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 (  Museum education) اٌزشثُخ اؼبزؾفُخ
 ٌـُفخ اٌىٕذسٌ. د

 يف وٍُخ اٌزشثُخ اْعبعُخ  أعزبر ِشبسن
 وِذَشح اؼبشوض ألٍٍُّ ٌٍـفىٌخ واِْىِخ

وعبئً اٌزشثُخ ال ؽظش ؽبب ووٍّب خـذ اغبشوخ اٌزعٍُُّخ خـىاد صبثزةخ كبةى اٌزٕىَة  يف    
وٌمةذ  . َخ ؼبشاوض اٌزىعُةٗ ىصادد اٌفبعٍُخ اٌزشث اٌزشىَكئروبء سوػ اٌزذسَظ وئػبـخ عٕظش اؼبشػ و

ٕبشئخ واٌشاشةذَٓ  ُخ آٌِ ِظبدس رشثواٌفُٕخ واؼبىعُمُخ أػؾذ اؼبزبؽؿ اٌزبسخيُخ واٌـجُعُخ واٌعٍُّخ 
ـزّٕةٍ عمةىؽبُ    ٕبشةئخ ثُئخ ـىشَخ عبرثخ ال عُّب ٌٍاؼبزبؽؿ رىـش . ورشلُخ أروالهُ ورىعُ  آـبلهُ

 ىْهذ ؽبُ اٌـشَك يف اذببٖ اٌزفىري اٌظؾُؼ واٌىالء ٌٍجُئخ اٌيت َٕزّورشوٌ عـشهُ يف االعزىشبؾ وسب
ئْ اؼبزبؽؿ اٌىؿُٕخ اٌُىَ لُّخ ؽؼبسَخ رعشؾ اٌظؽبس واٌىجبس ثزخبئش اؼببػةٍ ـؼةع عةٓ     .ئٌُهب

 .َواَِصبَس اٌزَّبِسخِيَُّخ ،اٌَِّىَؽبِد اٌَفَُِّّٕخإٌفبئظ اغبؼبسَخ، وأثذاعبد اٌضمبـُخ، و
  اْوبدديُخ ئىل أْ اؼبزبؽؿ ِٕز ثذاَبهتب يف اٌىالَبد اؼبزؾذح مل رمزشْ ثةبٌعٍُ أو  رشري اؼبشاع

اٌضمبـخ واٌجؾش واٌذساعخ ِضٍّب اسرجـذ ثزعضَض اٌذديمشاؿُخ وثزٌه اسرجـذ اٌزشثُخ اؼبزؾفُخ ثزشعةُ   
اغبذَضةخ   يف هنبَخ اٌمشْ اٌزبع  عشش ر٘ت اؼبزخظظىْ يف ٔظشَبد اٌزعٍُ ئىل أْ اٌزشثُخ. ٘ىَخ اٌىؿٓ

جيت أْ رزخز ِٓ اؼبزبؽؿ وؼري٘ب ِإعغبد رعٍُُّخ ـبٌعٍُ ٌُظ يف اعببِعخ واؼبذاسط واٌىزت ـمؾ 
 . ثً ٕ٘بن ِظبدس أخشي يف ؼبَخ اٌضشاء اٌضمبيف ؼري اٌىزبة اؼبذسعٍ

ثةبٌزشوُض عٍةً    -اؼبزخظض ثعٍُ اؼبىزجبد –( John Cotton Dana)لبَ عىْ وىرٓ دأب 
ورشري ٔزبئظ اٌذساعبد اغبذَضخ ئىل أْ اؼبزةبؽؿ ال   .ضمبـخ اٌعبِخ ٌٍّىاؿٕنيٌااؼبزبؽؿ وأدواد ٌٕشش 

 . رىـش ؾبشد ِبدح رعٍُُّخ صشَخ ٌٓعشح ثً أَؼب رىـش ِغبعذح ِجبششح ٌٍغهىد اؼبذسعُخ عًٍ ؽذ عىاء
اٌزشثىَخ ِشِىلخ يف عبمل اؼبىزجبد ؽُةش عةبُ٘ يف   ( 1191-1581)ئْ عهىد عىْ وىرٓ دأب 

