
 

 

د�ـ�راط�ــ� ا��ـ��ـ�ـــ�ا�
�ور�ــــ� ا�
زا�ر�ـــ� ا�  
        �     وزارة ا��ـ���م ا����� وا���ث ا��ـــ�
��د ا���د �ن ��د�س      ���
!� ��م --    

  %��� ا$دب ا��ر�� وا�"�ون     
   '!م ا�"�ون ا��&ر��      

    لفنية الجزائريةلممارسات افي ابر الجماليات البصرية تمخ       

 د%�وراه ا�
����ت ا��&ر�� ا�"���                                            

     

  :ا�و!و� �ــ       

   

     

  

    َعمارة كحلي.د.أ: بن عدة حاج محمد         تحت إشراف :إعداد الطالب    

  
  ا������ أ	��ء ����                            

         رئيسا      مستغانم / بن باديسعبد الحميد  جامعة     أحمد إبراهيم . د . أ   

 ومقررا مشرفا    مستغانم  / عبد الحميد بن باديس جامعة      َعمارة كحلي . د . أ    
 مناقشا عضوا   مستغانم   / عبد الحميد بن باديس جامعة      محمد خطاب   . د     

 مناقشا عضوا  مستغانم    / عبد الحميد بن باديس جامعة          ل حيفرينوا .د     
 مناقشا عضوا   تلمسان            /أبي بكر بلقايد  جامعة   ويبلحاج طرشا .د . أ    
  مناقشا عضوا                 1وهران/جامعة أحمد بن بلة    شرقي       محمد . د    

 

 
 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

داءـــإھ    

 إلى من علمني النجاح والصبر
 إلى من افتقده في مواجهة الصعاب

  الغالي  أبي. ..ولم تمهله الدنيا ألرتوي من حنانه
  رحمه اهللا

 لك كل التجلى واالحترام
 وٕالى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها

أمي.. من علمتني وعانت الصعاب ألصل إلى ما أنا فيه  
 إلى من كانوا يضيئون لي الطريق
 ويساندوني ويتنازلون عن حقوقهم

 إلرضائي والعيش في هناء
 * إخوتي* 

الكرام من كلية األدب العربي والفنون إلى أساتذتي  
َعمارة كحلي  ألستاذة الدكتورة المشرفةوخاصة ا  

:في الدفعة إلى زمالئي وزميالتي  
 *سالخ طارق     عاليةالعماري أبو بكر   بن هالل سارة * 

 إلى الشموع التي تحترق لتضئ لآلخرين
 إلى كل من علمني حرفا

 إلى كل من عرفني ولم أعرفه وعرفته ولم يعرفني
  .إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل

  

  



 

 

 

  

 كلمة شكر
  :إلى أتوجه بأرقى و أثمن عبارات الشكر والعرفـان    

  بما بذلته من جهد وعناية اعترافا ،َعمارة كحليألستاذة الدكتورة المشرفة  ا*
  .وما قدمته لنا من نصائح قيمة في سبيل إكمال هذه المسيرة العلمية لهذا البحث،

  .ومن المولى عز وجل كمال األجر واالمتنانفلها منا عظيم الشكر 
  لتربيةا من معهد  أستاذ مناهج البحث العلمي ،عطاء اهللا أحمدألستاذ الدكتور ا*    

   محاضر  أستاذ ىمصطف غبريني ،  والدكتورياضية بجامعة مستغانمالبدنية والر 
االجتماعية  بجامعة مستغانم                                                     من كلية العلوم 

  . ا
�ز ھذا ا���ث ��ل��� �د��ه �
� �ن �د و
	� و��ر�� 
  ئر العاصمةماما بالجزا مسؤولي متحف الفن الحديث والمعاصر  *

  ،لنا من يد العون منحوهوالقائمين عليه على ما 
  .بو معروف نور الدينونخص بالذكر المستشار الثقافي  

  مامو بوهران، متحف الفن الحديث والمعاصر ملحقة مسؤولي *
  .والمشرفين عليه ، لما قدموه لنا من تسهيالت

  .الرأيوٕالى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إبداء النصح و *     

 شكرا جزيال   
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��د    :  

الروحي الذي  الغذاء ، فهيالشعوب ع الحضارة وقياس لتطورــثقافة هي نبـإن ال      

يختلف   ما الوم .والنجاح االستمراريةري في وجدان المجتمعات فتوجهها نحو طريق ـيس

فبقدر ما قدمت ور، لعالم في مجال التطهو تلك القفزة النوعية التي عرفها ا اثنانفيه 

ولقمة  ،االتكنولوجيات الحديثة للفرد من رفاهية بقدر ما تركته يعيش فراغا روحيا وفكري

ائغة ألفكار ومعتقدات بعيدة عما ورثه عن أسالفه من خصوصيات، هذه األخيرة هي س

بل لتفكير في السُ لذا بات من الضروري ا وتبني له حضارة، ،ري تميز مجتمعا عن آخـــالت

ا تكمن ــبعيدا عن الماديات وهن االنتماءروح  ـهزرع فيـظ للمجتمع على هويته وتـالتي تحاف

  .مهمة الفن

ت نصوصا ورموزا ـما أصبحــوٕان ت،م تعد الفنون مجرد أشكال وألوان وجدارياـفل      

ات تطويرها ـي آليب تفكيكها وفهم مقاصدها ودالالتها فأمسى الواجب التفكير فـفرة يجـمش

د ـنــوف عـن خالل الوقـع مـابـذه المؤسسات دورها نــه ويها،ـــتحثقافية  اتـق مؤسسـوف

 ية،ــدها وراء المنتجات الفنــفهي التي نج لب المنصرفين عنها،ـورها وجـطلبات جمهـمت

طلبات وفق مت ع سياسات للعمل الثقافيــكما تض لقيها،ـتـي أذواق مـوتراع فتخطط وتبرمج

  .نظام السوق

   ه هذهـإن تركيزنا على المؤسسات الثقافية نابع أساسا من الدور الذي تقوم ب      

 الرغم من التشريعات القانونية  كالقرار الوزاريعلى ف ضاءات في العمل الثقافي،ــالف
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 االنفتاح المتضمن التنظيم الداخلي لدور الثقافة، 2002يناير  07المشترك المؤرخ في 

إال وكذا االهتمام الذي توليه له الوزارة  الوصية،  ،ثقافيـما القطاع الــالنسبي الذي شهده

 .أن أداء هذه  المؤسسات ال زال يطرح أكثر من تساؤل

وعن إمكانية  لقد كثر الحديث في اآلونة األخيرة عن الثقافة وعن االستثمار الثقافي،      

المؤسسة االقتصادية، كما عقدت العديد من االرتقاء بالمؤسسة الثقافية إلى مصف 

للبحث في السبل الكفيلة  ونظمت الكثير من الملتقيات داخل الجزائر وخارجها، المؤتمرات،

ولقد أتى هذا التوجه نتيجة األزمة المالية التي  التي تمكن دخول الثقافة عالم االقتصاد،

 ،ض المفاجئ ألسعار البترولتعرضت لها الجزائر على غرار دول العالم، جراء االنخفا

  .والتي تطلبت إيجاد مصادر جديدة للدخل تدعم الخزينة العمومية

إن الناظر لواقع المؤسسة الثقافية في الجزائر، يصعب عليه تقبل هذه الفكرة، بل       

وينظر في  جاء موضوع بحثنا ليدرس القضية، والبعض يراها من باب المستحيالت، لذا،

لمؤسسة الثقافية الغير ربحية  لفكرة االستثمار الثقافي ودخول عالم مدى تقبل هذه ا

وكذا البحث في السبل الكفيلة التي تؤهلها لذلك، بالنظر في كيفية تكييف خدماتها  السوق،

وتحويل الوافدين عليها من مجرد زوار إلى زبائن،  لتقدم منتوجا ثقافيا ذو جودة عالية،

  . والطلب  فتتحقق بذلك فكرة قانون العرض

  :ومن هنا نثير اإلشكالية التالية

  هل يمكن للمؤسسة الثقافية الجزائرية أن تحسن أداءها الثقافي في نظام السوق؟-
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  :ويتفرع عنها األسئلة التالية-

ماهو دور المؤسسة الثقافية في تبلور الوعي الفني لدى المتلقي وتنمية : السؤال األول-

  ذوقه الفني وثقافته البصرية؟

ماما - ماهي خصائص المؤسسة الثقافية متحف الفن الحديث والمعاصر :السؤال الثاني-

  بالجزائر العاصمة؟

 ما آراء الزوار حول الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة الثقافية متحف: السؤال الثالث -

  ماما  بالجزائر العاصمة؟ -

  في المؤسسة الثقافية متحف ماهو رأي اإلدارة حول االستثمار الثقافي : السؤال الرابع -

  بالجزائر العاصمة؟ -ماما 

  : بالفرضيات التالية االستعانةولتقديم اإلجابات المناسبة على تلك اإلشكاليات تمت       

تحديد اإلجراءات التي تعتمد عليها المؤسسة الثقافية في ولوج السوق  :الفرض العام -

  .االستثمارية

  :الفرضيات الفرعية-

  .ماما تزخر بإمكانات هائلة لولوج السوق االستثمارية –ة الثقافية لمتحف المؤسس -

  للزوار آراء متباينة حول الخدمات المقدمة من المؤسسة الثقافية متحف ماما الجزائر -

  .العاصمة

  .اإلدارة تتحجج بالقيود القانونية لولوج نظام السوق واالستثمار الثقافي-
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  :ي النقاط التاليةتكمن أهمية هذه الدراسة ف    

  في اعتبار أن هذا البحث يمثل إضافة جديدة للتراكم تظهرو  ):النظري(األهمية العلمية-أ

 مقارنةوالتي تعتبر قليلة  الثقافي، باالستثمارلعلمي والمعرفي في مجال الدراسات المتعلقة ا

  .الموضوع وهذا من شانه أن يفتح المجال أمام الباحثين إلثراء هذا بالمجاالت األخرى،

 ،الوطني االقتصادمساهمة المؤسسة الثقافية في دعم  ):التطبيقية(األهمية العملية - ب

  .باستثمارها في الثقافة

وتحفيز  في هذا القطاع الثقافي، االستثمارالخاطئة بخصوص  رؤىالتصحيح -

  .المستثمرين لخوض غمار هذه التجربة

  .ائن وعمالء وليس مجرد جماهيرالقيمة الحقيقية للزوار باعتبارهم زب اكتشاف-

ويتمثل الهدف العام من هذه الدراسة هو التعرف على إمكانية تحسين المؤسسة الثقافية 

  .ودخول عالم االستثمار ألدائها في نظام السوق،

  :ويندرج تحته األهداف الفرعية التالية

  .صمةماما  بالجزائر العا -التعرف على خصائص متحف الفن الحديث والمعاصر  -

  .ماما–التعرف على آراء الزوار حول الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة الثقافية متحف -

ماما  -التعرف على رأي اإلدارة حول االستثمار الثقافي بالمؤسسة الثقافية متحف -

  .بالجزائر العاصمة
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جة ـتيـما هو نـوال من باب الفضول وٕان دفةـأت بمحض الصـللموضوع لم ي اختيارناإن       

بات من  في المجال، اوباعتبارنا باحثً  ؛قناعات غذتها أسباب موضوعية وأخرى ذاتية

جعل ــالواجب التفكير في عصرنة هذه المؤسسات  والنظر بعين الجدية في اآلليات التي ت

ليس فقط للترفيه وٕانما بمثابة أداة لترسيخ  العادات والقيم  في خضم هذا  فضاءً منها 

المليء بالتناقضات، فتصبح بذلك منارة تستقطب عقول الشباب وتبعدهم الزخم الثقافي 

وتكون في مستوى  وتقدم لهم برامج راقية تلبي جل تطلعاتهم، واالنحراف،عن الزيغ 

  .التغيرات الحاصلة في المجتمع هذا من جهة

 ومن جهة أخرى، استغالل هذه الفضاءات الثقافية لتصبح قطاعا منتجا، تدعم نفسها     

  . وتساهم بفعالية  في دعم االقتصاد الوطني، شأنها شأن المؤسسات االقتصادية األخرى

والخروج باإلدارة  الرغبة الجادة في التغيير، ،االختيارولعله من األسباب الذاتية لهذا       

  زتفاعلي إبداعي يتميّ  ثقافي اقتصادي إلى جو آلي، الثقافية المحلية من جو روتيني

  .وكذا االستثمار واالنفتاح واالنضباطبالمرونة 

أما فيما يخص حدود الدراسة، فتنحصر من الناحية المكانية على متحف الفن       

 وبالضبط شارع العربي بن مهيدي، الحديث والمعاصر، المتواجد مقره بالجزائر العاصمة،

ى غاية نهاية إل شهر مارسبداية  ولقد أجريت الدراسة على مراحل أهمها تلك الممتدة من

وكذا عينة مستهدفة من  وتم تطبيقها على عينة عشوائية من الزوار، ،2018ماي  شهر

، هذا المنهج الذي نعتبره األنسب دراسة مسحية على المنهج الوصفي اعتماداالموظفين، 
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بالمنهج التاريخي في  االستعانةلوصف وتشخيص وتفسير الظاهرة المدروسة، كما تمت 

والتي ظهرت بشكل جلي في محتوى  طيات المعرفية المرتبطة بالتاريخ،تحليل بعض المع

الذي نلمسه  ،)سوسيولوجيا الفن(الفصول النظرية، إضافة إلى المنهج  السوسيوفني

وكذا في تحديد الخطاب  "االستثمار الثقافي"و" مقتنيات العرض المتحفي"في  بوضوح

  .الجمالي للمؤسسة الثقافية

الظاهرة يعتمد أيضا على توضيح بعض المصطلحات، التي تعتبر إن تفسير هذه       

   : ومنها نذكر مايلي بمثابة مفاتيح لإلدراك والفهم الصحيح لموضوع الدراسة،

  ا         بعضه مع تعمل التي المتناسقة المترابطة العناصر من مجموعة" Système :النظام    

  ة، من أجل تحقيق هدف محددالبعض ضمن عالقات محددة وقنوات االتصال مخصص

   1."مخرجات إلنتاج عليها العمليات بعض وٕاجراء ومعالجتها المدخالت استقبال خالل من

موضع تجلب إليه األمتعة والسلع للبيع  :ج أسواق.سوق مفرد" Le marché :السوق

 يستخدم االقتصاديون مصطلح السوق ليشير إلى مجموعة المشترين، "،2"واالبتياع

 ن المتعاملين في سلعة معينة يتحدد سعرها عن طريق العرض والطلب، كما يعرفوالبائعي

 .3"مجموع طلب المستهلكين المحتملين لسلعة معينة أو خدمة"من الناحية التسويقية، أنه

  4 االرتباط الديناميكي بين األشخاص والعالقات" Système de marché :نظام السوق
                                                           

  .32.ص، 2004  الصفاء، دار ،األردن اإلدارية، المعلومات نظم الزعبي، محمد هيثم السامراني، فاضل إيمان - 1
  .1138. ص ،2008 ،1ط ، المجلد الثالث،عالم الكتب ،القاهرة ،ة المعاصرةيبحمد مختار عمر، معجم اللغة العر أ- 2
 .94-93.ص ص ،2014 ،ار هومة للطباعة والنشر والتوزيعد الجزائر، ،أصول وفصول التسويق مليحة يزيد، - 3

4-Développement des systémes de  marché –Guide pour planifier et faciliter l’évolution des 
systémes de marché ;zurich ;mars 2016.p.10.  
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ية إنتاج سلعة أو خدمة معينة والوصول إليها واالتجار والوظائف والقواعد التي تحدد كيف

يمكن مقارنة نظام السوق بشبكة من الالعبين في السوق، مدعومة بأشكال مختلفة . بها

    .1"من البنية التحتية والخدمات

   والقانون واألخالق، والفنون والمعتقدات، المعرفة على يشتمل مركب كل" Culture:الثقافة

 في باعتباره عضوا اإلنسان يكتسبها التي العادات وأ اإلمكانيات من ذلك وغير والعرف،

   ، يتم استغالل  هذا المصطلح في إطار هذه الدراسة للداللة على مكونات2"في المجتمع

                     .المنتج الثقافي التي يتم استغالله في العملية االقتصادية

كون من مجموعة من  األنظمة  الفرعية التي عبارة عن نظام يت" Fondation:المؤسسة

وبين البيئة الخارجية  وتتداخل العالقات فيما بينها، يعتمد كل جزء منها على اآلخر،

  .3"لتحقيق األهداف  التي يسعى النظام إلى تحقيقها 

 الوجود غايات عن تعبر ثقافية أمكنة"Fondation culturelle : :المؤسسة الثقافية

 احتماالت إلى الثقافي للمكان ةالحسي المواصفات سماتها تحويل من التي ،البشري

   4اإلبداعية، للكثافة راصدة لتكون بينهما يمكن الفصل وال وروحية  معنوية لمواصفات

                                                           
1-Op.cit, p.10.  

المجلس الوطني  الكويت، علي الصاوي،:تر آرون فيلدافسكي، نظرية الثقافة، ريتشارد إليس، ميشيل تومبسون،- 2
             .10.ص ،1997للثقافة والفنون واآلداب،

.15.ص ،2014 ،2.ط المطبوعات الجامعية، ديوان الجزائر، تسيير الموارد البشرية، نوري منير،- 3  
زينب زموري، دور المؤسسات الثقافية في التنمية الثقافية، دراسة ميدانية للمؤسسات الثقافية لوالية بسكرة،  مذكرة    - 4

جامعة محمد خيضر،   بسكرة، تخصص علم االجتماع التنمية، تخرج لنيل شهادة الدكتوراه، قسم العلوم االجتماعية،
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 فتقوم ،وغزو مؤامرة عقلية أو عقد نقص بدون أفكارهمو  الشعوب إبداعات تتواصل حيث

 وفق إنتاجها ٕاعادةو  للجماعة الوطنية الحضارية مالقي وٕانتاج المستمر القيمي التوالد بدور

  1."اللحظة التاريخية متطلبات

  ترتبط كلمة إستراتيجية بجذورها العسكرية حيث يعرفها قاموس" Stratégie: اإلستراتيجية

Webster’s المستخدم  وهي عبارة عن المنهج .بأنها علم تخطيط وتوجيه العمليات الحربية

ق من رؤية واضحة وشاملة يتم من خاللها تحقيق األهداف والذي ينبث في التنفيذ

   وتعمل على تحديد وتقييم مختلف الطرق التي تحقق أهداف ورسالة المنظمة اإلستراتيجية

  .العتمادها في عملية التسيير 2"ثم اختيار افضل هذه الطرق

هو مصطلح عام استخدم للداللة على اإلنتاج الفني منذ ": Art moderne :الفن الحديث

ومن أهم مميزاته، حصول  ،عشر وحتى سبعينات القرن العشرين أواخر القرن التاسع

 عن سلطة الكنيسة، واالبتعاد وغياب وصاية فنانين نظراء لهم، الفنان على حريته،

وظهور األساليب المختلفة  وجهاز الدولة، والطبقة المهيمنة اقتصاديا، والملوك واألمراء،

مثل االنطباعية،  وظهور العديد من المدارس الفنية المختلفة(...)الخاصة بكل فنان

..."والتجريد والفن الحركي الفن البصري ،الدادائية ،السرياليةالوحشية، التعبيرية، 
 3     

                                                           

  .104.المرجع السابق،ص- 1
مصر،   كيف تربط بين الحاضر والمستقبل،-مهارات التفكير والتخطيط اإلستراتيجي محمد عبد الغني حسن هالل،- 2

  .11.ص ،2007والتنمية، األداءمركز تطوير 
3- https://ar.wikipedia.org/wiki/ د"ث_�ن�  
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  اتجاهات وتيارات فنية ظهرت في الغرب مجموعة  Art contemporain :الفن المعاصر

 .1"وتمتد حّتى الوقت الحالي منذ ما بعد الستينات من القرن العشرين،

توظيف المال بهدف تحقيق العائد أو الدخل أو الربح، "هوInvestissement  :اإلستثمار

  .2"والمال عموما قد يكون على شكل مادي ملموس أو على شكل غير ملموس

فكانت الدراسات  اول العديد من الباحثين ومن جوانب مختلفة هذا البحث،لقد تن      

الحصر، نذكرها على سبيل المثال ال  الوقت ومنطلقا لبحثنا، الختزالالسابقة منهال لنا 

ة كدراسة الباحث ،العلوم االجتماعيةتخصصات عدة منها دراسات أكاديمية في  فشملت

دمة لنيل شهادة الدكتوراه، اعية، بجامعة بسكرة، المق، من قسم العلوم االجتم"زموري زينب"

   "االقتصادية دور المؤسسات الثقافية في التنمية" بعنوان 2014/2015الجامعية للسنة 

 للتعرف على دور  الدراسة عت هذه، س"دراسة ميدانية للمؤسسات الثقافية لمدينة بسكرة

 من تمارسه أن يمكن وما ،الثقافية ةالتنمي عملية في التابعة للدولة الثقافية المؤسسات

 كافة في واتجاهاتهم آرائهم وترشيد وتصويب ،المحلي المجتمع ألفراد وتوعية تثقيف

 سبعة إلى البحثي العمل تقسيم األساس تم هذا وعلى ،والثقافية االجتماعية الحياة مجاالت

وألهداف  شكاليةلإل من تحديد للبحث المنهجية المعالجة األول الفصل حيث تناول فصول

 العالقة وتوضيح إلى دراسة فتطرق نيالثا الفصل أما الخ،.... السابقة وللدراسات البحث

 ،لها الجانب الثقافي وتوضيح وأهدافها التنمية، مفهوم تحديد خالل من والتنمية الثقافة بين

                                                           

1 - https://ar.wikipedia.org/wiki/ /ر�_�ن	��  

  .13.، ص1،1997.ط المستقبل للنشر والتوزيع، األردن، ،االستثمارمبادئ  طاهر حيدر حردان، - 2
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 وٕابراز ثقافي، منظور من التنمية معالجة حاولت التي النظريات عرض إلى باإلضافة

 خالل من المحلي والمجتمع الثقافة لمعالجة فجاء الثالث الفصل بينما الثقافية، معوقاتها

 التي النظرية واالتجاهات ،والخصائص والتعريف التطور، حيث من تحليل الثقافة

 اهمعالجت إلى إضافة وأبعادها الجزائرية الثقافة عن إلى الحديث باإلضافة عالجتها،

 المجتمع داخل تحدث وعملياتها الثقافية الثقافة والتنمية أن ساسأ على، المحلي للمجتمع  

 الرئيسي المتغير وهي الثقافية التنمية عملية عن تحدث فقد الرابع الفصل أما، المحلي

   عرض تم أيضا، وسياستها فئاتها،، أهدافها على والوقوف تعريفها تم حيث الدراسة لهذه

 بصفة للدول العربية بالنسبة وضعيته عن وتحدث، الثقافية للتنمية اإلسالمي المنظور

 الثقافية وما المؤسسات بعرض قام فقد الخامس الفصل أما، خاصة بصفة والجزائر عامة

 وفي عامة بصفة وأنواعها مهامها وتحديد تعريفها خالل من ثقافي عمل من به تقوم

 أيضا، خاصة بصفة الثقافة بشؤون المهتمة الهيئات العالمية بعض وبعرض الجزائر،

                                     .للجزائر وبالنسبة العربية الدول إلى بالنسبة سواء تقدمه الثقافي الذي العمل طبيعة

 أما، البحث في المتبعة المنهجية اإلجراءات عن للحديث السادس تم تخصيصه الفصلو 

 تطبيقه تم لما نتيجة مضمونه انك الذي الميداني بالعمل اهتم فقد واألخير السابع الفصل

 البيانات وتحليل تبويب فيه تم حيث، السابق في المحددة المنهجية من اإلجراءات

 األخير في وتم عرض الميدانية والمعطيات النظري التراث في ضوء النتائج واستخالص

  . والمالحق المراجع وقائمة الخاتمة



 مقدمة

  س

 

 ينطوي ألنه الوصفي المنهج على ذه الدراسةفي ه االعتماد تم فقد سبق مما انطالقا      

 وكذا منهج تحليل المضمون  باعتباره تقنية للظاهرة، والكيفي الكمي خاصية الوصف على

 المؤسسات طرف من المعتمدة البرامج تحليل في عليه االعتماد تم وقد مباشرة، غير

 جزئيا اهتماما توليها لتيا وأ عليها تركز التي الثقافية حيث الجوانب من المدروسة الثقافية

 تنظيمها تم التي الثقافية بالنشاطات المتعلقة وتحليل الوثائق اهمالها تم التي والجوانب

  .  السنة طيلة

 دوره يؤدي المدروسة الثقافية المؤسسات تقدمه ما أن وقد خلصت الدراسة على       

 حيث ،"بسكرة" مدينة في مثلالمت المحلي المجتمع ألفراد الثقافية في التنمية ما حد إلى

 سلوكياتهم على وأثرت واتجاهاتهم آراءهم وتغيير الفكري على مستوى توعيتهم إلى أدت

 يفتقر ألنه كافي غير ولكنه فعال هو ثقافية تنمية ممارسته من يتم فماا، فيه االجتماعية

 .المجتمع أفراد كافة مع التواصل لم تستطيع فهي فعالة كانت وٕان العمومية، عنصر إلى

من قسم التاريخ وعلم اآلثار " لعمى عبد الرحيم" أما الدراسة الثانية، فهي للباحث      

بجامعة تلمسان، في أطروحته المقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، خالل السنة الجامعية 

دراسة نموذجية للمتاحف -الدور التثقيفي للمتاحف الجزائرية"، بعنوان2013/2014

هذه الدراسة إلى إبراز دور المتاحف الجزائرية في عملية تثقيف الوطنية، هدفت 

الجماهير، بالتركيز على بعض النماذج من المتاحف الوطنية، كمحاولة إلظهار الدور 

  .التثقيفي والتربوي لهذه المؤسسات المتحفية
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يه تكمن أهمية هذه الدراسة في إبراز الجوانب اإليجابية والسلبية للدور الذي يؤد      

المتحف من خالل دراستها لهذه النماذج، خاصة التثقيفي منه، سواء من جوانب العروض 

المتحفية أو األنشطة التثقيفية والتربوية المقدمة وكيفية تفعيل هذه المؤسسات على الوجه 

الصحيح كي تؤدي الدور المنوط بها كمؤسسة ثقافة ترويحية لجمهور الزائرين ودون 

العويصة التي تعاني منها متاحف الجزائر الناتجة عن عدة أسباب إغفال تلك المشاكل 

  .العمارة والمحيط والتأثيرات البشرية وغير البشرية :مختلفة مثل

 اهجنالم من عدد ىلع الباحث اعتمد المطروحة اإلشكاليات هذه عن ابةجولإل     

هج نوالم صفيالو  هجنالمو  التاريخي هجنالم هيو  ،يمةلس تائجن إلى وصوللمية للالع

  .  اإلحصائي هجنوالم االستداللي

تطلبت طبيعة الرسالة تقسيم البحث إلى جانب نظري وجانب تطبيقي، تطرق       

وعمارته وطرق عرضه  الجانب النظري إلى النواحي المتعلقة بماهية المتحف وتاريخه،

الرتباطه بالتطور وأدواره، أما الجانب الميداني فتناول تاريخ المتاحف المختارة للعينة 

المعماري والهندسي للمتاحف، مع ذكر األنشطة التثقيفية للمتاحف، مع القيام في الدراسة 

الميدانية بتحليل إحصائي لزوار هذه المؤسسات الثقافية، ثم تقديم استبيان لزوار العينة 

     وضوعالم أهمية إلى الباحث فيها وتطرق ،مقدمة إلى المختارة وبذلك تم تقسيم الرسالة

         البحث إشكالية تحديد ثم موضوعية، أو اتيةذ ت دواعينكا سواء اختياره أسبابو  

 المتحف تعريف هفي اولنت تمهيدي بفصل المقدمة اتبعت، سةراالد اقتضتها التي اهجنالمو  
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 المتحف لعمارة األول فخصص الفصل أما، تطوره  هشأتن ثم واالصطالح غةلال حيث من

 الحوائط وعنه دستنى وهنالمب عن فتحدث الزوار جلب في قصوى أهمية من لها لما

 نع حديثلل خصص ينالثا الفصلو  غيرها،و  العرض وطرق اإلضاءة، التهويةو  األسقفو 

 الهيئة هذه دور وعن همهمت في ح المتحفنجال األولى المقدمة تعتبر التي المتحفية اإلدارة

 الثالث الفصل أما ،رالزوا تجاها مهام سامية لها ميةو عم مؤسسة تعتبر التي اإلدارية

 االقتصادية يمية،لالتع، التربوية الثقافية، تماعيةجاال سواء المتحف ألدوار فخصص

 التاريخي جانبال كرذل فخصص التطبيقي جانبال وهو بعراال الفصل أما .ةالسياحيو 

 ذكر ثم متحف لكل المعماري بالوصف لكذ الرتباط يةطنالو  المتاحف من المختارة ةنعيلل

 لزوار ةنالمكو  فئاتلل إحصائي يللتح مع، ى حدةلع مؤسسة لكل المهمة الثقافية شطةناأل

وقد خلصت هذه   الخاتمة التي تضمنت النتائج والمقترحات، وأخيرا ،يةنالوط فالمتاح

 تعريف بالمتاحفلل اريةهواإلش اإلعالنية الحمالت الدراسة، إلى أنه وبالرغم من

 داخل المناسبات وٕاحياء ،الُكتيبات وٕاصدار ةلالمتنق المعارض كتنظيم، تهانشاطاو 

 اجتماعية فئة وجود السيما أمامصعوبات،  هتشوب متحفلل التثقيفي الدور يبقى المتاحف،

 من المعروضات إلى تنظر حيث ،رالكبي اهبتدين تمتاز ئريجزاال المجتمع إلى تنتمي

 من بنوع جزائرال تاريخ الحقب من تمثل حقبة التي العارية والتماثيل القديمة المعبودات

  .المتطرفة الحساسية
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تكمن أهمية الدراسة األولى، بكونها تناولت المؤسسة الثقافية من ُبعدها التنموي      

وأبرزت العالقة بين الثقافة والتنمية من منظور اجتماعي، في حين تطرقت  االجتماعي،

قافية في ُبعدها  الثقافي من خالل إبراز  الدور التثقيفي الدراسة الثانية إلى المؤسسة الث

  .للمتاحف

لقد تمت االستفادة من هذه الدراسات في موضوع بحثنا، بالتعرف على أهمية       

ولقد تم استغاللها للبحث في نفس الموضوع  المؤسسة الثقافية بالنسبة  للفرد والمجتمع،

  .الستثماريولكن هذه المرة في ُبعدها االقتصادي وا

قراءة في  -المؤسسة الثقافية في الجزائر، بوكروح مخلوف ناهيك عن ذلك، كتاب      

الذي يستعرض فيه إشكالية المسرح والمجتمع  ،)2013 جانفي ( المسارح العمومية أداء

مرورا بموقع المؤسسة الثقافية في  ،االجتماعيةبدءا بمفهوم وطبيعة المسرح وأهميته 

إلى مسألتي التشريع والتمويل مع اإلشادة بأداء  وصوالً  ،موية للمدينةالمشاريع التن

  .المؤسسات المسرحية ودورها الحيوي

الذي يشرح فيه مبادئ  ،)2011( تسويق الثقافة والفنون ،كولبير فرانسواوكتاب       

 تسويق الثقافة والفنون ويضعها في إطار تحليلي بأسلوب واضح ومباشر مستعينا باألمثلة

من القطاع الثقافي  كما يقدم لقرائه من المشتغلين في المجال الثقافي األسس الحاسمة 

  . وممارساته في الوسط الثقافي  لفهم نظريات التسويق
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 والذي من ،)2009(إدارة الفن على نمط العمل الحر وكذا كتاب جيب هاجورت،     

لسنوات عديدة  اكتسبهاوالتي  ،وظف خبرته ومعرفته المباشرة بالفنون وتاريخ الفن خالله

مد العالم الثقافي بمعرفة أساسية قام بو  العملي في مؤسسات الفنون، واالنخراطمن الدراسة 

وتوفير بصيرة عملية ونظرية ومفاهيمية لمديري  حول اإلدارة  داخل السياق الثقافي،

ا وضح وبطريقة كم الفنون الممارسين إلدارة المؤسسات الثقافية الربحية والغير ربحية،

صائبة عالقة اإلدارة بالقيادة ودورها في نجاح المؤسسة، باستخدام األمثلة والرسوم 

وقام بتحليل كل من األبعاد النظرية والعملية للموضوع  التوضيحية والتصوير بالحاالت،

ليتوصل إلى  ،متصلة بإدارة المشاريع أخرى كثيرة  المطروح شانها في هذا شأن أمور

  .متينة  تعبر عن وضوح اإلستراتيجياتوضع أسس 

كونها تبحث في ثنائية الثقافة  ز دراستنا عن الدراسات السابقة،ما يميّ أهم إن       

فهي ال تصف الواقع كما هو وٕانما  واألداء من وجهة نظر إستراتيجية ذات أبعاد مستقبلية،

أن توصل المؤسسة وبالتالي تبرز الخطوط العريضة التي يمكنها  كما يجب أن يكون،

  .وبالتالي دخول عالم المنافسة بكل ثقة وثبات الثقافية إلى مرتبة التميز والنجاح،

كما تنظر في ثنائية الثقافة واالستثمار من وجهة نظر اقتصادية، ليتم التعامل معها       

وليتم استغاللها وفق متطلبات وضعها الراهن لتكون مصدر دخل  كمنتج وليس كتراث،

 وتحفيز المتخوفين من ولوج لتمويل المشاريع الثقافية، وذلك بإبراز وجهها اآلخر،قوي 

   عالم الصناعة الثقافية ألخذ زمام المبادرة واالستثمار في هذه الثروة التي ال تنضب، كل
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  .بمقاربة جمالية للنسق الثقافي المحلي وكذا مقاربة سوسيوثقافية في إدارة الفنون ذلك

  مدخل وأربعة  ،ول إلى األهداف المرجوة، تم تقسيم البحث إلى مقدمةوقصد الوص      

 هداف،فصول، بحيث تضمنت المقدمة الحديث عن مشكلة الدراسة والفرضيات وكذا األ

كما تم التطرق إلى أهم الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع من جوانب أخرى ليتم 

والذي تمت عنونته  تناول المدخل، فيما الكامن في دراستنا، االختالفالتعرف عن 

لدخول  تؤهلهاأهم مكتسبات المؤسسة الثقافية التي  ،"صناعة الثقافة في نظام السوق"بـ

فجاء " النسق التنظيمي للمؤسسة الثقافية" أما الفصل األول والموسوم بــ عالم السوق،

ل الثاني الذي أتى ، لنفتح المجال أمام الفصالمؤسسة الثقافية وأهم متطلباتهاللتعريف ب

للتعرف على أهم الخصائص التي يزخر بها والتي من " المتحف مؤسسة ثقافية" بعنوان 

بمتحف  باالستعانةوذلك  ،االستثمارخاللها سنتعرف على مدى تقبل هذه المؤسسة لفكرة 

  .محل الدراسة ماما- الفن الحديث والمعاصر

فهو وقفة " الثقافي في الجزائر االستثمار" أما فيما يخص الفصل الثالث والمعنون بــ      

أما  التي تقدمها الثقافة للمستثمر وموقع الجزائر من ذلك، االستثماريةعند أهم الفرص 

وقد تضمن  ،"البعد الوظيفي لمتحف الفن"الفصل الرابع وهو الجزء التطبيقي، فعنوانه 

أراء مسؤولي متحف الفن وكذا وقفة عند  الدراسة الميدانية ومرحلة توزيع االستبيان،

وقد ُتوجت  الختبار موضوع الدراسة، وكذا الزوار الوافدين عليه، ماما،- الحديث والمعاصر

. هذه الدراسة بخاتمة عامة تناولت أهم النتائج المتوصل إليها، وكذا التوصيات
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��د�:   
مصادر  فاهتدت إلى أن في المجتمع،تسعى المؤسسة الثقافية لتجد لها مكانة هامة       

عليها أن تبدع لتستمر أنه و  لسرعة نفاذها،تغطي حجم التزاماتها  لم تعدالتمويل التقليدية  

نشاطاتها التي في معظمها الربحية ، سيما وأن طبيعة في عالم المنافسة الالمحدود

نيل وقصد  ،ليهادائمة تدعم مركزها في السوق وتعزز والء متعام مداخيلتستدعي إيجاد 

 ة،مركز مرموق في وسط هذا الزخم  المعرفي والعلمي الذي تعرفه مختلف جوانب الحيا

مواردها المتاحة أفضل استغالل  استغالل، أيقنت بضرورة بغية تجسيد أهدافها المسطرةو 

وكذا إيجاد مداخيل جديدة تدعم تلك  ،وفق ما يخدم مصالحها ومسعاها اتكييفهو 

بناء إدارة ثقافية بكل متطلباتها، ال يتحقق بصياغة األفكار فقط، بل  ذلك أن المكاسب،

  .بتوفير رؤوس األموال

 منها سنحاول من خالل هذا الفصل التعريف بإمكانيات المؤسسة الثقافية المتاحة،      

وكذا البحث في اآلليات التي ينبغي  بكل مكوناته، )Intellectual Capital(الرأس مال الفكري

     .وذلك تحقيقا لتلك المتطلبات عها لجلب أموال تمويل محتملة،اتبا

          : الثقافة والمنتج الثقافي -1

تعتبر الثقافة المادة الخام التي تستخدمها المؤسسة الثقافية في تكوين رأس مالها       

 شانهما من فهي األداة الفاعلة التي بموجبها تتحرك عقول مدبريها الستغالل كل  ،المادي

تنطوي على ما يمكنها أن تحويه من  وهي يبني مشروعا ما، أو أن يصنع حدثا ثقافيا،

    ي،الثقاف االقتصادعناصر ومكونات وبالتالي ما تتركه من طاقة تحرك بها دواليب 
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ألن  وأمثل، مفالثقافة مورد سا هو االنتفاع بكل الموارد المتاحة، اوألن االقتصاد اصطالح"

ها تمجتمعاتهم ونهض رأساس تطو  سبها يمتلك النا م من أجل اإلنسانية،الثقافة التزا

وبها يعملون بتأثير إيجابي خالق يرفع مستوى  .المعرفية واالجتماعية واالقتصادية

وبالثقافة يتحدون ألنها قوة موحدة تقوم على اإلبداع،  .المعيشة ويرتقي بجودة العمل

 وكل حركة ثقافية هي وليدة الفكر المتجدد، تكار،وهي قوة محفزة لالب بالحواِر والمعرفة،

 1."المحرك الراسخ لكل استدامة تنموية ونهضة اقتصادية وألنها كذلك اإلبداع، وقوة

نما هي أيضا أداة فاعلة إو ،ن  فقط تعبير عن الهوية والحضارةليست الثقافة إذ      

المورد الهام والكشف عن  وألجل ذلك وجب التعريف بهذا لجلب الثروة وبناء االقتصاد،

      .مكوناته ليتسنى استغالله أحسن استغالل

     :  مفهوم الثقافة-1.1

لقد حظيت الثقافة باهتمام العديد من المنظرين والفالسفة، تلخصت آراءهم في جملة       

وللتعرف  ،حملت في طياتها الكثير من المقاربات من التفسيرات ذات األبعاد المختلفة،

  .ينبغي الوقوف أوال عند المعنى اللغوي لتلك الكلمة  قيقة تلك المفاهيم،على ح

    والفطانة، والمنطق صقل النفس تعني فهي أصًال، العربية اللغة في عريقة كلمة فالثقافة"

       2، سواه  اتثقيف وثقفه ،افطن اخفيف احاذق صار وثقافة، اثقفً  ثقف القاموس المحيط وفي

                                                           


ر�� ا�ط�ع ،05/03/2016 الحياة، السعودية، والمورد الثقافي، االقتصاد ،هدى الخميس كانو - 1� :01/10/2016 

. http://www.alhayat.com/Authors/14310728    
 والعلوم للتربية اإلسالمية المنظمة الرباط، الثقافة العربية والثقافات األخرى، التويجري، عثمان بن العزيز عبد - 2

  .11.، ص2015، 2.، طإيسيسكو  والثقافة
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العلوم : "بأنها المعجم الوسيطكما عرفها  1"وتقويمه تسويته أي، رمحتثقيف ال تعني وهي

وخصت عند أهل العصر بالتربية التي تنمو بها " ،2" والمعارف والفنون التي يطلب إتقانها

 .3"أساليب التفكر والعمل بما يالئم الزمان والمكان

وقد تطور مدلولها،  .حةتعني في األصل الزراعة والفال) الفرنسية(cultureإن كلمة "      

تنمية بعض القدرات العقلية "لتفيد معنى مجازيا هو  ابتداء من القرن السادس عشر،

مجموع المعارف المكتسبة التي تمكن من تنمية "، ثم لتدل بعد ذلك على "بالتدريب والمران

  . 4"روح النقد والقدرة على الحكم

للتعبير عن شيء مادي  تاستخدم لغويوما نخلص إليه، أن الثقافة في معناها ال      

كآلة كانت تسوى بها الرماح لينتقل المفهوم  تكما اعتبر  وهو تنمية األرض وزراعتها،

ومن تم  لتدل على جملة المعارف التي  ويستعار به للبشر ليفيد تنمية المهارات العقلية،

ين جنبيها كل ما أما المصطلح فهي ذات أبعاد وآفاق واسعة تضم ب" ، تنمي تلك القدرات

 وأفعاله السلوكية وما يمكن أن يحتويه من مقومات بكل جوانب يصدر عن اإلنسان،

الحياة، فيضيق المفهوم أحيانا إلى إتقان مهنة أو حرفة من الحرف بدعوتنا له أنه مثقف 

 5وفي مواضع أخرى يتسع ليشمل كل من جانب واحد من هذه الجوانب المعرفية والعلوم،

                                                           

   .11.المرجع السابق، ص - 1
  . 98.ص ،2004 ،4ط  الشروق الدولية،مكتبة  ،القاهرة معجم الوسيط،، مجمع اللغة العربية  - 2
  . 441.ص ،1958 ،دار مكتبة الحياة ،متن اللغة، المجلد األول، بيروت معجم أحمد رضا، - 3
 .04/09/2017:تاريخ اإلطالع مقال، ،)مفهوم الثقافة وقاموس الخطاب العربي(محمد عابد الجابري -4

post_9509.html-http://chajaraa.blogspot.com/2011/12/blog  

  .14.، ص2003، 1.عيد الدرويش، سيكولوجيا الثقافة، دمشق، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، ط- 5
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واإلبداعية، لحضارة من الحضارات أو  والسلوكية، واالجتماعية، لبنى الفكرية،الجوانب وا

  1"والمدنية مجتمع  في جوانبه المادية والروحية لتتداخل في مفاهيم أخرى، مثل الحضارة،

 تعريف ،ةالتاريخي لقيمته اآلن ذيوعا حتى وأكثرها للثقافة التعريفات أقدم من"ولعل       

البدائية  الثقافة عن كتابه في عشر التاسع أواخر القرن في قدمه يالذ تايلور إدوارد

 : هي الثقافة إلى أن فيه يذهب والذي )1871(

 والعرف، والقانون واألخالق، والفنون والمعتقدات، المعرفة على يشتمل مركب كل"       

   ،مجتمع في باعتباره عضوا اإلنسان يكتسبها التي العادات أو اإلمكانيات من ذلك وغير

 جماعة، كاألخالق والقانون في الناس لحياة الالمادية العناصر التعريف هذا زيبر  وهكذا

 العنصر جانب إلى إلزاميا، وتأخذ طابعا ،االجتماعي للتفاعل نتيجة تنشأ التي والعرف

  . 2 " للثقافة المكونة وبين العناصر ،بين الناس العالقات على عالوة للثقافة، المادي

 الثقافة بمعناها األنثروبولوجي هي أسلوب أو طريقة الحياة التي يعيشها أي مجتمع،  "   

واتجاهات عقلية  واهتماماتبما تعنيه من تقاليد وعادات وأعراف وتاريخ وعقائد وقيم 

 الثقافة إذن، وعاطفية وتعاطف أو تنافر ومواقف من الماضي والحاضر ورؤى للمستقبل،

 وتمثل الوعاء الذي يصب فيه أبناؤه عصارة فكرهم  وجهدهم، بالنسبة ألية أمة هي ذلك

 3وهي اإلنجازات الثقافية الكنز األمثل واألكثر ديمومة وحيوية في تاريخ هذه األمة،

                                                           

  .14.المرجع السابق، ص- 1
  .9.ص المرجع السابق،الصاوي،  علي سيد: تر ،نظرية الثقافة فيلدافسكي، تومبسون، ريتشارد إليس، آرون ميشيل - 2
عماد محمود  :تر، تاريخ الثقافة العالمية فالديمير ألكساندروفيتش كوندراشوف، دينيس ألكساندروفيتش تشيكالوف، - 3

  .9-8.ص ص، 2011، 1.ط ،كلمةة هيئة أبو ظبي للسياحة والثقاف:بيأبو ظ ،حسن طحينة
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وينقلونه من  بداع،إأسلوب الحياة الذي يتشربه أفراد األمة منذ والدتهم عادات وتقاليد و

التي " تنوع الثقافات"و"التفرد الثقافي"و"ة الثقافيةالهوي"ومن هنا تأتي مفاهيم  .جيل إلى جيل

الكثيرة والكبيرة في األحوال واألوضاع  االختالفاتتحدد تنوع المجتمعات المبني على 

  .1 "وطرق التفكير وأنماط السلوك والمستويات الحضارية للمجتمعات

 األدبيو  الرقي الفكري على للداللة الحديث العصر في الثقافة واستعملت"      

 نظريةٌ  ولكنها فحسب األفكار من ليست مجموعة والثقافة ،والجماعات لألفراد واالجتماعي

 ينطبع به الذي العام الطابع فيه يتمثل وبما إجماال، الحياة يرسم طريق بما كالسلو  في

 من غيرها عن بها زيالتي تتم األمة ماتو لمق زةيالمم الوجوه وهي ب،الشعو  من شعب

 والقوانين والمقّدسات والسلوك ،والمبادئ والقيم واللغة العقائد من به تقوم بماالجماعات 

 المعارف والعقائد يتضمن الذي المركب الكل  هي الثقافة فإن وفي الجملة ،والتجارب

    .2"والعادات والقوانين واألخالق والفنون

جه الحقيقي ألي أن الثقافة هي مرآة العصر والو لقد اتفقت معظم التعاريف على       

  مجتمع من المجتمعات، تتشكل نتيجة التفاعل اإليجابي لألفراد وفق سلوكيات اجتماعية،

           .يتحدد بموجبها نمط معيشته في فترة من الفترات، تتراكم عبر الزمن لتصنع له هويته

  

  

                                                           

  . 9.ص المرجع السابق،- 1
  .12- 11.ص ص ،المرجع السابقالثقافة العربية والثقافات األخرى،  التويجري، عثمان بن يزالعز  عبد - 2
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   :الثقافة مكونات-1.1.1

كيكها سيحيلنا على أهم مكوناتها ذلك إذا كانت الثقافة عبارة عن كلية مركبة، فإن تف      

ثقافة األمة هي علمها غير الواعي الذي تتوارثه أجيالها وتسير به في شؤون حياتها  "أن 

ونظام إقامة  ،تدخل في ذلك اللغة أو اللهجة من اللغة ،أي هي طريقتها في الحياة

والثياب وأشكالها  وأنواع المآكل وطرق تحضيرها وطرق تناولها والمالبس والفرش  البيوت،

والحكايات الشعبية وتصور أهلها للدنيا وموقفهم من الحياة وطريقة سيرهم  فيها وحرفهم 

باختصار ممارستهم للحياة بشتى ، وطرائقهم في الصناعة والزراعة والتجارة والمالحة

ويتسع معنى الثقافة فيشمل أيضا  يختفي وراء هذه الممارسة من علم متوارث، وما الطرق،

يقدمه من طرق الصناعة اليدوية القائمة على  كما يشمل ما المأثورات الشعبية المتواترة،

 ،موسيقىوما يعزفون من  وما يتغنى به الناس من أغاني شعبية بسيطة، تقاليد متوارثة،

وكل ما يدخل تحت  وما يضربون من أمثال نظما أو نثرا، أو ما يستخدمون لذلك من آلة،

  . 1"لفلكلورا"ما يسمى اليوم ب

 ،2األمثال، الحزازير النكات، الشعبية، القصص األساطير، الخرافات، الفلكلور يضم"     

 3اللفظية، اإلساءات االقسام واإليمان، والمسبات، اللعنات التبريكات، التعاويذ، الترانيم،

                                                           

  .43.ص ،2010 مطابع الهيئة العامة السورية للكتاب، سوريا، ،-رحلة في محراب المعرفة- الثقافة وتبقى ،علي القيم-1
ورة -2 أحمد مختار : ينظر. لجواب المناسب لهلغز أو سؤال ملتبس يطلب إيجاد ا: جمع حزورات وحزازير)مفرد ( حز

  .485.عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، المرجع السابق، ص
 واإلعالن والنشر للطباعة ناديا مؤسسة فلسطين، رام اهللا، دراسات في الثقافة والتراث والهوية، شريف كناعنة، - 3

                                           .                                122.ص ،2011 ط، .د والتوزيع،
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 ويشمل .والوداع التحية وجمل والمعايرة، األنخاب، المقاهرة المقننة، التقليدية اإلجابات

 المعتقدات الشعبي، الفن الشعبي، المسرح الرقص الشعبي، الشعبية، المالبس أيضاً 

 المصطلحات الشعبية، األغاني الشعبية، الموسيقى الشعبي، الشعبية، الطب والشعوذات

 الشعر الشعبي والمواقع، األماكن أسماء األلقاب، الكنايات، الشعبية، العامية، التشبيهات

 المحالت جدران الكتابة على القبور، على يكتب ما إلى الشعبية المالحم نم يتراوح وهو

مالعبة  عند الكبار التي يغنيها األغاني األطفال، ألعاب ترافق التي األغاني العامة،

 اإليماءات، األلعاب، أيضاً  مواد الفولكلور قائمة وتحوي،الحضانة وأغاني األطفال،

 طرق المصطلحات، بعض التفسير الشعبي لنشوء العملية، النكات الدعاء، الرموز،

 وحتى الباعة، مناداة الحيوانات، وبيوت واألسوار أنماط البيوت التطريز، أنماط  الطبخ،

أو  القحة مثل أصوات صدور عند يقال وما الحيوانات، طرد أو التقليدية الستدعاء الطرق

 الشعبية والممارسات والتقاليد داتوالعا التقليدية الشعبية االحتفاالت أيضاً  هنالك ،العطس

 أنواع جميع تشمل وال عينة فقط تعطي القائمة هذه، والمناسبات األعياد في المتبعة

  . 1"الفولكلور

بما فيه  إن الفولكلور بكل  هذه المكونات هو تعبير صادق عن ثقافة مجتمع ما،      

ا مهما تمت المحافظة عليه يتضمن مفهوم التقاليد إذن جزء"و هذا، من إحياء للتقاليد،

   2فقالحقيقة ليست التقاليد بالتحديد عادات روتينية كيفما ات وفي .ألسباب رمزية ومعيارية
                                                           

  .122.ا��ر, ا�+��ق، ص-1
دار الفرقد  دمشق، سوريا، إياس حسن، :تر، الثقافة بين الكوني والخصوصي ألكسندر سرالز وآخرون، أدام كوبر، -2

  .257-256، ص ص2008 ،1.ط للطباعة والنشر والتوزيع،



���	� ا������ �� ���م ا���ق         لمدخل                            ا   

9 

 

هي معارف وأفعال حاملة لقيمة ولداللة تخص  وٕانما ،)صباحا والنوم مساءا كاالستيقاظ(

يات أو مراسم التي تطلق على أشياء أو فنون أو حكا"تقليدية"إن صفة  ،زمرة بشرية خاصة

تمتلك القدرة على أن تسدل حجابا  أو آداب الكياسة أو المعتقدات أو صفات المطبخ،

يرى بعض  ).تأخذ منها هويتها(على ماضيها وأن تمأسسها كرموز تتماهى معها 

 بل كممارسة راهنة، األنثروبولوجيين أنه ال يجب التعامل مع التقاليد كميراث من الماضي،

 جان بويونكما يصرح  ،"وضعنا ر هذا الذي بواسطته نعترف بأنه يحددنختا" من خاللها

Jean Pouillon.  قطعة من الماضي تم تشذيبها على "،جرار لنكودفالتقاليد هي بحسب

  .1"هو في معظم األحيان القيام باختيار راهن، انتقال تقاليد ما ".مقاس الحاضر

 تقاليد الماضي ولكن بثوب جديد، هو من صنع وبالتالي فإن الحاضر حسب هؤالء      

  .وفي هذا داللة على أهمية هذا الموروث الثقافي في حاضر الشعوب

  حيث ،بشكل دقيق المجال أكثر نحو الفهميقرب  ،يوجد تصنيف آخر أكثر تحديدا      

 القسم األول على يطلق رئيسين قسمين إلى البشرية المجتمعات من مجتمع ثقافة تُقسم"   

 ،”الثقافة الكبرى“ أو ”العليا الثقافة“ بمصطلح البعض إليه يشير وقد ،الرسمية الثقافة

   )(... “ الشعبية الثقافة“ الثاني على ويطلق

 الرسمية أو واألجهزة المؤسسات خالل من جيل إلى جيل من الرسمية الثقافة تنتقل      

  2 والمؤسسات الدينية والمعاهد، والجامعات ،والتعليم التربية جهاز الرسمية مثل شبه

                                                           

  . 257- 256.ص ص المرجع السابق،- 1
.                                                                               47- 46.ص ص ،المرجع السابق دراسات في الثقافة والتراث والهوية، كناعنة،شريف  - 2
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 من ذلك وغير رسمّيًا، به المعترف العالي والفن ،واألدب ،الرسمية والقوانين الرسمية،

 المؤسسات وتضمن استمرارها عليها وتحافظ ترعاها الثقافية التي والرموز المعارف

 وأ المرخّصة أو الحكومية والوزارات والدوائر كالمحاكم المجتمع أو الدولة في الرسمية

 .الرسمية هذه الدوائر قبل من بها المعترف أو عليها الموافق

 الجماعي المعّبر العفوي النتاج فهي الشعبية الحياة أساليب أو الشعبية الثقافة أّما     

المجموعة  أو وليس النخبة عام بشكل الشعب أبناء وضمير وحاجات وعواطف شعور عن

 فئة ومن إلى أخرى جماعة الناس من بين رتنتش كما جيل، إلى جيل من وتنتقل الخاصة،

  . 1"والمالحظة والمحاكاة طريق التقليد عن أو مشافهة عفوي، بشكل أخرى، إلى

نقسم  أن وهي ُأفقية، بأنها نصفها أن يمكن الثقافة لتقسيم أخرى طريقة وهناك"      

     .من التراث هاعتبار  يمكن ال وما ،تراث هو ما :قسمين إلى وشعبية، رسمية ككل، الثقافة

  غيره من ونمجّده أكثر ونحترمه نقّدره الذي الجزء هو التراثي القسم فإن عام وبشكل      

 :فأصبح لدينا أجزاء، أربعة إلى مجتمع أيّ  المجتمع، ثقافة تقسيم إلى قد وصلنا نكون بهذا

 .تراثية رسمية ثقافة -1

 .)تراثية غير( عادية رسمية ثقافة -2

 .تراثية ةشعبي ثقافة -3

  2)"تراثية غير( عادية شعبية ثقافة -4

                                                           

  .47- 46 .ص ص المرجع السابق،- 1
  .48.المرجع نفسه، ص- 2
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 والمالحظ أن كل ما يصدر عن البشر نتيجة تكيفهم مع الواقع هو بمثابة ثقافة،      

إنها  فهي ليست على مستوى واحد من األهمية، ولكن اإلختالف يكمن في المكونات،

يولوجية ومنها غير درجات، ذلك أن سلوكات البشر متشعبة ورغباتهم متنوعة فمنها الب

وبالتالي فإن التراث هو المعيار الحقيقي للتمييز  ومع كل رغبة تولد ثقافة جديدة، ذلك،

  .بين كل تلك األنواع، بل هو األداة الفاعلة للتعرف على طبيعة المجتمعات

أي  التاريخية واالجتماعية، المختلفة لألمة، الثقافة إذن قاعدة تأليف العناصرتكون "      

إنها ال تشمل فقط ، وعمل الجماعة من خالل الفرد يضا وسيلة تحقق الفرد في الجماعة،أ

   المجتمع على -كما يقال-أو سلوكية يفرضها عقلية، أو مجموعة نشاطات عامة ذهنية،

  ، وفيأفراد جماعة ماليات مستمرة من الربط بين مختلف ولكنها تضم مجموعة عم الفرد،

    تفقدلمختلفة التي تتعرف فيها الجماعة على نفسها دون أن ربطها هذا تبني الحقول ا

أي مجموعة العمليات التي تخلق الهوية القومية  توازنها الداخلي تجاه الجماعات األخرى،

وتوجيهه وفق  وبالتالي، فهي أداة لتكييف الفرد داخل الجماعة، 1"والتقدم الحضاري معا

  .تماءه الحضاريتلك المتطلبات، صانعة له بذلك هويته وان

  األفعال تمليه ردودعلم ألنها نتاج تفكير عقلي منظم و إن الثقافة علم وفن، فهي       
يبديها  المتزامنة والظروف المتجددة، وهي فن، ألنها أسلوب حياة، تتجدد مع كل حركة

                   جديد،الفرد داخل الجماعة، وتفرضها الجماعة على الفرد، ومع كل تجدد، يولد أسلوب 

  بوتقتها والتي ينصهر في إن تلك األساليب الجديدة، هي ما نطلق عليه بمكونات الثقافة،
                                                           

  .89- 88.، ص ص1986، 1.ط معهد اإلنماء العربي، بيروت، مجتمع النخبة، ،برهان غليون - 1
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                                . كل ما من شأنه أن يصدر عن البشر ويصنع عاداتهم وتقاليدهم

  ولكن، ما الفائدة من وراء ذلك؟

  فلم تعد  ث عن التنمية واالقتصاد،إن حديثنا عن الثقافة وعن مكوناتها هو حدي      

مجرد حصر لسلوكات وتقييم لحضارات وٕانما هي أيضا أداة مهمة في أيدي الثقافة 

االقتصاديين ورجال األعمال إذا ما أحسنوا استغاللها، ألنها مصدر مهم من مصادر 

ة ، ذلك أن أية محاولة إلعادتدخل عالم الصناعة من أبوابه الواسعةالدخل يمكنها أن 

بعث أحد تلك العادات وطرحها في حلة جديدة، على شكل عمل فني أو سينمائي  أو 

وهذا من شأنه أن  على شكل كتاب من شأنه أن يلقى إقباال ال حصر له من الجمهور،

ولنا أن نتخيل معا  كم من عمل سننتجه باستغالل اآلالف بل الماليين  ينعش االقتصاد،

    .من سجل ما تركه األجداد

  :المنتج الثقافي-2.1

ر البعض منها تحتل العديد من المؤسسات مركز الصدارة في السوق، بينما يضط      

ويبدو ذلك جليا من خالل ما تجنيه من مداخيل نتيجة ما تطرحه في  البقاء في المؤخرة،

مصدرا مهما لجلب  ) Product, Produit(فلما كان المنتج  ومن تم، ،السوق من منتج

را مهما في قيام أي صناعة وجب التعريف بهذا المورد الهام واإلحاطة الثروة وعنص

  .بالمفاهيم المرتبطة به بما يخدم األهداف المرجوة
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أو له خصائص مادية يتم بيعه  يقصد بالمنتج في مفهومه الضيق كل شيء مادي،"      

 نتباه،أي شيء يتم عرضه للسوق بغرض جذب اال"وقد يكون ،1"إلى المشتري في السوق

  . 2"أو االكتساب أو االستخدام أو االستهالك إلشباع حاجة ورغبة معينة

هو كل شيء مادي -وفي إطار علم التسويق-إال أن المنتج في مفهومه الواسع"      

بمعنى أن المنتج عبارة  .يتلقاه الفرد من خالل عمليات التبادل ملموس أو غير ملموس،

ملموسة تنطوي على فوائد أو منافع وظيفية  عن حزمة من الخصائص ملموسة وغير

  . 3"واجتماعية ونفسية

المنتج على أنه أي شيء يمكن تقديمه للسوق بغرض Philip Kothler كوتلرويرى "      

االستهالك أو االستخدام أو الحيازة أو اإلشباع لحاجة معينة وهو بذلك يشمل على 

وأن  واألفكار، والمنظمات، اص واألماكناألشياء المادية والخدمات غير المادية واألشخ

والمظهر السعر  مفرد المنتج هي وحدة مميزة بمجموعة من الخصائص مثل الحجم،

  4"واللون والطعم وغيرها المادي،

إن األشياء التي يتم عرضها في السوق ال  تصلح أن تكون منتجا إال  بوجود       

مادية أو معنوية مقابل المنفعة التي مصلحة متبادلة يتحصل فيها البائع  على فوائد 

                                                           

  .132.ص ،المرجع السابق أصول وفصول التسويق، مليحة يزيد،- 1
      دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، مبادئ التسويق الحديث بين النظرية والتطبيق، زكريا أحمد عزام وآخرون،-2
.35.ص ،2008 ،1.ط  
                                                  .                    132.ص المرجع نفسه، مليحة يزيد،- 3

  .133.ص  المرجع نفسه، - 4                                  
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 (Philip Kothler)فقد أضاف"وهي ال تتعلق فقط بالسلع والخدمات  طالت المستهلك،

  :األمور اآلتية في المفهوم التسويقي الحديث

 العمليات/األنشطة ،Organizationsالمنظمات  ،Placesاألماكن  ،Peopleاألفراد -

Processes،  األحداثEvents، تلكات الممPropriétés،  المعلومات Information "1. 

وذلك لما تحمله من مواصفات تؤهلها أن تكون  الثقافة، أيضا  يتسع مفهوم المنتج ليشمل 

كذلك، فما تمت البرهنة عليه سابقا ينطبق أيضا على المنتج الثقافي مع قليل من 

، كوتلرالتي ذكرها وكذا األمور  الخصوصية، فاألشياء التي يتم عرضها في السوق،

األحداث  ينبغي أن تكون ذات طابع ثقافي، كاألنشطة الثقافية، الممتلكات الثقافية،

   .إلخ...الثقافية

والمنتجات  تأخذ المنتجات الثقافية إذن أشكاال متعددة، منها المنتجات المادية،      

في تعريفه،  كوتلرالخدماتية الغير مادية، إضافة إلى العديد من المنتجات التي حددها 

 .كأن يتم تأجير مؤقت لفضاء ثقافي لصالح أحد الخواص للقيام بمعرضه االقتصادي

التي يمكن حيازتها، كالتحف واللوحات الفنية، قطع نحتية، فأما المادية منها فهي      

 األمم تقرير صادر عن منظمة"  في ذكرها ورد وقد الخ،...وأسطوانات فنية كتب ثقافية،

   2 التجارة عولمة" عنوانه 2016مارس 10 بتاريخ)يونسكو(والعلم والثقافة للتربية ةالمتحد

                                                           

.35.ز1ر"� أ��د /زام وآ�رون، ا��ر, ا�+��ق، ص - 1  

، 119العدد لندن، دار عود الند، مجلة ثقافية فصلية، التجارة الثقافية، عود الند، :119الهواري عدلي، كلمة العدد  -2
04/04/2016.   
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ل :الثقافية 2004الثقافية  للمواد والخدمات الدولية التدفقات  -الثقافي االستهالك تحو-

    :من خالل تصنيفها ضمن الفئات الست التالية وذلك ،"2013

 والنباتية والمعدنية الحيوانية القطع وتشمل ،والطبيعي الثقافي التراث :األولى الفئة

  .سنة مئة عن عمرها يزيد التي التحف إلى إضافة واألثرية،

 يمكن التسجيل التي والوسائط الموسيقية اآلالت وتشمل واالحتفال، األداء :الثانية الفئة

  .)دي في دي أو دي سي( المدمجة األقراص مثل عليها

 والتماثيل واألعمال والمنحوتات النقوش وتشمل ،البصرية والحرف الفنون :ةالثالث الفئة

  .والمطرزات والمنسوجات المجوهرات رهابدو  تشمل التي اليدوية

 والدوريات والمجالت، والصحف الورقية الكتب وتشمل والصحافة، الكتب: الرابعة الفئة

  .ضمن الخدمات إحصائيا صنفت المواقع من تحّمل التي اإللكترونية الكتب

السينمائية وألعاب  األفالم وتشمل والتفاعلية البصرية-السمعية الوسائط :الخامسة ئةالف

 . الفيديو

  1 ." بالعمارة والمخططات المتعلقة وتشمل ،اإلبداعية والخدمات التصميم :السادسة الفئة

يصدر عن أفراد أو  يقصد بالمنتج الثقافي كل ما"وبالتالي يتحدد لنا المفهوم إذ       

 2لها طابع ثقافي ىورؤ ر ات أو مؤسسات أو جهات رسمية او مبادرات تتضمن أفكاجماع

                                                           

  .المرجع السابق - 1
مركز أسبار  الرياض  المملكة العربية السعودية، ،في ظل الثقافة الرقمية   تسويق المنتج الثقافي ،محمد سيد ريان - 2

  .20/01/2017:تاريخ اإلطالع ، 01-08-2016للدراسات والبحوث واإلعالم،
 http://asbar.com/ar_lang/?p=16334   
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ويتضمن  كان ذلك كتاب أو فيلم أو مقطوعة موسيقية أو مسرحية أو لوحة فنية، اءسو 

  . )اإلبداعات الجديدة –الثقافة العلمية  –الفن  –الفكر  –النقد  –األدب ( :اإلبداع الثقافي

  وحسب ،”الصناعات الثقافية”نتج الثقافي بمصطلح آخر وهوويرتبط مصطلح الم      

وفي الوقت  المنتجات الثقافية تكون حاملة للهوية والقيم والدالالت،  تعريف اليونسكو فإن

ويقتضي صون التنوع الثقافي وتعزيزه تشجيع  .نفسه عوامل تنمية اقتصادية واجتماعية

دة بوسائل إثبات ذات ها على المستويين المحلي والعالميقيام صناعات ثقافية مزو.  

وأفكار ومبادرات  رؤىويتصل ذلك أيضا بمفهوم اإلبداع الثقافي ويقصد به إنتاج       

   .1"والثقافية  واالقتصاديةوالسياسية  االجتماعيةفي مواجهة التحديات والتحوالت 

رها من أن أهم معيار لتمييز المنتجات الثقافية عن غي ما يمكن مالحظته،      

المنتجات هو طابعها الثقافي، فكل ما يتم صناعته أو ابتكاره يتضمن  صبغة ثقافية 

وبالتالي فإن  حاملة للهوية، إضافة إلى كونه مصدرا مهما في عملية التنمية االقتصادية،

  .المنتج الثقافي هو من صنع الثقافة

  : خصائص المنتج الثقافي-1.2.1

  إذ بإمكانه  أيضا أن يكون أثرا ماديا أو تراث ائًما عمال فنيا،ال يمثل المنتج ثقافي د      
وذلك سواء ُأدمج العمل الفني أو لم ُيدمج في عملية اإلنتاج وبالتالي فإن له  غير ملموس،

التفرد،  التعقيد، في وتتمثل التي ُتَعِرفه عن بقية المنتجات األخرى، صائصالعديد من الخ

    .والوقت المحدد والجماليات، متعة،ال الرمزية، منتج االستدامة،
                                                           

  .المرجع السابق- 1
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تعقيد المنتجات الثقافية  La complexité du produit culturel : تعقيد المنتج الثقافي-1"

إذ تعتبر الخدمات الثقافية مجموعة غير متجانسة   يكمن أوًال وقبل كل شيء في تنوعها،

وٕامكانية إنتاج المعنى  .وتعرف تغييرات دائمة بسبب الظهور المتكرر والجديد للمنتجات

وتتطلب في كثير من األحيان معرفته الخاصة وتعلمه  ،من قبل المستهلك تبقى متعددة

  .الثقافية الذي يتطلب اكتساب الرموز

 إن اإلبداع ليس مجرد أداء، L’unicité du produit culturel :تفرد المنتج الثقافي-2

 ي الذي يأتي من هذا اإلنشاء األصلي،والمنتج الثقاف ولكن عملية عفوية يصعب شرحها،

على سبيل  فال يمكن استنساخه بنفس الطريقة، ونتيجة لذلك، ،)النموذج األولي(يسمى

ولكن ال  المثال، تمثيالن من نفس العرض مع الموزع نفسه هي بالتأكيد قابلة للمقارنة،

قد  رض مرتين،يمكن للفرد شاهد نفس الع باإلضافة إلى ذلك، يعادل من وجهة نظر فنية،

فالعمل األصلي يظل فريًدا حتى لو كان انتشار المنتج  أداًء مختلًفا على كل مرة، رحض

هذا عدم اليقين هو الذي يؤثر على صنع  ،يستخدم تقنيات حديثة من االستنساخ الثقافي

  .القرار من المهنيين وعلى خياراتهم االستراتيجية

قيمة المنتج الثقافي  Le symbolisme du produit culturel: رمزية المنتج الثقافي -3

وهي معرفة ال يمكن  فإن التراث الثقافي له قيمة رمزية جمالية ذاتية، وهكذا، رمزي للغاية،

  1فالبحث عن المعنى الذي يقدمه المنتج الثقافي هو الوصول إليها على الفور وبسهولة،

                                                           
1
 -Dominique BOURGEON-RENAULT, Stéphane DEBENEDETTI , Anne GOMBAULT, Christine PETR , 

Marketing de l'Art et de la Culture- Spectacle vivant, patrimoine et industries culturelles,Paris ,  Dunod,2009, 
pp. 26-31. 
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لفة للمستهلك وحسب مكتسباته اقتراح من اإلطارات وتحليل يستند إلى التصورات المخت

  .المعرفية 

 L’hédonisme et l’esthétisme du: مذهب المتعة والجماليات للمنتج الثقافي -4

produit culturel  فالمنتجات الثقافية وهي في"استهالك المتعة "استهالك الثقافة هو 

نظرا  للمتعة  ماديةاالستهالكية هدفها الرئيسي هو أداء الوظائف النفعية والمواجهة السلع 

 ولكن أيضا في استثمار الوقت ليس فقط في شراء سلعة أو خدمة ثقافية، التي يوفرها،

وفي البعد الجمالي الذي يتوافق مع اإلدراك الجمالي والذي يشير إلى جوانب سلوك 

كما يمكن أن  المستهلك المتعددة منها الحسية والعاطفية والتخيلية للتجربة مع المنتجات،

بع نتيجة االستهالك سلسلة متصلة يمكنها ذلك الذهاب من متعة بسيطة لمشاعر أعلى تت

كما يتم التعبير عن هذا التقييم المؤقت بالحكم عليها  بكثير مماثلة للتعالي والنشوة،

فالقيمة الجوهرية للمنتج الثقافي بالنسبة للمستهلك هو ردة الفعل  بالجمالية أو القبح،

 .دون النظر في فائدتها في أداء وظيفة خارجية ها،تثير  التي الذاتية،

 La temporalité particulière du produit :الطابع الزمني الخاص للمنتج الثقافي-5

culturel ،كما  ،استثنائيافقد يكون دائما  يتميز المنتج الثقافي بعالقته بالوقت المعين

يمكن نشر  .تطور األذواق واألزياءويمكن أن تتقلب قيمته بمرور الوقت مع  سريع الزوال،

 1ونتيجة على سبيل المثال النحت المعروض في المتحف،، العمل الفني بطريقة خالدة

                                                           

-1  Op.cit, pp.26-31. 
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قد تفقد معناها في  التي تستخدم عادة في التسويق، فإن هذا المفهوم دورة الحياة، لذلك،

 1" المجال الثقافي

وهي " بأربعة  خصائص،" الخدميةالمشروعات "فيما تتميز المنتجات الغير مادية       

ومتزامنة، نضيف إلى ذلك  وغير مستدامة لوقت طويل، تحديدا أن الخدمة غير ملموسة،

على سبيل المثال، في حاالت فنون األداء، أو دور العرض السينمائية، أو  .البعد الظرفي

 لمنتج معهمعارض المتاحف، ال يشتري المستهلك منتجا ماديا ملموسا، بما أنه ال يأخذ ا

وهكذا يمكن القول إن المشترى غير ملموس أو غير مادي، كما أن المنتجات  إلى المنزل،

الثقافية ال يمكن االحتفاظ بها لفترة طويلة، بما أن المرء ال يمكنه تخزين عرض حي أو 

يمكن القول إن استهالك العمل يكون . أن يعايش من جديد تجربة زيارته ألحد المتاحف

كما (ع عملية شرائه فال يمكن للمرء أن يمتلك العمل ثم يستهلكه في وقت الحق  متزامنا م

وأخيرا سوف  .، رغم أنه يمكنه شراء التذكرة مقدما)يمكنه أن يفعل في حالة قطعة ثياب

 .2) "البعد الوظيفي(تتنوع جودة األداء وفقا للظروف السائدة في ذلك الوقت

  :مكونات المنتج الثقافي  -2.2.1

  إذا كان المنتج في مفهومه الضيق هو كل شيء مادي يتم بيعه في السوق، فإن       

بالتالي،  عملية البيع والشراء ال تتم إال إذا وجد المشتري ما يروقه حيال المادة المعروضة،

 فإن ما يمكن أن يثري هذا الفضول تلك المتعلقات المرتبطة به ونقصد المكونات، إذ
                                                           

-1 Op.cit, pp.26-31.  

