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 ملخص البحث:

ونشر ثقافةة  للمتحف أهمية كبيرة في المحافظة على التراث القومي، وربط األجيال المتعاقبة ببعضها، وتوثيق الحضارات،

الماضي والحاضةر، ويتوقةف النجةاي فةي نشةر الثقافةة عةا طريةق المتحةف علةى أهميةة المعروضةات والمقتنيةات وأ ةالي  

العةةرا المتح،ةةي، وت ةةهيل التجةةوال بةةيا قاعةةة وأرةةرك، ولقةة  ليةةرت تكنولوجيةةا المعلومةةات رريطةةة المعرفةةة ا ن ةةانية، 

ما أثرت بشكل كبير في أ الي  العرا المتح،ية، وإح اث ط،رة مةا ووفرت لجميع ال،نوا فرص ع ي ة  ب اع مرتلف، ك

رالل م،هوم الت،اعلية، كما مثلت التكنولوجيا الج ي ة فرصاً لتطوير التقنيات الم تر مة في المتاحف لعرا المقتنيةات مةا 

، وت،اعالً مع ا ن اا، فأ الي  رالل م،هوم المشاركة، وإنتقال التصميم ما البع  الثاني والثالث إلى أبعا  أررك أكثر عمقاً 

العرا الت،اعليةة مةا الو ةاال الهامةة لجةن  ا نتبةا  وعةرا المقتنيةات بطريقةة فعالةة، وتوصةيل ر ةالة وهة ف المتحةف 

بشكل جي ، وق  أ تلهمت أ ا يتها ما قواع  تصميم أ الي  العرا التقلي يةة ولكةا بتطبيةق التقنيةات الت،اعليةة، ومشةاركة 

عل مع المقتنيات والمعروضات، ورلم التق م الهاال في الثورة الرقمية، والجهة  المبةنول فةي تطةوير المتةاحف الزاار بالت،ا

والعرا المتح،ي إال أا المتاحف المصرية التتواك  مع المتاحف العالمية ما حيث توظيف الت،اعلية فةي تصةميم أ ةالي  

 :تٌةفً محاولة اإلجابة عن التساؤالت األوالتً تتلخص  مشكلة البحثالعرا المتح،ي، وما هنا جاءت 

 ما هي الو اال التكنولوجية الح يثة الم تر مة في تصميم أ الي  عرا متح،ية ت،اعلية ؟ -

 كيف يمكا ا  ت،ا ة ما أ الي  العرا المتح،ية الت،اعلية في إض،اء بع اً جناباً في الزيارات المتح،ية ؟ -

 وٌهدف البحث الى :

ية  ور التقنيات الت،اعلية فةي تصةميم أ ةالي  عةرا ج ية ة للمتةاحف و را ةة  ورهةا فةي جةن  إلقاء الضوء على أهم -

 إنتبا  الزاار.

 توظيف أ الي  العرا الت،اعلية في المتاحف المصرية طبقاً لأل س العلمية وال،نية. -

 ا  ت،ا ة ما التكنولوجيا الح يثة والتقنيات الت،اعلية في تطوير العرا المتح،ي. -

 بحث : ٌفترض البحث انه :فروض ال

 توظيف الت،اعلية في العرا المتح،ي ق  يحقق جن  ا نتبا  لزوار المتحف. -

 ا  ت،ا ة ما األ الي  الت،اعلية في العرا المتح،ي يمكا أا ت اع  متاح،نا المصرية على مواكبة المتاحف العالمية. -

المعلومةةات والبيانةةات فةةي إطةةار المشةةكلة ثةةم تصةةني،ها  الوصةة،ي التحليلةةي الةةند يعتمةة  علةةى جمةةع المةةنه وٌتبععا البحععث  : 

 وا  ت،ا ة منها ونلك بتحليل مجموعة ما أ الي  العرا الت،اعلية للمتاحف العالمية.
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Abstract: 

Museum has a great importance in preserving the national legacy, connecting the success 

generation, consolidating the culture and spreading the past and the present cultures. 

The success in spreading cultures through museum depends on the importance of the 

exhibited articles, also on the techniques of museum display methods, the facility of moving 

through passages to the different showrooms. 

Information technology has changed man –knowledge map, and gives all arts the chance for a 

different innovation. It greatly affects developing of museum display methods through the 

interaction concept. Also new technology has represented chances for developing used 

methods in museum through the participation concept, and moving the design from the 

second and third dimension to deeper dimension with deeper interaction with man. 

Interactive display methods are important means for attracting attention, effectively exhibiting 

the articles, and explaining the aim and message of the museum in a good manner. 

Its basis has been inspired by the traditional exhibition basis but with applying the interaction 

techniques as well as the visitor's interaction with the exhibited articles. 

Inspite of the great progress in the digital revolution and the great effort exerted in developing 

museums and museum exhibition, the Egyptian museum could not cope with the international 

museums as far as applying the interaction in the design of museum exhibition techniques. 

 مقدمة البحث :

يع  المتحف ما أهم المؤ  ات المؤثرة في نشر الثقافةة فةي عصةرنا، فلةم يعة   ور المتةاحف يقتصةر علةى ح،ةظ المقتنيةات 

المتح،ية فح   بل تطور  ورها لتصبح مؤ  ة ثقافية، وتعليمية، فالمتحف هو و يط  بيا المقتنيات المتح،ية والزااةر فةي 

بةة ور فعةةال فةةي عمليةةة االتصةةال  شةةباع رلباتةةت المعرفيةةة، وتتعةة   أ ةةالي  العةةرا  مرتلةةف العصةةور، حيةةث يقةةوم الزااةةر

الت،اعليةةة، وفقةةاً لطبيعةةة المتحةةف، ونوعيةةة مقتنياتةةت وطبيعةةة الزااةةريا، ومةةع تطةةور التقنيةةات الح يثةةة وتطةةور الو ةةاال التةةي 

 ي ة يشارك فيها الزاار ويت،اعةل ي تر مها المصمم في أ الي  العرا، وتوظيف الت،اعلية نتجت أ الي  عرا متح،ية ج

معاها ج  ياً، ونهنياً، ويحقق جن  ا نتبا ، وا شباع المعرفي ل يت، وما ثةم توصةيل ر ةالة وهة ف المتحةف بشةكل جية ، 

لكونت عمالً فنياً نا بع اً وظي،ياً هاماً، وما هنا المنطلق فإا تطوير أ الي  العرا المتح،ي وتح يثها لكي تتواكة  متاح،نةا 

 لمصرية مع المتاحف العالمية، أصبح ضرورة وأمراً حتميأً تقتضيت روي العصر...ا

 :key wordsالكلمات االفتتاحٌة 

 Museumالعةةةةةةرا المتح،ةةةةةةي  –Design Interactiveالتصةةةةةةميم الت،ةةةةةةاعلي – Interactivityالت،اعليةةةةةةة 
Presentation-  الشاشةةات الت،اعليةةةInteractive Screen-  الواقةةع ا فتراضةةيVirtual Reality–  الحقيقةةة

 .Hologramالهولوجرام  – Augmented Realityالم مجة 
 

 أوالً : ماهٌة المتاحف:

 :المتحف تعرٌف -1
 :"* لمفهوم المتحف "ICOM" المجلس العالمً المتاحف  تعرٌف  -1/1

 المرصصةة لبحةوثا وتجةرك فيةت الزااةريا، أمةام م،تةوي وتطةور ، ر مةة المجتمةع فةي ربحي، ه ف  وا  اام، هو معه 

 .1 والترفيت والتعليم ال را ة به ف للزاار ويق مها ويح،ظها يجمعها والبياية، للشواه  الما ية

                                           
1    3 Gob André et Drouguet  Noémie - 2006-  La muséologie : Histoire,  développements enjeux actuels, 2e édition, Armand 

Colin- Paris- p31 
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 لمفهوم المتحف: " A.A.M"تعرٌف منظمة المتاحف االمرٌكٌة  -1/2

جاريةة نات هي أماكا لجمةع التةراث ا ن ةاني، والطبيعةي، والح،ةاظ عليةت بتةرا التعلةيم والثقافةة، وهةي مؤ  ةات ليةر ت

أهةة اف تعليميةةة وتثقي،يةةة، يعمةةل فيهةةا المترصصةةوا فةةي جمةةع العينةةات بهةة ف  را ةةتها وصةةيانتها ومةةا ثةةم عرضةةها علةةى 

 2الزااريا ح   قواع  علمية، وفنية معينة.

 والتوثيةق والمعلوماتيةة، ،والتعلةيم، الح،ظ مجال في البحوث بنشاطات تقوم التي الربحي لير اله ف نات المنظمات -1/3

 3 .المتاحف وعلم بالمتاحف الصلة نات المجاالت ما وليرها

  ماهٌة المنظومة المتحفٌة : -2

عن  الترطيط لبنةاء متحةف ألد حقبةة مةا الةزما يلةزم أا يراعةي فيهةا  يناميكيةة إحتياجاتةت، ب ايةة مةا  را ةة طةابع ونةوع 

 اء ر ةالتها كمراكةز بحةث علمةي، المتحف وما  يحويت ما معروضات، بما يضما ما نجاي المتةاحف بصة،ة عامةة فةي أ

وإشعاع ثقافي ومعاه  تربوية، لنا يُعتبر المتحف في ح  ناتت منظومة متكاملة متع  ة العناصر التةي تتة ارل فيهةا الوظةااف 

والمهام رالل العرا المتح،ي، لتأ ية وظاا،ت المعرفية ما حيث نقل المعلومات عا المقتنيات المتح،ية، وفيما يلي تصةور 

 (  1شكل )ومة المتح،ية : للمنظ

                                 المبنى  -٣ المعروضات، -٢ الزائر، -١

 لتلةك التصةميمية هن  المتطلبات بيا التن يق كي،ية في المصمم  ور يظهر وبالتالي راصة، تصميميت متطلبات عنصر لكل

 لله ف الوصول في والم اهمة للمتحف، متكامل لبرنام  للوصول المتح،ي العرا  ارل لتكاملها معاً  با ضافة العناصر،

 الثالث. األ ا ية العناصر تلك ما المتكاملة المتح،ية المنظومة تتكوا مث عام، وما بشكل المتح،ي العرا ما

 الزائر                                                         

 

 

 

                      المقتنٌات                                     حفمبنى المت                             

المنظومة المتحفٌة (  1شكل )
4

 

 وفٌما ٌلً شرح لكل عنصر على حدى :

