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 چكيده
 و ابزار ها، دستگاه قالب در روان و ساده يزبان با ايدن روز يعلم يوردهاادست ي ارائه جهت علم تيمحور با است يگاهيپا علم ي موزه

 يعمل طور هب مختلف علوم تيماه با بتوانند افراد تا ندک يم همافر را يبستر جامعه در علم و سواد سطح شيافزا هدف با که يآموزش ليوسا

 توانند يم کننده ديبازد افراد و است شده ليتبد عمل به ساده زبان با که است يعلم شينما مكان واقع در يفناور و علم ي موزه شوند. آشنا

 علم يها موزه شوند. مند بهره شكل نيتر آسان به و زمان نيتر کوتاه رد ايدن روز علوم از خود يريادگي تيظرف و يقبل دانش عالقه، يمبنا بر

 يرعلميغ و يعلم يها شغل جاديا از اند، آورده ارمغان به خود کشور و شهر يبرا يارزشمند اريبس يايمزا ا،يدن نقاط تمام در يفناور و

 ريسا در يفناور و علم يها موزه گريد نيهمچن و يقاتيتحق مراکز ها، دانشگاه نيب علم تبادل يها گاهيپا جاديا و منطقه ياقتصاد رشد تا گرفته

 جهان. نقاط

 و شهر افراد، جامعه، يبرا موزه نيا که يديفوا و ميپرداز يم يفناور و علم ي موزه يوردهاتادس و اهداف ساختار، يبررس به مقاله نيا در

 م.يده يم شرح را دارد کشور

 ، آموزشيفناور علم، موزه، :يديکل واژگان

ISMJ 2015; 18(2): 448-468 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 21

http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-690-en.html


 883موزه علم و فناوري /                                                                                           يوسفي و همكاران                

http://bpums.ac.ir 

 

 مقدمه

 دنبال به خود يذات يکنجكاو حس علت به همواره بشر

 ييچرا ي نهيزم در متعدد يها پرسش يبرا يپاسخ افتني

 طور هب که است بوده خود رامونيپ حوادث يچگونگ و

 ،يکنجكاو حس نيا گردند. يم تكرار يو يبرا مكرر

 برده ييها الؤس جواب کردن دايپ يسو به دائما را بشر

 او يبرتر و يروزيپ به منجر موارد شتريب در که ستا

 و يطلب علم نيهم و گشته موجودات ريسا به نسبت

 اختراعات و اکتشافات به منجر که بوده يکنجكاو حس

 جز يامروز بشر يبرا اکنون هم که شده يارزشمند

 است. او ي روزمره يزندگ اجتناب قابل ريغ و نفکيال

 دل از تنها يروز اختراعات و اکتشافات نيا از کدام هر

 يموضوع به راجع متفكرانه نگاه کي اي پرسش کي

 آمده رونيب روزمره و يتكرار يگاه و يعاد و يمعمول

 را او که است بوده ساده اريبس يها پرسش نيا است.