ّب عبزة اْؿفبي كبى ؿبزىَبهتب وّب أْ عهىدٖ يف اٌزشثُخ اؼبزؾفُخ ال رمً أمهُخ عةٓ  اصد٘بس٘ب ال عُ
 .ئعهبِبرٗ اْخشي

ويف االذببٖ ٔفغٗ، أطجؾذ لؼُخ ئٔشبء ِزبؽؿ ٌٓؿفبي راد ِٕبـ  وضريح وٌمذ لبِةذ اٌىالَةبد   
ُةخ اؼبزؾفُةخ   واٌزشث .َ 1511عةبَ  اٌاؼبزؾذح اِْشَىُخ ثأشبء أوي ِزؾؿ ٌٓؿفبي يف ُٔىَىسن يف 

ٌمةذ أطةجؾذ اٌزشثُةخ    " . أٔب أظب  ـأٔغً، وأسي ـأرزوش، وأعًّ ـأـهُ"ٌٍـفً رمىَ عًٍ ـٍغفخ 
اؼبزؾفُخ ٌٍـفً لؼُخ عشثُخ ؽبب اٌعذَذ ِٓ اْ٘ذاؾ ِٓ ِضً رأوُذ اؽبىَخ واْطىي اٌضمبـُةخ ٌٍـفةً   

ورشةري اؼبشاعة    . ؾو٘ىزا رظجؼ اؼبزبؽؿ راد أ٘ذاؾ رشثىَخ وٌُغذ رشوحيُخ رضمُفُخ ـم. اٌعشيب 
اٌزشثىَخ ئىل أْ ِٓ ألذَ اؼبزبؽؿ اؼبذسعُخ ِزؾؿ ِذسعٍ ألُُ يف ُِةضوسٌ يف أِشَىةب يف اٌعةبَ    
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ِظةبدس رعٍُُّةخ   رىؼشاـُةخ و ىَ ووبْ ِزؾفب ِزٕمع حيزةىي عٍةً أـةعَ وطةىس ـ     1198
(Encyclopedia of education, Vol7, p. 2514). 

 عذساْ وخضائٓ غبفظ ثعغ اِصبس وّب وبٔةذ يف مل رعذ اؼبزبؽؿ يف اٌعظش اغببػش ؾبشد "

واٌزٕىَش ٌىً  اؼببػٍ، وئمنب طبسد ِإعغبد رشثىَخ وعٍُّخ رإدٌ دوسا ثبٌػ اْمهُخ يف ؾببي اٌزضمُؿ
ششائؼ وؿىائؿ اِْخ وخببطخ اٌشجبة ؽُش ديىٕهُ ِٓ خعؽبب ِعشـخ اٌىضري عٓ رةبسَ  وؽؼةبسح   

ح اٌيت لبَ هبب اٌشواد اٌغبثمىْ يف وً ؾببي ِةٓ ؾبةبالد   وؿٕهُ واؼبشاؽً اٌيت ِش هبب واعبهىد اٌىجري
ً  ، ـهٍ ربزفظ ثزاوشح اِْخ وِب مت ئقببصٖ يفحاغبُب وِةبدح   .اؼببػٍ دبب َذـعٕب ٌجٕبء اغببػش واؼبغةزمج

اٌزشثىَخ اٌيت دخٍذ ؽذَضب اؼبٕب٘ظ اٌذساعُخ خعي اٌغٕىاد اٌمٍٍُخ اؼببػُخ يف  اٌزشثُخ اؼبزؾفُخ ِٓ اؼبىاد
 دوي اٌعبمل اؼبزمذَ هبذؾ ئوغبة اٌـعة عبدح صَبسح اؼبزبؽؿ وآداهبب واؽزشاِهةب وؾةشَ   ٓوضري ِ

اغبُىٌ واؼبةإصش   ٌٍزبسَ  واٌعٍُ ورذسَجهُ عٍٍ أعبٌُت اٌجؾش واالعزفبدح اٌعٍُّخ ِٕهب، ئديبٔب ثذوس٘ب
اٌشجبة دبةب   يف رشثُخ إٌشء وثبْصش االجيبيب ؼبب رعشػٗ ورمذِخ ِٓ ِىاد وِمزُٕبد عٍٍ ٔفىط وعمىي