 زوار المتحف وٌقصد بهم : -2/1

 المتحةف مهمةة علةى المعنةى نلك وينعكس متبا لة، من،عة لتحقيق ب،اعلية المتحف يشاركهم النيا والجماعات األفرا  جميع

 للرة مات م ةتقبليا أو متةوقعيا أو حةاليا،  ةابقيا، زااةريا  واء كانوا زوار  الم ته فيا أا تح   ينبتي والتي وأه افت،

 المبنةى وتشةكيل بتكةويا ويتةأثر يةؤثر ألنةت المتح،يةة، المنظومة عناصر أهم ما الزاار م،هوم ّيعتبر، والمتحف يق مها التي

 .فللمتح ال ارلية والبياة

 

                                                                                                                                    
ICOM* ٌنهًخاحف  اندونً انًجهص هى انًخاحف بشؤوٌ حهخى انخً اندونٍت انًُظًاث أهى :"إICOM فً وانعايهٍٍ نهًخاحف ىيٍتحك غٍر دونٍت يُظًت وهى 

 وفً انحاضر فً انًهًىش، وغٍر انًهًىش انعانًً، وانطبٍعً انخراد انثقافً يع االحصال اضخًرارٌت وحايٍٍ بحفظ حقىو .دونت 146 عضىٌت يٍ ، حخأنف انًخاحف،

 انًطخقبم".

 p31 انطابق:  انًرجع اَظر 
2  http://www.aam-us.org/ 

 558- 557ص -2014  -3 انعدد 30 -انًجهد -ديشق جايعت يجهت - انًعاصر" وواقعها حطىرها هىٌخها، اثاراَ انحجً : "يخاحف ضعٍد 3
 18ص -2009-انقاهرة-يكخبت االَجهى-اًٌٍ َبٍه ضعد هللا :"جًانٍاث عًارة انًخاحف انًصرٌت" 4
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 المقتنٌات )معروضات المتحف( :  -2/2

 توضةيحية و ةيلة وتعتبةر وعلميةة،، وفنيةت وجماليت، ،تاريريت قيمة نات للعرا موا  بأنها عام جتبو المعروضات تعرف

 األ ا ةي فالهة ف ،5زااريت إلى المتحف نلك بها يتح ث التي اللتة هي متحف كل مقتنيات تعتبر إن والثقافة، المعرفة لنقل

 أو ،تاريريةة الجرعةة كانةت هةن   ةواء للزااةريا، ثقافيةة جرعةة إعطةاءهو ومشاه تها  المعروضات عرا ما أل مىوا

 قة  بةل المقةروءة، أو المكتوبةة الكلمةات عةا هةاوتأثير أهميتهةا فةي تقل ال مشاه ةفال نلك، لير أو ،فنية أو أثرية، أو ،علمية

 ،جميعةاً  ي،همونهةا بلتةة للزااةريا يةتكلم أا بأنةت ي ةتطيع المتحةف يمتازثم  ما، والتوضيح و اال ما كثير في عليها تت،وق

 مةا موق،ةاً  تمثةل المتح،ةي العةرا عناصةر مشةاه ة أا حيةث الحةواس، كل في تؤثر - كيانت أ اس هي التي -فمعروضاتت

تثيةر   مةا بقة ر رواالمعة األثةر أو العمةل مةع يت،اعةل الزاارفة صحي،ة، أو كتا  بقراءة قورنت ما إنا ا جتماعية المواقف

 ما إنا كبير جه  إلى يحتاج ال المتاحف زيارة طريق عا المعرفي التحصيل أا حيث ومشاعر، معاني ما العرا طريقة

 .وعصبيا ً اً عقلي اً تتطل  مجهو  التي األررك التثقيف بو اال قورا

 مبنى المتحف : -2/3

 بالت،اعل للزااريا وت مح قصة تحكي م احة هي بل ،ال،نية واألعمال المقتنيات فيها تعرا م احة مجر  المتحف يع  لم

لعةرا المقتنيةات المتح،يةة،  األبعةا  ثالثية البياة أو الم احة رلق هو المتاحف لمصممي الراي ي ال ور فإا ثم وما، معها

 يحتةود الند الما د الكياا فهو ، ارلياً  المتحف وتكويا تشكيل في كبير و ور قصوكأهمية بنااي  كهيكل المبنى يمثل لنا

الحةوااط " الة ارل مةا ال،رالةات محة  ات تكةوا المتح،ةي للعةرا التصميمية الحاالت ألل  في نتأ كما المتحف، ت،اصيل

 مكمةل كعنصةر للمعروضةات المتح،ةي العةرا وتن ةيق تشةكيل فةي الجماليةة الناحيةة مةا  ور لهةاوال ةقف"  األرضةيةو

 فةي جية  تةأثير لهةا جي ة بصرية بياة يرلق مما ال،راغ،  ارل عرا م تقل كعنصر أو العرا أثناء البصرية للمعالجات

 .الزاار ن،س

 العرض المتحفً : -3

هةةو عمليةةة تقةة يم االاثةةار والقطةةع ال،نيةةة والمعروضةةات المتح،يةةة  للزااةةر، وهةةو النشةةاط األ ا ةةي للمتحةةف وهةةو لتةةت راصةةت 

والعرا الناجح هو الند يحقق نقةل وإ ةتقبال المعلومةات يتعرف ما راللها الزاار على المقتنيات الموجو   في المتحف، 

يمكننا التعامل مع عملية العرا  ارةل للزوار وإك ابهم ربرات بأ لو   يناميكي م روس يمتع الزوار ويثير إهتمامهم، و

ة ، ونلك با تر ام و اال إتصال مرتل،ة  واء كانت بصرية أو ش،ويCommunicationالمتحف على أنها عملية إتصال

أو ل،ظية أو لير ل،ظية ونلك للوصةول الةى أهة اف معينةت، كمةا يتضةما م،هةوم االتصةال تأكة  )المر ةل( مةا مة ك تقة م ) 

( ثةم ا  ةت،ا ة مةا نتةاج التتنيةة فةي تعة يل األ ةالي    feedbackالم تقبل ( نحو أه اف االتصال وهنا ما يطلةق عليةة )

طبقنا م،هوم االتصال على عملية العرا المتح،ي، ف ةنج  أنةت يمكننةا أا والطرق واألنشطة لبلوغ ما تبقى ما أه اف فإنا 

 نطبق العناصر الثالثة لم،هوم االتصال على عناصر العرا المتح،ي :

 : وتمثل المحتوك العلمي للعرا المتح،ي. الرسالة 

 : وهو الو اال المرتل،ة للعرا وأ واتها التوضيحية  ارل المتحف. المرسل 

 : الزاار.وهو  المستقبل 

                                           
5
 78ص -2004 -القاهر  –يع هبة النيل العربية للنشر و التوز-ح يا العطار :" المتاحف عمارة و فا و ا ارة " 
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ويج  علينا أال نن ى أا لكل متحف ظروفةت الراصةة مةا ناحيةة بنااةت و ةعتت واألهة اف العامةة التةي ي ةعى إلةى تحقيقهةا، 

فيج  مراعاة تلك الظروف، وح ا التصرف الند يمليت النوق والمنطةق، وتمليةت الر ةالة الثقافيةة للمتحةف وهةي أا ي،هةم 

 6، ومافيت ما ميا يا العمل وا نتاج ومصا ر القوك المرتل،ة. الزاار ن، ت ويعرف وطنت في ماضيت وحاضر 

 

 7أهداف العرض المتحفً : -4

 وتكون عملٌة العرض داخل المتحف بهدف:

 : أد التروي  لحضارة وثقافة وتاريخ البال . التروٌج لفكرة 

 : لتاريرية.بشري معلومات عا مقتنيات المتحف لجعل الزاار على  راية باألح اث ا  توصٌل المعلومة 

  : إقناع الزاار أا التعامل مع المتحف بشكل معيا أفضل ما الشكل األرر.اإلقناع 

 : ظهار المقتنيات المتح،ية بصورة مميزة. األستعراض  

  :  أد ت هل عملية ا طالع ألكبر ق ر ما الزااريا.النشر أو اإلطالع 

 : لمعلومة ج ي ة عا قطعت متح،ية معينة. الشرح والتفسٌر 

 عطاء متعة مشاه ة شئ لري  أو ج ي .ترفٌه: ال  

 :أد نصبح أكثر حكمة ما رالل المعلومات. التنوٌر 

 : تنمية إهتمام العامة بتاريخ بال هم. تنمٌة إهتمام 

 

 التفاعلٌة والتصمٌم التفاعلً : ثانٌاً :

 مفهوم التفاعلٌة : -1

 ياء مع وجةو  تةأثير متبةا ل بيةنهم، وبالتةالي فةإا فكةرة الت،اعل هو نوع ما ال،عل الند يح ث بيا أثنيا أو أكثر ما األش

 التأثير المتبا ل أمر جوهرد وضرورد في ت،هم هنا الم،هوم ب الً ما التأثير أحا ك ا تجا .

  الت،اعل يعني مر ل ومتلقةي ومةا أهةم رصةااص الت،اعةل ا  ةتجابةResponse أد أا االتصةال الت،ةاعلي يتعة ك ،

 ى االتصال والت،اعل مع الو يلة ناتها وليس بيا الزاار وأطراف العملية االتصالية.ح و  االتصال ا ن اني إل

  الت،اعلية هي الطريقة التي ي تجي  فيها االالت إلى عمليات وإرتيارات الزاار، ويمكةا النظةر إليهةا كمحا ثةة بةيا الزااةر

رة علةى الةتحكم بةالموا  المعروضةة وزمةا وأ لو  العرا، ب الً ما عرا المل،ات بب اطة، يمكا أا تعطى الزااةر القة 

 عرضها.

