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نقش موزه  علوم و فناوری در ترویج علم
مطالعه موردی )فعالیت های موزه علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران(

محسن جعفری نژاد1 

چکیده
موزه علوم و فناوری بر اساس اهداف محوری خود به عنوان یک مؤسسه پژوهشی با هدف ترویج علم و عمومی سازی 
علم، فعالیت های ویژه ای انجام می دهد. در این مقاله نقش موزه علوم و فناوری در ترویج علم با توجه به فعالیت های 
این موزه در آموزش، یادگیری، ترویج و انتقال تجربیات علمی به بازدیدکنندگان معرفی و بررسی می شود. برای اینکه 
بتوانیم به بررسی فعالیت های موزه علوم و فناوری با هدف ترویج علم بپردازیم، اقدام های انجام شده در موزه علوم 
و فناوری در یک فرم نظرسنجی در اختیار 100 نفر از بازدیدکنندگان موزه قرار گرفت که به صورت تصادفی در نیمه 

اول سال 1393 انتخاب شده اند. 
میزان  فناوری،  و  علوم  موزه  در  علمی  یادگیری  کارشناسان،  توسط  آموزشی  بازدید  نحوه  مثل  موزه  فعالیت های 
اثربخشی بازدید از موزه بر یادگیری بازدیدکننده، نقش تعاملی بودن آثار موزه در ترویج مفاهیم علمی، امکان پرسش و 
پاسخ علمی درباره آثار موزه ای، افزایش اطالعات تاریخ علم در بازدید از سالن فناوری های بومی و فناوری های نوین، 
آشنایی با مشاهیر حوزه های متنوع دانش، آثار و اختراع های آنها، ارائه اطالعات علمی آثار موزه با کاتالوگ و بروشور، 
دریافت اطالعات علمی از طریق مشاهده انیمیشن و فیلم های مستند، نقش برگزاری کارگاه، سمینار و همایش های 
علمی موزه در ترویج علم مواردی بودند که در این نظرسنجی به آنها اشاره شده بود و بیش از 80 درصد پاسخ دهندگان 
فعالیت های موزه علوم و فناوری را با سطح عالی و سطح خوب به عنوان مرکز ترویجی علم و مفاهیم علمی انتخاب 
کردند. یکی از مهم ترین فعالیت های ترویجی در موزه علوم و فناوری، نحوه آموزش و یادگیری در موزه های علوم 

وفناوری است که در آن آموزش عملی در حین بازدید انجام می شود. 
کلیدواژه ها: موزه، علم، فناوری، ترویج، آموزش، یادگیری.

مقدمه
موزه های علوم و فناوری برخالف سایر موزه ها، فقط مکانی برای گذراندن اوقات فراغت و دیدن آثار 
قدیمی نیستند این موزه ها درکنار توجه به اوقات فراغت نقش فعال تری دارند. بازدید از موزه های علوم 
و فناوری نوعی بازدید آموزشی با هدف ترویج علم است که این فرایند به یادگیری منجر می شود یعنی 

 mohsen.jafarinezhad@yahoo.com 1. کارشناسی ارشد، مدیر ارتباطات و امور بین الملل موزه علوم و فناوری؛
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مشارکت بازدید کنندگان موزه فقط به دیدن آثار محدود نمی شود. بلکه در موزه های علوم و فناوری از 
روش ها و فعالیت های متفاوت استفاده می شود که مفاهیم علمی قدیم و جدید را به زبانی ساده ترویج 
و زمینه یادگیری مادام العمر مفاهیم علمی را در بازدیدکننده فراهم آورند. برای آشنایی بیشتر با نقش 
موزه های علوم وفناوری در ترویج علم باید شناختی از جامعه شناسی علم، تعریف علم و ترویج علم 
داشته باشیم، که بتوانیم به اهمیت موزه های علوم و فناوری در ترویج علم، تقویت یادگیری و نقش 
آموزشی و فرهنگی این موزه ها در کنار آموزش رسمی نهاد آموزش و پرورش به عنوان یک مرکز 

آموزش غیررسمی علم پی ببریم. 

جامعه شناسی علم
جامعه شناسی علم، رشته ای از جامعه شناسی تعریف شده است که به روابط متقابل میان علم و جامعه 
می پردازد و موضوع های مورد مطالعه در آن عبارتند از بررسی علم به عنوان نهادی اجتماعی، بررسی 

نظام های روابط اجتماعی در قلمروی علم و پیوندهای آن با جامعه .

