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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 

راث العالمى اسفرت عن عدد من المتاحف نشأت فكرة المتحف االفتراضى اثر عدد من المحاوالت لتوثیق الت
االفتراضیة انتشر عبر العالم لیسھم  بشكل غیر مسبوق فى حفظ التراث العالمى. اما محاوالت بناء متحف 
افتراضى لألزیاء فھو قاصر على عدد محدود  للغایة ولم یحظ بجھد دولى او مؤسسى متكامل. لذا تأتى ھذه 

ى ھذا المجال بمحاولة اضافة متحف یحفظ تراث مصر القومى من أزیاء متفردة الدراسة لتستكمل جھد من سبقوا ف
ما مدى ھذه الدراسة؛  علیھمااستخدامھا. ومن ھنا تم التوصل الى تساؤلین تقوم  وأسالیبفى شكلھا وتقنیاتھا 

ة االستفادة من خصائص المتاحف االفتراضیة فى رصد وتسجیل وعرض مفردات وتفاصیل األزیاء التراثی
ھذه  تستھدفتصلح كمتحف لعرض األزیاء التراثیة المصریة؟  افتراضیةالمصریة؟ ما ھى مراحل بناء بیئة 

فتراضى یوثق امنھا فى إنشاء متحف  االستفادةسھل تبصورة دقیقة  االفتراضیةتحلیل خصائص المتاحف  الدراسة
المحاكاة الرقمیة ثالثیة األبعاد فى   استخداملك راضیة تحاكى الواقع المعروف عنھا وكذاألزیاء التراثیة فى بیئة افت

تستخدم الدراسة المنھجین الوصفى التحلیلى  .وبیئة استخدامھاإظھار التفاصیل الدقیقة الخاصة باألزیاء التراثیة 
یمكن باستخدام التقنیات الرقمیة المستحدثة بناء متحف افتراضى لعرض یقوم البحث على فرضیة أنھ  والتجریبى.

استخدام التقنیات الرقمیة المتمثلة فى النمذجة والمحاكاة الرقمیة  اثبتت الدراسة صالحیة یق األزیاء التراثیة.وتوث
والواقع االفتراضى فى بناء متحف افتراضى یوثق التراث المصرى، وكان التطبیق الذى تم من خاللھ اختبار ھذه 

راثیة. وقامت الدارسة فى ھذه الدراسة بتصمیم كل من الصالحیة ھو بناء متحف افتراضى رقمى یوثق األزیاء الت
المتحف وكافة النماذج المعروضة بداخلھ والتى یتسنى لمستعرض المتحف االطالع علیھا والتعامل معھا بالفحص 

  الدقیق والتعرف على مكوناتھا وصفاتھا.

  الواقع االفتراضى  
Virtual Reality  

  العرض الرقمى
Digital Visualization  

 زیاء التراثیةاأل
Heritage Costumes  

  التوثیق
Documentation  
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  :Introductionمقدمة 
یشھد العصر الحالى  تغیر سریع وملحوظ فى شتى مجاالت الحیاة 

جیا المعلومات واالتصاالت بشكل بشكل عام، وفى مجال تكنولو
دى إلى  ظھور اتجاھات حدیثة أثرت فى أسالیب أخاص، مما 

توثیق التراث وأنماطھ كالتوثیق الرقمى للتراث بمفھومھ الشامل، 
بر المتاحف أحد أھم أسالیب توثیق التراث وبالتالى تأثرت توتع

بدرجة كبیرة بھذه التطورات مما أدى إلى  ظھور نمط رقمى فى 
ھذا االتجاه یوثق التراث وھو المتاحف االفتراضیة، وفى نفس 
الوقت كان على المتاحف الواقعیة أن تبحث عن وسائل حدیثة 
الستكمال دورھا وتجنب البقاء فى وضعھا القدیم وكان علیھا 

مواجھة المنافسة المتزایدة للسینما والتلفزیون والمسرح وجمیع 
  لمشاھد.وسائل الجذب األخرى لجذب انتباه ا

ومع ظھور التقنیات الحدیثة فى مجال الواقع االفتراضي وتطور 
برامج النمذجة ثالثیة األبعاد، ظھرت آفاق جدیدة لتفاعل األشخاص 

مع المعروضات وخلق عروض أكثر حیویة وجاذبیة عن طریق 
إتاحة استخدام الوسائل المتعددة كالنصوص والصور والرسومات 

األبعاد وثالثیة األبعاد ووسائل التدویر  الثابتة والمتحركة ثنائیة
المجسم وتكنولوجیا الواقع االفتراضي لتقدیم الخبرة المتحفیة فى 
شكل رقمى یحاكى الواقع وبالتالى  تصل رسالتھا بأسلوب أكثر 

  فاعلیة. 
من المتاحف ومحتویاتھا غالبا ستمد المتاحف االفتراضیة كیانھا تو

دى وذلك بغض النظر عن ما إذا كان الواقعیة المتاحة بالواقع الما
المتحف االفتراضي لھ كیان واقعى موازى ام ال، وھذا الكیان 

المستمد من المتاحف الواقعیة تم تطویره من خالل وسائل اإلتصال 
االنترنت، وھى تتفق مع  التقنیات الرقمیة وشبكة الحدیثھ وأبرزھا

مة الفارقة بین المتاحف الواقعیة فى كثیر من الثوابت إال ان العال
المتاحف االفتراضیة متاحف  المتاحف الواقعیة واالفتراضیة ھى أن

لیس لھا كیان مادى ملموس فى البیئات الواقعیھ حیث تنتقل عبر 
األسالك ویتم مشاھدتھا والتفاعل معھا من خالل الشاشات بعكس 

الواقعیھ (حوائط،  المادیةالمتاحف الواقعیة القائمھ على الكیانات 
ضیات، أسقف) كما أن التفاعل المباشر مع المحتویات المتحفیھ ار

ً أكبر من نظیرتھا  ً ونجاحا أعطى لتلك المتاحف االفتراضیة ثقال
  الواقعیة.

المتاحف االفتراضیة من حیث مفھومھا  الدراسة ھذهتناول تو
وأھمیتھا والھدف من إقامتھا، ومواصفاتھا ومزایاھا وعیوبھا، 

 .رقمیا داخلھا، ثم نتناول تصمیمھوتحدید أنماط العرض 
  :Statement of the problemالبحث  مشكلة

مفھوم المتحف االفتراضى وكیفیة التعامل معھ یعد غریبا على 
اذھان الكثیر لكن األجیال الناشئة من األطفال والشباب على استعداد 
لتقبل مثل ھذه المفاھیم والتعامل معھا بشكل اكبر بقدرتھم المتزایدة 

لى استیعاب التقنیات الرقمیة وأدواتھا. ولقد نشأت فكرة المتحف ع
اسفرت  لتوثیق التراث العالمى من المحاوالت داالفتراضى اثر عد

عن عدد من المتاحف االفتراضیة انتشر عبر العالم لیسھم  بشكل 
غیر مسبوق فى حفظ التراث العالمى. اما محاوالت بناء متحف 

على عدد محدود  للغایة ولم یحظ  افتراضى لألزیاء فھو قاصر
بجھد دولى او مؤسسى متكامل. لذا تأتى ھذه الدراسة لتستكمل جھد 
من سبقوا فى ھذا المجال بمحاولة اضافة متحف یحفظ تراث مصر 

القومى من أزیاء متفردة فى شكلھا وتقنیاتھا واسالیب استخدامھا. 
ما لدراسة؛ ھذه اتقوم علییھما  ینومن ھنا تم التوصل الى تساؤل

مدى االستفادة من خصائص المتاحف االفتراضیة فى رصد 
ما  وتسجیل وعرض مفردات وتفاصیل األزیاء التراثیة المصریة؟
ھى مراحل بناء بیئة إفتراضیة تصلح كمتحف لعرض األزیاء 

 التراثیة المصریة؟ 
  :Objectivesف البحث اھدأ

اضى وأسالیب تستھدف الدراسة التعرف على مفھوم المتحف االفتر
  .ذلك الصعوبات التى تواجھو تطبیقھ فى توثیق التراث المحلى

 :Significanceأھمیة البحث 
  تراث ال فى تأصیلالمستھدف یسھم المتحف اإلفتراضى
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خرى بطبیعة األزیاء المصرى مما یمھد لمعرفة الشعوب األ
 .التراثیة المصریة

 ثیة األبعاد یقدم المتحف القائم على قاعدة بیانات مرئیة ثال
ً ألألزیاء التراثیة المصریة  ً  سلوبا فى تعلیم تصمیم األزیاء  جدیدا

تصلح لتحلیل وتقییم ھذه األزیاء مما قد  التراثیة للمتخصصین
یوفر للمصممین معلومات إضافیة تفصیلیة یمكن استقاؤھا أو 

 استلھامھا.
  : Methodologyالبحث  منھج

  حلیلى والتجریبى.تستخدم الدراسة المنھجین الوصفى الت
  : Hypothesis فروض البحث

ى  اء متحف افتراض تحدثة بن ة المس ات الرقمی تخدام التقنی ن باس یمك
  لعرض وتوثیق األزیاء التراثیة.