 

 مفهوم التفاعلٌة من حٌث الوسٌلة : -2

  ،تعرف الت،اعلية على أنها ميزة الو يلة التى يكوا فيها الزاار قا راً على التأثير فى شكل، أو محتوك عرا و ااطي

 .8أو تجربة 

 بأفعال متبا لة فى نمةط الحةوار بةيا الزااةريا أو  الت،اعلية هى ص،ة األجهزة والبرام  وظروف ا  تتالل، التى ت مح

 .9بيا األجهزة فى الوقت ال،علي 

                                           
6
 125ص -2009-القاهرة -االقصى للطباعة والنشر–عب  الحليم نور ال يا:"متاحف االثار في مصر والوطا العربي,  را ة في علم المتاحف"  

7
 Giles Velarde:" Designing Exhibition: Museums, Heritage,Trade and World Fairs"-Routledge-May 2001 - p50-51 

 .28ص  - 2007 -حىَص  -اححاد أذاعاث اندول انعربٍت  -خاند زعًىو وانطعٍد بىيعٍسة:" انخفاعهٍت فى االذاعت : أشكانها ووضائهها "8
9
Francis balle:" Lexiqued information  communication ,lere edition , dalloz-2006 - p217. 
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  إنا فالت،اعلية عامالً ن، ياً إعالمياً تتتير وفقةاً لتقنيةات االتصةال أو بنةاءاً علةى الو ةيلة االتصةالية والمحتةود االتصةالي

إمكانةةات القةةوة ال افعةةة نحةةو إنتشةةار ا ةةتر ام و ةةاال وإ راك الزااةريا لهةةا، وعلةةى هةةنا يمكننةةا القةةول أا الت،اعليةةة هةةي أحةة  

 .New Media10االعالم الج ي ة 

 

 :  العالقة التفاعلٌة -3

أد العالقةةة ثناايةةة ا تجةةا  التةةي ت ةةمح للمر ةةل والمتلقةةى )أ ةةلو  العةةرا والزااةةر( بتبةةا ل ا راء واأل وار مةةا راللهةةا، 

 لمشاركوا في عملية االتصال التأثير على أ وار ا رريا. وب،رصة مت اوية للمشاركة في عملية االتصال، وي تطيع ا

إنا فالت،اعلية هي ال رجة التي يتمكا المشاركوا في عملية االتصال )الزااةريا ( مةا ال ةيطرة علةى األ وار، ومشةاركتها 

 وار مرتبط بال رجةة في الت،اعل المتبا ل، ويتضما ال يطرة وال رعة في ا  تجابة والق رة على إنهاء العملية، وتبا ل األ

  11التي يكوا عن ها الت،اعل متبا ل بمعنى إرت،اع م توك الت،اعل ما بيا المر ل والمتلقي )أ الي  العرا والزااريا (.

وتمثل الت،اعلية ا نتصار الكبير لعصر المعلومات حيث أصبح بإمكاا ا لة ا  تجابة لنا وتحقيق رلباتنا، فبمجر  الضتط 

  12الشاشة نحصل على المعلومات التي نري ها. على أح  أجزاء 

 

 األسالٌب التفاعلٌة : -4

يبةةرز  ور األ ةةالي  الت،اعليةةة فةةى عمليةةة االتصةةال بعةة  التطةةورات الكبيةةرة المتالحقةةة فةةي مجةةال تكنولوجيةةا المعلومةةات، 

  ة والتطبيقةات الت،اعليةة فالتقنيات الح يثة هي األ اس فى إنتاج وعرا وإ ترجاع المعلومات إعتما اً على الو ااط المتع

 كأ لو  قود وناجح لتق يم الر الة االتصالية والند تز ا  فعاليتت يوماً بع  يوم إرتباطاً بالتق م التكنولوجي.

وي اهم ا تر ام األ الي  الت،اعلية فى تصميم أ الي  العرا المتح،ي في رفع إح اس الزاار بالمشةاركة، با ضةافة إلةى 

كبيةرة مةةا المعلومةات عةا المقتنيةات أو المعروضةات، والتةةي يتعةرا لهةا الزااةر بشةكل إرتيةةارد إمكانيةة عةرا كميةات 

 إنتقااي تجعلت يت،اعل معها ويصبح مشاركاً فعاالً في عملية االتصال والعرا.

 عالقة بينها وبيا الزاارما حيث: لتحقٌقوتعتمد أسالٌب العرض المتحفً على التفاعلٌة 

 ا تر ام التقنية الت،اعلية في التصميم.التصميم الجي  الجنا  ب 

 .إ تتالل الربرة الت،اعلية ل ك الزاار للوصول ال هل وال ريع للمعلومات المطلوبة عا المقتنيات المتح،ية 

 .تصميم مت،اعل جي  لتحقيق المتعة وا  ت،ا ة العلمية والمعرفية المرجوة ما أ الي  العرا المتح،ي 

 وعمليت. اتصال مؤثر عبر نظم ت،اعلية 

 .الجمع ما بيا الب اطة والت،اعلية 

 .إربار الزاار بالمتتيرات الج ي ة 

  .13التتل  على الصعوبات التي تواجت الزاار ب ب  الضتوط التي يتعرا لها أثناء عملية الت،اعل 

 

 

                                           
10

 .80ص  - 2005-القاهرة   -ال را المصرية اللبنانية  -شريف  رويش اللباا :" الصحافة االلكترونية "
11

 117ص  -2001 -الكويت -(265عالم المعرفة )الع    -نبيل علي: "الثقافة العربية وعصر المعلومات"  
12
 -2004 -االمارات العربية المتح ة  - ار الكتا  الجامعي -نصر ال يا العياضي والصا ق رابح :"الو ااط المتع  ة وتطبيقاتها في ا عالم والثقافة والتربية" 
  20ص 

13
 177ص  -2007أبريل  -الع   الثاني -المجل  التا ع عشر -علوم وفنوا - األ الي  الت،اعلية كقوة مؤثرة في تصميم ا عالا" تامر عب  اللطيف عب  الرازق:" 
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 مفهوم التصمٌم التفاعلً : -5

بةيا الزااةر وبعةا االالات أو بةيا الزااةر وبعةا  بأنت نوع ما ا ب اع  يجا  حواراً تصةورياً مةا يعرف التصميم الت،اعلى

يمكننةا أا نطلةق علةى التصةميم الت،ةاعلي )تصةةميم وعناصةر البياةة المحيطةة والتةي تلتقةي وتصةط م بربةرة الزااةر اليوميةة، 

(، والتصميم الت،اعلي يهتم بربةرات الزااةر والتةي توضةح وتب ةط العالقةة مةا بةيا الزااةر Behavioral designال لوك 

ت ةتر م  التي النظم أا نج  ،الح يثة التكنولوجيا عناصر ما والم ت،ي يا الزااريا أع ا تزاي    لة التي ي تر مها، ومعوا 

 .العملية الربرات ما بالع ي  كنلك وتم نا مضى وقت أد ما ونشاطاً  فاعلية أكثر الح يثة التكنولوجيا فيها

والتي توضةح وتب ةط العالقةة مةا بةيا الزااةر وا لةة التةي ي ةتر مها، لةنلك لنلك فإا التصميم الت،اعلي يهتم بربرات الزاار 

علي المصمم أا يعتم  علي الت،اعلية االتصةالية فةي تحقيةق التةرا األ ا ةي للتطبيةق الموجةت للزااةريا، والةند يجة  أا 

اث التأثير المطلو ، والةند يتمثةل تتوافر بت القواع  الن، ية وال اللية والتي ترتبط معاً في عالقة ضمنية تت،اعل  وياً  ح 

 فيما يلي :

 :  يةةرتبط بم ةةتوك التةةأثير مةةا رةةالل رلبةةات الزااةةر مةةا حةة  المعرفةةة وا طةةالع ، والميةةل أل تكشةةاف   جععذب اإلنتبععا

 المجهول والتري  و فع الزاار على ا  تجابة للت،اعل مع االالت.

 :علةةى المعلومةةات واألفكةةار المتولةة ة فةةي الةةنها، ويعتبةةر  يةةرتبط بم ةةتوك التةةأثير فةةي المعرفةةة والةةوعي بنةةاءاً  اإلدراك

ا  راك، أو الةةوعي، أو المعرفةةة هةةي أول مراحةةل التةةأثير حيةةث يتمثةةل فةةي تكةةويا البنةةاء ا  راكةةي لةة ك الزااةةر لموضةةوع 

العةةةرا المتح،ةةةي، ومةةةا ثةةةم يةةةتمكا مةةةا إنتقةةةاء المعلومةةةات، وإ ةةةتيعابها، وترزينهةةةا، ثةةةم تةةةنكرها، وإ ةةةترجاع األفكةةةار 

 لموضوعات التي تم إ راكها ما راللت. وا

 : يرتبط بم توك التأثير في المشاعر والوج اا ل ك الزااريا، وت عيم أو تتيير ا تجا  ل يهم )الميل ا يجابي أو  األتجا

ال لبي( حيث ي،ترا أا الزاار بع  أا تعّرف على المعلومات المعروضة عا المقتنيةات، أو االاثةار فةي العةرا المتح،ةي 

 لت،اعلي يح ث ا عجا  وا نطباعات ا يجابية.ا

 :ترتبط بم توك التأثير في ال لوك بإتران موقف إيجابي، أو تع يل  لوك و وافع ورلبات الزاار وتتييرها،  اإلستجابة

وتعتبةةر مرحلةةة ا  ةةتجابة مةةا أصةةع  المراحةةل نظةةراً لتةة ارل الع يةة  مةةا المتتيةةرات مثةةل: الةة وافع، الحاجةةات، المحةة  ات 

 ل،ر ية، المح  ات االجتماعية، المح  ات الن، ية )التوازا، التوافق، التماثل(.. إلى آرر هن  المتتيرات. ا

 14السمات األساسٌة فى ممارسات التصمٌم التفاعلً : -5/1

 .فهم أفضل لحاجات الزاار حيث أا لكل زاار متطلباتت الراصة 

  للزاار.التركيز على الق رات وال لوكيات وال،وارق ال،ر يت  

 .م  الزاار ومشاركتت ب رجات متع  ة فى الت،اعل مع العرا المتح،ي   

  أصبحت البيانات ت ور أكثر حول الزاار وربراتت(User –Experience ).  

 .إع ا  تصميمات وب اال متكرر  تحقق اله ف المرلو  ما المقتنيات المتح،ية  

 على الواقع االفتراضي.توفير طرق وو اال ج ي ة فى األظهار والتريل تعتم   

 

                                           
14
 Antti Pirhonen , Pertti Saariluoma: "Future Interaction Design " - Department of Computer Science-University of 

Jyva¨skyla¨-Finland – 2005- P.50 
 هو أ تان ورايس ق م تصميم الكمبيوتر في الكلية الملكية لل،نوا، لن ا، والم ير المؤ س لمعه  تصميم الت،اعل إي،ريا، إيطاليا".*كرامبتوا  ميث:" 

  الى ابعا  التصميم الت،اعلي" هو ال لوكووق  اضاف البع  الرامس   IDEXXم الت،اعلي في مرتبراتهو مصمم أق م في مجال التصمي * كي،يا  يل،ر :"
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 أبعاد التصمٌم التفاعلً : -5/2

( أربعةة أبعةا   Gillian Crampton Smithقة م جيليةاا كرامبتةوا  ةميث ) هناك رمةس أبعةا  للتصةميم الت،ةاعلي فقة  

 بع اً رام اً إضافياً :  ( Kevin Silver)للتصميم الت،اعلي وق  أضاف كي،يا  يل،ر 

  الكلماتwords  : 

 العرا.  أ لو  وتوجيهت  ارل ت هي التي ت مح للزاار بالت،اعل مع التصميمالكلما

  التمثٌل البصريvisual representations   : 

، الكتابةةةات diagramsهةةةي األشةةةياء التةةةي تت،اعةةةل مةةةع الزااةةةر بالواجهةةةت الت،اعليةةةة، وقةةة  تشةةةمل علةةةى "  المرططةةةات 

Typography  الرموز ،icons  وليرها ما الر ومات ،other graphics  ." 

