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 4مرکز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليج فارس ،پژوهشكدهي علوم زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 2مرکز تحقيقات زيست فناوري دريايي خليجفارس ،پژوهشكدهي علوم زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 9عضو گروه آيندنگاري ،نظريهپردازي و رصد کالن سالمت ،فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران
 8گروه مديريت بازرگاني ،دانشكده ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه خليجفارس بوشهر
 5بخش مهندسي شيمي ،دانشكده مهندسي ،دانشگاه خليجفارس بوشهر
 6مرکز تحقيقات پزشكي هستهاي خليجفارس ،پژوهشكدهي علوم زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

(دريافت مقاله -39/44/6 :پذيرش مقاله)38/4/4 :

چكيده
موزهي علم پايگاهي است با محوريت علم جهت ارائهي دستاوردهاي علمي روز دنيا با زباني ساده و روان در قالب دستگاهها ،ابزار و
وسايل آموزشي که با هدف افزايش سطح سواد و علم در جامعه بستري را فراهم ميکند تا افراد بتوانند با ماهيت علوم مختلف بهطور عملي
بر مبناي عالقه ،دانش قبلي و ظرفيت يادگيري خود از علوم روز دنيا در کوتاهترين زمان و به آسانترين شكل بهرهمند شوند .موزههاي علم
و فناوري در تمام نقاط دنيا ،مزاياي بسيار ارزشمندي براي شهر و کشور خود به ارمغان آوردهاند ،از ايجاد شغلهاي علمي و غيرعلمي
گرفته تا رشد اقتصادي منطقه و ايجاد پايگاههاي تبادل علم بين دانشگاهها ،مراکز تحقيقاتي و همچنين ديگر موزههاي علم و فناوري در ساير
نقاط جهان.
در اين مقاله به بررسي ساختار ،اهداف و دستاوردهاي موزهي علم و فناوري ميپردازيم و فوايدي که اين موزه براي جامعه ،افراد ،شهر و
کشور دارد را شرح ميدهيم.
واژگان کليدي :موزه ،علم ،فناوري ،آموزش
* بوشهر ،مرکز تحقيقات پزشكي هستاي خليجفارس ،پژوهشكدهي علوم زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
بوشهر
E-mail ::assadipoya@yahoo.com
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آشنا شوند .موزهي علم و فناوري در واقع مكان نمايش علمي است که با زبان ساده به عمل تبديل شده است و افراد بازديد کننده ميتوانند

يوسفي و همكاران

مقدمه

موزه علم و فناوري 883/

شايد تصور اينكه فردي بتواند احاطهي جامع و کامل

بشر همواره به علت حس کنجكاوي ذاتي خود به دنبال

بر تمام علوم و فنون روز جامعه داشته باشد ،مانند

يافتن پاسخي براي پرسشهاي متعدد در زمينهي چرايي

آنچه در گذشته براي يک عالم ،امري معمول تلقي

و چگونگي حوادث پيرامون خود بوده است که بهطور

ميشده است ،غيرقابل باور و دسترس باشد .هر فرد

مكرر براي وي تكرار ميگردند .اين حس کنجكاوي،

شيفتهي علم و دانش با توجه به پيشرفت روز افزون

بشر را دائما به سوي پيدا کردن جواب سؤالهايي برده

علم تنها ميتواند دانش خود را در شاخههاي

است که در بيشتر موارد منجر به پيروزي و برتري او

انگشتشماري رشد دهد و اين موضوع شايد يک

نسبت به ساير موجودات گشته و همين علمطلبي و

محدوديت براي بشر امروزي به شمار آيد اما انسان

حس کنجكاوي بوده که منجر به اکتشافات و اختراعات

براي اين محدوديت نيز چارهاي انديشيده است.

ارزشمندي شده که هم اکنون براي بشر امروزي جز
الينفک و غير قابل اجتناب زندگي روزمرهي او است.
هر کدام از اين اکتشافات و اختراعات روزي تنها از دل

بسياري از رسانههاي اجتماعي از جمله راديو،
تلوزيون ،روزنامه ،مجالت ،کتابها و غيره نقش
عمدهاي در پر کردن خالء موجود بين افراد تحصيل

معمولي و عادي و گاهي تكراري و روزمره بيرون آمده

داشتهاند .تمامي اين رسانههاي اجتماعي با حداکثر

است .اين پرسشهاي بسيار ساده بوده است که او را

توان خود ،با زباني ساده و روشن ،دستاوردهاي

مجبور به قدم نهادن در راهي کرده که تحت عنوان

ارزشمند خود را براي ساير افراد جامعه به عرضه

مسير علم و دانايي شناخته ميشود.