  :Terminologyمصطلحات البحث 
  :Documentation توثیق 

) 2011توثیق المعلومات ھو تسجیلھا فى بطائق .( معجم الغنى، 
ّفق علیھا. وھو كذلك "تسجیل المع میّة مت لومات حسب طُرق ِعلْ

  ) 2008(معجم اللغة العربیة المعاصر، 
 :Museumsالمتاحف 

یعرف "مصطفى جودت" المتحف  بأنھ المكان الذى یجمع بین 
جنباتھ مقتنیات أزمنھ ماضیة قد تتراوح بین عدة سنوات إلى ألوف 
السنین وقد یقتصر المتحف على مقتنیات شخصیة معینة وقد 

منطقة جغرافیة محددة. (مصطفى  خصص فى موضوع ما اویت
  )2005جودت، 

ویرى "رفعت موسى" ان المتحف ھو المكان الذى تجمع فیھ 
التحف، والتحفة ھى الشئ النادر الثمین الذى تتزاید قیمتھ كلما بعد 
الزمن الذى یعود الیھ والمفھوم الذى یدل علیھ. وبالتإلى فالمتحف 

وتسجیلھا وحفظھا وصیانتھا وعرضھا بكل  ھو مكان اقتناء التحف
  )2002أشكالھا. (رفعت موسى، 

 & Silvermanكما یعرف كل من "سیلفرمان وأونیل" "
O’Neill المتاحف على أنھا سجالت موضوعیة تجمع معلومات "

دقیقة وتتیحھا للناس، فالمتحف ھو مكان لحفظ الثقافة وصناعتھا. 
)Silverman & O’Neil, 2004(  

 International Council "المجلس الدولى للمتاحف" ویعرف 
of Museum (ICOM)   ىالت 24فى جمعیتھ العمومیة رقم 

المتحف بأنھ "مؤسسة دائمة الوجود ال  2007عقدت فى فیینا ھام 
تسعى للربح فى خدمة المجتمع وتنمیتھ، مفتوحة للعامة وھى تقتنى، 

اسة، والتعلیم، وتحفظ، وتبحث، وتتواصل، وتعرض، ألغراض الدر
 ,ICOM)واالستمتاع، وعرض أدلة مادیة عن الناس وبیئتھم". 

2017)  
  :Virtual Museums المتاحف اإلفتراضیة 

المتاحف اإلفتراضیة ھى تمثیال رقمیا لكیان افتراضى یعتمد على 
شبكة االنترنت باعتبارھا بوابتھ عبر العالم ویلعب المتحف 

للمعلومات من قبل الباحثیین اإلفتراضى دورا ھاما فى الوصول 
والمھتمین بمعروضات المتحف وكذلك المحافظھ على الموروث 
الثقافى المادى وقد یكون الھدف من انشاء ھذه المتاحف التسویق 
والترویج واالعالن او دعم العملیة التعلیمیة والبحثیة. (دینا 

  )2009اسماعیل، 
ض األزیاء المتاحف االفتراضیة الخاصة بعرتعریف اجرائى: 

التراثیة ھى محاكاة لنماذج من األزیاء التراثیة فى صورة ثالثیة 
األبعاد تعرض من خالل بیئة افتراضیة، مع إمكانیة عرض تفاصیل 

 تلك النماذج بدقة عن طریق التجول حول وداخل االزیاء.
  :Virtual realityالواقع اإلفتراضى 

علیة لتمكین شخص ما التفا استعمال الحاسِب في النمذجة والمحاكاة
َتفاعَل مع منتجات أو بیئِة اصطناعیة َْن ی أخرِى حّسیِة أو بصریِة  أ

وجعل المستخدم یستخدمھا ویعیش معھا وبینھا بشكل  .ثالثیة األبعادِ 
ثالثي األبعاد ویتعامل معھ فى الزمن الحقیقي كأنھا أشیاء حقیقیة 

 ) 2005موجودة على أرض الواقع.(أحمد وحید مصطفى، 

التمثیل شبھ الواقعي لألشیاء واألجسام واألشخاص وبیئات تواجدھا 
مضافا إلیھا فكرة التفاعلیة الدائمة بین مستخدم الحاسب والرسوم 

 (Vince,2013)والصور الرقمیة التي یتعامل معھا.
الواقع االفتراضى ھو تقنیة رقمیة لتمثیل االجسام  تعریف اجرائى:

نغماس الكامل للتفاعل بینھا وبین واالشخاص وبیئتھا مع اتاحة اال
  االنسان.

  : Digital Documentation التوثیق الرقمي
تحویل التراث إلى ملفات رقمیّة یحفظھا الكومبیوتر وتتداولھا 
الشبكات الرقمیّة من خالل قاعدة بیانات إلكترونیّة شاملة ومتكاملة 

لھا إلى و تستند في تصمیمھا وعم.تضّم مواد علمیة مسموعة ومرئیّة
وھو قاموس موسوعي یعمل على توحید المصطلحات » المكنز«

(مركز توثیق التراث الحضارى .والمفاھیم الخاصة بالتراث الشعبي
  والطبیعى )

الدور الفعال للتكنولوجیا الرقمیة المتمثلة فى الحاسبات ونظم 
االتصاالت الحدیثة فى تطویر االداء االرشیفى القائم على حفظ 

اتاحة المواد االرشیفیة وزیادة كفاءتھ، وھذا بالطبع یعد واسترجاع و
من االھداف االساسیة إلستخدام  التقنیات الحدیثة فى االرشیف. 

 ) 2016(احمد فاروق، 
التوثیق الرقمى فیما یتعلق بھذه الدراسة ھو  تعریف اجرائى:

االستفادة بالتقنیات الرقمیة الحدیثة لتسجیل ورصد وعرض وانشاء 
  یانات تفاعلیة مرئیة.قواعد ب

  :simulationالمحاكاة 
وضع النماذج فى حالة دینامیكیة بإیجاد عالقة تفاعلیة بینھا او بینھا 
وبین مؤثرات بیئیة أخرى. ویمكن أن تكون كذلك تصور مسبق 
لعملیة تصمیمیة أو إنتاجیة أو تدریبیة كما لو كانت في الواقع 

قاط القوة وتعزیزھا, للوقوف علي نقاط الضعف ومعالجاتھا, ون
وتطویرھا للوصول إلي أفضل الحاالت بأقل وقت وجھد مبذولین. 

 ) 2005(أحمد وحید مصطفى، 
المحاكاه فى وضع نموذج مادى او بشري او اكثر  تعریف اجرائى:

 فى موضع التفاعل مع بعضھا لدراسة حالتھا.
  :Modeling جةذلنما

ات والمھارات النمذجة ھي عملیة التعرف علي واكتشاف السم
والممارسات والقدرات وترمیزھا وبناء القدرة علي تكرارھا أو 
نقلھا أو إظھارھا، وھى كذلك تجسید وتصور األفكار بجعلھا أسھل 
فى الفھم والتعدیل والمقصود بھا ھنا ھى ما یحفز على ظھور 

وفى مجال تصمیم المنتجات یقصد بالنموذج  األفكار الجدیدة. 
منتج او أحد مكوناتھ في مرحلة معینة من الزمن أو التمثیل المبسط ل

حیز من الفراغ یھدف إلى تعزیز فھم المنتج الحقیقي. (أحمد وحید 
  ) 2005مصطفى، 

النمذجة ھى تمثیل مرئى للسمات والصفات  تعریف اجرائى:
والقدرات الموجودة فى عنصر ما مبسطة ومختصرة ومجردة 

 صلى.الستخدامھا فى التعبیر عن العنصر اال
  : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار

  مفھوم المتاحف االفتراضیة:
ھناك الكثیر من التعریفات لمفھوم المتاحف االفتراضیة حیث أنھ 

اللذین اتفقوا على بعض  مجال واسع تناولھ الكثیر من خبراء المجال
المحددات األساسیة الخاصة بمفھوم المتاحف االفتراضیة والتى 

  : تتمثل فى
أنھا كیان افتراضى یعتمد على شبكة االنترنت لعرضھ وإتاحتھ  . 1

 للجمھور المستفید
یتم التعبیر عنھا بعدة مصادر تعلیمیة رقمیة متعددة مثل  . 2

(النصوص، الصور، التعلیق الصوتى، الفیدیو، الرسومات 
 ثنائیة األبعاد، النماذج ثالثیة األبعاد)

ود متحف واقعى لذلك كما أنھم اختلفوا فى نقطة محددة وھى وج
المتحف االفتراضي فبعضھم اید فكرة أن المتحف االفتراضي ھو 

انعكاس للمتحف الواقعى او أنھ یعرض جزء محدد من مقتنیات 
متحف واقعى، اى ان المتحف االفتراضي لھ واقع مادى، والبعض 
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  االخر یقول أن المتحف االفتراضي لیس لھ أصل فى الواقع .
جودت" على أنھا (موقع على شبكة  حیث یعرفھا "مصطفى

ً افتراضیا لعرض عدد من المقتنیات المتحفیة  االنترنت یمثل كیانا
المتواجدة فى عدد من المتاحف أو األماكن المختلفة ضمن موقع 
واحد على الشبكة والتعلیق علیھا ونشر البحوث والدراسات 
 المرتبطة بتلك المقتنیات وغیر ذلك من الخدمات المتحفیة).