 عنوان تحت که کرده يراه در نهادن قدم به مجبور

 شود. يم شناخته ييدانا و علم ريمس

 يها شاخه عيوس ي گستره و ندهيفزا رشد به توجه با

 آموزش ي هيپا بر همواره يآموزش ستميس علم،

 بوده يتخصص صورت هب مختلف يها رشته کيآکادم

 يقبول قابل گاهيجا به را علم سطح بتواند تا است

 شدن يتخصص به منجر روند نيا که برساند،

 يقيعم يها شكاف و فاصله جاديا و مختلف يها رشته

 ليدال به بنا اما است. شده مختلف ياه رشته انيم

 ارتباطات يامروز ي جامعه در يفناور و علم متعدد،

 د،ينما يم طلب مختلف يها رشته نيب را يتر محكم

 و عتيطب يدرون يدگيچيپ شامل: ليدال نيا از يبرخ

 سطح در يا هيپا مسائل کاوش به ليتما جامعه،

 ي هديچيپ مسائل حل به ازين ها، رشته نيب مشترک

 يفناور و يانقالب يها نشيب خلق به ازين و ياجتماع

 (.1-3) است ندهيزا

 کامل و جامع ي احاطه بتواند يفرد نكهيا تصور ديشا

 مانند ،باشد داشته جامعه روز فنون و علوم تمام بر

 يتلق معمول يامر عالم، کي يبرا گذشته در آنچه

 فرد هر باشد. دسترس و باور رقابليغ ،است شده يم

 افزون روز شرفتيپ به توجه با دانش و علم ي فتهيش

 يها شاخه در را خود دانش تواند يم تنها علم

 کي ديشا موضوع نيا و دهد رشد يشمار انگشت

 انسان اما ديآ شمار به يامروز بشر يبرا تيمحدود

 است. دهيشياند يا چاره زين تيمحدود نيا يبرا

 ،ويدرا جمله از ياجتماع يها رسانه از ياريبس

 نقش رهيغ و ها کتاب ،مجالت ،روزنامه ،ونيتلوز

 ليتحص افراد نيب موجود ءخال کردن پر در يا عمده

 جامعه افراد ريسا با رشته کي در خبره و کرده

 حداکثر با ياجتماع يها رسانه نيا يتمام اند. داشته

 يوردهاادست روشن، و ساده يزبان با ،خود توان

 عرضه به جامعه فرادا ريسا يبرا را خود ارزشمند

 ايدر در پا تاکنون که يفرد به توان يم ايآ اما اند. نهاده

 ايآ آموخت؟ شنا شناسد ينم را آب و است نگذاشته

 به را فرد دور راه از و يتئور يها آموزش با توان يم

 بله الؤس نيا جواب مسلماً کرد؟ ليتبد شناگر

 و جالتم ،ها کتاب ريثأت توان ينم نكهيا با باشد. ينم

 آموزش مانند اما گرفت دهيناد را ياجتماع يها رسانه

 کينزد از را آب و نشده ايدر وارد فرد يوقت تا شنا

 يشناگر که کرد ادعا توان ينم است نكرده لمس

 است. آموخته

 ليتحص صرف را ياديز يها سال که يفرد يبرا ديشا

 و مداوم ازين از بتوان ،است کرده علم از شاخه کي

 يبرا ،موضوع اي دهيپد کي ملموس و ينيع ي مشاهده

 ،کرد يپوش چشم ،درک از يقبول قابل سطح به دنيرس

 کي از هيپا دانش و بنا ريز بدون که يفرد يبرا اما

 را يعلم ي دهيپد اي موضوع کي دنيفهم قصد ،علم
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 در فرد آن در که است يريمس ،ريمس نيبهتر دارد

 از را درک نيشتريب شكل نيتر آسان به زمان نيتر کوتاه

 ي هيسا در تنها هدف نيا و آورد دست به دهيپد کي

 ييجا ،است ريپذ امكان فرد و علم نيب متقابل ارتباط

 برقرار ارتباط آن با و کند لمس را علم بتواند فرد که

 ياهداف نيچن ي هيپا بر يفناور و علم يها موزه کند.

 اند. شده نهاده انيبن
 

 ست؟يچ يفناور و علم ي موزه

 به ذهنمان در موزه نام دنيشن با که يزيچ نياول ديشا

 و اياش آن، در که است ييجا ،شود دهيکش ريتصو

 پشت ،افراد ديبازد و مشاهده يبرا يميقد ليوسا

 به لطفا» باشند. شده گذاشته يا شهيش يها نيتريو

 يتمام در جمله نيتر مهم ،«دينزن دست ليوسا

 ي موزه يبرا اما است. ميا دهيد حال به تا که ييها موزه

 را خود يميقد تصورات يتمام ديبا يفناور و علم

 اتيخصوص از چكداميه موزه نيا رايز ،ميزيبر دور

 ندارد. را فوق

 و علم بتواند فرد که است ييجا يفناور و علم ي موزه

 تنها نه متنوع و مختلف يها شاخه در را ايدن روز دانش

 موزه نيا ديشا کند. لمس کينزد از بلكه کند مشاهده

 و نيتمر يبرا ها دستگاه و اياش که است يا موزه تنها

 ،مكان نيا در اند. شده گذاشته دکنندگانيبازد آموزش

 و کنند يم لمس کينزد از را يعلم قتيحق هر افراد

 شوند. يم آشنا آن کار طرز با يعمل صورت هب

 از ،مختلف سطوح در علم از شاخه هر موزه نيا در

 يبرا را خود روز به يوردهاادست ،دهيچيپ تا آسان

 دانش سطح با و مختلف نيسن در کنندگان ديبازد

 از يبعض گذارند. يم اجرا به يعمل صورت هب متفاوت

 تر ملموس و آشناتر افراد از يبعض يبرا علم يها شاخه

 و هستند نوسأنام و گانهيب کامالً گريد يبرخ يبرا و

 علم از ييها قسمت با افراد که است ييجا مكان نيا

 کار و سر آن با خود کار و روزمره يزندگ در که

 ممكن مواقع يبعض در يحت شوند. يم آشنا ندارند

 باشند. خبر يب کامالً يدانش نيچن جودو از افراد است

 را افراد علم و دانش سطح که است ييجا مكان نيا اما

 دهد. يم شيافزا مختلف يها شاخه در

 با يفناور و علم ي موزه که ييها وتتفا از گريد يكي

 شيپ کم اريبس است. آن ييايپو دارد ها موزه ريسا

 ،کند ديبازد مرتبه نيچند موزه کي از يفرد ديآ يم

 خود يشگيهم لوازم و اياش همواره باًيتقر ها موزه رايز

 دهند. يم ارائه افراد ديبازد جهت رييتغ يکم با تنها را

 ييايپو ،يفناور و علم ي زهمو ياصل ارکان از يكي اما

 علم اساس بر موزه درون لوازم و ها دستگاه است. آن

 يدسترس يبرا افراد و شوند يم ارائه و ساخته ايدن روز

 به روز، اکتشافات و اختراعات و ديجد علوم نيا به

 کنند. يم مراجعه مرکز نيا

 نديآ در موزه نيا ثابت تيعضو به توانند يم يحت افراد

 اميپ و ليميا قيطر از و باشند داشته تيضوع کارت و

 مختلف يها قسمت در راتييتغ نيدتريجد از کوتاه

 ديبازد در و شوند خبر با ديجد يها دستگاه و موزه

 ي مشاهده يبرا هدفمند صورت به خود يبعد

 يحت اي و کنند مراجعه ديجد يها دستگاه و ها قسمت

 .کنند مطالعه آن به راجع يکم مراجعه از قبل

 افراد و ستين ياجبار آموزش يفناور و علم ي موزه در

 رشيپذ تيظرف و يآگاه سطح و عالقه زانيم اساس بر

 شيافزا موجب خود نيا که برند يم سود دانش از خود

 عالقه با فرد و شود يم يآموز علم و دانش از بردن لذت

 اصل نيا شد.ياند يم و کند يم دقت يعلم مسائل به

 در باشد؛ يم مدارس در آموزش ستميس با مخالف قاًيدق

 کي به ،شوند يم دهيد چشم کي به افراد ي همه مدارس

 کي به ها آن از و رنديگ يم قرار آموزش تحت زانيم

 شود. يم خواسته زين اندازه
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 (Anderson) آندرسون نيهمچن و (Kubota) کوبوتا