اٌزمٍُذَخ ـضَبسح واؽةذح ٌٍّزؾةؿ    ال ديىٓ ربمُمٗ داخً اٌظؿ اٌذساعٍ ثبٌىعبئً وؿشق اٌزذسَظ
اعبهذ رىطًُ اؼبعٍىِخ واالٔـجةب  واْصةش    رىـش عهذا ٘بئع ِٓ عبٔت اؼبعٍُ وٌٓ َغزـُ  سؼُ ٘زا

 ؿرىـشٖ صَبدح اؼبزبؽ ٌٍّزعخ واعببٔت اٌزشـُهٍ اٌزٌ اؼبٕشىد يف ٔفىط وعمىي ٘إالء إٌشء ثبٔػبـخ
ُ " )وزعُّك أديبْ ثجٍذُ٘ واالٔزّبء ئٌُهب وِب رؽشعٗ يف أعّبلهُ ِٓ لُُ صبهىسَةخ  4 ِزؾؿ اٌزعٍةُ

 (.وصاسح اٌزشثُخ واٌزع4ٍُُ ِظش اٌعشثُخ
وَظً اٌغإاي اْورب ؽىي رٌىُ اٌزشاس اٌعشيب أععٍِ اٌعشَك ئىل أٌ ِذي اعزفذٔب ِٕةٗ  

مهةبي؟ وئىل أٌ ِةذي   ٌٕب؟ وئىل أٌ ِذي ؽفظٕبٖ ِٓ َذ إٌغُبْ وأيف ذبزَش ٘ىَزٕب يف ؽظ أؿفب
قبؾٕب يف رغخري اٌزىٕىٌىعُب اٌشلُّخ يف خذِخ رشاصٕب ؟ وأخريا ً٘ قبؾٕب يف رىظُؿ ِبػُٕب العزمجبي 

 ؟وً٘ اعزـعٕب اعزٍهبَ اؼبعبين اٌشـُعخ اٌجبُٔخ ٌذعبئُ إٌهؼخ ِٓ صشورٕب اٌزشاصُخ ِب ٘ى آد
اين أْ رشاصٕب ِٕغٍ وطذق وي دَىسأذ ؽُش َمىي يف وزبثٗ رائ  اٌظُذ لظةخ  َذسن اٌمبطٍ واٌذ

أْ آالـًب ِٓ اؼبخـىؿبد اٌعشثُخ يف اٌعٍىَ واِداة واٌفٍغفخ ال رضاي ـبجىءح يف ِىزجةبد  "اغبؼبسح 
ـفٍ اعـٕجىي وؽذ٘ب صعصىْ ِٓ ِىزجبد اؼبغبعذ مل ََش اٌؼىء ِٓ ـبـىؿبهتةب ئال  . اٌعبمل أععٍِ

َٓ أؽذ ؽىت ثىػة   إٌضس  اٌُغري ويف اٌمب٘شح ودِشك واؼبىطً وثؽذاد ودؽبٍ ؾبّىعبد ػخّخ مل َع
ـهبسط ؽبب ويف اْعىىسَبي ثبٌمشة ِٓ ِذسَذ ِىزجخ ػخّخ مل َفشغ ثعذ ِٓ ئؽظبء ِب ـُهب ِةٓ  

وٌُظ ِب ٔعشـٗ ِٓ شببس اٌفىش أعةعٍِ  . ـبـىؿبد ئععُِخ يف اٌعٍىَ واِداة واٌششَعخ واٌفٍغفخ
 عضءًا طؽريًا فبب ثمٍ ِٓ رشاس اؼبغٍّني وٌُظ ٘زا اعبضء اٌجبلٍ ئال لغًّب ػئًُع فبب أشبشرٗ لشائؾهُ ئال

وئرا وشؿ اٌعٍّبء عٓ ٘زا اٌزشاس اؼبٕغٍ . وٌُظ ِب أصجزٕبٖ يف ٘زٖ اٌظؾؿ ئال ٔمـخ ِٓ حبش رشاصهُ
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ظىس اٌز٘جُخ يف ربسَ  اٌعمً ـأورب ظٕٕب إٔٔب عٕؼ  اٌمشْ اٌعبشش ِٓ ربسَ  أععَ يف اٌششق ثني اٌع
 (.، ثبخزظبس6166-6163ص، " )اٌجششٌ

