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تجربه زیسته  حرفه مندان موزه ها در مواجهه با نيازهای اطالعاتی كاربران
الهام السادات الوانكار

چڪیده

هدف: مطالعه تجربه زیسته حرفه مندان، شناخت نگرش و چگونگی مواجهه آنان با این 

نوع نیاز. 

رو ش شناسی: برای شناخت تجربه حرفه مندان به عنوان پدیدار، از روش پدیدارشناسی 

استفاده شد و بعد از انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با شش نفر از افراد منتخب، متناسب 

با رویکرد کیفی پدیدارشناسانه، نتایج تحلیل و تفسیر شده است. تجربه زیسته حرفه مندان 

در مواجهه با نیاز اطالعاتی در اولین گام با توصیف نگرش آنان درباره ماهیت موزه از دو 

جنبه دانش شناسی و ارتباط شناسی  آغاز شد. سپس مواجهه با نیاز اطالعاتی مخاطب بر 

اساس انواع مخاطبان در سه دسته عام، خاص، و کودک قرار گرفت.

یافته ها: انواع مواجهه با مخاطب عام، متناسب با تخصص و رشته تحصیلی حرفه مندان 

دارای ابعاد جامعه شناختی، روانشناختی، تاریخی و هرنی است. در مواجهه با مخاطب 

خاص، بسته به اندازه موزه، برنامه  پاسخ گویی به درخواست ها معیّن می شود. در این مقاله 

نگرش به نیازهای اطالعاتی ویژه کودکان در قالب تجربه عمیق موزه عروسک های ملل 

توصیف و تبیین شده است.

نتیجه گیری: کارکرد موزه ها با پاسخ به نیاز اطالعاتی یا اساساً با ایجاد پرسش و برانگیخنت 

نیاز اطالعاتی منجر به افزایش دانش مخاطب می شود. این دانش هامن تأثیر ژرفی است که 

مشاهده اشیای موزه ای، متاس و ملس آنها، و محیط و فضای موزه بر بازدیدکننده می گذارد. 

این دانش قابل اندازه گیری نیست ولی می توان آن را از تجربه زیسته و تعمق در نگرش 

مراجعان شناسایی کرد.

ڪلیدواژه ها 

تجربه زیسته، موزه، محیط اطالعاتی، نیاز اطالعاتی، دانش اکتشافی.

NASTINFONASTINFO
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الهام السادات الوانكار1

تاریخ دریافت:95/06/02

تاریخ پذیرش: 95/11/21 

تجربه زیسته حرفه مندان موزه ها در مواجهه با نيازهای اطالعاتی كاربران

مقدمه
منابعشناخت،یادگیریوکشفحقیقتبرایکاربرانامروزیبسیارمتنوعوگستردهشده
است.ارتقایدانشوکسببینشصرفاًبامطالعهکتبوخواندنحاصلنمیشود؛بلکه
مشاهدهآثارهنری،آثارباقیماندهازتجربیاتدیگران،اقوامگذشتهوسبکهایگوناگون
زندگی،همگی،فرصتیمغتنمبرایتأملدرپدیدههاوتازهشدننگاههافراهمکردهاست.
موزههاباسازماندهیمنظموهدفمنداینمجموعههاوازطریقبهنمایشگذاشتنتمام
جنبههاییکپدیدهمشخص،نقشدیگریرایادآوریمیکنندوناخودآگاهنوعدیگریاز

نظامداناییرامیآفرینند.نظامیکهدرآن"تجربه"مبنایدانشقرارمیگیرد.
بهتعبیری،موزهمبیّنرویشورشدنوعخاصیازمعرفتیانظامداناییودانشهایی
استکهبرمشاهدهوآزمونوجراحیالیهبهالیهپدیدارهایطبیعیورویدادهایاجتماعی
وانسانیتأکیدورزیدهوبهپدیدههاوواقعیتهاموضوعیتوشناختبخشیدهاست
)مالصالحی،1384(.شناختیکهاینگونهازآنیادمیشودبرایکاربرانبسیاربااهمیتو
انتقالآنبهکاربرازضرورتهایتعریفشدهدراهدافموزههاست.درعلماطالعاتو
دانششناسیکهمحوراصلیمطالعاتآنشناختوداناییوانتقالاطالعاتودانشبهکاربر
است،جایگاهایننظامداناییبهعنوانمنبعشناختونیازهایاطالعاتیقابلپاسخگوییدر
ایننظام،موضوعیمفیدومهمدرمطالعاتوپژوهشهایکاربر-محورمحسوبمیشود.
باپذیرشتعریفموزهدرجایگاهمنبعشناخت،نیازکاربربهدسترسیواستفادهاز

1. دانشــجوی دکتــری علــم اطالعات و    
دانش شناســی، دانشــگاه تهــران 

ealvankar@gmail.com
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منابعاطالعاتیدرموزهآشکارترمیشود.ازایننیازدرپژوهشهابانام"نیازاطالعاتی"یاد
میشود.بهتعبیردروین1)داورپناه،1386؛بهنقلازدروین،1992(،نیازاطالعاتی،شکافی
استکهبینوضعیتموجودووضعیتمطلوبدروضعیتدانشییکفردبهوجودمیآید.
شناختنیازاطالعاتیدرموزههازمینهایمیانرشتهایاستوابعادگوناگونیدارد،امادو
جنبهاصلییعنیجنبهجامعهشناختیوعلماطالعاتودانششناسیرادرآنمیتوانیافت.
نخستیناثرپیشگامدرحوزه"جامعهشناسیموزه"توسطپیربوردیو2)1996(باعنوان
عشقهنرمنتشرشدهاست.ویدالیلعدممراجعهبهموزهراریشهدرفرهنگونهابعاد
اقتصادیمیدانست)شریعتی،1386(.درایرانپایاننامهلکناهور)1390(باعنوانعوامل
مؤثردراستقبالمردمازموزههنریدرشهرتهرانبهروشکّمیوبااستفادهازپرسشنامه
بهتعریفعواملمؤثردراستقبالمردمازموزههنریپرداختهاستتاباشناساییاین
عواملبتواندرجهتاستقبالمردمازموزههااقدامکرد.امادرپژوهشهایکّمی،دریافت

»چگونگی«حاصلنمیشود)بازرگان،1391(.
اهمیترویکردهایاجتماعیومطالعاترفتاریدرموفقیتوتاثیرگذاریموزههای
امروزی،درهمایشموزههاووب)2015(موردتاکیدبودهبااینمضمونکه»موزهها
نیازدارنداستفادهازامکاناتدیجیتالیراازمالحظاتفنیبهاجتماعیحرکتدهند.زیرا
گروههایاجتماعیهمیشهباموزههاهمراهبودهاندواینگروههاکهعموممردمونیز
متخصصانموزهرادربرمیگیرندهمدرمحیطمجازیوهمبهصورتحضوریهمواره

افزایشمییابند«)توالوبوون2015،3(.
ازجنبهنیازهایاطالعاتی،پژوهشهایزیادیدرخارجازایرانوجوددارندکهبه
موضوعکاربرانموزهپرداختهاند؛ازجملهکراچیناوهاستینگ4)2002(کهاهمیتشناسایی
نیازهایاطالعاتیکاربراندرهمهمراحلبازدیدازموزهشاملدسترسیبرخط5قبلو
بعدازبازدیدموزهفیزیکیرابررسیکردهاند)مارتی2006،6(.کامرون7)2003(بابررسی
چگونگیدرکمتخصصانموزهوانتظاراتبازدیدکنندگاندراستفادهازمنابعاطالعاتی
موزهبهتقویتارتباطاتمؤثربینمتخصصانموزهوکاربرانشانکمکمیکند.کوبرن
وبکا8)2004(بررسیکردهاندکهچگونهطرحهایفرادادهایمیتوانددرجستجوی
مجموعهدادههابهکاربرانموزهکمککند.کانلیف،کریتو،وتادهوپ9)2001(روشهای
متفاوتیرامطالعهکردهاندبرایتعییناینکهدریابندآیاوبگاهموزههانیازهایکاربرانشانرا

مرتفعمیکندوبهمخاطراتناشیازارزیابینکردنرابیانکردهاند.
مارتی)2006(درپژوهشیبرآوردننیازهایکاربراندرموزههایمدرنرامسئولیت
متخصصاناطالعاتمیداندونقشآنهارادرچهاردستهکلیباعناوین"متخصص

1. Dervin
2. Pierre Bourdieu
3. Tula, & Bowen
4. Kravchyna & Hastings
5. Online
6. Marty
7. Cameron
8. Coburn and Baca
9. Cunliffe, Kritou, & 

Tudhope 

تجربه زیسته حرفه مندان موزه ها در 
مواجهه با نیازهای اطالعاتی کاربران
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فناوریاطالعاتوارتباطات"،"وبمستر1"،"مدیریتمنابعاطالعاتی"،و"سرپرستامور
اطالعرسانی"2برمیشمارد.