تاریخچه جامعه شناسی علم
به اعتقاد دانشمندان رشته جامعه شناسی علم، علوم می توانند موضوع پژوهش جامعه شناختی باشند 
حتی اگر از قواعد خاصی از نظر ارزشیابی و معتبرسازی یافته های خود استفاده کرده باشند. زوکرمن 

زمینه مطالعه در جامعه شناسی علم را به سه قسمت تقسیم می کند:
1. سازمان اجتماعی و شناخت کار علمی؛ 

2. جامعه شناسی شناخت علمی؛
3.  روابط متقابل میان علم و مجموعه شرایط اجتماعی مربوط به آن.

تعریف علم
علم را می توان مفهومی دانست که بیان کننده معانی زیر است:

1. مجموعه ای از ارزش ها که از طریق آنها، دانش ها مورد تأیید قرار می گیرد؛
2. مجموعه ای از دانش های انباشته شده روی هم که از طریق کاربرد روش های مذکور ایجاد 

می شود؛
3. مجموعه ای از ارزش های فرهنگی و اخالقیات که بر فعالیت هایی داللت می کند که به آنها 

خصلت علمی داده می شود.
 

توماس کوهن
توماس کوهن، فیزیکدانی است که به مطالعه در تاریخ علم پرداخت و با توجه به نظریه هایی که طی 
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ادوار مختلف به دست آورد؛ مطرح می کند که نظریه مسلط یا پارادایم، اعتبار علمی خود را تا زمانی 
نگه می دارد که نظریه مسلط دیگری از راه نرسیده باشد. او شرایط اجتماعی و فرهنگی را بر مسیر 
حرکت علم اثرگذار می داند و اعتقاد دارد که هر نظریه علمی، متشکل از فرضیه هایی است و آنچه که 
تعیین کننده اعتبار آنهاست، قابلیت مقاومت آنها در مقابل تجربه ها و آزمون هایی است که می توانند 
این نظریه را تأیید یا نفی کند. او معتقد است علم از خالل این فرضیه ها و ابطال ها پیشرفت و رشد 

می کند )منوچهر محسنی، 1386(.

بررسی علم در بستر تاریخ 
از آنجایی که هر فرهنگی از طریق مذهب، هنر، فناوری و اخالقیات خاص از دیگر فرهنگ ها متمایز 
می شود، تردیدی نیست که حداقل در برخی فرهنگ ها، علم از نقش بسیار مهمی برخوردار است و 
در نظامی از روابط فرهنگی یا تاریخی فعالیت می کند و تحول می یابد و از این جهت برای مطالعه در 
علم، توجه به ماهیت روابط آن با فرهنگ، به طور کلی امری اجتناب ناپذیر است و جامعه شناسان بر 
این اعتقادند که به علت اثرات علم در فرهنگ نوین، علم موقعیتی ممتاز طی تاریخ کسب کرده است 
و شرایط فرهنگی کنونی، آن را از تمامی فرهنگ های وابسته به دوران ماقبل علم متمایز می کند پس 

ضروری به نظر می رسد که بعضی از ویژگی های این فرهنگ نوین را مورد مطالعه قرار دهیم:
فرهنگ های ماقبل علم دارای ارکان ثابتی بودند و هر کسی که در مقام تحکیم ثبات بیشتر . 1

اجزای آن برمی آمد، از جانب همه تأیید می شد. در مقابل فرهنگ های علمی جدید نه تنها در 
مرحله تغییرات مداوم قرار دارند، بلکه پویایی آن توسط کسانی که آن را ایجاد می کنند هم 

مورد تأیید قرار می گیرد.
 یکی از جدیدترین مظاهر علمی، جهانی بودن آن است. فرهنگ علمی، خصلتی یگانه دارد و . 2

تمامی دستاورد های علمی را به خود جذب می کند صرفنظر از اینکه در کجا و توسط چه کسی 
به دست آمده باشد؛

 فرهنگ جدید انسان را قادر می سازد که محیط خویش را بر اساس هدف هایش تغییر شکل . 3
دهد و به جای اینکه خود را با آن انطباق دهد، انسان را قادر می سازد که بر غرایز انسانی عوامل 

اجتماعی - اقتصادی خود نظارت داشته باشد؛
 تغییراتی که در اثر علم جدید در مفهوم زندگی به وجود آمده است، به میزان زیادی منشأ . 4

تأثیرات در ذهن انسان ها بوده و افق های زمانی و مکانی بسیاری را در برابر انسان گشوده 
است. 

