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: إهداء   

.التي علمتني البلوغ قبل أوانه األيام إلى  
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 شكر                                                                    

والدي الذي علمني كيف يكون الحب المعقد إلى  

نبع الجنة الذي ال ينضب أمي إلى  

السند  أختي إلى  

الصغير أخي إلى  

صديقتي تلك التي غادرتني لخالقها  إلى  

 والى صديقتي هدى 

 واألستاذناصر  األستاذ رأسهاالفنون على  إدارةر بالشك أنسىوال 

الذين امنوا بي فهم الوحيدون  األساتذةوكل  اإللهالمشرف عبد 

.الذين يبقون في الذاكرة  

والى مدير المتحف الوالئي للمجاهد بمستغانم السيد بالل دقيوس 

.عمال المؤسسة لما القيته من ترحيب ومساعدة وكل  

 

 

  

  .لكم كل الشكر
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لكن لم  , التي تولدت قديما اإلدارة أساليبمن  والثقافية الفنية األعمال إدارة تعتبر        

"والت   نذكر مثاال على ذلك ,يلقى عليها الضوء لذلك يعتبر المصطلح جديدا نوعا ما

وتسيير مبتكر  إبداعيبشكل  وإدارتها أعمالهديزني" الذي اظهر تنظيما وعالمية في تطوير 

في القطاع  لإلدارةفهنا يتدخل هذا المجال المتخصص الذي يتبع النهج العلمي  ,و منسق

كونه يخدم الفن فهو مستوى رفيع من التخطيط لذلك يعتر عملة ذات وجهين ف ,الثقافي

. اإلبداعالتدبير و   

ترقية الفن والتراث الثقافي كل في  أساسالفنية والثقافية تقوم على  عمالاأل إدارة    

وفتح ,حقيقة عملية منظمة  إلىخيال  أووترقيته من كونه فكره  اإلبداعو تشجيع ,عصره

الفنية و الثقافية و وضع العمل الفني و  األعمالالعصرنة و المجال العملي و تنسيق  أبواب

.في الصورة اإلبداعي  

بغض  ةالفني العروض اتخذنا, اإلدارةدور هذا المجال من  إلظهاروعليه محاولة منا   

هدفها ,إداريعروض الفنية نشاط فني ال أيي تعتبرمثاال على ذلك فه االنظر عن تخصصه

النادرة فالعصرية ومن فنان  إلىالمعقدة  أوالفنية المختلفة من الرخيصة  األعمالض عر

الفنية  األعمالأو مزاد تباع فيه اللوحات  إلىومن جمهور قليل  ,اخرمشهور إلى مبتدأ

هدفها  رتيب عام وتنسيق محكم كون العروضت إلىيحتاج  بالتأكيدوكل هذا ,بصورة شاملة

ة و الثقافية الفني األعمال إدارةال عرضها فقط كالمتاحف وعليه هنا يظهر دور  األعمالبيع 

 في تسيير هكذا نشاط.

االبتكارية للمؤسسات الفنية ,وبالطبع هناك كثير  لإلدارةجيدة  بأمثلةنا إن تاريخ الفن يمد   

ام 'سوجر' الفنية . فقد ق اإلدارةمن المديرين المعروفين وغيرالمعروفين ممن زرعوا فكرة 

مدى  حملة على بإدارةرئيس ديرسانت دينيس في القرن الثاني عشر بالقرب من باريس 

كنيسته الرومانية التي كانت في حالة سيئة.وقد  إحياء إعادةثالثة عشر عاما لتمويل عملية 

قام  ابتكاريهاستوديوهات  وأسسكاتدرائية على الطراز الغوطي , إلىحول سوجر الكنيسة 

زجاجية وفقا لطرق حديثة في العمل وال  بإعمال اروياع مهرة من جميع أنحاء فيها صنا

فناني النهضة مثل االيطالي الشهير ليوناردو دافنتشي و مدير المسرح  أيضاننسى 
 االنكليزي وليام شكسبير. 1

 أسالفناوقد عرف  ,تنظيمي إطار إلىمعظم المنتجات الفنية والثقافية تحتاج  أنوال شك في 

والقاعات والمهرجانات  والمسرحيةوالفرق الموسيقية  األولىالمتاحف  وأداروا فأسسواهذا 

                                                           
 مخلوف بوكروح, حنان الحاج علي ,مارينا برهم,بسمة الحسيني , الدليل إلى اإلدارة الثقافية ,الطبعة الثانية القاهرة .  1
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الفن كمجال  إدارةلضرورة فهم وبحث  إدراكناوذلك قبل زمن طويل من  ,وغيرها

.التي تتم داخل المؤسسات الثقافية واإلداريةمتخصص عند النظر في العمليات الفنية   

بتاريخ الفن والشيء الثاني الذي يعين على فهم المؤسسات  نكون على وعي أنمن المهم  

 أساسالتي يمكن اعتبارها هي  اإلدارةالثقافية في القرن الحادي والعشرين هو نظرية 

 المؤسسات.

                                                                                : اختيارنا لهذا الموضوع أسباب

  الفنية كونها مجال متخصص ومهم لم يوضع في الصورة  األعمال بإدارةالتعريف

 .التي يستحقها
 إدارتهاالضوء على كيفية تسيير المعارض و  إلقاء. 

  قيمة هذا المجال المتخصص من  إظهاروضع النقاط على الحروف فيما يخص

 .المؤسسات الفنية تسيير مختلفودوره في  اإلدارة

 دور المتاحف في دعم الفنون وعرضها . إبراز 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        : البحث إشكالية

   : كاألتيالبحث  إشكاليةنحدد  أنيمكننا  , وعليه وبناءا على ما سبق من الطرح السابق

الفنية  األعمالالفنية والثقافية وهل يعتبر مجال مهم في طرح  األعمال إدارةما هو مفهوم 

؟ اإلبداعودعم   

  

                                                                 : المنهج المتبع

والوقائع التاريخية األحداثفي سرد  نتبع المنهج التاريخي , اإلشكاليةعلى  ولإلجابة  

. و المنهج التحليلي والمنهج الوصفي ومنهج دراسة الحالة   

   : الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث أهم

.الفن بإدارةالمتعلقة  قلة المصادر والمراجع  
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 : خطة البحث 

 .الثقافيةالفنية و  األعمال إدارة : األولالفصل  

    .مفهوم اإلدارة  : المبحث األول 

      مفهوم إدارة األعمال.                                                                                                          : المبحث الثاني            

 مفهوم إدارة األعمال الفنية والثقافية.   : المبحث الثالث 

    : الفصل الثاني 

 الثقافية. المؤسسات والمجموعات  إدارة  

 المتحف : الفصل الثالث 

 . تعريف المتحف: األوللمبحث ا            

  .تاريخ المتاحف: المبحث الثاني 

 .أنواع المتاحف: المبحث الثالث         

 أهمية المتحف.: المبحث الرابع         

 العرض المتحفي.: المبحث الخامس         

 دراسة ميدانية للمتحف الوالئي للمجاهد لوالية مستغانم : التطبيقياإلطار  
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 الفصل األول          

 إدارة األعمال الفنية والثقافية      
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 : اإلدارةمفهوم   -1

خدماتية كانت  ,نجاح المنظمات على اختالف تخصصاتها أساس اإلدارةتعتبر          

ليس هنالك دول متقدمة " : فيقال ,لتصل للدول , بل تعدوغير ذلك أوتعليمية  أوصناعية 

السليمة  فاإلدارة".  إدارياومتخلفة  إداريادول متقدمة  إنما ,اقتصاديا ودول متخلفة اقتصاديا

 أنفال يعني شيوع انعدامه في منطقة ما .وهذا ينطبق على الفن  ,للتنمية األساسهي حجر 

لربما هنالك تسيير  ألنه ,عديمة التراث والفكر إنهاحتى نقص ثقافي لدولة وال ,ذلك حقيقة 

منظمة ناجحا  أويجعل من اى مجال اقتصادي  ,عنصر فعال فاإلدارة .األخيرسيء لهذا 

يقول شكسبير " دع ,والعكس في ذلك  المكانة وإبراز األهدافوذو كفاءة يسير نحو تحقيق 

 .2قاطبة" أفضلهاهو  إدارة أفضلهامات فان الحكو إشكالالحمقى يتنافسون حول 

  ,تحتسب منذ ظهور الخلق أنها الشمولية, أيفي صورتها  اإلنسانترتيب لحياة  فاإلدارة 

 .األرضسيدنا ادم عليه السالم وانتشاره في خلق 

 : اإلدارةتعريف 

المجتمع كله  أو اآلخرينوتعني الخدمة التي تعود على  ,التيني أصلمشتقة من  اإلدارة     

 ,وجعله يدور أحاط أي ,أدار أصلمن  اإلدارةفقد جاءت كلمة  ,في اللغة العربية أما.بالنفع 

 : يطلق عليها احد اللفظين ,في اللغة االنجليزية أما

 .مالية إرباحلتحقيق  واإلجراءفي مستوى التنفيذ  اإلدارةهو يعني  و : Managementلفظ

 ألهميةالعليا دون النظر  لإلدارة األساسيةني المهام وهو يع  : Administrationلفظ 

 .مالية أرباحتحقيق 

المنظمة  أعضاء أنشطةهي عملية تخطيط وتنظيم وصنع قرار وقيادة ورقابة  اإلدارة

واستخدام لكل الموارد التنظيمية البشرية والمالية والمادية والمعلوماتية بغرض انجاز 

 3 .المنظمة بكفاءة وفعالية أهداف

 : اإلداريةالوظائف 

بغض النظر عن المجال الذي  وترتكز عليهاتقوم ,رسمية ومحورية  أنشطة لإلدارة     

يوضحها الشكل  ,ورتبهم أوباختالف مستوياتهم  اإلداريونيعمل عليها المدراء  ,تختص فيه

   : اآلتي

                                                           
 1977عبد الكريم درويش وآخرون ,أصول اإلدارة العامة , القاهرة ,  2
 1998,الرياض مكتبة الشقري  الخشروم ,محمد مصطفى ,مرسي نبيل محمد,إدارة اإلعمال المبادئ والمهارات والوظائف  3
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اإلداريةالعملية   

 

 

 .اإلداريةالوظائف  يوضح : 1الشكل رقم            

 

 واألفعالوالمواد ,المراد تحقيقها  األهداففي هذه المرحلة يتم تحديد : التخطيط -1

 .المساهمة في ذلك

 : عرف هنري فايول التخطيط باالتي

"بما سيكون عليه المستقبل واالستعداد لهذا المستقبل التنبؤالتخطيط يمثل الواقع ويشمل   " 

 :   عشماويمفهوم التخطيط عند  

 األساليببوضع الخطط المستندة على انسب  ,التخطيط هو تدبير مسبق لعمل مستقبلي إن"

 أنالظروف الحالية والتي يمكن  ضوء محددة, فيلتحقيق هدف معين خالل فترة زمنية 

 تكون مستقبال بأفضل صورة ممكنة".4                                                       

                                                           
 1948سعد الدين عشماوى ,أسس اإلدارة , القاهرة, مكتبة عين الشمس    4

 التخطيط 

 

 

 
 التنظيم   

 صنع القرار

 القيادة     

 الرقابة    
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 : عليانيقول  ,خطوات ومراحل التخطيط 

  : تمر عملية التخطيط بعدد من الخطوات والمراحل الرئيسية والتي يمكن تحديدها فيما يلي"

