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 المعاصرة دور االنفوجرافك التفاعلً  فً التصمٌم الداخلً للمتاحؾ
Role of Interactive infographics in the Interior design of contemporary 

museums 

 مً عبدالحمٌد عبدالمالك علً د/ أ.م.

 أستاذ مساعد بقسم الدٌكور ، كلٌة الفنون الجمٌلة ، جامعة االسكندرٌة

 فتح هللا ٌاقوت / ٌمنى محمدم 

 معٌدة بقسم الجرافٌك ، كلٌة الفنون و التصمٌم ، جامعة فاروس

 ملخص البحث -

هميته في التصميم الداخلي للمتاحف و مدد  تديرير الوسداال التلنولوجيدة أو  التفاعلىك ينفوجرافتناول هذا البحث دراسة اإل

ال العرض  للتغلب على بعض المشالبلت التصميمية الحديرة على عملية ايصال المعلومات بطريقة سهلة ومبسطة في وسا

 المتمرلة في ضعف التجاوب مع سلوليات و احتياجات الزاار و ضعف  تقنيات العرض و التعلم بالمتحف .

نفوجرافدك و العدروض التفاعليدة المختلفددة مدا خدبلل التعدرض لنمدداذت تطبيقيدة تدهدر  ليفيدة دعددم لمدا تدم دراسدة أنددوا  اإل

مية اإلبداعية  و دراسة تديرير التقنيدات التلنولوجيدة الحديردة حدول مسدتقبل شدلل الحيدزات الداخليدة الخاصدة األفلار التصمي

دهددار  الجانددب االبددداعي إضددافة الددى التعددرض لددبعض التطبيقددات الحديرددة  الخاصددة  بددالعرض المتحفددي و بالمتدداحف  باإل

 حديرة بشلل فعال ومؤرر وداعم للوديفة. ستخدام الوسااط الإللمصمم الداخلي ورؤيته الخاصة وقدرته في 

وليدة لتدؤدا الدى تصدميم نداج  و همية الربط بيا التخصصات المختلفة في مراحل  التصدميم األألدت الدراسة على أو لقد 

متلامل و اا استخدام تطبيقات التلنولوجية الحديرة ساهمت في زيادة االبدا  الفني في التصميم الداخلي للمتداحف و انتهدت 

 الدراسة بيهم النتااج و التوصيات .

Abstract 
This research is an interdisciplinary study exploring the role of infographics and interactive 

displays in the interior design of museums, showing the impact of new technologies on the 

process of delivering information and exploring newfangled ways to deliver the interactive 

experience in developing and promoting new learning techniques. 

With an intensive focus on the different types of infographics and interactive displays through 

the exposure to diverse applications and models supporting the creative design ideas, 

considering it a space for engagement, discovery, learning and playing. 

Finally, the study emphasized the importance of linking the various disciplines in the design 

process leading to a successful and integrated design to contribute in sharing knowledge 

across the world. 

 
 الكلمات المفتاحٌة -

  :نفوجرافكاإل -

هي مصطل   مرلب جديد نسبياً على اللغة اإلنجليزية تم إطبلقه على هذا الفا ، وهو يتلوا مدا  (Infographic) وللمة

 : للمتيا

Information  معلومات وتعني. 
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Graphic مطبو ( مشتقة ما للمة -مرسوم  -عني )تصويرا وت Graph )التي تعني )رسم بياني 

و هو الصورة التى يتم ما خبللها دمج المعلومات و التصميم لمساعدة علدى تواصدل الرسدالة بديا المؤسسدات و األفدراد و 

 .(1)المتلقى

 (: Sensorsاألنظمة الحسٌة ) -

خدرت إمدا جهدد أو مإضداةة ( وال –ضدغط  –ية إلدى مقدادير لهرباايدة )حدرارة وهو جهاز يحول المقادير الفيزياا: الحساس 

 2). )تيار أو مقاومة

 (:Interactiveالعروض التفاعلٌة ) -

 وهي نو  ما أنوا  العروض التي تتطلب فعل معيا لينتج عنه رد فعل في المقابل.

 

 هدؾ البحث -
العدروض   المتمرلدة فديا التقنيدات و الوسداال التلنولوجيدة سدتفادة مديهدف البحث الدى دراسدة ليفيدة التوديدف الفعدال و اإل

 :  تصميم داخلى لفراغات متحفية فعالة فى جمهورية مصر العربيةنفوجرافك للوصول اإلوتصميمات التفاعلية و الرقمية 

 بيسلوب ميسر. دمج العلم و المتعة و التلنولوجيا للوصول لتطبيقات بالمتاحف اليصال المعلومة المطلوبة  -

 فلار تصميمية حديرة غير نمطية في التصميم الداخلي للمتاحف.أستحداث إ -

 ستفادة ما الوساال التلنولوجيه الحديرة و الرقمية للتفاعل مع مرفقات العرض . اإل -

 مشكلة البحث -

عددم المعرفدة بجمهوريدة مصدر العربيدة وحف االمتدبعض تلما مشللة البحدث فدي ضدعف  تقنيدات العدرض و الدتعلم بد     

و ضدعف التجداوب مدع سدلوليات  المتمرلدة فدي لوساال التلنولوجية لحل المشالل التصدميمية ل التطبيق األمرلليفية ب الوافية

 . حتياجات الزاارإ

 منهج البحث -

لدراسدة  مدا خدبلل تحليدل طدرق العدرض المعاصدرة فدي المتداحف العالميدة المننهج الوصنفً التحلٌلنً يعتمد البحث علدى 

 نفوجرافك في التصميم الداخلي للمتاحف.فاعلية و دور اإلتقنيات العروض الت

 المقدمة  -

المتحف هو  مؤسسة تربوية تعليمية رقافية وترفيهية داامة، ، تعمل علدى خدمدة المجتمدع مدا خدبلل قيامهدا بجمدع وحفدد    

في للشدعوب علدى مدر بقصد الفحص و الدراسة، و لحفد التراث الرقدا وعرض مجموعة ما المعلومات أو المقتنيات الرمينة

الحيداة البشدرية و إنجازاتهدا  العصور ما علوم و فنوا و لافة أوجه الحياة للتعرف عليها و دراستها لمعرفة مراحل تطدور

 الحضارية.

قد شهدت بداية القرا الحادا والعشروا التطورات اللبيرة مما يتطلب أساليب جديددة فدي التفليدر، حيدث أا المحتدو       

مترابطا، حديرا، ديناميليا وذا هددف، أا بمعندى أا يدهدر لافدة الجواندب اإلجتماعيدة والرقافيدة منسدجمة مدع يجب أا يلوا 

ا تصددميمها وتنفيددذها داخليدا وخارجيددا، يملددا أا تحقددق هددذ  التطدورات السددريعة فددي عصددرنا الحدديث. والمتدداحف إذا أحسددن  

                                           
(1) 

Marck Smiciklas, The Power of Infographics, Que publishers, Indianapolis, United States of America, 2012, 

page:1
  

(2)
 http://www.startimes.com/?t=23130745 
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ر التقليدية للهدا تجدذب المتلقدي وتجعدل زيارتده مريدرة مدا ستلشاف والتجربة واألساليب غيالوحدة. فإا استخدام عنصر اإل

 خبلل تعدد التجارب الحسية. 

علدى أا المتداحف هدي أمدالا لجمدع التدراث اإلنسداني والطبيعدي و الحفداد  AMMو قد عرفت مندمة المتاحف األمريلية 

فيدده اإلملانيددات الفنيددة والخبددرات عليدده و عرضدده بغددرض التعلدديم والرقافددة، وال يددتم إدراك ذلددك فددي المتحددف مددا لددم تتددوافر 

 (3)المدربة.

 ودددااف تدهددر حدديا فددي باسددتمرار، تتغيددر متعددددة، ودددااف ذات رقافيددة مجمعددات المتدداحف المجتمددع أصددبحت تطددور مددع

 المتدداحف  تتطددور والتلنولوجيددا والعلددوم االجتماعيددة الرقافددة تطددور ومددع. باسددتمرار جديدددة ومجموعددات وحلددول  وأشددلال

 المعاصدرة المتداحف بتصدميم و يهتم البحدث  مختلفة، مناطق في للمتاحف التنمية وضع مع جنب إلى جنبا وتختلف أنواعها

و تصدميم مسدارات الحرلدة و الرضديات و  اإلضداةة، وتصدميم الدداخلي، التصميم الجرافيلى و التصدميم  جوانب ويلخص

 .(4)الحوااط 

 أوالً:التصمٌم الداخلً للمتاحؾ

بقصدد الفحدص و الدراسدة، و لحفدد التدراث   الرميندة مقتنياتيجمع مجموعة ما المعروضات و ال هو الملاا الذا متحفال

و فنددوا و لافددة أوجدده الحيدداة للتعددرف عليهددا و دراسددتها لمعرفددة مراحددل  الرقددافي للشددعوب علددى مددر العصددور مددا علددوم

 الحياة البشرية و إنجازاتها الحضارية. تطور

وعاة الحدافد لمدا ترلده لندا األجدداد علدى مدر العصدور مدا موروردات و خبدرات وأشدياة لذلك فاا عمارة المتاحف بمرابة ال

وصولوا إليه نستفيد منه فدي معرفدة لنده و أصدل  لانت تمرل أساليب حياتهم و عادتهم و تقاليدهم و أصبحت اليوم رمزا لما

 األشياة.

