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چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی نگرش مدیران و معلمان مدارس در خصوص جایگاه موزه بهعنوان یک
رسانه آموزشی و فرهنگی در آموزشوپرورش انجام شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و
معلمان دبستانهای دولتی شهر شیراز بود .برای انتخاب نمونه آماری از روش سرشماری استفاده و
مدیران و معلمان  01مدرسه که دانشآموزان آنها بهصورت مرتب از موزهها بازدید داشته یا نداشته
بودند بهعنوان نمونه آماری انتخاب شد .برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفادهشده
است .نتایج نشان داد میزان ارزش آموزشی و فرهنگی موزهها از دید مدیران و معلمان دبستانهای شهر
شیراز باالتر از سطح متوسط است .نتایج دیگر نشان داد بین دیدگاه مدیران و معلمان مدارسی که از
موزهها بازدید داشتهاند و مدیران مدارسی که از موزهها بازدید نداشتهاند ،در مورد ارزش آموزشی و
فرهنگی موزهها تفاوت معناداری وجود ندارد .نتایج نشان داد بین دیدگاه مدیران و معلمان مدارسی که
به موزهها مراجعه کردهاند و مدیران و معلمان مدارسی که به موزهها مراجعه نکردهاند ،درباره عوامل
درونی مؤثر بر بازدید از موزهها تفاوت معناداری وجود دارد ،اما بین دیدگاه مدیران و معلمان درباره
عوامل برونسازمانی مؤثر بر بازدید از موزهها تفاوت معناداری وجود ندارد.
واژگان كلیدي :موزه ،مدرسه ،رسانه آموزشی ،دانشآموزان ،آموزشوپرورش ابتدایی.
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مقدمه
آموزشوپرورش همچون سایر پدیدههای اجتماعی کارکردهای مختلفی همچون انتقال فرهنگ،
جامعهپذیری ،گزینش و تخصیص ،نظارت اجتماعی ،پرورش و رشد شخصی ،پرورش سیاسی و
تربیت نیروی انسانی ماهر دارد (عالقه بند .)33 :0330 ،در راستای دستیابی به اهداف فوق ،هر
سیستم آموزشی اقدام به ارائه آموزشهای گوناگون کرده و همچنین تالش میکند تا به
دانشآموزان فرصتی برای یادگیری مادامالعمر و مشارکت معنیدار در جامعه بهعنوان شهروندان
مولد بدهد ( .)2103 ،Wambugu and et alدرباره آنچه توسط مدارس به دانشآموزان آموزش
داده میشود باید گفت مدرسه نهادی اجتماعی است که مسئولیت پرورش شخصیت افراد و
رفع نیازهای اجتماعی را بر عهده دارد ،یک نظام مستقل و جدا از جامعه نیست و با توجه به
اینکه آموزش در مدرسه و جامعه جریان دارد ،پیوند مدرسه با محیط بیرون عالوه بر بهبود
کیفیت مواد درسی ،منجر به انتقال صحیح ارزشها و فرهنگ جامعه میشود (قربانی و
جمعهنیا .)0331 ،از طرفی با توجه اهداف غایی آموزشوپرورش و کمبود امکانات و
توانمندیهای موجود در مدارس میتوان گفت که قدرتمندترین مدرسهها نیز بهتنهایی
نمیتوانند تمام تجارب موردنیاز و ضروری برای رشد و کمال دانشآموزان را فراهم سازند .به
همین دلیل باید از فرصتهای بیرونی فراهمشده از سوی سایر نهادها و مؤسسات نیز بهره
بگیرند تا تجارب غنیتر و کاملتری را برای دانشآموزان فراهم آورند .درواقع آنچه امروزه باید
مورد استفاده مدارس قرار گیرد ،استفاده از محیطهای آموزشی غیررسمی است که پتانسیل
ارتقاء توانمندی دانشآموزان در یادگیری دانش را دارند ( .)2102 ، Lahertoکاربست این
رویکرد در مدارس نیاز به استفاده از برنامهها ،تکنیکهای یادگیری و محیطهای متفاوت از
روشهای معمول دارد که بایست موردتوجه مدیران مدارس و رهبران آموزشی قرار گیرد
(.)2101 ،Akamca, and et al
جهت پیوند دانشآموز و مدرسه با محیط خارج از مدرسه تالشهای گوناگونی صورت
گرفته است و در این زمینه در سالهای اخیر مفهوم موزه در آموزش دانشآموزان موردتوجه
قرار گرفته است ( .)2102 ،Turalهمچنین براساس دومین اجالس جهانی مرکز علوم ،0استفاده
از موزهها در آموزش دانش علمی به دانشآموزان بهعنوان روشی مناسب تأکید شده است
( .)2102 ،Kornelaki & Plakitsiموزهها نیز با توجه به اهمیت زیادی که یافتهاند،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بازدیدکنندگان زیادی نیز پیدا کردهاند؛ تا جایی که میتوان موزهگردی را واژهای جدید دانست
که بهویژه پس از قرن بیستم وارد حوزه علوم اجتماعی و هنری شده است (فرخی و
پارساسادات .)0332 ،امروزه موزهها بهعنوان یکی از مؤسسات پیشرو در مدیریت میراث
فرهنگی خدمات خود را با رویکردهای فناوری توسعه میدهند و تعامل بیشتری با جامعه برقرار
کردهاند ( .)2101 ،Tolgaدر این راستا موزهها سعی دارند از طریق فعالیتهای نمایشگاهی و
همچنین فعالیتهای آموزشی و موزهای ،به گروههای هدف از بازدیدکنندگان ازجمله
دانشآموزان مدارس نزدیک شوند تا بتوانند بهتر به اهداف ایجادی خود دست یابند ( Jagosova