دربارهچگونگیتأثیرشناختمخاطبانبرهدف،طراحی،محتواوکارکردوبگاه
موزه،درهمایشموزههاووبکهدرسال2007برگزارشد،مقالهایباعنوان"مخاطبان،
بازدیدکنندگان،کاربران:بازتعریفمفهومیاستفادهکنندگانازمحتواوخدماتموزهبرخط"
چهارپارادایممبتنیبردیدگاههایعلوماجتماعیوارتباطات،اقتصادومهندسینرمافزاررا
معرفیمیکندکهعبارتانداز:پارادایممخاطب)باتعریفیکجمعیتموضوعیخاص،
درحالانتظار،احتماالًمشتاق،برایحضوردرچیزی،مانندمخاطبانرسانههایجمعی
مثلرادیووتلویزیون(،پارادایمبازدیدکننده)اشخاصوگروههاییکهشرکتدرموزهو
گالریهارابااهدافآموزشیوتفریحیانتخابمیکنند(،پاردایممصرفکننده)خریداران
خدماتفرهنگی(وپارادایمارزیابیکهریشهدرعلوماجتماعی،بهویژهبرایارزیابیکارایی
وبهرهوریبرنامههایدولتی،دارد.درنهایت،مدلمفهومیجدیدبرایدرکبهتراستفاده
ازوبگاهموزهترسیممیکندکهتلفیقیازاینچهارپارادایموتحلیلیدقیقوکاربردیاز
بخشهایمفیدومرتبطهرکدامازآنهاباموضوعموزهاست.هدفنهاییاینمقاله،بررسی
وضعیتدانشیمادربارهکاربرانوبگاهموزههاوپیشنهادیکمفهومسازیجدیدبرایارتقاء

وپیشرفتآندرمحیطسریعاًدرحالتکاملاست)بروانبیلوپییکوک2007،3(.
درپژوهشدیگریکهمشابهمقالهحاضرازیکچارچوبتفسیریوپدیدارشناسانه
برایارزیابیتجربهبازدیدکنندهازفناوریدرموزههااستفادهکرده،پایاننامهدکترای
جسیپلود4)2009(باعنوان"چشماندازکاربرمحوردربارهفناوریهایاطالعاتدر
بازدیدکننده باتعدادی با7موزهدار،سپس ابتدا موزهها"ست.ویدردوگاماساسی
ازوبگاهموزهمصاحبهکردهونتایجرادرسهمقالهپژوهشیارائهکردهاست.ویبه
اینموضوعپرداختهبودکهفناوریاطالعاتچگونهمیتواندبهتجربهبازدیدکنندهدر
درکمحتوایموزهایکمککند،ودرکوواکنشهایبازدیدکنندههنگاماستفادهازاین
فناوریهاچیست.یافتههایاوضرورتپدیدارشناسیبهعنوانابزاریبرایارزیابیتجربه

کاربرانفناوریموزههاراتأییدمیکرد.
ازجنبهرفتاراطالعیابیدرموزهها،متاسکو5)2009(دربررسیرفتاراطالعیابی
دربافتموزهدیجیتالیبهاینموضوعمیپردازدکهچراوچگونهمتصدیانموزههاو
بازدیدکنندگانموزههایمجازی،توضیحاتمنابعواشیایموزهایراجستجووازآناستفاده
میکنند.دراینراستا،»نیازهایاطالعاتی«،»جستجویاطالعات«،و»استفادهازاطالعات«در

موزهدرچارچوبیزمینهایتعریفشدهاست.

1. Webmaster
2. Chief Information Officer
3. Brownbill & Peacock
4. Jessie Pallud
5. Mette Skov

الهام السادات الوانکار
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درحوزهارتباطات،مدلیازچرخشپارادایمیوجودداردکهفؤندتاخا1)2011(
دررسالهدکتریخودباعنوان"جامعهدانشمحوروابتکاردرمکانهایفرهنگیجدید:
رویکردیازموزههایدیجیتالسازیشده"ارائهدادهاستوعالوهبروظیفهگردآوریاشیاء
وآثارهنری،نقشمحوریموزهرادرایجادارتباطبینهمهمحتوایتولیدشدهبااشخاص
میداند.ویازتعبیرموزهساختارگرااستفادهمیکندوتأکیداصلیرادراینتوپولوژی،
بربازدیدکنندهقرارمیدهدواذعانمیداردکه"ساختاردانش"رادرموزه،فردیادگیرنده

)بهصورتانفرادییااجتماعی(میسازد.
همانطورکهمالحظهمیشود،پژوهشهایانجامشدهبهمفهومسازیوغنایدانش
موجودکمککردهوبسترگفتمانسازینوینرادراینحوزهفراهممیسازد؛اماتقویتاین
وضعیتگفتمانیدرمتونپژوهشیفارسینیزمستلزممطالعاتعلمیفراترازگزارشهای
آماریوکّمیاستتازمینهبرایپژوهشهایبعدیباموضوعهایرفتاراطالعیابیکاربران
موزههاونیازهایاطالعاتیکاربرانوبگاهموزههاوموزههایمجازیفراهمشود.برایاین
منظور،پژوهشحاضر،شناختچگونگیدرکحرفهمندانموزههاازنیازهایاطالعاتی
کاربرانموزهراهدفاصلیقراردادهاست.دراینراستا،اینپرسشاساسیمطرحمیشود
کهمواجههحرفهمندانموزههابانیازهایاطالعاتیکاربرانچگونهاست؟حرفهمندان،موزه
رابهعنوانیکمنبعومحیطاطالعاتیچگونهتعریفمیکنند،چهافرادیباچهنیازهای
اطالعاتیبهآنهامراجعهمیکنندوچهتدابیریبرایپاسخگوییبهنیازهایاطالعاتیافراد

بهکارگرفتهمیشود.

روش شناسی
برایپاسخبهپرسشهایپژوهشومطالعهعمیقنگرشوتجربهحرفهمندانموزههادر
حوزهنیازهایاطالعاتیبهعنوانپدیدار،روشپدیدارشناسیانتخابشدهاست.بهطور
کلی،پدیدارشناسیرویکردیاستکهدرمنابعگوناگونهمبهعنوانیکدستگاهفلسفیو
همبهمثابهیکروششناسیمستقلدرعلومانسانیواجتماعیشناختهمیشود)محمدپور،
1390(.ازنظرروششناختی،محوراصلیپدیدارشناسی،تجربهزیستهافراد2درجهان
زندگیروزمرهآنهاستومسئلهایبرایپژوهشپدیدارشناسانهمناسباستکهبهدنبالفهم
تجربههایمشترکافرادازپدیدهموردمطالعهباشد.دستیابیبهاینفهمکمکمیکنددرک
افرادازپدیدههاومعنایآنهاروشنشود)بازرگان،1391؛محمدپور،1390؛حریری،1385؛
فتحی،1384(.هدفازپدیدارشناسینشاندادنتجربهانسانیونهتعمیماست)مالیری،