الدداخلى و  المعمدارا وصدمم الم  فيهدا و في العصر الحدديث أصدبحت المتداحف مدا ابدرز العناصدر المعماريدة حيدث يجدد

 التدي تتناسدب مدعالمختلفدة  التصدميماتفرصدة لبيدرة إلدهدار رؤيدتهم الفنيدة ودراسدتهم األلاديميدة فدي معالجدة  الجرافيلي 

 لوجيا المعاصرة.تلنوتطبيقات الإضافة ما وصل إليه العصر ما تصميم طرق العرض الحديرة و

 

 :العرض فً المتحؾ العوامل المؤثرة على تصمٌم قاعات (1

 :فلسفة التصمٌم( 1(1

 التوافق بيا فلر المصمم الداخلي و ليفية الربط و حف وقاعات العرض إلىالمتالداخلية للفراغات تصميم اترجع فلسفة 

زوار و يتوافق مع لعمل تصميم يتفاعل مع البالجانب اإلبداعي و التلنولوجي ، وعبلقتها المختلفة  عناصر المتحف

  التصميمية للمشرو .األهداف 

 المتحفً : الفراؼات الداخلٌة لقاعات العرض( 2(1 

للمعلومات و البيانات المختلفة و توجيههم ما في سهولة إدراك الزااريا  الفراغ الداخلي للمتحف دورا هاماً تصميم يلعب 

عتبارات ما إاعاة عدة لمتحف مما يسهل الحرلة الداخلية فيه، لذلك يجب مرخبلل طرق العرض و التصميم داخل ا

                                           
(3)

 http://www.3d2ddesign.com/more_architecture.php?id=32&design=8 
(4)  

Manuelle Gautrand, Museum Architecture and Interior Design, 2014, page:9 

أهمها: تحقيق عبلقات تحقق الوديفة المطلوبة، وضوح معالم الفراغات الداخلية، انسيابية الفراغ الداخلي وعدم تقاطعه مع 

 .خطوط الحرلة ومبلةمته لنو  وحجم المعروضات

http://www.3d2ddesign.com/more_architecture.php?id=32&design=8
https://www.amazon.com/Manuelle-Gautrand/e/B004N4TI9S/ref=dp_byline_cont_book_1
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  بالمتحؾ : العرض حٌزاتخصائص  (2

 :المقاٌٌس والنسب(  1(2

نتدام حرلة الجمهور داخلها وتلويا الفراغات المتناسقة، وذات إلقاعات مما يساعد على مراعاة المقاييس والنسب داخل ا

 .الحجم المناسب الذا يتوافق مع حجم المعروضات

 
  ستمرارٌة:اإل( 1(2

 .ستمرارية لقاعات العرض في المتحف بنوعيها الرأسية واألفقيةيجب تحقيق عنصر اإل

 
 :المرونة(  2)

 .ا المرونة بحيث يصل  الفراغ الواحد لعدة ودااف، وذلك عا طريق تقسيمه وإعداد يجب تحقيق أعلى درجة م
 
 :الحركة(  3(2
  .ختيار أسلوب الحرلة المناسب للمعروضاتإهتمام بمحاور الحرلة داخل المتحف واإل
 
 :اإلضاءة( 4(2

باالعتماد على تشليل السقف  يجب االستفادة ما اإلضاةة الطبيعية قدر اإلملاا والتي ال تسبب وهج داخل المتحف

، ويتم علس الضوة بواسطة مرايا في األرلاا. 54ْوالحوااط والفتحات في السقف يجب أال تقل زاوية الميل لها عا 

 (5)ستخدام اللاسرات الزجاجية والستاار  للتحلم في الضوةإويفضل 

 

 ( الصوت :5(2

جدزةاً ال يتجدزأ مدا عمليدة تصدميم الفراغدات الداخليدة. إذ اا للمدواد  يعد التصميم ما الناحية الصوتّية في العمارة الداخليدة

، أرراً لبيراً في توز  الصوت وحدات العرضالمستخدمة في اإللساة الداخلي للجدراا واألسقف واألرضيات، إضافة إلى 

لقاعدات لى التصدميم الصدوتى ما التطرق للعوامل المدؤررة علدفبلبد .(6)في فضاة الفراغ زيادًة أو نقصاناً، أو حتى تشويهاً 

المتحفية والتى تحقق منسوب صوتى مناسب وخال ما العيوب ويعتمد ذلك على مد  إلمام المصمم بسلوك الصدوت داخدل 

 .(7)هذ  الفراغات ومد  تيرير األشلال التصميمية منذ بداية مرحلة التصميم األولى

 و سبل العرض المتحفًأنواع المعروضات و المعلومات  (3

و أغرض االساسي ما المتحف هو توصيل معلومة ما ما خبلل المعروضدات سدواة لاندت هدذ  المعروضدات حقيقيدة ا الإ

 رقمية ، تقليدية رابتة أو تفاعلية .

مخططات والرسدومات ستخدام الإب ففي حالة تصميم المعلومات، و تختلف طرق عرض و تنديم المعلومات داخل المتاحف

فتعدد هدذ  المعلومدات ضدما تصدنيف ااط و الصور و الرمدوز  مصداحباً لهدا لللتابدات النصدية التوضيحية و البيانية و الخر

 .اإلنفوجرافيك

                                           
(5)

 http://www.tkne.net/vb/t12465.html  
(6)

 http://www.albayan.ae/books/from-arab-library/2015-08-21-1.2441244  
7
رسالة هاجيستير, كلية الدراسات العليا, جاهعة السوداى  هوسي, تيسير هوسي أحود, أثر التظوين الظوتي في التشكيل الداخلي لقاعات اإلستواع,

 للعلوم و التكٌولوجيا. 7006.

http://www.tkne.net/vb/t12465.html
http://www.albayan.ae/books/from-arab-library/2015-08-21-1.2441244
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بدالندر إلدى الددور الدذا تقدوم و يتحدد  أنوا  العرض تبعا لنو  المتحف  الذ  يؤرر بدور  على شلل  و طرق العرض و 

في المعروضات و اختبلف أسداليب وطدرق العدرض، أصدب   به المتاحف ما إنقاذ لآلرار و التراث اإلنساني، و مع الزيادة

هناك نو  ما التخصص فدي المتداحف، ولاندت الحاجدة ملحدة إلقامدة العديدد مدا المتداحف المتخصصدة، بحيدث تلدوا تلدك 

ذا المتاحف قادرة على القيام برسالتها نحو المجتمدع المحديط بهدا رقافيدا و فنيدا و ارريدا و علميدا، و تصدب  مندارة لئلبددا  الد

 يرتقي بالحس والوجداا.

 :(8)و بالتالي يملا تقسيم المتاحف الحديرة إلى

 :متاحؾ فنٌة 

 .غيرها ما العناصر الفنية الرفيعة  ويدخل في نطاقها عرض اللوحات الفنية باإلضافة إلى أعمال النحت و الخزف و  

 :متاحؾ تراثٌة 

أدوات لانت تستخدم قديما و تعرض تطدور هدذ  األدوات  و تشمل المتاحف التي تعرض التراث للحضارات المختلفة ما  

حتى و صلت إلى ما نحا عليه اآلا.لما يحتدو  المتحدف التراردي علدى قاعدات للدراسدة و التدرميم ومدا المتداحف التراريدة 

 متحف مدينة السويداة السورية.

 :متاحؾ علمٌة 

سددتفادة فددي تطددور شددتى العلددوم البيايددة و المعمليددة و وهدي تعددرض األسدداليب العلميددة و االلتشددافات التددي مددا خبللهددا يدتم اال

 الصناعية.

 :متاحؾ بٌئٌة 

تعرض فيها أنوا  مختلفة ما مفدردات البيادة لاألخشداب و المعدادا المتنوعدة و األحيداة الطبيعيدة و غيرهدا مدا عناصدر   

 الطبيعة حولنا.

