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 بالتطبيق على مصر تمؤثرة في تنشيط الزياراث المتحفيدراست العوامل ال

 صبثش َذًُ ِشصولٍ

 جبِؼخ دٍىاْ ،وٍُخ اٌسُبدخ واٌفٕبدق ،أسزبر ِسبػذ

 الملخص معلومات المقالة         

 الكلمات المفتاحية

زيارات  ؛تنشيط
الخدمات  ؛المتاحؼ
المتاحؼ  ؛المتحفية
 المصرية.

 

 
 (JAAUTH) 

، العدد 22مجلد ال

يونيو ) ،1

2222)، 

 .379-343ص 

 

المقكمات الثقافية لصناعة السياحة مف العبلمات الفارقة التي تميز مقصدان تعتبر 
سياحيان دكف آخر، كذلؾ الرتباط تمؾ المقكمات بتاريخ كحضارات الدكؿ السياحية، 

صناعة السياحة. كتعتبر المتاحؼ عمى اختبلؼ أنكاعيا أحد أبرز المقكمات الثقافية ل
 ممية كتعميمية كثقافية كاجتماعيةتتنكع أىداؼ إنشاء المتاحؼ ما بيف أىداؼ ع

كسياحية، كما تتعدد أنكاع المتاحؼ المنتشرة في العالـ كالتي أصبحت بمركر الكقت 
مقاصد سياحية بارزة بالنسبة لمكثير مف الدكؿ السياحية. كتكاجو المتاحؼ العديد مف 

رة التي مف أىميا انخفاض عدد زكارىا، كلذلؾ تسعى الدكؿ السياحية التحديات المعاص
دراسة أسباب ذلؾ، كتعمؿ جاىدة عمى تطكير أساليب تسكيؽ متاحفيا  إلىدكمان 

ركزت ىذه الدراسة في  كالخدمات التي تقدميا ىذه المتاحؼ بيدؼ زيادة عدد زكارىا.
كأىدافيا كأىميتيا السياحية،  شقيا النظرم عمى دراسة تطكر نشأة المتاحؼ كأنكاعيا

ثرة في تنشيط الزيارات كما ركزت عمى أىمية دراسة سمكؾ زكار المتاحؼ كالعكامؿ المؤ 
، أما الشؽ الميداني لمدراسة فقد اعتمد عمى تحميؿ استمارات استقصاء تـ المتحفية

زائران مف زكار أربعة متاحؼ بمحافظة القاىرة ىي:  ٖٛٔتكزيعيا عمى عينة مف 
متحؼ المصرم بالتحرير، كالمتحؼ القكمي لمحضارة المصرية، كمتحؼ الفف ال

اإلسبلمي، كالمتحؼ القبطي، بيدؼ التعرؼ عمى آرائيـ حكؿ مدل جكدة الخدمات 
التي تقدميا تمؾ المتاحؼ كأساليبيا التسكيقية األكثر تأثيران، كتـ الخركج بمجمكعة مف 

المشكبلت التي تكاجو زكار المتاحؼ  النتائج التي مف أىميا أف ىناؾ العديد مف
المصرية، مف أبرزىا عدـ كجكد حرص مف جانب المتاحؼ عمى قياس مستكل رضا 

قطاع  الزكار أك انطباعاتيـ عف الزيارة، كما تـ تكجيو بعض التكصيات التي قد تساعد
 المشكبلت التي تكاجو المتاحؼبعض كزارة السياحة كاآلثار في معالجة ك  المتاحؼ

 لمكاجية التحديات المعاصرة. اكتطكر مف أدائي ريةالمص
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 المقدمة

المتاحؼ ىي مؤسسات ثقافية دائمة كغير ربحية، تسعى لخدمة المجتمع كزيادة الكعي الثقافي كالحضارم بيف 
 ،خدماتمف خبلؿ ما تتضمنو مف مقتنيات ذات قيمة فنية كتاريخية، كما تكفره مف  ،مختمؼ فئات المجتمع

 (.ٕٙٔٓالنجار، )كترفييية  ،كتعميمية ،فيةكأنشطة تثقي

مف أىميا شغفيـ كحبيـ لممعرفة كالثقافة  ،تميزىـ عف غيرىـ مف السائحيف خصائصكيتميز زكار المتاحؼ بعدة 
بعدد مف العكامؿ التي مف أىميا  زكار المتاحؼيتأثر ك  كالفنكف كالرغبة في التعرؼ عمى حضارات الشعكب.

، ككجكد حسابات رسمية لممتحؼ ىؤالء الزكارحؼ يكفر كافة المعمكمات التي يحتاجيا لممت إلكتركنيكجكد مكقع 
لممفيكـ كفقان كما انو ، نكعية األنشطة كالبرامج التي يقدميا المتحؼكذلؾ عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي، ك 

يجب أف  كبالتاليخدمية،  أكسكاء كانت إنتاجية  ،المستيمؾ ىك أساس نشاط أم مؤسسةف إف ،الحديث لمتسكيؽ
  .رغبات كاحتياجات زكارىا بشتى الطرؽ الممكنة إشباع إلى المتاحؼ تسعى

تمؾ الرغبات كاالحتياجات عمى جكدة ما تقدمو المتاحؼ مف خدمات تمبي تكقعات الزكار مثؿ  إشباعكيتكقؼ 
يتضمنو المتحؼ  ما تشتمؿ عمىكتكافر قاعدة بيانات  رشاد السياحيالعرض المتحفي المبير كتميز خدمات اإل

ذلؾ  إلىكما  ،مجيزة بشكؿ يفي بمتطمبات الطبلب كالباحثيف المتردديف عمى المتحؼمف مقتنيات، ككجكد مكتبة 
 مف خدمات متحفية.

مف أبرزىا المتاحؼ  ،تكمف مشكمة الدراسة في أنو عمى الرغـ مما تتمتع بو مصر مف مقكمات سياحية كثقافية
أقصى جنكبيا، اال أف عدد زكار تمؾ المتاحؼ ال يتناسب مع األىمية التاريخية  لىإالمنتشرة مف أقصى شماليا 

 كالسياحية لممقصد السياحي المصرم.

 تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ ىي: إلىتسعى الدراسة 

 كأنكاعيا. نشائياإلقاء الضكء عمى أىمية المتاحؼ كأىداؼ إ .ٔ

 دراسة العبلقة التكاممية بيف السياحة كالمتاحؼ. .ٕ

 سير أىمية دراسة السمكؾ الشرائي لزكار المتاحؼ كمراحؿ اتخاذ قرار الزيارة.تف .ٖ

 تحميؿ أىـ العكامؿ المؤثرة عمى القرار الشرائي لزكار المتاحؼ. .ٗ

 تقييـ مدل جكدة الخدمات المتحفية التي تقدميا المتاحؼ المصرية. .٘

 ت المتحفية.ترتيب األدكات التي تعتمد عمييا المتاحؼ المصرية في تنشيط الزيارا .ٙ
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 اًل: اإلطار النظري لمدراسةأو 

 " في المغة العربية وغيرها من المغات األجنبيةمتحف"المعنى المغوي لكممة  .1

ف كممة )َمػْتَحؼ( بفتح الميـ ككممة )ُمػْتَحؼ( بضـ الميـ ىما إكفقان لما جاء في معجـ المغة العربية المعاصرة، ف
 أكمكضع عرض التحؼ الفنية  أكنفس المعنى كىك مكاف  إلىتشيراف ك  كالجمع )متاحؼ(، كممتاف مترادفتاف

 .(ٕٛٓٓ، )عمر االعممية كغيرى أكاألثرية 

 "ُمْتَحؼأجاز مجمع المغة العربية بالقاىرة استخداـ كممة "قد ( فٕٕٔٓ( كمصطفى )ٕٙٓٓكفقان لما ذكره يعقكب )
 /، فنقكؿ "أتحؼ فبلنان ىديةأعطى أكى أىدل بمعن "أتحؼ"الرباعي أنيا اسـ مكاف مف الفعؿ عمى  بضـ الميـ

 إلىلئلشارة صحيحة مف حيث القياس كالمعنى  "ُمْتَحؼ" كممةك  ."ياىاإ ، كأعطاهاليو أىداىا: أتحؼ فبلنان بيدية
الفعؿ "أتحؼ" ليس قاصران عمى إعطاء تحفة، بؿ يصح أف يككف معناه أيضان عرضيا  إفحيث  مستكدع التحؼ
المأخكذ مف كممة  اسـ مكاف مف الفعؿ الثبلثي "تحؼ" ىي " بفتح الميـَمْتَحؼكممة "أف ، كما لبلطبلع عمييا

  .كعرضيا التحؼ مكاف إيداع إلى لئلشارة"تحفة" 

ركبية مثؿ ك ( في المغات األمتحؼأصؿ كممة )أف  Wilkinson (2019)ككذلؾ  Clarke (2010)أشار 
لمانية كاأل (Museo)كاالسبانية  (Museo)ية كاإليطال (Musée)كالفرنسية  (Museum)نجميزية اال

(Museum) الكممة اليكنانية "مكزيكف  ىي"Mouseion  المعابد التي أقاميا اليكنانيكف في  إلىكالتي تشير
  (Muses).الفنكف التسع  ربات أك مدنيـ لعبادة آلية

التاريخ، العزؼ عمى المزمار،  آلية الفنكف التسع )آلية الشعر كالمبلحـ،كالجدير بالذكر في ىذا الشأف أف 
التراجيديا "المأساة"، الرقص، العزؼ عمى القيثارة، األناشيد المقدسة، الفمؾ، كالككميديا( كانكا راعيات لمفنكف 

كقد كضعت في ىذه المعابد الكثير مف التماثيؿ  ،" سيد آلية اإلغريؽZeusكاآلداب كالثقافة كىف بنات "زيكس 
ف ىذه أقدميا الناس لآللية تعبيران عف حبيـ ليا بحسب معتقدات اليكنانييف القدماء، كما كاليدايا الثمينة التي 

مؤسسات لمبحث العممي كأكاديميات لمفنكف كمحراب لمعمماء في مختمؼ  أكالمعابد كانت بمثابة معاىد 
 . (Parry, 2010) التخصصات العممية في ذلؾ الكقت

مبنى لحفظ  إلى( تشير Museumف كممة )إف معاجـ المغة اإلنجميزية، فكغيره م كفقان لما جاء بقامكس أكسفكرد
   (Oxford University, 2022).الثقافية أككعرض المقتنيات ذات القيمة التاريخية، العممية، الفنية 

 International لممجمس الدكلي لممتاحؼ الجمعية العمكمية وفقد اعتمدت، عممي أما تعريؼ المتحؼ كمصطمح

Council of Museums (ICOM) ٕٚٓٓأغسطس  ٕٗبتاريخ النمسا  –في فيينا  ٕٕاجتماعيا رقـ  في 
مفتكحة ك خدمة المجتمع كتنميتو،  ىادفة لمربح، تعمؿ عمىمؤسسة دائمة غير المتحؼ عمى أنو  كالتي عرفت
ألغراض التعميـ كالدراسة  كعرضوالتراث المادم كغير المادم لمبشرية كدراسة  حفظء ك اقتنا إلى كتيدؼلمجميكر، 

 .(International Council of Museums, 2007) كالمتعة

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/


   .379-343(، ص 2222، )َىُٔى 1، اٌؼذد 22اٌّجٍذ  (JAAUTH)                          صبثش ِشصولٍ    
 

346 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

مع  يتبلءـبما  مناقشة كضع تعريؼ جديد لمفيـك المتحؼ مف المقرر أف تتـ وأن في ىذا الشأف كالجدير بالذكر
اجتماع المؤتمر العاـ لممجمس الدكلي كذلؾ خبلؿ  مجاؿ العمؿ المتحفي، التي ظيرت في الحديثةالتطكرات 

 ٕٛ – ٕٓالتشيؾ خبلؿ الفترة مف جميكرية عاصمة كالمقرر عقده في براغ  ٕٙلممتاحؼ في دكرتو رقـ 
 .(ICOM Prague, 2022) ٕٕٕٓأغسطس 

 ٕٕٔٓنكفمبر  ٜٔ في دبي قد نجحت إمارةالعربية المتحدة ممثمة في  اإلماراتف دكلة أ إلىكما تجدر اإلشارة 
تحت شعار "مستقبؿ  ٕٕ٘ٓلعاـ  ٕٚالدكلي لممتاحؼ في دكرتو رقـ في الفكز باستضافة المؤتمر العاـ لممجمس 

 فريقياإؿ في منطقة الشرؽ األكسط كشماأكؿ دكلة  بذلؾ لتككف ير"المتاحؼ في المجتمعات سريعة التغي
 .(International Council of Museums, 2021)ٜٛٗٔفي عاـ اإلصدار األكؿ لو تستضيؼ المؤتمر منذ

 المتاحفنشأة ل التطور التاريخي .2

عمى سطح األرض،  اإلنسافلدل البشر منذ كجكد  الفطريةحدل أىـ الغرائز إتعتبر غريزة حب الجمع كاالقتناء 
ف فكرة المتحؼ كمكاف لحفظ كاقتناء إكؿ ما ىك نادر كثميف، كبالتالي فيحرص عمى جمع كاقتناء  اإلنسافف

 (ٕٚٔٓ)عيسى كسعيد،  نما ىي فكرة مكجكدة منذ بدء الخميقةا  التحؼ النادرة ليست بالفكرة الجديدة، ك 

نو إحيث  ،بشكؿ خاص الحضارة المصرية القديمةب فكرة الجمع كاالقتناء لكؿ ما ىك نادر كثميف كقد ارتبطت
ف كانت تختمؼ كا   ،المتاحؼ منذ آالؼ السنيف إنشاءكاف لممصرييف القدماء السبؽ في  كعقديةباب دينية ألس

حيث كاف قدماء المصرييف حريصيف  ،نيما يتفقاف مف حيث المضمكفأال إ ،بالطبع عف الشكؿ الحالي لممتاحؼ
كما اعتقد  .ؾ امتؤلت المعابد بالكنكزالمعابد كالتقرب لآللية مف خبلؿ تقديـ النفائس كقرابيف، كلذل إنشاءعمى 

)قادكس،  المصريكف القدماء بالحياة بعد المكت، كلذلؾ امتؤلت مقابرىـ بالكنكز كالنفائس التي ال مثيؿ ليا
ٕٓٓٛ.) 

، وهً متحؼ في العالـكأشير أقدـ مكتبة اإلسكندرية القديمة تعتبر أف  إلىتشير الكثير مف الدراسات كما  

ؿ ممكؾ البطالمة الذيف أك كىك  (الميبلدقبؿ  ٕٕٛ – ٖٕٖ) خبلؿ فترة حكمو ؿك األ يا بطميمكسأسس المكتبة التً
قاعات لمبحث  فيوعبارة عف مبنى ضخـ شيدت  كانت المكتبةحيث سكندر األكبر، حكمكا مصر بعد اإل

 .(Özdemir, 2018) ـ ٘ٔٗعاـ احترقت عمى يد الركماف لكنيا  كالدراسة،

الكثيريف منذ سبعينيات القرف  يراكدبدأ  حياء مكتبة اإلسكندريةإإعادة ا الشأف أف حمـ كالجدير بالذكر في ىذ
إلقامة المكتبة  ،المكتبة القديمةمكقع  إلىأقرب ما يككف  حتى قامت جامعة اإلسكندرية بتخصيص مبنى العشريف
 ٙٔـ افتتاحيا في ت، حيث بمساعدة كدعـ منظمة اليكنسكك ،مف خبلؿ مشركع ضخـ قامت بو مصر ،الجديدة
 (.ٕٕٕٓ)مكتبة اإلسكندرية،  ٕٕٓٓأكتكبر 

القرف الخامس عشر الميبلدم( دكران ىامان  إلىركبا )مف القرف الخامس أك في العصكر الكسطى في الكنيسة لعبت 
مارست المنشآت  كماليا مكانة خاصة لدل الممكؾ كالنببلء،  فكانتفي الحياة السياسية كاالقتصادية كالفكرية، 

https://prague2022.icom.museum/
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 ةالدينية كاألديرة كالكنائس دكران كبيران في الحفاظ عمى الكتب المقدسة كأدكات الطقكس الدينية كالتحؼ النادر 
 .(ٕٕٓٓراشد، )

كثرت التحؼ التي امتؤلت بيا  بعد أف ،قصكر الخمفاء كالكالة خبلؿ الفتكحات اإلسبلمية بمثابة متاحؼكما كانت 
بسبب كثرة الغنائـ مف الفرس كالرـك كاليدايا التي  ،العباسي عصركالفي العصر األمكم  كخاصةتمؾ القصكر 

 (.ٕٗٓٓ)دعبس،  الراضيالخميفة  ،كانت تقدـ لمخمفاء، كمف أشير الخمفاء الذيف اىتمكا بجمع التحؼ

قرر عدد مف الممكؾ  ، وذلك عندماركباأك تطكر مفيـك المتاحؼ بشكؿ كبير في القرف السابع عشر الميبلدم في 
ليتـ عرضيا في أماكف معينة كيشاىدىا عامة  ،الحككمات إلىىداء مجمكعات مف اآلثار كالتحؼ إء كاألمرا
ؿ متحؼ تؤسسو أك  بمندف جامعة أكسفكرد في  Ashmolean Museumمتحؼ أشمكلياف كيعتبر .الشعب

 .(ٕٓٔٓ، مالنكاك )ٖٛٙٔعاـ  ، والذي افتتحكأقدـ المتاحؼ الجامعية في العالـ ،مؤسسة عممية لمنفع العاـ

حكؿ العالـ في مختمؼ المتاحؼ  إنشاءفي  حدث توسع، بلدمالقرنيف الثامف عشر كالتاسع عشر المي خبلؿك 
متحؼ اليرميتاج )األرميتاج( ك ، ٖ٘ٚٔعاـ  في لندف افتتحالمتحؼ البريطاني الذم مف أمثمتيا ك  ،التخصصات