 .)2103 ،and et alهمچنین در بسیاری از دورههای آموزشی ،با مشاهده امکانات و همچنین
ساختارهای موجود در موزهها ،مدارس با کاربست روش بازدید از موزهها توسط دانشآموزان ،از
موزهها بهعنوان یک محیط یادگیری برای آموزش موضوعی خاص و دستیابی به اهداف
آموزشی خود استفاده میکنند ( .)2103 ،Dubanتحقیقات نیز نشان داده است که این موزهها
منابع عالی تجربیات شناختی هستند که برنامه آموزشی رسمی مدارس را تکمیل و یا
غنیسازی میکنند (.)2101 ،Gkouskou and Tunnicliffe
در بین سطوح مختلف در نظام آموزشی ،سطح آموزش ابتدایی به نسبت سایر سطوح نظام
آموزشی برای دانشآموزان و همچنین کل جامعه بسیار حیاتی است (،Maisaroh and et al
)2103؛ چرا که این سطح از نظام آموزشی سه هدف اصلی برای دانشآموزان این سطح دارد.
اول آنکه اساس و بنیادی را برای یادگیری موضوعات اصلی فراهم میکند؛ دوم آنکه درک
درستی از محیط و جامعه برای دانشآموزان ایجاد میکند؛ و سوم آنکه کمک میکند تا از
طریق فعالیتهای مختلف آموزشی و پرورشی ،عالقه به وظیفه و مسئولیت اجتماعی در
دانشآموزان تقویت شود ( .)2102 ،Arnabازاینرو متخصصین تعلیم و تربیت سطح آموزش
ابتدایی را بسیار مهمتر از سایر سطوح آموزشوپرورش در نظر میگیرند (،Singphen and et al
 .)2103مدیران و رهبران آموزشی نیز در راستای اهداف نظام آموزش ابتدایی به دانشآموزان
کمک میکنند تا ارزشها ،نگرشها و مسئولیتهایی را که با محیطی که در آن زندگی میکنند
آموزش داده تا دانشآموزان بتوانند آنها را به کار ببندند ( .)2102 ،Scur and et alوجود این
تفکر و دیدگاه در بین مدیران و رهبران آموزشی موجب شده است که در بسیاری از کشورها
بازدید از موزه بهعنوان یک فعالیت آموزشی مناسب تعریف و توسط مدارس اجرا میشود .نتایج
تحقیق در خصوص تأثیرات آموزشی بازدید از موزهها نیز حاکی از آن است که اجرای
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فعالیتهای بازدید از موزهها ،از بسیاری جهات برای نظامهای آموزشی که این فرایند را اجرا
کردهاند نتایج مثبتی را داشته است (.)2103 ،Ambusaidi and Al-Rabaani
با همه آنچه که درخصوص اهمیت و تأثیرات موزهها بر موفقیت برنامههای آموزشوپرورشی
مدارس و بهصورت کلی بهبود عملکرد نظام آموزشی گفته شد بایست اشاره داشت متأسفانه آنچه
که امروزه در نظام آموزشی و علیالخصوص مدارس ابتدایی کشور موردتوجه قرار نگرفته است،
اهمیت و جایگاه موزهها در فعالیتهای آموزشی مدارس است .این عدم توجه به مسائل آموزشی
مناسب در حوزههای اجتماعی و کاربردی ،اساساً به دلیل این مجموعه عوامل است :سیاستهای
آموزشی نادرست ،محیطهای یادگیری نابسنده ،عدم دسترسی ،روشهای یادگیری نامناسب و کم
بازده ،مدیریت کم اثر ،مربیان و دانشآموزان بیانگیزه (عسکری و همکاران .)0332 ،از بین عوامل
فوق آنچه که موردتوجه پژوهش حاضر قرار گرفت ،رویکرد مدیران و معلمان دستاندرکار مدارس
است .دلیل این امر آن است که این دسته از افراد مسئولیت انتقال مأموریت ،چشمانداز و
ارزشهای داخل و خارج از مدرسه بر عهده دارند ()2103 ،Lambert & Bouchamma؛ و از
طرفی نیز نقش اساسی در ایجاد سازوکار محیطهای یادگیری مناسب در مدارس و خارج از
مدارس را بر عهده دارند ( .)2103 ،Nasreen ،2103 ،Naidooبه همین دلیل میتوان بیان کرد
که موفقیت در آموزشوپرورش مستلزم اقدامات چندوجهی و مناسب این افراد ،به دلیل ظرفیت
تأثیرگذاری بر عملکرد در سطح جامعه ،مدرسه ،کالس ،سایر معلمان و دانش آموزان است ( Trinh

