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م
 ستخلص امل

  افرتايض   ملعرض  مقرتٍح   تصورٍ   وضع  هبدف  الوطنية  األرشيفات  مواقع  عىل  االفرتاضية  املعارض  واقع   حتليل  إىل  الدراسة   تسعى

  وحتليل   وصف  يف  التحلييل  الوصفي  باملنهج  االستعانة  وتم  أجنبية،  أرشيفات  ثامين   الدراسة  عينة  بلغت  وقد  املرصية،  القومية   الوثائق  لدار

لت  الدراسة،  عينة  االفرتاضية  املعارض  انتباه   جذب  يف   كبرية  أمهية  متتلك  االفرتاضية  املعارض:  أمهها   من  نتائج  عدة  إىل  الدراسة   وتوصَّ

  خدمات   وبرزت  للشعوب،  التارخيية  األحداث  عن  ُمعربة  افرتاضية  عارضم  إقامة  خالل  من  األرشيفية  املؤسسات  نحو  املستفيدين

  حتظَ  مل أهنا  إال االفرتاضية،  املعارض  أمهية ورغم  الدراسة، عينة  األجنبية األرشيفات مواقع  ضمن واضح، بشكل االفرتاضية،  املعارض

  مواقع   عىل  االفرتاضية  للمعارض  الرئيس  خاصة، وكان اهلدف املرصية  القومية  الوثائق  ودار  العربية  األرشيفات  مواقع  ِقبل  من  باهتامم

  إطالق  عىل   املرصية   القومية  الوثائق  دار   عن   املسؤولني   بتشجيع  الدراسة   وأوصت  وثقايف،   تعليمي  هو هدف   الدراسة  عينة  األرشيفات

 افرتايض   معرض  وإنشاء  األرشيفات،  من  املرجو  الثقايف  للدور  الكامل  الوصول  لتحقيق  االفرتاضية  املعارض   من  العديد  وتنفيذ  وتصميم

 . املرصية القومية الوثائق لدار افرتايض  معرضٍ  لبناء  تصوًرا واقرتحت املرصية، القومية الوثائق لدار

.الوثائقي بالرتاث التوعية الوثائقي؛ الرتاث االفرتاضية؛ املعارض :املفتاحية الكلامت

 للدراسة:اإلطار املنهجي  -أوالا 
 : المقدمة:1/1

جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل   عام، ويف  شتى جماالت احلياة بشكلٍ   يف  ا وملحوظً   ا رسيعً   اتغريً   احلايلشهد العرص  

  وتعترب املعارض   ،للرتاث بمفهومه الشامل  الرقمينامط توثيق الرتاث كالتوثيق  أ  يفمما أدى إىل ظهور اجتاهات حديثة أثرت    ؛خاص

هذا االجتاه   يف  رقميمما أدى إىل ظهور نمط    ؛تأثرت بدرجة كبرية هبذه التطورات  وبالتايل  ،االفرتاضية أحد أهم أساليب توثيق الرتاث

حديثة الستكامل دورها   بدائلكان عىل املعارض الواقعية أن تبحث عن    ،اجلانب اآلخر  عىل  ،وهو املعارض االفرتاضية  ،ق الرتاثيوثِّ 

 انتباه املشاهد. لفتها مواجهة املنافسة املتزايدة ملختلف وسائل اجلذب األخرى لليوكان ع ،وضعها القديم يفالبقاء  واالبتعاد عن
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يف احلديثة  التقنيات  ظهور  اال  مع  الواقع  نتج  ،فرتايض جمال  األبعاد،  ثالثية  النمذجة  برامج  لتفاعل   توتطور  جديدة  آفاق 

  ،والصور  ،ن خالل إتاحة استخدام الوسائل املتعددة كالنصوصماألشخاص مع املعروضات وخلق عروض أكثر ديناميكية وجاذبية  

  يف ق وتكنولوجيا الواقع االفرتايض لتقديم الوثائ ،مجسَّ ووسائل التدوير املُ  ،والرسومات الثابتة واملتحركة ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد

ا من املعارض  وتستمد املعارض االفرتاضية كياهنا وحمتوياهتا غالبً ،  ةيلا تصل رسالتها بأسلوب أكثر فع  وبالتايل  ، الواقع  يحياك  رقميشكل  

من ال، وهذا الكيان املستمد  أم  موازٍ  يالنظر عام إذا كان املعرض االفرتايض له كيان واقع برصفوذلك  املادي،الواقعية املتاحة بالواقع 

تتفق مع املعارض    ينرتنت، وهوشبكة اإل  ،وأبرزها التقنيات الرقمية  ة،احلديث  االتصالاملعارض الواقعية تم تطويره من خالل وسائل  

املعارض االفرتاضية معارض ليس هلا كيان    هي:  واالفرتاضيةن العالمة الفارقة بني املعارض الواقعية  أإال    العنارص،كثري من    الواقعية يف 

الواقعي  يفلموس  م  يماد األسالك   فهي  ةالبيئات  عرب  املعارض  تو   ،تنتقل  بعكس  الشاشات  من خالل  معها  والتفاعل  مشاهدهتا  تم 

املعارض االفرتاضية أعطاها    ىالتفاعل املبارش مع حمتو(، ورضيات، أسقفأ،  جدران(  ة:عىل الكيانات املادية الواقعي  ةالواقعية القائم

 (.461، ص2017)كفاية وآخرون،   ا عن مثيلتها التقليدية.  ونجاًح ثقاًل 

عد خدمات املستفيدين الغاية والثمرة النهائية للمؤسسات األرشيفية، واألرشيفات الوطنية بوصفها أعىل التنظيم األرشيفي يف  تُ 

تي تقدمها للمستفيدين ذوي الفئات العمرية املتنوعة واألنشطة املختلفة من مؤرخني،   عىل حتديث وتنمية خدماهتا الحترص دائاًم   ةدول  ةأي

وباحثني أنساب،  هلا   ؛غريهم، ووصحفيني، وعلامء  مواقع  تصميم  اإلنرتنت من خالل  االستفادة من  إىل  األرشيفات  ولذلك سعت 

(، وتعد املعارض عرب اإلنرتنت  215، ص2012صاوي،ال.(تستخدمها كمواقع إلعالم املستفيدين عن خدمات املعلومات التي تقدمها 

م للمستفيدين، فهي خدمة يمكن مشاهدهتا عىل أجهزة الكمبيوتر واهلواتف املحمولة باستخدام   أحد أهم اخلدمات األرشيفية التي ُتقدَّ

أية منطقة، بام يف ذلك العروض    اإلنرتنت يف أي مكان ويف أي وقت، فهي واحدة من أفضل الطرق لنرش املعلومات الرقمية الوثائقية عن

  وفعااًل  عمليًا  حاًل  اإلنرتنت  عرب  املعارض الثقافية، والرتاث، واملحفوظات، ومعلومات املكتبة، والتسويق، واملعارض التجارية، وتوفِّر

  أمناء   ويستغل  احلارض،  الوقت  يف  للمستخدمني  جًدا  جيًدا  تفاعاًل   أيًضا   وتوفر  املادية،  املعارض  قيود  عىل  وتتغلب  التكلفة،  حيث  من

 (Ramaiah , 2014,p83) التعليم. ألغراض اإلنرتنت عرب  املعارض مزايا  املحفوظات

 :  وتساؤالتها الدراسة  ةمشكل :1/2

تعترب خدمات الوثائق من أهم الوظائف والركائز األساسية لألرشيفات الوطنية ومن أمهها املعارض االفرتاضية، وبرز ذلك يف  

، ولكن لوحظ عدم االهتامم بخدمات املعارض  "األرشيفات الذكية"الذي تلعبه تكنولوجيا املعلومات، وظهور ما ُيسمى بـظل الدور  

املؤسسات  حاجة  يف  الدراسة  مشكلة  متثلت  هنا؛  من  خاصة،  املرصية  القومية  الوثائق  ودار  عامة  العربية  باألرشيفات  االفرتاضية 

توعية بالرتاث الوثائقي مع وضع تصوٍر مقرتٍح ملعرض افرتايض للوثائق األرشيفية بدار الوثائق  األرشيفية لتصميم معارض افرتاضية لل

 القومية املرصية. 

   :أهمية الدراسة: 1/3

 ُتسهم املعارض االفرتاضية ف تعزيز وتثمي الرتاث الوثائقي، وتنمية روح االنتامء لدى الشعوب. .1

 الدور الذي تلعبه املعارض االفرتاضية ف تنمية الوعي الثقاف لدى فئات املجتمع املختلفة.   .2

 تقرتح الدراسة إنشاء معرض افرتاض لدار الوثائق القومية املرصية. .3



 املعارض االفرتاضية عل  مواقع األرشيفات الوطنية عل الويب:  دراسة حتليلية...  184

 

 

  :أهداف الدراسة: 1/4

فات الوطنية مع وضع تصوٍر  هتدف الدراسة إىل حتقيق هدف رئيس يتمثل يف حتليل املعارض االفرتاضية عىل مواقع األرشي  

 مقرتٍح ملعرض افرتايض لدار الوثائق القومية املرصية تنبثق منه عدة أهداف فرعية نذكرها فيام يأيت: 

 حتديد أهم سامت وخصائص املعارض االفرتاضية. .1

 رصد وحتليل مواقع املعارض االفرتاضية. .2

 ة.وضع تصور  مقرتح  ملعرض افرتاض لدار الوثائق القومية املرصي .3

 : تساؤالت الدراسة:1/5

 تعتمد هذه الدراسة عىل حتليل املعارض االفرتاضية عىل مواقع األرشيفات الوطنية من خالل اإلجابة عىل التساؤالت اآلتية: 

ما أهم السامت واخلصائص التي تتميز هبا املعارض االفرتاضية عل مواقع األرشيفات عينة الدراسة؟ وما أهم نقاط  .1

 الضعف؟

 ع املعارض االفرتاضية عل مواقع األرشيفات الوطنية عينة الدراسة؟ما واق .2

 ما التصور املقرتح ملعرض افرتاض لدار الوثائق القومية املرصية؟ .3

 ها:أدواتو منهج الدراسة: 1/6

و وحتليلها  االفرتاضية  املعارض  بخدمات  املتعلقة  البيانات  مجع  التحلييل يف  الوصفي  املنهج  عىل  الدراسة  تفسريها،  اعتمدت 

 واستخالص أهم النتائج لوضع تصوٍر مقرتٍح ملعرض افرتايض لدار الوثائق القومية املرصية. 

 اعتمدت الدراسة عىل اثنتني من األدوات يف مجع املعلومات ومها:  

جمموعـة من   عن  عبـارة وهي املعلومـات، مجع أدوات من  أداة متثـل التي املراجعـة قـائمـة  : تم إعـداد( 1) قـائمـة املراجعـة .1

ــتنباطها من اإلالتي  العنارص   ــية عل    ،نتاج الفكري لالعتامد عليها ف حتليلتم اســــــــ ــد واقع املعارض االفرتاضــــــــ ورصــــــــ

 مواقع األرشيفات عينة الدراسة.

اإلبحار التفاعيل: تم االعتامد عليها ف خمتلف جوانب البحث التطبيقية ملعرفة واقع املعارض االفرتاضــية عل مواقع  .2

فات الوطنية عينة الدراســــــــــة، وما تتمتع به من خصــــــــــائص وســــــــــامت، وســــــــــبل عرضــــــــــها ملحتويات املعرض  األرشــــــــــي

 االفرتاض، وطرق تنظيمه، ورشوط الوصول، ومزايا تصميمها وغريها من عنارص الدراسة.

 

املراجعة    1 قائمة  تم حتكيم  ق  التي تم إعدادها  (  الوثائق واألرشيف االلكرتويأ  .. د/ أرش  حممد عبد املحسنأبل  من  كلية    ، ستاذ 

. م. د/  . أجامعة بني سويف ،كلية اآلداب ،ستاذ تكنولوجيا املعلوماتأ ،محد سيدأ . د/ رحاب فايز أ .اآلداب جامعة بني سويف

. سكندريةجامعة اإل ،كلية اآلداب ،ستاذ الوثائق واألرشيف املساعدأ ،نبراهيم عل اللبا إنرمي 
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   :مجتمع الدراسة: 1/7

الدراسة عىل ) الوثائق  ( ثامنية أرشيفات وطنية، وَوَقَع االختيار عىل هذه األرش8اعتمدت  بارٍز يف جمال  ملا هلا من دوٍر  يفات؛ 

واألرشيف، ولتقديمها خدمة املعارض االفرتاضية بصورة واضحة وجيدة عىل موقعها عىل شبكة اإلنرتنت، وأيًضا النتامء األرشيفات  

 عينة الدراسة ملجتمعات ثقافية وإمكانيات مادية خمتلفة. 

 لدراسةعينة ا الوطنية( مواقع األرشيفات 1) رقمجدول 

 الرابط األرشيف 

  /https://www.archives.gov  األرشيف الوطني األمريكي

 / https://www.nationalarchives.gov.uk/online-exhibitions األرشيف الوطني الربيطاين 

 http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/en/web/guest/home األرشيف الوطني الفرنس 

 https://www.naa.gov.au/explore-collection/archivesathome األرشيف الوطني األسرتايل 

 https://www.bac-lac.gc.ca/eng/about-us/Pages/about-us.aspx#about األرشيف الوطني الكندي

 /http://www.arquivonacional.gov.br/br األرشيف الوطني الربازييل 

 http://nationalarchives.nic.in/content/150-years-presidency- universities-india األرشيف الوطني اهلندي 

 /http://www.bundesarchiv.de ف الوطني جلمهورية  أملانيا  االحتاديةاألرشي

 حدود الدراسة  : 1/8

ــــوعية • ــ : يتناول البحث موضـــــــــوع خدمات املعارض االفرتاضـــــــــية عل مواقع األرشـــــــــيفات الوطنية عل  احلدود املوضـ

 اإلنرتنا.

 م.2021-3 -1حتى  2020-4-1: تم إجراء الدراسة ف الفرتة من احلدود الزمنية •

 : تتناول الدراسة مواقع األرشيفات الوطنية عل شبكة اإلنرتنا.احلدود النوعية •

تناولا الدراســــة مواقع األرشــــيفات الوطنية باللغة اإلنجليزية، والفرنســــية، واألغانية، والربتغالية،  : احلدود اللغوية •

 صفحات مواقع األرشيفات عينة الدراسة.بخرباء للرتمجة من كلية األلسن جامعة بني سويف لرتمجة    واالستعانة

 : الدراسات السابقة: 1/9

للوصول إىل الدراسات السابقة واملثيلة؛ تم البحث يف قواعد البيانات العاملية املتضمنة يف بنك املعرفة املرصي، وقواعد البيانات 

. ومن أبرز الدراسات ما يأيت: )تم ترتيبها زمنيًا proquest database العاملية مثل دار املنظومة، وقاعدة بيانات الرسائل العلمية املجازة 

 األقدم لألحدث(:من 

 مؤسسة وصفها ب العامل التابعة لليونسكو ذاكرة جلنة فكرة الدراسة إىل عرض ( سعت هذه2011إنصاف )  ،عمر( دراسة  1

التكاتف  جمال املرصية يف دراسة التجربةو  ،ا دوليً  وحفظه وإتاحته تراثها  الدول لإلبقاء عىل وتدعم  ، اإلنساين الرتاث قضايا تتبنى دولية

تكون   مرصية وثائقية جمموعاتتكوين   بشأن  مقرتٍح  طرح األفكار لتقديم  هيمكن األسلوب الذي ومناقشة العاملية، لجنةال  تلك  مع

رضورة توصلت الدراسة إىل  ، و العامل ثقافات االنفتاح عىل عشجِّ وتُ  ،العامل لذاكرة الدويل السجل عىل ظهرت لكي  للبرشية، ا ا مشرتكً تراثً 

أوصت  ،املرشوعات لتقديم البوابة هي دولة ةأي يف الوطنية اللجان ألن؛  وقت مِض أي من أكثر العامل لذاكرة الفنية اللجنةة إىل  احلاج

 .اإلنساين الرتاث وحفظ أجل إنقاذ من معها  لليونسكو والتعامل التابعة العامل ذاكرة جلنة الدراسة بتفعيل

https://www.archives.gov/
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/en/web/guest/home
https://www.naa.gov.au/explore-collection/archivesathome
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/about-us/Pages/about-us.aspx#about
http://www.arquivonacional.gov.br/br/
http://nationalarchives.nic.in/content/150-years-presidency-
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.bundesarchiv.de/&usg=ALkJrhiS-n9cLW9Td690uxi1g_B6f__m1Q
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( سعت الدراسة إىل حتليل الصورة الذهنية لألرشيف وأمهيته للمرصيني، عن طريق إجراء دراسة 2012( دراسة عىل، رشا )2

مسحية عىل عينة من الباحثني املرصين؛ هبدف الوصول لربنامج مقرتٍح لنرش وتنمية الوعي األرشيفي باستخدام التكنولوجيا املتاحة، 

%.  50األرشيفي لدى الباحثني عينة الدراسة عىل اختالف ختصصاهتم، حيث وصل متوسط الوعي  وتوصلت الدراسة إىل ضعف الوعي

 وأوصت الدراسة برضورة إعادة هيكلة املؤسسة األرشيفية  حتى يتم نرش الوعي عىل أسس علمية صحيحة. 

 وحق املعرفة، مصادر من كمصدر األرشيفية الوثائق أمهية( سعت الدراسة إىل توضيح  2013( دراسة أبو غازي، عامد )3

 يف احلديثة املرصية األرشيفية  التجربة عىل الرتكيز مع العصور، عرب الوثائق إلتاحة التارخيي التطور وتتبع عليها، االطالع يفاجلميع  

إىل   والتأريخ واألرشيف بالوثائق عاملنيال من خالل التدوين، واحلفظ، واإلتاحة، وتوصلت الدراسة إىل رضورة انتباه  الوثائق إتاحة

 Kوثائق  من يوم كل ينتج ما  يتم فقد  ال يك واالتصاالت، املعلومات ثورة عرصK اجلديد العرص بأدوات وثائق التي نشأت  ال تتبع

 املواد األرشيفية. عىل قيود نيتم فرضه م فيام التفكري إعادةأوصت الدراسة ب

  ، ثائقي بسجل ذاكرة العامل باليونسكو و حتديد الدول العربية التي هلا تراث    الدراسة إىل( سعت  2016احلميد ) ( دراسة ندا، عبد4

ل سجَّ ن يُ أمكن  يُ   إجياد ما للبحث والتنقيب عن تراثها و  -بسجل ذاكرة العامل  ا نصيبً   ال متتلك  التي  -الدول العربية  تشجيع  إىل  تهدفو

  ، واملغرب  ، وتونس  ،والسعودية  ، مرص  ي: وه  ،وثائقي بسجل العاملوجود مخس دول عربية لدهيا تراث  وتوصلت إىل    ، بسجل ذاكرة العامل

.  املجموعات الوثائقية املسجلة بسجل ذاكرة العامل باليونسكو  إمجايلالدول العربية يف    كل مجهورية مرص العربية عىل    قت وتفوَّ   ،ولبنان

جمموعة واحدة عىل األقل وإدراجها بسجل ذاكرة    وأوصت الدراسة الدول العربية برضورة مراجعة ما لدهيا من تراث وثائقي، واختيار

    العامل باليونسكو. 