نهادهاند .اما آيا ميتوان به فردي که تاکنون پا در دريا

با توجه به رشد فزاينده و گسترهي وسيع شاخههاي

نگذاشته است و آب را نميشناسد شنا آموخت؟ آيا

علم ،سيستم آموزشي همواره بر پايهي آموزش

ميتوان با آموزشهاي تئوري و از راه دور فرد را به

آکادميک رشتههاي مختلف بهصورت تخصصي بوده

شناگر تبديل کرد؟ مسلماً جواب اين سؤال بله

است تا بتواند سطح علم را به جايگاه قابل قبولي

نميباشد .با اينكه نميتوان تأثير کتابها ،مجالت و

برساند ،که اين روند منجر به تخصصي شدن

رسانههاي اجتماعي را ناديده گرفت اما مانند آموزش

رشتههاي مختلف و ايجاد فاصله و شكافهاي عميقي

شنا تا وقتي فرد وارد دريا نشده و آب را از نزديک

ميان رشتههاي مختلف شده است .اما بنا به داليل

لمس نكرده است نميتوان ادعا کرد که شناگري

متعدد ،علم و فناوري در جامعهي امروزي ارتباطات
محكمتري را بين رشتههاي مختلف طلب مينمايد،
برخي از اين داليل شامل :پيچيدگي دروني طبيعت و
جامعه ،تمايل به کاوش مسائل پايهاي در سطح
مشترک بين رشتهها ،نياز به حل مسائل پيچيدهي

آموخته است.
شايد براي فردي که سالهاي زيادي را صرف تحصيل
يک شاخه از علم کرده است ،بتوان از نياز مداوم و
مشاهدهي عيني و ملموس يک پديده يا موضوع ،براي
رسيدن به سطح قابل قبولي از درک ،چشمپوشي کرد،

اجتماعي و نياز به خلق بينشهاي انقالبي و فناوري

اما براي فردي که بدون زير بنا و دانش پايه از يک

زاينده است (.)1-3

علم ،قصد فهميدن يک موضوع يا پديدهي علمي را
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يک پرسش يا يک نگاه متفكرانه راجع به موضوعي

کرده و خبره در يک رشته با ساير افراد جامعه

/ 854طب جنوب

سال هجدهم /شماره  /2خرداد و تير 4938

دارد بهترين مسير ،مسيري است که در آن فرد در

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

کوتاهترين زمان به آسانترين شكل بيشترين درک را از

ندارند آشنا ميشوند .حتي در بعضي مواقع ممكن

يک پديده به دست آورد و اين هدف تنها در سايهي

است افراد از وجود چنين دانشي کامالً بيخبر باشند.

ارتباط متقابل بين علم و فرد امكانپذير است ،جايي

اما اين مكان جايي است که سطح دانش و علم افراد را

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

در شاخههاي مختلف افزايش ميدهد.

کند .موزههاي علم و فناوري بر پايهي چنين اهدافي

يكي ديگر از تفاوتهايي که موزهي علم و فناوري با

بنيان نهاده شدهاند.

ساير موزهها دارد پويايي آن است .بسيار کم پيش

موزهي علم و فناوري چيست؟
شايد اولين چيزي که با شنيدن نام موزه در ذهنمان به
تصوير کشيده شود ،جايي است که در آن ،اشيا و
وسايل قديمي براي مشاهده و بازديد افراد ،پشت
ويترينهاي شيشهاي گذاشته شده باشند« .لطفا به
وسايل دست نزنيد» ،مهمترين جمله در تمامي
موزههايي که تا به حال ديدهايم است .اما براي موزهي
علم و فناوري بايد تمامي تصورات قديمي خود را
دور بريزيم ،زيرا اين موزه هيچكدام از خصوصيات
فوق را ندارد.
موزهي علم و فناوري جايي است که فرد بتواند علم و
دانش روز دنيا را در شاخههاي مختلف و متنوع نه تنها
مشاهده کند بلكه از نزديک لمس کند .شايد اين موزه
تنها موزهاي است که اشيا و دستگاهها براي تمرين و
آموزش بازديدکنندگان گذاشته شدهاند .در اين مكان،
بهصورت عملي با طرز کار آن آشنا ميشوند.
در اين موزه هر شاخه از علم در سطوح مختلف ،از
آسان تا پيچيده ،دستاوردهاي به روز خود را براي
بازديد کنندگان در سنين مختلف و با سطح دانش
متفاوت بهصورت عملي به اجرا ميگذارند .بعضي از
شاخههاي علم براي بعضي از افراد آشناتر و ملموستر
و براي برخي ديگر کامالً بيگانه و نامأنوس هستند و
اين مكان جايي است که افراد با قسمتهايي از علم
http://bpums.ac.ir