 .)2103 ،and et alبنابراین بامالحظه تأثیری که موزهها در استحکام آموختههای دانشآموزان،
بهبود کیفیت مواد درسی مدارس و انتقال صحیح فرهنگ جامعه دارند و همچنین نقش فعال و یا
منفعل مدیران و معلمان در این تأثیرگذاری ،این پژوهش به بررسی نگرش مدیران و معلمان
دبستانهای شیراز در رابطه بااهمیت موزه بهعنوان یک رسانهی آموزشی در آموزشوپرورش
دانشآموزان دبستانی پرداخته میشود .آگاهی از نتایج این تحقیق میتواند به بهبود نگرش
مدیران و معلمان نسبت به ارزش و اهمیت آموزشی موزهها کمک کند و در برقراری ارتباط قویتر
و سازمانیافتهتر بین مدارس و موزهها مؤثر واقع شود.
پیشینه پژوهش
در یک بررسی که میچی )0332( 0از  22معلم دوره متوسطه در مورد مزایای گردش علمی
انجام داد نگرش مثبت و منفی معلمان را به شرح زیر بیان می کند :به عقیده این گروه از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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معلمان مزایای گردشهای علمی را می توان مشتمل بر مواردی مانند :دستیابی به تجارب
وا قعی ،افزایش کیفیت آموزشی برنامه های درسی ،بهبود ارتباط دانشآموزان با اجتماع،
استفاده معلمان از استراتژی های یادگیری مشارکتی ،دانست و از معایب آن نیز میتوان به
مواردی مانند :مشکالت حمل ونقل ،هزینه ،نداشتن مهارت های الزم معلم در تفاوت قائل
شدن بین تئوری و عمل ،کمبود زمان در هماهنگی برنامه های مدرسه ،فقدان حمایت دولت
از این برنامه ها ،و عدم انعطاف برنامه درسی اشاره داشت .در مطالعهای که کیسل)2113( 0
درباره ی انگیزه معلمان ابتدایی در مراجعه به موزه و گردش های علمی انجام داد ،انگیزههای
معلمان در گردشهای علمی  ،ذیل عناوینی مانند :ارتباط با کالس درس و برنامه درسی ،ارائه
یک تجربه یادگیری ،تشویق برای یادگیری مادام العمر ،افزایش انگیزه و عالقه ،قرار گرفتن در
معرض تجربه های جدید ،لذت بردن از برنامه درسی و برآورده شدن انتظارات مدرسه
شناسایی و بیان شده است .هوپرگرنهیل و همکاران ) 2112( 2در بخشی از پژوهش خود از
طریق مصاحبه با  30معلم ،به بررسی دیدگاه آنان دربارهی ارزش موزه ها پرداختند و در این
راستا دریافتند که  31درصد معلمان نسبت به برقراری ارتباط برنامههای درسی با موزهها و
تأثیر مثبت تعامل دانشآموزان با موزهها در یادگیری بهتر و کشش بیشتر آنها به منابع
درسی ،نگرش مثبتی دارند.
نتایج پژوهش ویلیام و اسپارکز )2100( 3نشان داد که از مدارس بازدیدکننده از موزه،
اعتقاد دارند بازدید از موزه این ارزشها و مزایا را برای دانشآموزان داشته است :آموزش زندگی
خانوادگی ،مزایای همکاری در پروژههای علمی ،فرصتهای ارزشمندی برای مشارکت در
برنامههای آموزشی .تاس )2102( 0نیز در پژوهش خود به بررسی نظرات معلمان مقطع ابتدایی
در مورد آموزش در موزه بدین نتیجه رسید که معلمان درباره آموزش در موزه نظرات مثبتی
دارند ،اما تعداد قابلتوجهی از آنها تصور میکردند که آموزش در موزه باید تنها در دروس
تاریخی و مطالعات فرهنگی مورد استفاده شود .نتایج پژوهش یلدریم )2102( 3نیز نشان داد
که در نتیجه فرایند بازدیدهای دانشآموزان از موزه ،نگرش دانشآموزان بازدیدکننده نسبت
اهداف آموزش و سطح یادگیری آنان در زمینه مواد درسی پیشرفت قابلمالحظهای مشاهده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Kisiel
2 Hooper-Greenhill and et al
3 Williams & Sparks
4 Tas
5 Yildirim
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میشود .همچنین یافتههای پژوهش اوزتمار و همکاران )2103( 0نشان داده که در نتیجه
فرایندهای اجرای بازدید دانشآموزان از موزهها ،دانشآموزان دانش تاریخی به دست آوردهاند،
آگاهیهای تاریخی و محلی خود را توسعه دادهاند و از اهمیت ارزشهای تاریخی و فرهنگی با
استفاده از مقایسه گذشته و حال درک کردهاند .عالوه بر این آنها آگاهی الزم را برای محافظت
و حفظ اماکن  /آثار باستانی تاریخی و فرهنگی به دست آوردهاند .ازنظر رشد اجتماعی و
عاطفی ،دانشآموزان شرکتکننده روابط دوستانه ،مهارتهای کار گروهی و مهارت همدلی را
توسعه دادهاند.