  العناصر المادٌة أو المساحةphysical objects or space : 

 الم احة التي يت،اعل الزاار معها، والتي في إطارها يتم الت،اعل مع الزااريا.

  الوقتTime : 

 الزما الند يت،اعل فيت الزاار مع أ الي  العرا.

  السلوكBehavior  : 

 عرا الت،اعلية، وكي،ية الر  عليها.يح   ر  فعل الزااريا أل الي  ال

 

 :ثالثاً :األسالٌب التكنولوجٌة والتقنٌات المستخدمة فً إنتاج أسالٌب عرض تفاعلٌة لمقتنٌات المتاحف

إرتالفةةاً كبيةةراً عةةا عمليةةة تصةةميم األ ةةالي  التقلي يةةة األرةةرك،  األ ةةالي  الت،اعليةةةترتلةةف طبيعةةة ومراحةةل عمليةةة تصةةميم 

كالها والترا منها، ويرجع نلك  رتالف الظروف ومتتيرات التعامل معها، فاأل الي  الت،اعلية تت م وتتع   أنواعها وأش

بتع  يةةة كبيةةرة فةةي مكوناتهةةا، ومةة ك قابليتهةةا للتتييةةر ال ةةريع، والم ةةتمر لكونهةةا تةةرتبط بالحا ةة  االالةةي وبمكونةةات اتصةةال 

وتجعةل منهةا أكثةر مرونةة  األ ةالي  الت،اعليةة،عملية تصةميم  إلكترونية متق مة ومعق ة، وهن  التع  ية تنعكس ب ورها علي

  وأكثر قابلية للتطور والت،اعل على نحو لم نعه   ما قبل.

 

 

 

 

 

 

( األسالٌب التكنولوجٌة والتقنٌات المستخدمة فً إنتاج أسالٌب عرض تفاعلٌة لمقتنٌات المتاحف  2شكل ) 
15
. 

 

 

                                           
15
 ما تصميم الباحثة 

ًتبج إسبليب التكٌىلىجيت و التقٌيبث الوستخذهت في األ

 سبليب عرض تفبعليت لوقتٌيبث الوتبحف أ

 

الشبشبث 

 التفبعليت
 

 تكٌىلىجيب

 الىاقع

 فتراضياإل
 

الحقيقت 

 الوذهجت
 

 تقٌيت

 الهىلىجرام

 



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

634 

 :Interactive Screensالشاشات التفاعلٌة  -1

ت مح هن  التقنيةة للزااةريا بةأا يت،ةاعلوا مباشةرة مةع كثيةر مةا األنةواع المرتل،ةة لشاشةات العةرا، التةي تجةن  اهتمةامهم 

وت مح بت،اعلهم مع ما تعرضت الشاشة، وتوظف شاشات العرا الصوت والصورة المتحركة على األرضةيات والجة راا 

حيث تجن  الزوار لتة رلهم إلةى م ةتوك اارةر، وكةأنهم جةزء مةا والنوافن في المتاحف األثرية وشاشات عرا البالزما، ب

 المعروا ما رالل مج ات الحركة التي اعطتت الق رة على ا ح اس بالزاار.

وتضيف هن  التقنية  رجة عالية ما االبتكار، والجانبية، والت لية ب،ضل ت،اعةل الزااةر معهةا، وقة رتها علةى جةن  ا نتبةا  

 اعاً ما الطرق التقلي ية عا طريق اللمس، أو عا طريق الت،اعل عا بع .بطريقة أكثر نكاءاً وأب 

 وتنق م الشاشات الت،اعلية الى :

 شاشات ت،اعلية باللمس. -1/1

 شاشات ت،اعلية ب وا اللمس )با يماءات(. -1/2

 

 

    

( الشاشات التفاعلٌة  3شكل ) 
16

 

 باللمس : الشاشات التفاعلٌة -1/1

في عصرنا الحالي، فكرة هن  التقنية مبنية على أ اس الكهرباء ا  تاتيكية العالقة فةي ج ةم  ا تر اماً  هنا هو النوع األكثر

الزااةةريا، فالج ةةم يعتبةةر ناقةةل للكهربةةاء ويكت ةة  بعةةا الشةةحنات الكهرباايةةة بوا ةةطة حركتةةة وت،اعلةةت مةةع األرا، هةةن  

ة قماش ثم تالمس ج ماً آرراً فةتالحظ حة وث صةعقة الشحنات الر،ي،ة يمكا مالحظتها عن ما تحك أجزاء ما ج مك بقطع

يتم تصميم لوي شاشةة اللمةس مةا عة ة طبقةات تكةوا الطبقةة العليةا عبةارة عةا زجةاج فاصةل، وال ةطح . وكهربااية ب طية

ال ارلي موصل بجه  كهربااي ر،يف، وعن ما يلمس الزاار الشاشة بأصبعت فإا الجه  الكهربةااي علةى اللةوي يتةأثر بشةكل 

ومةا ثةم تر ةل  بوا طة الكهرباء العالقة في أصبع الزاار، وبطريقةة أو بةأررك يةتم تح ية  موضةع اللمةس بالضةبط، ط،يف

المعلومةةةات مباشةةةرة إلةةةى المعةةةال  فةةةي الجهةةةاز ليةةةتم ا  ةةةتجابة ال،وريةةةة لهةةةن  اللم ةةةة. وتتميةةةز هةةةن  التقنيةةةة بأنهةةةا ال 

، ويمكةا تطبيةق اللمةس المتعة   وا يمةاءات الحركيةة علةى الر،يةف، وأنهةا أكثةر إ ةتجابة اللمعس وإنمةا فقةط الضغط تتطل 

  الشاشة ب هولة.

 باإلٌماءات( :)الشاشات التفاعلٌة بدون اللمس   -1/2

ت تطيع تلك  ليرت التكنولوجيا الشاشات الت،اعلية ما شاشات ت،اعلية باللمس إلى شاشات ت،اعلية بأجهزة إ تشعار،

اميكي ت،اعلي متع   الو ااط، وتعتم  تلك التقنية على كاميرا قاامة على تتبع الشاشات الت،اعلية أا تعرا محتوك  ين

الج م، وأجهزة ا تشعار ونظام تكنولوجي للتعرف على هن  االيماءات، والت،اعل مباشرة مع حركة الزااريا في الوقت 

 ن، ت.

 

 

                                           
16
 ما تصميم الباحثة 

 الشبشبث التفبعليت     
 

 بذوى اللوس )ببإليوبءاث( لشبشبث التفبعليتا

 بذوى ببللوس

 ببللوس الشبشبث التفبعليت
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 مثال لتطبٌق الشاشات التفاعلٌة فً المتاحف :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المملكة العربٌة السعودٌة  –متحف العلوم والتقنٌة فً اإلسالم  -لٌة باللمس توضح تشرٌح جسم االنسان ( شاشة تفاع4شكل )
17

 

 لجسم االنسان  حٌث ٌقوم الزائر بتمرٌر عدسة مكبرة على الشاشة فوق رسم توضٌحً  بوصة تعمل باللمس 56 شاشة 

 اسم المتحف
 متحف العلوم والتقنية في ا  الم.

(MOSTI) Islam in Technology & Science Of Museum The 

 .المملكة العربية ال عو ية مكان المتحف

 معلومات عن المتحف

يبرز المتحف إنجازات العلماء الم لميا في العلوم رالل العصر النهبي 
ما القرا الثاني إلى الحا د عشر الهجرد )القرا ال ابع إلى ال ابع 

 .هناك علماء ومرترعوا بارزواعشرالميال د(. وفي نلك الوقت كاا 
وي تعرا المتحف كيف  اهمت إنجازاتهم في تشكيل العالم الحالي؟، 
وكيف وضع علمهم أ اس الحضارة الح يثة؟، وكيف ا ت،ا  العالم اليوم ما 

 علمهم؟.

 ت،اعل الزاار مع االالت. األسلوب التفاعلً

 لزاار واح  فقط. اتصال أحا د حيث يكوا اال تر ام نوع االتصال المستخدم

 تحمل معلومات عا علم التشريح البشرد.  نوع المقتنٌات

 زيا ة ت،اعل الزاار مع المقتنيات المعروضة. هدف العرض

 العرا على شاشة ت،اعلية. التقنٌة المستخدمة

 .شاشات ت،اعلية تعمل بتقنية اللمس نوع التقنٌة المستخدمة

 فئة الزائرٌن المستهدفٌن
ع فاات الزااريا، والمرتل،يا في الجنس والعمر، والمتواج وا ي ته ف جمي

 فى المتحف.

 مستوى التفاعل
عالي وواضح ألا الزاار ي تطيع الت،اعل مع الشاشة بالضتط عليها 

 وظهور مجموعة ما المعلومات التي يت،اعل معها.

 تحقٌقه لجذب اإلنتبا 
ية للزااريا المتضحة يحقق ا نتبا  ويتضح نلك ما ر و  األفعال ا يجاب

 (4فى ) شكل 

 البعد األرجونومً 
تتنا   أبعا  الشاشة مع أبعا  الزااريا، الةواا التصةميم صةريحة وواضةحة 
األزرق واألرضر، أيضةاً لةوا األيقونةات األبةيا يعطةي تبةايا ووضةوي ، 

 مع ل ا ضاءة والوضوي الزاار منا  .

                                           
17
 http://museum.kaust.edu.sa/arabic/ 
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 : Virtual Reality تكنولوجٌا الواقا االفتراضً -2

هةةي مجموعةةة مةةا تكنولوجيةةا الحا ةة  التةةي تجمةةع بعضةةها الةةبعا، وعةةا طريةةق وصةةلة الحا ةة  االالةةي يمكةةا للزااةةريا 

االتصال بالعالم االفتراضي الند يول   الحا   كأنةت عةالم واقعةي، والةند يتماثةل مةع النمةانج الحقيقيةة للواقةع، هةنا الواقةع 

للزااةر ويحة ث معةت إ ةتجابة وت،اعةل ح ةي، وهةي االيةات ت ةتر م الصةورة،  ا فتراضي ثالثي األبعا  يب و حقيقيةاً بالن ةبة

 18والصوت، والبيانات التي يت،اعل معها الزاار با تر ام مزي  ما التل،زيوا، والهاتف، والحا   الشرصي.

