
اهداف: پژوهش حارض با هدف شناسایی معیارهای ارزیابی تورهای 
مجازی موزه های ایران، بررسی وضعیت تورهای مجازی موزه های ایران 

براساس معیارهای ارزیابی شناسایی شده، تعیین نقاط قوت و ضعف 

تورهای مجازی موزه های ایران براساس معیارهای ارزیابی شناسایی 

شده، و ارائۀ پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود تورهای مجازی 

موزه های ایران انجام شده است.

روش  /رویکرد پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است و در آن 
از روش مطالعۀ کتابخانه ای و پیامیش توصیفی استفاده شده است. 

ابزار پژوهش، در پیامیش توصیفی، سیاهۀ ارزیابی محقق ساخته 

است که شامل 8 معیار اصلی و 56 پرسش استخراجی است. معیارها، 

شامل دسرتس پذیری، سهولت استفاده و کاربر پسندی، محتوا و منت، 

ساختار ظاهری، تعامل و بازخورد، استفاده از فناوری های چند رسانه ای، 

امکانات موجود برای معلوالن جسمی،  و روزآمد بودن هستند.

نتایج: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در تورهای مجازی 
موزه های ایران معیار ساختار ظاهری با میانگین 18/4)از 20( و معیار 

محتوا و منت با میانگین13/4 در وضعیت مناسبی قرار دارند. همچنین، 

معیارهای سهولت استفاده و کاربر پسندی و دسرتس پذیری، به ترتیب، 

با میانگین های 9/8 و 8/6 در سطح متوسط قرار دارند و سایر معیارها 

در وضعیت نامناسبی قرار دارند. معیار امکانات موجود برای معلوالن 

جسمی،  در کل جامعه 20 تایی، رعایت نشده است. 

ڪلیدواژه ها 

موزه ها/ تور های مجازی/ سیاهه ارزیابی/ معیارهای ارزیابی
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2.   استادیار کتابداری و اطالع رسانی  

دانشگاه الزهرا  
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3.  دانش آموختۀ کارشناسی ارشد کتابداری و 

اطالع رسانی دانشگاه الزهرا )نویسندۀ مسئول(

 Nilo.ariyaei@gmail.com

بررسی وضعیت تورهای مجازی
 موزه های ایران بر اساس معیارهای ارزیابی

 موجود و ارائۀ پیشنهادهایی برای 
بهبود  وضعیت موجود

مقدمه
حافظـۀ ملی کشـورها )شامل موزه ها( به منزلۀ هـويت آنهـاست و سرمـايه گذاري براي 
تجمیع، نگهداري، و دسترس پذيرتر کردن آن خدمتي شايان به آيندگان خواهد بود)کیانی، 
پرويزی،1387(. به طور سنتی، مسئولیت موزه داران به  گردآوری، حفظ، پژوهش، و نمايش 
آثار محدود مي شد؛ اما در جهان امروز و با استناد به تعاريف موزه داری، موزه داران رسالت 
فراگیر ديگری بر عهده دارند و آن اشاعۀ اطالعات اشیای موزه ای است. امروزه، با پیشرفت 
فناوری هاي اطالعاتی و گسترش فضاهای مجازی و افزايش قابلیت هاي محیط وب، 
بسیاری از موزه ها ديدگاه خود را نسبت به وظايف موزه تغییر داده اند و شاهد ظهور و 
گسترش موزه هاي مجازی، وبگاه ها،  و وب نوشت  ها هستیم. يکی از قسمت هاي اصلی 
و پر بیننده در وبگاه  هاي موزه ها، تور مجازی يا   گردش مجازی است که به بیننده امکان 
مي دهد بدون مراجعۀ مستقیم و در هر زمان و مکان، به  گردش مجازی در محیط موزه ها 
بپردازد. امروزه، رقابت موزه ها، ديگر بر سر ايجاد تور مجازی نیست؛ چراکه وجود آن در 
هر وبگاه موزه ای الزامي  به نظر مي رسد. بنابراين، رقابت بر سر میزان به کارگیری فناوری هاي 
نوين، جلوه هاي صوتی و تصويری، و به طور کلی امکانات و تسهیالت بیشتر برای کاربران 
و در نتیجه جذب هرچه بیشتر مخاطب است. با توجه به تجربه موفق ساير کشورها در اين 
زمینه، به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده است تا اين امر مهم در کشور ما نیز به حقیقت 
بپیوندد. بنابراين، نیاز به بازنگری در عملکرد موزه ها در فضای مجازی و بهره مندی از آن 
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و همچنین، سرمايه گذاری بیشتر در اين زمینه ضروری به نظر مي رسد. 
اهداف ايجاد و گسترش موزه ها، متفاوت است: به عنوان امکاناتی برای گذراندن اوقات 
فراغت، به عنوان منابع آموزشی، ابزاری برای شناخت کیفیت زندگی پیشینیان، جذب  گردشگر 
به يک منطقه، و ترغیب غرور ملی يا انتقال مفاهیم عقیدتی. دو مفهوم نگهداری و تفسیر، 
اساس موزه را تشکیل مي دهند.  اما در موزه ها نیز مانند ساير نهادهايی که با اطالعات سر و 
کار دارند، در نهايت، هدف اصلی، اشاعۀ اطالعات است. در واقع، جمع آوری و نگهداري 
آثار و اشیای موزه ای سابقه ای ديرينه دارد، اما نگرش صحیح و امروزی نسبت به موزه، جايگاه 
آن را از محل نگهداری و تماشای اشیا، به محلی با مشخصات يک مرکز پژوهش و آموزش و 
مرکزي فرهنگی  برای گذراندن اوقات فراغت با هدف هاي علمي  و تربیتی سوق داده است. 
از يک سو، بیشتر آثار و اشیای موزه ای در نوع خود منحصر به فرد هستند و دسترسی به آنها 
به سادگی امکان پذير نیست. از سوی ديگر، بسیاری از موزه ها دريافته اند که ارائۀ اطالعات  
مجموعه شان به مراجعه کنندگاِن سراسر دنیا از طريق روش های سنتی عملی نیست و همین 
امر نارضايتی بسیاری از محققان و پژوهشگران آثار و اشیای تاريخی و فرهنگی را به همراه 