  وتحديدها األهدافوضع , 

 وضع الفروض التخطيطية, 

  لعملية التخطيط الالزمةجمع المعلومات والبيانات, 

 تحديد البدائل وتقييمها, 

 اختيار الخطة المقترحة, 

 الخطة والموافقة عليها إقرار, 

 5."تنفيذ الخطة ومتابعتها 

والوحدات وتصميم الوظائف  األفرادالتنسيق بين ,يتم في هذه المرحلة : التنظيم-2 

مع رزنامة زمنية  ,جدول خاص به ذو هيكل تنظيمي بإعدادوذلك ,والتحضير للعمل 

 .وبذلك يتضح الهدف, إتباعهالتتوضح الخطوات المراد 

التي يتم بواسطتها انجاز العمل األداةوتعني  ,واصل كلمة تنظيم التيني  

 أوهدف  أيالنشاط الالزمة لتحقيق  أوجهتحديد " : التنظيم هو أنليندال ايرويك  ويرى

 6".أشخاص إلى إسنادهاي مجموعات بحيث يمكن وترتيبها ف أهداف

   :لمصطلح التنظيم مفهومان هما" : أنمحمد مختار عثمان يقول 

 األهدافالالزمة لتحقيق  األعماليتضمن تحديد ,التنظيم نشاط  أنهو  :المفهوم الموضوعي

 األهدافوتحديد المسؤوليات والسلطات الالزمة لتحقيق هذه , وأقسام إداراتوتنظيمها في 

 .القائمين بها األفرادوتنظيم العالقة بين ,

جماعة بشرية نظمت على  وزارة, تضم أوهيئة  أوالتنظيم منظمة  أنهو  :المفهوم الشكلي

 7"محددة أهدافلتحقيق  وأقسام إداراتشكل 

                                                           
 2001ربحي مصطفى عليان ,إدارة المكتبات والمعلومات ,عمان,دار الفكر ,  5

6   Urwick ,elements of organisation 
 1990النهضة العربية محمد مختار عثمان , مبادئ اإلدارة العامة ,القاهرة ,دار   7
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 تنفيذه, وذلكهنا يتم معالجة القرار والتعرف على مدى صحة  :صنع واتخاذ القرار-3

البدائل وفق السير على  أوالحلول  بأفضل وتحديدها, والخروجبوضع المشاكل حيز الضوء 

 .عملية تحليل دقيقة

 

وذلك ,المرتفع  األداءليحيي في مسئولي العمل الدافعية نحو  ,يتكفل بها المدير :القيادة-4

 .بتشجيعهم مساعدتهم وحسن معاملتهم

الفعلي ومقارنته  األداءتقوم على قياس  ,االداريه العمليةوظيفة في  آخروهي : الرقابة-5

 .وجدت إنوالتصحيح وغلق الثغرات  ,بالمستويات المحددة سابقا

 :اإلدارةمجاالت 

 وهي اإلدارة الحكومية التي تقدم خدمة للمجتمع العامة اإلدارة. 

 التي يكون وراءها ربح  ,التي تتعلق بالمشروعات االقتصادية األعمال إدارة و

 .شركة مساهمة أو أفراد إلىوتعود ملكيتها 

              8 العامة اإلدارةو  األعمال إدارةالفرق بين 

األعمال إدارة العامة اإلدارة   عنصر المقارنة 
 الهدف تقديم خدمة تحقيق الربح بشكل رئيسي

 البيئة تعمل في جو احتكاري تعمل في جو تنافسي
يعمل الموظف بصفته 

الشخصية وهو موظف 
تعاقدي يطبق السياسة 

الخاصة التي يراها مجلس 
 اإلدارة

يعمل الموظف بصفته 
الرسمية وهو موظف رسمي 

يطبق السياسات العامة 
 للدولة

 العمل

يقاس نجاحها عن طريق 
الربح المتحقق ونسبة 

المساهمة في تلبية احتياجات 
 المستهلكين

رضى يقاس نجاحها بمدى 
الجمهور عن الخدمات التي 

 تقدمها

 نجاح المؤسسة

 أو اإلدارةعن طريق مجلس 
األمناءمجلس   

عن طريق السلطة التشريعية 
 مجلس الشعب

 تحديد السياسة

شركة أوعلى شكل مؤسسة  على شكل وزارات مديريات    الشكل التنظيمي
                                                           

 د.فاطمة بدر ومعاذ الصباغ ,أساسيات اإلدارة ,الجامعة االفتراضية السورية  8
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 دوائر
بالنسبة للموظف  األمان

 الخاص اقل نسبيا
 بأمانيتمتع الموظف العام 

 أكثر
األمانمعيار   

عالمي إقليميمحلي   نطاق العمل محلي 
 حجم العمل كبير يختلف حسب حجم الشركة

 

 .األعمال إدارةالعامة و  اإلدارةجدول الفرق بين  :2الشكل 

 

العمليات والمهمات  إليةمن التخصصات التي تعبر عن  األعمال فإدارةومنه          

وكل  ,المؤسسات والمنشات أعمالمثل ,المختلفة  بأنواعها األعمالالتي تنظم  واألنشطة

 بإدارةمرتبط  أي ,وقيادة ومتابعة وإشرافتنظيم ورقابة وتخطيط  إلىالمنظمات التي تحتاج 

 اآلونةوفي  ,العائدات المادية من التخصص جيدة أنكما  ,واستمراريتها واألنشطةالمشاريع 

ارتفاعا  بأنواعها األعمال إدارةمتوسطات الدخل السنوي للمتخصص في شهدت  األخيرة
 ملحوظا, مما يعني أهمية التخصص وزيادة اإلقبال عليه. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9  www.aldirasa.com 
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الفنية والثقافية األعمال إدارةمفهوم   

سنأخذ مثاال عن ذلك يظهر تصوير إلدارة عامة في  ,قبل أن نبدأ في تحليل هذه النقطة      

من خالل تفسيره النموذجي لمؤسسة موسيقية ,ذلك إلفين توفلر وقد فعل  ,ميدان فني ثقافي

.داخل مجتمع صناعي في القرن التاسع عشر  

التي  ,في ذلك المجتمع كان الموسيقيون والفنانون يعتمدون باضطراد على آلية السوق 

حيث مول رجال األعمال الحفالت و العروض وباعوا التذاكر  ,اج والتوزيعأثرت في اإلنت

ومن ثم ازدياد  ,وكانت الزيادة في التذاكر المباعة تعني ربحا أعلى ,لجمهور مجهول

الحاجة إلى قاعات اكبر للحفالت والقاعات األكبر بدورها تتطلب مجموعات متكاملة من 
 المالبس وأجهزة سمعية أقوى ومن هنا نشا االوركسترا السيمفوني الحديث.10

ثقافية وممارسة  أوبفكرة فنية  األخذالفنية والثقافية هي  األعمال إدارة أن,ومن هنا نستنتج 

نحدد معنى  أنوعليه يجب  .من تخطيط ودراسة ومقاربة ومراقبة ,عليها اإلدارةقواعد 

,كلمة فن ومعنى كلمة ثقافة  

ولم يكن لفظ الفن عندهم عامة.اط الصناعي النافع بصفة تعني النش ,هو كلمة يونانية فالفن

مقتصرا على فن الشعر والنحت والموسيقى والغناء بل كل ما يشمل الصناعات المهنية 

ولعل ما يشيره الفن عند اليونانيين هو حصيلة القدرة البشرية  .كالنجارة والحدادة والبناء

 األمر ,جديدة أشياءويتيح  واألدواتفهو يستحدث الموضوعات  ,هو الصانع اإلنسانمادام 

.الذي جعل الفالسفة يضعون الفن مقابل الطبيعة  

 : تفرقة بين معنيين مختلفين في الفن سانتيانا أقاملقد  

عن طريقها  اإلنسانيجعل الفن مجموع العمليات الشعورية الفعالة التي يؤثر  ,معنى عام"

.ويصوغها ويكيفها يشكلهاي بيئته الطبيعية لك على  

لذة الحواس ومتعة  ,اللذة أوالمتعة  إلىللحاجة يجعل من الفن مجرد استجابة  ,ومعنى خاص

 الخيال, دون أن يكون للحقيقة أي مدخل في هذه العملية" 11 

 

 

 

                                                           
 2009جيب هاجورت,إدارة الفن على نمط العمل الحر ,ترجمة ربيع وهبة ,الطبعة األولى,  10
 11صفحة  1997أبو ريان محمد علي فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة ط خمسة دار الجامعات العربية السكندرية     11



16 

 جمالي, وهو إدراكحيوية وعناصر مبنية على انعكاس لرؤية  فهوالفني العمل  أما 

كما  ,بنية مكانية تعد بمثابة المظهر الحسي الذي يتجلى على نحوه الموضوع الجمالي أيضا
 البد من بنية تعبر عن حركته الباطنية ومدلوله الروحي بوصفه عمال إنسانيا حيا. 12

ادة الم إلىقسمه علماء الجمال  ,الفني واإلبداعفالعمل الفني هو محور العملية الفنية 

  .الموضوع والتعبير

تدخلت يد  إذا إالال تصبح فنا  ,حجارة ,حركة ,لفظ صوتففلكل فنان مادته  ,للمادةبالنسبة 

ولهذا  .الوصول لغايته إلىوهي بحد ذاتها تعين الفنان  ,وجعلت منها عمال فنيا اإلنسان

 أيضاويتجلى ,فجمال العمل الفني ال ينحصر بالضرورة في جمال الموضوع الذي يمثله 

.مظهره الحسيبالذات في صميم   

.واقعة ما وهو ليس كالمضمون أوظاهرة  أوحقيقة  إلىوهو يشير الموضوع   

وهو حساسية  .يتجاوب مع عنصر الشكل في الفن ,هو العنصر الدائم في البشرية التعبير

عن  ,اإلنسانالشيء المتغير فهو الفهم الذي يقيمه  الثانية, أماالحاسة  أنهاالجمالية  اإلنسان
 طريق تجريده النطباعاته الحسية ولحياته العقلية. 13

  الثقافة

الثقافة بوصفها الواسطة التي تعيد بها الطبيعة صياغة ذاتها على نحو  أنيقول شكسبير  

متواصل دون انقطاع14. وتبرز هنا الحاجة إلى معرفة العالقة بين اإلنسان والثقافة التي 

ودراسة المجتمعات والثقافات المتعددة لبني  ,وتطوره ونشأته أصله ,اإلنسانتعني بدراسة 

فان هناك من يرى  ,بين الثقافة والمجتمع والحياة االجتماعية . ومع تطور العالقة البشر

اخراج الثقافة و عناصرها المختلفة باعتبارها خارج اهتماماتهم حتى في المواضيع التي 

بصفته ظاهرة  اإلنسان ومادامت الثقافة من صنع ,الثقافة واضحة آثارتبدو فيها 

في  األفرادهو عضو في المجتمع له ثقافة معينة ويمارس سلوكا مع سلوك  واإلنسان,طبيعية

 الجماعة.15 

 أوعرضها  أو إنتاجهالجميع التعبيرات والخدمات الفنية والثقافية التي تم  ,اسم جامع فالثقافة

.توزيعها  

                                                           
 المرجع السابق    12
المؤسسة العربية للدراسات والتوزيع والنشر بيروت ي فلسفة الجمال الظاهراتية ,الخبرة الجمالية دراسة ف ,توفيق سعيد  13

1992 
 . 118بيروت ص   2ثائر األديب مجلة الكرمل العدد ترجمة ,الثقافة في طبعاتها المختلفة  ,تيري ايغلتون  14
 .االنثروبولوجيا الثقافية ,د عيسى الشماس  15
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 أوالتقديم  أو باإلنتاجمتعلقة ,محددة  أهدافيصبح للمؤسسات الثقافية  اإلطاروفي هذا       

