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مقدمه
است.  بوده  احترام  مورد  ایران  در  دیرباز  از  دانش اندوزی  و  دانش 
 ، علمی  مراکز  تاریخچه ی  بررسی  و  ایران  تاریخ  در  جست وجو  با 
از  یا جندی شاپور1  ) یکی  دانشگاه گندی شاپور  نام هایی هم چون 
قدیمی ترین دانشگاه ها و مراکز آموزشی ( ، مدارس نظامیه در دوران 
سلجوقی ، پژوهش کده و رصدخانه ی طوسی و دارالفنون در دوره ی 
برجسته ی  و شخصیت های  اندیشمندان  می خورد.  چشم  به  معاصر 
زیادی در دوره های مختلف سعی کرده اند چراغ دانش را زنده نگه 
دارند و تالش کرده اند که اهمیت علم و دانش را در جامعه تبیین 
کنند. هر کدام با توجه به فرصت خود ، قدمی در این راه برداشته اند 
که یادآوری نام همه ی این عزیزان ، خود یک کتاب بزرگ است. 
در شیراز نیز افراد برجسته ای سعی خود را در ارتقای کیفیت زندگی 
 ، هنرستان   ، مدرسه  تأسیس  با  همگانی  دانش  بردن  باال  با  مردم 

آموزشگاه ها و کتابخانه های مختلف به کار گرفته اند. 
در  زندگی  کیفیت  بردن  باال  برای  که  نیست  پوشیده  کسی  بر     
و  ببریم  باال  را  اجتماع  آن  عمومی  دانش  است  الزم  اجتماع  یک 
در  کنند.  و رشد  برسند  بلوغ  به  است که جوامع می توانند  این گونه 

مرکزدانش،تجربهوتکنولوژییاموزهیعلوم
)ScienceCenter(

آرزو وطن پور
دانش آموخته ی کارشناسی ارشد عمران

به روند رشد تکنولوژی ، گسترش رسانه های  با توجه  عصر حاضر 
اجتماعی و  دسترسی افراد در سنین متفاوت به محتوای گوناکون 
تنوع  و  به تحول  نیاز  آموزش همگانی  به نظر می رسد که سیستم 
برای  که  آموزنده  و  جذاب  فضاهایی  وجود  باشد.  داشته  بیش تری 
سنین مختلف مناسب باشد ، طیف وسیعی از شاخه ها را در بر داشته 
از آن بهره ببرند و در کنار آن  افراد خانواده بتوانند  باشد و همه ی 
بهترین  از  یکی   ، باشد  داشته  جامعه  رشد  برای  نیز  مثبتی  نتیجه 
فضاها  این گونه  است.  مفرح  و  غیرمستقیم  آموزش  برای  گزینه ها 
می تواند انگیزه ی خوبی برای آموزش و رشد و تعالی در جامعه ایجاد 
کند. عالوه برآن ، با وجود چنین فضاهایی استعداد افراد در زمینه های 
نسبت  بیش تری  منظر شناخت  این  از  و  متفاوت شناسایی می شود 
به تمایل و عالقه های افراد ایجاد خواهد شد. فضای موردنظر برای 
رسیدن به این اهداف جایی است که در کشورهای مختلف دنیا به 
نام مراکز دانش و تجربه یا موزه ی علم نام گذاری2 می شود. این گونه 
فضاهای آموزشی می تواند ابزار بسیار خوبی برای ایجاد اشتیاق در 
کودکان ، نوجوانان و جوانان باشد و آموزش های مختلف به صورت 
حاضر  عصر  در  غیرمستقیم  آموزش های  شود.  ارائه  غیرمستقیم 
امکان  می تواند  زیرا  ؛  است  موجود  روش های  بهترین  از  یکی 

1.  دانشگاه گندی شاپور یا جندی شاپور ، کانون مهم پزشکی در دوران ساسانیان بوده است. تاریخ دقیق تأسیس این مؤسسه ی آموزشی ناشناخته است ؛ اما بیش تر محققان معتقد هستند 
که این کانون در زمان شاپور دوم ) 309 الی 379 میالدی ( تأسیس شده است. )12( 

2. Science Center 
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آموزش اختیاری و بدون استرس را فراهم کند و باعث شکوفا شدن 
موارد  عالوه بر  می شود.  مختلف  زمینه های  در  هیجانی  هوش های 
گفته شده در این مراکز هیچ فشاری برای یادگیری به شخص وارد 
تأثیر مثبتی در  آزادی در آموزش می تواند  این احساس  نمی شود و 
روحیه شخص برجای بگذارد. امروز تأثیر یادگیری و آموزش در حین 
دنیا  آموزش  پیشرفته  سیستم های  و  است  شده  اثبات  کاماًل  بازی 
تئوری های  بر  مبتنی  روش های  است.  شده  نهاده  بنا  اصل  این  بر 
افرادی هم چون مونته سوری3 ، دکرولی4  ، ماکارنکو5  )1( و دیگر 
تأکید  آزاد  و  غیرمستقیم  آموزش  بر  همگی  حوزه  این  اندیشمندان 
دارند. به همین منظور ، الزم است در این دوران در زمینه  ی ایجاد 
مراکز تجربی دانش و تکنولوژی اقدام شایسته و به موقع انجام شود. 
در ادامه ، نمونه هایی از این مراکز دانش و فعالیت هایی که در آن 

انجام می شود ، معرفی می گردند.