( سعت الدراسة إىل عرض جمموعة من خدمات املعلومات الرقمية التي 2017) أرشف حممد عبد املحسن، الرشيف ( دراسة5

وخدمة قواعد البيانات األرشيفية، تقدمها األرشيفات الوطنية عىل شبكة الويب، ومن هذه اخلدمات خدمة البحث يف الفهرس املبارش،  

واخلدمة املرجعية اإللكرتونية، وخدمة اإلحاطة اجلارية اإللكرتونية، وخدمة املعارض االفرتاضية، وغريها من اخلدمات التي تقدمها 

ل البحث بأن معظم هذه اخلدمات تقدم بشكل كامل يف األرشيف األمريكي والربيط اين واألسرتايل  األرشيفات عىل شبكة الويب، وتوصَّ

اهلندي واألرجنتيني واملرصي واإلمارايت، القليل منها يقدم يف األرشيف  الدراسة    يف حني  العريب عىل شبكة  بأوصت  املحتوى  زيادة 

تعريف مجهور املستفيدين بمقتنيات األرشيفات العربية من كنوز تارخيية يأيت  ، وذا ما قورن باملحتوى األجنبيإوذلك لقلته    ؛نرتنتاإل

كرب األرشيفات حول العامل من حيث  أعد ثاين تُ  ، التي خاصة دار الوثائق القومية املرصيةوبليها الباحثون من مجيع العامل لالطالع عليها, إ

 كم السجالت وامللفات التي متتلكها.

لقومية تراثها  جعلت دار الوثائق ا  ىأي مد  معرفة إىل  سعت هذه الدراسة إىل(  2019مريم صالح حممد )،  منصور   ( دراسة 6

  التحديات التي تواجهها يف سبيل حتقيق ذلك مع وضع تصورٍ  تبل أفراد املجتمع كافة، ورصد من قِ  لالستخدام ا وقاباًل الوثائقي متاًح 

اهلدف تلك  لتحقيق  ناجحة  تسويقية  مصطلح    ،خلطة  غياب  عن  الدراسة  األرشيفية"وكشفت  العامة  العربية  "الربجمة  الساحة   ، من 

الدراسة إىل املستخدمني والتعاون    :وتوصلت  العاملني ودراسة احتياجات  بالترشيعات والسياسات ومهارات  تتأثر  التسويق  أنشطة 

أوصت الدراسة  و  ،كشفت الدراسة عن عدم وجود إدارة خاصة بالتسويق والتوعية للرتاث الوطني بدار الوثائق القومية  .والتكنولوجيا 

إىلبرضو الوصول  بحرية  اخلاصة  الترشيعات  وحتديث  السياسات  وضع  الوثائقي  رة  الوطني  وضعها   ،الرتاث  التي  املبادئ  ووضع 

 .( حلرية الوصول للرتاث الوثائقي موضع التنفيذICAاملجلس الدويل لألرشيف )
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إقامة معارض افرتاضية للتنمية  ": بعنوان  (2014)(Gabriela, Cornel, Cristianوآخرون ) دراسة غابرييال دوميرتيسكو، ( 7

  ، أدوات وآليات خمتلفة لتنفيذ معرض افرتايض يف جماالت ثقافية خمتلفة، مثل املتاحفإىل حتديد    الدراسة  ، سعت هذه"الرتبوية والثقافية

ووصفها   ،واملكتبات االفرتاضية  للمعارض  اجلودة  خصائص  حتديد  لتقديم  و  ،تم  جوال  تطبيقات  إنشاء  إمكانية  العروض  حتليل 

تقديم معرض كنز األختام والتاريخ والكشف ،وتم عرض ومناقشة التدفق الوظيفي إلنشاء معرض افرتايض  ،االفرتاضية للمعارض

تارخيية وثائق  الفاعلة  .عن  اجلهات  بني خمتلف  للتفاعالت  أعامل جديدة  نامذج  تنفيذ  الدراسة برضورة  املوارد    و مالك  : مثل  ،أوصت 

االتصاالت، والسلطات العامة بحيث    و ومشغل  ،اخلدمات  ون، والرشكات اإلبداعية، ومقدمون واالفرتاضيواملادين  والثقافية، واملستفيد

 يمكن أن تكون احلركة مستدامة. 

أبحاث جديدة  "بعنوان:  (Cristian CIUREA, Florin Gheorghe FILIP()2016)  ، وآخروندراسة كريستيان سيوريا (  8

يف  االفرتاضية  املعارض  دور  وتثمينه  ةرقمن  حول  عليه  واحلفاظ  الثقايف  الدراسة "الرتاث  هذه  قدمت  املعارض    ،  لتنفيذ  ِعْلِمياا  هنًجا 

 ،املحفوظات  ودور  ،املكتبات  :االفرتاضية عرب اإلنرتنت عىل األجهزة املحمولة من أجل زيادة عدد الزوار داخل املؤسسات الثقافية، مثل

عرض وتفصيل أهم ميزات  و ،الرتاث الثقايف واحلفاظ عليه وتثمينه ةيتم وصف دور املعارض االفرتاضية يف عمليات رقمن ،واملتاحف

تطوير وتنفيذ   :وصلت الدراسة إىلوت  ،االختالفات عن معارض الصور البسيطة واملواقع اإللكرتونية ربزاملعارض االفرتاضية، والتي ت

ت  يف  يتمثل  االفرتاضية  الثقافيةاملعارض  املؤسسات  من  الثقايف  الرتاث  وتثمني  املؤسسات   ،عزيز  إيرادات  وزيادة  الزوار  زيادة عدد  و 

املتخصصني وعلامء الكمبيوتر جللب تقنيات املعلومات اجلديدة يف القطاع الثقايف، وهذا سيضمن تطوير    اشرتاك تم من خالل  تالثقافية  

 .ا ا واقتصاديً ثقافيً  املؤسسات الثقافية

 :  التعليق عل الدراسات السابقة 

  :من خالل استعراض الدراسات السابقة ملوضوع الدراسة تبني اآليت 

الذهنية   الصورة  وحتليل  للجميع،  االطالع  وحق  املعرفة  مصادر  من  كمصدر  األرشيفية  الوثائق  تلعبه  الذي  الدور  تناولت 

الرتاث الوثائقي    ةتاحإنامج لتنمية الوعي األرشيفي، ومدى أمهية  لرب  مقرتٍح   ووضع تصورٍ   ،لألرشيف لدى مجهور الباحثني املرصيني

بل أفراد  لالستخدام من قِ   ا وقاباًل مدى جعلت دار الوثائق القومية تراثها الوثائقي متاًح   ىلإبسجل ذاكرة العامل التابع ملنظمة اليونسكو، و

الت ثقافية خمتلفة من خالل تطبيق عرب اجلوال، وعرض جمموعة  افرتايض يف جما   املجتمع، وحتديد أدوات وآليات خمتلفة لتنفيذ معرضٍ 

وختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف  ، من خدمات املعلومات الرقمية التي تقدم عىل مواقع األرشيفات العربية واألجنبية

ية ونرش الرتاث الوثائقي داخل املجتمع مع وضع  أهنا تتناول املعارض االفرتاضية كأحد اخلدمات التي تقدم باألرشيفات الوطنية للتوع

  .ملعرض افرتايض لدار الوثائق القومية املرصية مقرتٍح  تصورٍ 

ا: اإلطار النظري للدراسة:
ا
 ثاني

املعارض االفرتاضية، ومميزاهتا، وخصائصها، والقائمني عليها، وصعوبات   أيًضا  املعارض االفرتاضيةتناول مفهوم  ، وتناول 

  املعارض االفرتاضية ودورها يف التوعية بالرتاث الوثائقي، وفيام يأيت ذكر كل منها بالتفصيل:
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 فتراضية نذكرها فيما يأتي: تعددت تعريفات المعارض االمفهوم المعارض االفتراضية: : 2/1

فو أو    :بأهنا   Foo(2008)أشار  مفهوم،  أو  اإلنرتنت ملجموعات خمصصة حول موضوع معني،  للمحتوى عرب  نصية  ديناميكية 

جمموعة الوسائط الفائقة املستندة عىل الويب من موضوعات املعلومات    :بأهنا   Foo , et al (2009) فو وآخرون  عرفها ويُ    (،p22)فكرة

األبعاد التي تم التقاطها أو تقديمها، وربام يتم ختزينها يف شبكات موزعة، مصممة حول موضوع معني أو فكرة ، ويتم استخدام    متعددة

أحدث  املميزات التكنولوجية واهلندسة املعامرية إليصال جتربة جذابة للمستخدم ترتكز عىل االكتشاف والتعلم واملسامهة والرتفيه من  

 تتألف من   املدجمة الوسائط منظومة من ( بأهنا:  2012)  وآخرون ،ماريا (، وعرفتها  p3)ا وخدماهتا الديناميكيةخالل طبيعة منتجاهت

 :كونت رقمية عنارص

 .معي شخص وأ خاصة مناسبةوتتالءم مع   ، سنوي عيدأو  ، فكرة أو، مفهومب البعض بعضها مع مرتبطة .1

م .2  . بعاداأل ثالثية وأ ثنائية نظمةاأل خالل من  ُتقدَّ

 . موزعة شبكات ضمن  احيانا أ حتفظ .3

 فردية جتارب رتوف   التي نظمةاأل وأنامط بناء ،احلديثة التقنيات تتيحها التي مكاناتاإلبواســـــطة  ليهاإ الوصـــــول يمكن  .4

 . جاذبة

 (.17ة)صدوري ث بصورةدَّ حُت و   خدمات رتوف   ديناميكية منتجات .5

الرقمية من األحداث احلقيقية أو الكائنات التي وضعت   :بأهنا   Ramaiah ( 2014 )  عرفها رماح جمموعة من النسخ املتامثلة 

بمساعدة الوسائط املتعددة وأدوات الواقع االفرتايض التي تنتج بيئة حماكاة يف جهاز كمبيوتر، وتسليمها من خالل شبكة اإلنرتنت لكي  

بيئة    :( بأهنا 2015عرفها مخيس) (،p83)ائنات املادية يف احلياة احلقيقيةكام يرى أو يستخدم الك  املشاهدة ،ن عىل نفس  وحيصل املستخدم

بشكل  وتنظيميها  وترتيبها  املتنوعة  املعروضات  بعض  من خالل جتميع  التعلم  لنقل  والزمان  املكان  تتعدى حدود  افرتاضية  تعليمية 

مالئمة إلكرتوين  عرض  أساليب  باستخدام  للمشاهدي  ،متكامل  وتنقلها  الفكرة  للوصول  توضح  ومدروسة  حمددة  خطة  حسب  ن 

تلك    :( بأهنا 2015عرفها رشيف )  (،2)صوتتنوع أنواع املعارض وأنامطها باختالف اهلدف ونوع املعروضات  ،ألهداف تعليمية حمددة

حمتوياته  ةشاهدر للمستفيد حرية املالحظة من خالل املعرض وممما يوفِّ   ؛بعادالتي تقوم عىل متثيل املجموعات بواسطة الصور ثالثية األ

يتوقف عىل نوع    كله  هذاو  ،بل والتفاعل معها يف بعض األحيان ؛  بجانب احلصول عىل املعلومات املقدمة من خالل الوسائط املتعددة

ا  جدً  اكبريً  ا يمكن أن تستضيف عددً ف ،قيود مادية ةن املعارض االفرتاضية ال حتدها أيإوحيث  ،التقنية املستخدمة يف املعرض االفرتايض

ا ف كرستيانو، وآخرون  )، 323) صمن املعروضات داخل حيز متثييل كبري ِجدا وهر األشياء  جل  ترمجةاملعرض االفرتايض بأنه  (2016) عرَّ

 . (p26)ليةا وجعل هذا اجلوهر متاًحا للمستخدمني يف أي مكان ويف أي وقت بشكل أكثر فع ،املادية املقدمة يف العامل الرقمي

 ت السابقة يتضح اآليت: من خالل التعريفا 

 تتفق معظم التعريفات السابقة بأن املعرض االفرتايض يعتمد يف بنائه عىل متثيل املعروضات يف بيئة الويب. -

 يتخطى حدود الزمان واملكان يف عرض الوسائط الرقمية األرشيفية.  -

 يعتمد عىل تكنولوجيا الواقع االفرتايض والوسائط املتعددة. -
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 االفرتايض حول مفهوم أو فكرة أو حدث معني أو مناسبة سنوية. يدور املعرض  -

 ترمجة للوجود املادي للمواد، وجعله متاًحا بشكل رقمي. -

ف املعرض االفرتايض يف البحث بأنه تقنية حديثة لعرض الرتاث الوثائقي عرب شبكة الويب تعتمد عىل   من خالل ما سبق، ُعرِّ

ية ملعروضات وثائقية حول فكرة أو حدث أو موضوع معني بصور متعددة، سواء أكانت نصية، أو  نقل املستفيد إىل بيئة مشاهدة افرتاض 

صوًرا، أو ملفات صوت أو فيديو مقدمة من خالل برجميات متعددة لتحقيق أهداف ثقافية وتعليمية وترفيهية للمستفيد تتعدى حدود  

 الزمان واملكان. 

 مزايا المعارض االفتراضية:: 2/2

 اخلصائص  من بالعديد واملعرفة تتميز املعلومات لتقديم جديدة ا أرًض بالعديد من املزايا، فهي تعد  االفرتاضية عارضاملتتمتع 

 تية:اآل النقاط يف املزايا  تلك يمكن حرص و Kالواقعية املعارض عن زهتا وميَّ  ا واسعً  اوانتشارً  اكبريً  ا ونجاًح  ثقاًل  أعطتها  التي

 .ا منيً أ ها يعل واحلفاظ العبث من املعروضات عىل حلفاظا -

 :مثل ،الواقعية املعارض يف املشاكل لبعض  حلواًل  تأعط كام -

 .)تربةاأل )الرطوبة، اجلوية العوامل بفعل الوثائق للتلف ضتعر   .1

  .احلفظ ماكن أ حالة لسوء للتلف الوثائق ضتعر   .2

 العارضة. احلوادث بفعل الوثائق تلف .3

  ي.اليوم التداول عملية ثناءأ للتلف الوثائق تعرض .4

ومقاييس  أحجام وتعديل ،التفاصيل وعرض وتصغري تكبري  ن طريقع املعروضات مع التفاعل ن املستفيدين منكِّ متُ  -

    (. 465، ص2017وآخرون،  ةفاي) ك بالواقع هو متوفر عام ختتلف ةمثالي رؤية حيقق بام ة؛الوثائقي املعروضات

 .املعرفة زيادة يف تساعد ميةيتعل أداة -

 .معرض مادي يأ يف تعرض نأ مكنيُ  التي تلك من كربأ والعنارص املعلومات من لقدرٍ  تتيح الوصول -

 .للخطر و العامليأ املحيل الثقايف الرتاث ضتعرُّ  من غري قيمة والوثائق املعلومات أكثر ىلإ الوصول للجمهور توفر -

 .خرىأ بطرق ليها إ الوصول مكنيُ  ال وأعامل بوثائق عىل الوصول املستفيدين تساعد -

 .لألصل املبارشة حتى باملالحظة وال ى،خرأبسبل   مشاهدهتا  مكنيُ  ال والتي عاملاأل وتفاصيل أجزاء مشاهدة  ةتاحإ -

 .الفعلية املناسبة بفرتة حمدودة هنا غريأل ؛الزمن عرب متاحة ليها إ الوصول مكانيةإ تظل -

،  الفعيل املعرض زيارة  ال يستطيعون قد والذين ،العامل نحاءأ مجيع من املستفيدين نمكِّ يُ  نرتنتاإل شبكة عرب املعرض -

 .رسوم دفع دونمن  ا دومً  زيارته من

 .وحمتواه نشطتهأ وأ التخطيط بجوانب يتعلق فيام سواء التغيري، بعد حتى تعديله مكنيُ  ألنه ؛ديناميكيةيتميز بال -

 (. 18، ص2012الفعلية ) ناتايل وآخرون,  املعارض من  قل تكلفةأ ألنه ؛حمدودة  بميزانية حتى قامتهإإمكانية  -

  .واحلث عىل التعليم والتواصل مع املجتمع سامهةملا -

 .. وغريهم(. مؤرخني، قانونيني، صحفيني، باحثني)  نيمتنوع ملختصني تقدم معلومات  -
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  .تنمية الوعي بأمهية التاريخ لدى اجلمهور -

  ة.هم م مناسبةأحياء ذكرى حدث أو   -

- 30،ص ص2017،الرشيف)  (خمطوطات،  أختام،  )وثائق  التارخيية: متنوعة من املواد ذات األمهية  وفر أشكااًل ي -

31)   . 

يا أخرى، وهي:   ف ضوء ما سبق من مميزات، يمكن إضافة للمعرض االفرتاض مزا

 مقتنياهتا الرتاثية.أداة تسويقية جيدة ُيمكن االعتامد عليها من ِقبل األرشيفات يف التعريف ب -

تعاملها مع فئات خمتلفة من املستفيدين، وبخاصة ذوي االحتياجات اخلاصة الذين ليس باستطاعتهم الذهاب إىل   -

املستوى  باهتامم عىل  التي حتظى  الفئة  لتلك  للوصول  السبل  املعارض االفرتاضية من أهم  ُتعد  األرشيفات، حيث 

 املحيل والعاملي. 