القاعات الفنية ومؤسسات الثقافة  : تشمل المؤسسات الفنية الرفيعة مثل ,التعليم أوالتوزيع 

               .شركات الترفيه الكبرى  :الجماهيرية مثل
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          الفصل الثاني 

والمجموعات الثقافيةإدارة المؤسسات   
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ان المؤسسة الثقافية تعني مجموعة مترابطة من  : تعريف المؤسسة الثقافية   

, التقاليد االجتماعية على قدر كبير من الثبات.وهي نمط سلوكي متكامل ومركب مستتر

 16الرغبات أو الحاجات االجتماعية األساسية. إشباععن طريقه  يمكن

     المؤسسات والمجموعات الثقافيةإدارة 

الثقافية من  األبوابالشامل بشتى  اإللماميستوجب  ,اإلدارةوهي مجال متخصص من        

 اإلدارة أساسياتناهيك عن  .فنون تشكيلية أوتصميم , أدب ,سينما,مسرح  ,موسيقى

خبرة الو,وبالعوامل المؤثرة في هذه المجاالت والمؤسسات الفاعلة في مجال الفن و الثقافة 

.والداعمين له ,العاملين عليه اإلنتاجطبيعة ,في المجال الميداني   

المؤسسات والمجموعات الثقافية هي فرع تطبيقي من أصل هو  إدارة إن      

اسي حديث نسبيا,تطور مع المجتمعات بشكل عام مجال معرفي ودر واإلدارة.اإلدارة

والتوزيع وكل ما يتعلق بهما.ويتميز  اإلنتاجتنظيم عمليات  إلىالصناعية,ومع مرور الحاجة 

 لإلدارةهذا المجال بمرونته وقدرته على التكيف مع تطبيقاته العديدة.أكثر التعريفات شيوعا 

وية بشكل سليم اقتصادي وفعال هي أنها عملية استخدام الموارد المادية والبشرية والمعن

وبعيد النظر لتحقيق أهداف محددة سلفا,تتعلق هذه األهداف في مجال األعمال بتحقيق 

الربح,أما في مجال المؤسسات والمنظمات الالربحية فيكون بهدف تحقيق صالح عام لفئة 
 من فئات المجتمع ,أو للمجتمع ككل.17

    :الفن والثقافة تنقسم إلى قسمينأن مؤسسات ومن هنا نستطيع أن نستنتج بأن 

مؤسسات ومجموعات تقدم إنتاجا ثقافيا, مصدره مؤسسوها أو أو أعضاؤها, مثل الفرق 

المسرحية والموسيقية ومجموعات اإلنتاج السينمائي المستقل, وبعض المجموعات األدبية 

 والتشكيلية.

راكز الثقافية ودور النشر مؤسسات ومجموعات تقدم أنشطة وخدمات ثقافية متنوعة, مثل الم

 وقاعات عرض الفنون التشكيلية ومراكز التدريب واألبحاث والمعلومات وغيره

 وأنواع وإحجام إشكالتتنوع  ,كما في غيرها من مناطق العالمفي المنطقة العربية       

سياسية  ,عملها عوامل محلية وأسلوبوتؤثر في بنيتها  ,المؤسسات والمجموعات الثقافية

فرقة موسيقية  إدارةتختلف كثيرا عن  ,في اليمن مثال أدبيناد  فإدارة .تماعية واقتصاديةاج

ولكننا نالحظ انه رغم اختالف المجاالت الثقافية للمؤسسات والمجموعات  ,في المغرب

الثقافية بين فرق موسيقية ومسرحية وقاعات عرض للفنون التشكيلية ومراكز ثقافية 
                                                           

  ورد في أدبيات علم االجتماع.16   
 .47,ص 2014جاد كريم الجباعي,نحو تطوير الهياكل الثقافية في سوريا   17
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 إن إال ,وكذلك تنوع العوامل المحلية التي تؤثر في عملها,الخ  دبيةأومؤسسات بحثية ونواد 

هذه الخصائص  أهم .إدارتها أسلوبوتنعكس على  ,هنالك خصائص مشتركة تؤثر فيها

للمؤسسات والمجموعات  اإلداريةالمشتركة هي الطبيعة المتغيرة وغير المستقرة للبنية 

رفض النظم الثابتة  إلىوميل العاملين بها  ,صعوبة تحديد النتائج المرجوة الثقافية, وكذلك

.العام والرأي لإلعالمالمستمر  للعمل, والتعرضوالقواعد المقيدة   

ويظهر ذلك في  ,قد تشكل تحديات أيضاالبيئة االجتماعية و السياسية  أنكما نشير بالذكر 

ونقص الدعم المالي  ,المحافظة للمجتمع صعوبة عرض وتوزيع المنتجات الثقافية الطبيعة

.مع نقص لحرية التعبير  

تتميز المؤسسات الثقافية على وجه التحديد بانخراط معظم العاملين في العملية      

أوسع للمبادرات  , ومساحةيستلزم األمر قدرا أكبر من الحرية في التصرف اإلبداعية, مما

واحد من  اتجاهالعالقات بين العاملين ال تسير في ذلك فان  إلى باإلضافةالفردية للعاملين.

دوافع واتجاهات من  باإلدارةأسفل,بل انه من الضروري أن يفهم كل من يعمل  إلىأعلى 

يرأسونه, وأن يعبر عن رأيه في التعليمات التي تصدر له منهم,وأن يكون هناك حوار 

 متواصل في اتجاهين بين جميع األطراف.18 

 

 

. 
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     المبحث الثالث 

             المتحف
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 المتحف

هدفها ليس  ,''هو مؤسسة دائمة كاآلتيمفهوم المتحف المجلس العالمي للمتاحف حدد     

تتعلق بالشواهد المادية  بأبحاثتقوم  ,مفتوحة للجمهوروتطوره.خدمة المجتمع  وإنماالربح 

المكسب يعالج ويدرس وعند االنتهاء منه يعرض على  وهذاومحيطه,  لإلنسانوالتاريخية 

 19''من اجل التربية والمتعة ر,الجمهو

وتتزايد قيمتها  ,النادرة واألشياءتعني المكان الذي تتجمع فيه التحف  ,وكلمة متحف بالعربية

,"هي المكان الذي تجمع فيه التحف, والتحفة هي الشيء النادر الثمين الذي مع مرور الزمن

وهي  .20تزايد قيمته كلما بعد الزمان الذي تعود أليه والمعنى والموضوع الذي تدل عليه"ت

تدل على ذلك المكان الذي تجمع فيه التحف القديمة والنفيسة قصد الحفظ والتمتع.ولقد 

بعد,وكانت مرتبطة بالطبقة  فيما واإلغريقواليونان  عرفت المتاحف عند قدماء المصريين

في العصور الوسطى بدأت تفتح  أماالحاكمة والكهنة مما أعطاها طابع القدسية والسرية,

تدريجيا لعامة الناس,وأوكلت لها مهام تربوية وتثقيفية.وفي العصر الحديث عرفت المتاحف 

 تطورا في المهام والوظائف ووجدت عدة أنواع من المتاحف المتخصصة من ناحية

 21المقتنيات والجمهور المستهدف.

المادية من  األدلةيطلق على المبنى والمؤسسة المعنية بجمع ودراسة  ,المتحف مسمى أن أي

هذا وقد اختلفت صورة ودور المتحف عبر ,نتاج ومخلفات البشرية والبيئة المحيطة 

اسب والقدرة في ظل الفهم المن واألخروربما برز هذا التباين كذلك مابين بلد  ,العصور 

اختالف طبيعة المقتنيات  أساسويتوقف االختالف كذلك على ,على تفعيل دور المتحف 

 .الخاصة لكل متحف واألهداف اإلدارةوطبيعة 

سيد الجبل أو امرأة   :التي تعني  MUSAأصل كلمة متحف يوناني,ولها ارتباط وثيق بكلمة 

الحكمة الشيقات  بأربابمرتبط هو المكان ال اإلغريقعند  ,وربما كان الميوزيوم22جبلية

,وهن الراعيات للفن بصفة عامة اللواتي يرعين الغناء والشعر والفنون والعلوم ,التسع

كانت تمثل األماكن التي يهتم فيها بالعلم والفن الذي لم يكن في  اإلغريق,والقصور عند 

    23ن والنبالء.متناول عامة الناس بل يقتصر على طبقة الحكماء ورجال الدي

 

 

                                                           
19  Conseil international des musées, statu titre 2 1974 

 .1998,بيروت ,4الرازي,محمد بن أبي بكر,تحقيق يوسف,مختار الصباح ,ط  20
 . 2005أودوم ,وندل, شبكات الكومبيوترات,بيروت,الدار العربية للعلوم,   21
 1علي رضوان,فن المتاحف ص  22
 9سمية حسن محمد إبراهيم, محمد عبد القادر محمد, فن المتاحف, القاهرة, دار المعارف ص  23
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مجموعة من  إليواءمبنى  " :عبارة عن أشكاله بأبسطالمتحف , آخروفي تعريف 

 أطرافبقصد الفحص والدراسة والتمتع,وقد تكون المعروضات منقولة من  ,المعروضات

متفرقة تفريقا كبيرا من حيث  أصال,ومن ثم يجمع المتحف تحت سقفه مادة كانت األرض

   24 "سر على رواده رؤيتهاالزمان والمكان ليي

جمع وتعريف وتسجيل  : األولى,للمتحف مهمتان  " :المتحف قائال أالندوجالس عرف 

التعريف بكل عينة   :هي إتمامهاوالمهمة الثانية التي يجب على المتحف  .وصيانة وعرض

   25 "بدقة بالغة وهنا تكمن قدرة العاملين بالمتاحف

هدفها الكسب المادي  دائمة, ليسهو مؤسسة " قائال:في حين عرفه احد الباحثين العرب 

متعلمون كل في مجال  أناس.. يعمل في هذه المؤسسة والتعليم.الترفيه  وإنما

تخصصه,يتعاونون في العناية بما تحتويه من عينات,ويعرضون منها ماهو مناسب 

ر حسب برنامج معين لكي يشاهدوا للجمهو أبوابهاللعرض.وتفتح هذه المؤسسة 

حول ما  بأبحاثالمعروضات .كما تخصص هذه المؤسسة عددا من العاملين فيهل للقيام 

 العينات" لديها من 

ليس فقط من باب اختالف نظرة  ,وقد تعددت التعريفات التي وضعت للمتحف عبر العصور

باختالف الزمن وتطور دور المتحف فقد عرف  وإنما,واضع التعريف للمتحف كمؤسسة 

مدير متحف فيليب كانتبيلو فيما عرفه  "معبد توقف فيه الزمن " :بأنهالمتحف جرمان بازين 

وذلك لما له من دور "ذاكرة البشرية  "بأنهوالخبير الدولي المتحف  األسبقالمتروبولتان 

عبر التاريخ وفي الوقت  يةاإلنسانغير مقارن في حفظ كل ما يتعلق بمفهوم الذاكرة 

    .الحاضر

أما المشرع الجزائري فلقد عرف مؤسسة المتحف بأنها مؤسسة قائمة بذاتها تتمتع 

,تعمل على اقتناء المقتنيات األثرية والمجموعات ذات الطابع  واإلداريةالمالية  باالستقاللية

ا وعرضها للجمهور.وهي التاريخي أو الثقافي أو الفني وجمعها وترميمها والمحافظة عليه

 26والثقافية. واالجتماعية االقتصاديةتعمل في أطار المخطط الوطني للتنمية 

 

 

                                                           
 2علي رضوان,المرجع السابق ص  24
 دوجالس أالن ,المتحف ومهامه,  25

26   http://www.m-culture.org.dz 
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 تاريخ المتحف