 :متاحؾ تعلٌمٌة 

تخددم الندواحي العلميدة والرقافيدة و غالبدا يحتدو  هدذا الندو  مدا  وهي األمالا التي تعدرض فيهدا عيندات مدا المدواد التدي  

  .المتاحف على عدة قاعات للمعروضات مرل قاعة عرض التراث و أخر  لآلرار و رالرة للعلوم بجميع فروعها

 متاحؾ قومٌة:

متدداحف تحتددات إلددى ، و هدذ  ال وهدذ  الفاددة مددا المتداحف تسددتمد تعريفهددا مدا وديفددة المتحددف ذاتدده أا الحفداد علددى التددراث

طدرق العدرض وتحدديث المجموعدات الفنيدة أو األرريدة المعروضدة، مدا الضدرورا  إضافات التجديدات المستمرة لتطدوير

  لهذ  المباني التذلارية. ييخذ المتحف القومي الطابع التذلارا باإلضافة إلى إضفاة الفخامة المطلوبة أا

 
 المختلفة بالمتاحؾ .........و فٌما ٌلً سوؾ نتعرض لدراسة أنواع العروض 

 

 العروض التقلٌدٌة الثابتة   (1(3

شهدت المتاحف حول العالم نمواً متسارعاً وتغيرات في بنيتها الوديفية والتصميمية نتيجدة للتحدوالت الفلريدة واالقتصدادية 

علدى أداة هدذ  المتداحف  واالجتماعية والرقافية والسياسية التي شهدتها تلك المتاحف خدبلل العقدود الماضدية،والتي انعلسدت

ومد  ارتباطها بالحرلة الرقافية والتعليمية والسياحية واالقتصادية،وهذا ما يدعو إلدى ضدرورة تحديدد ملداما الضدعف فدي 

                                           
(8)

 http://finaltoucharchitects.wixsite.com/finaltouch/single-   

http://finaltoucharchitects.wixsite.com/finaltouch/single-post/2016/06/01/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7
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متاحفنا الوطنية واعتماد أسس التصميم الحديرة للعدرض المتحفدي إلعدادة تطدوير هدذ  المتداحف ورفدع لفداةة أدااها،ويسدتمد 

 ا عدة عوامل موضوعية أهمها: هذا البحث أهميته م

 .الدور المتعدد للمتاحف  -

  .النمو والتطور السريع ألساليب العرض المتحفي والمتاحف ومعاييرها ومقاييسها العالمية  -

 .باالعتبارات والمقاييس العالمية والتقنيات الحديرة لتصميم العرض المتحفي” محلياً “عدم االهتمام   -

ة لدور المتحدف الرقدافي والقدومي. يهددف البحدث إلدى الوصدول إلدى جملدة مدا المقترحدات والتوصديات تزايد األهمية النسبي

التوجيهية لتطوير متاحفنا الوطنية عبر تطوير ورفع لفاةة تصميم العدرض المتحفدي فدي هدذ  المتداحف لبلرتقداة بالمتداحف 

 .الوطنية

عرض القطع المتحفية  على قواعد مناسبة فتقليد  التابت و يبلحد أا عرض جميع هذ  المقتنيات يتم ما خبلل العرض الت

االحتلداك المباشدر بديا القطعدة األرريدة وبديا و يلوا العرض بشلل حر الدذ  يسدم  ب وعلى حوامل أو معلقة على جدراا

 .(9) يعطي حماية للقطعة األررية ما احتماالت التلف السريعةيا أو ما داخل إطار زجاجى الزاار

 

 ألحد المتاحؾ المصرٌة  ( نموذج1(1(3

 المتحؾ المصري بالقاهرة  

قطعة اررية أهمها المجموعات االررية التى تم العرور عليها فى مقابر الملوك   ألف 051يضم المتحف المصر  ألرر ما  

عدا  ، ويضم المتحف األا أعدم مجموعة أررية فى العالم تعبدر089ْعام   والحاشية المللية لؤلسرة الوسطى فى دهشور

 : (10) لل مراحل التاريخ المصر  القديم، وما مجموعات المتحف الهامة

ويملا مشداهدة ،ا العصور المختلفة ملف أرر أ061يتلوا المتحف ما طابقيا رايسييا  ويوجد في المتحف حاليا حوالي  

اآلرار علدى  تم توزيع. وقد وافذلنسقف و اخبلل األما القاعات الداخلية الفسيحة والجدراا العالية. ويدخل الضوة الطبيعي 

طابقيا، الطابق السفلي منها يحوا اآلرار الرقيلة مرل التوابيت الحجرية والتماريل واللوحات والنقوش الجدارية. أمدا الطدابق 

العلددوا فيحددوا عروضددا ذات موضددوعات معينددة مرددل المخطوطددات وتماريددل األربدداب والموميدداوات الملليددة و رددار الحيدداة 

ور المومياوات والمنحوتات غير الملتملة وتماريل وأواندي العصدر اليونداني الرومداني و ردار خاصدة بمعتقددات اليومية وص

 .(11) الحياة اآلخر  وغيرها

 

 

 

 

 

                                           
(9)

  https://civilizationlovers.wordpress.com   
(10)

  http://www.cairo.gov.eg/art/DispArt.aspx?ID=4  
(11)

 https://www.urtrips.com/egyptian-museum-cairo/  

   ويظهر بهى انذيزاث انخاصت بانعرض انًساقط األفقيت نهطابقين األرظي و األول نهًتذف انًصري( 1شكم رقى )

 

http://www.cairo.gov.eg/art/DispArt.aspx?ID=4
https://www.urtrips.com/egyptian-museum-cairo/
http://1.bp.blogspot.com/_yjgybODP5qU/SvscfglpeDI/AAAAAAAAAos/e1lzWf9MaJA/s1600-h/1111d-2.gif
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ين ديث ) تصًيى ودذاث انعرض و يساراث  بعط انًشكالث بااسانيب انعرض انًتذفي ظخىتيختهفت  نقطاث( 3شكم رقى )

 انًصريذاخم انًتذف انذركت و تصًيى اإلظاءة( ب

 )صىر داخم انًتذف انًصري ين تصىير انبادثين(

 التصميم الداخلى للمساقط األفقية للمتحف طرق العرض و التصميم المتلامل  الذ  يجعل ما الفراغ الداخلى يفتقد

 حدة واحدة  تربط المعروضات باألرضيات و الحوااط و األسقف. مقتنياته وو

 

التي تتيح للزائرريي  ييرادا الناًر  يفتقد العرع الوتحفي  العٌظر التفاعلي بيي الوعروضات هي القطع األثرية  و الزائريي 

ة و األسررا العلويررة الترري الوعرفرري و تستكشررام الوعلوهررات التاريتيررة الترري تسرررد هرري خالقررا األحرردا  و القظررض التاريتيرر

 تتضوٌقا الحضارات الكبرى هوا يساعد علي التعلن. 

 

( لقطات مختلفة توضح طرق عرض و تنظٌم المعروضات بالفراغ الداخلى للمتحؾ و بعض المشاكل الخاصة بمسارات 2شكل رقم )
 دات العرضو الحٌزات بٌن وحالحركة 

 (صور داخل المتحؾ المصرى من تصوٌر الباحثٌن)
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 عرض انًعهىياث داخم انًتذفعذو وظىح  ظخىتيختهفت  نقطاث( 4شكم رقى )

 )صىر داخم انًتذف انًصري ين تصىير انبادثين(

  عرض المعلومات داخل المتحؾبعض المشكالت لطرق  وضحلقطات مختلفة ت

 

 العروض التفاعلٌة

هيل عمليدة في دل التطور الحديث للتقنيات اإلللترونية الرقمية، دهرت وسااط عرض تلنولوجية تفاعليدة سداهمت فدي تسد

 متاحف و المعدارضالعرض وجذب اإلنتبا  بطريقة موالبة للعصر،  وإعطاة شلل جمالي للفراغات الداخلية والخارجية لل

حيث تدم اسدتخدامها فدي بعدض المعدارض العلميدة الحديردة والقدت نجاحدا لبيدرا فدي تطدوير أشدلال فراغدات العدرض مدا . 

 الناحية الوديفية والجمالية.

 تأثٌر التكنولوجٌا الحدٌثة على حٌزات العرض العرض بالمتاحؾ  •

رتبداط إفي عملية ايصال المعلومات المختلفة  بطريقة سهلة ومبسطة  ، فنجدد أا  وايجابياً  واضحاً للتلنولوجيا الحديرة تيريراً 

دة ومتنوعدة فدي طدبلق الخيدال بيسداليب جديدإوالتدي تلمدا فدي  رتباطده بالتلنولوجيدا الحديردة،إالعلم بالفا ال يقل أهميدة عدا 

 حوار فني ما خبلل الفعل الجمالي، والذا يتمرل في التعلم عبر الفنوا المختلفة.

و الدربط  العدرض التلنولوجيدة الحديردة و لعمل تصميم يتسم باالبدا   و األصالة و المعاصرة يتطلب ذلك إستخدام وسداال 

الداخلي للفراغ و تتيلد فاعلية التصميم و تيريرها علدى  بيا التخصصات التصميمية و عناصرها المختلفة ليتلامل التصميم 

 المتلقي .