 اساس بر را مدارس يآموزش ستميس خود مطالعات در

 ،(5 و 4) کردند فيتوص ناکارآمد ها آن نييپا ي بازده

 عنوان تحت ،يفناور و علم ي موزه از که يحال در

 را يموضوع عالقه با افراد که شود يم ادي يمكان

 اشان عالقه بر بنا که هستند افراد خود نيا و آموزند يم

 افراد برداشت زانيم يحت کنند. يم انتخاب را موضوع

 سطح و عالقه شدت ساسا بر زين يعلم موضوع هر از

 است. رييمتغ ها آن يقبل يآگاه

 يها گروه صورت هب افراد ،يفناور و علم ي موزه در

 ديبازد به رهيغ و دوستانه ،يهمكالس ،يخانوادگ

 هر به راجع تا دارند را فرصت نيا ها آن پردازند. يم

 شيپ اطالعات و بپردازند گريكدي با بحث به قسمت

 تفاوت متوجه و بگذارند کاشترا به را خود ي نهيزم

 يحال در شوند. يعلم موضوع کي به راجع ها دگاهيد

 صورت به تنها و تنها ديبا موضوع هر مدرسه در که

 فرا و شود سيتدر ،شود رفتهيپذ يعلم قانون کي

 ي موزه و مدرسه تفاوت خالصه صورت هب شود. گرفته

 (.6) است شده آورده 1 جدول در يفناور و علم
 

 يفناور و علم ي موزه و مدرسه تفاوت (4 جدول

يرد
 ف

 موزه مدرسه موضوع

 بله ريخ آزاد انتخاب 1

 مختلف ليوسا نوشته و متن بر آموزش اساس ۲

 يينايب يزبان شود يم استفاده شتريب که يجس 3

 ريخ بله يرسم يابيارز 4

 ريخ بله درسنامه اساس بر 5

 ريخ بله يبند زمان ي برنامه 6

-يخط زشآمو نوع ۷

 رخودجوشيغ

-جانبه چند

 خودجوش

 

 و ميمستق يها جنبه يحت يفناور و علم ي موزه

 آموزش تيفيک و سطح شيافزا بر ميرمستقيغ

 با که صورت نيا به دارد. مدرسه در آموزان دانش

 قيتشو علم يريادگي به را ها آن ،افراد در عالقه جاديا

 و ليتحص ي ندهيآ و گسترده يها افق و کنند يم

 يطرف از دهند. يم نشان ها آن به را علم يريفراگ

 باعث زين مدارس معلمان توسط مكان نيا از ديبازد

 بنگرند يعلم موضوعات به يبازتر ديد با که شود يم

 شيافزا کنند يم سيتدر که يموضوعات از ها آن درک و

 اريبس کنند يم سيتدر که را يمباحث و کند دايپ

 ميرمستقيغ صورت به و باشد تر نوسأم و تر ملموس

 آموزگار از دانش انتقال تيفيک و زانيم شيافزا موجب

 (.۷) گردد يم آموزان دانش به
 

 موزه ديفوا

 اريبس ديفوا يفناور و علم ي موزه يبرا بتوان ديشا

 نيا ميبخواه اگر يکل طور هب اما کرد ارائه ياديز

 3 در را ها آن توان يم ميکن يبند طبقه را ها تيمز

 شامل: کرد ميتقس يکل ي دسته

 ديفوا ج( ياقتصاد ديفوا ب( يفرد ديفوا الف(

 يفرهنگ ـ ياجتماع
 

 يفناور و علم ي موزه يفرد ديفوا الف(

 از کنند يم ديبازد يفناور و علم ي موزه از که يافراد

 وضوح به را مختلف علوم يوردهاادست کينزد

 احتمال شوند. يم آشنا عمالً آن يکاربردها با و ننديب يم

 به خود ي روزمره يزندگ در را علم نيا ها آن نكهيا

 دايپ شيافزا زين ببرند کار هب موزه از ديبازد دنبال

 و يداريد صورت به اگر يعلم هر آموختن کند. يم

 و شوق احساس جاديا باعث رديبگ صورت يعمل

 آموزش که الخصوص يعل شود، يم افراد در يشادمان

 امتحان و است ياجبار ريغ يفناور و علم ي موزه در

 آموزند يم هرچه افراد و ندارد آن از پس يا نمره و

 داوطلبانه. و است خودجوش صورت هب

 گزارش خود ي مطالعه در همكاران و (Rennie) يرن

 موجب يفناور و علوم مراکز از ديبازد که کردند
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 و علم آموختن به آموزان دانش يمند عالقه شيافزا

 قرار ريثأت تحت را ها آن يريگادي و شود يم دانش

 گزارش خود ي مطالعه در زين آندرسون (.8) دهد يم

 زانيم ،يعلم مراکز و موزه از ديبازد از پس که کرد

 (.9) کند يم دايپ رييتغ علم از آموزان دانش درک

 در يحت را خود مثبت راتيثأت يفناور و علم ي موزه

 القا کننده ديبازد افراد بر تواند يم زين مدت يطوالن

 گزارش همكاران و (hllonloow) وولناگ کند.