 الذم افتتح في فيينااطكرم في قصر بمفدير مبر اإلالمتحؼ ك ، ٜٚٚٔ عاـ ساف بطرسبرج بركسيا لذي افتتح فًا
الذم افتتح نيكيكرؾ  ، كمتحؼ الميتركبكليتاف لمفف فيٖٜٚٔعاـ الذم افتتح  بفرنساالمكفر كمتحؼ ، ٔٛٚٔعاـ 
 .(ٕٛٓٓ)قادكس،  ٖٚٛٔعاـ الذم افتتح ، كمتحؼ العمـك كالفنكف بكاشنطف ٓٚٛٔعاـ 

زبكية جاء متحؼ األفالمتاحؼ،  نشاءدكؿ العربية التي سعت إلائؿ الأك أما في العالـ العربي، فكانت مصر مف 
أكثر مف  إلىبقرار مف محمد عمي باشا كالي مصر، ثـ انتقؿ  ٖ٘ٛٔؿ متحؼ أثرم في العالـ العربي سنة أك ك

نكفمبر عاـ  ٘ٔفي  الذم افتتحمكاف حتى استقر في ميداف التحرير بالقاىرة تحت اسـ "المتحؼ المصرم" 
عدد  تـ تأسيسالمتحؼ المصرم  إلى. كباإلضافة سطك ؿ متحؼ قكمي في منطقة الشرؽ األك أليككف  ٕٜٓٔ

متحؼ اسـ "الذم يعرؼ اليـك ب ٔٛٛٔثار العربية في عاـ مف أمثمتيا متحؼ اآل ،كبير مف المتاحؼ في مصر
 .(ٕٔٓٓ)محمد،  "اإلسبلميالفف 

قرف الحادم كالعشريف، كخاصة مع استخداـ كبداية ال المتاحؼ بشكؿ كبير خبلؿ القرف العشريف تطكرتكما 
، كتقنيات الكاقع الكسائؿ الحديثة لمعرض المتحفيكالتكنكلكجيا الحديثة المتمثمة في  ،الرائعةالطرز المعمارية 

 (.ٕٕٔٓ)بكخش،  ةالركعة كالجاذبيما أضفي عمى المتاحؼ مزيدان مف ، كىك االفتراضي كالكاقع المعزز

 حفاالمت إنشاءأهداف  .3

 :فيما يميالمتاحؼ  إنشاءأىداؼ ، يمكف صياغة (ٕٗٓٓدعبس )، ك (ٕٚٔٓعيسى كسعيد ) خبلؿ ما ذكرهمف 

شعاع ثقافي كعممي لنشر إأىداؼ ثقافية: المتاحؼ ىي مظير حضارم بارز في جميع مدف العالـ، كمركز  .أ 
الحضارية التعريؼ باإلنجازات  إلىتيدؼ بشكؿ أساسي فيي الكعي الثقافي كالعممي داخؿ المجتمع، 

براز دكرىا في التاريخ  ،جماعة معينة أكلمجماعات البشرية عمى مر العصكر، كتخميد ذكرل شعب ما  كا 
 ي.اإلنسان
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أىداؼ تعميمية: تمارس المتاحؼ دكران بالغ األىمية في الجكانب التعميمية، كخاصة بالنسبة لمعمـك التي  .ب 
 إلىالنباتات كالفمؾ، كالتي قد يككف انتقاؿ الطبلب اآلثار كالجيكلكجيا كعمـك البحار ك ، كتتطمب المشاىدة

مناطؽ  أكمثؿ مناطؽ التككينات الجيكلكجية كالبركانية  ،في غاية الخطكرة كالصعكبة ان المكاقع الفعمية أمر 
التي تككف  ،ف كجكد المتاحؼ بصفة عامة كالمتاحؼ التعميمية بصفة خاصةإالحفر األثرم، كبالتالي ف

. تسيـ ،العممية بالجامعة ممحقة بأحد األقساـ  بشكؿ كبير في مساعدة الدارسيف ليذه العمـك

في العديد  ،أىداؼ عممية بحثية: تمعب المتاحؼ دكران كبيران في تنشيط حركة البحث العممي داخؿ المجتمع .ج 
تحؼ بفضؿ ما يحتكيو الم ،التاريخ كالفنكف كعمـ االجتماع كاالنثركبكلكجيا كالسياحة كغيرىاكمف المجاالت 

ما يكفره المتحؼ مف إصدارات كالكتب كالمجبلت كالمطبكعات عمى  إلىمف مقتنيات متحفية، باإلضافة 
عمى مكتبة  عبلكةاختبلؼ أنكاعيا كالتي تتيح لمباحثيف كالدارسيف الكثير مف المعمكمات في مجاؿ دراستيـ، 

المجاالت ذات الصمة بعمؿ  المتحؼ التي تتضمف الكثير مف الكتب كالدكريات العممية في الكثير مف
 المتحؼ.

مثؿ  ،براز النكاحي االجتماعية لمشعكب عمى مر العصكرإأىداؼ اجتماعية: تتمثؿ تمؾ األىداؼ في  .د 
 العقائد كطقكس العبادة كالمبلبس، كالعادات كالتقاليد، كالصناعات، كالحرؼ اليدكية، كغيرىا.

ال أنيا تعتبر أحد إ ىي مؤسسات غير ربحية، ف المتاحؼ في األصؿأأىداؼ اقتصادية: عمى الرغـ مف  .ق 
أىـ المقكمات السياحية بالنسبة لمدكؿ السياحية، كبالتالي فإنيا تمعب دكران كبيران في زيادة عائدات النشاط 
السياحي كمكرد اقتصادم ىاـ، كما أف المتاحؼ قد تكفر بعض مصادر الدخؿ األخرل المتمثمة في رسـك 

 أكداخؿ المتحؼ مثؿ محؿ بيع اليدايا كالمطعـ  المكجكدةئدات بعض المرافؽ عا إلىالدخكؿ، باإلضافة 
 مف خبلؿ تنظيـ معارض خارجية كغيرىا.

حفظ التراث الثقافي كالحضارم لمشعكب، كبصفة خاصة  إلىأىداؼ كطنية: تيدؼ المتاحؼ بشكؿ أساسي  .ك 
يستدعي تدخؿ الدكلة  ماباطف األرض، ما زاؿ جزء كبير منو في  ان عريق ان حضاري ان رثإفي الدكؿ التي تمتمؾ 

كتمعب المتاحؼ األثرية بصفة  .في استمرار عمميات البحث عف ذلؾ اإلرث كحمايتو مف النيب كالسرقة
 كمع .المتاحؼمف خبلؿ فرؽ أعماؿ الحفر كالتنقيب التابعة لتمؾ  ،خاصة دكران كبيران في ىذا الشأف

الثقافي، كىك ما يستكجب الحفاظ عمى ىذه االكتشافات  استمرار الكشكفات األثرية يزداد حجـ التراث
الشعكر بالفخر ك  مف الحس الكطني المتاحؼ، كما أف المتاحؼ تزيد إنشاءمف خبلؿ التكسع في  ،كعرضيا

قتدل بيا مف خبلؿ االطبلع عمى اإلنجازات الحضارية لؤلجداد، كبالتالي إيجاد نماذج يُ  ،كاالنتماء لمدكلة
 ياؿ المعاصرة لبلستمرار في استكماؿ المسيرة.كتككف دافعان لؤلج

الماضي، كتشبع المتاحؼ بشكؿ كبير  إلىلديو غريزة الحنيف  ،بطبيعتو اإلنسافأىداؼ نفسية كتركيحية:  .ز 
ية، كما اإلنسانفترات سابقة مف تاريخ  إلى اإلنسافما يتضمنو المتحؼ مف معركضات تعكد بل ،تمؾ الغريزة

مف خبلؿ االطبلع عمى األعماؿ الفنية عمى  ،بالذكؽ الفني لدل أفراد المجتمع يساىـ المتحؼ في االرتقاء
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عمى كحّث  النفكس،عماؿ اإلبداعية مف أثر إيجابي في ما تتركو تمؾ األ إلىمر العصكر، باإلضافة 
 .عمى ما تكفره المتاحؼ مف أنشطة كخدمات تحقؽ المتعة كالتركيح عبلكةالراحة كالشعكر بالقيـ الجمالية، 

 أنواع المتاحف .4

معايير  لـ تضع، كأنكاعيا تصنيؼ المتاحؼ إلىالكتب كالدراسات التي أشارت  أف إلى( ٕٕٔٓراشد ) ذكر
متاحؼ كبرل كمتاحؼ  إلى المتاحؼ صّنؼتُ فعمى سبيؿ المثاؿ قد  ،لعممية التصنيؼ كاضحة كمحددة قياسية

 إلىصّنؼ تُ قد أنيا ، كما انيؼ بناءن عميييتـ التصالتي المساحة  أكمعيار كاضح لمحجـ صغرل دكف كجكد 
، دكف كجكد ذلؾ إلىكما  افتراضيةكمتاحؼ  مفتكحة، كطنية، كمتاحؼكمتاحؼ متاحؼ تاريخ، كمتاحؼ آثار، 
 ثريةأمتاحؼ  أكقد تككف متاحؼ تاريخية  عمى سبيؿ المثاؿ ، فالمتاحؼ الكطنيةمعايير كاضحة ليذه التصنيفات

  .كعدـ التحديد الدقيؽ ألنكاع المتاحؼ حدكث نكع مف التداخؿ إلىكىك ما أدل  مفتكحةككذلؾ بالنسبة لممتاحؼ ال

 : لتصنيؼ المتاحؼ يمكف استخداـ المعايير المقترحة التالية كلذلؾ

 الممكية كاإلدارة. .أ 

 طبيعة المقتنيات المتحفية. .ب 

 الييكؿ البنائي لممتحؼ. .ج 

 لممقتنيات المتحفية. النطاؽ الجغرافي .د 

 أنكاع المتاحؼ كفقان لممعايير السابقة عمى النحك التالي: كيمكف تكضيح 

 أنوع المتاحف من حيث الممكية واالدارة . أ

 : إلىالجيات التي تديرىا كتمكليا  أكيمكف تقسيـ المتاحؼ مف حيث الممكية 

 بإدارة قطاع المتاحؼ في الجية المعنية أكالكزارة تديرىا مممككة لمدكلة ك كىي متاحؼ : حكوميةمتاحف  (1
 .، كتخضع إلشراؼ كتمكيؿ الحككمةالدكلة

العربية المتحدة كالمممكة  اإلماراتمثؿ  ،كتنتشر بشكؿ كبير في الدكؿ الخميجية المتاحف الخاصة: (2
أفراد مف ىكاة كعشاؽ التراث الشعبي، كتزار في  يمتمكيا عبارة عف متاحؼىي ، ك العربية السعكدية

بعض الزيارات التي يقـك بيا عدد مف الباحثيف  إلىافة ، إضاألصدقاء كالمعارؼنطاؽ معيف مف جانب 
 مف خارجيا. أكسكاء مف داخؿ الدكلة  ،كالكفكد

غراض التعميمية بالكميات الجامعية، كتتأسس عادة لخدمة األ الممحقةىي المتاحؼ  المتاحف الجامعية: (3
نما تشمؿ مختمؼ ا  ثار، ك كال تقتصر ىذه المتاحؼ عمى كميات اآل، مصادر التعمـ أحدلمجامعة باعتبارىا 

، كاليندسة، كالتربية الفنية، كغيرىاالتخصصات، فنجد متاحؼ   .كميات العمـك
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 أنواع المتاحف من حيث طبيعة المقتنيات المتحفية . ب

 : ، عمى النحك التاليعدة أنكاع إلىمف حيث طبيعة المقتنيات المتحفية  ،يمكف تقسيـ المتاحؼ

 والتاريخ متاحف اآلثار (1

، كتختص التاريخ العريؽ ذات، كتنتشر في الدكؿ ىي أشير كأقدـ أنكاع المتاحؼ كالتاريخ ثارمتاحؼ اآل
)أبك بكر،  مف خبلؿ القطع كالمقتنيات األثرية ،باستعراض المسيرة الحضارية لتمؾ الدكؿ عمى مر العصكر

كالمتحؼ  بالقاىرة،، كالمتحؼ المصرم المتاحؼ: متحؼ المكفر بباريس النكعية مف كمف أمثمة ىذه ،(ٕٓٔٓ
 .العراقي ببغداد

  ومتاحف العموممتاحف التاريخ الطبيعي  (ٕ

بعمـك الطبيعة حيث تشتمؿ معركضاتيا عمى عينات مف الطبيعة،  كمتاحؼ العمـك تيتـ متاحؼ التاريخ الطبيعي
تقـك ىذه كما  ،القديـ اإلنسافكالعينات النباتية كالحيكانية كالعينات الجيكلكجية ككذلؾ العينات الخاصة بجمع بقايا 

كمف  محاكالت التطكر العممي كالتكنكلكجي كالتركيز عمى شرح العمـك كتطبيقاتيا،لالمتاحؼ بحفظ الدليؿ المادم 
في حديقة حيكاف متحؼ التاريخ الطبيعي متحؼ التاريخ الطبيعي بمندف، كالمتحؼ الجيكلكجي بالقاىرة، ك أمثمتيا: 

 .(ٕٛٓٓ)قادكس،  اإلسكندرية، كمتحؼ الشارقة لمتاريخ الطبيعي كالنباتي

 متاحف الفنون (3

 ،الفنكف الجميمة كجمع كعرض أركع أعماؿ الفنانيف كالرساميف كالنحاتيف كالمعمارييف سست ىذه المتاحؼ لخدمةأُ 
 عرض فييا المكحات كالمنحكتات كالفنكف الزخرفيةتُ إذ العالمي،  أكقميمي اإل أكسكاء عمى المستكل المحمي 

كيكرؾ، متحؼ الفف كمف أمثمة ىذه النكعية مف المتاحؼ: متحؼ المتركبكليتاف لمفنكف في ني. (ٕٕٓٓمحمد، )
  .الحديث بمصر، متحؼ الشارقة لمفنكف

 متاحف األطفال (4

، كلذلؾ ، كمساعدتيـ عمى التعمـاألطفاؿبداعية لدل االبتكارية كاإل تنمية القدرات إلىاالطفاؿ  متاحؼ تيدؼ 
ىذه كمف أمثمة ، (ٖٜٜٔ)الصديؽ،  دماج ىذا النكع مف المتاحؼ ضمف المنظكمة التعميمية لؤلطفاؿإيمكف 

طفاؿ في انديانابكليس متحؼ األك ، بالقاىرة الممحؽ بالمتحؼ المصرممتحؼ الطفؿ النكعية مف المتاحؼ: 
 طفاؿ بتركيا كمركز الشارقة لبلستكشاؼ.أللعاب األ إسطنبكؿبالكاليات المتحدة االمريكية كمتحؼ 

عدة أنكاع أخرل  ف ىناؾفإ، المتحفيةمف أنكاع المتاحؼ كفقان لطبيعة المقتنيات  األنكاع السابقة إلىكباإلضافة 
، المتاحؼ الصناعية، المتاحؼ الزراعية، مثؿ متاحؼ األحياء المائية، متاحؼ السيارات، متاحؼ الرمكز الكطنية

 متاحؼ الشمع، المتاحؼ الحربية كغير ذلؾ.