ستخدام أساليب العرض الفنية وطرق اإلدهار التجريدية داخل العرض الفراغي الخاص إإلى  الداخليالمصمم يلجي      

ض الفراغية وبيا بالمتاحف  والتي تعمل على مخاطبة الحواس لتحقيق التلامل بيا الفراغ الداخلي الخاص بوحدة العر

ر التجريدية ما المعروضات التي بداخلها والمصممة بناة على المعلومات الدقيقة عا الواقع. حيث تعتبر طريقة اإلدها

يصال األفلار بطريقة مبسطة مفهومة وسهلة خالية ما التفاصيل التي قد تؤدا إلى التشتيت  عا إأنج  الوساال في 

ختزال المعلومات الضرورية في الموضو  العلمي وعرضها إإلى  الجرافيليالمصمم  الموضو  الرايسي، فبالتالي يقوم

 مجردة ما التعقيدات.
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 تطبٌقات تكنولوجٌا األنظمة الرقمٌة فً حٌزات العرض الداخلً •     
صدميم عليهدا لت، فقدد أصدب  يعتمدد االمعاصدرةجتاحت لدل معدالم الحيداة إتلنولوجية الرقمية الحديرة التي مع دهور الرورة ال

مددا حيددث أسدداليب الطباعددة و المعددارض المتدداحف و متددد ليشددمل لافددة مفددردات وتفاصدديل فراغددات إبشددتى المجدداالت وقددد 

 . جميع الفااتتحقق أهداف جمالية ووديفية والتي ساهمت بدورها على امتا  الزوار ما التصمميم و التنفيذ ل

ر فراغدات عدرض تحقدق اإلتصدال المطلدق مدع الدزوار. حيدث يدتملا فدي تدوفي ذلك ساهمفمع دهور األجهزة المتقدمة      

على تدعيم الفراغ بمختلف أنوا  الوسااط المتعددة  تاحفمعروضات، لما يقوم مصمموا المالزاار ما التفاعل اللامل مع ال

Multimedia وهندا ليدةالعدروض التفاعسدقاط الصدور الرابتدة ، أو عدروض الفيدديو وصدوال إلدى إما أبسدطها مردل  ةاً بد .

التلنولوجيددا الحديرددة والوسددااط  مددا أنددوا  التصددميمات الرابتددة و المتحرلددة و التفاعليددة المعتمدددة علددىسدديتم عددرض بعددض 

 متاحف.المتعددة التي تستخدم في خلق فراغات ال

 ثانٌاً: اإلنفوجرافٌك  كأحد أسالٌب العرض الداخلً فً المتاحؾ:

اإلنفوجرافيك هو فا تحويل البيانات 

المعلومات والمفاهيم المعقدة إلى و

صور ورسوم رابتة أو متحرلة يملا 

فهمها واستيعابها بوضوح ، و يتميز 

بعرض المعلومات المعقدة و الصعبة 

بطريقة سلسة وسهلة وواضحة 

 .(12)متلقي لل

 

ار الحضارات القديمة  ر بداية مافوفا تحويل المعلومات والبيانات إلى رسوم يسهل استيعابها ليس بجديد على البشرية 

ماات الرسومات  التى ترلت لناالملتشفة قبل وبعد الميبلد لالعصر الحجرا والحضارة الفرعونية واإلغريقية 

والمنحوتات على الجدراا والجبال واأللواح التي تفسر وتشرح عادات وأفلار ومعتقدات لتلك األمم قادتنا إلى دراسات 

د  وما تؤما به تلك الحضارات ، بل وحتى في الحضارة اإلسبلمية نجد علماة المسلميا عميقة ودراية لبيرة لفهم ما تعتق

ستخدم العالم الشهير إوفي العام الرابع عشر الميبلدا  األواال استخدموا الرسوم في شرح اختراعاتهم وندرياتهم ،

 . ليوناردو دافينشي الرسومات في شرح أبحاره ودراساته

مصطل  مرلب جديد نسبياً على اللغة اإلنجليزية تم إطبلقه على هذا الفا ، وهو يتلوا ما  هي (Infographic) وللمة

 : (13)للمتيا

 Information:  وتعني معلومات. 

 : Graphic مطبو ( مشتقة ما للمة -مرسوم  -)تصويرا  وتعني Graph )التي تعني )رسم بياني. 

 

                                           
(12) 

, , Que Publishers, Indiana, USA, 2012, page:3 
(13) 

000طفحة: 7004هحود شلتوت, اإلًفوجرافيك هي التتطيظ تلي اإلًتاج, هكتبة الولك فقد الوطٌية,  الرياع, الوولكة العربية السعودية,    

 ٌوضح رسوم الحضارة الفرعونٌة(  5شكل رقم ) 
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 دور االنفوجرافك فً التصمٌم الداخلً للمتاحؾ المعاصرة (1
ما إلتساب المعارف و فهم الموضوعات بسرعة و لفاةة و ذلك ما خبلل قوة معالجة الجهاز  اإلنفوجرافيكيملننا 

البصر  و العقلى لد  اإلنساا التى تملنه ما فهم و إدراك  لم لبير ما المعلومات المصورة  ما خبلل مسحها 

   . (14)بصريا

معلومات التى يتم عرضها داخل المتحف فالعرض الرابت يتطلب إختزال تتيرر طرق العرض تبعاً لطبيعة و لم ال

المعلومات للى تعرض ما خبلل تصميم واحد ال يملننا التنقل خبلله وال يتي  إستلشاف لم ألبر ما المعلومات  و لذلك 

التفاعلية التى على العلس ما طرق العرض  قد يلوا العرض الرابت لئلنفوجرافيك أفضل لعرض لم اقل ما المعلومات

تتي  للمستخدم إستلشاف جوانب متعددة للموضوعات. و لئلنفوجرافيك أهمية و دورا لبيراً لنهج تصميمى لعرض 

 : ما خبلل المعلومات

o فى توصيل المعلومة .  عناصر اإلدراك البصر عتماد على اإل المعقدة وجعلها سهلة الفهم و اتتبسيط المعلوم 

o جاذبة لئلنتبا رقام و حروف الى صور و رسوم أات ما تحويل المعلومات و البيان  . 

o  .ًاختصار الوقت و الجهد فبدالً ما قراةة لم هاال ما البيانات الملتوبة يملا مسحها بصريا 

o عبر طرق ووساال العرض نشر االنفوجرافيك  سهولة . 

o  . تعزيز القدرة على التفلير و ربط المعلومات و تنديمها 

o وقتاً ألبر .  فى الذالرة تفاد بالمعلومة المساعدة على االح 

o  .قابلية تطبيقه على عدد لبير ما التخصصات و المجاالت المختلفة 

o  . إملانية التواصل ونقل المعلومات لآلخريا باختبلف لغاتهم 

 

 أنواع االنفوجرافك  (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
(14)

 Janson Lankow, Josh Richie, Ross Crooks, INFOGRAPHICS the power of visual story telling, Published by 

John Wiley, 2012, Canada, page:7
 

 ضح أنواع االنفوجرافك تبعا لطرق العرض( داٌجرام ٌو6شكل رقم )

 أنواع اإلنفوجرافٌك ( 2

 

  Staticالثابت  ( 1(2

 

المطبوع (  أ(1(2  

 العرض الرقمى(  ب(1(2 

 (  الضوئى)  

 المجسمات ثالثٌة األبعاد( ج(1(2 

 

  Animatedالمتحرك  ( 2( 2

 

 شاشات العرض المستقلة (  أ(2(2

2 

  Interactiveالتفاعلى ( 3(2

 

المجسمات ثاللثٌة األبعاد ( أ(3(2
 التفاعلٌة 

 شاشات العرض التفاعلى ( ب(3(2

Interactive screens  
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لتصميم الداخلي للمتاحف ما خبلل بعدض المشدروعات و سوف نتطرق لدراسة أنوا  االنفوجرافك المختلفة ودورها  في ا

 التصميمية المختلفة :

  

 :(15) االنفوجرافٌك الثابت
هو تصميم المعلومات وعرضها فى صورة رابته يحدد محتواها المصمم و توض  معلومات  بصورة تفصديلية  و مترابطدة 

 شلال:األعديد ما الموزالى تسهل فهمها و لها ما خبلل التصميم و عناصر  المختلفة في شلل الصور و الرسومات و الر

 

 :  اإلنفوجرافٌك المطبوع(أ(  1(2
ومدا خبللهدا يدتم عددرض التصدميم بعدد طباعتدده  فدى صدورة تصددميم واحدد متصدل قددد يلدوا فدى صددورة ملصدق  يوجدد بدده 

معلومات علدى نطداق للى يتم سرد الالتصميم لامبل أو فى صورة  ملصقات على الحوااط و األرضيات  تتفاوت مساحاتها 

  ( 16)لوس أنجلس    مرال ما متحفتحدث تيريرا ألبر على إدراك الزاار للمعلومات وسع أ

 

 

 

 

 

 

 

 (ب( العرض الرقمى ) الضوئى( :1(2

 ،يتم العرض الضواى للمعلومات ما خبلل أجهزة العرض التى تعلس الضوة على األسط  المختلفة ) األسدط  الزجاجيدة

سدم هدذ  األجهدزة وتنق. )17(ويختلدف تصدنيف أجهدزة العدروض الضدواية حسدب مسدار الضدوة ،ت أو أسقف(أرضيا،حوااط

و ينقسدم  ا يسدقط علدى شاشدة العدرضأالذا يسلله الضوة فدي الجهداز الدى ندمة للعرض حسب الطريق أ عدةعموما الى 

 :الى العرض المباشر و الغير مباشر 

 

 العرض المباشر :Direct projection  األفبلم  جهزة عرضأمرلته أوما  اً لرر اندمة العرض شيوعأوهو