بياةة  بأنةت تقنيةة العةرا والةتحكم التةي يمكةا بوا ةطتها وضةع الزااةر فةي Virtual Reality ويعرف الواقةع االفتراضةي

مةا رةالل أ وات توضةع علةى الةرأس  -وهمية أو تصورية يصنعها الحا   االلكترونةي أو يقةوم بتوصةيلها، حيةث يةتمكا 

ما رلق عالم صناعي أو وهمي يعطي للزاار ربرة مراية وم موعة، وتقوم  -وترت د في الي  إلى جان  الصوت المج م 

الزاار وهو يت،اعل أمام شاشة الحا   االلكتروني أا الشرصيات أو على إفتراضية تحويل الريال إلى حقيقة، حيث يتريل 

األشكال ق  ررجت لت ما الشاشة، وأا الريال أصبح ملمو اً ونلك ما رالل ا تر ام الحا بات ا لكترونية بعامة، وتقنيةة 

ي ةتطيع الزااةر التحةرك مةا  الو ااط المتع  ة في إنتاج الصور الثابتة والمتحركة  بتكار عوالم مصنوعت أو ريالية بحيةث

 راللها والت،اعل معها.

أضافت تكنولوجيا الواقع االفتراضي الق رة على وضع زاار المتحف في عالم مةا الريةال الةواقعي الةند يت،اعةل معةت مثةل 

العةالم العروا الت،اعلية المتح،ية التي تمةنح الزااةر القة رة علةى ا نتقةال  ارةل أجةزاء المتحةف والتعةرف عليهةا كأنةت فةي 

الحقيقي، في تطيع ال وراا حولها، وا قترا  وا بتعا  عنها با ضافة إلى المعلومات المق مة ما رالل ا تر ام الت،اعليةة، 

كما تطلق للزاار العناا وتحرر  ما وضعت الراص في الحيز المكاني المح و  مما ي مح لت با ح اس بةالربرة ا  راكيةة 

 الطليقة.

 19نولوجٌا الواقا االفتراضً فً المتاحف :أهمٌة استخدام تك 

  تق م تكنولوجيا الواقع ا فتراضي هةي تجربةة حيةة وممتعةة لةزوار المتحةف، كمةا تعتبةر و ةيلة قويةة لعةرا المقتنيةات

الراصة فيت، وتق يم صور واقعية إلى حة  مةا عةا األمةاكا واألشةراص والمواقةع التيةر موجةو ة أو التةي لةم تكةا  المتح،ية

 موجو ة

 طلقاً، وال يمكا معرفتها ب هولة.م 

  عا ة ما يكوا ت،اعةل الةزوار مةع المقتنيةات المتح،يةة محة و  ومقية ، وال يمكةنهم مشةاه تها مةا جميةع الزوايةا أو التقةاط

صور مع فالش، في حيا توفر تجربة الواقع االفتراضي ت،اعل ال مح و  مع المقتنيات المتح،ية، مما يض،ى علةى الزيةارة 

 متعة وا ثارة.جواً ما ال

  تع  عروا الواقةع االفتراضةي والتجةار  الت،اعليةة المولة ة مةا رةالل الكمبيةوتر نات أهميةة راصةة للمتةاحف، حيةث

 ت مح 

 للزوار بال ،ر عبر المكاا والزماا والق رة على تجاوز الموقع الجترافي للبياة  وا الرروج ما مبنى المتحف.

  للمتحف.األح اس المتنامي للوظي،ة التعليمية 

                                           
18
مجلة  -جامعة حلواا  -كلية ال،نوا التطبيقية  -ث منشور بح -عبير ح ا عب  :" بناء ال،كر االعالني في ظل ثورة المعلومات و أثر  على البياة االتصالية" 

 .194,195ص  - 2007يوليو  -الع   الثالث  -المجل  التا ع عشر  -علوم وفنوا 
19
نوا كلية ال، -ر الة  كتوراة -لا ة   وقي المع اود :"ا تراتيجية لعرا االثار المصرية  في المتاحف العالمية رارج مصر ما رالل متحف افتراضي" 

 40ص  -2014 -جامعة حلواا  -التطبيقية
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  الضةتوط الما يةة أ ت الةى توجيةت  يا ةة المتحةف إلةةى الواقةع االفتراضةي، بإعتبةار  عنصةر ضةرورد ضةما مجموعةةة

 األ وات الم تر مة للتعليم والتثقيف والترفية وجن  إنتباة الزااريا.

 والصةوت المحةيط بةت،  األنتماس في التجربة االفتراضية بم،هوم وهم الزاار بأنت متواج  في عالم اارر ما رالل الصةور

يق م لت تجربة ما الممكا أا تكوا أفضل ما الحياة الواقعية، أو تجربةة أفضةل مةا التواجة  هنةاك فعةالً مةع وجةو  فرصةة 

 للت،اعل والمشاركة واألرتيار.

 ( توفر تقنياتVR.م رالً نحو توثيق التراث ونشر  بطرق ت،اعلية ي هل ا تر امها وعرضها ) 

 جٌا الواقا اإلفتراضً فً المتاحف :مثال لتطبٌق تكنولو

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عن طرٌق نظارات الرؤٌة االفتراضٌة فً المتاحف( استخدام تكنولوجٌا الواقا االفتراضً 5شكل )
 متحف التارٌخ الطبٌعً فً برلٌن، ألمانٌا -تتحول الهٌاكل العظمٌة األصلٌة فً المعرض إلى الحٌوانات الحٌة فً عالم الدٌناصورات

20
 

 
 

 .Museum Natural Historyمتحف التاريخ الطبيعي  اسم المتحف

 المانيا. -برليا مكان المتحف

 معلومات عن المتحف
يعرا مجموعة كبيرة ما المعروضات الراصة باألحياء والتي ي،وق ع  ها 

 مليوا عّينة، وهو أكبر متاحف التاريخ الطبيعي في المانيا والعالم.25الـ

 ت،اعل الزاار مع االالت. لًاألسلوب التفاع

 نوع االتصال المستخدم
اتصال كمي حيث يكوا اال تر ام لزاار واح  فقط، أو زوار متع  يا في 

 ن،س الوقت.

                                           
20

 https://www.naturkundemuseum.berlin/en/museum/exhibitions/world-dinosaurs 
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 عرا عا األحياء. نوع المقتنٌات

 زيا ة ت،اعل الزاار مع المقتنيات المعروضة. هدف العرض

 الواقع ا فتراضي. التقنٌة المستخدمة

امل ما الواقا أدوات التع

 االفتراضً

 .نظارات الرؤية ا فتراضية

 فئة الزائرٌن المستهدفٌن
ي ته ف جميع فاات الزااريا، والمرتل،يا في الجنس والعمر، والمتواج وا 

 فى المتحف.

 مستوى التفاعل
عا  3dعالي وواضح ألا الزاار ي تطيع الت،اعل مع المقتنيات ورؤيتها 

 راضية.طريق نظارات الرؤية االفت

 تحقٌقه لجذب اإلنتبا 
يحقق ا نتبا  ويتضح نلك ما ر و  األفعال ا يجابية المتضحة للزااريا 

 (.5فى ) شكل 

 البعد األرجونومً

وجو  المعروا فةي منتصةف صةالة العةرا يتنا ة  مةع المة ك الحركةي 

للزااةةريا، ويعطةةي ا اء افضةةل للتجربةةة الت،اعليةةة، كمةةا أا ممةةرات الحركةةة 

 ضاءة منا   للزاار.ومع ل األ

 

 :  Augmented Realityالحقٌقة المدمجة  -3

ظهرت الحقيقة الم مجة كأ أ  ترويجية في الحمالت الت،اعلية بشةكل كبيةر رةالل ال ةنوات األريةرة والتةي تعتمة  علةى  مة  

فيةة يو ، SOUNDالعةةالم الحقيقةةي بعناصةةر ولةة ت بوا ةةطة الحا ةة  االالةةي مةةزو  بةةأجهزة إ تشةةعار للمةة رالت ) صةةوت 

VIDEO ،جرافيك GRAPHICS  معلومات الموقع ،GPS DATA  وعلى النقةيا الواقةع االفتراضةي هةو إحةالل )

الواقع االفتراضي ب الً ما العالم الحقيقي مع المحاكاة، أما الحقيقية  الم مجة  فيتم في الوقت الحقيقةي وفةي االطةار الة اللي 

، فةةي الب ايةةة كانةةت التجةةار  والحمةةالت ا عالنيةةة الت،اعليةةة التةةي تعتمةة  علةةى تكنولوجيةةا الحقيقيةةة لعناصةةر البياةةة المحيطةةة

 ARالم مجة تقتصر على م تر موا الهواتف النكية ولكا تم التتل  على هن  المشكلة بأنشاء منطقةة للواقةع االفتراضةي  

SPACE .21تتيح ألد زاار ا نضمام اليها والمشاركة والت،اعل 

 22يز الحقيقة الم مجة بما يلي :وتتم

 .الجمع بيا العالم الحقيقي واالفتراضي 

 .الت،اعل في الوقت الحقيقي 

  3يتضما مج ماتD. 

 

 

                                           
21
 http://www.digitalbuzzlog.com/national-geographic-live-augmented-reality-installation-hungary/ 

22
 Sebbastian klepper:"Augmented Reality-Display Systems"-Tu Muenchen-Germany-2007-p4 
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 هناك خطوتان رئٌستان ألنظمة عمل تطبٌقات الواقا المدمج هً : -3/1

 ي الم م .يحتاج التطبيق أا يح   حالة العالم الطبيعي الواقعي والحالة الحالية للعالم االفتراض 

  يحتاج التطبيق أا يعرا العالم االفتراضي في ت جيل مع العالم الحقيقي بطريقة تجعل الزااريا يشعروا بأا عناصر

 الواقع االفتراضي جزء ما عالمهم الطبيعي، هاتاا الرطوتاا تح ثاا بالتبا ل وبصورة م تمرة.

 

 المكونات الرئٌسٌة فً نظام الواقا المدمج : -3/2

 ستشعار أجهزة اإلSensor  كي يتم تح ي  حالة العالم الطبيعي الواقعي، وتلع  أجهةزة ا  تشةعار  ورهةا حةيا يأرةن

 الزاار  ور نشط وفعال في تجربة الواقع الم م .