1390؛فتحی،1384(.
1. Fuentetaja
2. Lived experience

تجربه زیسته حرفه مندان موزه ها در 
مواجهه با نیازهای اطالعاتی کاربران
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درعلماطالعات)هپورث،گرونوالد،ووالتون2014،1(پدیدارشناسیدرحوزهجستجو،
استفادهونیازاطالعاتیکاربردداردودانشیدربارهاینکهمردمچگونهرفتاراطالعاتیرا

تجربهمیکنندبهدستمیدهد.
دراینپژوهش،نگرشیکهحرفهمندانموزههادربارهنیازاطالعاتیدارند،معنایی
کهازآنتعبیرمیکنند،وچگونگیتالشآنهابرایرفعنیازهایبالفعلوبالقوهمراجعان
مشخصمیشود.ازآنجاکهتحلیلیافتههادرپدیدارشناسیشکلتوصیفییاتفسیریو
روایتگونهاستبراساستحلیلخودانگارانه)حریری،1385؛محمدپور،1390(،حاصل
پژوهشتجربیاتمشترکمتخصصاندربارهنیازهایاطالعاتیکاربرانراتوصیفوتفسیر
میکند.تجربیاتیکهازسویی،حاصلدانشتعاملیبااشیاءومحیطموزهوازسویدیگر،

نتیجهمشاهدهرفتارمراجعهکنندهدردرکودریافتمفاهیماست.
جامعهپژوهشازمیانمتخصصانانتخابگردید؛زیراهدف،نهارزیابییکمحصولیا
خدمتمشخصازدیدگاهکاربرانبلکهمطالعهبرایبرنامهریزیاست.طبقگزارشمؤسسه
خدماتکتابخانهایوموزهای2،بیشترمطالعاتیکهدربارهارزیابینیازبرایبرنامهریزیو
اجرایطرحهایدیجیتالسازیمنابعکتابخانهایوموزهایاغلبمبتنیبرپیشنهادهای
کارکنان،متخصصانوکمیتهمشاورانانجامشدهاست؛اماچنانچهارزیابینتایجطرحنهایی

مدنظرباشد،معموالًازپیشنهادهایکاربرانوبازدیدکنندگاناستفادهمیشود.
باتوجهبهمعیارهاینمونهگیریدرپدیدارشناسیمبنیبرهدفمندبودننمونههابر
حسبدانشخاصافراددرموردپدیدۀموردبررسیوکوچکبودننمونهبرایمطالعه
عمیقتجربهها)محمدپور،1390؛حریری،1385(،دراینپژوهش،نمونههاازمیانافرادی
انتخابشدکهنقشهایفعالیامؤثریایفامیکنندیادرموزههاییاشتغالدارندکهزمینههای
فعالیتهایاجتماعیآنهابارزواثرگذاربهنظرمیرسید.اینافرادپنجنفرازمتخصصانانواع
گوناگونموزههااعمازهنری،علمی،تاریخی،باستانشناسی،وکودکانتخابشدهاند.آنها
غالباًوظایفمرتبطبامدیریتیااجرا،آموزشیاپژوهشوامورمرتبطبابازدیدکنندگانرا

برعهدهداشتهاند.شرکتکنندگاندرمصاحبهعبارتانداز:

جدول 1.جامعهآماریمصاحبهشونده

1. Hepworth, 
Grunewald, & Walton

2. Institute of Museum 
and Library Services

کدرشته و مقطع تحصیلیسمت
م.1کارشناس ارشد علوم اجتامعیمدیر ارتباطات امور بین امللل موزه علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران

م.2کارشناس ارشد جامعه شناسیمسئول آموزش و پژوهش موزه ملک

م.3کارشناس ارشد موزه داریمسئول بخش مستندنگاری و مدیریت اطالعات موزه ملک

م.4کارشناس موزه داریمستندنگار و جمع دار امول موزه گرافیک

م.5کارشناس ارشد باستان شناسیموزه دار باغ موزه نگارستان

م.6کارشناس ارشد روان شناسی و متخصص ادبیات کودکمدیر موزه عروسک های ملل- همکار دیرینه شورای کتاب کودک
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دربارهوظایفوپیشینهشغلی،انواعمخاطبانبالقوهوبالفعلموزه،سازوکارموزهبرای
پاسخگوییبهمخاطبانوانواعخدماتاطالعاتیکهدرموزهارائهمیشودمطرحگردید.
همهمصاحبههاحضوریانجامشدوهرکدامحدودچهلدقیقهتایکونیمساعتطول
کشید.بهدلیلکیفیبودنرویکردپژوهشازروشکدگذاریبازدرسطحپاراگرافیا
حداکثرجملهوروشتحلیلمضموناستفادهگردیدودرتفاسیرازبعضینظریاتموجود

درپیشینهاستفادهشد.


یافته ها
حرفهمندانبراساسنگرشیکهبهماهیتموزهدارند،همچنینبافتوزمینهموضوعی
موزهایکهدرآنکارمیکنندنیازهایبالقوهوبالفعلمراجعانراپیشبینیومشاهدهوبرای
آنبرنامهریزیمیکنند.بنابراین،تجربهزیستهآناندرمواجههبانیازاطالعاتیدرنخستین
گامباتوصیفنگرشآناندربارهماهیتموزهآغازمیشودکهدوجنبهدانششناسیو

ارتباطشناسیرادرآنمیتوانیافت.

نگرش به ماهيت موزه
دربارهموزهتعاریفمختلفیارائهشدهولیآنچهاینجاموردنظراست،نگاهحرفهمندانی
استکهموزهراواجدارزشاطالعاتیبرایرفعنیازکاربرانمیدانند.درایننگاه،تأکیدبر

دوجنبهمهممیتوانیافت:
جنبه دانش شناسی: موزهدرایننگرش،گنجینهایازدانشاستکهرسالتپژوهشیو
آموزشیدارد.پژوهشگراندرگنجینههاییکهبخشمهمیازآنهادرمخازننگهداریمیشود
مطالعاتعلمیوپژوهشیانجاممیدهندونتیجهرادرقالبیکمقالهیایکنمایشگاهارائه

میکنند.برایاینکار،آثارازمخزناستخراجواززوایایمختلفبررسیمیشود.
براینمونه،اینکهیکنسخهنفیسبهلحاظتاریخیومحتواییچهمباحثیرادربر
دارد؛بهلحاظآرایههایتذهیبیوهنری؛نوعخطوکتابت؛شکلوجنس؛واینکهچطور
ساختهشده،همگیدریکچرخهپژوهشی،بهطورکاملبررسیوواکاویمیشود)م.2(و
نتایجپژوهشهایانجامشده،منتجبهبرپایییک"سالننمایشگاهیتکاثر")م.2(میشود
کهدرآندانشتولیدشدهرابهخوبیمیتواندرکوتصویرکرد.اهمیتاینبعدتاجایی
استکهازبعضیموزههاباعنوانمؤسسهپژوهشییادمیشود.براینمونه"کلیهآثاریکه
درموزههایعلوموفناوریوجودداردیکپشتوانهپژوهشیدارندکهاینپژوهشباهدف

آموزشیبودنآثارهست")م.1(.