چارچوب نظري پژوهش
هدف موزهها ،تحقیق در آثار و شواهد بهجای مانده انسان و محیطزیست او ،گردآوری آثار،
حفظ و بهرهوری معنوی و ایجاد ارتباط بین این آثار ،بهویژه به نمایش گذاردن آنها بهمنظور
بررسی و بهره معنوی است (نفیسی .)30 :0331،با توجه به تعریف فوق میتوان بیان کرد که
موزهها سه ارزش و نقش مهم تفریحی ،آموزشی و فرهنگی را بر عهده دارند که البته در عین
مهم بودن جنبه تفریحی ،ارزش آموزشی و فرهنگی موزهها برای مدارس از اهمیت بیشتری
برخوردار است .ارزش آموزشی بدین معنی است که موزهها برای یادگیری شرایطی فراهم
میکنند تا افراد بتوانند معنای زندگی شخصی خود را بسازند ،انتخاب واقعی داشته باشند ،با
کارهای چالشبرانگیز روبرو شوند ،بر یادگیری خود کنترل داشته باشند ،با دیگران همکاری
کنند و درنهایت احساس مثبتی در کار خود داشته باشند ( .)0332 ،Paris and et alارزش
فرهنگی نیز بدین معنی است که دانشآموزان با دیدن اسناد و مدارکی در مورد فرهنگ جامعه
خود ،درک بهتری از حال و پیشینه جامعهای که به آن تعلق دارند کسب نموده و عالوه بر
فرهنگپذیری بهتر ،به لحاظ عاطفی از اعتمادبهنفس باالتری برخوردار خواهند شد (،Dogan
 .)2101ازاینرو ارزش آموزشی و فرهنگی موزهها از منظر مدیران و معلمان نقش
تعیینکنندهای در نیاز به بازدید را ایجاد خواهد کرد .از طرفی برای اینکه یک برنامه آموزشی
در سطح مدارس با اثربخشی تمام اجرا شود ،نیاز به نگرش مناسب مدیران و معلمان نسبت به
عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر برنامه آموزشی مدنظر دارد (عدلی و مطلبی ورکانی،
 .)0331لذا نوع نگرش مدیران و معلمان به عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر بازدید از موزهها نیز
میتواند اساس موفقیت یک برنامه بازدید باشد .منظور از عوامل درونی ،نگرش مدیران و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Uztemur and et al
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معلمان در خصوص :اهداف برنامه درسی و آموزشی مقطع تحصیلی و مدرسه ،نیاز معلمان و
دانشآموزان به بازدید ،ضرورت آموزشی ،نیاز دانشآموزان و سایر عواملی است که مربوط به
درون مدرسه بوده و امکان و نیاز به انجام بازدید از موزه را ازنظر مدیران و معلمان الزامی می-
کند .همچنین منظور از عوامل بیرونی ،نگرش مدیران و معلمان در خصوص :محدودیتهای
قانونی موجود در آموزشوپرورش و موزهها ،محدودیتهای مالی ،دیدگاه خانوادهها و جامعه،
مسائل مربوط به اتفاقات غیرمترقبه و پشتیانی قانون از برنامه آموزشی و سایر عواملی است که
مدیران و معلمان آنها را بهعنوان عوامل تأثیرگذار در اجرای بازدید از موزه برای دانشآموزان
در نظر دارند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر براساس مالک هدف ،از نوع کاربردی و براساس مالک نحوه گردآوری دادهها،
توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش کلیه مدارس دولتی دخترانه و پسرانه
مقطع ابتدایی شهر شیراز است که در سال تحصیلی ،دانشآموزان خود را برای بازدید علمی به
موزههای شهر شیراز برده بودند .با توجه به محدودیت جامعه آماری ،برای انتخاب نمونه آماری
از روش سرشماری استفاده و تعداد  01مدرسه که دانشآموزان آنها از موزهها بازدید داشتهاند،
بهعنوان نمونه آماری انتخاب گردید .جهت تناسب تعداد نمونه آماری ،با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی ساده تعداد  01مدرسه که فرصت بازدید برای شاگردان خود فراهم نکرده
بودند و یا امکان بازدید برای آنها میسر نشده بود نیز بهعنوان نمونه آماری انتخاب شد .با توجه
مالک بازدید و عدم بازدید از موزه ،تعداد  021نفر بهعنوان نمونه آماری پژوهش تعیین شد.
مدیران مدارس و معلمان کالسهایی که در یک سال تحصیلی بیشترین بازدید از موزهها را
داشتند در گروه «بازدید» و مدیران مدارس و معلمان کالسهایی مدارسی که در یک سال
تحصیلی کمترین بازدید از موزهها را داشتند در گروه «عدم بازدید» قرار داده شدند.
ابزار گردآوری اطالعات پژوهش ،پرسشنامه محقق ساختهای بود که با هدف بررسی نگرش
مدیران و معلمان مدارس در خصوص جایگاه موزه بهعنوان یک رسانه آموزشی و فرهنگی تهیه
شده بود .این پرسشنامه شامل  0خرده مقیاس (ارزش آموزشی موزه ،ارزش فرهنگی موزه،
عوامل درونی مؤثر بر بازدید از موزه و عوامل بیرونی مؤثر بر بازدید از موزه) و  33گویه با طیف
پاسخگویی لیکرت (در پنج گزینه کامالً موافق ،موافق ،بینظر ،مخالف و کامالً مخالف)
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تنظیمشده بود .روایی پرسشنامه طبق نظر متخصصان تأیید گردیده و پایایی پرسشنامه با
استفاده از آلفای کرونباخ مطابق جدول ( )0برای کل پرسشنامه و چهار خرده مقیاس آن
محاسبه و گزارششده است.
جدول  :1ضرایب پایایی ابزار گردآوري اطالعات پژوهش
خرده مقیاس