 ،مدرسه از خارج يعلم يها آموزش که کردند

 مدرسه در را علم تا کند يم قيتشو را آموزان دانش

 علم با شتريب که ييها شغل ندهيآ در و اموزنديب شتريب

 نيا يبرا رايز (.11) کنند انتخاب را دارند کار و سر

 با و است تر ملموس مختلف علوم يکار ي ندهيآ افراد

 کنند. يم انتخاب را خود شغل يبازتر ديد

 دارد تيجذاب زين بزرگسال افراد يبرا نيهمچن موزه نيا

 در و بپردازند يعلم يها تيفعال به شتريب شود يم باعث و

 يآگاه و دانش سطح با خود ي روزمره يزندگ و شغل

 زين سالمند راداف يبرا مكان نيا باشند. تر موفق ،باالتر

 ريسا به نسبت ها آن دارد. را خود خاص يها تيجذاب

 نيا توانند يم که دارند يشتريب آزاد وقت جامعه افراد

 در ،منزل اي پارک در کردن يسپر يجا به را وقت

 يحت و کنند يعلم يکارها صرف يفناور و علم ي موزه

 گفتگو و بحث به يعلم ليمسا به راجع خود همساالن با

 علم ي موزه مختلف يها قسمت تيعضو به اي و دازندبپر

 يبرا يديمف و يعلم يها تيفعال و نديدرآ يفناور و

 دهند. ارائه اشان خانواده و خود ،جامعه

 

 يفناور و علم ي موزه ياقتصاد ديفوا ب(

 هدف با و دانش و علم ي هيپا بر يفناور و علم ي موزه

 اما است شده هادهن انيبن افراد يآگاه و دانش سطح يارتقا

 يحت و ،استان ،شهر يبرا مرکز نيا که يياقتصاد يايمزا از

 دارد ميرمستقيغ چه و ميمستق صورت به چه خود، کشور

 کرد. يپوش چشم توان ينم

 يرعلميغ و يعلم متفاوت يها شغل يفناور و علم ي موزه

 نيهمچن د.ينما يم جاديا مرکز نيا در کار جهت را ياريبس

 مختلف يها شرکت تا کند يم فراهم را يا نهيزم مرکز نيا

 جهت مرکز نيا با يهمكار به متفاوت يکار يها رشته با

 بپردازند. يآموزش ليوسا و ها دستگاه ساخت و علم ديتول

 دنبال به ميرمستقيغ و ميمستق صورت هب که ييها شغل

 قابل ريغ شوند يم جاديا شهر کي در مرکز نيا ساخت

 ييها شغل به توان يم موارد نيا ي لهجم از ؛هستند شمارش

 و يشهر درون نقل و حمل يها ستميس ٬ها رستوران در

 جهت ياقامت يها هتل يحت و ها فروشگاه ،يشهر رونيب

 نيا از هرکدام که ،نمود اشاره کنندگان ديبازد استراحت

 آن دنبال به و شهر کي اقتصاد بر يريچشمگ راتيثأت موارد

 جذب موجب مراکز نيا يحت دارد. کشور کل

 و منطقه يکشورها ريسا از ياديز اريبس يها ستيتور

 داد. اريبس ملأت يجا خود موضوع نيا که گردد يم جهان

 و موزه يبرا ياقتصاد يها تيمز بر عالوه ستيتور جذب

 روابط بر يمتعدد يفرهنگ و ياجتماع راتيثأت کشور

 دارد. يالملل نيب

 به که است کرده رشگزا منچستر در صنعت و علم ي موزه

 به ديبازد يبرا کنندگان ديبازد که ينگياسترل پوند هر يازا

 موزه اطراف مناطق در را آن برابر 1۲ ،پردازند يم موزه

 رسانند يم موزه به که يودس بر عالوه و ندينما يم صرف

 (.11) گردند يم زين منطقه ياقتصاد رشد و تيتقو موجب

 

 يفرهنگ ـ ياجتماع ديفوا ج(

 افراد تا کند يم فراهم را يطيمح يفناور و علم ي زهمو

 و يهمكالس ،يخانوادگ ،دوستانه مختلف يها دسته در

 ديبازد نيا يط بپردازند. ديبازد به ناآشنا يها گروه يحت

 انجام يعلم طيمح کي در که يعلم يها بحث و
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 موضوع کي حول يداريپا ياجتماع روابط شود يم