تجربه زیسته حرفه مندان موزه ها در 
مواجهه با نیازهای اطالعاتی کاربران
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بعدازاتمامچرخهپژوهشی،فرایندآموزششکلمیگیردودانشیکهدرطیپژوهش
کسبشدهبهمتقاضیانآموزشدادهمیشود.درچرخهآموزش،نوعیاحیاگریاتفاق
میافتد.بدینمعناکهمادرپژوهشبهایننکتهدستمییابیمکهبهطورمثال،یکجلد
الکییایکقلمموچگونهساختهمیشود.بعداگرکسیبخواهدمیتوانیمهمینراآموزش

دهیم)م.2(.
جنبه ارتباط شناسی: دراینبُعد،پارادایمارتباطیمخاطبباموزه»دوجانبه«است.
بهاینمعناکهمخاطب»دانش«میآفریندو»تعاملدوجانبه«)م.3(باموزهدارد.اینتعامل
میتواندسطوحمختلفیداشتهباشد.بهطورمثال،ضمناینکهازپژوهشهایمرتبطپشتیبانی
وحمایتهایمالیوغیرمالیمیشود،ازنتایجپژوهشهایکاربرانبرایتکمیلبخش
از بعضی اطالعاتموجوددرباره استفادهمیگردد. اطالعاتیموزه پایگاه و مستندات
مجموعههادرمرحلهاطالعاتظاهریوفیزیکیاثرباقیماندهوبهسببحجمباالیآثار،
کارشناسیآنهاانجامنشدهاست،امااینفرایندکمکمیکندتاباپژوهش،دانشموجود

استخراجشود.
بنابراین،رفعنیازهایاطالعاتیمراجعان،خودبستریبرایرفعنیازهایاطالعاتیموزه،
یاموجبپرکردنشکافدانشیوغنایمحتوایموزهمیشود.عالوهبرآن،پرسشهای
مراجعاندرطولزمانکمکمیکندنقاطبازیابیبرایمستندسازروشنترشودودرنتیجه،
نمایهسازیآثارگرافیکیبهویژهپوسترها،عمیقترومتناسبتربانیازمرجعانصورتبگیرد.
»نمایهسازیآثارقبالانجامشدهونمایهایموجوداست.بهمرورنیزاگراثرتازهایوارد
شدکهموضوعجدیدیداشتیامراجعهکنندهایبانگاهمتفاوتپرسشیدربارهآنمطرح
کند،موضوعجدیدبهآثارقبلیاضافهودرفیلدموضوعاتدرجستجوواردمیشود«)م.4(.
مواجههبانیازاطالعاتیمخاطببراساسانواعمخاطباندرسهدستهعام،خاص،و

کودکقرارمیگیرد.

1. مواجهه با مخاطب عام
درمواجههکلی،حرفهمندان،مخاطبانموزههابهدودسته"عام"و"خاص"تقسیممیشوند.
مخاطبانعامکهبیتردیدبخشاعظممراجعانهستندبرحسبعالقهوسرگرمییابرای
مشاهدهجنبههایعمومیپدیدههابهموزهمراجعهمیکنند.اینمخاطبانباپرسشمشخص
واردموزهنمیشوندومیتوانگفتنیازاطالعاتیآنانازنظرنحوهبیاندردسته"نیازهای
ذهنی")داورپناه،1386؛بهنقلازیورلند2002،1(قرارمیگیرد.باتوجهبهزمینه،تجربهو
دانششخصیمتخصصاندربافتهایگوناگون،برایمواجههباایننوعنیازرویکردهای 1. Hijorland
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گوناگوناجتماعی،آموزشی،فرهنگیوروانشناختیمشاهدهمیشود.
رویكرد اجتماعی:درایندیدگاه،جامعهپذیریموزهازسویمخاطباهمیتفراوان
داردوالزماستدرسبکزندگی،موزهجزییازسبدفرهنگیخانوادهقرارگیرد.ریشههای
اینجامعهپذیریازدورانکودکیشکلمیگیرد.بنابراین،مخاطبکودکاهمیتزیاد

مییابدوبرایاوبرنامههایویژهتعریفمیشود.
ازاینجنبه،کلیهبرنامههایجانبیموزهاعمازآموزشیوتفریحیتدابیریبرایتشویق
افرادوجذبمخاطباست."دورههایآموزشیبهایندلیلبرگزارمیشودکهافرادباآنچه
درموزههستآشناشوند،درواقعآثارموجودرااینگونهمعرفیمیکنیم")م.2(.بنابراین،
کالسآموزشییانشستهایعلمیوبازدیدهایگروهیبهصورتهدفمندبرایمواجهه
افرادبااثرهنریکهبهنوعیبُعدجامعهپذیریموزهراتقویتمیکندبرنامهریزیمیشوند،

ضمناینکهزمینههاییادگیریدرموزهنیزتقویتمیشود.
راهاندازیموزهسیارنیزتجربهایاستکهبهجامعهپذیریموزهکمکمیکند؛یعنی
افرادیکهامکاندسترسیبهموزهراندارند،موزهبهاستقبالشانمیرودوبدینترتیبگستره
مخاطبانراافزایشمیدهد.بهطورمثال،موزهعلوموفناوریدرزیرگذرمتروچهارراه
ولیعصرتهران،باکمک9نفرازراهنمایانموزه،آثارموزهایرابهنمایشگذاشتورکورد
تعدادبازدیدکنندگانرادرسال94شکست.اینموزهفضایمناسببرایمیزبانیجمعیت
روزانه30هزارنفرندارد،ولیجاییقرارمیگیردکهبتواندخودرامعرفیکند.همچنین
"گروهنمایشگاهسیاربراساسهدفعالیآموزشی،نمونههاییازآثارعلمیراسواربر
کامیون،درروستاهاوشهرهایمتخلفبهنمایشمیبرد.هرشهرییکهفتهتوقفمیکند

وحدود4000نفردانشآموزبازدیددارد")م.1(.
رویكرد آموزشی:درایندیدگاه،موزهدرحالتبدیلشدنبه"آکادمیعلموفناوری"
)م.1(استومجرایمهم"آموزشرسمیوغیررسمی"و"یادگیریماندگار")م.1(،بهویژه
برایگروههایدانشآموزینیزمحسوبمیشود."درموزهعلوم،فضاییادگیریبسیار
مناسباستچونهمهچیزعینی،قابللمسودرکاستوگوییابزارآموزشبهتر
فراهماست.موزهعلومبهطوربالقوهمیتواندآکادمیعلمباشد")م.1(.البتهیادگیریدرانواع
مختلفموزههااعمازعلموفناوری،تاریخیوهنریبهشیوههایمختلفرخمیدهدو
بهطورکلیدرهمهانواعبهدلیلدسترسیآسان،لمسومشاهدهاشیاازنزدیک،یادگیری
مطالبنظری،عینی،کاربردیوماندگارمیشود)م.3(.تجربهدیگرایناستکه"شعبهای
ازدانشگاههنردرباغملیتأسیسمیشودوتعدادیازکالسهایدانشگاهدرموزهبرگزار

میشود")م.2(.
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رویكرد فرهنگی: دراینرویکرد،دانشپیشینهشناسی،هویتملیوفرهنگیتقویت
میشودکهشایددرموزههایباستانشناسی،تاریخیوهنرینمودبیشتریمییابد.در
موزهباغنگارستان،تالشبرایآشناییباسبکهاینقاشی)سبکهاینقاشیوچهرههای
هنرمندانوآثارآنانراازنزدیکمیبینند(وآثارهنریارزشبنا،سبکومعماریصورت
میگیردوافرادتاثیرگذاریمانندملکالشعرایبهاروکمالالملکمعرفیمیشوندوبرحس
وطندوستی،شناختریشههاوهویتملیفرهنگیتاکیدفراواناست.اما"متأسفانهاشتیاق
ودرخواستبهدریافتاینمفاهیمازسویمراجعهکنندهرابهندرتمیتوانیافت")م.5(.

رویكرد روان شناختی: دراینرویکرد،مواجههبامخاطب،باهدفارتقایانواعهوش
بهویژهدرکودکانتجربهمیشودوحرفهمندانازادبیاتداستانیبهرهمیگیرندتانیازهای
گوناگوناجتماعی،تاریخی،جغرافیاییرابرآوردهسازندوبهپویاییشناخت،اندیشهو
فلسفهکودکانکمککنند.اینتجربهدرقسمت"نیازاطالعاتیکودک"بهتفصیلبیان

میشود.