ـىُ ِٕةب لةذ صاس ثبٌفعةً    " وعًٍ اؼبغزىي اٌمـشٌ  رمىي اٌىبرجخ اٌغعىدَخ صشَب اٌشهشٌ
ووُ ِٓ اؼبذاسط أخزد عًٍ عبرمهب ويف عٍُ أوٌىَبهتب رٕظةُُ سؽةعد   ! ورعشؾ عًٍ آصبس ثعدٖ

ِب ِذي اعةزُعبة  ! اِصبس وأمهُخ أؽغبس٘ب يف ِفهىِٕب اغبُبيت وِب ِذي صمبـخ... ؿعثُخ ؽبزٖ اِصبس
ِب دسعخ اٌشؽؿ اٌعةشيب عّىِةًب   ! أثٕبئٕب ورمجٍهُ ٌضَبسح آصبسُ٘ اٌىؿُٕخ أو آصبس اٌجعد اٌيت َضوسوهنب

دائًّب ِب ٔغّ  عٓ عٍّةبء اِصةبس اْعبٔةت    ! ثشعبٌخ اٌشؽعد اٌغُبؽُخ ٌٍزعشؾ عًٍ آصبس اْلىاَ
رجؾش يف أسػٕب، ووضريًا ِب لشأٔب عٓ اعُ ؼشيب اوزشؿ اٌىٕض اٌفعين واغبفش اٌعةعين،  وثعضبهتُ اٌيت 

ؿجعًب ال خيٍى اِْش ِٓ ثعغ اْظببء اٌعشثُخ، وٌىٓ االوزشبـبد اُْ٘ ؼبٌجًب ِب اسرجـذ جبهىد ٘إالء 
٘ةبد  اْثبعذ، ثً وثزّىٍَهُ اؼببدٌ وزٌه، ـّبرا وٕب ٔفعً وأَٓ وٕب ٔجُذ و٘ةُ حيةذدوْ االذبب  

 (. زظشؾث!" )بٌزٕمُت وَفىصوْ ثاصاؽخ اٌغزبس عٓ آصبسٔبث مىِىْوَشظبىْ اػبـؾ وجيٍجىْ اؼبعذاد وَ
و٘زا ٘ى اؼبٍُبسدَش اْعزشايل َىطٍ لجً وـبرٗ دبجٍػ "ٌزغغً ٌٕب ؽبدصخ راد عرب ـزمىي  ىبرجخوسبؼً اٌ

شَخ رمذَشًا ِٕةٗ عبهةىد   طبغخ ِعَني دوالس ٌٍذوزىس صاٍ٘ ؽىاط سئُظ اجملٍظ اْعًٍ ٌّصبس اؼبظ
اٌشعً يف رُّٕخ اٌعًّ اْصشٌ يف ِظش، وثبٌشؼُ ِٓ رٕبصي ؽىاط اٌشظبٍ عٓ وبًِ اؼبجٍةػ ٌزّىَةً   
لـب  اٌزشثُخ اؼبزؾفُخ ٌٓؿفبي وسـ  ِغزىي اٌىعٍ اِصبسٌ ٌذَهُ، واٌزٌ ٘ى رظشؾ ال َمً سوعخ 

ٍفزخ ٘زا أٔغبْ اْعٕيب واٌؽشَت ئال إٔٔب ٕ٘ب ثظذد اٌزعشع ٌ. وربّؼشا عٓ عخبء طبؽت اؼببي ٔفغٗ
ٌشعً مل َعشـٗ َىًِب يف ؽُبرٗ، وٌشدبب وً طٍزٗ ثٗ ال رزعذي ثعغ وٍّبد ٌٍؾىاط ربذس ـُهب عةٓ  
اِصبس وأمهُزهب، ؼري أْ اٌفشق ثني ٘إالء وثُٕٕب َىّٓ يف وٍّخ اٌزمذَش، واٌزّضًُ اٌعٍٍّ ؽبزا اٌزمذَش، 

