أو اخلامة:

وهي تقوم على تخصيص قاعات لعرض اآلثار طبقاً للخامة املصنوعة منها تلك اآلثار.
د/ العرض حسب املواقع األثرية: 

وهذه الطريقة تقوم على أسلوب العرض الرأسي، حيث يتّم تخصيص متحف كامل لعرض آثار 
إقليم معنّي.

هـ/ العرض القائم على الهدايا والهبات: 
وهذه الطريقة تقوم على عرض مجموعة كاملة من آثار متعّددة تخّص شخصية مهّمة أُْهِديَْت 

للدولة أو املتحف بعينه.
و/ العرض من أجل البحث والدراسة: 

البحث  ألغراض  اآلثار  من  معينة  مجموعة  اختيار  على  وتقوم  دائمة،  غير  الطريقة  وهذه 
والدراسة خالل فترة زمنية محّددة.

ز/ العرض من أجل إظهار طريقة حياة معينة:
والعالقات  للمساكن  وتصّور  واملالبس  واآلالت  األدوات  من  مناذج  عرض  على  تقوم  وهي 
االجتماعية واحلياة اليومية ملجموعة معينة من البشر، خالل فترة زمنية محّددة للتعرف إلى تلك 

الفترة التاريخية ومحاولة البحث يف دقائقها.
أّما بالنسبة للمنهجية يف فرز القطع املنتقاة للعرض املتحفي: فيتّم فرز واختيار القطع حسب 
مبا  جنران  مبنطقة  احمليطة  املواقع  من  اختيارها  يتم  بحيث  العرض  بسيناريو  تتعلق  منهجية 
يتماشى والتسلسل الزمني للمعروضات، بدءاً من العصور احلجرية وعصور ما قبل التاريخ حتى 

العصور اإلسالمية املتأخرة والعصر احلديث، وهناك عرض مخصص لقطع التراث الشعبي.
وفيما يتعلق بطريقة العرض للتحف فيجب أن توضع التحف على هيئة صفوف تسير مبحاذاة 
للرواق وتنتهي عند اجلانب األيسر، وأن يسير  الباب األمين  الرواق، فتبدأ عند جانب  جدران 
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الزائر ضّد عقارب الساعة فينتهي من الزيارة عند موقع بدايته، وبهذه الطريقة تسهل تسمية 
األروقة، كما تسهل توزيع التحف بها، فتساعد على اّدخار وقت الزائر وتطبع يف ذاكرته صورة 

كاملة ملا شاهده باملتحف أو برواق من أروقته.
املتحفي  والعرض  والزائر،  املعروضة  القطعة  املتحفي هو عملية تربط بني  العرض  أن  ومبا 
اجليد هو الذي يوِجد حواراً فاعاًل بني املتحف واجلمهور، فإنه يجدر باملتاحف العناية بأساليب 

العرض احلديثة و مواكبة التطور.
وفيما يلي عرض لبعض املمارسات العاملية اجلديدة يف العرض املتحفي :

ملس املعروضات: 
توجد متاحف عاملية تشجع الزائر على ملس قطع تراثية حقيقية مختارة وفق شروط معينة، مثل 
العروض اخلاصة، أو وضع بعض النماذج يف صينية للتداول، أو ملس عينات من املواد التي تُصنع 
أو املنسوجات وغيرها.. وهذه الطريقة  املباخر احلجرية،  أو  املواد املعروضة، كاحلجارة،  منها 
بالنسبة للزوار ذوي االحتياجات  يف التعامل مع املجموعات املتحفية والتفاعل معها مهمة جداً 

اخلاصة، واملكفوفني.
واستحدثت  للمكفوفني  بالنسبة  اللمس  أهمية حاسة  املتقدمة  املتاحف  بعض  أدركت  ولقد   
نوعاً من التدريب اللمسي أطلقت عليه التربية اللمسية أو التعليم باللمس لتزويد فاقدي نعمة 
البصر باملعلومات واخلبرات الفنية واجلمالية والتاريخية واجلغرافية واالجتماعية وذلك بإنشاء 
متاحف ومعارض يراعى فيها طبيعة احلركة، والتنقل لدى املكفوفني لعرض التراث الثقايف والفني 
والتاريخي لتلك املجتمعات بطريقة متكنهم من احلصول على املعلومات واخلبرات عن طريق ملس 
املعروضات واحتوائها، بجانب معرفة املعلومات عنها بواسطة الكتابة البارزة املوضوعة على كل 
قطعة معروضة كنماذج للطائرات والقطارات والسفن واملنازل القدمية، وأدوات احلرب، وأدوات 
الزراعة، واحليوانات واآلالت املوسيقية وغيرها من األشياء التي ميكن أن تكون بعيدة عن إدراك 

الكفيف أو تخضع لتصوره وتقديره وهو ما يطلق عليه اإلدراك اللمسي، ففي 
متحف كولونيا بأملانيا تسمح إدارة املتحف لزوارها املكفوفني بحق اإلمساك بآثار مصنوعة 
الذي  املبصر  من  أعلى  التركيز عنده  درجة  تكون  الكفيف  كبيرة ألن  ثقة  فيعطونه  الزجاج  من 
قد يسترعي انتباهه ويشد بصره أكثر من مصدر للتشويش، أما الكفيف فقدرته على التركيز 

واستخدام اللمس والسمع عالية لذا يحرص على أال تسقط من يده.
 Sedgwick Museum for Earth( متحف سيدجويك لعلوم األرض التابع جلامعة كامبردج 
ملس  طريق  عن  واجلامعات،  املدارس  طالب  من  لزائريه  تعليمية  خدمات  يقدم   ،  )Science
يف  واملتحجرات  احلجارة،  قطع  لهم  تُقدم  حيث  خاصة،  واحتياطات  شروط  وفق  املعروضات 
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حاويات خاصة، ليقوموا بلمسها والتعرف عليها عن طريق حاسة اللمس.
 املتحف املصري بالقاهرة، قاعة مخصصة للمكفوفني، تُعرض فيها مناذج طبق األصل ألهم 
القطع األثرية املوجودة داخل املتحف، بحيث تُقِدْم لهذه الفئة من أفراد املجتمع معلومات متكاملة 
عن احلضارة املصرية القدمية من عصور ما قبل التاريخ مروراً باألسر الفرعونية وحتى العصور 
اليونانية والرومانية واإلسالمية التي سادت مصر، إذ يتمكن الزائر من التعرف على تلك القطع 
من خالل ملسها، باإلضافة للشروحات العلمية املتمثلة ببطاقات التعريف والتي نُِفذت بطريقة 
زيارات أسبوعية لألطفال املكفوفني حتت إشراف أربعة مرشدين  برايل. وينظم املتحف حالياً 

مكفوفني يستخدمون كتيبات بلغة »برايل« يف اجلوالت التي ينظمونها باملتحف. 
متحف اآلثار مبكتبة اإلسكندرية بطاقات شارحة ملعروضات املتحف ُدِونت معلوماتها بطريقة 
برايل، ما مُيَِكْن رواد املتحف من املكفوفني من التعرف على تاريخ بالدهم، وزيادة الوعي األثري 

واملتحفي لديهم. 
األلعاب التعليمية:

تهدف  لذلك  احلقيقي،  العالم  لقواعد  محاكاة  هو  لألطفال  بالنسبة  اللعب  أن  املعروف  من 
املتاحف  بعض  ولذا شرعت  التعلم،  عملية  وترسيخ  تعميق  إلى  تربوياً  توجيهاً  املوجهة  األلعاب 
األلعاب  وبعض  واأللغاز،  األسئلة  وضع  مثل  املتحف،  بيئة  إلى  التنافسية  األلعاب  بنقل  العاملية 

التاريخية، وألعاب اكتساب املهارات خللق بيئة تعليمية فاعلة داخل املتحف.
وفيما يلي أمثلة لبعض املواد التعليمية التي ينتشر استعمالها يف املتاحف:

ألعاب تعليمية مكتوبة على ملصقات كبيرة.
كتب وكتالوجات علمية.
أسئلة قصيرة مكتوبة.
أدوات فنية وحرفية.

فيديو  وأجهزة  تسجيل،  أجهزة  تسجيل،  أجهزة  دي،  سي  )ُمشغل  بصرية  سمعية  وسائل 
وكاميرات(.

قطع ومواد مُيكن ملسها أو شمها أو تذوقها.
تُساعد على  التي  الذاتية  التعليم  املتحفيون مساعدات  املربون  إلى ذلك يستخدم  باإلضافة 
الشرح، وتوسيع املعلومات عن القطع املتحفية، مثل: اجلداول، والرسومات البيانية، واخلرائط، 
الكترونية على الشبكة  الباوربوينت، وبرامج حاسوبية أخرى، وأفالم وثائقية، ومواقع  وعروض 

العنكبوتية للتعليم والتعلم خاص باملتحف، وأخيراً نُسخ ُمقلدة للقطع املتحفية.
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القاعات التعليمية املزودة بورش العمل:
وهي من الوسائل التعليمية الداعمة للتربية والتعليم املتحفي، وعادة ما يتم تشييد مثل هذه 
القاعات التعليمية يف مباٍن صغيرة ملحقة باملتحف، وميكن للزائر لها التعرف على العديد من فروع 
الفن مثل الرسم، والتشكيل، والتشكيل بالصلصال، وغيرها من املشغوالت األخرى. ويف الغالب 
فإن هذه القاعات املزودة بورش العمل كانت قد بدأت أوالً يف املتاحف األوروبية واألمريكية، ثم 

بدأت باالنتشار يف بقية املتاحف احلديثة حول العالم. 
املتاحف  يف  بناءة  عمل  ورش  إنشاء  مت  املجال-  هذا  يف  الرائدة  الدول  من  وهي  أملانيا  يف 
مفتوحة للزوار وطالب املدارس، بحيث يستطيعون يف هذه الورش مزاولة فنون التصوير، والرسم، 
والتشكيل، وحياكة املالبس، وكتابة الشعر، والتصوير الفوتوغرايف وغيرها من الفنون واحلرف 

التقليدية.
احلقيبة املتحفية:

للشرح،  أو حقيبة مبواصفات خاصة حتتوي على لوحات   وهي عبارة عن صندوق صغير، 
وشرائح، وأفالم، ومناذج صغيرة، وكراسات عمل، ويف بعض األحيان مناذج مستنسخة عن األصل 

لقطع أثرية، مُيكن التنقل بهذه احلقيبة حيث يتواجد جمهور املتحف . 
املتاحف، أو املعارض السيارة أو املتنقلة:

واملدن  واألحياء  الطرق  قطارات، جتوب  أو  شاحنات،  داخل  تصميمها  يتم  املعارض  وهذه   
والقرى حاملة على متنها معروضات ذات مواضيع مختلفة، وتكون مجهزة بكافة الوسائل التقنية، 
ومن  أصلية  أثرية  قطع  عن  مستنسخة  ومناذج  ومجسمات  والبصرية،  السمعية  كالتجهيزات 

أشهرها :
أمام  الفرصة  توفير  إلى  تهدف بصفة عامة  التي  املتنقلة  السويدية  الوطنية  املعارض  مركز 
مثل  تتواجد  حيث  مختلفة  وأقاليم  مناطق  ملشاهدتها يف  تنوعاً  وأكثر  أكبر  سكانية  مجموعات 
تلك املعارض. ونظراً لطبيعة هذا النوع من املعارض، فقد ُروعي يف تصميمها وتخطيطها املرونة 
الكافية بحيث ميكن وضع املعروضات يف مختلف مساحات قاعات العرض املتنقلة هذه كما ُروعي 

أيضاً سهولة التشييد والصيانة، والفك والتركيب.
أساليب تصميمة تقنية من بعض املتاحف العاملية :

متحف اللوفر ُصِمَم الهرم الزجاجي اجلديد الذي أكد على كتلة املدخل واحملاور األساسية 
والدرج الداخلي، وأضاف عدداً من اخلدمات الالزمة، ووفر كمية رائعة من اإلضاءة الطبيعية 
دوراً  الزجاجي  الهرم  لعب هذا  كما  املتحفي.  العرض  لقاعات  أجواء مناسبة  ساعدت يف خلق 
فاعاًل يف جذب الزوار، وترك انطباعات ال تنسى لكل من يزور هذا املتحف، وجنح هذا املتحف يف 
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تعميق العالقة الوثيقة بني الشكل العام للقطعة املعروضة ووظيفتها. وكذلك ربط التاريخ مببنى 
املتحف مثل ربط قصر نابليون مبتحف اللوفر.

والغايات  اجلمالي  املفهوم  بني  القوية  العالقة  على  أكد  فقد  روسيا  يف  األرميتاج  متحف   
الوظيفية، فعمل على ربط مبنى متحف األرميتاج ومبنى قصر ونتر بأسلوب مميز . 

احملور  لطول  بالنسبة  العرض  قاعات  طول  مشكلة  إلى حل  توصل  فقد  البريطاني  املتحف 
األساسي للمبنى بأن قسم كل محور إلى حلقات منفصلة متصلة، منفصلة يف أسلوب حركتها 
ومتصلة بكونها متسلسلة يف أفكارها و مواضيعها لتخدم غايات العرض، ومحاور حركة الزوار 
بأسلوب ممتع. كما و أُنشئت منطقة وسيطة يف وسط املبنى بشكل جديد مكن املتحف البريطاني 
من تلبية تطلعاته املستقبلية يف إضافة محالت جتارية، وخدمات عامة، وفراغات جديدة مناسبة 

للغايات التعليمية.
متحف« هنري سيرياني: لآلثار يف فرنسا فقد أكد على أهمية التفاعل بني الشكل للمبنى 
للمبنى بحيث يؤكد على  وبني املوقع اجلغرايف للمتحف، فاتخذ من شكل املثلث شكاًل أساسياً 
االستمرارية والعالقة بني الداخل واخلارج بوجود الساحة الوسيطة املكشوفة التي تخدم غايات 
لشبة  اجلميلة  واملناظر  الطبيعية  اإلضاءة  من  واالستفادة   ،Open Exhibits« املفتوح«  العرض 

اجلزيرة التي يقع عليها هذا املتحف.
قاعات  تصميم  يف  مهمة  وأسس  قواعد  أرسى  املتحدة  الواليات  يف  املتروبوليتان  متحف 
وأساليب العرض املتحفي ومنها :العالقة بني الشكل والوظيفة عالقة متصلة ومرتبطة مع بعضها 
بعضاً، وأهمية وجود مستويات مختلفة يف جدران قاعات العرض، وحدد عدد اللوحات الالزمة 
لعرضها يف كل قاعة بشكل يتناسب وحجم تلك القاعة، وأهمية اختيار األلوان واإلضاءة املالئمة 

للمعروضات.

8 - البطاقات الشارحة للمعروضات:
البطاقات الشارحة أو بطائق التصنيف من العناصر املهمة يف مكونات العرض املتحفي نظراً 
ملا حتتويه من عناصر مهّمة لشرح التحفة وما حتويه من عناصر فنية تساعد الزائر على فهم 
وإضافة معلومة ثقافية وعلمية عن تلك التحفة املعروضة، وهي وسيلة فّعالة ومهّمة إلجناح رسالة 
املتحف، وتعتبر محتويات البطاقة مادة تعليمية وتقدميها املرئي جزءٌ أساسيٌّ من املعرض، شكل 
رقم )12( ملحق )د(، وهناك أمور ال بُّد من أخذها يف احلسبان عند اختيار ووضع البطاقات 

الشارحة ميكن إجمالها يف النقاط التالية: 
ا، باإلضافة إلى  8ـ1 أن تكون البطاقة واضحة، وتتألف من اسم التحفة يف كلمات قصيرة جّدً
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رقم تسجيل التحفة يف سجالت املتحف، واملصدر الذي جاءت منه وتاريخ العثور عليها.
8ـ2 أاّل تكون الفتة للنظر أكثر من القطعة املعروضة نفسها.

8ـ3 أن تكون يف مستوى النظر.
8ـ4 أن يكون حجمها مناسباً للتحفة وأهميتها.

8ـ5 ال ينبغي اإلكثار من البطاقة يف خزنات العرض.
8ـ6 أن تكون البطاقات التعريفية موّحدة يف جميع اخلزنات يف املتحف.

8ـ7 مادة البطاقة يجب أن تكون من مادة تستطيع حتّمل األجواء املختلفة يف املتحف كأن تكون 
من الورق املقوى أو البالستيك أو الزجاج أو اخلشب أو النحاس.

8ـ8 أن تكتب بطاقات تعريف احملتويات بخّط مناسٍب لنوع القطعة املعروفة ومتماشياً معها. 
8ـ9 تترجم البطاقة بإحدى اللغات األجنبية املتداولة عاملياً، مثل االجنليزية أو الفرنسية، وتكتب 
أسفل الكتابة العربية أو بجوارها حسب حجم البطاقة، أو يف بطاقة أخرى مقابلة لها، 

بحيث تعطي للزائر صورة الوضع االجتماعي والسياسي والعقائدي للحضارات القدمية.
8ـ10 يراعى أن توضع البطاقة داخل اخلزنات أسفل القطع املعروضة من األمام أو إلى جانب 

التحفة يف اجتاه الزائرين.
8ـ11 بالنسبة للمعروضات بجانب اجلدران أو اللوحات الفنية املعلقة على اجلدران يُراعى أن 

تكون بطائق التصنيف معلقة على احلائط بجانب التحفة بشكل ال يعوق الرؤية.
ومن األهمية مبكان وجود سجالت متنوعة داخل املتحف حتفظ بها بيانات خاّصة باملعروضات 
وصورة لها، حيث تشتمل تلك البيانات على معلومات حول رقم القطعة، كيفية االقتناء، اسم البائع 
أو املهدي، تاريخ االقتناء، الوصف باختصار، املقاييس، ما نشر عن تلك التحفة، تاريخ التحفة 
أو الفترة الزمنية التي يرجع إليها، وباإلمكان االستفادة من احلاسب اآللي يف تسجيل كّل هذه 

املعلومات لتسهيل مهمة الباحثني وتوفير اجلهد والوقت الالزمني لهم.
املعروضة بحيث  للقطع  التعريفية  املعلومات  ويف متحف جنران تستند بطاقات الشرح على 
حتتوي البطاقة على: اسم القطعة ومادتها واستعمالها والفترة التي تعود إليها وموقعها. وتكون 

املعلومات باللغتني العربية واإلجنليزية.

9 - زّوار املتحف:
 Mistri، 1992، Falk، 2011، Hein، 2011( توجد دراسات عديدة تناولت زّوار املتحف منهم 
and Hooper-Greenhill، 2011 ومن هذه الدراسات يتضح أنه يجب االهتمام بزّوار املتحف 
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املتحفية  بالدراسات  املهتّم  منهم  املجتمعية  الفئات  من  كثير  يزوره  املتحف  إّن  ونوعيتهم، حيث 
كاملتخّصصني يف الدراسات املتحفية أو دراسة التاريخ واآلثار، ومنهم من هو بهدف تعليمي أو 
الناس الذين ليس لهم عالقة مباشرة  ثقايف كطالب املدراس، ويجب أن ميتّد االهتمام بهؤالء 

بتلك الفئات.
 زّوار املتحف هم رأس الهرم ألّي متحف ، فمن أجلهم وضع ذلك املتحف، وأنفق عليه املبالغ 
الباهظة، وجلب إليه مجموعة قيمة وعديدة من املقتنيات املتحفية ملختلف العصور، وتقوم إدارة 
األمن  وسائل  أقصى  وتوليهم  وحمايتهم،  املتاحف  بزّوار  االهتمام  على  الدول  كّل  يف  املتاحف 

والسالمة، واالستفادة من تلك الزيارة وترغيبهم يف تكرارها مّرات عديدة.
والهيئة العامة للسياحة واآلثار باململكة العربية السعودية أولت متاحفها اهتمامها الشديد، 
ملا متثله تلك املتاحف من إْرٍث حضاري وثقايف وتعليمي كبير، وكذلك اهتّمت بزّوار تلك  نظراً 

املتاحف وحمايتهم.
تعليمهم  ومستوى  وأجناسهم  أعمارهم  مبختلف  زّوارها  يكتسبها  كبرى  أهمية  وللمتاحف   

وثقافاتهم ميكن إجمالها يف النقاط التالية:
9ـ1 أنها معاهد ومراكز علمية وثقافية ومصدر معريف متنوع.