   )367: 2005(مصطفى جودت، 
" أنھا Hoptman" و"ھوبتمان ”Bearman“ویرى "بیرمان" 

(متاحف بال جدران تتكون من مجموعة مترابطة منطقیا من األشیاء 
الرقمیة المكونة فى مجموعة من الوسائل التى لدیھا القدرة على 
توفیر التقدیم المترابط متعدد االنظمة لمعلومات المتاحف باستخدام 

 CHIN/VMC) الوسائل المتكاملة وإتاحة نقاط وصول جدیدة).
Members, 2005:23-24)  

المتاحف االفتراضیة على أنھا  ”Black“وعرفت "سوزان بالك" 
(مجموعة منظمة من المجموعات المتحفیة ومصادر المعلومات 
االلیكترونیة والتى قد تشتمل على تحف فنیة , رسومات , صور 

بیانیة , تسجیالت صوتیة , مقاطع فیدیو ,  فوتوغرافیة , اشكال
مقاالت صحفیة , قواعد بیانات رقمیة ومجموعة من العناصر 

  االخرى التى یمكن حفظھا على خادم ملف المتحف االفتراضي).
(Black,2002:34-36) 

أما عن "دینا إسماعیل" فقد عرفت المتاحف االفتراضیة على أنھا  
تحفیة المادیة المتواجدة فى عدة ( نموذج تجمیعى للمعروضات الم

متاحف او اماكن مختلفة ولیست بأصول لمتحف مادى معین من 
خالل تمثیلھا رقمیا فى كیان افتراضى ضمن موقع واحد على 
الشبكة بحیث یتم التعبیر عنھا باستخدام العدید من المصادر 
التعلیمیة الرقمیة كالنصوص والصور ومقاطع الفیدیو والرسومات 

ة األبعاد مع التعلیق علیھا واإلحالة لمواقع اخرى تضم بحوثا ثالثی
ودراسات ومتاحف قد تكون على عالقة بھذه المعروضات وذلك 
باالعتماد على الشبكة باعتبارھا بوابة المتحف االفتراضي 

  )100:  2009اإللیكترونیة عبر العالم أجمع). (دینا اسماعیل، 
ة الخاصة بعرض األزیاء وترى الباحثة أن المتاحف االفتراضی

التراثیة ھى محاكاة لنماذج من األزیاء التراثیة فى صورة ثالثیة 
األبعاد تعرض من خالل بیئة افتراضیة، مع إمكانیة عرض تفاصیل 

  تلك النماذج بدقة عن طریق التجول حول وداخل االزیاء.
  نماذج لبعض المتاحف االفتراضیة:
  بیئة عرض افتراضیة :اوال متاحف لھا واقع مادى وتستخدم 

 The Museum Ofمتحف الفن الحدیث بنیویورك   .أ
Modern Art   الذى استخدم البیئة االفتراضیة  لعرض

 :)2) و(1مقتنیاتھ الغیر متاحة للجمھور كما یتضح فى الصور(
الذى   ”The Guggenheim Museum“متحف جوجنھام   .ب

یعرض بعض مقتنیات المتحف مصاحب لھا صور للفنانین 
یرھم الذاتیة، مع امكانیة عرض افتراضى لبعض مقتنیاتھ وس

 ).4) و(3وشرح تفاصیلھا كما یتضح فى صورة (

  
) توضح العرض االفتراضي داخل متحف الفن الحدیث 1صورة رقم(

  /https://www.moma.org بنیویورك 

  
) توضح العرض االفتراضي داخل متحف الفن الحدیث 2صورة رقم(

  /https://www.moma.org بنیویورك 

  
 ) توضح بدایة الجولة االفتراضیة لمتحف جوجنھام3صورة رقم( 

 https://www.guggenheim.org/  

  
) توضح النماذج ثالثیة األبعاد وتوصیفھا فى متحف 4صورة رقم( 

  /https://www.guggenheim.org جوجنھام
 National Postal“متحف البرید القومى بأمریكا   .ج

Museum”  سمح للزائرین بعمل جولة افتراضیة الذى ی
 ).5كما یتضح بالصورة رقم ( داخل المتحف

  
  ) توضح بدایة الجولة االفتراضیة فى متحف البرید القومى5صورة رقم(

https://postalmuseum.si.edu/visit/virtual-tour.html 
 انیا متاحف لیس لھا واقع مادى :ث
 Digital Egypt forمتحف مصر الرقمى للجامعات "  .أ

Universities"   التابع لمتحف "بیترى" لآلثار المصریة
بلندن والذى یقدم عرضا للفترات التاریخیة التى مرت على 
مصر من عصر ما قبل التاریخ إلى  العصر االسالمى مدعما 

) توضح شكل 7) و(6رقم ( بعروض ثالثیة االبعاد وصور
 متحف مصر الرقمى للجامعات.

https://www.moma.org/
https://www.moma.org/
https://www.guggenheim.org/
https://www.guggenheim.org/
https://postalmuseum.si.edu/visit/virtual-tour.html
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  ) توضح التصمیم الخارجى لمتحف مصر الرقمى للجامعات6صورة رقم (

www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt  

  
  تحف مصر الرقمى للجامعات) توضح التصمیم الخارجى لم7صورة رقم (

www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt 
 Valentino Garavani“متحف "فالنتینو غارافاني"   .ب

Virtual Museum”    للموضة وھو یعتبر أول متحف
ء اإلیطالي "فالنتینو افتراضي لألزیاء، حیث قدم مصمم األزیا

غارافاني" نظرة إلى أرشیف عالمتھ التجاریة الفاخرة التي 
ً، وھو یمكن  50ساھمت في صیاغة تاریخ الموضة لنحو  عاما

الزوار من دخولھ عن طریق برنامج مجانى یتم تثبیتھ على 
) توضح الجولة 10) و(9) و(8أجھزتھم، والصورة (

 االفتراضیة بمتحف غارافانى.

  
) توضح لقطة من الجولة االفتراضیة داخل متحف فالنتینو 8رقم ( صورة

  /www.valentinogaravanimuseum.com غارافاني

  
) توضح لقطة من الجولة االفتراضیة داخل متحف فالنتینو 9صورة رقم (

  غارافاني
www.valentinogaravanimuseum.com/ 

 
اخل متحف ) توضح لقطة من الجولة االفتراضیة د10صورة رقم (

  فالنتینو غارافاني
www.valentinogaravanimuseum.com/ 

ویتضح مما سبق انتشار فكرة المتاحف االفتراضیة  فى العالم أجمع 
فى مجاالت مختلفة ولكن مازلنا فى حاجة إلى  تطبیق ھذه التجربة 

  على مجال األزیاء عامة واألزیاء التراثیة خاصة .
  أھمیة المتاحف االفتراضیة:

رت فكرة المتاحف االفتراضیة بقوة فى األعوام السابقة، ظھ
وساعدھا فى الوجود واالنتشار اعتمادھا بشكل كامل على إمكانیات 
شبكة االنترنت وذلك لتقدیم الخبرة المتحفیة فى شكل رقمى  ألكبر 

  قطاع من المستفیدین.
انعقد المؤتمر األول عن الویب والمتاحف فى  1997ففى عام 

وس" والذى أوصى بإطالق مواقع للمتاحف على "لوس انجل
االنترنت، حیث قامت العدید من متاحف أمریكا الشمالیة بإنشاء 
مواقع لھا، وتوالت بعدھا المتاحف فى جمیع أنحاء العالم، ویوضح 

) والذى یمثل منحنى نمو مواقع اإلنترنت المتحفیة 1ذلك شكل رقم (
ف االفتراضیة بمفھومھا والتى كانت بمثابة بذرة النطالق المتاح

 (Teather & Wllhelm,1999:1 )الواسع.

 
یوضح مدى  ) منحنى نمو مواقع االنترنت المتحفیة1شكل رقم (

  تزاید اإلقبال على إنشاء مواقع على اإلنترنت للمتاحف
  )93. 2009(دینا اسماعیل 

ومن الشكل السابق یتضح مدى تزاید إقبال المتاحف على إنشاء  
على االنترنت، ومن ثم بدأت المؤسسات المھتمة بذلك مواقع لھا 

المجال بإنشاء مواقع لمتاحف افتراضیة لیست امتداد لمتاحف 
واقعیة، حتى انتشرت المتاحف االفتراضیة بشكل كبیر، ویمكن دعم 

" حول Googleھذا األمر باألرقام من خالل البحث بمحرك "
وھذا العدد  –جة نتی 650,000المتاحف االفتراضیة فیظھر حوالى 

وتلك النتائج یتضح بھا أنھا موجھة لموضوعات  -فى زیادة مستمرة
  متنوعة ولیست لقطاع بعینة.

ویرجع االنتشار الواسع للمتاحف االفتراضیة للعدید من األسباب 
والدوافع والتى قد تكون دوافع تسویقیة وترویجیة أو قد تكون لدعم 

ً فى الحفاظ على المھام التعلیمیة والبحثیة، حیث أن  ً كبیرا لھا دورا
التاریخ والتراث وتوثیقھ بصورة سھلة التناول والتداول وبالتالى 
تساھم فى ترویجھ فى جمیع أنحاء العالم. كما أنھا توفر لمستخدمیھا 

یمكن من خاللھا للمتحف، تجارب مجانیة خارج النطاق التقلیدي 
ن األبسط الى نشر المحتوى الثقافي لضمان درجات تعلم متنوعة م

  )103-101:  2009(دینا اسماعیل،األكثر تعقیداً. 

http://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt
http://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt
http://www.valentinogaravanimuseum.com/
http://www.valentinogaravanimuseum.com/
http://www.valentinogaravanimuseum.com/
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  أھداف المتاحف االفتراضیة:
التى تتجھ إلى استخدام ھم أھداف المؤسسات والجھات أن أحد إ

بالتراث الفني والثقافي المحلي المتاحف االفتراضیة  ھو التعریف 
شبكة االنترنت لتصل إلى  جمیع شعوب العالم فى أى من خالل 

  ت وأى مكان. وق
ن تكون ذات تأثیر كبیر على للمتاحف االفتراضیة أیمكن كما 

معتادین غیر تجتذب مستخدمین ، فمن الممكن أن قطاعات السیاحة
 ,Teather)على زیارة المتاحف التقلیدیة وال تغریھم الفكرة. 