 

 

https://www.masrawy.com/news/Tag/23478/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A#bodykeywords
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 أنواع المتاحف من حيث الهيكل البنائي لممتحف . ج

 ىي:  أنكاع، عدة إلىائي لممتحؼ يمكف تقسيـ المتاحؼ مف حيث الييكؿ البن

 متاحف تقميدية  (1

مككف المتعارؼ عميو كمبنى محدد بحيز مكاني الكبلسيكي ىي متاحؼ يأخذ فييا الييكؿ البنائي لممتحؼ الشكؿ 
، في معظـ دكؿ العالـ المتاحؼسقؼ كجدراف، كتعتبر ىذه النكعية مف المتاحؼ ىي السمة الغالبة لشكؿ  مف

 القكمي لمحضارة المصرية كغيرىا.متحؼ السبلمي، ك ، كمتحؼ الفف اإلبالقاىرة ؼ المصرمأمثمتيا المتحكمف 

 متاحف الهواء الطمق (ٕ

ىي شكؿ غير تقميدم ك ، "ةحؼ المكشكفا"المت أك "متاحؼ بدكف سقؼ" أك "المتاحؼ المفتكحةػ "يمكف تسميتيا ب
عادة  ،لمييكؿ البنائي لممتاحؼ كقد ارتبط  .كاقع كما كانت عميو في الماضيالم إنشاءكتقـك عمى فكرة ترميـ كا 

التقكقع في  كعدـ ،بياعمى الطبيعة كالبيئة المحيطة  انفتاح المتاحؼ إلىبالسعي ظيكر ىذا النكع مف المتاحؼ 
أسس العرض المتحفي كما ىك الحاؿ بالنسبة  إلىف متحؼ اليكاء الطمؽ ال يخضع إ، كبالتالي فمساحة محددة

 إلىركضاتو عبارة عف مكاقع جيكلكجية كطبيعية، كثقافية أثرية كمعالـ تاريخية، باإلضافة لممتحؼ التقميدم، فمع
 .(ٕٚٔٓ)كريـ،  العادات كالتقاليد كالنمط المعيشي مثؿ ،الذم يمتاز بو المجتمع غير المادمالثقافي  التراث

 قعاالمو  متاحف (ٖ

كتعرض فييا المقتنيات التي يتـ الكشؼ عنيا في  ،كالطبيعية كالتراثية في المكاقع األثرية اقامتياىي متاحؼ يتـ 
شعاع عممي إ تككف مراكزأف  ىذه المكاقع ىك إنشاءكاليدؼ مف  ،بدالن مف االحتفاظ بيا في المخازف ،تمؾ المكاقع

براز مميزاتيا  ،تمؾ المكاقعكمعرفي حكؿ  )خديد،  ا، كتكفير مكارد مالية تساىـ في صيانتيالييإكجذب االىتماـ كا 
 في منطقة منؼ القديمة، كمتحؼ تؿ بسطا بمحافظة الشرقية. متحؼ ميت رىينةمف أمثمتيا ك  ،(ٕٗٔٓ

 المتحف المتنقل (4

 نشرل المبتكرة كاحدة مف أنسب األفكارتو تعتبر فكر ك يعتبر المتحؼ المتنقؿ أحد أىـ أنكاع المتاحؼ الحديثة، 
تكبيس أكقد يككف المتحؼ عبارة عف ف مراكز المدف، بالنسبة لممناطؽ النائية البعيدة ع كالمتحفي الكعي الثقافي

 .(ٕٚٓٓ)عكاد،  المكتبات أكالمراكز الثقافية  أكالمدارس  إلىتمؾ المتاحؼ  مقطكرة؛ كيمكف اف تنتقؿ أك

 متاحف افتراضية  (5

متػاحؼ لػيس ليػا كجػكد نيػا إحيػث ، يػا التقميػدمىي مفيـك جديد لممتاحؼ يختمؼ عف مفيكم المتاحؼ االفتراضية
، كأجيػزة الحاسػػكب نترنػتعمػى التكنكلكجيػا الحديثػػة المتمثمػة فػي شػػبكة اإل كجكدىػػافػي تعتمػد نمػػا ا  ك  ،مػادم مممػكس

فتراضػية المتػاحؼ اإلكقػد بػرزت فكػرة . Simmons, 2016)) بشػكؿ افتراضػي مقتنياتيػا كالتفاعؿ مع زيارتيايتـ ك 
 ٕٕٓالعػػػػػػػػالـ منػػػػػػػػذ مػػػػػػػػارسالتػػػػػػػػي انتشػػػػػػػػرت حػػػػػػػػكؿ  ٜٔككفيػػػػػػػػد  انتشػػػػػػػػرت بشػػػػػػػػكؿ كبيػػػػػػػػر فػػػػػػػػي أعقػػػػػػػػاب جائحػػػػػػػػةك 

.(UNESCO, 2020 

http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/tags/348753/posts
http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/tags/348753/posts
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، حيث يمكف مف خبلؿ الزيارات االفتراضية ما يقدمو متحؼ المكفر بفرنسا مف أبرز األمثمة عمى المتاحؼكلعؿ 
اضية عبر كؿ طابؽ مف طكابؽ المتحؼ، مع صكر يمكف التحكـ القياـ بجكلة تفاعمية افتر االفتراضية عبر مكقعو 

قاعدة بيانات  إلىالكصكؿ ك أفبلـ كثائقية، عرض ، ككذلؾ 3D األبعاد ثبلثيدرجة كاستكشاؼ  ٖٓٙفييا بزاكية 
 (.ٕٕٔٓىراـ، )بكابة األ ضخمة لممصنفات

 لممقتنيات المتحفيةمن حيث النطاق الجغرافي أنواع المتاحف  . د

 أنكاععدة  إلىيمكف تقسيـ المتاحؼ نو أ( ٜٕٔٓالبينسي )ذكر ، ؽ الجغرافي لممقتنيات المتحفيةمف حيث النطا
 كما يمي: 

كمف ، محافظة معينة أكىي متاحؼ تختص بالمقتنيات المتحفية الخاصة بتاريخ مدينة ما  :قميميةإمتاحف  (ٔ
 متحؼ األقصر كمتحؼ النكبة بأسكاف.أمثمتيا: 

عدد مف  أكتص بتاريخ كحضارة الدكلة ككؿ خبلؿ حقبة تاريخية معينة ىي متاحؼ تخ متاحف وطنية: (ٕ
 المصرمالمتحؼ ك ، كالمتحؼ العراقي ببغداد، المتحؼ الكطني بدمشؽ، كمف أمثمتيا: الحقب التاريخية

  .بالقاىرة

 إلىىي متاحؼ ذات شيرة عالمية كتجمع تاريخ كحضارات شعكب متنكعة، باإلضافة  متاحف عالمية: (ٖ
متحؼ ، كمف أمثمتيا لتاريخية كالحضارية المتميزة لممقتنيات المتحفية التي تتضمنيا تمؾ المتاحؼالقيمة ا

، بمندف ، كالمتحؼ البريطانيالعربية المتحدة اإلماراتبدكلة  المكفر بفرنسا، كمتحؼ المكفر أبك ظبي
في مختمؼ الفترات  لحضارات عدة ان أقسامتمؾ المتاحؼ حيث تتضمف  ،المتركبكليتاف في نيكيكرؾكمتحؼ 

 الفنكف الحديثة. إلىالتاريخية، باإلضافة 

 العالقة التكاممية بين السياحة والمتاحف .5

أنيا مجرد مخازف لحفظ التراث مف عد كما كاف يعتقد في السابؽ يتعاظـ دكر المتاحؼ بشكؿ كبير بحيث لـ 
ىا السائحكف، كلذلؾ تحتؿ مكانة يقصد ،مقاصد سياحية في حد ذاتيا لتصبحنما تطكرت ا  الثقافي لمشعكب، ك 

 .خطط التنمية السياحيةبارزة في 

 ،خر، فالسياحة تؤثر في المتاحؼمنيما يؤثر كيتأثر باآل كبلن  إفترتبط المتاحؼ كالسياحة بعبلقة تكاممية، حيث 
 ان اقتصادي ان مكردمف خبلؿ زيادة عدد زكارىا كزيادة دخميا نتيجة تكافد السائحيف لزيارتيا، كبالتالي تعتبر السياحة 

 .(ٕٗٔٓركاشده، ) لممتاحؼ ان رئيس

 مقكمات صناعة السياحة، أىـ المتاحؼ تؤثر في صناعة السياحة لككنيا أحدنجد أف  كعمى الجانب اآلخر،
الفرصة لرؤية ليـ ، لككنيا تقدـ أم كجية سياحية إلىمف أىـ الخيارات أماـ السائحيف عندما يتجيكف المتاحؼ ف

الذم ال يستطيع التعرؼ ، فيي تختزؿ ثقافة مجتمع ما كتقدميا لمزائر كالمستقبؿ لتمؾ الكجية الماضي كالحاضر
تعتبر المتاحؼ أحد أىـ مقكمات السياحة  مف ىنا، المكزعة في جميع أنحاء المقصد السياحيعمى ىذه الثقافة 
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لسياحي تزداد جاذبيتيا رشاد ا، كما أف مينة اإل(ٕٙٔٓ)تماـ،  بصفة عامة كالسياحة الثقافية بشكؿ خاص
 كفاعميتيا عندما تككف المتاحؼ جزءان أساسيان مف برنامج الرحمة السياحية.

االتجاه  فأ يركف كالمختصيفبعض الخبراء  فإفالكطيدة بيف السياحة كالمتاحؼ،  العبلقةكعمى الرغـ مف  
 الجانب التعميمي فيكؿ سمبي السياحي قد أثر بش بدكرىا االىتماـ زيادة كالمتمثؿ فياالقتصادم لممتاحؼ 

 بإجراءاتقياـ المتاحؼ أصبح مف الصعب  عمى مدار العاـ قد نو في ظؿ الزيارات الكثيفة لمزكارأ، كما لممتاحؼ
 .(ٕٙٔٓ)كرد،  جراءات األمف كالمتابعة كغير ذلؾا  ك  الصيانة الدكرية

نما ا  رىا ليس فقط ألىداؼ اقتصادية، ك المتاحؼ بزيادة عدد زكا اىتماـكفي المقابؿ نجد أف الكثيريف يركف أف 
 بإلغاء التي قامتفي نفس الكقت، كالدليؿ عمى ذلؾ أف ىناؾ الكثير مف المتاحؼ  كتثقيفية أيضان ألىداؼ تعميمية

مناسبات معينة  أكتحديد أياـ معينة،  أك، الرسـك تخفيض أكالزكار،  المزيد مف في سبيؿ جذب رسـك الدخكؿ
بغض النظر عف الدخؿ المادم  ،حرصان منيا عمى نشر رسالتيا الثقافية كالتعميمية ،ان يككف فييا الدخكؿ مجان

 .(ٜٕٓٓ)أحمد، 

 أهمية دراسة سموك زوار المتاحف .6

، يقـك بيا الفرد بيدؼ التكيؼ مع البيئة التي يعيش فيياالسمكؾ بصفة عامة ىك مجمكعة االستجابات التي 
ختمؼ بالطبع مف فرد ي أنو ، كماالمؤثرة عمى الفرد كفقان لبعض العكامؿيتغير  بؿ ىك، كالسمكؾ ليس شيئان ثابتان 

 .(ٕٛٔٓ)مصطفى،  آلخر

سكاء كانت سمعية  ،كافة أنكاع المنشآتاىتماـ تقـك فمسفة التكجو التسكيقي الحديث عمى أف المستيمؾ ىك بؤرة 
شباعالسعي نحك تمبية ك  لمؤسساتتمؾ ا مفلعممية اإلنتاج، كىك ما يستكجب لككنو المحرؾ الرئيسي ، أك خدمية  ا 

 .(ٜٕٓٓراضية، )بشتى الطرؽ الممكنة  مستيمكييا المتنكعة كالمتغيرة رغبات كاحتياجات

الخدمة التي تقدميا المتاحؼ  أكيتمثؿ المنتج إذ ، لمتاحؼ، نجد أف المستيمكيف ىـ زكار المتاحؼكمف ناحية ا 
الخدمات المساندة مثؿ متجر اليدايا ك البحثية، ك  يميةالتعم الخدماتالمتحؼ، ك مكتبة ، ك في صاالت العرض

 .(ٕٙٔٓ)طبيشات كمحمد،  .كمختمؼ المرافؽ األخرل المطاعـ كالمقاىيك 

كذلؾ ، بدراسة سمكؾ زكارىا كالسياحية في مختمؼ الدكؿ السياحيةكغيرىا مف المؤسسات الثقافية  تيتـ المتاحؼك 
 : مف أىميا ،(ٜٕٓٓذكرىا أحمد ) أسبابلعدة 

دارات مختمؼ المتاحؼ ىي كيفية جذب إمف أىـ التحديات التي تكاجو : ذب أكبر عدد ممكف مف الزكارج .أ 
كمدل  ،دراسة سمكؾ زكارىا كاتجاىاتيـ عمى، كلذلؾ تحرص جميع المتاحؼ أكبر عدد ممكف مف الزكار

مف خبلؿ تحميؿ ىذه كيمكف  .الزيارة كالكقت الذم يقضيو الزائر في قاعة بعينياكمدة  ،تأثرىـ بالمعركضات
  جراء بعض التعديبلت التي مف شأنيا جذب المزيد مف الزكار.إ، البيانات
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ف دراسة سمكؾ زكار المتاحؼ تتيح التعرؼ عمى نكعيات األنشطة إتقييـ أنشطة كفعاليات المتاحؼ:  .ب 
رغبات  بعيشبإعادة تصميـ أنشطتيا كفعالياتيا بشكؿ  لتقـككالفعاليات التي يحتاجيا زكار المتاحؼ، 

 كاحتياجات زكارىا.

 كمف ثـدراسة كتحميؿ سمكؾ زكار المتاحؼ تقييـ أداءىا التسكيقي، تقييـ األداء التسكيقي لممتاحؼ: تتيح  .ج 
 أككبالتالي تطكير بعض األدكات  ،تحديد مكاطف القكة كالضعؼ في الكسائؿ التسكيقية التي تعتمد عمييا

 أدكات جديدة أكثر تأثيران. ىإلاالتجاه  أكستغناء عف بعض األدكات اإل

نو أال إكعمى الرغـ مف أىمية دراسة سمككيات السائحيف لمتعرؼ عمى رغباتيـ كاحتياجاتيـ كالعمؿ عمى تمبيتيا، 
تعتبر مف األمكر الشاقة كالصعبة  إذ، باألمر اليسيرنظران لمطبيعة المتغيرة لتمؾ السمككيات فإف دراستيا ليست 

 .(ٜٕٔٓالغمكض )الطائي، التي يشكبيا الكثير مف 

 ما يمي:أىـ خصائص زكار المتاحؼ في (ٕٙٔٓكقد حدد تماـ )

 الماضي. إلىمحبيف لمتاريخ كاآلثار كالحنيف  .أ 

 ميتميف بالتراث كالثقافة. .ب 

 كالقراءة.لدييـ رغبة جارفة في االطبلع  .ج 

 معظميـ مف الفئة العمرية الكبيرة. .د 

 جنسية بعينيا. إلىال ينتمكف  .ق 

 لشرائي لزوار المتاحفمراحل السموك ا .7

شأنيـ شأف غيرىـ  ،يعتبر زكار المتاحؼتقدـ خدمة تعميمية تثقيفية لمزكار، كبالتالي المتحؼ ىك مؤسسة خدمية 
المماثمة لمراحؿ اتخاذ أم أف اتخاذ الزائر قرار زيارة المتحؼ يمر بمجمكعة مف المراحؿ  ،مف المستيمكيف

الخاصة بدراسة السمكؾ الشرائي لممستيمؾ كالمراحؿ تعددت الدراسات قد . ك خدمة ما أكالمستيمؾ قرار شراء منتج 
(، كدراسة عبد ربو ٕٙٓٓ، التي مف بينيا دراسة الطائي كآخركف )التي يمر بيا السمكؾ الشرائي لممستيمؾ

استنتاج أف السمكؾ الشرائي لزكار  ىذه الدراسات يمكف مف خبلؿك  .(ٕٙٔٓعبد اهلل )(، كدراسة ٕٕٔٓ)
 حؼ يمر بالمراحؿ التالية: المتا

 الشعور بالرغبة في زيارة المتحف . أ

كجكد رغبة لدل الزائر في التعرؼ عمى بعض المعمكمات عف تاريخ  مفتبدأ عممية اتخاذ قرار زيارة المتحؼ 
 .أم دكلة أخرل كمشاىدة القطع األثرية مف مختمؼ العصكر كالتعرؼ عمى حضارات الشعكب القديمة أكدكلتو 

ببعض العكامؿ الخارجية المتمثمة في األدكات التسكيقية التي  مف التأثرمف داخؿ الفرد أك الشعكر ىذا  كقد ينبع
 يعتمد عمييا المتحؼ.
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 البحث عن المعمومات . ب

، الزيارةبالضركرة إقدامو عمى ال يعني  الرغبةىذه كلكف كجكد زيارة المتحؼ،  الرغبة في لدل الزائر قد تتكافر
 ،البعيدة أكسكاء القريبة  ،أنكاع المتاحؼ المختمفة كالبحث عفتجميع المعمكمات،  إلىدفعو يس الرغبةكجكد  كلكف

 مف خبلؿ األصدقاء كالمعارؼ كغير ذلؾ.  أكمف خبلؿ مختمؼ الكسائؿ كاإلنترنت 

 تقييم البدائل  . ج

مف ، ارف فيما بينيايقعنيا، ل كفي ىذه المرحمة يقـك الزائر بالمقارنة بيف نكعيات المتاحؼ التي جمع معمكمات
 منيا سيشبع رغبتو، كفقان لتفضيبلتو، كعاداتو، كاتجاىاتو. ان كأي ،حيث أىميتيا

 قرار الزيارة . د

األدكات التسكيقية دكران ك  المقتنيات المتحفيةمعب تأكثر لزيارتو، ك  أكفي ىذه المرحمة يقـك الزائر باختيار متحؼ 
 .ردكف آخىامان في اختيار الزائر لمتحؼ معيف 

 سموك ما بعد الزيارة . ه

 متدا تكلكنيبزيارة المتحؼ،  لمزكار ال تنتيي السمكؾ الشرائي دراسةف إحيث زيارة المتحؼ ليست نياية المطاؼ، 
ف إف، فإذا شعر الزائر بعدـ الرضا لتكقعات الزكارالخدمات المتحفية  مبلءمةما بعد الزيارة كمدل  انطباع شمؿتل

عمى زيارة متاحؼ أخرل، كلكف  الزائر ال يقبؿقد ك  ،مستقببلن  المتحؼ نحك ان مبيس ان مف شأنو أف يشكؿ اتجاىذلؾ 
لخدمات المتحفية تتناسب مع تكقعاتو كذلؾ اك  ،لزيارتو ان جيد ان عمى العكس إذا شعر الزائر بأنو اختار متحف

 إلى التأثيرذلؾ يمتد قد ك  ،تكرار الزيارة مستقببلن  سينعكس عمىفإف ىذا اإلحساس اإليجابي  ،كأشبعت حاجاتو
 عائمتو كأصدقائو.

 قرار الزيارة المتحفيةاتخاذ  فيالعوامل المؤثرة  .8

عمى مجمكعة كبيرة مف تفضيمو لمتحؼ دكف آخر  أكالزائر باختيار المتحؼ كمقصد لمزيارة  أكيتأثر قرار السائح 
 في النقاط التالية: تحديدىاالعكامؿ التي يمكف 

 المتحفي ىة لممبناالعتبارات التصميمية والمعماري . أ

جماؿ ف، مف األىمية في الفكر المعاصر ان كبير  ان االعتبارات التصميمية كالمعمارية لممبنى المتحفي حيز  تشغؿ
يعتبر أحد أىـ مقكمات  التجانس بيف شكؿ المبنى كالمعركضات الذم يراعي المتحفي ىالتصميـ المعمارم لممبن

، بكخش) القرار الشرائي لزكار المتاحؼ فيـ العكامؿ المؤثرة أى أحد ككذلؾ نجاح المتحؼ في تحقيؽ أىدافو،
ٕٕٓٔ). 