، 2011، 1.التوزيع، طدار شرقيات للنشر و  القاهرة،محمد عبد النبي، : تر تسويق الثقافة والفنون، فرانسوا، كولبير - 2
. 63.ص  
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  :على المكونات األساسية التالية تشمل أغلب المنتجات" 

  .خدمات مرتبطة - 2.     المنتج المركزي أو المنتج ذاته-1

، تلك القيمة التي يلحقها كانت رمزية أو عاطفية أو سوى ذلكالقيمة، سواء -3

  .المستهلكون بالمنتج

، لكن يمتلك أيضا )المنتج المركزي(يمتلك المستهلك وسيلة نقلعند شراء سيارة،    

وهناك أيضا قيمة رمزية بطبيعة  ات محددة، من قبيل الضمان وتعاقد الصيانة،خدم

  . 1" الحال، قد تكون هي الوجاهة االجتماعية، أو اإلحساس بالنفوذ، أو تحقيق حلم ما

تتضمن المنتجات الثقافية أيضا تلك المكونات المختلفة، رغم أنها توجد مع عدد "      

  ...من الفوارق الطفيفة

والمنتجات  المنتج الفني ذاته،: جميع المنتجات الثقافية تتميز بأربعة مكونات      

بما في ذلك القيمة التي (وتجربة المستهلك للمنتج والخدمات المرتبطة به، المتفرعة عنه،

  ).يضفيها المستهلك على المنتج

واحد أو فريق  إنه العمل ذاته كما أنتجه مبدع فرد المنتج الفني هو المنتج المركزي،      

المنتجات المتفرعة عنه، : وحول هذا المنتج المركزي تدور تلك الجوانب(...)من المبدعين

ولو كان ذا -وبالتالي، فإن هذا العمل المركزي ،2 "وتجربة المستهلك الخدمات المرتبطة،

 ذ  قد يفقد قيمته تلك، إذا لم تكن الجوانب المرتبطة به عند المستوى المطلوب، إ -أهمية 

                                                           

.56.ص المرجع السابق،- 1  
.57.المرجع نفسه، ص- 2  
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  المشتري وفقا لذلك، ال يشتري المنتج بخصائص مادية فحسب وٕانما يشتري االنطباع "أن 

  عنه أيضا الذي يتجسد في الصورة التي يتخيلها عن هذا المنتج من جراء مشاهدته له 

  .1)" الخ..الشهرة أو خدمات ما بعد البيع(وسماعه عنه كاالسم التجاري المميز

فاهيم المستهلك مكونا أساسيا وال غنى عنه لتقدير أي منتج تعد أحاسيس وم" كما      

ويمكن قول األمر نفسه حول إدراك السياق الذي يتم فيه تقديم المنتج فيه،  .ورفع قيمته

على سبيل المثال ستبدو قطعة نحتية على خلفية من غروب الشمس مختلفة تماما عن 

لك فالشخص نفسه الذي يدرك عالوة على ذ. وجودها على خلفية سماء كثيفة الغيوم

 ودرجات من االرتياح، وحاالت بدنية مختلفة، المنتج يكون في حاالت مزاجية مختلفة،

العوامل سريعة التغير تلعب دورا في العملية الكلية إلدراك أحد المنتجات  كل تلك. وهكذا

من المعادلة  والحقيقة  أنه ما إن يصير اإلدراك البشري جزءا .والتأثير على رأي المستهلك

فإنه يصير عنصرا أساسيا منها، إنه هذا الجانب الذي يرفع من جودة وقيمة وتجربة 

  . 2"المستهلك

الثقافي وتساهم بشكل أو  جأن هناك عدة عوامل تؤثر في المنت نستنتج مما سبق،      

، بآخر في انجاح تواجده في السوق، منها ما تعلق بشخصية المستهلك ومدى إقباله

ليتوسع فيصل ، وأماكن تواجده عرض المنتج كيفيةومنها ما يخص  ،قة تفاعلهوطري

في عرض منتجه بطريقة ناجحة، الجادة في حد ذاته وفكرته اإلبداعية ورغبته  جنتِ المُ 

                                                           

.134.مرجع السابق، ص، الأصول وفصول التسويق ،مليحة يزيد - 1  
  .62- 61.محمد عبد النبي، المرجع السابق، ص ص: تر تسويق الثقافة والفنون، ،كولبير فرانسوا - 2
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من مادتها الخام فهي تتحول  الثقافية تشبه أي نوع من المنتجات،أن األشكال " بكون 

منتجو "أو " عمال الثقافة"األفراد هم في األساس  ، بمعية مجموعة من"سلع ثقافية"إلى

فهم من ينتجون المصنوعات الثقافية مثل برامج التلفاز وٕاعالنات السلع  ثقافة،ال

ولهم تأثير واضح ونسبي على طبيعة السلع التي ينتجونها، إلى جانب  االستهالكية،

الفنية  الفيلم بالرؤيةال يتأثر محتوى  فعلى سبيل المثال، .عوامل أخرى محددة لإلنتاج

وبتوجيهات   إنما يتأثر كذلك بالتكلفة التي يلتزم المخرج بعدم  تخطيها، للمخرج  فحسب،

وبما يشير به مدير اإلنتاج  على  حول نوعية الجمهور المستهدف، األستوديومديري 

. حول المشاهد التي يمكن تصويرها والمشاهد التي تتجاوز إمكانات طاقم الفيلم المخرج

المتكاملة والمرتبطة بإنتاج سلع ثقافية معينة  االجتماعيةيهدف هذا التركيز على العملية 

فكما  .إلى توضيح أن اإلنتاج الثقافي يعمل وفقا آللية مثله مثل أي سياق إنتاجي آخر

 ووجود بنى إدارية لتوجيه جهود العمال، ثالجة تقسيم العمل على العمال،يتطلب تصنيع 

هوارد ويتحدث  .الثقافي يحتاج إلى هذه األشكال التنظيمية أيضافإن اإلنتاج 

وهو أحد أهم الشخصيات الرئيسية في تطبيق منهج إنتاج  ،(Howard Becker)بيكر

باألنشطة كلها التي  في ما يتعلق بأي عمل فني، ،رفك:بقوله ،"الفن"عن إنتاج  الثقافة،

  على  إذ يجب على أوكسترا السمفونية، ،يجب القيام بها ليظهر العمل في صورته النهائية

  1أن تتوافر لها األدوات الموسيقية التي سبق موسيقيا حفال تقدمأن  لتستطيع سبيل المثال،

                                                           

المركز العربي لألبحاث  لما نصير، بيروت، :تر، مدخل إلى سوسيولوجيا الثقافة جون هيوسون،-ديفيد إنغليز -1
  ).بتصرف(.280.، ص2013مارس  ،1.ط ودراسة السياسات،
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كما يجب أن تكون هناك نوتات موسيقية معدة ومعزوفات  ،ت وصنعت وحفظتابتكر  أن

النوتات المدونة  موسيقية صيغت باستخدام هذه النوتات،وأن يكون األفراد قد تعلموا عزف

هناك أوقات وأماكن متاحة للتدريب وٕاعالنات موزعة  كما يجب أن تكون على اآلالت،

  . 1" عن الحفل،وقد رتبت الدعاية وبيعت التذاكر

وبالتالي، فإنه ينبغي لمن أراد أن يستثمر في الثقافة اإلحاطة بتلك العوامل التي       

  :والتي نوجزها فيما يلي في سلم االرباح،تتحكم في تحديد قيمة المنتج الثقافي و 

القيمة الزمنية في إنجاز (الوقت االنجاز،وتتمثل في المواد المستعملة في :التكاليف-1

  .، النقل، اليد العاملة)العمل

مكان (تكاليف العرض يتدخل فيها تكاليف الترويج واإلشهار،: توزيع التكاليفتقنيات -2

  .خصصين يحكمون على جودة العمل الفنيوتكاليف إيجاد نقاد مت ،)العرض

والرأي  ،)الصحافة العادية(يتحكم في المنتج الفني الرأي العام):البيع(عرض المنتوج-3

  ) .النقاد والمتخصصين(الخاص

وبالموازاة، ينبغي لمن يتولى أمور الثقافة ويسعى للحصول على مداخيل جديدة أن      

  إستراتيجية معينة بخطط مدروسة  أمال في  ويفترض منه وضع يكون مستعدا لكل ذلك،

المعزوفة السنفونية التي تم حاله حال بأقل التكاليف،  الوصول إلى النتائج المرغوبة،

  .تأديتها بنجاح

                                                           

)بتصرف.(281-280.ص ص المرجع السابق،- 1 
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وٕانما هو نتيجة منطقية  ال يمكن إذن للمنتج الفني أن يظهر للوجود بشكل فردي،     

إما كمنجزين للعمل أو  قة وظيفية،تربطهم به عال لتضافر جهود مجموعة من األفراد،

 وحتى الرسام أو الكاتب الذي يقوم" ،ولكل منهما نصيب في تقديم مساهمته كمتلقين،

 بحيث يجعل بعضهم ممكنا أصال، بعمله بشكل منفرد فإنه يعتمد على سلسلة من األفراد،

إنتاج  فإن ومن هذا المنطلق، ،بينما يقوم آخرون بنشر العمل ليصبح متاحا لآلخرين

أو سلعة لوسائل اإلعالم الجماهيري يكون دائما محاطا " عمال فنيا"سواء كان  الثقافة،

، تلك العالقات هي التي ينبغي 1" تتسم بها سياقات اإلنتاج يالت االجتماعيةبالعالقات 

ويصبح  التحكم فيها، ليحتل المنتج  الثقافي مكانة ال بأس فيها في سوق السلع والخدمات،

     .ودخولها لعالم المنافسة ال غنى عنه في تدعيم تواجد المؤسسة الثقافية واستمرارها،مكسبا 

    : مفهوم الرأس مال الفكري وٕاسهاماته في بناء المؤسسات الثقافية-2

وردت العديد من المفاهيم الخاصة برأس المال الفكري من قبل العديد من       

قدرة متميزة تتفوق بها المنظمة على  " )(Hamel&Heeneاألكاديميين والممارسين، إذ اعتبره

   2"منافسيها  تتحقق من تكامل المهارات المختلفة تسهم في زيادة القيمة التي تقدم للمشترين

  3ألن فعال، بشكل ارهمتم استث إذا للمنظمات الحقيقي المال رأس "فيما اعتبره البعض أنه 

 
                                                           

  . 282.ص ،السابقالمرجع - 1
دراسة (أثر رأس المال الفكري في اإلبداع في المصارف األردنية محمود محمد العلجوني، محمود علي الروسان، - 2

  .43.، ص2010 ، الثاني العدد-  26 المجلد –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة ،)ميدانية

 ، 2007التوزيع،و  للنشر إثراء االعمال؛ عمان، منظمات في المعرفية االدارة استراتيجيات حسن، عجالن حسين - 3
  .129. ص
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 .1" التنفيذ قيد توضع لم إذا جدوى اتذ تكون لن العامل ذهنالفكرة  الموجودة  في 

الفكرية  الملكية المعلومات، المعرفة، المادة الفكرية،"ويعرفه توماس ستيوارت على أنه 

                  2 "التي توضع قيد االستخدام من أجل إيجاد الثروة المربحة والخبرة

قدرة  سسة من معرفة،يشمل الرأسمال الفكري كل ما يتميز بهم موظفو المؤ "و هذا،     

في كل ما يحقق لمؤسسة ميزة تنافسية ال تمتلكها  واالبتكاراإلبداع والتطوير  عقلية على

قيمتها  فمن الواضح اليوم أن  قيمة التكنولوجية غير المادية  قد فاقت سائر المؤسسات،

  .3 "وهنا تبرز أهمية رأس المال الفكري في تثمين قيمة التكنولوجيا المادية،

المعرفة المفيدة التي يمكن توظيفها واستثمارها بشكل صحيح "وعرفه العنزي بأنه       

وبالتالي فالمعرفة الواسعة  داخل المنظمة هي التي تصنع لها المهارة  ،4 "لصالح المنظمة

يشترط كرأس مال، و  وتمنحها القدرة على التميز وأخذ مركز الريادة في سوق المنافسة،

ووفقا لطبيعة  بما يسير في صالح المنظمة، استثمارهاة وباإلمكان أن تكون مفيد فيها

أيضا وجود أشخاص أكفاء كما أن توظيف تلك المعرفة يتطلب ، نشاطها وتخصصها

ويسخرون أنفسهم  ،سواء كانوا قياديين أم عاديين يسهرون على تحقيق الغاية المرجوة

   .لخدمة المؤسسة التي ينتمون إليها

                                                           

  . 129.السابق، صالمرجع  - 1
، بغداد والعشرين، الثروة الحقيقية لمنظمات أعمال القرن الحادي -رأس المال الفكري سعد علي محمود، العنزي - 2

   . 117.ص ،2001،)31(العدد ،)9(المجلد واإلدارية، صاديةاالقتمجلة العلوم 
شهادة  لمذكرة مكملة لني شرية إستراتيجيا،القيادة اإلدارية وأثرها في إدارة الموارد الب صالح هادي الحسيني،- 3

  .18.ص ،2009 تخصص إدارة أعمال، األكاديمية العربية في الدانمارك، قسم اإلدارة ، الماجستير،
                                      .117.نفسه، ص المرجع سعد علي محمود، العنزي - 4
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الخاصة التي يتميز بها القادة والتي تجعلهم قادرين على تحويل  إن الصفات      

ظروف مؤسستهم إلى فرص ثمينة تدخلهم عالم المنافسة، هي ما يمكن أن نعتبره كرأس 

تمثل  التحويليينصفة للقياديين "على أنه  1995عام )Webster( عرفه مال فكري، مثلما

نيع بنجاح عال يساهم في بقاء المنظمة تحويل التقنية في البحث إلى التصعلى قدراتهم 

  .1" ةطويل في عالم المنافسة لمدة

 المفيدة يظهر جليا أن الرأس مال الفكري  هو تلك المعرفة وعلى ضوء ما سبق،      

 توظفها بما المميزة والتي التي تمتلكها فئة معينة من الموارد البشرية ذات الكفاءات العقلية

 يساعد  بفعالية في تسيير المؤسسة  وٕايجاد الثروة المربحةسهم في إبداع ظرف مميز ي

  .مما يتيح لها البقاء مدة أطول في عالم السوق والمنافسة

:مكونات رأس المال الفكري -1.2  

ال يمكن أن نحصر رأس  المال الفكري للمؤسسة الثقافية في عنصر واحد دون      

للغرض وألجل ذلك  استغاللهايمكن  وتنوع المصادر التي وذلك لتعدد مكوناته، سواه،

فهناك من حددها بأربعة وهناك من حددها بأكثر من  ،ذلك حول الكتاب والباحثون اختلف

حيث قسم رأس المال الفكري إلى  األكثر شيوعا،) Stewart( ستيوارتيعد تقسيم "و ،ذلك

 .2"رأس المال الزبون الهيكلي، رأس المال البشري، :و هي ثالث مركبات أساسية

   ، أو مركبات أساسيةفقد قسم رأس المال الفكرى إلى أربعة عناصر   Brookingأما      
 

                                                           

  .15.المرجع السابق، ص- 1
2-Le blog de Mohamed.dehane.over-blog.com,le 11/08/2016 à 19:37 
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   السوق أصول و الفكرية الملكية أصول التحتية، البنية أصول البشرية، األصول تشمل" و

    الفكري المال رأس مكونات ضمن تدخل التي الهامة العناصر من العديد  الذي يبرزو 

 العمل، أسرار اإلدارة، نظم العمل، فريق فعالية مثل سسات،ؤ من الم كثير اتتجاهله والتي

 والء درجة المتراكمة، الطلبات العالمات التجارية، الخطر، تقييم طرق المؤسسة، ثقافة

 . 1 "عالتوزي منافذ كفاءة و المؤسسة سمعة العمالء،

يتكون من رأس المال  رأس المال الفكري"بينما يرى بعض الباحثين  اآلخرين أن       

 الهيكلي الذي يقصد به المعرفة التي تظل باقية في المنشأة بعد أن يتركها أعضاؤها 

وتتمثل هذه المعرفة في قواعد البيانات والمستندات والبرامج  مؤقت أو بشكل نهائي، بشكل

ونه ويتمثل في العاملين وما يملك ورأس المال البشري، الجاهزة ومكونات الحاسب اآللي،

 ورأس مال العمالء ويقصد به رأس المال الذي يدخل ضمن رأس من معارف وخبرات،

 ويعتبر رأس المال التنظيمي الجانب المعرفة والعالقات المتصلة بالعمالء، لهيكلي،ا المال

المال الهيكلي ويشمل رأس المال االبتكاري، كبراءات االختراع وتراخيص  اآلخر من رأس

  .2" ةلعملية ويقصد به المعرفة المتصلة بعمليات المنشأورأس مال ا اإلنتاج

        وفي هذا الصدد، يمكننا القول أن الرأسمال الفكري للمؤسسة الثقافية، يزيد أو ينقص      

                                                           

 ،1.ط والتوزيع، للنشر السحاب دار معاصرة، القاهرة، إدارية انطالقة :الفكري المال رأس السعيد، محمد هاني - 1
  .32.ص ،2008

سمية أمين محمد، المحاسبة عن عنصر رأس المال الفكري، دراسة تحليلية مع التطبيق على رأس المال البشري، - 2
   السنة الثانية واألربعين، ،م2003جامعة القاهرة، العدد الستون، سنة  كلية التجارة، مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين،

. 266.ص  
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  حسب كفاءة  عنصرها البشري والتقنيات التي تعتمدها وشبكة العالقات التي قامت ببنائها

التي حققتها، فال مجال لمقارنة مؤسسة حديثة النشأة عبر مسارها المهني وكذا اإلنجازات 

التي تنفق من المال والجهد الكثير في سبيل  القيام بعمل ما، بمؤسسة أخرى عريقة تمتلك 

خبرة طويلة في مجال تخصصها، فهي بحكم تجربتها بإمكانها اختزال الجهد والمال في 

ا في حد ذاته  مكسب ال يستهان به وهذ تحقيق مشاريعها الثقافية واالستثمارية المتاحة،

  .يطيل بقاءها في السوق ويدعم مركزها اإلجتماعي

  :التالي يبين أهم مكونات رأس مال الفكري شكلوال   

 
 األساسية والمكونات سويرح، العناصر أبو سليمان أيمن:المصدر .ال الفكريالممكونات رأس ): 1(شكل رقم

المجلد الثالث  غزة، واإلدارية، االقتصاديةاإلسالمية للدراسات  جلة الجامعةم– تحليليةالفكري دراسة لرأس المال 
     .35. ص ،2015العدد األول، يناير  والعشرون،

  إن االستغالل األمثل لكل هذه المكونات، من شأنه أن يعزز تواجد المؤسسة الثقافية

  يعة عمل هذهفي السوق ويمنحها أكثر حظا لمنافسة المؤسسات األخرى وخاصة وأن طب
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األخيرة والمتعلق أساسا بالفكر والثقافة كفيل أن يجعلها قادرة دون غيرها على حسن 

    استخدام تلك المعارف الغير ملموسة وما يصاحبها من أدوات، ووسط كل هذا يبقى

 . المصدر الرئيسي الذي تُبنى عليه المؤسسةالعنصر البشري هو 

 فرضية على تقوم التي البشري المال رأس نظرية المعرفة القتصاد مظهر أهم إن"      

مهاراتهم  في االستثمار بمقدار يتعلق فيما األفراد بين اختالف وجود أساسية مفادها

 يمكن إذ المؤسسة أصول من أصال يعتبر الفرد فإن ذلك على وبناءا وخبراتهم وقدراتهم

 على القائم الحديث االقتصاد نإ ،المالية الموارد محفظة تسيير كما وتسييره قيمته، تحديد

  .وتدريبه البشري المال رأس بتطوير إال فعاال لن يكون المعرفة توظيف

 تتمثل األجل طويلة منافع تحقيق إلى سيؤدي البشري المال رأس في االستثمار إن      

 اإلبداعية، إلى زيادة القدرات يؤدي بما العمل طبيعة تجاه الذهنية الصورة في تغير

 والمنتجات، الخدمات من باإلضافة إلى تحقيق مزيد وزيادة اإليرادات، ،اإلنتاجية نوتحسي

  .1"والموردين العمالء بين وتحسين العالقات

يعد العنصر البشري الطاقة المحركة لعجلة االقتصاد واالنطالقة األولية ألية حركة       

حة، لذا أصبح االستثمار في هذه تنموية، كما يعتبر األداة الفاعلة لرسم أي إستراتيجية ناج

وقد  الثروة ضرورة ملحة للسير قدما بالمؤسسة الثقافية نحو تحقيق أهدافها المستقبلية،

تلك القدرات وفق  لتنمية وكل من له دور مشابه، ،أوكلت المهمة للمدير القائد والريادي

                                                           

مجلة الواحات للبحوث  دور رأس المال البشري في خلق القيمة في المؤسسات المصرفية، طفى،مص اللطيف عبد -  1
   . 25.ص، 2009، 7العدد، المركز الجامعي غرداية والدراسات،
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ة وأدوات في ووفقا ما اكتسبوه من معرفة وخبر  متطلبات الظروف الراهنة والمتوقعة،

المجال حتى يصبح باإلمكان تطبيق مشاريعهم وٕاستراتيجياتهم بأمان، أو بمعنى آخر 

  .تحضير األرضية الخصبة والمناسبة الستيعاب كل طارئ

إن التعبئة الداخلية وشحن القدرات والعمل التعاوني الجماعي وما يتبعه من       

وات لتخزين المعرفة، كفيل بأن يعزز مركز استغالل أمثل للوسائل التكنولوجية الحديثة كأد

 المؤسسة الثقافية في السوق ويمنحها أكثر تماسكا لتحقيق أهدافها المرجوة وتقوية هياكلها،

وبالتالي المحافظة على مكتسباتها  وتدعيم عالقاتها الخارجية مع عمالئها والداعمين لها،

  .ومسيرتها التاريخية الحافلة باإلنجازات

  :الثقافية الصناعة -3

،  Industrie culturelle"الصناعة الثقافية"وجهات النظر في تحديد مفهوم  تعددت      

إذ تمت صياغته على حسب توجهات الفالسفة ومدارسهم، فمنهم من اعتبرها وسيلة مثلى 

لخدمة فكر قائم بذاته، تدعمها جملة من العناصر هي بمثابة أدوات لقيام هذه الصناعة، 

تبرها البعض اآلخر عملية تصنيع آلية يتم بموجبها تحويل الثقافة إلى منتج في حين اع

  .ويحقق قيمة مضافة  ثقافي يتم تسويقه حسب قانون العرض والطلب،

  هابتدع حيث ،1فرانكفورت مدرسة "يعود الفضل الكبير في صياغة هذا المفهوم إلى    

                                                           

بدأت الحركة في معهد األبحاث   1923سنة فرانكفورتنشأت بمدينة  فلسفيةهي حركة  :مدرسة فرانكفورت-1
مثل ماكس هوركهايمر، والتر  وارتبط إسمها بالنظرية النقدية في معناها الفلسفي وجمعت فالسفة. االجتماعية بالمدينة

  فرانكفورت_مدرسة/https://ar.wikipedia.org/wiki: ينظر .بنجامين
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  )1Adorno Theodor  )1903 -1969نوأدور  ثيودور المنظر النقديبعض روادها، 

 األخير الفصل تناوله في تم )Horkheimer Max )1895 -1973 2هوركهايمر ماكسو

 والخداع التنوير: صناعة الثقافة( ،Dialectic of Enlightenment "التنوير جدل" كتابه من

 إلى فرانكفورت مدرسة لتعريف عامة وفًقا بصفة الثقافة صناعة مصطلح ويشير ،)الشامل

 يصبح حيث النظام، تحرك التجارية التي والقواعد الواسع اإلنتاج ثقافة تصنيععملية 

 الرأسمالية للمجتمعات األيديولوجية الشرعية منح وهي ،محددة مهمة للصناعات الثقافية

 الثقافية الصناعات عناصر عن طريق ذلكو  حياتها، طريقة في األفراد مجد القائمة،

 اإلعالم لثقافة األخرى والسينما واألشكال واإلعالن زياءاأل وعالم في اإلذاعة المتمثلة

 3"رجدل التنوي" كتاب في الثقافة صناعة يعنيه بمفهوم الذي ما "أدورنو حدد وقد ،..).(

وتحول هذه  وفيه أدرج المفهوم في صياغة يفهم منها تعرض الثقافة الشعبية للخطر،"

 .4"فية تهدف إلى التالعب بالمجتمعما يشبه المصنع الذي ينتج سلعا ثقا الثقافة إلى

                                                           

رائد من رواد  :)Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno)1903-1969 : تيودور لودفيغ فيزنغروند أدورنو- 1
بدراسته للفن وعلم  اشتهر، الالشهيرة ومن أبرز مفكري القرن العشرين في الفلسفة وعلم الجم مدرسة فرانكفورت

ن آخرين مثل الذين يعتبرون وأعماله تشترك مع أعمال مفكري إلى كونه من أبرز كتاب المقاالت،الموسيقى باإلضافة 
  .أدورنو_تيودور   /https://ar.wikipedia.org/wiki :ينظر .أعمال فرويد وماركس وهيجل أساسية لنقد المجتمع الحديث

بمجهوداته في  ، اشتهرفيلسوف و عالم إجتماع ألماني  Max Horkheimer (1895-1973)ماكس هوركهايمر- 2
العلوم بين الفلسفة و : لألبحاث اإلجتماعية، أهم أعماله مدرسة فرانكفورت الفلسفيةكعضو في  النظرية النقدية

  /هوركهايمر_ماكس https://ar.wikipedia.org/wiki .: ينظر. خسوف العقل،  اإلجتماعية
تاريخ  ،ثرها في تغيير مالمح الهوية الثقافيةأة و صناعة الثقافة في عصر العولم شريف محمد عوض،- 3

  scholar.cu.edu.eg/?q=hermes/files/shryf_wd.pdf: ينظر ،24/06/2017:اإلطالع
 مايو 18جريدة العرب الدولية اإلقتصادية، صناعة الثقافة سمو إنساني يبتذله التسويق االجتماعي، ،محمد طيفوري - 4

  . www.aleqt.com/2017/05/18/article_1189141.html http//:: ينظر ،26/08/7201 :تاريخ اإلطالع ،2017
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 أصبحت في خدمة فالمواهب ومحسوب، مراقب أصبح شيء كل فإن" وحسب رأيه

 ،النظام خدمة في أنه من التأكد تم وقد إال المستهلك إلى شيء يمر وال والثقافة الصناعة

 اجإنت تم اإلنساني وبهذا الذهن في يؤثر أصبح قيم من الثقافية الصناعة ما تنتجه إن

 مثال فالفيلم أخرى لمقاييس خاضع وتحديدها القيم قياس أما معيار لنماذجهم، وفقا الناس

 في هو القيم واختالف المشاهد، إبهار يتم النجوم بحيث من عدد جلب في تتمثل قيمته

 المسائل في الفن إقحام تم وبهذا )مصالح المنتجين(المصالح اختالف على تعبير الحقيقة

 دائرة ضمن وبمهارة مسخرا ومسيرا أصبح فالفن تشيئته، إلى أدى ما هذاو  اإليديولوجية

 مفهوم التي تصنع فهي الناس على التأثير في القوية الوسيلة السينما وتعتبر ،االستهالك

تروج  التي األفالم تكرسه ما وهذا وللرومانسية وللحب للحياء جديد ومفهوم للجمال، جديد

 ،الزائف التحضر من نوع عن وتعبر الجماهير تشدّ  مغرية فذنوا عبر الرأسماليين لمنتجات

      .1"وروحا  جسدا محاصرا أصبح اإلنسان وبهذا

 تشويه أو وضيعة أعمال عن عبارة اإلعالم وسائل  تقدمه ما أن"كما اعتبر       

العالمية  التجارة خالل فمن الحقيقة، عن البحث على الناس إلهاء لألعمال الراقية هدفها

 السلعة هي تكون حيث أهدافه، تحقيق في الرأسمالي االحتكار ينجح الجماهيرية الثقافةو 

 2صناعة خالل مفهوم من تعمل وهي الربح  لتحقيق أيضا تسويقها يمكن والثقافة األساس

                                                           

جامعة أم ، أدورنو تيودور و هوركايمر لماكس "التنوير جدل"قراءة في كتاب  مختار غريب، عبد اهللا مصطفى، - 1
  .79 .ص ،2016ديسمبر  العدد السادس، نسانية،مجلة العلوم اإل البواقي،

،  2001المصرية اللبنانية، الدار ، القاهرة ، المعاصرة نظرياته و االتصال ليلى حسين، السيد ،حسن عمادمكاوي  - 2
  .121-120.ص ص
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 المجتمع المهيمنة على أو المالكة الطبقة بسيطرة الخاصة األفكار ترسيخ على الثقافة

فإن الثقافة ال تصنعها الجماهير وٕانما ُتصنع من أجل  وبالتالي، 1"بمفهومه الرأسمالي

  الجماهير وهي نتاج منظومة عالمية تسخر فيها القنوات المتاحة تنشر الثقافة لخدمة فكر 

 وبطريقة  عملية ومدروسة يصعب على المتلقي تجنبها، معينة،معين، وفق إيديولوجية 

وقد  ا لو أنه جرى تعدادها من قبل أفالطون،كم األفكار تفرض على جو الثقافة،"أن ذلك

  .2 "ال يتغير تابثتحدد عددها بشكل 

إلى  أنه يشير مؤكًدا معجمه، في الثقافة مفهوم صناعة العمر خليل معن أورد ولقد"      

الكتب والمجالت  الراديو، التليفزيون، :مثل شعبية ثقافة تنتج التي التنظيمات تحديد

المتاحف ووكاالت  فتشمل هذا من بعًدا أوسع تأخذ وقد ة،عبيالش الموسيقى والصحف،

 أدورنو سيما وال ت،فرانكفور  مدرسة إلى وذلك استناًدا ة،الرياضي والتنظيمات اإلعالنات

 .3"الشعبية الثقافة مع الممزوج واإلنتاج الرأسمالي الثقافة بصناعات عني الذي

مفهوم صناعة الثقافة والصناعة  ال بد أن نفرق بينه فإن ومن هذا المنطلق،      

ذلك أن مصطلح صناعة الثقافة  يعني ابتكار ثقافة جديدة لما يخدم إيديولوجية  الثقافية،

بينما الصناعة الثقافية فتعني استغالل ثقافة موجودة سلفا وٕاعادة  وفكر سياسي معين،

  .م التي حملتهاتقديمها في حلة جديدة بما يتالئم والظروف المستجدة دون المساس بالقي

                                                           

  .121.المرجع السابق، ص- 1
 دار الكتاب الجديدة بيروت، تورة،ك جورج :تر فلسفية، شذرات :التنوير جدل دورنو ثيودور،أ ماكس، هوركهايمر - 2

  .158.ص ،2006 ،1.، ط المتحدة
  .المرجع السابق ،ثرها في تغيير مالمح الهوية الثقافيةأصناعة الثقافة في عصر العولمة و  ،شريف محمد عوض- 3
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: تعريفا للصناعات الثقافية مفاده 1982وفي هذا السياق، قدمت اليونسكو عام       

  وتخزن وتوزع  يقصد بالصناعة الثقافية وجود سلع ثقافية وخدمات أنتجت أو يعيد إنتاجها،"

وعلى مستوى أكبر ترتبط بإستراتيجية تقوم على  .من خالل خطوط تجارية أو صناعية

  1"ت اقتصادية ذات أهمية في التنمية الثقافيةاعتبارا

هو توفير المواد األولية  الصناعة الثقافية  ه من مقوماتفإن وعلى هذا األساس،        

وهذه السلع بإمكانها أن تكون أصلية  والمتمثلة في السلع الثقافية والخدمات المرتبطة بها،

    أو ُيعاد إنتاجها مثلما هو الحال  ُتعرض مباشرة، كعرض لوحات فنية لفنانين معروفين،

بإعادة إنتاج شعبي مثل الحرف اإلنتاجية التقليدية، فضال عن إنتاج ثقافي جديد مثل  "

يعها عبر أسواق داخلية يتم توز  ،2 "صناعة النشر واألعمال الموسيقية والسينما والتليفزيون

    ذات قيمة"حقيق عوائد اقتصادية هدفها اإلستراتيجي تإما للتجارة أو للتصنيع،  ،أو خارجية

  3 "مضافة ومردود إيجابي على المجتمع سواء في فرص العمل أو في دعم الهوية الثقافية

وقد قّدم فيه كثير من  متحوال ومتغيرا،" الصناعة الثقافية"تدريجيا أصبح مفهوم "      

من هذه الصناعات  المفكرين والخبراء تحليالت كثيرة، من خاللها رصدوا أشكاال مستحدثة

 4وتنقل مختلف التعبيرات الثقافية بصرف النظر عن قيمتها التي توزع الخدمات الثقافية،

                                                           

  ،30/08/2017: ، تاريخ اإلطالع02/04/2017عايدة النبالوي، نحو إعادة إنتاج الثقافة، مجلة الفلق، عمان، -1
http://www.alfalq.com/?p=9372   

  .المرجع نفسه - 2
  .المرجع نفسه- 3
  .صناعة الثقافة سمو إنساني يبتذله التسويق االجتماعي، المرجع السابق، محمد طيفوري - 4
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فالموجة الجديدة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واندماجها الهائل بصناعة " ،1"ةالتجاري

ل جعلت ونمو السياحة الدولية منذ عقد الثمانينيات جميع هذه العوام اإلعالم واالتصال،

الصناعة الثقافية بالفعل تنتقل من كونها صناعات خفيفة إلى صناعات ثقيلة في ميزان 

العالم، مع المحافظة على كونها صناعات نظيفة من دون مداخن أو تلوث،  اقتصاديات

إال ان هذا المعطى نسبي أيضا، فهي صناعات ناعمة إال إنها في الوقت نفسه تملك قدرة 

والتدمير معا، فهناك جيل جديد من المنتجات الثقافية الخدمية التي عاصفة على البناء 

تعصف بالعالم نتيجة االلتقاء بين اإلعالم والثقافة من جهة والتطبيقات التكنولوجية من 

المعلومات  فالعصف الهائل من هذه المنتجات الثقافية يمتد من هيمنة شبكات جهة أخرى،

والبث المباشر عبر السماوات المفتوحة والتلفزيون االفتراضية والتلفزيون والمكتبات 

  . 2"وغيرها التفاعلي وتوظيف برمجيات الحاسوب وصناعة األلعاب اإللكترونية،

ولهذا، فإنه من الضروري استغالل تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتكييفها بما       

عات الثقافية على يخدم خصوصية كل مجتمع وهويته الثقافية التي عادة ما تعمل الصنا

  وراء التنميط العالمي من شانه أن يعيدنا إلى ما ذهبت إليه  االنسياقذلك أن  حمايتها،

  .في عرضها للمفهوم " فرانكفورت "مدرسة 

                         تهدف إلى تحويل أن الصناعة الثقافية هي صناعة تحويلية، يتضح مما سبق،      

                                                           

  .المرجع السابق-1
  24/06/2017: تاريخ اإلطالع ،2017جريدة الغد، الصناعات الثقافية فرص تنموية، باسم الطويسي - 2

html  الثقافية فرص تنمويةالصناعات/file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp.  
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تتنوع حسب  ،االقتصادذات قيمة مادية  تبادلية تخدم وخدمات ى سلع الثقافية إل المنتجات

متطلبات أكبر  توجه أساسا لتلبية تنوع المجاالت التي تغطيها واألنشطة المرتبطة بها،

عدد من الجمهور، بما يثري فضوله و يتناسب مع هويته الوطنية، بعيدا عن أي إكراه 

  .خارجي قد يعصف بتلك الخصوصيات

ننا أمام عدة مستويات من المفاهيم الفرعية التي تندرج ألكن من المتعارف عليه  "      

تشتمل على رأس المال الثقافي : األصول الثقافيةتحت مفهوم الصناعات الثقافية وأهمها، 

ألي مجتمع ويقصد بها الموارد الثقافية الدائمة التي تحتاج إلى الرعاية والمحافظة عليها، 

  والتراثية مل الموارد كافة التي تتعلق بالمواقع التاريخية واألثريةأي االستدامة وتش

والمتاحف وما يرتبط بها من صناعات ثقافية وما يسمى بصناعة السياحة الثقافية 

  .واألنماط الثقافية الموروثة من تقاليد وأعراف وطقوس تعكس الخصوصيات المحلية

دوات والوسائل المعاصرة التي تسهم في وهي كافة األ:أدوات ووسائل الصناعة الثقافية 

والتلفزيون،  اإلذاعة(الجماهيري عمليات التثقيف الجماهيري الواسع وأهمها وسائل االتصال

 )...... وشبكة اإلنترنت، السينما وصناعـة النشر والطباعة، الحاسوب،

قافة، تلك ويقصد بها كافة السلع التي تنتجها أدوات ووسائل صناعة الث :والسلع الثقافية

المرتبطة باألصول الثقافية ومنها الصحف والكتب والنشرات وألعاب الفيديو والحاسوب 

 ،1" وبرامج الحاسوب واألفالم والتحف والنحت والهدايا واألفكار والبرامج المعنية بالترويج

                                                           

الحميد بن  حاج محمد بن عدة، أهمية المنتج الثقافي في تدعيم الصناعة الثقافية، مجلة جماليات، جامعة عبد -1
  .190.، ص2017، ديسمبر 04باديس، مستغانم، العدد 
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 محاور أربعة في عادة اهحصر  يتم عديدة أشكال ىلع الثقافية الصناعاتوتشمل  "        

 :يلي كما هي

، اإلعالم والصحافة، البصري والسمعي السينما ،ةلالمسج الموسيقى ،والكتاب لطباعةا    

 السينما، ،الراديو فزيونلكالت الثقافية الصناعات عديد نجد األساسية المحاوروتحت هذه 

 ومهمف اهيلع ينطبق األشكال هذه وكل الخ، ...المكتوبة الفيديو، الصحافة ألعاب

 علالس مثل اهوتسويق صناعيا اهإنتاج إعادة أعمال يمكن اهأن حيث من الثقافية الصناعات

وتقبل خاصية  ولكن هذا ال يمنع من وجود أشكال أخرى لها المميزات نفسها، 1" األخرى

  .وتتعلق بجميع ميادين الحياة التسويق،

ا المعلومات إذا كانت الصناعات الثقافية تعني باألساس أنشطة ترتبط بتكنولوجيف"      

 والسينما عالم المرئي والمسموع والمكتوب،واإلنترنت وصناعة النشر والكتب واإل

في العديد من  فهي تنتشر واألزياء وغيرها، والنشر، والفيديو والمشغوالت الفنية، والموسيقى

 التأمين، اإلعالن، المالية، الطاقة، الشحن الجوي، النقل، السياحة، مثل األنشطة األخرى،

الهندسة، الهاتفية، البناء،  االتصاالت المحاسبة، القانونية، الشؤون ،الصحية الرعاية

،وفي هذا 2"وغير ذلك الخدمات البيئية، التجارة اإللكترونية، ،التعليم الضرائب، العمارة،

بفضل  قد أحرزت نجاحا  على سبيل المثال، االقتصاديةالسياق نجد أن عديد المؤسسات 
                                                           

 الشهيد جامعة- االجتماعية والبحوث الدراسات مساهمة في صياغة مفهوم الصناعات الثقافية، مجلة عالوة فوزي، -1
  .210.، ص2016 رسبتمب ،17 العدد ،الوادي-لخضر حمة

2 - �� ،��زاد ��� ا����� ا�����

ت ا� ��

ت: ا�#"���$ا��0د  ،د/� ،، &.(� آراء ��ل ا�*(�)ا��'
&�� وا�


ر�� ا�ط�ع ،91،11/06/2014�: 27/08/2017.  

42&Itemid=298&option=com_content-37-08-11-06-http://araa.sa/index.php?view=article&id=148:2014.  
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إما في عملية وذلك  ،صناعة الثقافية بما يخدم منتوجهاعناصر ال استغاللها لبعض

، أو حتى في طريق )ملصق إشهاري(، أوفي عملية الترويج)ابتكار فني للشكل(التصميم

، هذا وٕان دل على شيء، فإنما يدل على الثراء )الترويج عن طريق السينما(العرض 

ن استغالله وفق إمكانياتهم المادية والتي ينبغي على المستثمري المرتبط بتلك الصناعة،

  .مثل الصناعات األخرى افي كثير من دول العالم، مثله افعاليته تتبثالمتوفرة، بعد ما  أ

 أضحى فقد أعمال، ورجال واستراتيجيات عمل خطط الكبرى للصناعات أن فكما"      

تعد صناعة لم " فهي ؛1"ورجال أعمالها ومختصوها مؤسساتها أيضا الثقافية للصناعة

بوجود  هذه الصناعة باتت تقترن إن، بل )...(كاسدة بالمعنى التجاري التقليدي أو مهملة،

جزءا من  ومراكز بحوث تخطط وترسم وتسّوق، لتجعل هذه الصناعة دراسات علمية،

الثقافة بوجود  اذ تقترن فعاليات هذه قتصاد حيوي يسهم في تعظيم فعاليات الثقافة،ا

تلك التي  عامة، وعالقاتوٕاعالن ثقافي مع وجود بضاعة وسوق  ن،منتجين ومستهلكي

   وٕانتاجهاصناعة السينما  مثلما دخلت في تدخل فيها خدمات الكتاب والطبع والمعارض،

  األخرى واآلدابوكذلك هي الفنون  والدولية، وتسويقها والمشاركة في المهرجانات العربية

  مكانتهالصناعة الثقافية ا احتلتبوجه عام، فقد  و  ،2"وغيرها كالمسرح والموسيقى والتشكيل

  .وأصبحت مصدرا مهما من مصادر الدخل العالمي ،في  إطار نظام السوق ةالخاص

                                                           

 :اإلطالع تاريخ ،15/04/2013جزائر نيوز، انات الفن المعاصر،الصناعة الثقافية وره بن علي لونس، -  1
23/07/2015،  http://www.djazairess.com/djazairnews/54016   
: تاريخ اإلطالع ،09/05/2007، 1910سعد محمد رحيم، في االستثمار الثقافي، مجلة الحوار المتمدن، العدد  - 2

12/09/2016 .www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=193  
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  :الخطاب الجمالي للمؤسسة الثقافية-4

 أخذت مسألة المحافظة على الهوية الثقافية محط اهتمام العديد من المنظرين،      

آمن لها يقيها من عواصف التغيير التي تحاول على  وأجمعوا على ضرورة توفير مكان

ولن تجد مكانا أفضل من  بل ويضمن استمرارها جيال بعد جيل، الدوام ضربها في العمق،

المؤسسة الثقافية، فهي الوعاء الذي يصب فيه األفراد ثقافاتهم نتيجة تفاعلهم وتكيفهم مع 

  . الظروف المعيشية المتنوعة

المؤسسة الثقافية لها طابع  اعتبارإلى  ، يذهب أحد الباحثيناهاالتجوفي هذا "      

يشمل مجموع الرموز والمعاني التي تتجلى في اللغة والطقوس واألساطير : خاص

والتي تظهر من خالل الممارسات التنظيمية ومعايير السلوك  والهندسة المعمارية،

المشتركة التي يؤمن بها أعضاء وتعبر هذه األخيرة عن القيم واالعتقادات  المرتبطة بها،

وتنتج أساسا إثر تفاعل مجموعة من  والتي على األعضاء الجدد التكيف معها، المؤسسة،

وبالتالي، فإن طابعها ذاك يجعلها تأخذ . 1"األفكار والخبرات السائدة فيها في زمن معين

هلة، بل تتطلب ولكن هذه المهمة ليست بالس شعلة الريادة إليصال الهوية نحو بر األمان،

عاب الماضي يجب أن  يستاوالقيام بعديد األدوار، باعتبار أن  الكثير من العمل والحذر،

 2أن الجيل القادم من المستقبل، فهو ذلك "يكون بفكر الحاضر وحتى المستقبل، ذلك 

                                                           

، 2014، 1.محمد بغداد، إستراتيجيات الجودة في صناعة اإلعالم الثقافي، الجزائر، دار قرطبة للنشر والتوزيع، ط-1
  97.  -96.ص ص

  .205.المرجع نفسه، ص- 2
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 ولد في أحضان الوسائط التكنولوجيا التفاعلية والسريعة، ،الجيل يأتي من زمن التكنولوجيا

وٕان كان  عها،ولكنه سريع التكيف م ديولوجيا عليه،يهو ال يعترف كثيرا بتأثير أو دور لإلف

من  انطالقاوالذي يستمده  ،إال أن رغبته شديدة وطموحه عالٍ  ،حظه من المعرفة قليل

وخاصة البصرية منها التي تضرع الكثير من  مضامين العملية اإلعالمية نفسها،

مما توحي به أضواؤها الكاشفة وكذا المنافسة  دم والتحسين،إلى التطور والتق االنجذاب

على عكس  التي ستكون بين أعضاء هذا الجيل نفسه الذي تتزايد أعداده بشكل كبير،

لقلة العاملين في المجال  وال المنافسة بين أعضائه، االزدحامالجيل األول الذي لم يعرف 

  .1" اإلعالمي وقلة المؤسسات اإلعالمية

ال يجب أن يكون عائقا أما  الجيل الجديد بتأثير اإليديولوجيا عليه، اعترافن عدم إ      

من خالل برامجها  سواءً  فهم الخطاب البصري أو الجمالي الذي تقدمه المؤسسة الثقافية،

  ، ذلكوحتى من خالل وجودها المكاني كعمارة ،أو من خالل المنتوج الثقافي الذي تصدره

الخ ...ة،فكر  مضمون، معنى، لها موضوع، أن الفنون األخرى،شأنها ش العمارة، أن"

 .وهذه تمثل جوانب متنوعة من الحقيقة ونَسقها األعلى بطريقة أو بأخرى بالضرورة،

العمارة أيضا  فإن بإمكان ومثلما يمكن جعل عمل معماري ما يمثل عمال معماريا آخر،

2، أو)الخ...مقطوعة موسيقية،كأن تمثل أسطورة، حكاية، قصيدة، (تمثيل عمل فني آخر

                                                           

  .205.المرجع السابق، ص-1
 عمان، نحو نظرية تكاملية في نقد العمارة على ضوء نظريات نقد الفنون، :نقد العمارة فنا سعاد عبد علي مهدي،- 2

  .122.ص ،2006 ،ط.د دار جهينة للنشر والتوزيع،
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كأن ُتمَثل العمارة بقصيدة، لوحة مرسومة، صورة (بإمكان عمل فني آخر ما تمثيلها هي 

وهذه يمكن أن تتعامل مع  ،)الخ...فوتوغرافية، مقال نقدي، ديكور مسرحي أو سينمائي،

يد من فرصة فإن تفعيل تلك العناصر سيز  ،ثّمةومن  ،1"العمارة لتصبح جزءا ال يتجزأ منها

  .فهم ذلك الخطاب

 الثقافية فهو الممارسات ضمن تندرج التي الخطابات من يعد البصري الخطاب إن"       

 الثقافي جانب بعده فإلى األخرى، الخطابات جانب إلى ويستهلك اليومي فضاءات يؤثث

 نسيجاً  مثلفي اللغوية وااليقونية، مكوناته في يتمثل طابعاً  الخطاب هذا يكتسي واالجتماعي

 الخطاب يتكون وأحياناً  وداللية تركيبية قواعد وفق العالمات من مجموعة فيه تتشابك

 البصري، األيقوني والنسق اللساني هما النسق مبتعدين، أو متالزمين نسقين من البصري

 بالنقاط اجهاإدر  يمكن والتي نظرا لوظائفه المتعددة األهمية األيقوني النسق يكتسيو 

 :التالية

 .المشاهدة ح اقترا قصد الذوق إثارة إلى ترمي التي الجمالية الوظيفة 1-

الصورة  تحيلنا التي التأويالت كل على مفتوح فضاء الصورة ألن التوجيهية الوظيفة 2-

 .وفلسفية فكرية أبعاد من تحمله الذي النص قراءة على

   2 أبعادها في شخاصواأل األشياء البصري الخطاب لنا يقدم حيث التمثيلية الوظيفة 3-

                                                           

  . 122.المرجع السابق، ص-1
 مصراته، مدرسة واالعالم جامعة الفنون ليبيا، كلية البصري، الخطاب قحلوص، سيميائية مسعود علي صالح - 2

  .80- 79.، ص ص2017السنة الثانية،  العدد الثالث،مجلة الفنون واإلعالم، الليبية، األكاديمية والفنون اإلعالم
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  .األحيان من كثير في اللغة عنه تعجز التي بالدقة وأشكالها

 .الداللية الوظيفة 4-

 والتأمل الذي التفكير نتيجة معين داللي عالم لخلق األربعة الوظائف وتتماهى      

الذي سيصبح بإمكانه فهم مقاصد الرسالة التي تحاول  ،1"المتلقي لدى الصورة أسسته

 .سة تكريسهاالمؤس

نتيجة التطور الهائل في مجال  إن التزايد السريع لعدد أعضاء هذا الجيل،      

وفي هذا السياق "  التكنولوجيا، يفترض من المسيرين إعادة النظر في أساليب عملهم،

تمثل أساسا في الم بين أدوار المؤسسات الثقافية من ناحية أهداف عملها،يفرق الطالقاني 

تقدم  ،تقوم بها مؤسسات ثقافية التنمية الثقافية اآلنية،: ويقسمها إلى قافية،التنمية الث

كإصدار سلسلة من الكتب  برنامجا ثقافيا معينا، تعمل من خالله على تطوير نمط ثقافي،

مبرمجة أو معارض فنية  أو إقامة حفالت موسيقية، أو إصدار مجالت ثقافية دورية،

 :وأما التنمية الثقافية المستدامة و مدارس فنية متعددة،على وفق رؤيا مدرسة أ متتالية،

الحركة الثقافية  لرفد فإنها تعني قيام جميع المؤسسات التي تقوم بعمل إستراتيجي ومبرمج،

وتطويره  وتضع الخطط والدراسات الستمرار ذلك، والمستقبلية، اآلنية،على وفقا لحاجة 

  .2"ؤهلة للقيام بهذا الدوروٕاعداد الملكات المتخصصة والم ونوعا، كما

  تقدمه المؤسسة من برامج، بل أيضا من     إن التنمية الثقافية ال تقتصر فقط على ما      

                                                           

  . 80.المرجع السابق، ص- 1
  .96محمد بغداد، إستراتيجيات الجودة في صناعة اإلعالم الثقافي، المرجع السابق، ص - 2
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أو باألحرى إعادة  ذات أبعاد تراثية، خالل ما تنتجه من أعمال فنية ومنتجات ثقافية،

  .في حلته الجديدة تقديم التراث 

  وما عمله أناس قابال إلعادة اإلنتاج، -يث المبدأمن ح -كان العمل الفني دائما "      

وهكذا فإن النسخة المطابقة لألصل قد مارسها المتمرسون  يمكن أن يعمله آخرون ثانية،

ومارسها أيضا  ،تذة الفن قصد نشر أعمالهم الفنيةوأسا أثناء تمرسهم على مهنة الفن،

مع هذه وبالمقارنة  ولكن، هة،أولئك الذين لم يكن همهم سوى تحقيق الربح المادي بشرا

إنها ظاهرة تتطور في مجرى  الطرائق تمثل إعادة اإلنتاج التقني للعمل الفني شيئا جديدا،

ولكن بشدة  وتتخللها فترات زمنية طويلة،وعبر قفزات متعاقبة  بشكل متقطع، التاريخ

سيصبح هذه العملية ستقرب الماضي بشكل ملموس من هذا الجيل الذي  إن .1"متزايدة

 بإمكانه التعرف على جذوره التاريخية بسهولة ويسر من خالل اقتناءه لتلك المنتجات،

ألن  ،در المحافظة على الهوية الثقافيةوبالتالي ستكون هذه األخيرة مصدرا مهما من مصا

فما  العبرة ليست في العمل الفني نفسه وٕانما في القيمة التي يحملها والرسالة التي يقدمها،

 ،نفسها الطريقةبمن المستحيل إعادة إنتاجه مرة أخرى  جازه في الماضي من عمل،تم إن

 تقنية إعادة اإلنتاج تنزع" وفي هذا الصدد يرى البعض في أن. استنساخه حتى ولو تمّ 

   2 ومن خالل اإلكثار من إنتاج النسخ، الموضوع المعاد إنتاجه عن المجال الموروث،

                                                           

،       2013، 1.ونصوص، الرباط، دار األمان، طدراسة - كمال بو منير، مدخل إلى قراءة فلسفة فلتر بنيامين-1
  78.-77.ص ص

  . 81.المرجع نفسه، ص- 2
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ويسمح ما أعيد إنتاجه بالعرض أمام المتلقي   شياء متماثلة،المتفرد أتستبدل حالة وجودها 

وقد نتج عن هاتين  حيث تحَين الموضوع المعاد إنتاجه، في أي وضعية يكون فيها،

  .1 "العمليتين ارتجاج هائل للموروث

الل اإلكثار من يشير هذا الرأي إلى تعرض الموروث الثقافي إلى الخطر من خ      

   2"الفني إن ما يتالشى في عصر إعادة اإلنتاج التقني هو عبق العمل"و ،استنساخهعملية 

فمن غير  إنجازه في لحظة فريدة ومكان فريد ومن طرف فنان فريد، فكل عمل فني تمّ 

إنه نسيج متفرد من الزمان " ،نفسها الكيفيةبالممكن إعادة بعث تلك اللحظات من جديد و 

  .Aura )الهالة(هذا هو العبق 3" ى مقربة منامهما كان عل ظهور متفرد لبعيد، :والمكان

 استنساخهفي كتابه الشهير العمل الفني في زمن  فلتر بنياميندشن "لقد       

تفكيرا جديدا ،  L‘Œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique )1936(التقني

وفي  على تلقي الفن،-افيالفوتوغر  ويعني بها التصوير- التكنولوجية االبتكاراتحول نتائج 

أي (السحرية" هالته"د العمل الفني قَ ف فيه تلقي الفن بين الجماهير، انتشرالوقت الذي 

 بنيامينوهنا يشير  ،4"(Son unicité)تأثيره الباهر السحري الناجم عن فرادته أو وحدانيته 

التي أسماها إلى أن التقنيات التكنولوجية قد أفقدت العمل الفني خصوصيته المتفردة و 

   تلك الرغم من ذلك فإن تلك التقنيات هي سبب في التعرف على وجودعلى  ولكن بالهالة،

                                                           

  .81.دراسة ونصوص، المرجع السابق، ص-كمال بو منير، مدخل إلى قراءة فلسفة فلتر بنيامين - 1
  . 81.المرجع نفسه،ص- 2
  . 83.المرجع نفسه، ص- 3
  .48.، ص2011، 1.، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، طحسين جواد قبيسي:ناتالي إينيك، سوسيولوجيا الفن، تر- 4
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ومن جهة أخرى فإن  ،هذا من جهة وٕاال فإن مصيرها سيكون الزوال،  تلك األعمال الفنية

يحجب كون تقنيات إعادة اإلنتاج تلك هي بالضبط شرط وجود الهالة  التفسير قد" ذلك

تتخذ الصورة  التصوير الفوتوغرافي يكثر الصور،)وليس برغم(وذلك ألن :سحريةال القدسية

  . 1" وتكتسب وضعا متميزا امتيازها) اللوحة(األصلية

ليس فقط  إضافة إلى األدوار المذكورة، ،وظيفة المؤسسة الثقافية األساسيةإن       

بل  والحصول على الربح، بهدف تكثيف اإلنتاج األعمال الفنية باستخدام التقنية، استنساخ

 هي عملية منظمة تهدف إلى إعادة بعث التراث من جديد والتعريف به لألجيال الالحقة،

تحمل ليس فقط عن طريق تقديم  الخطب والمواعظ بل عن طريق تحف ولوحات ملموسة 

، تشير إلى األصل وتعيدهم إلى عبق وهاالت موروثها حضارية خالدة افي طياتها قيم

وبالتالي فإن الخطاب الجمالي للمؤسسة الثقافية  الضارب بجذوره في التاريخ،الثقافي 

كذا من خالل وجودها المادي خالل ما تقدمه من تحف مستنسخة و  سوف يتجسد من

فإن وجودها ال يعدو مجرد بناء يقدم وظيفة ينتهى بمجرد  وبين هذا وذاك، كعمارة،

  . جيل ل يتناوب على حمله  جيل بعد بل هو حصن منيع يحمي التراث ومشع انتهائها،

  :خالصة 

 على يشتملالذي   مركبال كلإذا كانت الثقافة بمفهومها االصطالحي هي ال      

فإن التركيبة ال يمكن أن تكون مجرد سلوك أو طريقة للعيش وٕانما  والمعتقدات، المعرفة

                                                           

  .49.المرجع السابق، ص-  1
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ى مادة أولية لقيام ، فكما تحتاج المؤسسة االقتصادية إللالقتصادهي أيضا طاقة محركة 

صناعتها، فإن المؤسسة الثقافية مادتها الثقافة، هذا العنصر المهم الذي لطالما أهمله 

والتي  إن  البعض وبات ال يعي قيمته، إال أنه في الحقيقة أحد مكتسبات هذه المؤسسة،

عرفت كيف تستغله ستجني من ورائه الفوائد العظيمة، كيف ال وهو مقوم أساسي من 

التي تحتاج بدورها إلى صناعة ثقافة تدعم ذلك  هذه الصناعة ،ات الصناعة الثقافيةمقوم

  .  االقتصاد ويصنع التنميةقوي وترغب فيه وتبرز منه وجهها المشرق الذي يُ  التوجه،

ولعل العنصر اآلخر الذي ال يقل أهمية عن األول، هو الرأسمال الفكري، بكل       

وعالقات متينة،  وتقنيات عالية، تي تمتلك قدرات فكرية،مكوناته، ذلك أن المؤسسة ال

ولعل هذا  ال محالة ستعرف كيف تبني صناعة متينة ال تزول بظهور األزمات، افإنه

لمعرفة  العوامل التي  ومن خالل الفصول الالحقة، ،حافزا  للوقوف عن قربعتبر سي

  .الطريق نحو تحقيق المبتغى اوتمهد له تلك الرؤية خدمسوف ت
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      :تمهيد 

 ال يمكن لإلنسان أن يعيش بمعزل عن الجماعة، وبطبيعته تلك سعى دوما لتأمين      

معيشته وتحسين ظروفه، مّما استدعاه إقامة تجمعات وبالتالي تكوين مؤسسات،  

فالمؤسسة هي الفضاء المنظم لتلك العالقات والضابط لها، بما يضمن تحقيق مطالب 

  . األفراد وحاجاتهم المتنّوعة التي تنّوعت معها طبيعة عمل تلك األمكنة

المقام، هو المؤسسة الثقافية التي تغطي جانبا من تلك  هذا ما يهمنا في      

االحتياجات، والتي سوف نحيطها  بالدراسة، وهذا ليس من باب الوصف أو النقد، وٕانما 

هيكلها اإلداري والتنظيمي، ليتطلع القائمون  هي رؤية مستقبلية لما يجب أن يكون عليه

  .عليها إلى أهم القواعد التي ينبغي إتباعها لبناء مؤسسة قّوية بأفرادها وهياكلها

األرضية المناسبة   إن الهدف من وضع هذا الفصل إذن، هو الحث على تحضير      

ؤسسة الثقافية كمشروع وتوفير المناخ المالئم لمسايرة مستجدات الثقافة، والتعامل مع الم

المثمرة، ووفق جملة من المبادئ  وطني، تُبنى أسسه من خالل مجموعة من األفكار

  .  األساسية التي يصبح باإلمكان الرجوع إليها لتجاوز العقبات

إن تحسين الشؤون الداخلية للمؤسسة سينعكس ال محالة إيجابا على صورتها       

قدمه مستقبال، فتكون أهال لخدمة الغرض الذي ُوِجدت الخارجية في المجتمع  وما سوف ت

  .من أجله، ومنافسة نظيرتها في نظام السوق
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  : تعريف المؤسسة

لقد تنّوعت اآلراء حول تحديد ماهية المؤسسة، بل وتوسعت لتشمل العديد من       

المجاالت، وباعتبار أن طبيعة المجتمع البشري اقتضت وجود فضاءات تنظم عالقاته 

تضبط تعامالته لتكون أكثر فاعلية ونشاًطا، وجب البحث في كيفية استغاللها من خالل و 

  .   الوقوف عن كثب بما تحمله  هذه الكلمة من معاٍن ومفاهيم

 منظور البن لسان العربالمؤسسة لغة جمع مؤسسات، ولقد ورد ذكرها في معجم       

يء، واألس واألساس أصل األس واألسس واألساس، كل مبتدأ ش" ، )أسس(في فعل

البناء، واألسيس أصل كل شيء، وأس اإلنسان  قلبه ألنه أول متكّون في الرحم، وأس 

  . 1"البناء مبتدئه

أما من حيث المصطلح، فقد تضمن  العديد من المفاهيم، إذ عرف علماء اإلجتماع       

، "متبلورة"والتفكير، أساليب للعمل واإلحساس "التابعين لمدرسة دوركهايم، المؤسسة بأنها

، إن أتباع دوركهايم، (...)وٕالى حد ما ثابثة، ملزمة ومميزة لمجموعة  إجتماعية معينة 

بإشارتهم إلى السمة الملزمة للمؤسسات وبتشديدهم على أنها ال تنظم سلوك األفراد إال 

مؤسسة بشرط تحريك جزاءات  تؤمن توافق هذا السلوك  مع المعايير، دفعوا إلى إعتبار ال

 2كل ماهو إجتماعي يكون مؤسسيا، بما أن كل ماهو: كمرادف لكل ضبط إجتماعي

                                                           

  .7-6.، ص ص1997ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر للطباعة والنشر، المجلد السادس، - 1
 ،1.ط ،دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة جدة، محمد مصطفى زيدان، معجم المصطلحات النفسية والتربوية، - 2

  .157.ص ،1979
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، وهذا اإللزام ليس 1"ملزما، وأن المؤسسة هي إلزام إجتماعي فعال إجتماعي يكون

  .إستغالال أو إخضاع، وٕانما هدفه ضبط العالقات والمحافظة عليها خدمة للصالح العام

والتي تعني التعهد أو  ،)Entreprendre(من لفظة  اشتقإن مصطلح المؤسسة "      

م فإن تومن  أي التكفل بمهمة هامة نسبيا، االلتزام  بإنجاز عمل ما يكتسي أهمية كبرى،

  . التي تحول دون ونجاح تلك المهمة 2"هذا العمل يتضمن بعض المخاطر

نتاج لتصبح  من خلية لإل وعرفت المؤسسة خالل القرنين األخيرين تطورا ملحوظا،"      

فهي عبارة  ،3"القرارات وقد صاحب هذا التطور إعطاء تعاريف عديدة لها التخاذمركزا 

في نطاقه توحيد وتنسيق جهود األعضاء  إطار قانوني لتجمع بشري هادف يتمّ "عن 

أنشئ من أجل غايات معينة   مستقال اكما يمكن اعتبارها نظام أهداف معينة، لتحقيق

وهي مفتوحة على النظام االقتصادي والذي من خالله  المؤسسة،ومحددة حسب طبيعة 

وهي مسيرة  من طرف  عن طريق منتجاتها، تحصل على عوامل اإلنتاج  وتؤثر فيه

 ،خاصة لها وسائل قانونية ومالية ومادية اجتماعيةوتشكل خلية  مجموعة بشرية منظمة،

   .4"القرارات اتخاذوهي أيضا مركز 

 اتفاقالتعريف في تحديد مفهوم المؤسسة، فهي في مفهومها العام، لقد تدرج هذا       

جماعي منظم ينشأ في إطار قانوني معّين مبني على أساس توحيد الرؤى واألهداف 
                                                           

  .157.المرجع السابق، ص-1
  .11.، ص2014، 2.نير نوري، تسيير الموارد البشرية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، طم- 2
  .11.المرجع نفسه، ص- 3
  .12.المرجع نفسه، ص- 4
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ومن ثّمة ال يدخل تحت اإلطار تلك التجمعات  لتحقيق أغراض معّينة وجدت من أجلها،

  .غراضهاالعشوائية التي ال تحتكم  إلى القانون وٕان توحدت أ

وجد لتحقيق العديد  وله كيانه الخاص، باالستقالليةبأنها نظام يتميز ُوصفت كما       

كل تنظيم يرمي إلى " فهي كإنتاج السلع لتحقيق األرباح، من األهداف المسطرة مسبقا،

   .1"اإلنتاج أو المبادلة للحصول على الربح

ال  تنشط بمعزل عن  إذ سة،وهذه الغايات تختلف حسب نوعية وطبيعة كل مؤس      

وتبني مركزها عن طريق ما تقدمه من  تحصل منه على عوامل اإلنتاج،  ألنها المجتمع،

ذوي كفاءات متنّوعة تستعمل رؤوس األموال وقدرات " يسيرها طاقم بشري خاص، منتوج،

 من الوسائل اله ،2"والتي يمكن أن تباع بسعر أعلى من تكلفته من أجل إنتاج سلعة ما،

عد بمثابة المحرك تُ و  ،احافظ على تماسك نظامهتألن  االقانونية والمادية والبشرية ما يؤهله

  .القرارات الهامة اتخاذومركز  لالقتصاداألساسي 

ومن هذا المنطلق، يعتمد قيام أية مؤسسة على توفر جملة من العناصر مجتمعة،       

باالرتكاز على الموارد المادية تنفيذا إذ يستلزم وجودها فكرة، يحققها جملة من األفراد 

  . ألهدافها المسطرة

إّن ما تقوم به المؤسسة من نشاطات وما تبتغيه من أهداف، ليس من الصدفة       

  بعالقة وٕانما هو عملية منظمة ومدروسة تمليها طبيعة البرامج المسطرة، لذا يرى فيها
                                                           

 .17.ص ،2004 ،4.ط مكتبة الشروق العربية،القاهرة،  المعجم الوسيط، ، مجمع اللغة العربية - 1
  .10.، ص1998، 1.ط ،المحمدية العامة دار الجزائر، ،ناصر دادي عدون، إقتصاد المؤسسة- 2
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ة هدف ما وهي تتكّون عموما من البعض اآلخر أنها مجموعة من العناصر منظمة بدالل"

  :ثالثة تحت أنساق أساسية هي

وهو يضمن اإلنتاج الفيزيقي بالمعنى الواسع للحاجات      :تحت نسق علمي أو إنتاجي -

المحاسبة،  والخدمات وهو ال يضم فقط أنشطة اإلنتاج بل أيضا األنشطة المتعلقة بالنقل،

  .البيعو األمانة 

تعديل والسهر على تنفيذ المهام من قبل  ،ردوره هو التقري :ادةتحت نسق القرار أو القي -

  .تحت نسق اإلنتاج 

  ،وهو يلي الحاجات اإلعالمية للمؤسسة ويربط بين األنساق األخرى:تحت نسق اإلعالم–

  .1"ويضمن أيضا دور الربط بين المؤسسة والمحيط

ع بشري منظم مكّون من عن إطار قانوني لتجممما سبق نستنتج أن المؤسسة عبارة       

  عناصر منظمة بداللة تكامل مجموعة من األنساق، يتكفل كل منها بمهمة تمليها طبيعة

والمركز االجتماعي أو االقتصادي الهام الذي تصبو إليه،  النشاطات المراد القيام بها،

  .تحقيقا لمبدأ االستمرارية

  : الفرق بين المؤسسة والمنظمة -1.1

للتعبير عن مفهوم  "المنظمة"و" المؤسسة"عديد من المنظرين مصطلح يستخدم ال      

إطالقا  كذلكولكن األمر ليس  العتقادهم أن المؤسسة هي نفسها المنظمة، واحد،
                                                           

 الجامعية، المطبوعات ديوان، الجزائر، -الهياكل،األدوار الوظائف، –واالتصالاإلعالم  مؤسسات ،لالعيفة جما- 1
  .6.ص  ،2010
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فلما كان اإلنسان يعتمد على اآلخرين من أجل مساعدته على  فالمؤسسة غير المنظمة،"

فإنه لجأ إلى التنسيق والتعاون مع  ة،تلبية حاجاته للتغلب على محدودية طاقته الجسماني

ومن هنا جاءت فكرة المنظمة ووجدت عدة منظمات في مختلف جوانب  غيره من األفراد،

إذ تعرف  وللمنظمة عدة تعريفات مختلفة باختالف مرتكزات المدارس الفكرية، ،الحياة

نشأ عن تحديد المنظمة بأنها التكوين أو البناء أو الهيكل الذي ي 1ةالمدرسة الكالسيكي

وهي بذلك ترتكز على  العمل وتجميعه وتعيين المسؤوليات والسلطات وتأسيس العالقات،

تركز على العنصر البشري فتعرف  والتي2السلوكيةأما المدرسة ، البناء أو تقسيم العمل

، األفراد يعملون من أجل تحقيق هدف أو أهداف مشتركة المنظمة على أنها مجموعة من

  4 مقصودة اجتماعيةفقد عرفت المنظمة على أنها نظام أو وحدات  3مالنظمدرسة   أما
                                                           

درسة الفكرّية التي استخدمت أفكارها من أجل دراسة االقتصاد الم Classical School :المدرسة الكالسيكّية باإلنجليزّية- 1
وتميزت بالبعد عن الدوافع الشخصية واألخالقية وباالعتماد على أدوات  خالل االعتماد على نماذج نظرّية،واإلدارة؛ من 

ة التي عرف بها منذ وبهذا أعطت االقتصاد صفته العلمية الحديث .التحليل المنطقي وباتجاهاتها الموضوعية في التحليل
 ويعتبر الُمفّكر والفيلسوف وعالم االقتصاد آدم سميث أواخر القرن الثامن عشر للميالد،إلى  تهاتعود نشأ ،ذلك الحين

                                                                            .هو أول من وضع قواعد هذه المدرسة
  http://mawdoo3.com /الكالسيكية _المدرسة_تعريف cite_ref-tpFKxzMDsM_2-0#:  ينظر

وعلى أن " علم الشعور"وطسون األمريكي وتنصب ثورته على تعريف علم النفس بأنه هايتزعم :المدرسة السلوكية- 2
العقلية واآلثار النفسية باعتبارها ال تخضع  التأمل الباطني هو الطريق لدراسة اإلنسان وقد أهمل السلوكيون الناحية

وتبعا لذلك ينكرون صالحية التأمل الباطني ألنه  للمالحظة المباشرة وأنكروا الشعور كعامل في تكييف الكائن لبيئته،
دار الشروق للنشر  جدة، محمد مصطفى زيدان، معجم المصطلحات النفسية والتربوية، :ينظر. ليس مالحظة موضوعية

  .157.ص ،1979 ،1ط  زيع والطباعة،والتو 
تنظر إلى المنظمة كوحدة واحدة بدًال من التركيز على بعض عناصرها أو م 1965ظهرت في سنة  :مدرسة النظم  -3     

   :ينظر .بحيث يؤدي أي خلل أو نقص في أحد تلك األجزاء أو العناصر إلى التأثير في النظام ككل  ،تهاامقوم
http://nawritagasta41.blogspot.com/2014/12/blog-post.html    

 ،2010 ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،  اإلتصاالت اإلدارية داخل المنظمات المعاصرة، قوي بوحنية، -4     
 .11.ص
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   1"وهذا يعني أن مدرسة النظم تركز على مفهوم النظام المتكامل لتحقيق أهداف محددة،

تتكامل أجزاءه  تجمعه عالقة تعاون، المنظمة بأنها كيان منظم ومركب، الذي يعتبر

  ىأخر  أحيانا والتداخل أحيانا التفاوت يظهر ذاوهك ،لتشكل وحدة مترابطة محددة األهداف

 وذلك نتيجة تنّوع أفكار للمنظمة، ومستقر إعطاء مفهوم واضح فيبين تلك المدارس 

   .ومشارب مؤسسيها

       Charles H.Page،3 وبيجRobert Morrison MacIver 2يفرماككل من "حاوللقد       

 المؤسسة م التمييز بين1949عام الذي نشر في  المجتمعالموسوم  في كتابهما

)Institution(،  والمنظمة)Organisation(،  فيقوالن بأن المؤسسة هي اإلجراءات

بينما الجماعة التي  واألحكام المثبتة والمستقرة التي تميز وتحدد نشاطات الجماعة،

 إلى والشخص ينتمي التي تسير شؤونها هي المنظمة تستعين بهذه اإلجراءات واألحكام

وٕاجراءات   المنظمة وال يمكن أن ينتمي إلى المؤسسة ألنها تتكّون من مجموعة أحكام

   4.سلوكية
                                                           

  .11.المرجع السابق، ص- 1
أ+�6ذ 1ر+4 ا�53+�3  ،1882 ا�ر"ل 17و�د ��+561
دا  �Robert Morrison MacIver:  4 ر"+ون ��1"3ررو�رت �و - 2

��6/"� ����� 1و�و��"�ا�+"�ا���6, 6ر1"�9  ا�دو�� ا��د";�، ا���/� ا���5"�، :�ن �ؤ�96�3 ��8
5"ز"� ،+"� وا7

علي أحمد عيسى، القاهرة، مكتبة النهضة : جتمع، ترتشالز هنط بدج، المو رو�رت �ور"+ون ��1"3ر :رينظ .و6>"را96
  .9.، ص 2000المصرية، 

يربط  أستاذ كرسي اإلجتماع بكلية سميث، ،1909افريل  12ولد بنيويورك في : Charles H.Pageتشالز هنط بدج - 3
 ة والضبط االجتماعي،الحري النظام الطبقي، :من مؤلفاته باإلنجليزية، في تدريسه بين علم اإلجتماع واالنثروبولوجيا

         ،المرجع نفسه علي أحمد عيسى، :تر المجتمع، روبرت موريسون ماكيفر وتشالز هنط بدج،: ينظر .المجتمع
  .10- 9.ص ص

  .7.ص ،المرجع السابق، - الهياكل،األدوار الوظائف، –واالتصالاإلعالم  مؤسسات ،العيفة جمال - 4
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  William Graham 1وليم كراهام سمنرحسب  يوتتميز المؤسسة عن السلوك الشعب

Sumner  كون المؤسسة هي نوع من السلوك المهذب الذي " السلوك الشعبيفي كتابه

أما السلوك الشعبي واألعراف  يز بالديمومة والوعي العقلي،يتميز بالرقي والسيادة ويتم

فهي نوع من أنواع السلوك التقليدي الذي يبتعد كل البعد عن المبررات العقلية وال يتميز 

  .2"بالديمومة فهو غير ثابت وتسيطر عليه الغريزة والعاطفة

عالقاتهم وتحدد  يحتاج األفراد للقيام بتجمعات بشرية إلى قواعد قانونية تضبط      

فإن المؤسسة هي األداة الفاعلة  يفر وبيجماك وٕاذا أخدنا برأي حقوقهم وتؤسس التزاماتهم،

التي تفي بالغرض بما تملكه من أحكام وأدوات، تمكنهم من بناء كيان منظم لتجمعاتهم، 

  .  مةوبالتالي نصل إلى أن المؤسسة تمثل اإلطار القانوني للمنظ وهذا الكيان هو المنظمة،

  :تعريف المؤسسة الثقافية-2

 من عن إطار قانوني لتجمع بشري منظم مكونعبارة -كما رأينا–المؤسسةإذا كانت       

عناصر منظمة بداللة تكامل مجموعة من األنساق، يتكفل كل منها بمهمة تمليها عليه 

                      مؤسسة،كل طبيعة النشاطات المراد القيام بها، فإن تلك النشاطات هي التي تحدد نوعية 

  للثقافة فكما يمكن أن نربط االقتصاد بمؤسسة فنقول مؤسسة اقتصادية، كذلك يكون 

                                                           

عالم أمريكي من أهم علماء االجتماع، كان )William Graham Sumner  )1840-1910 :وليام غراهام سمنر - 1
عالم االجتماع هي دراسة هذه  ومهمة من القوى التي تخضع لقوانين معينة؛ كنسقيتطلع بنظره كعالم، إلى المجتمع 

 "Folkwayes.العادات الشعبية"وعلى اإلنسان أن يستجيب للقوانين الطبيعية ويطيعها، أشهر مؤلفاته كتاب  القوانين،
  https://ar.wikipedia.org/wiki /سمنر_ويليام :ينظر

.7.العيفة جمال، المرجع السابق، ص - 2   
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  .وهي المؤسسة الثقافية، التي تضمن مفهومها العديد من المعاني مؤسسة،

 من مترابطة مجموعة"جاء في أدبيات علم االجتماع، أن المؤسسة الثقافية تعني       

 مستتر،  ومركب متكامل سلوكي نمط وهي على قدر كبير من الثبات االجتماعيةليد التقا

 سهيرسكوفيت أما .األساسية الرغبات أو الحاجات االجتماعية إشباع طريقه يمكن عن

Melville Jean Herskovits1 استجابات تمثل مؤسسات هي الثقافات إن  كل فيقول 

 من بنوع المؤسسة مفهوم يتصفو  .لمعيشةلمتطلبات ا المجتمع، عنها يرضى منمطة،

 تتمتع وهي ،عامة بصفة التقاليد أو االجتماعية العادة وبين بينها يفصل الذي الصرامة

 الحياة في أساسيا دورا تلعب ثم ومن التنظيم االجتماعي من كجزء ثابت جماعي بقبول

  .االجتماعية

 يقول إن حيث لمؤسسة الثقافية،ا بتحليل ماهية  Malinovski 2 مالينوفسكي  موقا      

  . 3"كبير حد إلى بينها ومنسق جزئيا مؤسسات مستقلة من مكون متكامل كيان هي الثقافة

    إن أهم ما يميز المؤسسة الثقافية حسب علماء علم االجتماع أنها تتكّون من      

                                                           

 أمريكي،  وفلكلور أنثروبولوجياهو عالم  )Melville Jean Herskovits  )1895 -1963 :هيرسكوفيتسجون ميلفيل - 1
 / هيرسكوفيتس_ميلفيل: ينظر .واالقتصاد البدائي والفلكلور، ،والعالم الجديد ،أفريقيااشتهر بدراساته عن الزنوج في 

https://ar.wikipedia.org/wiki   

كان عالمًا بولنديًا مختصًا في ) Ronisłav Kasper Malinovski  : )1884- 1942  كاسبر مالينوفسكيرونيسالف  -2
وحاصل على درجة الدكتوراه في علم  نسان في القرن العشرين،ويعد من أهم علماء اإل ا�6ط�"=4 علم اإلنسان
�43�_/�و���3ف :�"�1. األنثروبولوجيا�"��
& / https://ar.wikipedia.org/wiki  

دراسة ميدانية للمؤسسات الثقافية لوالية –شكري بلعلوي، واقع إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الثقافية الجزائرية  - 3
 تخصص تنمية وتسيير الموارد البشرية، ،اوالديموغرافي االجتماعقسم علم  رة تخرج لنيل شهادة الماجستير،مذك قسنطينة،
  .33.ص ،2008 جامعة منتوري، قسنطينة،
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يشة معين مجموعة مترابطة من العادات والتقاليد على درجة من الثبات تعبر عن نمط مع 

أن كل الثقافات التي تتمتع بقبول  سهيرسكوفيت بينما يعتبر. تمليه ضروريات الحياة

يرى أن الثقافة تتكّون  مالينوفسكيجماعي ولها دور ريادي هي مؤسسات، في حين أن 

وعلى من مؤسسات مستقلة نوعا ما، متناسقة، ومتداخلة، تعبر عن أنماط الحياة البشرية، 

  .ح المؤسسة بالثقافة للتعبير عن مفهوم المؤسسة الثقافيةذلك، اقترن مصطل

 والعمومية الثبات من كبيرة بدرجة والتي تتميز للثقافات حقيقة نةالمكوّ  الوحدات إن"     

  كل وتتمركز بالمؤسسات تعرف البشري المنظمة التي النشاط أنساق فهي .واالستقالل

 تعاوني، عمل في الناس من ن مجموعةبي دائم بشكل وتوجد أساسية، حاجة حول مؤسسة

ت  المؤسسا وال ترتبط .معينة وتقنية حرفيةالمبادئ،  من خاص بكيان المؤسسة وتتميز

  مؤسسة في واحدا إشباعا ال تستقطب الواحدة فالحاجة مباشرا، بسيطا ارتباطا بوظائفها

  .1"مركبة وبطبيعة في الوظائف واضح بتداخل تتصف المؤسسات لكن واحدة،

بالتالي، فهي الكيان الذي ُيعـِرف عادات وتقاليد البشر ويتعامل معها كوحدات ثابتة و 

ومستقلة، يتعاون فيه بشكل دائم مجموعة من الناس لتحقيق غاية معينة وباستخدام أدوات 

  .تقنية وقانونية محددة

  2من يالت، البشري الوجود غايات عن تعبر ثقافية أمكنة"ذن إ الثقافية فالمؤسسات      

                                                           

  .34.ص المرجع السابق، -1
المرجع  رة،دراسة ميدانية للمؤسسات الثقافية لوالية بسك دور المؤسسات الثقافية في التنمية الثقافية، زينب زموري، - 2

  .104.السابق، ص
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 معنوية لمواصفات احتماالت إلى الثقافي للمكان ةالحسي المواصفات سماتها تحويل

إبداعات  تتواصل حيث اإلبداعية، للكثافة راصدة لتكون بينهما يمكن الفصل وال وروحية،

  القيمي التوالد بدور فتقوم و،وغز  مؤامرة عقلية أو عقد نقص بدون أفكارهمو  الشعوب

 اللحظة متطلبات وفق إنتاجها ٕاعادةو  للجماعة الوطنية الحضارية يمالق وٕانتاج المستمر

 تعمل بحيث الثقافية السياسات تحريك إدارية مهمتها أبنية" اعتبارها يمكن كما، 1"التاريخية

 بالتراث االحتفاظ على كذلك تعمل الخاصة بثقافتهم وٕاشعارهم الجماهير تحفيز على

  .2"األحداث مع والتفاعل

قتصر دور هذه المؤسسات فقط في تسجيل اللحظة اآلنية للنشاطات البشرية ال ي      

ويعيد  والذي من شأنه يحفظ للموروث الثقافي مكانته، وٕانما هو إعادة بعث للقيم المتوارثة،

وبالتالي اختزان الذاكرة  صناعة الحدث وفق متطلبات الوقفات التاريخية الحاسمة،

ف المؤسسة الثقافية بأنها مصنع إعادة بعث الحضارة ومن َتم ُنَعر  التاريخية لألمة،

  .ومتحف حفظ القيم المتوارثة وكذا مصدر انبعاث الحوار الحضاري

وٕانما يتطلب تجنيد وسائل مادية   إن إعادة بعث تلك القيم ليس باألمر اليسير،      

االستثمار  وهنا تتجلى أهمية الصناعة الثقافية أو  ومعنوية معتبرة تترجم عظمة الحدث،

 3متعلقة باإلنتاج، وفي هذا اإلطار يصبح للمؤسسات الثقافية أهداف محددة،. "في الثقافة
                                                           

   .104.المرجع السابق، ص - 1
  .104.المرجع نفسه، ص- 2
، 1.طوالتوزيع،  دار شرقيات للنشر ربيع وهبة، القاهرة، :تر ،إدارة الفن على نمط العمل الحر ،جيب هاجورت - 3

  )بتصرف. (39.ص ،2009
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والعمارة والموسيقى  والتصميم، والفن التصويري، وهنا نعتبر المسرح، ،التعليم أو أو التوزيع

 والتراث رنيت،اإلنت أو cyberart اإللكترونية/الفضائية والفنون واإلعالم، واألفالم، واألوبرا،

التي بإمكانها تحقيق تلك  1"جميعها أمثلة على التعبيرات والخدمات الثقافية الثقافي،

 االستثماريليس فقط من الجانب التربوي التثقيفي بل أيضا من الجانب  ،األهداف بفعالية

   .وثبات الذي يمنح لها ألكثر ديناميكية ويجعلها تدخل عالم السوق بكل ثقة

المؤسسة الثقافية مع المؤسسة االقتصادية في عديد من المسائل، خاصة  تشترك      

 ولكنها تختلف عنها في كثير من األمور األساسية الهامة، تلك المرتبطة باإلدارة والتسيير،

  .وهذا راجع إلى بعض الخصائص  الهامة التي تنفرد بها والتي ال نستطيع تجاهلها

بما فيها الصناعة  لمؤسسات الثقافية كيانها الخاص،ن لأويمكننا عموما القول ب"      

 الثقافية التي تركز على اإلنتاج الصناعي للتعبيرات الثقافية  القائم على عوامل السوق

كما أن اإلنتاج والتقديم والتوزيع والتعليم   ).كتب فيديو، ،CDsأقراص مدمجة(والتكنولوجيا