2. مواجهه با مخاطب خاص
مخاطبانخاص،کهمعموالًدرصداندکیازمراجعانموزههستندباپرسشیمعیّنوارد
میشوند)م.3(.نیازگروههایپژوهشگران،اساتید،ودانشجویانیکهباسؤالیادرخواستی
معیّنبرایانجامیکوظیفهکهمیتواندپایاننامهیاهرنوعتکلیفدانشجویی،پروژه
پژوهشییانیازشغلیباشدرامیتواندرزمره"نیازهایاطالعاتیعینی"قرارداد.این
نوعنیازدرموزهشبیهکتابخانهاست،بااینتفاوتکهدرموزهبیشترماهیتدیداریو
تصویریدارد)م.2(.بنابراین،درموزهکیفیتعکسهاوتصاویر)م.3(وحتیقابلیتخرید
یادسترسیبهماکتاشیا)م.1(،ارزشواهمیتمییابد.اما"علیرغماینکهمنابعاطالعاتی
درموزهبایدتقریباهمانندمنابعکتابخانهآمادهاستفادهوقابلدسترسباشد،دسترسیبه
اطالعاتموزهایمعموالسختتروپیچیدهتراست")مارتی،2006،ص2(.برایدستیابی
بهدانشنهاندرآثارموزهایصرفاًاطالعاتمستنداتکافینیستچونبخشیازایندانش
درطولزماندرتجربهمستندنگاراناندوختهمیشودومدوننیست.بهطورمثال،درموزه
گرافیک،جستجودرنرمافزارکفایتنمیکندوپژوهشگربهمستندنگارمراجعهمیکند؛»به
ایندلیلکهمستندنگاریکارپژوهشینیزهست؛عالوهبرآن،درگرافیکبسیاریموارد
Artworkکهدرکتابهامستندنشدهامامستندنگاربهدلیلتجربیاتیکهدارد-مثالمیداند

چیست-میتواندبهپژوهشگرکمککند«)م.4(.
درموزههاییکهتعدادمراجعانبانیازهایاطالعاتیخاصزیاداست،سازوکاریمنظم
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برایارتباطبامخاطبونحوهارائهخدماتازقبلتعریفمیشود."مثاًلتصاویرباچه
کیفیتیبرایچهکاربردهاییدراختیارشانقراربگیرد.اگردانشجوهستندچهتخفیفهایی
برایشاندرارائهتصاویردرنظرگرفتهشود،یااینکهاگرکارشاناختصاصاًرویآثار]این
موزه[باشدچهتعامالتیبرایشاندرنظرگرفتهشود")م.3(.دراینموزهها،همچنینمسیری
راکهمراجعانبایدطیکنندتابهخواستهشانبرسندتعریفمیشود:"مسئولآموزشکسی
استکهمراجعاندروهلهنخستبهاومراجعهمیکنند.معموالًسعیمیشودمراجعاندر
بخشهایمختلفدوندگینداشتهباشندوارجاعکاربینیکییادونفرانجامشودوآنها
باشندکهادامهمسیرراطیمیکنندتانیازهایاطالعاتیکاربرانبرآوردهشود.اگرنیازباشد
ما]مسئولمستندنگاری[اطالعاتیرادراختیارقراردهیم،معموالًنیازیبهمراجعهمتقاضی
بهاینبخشنیست،بلکهآنهارادراختیارمسئولآموزشقرارمیدهیمواوبهمتقاضی

تحویلمیدهد")م.3(.
مخاطبانخاص،بستهبهزمینهتخصصیموزههامتفاوتند؛امابیشترافراددراینپژوهش
اساتیدودانشجویانرشتههایمختلفعلومانسانیمانندادبیات،تاریخ،باستانشناسی،
زبانشناسی،زبانهایباستانی؛رشتههایهنریمانندنقاشیوگرافیک؛همچنینرشتههای
فنیوعلومپایهمانندمهندسیرایانهوفناوریاطالعات،فیزیک،شیمییاتاریخعلم
هستند؛بهعالوهکارشناسانموزهوکارکنانگروههایپژوهشینیزشاملآنمیشوند.درزیر

نمونههاییازنیازهایاطالعاتیعینیآنانارائهشدهاست:

جدول 2.نمونههاییازنیازهایعینیکاربرانموزهها

کد مصاحبه شوندهنیازهای عینی

"استخراج پیشینه تاریخی آثار"
"مطالعات فن شناسی یا آسیب شناسی آثار"

"چگونگی ساخت نسخه های نفیس یا جلدهای الکی"
"پایان نامه دانشجوی رشته گرافیک درباره خط نستعلیق روی سکه های صفوی"

)م.2(

"سیر تکاملی و تاریخی یک فناوری، آبکاری؛ تاریخچه الکرتونیک: مثل تاریخچه پیل 
الکرتیکی" "فناوری های بومی ایران در حوزه انرژی"

)م.1(

"پوسرتهای فرهنگی سی سال اخیر که در آن ها منادها و عنارص طبیعی
 به کار رفته باشد"

)م.4(

"پایان نامه دانشجویی درباره تاریخچه باغ نگارستان"
"مراجعه یک کارگردان برای مشاهده ظاهر ساختامن و بنای موزه"

)م.5(
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درنگرشحرفهمندانبرایننکتهمهمتأکیدمیشودکهآنچهدرارتباطبینبازدیدکننده
وموزهمنتقلمیشودصرفاًاطالعاتخاموعینینیست.بلکهمعناییاستکهادارک
میشود.بخشیازآن،پرورشحسزیباییشناسییاانواعدیگریازدانشاستکهشایدآن
رابتوانتغییریتعبیرکردکهبهلحاظشناختیدرمغزویااحساسانسانایجادمیکندومنجر
بهیادگیرییاانواعدیگریازبرانگیختنمیشودکهبامعیارهایکّمیقابلبیانواندازهگیری
نیست.بهاینترتیب،نوعدیگریازنیازاطالعاتیدربینمراجعانموزهشناساییمیشودکه

»عینی«و»روشن«بهنظرنمیرسند.

3. نياز اطالعاتی و خدمات ویژه كودک
کودکانرامیتوانبهدلیلاهمیتوتفاوتویژگیهایدورانکودکیدردستهسومقرار
داد.کودکانمعموالًبانیازاطالعاتیخاصیاپرسشویژهایواردموزهنمیشوند."کودک
بهنیازهایخودشواقفنیستوبایدباابزارهایکمکآموزشیوازطریقفعالیتهای
تفریحیبهاوآموزشدادهوعالقهمندیایجادشود")م.3(.انگیزهآنانیاکنجکاویاستیا
ازطریقبازدیدهایگروهیازسویاولیایمدرسهیاهمراهپدرومادرواردموزهمیشوند.
اماهنگامخروج،بارگرانبهاییازاطالعاتآمیختهبااندیشهوگاهحتیباانبوهیازسؤال،

فضایموزهراترکمیکنند.
متخصصانبنابهتخصصوسلیقهخودومتأثرازسیاستهایکلیوبرنامهموزهتدابیر
گوناگونیبرایکودکانبهکارمیگیرند.بهطورمثال،برایآشناییباآثارتاریخی"مهمترین
کارشایدطرحباغقصههاستکهمعرفیآثاردرقالبداستانهایکودکانهصورتمیگیرد.
نمونهدیگر،کارگاهکالژ1برایکودکاناست.همچنینپازلهایتعاملیکهنوعیبازیدر
صفحهلمسیاستکهافرادبهویژهکودکانرادرگیربازدید2میکند")م.3(.درموزهدیگری،
براساسنوعنمایشگاه،مخاطبانموزهعوضمیشوند"مثاًلدرنمایشگاهفعلیکهمربوط
بهکودکاست،عموممردم،خانوادهها،وبچههانیزمیتوانندارتباطبرقرارکنند")م.4(.
آثارارائهشدهدرایننمایشگاهپوسترهاواعالنهایبرگزیدهداخلیوبینالمللیوگلچینی
ازطراحیجلدهایکتابهایکودکانمتعلقبهگرافیستهایبرجستهرادرطولسالیان