 گردد. يم جاديا «انشد و علم» عنوان تحت مشترک

 از يميعظ ليس تواند يم يحت يفناور و علم ي موزه

 آن در که يشهر در را يدانشگاه و يقاتيتحق مراکز

 توان يم تينها در کند. جمع خود اطراف دارد قرار

 حيصح يها هيپا بر يفناور و علم ي موزه اگر که گفت

 به را شهر آن تواند يم شود بنا يشهر هر در استوار، و

 هر يبرا موضوع نيا که دينما ليتبد يعلم شهر کي

 دارد. اريبس ارزش شهر

 ازين خود يکار تيماه بر بنا يفناور و علم يها موزه

 و ايدن مطرح يفناور و علم يها موزه با ارتباط به

 نيا که دارند بزرگ يدانشگاه و يقاتيتحق مراکز

 و يالملل نيب روابط تيتقو موجب خود موضوع

 گردد. يم ياريبس يفرهنگ و يلمع تبادالت
 

 ليتشك ييها قسمت چه از يفناور و علم يها موزه

 اند؟ شده

 ساختار مختلف يکشورها در يفناور و علم يها موزه

 يارتقا ها آن ي همه اهداف نكهيا با دارند. يمتفاوت

 يمتفاوت يها روش به هرکدام يول باشد يم علم سطح

 يحت ها موزه از يبرخ در کنند. يم دنبال را هدف نيا

 وجود کننده ديبازد افراد سن بر يمبن ييها يبند ميتقس

 يها دسته شدن جدا موجب موضوع نيا البته که دارد

 به يابيدست و شود يم افراد سن اساس بر يخانوادگ

 د.ينما يم تر سخت را موزه نياديبن اهداف از يبرخ

 يها شاخه اساس بر که موزه مختلف يها بخش

 ،يميش ،کيزيف شامل: شوند يم ميتقس علم متفاوت

 است. رهيغ و نجوم ،فضا هوا ،يپزشك ،يشناس ستيز

 هر از توان يم يعلم قتيحق کي دادن نشان يبرا

 و ليوسا ،صدا ،ريتصو جمله از نمود استفاده يا لهيوس

 شرفتهيپ و ساده يها دستگاه ،يكيالكتر و يكيمكان ابزار

 علم آن وزشآم و انيب هدفشان يهمگ که .رهيغ و

 ارتباط کننده ديبازد با بتواند که يا لهيوس هر است.

 شتريب يريادگي ي پروسه در را او و کند برقرار يشتريب

 تواند يم بهتر ،دينما طلب عملكرد او از و دينما ريدرگ

 يباالتر ي بازده و دهد آموزش را يعلم موضوع آن

 باشد. داشته

 بر عالوه تواند يم خوب يفناور و علم ي موزه کي

 يبرا ييها مكان ،شد ذکر که يعلم يآموزش يها بخش

 افراد که يصورت به ،باشد داشته افراد يعلم يها بحث

 به و ننديبنش گريكدي کنار موضوع آن به راجع بتوانند

 سالن نيچند تواند يم نيهمچن بپردازند. بحث

 يعلم يها کنگره و نارهايسم تا باشد داشته کنفرانس

 طرف از چه و موزه طرف از چه که را متفاوت

 و دهد ارائه شود يم برگزار يعلم مراکز و ها دانشگاه

 و ها کنفرانس در شرکت ي بهانه به بار هر افراد

 از و ندينما ديبازد را موزه گريد يها بخش نارها،يسم

 شوند. آگاه زين ايدن علوم نيروزتر به و نيدتريجد

 يتر وچکک يتئاترها يآمف تواند يم موزه نيهمچن

 مدت کوتاه چه متعدد، يعلم يها دوره يبرگزار جهت

 آمد و رفت قيطر نيبد تا باشد داشته مدت بلند چه و

 و رديگ صورت مكرر و نيروت صورت هب موزه به افراد

 کند. دايپ ادامه همچنان ارتباط نيا

 ،شاپ يکاف ،رستوران جمله از يجانب يها قسمت ريسا

 و ايدر ساحل ،اچهيدر ،دآزا يفضا ،پارک ،ديخر مراکز

 و يا منطقه طيشرا به بنا تواند يم زين .رهيغ

 شيآسا و رفاه يبرا موزه هر نياديبن يها ياستراتژ

 شود. ساخته و يزير برنامه دکنندگانيبازد

 ،يفناور و علم ي موزه به راجع بهتر حيتوض و شرح يبرا

 ايدن موفق يفناور و علم يها موزه از يكي قسمت نيا در

 م.يينما يم يمعرف ديمف و مختصر صورت به را
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 بوستون علم ي موزه

 

 
 
 

 ( نماي کلي موزه علم بوستون1تصوير 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MOS_Boston_on_Charles.jpg) 

 

 
 (1393( نماي داخلي موزه علم بوستون )۲تصوير 

 

 شدف نهاده بنا بوستون در 1831 سال در علم ي موزه

 ۲115-۲116 سال در آن ياصل يبازساز و راتييتغ اما

 ي لهيوس و دستگاه ۷11 از شيب .(1 ريتصو) شد انجام

 شده ارائه ديبازد جهت طبقه سه در يعلم

 بخش :شامل ياصل بخش سه به موزه .(۲ ري)تصواست

 که است شده يبند طبقه قرمز بخش و سبز بخش ،يآب

 باشد. يم مختلف يها سالن شامل خود بخش هر

 مختلف يها سالن و است بخش نيتر بزرگ يآب بخش

 1۷ بخش نيا دارند. قرار موزه ي طبقه 3 هر در آن

 جمله: از دارد ياصل سالن

 زننده، گول يينايب ات،ياضير مدل، ساخت ها، پروانه باغ

 حرکات ي مجموعه ته،يسيالكتر تئاتر عت،يطب يرازها

 يتكنولوژ قات،يتحق مخترع، مهندسان ،يكيمكان

 د،ينيبب کينزد از ،ينانوتكنولوژ ر،يدپذيتجد يها يانرژ
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  .وتريکامپ پرتگاه، ي لبه يرو يزندگ ماه، سمت به نقل، و حمل و ها نيماش ک،يمزوزوئ از يساز مدل
 
 

 
 

 
 

 

 (1393اخلي موزه علم بوستون )( نماي د3تصوير 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 شناسي( وستون )بخش طبيعت( موزه علم ب4تصوير 

(http://dinotoyblog.com/forum/index.php?topic=865.0) 

 