المؤسسات التي تلعب دورا رئيسا في توثيق  أهمالمتحف يعد من  أنعلى الرغم من    

ه بعض االختالف حول تحديد تاريخ المتحف يحيط ب أن إال ,وحفظ تاريخ البشرية

في االعتبار الفرق بين الصورة  األخذوذلك مع  ,المتاحف التي عرفتها البشرية وأقدمبدايته,

.يطلق عليها متحف أنالمنشات التي يمكن  أقدمالتي يعرف بها المتحف حديثا وبين   

القرن السادس قبل الميالد في بالد  إلىالمتاحف ترجع تاريخيا  نشأة أنفعلى الرغم من   

المتحف كمؤسسة للعامة بشكلها ومفهومها الحديث يرجع للقرن الخامس  نإ إالالرافدين 

 أيضاوان دار االختالف .ارتباطا بمتحف الكابتول في مدينة روما االيطالية ,عشر الميالدي 

المتاحف بمفهوم المتحف الحديث مابين متحف الكابتول في روما ومتحف  أقدمحول تحديد 
 االشموليان في اكسفورد27

الباب سيكست الرابع مجموعة  أهدىوذلك حينما ,المتاحف هو متحف الكابتول  دمأقولعل 

بادر المتحف بالسماح للجمهور من العامة وبدون  إذ ,روما ألهلمن المنحوتات الهامة 

ثم تزايد عدد المتاحف في القرنين السادس والسابع  ,تمييز  بالزيارة وبالتردد على مقتنياته

.عشر  
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 تطور المتحف عبر العصور     

منذ أقدم العصور يجمع كل ماكان  اإلنسانمما جعل تعتبر غريزة  الجمع من الطبع  

عادة الجمع تبدو منذ فترة الطفولة  إن,ويجد فيه غبطته وسعادته . و إليهيستهويه ويجذبه 

 هوايته في مواد الجمع. امرئحتى مرحلة النضوج والرجولة والكهولة ولكل 

والتصنيف,والمقارنة والترتيب, والبحث  اإلحصاءوشعر هواة هذه المجموعات بضرورة 

 والدراسة, ومتابعة اغناء مجموعاتهم واستكمالها.

اد ينطبق أيضا على المجتمعات ففي العصرالروماني, ومما يقال عن هواية الجمع عند األفر

فنية  آثارسلب  إلىق.م ,أدى  146ق.م .و"كورنثة" عام  212أدى غزو "سيراكوز" عام 

روما, وبلغت عمليات السلب من الكثرة والفخامة ما جعل المعابد الرومانية  إلىونقلها 

ق,وعلى جدران الساحة العامة, الفنية في الهواء الطل اآلثارعاجزة عن استيعابها,فعرضت 

ق.م الذي  43-119الحاكم الروماني "فيريس"  إنوفي الحوانيت والمسرح والحمامات .و 

اضطر أخيرا أن يموت على يد , إليه,وسلب كل ما وصل  بوكالئهمأل عالم البحر المتوسط 

أن خصمه "مارك أنطوان" الذي أرسل له السم في كوب ذهبي جميل عقابا له ألنه رفض 

 28المائدة من كورنثة. آنيةيترك له 

م. فكان ذلك  1204وعندما غزا الصليبيون القسطنطينية واحتلوها سلبوا روائعها الفنية عام 

 سببا من أسباب اغناء كنوز الكنائس و األديرة بروائع الفن البيزنطي الشرقي.

يعرف العرب العصور الوسطى,لم  في  اإلسالميةوفي عصر ازدهار الحضارة العربية 

ثنا عن الثراء والترف والمسلمون المتاحف بمفهومنا العلمي المعاصر , ولكن التاريخ يحد

والرفاهية وتذوق األعمال الفنية الجميلة  وتشجيع الفنانين الموهوبين والصناع الماهرين في 

لفاء أجمل األعمال الفنية والتحف الجميلة والنفائس النادرة, فتشكلت لدى الخ إبداعسبيل 

والتحف والنفائس والذكريات والمخطوطات  والطرائفواألثرياء هواية جمع األعمال الفنية 

    29واألسلحة.

م فترة التسابق لدى أمراء وملوك أوروبا في جمع  17م إلى  نهاية القرن  16    شهد القرن

التحف واآلثار,ومن ثم ظهور وظيفة المنقب عن الحفائر معتمدا على مؤسسة حريصة على 

الحصول على عينات تزين متاحفها , وهذا من غير شك دافع حسن النية للفت األنظار لخير 

ديد من المعرفة, وكما يقولون " الرؤية هي االعتقاد" الوسائل إليقاظ العناية بنوع ج

 ,والمتاحف عامل مهم في التعليم, 

                                                           
 . 21,ص 1988بشير زهدي, المتاحف,دمشق   28
 .23المرجع السابق , ص    29
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أن يكون حريصا على حفظ األشياء بقدر حرصه على العثور عليها,  اآلثارولذا على عالم 

كان المنقب يعمل في قطر ما , فالبد من  وإذاومن ثم كانت مشاغله على األقل مضاعفته. 

, ومن ثم يحتاج لمعاونين له يساعدونه في تلك المهمة  للمفاجآتن توقع أن يكون لديه حس

 30المتاحف . إليهاالقاسية التي تحتاج 
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المتاحف  أنواع  

 : عدة أنواع أهمهاتنقسم المتاحف  

وهي  ,مكانا مهما في المجتمع المعاصر األثريةتحتل اليوم المتاحف  : اآلثارمتاحف 

 ,فأكثر أكثروالتقنيات الحديثة في عروضها المتحفية  اإلعالمتطبق وسائل  إذنشاطا  أكثر

 .  األثريةالتنقيبات  أثناءالتي يعثر عليها  األثريةالمقتنيات  أهمفهي تعرض 

وتنوعت طرائق  ,في المتاحف األثريعرض التراث  أهميةومنذ سنوات قليلة ازدادت 

فقد احتلت  ,انتشارها في المتاحف أوجفي  أنهافي الوقت الحاضر  اآلثارتتميز  .عرضها

فقد  األثريةات وكان ذلك نتيجة مباشرة لتطور التنقيب,نشاطات وفعاليات المتاحف  أولويات

طرائق العرض  وأصبحت ,كما ووسعت وجددت المتاحف القديمة انشات متاحف جديد,و

  .الحديثة ومتطلبات المجتمعات المعاصرة مع التقنيات  لتتالءمالمتحفي في تطور مستمر 

تتميز بعرض الفنون الجميلة بما في ذلك اللوحات والمنحوتات والفنون  :متاحف الفنون 

 الزخرفية.

المتحف الفني هو عبارة عن مبنى أو مساحة يتم فيها عرض مختلف األعمال الفنية 

لعرض ,ومع ذلك فأن واللوحات هي التحف الفنية األكثر شيوعا واألكثر طلبا في ا

المنحوتات والفنون الزخرفية واألثاث والمنسوجات والمالبس والرسومات والفن التصويري 

 والكتب الفنية والصور ,كلها يتم عرضها كقطع فنية متميزة.

"أسست هذه المتاحف لخدمة الفنون الجميلة وجمع وعرض أروع أعمال الفنانين والرسامين 

أو الدولي.هي تضم أجمل  اإلقليميعلى المستوى المحلي أو  واءوالنحاتين والمعماريين, س

ماأنتجه رجال الفن العظام,وقد اتخذت تلك المتاحف في بداياتها القصور التاريخية والدور 

شملتها هذه  وإضافاتالقديمة والمباني ذات الشهرة موطنا لها,وذلك بعد تعديالت 

 31المباني".

فنون التصوير  اإلنتاجالفني للبشر, ويشمل هذا  اإلنتاجمتاحف الفن تجمع وتعرض  إن 

  32والرسم والنحت والنقش والتطريز وما شابه ذلك .

قسم للفنون الجميلة والتي تشمل اللوحات المرسومة مهما  : قسمين إلىوتنقسم متاحف الفن 

الفن . ,أو كما يقال الفن من أجل اإلمتاعاختلفت طرق أعدادها, والغرض الرئيسي منها هو 

 استعمالها,وهذه تشمل األعمال الفنية التي يمكن  التطبيقية,يتعلق القسم الثاني بالفنون 

                                                           
 330,ص 2008عزت زكي حامد قادوس,علم الحفائر وفن المتاحف,االسكندرية,ط  31
 .289عزت زكي حامد قادوس,علم الحفائر وفن المتاحف,ص  32
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 المختلفة,أنواع األثاث أو السجاد أو فنون التزيين  : بمشاهدتها, مثلالتمتع  إلى باإلضافة

 33كما تشمل الحلي والمالبس وأنواع المساكن.

وترتكز على التدريب العملي ويضم معروضات تفاعلية ,وتعتبر  :متاحف العلوم  

من الناس,وتعتبر هذه المتاحف  اإلقبالاندماجا جميال بين العلم والفن ,حيث يلقى العلم ذلك 

كثيرة ,منها ماهو ف الفيزياء,والطبيعة ,حيث تعرض مختلف أصناف النباتات و منها 

ت الجثث مثال وحفظها واستخدامها في في المجال الطبي كتثبي اإلنسانمايخص جسم 

 وضعيات ثابتة جاهزة للعرض.كمحارب يمسك بالرمح مثال,

أهمية الماضي,حيث بذلت  اإلنسانخالل قرون مضت أدرك  :المتاحف التاريخية 

الثقافات القديمة من الجهد والوقت لتعليم األطفال,وأن الفهم العميق للماضي والتاريخ يساعد 

 .اإلنسانيةواستيعاب هويته  شخصيتهالجيل القادم على تكوين 

كما ال يمكننا المضي فدما نحو المستقبل من دون أن نتعمق بشكل كاف في معرفة الماضي 

كقيم وثقافة وحضارة مبادئ  وإنمالفهم الصحيح للتاريخ ليس كمراحل تاريخية وفهمه,وأن ا

وأخالق وتنشئة أجيال.أن التاريخ ذاكرة الشعوب وهذا كفيل بأن يعطينا ذلك الشعور 

بأصالة الجذور الثقافية  , واالرتباطبالتواصل واالنسجام مع الزمان والمكان والمجتمع

ة أي وطن أنما هي لوحة ترسم أجزاءها بتطلعات الدولة والحضارية والهوية الوطنية.فهوي

مهما تطورت  , ولذلكوطموحات المستقبل وأعمال وجهود الحاضر وذكريات الماضي

  34والمستقبل. الماضي, الحاضرتبقى مزيج متكامل األجزاء بين  فإنهاأألوطان 

كنوز األمراء ومن المتاحف التاريخية متاحف المعابد القديمة بالهند والصين,ومتاحف 

 والمتاحف األثرية.