كمي المتحؼ القك  ،كتتعدد المتاحؼ التي تتميز بجماؿ تصميميا المعمارم الرائع مثؿ المتحؼ المصرم الكبير
 تاإلمارابدكلة  اإلدارية، ككذلؾ متحؼ المكفر أبك ظبي، كمتحؼ االتحاد، كمتحؼ العاصمة لمحضارة المصرية
 العربية المتحدة.
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( ٕٙٔٓالنجار )التي ذكرىا  جماؿ التصميـ المعمارم، تكجد كذلؾ عدد مف االعتبارات األخرل إلىكباإلضافة 
أداة تسكيقية، لعؿ أىميا ما  إلىيتحكؿ ذلؾ المبنى  كييجب مراعاتيا في مبنى المتحؼ كالتي ( ٕٙٔٓعزب )ك 

 يمي: 

قباؿ الزكار كسيكلة الكصكؿ إعممية  في لممكقع تأثيران  فكذلؾ أل ،يجب مراعاة اختيار مكقع المتحؼ (ٔ
 ليو بالمكاصبلت العامة المتعددة.إ

صحية )تيكية كمساحة حركة كتجييزات ال الظركؼيجب أف تككف مباني المتحؼ مبلئمة مف حيث  (ٕ
 كأرضيات كدىانات( مع مراعاة القيـ الجمالية )األلكاف كتناسؽ األبعاد(.

  .نتقاؿ بيف قاعات المتحؼ حركة سيمة عند االنتقاؿ مف قاعة ألخرليجب أف تككف حركة اال (ٖ

مطعـ كمحؿ بيع اليدايا ال أك اكالكافتيريمثؿ دكرات المياه كالمصمى  ،يجب مراعاة تكافر المرافؽ العامة (ٗ
 ذلؾ. إلىبالنسبة لؤلطفاؿ كما  الترفيوكأماكف  االستراحةكأماكف 

 اقتيا حركة كبار السف كأصحاب اليمـ.ال يفضؿ استخداـ األبكاب الدكارة إلع  (٘

ضجيج  حدكثلمحيمكلة دكف كأف تككف طبقاتو قميمة  ،فقي كاسعأانتشار  ذايفضؿ أف يككف المتحؼ  (ٙ
 الحركة.  نسيابيةكال

مف أمطار كفيضانات كعكاصؼ  ،كالبشرية يجب أف يككف المبنى مجيزان لمكاجية الككارث الطبيعية (ٚ
  .فيوقتنيات المتحفية كسبلمة الجميكر كالعامميف لمحفاظ عمى الم ،كغيرىا كحرائؽ

 العرض المتحفي . ب

، كالعرض المتحفي ىك الزكار إلىتكصيؿ رسالة المتحؼ العرض المتحفي ىك الكسيمة التي يمكف مف خبلليا 
األلكاف تشمؿ التحؼ الفنية، النصكص التكضيحية،  ، كىيتتفاعؿ فيما بينيا ،مف عدة مككناتمركب مزيج 
أحد  كلذلؾ يعتبر العرض المتحفي كغيرىا، ضاءةكسائؿ اإلتنظيـ الفضاء المتحفي، ، مسار الزيارة، تكالخمفيا

 كافكمثيرة، أىـ المؤثرات عمى انطباعات زكار المتاحؼ، فكمما كانت أساليب عرض المقتنيات المتحفية شيقة 
اليب العرض المتحفي تقميدية اذا كانت أسف ،، كالعكس صحيحذلؾ ذات تأثير ايجابي عمى انطباعات الزكار

 .(ٕٚٔٓ)المرتجى،  تكرار الزيارة أك دافعية الزكار الستكشاؼ مقتنيات المتحؼال تثير  فإنياكغير مبتكرة 

 رشاد المتحفياإل أساليب  . ج

لزيارة بحيث ال تقتصر فقط عمى المرشديف السياحييف الذيف يرافقكف السائحيف  ،رشاد المتحفيتتنكع أساليب اإل
 عفكاالجابة  ،مف مقتنيات متحفية كشرح ما بو ،بتاريخ المتحؼ كأسباب إنشائويـ تعريفك  لمتحؼقاعات ا

رشادية كالعبلمات اإلالكسائؿ المكتكبة  بكساطةاالرشاد رشاد المتحفي لتشمؿ ع أساليب اإلتتنك  بؿ، استفساراتيـ
كالمكحات المعمقة عمى  Labels، كبطاقات العرض المتحفي المطبكعة كدليؿ المتحؼ كالكتيبات التكضيحية

ة كالمرشد لكتركنيالكسائؿ الصكتية كالكسائؿ اإل بكساطةرشاد اإل إلى باإلضافةذلؾ،  إلىكالخرائط كما الجدراف 
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 كاليكلكجراـ كالمتاحؼ االفتراضيةكشاشات العرض كالبانكراما كالمكحات المضاءة،  Audio Guide الصكتي
 .(ٕٚٔٓ)محمكد، 

 ىذا إف إذ، زكار المتاحؼمدل نجاح تجربة  فيرشاد المتحفي يؤثر بشكؿ كبير اإلساليب ف ىذا التنكع في أإ
 .، كيشبع مختمؼ رغبات كاحتياجات الزكارعند زيارتو لممتحؼ يثرم تجربة الزائرالتنكع 

 المشاركة المجتمعية .د 

كالترابط كخدمة المجتمع المشاركة المجتمعية ىي الجيكد المجتمعية التي تقـك بيا المتاحؼ بيدؼ دعـ التكاصؿ 
أنشطة المتحؼ المتمثمة في  منيا عمى سبيؿ المثاؿفمتنكعة ككثيرة،  ذلؾكاألمثمة عمى كالبيئة المحيطة بالمتحؼ، 

األفبلـ كالعركض الفنية األدائية، كالندكات العامة كالتخصصية، كالمحاضرات، كالمعارض الفنية الفردية 
)المتحؼ  لزكار المتاحؼالتاريخي ك  الثقافي زيادة الكعيك  دمة المجتمعجميعيا في خ كالجماعية، كالتي تسيـ

 .(ٕٕٔٓالقكمي لمحضارة المصرية، 

مف خبلؿ تنظيـ الفعاليات كاألنشطة الثقافية  ،يبرز مدل حرص المتاحؼ المصرية عمى المشاركة المجتمعيةك 
كقدـك  ،كاألعياد، كمكسـ الحج كاء كانت دينيةس ،المختمفةكالفنية لمشاركة أفراد المجتمع في االحتفاؿ بالمناسبات 

كيـك السياحة العالمي، كاليـك العالمي لممتاحؼ  عمى اختبلؼ أنكاعيا أك مناسبات متخصصةشير رمضاف، 
 (.ٕٕٕٓ)قطاع المتاحؼ،  مناسباتكغيرىا مف األـ كعيد  كيـك المرأة العالمي

بتنظيـ مجمكعة  المتاحؼ مف خبلؿ قياـ، كمة البطالةفي حؿ مش بالمساىمةالمتاحؼ المصرية  اىتماـ جانب إلى
كافر ليـ فرص كظيفية، كبالتالي تتمؾ الحرؼ ممف ال ت كذلؾ لتعميـ السيدات ،الحرؼ التراثية إلحياءمف الكرش 

 .(ٕٕٓٓ، محمد)تكفير مصدر لمدخؿ يساعدىـ عمى المعيشة الكريمة 

تذاكر دخكؿ  مف خبلؿ تكفير ،في الزيارات المتحفيةمشاركة جميع الفئات كما تحرص المتاحؼ المصرية عمى 
فكؽ، كاالطفاؿ حتى سف  فما ٓٙمف بينيـ كبار السف لمف ىـ في سف  ،مجانية لعدة فئات مف أفراد المجتمع

يتاـ، كرحبلت المدارس الحككمية لممرحمتيف ذكم االحتياجات الخاصة، كاالطفاؿ األ إلى باإلضافةست سنكات، 
)المتحؼ  عمى أسر الشيداء كطبلب كميات اآلثار كالسياحة كالفنكف الجميمة عبلكةدادية، عاالبتدائية كاإل

 (.ٕٕٕٓالمصرم، 

لذكم االحتياجات كجكد أقساـ خاصة لمتربية المتحفية ، المصرية لممتاحؼ المجتمعيةلممشاركة  كمف أركع األمثمة
 يـدعملدل ذكم االحتياجات الخاصة، ك  رمنشر الكعي الثقافي كاألث في ان كالتي تمارس دكران كبير الخاصة 

مف المعنية لزيارة المتاحؼ كتنظيـ عدد الجمعيات كالمؤسسات دعكة  مف خبلؿ ،جميع فئات المجتمع مع يـدمجك 
؛ بمغة اإلشارةرشادية ، عبلكة عمى تركيب بعض المكحات اإلييـلإالمكجية كالفعاليات الثقافية  الكرش التدريبية

، الخاصة بقطاع المتاحؼ االحتياجاتاإلدارة العامة لمتربية المتحفية لذكم ) خؿ المتاحؼدا لتسييؿ زياراتيـ
ٕٕٕٓ.) 
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 عالموسائل اإل .ه 

مػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػـ األدكات  كالمسػػػػػػػػػػمكعة كالمرئيػػػػػػػػػػة المقػػػػػػػػػػركءةعػػػػػػػػػػبلـ عمػػػػػػػػػػى اخػػػػػػػػػػتبلؼ أشػػػػػػػػػػكاليا كسػػػػػػػػػػائؿ اإل تعتبػػػػػػػػػػر
الصػػػػػػػػػػػحفية  المقػػػػػػػػػػػاالت مػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػبلؿ ،القػػػػػػػػػػػرار الشػػػػػػػػػػػرائي لػػػػػػػػػػػزكار المتػػػػػػػػػػػاحؼ فػػػػػػػػػػػيالتسػػػػػػػػػػػكيقية التػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػؤثر 

، كلػػػػػػػػػذلؾ عبلنػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػتـ بثيػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػر تمػػػػػػػػػؾ الكسػػػػػػػػػائؿخبػػػػػػػػػار كاإلكاأل ذاعيػػػػػػػػػةالتميفزيكنيػػػػػػػػػة كاإلكالبػػػػػػػػػرامج 
عػػػػػػػػػػػبلـ كسػػػػػػػػػػػائؿ اإلمػػػػػػػػػػػع زيػػػػػػػػػػػادة اعتمػػػػػػػػػػػاد  كال سػػػػػػػػػػػيمايجػػػػػػػػػػػب أف تركػػػػػػػػػػػز المتػػػػػػػػػػػاحؼ عمػػػػػػػػػػػى تمػػػػػػػػػػػؾ الكسػػػػػػػػػػػائؿ 

  (Mahmoud, 2021) الجميكر المستيدؼ إلىالمعاصرة عمى التقنيات الحديثة لمكصكؿ 

قد اعتمدت خبلؿ عاـ عبلـ في مجاؿ تركيج المتاحؼ، فدكر اإلبثار كزارة السياحية كاآل اىتماـمدل مف  كانطبلقان 
بيدؼ  ،عمى المستكل العالمي عبلميان إ عمى تنظيـ كتنفيذ فعاليات ضخمة يتـ تغطيتيا يقـكنيجان جديدان  ٕٕٔٓ

تـ تنفيذ فعالية مككب  إذصفة خاصة، تركيج كتنشيط السياحة المصرية بصفة عامة كتنشيط زيارات المتاحؼ ب
المتحؼ القكمي لمحضارة المصرية بالفسطاط بتاريخ  إلىالممكية مف المتحؼ المصرم بالتحرير  المكمياكاتنقؿ 
لمتركيج السياحي لمدينة  ٕٕٔٓنكفمبر  ٕ٘، ككذلؾ فعالية "األقصر.. طريؽ الكباش" بتاريخ ٕٕٔٓأبريؿ  ٖ

  (.ٕٕٔٓ، لبلستعبلمات )الييئة العامة لعالـاألقصر كأكبر متحؼ مفتكح في ا

 لممتحف لكترونيالموقع اإل  .و 

ة خاصػػػػػػػػػة إلكتركنيػػػػػػػػػمكاقػػػػػػػػػع  إنشػػػػػػػػػاءخدميػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى  أكتحػػػػػػػػػرص جميػػػػػػػػػع المؤسسػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػكاء كانػػػػػػػػػت تجاريػػػػػػػػػة 
 إلػػػػػػػػى، نظػػػػػػػػران لمػػػػػػػػا تتمتػػػػػػػػع بػػػػػػػػو تمػػػػػػػػؾ المكاقػػػػػػػػع مػػػػػػػػف سػػػػػػػػيكلة انتشػػػػػػػػار كالكصػػػػػػػػكؿ نترنػػػػػػػػتاإل عمػػػػػػػػى شػػػػػػػػبكة بيػػػػػػػػا

مقارنػػػػػػػػػػػة بكسػػػػػػػػػػػائؿ  ،عمػػػػػػػػػػػى انخفػػػػػػػػػػػاض تكمفػػػػػػػػػػػة التسػػػػػػػػػػػكيؽ عػػػػػػػػػػػبلكة العمػػػػػػػػػػػبلء فػػػػػػػػػػػي مختمػػػػػػػػػػػؼ أنحػػػػػػػػػػػاء العػػػػػػػػػػػالـ،
معمكمػػػػػػػػػػػػػػات المؤسسػػػػػػػػػػػػػػة  يمكػػػػػػػػػػػػػػف تحػػػػػػػػػػػػػػديث ، كمػػػػػػػػػػػػػػاالتسػػػػػػػػػػػػػكيؽ التقميديػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػي تتطمػػػػػػػػػػػػػػب نفقػػػػػػػػػػػػػػات كبيػػػػػػػػػػػػػرة

 بمنتيػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػيكلة كاليسػػػػػػػػػر دكف تكمفػػػػػػػػػػةكالمعمكمػػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػػػة بالسػػػػػػػػػػمع كالخػػػػػػػػػدمات التػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػتـ تركيجيػػػػػػػػػا 
 أك لمسػػػػػػػػػػػمعة المشػػػػػػػػػػػاىدات كعػػػػػػػػػػػددحصػػػػػػػػػػػاءات إالمكاقػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػف  تمػػػػػػػػػػػؾعمػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػا تتيحػػػػػػػػػػػو  عػػػػػػػػػػػبلكةضػػػػػػػػػػافية، إ

 كثػػػػػػػػػػػػر المنتجػػػػػػػػػػػػاتأك  كنكعيػػػػػػػػػػػػة المعمكمػػػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػػػي يبحػػػػػػػػػػػػث عنيػػػػػػػػػػػػا المسػػػػػػػػػػػػتيمككف المعمػػػػػػػػػػػػف عنيػػػػػػػػػػػػا الخدمػػػػػػػػػػػػة
 .(Sreedhar, 2018)التي يبحثكف عنيا كالخدمات

 غني عف الزيارات الفعمية لممتاحؼ، إال أفية قد لكتركنيظيكر المكاقع اإل أف تخكؼ البعض مفكعمى الرغـ مف 
دعائـ أساسية في التشجيع عمى القياـ بالزيارات  إلىة قد تحكلت لكتركنيىذه المكاقع اإل أفحقيقة األمر ىي 

 مف خبلؿ ،كبيف جماىيره كزكاره المتحؼ كسيمة تكاصؿ ىامة فيما بيف لكتركنيالمكقع اإل إذ يعتبرالمتحفية، 
يات المتحفية كمعمكمات كثيرة ككذلؾ التعرؼ عمى نكعيات المقتن ،المتحؼ كنشاطات كأخبار حداثأكافة اتاحتو ل
 إلىدكف الحاجة  ،مثؿ المكقع ككيفية الكصكؿ كمكاعيد الزيارة كأسعار تذاكر الدخكؿ كغيرىا ،المتحؼعف 

 .(ٕٕٔٓ، كآخركف )عبدهقات ك في الكثير مف األ ان االتصاؿ الياتفي بالمتحؼ الذم قد ال يككف متاح

تكنكلكجيا المعمكمات في تكفير خدمات سياحية عمى أعمى  ستفادة مفرص كزارة السياحة كاآلثار عمى اإلتحك 
ة الحديثة لكتركنيمستكل في كافة القطاعات السياحية كالتي مف بينيا قطاع المتاحؼ، كتتعدد األمثمة لمخدمات اإل
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ئتمانية استخداـ البطاقات اال تاحةا  لممتاحؼ المصرية، ك ة لكتركنيالمكاقع اإل إنشاء :مف أىمياك تقدميا الكزارة التي 
تاحة خدمة الحجز اإل ، لممتاحؼ الزيارات االفتراضيةتكفير ك لمتذاكر،  لكتركنيلدفع رسـك دخكؿ المتاحؼ، كا 

لمترحيب بيـ كتعريفيـ برقـ  ،مصر إلىة النصية التي تصؿ السائحيف فكر كصكليـ لكتركنيخدمة الرسائؿ اإلك 
بشكؿ كبير في االرتقاء  ةلكتركنيىذه الخدمات اإل أثرت كقد .كأرقاـ الطكارئ األخرل الخط الساخف لمكزارة

  (.ٕٕٔٓالييئة العامة لبلستعبلمات، ) بمستكل الخدمة المتحفية المقدمة لمزكار

 مواقع التواصل االجتماعي .ز 

مف خبلليا يستطيع المستخدمكف  نترنت،ة تعتمد عمى شبكة اإلإلكتركنيكسائؿ التكاصؿ االجتماعي ىي تطبيقات 
 Virtual Communitiesطمؽ عمييا اسـ المجتمعات االفتراضية يُ  ات اجتماعية افتراضيةالتجمع في كيان

)كداعة اهلل،  كيسر بسيكلة كالمعمكماتالبيانات  تبادؿك ، المستخدميفالتفاعؿ بيف  ىذه المجتمعات كتتيح
ٕٕٓٓ.) 