داسته است)کوشا،1377، ص 61(.
 مرور صفحه هاي اينترنت و بررسی وبگاه موزه ها نشان دهندۀ اين است که امروزه تعداد 
بیشماری از موزه هاي جهان، برای  گردش مجازی در محیط موزه، دارای تور مجازی هستند و 
روز به روز بر تعداد آنها افزوده مي شود؛ زيرا با  گذشت زمان و استفادۀ روزافزون از فناوری هاي 
اطالعاتی، باستان شناسان، تاريخ دانان، موزه داران، و اطالع رسانان بیشتر به اهمیت بازسازی 
رقمي مکان ها، اشیا، و ابنیۀ تاريخی پی برده اند و در همین زمینه، استفاده از پويا نمايی، تصاوير 
ويدئويی،  گرافیکی، و ساير فناوری ها در وبگاه موزه ها افزايش يافته است. از سوی ديگر، 
امروزه، مجازی سازي تنها يک راه کسب درآمد از بینندگان نیست؛ بلکه راهی برای محافظت 
از آثار برجستۀ تاريخی در برابر خطراتی از قبیل باليای طبیعی، آلودگی ها، سرقت، و مانند آن 
است. همچنین، در محیط مجازی، عوامل بازدارنده ای همچون زمان و مکان وجود ندارد. 
ايران، به عنوان کشوری با تاريخ و فرهنگ غنی، دارای انواع مختلف موزه هاست. اما حضور 
ضعیف و کم رنگ موزه هاي ايران در محیط مجازی لزوم توجه بیشتر به اين مهم را می طلبد.
 تورهای مجازی موزه ها، با بهره گیری از امکانات متنوع و فناوری هاي چند رسانه ای 
مي تواند يکی از مناسب ترين ابزارها براي اشاعۀ اطالعات موزه ها و جذب مخاطبان بیشتر 
باشد. از سوی ديگر، مروری بر  تورهای مجازی موزه هاي ايران نشان دهندۀ عدم يکدستی 
و يکپارچگی و فقدان خط مشی در طراحی اين تورهاست. بسیاری از موزه ها نیز تنها به 

ارائۀ نقشه و عکس از موزه اکتفا کرده و از ديگر فناوری ها بهره نبرده اند.

منصور تاجداران
رویا برادر | نیلوفرآریائی نژاد
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روش پژوهش
نوع پژوهش حاضر کاربردی است و روش پژوهش باتوجه به ماهیت آن ترکیبی است از 
روش کتابخانه ای و پیمايشی. در ايران، 20 موزه، دارای تور مجازی بر  روی وبگاه خود 
هستند که جامعۀ مورد مطالعه در اين پژوهش اند. اين موزه ها عبارت اند از: آبگینه، آستان 
قدس رضوی، باغ موزه هنر ايرانی، بانک ملی ايران، پارک فن آموز، تاريخ علوم پزشکی، 
دارآباد، دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر، سرا موزه رهگشای، شهید مطهری، صلح، صنعت 
برق ايران، عبرت، عکس، علوم و فناوری جمهوری اسالمي ايران، فرش، کاخ سعدآباد، کاخ 
گلستان، ملک، و میراث روستايی گیالن. الزم به ذکر است موزه هاي رضا عباسی و مبل، 

به دلیل فعال نبودن پیوند تور مجازی در جامعۀ پژوهش در نظر  گرفته نشده اند.
ابزار  گردآوری داده ها در اين پژوهش، سیاهۀ وارسی است که توسط محقق و با کمک 
مطالعۀ متون مرتبط ساخته شده است. در متون مختلف و برخی دستنامه ها و کتاب هاي 
راهنمای موزه هاي خارج از ايران به صورت پراکنده به معیارهای ارزيابی تورهای مجازی 
موزه ها اشاره شده بود. بنابراين، محقق با جمع آوری اين معیارها از متون ذکر شده و 
ايران و تورهای  همچنین، مشاهدۀ چند نمونه از تورهای مجازی موزه هاي خارج از 
مجازی فعال موزه هاي ايران، سیاهۀ جامعی شامل 8 معیار اصلی و 56 پرسش استخراجی 

طراحی   شد. 

تور مجازی چیست؟
 تور مجازی، با مفاهیمي  همچون   گردشگری مجازی و   گردشگری الکترونیکی هم خانواده 
است و اين مفاهیم به جای يکديگر به کار مي روند. تور مجازی نوعي همانند سازي از موقعیت 
موجود است و معموالً از تصاوير ويدئويی تشکیل شده است. در تور مجازی، ممکن است 
از امکانات چند منظوره مانند صدا، موسیقي، توصیف، و متن استفاده شود. در تور مجازی1، 

اغلب برای توصیف يک نمايش از ويدئو و عکس های پانوراما استفاده مي شود. 

انواع تور مجازی
تورهای مبتنی بر منت: اين تورها، نوعی احساس دقیق از فضا را از طريق توصیف شیء 
موزه ای در قالب متن ايجاد مي کنند. اين تور، يک تور ساده و بدون بهره گیری از کمک هاي 
بصری است که ايجاد آن نیاز به هزينۀ زيادی ندارد. همچنین، مزيت اين تورها اين است 
Virtual Tour  .1که مي تواند چاپ شود و در دسترس کاربر  قرار گیرد. همچنین، مي توان آنها را به خط 

بررسی وضعیت تورهای مجازی
 موزه های ایران بر اساس...
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بريل1  تبديل کرد  يا متون را از طريق  برنامه هاي ناطق، برای بازديدکنندگان به  صورت 
بلند خواند )بیدرد،2006، ص 8(. 

تورهای مبتنی بر عکس: نوع دوم و پیچیده ترِ تورهای مجازی، تورهای مجازی 
مبتنی بر عکس است. همان گونه که از عنوان اين تورها مشخص است، اين تورها شامل 
عکس هاي همزمان اشیا، همراه با توصیفات متنی ژرف و عمیق هستند. اين تور مجازی اين 
مزيت را دارد که تصوير واقعی و دقیقی از شیء را مي دهد، بدون نگرانی از اينکه به دلیل 
توصیفات متنی و بدون تصوير، تصور غلطی از يک شیء به وجود بیايد. محتوای اين تورها 
نیز قابل چاپ و اشاعه است و مي توان ضمیمۀ متنی آن را به خط بريل بازگرداند. عکس ها 
نیز مي توانند به  گرافیک هاي لمسی2)برجسته( تبديل شوند. به دلیل استفادۀ اين تورها از 
نرم افزار، اين تورها مي توانند امکان تعامل با کاربران را نیز در بر داشته باشند. به عبارت 
ديگر،کاربر مي تواند با کلیک بر روی صفحه نمايش کارهای مختلفی را از قبیل بزرگنمايی 
بر روی اشیا به اجرا درآورد. تنها سخت افزار مورد نیاز برای ايجاد چنین تورهايی، دوربین 
رقمي است که بسته به کیفیت آن مي تواند ارزان يا   گران باشد. اين تورهای مجازی نیز 
تورهای ساده ای هستند که تنها شامل عکس هاي ثابت و توصیفات اثر نمايشی يا اشیای 

موزه ای هستند)بیدرد،2006، ص 9(.