  في معاهدات واتفاقات دولية ر المعترف بهافي الثقافة هي عمليات تقوم على حرية التعبي

كما أن المنتجات الثقافية تحميها أيضا  قواعد وتنظيمات  .وغيرها عديدة لألمم المتحدة، 

بحيث يكون من المستحيل التعامل مع الفن  النسخ،/عامة وأخرى محددة لحقوق الطبع

وطنية ودولية الحترام  توجد عادة قواعد فضال عن ذلك، .والثقافة بدون احترام المبدعين

   2والتاريخية في العالقات االقتصادية وتخطيط المدن وكذا التخطيط والثقافية، القيم الفنية،
                                                           

  )بتصرف.(39.صالمرجع السابق،  - 1

  .   40.ص ،نفسهالمرجع - 2
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  .، فهي إذن عبارة عن محمية تؤطرها القوانين1" )التراث الثقافي(اإلقليمي

ي تلك التفي هذه الدراسة هي  بالمؤسسة الثقافية نقصده ما أن إلى نخلص أن يمكن      

الهيئات و  المراكز الثقافية،و  المكتبات،و  المسارح،و  كالمتاحف،يتوجه ُجل اهتمامها للثقافة، 

 الشبابية، أو الرياضية االجتماعية المؤسساتونستثني منها  ، المشرفة على الحياة الثقافية

 كالمدارس التعليمية؛ ٕاعالم الشباب وكذا المؤسساتو  تنشيط مركز أو الشباب كدور

  .أثناء تأدية وظائفها المعهودة ت دون أن نتجاهل الدور الثقافي الذي تقوم بهالجامعاو 

  :رسالة المؤسسة الثقافية -1.2

مع تزايد حاجة اإلنسان إلى االستقرار وتحسين نمط معيشته، في ظل الظروف       

الراهنة التي طبعتها ثورة التكنولوجيات، أصبح من الضروري مواكبة المؤسسة لهذه 

جدات والبحث عن فكر موحد ألهدافها يضمن لها البقاء مستقبال ويجعلها تواكب المست

الظروف بتحد وٕاصرار، فأدركت أهمية تحرير خطة مدروسة منذ البداية تسير على نهجها 

  .وتوحد مسارها، ونقصد الرسالة

كما تعمل  رسالة المؤسسة في جملة أو عبارة تحدد غاية المؤسسة ومبرر وجودها،"      

مع اإلشارة إلى قيم  وثقافة المؤسسة  على تحديد مجال عملها والفئة المستهدفة بخدماتها،

  وهي عبارة عن جملة أو عدة  .هوما يميزها  عن باقي المؤسسات العاملة  في المجال نفس

  2وتختلف هذه جمل تتضمن بيانات خاصة بالمؤسسة تميزها عن غيرها من المؤسسات،
                                                           

  .40.ص ،مرجع السابقال -1
.                               149.ص ،2015 هومة للطباعة والنشر والتوزيع، دار الجزائر، مروج اإلدارة اإلستراتيجية، رضا خالصي، - 2



ية  النسق التنظيمي للمؤسسة الثقاف                                األول الفصل   
 

61 

 

 :وتحاول رسالة المؤسسة اإلجابة على السؤالين التاليين ،سساتالبيانات باختالف المؤ 

والبد أن تتسم  هي األعمال التي ستؤديها مستقبال؟ وما ماهو مجال عمل المؤسسة؟

وأن  الرسالة بالشمولية والعموم وأن تتضمن الكلمات الدقيقة والملخصة والواضحة الفهم،

كما يجب  أهدافها وأعمالها وأنشطتها،تتكّون من فقرة واحدة تصف سبب وجود المؤسسة و 

فرسالة شركة على  .أن يصل مضمون الرسالة إلى العاملين والمتعاملين مع المؤسسة

  ".      أسهلالحياة "يسبيل المثال ه

وهي تتضمن الهدف من وجود هذه الشركة أال وهو تسهيل الحياة على المتعاملين       

يع مناطق العالم بسهولة ويسر وبأرخص األسعار بجم االتصالمعها حيث إّنها توفر لهم 

  .1"وبأسهل الطرق

فالرسالة بمقتضى هذا المفهوم هو تلك الخطة المحددة المعالم، بألفاظ منتقاة والتي       

وهي عبارة . "تضعها المؤسسة مسبقا إلبراز مجاالت عملها مستقبال وكذا تحديد عمالئها

وتمثل  مؤسسة وطبيعة النشاط الذي تمارسهعن بيان رسمي صريح يوضح سبب وجود ال

وهي  الخصائص الفريدة في المؤسسة والتي تميزها عن غيرها من المؤسسات المماثلة لها،

 .تختلف عن غرض المؤسسة والذي يعبر عن الدور المتوقع من المؤسسة في مجتمعها

حيث  وتعتبر عملية صياغة الرسالة عملية صعبة وتستغرق وقت طويل لكنها ضرورية

  2للتحفيز وتخصيص  مواردها المختلفة بطريقة أكثر دإّنها توفر للمؤسسة أساس جي
                                                           

  .149.ص ،المرجع السابق- 1
  .150.المرجع نفسه، ص - 2
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وتضع أساس جيد  كما تساهم في بناء لغة واحدة ومناخ مناسب داخل المؤسسة، كفاءة،

     .1 "...لبلورة أهداف محددة بوقت وتكلفة ومستوى جودة محدد

كذا الصراحة، تبرز في مضمونها تتميز الرسالة بطابع الرسمية والوضوح و       

الخصائص التي تنفرد بها عن باقي المؤسسات والتي كانت سببا في وجودها، فهي توفر 

  .الجهد مما يجعل بنيتها الداخلية أكثر انسجاما

وفي  ولكل مؤسسة رسالة خاصة بها تختلف هذه الرسالة باختالف المؤسسات،" هذا،

وتتميز الرسالة  ف اإلستراتيجية المطلوب تحقيقها،ضوء رسالة المؤسسة يتم تحديد األهدا

ولكن  بالثبات النسبي على خالف األهداف التي تكون متغيرة أو تجري عليها تعديالت،

ممكن أيضا أن تتغير رسالة المؤسسة في حالة ظهور فرص كبيرة لصالح المؤسسة أو 

  .2"نمو المؤسسة الستمرارظهور تهديدات خطيرة 

الذي يعد األب المؤسس لإلدارة اإلستراتيجية أن  ، Igor Ansoffآنسوفإيجور يرى       

 ومن وجهة نظره، .أيضا واالجتماعية االقتصاديةالرسالة ال بد أن تعبر عن األهداف 

 تكون الرسالة من هذا النوع  عبارة عن قائمة من الطموحات التي ترغب المؤسسة،

وبمجرد صياغة هذه الطموحات  .تحقيقهافي السعي إلى  مع األطراف المعنية، باالتفاق

  .3"يصبح على اإلدارة ترجمتها إلى أهداف تهيمن بدورها على السلوك المؤسسي

                                                           

  .151.المرجع السابق،ص مروج اإلدارة اإلستراتيجية، رضا خالصي، - 1
  .151.المرجع نفسه، ص- 2
  .137.المرجع السابق، ص ربيع وهبة،  :تر إدارة الفن على نمط العمل الحر، جيب هاجورت،- 3
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تسعى المؤسسة من خالل صياغة رسالتها لتحقيق جملة من األهداف المتنّوعة       

ن في األهداف االقتصادية واالجتماعية، ولك إيجور آنسوفوالتي حددها  المسطرة مسبقا،

تلك األهداف غير ثابثة، إذ باإلمكان تعديلها وفق متطلبات الظروف المستجدة التي قد 

وهذا ما يضفي على الرسالة الثبات  تزعزع مركزها أو تصنع لها فرصا كبيرة للنجاح،

  .النسبي ويميزها عن الرؤية

  :الرؤية الثقافية-1.1.2

 الرسالة من مرونة أكثر الرؤيةف"تختلف الرؤية عن الرسالة في عديد من النقاط،       

 بإستراتيجية الرسالة يربط جسرا اعتبرها من هناك بل المؤسسة ارتباطا بمستقبل أكثر وهي

 تغطي الذي الوقت في المؤسسة عمر من فترة تغطي وهي المؤسسة وسياساتها وخططها،

  . 1"عمرها كل الرسالة فيه

ة نظر الفنان أو المدير في الوضع وتختلف الرسالة عن الرؤية التي تمثل وجه"      

داتين أوفي هذا السياق تكون الرؤية الشخصية ورسالة المؤسسة  المستقبلي للمؤسسة،

فالرؤية في حالة الحركة  ومع ذلك فإنهما ليسا شيئا واحدا، أساسيتين للتفكير اإلستراتيجي،

خاصة، تمتاز وبالتالي فإن الرؤية هي وجهة نظر  ،2"والرسالة تذكار أو أثر جوهري

  .  بالمرونة والحركة وهي قابلة للتغير في حين تبقى الرسالة ثابثة تحفظ للمؤسسة مبادئها
                                                           

دراسة حالة بعض مؤسسات صناعة  "التفاعل بين الرسالة والبيئة في المؤسسة االقتصادية الجزائرية السعيد قاسمي، - 1
كلية  جامعة فرحات عباس، سطيف، م في العلوم االقتصادية الجزائرية،، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علو "األدوية

  .59.ص ،2012جوان  العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،
  .137.ص المرجع السابق،  ،ربيع وهبة :تر إدارة الفن على نمط العمل الحر، جيب هاجورت، - 2
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 الرسالة إلى إضافة اإلستراتيجية اإلدارة مكونات من واحدة اإلستراتيجية الرؤية تعتبر"     

 ي عمااالستراتيج القائد يحملها ذهنية صورة عن تعبر وهي المنظمة، وثقافة واألهداف،

 حاليا مع متاحة غير وٕامكانيات بوسائل الطويل المدى في مؤسسته عليه تكون أن يجب

    .1"المصلحة ذات األطراف لمطالب وتفاعلها تناغمها ضرورة

وجهة نظر متغيرة تمليها طبيعة الظروف واألشخاص،  تصنعها  الرؤية إذن هي      

مرشد والدليل الذي يسير بالمؤسسة نحو كفاءة المسِير، تمتاز بالحركة والمرونة، وهي ال

     .تحقيق أهدافها المطلوبة بنجاح وبناء إستراتيجية معينة تخدم مصالحها، وُتغذي رسالتها

عبر قيم ومعتقدات تكشف عن -وتؤسس كذلك تقاد معظم المؤسسات غير الربحية،"إذ 

  ن وضوح هذهوبقدر ما يكو  -سبب وجودها وكيف ترغب بأداء عملها دعما لهذه القيم

وعندما تصبح بيانات  .يصبح ممكنا أكثر وضعها في حالة الفعل ابقدر م القيم أكبر،

 فعله،تولماذا  الرسالة والرؤية والقيم جاهزة في اليد تعرف المؤسسة ما هي بصدد فعله،

  .  2"وما تأمل أن تنجزه فإن المرحلة التالية من العملية تبحث عن كيفية أداء العمل

ليه، يتوقف نجاح عمل أي مؤسسة ثقافية على كفاءة المسير ورؤيته المستقبلية، وع      

التي تساعد في صياغة رسالة ثقافية كاملة ذات أبعاد  وأهداف إستراتيجية تساهم في أداء 

  .عمله بنجاح

                                                           

  .56.ص ،السابقالمرجع  السعيد قاسمي، -1
مروان  :تر ،- دليل عملي وكتاب تمارين-التخطيط اإلستراتيجي للمؤسسات غير الربحية ،كايمايكل أليسون وجود  - 2

  .55-54.ص ص ،2007 ،1.ط مكتبة العبيكان، الرياض، الحموي،
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  : مقومات الرسالة الثقافية -2.1.2

  :رسالة كاملة لمؤسسة ثقافية على الحصول قصد        

ففي حالة وجود مؤسسة  ومميزا، وفريدا، ن يكون ثمينا،ألبيان الرسالة الثقافية  "ينبغي -

 هفإن البيان ال يمكن أن يعطي اإلحساس نفس الرسالة نفسها، أو قد يكون، خرى لديها،أ

والخطوة األولى في عملية الصياغة يمكن أن تكون بذكر الكلمات الدالة عن  بالتوجه،

  .وضع  الصياغة األخيرة في المرحلة األوليةالرسالة، بدال من محاولة 

وخارجيا  داخليا بالنسبة للمستخدمين وأعضاء اإلدارة، الرسالة الثقافية تكون ملهمة، -

والمؤسسة الثقافية التي تفتقد لرسالة ملهمة ال  .بالنسبة للممولين والجمهور والمتفرجين

  .تعدو مجرد هيكل تكنيكي

وفلسفية وذات منظور يمتد ألكثر من خمس  ة إلى حد ما،الرسالة الثقافية تكون مجرد -

وتكون األهداف واألغراض الخاصة مسايرة لمواقف ملموسة بمجال زمني يتراوح ، سنوات

                                                              .   بين ثالثة وأربعة أعوام

  وتحدد الجماعات  ،ربحية أو غير ربحية: اليالرسالة الثقافية تنوه بالذكر إلى الغرض الم-

   .المستهدفة وتصوغ العالقة بين المؤسسة وبيئتها الخارجية الرئيسية

 حيث ينبغي على جميع الرسالة الثقافية تنص على نموذج السلوك داخل المؤسسة، -

   1منوتقدم الرسالة للفنانين وغيرهم  .المستخدمين أن يكونوا على علم بما هو متوقع منهم

                                                           

  .139.ص المرجع السابق، ربيع وهبة،  :تر إدارة الفن على نمط العمل الحر، جيب هاجورت، - 1



ية  النسق التنظيمي للمؤسسة الثقاف                                األول الفصل   
 

66 

 

  .1"المحترفين إطارا للتشارك في القيم نفسها

  .إمكانية تحويلها إلى خطط وسياسات وبرامج وليس مجرد شعارات ال تتحقق -"

بل أنها تمثل شخصيتها وبصمة  أن تعكس رسالة المؤسسة الثقافية الصفات المميزة،-

مها المعلن في عقد إبهامها التي ال تفارقها ويعرفها من خاللها الجميع وليس معرفتها باس

  .التأسيس

مركزة على الخصائص المميزة التي تنفرد  أن تتجه نحو األسواق وحاجات العمالء، -

  .بتقديمها إلى هؤالء العمالء وٕامكانية تعزيزها مستقبال

ن تكون رسالة المؤسسة الثقافية واقعية وموضوعية تثير التحدي وليست مجرد أ -

  .مديرين بتحقيق أهداف عالية ومتجددةوهذه الواقعية تسمح لل شعارات،

أن تعكس الصفات المميزة والرئيسية لديها في مجاالت القيم والمعتقدات والفلسفة وبما  -

  .يوضح نمط اإلدارة السائدة فيها

  .2" أن تعمل على تحقيق التكامل بين أجزاء  ومكونات المؤسسة -

يستلزم الكثير العناية واالهتمام، وال  إن كتابة بيان لمؤسسة ثقافية وبهذه المواصفات      

تكاثف جهود جميع أعضاء المؤسسة، كل حسب اختصاصه ب بليتحقق بإرادة مفردة، 

  . وهذا خدمة للصالح العام، وتحقيقا ألهدافهم المسطرة
                                                           

  .139.المرجع السابق، ص- 1
دراسة ميدانية على قطاع صناعة األدوية  :، رسالة المنظمة وأثرها في تحقيق الميزة التنافسيةلي العتوممحمد فوزي ع- 2

 ،األردن جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا رسالة مكملة للحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال، األردني،
  ).تصرفب(.39.ص ، .2009ماي  كلية األعمال، قسم إدارة األعمال،
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      :الهيكل اإلداري للمؤسسة الثقافية-2.2

 تنظيمها  ساهم فيتحتاج المؤسسة مهما كان نوعها إلى هيكل إداري معين ي      

والهيكل التنظيمي يعد أحد الوسائل اإلدارية التي تستخدم لتحقيق  مسؤوليتها،تحديد و 

على وفق نظرة شاملة للعالقات السائدة بداخلها، إذ يمدنا بعديد من  أهداف المؤسسة،

المؤشرات التي تسمح بتقييم وضعها وضخامتها وكذا مركزها في السوق فيصبح باإلمكان 

   .عليها بالقوة أو الضعف وتحديد وظائفها اإلدارية الحكم

  :الوظائف اإلدارية-1.2.2

وكذا  من مكونات، المؤسسة الثقافيةعلى ما تحويه  يرتكز تصميم أي هيكل تنظيمي 

فيتم توزيع المهام اإلدارية عليهم وفق قدرات كل فرد  عدد الموارد البشرية التي تشغلها،

فية التي ينبغي القيام بها، فمهمة اإلداري الذي يرعى شؤون وحسب طبيعة المشاريع الثقا

الموظفين من متابعة لمساراتهم المهنية، تختلف عن مهمة المحاسب المالي  الذي يتولى 

دفع الرواتب وضبط المركز المالي للمؤسسة، ومن تم تأتي مهمة القائمين على الشؤون 

تتكّون كل " .جسيد المشاريع الثقافيةالثقافية من مستشارين ومنشطين والساهرين على ت

  :مؤسسة من مجموعة من العناصر أو المكونات األساسية التي تتحدد في ما يلي

  1.األفراد-5       . التكنولوجيا-4    .رأس المال-3      .يالمبان- 2   . األرض-1

                                                           

  .9.ص ،2015 الجامعية، ديوان المطبوعات ،الجزائر، بن يمينة، تنمية الموارد البشريةسعيد  -  1
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ات المال والمهم وهي األفراد، وهناك من الخبراء من يحصرها في ثالث عناصر،      

  تتكّون من ن أية مؤسسة أيا كان حجمها ونشاطها،إيمكننا القول  صر،اومهما تعددت العن

 أنه في إال ورغم أهمية األصول المادية لنجاح المؤسسة، صول مادية وموارد بشرية،أ

الراهن يبدو إجماع المختصين والخبراء حول أهمية الموارد البشرية  في المؤسسة  الوقت 

على هذا  حيث إّن عمل المؤسسة أصبح يتحدد بناءً  األصول أهمية،واعتبارها أكثر 

 ولهذا يعد العنصر البشري  من بين كل مهام اإلدارة هو األكثر أهمية واألكثر العنصر،

  .1" محورية

وكذا الشهادة  إن تسمية  المصالح واألقسام  يتحدد من خالل مؤهالت كل فرد،      

حجم المهام الموكلة إليه والتي ترتبط أساسا بطبيعة  إضافة إلى العلمية التي يحملها،

باعتبار أن األصول المادية األخرى هي ثمرة أدائهم  المؤسسة التي ينتمي إليها، نشاط

  .، الذي يشرف عليه قادة أكفاء من ذوي الخبرة واالختصاصالمتميز

 مديري من قوية بمجموعة لتدعيمها تحتاج هيئة ألي العليا اإلدارة أن والشك"      

  قسم وعدد كل حجم يعتمد بينما اإلدارية، الهياكل شتى على ذلك وينطبق المختلفةاألقسام 

 هيئات معظم تعين .تشغيلها تعقيد ودرجة المالية وقدرتها الهيئة حجم على به العاملين

 2في الوظيفتين كلتا المؤسسات تدمج بعض حين في للتطوير ومديًرا للتسويق مديًرا الفنون

                                                           

  .9.ص المرجع السابق، -1

 للنشر شرقيات دار ، رياض، القاهرة أشرف :عملي، تر دليل :الفنون في االستراتيجي كايزر، التخطيط .م مايكل - 2
  .157.ص ،2007، 1.ط والتوزيع،
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 بالمنطق تتسم التنظيمية العالقة هذه أن ورغم .)العامة ونؤ الش مدير مثل(واحد ولؤ مس دي

، تجعل المسِير ينحاز للتسيير، على حساب عملية 1"مخاطر كامنة من تخلو ال أنها إال

  .    التسويق، وبالتالي يحدث عدم التوازن بين الوظيفتين، ومنها عدم استقرار المؤسسة

 بين الحقيقي ضمان التفاعل في هدفه تحقيق في النموذج هذا يفشل األمر نهاية وفي"

 .والتطوير التسويق

 بعض الهيئات ففي ذاتها، الهيئة على الموظفين أقسام لباقي التنظيمي الهيكل يعتمد      

 وفي للبرنامج أو طبًقا )الخ...واإلنتاج المالية الشئون( الوظيفية للمجاالت طبًقا التنظيم يتم

 .لتنفيذه فعالية الطرق الهيئة وأكثر استراتيجيات على الوظيفي الهيكل يعتمد اآلخر البعض

 لها برامج ينفذ منها العديد فإن المجاالت الوظيفية، حسب الهيئات معظم تنظيم يتم وبينما

 إلدارة مخصصة الهيئة داخل منفصلة إنشاء كيانات تستلزم لدرجة الفريدة خصوصيتها

    .2" جالبرام هذه

 قوية عالقة هناك يكون أن يجب ولكن صحيح واحد تنظيمي هيكل يوجد ال"إذن       

  بنيوي فرق هناك .عملها واستراتيجيات وأهدافها المؤسسة التنظيمى ونوع الهيكل بين

ا إبداًعا تقدم مؤسسة بين وٕاداري ا خاصسةأشخاص،  عدة أو بشخص فنيتقدم ومؤس  

 3وتحتاج كبيرة ثابتة أصول أو مالية لديها موارد ومؤسسة تنّوعة،م ثقافية وأنشطة خدمات

                                                           

  .157.ص ،جع السابقالمر  -1
  .157.المرجع نفسه، ص- 2
   .44.ص ،2012، 1.ط روافد للنشر والتوزيع، الثقافية، اإلدارة على المدربين دليل ماهر، وأشرف على الحاج حنان- 3
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كما أن هنا فرق بين مؤسسة . 1"اإلدارة مجلس إلى باإلضافة أو من بدالً  أمناء مجلس إلى

فهذه األخيرة  وتسعى لإلستثمار، تقدم برامج ثقافية وبين مؤسسة تعرض منتوجا ثقافيا،

وكذا محاسبين وبالتالي فإن تصميم هيكلها  تحتاج إلى خبير تسويقي وٕالى منتجين

  .التنظيمي سيتغير وسوف يأخذ هذه النقاط بعين اإلعتبار

هيكل  منها لكل هناك ثالثة أنواع من المؤسسات الثقافية نستنتج مما سبق بأن      

يتحدد رسمه من خالل النشاطات  ،تنظيمي خاص، تصنعه الموارد البشرية المنتمية إليها

، إذ كلما توسعت مجاالت عملها تغير ها وحجم المشاريع التي تشتغل عليهاالتي تقدم

   : النموذج، وهي

، تعتبر أشخاص عدة أو بشخصة خاص يةفن عاتإبدا ميتقدمؤسسة ثقافية مهمتها فقط  -

  .فضاًء إلقامة المعارض الفنية واألدبية

  .متنّوعة ثقافية وأنشطة خدمات ميتقدمؤسسة ثقافية مهمتها  -

، ال تتحدد مهمتها فقط في تقديم كبيرة ثابتة أصول أو مالية مواردمؤسسة ثقافية ذات  -

خدمات وأنشطة ثقافية وٕانما يتعداه إلى تقديم برامج تكوينية في الفنون وغيرها من المهام  

والصناعة الثقافية،  االستثمارالمتنّوعة األخرى  المرتبطة بمهامها، أو المرتبطة بعملية 

  . لب تسييرها ألكثر من مديرمما يتط

  

                                                           

  .44.المرجع السابق، ص-  1
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  :توظيف العنصر البشري -2.2.2

وتوظيفه وفق  يتوقف نجاح المؤسسة الثقافية على حسن اختيار العنصر البشري،      

  متطلبات كل وظيفة، ذلك أن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، سيوفر الكثير

إدارة الموارد " قافية، إذ تضطلعمن الجهد والوقت أثناء التسيير وتجسيد المشاريع الث

وللفعالية وجهان هما الفعالية  ونموها، دور هام في ضمان بقاء واستمرار المنظمةبالبشرية 

فتقاس من خالل قدرة المنظمة على تحقيق  لية الخارجية،اأما الفع الخارجية والداخلية،

الداخلية من خالل  وعلى الجانب اآلخر تقاس الفعالية أهدافها اإلستراتيجية المخططة،

   .1"العديد من المؤشرات ذات الصلة بأنشطة الموارد البشرية

وهي مرتبطة أساسا بما   إن الفعالية هي شرط أساسي لتحقيق األهداف المسطرة،      

ومع تضافر جهود  يبديه الفرد من استعدادات لتقبل العمل الموجه إليه والقيام به باحترافية،

الفارق األساسي بين مؤسسة ناجحة وأخرى ف" .تصنع المؤسسة تمُيزهاوكفاءة كل األفراد، 

أما باقي األشياء فيمكن أن  قدراتهم الفعالة،و هو العامل البشري أي نشاطهم  غير ناجحة،

ذلك أّنه من السهل اقتناء معدات تكنولوجية أو نقل بحوث جاهزة . 2"تشترى أو تنقل

لى عنصر بشري فعال، ألن الفعالية لتجارب رائدة، ولكن من الصعب الحصول ع

  .          وبالتالي فإن هذه الندرة  هي التي تصنع النجاح تصنعها الخبرة وال يمكن أن تشترى،

                                                           

  . 44.صالمرجع السابق،  ،الثقافية اإلدارة على المدربين دليل ماهر، أشرفو  على الحاج حنان- 1
                 .22.ص ،المرجع السابق تسيير الموارد البشرية، منير نوري، - 2
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بل بتضافر جهود كافة  ولكن هذا النجاح ال يمكن أن يتحقق بفعالية فرد واحد،      

منظمة من مختلف النوعيات تضم الموارد البشرية كل األفراد العاملين في ال"أفرادها، إذ 

وتنّوعت مستويات المهارة وأنواع األعمال التي يقومون بها،  اختلفتومهما  والجنسيات،

والعاملين في مجاالت  العاملين في مجاالت اإلنتاج، تشمل كل هيئة اإلدارة، يفه

  .1"الخدمات والمهن المساعدة في أي منظمة

اية من كفاءة وٕاخالص أبسط عامل، وصوال يتحقق نجاح العمل داخل المؤسسة، بد      

فإذا تم اختيار األفراد على أساس مما لديهم من "إلى أعلى موظف في ُسلم اإلدارة، 

وٕاذا توفر لهم التدريب  القدرات واالستعدادات والميول والذكاء العام وسمات شخصياتهم،

والبشرية وٕاذا توفرت الكافي والمناسب وٕاذا زودناهم بما يلزمهم من اإلمكانات المادية 

 وذلك سينعكس باإليجاب على وضعية المؤسسة. 2"الدافعية لديهم كان األداء اإلداري جيدا

ويمكن تحديد أربعة أدوار "هذا  ككل، مما يدعم مركزها االجتماعي وتوجهاتها المستقبلية،

  :مختلفة لإلدارة داخل اإلطار المؤسسي

ويغلب  والتسويق، واألفراد، دارية كالمالية،ول عن الوظائف اإلؤ المدير هو المس      

د العمل عويُ  أن يكون ذا توجه وظيفي على مستوى التنسيق، على عمله الجانب الفني أو

  3.المهمة في هذا السياق االتجاهاتوالمواعيد النهائية والعمليات من  بواسطة التخطيط،

                                                           

.        47.ص،1997نوفمبر  ،1.ط ،عغريب للطباعة والنشر والتوزي دار القاهرة، إدارة الموارد البشرية، السلمى علي، - 1
  .40.ص ،1992 عة والنشر،النهضة العربية  للطبا دار بيروت، الكفاءة اإلدارية، ،عبد الرحمن عيسوي - 2
  .  305-304.ص صالمرجع السابق،  ،وهبة ربيع :رت ،رعلى نمط العمل الح إدارة الفن هاجورت، جيب - 3
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كون أكثر تركيزا يو  ي رؤية،إلى نهج ذ استناداوالقائد شخص يحفز الناس ويدفعهم       

  .على األفكار من النظم واإلجراءات 

ودائما ما يسعى نحو  فتكون توجهاته بيئية، مغامر العمل الحر،/أما الريادي       

  .من البنية واالبتكاراتويكون أكثر اهتماما باإلستراتيجيات  ،االحتماالتالفرص و 

  ، 1"ائح وظروف ووقائع العملوأخيرا الموظف، هو من يتولى مسؤولية لو       

بأن العنصر البشري هو الحجر األساس لبناء أي مؤسسة  نستنتج مما سبق،       

ويتحدد بموجبه هيكلها  ثقافية، بل هو إسمنتها المسلح الذي يضمن لها االستقرار والنجاح،

لخطوات  وبالتالي، فإن انتقائها ألفضل العناصر يعتبر أولى ا التنظيمي  وطبيعة نشاطها،

  .  والبقاء االستمراريةلضمان 

  :الوظيف العمومي الجزائري-3

 ، وهيالثقافة وزارة بواسطة أساًسا الثقافي القطاع يدارفي الدول مثل الجزائر حيث        

، يخضع توظيف العنصر البشري الوطنية الثقافية االستراتيجيةتصنع  كبرى عامة سلطة

تحددها الدولة من خالل قانون الوظيف العمومي وحسب  المؤسسة الثقافية إلى معايير في 

  .الشروط التي تمليها

 2008يناير 19مؤرخ في 04-08من المرسوم التنفيذي رقم  02لقد تطرقت المادة       

المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات 

                                                           

  . 305.صالمرجع السابق،  -1
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ظفي قطاع الثقافة لقانون الوظيف العمومي، وتّم واإلدارات العمومية، صراحة خضوع مو 

  .1"المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني"إدراجهم ضمن 

المتضمن  2008نوفمبر  26المؤرخ في  383-08أما المرسوم التنفيذي رقم       

بهدف  فجاء، المنتمين لألسالك الخاصة بالثقافة، القانون األساسي الخاص بالموظفين

توضيح األحكام الخاصة المطبقة على هؤالء الموظفين، وكذا شروط االلتحاق بمختلف 

وحصر األسالك الخاصة بالثقافة انتماءها إلى الشعب  الرتب ومناصب الشغل المطابقة،

  :التالية

 :وتشتمل على األسالك التالية :شعبة التراث الثقافي-1"

 .سلك  مفتشي التراث الثقافي -

 .حافظي التراث الثقافيسلك م  -

 .سلك تقنيي الحفظ-  

 .سلك األعوان التقنيين للحفظ والحراسة والمراقبة -

 .سلك مرممي التراث الثقافي-

 2.سلك تقنيي الترميم- 

                                                           

المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين  2008يناير19مؤرخ في 04-08المرسوم التنفيذي رقم  - 1

  ). مراسيم وقرارات: 2ينظر الملحق رقم  .(ي المؤسسات واإلدارات العموميةلألسالك المشتركة ف
 المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين 2008نوفمبر  26المؤرخ في  383-08المرسوم التنفيذي رقم  - 2

  ).مراسيم وقرارات: 2ينظر الملحق رقم  (ةالمنتمين لألسالك الخاصة بالثقاف
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 .سلك المهندسين المعماريين للممتلكات الثقافية العقارية-

  :ةشعبة المكتبات والوثائق والمحفوظات وتشتمل على األسالك التالي-2

 سلك مفتشي المكتبات والوثائق والمحفوظات،-

 ، سلك محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات -

  سلك المكتبيين والوثائقيين وأمناء المحفوظات، -

  سلك التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات، -

   :وتشتمل على األسالك التالية شعبة التنشيط الثقافي والفني،-3

  ثقافيين والفنيين،سلك المفتشين ال -

 سلك المستشارين الثقافيين،- 

  سلك المنشطين الثقافيين،- 

  مساعدي التنشيط الثقافي والفني، سلك  -

  :وتشتمل على األسالك التالية شعبة السينماتوغرافيا،- 4 

  سلك مرممي ومحافظي األفالم،-

  سلك عارضي األفالم،-

   سلك المفتشين السينمائيين،-

  1 :وتشتمل على األسالك التالية ،فنيالتكوين الشعبة -5

                                                           

  .المرجع السابق-  1
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  سلك مفتشي التكوين الفني،-

  سلك أساتذة التعليم الفني،-

  .1"سلك المعاونين التقنيين للتكوين الفني-

كما حدد المرسوم قائمة الشهادات الواجب توفرها لاللتحاق بمختلف تلك الشعب،       

ومن تم فإن تلك المحددات  آنفا، والمهام الموكلة لكل سلك من أسالك الثقافة المذكورة

وتفتح المجال واسعا  وغيرها كفيلة بأن تسهل من عملية إدارة القطاع الثقافي باحترافية،

  .أمام القائمين على القطاع لفهم ما يدور داخل مؤسستهم وبالتالي تجسيد برامجهم  بنجاح

  :متطلبات اإلدارة الثقافية-4

مختلف أنواعها لتحقيق أهدافها المسطرة مسخرة  تسعى العديد من المؤسسات على      

بذلك جل مواردها المالية والبشرية، وغالبا ما يكون النجاح حليفها بحكم طبيعة نشاطاتها 

وبالتالي ال تحتاج  التي تخضع لقوانين علمية ثابتة ومعروفة، كقانون العرض والطلب،

  .ة المؤسسة االقتصاديةبذل جهد إضافي للوصول للنتيجة المرجوة، على غرار إدار 

 ولكن إدارة المؤسسة الثقافية غير ذلك، فال يمكن ألي كان أن يتقلد هذه المهمة،    

وهذا النوع من اإلدارة  هو إدارة الفنون، االختصاصباعتبار أن مجال النشاط موضع 

ة وبالتالي فمن متطلبات اإلدارة الثقافي يحتاج لبذل مزيد من الجهد والكثير من الصبر،

  :نذكر مايلي

                                                           

  .لمرجع السابقا- 1
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      اطالعو  معرفة أن يكون على مديرها على: اإلطالع على علم تاريخ الفن -1.4

ضاربة في التاريخ ال يجب  جذوربعلم تاريخ الفن ويعرف أن اإلنتاج الثقافي له كبير 

وعملية اختبار األثر التاريخي للمؤسسة الثقافية، إنما تدعم مدير الفنون " تجاهلها،

تعمقا لمنظوراته وطموحاته الفنية والثقافية وهو إذ يفعل ذلك فإنه، يمر بهذه بصياغة أكثر 

الخبرة كقاعدة تأسيسية صلبة تمكنه من التعامل مع الجوانب المجهولة في القطاع 

ستطيع تفسير الجوانب الغامضة يإذ من خالل المرور بتلك المعرفة والخبرة  .1"الثقافي

ولعل تعدد المسارات  مجال الثقافي في العصر الحالي،وفهم جل التطورات الحاصلة في ال

التاريخية فيه تعدد للطرق المؤدية إلى تعامله مع القضايا الثقافية باستنباط الطريقة المثلى 

وابتكار وضع فريد بنظرة  التي من خاللها يصبح باإلمكان إدارة هذه المؤسسة بنجاح،

ومستقبل  التي يمليها واقع لجديدةتطورات اتكيف وفق اليمستقبلية تضمن له االستمرارية و 

    .وبالتالي صياغة رسالة واضحة لمؤسسته العالم بما يحمله من موجات دولية ورقمية،

  :المعرفة الجيدة بالمجاالت الثقافية المختلفة-2.4

تتطلب اإلدارة الثقافية على وجه التحديد، باإلضافة إلى الدراية الكافية باإلدارة، "      

جيدة بالمجاالت الثقافية المختلفة، مثل الموسيقى والمسرح والسينما واألدب والفنون  معرفة

 2التشكيلية، وبالعوامل االجتماعية والسياسية والقانونية التي تؤثر في هذه المجاالت،

                                                           

  . 56.ص ،وهبة، المرجع السابق ربيع :تر، رعلى نمط العمل الح إدارة الفن هاجورت، جيب- 1
دار شرقيات  القاهرة، الدليل إلى اإلدارة الثقافية،؛ بسمة الحسيني، مخلوف بوكروح؛ حنان الحاج علي؛ مارينا برهم - 2

  .28.، ص2009، 2.ط ،للنشر والتوزيع
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السائدة  في العمل الثقافي، وطبيعة العاملين في الفن والثقافة، وتنّوع إنتاجهم، والمستفيدين 

  .، وبطبيعة الحال اإللمام بجميع خبايا الثقافة1" اإلنتاج والمشجعين والداعمين له من هذا

إن المعرفة الجيدة بكل هذه المجاالت ال تقتصر فقط على المسيرين، بل يمكن أن      

تتعداه لتشمل كل الموكلين  بتنشيط الحركة الثقافية داخل المؤسسة، كل حسب طاقاته 

 البشرية الموارد اختيار خطط صياغة عند"ينبغي ،لذا. شغلهوقدراته والمنصب الذي ي

 على بحق منصًبا التركيز يكون أن يجب بها، الوظائف المختلفة على وتوزيعها للهيئة

  .  ، ليتم بلوغ واستمرار هذه المثالية2"الفنية اإلدارة مناصب العناصر لتولي أفضل جذب

  : إيجاد محاسب كفء وخبير تسويقي-3.4

تلك الوضعية المثالية  التي نتحدث عنها والتي نصبو إليها، تتدعم أيضا بوجود  إن      

محاسب كفء وخبير تسويقي ُمتمِكن، يعرف كيف يضبط ميزانية المؤسسة وكيفية 

التصرف في مداخيلها، واألكثر من ذلك يجب أن يعرف كيف يستثمر في أموالها المتاحة 

اصة في حشد الموارد المالية والحصول على موارد مهارة خ "تكون لديهوينميها، وبالتالي 

واألهم من  3"مالية من مؤسسات مانحة محلية ودولية ورعاية تجارية من شركات وأفراد

  .ذلك كيفية إنتاج وتسويق منتجها الفني بنجاح

                                                           

  .28.صالمرجع السابق،  - 1
 للنشر شرقيات دار القاهرة، رياض، أشرف :ترجمة ،عملي دليل :نالفنو  في االستراتيجي م، التخطيط مايكل كايزر،- 2

  .79.ص، 2007 ،1.طوالتوزيع، 
، المرجع السابق، ل إلى اإلدارة الثقافية؛ بسمة الحسيني، الدليمخلوف بوكروح؛ حنان الحاج علي؛ مارينا برهم - 3

  .44.ص
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إن الخبرة والكفاءة تلك، تهدف أوال وأخيرا إلى المحافظة على الوضع المالي       

من لها االستمرارية ومواصلة مشوارها الفني بكل ثقة وثبات، كما تعمل للمؤسسة بما يض

  . على تكريس المبادئ األساسية لرسالتها الثقافية

إن اإللمام بالشؤون الثقافية والمعرفة اإلدارية واالقتصادية يجب أن  :المعرفة العلمية-4.4

لسمعي البصري ونقصد بذلك التحكم في مجاالت ا يتدعم أيضا بالمعرفة العلمية،

في المجتمع الحديث، ال "واستعماالت اإلعالم اآللي بما يتوافق ومتطلبات العصر، إذ

والمحافظة على  ودفع رواتب الفنانين، يمكننا فعل أشياء عملية مثل بيع تذاكر المسرح،

حتى في أوضاع ال . الكتب ومعالجة بيانات التسويق، بدون استخدام تكنولوجيا الحاسوب

فإن لديهم فقط هاتفا محموال (...)  ا لدى مديري الثقافة تجهيزات مكتبية رقمية،يكون فيه

وفي بيئاتهم ذات البنية التحتية النامية، يكون هذا الهاتف وسيلة اتصال مؤثرة مع  رقميا،

والمالحظ هنا، أنه وعلى الرغم من محدودية الوسائل التي كانت  ،1"العالم الخارجي

افية في وقت غير بعيد، إال أن تأثيرها على الرأي العام كان له تستخدمها المؤسسة الثق

لم تعد التجهيزات المكتبية القديمة ووسائل االتصال الكالسيكية تجدي وزنه، أما اآلن، ف

فلقد وفرت هذه األخيرة لإلنسان  ،واالتصالنفعا أمام التطور الهائل لتكنولوجيات اإلعالم 

بات اليوم  فما كان مستحيال باألمس، ير من العناء،من الراحة ما جعلته يتفادى الكث

ومع كل قفزة  ،رفالعالم في تطو  سيكون ذات يوم ممكنا، وما هو مستحيل اليوم، ممكنا،

                                                           

  .98.، المرجع السابق، صوهبة ربيع :تر ،رعلى نمط العمل الح إدارة الفن جورت،ها جيب-  1
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والجدير بالذكر، فإنه ال يكفي أبدا  ،نوعية تولد أفكار جديدة ومعها ستوجد تقنية جديدة

نما اقتناء المعرفة حول كيفية عملها،  اقتناء معدات تكنولوجية حديثة، ذات جودة عالية، دو 

  .           وهذا سيمنح المؤسسة أكثر ثقة وطمأنينة في العمل وٕاصالح الخلل الذي قد يصيبها،

  :اقتناء المعدات التقنية المتطورة واستغاللها-5.4

ة فمن متطلبات اإلدارة الفنية إذن اقتناء المعدات التقنية المتطورة بما يخدم الرسال      

شهارية اال توفر آلة للطباعة تستغل أساسا في طباعة الملصقات ومن بينها، الثقافية،

إضافة إلى تخصيص قاعة كاميرات رقمية عالية الجودة،  ،)الخ...وكتالوجات المعارض 

يسهر القائمون عليها من أهل  بحث خاصة مجهزة بوسائل تكنولوجية متطورة،

ومتابعة كل صغيرة  ،االنترنيتولوج إلى فضاء والتي يمكن من خاللها ال ،االختصاص

وكبيرة حول ما وصل إليه التطور في عالم الفن الستغالله بما يصنع للمؤسسة تمُيزها 

     وكذا استثماره بما يعود عليها بالفائدة وخاصة في الترويج لثقافتها ومنتجاتها الثقافية، 

 معلومات تحتوي على ألنها للبيانات؛ قواعد ذاتها المنظمة لدى تكون أن ذلك من واألهم"

 تعمل التي الفنية وكل الفروع الفنانين وعن الفنية، وشبكاتها برامجها وعن المنظمة عن

 األرشيف حتى اإلدارات المعلومات من مصادر جميع تكون أن ويجب ،المنظمة فيها

  1يجب كذلكو ، المؤسسة تنفذها والفرعية التي الرئيسة البرامج لخدمة موظفة والمكتبات

                                                           

 :للتكيف القابلة الجيدة اإلدارة :إدارة الفنون في زمن عاصف دراجوجيفيتش، شيشيتش، سانجين دراجيشيفيتش ميلينا -  1
   .151.ص ،2007 ،1.ط ،المرجع السابق نهاد سالم، :تر التغيير، رياح وسط المالحة بالفنون
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 جودة تقويم عليها بناء سيتم إذ اإللكتروني،موقعها  على المنظمة معلومات أهموضع  

 والمعلومات التنظيمي الهيكل جودة بذلك والمقصود عامة، بصفة وأهميتها المنظمة

وهذا من شأنه أن يصنع لها وضعا مثاليا تتأقلم به مع مختلف األوضاع  .1"واالتصاالت

  .صلة جراء الظروف الغير عادية أو األزمات االقتصادية العابرةأو التغيرات الحا

  :االستغالل األمثل لمصادر الثقافة المتنّوعة-6.4

ومنابع المعرفة، جراء التطور الهائل الذي عرفته البشرية  لقد تعددت مصادر الثقافة،     

اإلعالم والذي رافقه تطور في التقنية، كما وفرت وسائل  في المجال التكنولوجي،

واالتصال الحديثة على اإلنسان عناء التنقل والبحث، بل وأصبح بضغط زر واحد ُيبحر 

 سلبيات منويقبل على هذا التدفق الثقافي مع ما له  في عالم الصور والمعلومات،

الثقافة  تلقي في مهماً  مصدراً "التي ُتعد  اإلنترنت ةشبكومن أمثلة ذلك  .وٕايجابيات

 يتضاعف الجديد الجيل من قبل الشبكة هذه على وأصبح اإلقبال ،ابالشب لجيل المعاصرة

 األبعاد مختلف في وثراء تنّوع من الشبكة تتميز به هذه لما وذلك، آخر بعد اً يوم

  2".والجوانب

ال يمكن لإلدارة الثقافية إذن أن تبحث عن التغيير وتبقى حبيسة أفكار وتقنيات       

وبالتالي فإن العصر يحتم عليها  يقة التفكير تغيرت،وحتى طر  قديمة، فكل شيء تغير،

                                                           

  . 151.المرجع السابق، ص - 1
رؤية قرآنية في معالجة التحدي الثقافي، المملكة العربية  عبد اهللا أحمد اليوسف، الشباب والثقافة المعاصرة،- 2

  .49.ص ،2010 ،1.ط السعودية،
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وهذا اإلستغالل  مواكبة هذا التطور باإلستغالل األمثل لتلك المصادر والوسائل المتنوعة،

وهذا  ونقصد الثقافة المرتبطة بهويتها ومبادئها السامية، ينبغي أن يكون في خدمة الثقافة،

وتصحيح معتقداتهم، ال  ل الشباب وكسب ثقتهم،على عقو  التأثيرما نعنيه بالمثالية، ألن 

وهذا التفكير  وكيف يفكرون، يمكن أن يتأتى إال بمعرفة حقيقية بما يدور في خاطرهم،

  .بطبيعة الحال ال يمكنه أن يخرج عن دائرة تلك المصادر وما تبثه من أفكار ومعتقدات

  ه المتلقي تجاه األعمالإن نجاح أي مشروع ثقافي مرهون بمدى التجاوب الذي يبدي      

ولجلب أعلى قدر من الجمهور ينبغي الوصول إليه بالوسيلة نفسها التي  الفنية المقدمة،

 فإذا أراد المؤلف أن يجعل النص قادرا على التوصيل "وباللغة التي يفهمها،  يستخدمها،

فعليه أن يفترض أن مجموعة الشفرات التي يعتمد عليها هي نفس المجموعة التي 

ستخدمها القارئ المتوقع والتي يفترض فيه القدرة على تفسير تعبيراته بنفس الطريقة التي ي

فالعمل الفني مهما بلغت درجة جودته أو بساطته، إال أن الحكم . 1"ولدها بها المؤلف

وفي هذا اإلطار، فإن أمام المؤلف خيارين، إما أن  عليه يرجع أوال وأخيرا للجمهور،

وٕاما أن يفرض عليهم أعماله باستخدام أساليبه  قين، ويرضي مطالبهم،يراعي أذواق المتل

 ويعرف كيفية التحكم في أذواقهم ورغباتهم، مثلما تفعله الصورة اآلن، الخاصة والفعالة،

  2المشاهد يقع رهينة لوسائل اإلعالم السمعية البصرية سواء منها العربية أو "ذلك أن 

                                                           

  .24.ص ،2011 الطبعة األولى، مقامات للنشر والتوزيع، الجزائر، التلقي في الثقافة واإلعالم، مخلوف بوكروح، - 1
منشورات  وهران، مقاالت حول عالقة المتلقي بالمسرح والسينما والتلفزيون،-سيميائيات الصورة بغداد أحمد بلية، - 2

  .16.ص ،2008 د ط، دار األديب،
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ذواقه وأفكاره ومواقفه، ألنه في ذاته يقف موقف المستسلم تتحكم في توجهاته وأالغربية، إذ 

  بصحة ما يعرض عليه دون مناقشة أو جدال،والسبب يرجع بال ريب إلى قوة إقناع  الواثق

  .1"الصورة التي تعرض عبر وسائل اإلعالم السمعية البصرية أبدع المشاهد وأجملها

وضاعا فريدة من خالل ما تقدمه هذه فعلى المؤسسة الثقافية إذن أن تصنع لنفسها أ      

وهذا من أجل أن تضاهي الصورة المرئية في قوة إقناعها بل  التكنولوجيا من تسهيالت،

  .وتفوقها إلى أبعد الحدود

  :  تجديد أشكال الفن-7.4

لم تعد الطرق الكالسيكية تجدي نفعا أمام انصراف المتلقي ألمور أخرى غير ما       

،     وما تنظمه من معارض ونشاطات تثقيفية افية من برامج متنّوعة،تقدمه المؤسسة الثق

 لوحة مجرد الصورة تعد ، فلمأيضاً  الصورة معه رتتغيّ  شيء، كل فيه رتغيّ  عصر وفي"

 تحمل أضحت بل إليها، الناظرين تسر متعة مجرد وصور، أو رسوم عن تعبير أو فنية،

 وسيلة للتواصل إلى لتتحوّ  رةوالمتطوّ  كةتحرّ الم  فالصورة (...) ،ومعرفة وثقافة أفكاراً 

 جيل في تأثيراً  أكثر أضحت وهي الثقافية، المعركة أسلحة من وأصبحت ،اإلنساني

، فمن واجب القائمين على المؤسسة الثقافية ابتكار سبل 2"آخر جيل أي من الشباب

 3اإلدارة عنفي نظرية  Innovation  ابتكاركلمة  وتعبر"جديدة لمواكبة هذا التطور، 

                                                           

  .16.صالمرجع السابق،  - 1
  .62.، صالمرجع السابق عبد اهللا أحمد اليوسف، - 2
  )بتصرف.(57.ص المرجع السابق،، وهبة ربيع :تر ل الحر،جيب هاجورت، إدارة الفن على نمط العم - 3
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وهي خيار إستراتيجي متصل بعملية  إيجاد طرق عمل جديدة تساهم في تطوير المنظمة،

 ،يمكن تقديم شكل جديد للفن يساير التطورات الحاصلة في العالم والذي بفضله .1"اإلدارة

ويتكيف معها وفق المستجدات، كما يستقطب فئات واسعة من أفراد المجتمع، المهتمين 

 Jean François ن فرانسوا ليوتاردوجأوضح " وفي هذا السياق فنون،بجماليات ال

Lyotard   2 وأكد الحديث في القرن العشرين الميالدي، "المرئي فترة الفن" فن جديد ظهور 

   .إليها انتهىولكنه ليس آخر مرحلة  متنفس جديد للتعبير عن األفكار، بمثابة هعلى أن

 ت إليه المنتجات الثقافية من ابتكار ويظهر ذلك جلياإنه لمن الصعب تقييم ما وصل      

 ،يسمى الفن اإللكتروني أو فن االنترنت الجديد أو ما Cyberartخالل الفن الفضائي من 

د متفرج إلى ل الجمهور من مجرّ فلقد تحوّ  لغياب مقاييس ومعايير جودة معينة لذلك،

 وهنا يكمن الفرق إذ لشاشة،أو ا مشارك في عملية اإلبداع من خالل الفضاء البصري،

رة التعبيريين              من الصعب تحديد هوية منتج العمل الفني بكونه أصبح تحت سيط

Expressionists نيكوالس نيجروبونتعلى حد تعبير Nicholas Negroponte 3، 4والذي  
                                                           

  )بتصرف.(57.المرجع السابق، ص - 1
 . فرنسيومنظر أدبي  عالم إجتماعفيلسوف و )  Jean Francois Lyotard ) 1924  - 1998 دجان فرانسوا ليوتار - 2

بعد الحداثة  كما حلل صدمة ما االجتماعية،والعلوم  الفلسفةإلى  ما بعد الحداثةاشتهر بأنه أول من أدخل مصطلح 
. معهد العالمي للفلسفةفي تأسيس ال جيل دولوزو فرانسوا تشالي و  جاك دريداوساهم مع كل من  .على الوضع اإلنساني

  https://ar.wikipedia.org/wiki /ليوتار-فرانسوا-جان: ينظر
3 - 
رو�و"
 الحاسوبي بنيويورك وهو من رواد التصميم 01/12/1943من مواليد  Nicholas Negroponteت
"1و7س 

 تخرج .بر خالل عشرين عامًا منذ تأسيسهوقد تولى إدارة المخت ،)1985(م لإلعال.  تي .آي.وشريك مؤسس لمختبر أم
العيش في العالم "من أبرز مؤلفاته كتابوهو عضو في الهيئة التدريسية في المعهد  من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا،

    . https://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Negroponte :ينظر المرجع .الذي ُترجم إلى أكثر من أربعين لغة" الرقمي

  )بتصرف.(58-57.ص ص، المرجع نفسه، وهبة ربيع :تر جيب هاجورت، إدارة الفن على نمط العمل الحر، - 4
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   القت ولكن هذه النظرة ،)فنانين غير خلص(بين متفرجين وأشباه فنانين ايعتبرهم مزيج

  ة، فمنانتقادا باعتبار أن العملية التفاعلية تتحكم فيها عملية البرمجة وتقيدها قوانين محدد

  إليه تاستغالل آخر ما توصل واالتصالواجب الفنانين المتخصصين في مجال اإلعالم 

، كما 1"التكنولوجيا في عملية االبتكار الفني وبالتالي يصبح العلم هنا في خدمة الفن 

صرح هذه المعركة الثقافية السترجاع ما يمكن استرجاعه من هذا الجمهور اقتحام  ينبغي

وحتى  الغائب الحاضر الذي أنهكته التكنولوجيا، حتى ال تضيع أهوائه بين أمواج الضياع،

وبذلك  وهذا بوضعه في كنف حظيرة المؤسسة الثقافية، يستقر عند حدود ِقَيمه األصيلة،

ووسط جمهورها،  ا وتسويق أفكارها ومنتجاتها متى أرادت ذلك،يطيب لها اختيار برامجه

  .بعيدا عن أي ضغط أو إكراه ترسيخا لمشروعها الثقافي

  :مرونة القوانين التشريعية-8.4

قد ال  عملية التغيير التي يمكن أن تطال هذه المؤسسة تطبيقا لهذه المتطلبات، إن      

وفي هذا  ن تشريعية مرنة تتكيف ِوفق المستجدات،وجود قواني اإال إذا صِحبه اؤتي ثمارهتُ 

  : يمكن اإلشارة إلى أن هناك  ثالثة أنواع من التشريع تحتاج إليها التنمية الثقافية" اإلطار

تشريعات وقائية مهمتها الدفاع عن عناصر الهوية الثقافية مثل حماية اآلثار  :أوال

  2واللغة، والمؤلفين، حقوق المبدعين وحماية وتسجيل الفنون والتراث الشعبي، والوثائق،

                                                           

  )بتصرف. (58- 57.ص صالمرجع السابق، -1
،  ، المرجع السابقل إلى اإلدارة الثقافيةالدلي ينا برهم؛ بسمة الحسيني،مخلوف بوكروح؛ حنان الحاج علي؛ مار - 2

  .26.ص
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   .والمؤسسات الثقافية والعلمية،ودفع التبعية الثقافية والغزو الثقافي

   تشريعات تشجيعية تهدف إلى تنشيط الحركة الثقافية وٕانشاء مجالس بحث :ثانيا      

 تأكيد حق تشكيل المؤسسات والنقابات والروابطو  للرصد والتخطيط والمراقبة، ثقافي 

 وتنظيم اإلدارات الثقافية وتيسير حركتها، ونشر اإلنتاج الثقافي وتوزيعه، المختلفة، الثقافية

                                                                                        . والحرص على تأمين الحياة الكريمة للمبدعين وتوفير مصادر لتمويل األعمال الفنية،

   اإلنتاج تشريعات دفاعية مهمتها إزالة العوائق في وجه التدفق الثقافي وسهولة :ثالثا      

وكذلك التشريعات المتعلقة بالجمارك والنظم المالية واإلدارية المتصلة بالتوريد  الثقافي،

 .والنظم المالية الوطنية والضرائب ذات الصلة بالصناعات الثقافية والتصدير،

به ضطلع إن الغاية المنشودة من هذه التشريعات هي إبراز الدور الذي يمكن أن ت      

الثقافة في التنمية الشاملة وهو أمر يدعو إلى إعادة النظر في التشريعات القائمة بقصد 

 تمييز اإلنتاج الثقافي عن غيره وحمايته وتشجيعه وٕاعفائه من الضرائب والرسوم أو

أدنى درجة ممكنة وتيسير النظم اإلدارية للتوريد والتصدير بحيث منها إلى  التخفيف

كل ذلك من شأنه أن يمنح أكثر ثقة ومسؤولية  .1"تضمن سيولة هذا اإلنتاج وتدفقه الحر

لمسيري القطاع قصد الخوض في غمار تجربة التمويل الذاتي للمشاريع وضمان سيولة 

الدولة فيما يخص عملية الدعم وكذا  نقدية متواصلة تساهم في تخفيف بعض األعباء عن

  .بفعالية  في صناعة وتنويع  المشهد الثقافي  المساهمة

                                                           

   .27-26.ص ص المرجع السابق، -1
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 : إعتماد مبادئ النظام اإلقتصادي المختلط9.4-

تحتاج المؤسسة الثقافية إلى تبني سياسة ثقافية تعمل على تشجيع عملية االستثمار  

وهذه السياسة تسمح  لها  حملها،في الثقافة، مع المحافظة على القيم الحضارية التي ت

  .وبرعاية من الدولة بمواجهة السوق كغيرها من المؤسسات االقتصادية األخرى،

فهي تجمع بين توُجهين، التوجه األنجلوساكسوني الذي يمنح ديناميكية أكثر في  وبالتالي،

الرأسمالي ونجد ذلك منتشرا في النظام  ودخولها عالم السوق، التعامل مع الثقافة كمنتوج،

والتوجه الفرنكوفوني  األبوي الذي يجعلها على ارتباط وثيق بالدولة،حيث بإمكانها  ،خاصة

مثل ما هو الحال بالنسبة للنظام   التدخل كيفما شاءت وكلما دعت الحاجة لذلك،

لقد تم  .ويمكننا أن نطلق على هذه السياسة، بالسياسة الثقافية المختلطة اإلشتراكي،

بين  "المفهوم من خالل تبني بعض الدول لنظام اقتصادي يجمع في مزاياه  استنباط هذا

بالمؤسسات  االحتفاظمع  االشتراكيبعض سمات النظام الرأسمالي وبعض سمات النظام 

 النظاموأصبح ُيطلق عليه ب1 "األساسية للنظام الذي كان سائدا في كل منها من قبل

على آلية السوق مع التخطيط الذي يستهدف "إن هذا النظام يركز ،المختلط االقتصادي

  االقتصاديةفهو إذن يمنح درجة من الحرية  2"تصحيح ما قد يفشل السوق في تحقيقه

  االنحرافاتكما يتم بموجبه السماح بتدخل الدولة لتصحيح  ،اقتصاديممزوجة بتخطيط 

                                                           

مطابع  -عمادة شؤون المكتبات الرياض، عرض وتحليل ونقد،: النظم اإلقتصادية المعاصرة محمد حامد عبد اهللا،- 1
  .109.ص، 1987، 1.ط جامعة الملك سعود،

  .8.ص المرجع نفسه،- 2
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  .ارها الماليواستقر  واآلثار السلبية التي يخلفها نظام السوق بما يضمن لها توازنها  

إن السياسة الثقافية السابقة الذكر ستصنع من المؤسسة الثقافية مؤسسة منتجة       

منتجة لقيمة حضارية من خالل إعادة إحياء التراث الذي يتمثل في المنتج  لقيمتين،

وقيمة مالية من خالل ما تذره  ،الحامل للمعاني المرتبطة بتلك األمة الثقافي في حِد ذاته

  .في أسواق ثقافية داخلية أو خارجية بيع تلك المنتجات عملية

 هذا خالل من وهي الوطنية، للثقافة الحامي الدرع هي الدولة تبقى"ومهما يكن،       

 الحريات تحمي تمكينية بيئة خلق خالل الثقافيين من الفاعلين مساهمة تحفز الدور

 سواء من القطاع الخاص أو  ،1"نكا طرف أي من عليها والوصاية الهيمنة تمنعو  الثقافية

وذلك عن طريق سن قوانين تحفيزية وأخرى ردعية، تشجع القطاع  المجتمع المدني،من 

الخاص على االستثمار في الثقافة والمساهمة في عملية التمويل، مع العديد من 

، كما تضع له خطوطا حمراء ال ينبغي تجاوزها، تتعلق أساسا بالمتاجرة  االمتيازات

 األخيرة الضمانة يبقى الحكومي التمويل" هوية الوطنية والقيم الحضارية المتوارثة، بينما بال

  .وتحفظ لها توازنها واستقرارها ،2"وآلياته السوق لشروط المؤسسات  لعدم خضوع

عمل تعاوني، تحت  يتتطلب اإلدارة الفنية إذن وجود  طاقم فني وٕاداري متمكن، ذ       

، مطلع على تاريخ الفن، ملما بالمعرفة اإلدارية والشؤون ربعيد النظ ز،إمرة قائد فني متمي

                                                           


�و 6طو"ر ا��"�1ل ا�;=��"� �4 +ور"�، ا��ر1ز ا�+وري ���وث ا�+"�+�ت، �ؤ++� ا��ورد  -1 ،4/���د ا�1ر"م ا�

  .47.ص ،2014 ،ا�;=��4
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الثقافية، يستطيع بحنكته أن يصنع الفرص ويكيفها وفق التطورات التكنولوجية الحديثة،    

، على أن تبقى الدولة هي الدرع وتوجيه ثقافة المؤسسة إلى ما فيه تحقيق لرؤاها ورسالتها

تتبنى سياسة ثقافية حكيمة تحفظ لها توازنها وتضمن حضورها  الواقي للثقافة الوطنية،

المستمر في التنمية، تسعى بمعية المجتمع المدني للحيلولة دون المساس بالمقومات 

  . األساسية لألمة، أو التعرض لضغوطات آليات السوق

  :إدارة الفنون-5

إدارة المؤسسات " إن مجال عمل المؤسسات الثقافية هو إدارة الفنون ذلك أن      

واإلدارة بشكل عام مجال  .والمجموعات الثقافية هي فرع تطبيقي من أصل هو اإلدارة

ومع مرور الحاجة إلى  تطور مع المجتمعات الصناعية، معرفي ودراسي حديث نسبيا،

ويتميز هذا المجال بمرونته وقدرته  .تنظيم عمليات اإلنتاج والتوزيع وكل ما يتعلق بهما

أكثر التعريفات شيوعا لإلدارة هي أنها عملية استخدام  .مع تطبيقاته العديدة على التكيف

الموارد المادية والبشرية والمعنوية بشكل سليم اقتصادي وفعال وبعيد النظر لتحقيق 

تتعلق هذه األهداف في مجال األعمال بتحقيق الربح، أما في مجال . أهداف محددة سلفا

ة فيكون بهدف تحقيق صالح عام لفئة من فئات المجتمع المؤسسات والمنظمات الالربحي

وبالتالي من أهم وظائف اإلدارة داخل المؤسسة الحصول على  ،1"أو للمجتمع ككل

  .   األرباح وتحقيق المصلحة العامة

                                                           

  .27.المرجع السابق، ص -  1
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وذلك نتيجة ما  إنه لمن السهل التنبؤ بما قد تحققه المؤسسة االقتصادية من أرباح،      

وما تضعه من خطط وتقارير مدروسة، تتماشى وطبيعة  موارد،ترصده من إمكانات و 

 ولكن من الصعب جدا التنبؤ بما قد تنجزه المؤسسة الثقافية مستقبال، ،المنتوج الذي تقدمه

ذلك أن المادة التي يتم التعامل معها هي مادة الفن، فبحكم تعقدها وتشعب مجاالتها التي 

وسيقى والشعر وغيرها من الفنون، يصبح من والم والمسرح، تغطي الفنون التشكيلية،

كما أن تحقيق المصلحة العامة ال تركن عند معايير محددة وٕانما  العسير التحكم فيها،

  .تصنعها الظروف المرتبطة بالمؤسسة وطبيعة المجتمع المتلقي لتلك المادة

ي العملية تتميز المؤسسات الثقافية على وجه التحديد بانخراط معظم العاملين ف"      

اإلبداعية مما يستلزم األمر قدرا أكبر من الحرية في التصرف، ومساحة أوسع للمبادرات 

باإلضافة إلى ذلك فإن العالقات بين العاملين ال تسير في اتجاه واحد . الفردية للعاملين

من أعلى إلى أسفل، بل إنه من الضروري أن يفهم كل من يعمل باإلدارة دوافع واتجاهات 

وأن يكون هناك حوار  وأن يعبر عن رأيه في التعليمات التي تصدر له منهم، رأسونه،من ي

 .1 "متواصل في اتجاهين بين جميع األطراف

                            أمثل فإنه من واجب المدير أو القائد الفني أن يعمل على استغاللوألجل ذلك،       

 وذلك بما يخدم مصالح مؤسسته،تجاهاتها وتكييفها على اختالف ميوالتها والتلك الموارد 

  .القدرات عن طريق بناء 

                                                           

  .36.صا��ر, ا�+��ق،  -  1
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يشير إلى قدرة المنظمة على العمل على تحويل نفسها بما " بناء القدرات"إن مفهوم "      

   ويشمل ذلك قدرة وكذلك بما يتفق مع أهدافها وأولوياتها التنموية، يتفق ورسالتها ورؤياها،

 الذاتية االستدامةرسالتها وأهدافها وأولوياتها بحيث تتفق ومتطلبات  المنظمة على تكييف

إن تحقيق هذه الغاية يتجلى من خالل إيمان األفراد . 1"البيئة ذات الصلة واحتياجات

العاملين بالمؤسسة الثقافية بقدراتهم الذاتية، الذي ينمي فيهم التفكير الناقد في أنفسهم 

ى محللين ومبتكرين بنظرات صائبة يشخصون مواطن لون من مجرد عاملين إلفيتحوّ 

 Ichak أديزيس ايشاك اعترفلقد " .الضعف ويقترحون الحلول في األوقات المناسبة

Adizes أن ويشدد على بل، اإلدارة وظائف بكافة يقوم أن وحده لفرد يمكن ال بأنه فيه 

 اعتماد احتمالرفض ي وبالتال تفاعلي أساس على يقوم لإلدارة، فريق تشكيل أهمية

 عملية فإن لذلك، (...)نالزم من طويلة لفترة بالقبول يحظى واحد، قائد على المنظمة

 وتقويم الذات بتقويم يبدآن فريق اإلدارة جانب من الذاتي والتقويم ناقدة، بعين الذات تدارس

، الفردية ةللقياد مناسبة "صيغ" إلى والتوصلة وتوزيعها، اإلداري األدوار تشكيل بغية النظراء

  .2"ككل داخل المنظمة في القيادة ولفريق

 وكذا جعلها أكثر وتكييفها وفق متطلبات المؤسسة، هذه القدرات، كما أن تطوير      

قصد التعلم  على المؤسسة تخصيص عدد معين من أيام العمل للتدريب،يفرض  فاعلية

                                                           

 :للتكيف القابلة الجيدة اإلدارة :عاصف زمن في الفنون ةدراجوجيفيتش، إدار  سانجين شيشيتش، دراجيشيفيتش ميلينا - 1
  .67.صالمرجع السابق،  نهاد سالم،  :تر ،التغيير رياح وسط المالحة بالفنون

  .                                                                                                75.نفسه، ص المرجع - 2
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عاملون الرئيسيون في بمن لهم دراية بهذا المجال وخاصة ال واالحتكاك اآلخرين، من

وذلك قصد تكييف هذه المعارف وفق الوسائل -التي أثبتت جدارتها- المؤسسات المشابهة

        .المتاحة والظروف المستجدة

 المشكلة"ذلك أن  العديد من المشاكل، المؤسسةإن العمل الجماعي المنسق يجنب       

 نفسها تعرف ؤسسةالم هذه أن مثل هو القياديالطابع  ذاتؤسسة بالم يتعلق فيما الرئيسية

 ال هاأعضاء أن ذلك يعنى وقد ر،بالجمهو  عالقاتها في وأيضا داخلها في بقائدها،

 وضوح عدم إلى النقص يؤدى وهذا ،...)(ؤسسةالم لرسالة الكافي باالنتماء يشعرون

 الصفر، من يوضع الذي إدارة المشروع ونظام والمسؤوليات المهام توزيع في المسألة

الذي  العاملين تدريب في المثال، سبيل ، علىؤسسةالم مستقبل في االستثمار عدم ذلكوك

  .وتوضيح المسائل التي تبنى عليها المؤسسة ،1" يتطلب وجود أعضاء مرافقين لتأطيرهم

وهي القائد  فكرة جديدة للقيادة، Dorian Maase2 دوريان مارسييروج "وألجل ذلك،      

والصفات لدى  لنمط يؤكد على وظيفة تدعيم المواهبهذا اوفي  ،Coachكمدرب

   وفي رأيه أن هذا النمط التدريبي يناسب القطاع الثقافي المستخدمين بشكل خاص،

نظرا للمعايير المهنية المرتفعة لدى الفنانين وغيرهم من العاملين المحترفين في هذا  تماما،

  3نجاحا إذا هيأت المؤسسة بيئة تعلمويمكن لمفهوم القائد المدرب أن يصبح أكثر  ،عالقطا

                                                           

      )بتصرف.(77.ص  بق،المرجع السا - 1
 .بهولندا للفنونل الفن في كلية أوتريخت محاضر كبير في مجا :Dorian Maaseدوريان مارسي  - 2
  . 318.ص ،نفسهالمرجع  - 3
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 المؤسسة تفضي فيها الخبرات المكتسبة إلى معرفة جديدة يتم توزيعها على كافة مستويات

وأخذ  ،1"جازفةالم وفي هذه المؤسسة التعلمية يتعلم المرء من أخطائه ويتم تشجيعه على

  .     زمام المبادرة للتغيير

ية إنما يرجع أساسا إلى المجاالت المتشعبة للفن والتي إن عدم استقرار اإلدارة الفن      

تستدعي بذل المزيد من الوقت والجهد في سبيل تكييف الموارد المادية والبشرية في اتجاه 

  .األهداف المسطرة، مع مراعاة المصلحة العامة للمجتمع

  :أساليب إدارة المؤسسة الثقافية-1.5

بيق أساليب معينة لالستثمار فيه والكشف عن كما يحتاج العنصر البشري إلى تط      

قدراته، كذلك تحتاج المؤسسة الثقافية الحديثة ألساليب أخرى تسهل عملية التسيير، 

وهذه األساليب تشبه أسلوب لعب بعض الفرق،  وتقضي على العجز الذي قد يصيبها،

 ركز الصدارة،واحتالل م التي وٕان اختلفت فإن هدفها يبقى واحدا وهو تحقيق االنتصار،

بل يجب  ال يمكن  أن تكون المؤسسة الحديثة  مؤسسة أسياد وأتباع،"ومن هذا المنطلق 

 حدهماأ :هناك ثالثة أنواع من الفرق، تكون  مؤسسة قائمة في بنيانها كفريق واحد أن

- ويكون مثل هذا الفريق قليل العدد- فريق يلعب جماعيا  كفريق كرة المضرب الثنائي

ونقاط القوة والضعف في العضو أو  فيه نفسه وفق شخصية ومهارات فيكيف كل فرد

 2،وثمة فريق كفريق كرة القدم األوروبية يكون لكل العب مركز ثابث، األعضاء اآلخرين
                                                           

  .318.المرجع السابق، ص -1
  .240.ص ،2004 ،1.ط ،مكتبة العبيكان ،الرياض عبد الهادي الميداني،: تر ،بيتر دركر، فن اإلدارة - 2
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ويحافظ أفراده على مراكزهم الفردية بصورة  )عدا حارس المرمى(الفريق يتحرك معا بكامله

ألوركسترا حيث لجميع األفراد مراكز اأو  مريكي،األ هناك فريق البيسبول وأخيرا، متناسبة

  .1"ثابثة

األسلوب األول : نستنتج مما سبق، بأن هناك ثالث أساليب إلدارة المؤسسة الثقافية      

ويسير  ويتميز بقلة األفراد، فهو أسلوب تكيفي ودفاعي، مستنبط من فريق كرة المضرب،

أما األسلوب الثاني فهو أسلوب فريق . وفق الفعل وردة الفعل، فمع كل مشكلة يولد حل

كرة القدم، يتميز هذا األسلوب بالتكامل، بوجود أفراد متخصصين، كل يعمل حسب 

وال يوجد تداخل في المهام، كما  موقعه، يتحركون معا، لخدمة الهدف العام،

كل فقد رأوا أن يعتمدوا تطوير منتجهم الجديد ضمن فريق لكرة القدم حيث  ،اليبانيون"فعل

وظيفة  في  هذا الفريق تنجز مهمتها الخاصة وهي تعمل بصورة مشتركة مع غيرها من 

، 2"فينتقلون بالعمل وفق نفس الطريقة التي يستخدمها فريق كرة القدم الوظائف منذ البداية،

، يتميز ألوركستراا أو فريق البيسبول األمريكي، أما األسلوب الثالث واألخير فهو أسلوب

بكثرة أفراده، كل له مركز ثابث ال يتحرك، يؤدي عمله منفردا وبإتقان، دون  هذا األسلوب

  . ويكون عملهم موجه للقائد مباشرة  أن يكترث بما يقوم به اآلخر،

  3تقليديا أسلوب فريق البيسبول إلنتاج نموذج أو منتج "تستخدم المؤسسة اإلقتصادية      

                                                           

  .240.ص ،السابق المرجع-1
  240..المرجع نفسه، ص- 2
  .240.المرجع نفسه، ص - 3
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  ل الموضوع إلى قسم الهندسة الذي يحيله بعدفتبدأ بالبحث وبعد أن تتم مهمته يحي جديد،

وتتدخل  إنجاز دوره إلى قسم التصنيع الذي ينهي مهمته ثم يحيله إلى قسم التسويق،

فكانوا عادة يتدخلون  فقط عند  أما الموظفون التصنيع، مرحلة المحاسبة عادة خالل

كرة القدم، في تسيير  أما المؤسسة الثقافية فعادة ما تستخدم أسلوب ،1"ظهور أزمة حقيقية

وكل فرد يؤدي وظيفته في الزمان  مشاريعها الثقافية، إذ تقسم الوظائف حسب تسلسلها،

والمكان المحددين، مثل ما هو الحال بالنسبة إلقامة معرض تشكيلي في إحدى 

وبعد  المناسبات، إذ يتكفل مجموعة من األفراد بإعداد الملصقات والقيام بعملية اإلشهار،

فضاء العرض واستدعاء الفنانين، تقوم فئة بترتيب المعروضات وفق طبيعة  تهيئة

المناسبة، ثم يكلف التقنيون بتوزيع اإلضاءة المناسبة، فيما تتكفل مجموعة أخرى بعملية 

ثم يأتي  ووضع البروتوكوالت، االستقبالوتنشغل أخرى بعملية  إرسال الدعوات الرسمية،

  .العرض تى نهايةحوهكذا  وتقديم التكريمات، شاركة،دور المكلفين بتوزيع شهادات م

  تستطيع المؤسسة وفي أي وقت محدد أن تلعب لعبة من نوع واحد فقط وتستخدم"      

 كما أنها تقرر نوع اللعبة والفريق الذي فريق من نوع واحد فقط وألية مهمة محددة،

و الذي سيحدد مصيرها ،ألنه ه2"ويعتبر هذا القرار األهم في حياة المؤسسة سيلعب،

  .ويصنع لها المرتبة التي تستحقها مستقبال،

       
                                                           

  240..المرجع السابق، ص - 1
  .240.المرجع نفسه، ص - 2
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  المشروع الثقافي للمؤسسة الثقافية :الصةخ 

تحتفظ العديد من المؤسسات االقتصادية بمكانتها في السوق، وتحتل مركز الصدارة       

من في الخطط ولعل سّر هذا النجاح يك بتبنيها لجملة من المشاريع االقتصادية الناجحة،

التي سبقت تطبيقها، فالمشروع مهما كان صغيرا  أم كبيرا  1المتبعة ودراسات الجدوى

ومن ثّمة، وجب لنا الحديث عن المؤسسة الثقافية باعتبارها  ينبغي أن تشمله تلك الدراسة،

وبهذه الصفة، تقوم بدور أساسي في المجتمع،  .مشروعا وطنيا وليس واضعا للمشاريع

وتعكس منتجاتها الثقافية صورة شعب هذا  ذاك، أو الهوية الثقافية لهذا البلد،فهي تعكس 

تفتح  نافذة على العالم …عاداتهم وقيمهم وتناقضاتهم وطموحاتهم، عالوة على ذلك: البلد

وتشكل قوة اقتصادية ذات  أمام المواطنين عن طريق تقديم الواقع الخاص بثقافات أخرى،

، 2"فرص عمل وما تسهم به من إجمالي الدخل القوميأهمية بفضل ما توفره من 

  .وبالتالي، فإن مكانتها ال تضاهيها مكانة

وإلنجاح هذا المشروع، ينبغي توفير مجموعة من المتطلبات، سواًء المتعلقة       

باألشخاص، أو الهياكل نذكر منها على سبيل المثال الدراية الكافية باإلدارة، مع المعرفة 

فمع . جاالت العلمية والثقافية المختلفة، المدعمة بالمعدات التقنية المتطورةالجيدة بالم

                                                           

التي ) القانونية والتسويقية والمالية واالقتصادية(تتضمن كافة الدراسات:  Etude de faisabilitéدراسة الجدوى  - 1
    .التي تساعد متخذي القرار االستثماري في اتخاذ قراره بما يحقق هدفه تمكن من توفير قدر من البيانات والمعلومات

، 1.خليل محمد خليل عطية،دراسات الجدوى اإلقتصادية،القاهرة، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، ط :ينظر
  .5.، ص2008

  .27- 26.ص ص  المرجع السابق، تسويق الثقافة والفنون، كولبير فرانسوا، - 2
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وسياسة  ومعدات تكنولوجية متطورة، وطاقم إداري متمّكن، توفير فضاء جيد للعمل،

سنحقق النتيجة المرجوة التي تتطلبها  وتبني أساليب الفرق، وقوانين محفزة، حكيمة،

جهة أخرى، ستصبح هذه المؤسسة مصدرا مهما في هذا من جهة،ومن  المؤسسة الحديثة،

  .وموردا هاما من موارد االقتصاد التنمية االجتماعية،

اختالف المجاالت الثقافية للمؤسسات والمجموعات الثقافية، "والمالحظ أنه بالرغم من    

بين فرق موسيقية ومسرحية وقاعات عرض للفنون التشكيلية ومراكز ثقافية ومؤسسات 

وكذلك تنّوع العوامل المحلية التي تؤثر في عملها، إال أن هناك  نواد أدبية الخ،بحثية و 

تلك الخصائص ال يمكن  ،1"خصائص  مشتركة تؤثر فيها وتنعكس على أسلوب إدارتها

اإلحاطة بها إال من خالل دراسة عينة من تلك المؤسسات، ونقصد بها المؤسسة المتحفية 

  .لمواليالتي ستكون موضوعنا في الفصل ا
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  :تمهيد

تمتلك المؤسسة الثقافية العديد من الفرص لتطوير نفسها، تزيد وتنقص حسب طبيعة      

وبغية استغالل تلك الفرص واختبارها، وجب الوقوف عن كثب عند   ونوعية نشاطاتها،

  .إحدى تلك المؤسسات لمعرفة سبل تطويرها بالكيفية الصحيحة

إن الهدف من وضع هذا الفصل هو التعريف بالمتحف باعتباره مؤسسة ثقافية، لما     

واختبار األثر  يملكه من اإلمكانيات التي تجعله أكثر مرونة من غيره في صناعة التغيير،

الذي يفرضه التغيير وبالتالي الحصول على الوسائل الكافية التي تصنع منه األرضية 

  .ستثمار الثقافيالمناسبة للقيام بعملية اال

 : مفهوم المتحف-1

إن االهتمام بجمع األشياء الثمينة ليس وليد الصدفة بل هو نتيجة منطقية لِعظم   

 الكنوز التي حظيت بها األمم على مر العصور والتي تركتها وراءها  جيل بعد جيل،

تعززت فكرة  وأمام الرغبة الجادة في حفظ  تلك المكنونات وحمايتها من التلف أو الضياع،

