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موزه ها و بازديدهاي مجازي

آموزش علوم تجربی

عملکرد ناشناختة موزه ها در آموزش
اگر چه برخی معلمان علوم عالقه مندند از موزه های 
اما  کنند؛  استفاده  آموزشی  منابع  عنوان  به  علوم 
معموًال هيچ يک از آنان طی آموزش های رسمی خود 
مهارت های الزم را برای اين کار به  دست نياورده اند و 
در اين کار خودآموخته اند. ناديده گرفتن مهارت های 
در  درس،  از کالس  خارج  در  کارکردن  برای  الزم 
از  دوره های آموزشی دانشجومعلمان، نوعی غفلت 

سوی برنامه ريزان است.  
البته، امروزه شناخت بيشتری نسبت به استفاده از 
موزه در آموزش وجود دارد و کوشش های اندکی برای 
گنجاندِن روش منِد آموزش در موزه در برنامه های 
با  و  است  شده  انجام  جهان  علوم  آموزش  درسی 
خارج  اهميت  به  معلمان  از  بسياری  اينکه  وجود 
کردِن دانش آموزان از کالس های درس و بردن آنان 
به محيط های آموزشی ديگر واقف اند؛ اما متأسفانه، 
بعضی از آنان برای چنين کاری تخصص و کارآيی 
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فريده نعمت اللهي

اشاره
رعايت  علت  به  مجازی  آموزش های  رونق گرفتن  و  مدارس  تعطيلی 
افزايش  سبب  کوويد-۱۹،  ويروس  از  پرهيز  و  اجتماعی  فاصله گذاری 
کاربرد دنيای مجازی در آموزش شده است. به همين مناسبت، بسياری 
از موزه های بازديد مجازی را رايگان کرده اند و همگان را دعوت به بازديد 
از آن ها کرده اند. نوشته ای که در پی می آيد، دو نکتة جديد دارد: يکی 
آنکه می توان از موزه ها در آموزش علوم تجربی به عنوان منابع آموزش بهره 
گرفت و ديگر اينکه امروزه می توان موزه ها را به خانه برد و نيز دانش آموزان 

را به بازديدهای مجازی از موزه ها ترغيب کرد. 

الزم را ندارند و لذا، کار را بسيار دشوار می بينند و 
فکر می کنند که نمی توانند از پس آن برآيند. البته 
هنوز معلمانی وجود دارند و هميشه وجود خواهند 
داشت که ارزش بازديد را نمی دانند که بايد به کمک 

آنان شتافت. 
به نظر می رسد الزم است حداقل کتابچة راهنمايی 
برای کارهای آموزشی در موزه ها تدوين شود تا هنگام 
کارهای پيچيدة برنامه ريزی، آماده سازی، اجرا و انجام 

بازديد از موزه، راهنمای معلمان باشد. 

موزه چيست؟
برنامه ريزی  از موزه ای  بازديد  برای  آنکه  از  پيش 
کنيم، بايد بدانيم موزه چيست. برای موزه تعريف های 
متعدد وجود دارد که گذر ساليان نيز به تعداد آن ها 
افزوده است؛ اما جای نگرانی نيست، اين تعريف ها 
شباهت های بسيار با هم دارند و تفاوت های آن ها 
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بيشتر حاصل تفاوت های ديدگاه های ارائه دهندگان 
آن هاست. اساساً، تعريف موزه از ترکيب اين دو بخش 
مرتبط به هم به دست می آيد: نخست، توصيف موزه 

از لحاظ فيزيکی و دوم، بيان هدف موزه. 
همة موزه ها تاريخ دارند و به عنوان موزه با زمان خود 
ارتباط مفهومی و سازمانی دارند. هيچ چيز نمی تواند 
بدون تغيير به بقای خود ادامه دهد. بنابراين، اگر 
چيزی بخواهد با زمانة خود ارتباط داشته باشد، بايد 
پيوسته تغيير کند. عنصری که شامل همة موزه ها 
می شود، ساختاری ارگانيک است که با گذر زمان 
رشد می کند، توسعه می يابد و به علت «فشارهای 
محيطی» تکامل حاصل می کند. تغيير خاِص موزه 
نيست، بلکه شامل همه چيز می شود و بنابراين، بايد 