 

 

 

 

 

                                                           
 8عياد موسى العوامى,مقدمة في علم المتاحف,ص  33
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المتاحف هميةأ  

لكن ,الفنية ذات القيمة التراثية  واإلعمالحماية التراث  إلىيهدف كل متحف عموما        

مع  يتأقلمثقافي  إطارهذا التراث والتعريف به في  بإثراءتهتم  أيضاسياسة المتاحف 

لذلك عملت المؤسسة المتحفية دائما على النجاح في مهمتها  ,حاجيات ومتطلبات المجتمع

مستوى المصلحة  إلىوهي المحافظة على المجموعات الفنية ذات القيمة المرتقية  أال األولى

فالهدف  األقلعلى  ,كقطاع عام أوكخدمة عامة  ,مهمة سامية إطاروذلك في  ,العامة

وتحقيق العدالة في حق الجميع في التربية  الجمهور الكبير إلىهو توصيل المعلومة  األسمى

نتصور  أننادرجة  إلىدور المتاحف كبير في رسم عالقتنا مع التحف الفنية   .والثقافة
 بصعوبة أنها لم تكن أو أنها لم تكن لتوجد.35

تعكس هذه  , حيثبالتاريخ والتراث االهتمامتعد المتحف من أبرز المظاهر التي تعكس 

المتاحف جوانب مختلفة من تاريخ الوطن والهوية الثقافية للشعب.ويكمن دور المتحف على 

المستوى المجتمعي في زيادة الوعي لدى المواطن بأهمية الحفاظ على تراثه كشاهد تاريخي 

على تاريخها وتاريخ أجدادها  اإلطالعيمكن األجيال القادمة من  , كماعلى أصالة الشعب

تراث شعبها الثقافي.وعلى   

لقد تغيرت صورة المتحف حيث أن هذا األخير أصبح يلعب دور هام وكبير في الحفاظ 

على الموروث الثقافي والحضاري,بحيث أنه خرج من دوره التقليدي ليكون مركزا ثقافي 

مكمل للمدرسة.ألن الرسالة المتحفية هدفها هو خلق لغة للتواصل بين المتمدرسين خاصة 

هذا الهدف فيمكننا القول على التربية  إلىتوصلنا  فإذاطفل والمعروضات المتحفية .بين ال

من خالل المتحف.ألن هذه  للطفل, وذلكالتربية العلمية والجمالية  إلىالمتحفية أنها أوصلتنا 
 التربية التعليمية والتربوية لها فضل كبير في تنمية الفكر الثقافي للزائر.36

تثمين التراث المحلي ,وهذا يساهم  إليهثقافية من ضمن ما تسعى تعد المتاحف مؤسسات 

وبشكل كبير في انماء الروح الجماعية والمشاعر الوطنية النبيلة,شأنه شأن أالأناشيد الوطنية 
 والقومية وما تحدث من تألف وتآزر بين الناس في مختلف األعمار عند إلقاءه أو سماعه.37

هذه األخيرة  والتاريخية, وتوظيفعلى المقتنيات األثرية تكمن مهمة المتحف في المحافظة 

البتكار ونشر الثقافة المتحفية بواسطة البحث والعمل التربوي والعروض الدائمة بمختلف 
 أنواعها.38

                                                           
 ا مالرو المتحف الخيالي   35
 سناء علي السيد,ندوة التربية المتحفية,صحيفة الوطن السعودية,  36
 عياد موسى العوامى,مدخل الى علم المتاحف.  37
 . 23محمد  يسري ابراهيم دعبس ,ص   38
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خدمات المتحف الناجح يمكن أن تعطي أفاقا واسعة خوصا في تنظيم العالقات بين  إن

المدارس.فالمدارس الحسنة بين معلمي المدارس وهيئة المتاحف التعليمية هي مفتاح نجاح 
 األعارات المؤقتة.39

تحويه من  ماتعد المتاحف أماكن لجذب السائحين والزائرين والرحالة لالطالع على 

كما أنها أماكن لجذب الحرفيين والصناع لمحاكاة النماذج القديمة وصناعة نسخ مقتنيات ,

تشبهها ,وقد تحتوي المتاحف ورشا حديثة لهذه الغاية, وكما تجلب المتاحف أفواجا من 

المواطنين والناشئين وتالميذ المدرسة وطلبة الجامعات لالطالع على تاريخ األمة المائل 
 أمامهم من خالل بعض النماذج المجلوبة من شتى البالد , مما يوفر دخال وطنيا وفيرا .40

األخيرة تم دمج  مختلف األنشطة التربوية والورش التعليمية في  اآلونةوفي  

   : المتاحف,كنوع جديد لنشر المعرفة, وهذا ما ولد

عالقة مباشرة  , وبناءحول تاريخ البلد وتراثه , والكاملةضمان لتوفير المعلومات الصحيحة

 طريق العروض المختلفة. , عنمع هذه الثقافة

المتحف هو المرجع الرسمي الحتضان اللقاءات الثقافية والفنية, ويمكن من خالله اختبار 

 العمل التطبيقي على شكل ورش في المتحف.

 تقوم بتحسين الشباب من خالل تشجيعهم على االهتمام بالتراث والثروات الثقافية الموجودة

في بلدهم, وذلك من خالل األنشطة المختلفة التي تساعد على الدعوة المتواصلة لزيارة 

 المتحف.

وهنا تظهر ضرورة استجابة المتاحف للتغير باستمرار من خالل العمل على تغيير     

معروضاتها , ومقتنياتها بشكل دائم, فيجب عليها تقديم البرامج المختلفة لتلبية المجموعات 

من الحاجيات واالهتمامات في المجتمع بمختلف شرائحه, ويستطيع كل شخص أن  الكبيرة

يعمل في المساهمة في هذه الرؤية,فيجب أن يكون لكل متحف الطموح في التغيير والتطور 

من طرائق عرضه للتراث, والتنويع والتجديد في األساليب لجلب الزوار,وزيادة 

 والخاص. الحساسا وأثرها االجتماعي عددهم,فهذا العمل من شأنه أن يعظم دوره

 

 

       

                                                           
 .207تقي الدباغ وفوزي رشيد ,ص   39
 . 76-75,ص  1995تونس,’المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم,متاحف الفنون الشعبة في الوطن العربي,وزارة الثقافة  40



33 

المتاحف العرض الفني في  

والذي يتيح في ذات الوقت  ,المتحف المثالي الذي يسوده الذوق الجميل الفني إن     

ويقيها التلف  األثريةالتحف  ويحفظ لنا ,طيبا أثراويترك في نفس الزائر  ,المشاهدة الجيدة

 : أهمهاالذي يقوم على عوامل  ,العرض الجيد السليم أساسهوالضياع 

  المبنى 

 نوع العرض وطريقته 

 اإلضاءة 

 وسائل العرض 

  البطاقات الشارحة 

 المبنى   أوال: 

ومعرفتها معرفة جيدة للتعرف  ,البد من االستفادة من تخطيط المتاحف الموجودة حاليا     

هذا المبنى والغرض الوظيفي  إنشاءالبد من دراسة سبب  وأيضا ,على سلبياتها وايجابياتها

ودراسة الجدوى  ,لكي نضع التوصيات المطلوبة لتحقيق الهدف المنشود ,اإلنشاءمن هذا 

في  اإلنشائييشترك مع المهندس  أنعن هذا المبنى البد  فالمسئول .هذا المبنى إلنشاء

 إنشاءالشروط المطلوبة لمشروع  ليخرجوا بكراسة ,للمتحف األفقيمناقشة مخطط المسقط 

. فالمناقصة العامة تعلن محدودة أوومن ثم تعرض هذه الكراسة في مناقصة عامة  ,المتحف

ويتبارى  ,مستوى القطر حين تعلن الثانية داخل القطر وعلى يف ,مستوى العالم كله على

مستوى من على  أعضاءمن  لجنة للبث في تلك المناقصة مكونة ويوجد ,ها المهندسونيف

والتي يرشح فيها  ,الدراية والفهم والثقافة والعلم بما يكفي للبث في تلك المناقصة المهمة
 المشروع الفائز الذي يتم تنفيذه بعد ذلك ليخرج لنا المبنى على الطراز المطلوب. 41

وما هو ,ومنها ماهو مربع المسقط , األفقيفلدينا متاحف كثيرة منها ماهو مستطيل المسقط 

توفر سهولة االنتقال من مكان  األشكالوتلك .مسدس ومثمن ودائري على مستوى العالم 

لبداية تنتهي عندها نقطة نقطة ا أنيتوفر فيها  أن وسهولة, والبدبيسر  آخر إلى

ويستفيد  ,جهد أويرى مابداخل المتحف دون عناء  أنالزائر  أوويستطيع المشاهد النهاية.

ويثير تساؤالت ,ويخرج من المتحف راضيا عن هذا العرض ,لجيدة فيها من المعرفة ا
 كثيرة في نفسه ليدرك قيمة المعروضات في هذا المتحف. 42

تريح الزائر وتبعث  األناقةغاية في ,يشتمل هذا المتحف على حديقة متحفية  أنوالبد 

 أوبالضوء  تتأثروال باس من وضع بعض التحف في تلك الحديقة التي قد ال ,السرور لديه 
                                                           

 رفعت موسى محمد, مدخل إلى فن المتاحف  41
 86 68سمية حسن محمد إبراهيم ومحمد عبد القادر محمد فن المتاحف ص   42
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هذا ما يحدث في متاحف  أنولديها القدرة على تحمل ذلك وال سيما  ,الغبار والتلوث البيئي

الزمن وال  عواديرخامية وجراتينية تقاوم  وأعمدةرة الحجم يفقد تعرض تماثيل كب ,اآلثار

بعد وقد يوضع بتلك الحديقة كافتيريا متحفية للزائر يستريح فيها ,بالعوامل الجوية  تتأثر
 رحلة وقوف في المتحف قد تصل إلى عدد من الساعات. 43

ثم قاعة  ,مستديما أوكان عرضا مؤقتا  سواء ,ويتوفر في المبنى مكان لعرض المعروضات

ثم  ,لمكتبة المتحف تضم بين جنباتها مصادر ومراجع خاصة بنوعية هذا المتحف أخرى

التقنيات من وسائل االستماع والميكروفونات  بأحدثللمحاضرات مجهزة  أخرىنجد قاعة 

الجلوس المريحة ووسائل عرض مختلفة لالضاحات ,والتي  وأماكن واإلضاءةوالسماعات 

والتي تكمل النشاط الثقافي والتوعية ,المحاضرات لعمل المواسم الثقافية  إلقاءتسهل عملية 

خزن التي يتم فيها اختزان لبدرومات ال باإلضافةهذا  ,لدى المجتمع الكائن به المتحف

 بالباحثينكما يضم المبنى قاعة للدرس خاصة  .وكذلك التحف المكررة ,التحف قبل عرضها

 ,تساعدهم على دراسة تلك التحف ومعرفة خصائصها الفنية ,واآلثارالذين يدرسون الفنون 

 المبنىكما يزود  ,ليتسنى للمتحف بعد ذلك عرضها عرضا تاريخيا يليق بالتحف المدروسة

وال باس من تزويد المتحف  ,والمدير والحراسة المدربة واإلدارة لألمناءبحجرات  أيضا

 األمينوجنبات المتحف ويسهل على  أجزاءبدائرة تلفزيونية مغلقة و كاميرات توزع على 

 أو مسئول األمن متابعة الزائر أثناء تجواله. 44 

قاعات العرض في المتاحف  أنواع  

هذه القاعات في حفظ الموروث الحضاري  أهميةتكمن    :التاريخية قاعات المعروضات

 السابقة.التي تمت في العصور  اإلسهاماتخالل ما يعرض من  للمجتمع, منوالفكري 

 إليهما توصلت  آخرعبارة عن قاعات لعرض   :قاعات المعروضات الحديثة

ويمكن التركيز معين.جال التركيز على م أو ,التكنولوجيا الحديثة في عدة مجاالت مختلفة

 .في المجال الرياضي  التكنولوجيهنا على التقدم 

في العرض عنصر جذب  السينمائيةيعتبر استخدام الوسائل   :قاعات عرض السينما

من المعلومات المعروضة المسموعة  اإلفادةوتساعد هذه الوسيلة الزائر للمتحف على ,هام 

 األبعادوثائقية وكذلك تصورات ثالثية  أفالموتشمل هذه العروض عرض .والمرئية 

  .باستخدام البرامج المطورة بالكمبيوتر

                                                           
43  Egyptian Antiquities organization A Guide to The egyptian museum  

 1997المجلس األعلى لآلثار متحف التحنيط األقصر القاهرة   44
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هذه القاعات في توفير مكان مناسب لعرض  أهميةتكمن   :قاعات العرض المؤقت