يف - أيًضا  املزايا  املقررات تكمن  بعض  تدعيم  يف  عليه  االعتامد  يمكن  و  االفرتاضية،  للمعارض  التعليمي  اجلانب   

الدراسية باملدارس واجلامعات  دون احلاجة لذهاب الطالب إىل مواقع األرشيفات ذاهتا، واجتياز الصعوبات التي 

 احم.  حتول دون الوصول إىل األرشيفات، ومنها: الدواعي األمنية، وكثرة العدد، والتز

 :االفتراضية المعارض خصائص: 2/3

 متتلك املعارض االفرتاضية عدة خصائص متعددة نذكرها يف اآليت: 

يان افرتاض عل شــــــــبكة الويب قد يكون نســــــــخة من معرض حقيقي، أو موقع ملعرض حقيقي، وقد  : كاالفرتاضــــــــية .1

 ا فقط.يكون افرتاضيا 

ــات،  و،  ىالتكنولوجيــا من حيــث املبناملعرض االفرتاض كلــه عل   يقوم:  الرقميــة .2 التجول،  وة،  يــالتفــاعلواملعروضــــــــــ

 فسار.تاالسو،  هالتوجيو

 .بعادالتجسيم: هو بيئة افرتاضية ثالثية األ .3

 .املُجسمةوالنامذج    ،والفيديو ،والصورة ،: يشتمل املعرض عل وسائط متنوعة بالصوتىتنوع املحتو .4

حالة   ةاالنغامســيو  ،مع املعروضــات  املســتفيدونها ية يتعايش فيئة تفاعل: املعرض االفرتاض بيواالنغامســية التفاعلية .5

 ف البيئة االفرتاضية.  من اندماجهعقلية تنشأ نتيجة ما يشعر به املستفيد 

تتيح للمستفيد احلصول عل خربات    فهي  ،املعلوماتية: تقدم املعارض االفرتاضية معلومات ثرية حول املعروضات .6

 فكار واملعلومات ومشاركتها.  وتبادل األ ةومعار  قيم
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ــبكة اإلقدَّ تُ  والعاملية  اإلتاحة .7 ــية عرب شـ ــل إليها كل فرد حول العام  ،نرتنام املعارض االفرتاضـ   ؛ وبالتايل يمكن أن يصـ

ــا أم بأكثر من لغة، تتميز  قدَّ وهلذا يفضـــــــــل أن تُ  ــتفي  بإتاحتهاا  يضـــــــ د ف أي وقا وأي زمان متخطية حدود املكان  للمســـــــ

  . (3، ص2015)مخيس،    والزمان

 الوقا نفسه.  ف الواحدة للامدة شخص من  ألكثر البحث واالسرتجاع إمكانية النظام يوف ر أن التعددية: جيب .8

حذفها أو حتديث    املرونة: رضورة أن يتســـــم املعرض االفرتاض باملرونة التي جتعل هناك مرونة ف إضـــــافة بيانات أو .9

 . (ChIn  ,2005,pp23-24)عنارص املعرض من دون إحداث خلل ف مضمون املعرض 

ــول إىل اهلد  منه من ق بل القائمي   .10 ــَّ الوصـ ــتخدام؛ يدـ ــهل االسـ ــيطاا وسـ م املعرض االفرتاض بسـ م  ــُ ــاطة: كلام صـ البسـ

 عليه واملستفيدين منه. 

ــم املعرض االفرتاض بدــــعة الوصــــول .11 إىل املعلومات والوثائق؛ مما يؤدي إىل تقليل الوقا واجلهد ف   الدــــعة: يتســ

 (.465، ص2017البحث عن املعلومات بالشكل التقليدي )كفاية وآخرون،  

من أجل   تعني وضــــع املســــتفيدين من املعرض  ف الســــياق وجعلهم عل دراية بالعنارص الثقافية املعروضــــةالتوطي:   .12

ــا حول موضـــــــــــوع املعرض ــذهبـ ــا وجـ للوصـــــــــــول إليهـ ــدين  ــد من املســـــــــــتفيـ ــديـ العـ   (Gabriela et al,2014,p102,  جـــذب 

Dumitrescu) 

 القائمون على المعارض االفتراضية: : 2/4

هذا يف الواقع  و   فيدين منه،للمست  تههناي  ىولون عن تصميم املعرض منذ بدايته حتؤاملس  م بأن اثنني فقط ه  قد يتصور املستفيدون 

الواقع باتل،   اقرتح كل  يث  ؛ حيتعارض متاًما مع  بالفعل ست جمموعات    من  إنشاءمسؤولة عن  وآخرون أن هناك    واستخدام  عملية 

 أدوارها، وهي: لكل جمموعة  املعرض االفرتايض

ول عن اختـيار وحتـدـيد  ول األؤوهو املســـــــــــ  ،: هو الشـــــــــــخص اـلذي يمتلـك املعرفـة واملعلومـات Curator املعرضيأم .1

 .املعروضات

ول عن التصـوير الرقمي لششـياء املراد ختزينها ف املخزن  ؤالشـخص املسـ  ذلك:   Photographerصـور الفوتوغرافامل .2

    .الرقمي

 ا.شياء الفردية معا األ  ةول عن إدارة البيانات لوصف وفهرسة جمموعؤ: الشخص املسCataloguerفهرس  املُ  .3

 وتفسري الكائنات الرقمية.ول عن تنقيح نموذج إلنشاء ووصف  ؤ: هو املسModeler مصمم النمذجة .4

 .ول عن بناء وتصميم املعرضؤوهو الشخص املس: curator exhibition Designerمصمم املعرض   .5

ا لـ  :End userاملستخدم النهائي   .6   .ف شكله النهائي VEهو الشخص الذي  يكون مستهلكا

https://0811jhha1-1103-y-https-search-proquest-com.mplbci.ekb.eg/indexinglinkhandler/sng/au/Dumitrescu,+Gabriela/$N?accountid=178282
https://0811jhha1-1103-y-https-search-proquest-com.mplbci.ekb.eg/indexinglinkhandler/sng/au/Dumitrescu,+Gabriela/$N?accountid=178282
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(، ولكل منهام جمموعة  VEاملعرض االفرتايض )من فريق     عىل املعرض جزءً نيعادة ما تكون الفئات اخلمس األوىل من القائم

كون فرق املعرض االفرتايض  ت يمكن أن  و  ،بيانات التعريف املختلفةوخمتلفة من املعارف واخلربات، وجمموعات املهارات واملتطلبات  

VE)صني فنيني وأمناءتوخم  ،وسائط متعددة  وفنيِّ   ،ومصممي جرافيك  ،وأمناء أرشفة  ،وفنانني  ، ويمكن أن تضم كتاًبا حمرتفني  ،( كبرية ،  

توازنً  أكثر  معرض  وبناء  لتصميم  اخلارجية  والتحريرية  االستشارية  اللجان  ربط  يمكن  وفعاليةكام  يمكن    (Foo, 2008,p24)  .ا 

  واملعلمني،   الب،والط  والبالغني،،  األطفال  ليشمل  نامط املستفيدينأال حييص له من    عددٍ   ر والوصول إىليللمستخدمني النهائيني التطو

واملستخدمني    ،اإلنرتنت العاديني، واجلمهور العام  ومتصفحي،  والسياح  واخلرباء،  املبتدئني،   واملستخدمني،  والباحثني  واألكاديميني،

  (Foo et al, 2009,p5 )(.صني يف جمال املعلوماتتواملخ ،وأمناء املكتبات  ،أمناء املحفوظات :املحرتفني )مثل

  :االفتراضية ارضالمع صعوبات: 2/5

الواقعية - للمعارض   التحدي يعترب: انخفاض  نقص  الفرتاضيةااجلوهري  يف الواقعية هو   رؤية افتقاد املتضمنة 

 عبارة املعرض كل معروضاتألن   ،الواقعية يف املعارض املستفيد يراها التي احلقيقة مثل  األرشيفية املعروضات

وأضحي   ، الواقعية األماكن إحساس أو خيال من ا كبريً  ا قدرً  يعطي املستفيد  هذا الو  ،األبعاد ثالثية رقمية نامذج  عن

 ، النمذجة ةمرحل عىل القائمني وكذلك مهارته ومدى املعرض االفرتايض بمصمم ا مرتبطً  األرشيفي املعرض تأثري

 . األصيل النموذج الرقمي النموذج  يامثل به أن يمكن الكم الذي يسيطرون عىلوهم 

 وبعضهم البعض  الزائرين  بني للتفاعل متعددة أدوات من تتضمنه املعارض االفرتاضية ما  رغماالجتامعي:   التفاعل -

التفاعالت إال،  املعرض عن والقائمني الزائرين بني أو باملقارنة   مقيدة  االفرتايض باملعرض االجتامعية أن 

 بصورة الدخول  هو االفرتايض االنضامم للمعرضيف  األساس نإ حيث ،الواقعي باملعرض أتنش التي بالتفاعالت

 جوالهتم فإن غالبية وبالتايل ،أو التقليدي  الواقعي املعرضهو احلال يف   كام ،كفرٍق  وليس زائر منفردة من خالل كل

   .املعلومات تبادل عرقل عمليةيُ  مما  ؛فردية االفرتايض باملعرض

 االستفادة يمكن    حتى التكنولوجية اإلمكانيات من ا عددً  ضيةاالفرتا تستلزم املعارض : التكنولوجية املتطلبات  -

 الواقعية، قلة   عرضها من التي سبق املشاكل بعض  :املثال سبيل عىل ،املعرض املستفيدين من بشكل يريض منها 

االعتامد يمكن  ،االجتامعي والتفاعل خالل  من  االفرتايض تقنية عىل تقليصها  من التي املتقدم الواقع   تتمكن 

والوسائل من ا بعًض  استخدام االفرتايض جتربة لتحسني األجهزة  بني  ،املعرض  التفاعل   املستفيد ورفع 

هم )كفاية   حمدودة من  فئة ا عىلمقيدً  ذلك فيصبح لمستفيدين كافة؛األجهزة ل تلك توفري لصعوبة اونظرً  واملعروضات،

 (467،ص 2017وآخرون، 

 االفرتاضية ومها:ونضيف اثنتني من الصعوبات للمعارض 

عجز املوارد البرشية عن التعامل مع ذلك النوع من املعارض؛ مما يتطلب تدريبهم ورفع كفاءهتم التكنولوجية حتى  -

 يتمكنوا من إنتاجها والتعامل معها. 

تناسب التكلفة املادية املتضمنة يف رشاء وحتديث األجهزة والربجميات املستخدمة يف إنتاج املعارض االفرتاضية لكي ت -

 مع فئات متنوعة من املستفيدين.  
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 : المعارض االفتراضية ودورها في التوعية بالتراث الوثائقي:2/6

وعرضها   عنها  والتعبري األفكار إلنتاج  الرقمية سبياًل  صارت التكنولوجيا  فقد ، هاًم م  اعنرًص  الرقمي الوثائقي الرتاث أصبح

 ذلك من القادمة لألجيال  ا مرياثً  جعلها  بام كافة  احلياة جماالت الرقمية الوثائق فيه  متثل عرص  أصبحنا يف فقد ،ومشاركتها  وتطويرها 

عىل   بل يشتمل ،التارخيية وفرتته زمنه عن  معرب  حديث أو رقمي إنتاج كل عىل  فقط  ال يتوقف واألمر ومحايته، حفظه يتوجب العرص

 ورضورة محايتها  فقداهنا  خطر إىل  العامل من الرقمية موضع انتباه الثروة جعل ما  وهذا ،ا رقميً  القديم والرتاث الوثائق حفظ إعادة

استمرارها )هردو،   التجارب  و(  12، ص  2016وضامن  من  األبدي  أيضًا رصيدها  والشعوب  للدول  بالنسبة  الوثائقي  الرتاث  يعد 

 ويتخيل املستقبل. واخلربات واملواقف التي متنح اإلنسان االستطاعة عىل أن يواجه حتديات احلارض 

أو جمموعات من الوثائق ذات قيمة كبرية ودائمة ملجتمع أو ثقافة أو بلد أو للبرشية    ،ف الرتاث الوثائقي بأنه الوثائق الفريدةرِّ عُ 

وتصبح أمهية الوثيقة واضحة مع مرور الوقت بالنسبة لكل دولة يعكس    ،يرتتب عىل  تدهورها أو فقداهنا رضر بالغ  فقدبوجه عام،  

  ف الرتاث الوثائقيرِّ عُ ،((Edmondson, 2015,p3 سهم يف تعيني مكانتها يف املجتمع العامليتراثها الوثائقي ذاكرهتا وهويتها، وبذلك يُ 

سواء  بأنه    أيًضا  األعامل  اللغاتأ مجيع  بمختلف  مطبوعة  أو  مكتوبة  ه  ،كانت  )    يكام  واملخطوطات  الوثائق  يف  احلال 

 .(90،ص2016اهلياجي،

 :  التوعية بالرتاث الوثائقي املعارض االفرتاضية ف  مهية  أ:  1/ 6/ 2

  (، 82،ص2019فعالية جتعل املواد األرشيفية ووسائل إجيادها متقاربة من اجلمهور)منصور،    ةالتوعية بالرتاث الوثائقي هي أي

 ، والندوات  ،واملؤمترات  ،املعلومات  وفعاليات التواصل التي  تتضمن  ،والعالقات العامة  ،والربامج التعليمية  ،وتتضمن الربامج العامة

العمل األفالم  ،واجلوالت  ،والعروض  ،واملعارض  ، وورش  للتواصل  ،واستعراضات  األخرى    ، واملنشورات  ،والنرش  ،واملظاهر 

العامل  ،والرسائل اإلخبارية التوعية بالرتاث  يو(    (Koopman, 2007,p7واملواقع اإللكرتونية الشائعة يف مجيع أنحاء  تمثل مدى أمهية 

 : أيتالوثائقي فيام ي

 حلامية ًيا قو امصدرً  املجتمعات والشعوب عاشتها  التي احلضارات وأجماد الرتاث الوثائقي ةعظم عىل االطالع عديُ  -

 الوثائق.   هذه

وعراقة  أصالة من نابع  فضلأ لغد ومتشوق وبحارضه، اتصال بامضيه وعىل حوله، يدور ملا   وواعٍ  مثقٍف  جيلٍ  خلق -

 ولألجيال فهو ثروة عظيمة للوطن  ،الرتاث الوثائقي املتضمنة يف الراقية اإلنسانية القيم من ويستقي معامله األجداد،

 القادمة.

 فصح عنها ثقافة يُ  وهلا  أجماد، وهلا  عريق، تاريخو  ماضٍ  هلا  الشعب أفراد بني جتمع التي فاهلوية الوطنية، تدعيم اهلوية -

 به. تفتخر عريق تاريخ هلا  التي األخرى الشعوب صفوف يف الشعب اهلوية هذه جتعل وبدورها  الرتاث الوثائقي،

-   ( الشعوب وتارخيها وأجمادها عرب األجيال  املحافظة عىل ذاكرة  الوثائقي عىل  الرتاث  ، ص  2019العيسوي،  يقوم 

أهم القضايا    يعترب واتصاله باملجتمعات املحلية والدولية    ه الرتاث وإظهاره ونرش  إتاحةعادة  إن  إلذلك ف؛  (9-8ص

تبناها    الواضحة ثم    عرصالتي  الشبكة املعارض االفرتاضية و  يظهر دوراملعلومات منذ أواخر القرن املايض، ومن 

العامل    املحتويات الرتاثيةحول تلك    ئق ومعانٍ يف إرسال رساالت وحقا   بارًزاالرقمية   وفئات   املختلفةعرب شعوب 

ا  املستفيدين العاملية واجتاهاهتم وغاياهتم املتفاوتةمن  التوعية بالرتاث ويرجع    ،لشبكة  دور املعارض االفرتاضية يف 

 :  الوثائقي يف
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بكل    املســـــــــتفيدين  ارخيية إىل مجهوراخلربة واملعلومات الثقافية والت إلتاحةمعظم املعارض الثقافية    تقام .1

أنحاء العام، وإمداد الشـــبكة العاملية بتلك املحتويات الرتاثية بعنرصـــ جديد لتنمية وتطوير تلك الفكرة 

 .كافةلمجتمعات لة لتسجيل ونرش وحفظ الذاكرة اجلامعية  يالرئيس

 كل مكان. للجميع ف متوفرة يفه ،بحريةببساطة واجلمهور  ايتعامل معه  وسيلةمتثل   شبكة اإلنرتنا .2

ــة   .3 ــامليــ العــ ــة  الشـــــــــــبكــ الفعل  مكمالا   عمالا   تعــــدزيــــارة املعــــارض االفرتاضـــــــــــيــــة عل  ــللزيــــارات  ة للمواقع يــ

 ا هلا.وليس منافسا   األرشيفاتو

يتطــابق مع   ،م والثقــافــة والرتاثيف قطــاعــات التعل  وبخــاصــــــــــــة  ،نرتنــاالتطور الواقع ف اســـــــــــتخــدام اإل .4

، ص 2005)إمبايب،  ا تخصــــــصــــــي والدارســــــي والعاملي والعامة أيضــــــا وامل  املســــــتفيدين غايات مجهور 

 (.3-2ص

إنتاج املزيد من املعارض االفرتاضية عىل مواقع األرشيفات يعمل عىل توعية فئات املجتمع كافة برتاثه الوثائقي الذي حيتويه    و

املجتمع نحو موضوع أو قضية عامة مطروحة عىل سبيل   يمكن االعتامد عليها يف تثقيف  ةفهي أدا  ،بني جدرانه داخل املؤسسة األرشيفية

،  هبدف توعية املجتمع 19 -كوفيد   مع ظهور فريوس   ةوذلك مواكب  ، )إعداد معرض افرتايض حول األوبئة يف العصور القديمة(  :املثال

ست جمرد عروض جمردة ملقتنيات  فاملعارض االفرتاضية لي  ،يناير  30أو إعداد معرض افرتايض حول ثورات الربيع العريب يف أعياد ثورة  

 .بل هي رسالة حتمل يف مضموهنا الكثري من املعلومات واملعارف الثقافية التي تغذي العقول وتنميها  ؛أرشيفية

ا
ا
 )اإلطار التطبيقي للدراسة(:  املعارض االفرتاضية على مواقع األرشيفات الوطنية  -ثالث

عينة الدراسة يف ضوء جمموعة من العنارص للوقوف  مواقع األرشيفات الوطنية  هتتم الدراسة بتحليل املعارض االفرتاضية عىل  

 ملعرض افرتايض لدار الوثائق القومية املرصية:  مقرتٍح  للخروج بتصورٍ  ،عىل نقاط القوة والضعف فيها 