9ـ2 تساعد يف نقل احلقائق إلى الزائرين، سواًء كانوا كباراً أم صغاراً يف أقّل وقت وبأسلوب 
بسيط ومؤثر.

9ـ3 توفر فرص مفيدة للتعاون الفعال يف عملية الدراسة.
السليم،  املنطقي  والتفكير  الدقيقة  املالحظة  مثل  خاّصة  اجتاهات  النشء  يف  تنّمي  9ـ4 

واملسؤولية امللزمة، وحّب اجلمال، ورفع مستوى التذوق العام.
9ـ5 تساعد يف رفع قدرة الزائر على تفهم مركزه يف بيئته احمللية، ومدى عظمة التطور الفني 

والتاريخي واحلضاري لبلده بني العالم.
9ـ6 عبارة عن وسيلة فعاله لتوصيل األفكار اخلاّصة باإلجنازات الثقافية للشعوب األخرى، 

وللعلم احلديث، وللتقاليد اخلاصة بكل شعب.
9ـ7 أماكن مريحة ليس بها أّي ضغوط مما يسمح للمرء أن يتعرف إلى العلوم املتنوعة بالسرعة 

التي تناسبه.
9ـ8 تؤدي دوراً مهماً يف نشر التعليم يف وقت أقّل وبأسلوب بسيط ومؤثر.

9ـ9 إن أسلوب الرؤية يف املتحف صالح لعرض مجموعة من احلقائق يف وقت واحد يف موضوع 
متشعب.

9ـ10 متّد املتاحف الزائر بتعريف املعروضات وشرح لها كخطوة أولى نحو تفهمها.
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9ـ11 يعرض املتحف مقتنياته بشكل يؤدي إلى التمتع والدراسة.
9ـ12 أنها مصدٌر من مصادر املعرفة والفنون.

9ـ13 تساعد العلماء والباحثني يف مجال البحث واالستقصاء وتزّودهم مبا يحتاجون إليه من 
مواد ومعلومات ال يستغنى عنها يف البحث العلمي.

9ـ14 تعتبر املتاحف من الناحية اإلعالمية والسياحية واجهة مهمة من واجهات أّي دولة حيث 
تعطي للزائر فكرة واضحة وصورة جلية ملعالم تلك الدولة، مما يترتب عليها منو يف احلركة 

السياحية وازدهار االقتصاد الوطني.
9ـ15 إن املتاحف تَُعّد إحدى وسائل الترفيه للكبار والصغار من اجلمهور لقضاء بعض الوقت 

لالستمتاع مبشاهدة املعروضات األثرية والفنية.
9ـ16 تساعد على التواصل احلضاري عبر األجيال للمحافظة على الذاكرة العامة للوطن من 

املاضي إلى املستقبل عبر احلاضر.
كذلك هدفت املتاحف إلى مجموعة من النقاط التي تصّب يف مصلحة زّوارها بالدرجة األولى 

حيث ميكن ذكر مجموعة من تلك األهداف يف النقاط التالية: 
التعريف املباشر بالتجارب احلاسمة يف التاريخ التي أّدت إلى إجنازات رائعة يف مجال الثقافة 

والفن.
تكريس تأمني حاجات املواطن الثقافية والتاريخية.

 خلق الصلة املستمرة بني اجلمهور أو املواطن واملقيم واملتحف وانتهاز فرص اإلجازات لتشجيع 
الناس على اإلقبال على زيارة املتاحف، أو مبعنى آخر السعي الدائب إلى جذب اجلمهور.

كذلك الزّوار االفتراضّيون ومواقع املتاحف على شبكة اإلنترنت قد تعطي الزائر االفتراضي 
بغيته خصوصاً لو كان يف دولة أخرى مغايرة لدولة املتحف الواقع بها، وقد تكون إعالناً ودعاية 
قوية للمتحف لرفع معّدل عدد زّواره ألضعاف العدد املنشود. على سبيل املثال وكما هو مشاهد 
حالياً يف معرض روائع اآلثار السعودي الذي يتنقل بني الدول األوروبية واألمريكية، فوجود اإلعالن 
االلكتروني وتكثيفه أدى إلى رفع معدالت زّواره، عالوة على كونه معرضاً متنقاًل ويحمل نفائس 
القطع األثرية، لكن زيارة املتاحف على الواقع هي السبيل للتعرف إلى أشياء كثيرة عن املتاحف 
وما حتتويه من كنوز ال تُقّدر بثمن ومعلومات تفيد جميع أطياف املجتمع من باحثني متخّصصني 

ومهتّمني ودارسني وزّواراً بجميع فئاتهم، وهي بال شك أفضل من الزيارة االفتراضية«.

73



74
تقومي األداء املتحفي ملتاحف  املواقع األثرية يف اململكة 

العربية السعودية وتطويرها . متحف جنران - دراسة حالة 

اإلجراءات األمنية يف املتحف:
تتّم حماية مبنى املتحف الداخلية من عدد من األشخاص، منهم الزّوار والعاملني باملتحف، 

وذلك عن طريق اخلطوات التالية:
اتخاذ االحتياطات الالزمة ضّد إتالف العينات املعروضة أو العبث فيها من قبل زّوار املتحف 
وخاّصة األطفال عن طريق مراقبتهم مراقبة شديدة وحّثهم على عدم العبث باآلثار وتنمية احلّس 

اجلمالي والثقايف لديهم.
 منع التدخني واألكل والشرب داخل أروقة املتحف إاّل يف أماكن مخّصصة لذلك.

نصح كبار السّن بعدم االتكاء على حاويات العرض أو إسناد أيديهم على التماثيل والتحف 
خوفاً من حتّطمها أو إتالفها.

 التأكد التاّم من مغادرة جميع الزائرين باملتحف وقت إغالقه وذلك حفاظاً على أمن وسالمة 
املتحف عن طريق كاميرات املراقبة املوجودة يف صاالت وممرات املتحف باإلضافة إلى حراس 

املتحف.
بوابة  عند  تركوها  التي  الشخصية  ممتلكاتهم  استردوا  قد  الزّوار  كّل  أن  من  أيضاً  التأكد 

الدخول خشية أن يكون هناك خطر من وجود مفرقعات ضمن هذه املتعلقات.
نظافة املتحف والعناية باملعروضات من عوامل تقليل فرص السرقة، حيث إّن املظهر النظيف 

يبنّي مدى العناية مبحتويات املتحف.

ختامًا، نصل إلى أن البنية التحتية ملتحف لنجران الواردة يف املخططات املصممة إلنشائه مت 
تنفيذها على الواقع مبا هو متاح يف تلك الفترة حسب ما هو وارد بها وحسب سيناريو العرض، و 
أن التصميم املعماري للمبنى هو القلب النابض لكّل متحف إذا ما مّت االهتمام بعناصر التصميم 
اللون داخل املتحف وأثره على املعروضات  الداخلي له من حيطان وأسقف وأرضيات، وكذلك 
والضوء والتهوية ووحدات وخزنات العرض، وأن يكون أسلوب العرض داخل املتحف قائماً على 

استعمال التقنية احلديثة يف العرض لتشويق الزائر لتكرار الزيارة وقضاء وقت ممتع داخله. 
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الفصل الثالث

 أســـاليب تطويـــر متحـــف نجـــران 
األداء: وتقويـــم 

أ - تفعيل الدور الثقافي واالجتماعي.
ب - اســـتخدام المتحـــف بوصفـــه وســـيلة 

ــة. تعليميـ
المختلفـــة  األداء  جوانـــب  تقويـــم  ج- 
للمتحـــف وتحليـــل أدواره   ومـــدى فاعليتـــه.
ـــر أداء المتحـــف بوصفـــه نموذجـــًا  د- تطوي

للمتاحـــف اإلقليميـــة األخـــرى.
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الرؤية :
والتراثية،  الوطنية  األثرية  بالكنوز  لالستمتاع  متاح  مكان  أفضل  يصبح  أن  املتحف  يطمح   

واحملافظة على موروث الوطن، وتعزيز دور البعد احلضاري للمملكة العربية السعودية.

الرسالة :
اإلرث  وإلظهار  املنطقة  تراث  على  شاهداً  حضاري  كمعلم  جديدة  بصورة  املتحف  إبراز   
التاريخي من خالل  التسلسل  املنطقة وتاريخها وفق  آثار وتراث  ، بعرض  احلضاري واملعماري 

تطوير البرامج واملعروضات املوجهة ملرتادي املتحف.

األهداف :
االجتماعية  والنشاطات  املتحف  به  يقوم  الذي  املطور  والترفيهي  السياحي  اجلانب  توفير 

والثقافية ألبناء املنطقة وزوارها.
احلفاظ على البيئة وغرس املفاهيم التثقيفية والتوجيهية لدى الزوار ومبختلف فئاتهم السنية 
أو الثقافية يف حب البيئة احمليطة وكيفية احملافظة عليها من االندثار مع تسارع الزمن و ثورة 

التكنولوجيا.
أبحاث متخصص يف  نواة ملركز  لتكون  والعملية  العلمية  البحوث  املالئم إلجراء  توفير اجلو 

املنطقة وبأحدث الوسائل التقنية.

أ - تفعيل الدور الثقايف واالجتماعي:
فيما يتعلق مبتحف جنران خاصة فإنه يسعى إلى تفعيل الدور الثقايف واالجتماعي من خالل:
املنطقة  أو  باملتحف  تتعلق  التي  أبحاثهم  يف  ومساعدتهم  والباحثات  للباحثني  املجال  إتاحة 
كدراسة املواقع األثرية القدمية، أو اإلسالمية، أو دراسة املعثورات الفخارية، احلجرية، أو من 
نواٍح فنية كدراسة الزخارف املعمارية األثرية أو التراثية، أو دراسة املتحف ذاته. وقد أُعدت عدة 

رسائل ماجستير يف ذلك، منها:
زخارف فخار األخدود مبنطقة جنران- دراسة مقارنة- من إعداد. أ/عبداهلل باسنبل.

متاثيل موقع األخدود يف جنران- دراسة فنية مقارنة- من إعداد. أ/مشاعل كنكار.
تقومي األداء املتحفي ملتاحف املواقع األثرية يف اململكة العربية السعودية متحف جنران- دراسة 

حالة- من إعداد .أ/مل بن منيع.
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الزخارف املعمارية يف موقع األخدود- دراسة فنية مقارنة- من إعداد. أ/ رشا الفواز.
التنسيق بني اجلهات احلكومية واملتحف لتسهيل رحالت لزيارة املتحف لألجانب من أجل كسر 

الروتني والتعريف بآثار املنطقة.
يف  الزيارة  أوقات  ومعلن  أسبوع  كل  من  ثالثاء  يوم  كل  والتعليم،  التربية  وزارة  مع  التنسيق 

اللوحات اخلارجية للمتحف.
التنسيق مع سفارات الدول األجنبية لتحديد األوقات املناسبة وقد متت الزيارة من سفارات 
الفرنسية،  األملانية،  املاليزية،  األمريكية،  املتحدة  الواليات  دولة  : سفراء  التالية  الدول اجلنبية 

اليابانية، الصينية، الباكستانية، البنجالدشية، اإلندونيسية، اجلنوب أفريقية.

عمل برامج ملنسوبي وزارة الصحة.
إدارة املعارض- كمعارض الفن التشكيلي ) معرض الفنان حمد العجبي(.

يصدر املتحف نشرات تتعلق باملتحف وآثار املنطقة بهدف التعريف بها و زيادة الوعي الثقايف 
واالجتماعي)1(.

وفيما يتعلق مبشروع تطوير متحف جنران فإنه التزم مبعايير مختلفة ثقافية واجتماعية :
فمن الناحية الثقافية البد للمشروع أن يعكس ويعبر عن الهوية الثقافية والتاريخية والقيم 
للمجتمع  املالئمة  التصميمية  النواحي  االعتبار  يف  األخذ  مع  باملنطقة  والعائلية  االجتماعية 
ومسائل اخلصوصية وطرق ومناحي احلياة والتعايش داخل املجتمع السعودي ومراعاة تركيبة 
العائلة السعودية والنواحي الدينية واالجتماعية واالحتياجات الترفيهية والسياحية، واالستفادة 

قدر اإلمكان من مكتسبات الثقافة العربية من طرز معمارية وتصاميم وفنون اخلط والزخرفة.
ومن الناحية االجتماعية يجب مراعاة واحترام القيم والعادات والتقاليد يف املناطق التي يقع 
فيها املشروع. ويجب أن تعبر التصاميم يف كل منطقة من مناطق اململكة عن احملتويات احلضارية 
التصاميم  و  األشكال  يف  السعودي  احمللي  الطابع  إبراز  ويفضل  بها.  واالجتماعية  والتاريخية 
تلك التي صنعها  واحتواء كل العناصر الطبيعية كالصخور والنباتات واألشجار والرمال وأيضاً 

اإلنسان احمللي)2(.
معرفياً  ومصدراً  وثقافية  علمية  ومراكز  معاهد  تَُعّد  فإنها  عامة  باملتاحف  يتعلق  فيما  أما 
متنوعاً، فهي تساعد يف نقل املعارف واحلقائق إلى الزائرين مبختلف أعمارهم أو مستوى تعليمهم 
يف أقّل وقٍت وبأسلوب بسيط ومؤثر، فهي تساعد يف رفع قدرة الزائر على تفهم مركزه يف بيئته 

)1(  من خالل مشاهدات أثناء زيارة الباحثة لمتحف نجران عام 1433هـ ومقابلة األستاذ صالح المريح مدير متحف نجران.
)2(  المرجع التصميمي ) وثائق غير منشورة( ، الهيئة العامة للسياحة واآلثار ، )ن، ت( ، ص12،13.
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احمللية، وتعريفه مبدى التطور الفني والتاريخي لوطنه بني العالم، واملشاهد للمتاحف يجد أنها 
احلديث،  وللعلم  االخرى،  للشعوب  الثقافية  باإلجنازات  اخلاّصة  األفكار  لتوصيل  فعالة  وسيلة 

وللتقاليد اخلاّصة بكّل شعب.
ولتفعيل دور املتحف الثقايف ال بُّد من وجود أماكن مريحة باملتحف ليس بها أّي ضغوط لتسمح 

للزائر بالتعرف إلى العلوم املتنوعة بالسرعة التي تناسبه.
وأسلوب الرؤية يف املتحف صالح لعرض مجموعة من احلقائق يف وقٍت واحد ويف موضوع 

متشّعب، وبذلك متّد الزائر بتعريف املعروضات وشرح واضح له يسهل عليه فهمها.
وال تقتصر أهمية املتاحف على املتعلّمني أو املتخّصصني فقط، بل متتّد إلى كل من يدخل 
املتحف، نظراً ملا يف تلك املتاحف من معروضات تساهم يف تنوع اخلبرات، وتعّزز من االرتقاء 

بالذوق العام لدى اجلمهور)1(.
ولكي يعمل املتحف على تفعيل تلك األدوار هنالك مجموعة من النقاط ال بُّد من أخذها والعمل 

بها حيث ميكن إجمالها يف النقاط التالية:
- حفظ اآلثار.

رائعة يف مجال  إلى إجنازات  أدت  والتي  التاريخ  بالتجارب احلاسمة يف  املباشر  التعريف   -
الثقافة والفن.

على  الناس  لتشجيع  اإلجازات  فرص  وانتهاز  واملتحف  الشعب  بني  املستمرة  الصلة  خلق   -
اإلقبال على زيارة املتاحف، أو مبعنى آخر السعي الدؤوب إلى جذب اجلمهور.

- متجيد التاريخ واالهتمام بالتراث، الذاكرة التاريخية، وتشجيع السياحة وتعميق الثقافة الشعبية.
- متكني الزائرين من التعرف إلى تاريخ حضارة اإلنسان يف مجال من مجاالت تطوره البشري 

أو املدني أو الثقايف أو العلمي.
- تقدمي خدمة ثقافية للمواطنني عن طريق تعريفهم وتعريف العالم بتراثهم وأمجادهم.

- العناية بأساليب العرض وتسهيل االّطالع والزيارة.
- جتهيز املتحف بجميع إمكانيات الصيانة والترميم واحلماية البشرية واإللكترونية.

- تشجيع املقتنني وهواة جمع اآلثار على حفظ مقتنياتهم يف أماكن آمنة مفتوحة ألكبر عدد 
من الزائرين)2(.

- زيادة عدد املتاحف وتطورها يعتبر من معايير تقّدم األم ورقّيها.

)1(  الحفناوي، عمرو قطب، )1994م(، التصميم الداخلي لمتاحف الفنون، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، 
قسم الديكور، جامعة اإلسكندرية، مصر، ص44.

)2(  المرجع السابق، ص47.
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ب - استخدام املتحف وسيلًة تعليمية:
ميكن أن يقوم املتحف بدور فعال يف العملية التعليمية وإيصال املعلومات واملعارف إلى الزائرين 
بأقصر الطرق، وكذلك ميكن أن يستخدم بوصفه وسيلة تعليمية تسهم بشكل فعال يف تعريف 
النشء واملتعلمني والزائرين للمتحف باملاضي العريق من كافة جوانبه املختلفة، ووضع التصور 

للحياة السابقة بكّل تفاصيلها.
 من األدوار التربوية التي يقدمها املتحف ما يلي:

وما  واختراعات،  إبداعات  من  السابقة  األجيال  قّدمته  مبا  اجلديدة  األجيال  يعرف  ب1/ 
صنعته من أمجاد.

أجنزت  فنية  ورش  نتاج  محّصلة  إنه  حيث  االختراع  بتطور  واملتعلم  املشاهد  يعرف  ب2/ 
إبداعاتها عبر التاريخ.

ب3/ تساعد املتعلم على تقوية حّسه التذوقي واجلمالي ومتّكنه من قراءة العمل الفني وحتليله 
ونقده.

ب4/ يقّدم املتحف الثقافة الفنية والتاريخية للجميع للكبار والصغار واملواطنني واألجانب. 
ب5/ تَُعّد احلرية والتلقائية امليزة التربوية األساسية التي يتمتع بها املتعلم يف املتحف.

ب6/:تقّوي املتاحف عند املتعلم قوة املالحظة، وتثير عنده األسئلة املعرفية وتعّرفه بحضاراته 
وحضارة اآلخرين.