  معالج المعلوماتProcessor   لكي يقيم البيانات التةي يةتم إ ةتقبالها، ويحقةق قواعة  وقةوانيا الطبيعةة بالتنا ةق مةع

 راضي، لكي يول  األشارات المطلوبة الراصة بتشتيل عرا الواقع الم م .العالم االفت

  شاشة عرض مناسبةDisplay  لرلق إنطباع بأا العةالم ا فتراضةي والعةالم الطبيعةي الةواقعي موجةو اا معةاً بشةكل

 حواس الزااريا ويجعلهم يشعروا بإتحا  العالم الطبيعي مع العالم االفتراضي.يثير 

 نولوجٌا الحقٌقة المدمجة فً المتاحف :مثال لتطبٌق تك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  تطبٌق تقنٌة الحقٌقة المدمجه فً المتاحف عن طرٌق استخدام التابلت وتحمٌل تطبٌق معٌن لٌظهر المعروض بصورة مجسمة 6شكل )

متحف الفن والتارٌخ فً جٌنٌف -ومعلومات عنه 
23  

                                           
23
 https://www.youtube.com/watch?v=i0nL8gWblBM 
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 .eumMus Art Historyمتحف ال،ا والتاريخ  اسم المتحف

  وي را. -جينيف مكان المتحف

 معلومات عن المتحف

مةا المعروضةات، بة ءاً مةا مكتشة،ات عصةور ماقبةل  7000يضم أكثر ما

، هو أكبر متحف لل،نوا في 1910التاريخ إلى العصور الح يثة، أفتتح عام 

م ينةةة جنيةةف، يةةتم عةةرا مكتشةة،ات مهمةةة تعةةو  إلةةى التةةاريخ المبكةةر، كمةةا 

، ا الت المو يقية والمن وجات البيزنطيةة، كمةا يضةم يعرا ال،ا، الرموز

 .20اللوحات ب ءاً ما العصور الو طى وحتى القرا ال 

 ت،اعل الزاار مع االالت. األسلوب التفاعلً

 نوع االتصال المستخدم
اتصال كمي حيث يكوا اال تر ام لزاار واح  فقط أو زوار متع  يا في 

 ن،س الوقت.

 .ل أثردتمثا  نوع المقتنٌات

 زيا ة ت،اعل الزاار مع المقتنيات المعروضة. هدف العرض

 تقنية الحقيقة الم مجة. التقنٌة المستخدمة

 فئة الزائرٌن المستهدفٌن
ي ته ف جميع فاات الزااريا، والمرتل،يا في الجنس والعمر، والمتواج وا 

 فى المتحف.

 مستوى التفاعل
ل مع الشاشة بالضتط عليها عالي وواضح ألا الزاار ي تطيع الت،اع

 وظهور مجموعة ما المعلومات التي يت،اعل معها.

 تحقٌقه لجذب اإلنتبا 
يحقق ا نتبا  ويتضح نلك ما ر و  األفعال ا يجابية المتضحة للزااريا 

 (.6فى ) شكل 

 البعد األرجونومً

 ما الناحية األرجونومية تتنا   أبعةا  الحةااط الت،ةاعلي مةع المة ك الحركةي

لإلن ةةاا، حجةةم الشةةكل الةةند يظهةةر علةةى الحةةااط منا ةة  للرؤيةةة، االلةةواا 

 الم تر مة والكثافة الضواية تنا   الرصااص األرجونومية األ راكية.

 

 : Hologramتقنٌة الهولوجرام    -4

اصةة تعتم  فكرة الهولوجرام على وجو  مص ر لشعاع ليزر يتم ت ليطت على مجزء للضوء عبارة عا منشور أو ع  ة ر

تقوم بتجزاة الشعاع ال اقط إلى شعاعيا، ويمر هنيا الشعاعيا عبر مجموعة مرايا للتوجيةت فةي ا تجاهةات المطلوبةة، ثةم 

بع  ة م،رقة للضوء تقوم بتحويةل الشةعاع المركةز إلةى حزمةة عريضةة ت ةقط علةى كامةل الج ةم المةرا  تصةوير ، ثةم يةتم 
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ل،يلم بينما يتم توجيت الشةعاع االارةر مباشةرة إلةى ال،ةيلم، وينةت  مةا رةالل تمرير أح  الشعاعيا على الج م، ثم ي قط على ا

 .24ت ارالت هنيا الشعاعيا نمانج معق ة تحكي كل التضاريس ال قيقة للج م 

ويحتاج الهولوجرام إضاءة راصة نظراً لتكونت ما أشعة ضواية، فال يمكا العرا في ا ضاءة التقلي يةة الموجةو ة  ارةل 

إضاءة المنطقة المحيطة بشكل راطئ ق  تؤثر على رؤية الهولوجرام، لنلك يصع  ا ةتر امت فةي األمةاكا  المتحف، وعن 

 وٌتخذ الهولوجرام العدٌد من األشكال منها :الرارجية ، 

 

 :3d hologramالهولوجرام ثالثً االبعاد  -4/1

 ةبة، حيةث يمكةا للهولةوجرام عةرا هو عبةارة عةا  ةطح م ةتود يظهةر كصةورة ثالثيةة األبعةا  فةي ظةل ا ضةاءة المنا

وإ قاط صورة ثالثية األبعا  في الهواء الطلق، وتكوا متشابهة ومماثلة للحقيقة التي يمكا تصويرها، على الرلم ما عة م 

إمكانية لم ها، وتقوم فكرة مشاه ة الصورة المج مة على فكرة إز واجية الرؤية بكلتةا العينةيا لمنظةوريا مرتل،ةيا، حيةث 

 عيا منظور بزاوية مرتل،ة، ويقوم مخ الزاار بتجميع الصورتيا وجمعها في شكل مج م. تشاه  كل

 الة ورااوهو إعالا مج م يب و كأنت منظور لج م حقيقي )إن اا أو حيواا أو ج م صةل  ( ويتتيةر بإ ةتمرار الحركةة و

 ما راللها تظهر حقيقيتها الوهمية. حولت، وتكوا هن  الصورة كاملة ويمكا أا تكوا باأللواا الكاملة حتى إنا مر زاار

حيث يتم الحصول على عمق حقيقي وكل جزء ما الصورة يتحرك بشكل م تقل ويح ث تراكة  للصةور، ويةتم م ةح كةل 

وكةنلك اللةوا، وفيمةا بعة  يجهةز الهولةوجرام بوا ةطة الكمبيةوتر  نتةاج  3D Scannerطبقة ب قةة بما ةح ثالثةي األبعةا  

 اة بعا الطبقات بالكمبيوتر قبل ا نتاج لتقليل التكل،ة.وتتم محاك Masterالقال  

 

 Holo Cube  :25هولوجرام الصندوق  -4/2

 70بوصةة وحتةى  20هو عبارة عا صةن وق زجةاجي يةتم عةرا الهولةوجرام  ارلةت ويتةوافر بمقا ةات ع ية ة تبة ء مةا 

كمةا يتميةز بالمتانةة والقة رة علةى  بوصة وتتميةز ب قةة وضةوي العةرا، حيةث تتةوافر ا ضةاءة المنا ةبة  ارةل الصةن وق،

عرا المحتوك في أد مكاا، حيث يمكا تثبيت الصن وق في أد مكاا ويمكةا إضةافة مشةتالت صةوت ومو ةيقى  ارةل 

 الصن وق.

 

 :  Interactive Silkscreen Projectionهولوجرام الشاشة الحرٌرٌة التفاعلٌة  -4/3

، والتةي يمكةا لصةقها علةى أد  ةطح شة،اف مثةل الزجةاج أو األكريلةك على الشاشة الحريرية Projectionت تر م تقنية 

فيب و الهولوجرام كأنت  ارل هنا ال طح، وتتميز تلك التكنولوجيا بكونها ت،اعلية حيث تعرا مجموعة ما األيقونةات التةي 

المتحةف، وتعة  هةن   يمكا للزاار لم ها بالي  لتن،يةن أمةر معةيا، مثةل تصة،ح قاامةة معينةة أو تة وير المج ةم المعةروا فةي

 التقنية رليط ما الهولوجرام وشاشات اللمس.

 

 : Projection Mappingاإلنعكاس على سطح غٌرمستوي  -4/4

هن  التكنولوجيا لي ت هولوجرام ولكا تم تصني،ها ضما أنواع الهولوجرام، ألنها تعطي الزاار ن،ةس إح ةاس الهولةوجرام 

ثالثةي األبعةا   للعةرا علةى  ةطح ليةر م ةتوك مثةل  Projector ةتر م ما حيةث رؤيةة المعةروا ثالثةي األبعةا ، وت

واجهات المباني، ويتم فيت ا ةتر ام بةرام  كمبيةوتر متطةورة تقةوم بتحليةل أبعةا   ةطح ا نعكةاس التيةر م ةتود، ومعالجةة 

كل ثالثةةي الصةةورة التةةي يةةرا  بثهةةا بحيةةث تةةنعكس عليةةت بشةةكل  ةةليم، ونظةةراً ألا العةةروا تةةتم علةةى م ةةاحات كبيةةرة وبشةة

  األبعا ، فإا الزاار يشعر بع  فترة وجيزة بأا األشكال معروضة ومج مة في ال،ضاء مثل الهولوجرام.

                                           
24
 www.holography.com 

25
 www.quickfixgroup.com 

http://www.quickfixgroup.com/
http://www.quickfixgroup.com/
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 مثال لتطبٌق تقنٌة الهولوجرام فً المتاحف :

 والهندسة والرسم لتقدٌم دراسات لٌناردو على الطٌران والحرب( تطبٌق تقنٌة الهولوجرام ثالثً األبعاد عن طرٌق اإلسقاط فً الفراغ 7شكل )

متحف لٌوناردو دافنشً فً روما ، إٌطالٌا  –
26

 

 

 .Leonardo da Vinci museum متحف ليونار و  افنشي اسم المتحف

 ايطاليا. –روما  مكان المتحف

 معلومات عن المتحف

ك المتحف أكبر مجموعة لأكبر متحف للعلوم والتكنولوجيا في إيطاليا، يمت

ت مصنوعة ما ر ومات ليونار و  افنشي، في العالم ما نمانج آال

 ومعلومات عا الطيراا والهن  ة والر م.

 ت،اعل الزاار مع االالت. األسلوب التفاعلً

 نوع االتصال المستخدم
اتصال كمي حيث يكوا ا  تر ام لزاار واح  فقط، أو زوار متع  يا في 

 ن،س الوقت.