تعداد گویهها

مقدار آلفاي كرانباخ

ارزش آموزشی موزه

3

%20

ارزش فرهنگی موزه

01

%12

عوامل درونی مؤثر بر بازدید از موزه

3

%11

عوامل بیرونی مؤثر بر بازدید از موزه

3

%12

یافتههاي تحقیق
برای بررسی سؤال اول تا چهارم تحقیق و مقایسه میانگینهای بهدستآمده با میانگین مورد
انتظار (معیار میانگین ،متوسط طیف (عدد  )3انتخابشده است) ،از آزمون  tتک گروهی
استفادهشده تا میزان ارزش آموزشی و فرهنگی موزهها از دیدگاه مدیران و معلمان بررسی
گردد .بدین منظور شرح آن در جداول ( )2تا ( )3آمده است.
سؤال اول :آیا از دیدگاه مدیران دبستانهای شهر شیراز ،موزهها بهعنوان یک رسانه آموزشی
دارای ارزش آموزشی هستند؟
جدول  :2بررسی دیدگاه مدیران دربارۀ ارزش آموزشی موزهها
شاخصها
متغیر
ارزش آموزشی

میانگین

انحراف معیار

میزان t

سطح معناداري

33/02

0/22

23/33

p<1/110

بامالحظه جدول  2و سطح معناداری مشخص میگردد که اختالف معناداری بین میانگین
بهدستآمده با میانگین مورد انتظار ( )02وجود دارد .بنابراین میتوان میزان ارزش آموزشی
موزهها از دید مدیران دبستانهای شهر شیراز را باالتر از سطح متوسط ارزیابی کرد.
سؤال دوم :آیا از دیدگاه معلمان دبستانهای شهر شیراز ،موزهها یک رسانه آموزشی دارای
ارزش آموزشی هستند؟
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جدول  :3بررسی دیدگاه معلمان دربارۀ ارزش آموزشی موزهها
شاخصها
متغیر
ارزش آموزشی

میانگین

انحراف معیار

میزان t

سطح معناداري

33/01

0/33

21/12

p<1/110

نتایج مندرج در جدول  3و سطح معناداری نشان میدهد که اختالف معناداری بین
میانگین بهدستآمده با میانگین مورد انتظار ( )02وجود دارد .بنابراین میزان ارزش آموزشی
موزهها از دید معلمان دبستانهای شهر شیراز باالتر از سطح متوسط ارزیابی میشود.
سؤال سوم :آیا از دیدگاه مدیران دبستانهای شهر شیراز ،موزهها یک رسانه آموزشی دارای
ارزش فرهنگی هستند؟
جدول  :5بررسی دیدگاه مدیران دربارۀ ارزش فرهنگی موزهها
شاخصها
متغیر
ارزش فرهنگی