زيرا موزهها تقريباً همواره اشيا و لوازم هميشگي خود
را تنها با کمي تغيير جهت بازديد افراد ارائه ميدهند.
اما يكي از ارکان اصلي موزهي علم و فناوري ،پويايي
آن است .دستگاهها و لوازم درون موزه بر اساس علم
روز دنيا ساخته و ارائه ميشوند و افراد براي دسترسي
به اين علوم جديد و اختراعات و اکتشافات روز ،به
اين مرکز مراجعه ميکنند.
افراد حتي ميتوانند به عضويت ثابت اين موزه در آيند
و کارت عضويت داشته باشند و از طريق ايميل و پيام
کوتاه از جديدترين تغييرات در قسمتهاي مختلف
موزه و دستگاههاي جديد با خبر شوند و در بازديد
بعدي خود به صورت هدفمند براي مشاهدهي
قسمتها و دستگاههاي جديد مراجعه کنند و يا حتي
قبل از مراجعه کمي راجع به آن مطالعه کنند.
در موزهي علم و فناوري آموزش اجباري نيست و افراد
بر اساس ميزان عالقه و سطح آگاهي و ظرفيت پذيرش
خود از دانش سود ميبرند که اين خود موجب افزايش
لذت بردن از دانش و علمآموزي ميشود و فرد با عالقه
به مسائل علمي دقت ميکند و ميانديشد .اين اصل
دقيقاً مخالف با سيستم آموزش در مدارس ميباشد؛ در
مدارس همهي افراد به يک چشم ديده ميشوند ،به يک
ميزان تحت آموزش قرار ميگيرند و از آنها به يک
اندازه نيز خواسته ميشود.
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افراد هر حقيقت علمي را از نزديک لمس ميکنند و

ميآيد فردي از يک موزه چندين مرتبه بازديد کند،

موزه علم و فناوري 854/

يوسفي و همكاران

کوبوتا ( )Kubotaو همچنين آندرسون ()Anderson

ميکنند و افقهاي گسترده و آيندهي تحصيل و

در مطالعات خود سيستم آموزشي مدارس را بر اساس

فراگيري علم را به آنها نشان ميدهند .از طرفي

بازدهي پايين آنها ناکارآمد توصيف کردند ( 4و ،)5

بازديد از اين مكان توسط معلمان مدارس نيز باعث

در حالي که از موزهي علم و فناوري ،تحت عنوان

ميشود که با ديد بازتري به موضوعات علمي بنگرند

مكاني ياد ميشود که افراد با عالقه موضوعي را

و درک آنها از موضوعاتي که تدريس ميکنند افزايش

ميآموزند و اين خود افراد هستند که بنا بر عالقهاشان

پيدا کند و مباحثي را که تدريس ميکنند بسيار

موضوع را انتخاب ميکنند .حتي ميزان برداشت افراد

ملموستر و مأنوستر باشد و بهصورت غيرمستقيم

از هر موضوع علمي نيز بر اساس شدت عالقه و سطح

موجب افزايش ميزان و کيفيت انتقال دانش از آموزگار

آگاهي قبلي آنها متغيير است.

به دانشآموزان ميگردد (.)۷

در موزهي علم و فناوري ،افراد بهصورت گروههاي
خانوادگي ،همكالسي ،دوستانه و غيره به بازديد

فوايد موزه

ميپردازند .آنها اين فرصت را دارند تا راجع به هر

شايد بتوان براي موزهي علم و فناوري فوايد بسيار

قسمت به بحث با يكديگر بپردازند و اطالعات پيش

زيادي ارائه کرد اما بهطور کلي اگر بخواهيم اين

زمينهي خود را به اشتراک بگذارند و متوجه تفاوت

مزيتها را طبقهبندي کنيم ميتوان آنها را در 3

ديدگاهها راجع به يک موضوع علمي شوند .در حالي

دستهي کلي تقسيم کرد شامل:

که در مدرسه هر موضوع بايد تنها و تنها به صورت

الف) فوايد فردي ب) فوايد اقتصادي ج) فوايد

يک قانون علمي پذيرفته شود ،تدريس شود و فرا

اجتماعي ـ فرهنگي

گرفته شود .بهصورت خالصه تفاوت مدرسه و موزهي
علم و فناوري در جدول  1آورده شده است (.)6
جدول  )4تفاوت مدرسه و موزهي علم و فناوري
رديف

موضوع

1

انتخاب آزاد

الف) فوايد فردي موزهي علم و فناوري
افرادي که از موزهي علم و فناوري بازديد ميکنند از
نزديک دستاوردهاي علوم مختلف را به وضوح

خير

بله

متن و نوشته

وسايل مختلف

اينكه آنها اين علم را در زندگي روزمرهي خود به

زباني

بينايي

بله

خير
خير

ميکند .آموختن هر علمي اگر به صورت ديداري و

خير

عملي صورت بگيرد باعث ايجاد احساس شوق و

۲

اساس آموزش بر

3

جسي که بيشتر استفاده ميشود

4

ارزيابي رسمي

5

بر اساس درسنامه

بله

6

برنامهي زمانبندي

بله

۷

نوع آموزش

خطي-

چند جانبه-

غيرخودجوش

خودجوش

دنبال بازديد از موزه بهکار ببرند نيز افزايش پيدا

شادماني در افراد ميشود ،عليالخصوص که آموزش
در موزهي علم و فناوري غير اجباري است و امتحان

موزهي علم و فناوري حتي جنبههاي مستقيم و

و نمرهاي پس از آن ندارد و افراد هرچه ميآموزند

غيرمستقيم بر افزايش سطح و کيفيت آموزش

بهصورت خودجوش است و داوطلبانه.