1. Braille

2. Tactile Graphics

منونۀ تور مجازی مبتنی بر عکس، 

موزۀ میراث روستایی گیالن

تصویر  1

منصور تاجداران
رویا برادر | نیلوفرآریائی نژاد
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تورهای پانورامیک: اين تورها يک تصوير 360 درجه از يک شیء موزه ای برای 
احساس واقعی بهتر برای کاربر ايجاد مي کنند. اين تورها، از اتصال عکس هاي  گرفته شده 
از زوايای مختلف ايجاد مي شوند. از طريق اين فناوري، يک عکس رايانه اِی تعاملی ايجاد 
مي شود. اين تورها قابل چاپ نیستند. اين تورها، برای ايجاد تجربۀ مجازی، مناسب تر هستند؛ 
اما ممکن است برای موزه هايي که سعی مي کنند بازديد همگانی را شامل شوند، بهترين 
انتخاب نباشند. اين تورها، اغلب نیازمند هزينه هاي مقتضی)حقوق( بیشتری برای تصاوير با 
کیفیت باال هستند که برای اطمینان از تطابق دقیق عکس ها  هنگام اتصال به يکديگر پرداخت 
مي شوند. همچنین، سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز پرهزينه  هستند)بیدرد،2006، ص 9(.

تورهای مبتنی بر  فیلم: اين تورها، شامل  نمايش ويدئويی از بازديد عادی از موزه 
هستند که مي تواند برای ملموس تر کردن تجربۀ بازديد از موزه از هر دو نوع توصیفات 
متنـی و  شنیـداری استفاده کند. در اين تورها، نخست يک ويدئو از ديد شخص بازديد 
کننده ساخته مي شود، با اين احساس که شما واقعاً در حال قدم زدن در يک تور معمولی 
و بازديد از موزۀ واقعی هستید. توصیفات شنیداری در قالب راهنمای تورهای واقعی 
تهیه مي شوند. ويدئو ها مي توانند به صورت يکپارچه از تمامي  اشیا باشند يا شامل قطعات 
ويدئويی کوچک تر از تک تک اشیا باشند که در مورد دوم، بازديد کننده امکان تصمیم گیری 
و انتخاب بازديد از شیء مورد نظر را دارد. ايجاد اين نوع تورها، پرهزينه و روزآمدکردن 
آنها مشکل است؛ چرا که برای اضافه کردن اطالعات جديد، تولید محتوای ويدئويی جديد 
الزم است که مي تواند فرآيند پرهزينه اي باشد. در عین حال،  بايد اين نکته را مد نظر قرار 
داد که اين تورها می توانند امکاناتی از قبیل موسیقی و جلوه هاي ويژه را دارا باشند که در 

ساير تورها به طور مؤثر مقدور نیست)بیدرد،2006، ص 9(.

منونۀ تور مجازی پانورامیک،

 موزۀ بانک ملی ایران

تصویر  2
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تورهای واقعیت مجازی بی درنگ)زمان حقیقی (: پرزحمت ترين و پیچیده ترين نوع 
تورهای مجازی، تور مجازی بی درنگ است. اين تور، ترکیبی از تور ويدئويي و پانورامیک 
است. اين تور، به کاربر اجازه مي دهد که تجربه ای 360 درجه از اشیای درون موزه را-که 
غالباً ثابت هستند- به دست آورد. در واقع، در اينجا اشیای سه بعدی و اتاق هايي ايجاد 
شده اند و به کاربر  اين احساس را مي دهند که واقعاً در میان اشیا در حال بازديد است. 
اين تور، به صورت بی درنگ و بدون تأخیر، مشابه يک بازی کامپیوتری ساخته می شود. 
هزينه هاي روزآمدسازی آن کمتر از تورهايی است که بر پايه ويدئو هستند، چرا که نیازی 
به بازسازی تمام تور نیست. از آنجا که اين تورها با جزئیات بسیار همراه هستند و نیاز 
به دانش وسیع و عکاسان حرفه ای دارند، ساختشان پر هزينه است. از معايب اين تورها 
مي توان به اين مورد اشاره کرد که معموالً برای استفاده از اين تورها نیاز است که برنامه هاي 
مخصوص آنها بر روی کامپیوتر کاربر  نصب شوند، بنابراين، ارائۀ اين تورها به صورت 

برخط دشوار است)بیدرد،2006، ص 9(. 
 

منونۀ تور مجازی مبتنی بر  ویدئو، 

موزۀ صلح

تصویر  3

منونۀ تور مجازی واقعیت مجازی بی درنگ، 

محل تولد شکسپیر

تصویر  4
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کارکرد های تور مجازی
به طور خالصه، مزايای ايجاد تور مجازی برای موزه ها از سه جهت قابل بررسی است)بیدرد، 

:)2006
1. جهت دسرتس پذیری: هدف، ايجاد دسترسی متناوب به اشیايي است که سابق 

بر اين به داليل مختلف محدوديت دسترسی داشتند و شامل موارد زير است:
• دسترسی در هر زمان و مکان؛

• باال رفتن سطح جوابگويی موزه ها در ارتباط با مخاطبان گستردۀ آنها؛
• ايجاد دسترسی برای افراد معلول و ناتوان جسمی؛
•  ايجاد امکان استفاده از فناوری هاي چند رسانه ای؛

• معرفی و نمايش میراث فرهنگی؛
• ايجاد امکان تجربه نزديک تر و قابل تنظیم  از اشیايی که به وسیله طناب محصور شده 

يا بازديد کنندگان آنها را ناديده مي گیرند)بیدرد، 2006، ص 37(؛
• شخصی سازي بازديد: به طور مثال، با توجه به درخواست بازديدکننده مي توان متون 

را به زبان مورد نظر نمايش داد؛ و
• نمايش آثار با تمام جزئیات. با استفاده از تور مجازی مي توان آثاری را به نمايش 
گذاشت که نمايش آنها در موزه هاي معمولی به علل اندازه بزرگ، شرايط محیطی الزم برای 

نگهداری آثار، شرايط فیزيکی آثار، يا مسائل امنیتی ممکن نیست )لطفی، 1386(. 