بعشح ؤزٕبـظ يف طشؾ اِْىاي عٍةً ِعبسوهةب، ؤٕغةً    وال أدسٌ مل ٕٔشؽً يف رجين اٌمؼبَب اػب
 (.ثبخزظبس! )ؤزؽبـً عٓ اٌزشـ  ئىل ِب ٘ى أظبً وأٔف  ئٔغبًُٔب

وعًٍ ػىء ِب عجك ئَشادٖ، ديىٓ ئٔشبء ِزؾؿ وؿين َشثؾ اؼبىاؿٓ ثذوٌزٗ وعشوثزٗ ورشاصةٗ  
ربزبط ِذاسعةٕب  . اٌزَّشثىَخ ِٓ ِذاسط وِىزجبد ووٍُبد وطفؾبد أزشٔذأععٍِ يف اؼُبَإعََّغبد 

ووٍُبرٕب ٌظبالد أو عًٍ اْلً ؼشؾ واععخ رزؼّٓ منبرط وؿُٕخ وئععُِخ ِةٓ ربسخيٕةب ايٍةٍ    
وؽؼبسرٕب اٌعشثُخ ورٌه عرب طىس وأـعَ وأششؿخ ظبعُخ وؾبغّبد وعُٕبد رعٍُُّخ عزاثخ رغزعشع 

اٌشخظُبد اٌجبسصح، واْؽذاس اؽببِخ واػبشائؾ، واٌعّعد اٌىسلُخ واؼبعذُٔخ، اؼبخـىؿبد إٌَّبدسح، و
واٌجُئخ اٌـجُعُخ واٌشُّعىَ اعبٍُّخ، واِالد واْشىبي واٌظِّٕبعبد اٌيت اثزذعهب اٌغبثمىْ واٌعؽمةىْ  

عشع ٘زٖ اجملغّبد يف ِىبْ واؽذ وثـشَمخ عبرثخ وفبزعخ عرب وعبئً رمُٕةخ  . وؼريُ٘ عرب اٌمشوْ
زٕىعخ وِزـىسح رشثؾ اؼبىاؿٓ اٌظؽري دبغذ أعذادٖ، وربضٗ عًٍ االٔزّبء ؽبُ واٌعـبء ِضٍهُ  ـُغةٍه  ُِ

 .عجٍُهُ وَؼُؿ ئىل سطُذُ٘
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ديىٓ أْ رىىْ يف لبعبهتب ...( اؼبىعُمُخ-اٌربؼببُٔخ –اٌعٍُّخ –اٌزبسخيُخ )ئْ اؼبزبؽؿ اٌزَّعٍُُّخ اؼبزغذدح 
 .ٓ االرظبي ثبؼبزبؽؿ اٌعبؼبُخ وديبسط اؼبىاؿٕخ اٌشلُّخ أعهضح اغببعت اِيل ٌُزّىٓ اٌضَّائش ِ

 ْأواٌزعٍُ عٓ ؿشَك اؼبزبؽؿ ، عٍُّخ رفبعً ِزجبدي وِعمذ أْ  1عجذاٌعظُُ وشديٍ. َمىي د
ٌزعٍُ يف ؽمً عٍةُ اٌةٕفظ   َزىلؿ عًٍ ٔظشَبد ا(( اٌزعٍُ عٓ ؿشَك اؼبزبؽؿ )) رعشَؿ ِفهىَ  

وأشةبس اٌجةبؽضىْ ئىل    .ارغبعب أوضشرىىْ  أخشيِفبُُ٘ ٍ عزوسٖ اٌعٍُّخ وإٌظشَخ يف وديىٓ رمظ
 4صش صَبسح اؼبزبؽؿ ، وٍ٘ ئ اْشخبصـهشط ػبظبئض ِفهىَ رعٍُ 

رؼ  اؼبزبؽؿ ، اؼبىػىعبد واؼبؼبِني اٌزعٍُُّخ يف ِزٕبوي اْشخبص وثبٌزبيل  ذبعً االسرجةبؽ هبةب   
 . عبٔت ثعغورؼُ ـبزٍؿ اٌىلبئ  واؼبىػىعبد واؼبشبعش ئىل. فبىٕب  أِشارُٕ٘ب 