دانشآموزان در مدرسه دارد .به اين صورت که با

رني ( )Rennieو همكاران در مطالعهي خود گزارش

ايجاد عالقه در افراد ،آنها را به يادگيري علم تشويق

کردند که بازديد از مراکز علوم و فناوري موجب
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مدرسه

موزه

ميبينند و با کاربردهاي آن عمالً آشنا ميشوند .احتمال

سال هجدهم /شماره  /2خرداد و تير 4938

/ 852طب جنوب

افزايش عالقهمندي دانشآموزان به آموختن علم و

کشور خود ،چه بهصورت مستقيم و چه غيرمستقيم دارد

دانش ميشود و يادگيري آنها را تحت تأثير قرار

نميتوان چشمپوشي کرد.

ميدهد ( .)8آندرسون نيز در مطالعهي خود گزارش

موزهي علم و فناوري شغلهاي متفاوت علمي و غيرعلمي

کرد که پس از بازديد از موزه و مراکز علمي ،ميزان

بسياري را جهت کار در اين مرکز ايجاد مينمايد .همچنين

درک دانشآموزان از علم تغيير پيدا ميکند (.)9

اين مرکز زمينهاي را فراهم ميکند تا شرکتهاي مختلف

موزهي علم و فناوري تأثيرات مثبت خود را حتي در

با رشتههاي کاري متفاوت به همكاري با اين مرکز جهت

طوالني مدت نيز ميتواند بر افراد بازديد کننده القا

توليد علم و ساخت دستگاهها و وسايل آموزشي بپردازند.

کند .وولناگ ( )hllonloowو همكاران گزارش

شغلهايي که بهصورت مستقيم و غيرمستقيم به دنبال

کردند که آموزشهاي علمي خارج از مدرسه،

ساخت اين مرکز در يک شهر ايجاد ميشوند غير قابل

دانشآموزان را تشويق ميکند تا علم را در مدرسه

شمارش هستند؛ از جملهي اين موارد ميتوان به شغلهايي

بيشتر بياموزند و در آينده شغلهايي که بيشتر با علم

در رستورانها ٬سيستمهاي حمل و نقل درون شهري و

افراد آيندهي کاري علوم مختلف ملموستر است و با

استراحت بازديد کنندگان اشاره نمود ،که هرکدام از اين

ديد بازتري شغل خود را انتخاب ميکنند.

موارد تأثيرات چشمگيري بر اقتصاد يک شهر و به دنبال آن

اين موزه همچنين براي افراد بزرگسال نيز جذابيت دارد

کل کشور دارد .حتي اين مراکز موجب جذب

و باعث ميشود بيشتر به فعاليتهاي علمي بپردازند و در

توريستهاي بسيار زيادي از ساير کشورهاي منطقه و

شغل و زندگي روزمرهي خود با سطح دانش و آگاهي

جهان ميگردد که اين موضوع خود جاي تأمل بسيار داد.

باالتر ،موفقتر باشند .اين مكان براي افراد سالمند نيز

جذب توريست عالوه بر مزيتهاي اقتصادي براي موزه و

جذابيتهاي خاص خود را دارد .آنها نسبت به ساير

کشور تأثيرات اجتماعي و فرهنگي متعددي بر روابط

افراد جامعه وقت آزاد بيشتري دارند که ميتوانند اين

بينالمللي دارد.

وقت را به جاي سپري کردن در پارک يا منزل ،در

موزهي علم و صنعت در منچستر گزارش کرده است که به

موزهي علم و فناوري صرف کارهاي علمي کنند و حتي

ازاي هر پوند استرلينگي که بازديد کنندگان براي بازديد به

با همساالن خود راجع به مسايل علمي به بحث و گفتگو

موزه ميپردازند 1۲ ،برابر آن را در مناطق اطراف موزه

بپردازند و يا به عضويت قسمتهاي مختلف موزهي علم

صرف مينمايند و عالوه بر سودي که به موزه ميرسانند

و فناوري درآيند و فعاليتهاي علمي و مفيدي براي

موجب تقويت و رشد اقتصادي منطقه نيز ميگردند (.)11

جامعه ،خود و خانوادهاشان ارائه دهند.
ج) فوايد اجتماعي ـ فرهنگي
ب) فوايد اقتصادي موزهي علم و فناوري

موزهي علم و فناوري محيطي را فراهم ميکند تا افراد

موزهي علم و فناوري بر پايهي علم و دانش و با هدف

در دستههاي مختلف دوستانه ،خانوادگي ،همكالسي و

ارتقاي سطح دانش و آگاهي افراد بنيان نهاده شده است اما

حتي گروههاي ناآشنا به بازديد بپردازند .طي اين بازديد

از مزاياي اقتصاديي که اين مرکز براي شهر ،استان ،و حتي

و بحثهاي علمي که در يک محيط علمي انجام

http://bpums.ac.ir

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2023-01-10

سر و کار دارند را انتخاب کنند ( .)11زيرا براي اين

بيرون شهري ،فروشگاهها و حتي هتلهاي اقامتي جهت

موزه علم و فناوري 859/

يوسفي و همكاران

ميشود روابط اجتماعي پايداري حول يک موضوع

است .هر وسيلهاي که بتواند با بازديد کننده ارتباط

مشترک تحت عنوان «علم و دانش» ايجاد ميگردد.