میانگین

انحراف معیار

میزان t

سطح معناداري

32/33

3/23

23/22

p<1/110

براساس یافتههای موجود در جدول شماره  0مشخص میگردد که اختالف بین میانگین
بهدستآمده با میانگین مورد انتظار ( )20معنادار است لذا میتوان گفت از دیدگاه مدیران
دبستانهای شهر شیراز میزان ارزش فرهنگی موزهها باالتر از سطح متوسط ارزیابیشده است.
سؤال چهارم :آیا از دیدگاه معلمان دبستانهای شهر شیراز ،موزهها یک رسانه آموزشی
دارای ارزش فرهنگی هستند؟
جدول  :4بررسی دیدگاه مدیران دربارۀ ارزش فرهنگی موزهها
شاخصها
متغیر
ارزش فرهنگی

میانگین
33/03

انحراف
معیار
0/32

میزان t

32/32

سطح
معناداري
p<1/110

این بخش از نتایج جدول  3بیانگر آن است که تفاوت میانگین بهدستآمده با میانگین مورد
انتظار ( )20معنادار است و به همین دلیل میتوان میزان ارزش فرهنگی موزهها از دید معلمان
دبستانهای شهر شیراز را باالتر از سطح متوسط ارزیابی کرد.

فصلنامه علمی  -ترویجی جامعه ،فرهنگ و رسانه  /سال دهم /شماره سی و هشتم /بهار 15۱۱

52

بهمنظور بررسی سؤال پنجم تا دهم تحقیق از آزمون پارامتریک  tگروههای مستقل
استفادهشده است .تا دیدگاه مدیران و معلمان مدارسی که از موزهها بازدید داشتهاند و مدیران
و معلمان مدارسی که از موزهها بازدید نکردهاند دربارهی ارزش آموزشی و فرهنگی موزهها و
همچنین عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر بازدید به موزهها مقایسه شود .این یافتهها در جداول
( )2تا ( )00آمده است.
سؤال پنجم :آیا بین دیدگاه مدیران دبستانهای شهر شیراز نسبت به ارزش آموزشی موزه
تفاوت معناداری وجود دارد؟
جدول  :5مقایسه دیدگاه مدیران مدارس درباره ارزش آموزشی موزهها
گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

بازدید کرده

20

03/33

2/32

بازدید نکرده

22

32/10

0/33

میزان t

درجه آزادي

0/22

00

سطح
معناداري
1/11

چنانچه در جدول شماره  2مشاهده میشود میانگین گروه بازدیدکننده باالتر است ،اما این
تفاوت به لحاظ آماری معنادار نیست .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین دیدگاه مدیران
مدارسی که از موزهها بازدید داشتهاند و مدیران مدارسی که از موزهها بازدید نداشتهاند ،در
مورد ارزش آموزشی موزهها تفاوت معناداری وجود ندارد.
سؤال ششم :آیا بین دیدگاه معلمان دبستانهای شهر شیراز نسبت به ارزش آموزشی موزه
تفاوت معناداری وجود دارد؟
جدول  :5مقایسه دیدگاه معلمان درباره ارزش آموزشی موزهها
گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

بازدید کرده

33

33/30

0/30

بازدید نکرده

02

32/33

3/32

میزان t

درجه آزادي

1/222

13

سطح
معناداري
1/32

بر طبق این قسمت از نتایج میتوان نتیجه گرفت که به لحاظ ارزش آموزشی موزهها ،میان
دیدگاه معلمان مدارسی که از موزهها بازدید داشتهاند (علیرغم میانگین باالتر) و دیدگاه معلمان
مدارسی که بازدید نداشتهاند تفاوت معناداری وجود ندارد.
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سؤال هفتم :آیا بین دیدگاه مدیران دبستانهای شهر شیراز نسبت به ارزش فرهنگی موزه
تفاوت معناداری وجود دارد؟
جدول  :5مقایسه دیدگاه مدیران مدارس درباره ارزش فرهنگی موزهها
گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

بازدید کرده

20

32/21

3/33

بازدید نکرده

22

32/21

0/33

میزان t

1/033

درجه آزادي
00

سطح
معناداري
1/23

طبق یافتههای مندرج در جدول شماره  2میانگین مدیران مدارس گروه بازدیدکننده باالتر
است اما تفاوت میان دیدگاه مدیران مدارسی که از موزهها بازدید داشتهاند و مدارسی که بازدید
نداشتهاند در مورد ارزش آموزشی موزهها معنادار نیست.
سؤال هشتم :آیا بین دیدگاه معلمان دبستانهای شهر شیراز نسبت به ارزش فرهنگی موزه
تفاوت معناداری وجود دارد؟
جدول  :5مقایسه دیدگاه معلمان درباره ارزش فرهنگی موزهها
گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