   در جامعه ای که علم در حال گسترش در شاخه های مختلف تخصصی خود است، اقتصاد، مبتنی 
بر علم و فناوری است و نفوذ علم در همه زمینه های اجتماعی مشاهده می شود و می توان اثرات 
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متقابل اقتصاد جهانی و منطقه ای روی علم مشاهده کرد. در این مورد می توان به پیشرفت کشورهای 
توسعه یافته در انرژی هسته ای، پایگاه های فضایی و پرتاب شاتل های فضایی اشاره کرد )محسنی، 

 .)1386

ترویج علم
ترویج علم چیزی نیست جز تالشی برای به تصویر کشیدن و منعکس کردن اندیشه های علمی به 
روشی که همگان )به ویژه افراد غیر دانشمند( بتوانند مفاهیم بنیادین آن را درک کنند، در مورد چیستی 

ماهیت و گوهر علم، در ذهن خود تصوری داشته باشند.
   البته هیچ کس حتی اندیشمندان هم واقعاً نمی دانند که علم چیست. فالسفه سعی می کنند تا 
در مورد چیستی روش های علمی توضیح دهند و دیگران تالش می کنند تا آن چیزی را که روش 
علمی می یابد، زیر سوال ببرند. »دنیس دیکز« در خصوص ترویج مکانیک کوانتوم چنین نوشت: برای 
ترویج گر علم هیچ تصویر علمی وجود ندارد که بتواند با حداقل انحراف و تحریف آن را ارائه کند 

)خبرنامه ترویج علم، شماره 16: 6(.

نقش موزه ها در تقویت یادگیری مشاهده ای
یادگیری برای دانش آموزان زمانی جالب و شوق انگیز است که در پرتو اندیشیدن؛ حس کردن؛ بازی 

کردن؛ نوآفرینی و فعالیت و علم انتخابی انجام شود.
   بازدید از موزه ها و مراکز علمی، فرهنگی و هنری، زمینه ای برای کاربردی کردن آموزش ها 
و انتقال مفاهیم درسی به میدان تجربه، عمل و رفتار است. به بیانی دیگر موزه ها، نمایشگاه ها و 
خانه های علم می تواند به دانش آموزان کمک کند که وجه عینی مفاهیم ذهنی را در محیط های خارج 
از مدرسه درک کنند و این مراکز به عنوان پل ارتباطی بین آموزه های نظری و ذهنی با آموزه های 

عملی و مهارتی خواهند بود.
یافته های  است.  "مشاهده"  به سبک  یادگیری  موزه،  از طریق  آموزش  ویژگی های  از  یکی     
سایر  از  عمیق تر  و  پایدارتر  مشاهده،  راه  از  یادگیری  که  می دهد  نشان  یادگیری  روان شناسی 

 )http://www.roshd.ir یادگیری هاست )شبکه رشد، سایت ملی مدارس
 

نقش آموزشی و فرهنگی موزه ها 
موزه ها به عنوان مراکز آموزشی، عملکرد و مکانیزم قابل توجهی دارند و می توانند نقش بسیار مهمی 
در معرفی تجارب فکری، فرهنگی و هنری، القا و انتقال احساس، بینش و اندیشه ایرانی و هویت 
ملی داشته باشند. موزه، آزمایشگاه عینی تجربه های فنی و تکنیکی و عملی و ... نیز هست که در آن 
ابداع ها و اختراع های بشر از آغاز تا به امروز با وجود گذر هزاره ها و قرن ها، یک  جا گرد آمده است و 
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به بازدیدکنندگان عرضه می شود.
   با توسعه نقش موزه ها می توان نیازهای فکری، روحی و فرهنگی جامعه را پاسخ داد.

حاصل و نتیجه کاوش های علمی باستان شناسی که توسط گروهی متخصص به دست می آید، . 1
می باید از طریق موزه ها به همه مردم عرضه و معرفی شود؛

شیوه زندگی اقوام و طوایف، آالت و ادوات سنتی زندگی، هنرها و صنایع دستی و بومی آنها . 2
و ... از طریق موزه ها به مردم معرفی شود تا شناخت درستی از ارزش های قومی و فرهنگ 
هر ملت حاصل شود و نقش بسیار ارزنده ای به منظور وفاق و تفاهم هر چه بیشتر ملی در بر 

خواهد داشت؛ 
پرتو . 3 از  همه   ... و  هنر  فناوری،  دانش،  و  علم  بشر،  زندگی  تطور  و  تحول  مختلف  مراتب 

پژوهش های مختلف در موزه ها، قابل عرضه هستند؛
آثار و اشیای موزه ها به عنوان یادمان ها و یادگاری های گذشتگان همیشه باعث عبرت و از . 4