ب7/ يَُعّد املتحف طريقة لعرض فكرة أو التعبير عنها مرتباً ترتيباً هادفاً وفق خطة موضوعة.
ب 8/ يوّفر املتحف للناس جتارب كان ال ميكن احلصول عليها يف املاضي إاّل يف بيئتها ولم 

يكن هذا ميسراً إاّل للقلة.
ب 9/ يَُعّد املتحف مدرسة لتعليم احلرف اليدوية وعرض النشاط اليدوي احمللي. 

ب 10/ إن أسلوب الرؤية يف املتحف ينقل إلى غالبية الزائرين أكبر كمية من احلقائق يف أقّل 
وقت وبأسلوب بسيط ومؤثر، أيضاً صالح لعرض مجموعة من العناصر املترابطة 

يف وقت واحد.
ب 12/ يوّفر املتحف فرص مفيدة للتعاون الفّعال يف عملية الدراسة وينمي يف النشء اجتاهات 
معينة كاملالحظة والتفكير املنطقي السليم وحّب اجلمال ورفع مستوى التذوق العام 

وتفّهم الشخص مركزه يف بيئته احمللية.
ب 13/ يَُعّد املتحف مركز إشعاع علمي وفّني، يضع نفسه يف خدمة املجتمع.

ب 14/ يؤّدي املتحف دوراً مهماً يف نشر التعليم بطريقة التعلم باملشاهدة ومحاكاة الواقع.
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ب 15/ يعرض املتحف معروضاته بشكل يؤدي إلى املتعة والدراسة.
ب 16/ تساعد العلماء والباحثني يف مجال البحث واالستقصاء وتزّودهم مبا يحتاجون إليه 

من مواد ومعلومات ال يُْستَْغنَى عنها يف البحث العلمي.
ب 17/ من الناحية اإلعالمية والسياحية تعتبر املتاحف واجهة مهّمة من واجهات أّي دولة 
حيث تعطي للزائر فكرة واضحة وصورة جلية ملعالم تلك الدولة، مما يترتب عليها 

منو يف احلركة السياحية وازدهار االقتصاد الوطني.
ب 18/ االهتمام بالوسائل التعليمية واإلرشادية التي تتّمم املعرفة بأهمية األثر، والتي تستقرئ 

املعلومات التاريخية والفنية املفيدة لزّوار املتحف.
ب 19/ ترسيخ املعرفة بالتاريخ القدمي واحلديث.

ب 20/ انتشار الدراسات األكادميية لتحديث وتطوير العلوم املتحفية.
ب 21/ متابعة النهضة احلديثة والتقدم التكنولوجي واالستفادة منه يف مجال املتاحف.

ج - تقومي جوانب األداء املختلفة للمتحف وحتليل أدواره ومدى فاعليته: 
بدايًة يجب التعريج على معنى كلمة ) تقومي( ليتنسى فهم املقصود منها:

من )قّوم وأقام( : أقامه أي: عّدله وأزال ِعَوجه، و )تَقّوَم( الشيءُ: تَعّدل واستوى، وتبينت قيمته، 
مستقيم)2(،وقد  أي  )َقِومٌي(  فهو  )تقومياً(  الشيَء  واستوى.)1(و)َقّوَم(  اعتدل  الشيءُ:  )استقام(  و 
وردت عدة مشتقات للفعل )قـّوم( يف القرآن منها كلمة )أقوم( قال تعالى :)إن هذا القرآن يهدي 
للتي هي أقوم()اإلسراء اآلية9( يذكر الطبري)3( )أقوم( تعني أصوب، ومنها أيضا كلمة )تقومي(

التي وردت يف قوله تعالى : )لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي( )التني 4( فالتقومي يعني أعدل 
ما يكون، ومن هنا ميكن القول إن التقومي يعني االستقامة.

  التقومي )Evaluation(: ال يقتصر التقومي على إصدار حكم على قيمة األشياء ولكن يتجاوز 
ذلك التخاذ القرارات، فهو عملية تشخيصية عالجية وقائية)4(.

 املتاحف تشّكل مركزاً للحفظ والدراسات والتأمل يف التراث والثقافة، ولم يعد بإمكانها البقاء 
مبعزل عن القضايا األساسية املرتبطة بعصرنا. إال أن املتاحف ليست قدمية املنشأ بل تنطوي 
أصولها على نوع من احلداثة يف تاريخ البشرية الثقايف، وهي تبرز العالقة باملاضي وتولي قيمة 
لسير  أساسياً  كبيرة لآلثار امللموسة التي تركها أسالفنا، وتهدف إلى حمايتها وجعلها عنصراً 

)1(  مصطفى، إبراهيم وآخرون)1960م( . المعجم الوسيط،ط2، استانبول- تركيا، ص767- 768 
)2(  الرازي، محمد، )1986م( مختار الصحاح، ط1 لبنان، ص233 

)3(  الطبري، محمد ، تفسير الطبري جامع البيان في تأويل آي القرآن. ص508
.http://uqu.edu.sa/page/ar/198445 4(  موقع جامعة أم القرى(
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التراث األثري اجلزء الرئيس مما  الى جنب مع  املجتمع البشري. وتشّكل هذه املجموعة جنباً 
يُعرف عاملياً بالتراث العاملي، ويعتبر التراث احملفوظ يف املتاحف عاماًل وأداة للحوار بني األم 
ولرؤية دولية مشتركة ترمي إلى حتقيق التنمية الثقافية، علماً أن هذه التنمية قد تختلف بشكل 
كبير من حيث طبيعتها وشكلها وفقاً لإلطار التاريخي والثقايف، ويكمن الهدف األساسي للمتاحف 
يف صون التراث مبجمله واحلفاظ عليه، فهي تنجز الدراسات العلمية الالزمة بغية التوصل إلى 
فهم وحتديد ملعنى هذا التراث وملكيته، وتساعد املتاحف يف هذا املنحى يف إعداد أخالقيات 

عاملية مرتكزة على املمارسة بهدف احلفاظ على قيم التراث الثقايف وحمايتها ونشرها. 
العلمي  املتاحف على اختالف طبيعتها، فتوازي عملها  بها  التي تضطلع  التربوية  املهّمة  أما 
أهميًة، ويتمثل دور املتاحف أيضاً يف التفاعل بني الثقافة والطبيعة، حيث يقوم عدد متزايد منها 
على حتقيق  املتاحف  تعمل  وختاماً  والتكنولوجيا،  الطبيعية  والعلوم  العلم  على  اهتمامه  بتركيز 
التنمية داخل املجتمعات التي حتافظ على أدلتها وتطلعاتها الثقافية، كما تولي اهتمامها الكبير 
بجمهورها وتعيره انتباهاً شديداً للتغيرات االجتماعية والثقافية وتساعد يف التعريف عن الهوية 

وتنوعها)1(.
التطور  ملساندة  املجاالت  جميع  يف  قصوى  فاعلية  ولها  تؤديها،  مهمة  أدوار  للمتاحف    
االقتصادي والثقايف للمجتمع من خالل تشجيع الفّن واحلرف احمللية، ورمبا يكون من األفضل 
أن تقوم املتاحف باملساعدة يف إنشاء مؤسسات من النوع الذي يالئم احلاجات الفعلية، وأن تكون 
متماشية مع اجلو الثقايف العام ويجب أن يقوم املتحف بدور املركز الثقايف الذي ميكن أن يندمج 
مع املجتمع الذي يحيط به وميكن أن يلعب دوراً مهماً يف حتديد هوية املجموعات احمللية وذلك 

عن طريق التواصل وإجراء حوار مستمّر مع املؤسسات املختلفة.
  واملتاحف أياً كان نوعها أو مكانها، ال بُّد أن تضع ضمن رسالتها حتقيق هدف التنمية وخدمة 
املجتمع املوجودة فيه، وأن تتصل وبشكل حيوي ومباشر مبجموعات الزّوار الذين يرتادون هذه 
املتاحف واالستجابة الهتماماتهم، وهذه املتاحف ذات الصبغة الثقافية أو الزراعية أو الصناعية 
أو الفنية وغيرها من أوجه النشاط البشري التي توفر الكثير من وسائل املعرفة للزّوار والتي 
تكون على شكل صورة، بيانات، كتيبات، أدلة، نشرات علمية، دايورامات، معارض مؤقتة وغيرها 
داخل متاحفها، ال يقتصر دورها فقط على ما توفره داخل املتاحف ولكن يجب أن ميتّد نشاطها 
غلى خارج املتاحف وأن تُنّظم معارض مؤقتة تنتقل غلى مراكز التجمعات الزراعية والصناعية 
والتعليمية وغيرها التي ال تسمح ظروف عملها باالنتقال إلى املتاحف بحيث تكون مقتنيات هذه 
املعارض تتناسب مع اهتماماتهم و تخصصاتهم وتضيف شيئاً إلى ما لديهم من معلومات يف كّل 
املناسبة  والبصرية  السمعية  الوسائل  كافة  بأسلوب بسيط واضح ومشّوق، واستعمال  تخّصص 

)1(  http://www.unesco.org/ar/movable-heritage-and-museums/museums/ موقع منظمة الثقافة العالمية )اليونسكو(
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لتحقيق عملية التعلم والتواصل بني املتحف واملجتمع.
 وبشكل عام، فإن املتاحف يجب أن تأخذ على عاتقها بشكل مستمّر وكامل إعادة تقييم حاجات 
اجلمهور الذي تخدمه، والقيام بإعداد برامج دراسية منظمة، ومجموعة من األبحاث التي تبنى 
على النتائج التي مت التوصل إليها، وأن يستنبط الوسائل العملية التي يتم تثبيتها وتأكيدها للدور 

التعليمي أو الثقايف أو التقني خلدمة اجلنس البشري.
من املهم مبكان اإلشادة بدور املتحف يف املجتمع حيث أنه دور يف غاية األهمية؛ ألنه يخدم 

مجاالت كثيرة منها: 
 املجاالت السياسية حيث تركز على عملية االنتماء الوطني ومتسك الفرد بحبه والوفاء لوطنه 

والعمل من أجل رفعة شأنه.
أفراد  بني  التكافل  روح  ونشر  والعادات  القدمية،  بالتقاليد  للتمسك  االجتماعية  املجاالت 

املجتمع.
املجاالت االقتصادية، وذلك بتنمية موارد اإلنسان، وذلك بتشجيع وتطوير املنتجات الوطنية 
واحمللية وخلق فرص عمل، وخلق كوادر تستطيع التوسع يف االنتاج والتسويق لصالح احلرفيني. 

املجاالت الثقافية اخلاصة بنشر الوعي التاريخي والثقايف بكافة الوسائل العلمية واإلعالمية 
املرئية  اإلعالن  وسائل  وبجميع  للمجتمع  املختلفة  الشرائح  يناسب  ومبا  املختلفة  مبستوياتها 
واملسموعة و املقروءة، واالستفادة من العروض املتحفية سواء داخل املتاحف أو إرسال معارض 
متخّصصة للمجتمعات واملراكز الصناعية أو الزراعية وغيرها للتواصل مع هذه املجتمعات طبقاً 
لتخصصاتها املختلفة ومجاالت البحث، واستخدام التقنيات احلديثة يف اإلنتاج الوطني واحلريف 
وخلق فرص عمل ورفع مستوى الدخل، مبا تقدمه املتاحف من خدمات يف هذه املجاالت، وغيرها 

مما ال حصر له)1(.

د - تطوير أداء املتحف كنموذج ملتاحف املواقع األثرية األخرى:
 تعتبر املتاحف املصنفة مبتاحف املواقع األثرية والتابعة للهيئة العامة للسياحة واآلثار- قطاع 
اآلثار واملتاحف، وعددها ستة متاحف )جنران، اجلوف، تيماء، األحساء، العال، جيزان(، وإن كانت 
تُّعد متوسطة احلجم، فإنها حتمل املواصفات العاملية للمتاحف، مثل التصميم املعماري، صاالت 
العروض وتوافر املرافق األساسية لكّل متحف )مرافق اإلدارة، قسم الترميم، مستودع، مواقف 
سيارات( ومع ذلك فإنها يف حاجة إلى تطويرها واتباع األساليب احلديثة يف عروضها املتحفية 
واالستفادة من التقنيات املتطورة املستخدمة حالياً يف املتاحف احلديثة، وكذلك تطوير مبانيها 

)1(  النواوي، إبراهيم ، )2010م(، علم المتاحف، ط1، المجلس األعلى لآلثار- مصر، ص 187-186. 
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لتأخذ الهوية العمرانية لكل منطقة توجد فيها)1(.
ولتطوير املتحف هنالك بعض النقاط املهّمة واملفترض اتباعها للنهوض بأداء املتحف ليكون 

منوذجاً ملتاحف املواقع األثرية األخرى، ومن تلك النقاط:
- إقامة املتاحف على أسس علمية حتقق نظم العرض املتحفي اجلّيد. 

- االهتمام بصيانة املتاحف وإعادة تنظيمها وترتيبها وفقاً لقواعد العرض اجلّيد.
- محاولة إدخال التقنيات التقنية احلديثة يف نظم العرض املتحفي. 

- االهتمام إعالمياً بإظهار املتحف وتوضيح موقعه وكيفية زيارته وفترات دوامه.
- ضرورة إقرار مادة التربية املتحفية يف مناهج التعليم العام والتعليم العالي. 

- زيادة عدد العاملني باملتحف.
- االهتمام بذوي االحتياجات اخلاّصة بوضع ممّرات وأماكن لدخولهم ووجود مرشد سياحي 

على علم ودراية بلغة اإلشارة.
- التأكيد على أهمية وجود معامل خاّصة بالصيانة والترميم ملحقة باملتحف، وذلك ألهميتها 
يف عملية املتابعة الدورية على القطع املعروضة لصيانتها واحلفاظ عليها حتى ال تتعّرض 

إلى حالة من التلف يلزم معها إجراء الترميم.
- التأكيد على وجود حراسة مدربة وكاميرات مراقبة على الزائرين وقاعات املتحف املختلفة. 

- االهتمام بطرق العرض اجلّيدة للقطع املتحفية. 
القطع  مع  التعامل  كيفية  ويف  باملتاحف  اخلاّصة  واملعلومات  باخلبرات  العاملني  تأهيل   -
يف  عمل  ورش  إقامة  وكذلك  لهم،  تدريبية  دورات  إقامة  طريق  عن  والزائرين،  املتحفية 

مختلف مجاالت املتاحف.
مجال  والباحثني يف  العلماء  تساعد  خاّصة  أماكن  بوجود  املتاحف  على  القائمني  اهتمام   -
البحث واالستقصاء وتزّودهم مبا يحتاجون إليه من مواد ومعلومات ال يستغنى عنها يف 

البحث العلمي.
- استخدام احلاسب اآللي يف ترتيب مخازن املتحف. 

- كتابة البطاقات الشارحة بأكثر من لغة. 
- استخدام الوسائل احلديثة للترجمة الفورية للغة الزائر عن طريق استخدام سماعات معينة 

تقوم بتلك املهمة ومبساعدة احلاسب اآللي.

)1(  الهيئة العامة للسياحة واآلثار، األمانة العامة، برنامج الثقافة والتراث 1422هـ - 2002م، المتاحف في المملكة الواقع 
واالحتياجات المستقبلية التي تخدم أهداف التنمية السياحية. )د.ص(.
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- توفر دائرة تلفزيونية مغلقة وكاميرات مراقبة، واستخدام الوسائل احلديثة حلفظ بيانات 
املعروضات املتحفية.

- وجود جلنة خاصة بإعادة التنظيم وبتطوير املكان دورياً. 
- تطعيم العاملني باملتحف ضّد األمراض املتوقعة دورياً. 

- وجود إدارة أمن وحراسة مؤّهلني ومترجمني متخّصصني بتلك املتاحف. 
- وجود أمني مكتبة. 

- عرض أهم نتائج احلفريات األثرية يف املنطقة.
- التذكير يف كّل صالة عرض على باحلفاظ على هذا التراث الذي يعتبر أحد أساسات الهوية 

السعودية والعربية واإلسالمية)1(.
احلديثة  التقنيات  بعض  استخدام  طريق  عن  لألفضل  املتاحف  مبستوى  االرتقاء  ميكن   -
املستخدمة يف العروض املتحفية، باإلضافة إلى توّفر ورش عمل تتعلق باملتاحف، وإقامة 
املتنوعة  املواقع  يف  األثرية  التنقيبات  وتكثيف  املتاحف،  مقرات  يف  املتخّصصة  املعارض 
واحمليطة باملتاحف للعمل على جتديد وتطوير العروض املتحفية يف املتاحف، سواًء احمللية 
أو اإلقليمية أو حتى املتحف الوطني، كما ميكن إقامة الندوات واحملاضرات املتخصصة 
وضع  مّت  قد  فإنه  األثرية،  املواقع  ومتاحف  جنران  متحف  لتطوير  وبالنسبة  األخرى، 
إلى  باإلضافة  املتحفية  للعروض  ومناسبة  مدروسة  بطريقة  فيها  العروض  سيناريوهات 
جتهيزها الذي مّت أيضاً بطريقة جّيدة مناسبة لكّل متحف، سواًء كان محلياً أو إقليمياً مبا 

هو متاح وحسب اإلمكانات املتوفرة يف فترة جتهيزها)2(.
أمير منطقة  بن عبدالعزيز،  بن عبد اهلل  األمير مشعل  باهتمام  اإلشادة  املهم مبكان  ومن   
جنران، رئيس مجلس التنمية السياحية يف املنطقة، مبتحف جنران وأنه سيكون واجهة حضارية 
للمنطقة ومقصداً مهماً لزّوارها، وأشار سمّوه إلى أن مشروع توسعة املتحف يَُعّد من املشروعات 
املهمة يف منطقة جنران ملا لهذا املشروع من استخدامات كبيرة خلدمة اآلثار يف منطقة جنران 
التي تَُعّد من أهّم املناطق يف هذا اجلانب؛ لكونها مدينة تضّم العديد من اآلثار، كاألخدود وآبار 
حما وغيرها، حيث سيكون املشروع عند االنتهاء من إنشائه موقعاً يستضيف زّوار املنطقة، سواًء 
من املناطق األخرى أو من خارج اململكة ملا يضّمه من صاالت للعروض الزائرة على مدار العام 

)1(  الهيئة العامة للسياحة واآلثار، األمانة العامة، برنامج الثقافة والتراث 1422هـ - 2002م، المتاحف في المملكة الواقع 
واالحتياجات المستقبلية التي تخدم أهداف التنمية السياحية. )د.ص(.