 Projection العرض فبلم الرابتة والشراا  الضواية وفي هذ  األجهزة يسقط الضوة مباشرة ما مصباحواال المتحرلة

Lamp خبلل العدسات denser LensesCon   رم يمر في المواد المعروضة لاألفبلم المتحرلة والرابتة والشراا  رم

  حتي يسقط على شاشة )سط ( العرض  Objective Lens خبلل عدسة العرض

 

عمل على تجميع الضدوة وتقليدل الفاقدد منده وفدي هدذ  الطريقدة ال يفقدد ي  reflector  عالس ويوجد خلف مصباح العرض

 . قدرقليل أرناة مسار  الضوة إال

                                           
(15)

  006الوولكة العربية السعودية, ص-, الرياع7004شلتوت. اإلًفوجرافيك هي التتطيظ تلي اإلًتاج.هكتبة الولك فقد الوطٌية.  
(16)

 https://segd.org/content/dinosaur-hall  
(17) 

http://187educationtecnology.blogspot.com.eg/2014/01/blog-post.html 

 

 ( 7شكل رقم )
(1)

توضح   Los Angeles museum (dinosaurs hall) من متحؾ لوس أنجلس    لقطات مختلفة

 استخدام اإلنفوجرافك الثابت )المطبوع( فً المتاحؾ و توظٌفه فً عرض المعلومات على الحوائط

http://social-studies74.ahlamontada.com/t1178-topic
http://social-studies74.ahlamontada.com/t1178-topic
http://social-studies74.ahlamontada.com/t1178-topic
https://segd.org/content/dinosaur-hall
http://187educationtecnology.blogspot.com.eg/2014/01/blog-post.html
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 ( لقطات توضح أنظمة العرض الضوئى فً المتاحؾ و توظٌفه فً عرض المعلومات على األسطح المختلفة12شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العرض ؼٌر المباشر Indirect projection  

هدذ  فدى   يتغير مسار الضوة

األجهزة ما مصباح العرض 

بعددددددددددد سددددددددددقوطه علدددددددددددى 

بحيدددث يملدددا  Mirror مدددر  

الفصددل أرندداة وضددع الجهدداز 

اسددددتخدامه وتوضددددع المددددواد 

المعروضددددددة ) الشددددددفافيات( 

الرغم مدا أا الضدوة يغيدر  على سط  زجاجي ينفذ خبلله الضوة وعلي

مسار  تغييدرا بسديطا إال اا الفاقدد منده يلدوا بسديطا ال يدذلر ولمدا لاندت 

 هذ  األجهزة تستخدم في الضوة العادا لذلك تستخدم مصابي  

 . ( وات مربل 0111 – 611)   ذات شدة إضاةة عالية

( ٌوضح التركٌب الداخلى لجهاز 10شكل )

 العرض الؽٌر مباشر 

( ٌوضح  التركٌب الداخلى لجهاز العرض 8شكل )
 مباشر 

( ٌوضح نماذج للعرض 9شكل )
 الضوئى المباشر داخل المتاحؾ 

نماذج لعرض الؽٌر مباشر  ( ٌوضح11شكل )

 للمعلومات داخل المتاحؾ 

http://2.bp.blogspot.com/-HwHyS3L_ZMA/UuENcJ7R6RI/AAAAAAAAAAk/KL9i1-q2S5w/s1600/2.png
http://2.bp.blogspot.com/-iU0RdIfCnE4/UuENWh5xt1I/AAAAAAAAAAc/iaRKA-brsFg/s1600/1.png


 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

404 

 : (18)العرض ثالثى األبعاد(ج( 1(2

و ذلك عا طريدق إعطداة  

فوجرافيددك بعددد تصددميم اإلن

رالدددددث ويلدددددوا التصدددددميم 

بإسدتخدام الخامددات  مجسدماً 

و األلددددددددواا  و تطبيقهددددددددا 

بإرتفاعددات و أبعدداد تسدداعد 

علدددى إيضددداح التصدددميم و 

إيصددددددال الفلددددددرة  حيددددددث 

 .على إدراك  المعلومات ما خبلل مجسمات حقيقية يصب  المستخدم  قادراً 

 

  نفوجرافك المتحرك لعرض المعلومات فى المتاحؾ:اإل

تدهر التى د إعداد اإلنفوجرافيك المتحرك يلتب له سيناريو إخراجي يراعي تناول المعلومات و البيانات التوضيحيه عن

تصميم البيانات و المعلومات فى صورة قصة قصيرة  يتم عرض. و البالفيديو متحرله لشرح المعلومات و الحقااق ارناة 

 .(19) اللرتونية فى بعض األحياا الشخصياتو قد تستخدم  عا طريق عناصر التصميم ما خطوط و أشلال و ألواا

مستقلة داخل الفراغ الداخلى تصميم اإلنفوجرافيك  المتحرك و عرضة عا طريق شاشة عرض  :الشاشات المستقلة -

 للمتحف وتلوا مرتبطة بعناصر التصميم الداخلى المحيطة بها و تهدف إلى شرح و سرد معلومات بشلل مفصل عنها

 

 افٌك التفاعلً فى المتاحؾ االنفوجر

حتي نضما أيضاً أا يتحقق الغرض األساسى ما إنشاة المتحف 

وتصل رسالته إلى الجمهور. فيجب البحث عا ألرر طرق العرض 

فاا لاا العرض جيدا لانت المعلومات أسهل وصوال إلى  ،تيريرا

  .(20) وبالتالي لانت رسالة المتحف ألرر تيريراً ووضوحاً  متلقيال

إا إستخدام طرق العرض التفاعلى فى العملية الئلتصالية  لذلكو 

بيا الجمهور الزاار ) المستخدميا(  والمعلومات المقدمة ما خبلل 

تساعد على إنشاة بياة   طرق العرض  التفاعلية المختلفة بالمتاحف

تواصلية تعليمية يتملا  جميع الزااريا )المستخدميا(  ما خبللها  

ما خبلل  مرالية للمعلومات وتقديم مساهماتدة الحصول على مشاه

 . التفاعل مع التصميم للحصول على المعلومات

العروض التفاعلية أا تمن  جميع الزااريا حرية إنشاة  فتستطيع 

 .لبمختلف األعمار و الفاات  ما أجل الترويج للمشارلة والتعليم الفعا ة تلبي التطلعات الحالية للزاارتجارب تعليمية رقمي

                                           
18

 https://www.3dvisworld.com/features/feature-articles/2660-the-value-of-3d-to-education-and-learning.html 

 
(19)  

  006الوولكة العربية السعودية, ص-, الرياع7004هكتبة الولك فقد الوطٌية.شلتوت. اإلًفوجرافيك هي التتطيظ تلي اإلًتاج.
(20)

 http://museumzero.blogspot.com.eg/2013/06/museums-in-digital-age.html  

 ( ٌوضح  تصمٌم المعلومات و البٌانات من خالل مجسمات ثالثٌة األبعاد13شكل رقم )

( ٌوضح البٌئة التفاعلٌة  الرقمٌة 14شكل رقم )
 التى ٌتعامل معها زائرٌن فى المتاحؾ

https://www.3dvisworld.com/features/feature-articles/2660-the-value-of-3d-to-education-and-learning.html
http://museumzero.blogspot.com.eg/2013/06/museums-in-digital-age.html


 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

406 

   .لرر وضوحاأعلومات بطريقة مندمة و منطقية و وسيلة لنقل الميعد اإلنفوجرافيك التفاعلي و ما هنا فإا 

تخدم العرض التفاعلى لئلنفوجرافيك على تجربة المستخدم البديهية و التي ما خبللها يصل المسيرلز

جرافيك بيا السرد عرض لئلنفوتختلف طرق  و. (21)وصوال للهدفلمعلومات بصورة الرر سهولة 

   (22)القصصى للمعلومات المقدمة إلى التجارب االستلشافية.

مشارلة المستخدم  ما خبللالتجربة التفاعلية وسيلة لنقل المعلومات المعقدة أو المفصلة  تعدتصال البصرا في عالم اإلف

      . (23)ة للل مستخدمتخلق تجربة مميزة و فريدل التفاعل مع المحتو  المعروض وفى العملية االتصالية 

  .عرض المعلوماتبرمجة و تصميم يتم االعتماد على لغات البرمجة  و التلنولوجيا الرقمية الحديرة فى 

فى حيزات الفراغ الداخلى االنفوجرافيك التفاعلي الذا يملا استخدامها  لطرق عرضوفيما يلي نوض  بعض النماذت 

رضيات، وأسط  الطاوالت( والتي بواسطتها قد تساعد في بياا مد  فاعلية ) الجدراا، واأل للمعارض و عناصرها

 .اإلستعانة بالتلنولوجيا الحديرة في إيصال المعلومات للمتلقي والتي تهدف إليها المتاحف

 

 D  Interactive Models    3(24)المجسمات ثالثٌة األبعاد التفاعلٌة  (أ(  3(2
م المجسمات فى طرق التعليم و استخدعا طريق إطفرة لبيرة فى عالم اإلتصال  أحدرت  يهى واحدة ما التقنيات الت

على إدراك و فهم المعلومات بصورة ألرر فاعلية و تشليل الصورة الذهنية المعلومات فهى تساعد  ضالتعلم و طرق عر

و قد نجد أا العرض المجسم   ،للمستخدم بصورة صحيحة

 :ما خبلل له أهمية لبيرة 

مستخدم )الزوار( ما المشارلة الفعالة فى تملا  ال -

الحصول على المعلومات مما يزيد القدرة على اإلحتفاد 

تتي  للزاار القدرة على اإلستلشاف بالمعلومات و تذلرها.