1999(  
للمجموعة األقل حظا مثل ممتازة فرصة وھى أیضا تعتبر  
قد الذین وو كبار السن جات الخاصة أذوى االحتیاشخاص ألا

یعانون مشاكل في النظر والسمع مما یحد من حركتھم او ممن ال 
المتاحف الواقعیة فتتیح لھم المتاحف یجدون الوقت لزیارة 

الزیارة، بھذه واالستمتاع فرصة زیارة مكان ثقافي االفتراضیة  
بالعرض داخل المتحف التقنیة الخاصة اختیار یجب حیث 

راضي بعنایة لكي تكون مفیدة ویسھل الوصول الیھا بالنسبة االفت
  )122:  2009(دینا اسماعیل،لزوار. لھؤالء ا

 مواصفات المتاحف االفتراضیة:
وتوافرھا فى  ھناك عدد من المواصفات التى یجب مراعاتھا

  المتحف االفتراضي وھى:
كلما كان المتحف االفتراضي بسیط  : Simplicityالبساطة  .أ

ستخدام ساعد ذلك على تحقیق الھدف منھ، وذلك من وسھل اال
خالل تصمیمھ بطریقة مبسطة تسھل استخدامھ من قبل القائمین 

  (Blascovic,2011) علیھ والمستفیدین منھ على حد سواء.
البد أن یوفر المتحف االفتراضي  :Integrationالتكامل   .ب

 التكامل بین اإلجراءات المختلفة داخل عملیة التوثیق.
(Black,2002:34-36) 

یجب أن یتحلى المتحف االفتراضي  : Flexibilityالمرونة  .ج
بالمرونة سواء عند إضافة بیانات أو حذفھا أو تعدیلھا دون 

 وقوع أى خلل یؤثر على كفاءة عملیة التوثیق.
(CHIN/VMC Members, 2005:23-24) 

ینبغى أن یوضع فى االعتبار : Matchabilityالتوافق   .د
االفتراضي المستخدم مع النظم الرقمیة توافق المتحف 

 األخرى.
حیث یجب تأمین المتحف االفتراضي من  :Securityاألمان   .ه

خالل وضع نظام لتحدید المستفیدین منھ وتحدید اإلتاحة للمواد 
 )104: 2009(دینا اسماعیل، الموثقة.

وھى تشمل السرعة فى معالجة البیانات : Speedالسرعة   .و
معلومات مما یؤدى إلى توفیر الوقت والسرعة فى الوصول لل

(دینا  والجھد فى عملیتى البحث واالسترجاع للمواد الموثقة .
 )106: 2009اسماعیل،

یجب ان یتیح النظام امكانیة البحث :  Multiplicityالتعددیة .ز
واالسترجاع من قبل اكثر من شخص للمادة الواحدة فى نفس 

  (CHIN/VMC Members, 2005:23-24)الوقت. 
 زایا المتاحف االفتراضیة :م

المتاحف االفتراضیة تعد أرضا جدیدة لتقدیم الفن وتشكیل المعرفة 
 ً ً كبیرا ً ونجاحا فھى تتمیز بالعدید من الخصائص التى أعطتھا ثقال
ً ومیزتھا عن المتاحف الواقعیة، ومن خالل االطالع  وانتشارا واسعا

، یمكن على آراء المتخصصین فى مجال المتاحف االفتراضیة
  حصر تلك المزایا فى النقاط التالیة:

  إمكانیة محاكاة البیئة الواقعیة للمعروضات وخلق بیئة افتراضیة
مالئمة لھم، وذلك من خالل عرض تلك المعروضات على ھیئة 

 نماذج ثالثیة األبعاد تجذب مشاھدیھا وتجعلھم یشعرون بھا.
 )،"2004( كاب، كارى

 المتحفى بطریقھ تثیر اھتمامھ  تجعل الزائر یقترب من المحتوى
(دینا  وتعمق العالقة التفاعلیة بین الزائر وھذا المحتوى المتحفى.

 ) 120: 2009اسماعیل،

  على أن یشكل ً تجعل الزائر قادر على فھم ما یراه ویقرأه وقادرا
  (Dolald,1991:373 )أرائھ الخاصة حول المحتوى المتحفى. 

 میة فى كافھ انحاء العالم قدرتھا على تبادل محتویاتھا الرق
 ,CHIN/VMC Members) بمختلف الطرق االلكترونیة.

2005:23-24)  
 .دینا  تدنى تكلفة إنشاء متحف افتراضى مقارنا بمتحف واقعى)

  ) 124: 2009اسماعیل،
  سھولة تقدیم المعلومات الالزمة للجمھور والتعریف بھویة

معلومات المتحف كما أنھا تتیح الحصول على كم كبیر من ال
 حول المقتنیات المتحفیھ لقطاع كبیر من الجمھور.

  تمكن الزائر من التفاعل مع المعروضات من خالل تكبیر
وتصغیر وعرض التفاصیل وتعدیل أحجام ومقاییس 
المعروضات المتحفیھ بما یحقق رؤیة مثالیھ تختلف عن ما ھو 

  متاح بالواقع.
 التجول  تمكن الزائر من تغیر موضع الرؤیة حیث یمكن

بالمتحف ورؤیة المعروضات المتحفیھ من أى مكان یحدده، 
  ومن أى جانب للقطعة المتحفیھ.

  تعطى المتاحف االفتراضیة  فرصھ للزائر للمرور بتجارب من
   . الصعب تحقیقھا بالواقع سواء لعامل الخطورة او للمسافة

 . دینا  التغلب على محدودیة المساحة للمتاحف الواقعیھ)
 )106: 2009ل،اسماعی

 .دینا  الحفاظ على المعروضات من العبث والحفاظ علیھا امنیا)
 )104: 2009اسماعیل،

  القدره على إضاءة المشاھد ثالثیة األبعاد بشكل یساعد على
إدراك تفاصیل المعروضات بصوره جیدة، یصعب تحقیقھا 

 (Black,2002:34-36) بشكل مثالى  بالمتاحف الواقعیة.
 عالجات لبعض المشاكل فى المتاحف الواقعیة كما انھ أعطى م

 مثل:
o تعرض المادة الموثقة للتلف بفعل العوامل الجویة (الرطوبة-

  االتربة).
o . تعرض المادة الموثقة للتلف لسوء حالة اماكن الحفظ 
o . تلف المواد الموثقة بفعل الحوادث العارضة 
o . تعرض المادة الموثقة للتلف اثناء عملیة التداول الیومى 

 عیوب المتاحف االفتراضیة:
بالرغم من كل الممیزات التى تمیز المتاحف االفتراضیة إال ان لھا 

إمكانیة تعرض المواد الموثقة للخطر مثل أھمھا  بعض السلبیات من
یتطلب تكالیف كثیرة تتمثل فى كما أنھ  القرصنة والتالعب والفقد.

وتطویر البرامج التحدیث المستمر لألجھزة والعاملین ورفع كفاءتھم 
وضع لذا كان من الضرورى  المستخدمة فى عملیات التوثیق.

سیاسات واضحة لإلدارة لما یتعرض لھ المتحف االفتراضي من 
 ) 367:  2005(مصطفى جودت، تطورات سریعة.

 : أنماط العرض بالمتاحف االفتراضیة 
إن أساس ظھور المتاحف االفتراضیة كان لمحاولة إیجاد طرق 

ستكشاف المحتوى المتحفي، وتلك العملیة تتأثر بدرجة جدیدة ال
كبیرة بنمط عرض ھذا المحتوى، فالبد أن تتمكن المعروضات 

  بالتعبیر عن نفسھا ودعم ذلك بمختلف العناصر التوضیحیة.
وتعتبر أنماط العرض داخل المتحف االفتراضي نقطة جدال بین 

الطرق فى  الدراسات والبحوث حول مدى تفوق أى طریقة من تلك
ً وإثارة.   تقریب الواقع وجعلھ أكثر تشویقا

فبعض الدراسات دعمت الصور ثنائیة األبعاد حیث أشارت إلى أن 
من األفضل تقدیم المعروضات على ھیئة صور ثنائیة األبعاد عالیة 

 & Tsichritzis)الوضوح، حیث أنھا مألوفة من جانب الزائرین. 
Gibbs,1999:20)  
التى أكدت أن التعرف   "Shefro Mitlsلز" "ودراسة "شیفرومیت

على األشكال ذات البعدین سیكون أسرع من التعرف على األشكال 
المجسمة ذات األبعاد الثالثة وذلك یرجع ألنھا تعرض من زاویة 

  )60:  2002غیر مألوفة للمفحوص. (عبد العظیم الفرجانى 
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یة " من خالل دراستھ المسحFuthers" ویؤكد ذلك "فوترس" 
لرغبات زائرى المواقع المتحفیة فى تحدید أفضل العناصر 

% من زائرى 87لإلستخدام بھذه المواقع والتى أشار فیھا الى أن 
ھذه المواقع یتوقعون وجود صور ثنائیة األبعاد تعكس المعروضات 

 .(Bowen, Bennett & Johnson, 1998:3) المتحفیة 
العرض متحف "مصر ومن المتاحف التى تستخدم تلك النمط فى 

القدیمة" االفتراضي والذى یقدم صور ثنائیة األبعاد ألكثر من 
قطعة أثریة تعود إلى عصور مصر القدیمة، وتلك  3000

المعروضات موزعة على أكثر من خمسین متحف ومنطقة أثریة 
ً فى  مفتوحة حول العالم، لكن ھذا المتحف االفتراضي یضمھا جمیعا

) توضح 11نترنت، والصورة رقم (مكان واحد على شبكة اإل
  واجھة موقع المتحف على االنترنت.