  :العناصر من خالل المعرض االفتراضي محتوى تحليل تم: محتوى المعرض االفتراضي :3/1

 :ة ومسئولية املعرض، والتغطية املوضوعية، واللغة، وعنوان املعرض، وفيام يأيت ذكر كٍل منها بالتفصيلاهلدف منه، وسلط

يبدأ املعرض االفرتايض بفكرة جيدة نسعى إىل حتقيقها من خالل مجع وعرض املقتنيات التي تفي    : اهلدف من املعرض:3/1/1

ة بالفكرة قليلة، فيمكن توسيع الفكرة وربطها بموضوعات أخرى، بعد حتديد بتقديم هذه الفكرة، ويمكن أن تكون املقتنيات املرتبط

الفكرة أو اهلدف الذي نسعى للوصول له رضورة حتديد التأثري االنفعايل للمعرض عىل املشاهدين أو اهلدف املراد من املعرض، فهناك 

 املعرض وهي:   مخسة أنواع من التأثريات التي قد يرغب األرشيف يف الوصول إليها من خالل

  أرشيفية معينة. قتنيات أو جمموعاتامل مجالية ظهارإهبد   وهو تنظيم معرض   Aesthetic : مجايل .1

 .جتاه حدث معي  املشاهد عاطفة جلذب اختياره يتمEmotive : عاطفي .2

 أ صمم إلحياءيُ  Evocative :الذكريات حياءإ .3
 
 .ف املجتمع معينة جواء
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 . معي يشء مليلتع بنى: يُ  Didacticمييتعل .4

 (69، ص2012 وآخرون، ) ماريا. االستمتاع صمم ألجليُ   Entertaining :ترفيهي .5

  األهداف  هذه ر حمتوى املعرضظهِ يُ  أن جيب كام بوضوح، اهلدف ندوَّ يُ  وأن،  للمعرض  حمددٍ  صياغة هدٍف ولذلك البد من  

 .للمعارض االفرتاضية عينة الدراسة من حيث األهداف عرض أيت وفيام ي (112، ص2015 سيد،)

 رض االفتراضية من حيث الهدفا( المع2جدول )  

 اهلدف ألرشيف 

  تسويفي ترفيهي  تعليمي  ثقايف 

 × × √ √ األرشيف الوطني األمريكي

 × × √ √ األرشيف الوطني الربيطاين 

 × × √ √ األرشيف الوطني الفرنس 

 × × √ √ األسرتايل األرشيف الوطني 

 × × √ √ األرشيف الوطني الكندي

 × × √ √ األرشيف الوطني الربازييل 

 × × √ √ األرشيف الوطني اهلندي 

 × × √ √ األرشيف الوطني جلمهورية أملانيا  االحتادية 

األرشيفات عينة الدراسة هو هدف تعليمي  معارض االفرتاضية عىل مواقع  لل  من خالل اجلدول السابق أن اهلدف الرئيسيتضح  

  ة، عد مراكز حلفظ الرتاث الثقايف لألمألن األرشيفات تُ وذلك    ؛ساسعد األ وهذا يُ   ،األساس إلنشاء املعرض االفرتايض  وهو   ،وثقايف

 داخلها من مواد أرشيفية متنوعة.  باجلمهور بام تقتنيه  يويأيت دورها يف تنمية وع

 هذه تعيني ألن وذلك للمعرض االفرتايض؛  واملادية الفكرية املسئولية هي  عرض االفرتايض:: سلطة ومسؤولية امل3/1/2

ولة عن املعرض االفرتايض   ؤ اجلهات املس  حتديد فينبغي املتوفرة فيه؛ املعلومات مصداقية يف  نطاق الوثوق  حيقق املعرض يف املسئولية

 ثقل من وقيمته  يكتسب أمهيته املعرض ألن الوظيفية؛ وليتهمؤ ومس باملعرض، وإتاحتها جتهيز املعلومات  عن ولنيؤاملس واألشخاص

 يف املوجودة االختيارات طريق عن معرفة ذلك ويمكنK باملعرض تتاح التي واخلدمات املعلومات ول عن ؤاملس البرشي العنرص

اجلدول  يف    اسة املعارض عينة الدراسة تبنيَّ ( ومن خالل در114، ص 2015 سيد،)اعتامدات املعرض وحتديد   ،صفحة املعرض أسفل

 . أيتما ي ( 3رقم )

 (: 3)يتضح من اجلدول 

 ا األرشيفات تشاركت  اثنني من  ولة عن املعرض االفرتايض باملعارض عينة الدراسة هي األرشيف الوطني، فيام عدا  ؤاملس  ةاجله  (1

الكندي  واألرشيف    (،وكينغز كوليدج لندنيف مؤسسة)  األرشيف الربيطاين  :عداد املعارض وإنتاجها مع مؤسسات خارجية وهييف إ

 .  (وزارة الرتاث الكنديو)خارجية  سةمؤسيف متثلت 

الفرنس،    ي:وه  أرشيفاتثالث    ولني عن املعرض االفرتايض فقد توافر ذلك يف ؤشخاص املساعتامدات املعرض وذكر األ (  2

اعتامدات    و   والربازييل، والكندي،   يف  متثلت  ومُ املعرض  املعرض،  ومنتج  املعرض،  وأمني  املرشوع،  مدير  من  النصوص،  كل  صمم 

ول البحث  ؤمن اختيار الصور والوثائق وكتابة التعليقات، ومس  ىول عن املحتوؤاملس واملراجع اللغوي،  وول التحول الرقمي،  ؤومس

وبالنسبة للمعارض االفرتاضية   ،ول الربجمة املرئيةؤبة، ومسالتارخيي، واملصور، والقائم بعميلة املسح الضوئي، ومنسق الوثائق املكتو
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التي مل ُيذكر فيها إشعاره إىل اعتامدات املعرض، فهي مخس أرشيفات وهي: األرشيف األمريكي، والربيطاين، واألسرتايل، واهلندي، 

 واألملاين.

 ( سلطة ومسئولية المعارض االفتراضية 3جدول )

 األرشيف 
 اعتامدات املعرض املسئولة عن املعرض اجلهات 

 غري متوفر متوفر مشاركة مؤسسة خارجية  األرشيف 

 √ × × √ األرشيف الوطني األمريكي

 √ × √ √ األرشيف الوطني الربيطاين 

 × √ × √ األرشيف الوطني الفرنس 

 √ × × √ األرشيف الوطني األسرتايل 

 × √ √ √ األرشيف الوطني الكندي

 × √ × √ األرشيف الوطني الربازييل 

 √ × × √ األرشيف الوطني اهلندي 

 √ × × √ األرشيف الوطني جلمهورية أملانيا  االحتادية 

معتمًدا   ألرشيفالغرض من إنشاء املعرض يف اطبيعة املحتوى التي تفي بتحقيق حتديد  تتمثل يف : التغطية املوضوعية:3/1/3

بارز، أو شخصية عامة، أو   أو حدث   سنوية،  ذكرى)هل هي: إحياء    املعرض  وراء  الفكرة من  املتمثلة يف مناقشةعىل بعض اجلوانب  

  بشأن استخدام املجموعات.   فيدينقد تكون تشجيع االهتامم باملجموعات، أو تقديم مواد نادرة، أو تثقيف املست  أماكن مشهورة(، أو

(Kalfatovic,2002,p22). (4اجلدول رقم )يف  أيتومن خالل دراسة املعارض عينة الدراسة تبني ما ي  : 

 ( التغطية الموضوعية للمعارض االفتراضية 4جدول )

 

 األرشيف 

 املوضوعية التغطية 

حدث  

 تارخيي

شخصية  

 بارزة

جمال 

 موضوعي 

وثائق  

 نادرة

أماكن  

 مشهورة 

 أخرى معامل أثرية

 × × × √ √ √ √ األرشيف الوطني األمريكي

  - حروب - )كتب√ × × × √ √ √ األرشيف الوطني الربيطاين 

 خرائط(

 × × √ × √ √ √ األرشيف الوطني الفرنس 

 × × × × √ √ √ األسرتايل األرشيف الوطني 

)صور تارخيية،  √ √ √ × √ √ √ األرشيف الوطني الكندي

 (كاريكاترييةرسوم 

 × × √ × √ √ √ األرشيف الوطني الربازييل 

)خمطوطات وكتب  √ × × × √ √ √ األرشيف الوطني اهلندي 

 نادرة(

 )أحكام قضائية( √ × × × √ √ √ األرشيف الوطني جلمهورية  أملانيا  االحتادية

 ( اآليت: 4السابق) اجلدول يتضح من

معظم التغطية املوضوعية للمعارض االفرتاضية عينة الدراسة تنصب عىل ثالثة عنارص رئيسية توفرت يف مجيع األرشيفات   -

عينة الدراسة وهي: حدث تارخيي، وشخصيات بارزة، وجمال موضوعي، و تقوم املعارض عىل إحياء ذكرى سنوية للدولة، أو االحتفال 

عاًما من   (180  (    ومعرض،  ألوتاوا كعاصمة باألرشيف الكندي  (150)الذكرى  ل معرض:  بمرور فرتة زمنية عىل حدث معني مث

 .مليالد أول رئيس ديمقراطي للدولة يف تاريخ  أملانيا  باألرشيف األملاين( 150)والذكرى، االستقالل باألرشيف الربازييل
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مثل: معرض شكسبري باألرشيف الربيطاين،  بجانب معارض تتعلق باالحتفال بشخصية عامة، سواء سياسية أو أدبية   -

باألرشيف الكندي، أو تصميم معارض تدور حول حمتوى    رؤساء الوزراء والفنون: املبدعون واملقتنيات واملفكراتو

موضوعي معني مثل: معرض آثار الزلزال املوجودة يف أرشيف سان فرانسيسكو باألرشيف األمريكي، ومعرض 

 رتايل.   منارات البحر باألرشيف األس

جاءت بعد ذلك املعارض االفرتاضية التي متثل أماكن ومدًنا جغرافية مشهورة، وقد توافرت يف ثالث أرشيفات فقط  -

يف مرسيليا من القرن السابع عرش    Bastidesيف ظل الباستيدات وهي: الفرنس، والكندي، والربازييل مثل معرض:  

   ومعابدها. ومناظرها الطبيعية، حيث ناقش هذا املعرض مدينة مرسيليا  ،حتى يومنا 

تالها بعد ذلك املعارض االفرتاضية لوثائق مهمة ونادرة ومعامل أثرية، وتوافر يف األرشيف األمريكي واألرشيف   -

ومعرض املعامل  ،  كنوز الكونجرس وثائق رائعة تسلط الضوء عىل تاريخ السلطة الترشيعيةالكندي مثل: معرض:  

وضحت الوثائق النصية الرقمية والصور واملخططات ومقاطع الصوت  و  ،باألرشيف الكندياألثرية واملباين الرتاثية  

 املعامرية. والفيديو كيف تم تشكيل غرب كندا من خالل هندستها 

وهي: - األرشيفات  من  عدد  واألملاين  متيز  والكندي،  واهلنديالربيطاين،  معارض    باحتوائها   ،  العىل  ،  كتبعن 

كاريكاترييةقضائيةأحكام  ، ورائطواخل  ،روبواحل معركة    ، ورسوم  باألرشيف  أمثل معرض:  ،  الربيطاينجينكور 

التارخيية   براون)  ولوحات وصور فوتوغرافية  كندية الومعرض للصور  الكندي، ومعرض    (لربن ويل  باألرشيف 

 "ويتالتص"احلكم الصادر بشأن  ، ومعرض عن  عالمة بارزة يف السوابق القضائية للمحكمة الدستورية االحتادية

حول املخطوطات والكتب النادرة والعينات املبكرة لالستخدام   م باألرشيف األملاين، ومعرض  1959األبوي لعام 

املعرض   اهلندي ألن  جيًدا؛  االفرتاضية  للمعارض  املوضوعية  التغطية  يف  التنوع  هذا  ويعد  اهلندي،  باألرشيف 

للمستفيد املعريف  املحتوي  إثراء  إىل  هيدف  عمل  شتى  االفرتايض  يف  مكان  وأي  وقت،  أي  يف  األرشيفات  من  ين 

 املجاالت من خالل الرتاث الثقايف الذي تضمه األرشيفات بني جدراهنا.   

البيئات الثقافية    ةاملعرض االفرتايض بأكثر من لغة بجانب اللغة األصلية، ومراعا   تتعدد اللغات داخلاللغات:   تعدد  :3/1/4

 ( 5باجلدول رقم ) أيتتبني ما ي ،ومن خالل دراسة املعارض عينة الدراسة ،املعرض االفرتايض املستفيدون منالتي ينتمي هلا 

( اجلدول  باللغة5يتضح من  متاحة  الدراسة  عينة  االفرتاضية  املعارض  أن  املعارض   (  ماعدا  األرشيفات  فقط لدول  األصلية 

اللغة األصلية، حيث   االفرتاضية لألرشيف الكندي فتفوقت عىل غريها من األرشيفات يف إتاحتها للمعارض بأكثر من لغة بجانب 

ومعارض باللغة الفرنسية    ، املعامل األثرية واملباين الرتاثية، اللغة اإلنجليزية فقطتوافرت معارض باللغة اإلنجليزية فقط مثل معرض:  

معرض:   مثل  الكندي  فقط  الفرنس  للشباب  العلمية  فقط    م1950-1900الصحوة  باإلنجليزية  الفرنسية  اللغة  ثنائية  ومعارض   ،

 .ية االفتتاحية يف نيو برونزويك ، ثنائية اللغةريكام تراه من خالل عيون الرسوم الكاريكات : كندا  مثل معرضوالفرنسية 
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 في المعرض االفتراضي  عدد اللغات( ت5) جدول

 

 األرشيف 

 تعدد اللغات 

 غري متوفر متوفر

 √ × األرشيف الوطني األمريكي

 √ × األرشيف الوطني الربيطاين 

 √ × األرشيف الوطني الفرنس 

 √ × األرشيف الوطني األسرتايل 

 × √ األرشيف الوطني الكندي

 √ × األرشيف الوطني الربازييل 

 √ × األرشيف الوطني اهلندي 

 √ × األرشيف الوطني جلمهورية  أملانيا  االحتادية

يسعى إىل نقل ما هو  يتضمن صياغة عنوان مميز للمعرض يشتمل عىل مكوناته، ويعكس حمتوياته و   :: عنوان املعرض3/1/5

وتبني من خالل الدراسة  (Kalfatovic, 2002,p22 ) املعرضا أن يكون هناك موجز قصري للموضوعات املعروضة يف  وينبغي أيًض   ،عليه

 للمعارض االفرتاضية عينة الدراسة اآليت:  

تم صياغة عناوين املعارض االفرتاضية بصورة واضحة ومبسطة للمستفيد، ولكن اختلف كل أرشيف يف صياغته   -

األرشيف األسرتايل،  وصياغة  للعنوان، فهناك بعض األرشيفات وهي: األرشيف الفرنس، واألرشيف الكندي، و

 عنوان املعرض متضمنة أماكن توافر جمموعة الوثائق اخلاصة به.

األرشيف    - وهي:  عنها  خمترصة  نبذة  وإعطاء  صياغتها  تم  األرشيفات  بعض  مواقع  يف  افرتاضية  معارض  هناك 

 األمريكي، واألرشيف الربيطاين. 

صياغة  - متت  األرشيفات  بعض  مواقع  يف  فقط  معرضان  األسرتايل،   يوجد  األرشيف  وهي  فقط،  املعرض  عنوان 

 واألرشيف اهلندي.

 متيز أحد املعارض يف مواقع األرشيف اخلاص هبا بتضمني لغة املعرض بجانب العنوان، وهي: األرشيف الكندي.  -

معرض    متيز املعرض االفرتايض عىل موقع األرشيف الربيطاين بتضمني الفئة املستهدفة من املعرض واهلدف منه، مثل  -

د فئة األطفال كمستفيدين منه.   الفكتوريني، والذي حدَّ

د اهلدف ةمتيز أيًضا األرشيف الربيطاين بتضمني اهلدف منه بجانب العنوان مثل: معرض تعليم اللغة الالتيني  - ، وحدَّ

 للمستفيدين بأنه هدف تعليمي. 