طرفی افتخار و غرور و مباهات ملی است؛
بازسازی مظاهر تاریخ فرهنگ و تمدن و پاسخگویی حس کنجکاوی فطری بشر و ... نیز از . 5

این راه حاصل خواهد شد )افروند، 1378(.
   نقش آموزش موزه ها در مدارس، گسترش فعالیت هاي آموزشي موزه و رشد نقش اجتماعي آن 
به سود جامعه، سبب توسعه فضاي موزه ها به حدي فراتر از چهار دیواري شان خواهد شد. اما در عمل 
موزه نمي تواند بي نهایت و بي رویه گسترش یابد و از سویي اگر سیل دیدارکنندگان به موزه  سرازیر 
شود، کارایي آموزشي این دیدارها کاهش مي یابد، زیرا برقراري تماس خصوصي الزم بین دیدارکننده 
و شئ عرضه شده مشکل مي شود و به همین دلیل بود که از دهه 1950 خدمات امانات به مدارس و 
برپایي نمایشگاه هاي آموزشي سیار به وجود آمد و به تدریج جاي خود را به موزه هاي سیار دادند که 
از این میان مي توان به موزه- اتوبوس های راهنماي سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد 

)یونسکو( اشاره کرد.
   همانطور که مشخص است فعالیت اصلي هر موزه، نمایش و ایجاد و تسهیل تماس بین فرد 
و شئ است، خواه فرد یک کودک دبستاني باشد و یا یک بزرگسال و شئ نیز یک اثر هنري باشد 
یا نمونه اي متعلق به علوم طبیعي، هر موزه اي زبان ویژه اي براي ارائه دارد، شئ در پرتو معیارهاي 
علمي، زیباشناختي و روان شناختي عرضه می شود و نمایش آن در ترکیب با اشیای دیگر و به شکلي 
توجیهي و مستند که گروه بهنجاري از اشیاء و اندیشه ها را در برمي گیرد، صورت مي پذیرد. با وجود 
اینکه موزه زبان و شیوه بیان ویژه ای دارد، اما یگانه نهاد آموزشي و فرهنگي در قلب جامعه نیست و 
باید با همکاري نزدیک با دیگر مجموعه هاي فرهنگي، آموزشي به طور متقابل بتواند به عنوان نهاد 
آموزشي عمل کند و در غیر این صورت تبدیل به گنجینه اي براي بازدید جهانگردان وگذران اوقات 

فراغت اهالي محل به صورت گذرا با بي برنامگي خواهد بود )فرهود، 1380(.
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   فعالیت موزه ها، همانند کتابخانه ها باید به گونه اي باشد تا این مجموعه ها با تمام کارکنان خود و 
با حداکثر ظرفیت قادر به پاسخگویي به تمامي مراجعه کنندگان و ارائه خدمات به تمامي مدارس براي 

راهنمایي آنان شوند.

معرفی موزه 
موزه علوم و فناوري جمهوری اسالمی ایران در تکمیل نهادهاي مرتبط با توسعه نظام علم و فناوري 
کشور ایجاد شده است. این موزه با نمایش پایه هاي دانش و تحول فناوري، مأموریت دارد نسبت به 
هم افزایي دانش، اشاعه تفکر علمي، ارتقاي سطح زندگي و تعالي روح انسان قدم بردارد. موزه علوم و 
فناوري در افق چشم اندازکشور، سازماني است پویا که تالش دارد به مردم و دانش پژوهان در سرتاسر 
کشور کمک کند تا به ظرفیت هاي کامل خود آگاهي یابند و از دانش خود براي خالقیت و نوآوري 
براي زندگي بهتر استفاده کنند. این هدف سرلوحه کار و فعالیت هاي موزه علوم وفناوری است تا با 
برنامه ریزي هاي مناسب و نیز بهره گیري از منابع انساني دانش مدار و امکانات مؤثر، دستیابي به این 
مهم را امکان پذیر کند. به ترتیبي که بتواند اولین مؤسسه اطالع رساني علمي و آموزشي مشاهده محور 
ملي در کشور، در حد بهترین در منطقه و داراي جایگاه معتبري در جهان باشد )اساسنامه موزه علوم 

.)www.irstm.ir و فناوری
بازدیدکنندگان،  برای  علم  ترویج  راستای  در  و  مخاطبان  تنوع  توجه  با  فناوری  و  علوم  موزه 
مطابق با رده سنی و تحصیلی آنها توضیحات علمی و نحوه استفاده تعاملی از آثار موزه در راستای 
تقویت یادگیری طوالنی مدت، آنها را آموزش می دهند. همچنین در کنار بازدید از گالری ها، برای 
بازدیدکنندگان گروهی مثل دانش آموزان و دانشجویان کارگاه های آموزشی مطابق با سرفصل های 
درسی دانش آموزان و تکمیل آن، آموزش داده می شود ویژگی اصلی بازدید از گالری ها و کارگاه های 

آموزشی موزه علوم و فناوری تعاملی و مشارکتی بودن آنها است.