وهذا  الحاجة إلى توفير مكان خاص يفي بالغرض ويضمن استمراريتها على مر الزمن،

  .ما اصطلح على تسميته بالمتحف

ينبغي الوقوف عند فحوى هذا المصطلح  واستنباط  ولإلشادة بأهمية هذا المكان،  

  .حتى ندرك أهميته ويصبح باإلمكان استغالله أحسن استغالل معانيه،
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  وهي تعني )Mouseion(من الكلمة اإلغريقية  )Museum(انحدرت كلمة متحف"لقد       

ولم تشر  ،1القريب من األكروبوليس)Helicon(المعبد القديم الذي أقيم على تل الهيليكون  

  . 2"المعاجم العربية إلى لفظة متحف باعتبار المكان الذي توضع فيه التحف

 Muséum باإلنجليزية و  Museumبية هي و كلمة متحف في اللغات األور "و

بأجناس الشعوب  االهتماموتعني في معناها األشمل  باأللمانية،Museum بالفرنسية و

 The place of The وهي في اللغة اليونانية القديمة مرتبطة بمكان أرباب الحكم .وآثارهم

Muses،  منه كلمة  اشتقوالذيMuseum،  ولها ارتباط وثيق بكلمةMusa التي تعني  

  3"بالفنون والبحث والعلوم االهتمامذلك المكان الذي يتم فيه  هو إمرأة جبلية سيد الجبل أو

فمن مكان  بل اتخذ عدة معاني، لم يستقر مفهوم كلمة متحف عند معنى واحد،      

  . بمختلف مجاالت العلوم لالهتمامإلى بيت آللهة اليونان ففضاء  للعبادة عند اإلغريق،

 أي أهداه إليه،)اتحفه به(فهو مشتق من  باللغة العربية،)متحف(أما لفظ "  

بمعنى المكان الذي جمعت ) المتحف(ويفيد لفظ  شيء فاخر ثمين، هدية،)  تحفة(ولفظ

 4والنفائس والقطع والممتلكات الثقافية واآلثار الفنية، فيه الهدايا واألشياء الفاخرة  الثمينة،

                                                           

عبارة عن جبل صخري اقيم على قمته مجموعة من المعابد لآللهة اليونانية القديمة،  Acropolis اكروبوليس -  1
 .للتراث العالمي اليونسكوإلى قائمة  1987متر عن سطح البحر اضيف الموقع عام  152في وسط اثينا حوالي   يرتفع
  https://ar.wikipedia.org/wiki /أثينا _أكروبوليس: ينظر

المنظمة العربية  تونس، المتاحف الشعبية في األردن، :الفنون الشعبية  في الوطن العربيهاني العمد، متاحف - 2
  .72.ص ،1995 إدارة الثقافة، للتربية والثقافة والعلوم،

  .11.ص ،2004 لعربية للنشر والتوزيع،هبة النيل ا القاهرة، المتاحف عمارة وفن وٕادارة، حسين إبراهيم العطار، - 3
  .16-15.ص ص ،1987 ،1.ط وزارة الثقافة، دمشق، المتاحف، ،بشير زهدي - 4
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 فهو إذن ،1"فوس إلى رؤيتها وتتطلع إلى التأمل فيها واإلعجاب بهاالنادرة التي تهفو الن

وهو تقريبا  ،2" موضع التحف الفنية واالثرية والجمع متاحف "كما ورد في المعجم الوسيط

هو " :عرف أحد الباحثين العرب المتحف قائال" إذ ما معناه في المفهوم اإلصطالحي،

  .3"ويفتح للمشاهدة والدراسة والتسلية ،عبارة عن مبنى يحوي مجموعات من األشياء

وفي  هو مبنى تحفظ به وتعرض األعمال الفنية واآلثار القديمة،" :وعرفه آخر فقال

بريطانيا كلمة متحف تعني على األخص اإلهتمام بأجناس الشعوب واإلهتمام 

جمع يتبين أن المتحف هو عبارة عن بناء ُوجد ل من خالل هذه التعاريف،. 4...."باآلثار

مختلف التحف في شتى مجاالت الحياة تتم عملية إقتنائها للمحافظة عليها من التلف ليتم 

  .عرضها للجمهور قصد التمتع بها أو دراستها

بل يمتد ليتجاوز حدود المكان  إن مصدر تلك المقتنيات ال يرتبط بزمنكانية معينة، 

  يه في هذا التعريف  الذيإلى مناطق بعيدة وحضارات متفرقة وهذا ما جرى اإلتفاق عل

المتحف بأبسط أشكاله عبارة عن مبنى إليواء مجموعات من المعروضات "ينص على أن 

ومن  وقد تكون المعروضات منقولة من أطراف األرض، بقصد الفحص والدراسة والتمتع،

   5م يجمع المتحف بين سقفه مادة كانت أصال متفرقة تفريقا كبيرا من حيث الزمانت
                                                           

  .16.ص المرجع السابق،-1
  .)تحفة(مادة ،1985 ،3.ط المجمع، القاهرة،  ط،المعجم الوسي، مجمع اللغة العربية - 2
 ،1984 ،1.ط ،واإلعالنلمنشأة العامة للنشر والتوزيع ا ،طرابلس مقدمة في علم المتاحف، عياد موسى العوامي، - 3

  .7.ص
  .16.ص ،2002 ،1.ط الدار المصرية اللبنانية، مدخل إلى فن المتاحف، رفعت موسى محمد،- 4

  .16.ص ،نفسهالمرجع - 5
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 بجمع تعني مؤسسة أيضا وهو"بغرض اإلستمتاع  ،1"لييسر على رواده رؤيتها والمكان

 الالزمة المعلومات وتوظيف مادية تقديم حقائق مع وعرضها وحفظها والحقائق الوثائق

  .2" الحضاري  التراث على للتعرف

أنه مؤسسة تقام    Museumمصطلح Icom(3(عرف المجلس الدولي للمتاحف"لقد

وعلى األخص بعرض   الحفظ والدراسة والتسامي بمختلف الوسائل، بشكل دائم بغرض

مجموعات فنية أو تاريخية أو علمية أو تكنولوجية على الجمهور من أجل تحقيق المتعة 

  .4"والسرور

وما تجدر اإلشارة إليه هو أنه باإلمكان تخصيص فضاءات  معينة لعرض مقتنيات   

كتخصيص جناح خاص لعرض التحف داخل  دون أن نطلق عليها تسمية متحف، قِيمة،

م مرادف لكلمة متحف  16/هــ  10وجد في القرن "وبالتالي فندق ضخم لصالح السياح،

وهي عبارة عن غرفة مستطيلة لعرض الكتب  ،Galleryفي اللغة اإلنجليزية هو القاعة 

 5نكوِ لفنية تُ والتي كانت األعمال ا ،)األعمال الفنية(والرسوم الملونة الكبيرة والمنحوتات

                                                           

  .16.ص المرجع السابق، - 1

 قسم دراسات عليا، صها،وخصائ أنواعها المتحفي العرض قاعات لتصميم األنصاري، دراسة محمود مروان منى - 2
  .19. ص ،2000 ،األردنية الجامعة ،اآلثار

وتهدف هذه المنظمة إلى رفع  .م1948هو منظمة مهنية دولية تأسست سنة ) Icom(المجلس الدولي للمتاحف- 3
لمهنية وعمل لقاءات دولية عبر مؤتمرات تهتم بتبادل الخبرات ا وتوحيد جهود المتحفيين، مستوى العاملين في المتاحف،

مدخل إلى فن  رفعت موسى محمد، :ينظر .ث الجديدة في مجالت دولية متخصصةونشر تلك البحو  في هذا المجال،
  .17.صالمرجع السابق،  المتاحف،

  .17.ص المرجع نفسه، - 4

  .17.المرجع نفسه، ص- 5
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 ،Art Galleryفأصبحت Artوأضيف لهذا المرادف كلمة )...( جوهريا من زينتها، جزءا

واختلف مع كلمة  ويعني في بريطانيا المكان الذي يحتوي على الصور والمنحوتات،

 . 1"التي تعني االهتمام بأجناس الشعوب واالهتمام باآلثار" متحف"

التي كانت تعني باللغة اليونانية  ،CABINETكلمة"كما ُوجد لها مرادف آخر في 

واستعملت أيضا خالل القرن الثامن عشر للتعبير عن  ،رالقاعة التي بها التماثيل والصو 

للتعبير عن خزينة   CABINET OF COINSوكلمة القاعة التي تحتوي على صور فقط،

  .2" النقود

وظيفتها  في حد ذاتها،نستخلص مما سبق بأن المتحف عبارة عن مؤسسة  قائمة       

  .تحقيقا لرسالة سامية تَم تحديدها سلفا لعرضه أمام المتلقي، جمع وحفظ ما تم اقتناءه،

  :      أنواع المتاحف-2

بل من المستحيل أن  إن ما يتم عرضه في المتحف ال يمكنه أن يسع الجميع،

 أنواع المقتنيات، وبالتالي فإنه ال يمكن لمتحف واحد أن يعرض كافة يجلب اهتمام الكل،

ومن أجل ذلك بات من الضروري التمييز بين أنواع عدة منها  بل ويحتويها جميعا،

  .ليصبح بمقدرة المتخصصين نيل قسط كبير من الفائدة وتعميمها على الجميع

  3:تقسم المتاحف إلى ثالثة أنواع رئيسية "

                                                           

  .17.المرجع السابق، ص- 1
  .18.ص ،السابقالمرجع  المتاحف عمارة وفن وٕادارة، حسين إبراهيم العطار، - 2
  .8.ص ،المرجع السابق مقدمة في علم المتاحف، موسى العوامي، عياد- 3
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سست هذه المتاحف أ" ،1"وهي تتخصص في منجزات اإلنسان الفنية :متاحف الفن:أوال

لخدمة الفنون الجميلة وجمع وعرض أروع أعمال الفنانين والرسامين والنحاتين والمعماريين 

سواء على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو الدولي هي تضم أجمل ما أنتجه رجال الفن 

ني وقد اتخذت تلك المتاحف في بداياتها القصور التاريخية والدور القديمة والمبا العظام،

  .2"ذات الشهرة موطنا لها  وذلك بعد تعديالت وٕاضافات شملتها هذه المباني

وصعوبة احتوائها ظهرت متاحف متخصصة  ونظرا لضخامة  تلك المنجزات،

كمتحف الفن الحديث  مهمتها عرض التحف الفنية وفق طبيعتها أو تسلسلها الزمني،

وكذا المتحف  اصة بهذه المرحلة،الذي ُيعنى بالفنون الخ والمعاصر بالجزائر العاصمة،

الوطني لآلثار القديمة والفنون اإلسالمية بالجزائر العاصمة والمتحف الوطني لآلثار 

المتحف الوطني للفنون والتقاليد " :متاحف الفنون الشعبية مثل"أيضا  وشملت سطيف،

حف الوطني المت"شأن ومتاحف الفنون الجميلة، ومتاحف السينما، بمدينة الجزائر،"الشعبية

شأن قاعات العرض بمقرات  ومتاحف الفنون اليدوية، بالجزائر العاصمة،" للفنون الجميلة

بأعالي "قرية الفنانين"والفنون التشكيلية مثل  غرف الِحرف والصناعات التقليدية الجهوية،

قسم  :متاحف الفن إلى قسمين" ومن هذا المنطلق تم تقسيم 3"مدينة الجزائر العاصمة 

  4 والغرض ن الجميلة والتي تشمل اللوحات المرسومة مهما اختلفت طرق إعدادها،للفنو 
                                                           

  .8.ص ،المرجع السابق-1
  .330.ص ،2008 ط،.د دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، علم الحفائر وفن المتاحف، عزت زكي حامد قادوس،- 2
.       85.، ص2014، 1.للنشر والتوزيع، طشرقي الرزقي، فصول في علم المتاحف، قسنطينة، دار األلمعية - 3
  .8.المرجع السابق، ص ،عياد موسى العوامي - 4
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يتعلق القسم الثاني بالفنون  الرئيسي منها هو اإلمتاع أو كما يقال الفن من أجل الفن،

التمتع بمشاهدتها مثل  باإلضافة استعمالهاالتطبيقية وهذه تشمل األعمال الفنية التي يمكن 

فنون التزيين المختلفة كما تشمل الحلي والمالبس وأنواع  سجاد أوأنواع األثاث أو ال

ويمكن القول بأن متاحف الفن تجمع وتعرض اإلنتاج الفني للبشر ويشمل " .1"المساكن

وبالتالي،  ،2"ك هذا اإلنتاج فنون التصوير والرسم والنحت والنقش والتطريز وما شابه ذل

  . جمهور مقارنة بالمتاحف األخرىفهي من بين األماكن األكثر استقطابا لل

وتخصص هذه المتاحف لعرض التاريخ البشري ومنجزات اإلنسان   :متاحف التاريخ:ثانيا"

وتهتم هذه المتاحف بعرض عينات من  .في مجاالت السياسة والصناعة والزراعة وغيرها

، مثل 3"األثاث والنقود والمالبس التي ترجع لفترات التاريخ التي يتخصص فيها المتحف

                                                              . متحفي المجاهد والجيش بالجزائر العاصمة

وتهتم هذه المتاحف العلمية بعرض  :متاحف التاريخ الطبيعي والمتاحف العلمية :ثالثا"

اتها العملية في وشرح مبادئ العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والرياضيات وتبيان تطبيق

مجاالت الصناعة والزراعة وغيرها ونجد في المقابل لها متاحف التاريخ الطبيعي وهي 

 .تحوي عينات من الطبيعة وتنقسم إلى ثالثة أقسام هي النبات والحيوان والجيولوجيا

 4ويمكن أن تضم بعض متاحف التاريخ الطبيعي قسما رابعا هو قسم دراسة اإلنسان الذي

                                                           

  .8.المرجع السابق، ص- 1
  .289.، المرجع السابق، صعلم الحفائر وفن المتاحف عزت زكي حامد قادوس، - 2
  .289.المرجع نفسه،ص- 3
  .289.المرجع نفسه، ص- 4
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ثير من األحيان  متحفا خاصا به يسمى متحف ما قبل التاريخ وهو يختص يشكل في ك

  .بجمع بقايا اإلنسان القديم والعينات التي ترجع إلى فترة ما قبل اكتشاف الكتابة

 ويمكن إضافة نوع رابع من المتاحف وهي متاحف التراث حيث تهتم هذه المتاحف       

منطقة من مالبس وأدوات وتقاليد بعرض تراث منطقة معينة بكل خصائص هذه ال

وكأمثلة على ذلك المتحف العمومي الوطني  ،1"استخدمت في هذه المنطقة دون غيرها 

المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير  وكذا وهران والمتعدد التخصصات،–زبانة 

  .قسنطينة، المتحف  العمومي الوطني لشرشال الثقافية التقليدية

بل يمكن أن تتجاوزها  ر المتاحف في هذه األصناف األربعة فقط،ال يمكن أن نحص  

ومع كل  باعتبار أن النشاط البشري في حركة دائمة ومستمرة، إلى أكثر من ذلك،

وما يهمنا في هذا المقام  بتسمية جديدة وبمقتنيات متجددة، اكتشاف يظهر صنف جديد،

مع تحفها ليس من أجل الجمع اإلشادة بتلك المتاحف التي تتجدد باستمرار وتسعى لج

ونخص بالذكر  فحسب وٕانما من أجل استغاللها بما يخدم اللحظة الراهنة ويصنع الثروة،

  .ألن المتلقي من طبيعته ولوع بالفن وشغوف بكل ما هو جميل تلك المتعلقة بالفنون،

3- �"��  :.���ت ا��رض ا�

إنما ل ذكل الجهود التي تُبف ،إن أي حديث عن المتاحف هو حديث عن المقتنيات      

  .العرض المتحفي إنجاح هوفهدفها  أساليبها، عتوتلك الحماية وٕان تنوّ  هو حمايًة للُتحفة،

                                                           

  .289.ص المرجع السابق،-  1
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  :مقومات  العرض المتحفي-1.3

إن إنجاح العرض المتحفي يتطلب بالدرجة األولى تهيئة الفضاء المناسب لتلك 

الجناح الوحيد من "ح العرض هوفجنا ومن تم التفنن في كيفيات استخدامه، المقتنيات،

  حيث والسماح له بالتجول عبر أقسامه بكل حرية، المتحف المخصص لدخول الجمهور،

 كما(...)يشترط فيه بأن يكون له مدخل ومخرج واحد لتسهيل عملية رقابة الجمهور 

 ن،فيما تكون ألوان الجدران متنوعة األلوا أن تكون أرضيته من الرخام القاتم اللون، يفضل

ومختلفة درجات الغمق بحسب كمية اإلنارة الطبيعية المتدفقة من الخارج عبر المنافذ 

أي بعبارة أوضح كلما كانت الجدران  مقابلة لمصدر  االصطناعية كالنوافذ وغيرها،

كلما كانت األلوان  وقريبة منه، ،)أو فتحات التهوية أو باب، نافذة،(الضوء الطبيعي 

كما يحبذ تجُنب المبالغة في التنميق المعماري الداخلي  .س بالعكسوالعك المختارة غامقة،

 تجنبا لصرف اهتمام الزائرين  نحو البناية في حِد ذاتها بدل التحف المحفوظة بداخلها،

حيث ُيجمع المختصون بأن ال تأخذ عمارة  المتحف من اهتمام الزائر أكثر من نسبة 

  . 1"في المائة)30(ثالثين

استغالل رواق العرض بما يتالءم  وٕاثارة فضوله، ذن لجلب اهتمام الزائر،الواجب إ      

خصوصا وأن مستقبل المتحف مرتبط بما يخرج به  وكل زيارة، باستغالل كل شبر منه،

فنجاح العرض المتحفي ال يتعلق دائما بقيمة التحف وٕانما بكيفية  الجمهور من انطباع،

                                                           

  .127-126 .ص صق، ا��ر, ا�+��- 1
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وتكييفها وفق  لى اختالف أنواعها وأحجامها،والستعاب جميع أنواع التحف ع تقديمها،

حتى يظهر في كل مرة بحلة  األهداف المسطرة، ينبغي التالعب بفضاءات رواق العرض،

  .على الفواصل المتحركة  باالعتمادجديدة، فتبعد  الزائر عن اإلحساس بالملل وذلك 

ام مه من للعرض صالحة وجعلها العرض صاالت وجدران بحوائط االهتمام إن"

تساعد  حيث المختلفة، واأللوان المواد بمشاركة وذلك للمتحف الداخلي التصميم عناصر

حركة  تنظيم وكذلك المطلوبة الداخلية المساحات تحديد في)القواطيع( التقسيم حوائط

                ...وقاعاته المتحف داخل مساره وتحديد السير

 :وهي عديدة أقسام وللقواطيع

 ).،أ2 (رقم الشكل في كما أسفل، ومن أعلى من التثبيت ىإل تحتاج قواطيع •

 ).،ب2 ( رقم الشكل في كما األرض على مستقرة قواطيع •

  .1)،ج2(رقم الشكل في كما عمقها، بسبب األرض على ومستقرة مجسمة قواطيع -

  
 ھ
يرتطو  وأساليب المكرمة مكة متاحف قندوس، عوض عمر عوض :،المصدرالقواطيع أنواع )2( رقم شكل

قسم  كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، ،"تحليلية دراسة"
     .66.ص ،2008 التربية الفنية،

                                                           

  .66.ص المرجع نفسه، قندوس، عوض عمر عوض -  1
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 :اآلتي إلى والتركيب للفك القابلة القواطيع وتقسم      

 وهي وسهولة، بيسر والتركيب الفك إلى الحاجة عند وتستخدم :للفك قابلة قواطيع-1

  .البالستيكية أو المعدنية الوحدات من تصنع

 والمطلوب تقسيمها، كبيرة القاعة حوائط كانت إذا وتستخدم :للحركة القابلة القواطيع-2

  .للصوت عوازل على تشتمل وقد ،مجهود بأقل وغلقها فتحها بشرط

 أقل في قواطيع وتعتبر الواسعة، للمساحات جزئي تقسيم لعمل وتستخدم :لالفواص-3

 أجزاء المتحف لفصل فواصل الصغيرة المتاحف تستخدم وربما ف،السق عن االرتفاع

  .1"المتحف  عن اإلداري الجزء تفصل بحيث بعضها، عن

في استخداماتها  -إضافة إلى تحديد أماكن العرض–تكمن أهمية هذه القواطع       

تنظيم عروض خارج مبنى  وخاصة عند بحيث يسهل نقلها إلى أي مكان، المتعددة،

  .المتحف، أو التنقل إلى أماكن أخرى لتقديم بعض النشاطات الثقافية المبرمجة

فإن تهيئة رواق العرض تختلف من متحف آلخر وهذا وفق تصميمات المبنى  وبالتالي،

الوسيط المباشر "وهو 2"يعتبر العرض روح المتحف"هذا و. ودرجة تعرضه للضوء الطبيعي

حيث ال بد أن يخضع لعدد من األسس التي " ،3"ات المتحفية وزوار المتحفبين المقتني

 4تعتمد في المقام األول على الذوق السليم وعلى روح فنية عالية مما يتيح في النهاية

                                                           

  .67-66.المرجع السابق، ص ص- 1
  .299.ص ،2008المرجع السابق،  علم الحفائر وفن المتاحف، عزت زكي حامد قادوس،-2
  .92.ص المرجع السابق، فصول في علم المتاحف، ،شرقي الرزقي - 3
  .299.ص المرجع نفسه، ي حامد قادوس،عزت زك - 4
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والبد أن  مشاهدة جيدة ويترك في نفس الزائر أثرا طيبا ويرتقي بالذوق الفني لدى النشء،

والعرض  على التحف األثرية ويقيها التلف والضياع،يراعى العرض المتحفي  الحفاظ 

 إظهار المعروضات بطريقة مباشرة تسر العين وتبهج المشاهد، :المتحفي الجيد له هدفان

 ،1"القصوى من تلك المعروضات باعتبارها وسيلة لنقل المعرفة والثقافة االستفادة :والثاني

ي قالب متميز على التلقين المعرفي تمرير الرسالة المتحفية للجمهور ف"وذلك عن طريق 

وفي  حيث تكون في قالب يجمع على مرة واحدة،، كالسيكي في مدارس ومعاهد التعليمال

والثقافة  والتربية البناءة، واإلثارة والتشويق الفني، انسجام  متناغم بين المتعة الحسية،

نانين وتحفيزهم على ووخز قرائح الباحثين والف الهادفة بالنسبة لعامة شرائح المجتمع،

 وٕاشكاالت علمية جديرة بالدراسة، اإلبتكار الخالق بما يعرضه عليهم من مواضيع،

  .2"وفضاءات فنية خصبة

فالرسالة الثقافية هنا تكمن في ترجمة المعارف النظرية والكالسيكية الجافة إلى       

ا تستفز عقول كم ملموسة ذات صبغة فنية مميزة ومثيرة تستهدف عامة الناس، معارف

أصبح من أولويات  وألجل ذلك، الباحثين للتوغل في خبايا وأصول تلك المعروضات،

من بينهم أمين  وخصت له أشخاصا أكفاء، اإلدارة المتحفية التفكير في هذا الجانب،

    3 الذي قد يكون أهمية ألمين المتحف، االعتباراتيعتبر العرض من أكثر "لذا،  ،المتحف

                                                           

  .299.المرجع السابق، ص-1
  .93.ص ،السابق المرجع ،شرقي الرزقي - 2
الهيئة العامة  القاهرة، محمد حسن عبد الرحمن،:تر إرشادات عملية،-دليل تنظيم المتاحف آدامز فيليب وآخرون، - 3

  .29.ص ،1993 المصرية للكتاب،
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 ولكنه إذا لم يحسن اإلفادة منها في عروض جيدة فإن كثيرا من عمله تازة،مم مواد لديه

بكل  االستمتاعولذلك يجب عليه أن ينسق عيناته بشكل يمكن معه  سيجهله الجمهور،

كما يجب أن تكون المعروضات منظمة   .واحدة منها على حدة دون تداخل مع أخرى

فكير فيها ومقارنتها ومعرفة أوجه حيث أن المحتويات تعرض لتشجيع الزوار على الت

ولتكوين مجموعة من األفكار حول مجموعة العرض  خالف كل منها عما يجاورها،

ويجب أن يجذب الشيء المعروض نظر المار به ويستحوذ على انتباهه ويدفعه  .كاملة

األمر الذي يستلزم بعض المعرفة بالطبيعة اإلنسانية وعلم النفس من  للفحص المتواصل،

وهنا تلعب  .نب المصمم كما يستلزم مهارة كافية لوضع وعرض العينات المختلفةجا

 .طبيعة العينة والغرض من عرضها دورا كبيرا في تحديد التقنية التي تستخدم في العرض

ورواق العرض كوحدة متكاملة يجب أن يكون له مظهر حسن وعلى نسق فني من األلوان 

    .1" وأثاث وتجهيزات مناسبة

  تأخذ قيمتها  كمدرك حسي من خالل عالقتها مع  التحفة كشكل من األشكال، إن  

ميزة األشكال ترتبط بإدراكنا لها من خالل قدرتنا على تمييزها " ذلك أن األشكال األخرى،

فاألشياء  ترد في سياق متتابع  من العالقات التي تربط  من األشكال واألشياء األخرى،

ا من خصائص هندسية  أو غير هندسية ولعل في هذا األشكال  ببعضها وما يميزه

 2تحديدا لنمطي األشكال بشكل رئيسي منطلقا أوليا في وعينا باألشكال الموجودة في ثنايا

                                                           

  .29.ص ،السابق المرجع - 1
  .30.،  ص2002، 1.النقد، عمان، دار الشروق، ط- التأويل-التعبير: المكانعبقرية الصورة و  عبد مسلم، طاهر- 2
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   فلكي ندرك المكان  ينبغي أن نخلق أنساقا تميز الموجودات  وتجعل لكل نوع المكان،

ي إدراك المكان  إنما يقوم على إن منطلقنا األساسي  ف .منها خصائصه وميزاته وأبعاده

فالمكان  يتم إنشاء  دراسة األشكال الموجودة والمرتبطة فيما بينها  بعالقات إنشائية،

مكوناته إنشاًء ويجري ملء الفراغ باألشياء  والموجودات التي تمتلك أشكاال فاألشكال 

كلوحات الرسم   إما أن تكون  ذات بعد واحد كالخطوط  أو ذات بعدين التي تتعامل معها،

أو هذه الورقة أو ثالثية األبعاد  كنماذج النحت المجسمة وأشكال العمارة  أو رباعية 

  .1"األبعاد إذا اقترنت بالزمن أي بالحركة والتغير 

وحتى يدرك المشاهد جمالية تلك العالقات ينبغي أن تكون  المعروضات في متناول 

 تكون أو العادي الشخص نظر مستوىعلى  وضعها" لذا يفضل عند تعليقها رؤيته،

 الحمل أعمدة وٕاخفاء " المتحف دوار" يسمى بما الزائر يصاب ال حتى قليالً  منخفضة

 حتى المعروضة، اللوحات أو القطع نسبية بين مسافات هنالك تكون وأن اإلمكان، بقدر

    يرجع فهو وجماله، التعليق وعن تناسق حدها على قطعة  وقيمة كل أهمية إبراز يتسنى

 2.وتعليقها تناول المعروضات في وفكرهم وذوقهم ومساعديه المتحف مدير إلى

                                                           

   .30.المرجع السابق، ص-1
  .109.صالمرجع السابق،  قندوس، عوض عمر عوض - 2
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                                                الزائرين   على المعروضات لرؤية الخاطئة المسافة أضرار ):3 ( رقم شكل

  .109.صقندوس،المرجع السابق،  عوض عمر عوض :المصدر
  :المعروضات لرؤية الصحيحة المسافة يبين )4(رقم والشكل" -

  
  الزائر والمشاهد المعروضة القطعة بين الصحيحة المسافة :)4 ( رقم شكل

  .104.ص،نفسهقندوس،المرجع   عوض عمر عوض: المصدر

وذلك باعتماد عملية  تتحدد المسافة الصحيحة لوقفة المتلقي الصحية بطريقة علمية،

  دة والتمتع بجماليات التحفة بعيد عن كل الضغوطات  تمكنه من المشاه حسابية خاصة،
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 معدل حساب عن طريق المتحف في الرؤية مستوى لحساب طريقة هنالك" حيث أن

 للرأس المريحة والمتمثلة بالحركة لهم والجسمية العضلية والقدرات للزائرين النظر مستوى

   أعلى إلى درجة 30ارهابزاوية مقد عينيه يحرك أن العادي اإلنسان يستطيع حيث والعين

  .عناء دون أسفل إلى درجة 40و

 :التالية الخطوات نتبع النظر ومستوى العرض مستوى بين العالقة ولحساب

  .األرض خط يمثل خط رسم •

 .للزائر النظر مستوى متوسط ويمثل يوازيه خط رسم •

  .أعلى إلى النظر مستوى فوق درجة 30 زاوية رسم •

  .أسفل إلى النظر ىمستو  مع درجة 40 زاوية رسم •

من ارتفاع  النظر مستوى ارتفاع بطرح النظر مستوى فوق المطلوب االرتفاع يحسب •

  .العينة

 .الرسم بداية في المتبع الرسم مقياس وفق يحسبو  المطلوب  االرتفاع يحدد •

 .ارتفاع العينة يمثل الذي والخط الزاوية رأس عند النظر نقطة بين ما المسافة قياس •

 المعروضة العينة بين ما المطلوب البعد تمثل والتي المطلوبة المسافة على نحصل وبذلك

 .1"ذلك  يوضح )6( رقمو  )5( رقم والشكلر،ونقطة النظ

                                                           

  .105.المرجع السابق،ص-  1
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  عوض عمر عوض :المصدر.النظر لمستوى وفقاً  العينات عرض مستوى قياس :)5(رقم شكل

   .106.المرجع السابق، ص، قندوس
  

  

  .106.المرجع نفسه، ص :المصدر– النظر ومستوى العرض مستوى بين قةالعال :)6( رقم شكل

فإن إنجاح العرض المتحفي يتحقق باستغالل ثالث مقومات أساسية  ونتيجة لذلك،      

ومع تضافرها تنشأ  وكفاءة أمين المتحف ومعاونيه، طبيعة التحف، رواق العرض،: وهي 

  .وحواس المتلقينصور جمالية هامة  تصنع الحدث وتستقطب عقول 
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  :أساليب العرض المتحفي-2.3

تتحقق كفاءة أمين المتحف من خالل استعماله ألساليب خاصة في عرض 

  :يخضع العرض المتحفي ألسلوبين هما"المقتنيات، إذ 

  .التتابع التاريخي أو التسلسل التاريخي: األول

  .العرض الموضوعي حسب المادة للمعروضات :الثاني

إحدى األسلوبين في العرض أو كليهما معا حيث يمكن عرض  وقد يتبع المتحف

المعروضات في تتابع تاريخي من األقدم إلى األحدث أو طبقا لتتابع عصور معينة  مثل 

يليه اإلسالمي حيث يظهر من  العصر الفرعوني يليه العصر اليوناني يليه الروماني،

  .خالل هذا العرض أسلوب العصر في الزخرفة أو التكنيك

  أما األسلوب الثاني فيقوم على عرض المعروضات طبقا للمادة المصنوع منها األثر 

مثل الخشب أو الخزف أو المعادن  وأحيانا يتدخل الموضوع  المصور حيث يمكن 

موضوع ما مثل تصوير المرأة مثال أو تصوير مباني أو غيرها  اختيارالعرض عن طريق 

به هذا الموضوع  أو ذاك وعلى ذلك يمكن  في تسلسل تاريخي يشرح التطور الذي مر

فإن المكلفين للقيام بعملية العرض لهم الحرية  وبالتالي، ،1"األسلوبين معا استخدامأيضا 

وذلك بغية نيل  بحكم تمُرِسهم وخبرتهم المكتسبة، أي األساليب نجاعة، إتباعالمطلقة في 

  .رضا وقبول مختلف أذواق المتلقين

                                                           

  .303- 302 .ص ص ،2008 ،المرجع السابق علم الحفائر وفن المتاحف، عزت زكي حامد قادوس، - 1
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وفي هذا المقام  تلك األساليب تنطبق على كافة أنواع العرض،فإن  والجدير بالذكر،

العرض المباشر وثانيهما العرض  أولهماهناك نوعان من العرض "يجزم الخبراء على أن 

  .أو ما نطلق عليه العرض الدائم والعرض المؤقت الغير المباشر،

فالمتحف قد يضم تحفا تعرض بصفة دائمة في المتحف أي أنها من ضمن 

ومن ثم يجب عرض هذه التحف عرضا  وياته الرئيسية التي تميز متحف عن اآلخرمحت

فاالنسجام يجب أن يسود بين  والتوازن والوحدة، االنسجامجيدا يقوم على ثالثة أسس هي 

كل المعروضات سواء داخل الفتارين أو خارجها حيث ال بد أن يتوافر انسجام كامل بين 

  .جميع معروضات المتحف

يعني تماثل الترتيب والتنظيم بين التحف المتقاربة في نوعها من حيث  والتوازن

أما الوحدة فهي القيمة الحيوية لألثر  األهمية والحجم والشكل والفترة الزمنية وكذلك اللون،

  .والتي تعكس شخصية األثر

أما العرض المؤقت فهو يقوم على أساس اإلعارة من متاحف أخرى لفترة معينة أو        

قامة معرض ما في مناسبة معينة وعلى ذلك يجب أن يتوافر في المتحف قاعة خاصة إ   

 لهذه المعروضات والمناسبة يمكن أن تكون عيدا للمدينة مثال أو احتفاال بشخصية معين

 معين أو مرور عدد من السنوات على إنشاء مبنى أو متحف ،(...)أو إكتشاف معين

  1 ويمكن .عرض لفترة معينة ثالثة أو أربعة أشهر فقطوعادة ما يكون هذا ال .وهكذا(...)

                                                           

  .302- 301.بق، ص صالمرجع السا-  1
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تنظيم هذا  المعرض المؤقت حينما يعقد مؤتمر هام في المدينة  التي تحتويها المتحف 

على مستوى عالمي أو محلي حيث يمكن استغالل  هذا المؤتمر في الترويج لنوع معين 

وهنا تكمن  ،1"ن المدينة من اآلثار مما يخدم المجتمع وينمي الوعي األثري لدى سكا

من شأنه أن  ذلك أن إعارة التحف واستغاللها بما يخدم ثقافتها، الرسالة األخرى للمتحف،

بإحياء  وكذا بين جمهورها، يؤكد  توطيد العالقة مع مختلف تلك المؤسسات المتحفية،

ناهيك  ،زوتبادل الخبرات وكذا التعريف بما تزخر به المنطقة من كنو  روح التعاون بينها،

وبالتالي تصبح مكسبا  عن القيمة التي سوف تكتسيها تلك التحف إذا تم عرضها بمهارة،

  .لصاحبها األصلي

 وتعميم الفائدة على كافة زوارها، وٕارساء ثقافتها، ورغبة منها في تحقيق أهدافها،

  : ترى كثير من المتاحف ميزة في ترتيب معروضاتها وتقسيمها إلى ثالث مجموعات"

 12المعروضات البسيطة ذات األلوان الكثيرة لتكون جذابة لألطفال حتى سن  :ولىاأل 

             العجائب  التي هي دنيا كحد أقصى وهذه معدة لتلبي احتياجات دنيا األطفال

ثم تنتهي إلى آفاق  ،وتبدأ بمصطلحات تتصل ببيت الطفل وما يحيط به- واالختراعات

  . خواطر وٕالى تطوير مفهوم السببيةأوسع  وٕالى تداعي األفكار وال

 ، فهي2"ولكن بدون معلومات متخصصة تتجه إلى أكبر المجموعات من الزائرين، :الثانية

  فهي ال تتطلب الكثير  موجهة إلى عامة الناس على مختلف أعمارهم ومستوى تعليمهم،

                                                           

  .302.المرجع السابق، ص-1
  .36- 35. المرجع السابق، ص ص آدامز فيليب وآخرون، - 2
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ثقافية ال  للمتاحف أهمية"أنألنه قد تمت تهيئتها لتكون كذلك، ذلك  ،الجهد لفهمهامن 

سواءا  بل تمتد إلى كل من يدخل المتحف، تقتصر على المتعلمين أو المتخصصين فقط،

وهذا المفهوم ينطبق أيضا على  التعليم كان عالما أو شخص عادي لو يتلق أي شيء من

الطلبة واألطفال الذين يقومون بزيارة المتحف من أجل التطبيق العملي لما يدرسونه في 

فيتساءلون  .جد معظمهم ينبهرون بأشياء  لم تكن ضمن برامج تدريبهمفن قاعة الدرس،

هذا فضال عما يقوم به  .عن تلك األشياء لتصبح بالنسبة لهم معلومات  ثقافية جديدة

المتحف من إعداد وتنفيذ برامج ثقافية من خالل الندوات والمحاضرات التي يلقيها 

 العلم المرتبط بالمعروضاتفي شتى مناحي  المتخصصين داخل جدران المتحف،

هذه الندوات والمحاضرات عاما لكافة  وغالبا يكون حضور المعروضة في المتحف،

بالذوق العام لدى  لالرتقاءويكون ذلك أهم وأعظم فائدة  أشمل، االستفادةفتكون  الجمهور،

  .1"الجمهور

  ة منيمكن ترتيب صفوف ال حد لها من المعروضات تربطها كمية وافي"وبالتالي، 

ولما  المعلومات الحقيقية التي تكفي ألن  يقدروا قيمة أسباب عرض هذه المعروضات،

باختيار معروضات  االنتباهكان الكثير منها قد يكون غير مألوف فإنه من المهم جذب 

ويجب أن تكون المادة الوصفية   .الفتة للنظر في ترتيبها وربما تسليط ضوء خاص عليها

     2وأن تكون البطاقات والعينات مرتبة بحيث تقود منطقيا قة ممتعة،على البطاقات المرف

                                                           

  .31.ص ،المرجع السابق المتاحف عمارة وفن وٕادارة، حسين إبراهيم العطار، - 1
  .35.ص المرجع السابق، آدامز فيليب وآخرون، - 2
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من واحدة لألخرى كما يجب أن تكون مجموعة المعروضات  أو خزانة العرض فكرة عامة 

سوف يدفع المشاهد إلى أن  فإذا تم ذلك بتشويق كاف، تنتقل مع الزائر إلى ما يجاورها،

ع انطباعاته وليشعر ببهجة الدخول إلى حقل يجول في صالة العرض ذهابا وجيئة ليراج

ألن رؤية الشباب  واألطفال للمعروضات تساعد في نقل وٕايضاح " ،1"جديد من المعرفة

فاألشياء  الكثير من المعلومات عن المعروضات  في وقت قصير وبأسلوب بسيط،

 عنها، المرئية والملموسة تستحوذ على لب المشاهد وتثير لديه الشغف لمعرفة معلومات

  .2..."فضال عما تحدثه لديه من إبهار خاصة إذا كان يراها ألول مرة

تشمل من الزائرين األخصائيين والخبراء الذين عندهم بالفعل قدر كبير  :المجموعة الثالثة"

وأهم ما يشغلهم هو أن يروا عينات  من المعرفة العلمية والنظرية بموضوع معين،

وألنهم يبحثون بجدية عن مادة جديدة   بقدر اإلمكان، بتفصيالت كثيرة  وبأعداد كبيرة

وهم في أحوال كثيرة مؤلفو رسائل عن المعروضات وستساعد معلوماتهم ...لدراساتهم،

وتقوم  .وتجاربهم أمناء المتحف على معرفة أكثر بقيمة المادة الخام  لمجموعاتهم

  .3"ء الخبراءعمل هؤال تسهيل التعريفات بالعينات وكذلك نصوص البطاقات على

ليس  إن ما يقدمه األمناء للجمهور من تعريفات وشروحات حول التحفة المعروضة،

  لهؤالء بل هي مبنية على أساس دراسات معمقة يعود الفضل فيها من السطحية بشيء،

                                                           

  .36.المرجع السابق، ص-1
  .27.ص المرجع السابق،  تاحف عمارة وفن وٕادارة،الم حسين إبراهيم العطار، - 2
  .18.ص ،المرجع نفسه - 3
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  .الباحثين الذين ارتادوا تلك المتاحف وجعلوها قبلة لبحوثهم العلمية

ر هام في االهتمام  والمحافظة على المتحف  إن األبحاث العلمية لها دو "     

حيث تقدم لنا المعلومات  والوسائل  التي تساعدنا على انتهاج  أفضل أسلوب  ومقتنياته،

فالباحثون يهتمون بدراسة المادة التي صنعت منها القطع القديمة  للحفاظ على المقتنيات،

االت ترميمها وحفظها حتى يمكن ويتدخلون في مكوناتها وتركيبها وحالتها من التلف واحتم

والهدوء  صحيح أن العمارة الضخمة للمتحف،"، 1"المحافظة عليها وعرضها بشكل جيد

يجعلها تبدو مثل كنيسة أو معبد أكثر من  الذي يخيم عليها والروح الجليلة في الديكور،

عرض ليست مباني جامدة ساكنة ت" لكنها في الحقيقة  2"كونها مدرسة أو فضاء للتسوق

بل هي مثل الكائن الحي تنبض بالحياة وتتطور  بداخلها تماثيل وصور ورسومات صماء،

األبحاث "و 3،"ويمكن أن تموت إذا تم إهمالها وتنمو تبعا لتغيير وازدياد الحاجة إليها،

ينبغي المحافظة عليه بالسهر  الذ، 4"العلمية عليها تؤخر ذلك التلف إلى أقصى حد ممكن

فإن اعتماد أساليب  وبالتالي، ه وانتظامها انتظاما  يفي بمتطلبات حياته،على توازن دقات

وتقسيم تلك المقتنيات وفق مجموعات سيسهل من عملية التعامل معها بما يمنح  خاصة

ذلك أن االستثمار في الجمهور كفيل أن يمنح المتحف فرصة المتلقي المعارف الالزمة، 

  ،المزيد من المتعطشين للثقافة ئنان وكذا جلباطمبكل ثقة و  أكبر في تمويل مشاريعه
                                                           

   .27.ص المرجع السابق، حسين إبراهيم العطار،- 1
 -2 Paul Rasse, Eric Necker, Techniques et Cultures au Musée enjeux, ingéniérie et communication des 

musées de société, Presses universitaires de lyon, 1997 , p.12 
  .18.ص ،المرجع نفسه ،حسين إبراهيم العطار - 3
.27.المرجع نفسه، ص- 4 . 
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 والعرض الجمع والتوثيق حول وظائفها تدور السابق في كما العالم في المتاحف تعد لم "إذ

 كان فقد ،المجتمع في أكبر تلبي حاجات وأصبحت وتشعبت مهامها تعددت وٕانما فقط والدراسة

 اليوم أما خاص نوع من زائر هو ليوبالتا معارف بعينها عن يبحث السابق في المتحف زائر

 تجذب شاملة ومؤسسة مركز المتحف أصبح مناحيها كافة الحياة في وتطور المجتمع انفتاح مع

 الزائر احتياج فامتد المتنوعة وشرائحه المختلفة وأعماره المتعددة بثقافاته الجمهور أفراد كافة

استغالل جميع الوسائل التي  ا ينبغي، لذ1"وغيرها والتسلية والترفية المتعة للمتحف ألغراض

حتى يصبح  وٕاثارة غريزة اإلعجاب لديهم وتنمية أذواقهم، الزوار من شأنها لفت أنظار

  .ومع كل زيارة يولد عرض جديد بإمكانهم العزم على معاودة الزيارة الحقا،

 :وسائل العرض المتحفي-3.3

  :إستخدام اللون-1.3.3

رغبة منها الستقطاب قدر  أكبر قدر من التحف،تسعى العديد من المتاحف لجمع  

  يجعلها تقع في حيرة من أمرها  ولكن عجزها في اقتناء التحف النادرة، كبير من الجمهور،

 مما أدى بها إلى البحث عن  خصوصا وأن عامة الناس ال تستهويهم إال األشياء المميزة،

ي عليها جانب من اإلبداع السبل الكفيلة الستغالل موجوداتها وعرضها في قالب يضف 

التفنن في استخدام  ت  نجاعتها  في عديد من المناسبات،تبثفمن الوسائل التي أ والغرابة،

باعتبارهما مصدرين أساسيين لكل عملية تتطلب إضفاء نوع من الحيوية  الضوء واللون،

                                                           

أيمن الطيب الطيب سيد أحمد، المتاحف في السودان ودورها في السياحة، رسالة مقدمة إلى جامعة الخرطوم لنيل  -  1
  .1.، ص2009ر، أكتوبر ماجستير اآلداب في اآلثار، السودان، جامعة دنقال، كلية اآلداب، قسم اآلثا
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  انوتقديم صور من األنساق التي تمنح خطابا بصريا يخترق الشعور والوجد والنشاط،

  المعروضات قيمة زيادة على القادرة التصحيحية العوامل من واألضواء األلوان تعد" حيث

توظيف تلك  عملية تبدأ حيث التميز، وحسن الخيال من بقدر توظيفها تم إذا المتحفية

ستقوم به  الذي للمتحف والدور الرئيسية الفكرة بمعرفة العرض قاعات حوائط على األلوان

بالبيئة الطبيعية  الزائر إيحاء على القدرة لها فاأللوان الفكرة، قلن في المعروضات

استخدام  من بد فال المعروضات، تلك بها وجدت التي الزمنية والحقبة للمعروضات

بالمحيط  عالقاتها وكذلك والمعروضات المكان على وتأثيرها خواصها مالحظة مع األلوان

واألرضيات وهناك  بالحوائط اللون عالقة وأيضا، عليها الضوء وتأثير فيه الموجودة

غير إلزامي الختالف  وهو وقاعته المتحف في األلوان لتوزيع االصطالحات من مجموعة

ما  المتاحف تصميم خبراء يذكر االصطالحات ومن تلك،ألخرى بيئة من العرض ظروف

  : يلي

دين التع معارض حاالت في الخشب على والغامق الفاتح الوردي اللون استعمال •

  .التاريخية بالمتاحف الموجودة المناجم  من المعادن باستخراج

 . وآالت النجارة الزراعية والصناعية اآلالت عرض حاالت في األحمر اللون استعمال •

 1الصناعات بعرض تقوم التي حجرات العرض في األزرق الباهت اللون استعمال •

                                                           

أطروحة مقدمة لنيل  ،-دراسة نموذجية للمتاحف الجزائرية-الدور التثقيفي للمتاحف الجزائرية لعمى عبد الرحيم، - 1
 ،جامعة أبي بكر بلقايد قسم التاريخ وعلم اآلثار، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، شهادة دكتوراه في الفنون الشعبية،

  .47-46.ص ص ،2014 تلمسان،
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  .الطيور عرض تقاعا في تستعمل كما الشعبي التراث تمثل التي اليدوية

  واألدوات التي المواد تعرض التي الحجرات الزاهي في حوائط األصفر اللون يستعمل •

   .البرية من الحيوانات عينات تعرض التي القاعات فيو  ،ومنتجاتها الصناعة في تستخدم

بواسطة  والمضاءة الصناعية الواجهات خلف الغامق األخضر اللون يستعمل •

  .أو األبيض األصفر اللون ذات الحلي أو األثرية، القطع لعرض المسلطة الكشافات

البحر  بحفريات الخاصة اآلثار عرض قاعات األزرق الغامق في اللون استعمال •

 .المحيطات و البحار لحيوانات عينات أو القديمة المتوسط األبيض

 يالمعارض الت في والرمادي ،األبيض اللون وكذا ق،الغام األرجواني اللون استعمال •

  1."الخفيفة واألسلحة الدروع تعرض

تتنوع إذن استخدامات اللون ويتم توظيفه حسب نوعية التحف وكذا طبيعة المعارض 

    .للزوار وذلك لما له من أثر إيجابي ومباشر في إظهار جاذبيتها التي ُتعرض فيها،

  :ويمكن إجمال استعماالت اللون بالنقاط اآلتية"  

  .لسطح تساعد على التصوير والرسميعطي حركة في فراغ ا :أوال

  .اللون يعطي قيما متفاوتة في صياغة الهيئة  التي ُيكونها من األشكال والمنظور-أ

اللون يعطي متعة جمالية في وضعه تكوينا بين الخلفية والمقدمة ويجعل بين ألوانها  -ب

  2.موازنة جمالية

                                                           

  .48- 47.المرجع السابق، ص ص-1
  .51- 50.النقد، المرجع السابق، ص ص-التأويل- التعبير: عبقرية الصورة والمكان طاهر عبد مسلم، - 2
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  . 2الحسية والذهنية اللون يخلق حاالت إبداعية جميلة تشعرنا بالمتعة :ثانيا

اللون يخدم العاطفة الخاصة بالفنان ويساعده على إبرازها للحياة العامة بشكل  :ثالثا

  .جذاب جمالي

يمكن أن يعطي أسلوبا فلسفيا وجماليا عن طريق التنظيم الرفيع الذي يتبعه الفنان  :رابعا

  .في األداء

عن أهميتها بإعطاء لون ظاهر  يؤكد األشكال التي يكونها خالل اإلنشاء معلنا :خامسا

  .على سطوحها

والظالل والعالقات  ضمن  األشكاليعطي لنا قيما ضوئية متفاوتة في تكوين  :سادسا

  . 1" الوحدة اإلنشائية

فهو ذو تأثير  ال يقتصر استخدام اللون فقط على إبراز خصوصية مادة العرض،     

البشر،  باع ومن تغيرات سلوكلما يتركه من انط نفسي وعضوي أيضا على المتلقي،

كما يمكن أن يثير فيهم جانبا من الحيوية  ويضفي عليهم نوعا من االستقرار والراحة،

  .والحركة والنشاط

 وٕاذا كان اللون كصبغة مادية يترك هذا اإلنطباع، :إستخدام الضوء والموسيقى-2.3.3 

أن بعض المتاحف قد  هو وما تجدر اإلشارة إليه، فإن خصوصيته تزداد بمعية الضوء،

 نفسية اعتباراتمتاحفها من الداخل باللون األبيض لعدة  جدران عكفت على طالء كافة

                                                           

  .51-50.المرجع السابق، ص ص -  1
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، والتي تدعم لمثل هذه المواقف تخاذهاالواجب ا الحلول لذا فإنه من  ،مدروسة ومعمارية

فالضوء سواءا كان منبعثا من مصابيح ، الضوء واإلنارة الملونة هذا التوجه، استغالل

ال يخلو من كونه مصدرا مهما في تغيير  أو تم توجيهه على مساحات ملونة، لونة،م

فتخليق الجو اإلضائي إنما يقوم على "أو تزيينها،  الصورة الحقيقية  للمعروضات،

ضرورات بناء المكان ضوئيا بمعنى تدعيم األماكن المعروضة بواسطة اإلضاءة من 

ت والظالل لغرض اإليحاء بالغموض أو أو توظيف االنعكاسا ناحية الكشف عنها،

لغرض إضفاء بعض الجوانب التي يراد بها الكشف عن المكان على نحو تدريجي 

 ويتغير يتأثر فاللون بالضوء، وطيدة عالقة فللون"، خدمة للمعروضات ،1"ومتصاعد

 في تأثيره ذلك على زد عليه، الساقط الضوء لقوة وضوحه تبعا ونوعه ودرجة بالضوء

 المتاحف أن تصميم علماء ويذكر، القاعات في المتحفية بالخلفيات المعروضات عالقة

 لها األلوان هنا والمقصود وأنها، القاتمة الحوائط، تناسبها األلوان في الكبيرة المساحات

 الفاتحة فاأللوان مالئما، جوا تكسب حيث فيه بمحيطها أو بالفراغ الواقعة عضوية عالقة

بالراحة  اإلحساسن المكان مزيدا م وتعطي من السعة واإلشراق دامزي الفراغ على تضفي

 إحساسا وتعطي الدفء من  مزيدا  الفراغ القاتمة فتكسب األلوان الدافئة وأما والهدوء،

 حين في باالرتفاع إحساسا وبالنسبة لألسقف فتعطي األلوان الفاتحة وصغره المكان بضيق

  2"ض باالنخفاإحساسا  القاتمة األلوان تعطي

                                                           

  .70.المرجع السابق، ص-1
  .48.صالمرجع السابق،  لجزائرية،دراسة نموذجية للمتاحف ا- الدور التثقيفي للمتاحف الجزائرية لعمى عبد الرحيم،- 2
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  وحتى على انطباعاتهم،والمالحظ هنا أن الضوء له تأثير مهم على سلوك البشر وعلى 

 ،ألوانها من يغير فإنه معين سطح على ملون ضوء سقوط فعند"مستوى الرؤية لديهم، 

 مضاءة األشياء رؤية عند سلوكه يتأثر ولربما ن،لدى اإلنسا الفعل ردود وبالتالي تتغير

 وسواء ،اإلنسان وشعور مزاج وعلى العقل نشاط على يؤثر الضوءمألوفة ف غير بطريقة

 اجتهد، وعضوية نفسية مردودات له فإن ملونة أسطح على سقط أم الضوء ملوناً  هذا كان

 ما هناك أن إلى هنا الباحثون ويشير ،بها المتعلقة ووضع النظريات تفسيرها في العلماء

 في البصري الهيبوثالموس جهاز داخل اعرمركز المش على الملونة األضواء تأثير يثبت

 بمجمل تتحكم التي النخامية إلى الغدة ينتقل التأثير هذا أن إلى أشاروا حيث، الدماغ

 على بالتالي الجنسية فتؤثر والغدد الدرقية الغدة ذلك في بما الجسم داخل الصماء الغدد

 لجهاز العصبي وأمزجةا على انعكاس من لذلك وما الجسم داخل الهرمونات إفراز مستوى

 على ساعد الحيوية اإلنسان وظائف على العميق الفسيولوجي التأثير واكتشاف ،البشر

  .1"عديدة مرضية مشاكل لمعالجة الخاصية هذه توظيف إيجاد طرق

     للضوء إذن ميزات عجيبة في تغيير االنطباع حول خاصية المواد المعروضة      

يقوم بوظيفته " كما أن الضوء ضوء تغيرت رؤيتنا لألشياء،فكلما تغير إتجاه ال وملمسها،

2واللون، التي   بفضل ما يبذله العقل من جهد، من خالل حسابات معضالت الشكل
  

                                                           

  .62.ص المرجع السابق، عبيد، محمد خليل نادر - 1
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب،       مصر، مفهوم الضوء والظالم في العرض المسرحي، محمد جالل جميل،- 2
  .20.ص ،2002 ط،.د
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بال توقف، ال عن طريق اإليحاء فقط بل عن طريق المخيلة أيضا، اللون هو  تواجهه

تد في السنفونية التي ال موسيقى الفنون البصرية، كما هي مبادئ الميزان الموسيقي المم

يمكنها االستغناء عنه، كذلك اللون فهو تنوع غير محدد وٕامكانية هائلة في معالجة 

  1"اإلحساس

  فالضوء واللون لهما قدرة فاعلة في توجيه سلوك المتلقي وٕاثراء مخيلته بما يجعله         

اإلضاءة أن ينقل  يحاول مصمم"وفي هذا الصدد  يتفاعل مع األجسام المرئية ويتقبلها،

  :للمشاهد شيئين من خالل الشكل

  .فكرة فيها معنى -1

  .معبر عنه بالحس والشعور والعاطفة انفعالجمال فيه  -2

ما يحمله ) ضد(أو ) مع(تتحقق مناقشة أفكار المشاهدين والخروج بنتائج في األولى،

من  لمتعة أو عدمها،والثانية خلق عالم يتفاعل معه إيجابا أو سلبا في ا الشكل من معنى،

لغاء االستعمال التقليدي للغة إوذلك ب المباشر بينهم وبين األشكال، االتصالخالل 

  . 2"اللفظية واستعمال لغة الضوء التي تثير فيهم الحس والشعور والعاطفة

  سهالتعتمد لغة الضوء فيما تعتمده على مفردة اللون، هذه المفردة التي وٕان بدا فهمها   

تحمل في طياتها عديد التفاسير، أهمها التفسيرات العلمية المقدمة في هذا إال أنها 

ها علميا وتمت بلورتها من خالل العديد من تباثوالتي تمدنا بحقائق علمية تم إ المجال،

                                                           

  .20.المرجع السابق، ص- 1
  .171.المرجع نفسه، ص - 2
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 ترى الفيزياء أن اللون عبارة عن موجات ضوئية اهتزازية تدركها العين،"النظريات، إذ 

وعليه فإن اللون هو أكثر من مجرد زخرفة أو زينة  ول،وهذه الموجات قد تقصر أو تط

  .واالهتزازإنه النور وقد تجزأ إلى موجات متباينة الطول  للعين،

 ،راللون من األحم اقتربوكلما طالت الموجة  واأللوان هي موجة أشعة الضوء،     

ق وصوال إلى ما فو  اقترب اللون من األزرق إلى البنفسجي، قصرت الموجة، وكلما

  .1"وٕالى ما تحت األحمر من الجهة األخرى البنفسجي من جهة،

إن إدراك العين لتلك الموجة يستقر من خالل انعكاسها على األجسام المقابلة التي       

  :الملمس إلى ثالثة أقسام هي"حسب  تتفرع

  .ملمس عاكس للضوء  ناعم التكوين يرجع الضوء بدرجات عالية راقية -أ

  .األشعة ويرجع الضوء  بدرجات منخفضة ملمس خشن يمتص-ب

  .ملمس شفاف كما في طبيعة الزجاج-ج

 والمجسمات ذات الملمس تخضع ألمرين أساسيين هما األبعاد الملونة والمنظور،

فنحن عندما نشاهد المجسمات في الشريط السينمائي ال نتحسسها كي نتوصل إلى 

  لغرضلذلك يجري التركيز على اللون ملمسها ولكننا نراها وندرك الملمس بحاسة النظر و 

  2عملية وٕان ،فاللون هو السمة االختزالية أو الرمزية للملمس إيصال اإلحساس بالملمس،
  

                                                           

دورها، تصنيفها، مصادرها، رمزيتها وداللتها، بيروت، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : لوانكلود عبيد،األ -1
  .13- 12.، ص ص2013، 1.والتوزيع، ط

  .47- 46.طاهر عبد مسلم، المرجع السابق، ص ص - 2
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  :حصر اللون في الملمس فنيا تتوقف على العوامل اآلتية

  .طبيعة لون وبناء الملمس -أ

  .ما يشتقه من درجات ضوئية ملونة -ب

  .لمسية بشكل يرضي رغباتنا النفسية والعاطفيةكيفية رؤية هذه األلوان ال -ج

   1"كيفية تحقيق هذه الظواهر عمليا بواسطة الفن الذي ننتجه تطبيقا لعمل فني منجز -د

بل هناك مؤثرات خارجية تتدخل  إن األشياء الحقيقية إذن ليست دائما كما تبدو، 

  .الظل والنور والصوتفي رؤيتنا لها تجعلنا نحكم عليها وفق المتغيرات المحيطة بها ك

 كان سواء ،الضوئية األعمال تكوين في الدور األساسي الضوء اتجاهات تلعب"هذا و

 حسب اإلضاءة ألنواع عرض وفيما يلي ،منه منبعث أو التصميم على ساقط الضوء

  :7رقم  شكلال في تبدو كما الظالل وتكوين الضوء اتجاه

 في المستخدمة المواد أو األجسام لكشف ضعيفة مقدرة لها :األمامية اإلضاءة-1

 األجسام تظهر لذلك ونتيجة ،األجسام خلف تختفي الظالل أن حيث اإلكساءات الخارجية

 .مستوية ومسطحة

 زببرو  شعور وتعطي ءاتااإلكس ومواد األجسام لعرض جيدة: الجانبية اإلضاءة-2

2عال التباين يكون لذلك ونتيجة جذابة بارزة تكون الظالل الثالثة، بأبعاده الشكل وٕاحساسا
 

                                                           

  .47.المرجع السابق، ص-1
 حالة دراسية المباني - للمباني المعماري شكلال جماليات إبراز في الليلية اإلضاءة دور ،عبيد محمد خليل نادر - 2

الجامعة  غزة، قسم العمارة، كلية الهندسة، المعمارية، الهندسة في الماجستير درجة لنيل مقدمة دراسة ،غزة بقطاع العامة
    .18.ص ،2015 اإلسالمية،



ثقافية  مؤسسةً  المتحف                                     الثاني الفصل   

131 

 

   بزاوية الضوء مصدر كان إذا أما جدًا، عالي فيها التباين يكون :الخلفية اإلضاءة-3

  .فيها التفاصيل بعض وتتضح مضيء طرف لألجسام صغيرة فسيظهر مائلة

 ،الشمس ضوء في موجودة أنها من بالرغم عادية حالة غير تعتبر : العلوية اإلضاءة-4

 القوي الضوء بينما ،األجسام لعرض فعالة وسيلة يكون الحالة هذه في والضوء الخافت

 . األشياء أغلب يخفي باعتباره الغموض يعبر عن أن يمكن

 معكوس، يكون الحالة هذه في والظل ،اإلضاءة من نادر نوع وهو :ةالسفلي اإلضاءة-5

 1-7أنظر الشكل –مبدع تأثير لعمل يستخدم ويمكن أن

    

 اإلضاءة الخلفية       اإلضاءة الجانبية       ألماميةاإلضاءة ا    

                                   

 اإلضاءة السفلية                               اإلضاءة العلوية      
  .18.المرجع السابق، ص عبيد، محمد خليل نادر :ينظر .الظالل وتكوين الضوء سقوط اتجاه :)7(رقم شكل 

                                                           

  .18.ص المرجع السابق، -  1
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استخدام  ومن الوسائل ذات األهمية إلنجاح العرض المتحفي والزيارة ككل،      

ت الصوتية المريحة التي تشد األذن افالمؤثر  الموسيقى بما يتناسب وجمالية األلوان،

 وتدخل الزائر في متعة بين مايراه ويستمع إليه، ،االنسجامهي التي تصنع ذلك  للسماع،

قد وجدوا أن النسب الرياضية الفاصلة بين ألوان الطيف  تننيو إن العلماء وعلى رأسهم "

ووفقا لذلك بدأت المحاوالت ، )مع ترتيبها كذلك(السبعة تتقابل مع األصوات الموسيقية

وذلك بعزف موسيقى مع  بين العين واألذن، العملية العديدة للربط بين اللون والصوت،

سياق فإن إحدى مميزات اللون هي كونه وفي هذا ال(...) عرض األلوان التي تتقابل معها،

ينتظم تتابع األلوان ومن تم تجاور الدالالت وتداخلها وتعدد االشتقاقات ) إيقاع(قائما على

فالتقارب  المعنوية التي تستخرج من مزج األلوان أو انفصالها أو تركيزها وتخفيضها،

ئرة األلوان وهكذا تتابع اللوني يقوم على أساس تقارب الموجات والذبذبات الضوئية في دا

فتقارب النوتات  كذلك هو الشأن بالنسبة للصوت، ،1"األلوان األساسية وتنسجم فيما بينها

الموسيقية وتجاورها وكذا تباعدها أو المزج بينها يولد لحنا مميزا يتوافق وطبيعة المادة 

  .المعروضة

ة خاصة على إن االستخدام األمثل لكل تلك الوسائل سيضفي ال محالة جمالي

وهذا بدوره سوف يفتح شهية الجمهور لمعاودة  المقتنيات،، وباألخص على المتاحف

  وبالتالي المساهمة في إنعاش القطاع السياحي، يكفي فقط استغاللها بالكيفية  الزيارة،

                                                           

  .49.المرجع السابق، ص -  1
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  .وحسب قدرات كل مؤسسة متحفية للخروج بالنتيجة المرجوة والمسطرة  الصحيحة،

والتي سنتطرق فيها إلى  سته من خالل الفقرات الموالية،وهذا ما نعكف على درا

أنها جاءت لتؤرخ بصدق تاريخ الفن الحديث  أقل ما ُيقال عنها، التعريف بمؤسسة متحفية،

وذلك حتى نتمكن من بناء تصور حول كيفية  ماما،-ونقصد بذلك متحف والمعاصر،

  .حة وفق هذا الفضاء المعينوتوظيفها بالطريقة الصحي استغالل تلك العناصر الجمالية،

 ماما،- التعريف بالمتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر -4

 :وعرض ألهم نشاطاته

 :البطاقة الفنية للمتحف-1.4

الواقع مقره بالجزائر العاصمة، محل  -ماما–يعتبر متحف الفن الحديث والمعاصر       

والمبنى ، 1909و 1901بين عامي أنشئ متحف الفن المعاصر في الجزائر "الدراسة، 

 Henriهنري بيتيمن تصميم المهندس المعماري بطوابقه الخمسة كتحفة معمارية نادرة، 

Petit1في شارع إيسلي ،(ex-rue d'Isly)  - الجزائر -  اليوم شارع العربي بن مهيدي

ويعتمد  غير بعيد عن ساحة األمير عبد القادر والمسرح الوطني الجزائري، ،العاصمة

 2،جونارتشارلز سيليستين وهو نمط معماري حديث أمر به  النمط المغاربي الجديد،

                                                           
1 -Henri Louis Paul Petit, dit Henri Petit , architecte français actif en Algérie, est né à Paris le 19 juillet 
1856 et mort à Alger le 21 juillet 1926 , Diplômé en 1880 de l'École nationale des beaux-arts à Paris, il fut 
élève dans l'atelier de Jules André. Il s'installe ensuite à Alger comme architecte puis devient architecte du 
Gouvernement général de l'Algérie ,  https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Petit_(architecte) 

، المغرب اليوم، المتحف الجزائري للفن الحديث والمعاصر يطرح تفسيًرا جديًدا لألعمال التشكيلّية إيمان بن نعجة،- 2
  )بتصرف(، 16/01/2018: ، تاريخ اإلطالع16/02/2015

     /http://www.almaghribtoday.net/317ا�B�-�"ّ5"1D6/��ل-د"ًدا-36+"ًرا-"طرح-وا����	ر- ا��د"ث-�35ن-ا�زا@ري- ا���6ف
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، néo-  mauresque  حيث شيدت في تلك الحقبة من حكمه عدة صروح نيوموريسكية

ي قام بعد نيل هذا الحاكم العام للجزائر الذ ،منها البريد المركزي بالعاصمة ومحطة وهران

البالد استقاللها المالي بتوجيه سياسة اإلدارة االستعمارية نحو بناء صورة لمدينة تّدعي 

  .حماية هوية السكان األصليين واحترامها

  حيث استدعى سكان األندلس المقيمين في الجزائر آنذاك،وأجبرهم على تصميم

  قرر منه، وبعد االنتهاء ،األندلسيالمبنى بطراز يمزج بين ثقافة الجزائر واإلرث المعماري 

تجارية باسم فرنسا أو كما كانت تسمى                تاالستعمار الفرنسي تحويله إلى محال

 de France) (Les Galeriesالهوية   وبعد استقالل الجزائر، أبقت السلطات الجزائرية على

تاريخ إغالقه بعد  1988 التجارية للمبنى كمركز تجاري لكن باسم الجزائر حتى سنة

ممثلة في وزارة  قررت السلطات الجزائرية، ،2005وفي ديسمبر  الشركة الوطنية، إفالس

وأسندت العملية إلى مجموعة من  ترميم األروقة الجزائرية وتحويلها إلى متحف، الثقافة،

برئاسة مشروع  Mustapha ARIFوكلفت الوزارة مصطفى عريف  ،1"الشباب الجزائري

 فريقعلى  HALIM FAIDIعلى أن ُيشرف  حليم فايضي   وٕاعادة التهيئة،الترميم 

في حين أسندت عملية تصميم اإلضاءة إلى الفرنسي جورج بيرن  المهندسين المعماريين،

George Bern، ،تمكنت وزارة الثقافة من تسلم وبعد عامين من العمل المتواصل 

  2،خليدة توميف وزيرة الثقافة من طر  2007ديسمبر 01وتم افتتاحه يوم "، المشروع

                                                           

  .المرجع السابق -1
  .المرجع نفسه - 2



ثقافية  مؤسسةً  المتحف                                     الثاني الفصل   

135 

 

وفي ، "الجزائر عاصمة الثقافة العربية"الذي صادف احتضان الجزائر لتظاهرة  التاريخ

، وتصنيفه ضمن المعالم 1"قررت الحكومة الجزائرية اعتماده كتراث وطني 2008

وٕان كان وصف المتحف من الداخل صعبا، إال أن زائره يكتشف نمطا ومظهرا "التاريخية، 

األكاديمي، ذلك أن فلسفة تصميمه الحالية التي تدهش الزوار هي مزيج للمتحف  ختلفينم

 وقصر بطراز مغاربي جديد ومتجر واسع؛ ما يجعله مثل التحفة الفنية والثقافية متحف بين

 .2"الجزائر التي أعطت إحساسا جديدا عند الدخول إلى المتاحف النادرة في

نى إلى متحف وطني، يندرج في إطار استعادة الجزائر قرار الجزائر تحويل المب"     

ي الحديث، ألّن الجزائر وتدوين تاريخ الفن  تاريخها الثقافي أو استكمال استقاللها الثقافي،

والفن المعاصر  هذا المتحف يضّم كل مجموعات الفن الحديث، من بداية القرن العشرين،

ويضطلع أيضا بدور  ،ويعرضها على الجمهور ي واألجنبي على حد سواء،الجزائر 

 ن البصرية والتصويرية،المسؤول عن جميع األعمال الفنية الحديثة والمعاصرة، مثل الفنو 

  .والفيديو والتصميم الصناعي والتصوير الفوتوغرافي،

  ، خضعت عدة مباٍن ومعالمرومع افتتاح متحف الفن الحديث والمعاصر في الجزائ      

  3من عهد االستعمار الفرنسي والعثماني للترميم وأدرجت على قائمة القطاع الثقافي مثل

                                                           

1- 6/
  .ا���78 ا�3

،  �09/01/2018وا�� ا��"ن ا���8ر"�، ،ائر وٕارث األندلسيمزج بين ثقافة الجز . متحف الفن المعاصر ،/�ر�
ن يونس - 2


ر�� ا�ط�ع� :20/01/2018 ، https://al-ain.com/article/museum-algerian-art-modern  .  
الفن نفس،  مجلة ائر في سياق الثقافة والمدينة والمجتمع،نذيرة العقون، متحف الفن الحديث والمعاصر في الجز  - 3

  ،21/01/2018: تاريخ  اإلطالع ،2010 نيسان
 https://universes.art/ar/nafas/articles/2010/mama-algiers/img/                               
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 فدارًا للفنانين أو قصر مصطفى باشا الذي بات متحفيال عبد اللطيف التي أصبحت  

     .1"الخط العربي والمنمنمات

وربما في العالم العربي وٕافريقيا تحّدث  الجزائرعن هذا المتحف األول من نوعه في "     

  أنشأنا نظاًما جديًدا، قمنا(، موضًحا الحليم فيضيعن إعادة تأهيله المهندس  المسؤول

 ال ولكن المبنى  جديدة، بإعادة تأهيله وليس بترميمه، فإعادة التأهيل تعني إضفاء وظيفة

أعمال الديكور التي أنجزها حرفيون (وأبرز أن  ،)واكتسب إحساًسا جديًدا يزال كما هو،

 هاميموناجزائريون معروفون، من نجارين ومزخرفين وعاملين في مجال المنمنمات مثل 

ا في ، بما تمثله من عّينة رائعة من الفن التقليدي المحلي، ستساهم حتمً بلخزناجيأو 

 ،)فرض مواجهة جمالية مثيرة لالهتمام مع معارض الفن الحديث والمعاصر المستقبلية

حرص على توسيع المساحة عن طريق طالئها باللون (وأّكد المهندس المعماري أنه 

    ...األبيض، وهو لون محايد، تتضح عليه األعمال الفنية

بسيًطا ومجّرًدا قدر اإلمكان ألنه يجدر بمتحف الفن الحديث والمعاصر أن يكون       

يساهم المتحف نقل المستوعب الثقافي إلى مكان (وأبرز أّنه  ،)ليندثر أمام األعمال الفنية

المحلي في تغيير العالقة القائمة بين ذاكرة المدينة ورؤية  أقرب إلى الخطاب الجمالي

 ية االستعماريةألن إعادة تفسير الرموز المعمار  فيها، المعاصرين الفاعلين الناشطين

 2وأداة للنقل يحّولها إلى موقع قوي بل إلى رمز لتمّلك أو استعادة الحاضر والماضي،

                                                           

  .المرجع السابق- 1
  .  المرجع السابق إيمان بن نعجة، - 2
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حصد هذا العمل الترحيب باإلجماع كمساحة عرض أكثر منه متحف  .اإليديولوجي

  .1"لالحتفاظ باألعمال الفنية

 13قدرت بـ يتربع المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر على مساحة إجمالية       

وتتوزع المساحة  آالف متر مربع للعرض، 8ألف متر مربع، ُخصص منها ما يقارب 

  . المتبقية على مكاتب إدارية، إضافة إلى مكتبة تضم نفائس الفن التشكيلي الجزائري

في الطابق األرضي للمتحف توجد مصلحة االستقبال وقاعة عرض للوحات      

مكتب المستشارين ومستودع الكتب، كما تم تخصيص التشكيلية إضافة إلى المكتبة و 

فضاء للمطالعة لتصفح جموع الكتب الفنية الفاخرة التي تقدم التجارب الفنية التشكيلية في 

الجزائر، إلى جانب كتب أخرى تروي فصوال من تاريخ الجزائر وأهم مدنها،وفي السرداب، 

اعة للعرض إضافة إلى مستودع هناك قاعة عرض ثانية، أما الطابق األول فيضم أيضا ق

الوسائل وقاعة مغلقة بها تحف المتحف من لوحات و مجسمات، أما بقية الطوابق      

   .11-10- 9- 8رقم :أنظر األشكال .فمتشابهة وهي عبارة عن أروقة مهيئة لمختلف العروض

                                                           

  .المرجع السابق- 1
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ماما-مخطط الطابق األرضي لمتحف الفن الحديث والمعاصر):8(الشكل رقم  

Source: Laouedj asma, belkebir meriem , Oeuvres de henri petit (diapositive),Tlemcen , 
Université Abou Bakr Belkaid ;Faculté De Technologie Département d’Architecture,  
Année universitaire :  2015 – 2016, P.24. 

