
 37  

13
94

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
م • 

شت
ه ه

مار
• ش

م 
شش

ل 
سا

بررسی اثرات مراکز علم در 
جذب مخاطبان به مفاهیم علمی

محمدرضا نوروزی1

چکیده
از مهم ترین کارکردهای یک برنامه ریزی آموزشی مؤثر در سطوح مختلف، به خصوص وقتی درباره ترویج علم به 
قشر عمومی جامعه بحث می شود، نمایش جذابیت هاست. این جذابیت ها هم نه به عنوان هدف بلکه به عنوان ابزاری 
برای جذب مخاطب و ماندگار کردِن  مخاطب نسبت به آموزش های ارائه شده طراحی و ارائه می  شود. در آموزش های 
رسمی و در سطوح گوناگون دست طراحان آموزشی به دالیل متنوعی از جمله فضای آموزشی، حوزه های مفهومی و...
در ایجاد جذابیِت آموزشی و محتوایی بسته است. اما در فضاهایی همچون موزه های علم و مراکز علم)هریک به شیوه 
انحصاری خود( امکان استفاده از ابزارها، فنون و روش های مختلف برای ایجاد جذابیت و پایداری آموزشی)ترویج علم 

و دانایی( به شکلی بسیار وسیع میسر است.
در متن حاضر به شکلی تجربی و پایش نمونه های موجود در ایران،تأثیرات مراکز علم در جذب مخاطبان به مفاهیم 
علمی مورد بررسی قرار گرفته و نشان می دهد که  مراکز علم با برنامه های فعال و برنامه ریزی های تعاملی2 ، تأثیری 
به مراتب بیشتر از هر موزه علمی در آموزش پایدار و فراگیر دارد)74 درصد باالتر( در نهایت براساس آمارهای به دست 
آمده، پیشنهادهای چهارگانه انتهایی مطلب به پی ریزی ِاصولی مقدماتی پرداخته می شود که بر اساس آنها می توان 

یک مرکز علم فعال و کارا برای آموزش های ترویجی-پایدار طراحی و اجرا کرد.
کلیدواژگان: مشوق های یادگیری، انگیزه درونی،انگیزه بیرونی،طراحی مرکز علم، نقش ترویجی مراکز علم.

مقدمه
به نظر می آید شیوه های آموزشی انتخاب شده و یا اجرا شده در آموزش و پرورش ایران، نتوانسته 
است میزان عالقمندی دانش آموزان به فراگیری علم را در سطح قابل قبولی نگه دارد )شریفی،1385: 
14-15( این نبود جذابیت آموزشی آنچنان وسیع و زیاد است که به شکل معناداری میزان عالقمندی 
دانش آموزان به دانش ریاضی در آموزش و پرورش ایران  زیر حد متوسط است. این مورد به خصوص 
در مورد میزان انگیزش درونی دانش آموزان در هر دو جنس پسر و دختر در آمارهای آموزش و پرورش 

  norouzi.more@gmail.com 1. طراح مستقل موزه و مراکز علم؛
2. Hands on Science
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اندازه گیری شده است.
بیشتِر مشوق های اجرا شده در آموزش و پرورش ایران از جنس محرک های بیرونی اند. اما بر اساس 
مطالعات متنوع، در ظاهر انگیزه های درونی منجر به نتایجی چشمگیرتر در فراینِد آموزش می شود 
)Ryan,R.M.&J,1991:131( و از سوی دیگر، ارزش انگیزه های درونی زمانی هویدا می شود که بدانیم 
.)Ryan,R.M.,&Deci.E.L., 2000: 61(این انگیزه ها به نسبت انگیزه های بیرونی بسیار ماندگارتر است
در بررسی های به عمل آمده به منظور ایجاد انگیزه های درونی، نقش فعالیت های فراگیرندگان در باالبردن 
 Brownstein,E.&Destion,T.,( سطح این انگیزه ها و حتی ایجاد آن برای مخاطب تأکید زیادی شده است
1995:29( و به منظور ایجاد این فضای خود برانگیزاننده بهترین شیوه این است که دانش آموزان را در معرض 

 .)Simpson,R.& Oliver,J.,1991:16(علم قرار دهیم و اجازه دهیم به حل مسائل پیش آمده بپردازند
   "مراکز علم" با برخورداری از امکانات تعاملی بی نظیر و جذابیت های سرگرم کننده خود این توانایی 
را دارند که به جذب مخاطب بپردازند و آنها را به شکلی مستقیم در فضای اکتشاِف خودبرانگیزاننده 