كعرض بعض  ,كبيرة من قبل عدد كبير من الزوار أهميةالتي قد يكون لها  األعمالبعض 

عرض بعض المقتنيات قبل وصولها لعملية التصنيف  أومثال, اللوحات الخاصة بالرياضة 

  .والتسجيل

الواجب مراعاتها في قاعات العرض في المتحف  األمور  

 المعروض.جيدة تختلف تبعا للعنصر  إضاءةالمعروضات تحت  إظهار 

  حماية المواد المعروضة من التلف والسرقة والحريق والجفاف والشمس والغبار

 . واألثريةوخصوصا المعروضات الدائمة 

  سم  80كبيرة وموضوعة في خزن بعمق  إطاراتتعرض اللوحات والرسومات في

 .من الجدار 2م 5-3سم وتكون مساحة المكان الضروري للوحة  160وارتفاع 

 بطريقة ال تسبب الملل وبحيث تستخدم وضعيات وزوايا  يتم ترتيب المعروضات

 .المعروضات  إلبرازمختلفة 

  ألكبرتوضع درابزينات تجعل الجمهور يرى المعروضات عن بعد مما يتيح الرؤية 

 .عدد ممكن من الجمهور

  تستخدم اللوحات والرسومات الجدارية وعناصر الديكور الداخلي بما يتالءم مع

 .طبيعة العرض

  والمكان  األرضعلى  2م 10-6المكان الضروري للمنحوتة بمساحة يكون

  .من الواجهة 2م 1 أثريةقطعة نقدية   400الضروري ل 

  األفقفوق ° 27انطالقا من العين  أو°  54 لإلنسانتكون زاوية الرؤية المناسبة 

م فوق مستوى النظر وحتى  4,9م وارتفاع التعليق يكون  10حيث تعطي مسافة 

اللوحات  أما األبعادسم وذلك للوحات الكبيرة التي تتجاوز تلك  70 اخفض من

  .تكون بارتفاع مستوى النظر أنالصغيرة فتعلق من مركز ثقلها  ويفضل 

  : العوامل المؤثرة على تصميم قاعات العرض في المتحف

ترجع الفلسفة لفراغات المتحف وقاعات العرض الى حل المشكلة بين  : فلسفة التصميم

عناصر المتحف,وعالقتها بالعناصر المحيطة بها من باقي المشروع,مع توفير الراحة 

المعماري في التكوين في تكوين نسق معماري منسجم  اإلبداعالمالئمة للزوار بالتالزم مع 

 ف المشروع.يتفاعل مع الروح والمادة بما يليق بأهدا

يلعب الفراغ الداخلي للمتحف دورا هاما في سهولة  : الفراغات الداخلية لقاعات العرض

الحركة الداخلية فيه, لذلك يجب مراعاة  يسهلالزائرين للتكوين العام للمتحف مما  إدراك
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من أهمها تحقيق عالقات تحقق الوظيفة المطلوبة, وضوح معالم الفراغات عدة اعتبارات 

الداخلية ,انسيابية الفراغ الداخلي وعدم تقاطعه مع خطوط الحركة ومالءمته لنوع وحجم 

 المعروضات.

 : خصائص فراغات العرض

لغرض المعروضات  مالئمةيجب اختيار طريقة أو أكثر بحيث تكون أكثر : طريقة العرض

 ضات.أو العنقودي أو الشبكي للمعرو اإلشعاعيمثل التجميع المركزي أو الخطي أو 

مراعاة المقاييس والنسب داخل القاعات ,مما يساعد على انتظام حركة  : المقاييس والنسب

حجم  الجمهور داخلها وتكوين الفراغات المتناسقة , وذات الحجم المناسب الذي يتوافق مع

 المعروضات.

يجب تحقيق عنصر االستمرارية لقاعات العرض في المتحف بنوعيها,  : االستمرارية

 الرأسية واألفقية.

يجب تحقيق أعلى درجة من المرونة بحيث يصلح الفراغ الواحد لعدة وظائف, : المرونة

 .وإعدادهوذلك عن طريق تقسيمه 

االهتمام بمحاور الحركة داخل المتحف واختيار أسلوب الحركة المناسب  : الحركة

,سواء حركة متكيفة مع المعروضات أو موازية أو دائرية أو حركة مع للمعروضات 

 الهدف. إلىالتسلية أو تباعدية أو حركة الوصول 

والتي ال تسبب وهج داخل  اإلمكانالطبيعية قدر  اإلضاءةيجب االستفادة من  : اإلضاءة

المتحف باالعتماد على تشكيل السقف والحوائط والفتحات في السقف يجب أال تقل زاوية 

تم عكس الضوء بواسطة مرايا في األركان. ويفضل استخدام الكاسرات وي°, 45الميل لها 

 الزجاجية والستائر واألباجورات للتحكم في الضوء.
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 قتهنوع العرض وطري : ثانيا 

في الترتيب ينقسم  واألول .والثاني الغير مباشر ,المباشر األول  :هناك نوعان من العرض

فالمتحف قد يضم تحفا تعرض عرضا دائما في ,عرض مؤقت والثاني مستديم  : إلىبدوره 

ومن ثم يجب عرضها  اآلخركبيرة يتميز بها المتحف عن نظيره  بأهميةوقد تتمتع ,المتحف 

 45.زن والوحدة ااالنسجام التو  :هي أسسيقوم على ثالث ,عرضا جيدا 

التسلسل التاريخي  أوالتتبع التاريخي   :هما ألسلوبينوالعرض المتحفي يخضع 

يتبع  للمعروضات, وقدحسب المادة  أوالعرض الموضوعي   :والثاني هو ,للمعروضات

التحف  نواعأيعرض كل  معا.فاألولكليهما  أوفي العرض  األسلوبين إحدىالمتحف 

طراز  أوالعصر في الزخرفة  أسلوبفيه  معين, ويظهرالتطبيقية في مكان واحد في عصر 

بالقاهرة يعرض الخزف والنسيج  اإلسالميمتحف الفن  أنفمثال نجد ما.زخرفي في عصر 

ثم يليه العصر العباسي ثم , األمويفي العصر  واألحجاروالجص و الخشب والمعادن 

 فنأخذ  :فالمملوكي ... والثاني يتمثل في العرض الموضوعي يوبيواألالعصر الفاطمي 

في جميع  بأنواعهالخزف  أووتسلسلها التاريخي في قاعة  بأنواعها كاألخشابعرض مادة 

في العرض في متحف  األسلوبينوقد نجد ,في قاعتين متتاليتين  أوفي قاعة  اإلسالميالعالم 

 46.المصرية بميدان التحرير اآلثاربالقاهرة ومتحف  اإلسالميالفن 

المختلفة  اإلضاءةوسائل   

  حيث  ,عناصر العرض في التنسيق الداخلي وتصميم المتاحف أهممن  اإلضاءةتعتبر

تستخدم  أنومن الممكن  ,والفنية المعروضة األثريةالقطع  إظهارمن خاللها يتم 

 .بسيطة على حسب حالة القطعة المراد عرضها  أوبصورة قوية 

  وحديثا يتم استخدام  ,المعروضات بالشكل الالئق إلظهار أساسيجزء  اإلضاءةتعتبر

الطبيعية التي يستفاد  اإلضاءةاالصطناعية مع  اإلضاءةالكمبيوتر للتحكم في شدة 

 الخارجي.منها في العرض 

  في الظالم  إلظهارهيمكن استخدام االضاءات المخفية للعنصر المعروض. 

  واالضاءات ووحدات  األلوانجوها الطبيعي باستغالل المعروضات في  إظهاريمكن

 .واأللمنيومالعرض المصنوعة من الزجاج 

  المختلفة المالئمة لجو المتاحف العام باأللوانالطلي.  

 الطبيعية مصدر مستمر للضوء وتغطي اكبر قدر ممكن من المساحة  اإلضاءة

 نوعين: إلىوتنقسم 

 علوية. وإضاءةجانبية  إضاءة 
                                                           

 69محمد سيف أبو الفتوح,مقدمة في علم الحفائر وفن المتاحف ص   45
 13وزارة المعارف العمومية دليل متحف الفن اإلسالمي القاهرة دار الكتب ص  46
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 الطبيعية من المتحف المصري بالتحرير. اإلضاءةمثال عن  : 4صورة 
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في نيويورك، الواليات   متحف غوغنهايم الطبيعية من اإلضاءةمثال عن  : 5صورة 
 .المتحدة األمريكية
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 اإلضاءةالتي ال تستطيع  األماكنتضيء  ,ساعة 24الصناعية فمستمرة  اإلضاءة إما

. إليهاالطبيعية الوصول   

.التي ال يستطيع الضوء الطبيعي توضيحها األلوان بإظهارتقوم   

ضعيفة. أوالشمس فيها منخفضة  أشعةمهمة في المدن التي تكون   

 .تحف من الداخلروضات التي توجد بالمالمع وإظهارالشكل الخارجي ليال  إلظهارتستخدم 

 عيوبها 

  أنيمكن  اإلشعاعاتوهذه  ,تحت الحمراء واألشعةالبنفسجية  األشعةتنبعث منها 

 المعروضات.تضر وتتلف 

  والوسطية.الجانبية  اإلضاءةاختالف زوايا 

  الطاقة  إهدار إلىاليظهر اللوحات الفنية التي يوجد بها حبر يؤدي. 

  فيجب توافر مولدات الطاقة بصورة ضرورية ,وقت أيينقطع التيار في  أنيمكن.   

 

 

 New) «رايكس الجديد»متحف مثال عن اإلضاءة الصناعية من : 6صورة  

Rijksmuseum) في مدينة أمستردام الهولندية 
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 : رابعا وسائل العرض المختلفة

تعلق  أو ,تعلق على الحائط وتوضع فيها التحف أيسواء كانت حائطية  ,وهي الفترينات

االلتفاف  باإلمكانتوضع في الوسط حيث يصبح  ,قد تكون وسطية أو ,داخل الحائط ذاته

.حولها   

.لمعدن لعرض التحف المناسبة عليهاا أوتلك التي توضع على حائل من الخشب  أو  

 : البطاقة الفنية أوخامسا البطاقة الشارحة 

مادة البطاقة مادة الكتابة   :تحوي ,التحف للتعريف بها أوالفنية  لألعمالتوضع مصاحبة 

 .نوع الخط المادة المكتوبة عناصر الكتابة واللغة المكتوب بها في البطاقة
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       اإلطار التطبيقي

     دراسة ميدانية للمتحف الوالئي

 للمجاهد
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  : بطاقة فنية حول المتحف الوالئي للمجاهد أوال

الكائن مقره بتقاطع شارعييبن قطاط محمد وطريق  ,المتحف الوالئي للمجاهد بمستغانم   

محيطه ذا مكانة ثقافية نتيجة تمركزه بجوار كل من مديرية الثقافة  أنكما  ,ميناء مستغانم

والمسرح  اإلسالميالثقافي ,دار الثقافة ,المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية,المركز 

.الجهوري  

يتمتع بالشخصية  ,إداريمؤسسة عمومية ذات طابع ,متحف الوالئي للمجاهد بمستغانم ال

تم تدشينه من طرف رئيس الجمهورية  .موضوعة تحت وصاية وزير المجاهدين ,المعنوية

 السيد عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 10 فيفري 2004. 47 

حافظة والترميم والعرض المجموعات والم وإثراءتتمثل مهمة المتحف في جمع واسترجاع 

في ترقية كتابة وتلقين التاريخ  والثقافي, والمساهمةوتوزيع التراث التاريخي  ,واإلعالم
 المرتبط بالمقاومة الشعبية, الحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني. 48

 : يأتيوبهذه الصفة يكلف المتحف بما  

 الوطنية وثورة الشعبية, الحركةومة جمع الممتلكات التاريخية والثقافية المتعلقة بالمقا 

 واسترجاعها.التحرير الوطني واقتناءها 

  وصيانتها  واألمنحفظ المجموعات حسب المعايير المعمول بها في علم المتاحف

 .وإثراءها

  متجولة اتجاه الجمهور أوتنظيم معارض دائمة ومؤقتة. 