جامعه آماری
در نیمه اول سال 1393، تعداد 100 نفر از بازدیدکنندگان برای نظرسنجی فعالیت های موزه علوم و 

فناوری به طور تصادفی انتخاب شدند و فرم نظرسنجی در اختیار آنها قرار گرفت.
1. به تفکیک رشته تحصیلی بازدیدکنندگان:

4درصد از بازدیدکنندگان در رشته عمومی و در مقطع دبیرستان و راهنمایی و دبستان تحصیل 
می کنند، 43 درصد از افراد در رشته ریاضی، 8 درصد در رشته تجربی، 34 درصد رشته انسانی و  6 

درصد رشته فنی و حرفه ای بوده اند.
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2. به تفکیک مقطع تحصیلی:
حدود 38 درصد از بازدیدکنندگان با میزان تحصیالت کارشناسی بوده اند. افراد با میزان تحصیالت 
کارشناسی ارشد 32 درصد، دیپلم 15 درصد، فوق دیپلم 7 درصد و زیر دیپلم 4 درصد و دکترا 1 
درصد از افراد را تشکیل می دهند. بنابراین بیشترین درصد پاسخ گویان با مقطع تحصیلی کارشناسی 

هستند. 
3. به تفکیک جنسیت:

55 درصد از افراد بازدیدکننده موزه را مردان و 44 درصد از افراد را بانوان تشکیل می دهند. 
4. به تفکیک توزیع سنی بازدیدکنندگان:

حدود 55 درصد از افراد بین سنین 21 تا 30 سال، 10 درصد از افراد در سنین بین 10 تا 20 سال 
و  26 درصد از افراد در سنین بین 31 تا 40 سال قرار داشته اند. 7 درصد بین سنین 41 تا 50 و 2 
درصد بین سنین 51 تا 60 سال بوده اند. در اینجا متوجه می شویم که بیشترین آنها در رده سنی 21 

تا 30 سال بوده اند.

پاسخ سوال 1: نقش توضیحات آموزشی کارشناسان در انتقال مطالب علمی و ایجاد انگیزه در 
مخاطب؟

جدول و تصویر شماره 1: توضیحات آموزشی کارشناسان برای بازدیدکنندگان

آموزش علوم در کشورهاي در حال توسعه، به دلیل کمبود امکانات و تجهیزات آزمایشگاهي در 
مدارس سبب اتکاي روزافزون بر آموزش نظري و فراگیري انتزاعی علوم می شود و درک کافي از 
تالش علمي را باعث نمی شود،  در نتیجه خالقیت و نوآوري در میان جوانان راکد شده است. موزه 
علوم و فناوری با استفاده از کارشناسان مجرب توضیحات مطالب علمی آثار را بر اساس رده سنی و 
تحصیلی بازدیدکننده انتقال دهد و با ایجاد انگیزه درباره مطالبی که بازدیدکننده اطالع کافی نداشته 
باشد با مثال هایی از نمونه های واقعی و امکان تعامل با نمونه های ساخته شده را بیشتر کند. با توجه 
به جدول و نمودار فوق، 68 درصد از افراد بازدیدکننده نقش توضیحات آموزشی کارشناسان موزه را 

سوال اول

فراوانی درصد

پاسخ ها

عالی 68 68.0
خوب 27 27.0

متوسط 4 4.0
ضعیف 1 1.0
جمع 100 100.0
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در انتقال مطالب علمی و ایجاد انگیزه در مخاطب عالی، 27 درصد خوب، 4 درصد متوسط و 1 درصد 
ضعیف انتخاب کرده اند. 

