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   چکیده

ی بافت )موزه(، شی و بازدیدكننده )كودک( است كه از یادگیری در موزه، فرآیندی حاصل از تعامل سه مولفه

دهد. مطالعات بسیاری در مورد نقش موزه در آموزش و یادگیری توسط بازدیدكننده طریق آموزش رخ می

ها به گروه سنی كودک كه منجر به یادگیری دارد. اما چگونگی آموزش مفاهیم میراث فرهنگی در موزهوجود 

و در نتیجه انتقال آن به نسل نو شود، در ایران تا حد زیادی مغفول واقع شده است. از این رو فرآیند آموزش 

وضوع این پایان نامه است. كند، مهای صحیح كه در یادگیری به كودكان كمک میدر موزه از طریق روش

های آموزشیِ رسمی هایی به غیر از روش معمولِ محیطانتقال مفاهیم میراث فرهنگی با روشمسئله پژوهش، 

ها هستند. موزه تاثیرگذار و های مهممحیط از باشد. كه یکیكه منجر به یادگیری فعال در كودک شود، می

تفریح، همراه با بازی و سرگرمی و  و فراغت اوقات گذراندن ضمن آن آموزش، در ست كههدف، تعریف فضایی

كیفی و توصیفی است. در مبحث  -پژوهش از منظر هدف، كاربردی انجام پذیرد. قصه، جهت یادگیری بیشتر

ای استفاده شده و در موزه، آموزش در دوران كودكی، میراث فرهنگی و روانشناسی كودک از روش كتابخانه

ها از سال در موزه 9تا  5های كاربردی برای انتقال میراث فرهنگی به كودكان و روش بحث آموزش در موزه

ن های پژوهش، بیانگر رابطه معنادار بیراه گفتگو با فعاالن برتر حوزه آموزش كودک بهره برده شده است. یافته

فعالیت عملی،  فضای آموزشی، جنسیت و سنِ بازدیدكننده، آموزش غیر مستقیم از طریق نمایش، بازی،

بر اساس  بنابراین همبستگی توضیحات راهنما، بازدیدهای مکرر، با میزان یادگیری عمومی كودک دارد.

 )عامل به عنوان كاتالیزوركه آن را  ،، موزه واجد خصوصیاتی است)كنش متقابل( رویکردهای آموزش در موزه

همچنین نتایج  كند.تبدیل می كودک( جامعه و مركزی برای كشف مسائل اجتماعی برای یشتاب دهنده

های گسترده های ایران، در میان سه مولفه یادگیری است و با توجه به زمینهحاكی از ضعف عملکرد موزه

 دهد.ای ارائه میكارهایی را برای ارتقاء سطح یادگیری كودكان در فضای موزهآموزشی در موزه، راه

 

 كودک. -میراث فرهنگی -آموزش -موزه واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

دهد. بر اساس تعاریف ها نیز رخ میهای غیر رسمی مانند موزهآموزش فرآیندی است كه در محیط

ای است كه هدفِ آن آسان كردن یادگیری در ریزی شدهگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرحجدید، آموزش، هر

د یادگیرنده( صورت گیر -یادگیرندگان است و اگر از طریق كنش متقابل )ارتباط مستقیم بین یاددهنده

تواند اثرات شناختی، احساسی، فرهنگی و رفتاری مختلفی بر فرد داشته باشد. بر اساس رویکردهای آموزش می

به عنوان كاتالیزور )عامل شتاب دهنده( جامعه و مركزی برای ست كه آن را در موزه، موزه واجد خصوصیاتی ا

كند. بنابراین از این منظر ارتباط هر بخش از میراث فرهنگی بازدیدكنند تبدیل میكشف مسائل اجتماعی برای 

ند یادگیری ای مجزاست. اما فرآی)میراث ملموس یا ناملموس( با جامعه و اثراث آن بر اجتماع، سزاوار مطالعه

های مالی موزه، محیط دار، راهنماها، پشتوانهدهد و عوامل بسیاری از جمله مدیریت موزه، موزهدر خالء رخ نمی

و معماری آن، امکانات آموزشی و مسائل فردی و گروهی بازدیدكننده بر رخداد آن تأثیرگذار است. در نتیجه 

 تر است. ها افزونموزهتاثیر جمله این عوامل در بحث آموزش به كودک در 

های بسیار غنی دارد كه بستر مناسبی برای پژوهش در حوزه كودک هستند. اما تاكنون، كشور ایران، موزه

ها تمركز یافته های پژوهشی حول معرفی، طرح موزه كودک در شهرهای مختلف و نوع معماری آناكثر پروژه

دهد، فاصله بسیاری دارد. امروزه تمامی این حوزه رخ میاست و این جایگاه، با آنچه در سایر كشورها، در 