.)Lumpe,A. &Oliver ,J. 1991:342(قرار دهد
در اینجا مهم ترین انگیزه درونی کسب شده که باعث پیش رفتن دانش آموزان به سوی کسب دانایی 
بیشتر و پیگیرِی علم آموزی می شود، نه خوِد علم، بلکه لذت و هیجان و سرگرمی ای است که از فعالیت های 

.)Paris ,S., yambor ,K. & Packard ,B.,1998:278(علمی موجود در اینگونه مراکز کسب می شود
در نوشتار حاضر با بررسی اثرگذاری مراکز علم از منظر تئوری و نیز بررسی میدانی)براورد اثرگذاری 
در مراکز علم نمونه ایران(، به نقش مؤثر این مراکز در ایجاد انگیزش درونی دانش آموزان پرداخته  شده 
است و در نهایت بر اساس همین یافته ها به اصول چهارگانه ای در طراحی مرکز علم اشاره می شود 
که می تواند برای طراحان موزه های علم و مراکز علم به عنوان راهکاری کلیدی  در راستای افزایش 

بهره آموزشی و ترویجی مؤثر باشد.

روش
در این بررسی 746 دانش آموزی که برای  بار نخست به بازدید از مراکز علم پرداخته بودند مورد 
بررسی قرار گرفتند. این افراد به شکل تصادفی از میان بازدیدکنندگان مراکز علم در شهرهای تهران 
و اصفهان انتخاب شدند که در بازه زمانِی پاییز 1390 ه.ش. به مراکز علم مراجعه کرده بودند. در میان 
آنها پرسش نامه هایی قبل و پس از بازدید از مراکز علم توزیع شد. هر پرسشنامه شامل  5 پرسش بود.
در مرحله بعدی پرسش نامه های کیفی بین معلمان مدارس بازدیدکننده، در سه مقطع زمانی توزیع شد 
تا اثرات کوتاه مدت و میان مدِت بازدید از مراکز علم در میان دانش آموزان سنجش شود. در نهایت با 
استخراج داده ها و دسته بندی آنها نتایج به دست آمده، در ارائه پیشنهاد و طراحی مدل استاندارد مراکز 

علم مورد استفاده قرار گرفت.
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نتایج و تفسیر داده ها
در بخش پرسشنامه  های دانش آموزی پرسش ها و نتایج به دست آمده در دو مرور)قبل از وارد شدن 
به مرکز علم و پس از برنامه بازدید از مراکز علم( و نتایج کلی به دست آمده به شرح جدول 1 است.

جدول 1. پرسش های ارائه شده به دانش آموزان و پاسخ های ایشان،پیش و

 پس از بازدید از مراکز علم

 

بر اساس برآورد عددی باال تغییرات معناداری در میزان لذت بخش بودن فعالیت علمی و نیز نگاه 
جذاب به علم و موضوع های علمی بین دانش آموزانی به وجود آمدکه از مراکز علمی بازدید کرده بودند.

نتیجه این برآورد در جدول 2 خالصه شده است )با توجه به سطح برنامه های مراکز(.

جدول 2. جزئیات آماری پرسش های جدول 1 به تفکیک هر یک از مراکز

 

میانگین امتیاز پس 
از بازدید

میانگین امتیاز قبل 
از بازدید

پرسش های دو گزینهای )بله/ خیر( ردیف
 )شماره پرسش(

4.09 4.38 علم موضوعی كسل كننده است ۱

4.35 4.20 از اينکه از علم اطالعات بیشتری 
داشته باشم لذت می برم

2

3.89 4.28 ترجیح می دهم برنامه علمی ببینم تا 
كار علمی بکنم

3

3.79 3.42 خواندن كتابهای علمی را به ساير 
كتابها ترجیح می دهم

4

4.۱5 3.02 به نظرم انجام كار علمی مفرح 
است

5
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و  علمی(  تعاملی)مرکز  فعالیت های  بین  معناداری  اختالف   2 جدول  در  مندرج  نتایج  اساس  بر 
نمایشگاه های علمی یا فعالیت های موجود در مراکزی وجود دارد که بیشتر حالت و فضای نمایشی 
به  توجه  جلب  و  انگیزش  میزان  می کنند،  وادار  فعالیت  به  را  دانش آموزان  که  مراکزی  در  دارند. 

موضوع های علمی بیشتر نمایان می شود.
در مرحله بعدی تالش شد تا با استناد به داده هایی که از معلماِن گروه مخاطب، جمع آوری شد به 
تحلیل های بعدی دست یافت. به همین منظور پرسش نامه های دیگری مهیا و نتایج آن در بازه های 
زمانی مختلف از معلمان علوم گروه های بازدیدکننده جمع آوری شد. نتایج این بررسی در جدول 3 

ذکر شده است.