پاسخ سوال 2: یادگیری علمی در موزه علوم و فناوری به شکل غیر رسمی در کنار آموزش رسمی 
در مدارس و دانشگاه ها

 

جدول و تصویر شماره 2: یادگیری علمی در موزه علوم و فناوری به شکل غیر رسمی در کنار آموزش رسمی در مدارس و دانشگاه ها

یکی از اهداف موزه علوم وفناوری به عنوان آموزش غیر رسمی مفاهیم علمی در موزه ها در کنار 
آموزش رسمی آموزش و پرورش به دانش آموزان و دانشجویان است. با توجه به جدول و نمودار فوق، 
50 درصد از افراد بازدیدکننده یادگیری علمی در موزه علوم و فناوری به شکل غیر رسمی در کنار 
آموزش رسمی در مدارس و دانشگاه ها را عالی، 45 درصد خوب، 4 درصد متوسط، 1 درصد ضعیف 

می دانند.

 پاسخ سوال 3: میزان اثربخشی بازدید از موزه بر یادگیری و دریافت اطالعات علمی

 

جدول و تصویرشماره 3: میزان اثربخشی بازدید از موزه بر یادگیری و دریافت اطالعات علمی

سوال دوم

فراوانی درصد

پاسخ ها

عالی 50 50.0
خوب 45 45.0

متوسط 4 4.0
ضعیف 1 1.0
جمع 100 100.0

سوال سوم

پاسخ ها

فراوانی درصد

عالی 55 55.0
خوب 37 37.0

متوسط 4 4.0
ضعیف 2 2.0

بدون پاسخ 2 2.0
جمع 100 100.0
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یکی از برنامه های موزه علوم و فناوری بازدید آموزشی در راستای اهداف محوری خود، عمومی سازی 
علم و انتقال مفاهیم علمی با هدف درک عامه از علم است که فرایند یادگیری مفاهیم علمی را راحت تر 
و تکمیل خواهد کرد. با توجه به جدول و نمودار فوق، 55 درصد از افراد بازدیدکننده میزان اثربخشی 
بازدید از موزه  علوم و فناوری را بر یادگیری و دریافت اطالعات علمی را عالی، 37 درصد خوب، 4 

درصد متوسط، 2 درصد ضعیف می دانند.

پاسخ سوال 4: نقش تعاملی بودن آثار موزه به عنوان شیوه ای جدید در ترویج و انتقال مفاهیم علمی
 

جدول و تصویرشماره 4: نقش تعاملی بودن آثار موزه به عنوان شیوه ای جدید در ترویج و انتقال مفاهیم علمی

یکی از فعالیت های موزه علوم وفناوری خاص بودن آثار موزه علوم و فناوری است که آثار به شکل 
تعاملی ساخته شده و امکان تجربه علمی  از طریق لمس و کار عملی با آثار درونی می شود و فرایند 
یادگیری مادام العمر می شود با توجه به جدول و نمودار فوق، 49 درصد از افراد بازدیدکننده نقش تعاملی 
بودن آثار موزه علوم و فناوری را به عنوان شیوه ای جدید در ترویج و انتقال مفاهیم علمی را عالی، 43 

درصد خوب، 4 درصد متوسط، 1 درصد ضعیف می دانند.

سوال چهارم

فراوانی درصد

پاسخ ها

عالی 49 49.0
خوب 43 43.0

متوسط 4 4.0
ضعیف 1 1.0

بدون پاسخ 3 3.0

جمع 100 100.0
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پاسخ سوال 5: امکان پرسش و پاسخ علمی درباره آثار موزه ای از کارشناسان

جدول و تصویر شماره 5: امکان پرسش و پاسخ علمی درباره آثار موزه ای از کارشناسان

یکی از فعالیت های موزه علوم وفناوری بازدید آموزشی است که در آن کارشناساِن گالری ها مطابق 
با رده سنی و تحصیلی بازدیدکننده توضیحات آثار را ارائه می کنند. با توجه به جدول و نمودار فوق، 
47 درصد از افراد بازدیدکننده امکان پرسش و پاسخ علمی درباره آثار موزه ای از کارشناسان موزه 
علوم وفناوری را عالی، 43 درصد خوب و 8 درصد متوسط می دانند. در نتیجه امکان تعامل دو سویه و 

پرسش و پاسخ علمی در رفع ابهامات و افزایش اطالعات علمی مؤثر است.
پاسخ سوال 6: افزایش اطالعات تاریخی علم در بازدید از سالن فناوری های بومی

 

جدول و تصویر شماره 6: افزایش اطالعات تاریخی علم در بازدید از سالن فناوری های بومی