متمادیدربرمیگرفت.
اما،تمرکزتحلیلپدیدارشناسیاینقسمت،برتجربهزیستهدرموزهعروسکهای
ملل3قرارگرفتهاستکهعمدهمخاطبانآنکودکونوجوانهستند.دراینموزهمطابق
دانشوتجربهحرفهایمؤسسآندوحوزهروانشناسیوادبیاتتلفیقشدهاندتابا
استفادهازمجموعهعروسکهادنیاییازفرهنگودانشرابهمخاطبمنتقلکنند.اشیای

1. Collage
2. User engagement

امــور  در  ایكــوم  برگزیــده  مــوزه   .3
بازدیدکننــدگان در ســال 1395 خورشــیدی
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موزهایحاویاطالعاتودانشدراینموردعمدتاًعروسکهاهستند.
درایننگرش،عروسکهامینیاتورانسانواقعیهستندکهبهعنوانعنصرارتباطیبا
کودکانانتخابشدهاند.ایدهاولیهباراهاندازییکمدرسهیامرکزآموزشیکهآموزشدر
آنفقطازطریقعروسکیااسباببازیهاباشدآغازشدهاست؛بااینانگیزهکهچگونه
عروسکهاسببارتقایسطحهوشکودکمیشوند.همچنانکهدرکشورهایدیگر
افرادیمثلا.والدورف1،متخصصتعلیموتربیت،ازعروسکاستفادهمیکندتامفاهیم

مختلفیراکهدرحوزهزندگیکودکانهستآموزشدهند.
درایننگرش،عروسکهاابزاربسیارمناسبوقدرتمندیبرایترویجادبیات
محسوبمیشوند؛زیرانمادیکهویتویکفرهنگهستندکهداستانهایاافسانههاییرا
درخوددارند.درواقع،عروسکهاتجسمباورهاوسنتها،عاداتورسوممناطقمختلف
جهانهستندکهدرقالبداستانبازگومیشوند.ازسویدیگر،"عروسکعنصریاستکه
بچههاباآنارتباطبرقرارمیکنند؛زیراازدورهنوزادیباآنارتباطیزندهوپویاداشتهاندو

همهآنهاداشتنیکعروسکرادرطولزندگیتجربهکردهاند")م.6(.
انتخابعروسکهاکاماًلهدفمنداست:"معموالًعروسکهاییانتخابمیشودکه
باخودقصهوداستانیداشتهباشند،شخصیتهایداستانیباشند،البتهعروسکهاییهم
هستندکهفقطپوششخاصآنمنطقهرادارند")م.6(.درطولزمانیکهکودکدراین
موزهحرکتمیکنداطالعاتودانشیرادریافتمیکندکه:"شایدجلساتمتعددمدرسه
درکالسهایادبیات،تاریخ،علوماجتماعیوغیرهنتوانداینحجمازاطالعاترادراختیار

آنانبگذارد")م.6(.
همراهمعرفیعروسکها،داستانهایمختلفیازکشورهایگوناگونتعریفمیشود
کهگویایافسانههاواسطورهملتهاست.براینمونه،وقتینوبتبهعروسکهایهندی
میرسد،سهداستانازاینکشوربیانمیشود:"داستانرامایانهکهشبیهشاهنامهاست؛چون
ماعروسکهایسایههندیراداریمازشخصیتهایمختلفرامایانه،راما،سیتا،هاموناو
همهآنشخصیتهارامیبینند.بعدبخشدیگرهند،داستانگانشاخدایهندیرامیشنوند.

بعدکریشنارامیبینندوداستانآنرامیشنوند")م.6(.
البتهضمنتعریفداستان،اطالعاتتکمیلیمثلاینکهچراگاودرهندمهمهستوبه
آناحتراممیگذارندوهرکدامازاینهانمادچهچیزیهستندوهمچنیناطالعاتیراجعبه

شیوهساختخودعروسکوابزاروجنسعروسکدراختیارآنانگذاشتهمیشود.
حدود84عروسکنمایندۀکشورهاوفرهنگهایگوناگونوجوددارندکهنمونههایی
ازارزشهایاطالعاتیآنهاشاملاینهاست:"سمتکمدهایمکزیکواردفضایجشن

1. رودولــف اشــتاینر )1861-1925(، 
معلــم آلمانــی و بنیانگــذار الگــوی 
آموزشــی والــدورف، بیــش از هــر 
چیــز بــه هماهنگــی روح، جســم 
و  داشــت  توجــه  کــودکان  روان  و 
می تــوان گفــت هــدف اصلــی در 
ــی  ــه زندگ ــت ک ــن اس ــدارس او ای م
ــظ  ــودکان حف ــی ک ــی و روحان طبیع
ــدگاه او  ــد. در دی ــعه یاب ــده و توس ش
تجربــه هــر کــودك و کار مســتقیمی 
کــه کــودك انجــام می دهــد جایــگاه 
ــن  ــاس همی ــرا براس ــژه ای دارد زی وی
ــد  ــودك می توان ــه ک ــت ک تجربه هاس
ــد و  ــر کشــف کن ــود را بهت ــای خ دنی
ــز  ــل مراک ــن دلی ــه همی ــد. ب بشناس
به جــای  والــدورف  پیش دبســتانی 
آنكــه مراکــزی باشــند که کــودکان در 
فضــای بســته مشــغول بــه خوانــدن و 
انجــام فعالیت هــای مشــخص در آنهــا 
باشــند، بیشــتر مشــغول بــازی، کار، و 

آزادنــد. فعالیت هــای 
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مردگانمکزیکمیشوندواینکهاینجشنبرایچههست.وقتیبهسمتلهستانمیآیند
دربارهالیکونیکلهستانوجشنملیلهستانمیشنوند.سپسسفرمیکنیمبهآفریقا...
بعدروسیهو...داستانهایآنهارامیگوییموخودعروسکرااینجامیبینند.سفرمیکنیم
بهارمنستانچندعروسکیکهازارمنستانداریمقصههایشانرامیگوییم؛بعدبهسوئداز
جادوگرهایسوئدیوازسالنومیالدیصحبتمیکنیم؛سپسازعروسکهایغمو

غصهبرایشانمیگوییم؛...بعدبهتاریخژاپنمیرویم...")م.6(.
شیوههایانتقالاطالعاتدرطولزمانباآزمونوخطابهدستآمدهوبهترینشیوه
انتخابوتثبیتشدهاست.جریاناطالعاتطوریاستکهدربازدیدهایدانشآموزی
ابتداآمادگیذهنیایجادمیشود؛البتهاینآمادگیبرایمقاطعمختلفسنیباتوجهبه
ویژگیهایشناختیومراحلرشدکودکاندکیمتفاوتاست."دربازدیدهایگروهیما
معموالًسهانیمیشنبرایشانبهنمایشمیگذاریمدربارهسهیاچهارفرهنگمتفاوت،یکی
راجعبهجشنمردگانکاترینا،فرهنگهندکریشناوغیره.ابتداکهانیمیشینگذاشتهمیشود
بچههادربارهعروسکفکرمیکنندکهچهمفهومیرامنتقلمیکندوایننکتهآنهاراآماده

میکند")م.6(.
کودکانچهارسالهنیزمخاطبانموزههستندوازآنمیآموزندضمناینکهدانشو
تجربهچگونگیمواجههباکودک4سالهوتفاوتآنبادانشآموزپایههفتمبااطمینانبه
دستآمدهاست:»برایبچههای4سالهسراغاسکیموهامیرویموکودکعروسکاسکیمو
راپیدامیکند.بستهبهگروهسنیکودکان،کاررامتغیرانتخابمیکنیم.لباسشچهشکلی

هست،پوستشچهرنگیهستوچهحیوانیآنجازندگیمیکند«)م.6(.
فضایموزهنیزبهتثبیتوتأثیرگذاریجریاناطالعاتکمکمیکند.اینموزهقدری
راحتوخودمانیبهشکلیکخانهسهطبقهطراحیشدهاستکهگاهیرفتارمراجعان
نشانمیدهدفراموشکردهاندواردیکمکانعمومیشدهاندومیپندارنددرمنزلشخصی
مهمانهستند.اینفضامتفاوتازاشرافیتگراییوابهتوباالدستانگاریاستکهبهطور