ة الزمنية للمعرض بجانب عنوان املعرض يف  متيزت املعارض االفرتاضية عىل موقع األرشيف األملاين بتحديد الفرت  -

  ، 1944يوليو    20زمرة عديمة الضمري من قادة األحزاب الغريبة عن اجلبهةبعض املعارض االفرتاضية مثل: معرض  

 . اجلزء الثالث: إحياء الذكرى يف اجلمهورية االحتادية

 : طرق تنظيم المعارض االفتراضية:  3/2

  ، بل املستفيدين لتسهيل اسرتجاع املعارض وتصفحها من قِ   ئهيف بنا   همةاالفرتايض من العنارص املعد تنظيم حمتويات املعرض  يُ 

 (:6باجلدول رقم ) أيتومن خالل دراسة املعارض عينة الدراسة تبني ما ي
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 ( تنظيم المعارض االفتراضية 6جدول )

 تنظيم املعارض  األرشيف 

أكثر من نمط   عشوائي  هجائي   عنوان موضوعي  زمني

 ترتيبي 

 × × × × √ × األرشيف الوطني األمريكي

 × × × × √ × األرشيف الوطني الربيطاين 

 × × × × √ × األرشيف الوطني الفرنس 

 × × × × √ × األرشيف الوطني األسرتايل 

 × × × √ × √ األرشيف الوطني الكندي

 × × × × √ × األرشيف الوطني الربازييل 

 × × × × √ × اهلندي األرشيف الوطني 

 × × × × √ × األرشيف الوطني جلمهورية أملانيا  االحتادية 

( أن املعارض االفرتاضية عينة الدراسة يغلب عليها التنظيم املوضوعي للمعارض، و يتم ترتيب املعارض  6يتضح من اجلدول )

التي ينتجها األرشيف موضوعيًا، فيام عدا األرشيف الكندي، الذي اعتمد يف تنظيم املعارض االفرتاضية عىل صفحته عىل نمطني ومها:  

ق تاريخ نرش املعارض كخط تنظيم أول، ويقسم املعارض وفق فرتات زمنية مثل: مرشوعات املعارض الرتتيب الزمني للمعارض وف

 وهكذا، ثم بعد ذلك ترتيب املعارض  داخل هذا الرتتيب الزمني وفًقا للعنوان كخط تنظيم ثاٍن للمعرض.   2008-2007من عام 

االفرتاضية:3/2/1 للمعارض  الداخيل  التنظيم  توا   :  مدى  به  حمتويات  يقصد  االفرتايض يف عرض  املعرض  داخل  تنظيم  فر 

 (:7اجلدول رقم )يف  أيتومن خالل دراسة املعارض عينة الدراسة تبني ما ياملعرض االفرتايض كل  عىل حدة، 

 ( التنظيم الداخلي للمعارض االفتراضية 7) جدول

 التنظيم الداخيل  األرشيف 

 غري متوفر متوفر إىل حد ما  متوفر

 × × √ األرشيف الوطني األمريكي

 × √ × األرشيف الوطني الربيطاين 

 × × √ األرشيف الوطني الفرنس 

 × × √ األرشيف الوطني األسرتايل 

 × × √ األرشيف الوطني الكندي

 × × √ األرشيف الوطني الربازييل 

 × √ × األرشيف الوطني اهلندي 

 √ × × االحتاديةاألرشيف الوطني جلمهورية  أملانيا  

( أن املعارض االفرتاضية عينة الدراسة تتميز باآليت: 7يتضح من اجلدول )

بلغ عدد األرشيفات التي يتوافر هبا تنظيم داخيل ملحتويات املعرض مخس أرشيفات وهي: األرشيف األمريكي، واألرشيف    -

الفرنس، واألرشيف األسرتايل، واألرشيف الكندي، واألرشيف الربازييل، ويتوافر تنظيم داخيل، فنجد األرشيف األسرتايل يعرض  

افرتاضيةة وداخل كل موضوع مقسيموضوعات رئيس معارض  هلا  تعرض  املوضوعات  هذه  فرعية، بعض  والبعض    ، م ملوضوعات 

فوتوغرافية  اللبومات من الصور  أو  ،ا املعارضتضم االثنني معً  ىخرأوموضوعات    ،اآلخر يضم جمموعة من الصور الفوتوغرافية فقط

 .  املرتبطة باملوضوع

مثل   ة للموضوع املطروح للعرضيثم عنارص رئيس ،يث املقدمةيتم تقسيم املعرض بصورة تفصيلية من ح :األرشيف األمريكي

العمل يدفع  و  االحتفال بالناس،وإعادة اكتشاف أمريكا،  وحول هذا املعرض،    )مقدمة  :إىل  هتم تقسيم  ، صفقة جديدة للفنون  :معرض

 فنون مفيدة(. ونشاط فنون، وألمريكا، 
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ثم تقسيم املعرض    ،يضم املعرض مقدمة  و  ،ا لعدة عنارص ممثلة لكل موضوع عىل حدةيتم تنظيم املعرض وفقً   :الكندياألرشيف  

يُ  عام( عىل العاصمة أوتاوا،    500الرئيس مثل معرض: )ن املعرض  ع  ا متفرعً   رقميًا   افرتاضيًا   ا مثل معرًض لعنارص فرعية كل عنرص 

اآلتية:   العنارص  بداخله  املعرض  ختتارها،  )أصبحت  ويضم  امللكة  كندا  عاصمة  الواقع  وأوتاوا  ملدينة  بناء  املصادر  و  سرتاتا،املادي 

 الصحف(.  والنصب التذكاري ملدينة أوتاو، و جملس مدينة أوتاوا،و  املصادر األولية،و لتعليمية،ا

وسبل حتويلها   ،رجة يف املعرضتضم نبذة تارخيية عنه، وبيانات عن الصور املد   ةيتم تقسيم املعرض إىل مقدم  :الربازييلاألرشيف  

 ىنشائه حتإوكل جزء فيه منذ    ،ن عن املعرضوول ؤعن املعرض، يليها املس  ةإىل شكل افرتايض، ثم ورقة البيانات التي تعطي صورة كامل

   نرتنت.عىل اإل هنرش

   .موضوعات فرعية إيل هوداخل كل موضوع يتم تقسيم ،املوضوع الرئيس: يعرض األرشيف الفرنيس

املعارض االفرتاضية لألرشيف  :  ومها   اثنني،حد ما    بلغ عدد األرشيفات التي يتوافر هبا تنظيم داخيل للمعارض االفرتاضية إىل  -

تصميم مسجل من ِقبل املصممني واألفراد والرشكات من منتصف العرص الفيكتوري،     )300، مثل معرض خاص: يضم)الربيطاين

إىل:   تنظيمه  التصميم. تم  للكائن، وعرض خصائص  وفًقا  التصميم  للتاريخ، وعرض  وفًقا  التصميم  املعرض، وعرض  عن  مقدمة 

مقدمة للتعليم العايل يف اهلند، ثم التعليم    :تم تقسيمه إىل،  من رئاسة اجلامعات يف اهلند(  عام    150  0)  :معرض  مثل  :األرشيف اهلندي

 .اجلامعي: التطور والنمو، ثم التقييم (

األملاين افتقر    - )  األرشيف  يضم  أنه  رغم  مبارشة  املعرض  ويتم عرض  هنائيًا،  االفرتاضية  للمعارض  الداخيل  (  217للتنظيم 

 معرًضا.

 : وسائط المعارض االفتراضية: 3/3

املعرض،   حمتوى  عن  معربة  تكون  أن  وجيب  االفرتايض،  املعرض  بناء  يف  مهاًم  دوًرا  عينة تلعب  املعارض  دراسة  ومن خالل 

 (: 8اجلدول رقم)يف  أيت تبني ما ي  ،لدراسةا

 ( وسائط المعارض االفتراضية8جدول )

 وسائط املعارض االفرتاضية  األرشيف 

وثائق  

 نصية 

 صور 

 فوتوغرافية

لوحات  

 فنية 

رسوم بيانية  

 وهندسية 

تسجيالت   فيديو خرائط

 صوتية

وسائط  

 ىخرأ

 × × × √ × × √ √ األرشيف الوطني األمريكي

 × √ × √ √ × √ √ األرشيف الوطني الربيطاين 

 × × × √ √ × √ √ األرشيف الوطني الفرنس 

 × × √ √ √ × √ √ األرشيف الوطني األسرتايل 

 × × √ √ √ × √ √ األرشيف الوطني الكندي

 × × × × × × √ √ األرشيف الوطني الربازييل 

 × × × × × × √ √ األرشيف الوطني اهلندي 

األرشيف الوطني جلمهورية  أملانيا   

 االحتادية

√ √ √ × × × × × 

  ،وثائق نصيةهلا عىل  املعرض االفرتايض    ىأن املعارض االفرتاضية عينة الدراسة تعتمد يف عرض حمتو  (8يتضح من اجلدول )

يف عرض   ىخرأها بعد ذلك احتواء املعارض االفرتاضية عىل وسائط  وهذه الوسائط متوفرة يف كل املعارض، تال  ،وصور فوتوغرافية
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الثانية اخلرائط، وتل  تجاء  ،حمتوى املعرض البيانية واهلندسية، وتال تيف املرتبة  الثالثة الرسوم  الفيديو،  ها يف املرتبة  ها يف املرتبة الرابعة 

، يف حني عدم توافر وسائط أخرى عىل صفحات املعارض االفرتاضية،  سة اللوحات الفنية والتسجيالت الصوتيةها يف املرتبة اخلامتوتل

وترفق املعارض االفرتاضية عىل مواقع األرشيفات بنصوص مصاحبة هلذه الوسائط للمستفيدين كالتعريف بعنوان الوسيط وتارخيه  

 وحمتواه.  

 معايري استخدام :مثل  الوسائط املتاحة باملعارض االفرتاضية، هبا  عرضتُ  التي الصيغ هبا  يقصد   : الصيغ املستخدمة:3/3/1

 سيد،الوثائق)  وصيغ حتميل  ،والصيغ التي يتم عرض الصور والفيديوهات هبا   ،XML أو  ، HTML الفائق املعيارية النص  بلغة الكتابة

 (: 9باجلدول رقم ) أيتتبني ما ي   ؛( ومن خالل دراسة املعارض عينة الدراسة121، ص2015

 ( الصيغ المستخدمة بالمعارض االفتراضية 9جدول )

 الصيغ املُستخدمة باملعارض االفرتاضية  األرشيف 

 حتميل الوثائق  الفيديو الصور  عرض الوثائق 

 text/html JPEG/ GIF األرشيف الوطني األمريكي

Image 

× × 

 html text/ األرشيف الوطني الربيطاين 

SVG+XML 

Image 

Jpeg × يب دي اف 

  text/html JPEG األرشيف الوطني الفرنس 

 Png 

× × 

 × text/html PNG Image Avi األرشيف الوطني األسرتايل 

 يب دي اف text/html JPEG Mpeg األرشيف الوطني الكندي

 × × text/html Jpeg األرشيف الوطني الربازييل 

   Html األرشيف الوطني اهلندي 

 افي دي 

× × × 

 يب دي أف × text/html Jpeg األرشيف الوطني جلمهورية أملانيا  االحتادية 

 الدراسة كاآليت:  املعارض االفرتاضية عينة أن الصيغ املستخدمة يف (9يتضح من اجلدول )

يف عرض الوثائق، وانفراد األرشيف   Html تشابه كل األرشيفات عينة الدراسة يف استخدام لغة تكويد النص الفائق -

 .  Xmlيف عرض الرسومات والصور ولغة   Svgالوطني الربيطاين يف استخدام لغة 

اعتمدت ست أرشيفات، وهي: األرشيف الربيطاين، واألرشيف الكندي، واألرشيف األملاين، واألرشيف الربازييل   -

 ( يف عرض الصور. Jpegعىل استخدام صيغة )

 ( يف عرض الصور. PNG Imageسرتايل عىل استخدام صيغة )اعتمد األرشيف األ -

اعتامد اثنان من األرشيفات عىل أكثر من صيغة يف عرض الصور مثل: األرشيف الفرنس، واألرشيف األمريكي،  -

 (.   PNG , GIF ,jpegحيث اعتمدا عىل صيغة )

 (.  Avi, Mpeg) انفراد كل  من األرشيف األسرتايل واألرشيف الكندي يف توافر فيديو بصيغة -

ثالث أرشيفات فقط هي: األرشيف الربيطاين، واألرشيف األملاين، واألرشيف الكندي  تشابه صيغ حتميل الوثائق يف -

 (. Pdfبصيغة )يب دي إف 
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   االفتراضي ونوعه:البحث في المعرض  :3/4

من أداة بحث املعرض االفرتايض للبحث عن املعلومات يف هذه    االستفادة  نللمستفيدييتيح    فرتايضالتفاعل مع املعرض اال

  كافة  عىل الرغم من أن هذه األداة تظهر متكاملة مع نظام هو يف الواقع تطبيق مستقل يسمح بالبحث عن املعلومات املفهرسة ، املعارض

البيانات قاعدة  املعارض،  ،عرب  معينة يف  لوثائق  إجراء عمليات بحث عن حدث معني  باملعرض  ويمكن  متعلقة   وكذلك معلومات 

 & Lim)   يتم اسرتداد نتائج البحث املطابقة من املستودعات املختلفة وتنسيقها للعرضو  ؛والوثائق التي يتم ختزينها يف املستودعات

Foo, 2003,p7) (: 10اجلدول رقم )يف   أيتومن خالل دراسة املعارض عينة الدراسة تبني ما ي 

 عرض االفتراضي ( البحث في الم10جدول )

 نوع البحث  البحث يف املعرض االفرتايض  األرشيف 

 متقدم  بسيط غري متوفر متوفر إىل حد ما  متوفر

 √ × × × √ األرشيف الوطني األمريكي

   √ × × األرشيف الوطني الربيطاين 

 √ × × × √ األرشيف الوطني الفرنس 

   √ × × األرشيف الوطني األسرتايل 

   √ × × الوطني الكندياألرشيف 

   √ × × األرشيف الوطني الربازييل 

   √ × × األرشيف الوطني اهلندي 

 √ × × × √ األرشيف الوطني جلمهورية أملانيا  االحتادية 

 اآليت:  (10يتضح من اجلدول )

عىل موقعها، وهي:  متيزت ثالث أرشيفات فقط بتوفري أيقونة بحث للمستفيدين من املعارض االفرتاضية اخلاصة هبا   -

األرشيف األمريكي، واألرشيف الفرنس، واألرشيف األملاين من دون غريمها من املعارض االفرتاضية عىل مواقع  

األرشيفات عينة الدراسة؛ مما يتيح للمستفيد التجول داخل املعرض االفرتايض، وحتديد املوضوع الذي يرغب يف  

 اسرتجاع املعارض االفرتاضية اخلاصة به.

فرتاضية عىل مواقع األرشيفات التي توفر مربع بحث حواري للمستفيدين بتوفري بحث متقدم يتيح العارض اامل  تميزت -

يتيح حتديد  الذي  األرشيف الفرنس    مثل:للمستفيدين من املعارض البحث بتحديد مصطلح البحث والفرتة الزمنية  

  ، ، ثم حتديد الفرتة الزمنية للمصادر املراد البحث عنها مصطلح البحث، ثم حتديد نوع املصادر، ثم حتديد مكان احلفظ

و فلرتة للمصطلح بتحديد فرتة أثم حتديد أو عمل تصفية    ،رشيف االمريكي البحث بالكلامت املفتاحيةويوفر األ

لتاريخ  ثم حتديد ا  ،ثم حتديد احلقبة الزمنية  ،ملاين كتابة مصطلح البحثرشيف األويوفر األ  ،رص معنينو عأزمنية معينة  

 . ىوالتاريخ حت - من

البحث:  3/4/1 سامت عنرص  من وضوح  :  للمستفيدين  املعرض  داخل  البحث  يوفرها  التي  اخلصائص  هبا جمموعة  يقصد 

البحث،   نتائج  ترتيب  أو  الربيد اإللكرتوين،  البحث عرب  نتائج  أو إرسال  املعرض،  بالبحث عىل صفحة  ومن خالل  األيقونة اخلاصة 

 (: 11اجلدول رقم )أيت يف الدراسة تبني ما ي دراسة املعارض عينة
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 ( سمات عنصر البحث11جدول )

لألرشيفات التي متيزت بتوافر بحث داخل معارضها االفرتاضية أن توافر سامت البحث جاءت كام   (11يتضح من اجلدول)

 يأيت:

وضوح أيقونة البحث داخل املعارض االفرتاضية يف األرشيف األمريكي، واألرشيف الفرنس، واألرشيف األملاين  -

ل عىل املستفيد البحث واالسرتجاع داخل   حمتويات املعرض االفرتايض. للمستفيدين؛ مما ُيسهِّ

عدم توافر عنرصي إرسال النتائج املسرتجعة عرب الربيد اإللكرتوين للمستفيدين، أو إمكانية ترتيب النتائج املسرتجعة  -

 وفًقا لرغبة املستفيدين عىل صفحات املعارض االفرتاضية.  

 : الوصول للمعارض االفتراضية: 2-5

ستخدام تقنيات األجهزة والربجميات يف الوقت احلايل ينبغي أن تظل متاحة وقابلة للتصفح  املعارض التي يتم إنشاؤها من خالل ا

ومن خالل دراسة املعارض  ، (National Archives and Records Service of South Africa,2006,p8) عرب فرتة طويلة من الزمن

 (: 12اجلدول رقم )يف  أيت عينة الدراسة تبني ما ي

 للمعارض االفتراضية ( الوصول11جدول )

 الوصول للمعارض االفرتاضية  األرشيف 
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 × √ × × × األرشيف الوطني األمريكي

 × √ × × × األرشيف الوطني الربيطاين 

 × √ × × × األرشيف الوطني الفرنس 

 × √ × × × األرشيف الوطني األسرتايل 

 × √ × × × األرشيف الوطني الكندي

 × √ × × × األرشيف الوطني الربازييل 

 × √ × × × األرشيف الوطني اهلندي 

 × √ × × × األرشيف الوطني جلمهورية أملانيا  االحتادية 

( اجلدول  من  الدراسة،   (12يتضح  عينة  األرشيفات  مواقع  عىل  االفرتاضية  املعارض  وتصفح  للوصول  توافر رشوط  عدم 

واملعارض متاحة للجمهور عامة لالطالع عليها وتصفحها يف أي وقت ومن أي مكان، وهذا ُيعد أمًرا جيًدا؛ ألن اهلدف من املعارض 

رية والثقافية، وعدم وجود رشوط لتصفحها يتيح الفرصة ألكرب عدد من  هو إثراء املحتوى املعريف للمستفيدين عىل خمتلف فئاهتم العم

 .املستفيدين لتحقيق لالستفادة منه

 غري متوفر متوفر إىل حد ما  متوفر العنارص االرشيف 

 × × √ البحث  أيقونةوضوح  األرشيف الوطني األمريكي

 √ × × رسال النتائج عرب الربيد اإللكرتوين                           إ

 √ × × البحث                                نتائج مكانية ترتيب إ

 × × √ البحث  أيقونةوضوح  األرشيف الوطني الفرنس 

 √ × × رسال النتائج عرب الربيد اإللكرتوين                           إ

 √ × × البحث                                نتائج مكانية ترتيب إ

 × × √ البحث  أيقونةوضوح  األرشيف الوطني جلمهورية أملانيا  االحتادية 

 √ × × رسال النتائج عرب الربيد اإللكرتوين                           إ

 √ × × البحث                                نتائج مكانية ترتيب إ
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 : ميتاداتا المعارض االفتراضية: 3/6

امليتاداتا هي بيانات عن البيانات؛ وهي عبارة عن وصف البناء، واملحتوى، والكلامت، والفهارس، وغريها من البيانات، فهي  

التي تصف وترشح وحتدد، وهذا جيعل هناك سهولة يف استخدام واسرتجاع وإدارة املعلومات، و تفرض بنية امليتاداتا    نسقةاملاملعلومات  

املنظم  عىل املعلومات غري املهيكلة، مثل: الوثائق، واخلرائط، واملواد السمعية والبرصية، وغريها، وتضيف بنية امليتاداتا املزيد من اهليكل  

 M, Murtadha, Hamad)ات من خالل قاعدة البيانات ومن ثم استغالهلا ألغراض الوصول إىل املعلومات، وإدارهتا.  بالفعل للمعلوم

Alaa Abdulqahar Jihad,2012,p1).  عدم توافر بيانات وصف معيارية للمعارض  تبني    ؛ومن خالل دراسة املعارض عينة الدراسة

شيف األمريكي، واألرشيف الربيطاين، واألرشيف الفرنس، واألرشيف الكندي،  االفرتاضية ماعدا أربع أرشيفات فقط وهي: األر

 . (13فقد توافرت بيانات وصف معيارية إىل حد ما يتم توضيحها يف اجلدول رقم )

 ( ميتاداتا المعارض االفتراضية13جدول )

 عنارص الوصف األرشيف

 األرشيف الوطني األمريكي 
 التاريخ 

 الكلامت املفتاحية 

 األرشيف الوطني الربيطاين

 العنوان املكاين

 املُنشئ

 املوضوع 

 التعليق 

 التاريخ 

 مالحظات

 األرشيف الوطني الفرنيس 
 العنوان 

 مكان احلفظ 

 األرشيف الوطني الكندي

 املُنشئ

 التاريخ 

 احلقوق

 العنوان 

 الوصف أو التعليق

 نوع املادة 

 الفرتة الزمنية ملجموعة الوثائق 

 االعتامد 

 النارش 

( متيز األرشيف الوطني الكندي يف توافر البيانات الوصفية للمعارض االفرتاضية، فقد أتاح تسعة عنارص 13)يتضح من اجلدول  

وصفية ملحتويات املعرض االفرتايض، جاء بعد ذلك األرشيف الوطني الربيطاين يف املرتبة الثانية، وأتاح ستة عنارص وصف ملحتويات  
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، جاء بعد ذلك األرشيف الوطني األمريكي والفرنس يف املرتبة الثالثة، وتوافر عنرصان من عنارص الوصف فقط  املعرض االفرتايض

 ملحتويات املعرض االفرتايض، وهذا ُيعد نسبة قليلة جًدا. 