در هر تعريف گنجانده شوند.
تاکنون از اين بحِث محدود چنين برمی آيد که موزه 
ماهيتًا به تعريفی دورنمايانه نياز دارد؛ تعريفی که 
تاريخی بودن آن  را در نظر داشته باشد و در عين حال 
آن را نوع خاصی از مؤسسه ها بداند که ترکيبی خاص 
اين طور  دارند؛ چون هميشه  کيفی  ويژگی های  از 
بوده اند. اين تعريف بايد در عين حال سهم تکامل را 
نيز لحاظ کرده باشد و تکامل هم جزئی از آن باشد. 
هر گونه تعريف که خارج از اين ها باشد، يعنی ناشی 
از نگرش ثبات باوری باشد و دربرگيرندة تکامل نباشد، 

ناکارآمد است. 
همين طور، حتی امروزه نيز تصويری که از موزه 
در ذهن بسياری از مردم است، ساختمانی قديمی 
است که کف براق اتاق های تاريک آن در زير پای 
بازديدکنندگان غژغژ صدا می کند و پشت شيشه های 
ويترين های آن ها اشيايی در سکوت نشسته اند. به رغم 
اين واقعيت که موزه ها به گونه ای فزاينده از چنين 
وضعيتی فاصله می گيرند و از آن دور می شوند، اما 
تصوری که به ويژه در ذهن والدين که در کودکی به 
بازديد موزه ها می رفتند، وجود دارد چنين است که 
آن را به فرزندان منتقل می کنند. بايد از ايجاد چنين 

تصوری دوری کرد. 
بنابراين، الزم است که از مفهوم کليشه ای و قالبی 
موزه عبور کنيم، چون ساختمان موزه چيزی فراتر 
از يک ساختمان نيست و به تنهايی موزه نيست؛ 
همان طور که ساختمان مدرسه به تنهايی مدرسه 
نيست؛ اما بی گمان ساختمان، به هر صورت که باشد، 
چيزی  موزه  روح  است.  مؤثر  موزه  شکل گيری  بر 
برای  حتی  موضوع  اين  است.  ساختمان  از  فراتر 
ساختمان هايی که خوِد ساختمان موزه را تشکيل 

می دهند نيز صادق است. 

اساسًا، تعريف موزه از 
ترکيب اين دو بخش 

مرتبط به هم به دست 
می آيد: نخست، توصيف 
موزه از لحاظ فيزيکی و 

دوم، بيان هدف موزه

پس بهتر است که در نظر بگيريم که هدف جايگاهی 
که موزه در آن قرار دارد چيست و اگر چنين کنيم با 
سرعت معلوم می شود که ساختمان موزه و تصويری 
که از آن داريم کامًال زايد است. به ايده ای نياز داريم 

که موزه را از مؤسسه های ديگر جدا و متمايز کند. 
به تازگی در دنيای موزه ها تغييرات بسياری روی 
داده است. موزه های موجود فضای باز مانند موزه های 
ديرين شناسی صنعتی، موزه های دريايی، موزه های 
معدن و مانند آن ها مورد اقبال قرار گرفته اند. اغلب 
به نظر می رسد که هر گونه کارخانة قديمی، انبار يا 
پايگاه صنعتی تعطيل شده را می توان به موزه تبديل 

کرد. 
همة اين مؤسسه های جديد درون موزه ها پديدار 
شده اند و نياز جامعة ما را به حفظ برخی از رويدادهای 
زندگی روزمرة ما را، (صرف نظر از سختی آن) که در 
چنين  می کنند.  منعکس  است  بين رفتن  از  حال 
مدخل های جديدی به بحث های مربوط به اين که 
موزه چيست و چگونه بايد با چالش های دنيای رقابتی 