بازدید کرده

33

01/22

3/23

بازدید نکرده

02

32/12

3/33

میزان t

درجه آزادي

0/30

13

سطح
معناداري
1/02

چنانچه در جدول شماره  3مشاهده میشود باوجود باالتر بودن میانگین معلمان مدارس
بازدیدکننده از ارزش فرهنگی موزهها ،دیدگاه این گروه از معلمان با دیدگاه معلمان مدارسی که
بازدید نداشتهاند تفاوت معناداری ندارد.
سؤال نهم :آیا بین دیدگاه مدیران و معلمان دبستانهای شهر شیراز ،نسبت به عوامل درونی
مؤثر بر بازدید از موزهها تفاوت معناداری وجود دارد؟
جدول  :1۱دیدگاه كل مدیران و معلمان مدارس درباره عوامل درونی مؤثر بر بازدید از موزهها
گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

بازدید کرده

32

30/21

0/03

بازدید نکرده

20

23/31

3/30

میزان t

درجه آزادي

2/12

002

سطح
معناداري
1/111
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طبق نتایج ذکرشده در جدول شماره  01میتوان نتیجه گرفت که میانگین گروه
بازدیدکننده باالتر است و بین دیدگاه کل مدیران و معلمان مدارسی که به موزهها مراجعه
کردهاند و مدیران و معلمان مدارسی که به موزهها مراجعه نکردهاند ،دربارهی عوامل درونی مؤثر
بر بازدید از موزهها مؤثر تفاوت معناداری وجود دارد.
سؤال دهم :آیا بین دیدگاه مدیران و معلمان دبستانهای شهر شیراز ،نسبت به عوامل
بیرونی مؤثر بر بازدید از موزهها تفاوت معناداری وجود دارد؟
جدول  :11دیدگاه مدیران و معلمان مدارس درباره عوامل بیرونی مؤثر بر بازدید از موزهها
گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

بازدید کرده

32

02/00

3/02

بازدید نکرده

20

03/32

3/32

میزان t

درجه آزادي

1/313

002

سطح
معناداري
1/32

چنانچه در جدول شماره  00مشاهده میشود با وجود باالتر بودن میانگین گروه
بازدیدکننده ،بین دیدگاه مدیران و معلمان مدارسی که به موزهها مراجعه کردهاند و مدیران و
معلمان مدارسی که به موزهها مراجعه نکردهاند ،درباره عوامل بیرونی مؤثر بر بازدید از موزهها
تفاوت معناداری وجود ندارد.

بحث و نتیجهگیري
نظام آموزشوپرورش در هر کشوری از نظامهای مهم اجتماعی است و از رسالتهای آن ،انتقال
صحیح ارزشها ،نگرشها و باورها و همچنین میراث فرهنگی و تجارب بشری به نسلهای آینده
است .در این میان مدارس بهعنوان رکن اساسی سازمان آموزشوپرورش رسمی سعی در تحقق
اهداف فوق دارند .یکی از راههایی که مدارس میتوانند ارزشها ،نگرشها و میراث فرهنگی را
منتقل کنند ،اهمیت و توجه به موزهها است .چراکه موزهها مجموعههایی هستند که در آموزش
دانشآموزان نقش گستردهای دارند و استفاده از آنها بهعنوان فضایی برای یادگیری و مکملی
برای مدرسه میتواند کمبود امکانات ،مواد و منابع دیداری و شنیداری را جبران کند .چنانچه با
بررسی نتایج بهدستآمده از سؤال اول تا چهارم پژوهش حاضر مشاهده میشود که مدیران و
معلمان نیز بر اهمیت آموزشی و فرهنگی موزهها در مدارس واقف هستند و استفاده از آنها را
بهعنوان مکمل مواد درسی در بهبود کیفیت و افزایش کارایی در فرایند یاددهی و یادگیری
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بسیار مؤثر میدانند که این نتیجه با نتایج پژوهش میچی ( ،)0332کیسل (،)2113
هوپرگرنهیل و همکاران ( ،)2112ویلیام و اسپارکز ( )2100و تاس ( )2102همسویی دارد .در
تبیین نتایج بررسی سؤاالت فوق میتوان گفت که معلمان و مدیران نسبت با بازدید از موزهها
نگرش مثبتی داشته و بازدیدها دانشآموزان از موزهها را دارای ارزش آموزش و فرهنگی می-
دانند .وجود این نگرش مثبت به ارزش آموزشی و فرهنگی موزه برای معلمان و مدیران ،بیشک
فرصت و سرمایه بسیار مناسبی برای انجام برنامههای ارتباط مدارس و موزهها خواهد بود؛ که
این ارتباط مؤثر میان مدرسه و موزه میتواند تجارب آموزشی و فرهنگی دانشآموزان را نیز
بهبود بخشد (.)2112 ،Marcus
از سوی دیگر با بررسی یافتههای حاصل از سؤاالت پنجم تا هشتم این پژوهش میتوان
بیان کرد که بین دیدگاه مدیران و معلمان مدارسی که از موزهها بازدید داشتهاند و مدیران و
معلمانی که بازدید نداشتهاند در خصوص ارزش آموزشی و ارزش فرهنگی تفاوت معناداری
وجود ندارد .شاید یکی از دالیل رد این فرضیهها این است که بازدید دانشآموزان از موزه دارای
اهداف و برنامه خاصی نبوده و این خود موجب چنین نتیجهای شده است .برای اثربخشی
بازدید از موزه بهعنوان یک برنامه آموزشی بایست هر بازدید با هدف آموزشی خاصی صورت
گیرد و بازدیدکنندگان نیز با هدف از بازدید آشنا شوند و در پایان نیز از بازدید صورت گرفته
ارزیابی مناسبی انجام پذیرد .درواقع آنچه که الزام آن بیشازپیش احساس میشود ارتباط بین
موزه و مدرسه است و زمانی که این ارتباط به شکل صحیح صورت پذیرد نتایج بسیار مطلوبی را
برای بازدیدکنندگان در پی خواهد داشت .در این خصوص گریفین )2110( 0نیز بیان میکند
که ایجاد ارتباط بین مدرسه و موزه موجب یادگیری روشن ،واقعی و پیوسته شده و تجربه
یادگیری لذتبخشی را برای دانشآموزان فراهم میکند.
نتایج حاصل از سؤال نهم پژوهش نشان داد که بین دیدگاه مدیران و معلمان مدارسی که در
سال چندین مرتبه برنامه مراجعه دانشآموزان به موزهها را فراهم میکنند؛ و دیدگاه مدیران و
معلمان مدارسی که در طول سال تحصیلی مراجعهای به موزهها نداشتهاند ،دربارۀ عوامل درونی
مؤثر بر بازدید از موزهها تفاوت معناداری وجود دارد .در این خصوص میتوان بیان کرد بااینکه
مدارس از اهمیت آموزشی و فرهنگی موزهها اطالع دارند؛ اما عواملی در درون مدرسه وجود دارد
که مانع از مراجعه آنها به موزهها میشود .شاید از دالیل اصلی بیتوجهی به موزهها و نادیده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Griffin
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گرفتن نقشی که در آموزشوپرورش دانشآموزان دارد این باشد که با وجود رسانههای دیداری و
شنیداری پیشرفته نیازی به صرف وقت و هزینه برای مراجعه به موزهها احساس نمیشود و در
این خصوص سیستم مدیریتی آموزشوپرورش ارتباط با موزهها را تشویق و حمایت نمیکند .از
سوی دیگر برهم خوردن برنامه رسمی مدارس و همچنین نگرانی از ایمنی و سالمت دانشآموزان
در مسیر ،ماللآور و خستهکننده بودن فضای کنونی موزهها برای دانشآموزان از دیگر عواملی
است که مانع بازدید مدارس از موزهها میشود؛ همچنان که گریفین )0330( 0و اولسون