مراکزدانشوتکنولوژیکشورهایمختلف
 Science یا   Science Center انگلیسی  عنوان  با  دانش  مراکز 
توسعه  یا  پیشرفته  کشورهای  اغلب  می شوند.  شناخته   museum

یافته   ، مراکز دانش بزرگ و جامعی دارند. این مراکز اغلب در اکثر 
شهرهای بزرگ وجود دارند و شعار آن ها » آموزش برای همگان«6  
برانگیختن  و  انگیزه  ایجاد  بسیار مؤثری در  این مراکز نقش  است. 
شوق در دانش آموزان دارند. عالوه بر آن ، در این گونه مراکز کودک 
عالقه  ی خود را شناسایی می کند. آموزش در این مراکز ، غیرمستقیم 
و به صورت یک بازی لذت بخش است. به عنوان مثال ، کودک با 
ربات بازی می کند ، حرف می زند و با او مسابقه می دهد و این نوع 

به  دیگر  جایی  در  می کند.  درک  کوتاهی  زمان  در  را  ربات  مفهوم 
مشاهده  ی باکتری های متنوع در زیر میکروسکوپ می نشیند و رفتار 
و حرکت این میکروب ها و باکتری ها را به صورت بزرگ نمایی شده 
در اطراف خود می بیند. زندگی در سفینه  ی فضایی را تجربه می کند 
و  می دهد  قرار  بررسی  مورد  را  بادی  توربین  مختلف  پره های  یا  و 
ایجاد  برای حرکت  بیش تری  نیروی  ببیند که کدام شکل  می تواند 
می کند. با بدن انسان و جریان خون در سرخرگ و سیاهرگ آشنا 
مختلف  حالت های  در  را  خود  قلب  ضربان  هم زمان  و  می شود 
استراحت یا فعالیت اندازه گیری و مقایسه می کند. در بخشی دیگر ، 
وزن یک جسم در سیاره های مختلف را با دستانش تجربه می کند و 
به طورکلی همه  ی مباحث علمی را در قالب تجربه و بازی می آموزد. 

در ادامه برخی از این مراکز در شکل شماره  ی 1 معرفی شده اند. 
    مالحظه می شود که معماری این بناها خاص و متفاوت هستند و 
در خود یک شعار نانوشته دارند که با علم و دانش هر غیرممکنی ، 
ممکن می شود. به دلیل اهمیت علم و تکنولوژی ، این مراکز معمواًل 

یکی از نمادهای مهم هر شهر محسوب می شوند. 
ساخته  وسیع  زیربناهای  با  طبقه  چندین  در  مراکز  این  عمومًا     
می شود و شامل بخش های مختلف علم و تکنولوژی هستند. در این 
مراکز عالوه بر یک بخش دائمی ، برنامه های متنوعی نیز به صورت 
دوره ای یا فصلی اجرا می  شود. بخش های دائمی این مراکز بسته به 
وسعت و سطح زیر بنای آن ها ، شامل بخش های مختلف فیزیک 
و مکانیک ، شیمی ، رباتیک ، هوافضا ، محیط زیست ، کشاورزی ، 
زیست شناسی ، پزشکی و سالمت ، جانورشناسی ، مهندسی ، نجوم، 

3. Montessori 
4. Decroly 
5. Makarenko 
6. Science learning for everyone 
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باستان شناسی ، علوم انسانی و ... است. مفاهیم علمی ارائه شده در 
این مراکز عمومًا برای سنین مختلف در نظر گرفته شده است. برخی 
از فعالیت های انجام شده در این مراکز در شکل 2 معرفی می شوند. 
    در این فضاهای جذاب آموزشی عمومًا بخش های ارائه شده بسته 
به وسعت این مراکز متفاوت است. این مراکز می توانند سهم بزرگی 
از آموزش را بر عهده بگیرند و باعث باال رفتن کیفیت آموزش شوند. 
، به طور  برداشته شده است  این مسیر  نیز گام هایی در  ایران     در 
مثال بخشی از باغ  موزه  ی کتاب تهران که در سال 96 افتتاح شد، به 
تجربه  ی علوم برای کودکان و نوجوانان اختصاص دارد. این مرکز در 
دو بخش مستقل کودک و نوجوان تقسیم شده است و این بخش ها 
برخالف مراکز مشابه در کشورهای دیگر ، مستقل از هم دیگر هستند. 
بخش کودک آن توسط شرکت  LG سرمایه گذاری شده است و چهار 
بخش بدن ، شهر ، خانه ، کره  ی زمین و فضا را شامل می شود. در 
این بخش ها مفاهیم مختلف این چهار شاخه به صورت تصویری برای 
جست وجوی  برای  نیز  قسمت هایی  می شود.  داده  نمایش  کودکان 
المان های نصب شده  ی صوتی  از  استفاده  با  توسط کودک  مفاهیم 
- تصویری در نظر گرفته شده است. بیش تر این بخش ها به صورت 
صوتی - تصویری و مشاهده ای است. تعدادی از فعالیت های بخش 