نستغراـمثؿ فيس بكؾ كتكيتر  منصات التكاصؿ االجتماعي تتيح كبالتالي جميكر  إلىالكصكؿ إمكانية  كا 
ذكر كخاصة مع زيادة انتشار ىذه الكسائؿ في تكمفة تُ  أكبدكف مجيكد ، ك المتاحؼ حكؿ العالـ بسرعة كبيرة

لمتعبير عف الرأم بحرية  ،نيا تكفر مساحات كاسعة لمستخدميياأالفئات العمرية، كما  بيف جميعالمجتمعات 
 فعاليـ حكؿ الخدمات كالتسييبلت التي تقدميا المتاحؼ.لمعرفة ردكد أ ميمان  ان كاممة، كىك ما يعتبر مؤشر 

 Posters اتالممصق .ح 

 أكمصقو عمى الحائط ليتـ تصميمو رسكمية،  كأخرلالممصؽ ىك رسـ تكضيحي، يتضمف عادة عناصر نصية 
لنقؿ  أكلجذب االنتباه ؛ التركيج لو أكلئلعبلف عف شيء ما  وكغالبان ما يتـ إنتاج .أم سطح رأسي آخر

، رضكاف) لمنظر كخاصة مع جكدة تصميميا الفتةيمكف أف تككف الممصقات ك لتكصيؿ رسالة،  أككمات المعم
ٕٓٔٗ.) 

كمع سيطرة ، الفنية كالتعميميةكدعائية في مختمؼ األغراض التجارية ك عبلنية إكتستخدـ الممصقات ككسيمة 
بحيث ال يتـ طباعة  ،ةعمى الممصقات الرقمي المؤسساتمعظـ  عمى قطاع التسكيؽ، اعتمدت ةالرقمن

ية نعبلاإل أىـ الكسائؿتعتبر الممصقات مف بيف ك  ،نما يتـ عرضيا باستخداـ شاشات العرضا  الممصقات، ك 
الشكؿ رقـ  كمف أمثمة ذلؾ ،بالفعاليات كاألنشطة المتحفيةالتعريؼ في  مجاؿ المتاحؼالتي يعتمد عمييا  كالدعائية

 .المتاحؼ"تحت شعار "قكة  ٕٕٕٓلعاـ  باليـك العالمي لممتاحؼ اؿالممصؽ الخاص باالحتف كىك عبارة عف (ٔ)
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ٕٕٕٓ( الممصؽ الخاص باليـك العالمي لممتاحؼ لعاـ ٔشكؿ )  

Source: International Council of Museums (ICOM). (2022) 

مايك مف  ٛٔ ذكرل سنكية في ٜٚٚٔمنذ عاـ  المجمس الدكلي لممتاحؼ ينظـ كالجدير بالذكر في ىذا الشأف أف
 السنكية كييدؼ االحتفاؿ بيذه الذكرل .International Museum Dayاليـك العالمي لممتاحؼ  ىي، كؿ عاـ

 كالتبادؿ الثقافي بيف الشعكبلمتنمية المجتمعية  بارزةزيادة الكعي حكؿ حقيقة أف المتاحؼ ىي كسيمة  إلى
(Knopf, 2008).  

 الدعوة ةبطاق .ط 

عمى جكدة كجماؿ كتتكقؼ مدل فاعميتيا  ،كسائؿ التكاصؿ بيف المتحؼ كجميكره أىـأحد تعتبر بطاقة الدعكة 
كفي  .المميزة المكجكدة بالمتحؼ المقتنيات المتحفية إلحدلصكرة عمى تحتكم أف  المفضؿكمف  .تصميميا
، بحيث تحؼمف الفعاليات الثقافية التي ينظميا الم فعاليةعند كؿ  ،عدد كبير منيا طباعة كاف يستمـز الماضي

مع التطكر التكنكلكجي حاليان ك أما  ،مف الزكار عدد ممكف سع نطاؽ الستقطاب أكبرأك عمى  مجانان  تكزيعيايتـ 
نشرىا عمى مكقع المتحؼ ككسائؿ التكاصؿ  أك لكتركنيالبريد اإل عبررساليا إالمعاصر، فقد أصبح باإلمكاف 

 الفعاليات الثقافية. إلحدلة لبطاقة دعك  ان ( نمكذجٕكيكضح الشكؿ رقـ ) .االجتماعي

 
 ( نمكذج لبطاقة دعكة إلحدل الفعاليات الثقافيةٕ) رقـ شكؿ

 .(ٜٕٔٓ)كاآلثار المصدر: كزارة السياحة 
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 الهدايا التذكارية .ي 

ككذلؾ أحد أىـ  تعتبر اليدايا التذكارية بالنسبة لمكثير مف الدكؿ السياحية أحد أىـ مقكمات الجذب السياحي،
ف المقتنيات التي ، إذ إكما أنيا تعتبر أحد أىـ كسائؿ التنشيط السياحي لمدكلة السياحية  ادية،المكارد االقتص

عف طريؽ  ،يحمميا السائحكف بعد مغادرتيـ لمدكلة السياحية يمكف أف تستخدـ بشكؿ فعاؿ في التركيج لتمؾ الدكلة
صدقاء السائح أنيا تدفع أتمؾ اليدية، كما  إلىكمما نظر  ،رسـ صكرة ذىنية تذكيرية لممنتج السياحي عند السائح

زيارة المنطقة السياحية التي تعبر عنيا تمؾ اليدايا، كبالتالي بلشغؼ ا إلىىداىـ السائح تمؾ اليدايا أقاربو ممف أك 
)خميؿ كآخركف،  ف اليدايا التذكارية تمثؿ كسيمة دعائية ىامة عمى المدل البعيد لتركيج المنتج السياحيإف

ٕٕٓٔ). 

اليػدايا المتعمقػة تمػؾ  كخاصػة صناعة اليدايا التذكاريةكجكدة بتطكير كتنمية تيتـ كزارة السياحة كاآلثار المصرية ك 
إلنتػػػاج المستنسػػػخات األثريػػػة فػػػي مصػػػر  مصػػػنعؿ أك بافتتػػػاح  ٕٕٔٓفػػػي مػػػارس  ، كلػػػذلؾ قامػػػتباآلثػػػار المصػػػرية

مف  اليدايا التذكاريةعمى حي المحمي كالعالمي كذلؾ لمكاكبة الطمب السيا ،فنانيف مصرييف بأيدم سطك كالشرؽ األ
مقمػػدة كصػكرة طبػػؽ كأنيػا نتػاج الػػكزارة، إمػػف نيػا أخاصػة تفيػػد ب ان ىػػذه المستنسػخات أختامػػ تحمػؿك  .اآلثػار المصػػرية

كجػػػػكد بػػػػارككد يتػػػػيح كافػػػػة المعمكمػػػػات الخاصػػػػة بالقطعػػػػة المستنسػػػػخة بػػػػالمغتيف العربيػػػػة  إلػػػػىباإلضػػػػافة  ،األصػػػػؿ
ىػدؼ دعػائي كتركيجػي لزيػارة المتػاحؼ المصػرية، نمػا ا  دؼ مف ىذا المشركع ليس ىػدفان تجاريػان، ك اليف، كاالنجميزية

 .(ٕٕٔٓؼ )كزارة السياحة كاآلثار، كخاصة مع كجكد منفذ بيع رسمي ليذه المستنسخات في مختمؼ المتاح

 عوامل أخرى .ك 

احؼ، نجد أف ىناؾ بعض العكامؿ القرار الشرائي لزكار المت في مؤثرةمف عكامؿ  ذكره ما سبؽ إلى باإلضافة
  :ما يمي مف أىميا( ٕٙٔٓتماـ )األخرل التي أضافيا 

ذكر ىذه  تداكؿ ، كذلؾ ليتـالمختمفة كضع زيارة المتاحؼ ضمف البرامج السياحيةبشركات السياحة قياـ  .أ 
 .كالصكر كالتذكارات المنطكقةمف خبلؿ الكممة  ،كذكييـ المتاحؼ بيف السائحيف

  .كحفزىـ لزيارتيا، لتعريؼ الطبلب بأىمية المتاحؼ ،متاحؼ في الكتب المدرسيةكضع أسماء ال  .ب 

 مختمؼ الفعاليات المحمية كالدكلية المشاركة في عند تسكيؽ المتاحؼبأجيزة كمؤسسات الدكلة قياـ  .ج 
 .مف خبلؿ المكاتب السياحية لمدكلة في الخارجكذلؾ ك  ،حداث الثقافيةالمعارض كالمؤتمرات كاألك

 ومحمياً عالميًا ات الخاصة بالمتاحف اءاإلحص .9

 إلى ٜ٘ٚٔمتحؼ في عاـ  ألؼ ٕٕمف قد زاد العالـ  فيعدد المتاحؼ ف إ، فيسككلما ذكرتو منظمة اليكنكفقان 
 (.ٕٕٔٓ)منظمة اليكنيسكك،  ٕٕٓٓفي عاـ  متحؼ ألؼ ٜ٘

المتحؼ المكفر بباريس ىك  ف متحؼإ، فحكؿ العالـ المتحفية بعدد الزياراتات الخاصة اإلحصاء ألحدثككفقان 
كقد  .ٜٕٔٓمميكف زائر خبلؿ عاـ  ٙ.ٜ إلى زكارهعدد كصؿ  فقدمف حيث عدد الزكار سنكيان،  ،األكؿ عالميان 
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مميكف  ٚ.ٕ إلىليصؿ عدد الزيارات  بسبب جائحة ككركنا ٕٕٓٓ% خبلؿ عاـ ٜ.ٔٚانخفض ىذا العدد بمقدار 
كصؿ  إذ، مف حيث عدد الزيارات سنكيان  ،في المرتبة الثانية بكيفالصيني ب الكطنيحؼ يأتي المت في حيف، زيارة

مميكف زائر خبلؿ  ٙ.ٔ إلىمميكف زائر، في حيف انخفض ىذا العدد  ٜٖ.ٚ إلى ٜٕٔٓعدد زكاره خبلؿ عاـ 
 (the Themed Entertainment Association (TEA) and AECOM, 2020). ٕٕٓٓعاـ 

حجـ ك  ٜٕٔٓعاـ  خبلؿؼ العشرة األكلى عالميان مف حيث عدد الزيارات ( ترتيب المتاح1رقـ ) الجدكؿكيكضح 
 .ٕٕٓٓخبلؿ عاـ  زياراتياعدد االنخفاض في 

 ـٕٕٓٓخبلؿ عاـ زكارىا نخفاض في عددكحجـ اإل ٜٕٔٓخبلؿ عاـ  العالـ في ( المتاحؼ األكثر زيارة1جدكؿ )

 

َ 

 

 اسُ اٌّزذف

ػذد اٌضواس 

ذجُ إٌسجخ اٌّئىَخ ٌ )ثبٌٍُّىْ(

ػبَ  ٔخفبض فٍ ػذد اٌضواساإل

2219 

ػبَ 

2222 

 71.9 2.7 9.600 فشٔسب -ِزذف اٌٍىفش ثجبسَس  1

 78.3 1.6 7.390 اٌصُٓ -اٌّزذف اٌىغٍٕ اٌصٍُٕ ثجىُٓ  2

 81.1 1.3 6.883 ثئَطبٌُب سوِب – اٌفبرُىبّْذَٕخ ِزذف اٌفبرُىبْ ث 3

4 
 –ِزذف اٌُّزشوثىٌُزبْ ٌٍفٕىْ ثُٕىَىسن 

 اٌىالَبد اٌّزذذح األِشَىُخ
6.770 1.125 83.4 

 79.5 1.275 6.208 اٌٍّّىخ اٌّزذذح –اٌّزذف اٌجشَطبٍٔ ثٍٕذْ  5

 76.5 1.433 6.098 اٌٍّّىخ اٌّزذذح –ثٍٕذْ  ِزذف رُذ ِىدسْ 6

 80.1 1.197 6.011 اٌٍّّىخ اٌّزذذح –اٌّؼشض اٌىغٍٕ ثٍٕذْ  7

 77.9 1.197 5.424 اٌٍّّىخ اٌّزذذح –ٕذْ ِزذف اٌزبسَخ اٌطجُؼٍ ثٍ 8

9 
 –ثُٕىَىسن  اٌّزذف األِشَىٍ ٌٍزبسَخ اٌطجُؼٍ

 اٌىالَبد اٌّزذذح األِشَىُخ
5 - - 

 78.8 0.969 4.957 سوسُب -ثسبٔذ ثطشسجشؽ ِزذف اٌهشُِزبط  12

  source: the Themed Entertainment Association (TEA) and AECOM. (2020).  

 ٕٙٔٓنو يمكف تكضيح التطكر في أعداد متاحفيا خبلؿ الفترة مف عاـ إجميكرية مصر العربية، فلا بالنسبة أم
 (.3عمى النحك المبيف في الشكؿ رقـ ) ٕٕٓٓعاـ  إلى

 
 ٕٕٓٓعاـ  إلى ٕٙٔٓ( تطكر أعداد المتاحؼ في جميكرية مصر العربية خبلؿ الفترة مف عاـ 3شكؿ رقـ )

 (.ٕٕٕٓ. )كزم لمتعبئة العامة كاإلحصاءالمصدر: الجياز المر 



   .379-343(، ص 2222، )َىُٔى 1، اٌؼذد 22اٌّجٍذ  (JAAUTH)                          صبثش ِشصولٍ    
 

363 | P a g e  

https://jaauth.journals.ekb.eg/  

يتضح مف الشكؿ السابؽ أف ىناؾ نمكان مطردان في أعداد المتاحؼ في جميكرية مصر العربية خبلؿ الفترة مف 
، ٕٕٓٓفي عاـ  ان متحف ٗٛ إلى ٕٙٔٓفي عاـ  ان متحف ٕٚزاد ىذا العدد مف  إذ، ٕٕٓٓعاـ  إلى ٕٙٔٓعاـ 

 الفترة نفسياخبلؿ  يرادات المحصمةكاإل ي أعداد زكار المتاحؼ المصريةكما يمكف تكضيح التطكر الحادث ف
 (.2( عمى النحك المكضح في الجدكؿ رقـ )ٕٕٓٓ – ٕٙٔٓ)

 ٕٕٓٓعاـ  إلى ٕٙٔٓخبلؿ الفترة مف عاـ  يرادات المحصمةكاإل ( تطكر أعداد زكار المتاحؼ المصرية2جدكؿ )
  األػىاَ

  )ثبٌٍُّىْ( ػذد اٌضواس

 

  (جُٕه)ثبٌٍُّىْ  اٌّذصٍخاإلَشاداد 

2216  9.633 116.336 

2217  3.349  83.336 

2218  4.019   211.125 

2219 5.316  256.056 

2222 3.045 108.979 

  (ٕٕٓٓ – ٕٙٔٓ. )اإلحصاءالمصدر: الجياز المركزم لمتعبئة العامة ك 

مميكف  9.633 قد بمغ ٕٙٔٓفي عاـ  المصرية عدد زكار المتاحؼ بأفكتفيد البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ 
 ٕٛٔٓبدأ في الصعكد مرة أخرل خبلؿ عامي  ثـمميكف زائر،  3.349 إلى ٕٚٔٓزائر، كلكنو تراجع في عاـ 

 ٕٕٓٓعاكد االنخفاض مرة أخرل خبلؿ عاـ ليمميكف زائر(،  5.316) ٜٕٔٓكمميكف زائر(،  4.019)
قد بمغ ذركتو في  مف المتاحؼ كما أف حجـ اإليرادات المحصمة ،ٜٔمميكف زائر( بسبب جائحة ككفيد  3.045)

 مميكف جنيو. 108.979 إلى ٕٕٓٓفي عاـ  لينخفضمميكف جنيو مصرم،  256.056 إلىصؿ لي ٜٕٔٓعاـ 

عاـ  إلى ٕٙٔٓخبلؿ الفترة مف عاـ  المتاحؼ المصرية نظمتياأما بالنسبة لعدد األنشطة كالفعاليات التي 
 (. 3يا عمى النحك الكارد في الجدكؿ رقـ )، فيمكف تكضيحٕٕٓٓ

 ٕٙٔٓخبلؿ الفترة مف عاـ  المصرية المتاحؼ قدمتيا( تطكر عدد األنشطة كالفعاليات الثقافية التي 3جدكؿ )
 ٕٕٓٓعاـ  إلى

 جّبٌٍاإل اٌّصشَخ اٌّزبدف لذِزهبػذد األٔشطخ واٌفؼبٌُبد اٌضمبفُخ اٌزٍ  األػىاَ

 ضِؼبس ػشوض سُّٕبئُخ ِذبظشاد

2216 1235 697 393 2125 

2217 613 426 268 1327 

2218 842 424 223 1447 

2219 1322 1126 173 2581 

2222 372 75 122 545 

  (.ٕٕٓٓ – ٕٙٔٓ. )اإلحصاءالمصدر: الجياز المركزم لمتعبئة العامة ك 

صر العربية كعدد المتاحؼ في جميكرية مأنكاع المتاحؼ الخاصة ب التفصيمية البياناتبعض يمكف تكضيح كما 
 (.4عمى النحك المبيف في الجدكؿ رقـ ) ٕٕٓٓكعدد الزكار كحجـ اإليرادات السنكية لعاـ  ،لكؿ نكع
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 ٕٕٓٓكعدد الزائريف كحجـ اإليرادات لعاـ  ،ىاعددأنكاع المتاحؼ ك ( إحصاءات 4جدكؿ )
ػذد  أٔىاع اٌّزبدف