)2(  مقابلة شخصية مع االستاذ فهد عبدالرحمن الدحام، أخصائي آثار ومتاحف، أمين المتحف الوطني بالرياض، يوم األربعاء 
1433/7/20هـ. 
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وكذلك جميع املعروضات األثرية وهو يف احلقيقة سيكون واجهة حضارية)1(.
متحف جنران  سيُنشأ  أساسها  على  التي  التطويرية  باملخططات  ملحق  أُضيف  وللتوضيح   
اجلديد بإذن اهلل، واحملتوية على املخطط العام ملتحف جنران املطور، وتفاصيل لطبوغرافية املوقع 
وتفاصيل ألنظمة التوجيه واألبواب واألسقف واإلضاءة والتهوية وتوزيع األثاث وأنظمة احلماية 
من الصواعق ومخططات التشطيبات النهائية، وقد أدرجت الباحثة املخططات التطويرية تباعاً 
ملخططات ما قبل التطوير، انظر أشكال رقم )12 - 21( ملحق)أ( وذلك من أجل املقارنة بني 

املخططات ما قبل التطوير و املخططات التطويرية، وتبيني مدى الفرق بينهما.
 واجلدير بالذكر أنه مت االنتهاء من إعداد وثائق مشروع إنشاء متحف جنران اإلقليمي يف 
السادس من ربيـع الثاني 1434 هـ املوافق 17 فبراير 2013 م ومت طرح املشروع للتنفيذ ومراحل 
الترسية وتوقيع عقد التنفيذ مع إحدى املؤسسات الوطنية للتنفيذ، واملدة املتوقعة لتنفيذ املشروع 

24 شهراً تبدأ من تاريخ تسليم األرض للمقاول.
العامة  بالهيئة  املشاريع  إدارة  مدير  أبامني  احملسن  عبد  املهندس  قال  الصدد  ذلك  ويف   
للسياحة واآلثار: »إن مشروع متحف منطقة جنران يقع جنوب شرق مدينة جنران مطال على 
منطقة باألخدود الشهيرة ويتكون املقترح من توسعة للمبنى القائم حالياً بدورين أرضية وميزانني 
مبسطح 4.5 ألف متر مربع«. فيما يحتوي املشروع على قاعتني للعروض الدائمة وقاعة العروض 
الزائرة وقاعتني للمحاضرات والكافتيريا واإلدارة الرجالية واإلدارة النسائية واملكتبة واخلدمات 

املتحفية واملساندة واملعامل واملستودعات )2(.
  

)1(  جريدة االقتصادية، األربعاء 03 صفر 1433هـ. الموافق 28 ديسمبر 2011، العدد 6652.
http://aawsat.com/details.asp?section=43&article=717561&issueno=12500#. األوسط،  الشرق  جريدة    )2(

UcyL8 Lvpc5s. العدد 12500، األحـد 06 ربيـع الثاني 1434 هـ 17 فبراير 2013
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الدراسة التحليلية : 
وتضمنت على إجراءات البحث و عرض نتائج حتليل البيانات وهي كالتالي : 

أواًل: إجراءات البحث: 
منهج البحث:

لإلجابة عن تساؤالت هذا البحث، استعملت الباحثة املنهج التحليلي مستخدمة أسلوب حتليل 
احملتوى، وقد عّرف عبيدات املنهج الوصفي بأنه »أسلوب يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة 
كما توجد يف الواقع، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً، ويعّبر عنها تعبيراً كيفياً أو تعبيراً كمياً، فالتعبير 
الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، أّما التعبير الكّمي فيعطينا وصفاً رقمياً يوضح 

مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى«.)1(
ويشير العساف إلى تعريف حتليل احملتوى نقاًل عن تعريف )بيرلسون، 1952م( بأنه: »عبارة 
عن طريقة بحث يتّم تطبيقها من أجل الوصول إلى وصف كّمي هادف ومنظم حملتوى أسلوب 

االتصال«)2(.

اختيار العينة:
هدف هذا البحث إلى دراسة تقومي األداء املتحفي ملتاحف املواقع األثرية يف اململكة العربية 
السعودية بوجه عام ومتحف جنران بوجه خاّص، ومت حتديد عينة البحث وذلك بالوقوف على 
متاحف املواقع األثرية باململكة العربية السعودية، وهي على النحو التالي: متحف جنران، موضوع 

الدراسة ، متحف جازان، متحف تيماء، متحف األحساء، متحف العال، متحف اجلوف.
بعد اختيار عينة البحث قامت الباحثة بزيارة لبعض تلك املتاحف )متحف جنران، اجلوف، 
تيماء ، العال( وااللتقاء أو االتصال باملسؤولني عنها، وقامت كذلك بتوثيق ذلك كتابًة و عن طريق 
تصوير معظم أرجاء وقاعات تلك املتاحف بكاميرا التصوير الرقمية واطالعهم على أداة البحث 

لإلجابة عنها.
ثم قامت الباحثة كذلك بالوقوف على طرق العرض املختلفة يف تلك املتاحف وكيفية توزيع 

)1(  عبيدات وآخرون، دوقان، )1426هـ(، البحث العلمي مفهومه/ أدواته/ أساليبه، المملكة العربية السعودية، دار أسامه 
للنشر والتوزيع، الرياض، ص247.

)2(  العساف، صالح حمد، )2003م(، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، ط3، المملكة العربية السعودية، الرياض، ص235.
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مقّومات  يخّص  ما  وكّل  وعرضها،  املتحفية  القطع  كيفية وضع  وأيضاً  املتحف،  وأرجاء  قاعات 
العرض اجلّيد.

أداة البحث: 
اختارت الباحثة بطاقة التقييم )االستبانة( كأفضل الطرق من وجهة نظرها ملعرفة وقياس 
مدى تفعيل مقومات املتحف اجلّيد يف تلك املتاحف، ومدى االستفادة من طرق العرض العاملية 

للمتاحف.
الباحثة بإعداد أداة البحث مبا يتوافق مع مقومات العرض اجلّيد املعمول بها يف  وشرعت 
املتاحف العاملية، ومبا يحقق أهداف هذه الدراسة، ووضعت منوذجني من األداة احداها للموظفني 

يف تلك املتاحف، واآلخر لزّوار تلك املتاحف، وكان محتوى بطاقة املوظفني على النحو التالي:
وصف األداة:

املتاحف،  تلك  يف  باملوظفني  خاّصة  استبانة   /1 هما:  رئيسيني،  قسمني  إلى  األداة  تنقسم 
من خمس  وتتكون  املتاحف،  تلك  بزّوار  استبانة خاصة   /2 رئيسية،  أقسام  ثمانية  من  وتتكون 

فقرات رئيسية تساعد يف حتقيق أهداف الدراسة.
1/ استبانة املوظفني: عملت الباحثة على اختيار عينة عشوائية من عناصر التصميم الداخلي، 

وهي كالتالي:
- القسم األول: مبنى املتحف.

- القسم الثاني: طريقة العرض.
- القسم الثالث: وسائل اإلضاءة.
- القسم الرابع خزنات العرض.

- القسم اخلامس: البطاقات الشارحة.
- القسم السادس: ذوي االحتياجات اخلاصة.

- القسم السابع: مالحظات أخرى.
- القسم الثامن: املتحف واملجتمع.

وجميعها تهدف إلى معرفة التكرار الكّمي والنسبة املئوية ملدى نسبة توفر البيان من عدمه، 
املتحفي  العرض  ألساليب  األثرية  املواقع  املتاحف  من  متحف  كّل  تطبيق  مدى  معرفة  ثم  ومن 

املعمول بها يف املتاحف العاملية، وكيفية الرقي بأساليب العرض املتبعة حالياً.
2/ استبانة الزّوار: عملت الباحثة على اختيار عينة عشوائية من عناصر التصميم الداخلي، 

وهي كالتالي:
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ا: تقييم موظف املتحف.
ب: معلومات عن املتحف وسهولة الوصول إليه.

ج: ذوي االحتياجات اخلاصة.
د: االقتراح لزيارة املتحف لألصدقاء.

هـ: املتحف واملجتمع.
وجميعها تهدف إلى معرفة التكرار الكّمي والنسبة املئوية ملدى نسبة توفر البيان من عدمه، 
ومن ثم معرفة مدى تطبيق كّل متحف من متاحف املواقع األثرية ألساليب العرض املتحفي املعمول 

بها يف املتاحف العاملية، وكيفية الرقي بأساليب العرض املتبعة حالياً.
صدق األداة:

 املقصود بصدق األداة كما ذكر عبيدات )1426هـ( هو »شمول االستمارة لكّل العناصر التي 
يجب أن تدخل يف التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية بحيث تكون 

مفهومة لكل من يستخدمها بنفس األسلوب الواحد«)1(.
وللتأكد من صدق األداة، قامت الباحثة بعرضها يف صورتها األولية على ستة محّكمني لهم 
املتاحف ومن املتخصصني يف علم اآلثار واملتاحف، انظر ملحق)ج(  بحوث ودراسات يف مجال 
املتاحف  علم  يف  املتخّصصني  ومن  املتاحف  مجال  يف  ودراسات  بحوث  لهم  بأسمائهم،  قائمة 
واآلثار، وذلك الستطالع آرائهم يف مدى مناسبة البنود التي اشتملت عليها األداة، وقد أسفرت 
هذه اخلطوة على إبقاء البنود مع حتويل النقاط )البيان( من صيغة السؤال إلى صيغة نقاط، 
العرض،  فقرة ب/ خزنات  وكذلك يف  املصنفر،  الزجاج  أ/  باإلضاءة  املتعلقة  الفقرة  كذلك يف 
)الديوراما( مّت تهميش املصطلح وشرحه لسهولة التعريف به فيما لو تعّثر معرفته ألحد موظفي 
املتحف، يف فقرة ب/ خزنات العرض، اإلضاءة املسلّطة على القطعة يف خارج اخلزانة وداخلها 
مت تفنيدها على هيئة فقرتني لتحديد نوعية اإلضاءة ودرجة تسليطها على القطعة، ويف قسم 
البطاقات الشارحة: كتابة البطاقات باللغتني العربية واإلجنليزية )والفرنسية( مّت حذفها؛ ألنها 
بوجه عاّم غير متوفرة يف جميع املتاحف، مّت إضافة قسم ذوي االحتياجات اخلاصة يف الفقرة 
األخيرة، فقرة املتحف واملجتمع، وأخيراً مّت إضافة: ما اسم املتحف الذي تعمل به؛ لتسهيل األمر 
على الباحثة عند فرز االستبانات وتنفيذها، كّل منطقة على حده، وبالنسبة لألداة الثانية، وهي 

استبانات الزّوار، فقد مت إضافة فقرة )هـ( املتحف واملجتمع.
وملزيد من التأكد حول صالحية األداة من حيث شموليتها ووضوحها وقدرتها على حتليل ما 

)1(  عبيدات وآخرون، دوقان، )1426هـ(، البحث العلمي مفهومه/ أدواته/ أساليبه، المملكة العربية السعودية، دار أسامه للنشر 
والتوزيع، الرياض، ص206.
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يراد حتليله، فقد مّت حتليل تسع وعشرين استبانة مثالية، من أصل 200 استبانة من نوعي أداة 
البحث. 

ثبات األداة:
ويقصد بثبات األداة كما بنّي عبيدات )1426هـ()1( هو إمكانية احلصول على نفس النتائج فيما 
لو أعيد استخدام نفس األداة حتت ظروف متماثلة. ولذلك استخدمت الباحثة الطريقة التالية 

للتأكد من ثبات الدراسة:
حساب معامل الثبات بني الباحث ومحّكمني آخرين:

 لقد مّت حساب معامل الثبات عن طريق حساب معامل االتفاق بني حتليل الباحثة وحتليل 
بعض احملّكمني، وذلك عن طريق استخدام معادلة كوبر كما وضحها )املفتي، 2000م()2( كالتالي:

  عدد مرات االتفاق
نسبة االتفاق =× 100

عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق
واجلدول التالي يبني نتائج معامل االتفاق بني الباحثة واحملّكمني، ملحق رقم )ج( ألداة الدراسة:

جدول رقم )2(
نتائج معامل االتفاق بني الباحثة واحملّكمني ألداة الدراسة

معامل اتفاق احملكمني مع الباحثةاحملّكمون

0.95احملكم األول

0.91احملكم الثاني

0.93احملكم الثالث

0.91احملكم الرابع

0.90احملكم اخلامس

0.92احملكم السادس

5.52÷ 6 = 0.92املتوسط

)1( عبيدات وآخرون، دوقان، )1426هـ(، البحث العلمي مفهومه/ أدواته/ أساليبه، المملكة العربية السعودية، دار أسامه للنشر 
والتوزيع، الرياض، ص247.

)2( المفتي، محمد وآخرون، )2000م(، تربويات رياضية، جمهورية مصر العربية، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ص148.
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وبالنظر إلى متوسط معامل االتفاق بني الباحثة واحملكمني جند أنه يدّل على أن الثبات مرتفع 
بدرجة كبيرة.

ثانيًا: عرض نتائج حتليل بيانات البحث: 
اإلجابة عن السؤال األول:

 لإلجابة عن السؤال األول الذي مفاده )ما هي األدوار التي ميكن أن يقوم بها املتحف خلدمة 
املجتمع؟( يجب علينا:

أوالً: التعرف إلى تكرارات ونسب القسم السابع من استبانة املوظفني، وقد حددتها الباحثة 
مبجموعة من األسئلة املذكورة يف اجلدول رقم )3(. 

جدول رقم )3(
التكرارات والنسب املئوية واملتوسط والترتيب للقسم السابع من األداة واخلاص مبالحظات أخرى

البيانم
النعم

إلى حدٍّ 
ما

ال 
الترتيباملتوسطأعرف

النسبة املئوية

60
بـــني  مشـــترك  تعـــاون  يوجـــد 
املتحـــف واملؤسســـات التعليميـــة 

املختلفـــة. 
93.13.403.40.931

61
املوظفـــني يف املتحـــف مؤهلـــني 
نفـــس  يف  أكادمييـــة  بدراســـة 

التخصـــص.
89.76.903.40.902

27.66903.40.279يوجد باملتحف أمني مكتبة.62

يتوفـــر باملتحـــف جلنـــة خاصـــة 63
44.844.8010.30.447بترميـــم اآلثـــار.

مســـؤول 64 باملتحـــف  يتوفـــر 
العامـــة. 48.337.9013.80.486للعالقـــات 

65
يتوفـــر باملتحـــف جلنـــة فنيـــة 
التنظيـــم  بإعـــادة  خاصـــة 

دوريـــاً. املـــكان  وبتطويـــر 
27.662.1010.30.2710
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البيانم
النعم

إلى حدٍّ 
ما

ال 
الترتيباملتوسطأعرف

النسبة املئوية

يتضمـــن فريـــق العمـــل باملتحـــف 66
44.844.8010.30.448علـــى مترجمـــني متخّصصـــني.

يوجـــد باملتحـــف وحـــدة لألمـــن 67
58.634.506.90.584والســـالمة.

68
ـــني باملتحـــف  ـــم العامل ـــم تطعي يت
ضـــد األمـــراض املتوقعـــة بشـــكل 

دوري.
20.772.406.90.2111

صيانـــة 69 باملتحـــف  يتوفـــر 
دوري. بشـــكل  75.913.8010.30.753ونظافـــة 

70
يقـــوم التوثيـــق املتحفـــي علـــى 
الرقميـــة  التقنيـــة  اســـتخدام 

احلديثـــة.
58.631010.30.585

الباحثة  املوظفني، وقد حددتها  استبانة  الثامن  القسم  تكرارات ونسب  التعرف على  ثانياً:   
مبجموعة من األسئلة املذكورة يف اجلدول رقم )4(.

جدول رقم )4(
التكرارات والنسب املئوية واملتوسط والترتيب للقسم الثامن من األداة واخلاص باملتحف واملجتمع

البيانم
النعم

إلى حدٍّ 
ما

ال 
الترتيباملتوسطأعرف

النسبة املئوية

71

دوراً  للمتحـــف  تـــرى  هـــل 
تعليميـــاً يف الرفـــع مـــن املســـتوى 
والتحصيلـــي  الدراســـي 

. لـــب للطا

10000011
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البيانم
النعم

إلى حدٍّ 
ما

ال 
الترتيباملتوسطأعرف

النسبة املئوية
إذا كانت اإلجابة بـ "نعم". فما هي طبيعة املعلومات التي ميكن للمتحف أن يفيد بها الطالب؟

10000012معلومات تاريخية.72
86.213.8000.8612معلومات علمية.73

الفنـــون 74 عـــن  معلومـــات 
. ملختلفـــة 79.320.7000.7913ا

بالعلـــم 75 يتعلـــق  مـــا  جميـــع 
. فـــة ملعر ا 62.137.9000.6217و

لكي يكون للمتحف دور مهّم يف املجتمع. ماذا تقترح:

بـــدور 76 تهتـــم  برامـــج  وضـــع 
79.320.7000.7914املتحـــف التربـــوي واالجتماعـــي.

ربـــط املدرســـة باملتحـــف مـــن 77
10000013خـــالل زيـــارات منظمـــة.

الزائـــر 78 مـــن  املتحـــف  تقريـــب 
89.710.3000.8911عـــن طريـــق املعـــارض املتنقلـــة.

أين تكمن فعالية املتحف يف دوره يف املجتمع؟

79
احلفـــاظ علـــى مقومـــات الهويـــة 
الوطنيـــة مـــن خـــالل مـــا خلفـــه 

الســـلف.
10000014

حضـــارات 80 إلـــى  التعـــرف 
األخـــرى. 93.16.9000.939الشـــعوب 

بالشـــواهد 81 اآلخريـــن  تعريـــف 
لألجـــداد. 96.63.4000.966املاديـــة 

ربـــط النـــشء مباضيهـــم مـــن 82
املتحـــف. معروضـــات  10000015خـــالل 

من أسباب عدم فعالية دور املتحف:
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ما
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االتصـــال 83 يحســـن  ال  املتحـــف 
املجتمـــع. 79.320.7000.7915بأفـــراد 

دراســـية 84 مقـــررات  توجـــد  ال 
96.63.4000.967حتـــث علـــى االهتمـــام باملتحـــف.

أفـــراد 85 ووعـــي  اهتمـــام  عـــدم 
باملتحـــف. 96.63.4000.968املجتمـــع 

جمـــود العـــرض واملعروضـــات 86
93.16.9000.9310باملتحـــف.

87
اإلعالنيـــة  الوســـائل  قلـــة 
املتحـــف  عـــن  واإلعالميـــة 

. تـــه ليا فعا و
79.320.7000.7916

  
ثالثاً: التعرف إلى تكرارات ونسب القسم اخلامس من استبانة الزوار، وقد حددتها الباحثة 

مبجموعة من األسئلة املذكورة يف اجلدول رقم )5(.

جدول رقم )5(
التكرارات والنسب املئوية واملتوسط والترتيب )استبانة الزوار( للقسم اخلامس من األداة واخلاص 

باملتحف واملجتمع

البيانم
النعم

إلى حدٍّ 
ما

ال 
الترتيباملتوسطأعرف

النسبة املئوية

24
هـــل تـــرى للمتحـــف دوراً تعليميـــاً 
يف الرفـــع مـــن املســـتوى الدراســـي 

والتحصيلـــي للطالـــب.
10.313.8696.90.117

94
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البيانم
النعم

إلى حدٍّ 
ما

ال 
الترتيباملتوسطأعرف

النسبة املئوية
إذا كانت اإلجابة بـ "نعم". فما هي طبيعة املعلومات التي ميكن للمتحف أن يفيد بها الطالب؟

96.63.4000.962معلومات تاريخية.25
79.320.7000.828معلومات علمية.26
75.924.1000.7512معلومات عن الفنون املختلفة.27
79.320.7000.829جميع ما يتعلق بالعلم واملعرفة.28

لكي يكون للمتحف دور مهم يف املجتمع. فماذا تقترح:

بـــدور 29 تهتـــم  برامـــج  وضـــع 
93.16.9000.935املتحـــف التربـــوي واالجتماعـــي.

ربـــط املدرســـة باملتحـــف مـــن 30
10000011خـــالل زيـــارات منظمـــة.

الزائـــر 31 مـــن  املتحـــف  تقريـــب 
75.924.1000.7513عـــن طريـــق املعـــارض املتنقلـــة.