 

  
  Source :Ibid, p.27 –ماما –المعاصر مخطط الطابق األول لمتحف الفن الحديث و ):9(الشكل رقم

��دئ ا��&�م 
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   Source :Op.cit, p.27 -ماما–مخطط الطابق الثاني لمتحف الفن الحديث والمعاصر):10(الشكل رقم

 

   .Source: Ibid, p.27 .مخطط الطابق الثالث لمتحف الفن الحديث والمعاصر ماما):11(الشكل رقم

يخدم أهداف   المساحات المتبقية بما فيما األعمال مازالت متواصلة الستغالل      

وكذا  متحف  الفن الرامية إلى تشجيع اإلبداع وتكريم رواد وأعالم الفن الحديث والمعاصر،
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ليطرح  "المحافظة على الذاكرة الجماعية وعلى األعمال ذات القيمة الفنية والحضارية، 

لة، كان تراثها يقتصر سياسة ثقافية جديدة تقوم على تخصيص مواقع جديدة للفنون الجمي

  .على تلك الموروثة من حقبة االستعمار

تتم عملية عرض الموروث الثقافي والفني في المتحف من خالل اللوحات الفنية،       

الخ بمشاركة كبار الفنانين العالميين والجزائريين أمثال إسياخم، خدة  ...اآلثار، التحف

السياح   اشكيلية، من طلبة المعاهد والجامعات وكذمما جعله مقصدا للمهتمين بالفــــنون الت

 1 "معرضا وطنيا ودوليا في مختلف التظاهرات 40ومنذ افتتاحه، نظم المتحف أكثر من 

، 2007في " الجزائر عاصمة الثقافة العربية"معارض ضمن فعاليات "من أبرزها وأكبرها 

زائر اإلفريقي والمهرجان ومهرجان الج ،2011في " تلسمان عاصمة الثقافة اإلسالمية"و

والمهرجان  2010إلى فيفري  2009من نوفمبر  ،2009الدولي للفن المعاصر في 

والذي خصص معرضا للوحات الفنان التشكيلي الكبير  الدولي الثاني للفن المعاصر،

، 2011إلى نهاية جانفي  2010 محمد إسياخم طوال شهرين كاملين من األول ديسمبر

  .2"زائر 35000زاره أكثـر من هذا المعرض الذي 

  :اإلطار القانوني للمتحف-2.4

التنفيذي  لقد تم إنشاء المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بمقتضى المرسوم      

، 2006نة س  تغش  8   قالمواف1427 عام  رجب  13  في المؤرخ 06 - 263  رقم

                                                           

  .المرجع السابق ،يونس بورنان - 1
  .نفسهالمرجع - 2
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دخل حيز الخدمة فعليا في . 50الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

  في  مقرهو "الجزائر عاصمة الثقافة العربية " في إطار تظاهرة  2007الفاتح ديسمبر 

وهو مؤسسة  عمومية ذات طابع إداري وتتمتع بالشخصية المعنوية  الجزائر  مدينة

  .وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة واالستقالل المالي،

في إطار المخطط الوطني للتنمية االقتصادية واالجتماعية  لوطنية،تعمل المتاحف ا      

   الفني على اقتناء األشياء والمجموعات ذات الطابع التاريخي أو الثقافي أو والثقافية،

وبهذه الصفة تكلف المتاحف  ،وجمعها وترميمها والمحافظة عليها وعرضها للجمهور

   : يأتى الوطنية بما

   : الترميم والبحثفي مجال المحافظة و  -

ليها ترميمه،وذلك في إطار المعايير الموضوعة في هذا إتحافظ على التراث المواكل  -

تنجز برامج البحث في ميادين فنون المتاحف والمحافظة على التراث  ، كماالمجال

  الموكول إليها وترميمه،

باحثين أو الهيئات وتشترك فيها مع ال ،تحث على القيام بأشغال البحث المرتبطة بهدفها -

  الوطنية واألجنبية،

  تشارك في التنقيب عن الحفريات، -

تجمع الوثائق المرتبطة بهدفها وتقوم بتبادل المعلومات العلمية والتقنية مع المتاحف -

  والهيئات المختصة األجنبية أو الدولية،
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   .تعمل على انجاز عمليات التكوين المرتبطة بمهمتها -

   : التربية والثقافةفي مجال اإلعالم و 

  تبث اإلعالم المرتبط بهدفها بواسطة المنشورات والمجالت والسنائد السمعية البصرية -

  تعرض المجموعات الموكلة إليها على الجمهور، -

   )…محاضرات، معارض، ندوات الخ(تنجز برامج التنشيط  -

والندوات والمحاضرات  المتاحف الوطنية المشاركة في مختلف االجتماعات تخول

  .والتجمعات الوطنية أو الدولية التي لها عالقة بهدفه

  277-85 رقم  من المرسوم  2المادة  في  عليها المهام المنصوص  على  زيادة      

يكلف   1985  سنة  نوفمبر  12  الموافق 1406 عام  صفر  29  في  لمؤّرخا

والفنون   التشكيلية  الفنون  لمث  الحديثة والمعاصرة  الفنون  تحف  بمجموعات  المتحف

 الصناعي  واإلبداع  اإلعالم الجديدة  ووسائل  الفيديو  وفن  التصوير  وفن  التخطيطية

الحديثة   الفنون  تحف بتثمين  يكلف  كما ، 1905سنة  منذ  التالؤمية والفنون 

  1945.  سنة  منذ  الجزائرية

  :صروالمعا  لحديثا  الوطني للفن  للمتحفالتنظيم الداخلي  -3.4

   الموافق 1431 عام يالثان  ربيع 9 يف  مؤّرخال لقد حدد القرار الوزاري المشترك      

ر،  الحديث والمعاص  نللف الداخلي للمتحف الوطني التنظيم  2010  ةسن  مارس   25

  :وهم على التوالي وضمنه أربعة أقسام ومصلحة،
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  : مصالح  (3 )  ثالث  القسم  هذا  ضمي ،والجرد  والبحث  موعاتلمجا  قسم -1"

 . والتركيب  والنحت  الرسم الزيتي  ومجموعات  والجرد  البحث  مصلحة  - 

  ووالفيدي  التصوير  وفن  الفنون التخطيطية  ومجموعات  والجرد  البحث  مصلحة - 

   .التجريبية  المتعددة والسينما  والوسائط  

   .الصناعي  واإلبداع  الفنون التالؤمية  ومجموعات  والجرد  البحث  مصلحة-

  :مصلحتين  القسم  هذا  يضم ،يدياتيكالمو  التوثيق  قسم -2

 .والميدياتيك  لمكتبة ا  مصلحة - 

  .والمحفوظات  التوثيق  مصلحة - 

 : )2(مصلحتين  القسم  هذا  يضم ،واالتصال يالثقاف  العمل  قسم 3 -

  .المتعددة والمنشورات  ائط والوس  اآللي  اإلعالم  مصلحة  - 

        .التربوية  والبرامج  ورعاية الفنون  العامة  والعالقات  الصحافة  مصلحة - 

   ):2(مصلحتين  القسم  هذا  يضم ،السينوغرافياو   العلمي  القسم-4

 .الترميم  مصلحة  -

  .والسينوغرافيا المتاحف علم  مصلحة  - 

  1:فروع  (3 )  ثالثة  المصلحة  هذه  تضم ،والصيانة  والمالّية  اإلدارة  مصلحة 5 -

  

                                                           

الداخلي  التنظيم يحّدد 2010  ةسن  سمار  25  قالمواف1431 عام يالثان  ربيع 4 يف  خمؤرّ   كمشتر  يوزار  رقرا- 1
  )         بتصرف(17..ص ،30/06/2010 بتاريخ ،40العدد  الجريدة الرسمية، ،روالمعاص الحديث  نللف للمتحف الوطني
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  .والبناية  التقنية  والصيانة  األمن  فرع - . المالّيةو   البشرية  الموارد  فرع -

  .1"والمحالت  العامة  الوسائل  فرع -

 4 الموافق  1435 عام رجب 4 يف مؤّرخومع صدور القرار الوزاري المشترك ال      

  تحتالعمومي الوطني وملحقاته الداخلي للمتحف  التنظيم تم تحديد  2014 سنة  مايو

  :في أربعة أقسام  ديرالم  سلطة

 ، والترميم  والحفظ  الجرد  قسم-

 والتوثيق،  واإلصدارات  البحث  نشاطات  قسم- 

 البيداغوجية واالتصال،  والورشات  التنشيط  قسم- 

  الوسائل،  إدارة  قسم-

   :ييأت بما والترميم،  والحفظ  لجردا  قسم  يكّلف -"

  للمجموعات،  المكونة  أو التحف / و  موعاتلمجا  حفظ  وبرنامج  مخطط  إعداد-

 واقتنائها وٕاثرائها،  ودراستها  وترميمها  موعاتلمجا  حفظ-

  للمجموعات،  التحف المكونة  أو /  و  موعاتلمجا  جرد  بطاقات  إعداد-

  وتحيينها،  التحف المكونة للمجموعات  أو /  و  اتموعلمجا  جرد  ووضع  مسك-

  2التحف المكونة للمجموعات،  أو /  و  موعاتلمجا تأمين  مخطط  إعداد-

                                                           

  .17.المرجع السابق، ص-1
الداخلي للمتحف  التنظيم يحّدد 2014 سنة  مايو 4الموافق 1435عام رجب 4 يف  مؤّرخ  مشترك  وزاري  رقرا - 2

  .30. ص ،08/03/2015 بتاريخ ،12العدد  الجريدة الرسمية، ،العمومي الوطني وملحقاته
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 مخطط  تأمين المتحف،  إعداد -

 للمجموعات،  التحف المكونة  أو /  و  موعاتلمجا  اقتناء  مخطط  إعداد -

  ، ت ومتابعتهاالتحف المكونة للمجموعا  ترميم  برامج  إعداد-

  والترميم،  الحفظ  وورشات  ابرلمخوا  ازنلمخا  تسيير  ضمان-

 للمجموعات أو التحف المكونة  /  و  موعاتلمجا  وتحويل  التبادل  عمليات  ضمان-

 المتحفية  األخرى في إطار المعارض المؤقتة، مع المؤسسات 

  : )2(مصلحتين  القسم  هذا  يضم

  :ا يأتيوتكلف بم ،مصلحة الجرد-1

 للمجموعات،  التحف المكونة  أو /  و  موعاتلمجا  جرد  بطاقات  إعداد- 

  وتحيينه،  للمجموعات  التحف المكونة  أو /  و  موعاتلمجا  جرد  ووضع  مسك -

 وتوثيقها،  التحف المكونة  للمجموعات  أو /  و  موعاتلمجا  دراسة -

 للمجموعات،  التحف المكونة  أو /  و  موعاتلمجا  اقتناء  مخطط  تنفيذ -

  سيما  الات، للمجموع  التحف المكونة  أو /  و  موعاتلمجا  تنقل  مراقبة  ضمان -

  .ومتابعته  المعارض واإلعاراتر إطا  في

  : يأتي  وتكّلف بما ،والترميم  الحفظ  مصلحة2 -

   ،1لمجموعاتل المكونة فالتح وأ /وموعات لمجا موترمي ظحف  وبرنامج  طمخط  تنفيذ- 
   

                                                           

  .30.المرجع السابق، ص- 1



ثقافية  مؤسسةً  المتحف                                     الثاني الفصل   

146 

 

  وٕاثرائها،  المكونة ودراستها  التحف  أو /  و  موعاتلمجا  حفظ -

  للمجموعات،  التحف المكونة  أو/  و  موعاتلمجتأمين ا  مخطط  تنفيذ -

  .والترميم  وورشات الحفظ  ابرلمخوا  ازنلمخا  تأمين المتحف، تسيير  مخطط  تنفيذ -

   : يأتي  بما إلصدار والتوثيق،وا  البحث  نشاطات  قسم  يكّلف      

 المتصلة في الميادين  والتقنية  والتحريات العلمية  البحوث  نشاطات  المبادرة بعمليات-

 المتحف ودعمها، بموضوع

 والتحري  البحث تنشاطا  مجال  ودولية في وطنية  وشراكة  تبادل  عالقات  تأسيس-

 ،La muséographie 1 ةوالتحاف فالمتاح  علمي  مجال  في  سيما  والتقني، ال  العلمي 

 والدولي،  الوطني  الصعيد  العلمية على  والملتقيات  المشاريع يف  الفعالة  المشاركة-

  علمية  وملتقيات  إصدارات  عبر  العلمية والتقنية  النشاطات  وٕانتاج  المعلومات رنش-

 متخصص،  عالم  موجهة إلى

 المعارض  وكتالوجات والدليل طريق المعارض  نع تقنيوال العلمي التثمين  نتائج نشر-

  العريض،  للجمهور  عامة موجهة  وٕاصدارات

 2المتحف،  وأرشيف  وثائق  وصيانة  حفظ - 

                                                           
1-La muséographie: est une activité intellectuelle tournée vers l’application pratique, celle qui consiste à 
définir ou à décrire et analyser la conception d’une exposition (qu’elle soit permanente ou temporaire), sa 
structure, son fonctionnement. C’est aussi le résultat de cette activité : on parlera de la muséographie d’une 
exposition pour désigner sa conception, son agencement, sa structure.Voir : Gob André et Drouguet Noémie, 
La Muséologie- Histoire, développements, enjeux actuels, Paris: Armand Colin, 2003,p.38 

  .30.ص المرجع السابق،- 2
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العلمية   والتحريات  البحث  عمليات  الناجمة عن  واألرشيف  العلمية  الوثائق  حفظ- 

 المالئمة،   األماكن  في

 . للمتحف  الوثائقي  يدوالرص  المكتبة  تسيير -

 :  )2(مصلحتين   القسم  هذا  يضم

  : يأتي  ،وتكّلف بماثالبح  نشاطات  مصلحة1 - 

  فيها،  ذات الصلة بموضوع المتحف والمشاركة  والتقني يالعلم ثالبح تنشاطا زإنجا- 

  بهدفه،  ذات الصلة  العلمية  والتظاهرات  النشاطات  تنظيم -

    ،السينوغرافيا مجاالت  في  العلمية والتقنية  النشاطات  في  شاركةأو الم/و  المبادرة -

   بموضوعه، ذات الصلة ةالتقني تااللمجا يوباق والتلوثة الرطوبر والضوء وظواه تالصو 

 العلمية  والتحريات  البحوث  في نشاطات  والدولي  الوطني  الصعيد  على  المشاركة-

  متحف،لل  التقني  اللمجفي ا  والتقنية 

  . اطرلمخا  مجال تسيير  في  التحريات  بروتوكوالت  تنفيذ -

   :يأتي  ،وتكّلف بمافواألرشي  والتوثيق  اإلصدارات  مصلحة 2 -

  الدعائم،  كل  على  العلمية والتقنية  األنشطة  وٕانتاج  المعلومات  نشر-

 لتعليمية،وا  الدعائم البيداغوجية  كل  على  التثمين المتحفي  نتائج  نشر -

 1الصور،  والمكتبة ومكتبة  الوثائقي واألرشيف  الرصيد  وصيانة  تسيير  ضمان -
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  .والمستخدمين العلميين رالجمهو  لمتناو  يوالمكتبة ف واألرشيف  يالوثائق دالرصي عوض-

   : يأتي  بما ،واالتصال  والورشات البيداغوجية  التنشيط  قسم  يكّلف

  وٕانجازها،  الصلة بموضوعه  ذات  التنشيط  برامج  تصور -

 المتحف،  داخل  المرشدة  الزيارات  تنظيم -

 العريض،  الجمهور  متناول  في  موعاتلمجا  جعل - 

  ، تعليمية  وفضاءات  وورشات بيداغوجية  واالتصال  لإلعالم  فضاءات  إنشاء - 

  والمعارض،  كالمحاضرات والملتقيات  التنشيط  برامج  إنجاز -

    البث،  وأنشطة  تربوية  أنشطة وتنفيذ   ورتص -

 . الرعاية  تطوير  خالل  من  الشراكة  تطوير-

  :  )2(مصلحتين   القسم  هذه  يضم

   :يأتي  ،وتكّلف بماالبيداغوجية  والورشات  التنشيط  مصلحة 1 - 

 ، جوالخار   الداخل  في  التنشيط  برامج  تنفيذ -

 والخارج،  الداخل  في  بيداغوجية  ورشات  تنظيم - 

  . والمؤقتة  الدائمة المعارض  سينوغرافيا  والمتنقلة، وضع  المؤقتة المعارض  إنجاز - 

  : يأتي  وتكّلف بما  االتصال  مصلحة 2 - 

     1وتعميمهاة والتعليمي ةالبيداغوجي لالوسائ بكل وأنشطته بهدفه المتعلقة تالمعلوما إصدار-

                                                           

.31.المرجع السابق،ص- 1  
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  وتزويدها،  والسمعي البصري  عالمياإل  البث  أنظمة  وضع -

   والمكتبة فواألرشي  موعاتلمجخاص با  آلية  وسيطة  على  معطيات  بنك  تكوين-

   .للجمهور  وٕايصاله

  : اآلتية  المهام  الوسائل  إدارة  قسم  يتولى-

 الموارد البشرية،  تسيير  مخططات  إعداد - 

  مستواهم  وتحسين لتكوين المستخدمين  السنوات  لمتعدداو   السنوي  ططلمخا  إعداد-

  معارفهم وتنفيذه،  وتجديد

  المتحف،  محاسبة  المتحف، مسك  ميزانية  مشروع  إعداد-

 العامة،  بالوسائل  التزويد  ضمان - 

  وصيانتها،  والعقارية للمتحف  المنقولة  الممتلكات  تسيير  ضمان -

  )3(ثالث القسم  هذا  ميض . متحفيةال  موعاتلمجوا  فالمتح تأمين  علىر السه -

   :مصالح  

   والتكوين،  المستخدمين  مصلحة -1

 ،ةوالمحاسب  ةالمالي  مصلحة -2

 1 .والنظافة  واألمن  العامة  الوسائل  مصلحة3 -

  

                                                           

  .31.المرجع السابق،ص-  1



ثقافية  مؤسسةً  المتحف                                     الثاني الفصل   

150 

 

  ماما -رلفن الحديث والمعاصل العمومي الوطني لمتحفلالهيكل التنظيمي 

 
  

                                      

  

    

  

  
 

               

  

    

  

  

  

                                                                  

    

  

  

                                                             

  

  

  

  

                                                       

 
  

�ر                                 �  .                                            &� إ��اد ا��
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قسم الجرد  
 والحفظ والترميم

 مصلحة الجرد
 

                                                                                                            والترميم  حفظال  ةمصلح
 

قسم نشاطات البحث 
 واإلصدارات والتوثيق

                                                                                                            البحث  نشاطات  مصلحة

  والتوثيق  اإلصدارات  مصلحة
 ألرشيفاو 

التنشيط   سمق  
والورشات والبيداغوجية 

  واإلتصال

  والورشات  التنشيط  مصلحة
 البيداغوجية

 

 االتصال  مصلحة
 

  )ة(المديـــــــر 

قسم إدارة 
ائلــــــــــــلوسا  

 .والتكوين  ينستخدملما  مصلحة

 .والمحاسبة  لماليةا  مصلحة

   واألمن  ةلعاما  لسائالو   مصلحة
 .والنظافة
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بمجموعات تحف "يتكفل متحف الفن الحديث والمعاصر :  معروضات المتحف -4.4

  التصوير  وفن  والفنون التخطيطية  التشكيلية  الفنون  مثل الفنون الحديثة والمعاصرة

ة سن  منذ  التالؤمية  والفنون  الصناعي  واإلبداع  اإلعالم الجديدة ووسائل  والفيدي  وفن

ومنذ  ،1"1945  سنة  منذ  الحديثة الجزائرية  الفنون  تحف بتثمين  يكلف  كما  1905

 34منها حوالي " افتتاحه أقام المتحف العديد من المعارض التي تخدم هذا الغرض،

وعشرين معرضا  رديا،معرضا ف 13، 2013إلى  2007في الفترة الممتدة بين  معرضا، 

فنانا، موزعين على  464وقد شارك في تنظيمها حوالي  وعرضا أجنبيا واحدا، جماعيا،

من  56فنانا من إفريقيا،  159و فنانا من الجزائر، 180  عدة دول عربية وٕافريقية، منها

   :الشكل التاليفق و 2 "من آسيا 6من أمريكا وأخيرا  10من أوروبا،  53الشرق األوسط، 

 
2013إلى سنة  2007من سنة " ماما"الفنانين الذين عرضوا أعمالهم  في متحف  ):12(الشكل                  

Source: Le MAMA , une histoire,une passion, déjà six ans !,collection musée, alger, 2013, p.431. 

                                                           

 ،2006نة س  تغش  8   قالمواف1427 عام  رجب  13  في المؤرخ  06 - 263  التنفيذي رقم المرسوم -1
  .3.، ص50، العدد يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالجر 

2 -Le MAMA, une histoire, une passion, déjà six ans!, collection musée, alger, 2013,  p.430. 
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 ظر منا"معرض من بين المعارض التي لقيت إقباال من طرف الجمهور،      

   .2017الذي أقيم في الثالثي األخير من سنة  "وبورتريهات

بالجزائر مجموعة ) ماما(عرض المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر "     

وأكد منظمو . " مناظر وبورتريهات"لوحة تحت عنوان  60من مقتنياته وصل عددها إلى 

وتونس،  يليين ومصّورين من الجزائر،هذه التظاهرة الفنية أّن المعرض ضّم أعماال لتشك

وهو ُيعّبر عن جزء بسيط من مجموعة مقتنيات المتحف التي  وفرنسا، وروسيا، ولبنان،

. تشّكلت خالل السنوات األخيرة، بفضل الهبات الكثيرة والسخية لبعض جامعي التحف

ألساليب وُتعد هذه المجموعة من أغنى ما يملكه المتحف، من حيث أسماء المبدعين وا

فإّن خطوة إقامة مثل هذا المعرض، بحسب  ولهذا، .والمدارس الفنية التي ُيمّثلونها

تهدف إلى تقديم هذه التحف النادرة أمام الجمهور لالستمتاع بها واكتشافها من  المنظمين،

وتجدر اإلشارة إلى أّن هذا المعرض جمع أعماال لمشاهير التشكيليين (...) جديد

رب واألجانب على غرار محمد إسياخم، موسى بوردين، محمد لوعيل، مراد الجزائريين والع

سالم، نجا مخلوف، سيلوف أناتولي الكسندروفيتش، بيار فريلون، باتريك التيس، نورالدين 

                            1".شقران، لزهر حكار، وغيرهم 

  

  
                                                           

يومية  جريدة الوطن العمانية، ،معرض للمناظر والبورتريهات بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بالجزائر - 1
   http://alwatan.com/details/224900 ،12/06/2018 :تاريخ اإلطالع ،2017نوفمبر  04 سياسية جامعة،
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  ":اظر و بورتريهات من" يبين عدد الزوار بحسب الصنف في معرض ) 1(والجدول رقم

  المجموع  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  الشهر/الصنف
  02  02  00  00  البعثات الدبلوماسية

  11  01  05  05  ذوي االحتياجات الخاصة
  331  109  51  171  األطفال

  599  108  69  422  المراهقين
  346  227  28  91  الشباب

+65  188  47  166  401  
  235  122  24  89  األجانب

  321  184  48  89  الطلبة
  03  03  00  00  العمال

  2245  922  268  1055  المجموع
  .إدارة المتحف:المصدر" مناظر وبورتريهات" عدد الزوار بحسب الصنف في معرض ) 1(جدول رقم 

يمكننا أن نشير إلى أن تطور عدد زوار المتحف يختلف من  ومن هذا المنطلق،      

   :الشكل التالي يوضح ذلكو  التي يقدمها،سنة ألخرى ويرتبط بنوعية وثراء المعروضات 

  

 2017إلى سنة  2014رسم بياني يمثل تطور عدد زوار المتحف من سنة ): 13(الشكل رقم
  من إعداد الباحث:المصدر
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  :2017إلى سنة  2014وفي ما يلي عرض لتطور عدد زوار المتحف من سنة       
السنة/الشهر 2014 2015 2016 2017 المجموع  
 جانفي 929 843 2142 770 4684
 فيفري 748 673 1820 861 4012
 مارس 1493 763 2757 1482 6495
 أفريل 2399 / 2068 / 4467
 ماي 1560 1096 1130 1523 5309
 جوان 1444 858 1919 1498 5719
 جويلية 1523 744 1881 949 5097
 أوت 1306 1389 3923 / 6618
 سبتمبر 1545 491 1588 / 3624
 أكتوبر 1302 1363 2359 1055 6079
 نوفمبر 787 1686 1982 268 4723
 ديسمبر / 2758 1708 922 5388
 المجموع 15036 12664 25277 9328 62305

  .إدارة المتحف:المصدر :2017إلى سنة  2014تطور عدد زوار المتحف من سنة ) 2(جدول رقم 
  : وأهم المقتنيات العروض المنظمة في المتحف-5.4

منذ افتتاحه العديد من المعارض وذلك  -ماما- أقام متحف الفن الحديث والمعاصر      

تزامنا وتنظيم العديد من التظاهرات، كما سجل حضور الكثير من الفنانين من داخل 

ولقد توجت هذه العملية تكوين مجموعة ال بأس بها من المقتنيات،  الجزائر وخارجها،

  ، امحمد إسياخمBaya Mahieddineأمثال بايا محي الدينتحمل أسماء كبار الفنانين، 

M’hamed ISSIAKHEM، أنفسهم وغيرهم، تم الحصول عليها إما كهبات من العارضين  
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  . أو عن طريق الشراء وٕاما كمبادرات من اشخاص نتيجة ارتباطهم بمتحف الماما،

"   وعة فنيةنشأة مجم"للمجموعات الخاصة بالمتحف بعنوان شهد المتحف عرض       

collection (2014) Genèse d’une،  وعرض آخر خاص يضم جزءا صغير من

وتحمل مواضيع متنوعة تمس  ،مجموعات المتحف التي تم إنشاؤها في السنوات األخيرة

  .بعض مقتنيات المتحف: 4لحق رقمالم: ينظر.جميع الجوانب الخاصة بالفن الحديث والمعاصر

  :حفأهم العروض المنظمة في المت

الجزائر "بمناسبة  2007، نظمت في عام  Malek Salah مالك صالحل  مجنون ليلى• "

    ".2007عاصمة الثقافة العربية 

، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع معهد العالم العربي في "العصر الذهبي للعلوم العربية"• 

    .والذي يذكر بالتراث العربي اإلسالمي في هذه الفترة ،2008عام 

 24والتي جمعت  2008هد من المصورين العرب المعاصرين، نظمت في عام مشا• 

    .فنانا يمثلون العالم العربي

  .وتم تجميعه حصريًا للفنانات العربيات 2008الفن النسائي الذي تم تنظيمه في عام • 

بهدف تقديم اإلبداع المعاصر للمصممين  2008تصميم مغاربي، تم تنظيمه في عام • 

    .الشبابالمغاربيين 

   .1  2008، نظمت في عام Chafik Gasmiمعرض استعادي من المصمم شفيق قاسمي • 

                                                           
1 - Musée public national d’art moderne et contemporain d’Alger , 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musée_public_national_d’art_moderne_et_contemporain_ d’Alger 
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 Sergio Silvaارينغا هرجل وفن وٕايكولوجيا الفنان البيروفي سيرجيو سيلفا كاجا• 

Cajahuaringa   2009الذي تم تنظيمه في عام.    

    ).2009(نظمت كجزء من المهرجان اإلفريقي للجزائر  فريقيا،انعكاس إل•

 Choukri تكريما لشكري مسلي ،2009الذي تم تنظيمه في عام  األفريقي، المسلي•

Mesli.  

  Massoudyوخّط حسن مسعودي  ،Rachid Koraichiمعرض نقوش رشيد القريشي • 

Hassan  ،2009( ،كان تحت اسم أمة في المنفى في شرح قصائد محمود درويش.(    

    .ريينالمكرسة للمصورين الجزائ 2010، في 2نظرات بناءة • 

    ).Olivier Debré )2010 ي ديبرييمعرض استعادي ألوليف• 

    .Issiakhem  ،(2010) 1إسياخممعرض بأثر رجعي من محمد • 

    ).2011(، دةمعرض استعادي لمحمد خ• 

بمناسبة تلمسان  .راضية دزيري) 2011(ى خطى األندلسمعرض الصور والفيديو، عل• 

    .2011عاصمة الثقافة اإلسالمية 

  ).2011(كجزء من المهرجان الدولي الثالث للفن المعاصر في الجزائر  العائد،•

 Mahjoub Ben Bellaةلبالفنان محجوب بن  ألعمال الجزائر األول في المعرض•

  .2013.(1( Lazhar Hakkar معرض يقدم أحدث إبداعات لزهر هكار•.   )2012(
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  .Genèse d’une collection (2014)عنوانببالمتحف  للمجموعات الخاصةمعرض •

 •Techné 2014(فناًنا وطنًيا ودولًيا  17، فن المصمم، يجمع.(  

، كامل نيزار،  بايااخم ، محمد لؤيل ، يمحمد إس: معرض مجموعات المتحف الخاصة• 

            ,Mohamed Louail, Baya )2015.... (مقراني ، قريشي ، مالك صالح 

Kamel Nezzar, Mokrani, Koreichi, Malek Salah.    
  ).2015(قصة إنشاء سينماتك الجزائرية، معرض بالشراكة مع السينماتك الجزائري • 

 •DZ MANGA AU MAMA  2016) ، الرسوم المتحركة في دائرة الضوء في.  

    .باريس–جزائري جديد الجزائر  العودة  من أجل تصوير إقبال،*

يلتقي التصميم اإليطالي بالتصميم الجزائري، بمناسبة اليوم العالمي للتصميم اإليطالي • 

  ).الطبعة الثانية( 2018مارس و  الطبعة األولى، )2017( 2017مارس  2في 

، هي عبارة عن نظرة عامة  MAMAالمناظر الطبيعية والبورتريهات في مجموعات • 

ي تم إنشاؤها في السنوات األخيرة بفضل على جزء صغير من مجموعات المتحف الت

   )2017(تبرعات الهواة إلى حد كبير 

   .01/2018الصالون األول للرسم في الجزائر،• 

  1 .2018أوت  15إلى  2018جوان  02من  التراث التصويري،• 
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    األلفة الجمالية للعمل الفني: الهوية الثقافية للمتحف- 5  

فنية في المتاحف، هو حديث عن العالقة التي تجمع إن الحديث عن األلفة ال      

المتلقي بهذه المؤسسة، أو بمعنى آخر، ماالذي تعنيه هذه الفضاءات بالنسبة للمتلقي؟،    

نستطيع أن نعرف األلفة الفنية بأنها التعاطف والتآلف واالستمتاع أو محاولة االستمتاع "

دى الجميع، فإنتاج المعنى يتوقف على ولكن هذه المتعة ليست واحدة ل ،1"بالعمل الفني

كفاءة وقدرة الفرد على تفسير وفك الرموز المرئية، مستعينا برصيده المعرفي ومواقفه تجاه 

الحياة، فالتفاوت في درجة الفهم يصنع من المتحف سجال حافال بالمعاني المتجددة بتجدد 

 ة والجمالية ثرية بمعانيها الرمزية،والواقع أن التجربة الثقافي" المفسرين لها، فتتشكل الخبرة،

ومن ثم فهي مجال فريد لالستهالك القائم على التجربة المباشرة، ألنه يقدم تجارب 

وأولى هذه الحواس وأكثرها فعالية، حاسة العين  ،2"تخاطب حواس متعددة في اإلنسان

العين  فلقد أكد العديد من الباحثين في مجال الصورة والبصريات على أن" البشرية،

والمصور هو  البشرية تشتغل بنظام الكاميرا المستعملة للتصوير في األفالم السينمائية،

وبهذا فهو يضبط اللقطات تماما  اإلنسان ذاته، حيث يلتقط ما يشاء من المشاهد أمامه،

 4األمر الذي يثير خياله ويرفع درجة"، 3"مثل الكاميرا، ثم بعد ذلك يخزنها في الذاكرة

                                                           

  .53.هديل بسام زكارنة، المدخل في علم الجمال، المرجع السابق، ص- 1
  .69.مخلوف بوكروح، التلقي في الثقافة واإلعالم، المرجع السابق، ص- 2
لمتلقي بالمسرح والسينما والتلفزيون، وهران، منشورات مقاالت حول عالقة ا-بغداد أحمد بلية، سيميائيات الصورة - 3

  .78.، ص2008ط، .دار األديب، د
  .69.مخلوف بوكروح، المرجع نفسه، ص - 4
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لعاطفي، ذلك أن المتلقي يستخدم الرموز التي تقدمها المنتجات الثقافية إلضفاء ا التورط

بعبارة أوضح فإن معنى أي منتج ثقافي ال يكمن في  . معان جديدة على ما قرأه أو شاهده

وٕالى جانب المتعة التي توفرها التجارب  المنتج نفسه، بل في خيال وعقل المتلقي،

لتفاعل االجتماعي، تتيح الفرصة للمتلقي ألن يقوي من الروابط الثقافية، فإنها ُتعد فضاء ل

، فيستنبط من تجاربهم وتفسيراتهم ما 1"ويتقاسم االنطباعات معهم بينه وبين اآلخرين،

 Johnديوي جون"  وفي هذا الصدد يقول ويصحح  من نظراته، يثري بها أفكاره،

Dewey:" "ال واألحاسيس واألفكار المبعثرة إن الخبرة الجمالية هي التي تضفي على األفع

الوحدة واالتساق، ألنه في كل خبرة عقلية أو عمل من األعمال  التي يقوم بها اإلنسان 

وبالتالي، فإن المتحف  ،2"جانب جمالي  يرجع إلى اإلنسان نفسه والنظام الذي يسير عليه

وأولى هذه  ه،كعمل فني مركب، يكتسب جماليته من خالل العديد من العناصر المكونة ل

إن "ونقصد بذلك التصميم المعماري، بعيدا عن الوظيفة،  العناصر، صورته الخارجية،

فغالبا  ،3"القيمة األستطيقية  هذه  في األقل  هي أحد األشياء التي تجعل من العمارة فنا

  وتثير لدى المتلقي رغبة في  ما تعكس البناية جمالية معينة تعبر عن المظهر الخارجي،

  .كشاف المكان ليدخل في تجربة جمالية تتكرر معه كلما وقعت عيناه على تلك التحفةاست

                                                           

  .69.المرجع السابق، ص- 1
، العدد 26صابر جيدوري، الخبرة الجمالية وأبعادها التربوية في فلسفة جون ديوي، مجلة  جامعة دمشق، المجلد - 2

  .111.ص، 2010الثالث، 
نحو نظرية تكاملية في نقد العمارة على ضوء نظريات نقد الفنون، عمان، -سعاد عبد علي مهدي، نقد العمارة فنا- 3

  .40.، ص2006جهينة للنشر والتوزيع، د ط، 
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أما العنصر الثاني، فهو الفضاء الداخلي أو تقسيمات الفراغ وما يتعلق به من       

  ترتيب القاعات وأروقة العرض وموضع الدرج وكذا الزخرفة وما إلى ذلك من األماكن   

وهو سلسلة  من ذلك تنطلق معرفتنا به أن نختبره ونعيش فيه،فالمكان مدرك حسي أوال و "

والزائر  ،1"من األنماط الشيئية المتوزعة التي تحتل حيزا ولها أبعادها وخصائصها المادية

ها هنا ُيعجب بسعة المكان الداخلي وُعُلِوه، فيقصده للتمتع به ألنه قد يرى فيه  انعكاس 

  .األمراءوالتمثل بحياة  للعيش داخل القصور،

وما يحتويه من  وهو العرض المتحفي، المثير لإلعجاب، بينما العنصر الثالث،      

وتحف فنية متنوعة، ذلك أن اإلثارة قد تحدث مع تحفة واحدة نادرة أو مع  مقتنيات،

اجتماع العشرات من التحف، كما أن طريقة عرضها بالكيفية الصحيحة، قد يكون سببا 

  .لتي تجمع بين الزائر وما يراه أو يتصوره، أو يأمل فيهفي حدوث تلك األلفة ا

قد تحدث تلك التجربة أيضا من خالل العمل المنظم الذي يبديه موظفو المتحف       

بمعنى لباقة الكالم وحسن المظهر والتفاعل اإليجابي  الذي يولد إحساسا لدى الزائر 

لجمال األخالقي  ليصنع صورة جميلة وهنا يجتمع  الجمال الفني مع ا بالحرية والتلقائية،

  .تعبر عن نبل المعاملة  وتولد لدى المتلقي إحساسا كأنه في قصر بين األمراء 

هناك إذن أربعة عناصر يمتلكها المتحف وبإمكانها أن تضع المتلقي في تجربة     

  :جمالية وتحدث ألفة فنية وهي

                                                           

  .16.النقد، المرجع السابق، ص- التأويل-التعبير: طاهر عبد مسلم، عبقرية الصورة والمكان- 1
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  جمالية المظهر الخارجي،-1

  ،جمالية الفضاء الداخلي-2

  جمالية العروض والمقتنيات،-3

  وتتعلق أساسا بالطاقم الُمَسِير، جمالية العالقات،-4

ولكن كذلك بين  ال تحدث األلفة الفنية بين الزائر والمؤسسة المتحفية فحسب،      

وكذا  طاقمها الُمَسِير واألعمال الُمَسَيرة، فالتحف الفنية والمتكونة أساسا من المقتنيات،

تجمعها عالقة مترابطة مع األشخاص المنظمين لمواد العرض، فالترتيب  مواد العرض،

واالنسجام الذي قد نلمسه أو قد يعجب  به الزائر ما هو إال نتاج تلك األلفة والتي تنعكس 

وبالتالي، فإن األلفة الفنية تتجلى في  على العمل الفني فتصنع منه تلك الجمالية،

ا بعالقة الموجودات الشيئية والمكانية باألفراد وتتعلق أساس مظهر داخلي، مظهرين،

وهم باألحرى الموظفون والطاقم اإلداري الساهر على إنجاح  المنشئين لتلك الجمالية،

ظروف العرض، أما المظهر الخارجي، فيصنعه الجمهور في عالقته مع هذه المؤسسة 

كلها أدوات يمكن ككل، فالصورة الخارجية للمتحف وكذا خامات التزيين وطرق العرض، 

التشكيل  " ومع اجتماع هذه العناصر تتشكل الجمالية، ذلك أنللخبرة الفنية أن تنبني عليها،

   1والحقيقة التي تكشف عن وجود اإلنسان وفاعلية وغايته تأسيس المعنى، الجمالي غائي،

                                                           

دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعري الجاهلي، بيروت، مركز دراسات - الشعر العربيهالل الجهاد، جماليات - 1
  .13.، ص2007، 1الوحدة العربية، ط 
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  الذي  والجمال هو .وهكذا يتحول الوجود اإلنساني إلى وجود من أجل المعنى .وعيه

                  .وٕالى سلسلة من الظواهر الجمالية فيتحول  العالم إلى نظام للمعنى، هذا التحول،يحدث 

ينطوي  فإن تشُكلها ثم، ومن الظاهرة الجمالية تجُسٌد عيني للوجود من أجل المعنى، إن

) ...( جماليا تأسيسا وعالمه مستويات متداخلة من هذا الوجود تؤسس ذات الوعي على

وتحياه  بذلك تصبح الظاهرة الجمالية شبكة من العالقات التي تكشف عن المعنىو 

إن شبكة المعاني التي يمكن أن تكون نتاجا للمعاينة والتأمل، ال يمكنها أن   ،1"وتمارسه

تكون على مستوى واحد من الفهم، فما نصبو إليه ليس الوصول إلى الجمال المطلق، وال 

فهم الرسالة التي يقدمها المتحف للمتلقي باعتباره عمال فنيا، إلى مجرد متعة وٕانما إلى 

فإذا كان الفن مجرد ترفيه أو كان مديًنا به "  ونقصد هوية هذا المتحف وغايات وجوده،

على العكس  ،فقط للرغبة في إعطاء صورة دقيقة لألشياء، فلن يكون له أي اهتمام بالفعل

قة منطقية، فهي تخفي إحساًسا روحانًيا، ُمعبًرا من ذلك، فإن العمل الفني يجعل من الحقي

إلنتاج الفني هو أحد الوسائل ، فولكن بطريقة معقولة عنه، ليس بطريقة عابرة، منطقية،

ة تزيد من التي يستخدمها العقل للتعرف على نفسه من خالل إعطاء نفسه أشكاًال خارجي

ه الحضاري ومكتسباته التاريخية التي هويته الثقافية وانتمائ فيتعرف على ،2"إدراكه للواقع

  3عنMartin Heidegger هيدجريذكرنا بكالم "تميزه عن باقي الشعوب والحضارات، وهذا 
                                                           

 .13.المرجع السابق، ص- 1
2- Dominique Ottavi ,  L’art - Textes expliqués, sujets analysés, glossaire, éditions Hatier dans la collection  
« Profil philosophie », Collection dirigée par Laurence Hansen-Løve, La gaya scienza, avril 2011, P.113. 

سعيد توفيق، مسقط، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، :هانز جيورج جادامر، تجلي الجميل ومقاالت أخرى، تر- 3
  .22.، ص1997، 1ط 
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وهي عملية ال تشير إلى مفهوم  ،"Preserving the work of art"حفظ العمل الفني"عملية 

أو الخصائص التذوق أو الوعي الجمالي الذي ينصرف إلى المتعة بالمظاهر الشكلية، 

وٕانما تشير إلى فهم الحقيقة الني يتردد صداها في العمل الفني، أو  الفني، الجمالية للعمل

نحن ال يمكن أن نفهم إال إذا كنا نريد أن نفهم، أي ال يمكن أن " :كما  يقول جادامير

 ،فقط ينفتح أمامنا عالم العمل الفني وعندئذ" نفهم دون أن نتيح لشيء ما  أن ُيقال لنا

، ذلك الصدى الذي يتردد في وعي األجيال هو الذي 1"وتصبح حقيقة متواصلة في عالمنا

  .يجمع بين مكتسبات الماضي الثقافي وتجليات الحاضر وتطلعات المستقبل

وفي ذلك يقول  يحاول المتحف إذن أن يتحدث عن نفسه بلغات مختلفة ومفهومه،      

فإن العمل الفني  وعلى أية حال،" :Hans-Georg Gadamer ھ��ز 
ورج 
�دا�ر

ال فحسب كما تتحدث بقايا الماضي بالنسبة للباحث التاريخي، أو كما تتحدث " يتحدث"

فإن ما نسميه لغة العمل . من جديد الوثائق التاريخية التي تجعل شيئا ما له طابع الدوام

هي لغة العمل الفني ذاته تتحدث إلينا، سواء -التي بها يحفظ العمل ويتم تواصله-الفني

وهو يقول  كان العمل بطبيعته لغويا أو لم يكن كذلك، فالعمل الفني يقول شيئا ما للمؤرخ،

وهكذا  ا ومتعاصرا،شيئا ما لكل شخص كما لو كان ُيقال له وحده، بوصفه شيئا ما حاضر 

  .2"فإن مهمتنا هي فهم معنى ما يقوله لنا وجعله واضحا لنا ولآلخرين

                                                           

  .23.المرجع السابق، ص- 1
  .23.، صالمرجع نفسه- 2
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لقد ورد في سياق هذا الطرح، بأن وظيفة البحث عن المعاني وقراءتها وكذا فهمها،       

ويرتبط الفهم أساسا بالمتحف  وهي عملية شخصية، إنما  تتعلق بفئة معينة دون غيرها،

ويه من عروض ومقتنيات، ذلك أن كل تحفة قد تحكي بطولة وكل وبما تح كعمارة،

عرض قد يروي تاريخا مميزا، لذا فإنه من واجب هؤالء السعي إليصال فهمهم بأمانة إلى 

ألنه ال يجدر لمعلم يحمل في طياته هذه . هؤالء المتعطشين للتواصل مع مصادر هويتهم

هوية الثقافية، ذلك أن وجودها يجب أن الجمالية أن تنصرف لخدمة معاني ال صلة لها بال

يعكس بصدق معالم الحضارة، ليردد صداها كل مشتغل بهذه الجمالية فيستطيع هو بدوره 

فهمها وٕايصالها بصدق لمن ال يمكنهم الوصول إلى فهمها، فتجتمع لتشكل نسقا من 

ى معالم األفكار المعبرة عن األصالة، فتتحقق بالتالي  الغاية من ذلك الوجود وتتجل

  .الحضارة المميزة لها من ضمن الحضارات

وعليه، فإن الهوية الثقافية للمتحف هو حديث للمتلقي، يخترق الوجدان من خالل       

حاسة البصر وحواس أخرى ويعبر عن جمالية المكان والعروض المقدمة، ليستقر في 

مع تواصل األجيال، ويشكل ألفة فنية تصنع مفاهيم هادفة يتردد صداها  عالم األفكار،

  .معبرة بصدق عن مميزات الحضارة، الضاربة جذورها  في التاريخ
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  :خالصة

تمتلك المؤسسة المتحفية العديد من المقومات للوصول إلى درجة التميز، فالبناء 

ولكن إذا  والتحف الفنية وكذا العروض المتحفية كلها عناصر تصنع التغيير، المعماري،

قيمة العرض المتحفي ال ترتبط بعدد التحف وجماليتها بقدر ما  ، إذ أنتم استغاللها جيدا

 وال أحد ينكر ذلك، فالتحف كثيرة ومتنّوعة، ،هاتتعلق بطريقة عرضها والتفنن في استغالل

ولكن الشيء الغائب هو اإلقبال الجماهيري الكثيف على زيارة المتاحف والتمتع بمشاهدة 

  .وترسخ هويتهم افة جديدة تثري تجربتهم الجمالية،تلك الكنوز وبالتالي اكتساب ثق

هذا الجمهور الحاضر الغائب ينبغي استغالل جميع  والستقطاب أكبر عدد من  

والتي من شأنها التأثير عليه بما ُيغير من نظرته تجاه مثل  الوسائل السمعية  البصرية،

الفنية اليوم وخاصة الشباب ألن متلقي المادة  هذه األماكن المفعمة بالتاريخ والثقافة،

منهم،  لم تعد تستهويه زيارة المتاحف، إذ أصبح يبحث عن المثير والخارق في أماكن 

  .  بديلة وتقنيات متطورة مواكبًة للعصر

وذلك  لتغيير نظرتهم تلك، ينبغي إذن أن نستدرج قدر اإلمكان تلك الطاقة الشبابية،

غالل تلك الوسائل المتطورة نفسها وتسخيرها لن يكون إال إذا قامت إدارة المتحف باست

داخل المتحف وهذا بغية صناعة المتعة واإلثارة لديها وجعلها من تلك الزيارة فرصة 

وذلك بطبيعة الحال ال يمكن  تجسيده  وتطبيقه إال في أروقة العرض  وليست خيارا،

  .  وعلى التحفة نفسها
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فال يمكن  أتقنه وعرف خباياه،فالعرض المتحفي هو علم وفن ال يفقهه إال من 

والتي نسميها  لشخص عادي تحقيقه دونما اإللمام بمجموعة من المعارف المتنّوعة،

ويمكن أن نشبه القائمين على تنظيم  بمتطلبات اإلدارة المتحفية، فلكل إذن تخصصه،

العروض المتحفية بالقائمين على تحضير العروض المسرحية، ذلك أن رجل المسرح وسط 

ور أبيض كلية، يمكنه استغالل اإلضاءة واللون والصوت في تتبع أحداث مسرحية ديك

وهذا هو  تعكس بصدق تسلسلها وتمنحنا إحساسا بأننا نعيش في بيئة حقيقية تذب بالحياة،

  .شأن طاقم إدارة المتحف في تعامله مع التحفة

المتحف  خدمة لمستقبل وتوظيفها، على تلك الخباياتعرفهم إذن  الواجب فمن  

وتغيير اعتبار المتحف مقبرة التاريخ، إلى كونه إحياء وٕاعادة بعث  ،وتحقيق رسالته

يزيد من  و، التاريخ من جديد، لتترسخ تلك القيم الحضارية بعمق في عقول الوافدين عليه

وبالكيفية  ،جلب المستثمرين إليه، وبالتالي المساهمة في تنمية االقتصاد الوطنيفرص 

     .ا في الفصل المواليالتي سنعرضه
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  :تمهيد 

عن نظرة المنظرين وعلماء  تختلف نظرة االقتصاديين ورجال األعمال للثقافة      

باعتبار ذلك أن المستثمر ينظر إليها باعتبارها مصدرا للثروة وبناء االقتصاد و  ،االجتماع

وٕانما هي ثمرة جهد  لم تأت من عدم، التراكمات الحضارية ذات العناصر المختلفة أن تلك

وبالتالي فهي بمثابة رأس مال  وبذل ألموال ساهمت بطريقة أو بأخرى في بقائها، مستمر،

ومن خالله تبني  تنهل منه متى وكيفما شاءت، ال ينضب للمؤسسة الثقافية، مفتوح

ستثمار االوهذا من شأنه أن يفتح المجال واسعا نحو  خططها ومشاريعها المستقبلية،

 .ويصنع لها آفاقا واعدة نحو الحصول على مكانة الئقة في نظام السوق

 ومن هنا، ينشغل هذا الفصل بتوطيد العالقة بين المؤسسة الثقافية واالستثمار،      

في خضم األرضية   والمداخيل التي يحرزها، وذلك من خالل إبراز الفرص التي يتيحها،

وتعززت أكثر بدراسة  تناولت مستقبل اإلدارة الثقافية،والتي  التي تم تحضيرها مسبقا،

  . إمكانيات المتحف باعتباره   فضاءا  للتجارب

إن الهدف من وضع هذا الفصل إذن هو تحفيز المؤسسة الثقافية لدخول عالم       

واستغالله بما يخدم مصالحها ويوسع من مصادر تمويلها، بعد ما باتت  اإلستثمار،

  .المتاحة ال تكفي للسير بها ُقُدما  نحو تحقيق أهدافها اإلستراتيجيةمصادر التمويل 
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  :االستثمار الثقافي -1

توظيف "هوInvestissement من األهمية ربط الثقافة باالستثمار، ذلك أن االستثمار      

والمال عموما قد يكون على شكل مادي  المال بهدف تحقيق العائد أو الدخل أو الربح،

ولما كانت الثقافة هي رأس مال غير ملموس، فإن  ،1"و على شكل غير ملموسملموس أ

تعريف االستثمار الثقافي في إطار هذا المعنى هو توظيف للثقافة بهدف تحقيق العائد أو 

 Expected returnيجب أن نفرق بين كل من العائد المتوقع  ولكن" الدخل أو الربح،

يث يشير المفهوم األول إلى العائد  الذي يتوقع  ح ،Realized returnوالعائد الفعلي 

 في حين يشير الثاني إلى العائد الذي حققه المستثمر فعال، الحصول عليه في المستقبل،

يالحظ أن المستثمر يهدف إلى تحقيق العائد المتوقع  ولكنه في النهاية يحصل على  وهنا

قعا وهو ما يشير إلى درجة الخطر العائد الفعلي الذي قد يكون أعلى أو أقل مما كان متو 

إن تلك ، 2"االستثمارأي تقلب العوائد المحتملة والناتجة عن عملية  باالستثمارالمرتبطة 

  ،وهنا تأتي الحاجة إلى المعرفة ،رمع قليل من الحيطة والحذ بها،المخاطر باإلمكان تجنّ 

 تحويل في الرؤية الثاقبةو  والخبرة المعرفة استخدام هو االستثمار الثقافي"فإن، بالتاليو 

   3الثقافي التراث كان ذلك سواءً  والبشرية لإلنسان مفيد منتج والطبيعي إلى الثقافي التراث

                                                           

  .13.، ص1997 ،1.ط المستقبل للنشر والتوزيع، األردن، مبادئ اإلستثمار، طاهر حيدر حردان، - 1
 ،  2006الحديث،  المكتب الجامعي اإلسكندرية، ،االستثمارمبادئ وأساسيات  محمد الحناوي ونهال فريد مصطفى، - 2

  .21.ص
 ،19366الثورة، العدد  صحيفة اليمن، ،ه إلى صناعةلتراث الثقافي وتحويلنسعى إلى استثمار ا خالد الثور،- 3

  .7.ص ،27/11/2017
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  أهم والمتنوعة ولعل المختلفة بعناصره الطبيعي ثوكذلك الترا ماديالال وأ المادي

   إلى والطبيعي الثقافي التراث لو حَ تُ  التي التراكمية هي المعرفة الثقافية االستثمارات

 طبية أو علمية صناعية أو اقتصادية أو أو زراعية كانت كثيرة سواء استثمارية مجاالت

 المردود لالستثمار يكون المختلفة المجاالت ومعرفة الرؤية وبوضوح ،وغيرها بيئية أو

  .وهذه العملية ستجعل الثقافة وثيقة  الصلة باالقتصاد ،1"الوطني االقتصاد على كبيراً 

  إن االستثمار هو همزة وصل بين الثقافة واالقتصاد، بل هو الرابط الذي يجمعهما      

باعتبارهما يشكالن أهم الضمانات للتنمية المستدامة والتي ينبغي ترسيخها اجتماعيا من "

اقتصادية ذات قيمة مادية تسهم في توفير دخل  خالل تحويل الجوانب الثقافية إلى موارد

  وتضمن استمرارية التعامل مع الثقافة واستدامتها مع كل ع الثقافة،مجز للمتعاملين م

  ومواجهة المتغيرات التي تعصف بالجوانب الثقافية والتراثية في ظل موجة تطور للمجتمع،

التكنولوجي وآثارها السلبية القادرة على طمس وسحق كل ما له عالقة بالثقافة  التطور

عبر  المرير ما بين ثقافتنا الوطنية وما بين الوافد إلينا،والتراث وفي إطار النزال الكوني 

...من معتقدات وأفكار وثقافات ال تمت لنا بصلة الوسائل والوسائط اإلعالمية المحدثة،

ومن األهمية إخراج الثقافة من نطاقها الفكري إلى النطاق االقتصادي الذي يسهم        

 2يات التي تواجهها كأحد أضالع التنمية المستدامةفي إثراء الحركة الثقافية ومواجهة التحد

                                                           

    .7.، صالمرجع السابق - 1
تاريخ   ،02/03/2017 جريدة الشبيبة، ،- بيت الزبير أنموذجا- اإلستثمار في الثقافة علي بن راشد المطاعني،- 2

  /http:/signup.eshabiba.com ، 24/06/2017 :اإلطالع
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 والبحث لها عن موضع يتناسب مع أهميتها في بناء المجتمعات، في أي دولة كانت،

فمن الطبيعي أن يشكل اإلخالل بهذا الجانب قصورا في البناء المعرفي في مفهوم التنمية 

  .1 "الشاملة التي ننتهجها

ثقافة لها ُبعدين، ُبعد اقتصادي يهدف إلى تحقيق العائد إن عملية االستثمار في ال      

يهتم بإدارة ثروة  االستثمارفإن  وبناءا عليه،" ،المالي بما يحقق الربح ويصنع التنمية

المستثمر التي تشمل كل من الدخل الحالي باإلضافة إلى القيمة الحالية للدخل المتوقع 

افظة على التراث الثقافي من خالل ما وُبعد حضاري يهدف  إلى المح ،2"في المستقبل

ويخفف من حدة  يحمله المنتج الثقافي من خصوصية يدعم بها معالم الهوية الوطنية،

  .الصراعات القائمة في ظل تجليات العولمة

  :الثقافة اقتصادمجاالت -1.1

تعتبر الثقافة وبكل مكوناتها الخلفية األساسية لكل عمل إبداعي، فهي المنهل       

فإذا أخذنا "  رئيسي لكل فنان أو أديب، يستخدمها متى شاء وكيفما شاء في بناء ُمَؤلِفه،ال

الرواية نجد أن الكتاب الجزائريين قد استلهموا التراث الشعبي في أعمالهم مثلما فعل 

الجازية في  الحميد بن هدوقة عبدو )1978(الحوات والقصرفي  الطاهر وطار

     3بوليفةو )1997( حيزيةفي مسرحيته الشعرية   ميهوبيالدين  عزو )1983(والدراويش

                                                           

  .المرجع السابق -1
  .18.السابق، ص المرجع ،محمد الحناوي ونهال فريد مصطفى - 2
: �6ر"G ا8ط�ع ،27/10/2010 �و�, ا�د61ور +5"م در
و
4، ا��
"� واE+�س، ا�;=��� ا�زا@ر"� إ�راھ"م +�دي، - 3

    /www.dernounisalim.com واE+�س-ا��
"�-ا�زا@ر"�- ا�;=��� ،10/02/2017
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  .)1994(هالتي تحمل العنوان نفس األوبراتفي 

 الحميد بن عبدلـــ  )1970(ريح الجنوبونتحدث بهذا الصدد عما احتوته رواية       

من تراث يتمثل في التقاليد بجوانبها المادية والروحية والسلوكية كالصناعات  هدوقة

التي تتمثل في  واالعتقادات ،ية التي تتمثل في األدوات واألواني واللباس والمسكنالتقليد

والعادات (...)حول الكون واإلنسان والموت والحياة وما وراء الحياة أفكار الناس

االجتماعية التي تتمثل في مراسيم الميالد والزواج واالحتفاالت واألعياد والمناسبات العامة  

  .والموسيقى والرقص والرسم والشعر واألمثال والفنون كاألغاني

يستثمر في أعماله ليس فقط التراث الشعري  محمد راسموفي الفن التشكيلي نجد      

 فقد كان يستوحي، بل الشعبي منه أيضا الجزائري والعربي، ،"المدرسي"الكالسيكي 

    ا من قصائدولكن أيض موضوعاته من قصائد عنترة وأبي نواس ومحمد العيد آل خليفة،

وبالتالي، فإن كل عمل إبداعي يحمل في طياته شيئا من  ،1"مأخوذة من التراث الشعبي

التراث، ليس هذا وفقط، بل إن تلك األعمال ستتحول إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية 

أّن األدب قبل أن يكون مضامينا أو أفكارا أو صورا " ذلك مصنعة، تخضع لسوق الطلب،

إذ يعتبر األدب هو الفرع المنتج لما  يخضع لمعيار القياس الكمي، فهو شيء ملموس

 2نتاج مصنوع ليوزع تجاريا وبالتالي-علما أّن يعّرف الكتاب بأّنه  يسمى بصناعة الكتاب،

                                                           

  .المرجع السابق- 1
: تاريخ اإلطالع ،15/04/2013بن علي لونس، الصناعة الثقافية ورهانات الفن المعاصر، جزائر نيوز،  - 2

23/07/2015. http://www.djazairess.com/djazairnews/54016  
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وبذلك  فاألدب أّول ما يخضع له هو آللية التصنيع، ،-يخضع لقانون العرض والطلب

ستغدو القراءة  من هنا،، إلى االستهالك العام ينخرط في دائرة اإلنتاج الصناعي الموجه

كمرحلة  والقارئ هو المستهلك ألنه يقوم باقتناء الكتاب، ،األولىفعال استهالكيا بالدرجة 

   .غمار القراءة والتأويل والفهم أولى قبل الدخول في

تقتضي إذن صناعة الكتاب وجود مؤسسات لها رؤوس أموال ومجهزة بيد عاملة       

  واألهم من ذلك مدعمة باستراتيجيات وخطط عمل توضح سيرورة تحرك ت وتقنيات،وبآال

لكنه أيضا يمّثل  فاألدب ليس فقط الذي ينتج المعرفة والجمال، المنتوج الثقافي في السوق،

االختيار  :وهي جرى الحديث عن آليات النشر؛ في هذا السياق،(...)تجارة رابحة

 الواقع، وحاجات ت تراعي متطلبات الجمهور االفتراضي،وهي عمليا والتوزيع، والصناعة،

  )أو مندوبه( يفترض أّن الناشر فاالختيار، فالناشر يراعي ما هو مطلوب في السوق،

لهذا ،رالمناسب أكث ويختار بين ما يتقّدم له من مخطوطات، يتمّثل جمهورا معينا،

جهة، حكم واقع على ما يفّضله ولهذا التمّثل، طابع مزدوج ومتضاد، إذ فيه، من  الجمهور

ا حكم قيمي على ما يجب أن يكونه ذوق هذ ومن جهة أخرى، ذاك الجمهور، ليشتريه،

انطالقا من معطيات النظام الجمالي الخلقي للجماعة اإلنسانية التي تجري الجمهور 

  مل للع المستثمر: وفي هذا الصدد، نفرق بين نوعين من المستثمرين. 1"العملية في بوتقتها

  لالمبدع للعمل الفني، وظيفته استثمار التراث الثقافي إلنجاز مؤلفه، والمستثمر الُمستغِ 

                                                           

  .بقالمرجع السا- 1
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وظيفته تنمية وتسويق العمل المنجز والجاهز بما يخدم مصالحه واالقتصاد  المبدع،للعمل 

فالكاتب إذن يستعين باألدب  ويستلهم  كتاباته من عادات وتقاليد شعبه ويحولها   الثقافي،

مجرد أحداث عابرة إلى مؤلفات يدخل بها عالم السوق، ويجني منها مداخيل هامة، من 

كذلك السينمائي، يعيد بناء أحداث مضت، ضمن مشاهد سينمائية تجمع بين حركة 

الممثل وأصالة لباسه، تغزو صاالت العرض، وتباع فيها آالف التذاكر، لتتحول تلك 

ليدية والحلي، مما يفتح المجال أمام الحرفيين المشاهد كأداة ترويج لتلك األلبسة والتق

لإلبداع في صناعة تلك الحلي واأللبسة والتفنن فيها، وبالتالي فتح آفاق جديدة لتنمية 

  . االستثمار السياحي وتلبية احتياجات السياح من الصناعة التقليدية والتحف الفنية

   جانب الترفيهي ووسائل المعرفةبل يتصل بال وال يتوقف األمر عند الثقافة والفن،"      

  ومنتجات   دخل مبيعات وسائل المعرفة، ارتفاعحيث تؤكد لغة األرقام  واأللعاب الذهنية، 

فقد وصل حجم سوق تقنية الشبكات في الشرق األوسط عشرات المليارات من  الفنون،

ل الدول خدوتعدى سوق السياحة في بلد مثل أسبانيا من السياحة الثقافية  الدوالرات،

  .1"العربية النفطية مجتمعة

أنجع  بقليل من الذكاء والتخطيط، في القطاع الثقافي قد يكون، االستثمار "إن      

   2رمثل هذه القناعات تعززت بعد ظهو ، الحلول للنهوض باالقتصاد والخروج به من األزمة
                                                           

  .المرجع السابق- 1
، 1269أنيسة مخالدي، اإلستثمار في الثقافة تحدي الدول الناشئة، جريدة الشرق األوسط الدولية، العدد - 2

           .23/06/2017: ،  تاريخ اإلطالع06/07/2013
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=19&issueno=12639&article=735186#.WcUuEcZpETE  
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قتصادي، ليس فقط دراسات كثيرة ربطت بين زخم الحركة الثقافية في بلد ما وانتعاشه اال

ى كا وأوروبا كصناعة األفالم والموسيقيما يخص الصناعات الثقافية الرائجة في أمر 

والبنى التحتية الثقافية  والمعالم األثرية، لكن أيضا ما يخص التراث الشعبي، والكتب،

 اقتصادفإن مجاالت "، بالذكر والجدير ،1"والمكتبات ودور العرض والمتاحف، كالمسارح،

 الفنون الحية، العروض(فمن اقتصاد السلع الثقافية المفردة  افة تتسع باستمرار،الثق

الكتب واألسطوانات والسينما وألعاب (الثقافية التقليدية إلى الصناعات) الجميلة، التراث

وهذا الثراء وما يحمله  ،2)"الصحافة واإلذاعة والتلفزيون(فوسائل اإلعالم  )الفيديو مؤخرا

  .من خيار لالستثمار في إحدى هذه المجاالت أكثر سيمنح فرص، من

الغرفة    :عدة مؤسسات علمية حاولت تقديم البرهان بالتقييم الكمي لهذه اآلثار"      

كشفت عام  Lombardia  مباردياو ل التابعة لمنطقة) مونزا إي بريانزا(اإليطالية للتجارة

معهد اإلحصاء " نظير "اإلنسات معهد" من خالل دراسة علمية جادة أنجزها خبراء 2012

مثال ) إيفلبرج (الفرنسي أن رعاية المعالم األثرية قد تصبح استثمارا مربحا، فـ "لينسي

من الدخل القومي لفرنسا،  15على  1مليار يورو وهو ما يعادل  464يساوي ما قيمته 

بعالمته "يسمى بل قيمة ما  "المادية"علما بأن هذا التقييم ال يأخذ في االعتبار القيمة 

 3أي صورته الخارجية وسمعته التي تسمح "ثقله االقتصادي"أو بمعنى آخر  "التجارية

                                                           

  . المرجع السابق- 1
3-Françoise Benhamou, L’économie de la culture, Éditions La Découverte & Syros, Paris, Septiéme édition,  
2011,p.1.        

    .أنيسة مخالدي، المرجع السابق -3
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وما يصرفه هؤالء أثناء زيارتهم من أكل وشرب وزيارات  باستقطاب أعداد السياح،

وأعداد العمال الذي يتم تشغيلهم في البرج ومحيطه مباشرة أو  ومواصالت ومشتريات،

عالوة على العوامل اإليجابية غير المباشرة التي قد تنتج عن  ية،خارج شركات بواسطة

هذه الزيارة، كاإلقبال مثال على تعلم اللغة، أو الشغف بالمأكوالت الفرنسية أو حث األهل 

  ".العوامل الخارجية اإليجابية"والمعارف على زيارة فرنسا وهو ما يسمى في االقتصاد 

المتخصصة في تطوير  "تيرا"دراسة أخرى لوكالة (…)وهي ليست الدراسة الوحيدة      

مدينة أوروبية، أظهرت أنه إذا كان متوسط ما تصرفه كل  74المشاريع الثقافية، ضمت 

في المائة من الدخل القومي عن كل ساكن،  0.7مدينة على النشاطات الثقافية يبلغ نسبة 

من الدخل القومي عن كل  في المائة 9فإن عائد هذا االستثمار في النهاية يصل لنسبة 

رار فيها تقألن المدينة التي تتمتع بانتعاش قطاعها الثقافي تحث سكانها على االس ساكن،

اإلسبانية  وهو مثال حال مدينة بيلباو االستهالك، واألجانب على زيارتها وتشجع على

ساعد  الذي" كوكينغام بيلباو" مرت بركود اقتصادي شديد إلى أن تم افتتاح متحف  التي

، 2007و1997ألف فرصة عمل جديدة في الفترة الممتدة بين 45خلق أكثر من  على

منها  ال سيما ما يتعلق " كمية" أكثر منها  " نوعية" اآلثار اإليجابية قد تكون   لكن

الذي تتركه في األذهان كل المدن التي تعيش حالة من االنتعاش "باإلنطباع الجيد"

  .    1"الثقافي

                                                           

  .المرجع السابق- 1
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  حيث في الّسنوات األخيرة، الجزائرللتظاهرات التي نظمتها وكذلك الحال بالنسبة            

أن الحراك الثقافي الذي شهدته الساحة الثقافية نتيجة الممارسة الثقافية، مكن الجزائر من 

بعدة إنجازات طالت عديد الميادين، كترميم المعالم األثرية حفاظا على الهوية، أو  القيام

تعزيز الحظيرة الثقافية ببناء هياكل جديدة وبالمواصفات الدولية على غرار بعض 

وكذا إعادة تهيئة بعض البناءات وتغيير وظيفتها كمتحف الفن الحديث  المكتبات،

إضافة إلى تشجيع ودعم المبادرات الفردية والجماعية  والمعاصر ماما بالجزائر العاصمة،

، إن هذه العملية قد أكسبت الجزائر سمعة طيبة في التي لها دور في إثراء المشهد الثقافي

 بعد خروج مضني وحالك من االنعزال والعشرية السوداء،"العالم وحسنت من صورتها، 

التي استعادتها من خالل هذه  بالتعريف بهويتهاها كما أعادت لها مكانتها وسمحت ل

ومّكنتها من الحضور على الساحة الثقافية العربية والعالمية وسمحت لمثقفيها  التظاهرات،

كما تم  التعّرف من خاللها على  باالحتكاك بزمالئهم من مختلف األقطار واالنتماءات،

ب جاءت من ال بل وتمت أرشفة كل ذلك بأفالم وثائقية وكت حضارتها وعراقة تاريخها،

بدءا  في وجهه األبواب طيلة التظاهرات، صنيع الشباب الذي أعطيت له الفرصة وفتحت

 وصوال إلى 2011عاصمة الثقافة اإلسالمية  تلمسان، 2003بباريس سنة الجزائربسنة 

               1.  2015لسنة  العربية قسنطينة عاصمة الثقافة

  لقد أكدت هذه التظاهرات على القدرات اإلبداعية والقوة العلمية الوطنية وعلى تحّكم      
                                                           

يوم  المساءنشر في  إبراز الديناميكية اإلبداعية في الجزائر، -االستراتيجية الثقافية الوطنية ،نوال جاوت-1
  .5237العدد ،18/04/2014
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في تنظيم أكبر الفعاليات وفق المقاييس الدولية مّما يعزز مكانتها الثقافية على  الجزائر

   .ويؤكد ذلك الثراء الثقافي  الكبير الذي تزخر به ،1"الصعيدين اإلقليمي والدولي

إال أنه لم  في السنوات األخيرة، انتعاشا وٕان شهد الثقافي في الجزائر، االستثمارإن       

 ففي ،Abrous Mansour منصور عبروسالكاتب والصحفي على حد تعبير  يكن كافيا،

: السياسة الثقافية-عنوان تحت ،2017 أفريل 02 بتاريخ الوطن بجريدة عنه صادر مقال

في  نشطة الثقافيةإلى مسألة تمويل المشاريع الثقافية  الرسمية واأل أشار " ،-نهاية الوهم

 وترشيد نفقات التشغيل والتحكم في المنح والبرامج المالية الموكلة إلى المؤسسات، الجزائر

، -2015قسنطينة عاصمة الثقافة العربية -وقام بوضع تقييم عام  لها على غرار حدث 

كما تطرق إلى تصريحات الوزارة الوصية  المتعلقة بمسألة تمويل المشروع الثقافي 

  . ييدها لفكرة تمويل األنشطة الثقافية من قبل القطاع الخاصوتأ

يأمل في مشهد فني  نتقاذه للواقع الثقافي في الجزائر،اوفي  منصور عبروسإن       

 مبتكرة،  ومشروعات مؤسسات مدارة بشكل جيد، والعقبات اإلدارية، من كل رقابة، محرر

 الثقافة أن ويتوقع من وزارة الثقافيين،وتدريب أصحاب المصلحة  وترشيد النفقات العامة،

) البشرية، المالية(تضع استراتيجية طموحة ومنسقة ومتماسكة وأن تضع الموارد الداخلية 

 2فالهدف هو بناء مشروع ثقافي يقوم على اإلنتاجية واالبتكار واقتصاد ،في خدمتها

                                                           

  .المرجع السابق-1
2- Mansour Abrous, Politique culturelle : La fin de l’illusion, Publié dans El Watan, le 02 avril 2017,date de 
consultation : 23/04/2017. https://www.founoune.com/index.php/algerie-politique-culturelle-fin-de-lillusion-
mansour-abrous/ 
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ع الثقافي المستقل، والقطا كما أن عدم وجود عالقات مع الفاعلين الثقافيين، ،المعرفة

الحماسة واالزدهار ممكنان، لكنهما ، يجعل وضع الثقافات على األراضي الوطنية ضعيًفا

فبالنسبة لمشروع ثقافات أكثر احتراًما  ،والتراجع وخيبة األمل، أيضا مهددان بالفشل،

للمواطنين، يجب أن نتعلم بناء التوقعات والتضامن واالستماع إلى المجتمع المدني 

  1 ".حترام المهاراتوا

نستنتج مما سبق أن االستثمار في المشاريع الثقافية الكبرى ورعاية المعالم األثرية       

وتنظيم التظاهرات الثقافية وخاصة في المناطق المعزولة،  وٕاكسابها عالمة تجارية مميزة،

اقا جديدة أمام مع االستغالل األمثل للرصيد المعرفي والثقافي، كلها مجاالت يمكنها فتح آف

  . المستثمرين للخوض في هذا الباب بكل طمأنينة وأمان

  :أهمية اإلستثمار الثقافي-2.1

تكتسي عملية االستثمار في الثقافة أهمية بالغة في جميع المجاالت وعلى كافة       

  ولما كانت  وذلك من خالل  ما تتركه من آثار إيجابية مادية كانت أو معنوية، األصعدة،

صورة  ىعملية إضفاء تزويق شكلي محض عل"ذه األهمية، فهي في الحقيقة ليست به 

 يبل هر، أو تلبية لحاجات كمالية يمكن تأجيل إشباعها في الوقت الحاض المجتمع،

 قال قد لينينوٕاذا كان  ورهان حضاري لتأمين المستقبل، الوطني، ضرورة تتصل بأمننا

  2، فإننا، في زمننا"ًا ومسرحًا أعطيك شعبًا مثقفاً اعطني خبز : "قرابة قرن من الزمان  قبل

                                                           
1- Op.cit. 