2. از لحاظ آموزشی 
• استفادۀ مدارس از تورهای مجازی به عنوان مکمل هاي آموزشی يا کمک درسی؛

• کمک به يادگیری مادام العمر ؛
• معرفی اطالعات منابع بیشتر برای مطالعات که در خود نمايشگاه يا گالری چنین 

امکانی وجود ندارد؛
• ايجاد تجربۀ آموزشی گام به گام يا آهسته برای افرادی که ممکن است در موزه ها 
به دلیل حرکت با ساير بازديد کنندگان نتوانند بهرۀ کافی از اطالعات و اشیا را ببرند. 
به عبارت ديگر، شخص در موزه ها مجبور است با ساير بازديدکنندگان حرکت کند و تنها 
اطالعات مختصری از هر شیء به دست آورد. اما در تور مجازی، امکان کاوش بیشتر و 

اختیاری دربارۀ يک شیء وجود دارد؛
• تمرکز بیشتر کاربران بر روی اشیا و اقالم مورد عالقه؛

• شخصی سازي منابع و ايجاد اولويت  ها و احتیاجات کاربران از طريق ايجاد پروفايل 
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مخصوص خود و همچنین، انتخاب زبان،  اندازۀ نوشته ها، و گزينه هاي شنیداری و حتی 
مطابق با سن افراد؛

• ايجاد تجربۀ تعاملی با مصنوعات در هر يک از حالت هاي پیش، در حین و پس از 
بازديد)بیدرد،2006، ص 37(؛

• تشکیل بانک اطالعاتی و جمع آوری واژگان و نام هاي هنرمندان، مکان ها، اشیا، مواد، 
و مانند آن، که در سیستم  مديريتی و اطالع رسانی موزه ها کاربرد فراوان دارند)کردی،1387، 

ص 7(؛و
• تعامل دو طرفۀ بیننده و آثار هنری )لطفی، 1386(؛

3. از جهت حفاظت 
• حفاظت از مصنوعات اصلی و منحصر به فرد به وسیلۀ کاهش فرسايش هاي ناشی از 

لمس کردن اشیا و نور افکنی و مانند آن؛ 
• اجازۀ دسترسی به اشیايی که به دلیل محدوديت فضا يا داليل امنیتی در مخازن 

نگهداری مي شوند؛
• مصونیت از باليای طبیعی)آتش سوزی و سیل( و خطر سرقت  در محیط مجازی؛

• کمک به بازسازی دقیق تر و بهتر اشیا در صورت تخريب نمونه هاي اصلی؛
• صرفه جويی در وقت و هزينۀ نگهداری )بیدرد،2006، ص 37(؛ و

• نمايش آثاری که به داليل محدوديت هاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، 
سیاسی، امکان نمايش و موزه ای شدن را ندارند )کردی،1387، ص 7(.

پیشینۀ پژوهش
 مرور پیشینه هاي پژوهش نشان مي دهد، پژوهش هاي مرتبط با تور مجازی موزه ها يا 
به بررسی موزه هاي  اين پژوهش ها  بیشتر  ايران محدود است و  موزه هاي مجازی در 
حقیقی، از مناظر گوناگون، پرداخته اند و پژوهش هاي مرتبط تر با حوزۀ پژوهش حاضر 
بیشتر توصیفی و مروری مي باشند. پیشینۀ پژوهش در خارج از کشور، بیشتر پژوهش هايي 
دربارۀ انواع تورهای مجازی، مقايسۀ آنها، و امکانات مختلف آنها مي باشد. همچنین، وجود 
کتاب های راهنما و دستنامه هاي مختلف  بیانگر آن است که تورهای مجازی، جايگاه و 
اهمیت خود را در بین جوامع مختلف پیدا کرده اند و کاربران از اين تورها استقبال خوبی 

کرده اند. قسمتی از پیشینه هاي مرتبط با پژوهش حاضر در ادامه مي آيد:
  الوانکار)1389(، در پايان نامۀ خود با عنوان:» ارزيابی وبگاه موزه هاي ايران با استفاده 
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وبگاه های  تعداد 27  کیفی(  )کمي و  تلفیقی  پژوهش  از طريق روش  »میوزيم کوال«  از 
موزه هاي ايران را با استفاده از  سیاهۀ ارزيابِی  میوزيم کوال ارزيابی کرده است. با استفاده 
از اين سیاهه، شش معیار محتوا، نمايش، قابلیت استفاده، تعامل و بازخورد، و خدمات 
الکترونیکی و فنی مورد ارزيابی قرار  گرفته اند. نتايج ارزيابی نشان مي دهد وبگاه موزه هاي 
ايران در بعد محتوا، در سطح مناسب؛ در بعد نمايش، در سطح خوب؛ در بعد قابلیت 
استفاده، در سطح مناسب؛ در بعد تعامل و بازخورد، در سطح بسیار اندک؛ و در بعد 
خدمات الکترونیکی و فنی، در سطح مناسب قرار دارند. در اين پايان نامه، تور مجازی، 
به عنوان يکی از زير مجموعه هاي خدمات الکترونیکی در نظر  گرفته شده است و به طور 

مختصر دربارۀ تورهای مجازی موزه هاي ايران توضیح داده شده است. 
کردی)1387(، در مقالۀ » موزه هاي مجازی و نقش آن در حفاظت از میراث فرهنگی« 
به اهمیت ايجاد موزه هاي مجازی در حفاظت از آثار مادی و معنوی پرداخته است. وی، 
در اين مقاله، ابتدا، به معرفی موزۀ  مجازی و سیر تکاملی آن پرداخته و در ادامه ابزارهای 
مورد نیاز برای ساخت و همچنین، روند شکل گیری موزه هاي مجازی را به طور خالصه 
بیان کرده است و در ادامه خصوصیات و نقش اين موزه ها در حفاظت از آثار فرهنگی و 
چالش ها و مشکالت فراروی موزه هاي مجازی مورد بررسی قرار  گرفته است. در پايان نیز 

فهرستی از 14 موزۀ مجازی جهان ارائه شده است. 
کیانی و پرويزی)1387(، در مقاله ای با عنوان»ارائۀ يک مدل تطبیقی برای موزۀ رقمي 
ملی« به بررسی مدلی برای شبیه سازي ساز و کار فنی پیاده سازي يک موزۀ رقمي با ابعاد 
ملی مي پردازند. در اين مقاله، ابتدا گفته مي شود که مشکالت فقدان يک موزۀ رقمي ملی 
چیست و اصوالً داليل روی آوردن موزه ها به فناوری رقمي کدام اند. در بخش بعدی، به 
شرح سناريوی  گردش داده ها در مدل پیشنهادی خود مي پردازند. در اين مقاله، بیشتر به 
نحوۀ سازماندهی رقمي اشیا پرداخته شده است. استانداردهای به کار رفته در اين مدل شامل 
استانداردهای مالکیت معنوی، فراداده ها، و سازماندهی دانش هستند. اين مقاله در نهايت، 