أين تكمن فعالية املتحف يف دوره يف املجتمع؟

32
احلفـــاظ علـــى مقومـــات الهويـــة 
الوطنيـــة مـــن خـــالل مـــا خلفـــه 

الســـلف.
96.63.4000.963

حضـــارات 33 إلـــى  التعـــرف 
األخـــرى. 89.710.3000.897الشـــعوب 

بالشـــواهد 34 اآلخريـــن  تعريـــف 
لألجـــداد. 82.817.2000.8210املاديـــة 

ربـــط النـــشء مباضيهـــم مـــن 35
املتحـــف. معروضـــات  96.63.4000.964خـــالل 

من أسباب عدم فعالية دور املتحف:

االتصـــال 36 يحســـن  ال  املتحـــف 
املجتمـــع. 75.924.1000.7514بأفـــراد 
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البيانم
النعم

إلى حدٍّ 
ما

ال 
الترتيباملتوسطأعرف

النسبة املئوية

دراســـية 37 مقـــررات  توجـــد  ال 
93.16.9000.936حتـــث علـــى االهتمـــام باملتحـــف.

أفـــراد 38 ووعـــي  اهتمـــام  عـــدم 
باملتحـــف. 6931000.6816املجتمـــع 

جمـــود العـــرض واملعروضـــات 39
75.924.1000.7515باملتحـــف.

40
اإلعالنيـــة  الوســـائل  قلـــة 
املتحـــف  عـــن  واإلعالميـــة 

. تـــه ليا فعا و
79.320.7000.7911

وتشير النتائج يف اجلداول السابقة إلى ما يلي:
أن متوسطات اجلدول رقم )3( بالقسم السابع من األداة واخلاص مبالحظات أخرى يف مدى 

توفر البيانات من عدمها كانت على النحو التالي:
البيانات ذات األرقام:60 -61 قد توفرت بشكل كبير يف متاحف املواقع األثرية للمملكة العربية 
السعودية حيث تراوحت النسب املئوية بني:90- 93%، وأن البيانات ذات األرقام: 63 ، 64، 66 
، 67، 69، 70 قد توفرت بنسب متوسطة حيث تراوحت النسب املئوية بني: 44- 70% يف حني 
كانت البيانات ذات األرقام: 62، 65، 68 قد توفرت بنسب ضعيفة حيث تراوحت النسب املئوية 

بني: 21- %27 .
مما سبق يتضح أن األدوار التي ميكن أن يقوم بها املتحف خلدمة املجتمع بشكل كبير من وجهة 

نظر املوظفني العاملني يف تلك املتاحف، هي:
املتاحف  تلك  املوظفني يف  املختلفة، وأن  التعليمية  املتحف واملؤسسات  التعاون املشترك بني 

مؤّهلون بدراسة أكادميية يف نفس التخّصص. 
نظر  وجهة  من  املجتمع  املتحف خلدمة  به  يقوم  ملا  متوسط  بشكل  عناصر حتققت  وهناك 

املوظفني العاملني يف تلك املتاحف، من ذلك:
 يتم التوثيق املتحفي على استخدام التقنية الرقمية احلديثة، ويتوفر بتلك املتاحف جلنة خاصة 

بترميم اآلثار، كذلك يتوفر مسؤول للعالقات العامة، ويوجد باملتحف وحدة لألمن والسالمة.
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ـــة  ـــة يف اململك ـــع األثري ـــف  املواق ـــي ملتاح ـــم األداء املتحف تقوي
العربيـــة الســـعودية وتطويرهـــا - متحـــف نجـــران - دراســـة حالة



الفصل الثالث :  أساليب تطوير متحف 
99جنران وتقومي األداء

 وعلى النقيض من ذلك، هناك عناصر ال ميكن أن تقوم بها تلك املتاحف خلدمة املجتمع على 
الرغم من أهمية وجودها، منها:

عدم وجود أمني مكتبة باملتحف، وعدم توفر جلنة فنية خاصة بإعادة التنظيم وبتطوير املكان 
املتوقعة بشكل دوري. وبناء على حتليل  العاملني باملتحف ضد األمراض  يتم تطعيم  دورياً، وال 

األداة يف بيان رقم )66( ال يتضمن فريق العمل باملتحف على مترجمني متخصصني .
يف حني أن اجلدول رقم )4( للقسم الثامن من األداة واخلاص باملتحف واملجتمع من وجهة 
نظر العاملني مبتاحف املواقع األثرية باململكة العربية السعودية فتشير نتائجه إلى توفر البيانات 
ذات األرقام: 71، 72، 77، 79، 80، 81، 82، 84، 85، 86، بشكل كبير حيث تراوحت النسب 
املئوية بني:1- 93%، يف حني توفرت البيانات ذات األرقام: 73، 74، 75، 76، 78، 83، 87 بشكل 

متوسط تراوحت نسبها املئوية بني: 62- %89.
 مما سبق يتضح أن األدوار التي ميكن أن يقوم بها املتحف خلدمة املجتمع بشكل كبير من 

وجهة نظر املوظفني يف تلك املتاحف، هي:
أن للمتحف دوراً تعليمياً يف الرفع من املستوى الدراسي والتحصيلي للطالب، وطبيعة املعلومات 
التي ميكن للمتحف أن يفيد بها الطالب معلومات تاريخية، كما ميكن ربط املدرسة باملتحف من 
خالل زيارات منظمة، وبذلك يتم احلفاظ على الهوية الوطنية من خالل ما خلّفه السلف عن 
بالشواهد  اآلخرين  تعرف  كذلك  املتحف،  معروضات  خالل  من  مباضيهم  النشء  ربط  طريق 
املادية لألجداد، ويرى املوظفون يف تلك املتاحف أنه ال توجد مقررات دراسية حتث على االهتمام 
باملتحف، وأيضاً عدم اهتمام ووعي أفراد املجتمع باملتحف، وتكمن فعالية املتحف يف دوره يف 
املجتمع يف التعرف إلى حضارات الشعوب األخرى، ويالحظ جمود العرض واملعروضات باملتحف 

بشكل كبير.
يف حني هناك نقاط حتققت بشكل متوسط لدور املتحف يف خدمة املجتمع من وجهة نظر 

املوظفني يف تلك املتاحف، منها:
اقتراح املوظفني لكي يكون للمتحف دوٌر مهمٌّ يف املجتمع عن طريق تقريب املتحف من الزائر 
التربوي واالجتماعي، كذلك يرى  املتنقلة، ووضع برامج تهتم بدور املتحف  املعارض  عن طريق 
الزائرون لتلك املتاحف أن من طبيعة املعلومات التي ميكن للمتحف أن يفيد بها الطالب بشكل 
متوسط معلومات علمية، ومعلومات عن الفنون املختلفة، وجميع ما يتعلق بالعلم واملعرفة، ومن 
أسباب عدم فعالية دور املتحف بشكل متوسط أن املتحف ال يحسن االتصال بأفراد املجتمع، وقلة 

الوسائل اإلعالنية واالعالمية عن املتحف وفعالياته.
يف حني أن اجلدول رقم )5( للقسم اخلامس من األداة واخلاّص باملتحف واملجتمع من وجهة نظر 
الزائرين ملتاحف املواقع األثرية للمملكة العربية السعودية، فتشير نتائجه إلى توفر البيانات ذات 
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األرقام: 25، 29، 30، 32، 35، 37، بشكل كبير حيث تراوحت النسب املئوية بني:1- 93%، يف حني 
توفرت البيانات ذات األرقام: 26، 27، 28، 31، 33، 34، 36، 38، 39، 40، بشكل متوسط تراوحت 

نسبها املئوية بني: 68-89%، يف حني توفر البيان رقم )24( بشكل ضعيف بنسبة مئوية %1.
مما سبق تبني أن األدوار التي ميكن أن يقوم بها املتحف خلدمة املجتمع بشكل كبير من وجهة 

نظر الزائرين لتلك املتاحف، هي:
لكي يكون للمتحف دوٌر مهٌم يف املجتمع، اقترح الزّوار ربط املدرسة باملتحف من خالل زيارات 
التي  املعلومات  وأن من طبيعة  واالجتماعي،  التربوي  املتحف  بدور  تهتّم  برامج  منظمة، ووضع 
ميكن للمتحف أن يفيد بها الطالب بشكل كبير تكمن يف املعلومات التاريخية، كذلك تكمن فعالية 
املتحف يف دوره يف املجتمع بشكل كبير من خالل ما خلفه السلف، وربط النشء مباضيهم من 
خالل معروضات املتحف، ويرى الزّوار أن من أسباب عدم فعالية دور املتحف بشكل كبير أنه ال 

توجد مقررات دراسية حتّث على االهتمام باملتحف.
يف حني هناك نقاط حتققت بشكل متوسط من وجهة نظر الزائرين لتلك املتاحف من ذلك 
وتعريف اآلخرين  الشعوب،  إلى حضارات  التعرف  تكمن يف  املجتمع  املتحف يف  دور  فعالية  أن 
بالشواهد املادية لألجداد، كذلك يرى الزائرون أن طبيعة املعلومات التي ميكن للمتحف أن يفيد 
بها الطالب بشكل متوسط املعلومات العلمية وجميع ما يتعلق بالعلم واملعرفة ومعلومات عن الفنون 
املختلفة، يف حني أن من أسباب عدم فعالية دور املتحف بشكل متوسط من وجهة نظر الزائرين 
وقلة الوسائل اإلعالنية واإلعالمية عن املتحف وفعالياته، وأن املتحف ال يحسن االتصال بأفراد 
يتّم تقريب  للمتحف دور مهّم يف املجتمع بشكل متوسط أن  الزّوار لكي يكون  املجتمع، ويقترح 
املتحف من الزائر عن طريق املعارض املتنقلة، وأن ذلك مدعاة إلى وضع برامج للرفع من مستوى 

العاملني يف املتاحف، أو عمل ندوات و دورات من قبل اجلهات املسؤولة.
يف حني حتققت بشكل ضعيف النقطة التي ترى أن للمتحف دوراً تعليماً يف الرفع من املستوى 

الدراسي والتحصيلي للطالب من وجهة نظر الزائرين.

اإلجابة عن السؤال الثاني:
يتحقق الهدف الثاني يف هذا البحث من خالل اإلجابة عن السؤال الثاني، الذي مفاده )كيف 

ميكن معرفة مدى مالءمة التخطيط املعماري للمتحف اإلقليمي؟( يجب علينا:
الباحثة  التعرف إلى تكرارات ونسب القسم األول من استبانة املوظفني، وقد حددتها  أوالً: 

مبجموعة من األسئلة املذكورة يف اجلدول رقم )6(
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جدول رقم )6(

التكرارات والنسب املئوية واملتوسط والترتيب للقسم األول من األداة واخلاص مببنى املتحف

البيانم
النعم

إلى حدٍّ 
ما

ال 
الترتيباملتوسطأعرف

النسبة املئوية

مت تصميـــم وتنفيـــذ املبنـــى علـــى 1
82.810.306.90.824أســـاس متحـــف.

2
يقـــوم بتصميـــم املتحـــف مصمـــم 
داخلـــي متخّصـــص يف تصميـــم 

املتاحـــف.
6924.106.90.6811

3
مت بنـــاء املتحـــف علـــى أســـس 
ـــة ســـليمة حتقـــق  ـــة ووظيف علمي

الغـــرض مـــن إنشـــائه.
93.13.403.40.931

صمـــم املتحـــف بحيـــث يالئـــم 4
75.920.703.40.756البيئـــة واملوقـــع واملنـــاخ.

يحتـــوي املتحـــف علـــى حديقـــة 5
ــة. 27.675.506.90.2722متحفيـ

للمعـــارض 6 قاعـــات  توجـــد 
. قتـــة ملؤ 55.241.403.40.5517ا

قاعـــات 7 باملتحـــف  يوجـــد 
 . حثـــني 65.527.606.90.6512للبا
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البيانم
النعم

إلى حدٍّ 
ما

ال 
الترتيباملتوسطأعرف

النسبة املئوية

8

قاعـــة  باملتحـــف  يوجـــد 
واالجتماعـــات  للمحاضـــرات 
وســـائل  بأحـــدث  مجهـــزة 
والصوتـــي. املرئـــي  العـــرض 

62.127.6010.30.6214

صمـــم املتحـــف بحيـــث تكـــون 9
93.13.403.40.932حركـــة الـــزوار داخلـــه ســـهلة.

يوجـــد باملتحـــف أماكـــن لبيـــع 10
التذكاريـــة. 37.955.206.90.3720القطـــع 

86.210.303.40.863توجد غرف حلفظ اآلثار.11

يحـــوي املتحـــف علـــى معامـــل 12
والصيانـــة. 72.410.3017.20.727للترميـــم 

13
دائـــرة  باملتحـــف  يوجـــد 
وكاميـــرات  مغلقـــة  تلفزيونيـــة 

. قبـــة ا مر
44.848.306.90.4418

14

املتحـــف  يف  النوافـــذ  حتـــوي 
علـــى شـــبكات حديديـــة حلمايـــة 
الســـرقة  مـــن  املعروضـــات 
وخاصـــة يف الطوابـــق الســـفلية.

72.424.103.40.728

15
ومخـــارج  مداخـــل  تأمـــني  مت 
األمـــن  بوســـائل  املتحـــف 

. يثـــة حلد ا
58.624.1017.20.5817

ســـهولة االتصـــال بـــني قاعـــات 16
ــات املتحـــف. 79.33.4017.20.795املتحـــف وخدمـ

يتـــم ترتيـــب مخـــازن املتحـــف 17
اآللـــي. احلاســـب  37.941.4020.70.3721باســـتخدام 
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البيانم
النعم

إلى حدٍّ 
ما

ال 
الترتيباملتوسطأعرف

النسبة املئوية

18
املتحـــف  جـــدران  تنفيـــذ  مت 
ســـهلة  خامـــات  باســـتخدام 
التنظيـــف وال تتأثـــر بالضـــوء.

62.117.2020.70.6215

أرضيـــة املتحـــف بدرجـــة أغمـــق 19
6920.7010.30.699مـــن جدرانهـــا.

20
إســـعافات  باملتحـــف  يوجـــد 
احلـــاالت  لعـــالج  أوليـــة 

. ئـــة ر لطا ا
44.844.8010.30.4419

21
يحـــوي املتحـــف معـــدات خاصـــة 
األحجـــام  ذات  القطـــع  بنقـــل 

ــة. ــرة والثقيلـ الكبيـ
65.517.2017.20.6513

22

يحـــوي املتحـــف علـــى مجموعـــة 
واحلجـــرات  الغـــرف  مـــن 
املتحـــف  بأمنـــاء  اخلاصـــة 
واحلراســـة  واملديـــر  واإلدارة 

املدربـــة.

6924.106.90.6910

الباحثة  املوظفني، وقد حددتها  الثالث من استبانة  القسم  تكرارات ونسب  إلى  التعرف  ثانياً:   
مبجموعة من األسئلة املذكورة يف اجلدول رقم )7(.
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جدول رقم )7(

التكرارات والنسب املئوية واملتوسط والترتيب للقسم الثالث من األداة واخلاص بوسائل اإلضاءة

البيانم
النعم

إلى حدٍّ 
ما

ال 
الترتيباملتوسطأعرف

النسبة املئوية
مصدر اإلضاءة

37.962.1000.3713أ/ طبيعي.29
55.244.8000.5511ب/ صناعي.30
75.924.1000.755ج/ طبيعي وصناعي.31

كمية اإلضاءة يف املتحف كافية 32
93.16.9000.931إلظهار التفاصيل بدقة.

لنوعية اإلضاءة يف املتحف أثر 33
58.637.9000.5810على القطع األثرية.

نوع اإلضاءة املستعملة يف املتحف:

أ/ إضاءة مباشرة على 34
86.210.303.40.862املعروضات.

ب/ إضاءة غير مباشرة على 35
79.33.4017.20.794املمرات والطرقات.

ج/ إضاءة شبه مباشرة يف 36
72.410.3017.20.726القاعات الكبرى.
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البيانم
النعم

إلى حدٍّ 
ما

ال 
الترتيباملتوسطأعرف

النسبة املئوية

37
يتم االستفادة من الفتحات 
اجلانبية "النوافذ" كمصدر 

للضوء الطبيعي.
65.510.3024.10.657

نوع الزجاج املستعمل يف النوافذ:
62.120.7017.20.629أ/ زجاج مصنفر.38
65.517.2017.20.658ب/ زجاج شفاف.39
51.731017.20.5112ج/ زجاج عاكس.40

يوجد إضاءة كافية باملتحف 41
86.213.8000.863لياًل.

 
وتشير النتائج يف اجلداول السابقة إلى ما يلي:

إن متوسطات اجلدول رقم )6( بالقسم األول من األداة واخلاّص مببنى املتحف يف مدى توفر 
البيانات من عدمها كانت على النحو التالي:

البيانات ذات األرقام: 3- 9، قد توفرت بشكل كبير يف متاحف املواقع األثرية باململكة العربية 
السعودية حيث كانت النسبة املئوية: 93%، وأن البيانات ذات األرقام:1، 11، 12، 14، 16، قد 
البيانات  كانت  حني  86%، يف  بني:72-  املئوية  النسب  تراوحت  حيث  متوسطة  بنسب  توفرت 
ذات األرقام: 2، 6، 7، 8، 15، 18، 19، 21، 22 قد توفرت بنسب بسيطة حيث تراوحت النسب 
املئوية بني:55- 69%، وأن البيانات ذات األرقام: 5، 10، 17، 20، قد توفرت بشكل ضعيف حيث 

تراوحت النسب املئوية بني: 27- %44.
مما سبق يتضح أن األدوار التي حتققت يف مبنى املتحف بشكل كبير من وجهة نظر املوظفني 

العاملني يف تلك املتاحف هي:
ُصّمم  كذلك  إنشائه،  من  الغرض  سليمة حتقق  ووظيفة  علمية  أسس  على  املتحف  بناء  مت 

املتحف بحيث تكون حركة الزّوار داخله سهلة.
يف حني أن هناك نقاطاً قد حتققت يف مبنى املتحف بشكل متوسط من وجهة نظر املوظفني 

العاملني يف تلك املتاحف، وهي:
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توجد غرف حلفظ اآلثار، ومت تصميم وتنفيذ املبنى على أساس متحف، كذلك سهولة االتصال 
واملناخ، حيث  واملوقع  البيئة  املتحف بحيث يالئم  املتحف، وُصّمم  املتحف وخدمات  بني قاعات 
يحوي املتحف على معامل للترميم والصيانة، وحتوي النوافذ يف املتحف على شبكات حديدية 

حلماية املعروضات من السرقة وخاّصة يف الطوابق السفلية.
يف حني حتققت يف مبنى املتحف نقاط بسيطة من وجهة نظر العاملني يف تلك املتاحف، وهي:
الغرف  املتحف على مجموعة من  ويحوي  أغمق من جدرانها،  بدرجة  كانت  املتحف  أرضية 
املتحف  بتصميم  ويقوم  املدربة،  واحلراسة  واملدير  واإلدارة  املتحف  بأمناء  واحلجرات اخلاصة 
وقاعة  للباحثني،  قاعات  باملتحف  يوجد  كذلك  املتاحف،  تصميم  يف  متخّصص  داخلي  مصّمم 
للمحاضرات واالجتماعات مجهزة بأحدث وسائل العرض املرئي والصوتي، ويحوي املتحف على 
معدات خاصة بنقل القطع ذات األحجام الكبيرة والثقيلة، ومت تنفيذ جدران املتحف باستخدام 
األمن  بوسائل  املتحف  ومخارج  مداخل  تأمني  ومّت  بالضوء،  تتأثر  وال  التنظيف  سهلة  خامات 

احلديثة، كذلك توجد قاعات للمعارض املؤقتة.
وعلى الرغم من أهمية هذه العناصر يف مبنى املتحف إال أنها قد حتققت بشكل ضعيف من 

وجهة نظر العاملني يف تلك املتاحف، وهي:
ال توجد باملتحف دائرة تلفزيونية مغلقة وكاميرات مراقبة، كذلك ال يوجد باملتحف إسعافات 
أولية لعالج احلاالت الطارئة، وأيضاً ال توجد أماكن لبيع القطع التذكارية، ويتم ترتيب مخازن 
املتحف بشكل ضعيف عن طريق استخدام احلاسب اآللي، وال حتوي معظم متاحف املواقع األثرية 

على حديقة متحفية.
األثرية  املواقع  نتائج اجلدول رقم )7( واخلاص بوسائل اإلضاءة يف متاحف  يف حني تشير 
باململكة العربية السعودية إلى توفر البيان رقم: )32( بشكل كبير ونسبة 93%، من وجهة نظر 
العاملني يف تلك املتاحف، يف حني توفرت بشكل متوسط يف وسائل اإلضاءة باملتحف البيانات 
ذات األرقام: 24، 35، 41، بنسب مئوية تراوحت بني: 72-86%، يف حني توفرت البيانات ذات 
األرقام: 30، 33، 37، 38، 39، 40، بشكل بسيط ونسب مئوية تراوحت بني: 51-65%، وأخيراً 

توفر البيان رقم )39( بشكل ضعيف ونسبة مئوية %37.
مما سبق يتحقق البيان التالي بشكل كبير من وجهة نظر العاملني يف تلك املتاحف، وهي: أن 

كمية اإلضاءة يف املتحف كافية إلظهار التفاصيل بدقة. 
نظر  التالية من وجهة  النقاط  باملتحف  اإلضاءة  يف حني حتققت بشكل متوسط يف وسائل 

العاملني يف تلك املتاحف، وهي:
نوع اإلضاءة املستخدمة يف املتحف كانت إضاءة مباشرة على املعروضات، وإضاءة غير مباشرة 
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على املمرات والطرق، وإضاءة شبه مباشرة على القاعات الكبرى، وتوجد إضاءة كافية باملتحف 
لياًل، ومصدر اإلضاءة يف املتحف طبيعي وصناعي.