سوال ششم

فراوانی درصد

پاسخ ها

عالی 53 53.0

خوب 38 38.0
متوسط 7 7.0
بدون پاسخ 2 2.0
جمع 100 100.0

سوال پنجم

فراوانی درصد

پاسخ ها عالی 47 47.0
خوب 43 43.0

متوسط 8 8.0
بدون پاسخ 2 2.0

جمع 100 100.0
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یکی از گالری های موزه علوم وفناوری، سالن فناوری های بومی است. که در حوزه  های مختلف 
علمی با دستاوردهای گذشته ایران آشنا می شوند و اطالعات علمی این آثار به بازدیدکنندگان انتقال 
داده می شود. در بازدیدی که این 100 نفر از سالن فناوری های بومی داشتند با توجه به جدول و نمودار 
فوق، 53 درصد از افراد بازدیدکننده افزایش اطالعات تاریخی علم در بازدید از سالن فناوری های بومی 

را عالی، 38 درصد خوب، 7 درصد متوسط می دانند.

پاسخ به سوال 7: افزایش اطالعات علمی جدید در بازدید از سالن فناوری های نوین

 

 

جدول و تصویر شماره 7 : افزایش اطالعات علمی جدید در بازدید از سالن فناوری های نوین

یکی از گالری های موزه علوم و فناوری، سالن فناوری های نوین است، که بازدیدکنندگان با مفاهیم 
پایه ای علم مثل نور، لیزر، اصطکاک، مکانیک، آونگ ها آشنا می شوند و اطالعات علمی این آثار به 
بازدیدکنندگان انتقال داده می شود. در بازدیدی که این 100 نفر از سالن فناوری های نوین داشتند با 
توجه به جدول و نمودار فوق، 52 درصد از افراد بازدیدکننده افزایش اطالعات علمی جدید در بازدید 

از سالن فناوری های نوین را عالی، 33 درصد خوب، 10 درصد متوسط و 1 درصد ضعیف می دانند.

سوال هفتم

فراوانی درصد

پاسخ ها

عالی 52 52.0

خوب 33 33.0
متوسط 10 10.0
ضعیف 2 2.0

بدون پاسخ 3 3.0
جمع 100 100.0
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پاسخ سوال 8 : آشنایی با مشاهیر حوزه های متنوع دانش، آثار و اختراع های آنها 

 

جدول و تصویر شماره 8: آشنایی با مشاهیر حوزه های متنوع دانش، آثار و اختراع های آنها

یکی از فعالیت های موزه علوم وفناوری، معرفی دانشمندان و شخصیت های علمی و آثار و اختراع های 
آنها در سالن دستاورهای دانشمندان ایران و اسالم است برای این منظور تصاویر نقاشی شده شمایل 
دانشمندان حوزه های مختلف معرفی و با برخی آثار بازسازی شده منصوب به این دانشمندان آشنا 
می شوند. با توجه به جدول و نمودار فوق، 28 درصد از افراد بازدیدکننده آشنایی با مشاهیر حوزه های 
متنوع دانش، آثار و اختراع های آنها را عالی، 54 درصد خوب، 17 درصد متوسط می دانند. در نتیجه 
معرفی شخصیت های علمی به بازدیدکنندگان می تواند در راستای آشنایی با دستاوردهای دانشمندان 

حوزه های مختلف و ترویج علم مؤثر باشد.

سوال هشتم

فراوانی درصد

پاسخ ها

عالی 28 28.0
خوب 54 54.0

متوسط 17 17.0
بدون پاسخ 1 1.0

جمع 100 100.0
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پاسخ سوال 9: ارائه اطالعات علمی آثار موزه با کاتالوگ و بروشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

 جدول و تصویر شماره 9: ارائه اطالعات علمی آثار موزه با کاتالوگ و بروشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

یکی از فعالیت های موزه در راستای ترویج علم ارائه اطالعات علمی آثار موزه از طریق بروشور و 
کاتالوگ به بازدید کنندگان و اصلی ترین هدف این فعالیت تکمیل آموزش شفاهی با ارائه اسناد کتبی 
است. این بروشورها و کاتالوگ ها به دو زبان فارسی و انگلیسی به مخاطبان این موزه ارائه می شود با 
توجه به جدول و نمودار فوق، 35 درصد از افراد بازدید کننده ارائه اطالعات علمی آثار موزه با کاتالوگ 
و بروشور را عالی،  43 درصد خوب، 15 درصد متوسط، 4 درصد ضعیف می دانند. در نتیجه ارائه مطالب 

علمی به شکل اسنادی می تواند در ترویج علم مؤثر باشد.