 معلومات عا الطيراا.   نوع المقتنٌات

 زيا ة ت،اعل الزاار مع المقتنيات المعروضة. عرضهدف ال

 الهولوجرام. التقنٌة المستخدمة

 .ا  قاط في ال،راغ نوع التقنٌة المستخدمة

 فئة الزائرٌن المستهدفٌن
ي ته ف جميع فاات الزااريا، والمرتل،يا في الجنس والعمر، والمتواج وا 

 فى المتحف.

 مستوى التفاعل
مع إضافة حركة ومؤثرات   3dار يرك المج ماتعالي وواضح ألا الزا

 صوتية.

 (.7يحقق ا نتبا  عا طريق الحركة الواضحة في ) شكل  تحقٌقه لجذب االنتبا 

 البعد األرجونومً 

تتنا   أبعا  نافنة العرا الت،اعلية مع أبعا  ج م الزاار، وتظهةر األشةكال 

ش،اف لتظهةر واضةحة المتحركة والمعلومات باللوا األبيا على الزجاج ال

لرؤيةةة االن ةةاا، وتظهةةر المعلومةةات بةةأكثر مةةا لتةةة لجةةن  عةة   أكبةةر مةةا 

 الزااريا وا  ت،ا ة بوح ة العرا الت،اعلية.

 

                                           
26
 https://www.youtube.com/watch?v=BVym6-BJ78c 
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 اإلعتبارات التصمٌمٌة ألسالٌب العرض التفاعلٌة فً المتاحف :رابعاً : 

 27العرض التفاعلً على اإلعتبارات التالٌة :  أسالٌب ٌعتمد إستخدام

 عة ال،كرة المطروحة أو اله ف الند ن عى لتحقيقت.طبي 

 .رصااص الزاار ما حيث العا ات االتصالية، وقابليتت للتأثر باأل الي  الت،اعلية الم تر مة 

 .تكاليف إ تر ام الو يلة بالن بة ألهمية اله ف المطلو  تحقيقت 

 .أهمية عامل الوقت بالن بة للموضوع الند يتناولت االتصال 

 و يلة وما تحققت ما تأثير على الزاار الم ته ف. مزايا كل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلعتبارات التصمٌمٌة ألسالٌب العرض التفاعلٌه فً المتاحف ( 8شكل )   
28

 

 

 :اإلعتبارات التصمٌمٌة المرتبطة بعناصر التصمٌم ألسالٌب العرض المتحفٌة -1

 إستخدام الكتابات : -1/1

 ناويا راي ية. إ تر ام كتابات مرتصرة وإ تر ام ع 

  .ا هتمام بحجم ولوا و مك العنواا لكي ت رك ب هولة وتكوا مل،تة للنظر 

 .إرتصار الجمل الطويلة إلى جمل قصيرة بما ال يرل بمضمونها 

  .تب يط األفكار المعق ة لتكوا ب يطة 

 المعلومات لنص ع م إ تر ام أنواع كثيرة ما الرطوط، فيك،ي فقط نوع متميز للعناويا يتالام مع نوع آرر 

 المعروضة. 

 .29تبايا األلواا في الكتابات لكي يصبح لها ص،ة الوضوي و هولة التص،ح وا  راك 

 

                                           
 50ص - 1998 -انقاهرة -اندار انًصرٌت انهبُاٍَت -:"االحصال وَظرٌاحه انًعاصرة" حطٍ عًاد يكاوي ونٍهً حطٍ انطٍد 27
28
 ما تصميم الباحثة 
29
ابريل  –الع   الثاني  -المجل  الثالث و العشريا -مجلة علوم و فنوا –بحث منشور  -محم  مرتار  اطور :" االعالا الت،اعلي قي عصر الو ااط الرقمية" 

 186ص   -2011

 في الوتبحف  تسبليب العرض التفبعليعتببراث التصويويت ألاإل

 

عتببراث التصويويت الورتبطت اإل

بعٌبصر التصوين ألسبليب العرض 

 الوتحفيت

بوضوىى عتببراث الورتبطت اإل

 الرسبلت الوقذهت

سبليب بأعتببراث الورتبطت اإل

 العرض الوتحفيت

ببلفئت لورتبطت اعتببراث اإل

 السائريي (الوستهذفت     ) 

 جبربيت

سبليب أ

 العرض

 التفبعليت

 

 ستخذامإ

 األلىاى

 

ستخذام إ

 الكتبببث

الصىر 

والرسىهبث 

 الذالت

ستخذام إ

الوؤثراث 

 الحركيت

ستخذام إ

الوؤثراث 

 الصىتيت

دراست 

سلىك 

 السائر

هراعبة 

زهي 

 ستجببتاإل

 التٌسيق

البعذ 

الثبلث في 

 التصوين
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 إستخدام األلوان : -1/2

  اللوا يشكل شرطاً مهماً ما شروط نجاي العملية االتصالية، فال يمكا ا عتما  الكلي فقط على الشةكل، ولكةا يجة  أا

 ع معتق ات وتوجهات الزاار.تحمل رصااص لونية تتماشى م

 .األلواا تعتبر ما العوامل التي تؤثر على عمليات ا  راك الح ي والبصرد 

 تاتاللوا هو العنصر المراي الند يلجأ إليت المصمم ليشكل منت ا طار العام لتصميم. 

 فكار المصمم.اللوا بالن بة للمصمم هو مجموعة ما العالقات التي تحمل م،اهيم ورموز مرتل،ة تعبر عا أ 

  أح  أهم المكونات األ ا ية في التصميم والمكمل لوظي،ة باقي عناصر التصميم. يعتبر اللوا 

 الصور والرسومات الدالة )األٌقونات(: -1/3

  إ تر ام الصور واأليقونات لت فاا ة كبيرة، حيث أا الصورة واأليقونات ال تحتاج إلى مجهةو  كبيةر فةى تعةرف الزااةر

 تنقل ومتابعة المعلومات، والقيام با رتيارات حتى وإا إرتل،ت اللتة الم تر مة عا لتة الزاار المعتا  عليها.على كي،ية ال

 .كمية المعلومات التي تنقلها الصور والر وم ال الة )األيقونات( توازد أو ت،وق كمية كبيرة ج اً ما الكلمات المكتوبة 

 تلف في مق ار المجهو  الند تحتاجت عا قراءة مجموعةة مةا الكلمةات أو مشاه ة ومتابعة الزاار للصور واأليقونات تر

 المحتوك النصي.

 

 : اإلعتبارات المرتبطة بمضمون الرسالة المقدمة -2

 :( Layout)  التنسٌق -2/1

  شري لكي،ية تصور تلك المعلومات، ومعالجتها للحصول على قة ر مةا الترتية   ما راللهو تنظيم المعلومات المراية

 .األبعا وثالثية ي الصور واأليقونات ثنااية ف

 بم ةتوك هةن  الم ةاولية، والتةي  تضةعالتن ةيق يلمبةا    تيج  أا يعرف المصمم كيف يتحكم بما يرا  الزاار، ومعرفتة

 ي ها إلى الزاار.يرفي إنشاء صور وأيقونات توصل األفكار التي   ت اع 

 

 تجسٌم " :البعد الثالث فً التصمٌم " وسائل تحقٌق ال -2/2

  أصبحت ر ةوم الحا ة  ثالثيةة األبعةا  واحة ة مةا أهةم المجةاالت التةي تتمتةع برصوصةية وتميةز واضةحيا بةيا علةوم

 الحا  . 

  هةنا المجةةال يتضةما ال را ةةات والتقنيةات التةةي تهةتم بتوليةة  وبنةاء وتعةة يل ومعالجةة وعةةرا األج ةام واألشةةياء ثالثيةةة

فهةي تبة أ مةا إ ةتر ام األشةكال الهن  ةية الب ةيطة مثةل عةا  ) شاشةة العةرا (، األبعا  ونلك مةا رةالل و ةااط ثناايةة األب

المربع والمثلث وال اارة، ثم ا تجا  نحو التعقي  لبناء أج ام ثالثية األبعا  لير منتظمة الشكل، با ضافة إلى إمكانية إك ةاء 

 هن  األج ام بأ طح وملمس يتنا   معها أو يتم ابتكار  ما الريال. 

   البرام  تعمل على إبتكار األشكال بحيث تب و هن  األج ام وكأنها حقيقية وليس مصةنوعة  ارةل جهةاز الكمبيةوتر، هن

 حيث تتع   البرام  الم تر مة في إنتاج البع  الثالث.
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 : ةاإلعتبارات المرتبطة بأسالٌب العرض المتحفٌ -3

 جاذبٌة أسالٌب العرض التفاعلٌة : -3/1

 م أ الي  عرا ت،اعلية هي الجانبية ما رالل إضافة مثيرات بصرية جرافيكيةة إلةي التصةميم ما أهم الشروط لتصمي

 30ت اهم في  عم التصميم.

 إستخدام المؤثرات الحركٌة : -3/2

 مةةا  تمثةةل الحركةةة جانبةةاً مهمةةاً مةةا جوانةة  الت،اعليةةة فالحركةةة تعطةةي تكوينةةات وهميةةة تكةةوا أكثةةر تةةأثيراً علةةى العةةيا

 .ة الثابتةالتكوينات التشكيلي

  يجة  أا يأرةن قة راً كبيةراً مةا إهتمةام  الزااةرهنا التأثير القود للتكوينات اللونية الوهمية "البصرية" علةى عةيا ون،ةس

 .ومراعاة المصمم عن  ترطيطت للتكوينات اللونية الحركية

 ا رطوط وألواا االتصال حركة عيا الزاار ن، ها عن  إنتقالها ما لوا إلى أرر وما شكل إلى أرر ترلق نوعاً اارر م

 31 الوهمية والند ينت  عنها تأثيراً جمالياً جي .

 

 إستخدام المؤثرات الصوتٌة : -3/3

الموسعععٌقى  -( Sound notificationsاإلشععععارات الصعععوتٌة ) -( Sound effectsالمعععؤثرات الصعععوتٌة )

(Music): 

  جعلت أكثر جنباً  نتبا  الزاار.المو يقى الجي ة يمكا أا ت اهم في فاعلية أ لو  العرا عا طريق 

  قةة  تصةةبح المو ةةيقى الم ةةتر مة قطعةةة مو ةةيقية ي ةةتمتع الزااةةر ب ةةماعها، ويمكةةا إ ةةتعارة أد قطعةةة مو ةةيقية مالامةةة

لوضعها مع عرا الصور ال ارلية، مع األرن في ا عتبار أنت ليس ما الضرورد أا تكوا للمو ةيقى أد إرتبةاط رةاص 

 بنوعية العرا. 