وحتققت بشكل بسيط يف وسائل اإلضاءة باملتحف النقاط التالية من وجهة نظر العاملني يف 
تلك املتاحف، وهي:

يتّم االستفادة من الفتحات اجلانبية »النوافذ« كمصدر للضوء الطبيعي، ونوع الزجاج املستخدم 
أثر على  املتحف  ولنوعية اإلضاءة يف  النوافذ زجاج شفاف، وزجاج مصنفر، زجاج عاكس،  يف 

القطع األثرية، وكان مصدر اإلضاءة صناعياً.
وعلى الرغم من أهمية اإلضاءة الطبيعية يف املتاحف إال أنها قد حتققت وبشكل ضعيف يف 

متاحف املواقع األثرية من وجهة نظر العاملني بها. 

اإلجابة عن السؤال الثالث:
 لإلجابة عن السؤال الثالث الذي مفاده )كيف ميكن توظيف التقنيات احلديثة يف إدارة املتحف 

وعرض املواد املتحفية؟( يجب علينا:
الباحثة  حّددتها  وقد  املوظفني،  استبانة  الثاني  القسم  ونسب  تكرارات  إلى  التعرف  أوالً: 

مبجموعة من األسئلة املذكورة يف اجلدول رقم )8(.

جدول رقم )8(

التكرارات والنسب املئوية واملتوسط والترتيب للقسم الثاني من األداة واخلاص بطريقة العرض

البيانم
النعم

إلى حدٍّ 
ما

ال 
الترتيباملتوسطأعرف

النسبة املئوية

توجد استراتيجية للعرض 23
82.86.9010.30.826املتحفي حسب املعروضات.

مت توزيع التحف بشكل منتظم 24
93.13.403.40.933مبحاذاة جدران الرواق.
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25
يوجد خط سير للزائر بحيث 

يستطيع املرور على جميع 
القاعات بانتظام.

96.6003.40.961

يتم وضع املعروضات على 26
96.63.4000.962مستوى نظر اإلنسان.

يتم عرض القطع بطريقة 27
93.16.9000.934خالية من العيوب.

توجد مسافات نسبية بني 28
86.213.8000.865القطع أو اللوحات املعروضة.

الباحثة  حّددتها  وقد  املوظفني،  استبانة  الرابع  القسم  ونسب  تكرارات  إلى  التعرف  ثانياً: 
مبجموعة من األسئلة املذكورة يف اجلدول رقم )9(.

جدول رقم )9(

التكرارات والنسب املئوية واملتوسط والترتيب للقسم الرابع من األداة واخلاص بخزنات العرض

البيانم
النعم

إلى حدٍّ 
ما

ال 
الترتيباملتوسطأعرف

النسبة املئوية

42

املوجـــودة  العـــرض  خزنـــات 
يف املتحـــف مـــن النـــوع الـــذي 
يحمـــي املعروضـــات مـــن التلـــوث 

واحلشـــرات. واألتربـــة 

82.810.306.90.827

43
املعروضـــات  بطاقـــة  تبـــرز 
توفرهـــا  املطلـــوب  املعلومـــات 

. ين هد للمشـــا
96.63.4000.961
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البيانم
النعم

إلى حدٍّ 
ما

ال 
الترتيباملتوسطأعرف

النسبة املئوية

44
ـــة  ـــات العـــرض مجهـــزة لبيئ خزن
الرطوبـــة  حيـــث  مـــن  مهيـــأة 

والضـــوء. واحلـــرارة 
75.910.3013.80.758

علـــى 45 املســـلطة  اإلضـــاءة 
اخلزانـــة. داخـــل  86.26.906.90.864القطعـــة يف 

علـــى 46 املســـلطة  اإلضـــاءة 
اخلزانـــة. خـــارج  يف  86.26.906.90.865القطعـــة 

القطـــع املعروضـــة داخـــل اخلزانـــة 47
86.210.303.40.866موضوعـــه بطريقـــة مدروســـة.

48
تصميـــم أماكـــن توزيـــع اخلزنـــات 
ــم املتحـــف  ــع تصميـ ــب مـ مناسـ

ـــر. ـــة الزائ ـــم حلرك ومالئ
93.13.403.40.932

خزنـــات العـــرض ســـهلة الفتـــح 49
89.73.406.90.893ألمـــني املتحـــف.

يشـــتمل املتحـــف علـــى أماكـــن 50
58.624.1017.20.589عـــرض "الديورامـــا".

الباحثة  املوظفني، وقد حّددتها  القسم اخلامس استبانة  إلى تكرارات ونسب  التعرف  ثالثاً: 
مبجموعة من األسئلة املذكورة يف اجلدول رقم )10(.

جدول رقم )10(

بالبطاقات  واخلاص  األداة  من  اخلامس  للقسم  والترتيب  واملتوسط  املئوية  والنسب  التكرارات 
الشارحة
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البيانم
النعم

إلى حدٍّ 
ما

ال 
الترتيباملتوسطأعرف

النسبة املئوية

51

الشـــارحة  البطاقـــة  حتـــوي 
القطعـــة  تســـجيل  رقـــم  علـــى 
ونبـــذة  املتحـــف  ســـجالت  يف 
مصـــدر  تتنـــاول  تاريخيـــة 

عليهـــا. العثـــور  وتاريـــخ 

72.417.2010.30.725

البطاقـــة الشـــارحة موضوعـــة 52
ــر. ــر الزائـ ــتوى نظـ ــى مسـ 86.213.8000.863علـ

مناســـب 53 البطاقـــة  حجـــم 
وأهميتهـــا. 96.63.3000.962للقطعـــة 

86.213.8000.864ُخّصص لكل قطعة بطاقة.54

منـــط الكتابـــة علـــى البطاقـــات 55
10000011موّحـــد يف أنحـــاء املتحـــف.

الشـــارحة 56 البطاقـــات  كتابـــة 
ــة. ــة اإلجنليزيـ 48.341.4010.30.486باللغتـــني: العربيـ

رابعاً: التعرف إلى تكرارات ونسب القسم السادس استبانة املوظفني، وقد حّددتها الباحثة 
مبجموعة من األسئلة املذكورة يف اجلدول رقم )11(.

جدول رقم )11(

التكرارات والنسب املئوية واملتوسط والترتيب للقسم السادس من األداة واخلاص بذوي االحتياجات 
اخلاصة
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البيانم
إلى حدٍّ النعم

ما
ال 

الترتيباملتوسطأعرف

النسبة املئوية

يهتـــم املتحـــف باجلانـــب اخلـــاص 57
48.341.4010.30.483بـــذوي االحتياجـــات اخلاصـــة.

58
يهتـــم باملتحـــف بتوفيـــر اإلمكانـــات 
مـــع  للتعامـــل  املؤهلـــة  البشـــرية 

فئـــة االحتياجـــات اخلاصـــة.
51.737.9010.30.512

لزيـــارة 59 التســـهيالت  املتحـــف  يقـــدم 
اخلاصـــة. االحتياجـــات  ذوي  6924.106.90.691فئـــات 

الباحثة  حّددتها  وقد  الزوار،  استبانة  الثالث  القسم  ونسب  تكرارات  إلى  التعرف  خامساً: 
مبجموعة من األسئلة املذكورة يف اجلدول رقم )12(.

جدول رقم )12(

التكرارات والنسب املئوية واملتوسط والترتيب للقسم الثالث من األداة واخلاص بذوي االحتياجات اخلاصة

البيانم
النعم

إلى حدٍّ 
ما

ال 
الترتيباملتوسطأعرف

النسبة املئوية

سهولة التنقل يف املتحف 18
3124.124.120.70.315وقاعاته.

مدى توفر بطاقات شارحة 19
37.917.217.227.60.374بطريقة برايل.

درجة وضوح األجهزة 20
41.420.717.220.70.411السمعية.

41.420.713.824.10.412مدى توفر لغة اإلشارة.21
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البيانم
النعم

إلى حدٍّ 
ما

ال 
الترتيباملتوسطأعرف

النسبة املئوية

22
هل املتحف مالئم لذوي 

اإلعاقة احلركية )استخدام 
العربات(.

41.420.717.220.70.413

وتشير النتائج يف اجلداول السابقة إلى ما يلي:
إن متوسطات اجلدول رقم )8( بالقسم الثاني من األداة واخلاص بطريقة العرض يف مدى 

توفر البيانات من عدمها كانت على النحو التالي:
توفرت البيانات ذات األرقام: 24، 25، 26، 27، بشكل كبير من وجهة نظر العاملني يف تلك 
املتاحف حيث تراوحت النسب املئوية بني: 93- 96%، يف حني توفرت البيانات ذات األرقام: 23، 

28، بشكل متوسط تراوحت النسب املئوية فيه بني: %86-82.
مما سبق يتبنّي أن البيانات التالية قد حتققت بشكل كبير لطريقة العرض يف متاحف املواقع 
األثرية للمملكة العربية السعودية حيث يوجد خط سير للزائر بحيث يستطيع املرور على جميع 
القاعات بانتظام، ويتّم وضع املعروضات على مستوى نظر اإلنسان، كذلك يتم توزيع التحف بشكل 

منتظم مبحاذاة جدران الرواق، ويتّم عرض القطع بطريقة خالية من العيوب.
يف حني قد حتققت البيانات التالية بنسبة متوسطة لطريقة العرض من وجهة نظر العاملني يف 
تلك املتاحف وهي أنه توجد مسافات نسبية بني القطع أو اللوحات املعروضة، وتوجد استراتيجية 

للعرض املتحفي حسب املعروضات.
أداة  من  العرض(  )خزنات  الرابع  بالقسم  واخلاص   )9( رقم  اجلدول  نتائج  تشير  حني  يف 
البحث واخلاصة باملوظفني إلى توفر البيانات التالية ذات األرقام: 43، 48، بنسب كبيرة تراوحت 
بني:93-96%، يف حني توفرت البيانات ذات األرقام التالية بشكل متوسط: 42، 45، 46، 47، 
49، ونسب مئوية بني:82-98%، يف حني توفرت البيانات التالية بشكل بسيط: 44، 50، ونسب 

مئوية تراوحت بني %75-58.
)خزنات العرض(  الرابع  التي حتققت بنسبة كبيرة يف القسم  البيانات  مما سبق يتضح أن 
املعلومات املطلوب توفرها  املعروضات  تبرز بطاقة  باملوظفني، وهي:  البحث واخلاّصة  أداة  من 
للمشاهدين، ومّت تصميم أماكن توزيع اخلزنات بحيث أصبح مناسباً مع تصميم املتحف ومالئماً 
حلركة الزائر، أّما البيانات التي حتققت بنسبة متوسطة، فهي: خزنات العرض سهلة الفتح ألمني 
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املتحف، كذلك اإلضاءة املسلطة على القطع يف داخل اخلزانة وخارجها، والقطع املعروضة داخل 
اخلزانة موضوعة بطريقة مدروسة، وخزنات العرض املوجودة يف املتحف من النوع الذي يحمي 
فهي:  بسيطة،  بنسبة  حتققت  التي  البيانات  أّما  واحلشرات،  واألتربة  التلوث  من  املعروضات 
خزنات العرض مجهزة لبيئة مهيأة من حيث الرطوبة واحلرارة والضوء، ويشتمل املتحف على 

أماكن عرض )الديوراما(
يف حني تشير النتائج يف اجلدول رقم )10( واخلاص بالقسم اخلامس )البطاقات الشارحة( 
من أداة البحث واخلاّصة باملوظفني إلى توفر البيانات التالية ذات األرقام: 53، 55، بنسب كبيرة 
تراوحت بني: 96-100%، يف حني توفرت البيانات ذات األرقام التالية بشكل متوسط: 51، 52، 
54، ونسب مئوية بني: 72-86%، يف حني توفر البيان التالي بشكل ضعيف: 56، ونسبة مئوية: 

.%48
مما سبق يتضح أن البيانات التي حتققت بنسبة كبيرة يف القسم اخلامس )البطاقات الشارحة( 
من أداة البحث واخلاّصة باملوظفني، هي: منط الكتابة على البطاقات موحٌد يف أنحاء املتحف، 
وحجم البطاقة مناسب للقطعة وأهميتها، والبيانات التي حتققت بنسبة متوسطة، هي: البطاقة 
الشارحة موضوعة على مستوى نظر الزائر، كذلك ُخّصص لكل قطعة بطاقة، وحتوي البطاقة 
الشارحة على رقم تسجيل القطعة يف سجالت املتحف ونبذه تاريخية تتناول مصدر وتاريخ العثور 
عليها، وعلى الرغم من أهمية البيان التالي إال أنه قد حتقق بنسبة ضعيفة، وهو: كتابة البطاقات 

الشارحة باللغتني: العربية اإلجنليزية.
يف حني أن متوسطات ونسب اجلدول رقم )11( بالقسم السادس من األداة )استبانة املوظفني( 
واخلاّص بذوي االحتياجات اخلاصة يف مدى توفر البيانات من عدمها كانت على النحو التالي:
توفرت البيانات ذات األرقام بنسبة بسيطة، وهي: 58، 59، ونسب مئوية تراوحت بني: 51-

69%، يف حني توفر البيان رقم )57( بنسبة ضعيفة هي:%48.
مما سبق يتضح أن البيانات التي حتققت بنسبة بسيطة للقسم السادس من األداة )استبانة 
املوظفني( واخلاّص بذوي االحتياجات اخلاصة، هي: يقّدم املتحف التسهيالت لزيارة فئات ذوي 
االحتياجات اخلاصة، ويهتم املتحف بتوفير اإلمكانات البشرية املؤهلة للتعامل مع فئة االحتياجات 
اخلاصة، وعلى الرغم من أهمية البيان التالي إال أنه قد حتقق بنسبة ضعيفة، وهو: يهتم املتحف 

باجلانب اخلاص بذوي االحتياجات اخلاصة.
يف حني كانت متوسطات ونسب اجلدول رقم )12( بالقسم الثالث من األداة )استبانة الزّوار( 
واخلاص بذوي االحتياجات اخلاصة يف مدى توفر البيانات من عدمها كانت على النحو التالي:

توفرت البيانات ذات األرقام 18، 19، 20، 21، 22، بنسب بسيطة تراوحت بني: 41-31 % . 
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مما سبق يتضح أن البيانات التالية قد حتققت بنسبة بسيطة للقسم الثالث من األداة )استبانة 
املتحف وقاعاته، ومدى  التنقل يف  الزّوار( واخلاّص بذوي االحتياجات اخلاصة، وهي: سهولة 
لغة  توفر  ومدى  السمعية،  األجهزة  وضوح  درجة  وأيضاً  برايل،  بطريقة  شارحة  بطاقات  توفر 

اإلشارة، وهل املتحف مالئم لذوي اإلعاقة احلركية )استخدام العربات(.

اإلجابة عن السؤال الرابع:
بالرسائل  الزّوار  معرفة  مدى  قياس  ميكن  )كيف  مفاده  الذي  الرابع  السؤال  عن  لإلجابة 

واملعاني العلمية والثقافية التي تقدمها معروضات املتحف؟( يجب علينا:
أوالً: التعرف إلى تكرارات ونسب القسم األول استبانة الزّوار، وقد حّددتها الباحثة مبجموعة 

من األسئلة املذكورة يف اجلدول رقم )13(.

جدول رقم )13(

بتقييم موظف  واخلاص  األداة  من  األول  للقسم  والترتيب  واملتوسط  املئوية  والنسب  التكرارات 
املتحف املرافق ملجموعتك

البيانم
النعم

إلى حدٍّ 
ما

ال 
الترتيباملتوسطأعرف

النسبة املئوية

06.944.848.30.441كان لطيفاً.1
013.837.948.30.374أجاب عن أسئلتنا بوضوح.2

كان الشرح مسموعاً 3
3.43.444.848.30.442ومفهوماً.

3.410.337.948.30.375جعل زيارتنا ممتعة.4
06.941.451.70.413منظم.5

ثانياً: التعرف إلى تكرارات ونسب القسم الثاني استبانة الزوار، وقد حددتها الباحثة مبجموعة 
من األسئلة املذكورة يف اجلدول رقم )14(.

جدول رقم )14(
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التكرارات والنسب املئوية واملتوسط والترتيب للقسم الثاني من األداة واخلاص بتقييم مجموعة من العناصر

البيانم
إلى حدٍّ النعم

ما
ال 

النسبة أعرف
الترتيباملئوية

النسبة املئوية

تســـتطيع الوصـــول إلـــى املتحـــف 6
10.355.2313.40.1011بســـهولة.

هـــل تصميـــم املتحـــف مالئـــم 7
20.748.324.16.90.204ملعروضاتـــه؟

الســـينمائية 8 األفـــالم  هـــل 
مفيـــدة؟ 17.237.927.617.20.177بالشاشـــات 

هـــل طريقـــة عـــرض املعلومـــات 9
20.737.93110.30.205متسلســـلة؟

مناســـب 10 املعلومـــات  مســـتوى 
. 13.851.727.66.90.139للجميـــع

13.841.441.43.40.1310سهولة استخدام املعروضات.11
20.73141.46.90.206توفر امللصقات التعريفية.12

توجـــد مرونـــة عنـــد التنســـيق 13
17.234.534.513.80.178للزيـــارة.