بيشتري برقرار کند و او را در پروسهي يادگيري بيشتر

موزهي علم و فناوري حتي ميتواند سيل عظيمي از

درگير نمايد و از او عملكرد طلب نمايد ،بهتر ميتواند

مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي را در شهري که در آن

آن موضوع علمي را آموزش دهد و بازدهي باالتري

قرار دارد اطراف خود جمع کند .در نهايت ميتوان

داشته باشد.

گفت که اگر موزهي علم و فناوري بر پايههاي صحيح

يک موزهي علم و فناوري خوب ميتواند عالوه بر

و استوار ،در هر شهري بنا شود ميتواند آن شهر را به

بخشهاي آموزشي علمي که ذکر شد ،مكانهايي براي

يک شهر علمي تبديل نمايد که اين موضوع براي هر

بحثهاي علمي افراد داشته باشد ،به صورتي که افراد

شهر ارزش بسيار دارد.

بتوانند راجع به آن موضوع کنار يكديگر بنشينند و به

موزههاي علم و فناوري بنا بر ماهيت کاري خود نياز

بحث بپردازند .همچنين ميتواند چندين سالن

به ارتباط با موزههاي علم و فناوري مطرح دنيا و

کنفرانس داشته باشد تا سمينارها و کنگرههاي علمي

مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي بزرگ دارند که اين

متفاوت را که چه از طرف موزه و چه از طرف

موضوع خود موجب تقويت روابط بينالمللي و

دانشگاهها و مراکز علمي برگزار ميشود ارائه دهد و

تبادالت علمي و فرهنگي بسياري ميگردد.

افراد هر بار به بهانهي شرکت در کنفرانسها و

موزههاي علم و فناوري از چه قسمتهايي تشكيل

سمينارها ،بخشهاي ديگر موزه را بازديد نمايند و از
جديدترين و به روزترين علوم دنيا نيز آگاه شوند.

موزههاي علم و فناوري در کشورهاي مختلف ساختار

جهت برگزاري دورههاي علمي متعدد ،چه کوتاه مدت

متفاوتي دارند .با اينكه اهداف همهي آنها ارتقاي

و چه بلند مدت داشته باشد تا بدين طريق رفت و آمد

سطح علم ميباشد ولي هرکدام به روشهاي متفاوتي

افراد به موزه بهصورت روتين و مكرر صورت گيرد و

اين هدف را دنبال ميکنند .در برخي از موزهها حتي

اين ارتباط همچنان ادامه پيدا کند.

تقسيمبنديهايي مبني بر سن افراد بازديد کننده وجود

ساير قسمتهاي جانبي از جمله رستوران ،کافي شاپ،

دارد که البته اين موضوع موجب جدا شدن دستههاي

مراکز خريد ،پارک ،فضاي آزاد ،درياچه ،ساحل دريا و

خانوادگي بر اساس سن افراد ميشود و دستيابي به

غيره .نيز ميتواند بنا به شرايط منطقهاي و

برخي از اهداف بنيادين موزه را سختتر مينمايد.

استراتژيهاي بنيادين هر موزه براي رفاه و آسايش

بخشهاي مختلف موزه که بر اساس شاخههاي

بازديدکنندگان برنامهريزي و ساخته شود.

متفاوت علم تقسيم ميشوند شامل :فيزيک ،شيمي،

براي شرح و توضيح بهتر راجع به موزهي علم و فناوري،

زيستشناسي ،پزشكي ،هوا فضا ،نجوم و غيره است.

در اين قسمت يكي از موزههاي علم و فناوري موفق دنيا

براي نشان دادن يک حقيقت علمي ميتوان از هر

را بهصورت مختصر و مفيد معرفي مينماييم.

وسيلهاي استفاده نمود از جمله تصوير ،صدا ،وسايل و
ابزار مكانيكي و الكتريكي ،دستگاههاي ساده و پيشرفته
و غيره .که همگي هدفشان بيان و آموزش آن علم
http://bpums.ac.ir
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شدهاند؟

همچنين موزه ميتواند آمفي تئاترهاي کوچکتري

سال هجدهم /شماره  /2خرداد و تير 4938

/ 858طب جنوب

موزهي علم بوستون

تصوير  )1نماي کلي موزه علم بوستون
)http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MOS_Boston_on_Charles.jpg

تصوير  )۲نماي داخلي موزه علم بوستون ()1393

اما تغييرات و بازسازي اصلي آن در سال ۲115-۲116

آن در هر  3طبقهي موزه قرار دارند .اين بخش 1۷

انجام شد (تصوير  .)1بيش از  ۷11دستگاه و وسيلهي

سالن اصلي دارد از جمله:

علمي در سه طبقه جهت بازديد ارائه شده

باغ پروانهها ،ساخت مدل ،رياضيات ،بينايي گولزننده،

است(تصوير  .)۲موزه به سه بخش اصلي شامل :بخش

رازهاي طبيعت ،تئاتر الكتريسيته ،مجموعهي حرکات

آبي ،بخش سبز و بخش قرمز طبقهبندي شده است که

مكانيكي ،مهندسان مخترع ،تحقيقات ،تكنولوژي

هر بخش خود شامل سالنهاي مختلف ميباشد.