 : تصميم المعارض االفتراضية: 3/7

 التصميم ضمنتوي .اجلاملية للفنون واللمسة إنسان كل تذوق حسب آلخر شخص  نِْسبِياا من خيتلف  ا موضوعً  التصميم ُيعد

 عن تعرب أن  ينبغي التي ووضوح األيقونات حجمها وعددها  حيث من الصور أيًضا و باملعرض، للصور أو للخلفية سواء ،األلوان

يكون   وأن (،123،ص2015 سيد،)  وجذابة واضحة صفحات املعرض تكون وأن  ،املحتوى مع تتالءم أن جيب كام ببساطة، وظيفتها 

، وبساطة صفحة املعرض التي تتيح جلميع املستفيدين التعامل  املعرض   ةة بصفحيهناك نمط موحد يف كتابة العناوين الفرعية والرئيس

 . (14اجلدول رقم )يف  أيت املعارض عينة الدراسة تبني ما ي ومن خالل دراسة معها،

 ( اآليت: 14يتضح من اجلدول )

توافره بشكل واضح يف مخس أرشيفات فقط وهي: األرشيف الفرنس، واألرشيف األسرتايل، العنرص األول: تبني   -

واألرشيف الكندي، واألرشيف الربازييل، واألرشيف األملاين، وبلغ عدد األرشيفات التي توافر هبا إىل حد ما اثنني،  

العنرص هبا واحًدا فقط وهو األرشيف   ومها األرشيف: الربيطاين، واهلندي، وبلغ عدد األرشيفات التي مل يتوافر هذا 

 األمريكي.

الثاين - يف  :العنرص  واضح  بشكل  توافره  وهي  تبني  أرشيفات  األسرتايل،   :مخس  واألرشيف  الربيطاين،  األرشيف 

  ، واألرشيف الربازييل، واألرشيف اهلندي، واألرشيف األملاين، وبلغ عدد األرشيفات التي توافر هبا إىل حد ما اثنني 

وهو األرشيف    ،فقط  االفرنس، والكندي، وبلغ عدد األرشيفات التي مل يتوافر هذا العنرص هبا واحدً  رشيفاأل  :ومها 

  .األمريكي

 . عينة الدراسة  تبني توافره بشكل واضح بجميع املعارض االفرتاضية :العنرص الثالث -

األرشيف األمريكي، واألرشيف الربيطاين    :مخس أرشيفات فقط وهي  تبني توافره بشكل واضح يف :العنرص الرابع  -

  :وهي  ،وتوافره إىل حد ما يف اثنني من األرشيفات،  واألرشيف الفرنس، واألرشيف الكندي، واألرشيف الربازييل

   .ألرشيف األسرتايلا وهو ، فقط ا يف أرشيف واحداهلندي، واألملاين، وعدم توافره هنائيً 

سبع    مل يتم توافره بشكل واضح يف املعارض االفرتاضية عينة الدراسة، يف حني توافر إىل حد ما يف  :العنرص اخلامس -

ا من األمريكي، والربيطاين، واألسرتايل، والكندي، والفرنس، والربازييل، واألملاين، وغيابه هنائيً   :وهي  ،أرشيفات

  .اهلندي وهو   ،أرشيف واحد فقط

الربيطاين، واألسرتايل، والكندي، والربازييل،  :  وهي  ،اضح يف أربع أرشيفات فقطتوافر بشكل و  :العنرص السادس  -

األرشيف األمريكي، واألرشيف الفرنس، واألرشيف األملاين، وعدم   :وتوافر إىل حد ما يف ثالث أرشيفات وهي

  .األرشيف اهلندي ا يف أرشيف واحد فقط وهوتوافره هنائيً 
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الفرنس، وتوافر إىل حد ما يف ثالث أرشيفات  :تم توافره بشكل واضح يف أرشيف واحد فقط وهو :العنرص السابع -

هنائيً  :وهي توافره  وعدم  والربازييل،  والربيطاين،  وهياألمريكي،  أرشيفات  أربع  يف  األسرتايل،    :ا  األرشيف 

 .واألرشيف األملاينواألرشيف الكندي، واألرشيف اهلندي، 

األرشيف األمريكي، واألرشيف الربيطاين، واألرشيف    :أربع أرشيفات وهي  توافر بشكل واضح يف  :العنرص الثامن -

األرشيف الكندي، واألرشيف األملاين،   :الفرنس، واألرشيف األسرتايل، وتوافر إىل حد ما يف ثالث أرشيفات وهي

  .األرشيف اهلنديو: ا يف أرشيف واحد فقط وهيً واألرشيف الربازييل، وعدم توافره هنائ

األرشيف اهلندي، واألرشيف األملاين، وتوافر إىل    :توافر بشكل واضح يف اثنني من األرشيفات وهي  : العنرص التاسع -

وهي أرشيفات  أربع  يف  ما  واألرشيف   :حد  الربازييل،  واألرشيف  الربيطاين،  واألرشيف  األمريكي،  األرشيف 

 .األرشيف الكندي، واألرشيف األسرتايل  :ا يف اثنني من األرشيفات وهيوعدم توافره هنائيً الفرنس 

 : سمات التفاعل مع المعارض االفتراضية: 3/8

ا  ادورً  التوضيحية والوسائل الرسوم  تلعب  و  ،الواجب توافرها بصفحات املعارض االفرتاضية  ةهمعد من العنارص املتُ    حِمَْوِريا

 دخيلة تكون وال ،النص  عن  معربة تكون مع رضورة أن اجلافة، املعلومات من بامللل املستفيد يشعر للمعرض حتى ال داجلي البناء يف

أيًضا   (، 122، ص2015 سيد،)  وبنائه املعرض عىل تشوش دون النظر إىل املعرض   تلفت جذابة بطريقة توضع  أن جيب كام عليه،

تكبري وتصغري صفحة   مدى وتوافر خاصية  قِ   ةتاحإاملعرض  من  توافر  طباعتها وحتميلها  ، مع رضورة  املستفيد  املستفيد   مشاركةبل 

عرب   كاملعرض  االجتامعي  التواصل  وتوتريـ  شبكات  بوك  اإلإمكانية  إو  ،فيس  الربيد  عرب  املعرض  قِ رسال صفحات  من  بل  لكرتوين 

 . (15)رقماجلدول  يف  أيتومن خالل دراسة املعارض عينة الدراسة تبني ما ي ،املستفيدين

 ( اآليت: 15يتبني من اجلدول )

العنرص األول: توافر بشكل واضح يف أربع أرشيفات وهي: األرشيف األمريكي، واألرشيف الفرنس، واألرشيف   -

الكندي، واألرشيف األملاين، وتوافر إىل حد ما يف ثالث أرشيفات وهي: األرشيف الربيطاين، واألرشيف الربازييل،  

ندي، وكانت هناك صعوبة كبرية يف الدخول لصفحة املعرض، وذلك يف واحد فقط وهو األرشيف  واألرشيف اهل 

األرشيف   موقع صفحة  بشكل واضح ضمن عنارص  االفرتاضية  املعارض  أيقونة  لعدم وضوح  األسرتايل؛ وذلك 

 الرئيسية. 

رشيف الربيطاين، واألرشيف  العنرص الثاين: توافر بشكل واضح يف ثالث أرشيفات وهي: األرشيف األمريكي، واأل -

األملاين، وقد اعتمدت عىل الصور املتحركة يف تصميم املعارض االفرتاضية اخلاصة هبا، وتوافر إىل حد ما يف أرشيف  

واألرشيف   األسرتايل،  األرشيف  وهي:  أرشيفات  أربع  يف  هنائيًا  يتوافر  ومل  الفرنس،  األرشيف  وهو  فقط  واحد 

 واألرشيف اهلندي. الكندي، واألرشيف الربازييل،

الربيطاين،   - واألرشيف  األمريكي،  األرشيف  وهي:  أرشيفات  مخس  يف  واضح  بشكل  توافر  الثالث:  العنرص 

باملرونة  االفرتاضية  املعارض  واتسمت صفحات  األملاين،  واألرشيف  الربازييل،  واألرشيف  الفرنس،  واألرشيف 

ثال يف  ما  حد  إىل  وتوافر  االفرتايض،  املعرض  صفحات  بني  التنقل  يف  األرشيف  والرسعة  وهي:  أرشيفات  ث 

 األسرتايل، واألرشيف الكندي، واألرشيف اهلندي. 
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العنرص الرابع: توافر بصورة واضحة يف مجيع أرشيفات عينة الدارسة، ألن الوصول إىل صفحة املعرض وحتميلها من   -

 خالل الصفحة الرئيسية ملوقع األرشيف يتم برسعة.  

اخلامس - يف    :العنرص  واضح  بشكل  وهي: مخس  توافر  واأل  األرشيف  أرشيفات  الربيطاين،  األرشيف  مريكي، 

مريكي األ  لألرشيفح  يالنحو  يتهذا  عىل    هتوافرو    ،الربازييلاألرشيف  سرتايل، واأل األرشيف  والفرنس،  األرشيف  و

  فيس بوك، وتويرت(، واالجتامعية،    linked inلكرتوين، وشبكة  )الربيد اإل  :وهي  ،مشاركة املعرض عرب أكثر من وسيلة 

، ويوفر  )فيس بوك ، وتوتري(  :س املشاركة عرب الفرن   األرشيفيتيح  و   ،الربيطاين املشاركة عرب تويرت  ويوفِّر األرشيف

أو عرب منصة التدوين    فصل درايس،وتوتري،  و فيس بوك،  و)الربيد اإللكرتوين،    :األسرتايل املشاركة عرب  األرشيف

تيمرب،   شبكة  واالجتامعي   شبكة     Pinterestعرب  خالل  من  أو   ، الصور  ونرش  للتواصل  Vkontakte ملشاركة  

، وعدم توافر مشاركة املعرض االفرتايض هنائيًا عرب مواقع  املشاركة عرب تويرت  زييلا الرب ويوفر األرشيف االجتامعي( 

 األملاين.   التواصل االجتامعي املختلفة يف ثالث أرشيفات وهي: األرشيف الكندي، واألرشيف اهلندي، واألرشيف

العنرص السادس: يتوافر بشكل واضح تكبري وتصغري صفحة املعرض أثناء تعامل املستفيدين معه يف سبع أرشيفات  -

واألرشيف   األسرتايل،  واألرشيف  الفرنس،  األرشيف  و  الربيطاين،  واألرشيف  األمريكي،  األرشيف  وهي: 

يف واحد فقط وهو األرشيف الربازييل، حيث  هِنَائِياا  ه  الكندي، واألرشيف اهلندي، واألرشيف األملاين، وعدم توافر

 ال تتوافر هذه اخلاصية للمستفيدين.

العنرص السابع: توافر بشكل واضح يف أرشيف واحد فقط وهو األرشيف األمريكي، وأتاح للمستفيدين إضافة أية   -

العنرص  هذا  يتوافر  ومل  لألرشيف،  وإرساهلا  االفرتايض  باملعرض  تتعلق  عينة    هِنَائِياا   تعليقات  األرشيفات  باقي  يف 

 الدراسة. 

العنرص الثامن: توافر هذا العنرص بشكل واضح يف أربع أرشيفات وهي: األرشيف األمريكي، واألرشيف الربيطاين،   -

واألرشيف األملاين(، وتوفر هذه األرشيفات طباعة صفحات املعرض االفرتايض وحتميلها، وتوافر هذا العنرص إىل 

يف   ما  الفرنس،  حد  األرشيف  وهي:  أرشيفات  ثالث  يف  هنائيًا  يتوافر  ومل  الكندي،  األرشيف  وهو  فقط،  واحد 

 واألرشيف األسرتايل، واألرشيف الربازييل. 

   :مقترح لمعرض افتراضي لدار الوثائق القومية المصرية رابًعا: تصور 

ية التي وثقا التطور التارخيي للمجتمع املرصي عرب  متتلك دار الوثائق القومية املرصية كاما هائالا من الوثائق األرشيف

العصور املختلفة، وهذا أدعى لوجود وتصميم معارض افرتاضية هلا عرب موقعها عل شبكة اإلنرتنا؛ لريى العام ما تضمه  

يخ املرصي متثل بي جدراهنا من وثائق حتمل معلومات ثقافية وتارخيية وسياسية واجتامعية، وصور موثقة ملشاهد خمتلفة للتار

  23ذاكرة الوطن، فقد تقوم الدار بإعداد وتصميم معارض افرتاضية ف كل مناسبة متر هبا البلد كتصميم معرض عن ثورة  

ي الوعي   يوليو، أو معرض عن حرب أكتوبر أو معرض ألحد الرؤساء والزعامء ف فرتة معينة وغريها من املعارض التي ُتنم 

للمجتمع، وتسهم ف لقيم جمتمعه وتارخيه وحضارته، وبناءا عل ذلك؛ هناك جمموعة من  الثقاف  تعليم جيل جديد مدرك   

 العنارص اإلرشادية التي يمكن االعتامد عليها ف تصميم معرض افرتاض لدار الوثائق القومية املرصية وهي: 
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  :سياسية املعرض : 1/ 4

  ، ا سياسة املعرض الواضحة واملحددة جيدا   هو  ا،افرتاضيا ا أو  كان تقليديا أسواء  معرض،  ألي    ساسيةاأل   ركائزأحد ال

األرشيف، وتسمح للموظفي باحلصول   سو  حتدد رسالة وأهدا  برنامج املعرض ف  عرض،مومن خالل سياسة جيدة لل

ض  وينبغي أن توضح سياسة املعار  ،وكيف يتناسب مع املهمة األكرب للمؤسسة  ، هو متوقع ف املعرضعل فكرة واضحة عامَّ 

، وفيام يأيت بعض سهم املعارض ف التوعية، وف عرض املواد األرشيفية التي ال تتاح ف كثري من األحيان جلمهور أكربكيف تُ 

 عنارص هذه السياسة: 

 ى:  املحتو :  1/ 1/ 4

 جيب أن يتصف حمتوى املعرض باآليت: 

 الوثائق القومية املرصية.أن حيقق ويتالءم املحتوى مع أهدا  املعرض االفرتاض وأهدا  دار  .1

ا من اجلانب املوضوعي. .2 ا من الناحية اللغوية، وصحيحا  رضورة أن يكون املحتوى دقيقا

 رضورة أن يشمل حمتوى املعرض معلومات متيز دار الوثائق القومية املرصية عن غريها من األرشيفات. .3

 ا؛ مما يعطي مصداقية للمعرض.  عرض املعلومات بشكل شمويل ودقيق، ونسب املعلومات إلصحاهبا وتوثيقه .4

   : املعايري :  2/ 1/ 4

املناسب له، فضاًل    العرضأسلوب  وللمعرض    املحتوى الفكري    رضورة  قيام املسؤولني بدار الوثائق القومية بتحديد معايري

حتديد تصفح املعرض والوصول    وما يتوافق مع قانون دار الوثائق القومية املرصية من خالل  ،إمكانية الوصولعن حتديد املعايري اخلاصة ب

مية،  له سيكون متاًحا جمانيًا أم بمقابل مادي، أم سيكون متاًحا لفئة حمددة من املستفيدين، أم سيتطلب التسجيل عىل موقع دار الوثائق القو

القومية   الوثائق  دار  عن  املسؤولني  بجانب حتديد  هذا  نفسه،  املعرض  التسجيل عيل صفحة  والتوجيهأم  التي  السياسات    ختتصات 

 االفرتاضية اخلاصة بالدار، وضع معايري بمدى موافاة نصوص املعرض بمعايري دار الوثائق القومية.   املعارضب

 السلطة واملسئولية: :  3/ 1/ 4

 يويص بتحديد العنارص التالية يف السلطة واملسؤولية وهي: 

ــ .1 ولية النهائية عن  ؤالســــــــــلطة واملســــــــــ له  خمرج املعرض  فنجد  ،ملعرضللمســــــــــؤولي عن ا  وليات املختلفةؤحتديد املســــــــ

   .معرض األرشيف

 .تقسيم العمل عل املوظفي املناسبيدار الوثائق القومية هو املسؤول عن  مدير  .2
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ــ  تتحددالتشــــــغيل اليومي لربنامج املعرض   مســــــؤول .3  عليه  املوافقة عل القائميو  املعرض إدارة حمتوى ف هليات ؤومســــ

  املســـــــــــتخـدمة ف العرض  ، وتنســـــــــــيق املواداملعرض  عهم عل حمتوى املعرض، وجدولة وتنفـيذواختـيارهم والعمـل م

Kalfatovic  2002,p22)) 

ا بتــــورة أن تشــــتمل الســــياســــة التي تضــــعها دار الوثائق القومية املرصــــية عل حتديد اجلهات   .4 وتويص الدراســــة أيضــــا

ة جهة خارجية أخرى تســـــــــهم ف إنتاج املعرض،  املســـــــــؤولة عن إنتاج املعرض بقيام األرشـــــــــيف بمفرده أم بمســـــــــاعد

ا إذا كـانـا   ا إذا كـانـا املســــــــــــامهـة بـالتمويـل فقط؟، أم رعـاة تقنيـا وحتـديـد رعـاة املعرض، وطبيعـة الـدعم هـل رعـاة مـاليـا

 املسامهة باخلربة التقنية فقط. 