ورش 14 علـــى  املتحـــف  يحتـــوي 
24.13120.724.10.242العمـــل.

15
املتحـــف  بـــني  تفاعـــل  يوجـــد 
واملجتمـــع يف إقامـــة الفعاليـــات 

واملعـــارض. واملناســـبات 
10.334.53124.10.1012

16
توفـــر وســـهولة الوصـــول إلـــى 
)مقاعـــد  املتحـــف  مرافـــق 
امليـــاه(. دورات   - االســـتراحة 

24.137.927.610.30.243

17
ومعروضاتـــه  املتحـــف  مالءمـــة 
اخلاصـــة  االحتياجـــات  لـــذوي 
)املكفوفـــني - اإلعاقـــة احلركيـــة(.

313120.782.80.311

 ثالثاً: التعرف إلى تكرارات ونسب معلومات اجلنس والعمر اخلاصة بأداة البحث »الزوار«، وقد 
حددتها الباحثة مبجموعة من األسئلة املذكورة يف اجلداول رقم )15(، )16(، )17(، )18(، )19(.
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جدول رقم )15(

تكرار ونسب وترتيب معلومات اجلنس

الترتيبالنسبة املئويةالتكرارنوع اجلنس

250.861ذكر

40.132أنثى

جدول رقم )16(

تكرار ونسب الفئة العمرية

الترتيبالنسبة املئويةالتكرارالفئة العمرية

20.063حتت 16
1620.064ـ20
21140.481ـ34
35100.342ـ40

5010.035 وما فوق

جدول رقم )17(

تكرار ونسب كيفية السماع عن متحف املوقع األثري

الترتيبالنسبة املئويةالتكرارطريقة السماع

140.481صديق

30.104اإلنترنت / املوقع االلكتروني

80.272وسائل اإلعالم )التلفاز. الراديو "املذياع"(

40.133وسيلة أخرى. اذكرها ..
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جدول رقم )18(

تكرار ونسب املرافق عند الزيارة

الترتيبالنسبة املئويةالتكراراملرافق معك

80.272كنت وحدي

90.311مع العائلة

70.243مع األصدقاء

40.134مع وفد زائر

10.035مع مجموعة مدرسية / جامعية

جدول رقم )19(

تكرار ونسب وترتيب مرافقة أحد ممثلي املتحف

الترتيبالنسبة املئويةالتكرارمرافقة أحد ممثلي املتحف

150.511نعم

140.482ال

مما سبق تشير نتائج جدول رقم )13( من وجهة نظر الزائرين لتلك املتاحف إلى توفر بيانات 
اجلدول بنسبة ضعيفة تراوحت بني:%44-37.

مما سبق يتضح حول تقييم الزائر ملوظف املتحف املرافق للمجموعة كانت نسبته ضعيفة من 
حيث: لطافته، وضوح إجابته عن أسئلة الزائرين، كذلك حول شرح املوظف، وجعله للزيارة لتكون 

ممتعة، وانتظامه.
يف حني كانت نتائج اجلدول رقم )14( واخلاصة بتقييم مجموعة من العناصر من قبل الزائرين 

ملتاحف املواقع األثرية كانت نسبها املئوية ضعيفة حيث تراوحت بني:%31-10.
مما سبق يتضح ضعف العناصر التالية من تقييم الزائر ملتاحف املواقع األثرية، وهي: مالءمة 
املتحف ومعروضاته لذوي االحتياجات اخلاصة )املكفوفني اإلعاقة احلركية(، واحتواء املتحف 
على ورش عمل، وتوفر وسهولة الوصول إلى مرافق املتحف )مقاعد االستراحة دورات املياه(، 
وتصميم املتحف مالئم ملعروضاته، وطريقة عمل املعلومات، وتوفر امللصقات التعريفية، واالستفادة 
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من األفالم السينمائية، واملرونة عند التنسيق للزيارة، ومناسبة مستوى املعلومات للجميع، وسهولة 
التفاعل بني املتحف واملجتمع يف  استخدام املعروضات، والوصول إلى املتحف بسهولة، ووجود 

إقامة الفعاليات واملناسبات واملعارض.
أما نتائج جدول رقم )15( حول جنس الزائر ملتاحف املواقع األثرية فتبنّي أن عدد الذكور فاق 

عدد اإلناث بنسب مئوية للذكور 86،2% ولإلناث %13،8.
يف حني كانت نتائج جدول رقم )16( حول الفئة العمرية للزوار فكانت على الوجه التالي: من 
21ـ34 )48،3%(، من 35ـ40 )34،5%(، حتت16 )6،9%(، من 16ـ20 )6،9%(، من 50 وفوق 

.)%3،4(
وحول نتائج جدول رقم )17( واخلاصة بكيفية السماع عن متحف املوقع األثري، فكانت نتائجه 
على النحو التالي: من صديق )48،3%(، من وسائل اإلعالم )التلفازـ الراديو -املذياع( )%27،6(، 

من وسيلة أخرى )13،8%(، من اإلنترنت املوقع اإللكتروني )%10،3(.
 ونتائج جدول رقم )18( واخلاص باملرافق عند الزيارة فكانت على النحو التالي: مع العائلة 
مجموعة  مع   ،)%13،8( زائر  وفد  مع   ،)%24،1( األصدقاء  مع   ،)%27،6( وحدي   ،)%31(

مدرسية / جامعية )%3،4(.
وتشير نتائج جدول رقم )19( حول مرافقة أحد ممثلي املتحف مع الزائر فكانت اإلجابة بنعم 

)51،7%( واإلجابة بـ ال )%48،3(.

اإلجابة عن السؤال اخلامس:
 لإلجابة عن السؤال اخلامس الذي مفاده )كيف ميكن العمل على الوصول إلى أساليب علمية 
إلى  الرجوع  الباحثة  من  يتطلب  التساؤل  هذا  عن  ولإلجابة  ؟(  األثرية  املواقع  مبتاحف  ترقى 
األدبيات والدراسات وواقع املتاحف العاملية التي تتطلع الباحثة ألن تصل متاحف املواقع األثرية 
اإللكترونية  مواقعها  عبر  املتاحف  لتلك  ومشاهداتها  الباحثة  قراءات  خالل  من  مستواها  إلى 

والعالم الرقمي .
وترى الباحثة من خالل الزيارات التي قامت بها بأن متاحف املواقع األثرية ينقصها اإلمكانات 
الفنية، باإلضافة إلى محدودية خبرات العاملني يف تلك املتاحف، وعدم معرفتهم بطرق احلماية 
والصيانة للقطع املتحفية، ومن مهام املتاحف أنها)1(: تساعد العلماء والباحثني يف مجال البحث 
واالستقصاء وتزودهم مبا يحتاجون إليه من مواد ومعلومات ال يستغنى عنها يف البحث العلمي.

خلوصي وآخرون، محمد ماجد، )2004م(، الموسوعة المعمارية المتاحف، الجزء األول، الطبعة األولى، جمهورية مصر   )1(
العربية، ص 23.
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دولة حيث  أّي  واجهات  من  مهمة  واجهة  املتاحف  تعتبر  والسياحية  اإلعالمية  الناحية  ومن 
احلركة  عليها منو يف  يترتب  الدولة مما  تلك  ملعالم  جلية  وصورة  واضحة  فكرة  للزائر  تعطي 

السياحية وازدهار االقتصاد الوطني.
ومعماريني،  وحّفارين  ونّحاتني  مصورين  من  الفنانني  وتكرمي  تشجيع  املتاحف  أهداف  ومن 
إمكانات  املتحف بجميع  وكذلك جتهيز  للفن احلديث،  إنتاجهم يف متحف خاّص  بعرض  وذلك 
الصيانة والترميم واحلماية البشرية واإللكترونية، وأيضاً تشجيع املقتنني وهواة جمع اآلثار على 

حفظ مقتنياتهم يف أماكن آمنة مفتوحة ألكبر عدد من الزائرين)1(.
واإلسهام يف العملية التعليمية والتثقيفية للدارسني والباحثني من الصغار والكبار يف مختلف 

مجاالت املعرفة املتعلقة باملتاحف)2(.
وإضافة إلى ذلك زيادة الوعي بدور املتاحف يف تقدم املجتمع، وأهمية وسائل اإلعالم بنشر 
كل ما هو جديد يف مجال املتاحف، وكذلك انتشار الدراسات األكادميية لتحديث وتطوير العلوم 
املتحفية، وأيضاً متابعة النهضة احلديثة والتقدم التكنولوجي واالستفادة منه يف مجال املتاحف، 

وحيث إن زيادة عدد املتاحف وتطورها تعتبر من معايير تقّدم األم ورقيها)3(.
 وترى الباحثة بأن حتقيق مثل هذه املواصفات يتطلب إنشاء متحف ملوقع اآلثار قائم على 
ملحقة مببنى  مباٍن  أو  قاعات  زيادة  أو  إضافة  إمكانية  ذلك  على  سليمة، عالوة  علمية  أسس 

املتحف.
والعرض اجليد للقطع املتحفية وإظهارها بطريقة مباشرة تسر وتبهج الزائرين من األسباب 
املساعدة لرقي أّي متحف قائم أو مخطط إلقامته، وقد مّت اإلشارة إلى كيفية ذلك يف اإلجابة عن 

السؤالني األول والثاني من أسئلة الدراسة)4(.
  ومما سبق ترى الباحثة أن هناك نقاطاً مهّمة ال بُّد أن تكون يف متاحف املواقع األثرية منها: 
وجود أمني مكتبة باملتحف، وتوفر جلنة فنية خاصة بإعادة التنظيم وبتطوير املكان دورياً، وأن يتم 
تطعيم العاملني باملتحف ضد األمراض املتوقعة بشكل دوري، وأن يكون للمتحف دور تعليمي يف 

الرفع من املستوى الدراسي والتحصيلي للطالب من وجهة نظر الزائرين.
باملتحف  ال يوجد  تلفزيونية مغلقة وكاميرات مراقبة، وأيضاً  دائرة  باملتحف  كذلك ال توجد 
إسعافات أولية لعالج احلاالت الطارئة، وال توجد أماكن لبيع القطع التذكارية، ويتم ترتيب مخازن 

)1( لبهنسي، عفيف، )2004م(، علم المتاحف والمعارض، ط1، دار الشرق للنشر، سوريا، دمشق، ص18.
ــر  ــة للنشـ ــل العربيـ ــة النيـ ــة، هبـ ــر العربيـ ــة مصـ ــن وإدارة، جمهوريـ ــارة وفـ ــف عمـ ــم، )2004م(، المتاحـ ــين إبراهيـ ــار، حسـ )2( العطـ

والتوزيـــع، القاهـــرة، ص27.
)3( قادوس، عزت زكي حامد، )2005م(، علم الحفائر وفن المتاحف، جمهورية مصر العربية، دار المعارف الجامعية، اإلسكندرية، ص67.

)4(محمد وآخرون، محمد عبد القادر، )1975م(، فن المتاحف، جمهورية مصر العربية، دار المعارف، القاهرة، ص24.
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املتحف بشكل ضعيف عن طريق استخدام احلاسب اآللي.
حيث من الضروري استخدام تقنية املعلومات وعملية التوثيق املتحفي لتوفير الوقت، واجلهد 
، واملال، باإلضافة إلى اجلوانب املعرفية من خالل عرض معلومات وصور للمقتنيات املتحفية 

واالستفادة من املهام املختلفة التي تدعمها أنظمة املعلومات )1(.
وتستخلص الباحثة ايضاً عدم احتواء معظم متاحف املواقع األثرية على حديقة متحفية، وعلى 
الرغم من أهمية اإلضاءة الطبيعية يف املتاحف إال أنها قد حتققت وبشكل ضعيف من وجهة نظر 

العاملني بها.
كذلك كتابة البطاقات الشارحة باللغتني: العربية اإلجنليزية، أيضاً التأكيد على وجود حراسة 
مدربة وكاميرات مراقبة على الزائرين وقاعات املتحف املختلفة، واالهتمام بطرق العرض اجليدة 

للقطع املتحفية، ووجود مواقف كافية الستيعاب أكبر عدد ممكن من سيارات الزائرين.
 أّما نظرة الزائرين للعاملني يف تلك املتاحف فقد صاحبها مجموعة من املالحظات، منها: 
أسئلة  عن  إجابته  وضوح  لطافته،  حيث:  من  الزائرة  للمجموعة  املرافق  للموظف  مالحظات 
الزائرين، كذلك حول شرح املوظف، وجعله للزيارة لتكون ممتعة، وانتظامه، وأيضاً مالءمة املتحف 
ومعروضاته لذوي االحتياجات اخلاصة )املكفوفني اإلعاقة احلركية(، واحتواء املتحف على ورش 
وتصميم  املياه(،  دورات  االستراحة  )مقاعد  املتحف  مرافق  إلى  الوصول  وسهولة  وتوفر  عمل، 
التعريفية، واالستفادة من  امللصقات  املعلومات، وتوفر  املتحف مالئم ملعروضاته، وطريقة عمل 
األفالم السينمائية، واملرونة عند التنسيق للزيارة، ومناسبة مستوى املعلومات للجميع، وسهولة 

)1(  المشوخي، معاذ، )2014م(، استخدام التقنية الرقمية في توثيق المقتنيات متحف كلية السياحة واالثار أنموذجاً، الرياض، 
الهيئة العامة للسياحة واآلثار، ص 19
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الفصل الثالث :  أساليب تطوير متحف 
121جنران وتقومي األداء

التفاعل بني املتحف واملجتمع يف  استخدام املعروضات، والوصول إلى املتحف بسهولة، ووجود 
إقامة الفعاليات واملناسبات واملعارض.

)استبانة  األولى  األداة  من  الثمانية  األقسام  وترتيب  متوسطات  يوضح  جدول  يلي  وفيما 
املوظفني( مرتبة حسب مدى توفرها يف متاحف املواقع األثرية باململكة العربية السعودية.

جدول رقم )20(

متوسط وترتيب أقسام األداة الثمانية حسب توفرها

الترتيباملتوسطاألقســــــــــــــــــــــــــــام

0.911القسم الثاني من األداة واخلاص بطريقة العرض.

0.892القسم الثامن من األداة واخلاص باملتحف واملجتمع.

0.833القسم الرابع من األداة واخلاص بخزائن العرض "الفترينات".

0.814القسم اخلامس من األداة واخلاص بالبطاقات الشارحة.

0.685القسم الثالث من األداة واخلاص بوسائل اإلضاءة.

0.646القسم األول من األداة واخلاص مببنى املتحف.

0.567القسم السادس من األداة واخلاص بذوي االحتياجات اخلاصة.

0.538القسم السابع من األداة واخلاص مبالحظات أخرى.

وفيما يلي جدول يوضح متوسطات وترتيب األقسام اخلمسة من األداة الثانية )استبانة الزّوار( 
مرتبة حسب مدى توفرها يف متاحف املواقع األثرية باململكة العربية السعودية.
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جدول رقم )21(

متوسط وترتيب أقسام األداة اخلامسة حسب توفرها

الترتيباملتوسطاألقســــــــــــــــــــــــــــام

0.801القسم اخلامس من األداة واخلاص باملتحف واملجتمع.

0.402القسم األول من األداة واخلاص بتقييم موظف املتحف املرافق ملجموعتك.

0.383القسم الثالث من األداة واخلاص بذوي االحتياجات اخلاصة.

0.264القسم الرابع من األداة واخلاص االقتراح لزيارة األصدقاء.

0.185القسم الثاني من األداة واخلاص بتقييم مجموعة من العناصر.
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النتائج

هدفت هذه الدراسة إلى التعّرف على أساليب تقومي األداء املتحفي يف متاحف مواقع اآلثار، 
ومعرفة األدوار التي ميكن أن يقوم بها املتحف خلدمة املجتمع، ومدى مالءمة التخطيط املعماري 
ملتحف املوقع األثري ، وتوظيف التقنيات احلديثة يف إدارة املتحف وعرض املواد املتحفية، وقياس 
مدى معرفة الزّوار بالرسائل واملعاني العلمية والثقافية التي تقدمها معروضات املتحف، والعمل 
على الوصول إلى أساليب علمية ترقى مبتاحف املواقع األثرية ، وذلك من خالل أدوات القياس 
املرتبطة باالستبيانات التي أجرتها الباحثة، وملعرفة مقدار تفعيل العرض اجليد على تلك املتاحف، 
فقد مّت استخدام بطاقة تقييم حتتوي على بعض البنود التي توّضح أهّم العناصر احملتوية عليه 
املتاحف العاملية، وبعد التأكد من صدق وثبات األداة، مت استخدامها يف حتليل مكونات متاحف 

املواقع األثرية باململكة العربية السعودية املقامة حالياً.
والنسب  التكرارات  يف  املتمثلة  التحليالت  استخدام  مت  فقد  الدراسة،  أسئلة  عن  ولإلجابة 
العربية  باململكة  األثرية  املواقع  متاحف  يف  البنود  تلك  توفر  مدى  ملعرفة  واملتوسطات  املئوية 

السعودية يف ضوء هذه النسب واملتوسطات.
وبعد عرض وحتليل بيانات الدراسة يف الفصل الثالث، وبعد اإلجابة عن أسئلة الدراسة، ميكن 

تلخيص نتائج هذه الدراسة على النحو التالي:
الدراسي  املستوى  من  الرفع  يف  تعليمي  دور  للمتحف  ليس  الزائرين،  نظر  وجهة  من    �

والتحصيلي للطالب. 
باملتحف  يوجد  ال  كذلك  مراقبة،  كاميرات  وال  مغلقة  تلفزيونية  دائرة  باملتحف  توجد  ال    �

إسعافات أولية لعالج احلاالت الطارئة، وأيضاً ال توجد أماكن لبيع القطع التذكارية. 
�  عدم مالءمة املتحف ومعروضاته لذوي االحتياجات اخلاصة )املكفوفني اإلعاقة احلركية(.

�  مباني متاحف املواقع األثرية لم تُْبَ أساساً لتكون متحفاُ بل كانت مراكز لألبحاث .
�  عدم االستفادة من التكنولوجيا احلديثة يف ترتيب مخازن متاحف املواقع األثرية ، وكذا 
تكّدس املعثورات الناجتة عن بعثات التنقيب، ويف مساعدة الزائرين يف التعرف إلى بيانات 

القطع املتحفية بلغاتهم األصلية.
�  افتقار متاحف املواقع األثرية ملرشدين سياحيني يجدون اللغات األخرى.

�  عدم تفعيل معامل الترميم امللحقة باملتحف؛ نظراً ألهميتها يف املتابعة الدورية على القطع 
املتحفية.

�  تهميش متاحف املواقع األثرية إعالمياً من وجهة نظر الباحثة، وكذلك رأي من مت أخذ رأيه 
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يف االستبانات.
�  يغلب طابع اجلمود على العروض املتحفية، حيث ينبغي جتديد العروض املتحفية ومواكبتها 

لتطور وتغير األحداث.
 �  من النادر استخدام املساحات الداخلية املخصصة لألبحاث وورش العمل.