وعلى النقیض مما سبق أكد كثیر من الباحثین على زیادة فاعلیة 
النماذج ثالثیة األبعاد عن الصور ثنائیة األبعاد فى العروض 

ً من الواقع ولیس  االفتراضیة معللین ذلك بأن األخیرة تعكس جزءا
  االخر أنھا تكون مسطحة لواقع مجسم. الواقع بأكملھ والسبب
" حیث یرى أن المتحف االفتراضي Mullerویؤكد ذلك "میللر" "

المعتمد على العروض ثنائیة األبعاد أشبھھ بالكتاب المزود 
 (Muller,2002:49)بمجموعة من الصور. 

 & Prosserویؤید ما سبق "بروسر" و"إید دسفورد" "
Eddisford"  ن خلق بیئات غنیة مكتملة فى حیث أشاروا أنھ یمك

المتاحف االفتراضیة من خالل العروض االفتراضیة ثالثیة األبعاد 
حیث أن البعد الثالث یتیح للمستخدم االندماج فى بیئتھ األصلیة 
وبالتالى تمكنھ من اكتساب خبرة حول بیئة المعروضات فى الواقع. 

( Prosser &  Eddisford,2004:295) 
" التى أكدت فاعلیة العروض Reynolds" ودراسة "رینولدز"

ثالثیة األبعاد فى تعلیم الفلك لمجموعة من الطالب، حیث حققوا 
ً فى تحصیل المادة العلمیة.  ً كبیرا   .(Reynolds,1990)انجازا

ومن المتاحف التى اتبعت نمط العرض بالنماذج ثالثیة األبعاد 
 Ancient Sculptures of )متحف المنحوتات القدیمة فى فیتنام 

Vietnam)) لجولة افتراضیة داخل 13) و(12، والصور رقم (
  المتحف.

  
  )  موقع متحف مصر القدیمة االفتراضى11صورة رقم (

  توضح واجھة المتحف االفتراضي 
http://www.globalegyptianmuseum.org/?lan=A  

  
  ) توضح النماذج ثالثیة األبعاد داخل المتحف12صورة رقم (

حوتات القدیمة فى فیتنام المنمتحف 
http://vr3d.vn/trienlam/virtual-3d-museum-ancient-

sculptures-of-vietnam  

  
  ) توضح النماذج ثالثیة األبعاد داخل المتحف13صورة رقم (

 المنحوتات القدیمة فى فیتنام متحف 
http://vr3d.vn/trienlam/virtual-3d-museum-ancient-

sculptures-of-vietnam  
وعلى صعید أخر اتجھت بعض المتاحف االفتراضیة إلى استخدام 
تكنولوجیا الواقع االفتراضي لخلق بیئة تفاعلیة تحاكى الواقع تماما، 
وتؤید ذلك "دینا إسماعیل" فى دراستھا حیث أوصت بتصمیم 
المتاحف االفتراضیة باستخدام أسلوب العرض ثالثي األبعاد 

ت المتحفیة، حیث یساعد ذلك على عن المعروضا التفاعلي للتعبیر
خلق خبرة متحفیة متمیزة وممتعة ومشوقة للمستخدمین.  (دینا 

  )100: 2008أسماعیل،
والجدیر بالذكر أن مھمة تصمیم متحف إفتراضي تفاعلي تعتمد 
على مجموعة من النظم التكنولوجیة التى تتعاون معا لتنتج لنا 

حف افتراضي یضم معروضاتة فى صورة نماذج ثالثیة االبعاد مت
یمكن التفاعل معھا وإدراكھا بشكل ممتاز واالنغماس ببیئة المتحف 
اإلفتراضیة. ولعل أھم تلك النظم التكنولوجیة ھى تكنولوجیا الواقع 
االفتراضي التى تحقق اإلنغماس داخل البیئة االفتراضیة. حیث یتم 

تراضیة  وفق فكرة خلق بیئة تفاعلیة ثالثیة تصمیم المتاحف االف
األبعاد مشابھھ للمتحف یتم فیھ إیصال المعلومات بطریقة سلسة من 
خالل جولة افتراضیة بھا مع إمكانیة الحصول على المعلومات من 

 'Mari)خالل قاعدة بیانات یتم إنشائھا للمعروضات. 
Lucia,2000:5) (John Vince,2013) 
ي لھ عدة أنظمة تختلف فى أدواتھا وكل منھا تعمل والواقع االفتراض

ً للعالم االفتراضي المطلوب ولكن تلك  من منظور مختلف وفقا
ً فى أنھا وسائل لتحویل المعلومات إلى   األنظمة تجتمع معا

  محسوسات إدراكیة وخلق رؤیة محیطة مجسمة. 
 : أدوات الواقع االفتراضي  

  ن :تتكون أدوات الواقع االفتراضي من شقی
  معدات خلق البیئة االفتراضیة . . 1
 معدات التعامل مع البیئة االفتراضیة . . 2

  : معدات خلق البیئة االفتراضیة 
ھى مكون ضروري للواقع االفتراضي فھى التى تنقلنا إلیة لنرى 
ونحس بكل شئ ثالثى األبعاد لیبدو كما لو كان حقیقیا. وتتمثل تلك 

مج تسمح بخلق نماذج ثالثیة المعدات فى الحاسبات وما فیھا من برا
االبعاد ومحاكاة للبیئة الواقعیة وبرامج الصوتیات لتخلیق األصوات 

  المجسمة الستكمال البیئة االفتراضیة  ,
 : معدات التعامل مع البیئة االفتراضیة  

ھى المعدات التى تسمح لنا بالتفاعل مع البیئة االفتراضیة  وھى 
ت الحاسب وأجھزة العرض تشمل أجھزة العرض المرئي مثل شاشا

المثبتھ بالرأس ونظارات الرؤیة المجسمة وأجھزة العرض 
باإلسقاط  كما تشمل معدات التجول ومعدات اللمس والتحكم 

 )155:  2005(أحمد وحید ،  ومعدات تتبع الوضع.
ومن المتاحف التى إستخدمت ھذا النمط متحف افتراضي عن 

ه بمقتنیاتھ ومبانى إندثرت (الملك آشور بانیبال) والذى یجسد قصر
من آالف السنین، ومن أھم أھدافھ توثیق اآلثار العراقیة التى تعود 

) توضح لقطة افتراضیة تمثل أحد 14لتلك الفتره، والصورة رقم (

http://www.globalegyptianmuseum.org/?lan=A
http://vr3d.vn/trienlam/virtual-3d-museum-ancient-
http://vr3d.vn/trienlam/virtual-3d-museum-ancient-
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  )2005القصور اآلشوریة. (مصطفى جودت :

  
 ) توضح لقطة من الجولة االفتراضیة داخل المتحف14صورة رقم (
  ور بانیبال االفتراضى)الملك آشمتحف (

http://www.vrlab.buffalo.edu/project_vmuseum/vm
useum.html  
الواقع فى والیة واشنطن  وكذلك المتحف الوطنى للتاریخ الطبیعى

 Smithsonian National Museum of)بالوالیات المتحدة 
Natural History)  ،والذى یسمح بجولة إفتراضیة تفاعلیة بداخلھ

  ) جزء من جولھ فیھ.16) و (15الصوررقم ( ویتضح فى

 
) توضح الجولة االفتراضیة داخل المتحف الوطنى 15صورة رقم (

  للتاریخ الطبیعي
Smithsonian National Museum of Natural History  

https://naturalhistory.si.edu/  
  

  
) توضح الجولة االفتراضیة داخل المتحف الوطنى 16صورة رقم (

  خ الطبیعىللتاری
Smithsonian National Museum of Natural History  

https://naturalhistory.si.edu/  
ومما سبق یمكننا أن نحدد أنماط العرض داخل المتاحف االفتراضیة 

  فى النقاط التالیة:
  صور ورسومات ثنائیة األبعاد. . 1
  نماذج ثالثیة األبعاد. . 2
 نماذج ثالثیة األبعاد تفاعلیة . . 3

 : التي تواجھ المتاحف االفتراضیة  الصعوبات
  :أوالً الصعوبات التي تواجھ المصمم وعملیة التصمیم

 المتحف االفتراضي مشروع كبیر : متطلبات العملیة التصمیمیة
مالي كبیر من أجل شراء  ومكلف نسبیا حیث یحتاج إلي اعتماد

األجھزة والبرامج ومساحات النشر وتكالیف اإلنتاج كما یحتاج 
اسات قویة للتأكد من مدي فعالیتھ ونجاحھ بعد إنشائھ كما إلي در

ً من التعاون بین عدد متنوع من الخبراء في  ً كبیرا یتطلب قدرا
تخصصات متنوعة علي سبیل المثال : (خبراء في المتاحف، 
خبراء في المعلوماتیة، خبراء في الحاسبات، اضافة إلى خبراء 

یمكن الوصول إلي  فى المحتوى المتحفى وفقا لنوعیتھ) حتى
 (Mari' Lucia,2000:5)منتج قوي.  