 اٌّزبدف

 اٌضواسػذد 

 )ثبٌٍُّىْ( 

ٍخ )ثبٌٍُّىْ اإلَشاداد اٌّذص

 جُٕه( 

 105.286 2.331 75 ِزبدف فٓ وربسَخ

ِزبدف ػٍىَ غجُؼُخ وثذزخ 

 ورطجُمُخ

9 0.714 3.693 

 108.979 3.045 84 اٌّجّىع

 .(ٕٕٕٓ. )اإلحصاءالمصدر: الجياز المركزم لمتعبئة العامة ك 

ف إ، فاإلحصاءركزم لمتعبئة العامة ك الم الجيازو كفقان لبيانات أن إلىتشير البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ 
، كمتاحؼ عمـك طبيعية ان متحف ٘ٚكىي عبارة عف  ،فف كتاريخىما: متاحؼ  نكعيفالمتاحؼ المصرية عبارة عف 

، بإجمالي إيرادات مميكف زائر 3.045 إلىقد كصؿ اجمالي عدد زكارىا ك  .متاحؼ ٜكبحتة كتطبيقية كعددىا 
 م.مميكف جنيو مصر  108.979 إلىكصمت 

حيث كصؿ عدد المتاحؼ بيا في مصر، جمالي عدد المتاحؼ إكقد احتمت محافظة القاىرة النصيب األكبر مف 
، يمييا كؿ مف محافظتي اإلسكندرية المصرية جمالي عدد المتاحؼإ% مف ٛ.ٖٕبما يمثؿ  ان متحف ٕٓ إلى

جمالي إ% مف ٚ.ٙٔبما يمثؿ  ان متحف ٗٔ إلىحيث كصؿ عدد المتاحؼ بكؿ منيما  ،كالجيزة في المرتبة الثانية
عمى باقي المحافظات، فنجد أف ىناؾ بعض المحافظات %( 42.8)عدد المتاحؼ، بينما تكزعت النسبة المتبقية 

 ،بيا ثبلثة متاحؼ مثؿ بكرسعيد كالمنيا كأسكاف كاألقصر، كمحافظات بيا متحفاف مثؿ دمياط كالدقيمية
كيس كمرسى مطركح. )الجياز المركزم لمتعبئة العامة كمحافظات أخرل بيا متحؼ كاحد فقط مثؿ الس

 (ٕٕٕٓ، اإلحصاءك 

مف  تطكر أعداد زكار ثبلثة متاحؼ( 5رقـ )فيكضح الجدكؿ ، أما عف عدد زكار كؿ متحؼ مف المتاحؼ
كذلؾ  اإلسبلمي،كىي المتحؼ المصرم بالتحرير، كالمتحؼ القبطي، كمتحؼ الفف  ،المتاحؼ اليامة في مصر

 .ٕٕٔٓ – ٜٕٔٓمف عاـ  خبلؿ الفترة

( تطكر أعداد زكار كؿ مف المتحؼ المصرم بالتحرير، كالمتحؼ القبطي كمتحؼ الفف اإلسبلمي 5جدكؿ )
 ٕٕٔٓ – ٜٕٔٓخبلؿ األعكاـ مف 

  أػذاد اٌضواس اٌّزبدف

 2221ػبَ  2222ػبَ  2219ػبَ 

 696318 426642 1594452 اٌّزذف اٌّصشٌ ثبٌزذشَش

 35872 29263 61286 اٌّزذف اٌمجطٍ

 17977 16154 42348 سالٍِِزذف اٌفٓ اإل

 .(ٕٕٕٓ. )المصدر: كزارة السياحة كاآلثار

يمكننا ، عرض أمثمة لعدد زكار بعض المتاحؼك ، مف العرض السابؽ إلجمالي عدد زكار المتاحؼ المصرية
ضارية كالثقافية طبلؽ مع مكانة مصر الحأف عدد زكار المتاحؼ المصرية ال يتناسب عمى اإل استنتاج
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 إلىقد كصؿ  ٜٔقبؿ جائحة ككفيد  ٜٕٔٓجمالي عدد زكار المتاحؼ المصرية خبلؿ عاـ إف أكالسياحية، حيث 
مميكف  9.6 إلىمميكف زائر، كعند مقارنة ىذا العدد مع عدد زكار متحؼ المكفر بباريس الذم كصؿ  5.316

% مف اجمالي 55.4المصرية يمثمكف فقط حكالي جمالي عدد زكار المتاحؼ إزائر خبلؿ نفس العاـ، نجد أف 
ضركرة دراسة كتحميؿ أسباب ذلؾ، كالعمؿ  إلى، كىك ما يدعك ٜٕٔٓعدد زكار متحؼ المكفر بباريس خبلؿ عاـ 

عمى اتخاذ اإلجراءات التصحيحية التي مف شأنيا احتبلؿ المتاحؼ المصرية مكانتيا المرمكقة التي تميؽ بيا 
ف انخفاض عدد زكار المتاحؼ ال يرتبط بالضركرة فقط بكجكد إمكضكعييف فما نككف . ككيكبتاريخيا العريؽ

بأسباب أخرل قد يككف  أيضان نما قد يرتبط ا  قصكر في الخدمات التي تقدميا المتاحؼ أك التسكيؽ المتحفي، ك 
 السياحة ككؿ أك بأسباب اقتصادية أك غير ذلؾ.   صناعة ب ان بعضيا مرتبط

 يدانيةثانيًا: الدراسة الم

التعرؼ عمى آراء عينة مف زكار المتاحؼ المصرية حكؿ مدل جكدة الخدمات التي  إلىتيدؼ ىذه الدراسة 
تقدميا المتاحؼ كاألساليب التسكيقية التي تعتمد عمييا، كقد تمثؿ مجتمع الدراسة في زكار المتاحؼ مف األجانب 

متحؼ المصرم بالتحرير، كمتحؼ الفف اإلسبلمي، ىي: ال كالعرب كالمصرييف ألربعة متاحؼ في محافظة القاىرة
أىـ المتاحؼ  مف حيث أنياكقد تـ اختيار ىذه المتاحؼ ، كالمتحؼ القكمي لمحضارة المصرية، كالمتحؼ القبطي

، كالزكار العادييف ،كالباحثيف ،الطبلب إلىباإلضافة ، السائحيف مصر، كيرتادىا نسبة كبيرة مف المكجكدة في
نكعيات مختمفة  كجيات نظر عمى ، سيضمف التعرؼفي ىذه المتاحؼ كزيع استمارات االستقصاءت فاف كبالتالي 

  .مف زكار المتاحؼ

تمثمت أداة الدراسة في استمارة استقصاء تـ تصميميا بالمغتيف العربية كاالنجميزية، كقد تـ اختبار صبلحية 
جالي المتاحؼ كالسياحة إلبداء الرأم، ستمارة كجكدتيا مف خبلؿ عرضيا عمى عدد مف المتخصصيف في مالا

  .جراء بعض التعديبلت كفقان لمبلحظاتيـ، كما تـ تدقيؽ فقرات االستمارة لغكيان إكتـ بالفعؿ 

تكفيؽ ، كدراسة (ٕٗٔٓمثؿ دراسة ركاشده )عينة الدراسة بناءن عمى عدد مف الدراسات السابقة حجـ تـ تحديد 
عف  حجـ عينة الدراسة الحالية تـ الحرص عمى زيادةقد ك  ،(ٕٙٔٓكرد )(، كدراسة ٕٚٔٓكعبد المطيؼ )
استمارة  332استمارة استقصاء، بينما تـ تجميع  ٖٗٙ كلذلؾ تـ تكزيع بقدر المستطاع، الدراسات السابقة

% مف إجمالي حجـ االستمارات التي تـ تكزيعيا(، كبعد مراجعة االستمارات التي تـ تجميعيا تبيف أف ٖ.ٜٔ)
% مف إجمالي عدد االستمارات التي تـ تكزيعيا(، ٗ.ٚٛاستمارة ) 318مارات الصالحة لمتحميؿ ىك عدد االست

 (.6كقد تكزعت االستمارات الصالحة لمتحميؿ عمى المتاحؼ األربع عمى النحك الكارد في الجدكؿ رقـ )

 محؿ الدراسة ( تكزيع عدد االستمارات الصالحة لمتحميؿ عمى المتاحؼ األربع6جدكؿ )
 إٌسجخ اٌّئىَخ ػذد االسزّبساد اٌصبٌذخ ٌٍزذًٍُ اٌّزذف

 32.4 123 اٌّزذف اٌّصشٌ ثبٌزذشَش

 24.5 78 سالٍِِزذف اٌفٓ اإل

 27.4 87 اٌّزذف اٌمىٍِ ٌٍذعبسح اٌّصشَخ

 15.7 52 اٌّزذف اٌمجطٍ

 122 318 جّبٌٍاإل
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أسمكب التكرارات عمى استجابات أفراد العينة تحميؿ  اعتمدك  منيج الدراسة عمى األسمكب الكصفي التحميمي، اعتمد
 ىك أقؿ قيمة. ٔىك أعمى قيمة، كالرقـ  ٖالرقـ  كاف حيثب، ، كمقياس ليكرت الثبلثيكالنسب المئكية

 كتظير نتائج تحميؿ استمارات االستقصاء ما يمي: 

لزيارة وكيفية وعدد مرات ا ،والهدف من الزيارة ،العينة دال: البيانات الشخصية ألفر والمحور األ  .1
 معرفتهم بالمتحف

  د العينةا( البيانات الشخصية ألفر 7جدكؿ )
 إٌسجخ اٌّئىَخ اٌزىشاس االسزجبثبد اٌّزغُشاد

 50.6 161 روش إٌىع

 49.4 157 أٔضً

 38.4 122 سٕخ 25ألً ِٓ  اٌسٓ

25 - 45 66 20.8 

45 - 62 74 23.2 

 17.6 56 سٕخ فأوضش 62

 34 108 أجٕجٍ اٌجٕسُخ

 13.2 42 ػشثٍ

 52.8 168 ِصشٌ

 ( ما يمي:7يتضح مف البيانات الكاردة في الجدكؿ رقـ )

%( بالعينة المختارة، كىك ما يشير ٗ.ٜٗناث )%( كنسبة اإلٙ.ٓ٘ىناؾ تقارب كبير بيف نسبة الذككر ) .أ 
 ناث. إ أكأف زيارة المتاحؼ تشمؿ جميع فئات المجتمع سكاء ذككر  إلى

كتأتي الفئة العمرية مف %(، 38.4سنة النسبة األكبر مف أفراد العينة ) ٕ٘عمرية األقؿ مف الفئة ال تمثؿ .ب 
قؿ مف أ إلىسنة  ٕ٘كتأتي الفئة العمرية مف %(، 23.2سنة في المرتبة الثانية ) ٓٙأقؿ مف  إلىسنة  ٘ٗ
المتبقية  سنة فأكثر النسبة ٓٙ كبار السف مف بينما يمثؿ%(، 20.8سنة في المرتبة الثالثة ) ٘ٗ
(17.6.)%  

%(، ٖٗ%(، كيأتي األجانب في المرتبة الثانية )52.8يمثؿ المصريكف النسبة األكبر مف أفراد العينة ) .ج 
 %(.13.2بينما يأتي العرب في المرتبة الثالثة )
 عدد مرات الزيارة ك اليدؼ مف الزيارة  (8جدول )

 إٌسجخ اٌّئىَخ اٌزىشاس سزجبثبداإل األسئٍخ

 

 اٌضَبسح اٌهذف ِٓ

 29.6 94 اٌذساسخ

 27.4 87 اٌجذش اٌؼٍٍّ

 43 137 اٌزشفُه

 - - أخشي )َشجً اٌزذذَذ(

 

 ػذد ِشاد اٌضَبسح

 

 

 24.9 79 ِشح وادذح

 30.8 98 ِشربْ

 27.7 88 صالس ِشاد

 16.6 53 أوضش ِٓ صالس ِشاد
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 :إلى( 8تشير البيانات الكاردة في الجدكؿ رقـ )

في أف اليدؼ مف زيارة المتاحؼ ىك الدراسة كالبحث العممي،  إلىلي حجـ العينة جماإ% مف ٚ٘أشار  .أ 
 أف اليدؼ مف زيارة المتحؼ ىك المتعة كالترفيو. إلى%( ٖٗأشارت النسبة المتبقية ) حيف

أكثر، كىك ما يدؿ عمى أف  أكقد زاركا المتحؼ مرتيف نيـ أ جمالي حجـ العينةإ% مف 75.1 أفاد  .ب 
الجامعييف الطبلب أف معظـ أفراد العينة مف  إلىكيرجع السبب في ذلؾ  .ةزيارات المتحفيلم ان ىناؾ تكرار 

جمالي إمف  %24.9 في حيف أف، ممف يترددكف عمى المتاحؼ بشكؿ مستمر ،كطبلب الدراسات العميا
 لى. ك حجـ العينة تعتبر زيارتيـ لممتحؼ ىي الزيارة األ

 حؼا( كيفية معرفة الزكار بالمت9جدكؿ )
 إٌسجخ اٌّئىَخ اٌزىشاس االسزجبثبد ٌسؤايا

 44.7 142 ػالَوسبئً اإل *وُف سّؼذ ػٓ اٌّزذف؟

 62.1 191 ٌٍّزذف ٌىزشؤٍاٌّىلغ اإل

 51.3 163 وسبئً اٌزىاصً االجزّبػٍ

 22.1 64 ٌىدبد إػالُٔخ

 41.5 132 األلبسة واألصذلبء

 8.5 27 أخشي )َشجً اٌزذذَذ(

 ية اختيار أكثر مف إجابةإمكان*           

%( قد عرفت المتحؼ ٔ.ٓٙأف النسبة األكبر مف أفراد العينة ) إلى( 9تشير البيانات الكاردة في الجدكؿ رقـ )
باعتباره الكسيمة األىـ كاألكثر انتشاران كاألسرع في نقؿ المعمكمات  لممتحؼ لكتركنيالمكقع اإلمف خبلؿ 

%( ككسيمة لمتعريؼ بالمتاحؼ، ٖ.ٔ٘في المرتبة الثانية )فقد جاءت اعي كسائؿ التكاصؿ االجتم أما. كاألخبار
%(، كجاء "األقارب كاألصدقاء" ٚ.ٗٗعبلـ عمى اختبلؼ أشكاليا في المرتبة الثالثة )كسائؿ اإل في حيف جاءت

اد %(، كأضاؼ بعض أفر ٔ.ٕٓعبلنية في المرتبة الخامسة )%(، كجاءت المكحات اإل٘.ٔٗفي المرتبة الرابعة )
% أف ىناؾ كسيمة أخرل لمعرفتيـ بالمتحؼ كىي البرامج السياحية التي تتضمف زيارات ٘.ٛالعينة كنسبتيـ 

 لممتاحؼ.

 المحور الثاني: آراء أفراد العينة حول مدى جودة الخدمات المقدمة لزوار المتاحف .2

راء أفراد العينة حكؿ مدل يارم آلالكسط الحسابي كاالنحراؼ المع إلى( ٓٔ) رقـ جدكؿالكاردة في التشير البيانات 
 .األصغر إلىلمتكسط األكبر كمرتبة مف ا المتاحؼجكدة الخدمات المقدمة لزكار 
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 الخدمات المقدمة لزكار المتاحؼلجكدة ( الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم ٓٔجدكؿ رقـ )
اٌىسػ  اٌؼجبسح

 اٌذسبثٍ

 M 

االٔذشاف 

 اٌّؼُبسٌ

S.D 

 0.62 2.64 الدزشافُخ واٌّهبسح. َزُّض ِىظفى اٌّزذف ثب

 0.68 2.52 األصشَىْ ششدبً ُِّضاً وَجُجىْ ػٓ وبفخ االسزفسبساد. /َمذَ اٌّششذوْ

 0.76 2.47 رزىافش ثبٌّزذف اٌٍىدبد اإلسشبدَخ واٌزؼشَفُخ اٌىبفُخ.

 0.89 2.30 َّزبص اٌّزذف واٌّشافك اٌٍّذمخ ثه ثّسزىي ػبٍي ِٓ إٌظبفخ.

 0.78 2.21 ِىلغ اٌّزذف. إًٌىاصالد اٌّزبدخ ٌٍىصىي رزؼذد وسبئً اٌّ

 0.78 2.12 أسؼبس دخىي اٌّزذف ِٕبسجخ.

 0.79 2.12 رىجذ ثّىزجخ اٌّزذف لبػذح ثُبٔبد وبٍِخ ػٓ اٌمطغ األصشَخ اٌّؼشوظخ ثبٌّزذف.

 0.84 2.00 رىجذ ثبٌّزذف ِىزجخ ِجهضح ثأفعً اٌزجهُضاد ٌزسهًُ ػًّ اٌجبدضُٓ.

 0.74 2.00 ٍضَبساد اٌّذسسُخ داخً اٌّزذف، ثذُش ال رزسجت فٍ أٌ اصػبط ٌجبلٍ اٌضواس.َىجذ رٕظُُ ٌ

 0.84 1.99 رٌه إًٌرمذَ ِشافك اٌّزذف خذِخ ُِّضح ٌزٕبوي اٌطؼبَ واٌششاة واٌزشفُه وششاء اٌهذاَب وِب 

 0.83 1.98 اٌّزذف، ال َسزغشق اٌذصىي ػًٍ رزاوش اٌذخىي ولزبً غىَالً. إًٌثّجشد اٌىصىي 

 0.79 1.81 َزعّٓ اٌّزذف ثؼط اٌخذِبد ٌّسبػذح روٌ االدزُبجبد اٌخبصخ.

 0.66 1.81 ٍَزضَ اٌّزذف ثئجشاءاد األِٓ واٌسالِخ واإلجشاءاد االدزشاصَخ.