 .ووعهبد  ٔظشُ٘  اْشخبصرإصش صَبسح اؼبزبؽؿ يف لُُ  

 . ٌٓشخبص واْعشَخٌٍزعٍُ عٓ ؿشَك اؼبزبؽؿ دوس يف رشلُخ اؽبىَخ اٌضمبـُخ واالعزّبعُخ  

رٍّٕ اؼبزبؽؿ سؼجبد اٌشواد وُِىؽبُ وسبٕؾهُ اٌضمخ ثبٌٕفظ وربضهُ وزٌه ـُّب خيض اعزضادح اٌزعٍُ 
 .غبُبح ِغزمجٍُب وخُبساد ا

 .ؽىي اٌعبمل ايُؾ هبُ  وأـىبسُ٘يف اذبب٘بد اٌشواد  اؼبزبؽؿ َإصش اٌزعٍُ عٓ ؿشَك

 4وَمذَ اعبذوي اٌزبيل ؾببالد اٌزعٍُ يف اؼبزبؽؿعجذاٌعظُُ وشديٍ ئىل . وَشري د    
اوزغبة اٌعٍىَ اعبذَذح ، دعُ اٌعٍىَ واؼبعٍىِبد اٌغبثمخ عٓ ؿشَك ئعةبدح   اجملبي اؼبعشيف

ايغىعخ واؼبجبششح ، دِظ ِفهىَ إٌض ِ  اؼبعٍىِبد اٌغبثمخ ، رعٍُ  اػبرباد
عٓ ؿشَك االخزجبس ، سثؾ اؼبفبُُ٘ ِة    أعٍىة االعزٕبد ئىل اؼبعٍىِبد اغببٌُخ

 (.اؼبمبسٔخ واٌمُبط )  ثعغ واعزجبٔخ ؽبالد اٌزشبثٗ 
اـ  االعزـع  وئحيبء اعزٕهبع اؼبجبدب واٌشؤي واٌمُُ ، ئحيبء اٌشؼجخ وئصبسح د اجملبي اٌعبؿفٍ

 .االٔجهبس واٌذ٘شخ 
، رعٍُ ٌٍزعٍُ  اِخشَٓمنى االسرجبؿبد دعُ  اْدائُخاٌزٕبٍِ اؼبزضآِ ٌٍّهبساد  اجملبي االعزّبعٍ 

 .اٌؽري  آساءاعزضادح اعزُعبة  أعٍىة
، اٌزؾمُك واٌذساعخ ، اؼبشب٘ذح  ؽً اٌمؼبَب( االعزٕزبط ) اٌزٕجإ ، االعزٕجبؽ        منةةى اؼبهةةبساد  

                                                 
اٌـجعخ . ِذخً ئىل ٔظبَ اٌزعٍُ إٌبشؾ4 ِةةةةذسعخ اؼبزةةةةةبؽؿ( 9991َ -٘ة 1691)عجذاٌعظُُ وشديٍ . د 1

أظش أَؼب ْعزبر اٌةذوزىس ؾبةذٌ   ). (16،  69-61) طفؾخ . ثريود4 ٌجٕبْ. داس اؽببدٌ  ٌٍـجبعخ وإٌشش واٌزىصَ . اْويل
َ، رضمُؿ اٌـفً ثةني اؼبىزجةخ   9993ؿبّذ اٌغُذ ؽعوح ، . ، د1186، ص 8، ط ِىعىعخ اٌزذسَظعضَض ئثشاُُ٘ يف وزبثٗ 

 4وأَؼب أظش (واؼبزؾؿ، ِظش اٌذاس اٌعبؼبُخ
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ٔظشَبد  اخزجبس اٌىزبثخ وعشع  ئىل، اٌزظُٕؿ ، االعزٕبد (اٌزمُُُ)، اٌزمذَش   (اٌفىشَخ واٌفُضَبئُخ 
اٌمظض ، ازببر اٌمشاساد ، اؼبهبساد اٌفُضَبئُخ واعبغُّخ ، اٌزّشط واؼبهبسح ، 

، ِهبساد اٌزةضّني واالٔزمةبد ،   ( اٌُذوَخ وؼري٘ب اْعّبي) اؼبهبساد اٌفُٕخ 
 .د اغبغبثُخ واْدثُخ ، ِهبساد راد طٍخ ثزمُٕخ اؼبعٍىِبد اؼبهبسا