�  املساحات املخصصة لألنشطة اخلاصة، والبرامج التعليمية، والعروض املؤقتة باملتاحف، 
من األفضل زيادة مساحتها الستيعاب كثرة العدد املتوقع.

�  عدم وجود أمني مكتبة باملتحف، وعدم توفر جلنة فنية خاصة بإعادة التنظيم وبتطوير 
املكان دورياً، وال يتم تطعيم العاملني باملتحف ضد األمراض املتوقعة بشكل دوري. وال يوجد 

مترجمني متخصصني.
�  عالقة املتاحف باملجتمع غير قوية، حيث يرون عدم فاعليتها؛ لكونها مؤّسسة غير ترفيهية 

وال استهالكية، مع تهميش جانب الثقافة واملتعة من وجهة النظر السائدة.
فيها  النسبي  االنخفاض  مع مالحظة  الّزيارة،  معدالت  دقيقة حول  االفتقار إلحصاءات    �

بشكل عام.
ظهور مشكلة تصنيف املتاحف و مسمياته و تذبذبها ما بني ) إقليمي ( و ) محلي( و) موقعي( 

و)متحف اآلثار و التراث الشعبي( .
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التوصيات واملقترحات

بناًء على النتائج التي توّصلت إليها الباحثة، فقد برزت بعض التوصيات واملقترحات التي ميكن 
حتديدها كالتالي:

�  االهتمام اجلاّد مبتاحف املواقع األثرية من لدن الهيئة العامة للسياحة واآلثار.
�  إقامة متاحف املواقع األثرية على أسس علمية حتّقق نظم العرض املتحفي اجلّيد.

�  االهتمام بصيانة متاحف املواقع األثرية املقامة حالياً وإعادة تنظيمها وترتيبها وفقاً لقواعد 
العرض احلديثة.

�  إدخال التكنولوجيا احلديثة يف نظم العرض املتحفي. 
�  توثيق جميع املقتنيات آلياً لتسهيل عملية البحث واالسترجاع وحفظ بياناتها.

واستخدام  وأنواعها،  مواقعها  وتوضيح  األثرية  املواقع  متاحف  بإظهار  إعالمياً  االهتمام    �
تقنية العالم الرقمي ومواقع التواصل االجتماعي لتفعيل دورها وإعالن فعالياتها.

�  التأكيد على أهمية وجود معامل خاصة بالترميم ملحقة باملتحف وذلك ألهميتها يف عملية 
املتابعة الدورية على القطع املعروضة لصيانتها واحلفاظ عليها. 

�  التأكيد على وجود حراسة مدربة وكاميرات مراقبة على الزائرين وقاعات املتحف املختلفة. 
�  عدم وجود مواقف كافية الستيعاب أكبر عدد ممكن من سيارات الزائرين.

�  توصي الباحثة التربويني يف مختلف املؤّسسات التعليمية على العمل إلدراج مادة التربية 
املتحفية ضمن املواد املقدمة لطالبهم، ويخّص بالذكر وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم 

العالي.
�  االستفادة من خبرات املتاحف عاملياً يف طرق التطوير وجذب الزّوار من أجل نشر الثقافة 

والوعي وتقوية العالقة بني املتحف واملجتمع.
�  املشاركة يف الفعاليات املخصصة لليوم العاملي للمتاحف املوافق 18 مايو، وربط فعالياته 
عاملياً، كما حصل وُحّدد اسم موحد سنوي ينبغي فيه تبادل اخلبرات واالستفادة من هذا 
احلدث، إّما بتبادل محاضرين أو تطبيق جتربة ثبت فعاليتها وجدواها يف أّي جانٍب من 

جوانب األداء املتحفي.
�  ابتعاث أو تبادل عدد من املوظفني للمتاحف العاملية لفترة قصيرة، من أجل دمج اخلبرات 

وتطوير مستوى األداء، ويف الوقت نفسه حافزاً للموظف املثالي.
�  تكثيف املعارض املواكبة لألحداث، سواًء كانت وطنياً أو عربياً أو عاملياً.
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�  دمج الهيئات واملؤّسسات احلكومية واخلاصة، والتنسيق فيما بينهم الستضافة معارضهم 
باملتحف والعكس من ذلك، كعرض عينات مستنسخة جذابة كدعاية لزيارة املتاحف.

�  االستفادة من املطارات كموقع استراتيجي خصب للترويج والتسويق لزيارة املتاحف، ومن 
وإقامة  البلد،  وتاريخ  تراث  ميثل  متحف  يوجد  الغالب  ففي  كوريا،  مطارات  ذلك  أمثلة 
متاحف مصّغرة )قاعة( يف كل مطار، وتزويدها بكّل ما حتتاجه من عينات، سواء كانت 

أصلية أو مستنسخة وموظفني كمرشدين سياحيني لها.
�  ربط كاّفة متاحف املواقع األثرية واإلقليمية واملتخصصة واخلاصة إلكترونياً. 

�  العمل على تطوير دليل املتاحف يف اململكة العربية والسعودية، ودليل املتاحف احلكومية 
واخلاصة يف دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية شريطة إضافة معلومات تفصيلية 

عن املقتنيات وعن النشاطات التي ستقام مستقباًل، ونشره على اإلنترنت.
توصي الباحثة بوجوب تقنني وتوحيد تصنيف املتاحف و تسمياتها إلى )متاحف املواقع األثرية(.
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املصادر واملراجع 
القرآن الكرمي.

املراجع العربية:
املتحف تطوره، مفرداته، تقنياته. الهيئة العامة للسياحة واآلثار.  1 - إسماعيل، رندا سلمان.  

الرياض، ط1، 1431هـ/2010م.
2 - األنصاري، عبدالرحمن

األمني، يوسف.
الفراء، طه - البهكلي، علي - أبو احلسن، حسني، يوسف، فرج اهلل. 

الرياض، مؤسسة  السعودية.  العربية  اململكة  العصور يف  واإلسالمية عبر  العربية  احلضارة 
التراث، 1427هـ/

جنران منطلق القوافل،  3 - األنصاري، عبدالرحمن الطيب - آل مريح، صالح بن محمد 
دار القوافل للنشر والتوزيع، الرياض، 1424هـ/2003م.

أنواعها و خصائصها،  العرض املتحفي  4 - األنصاري، منى مروان دراسة لتصميم قاعات 
رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا، األردن ،اجلامعة األردنية، عمان، 2000م

واحلكومية  املتاحف  دليل  5 - األمانة العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربي. 
واخلاصة يف دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية. 

جنران دراسة تاريخية حضارية ،ط1، أبها، جامعة امللك خالد -  6 - بن جريس، غيثان. 
كلية اللغة العربية والعلوم االجتماعية واإلدارية.1425هـ/2004م.

دراسة مقارنة.  األخدود مبنطقة جنران  زخارف فخار  7 - باسنبل، عبداهلل بن سالم. 
اآلثار،  قسم  واآلثار،  السياحة  كلية   - سعود  امللك  جامعة  الرياض.  ماجستير،  رسالة 

1431هـ/2010م.
الواقع  بني  السعودية  العربية  اململكة  يف  اآلثار  متاحف  ناصر،  بن  إبراهيم  البريهي،   -  8  
واملأمول، ندوة اآلثار يف اململكة العربية السعودية حمايتها واحملافظة و احملافظة عليها، 

مج2، وزارة املعارف، وكالة اآلثار واملتاحف.1424هـ /2002م.
علم املتاحف واملعارض. ط1. دار الشرق للنشر، دمشق، سوريا.   9 - البهنسي، عفيف. 

2004م
 10 - احلفناوي، عمرو عبدا لوارث قطب، التصميم الداخلي ملتاحف الفنون. رسالة ماجستير 

غير منشورة، كلية الفنون اجلميلة، قسم الديكور، جامعة اإلسكندرية، مصر. 1994م.
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11 - خلوصي، أحمد أمين - خلوصي، محمد ماجد املوسوعة املعمارية املتاحف، ج1. ط1. 
دار قابس للطباعة والنشر، بيروت. 2004م.

التطور  ودراسات-  بحوث  عام  مائة  يف  السعودية  العربية  اململكة  عبدالعزيز  امللك  دارة   
العلمي واالجتماعي، الثقافة واإلعالم، مج13، الرياض، 2007هـ

ميدانية- دراسة  العلمية،  للمتاحف  الداخلي  التصميم  احلق،  يوسف  ،هبه  رضوان   -  12  
املتاحف الطبية. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون اجلميلة، قسم الديكور، جامعة 
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AR-007 - AR-008 - AR-009 - AR- -مخطط رقم )11( مخطط متحف جنران العام املطور
010 2 (PLANS & LAYOUT )-plans + layout
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 009-Model.jpg5-NAGRAN 6 - مخطط رقم ) 12( مخطط متحف جنران
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 AR-027 (GENERAL  - والتهوية  واإلضاءة  األسقف  تركيب  تفاصيل   )13( رقم  مخطط 
DETAILS 1)-A-GEN-DETAIL
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AR-019 - AR-020 (FURNITURE )-FUR2 - مخطط ) 15( مخطط عام توزيع األثاث يف امليزانني
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 AR-004 - AR-005  - املتحف  موقع  طبوغرافية  يبني  مخطط   )١٧( رقم  مخطط 
(TOPOGRAPHIC)-TOPOGRAPHIC.jpg2
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 E620&E630-GROUNDING &  - الصواعق  من  احلماية  نظام  يوضح   )١٨( رقم  مخطط 
LIGHTNING PROTECTION LAYOUT-Layout1.jpg2
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 حف مكة المكرمة وأساليب تطويرها. قندوس. عوضمتا إلضاءة الجيدة للعرض "( شروط ا5شكل رقم )
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 عوض" ، قندوس.تطويرها وأساليب المكرمة مكة متاحف"   عملياا  بها الموصى اإلضاءة لنظم نماذج( 2) رقم صورة

 

 العامة الهيئة" والمتاحف ـ اآلثار قطاعبمتحف نجران/  بقاعة األمير مشعل عرض وسطية وجدارية خزنات( 2شكل رقم )
"واآلثار للسياحة  
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العربية السعودية وتطويرها . متحف جنران - دراسة حالة 

883 
 

 

 "واآلثار للسياحة العامة الهيئة"طاع اآلثار والمتاحف ـ ( بمتحف نجران / ق1( خزنات عرض )12م )شكل رق

 

 

 

 "واآلثار للسياحة العامة الهيئة"ـ  والمتاحف اآلثار قطاع /نجران بمتحف(  8خزنات عرض)( 11شكل رقم )

 

158
ـــة  ـــة يف اململك ـــع األثري ـــف  املواق ـــي ملتاح ـــم األداء املتحف تقوي
العربيـــة الســـعودية وتطويرهـــا - متحـــف نجـــران - دراســـة حالة



161املالحق

884 
 

 

 "واآلثار للسياحة العامة الهيئة"ـ  والمتاحف اآلثار قطاع  / ( بطاقة شارحة للمعروضات بمتحف نجران18شكل رقم )

 

 "واآلثار للسياحة العامة الهيئة" ـ والمتاحف اآلثار قطاع /(  منظر خارجي لمبنى متحف تيماء 13شكل رقم  )

 

159



162
تقومي األداء املتحفي ملتاحف  املواقع األثرية يف اململكة 

العربية السعودية وتطويرها . متحف جنران - دراسة حالة 

885 
 

 

 

 ""الهيئة العامة للسياحة واآلثار – والمتاحف اآلثار قطاع  / (  منظر خارجي لمبنى متحف الجوف14شكل رقم   )

 

 

 

 ""الهيئة العامة للسياحة واآلثار – والمتاحف اآلثار قطاع /  العل (  منظر خارجي لمبنى متحف 15م   )شكل رق

 

160
ـــة  ـــة يف اململك ـــع األثري ـــف  املواق ـــي ملتاح ـــم األداء املتحف تقوي
العربيـــة الســـعودية وتطويرهـــا - متحـــف نجـــران - دراســـة حالة



163املالحق

886 
 

 

 

 "الهيئة العامة للسياحة واآلثار – والمتاحف اآلثار قطاع  /(  منظر خارجي لمبنى متحف األحساء 16شكل رقم   )

 

 

 ""الهيئة العامة للسياحة واآلثار – والمتاحف اآلثار قطاع  (  منظر خارجي لمبنى متحف جازان11شكل رقم  )

 

161



164
تقومي األداء املتحفي ملتاحف  املواقع األثرية يف اململكة 

العربية السعودية وتطويرها . متحف جنران - دراسة حالة 

881 
 

 

 8كتاب التصميم المعماري ج – إنشائه( مجسم لمتحف نجران في بداية 12شكل رقم  )

 

 

 "واآلثار للسياحة العامة الهيئة"وكالة اآلثار والمتاحف ـ   /(   تصّور معماري لتطوير متحف نجران 12 شكل رقم  )

 

162
ـــة  ـــة يف اململك ـــع األثري ـــف  املواق ـــي ملتاح ـــم األداء املتحف تقوي
العربيـــة الســـعودية وتطويرهـــا - متحـــف نجـــران - دراســـة حالة



165املالحق

882 
 

 

  8كتاب التصميم المعماري ج – (  مخطط لمتحف نجران  في بداية إنشائه82شكل رقم  ) 

 

\ 

 ""الهيئة العامة للسياحة واآلثار –وكالة اآلثار والمتاحف  (   تصّور معماري لتطوير متحف نجران 81شكل رقم  )

 

163



166
تقومي األداء املتحفي ملتاحف  املواقع األثرية يف اململكة 

العربية السعودية وتطويرها . متحف جنران - دراسة حالة 

222 
 

 

 2كتاب التصميم المعماري ج – (  مجسم لمتحف الجوف  في بداية إنشائه22شكل رقم  ) 

 

 ""الهيئة العامة للسياحة واآلثار –وكالة اآلثار والمتاحف  /(  تصّور معماري لتطوير متحف الجوف 22شكل رقم )

 

164
ـــة  ـــة يف اململك ـــع األثري ـــف  املواق ـــي ملتاح ـــم األداء املتحف تقوي
العربيـــة الســـعودية وتطويرهـــا - متحـــف نجـــران - دراســـة حالة



167املالحق

222 
 

 

 2كتاب التصميم المعماري ج – ( مخطط لمتحف الجوف في بداية إنشائه22شكل رقم  )

 

 

 ""الهيئة العامة للسياحة واآلثار –وكالة اآلثار والمتاحف   / (   تصّور معماري لتطوير متحف الجوف22شكل رقم  ) 

165



168
تقومي األداء املتحفي ملتاحف  املواقع األثرية يف اململكة 

العربية السعودية وتطويرها . متحف جنران - دراسة حالة 

222 
 

 

 2كتاب التصميم المعماري ج – (   مجسم لمتحف تيماء  في بداية إنشائه22شكل رقم   )

 

 

 ""الهيئة العامة للسياحة واآلثار –اآلثار والمتاحف  قطاع /حف تيماء ( تصّور معماري لتطوير مت22شكل رقم   )

 

166
ـــة  ـــة يف اململك ـــع األثري ـــف  املواق ـــي ملتاح ـــم األداء املتحف تقوي
العربيـــة الســـعودية وتطويرهـــا - متحـــف نجـــران - دراســـة حالة



169املالحق

222 
 

 

 

 2كتاب التصميم المعماري ج – (   مخطط لمتحف تيماء  في بداية إنشائه22شكل رقم   )

 

 

 ""الهيئة العامة للسياحة واآلثار –اآلثار والمتاحف  /  قطاع (   تصّور معماري لتطوير تيماء 22شكل رقم   )

167



170
تقومي األداء املتحفي ملتاحف  املواقع األثرية يف اململكة 

العربية السعودية وتطويرها . متحف جنران - دراسة حالة 

222 
 

 

 

 2كتاب التصميم المعماري ج –(   مجسم لمتحف العال  في بداية إنشائه 22شكل رقم  )

 

 

 ""الهيئة العامة للسياحة واآلثار –اآلثار والمتاحف  /  قطاع (   تصّور معماري لتطوير متحف العال22شكل رقم  )

168
ـــة  ـــة يف اململك ـــع األثري ـــف  املواق ـــي ملتاح ـــم األداء املتحف تقوي
العربيـــة الســـعودية وتطويرهـــا - متحـــف نجـــران - دراســـة حالة



171املالحق

222 
 

 

 2ي جكتاب التصميم المعمار – ( مخطط لمتحف العال  في بداية إنشائه22شكل رقم )

 

 

 ""الهيئة العامة للسياحة واآلثار –اآلثار والمتاحف  / قطاع (   تصّور معماري لتطوير متحف العال22شكل رقم  )

 

169



172
تقومي األداء املتحفي ملتاحف  املواقع األثرية يف اململكة 

العربية السعودية وتطويرها . متحف جنران - دراسة حالة 

222 
 

 

 

 2كتاب التصميم المعماري ج – (   مجسم لمتحف األحساء  في بداية إنشائه22شكل رقم  )

 

 

 ""الهيئة العامة للسياحة واآلثار –ثار والمتاحف اآل / قطاع (   تصّور معماري لتطوير متحف االحساء22شكل رقم  )

 

170
ـــة  ـــة يف اململك ـــع األثري ـــف  املواق ـــي ملتاح ـــم األداء املتحف تقوي
العربيـــة الســـعودية وتطويرهـــا - متحـــف نجـــران - دراســـة حالة



173املالحق

222 
 

 

 2كتاب التصميم المعماري ج – (   مخطط لمتحف األحساء)الهفوف( في بداية إنشائه22شكل رقم  )

 

 

 ""الهيئة العامة للسياحة واآلثار –اآلثار والمتاحف  / قطاع ( تصّور معماري لتطوير متحف االحساء22شكل رقم  )

171



174
تقومي األداء املتحفي ملتاحف  املواقع األثرية يف اململكة 

العربية السعودية وتطويرها . متحف جنران - دراسة حالة 

222 
 

 

 2كتاب التصميم المعماري ج – (   مجسم لمتحف جيزان في بداية إنشائه22)شكل رقم  

 

 

 ""الهيئة العامة للسياحة واآلثار –اآلثار والمتاحف قطاع   /(  تصّور معماري لتطوير متحف جيزان22شكل رقم  )

 

172
ـــة  ـــة يف اململك ـــع األثري ـــف  املواق ـــي ملتاح ـــم األداء املتحف تقوي
العربيـــة الســـعودية وتطويرهـــا - متحـــف نجـــران - دراســـة حالة



175املالحق

222 
 

 

 

 2كتاب التصميم المعماري ج – ( مخطط لمتحف جيزان في بداية إنشائه22شكل رقم  )

 

 

 ""الهيئة العامة للسياحة واآلثار –اآلثار والمتاحف / قطاع  ( تصّور معماري لتطوير متحف جيزان22ل رقم  )شك

173



176
تقومي األداء املتحفي ملتاحف  املواقع األثرية يف اململكة 

العربية السعودية وتطويرها . متحف جنران - دراسة حالة 

222 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 خارطة للمملكة العربية السعودية  توضح موقع الدراسة .( 24صورة رقم )                   

 

 

174
ـــة  ـــة يف اململك ـــع األثري ـــف  املواق ـــي ملتاح ـــم األداء املتحف تقوي
العربيـــة الســـعودية وتطويرهـــا - متحـــف نجـــران - دراســـة حالة



177املالحق

222 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع الدراسة . -توضح  موقع  متحف نجران (  صورة جوية 22 صورة رقم )
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