انرژيهاي تجديدپذير ،نانوتكنولوژي ،از نزديک ببينيد،

http://bpums.ac.ir

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2023-01-10

موزهي علم در سال  1831در بوستون بنا نهاده شدف

بخش آبي بزرگترين بخش است و سالنهاي مختلف

موزه علم و فناوري 855/

يوسفي و همكاران

مدل سازي از مزوزوئيک ،ماشينها و حمل و نقل ،به

سمت ماه ،زندگي روي لبهي پرتگاه ،کامپيوتر.

تصوير  )3نماي داخلي موزه علم بوستون ()1393

بخش سبز نيز در  ۲طبقه قرار دارد و شامل اين

تئاتر  ،Mugar Omniمرکز اکتشافات (فرصت

ساکنين

صحبت با دانشمندان به طور مستقيم در اين سالن

 ،New Englandاتاق ( Colbyاتاق سر حيوانات

فرآهم است) ،پاندول  ،foucaltکيهان سراي

شكار شده).

 Charles Haydenو فروشگاه موزه( .تصوير ،3

بخش قرمز نيز در يک طبقه قرار دارد و شامل

 4و ( )5نقشه ي موزهي علم بوستون ،نقشه .)1

سالن ها

مي باشد:

سالن هاي زير مي باشد:

http://bpums.ac.ir
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تصوير  )4موزه علم بوستون (بخش طبيعتشناسي)
)(http://dinotoyblog.com/forum/index.php?topic=865.0

4938  خرداد و تير/2  شماره/سال هجدهم

طب جنوب/ 856

)1393( ) پاندول کيهاني5 تصوير

)1393( ) سالن آمفي تئاتر نجوم6 تصوير
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(http://livedesignonline.com/blog/sky-skan-provides-expansive-sound-charles-hayden-planetarium-bostons-museum-science-harmans-jbl)

)1393( ) ماشينهاي اوليه۷ تصوير
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موزه علم و فناوري 854/

يوسفي و همكاران

موزهي علم بوستون سخنرانيهاي زندهي زيادي را نيز

بيشتر موزههاي مشهور دنيا ،چند روز در سال بهصورت

بهصورت رايگان براي بازديدکنندگان ارئه ميکند ،مانند:

رايگان اجازهي بازديد به افرار را ميدهند و اين باعث

شعبده بازي علم ،رعد و برق ،نمايش زندهي حيوانات و

ميشود افرادي که توانايي مالي مناسبي ندارند نيز سهمي

غيره( )1۲( .تصوير .)6-11

از علم ببرند.

هر کدام از موزههاي علم در سراسر دنيا ،بخشها و يا

بسياري از موزههاي مشهور و مهم ،قسمتهايي دارند که

برنامههاي منحصر به فرد مخصوص به خود را دارند.

براي ورود نياز به پرداخت هزينهي جداگانه دارد؛ مثالً

يكي از اين برنامههاي جالب ،برنامهي سپري کردن شب

موزهي شيكاگو (تصوير  1۲و ( )13که بزرگترين

در موزه براي دانشآموزان است که آنها ميتوانند يک

موزهي علم در نيمكرهي غربي زمين است) يک زير

شبانه روز در موزه بمانند و با قسمتهاي مختلف آن به

دريايي آلماني و همچنين فضاپيماي آپولو  8را نيز در بين

خوبي آشنا شوند .يا مثالً موزهي شيكاگو به علت

وسايل و دستگاههاي خود دارد که بازديدکنندگان براي

برگزاري گالريهاي بسيار زيادي که بهصورت موقت

بازديد آنها بايد هزينهي جداگانهاي بپردازند.

ارائه ميکند شهرت دارد (.)13

تصوير  )8موزه علم بوستون (سالن طبيعتشناسي)()1393
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تصوير  )9موزه علم بوستون (سالن طبيعتشناسي)()1393

سال هجدهم /شماره  /2خرداد و تير 4938

/ 854طب جنوب

تصوير  )11سالن زيست پزشكي ()1393
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تصوير  )11سالن آشنايي با تصويربرداري پزشكي ()1393

موزه علم و فناوري 853/

يوسفي و همكاران
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نقشه  )1نقشهي بخشهاي مختلف موزهي بوستون

4938  خرداد و تير/2  شماره/سال هجدهم

طب جنوب/ 864

) نماي بيروني موزه علم و صنعت شيكاگو1۲ تصوير
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(http://dn.educationaltravel.com/sites/museum-of-science-and-industry-2/ )

) گالري هجوم علم موزهي علم و صنعت شيكاگو13 تصوير
https://segd.org/content/science-storms)
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موزه علم و فناوري 864/

يوسفي و همكاران

موزهي ملي هوا و فضا

بب

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

تصوير  )15موزه ملي هوا فضا واشنگتن )1391( DC
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تصوير  )16موزه ملي هوا فضا واشنگتن )1391( DC