پاسخ سوال 10: دریافت اطالعات علمی از طریق مشاهده انیمیشن و فیلم های مستند را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

 

جدول و تصویر شماره 10: دریافت اطالعات علمی از طریق مشاهده انیمیشن و فیلم های مستند را چگونه ارزیابی می کنید؟

سوال نهم

فراوانی درصد

پاسخ ها

عالی 35 35.0
خوب 43 43.0

متوسط 15 15.0
ضعیف 5 5.0

بدون پاسخ 2 2.0
جمع 100 100.0

سوال دهم

پاسخ ها

فراوانی درصد
عالی 39 39.0
خوب 41 41.0

متوسط 18 18.0
ضعیف 2 2.0
جمع 100 100.0
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یکی از فعالیت های موزه علوم وفناوری که در کمتر جایی دیده می شود قرار گرفتن یک نمایشگر 
برای بخش مستند، فیلم و انیمیشن های ساخته شده هر یک از آثار موزه است که در مرحله اول از 
طریق فیلم مستند می توانند با نمونه اصلی و واقعی اثر آشنا شوند و از طریق انیمیشن های ساخته شده 
قسمت های مختلف اثر، کاربردها و نحوه کارکرد آن آشنا شوند با توجه به جدول و نمودار فوق، 39 
درصد از افراد بازدیدکننده دریافت اطالعات علمی از طریق مشاهده انیمیشن و فیلم های مستند را 
عالی، 41 درصد خوب، 18 درصد متوسط، 2 درصد ضعیف می دانند. در نتیجه نمایش فیلم مستند و 

انیمیشن در انتقال مفاهیم علمی می تواند مفید باشد.

پاسخ به سوال 11: نقش برگزاری کارگاه، سمینار و همایش های علمی موزه در ترویج علم را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

  
جدول و تصویر شماره 11: نقش برگزاری کارگاه، سمینار و همایش های علمی موزه در ترویج علم را چگونه ارزیابی می کنید؟

یکی از فعالیت های موزه علوم وفناوری، برگزاری بیش از 120 مورد کارگاه های آموزشی، سمینارها 
و همایش های ساالنه برای همه مقاطع سنی و تحصیلی است. بیشترین مخاطب کارگاه های آموزشی 
مثل ُجنگ  شگفتی های علم، برای دانش آموزان و دانشجویان است. سمینارها و همایش ها به صورت 
تخصصی برای دانشجویان، معلمان، استادان و موزه داران برگزار می شود با توجه به سوال یازدهم 
و با توجه به جدول و نمودار فوق، 43 درصد از افراد بازدیدکننده نقش برگزاری کارگاه، سمینار و 
همایش های علمی موزه علوم و فناوری در ترویج علم را عالی، 45 درصد خوب، 4 درصد متوسط و 3 
درصد ضعیف می دانند. در نتیجه برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینارها می تواند نقش فعال ترویج 

علم در موزه علوم و فناوری را ایفا کند. 

نتیجه گیری
استفاده از موزه های علم و فناوری می تواند راهکار مناسبی برای ترویج علم باشد. موزه های علوم و 

سوال یازدهم
فراوانی درصد

پاسخ ها

عالی 43 43.0
خوب 45 45.0

متوسط 4 4.0
ضعیف 5 5.0

بدون پاسخ 3 3.0
جمع 100 100.0
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فناوری در راستای ترویج علم فعالیت می کنند. بازدید از گالری های موزه علوم و فناوری نوعی بازدید 
آموزشی با هدف ترویج علم است که فرایند یادگیری را آسان تر می کند. روش های به کار رفته برای 
انتقال مفاهیم علمی در موزه علوم و فناوری منحصر به فرد و در انتقال مفاهیم از روش های مختلف 
استفاده می شود، روش شفاهی توضیحات کارشناسان، روش بصری انیمیشن و فیلم و روش اسنادی 
انتشارات و کاتالوگ و بروشور است که به بازدیدکننده کمک می کند به راحتی با آثار موزه و نمونه های 
واقعی آنها آشنا شوند. نوع آموزش متفاوت در موزه ها می تواند در تکمیل آموزش رسمی مدارس، 

افزایش انگیزه دانش آموزان و یادگیری عملی تأثیرگذار باشد. 
   بازدید از موزه  علم و فناوری، زمینه ای برای کاربردی کردن آموزش ها و انتقال مفاهیم درسی 
به شکل عملی و تجربی است. به بیانی دیگر موزه ها می توانند به بازدیدکننده کمک کنند که وجه 
عینی مفاهیم ذهنی را به شکل تعاملی و مشارکتی درک کنند، و این مراکز به عنوان پل ارتباطی بین 

آموزه های نظری و ذهنی با آموزه های عملی و مهارتی خواهند بود.
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