  .سعد محمد رحيم، في اإلستثمار الثقافي، المرجع السابق- -2
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  الراهن بحاجة إلى الخبز والمسرح والسينما والكتاب والصحيفة والمجلة وجهاز الكومبيوتر

ذي إرادة  على طريق خلق مجتمع مثقف، وكل ما له صلة بالحقل الثقافي، والتلفزيون،

إيجاد مثل هذا المجتمع يتطلب إن  .1"وقيم وأفكار في مستوى تحديات العصر واعية،

واستغاللها بما يجعل منه قادرا على تقبل كل ما يقدم له  معرفة جيدة بكل مجاالت الثقافة،

قيم "  واالبتعاد عن كل ما يمكن أن يغير من مساره التنموي أو القيمي، ذلك أن بكل ثقة،

 مغذية لشرايين التنمية،العمل والتعلم والكفاءة والتعاون واإلخالص والنجاح والطموح هي ال

من روح المجتمع وسلوكه ما لم يولده برنامج ثقافي  اوهذه القيم لن تترسخ وتغدو جزءً 

صناعة  وخلق أنماط سلوك جديدة في المجتمع إنما هو صناعة ثقافية، .وحركة ثقافية

ظمات ناهيك عن العائلة ومن تقوم بأعبائها مؤسسات التربية والتعليم والثقافة واإلعالم،

  .2"المجتمع المدني

إنه بتضافر كل تلك الجهود،  سيوجد اقتصاد من نوع خاص، اقتصاد ينمو ويزدهر       

األفكار والتعبير الثقافي ال يمكن التعامل معها  اقتصادياتأن "خالف المعتاد، ذلك على

أو  ة،أو السلع الزراعي أو المياه المعدنية، أو المعادن، التعدين، اقتصادياتعن طريق 

ال  أو األجهزة، أو فرش األسنان، ،فعلى عكس السيارات المصنعة، االستهالكمنتجات 

 3بل إن كل وحدة من المنتج تصمم ُتستهلك منتجات المعلومات بمعدل وحدة في كل مرة،
                                                           

  .بقالمرجع السا- 1
  .المرجع نفسه- 2
بدر السيد سليمان :تر العولمة؟،عالم التكنولوجيا و  كيف ُتنتج الثقافة في :اإلبداعية الصناعات جون هارتلي، - 3

  .228.ص ،05/2007 ط،.د المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، عالم المعرفة، الكويت، الرفاعي، الجزء الثاني،



الجزائر في  الثقافي االستثمار                                 الثالث الفصل   

181 

 

 .وهكذا تصبح أكثر قيمة باإلستخدام لتستخدم أكثر من مرة من قبل أكثر من شخص،

يحدث  مثل السيارة أو البراد أو الكمبيوتر، لصناعي المفرد،وبينما تقل قيمة المنتج ا

و البرنامج أ أو الكتاب، فالفيلم، العكس  تماما في حالة المنتج المعلوماتي أو الثقافي،

وهذه هي  .أعداد متزايدة من الناس استخدمتهاأو البرمجيات تزيد قيمتها كلما  التلفزيوني،

بصرية الواسعة ية الالمنتجات السمع يدا منذ عصروتحد التجاري، الحال منذ بدء النشر

في  "وفي السياق ذاته، ،1"وبرامج التلفزيون واألفالم، الشعبية، مثل الموسيقى التوزيع،

 فرنسواز بن حمو، صرحت خبيرة االقتصاد Le monde حوار نشر بصحيفة لوموند

Françoise Benhamou ذب النظرية الثقافة هي المجال الوحيد الذي يك": بما يلي

فكلما استهلك الشخص وحدة جديدة  ،)المنفعة الهامشية المتضائلة(االقتصادية المعروفة بـ

فيتوقف ) اإلشباع الكلي(ازدادت درجة إرضائه إلى أن يبلغ   من أي بضاعة أو سلعة،

استهالكه ولن يفيده أن تكون له سيارتان أو عشرة كيلوغرامات من اللحم، فهو سيتوقف 

هذه النظرية ، إلى مكان ما ويتوقف عن أكل اللحم حين يشبع حين يصل السيارة عن قيادة

ماعدا ما يتعلق بالمجال الثقافي، فكلما ) السلع(االقتصادية المعروفة تطبق على كل أنواع 

في مقارنة مستهلك  بن حمورنسواز ف ال تترددو  .رغبتنا في مزيد زادت استهلكنا الثقافة،

لتدخين الذي ال يصل لحالة إشباع كلي؛ بل إن إدمانه يزيد يوما الثقافة بالمدمن على ا

 2، فمن يتعود منذ صغره على)بغض النظر عن اآلثار السلبية على الصحة(بعد يوم 
                                                           

  .228.المرجع السابق، ص - 1

  .اإلستثمار في الثقافة تحدي الدول الناشئة، المرجع السابق أنيسة مخالدي، -2



الجزائر في  الثقافي االستثمار                                 الثالث الفصل   

182 

 

ومن ُيولع بالفن السابع، فسيتابع إنتاجات السينما كلما  المطالعة، فسيقرأ طول حياته،

فعة الهامشية تكون متضائلة مع كل السلع بأن نظرية المن ولهذا فإننا نقول )..(.استطاع

  .  1" ومتزايدة فقط مع الصناعات الثقافية

ذلك أن المنتجات الثقافية وفق  نجد أهمية االستثمار في القطاع الثقافي، ،هنا ومن       

  ،تلك الفكرة تزداد قيمتها مع كل استخدام وتتعاظم لتمثل رقما هاما في مداخيل المستثمرين

فهو خيار ال بد منه للنهوض باألمة وبناء مستقبلها، فمن واجب القائمين على وبالتالي، 

ويضع لها األسس  هذا القطاع ترسيخ هذه الفكرة بما يزيل تلك النظرات القاصرة اتجاهها،

المتينة والقواعد القانونية المنظمة بعيدا عن أية عقدة أو تخوف، بما يكفل للمستثمرين 

  .لمليء بالفرص واإلمكانيات مثله مثل باقي القطاعات المنتجةالولوج في هذا العالم ا

  :إستراتيجية التنمية الثقافية- 3.1

وهذه الفعالية ال يمكن أن تظهر نتائجها  ُتْسِهُم الثقافة بشكل فعال في عملية التنمية،      

لن "  ، إذإال باعتماد أفكار وخطط ناجحة تكشف عن وجهها اآلخر المتعلق باالستثمار

ُخطة وطنية "يتسنى تمويل الثقافة وتحويلها إلى صناعة ترتكز على الجودة ما لم تتوفر

 ، حينها يمكن للقطاع الخاص،"التنمية"تعمل على جعل الثقافة في قلب " للتنمية الثقافية

 ،2" للتنمية  أداة"باعتبارها  "تمويل الثقافة"والمنظومة المصرفية فيه تحمل مسؤوليته تجاه 

                                                           

  .السابقالمرجع  -1
مؤسسة عمان للصحافة والنشر  ثقافي،يبحث تحويلها إلى منتج "االستثمار في الثقافة"مؤتمر عاصم الشيدي، - 2

   ،http://omandaily.om/?p=461021 .12/06/2017 :اإلطالع تاريخ ،واإلعالن
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نود التي ينبغي إدراجها في االستراتيجية المراد إعدادها للُخطة الوطنية لجعل لعل البو 

  :الثقافة رقما في الناتج المحلي

ال يسلبها مقدرتها على توليد اإليرادات،  تعريف دقيق للثقافة تعتمده االستراتيجية، -1

تعريفه لها على  محافظا في واإلقرار بكونها وسيلة للنمو وتعزيز وٕادامة التقدم االقتصادي،

   .أبعادها اإلنسانية

هي عملية إبداع ": "اليونيسكو"، كالتي اعتمدتها "صناعة الثقافة"تعريف دقيق لمغزى  -2

 "محمية بحقوق الملكية الفكرية وٕانتاج وتوزيع للسلع وللخدمات ذات الصبغة الثقافية،

بدعة والمضامين المعرفية التي تبدأ من دعم تحويل األفكار الم» الدورة الثقافية«تبني  -3

  .ثم رفع كل الموانع المعيقة من استهالك الناس له فعرضه، فنشره، إلى منتج،

    المنتج للثقافة كالتراث الثقافي التاريخي والطبيعي تحديد المجاالت الثقافية بدقة،-4

ألعمال السياحية،وفنون األداء من سينما ومسرح،والفنون البصرية من البرامج التلفزيونية وا

 وتأليف الُكُتب المتنوعة المختلفة، والصناعات الحرفية، الدرامية والوثائقية وغيرها،

   .وغير ذلك واإلعالم المرئي والمسموع والتفاعلي،

 من قبيل النوادي الثقافية، تحديد مواقع تكوين الثقافة وبؤر ظهور المبدعين،-5

وادي الفنون التشكيلية والرسم ن والكتاب، الجمعيات الثقافية لألدباء الصالونات،

 1ودور النشر والمكتبات والمجالت الثقافية والمحكمة، السينما والتصوير، تواستوديوها

                                                           

  .المرجع السابق -  1
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   .وٕاصدار قانون يرسم حقوقها وواجباتها وغيرها، العامة والمكتبات التجارية

ارس ج للثقافة عن المثقف وعن المتعاطي للثقافة وعن الممتحديد تعريف يفرق الُمنتِ  -6

كالكاتب والروائي والممثل  فالمنتج األول للثقافة هو المبدع لفكرتها،، للعمل الثقافي

   1."والمسرحي وذوي السبق الصحفي وأمثالهم ممن يبدعون الفكرة الخامة

   فهؤالء هم الذين يبدعون الفكرة الثقافية ال بد من االهتمام البالغ بهذه الفئة تحديدا،-7"

ل إلى مُ  ومن الضروري التفريق بين ُمبتكر للمادة الثقافية كالمؤلف  ،نتج الحقاالتي تتحو

وصاحب اللوحة التشكيلية وأمثالها من األعمال التي تقبل أن  وكاتب الرواية السينمائية،

  ال فهؤالء وبين المتعاطين للثقافة من قراء ومثقفين معلوماتيين؛ تتحول إلى صناعة،

هؤالء تتشكل منهم السوق ، الفكرة التي تتحول إلى نتاجوال يبتدعون  الثقافة، ينتجون

الريادة الثقافية ينبغي ، بينما تكون الريادة ألولئك المبدعين للفكرة الثقافية وهم المستهلكون،

    .أن تكون للمبدع للفكرة التي تتحول إلى منتج ثقافي وليس المتعاطي

ير الذي يستحقه على أن تكون الثقافية للمثقف وقيمته والتقد المكانةإعادة رسم  -8

وتكون له سمة  مبنية على اإلنتاج اإلبداعي الذي يصدر عنه وليست الشهرة، المكانة

   .سمة الريادة الثقافية الوطنية كسمة رائد أعمال،

 2تأسيس وتسهيل تمويل بيوت صناعة الثقافة وسن األنظمة حول ذلك،وتشجيع-9

                                                           

  .المرجع السابق- 1
فكر  ،13العدد  ،االستثمار في الثقافة ، شرق غرب ،نحو البرنامج الوطني للتنمية الثقافية محمد بن رضا اللواتي، - 2

  ./  http://sharqgharb.net/2331-2 ،12/06/2017 :تاريخ اإلطالع، 14/05/2017 ،ومعرفة
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لقطاع الخاص لها ضمن مسؤوليتها االجتماعية المنظومة المصرفية للصناعة الثقافية وا

    .والتنموية

 ،تأهيل موظفي القطاعات الثقافية الحكومية بكيفية التعامل مع الشأن الثقافي -10

فاألنظمة الرتيبة والبيروقراطية القاتلة وقلة االهتمام بالمثقف ومتطلباته التي من خاللها 

تزم موظفو القطاعات الثقافية الدولية ببذل تتحول أفكاره المبدعة لمنتج ال بد من أن يل

   .أقصى الدعم

مثال ألجل إعادة صلة الثقافة بالتنمية وتطبيق 1تحديد المدة الزمنية كالخمسية -11

وذلك حتى يتسنى تقييم الوضع  ،2"البرنامج الوطني للتنمية الثقافية بمكنونات إستراتيجيته

  .ون تحقيق األهداف واإلستراتيجية المتبعةوالوقوف عن كثب عند أهم النقاط التي تحول د

وعلى أقل تقدير شوارع ثقافية  توجيه األمانات بتأسيس أحياء ثقافية في المدن، -12"

لتكون مناطق جذب لتعزيز حركة الفنون واإلبداع وهي ممارسة عالمية ويمكن تطبيقها 

 .وطنياً 

  3 االقتصاد الثقافي إضافة تخصصات ثقافية حديثة في التعليم العالي كتخصص -13

                                                           

؛ من أجل تطوير فروع ها الحكومة لتنفذ في خمس سنواتمجموعة إجراءات تضع) االقتصاد : ( َخْمسية  ُخطة - 1
ات الثقافّية والعلمّية التي تسهم االقتصاد الوطنّي ، وتحسين البنى التحتّية ، وتنظيم جميع األعمال التربوّية والنشاط

  https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ ا���+"�- ا��ط� :ينظر. بشكل فّعال في تطوير البالد وتقدمها
  .المرجع السابق- 2
تاريخ  ،30/09/2016 جريدة الرياض، ،2030اإلقتصاد الثقافي السعودي رؤية للعام  عبد اهللا مغرم، - 3

  .www. lriyadh.com/150125 // http. ،06/01/2017:اإلطالع
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لتأهيل قيادات يمكن أن تكون نقطة وصل بين فروع اإلبداع المختلفة وبين االقتصاد 

 هذه التخصصات حول العالم يتم تعليمها في كليات الفنون وليس في كليات العلوم ومثل

 .اإلدارية

نقل العالمية لتعزيز المداخيل االقتصادية من الفنون و  الترخيص لمزادات الفنون-14

تأسيس مشروعات لتعزيز القراءة ودعم حركة التأليف  وكذا اإلبداع الوطني للعالم

 .1"والنشر

خالصة القول، فإن الثقافة بإمكانها أن تصبح رقما مهما في الناتج المحلي إذا ما    

وجدت األرضية المناسبة والرعاية الكافية من أصحاب القرار لتطبيق مثل هذه 

يد العون لمن أراد االستثمار ودخول هذا العالم المليء بالفرص ومد  اإلستراتيجيات،

ولما كان الهدف من االستثمار هو الحصول على العائد، فإن هذا العائد هو  والمفاجئات،

  .ما تحتاجه المؤسسة الثقافية في تمويل بقية مشاريعها الثقافية

  :تعريف التمويل-2

تستغل العديد  ،االقتصادوأداة دافعة لتطور  ة،إن المال هو المحرك  الرئيسي للتنمي      

ولكن سرعة  كوقود للسير قدما نحو مركز الريادة، الستخدامهامن المؤسسات هذه الطاقة 

نفاذ هذه األخيرة  تجعلها دائمة البحث عن سيولة جديدة  تؤمن لها البقاء ألعوام الحقة، 

  .ها الماديفتضمن بذلك رأسمالوتمدها باألموال الالزمة باستمرار 

                                                           

  .المرجع السابق - 1
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 ال يمكن أن نتصور ظهور أية مؤسسة ثقافية إلى الوجود دونما رأس مال مادي،      

ولكن هذا األخير إنما يتعزز من خالل قدرة المسير اإلداري والمالي بالخصوص في 

وذلك بالبحث عن  المحافظة على هذا المكسب وتنميته بإيجاد السبل الكفيلة بذلك،

مونة، تضاعف من قدرات أدائها وتحفظ وجودها كمؤسسة مصادر مالية جديدة ومض

تؤدي رسالة وبالتالي، السؤال الذي يمكن أن يتبادر إلى أذهاننا من أين يمكن لتلك 

  وهل هي كافية؟ المؤسسة جلب رؤوس أموال جديدة،

أول ما يمكنها القيام به هو أخذ زمام المبادرة في التحري والبحث عن أنجع الوسائل      

  .وبالطبع السير على خطى المؤسسات األخرى، االقتصادية منها ، بطلب التمويل ،لذلك

فهو عند  فإن طريقة تحصيله متعددة تعدد مفاهيمه، فالتمويل وٕان كانت نتيجته واحدة،    

البحث عن المصدر الذي تستخدمه اإلدارة للحصول على النوع المعين من " البعض 

  .1"به  األموال الالزمة ومن تم التزود

يقصد به تشكيلة األموال التي حصلت عليها المؤسسة بهدف تمويل "كما      

            .2"ومن تم فإنها تضمن كافة العناصر التي يتكون منها جانب الخصوم استثماراتها،

 األفراد بها يقوم التي واألعمال األنشطة كافة عن"بينما عند البعض اآلخر  يعبر 

  3 في واستثمارها باالقتراض أو المال برأس األموال الالزمة علىللحصول  والمشروعات
                                                           

  .333.ص ،1993 دار النهضة العربية،بيروت،  أساسيات اإلدارة المالية، جميل أحمد توفيق، - 1
 ،1998 ،1.ط توزيع منشأة المعارف، ،اإلسكندرية، منير إبراهيم الهنيدي، الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل- 2

  .5.ص
  .11-12.صص   ،2001، النهضة دار ،بيروت ،التمويل مصادر ي،لي أحمد حجاز عبيد ع - 3
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 ضوء في مستقبال عليها الحصول المتوقع القيم النقدية تعظيم على تساعد مختلفة عمليات

    .1"به المحيطة والمخاطر منه الحصول المتوقع والعائد لالستثمار حاليا المتاحة القيمة

الالزمة، إنما تترجمه تلك المجهودات المبذولة إن حصول المؤسسة على األموال       

من طرفها والمصاغة في كافة األعمال والعمليات التي بموجبها تصل إلى تغطية 

وتأتي على شكل قروض، أو  وتعظيم سيولتها النقدية مستقبال، مشاريعها االستثمارية،

  .ي المجتمعمساهمات ممنوحة من طرف الدولة أو الخواص وكذا كل األطراف الفاعلة ف

  ومدروسة  إذا كان التمويل حركة ونشاط، فهو أيضا أسلوب عمل وطريقة ممنهجة،     

مجموعة الوسائل واألساليب واألدوات التي تستخدمها "اقترنت بدراسة جدوى المشاريع فهو 

 للحصول على األموال الالزمة لتغطية نشاطاتها االستثمارية والتجارية، المشروع،إدارة 

ا األساس فإن تحديد مصادر تمويل المشروع يعتمد على المصادر المتاحة في وعلى هذ

   .2"األسواق  والبيئة المالية  التي يتواجد فيها

 أو تكوين االستثمارية، المشروعات إلنشاء الالزمة المالية الموارد توفير "وهو أيضا       

 والخدمات، السلع إنتاج قصد يةاإلنتاج الطاقات لبناء واستخدامها الجديدة األمــوال رؤوس

 تلك وتقييم واختيار األموال على للحصول المناسبة الطرائق عن البحث هــو عبارة عن أو

 3احتياجات ونوعية كمية يناسب بشكل بينهما األفضل على المزيج والحصول الطرائق
                                                           

  .12.المرجع السابق، ص -1
  .99.ص ،2004 والتوزيع، دار المناهج للنشر ،مبادئ اإلدارة المالية، األردن كامل أل شبيب،دريد  - 2
، 2008، 1ط ،والتوزيع لنشرل ايتراك  ،القاهرة ،والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ،حساني رقية خوني، رابح - 3

  .96- 95.ص
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بين  لةالمفاض طريق عن لألموال مصدر أفضل تحديد"مع ، 1"المالية  المنشأة والتزامات

    .2  " والعائد التكلفة دراسة خالل من متاحة مصادر عدة

إن تمويل أي مشروع يرتبط بالبيئة التي يتواجد فيها والظروف المحيطة به وبالتالي       

فإن إنجاح تلك العملية يقع على عاتق اإلدارة التي يجب أن تحدد مكان وزمان إقامته، 

ل المتاحة واألدوات الالزمة التي من شأنها استغالل والوسائ باستخدام أساليبها الخاصة،

المصادر الموجودة أحسن استغالل والبحث عن الطرق المتاحة لجلب األموال وانتقاء   

  .أفضلها  كلفة بما يدر عليها من طاقات وسلع إنتاجية هامة

إن المعرفة المسبقة لمتطلبات تجسيد المشروع يسهل من عملية تحديد مصادر       

وبالتالي فإن معاملة المؤسسة بوصفها مشروعا والسير في خطاه كفيل بأن يتيح  لتمويل،ا

ة تسير على تابثويرسم لها خطى  لها مصادر أضمن لبقائها ويوفر لها فرصا متجددة،

  .نهجها بما يكفل لها الوصول بنجاح إلى بر األمان 

كل المتاحة مضافا إليهاحصر لرؤوس األموال  كان التمويل عند البعض هو ولما      

  .أمثل لألدوات   واستخدامفهو عند البعض اآلخر أسلوب عمل  مساهمات الدعم،

أساليب و  باستخدام طرق ألفضل مصدر لألموال، التمويل إذن هو توفير المؤسسة      

             .   ستمراريتهااباستعمال أدوات مناسبة قصد ضمان بقاءها و و مختلفة 

                                                           

   .96.المرجع السابق، ص- 1
     .24.ص ،2008 العلوم، دار ،الجزائر االقتصادية، عنابة، المنشآت تمويل بوراس، أحمد- 2
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 ذلك المؤسسة بها تعني أن يجب التي األساسية القرارات "من التمويل ارقر  يعتبر      

 الالزمة التمويل مصادر عن بحثهم خالل من، المالية القرارات متخذي لكفاءة أنها المحدد

 استخداما واستخدامها أحسنها واختيار المستهدف االستثماري لطبيعة المشروع والموافقة

 بلوغ على يساعد مما مخاطر وبدون تكلفة عائد بأقل أكبر وتحقيق يتناسب لها أمثال

  . 1"المسطرة األهداف

ثقافية تحدده  مكانت اقتصادية أأفإن الهيكل المالي ألي مؤسسة سواء  وعليه،      

وتتوقف على عبقرية األشخاص المسيرين  حجم مشاريعها االستثمارية،و  طبيعة نشاطاتها،

وكفاءتهم في تجسيدها  ،اإلستراتيجية منجاعة خططهمدى و  ،المستقبلية مرؤاه وعلى لها،

  .على أرض الواقع 

:      مصادر تمويل المؤسسة الثقافية - 1.2  

ولكن الوصول  إلى هذا  أية مؤسسة، مسار لتنمية  "��6ر ا���ل اEداة ا��5/�3       

الذي  وما يهمنا هنا هو القطاع الثقافي الالربحي المصدر الهام يختلف من قطاع آلخر،

هناك إذن ضرورة لتمويل الثقافة ووظائف ". ال يبعد عن كونه يحتاج  إلى دعم أكثر

باإلضافة إلى وظيفتها الجوهرية في تكوين اإلنسان معرفيا  هامة لها، واقتصادية اجتماعية

 2 مثلما ال زاد أم قل، ال ثقافة بدون مال،اإلبداعي، وعاطفيا وتمكينه من التخيل والتعبير 

                                                           

   .96.ص ،السابقالمرجع  حساني، رقية خوني، رابح - 1
،      2011 ،1.ط ر والتوزيع،روافد للنش ية،الفنون في المنطقة العربو دليل تمويل الثقافة  بسمة الحسيني وآخرون، - 2

  .4-3.ص



الجزائر في  الثقافي االستثمار                                 الثالث الفصل   

191 

 

النظر إلى الثقافة باعتبارها  خدمات صحية وال طرق وال مياه نظيفة دون مال، والتعليم 

نظرة قاصرة تحرم المجتمع من  نشاطا تطوعيا للهواة ال يجب أن يكلف المجتمع شيئا،

اإلمكانيات الهائلة التي تتيحها الثقافة لتنشيط المجتمع وتحديد حيويته وٕاطالق قدرته على 

  .اقتصاديانها سوى مجتمع فقير معرفيا ووجدانيا وأيضا وال يتأتى ع اإلبداع،

الدولة التي تقدم  المواطن الذي يشتري المنتجات، :إذن البد أن يدفع أحد تكلفة الثقافة    

  . 1"أو أية مؤسسات أخرى يهمها األمر دعما،

ها ولتحقيق مسعا لقد أخذت الدولة على عاتقها مهمة الحفاظ على الهوية الثقافية،      

يتوزع اإلنفاق العام "خصصت مبالغ معتبرة من أموال الدعم لتغذية هذه العملية، إذ 

تكلفتها بشكل تجاري  والحكومي المخصص للثقافة على أغراض عديدة يصعب تغطية 

الفنية الجديدة التي ترتاد  م األعمالدعو مثل الحفاظ على التراث الثقافي أو تعليم الفنون أ

 مجتمعاتهم الجديدة أو في  لوفة أو مشروعات إدماج المهاجرين ثقافياأساليب فنية غير مأ

كل هذه  .الثقافية وغيرهاو األرشيفات ألبحاث أا أو العالم النامي التبادل الثقافي مع البلدان

والمجموعات داخل نفس  األغراض تقوم بدور كبير في إبراز الهوية الثقافية لألفراد

ول الثقافية التاريخية له وفي إمداده بالحيوية والقدرة على المجتمع وفي الحفاظ على األص

ينشأ عن ذلك كله وعي بين المخططين وصانعي  اإلبداع التي تجعل منه مجتمعا منتجا،

 2السياسات  بأهمية هذه األغراض وبحاجة المجتمع إليها وضرورة تخصيص جزء مناسب
                                                           

  .4.المرجع السابق، ص - 1
  .8.ص ،المرجع نفسه - 2
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وضرورة تخصيص جزء مناسب  السياسات  بأهمية هذه األغراض وبحاجة المجتمع إليها

  وبالتالي، فإن بقية الدعم الموجه للثقافة، ال يكاد يكفي  ،1"عليهامن المال العام لإلنفاق 

المؤسسة الثقافية لرعاية برامجها وتقديم نشاطاتها السنوية المسطرة، مما سينعكس سلبا 

  . وتجسيد رسالتها على مردودية عملها،

 ال ما إلى الزيادة في تستمر أن يمكن ال الدول ميزانيات الواضح أن من أصبح"لقد       

 الدولة من تمويل على الحصول في يأمل أن يمكن ال الثقافة فإن قطاعي وبالتال نهاية،

 العام، القطاع في الثقافية على المؤسسات شديد ضغط إلى ذلك أدى وقد ،مستمرة بصفة

فيها  اإلدارة تحسين خالل من تهافعالي مستوى وتحسين الخاص دخلها توليد لتتمكن من

 وصار البرمجة، سياسات تطوير أجل من التسويق إلى للحاجة واضًحا مؤشًرا ذلك وكان

  المدرة فلسفة المنظمة – جديدة إنمائية فلسفة تتبنى أن المنظمات هذه أفضل على لزاًما

يولة مالية في سبيل تحقيق س التي تسخر جميع إمكاناتها المادية والبشرية، 2 "للدخل

 أحدثته وقد جيد، شرط الموارد تنوع إن" الخاصة من الموارد، بل وتفوق احتياجاتها ،تكفي

 المستقرة؛ غير البيئات في االقتصاد استقرار نتيجة عدم الثقافية، السياسة في التغيرات

 واحد مصدر على االعتماد بمكان الخطورة من هذه البيئات، مثل في يصبح حيث

  ، كذلك فإن تبني3"سهولة بكل النشاط عن توقف المنظمة إلى يؤدي قد ذلك ألن للتمويل،
                                                           

 . 8.ص ،السابقالمرجع  - 1
 :للتكيف القابلة الجيدة اإلدارة: إدارة الفنون في زمن عاصف دراجوجيفيتش، شيشيتش، سانجين دراجيشيفيتش ميلينا- 2

  197..ص ،، المرجع السابق نهاد سالم:تر التغيير، رياح وسط المالحة بالفنون
  .123.المرجع نفسه، ص- 3



الجزائر في  الثقافي االستثمار                                 الثالث الفصل   

193 

 

ويجعلها  المؤسسة لفلسفة اإلعتماد على النفس، سيمنحها أكثر استقاللية في اتخاذ القرار،

سيصبح  وبالتالي، تتحمل مسؤوليتها بنفسها للبحث عن حلول  للمشاكل التي تعترضها،

  .  ق تنوع في مصادر تمويلهاعملها أكثر مرونة وحركية، لتحقي

وتلك الفرص  تمتلك المؤسسة الثقافية العديد من الخيارات للوصول إلى ذلك التنوع،      

والتي تدخل ضمن برامجها المسطرة،  المتاحة هي نتيجة الممارسة اليومية لنشاطاتها،

ة وتلك المداخيل تختلف حسب طبيع وتحصل من خاللها على بعض مداخيلها المحققة،

 واحًدا جانبا المتاحف دخول ورسوم التذاكر مبيعات تمثل"إذ نشاطها، كالمتاحف مثال، 

 أو المتاحف أو بالعروض الخاصة الجوالت مصاريف إن المحقق حيث الدخل من

في  تساهم أن يمكن المؤجرة والمساحات الطعام وامتيازات الترويجية المعارض والمبيعات

 عند أهمية كبيرة ذا يعد األشياء هذه إيراد فإن بالتحديد حفللمتا وبالنسبة ،المحقق الدخل

  .الدخول رسوم بإيراد مقارنته

بأعداد  ترتبط المحقق الدخل مصادر أغلب فإن الجوالت مصاريف عدا وفيما     

 فإن مبيعات الجمهور من كبير عدد اجتذاب الهيئة استطاعت فإذا، الحاضرة الجماهير

 الجوالت وتعتمد ،)...(حقيقية قيمة ذات ستكون وغيرها يةالترويح والمبيعات الطعام

 العروض تقديم وهي أال جمهور كبير حضور في تتسبب التي العوامل نفس على الناجحة

  1."قوية بشهرة والتمتع الجودة عالية

                                                           

  .103.المرجع السابق، صرياض،  أشرف :عملي، تر دليل: نالفنو  في االستراتيجي كايزر، التخطيط .م مايكل- 1
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 من االشتراكات يخص فيما جهود ببذل "وتسعى المؤسسة الثقافية لزيادة دخلها  هذا،

 ما كل وتقديم الفنية العروض اختيار في الكاملة وٕاظهار المرونة تتخفيضا تقديم خالل

 فائدتين له تكون هيئة في أي مشتركين وجود إن حيث)..(.المشترك صالح في هو

 األموال تدفق عملية في وجود المشتركين يساعد المبيعات مضاعفة فبجانب هامتين 

، فقراتها الختيار الفنية للفرقة ضلأف يتيح فرصة مما الموسم بداية قبل للتمويل  الالزمة

 ،الطبع لتكلفة التعرض قبل اإليرادات لجمع وسيلة المجالت للناشرين اشتراكات توفر فكما

 الموسم بداية قبل السيولة توفر حيث الفنون لهيئات بالنسبة تكون االشتراكات فكذلك

 المنظمات ذاكر فتلكالت مبيعات على النقاد آلراء السلبية اآلثار حدة من وتخفف ،)...(

 أما الذعة نقدية آلراء تكون عرضة المشتركين من كبيرا عددا لديها ليس التي والهيئات

 تم حيث النقدية اآلراء تلك من تحمي نفسها المشتركين من كبير عدد لديها التي تلك

 المحقق الدخل زيادة في الفردية التذاكر مبيعات تتسبب"كما  ،1"مسبًقا مقاعدها حجز

 مبيعات فإن ذلك من الرغم وعلى،فنية عروض بأداء تقوم التي هيئات الفنون غلبأل

تتأثر  نهاإ حيث مضمونة غير مبيعات وتعد عالية تسويقية كلفة ذات الفردية التذاكر

 .الجوية األحوال وبسوء الالذعة النقدية باآلراء

 حتى نهاية تنتظر أن دالب الفردية التذاكر من كبيرة كميات تبيع التي الهيئات إن      

 2الموسم التسويقية أثناء الجهود استمرار ضرورة يعني وهذا المحقق دخلها لمعرفة الموسم
                                                           

  )بتصرف.(103المرجع السابق، ص - 1
  )بتصرف.(105.المرجع نفسه، ص - 2
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 صديق أفضل المجموعات تذاكر تكون أن لذا يمكن عالية، مبيعات تحقيق لضمان

بحيث تقوم بملء هذا الفراغ  الخالية، المقاعد من كبير لديها عدد التي الفنون لهيئات

 بأن االنطباعمما يولد  مفقود، محقق دخل أكبر تعد المباعة غير  فالمقاعد ا،سريع

 هذه المقاعد بيع عدم على المترتبة المالية العواقب إلى باإلضافة جيد، غير العرض

 تولد فالقوة التي العروض، مؤدين وعلى الموجود الجمهور على السلبي تأثيرها  وكذلك

   .قوة عظيمة تعد الخالية المقاعد ملء نتيجة

 المحددات الرئيسية من تعد للجماهير وصوله سهولة ومدى الفني العرض جودة إن      

 المبيعات اإلبقاء على تسويقي برنامج أي يستطيع ال إنه حيث ،التذاكر مبيعات لمستويات

 من الكثير النقيض فهناك وعلى المستوى ضعيفة المعارض أو الفنية للعروض العالية

 الناجحة الهيئات إن وتذاكر المجموعات، االشتراكات بيع في تساعد التي ويقالتس أدوات

 وفي منظم بأسلوب تستخدم مختارة تتضمن طرق فعالة إعالنية حمالت تقيم التي تلك هي

هو بناء سمعة  لعله من العوامل التي تساعد على إقبال الجمهور،و  ،1"مناسب زمني وقت

إليه على  اء إسم قوي  ألحد المتاحف يمكن أن ينظرإن بن" المتحف أو االسم التجاري،

  حيث ال يكاد الجمهور يعرف عملية مكونة من خطوات أربع تبدأ بأقل وضع مطلوب، أنه

  2 حيث يكون لدى المتحف شيئا عن المتحف،ويأتي في القمة أكثر وضع مرغوب فيه،

                                                           

  ).بتصرف(. 105.المرجع السابق،ص-1
،   المجلس الدولي للمتاحف اليونسكو عدلى عبد اهللا محمد، :تر  ،دليل عملي-إدارة المتاحف ،بويالن .ج.باتريك - 2

  )بتصرف.(175-173.ص ص
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بل  المتحف بأنفسهم،الذين ال يكتفون باستخدام  كبيرة من المساهمين المخلصين، مجموعة

    .وينصحون اآلخرين باستخدامه

كما يجب  ،ووأي نوع من المتاحف ه اسمه يجب أن يعرف الجمهور عن المتحف،      

  الزوار، وخدمات البحثية، واألنشطة مثل طرق العرض، سماته،أهم بعضا من  أن يعرف

افق خاصة فالمتحف الذي يركز على االسرة يجب أن يوفر مر  االسعار، وسياسات

بينما يحتاج متحف يركز على البحوث إلى مرافق يمكن للباحثين أن يدرسوا  لألطفال،

يجب عليه  ،االسمولكي يصل المتحف إلى المستوى الثالث من نموذج بناء  فيها مقتنياته،

وذلك بعرض كنوز فريدة من نوعها  أن يكون على مستوى من الجودة يجعله أهال للثقة،

تماثل تلك المشاعر  تنشأ مشاعر جمة وجياشة، د إلى بحوث قديمة،أو معروضات تستن

  .االستكشافيةالتي يمكن يجدها السائح في رحالته 

التجاري هو إيجاد مجموعة من الزوار  االسمإن أعلى المستويات المطلوبة لبناء         

وربما  ه،المخلصين الذين يحافظون على زيارة المتحف باستمرار ويوصون اآلخرين بزيارت

وهذا النوع من الزوار نسميه  1 "يدعمون المتحف بقدر أكبر من التمويل والعمل التطوعي

والتي تتألف من مجموع العمال والموظفين في الحقل الثقافي ولهم  بالجماهير المعتادة،

             .وتساهم في جلب الجماهير المحتملة المتكونة من عامة الناس عالقة مباشرة بالمؤسسة،

الحديثة  واالتصاليمكن ألحد أن ينكر الدور التي يمكن أن تؤديه تكنولوجيات اإلعالم ال 

                                                           

  )بتصرف.(175- 173.المرجع السابق، ص ص-  1
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في عمليات الترويج واإلشهار والتأثير على الرأي  العام ألخذ مواقف معينة  اتجاه أمور 

  واسعة، فالحديث المتكرر عن جماليات تلك األماكن والمصحوب بدعاية إعالمية معينة،

محالة سمعة قوية  تضاهي مكانة تلك الوسائل التي أخذت على عاتقها تلك  سيكسبها ال

 ،ومن جهة أخرى فإن الحضور الحي إلى تلك األماكن لزيارتها هذا من جهة، المهمة،

فإما لمشاهدة عروض مميزة من  والحضور له عدة أوجه، سيكسبها أيضا تلك المكانة،

بعض المؤسسات االقتصادية  ستغاللاوٕاما للتسوق نتيجة  تنظيم المؤسسة ذاتها،

ج وثانيها تالمن اقتناءأوالها  وهذا الحضور له فائدتين، لفضاءاتها مؤقتا لبيع منتجاتها،

فبعد  ويصبح قبلة لمعاودة الزيارة، التمتع بجماليات المكان التي سوف تترسخ في العقول،

  .تتحول لتصبح ذات طابع ثقافي ما كانت الزيارة هدفها تجاري،

قد يرى البعض في هذه الطريقة انحراف عن األهداف التي ُوجدت من أجلها       

فكما ُيقال  فال تهم الوسيلة، ولكن مادامت الغاية نبيلة وتخدم مصالحها، المؤسسة الثقافية،

خصوصا إذا ما ُوجدت بداخلها محالت تجارية متخصصة في  الغاية تبرر الوسيلة،

فإن الجمهور لن يتوانى عن اقتناء  الصناعة التقليدية، عرض وبيع التحف الفنية ومنتجات

إن  ،بالتالي تعم الفائدة على كلتا المؤسستين معا البعض منها أثناء عملية التسوق تلك،

 وجود محالت تجارية داخل المؤسسة الثقافية لبيع المنتجات الثقافية والهدايا الرمزية،

فالحصول  بعد التجول في رواق العرض،ذلك الروتين الذي قد يشعر به الزائر  سيكسر

باعتبار أن المطلع  المؤسسة،إشهار لتلك  يعد بمثابة على تحفة فنية في نهاية الزيارة،
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وبذلك سيزيد  ،اقتناءهاوبالتالي  عليها ستتولد لديه الرغبة في معرفة مصدر تلك التحفة،

 فضل وبالموازاة،فمن األهمية إذن الحرص على تقديم األ من توافد الجمهور عليها،

 وذلك إما باقتناء معدات صناعية البتكار المنتج، الحرص على تحقيق األرباح،

أو  كالطابعات المتخصصة في طبع الصور والرسومات على الكؤوس واألواني الزجاجية،

سيكلف هذا  بابتكار مجسمات  للديكور ذات داللة، تلك المتعلقة بصناعة الفخار،

ض األموال ولكن مع الوقت سيتحول إلى مصدر ال غنى عنه في المشروع في البداية بع

  .عملية التمويل الذاتي للمؤسسة

وهي إبرام عقود شراكة محددة المدة مع أصحاب  ريقة أخرى ال تقل أهمية،ط      

وٕاعادة  وذلك باقتناء منتجاتها بأسعار نوعا ما منخفضة، الحرف والصناعات التقليدية،

ن تكون تلك المنتجات أن يتضمن العقد في إحدى بنوده أويجب  عرضها داخل محالتها،

كأن يتم ابتكار مجسمات على شكل أواني  وموجهة لها خصيصا، فريدة من نوعها،

كما يمكن أيضا  فخارية وفي نفس الوقت تحمل رسومات لصورة أو رمز المؤسسة الثقافية،

  ...وهكذا مقابل مالي محدد،تأجير بعض أماكنها لهوالء الحرفيين لبيع تلك المنتجات ب

  : ومن بينها هناك عدة طرق أخرى باإلمكان استغاللها لزيادة المداخيل،    

العمل على اقتناء حافلة سياحية تحمل رمز أو شعار المؤسسة الثقافية مهمتها تنظيم  -

 زيارات ألماكن أثرية أو مؤسسات مماثلة وذلك لفائدة أطفال المدارس أو السياح بمقابل

   .ادي معين، لجلب المزيد من الزوار للتعرف على جماليات وقدرات المؤسسة المنظمةم
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إبرام اتفاقيات تعاون مع العديد من الوزارات، كوزارة التربية التي بإمكانها إدراج مادة  -

لتصبح المؤسسة  وكذا وزارة السياحة، زيارة المتاحف كمادة إجبارية في المقررات الدراسية،

  .ن ضمن مخطط الزيارة للسياحالثقافية م

  .تنشيط مختلف التظاهرات، وفق برنامج محكم يربط االحتفاالت الوطنية كمناسبة للزيارة-

بحيث ُتعقد اتفاقيات ما بين المؤسسات الثقافية في نفس  :عن طريق نظام التكامل-

ن المنطقة لتبادل الزوار، بأن تسخر جميع إمكانياتها  لبرمجة المؤسسة األخرى ضم

  . وهذا سيساهم في الترويج لصورة ومقتنيات كلتا المؤسستين رزنامة زياراتها،

وذلك بالمشاركة الجماعية للمؤسسات الثقافية في إنجاح  :عن طريق التحالف الثقافي-

حدث وطني، بتقديم دعمها المادي والمعنوي، كإرسال بعض المقتنيات والمشاركة في 

خيلها في ذلك الحدث لصالح المؤسسة المشاركة العروض المقدمة، على أن تكون مدا

  .نفسها، ألن إنجاح تظاهرة وطنية ال يمنع من رعاية المصالح الخاصة

وسمعة وطنية وحتى عالمية، ال  إن اكتساب المؤسسة الثقافية لعالمة تجارية مميزة،      

لتحف الفنية، بل وٕانما بالجد والمثابرة، فقد يمتلك المتحف مثال اآلالف من ا يأتى ببساطة،

ولكن مع غياب الجمهور، ستذهب كل تلك اإلمكانات أدراج الرياح،  ويملك حرفيين مهرة،

وقام بفتح أفخر المطاعم،  حاله حال التاجر الذي أنفق الماليين لتجهيز أحد المحالت،

ولكنه أصيب بخيبة أمل ألن جهوده لم تكن عند مستوى اإلقبال الجماهيري الذي بدا 

 وٕاما ابتكار حلول جديرة للتشهير بمأكوالته فأمامه إذن طريقين، إما غلق المحل،محتشما، 
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مميزة وفريدة، بل وحتى تقديم وجبات مناسباتية مجانا لجلب الكثير من وٕاعطائها نكهة 

  .الزبائن وبالتالي الحصول على شعبية كبيرة

أوضاعا فريدة وفرصا  كذلك الحال بالنسبة للمؤسسة الثقافية التي ينبغي أن تبتكر      

  .جديدة للتعامل مع الجماهير

من  ،وحتى المشروعات أيضا من الهام جدا أن تتنوع مصادر تمويل المؤسسات،"      

  :هذه المصادر

رعاية من  -اشتراكات - بيع خدمات ومنتجات -تأجير أماكن-بيع التذاكر(الدخل الذاتي -

  ).شركات تجارية

  ) .البلديات- افةوزارة الثق(التمويل الحكومي -

  ).مغتربون-رجال أعمال-أصدقاء-أعضاء(األفراد -

  مؤسسات،مؤسسات وسيطة-مؤسسات خاصة(الجهات المانحة العربية والدولية -

ويجعل منها مصدرا ال غنى  وهذا التنوع سيزيد من مردودية البرامج المقدمة، ،1")حكومية

  . للمجتمع االقتصاديةعنه في التنمية 

  بمكانته كأول متحف في بفرنسا من المتاحف الرائدة، "اللوفر"يعتبر متحف و  هذا،      

 "اللوفر"أن تؤكد دراسة صدرت عن المركز االقتصادي التابع لجامعة السوربون،"إذ العالم،

  على وهو يعود بفوائد مهمة ،رمن حيث عدد الزوا أصبح المتحف األول في العالم اليوم،

                                                           

  .   8.ص المرجع السابق، ،الفنون في المنطقة العربيةو دليل تمويل الثقافة  ني وآخرون،بسمة الحسي -  1
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مليون وبليون يورو سنويًا، بينما تقّدر موازنته الرسمية  600االقتصاد الفرنسي تقّدر بين 

 )…(هم من غير الفرنسيين، "اللوفر"حوالى سبعين في المئة من زوار ، بمئتي مليون يورو

لكن المستفيدين فعليًا منه يتجاوز عددهم  رسميًا، حوالى ألفي شخص، "اللوفر"ويعمل في 

الفنادق المجاورة وغيرها من األماكن خمسة عشر ألف شخص، يعملون في المطاعم و 

  .1"التي تستقطب زوار المتحف ومحيطه

 2010مارس 18وفي مقال صادر عن جريدة  الشرق األوسط بتاريخ       

تطرق صاحبه إلى  ،"المتاحف الفرنسية تدخل عهد التسويق واإلستثمار"بعنوان

لمكانة والعوامل المساعدة للحصول على تلك ا" اللوفر"اإلستراتيجية التي إعتمدها متحف 

 :والتي تمثلت  فيما يلي 

سن الدولة لتشريعات جديدة تسمح لهذه المؤسسات الثقافية الحكومية باالعتماد على  -"

األموال الخاصة لتخفيف العبء الذي أصبح يثقل كاهل وزارة الثقافة وجعلها تتمتع بوضع 

  التوجه(إداريا وماليالكنها مستقلة  قانوني جديد يصنع منها شركات وطنية،

بل وقلب الموازين حتى تصبح المداخيل  ،)اإلنجلوساكسوني في إدارة المؤسسة الثقافية

في المائة توفرها المساعدات  40في المائة مقابل  60الخاصة بهذه المؤسسة تشكل نسبة 

  . 2 الحكومية
                                                           

  ،15/08/2018:،تاريخ اإلطالع61/05/2015جريدة الحياة، متاحف فرنسا تساهم في تنمية مدنها، زيباوي، أوراس- 1
  http://www.alhayat.com/article/661004 / مدنها-تنمية-في-تساهم-فرنسا-متاحف


��ي - 2*& �لدولية، ، الشرق االوسط، جريدة العرب اواالستثمارالمتاحف الفرنسية تدخل عهد التسويق ، أ��3
  )بتصرف(، 2017أوت 17: ، تاريخ اإلطالع2010مارس18 ،11433العدد

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=19&article=561475&issueno=11433#.WZXmgVFpwTE  
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والعمل  ساعدات،مقابل الحفاظ على بعض الم مع الدولة، "حسن األداء"توقيع اتفاقية  -

  بمنطق تقييم األداء وتحديد أهداف مسبقة،

وذلك لتجديد الكفاءات  اعتماد إدارة المتحف في التوظيف على عقود قصيرة المدى، -

إلى جانب إلغائها لحق الدخول المجاني الذي كان ممنوحا لألساتذة والفنانين،  واكتشافها،

  .سنة 25و 16مقابل اإلبقاء على الحق نفسه للشباب بين 

    ومن بينها التي تعتبر قيمة ثابتة تجذب الزائرين، اقتناء تحف نادرة ومتميزة ومتنوعة، -

  دو فينوس"وتمثال  ،"شريعة حمورابي"ونسخة من  لليوناردو دي فانشي، "الموناليزا"رائعة 

  " .Venus De Milos"ميلو

  .إعارة تحفه وبيع خبرته مقابل مكافآت مالية-

م وتأجير قاعات المحاضرات وقاعات الحفالت للشركات الكبرى ودور إدارة المطاع - 

   .األزياء الكبرى

  كتنظيم ورش تكثيف المتحف من نسبة النشاطات التي ترفع من مداخيله الخاصة، -

عائلية لتعليم الرسم التشكيلي أو النحت،وكذا تنظيم فسحات في الحدائق أو زيارات خاصة 

  محددةخارج أوقات االفتتاح الرسمية مقابل مبالغ  شهورةلبعثات دبلوماسية وشخصيات م

استغالل ماركة المتحف لجني المزيد من األرباح،ومنع كاميرات التصوير داخل  -

  1لتفادي انخفاض نسبة مبيعات السلع المشتقة كالبطاقات والصور والكتالوغات، المتحف،

                                                           

  )بتصرف(المرجع السابق-  1
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 .وطبع كتيب صغير عن نشاطات المتحف يباع للجمهور

عن طريق إعارة اسمه وخبرته ومجموعاته الفنية،  المتحف لمداخيله الخاصة، تحسين -

   .بعضها بصفة منتظمة بمقابل مادي ألطراف أجنبية وتنظيم معارض خارج حدود البالد،

واالنفتاح الواسع على دعم األموال  إقامة مشروع تبادل الخبرات مع الدول األجنبية،-

" .                                                                            مساعدة"راتيجيات تعاون مع الشركات للفوز بعقود والسعي إلى تطوير است بل الخاصة،

  إنشاء المتحف لقسم خاص مكون من مجموعة من الموظفين على مستوى عال من-

  جدد  عن ممولين شغلهم الشاغل هو البحث الخبرة في تقنيات االتصال والعالقات العامة،

لمشاريع المتحف وتظاهراته المختلفة لتغطية عجز المصالح الحكومية عن تمويل 

   .نشاطات ومرافق هي في نمو متزايد

  1"رلحماية رأس ماله من االندثا إنشائه صندوق للهبات يقوم باستثمار مداخيل المتحف،-

تسمح باالستثمار  وما يمكن مالحظته، هو أنه وعلى الرغم من وجود قوانين      

 ، بقيت عددا معتبرا من المتاحف الوطنيةإال أن  ،بفرنسا الخاص  في المؤسسات الالربحية

 ال  يشير ضمنيا إلى أن القوانينوهذا  تعتمد بصفة شبه كلية على المساعدات الحكومية،

 .ييرتكفي لخوض غمار تلك التجارب الرائدة، بل يجب أن تتبعها المبادرة والرغبة في التغ

وسد العجز الذي  تملك المؤسسة الثقافية إذن العديد من الخيارات لتمويل نفسها،      

  .على النتائج المرجوةللحصول يكفي فقط توفر اإلرادة والصبر  يمكن أن يطالها،

                                                           

  ).بتصرف. (المرجع السابق-  1
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  :المتاحف والسياحة -2.2

ومصدرا مهما من مصادر  تعتبر السياحة أداة فاعلة في دفع عجلة االقتصاد،      

وفي ظل تدني مداخيل بعض القطاعات االقتصادية الهامة، جراء  لحصول على الثروة،ا

االنخفاض المفاجئ ألسعار البترول، تسعى عديد من الدول لالستثمار في السياحة بغية 

بتقديم خدماتها المميزة وسط جو سياحي مالئم، يطبعه "وذلك  جذب أكبر قدر من السياح،

، هذا وتعتبر السياحة من الظواهر االقتصادية 1"فضل شروطها توفير اإلقامة الطيبة في أ

األكثر انتشارا في العالم، خصوصا ما يعرف بالسياحة الثقافية التي تتعلق بالمواقع 

  .التاريخية واألثرية والمتاحف، باعتبار أن الثقافة هي من بين الدوافع الرئيسية لتنقل الناس

نطقة معينة يكون للسفر واالستمتاع بالمناظر ومن المؤكد أن حضور السائح لم      

واكتشاف ما تزخر به من كنوز، لذا، فإنه من غير الممكن أن نتجاهل الدور  الخالبة،

 مجال في هاماً  دوًرا المتاحف تلعب" الذي يمكن تقوم به المتاحف في هذا المجال إذ 

 فهي بمثابة يدًا،متزا سياحياً  نمواً  تواجه التي المقاصد في السياحية خصوصاً  التنمية

 الحارس أنها على إليها فقد أشير المحلية، والمجتمعات السياح بين التفاعل ميادين

لتبادل ا عالقات في األمين وسيطلتصبح كا أن من الممكن والتي،الثقافية للهوية التقليدي

       2 وٕارث تاريخ السائح على إطالع على تركز أن يجب لذلك والثقافي، يالسياح

                                                           

1 -Louis Caccomo Jean ,Fondement d’économie du tourisme Acteurs- ,Marchés , 
,Stratégies,Belgique,Editions de Boeck Université ,1er édition,2007,p.175. 

 ، دراسات، العلوم اإلنسانية واإلجتماعية،السياحة جذب في ألردنيةا األثرية المتاحف رواشده، دور عاطف أكرم -2

  .576.ص ،2014، األردنية الجامعة ،العلمي البحث عمادة ،2 العدد ، 41 المجّلد
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 راً دو  تلعب فالسياحة عالقة تبادلية، السياحة والمتاحف بين فالعالقة، يزورها التي المناطق

 أما العملة الصعبة، من زيادة دخلها وبالتالي زوارها عدد وزيادة تنشيط المتاحف في هاماً 

 السياحة على تركز التي في المناطق السياح خاصة من المزيد جذب في فتساهم المتاحف

زيارتها  الواجب لجذبا عناصر من المتاحف فان يشير البعض وكما (...)الثقافية

ومن ثّمة فإنه ينبغي أن تكون مسجلة في خريطة  ،1"السائح الثقافي قبل من ومشاهدتها

 الزيارة ومبرمجة من طرف المرشد السياحي، ذلك أن ما يبديه الزائر من انطباع وارتياح،

  .قاه من اهتمام وعنايةوما يبذله  من أموال، مصدره ما يتل

لما  وذلك التعليمي؛ حساب الجانب على يزداد حالياً  للمتاحف السياحي الدور بدأ"لقد      

األثرية  المقتنيات وصيانة حفظ أهداف في تحقيق دور من دخولهم ورسوم للسياح

هنا  األهداف، من تلك لتحقيق الرسمي الحكومي التمويل جعترا ظل خاصة في وحمايتها

من  شريحة أكبر إلى منتجها ترويجية إليصال وسائل ابتكار على تعمل المتاحف تبدأ

 ،2 "المتزايدة السياحي الجذب عوامل خارطة على موقعها أو يضعف يختفي ال كي الزوار

 ومن جهة أخرى، فإن تواجد متحف ما في منطقة سياحية، ال يعود بالفائدة هذا من جهة،

واألماكن التي توفر وسائل  ت التجارية المحيطة به،عليه فقط، بل على جميع المحال

وبالتالي  وهذا من شأنه أن ينعش حركة االقتصاد في المنطقة ككل، الراحة واالستجمام،

فإن ما تقدمه المتاحف من عروض، يجب أن يكون عند مستوى تطلعات السياح وأن 
                                                           

  .576.ص المرجع السابق، -1
  .576.ص المرجع نفسه، - 2
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ألوضاع بفعالية لتعم تعكس بحق معالم هويتها الثقافية، كما ينبغي استغالل مثل هذه ا

على السياح لمعاودة الزيارة كلما سمحت لهم  ويصبح باإلمكان التأثير الفائدة على الجميع،

 . ذلك الفرصة

  :  التمويل الثقافي في الجزائر-3

  ترسم كبرى عامة سلطة وهي" الثقافة، وزارة بواسطة أساًسا الثقافي القطاع يدار      

 فرعية، قطاعية وٕادارات إدارات عدة من الثقافة وزارة تتكون، نيةالوط الثقافية االستراتيجية

 أيًضا مؤسسات وتقوم ،القومي المستوى على الثقافية األنشطة لتنظيم عليها تعتمد وهي

 االستراتيجية الثقافة، بتطبيق لوزارة المباشرة الوصاية تحت أخرى، ثقافية وهياكل ومراكز

 للصالحيات أو اإلقليمي، طبًقا القومي المستوى لىع سواء عليها الوزارة تمليها التي

  البلدية الشعبية والمجالس المحلية الواليات السلطات تشارك أخرى، ناحية ومن ،اإلقليمية

 .)الثقافي القطاع إدارة في أيًضا (

   تقاسمت أن بعد وحدها للثقافة وزارة تخصيص الحكومة قررت ،2005 مفي عا      

الميزانية  بدأت العام، ذلك منذ، االتصاالت مع الزمان من عقد الطو  الوزارة الثقافة

 التي خصصتها الخاصة الميزانيات دعمتها حيث مدهشة، زيادة تعرف للثقافة المكرسة

 .1الجزائر نظمتها التي الكبرى الثقافية لالحتفاالت الحكومة

                                                           

والمغرب  وتونس، ة في الجزائر،دراسة مقارنة عن بعض جوانب  السياسات الثقافي دنيا بن سليمان، ،عمار كساب - 1
  .9.، ص2013 ،1ط ،المورد الثقافي بلجيكا، مؤسسة التبادل الثقافي،- الالمركزية-ميزانية الثقافة-ومصر
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 )اإلسالمية الثقافة عاصمة تلمسان( 2011 عام في الثقافة ميزانية بلغت، وبالتالي      

 ا،العربية وٕافريقي المنطقة في ميزانية أكبر أي تاريخي، مبلغ وهو ،دوالر مليون 452

 في الذي أقيم الثاني اإلفريقي المهرجان تنظيم مع ،2009 عام في بلغت قد وكانت

 السنوات تبلغ خالل لم الثقافة ميزانية أن غيرر، دوال مليون360 مبلغ العاصمة، الجزائر

  .1"إال مرتين اليونسكو، منظمة بها أوصت التي  ٪1ال نسبة األخيرة، عشرال

 أخذتوقد " ،قامت الدولة بتقسيم إعتمادات الميزانية حسب أهمية كل قطاع      

ويمكن  ،%46.20فقد بلغ المؤسسات ذات الطابع اإلداري النصيب األكبر من هذا الدعم،

دار  40مديرية ثقافة و 48(هذا الصنف تفسير ذلك بعدد المؤسسات التي تندرج تحت 

 ،%33.84تليها التظاهرات الثقافية بنسبة  ،)ثقافة ومؤسسات التكوين الفني المختلفة

وتعود المرتبة الثالثة للمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري وتشمل المسارح والدواوين 

افي الخاص بالتدريب في حين لم يتجاوز النشاط التربوي والثق، %11.79العمومية بنسبة 

 وٕاذا كانت هذه النسب  تبين ،من مجموع ميزانية القطاع %11.98والجمعيات نسبة

فإن واقع المؤسسات الثقافية في  بالجانب الثقافي على حساب المصالح اإلدارية، االهتمام

بل تغطي أيضا الجوانب  الجزائر يكشف أن هذه المبالغ ال تخص النشاط الثقافي،

  2 . ر العاملين ونفقات التسيير المختلفةأجو  :األخرى

                                                           

  .9.المرجع السابق،ص- 1
، 1ط دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة، مدخل إلى السياسات الثقافية في العالم العربي، عمار كساب ،وآخرين،-2

  .130.ص ،2010
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يبين  توزيع اإلعتمادات على مختلف األقسام أن التظاهرات الثقافية حظيت باهتمام       

تليها المكتبات والمطالعة  ،%34.13ملحوظ إذ سجلت المرتبة األولى وحققت نسبة

، %10.37والتراث بنسبة ،%19.71ثم المؤسسات بنسبة ،%25.30العمومية بنسبة 

  .1" %3.17أما المرتبة األخيرة فعادت للبحث بنسبة   .%7.29والتكوين  بنسبة 

  ففي "والجدير بالذكر، فإن هذه النسب تتأثر أيضا بحجم ميزانية القطاع المرصودة،       

  هذا   صعد 2003مليون دوالر أمريكي في عام  64,4حين أن ميزانية الثقافة كانت   

د بالكا في فترة  %387أي بزيادة مقدارها  ،2014ون دوالر في ملي 313,8الرقم إلى 

 وبذلك أصبحت وزارة الثقافة في الجزائر أكثر وزارات الثقافة غنى ،عاماً  11تصل إلى 

      6 هذا التطور ُيفسر بزيادة ميزانية الدولة التي تضاعفت ،أفريقيا وفي المنطقة العربية في

 .2"إثر االرتفاع الهائل في أسعار النفط ، على2014و 2003مرات بين عامي 

فبعدما ومع االنخفاض المفاجئ ألسعار النفط، انخفضت ميزانية وزارة الثقافة،       

 167.69انخفض هذا الرقم إلى 2015في سنة  مليون دوالر أمريكي 436.7كانت 

مالية ٪ من الميزانية اإلج 0.4أي ما يعادل  ،%62وذلك بنسبة 2016سنة  مليون دوالر

  .، لتصل إلى أدنى حد منذ سبع سنواتللدولة

                                                           

  .130.المرجع السابق،ص - 1
  .08/01/2017:،تاريخ اإلطالع2014والتمويل، ثقافة ميد،  عمار كساب،التشريعات -2

http://www.medculture.eu/ar/country/algeria/structure/4182   
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 2016و 2006رسم بياني يوضح تطور ميزانية الثقافة في الجزائر بين عامي  ):14(الشكل رقم  

الدراسات        انهيار ميزانية الثقافة أو نهاية الثقافة الرسمية في الجزائر، عمار كساب، :المصدر .بماليين الدوالرات
  .28/11/2016:تاريخ اإلطالع   ،2015نوفمبر السياسات الثقافية في المنطقة العربية، والتقارير، 

http://www.arabcp.org/page/389  

إذا نظرنا عن قرب نجد أن حصة ميزانية الثقافة من ميزانية الدولة لم تتغير بشكل "      

، باستثناء سنوات %)0,5و% 0,6: على الترتيب( 2014و 2003عملي بين عامي 

  .1"  %1، حيث وصلت إلى عتبة الـ2012و 2011 ،2009

أجور العمال في القطاع، تكاليف (من المعروف أن تكاليف وزارة الثقافة الثابتة "     

 قد تضاعفت مع هذه) إلخ.. تنظيم المهرجانات المرسمة، تكاليف صيانة الهياكل الثقافية

  ولذلك ستكون نتائج انهيار ،2015و 2005مرات بين عامي  8تضاعف ميزانية الوزارة 

  .2 "الميزانية على الثقافة الرسمية وخيمة 

                                                           

  .المرجع السابق -1
  .المرجع نفسه - 2
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أنه كلما احتضنت الجزائر لتظاهرة ثقافية كبرى  إن المالحظ من خالل هذه النسب،      

كذا الفوائد المادية كلما ارتفع حجم الميزانية وهذا أمر منطقي نتيجة لعظمة الحدث و 

والمعنوية التي سوف تنجر من خالل السهر على إنجاحها، كتشجيع السياحة وصناعة 

الكتاب، إضافة إلى أن تتابع تلك التظاهرات أدى إلى تتابع في ارتفاع الميزانية المرصدة، 

مع االحتفال بخمسينية  2011كاقتران تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية 

ومن جهة أخرى، فإن هذا التطور قد يفسره كذلك  هذا من جهة، .2012ل  سنة االستقال

والتي  ،2003انخفاض قيمة العملة في األسواق العالمية، بحيث إن ميزانية الثقافة لسنة 

  .تعادل في القيمة ميزانية السنوات التي تلتها ،مليون دوالر أمريكي 64,4بلغت

  عدا سنة  سجلت انخفاضا معقوال، ظيم أية تظاهرة،أما السنوات التي لم تشهد تن      

نظرا للظروف العالمية التي طبعتها والتي حتمت  ، التي ُتعد بحق سنة استثنائية،2016

على الجزائر إعادة  النظر في سياستها الثقافية، لتفادي الوقوع في مواقف ال تحمد 

       . االقتصاديوكذا للمحافظة على توازنها  عقباها،

في دمج عدد من مؤسساتها  2017وبالفعل، شرعت وزارة الثقافة في مطلع عام "       

  لترشيد النفقات وتقليص الميزانيات الموجهة لهذه المؤسسات عبر مختلف واليات الوطن،

   1في حين سقفت الوزارة الميزانيات الموجهة إلى المسارح الجهوية وكل المؤسسات التابعة

                                                           

إدماج مؤسسات ثقافية وٕاحالة عمال على :"ميهوبي. عمار شودار، قال إن عهد التمويالت وتبذير األموال قد ولى- 1
  .3.، ص23/01/2017اإلثنين ،2841 :العدد جريدة النهار الجديد، الجزائر،"التقاعد لترشيد النفقات
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وأبدت رغبتها مستقبال للتخلي عن عدد من  ،االقتصاديلها والمصنفة في الطابع 

المهرجانات التي ال تحتاجها وال تدر أمواال في مستوى النفقات المرصودة لها، إضافة إلى 

تسقيف قيمة األموال المرصودة إلنتاج مختلف األفالم، إضافة إلى منح األولوية للمنتجين 

أقل، كما دعت الوزارة إلى ضرورة إحالة كل  الشباب والذين يقدمون أعماال تنافسية وبقيمة

الموظفين العاملين في القطاع على التقاعد في حال وصولهم إلى السن القانونية، مؤكدة   

على أنه وبالرغم من التزام الدولة باإلبقاء على الخدمة العمومية، إال أن هذه المؤسسات 

  .1"بدائلمطالبة بحل مشاكلها المالية التي تواجهها عن طريق ال

إن المؤسسات الثقافية في ظل الظروف الراهنة بحاجة إلى التفكير بجدية في إيجاد       

والبحث عن أحسن المنابع لجلب  الثقافية بعيدا عن اإلتكالية، ابدائل لتمويل مشاريعه

وبالمقابل، فقد قامت الجزائر بخطوات هامة لتشجيع  رؤوس أموال جديدة وبأقل تكلفة،

االستثمار الثقافي، جسدتها جملة من اإلجراءات الهامة منها التشجيعية  الخواص على

وكذا تلك   ومنها التشريعية وأخرى متعلقة باإلعفاء الضريبي، كإنشاء صناديق االستثمار،

  . الممنوحة  لتسهيل إنشاء المؤسسات المصغرة

  :امتيازات االستثمار الثقافي في الجزائر- 1.3

تعتمد وزارة الثقافة في الجزائر على عنصر : ديق االستثماراالستفادة من صنا-1.1.3

والتي تسعى من خالله إثارة روح المنافسة والدعوة إلى االستثمار  الدعم كإجراء تشجيعي،

                                                           

  .3.المرجع السابق، ص- 1
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 فن تنمية صندوق خالل من الثقافية النشاطات بدعم الثقافة تقوم وزارة"في هذا القطاع، إذ 

 والصندوق وتطويرها واآلداب الفنون لترقية الوطني ندوقالص وتقنياته وصناعته، السينما

 ستمائة نحو 2011 عام في الثقافية النشاطات دعم ميزانية بلغت ،لثقافيّ ا للتراث الوطنيّ 

  1 ."الثقافة وزارة ميزانية إجمالي من 2% نحو يبلغ ما وهو دوالر ألف

 لعام التكميلي المالية قانون عن لمنبثقا القانون من 100 رقم الماّدة ألحكام تبًعا"          

 عهدت البالد، واليات جميع في استثماريا صندوًقا 48 العامة أنشأت السُلطات ، 2009

 شركات خمس )5( إلى المالية، وزارة مع اتفاقات موقعة خالل من بإدارتها، الدولة

  :هي فعليا، االستثمار قيد منها ثالث استثمارية،

 من % 70 نسبة BADR الريفية والتنمية الفالحة بنك يمتلك استثمار، الجزائر -1

 30 ال نسبة CNEP واالحتياط للتوفير الوطني الصندوق يمتلك مصرف بينما رأسمالها،

  .المتبقية %

  SOFINANCE ،2 والتوظيف والمساهمة لالستثمار المالية المؤسسة سوفينانس، -2

  . CNPE الدولة لمساهمات أنشأها المجلس الوطني

 شركة ،وهي FINALEPللمساهمة األوروبية الجزائرية المالية الشِركة فيناليب، -3

  2.أوروبية جزائرية مشتركة

                                                           

  .126، المرجع السابق، صالفنون في المنطقة العربيةو ليل تمويل الثقافة د، بسمة الحسيني وآخرون -1
، 01/2016، 1عمار كساب، دليل المستثمر في القطاع الثقافي في الجزائر، بلجيكا، مؤسسة المورد الثقافي، ط - 2

  .10.ص
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 الوطني والمصرف ، BEA الجزائري الخارجي المصرف :المتبقيتان الشركتان- 4 

 في المتخصصان همافرعا ُينشأ ريثما الصناديق هذه إدارة ستكلفان، BNA الجزائري

 1 ".االستثمار رأسمال

  FDATIC) ( وصناعته وتقنياته السينمائيّ  الفنّ  تنمية صندوق" -1.1.1.3

 عام ( FDATIC)  وصناعته وتقنياته السينمائيّ  الفنّ  تنمية صندوق ُأنِشئَ " لقد          

 الجزائرية بصرية السمعية األفالم إنتاج على العمل الرئيسية في أهدافه وتتجلى ، 1991

 تزيد التي الجزائرية األفالم أو توزيع إلنتاج سواء توظف مالية إعانات منح خالل من

 التجهيزات وتحديث تمويل في الصندوق يشارك ،دقيقة سبعين )70(على مدتها

 إلنجاز التحضير في ويساعد ،والتليفزيونية السينمائية والمباني والتقنيات الصناعات

 بصري السمعي باإلنتاج لالرتقاء الالزمة النَفقات في ويساهم بصرية عيةأعمال سم

 عن مدتها تقلّ  التي األفالم إنتاج أعمال يدعم كما الجزائر وخارجها، في ونشره الوطني

 صاحب يقدم أن يجب - محلية وأفالم وأفالم بحثية وثائقية أفالم من دقيقة سبعين )70(

  2".-ةالثقاف وزارة مستوى على مباشرة عانةاإل لطلب ملفا المشروع

  :بغرض اقروض تمنح" 

 .وتوزيعه الجزائري البصري السمعي اإلنتاج تمويل في اإلسهام -

                                                           

  .10.المرجع السابق، ص -1
  .13-12.المرجع نفسه، ص ص - 2
  .126.، المرجع السابق، صالفنون في المنطقة العربيةو ويل الثقافة دليل تم، بسمة الحسيني وآخرون - 3
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    وٕاصالحها السينما لدور األساسية المنشآت توفير على تعمل التي المؤسسات إعانة -

 لدور التقني الجانب ويروتط والنظافة األمن أعمال تمويل في أو تحسينها والمشاركة

 .العامّ  القطاع التي يملكها السينمائية العرض

 :بغرض امنح تَقَدم

 دقيقة ) (70نسبعي على عرضها مدة تزيد التي الجزائرية األفالم إنتاج في اإلسهام -

  .وتوزيعها

  .والتليفزيون السينما وهياكل التقنية الصناعات وتطوير تجهيز دعم في المشاركة-

 .البصرية السمعية األعمال إعداد في ساعدةالم -

 في وتوزيعه البصري السمعي الوطنيّ  اإلنتاج بتحسين المرتبطة النفقات في اإلسهام -

  .الخارج الجزائر وفي

 من دقيقة)70(سبعين عن عرضها مدة تقل التي األفالم إنتاج عمليات ودعم تشجيع -

  .وتجريب وفنّ  بحث وأفالم أفالم وثائقية

 :وتطويرها واآلداب الفنون لترقية الوطني الصندوق-2.1.1.3

  .مجاالته بمختلف األدبيّ  اإلبداع دعم - :التالية األهداف تحقيق بغرض مالَية ِمَنحا يقدم

ة واألعمال السينمائية األعمال باستثناء الفنية، اإلبداعات تشجيع- األثري بالتراث الخاص  

 1 .والمتحفي والتذكاري

                                                           

  .126.المرجع السابق، ص - 1
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  .والفنون الثقافة انيبميد المتعلقة حوثالب نشر -

      والعلمية واألدبية الفنية الملتقيات دعم - 

  1."واألدبية الفنية اإلبداعية الجوائز تمويل  -

 :لصالح األدبيّ  اإلبداع لتحفيز المخصصة اإلعانات ُتمَنح" 

 )أ( الفقرة ،6 رقم الماّدة في محدد هو كما األصلية التحريرية األدبية األعمال مؤّلفي -

 1997 مارس 6 الموافق 1417 شوال 27 بتاريخ الصادر 10 - 97 القانون رقم من

 الجزائر، في نشرها في الراغبين المماثلة، المؤّلف والحقوق بحقوق الخاّص  المتعلق

 تُنَشر مول خارجها أو البالد داخل ُتطَبع ُمسَبًقا أو تُنَشر لم أصلية أعماًال  تكون أن شريطة

  .الَعرِبية باللغة ُمسَبًقا

 أن شرط العامة الفكرية الِملِكية من األدبية األعمال نشر إعادة في الراغبين المؤّلفين -

  .عالمية أو وطنية ذات شهرة تكون

 .الَعرِبية باللغة نشرها في الراغبين األدبية األعمال مترجمي -

 :لصالح الفني اإلبداع لتحفيز المخصصة اإلعانات ُتمَنح -

  الموسيقية واألعمال والراقصة الموسيقية والدراما والدرامية المسرحية األعمال مؤّلفي -

والنقش  والنحت والتصوير كالرسم العملية والفنون التشكيلي والفن والقصائد الغنائية

 2يعادلها ما أو الضوئي والتصوير المصقولة والسطوح والرسم على األحجار والزخرفة
                                                           

  .127.المرجع السابق، ص- 1
  .13.عمار كساب، دليل المستثمر في القطاع الثقافي في الجزائر، ص - 2
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   .الجزائر خارج ِسيما ال ُتعَرض مسبًقا لم أصلية تكون أعماًال  أن شريطة

 بين ِسيما ال اإلبداعية المواهب لتشجيع الرامية والثقافية الفنية التظاهرات منظمي-

 .الشباب

 القدرات ميةلتن الالزمة التعليمية الوسائل على بالحصول الراغبة الثقافية المؤسسات-

  .الموهوبين والشباب لدى األطفال الفنية

  .القيمة وٕابداعاتهم الفنية ألعمالهم تكريًما الالمعين والُكّتاب الفنانين-

     : (FNP )للتراث الوطني الصندوق -3.1.1.3

 من الجزائريين للمستفيدين للتراث الوطني الصندوق من تمويل على الحصول ُيتاح      

  :وهم ،العاّم والخاّص  عينالقطا

 الثقافية العقارية الممتلكات أصحاب الخاّص، القطاع من معنوية أو حقيقية شخصيات -

 بحماية المتعلق 1998 يونيو/جوان 15 بتاريخ الصادر 04 - 98 رقم المحمية بالقانون

 .الثقافيّ  التَراث

التَراث  وتقييم وترميم وصيانة واستثمار ارةبإد المكلفة العامة والهيئات المؤسسات -

  . عليه والحفاظ الوطني الثقافيّ 

َلع مبتكرو - ة السقافيالث.  

  1 ".الثقافيّ  التَراث واعالء تنمية وجمعيات المدني المجتمع أعضاء -

                                                           

  .13.المرجع السابق، ص-  1
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  :التالية المصروفات الصندوق نفقات تشمل"   

ة الثقافية األمالك على للحفاظ الضرورية الترميم وأعمال الدراسات - وٕاعادة الخاص 

   .االعتبار إليها

 .إليها االعتبار الثقافية،وٕاعادة األمالك على للحفاظ الالزمة الدراسات -

 .الوطنية المجموعات إلثراء المنقولة الثقافية األمالك اقتناء -

 من عنها التنازل يتمّ  التي يةالعقار  الثقافية األمالك على للدولة الشفعة حقّ  ممارسة -

 .طرف أصحابها

 .الكبرى األثرية الحفريات عمليات تنفيذ -

 تراثال حماية وثقافة المدنيّ  الحّس  مستوى رفع شأنها من التي الدعائية األنشطة تمويل -

  1."عليه والمحافظة الثقافيّ 

، هو تشجيع كل إن الهدف األسمى الذي تسعى الدولة لتحقيقه من وراء هذا الدعم      

ما من شأنه أن يعطي للمؤسسة الثقافية نفسا طويال بحيث يصبح بإمكانها المحافظة القيم 

وفقط، بل إن االستغالل األمثل لتلك المنح، سيزيد  المتوارثة، بلمسات إبداعية المتناهية،

  .من مردودية المؤسسات ويجعلها تفكر بجدية  في عملية االستثمار

   :    االستثمارالتحفيزية المقدمة من طرف قانون  ن اإلجراءاتم االستفادة-2.1.3

   بالقطاعنفسها في القطاع الثقافي إلى التحفيزات الخاصة  االستثماراتتستفيد      

 

                                                           

   .127.، المرجع السابق، صبسمة الحسيني وآخرون - 1
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 ، 2001 أوت 20 بتاريخ الصادر 03 - 01 رقم القانون وتخضع ألحكام ،االقتصادي

ترافق هذه اإلجراءات المشاريع عبر مراحلها و  ،االستثمارالمتعلق بتطوير  المعدل والمتمم،

  :ومن بعض تلك اإلمتيازات" ،المختلفة

َلع على الجمارك من إعفاء- إنجاز في مباشرة تدخل والتي ناة،تثالمس غير المستوردة الس 

  .االستثمار

 عن الناتجة الحكومية والُمسَتَحقات العقاريّ  السِجلّ  ورسوم التسجيل ضرائب من إعفاء-

َلة بإقامة المشاريع االستثماريةت دة ذات الصدة وغير المشيراخيص األمالك العقارية المشي. 

 الماليّ  العجز تأجيل مثل االستثمار تسهيل أو/و تحسين أجل من إضافية امتيازات -

 .1"سداد الديون وُمَهل

 إجراءات ةعد من الثقافيّ  القطاع في االستثمار يستفيد ذلك، من الرغم وعلى      

 الخاّص  الطابع السُلطات الستيعاب نتيجة اإلجراءات هذه ومالية، ُتعتبر إدارية تحفيزية

 المذكورة العامة االمتيازات إلى الوطني فباإلضافة االقتصاد في وأهميته الثقافيّ  للقطاع

:              ةاالمتيازات اإلضافية التالي من الثقافيّ  القطاع أقسام بعض يستفيد سابًقا،

  والمعارض  المسرحية التجهيزات على سنوات ثالث ِلُمدة والرسوم الضرائب من إعفاء-

  2 .والمعارض والمتاحف الفنية النشاطات لتنظيم الدولة والمخصصة لحساب المستوردة

  
                                                           

  ).بتصرف.( 5. اب، دليل المستثمر في القطاع الثقافي في الجزائر، المرجع السابق، صعمار كس -1
  .9.صالمرجع نفسه،  - 2
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 :الكتب وطباعة التصنيع-

ا لطباعة وتصنيع حصر  المخصص الورق على المضافة القيمة ضريبة من إعفاء منح-

 .الكتب

 مخفضة لرسوم رقمية بنسخة والمنشورة الصادرة الكتب 2014 لعام المالية قانون أخضع-

 على التشجيع بهدف 17 رقم الماّدة ،2014 لعام (LDF) المالية قانون ( % 7بمقدار

 النْسبةب ِسيما ال استخدامها، تكلفة وتخفيض الكتب في إصدار الرقمية التقنيات استخدام

 .والعلمية التعليمية المؤسسات إلى

 لكتب وطنية وٕاصدار وٕانتاج إبداع عمليات على المضافة الضريبة من إعفاء منح-

  .رقمية دعم على وسائل وأعمال

 .األرباح على الضريبة من ُمعَفاة المسرحية والهيئات الفرق إيرادات-

 أرباح الضريبة على من دائم إعفاء نم يستفيد كما : )الضرائب قانون 138 (رقم الماّدة

  .مسرحيا نشاًطا التي تمارس والهيئات الفرق تحققه الذي اإليرادات مبلغ :الشِركات

 قانون( الدخل ضريبة من دائم إعفاء من المسرحية الفرق إيرادات  مبالغ تستفيد-

  )(. 13.1 الماّدة رقم الضرائب،

  ضريبة بأساس مشمولة ليست نشاطاتهم إطار نضم الفنانون يتقاضاها التي المبالغ -

  1الفنانون والمؤّلفون يتقاضاها التي المبالغ ):الضرائب قانون( 23 رقم الماّدة -الدخل

                                                           

  .9.المرجع السابق، ص-  1
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 االختراع وبراءات حقوق المؤّلف وتعويضات أجور هيئة على والمخترعون والملّحنون

 .الدخل ضريبة بأساس مشمولة تليس والفنية والسينمائية، والعلمية األدبية أعمالهم مقابل

 ضريبة من تامّ  إعفاء من وفنيا حرفيا نشاًطا يمارس ومن التقليديون الحرفيون يستفيد-

 1 ")13.1قانون الجمارك، الماّدة رقم (نوات س 10الدخل ِلُمدة 

: الخصم على التكليف الضريبي:التعهد والرعاية في القطاع الثقافيّ -1.2.1.3  

 نشاط أو لعمل مستقلة شخصية أو مؤسسة تقدمه ماديّ  أو مالي دعم هو لتعهدا -"    

 للمساهمة  )راعٍ  كفيل،( ما مؤسسة تقّدمه مالي دعم هي بينما الرعاية عامة، فائدة ذي

 وتحسين السمعة اكتساب بهدف التجاري المنظور ضمن بعمل ثقافيّ   تقنيا أو وماديا ماليا

     .لصورةا

 التنفيذي بالمرسوم  الثقافيّ  القطاع في والرعاية التعهد من كل ينظم الجزائر، في      

 وتعهد رعاية نفقات بخصم المتعلق 2011 مارس 22 الصادر بتاريخ 129 - 11 رقم

  .الشِركات أرباح ضريبة من ضريبة الدخل أو من الثقافية النشاطات وكفالة

 على خصم من ثقافية نشاطات وكفالة ورعاية تعهد بنفقات الملتزمة المؤسسات يدتستف

 المبلغ يتجاوز أن دون المالية للسنة األعمال رقم من 10%  بنسبة التكليف الضريبي

  .جزائري دينار مليون ثالثين 30.000.000 )(المخصوم عتبة

 2 :هي الخصم في الحقّ  من المستفيدة الثقافية النشاطات
                                                           

  9..، صالمرجع السابق عمار كساب، دليل المستثمر في القطاع الثقافي في الجزائر، -1
  .14.المرجع نفسه، ص- 2
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 ثقافية مهرجانات إطار ضمن المنظمة واألدبيّ  الفني والتوزيع اإلنتاج نشاطات مجموع-

 . مؤسساتية

   .الكبرى الثقافية التظاهرات إطار ضمن المنظمة واألدبيّ  الفني والتوزيع اإلنتاج شاطاتن-

 الثقافية والمتنزهات واإلقليمية نيةالوط المتاحف تنظمها التي الثقافية النشاطات-

  .واستثماره ونشره وحمايته الثقافيّ  التَراث على ومؤسسات الحفاظ

 في الثقافة مديريات وكذلك لصالحها الثقافة وزارة تنظمها التي الثقافية النشاطات-

 .الواليات

 وتوزيع نشر ومؤسسات العامة والمكتبات فةالثقا دور تنظمها التي الثقافية النشاطات-

  .المنتجات الثقافية

 .الثقافية والجمعيات الثقافية العروض مشاريع أصحاب ينظمها التي الثقافية النشاطات-

 التَراث إلعالء المخصصة اُألخَرى والملتقيات العمل وورشات والندوات الحوار جلسات -

  1 ".واألمازيِغية الَعرِبية الوطنية اللَغات ولترويج الثقافيّ 

 الِوَكالة من فوائد بال قرض :: ANSEJ الشباب تشغيل لدعم الوطنية الِوَكالة-2.2.1.3

والضمان  والتشغيل العمل وزارة بين شراكة اتفاق ُوقع"  :الشباب تشغيل لدعم الوطنية

           الوطنية للِوَكالة االتفاق هذا يسمح 22/12/2014 اريخبت الثقافة ووزارة االجتماعي

هة إلى الشباب العاطلين عن ( ANSEJ ) لدعمالوكالة الوطنية   باب موج2تشغيل الش 
                                                           

  .14.المرجع السابق، ص-1
  .11.ه، صالمرجع نفس- 2
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 عمل فرص ثالث ) 3(االستثمار  يوفر عندما، سنة 35- 19 العمرية الشريحة العمل من

  ،)بالشِركة المرتبطون المشاريع ذوو ابفيها الشب بما(  األقل  على دائمة

 يتمتع أن على عاًما، أربعين(40)إلى المنشأة للمؤسسة المالي المدير ِسنّ  حدّ  يصل قد

 محددة شخصية تقديم حصة على قادًرا ويكون المنشود، بالنشاط صلة ذي مهنيّ  بتأهيل

 .المشروع لتمويل

 استثمارية بتكلفة تمويل صيغَتي  (ANSEJ) بابالش  تشغيل لدعم الوطنية الِوَكالة تقترح

 .مشتَرك وتمويل ثالثي تمويل: جزائري دينار ماليين 10 ال تتجاوز إجمالية

 .المشروع مبلغ من 1%  الشخصية الحصة تبلغ دينار، ماليين 5 إلى 0 من-

 1." المشروع مبلغ من 2%  الشخصية الحصة تبلغ دينار، ماليين 5 من أكثر-

إن االستثمار في القطاع الثقافي لم يعد مستحيال أمام ما تقدمه الدولة من حوافز،       

على الرغم من أن النصوص التشريعية والتشجيعية التي تنظم هذه و  ولكن، وامتيازات،

العملية واضحة وشفافة، إال أن اإلقبال عليها يبدو محدودا، لذا ينبغى على المؤسسة 

  الية إلى جانب اإلعالم، في التعريف بتلك القوانين المحفزة والهامةالمساهمة بفعالثقافية  

         . لجلب أكبر عدد من المستثمرين الذي يجهلون وجودها 

  

  

                                                           

  .12.المرجع السابق، ص-  1
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    : خالصة

إذن أن تتبوأ مكانة معتبرة في السوق وتنافس نظيراتها  ليس بإمكان المؤسسة الثقافية      

 ،إلستراتيجيات المدروسة في كافة شؤونهادون تبني جملة من ا االقتصاديفي المجال 

وتمويل  ،بالتركيز على قدراتها الذاتية وببحثها عن أفضل السبل الستقطاب رؤوس األموال

وكذا العمل على تفعيل فرص االستثمار  ،مشاريعها الخاصة بعيدا عن االستدانة والتبعية

مثل للقوانين واألموال المتاحة بما يزيد من إقبال المستثمرين، ذلك أن االستغالل األ

وٕاقامة شراكة مع الفاعلين في المجتمع  المتاحة واستثمارها في مشاريع مضمونة الربح،

 من جمعيات وحرفيين من ذوي الخبرة في االقتصاد، مع إتقان فن االستثمار في الجمهور،

يه إلى واستقطابه وفق ما يروق له، كفيل أن يغير من مسار الثقافة كونها مجرد وسيلة ترف

  .أداة  واعدة للمساهمة في تنمية اقتصاد البالد

أو احتفاءا  مرتبطة بالزمن، كما أن إقامة المشاريع الثقافية ليست فقط عملية ظرفية،      

مداخيله ال تنضب، بل  بمناسبة معينة، تختفي بمجرد مرورها وٕانما هي إنجاز متواصل،

جديدة، فمشروع ترميم القصبة مثال، هي مصدر ال غنى عنه في جلب أموال استثمارية 

ليس مجرد إحياء لبناية قديمة بل هو مصدر لجلب السياح وصناعة حركة تجارية داخل 

مشروع المكتبة المتنقلة، التي تعتبر حافزا للشباب للمطالعة وتنشيط كذا و  األحياء العتيقة،

التي تحمل المؤسسة المتحفية  ناهيك عن وليس مجرد عروض إشهارية، سوق الكتاب،

  .فرصا هامة لالستثمار، والتي سنتعرف عليها  من خالل الفصل الموالي



 

 

  الفصل الرابع
  البعد الوظيفي لمتحف الفن

I- المنهجية اإلجراءات  
        

  .االستطالعية المرحلة - 1

  .منهج الدراسة - 2

  .عّينة الدراسة - 3

 .الدراسة مجاالت   - 4

  .أداة البحث ختيارإ -5
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ويتعلق األمر بسرد أهم  المراحل  الجانب اإلجرائي، ضمن هذا الجزء من الدراسة،يت      

وهذه  للحصول على أجوبة كافية حول اإلشكاليات المطروحة، التي مّر بها الباحث

العملية  تعتبر مهمة ألنها  تعِبر عن الجهود المبذولة في سبيل تحقيق األهداف والغايات 

  . مدى جدية وأهمية موضوع البحثبل وتعبر أيضا عن  المرجوة،

  : المرحلة االستطالعية -1 

وتحديد مجالها، قام الباحث  بعد اختيار عنوان البحث بدقة وبناء تصور للدراسة،      

 - ماما-متحف الفن الحديث والمعاصروهي  بزيارة ميدانية للمؤسسة موضوع البحث،

هدفها اكتشاف  الزيارة األولى للميدان، وتعتبر هذه المرحلة الواقع مقره بالجزائر العاصمة،

تقدم خاللها بطلب رسمي إلى  طبيعة المكان والتعرف عن قرب على الطاقم المسير له،

مدير المتحف للقيام بتربص تطبيقي، ليتسنى له التصرف بكل حرية والحصول على 

ستطالعية وقام بعملية ا وبالفعل فلقد حصل الباحث على الموافقة، المعلومات المطلوبة؛

 ، حضر خاللها ألهم نشاطات المتحف،2016أوت  25دامت قرابة األسبوع ابتداًء من 

حرة    وقام بتتبع طريقة العمل ومالحظة سلوكات الزائرين كما أجرى مقابالت شخصية

مع مستشاري الثقافة وبعض المسؤولين وقام بطرح مجموعة من األسئلة التي تمس صميم 

وبالفعل قام بتدوين آرائهم وجمع  تجاوب الذي يبديه هؤالء،الموضوع لمعرفة مدى ال

المعلومات الوثائقية المتعلقة بالمتحف والتقاط  بعض الصور التي بإمكانه توظيفها في 

  .كما تّم تزويده ببعض المطبوعات المتعلقة بعروض المتحف البحث الحقا،
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سعا لمعاودة الزيارة والحصول لقد كانت هذه المرحلة األهم، إذ فتحت له المجال وا       

وقد تّم وضعها في  على المعلومات الكافية حول طبيعة المجتمع الذي سيتعامل معه،

  .كتابة مشروع االستبيانعملية الحسبان أثناء 

  :منهج الدراسة-2

قصد اإلجابة على تساؤالت الدراسة والمتعلقة بالمؤسسة الثقافية وآفاقها في ظل       

والمنهج الوصفي كما " ،دراسة مسحيةوظف الباحث المنهج الوصفي  تقلبات السوق،

يعرفه الباحثون هو المنهج الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم 

وكميا بإعطائها  بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها كيفيا بوصفها وتوضيح خصائصها،