سال هجدهم /شماره  /2خرداد و تير 4938

/ 862طب جنوب

يک مثال ديگر از موزه هاي علم و فناوري ،موزهي

کشورهاي مختلف به غنيمت گرفته شده اند .اين

ملي هوا و فضا واقع در Washington D.C

موزه مكاني را ايجاد کرده است تا افراد عالقه مند به

است که بزرگ ترين مجموعه ي تاريخي فضاپيماها و

علوم هوافضا و هواپيما بتوانند از نزديک به بازديد

هواپيماها را در بر مي گيرد .اين موزه در سال 1946

دستگاه هاي ساخت بشر بپردازند و عالوه بر آن

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

دانشمندان و دانشجويان نيز مكاني را در اختيار

اين موزه بازديد مي کنند و اين موزه رتبهي  5دنيا را

دارند که مي توانند از تمامي امكانات مختلف

در تعداد بازدي دکنندگان دارا مي باشد .اين موزه

استفاده کنند و به تحقيق و پژوهش بپردازند ()14

عالوه بر سالن هاي بازديد ،بخش هايي نيز براي

(تصوير .)1۷-۲۲

تحقيقات در زمينهي هواپيما ،فضاپيما ،علوم

شايد وجود يک چنين قسمت هايي براي موزهي

ژئولوژي و ژوفيزيک دارد .در اين موزه تمامي

علم و فناوري در شهرهايي که پايگاه هاي ارتش و

فضاپيماها و هواپيماها همگي اصل و يا کپي از يک

نيروي هوايي قدرتمندي در آن ها قرار دارد ،همانند

دستگاه اصل مي باشند (تصوير  .)14-16بسياري از

شهر بوشهر ،بتواند بر ارزش موزهي علم و فناوري

دستگاه هاي موجود در اين موزه اهدايي از طرف

بيافزايد و عالوه بر آشنايي افراد جامعه با دستگاه ها

ارتش ،ناسا ،شرکت هاي هواپيمايي مختلف از جمله

و وسايل پرواز ،پايگاهي ارزشمند براي آموزش و

بوئينگ است .برخي از آن ها نيز هواپيماهايي هستند

تقويت نيروهاي هوايي و ارتش باشد.

که توسط ارتش آمريكا در طي جنگ جهاني دوم از
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 رتبهي اول موزههاي علم دنيا44 )2 جدول
مكان
سان خوزه

نام موزه

رديف

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

1

فيالدلفيا

Franklin Institute* Philadelphia, PA

۲

شيكاگو

Museum of Science and Industry* Chicago, IL
Montshire Norwich, VT

3

نيويورک
لوي آنجلس
سانفرانسيكو

نروژ
پورتلند
کولومبوس
بالتيمور
سياتل
سانفرانسيسكو
برمينگهام

Oregon Museum of Science & Industry* Portland, OR
Center of Science & Industry (COSI)* Columbus, OH
Maryland Science Center* Baltimore, MD
Pacific Science Center* Seattle, WA
California Academy of Sciences San Francisco, CA
McWane Science Center* Birmingham, AL

4
5
6
۷
8
9
11
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وسايل و دستگاههاي آموزش علم در موزهي

 -نيروي گيرايي :ميانگين زماني است که بازديد

علم و فناوري

کنندگان براي مشاهده و کار کردن با يک وسيله در

تمامي اهداف موزهي علم و فناوري با واسطهي

موزه سپري مينمايند.

دستگاهها و وسايل و همچنين ابزاري که هرکدام يک

 -درگير کردن :هنگامي است که بازديدکنندگان به

حقيقت علمي را بيان مينمايند و آموزش ميدهند

نگاه کردن ،خواندن برچسبها و مسيرها ،لمس

برآورده ميشود .هر حقيقت علمي ميتواند به

دکمههاي دستگاه و يا کارکردن با دستگاه و يا بحث

روشهاي مختلفي آموزش داده شود ،ولي آنچه

با افراد ديگر راجع به آن مي پردازند (.)16

مقصود و هدف موزهي علم و فناوري است آموزش

شتل ( )Shettelو همكاران گزارش کردند که فاکتور

آسان در زمان کوتاه و با بيشترين بازده است .بنابراين

جذابيت و نيروي گيرايي زماني افزايش پيدا ميکند که

هر دستگاه يا وسيلهاي که ميخواهد يک حقيقت

دستگاه ديناميک و باشد و از بازديد کننده فعاليتي

علمي را آموزش دهد بايد يكسري استانداردهايي

طلب نمايد (.)19اسكرون ( )Scervenو همكاران نيز

داشته باشد تا دسترسي به اين اهداف را آسان نمايد.

دريافتند که هرچه دستگاهي افراد را بيشتر درگير خود

محققان مختلف دستگاهها و وسايل متفاوت را در

نمايد فاکتور جذابيت و نيروي گيرايي آن افزايش پيدا

موزههاي علم و فناوري بزرگ دنيا مورد بررسي قرار

ميکند و در نهايت منجر به افزايش يادگيري ميگردد.