امروز که به شدت اقتصادی است، روبه رو شود.
موزه ها نيز مانند مؤسسه های ديگر فقط به يک کار 
نمی پردازند. بلکه شامل مجموعه ای از عملکردهای 
نزديک به هم که از يک هدف اصلی منشأ می گيرند، 
هستند. البته، اين هدف اصلی با تعريفی که در پی اش 
هستيم، ارتباط دارد. پس اگر عملکرد واحدی درون 
اين مجموعه پيدا و روشن کنيم، گامی به اين تعريف 

نزديک تر شده ايم. 

فرو ريختن شيشه های موزه ها
کارتونی  داستانی  بيتمن۱  ام.  اچ.  در سال 1916 
تحت عنوان «پسری که رطوبت هوای بازدمی خود را 
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روی شيشه های موزة بريتانيا می افشاند۲» توليد کرد. 
در اين داستان آمده است که اين جنايت بی شرمانه نه 
فقط حيثيت جامعه را جريحه دار کرد، بلکه باعث شد 
که کودک به ده ها سال کار سخت محکوم شود. او 
پس از آزادی به شکل پيرمردی به موزه برمی گردد و 
شيشه ها را با َدم کم جاِن خود بخارپوش می کند. اين 
کارتون زيرکانه جامعه ای را نشان می دهد که يکی از 
مظاهر آن نوع نگرش به موزه، به عنوان جايی مقدس 
برای نگه دارِی آثار باستانی در پشت شيشه ها و دور 

از دسترس است. 
داده   روی  زيادی  تغييرات  تاکنون  زمان  آن  از 
برای  موزه  آموزش دهندگان  و  موزه داران  است. 
برداشتن شيشه های واقعی و مجازی که بين موزه ها 
بسياری  تالش های  دارند،  قرار  بازديدکنندگان  و 
کرده اند. البته، کارهای دستی هميشه به حفاظت نياز 
دارند، اما می توان بسيار بيشتر از آنچه تاکنون بوده ، 
به آن ها نزديک  شد و حتی االمکان بازديدکنندگان را 
به تعامل با آن ها تشويق و در همان حال به مراقبت 

بيشتر و مناسب تر از اشيای فرهنگی ترغيب کرد.  
برای اين کار، موزه ها تالش می کنند راه های نوينی 
برای تفکر، رويکردهای نوينی برای نمايِش کارهای 
از طراحی،  نوينی  دستی و شرح آن ها، شکل های 
راه های نوين کار و فناوری های نوين، از جمله رايانه 
و اينترنت را به کار گيرند. به احتمال زياد شما نيز با 
موزه های برخط سروکار داشته ايد. بسياری از آن ها 
غنی هستند، به طوری که به جای رفتن و بازديد 
از  می دهيم  ترجيح  آن ها،  خوِد  از  فيزيکی  کردن 
چنين  بی گمان  کنيم.  استفاده  برخط  موزه های 
مشکالت  اما  نعمت اند؛  معلمان  برای  محيط هايی 
خاص خود را دارند و کاربرد بی رويه و بی مورد از آن ها 

موزه داران و آموزش دهندگان 
موزه برای برداشتن 
شيشه های واقعی و مجازی که 
بين موزه ها و بازديدکنندگان 
قرار دارند، تالش های بسياری 
کرده اند

ممکن است باعث تبديل شدن رايانه ها به جعبه های 
جديد شيشه ای شود. 