الظاهرة أو حجمها أو درجة  وصفا رقميا من خالل أرقام وجداول توضح مقدار هذه

مظلة " وما يميز هذا المنهج عن غيره من المناهج  بأنه .1"األخرىمع الظواهر  ارتباطها

واسعة ومرنة تتضمن عددا من المناهج واألساليب الفرعية المساعدة مثل المسوح 

وصفي  ولهذا يكاد المنهج ال أو الدراسات الميدانية أو دراسة الحالة وغيرها، االجتماعية

ذلك ألن عملية  يشمل كافة المناهج األخرى باستثناء المنهجين التاريخي والتجريبي،

الوصف والتحليل للظواهر تكاد تكون مسألة مشتركة وموجودة في كافة أنواع البحوث 

 3عند مجرد" أهمية هذا المنهج ال تتوقف جهة أخرى فإنّ  ومن ،هذا من جهة. 2"العلمية

                                                           

جامعة األزهر بالقاهرة،  كلية التربية، إعداد البحوث والرسائل العلمية  من الفكرة حتى الخاتمة، أحمد إبراهيم خضر، -1
  .195.ص ،2013 ،1.ط
  .195.ص المرجع نفسه، - 2
  .195.ص المرجع نفسه،- 3
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الظاهرة  وٕانما يتعدى ذلك  إلى محاولة التشخيص  والتحليل  جمع بيانات وصفية حول

والربط والتفسير لهذه البيانات وتصنيفها وقياسها وبيان نوعية  العالقة بين متغيراتها 

وأسبابها واتجاهاتها واستخالص النتائج منها وما إلى ذلك من جوانب تدور حول سبر 

ثم الوصول إلى  يقتها في أرض الواقع،أغوار مشكلة أو ظاهرة معّينة والتعرف على حق

وهذا ما نطلق عليه بأسلوب  ،1"تعميمات  بشأن الموقف  أو الظاهرة موضوع الدراسة

 .تحليل المحتوى

 بهذا المنهج للتعرف على أهم النشاطات التي يقدمها المتحف، االستعانةت لقد تمّ       

كما استخدم  المادة المعروضة، ومدى تفاعلهم مع وسلوكياتهمبوصف حجم إقبال الزائرين 

ليتم  موضوع الدراسة، هلتسجيل ردة فعل الموظفين والعمال اتجاه عرض الباحث ألفكار 

  . بعد ذلك تحليلها  بطريقة علمية ووفق القواعد المنظمة للمنهج

     :عّينة الدراسة-3 
وذلك  انية،يتمثل المجال البشري في الحدود البشرية التي تغطيها الدراسة الميد      

من أهم األساليب اإلحصائية التي نستخدمها لدراسة "باستخدام أسلوب المعاينة الذي يعتبر

  بقصد التعرف على خواصها عن طريق دراسة)تسمى مجتمع(مجموعة كبيرة من المفردات

 :فإّن دراستنا  ستتناول فئتين وبالتالي، 2)"تسمى عّينة(مجموعة صغيرة من هذه المفردات 

  .الجمهور الوافد عليه والثانية هي فئة زوار المتحف أو وهي فئة موظفي المتحف، األولى
                                                           

  . 195.ص المرجع السابق،- 1
تهامة للنشر  ،المملكة العربية السعودية- ، جدة  مبادئ الطرق اإلحصائية، ،يد محمد ربيععبد الحم، الل الصيادج- 2

  .105.ص ،1983 ،1.ط والمكتبات،
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    :بالنسبة للموظفين -1.3

وهي فئة اإلطارات  تطلبت هذه الدراسة اختيار عّينة محددة من مجتمع الدراسة،      

والمسؤولين، ألنها تملك من الخبرة والمؤهالت ما يجعلها تبدي آراء وجيهة بخصوص 

والمؤسسة التي بصدد دراستها تحوي منها عددا ال بأس به، إذ  ومستقبل المتاحف، حاضر

عنصرا بشريا، يتوزعون حسب رتبهم اإلدارية، ) 44(ُيسير  المتحف  حاليا أربعة وأربعين 

رؤساء أقسام، ) 2(رؤساء مصالح واثنين ) 4(إلى موظفين وعمال وٕاطارات، منهم أربعة 

عون أمن تابعين للديوان )13(متحف، إضافة إلى ثالثة عشريعملون تحت إمرة مديرة ال

أعوان النظافة تابعين ) 6(وستة  ،)OGBC(الوطني لحفظ الممتلكات الثقافية وجردها

منصبا شاغرا  سيتم التكفل بها الحقا ) 16(للقطاع الخاص، فيما تّم إحصاء ستة عشر 

 .لتغطية احتياجاتها البشرية

  :توزيع العمال والموظفين حسب رتبهم وطبيعة عملهم والجدول التالي يمثل كيفية

عدد   العدد  الرتبة  الرقم
  اإلطارات 

  مالحظات

  مديــــــــــــــــــــــــــرة  01  01  "أ " أستاذ مساعد قسم   01
  /  /  01  يمستشار ثقافي رئيس  02
  مصلحة) ة(رئيس 01  01  05  مستشار ثقافي  03

 01+سمق) ة(رئيس 01  02  06  ملحق الحفظ  04
  مصلحة) ة(رئيس

  مصلحة) ة(رئيس 01  01  02  مكتبي وثائقي  05

  /  /  01  منشط ثقافي  06
  /  /  01  مهندس معماري  07
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  إدارة المتحف: يمثل توزيع الموظفين حسب رتبهم وطبيعة عملهم ، المصدر) 1(جدول رقم 

يتمثل مجتمع بحثنا في مجموع األفراد الذين يقومون  :بالنسبة لزوار المتحف -2.3

 وذلك بمختلف فئاتهم االجتماعية، بزيارة المتحف وحضور مختلف العروض المتحفية،

وبالتالي فإّن عدد الوافدين على  في مدة زمنية محددة، وأعمارهم وكذا مستوياتهم الدراسية،

  .، بحسب المناسباتهذه المؤسسةالمتحف تحكمه نوعية الخدمات والعروض التي تقدمها 

اختيار عّينة الدراسة من الجمهور الوافد على المتحف في الفترة  لقد تمّ  وعليه،      

تزامنا وتنظيم المتحف لعدة  ،2018ماي  إلى غاية شهر شهر مارس بداية منالممتدة 

اإليطالي بمناسبة اليوم العالمي للتصميم تظاهرات ثقافية على غرار المعرض الذي أقيم 

  ."يلتقي التصميم اإليطالي بالتصميم الجزائري" بعنوان ،)الطبعة الثانية( 2018مارس  يف

  

  /  /  01  متصرف محلل  08
 01+قسم ) ة(رئيس 01  02  03  متصرف  09

  مصلحة) ة(رئيس
  /  /  01  ملحق رئيسي لإلدارة  10

  /  /  02  ملحق اإلدارة  11

  /  /  01  آلليتقني سام في اإلعالم ا  12

  /  /  01  عامل مهني من المستوى الثاني  13
  /  /  15  عامل مهني من المستوى األول  14
  /  /  03  سائق سيارة من المستوى األول  15

  /  07  44  المجموع العام
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  :مجاالت الدراسة -4

                         -ماما-المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر:المجال المكاني- 1.4

Le musée public national d’art moderne et contemporain(MAMA)  الواقع مقره

غير  ،الجزائر العاصمة–اليوم شارع العربي بن مهيدي - (ex-rue d'Isly)في شارع إيسلي

  .بعيد عن ساحة األمير عبد القادر والمسرح الوطني الجزائري

  .2018 بداية من شهر مارس إلى غاية أواخر شهر ماي :لزمانيالمجال ا - 2.4

.         فردا من فئة الموظفين 18فردا من فئة الزوار،و 180:المجال البشري- 3.4

والتي  العديد من األدوات، اعتمادتتطلب عملية جمع البيانات  :أداة البحث اختيار-5

ألنه بالنسبة إليه  ،االستبياناحث على الب ولقد وقع اختيار من بينها المقابلة والمالحظة،

 ،لمعالجة وقياس مدى إقبال الجمهور على المتحف استعماالمن أفضل الطرق واألكثر 

ولي المتحف لفكرة خضوع هذه ؤ والمسائل التي تستهويه وكذا معرفة مدى تقبل مس

ولقد أرسى هذا  األخرى، االقتصاديةالمؤسسة لنظام السوق شأنها شأن المؤسسات 

وذلك بمالحظة  حجم الجمهور الوافد  قواعده من خالل توظيفه لبقية األدوات، الستبيانا

.                       على المتحف وٕاجراء بعض المقابالت بخصوص موضوع البحث  

نموذج مطبوع  يحتوي على مجموعة من األسئلة المرتبة بأسلوب "ستبانة هي الوا      

   1يتم وضعها وتدور حول موضوع معين، ات معّينة،مقسمة حسب وحد منطقي مناسب،

                                                           

  .  221.، المرجع السابق، صإعداد البحوث والرسائل العلمية  من الفكرة حتى الخاتمةأحمد إبراهيم خضر،  -  1



�ا� �*() ا��'ا�&%� ا��ظ#�� �                                              "ا! ا� �  

231 

 

أو تنشر على  أو يجري تسليمها باليد، ترسل لعّينة من المبحوثين بالبريد، استمارةفي 

أو على شبكة  أو تبث عن طريق التلفاز أو اإلذاعة، صفحات الجرائد أو المجالت،

اء في فهم األسئلة أو يجيب عليها المبحوثون بدون مساعدة من الباحثين سو  األنترنيت،

ثم يقومون بإرسالها إلى الباحث أو الهيئة المشرفة على البحث  ،عليها تسجيل اإلجابات

إجابة  "على أن عبد العالي الجسمانيالكاتب كما يشير . 1"من ملئها االنتهاءبعد 

فهي تمثل رأيه الخاص  ،2"ذاتي عن نفسه المفحوص على أسئلة االستبيان بمثابة تقرير

  . وال تعبر بالضرورة عما يفكر فيه اآلخرون شخصي اتجاه المواضيع المطروحة،وال

 من األسئلة الدقيقة والمحددة والتي عدداستبانة وضمنها القام الباحث بتصميم ا      

وأدرج فيها مجموعة من األسئلة  ضعت بعناية للحصول على المعلومات المطلوبة،وُ 

حوث باختيار إجابة واحدة أو أكثر من ذلك من المغلقة التي يقوم من خاللها المب

وتكون إجابة المبحوثين إما بنعم أو ال،  اإلجابات البديلة التي ُوضعت للسؤال المطروح،

  .وٕاما أن يجيب  على عدة استجابات يتم  عرضها أمام كل سؤال

مدى  ا موجهة للجمهور وذلك بهدف قياسمهأوال: استمارتْينلقد قام الباحث بإعداد       

إقباله على المتحف والتعرف على أهم العراقيل التي تحول بينه وبين زيارته لمثل هذه 

المؤسسات، قصد معالجتها، ذلك أن الهدف من إدراج هذه االستمارة في هذا البحث، هو 

التعرف على طبيعة الجمهور الوافد على المتحف، ليتم التعامل معه فيما بعد كزبون 
                                                           

  221..المرجع السابق، ص- 1
،     1994ط،  دم، للعلو  دار العربية ،بيروت ،التربويةو  االجتماعية وتطبيقاته النفس علم ،الجسماني العالي عبد- 2

  .417.ص
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ستقبل االقتصادي للمتحف يتطلب وجود عمالء دائمين، ُيقبلون على وليس كزائر، ألن الم

اقتناء ما تنتجه هذه المؤسسة من منتوج ثقافي وفق قانون العرض والطلب، فكلما كان 

وهذا سيساعد فيما بعد للترويج لفكرة دخول المتحف لعالم  اإلقبال كبيرا كان العرض أكبر،

  .واالستثمار السوق

 ،االختصاصفقد ُأعدت أساسا لمعرفة آراء الموظفين وذوي  الثانية، ةاالستمار أما       

، ليتم أخذها  بعين االعتبار في مسألة في مسائل تخص واقع ومستقبل المؤسسة المتحفية

  .تحويل المؤسسة المتحفية إلى مؤسسة ربحية

 منهافي البداية تخصيص جزء  تمّ  :األولى إلى محورين االستمارةتقسيم  لقد تمّ       

بطبيعة العّينة من خالل البيانات الشخصية، أما المحور األول فكان تحت    للتعريف

َبل قِ  تكون اإلجابة عنها من أسئلة، )9( وتضمن تسعة عنوان عالقة الزائر بالمتحف،

فيما تعلق المحور الثاني  وتارة أخرى باختيار إجابة أو أكثر، ال المبحوث تارة بنعم أو

 ها،الكيفية نفسبتتم اإلجابة عنها  أسئلة، )5( وشمل خمسة متحف،بعروض وخدمات ال

تم التعامل مع لي، رالسؤال األخير مفتوحا لتسجيل اآلراء المتنّوعة للجمهو  وتّم ترك

وذلك  بالتعريف  أوال بأفراد العّينة  من خالل البيانات  ،نفسها الطريقةبالثانية  االستمارة

  في المحور األول للتعريف بالمسار المهني سئلةأ )4(أربعة وتم تخصيص الشخصية،

تحت  أسئلة المتبقية لعالقة المتحف بالسوق، )6( بينما خصصت  الست للموظفين،

  . السوق  محور المتحف وقواعد
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 االستمارةإذ قام الباحث بإعداد   بعدة مراحل، االستبيانت عملية تصميم لقد مرّ       

عرض هذا المشروع  وتمّ  لها عالقة بمشكلة البحث،وضمنها مجموعة من األسئلة التي 

التعليم العالي وأستاذ أستاذ  عطاء اهللا أحمدعلى طاقم من األساتذة المحكمين ومن بينهم 

 غبرينيمن معهد التربية البدنية والرياضية بجامعة مستغانم وكذا  مناهج البحث العلمي

جت هذه العملية بإجراء العديد وتوّ  ،االجتماعيةأستاذ محاضر من كلية العلوم  ىمصطف

من التعديالت خصوصا فيما يتعلق األمر بترتيب األسئلة حسب األولوية وحذف تلك التي 

 إلى محاور، االستمارةكما شملت أيضا ضرورة تقسيم  ال تخدم اإلطار العام للبحث،

" فق بشدةموا"و" موافق"كاستبدال نمط اإلجابة  ،االستمارةوتوحيد نمط اإلجابة على كافة 

 االتفاقتم  وبعد القيام بالتعديالت الالزمة، ،"ال " أو" نعم"، باإلجابة بـ "غير موافق"وكذا

على أن يطبق على أفراد  وجاهز في صيغته النهائية، االستبيانعلى أن يكون مشروع 

  .المختارة العّينة

ختارة، قام الباحث  ستبانة قبل تطبيقها على العّينة المالا استمارةوالختبار كفاءة       

على عّينة محدودة مماثلة  للعّينة األصلية التي سيجرى عليها  استكشافيةبدراسة أولية 

ملحقة الفن ستبانة على موظفي وجمهور الفقام بتوزيع كمية محدودة من ا، البحث

وذلك بعد الحصول  زبانة وهران الوطني للمتحف العموميالتابعة  والمعاصر الحديث

بموجبها تحديد أوقات القيام  والتي تمّ  مل ميداني من طرف مديرة المتحف،على رخصة ع

  .2018عام  والتي كانت بدايتها الخامس  والعشرين من شهر فبراير ،بهذه العملية
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 وبعد أن لقيت هذه العملية نجاحا وتفاعال من قبل الموظفين والجمهور على السواء،      

شرع الباحث بالمرحلة األساسية وقام  داقية عالية،أنه ذا مص  االستبيانوبعد إثبات  

  ماما –الفن الحديث والمعاصر  متحفعلى أفراد العّينة األساسية ب االستبيانبتوزيع 

 ،2018 بالجزائر العاصمة وكان ذلك بداية من شهر مارس إلى غاية أواخر شهر ماي

 باسترجاعهذه المرحلة  جتوتوّ  الفترة التي شهدت حركية في مجال التظاهرات الثقافية،

متعلقة  استمارة )18(ثمانية عشرة و  ،رخاصة بالجمهو  استمارة )180(مائة وثمانين 

  .بموظفي المتحف

 
  



 

 

  

  عرض وتحليل ومناقشة النتائج

 
  

  .نتائج اإلستبيان الموجه للجمهور ومناقشة عرض وتحليل-1

  للمسؤوليننتائج اإلستبيان الموجه  ومناقشة عرض وتحليل- 2

  .ي مجال متحف الفنف

  خالصة-
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تعتبر هذه المرحلة استكماال لمنهجية البحث، فبعد القيام بالدراسة الميدانية،       

والتعرف على مجتمع البحث وتوزيع استمارات االستبيان، قام الباحث بجمعها وتصنيفها، 

ا ومناقشتها وفق ما تمليه ومن تّم تفريغ المعلومات المتحصل عليها في جداول ليتم تحليله

  .طبيعة الدراسة ومشكلة البحث

لقد تطلبت الدراسة إعداد وتوزيع استمارتْين، إحداهما موجهة لزوار المتحف        

وتّم استغاللهما  لإلجابة على إشكالية البحث بكل موضوعية  واألخرى لمسؤولي المتحف،

 . واستنباط أهم النتائج المتوصل إليها

  :الموجه للجمهور االستبيانيل نتائج عرض وتحل-1

االستمارة معلومات تعبر عن مدى اهتمام الجمهور، بمختلف أصنافه "تتضمن هذه       

بالفن، فإقبال الجمهور المتزايد على متاحف الفنون، أو إعراضه عنها، يعتبر أحد 

العرض المؤشرات التي تدل عن مدى نجاحها في أداء وظائفها على مستويات التنظيم و 

، 1"وعن موقف الجمهور في تعامله مع واقعه الثقافي من جهة أخرى واإلشهار من جهة،

وهذا من شأنه أن يفتح المجال واسعا أمام المسؤولين للبحث في كيفية تكييف قدراتهم وفق 

وبالتالي تجسيد مشاريعهم الثقافية المتعلقة باالستثمار ودخول  متطلبات الساحة الفنية،

  .والمنافسة عالم السوق

                                                           

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدارة الثقافة، متاحف الفنون الشعبية في الوطن العربي، تونس، المنظمة -  1
  .21.، ص1995العربية للتربية والثقافة والعلوم، 
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  :البيانات الشخصية-1.1

  :نتوزيع مفردات العّينة من حيث السّ  ):2(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئة العمرية
 %16  29  ةسن 18إلى  12من 
  44%  79  سنة 24إلى  18من 
  28%  50  سنة 40إلى  24من 

  12%  22  سنة 40أكثر من
  100  180  المجموع

) سنة 24و 18(أن فئة الشباب والتي يتراوح سنها بين) 2(الجدولنالحظ من خالل       

ويمكن أن نفسر ذلك، كون  أكثر زيارة للمتحف، ،%44فردا وبنسبة تقدر بــ  79وعددهم 

وكذا حب االستكشاف واإلطالع على كل ما هو جديد،  بالحيوية والنشاط، هذه الفئة تتميز

منة ما يجعل قدرتها على العطاء مستمرة، تمتلك من القوة والعزيمة والطاقة الكا كما

وفرصة لتفجير  وبالتالي، فإّن توافدهم على المتحف ُيعد بالنسبة إليهم اكتشافا جديدا،

  .طاقاتهم اإلبداعية واالحتكاك باآلخرين

 ،%28فردا بنسبة  50وعددهم ) سنة40و 24(يليها فئة الكهول والمتراوح سنها بين      

وبالتالي فإّن  من االستقرار النفسي، تأخذ قراراتها بتروي واقتناع، تتميز هذه الفئة بنوع

وٕانما هي زيارة منظمة ومقصودة،  تعبر عن  إقبالها على المتاحف ليس من باب الصدفة،

  .الرغبة في اإلطالع على العروض والبرامج المتنّوعة والمقدمة من طرف متاحف الفنون

  ،%16فردا وبنسبة  29سنة، بعدد يقدر بـ 18إلى  12تأتي بعدها فئة األطفال من       
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وٕان كانت تهوى المغامرة واالستكشاف، إال أنها ال تتخذ  هذه الفئة ليس ككل الفئات،

وبالتالي فإّن هذا العدد مرشح للزيادة أو  قراراتها بنفسها ولكن بتوجيه من اآلخرين،

  .النقصان، حسب ما تمليه رغبات الكبار

وهي األقل زيارة، بعدد  سنة، 40رابعة في الجدول فتمثل األكثر من أما الفئة ال      

والخبرة وفي مراحلها  ، تتميز هذه الفئة باالستقرار،%12فردا ونسبة  22يصل إلى 

األخيرة تمثل بداية التوقف عن العطاء نتيجة وهن الجسد والعقل، فهي إذن أقّل حماسا 

  .ورغبة في زيارة المتاحف

  
 )2(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم  :)15(الشكل رقم 

من خالل ما تقدم يمكننا أن نستنتج أن فئة الشباب أكثر الفئات زيارة للمتحف مما       

يعني أنها شغوفة باكتشاف محيطها الثقافي، مّما يساعد على زيادة الوعي الثقافي في 

ي العروض المتحفية ما يروي أوساط الشباب، كما يدّل على أن هذه الفئة قد وجدت ف
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فضولها ويستوفي بعض متطلباتها، مما يشجع المسؤولين على إثرائها، الستقطاب المزيد 

  .من هؤالء، كما سيسمح باستثمار واعد الستغالل المنشآت الثقافية ألغراض تجارية

    :الجنس - 

  :لجنستوزيع مفردات العّينة من حيث ا ) :3(جدول رقم 

  لنسبة المئويةا  التكرار  الجنس
  38%  68  ذكر
  % 62  112  أنثى

  %100  180  المجموع
     

هم من فئة اإلناث حيث بلغ  من عّينة الدراسة %62أن نسبة ) 3(يبين الجدول رقم      

فردا،  68من عّينة الدراسة من الذكور بتعداد   %38 وأن ما نسبته فردا، 112عددهم 

ارة للمتاحف، كما يدّل على أن هذه الفئة شغوفة وهذا يدّل أن فئة اإلناث هم األكثر زي

    .بالفن واألكثر ميال لزيارة مثل هذه األماكن المليئة باألسرار

  
  )3(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم  ):16(الشكل رقم 
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نستنتج من خالل ما تقدم أن اإلقبال على المتحف يستهوي اإلناث أكثر من       

إلى أن هناك وعي أكثر من ذي قبل لدى المجتمع الجزائري  ن نفسر ذلك،الذكور،ويمكن أ

  وقد بخصوص السماح بتعلم المرأة، فلم تعد الظروف االجتماعية،واألعراف تعيق ذلك،

غذتها اإلرادة القوية لدى الدولة التي فتحت لها هذا المجال، مما جعلها تتطلع إلى وصول 

والتي فاقت كل   ة العالية التي التحقت بالجامعات،أعلى المراتب، فبدا جليا تلك النسب

  بما فيها تخصص علم المتاحف، وبالتالي فإن وشملت كل التخصصات، التوقعات،

  .كما سيأتي في نتائج الجداول الموالية تفسير هذا اإلقبال قد يكون ألغراض بحثية،

    :التعليمي المستوى  -   

 :المستوى التعليميات العّينة من حيث توزيع مفرد ) :4(جدول رقم           

  النسبة المئوية  التكرار  المستوى التعليمي
 %2  4  ابتدائي
  4%  7  متوسط
  23%  41  ثانوي

  5%  9  تكوين مهني
  66%  119  جامعي

  100%  180  المجموع
      

أن أكثر أفراد العّينة زيارة للمتاحف هم ذوي ) 4(يتضح من خالل الجدول رقم       

، يليها ذوي المستوى الثانوي %66فردا بنسبة  119الجامعي، حيث بلغ عددهم  المستوى

التكوين المهني والبالغ  ، ليأتي بعدها أصحاب%23فردا بنسبة تقدر 41البالغ عددهم 
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، %4أفراد وبنسبة  7، ليتبعها ذوي المستوى المتوسط بـ %5أفراد بنسبة  9عددهم 

وهذا ما يؤكد أن الفئة األكثر زيارة  ،%2راد وبنسبة وأخيرا، المستوى االبتدائي بأربعة أف

للمتحف هي الفئة التي تتمتع بمستوى ثقافي عاٍل إذ يمثلون أعلى نسبة، تبقى الفئة األقل 

زيارة للمتحف هي الفئة ذات المستوى التعليمي المحدود ولكن هذا ال يمنع من وجود رغبة 

  .وكل له دوافعه الخاصة لزيارة المتحف، جادة من قبل األفراد ذوي المستويات المختلفة

فإّن المستوى التعليمي له دور كبير في معرفة القيمة الحقيقية  ومهما يكن،

من ذوي الكفاءات الفنية  وتتعاظم هذه القيمة مع أهل االختصاص، لمعروضات المتحف،

ثر للجهود المتنّوعة، فزيارة هؤالء للمتاحف ووالئهم سيشجع القائمين عليه على تكثيف أك

في سبيل عرض منتوج ثقافي ذي جودة عالية، يرقى إلى تطلعات كل فئات المجتمع، مّما 

  . يشجع أيضا على االستثمار، ذلك أن قيمة األشياء ال يقدرها إال ذوي االختصاص

  
  )4(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم  ):17(الشكل رقم 
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وتدرج المواطن في الشهادة أو  التعليمي عاليا، نالحظ أنه كلما كان المستوى      

وتقبل فكرة االستثمار في  المستوى التعليمي، كلما ظهرت لديه فكرة الوعي والحس الثقافي،

  .المتاحف وهذا من خالل ما توصلنا إليه من نتيجة

    :الوضعية الحالية -

  :الوضعية الحالية حسبتوزيع مفردات العّينة  ) :5(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  عية الحاليةالوض
  11%  19  تلميذ
  50%  90  طالب

  28%  50  موظف
  3%  6  تاجر
  8%  15  بطال

  100%  180  المجموع
     

والبالغ  %50أن نصف أفراد العّينة من الطلبة بنسبة ) 5(ُتظهر قراءتنا للجدول رقم      

، ففئة التالميذ  %28 تقدر بــ فردا، تليها فئة الموظفين بخمسين فردا وبنسبة 90عددهم 

، %8فردا ونسبة  15، لتأتي فئة البطالين وعددهم %10فردا وبنسبة  19وعددهم 

  .%3أفراد بنسبة تقدر  6وأخيرا، فئة التجار وعددهم 
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  )5(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم  ):18(الشكل رقم 

ة للمتحف، ربما يكون هذا مرتبطا نستنتج أن الطالب هو أكثر األشخاص زيار       

  بأعمالهم البحثية كطلبة أو سعيا منهم للتواصل وٕايجاد فرص جديدة للتكوين والعمل، يأتي 

ولكن ما يهمنا  والتلميذ من أجل البحث، ويكون ضمن زياراته الترفيهية، بعده الموظف،

خر نسبة في زيارة ومن خالل هذا، نالحظ التاجر آ هنا التاجر ألن االستثمار يكون معه،

وربما هذا يرجع إلى أنه ال يجد في هذه األماكن ما يستدعي الزيارة، فهي  المتحف،

بالنسبة إليه فضاءات للترفيه فقط وبالتالي ال يمكنه أن يعرف االستثمار في مجال الثقافة 

   .والفرص التي تتيحها

لمقدمة من طرف متاحف وهذه النتيجة تستدعي إعادة النظر في البرامج والعروض ا      

الفنون، بوضع بعض المؤشرات التي تغّير من نظرة التاجر وتجعله يسعى الستغالل تلك 

ويكتشف أهمية االستثمار في الثقافة، كتخصيص جناح خاص لبيع التحف  الفرص،

  .ومنتوجات الصناعة التقليدية، بالموازاة مع العروض المتحفية المبرمجة 
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  :ة الزائر بالمتحفعالق:المحور األول -2.1

  هل تحب زيارة المتاحف؟  :)1(السؤال رقم 
  :حبهم لزيارة المتاحف حسبتوزيع مفردات العّينة  ):6(جدول رقم             

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابات
  90%  162  نعم
  10%  18  ال

  100%  180  المجموع
راد العّينة يحبون زيارة فردا من أف 162بأن ) 6(نالحظ من خالل الجدول رقم      

فردا، ال تستهويه هذه  18، بينما عددا قليال منهم وعددهم %90المتاحف، بنسبة تقدر بــ 

وهذا مؤشر جّيد يدّل على مدى الوعي المنتشر  فقط، %10وهم يمثلون نسبة  الزيارة،

نتشار وكذا اال لدى العامة نتيجة السياسة الحكيمة التي انتهجتها الدولة لمحو األمية،

الواسع للمدارس والجامعات ومعاهد التكوين، ناهيك عن الوسائل السمعية البصرية 

والتي من خاللها تّم اإلطالع على مكنونات تلك األماكن  المتطورة التي غزت المجتمع،

  .الثقافية، مّما َوّلد لديهم تلك الرغبة وهذا الشغف والحب

  
  )6(لنتائج الجدول رقم  يمثل األعمدة البيانية  ):19(الشكل رقم 
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نالحظ أن الزائر يحب زيارة المتاحف واإلطالع على كل ما هو جديد فيها، مما       

  .يعني أنه يمكن أن نستثمر في الثقافة

   :دوافع زيارة المتاحف -

  :يمثل دوافع زيارة المتاحف ):7(جدول رقم                     

  النسبة المئوية  التكرار  الدوافع
 %75  122  طالعحب اإل

  %6  10  زيادة الوعي
  3%  4  القيام ببحوث

  3%  4  في إطار التكوين
  1%  2  لالستثمار

  12%  20  لتدعيم الرصيد الثقافي
  0%  /  شيء آخر
  100%  162   المجموع

 %75فردا من أفراد العّينة، ما يمثل  122، بأن )7(يتضح من خالل الجدول رقم      

، ألنه ربما  الكثير منهم قد يجهل ما تزخر به حب اإلطالع يأتون لزيارة المتاحف بدافع

معظمهم شباب حسب أملته نتيجة الجدول   هذه المؤسسات من كنوز، خصوصا وأن

 %12فردا منهم، أي ما نسبته  20بينما غبة في االكتشاف من شيمة هؤالء، والر  ،)2(رقم

 %50، فإّن )5(ج الجدول رقم فله دافع لتدعيم الرصيد الثقافي والمعرفي، ألنه حسب نتائ

فردا، تتنّوع دوافعهم،  20من أفراد العّينة هم من الطلبة، في حين أن البقية والبالغ عددهم 

وآخرون للقيام ببحوث أو إجراء تكوين  وعدد قليل جدا  فمنهم من يرغب في زيادة الوعي،
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على مثل هذه  وهذه الدوافع األربع قد تجد لها صدى إذا عرف القائمون لالستثمار،

المؤسسات كيف يستثمرون الجهد والمال في سبيل تحسين صورتها في المجتمع وتقديم 

   . عروض في مستوى تطلعات الزائرين

  
  )7(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم  ):20(الشكل رقم 

نالحظ أن الجمهور له حب اإلطالع  بدون أي غرض اقتصادي نفعي، لذا ينبغي      

التعريف بالفرص االستثمارية التي يمكن أن يوفرها متحف الفن، ليتحّول هذا الجمهور من 

  .مطلع إلى مستثمر، فتنتشر بذلك ثقافة االستثمار

  من يرغمك على زيارة المتحف؟ ،)ال(في حالة اإلجابة بـــ-

  

  

  



��ا�*() ا��'ا�&%� ا��ظ#�� �                                           "ا! ا� �  

247 

 

  :يمثل حافز زيارة المتاحف ):8(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  لحافزا
 %33  6  صدقاءاأل

  28%  5  األولياء
  28%  5  الدراسة

  11%  2  االستثمار
  0%  0  شيء آخر
  100%  18  المجموع

     
أفراد العّينة الذين ال توجد لديهم رغبة  من %33بأن ) 8(تظهر نتيجة الجدول رقم      

 %28كما أن  ،، قد دخلوا المتحف بإرغام من األصدقاء6وعددهم  في  زيارة المتاحف،

 والنسبة نفسها بالنسبة إلى الدراسة، ، يرغمهم األولياء على الدخول،5هم وعددهم من

وبالتالي، فإّنه باإلمكان تصحيح  منهم وعددهم إثنين يجلبه االستثمار، %11وأخيرا، فإّن 

النظرات باستقطاب هذه الفئة وٕارجاعها إلى الحظيرة الثقافية حتى ولو لم تكن ترغب في 

يكفي أن يستغل المدير قدراته وخبرته وتكييفها وفق مستلزمات  ذلك، والطرق عديدة

  .األوضاع الراهنة
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  )8(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم  ):12(الشكل رقم 

 إال أن هذه الزيارة تكون بعدة دوافع، إنه وعلى الرغم من ذهاب الناس إلى المتحف،      

ثل أكبر نسبة، أو دوافع أخرى كالدراسة وٕاجراء وهي تم أو دوافع الزمالة، إما شخصية،

ونسبة قليلة المنظور االستثماري، إذن ال يمكن  أن نتكلم عن  البحوث، أو األولياء،

وهنا نثير أكثر من تساؤل حول السبب الحقيقي  االستثمار بفئة قليلة من هذا الجانب،

ر، هل يرجع إلى غياب الذي يقف وراء عزوف الناس عن زيارة المتاحف بدافع االستثما

ثقافة االستثمار؟ أم ألنه ال يوجد هناك ما يستدعي االستثمار؟ أم أن اإلعالم ال يؤدي 

دوره للترويج لمثل هذه السياسة؟ هذه التساؤالت وغيرها قد تجد لها جوابا إذا تمكن 

 ز،القائمون على هذه المؤسسات تلبية متطلباتها وبناء وضع مثالي لها بما يصنع التميُ 

 .  وبالتالي جلب المزيد من المستثمرين الممولين للثقافة ويحافظ على المتاح من مواردها،
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  كم مرة زرت  متحف الفن؟ ):2(السؤال رقم 

  :يمثل عدد مرات زيارة متحف الفن ):9(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  عدد المرات
 38%  69  مرة واحدة

  22%  39  مرتين
  12%  22  مرات 3
  6%  10  مرات 4

  22%  40  مرات 5أكثر من 
  100%  180  المجموع
فردا من أفراد العّينة قد زاروا متحف  69أن ) 9(نالحظ من خالل الجدول رقم        

فردا بالزيارة مرتين بنسبة تقدر بــ  39، في حين قام % 38الفن ألّول مرة، بنسبة تقدر بـ

 22مرات، بينما  5لى المتحف ألكثر من ، تتساوى هذه النسبة مع الذين توافدوا ع22%

  . %6مرات، بنسبة 4أفراد فقط  10و ،%12فردا منهم حضر إليه ثالث مرات، بنسبة 

  
   )9(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم  ):22(الشكل رقم                
  مما قد يعنينالحظ أن الزيارة في انحدار، وهناك تقهقر في عدد زيارات المتحف،       
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أنه ال يوجد في المتحف  أشياء أو أمورا تساعد على تشجيع  الرجوع إليها أو االنجذاب 

متحف الفن الحديث وبالنظر إلى العروض المتنّوعة التي يقدمها  ولكن، ،نحوها

وكذا طابعه المعماري الجذاب، يمكننا أن نستبعد هذا التفسير إلى  ،-ماما–والمعاصر

وهو دافع الزيارة، الذي يتأرجح  والذي تّمت اإلشارة إليه سابقا، نطقية،تفسير آخر أكثر م

ومع تكرر  ، فمع تكرر الدوافع تتكرر الزيارة،بين حب اإلطالع وبين الدراسة أو التكوين

وهذا  وبالتالي ال يمكن الحكم على رداءة العروض بزيارة واحدة، الزيارة تتغّير العروض،

التي زارت المتحف ألكثر من خمس مرات بعد أن لمست قيمة ما تؤكده النسبة المعتبرة 

   .تلك المعروضات

  من أين اكتشفت متحف الفن؟ ):3(السؤال رقم

  :يمثل كيفية اكتشاف متحف الفن ):10(جدول رقم 
  النسبة المئوية  التكرار  المتحف اكتشاف

 36%  64  األصدقاء
  %13  23  األولياء

  %7  15  المؤسسة التربوية
  6%  10  المكتوباإلعالم 

  10%  19  التلفاز
  %6  10  اإلعالم المسموع
  10%  19  االجتماعيمواقع التواصل 

  6%  10  الجمعيات الثقافية والرياضية
  6%  10  شيء آخر
  100%  180  المجموع
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فردا من أفراد العّينة قد اكتشفوا متحف الفن عن  66من خالل الجدول يالحظ أن       

وهذا  فردا اكتشفوه عن طريق األولياء، 23وأن  ،%36 ةطريق األصدقاء وذلك بنسب

فردا منهم قد تعرف على المتحف عن طريق مواقع  19، في حين أن %13بنسبة 

  .والنسبة نفسها بالنسبة للتلفاز ،%10التواصل االجتماعي بنسبة 

أما بقية العّينة فقد اكتشفته إما عن طريق اإلعالم المسموع، أو المكتوب، أو       

كذلك، أما   %6ونسبة  أفراد لكل منها، 10الجمعيات الثقافية والرياضية، بتعداد 

والتي تضمنت العدد نفسه والنسبة نفسها، فجاءت لتبين أن اكتشافهم  اإلجابات األخرى،

  .وٕاما لقرب مقّر سكناهم من المتحف للمتحف كان إما بالصدفة،

ف منها ما يكون بتدخل من الجانب ومنه، فإّن هناك عدة وسائل لترويج زيارة المتاح

ومنها ما يتعلق بوسائل السمعية البصرية، كمواقع التواصل  البشري كاألصدقاء واألولياء،

  .وقليل منها قد تتدخل فيه الصدفة لتتحّول فيما بعد إلى فرصة للزيارة االجتماعي،

  
  )10(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم  ):32(الشكل رقم 
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نالحظ أن األصدقاء يمثلون النسبة األعلى في حث الناس على زيارة المتاحف،       

غير أننا نالحظ الضعف اإلعالمي بمختلف وسائله في التوعية والتشجيع لزيارة المتاحف، 

باإلضافة إلى المؤسسات التربوية التي يجب أن تضطلع بدورها في هذا المجال كتشجيع                 

وهنا نطرح تساؤال كبيرا حول دور  ت الطابع الثقافي المرتبط بالهوية الوطنية،البحوث ذا

  .المؤسسات والجمعيات الثقافية والتربوية في نشر الوعي الثقافي بين صفوف الشباب؟

  كيف يكون حضورك للمتحف ؟ ):4(السؤال رقم 

  :يمثل طبيعة الحضور إلى متحف الفن ):11(جدول رقم 

  النسبة المئوية  ارالتكر   طبيعة الحضور
 %13  24  فردي

  %26  46  مع األسرة
  %61  110  مع األصدقاء

  %100  180  المجموع
بأن الحضور إلى زيارة متحف الفن كان برفقة األصدقاء ) 11(يبين الجدول رقم      

 46، بينما سجل عدد الحضور مع األسرة %61وبأكبر نسبة بلغت  فردا، 110حيث بلغ 

وبنسبة تقدر  فردا، 24، فيما تّم الحضور بصفة فردية لـ % 26ــ فردا بنسبة تقدر ب

إّن ذهاب األفراد وبنسبة كبيرة إلى المتحف برفقة األصدقاء يؤكد الدور الذي . %13بـ

والمتعلق ) 10(وهذا له عالقة بالجدول رقم  يؤديه هؤالء في الترويج لثقافة المتحف،

يحثون الناس على هذه الزيارة ليس بالكالم  بكيفية اكتشاف متحف الفن، إذ أن األصدقاء
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وهذا له دور كبير في رفع هذه النسبة، دون أن ننسى الدور  فقط بل بالمرافقة الميدانية،

 .الذي تقوم به األسرة في التحفيز لمثل هذه الزيارات

  
 )11(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم  ):24(الشكل رقم 

وهي نسبة تنم عن قدرة التأثير الذي  األصدقاء، تمثل النسبة الكبيرة،نالحظ أن فئة       

وذلك حول مختلف التوجهات واآلراء، مّما  يمكن أن يخضع له الشخص من قبل صديقه،

يعطينا فكرة من أجل االستثمار في فئة الشباب من خالل تنظيم حفالت أو نشاطات 

  .  م الشبابيةوتوجهاته متجمع هذه الفئة وتكون حسب ميوالته

  لماذا ترتاد متحف الفن ؟ ):5(السؤال رقم 
  :يمثل أسباب الحضور إلى متحف الفن) :12(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  أسباب الحضور
  25%  44  للترفيه

  9%  17  مأل أوقات الفراغ
  66%  119  للتثقيف

  100%  180  المجموع
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يرتادون المتاحف  %66اد العّينة وبنسبة من أفر  119بأن ) 12(ُيظِهر الجدول رقم      

يأتون إليها من أجل  %25فردا من أفراد العّينة وبنسبة  44قصد التثقيف، في حين أن 

منهم  يحضرون إليها فقط من أجل ملء أوقات الفراغ ال  17الترفيه عن أنفسهم، بينما 

  .9%غير وهذا يمثل نسبة 

  
  )12(ة  لنتائج الجدول رقم يمثل األعمدة البياني ):52(الشكل رقم 

المتاحف التثقيفية والتوعوية، مما يستدعي ظ أن معظم العّينة واعية بأهداف نالح      

محفزا الستغاللها في الجوانب الترفيهية االقتصادية التي تساعد على نشر ثقافة االستثمار 

  .الثقافي

  .عروض وخدمات المتحف:المحور الثاني -3.1

  اهو الشيء الذي أعجبك  عند زيارة المتحف؟ م ):5(السؤال رقم 
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  :يمثل األشياء التي أعجبت زوار متحف الفن  ):13(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  األشياء
  44%  79  العرض المتحفي
  42%  75  جمالية المكان
  13%  25  حسن االستقبال

  1%  1  آخر شيء
  100%  180  المجموع

  
، أن الشيء الذي أعجبهم في %44المتحف بما نسبته فردا من زوار  79يتفق       

وهذا يشير إلى أن العروض كانت ثرية ومتنّوعة،  متحف الفن هو العرض المتحفي،

وأن القائمين عليها قد نجحوا إلى حد ما في استغالل  وطريقة عرض التحف كانت جّيدة،

  . دة إقبال الجماهيروهذا يشجع كثيرا على زيا فضاءات المتحف بطريقة ملفتة لالنتباه،

وبالنظر إلى متحف     ،%42منهم أعجبتهم جمالية المكان ويمثلون نسبة  75بينما       

وقصر  المتحف بينوبنيته الداخلية والخارجية، يظهر جليا تلك الجمالية التي تجمع - ماما-

  ه،، فال عجب أن يبهر هذا المكان الزائر ويثير فضولبطراز مغاربي جديد ومتجر واسع

  . وهذه الجمالية باإلمكان استغاللها للترويج لصورة المتحف ومن ثّمة الترويج لمعروضاته

، ما يدّل على أن إدارة %13فردا جذبهم االستقبال الحسن بنسبة  25في حين       

المتحف قد عرفت كيف تستغل رأسمالها البشري لجذب المزيد من الزوار، مّما يؤكد أنه 

والتفاعل اإليجابي مع الزائر سيجعله يفكر في معاودة الزيارة واالستمتاع بالمعاملة الحسنة 

وهذه الميزة نجدها عند كثير من المؤسسات االقتصادية التي تحاول الترويج  بأوقاته،
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واألكثر أناقة، فتضعهم في المقدمة الستقبال  لسلعتها، إذ نجدها تختار أفضل العناصر،

  . الزبائن والتفاوض معهم

، قد لفت انتباهه %1هذا وعلى الرغم من شساعة المكان، فإّن فردا واحدا وبنسبة       

هذا األمر، وهذا ما معناه أن األمور األخرى قد شغلته عن التفكير في هذا األمر ولكن 

رغم ذلك، فإّن هذه الشساعة قد تفتح آفاق جديدة لالستثمار، بتخصيص البعض منها 

معّينة، بل وفتح  اقتصاديةمعارض لصالح مؤسسات  كفضاءات لبيع التحف أو إقامة

  .محالت تجارية لصالح المتحف نفسه

  
  ) 13(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم  ):26(الشكل رقم 

نالحظ أن الشيء الذي يعجب الزوار هو العرض المتحفي وجمالية المكان، لهذا       

تثمار في هذه األمور وجعلها نقاط قّوة في يجب على القائمين على هذه المتاحف االس

 . االستثمار الثقافي االقتصادي
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  هل حضرت إلى عروض متحفية؟  ):6(السؤال رقم 
  :يمثل الحضور للعروض المتحفية) :14(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابات
  59%  106  نعم
  41%  74  ال

  100%  180  المجموع
  فردا من زوار المتحف  حضروا عروضا متحفية  106ّين أن من خالل الجدول يتب      

وهذا يمثل  فردا فلم يحضروا لتلك العروض، 74، أما البقية وعددهم %59بنسبة تقدر بــ

تدّل نسبة الحضور هذه إلى أن متحف الفن في حركية مستمرة، يطبعها التنظيم . 41%

عرضنا ألهم العروض التي  وهذا ما تّم التطرق إليه في المكثف للعروض المتحفية،

، أما فيما يخص هؤالء الذين لم يحضروا تلك العروض، ربما تكون -ماما-نظمها متحف

وهذا مؤشر جّيد آخر لهم للتعرف على  تلك الزيارة األولى قد تزامنت مع فترة التحضيرات،

  .   المزايا األخرى للمتحف

  
  )14(جدول رقميمثل األعمدة البيانية  لنتائج ال):27(الشكل رقم 
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  .نالحظ أن معظم المستجوبين حضروا إلى عروض متحفية   

  هل كانت متنّوعة وثرية؟ -  ):7(السؤال رقم 

  يمثل مدى تنوع العروض المتحفية ) :15(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابات
  91%  96  نعم
  9%  10  ال

  100%  106  المجموع
فردا من أفراد العّينة أجمعوا على أن العروض  96نالحظ من خالل الجدول أن       

المتعلق ) 13(وهذا يؤكد نتيجة الجدول رقم  ،%91المتحفية كانت متنّوعة وهذا بنسبة 

وهذا يعتبر  ، رأوا بأنها غير متنّوعة،%9أفرادا بنسبة  10بعنصر اإلعجاب، في حين أن 

                   . ٕاصالحهوالوقوف عند مواطن الخلل و  حافزا للبحث أكثر عن التنّوع،

  
  )15(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم  ):28(الشكل رقم 

نالحظ أن العروض كانت معظمها متنّوعة، وهو ما نحسُب أن  تلبية أذواق مختلف   

  .الشرائح االجتماعية له اعتبار من قبل إدارة المتحف
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  المتحف؟ ة الزوار فيماهي أسباب  قلّ  ):8(السؤال رقم 

للوقوف عند األسباب الحقيقية وراء قّلة زوار المتحف، تّم ترتيب نتائج المقترحات       

  :الموجودة في الجدول، حسب ترتيب إجابة أفراد العّينة وكانت النتائج على النحو اآلتي

  يمثل ترتيب نتائج أسباب قّلة الزوار في المتاحف ) :16(جدول رقم 

                 
 األسباب                    

 ال        نعم      

 النسبة التكرر  النسبة  التكرار 

 6% 10 %94 170 .نقص اإلعالم -1

 14% 25 %86 155 .قلة المعارض الفنية-2

 15% 27 85% 153 التطور التكنولوجي ووجود أماكن أخرى للترفيه-3

عدم تخصيص أماكن  في المتحف لبيع التحف -4
 .التذكارية

129 72% 51 %28 

عدم السماح للزوار بالتقاط  صور عن مقتنيات -5
 .المتحف

109 61% 71 39% 

 %41 74 %59 106 عدم توفير أماكن ركن السيارات-6

 45% 81 55% 99 عدم مواكبة المتاحف لمتطلبات الحياة العصرية -7

 %54 98 46% 82 المعارض المقدمة دون المستوى المطلوب-8

 %54 98 46% 82 زيارة غير مالئمةأوقات ال-9

 %58 105 42% 75 الشعور بالملل -10

 %66 119 34% 61 رسوم تذكرة دخول المتحف غير معقولة -11

عدم توفر الدرجة الكافية من األمن والتعرض -12
 للمضايقات

54 %30 126 %70 

سوء االستقبال من طرف عمال وموظفي -13
 المتحف

37 %21 143 79% 
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  )16(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم  ):29(رقم  الشكل
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نالحظ أن األسباب مرتبطة مع النتيجة التي قبلها والمتعلقة بنقص دور وسائل       

ا  نستنتج  أن اإلعالم يضطلُع بدور كبير في نشر ثقافة زيارة األماكن نومن ه اإلعالم،

وتلبية متطلبات  وتقديم خدمات مميزة، الثقافية، كما أن التنويع في نشاطات المتحف

  .الزوار، كلها عوامل تساعد على جلب عدد كبير من الجمهور

وانطالقا مما سبق، أن  وما يمكن أن نلمحه من خالل المتحف موضوع الدراسة،      

العروض المتحفية كانت متنّوعة وعند مستوى تطلعات الزوار، كما نستبعد فكرة سوء 

ة األمن بالتعّرض للمضايقات، في حين أن هناك عدة أمور ينبغي االستقبال، أو قلّ 

االلتفات إليها لجلب المزيد من الزوار، منها ما يتعلق براحة الزائر كتخصيص قاعة 

وكذا محالت لبيع  للجلوس مجهزة بمحالت صغيرة  لبيع األكالت الخفيفة والحلويات،

متيازات للزوار المعاودين للزيارة إضافة إلى ذلك، يمكن منح بعض اال. التحف الفنية

 والمثابرين، كتخفيض في سعر التذكرة، أو منح تذكرة مجانية عند كل أربع زيارات،

وعلى الرغم من كونه سببا هاما  ، أما بالنسبة لتوفير أماكن لركن السيارات،...وهكذا

اكن لنقص إقبال الجمهور، فإّن موقع بعض المتاحف ال يسمح بتخصيص مثل تلك األم

وهذا راجع إلى أن البعض منها يقع في مناطق حضرية آهلة بالسكان، أو في قلب المدن، 

وبالتالي، يمكن التفكير في حلول جدية لهذه المشكلة،  ،-ماما-مثلما هو الحال لمتحف 

والتعريف بها ليتّم  كإبرام اتفاقية مع البلدية لتعيين األماكن الشاغرة القريبة من المتحف،

  .  ا، أو توزيع دليل خاص يحدد األماكن القريبة المتاحة لركن السياراتاستغالله
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  هل تطوير خدمات متحف الفن يضاعف من إقبال الجمهور عليه؟    ):9(السؤال رقم

    يمثل إمكانية مضاعفة إقبال الجمهور بتطوير خدمات المتحف ) :17(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابات
  94%  170  نعم
  6%  10  ال

  100%  180  المجموع
، يتفقون %94فردا من أفراد العّينة وبنسبة  170نالحظ من خالل الجدول بأن          

وهذا أمر  على أن تطوير خدمات متحف الفن يضاعف من إقبال الجمهور عليه،

 10في حين أن . منطقي، ولكن ينبغي فقط أن تكون تلك الخدمات في مستوى تطلعاتهم

وربما يرجع ذلك إلى أسباب كثيرة منها أن  ، ال يوافقون الرأي،%6يمثلون نسبة أفراد و 

هذه الفئة ال تستهويها زيارة المتاحف حتى ولو بلغت الخدمات أقصى درجات التطور، 

  .ألن األذواق كما يقال ال تُناقش

  
    )17(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم  ):30(الشكل رقم 

  .نتج أنه كلما كانت الخدمة مناسبة، كان اإلقبال كبيرانست     
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                       هل ترى بفاعلية العروض المتحفية التي يقدمها متحف الفن؟  ): 10(السؤال رقم

  .يمثل مدى فاعلية العروض المقدمة في متحف الفن ):18(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  اإلجابات
  %77  138  نعم
  23%  42   ال

  100%  180  المجموع
، ترى بفاعلية  %77فردا من أفراد العّينة والتي تقابلها نسبة  138نالحظ  أن       

فردا ويمثلون نسبة  42والبقية وعددهم  العروض المتحفية التي يقدمها متحف الفن،

   .حسب ثقافاتهم وبيئاتهم االجتماعية وكل له رأيه، ، يقرون بعد فاعليته،23%

  
  )18(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم  ):31(لشكل رقم ا

إال أن هناك فئة ال  للعروض المتحفية من مختلف العّينة، نستنتج أن هناك تقبال      

ما يستدعي إعادة النظر من أجل تحسين  العروض  بأس بها غير راضية  على ما ُيقدم،

  .والخدمات المتحفية
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  لزيادة رضا  الجمهور لزيارة المتحف؟ تقترح حلوالهل  :)11(السؤال رقم 

 تمّ  ومعالجتها، قصد التعرف على أهم النقائص التي تحول دون زيارة المتاحف،      

وقد تحصلنا على  إدراج هذا السؤال المفتوح لرصد آراء الجمهور حول هذه القضية،

  :المقترحات التالية

  :مفي مجال اإلعال -أ

صفحة خاصة بالفن  ءوٕانشا االنترنيت،المتحف على تخصيص صفحة خاصة ب -

 .المعاصرالحديث و  للمتحف 

  .اإلذاعةوعبر االجتماعي اإلعالم عبر مواقع التواصل  -

  .فتح صفحة على الفايس بوك -

  .تخصيص قناة خاصة للتعريف بالفن -

ئي محاولة الوصول إلى الزوار عن طريق اإلعالم المر  زيادة اإلعالم حول المتاحف، -

  .والمسموع

  .تعريف اإلعالم بكافة النشاطات وتكثيف الرسائل التي تتحدث عنها لجلب الزوار -

  .ف بالمكانعر وضع إعالنات تُ  -

  .إنشاء مجلة خاصة بالمتحف لإلطالع على الجديد -

  .االجتماعيالترويج للمعارض عن طريق وسائل التواصل  -
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  :في مجال الخدمات - ب

 عبرر بهم اشهاالالمواهب والهوايات على عرض ما ينتجون و تشجيع ذوي الحرف و  -

  .االجتماعيالراديو ومواقع التواصل و  التلفاز،

  .بجائزة اومكافئته هاإنشاء مسابقات والدعوة إلى المشاركة بالرسومات واختيار أفضل -

  .يوم للدخول المجاني للمتاحف اختيار -

  .تناء أشياء مسلية في حالة المللوجود مواقع داخل المتحف تقوم بالترفيه واق -

  .أسلوب التشويق وتوظيف أشخاص متمكنين في عرض التحف بصفة مشوقة -

  .جلب أشياء ثمينة تستقطب الزوار -

  .لهم بهذه األزياءتصميم أزياء لألبطال من أجل ألطفال والتقاط صور  -

  .اتمحالت لبيع المأكوالت والمشروب حفتو  ،تحضير وجبات تقليدية سريعة -

 . فحإعطاء الفرصة للفنانين الجزائريين والشباب الموهوبين  لعرض لوحاتهم داخل المت -

  .توفير دليل أو مرشد حتى نسأله في حالة غموض أي عرض -

  .تقديم مسابقات تضم تحف هذا المتحف -

أربعة للعروض من  اختياراتالقيام بعروض من مختلف البلدان وذلك  مثال وضع عدة  -

ب من المهتمين أو الناس عامة أن يختاروا البلد الذي يريدون أن يروا لثم نط ثال،بلدان م

وهذا يكون عبر  ،)كثر طلبا لعروضهألالبلد ا(األغلبية برأيثم نأخذ  العرض الخاص به،

  .واالستمتاعرة اوهذا سيزيد من رغبة الناس وشغفهم بالزي ،االجتماعيمواقع التواصل 
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  .فالباألطتقديم عروض خاصة  -

  .مستمدة من الواقع ابتكاراتتقديم  -

  .جلب مقتنيات أصلية -

  . وتفجير طاقاتهم اإلبداعية ، الستقطاب فئة الشباب،ستديو غناءا -

تشجيع ذوي  الحرف والهوايات على تقديم ما يحترفون وتشهيرهم بالبث إعالنا أو ما  -

من جهة األطفال خصوصا  ز الناس على حب الفن،وتقديم عروض فنية تحفّ  شابه،

  .كالمؤسسات التربوية التي تقوي إرادة التلميذ على حب فن بالده والثقافة

  .العصرنة بإضافة المرافق داخل المتحف -

لمنطقة معّينة في  ايفنّ  تراثاف حمثال كل شهر يعرض المت لهذه المتاحف، زياراتتنظيم  -

ئل اإلعالم  خاصة الفايس مختلف  وسا عبر في وقت سابقالجزائر ويتم اإلعالن عنها 

  .عون في العروض حتى يتعرف الجزائريون على تراثهموهكذا كل شهر ينوّ  بوك،

بإقامة  إغراءات،والدخول مع  وجذابة، لالنتباهوملفتة  ةالفتات المتحف تكون كبير  -

مثال والفائز يتم تكريمه بعرض أعماله في بلدان أجنبية لتحفيز الشباب  ثقافية، تمسابقا

  .هتم باإلبداعالم

  .وأن ال تكون خيالية أن تكون اللوحات المعروضة في المتاحف تحاكي الواقع، -

  .المتحف محتوياتتوفير مرشد لشرح  -

  ف وعرضها على مواقع التواصلحالسماح بالتقاط الصور لجميع معروضات المت -
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المتحف وهذا من شأنه أن يؤدي إلى الترويج لصورة  المكان اسممع ذكر  االجتماعي

  .والخدمات المقدمة

  .وحتى مع الفنانين األجانب بين أبناء البلد، منافساتإقامة  -

  .جلب تحف أخرى نادرة حتى يتسنى للمشاهد المجيء إلى المتحف -

  .تخصيص كل طابق فيه عرض لبلد ما -

  .ب الناس ولكن بشروطلتنظيم رحالت للبلدان المشاركة لفترة قصيرة لج  -

  .التي تناسب نوع المعرض التكنولوجيةمن الخدمات تطبيق البعض  -

  .للزوار تذكاريةبيع تحف  -

  .القيام بمتاحف متنقلة عبر الواليات -

  ) .TOMBOLA(تقديم عروض مجانية مثل الطمبوال -

يتمكن األشخاص الذين ال يمكنهم قراءة  العربية حتىوضع الفتة أمام كل تحفة باللغة  -

  .ةحتوى الالفتاللغة الفرنسية من فهم م

  .تطوير المتحف من حيث التجهيزات الحديثة -

  .تمديد ساعات العمل، لتمكين العمال والموظفين من زيارة المتحف -

مرافقة العروض المتحفية بمقاطع موسيقية متنّوعة بين الحين واآلخر للقضاء على  -

  .الملل والروتين
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حف، محاطا باأللوان والنباتات وضع شكل كبير يحمل رموزا معّينة، عند مدخل المت -

وتغرس فيهم الرغبة في  ومجهزا بمصابيح إضاءة متنّوعة، تجذب المشاة والزوار،

  .االكتشاف ودخول المتحف، خصوصا إذا كانت واجهته عبارة عن نوافذ زجاجية

  .تخصيص أماكن للطلبة والتالميذ، داخل المتحف إلنجاز بحوثهم ومذكرات تخرجهم -

وليصبح  ،جلوس خاصة بالزوار داخل المتحف ليتم  التواصل بينهم توفير أماكن -

  .المتحف ملتقى التعارف

يمكننا أن نشير في النهاية إلى أن معظم أفراد العّينة يشيدون بدور اإلعالم في       

وقد تكررت هذه اإلجابة في نسبة  تحسين صورة المتحف في المجتمع ومضاعفة جمهوره،

ت، في حين اكتفى البعض بإعادة كتابة ما تم التطرق إليه في معتبرة من االستمارا

مقترحات السؤال المتعلق بأسباب قّلة الزوار بالمتحف، كتوفير أماكن ركن السيارات مثال، 

               .بينما قام البعض بترك هذا السؤال دون إجابة، إما لعدم التركيز أو لعدم رغبتهم في ذلك
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  :للمسؤولين في مجال متحف الفنالموجه  االستبيانائج عرض وتحليل نت-2

  :البيانات الشخصية -1.2

  :من حيث العمر -

  :توزيع مفردات العّينة من حيث السن ):19(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الفئة العمرية
 %6  1  سنة 25أقل من 

  %55  10  سنة 35إلى  26من 
  %28  5  سنة 45إلى  36من 

  %11  2  سنة 45 أكثر من

  %100  18  المجموع
 26نالحظ من خالل الجدول أن عدد الموظفين الذين تتراوح أعمارهم ما بين         

سنة  45و 36، تليها الفئة التي يتراوح سنها بين %55أفراد بنسبة  10سنة، يمثلون 35و

مثل سنة والتي ت 45، تأتي بعدها  الفئة األكثر من %28أفراد وبنسبة مئوية  5بعدد 

  .  %6سنة بنسبة  25، فيما يمثل فرد واحد األشخاص األقل من %11فردين وبنسبة 

  
  )19(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم  ):32(الشكل رقم 
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وبالتالي ال يوجد لها خبرة التي  نستنتج أن معظم موظفي المتحف من فئة الشباب،      

وبالمقابل، فإّن هذه  المرتبطة بالجوانب الثقافية، تسمح لها بمعالجة المشاكل الميدانية

النتيجة تعبر عن المستقبل الواعد للمتاحف، ذلك هذه الفئة تكون أكثر قابلية للتغيير، 

فينبغي على المسؤولين توظيف أساليبهم وخبرتهم، بما فيه توجيه لهؤالء الشباب 

  .   لتدريب تتحقق النتيجة المرجوةواالستثمار في طاقاتهم بما يصنع التمُيز، فبالمثابرة وا

  :الجنس -
  :جنستوزيع مفردات العّينة من حيث ال ) :20(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الجنس
  56%  10  ذكر
  % 44  8  أنثى

 %100  18  المجموع
ويمثلون  أفراد من موظفي المتحف هم ذكور، 10نالحظ من خالل الجدول أن       

  .%44منهم يمثلون فئة اإلناث بنسبة مئوية تقدر بـ  8ن ، في حين أ% 56نسبة 

  
  )20(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم ):33(الشكل رقم 

                               .نستنتج أن هناك توازن بين الجنسين  في تسيير متحف الفن      
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   :االجتماعية الحالة -

  :الحالة االجتماعيةلعّينة من حيث توزيع مفردات ا ) :21(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الحالة االجتماعية
  %44  8  أعزب
  %56  10  متزّوج
  %0  0  مطلق

  %0  0  ملر أ
  % 100  18  المجموع

أفراد من مجموع العّينة متزوجون ويمثلون نسبة  10يظهر من خالل الجدول أن       

               .%44وُتقدر نسبتهم  ،فهم من العزاب 8، أما البقية وعددهم 56%

  
  )21(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم  ):34(الشكل رقم 

نستنتج أن هناك تناسبا في الحالة االجتماعية بين المتزّوجين والغير متزّوجين، مّما      

إمكانها وب يدّل على أن المتحف تسِيره فئة مسؤولة، لها خبرة حياتية في إدارة أسرة،

  .وهذا بمعية بقية الطاقم اإلداري توظيفها في تسيير شؤون المتحف،
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  ما نوع العمل الوظيفي الذي تشغلونه في متحف الفن؟ -4
  :الوظيفةتوزيع مفردات العّينة من حيث  ) :22(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الوظيفة
  %0  0  مدير

  %5  1  نائب مدير
  %28  5  مستشار ثقافي

  %0  0  ن متحفأمي
  %0  0  محاسب

  %67  12  شيء آخر
  %  100  18  المجموع

عملهم ، %67ويمثلون نسبة  فردا من أفرد العّينة، 12نالحظ من خالل الجدول أن       

ومكتبي  والمهندس المعماري، والملحق بالحفظ، الوظيفي متنّوع، فمنهم المنشط الثقافي،

أفراد وتمثل نسبة  5ظيفة المستشار الثقافي والمتصرف، فيما تشمل و  أمين المحفوظات،

 .%5، إضافة إلى نائب مدير واحد ويمثل نسبة 28%

  
  )22( يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم ):35(الشكل رقم 
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  .من خالل ما تقدم، شمل االستبيان كل الفئات العاملة على مستوى المتحف      

  :للموظفينالمسار المهني : المحور األول-2.2

  المتحف بعد التخرج مباشرة ؟ب التحقتمهل - 5

  :الوظيفةتوزيع مفردات العّينة من حيث  ):23(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  االلتحاق بالمتحف
  11%  2  نعم
  %89  16  ال

  %100  18  المجموع
لمتحف فردا من أفراد العّينة لم يلتحقوا للعمل با 16يتضح من خالل الجدول أن       

 . ، ُوظفوا  بعد التخرج مباشرة%11، إثنان منهم فقط  ونسبتهم %89مباشرة وتبلغ نسبتهم 

  
  )23(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم  ):36(الشكل رقم 

نستنتج أن معظم الموظفين التحقوا بالمنصب متأخرين، إما مارسوا مهنة أو كانوا       

                   .بطالين قبل االلتحاق به
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  المتحفية ؟  اإلدارةة عملكم في مجال مدّ ماهي -6

  :حسب األقدميةتوزيع مفردات العّينة  ) :24(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الخبرة
  %44  8  سنوات 5أقّل من 

  %56  10  نواتس 10 -5من 
  %0  0  سنة 15 -10من 

  %0  0  سنة 15أكثر من 
  %100  18  المجموع

  5، تنحصر مّدة عملهم بين %56من أفراد العّينة ويمثلون نسبة  10نالحظ أن        

  .%44أفراد بنسبة  8سنوات فبلغت  5سنوات، أما الفئة ذات الخبرة األقّل من  10و

  
  )24(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم  ):37(الشكل رقم 

وبالتالي ليس لهم خبرة  سنوات، 10ن نالحظ أن كل الموظفين لهم أقدمية أقّل م      

ميدانية في هذا الجانب، لمعرفة المتغّيرات التي تطرأ على المتحف، قصد تنميته  

مرتبط بتطبيق البرامج الثقافية المسطرة مسبقا وفق رزنامة  فعملهم روتيني آلي، وتطويره،
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لي ال مجال لديهم وبالتا وأداءهم لها مجرد وظيفة ال أكثر، محددة، يمليها صاحب العمل،

  . للتفكير في أمور التجارة وفي اإلستثمار الثقافي

ولكن هذا ال يعني أن هؤالء الموظفين ال يملكون معرفة في المجال، ذلك أن       

وبالتالي فإّن مسارهم  ،1الوظيف العمومي قد اشترط شهادات معّينة لاللتحاق بسلك الثقافة

  .الوظائفالدراسي يعتبر مؤهال لمسك مثل هذه 

   دورات تدريبية ؟ ىهل حصلتم عل  - 7 

    :حسب الدورات التدريبيةتوزيع مفردات العّينة  ) :25(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الدورات التدريبية
  %6  1  نعم
  %94  17  ال

  %100  18  المجموع
دريبية، في ، لم يقوموا بأّي دورة ت%94فردا من العّينة وبنسبة  17نالحظ أن          

،وهذا يدّل على عدم وجود %6حين أن شخصا واحدا أجرى هذه الدورة، بنسبة تمثل 

واآللية في العمل وعقم في  واالتكالية، تطور في الجانب المعرفي، مما يؤدي إلى الجمود،

ومن هنا، يأتي دور المدير القيادي، الذي ينبغي عليه أن يستثمر في  .عملية اإلبداع

ويبحث فيهم الجانب اإلبداعي، ليتمكن في األخير من توزيع  داري،عقول طاقمه اإل

وكذا ليتمكن من تطبيق إحدى  األدوار، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب،

                                                           

، يتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين 2008نوفمبر سنة  62مؤرخ في  383 -08مرسوم التنفيذي رقم ال - 1
).مراسيم وقرارات) 2(الملحق رقم: ينظر (المنتمين لألسالك الخاصة بالثقافة   
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وهذا بطبيعة  األساليب اآلنفة الذكر المعتمدة في اإلدارة، كأسلوب فريق كرة القدم مثال،

  .الحال لن يكون إال بالتدريب والمران

  
  )25(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم  ):38(الشكل رقم 

نالحظ أن الموظف يشتغل دون أن يقوم بتحيين المستجدات والسياسة المتبعة في       

  .االستثمار، مما يؤكد غياب الخبرة في هذا المجال

  ماهو نوع هذه الدورات التدريبية؟ ،)نعم(إذا كانت اإلجابة بـــ -

    :حسب نوعية الدورات التدريبيةتوزيع مفردات العّينة ) :26(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  نوع الدورات التدريبية
  %0  0  تنمية المتحف
  %6  1  تسيير المتحف

  %0  0  إدارة شؤون المتحف
  %0  0  شيء آخر
  %6  1  المجموع

  
                   .%6ما يمثل من أفراد العّينة قام بدورة تدريبية،  نالحظ أن شخصا واحدا      
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  )26(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم  ):39(الشكل رقم 

نالحظ أن الموظف الذي أجرى دورات تدريبية هو نائب مدير المتحف ولمرة واحدة،        

وهذا يدخل في إطار التسيير وليس  وذلك حول تسيير المتحف وليس ألغراض اقتصادية،

  .االستثمارفي إطار 

  .عالقة المتحف بالسوق: المحور الثاني- 3.2

  ماهي نشاطات متحف الفن السنوية؟-8
    :يمثل نشاطات متحف الفن السنوية ) :27(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  نشاطات متحف الفن السنوية
  %22  4  فكرية ندوات
  %0  0  شعرية أمسيات

  %0  0  سهرات فنية
  %61  11  العرض المتحفي

  %17  3  شيء آخر
  %100  18  المجموع
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، يؤكدون أن %61فردا من أفراد العّينة ونسبتهم  11نالحظ من خالل الجدول أن        

، تحدثوا %22منهم ونسبتهم  4العرض المتحفي هو أهّم نشاطات المتحف، في حين أن 

الحظنا  ا،مام-وبالفعل، فإّنه وأثناء عرضنا ألهم نشاطات متحف عن الندوات الفكرية؛

حتى أن معظم تحفه التي أصبحت تزيد يوما بعد يوم، تم  ذلك التنوع في العروض،

وبالتالي يمكن استغالل هذه المساحة أيضا  ،اقتناءها أو شراءها من خالل هذه المعارض

 لعرض المنتوج الثقافي والقيام بعملية البيع والشراء، إلى جانب إقامة الندوات الفكرية،

          .يات الشعريةوتنظيم األمس

  
  )27(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم  ):40(الشكل رقم 

  نستنتج أن عمل المتحف محدود وليس ثريا، ال يلبي رغبات الزبائن وهم الجمهور،       

  .وٕاثراءه يتطلب الجدية في العمل وأخذ زمام المبادرة الستثمار األفكار وتجسيد المقترحات

   ؟)قانون السوق(تتبع قانون العرض -تجارية  - م المتحف نشاطات أخرىهل يقد-
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    :يمثل تقديم المتحف لنشاطات أخرى تجارية ) :28(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  نشاطات أخرى
  %11  2  نعم
  %89  16  ال

  %100  18  المجموع
، رأوا بأن المتحف %89وبنسبة  فردا، 16نالحظ أن معظم أفراد العّينة وعددهم          

منهم أجاب بنعم،  اثنينال يقدم نشاطات أخرى تجارية تتبع قانون العرض والطلب، بينما 

في المتحف وبرروا إجاباتهم بالعروض التي تّم تنظيمها  ،%11وهذا ال يمثل سوى نسبة

، بحيث تم إستغالل فضاءات المتحف للترويج SAMSUNGمن طرف شركة سامسونغ

وعلى الرغم من ذلك ، فإن هذه العملية ال تدخل  ولكن، يد لهذه الشركة،للمنتوج الجد

، بل هي خدمة تندرج ضمن إطار -حسب رأي البعض اآلخر- ضمن العمل التجاري

  .تحسين سبل العالقات

  
  )28(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم ):41(الشكل رقم 
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وليس له بعد تجاري  ر أو له مهام محددة،معظم العّينة تؤكد أن المتحف له قصو       

اقتصادي، حتى الثقافي ال يلبي كل الرغبات، فهو مقتصر على تقديم العروض مّما ال 

وقد برر بعض المسؤولين ذلك بسبب عدم  يشجع على االستثمار االقتصادي المنشود،

نقاط وجود قوانين تجيز الفعل التجاري وتحث عليه، كما بررها البعض اآلخر في ال

  :التالية

التقشف، القانون الوزاري ال يسمح بذلك، ألن المتحف ال يتوفر على شروط قانون  -

السوق، ألن هناك تجاوزات، ألن المتحف له قيمة فنية كبيرة ويعتبر من التراث ال يمكن 

استغالله، تابع للوزارة، ألنها ليست مؤسسة ربحية تجارية، غياب القوانين التي تحدد 

 .لتجاري في المتاحف، يرتكز على العرض الفني فقطالنشاط ا

    هل يمكن اعتبار المتحف مؤسسة اقتصادية ُتسهم في تدعيم نفسها ماليا؟-9

  :يمثل اعتبار المتحف مؤسسة اقتصادية ) :29(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  المتحف مؤسسة اقتصادية
  %33  6  نعم
  %67  12  ال

  %100  18  المجموع
  

، بأنه ال يمكن اعتبار المتحف مؤسسة  %67فردا من أفراد العّينة وبنسبة  12يرى       

، يرون أنه بإمكانه أن %33منهم وبنسبة  6اقتصادية ُتسهم في تدعيم نفسها ماليا، بينما 

  .يكون كذلك
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  )29(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم ):42(الشكل رقم 

ة المسؤولين في دور المؤسسات  الثقافية لتدعيم نفسها ماليا، هناك قصور في رؤي      

وهذا عكس ما هو حاصل في مختلف الدول الغربية التي تعتمد على الثقافة لتمويل 

 وهي تتحجج بالقوانين المنظمة للمتاحف والتي تقّيد عملية االستثمار فيها، مؤسساتها،

  .ي ممارسة العمل التجاري استحالةوهذه الحجة قد تركت العديد من المسؤولين يرون ف

  :وحسب رأي بعض أفراد العّينة، بإمكانها ذلك وهذا عن طريق ولكن،      

  .الترويج اإلعالمي والرجوع إلى األطر القانونية -

تقديم عروض، خوصصة المتحف العمومي  ليتولى تسيير شؤونه بنفسه وذلك بإجراء  -

  .االستثمارو عدة تغييرات والقيام بعملية التسويق 

من خالل بيع التذاكر، البحث عن الرعاية للتظاهرات الثقافية، تشجيع منح الهبات   -

المتعلقة باألعمال الفنية من طرف األشخاص والهيئات، جعل المتحف فضاء لإلشهار مع 

  .االستفادة المادية للكراء 
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خاصة في كراء مساحات المتحف للعروض األخرى وكذا للمتعاملين االقتصاديين  -

  .مجال االتصال

  التالية؟ االقتراحاتهل توافق على  -10

بعد عرض مجموعة من االقتراحات على أفراد العّينة، في مجال النشاطات        

 :التجارية، تّم ترتيب النتائج الموجودة في الجدول، حسب إجابة أفراد العّينة كما يلي

  في المتاحفيمثل ترتيب مقترحات االستثمار  ):30(جدول رقم 
 ال       نعم          العوامل المساعدة

رار
لتك

ا
 

 النسبة 

رار
لتك

ا
 

 النسبة

الترويج لثقافة المتحف بتخصيص أيام معّينة للدخول 
 .المجاني 

18 100% 0 0% 

عقد اتفاقيات مع وزارة التربية بشأن تنظيم زيارات دورية 
 .لصالح التالميذ

18 100% 0 0% 

 %6 1 %94 17 .انين بما يتناسب وسوق العملإعادة هيكلة القو 
 %6 1 %94 17 عقد اتفاقيات مع مديرية السياحة لجلب السياح

 %6 1 %94 17 بيع منشورات العروض المتحفية
 %11 2 %89 16 فتح مكتب خاص لمتابعة العملية التسويقية
 %17 3 %83 15 تنظيم مزادات لبيع اللوحات والتحف الفنية

 %17 3 %83 15 الزيارة في المتحف والعمل بنظام المداومة تمديد أوقات
الحصول على قروض ميسرة  من الخواص لتمويل 

 المشاريع الثقافية 
14 78% 4 22% 

 %22 4 %78 14 فتح محالت لبيع نماذج مصغرة عن مقتنيات المتحف
 %22 4 %78 14 .تنويع سعر التذكرة حسب أهمية كل عرض ومناسبة
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ف إلى مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري تحويل المتح
EPIC. 