  وجود معاییر موحدة للتصمیم: عملیة تحویل المعروضات
المتحفیة إلي نماذج رقمیة تتطلب ملفات قیاسیة موحدة وكذلك 
تعلیمات توثیق موحدة، كما أن وجود معاییر موحدة لتصمیم 

عاتھا، المتاحف االفتراضیة  من األمور المھمة التي یجب مرا
فى إمكانیة تبادل المعلومات عبر    وتساعد المعاییر الموحدة

الشبكات ولكن مع ضرورة تخزین المعلومات بقواعد بیانات 
بأسلوب موحد یتیح سھولة البحث والوصول إلي المواد 

 (Brooks,1999) المختلفة.
  ضمان الجودة والتحقق من فاعلیتھا: یجب على المتحف

دة الشاملة باستمرار والتحقق من االفتراضي مراقبة الجو
فعالیتھا، وخاصة من خالل المحتویات التي تطور من قبل 
الزوار والتأكد من صحتھا ودقتھا ومراجعة جمیع الوصالت 
المرتبطة بالمتحف، ھذا باإلضافة إلي مراقبة جودة النماذج 

 (Brooks,1999:49 الرقمیة.
 ات الكبیرة التي وھي من العقب :الحمایھ من االختراق والقرصنة

ً مھددة بعدم القدرة  تواجھ المتاحف االفتراضیة  حیث أنھا دائما
علي المحافظة علي ممتلكاتھا عبر االنترنت حیث أن محتویاتھا 
مھددة باالستخدام من قبل اآلخرین دون الحصول علي أي 

 . المحتویات المتحفیة دائما خارج السیطرة  موافقات مما یجعل 
 )104: 2009(دینا اسماعیل،

  من بین التحدیات التي : المنافسة بین المتاحف االفتراضیة
تواجھ المتاحف االفتراضیة  ھو المنافسة من أجل الحصول علي 
الزائرین، لذلك فإن المتاحف في حاجة إلي إطار للتعاون فیما 
بینھا والذي یعتبر ھو اآلخر تحدیا، ألن زائر المتحف من 

الي لیستمتع بمتحف أخر تم ربطھ الممكن أن یترك المتحف الح
: 2009(دینا اسماعیل، . بالمتحف الحالي في إطار التعاون بینھم

104( 
ً الصعوبات التي تواجھ استخدام المتاحف االفتراضیة من قبل  ثانیا

  :الزائر
  نقص الواقعیة: یعتبر التحدي الرئیسي للمتاحف االفتراضیة  ھو

عروضات متحفیة حقیقة نقص الواقعیة المتمثلة في عدم رؤیة م
الزائر في المتاحف الواقعیة حیث كل   كتلك التي یراھا 

معروضات المتحف عبارة عن نماذج رقمیة ثالثیة األبعاد مما 
یفقد الزائر قدرا كبیرا من خیال أو إحساس األماكن الواقعیة 
وأصبح تأثیر المعروض المتحفي مرتبطا بمصمم المتحف 

لك القائمین علي عملیة النمذجة وكذ  االفتراضي ومدى كفاءتھ
حیث یتحكمون في المقدار الذي یمكن أن یحاكي بھ النموذج 

  ). (Parry & Arbac,2005:5الرقمي النموذج األصلى
  تقدیر الحجم الحقیقى للمعروضات: تتمثل مشكلة المقیاس

بالمتاحف االفتراضیة  فى انھا ال توضح الحجم الحقیقي 
زائر تاركا ذلك تأثیرا علي القیمة للمعروضات ونسبتھا إلى  ال
فعلي سبیل المثال رؤیة نموذج  الجمالیة للمعروض المتحفي

محاكى لدیناصور بالمتحف االفتراضي عبر االنترنت لن 
توضح عالقة الحجم بین الزائر والدیناصور كما لو كان الزائر 

 . واقفا أمام الدیناصور الحقیقي بالمتحف الواقعى
(K.Muller,2002:49) 

 علي الرغم مما تحتویھ المتاحف  :التفاعل اإلجتماعي
االفتراضیة  من وسائل متنوعة للتفاعل بین الزائرین وبعضھم 

http://www.vrlab.buffalo.edu/project_vmuseum/vm
https://naturalhistory.si.edu/
https://naturalhistory.si.edu/
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البعض أو بین الزائرین والمسئولین عن المتحف إال أن 
التفاعالت االجتماعیة بالمتحف االفتراضي محدودة بالمقارنة 

األساس في  بالتفاعالت التي تحدث بالمتحف الواقعى، حیث أن
الدخول للمتحف االفتراضي ھو الدخول بصورة منفردة من قبل 
كل زائر ولیس كمجموعات كما بالمتحف الواقعى وبالتالي فإن 
معظم جوالتھم بالمتحف االفتراضي فردیة مما یعیق عملیة 

  (Mari' Lucia,2000:5) .تبادل المعلومات 
 من تتطلب المتاحف االفتراض: المتطلبات التكنولوجیة ً یة  عددا

منھا بصورة  االستفادةاإلمكانیات التكنولوجیة حتى یمكن 
فعلي سبیل المثال : بعض المشاكل التي   ترضي زائر المتحف

 االجتماعيسبق ذكرھا مثل نقص الواقعیة، والمقیاس، والتفاعل 
یمكن تقلیلھا في حالة االعتماد علي نظم تكنولوجیا الواقع 

ً من األجھزة االفتراضي المتقدم التي ت ستطیع أن تستخدم بعضا
واألدوات لتحسین تجربة المتحف االفتراضي وزیادة التفاعل 
بین الزائر والمعروضات، ونظرا لصعوبة إتاحة تلك االجھزة 
لجمیع الزائرین فیصبح ذلك مقتصرا علي فئة محددة من 

 (John Vince,2013) الزائرین .
  الدراسة التطبیقیة 

ستة مراحل  متحف إفتراضى لألزیاء التراثیةمراحل إنشاء تتضمن 
 رئیسیة، تمت فى ھذه الدراسة كالتالى:

  مرحلة التخطیطPlanning phase   
 مرحلة الدراسةStudy phase   
  مرحلة النمذجةModeling phase   
 مرحلة التقییم Evaluation phase   
  مرحلة النشرpublication phase  
  التحدیثمرحلة phase Updating   

من خالل جلسات عصف ذھنى  د تم تحدید معالم ھذه المراحلوق
مركز توثیق لفریق البحث الذى تضمن عددا من العاملین فى 

  .التراث الحضارى و الطبیعى التابع لمكتبة االسكندریة
  :  Planning phaseاوال مرحلة التخطیط

ھى مرحلة التصور وتحدید الھدف من إنشاء المتحف والمواضیع 
منھا والجمھور المستھدف وتقییما للجدوى باالضافة الى التى سیتض

  رصد المشاكل المحتملة واإلمكانیات الالزمة إلنشاء المتحف.
: إنشاء متحف إفتراضى لألزیاء التراثیة قد یساھم فى تأصیل الھدف

مما یمھد لمعرفة الشعوب األخرى بطبیعة األزیاء  القومىالتراث 
ئم على قاعدة بیانات مرئیة إفتراضیة التراثیة ، كما أن المتحف القا

ً فى تعلیم  ً جدیدا ثالثیة األبعاد لألزیاء التراثیة النوبیة یقدم أسلوبا
 ً ً ھاما تصمیم األزیاء التراثیة للمتخصصین، كما یعد المتحف مرجعا

 للباحثین فى مجال التراث النوبى.
تضمن المتحف  مجموعة من االزیاء التراثیة  محتوى المتحف :

  ساء والرجال فى النوبة القدیمة خالل فترات عمریة مختلفة .للن
یتسع جمھور المستفیدین من إقامة متحف األزیاء  المستفیدین :

التراث بشكل عام والتراث  مجال في الباحثینالتراثیة النوبیة إلى 
التراثیة،  المتاحف مجاالت في النوبى بشكل خاص، والمتخصصون

 واإلجتماعیة، الباحثون الثقافیة وبولوجیااألنثر مجالي في والباحثون
التاریخ، ومصممین االزیاء، ومصممین األزیاء الدرامیة،  مجال في

التراثیة  المراكز على وطالب الكلیات المتخصصة، والقائمون
والھیئات والمنشات السیاحیة، ومروجو الموضة، ومؤسسات تعلیم 

  تصمیم األزیاء.
إنشاء متحف األزیاء التراثیة النوبیة : تتم عملیة  تحدید فریق العمل

اإلفتراضى بالتعاون مع مركز توثیق التراث الحضارى و الطبیعى 
ولقد تم االتفاق مع المركز على دعم . التابع لمكتبة االسكندریة 

عملیة اعداد البیئة الرقمیة للمتحف االفتراضى، ویتكون فریق 
  العمل من:

  راث. مدیر مشروع توثیق التم/ محمد فاروق  
  م/ محمد خلیل: ومھمتھ وضع الخطة الزمنیة وتحدید مھام

  فریق العمل 

  م/ أحمد على: المھندس المسئول عن عملیة الـModeling   
  م/اسراء حمدى : المسئولة عن انشاء البیئة االفتراضیة

  للمتحف وعن عملیة االندماج بین نماذج االزیاء والمتحف. 
 میم التطبیق التفاعلى م/ محمد اسماعیل: المسئول عن تص

  المستخدم الخراج المتحف االفتراضى بالصورة النھائیة.
  م/ھالة رفعت: المسئولة عن عملیة النشر على االنترنت وعن

 عملیات التطویر وتحدیث البیانات.
  م/سالى احمد (احد الباحثین فى ھذه الدراسة)  وتولت مھام 

وتصمیم نماذج جمع ودراسة وتحلیل االزیاء التراثیة النوبیة 
  ثالثیة االبعاد لھا.