 های آموزشی، ارتباطها برای گروه سنی كودک، از جمله كیفیت معرفی آثار، برنامههای اجرایی موزهریزیبرنامه

موزه و مدرسه، ارتباط خانواده و موزه و تمهیدات مختلف موزه برای بازدیدكنندگان در این سن، بر رویکردها 

 شناسی مبتنی است. مباحث نظری موزهو 

اند. كودكان فراگیرانی در جهان در حال تغییر و تحول امروز، كودكان به ذات، مشتاق اكتشاف و بازآفرینی

كنند. عرضه مفاهیم هستند كه از طریق تعامل با اشیای موجود در موزه به ساخت نظام دانشی خود كمک می

ی و اگویی و... به صورت تعاملی در محیطی متنوع، چند رسانهقصه مایش،ن انتزاعی و منطقی از طریق بازی،

انگیزی مانند موزه، همه مخاطبان به خصوص قشر سنی كودک را به تفکر خالق و اندیشه منطقی، آشنایی شوق

 .دارد، كه از اهداف اصلی پاسداری از میراث فرهنگی هر كشوری توسط نسل نو استبا هویت ملی و ... وا می

آموزشی  هایدر ایران، برای حل این معضل، ابتدا باید دید با این شیوه معرفی میراث ملی و سطح كنونی برنامه

شود؟ با شرایط كنونی، آموزش و به دنبال آن هدف ای میای، چه چیز عاید كودک به عنوان مخاطب موزهموزه

دهد؟ ایران در این زمینه چه ای ایران رخ میهاز آموزش كه یادگیریست به چه میزان و به چه نحوی در موزه

 چگونه میراث فرهنگی در ذهن ها به آموزش میراث فرهنگی بپردازیم؟چگونه در موزههایی دارد؟ فرصت

 كودكان ماندگار خواهد شد؟

ا هتوان به نقایص حال حاضر موزهها در آموزش میراث فرهنگی به كودک، میدر واقع پس از تعیین نقش موزه

 ر ایران در حوزه آموزش به گروه سنی كودک پی برد و در جهت رفع آن چاره اندیشی كرد.د

 محتوای فصول پایان نامه از این قرار است:

ها را شامل فصل نخست، به ادبیات پژوهش حاضر پرداخته است. فصل دوم، مبحث موزه و آموزش در موزه

 -پردازیم و در نهایت فصل چهارمو آموزش در دوران كودكی می د. در فصل سوم به روانشناسی كودکشومی

ساله  9تا  5ها در آموزش، یادگیری و انتقال میراث فرهنگی به كودكان به نقش موزه -مطابق با اهداف پژوهش



دانیم هر رسیم. همانطور كه میراهکارهای عملی به نتیجه می پیشنهادات و اختصاص دارد و در انتها با ارائه

گیرد قابلیت حفظ و انتقال به نسل بعد را داراست، اما برای نگارنده حفظ و آنچه كه میراث فرهنگی نام می

انتقال آن دسته از میراث فرهنگی كه بیشتر در خطر فراموشیست )میراث ناملموس( الویت دارد. در نتیجه، به 

های بررسی شده در حوزه میراث نهها، تصاویر و نموعلت وسیع بودن حوزه میراث فرهنگی، اغلب؛ مثال

ها، روایات، چیستی، چرایی و چگونگی )فلسفه وجودی( آثار مد نظر قرار داده ها، قصهناملموس، مانند بازی

 شده است. 

موزه عروسک و فرهنگ ایران و موزه عروسک و  ،شده در كتابخانه و موزه ملی ملکهای اجرا تصاویر و نمونه

 باشد.می APAطریقه ارجاع نیز به روش اند. شدهاب بازی كاشان ثبت اسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منابع و مأخذ فارسی

 کتب و مقاالت:

(، پرورش استعداد همگانی ابداع و خالقیت، ترجمه حسن قاسم زاده، تهران: 1375اسبورن، الکس اس، )

 انتشارات نیلوفر.

 ریزی آموزشی، تهران: نیکو نشر. (، راهنمای عملی برنامه138۲آقازاده، محرم، )

 (، راهبردهای تدریس، ترجمه سیامک رضا مهجور و پروین1379اورلیج، دونالدسی، ریچاردسی، كاالهان، )

 غیاثی، تهران: انتشارات ساسان.

 ، تهران: نشر ارسباران.۲و ج  1(، روانشناسی رشد، مترجم یحیی سید محمدی، ج 1381برک، لورا، )

 های آبی كوچولو: نوشته لیال(، آبی كوچولو، ترجمه مهشید مجتهدزاده، راهنمای فعالیت1389)چمپن، گی، 

 كفاش زاده، آموزش مرمت به كودكان، دفتر آموزش و پژوهش كودک و نوجوان پژوهشکده میراث فرهنگی.