 نيا شامل و دارد قرار طبقه ۲ در زين سبز بخش

 نيساکن پرندگان، يايدن باشد: يم ها سالن

New England، اتاق Colby واناتيح سر )اتاق 

 شده(. شكار

 شامل و دارد قرار طبقه کي در زين قرمز بخش

 باشد: يم ريز يها سالن

 )فرصت اکتشافات مرکز ،Mugar Omni تئاتر

 سالن نيا در ميمستق طور هب دانشمندان با صحبت

 يسرا هانيک ،foucalt پاندول است(، فرآهم

Charles Hayden 3 ريتصو) موزه. فروشگاه و، 

 .(1 نقشه بوستون، علم ي موزه ي )نقشه (5 و 4
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 (1393( پاندول کيهاني )5تصوير 
 

 
 

 (1393( سالن آمفي تئاتر نجوم )6تصوير 

(http://livedesignonline.com/blog/sky-skan-provides-expansive-sound-charles-hayden-planetarium-bostons-museum-science-harmans-jbl) 
 

 

 (1393هاي اوليه ) ( ماشين۷تصوير 
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 زين را ياديز ي زنده يها يسخنران بوستون علم ي موزه

 مانند: کند، يم ارئه دکنندگانيبازد يبرا گانيرا صورت هب

 و واناتيح ي زنده شينما برق، و رعد علم، يباز شعبده

 .(6-11 ري)تصو (1۲) ره.يغ

 اي و ها بخش ا،يدن سراسر در علم يها موزه از کدام هر

 دارند. را خود به مخصوص فرد به منحصر يها برنامه

 شب کردن يسپر ي برنامه جالب، يها برنامه نيا از يكي

 کي توانند يم ها آن که است آموزان دانش يبرا موزه در

 به آن مختلف يها قسمت با و بمانند موزه در روز شبانه

 علت به كاگويش ي موزه مثالً اي شوند. آشنا يخوب

 موقت صورت هب که ياديز اريبس يها يگالر يبرگزار

 (.13) رددا شهرت کند يم ارائه

 صورت هب سال در روز چند ا،يدن مشهور يها موزه شتريب

 باعث نيا و دهند يم را افرار به ديبازد ي اجازه گانيرا

 يسهم زين ندارند يمناسب يمال ييتوانا که يافراد شود يم

 ببرند. علم از

 که دارند ييها قسمت مهم، و مشهور يها موزه از ياريبس

 مثالً دارد؛ جداگانه ي نهيزه پرداخت به ازين ورود يبرا

 نيتر بزرگ )که (13 و 1۲ ريتصو) كاگويش ي موزه

 ريز کي است( نيزم يغرب ي مكرهين در علم ي موزه

 نيب در زين را 8 آپولو يمايفضاپ نيهمچن و يآلمان ييايدر

 يبرا دکنندگانيبازد که دارد خود يها دستگاه و ليوسا

 بپردازند. يا جداگانه ي نهيهز ديبا ها آن ديبازد
 

 

  

 (1393شناسي() ( موزه علم بوستون )سالن طبيعت8تصوير 

 
 (1393شناسي() ( موزه علم بوستون )سالن طبيعت9تصوير 
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 (1393( سالن زيست پزشكي )11تصوير 

 

 

 (1393( سالن آشنايي با تصويربرداري پزشكي )11تصوير 
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 بوستون ي هاي مختلف موزه ي بخش ( نقشه1نقشه 
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 شيكاگوعلم و صنعت ( نماي بيروني موزه 1۲تصوير 

(http://dn.educationaltravel.com/sites/museum-of-science-and-industry-2/ ) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 شيكاگو صنعتي علم و  موزه هجوم علم گالري (13تصوير 
)storms-https://segd.org/content/science  
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 فضا و هوا ملي ي موزه
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 بب

 DC (1391)( موزه ملي هوا فضا واشنگتن 14تصوير 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 DC (1391)فضا واشنگتن  ( موزه ملي هوا15تصوير 

 

 
 

 DC (1391)( موزه ملي هوا فضا واشنگتن 16تصوير 
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 ي موزه ،يفناور و علم يها موزه از گريد مثال کي

 Washington D.C در واقع فضا و هوا يمل

 و ماهايفضاپ يخيتار ي مجموعه نيتر بزرگ که است

 1946 سال در موزه نيا رد.يگ يم بر در را ماهايهواپ

 از نفر ونيليم ۷/6 حدود ساالنه است. شده ساخته

 را ايدن 5 ي رتبه موزه نيا و کنند يم ديبازد موزه نيا

 موزه نيا باشد. يم دارا دکنندگانيبازد تعداد در

 يبرا زين ييها بخش د،يبازد يها سالن بر عالوه

 علوم ما،يفضاپ ما،يهواپ ي نهيزم در قاتيتحق

 يتمام وزهم نيا در دارد. کيزيژوف و يژئولوژ

 کي از يکپ اي و اصل يهمگ ماهايهواپ و ماهايفضاپ

 از ياريبس (.14-16 ري)تصو باشند يم اصل دستگاه

 طرف از يياهدا موزه نيا در موجود يها دستگاه

 جمله از مختلف ييمايهواپ يها شرکت ناسا، ارتش،

 هستند ييماهايهواپ زين ها آن از يبرخ است. نگيبوئ

 از دوم يجهان جنگ يط در كايآمر ارتش توسط که

 نيا اند. شده گرفته متيغن به مختلف يکشورها

 به مند عالقه افراد تا است کرده جاديا را يمكان موزه

 ديبازد به کينزد از بتوانند مايهواپ و هوافضا علوم

 آن بر عالوه و بپردازند بشر ساخت يها دستگاه

 ارياخت در را يمكان زين انيدانشجو و دانشمندان

 مختلف امكانات يتمام از توانند يم که رنددا

 (14) بپردازند پژوهش و قيتحق به و کنند استفاده

 .(1۷-۲۲ ري)تصو

 ي موزه يبرا ييها قسمت نيچن کي وجود ديشا

 و ارتش يها گاهيپا که ييشهرها در يفناور و علم

 همانند دارد، قرار ها آن در يقدرتمند ييهوا يروين

 يفناور و علم ي موزه رزشا بر بتواند بوشهر، شهر

 ها دستگاه با جامعه افراد ييآشنا بر عالوه و ديافزايب

 و آموزش يبرا ارزشمند يگاهيپا پرواز، ليوسا و

 باشد. ارتش و ييهوا يروهاين تيتقو

 