  بأهدافهادراسة المجموعات والقيام بالبحوث المرتبطة. 

  الوطنية  واألعياد األيام إحياءوالتظاهرات المنظمة بمناسبة  األنشطةاحتضان

الدراسية  واأليامالسيما المعارض والمحاضرات والملتقيات  ,التاريخية واإلحداث

 .بأهدافهاذات العالقة 

 ال سيما شهادات  ,المساهمة في تسجيل الشهادات الحية المرتبطة بموضوعها

 .المجاهدين

 الناشئة لألجيالي ترقية كتابة التاريخ وتلقينه المساهمة ف.  

 تقديم المساعدة لمختلف القطاعات والمؤسسات في المواضيع ذات الصلة بمهامها. 

  لألمةالمثل العليا  وإبرازالمساهمة في المحافظة على الذاكرة الوطنية. 

 بنك معطيات يتعلق بالتراث التاريخي والثقافي تأسيس. 

                                                           
 المتضمن إنشاء متحف المجاهد بمستغانم  2003ديسمبر  16خ في المؤر 04-03قرار وزاري مشترك رقم   47
 من المادة األولى إلى المادة الخامسة 2008يونيو  15المؤرخ في  31العدد  170-08المرسوم التنفيذي رقم   48
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 قافية بالعالقة مع المتحف الوطني للمجاهد والهيئات الثقافية اتجاه تنظيم النشاطات الث

 .مؤسسات التعليم والجمهور

  توزيع التراث التاريخي والثقافي عبر كل الدعائم المالئمة ال سيما بالوسائل

 .المعلوماتية منها االنترنت

  أعمالهانشر نتائج . 

 الدوريات المخصصة المرتبطة بهدفها إصدار. 

  واألجهزة األمالكوصيانة  األرشيفالسهر على حماية . 

  اإلعالمالنشاطات المتحفية من خالل استخدام تكنولوجيات  عصرنهالعمل على 

 .التقنيات التفاعلية إدراجواالتصال الحديثة ال سيما 

 الهيكل التنظيمي للمؤسسة المتحفية للمتحف الوالئي للمجاهد بمستغانم 49 

صالح رؤساء الم إلىالذي تتدرج منه المسؤوليات  ,المؤسسة المتحفية مديريشرف على    

ثالث مصالح وكل مصلحة حيث يتكون الهيكل التنظيمي من  ,رؤساء المكاتب إلىومنهم 

 :كما يلي تضم مكتبين

تسيير المستخدمين   :التي تشرف على مكتبين  : مصلحة المحاسبة والوسائل العامة -1

مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل  إلى إضافةالذي يهتم بشؤون التوظيف والموظفين 

 . واألمنالعامة 

مكتب جمع وجرد  :التي تشرف على مكتبين  : مصلحة الجمع والترميم والحفظ -2

 مكتب ترميم وحفظ هذه المجموعات  إلى إضافةواسترجاع المجموعات التاريخية 

   :م هذه المصلحة بما يليتقو 

 الوطنية وثورة  , الحركةجمع الممتلكات التاريخية والثقافية المتعلقة بالمقاومة الشعبية

 .التحرير الوطني واقتناءها واسترجاعها

 جرد الممتلكات التاريخية والثقافية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 

  وصيانتها  واألمنحفظ المجموعات حسب المعايير المعمول بها في علم المتاحف

 .وإثراءه

  المساهمة في تسجيل الشهادات الحية المرتبطة بموضوعها ال سيما شهادات

 .المجاهدين

  وتسهيل اطالع الباحثين عليها واألرصدةضمان تقديم المجموعات. 

  اريخي والثقافي وحفظه وتثمينهمشاريع دراسة التراث الت إعدادالمساهمة في. 

                                                           
 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمتحف 2008ديسمبر  20القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   49
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 المساهمة في وضع برامج الدراسات والحفظ وضمان متابعتها. 

مكتب النشر والتوزيع  :التي تشرف على مكتبين   :والتنشيط والتوزيع اإلعالممصلحة  -3

والمعارض  واإلعالمالمتعلق بالمجموعات التاريخية والثقافية وكذا مكتب التنشيط ,والبحث 

 .والتوثيق

  تقوم هذه المصلحة بما يلي: 

  واألحداثالوطنية  األعياد إحياءوالتظاهرات المنظمة بمناسبة  األنشطةاحتضان 

الدراسية ذات العالقة  واأليامالتاريخية السيما  المعارض والمحاضرات والملتقيات 

 .بهدفها

 ضمان الزيارات والمحاضرات في المتحف والمواقع والمعالم التاريخية. 

 البرامج التاريخية  إعدادكة في المشار. 

  السهر على تعميم النشاطات الجوارية ونشرها في المجتمع. 

  القيام ببحوث معمقة حول اختصاص واختصاصات تاريخية. 

  التاريخية في المؤسسة المتحفية األنشطةمتابعة. 

  متجولة أوتنظيم معارض دائمة ومؤقتة. 

  بأهدافهادراسة المجموعات والقيام بالبحوث المرتبطة. 

  المساهمة في تسجيل الشهادات الحية المرتبطة بموضوعها السيما شهادات

 .المجاهدين

 تنظيم النشاطات الثقافية اتجاه مؤسسات التعليم والجمهور 

 توزيع التراث التاريخي والثقافي عبر كل الدعائم المالئمة 

 صصة المرتبطة بهدفهاالدوريات المتخ إصدار 
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الهيكل التنظيمي للمتحف الوالئي للمجاهد بمستغانم 3الشكل   

 المدير

 األمانة

مصلحة الجمع 

 والترميم     
مصلحة المحاسبة 

والوسائل العامة 

  

مصلحة   

المحاسبة 

والوسائل 

 العامة
 مكتب جمع وجرد

 واسترجاع المجموعات

 التاريخية

مكتب النشر والتوزيع 

والبحث المتعلق 

بالمجموعات التاريخية 

 والثقافية

مكتب ترميم وحفظ 

 المجموعات التاريخية
مصلحة المحاسبة والوسائل 

 العامة
مكتب التنشيط واإلعالم 

 والمعارض والتوثيق

 مكتب تسيير المستخدمين
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                           أركانهالمتحف الوالئي للمجاهد بمستغانم واهم  

 

              بمستغانم    قاعة االستقبال والمعارض المؤقتة لمتحف المجاهد
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.متحف المجاهد والعروض الفنية  

العروض الفنية تلك المنصات التي يعرض من خاللها مجموع ومختلف األعمال       

                                                                              : الفنية,وهذه األخيرة قد تكون

مجسمات كالتماثيل والمنحوتات. ,نماذج كالمغارات ,األسلحة التي قد تصل للحرب العالمية 

لكننا نخاف عليها  األولى النتوفر عليها  نأخذ نموذجا عنها أو تكون عندنا القطعة األصلية

 من التلف فنحفظها و نصنع نموذجا عنها أو األلواح الزيتية المرسومة على مختلف أنواعها.

كل عمل يصاحبه بطاقة تقنية جزء فني يعرض مع العمل ,يحتوي على اسم     

العمل,مرجعه,تاريخ الصنع,مادة صنعه ومكوناته ,الجهة التي سلمت العمل وتاريخ 

تحتوي على كل التفاصيل  اإلدارةالمقاييس والوزن  والكاملة في  إلى فةباإلضااالستالم,

الخاصة بالعمل من بينها نسبة الترميم والمواد التي استعملت للترميم والطريقة ,وفي 

 المعارض بذلك الجزء الفني من البطاقة

علق كما وتتوزع األعمال الفنية على أركان ومساحة المتحف على حسب قياسات محددة 

اللوحات الفنية على جدران المتحف بمقاسات أبضا تختلف باختالف أبعاد اللوحة وحتى 

كان متحفا موجها طبعا ونخص بالذكر فئة  إنباختالف نوع الفئة التي ستزور المتحف 

الفنية كبيرة  األعمالللجداريات أما بالنسبة لزوايا المتحف فان كانت  هذا بالنسبة, األطفال

الفنية صغيرة تترك بينها مساحة  األعمالكانت  إنساحة كبيرة والعكس تترك بينها م

كان  إنالعمل  مقاسهي نصف  األعمالصغيرة وفي المحدود  المسافة التي تترك بين 

علقة على الحائط على والفترينات المائلة المستقيمة المسطحة و الم  العملين من نفس المقاس

 حسب نوع العمل

 مثال,القارة وهي الدائمة التي نجدها خارج المتحف  أنواع إلى تنقسم العروض الفنية

مؤقتة والمتنقلة والمتنقلة بدورها تعتبر عروض   

المتحف متحف المجاهد أول قاعة مفتوحة على الهواء تعتبر معرضا  إلىعند الدخول 

 جلألالمؤسسات التربوية  إلىكان تصلنا وثيقة مهمة نتنقل بها  والمتنقل مؤقت مدته عام

هذا بالنسبة للمعارض الكالسيكية  المعرفة,  

هناك معارض نيوكالسيكية المتعلقة بالميديا والتكنولوجيا كان نصنع معرضا عن طريق 

عن طريق المحاكاة للواقع  أو اإليحائيةالصور  أوالفيديو   

وهناك المعارض االفتراضية عن طريق مواقع التواصل االجتماعية كان تعرض على 

حقيقة كأنهاالفايسبوك زيارة افتراضية لمكان أثري حتى يعيش المشاهد لحظات الزيارة   
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المعارض الفنية في المتحف تكون على طول السنة باختالف األحداث والذكريات التاريخية 

,يحدث االتفاق والمشاورة عليها بحضور كل تختلف  واأليامأي لكل  شهر برنامجه الخاص 

المحفوظات    أمين أو,ملحق حفظ الذي يحفظ المادة التاريخية, المكتبة  باإلعالممن المكلف 

الفترة قبل ,من إليهوالمستشار الثقافي ,يترأسهم المدير العام ولكل عضو المهمة التي ستوكل 

 بداية العرض أثناءه وختامه.

ون العروض الفنية منسقة أو منظمة بالتعاون مع مؤسسات أخرى خارج النطاق قد تك

بكافة الفئات فهو يتواصل  لإللمامكما يسعى  وزارية فالمتحفالمتحفي أو حتى جهات 

 50والجهات.ويتصل مع العاملين عليها من مختلف المؤسسات 
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 خاتمة
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من خالل هذا البحث حاولنا تسليط الضوء على إدارة األعمال الفنية أي       

كيفية تسيير المؤسسات الفنية والعروض الفنية مع تسليط  الفن, وعلىإدارة 

  .الضوء على المتاحف بشكل عام

والمتحف أداة لحفظ الذاكرة وكذا  ,فالعروض الفنية أداة لنشر المعلومة الفنية      

تطورت عبر العصور لتصل ألوجها في  التي  مرآة لشتى الحضارات والفنون

مصاحبة بشتى أنواع وأنجع التكنولوجيات الحديثة التي ساهمت  ,وقتنا الحالي

  ,بصورة كبيرة في عملية جلب الزوار

لكن ذلك لم يكن ليتم لوال حسن تدبير وإدارة فنية محكمة ومنظمة قائمة على 

القويمة.أسسها   

ونرجو أن تكون هذه الدراسة في طرح هذا الموضوع مساهمة متواضعة       

منا لتوضيح ماهية إدارة اإلعمال الفنية ومساهمة العروض الفنية والمتحف بشكل 

والفنون.عام في خدمة الفن   
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 ملخص

والتخطيط الفني, اإلدارةالمؤسسات الثقافية يقف على حسن و نجاح سيرالعروض الفنية  إن  

الفنية هي أساس نجاح كل تظاهرة فنية كانت أو مشروع .       األعمال إدارةفنجاعة   

اليوم في أوج  , لكنهاالفنية والثقافية ليست بالمجال الجديد وال المعروف األعمال إدارة

وازدهارها.نشاطها   

 

 

The success of artistic performances and cultural institutions depends 

on good management and technical planning . 