بازديد مجازی از موزه ها
برای پرهيز از بازگشت اين موانع، در همان ابتدای 
کار، از منابع برخط برای جمع آوری اطالعات پايه ای 
برای  است  آرمانی  روشی  اينترنت  کنيد.  استفاده 
از  دارد،  وجود  شما  منطقة  در  آنچه  جست وجوی 

موزه ها گرفته تا خدمات ديگری مانند حمل ونقل. 
به ياد داشته باشيد که وبگاه ها ممکن است فريبنده 
باشند. دقت و درستی محتوا يکی از اين موارد است 
(مثًال به تاريخ روزآمد کردن وبگاه توجه کنيد)؛ اما 
بايد اعتبار وبگاه را هم در نظر داشته باشيد. ممکن 
است بخواهيد کارهای دستی و خدمات موزه ای را که 
برای بازديد شما مناسب است، ببينيد؛ اما وبگاه اين 
موزه فقط يک صفحة ساده دارد. سادگی محتوای 
برخط دليل بر سادگی موزه يا منابع ديگر نيست. به 
عکس، وجود وبگاه غنی از اطالعات، تصوير، ويديو، 
صدا، بازی و عناصر تعاملی به اين معنی نيست که 
خوِد موزه نيز چنين است. در واقع فقط يک راه برای 

قضاوت وجود دارد. از موزه بازديد کنيد. 
و  اوليه  کارهای  برای  برخط  منابع  از  که  وقتی 
به  نسبت  می کنيد،  استفاده  بعدی  پيگيری های 
محتوای وبگاه ها محتاط باشيد. بعضی ها دوست دارند 
هر چه را که در اينترنت می بينند، درست بپندارند. 
شما و دانش آموزان تان بايد بدانيد که دربارة اشيای 
ديگر، سؤال  اطالعاتی  منبع  هر  مانند  نيز  موزه ها 
مطرح کنيد. چه کسی آن را توليد کرده است؟ چرا؟ 
نمی دهد؟  را  و چه  می دهد  نمايش  را  چه چيزی 
چگونه نمايش داده شده و آيا اين روش به طريقی بر 
محتوا اثر دارد؟ آيا منابعی برای کسب اطالع بيشتر 
داده شده است؟ آيا پيوند به پايگاه های ديگر داده 
شده است؟ آيا نام مؤلفاِن محتوا وجود دارد؟ پيش از 
آنکه به اشيای واقعی نگاه کنيد، اين سؤال ها را مطرح 
وبگاه ها و ديگر شکل های  کنيد. محتوا و کيفيت 
ديجيتال (مانند سی دی ها) بسيار با هم متفاوت اند. 
گرچه فرض بر اين است که وبگاه های موزه ها در مورد 
مجموعه  های خود دقيق و درست نوشته اند، اما اعتبار 
و درستی اطالعات پايگاه های ديگر را بايد پيش از 
اينکه دانش آموزان از آن ها استفاده کنند، مورد تأييد 
را  پايگاه  قرار دهيد. هر جا که می توانيد محتوای 
تعيين کنيد، اطالعات، به و يژه تصويرها را مورد ارزيابی 

قرار دهيد. 
تصوير همة اشيا خوب و بسياری از آن ها بسيار 

۲۶۲۶۲۶



| دورۀ سی و چهارم|   شمارۀ ١| تابستان ١٣٩٩

فراتر  چيزی  بايد  برخط  تصويرهای  اما  مفيدند؛ 
بتوانيد تصوير را  بايد  از تصويرهای کتاب ها باشد. 
بزرگ ، دستکاری کنيد تا بتوانيد از زوايای مختلف 
آن را ببينيد. بايد مقياس آن را بدانيد و بدانيد رنگ 
جالب  فعاليت  يک  است.  واقعی  اندازه  چه  تا  آن 
اين است که تصويرهای يک شیء را در پايگاه های 
چاپی  نسخه های  مانند  و  کنيد  مشاهده  مختلف 
تفاوت های بسيار آن ها را مالحظه کنيد. تفاوت در 
تصاوير مختلف می تواند موضوع بسيار خوبی برای 
بحث باشد، به ويژه در اين مورد که هر تصوير بايد 
تا چه حد شبيه شیء اصلی باشد (و اگر شيئی را 
که به صورت برخط می بينيد، همان شيئی باشد که 
می خواهيد ببينيد يا قبًال ديده ايد، می توانيد دست 
به مقايسه هم بزنيد). تصويرها اغلب همراه با متن 
هستند. در بسياری موارد فقط کافی است که شیء 
را شناسايی کنيم و اطالعاتی دربارة آن بدهيم. اين 
متن بايد دربارة محتوا و زمينه ای که تصوير در آن 