به بیان راه حل عملیاتی برای ايجاد اين موزه و نتايج و پیامد هاي آن پرداخته است. 
ابراهیم1 و عبد الوهاب2 )2010(، در مقاله ای با عنوان»توسعه و ارزيابی نمونه اولیه يک 
تور مجازی با استفاده از تکنیک اتصال عکس3« توسعۀ يک تور مجازی نمونه با استفاده 
از تکنیک اتصال عکس را بررسی کرده اند. با استفاده از اين تکنیک، مشاهدۀ پانورامیک 
محوطۀ دانشگاه يو.آی.تی.ام پرلیز4، در محیط اينترنت امکان پذير شده است. هدف اين 
تحقیق، تشخیص مناسب ترين تکنیک و مدل برای طراحی چنین محیط هايي است. در اين 
مطالعه، نمونۀ اولیۀ تور مجازی،  که به وسیلۀ تصاوير  گرفته شده از دوربین هاي رقمي و 

1.  Ibrahim

2. Abdul Wahab

3. Photo-Stitching Technique

4. UITM Perlis
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اتصال آنها با استفاده از نرم افزار فتوشاپ1 تهیه شده است بعد از پیاده سازي مورد ارزيابی 
قرار  گرفته است. به منظور ارزيابی اين تور، 30 کاربر  به عنوان جامعه در نظر  گرفته شده و 
به سؤال هاي بستۀ پرسشنامه پاسخ داده اند. اين سؤال ها در بخش هاي ظاهر، راهنما، هدف 
از ايجاد، و رضايت کاربر  طراحی شده اند. در نهايت، بازخورد کاربران مثبت تلقی شده 
و 93/3 درصد کاربران استفاده از اين نوع تور را به جای استفاده از نمايشگاه هاي عکس 
راکد ترجیح داده اند. از جمله پیشنهادهاي کاربران برای اين تور استفاده از رسانه هاي 
شنیداری)برای مثال، استفاده از صدای پرندگان و قورباغه ها، در محوطه ای از دانشگاه( 
بوده است، چراکه چنین امکاناتی موجب جذاب تر و تعاملی تر شدن تور خواهد شد. 

همچنین، امکان بزرگ نمايی و کوچک نمايی بسیار مورد توجه کاربران قرار  گرفته است.
 ايوارسون2 )2009(، در پايان نامۀ خود با عنوان» تعريف و انتظارات از موزه مجازی« 
اينترنت به طور مداوم در حال تغییر است و  به اين نکته اشاره مي کند که، از آنجاکه 
امکانات جديدی در آن ظاهر مي شود، تعاريف موزۀ مجازی نیز نیازمند بازنگری هستند. 
بنابراين، در اين پايان نامه، تعاريف موزۀ مجازی و وظايف آن مورد بحث قرار  گرفته است و 
پژوهشگر در پی يافتن اين پرسش است که موزۀ مجازی چیست؟ در پايان، ايوارسون بیان 
مي دارد که يک موزۀ مجازی مي تواند به عنوان يک منبع اطالعات تعريف شود که اساسًا 
در محیط اينترنت موجود مي باشد. اعتبار موزه هاي مجازی در مقايسه با موزه هاي فیزيکی، 
بیش از اشیا، بر روی اطالعات آنها متمرکز شده است. انتظارات از موزۀ مجازی، امکانات 
الزم برای غیرمتکی بودن اين موزه ها، چالش هاي پیش روی موزه هاي مجازی، وب 2/0 

و موزه 2/0 از بحث هاي ديگر مطرح شده در اين پايان نامه هستند.
در پروژۀ :» ايجاد يک راهنمای طراحی تور مجازی برای موزه ها با ]همکاری[ مرکز 
محیط هاي قابل دسترس« بیدرد و همکارانش، يک کتاب راهنما شامل طرحی برای يک 
ارائه داده اند. اين پروژه، به طور خاص،  روش ايجاد و طراحی تورهای مجازی جامع 
بر روی تورهای مجازی مبتنی بر  تصوير)عکس( تمرکز کرده است. مراحل ايجاد يک 
تور مجازی در اين کتاب راهنما در ساختاری روشمندانه ارائه شده است. اين راهنما از 5 
بخش تشکیل شده است: 1. يادگیری دربارۀ تورهای مجازی؛ 2. يک تور مجازی شامل 
چه چیزهايی است؛ 3. چگونه يک تور مجازی ايجاد مي شود؛ 4. يک تور مجازی در کجا 

قرار مي گیرد؛ و 5. روش های روزآمدسازی و نگهداری يک تور مجازی )2006(. 

پرسش های پژوهش
1. انواع تورهای مجازی موزه هاي ايران کدام اند؟

1. Adobe Photoshop CS3

2.  Ivarsson
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2. معیارهای موجود برای ارزيابی تورهای مجازی موزه ها کدام اند؟
3. به کارگیری معیارهای ارزيابی شناسايی شده در تورهای مجازی موزه هاي ايران به 

چه میزان است؟
4. نقاط قوت تورهای مجازی موزه هاي ايران بر اساس معیارهای ارزيابی تعیین شده 

کدام اند؟
5. نقاط ضعف تورهای مجازی موزه هاي ايران بر اساس معیارهای ارزيابی تعیین شده 

کدام اند؟
6. راهکارهای پیشنهادی به منظور بهبود وضعیت موجود تورهای مجازی موزه هاي 

ايران بر  اساس معیارهای ارزيابی تعیین شده کدام اند؟

یافته های پژوهش
پرسش نخست: انواع تورهای مجازی موزه های ایران كدام اند؟

 بررسی هاي انجام شده نشان دهندۀ آن است که تورهای مجازی موزه هاي ايران از سه 
نوع تور مجازی پانورامیک، تور مجازی مبتنی بر تصوير)  عکس(، و تور مجازی مبتنی بر 
 ويدئو تشکیل شده است. موزه هاي آبگینه، باغ موزه هنر ايرانی، بانک ملی ايران، شهید 
مطهری، صنعت برق ايران، فرش، کاخ سعدآباد، کاخ گلستان، و ملک از نوع تور مجازی 
پانورامیک؛  موزه هاي آستان قدس، تاريخ علوم پزشکی، پارک فن آموز، دارآباد، دانشکده 
برق دانشگاه خواجه نصیر، سرا موزه رهگشای، عکسخانه شهر، علوم و فناوری جمهوری 
اسالمي ايران، و میراث روستايی گیالن از  تور مجازی مبتنی بر عکس؛ و موزه صلح از نوع 

تور مجازی مبتنی بر  ويدئوست.