 : المعرض: اقتراح 4/2

 يويص بتحديد العنارص اآلتية عند اقرتاح املعرض وهي:   

 :  العنوان :  1/ 2/ 4

رضورة صياغة عنوان املعرض بأسلوب واضح ومعرب عن حمتواه، بجانب كتابة عنوان املعرض بخط واضح ومميز عن عنوان  

 النص، باإلضافة إيل ملخص موجز عن مضمون املعرض.  

   :ر اجلمهو :  2/ 2/ 4

ات األكاديمية، وهذا التنوع  تستهدف دار الوثائق القومية املرصية تلبية احتياجات الطالب والباحثني واجلمهور العام واملؤسس

 فلذلك يويص بـ: ا من املستحيل عىل معرض واحد استهدافهم مجيعً يف املستفيدين من دار الوثائق القومية جيعل 

ا،    املعرض حتديد مجهور .1 ا  لكي يصبحبشكل أكثر وضوحا  .  املعرض أكثر تركيزا

 للجمهور. بةا جذعرض املحتوى بطريقة  .2

 املعرض. حول موضوعمهور اجلمستويات معرفة رضورة تفهم   .3

 فقط.    املستفيدين عدد قليل من عل   عرضحتى ال ينصب املعل مجهور ضيق  عدم الرتكيز   .4

   : الصيانة :  3/ 2/ 4

 مراعاة اآليت: يف تاريخ حمدد عىل شبكة اإلنرتنت رضورة مستفيديننسخة املعرض لل ةتاحإعند 

 .حترير أو تصحيح املعرض عرب اإلنرتناأن يتسم املعرض بالسهولة النسبية التي يمكن هبا   .1

 .بعض أنواع املعارض إىل حد كبريإمكانات تعزيز لإمكانية تغيري عنارص أو إضافة عنارص   .2

 كبرية من املعرض.استفادة    إذا كان ذلك سو  حيققلمعرض ل التحديث الدوريإتاحة   .3
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  .الصحيح التشغيل لضامن االفرتاض معرضلل الدورية صيانةال .4

  .اخلاصة باملعرض االستخدام ورشوط األمنية ومستويات اخلصوصيةمدى دقة الرشوط   التأكد من  .5

ني :  4/ 2/ 4  :  ة امليزا

، مثل: حتديد التكنولوجيا احلديثة التي يمكن االعتامد عليها يف  قد يستلزمها املعرضمتطلبات  احتياجات أو    ةتقدير أيويص بي

توافرها يف املعارض السابقة كإدخال تقنية الصوت والفيديو، ورضورة تسجيل كل  تصميم املعرض احلايل أو معارض مستقبلية مل يتم  

 للمعرض. املحتملة تفصيلية عن املتطلبات الفنية مذكرة  ذلك داخل

 :  اجلدول الزمني :  5/ 2/ 4

ِقبل املسئولني بدا الوثائق يويص بتحديد جدول زمني حمدد لتصميم وتنفيذ املعرض االفرتايض مع رضورة االلتزام هبا من  ر 

 .  (Kalfatovic2002,p22).ا  وشاقة فكريً ا طوياًل تستغرق وقتً   صعبة مهمة قد يكون نرتنت إنشاء معرض عىل اإلالقومية، وبخاصة أن 

 :  فريق املرشوع:  6/ 2/ 4

 واخلربة املعرفة  من اخلاصة مهاراته منهم لكل  املختصني  من يشمل جمموعة للمرشوع  ا فريقً  افرتايض معرض نشاءإ حيتاج

 :  مما يأيت تتألف يف املعرض  املشاركة البرشية واملوارد، قطاعاهتم املتباينة يف واالطالع

 :عن  الا ئومسيكون :  املعرض أمي (1

 . العام للمعرض العلمي والتنظيماملحتوى الفكري  -

 أخرى. مؤسسة يف موظف وأ دار الوثائق القومية يف موظف قد يكون -

 .العالقة الفعاليات ذات وتنظيم مجيع ،للمعرض العلمي التخطيط عىل رشافاإل -

 .املرشوع تقدم عىل رشافواإل التأكيد -

 عنه.  عالن واإل والتسويق للمرشوع اجلامهريي االتصال تنسيق -

 للمعرض. النهائي املنتج اختبار -

ــاء   (2  املية، تكونع وأ حملية منظامت علمية راســــــــــخة من  ومهنية كاديميةأ خربة وذو خرباء وهمالعلمية:  اللجنةأعضــــــــ

 . للقائمي عل إنشاء املعرض  التوجيهات العامة تقديم مهامهم

 ،كثرأ وأ شــــخص من  واملكونة  ،مراحل املرشــــوع مجيع الدعم ألمي املعرض ف والتنظيمية: توفر التقنية الســــكرتارية (3

 :  تيةباملهام اآل وختتص ،باألنشطة للقيام األمي مع وتتعاون وذات كفاءة، فعالة ورضورة أن تكون

 االفرتايض.  املعرض ملف حتديث -

 .رقمية صيغة ىلإ حتويله جيب أو رقمية كل مصدر بأنه بصيغة التأكد من -
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كل التحقق - من اخلاصة النوعية باملعايري يفي مصدر من   الوصفية  لبياناتوا الوضوح، و )الصيغة،:باملعرض 

 وغريها(. 

 امليزانية من  التحققض ف دار الوثائق القومية ف املعر املســـــــؤولة عن  دارةالعاملي باإل  مهامتتحدد :  موظفو اإلدارة  (4

  كلفـةلت مبــدئي تقــديروإعــداد    حتــديــد، بجــانــب والتنظيميــة التقنيــةة  والســـــــــــكرتــاريــ املعرض أمي مع للمعرض  املبــدئيــة

 .املعرض رعاة مع العالقة حتديداخلاصة  باملعرض، و العقود مسودات هذا إىل جانب صياغة املعرض

 شـــخص بلق   من  ، أوملصـــورين األرشـــيف مثل ا  يموظفرحلة من ق بل  امل هذه ذينفت  : إمكانيةالرقمي التحولمســـؤول   (5

 واألســـــــــس التقنية املعايريب رحلة علمامل هبذه يقوم ن م   لدى كوني نأ التـــــــــوري من ، وخربةي  وذ موثوق خارجي

 . دار الوثائق القومية ف هبا املعمول

ــميم املعرض، البد  اجلرافيكي: املصــــمم (6  ،نرتنااإل صــــفحة تصــــميم ف خربة أن يمتلك الشــــخص املســــؤول عن تصــ

 مهامه: كونت و وتصميمها االفرتاض صفحة املعرض شكل عن  الا ؤوويكون مس

 .االفرتايض  للمعرض شعار اقرتاح -

 للمعرض. الرسومية الواجهةشكل  تصميم -

 .االفرتايض املرتبطة باملعرض اجلوانب خمتلف من الصورة دارةإ -

 القدرة عىل تصور تصميم يستند إىل فكرة املعرض. -

رضورة أن يمتلك معرفة ، بجانب توفري جمموعة من خربات التعلم ملشـــــاهدي املعرضمســـــتشـــــار التعليم: يقوم عل  (7

ــميم برنامج تعقدرة عويكون لديه ال  ،عامة بموضــــــــوع املعرض ــمم  ليل تصــــــ مي، والقدرة عل العمل مع أمي ومصــــــ

   .املعرض

اللغـات إذا   ف  خربة يمتلكون يإىل مرتمجإنشـــــــــــاء معرض افرتاض ـبدار الوـثائق القومـية ـتاج  حيقـد  موظفون آخرون:   (8

حول   كون هنـاك حـاجـة للتشـــــــــــاور مع موظفي قـانونييت قـد  و  م املعرض بلغـات متنوعـة،يتقـد رغـب األرشـــــــــــيف ف  

 )مارياعن املعرض  لإلعالنصـي ف الدعاية والتسـويق  تا موظفي خمأيضـا ومثل حقوق امللكية والنرشـ،   ،قضـايا معينة

 (.44-43، ص ص2012 وآخرون،

 التصميم اجلرافيكي للمعرض:  :  7/ 2/ 4

املعرض   املعرض  ى،املحتو  :وهي  ،جوانب  بأربعة  االفرتاضتتميز صفحات  يقدمها  التي  املعلومات  وكلام   ،وهو 

قيمة للصفحة  ىأعط  ؛كانا  قيمة  بي    :البناءو  ،املشاهد  التنقل  للمستخدم  تتيح  التي  املعرض  وتصفح  بناء  هيكلية  وهو 

و صفحاته عل    :التقديم،  ينصب  للمشاهد أوهو  برصي  غري  أو  برصي  عرض  أو  ختطيطية  رسوم  من  التقديم    ، سلوب 
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من    هبا ف التصميم اجلرافيكي   االستعانةوهناك عدة عنارص يمكن  ،  وهو العنارص التي تستجيب ألفعال املشاهد  : والسلوك

 وهي: قبل دار الوثائق القومية 

 . أثناء تصميم املعرض  عني االعتباراملستفيدين من دار الوثائق القومية املرصية   ضعرضورة و -

 للعني.  جاذبة غري فهي ،طفق بنصوص كامل بشكل متتلئ التي الصفحات جتنب -

 ه للمستفيدين.إيصال املراد تساند املحتوى التي املتحركة والرسوم والرسومات الصور عىل فقط االعتامد -

 أواًل عىل مستفيدين حمتملني.  املعرض االفرتايض رضورة جتربتها  صفحة شكل يتحدد أن بمجرد -

 نرتنت.  عىل اإل ىاملحتوفهم َمن سيستخدمون  مقدمة من ِقبل املستفيدين، تأية اقرتاحا  قبول -

 . تعديلها  ويسهل برسعة حتميلها  يمكن واجهة اختيار -

 تورة توافر اآليت: ب يوىص النصوص:( 1

 عدة صفحات. ىلإ املعقدة النصوص تقسيم .1

عام،   مجهور طفال،أ(من املعرض:    املســتهد  اجلمهور عل حســبة بســيطبطريقة    ةســلوب الكتابأ تعديل .2

 .باحثون(

 .من خالل املعرض لهيتوص تريد عام واضحة فكارأ صياغة .3

 .القارئ نتباهاملعرض جاذبة ال صفحة بدايةتكون  رضورة أن  .4

 .الرقمية العنارص عل قيتعل ةضافإ .5

 جيب مراعاة اآليت عند تصميم املعرض االفرتاض: الوسائط املتعددة:  ( 2

 .بدعة وتنزيلها الصور صغرية لتحميل ملفات نشاءإ .1

 .البحث حمرك خالل من  إجيادها من السهل يكون لكي حمتواها؛ تعكس أسامء إعطاء امللفات .2

 . الصور بقراءة حجمها يسمح التي امللفات إتاحة .3

 .صورة لكل الفكرية امللكية حقوق من  التأكد .4

 الإ ورثته، موافقة وأموافقته  دونمن   الشخص صورة نرش يمكن  الف ،اشخاصا أ تظهر التي لصوربالنسبة ل .5

 .صورته لنرش حمددة سبابأ  هناك كانا وأ ،ا مشهورا  الشخص كان ذا إ

 .الصويت للملف التشغيل عدم وأ اليدوي بالتشغيل القيام تاحة الفرصة للمشاهدإ .6

 ال تتسبب ف نفور املشاهد.   ىهلا عالقة بالنص قيد املشاهدة حت اجتنب وضع خلفية موسيقية ليس .7

 (70،72،89، ص ص2012 وآخرون، ) ماريا.الفيديو ملف يقا إ وأ لتفعيل توفري الفرصة للمستخدم .8
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   ميتاداتا املعرض: : تصميم  8/ 2/ 4

ز ف إعداد ميتاداتا ملحتوى   Encodes archival Description (EAD)يوىص باالعتامد عل معيار الوصف األرشيفي املُرمَّ

املعرض االفرتاض لدار الوثائق القومية املرصية بجانب بيات خاصة باملعرض نفسه، والتي تتمثل ف تاريخ اإلنشاء، وتاريخ 

  ومنتج املعرض، وعنوان املعرض وغريها.اجلمهور املستهد ،  والقائمي عيل املعرض، االنتهاء، و

 االفرتاض:  البحث ف املعرض  :  9/ 2/ 4

 يوىص بتورة توافر العنارص اآلتية:  

 يوفر النظام للمستفيدين حفظ نتائج البحث املسرتجعة. .1

ــة بــاملعرض، وتوفر البحــث البوليني ) .2 ( بعنــارص البيــانــات الوصـــــــــــفيــة and,or,notرضورة توفري أيقونــة بحــث خــاصــــــــــ

ا.  للمعرض والوثائق املتوفرة به أيضا

 ة إرسال نتائج البحث املسرتجعة عرب الربيد اإللكرتوي للمستفيد.إمكاني .3

ــم   .4 إتاحة التصــــفح املهيعكل عن طريق تنظيم املعارض ف بناء هرمي، حيث تندرج املعارض داخل فئات كل منها تضــ

 املوضوعات أو العنارص املتصلة بتلك الفئة.

 ,pdf,word, PNGيغ متنوعة ســواء ف صــيغة)عرض الوثائق وحتميلها ســواء ملفات صــوت أو فيديو أو نصــوص بصــ .5

JPEG.avi.) 

 إتاحة مستخلص للمعرض لتعريف املستفيد بمضمون وحمتويات املعرض والفرتة الزمنية أثناء عملية االسرتجاع. .6

 والنرش:   لتواصل : ا 10/ 2/ 4

من ق بل  االعتامد عل الوسائل اآلتية  ب  لذلك يوىص و  ؛اجلمهور ىلإ نرتنااإل عرب االفرتاضية املعارض توصيل   رضورة

 : االفرتاض  ف اإلعالن عن املعرضاملرصية  دار الوثائق القومية

 نرتنا.عالن عن املعرض عرب موقع األرشيف عل اإلاإل .1

 األرشيف.  اإلعالن عرب املواقع املتخصصة ف جمال .2

 فيس بوك . :التسويق للمعرض عرب مواقع التواصل االجتامعي املختلفة مثل .3

 ويوتيوب. ،فليكر :التسويق من خالل املنصات التشاركية مثل .4

 بطاقاتوبوســـرتات،و رقمية، وأ ،ورقية نرشـــات كتيبات، ) :اإلعالن عن املعرض من خالل الوســـائل التقليدية مثل .5

 مدجمة(. قراصوأ بريدية،
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 . فزيونيوالتل ذاعةاإل وحمطات ،واملجالت ،الصحف ف املناسبة عن  معلومات نرش .6

ا: خامتة الدراسة واملالحق: 
ا
 خامس

   :نتائج: ال5/1

تتيح املعارض االفرتاضـــــــــــية لشرشـــــــــــيفات الوطنية الوصـــــــــــول إىل مجهور كبري من املســـــــــــتفيدين ذوي  الفئات العمرية  .1

جمموعة  والثقافية املتنوعة مقارنة بجمهور املســتفيدين الذي يرتدد عل مواقع األرشــيف ذاهتا، أســفرت الدراســة عن  

 من النتائج حول املعارض االفرتاضية عل مواقع األرشيفات الوطنية عل الويب وهي:  

املعارض االفرتاضـــية هلا أمهية كبرية ف جذب انتباه املســـتفيدين نحو األرشـــيفات من خالل النرشـــ والتعريف برتاثها    .2

 داث التارخيية للشعوب.الوثائقي، وتنمية ثقافة الشعوب بإقامة معارض افرتاضية معربة عن األح

 برزت خدمات املعارض االفرتاضية بشكل واضح ضمن مواقع األرشيفات األجنبية عينة الدراسة. .3

 .معارض االفرتاضية عل مواقع األرشيفات عينة الدراسة هو هد  تعليمي وثقافلل  اهلد  الرئيس  .4

، فيام ف حد ذاته األرشـيف الوطنيف   الدراسـة ةعينباألرشـيفات   ةاالفرتاضـي  ف إنتاج املعارض  ةاجلهمتثلا مسـئولية  .5

واألرشــــيف  األرشــــيف الربيطاي،    :عداد املعارض وإنتاجها مع مؤســــســــات خارجية وهيف إ  اتشــــارك  أرشــــيفانعدا  

 .الكندي

تنصــــــــــــب التغطيــة املوضـــــــــــوعيــة للمعــارض االفرتاضـــــــــــيــة عينــة الـدراســــــــــــة عل ثالثـة عنــارص رئيســـــــــــيــة توفرت ف مجيع  .6

 رشيفات، وهي: حدث تارخيي، أو شخصيات بارزة، أو جمال موضوعي.األ

ــية   .7 ــيفات، ماعدا املعارض االفرتاضــــــ ــلية فقط لدول األرشــــــ ــة متاحة باللغة األصــــــ ــية عينة الدراســــــ املعارض االفرتاضــــــ

لشرشـــــــــــيف الكنــدي ، فقــد تفوقــا عن غريهــا من األرشـــــــــــيفــات ف إتــاحتهــا للمعــارض بــأكثر من لغــة بجــانــب اللغــة 

 ة،  وتوافرت معارض باللغتي اإلنجليزية والفرنسية.األصلي

متيزت املعارض االفرتاضــــــية عل موقع األرشــــــيف الربيطاي،  واألرشــــــيف الكندي، واألرشــــــيف األغاي بذكر الفئة  .8

 املستهدفة من املعرض، ولغة املعرض، والفرتة الزمنية.