رعُّك رمجً اٌزاد واالٔزفب  اٌزايت ، ئصبسح داـ  اورب ٌٍزؾمُةك واٌذساعةخ ،    اجملبي اٌفشدٌ
دِظ االعزـع  واٌزفىري ِ  اػبرباد اؼبّزعخ ، رعُّك اٌشعىس ثبؽبىَخ وثمُّخ 

 .اٌزاد
 

 4خاٌزبٌُاٌفىائذ ِٕبـ  اٌزشثُخ اؼبزؾفُخ ٔغزٕزظ شـخ عوعٕذ ِشاععخ اْدثُبد اٌزشثىَخ ؼب
 .واؼبفبُُ٘ راد اٌظٍخ ثبٌضمبـخ واٌفٕىْ واِداة عًٍ رىػُؼ اْـىبساٌزشثُخ اؼبزؾفُخ رغبعذ  .1
 .ربفظ عهىد اجملزّ  يف أـبدح ِٓ اٌجُئخ .9

 .أزجبٖ وُِىي اٌضواس زةذب .3
 .يف عمً اٌضائش رعًّ عًٍ رضجُذ اؼبىػىعبد .6
 .اعزٍهبَ اٌعربرغبعذ عًٍ ًٍ اٌفزشاد اٌزبسخيُخ وؾ اٌؼىء عغٍر .8
 .رىع  آـبق اؼبزعٍُ عٍُّب ويف شىت اٌعٍىَ واؼبعبسؾ واٌفٕىْ .1
  .رربص أعهبِبد اٌضمبـُخ ٌٍّغزّعبد .1
 .ٌذي اٌضائش اٌذاـعُخ ٌعقببص رىعذ .5

 .ورفزؼ ؾببالد عذَذح ٌٍعٍّبء رشغ  اٌجؾش عٓ اغبمبئك .1

 .ثُخذبذد ؿشق اٌزعٍُ ورٕى  وعبئً اٌزش .19

 .ربفُض اْؿفبي ٌععزىشبؾ واٌزفبعً ِ  اٌجُئخ وئعّبي اٌعمً .11

 .ربغني عىدح اغبُبح واالعزّزب  هبب .19

واٌزشثُخ اؼبزؾفُخ يف ؼبَخ اْمهُخ ٌٍغُّ  ال عُّب اْؿفبي ـزٍّٕ ـُهُ لُُ اعبّةبي وإٌمةذ   
خ وإٌفغةُخ  واٌزأًِ واٌزفىري واؼبمبسٔخ واٌزؾًٍُ واٌزفغري وؿبئفخ أخشي ِٓ اٌىظبئؿ اٌعمٍُ

 .واٌضمبـُخ رفىق اغبظش
ِزؾؿ َةىين  وِٓ ايبوالد اٌعـزخ ٌٍٕظش يف عٍُّخ رغخري اؼبزؾؿ ٌزضمُؿ اٌـفً 

عةبمل  يف اعزىوهىمل عبطّخ اٌغىَذ و٘زا اؼبزؾؿ َشوض عٍةً    Junibackenثبوٓ 
وعٓ اٌفٍغةفخ اٌزشثىَةخ   . واٌشخظُبد اؼبشهىسح يف وزت اْؿفبي ودُٔب اٌـفىٌخاٌمظض 
يف وزبثٗ اْؿفةبي وؽمهةُ يف   ( 7002َ)اؼبزؾؿ حيذصٕب عجذاغبىُ أضبذ اػبضاٍِ ٌزٌه 
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َمىَ رٕظُّهب اٌفعٍٍ عًٍ أعبط ٔظشَخ اٌةزوبء   ِزؾؿ َىين ثبوٓاٌزشثُخ واٌزعٍُُ ـُمىي أْ 
 (.189)اؼبزعذد ؽبىسد ؼبسدٔش ورٌه ٌزٕشُؾ اٌزوبء اؼبزعذد ٌٍظجُخ اٌظؽبس 