 پرورش تهران.ی فراشناخت، نشر سازمان آموزش و (، الگوی تدریس مبتنی بر نظریه1378حریرفروش، زهرا، )

 (، راهنمای عملی الگوی تدریس، تهران: نشر شورا.1377حریر فروش، زهرا، رعنایی، مجید، )

سال(،  15تا  6(، میراث فرهنگی برای كودكان و نوجوانان )1396درخشان، آزاده، منصوریان، حمیدرضا، )

 تهران: نشر جوانه رشد.

 ی انگلیسی به(، مقاله، ترجمه139۲شناسی، بهار)كلیدی موزه رس، فرانسوا، مفاهیممه دوله، آندره،

 كریمی. معصومه مرضیه حکمت، سامانیان، فارسی:كورس

شناسی، ترجمه میثم عبدلی، انتشارات آستان (، فرهنگ واژگان موزه1395دوله، آندره، مه رس، فرانسوآ، )

 قدس رضوی: كتابخانه و موزه ملی ملک.

 ر خدمت آموزش، تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت.(، ارزشیابی د138۲رستگار، طاهره، )

 های فرهنگ شناسی، تهران: انتشارات عطار.(، زمینه137۲االمینی، محمود، )روح

 (، حقوق كودک و نوجوان: از تولد تا هجده سالگی، نشر توانا. 139۲رئیسی، حسین، )



ر بیگناه، دكت مترجمان: ابوالقاسم ،3 جلد تاریخ، در پژوهش های(، روش1371همکاران، شارل، ) و سارامان

 اسالمی(.  هایپژوهش بنیاد نشر قدس )واحد آستان فرهنگی یغمایی، معاونت اقدس ذات علیان، دكتر غالمرضا

 (، یادگیری خالق، تهران: انجمن قلم ایران.1379شجری، فتح اهلل، )

 امیركبیر. انتشارات تربیت، و تعلیم فلسفه و (، اصول1385شریعتمداری، علی، )

كتاب مطالعات موزه ، (1393)، خلیل زاده مقدم، مریم، میرعزیزی، سیدمحمود، ابوالفضل، پورفیروزآبادصادق

 .نشر سمیرا، )اصول و مبانی(

 معاصر.ان، تهر، یسرتدی لگوهان وافنو، ها(، روش1387هلل.)ن امای، اصفو

 روان. آموزشی، نشر مدیریت (، مقدمات1385) علی، بند،عالقه

 فرهنگ درسی، ریزیبرنامه (، مبانی1386) رشت(، اسالمی دانشگاه آزاد علمی هیئت )عضو عموپور، مسعود،

 ایلیا.

ب، كتای هنماردان، راترجمة علی محمد كا، هات آنحتیاجان و اكادكوی ندنیهااخو(، 1377، )پل، فوشه

 سخن.ان: تهر

 سمت.ان: تهری، گیردشناسی یا(، روان1388، )ینوپرر، كدیو

(، ساختارگرایی برای معلّمان علوم، ترجمه: محمود امانی طهرانی، رشد و آموزش ابتدایی 1379كوبرن، ویلیام،)

 )ویژه نامه آموزش علوم(.

 (، مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی، ترجمه فریدون وحیدا، تهران: انتشارات سروش.1381كوش، دنی، )

پداگوژی : علم و هنر یاددهی، یادگیری از دوران باستان تا  كتاب (،1394موریس، )، تاردیف، كلرمون، گوتیه

 انتشارات سمت.، ترجمه دكتر فریده مشایخ، به امروز ) نظریه و كاربرد (

 سمت.ان: شناسی تربیتی. تهر(، روان1387، )حسیندی، باآلطف 

 شر رهایی.(، ن1395نزاده )شناسی كودكی، ترجمة حسام حسی(، تاریخچة جامعه۲013مایال، بری، )

داری، تهران: انتشارات سمت و موزه ملی علوم و (، مبانی موزه1396منصورزاده، یوسف، حاتمی، ابوالقاسم، )

 فناوری.



 گشا. ان : نشر راهتهرزی، شناسی با(، روان 1370، )ضا )سیامک(ر، رمهجو

 

 ها:های دانشجویی و مصاحبهنامهها، پایان، کارگاههاه، مجلهاه، نشریهاشگزار

 ها.اندازی یا بازسازی موزهجواهری، محمدرضا، )در دست چاپ(، شیوه تدوین سناریو برای راه

(، تجلی ساختارگرایی، تدریس واقعی و خود جوش به روش ساختارگرا 1380جوكا، ام.ای.دبلیو آر، ماسکیل، )

 در شرایط نامساعد، ترجمه محمود امانی تهرانی، مجله رشد.