پرسش دوم: معیارهای موجود به منظور ارزیابی تورهای مجازی موزه ها كدام اند؟
پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی معیارهای ذکر شده در متون مختلف، سیاهۀ 
وارسی اين پژوهش طراحی شد. بر اساس اين سیاهۀ وارسی، معیارها در 8 دستۀ کلی جای 

مي گیرند. معیارها و موارد مطرح شده در آنها عبارت اند از:
1. معیار دسرتس پذیـری: شامـل برچسب زنی دکمـه هاي راهنمـا، وجود نقشۀ موزه، 

پشتیبانی زبان هاي مختلف، بازگشت به صفحۀ اصلی در هر مکان، امکانات حرکتی تور 
مجازی در جهات مختلف، امکان ديدن اشیا به صورت سه بعدی، امکان بزرگ نمايی 
تصاوير، امکان تبديل صفحۀ تور به حالت تمام صفحه، و امکان  گردش در تور بر اساس 

نوع اتصال کاربران به اينترنت )کم سرعت و پر سرعت(.
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2. معیار سهولت استفاده و کاربر پسندی: شامل وجود اطالعات کمکی، امکان تنظیم 

نور صفحه، امکان انتخاب گالری ها و اشیا برای بازديد، شروع  گردش در تور به صورت 
اختیاری توسط کاربر، جلو و عقب کشیدن فیلم، نمايش زمان بارگذاری تور برای کاربر، 
امکان ايجاد فايل شخصی برای کاربر، امکانات چاپ محتوا، بارگذاري فايل ها و ارسال 
نتايج از طريق ايمیل، پیوند به سايت هاي مرتبط، امکان ديدن توضیحات متنی، ارسال پیغام 
در صورت نیاز به نرم افزاری خاص، داشتن پیوند برای بارگذاری آن بر روی سیستم کاربر، 

 و استفاده از جهت نما به منظور راهنمايی بازديدکننده.
از  پرهیز  نقادانه،  متون  از  پرهیز  استفاده شده،  متون  سادگی  3. معیار محتوا و منت: 

پاراگراف هاي طوماری، پرهیز از عالئم اختصاری، مستند بودن اطالعات ارائه شده، مشخص 
بودن پديدآورندگان تور مجازی، و صحیح بودن واژگان از لحاظ اماليی و متن از لحاظ 

نگارشی.
4. معیار ساختار ظاهری: رعايت اختالف رنگ متن و پس زمینه، پرهیز از رنگ هاي مکمل، 

استفاده از قلم )فونت( مناسب، استفاده از  اندازۀ مناسب قلم، پرهیز از نشان دار کردن متن به 
هر نحو، امکان تشخیص عناوين اصلی از متن، و در نهايت تناسب ظاهر تور با محتوای آن.

5. معیار تعامل و بازخورد: شامل وجود پرسشنامه، وجود بخش نظرها و پیشنهادها 

يا  ايمیل  طريق  از  بازديدکنندگان  از  بازخورد  جمع آوری  امکان  و  مجزا،  به صورت 
گفت و گوی برخط.

6. معیار استفاده از فناوری های چند رسانه ای: شامل استفاده از موسیقی در طول  گردش، 

استفاده از فیلم هاي مرتبط با محتوای تور، استفاده از توصیفات شنیداری جهت راهنمايی 
بازديدکننده و استفاده از جلوه هاي ويژۀ شنیداری.

7. معیار امکانات موجود برای معلوالن جسمی: استفاده از توضیحات شنیداری دقیق 

از اشیا و محیط موزه با طرز بیان مناسب اين قشر و توصیف اشیای چند بعدی از ابعاد 
مختلف و همچنین، وجود نسخۀ چاپی توضیحات ذکر شده برای استفادۀ ناشنوايان، امکان 
چاپ متون به خط بريل و چاپ تصاوير به صورت  گرافیک هاي برجسته، امکان به کارگیری 

فرمان هاي صوتی، و در نهايت امکان بزرگ نمايی متون برای کاربران.
8. معیار روزآمد بودن: مشخص بودن تاريخ تولید اطالعات، تاريخ بازنگری و آخرين 

به روز رسانی، به روز رسانی تور مجازی به صورت ادواری و به طور کلی روزآمد بودن تور 
مجازی. 
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پرسش سوم: به کارگیری معیارهای ارزیابی شناسایی شده در تورهای مجازی موزه هاي 
ایران به چه میزان است؟

طبق نمودار 1 ، از میان کلیۀ معیارهای بررسی شده، معیارساختار ظاهری با کسب نمرۀ 
18/4 از 20 )معادل92درصد( در باالترين جايگاه؛ و معیار امکانات موجود برای معلوالن 
جسمي  با کسب نمرۀ صفر و به دلیل عدم رعايت در کل جامعه، در پائین ترين جايگاه قرار 
دارد. در مورد میزان به کارگیری ساير معیارها نیز نتايج حاصل از بررسی ها در نمودار 1 

نشان داده شده است. 

پرسش چهارم: نقاط قوت تورهای مجازی موزه های ایران بر اساس معیارهای ارزیابی 
تعیین شده كدام اند؟

بررسی ها مشخص کرد که در تورهای مجازی موزه هاي ايران معیارهای ساختار ظاهری 
و معیار محتوا و متن در وضعیت مناسبی قرار دارند. معیار ساختار ظاهری در 92درصد 
جامعه رعايت شده است که به معنای رعايت اختالف رنگ بین متن و پس زمینه، پرهیز از 
رنگ هاي مکمل، استفاده از قلم )فونت( مناسب و خوانا با اندازۀ مناسب، پرهیز از نشاندار 
کردن متن، امکان تشخیص عناوين اصلی از متن، و به طور کلی تناسب ظاهر تور با محتوای 
آن در 92درصد از جامعه است. به همین ترتیب، در معیار محتوا و متن در 67درصد از 
جامعه، متون به زبان ساده به دور از توصیفات نقادانه، و پرهیز از پاراگراف هاي طوماری 
و عالئم اختصاری نوشته شده اند. از لحاظ نگارشی و اماليی نیز در وضعیت مناسبی قرار 

دارند.
ناگفته نماند که در معیار دسترس پذيری، امکانات حرکتی تور مجازی در جهات 
مختلف و بازگشت به صفحۀ اصلی در هر مکان؛ در معیار سهولت استفاده و کاربر پسندی، 

100

90

80

70
60
50

40
30
20

10

0

92 
هری

 ظا
تار

 ساخ
.1

67 
و منت

توا 
2. مح

49 
سندی

برپ
کار

ه و 
فاد

ت است
هول

. س
3

43 
ذیری

س پ
4. دسرت

10 
بودن

مد 
وز آ

5. ر

د 8
خور

 باز
ل و

عام
6. ت

ی 6
نه ا

رسا
ند 

ی چ
ی ها

اور
ز فن

ده ا
تفا

. اس
7

ی 0
سم

ن ج
لوال

 مع
د برای

جو
 مو

کانات
8. ام

وضعیت به کارگیری معیارهای بررسی شده در 

تورهای مجازی موزه های ایران )بر حسب درصد(

منودار  1

بررسی وضعیت تورهای مجازی
 موزه های ایران بر اساس...