ك ُة ىً ِجبشةش، ٘ةى اػبٍ  ُبؽُخ واْصشَخ ثشٌغ، واٌىلىؾ عًٍ اؼبعبمل ااؼبجبششحئْ 
شوس ِشوسا ؾبشد اؼبشب٘ذح واؼبثُذ . ضمً اؼبعشيف ثزٍه اؼبعشـخ اغبُخثبغبظىي عًٍ أورب لذس ِٓ اٌ

خ يف رٍه اؼبعشـةخ  َعبثشا عًٍ اؼبعبمل اٌغُبؽُخ واْصشَخ ال رىىْ ٌٗ ـبئذح رزوش ثً اٌفبئذح اؼبضش
ـضَبسح ِعٍُ عُبؽٍ ال ثذ أْ ربشص اؼبعشـخ اْعبعُخ . جمخأعظ ِٓ اؼبعشـخ اؼبغ اؼبجُٕخ عًٍ عًٍ

ص َ، 1111أعةعذ،  )ىزت واؼبٕشىساد راد اٌظٍخ عؿع  عًٍ اٌاؼبزعٍمخ ثٗ ِٓ خعي ٌ
ئْ اؼبزؾؿ عّىِب واؼبزبؽؿ أععُِخ اٌُىَ أطجؾذ ِعبمل ِعُّبسَةخ راد لُّةخ    (.169

 (.  Jodidio, 2010, p. 294)صببٌُخ سـُعخ 
عشع اؼبمزُٕبد ورىـري ( Museum curator)اؼبزؾؿ واٌمُُِّ عٍُٗ َعًّ أِني 

 ص، َ،8002 وأثةشآَ،  وىٌُٕض،)اٌجُبٔبد عٓ اؼبعشوػبد واالسشبداد اٌيت رشاـك اٌعشع 
ششاؾ عًٍ ثزمذمي اٌرباِظ وأ (Museum educator)وَمىَ ِشيب اؼبزبؽؿ  (.923

زؾؿ عرب وطً اؼبظةبدس ثبٌٕظشَةخ   وربغني اٌزىاطً ِ  اؼبإٌشبؿبد اٌزشثىَخ يف اؼبزؾؿ 
اٌزشثىَخ واٌزـجُك وّب َمىَ ثزذسَت ِىظفٍ اؼبزؾؿ وأعبرزح اٌظفىؾ ورمُةُُ اٌفبعٍُةخ   

 .اٌزشثىَخ
 َمَراِجع ْلأهم ا

ِذخً 4 ِةةةةذسعخ اؼبزةةةةةبؽؿ( 9991َ -٘ة 1691)وشديٍ ، عجذاٌعظُُ 
 . ثريود4 ٌجٕبْ. خ وإٌشش واٌزىصَ داس اؽببدٌ  ٌٍـجبع. اٌـجعخ اْويل. ئىل ٔظبَ اٌزعٍُ إٌبشؾ

داس 4 ، اْسد1ْؽ. ِىعةىعخ اٌزةذسَظ  (.  9996َ-٘ةة 1696)ئثشاُُ٘، ؾبذٌ عضَض 
 .اؼبغريح

داس ؼشَت ٌٍـجبعةخ وإٌشةش   4 اٌمب٘شح. ولذ ـشاؼهاعزضّش (. َ 9337)َىعؿ ُِخبئًُ , أععذ
 .واٌزىصَ 

ؼشَٕىود ٌٍّظـٍؾبد -داس اٌعٍُلبِىط (. 8002َ)، ٔبٔغٍ ثبرشَغُب أثشآَ و ، عىْ  وىٌُٕض،
 .داس اٌعٍُ ٌٍّعَني4 ، ثريود9ؽ. ِشاععخ اٌزشصبخ ٘بٌخ عٕى. رشصبخ ؽٕبْ وغشواْ. اٌزشثىَخ

 .ِظش اٌذاس اٌعبؼبُخ. رضمُؿ اٌـفً ثني اؼبىزجخ واؼبزؾؿ(. 9993َ) ؿبّذ اٌغُذ ؽعوح 
، اٌىىَةذ  9ؽ. بشئخثٕبء ٘ىَخ وؿُٕخ ٌٍٕ كبى(  َ 8007= ٘ة  9:87)ٌـُفخ ؽغني ، اٌىٕذسٌ

 .اؼبشوض ألٍٍُّ اٌـفىٌخ واِْىِخ
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