وعي للمعارض، فيام عدا األرشــيف الكندي، فيعتمد املعارض االفرتاضــية عينة الدراســة يغلب عليها التنظيم املوضــ .9

. ا للعنوان كخط تنظيم ثان   عل التنظيم الزمني كخط تنظيم أول، ثم الرتتيب وفقا

بلغ عــدد األرشـــــــــــيفــات التي يتوافر هبــا تنظيم داخيل ملحتويــات املعرض بشـــــــــــكــل واضـــــــــــح مخس أرشـــــــــــيفــات وهي:   .10

 زييل.األمريكي، والفرنس، واألسرتايل، والكندي، والربا 
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افتقر األرشـــــيف األغاي للتنظيم الداخيل للمعارض االفرتاضـــــية هنائياا، و يتم عرض املعرض مبارشة رغم أنه يضـــــم  .11

ا.  217  معرضا

ى املعارض  حمتوف املرتبة األويل للوســــــــــائط املســــــــــتخدمة ف عرض    فوتوغرافيةالصــــــــــور النصــــــــــية والوثائق  جاءت ال .12

 ينة الدراسة.ع  االفرتاضية

ف عرض الوثائق، وانفراد األرشيف   Html شيفات عينة الدراسة ف استخدام لغة تكويد النص الفائق  تشابه كل األر .13

 .Xmlف عرض الرسومات والصور ولغة   Svgالوطني الربيطاي ف استخدام لغة 

 (.(Pdfتشابه صيغ حتميل الوثائق ف ثالث أرشيفات فقط هي: الربيطاي، واألغاي، والكندي بصيغة يب دي إ   .14

 (.Avi, Mpegانفراد كل من األرشيف األسرتايل والكندي ف توافر فيديو بصيغة ) .15

اعتمدت سا أرشيفات وهي: األرشيف الربيطاي، واألرشيف الكندي، واألرشيف األغاي، واألرشيف الربازييل   .16

 ( ف عرض الصور.Jpegعل استخدام صيغة )

 ( ف عرض الصور.PNG Imageاعتمد األرشيف األسرتايل عل استخدام صيغة )  .17

اعتامد اثني من األرشـــيفات عل أكثر من صـــيغة ف عرض الصـــور مثل: األرشـــيف الفرنســـ، واألرشـــيف األمريكي،   .18

 (.  PNG , GIF ,jpegحيث اعتمد عل صيغة )

شـــيف الفرنســـ، واألرشـــيف األغاي من دون غريها  متيزت ثالث أرشـــيفات فقط وهي: األرشـــيف األمريكي، واألر .19

 من املعارض االفرتاضية عينة الدراسة ف توفري أيقونة بحث للمستفيدين.

عـدم توافر عنرصـــــــــــي إرســـــــــــال النتـائج املســـــــــــرتجعـة عرب الربيـد اإللكرتوي للمســـــــــــتفيـدين، أو إمكـانيـة ترتيـب النتـائج   .20

ا لرغبة املستفيدين عل   صفحات املعارض االفرتاضية.املسرتجعة وفقا

املعارض   ألن  ،عدم توافر رشوط للوصـــــــول وتصـــــــفح املعارض االفرتاضـــــــية عل مواقع األرشـــــــيفات عينة الدراســـــــة .21

 لتصفحها . ةمتاحة للجمهور عام

توافر بيانات وصف معيارية للمعارض االفرتاضية ف أربع أرشيفات فقط وهي: األمريكي، والربيطاي، والفرنس،   .22

 .والكندي

متيز األرشــــــــيف الوطني الكندي ف توافر البيانات الوصــــــــفية للمعارض االفرتاضــــــــية، و أتاح تســــــــعة عنارص وصــــــــفية  .23

 ملحتويات املعرض االفرتاض.
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ــبها من حيث احلجم واللون .24 ــية بشــــــكل واضــــــح ف مخس    وضــــــوح اخلطوط املســــــتخدمة وتناســــ ف املعارض االفرتاضــــ

 الكندي، والربازييل، واألغاي.أرشيفات فقط وهي : الفرنس، واألسرتايل، و

متيزت أربع أرشـيفات ف تصـميم املعارض االفرتاضـية بشـكل مميز  وهي: األرشـيف الربيطاي، واألرشـيف الفرنسـ،   .25

 واألرشيف األسرتايل،  واألرشيف الربازييل، واألرشيف األغاي.

ا للمستفيدين من املعارض االفرتاضية  متيز األرشيف الوطني األمريكي بشكل واضح ف سامت التفاعل التي يقدمه .26

 دون غريه من األرشيفات عينة الدراسة.

 : التوصيات: 5/2

 تقرتح الدراسة عدًدا من التوصيات وهي:

 االعتامد عل التصور املُقرتح ف الدراسة ف بناء وتصميم معرض افرتاض لشرشيف القومي املرصي. .1

ــتعانة بموقع اهليئة العامة لدار الكتب  .2 ــية ف تصـــــــميم معرض افرتاض للوثائق التارخيية  االســـــ والوثائق القومية املرصـــــ

 املرصية لعدم وجود موقع خاص بدار الوثائق القومية املرصية.

إثراء اجلانب العلمي حول قيمة املعارض االفرتاضـــية األرشـــيفية ف تنمية الوعي الثقاف للشـــعوب، وذلك من خالل  .3

 العلمية واملؤمترات واألبحاث.  عقد املزيد من الندوات واللقاءات  

تشــــــجيع املســــــؤولي عن األرشــــــيفات الوطنية العربية عل إطالق وتصــــــميم وتنفيذ العديد من املعارض االفرتاضــــــية   .4

 لتحقيق الوصول الكامل للدور الثقاف املرجو من األرشيفات.

ــية ومؤســــســــات الرتاث الثقا .5 ف والوثائقي ف تصــــميم معرض االســــتعانة باخلرباء ف جمال تصــــميم املعارض االفرتاضــ

 افرتاض لدار الوثائق القومية املرصية.

عقد املزيد من املســـــــابقات التنافســـــــية بي األرشـــــــيفات الوطنية العربية واألجنبية من خالل إطالق وتنفيذ وتصـــــــميم   .6

 أفضل معرض وثائقي افرتاض عل صفحاهتا.

مجتمع من خالل عقـــد املزيـــد من ورل العمـــل والنـــدوات  التوعيـــة بـــدور الرتاث الوثـــائقي ف غرس قيم االنتامء لل .7

 واللقاءات العلمية للتعريف به عل خمتلف فئات املجتمع. 

 املراجع: 
 المراجع العربية : –أوال 

بة  وأنظمة القومية لأرشيفاتا  (.يونية11-2013،10أبو غازي، عماد.) ية الاطلاع على الوثائق التجر المؤتمر الإقليمي   ،"المصر
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بية العر المنطقة  في  )الإفلا(  المكتبات  ومؤسسات  لجمعيات  الدولي  للاتحاد  الاسترجاعالدوحة،  الأول  تم  من   ، 
https://scholar.cu.edu.eg/?q=eghazi/publications. .visited at(15-3-2021) 

  الرقمي والعرض    الافتراضيالواقع  (،  2017أحمد، كفاية سليمان، وكامل، أحمد سمير، وأحمد، سالي ، ومصطفى، حيد.)
ياء التراثية   ، تم الاسترجاع من 474-461(.4)7.،مجلة التصميم الدولية،مجكوسيلة لتوثيق الأز

  https://www.faa-design.com/files/7/24/7-4-sally.pdf.visitedat (10-4-2020).  

 ، تم الاسترجاع من 79،الهندسية  البحوث  مجلة  الثقافية، الأطر في الرقمية التكنولوجيا ( إمكانات2005إمبابي، مهجة إمام )
https://www.researchgate.net/publication/280948845_amkanat_altknwlwjya_alrqmyt_fy_alatr_althqafy
t. . visited at (25-11-2020) 

 مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية.  ،( المكتبات الرقمية بين التخطيط والتنفيذ2008فاتن سعيد)  بالمفلح،

ية الجمعيةمجلة    ،الافتراضية والمعارض  المتاحف بين  (2015)  عطية محمد،  خميس ،  3-1.(1)25م،  ليالتع لتكنولوجيا المصر
   من تم الاسترجاع 

https://0810gfii3-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/699865. visited at (4-3-
2020) 

ية الجامعات بوابات على الرقمية المكتبات مواقع ( تقييم2015سيد، رحاب فايز أحمد)  مجلة  ة،تحليلية مقارن دراسة: المصر
 تم الاسترجاع من ،135-95(.9والاجتماعية،) الإنسانية العلوم جيل

http://search.mandumah.com/Record/677724.visitedat(9-1-2021) 

المحسن) عبد  محمد  أشرف  يف،  وموقف  2017الشر يب  الو شبكة  على  الوطنية  بالأرشيفات  الرقمية  المعلومات  خدمات   )
بية منها : دراسة تحليلية.   تم الاسترجاع من ،Cybrarians Journal(،46.)1-50الأرشيفات العر

http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=793:asharif&catid=307:
papers&Itemid=111. visited at (20-2-2020) 

يف يا )،  شر بية المتاحف الافتراضية في العالمية والعنكبوتية المعلومات تقنيات ( تطبيقات2015محمود زكر  في ودورها  العر
  ، تم الاسترجاع 367-303(  15مجلة بحوث في علم المكتبات والمعلومات ،)  ،ميدانية دراسة : ةالمتحفي المعلومات إتاحة

  من
     https://search.mandumah.com/Record/708754. visited at(4-3-2020) 

يب سمات. (2012.)صلاح السيد  ،لصاويا  مكتبة مجلة ،نترنتإال على الرئاسية مواقع الأرشيفات والمكتبات على 2.0 الو
 ،تم الاسترجاع من 248-215(.2)18الوطنية، فهد الملك

https://kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/DocLib/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D
9%86%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1/215-248.pdf. visited at (10-4-2020) 

https://scholar.cu.edu.eg/?q=eghazi/publications.%20.visited
https://www.faa-design.com/files/7/24/7-4-sally.pdf.visitedat%20(10-4-2020).
https://www.researchgate.net/publication/280948845_amkanat_altknwlwjya_alrqmyt_fy_alatr_althqafyt.%20.%20visited%20at%20(25-11-2020)
https://www.researchgate.net/publication/280948845_amkanat_altknwlwjya_alrqmyt_fy_alatr_althqafyt.%20.%20visited%20at%20(25-11-2020)
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=793:asharif&catid=307:papers&Itemid=111.%20visited%20at%20(20-2-2020)
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=793:asharif&catid=307:papers&Itemid=111.%20visited%20at%20(20-2-2020)
https://search.mandumah.com/Record/708754
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 ( 1ملحق رقم )
 

 جامعة بني سويف  

 قسم علوم املعلومات -كلية اآلداب

 

 طلب حتكيم قائمة مراجعة  

 األستاذ الدكتور/  

 حتية طيبة وبعد... 

ه لسيادتكم بخالص التقدير واالحرتام راجيًا تعاونكم يف حتكيم قائمة املراجعة املرفقة لسيادتكم حول موضوع: )املع ارض  أتوجَّ

القومية   الوثائق  لدار  افرتايض  ملعرض  مقرتٍح  تصوٍر  لوضع  حتليلية  دراسة  الويب:  عىل  الوطنية  األرشيفات  مواقع  عىل  االفرتاضية 

 املرصية(

لذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم قائمة املراجعة والتعليق؛ ملا يف ذلك من أمهية يف البحث العلمي، وملا ُيمثله رأي سيادتكم  

 ية بالغة يف تعزيز وحتقيق أهداف البحث.من أمه

 

ولسيادتكم خالص الشكر والتقدير

http://www.national.archives.gov.za/
https://www.researchgate.net/publication/275626035_Trends_in_Online_Exhibitions.
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املعارض االفرتاضية على مواقع األرشيفات الوطنية على الويب: دراسة حتليلية لوضع تصورٍ مقرتحٍ  
 ملعرض افرتاضي لدار الوثائق القومية املصرية 

: تقنية حديثة لعرض الرتاث الوثائقي عرب شبكة الويب تعتمد عىل نقل املستفيد إىل Virtual Exhibitions املعارض االفرتاضية

بيئة مشاهدة افرتاضية ملعروضات وثائقية حول فكرة أو حدث أو موضوع معني بصور متعددة، سواء أكانت نصية أو صوًرا أو ملفات 

 حقيق أهداف ثقافية وتعليمية وترفيهية للمستفيد تتعدى حدود الزمان واملكان.صوت أو فيديو مقدمة من خالل برجميات متعددة لت

 االفرتاض من حيث:   املعرضحمتوى   .1

 النشأة واهلدف منه.  -

 التغطية املوضوعية للمعرض: )حدث تارخيي، شخصية، جمال موضوعي(. -

 املسؤول عن املعرض: هل األرشيف فقط، أم بمشاركة مؤسسات خارجية؟ -

 رض.  عنوان املع -

 هل املعرض متاح  بلغة أخرى غري اللغة األصلية التي أنشئ هبا ؟ وما هي؟ -

  ؟مواقع األرشيفات عل  ارض االفرتاضيةاملعما طرق ترتيب   .2

   )  ( أكثر من نمط ترتيبي   )  ( ترتيب عشوائي       )   ( هجائين  اعنو)   ( موضوعي   )   ( زمني   )   ( 

 وما نوع التنظيم املُتبع؟  االفرتاض؟املعرض   داخيل ملحتويات  هل يتوافر تنظيم   .3

 غري متوفر  )      (   )    ( متوفر إىل حد ما          متوفر           )      ( 

 أنواع الوسائط التي توفرها املعارض االفرتاضية: .4

( فيديو       رسوم بيانية   ) ( رسوم هندسية  )   ( خرائط     )     )   (       )  ( لوحات فنية  فوتوغرافية صور  )   (          نصية وثائق)   ( 

 أكثر من نمط  تسجيالت صوتية   )  ( وسائط أخرى )   ( ()   

 من حيث:  ة؟رض االفرتاضياف املع ةما الصيغ املستخدم .5

 (.txt) وورد، يب دي إ ،  الوثائق عرض صيغ •

 (.jpeg , jif , png) الصور صيغ •

 (. (mpeg , aviالفيديو صيغ •

  .الوثائق حتميل صيغ •

 وما نوعه؟؟ من خالل مربع بحث حواريهل هناك بحث داخل املعرض   .6

 غري متوفر  )      (  متوفر إىل حد ما          )     ( متوفر        )      (  

 سامت عنرص البحث من حيث:  .7
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 االفرتاضية؟رض ااملع  للوصول وتصفح  هل هناك رشوط .8

 غري متوفر )     ( متوفر إىل حد ما          )      (متوفر             )      ( 

 ام هي؟ ف تصفح،للتوفر رشوط  ت  اذا كانإ .9

 تسجيل حساب عىل صفحة األرشيف                   )   (  -

 التسجيل عىل صفحة املعرض نفسه                    )   ( -

 الفئات   )   ( اطالع فئات معينة من املستفيدين ، وما هذه  -

 متاح للجمهور عامة                                     )   (  -

 رشوط أخرى إن وجدت                                )   (  -

 يعتمد املعرض االفرتاض عل بيانات وصف معيارية ؟ .10

  :من حيث  ةرض االفرتاضياملعا   تصميم .11

 ال إىل حد ما  نعم  العنارص

    وتناسبها من حيث احلجم واللون  خدمة ستاخلطوط املُ وضوح 

    تناسب لون اخلط مع لون اخللفية املستخدمة 

    يوجد نظام موحد يف كتابة العناوين الرئيسة للمعرض والعناوين الفرعية 

    ختطيط الصفحة وعنارصها واضح  

    االفرتايض  يف املعرض  وضوح األلوان

    املعرض االفرتايض  املستخدمة يف  تعدد األلوان 

    املعرض االفرتايض     صفحة  جاذبية تصميم 

    صيغة  حمتويات املعرض واضحة وبصورة مناسبة   

    تصميم املعرض االفرتايض يتيح للمستفيد البسيط وذي اخلربة املحدودة تشغيله  

  :من حيث  ةرض االفرتاضيااملعمع   التفاعلسامت  .12

 ال إىل حد ما            نعم  العنارص

    طريقة الدخول لصفحة املعرض سهلة وواضحة  

    توافر الصور املتحركة باملعرض االفرتايض مدى 

    االفرتايض سهوله التنقل بني صفحات املعرض 

      االفرتايض  رسعة حتميل  صفحة املعرض 

    سهوله التواصل مع الشبكات االجتامعية فيس بوك، تويرت؟ 

 
  

 غري متوفر متوفر إىل حد ما            متوفر العنارص

    البحث  ةيقونأوضوح 

    رسال النتائج عرب الربيد اإللكرتوين                           إ

    مكانية ترتيب موضوعات البحث                               إ
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 عينة الدراسة على مواقع األرشيفات الوطنية مناذج املعارض االفرتاضية   صور  ( 2ملحق رقم )

 
 

 بريطاني الرشيف  نماذج معرض األ (2صورة رقم )                                           لماني رشيف األ( نماذج األ1صورة رقم )

  

 ألرشيف البرازيلي ل( المعرض االفتراضي 4رقم ) صورة لماني                                        ( خرائط باألرشيف األ3رقم ) صورة
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 رشيف الهندي ألل( نماذج من المعرض االفتراضي 6رقم ) صورة                           ( نماذج من المعرض االفتراضي لألرشيف الفرنسي5رقم ) صورة

  

 مريكي رشيف األ ( معارض األ 8رقم ) صورة                                       سترالي     رشيف األ( نماذج من معرض األ 7رقم ) صورة

  

 ( شاشة البحث بالمعرض االفتراضي الفرنسي 10رقم ) صورة ( شاشة البحث بالمعرض االفتراضي األلماني                               9رقم ) صورة



 227 د. رشين فاروق حممد جابر

 

  

 سترالي األلألرشيف المعرض االفتراضي  ة( مشارك12رقم ) صورة مريكي    ( شاشة بحث المعرض االفتراضي األ 11رقم ) صورة

  

 ( ميتاداتا المعارض االفتراضية باألرشيف الكند 14رقم ) صورة ( معارض صوتية على األرشيف البريطاني               13رقم ) صورة

  

  

 ( نماذج معارض األرشيف الفرنسي 16صورة رقم) ( نماذج معارض األرشيف الكندي                              15صورة رقم )

 ●●● 
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The study seeks to analyze the reality of virtual exhibitions on the websites of National Archives with the 

aim of developing a proposed conception of a virtual exhibition for the Egyptian National Documents House where 
the sample of the study reached eight foreign archives .The descriptive analytical method was used in the 
description and analysis of the virtual exhibitions  of sample study, and the study reached several conclusions, the 
most important of which is that virtual exhibitions have great importance in attracting the attention of 
beneficiaries towards archive institutions through the establishment of virtual exhibitions expressing the historical 
events of peoples. Virtual exhibition services emerged clearly within  foreign archive websites  of  the sample study. 
Despite the importance of virtual exhibitions, they have not received attention from the Arab archive websites and 
the Egyptian National Documents House in particular. The study recommended encouraging those responsible for 
the Egyptian National Documents House to launch, design and implement many virtual exhibitions to achieve full 
access to the desired cultural role of the archives. The main objective of the virtual exhibitions on archive websites. 
The study sample is an educational and cultural goal. The study recommends the establishment of a virtual 
exhibition for the Egyptian National Documents House and suggests a vision to build a virtual exhibition for the 
Egyptian National Documents House  

 
Keywords: Virtual Exhibitions; Documentary Heritage; Awareness of Documentary Heritage. 

  