 و التحقق فى الحصول على المعلومات. 

ما خبلل مجسمات و يساعد على فهم الموضوعات  -

 . التعلم ألرر لفاةةالفهم  المساعدة في جعل عمليةلتفاعل معها و أشلال حقيقية يتملا الزاار ما لمسها و ا

 

  Interactive Screens الشاشات التفاعلٌة(ب( 3(2

إلدى اسدتخدام الشاشدات التفاعليدة  المصمم الدداخليأيضا يتجه 

فددي حالددة  ، وللددا تحددفهدددف تحقيددق التواصددل مددع زوار المب

إلدى التدزاحم وتدرالم ذلدك ا قدد يدؤدعدم توافر الحيدز اللدافي 

البد ذلك لاألعداد اللبيرة ما الزوار وانتدار لل منهم دور  و

 أو اسدتخدامها فدي عدد لافي ما الشاشات التفاعليةما توفير 

 (25).ر مساحة لافية لتقديم هذا النو  ما العروضيالفراغات ذات العدد المحدود ما الزوار، أوفي حالة توف

                                           
(21)  

Janson Lankow, Josh Richie, Ross Crooks, INFOGRAPHICS the power of visual story telling, Published by 

John Wiley, 2012, Canada, page:82
  

(22)
 https://visual.ly/m/what-are-interactive-infographics-2/ 

(23)
 https://www.snapapp.com/platform/interactive-content-types/interactive-infographics 

(24) 
https://www.3dvisworld.com/features/feature-articles/2660-the-value-of-3d-to-education-and-learning.html 

لقطات توضح إستخدام الشاشات التفاعلٌة  (16شكل رقم )

 لعرض إنفوجرافٌك توضٌحى فً أحدى المتاحؾ

وضح النماذج و المجسمات ثالثٌة األبعاد لتقدٌم ٌ (15شكل رقم )
 المعلومات للزوار من خالل عملٌة تفاعلٌة

 

https://visual.ly/m/what-are-interactive-infographics-2/
https://www.snapapp.com/platform/interactive-content-types/interactive-infographics
https://www.3dvisworld.com/features/feature-articles/2660-the-value-of-3d-to-education-and-learning.html
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 ) Interactive imbedded systems فاعلٌنة ) الحنوائط و األرضنٌات(األنظمنة الت(ج(  3(2

floors , walls)  

 (26))االسط  الحسية التفاعلية(

يتم عرض البيانات و المعلومات مدا خدبلل 

التددى يددتم دمجهددا أندمددة  العددرض التفاعليددة 

وااط و األرضيات و األسدقف فدى حداخل ال

متحدددف بعدددض األحيددداا  لمدددا يتضددد  فدددى :

 7107 –باتريشيا وفيليدب فروسدت العلدوم 

Patricia and Philip Frost 

Museum of Science -   2017 و

يعد ما أول معرضيا تفاعلييا يتي  للزوار 

 الحياة المااية بالخليج   يعرضواسعة النطاق، تم إنشااه في ميامي بوالية فلوريدا.   ةو بصري  ةتجربة سمعي

 (:Apertureعلٌة ) فتحات العدسة التفا

وهددي عبددارة عددا مصددفوفة مددا الفتحددات    

التي تشبه شلل عدسة اللاميرا ، يتم تربيتهدا 

علدددى واجهدددات العدددرض التفاعليدددة والتدددي 

تعمدددل مددددا خددددبلل توسدددع وانقبدددداض هددددذ  

مرتبطدة بمجسدات تتديرر بالضدوة الالفتحات 

وتقوم عند تعرضها ألا حرلدة مدا أمامهدا 

شدلل رقدم اميليدة )بتشليل صور مراية داين

18  .) 

 

      (28) (:Hypo surfaceاألسطح التفاعلٌة ثالثٌة األبعاد )

لترونيدة توضدع شدبلة مدا الوحددات إال و تعد

على أسط  الجدراا وتتفاعل مع الصوت ما 

خدددبلل أندمدددة إللترونيدددة مبرمجدددة، محدرددددة 

حرلة تموجية ربلرية األبعاد بطريقدة متناغمدة 

ها بلردرة فدي اآلوندة مع الصدوت. تدم اسدتخدام

  األخيرة في العديد ما المتاحف .

 

                                                                                                                                    
(25) 

https://www.fastcodesign.com/ 
(26)

 http://www.sdhwork.com/Patricia-Phillip-Frost-Museum 
(27)

 www.fredericeyl.de 
(28)

 www.hyposurface.org 

 .(Hypo surfaceآنيت عًم األسطخ انتفاعهيت ثالثيت األبعاد ) ((19انشكم 

نامٌكٌة المتكونة على الواجهة من الصور الداٌالفتحات التفاعلٌة و (18)شكل رقم 

 خالل تعرضها ألي حركة

(  ٌوضح العرض النفاعلى الرقمى للمعلومات داخل المتحؾ العلمى 17شكل رقم )
Patricia and Philip Frost 

 

https://www.fastcodesign.com/
http://www.sdhwork.com/Patricia-Phillip-Frost-Museum
http://www.fredericeyl.de/
http://www.hyposurface.org/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid5s2KtavYAhUbS2MKHRF0AZ4QjRwIBw&url=http://www.sdhwork.com/Patricia-Phillip-Frost-Museum&psig=AOvVaw37A6VoxjT8OAiuefUCSjZ9&ust=1514505991001348
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 المعلومات االدراك و طرق عرض  ثالثاً:  

معدم البحوث في العلوم المعرفية تدور حول التشاف ليفية رؤيتنا لبلشياة و الطريقة التي نفهم بها ما نرا  .فإا اإلدراك 

زااروا يدرلوا المعلومات بصورة أسر  قم بإدهار شياا  بصريا جعل التللى  هو االختبار النهااي لمدا جود  التصميم

 29 :االتيهلطرق العرض و التنديم ميلوفاً قاببل للقياس. و بناة على ذلك  يتم تحديد مقياس البناة التصميمى الصحي   تبعا 

  المخططات و الرسوم البٌٌانٌة :

فعندما تلوا هذ  المعلومات فى صورة بيانات إحصدااية و أرقدام  ،يعتمد تصميم اإلنفوجرافيك على نو  المعلومات المقدمة 

و يعتمدد نجداح التصدميم  ،(30)تستخدم  المخططات و الرسوم البيانية  للتعبير عا  لم لبيدر مدا البياندات فدى صدورة مرايدة

دة للموضدو  و أا تلدوا األرقدام و البياندات و اإلحصداةات مفيد،و أهمية الموضو  و مد  صحة المعلومدات المقدمدة على

 .(31)و أا يلوا تصميم المعلومات يعبر عنها بدقة و ضوح تدعم التصميم.

يعتمدد   الدذا للفدراغ الدداخلى  نمدوذت  هدو (البرتغاليدة الميدا  شدرلة)   Property of EPAL - الميدا  متحدفو يعدد 

فى صورة رسوم بيانيدة و مخططدات  ،والعلمي التعليمي النهج ، ما خبللللميا  العامة الجوانب علىتصميمه على الترليز 

 . (32)توض  البيانات و المعلومات الخاصة بالميا  فى تصميم بصر 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
(29)

 https://venngage.com/blog/9-types-of-infographic-template/ 
(30) 

Randy Krum, Cool Infographics, John Wiley & Sons, Inc, 2014, Indiana, United states of America  

page:203.  
(31) 

 , القاهرا, هظر7004لبياًات, العربي للٌشر و التوييع, عورو العراقي, طحافة ا
(32)

 https://www.archdaily.com/627472/water-museum-p-06-atelier   

 داٌجرام ٌوضح طرق العرض و التنظٌم  بالمتاحؾ( 20شكل رقم ) 

 (21شكل رقم ) 
(2)

ٌوضح إستخدام   - المٌاه لمتحؾ مسقط أفقً و قطاع رأسً و لقطات منظورٌة مختلفة 
 الرسوم البٌانٌة و الرموز و المخططات كأحد أنواع العرض الزمنً بالمتاحؾ

 

 طرق انعرض و انتنظيى

Infographic layout  

 انخرائط انجغرافيت ( 4

Maps  

 الخرٌطة الذهنٌة ( 3

’Mind map   

 الخط الزمنى ( 2

Timeline 

المخططات و ( 1
 الرسوم البٌانٌة
Charts & Diagrams  

https://venngage.com/blog/9-types-of-infographic-template/
https://www.archdaily.com/627472/water-museum-p-06-atelier
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 :   TimeLineالزمنى الخط 

استخدام مخطط إنفوجرافيك لعرض األحداث 

المتسلسلة  زمنياً واألحداث المحددة ما خبلل 

فهو يوض  قصة أو  ،إدهار عامل مرور الوقت

و مراحل تنفيذها عبر الزما ما خبلل ما   عملية

خط متصل  به عدة نقاط مختلفة و مسلسلة  

و  33يتفر  منها األحداث تبعاً للتسلسل الزمنى

  : ى يعتمد نجاح التصميم عل

. استخدم عبلمات و نقط واضحة للداللة على 0

 توقيت لل حدث على الجدول الزمني.