کودک این مرکز در شکل 3 نمایش داده شده است. 
     بخش باغ علم نوجوان ، برای بزرگساالن در نظر گرفته شده 
دارای 40  این مرکز  دارد.  مربع  متر  و مساحتی حدود 4000  است 

فعالیت ها  بیش تر  بخش  این  در  است.  آموزشی    - علمی  دستگاه 
قابلیت تجربه شدن توسط بازدیدکنندگان را دارند. 

هواپیما،  عمل کرد  مکانیزم   ، نیرو  درک  مانند  مختلفی  مفاهیم     
منظومه  ی شمسی ، چگونگی تشکیل گرداب ، جزییات بدن دایناسور، 
لوله  ی صوتی ، آیینه های محدب و مقعر ، تونل باد و موارد مختلف 
دیگر در این مرکز قابل تجربه است. شکل 4  بخشی از فعالیت های 

این مرکز را نمایش می دهد. 
    در باغ موزه  ی کتاب تهران فعالیت های علمی خوبی ارائه شده اند 
مختلف  زمینه های  در  آن  امکانات  و  فعالیت ها  گسترش  قابلیت  و 
وجود دارد. به امید روزی که در شهرهای مختلف ایران این امکان 
برای کودکان ، نوجوانان و جوانان فراهم شود تا مفاهیم علمی را به 

صورت عملی تجربه کنند. 

نتیجهگیری
قدم اول برای رشد یک سیستم ، پذیرش کمبودهای موجود است. 
خالی  فضاهای  این  کردن  ُپر  به  نوبت   ، خاًلها  پذیرش  از  پس 
بهتر   ، از سعی و خطا  برای جلوگیری  این منظور و  برای  می رسد. 
داشته اند  به همراه  را  مثبتی  نتایج  راه های تجربه شده ای که  است 
اجتماع  نیاز  با  متناسب  و  کنیم  بومی سازی  را  آن ها   ، کنیم  بررسی 
از  و  کرده  بهینه سازی  را  آن ها  کشور  اعتالی  و  رشد  جهت  در  و 
کشورهای  که  شود  مطرح  پرسش  این  باید  کنیم.  بهره برداری  آن 
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پیشرفته برای رشد و ارتقای کیفیت آموزش عمومی و تخصصی چه 
راه کارهایی را برگزیده اند ؟ چگونه برخی کشورها توانایی دست یابی 
به تکنولوژی های نوینی چون فضانوردی مهندسی نوین و ... را پیدا 
کرده اند؟ یا چرا برخی کشورها اقتصادهایی پویا دارند و مسائل علمی 
اقتصاد می انجامد؟ چگونه کودکان در  تولید ثروت و رشد  به  آن ها 
برخی کشورها در سنین پایین عالیق خود را کشف می کنند ، اما در 
ایران جوانان حتی پس از فارغ التحصیلی نیز هنوز توانایی شناسایی 
عالیق و استعدادهای خود را ندارند ؟ در کشورهای پیشرفته چگونه 

کودکان را با بزرگان خود آشنا می کنند؟  
   این ها سؤال هایی است که در ابتدای راه باید پرسیده شود. در قدم 
بعدی ، نوبت به بررسی امکان تحقق و پیاده سازی روش های نوین 
جامعه  فرهنگ  با  مطابق  و  در کشور  موجود  امکانات  از  استفاده  با 
می رسد. همت بلند و همکاری جمعی برای ایجاد تحول در اجتماعی 
که کودکان و عزیزان مان در آن در حال رشد هستند ، مرحله  ی آخر 
این فرآیند است. هر خدمت کوچکی در این زمینه یک قدم بزرگ در 
آینده جوانان این مرز و بوم و تعالی ایران ما خواهد بود. با توجه به 
موارد گفته شده ، به نظر می رسد احداث یک مرکز دانش و تجربه ، 

امری بسیار الزم ، پسندیده و اثربخش در آموزش باشد.  

پیشنهاد
 ، داشته  وجود  مسأله  این  برای  که  شخصی  دغدغه  ی  به  توجه  با 
پیاده سازی  اما  است.  شده  پایه گذاری  زمینه  این  در  مفصلی  طرح 
چنین طرحی نیازمند بودجه ای قابل توجه و زمینی برای احداث در 

برای عموم شهروندان  به آن  منطقه ای مناسب است که دسترسی 
تقاضا  شهری  دست اندرکاران  همه  ی  از  راستا  این  در  باشد.  میسر 
می شود که برای تعالی و رشد شهر خود قدمی بردارند و مارا یارای 

کنند و به نقل قول از موالنا :
تو مگو همه به جنگند و زصلح من چه آید

تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود برافروز 
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