12 67% 6 33% 

 %33 6 %67 12 كراء أماكن العرض للخواص
 %44 8 %56 10 فتح المؤسسة المتحفية لالستثمار الخاص

 %50 9 %50 9 .وضع صناديق تبرع لفائدة المتحف
 %67 12 %33 6 خوصصة المؤسسة المتحفية

        
ول، أن هذه المقترحات قد لقيت قبوال من طرف معظم أفراد نالحظ من خالل الجد       

 عقدوكذا  ،إعادة هيكلة القوانين بما يتناسب وسوق العملب العّينة، خصوصا فيما يتعلق

عقد اتفاقيات مع و  ،اتفاقيات مع وزارة التربية بشأن تنظيم زيارات دورية لصالح التالميذ

خوصصة المؤسسة المتحفية، فلقد تم  ، أما فيما يخصمديرية السياحة لجلب السياح

وضع صناديق  ، فيما أبدت نصف العّينة رفضها لمقترح%67رفض هذا المقترح بنسبة 

  .المتحف تبرع لفائدة
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  )30(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم  ):43(الشكل رقم 

ن بعيدا عن نستنتج أن المؤسسة الثقافية بإمكانها أن تدعم نفسها ماليا ولك      

وذلك باالستغالل األمثل لمواردها وبناء عالقات نفعية مع مختلف الوزارات  الخوصصة،

  . وباقي الشركاء االجتماعيين
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  هل القوانين الحالية تساعد على االستثمار في المتاحف؟   -11

     يمثل واقع االستثمار في المتاحف :)31(جدول رقم 
  النسبة المئوية  رارالتك  القوانين الحالية واالستثمار

  %0  0  نعم
  %100  18  ال

  %100  18  المجموع
، يقرون بأن %100وبنسبة  العّينةمن أفراد  18نالحظ من خالل الجدول أن       

  .                 القوانين الحالية ال تساعد إطالقا على االستثمار في المتاحف

  
  )31(البيانية  لنتائج الجدول رقم  يمثل األعمدة ):44(الشكل رقم                 

نستنتج  أنه يجب تكييف القوانين حتى تكون أكثر مرونة في العمل والمساعدة على        

   .االستثمار والتمويل الذاتي

  هل قامت الدولة بمبادرة لتشجيع االستثمار في الثقافة؟  - 12
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          المتاحفيمثل المبادرة في تشجيع االستثمار في ) :32(جدول رقم  
  النسبة المئوية  التكرار  مبادرة تشجيع االستثمار

  %22  4  نعم
  %78  14  ال

  %100  18  المجموع
، بأن الدولة لم تقم بمبادرة لتشجيع %78من أفراد العّينة بما نسبته  14يرى        

ذه ، بأن الدولة قد قامت بمثل ه%22منهم وبنسبة  4االستثمار في الثقافة، فيما يرى 

تنظيم مهرجانات دولية  و  من خالل تنظيم المهرجانات والعواصم الثقافية، المبادرات وذلك

 قانون تخفيض الضرائب على المستثمرينو  تدعيم مالي،ومن خالل  ووطنية وجهوية،

  . الخواص

  

  )32(يمثل األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم  ):45(الشكل رقم               

        ج أن الدولة لم تقم بمبادرات في هذا الجانب، ما عدا مبادرات تنظيمنستنت      

للشريط المرسوم بالجزائر  11كالمهرجان الدولي الالمهرجانات الثقافية التابعة لها 
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وكذا المهرجان الثقافي العربي للسينما  ،2018أكتوبر  6إلى  2العاصمة، الذي أقيم من 

ليس الهدف من االستثمار وهي  ،2018جويلية  31ىإل 25بوهران الذي  ُنِظم من 

  .الداخلي والخارجي

  كيف ترى مساهمة المؤسسة في تدعيم نفسها ماديا حسب خبرتك؟ -13

  قصد االستفادة من آراء مسؤولي المتحف واإلطالع على وجهات نظرهم فيما يخص      

وقد تحصلنا على  مفتوحتدعيم المؤسسة المتحفية نفسها ماديا، تّم إدراج هذا السؤال ال

  :التالية اإلجابات

  :يمكن للمؤسسة المتحفية أن تدعم نفسها ماديا وذلك عن طريق      

  .بيع المنشورات المختلفة الخاصة بالمتحف  -

  .فتح محالت خاصة بالثقافة للبيع -

  .ئهاتشجيع سوق الفن من خالل بيع التحف الفنية وشرا -

  .يم التحف الفنيةترمبفتح مدارس ومصالح مختصة  -

  .إعطاء طابع تجاري للمتحف -

  .البحث عن التمويل -

  .جلب أو مساعدة فئة الشباب التي لها مواهب -

  .جلب اإلعالم،و إشهار خاص للمتحف -

  .إنشاء مجلة خاصة بالمتحف -
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عدد من المناسبات مثل الحفالت والمسابقات الربحية بالتنويع من األنشطة التي تتصل  -

  .ك فائدة توسيع الثقافة وكذلك بيع التحف الفنيةوتكون بذل

  .تغيير تسعيرة الدخول إلى المتحف ووضع السعر الالزم -

  .من نسبة معّينة االستفادةبيع لوحات فنية للعارضين مع  -

  .جسمات للمتحف وبيعهاتشكيل مُ  -

  .جعل المتحف فضاء لإلشهار بمبالغ مالية تعود بالفائدة على المتحف -

  .للمعارض المقدمة ةراعيتكون مع شركات وطنية كبرى  تفاقياتاعقد  -

  .بنسبة معّينة واالستفادةبيع التحف الفنية المعروضة  -

لكل المعارض بشكل فردي أو طبع اللوحات الفنية مع بورتريهات  وكتالوجات طبع كتب -

للوحات الفنية وكذا طبع ا ،للفنان من الخلف السيرة الذاتية والفنيةمل على تشتالفنانين و 

تحف فنية  في شكلطبعها أو  ،أو حتى طوابع ةفي شكل رزنامات أو بطاقات فنية بريدي

تسجيل العروض والمحاضرات  باإلضافة إلى...حاملة األقالمو واألدوات المكتبية  كالكؤوس

وشهادات الفنانين والزوار في شكل أقراص مضغوطة وبيعها حتى تعود العائدات المالية 

  .تمويل نفسه في حالة خفض الميزانية كما هو اليوممن مكن تحتى يللمتحف و 

 تنتج مما سبق، بأن متحف الفن يمتلك العديد من الفرص لتدعيم نفسه ماديا،نس      

        ومنها ما تصنعه إرادة الُمسيرين، فالتخفيضات التي ،1منها ماهو متاحا وتؤطره القوانين

                                                           

التفسير  ، يحدد حقوق الدخول للمتاحف العمومية الوطنية ولمراكز2012مارس  06قرار وزاري مشترك مؤرخ في -  1
  )مراسيم وقرارات) 2(ينظر الملحق رقم.(ذات الطابع المتحفي
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بخصوص حقوق الدخول  ،% 50التي وصلت إلى حدتقديمها لبعض فئات المجتمع و تَم 

للمتاحف العمومية، تعتبر عامال مشجعا لزيادة اإلقبال على مثل هذه األماكن، إذا تَم 

وهذا  الترويج لها، ألنه وكما سبق ذكره، ال يمكننا أن نستثمر  في الثقافة دون جمهور،

  .األخير لن يتوان عن استغالل مثل هذه االمتيازات

لى المسؤولين استغاللها بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على خصوصية هذه فع      

المؤسسة الثقافية وبالتالي يحافظ على القيم الحضارية المتوارثة، ذلك أن االستثمار في 

يبقى فقط أن نذكر . الثقافة هو استثمار في القيم وتطويرها وتحريرها من ذاكرة النسيان

ال تسمح فقط  باالستثمار في الثقافة، بل وتنظيم هذه العملية بأهمية َسن قوانين خاصة، 

بما يخدم المصالح الخاصة والعامة،وذلك بإشراك جميع الفاعلين في المجتمع، من 

  .جمعيات وفنانين وخبراء واقتصاديين، لتعم الفائدة وال تبقى عوائد الثقافة حكرا ألحد

  :خالصة

ولما  ناتها، من خالل الوظائف التي تؤديها،تسعى متاحف الفنون للتعريف بمكنو       

كانت العروض المتحفية هي التي تتيح للزائر دخول هذا الصرح، أصبح من الواجب 

إحاطتها بالعناية، ليتمكن القائمون عليها تحقيق وظائف أخرى جديدة ال ِقبل لهم بها، 

  .متعلقة أساسا باالستثمار

ة  بالزوار، أن هناك توافدا ال بأس به من الجمهور لقد بينت نتائج االستمارة المتعلق      

، ثم فئة األطفال %28، ففئة الكهول بنسبة %44وخاصة فئة الشباب التي تمثل نسبة 
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وكقراءة أولية، فإّنه يمكن القول بأن المتحف قد خدم األهداف التي ُوجد من  ،%16بنسبة 

  .عليه أجلها وبات يقدم عروضا تقف عند مستوى تطلعات الوافدين

ولكن بالنظر إلى أسباب الزيارة ودوافع كل منها، تنقص نسبة هذا التفاؤل، ألن ذلك       

اإلقبال متصل بدوافع معّينة وبارتباطات محدودة ال تكاد تخرج عن دائرة الترفية أو 

الدراسة، حتى إقبال هؤالء ما كان ليتحقق لوال تدخل من أطراف أخرى كاألصدقاء أو 

ن هذا المنطلق، فإّن التفكير في تحويل المؤسسة الثقافية وخاصة المتحفية وم .األولياء

منها إلى مؤسسة استثمارية، تقدم خدمات وتعرض منتوجا ثقافيا يخضع اللتزامات السوق، 

ولقانون العرض والطلب، يعتبر نوعا من التحدي الذي ينبغي التخطيط له جيدا، إذ ينبغي 

ة بل والترويج لتلك الخدمات واالمتيازات، حتى يستطيع الزائر أوال التغيير من دوافع الزيار 

الحضور من تلقاء نفسه وليس بإيعاز من أحد، كما يجب رفع تلك العراقيل التي يراها 

البعض مانعا للحضور، كتوفير وسائل الراحة، التي تنقص عليه عناء التنقل من جديد 

ن ما سوف يجده في المتاحف، لن ومن ثّمة تمنع عودته من جديد، أل للحصول عليها،

وفي تلك الحالة، لن يستطيع أن يمنع نفسه من اقتناء منتوج ثقافي  يجده في مكان آخر،

َتم عرضه، أو التمتع بجماليات ذلك المكان الذي تتناغم معروضاته مع إيقاع الموسيقى 

ا في عقول وفتنة األلوان، هذا من شأنه أن يزيد من مداخيل المؤسسة والتي  ستجد صداه

  .الراغبين باالستثمار في هذا القطاع

  إن فكرة االستثمار في القطاع الثقافي، وفي متاحف الفن بالخصوص، وٕان كانت      
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تبدو فكرة مستحيلة، مع غياب اإلرادة، إال أنها ممكنة مع قليل من الصبر، ال تعدو عن 

على عاتق المسؤولين على  وقبول هذا التحدي أوال يقع كونها تحديا تبحث عن من يقبله،

وقصد الوقوف عند آراء  وبالفعل، .تسيير شؤون المتحف، كل حسب موقعه ودرجة تأثيره

تلك الفئة بخصوص الموضوع، قمنا بتوزيع استمارة بحث لمعرفة مدى التفاعل الذي يبديه 

مل، هؤالء؛ إن الفئة التي شملها البحث كانت تبدو مفعمة بالحيوية والنشاط وكذا حب الع

وصنعت  على درجة من االستعداد، أدارت المعارض الدولية والوطنية باحترافية ونجاح،

  ولكن، ماذا عن فكرة االستثمار في القطاع الثقافي؟ لنفسها رصيدا هاما من المقتنيات،

على الرغم من الرغبة واإلرادة القوية في دخول عالم االستثمار، إال أنه بقي هاجس       

والسؤال الذي  ويقطع وصال هذه المبادرة وهو أن القوانين ال تسمح بذلك، واحد يمنعهم،

  ُيطرح، هل بتغيير القوانين يتحرر هؤالء ويطلقون العنان ألفكارهم ومبادراتهم؟

وبادروا بتقديم آرائهم المفعمة  لم يتوان مجموع الموظفين في التفاعل مع هذه الفكرة،      

فتح محالت داخل المتحف لعرض : ومن أمثلة ذلك م،باألمل، على أمل تجسيد أفكاره

   .وبيع المنتوج الثقافي الخاص بالمؤسسة، كصناعة نماذج مصغرة للمتحف وبيعها كتذكار

وعليه، فإّن للمؤسسة المتحفية آفاق واعدة في نظام السوق، لها ُبعدها الوظيفي، إذا       

 فتحويل العروض إلى منتجات، ويعرف كيف يستغلها ويستثمر فيها، وجدت من يرعاها،

   وتحويل الزائر إلى زبون هو الذي سيكفل لها النجاح واالستمرارية، ويجعلها ُتضاهي بل

    .وتفوق قدراتها قدرات المؤسسة االقتصادية
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  :خاتمةال

ما سؤال رب هل يمكن للمؤسسة الثقافية أن تطرق باب االستثمار وتدخل عالم السوق؟     

والناظر إلى واقع الثقافة في مجتمعاتنا  يتبادر إلى أذهان الكثيرين ويبحثون له عن جواب،

يرى أنه من غير المعقول ذلك، بل والبعض يعتبرها مستحيال، لقد جاء موضوع بحثنا إذن 

ليزيل اللثام عن بعض الغموض الذي يكتنف هذا القضية وهذا بالتعمق والكشف عن 

  . والفرص التي تملكها لدخول هذا العالم  ذه المؤسسة،حقيقة ما تزخر به ه

ولكن بالوقوف  وبطبيعة الحال، ال يمكن أن نجد الجواب بقراءة الكتب والمجالت،      

عن كثب ومعرفة حقيقة ما يفكر فيه أو يأمله أهل االختصاص من عائلة الثقافة والفنون، 

ديث والمعاصر الواقع بالجزائر  وبالضبط متحف الفن الح فكان مقصدنا متحف الفنون،

العاصمة، ألن تاريخ ميالده كمتحف تزامن وافتتاح أكبر تظاهرة ثقافية وهي تظاهرة 

وأن القائمين  الجزائر عاصمة الثقافة العربية، التي أطلقت العنان للكثير من المشاريع،

تراث وعرفوا ما تزخر به هذه العاصمة من  عليه قد عايشوا الحدث وتفاعلوا معه،

ونتيجة بحثنا كانت أنه بإمكان  وبالتالي أصبح بإمكانهم التفاعل مع الفكرة، وحضارة،

المؤسسة الثقافية أن تستثمر في الثقافة وأن المادة الثقافية بإمكانها أن تتحول إلى منتوج، 

 حتى أن الزائر كان يتطلع بشغف القتناء تذكار أو حتى التمتع بأوقاته داخل المتحف،

حدث أن الكل أصبح متخوف، ليس من االستثمار في الثقافة وٕانما من تلك  ولكن ما

وتعيق هذه المبادرات وألجل ذلك وجب علينا تقديم  القوانين التي ال تتيح مثل هذا العمل،
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بعض المبررات التي تشيد بمكانة الصناعة الثقافية وأثرها على االقتصاد، بل وتبرز 

ي فإن هذه الحركية المتعمدة والتي تنسج خيوطها المنتجات وبالتال دعمها الشامل للتنمية،

  ولكن أي مستثمر؟ الثقافية قد تجد مكانتها بين المستثمرين،

والذي وجد في هذا الباب ضالته، أم  مستثمر من خارج إطار الثقافة وهو االقتصادي، 

سسة مستثمر من أهل الثقافة وعلى صلة وثيقة بها، الذي يمكن أن نجده داخل المؤ 

  الثقافية كما في خارجها؟

وليسوا بحاجة  إن رجال األعمال بإمكانهم االستثمار في الثقافة، متى أرادوا ذلك،      

إلى قوانين تتيح ذلك، ما عدا تلك التي تمنح لهم بعض االمتيازات أو التسهيالت وتبين 

ن الثقافة وعن وأما النوع اآلخر، فهو المقصود، فرغم ما قيل ويقال ع لهم بعض الحدود،

االستثمار وعن الفرص الكبيرة الذي يتيحها، إال أن هناك بعض الشكوك مازالت تراود 

جنبا وبدت فكرة دخول المؤسسة الثقافية لعالم السوق وعرض منتوجها الثقافي  البعض،

ولكن هذه المغامرة  تقديم برامج تربوية تدعم معالم الهوية، نوع من المغامرة، إلى جنب مع

وهذا بتوفير  بل ستكون كذلك، إذا ما ُأِعدت لها العدة جيدا، أن تكون ناجحة، يمكن

متطلبات المؤسسة الثقافية المادية والقانونية، بما يفي ومتطلبات االقتصاد الثقافي، ألنه 

وكذا الفرص التنموية  وبالنظر إلى المداخيل الهامة التي ستجنيها من وراء هذه العملية،

  .نة المرموقة التي سوف تحتلها في نظام السوق، سيصبح المستحيل ممكناوالمكا المرافقة،
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من خالل دراستنا وتحليلنا لبيان مفردات العّينة المدروسة، تم التوصل إلى  :البحثنتائج 

  :النتائج التالية

  :استنتجنا أن المتحف له عدة مزايا-1

  .الموقع اإلستراتيجي -

  .الموقع المعماري -

  .انجماليات المك -

  .ترتيب المكان -

  .البعد األثري للمكان -

  .ذا طابع ثقافي اقتصادي يؤهله ألن يمول نفسه ذاتيا - ماما–يمكن أن يكون متحف  -2

  :من خالل آراء الزوار استنتجنا أن الزائر له الرغبات التالية -3

  .المتحف ال يلبي تطلعاته-

  .الزائر ال يعود لزيارة المتحف مرة أخرى-

  .ألكثر زيارة للمتحف، فئة الشباب،وذلك الرتباطات بحثية بحتةالفئة ا -

  .الزائر يستغل المناسبات فقط للزيارة -

  .ال يجد الزائر أشياء تلبي رغباته -

  .ال يستطيع الحصول على هدايا تذكارية من المتحف -

  .زياراته كلها قائمة على تشجيع األصدقاء، أو من خالل توجيه الوالدين -
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  :ل آراء المسؤولين استنتجنا ما يليمن خال -4

  .القوانين ال تسمح باالستثمار -

  .البعد اإلعالمي غائب من أجل التشهير بالمتحف -

  .قّلة الزوار -

  .الروتين في العمل -

  .قّلة المبادرة -

  .قلّة الخبرة في المجال االستثماري -

  .عدم الوعي بأن الثقافة يمكن أن نستثمر فيها اقتصاديا -

  .مل المتحف محدود وليس ثريا، ال يلبي رغبات الزبائن وهم الجمهورع -

 :التوصيات

  :فيما يتعلق بالمتحف-1

وكذلك أماكن لنصب  استغالل الفضاءات الفارغة من أجل توفير أماكن لركن السيارات،-

  .الخيم التجارية على سبيل المثال

  .صنع تحف فنية تذكارية وبيعها للزائر-

  .ء خدمات لراحة الزوارالتفكير في إنشا-

  .تنويع النشاطات لجلب الزوار-

  .التركيز على اإلعالم-
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  .اقتناء تحف فنية متميزة أو نادرة-

استغالل الوسائل السمعية البصرية، كاإلضاءة والمؤثرات الصوتية، في صناعة جمالية -

  .التحفة، فمع كل عرض تكتسب حلة جديدة

  ):الزوار(فئة المواطنين-2

  . لى فئة الشبابالتركيز ع-

التربوية لتنظيم زيارات خاصة ألطفال المدارس بكل اتفاقيات مع المؤسسات عقد -

  .مراحله

  .عقد اتفاقيات مع مديرية السياحة لجلب السياح إلى المتحف-

  . ابتكار جوائز تحفيزية من أجل زيادة اإلقبال -

  :فئة اإلدارة-3

  .ات سوق العمل االقتصاديةالعمل على تكييف القوانين بما يتناسب وتغير -

  .اقتراح مبادرات ذات طابع ثقافي تجاري-

  .توفير حوافز مادية للعمال والموظفين، للتشجيع على العمل اإلبداعي-

  .إجراء دورات تدريبية للمسؤولين في مجال االستثمار الثقافي-

 لهم،توظيف عمال وموظفين مؤهلين أصحاب قدرات عالية تتماشى والوظائف الممنوحة -

  .لزيادة األداء وتقليص األخطاء

  إنشاء المتحف لقسم خاص مكون من مجموعة من الموظفين على مستوى عال من -
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شغلهم الشاغل هو البحث عن ممولين جدد  الخبرة في تقنيات االتصال والعالقات العامة،

  .لمشاريع المتحف وتظاهراته المختلفة

فية  لالستثمار الثقافي وسن قوانين خاصة إنشاء مؤسسات مصغرة داخل المؤسسة الثقا -

 .ومنح مهمة تسييرها لمديري نفس المؤسسة الثقافية  تنظم هذه العملية،
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  ا,*&#�ن  ا,*�رة- 1                                         
    ()*�0/.� ��.�ر ا�  

� ا�ّ@ا<�ة أA� ا�ّ@ا<�، Aأ : 

حول المؤسسة  الفنون في الدكتوراه شهادة لنيل علمية دراسة إنجاز إطار في     
إلى زيادة إقبال  االستبيان الذي يهدف إليك بهذا نتقدم الثقافية وعالقتها بالسوق،

رأيك الخاص حول الخدمات  التي يقدمها متحف   بمعرفة ،الجمهور على المتحف
 . مستقبال التكفل بهاالفن وكذا األشياء التي تأمل توفيرها  ليتم 

 التي نةالخا في (x)إشارة وبوضع بتمعن التالية األسئلة على باإلجابة التكرم يرجى لذا    
  .الدراسة،شاكرا لك اهتمامك وحسن تعاونك إنجاح على منك كمساعدة رأيك مع تتفق

  الباحث                                                                        

  :الشخصية البيانات-

 سنة 24إلى  18من  -         سنة     18إلى  12من  -         : السن -1
  سنة                  40أكثر من  -       سنة        40إلى  24من  -                   

 أنثى -ذكر              -           :الجنس -2
 جامعي - تكوين مهني     -ثانوي      -     متوسط -ابتدائي      -    :التعليمي المستوى  -3
  بطال -            تاجر-      موظف- ب       طال-       تلميذ -    :وضعية الحاليةال -4

  :عالقة الزائر بالمتحف:المحور األول
  ال- نعم          -   هل تحب زيارة المتاحف؟           -5

  ،ماهي دوافعك؟)نعم(في حالة اإلجابة بـــ  - 
 ار التكوينفي إط - القيام ببحوث          -زيادة الوعي           -    حب اإلطالع       -   
                                       لتدعيم الرصيد الثقافي          -                          لالستثمار -   

  .....................................................................................................................................................................................................شيء آخر
  ،من يرغمك على زيارة المتحف؟) ال(في حالة اإلجابة بـــ- 

     االستثمار -الدراسة                - األولياء           -         األصدقاء           - 
  ................................................................................................................................................................................................:شيء آخر 
  كم مرة زرت  متحف الفن؟ -6
  مرات   5أكثر من  -       مرات  4 - مرات          3-       مرتين    -        مرة واحدة   - 
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  :من أين اكتشفت متحف الفن؟ عن طريق  -7
    التلفاز   -    اإلعالم المكتوب  - المؤسسة التربوية       -       األولياء  - األصدقاء          - 
 الجمعيات الثقافية والرياضية -        االجتماعيمواقع التواصل - اإلعالم المسموع           - 

          ...................................................................................................................................................................................................:شيء آخر
  مع أصدقائك -مع أسرتك           -      فردي       - :     هل حضورك للمتحف يكون -8
      للتثقيف - مأل أوقات الفراغ            - للترفيه             - :      هل ترتاد متحف الفن -9

  :عروض وخدمات المتحف:المحور الثاني
                                جمالية المكان  -       المتحفي  العرض -عند زيارة المتحف؟ ء الذي أعجبكماهو الشي- 10
  ..............................................................................................................................:آخر شيء - حسن االستقبال        -    

  ال -     نعم              -    هل حضرت إلى عروض متحفية؟             - 11
   ال -        نعم           - تنوعة وثرية؟   ،هل كانت م) نعم(إذا كانت اإلجابة بـــ- 

  ماهي أسباب  قلة الزوار في المتحف؟- 12

 درجة الموافقة األسباب                   

 ال نعم

   .نقص اإلعالم 

   التطور التكنولوجي ووجود أماكن أخرى للترفيه

   .قلة المعارض الفنية

   عدم مواكبة المتاحف لمتطلبات الحياة العصرية 

   المعارض المقدمة دون المستوى المطلوب

   رسوم تذكرة دخول المتحف غير معقولة 

   سوء االستقبال من طرف عمال وموظفي المتحف 

   عدم توفر الدرجة الكافية من األمن والتعرض للمضايقات

   عدم توفير أماكن ركن السيارات

   .عدم تخصيص أماكن  في المتحف لبيع التحف التذكارية

   الشعور بالملل 

   أوقات الزيارة غير مالئمة

   .عدم السماح للزوار بالتقاط  صور عن مقتنيات المتحف
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  ال - نعم         -هل تطوير خدمات متحف الفن يضاعف من إقبال الجمهور عليها؟     - 13
  ال-      نعم -     لعروض المتحفية التي يقدمها متحف الفن؟        هل ترى بفاعلية ا- 14
  لزيادة رضا  الجمهور لزيارة المتحف؟ هل تقترح حلوال- 

-........................................................................................................................................................................................................................     

 -........................................................................................................................................................................................................................  

-........................................................................................................................................................................................................................  

-........................................................................................................................................................................................................................  

 -.......................................................................................................................................................................................................................  
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   هةاستبيان موج استمارة-2                             
  لين في مجال  المتاحفؤو لمسل

  :أخي الموظف،أختي الموظفة
بهدف الحصول على شهادة  إلنجاز بحث علمي، االستبياننضع بين أيديكم هذا       

  . حول موضوع المؤسسة الثقافية ونظام السوق الدكتوراه في الفنون،
  لذلك ح هذه الدراسة،يساهم بشكل فعال في إنجا ،ستبانةإن تعاونكم في تعبئة هذه اال     

مع العلم أن المعلومات التي سيتم  ،نرجو منكم اإلجابة على فقراتها بدقة وموضوعية
  .تستخدم ألغراض البحث العلمي فقطس الحصول عليها

  الباحث                                         .حسن تعاونكماهتمامكم و  شاكرين لكم

  :البيانات الشخصية
 سنة 45إلى  36من  -   سنة       35إلى  26من  - سنة         25أقل من   -    :السن -1

  سنة                  45أكثر من  -                                     
 أنثى -  ذكر             -           :الجنس -2
    أرمل -               مطلق   - متزوج           -أعزب         -     :االجتماعية الحالة -3

  :المسار المهني للموظفين:المحور األول
  ما نوع العمل الوظيفي الذي تشغلونه في متحف الفن   ؟ – 4
  محاسب     -       أمين متحف    -  مستشار ثقافي       -  نائب مدير      -    مدير      -  

    ...................................................................................................................................................................................................:شيء آخر
  المتحف بعد التخرج مباشرة ؟ب التحقتمهل   -5

  ال -          نعم               -             
  المتحفية ؟  اإلدارةمدة عملكم في مجال  هي ما-6
         سنة 15أكثر من -    سنة   15 -10من -    نوات    س 10 - 5من  -       سنوات 5أقل من  -  
  ال-      نعم       -    هل حصلتم علي دورات تدريبية ؟  -7 
  ماهو نوع هذه الدورات التدريبية؟،) نعم(إذا كانت اإلجابة بـــ-  
  إدارة شؤون المتحف   -تسيير المتحف             -               تنمية المتحف  - 

    ...................................................................................................................................................................................................:شيء آخر
  .ماهو عددها خالل مسارك المهني؟         - 
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  :المتحف وقواعد السوق:المحور الثاني
  ماهي نشاطات متحف الفن السنوية؟-8
 العرض المتحفي -           سهرات فنية - شعرية         أمسيات -          فكرية ندوات -   

    ...................................................................................................................................................................................................:شيء آخر
      ال-  نعم     - ؟)قانون السوق(تتبع قانون العرض -تجارية  -هل يقدم المتحف نشاطات أخرى- 
  ماهي هذه النشاطات؟،) نعم(إذا كانت اإلجابة بـــ- 
-........................................................................................................................................................................................................................     
 -........................................................................................................................................................................................................................  
-........................................................................................................................................................................................................................  

  لماذا؟،) ال(إذا كانت اإلجابة بـــ - 
-........................................................................................................................................................................................................................     
 -........................................................................................................................................................................................................................  

  ال-   نعم    -     هل يمكن اعتبار المتحف مؤسسة اقتصادية تساهم في تدعيم نفسها ماليا؟-9
  ................................................................................................................................................................................................لك؟كيف ذ- 
-........................................................................................................................................................................................................................     
 -........................................................................................................................................................................................................................  

 -.......................................................................................................................................................................................................................  

  هل توافق على االقتراحات التالية؟- 10

 درجة الموافقة العوامل المساعدة
 ال نعم

   فتح محالت لبيع نماذج مصغرة عن مقتنيات المتحف
   تنظيم مزادات لبيع اللوحات والتحف الفنية

   اتفاقيات مع مديرية السياحة لجلب السياحعقد 
   بيع منشورات العروض المتحفية

   عقد اتفاقيات مع وزارة التربية بشأن تنظيم زيارات دورية لصالح التالميذ
   فتح مكتب خاص لمتابعة العملية التسويقية

   كراء أماكن العرض للخواص
   مشاريع الثقافية الحصول على قروض ميسرة  من الخواص لتمويل ال

   فتح المؤسسة المتحفية لالستثمار الخاص
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   تمديد أوقات الزيارة في المتحف والعمل بنظام المداومة
   خوصصة المؤسسة المتحفية

   EPICتحويل المتحف إلى مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري 
   وضع صناديق تبرع لفائدة المتحف
   ومناسبة ل عرضتنويع سعر التذكرة حسب أهمية ك

   الترويج لثقافة المتحف بتخصيص أيام معينة للدخول المجاني 
   إعادة هيكلة القوانين بما يتناسب وسوق العمل

  ال        منع                هل القوانين الحالية تساعد على االستثمار في المتاحف؟     -11
  ............................................................................................................................................................................................- كيف ذلك؟- 
-........................................................................................................................................................................................................................     
 -........................................................................................................................................................................................................................          

  ال          نعم              هل قامت الدولة بمبادرة لتشجيع االستثمار في الثقافة؟        -  12
........................................................................................................................................ما نوعها؟ ،)نعم(إذا كانت اإلجابة بـــ

               
..........................................................................................................................................................................................................................  

 كيف ترى مساهمة المؤسسة في تدعيم نفسها ماديا حسب خبرتك؟- 13
-........................................................................................................................................................................................................................     
 -........................................................................................................................................................................................................................  
-........................................................................................................................................................................................................................  
-........................................................................................................................................................................................................................  
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  "Google Maps"باستخدام برنامج قوقل ماب  - ماما-موقع متحف) 1(شكل رقم                  

    

  ماما الجزائر العاصمة- نموذج مصغر للمتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر): 1(الصورة رقم     
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  قديما  ماما الجزائر العاصمة-لوطني للفن الحديث والمعاصرلمتحف العمومي اا):2(الصورة رقم

         
  قديما  ماما الجزائر العاصمة-لمتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصرا):3(الصورة رقم

    
  .قديما ماما  الجزائر العاصمة – لمتحفمنظر فوقي ):4(الصورة رقم                
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           ثل منظر داخلي عام للمتحفتم):5(الصورة رقم

   
      تمثل الطابق الرابع للمتحف):6(الصورة رقم                         

   
    تمثل الدرج السفلي للمتحف):7(الصورة رقم               

    ية الترميممن الداخل قبل عمل ماما الجزائر العاصمة- لمتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصرا       
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  تمثل منظر داخلي عام للمتحف ):8(الصورة رقم

        
      تمثل الطابق الثالث للمتحف ):9(الصورة رقم                             

             
      تمثل الدرج السفلي للمتحف):10(الصورة رقم                                   

       من الداخل بعد عملية الترميم  ماما الجزائر العاصمة- لمتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصرا       
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             تمثل منظر أمامي للمتحف):12(الصورة رقم           تمثل منظر خارجي عام للمتحف):11(الصورة رقم   

   
             تمثل المدخل الرئيسي للمتحف):13(الصورة رقم                               

    
                 فتمثل منظر ليلي  خارجي للمتح ):14(الصورة رقم                     

 من الخارج بعد عملية الترميم  ماما الجزائر العاصمة-لمتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصرا     
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  -ماما-تمثل إقبال الجمهور على زيارة  أحد المعارض  المنظمة من طرف متحف):15(الصورة رقم          

              

   
.ماما–إلضاءة الداخلية لمتحف تمثل ا):16(الصورة رقم
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Baya MAHIEDDINE - Femme au 

bouquet  Gouache sur papier 
104×52 cm   -1982 

Achat  

Baya Mahieddine La femme  
aux Oiseaux Gouache sur papier 

 70×100 cm 1968  Achat 
 

 
Baya MAHIEDDINE  Femme à 

l’oiseau  Gouache sur papier  
104×52 cm 1982 

Achat 

 
Djamel BELLAKH  Sans titre 

Aquarelle sur papier                    
15,1 X23,5 cm 1984                      

Don de Mostépha .Inal 

  

  
Baya MAHIEDDINE  Sans titre  

Gouache sur papier 
46.5×53 cm  Achat 

  
Baya MAHIEDDINE  Sans titre 

Gouache sur papier 
52×48 cm  Achat 

 

 
Rachid DJEMAI  Architectonique 
Sculpture en bronze 19 x 13 x 6 cm 

 2008  Achat 

  
ALBEN   Sans titre 

pochoir 80×80 cm 
Don de Khalida Toumi 

 

  
Djamel BELLAKH Sans titre 
Technique mixte sur papier               

37 X 24,5 cm 
1987; Don de M.Inal  
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Djamel BELLAKH  Sans titre 

Crayon sur papier 32 X24 cm 1989     
Don de M.Inal 

 
Moussa BOURDINE               

Sans   titre  Huile sur toile 
             135 x 163 cm                       

Achat par ACCA 
  

  
Moussa BOURDINE Sans titre 
Huile sur toile 134 x 101.5cm 

Achat par ACCA* 

  
Rachid DJEMAI Gris blanc 

Acrylique sur papier 60 x 40 cm 
2009 Achat 

  

  
Mehdi DJELLIL  Sans titre 

Acrylique sur papier 
100x 65 cm   2009 

Don de M.Inal  

 
Sergio Silva CAJAHUARINGA 

Mystère dans le temps 
Huile sur toile  130×220 cm 

Don de l’artiste  

 
Rachid DJEMAI Déhanche 

Gouache sur papier 30× 65 cm 
Don de l’artiste 

 

 
Lazhar HAKKAR  Triplés   
maghrébin Huile sur toile 
200× 200 cm 1999  Achat  

 

 
Gundmundur GUNDMUNSSON 

ERRO L’armée américaine leaving 
Iraq Peinture glycérophtalique sur 

toile   104× 126 cm2008; 
Don de l’artiste 
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Rachid DJEMAI Carré majeur 
Acrylique sur toile  50 x 50 cm 

Achat 

  
Rachid DJEMAI   Bleu toute 

Acrylique sur papier                    
60 x 40  cm  2009  Achat 

  

 
Rachid DJEMAI Serpent   

fecondeur  Acrylique sur  papier 
45 x 27cm 2009 Achat 

 
M’hamed ISSIAKHEM 

Indépendance Encre sur papier 
25x25 cm 1963 Don de M.Inal 

 
Lazhar HAKKAR A mon ami 

Technique mixte sur toile 107×83 
cm 2006 Achat par ACCA  

Rachid DJEMAI  Blanc bleu 
Acrylique sur papier 60 x 40 cm 

2009  Achat  
 

 
M’hamed ISSIAKHEM 

Mohammed prends ta valise 
Affiche offset  55x43 cm 

Don de M.Inal 

Lazhar HAKKAR Vieille rêveuse 
Acrylique et feuille d’or sur 

cartoline23× 30 cm 2006  Achat 
par CAIA * 

  
Gérard GOSSELIN  Espace 
africain Acrylique sur toile 

100×81 cm 2004  Don de l’artiste 
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Moncef GUITA  Sans titre 
Technique mixte sur papier 

26x34 cm 1997 Don de M.Inal 

  
Lazhar HAKKAR 

Regard sur la lune  Acrylique et 
dorure sur papier 115× 85 cm 

2008  Achat par CAIA* 

  
Lazhar HAKKAR Empreinte I 

Technique mixte sur toile            
70× 55 cm 2007  Achat par CAIA* 

  
Lazhar HAKKAR Vers la lumière 

Acrylique et feuille d’or sur 
cartoline 28× 39 cm 2006 

Achat par CAIA *  

  
Lazhar HAKKAR Sidi Boussaid 

Acrylique et feuille d’or sur 
cartoline 23× 30 cm 

Achat par CAIA 
 

  
Lazhar HAKKAR Frenguel 
Technique mixte sur papier        

25× 35 cm 2006 Don de l’artiste  

 
Mohamed LOUAÏL  Damné, 

debout ! Huile sur bois 
41 x 33 cm 1972 

Mise en dépôt du FIAC 

 
Rachid KORAICHI 

Ibn Ata Allah Al Iskandari 
Lithographie sur papier N° 8/8 
Exemplaire 68 /70  61 x 40 cm 

2009 Achat par CAIA* 

  
Lazhar HAKKAR 

Famille (porte folio Lumière 
Lithographie sur papier d’arches 
24×16 cm 2001; Don de l’artiste  
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M’hamed ISSIAKHEM 

Sans Titre Gouache sur papier 
canson 40x30 cm  1980 

Don de M.Inal 

 
  

 
M’hamed ISSIAKHEM 
Poème de Kateb Yacine 
Encre de chine sur toile 
118x71cm 1984 /1985 

Don de M.Inal  

  

  
M’hamed ISSIAKHEM 

La guerre de deux  mille ans 
Affiche 61x47cm 
Don de M.Inal  

  
M’hamed ISSIAKHEM     

Inachevée II  Huile sur aggloméré 
69 x 92 cm 

1985  Don de M.Inal 

  

  
M’hamed ISSIAKHEM 

A la mémoire de … 
Huile sur toile 162×130 cm 

1969 Don de BENZINE INAL 
 

 
M’hamed ISSIAKHEM 

La corvée Crayon. 
Stylo à bille sur papier de 

cahier de Classe 27x20 cm  1963 
Don de M.Inal 

  
 

Mohamed LOUAÏL  Elucubration 
Huile sur toile  46× 33 cm 

 1993 Mise en dépôt du FIAC  

  
 

Mohamed LOUAÏL Confiscation 
huile sur bois 38× 45.5 cm 

1991 Mise en dépôt du FIAC 

  

Rachid KORAICHI 
Gardien de l’arrière saison 
Lithographie sur papier N° 
104/150 Exemplaire 68 /70 

91×76 cm  1995 Achat 
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Mohamed LOUAÏL 

Bande dessinée Huile sur toile 
73 x 92 cm 2006 

Mise en dépôt du FIAC  

  
Mohamed LOUAÏL 

Bande dessinée  Huile sur toile 
73 x 92 cm 2006 

Mise en dépôt du FIAC 

  
Mohamed LOUAÏL 

Nature morte la pomme 
Huile sur bois 60 x 36,5 cm 

1991 Mise en dépôt du FIAC 

  

  
Mohamed LOUAÏL 
L’homme au turban 

Huile sur bois 45.5× 33.5 cm 1977 
Mise en dépôt du FIAC 

  

  
Mohamed LOUAÏL 

Pas touche 
Pastel sur papier 37 x 27 cm 
1990 Mise en dépôt du FIAC 

  

  
Mohamed LOUAÏL 

Composition au damier 
Huile sur bois  45× 37 cm 

1993 Mise en dépôt du FIAC 

  

  
Mohamed LOUAÏL 

Sans titre (orange) Huile sur      
toile 60.5× 41 cm 1993 
Mise en dépôt du FIAC 

  
Mohamed LOUAÏL 

Neurones Huile sur bois 
57.5×41.5 cm  1991 

Mise en dépôt du FIAC  

  
Mohamed LOUAÏL 

Déshérence 
Peinture sur toile 58 x 49,5 cm 
1991 Mise en dépôt du FIAC 
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Mohamed LOUAÏL 

L’émissaire 
Pastel sur papier 26 x 36 cm 
1990 Mise en dépôt du FIAC 

  

  
Mohamed LOUAÏL 

Maternité ou Mabrouk 
Pastel sur papier 37 x 27 cm 
1990 Mise en dépôt du FIAC 

  

  
Mohamed LOUAÏL 

Femme à la fouta 
Huile sur bois 51x 37,5 cm 

1977  Mise en dépôt du FIAC 
  

  
Mohamed LOUAÏL 

Pudeur 
Huile sur bois  57.5× 46 cm 

1993  Mise en dépôt du FIAC 

  

  
Mohamed LOUAÏL 

Errance 
Pastel sur papier 52,5 x 37,5 cm 

1991 Mise en dépôt du FIAC 

 

  
Mohamed LOUAÏL 

Hommage à Issiakhem 
Pastel sur papier 43 x 58,5 cm 
1990 Mise en dépôt du FIAC 

  

  
Mohamed LOUAÏL 

La femme au masque 
Pastel sur papier 53 x42 cm 

1989  Mise en dépôt du FIAC 

  

  
Mohamed LOUAÏL 

Contre courant 
Pastel sur papier 52 x 40 cm 
1990  Mise en dépôt du FIAC 

  

Mohamed LOUAÏL 
Interrogation 

Pastel sur papier 42 x 38 cm 1991 
Mise en dépôt du FIAC  
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Mohamed LOUAÏL « le temps 

d’apprendre à vivre… » 
Gravure 17/40 15 x 11 cm   1989 

Mise en dépôt du FIAC 

 

  
Mohamed LOUAÏL 

Loin du bruit 
Gravure 45/50 16 x 20,7 cm 
1993 Mise en dépôt du FIAC 

  

  
Mohamed LOUAÏL 
Le chat de gouttière 

Gravure 3/30 13 x 11 cm 1989 
Mise en dépôt du FIAC 

  
Mohamed LOUAÏL Tant va la 
cruche à l’eau Pastel sur papier 

36,5 x 27 cm  1990 
Mise en dépôt du FIAC  

 
Mohamed LOUAÏL 

Repli  Pastel sur papier 
37 x 27 cm 1990 

Mise en dépôt du FIAC  

  
Mohamed LOUAÏL 

M’as-tu vu Pastel sur papier 
37 x 27 cm 

1990 Mise en dépôt du FIAC  

  
Mohamed LOUAÏL 

Humeur 
Pastel sur papier 47 x 33 cm 
1985 Mise en dépôt du FIAC  

  
Mohamed  LOUAÏL 

Autoportrait 
Pastel sur papier 
29,5 x 19 cm 1986 

Mise en dépôt du Fiac 

  
Abdelouahab 
MOKRANI 

Sans titre Aquarelle sur papier 
18.6 x 17cm Don de M.Inal 
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Slimane OULD MOHAND 

Sans titre Aquarelle sur papier 
32,5 x 24,7 cm 
Don de M.Inal 

  
Kamel NEZZAR 

Arc en ciel/ croissant vert 
Technique mixte sur 

papier 81× 65 cm 1997 Achat 

  
Kamel NEZZAR 

Arc en ciel/ damier rouge orange 
Technique mixte sur papier 

37× 54.5 cm 1997 Achat 

  

  
Kamel NEZZAR 
Essence / Taureau 

machine Technique mixte sur toile 
105× 84 cm 1997 Achat 

 

  
Kamel NEZZAR 

Essence / Dimension 
Technique mixte sur 

toile 104× 84 cm 1997 Achat 

  

  
  

Abdelouahab MOKRANI 
Sans titre Technique mixte sur 

papier,37x 28cm  Don de M.Inal 
  

  
 

Abdelouahab MOKRANI 
Sans titre Technique mixte sur 

papier 32,5x 25cm Don de M.Inal 
 
 

  
 

Kamel NEZZAR 
Arc en ciel / l’arbre cosmique 

Technique mixte sur 
toile 125× 95 cm 1997 Achat 

 
 

  
 

Kamel NEZZAR 
Arc en ciel / couple idéal 

Technique 
idéal Technique mixte sur toile     

90× 120 cm 1997 Achat 
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Michel TYSZBLAT 

Moacine Huile sur toile 
92×65 cm 2008 
Don de l’artiste 

  
Boukhari ZERROUKI 
Le retour des martyrs 

Aquarelle sur papier 26 X19 cm 
1987 Don de M.Inal 

  

  
Boukhari ZERROUKI 

Mauve qui peut Aquarelle sur 
papier 

20,2 X14,5 cm 1989 
Don de M.Inal  

  
Slimane OULD MOHAND 

Sans titre Aquarelle sur papier 
32,5 x 24,8 cm 
Don de M.Inal 

  
Kamel NEZZAR 

Sans titre Technique mixte sur 
papier 67.5× 83 cm 

Don de Djamila Nazzar  

 
Kamel NEZZAR 

Essence / tête de taureau 
Technique mixte sur 

toile 104× 84 cm 
1997  Achat 

 

  
Hellal ZOUBIR 

Le départ, El Wassiti 
160×200 cm Acrylique sur 

Panneau 1999 Achat  

  
Hellal ZOUBIR Gea le buste 

Technique mixte sur bois 
88.5×88.5 cm 

1992  Don de l’artiste 

  
Hellal ZOUBIR Le minotaure 

Acrylique sur panneau 
160×200 cm 1999 Achat 
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داول��'  

  الصفحة  المحتوى  الرقم
  153  "مناظر وبورتريهات" لزوار بحسب الصنف في معرض عدد ا  1

  154  .2017إلى سنة  2014تطور عدد زوار المتحف من سنة   2

  229  .توزيع الموظفين حسب رتبهم وطبيعة عملهم  1

  237  .توزيع مفردات العينة من حيث السن  2

  239  .لجنستوزيع مفردات العينة من حيث ا  3

  240  .المستوى التعليميحيث توزيع مفردات العينة من   4

  242  .الوضعية الحالية حسبتوزيع مفردات العينة   5

  244  .حبهم لزيارة المتاحف حسبتوزيع مفردات العينة   6

  245  .دوافع زيارة المتاحف  7

  247  .حافز زيارة المتاحف  8

  249  .عدد مرات زيارة متحف الفن  9

  250  .كيفية اكتشاف متحف الفن 10

  252  .الحضور إلى متحف الفنطبيعة   11

  253  .أسباب الحضور إلى متحف الفن  12

  255  .األشياء التي أعجبت زوار متحف الفن  13

  257  .الحضور للعروض المتحفية  14

  258  .مدى تنوع العروض المتحفية  15

  259  .ترتيب نتائج أسباب قلة الزوار في المتاحف  16

  262    .وير خدمات المتحفإمكانية مضاعفة إقبال الجمهور بتط  17

  263  .الفن مدى فاعلية العروض المقدمة في متحف  18

  269  .لجنستوزيع مفردات العينة من حيث ا  19

  270  .لحالة اإلجتماعيةتوزيع مفردات العينة من حيث ا  20

  271  .الوظيفةتوزيع مفردات العينة من حيث   21
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  272  .حسب األقدميةتوزيع مفردات العينة   22

  273    .حسب نوعية الدورات التدريبيةتوزيع مفردات العينة   23

  274    .نشاطات متحف الفن السنوية  24

  275   .تقديم المتحف لنشاطات أخرى تجارية  25

  276  .اعتبار المتحف كمؤسسة اقتصادية  26

  277  .ترتيب مقترحات االستثمار في المتاحف  27

  279     .واقع االستثمار في المتاحف  28

  280  .المبادرة في تشجيع االستثمار في المتاحف  29

  282  ترتيب مقترحات االستثمار في المتاحف  30

  285     يمثل واقع االستثمار في المتاحف 31

  286          المبادرة في تشجيع االستثمار في المتاحف 32
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  قائمة األشكال

  الصفحة  ا���وى  ا�ر�م
  28  مكونات الرأس مال الفكري  01

  108  أنواع القواطع  02

  113  أضرار المسافة الخاطئة لرؤية المعروضات على الزائرين  03

  113  المسافة الصحيحة بين القطعة المعروضة والمشاهد الزائر  04

  115  قياس مستوى عرض العينات وفق مستوى النظر  05

  115  العالقة بين  مستوى العرض ومستوى النظر  06

  131  وتكوين الظاللإتجاه سقوط الضوء   07

  138  ماما–مخطط الطابق األرضي لمتحف الفن الحديث والمعاصر   08

  138  .ماما–مخطط الطابق األول لمتحف الفن الحديث والمعاصر   09

  139  .ماما–مخطط الطابق الثاني لمتحف الفن الحديث والمعاصر   10

  139  .ماما–مخطط الطابق الثالث لمتحف الفن الحديث والمعاصر   11

إلى سنة  2007من سنة " ماما"الفنانين الذين عرضوا أعمالهم  في متحف    12
2013.  

151  

  153 2017إلى سنة  2014رسم بياني يمثل تطور عدد زوار المتحف من سنة   13

بماليين  2016و 2006ور ميزانية الثقافة في الجزائر بين عامي تط  14
 الدوالرات

209  

  238 )2(ائج الجدول رقم األعمدة البيانية  لنت  15

  239 )3(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   16

  241 )4(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   17
  243 )5(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   18
  244 )6(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   19
  246 )7(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   20
  248 )8(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   21
  249 )9(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   22
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  251 )10(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   23
  253 )11(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   24
  254 )12(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   25
  256 )13(عمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم األ  26
  257 )14(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   27
  258 )15(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   28
  260 )16(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   29
  262 )17(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   30
  263 )18(نية  لنتائج الجدول رقم األعمدة البيا  31
  269 )19(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   32
  270 )20(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   33
  271 )21(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   34
  272 )22(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   35
  273 )23(الجدول رقم  األعمدة البيانية  لنتائج  36
  274 )24(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   37
  276 )25(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   38
  277 )26(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   39
  278 )27(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   40
  279 )28( األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم  41
  281 )29(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   42
  284 )30(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   43
  285 )31(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   44
  286  )32(األعمدة البيانية  لنتائج الجدول رقم   45
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  :مصادر البحث

محمد حسن عبد  :تر ،عملية إرشادات-دليل تنظيم المتاحف وآخرون، )فيليب(دامز آ -

  .1993 الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، الرحمن،

 والتوزيع، مقامات للنشر ،رالجزائ ،الثقافة واإلعالم في التلقي ،)مخلوف(بوكروح  -

  .2011  ،1.ط

دار شرقيات للنشر : ، القاهرةرة الثقافيةالدليل إلى اإلدا ،وآخرون) مخلوف(بوكروح  -

  .2006، 1.والتوزيع، ط

المجلس  عدلى عبد اهللا محمد، :تر ،دليل عملي-إدارة المتاحف ،).ج.باتريك(بويالن  -

  . 2007،الدولي للمتاحف اليونسكو

طباعة والنشر للدار هومة  الجزائر، ،مروج اإلدارة اإلستراتيجية ،)رضا( خالصي -

  .2015 والتوزيع،

، 1.ط المحمدية العامة، دار ،رالجزائ ،المؤسسة اقتصاد ،)ناصر(دادي عدون  -

1998 .  

إدارة الفنون في زمن  ،)سانجين( ، دراجوجيفيتش)ميلينا(شيشيتش  دراجيشيفيتش -

  نهاد :،ترالتغيير رياح وسط المالحة بالفنون:فللتكي القابلة الجيدة اإلدارة :عاصف

  . 1،2007.، طللنشر والتوزيع ياتشرق دار، القاهرة سالم،
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  للنشر والتوزيع،  األلمعية دار قسنطينة، ،علم المتاحف فصول في ،)شرقي(الرزقي  -

  .2014، 1.ط

دراسة ميدانية  دور المؤسسات الثقافية في التنمية الثقافية، ،)زينب(زموري  -

قسم العلوم  ،، مذكرة تخرج لنيل شهادة الدكتوراهللمؤسسات الثقافية لوالية بسكرة

              .    2015 جامعة محمد خيضر، بسكرة، االجتماعية، تخصص علم االجتماع التنمية،

  .1،1987.ط وزارة الثقافة، دمشق، ،المتاحف ،)بشير(زهدي  -

هبة النيل العربية للنشر  القاهرة، ،المتاحف عمارة وفن وٕادارة ،)حسين إبراهيم(العطار  -

  .2004ط، . د والتوزيع،

 المتاحف الشعبية في :متاحف الفنون الشعبية  في الوطن العربي ،)هاني(العمد  -

  .  1995 إدارة الثقافة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ،تونس األردن،

المنشأة العامة للنشر  طرابلس، ،مقدمة في علم المتاحف ،)عياد موسى(العوامي  -

  .1984، 1.ط والتوزيع واإلعالن،

رياض،  أشرف: تر ،عملي دليل :الفنون في االستراتيجي التخطيط، )م مايكل(كايزر -

  .2007، 1.طوالتوزيع،  للنشر شرقيات دار القاهرة،

دراسة مقارنة عن بعض جوانب  السياسات  ،)دنيا(بن سليمان  ،)ارعمّ (كساب  - 

التبادل -المركزيةال-ميزانية الثقافة- والمغرب ومصر وتونس، ،رالجزائ الثقافية في

  .2013 ،1.ط ،دار نشر المورد الثقافي القاهرة، ،الثقافي
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، بلجيكا، مؤسسة دليل المستثمر في القطاع الثقافي في الجزائر ،)ارعمّ (كساب  -

  .01/2016، 1.المورد الثقافي، ط

دار  القاهرة، مدخل إلى السياسات الثقافية في العالم العربي، ن،و وآخر  )ارعمّ (كساب  -

  .2010، 1.ط رقيات للنشر والتوزيع،ش

دار شرقيات  القاهرة،محمد عبد النبي، : تر ،تسويق الثقافة والفنون ،)فرانسوا(كولبير -

  .2011 ،1ط للنشر والتوزيع،

دراسة نموذجية للمتاحف -الدور التثقيفي للمتاحف الجزائرية ،)عبد الرحيم(لعمى  -

كلية العلوم اإلنسانية  وراه في الفنون الشعبية،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكت ،-الجزائرية

  .2014 تلمسان، جامعة أبي بكر بلقايد، قسم التاريخ وعلم اآلثار، ،واالجتماعية

 ،1.ط الدار المصرية اللبنانية، ،مدخل إلى فن المتاحف ،)رفعت موسى(محمد  -

2002.  

، 2.ط عات الجامعية،ديوان المطبو  الجزائر، ،تسيير الموارد البشرية ،)منير(نوري  -

2014    .  

دار  القاهرة، ربيع وهبة، :تر ،إدارة الفن على نمط العمل الحر ،)جيب( هاجورت -

 .2009، 1.ط شرقيات للنشر والتوزيع،

-Le MAMA , Une histoire, une passion, déjà six ans !, collection Musée , 

Alger, 2013.      
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  :المراجع العربية

توزيع  ،اإلسكندرية، الفكر الحديث في مجال مصادر التمويل ،)منير( الهنيديإبراهيم  -

  .1998، 1.ط منشأة المعارف،

  .1993 دار النهضة العربية، بيروت، ،أساسيات اإلدارة المالية ،)جميل( أحمد توفيق -

 عمان، ،مبادئ التسويق الحديث بين النظرية والتطبيق وآخرون، )زكريا(أحمد عزام  -

  .2008 ،1.ط المسيرة للنشر والتوزيع،دار 

، الجزائر، دار قرطبة إستراتيجيات الجودة في صناعة اإلعالم الثقافي، )محمد(بغداد  -

  .2014، 1.للنشر والتوزيع، ط

مقاالت حول عالقة المتلقي بالمسرح  -سيميائيات الصورة ،)دبغداد أحم(بلية  -

  .2008ديب، منشورات دار األ وهران، ،والتلفزيون والسينما

منشورات  الرباط، ،الثقافة العربية والثقافات األخرى ،)العزيز عبد( التويجري عثمان بن -

  .2015 ،2.ط إيسيسكو،  والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمية المنظمة

، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  تنمية الموارد البشرية، )سعيد( بن يمينة -

2015.  

ديوان الجزائر،  ،اإلدارية داخل المنظمات المعاصرة االتصاالت ،)يقو (بوحنية  -

  .2010 المطبوعات الجامعية،

  .2008 العلوم، دار ،عنابة -الجزائر ،االقتصادية المنشآت تمويل، )أحمد( بوراس -
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، الرباط، دار دراسة ونصوص-مدخل إلى قراءة فلسفة فلتر بنيامين، )كمال(بو منير  -

 .2013، 1.األمان، ط

، المركز السوري نحو تطوير الهياكل الثقافية في سوريا، )جاد الكريم(الجباعي  -

  .2014لبحوث السياسات، مؤسسة المورد الثقافي، 

دار  ،بيروت، والتربوية االجتماعية وتطبيقاته النفس علم ،)العالي عبد( الجسماني -

  .1994 للعلوم، العربية

مطابع  مصر، ،الظالم في العرض المسرحيمفهوم الضوء و  ،)محمد(جالل جميل  -

  .2002الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعري - جماليات الشعر العربي ،)هالل(الجهاد  -

  .2007، 1، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط الجاهلي

 القاهرة، ،الثقافية دارةاإل على المدربين دليل ،)أشرف( ماهر ،)حنان( يعل الحاج -

  .2012، 1.ط روافد للنشر والتوزيع،

 إثراء ،األعمال منظمات في المعرفية اإلدارة استراتيجيات ،)عجالن حسين(حسن  -

  . 2007 ،األردن عمان، للنشر والتوزيع،

 القاهرة، ، المعاصرة نظرياتهو  االتصال ،)السيد(ليلى حسين  ،)مكاوي( حسن عماد -

   .2001 ية اللبنانية،المصر  الدار
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روافد  ،دليل تمويل الثقافة والفنون في المنطقة العربية وآخرون،) بسمة(الحسيني  -

  . 2011، 1.ع، طللنشر والتوزي

 اإلسكندرية، ،االستثمارمبادئ وأساسيات  ،)فريد مصطفى(نهال ، )محمد (الحناوي -

  .2006الحديث،  المكتب الجامعي

 ايتراك مصر، القاهرة، ،والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ،)ةرقي(حساني  ،)رابح( خوني -

  .2008، 1.، طوالتوزيع للنشر

والتوزيع،  الفرقد للطباعة والنشر دار دمشق، ،سيكولوجيا الثقافة ،)عيد( شالدروي -

  .  2003، 1.ط

، عمان، مديرية المناهج والكتب المدخل في علم الجمال، )هديل بسام(زكارنة  -

  .1993، المدرسية، د ط

دار المعرفة  اإلسكندرية، ،علم الحفائر وفن المتاحف ،)عزت(زكي حامد قادوس  -

  .2008 الجامعية،

نحو نظرية تكاملية في نقد العمارة على ضوء : نقد العمارة فناسعاد عبد علي مهدي، -

 .2006 ط،.، عمان، دار جهينة للنشر والتوزيع، دنظريات نقد الفنون

، ار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، درة الموارد البشريةإدا ،)علي(السلمى  -

  .1997، نوفمبر 1.ط
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المملكة -جدة ،مبادئ الطرق اإلحصائية ،)عبد الحميد(محمد ربيع  ،)جالل(الصياد  -

  .  1983، 1.ط تهامة للنشر والمكتبات، العربية السعودية،

، الجزائر، -األدوار الهياكل، ظائف،الو  –مؤسسات اإلعالم واالتصال، )جمال(العيفة  -

  .2010 ديوان المطبوعات الجامعية،

  .1986 ،1.ط معهد اإلنماء العربي، بيروت، ،مجتمع النخبة ،)برهان(غليون  -

 دار ،ناألرد ،اإلدارية المعلومات نظم ،)هيثم(الزعبي  محمد ،)إيمان(السامراني  فاضل -

   . 2004الصفاء،

كيف تربط -مهارات التفكير والتخطيط اإلستراتيجي ،)حمدم(عبد الغني حسن هالل  -

  .2007 والتنمية، األداءمصر،  مركز تطوير  ،الحاضر والمستقبل بين

نحو نظرية تكاملية في نقد العمارة على  :نقد العمارة فنا ،)سعاد(عبد علي مهدي  -

  .2006 دار جهينة للنشر والتوزيع، عمان، ،ضوء نظريات نقد الفنون

 دار عمان، ،النقد-التأويل-التعبير:الصورة والمكان عبقرية ،)طاهر( مسلم عبد -

  .2002 ،1.ط الشروق، 

مجد  بيروت، ،رمزيتها وداللتها مصادرها، تصنيفها، دورها، :األلوان ،)كلود( عبيد -

  .2013 ،1.ط المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،

هبة النيل العربية للنشر  القاهرة، ،ارة وفن وٕادارةالمتاحف عم ،)حسين إبراهيم(العطار - 

  .2004 والتوزيع،
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مركز تطوير  القاهرة، ،دراسات الجدوى اإلقتصادية ،)خليل محمد خليل(عطية  -

  .2008 ،1.ط الدراسات العليا والبحوث،

  .2001النهضة، دار ،بيروت ،التمويل مصادر ،)عبيد( يعلي أحمد حجاز  -

، سوريا، مطابع الهيئة العامة  - رحلة في محراب المعرفة-الثقافة وتبقى ،)علي(القيم  -

 .2010 السورية للكتاب،

، دار المناهج للنشر والتوزيع ، األردن،مبادئ اإلدارة المالية ،)دريد(كامل أل شبيب  -

2004.  

 ناديا مؤسسة فلسطين، رام اهللا، ،دراسات في الثقافة والتراث والهوية ،)شريف( كناعنة -

  .2011 والتوزيع، واإلعالن والنشر باعةللط

 دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ،أصول وفصول التسويق ،)مليحة(يزيد -

2014.  

  :المراجع المترجمة إلى اللغة العربية

-
تاريخ  ،)فالديمير(ألكساندروفيتش كوندراشوف  ،)دينيس(ألكساندروفيتش تشيكالوف  

هيئة أبو ظبي للسياحة ، ماد محمود حسن طحينة، أبو ظبيع :، ترالثقافة العالمية

  .2011 ،1.ط ،والثقافة

دليل -التخطيط اإلستراتيجي للمؤسسات غير الربحية ،)وجود(كاي ، )مايكل(ليسون إ -

  .2007 ،1.ط مكتبة العبيكان، الرياض، مروان الحموي، :تر ،- وكتاب تمارين عملي



 قائمة المصادر والمراجع

356 

 

لما نصير،  :تر، ل إلى سوسيولوجيا الثقافةمدخ ،)جون(هيوسون ، )ديفيد(إنغليز  -

  .2013مارس  ،1.ط المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت،

حسين جواد قبيسي، بيروت، المنظمة العربية :، ترسوسيولوجيا الفن، )ناتالي(إينيك 

  .2011، 1.للترجمة، ط

، 1ط العبيكان، كتبةم الرياض، عبد الهادي الميداني،: تر ،فن اإلدارةبيتر دركر، -

2004.  

المجلس  علي سيد الصاوي، الكويت،:تر ،نظرية الثقافة وآخرون،) ميشيل(تومبسون  -

  .1997جويلية  الوطني للثقافة والفنون واآلداب،

سعيد توفيق، مسقط، الهيئة :، ترتجلي الجميل ومقاالت أخرى، )هانز جيورج(جادامر  -

  . 1997، .1العامة لشؤون المطابع األميرية، ط

إياس :رت ،الثقافة بين الكوني والخصوصي وآخرون، )ألكسندر(سرالز  ،)أدام(كوبر  -

  .2008 ،1.ط دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، حسن،

علي أحمد عيسى،  :، ترالمجتمع، )تشالز هنط(بدج ، )روبرت موريسون(ماكيفر  -

  .2000القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 

كيف تُنتج الثقافة في عالم التكنولوجيا  :الصناعات اإلبداعية، )جون(تلي هار  -

المجلس  عالم المعرفة، الكويت، بدر السيد سليمان الرفاعي، الجزء الثاني، :؟، تروالعولمة

  .05/2007الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
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 ة،كتور  جورج :تر ،فلسفية شذرات :رالتنوي جدل ،)رثيودو (أدورنو ، )ماكس(هوركهايمر -

  . 2006 ،1، طالمتحدة دار الكتاب الجديدة بيروت، 

  :المراجع األجنبية

- Benhamou (Françoise) , L’économie de la culture, Paris, Éditions La 

Découverte & Syros, Septième édition, 2011. 

- Bourgeon-Renault (Dominique) et autres,  Marketing de l'Art et de la 

Culture-  Spectacle vivant, patrimoine et industries culturelles, Paris ,  

Dunod, 2009. 

- Caccomo (Jean- Louis) , Fondement d’économie du tourisme-Acteurs , 

Marchés , Stratégies, Belgique, Editions de Boeck Supérieur , 1er édition, 

2007. 

-Gob (André),  Drouguet ( Noémie), La Muséologie- Histoire,  

développements, enjeux actuels,  Paris: Armand Colin, 2003. 

- HEKS/EPER, Développement des systèmes de  marché – Guide pour 

planifier et faciliter l’évolution des systèmes de marché, zurich , mars 2016 

(PDF). 

- Laouedj (Asma), Belkebir (Meriem), Œuvres de Henri Petit (diapositive),  

Université Abou Bakr Belkaid Tlemcen , Faculté De Technologie 

Département d’Architecture,  2015 – 2016. 

-Ottavi (Dominique), L’art- Textes expliqués, sujets analysés, glossaire, 

Paris, éditions Hatier dans la  « Profil philosophie », Collection dirigée par 

Laurence Hansen-Løve, La gaya scienza, avril 2011.   

- Rasse (Paul), Necker (Eric), Techniques et Cultures au Musée enjeux, 

ingénierie et communication des musées de société, Presses Universitaires 

de lyon, 1997. 

- Développement des systémes de  marché –Guide pour planifier et faciliter 

l’évolution des systémes de marché-,  zurich, mars 2016. 
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  :المعاجم

  .  1958 دار مكتبة الحياة، بيروت، المجلد األول، ،معجم متن اللغة ،)أحمد(رضا  -

دار الشروق  جدة، ،معجم المصطلحات النفسية والتربوية،  )محمد مصطفى(زيدان  -

  .1979، 1للنشر والتوزيع والطباعة، ط

  .1985  ،3.ط، مكتبة الشروق الدوليةالقاهرة،  المعجم الوسيط،، مجمع اللغة العربية -

  . 2004، 4.ط ،مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة، المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية، -

 المجلد عالم الكتب، القاهرة ، ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،)أحمد(مختار عمر  -

  .2008، 1.ط الثالث،

للطباعة والنشر، المجلد صادر ، بيروت، دار لسان العرب، )جمال الدين(ابن منظور-

  .1997 ،السادس

  ):رسائل الماجستير والدكتوراه(األطروحات الجامعّية 

 –واقع إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الثقافية الجزائرية  ،)شكري( يبلعلو  -

 مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، ،دراسة ميدانية للمؤسسات الثقافية لوالية قسنطينة

جامعة منتوري  تخصص تنمية وتسيير الموارد البشرية، قسم علم االجتماع والديموغرافيا،

  .2008 قسنطينة،

 المعماري الشكل جماليات إبراز في الليلية اإلضاءة دور ،)نادر(عبيد  دمحم خليل -

  الماجستير درجة لنيل مقدمة دراسة ،غزة بقطاع العامة حالة دراسية المباني -للمباني
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  .2015قسم العمارة،  كلية الهندسة، ،الجامعة اإلسالمية غزة المعمارية، الهندسة في

دراسة ميدانية  قافية في التنمية الثقافية،دور المؤسسات الث ،)زينب(زموري  -

قسم العلوم  ،  مذكرة تخرج لنيل شهادة الدكتوراه،للمؤسسات الثقافية لوالية بسكرة

  .2015 جامعة محمد خيضر بسكرة، االجتماعية، تخصص علم االجتماع التنمية،

 -  جزائريةالتفاعل بين الرسالة والبيئة في المؤسسة االقتصادية ال ،)قاسمي(السعيد  -

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم  ،دراسة حالة بعض مؤسسات صناعة األدوية

كلية العلوم االقتصادية  جامعة فرحات عباس سطيف، في العلوم االقتصادية الجزائرية،

 .2012جوان  وعلوم التسيير،

  رسالة ،المتاحف في السودان ودورها في السياحة ،)أيمن(الطيب الطيب سيد أحمد  -

كلية  جامعة دنقال، السودان، مقدمة إلى جامعة الخرطوم لنيل ماجستير اآلداب في اآلثار،

  .2009أكتوبر  قسم اآلثار، اآلداب،

دراسة  :رسالة المنظمة وأثرها في تحقيق الميزة التنافسية ،)محمد فوزي علي(العتوم  -

حصول على درجة رسالة مكملة لل ،ميدانية على قطاع صناعة األدوية األردني

قسم إدارة  ،األردن جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا الماجستير في إدارة األعمال،

  .2009ماي  كلية األعمال، األعمال،

 ،تحليلية دراسة اھتطوير وأساليب المكرمة مكة متاحف ،)عوض(قندوس  عوض عمر -

  كلية جامعة أم القرى، ة،المملكة العربية السعودي رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، 
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  .2008 قسم التربية الفنية، التربية،

دراسة نموذجية للمتاحف  - الدور التثقيفي للمتاحف الجزائرية ،)عبد الرحيم(لعمى  -

كلية العلوم اإلنسانية  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الفنون الشعبية، ،-الجزائرية

  .2014 جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، ر،قسم التاريخ وعلم اآلثا ،واالجتماعية

 أنواعها المتحفي العرض قاعات لتصميم دراسة ،)منى(األنصاري  محمود مروان -

 .2000 األردنية، الجامعة، قسم اآلثار دراسات عليا، ،وخصائصها

 ،القيادة اإلدارية وأثرها في إدارة الموارد البشرية إستراتيجيا ،)صالح(هادي الحسيني  -

 تخصص إدارة أعمال، األكاديمية ة مكملة لنيل شهادة الماجستير، قسم اإلدارة ،مذكر 

  .2009 الدانمارك،العربية في 

  ):الورقية وااللكترونية(الدوريات  -

  :المجالت.1

 :المجالت اإللكترونية. 1

المحاسبة عن عنصر رأس المال الفكري، دراسة تحليلية مع ، )سمية(أمين محمد  -

 كلية ،)جامعة القاهرة(، مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين أس المال البشريعلى ر  التطبيق

  . السنة الثانية واألربعين ،م2003، 60:التجارة، العدد

، مجلة  الخبرة الجمالية وأبعادها التربوية في فلسفة جون ديوي، )صابر(جيدوري  -

  . 2010، العدد الثالث، 26، المجلد )دمشق(جامعة دمشق
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أثر رأس المال الفكري في اإلبداع  ،)محمود محمد(العلجوني  ،)محمود علي(ان الروس -

 والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة ،)دراسة ميدانية(في المصارف األردنية

  .2010  ،الثاني العدد، 26 المجلد ،)جامعة دمشق(

الفكري دراسة المال  لرأس األساسية والمكونات العناصر ،)أيمن( سويرح أبو سليمان -

المجلد الثالث  ،)غزة( واإلدارية االقتصاديةمجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات ، تحليلية

  .2015العدد األول، يناير  والعشرون،

، مجلة السياحة جذب في األردنية األثرية المتاحف دور ،)أكرم(رواشده  عاطف -

  .2014، 2:، العدد 41:المجّلدجتماعية، ، العلوم اإلنسانية واال)األردنية ةالجامع(دراسات

 الدراسات ، مجلةمساهمة في صياغة مفهوم الصناعات الثقافية ،)فوزي(عالوة -

  .2016 سبتمبر، 17: العدد ،)الوادي-لخضر حمة الشهيد جامعة( االجتماعية والبحوث

الثروة الحقيقية لمنظمات أعمال -رأس المال الفكري ،)سعد علي محمود( العنزي -

 العدد ،)9(لمجلد، ا)بغداد(اإلداريةو االقتصادية مجلة العلوم  ،الحادي والعشرين القرن

)31(، 2001.   

واالعالم  الفنون ، ليبيا، كليةالبصري الخطاب سيميائية، )مسعود علي صالح(قحلوص  -

العدد  الليبية، مجلة الفنون واإلعالم، األكاديمية والفنون اإلعالم مصراته، مدرسة جامعة

 .  2017الثالث، السنة الثانية، 
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مستغانم،   ، أهمية المنتج الثقافي في تدعيم الصناعة الثقافية،)حاج محمد(بن عدة - 

، 04جامعة عبد الحميد بن باديس، مجلة جماليات، العدد  كلية األدب العربي والفنون،

  .190.، ص2017ديسمبر 

ق القيمة في المؤسسات دور رأس المال البشري في خل ،)اللطيف عبد( مصطفى -

، 7:العددالجامعي غرداية، المركز ، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ،المصرفية

2009.                                                                  

  هوركايمر لماكس "التنوير جدل"قراءة في كتاب  مختار غريب، ،)عبد اهللا(مصطفى  -

 .2016ديسمبر  ، 6 :العدد ،)جامعة أم البواقي(مجلة العلوم اإلنسانية  ،أدورنو تيودورو 

متحف الفن الحديث والمعاصر في الجزائر في سياق الثقافة والمدينة  ،)نذيرة(العقون  -

تاريخ  ،2010نيسان  ،)الجزائر( سفَ مجلة نَ  ،)نص مترجم عن االنجليزية( والمجتمع

                           /https://universes.art/ar/nafas/articles/2010/mama-algiers/img، 21/01/2018:اإلطالع

 ،1910 :المتمدن،العدد مجلة الحوار ،الثقافي االستثمارفي  ،)سعد(محمد رحيم  - 
.12/09/2016 :، تاريخ اإلطالع09/05/2007    

 www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=193                                                 

،02/04/2017 ،)عمان(، مجلة الفلقنحو إعادة إنتاج الثقافة ،)عايدة(النبالوي  -         
http://www.alfalq.com/?p=9372                                                                                                                                               

مجلة  ،)لندن( عود الندمجلة  ،التجارة الثقافية :119كلمة العدد ، )عدلي(الهواري  -

  .04/04/2016،  119: العدد شهرية إلكترونية،ثقافية 

  ، مجلة آراءالمضامين والتطبيقات: الصناعات الثقافية، )نوزاد عبد الرحمن( الهيتي -
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  .27/08/2017 :تاريخ اإلطالع ،11/06/2014 ،91العدد  ،)دبي( حول الخليج

http://araa.sa/index.php?view=article&id=148:2014-06-11-08-37-

42&Itemid=298&option=com_content 

     : الجرائد اإللكترونية. 2

   نيوز، جزائر ،الصناعة الثقافية ورهانات الفن المعاصر،)لونس( بن علي-

    .23/07/2015:، تاريخ اإلطالع15/04/2013

http://www.djazairess.com/djazairnews/54016                                                                                   
، صحيفة الثورة نسعى إلى استثمار التراث الثقافي وتحويله إلى صناعة، )خالد(الثور  -

  .27/11/2017 ،19366: ، العدد)اليمن(

www.althawranews.net/wp-content/uploads/2017/11/07-22.pdf                      

 ،الديناميكية اإلبداعية في الجزائرإبراز  -االستراتيجية الثقافية الوطنية ،)نوال( جاوت -

  .18/04/2014 ، 5237: العدد ،)الجزائر( المساءجريدة 

��- ا�"3*�C5237-ا��0د/ا��ر/ https://www.el-massa.com/dz                   

 ،05/03/2016 الحياة، السعودية،، االقتصاد والمورد الثقافي، )هدى( الخميس كانو -

   .01/10/2016:تاريخ اإلطالع

http://www.alhayat.com/Authors/14310728             
 ،16/05/2015الحياة،  جريدة ،متاحف فرنسا تساهم في تنمية مدنها ،)أوراس(زيباوي-

  ،15/08/2018:تاريخ اإلطالع

         http://www.alhayat.com/article/661004 /مدنها- تنمية-في- تساهم-فرنسا- تاحفم   
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 ،يبحث تحويلها إلى منتج ثقافي"االستثمار في الثقافة"مؤتمر ،)عاصم(الشيدي  -
                                                                       .12/06/2017 :تاريخ اإلطالع ،مؤسسة عمان للصحافة والنشر واإلعالن

                                                                        http://omandaily.om/?p=461021   
 اريخت ،2017جريدة الغد، ،الصناعات الثقافية فرص تنموية، )باسم(الطويسي -

  ،24/06/2017 :اإلطالع

Html  الصناعات الثقافية فرص تنموية/file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp  

جريدة  ،صناعة الثقافة سمو إنساني يبتذله التسويق االجتماعي ،)محمد(طيفوري  -

           ،26/08/2017 :تاريخ اإلطالع ،2017مايو  18 ،تصاديةاالقالعرب الدولية 

                            ://www.aleqt.com/2017/05/18/article_1189141.html http

جريدة الشرق األوسط  ،ل الناشئةفي الثقافة تحدي الدو االستثمار ،)أنيسة(مخالدي  -  

    .23/06/2017:تاريخ اإلطالع، 06/07/2013، 1269العدد الدولية،

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=19&issueno=12639&arti           

                                                                       cle=735186#.WcUuEcZpETE  

 األوسطـ، الشرق ،المتاحف الفرنسية تدخل عهد التسويق واالستثمار ،)أنيسة(مخالدي  -

  :عتاريخ اإلطال ،18/03/2018، 11433: العدد جريدة العرب الدولية،

17/08/2017،   

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=19&article=561475&issueno=1

1433#.WZXmgVFpwTE 

 جريدة ،-بيت الزبير أنموذجا-في الثقافة االستثمار ،)علي بن راشد(المطاعني  -

  .24/06/2017 :تاريخ اإلطالع ،02/03/2017 الشبيبة،

http:/signup.eshabiba.com/     
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 معرض للمناظر والبورتريهات بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بالجزائر، -

 :طالعتاريخ اإل ،2017نوفمبر 04 يومية سياسية جامعة، جريدة الوطن العمانية،

12/06/2018   http://alwatan.com/details/224900     

  :لمراسيم والقراراتا
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  :  الملخص

 إلى الكشف عن إمكانية تحسين المؤسسة الثقافية ألدائها في نظام السوق،يهدف هذا البحث       

وقد تضمنت الدراسة النظرية  آفاق تطوير  ودخول عالم االستثمار، مع االحتفاظ بطابعها الثقافي،

وكشفت عن كيفيات استغالل إمكاناتها المادية والمعنوية المتاحة،  تحقيق كفاءة األداء،اإلدارة الثقافية، ل

لزبائنها، وذلك  بالوقوف  عن كثب عند المؤهالت الحقيقية  وٕارضاءً  تطبيقا لمشاريعها االستثمارية،

  .لعاصمةالكائن مقره بالجزائر ا موضوع  الدراسة، ماما،–التي يمتلكها متحف الفن الحديث والمعاصر

استمارة استبيان على فئة  الزوار وكذا  بتوزيع عملية سبر لآلراء، فيما  شملت الدراسة الميدانية،       

خلصت الدراسة إلى أن  وقد. موضوع الزيارة أو االستثمار مواقفهم تجاه فئة مسؤولي المتحف، لمعرفة

ل نفسه  ماما يمكنه أن يكون ذا طابع ثقافي- متحف الفن الحديث والمعاصر اقتصادي يؤهله ألن ُيمو

وبالمقابل، فإّن الجمهور ال يجد  في متحف  الفن ما   يثير . ذاتيا، وأن الزائر يمكن أن يصبح زبونا

ومن هذا المنطلق، فإن تكييف القوانين، . فضوله، والمسؤول يرى بأن القوانين ال تسمح باالستثمار فيها

  .ات لدخول عالم السوق من أبوابه الواسعةوٕاثراء العرض المتحفي، هي أولى الخطو 

  :الكلمات المفتاحية

، االستثمار، إستراتيجية، المنتج الثقافي، الخطاب متحف الفنالمؤسسة الثقافية، الفن، الثقافة، 

  .الجمالي
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   : Abstract  

       This study aims at revealing the possibility of improving the cultural institution 

regarding its performance in the marketplace and entering the world of investment, 

while retaining its cultural nature. The theoretical study included the horizons of 

developing cultural management to achieve efficiency of performance and revealed 

the ways of exploiting its available material and moral resources, and to satisfy its 

customers, by closely following the real qualifications of the Museum of Modern and 

Contemporary Art - Mama, the subject of the study, which is located in Algiers. The 

field study included a surveying process, the distribution of a questionnaire form to 

visitors and museum administrators to determine their attitudes towards the subject 

of the visit or investment. The study concluded that the Museum of Modern and 

Contemporary Art - MAMA can have an economic cultural aspect that qualifies it to 

finance itself and that the visitor can become a customer. On the other hand, people 

do not find curiosity in the Museum of Art, and the authorities believe that the laws 

do not allow investment. In this sense, adapting the laws and enriching the museum 

display is the first step to enter the market world from its widest doors.  

Key words: Cultural institution, art, culture, art museum, i nvestment, strategy, 

cultural product, aesthetic discourse. 

 

Résumé:  

L’objectif de cette recherche est de mettre en valeur le rôle de  l’institution 
culturelle et  son influence sur le marché et l’investissement  économique en Algérie. 
Tout en préservant  sa vocation culturelle.  L’étude théorique  a mis en évidence les 
différents moyens (morales et matérielles) qui permettent une gestion culturelle 
efficace dans le but de satisfaire le client. A travers une enquête de recherche qui s’est 
déroulée au Musée d’Art Moderne et Contemporain à Alger (Algérie ) le MAMA. 

L’enquête par questionnaire réalisée dans ce musée était  destinée 
essentiellement   aux clients  et aux  administrateurs du Musée. Et  ceci, afin de  
déterminer leurs attitudes à l’égard de la visite et de l’investissement  dans ce lieu 
culturel. L’analyse des données et les résultats obtenus ont mis en évidence les aspects 
suivants:  
-L’apport économique et culturel de ce musée où le  visiteur   peut devenir client ;       
-Les lois de l’investissement empêchent d’accéder au marché.   

Mots-clés: institution culturelle, art, culture, musée d'art, investissement, stratégie, 

produit culturel, discours esthétique. 
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