وبعد ذلك تم تشذیب االفكار التى ظھرت خالل مرحلة التصور مع 
تقییم جدواھا . كما یتم تحدید ووصف جمیع الخطوات الضروریة 

  لتنفیذ المشروع وبشكل خاص یتم :
 . اختیار القطع الملبسیة التى سیتم تحویلھا الى صورة رقمیة 
 ات بین عناصر المتحف االفتراضى .تحدید المعاییر والعالق 
 .اختیار التقنیة التى ستستخدم النجاز تلك المھمة 
  ل ة والتموی اق والرعای ك االنف وضع میزانیة مبدئیة بما فى ذل

 المتوقع.
 . تخطیط اإلطار الزمنى ومراحل المشروع  

  :  Study phaseثانیاً مرحلة الدراسة
كما یتم  ؤثرة علیھ وفیھا تم دراسة الزى التراثى والعوامل الم

دراسة المتاحف اإلفتراضیة دراسة وافیة حتى نتمكن من االستفادة 
ومر الزى التراثى فى مرحلة الدراسة بمحطتین   من خصائصھا، 

  ھما التجمیع والتحلیل. 
  التجمیع:

تعتبر تلك المحطة بمثابة رحلة البحث عن أصول األزیاء التراثیة 
ا من قبل ة، او صور تم التقاطھالنوبیة سواء كانت أزیاء حقیقی

، من خالل كتب ترصد التراث ، أوباحثین مھتمیین بالتراث
توصلت الباحثة إلى مجموعة من الصور بمساعدة (مركز توثیق و

التراث الحضارى والطبیعي)، وثقت تلك الصور التراث النوبى فى 
النوبة القدیمھ قبل عملیات التھجیر، وساعدت تلك الصور بشكل 

على رصد األزیاء التراثیة النوبیة فى تلك الفترة، ولقد صنف كبیر 
مركز توثیق التراث الحضارى والطبیعى ھذه الصور الى 

  مجموعات كالتالى : 
  التحلیل:

ھى مرحلھ نقوم فیھا بتصنیف صور األزیاء التراثیة طبقا 
لنوعیاتھا، نوع المرتدى، فئتھ العمریة، ثم یتم تحلیل كل زى منفردا 

  ل النقاط التالیة: من خال
  وضع توصیف عام لشكل الزى من خالل الصورة االصلیة . 1
توضیح المتغیرات التى قد تطرأ على الزى فى اى مفرد من  . 2

  مفرداتھ
  رسم تصمیمھ البنائى من االمام والخلف . 3
  رصد قیاساتھ . 4
  توضیح التقنیات المستخدمة اثناء تنفیذه . 5
  وضع تصور باترون الزى التراثى االصلى . 6
للخامات االساسیة والمساعدة المستخدمة للزى  وضع تصور . 7

  التراثى االصلى
  : Modeling phaseثالثا مرحلة النمذجة 

بعد مرحلة التحلیل الدقیق للزى التراثى والوصول الى الخطوط 
البنائیة للمنتج تأتى مرحلة النمذجة أى التصمیم ثالثى األبعاد 

  لألزیاء وللبیئة االفتراضیة.
 نمذجة األزیاء:  -أ
نمذجة االزیاء ببرنامج تصمیم األزیاء ثالثى األبعاد  تمت

(Marvelous designer)  :وفیما یلى شرح مبسط لتلك العملیة  
  ضبط مقاییس  الAvatar )17كما یتضح فى الصورة رقم (

 الجسم البشرى لعینة الدراسةوفق لقیاسات 
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 Avatar) توضح ضبط مقاییس  ال 17صورة رقم (

  اختیار االداه(Create Rectangle)  لرسم اجزاء الجلباب
 Pattern)فى المساحھ المخصصة لذلك ویطلق علیھا 

Window) ) 18كما موضح فى صورة رقم(  

  
  (Create Rectangle))توضح اختیار االداه 18صورة رقم (

  )20) و (19رسم الخطوط البنائیة للباترون كما بالصور رقم (

  
           رون الجلباب) توضح رسم أجزاء بات19صورة رقم(

  
  ) توضح رسم أجزاء باترون الجلباب20صورة رقم(

 فعیل االداه ت(Show Arrangement Points)  لتحدید
المواضع الصحیحة لكل قطعة من قطع الباترون على ال 

(Avatar) )21كما موضح بالصورة رقم( 

  
 Show Arrangement)) توضح تفعیل االداه 21صورة رقم(

Points)  
 خطوط الحیاكة بین قطع الباترون المختلفة عن طریق  عمل

 )22كما موضح بالصور رقم (  (Segment Sewing)االداه 

  
  (Segment Sewing)) توضح تفعیل االداه 22صورة رقم(

  لعمل خطوط الحیاكة
  بعد ضبط اجزاء الباترون وضبط خطوط الحیاكة ننتقل لمرحلة

من خالل  (Avatar)ال المحاكاه لتنطبق اجزاء الباترون على 
  )23كما موضح بالصورة رقم (  (Simulate)االداه 

  

  
لمحاكاة المنتج  Simulate) توضح تفعیل االداه 23صورة رقم (

  على المانیكان
  اختیار خامة الزى من خالل فتح (Library)  وفتح المجلد الذى

 یحتوى على الخامات وسحب الخامة المطلوبة الى قائمة 
(Fabric)24موضح بالصورة رقم ( كما(  
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  ) توضح اختیار الخامات24صورة رقم (

  تحدید خصائص الخامة من خالل قائمة(Physical 
Property)  )25كما موضح بالصورة رقم( 

  وفى النھایة نصل الى نموذج ثالثى األبعاد للزى التراثى كما
والتى یظھر فیھا  )28) الى (26( یتضح من الصور التالیة

 .میع جوانبھالزى من ج
  

  ) توضح كیفیة تحدید الخصائص الفیزیائیة للخامة25( صورة رقم
 

 
 )26صورة رقم(

 
 )27صورة رقم(

 
 )28صورة رقم(

 تصمیم البیئة االفتراضیة:-ب
وفیھا یتم تصمیم واجھات المتحف باستخدام برنامج التصمیم ثالثي 

والصور التالیة للتصمیم الخارجى   ( 3D MAX)االبعاد 
  والداخلى للمتحف.
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  ) توضح التصمیم الخارجى للمتحف 29صورة رقم(

  
  داخلى للقاعة االولى بالمتحف ) توضح التصمیم ال30صورة رقم(

وبعد االنتھاء من تصمیم المتحف یتم دمج نماذج األزیاء ثالثیة 
األبعاد داخلھ، والصور التالیة لبعض نماذج االزیاء ثالثیة االبعاد 
داخل المتحف االفتراضي، كما یتم فى تلك المرحلة تصمیم أسالیب 

  عل .التفاعل وأسالیب التجول بھ وأنماط وأدوات التفا

  
الجلباب بفتحة امامیة حره دون ) توضح نموذج  (31صورة رقم(

داخل المتحف االفتراضى   ازرار)

  
  داخل المتحف االفتراضى  (العباءة)) توضح نموذج 32صورة رقم(

  :Evaluation phase مرحلة التقییمرابعا 
 ً وھى مرحلھ لھا أھمیھ بالغة لتقییم المحتوى المتحفى وتعدیلة طبقا

ئج استمارات التقییم الموضوعة للمتحف، فنضمن المتابعھ لنتا
المستمرة لمراحل التصمیم واإلنتاج وتقیمھا والعمل على التطویر 

  المستمر لمحتوى المتحف .

  
  داخل المتحف  (الجرجار الفادیكى)) نموذج  33صورة رقم(

  
  ) نموذج  (الجلباب الفادیكى) داخل المتحف 34صورة رقم(

  :  publication phaseالنشر خامسا مرحلة 
بمجرد تجمیع المتحف االفتراضى یتم نشر النتائج من نماذج رقمیة 
وبیئة افتراضیھ ومؤثرات بصریة للتحقق من صالحیة وامكانیة 
االستفادة من المتحف االفتراضى فى تحقیق الغرض منھ ویكون 

  النشر بإحدى الوسائل التالیة :
  النشر من خالل وسائط رقمیة   .أ

  نشر بالوسائل التقلیدیة (المطبوعات)ال  .ب
  النشر على االنترنت  .ج

  النشر من خالل وسائط رقمیة : -ا
یتیح النشر باستخدام الوسائط الرقمیة طریقة سھلة وغیر مكلفة فى 
انشاء وتوثیق واالستفادة من المتحف االفتراضى واتاحتھ العداد 

ین لكامل متوسطة من المستفیدین ویكون الشكل ھنا غالبا ھو التخز
عناصر المتحف اما فى شكل برنامج متكامل او حتى مجموعات 

او شرائح الذاكرة  CDمن الصور او االفالم على اقراص مدمجة 
Flash Memory وتتیح ھذه الطریقھ فى النشر الفرصھ .