 

 
 

 DC (1391)( موزه ملي هوا فضا واشنگتن 1۷تصوير 
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 DC (1391)( موزه ملي هوا فضا واشنگتن 18تصوير 
 

 
 

 

 DC (1391)( موزه ملي هوا فضا واشنگتن 19تصوير 

 

 فناوري و علم ي موزه 11 از ليستي قسمت اين در

 شامل: که (۲ )جدول اند هشد ذکر دنيا برتر
 

 ايدن علم يها موزه اول ي رتبه 44 (2 جدول

 مكان موزه نام فيرد

1 
TECHNOLOGY: The Tech Museum of Innovation*  San Jose, CA 
NATURAL HISTORY: American Museum of Natural History Manhattan, NY 
PLANETARIUM:  Griffith Park Observatory  Los Angeles, CA 
OVERALL:  Exploratorium* San Francisco, CA 

 خوزه سان
 ورکيوين
 آنجلس يلو

 كويسانفرانس
۲ Franklin Institute* Philadelphia, PA ايالدلفيف 
3 Museum of Science and Industry*  Chicago, IL كاگويش 

4 Montshire Norwich, VT نروژ 

5 Oregon Museum of Science & Industry* Portland, OR پورتلند 

6 Center of Science & Industry (COSI)* Columbus, OH کولومبوس 

۷ Maryland Science Center* Baltimore, MD موريبالت 

8 Pacific Science Center* Seattle, WA اتليس 

9 California Academy of Sciences San Francisco, CA سكويسانفرانس 

11 McWane Science Center* Birmingham, AL نگهاميبرم 
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 DC (1391)( موزه ملي هوا فضا واشنگتن ۲1تصوير 

 
 

 
 

 DC (1391)( موزه ملي هوا فضا واشنگتن ۲1تصوير 

 

 
 

 DC (1391)( موزه ملي هوا فضا واشنگتن ۲۲تصوير 
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  ي موزه در علم آموزش يها دستگاه و ليوسا