 الصوتية  وراً هاماً في زيا ة الجانبية وإقبال الزاار وت،اعلت، ونلك ما رالل األصوات المتع  ة. للمؤثرات 

  ا شعارات الصوتية ترتلف عا المؤثرات فى كونها مقطوعات صتيرة ج اً تترواي م تها الزمنية ما بيا ثانية وثانيتيا

(Duration Timeوترتبط فى تن،ينها وإنتاجها بعرا معيا أو .)  هوية معينة لتكةوا معبةرة عنةت وعةا أحة اث الت،اعةل

 32 ارلت.

 ةيقى الجية ة يمكةا أا ت ةاهم فةي الت،اعليةة وجةن  ا نتبةا ، وألنا تلت،ت إلى المو ةيقى والنتمةات قبةل الكتابةات،  فالما 

 معها.وللمؤثرات الصوتية  وراً هاماً في زيا ة الجانبية وإقبال الزاار على األ الي  الت،اعلية والت،اعل 

 

 

                                           
 -  2009 -غٍريُشططىرة  -رضطانت دتخطىراة  -يحًطىد انططٍد :" اضطخٍراحٍجٍت يخقديطت نخحقٍطق انخكايطم انخفطاعهً فططى حصطًٍى انًىاقطع عهطى شطبكت االَخرَطج" يصططفى  30

 44ص
31
 Kiser K:" 25 ways to use your smartphone- Physicians share their favorite uses and apps"- Minn Med- 2011-

p:48–53 
32
 -er KKis 29مرجع  ابق.–p22- 
 fall joint computer conference on mininmal response times for نى لزما اال تجابة لنظام الو ااط في ورقة مؤتمر تح ي  الح  األ ق  تم

a media system  : الزاارقصى لي،كر انية هي زما الح  األبأا النظام  يت،اعل بشكل فورد, الث الزاار قصى ليشعرألهو الح  ا 0.1عشر الثانية  كما يلي 
 : . انظر المرجع بالنظام الزااري تمر  وا انقطاع او ينتقل بيا معلومات النظام , عشر ثواني هو الزما االقصى للح،اظ على انتبا     باا 

"Carrie heeter:" Interactivity in the context of designed experiences" - Journal of Interactive Advertising-2000 
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 : اإلعتبارات المرتبطة بالفئة المستهدفة ) الزائرٌن ( -4

 دراسة سلوك الزائر المشارك فً إستخدام أسالٌب العرض : -4/1

  لوك الزاار هو ال،عل المتحقق ما قبل الزاار في إ تر ام أو ا نت،اع ما أ لو  العرا الت،اعلي، متضمناً ع  اً مةا 

 لتي تقو  إلى تحقيق نلك.العمليات النهنية وا جتماعية ا

  وهو التصرف الند يبةرز  الزااةر نتيجةة  افةع  ارلةي تحركةت منبهةات  ارليةة أو رارجيةة حةول أشةياء، ومواقةف تشةبع

 حاجاتت ورلباتت، وتحقق أه افة ويأرن ال لوك شكليا هما :

 .لوك ضمني م تتر وهو لير ملموس مثل الت،كير أو التأمل  

 33ثل القيام بحركة أو الضتط على زر. لوك ظاهرد وهو ح ي ملموس م 

 

 أهمٌة دراسة سلوك زوار المتحف : 

 . فهم ال لوك وت، ير 

 .التنبؤ بما  يكوا عليت  لوك الزاار وكي،ية ا  تجابة لهنا ال لوك 

 لوك الزاار وتع يلت وتوجيهت وتح ينت. ضبط  

 .معرفة ما الند يجن  إنتبا  الزاار وطريقة إ تر امت أل الي  العرا 

 مراعاة زمن االستجابة ) التفاعل ( : -4/2

  مةع االالةةت بشةكل ليةر متةزاما، فةةيمكا  الزااةرمةع المرشة  ال ةةياحي، أو ت،اعةل  الزااةرتكنولوجيةا االتصةال تتةيح ت،اعةةل

 إر ال الر اال أو األوامر التي ور ت ومشاه تها الحقاً.

 كييةف الر ةالة لتصةل فةي وقتهةا مةع القة رة علةى عن ما نكوا بص   تصميم ت،اعلي الب  ما مراعاة زمةا ا  ةتجابة وت

 فهمها.

 (0.1عشر الثانية  هو الح  األقصى ليشعر ) بأا النظام  يت،اعل بشكل فورد، والثانية هةي زمةا الحة  األقصةى  الزاار

بةا  بأا ي ةتمر  وا انقطةاع أو ينتقةل بةيا معلومةات النظةام، عشةر ثةواني هةو الةزما األقصةى للح،ةاظ علةى انت الزاارلي،كر 

  .الزاار*

 

 34خامساً : معاٌٌر تقٌٌم فاعلٌة األسالٌب التفاعلٌة :

تح ية  وقيةاس هةن  ال،اعليةة،  لكي يتم تقييم فاعلية األ الي  الت،اعلية ي،ضل االعتما  على ع   ما المعايير التةي ت ةاهم فةي

 وما هن  المعايير مايلي:

  الوصولReach: الزااريا التي ي تطيع الوصول اليها. يتم إ تر ام هنا المعيار لتح ي  كم وحجم 

  اإلنتقاءSelectivity: .هو كي،ية الوصول إلى الزااريا ب قة وتح ي  م ك هن  ال قة في ا نتقاء بيا الزااريا 

  التغذٌة المرتجعةFeedback: د تح ي  م ك ال هولة في إمكانيةة إمة ا  الزااةر بالتتنيةة المرتجعةت، ومة ك  ةهولةأ 

 بيا الزااريا والمتحف.الت،اعلية فيما 

                                           
33

 -2009-جامعة حلواا -كلية ال،نوا التطبيقية -ر الة ماج تير  -هبة هللا فاروق عطية:"  را ة المعايير االرجونومية المؤثر  في تصميم االعالا الصح،ي"  

 .321 -320ص
34
ابريل  –الع   الثاني  -المجل  الثالث و العشريا -ة علوم و فنوامجل –بحث منشور  -محم  مرتار  اطور :" االعالا الت،اعلي قي عصر الو ااط الرقمية" 

 175ص   -2011



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

647 

  حجم المعلوماتInformation Capacity أد حجم المعلومات التي يمكا معالجتها بوا طة األ ةالي  الت،اعليةة :

 المرتل،ة.

  القابلٌة للقٌاسMeasurability:  أد م ك قابلية قيةاس نجةاي العةرا بوا ةطة أ ةالي  العةرا الت،اعليةة، ومة ك

 ك،اءتها في نلك.

 وقت التعرضSpending Time: .أد وقت تعرا الزاار للو اال الت،اعلية 

 وف يشه  الم تقبل إنتشاراً أل الي  العرا المتح،ي الت،اعلي نظراً لما تت م بت ما إ تر ام التكنولوجيةا الح يثةة، والتةي 

ة إلةى أ ةالي  عةرا تتالام مع طبيعة العصر وطبيعة الزااريا، مع ا  تب ال الت ريجي أل الي  العرا المتح،ية التقلي ي

، حيةث تتةيح هةن  األ ةالي  المعلومةات بطريقةة  ةهلة تمتح،ية ت،اعلية عا طريق متابعة التطور التكنولوجي وا  ةت،ا   منة

و ريعة، وتضيف قيمة جمالية للتصميم، هنا إلى جان  ما يج   الزاار بها ما جن  لالنتبا  بما ي فعت  للتواصةل والت،اعةل 

كما تتحقق أقصى فاعلية ا، لى توصيل المعلومات في أقل وقت وبأقل جه  وبإ تمتاع ما قبل الزااريمعها، وبق رة فااقة ع

 للعملية االتصالية بكل عناصرها.

 النتائج :

 توظيف الت،اعلية في أ الي  العرا المتح،ي تحقق جن  ا نتباة وتوصيل الر الة بشكل جي  بحيث : .1

 قتنيات المتح،ية ت اع  في توصيل المعلومات عا الحق  التاريرية المرتل،ة ا تر ام األ الي  الت،اعلية في عرا الم

 وما ثم زيا ة إقناع المتلقي بالمعلومات.

 .توظيف الت،اعلية في أ الي  عرا المقتنيات المتح،ية ت اهم في نشر المعلومات على نطاق وا ع ما الزااريا 

 الت، ير للمعلومات المتح،ية وما ثم توثيقها علمياً.تحقق األ الي  الت،اعلية في المتاحف ال،رصة للشري و 

 .ت اهم األ الي  الت،اعلية الم تر مة لعرا المقتنيات المتح،ية في تحقيق المتعة والتشويق للمعلومات المتح،ية 

 يمكا توظيف الع ي  ما األجهزة التكنولوجية الح يثة فى مجال العرا الت،اعلي ليكوا أكثر فاعلية ما رالل  مجت .2

 بتطبيقات الحا   ا لي.

إ تر ام الو اال الت،اعلية  في العرا المتح،ي بشكل مبتكر تعمل علي زيا ة عنصر التشويق الند يعمل ب ور  علي  .3

 إثارة إهتمام الزاار.

لبرام  الجرافيك والحركة والمؤثرات البصرية والت،اعلية  ل د المصمم أهمية كبيرة  في تشكيل محتود بصرد   .4

 ي األبعا  قا ر على التأثير في الزاار.مج م ثالث

 التوصٌات :

 ضرورة ا هتمام بتوظيف الت،اعلية في أ الي  العرا المتح،ي لتوصيل الر الة بشكل جي . .1

تطوير أ الي  العرا المتح،ي بما يواك  المتاحف العالمية، وا طالع على أح ث ما توصل لت المترصصوا في  .2

 أ الي  العرا المتح،ي.

 شر ثقافة الت،اعل في المتاحف المصرية للزاار لزيا ة ربرة ت،اعل الزاار مع المعروضات.ضرورة ن .3

ضرورة ا هتمام بالتكنولوجيا الح يثة المرتبطة باألنشطة الت،اعلية واأل ت،ا ة منها في إ تلهام أفكار تصميمة ت،اعلية  .4

 مبتكرة ت هم في تنشيط حركة الزيارة المتح،ية.

ت ريجي أل الي  العرا المتح،ية التقلي ية بأ الي  عرا متح،ية مبتكرة عا طريق متابعة ضرورة ا  تب ال ال .5

 ت.التطور التكنولوجي وا  ت،ا   من
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