ات و . استخدام الرموز للتعبير عا المعلوم7

 التيليد على األحداث.

. الفصل بيا النقاط الرايسية المحددة على 3

 الجدول الزمنى و النص الملتوب باستخدام مختلف الخطوط واأللواا.

 .34. استخدام األلواا للترميز و التلويد اللونى للمعلومات ْ

 

 Mind map  :35الخرٌطة الذهنٌة   

تعد الخريطة الذهنية ما أسهل الطرق 

بسهولة و المعلومات إلى العقل  لنقل

إسترجاعها أيضاُ. و  سرعة  يسر مع 

ذلك ألا التنديم الشبلى للخريطة 

طريقة التى يعمل بها لالذهنية  مطابقا ل

 العقل البشر . 

تستخدم الخريطة الذهنية  لهيلل 

تنديمى فى تصميم اإلنفوجرافيك 

عندما يلوا هناك العديد ما المعلومات 

وعا أساسيا  فما المتشعبة  لموض

خبللها يتم الربط بيا المعلومات  

المختلفة  عا موضو  معيا بشلل 

تماما مرل العقل  ،تسلسلى يبدأ ما منتصف التصميم الذ  يتمرل فى  الهدف ما اإلنفوجرافيك  و يتفر  منه باقى التفاصيل

 .البشرا

                                           
(33)

 https://piktochart.com/blog/layout-5-portraying-history-with-timelines/ 
(34)

  https://blog.adioma.com/how-to-create-timeline-infographic/ 
(35)

  Tony buzan. The ultimat book of mind maps. harperCollinsPublishers, 2005, Hammersmith, London, Page:6 

نماذج مختلفة الستخدام الجدول الزمنً كأحد أسالٌب العرض   (22شكل رقم ) 
 الزمنً بالمتاحؾ

 

 نموذج للخرائط الذهنٌة بمتحؾ بٌكاسٌو ببرشلونة( 23شكل رقم ) 

 

https://piktochart.com/blog/layout-5-portraying-history-with-timelines/
https://blog.adioma.com/how-to-create-timeline-infographic/
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 الخرائط الجؽرافٌة :

 و تستخدم فى المتاحف التعليمية علومات الجغرافية أو التاريخية الخرااط هى الصورة البصرية للتعبير عا الم

  .خرائط الطقس و المناخ و الطبيعية الخرااط و 36 و التاريخية و هناك أنوا  متعددة ما الخرااط  لالخرااط الجغرافية

  الخرائط االقتصادٌة . خرائط السكان وو

 

 نماذج تطبٌقٌة لبعض المتاحؾ التفاعلٌة 

 1336بٌكاسو  -2011 األول : متحؾ بٌكاسو | برشلونة | النموذج 

Picasso Museum Barcelona   

 7100تصميم الجرافيك )إنفوجرافيك(، رسم الخرااط. | متحف بيلاسو | برشلونة | 

   Design) veInteracti (Media MID التفاعلي بمتحف بيلاسو ما قبل العرض الرقمى التوضيحى تم تصميم 

 أول معرضاً  مرلتالعديد ما الورااق التى تلامل التصميم الداخلي للحيز و اساليب عرض المعلومات  باستخدام ما خبلل 

ر البصر  يعلى بحث ضخم في مجال التصو تحفينطوا  هذا المف، 0936الفنية  في اسبانيا في عام ألعمال بيلاسو 

بد ما أا تلوا مراية للربط بيا المعلومات التي لاا الد ما العبلقات  البصرية  عا طريق خلق العدي للمعلومات المعقدة

 .37 بسيطة ابداعية)االنفوجرافيك( بصورة باستخدام  لغة التصميم الجرافيلى لعرض المعلومات 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
(36)

 https://sites.google.com/site/mapreadinganddrawing/m 
(37)

 http://www.playmodes.com/home/picasso-1936/ 

 ض الخرائط الجؽرافٌة بالمتاحؾلقطات مختلفة لبع( 24شكل رقم ) 

 

وصول إلى و المثٌل البصرى للمعلومات التى تم التوصل إلٌها نتٌجة عملٌة البحث الت (25 شكل رقم )
توضح  نتائج عملٌة البحث التى انتهت . لهٌكل التنظٌمى لعرض المعلومات  فى الصورة الرقمٌةا

 بالتمثٌل البصرى للهٌكل التنظٌمى للمعلومات و عرضها فى صورة رقمٌة
 

https://www.google.ps/search?espv=2&biw=1440&bih=717&q=%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9&revid=837036900&sa=X&ei=hUfuVJXvB8HzaqSJgsgM&ved=0CG0Q1QIoBQ
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi65d_g3aXYAhVTwGMKHUmCCogQFghaMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.museupicasso.bcn.cat%2Fen%2F&usg=AOvVaw3E6CxDZ0NY1tWESEsj3hWT
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi65d_g3aXYAhVTwGMKHUmCCogQFghaMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.museupicasso.bcn.cat%2Fen%2F&usg=AOvVaw3E6CxDZ0NY1tWESEsj3hWT
http://www.mediainteractivedesign.com/
https://sites.google.com/site/mapreadinganddrawing/m


 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

477 

 

 

 

 

 

 

 38النموذج الثانً : متحؾ لوس أنجلوس  

Museum of Los Angeles 

وساال اإلتصال و التصميمات حيث تم استخدام لوس أنجلوس،  بمتحفلتاريخ الطبيعي لجديد  معرضلقد تم تصميم 

و قد حاز هذا  KBDAبالتعاوا مع     Gallagher & Associates و العروض التفاعلية ما قبل الجرافيلية 

 . SEGD Global Design Awardsالمشرو  على جاازة

جازات العلماة فى مجال الطبيعة،  واللرير ما المعلومات عا الطبيعة ما خبلل الحيوانات الحية و إن هذا المتحفيعرض 

 عينة تعرض لزوار متحف التاريخ الطبيعي في مقاطعة لوس انجليس.  711وساال اإلتصال التفاعلية، وألرر ما 

نهجا جديدا فريدا باستخدام ر المتحف يطوتم تو قد 

لوقات التي لتفسير الندم اإليلولوجية الحضرية والمخ

 تعيش في مدننا ومجتمعاتنا. 

ندرة مفصلة على أنماط الحياة  هذا المتحفيقدم 

المريرة لبلهتمام، والتليفات، والتحديات التي تواجه 

يشارك  لما  الحياة البرية في المناطق الحضرية

الزوار ما جميع األعمار في البحوث البيولوجية 

ي التدريب وتعلم األساليب العلمية، واالنخراط ف

 ،العملي على األنشطة التي تبني مهارات المبلحدة

لطبيعة الحيا  البرية واحترام  ، مما يدفع الزوار إلى فهم أفضلما خبلل عرض القصص عا اللرير ما الحيوانات البرية 

 الحيوانات التي تعيش في مجتمعاتهم.

بتطوير حلول وساال التواصل االجتماعي  Gallagher & Associates   و لقد قامت الشرلة المصممة للمتحف

بشبلات  متصلةالإللهام األطفال والبالغيا للمشارلة في مبادرة بحرية مستمرة تورق العينات الحية باستخدام اللاميرات 

 Citizen Science. وقد أصب  هذا الندام، الذا أطلق عليه اسم "علم المواطا networked cameras اللترونية

ما نوعه لمراقبة )مبلحدة( الزوار بإستخدام اإلنترنت. وتوفر طاوالت التفاعلية ومختبر العمل للزوار مزيدا  "، أول ندام

 39ما الفرص إستلشاف النباتات و الحيوانات  الموجودة فى حرم المتحف.