 يفناور و علم

 ي واسطه با يفناور و علم ي موزه اهداف يتمام

 کي هرکدام که يابزار نيهمچن و ليوسا و ها دستگاه

 دهند يم آموزش و ندينما يم انيب را يعلم قتيحق

 به تواند يم يعلم قتيحق هر شود. يم برآورده

 آنچه يول شود، داده آموزش يمختلف يها روش

 آموزش است يفناور و علم ي موزه هدف و مقصود

 نيبنابرا است. بازده نيشتريب با و کوتاه زمان در آسان

 قتيحق کي خواهد يم که يا لهيوس اي دستگاه هر

 يياستانداردها يكسري ديبا دهد آموزش را يعلم

 د.ينما آسان را اهداف نيا به يدسترس تا باشد هداشت

 در را متفاوت ليوسا و ها دستگاه مختلف محققان

 قرار يبررس مورد ايدن بزرگ يفناور و علم يها موزه

 زانيم در را دستگاه کي اتيخصوص نقش و دادند

 مختلف يها صورت به افراد يريادگي

  اند. کرده گزارش

 توجه ديبا علم ي موزه ليوسا و ها دستگاه يکل طور هب

 ها آن ديبا نيهمچن و ندينما جلب را دکنندگانيبازد

 تا کنند خود ريدرگ يمناسب زمان مدت يبرا را

 (.15) گردد جاديا افراد در يريادگي

 يبرا را مهم تيخصوص 3 همكاران و (wolf) ولف

 شامل: که دادند قرار نظر مد يعلم يآموزش ليوسا

 کردن ريدرگ (3 و ييرايگ يروين (۲ تيجذاب (1

 دارند رييمتغ 3 نيا که يتيمز (.16) است کننده ديبازد

 يازين ها آن يريگ اندازه و محاسبه يبرا که است نيا

 ينوع به و ستين دکنندگانيبازد ميمستق يهمكار به

objective (.18 و 1۷) گردند يم محسوب 

 يدکنندگانيبازد درصد واقع در ت:يجذاب فاکتور -

 اي هيثان 5 مدت يبرا دستگاه کي مقابل در که است

 ند.ينما يم مشاهده را آن و شوند يم متوقف شتريب

 ديبازد که است يزمان نيانگيم :ييرايگ يروين -

 در لهيوس کي با کردن کار و مشاهده يبرا کنندگان

 ند.ينما يم يسپر موزه

 به دکنندگانيبازد که است يهنگام :کردن ريدرگ -

 لمس رها،يمس و ها برچسب خواندن کردن، نگاه

 بحث اي و دستگاه با کارکردن اي و دستگاه يها دکمه

 (.16) پردازند يم آن به راجع گريد افراد با

 فاکتور که کردند گزارش همكاران و (Shettel) شتل

 که کند يم دايپ شيافزا يزمان ييرايگ يروين و تيجذاب

 يتيفعال کننده ديبازد از و باشد و کيناميد دستگاه

 زين ارانهمك و (Scerven) اسكرون(.19) دينما طلب

 خود ريدرگ شتريب را افراد يدستگاه هرچه که افتنديدر

 دايپ شيافزا آن ييرايگ يروين و تيجذاب فاکتور دينما

 گردد. يم يريادگي شيافزا به منجر تينها در و کند يم

 صداها و نورها يوقت که کردند گزارش نيهمچن ها آن

 حيصح يها پاسخ يبرا زهيجا عنوان تحت ها، زنگ

 (.۲1) کند يم دايپ شيافزا ييرايگ يروين روند يم کار هب

 خود ي مطالعه در همكاران و (Richards) چاردزير

 را افراد که يليوسا و ها دستگاه که کردند گزارش

 ادي به و زيانگ خاطره توانند يم کنند يم خود ريدرگ

 توانند يم کننده ديازدب افراد که يطور هب باشند، يماندن

 ماه 6 يحت ها آن به راجع را خود احساسات و افكار

 (.۲1) کنند انيب يخوب به همچنان زين ديبازد از پس

 و ليوسا توان يم يکل يبند طبقه کي اساس بر

 ليوسا نمود: ميتقس دسته ۲ به را موزه يها دستگاه

active ليوسا و فعال اي passive رفعال.يغ اي  

 دکنندگانيبازد که هستند يليوسا رفعاليغ ليوسا

 اي و دهند يم گوش ها آن به خوانند، يم ها آن به راجع

 يها دستگاه که يحال در ند،ينما يم مشاهده را ها آن

 دکنندگانيبازد دارند ازين که هستند ييها دستگاه فعال

 به و بدهند دهيا ند،ينما کار ها آن با يعمل صورت هب
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 جستجو را رهاييمتغ اي و بدهند خپاس ها آن يها پرسش

 کنند دايپ دست جهينت به خودشان بتوانند تا ندينما

 کمک به يريادگي که است مشخص کامالً نيا و (۲۲)

 و رديگ يم صورت بهتر اريبس فعال ليوسا و ها دستگاه

 داشت. خواهد يشتريب يماندگار

 بر ديبا يفناور و علم ي موزه رسد يم نظر به نكهيا با

 يبند طبقه و ساخته ها طرح و ها نقشه يكسري اساس

 که است مهم اريبس زين موضوع نيا يول باشد، شده

 يالگو کردن دنبال جهت ياجبار احساس دينبا افراد

 اوقات يگاه باشند. موزه از ديبازد يبرا يمشخص

 سالن کي در تنها را خود زمان کل فرد است ممكن

 يحال در د،کن ليوسا و اياش از يمحدود تعداد صرف

 ها سالن تمام در است ممكن زين افراد يبعض که

 را ليوسا و ها دستگاه و بزنند قدم يتصادف صورت هب

 انتخاب که هستند افراد خود نيا (؛۲3) کنند تماشا

 اموزند.يب چه کنند يم
 

 يفناور و علم ي موزه اهداف

 در ايدن روز علوم به علم طالب افراد آسان يدسترس -

 ختلفم يها شاخه

 علم تيماه با جامعه مختلف اقشار ييآشنا -

 جامعه سواد سطح شيافزا -

 خالء نمودن پر نيهمچن و يقو يارتباط پل جاديا -

 علت به که مختلف علوم يها رشته انيم موجود

 .اند شده دور گريكدي از علم ي شاخه هر شدن يتخصص

 کودکان و آموزان دانش ذهن در علم يها هيپا نهادن بنا -

 به ها آن قيتشو منظور به يمند عالقه جاديا هدف با

 .ندهيآ در علم به وابسته يها شغل انتخاب

 جهت يگاهيپا جاديا و يعلم يها تيفعال شيافزا -

 مراکز به علم واردات و صادرات يحت و انتشار د،يتول

 کشور از خارج و داخل يدانشگاه و يقاتيتحق

 جامعه يبرا ديمف و ارزشمند يها شغل جاديا -

 يها کارخانه و ها شرکت ساخت يبرا نهيزم جاديا -

 يآموزش ليوسا و ها دستگاه ي کننده ديتول

 شيافزا نيهمچن و کشور و شهر ياقتصاد رشد -

 ينفت ريغ يدرآمدها

 و منطقه يکشورها از مختلف يها ستيتور جذب -

 (يعلم يها ستيتور )خصوصا جهان

 مختلف يها سدر در علم يريادگي و آموزش به کمک -

 دانشگاه و مدرسه

 به و افراد جالب يها دهيا ياجرا جهت يمكان جاديا -

 ها دهيا رساندن ثمر

 يقاتيتحق مراکز ها، دانشگاه يبرا مشترک يگاهيپا جاديا -

 يفناور و علم يها پارک و

 يوردهاادست شينما و ارائه جهت يمكان جاديا -

 .يفناور و لمع يها پارک و قاتيتحق مراکز و ها دانشگاه
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Abstract 

The museum of science and technology is a center based on science to present the up-to-date 

achievements of sciences and technologies from all over the world with the goal of improvement in 

knowledge and science of society by exhibits, equipment and devices, how people can learn science 

practically. On the other hand, the museum of science and technology is a place for presenting sciences 

that convert to visual and practical actions and exhibits that visitors, based on their interest, previous 

knowledge and capacity, can learn new things in a simple way during a short course. Several valuable 

benefits have been presented by museums of science and technology from all over the world, such as 

useful scientific and non-scientific jobs, economic development, exchange of sciences between 

universities, research centers and other museums of science and technology.  

This review, evaluate the structure, goals and achievements of the museum of science and technology and 

its benefits for society, people, city and country. 
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