114
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  90

امکان انتخاب گالری ها و اشیاي مختلف جهت بازديد و دسترسی به توضیحات متنی نیز 
در وضعیت مناسبی قرار دارند. 

پرسش پنجم: نقاط ضعف تورهای مجازی موزه های ایران بر اساس معیارهای ارزیابی 
تعیین شده كدام اند؟

همانطور که از نمودار 1 نیز مشخص است، مهم ترين و اصلی ترين نقطۀ ضعف تورهای 
مجازی ايران مربوط به معیار امکانات موجود برای معلوالن جسمي است. نتايج حاصل از 
تجزيه و تحلیل يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که در تورهای مجازی موزه هاي ايران، 
بر خالف موزه هاي خارج از کشور، هیچ گونه توجهی به اين دسته از مخاطبان نشده است 

و هیچ گونه تسهیالت و امکاناتی برای آنان در نظر  گرفته نشده است.
 در رتبۀ بعدی، معیار استفاده از فناوری هاي چند رسانه ای قرار دارد که تنها در 6درصد 
از جامعه استفاده شده است که محدود به استفاده از موسیقی و فیلم هاي مرتبط با محتوای 
تور مجازی است. در اين معیار، استفاده از توصیفات شنیداری همچون صدای راهنمای 
تور به منظور راهنمايی کاربران و استفاده از جلوه هاي ويژه شنیداری در وضعیت نامناسبی 
قرار دارند. مورد بعدی، مربوط به معیار تعامل و بازخورد است که در 8درصد از جامعه 
رعايت شده است. استفاده از پرسشنامه، جهت ارزيابی تور مجازی از ديدگاه مخاطبان، در 
هیچ کدام از اعضای جامعه رعايت نشده است. ايجاد بخش نظر و پیشنهاد به صورت مجزا 
برای تور مجازی و جمع آوری بازخورد از بازيدکنندگان از طريق پیام نگار و گفت و گوی 
برخط نیز وضعیت چندان بهتری ندارند. مسئلۀ روزآمدی نیز از جمله معیارهايی است که 
به طور کلی در جامعۀ پژوهش در وضعیت مناسبی قرار ندارد و تنها در10درصد از جامعه 
رعايت شده است. مواردی از قبیل مشخص بودن تاريخ تولید اطالعات و تاريخ بازنگری، 
و روزآمدسازی تور مجازی به صورت ادواری، از جمله مواردی هستند که رعايت آنها 
موجب اعتماد بیشتر کاربران خواهد شد، اما در تورهای مجازی موزه هاي ايران اين موارد 

در وضعیت نا مناسبی قرار دارند.
انتخاب  گردش در تور  همچنین، در معیار دسترس پذيری، مواردی همچون امکان 
بر اساس نوع اتصال کاربران به اينترنت و امکان ديدن اشیا به صورت سه بعدی؛ در معیار 
سهولت استفاده و کاربر پسندی، مواردی چون امکان تنظیم نور صفحه برای بازديد کنندگان، 
به  پیوند  و  کنندگان،  بازديد  برای  فايل شخصی  ايجاد  امکان  کمکی،  اطالعات  وجود 
سايت هاي مرتبط؛ و در معیار محتوا و متن، مستند بودن اطالعات ارائه شده، و مشخص بودن 
پديدآورندگان تور در وضعیت نامناسب قرار دارند. ساير موارد در وضعیت متوسط قرار 
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دارند. به طراحان تورهای مجازی موزه ها پیشنهاد مي شود، به منظور ارتقاي تورهای مجازی 
موزه هاي ايران، به نقاط ضعف توجه بیشتری نشان دهند. 

پرسش ششم: راهکارهای پیشنهادی به منظور بهبود وضعیت موجود تورهای مجازی 
موزه های ایران بر اساس معیارهای ارزیابی تعیین شده كدام اند؟

آنچه که در بررسی تورهای مجازی موزه هاي ايران، بزرگ ترين ضعف محسوب مي شود 
اين است که موزه هاي ايران، در طراحی تورهای مجازی خود، از خط مشی واحدی پیروی 
نمي کنند و هیچ گونه دستنامه  يا کتاب راهنمايی در اين زمینه در ايران وجود ندارد. حتی 
در مواردی که نوع تورهای مجازی يکسان است، تفاوت فاحشی در ساختار و امکانات 
آنها ديده مي شود. بنابراين، پیشنهاد مي شود طراحان تورهای مجازی موزه ها، به خصوص 
در مواردی که نوع تور مجازی آنها يکسان است، به تعامل بیشتر با يکديگر پرداخته و 
از نظرها و پیشنهادهای يکديگر استفاده کنند. ارتباط طراحان تورهای مجازی مي تواند به 

تدوين کتاب راهنما و دستنامه  نیز منجر شود.
 همچنین، برای جذب مخاطبان بیشتر پیشنهاد مي شود وبگاهي مستقل ايجاد شود که 
به معرفی تورهای مجازی موزه هاي ايران و امکانات و ابزارهای مختلف آنها بپردازد. اين 

وبگاه مي تواند پیوند تمامي  تورهای مجازی موزه هاي ايران را نیز شامل شود.
تهیۀ تصاوير سه بعدی از اشیا و اضافه کردن آن به تور مجازی نیز مورد تأکید 
قرار مي گیرد. بررسی ها حاکی از عدم رعايت اين مسئله در تورهای مجازی موزه هاي 
ايران، حتی تورهای پانورامیک است. تهیۀ تصاوير سه بعدی از اشیا با کیفیت بزرگ نمايی 
بهتر) به طوری که با چند بار بزرگ نمايی زمینۀ تصاوير در هم  نريزد(، به خصوص برای 