لمستخدمى الحاسب فى االستفادة من المتحف االفتراضي بدون 
ر فى اجزاء كبیرة من مصر اللجوء الى االنترنت الذى قد ال یتواف

او خدمة  WiFiفبعض الجھات التعلیمیة مازال یفتقد وجود شبكة 
  .ز ھذه العقبةاالنترنت وھذا النوع من النشر یمكن الطالب من تجاو

  النشر بالوسائل التقلیدیة (المطبوعات): -ب
وعندما ال تكون ھناك اى فرصة الستخدام الوسائط الرقمیة او شبكة 

ون الوسیلة الوحیدة لتوصیل المتحف االفتراضى االنترنت تك
ومكوناتھ ھى الوسائط التقلیدیة المتمثلة فى المطبوعات الورقیة وما 
الیھا . ویكون النشر الورقى وسیلة سھلة واقل تكلفة من وسائل 
النشر الرقمى . وكذلك فإنھ من الممكن تداولھا وانتشارھا عبر عدد 

. وتتمیز ھذه الوسیلة بقدرتھا على  اكبر بكثیر من الوسائل الرقمیة
النقل الدقیق خاصة عندما تكون الطباعة المستخدمة ملونة وعالیة 

. لكن یعیبھا عدم وجود التفاعلیة التى High Resolution الدقة 
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تعتبر سمة من اھم سمات المتاحف االفتراضیة كما ال یمكن بالطبع 
المكونات التى قد الغوص فى التفاصیل والتعرف العناصر الدقیقة و

  تكون مستترة كما ھو الحال فى المتحف االفتراضي المعروف.
  :النشر على االنترنت  -ج

یتیح النشر على االنترنت انتشارا اوسع واكثر عالمیة من خالل 
المساحة الھائلة المتاحة للنشر والتى تكون مجانیا فى اغلب االحوال 

ب وجود بنیة تحتیة رقمیة . لكن استخدام ھذه الوسیلة فى النشر یتطل
من اجھزة وبرمجیات تتیح للمستخدم االتصال بالشبكة والتعامل مع 
المتحف . وبالطبع فانھ من اھم عیوب ھذه الطریقة ھو الحاجة الى 
وجود اجھزة متقدمة واسالیب عرض تفاعلي وھو ما قد ال یتوفر 

  بسھولة لكافة المستخدمین .
فى نشر والتعامل مع المتاحف  وھذه الطریقة ھى االكثر انتشارا

االفتراضیة فى العالم كلة . والنشر عبر االنترنت یجعل من المواد 
التى تعرض عالمیة الطابع وتخضع لالستخدام والتدقیق من 
اشخاص فى كل انحاء العالم . وتتیح كذلك ھذه الطریقة وسیلة 
للتواصل بین مصممى المتحف ومستخدمیھ بسھولة اكبر وفاعلیة 

ى وامكانیات اكبر للتعاون مما یتیح الوصول الى تصمیم افضل اقو
  وفاعلیة اكبر للمتحف .

ویعیب ھذه الطریقة شیوع االستخدام المفرط واتاحة المواد التراثیة 
والعلمیة التى تم جمعھا للعبث من قبل اخرین مما قد یؤثر بالسلب 

یرین علیھا كما ان تأثیرھا المفترض یتأثر بأراء وتعلیقات الكث
المتعاملین معھا عبر الشبكة. ویمكن التغلب على ھذه العیوب بتامین 
موقع المتحف وحمایتھ من التدخل ومنع العبث فیھ ویتم ذلك غالبا 

  عبر توفیر اسم مستخدم وكلمة سر ال یعمل المتحف اال من خاللھا.
  :   Updating phaseالتحدیث سادسا 

عة كان والبد من عمل تحدیث ولمواكبة التغیرات التكنولوجیة السری
للمحتوى المتحفى بین الحین واالخر من قبل القائمین علیھ، وفى 
بعض االحیان یعطى المتحف فرصھ لمستخدمیھ بعمل تلك العملیھ، 
كما یجب بمرور الزمن تزوید المحتوى المتحفى بكل ماھو جدید، 

   لتنظیم تلك العملیة. استراتیجیة مستقبلیة وتعد بعض المتاحف 
  :Results النتائج

ما مدى  المتمثل فى الرئیسىاجابت الدراسة عن تساؤل البحث 
االستفادة من خصائص المتاحف االفتراضیة فى رصد 

وتسجیل وعرض مفردات وتفاصیل األزیاء التراثیة 
 المصریة؟

وتأتى االجابة عن ھذا التساؤل ، حیث توصلت الدراسة فیھ إلى 
توثیق التراث الخاص باألزیاء  اھمیة المتاحف االفتراضیة فى

النوبیة، فمع التطور الھائل فى التكنولوجیا أصبح ھناك ضرورة 
الستخدام ھذه التكنولوجیات فى مجال توثیق التراث وفتح سبل 
جدیدة لتفاعل األشخاص مع المعروضات وخلق تجارب أكثر 

جاذبیة لتقدیم المعروضات المتحفیة بشكل أكثر تقدما وأكثر فاعلیة، 
والمتحف االفتراضي الذى توصلت إلیھ ھذه الدراسة یعد سبق فى 
ھذا المجال حیث أنھ ال یوجد ما یوازیھ من متاحف لألزیاء واقعیة 
متخصصة. ویتمیز ھذا المتحف االفتراضي بأنھ وسیلة ھامة لدعم 
السیاحة حیث أنھ غیر قاصر على العرض فى مصر فقط بل یمكن 

عرضھ فى أى مكان فى العالم، مما أن یتمتع بصفة التنقل فیمكن 
یمھد لمعرفة الشعوب األخرى بطبیعة األزیاء التراثیة النوبیة. كما 

أنھ وسیلھ ھامھ لخدمة قطاع من المجتمع وھم ذوى االحتیاجات 
الخاصة وكبار السن أو كل من یعانى مشاكل سمعیة أو بصریة أو 

ناتج عنھا وقد توصلت الدراسة الحالیة إلى أن المتحف ال حركیھ.
  یتمتع بعدة مزایا أھمھا:

  اء بة إلنش دا بالنس ة ج ة قلیل ى تكلف ذا المتحف ھ اء ھ ة إنش تكلف
 متحف واقعى.

  ا عب تحقیقھ ن الص ارب م المرور بتج ھ ب یعطى فرصة لزائری
 فى المتاحف الواقعیة.

 .وسیلة آمنھ للحفاظ على الموروثات من التلف والسرقات 
 ا یل المعروض رض تفاص ر ع ن للزائ ا یمك ر أحجامھ ت وتغیی

 لتحقیق أفضل رؤیة.
  وص ق النص ن طری ایروه ع م م ى فھ ادرین عل یجعل زائریھ ق

 المسجلة مع كل قطعة معروضة.
  ،ھ ة النوبی اء التراثی ول األزی یتیح كمیھ كبیرة من المعلومات ح

 كما أنھ جعل ھذه المعلومات وسیلھ سھلة التدوال.
  اط دة أنم اء داخل المتحف بع د یمكن عرض االزی عرض، فق

تكون فى ھیئة صور ورسومات ثنائیة األبعاد، او نماذج ثالثیة 
  األبعاد، او نماذج تفاعلیة ثالثیة األبعاد.

ما ھى مراحل بناء بیئة  للدراسة  نىولالجابة عن التساؤل الثا
 إفتراضیة تصلح كمتحف لعرض األزیاء التراثیة المصریة؟ 

لبناء متحف افتراضى  الدارسة قد ما توصلت الیھ من مراحلوثقت 
یوثق االزیاء التراثیة النوبیة وھو ما یمكن تلخیصھ فى الشكل رقم 

)2:(  

  
ة النوبیة) مراحل انشاء متحف افتراضى لألزیاء التراثی2شكل رقم (  
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  : Conclusionالخالصة 
استخدام التقنیات الرقمیة المتمثلة فى  اثبتت ھذه الدراسة صالحیة 

النمذجة والمحاكاة الرقمیة والواقع االفتراضى فى بناء متحف 
افتراضى یوثق التراث المصرى، وكان التطبیق الذى تم من خاللھ 

یوثق األزیاء اختبار ھذه الصالحیة ھو بناء متحف افتراضى رقمى 
التراثیة النوبیة. وقامت الدارسة فى ھذه الدراسة بتصمیم كل من 
المتحف وكافة النماذج المعروضة بداخلھ والتى یتسنى لمستعرض 
المتحف االطالع علیھا والتعامل معھا بالفحص الدقیق والتعرف 

  على مكوناتھا وصفاتھا.
   -:Recommendations  التوصیات

  بما یلى:توصى ھذه الدراسة 
منة  . 1 ة متض اء النوبی یة الخاصة باألزی احف االفتراض إقامة المت

 الحلى والزینة النوبیة.
ل محافظة  . 2 ة لك اء التراثی إقامة متاحف افتراضیة خاصة باألزی

 من محافظات مصر .
دى  . 3 رامج ل من الب مینھا ض ة وتض ة النوبی دراسة األزیاء التراثی

 لتراث.جمیع المؤسسات التعلیمیة المعنیة بتعلیم ا
اء  . 4 طلحات األزی اھیم ومص ح مف اموس یوض ع ق رورة وض ض

 التراثیة النوبیة للتسھیل على الدارسین فى ھذا المجال.
ھ  . 5 اء التراثی تنظیم المؤتمرات التى تتضمن محاور متعلقة باألزی

 النوبیة والمتاحف االفتراضیة 
ل  . 6 التوسع فى التوثیق الرقمى للتراث وتشجیع الباحثین على عم

  المتعلقة بذلك المجال. الدراسات
ق  . 7 ن طری ة ع ة النوبی اء التراثی ة األزی ھیل دراس یط وتس تبس

عرض النماذج من خالل المتحف االفتراضى التى خلصت إلیھ 
 ھذه الدراسة. 

اكل  . 8 ض المش ھ بع ى تواجھ تحویل بعض المتاحف الواقعیة والت
ى  ان إل یق المك ة وض اءة والتھوی لبا كاإلض ا س التى تؤثر علیھ

 تراضیة حفاظا على قیمة المقتنیات والموروثات.متاحف اف
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