 0.86 1.75 رىجذ أِبوٓ السزشادخ اٌضواس داخً وخبسط اٌّزذف.

 0.80 1.69 رىجذ أِبوٓ ٌشوٓ اٌسُبساد فٍ ِىلغ اٌّزذف.

  2.09 زىسػ اٌؼبَاٌّ

 يتضح ما يمي: ،(ٓٔمف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ رقـ )

 ,M= 2.64) أعمى مستكيات رضا الزكار كانت عف أداء مكظفي المتاحؼ كتمتعيـ بالميارة كالحرفية
S.D=0.62،) ثانيةالكافة االستفسارات في المرتبة  عفاألثريكف كاالجابة /كجاء الشرح الذم يقدمو المرشدكف 

(M=2.52, S.D=0.68)  ، مكتبة تجييزات  عف فكافالرضا غير الكامؿ  أكأما بالنسبة لمرضا المحدكد
 ,M=2.00)ككذلؾ جكدة تنظيـ الزيارات المدرسية داخؿ المتحؼ  (M=2.00, S.D=0.84) المتحؼ

S.D=0.74). 

( التي ٕٙٔٓدراسة تماـ )مع نتائج ة كتمتعيـ بالميارة كالكفاءالمتعمقة بأداء مكظفي المتاحؼ النتائج  كتختمؼ
المتحفية، كارشاد األفكاج متخصصيف بالمتاحؼ يتكلكف إدارة الزيارات عدـ تكافر مرشديف سياحييف  إلىأشارت 

 المختمفة التي تزكر المتاحؼ.

 عدـ تكافر أماكف لركف السيارات أما أقؿ مستكيات رضا الزكار عف خدمات المتحؼ فكانت بسبب 
 (M=1.69, S.D=0.80) عدـ تكافر أماكف الستراحة الزكار داخؿ كخارج المتحؼ في المرتبة الثانية ، يمييا
(M=1.75, S.D= 0.86). 

مستوى جودة الرضا النسبً لزوار المتاحف عن  إلى (M=2.09) لمجدكؿ السابؽ العاـكيشير المتكسط 

  تقدمها المتاحف المصرٌة. الخدمات التً
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 ب التسويقية التي تعتمد عميها المتاحفالمحور الثالث: األسالي .3

 ؤلساليب التسكيقية التي تعتمد عمييا المتاحؼ( الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لٔٔجدكؿ )
اٌىسػ  اٌؼجبسح

 اٌذسبثٍ

 M 

االٔذشاف 

 اٌّؼُبسٌ

 S.D 

َىفش اٌّىلغ اإلٌىزشؤٍ ٌٍّزذف وبفخ اٌّؼٍىِبد اٌّطٍىثخ ػّب َزعّٕه اٌّزذف 

 وِذذس.وثشىً جزاة 

2.54 0.64 

 0.66 2.51 رزُّض ػّبسح اٌّزذف ثبٌجّبي واٌجبرثُخ.

رذشص اٌّزبدف ػًٍ وجىد دسبثبد سسُّخ خبصخ ثهب ػًٍ ِىالغ اٌزىاصً 

 االجزّبػٍ.

2.46 0.71 

َمذَ اٌّزذف أٔشطخ ُِّضح ٌٍضواس ِضً إٌذواد واٌّذبظشاد واٌؼشوض 

 اٌضمبفُخ.

2.30 0.70 

ىٕىٌىجُخ دذَضخ ِضً دجض اٌززاوش إٌىزشؤُبً، واٌذفغ رزىافش ثبٌّزذف وسبئً ر

 رٌه. إًٌثبسزخذاَ ثطبلبد االئزّبْ، شبشبد اٌؼشض واٌذًٌُ اٌصىرٍ وِب 

2.12 0.68 

 0.88 2.11 َىفش اٌّزذف دٌُالً ِطجىػبً ووزُجبد إسشبدَخ ٌٍضواس.

ِٓ  َزعّٓ اٌّزذف ِٕفزاً ٌجُغ اٌهذاَب اٌززوبسَخ اٌّشرجطخ ثّمزُٕبد اٌّزذف

 اٌزذف.

2.03 0.85 

 0.85 1.99 رهزُ وسبئً اإلػالَ ثٕشش األخجبس اٌّزؼٍمخ ثبٌّزبدف.

 0.82 1.92 َؼزّذ اٌّزذف ػًٍ أسٍىة ِجهش فٍ اٌؼشض اٌّزذفٍ.

  2.22 اٌّزىسػ اٌؼبَ

س عمى رأ تأتي ة كما تكفره مف معمكماتلكتركنيالمكاقع اإلأف ( يتضح ٔٔمف خبلؿ ما كرد في الجدكؿ رقـ )
الطرز المعمارية  (، كتأتيM=2.54, S.D=0.64قائمة أدكات تسكيؽ المتاحؼ األكثر تأثيران في الزكار )

(، أما بالنسبة ألدكات التسكيؽ األقؿ تأثيران في M=2.51, S.D=0.66في المرتبة الثانية ) لممتاحؼ المصرية
(، تميو في M=1.92, S.D=0.82زكار المتاحؼ المصرية، فقد جاء العرض المتحفي عمى رأس القائمة )

 .(M=1.99, S.D=0.85عبلـ )المرتبة الثانية كسائؿ اإل

 كما، (ٕٚٔٓكعبد المطيؼ ) تكفيؽنتائج دراسة  عف السابقة فيما يتعمؽ بالعرض المتحفي كتختمؼ النتائج 
 (ٕٕٔٓ) كآخركف عبدهدراسة  عف نتائج لممتاحؼ بالمكاقع االلكتركنية المتعمقةالنتائج  تختمؼ

أف المتاحؼ المصرية اتفاؽ نسبة كبيرة مف أفراد العينة عمى  إلى (M=2.22)كيشير المتكسط العاـ لمجدكؿ 
 تعتمد بدرجة كبيرة عمى األدكات التسكيقية الكاردة في الجدكؿ السابؽ.
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 زيارة المتاحفالمحور الرابع: انطباعات الزوار عن 

 المتاحؼزيارة الزكار عف  انطباعات( ٕٔجدكؿ )
 اٌىسػ اٌذسبثٍ ؼجبسحاٌ

 M 

االٔذشاف اٌّؼُبسٌ 

S.D 

 0.84 2.24 أشؼش ثبٌشظب ػٓ صَبسح اٌّزذف.

 0.79 2.19 سأسشخ صَبسح اٌّزذف ٌألصذلبء واٌّؼبسف.

 0.84 2.07 أسغت فٍ رىشاس صَبسح اٌّزذف.

 بد اٌضواسَذشص اٌّزذف ػًٍ اٌزؼشف ػًٍ أطجبػ

 ثؼذ أزهبء اٌضَبسح.

1.43 0.64 

  1.98 اٌؼبَاٌّزىسػ 

عف زيارة  مف قبؿ أفراد العينة بالرضا ىناؾ شعكر إيجابيأف  إلى( ٕٔتشير البيانات الكاردة في الجدكؿ رقـ )
المتاحؼ عمى معرفة قبؿ مف كاٍؼ حرص  ال يكجدكلكف في نفس الكقت ، (M=2.24, S.D=0.84) المتاحؼ
انخفاض قيمة المتكسط  إلىما أدل ، كىك (M=1.43, S.D=0.64) انطباع الزكار بعد انتياء الزيارة أكرد فعؿ 

  .استمارة االستقصاء باقي محاكربالمتكسط العاـ لمقارنة  (M=1.98) العاـ لمجدكؿ

مع نتائج دراسة  كالرغبة في تكرار الزيارة المصرية المتاحؼالمتعمقة برضا الزكار عف زيارة السابقة  كتتفؽ النتائج
 (.ٕٙٔٓكرد )

  النتائجو الخاتمة 

نستنتج أف المتاحؼ ليست مجرد مخازف لحفظ النظرم كالميداني لمدراسة  لئلطارمف خبلؿ العرض السابؽ 
نما ىي مؤسسات ثقافية  ، كيتكقؼ نجاحيا عمى تعميمية، يرتادىا الزكار ألغراض متنكعةالتراث الثقافي لمدكلة، كا 

التعرؼ  بدراسة سمكؾ زكارىا بيدؼالىتماـ ا ، كمف ىنا كجب عمييامدل قدرتيا عمى اجتذاب المزيد مف الزكار
كما تسعى المتاحؼ مف خبلؿ ، تمؾ الرغبات كاالحتياجات إشباعكمف ثـ العمؿ عمى  ،عمى رغباتيـ كاحتياجاتيـ

، كتقييـ مستكل أداء مختمؼ أنشطتيا الثقافية كالتعميمية ،تقييـ مستكل أدائيا التسكيقي إلىزكارىا سمكؾ دراسة 
 .اجتذاب المزيد مف الزكار ، كبالتالي اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بما يحقؽاتياكمستكل جكدة خدم

 ايجازىا في النقاط التالية:مجمكعة مف النتائج التي يمكف  إلىكقد خمصت الدراسة 

يترتب عمى رضا زكار المتاحؼ العديد مف النتائج اإليجابية المتمثمة في زيادة كالء كثقة الزائر في المتحؼ،  .ٔ
أداة تسكيقية فعالة  إلىيتحكؿ الزائر لاألىؿ كاألصدقاء،  إلىلي تكرار الزيارة، كنقؿ تجربتو عف الزيارة كبالتا

 لممتحؼ.

خدمة ما،  أكتمر عممية اتخاذ الزائر لقرار زيارة المتحؼ بنفس مراحؿ اتخاذ المستيمؾ قرار شراء منتج ما  .ٕ
حؼ، البحث عف المعمكمات، تقييـ البدائؿ، اتخاذ كتتمثؿ ىذه المراحؿ في: الشعكر بالرغبة في زيارة المت

 قرار الزيارة، سمكؾ ما بعد الزيارة.
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عمى  ،المتاحؼ زيارة تمؾقمة االقباؿ عمى  إلى عدد زيارات المتاحؼ المصريةات الخاصة باإلحصاءتشير  .ٖ
 .المتاحؼالرغـ مما تتمتع بو مصر مف تاريخ عريؽ كمقكمات سياحية، كما يتكافر بيا مف عدد كبير مف 

انخفاض عدد زكار المتاحؼ ال يرتبط بالضركرة فقط بكجكد قصكر في الخدمات التي تقدميا المتاحؼ أك  .ٗ
بصناعة  ان أيضان بأسباب أخرل قد يككف بعضيا مرتبطذلؾ التسكيؽ المتحفي، كانما قد يرتبط قصكر 

 السياحة ككؿ أك بأسباب اقتصادية أك غير ذلؾ.   

متمثؿ في مكظفي المتاحؼ كالمرشديف السياحييف كاالثرييف مف أىـ أسباب ارتفاع يعتبر العنصر البشرم ال .٘
مستكل رضا زكار المتاحؼ المصرية، نظران لما يتمتع بو ىذا العنصر مف ميارات كحرفية في قياميـ 

 بأعماليـ.

رضا  انخفاض مستكل إلىتكاجو المتاحؼ المصرية كخاصة القديمة منيا عددان مف المشكبلت التي أدت  .ٙ
 مف أىميا: ، ك زكارىا

 عدـ تكافر أماكف الستراحة الزكار داخؿ كخارج المتحؼ. .أ 

 عدـ تكافر أماكف لركف السيارات. .ب 

 تكافر الخدمات المساعدة لذكم االحتياجات الخاصة. قمة .ج 

الطعاـ كالشراب كالترفيو كشراء  تناكؿانخفاض مستكل جكدة مرافؽ المتحؼ المتمثمة في أماكف   .د 
 كارية.اليدايا التذ

 استغراؽ الزكار لفترة طكيمة في الحصكؿ عمى تذاكر الدخكؿ. .ق 

عمى الرغـ مف أىمية دكر العرض المتحفي كمنافذ بيع اليدايا التذكارية بالمتاحؼ كأدكات تسكيقية، اال أف  .ٚ
 في المتاحؼ المصرية. ان محدكدما زاؿ دكرىا 

حفية كتعريؼ كتكعية أفراد المجتمع بأىمية عبلـ دكره األمثؿ كأداة لتنشيط الزيارات المتال يمارس اإل .ٛ
 المتاحؼ كدكرىا.

ة ككسائؿ التكاصؿ االجتماعي مف أىـ لكتركنييعتبر التصميـ المعمارم لممتاحؼ المصرية كالمكاقع اإل .ٜ
 الكسائؿ التي تعتمد عمييا المتاحؼ المصرية في تنشيط الزيارات المتحفية.

 انطباعاتيـ عف الزيارة. أكقياس مستكل رضا الزكار  ال يكجد حرص مف جانب المتاحؼ المصرية عمى .ٓٔ

 توصيات الدراسة

 إلىتقسيـ تكصيات الدراسة يمكف ، في نتائجياالدراسة بشقييا النظرم كالميداني كما جاء في ما جاء  إلىاستنادان 
 مجمكعتيف عمى النحك التالي:
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 قطاع المتاحف والعاممين بالمتاحف إلىتوصيات موجهة أ. 

المزيد مف التطكير كالتحسيف مثؿ  إلى بحاجةالخدمات التي تقدميا المتاحؼ المصرية،  ىناؾ بعض .ٔ
 ،االىتماـ بإجراءات األمف كالسبلمة كتطبيؽ اإلجراءات االحترازية، كالعمؿ عمى تنظيـ الزيارات المدرسية

 .حتى ال تتسبب تمؾ الزيارات في أم ازعاج لباقي الزكار

 كأالباحثيف الطبلب ك المتاحؼ سكاء مف حيث التجييزات المطمكبة لمساعدة يجب زيادة االىتماـ بمكتبات  .ٕ
 حؼ مف مقتنيات.االمت تتضمنو تمؾ بماتكفير قاعدة بيانات كاممة 

كمقترحات  الشكاكلالزائر لممتحؼ، كالتعرؼ عمى  أكضركرة اىتماـ المتاحؼ بقياس مستكل رضا السائح  .ٖ
 التطكير.

بمرافؽ المبنى  كال سيما ما يتعمؽ منياكؿ التي تكاجو المتاحؼ القديمة العمؿ عمى دراسة المشا ينبغي   .ٗ
المتحفي، كالعمؿ عمى تبلفي ىذه المشكبلت عند تصميـ المتاحؼ الجديدة، مع األخذ في االعتبار 

 التكسعات المحتممة لممتاحؼ مستقببلن.

سيف مستكل جكدة خدمات مرافؽ الخدمات المساعدة لذكم االحتياجات الخاصة، كتحبتكفير  زيادة االىتماـ .٘
تسريع حصكؿ الزكار عمى تذاكر الدخكؿ بدالن مف االنتظار فترة بالمتاحؼ، كاتخاذ اإلجراءات الكفيمة 

 طكيمة.   

لما لو مف تأثير بالغ عمى انطباعات كرضا  ،ضركرة اىتماـ المتاحؼ بتطكير أسمكب العرض المتحفي .ٙ
 حسيف منافذ بيع اليدايا التذكارية بالمتاحؼ.زكار المتاحؼ، ككذلؾ االىتماـ بتطكير كت

المتاحؼ عمى كسائؿ التكاصؿ االجتماعي، نظران ألىمية تمؾ المنصات كأدكات فعالة في  كجكدتكثيؼ  .ٚ
  .تجاربيـ لزيارة المتاحؼك تسكيؽ المتاحؼ، ككذلؾ التعرؼ عمى انطباعات كآراء الزكار 

حديثة المطبقة في مجاؿ المتاحؼ مثؿ تقنيات الذكاء تعزيز استفادة المتاحؼ المصرية مف التقنيات ال .ٛ
مستكل  فياالصطناعي، كاليكلكجراـ، كالكاقع المدمج كغيرىا مف التقنيات الحديثة التي ستؤثر ببل شؾ 

 رضا زكار المتاحؼ.

مف حيث جماؿ التصميـ كجكدة المحتكل،  ،في تطكير المكاقع اإللكتركنية لممتاحؼ االستمرارضركرة  .ٜ
لما تمثمو تمؾ الزيارات مف أىمية كبيرة كعنصر جذب  ،احة الزيارات االفتراضية لجميع المتاحؼككذلؾ إت

 لزكار المتاحؼ.
إنيـ أكثر الفئات اتصاالن بالزكار، كبالتالي  ، إذفي تطكير المكارد البشرية العاممة في المتاحؼ االستمرار .ٓٔ

 حؼ.انطباعات زكار المتا فييمثمكف أحد أىـ العكامؿ المؤثرة 

مف حيث عدد الزكار كجنسياتيـ كدراسة كتحميؿ ىذه اإلحصائيات  ،االىتماـ بإحصاءات زكار المتاحؼ .ٔٔ
 كاالستفادة منيا لمتركيج لممتاحؼ في مختمؼ األسكاؽ السياحية.
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 وزارة السياحة واآلثار  إلىتوصيات موجهة  . ب
كزارة الدكلة لئلعبلـ بيدؼ تكثيؼ العمؿ عمى إبراـ بركتكككالت تعاكف بيف كزارة السياحة كاآلثار كبيف  .ٔ

ذاعية متخصصة في ا  عبلـ مف خبلؿ تنظيـ برامج تميفزيكنية ك تكاجد المتاحؼ في مختمؼ كسائؿ اإل
عبلـ عف السياحة كاآلثار كما يرتبط بيما مف مقكمات جذب سياحي كالمتاحؼ، باإلضافة كسائؿ اإل

 امة كالمتاحؼ بصفة خاصة.  خبار الصحفية عف السياحة بصفة عنشر المقاالت كاأل إلى
ربط  إلىبيدؼ السعي  ،الفنيتكثيؼ التعاكف بيف كزارة السياحة كاآلثار كبيف كزارة التربية كالتعميـ  .ٕ

دراج بعض المعمكمات عف المتاحؼ إالنشء منذ الصغر بتاريخ كحضارة الدكلة المصرية مف خبلؿ 
طبلب، ككذلؾ تشجيع المدارس عمى تنظيـ المزيد مف المصرية كمقتنياتيا ضمف المقررات الدراسية لم

الرحبلت المدرسية لزيارة المتاحؼ، عبلكة عمى تكفير الخدمات المبلئمة لزكار المتحؼ مف الباحثيف 
 بالمتاحؼ. التي ترتبط دراستيـكطبلب الكميات 

سفر كالسياحة كضع خطة لمتعاكف المشترؾ بيف كزارة السياحة كاآلثار كغرفة شركات كككاالت اليجب  .ٖ
دراج المتاحؼ المصرية كعنصر رئيسي في مختمؼ إبيدؼ تشجيع كتحفيز شركات السياحة عمى 

 جميع األسكاؽ السياحية. إلىالبرامج السياحية المكجية 

 ةيبر علا المراجع

، القاىرة ،(. متاحؼ اآلثار: كنكز الماضي.. ثركات المستقبؿ، مكتبة مدبكليٕٓٔٓأبك بكر، جبلؿ أحمد. ) -
 .ٕٙص  صر العربية،جميكرية م

(. المتاحؼ في السكداف كدكرىا في السياحة. رسالة ماجستير، كمية ٜٕٓٓأحمد، أيمف الطيب الطيب سيد. ) -
 .ٜٙ – ٚٙص ص  ، السكداف،اآلداب، قسـ اآلثار، جامعة الخرطـك

 الرابط:(. متاح عمى ٕٕٕٓ. )الخاصة بقطاع المتاحؼ االحتياجاتاإلدارة العامة لمتربية المتحفية لذكم  -
https://www.facebook.com/disabilities.museums, accessed on 15/3/2022. 