The efficiency of artistic management is the basic for the success of 

every artistic event or project . 

Managing artistic and cultural wasen’t the known field ; but today it 

is at the height of his activies and prosperity . 
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قالحالم  
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 ساحة متحف الكابيتول بروما.   : 1صورة 

 



55 

 
  قاعة من قاعات المتحف. : 2صورة 

 
 قاعة تماثيل في متحف الكابيتول . : 3صورة 
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 مثال عن االضاءة الطبيعية من المتحف المصري بالتحرير. : 4صورة 

 
في نيويورك، الواليات   متحف غوغنهايم الطبيعية من  اإلضاءةمثال عن  : 5صورة 

 المتحدة األمريكية
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 New) «رايكس الجديد»متحف الصناعية من  اإلضاءةمثال عن  : 6صورة 

Rijksmuseum) في مدينة أمستردام الهولندية 
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المتحف الوالئي للمجاهد مستغانم . 7صورة   
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قاعة استقبال المعارض المؤقتة لمتحف المجاهد 8صورة   
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                                                                      اإلداريةالوظائف 

 

 
                          اإلداريةيوضح الوظائف  1الشكل 

 

 
 

 التخطيط  

 

 

 
 التنظيم   

 صنع القرار

 القيادة     

 الرقابة    
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 عنصر المقارنة اإلدارة العامة إدارة األعمال
 الهدف تقديم خدمة تحقيق الربح بشكل رئيسي

 البيئة تعمل في جو احتكاري تعمل في جو تنافسي
يعمل الموظف بصفته 

الشخصية وهو موظف 
تعاقدي يطبق السياسة 

الخاصة التي يراها مجلس 
 اإلدارة

يعمل الموظف بصفته 
الرسمية وهو موظف رسمي 

يطبق السياسات العامة 
 للدولة

 العمل

يقاس نجاحها عن طريق 
الربح المتحقق ونسبة 

المساهمة في تلبية احتياجات 
 المستهلكين

ها بمدى رضى يقاس نجاح
الجمهور عن الخدمات التي 

 تقدمها

 نجاح المؤسسة

عن طريق مجلس اإلدارة أو 
 مجلس األمناء

عن طريق السلطة التشريعية 
 مجلس الشعب

 تحديد السياسة

على شكل وزارات مديريات  على شكل مؤسسة أو شركة
 دوائر

 الشكل التنظيمي

األمان بالنسبة للموظف 
 الخاص اقل نسبيا

الموظف العام بأمان يتمتع 
 أكثر

 معيار األمان

 نطاق العمل محلي محلي إقليمي عالمي
 حجم العمل كبير يختلف حسب حجم الشركة

 

 

جدول  يوضح الفرق بين إدارة األعمال و اإلدارة العامة 2الشكل   
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يوضح الهيكل التنظيمي للمتحف الوالئي بمستغانم . 3الشكل   

 المدير

 األمانة

مصلحة الجمع 

 والترميم     
مصلحة المحاسبة 

والوسائل العامة 

  

مصلحة   

المحاسبة 

والوسائل 

 العامة
 مكتب جمع وجرد

 واسترجاع المجموعات

 التاريخية

مكتب النشر والتوزيع 

والبحث المتعلق 

بالمجموعات التاريخية 

 والثقافية

مكتب ترميم وحفظ 

 المجموعات التاريخية
مصلحة المحاسبة والوسائل 

 العامة
مكتب التنشيط واإلعالم 

 والمعارض والتوثيق

 مكتب تسيير المستخدمين
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 الفهرس    

 

 

 



64 

                                                                                                 إهداء

 شكر                                                                                                

  6.صمقدمة......................................................

 فية.األعمال الفنية والثقا إدارة : .الفصل األول1

 10........................ص.اإلدارةمفهوم  : المبحث األول

 10.............................ص...اإلدارةتعريف  1مطلب 

 10.............................ص.اإلداريةالوظائف  2مطلب

 13...............................ص.اإلدارةمجاالت  3مطلب 

 األعمال. إدارة : المبحث الثاني

 14ص.العامة. واإلدارة األعمال إدارةالفرق بين : 1مطلب 

 14ص......................األعمال. إدارةمفهوم  : 2مطلب 

 األعمال الفنية والثقافية. إدارة : المبحث الثالث

 15ص.....الفنية والثقافية. األعمال إدارةمفهوم  : 1مطلب 

 المؤسسات والمجموعات الثقافية. إدارة : .الفصل الثاني2

 19ص................مفهوم المؤسسة الثقافية. : 1المطلب 

 19ص.المؤسسات والمجموعات الثقافية. إدارة : 2المطلب 
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 .الفصل الثالث المتحف.3

 22ص........................تعريف المتحف. : المبحث األول

 26ص........................تاريخ المتحف. : المبحث الثاني

 27تطور المتحف عبر العصور..........ص : المبحث الثالث

 29ص.........................أنواع المتاحف.:المبحث الرابع

  31ص.......................أهمية المتاحف.:المبحث الخامس

 33ص........العرض الفني في المتاحف. : السادس المبحث

 33ص......................مكونات العرض الفني. : 1مطلب 

 التطبيقي اإلطار

دراسة ميدانية للمتحف الوالئي للمجاهد  : .الفصل الرابع4

 بمستغانم.

 43ص.............بطاقة فنية حول المتحف. : المبحث األول

 44ص............الهيكل التنظيمي للمتحف. : المبحث الثاني

 48ص....متحف المجاهد والعروض الفنية.: المبحث الثالث

 خاتمة

 المالحق
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 الفهارس

 قائمة المصادر والمراجع
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                                                                         فهرس الصور

 ساحة متحف الكابيتول بروما.   : 1صورة 

  قاعة من قاعات المتحف. : 2صورة 

 قاعة تماثيل في متحف الكابيتول . : 3صورة 

 الطبيعية من المتحف المصري بالتحرير. اإلضاءةمثال عن  : 4صورة 

في نيويورك، الواليات   متحف غوغنهايم الطبيعية من  اإلضاءةمثال عن  : 5صورة 

 المتحدة األمريكية

 New) «رايكس الجديد»متحف مثال عن االضاءة الصناعية من  : 6صورة 

Rijksmuseum) في مدينة أمستردام الهولندية 

المتحف الوالئي للمجاهد مستغانم  7صورة   

قاعة استقبال المعارض المؤقتة لمتحف المجاهد 8صورة   
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صادر و المراجع مقائمة ال  
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       قائمة المصادر و المراجع باللغة العربية                        

  مخلوف بوكروح, حنان الحاج علي ,مارينا برهم,بسمة الحسيني , الدليل إلى اإلدارة
 الثقافية ,الطبعة الثانية القاهرة .

 , 1977عبد الكريم درويش وآخرون ,أصول اإلدارة العامة , القاهرة 

 طفى ,مرسي نبيل محمد,إدارة اإلعمال المبادئ والمهارات الخشروم ,محمد مص
 1998والوظائف ,الرياض مكتبة الشقري 

  1948سعد الدين عشماوى ,أسس اإلدارة , القاهرة, مكتبة عين الشمس 

 , 2001ربحي مصطفى عليان ,إدارة المكتبات والمعلومات ,عمان,دار الفكر 
 

  1990,القاهرة ,دار النهضة العربية محمد مختار عثمان , مبادئ اإلدارة العامة 

 د.فاطمة بدر ومعاذ الصباغ ,أساسيات اإلدارة ,الجامعة االفتراضية السورية 
 

  جيب هاجورت,إدارة الفن على نمط العمل الحر ,ترجمة ربيع وهبة ,الطبعة
 2009األولى,

 ت أبو ريان محمد علي فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة ط خمسة دار الجامعا
  1997العربية السكندرية 

  توفيق سعيد, الخبرة الجمالية دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية ,المؤسسة العربية
 1992للدراسات والتوزيع والنشر بيروت 

  تيري ايغلتون, الثقافة في طبعاتها المختلفة ,ترجمة ثائر األديب مجلة الكرمل العدد
 .بيروت   2

 جيا الثقافية.د عيسى الشماس, االنثروبولو    

 2014وريا جاد كريم الجباعي,نحو تطوير الهياكل الثقافية في س, 

 1998,بيروت ,4الرازي,محمد بن أبي بكر,تحقيق يوسف,مختار الصباح ,ط. 

 ,2005أودوم ,وندل, شبكات الكومبيوترات,بيروت,الدار العربية للعلوم . 

 فحعلي رضوان,فن المتا 

 المتاحف, القاهرة, دار بد القادر محمد, فن سمية حسن محمد إبراهيم, محمد ع
 المعارف

 ,دوجالس أالن ,المتحف ومهامه 

  2019محمد جمال راشد, علم المتاحف ,القاهرة 

  1988بشير زهدي, المتاحف,دمشق, 

 ,مدخل الى فن المتاحفرفعت موسى محمد. 

 2008ن المتاحف,االسكندرية,طعزت زكي حامد قادوس,علم الحفائر وف, 

 العوامى,مقدمة في علم المتاحف, عياد موسى 

 .محاضرة المتحف,أستاذ دبش سعيد 
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  ا مالرو المتحف الخيالي. 

 ,سناء علي السيد,ندوة التربية المتحفية,صحيفة الوطن السعودية 

  علم المتاحف. إلىعياد موسى العوامى,مدخل 

  دعبس إبراهيممحمد  يسري . 

 , تقي الدباغ وفوزي رشيد 

  للتربية والثقافة والعلوم,متاحف الفنون الشعبة في الوطن المنظمة العربية
 . 1995تونس,’ي,وزارة الثقافةالعرب

 رفعت موسى محمد, مدخل إلى فن المتاحف. 

 د القادر محمد فن المتاحف سمية حسن محمد إبراهيم ومحمد عب. 

  1997المجلس األعلى لآلثار متحف التحنيط األقصر القاهرة. 

 ,في علم الحفائر وفن المتاحف  مقدمةمحمد سيف أبو الفتوح. 

 ن اإلسالمي القاهرة دار الكتبوزارة المعارف العمومية دليل متحف الف.  
 

  المتضمن إنشاء  2003ديسمبر  16المؤرخ في  04-03قرار وزاري مشترك رقم
 .متحف المجاهد بمستغانم 

  المادة  من 2008يونيو  15المؤرخ في  31العدد  170-08المرسوم التنفيذي رقم
 .األولى إلى المادة الخامسة

  الذي يحدد التنظيم  2008ديسمبر  20القرار الوزاري المؤرخ المشترك في
 الداخلي للمتاحف.

 

 

 

 Conseil international des musées, statu titre 2 1974. 
 

 Egyptian Antiquities organization A Guide to The egyptian 
museum. 

 

  http://www.m-culture.org.dz.  
 

 www.aldirasa.com. 

 Urwick ,elements of organisation. 
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http://www.m-culture.org.dz/
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