پژوهشگرانی که به موزه هاي واقعی دسترسی ندارند، از اهمیت بااليی برخوردار است.
همان گونه که قباًل اشـاره شد وضعیت تورهـای مجـازی موزه هاي ايران در معیار 
مي شود  تأکید  بنابراين،  است.  نامناسب  بسیار  معلوالن جسمي   برای  موجود  امکانات 
مسئوالن موزه ها به اين دسته از مخاطبان توجه بیشتری نشان دهند. همچنین، به نقش 
استفاده از فناوری هاي چند رسانه ای در جذب مخاطبان بیشتر توجه شود؛ زيرا   گردش در 
آن دسته از تورهای مجازی که از اين فناوری ها استفاده نکرده اند، اغلب از حوصلۀ کاربران 

خارج مي شود.
مسئلۀ بعدی، روزآمـدی تورهای مجـازی است که متأسفانه در بسیاری از تورهای 
مجازی مورد مطالعه، رعايت نشده است و تاريخ آخرين به روزرسانی قديمي  است. در 
بسیاری موارد نیز تاريخ ذکر نشده است. در نهايت، تعامل بیشتر با کاربران، به ويژه کاربران 
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معلول، و همچنین، بهره گیری از آرای متخصصان و طراحان حرفه ای در ارتقاي تور 
مجازی بسیار مفید واقع خواهد شد.

بحث و نتيجه گريی 
موزه هاي بزرگ جهان، هر روزه امکانات جديدی به تور مجازی خود اضافه کرده و همگام 
با پیشرفت فناوری، تور مجازی خود را ارتقا مي بخشند. استفاده از جلوه هاي ويژۀ صوتی، 
استفاده از انیمیشن راهنمای تور يا انیمیشن کاربران )آواتارها(، امکان شخصی سازي بازديد، 
امکان ايجاد فايل شخصی، امکانات ويژه برای معلوالن ، و بسیاری از موارد ديگر، با صرف 
هزينه هاي کالن، نشان دهندۀ آن است که  سراسر جهان و به ويژه جوامع غربی به اهمیت 
ايجاد چنین تورهايی پی برده اند و اين نوع تورها مخاطبان خود را پیدا کرده اند؛ چراکه 
صرف هزينه هاي هنگفت برای ارتقاي تورهای مجازی و به کارگیری فناوری هاي مختلف 
در آنها در حالی که مخاطبی نداشته باشند امری نامعقول به نظر مي رسد. اگرچه همواره بايد 
تناسبی معقول بین هزينه ها  و امکانات تور، با توجه به تعداد مخاطبان،  صورت گیرد. در 
واقع، مي توان گفت تورهای مجازی بهترين ابزار در اشاعۀ اطالعات اشیای موزه ای هستند 
و حتی مي توانند از طريق امکانات ويژۀ خود، تداعی   کنندۀ ابزاری به منظور تحقق قوانین 
رانگاناتان در موزه ها، به عنوان مراکز اطالع رسانی، در کنار کتابخانه ها در عصر فناوری 

اطالعات باشند.
 در ايران نیز چند سالی است که موزه ها، با وجود محدوديت هاي فراوان، اقدام به 
راه اندازی اين بخش در وبگاه خود کرده اند. اين پژوهش، با در نظر  گرفتن تورهای مجازی 
موزه ها، به عنوان يکی از محمل هاي اطالع رسانی، به مطالعۀ وضعیت تورهای مجازی 
موزه هاي ايران پرداخت. نخست، به شناسايی معیارهای ارزيابی تورهای مجازی اشاره 
شده در متون مختلف پرداخته شد. در نهايت، با مطالعۀ پیشینۀ پژوهش و منابع مختلف 
و نیز آرای متخصصان موضوعی 8 معیار اصلی جهت بررسی تورهای مجازی موزه هاي 
ايران تعیین شد. در مرحلۀ بعدی، بر اساس معیارهای تعیین شده، سیاهۀ وارسی ای جهت 
استفاده طراحان تورهای مجازی موزه ها طراحی  گرديد. همچنین، از اين سیاهه جهت 
بررسی وضعیت کنونی تورهای مجازی موزه هاي ايران و تعیین نقاط ضعف و قوت آنها 

استفاده شد. 
 بررسی ها حاکی از آن است که تورهای مجازی موزه هاي ايران در سه دسته تورهای 
بر ويدئو  مبتنی  مجازی  تورهای  و  بر متن،  مبتنی  مجازی  تورهای  پانورامیک،  مجازی 
قرار  گرفته اند. بر مبنای پردازش داده ها، اين نتايج حاصل شد که در مجموع معیار ساختار 
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ظاهری و معیار محتوا و متن در وضعیت مناسبی قرار دارند. همچنین، معیارهای سهولت 
استفاده و کاربر پسندی و معیار دسترس پذيری در سطح متوسط قرار دارند. معیارهای 
تعامل و بازخورد، استفاده از فناوری هاي چند رسانه ای و روزآمدی در بدترين وضعیت 
قرار دارد. معیار امکانات موجود برای معلوالن جسمي ، در کل جامعه 20تايی، رعايت 
نشده است. در حالی که، موزه هاي بزرگی  همچون موزه بريتیش، همواره به اين دسته از 
مخاطبان توجه ويژه نشان داده و همواره در حال توسعۀ امکانات خود برای اين دسته از 
مخاطبان، به خصوص نابینايان هستند. اما نتايج پژوهش نشان می دهد که موزه هاي ايران 

اين دسته از مخاطبان را ناديده  گرفته اند. 
از سوی ديگر، در میان 10 تور مجازی پانورامیک، کاخ سعدآباد از نظر به کارگیری 
اين معیارها در باالترين جايگاه و موزۀ فرش در پايین ترين جايگاه قرار دارد. در رتبه بندی 
تورهای مجازی مبتنی بر تصوير، باالترين رتبه مربوط به موزۀ میراث روستايی گیالن و 

پايین ترين رتبه مختص موزۀ دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر است. 
آنچه که واضح است در اغلب موزه هاي ايرانی، به مزايای ايجاد تور مجازی برای 
موزه و نیازهای کاربران مختلف، توجهی نشده است و همانطور که اشاره شد بسیاری 
از معیارهای ذکر شده در سیاهۀ وارسی در تورهای مجازی موزه هاي ايران در نظر  گرفته 
نشده است. حال آنکه، اشیای موزه ای بخشی از تاريخ و فرهنگ يک ملت هستند و معرفی 
و ارائۀ آنها به کاربران مختلف در سراسر جهان نیازمند توجه ويژه و سرمايه گذاری بیشتر 
به منظور ارتقاي خدمات ارائه شده در آنهاست. امید است با بهره گیری از نتايج اين پژوهش 

و نیز بررسی نمونه هاي جهانی به انجام اين مهم پرداخته شود.
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