قرار دارد، باشد.  
به ياد داشته باشيد که منابع برخط ممکن است 
بدون اطالع قبلی تغيير کنند. پايگاه ها توسعه می يابند، 
قالب آن ها تغيير می کند و گاه نيز ناپديد می شوند، 
از جمله وقتی که صفحه های پايگاه به نمايشگاهی 
موقتی پيوند خورده باشند. اگر می خواهيد به منظور 
عنصر حياتی مربوط به کارتان به وبگاهی تکيه کنيد، 
با گردانندگان آن کنترل کنيد که قصد ندارند آن را 
تغيير دهند تا دانش آموزان در کار خود ضرر نکنند. 

بعضی از وبگاه ها بسته های اطالعاتی، برگه های کار 
و ديگر منابع آماده برای معلمان و دانش آموزان عرضه 

بسياری از موزه ها 
غنی هستند، به 
طوری که به جای 
رفتن و بازديد 
کردن فيزيکی 
از خوِد آن ها، 
ترجيح می دهيم 
از موزه های برخط 
استفاده کنيم

بعضی ها دوست دارند هر چه را 
که در اينترنت می بينند، درست 
بپندارند

می کنند. توليد اين مواد تحسين برانگيز است. بايد با 
همان احتياطی که برای اين نوع منابع برشمرديم، 
با آن ها برخورد کنيد. اينکه خاستگاه آن ها اينترنت 
است و نگاه حرفه ای دارند، به آن معنی نيست که 
ارزش آن ها برای شما معلمان از منابع عمومی ديگر 
بيشتر يا کمتر است. پيش از آنکه از آن ها استفاده 
کنيد، بايد همة اين نوع مواد را در موزه کنترل کنيد.
کارکردن با مواد آمادة ديجيتال برای دانش آموزان 
وقتی  دهيد  عادت  را  دانش آموزان  است.  آسان 
موادی را از وبگاهی برمی دارند، هم به منبع و هم 
به مؤلف را ذکر کنند. در مورد حق مالکيت فکری 
بحث های فراوانی وجود دارد که می توانيد به آن ها 
ارجاع دهيد. همچنين اميد می رود که کاربرد رايانه به 
عنوان روشی نهايی کارهای پژوهشی دست ورزانه در 
بازديد نسبت به استفاده از رايانه، تجربه های آموزشی 

رضايت بخش تری می دهد.  
البته برخی ابزارها را نمی توان برای بعضی کارها به 
کار برد. مثًال، رايانه نمی تواند اثر روان شناختی ارتباط 
با مثال های اصلی مواد فرهنگی ايجاد کند. رايانه 
نمی تواند چيزی شبيه سطح ارتباط چهره به چهره 
را ايجاد کند؛ بلکه فقط اطالعاتی را دربارة پرسشی 
و  ظريف  تفاوت های  نمی تواند  می دهد.  را  خاص 
جزئی را که يک انسان معلم می تواند کشف کند، 
ندارد؛ نمی تواند از پيش خود برای روشن کردن نکات 
سؤال بپرسد. نمی تواند لطيفه بگويد، جدی شود، 
گام هايش را تغيير دهد، داستان بگويد يا نمی تواند 
به دانش آموزان کمک کند در زمينه های ديگر مورد 

عالقه شان که نمی دانند وجود دارد. 

پي نوشت ها
1. Henry Mayo Bateman (1887-1970)
2.The BoyWho Breathed on the Glass in the British Mu-
seum
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