ها )لیال كفاش ها، گروه راز گردونه و گروه باغ قصه(، گزارش قصه گویی در موزه1394زمستان )حریریان، الهه، 

 زاده، معصومه رعنا، سمیرا مهین خواه، الهه حریریان، پریسا به آبادی، محمد نوروزی(.

 (10/0۲/۲017(، )۲3/1۲/۲016(، )05/10/۲016حریریان، الهه، )

و بلند موزه، میراث، بدون پسوند، سخنرانی در اولین جلسه كارگاه (، از پست 1395حکمت، محمد، اسفند )

 مالقات موزه و شهر.

 مصاحبه توسط دوستی، مائده. –( ۲7/11/1396خدابنده لو، فاطمه، )

 (، مصاحبه توسط دوستی، مائده.۲0/09/۲016نژاد، رضا، )دبیری

ی سطح فرهنگی جامعه: تبیین راهکارهای (، رهیافت بنیادین باستان شناسی در ارتقا1389درخشان، آزاده، )

سال( با میراث فرهنگی، پایان نامه كارشناسی ارشد باستان شناسی، تهران: دانشگاه  10تا  6پیوند كودكان )

 آزاد اسالمی )واحد تهران مركز(.

 (، مصاحبه توسط دوستی، مائده.۲4/09/۲017سهرابی، امیر، )

نقش آن در رشد شخصیت كودک، مجله علوم تربیتی پیوند، شماره  (، بازی و1375سلیمانی، ایوب، تابستان )

۲01 ،۲0۲ ،۲03. 

زش موآ(،  1390، )سی( سمت(ی درهاكتابین ) وتدو مطالعه ن مازسار یادستا)املیحه دی، باآنجف ی صابر

ه هشگاوژپن، تابستار و بهارة اول، شمال دوم، سادک، كوو تفکر ، تعاملی علمی هازهمون در كادفلسفه به كو

 فرهنگی.ت مطالعاو نسانی م اعلو



ای ه(، بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری از اشیاء سفالین در موزة آبگینه و سفالینه139۲كریمی، معصومه، )

ایران )پایان نامة كارشناسی ارشد(، فارغ التحصیل صنایع دستی از دانشگاه هنر تهران، راهنما: دكتر كورس 

 مد سامانیان. سامانیان و مشاور: دكتر ص

(، گزارشِ 1389) فرهنگی(، میراث سازمان نوجوانان و كودكان آموزش و پژوهش دفتر لیال )مسئول زاده، كفاش

 كودكان. ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه جلسه

دوره آموزشی راهنمایان موزه برای مخاطب كودک (، گزارش 1395بهمن ) 10، لیال، شجاعی، پریسا،كفاش زاده

های ملل كاشان(، مریم خاكپور )كارشناس هنر و آموزش مسعود ناصری )موزه عروسکسخنرانان:  و نوجوان،

 .ها )ایکوم (دفتر آموزش و پژوهش كودک و نوجوان و كمیته ملی موزه كودک، علیرضا قلی نژاد )عضو ایکوم(،

 .http://ketabak.org(، گزارش كارگاه آموزشی میراث من، برگرفته از سایت: 1389كفاش زاده، لیال، )

 . www.mehrnews.comز، برگرفته از سایت: مهرنیوبا شبکه خبری مصاحبه (، ۲003، )متیو، لیپمن

 ای، ایکوم.نامه اخالق حرفهها و نظام(، نقش موزه1396منزوی، دامون، )

 مائده.(، مصاحبه توسط دوستی، 1396منصورزاده، یوسف، )

، (1388، )هللایداده، مهرعلیزل، جما،حقیقید ، مسعوم، صفایی مقد، محمدجعفر ، سرشتکپا، نهواپری، لومو

تربیتی   م وـة علـمجلآن، تربیتی و تعلیم ی هانمضموو یی اگرهندزسا، سی تحلیلی مبانی معرفتشناختیربر

 .4، ش 5از، دورة هوان اشهید چمره نشگادا

 (، سخنرانی در كارگاه آشنایی با موزه و كودک، كاخ نیاوران.04/08/۲017)ناصری، مسعود، 

 (، مصاحبه توسط دوستی، مائده.۲4/09/۲017نظار، محمد، )

 (، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 1389نشریه تفکر و كودک، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان)

(، 04/08/۲017(، )10/0۲/۲017(، )۲3/1۲/۲016(، )۲6/11/۲016(، )05/10/۲016نوروزی، محمد، )

 مصاحبه توسط دوستی، مائده.

 نشریه آموزان )ترجمه مقاله(،دانش برای موزه از موفق بازدید یک ریزی(، برنامه1379ماه ) پور، فرناز، آذرنیک

 كشور. فرهنگی میراث سازمان داخلی

http://www.mehrnews.com/
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