جدول 3.  نتایج درخواستی از مربیان و مسئوالن آموزشی به تفکیک زمان های بررسی

 

بر اساس انتظار و تحلیل های به عمل آمده)توصیفی( مشخص است که میزان تأثیرگذارِی داده های 
مراکز علم با گذر زمان کاسته می شود. عالوه بر این نتایج نشان می دهد که دانش آموزان از آنچه در 
این مراکز فرا گرفته بودند برای پاسخگویی به مسائل علمی استفاده می کنند و افت چندانی هم در این 
نوع استفاده وجود نداشته است. از سوی دیگر همواره دانش آموزان به استفاده و بازدید از این مراکز 

اشتیاق داشته اند.

بنیادهای طراحی مراکز علم با استناد به یافته های فوق
بر اساس تجارب شخصی در طراحی چنین مراکز و استناد به یافته های آمارِی فوق و نیز ارجاع 
به نیازهای آموزشِی مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )ویرایش 1390( و همینطور با 
احتساِب توصیه های طراحان موزه ها و مراکز علمی)Macdonald,Sharon,2002:98(موارد زیر 
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به عنوان بنیادها و الزام های طراحِی مراکز علم استاندارد در شهرها و مرکز استانی مورد اشاره  قرار 
می گیرد:

1- الزام به  اجرای ابزارهای"تعاملی" در همه این مراکز
فعال  عنصر  عنوان  به  مخاطب  آنها  در  که  فعالیت هاست  از  مجموعه ای  تعاملی  فعالیت های 
انسانی، با ابزارهای موجود به تعامل می پردازد و در این فرایند عالوه بر سپری کردِن لحظاتی شاد 
و پرجنب وجوش، به کسب دانایی موردنظِر طراِح مجموعه می پردازد. عالوه بر این آنچه که در این 
فعالیت ها مدنظر است و به شکل غیرخطی به آنها دست می یابد، اکتشافاِت کاماًل شخصی ای است که 

مخاطب بر حسب جنسیت، شرایط ذهنی، تجارب و ...می تواند کسب کند.
2- لزوم ارتباط معنایی با مندرجات و آموزش های علمِی مدارس و کتب درسی

یکی از مواردی که با توجه به فقر شدید کشورمان درباره راه اندازی و طراحی مراکز علم و موزه های 
علم فعال با آن روبه رو است، همسانی و طراحِی مراکز علم مرتبط با دانایی های دسته بندی شده 
آموزش و پرورش است. این به عنوان نقطه ضعف برای مجموعه هایی است که تاکنون در ایران 

طراحی و شناخته شده اند.
3- توجه کافی به جذابیت های تفریحی و شوق برانگیز در طراحِی ابزارهای مرکز علم

برنامه ریزی های درسی در این مجموعه ها بایستی با کیفیت باال و البته مملو از شادی و هیجان 
باشند. وجه تمایز اساسی بین آموزش های رسمی متمرکز و آموزش های غیرمتمرکز، پیوسته و همراه 

را می توان در میزان شادی و شوق انگیز بودِن این سرفصل ها دانست.
4- برنامه ریزی طراحی موزه با توجه به فناوری های مدرن به منظور تغییرپذیر بودن برنامه ها در 

یک فصل کاری.
استفاده از فناوری های مدرن به مثابه یک لبه تیغ، برنده است. از یکسو نمی توان این ابزارها را به 
کناری گذاشت و از آنها چشم پوشی کرد، از سوی دیگر استفاده بیش از حد از آنها به بی روح شدِن 
مرکز علم می انجامد. برقراری تعادل در استفاده از این ابزارها هنری است که طراح مفهومِی یک مرکز 

علم باید به آن توجه کند و از آن بهترین بهره را ببرد.

نتیجه گیری
بر اساس مطالعه آماری انجام شده، به نظر بدیهی می آید که بازدید دانش آموزان از مراکز علم منجر 
به ایجاد حس بهتر و معنادارتری از علم برایشان شده است. این حس بهتر، به شکلی مستقیم به میزان 
تعاملی بودن ابزارها و امکانات موجود در مراکز علم وابسته است. بر اساس همین داده ها و نیز مطالعات 
تئوری پایه ای، پیشنهاد می شود در هنگام طراحی مفهومی موزه ها و مراکز علم، به طراحی ابزارها و 
بخش های تعاملی بیشتر پرداخته شود و چارچوب های نظری این نوع طراحی را مد نظر قرار داد تا 

موزه ای شاداب تر، فعال تر و شوق برانگیز را برای آینده بتوان متصور شد.
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