معمولدرپارادایمحاکمبرموزههایقدیممتداولبودهاست.
بهطورکلی،کودکاندرتورهایبازدیدازاینموزهخردورزیوتعاملبااندیشهها
وگاه،اندیشههایشایدغریبراازطریقآشناییبامنشأهویتهامیآموزندوارزش
سنتهایدیگررادرکمیکنند.بهمنشأتفاوتهاپیمیبرندودالیلارزشهاوهویت
مردمانرادرمییابند.درعمقاینجمعگرایی1فرهنگی،دینیواعتقادیشایدنوعیوحدت،
یگانگیارزشها،ویکپارچگینهادانسانینهفتهدراینتجربهبرایکودکتداعیمیشود.
ازسویدیگر،علیرغماینکهکودکاطالعاتبسیارزیادیدریافتمیکند،امامعموالً 1. Poluralism
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یادگیریویبراساساطالعاتدیداریماندگاراست؛زیرا"اینعروسکهاواسطخیلی
خوبیهستندبرایاینکهبتواننددرذهنویادبچههابمانندودفعاتبعدکهباخانوادهویا
گروههایدیگرمراجعهمیکنندکاماًلبهخاطردارندومیداننداینعروسکهاچههستند.ما

ابزاررادرستانتخابکردهایم")م.6(.

نتيجه گيری
دراینپژوهشتالششدنگرشحرفهمندانوتجربهزیستهآناندربارهنیازهایاطالعاتی
کاربراندرموزهبهعنوانیکمحیطاطالعاتی1توصیفشود.بهاینمنظور،اوالجایگاه
موزهدرنگرشحرفهمندانبهنیازاطالعاتیکاربرانروشنشدواینکهچگونهموزه،دانش
نهفتهدرآثاررااستخراجودرقالبنمایشگاهبهتصویرمیکشدوباطیکردنفرایند
پژوهشوآموزشمحیطیاطالعاتیفراهممیسازدکهباتعاملومشارکتکاربرپویاتر
میشود.گرینهیل2)1992(درکتابمعروفخودباعنوان"موزههاوشکلگیریدانش"
تعبیر"گنجینههایدانش"رابهجای"گنجینههایاشیاء"برایموزههابهکارمیبرد.بخشیاز
اینمفهوم،دربُعدنگرشیدانششناسانه،مشخصشدکهموزهدیگرمجموعهایازاشیای
عتیقهنیست،بلکهتوصیفیازهمهاجزاییکپدیدهبانمایشهمهآثاریاستکهبهآن
تعلقدارد.اینپدیدهحتیمیتواندحالتیازاحواالتانسانباشد.تعبیرتیبر3)2014(را
نیزبهخوبیمیتواندریافتکهموزههایقرن20تمرکزشانرااز"اشیاء"به"موضوع"
تغییردادهاند.همچنیندربُعدارتباطشناسانه،اسکو)2009(بهنقلازاندرسون4)2004(
ویژگیهایموزههایسنتیدرمقابلموزههایجدیدرا"ارتباطاتیکسویهدرمقابل
ارتباطاتدوسویه"،"نگهدارندهدانشدرمقابلانتقالدهندهدانش"،"صدایاقتداردرمقابل
نگرشهایچندجانبه"،و"درونگرادرمقابلمسئولدربرآوردننیازبازدیدکننده"میداند.

انواعمخاطبانبراساسنیازاطالعاتیدرپژوهشبوث5)1998،ص150،نقلدراسکو،
2009(نیزمشابهپژوهشحاضردستهبندیشدهاند:"بازدیدکنندهمعمولیکهبهاطالعاتی
دربارهساعاتبازدید،قیمت،امکاناتموزه،اخبار،نمایشگاههاوراهنماییدرموزهاحتیاج
از برنامهریزیشده بازدیدهای برای آموزشیکهاطالعاتجزئیتری بازدیدکننده دارد؛
موزهواطالعاتپروژه-محورنیازدارد؛وبازدیدکنندهخاصکهاطالعاتمفصلدرباره

مجموعههاودسترسیبهمتخصصاندرپیوندبادیگرمنابعاطالعاتیالزمدارند".
بنابراین،درگروههایمخاطبانموزه،براساسآنچهللو6)2002،نقلدرداورپناه،1386(
برمبنایموارداستفادهازاطالعاتمطرحمیکند،همهانواعنیازیعنینیازهایاطالعاتی
نیازهایاطالعاتیشغلی یاتفریحی، نیازهایاطالعاتیسرگرمی یاروزمره، اجتماعی

ــای  ــان فضاه ــی هم ــط اطالعات 1. محی
اســتفاده از اطالعــات اســت کــه هــر فــرد 
بــرای رفــع نیازهــا و مصــارف اطالعاتــی 
خــود در آن محیــط زندگــی می کنــد 

ــاه، 1386(. )داورپن
2. Greenhill

3. Taber
4. Anderson

5. Booth
6. Laloo
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یاحرفهایونیازهایاطالعاتیآموزشیوجودداردوموزههابرایپاسخگوییبهآنها
روشهایمختلفیبهکارمیگیرند.همچنینموزههایامروزنوعیمحیطاطالعاتیمحسوب
میشوندکهزمینههایبروزوظهورنیازهایاطالعاتینهفتهرانیزفراهممیسازند.دراین
رویکرد،موزههاهمزماندوکارکرداساسیدارند:1(پاسخبهنیازاطالعاتیو2(ایجادسؤال

وبرانگیختننیاز.
اما،برایانعکاسنیازاطالعاتیمخاطبوپاسخبهآن،نقشیباعنوان"متخصص
اطالعاتموزهای"باوظایفوویژگیهاییکهمارتی)2006(اشارهکردهمشاهدهنمیشود.
طبقپاسخهایحرفهمنداندراینپژوهش،وظایفمشابهراراهنمایانموزه،بخشروابط
عمومییامسئولوبسایتانجاممیدهدوباتوجهبهویژگیهایجامعهشناختیوفرهنگی
مخاطبان،موزههایماشایدبیشازبرنامهریزیبرایانعکاسنیازمخاطباندرسازماندهیو
نمایشاطالعات،ضروریترآناستبرشیوههایجذبمخاطبوایجادانگیزهواشتیاق

تمرکزشود.
باتوجهبهتنوعاقشارمختلفیکهمخاطبآثارموزهایوموزههاهستنداهمیتتوجهبه
اینتجربههایزیستهدرمواجههجامعهشناسانه،روشهایگوناگونیبرایرفعانواعنیازهای
عینیوذهنیمخاطبپیشنهادمیکند.ازجملهموزهسیار،راهاندازیکارگاهآموزشی،
برگزاریکالسدرسیودانشگاهیوتبدیلموزهبهفضایآموزشغیررسمیورسمی
برایرفعانواعنیازهایاطالعاتیکاربرانوانواعروشهاییکهحتیبرایکاربرانبالقوهموزه
که"نیازهایاحساسنشده"دارندمیتواندتغییراتیدرسبکزندگیجامعهایجادکندتاموزه
درسبدفرهنگیخانوادههاقراربگیرد.درمورداخیر،فردازاطالعاتموردنیازخودآگاه
نیستولیفقدانآنبهگونهایبهضرراواست.دربیننظریهپردازانرفتاراطالعیابی،افرادی
مثلدر1،دروین،وگرین2نیزبروجودچنیننیازیتأکیدداشتهاندوآنرانیز"تشخیصداده

نشده"نامنهادهاند.)داورپناه،1386(
درمواجههروانشناسانه،چگونگیتأثیرموزهبرافزایشهوشومهارتهایشناختی
ویادگیریباتأکیدبرسنینکودکیپدیدارمیشودوازاینمنظرنیازهایاطالعاتیفرهنگی،
تاریخی،جغرافیایی،اجتماعی،ادبیاتوهنربرشمردهوبرآوردهمیشود.ضمناینکهانتخاب
عنصرارتباطیمناسبوشیوههایتعاملی،درگیرشدنکاربرولمساشیایموزهایکه