2

( )0333اعتقاد دارند ،با اینکه موزه فرصت مناسبی برای تعامل اجتماعی ارائه میدهد اما مانع
بزرگی برای یادگیری در طول گردش علمی است؛ چرا که اغلب در موزهها استراتژی تدریس
نامناسب تحمیل میشود .میچی ( )0332دریافت که معلمان به علت کمبود وقت و تدارکات مورد
نیاز ،تمایل چندانی برای آمادهسازی مواد برای گردش علمی ندارند .کارتر ( )2110بیان میکند
که ،یادگیری بهوسیله موزه برای معلمان محدودیتهایی مانند :برداشتها و انتظارات شخصی،
کنترل برنامه درسی ،نیاز به توجه و کنترل بیش از حد دانشآموزان در طول گردش علمی و  ...را
در بر دارد .نتایج حاصل از سؤال دهم پژوهش نشان داد که بین دیدگاه مدیران و معلمان مدارسی
که از موزهها بازدید کردهاند ،درباره عوامل بیرونی مؤثر بر بازدید از موزهها با دیدگاه مسؤولین
مدارسی که مراجعه نداشتهاند تفاوت معناداری وجود ندارد .شاید یکی از دالیل رد این فرضیه این
باشد که مدارس بر حسب احساس نیاز نسبت به برنامهریزی برای گردش علمی اقدام میکنند،
بنابراین تصمیمگیری در مراجعه و یا عدم مراجعه به موزهها در اختیار مدارس است .با توجه به
نتایج به دست آمده از سؤاالت پژوهش ،میتوان گفت امروزه اهمیت آموزشی و فرهنگی موزهها
اهمیت بسیاری دارد ،اما عواملی چون صرف وقت و هزینه ،عدم برنامهریزی صحیح ،نگرانی از
ایمنی و سالمت دانشآموزان مانع از برقراری ارتباط صحیح و مؤثر میان موزه و مدرسه میشود.
پیشنهاد میشود با برنامهریزی دقیقتر ،تشویق و حمایت همهجانبه مراجع ذیربط و قائل شدن
ارزش و اهمیت بیشتر نسبت به موزهها ،مدارس در انتقال و استفاده مفید از میراث فرهنگی
بهرهمند شوند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Griffin
2 Olson
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