 ،الطبعة األكلى ،دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر ،(. المتاحؼ عمـ كففٜٕٔٓالبينسي، صبلح أحمد. ) -
 .ٚٔ – ٘ٔص ص  العربية، جميكرية مصر ،اإلسكندرية

 .ٕٛٔٓكية لئلحصاءات الثقافية لعاـ (. النشرة السنٜٕٔٓتعبئة العامة كاإلحصاء. )ديسمبر الجياز المركزم لم -

 .ٕٚٔٓ(. النشرة السنكية لئلحصاءات الثقافية لعاـ ٜٕٔٓالجياز المركزم لمتعبئة العامة كاإلحصاء. )سبتمبر  -

 .ٜٕٔٓاءات الثقافية لعاـ (. النشرة السنكية لئلحصٕٕٔٓالجياز المركزم لمتعبئة العامة كاإلحصاء. )مارس  -

 .ٕٙٔٓ(. النشرة السنكية لئلحصاءات الثقافية لعاـ ٕٚٔٓالجياز المركزم لمتعبئة العامة كاإلحصاء. )نكفمبر  -

 .ٕٕٓٓ(. النشرة السنكية لئلحصاءات الثقافية لعاـ ٕٕٕٓالجياز المركزم لمتعبئة العامة كاإلحصاء. )يناير  -

https://www.facebook.com/disabilities.museums
https://www.facebook.com/disabilities.museums
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(. متاحؼ األطفاؿ لمصر: دراسة عف إقامة متاحؼ لؤلطفاؿ في مصر كأقساـ ٖٜٜٔالصديؽ، كفاء. ) -
 .ٖٚص  جميكرية مصر العربية، القاىرة، ،دار الشركؽ ،لمتربية المتحفية

دار اليازكرم العممية لمنشر  ،(. التسكيؽ في إدارة الضيافة كالسياحةٜٕٔٓالنبي. )الطائي، حميد عبد  -
 .ٕٔٚكالتكزيع، األردف، ص 

(. األسس العممية لمتسكيؽ الحديث: مدخؿ ٕٙٓٓالطائي، حميد، الصميدم، محمكد، كالعبلؽ، بشير. ) -
 .ٕٗٔ – ٖٖٔص  دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، األردف، ص شامؿ،

 ح ػًٍ اٌشاثػ:(. ِزب2221اٌّزذف اٌمىٍِ ٌٍذعبسح اٌّصشَخ. ) -

https://nmec.gov.eg/ar/cultural-activities/, accessed on 29/02/2022 

 (. ِزبح ػًٍ اٌشاثػ:2222اٌّزذف اٌّصشٌ. ) -

https://egymonuments.gov.eg/ar/museums/egyptian-museum, accessed on 

2/3/2022. 

مجمة المتاحؼ العربية، المنظمة العربية  ،(. المتاحؼ كأساليب العرضٕٚٔٓالمرتجى، محمد سعيد. ) -
 .ٖٛلممتاحؼ )األيكـك العربي(، ص 

كراسات متحفية: سمسمة استرشادية لممتاحؼ  ،(. المياـ الكظيفية بالمتاحؼٕٙٔٓالنجار، عبد الرازؽ. ) -
 .ٛٔ – ٙٔص ص  ،(. المجنة الكطنية المصرية لممجمس الدكلي لممتاحؼٔالعربية )

صر جميكرية م المجمس األعمى لآلثار، القاىرة،، (. عمـ المتاحؼٕٓٔٓالنكاكم، إبراىيـ عبد السبلـ. ) -
 . ٕٔص  العربية،

 (. متاح عمى الرابط:ٕٕٔٓالييئة العامة لبلستعبلمات. ) -
https://www.sis.gov.eg/Story/227641/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-

%D9%81%D9%89-2021?lang=ar, accessed on 20/2/2022. 

 ، ِزبح ػًٍ اٌشاثػ:2221ثىاثخ االهشاَ،  -

https://gate.ahram.org.eg/News/2803559.aspx, accessed on 20/2/2022. 

ؿ كالعزكؼ"، المجمس الدكلي (. الندكة الدكلية بعنكاف "زيارة المتاحؼ بيف األقبإٕٔٓبكخش، رشاد. ) -
 جامعة عجماف. –فرع اإلمارات بالتعاكف مع كمية العمارة كالفنكف كالتصميـ  –لممتاحؼ 

(. كيفية التركيج لممتاحؼ كمنتج سياحي فريد، مجمة البحكث السياحية، كزارة ٕٙٔٓتماـ، محمكد معكض. ) -
 .ٜٕٛ – ٜٕٛعدد أغسطس، ص ص  جميكرية مصر العربية، السياحة المصرية،

(. المتاحؼ كدكرىا في نشر الثقافة ٕٚٔٓتكفيؽ، مناؿ إسماعيؿ، كعبد المطيؼ، عبلء الديف أسامة. ) -
مصر )دراسة حالة عمى المتحؼ المصرم(، المجمة الدكلية لمتراث كالسياحة  إلىالسياحية كجذب السائحيف 

 .ٛٙٔ – ٔٗٔ، ص ص ٔ/ٕ، العدد ٔٔكالضيافة، المجمد 

https://nmec.gov.eg/ar/cultural-activities/
https://nmec.gov.eg/ar/cultural-activities/
https://egymonuments.gov.eg/ar/museums/egyptian-museum
https://egymonuments.gov.eg/ar/museums/egyptian-museum
https://www.sis.gov.eg/Story/227641/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-2021?lang=ar
https://www.sis.gov.eg/Story/227641/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-2021?lang=ar
https://www.sis.gov.eg/Story/227641/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-2021?lang=ar
https://www.sis.gov.eg/Story/227641/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-2021?lang=ar
https://gate.ahram.org.eg/News/2803559.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2803559.aspx
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 .ٔٚص  ،المغرب ،أفريقيا الشرؽ ،تحفية: بدايات كامتدادات ثقافية(. المتحؼ كالمٕٗٔٓخديد، رضكاف. ) -

(. محددات الطمب عمى المنتجات ٕٕٔٓخميؿ، نيى إبراىيـ، كمندكر، أحمد محمد، كعبد اليادم، دالؿ. ) -
كمية  ،المجمة العممية لمسياحة كالضيافة كالتراث ،الحرفية التذكارية: دراسة حالة منطقة خاف الخميمي بالقاىرة

 .ٗٔٔ – ٜٓص ص  ،العدد األكؿ ،المجمد الثاني ،جامعة مطركح -السياحة كالفنادؽ 

الممتقى المصرم لئلبداع  ،(. متاحؼ العالـ كالتكاصؿ الحضارمٕٗٓٓدعبس، محمد إبراىيـ يسرم. ) -
 .ٔ٘ – ٓ٘ص ص  جميكرية مصر العربية،اإلسكندرية،  ،كالتنمية

جميكرية  شأتو، فركعو كأثره، العربي لمنشر كالتكزيع، القاىرة،(. عمـ المتاحؼ: نٕٕٓٓراشد، محمد جماؿ. ) -
 .ٜٖص  مصر العربية،

مجمة االتحاد العاـ لآلثارييف العرب، المجمد  ،(. أنكاع المتاحؼ كمعايير تصنيفيإٕٔٓراشد، محمد جماؿ. ) -
 .ٖٗٚ – ٕٗٚ. ص ص ٔ، العدد ٕٕ

دراسة حالة الجزائر، مذكرة مكممة لنيؿ -لمقمدة (. سمكؾ المستيمؾ اتجاه المنتجات آٜٕٓراضية، لسكد. ) -
قسنطينة،  –شيادة الماجستير في العمـك التجارم، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة منتكرم 

 . ٔالجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ص 

بميؾ،  ،النياية إلىالبداية  (. ادارة الجكدة الشاممة في التدريب مفٕٗٔٓرضكاف، محمكد عبد الفتاح. ) -
 .ٚٙٔص  جميكرية مصر العربية، ،الجيزة

العمـك  -ت دراسا ،(. دكر المتاحؼ األثرية األردنية في جذب السياحةٕٗٔٓركاشده، أكـر عاطؼ. ) -
 .ٙٚ٘، ص ٕ، العدد ٔٗالمجمد  األردف، ،الجامعة األردنية ،اإلنسانية كاالجتماعية

االتجاىات الحديثة في السياحة الثقافية: تسكيؽ (. ٕٙٔٓطبيشات، نكاؼ نيار كمحمد، أشرؼ صالح. ) -
جميكرية مصر  ،، القاىرةٕٓٔالجزء ، دكف مجمد ،، فكر كابداع: رابطة األدب الحديثالمتاحؼ نمكذجان 

  .ٙٙٔص  العربية،

 ،األردف ،دار الجناف لمنشر كالتكزيع ،(. ادارة التسكيؽ كفؽ منظكر قيمة الزبكفٕٙٔٓبد اهلل، أنيس أحمد. )ع -
 .ٓٔٔ – ٛٓٔص ص 

 – ٖ٘ٔ(. أسس التسكيؽ الحديث، الجنادرية لمنشر كالتكزيع، األردف، ص ص ٕٕٔٓعبد ربو، رائد. ) -
ٔٗٓ. 

قييـ المكاقع اإللكتركنية لممتاحؼ المصرية كطرح (. تٕٕٔٓعبده، رنا، كسعد، ىبة محمكد، كمجدم، ىبة. ) -
العدد  اإلسكندرية،جامعة  ،المجمة العممية لكمية السياحة كالفنادؽ ،مكقع نمكذجي لمتحؼ االسكندرية القكمي

 .ٔٙٔ – ٙٗٔص  ص ،االصدار الثاني ،ٛٔ

https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0103&page=1&from=
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0103&page=1&from=
https://search.mandumah.com/Record/778048
https://search.mandumah.com/Record/778048
https://search.mandumah.com/Record/778048
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رشادية لممتاحؼ كراسات متحفية: سمسمة است ،(. عمارة المتاحؼ: األسس كالمستقبؿٕٙٔٓعزب، خالد. ) -
 .ٕ٘ – ٘ٔص ص  ،المجنة الكطنية المصرية لممجمس الدكلي لممتاحؼ ،(ٕالعربية )

(. معجـ المغة العربية المعاصرة، المجمد األكؿ، الطبعة األكلى، عالـ الكتب، ٕٛٓٓعمر، أحمد مختار. ) -
 .ٕٙٛص  جميكرية مصر العربية، القاىرة،

مؤتمر الفيـك السادس "الفيـك  ،كالتثقيفي لممتاحؼ السياحية المتنقمة (. تنمية الكعي البيئيٕٚٓٓعكاد، أمؿ. ) -
، -كالتنمية األثرية كالسياحية كالبيئية"، كمية اآلثار   .ٖ -ٔص ص  جميكرية مصر العربية، جامعو الفيـك

 ،(. المجمكعات المتحفية كسياسة االقتناء )كاقع المتاحؼ المصرية(ٕٚٔٓعيسى، ماىر كسعيد، لؤم. ) -
(، تصدرىا المجنة الكطنية المصرية لممجمس الدكلي ٖسات متحفية: سمسمة استرشادية لممتاحؼ العربية )كرا

 لممتاحؼ.

 دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ،(. عمـ الحفائر كفف المتاحؼٕٛٓٓقادكس، عزت زكي حامد. ) -
  .ٖٜٕ، ٜٕٛص ص  جميكرية مصر العربية،

(. إحصائية بأعداد زكار كؿ مف ٕٕٕٓ). كزارة السياحة كاآلثار -ثار لآلالمجمس األعمى ب قطاع المتاحؼ -
 .ٕٕٔٓ – ٜٕٔٓالمتحؼ المصرم بالتحرير، كالمتحؼ القبطي كمتحؼ الفف اإلسبلمي خبلؿ األعكاـ مف 

 (. ِزبح ػًٍ اٌشاثػ:2222لطبع اٌّزبدف. ) -

https://www.facebook.com/MuseumsMedia, accessed on 8/3/2022. 

مجمة  ،(. ماىية المتحؼ المفتكح عمى اليكاء الطمؽ: مف خبلؿ الحظيرة الثقافية لبلىقارٕٚٔٓكريـ، سامر. ) -
 . ٓٛالمتاحؼ العربية، المنظمة العربية لممتاحؼ )األيكـك العربي(، ص 

، جميكرية مصر القاىرة ،الدار المصرية المبنانية ،فف المتاحؼ إلى(. مدخؿ ٕٔٓٓمحمد، رفعت مكسى. ) -
 .ٚٚ، ٓٗ – ٖٛص ص  العربية،

المتحؼ كالتنمية المستدامة: دراسة استكشافية لبياف دكر المتاحؼ في تحقيؽ (. ٕٕٓٓمحمد، سمية سيد. ) -
، مركز بجكث كنظـ خدمات المعمكمات، كمية اآلداب، جامعة القاىرة، ٖٕٓٓأىداؼ التنمية المستدامة 

 .ٕٙ٘ – ٕ٘٘، ص ص ٕٕٓٓ، سبتمبر ٕ٘المجمد 

مجمة المتاحؼ العربية،  ،(. األساليب االرشادية في المتاحؼٕٚٔٓمحمكد، أسماء حسيف عبد الحميد. ) -
 .ٚٓٔ - ٜٙالمنظمة العربية لممتاحؼ )األيكـك العربي(، ص ص 

 ،(. تعديؿ كبناء السمكؾ اإلنساني لمعادييف كذكم االحتياجات الخاصةٕٛٔٓ) مصطفى، أسامة فاركؽ. -
 .ٖٓ – ٜٕص ص  جميكرية مصر العربية، مكتبة االنجمك المصرية. القاىرة،

فصحى جديدة، مؤسسة ىندأكم سي آم  إلى( مغالطات لغكية: الطريؽ الثالث ٕٕٔٓمصطفى، عادؿ. ) -
 .٘ٗٔسي، المممكة المتحدة، ص 

https://www.facebook.com/MuseumsMedia
https://www.facebook.com/MuseumsMedia
https://sjrc.journals.ekb.eg/article_113786.html
https://sjrc.journals.ekb.eg/article_113786.html
https://sjrc.journals.ekb.eg/article_113786.html
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 (. ِزبح ػًٍ اٌشاثػ:2222سىٕذسَخ. )ِىزجخ اإل -

https://www.bibalex.org/ar/page/conferencecenter, accessed on 1/3/2022. 
 (. ِزبح ػًٍ اٌشاثػ:2221ِٕظّخ اٌُىُٔسىى. ) -

https://en.unesco.org/themes/museums, accessed on 4/3/2022. 

https://ar.unesco.org/news/lywnskw-tjm-mthf-llm-jm-mn-jl-ltmwl-fy-mstqblh, 
accessed on 4/3/2022 

 ،الطبعة األكلى ،كقضايا الشباب الجامعي (. مكاقع التكاصؿ االجتماعيٕٕٓٓكداعة اهلل، محمد العكض. ) -
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Cultural attractions are distinguished attractions of 

tourism because of their relationship to the history and 

civilization of tourist countries. Museums are considered 

one of the most prominent cultural attractions. There are 

many various objectives of establishing museums such as 

scientific, educational, cultural, social, and tourist 

objectives. There are many types of museums that have 

become tourist destinations. Museums face many 

contemporary challenges, the most important of them is 

the decline in the number of visitors. Therefore, tourist 

countries always seek to study the reasons of this problem 

and are working hard to develop methods of marketing 

museums and improve their services to increase the 

number of visitors. The theoretical framework of the study 

focused on the importance of museums in the tourism 

industry, and the methods affecting the visiting decision 

making of museums visitors. The Field study focused on 

distributing a survey to a sample of 318 visitors in four 

museums in Cairo: The Egyptian Museum, the National 

Museum of Egyptian Civilization, the Museum of Islamic 

Art, and the Coptic Museum to identify the visitor’s views 

about the quality of the services provided by those 

museums and the most influential marketing methods they 

use. A set of results was concluded, the most important of 

them is that there are many problems facing the museum’s 

visitors, and some recommendations are presented to be 

considered by the official tourist bodies and museums 

sector. 

 