                                           
(38)  https://segd.org/nature-lab-natural-history-museum-los-angeles 
(39)

https://www.pacifichorticulture.org/articles/going-wild-at-nature-gardens/#jp-carousel-13846  

 ٌعةلقطات مختلفة للعرض التفاعلً بمختبر الطب  (27 شكل رقم )

-a dualالصور اإلنفوجلرافٌك المعروض من خالل أجهزة العرض الضوئى المزدوجة  ٌوضح بعض  (26 شكل رقم )
projector setup  ٌتم عرضها على الحوائط بشكل ثابت إلى جانب عرض باقى المعلومات من خالل    الوثائق جمٌع

 video projectionالعرض الضوئى للفٌدٌو 

https://segd.org/nature-lab-natural-history-museum-los-angeles
https://www.pacifichorticulture.org/articles/going-wild-at-nature-gardens/#jp-carousel-13846
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihpbSmp5LYAhUV72MKHfCpA6oQjRwIBw&url=https://chi-athenaeum.org/graphics/packaging-2014/2014/12/16/natural-history-museum-of-l.a.-county-the-nature-lab-2013/&psig=AOvVaw3970TIGr-u24g1_XjP6Fgn&ust=1513643394800477
http://playmodes.com/web/wp-content/uploads/2012/10/Inauguracion.jpeg
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ة لانوا يقرأوا وقد تم تطوير المحتو  ما خبلل طرق العرض البصر  المختلفة إلرضاة الزوار ما جميع األعمار، سوا

تصميم إنفوجرافيك  بسيط   KBDAالعناويا فقط أو يريدوا الغوص أعمق للتعرف على التفاصيل  و لذلك  وضعت 

لمساعدة الزوار على االتصال بعمل العلماة، إلى جانب الرسوم التوضيحية المستوحاة ما الروايات المصورة للمساعدة 

يعطى فعلى ستة  مداخل مختلفة،  ميم الداخلي للمتحف ، فيحتوا الحيزو ما جانب التصفي معرفة القصص الشخصية، 

إهتماماً لبيراً إلنشاة تسلسل واض  و منطقى  لتوجه الزوار و إرشادهم بالشلل األمرل داخل المتحف إلى جانب المصمم 

ما زيارتهم بالشلل طرق سرد المعلومات و عرضها، مما يمملا الزوار ما التنقل بسهولة داخل المتحف و اإلستفادة 

 األمرل أينما لانت نقطة البداية..

وقد تم اختيار المواد بمهارة و دقة للتواصل مع البياة الخارجية لما تم اسدتخدام الزجدات بالواجهدة الشدمالية مدا المعدرض  

 الطبيعة الخبلبة بلوس انجلوس.ادة ما الضوة الطبيعي و المنادر للتواصل مع الطبيعة و لبلستف

 للفنونلث : متحؾ كلٌفالند وذج الثاالنم 

The Cleveland Museum of Art    

فى عملية الحصول على المعلومات ما خبلل إستخدام  40متحف لليفبلند للفنوا. تطوير و إشراك زوارلقد تم  

مجموعة ما العروض التفاعلية الجديدة بتصميم "،  Gallery One" قامت المؤسسة التصميمية، والتلنولوجيا الحديرة

التي تحول التجربة الفنية للزوار داخل للمتحف. فهى تملنهم ما استلشاف اإلصدارات الرقمية ما لؤلعمال الفنية، وجمع 

المتحف للزوار األفلار ورؤية السياق األصلي لؤلعمال الفنية نفسها.  و إلى جانب رؤية األعمال الفنية الشهيرة أعطى 

أيضا القدرة على إنشاة أعمالهم الفنية الخاصة، و فهم العملية اإلبداعية بصورة مختلفة عا طريق ممارستهم لئلبدا  الفنى 

 .ما خبلل األلعاب التفاعلية بينفسهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعلية و محاولة  تقليد و مطابقة يملا للزوار ممارسة التجارب التفاعلية  ما خبلل وضع أجسادهم في التجربة الفنية التفف

فنية بالمتحف ما خبلل التعبيرات و االنفعاالت أو التعرف على المجموعات الم،األوضا  المختلفة للمنحوتات التفنية

المختلفة للوجه التى تتفاعل معها شاشات العرض فتقوم بعرض لوحات مشابهة لها. جميع واجهات العرض التفاعلية هي 

 عمل دراسة وافية للمساقطو لقد تم  ار لفهم الفا والعملية اإلبداعية ما خبلل الحدس واللعب واإلبدا خبرات تدعو الزو

 . فعال وديفي بشلل توديف العروض التفاعلية للمتحف حتى يتملا المصمم ما األفقية للحيز الداخلي

                                           
(40)

 https://segd.org/content/gallery-one-cleveland-museum-art 

 

 التً الفنٌة األعمال و إستكشاؾ جمٌع  مشاهدة التفاعلً الذى ٌتٌح ألكثر من زائر  فى نفس الوقت, لجدارٌوضح ا  (28 شكل رقم )

 .الفنٌة األعمال بٌن الروابط استكشاؾ خالل من الخاصة تجاربهم تنظٌم إلى ودعوتهم قطعة فنٌة، 3000 عددها ٌبلػ

https://segd.org/content/gallery-one-cleveland-museum-art
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 نتائج البحث: 

 في زيادة االبدا  الفني في التصميم الداخلي للمتاحف. استخدام تطبيقات التلنولوجية الحديرة ساهمت -

 تلعب عناصر التصميم في الحيزات الداخلية أدوارا هامة ومؤررة في توجيه الزاار داخل المتحف. -

 يعد التصميم التفاعلي ما العناصر الهامة الململة لنجاح التصميم ونستطيع عا طريقها خلق أجواة داخلية متفاعلة. -

 يف االنفوجرافك دور فعال و رايسي لنجاح التصميم المتحفي .لتصميم و تود -

 ؤدا الى تصميم ناج  و متلامل .يالربط بيا التخصصات المختلفة في مراحل  التصميم االولية  -

 التوصٌات:

 .على المصمم اإلهتمام بطرق العرض الحديرة و التوجية لونها ما اساسيات تصميم المتاحف -

( حتى يتملا المصمم ما توزيع مفردات Zoningاقط األفقية للحيزات الداخلية للمتحف )يجب عمل دراسة وافية للمس -

 المتحف التصميمية بشلل فعال.

( ضما الملونات الفراغية للمتحف 3D(  والمجسمة )2dتحفيز المصمميا على استخدام األعمال الفنية المسطحة ) -

 لتعزيز فلر التنو .

تقدم في مجاالت التلنولوجيا والعلوم، ومتابعة تطبيقاتها في العمارة الداخلية  على المصمم متابعة لل ما يستجد ما -

 .للمتاحف و سبل العرض ما خبلل استخدام التقنيات التلنولوجية الحديرة 

للوصول لتصميم داخلي فعال يجب التفاعل و الترابط بيا التخصصات التصميمية المختلفة للوصول لعمل ناج  يتسم  -

 .باالبدا  

 لمراجع باللؽة اإلنجلٌزٌة ) الكتب العلمٌة و األبحاث المنشورة(ا
• Janson Lankow, Josh Richie, Ross Crooks, INFOGRAPHICS the power of visual 

storytelling, Published by John Wiley, 2012, Canada 

•  Marck Smiciklas, The Power of Infographics, Que publishers, 2012, Indianapolis, 

United States of America 

• Manuelle Gautrand, Museum Architecture and Interior Design, 2014. 

• Randy Krum, Cool Infographics, John Wiley & Sons, Inc, Indiana, United states of 

America, 2014. 

عرض اتلفاعلى للتعبٌرات و ٌوضح  التجربة التفاعلٌة اإلبداعٌة للزائر داخل المتحؾ من خالل إستجابة شاشات ال  (29 شكل رقم )
اإلنفعاالت التى ٌقوم بها الزائر فتقوم الشاشات  بتحدٌد مالمح الوجه ثم عرض لوحات فنٌة شهٌرة  لها نفس اإلنفعالت, لٌصبح الزائر 

 لٌس فقط متلقى للمعلومات و مشاهد ولكنه  ٌشارك و ٌوجه التجربة اإلستكشافٌة  للمعلومات.  

https://www.amazon.com/Manuelle-Gautrand/e/B004N4TI9S/ref=dp_byline_cont_book_1
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• Tony buzan. The ultimat book of mind maps. Harper Collins Publishers, 2005, 

Hammersmith, London.  

 المجالت العلمٌة

• Luigina Ciolfi,,Liam J. Bannon , Designing Interactive Museum Exhibits Enhancing 

visitor curiosity through augmented artefacts  

• Naomi Haywood, Paul Cairns, Engagement with an Interactive Museum Exhibit.  

 المراجع باللؽة االعربٌة ) الكتب العلمٌة و األبحاث المنشورة(

 .ربية السعوديةالممللة الع-  الرياض7106شلتوت. اإلنفوجرافيك ما التخطيط إلى اإلنتات.ملتبة الملك فهد الوطنية. •

 .   القاهرة  مصر7106عمرو العراقى  صحافة البيانات  العربى للنشر و التوزيع   •

 المواقع اإللكترونٌة
•  http://187educationtecnology.blogspot.com.eg/2014/01/blog-post.html 

•  http://www.3d2ddesign.com/more_architecture.php?id=32&design=8 

• http://www.startimes.com/?t=23130745 

• http://www.tkne.net/vb/t12465.html 

•  https://artcom.de/ 

•  https://blog.adioma.com/how-to-create-timeline-infographic/ 

• https://piktochart.com/blog/layout-5-portraying-history-with-timelines/ 

• https://segd.org/content/gallery-one-cleveland-museum-art 

• https://segd.org/nature-lab-natural-history-museum-los-angeles 

• https://sites.google.com/site/mapreadinganddrawing/m 

• https://venngage.com/blog/9-types-of-infographic-template/ 

• https://visual.ly/m/what-are-interactive-infographics-2/ 
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