دادند و نقش خصوصيات يک دستگاه را در ميزان

آنها همچنين گزارش کردند که وقتي نورها و صداها

مختلف

زنگها ،تحت عنوان جايزه براي پاسخهاي صحيح

يادگيري

افراد

به

صورتهاي

بهطور کلي دستگاهها و وسايل موزهي علم بايد توجه

ريچاردز ( )Richardsو همكاران در مطالعهي خود

بازديدکنندگان را جلب نمايند و همچنين بايد آنها

گزارش کردند که دستگاهها و وسايلي که افراد را

را براي مدت زمان مناسبي درگير خود کنند تا

درگير خود ميکنند ميتوانند خاطرهانگيز و به ياد

يادگيري در افراد ايجاد گردد (.)15

ماندني باشند ،بهطوري که افراد بازديد کننده ميتوانند

ولف ( )wolfو همكاران  3خصوصيت مهم را براي

افكار و احساسات خود را راجع به آنها حتي  6ماه

وسايل آموزشي علمي مد نظر قرار دادند که شامل:

پس از بازديد نيز همچنان به خوبي بيان کنند (.)۲1

 )1جذابيت  )۲نيروي گيرايي و  )3درگير کردن

بر اساس يک طبقهبندي کلي ميتوان وسايل و

بازديد کننده است ( .)16مزيتي که اين  3متغيير دارند

دستگاههاي موزه را به  ۲دسته تقسيم نمود :وسايل

اين است که براي محاسبه و اندازهگيري آنها نيازي

 activeيا فعال و وسايل  passiveيا غيرفعال.

به همكاري مستقيم بازديدکنندگان نيست و به نوعي

وسايل غيرفعال وسايلي هستند که بازديدکنندگان

 objectiveمحسوب ميگردند ( 1۷و .)18

راجع به آنها ميخوانند ،به آنها گوش ميدهند و يا

 -فاکتور جذابيت :در واقع درصد بازديدکنندگاني

آنها را مشاهده مينمايند ،در حالي که دستگاههاي

است که در مقابل يک دستگاه براي مدت  5ثانيه يا

فعال دستگاههايي هستند که نياز دارند بازديدکنندگان

بيشتر متوقف ميشوند و آن را مشاهده مينمايند.

بهصورت عملي با آنها کار نمايند ،ايده بدهند و به
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پرسشهاي آنها پاسخ بدهند و يا متغييرها را جستجو

 -بنا نهادن پايههاي علم در ذهن دانشآموزان و کودکان

نمايند تا بتوانند خودشان به نتيجه دست پيدا کنند

با هدف ايجاد عالقهمندي به منظور تشويق آنها به

( )۲۲و اين کامالً مشخص است که يادگيري به کمک

انتخاب شغلهاي وابسته به علم در آينده.

دستگاهها و وسايل فعال بسيار بهتر صورت ميگيرد و

 -افزايش فعاليتهاي علمي و ايجاد پايگاهي جهت

ماندگاري بيشتري خواهد داشت.

توليد ،انتشار و حتي صادرات و واردات علم به مراکز

با اينكه به نظر ميرسد موزهي علم و فناوري بايد بر

تحقيقاتي و دانشگاهي داخل و خارج از کشور

اساس يكسري نقشهها و طرحها ساخته و طبقهبندي

 -ايجاد شغلهاي ارزشمند و مفيد براي جامعه

شده باشد ،ولي اين موضوع نيز بسيار مهم است که

 -ايجاد زمينه براي ساخت شرکتها و کارخانههاي

افراد نبايد احساس اجباري جهت دنبال کردن الگوي

توليد کنندهي دستگاهها و وسايل آموزشي

مشخصي براي بازديد از موزه باشند .گاهي اوقات

 -رشد اقتصادي شهر و کشور و همچنين افزايش

ممكن است فرد کل زمان خود را تنها در يک سالن

درآمدهاي غير نفتي

صرف تعداد محدودي از اشيا و وسايل کند ،در حالي

 -جذب توريستهاي مختلف از کشورهاي منطقه و

که بعضي افراد نيز ممكن است در تمام سالنها

جهان (خصوصا توريستهاي علمي)

بهصورت تصادفي قدم بزنند و دستگاهها و وسايل را

 -کمک به آموزش و يادگيري علم در درسهاي مختلف

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

مدرسه و دانشگاه

ميکنند چه بياموزند.

 ايجاد مكاني جهت اجراي ايدههاي جالب افراد و بهثمر رساندن ايدهها

اهداف موزهي علم و فناوري

 -ايجاد پايگاهي مشترک براي دانشگاهها ،مراکز تحقيقاتي

 -دسترسي آسان افراد طالب علم به علوم روز دنيا در

و پارکهاي علم و فناوري

شاخههاي مختلف

 -ايجاد مكاني جهت ارائه و نمايش دستاوردهاي

 -آشنايي اقشار مختلف جامعه با ماهيت علم

دانشگاهها و مراکز تحقيقات و پارکهاي علم و فناوري.

 افزايش سطح سواد جامعه ايجاد پل ارتباطي قوي و همچنين پر نمودن خالءتخصصي شدن هر شاخهي علم از يكديگر دور شدهاند.
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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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