موجبماندگارشدنتجربهاستازنظرمتخصصانبسیارمهمقلمدادشدهاست.
نیازهایاطالعاتیدرموزه، تاریخیدرمؤلفههای باستانشناسانهو درمواجهه
تاریخی پیشینههای شناخت ارزشهای درک و وطندوستی فرهنگی،حس هویت
مفاهیم و معنا لذتبخش دریافت بر هنری، مواجهه در سرانجام، میشود. پدیدار

1. Derr
2. Green
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زیباشناسانه،فارغازانتقالرسمیاطالعاتعینیوکّمی،تأکیدمیکند.
درخاتمهمیتوانگفت،کارکردموزههاباپاسخبهنیازاطالعاتییااساساباایجادسؤال
وبرانگیختننیازاطالعاتیمنجربهافزایشدانشدرمخاطبمیشود.ایندانشهمانتأثیر
ژرفیاستکهمشاهدهاشیایموزهایویالمسوتماسباآنهاوحضوردرمحیطوفضای
موزهبربازدیدکنندهمیگذارد.دانشیکهبیتردیدمشخصاًکّمیوقابلاندازهگیرینیست،
اماشایدبتوانآنراتجربهزیستهایدانستکهباپدیدارشناسیازطریقمصاحبهوتعمقدر
نگرشهایمراجعانشناساییمیشود.باتوجهبهاینکهپژوهشحاضربارویکردیکلنگر
بهنیازهایاطالعاتیپرداختپیشنهادمیشوددرگامهایبعد،نیازاطالعاتیباتمرکزبر
موضوعوزمینهفعالیتموزهدرانواعگوناگونعلمی،تاریخی،هنری،دانشگاهیوغیره

بهطورجداگانهومتمرکزبربافتبررسیشود.
سپاس:نگارندهازدکترعلیرضانوروزیبابتراهنماییهایعلمیایشانتشکرو

قدردانیمینماید.

مآخذ
بازرگان،عباس)1391(.مقدمهایبرروشهایتحقیقکیفیوآمیخته.تهران:دیدار.

حریری،نجال)1385(.اصولوروشهایپژوهشکیفی.تهران:دانشگاهآزاداسالمی،واحدعلوموتحقیقات.
داورپناه،محمدرضا)1386(.ارتباطعلمی،نیازاطالعاتیورفتاراطالعیابی.تهران:دبیزش،چاپار.

شریعتی،سارا.)1386(.عشقهنرموزههایهنراروپاییومخاطبینش.انسانشناسیوفرهنگ.بازیابی20آبان
http://anthropology.ir/article/13320.html 1396،از

فتحی،بشارت)1384(.پدیدارشناسیبهمنزلهروشپژوهشکیفی.اطالعشناسی،7و8)1و2(.ص
.168-157

لکناهور،یاسمن)1390(.عواملموثردراستقبالمردمازموزههایهنریدرشهرتهرانسال1390.پایاننامه
کارشناسیارشد،دانشگاهآزاداسالمی،واحدتهرانمرکز،نهران.

محمدپور،احمد)1390(.روشتحقیقکیفی،ضدروش:منطقوطرحدرروششناسیکیفی.تهران:
جامعهشناسان.

مالصالحی،حکمتاهلل)1384(.جستاریدرفرهنگ،پدیده،موزهوباستانشناسی.تهران:مؤسسهتحقیقات
وتوسعهعلومانسانی.

مالیری،محمدحسین)1390(.فلسفهعلمپدیدارشناسيهرمنوتیک.تهران:مجمعتشخیصمصلحتنظام،
مرکزتحقیقاتاستراتژیک.

Anderson, G. )2004(. Reinventing the museum: Historical and contemporary perspectives 

تجربه زیسته حرفه مندان موزه ها در 
مواجهه با نیازهای اطالعاتی کاربران



158
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 28 ، شامره 3 )پائیز   1396( 

on the paradigm shift. Lanham: Altamira Pr.

Bourdieu, P., & Dardel A.)1966(. L’amour de l’art: Les musées et leur public. Paris, Les 

Éditions de Minuit, coll. » Le sens commun «.

Brownbill, J., & Peacock D. )2007(. Audiences, Visitors and Users: Reconceptualising users 

of museum on-line content and services. Museums and the Web 2007. Proceedings. J. 

Trant, & Bearman D. Toronto, Canada, Archives & Museum Informatics.

Booth, B. )1998(. Understanding the information needs of visitors to museums. Museum 

Management and Curatorship, 17 )2(, 139-157.

Cameron, F. )2003(. Digital futures i: Museum collections, digital technologies, and the 

cultural construction of knowledge. Curator, 46 )3(, 325-340.

Coburn, E., & Baca, M. )2004(. Beyond the gallery walls: Tools and methods for leading 

end-users to collections information. Bulletin of the American Society for Information 

Science and Technology, 30 )5(, 14-19.

Cunliffe, D., Kritou, E., & Tudhope, D. )2001(. Usability evaluation for museum web sites. 

Museum Management and Curatorship, 19 )3(, 229-252.

Dervin, B. )1992(. From the mind’s eye of the user: the sense-making qualitative – 

quantitative methodology. Qualitative research in information management, )9(, 61-84.  

Fuentetaja, I. G. )2011(. Knowledge-based society and innovation in the new cultural 

spaces: an approach from the digitized museums. Unpublished doctoral dissertation, 

University of Deusto, Bilbao, Spain. 

Giannini, T., & Bowen, J. )2015( A new york museums and pratt partnership: Building 

web collections and preparing museum professionals for the digital world. MW2015: 

Museums and the Web 2015. Retrieved December 5, 2015, from http://mw2015.

museumsandtheweb.com/paper/a-new-york-museums-and-pratt-partnership-

building-web-collections-and-preparing-museum-professionals-for-the-digital-world/

Hijorland, B. )2002(. Epistemology and the socio-cognitive perspective in information 

science. Journal of the American Society of information science and technology, 53 

)4(, 257-270.

Hooper-Greenhill, E. )1992(. Museums and the shaping of knowledge. London: Routledge.

Hepworth, M., Grunewald, P., & Walton, G. L.)2014(. Research and practice: a critical 

الهام السادات الوانکار



159
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 28 ، شامره 3 )پائیز 1396(

reflection on approaches that underpin research into people’s information behaviour. 

Journal of Documentation, 70 )6(, 1039 - 1053.

Kravchyna, V., & Hastings, S. )2002(. Informational value of museum web sites. First 

Monday, 7 )2(. Retrieved July 14, 2015, from http://firstmonday.org/issues/issue7_2/

kravchyna

Laloo, B. T. )2002(. Information needs, information seeking behavior and users. New delhi: 

Ess Ess publication. 

Marty, P. F. )2006(. Meeting user needs in the modern museum: Profiles of the new 

museum Information Professional. Library & Information Science Research, 28 )1(, 

128–144.

Pallud, J. )2009(. A User-centered perspective on information technologies in museums. 

Unpublished doctoral dissertation, Georgia State University.

Skov, M. )2009(. The reinvented museum: Exploring information seeking behavior 

in a digital museum context. Copenhagen, Denmark: Royal School of Library and 

Information Science. 

Taber, M. M. )2014(. Use of mobile technology among museum visitors: a case study. 

Unpublished master’s thesis, The Rochester Institute of Technology Department of 

Communication College of Liberal Arts. Retrieved December 5, 2015 from Proquest.

استناد به این مقاله: 
نیازهای با الهامالسادات)1396(.تجربهزیستهحرفهمندانموزههادرمواجهه الوانکار،

اطالعاتیکاربران.مطالعاتملیکتابداریوسازماندهیاطالعات،28)3(،159-141.

تجربه زیسته حرفه مندان موزه ها در 
مواجهه با نیازهای اطالعاتی کاربران


