بررسی وضعیت خدمات اطالعرسانی
باغموزۀ دفاع مقدس شهر تهران

چڪیده

مهناز خداداد | فهیمه بابالحوائجی

هدف:هدف پژوهشحارضتعیینوضعیتخدماتاطالعرسانیباغ
موزۀدفاعمقدسشهرتهراناست.
ششناسی:روشتحقیقاینپژوهشپیامیشیتحلیلیاست.برای
رو 
جمعآوریاطالعاتودادههاازابزارپرسشنامۀمحققساختهوسیاهۀ
وارسیبرایمشاهدۀهدفمنداستفادهشد.جامعۀپژوهششامل200
نفربازدیدکنندهازقرشهایمختلف(دانشآموزان،دانشجویان،طالب،
خانوادۀشهدا،جانبازان،کارمندانسازمانهایمختلفنظیرصنایعدفاع،
بنیادشهید،وآتشنشانی)است.هدفازانتخاباینگروههااینبودکه
بتوانپژوهشیمستندباواقعیتازگروههایمختلفدرروزهایمتعدد
و سن و جنسهای مختلف را انتخاب منود و این کار بههمین دلیل در
روزهایمتعددانجامشد.
یافتههایپژوهش:یافتههانشاندادکهخدماتاطالعرسانیدرموزۀ
باغموزۀ دفاع مقدس شامل سایت ،منایش فیلم ،رسانههای مکتوب،
بروشور،تابلویشیشهگردان،تابلویرقمی،اشیایموزهای،تقسیمبندی
تاالرها بر اساس موضوعات ،و راوی میباشد .نتایج بهدست آمده از
اطالعرسانیموزۀدفاعمقدسنشاندادباالترینمیانگینمربوطبهعدم
الگویمناسبوهمچنینعدممدیریتمناسبجهتاطالعرسانیبود.
در مورد رضایت بازدیدکنندگان از وضعیت اطالعرسانی موجود 39/5
درصدرضایتکاملداشتند.درموردنقشهایاطالعرسانیدرباغموزۀ
دفاعمقدس ،نقشمذهبی 30درصد،نقشاجتامعی 40درصد،رسالت
فرهنگی 37/5درصد،ورسالتپژوهشی 22/5درصدرابهخوداختصاص
دادند .نتیجۀ بهدست آمده نشان داد که نقش اجتامعی بیشرتین
میانگینرا دربینبازدیدکنندگانداشتهاست.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که بین اطالعرسانی مناسب و رضایت
بازدیدکنندگان تفاوت معنیداری وجود دارد .یعنی هرچه اطالعرسانی
بهرت و بیشرت انجام شود تعداد بازدیدکنندگان بیشرتی از موزه بازدید
خواهندکرد.
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مقدمه

تاریخ ،فقط ثبت وقایع عینی گذشتهها نیست .از آنجا که هر واقعه خود تجسم غنی
باورها ،هنجارها ،و ارزشهای ذهنی و غیرمادی است ،تاریخ به شرح رویارویی ارزشها
و باورها نیز مبدل میشود .بههمین دلیل است که جوامع بشری همواره به ثبت و ضبط
تاریخ همچون ثبت تبارشناسی ارزشها ،معیارها ،و هنجارهای عقیدتی و اجتماعی خود
عالقهمند بودهاند.
هر جامعه یا ملتی در فرآیند توجه به هویت و ارزشهای اجتماعی در عصر نو،
موزهها(یادخانهها)یی ایجاد میکند و با ثبت و ضبط و پیش چشم آوردن مظاهر مادی و
ت خود درگذر زمان ،جایگاه
معنوی گذشتههای تاریخی جامعه و استمرار بخشیدن به هوی 
و اعتبار خود را حفظ میکند .هر سند یا شیء بازمانده از رخدادهای تاریخی ،خواه در مقام
نمایندة ارزشهای مثبت و خواه چون سندی از شرارت و ضدیت با ارزشها با دقت و امانت
و نظم حفظ میشود تا همچون ادوار کهن حاوی مفاهیميچون عبرت یا انتقال تجربة مادی
و معنوی برای آیندگان باشد .سرزمین ما ،بهعنوان کانون یکی از کهنترین تمدنهای بشری
و از معدود تمدنهای یکتاپرست است و با وجود تهاجم ها باقی و پابرجاست .ایران در
گذر زمان طوالنی ،تجربههای تاریخی بسیاری از سر گذرانده و در معرض تندبادهای بسیار
و تهاجمات تاریخی قرار گرفته است .حفظ میراث فرهنگی از وظایف نسلهای باقیمانده
است .میراث فرهنگی ،فقط از طریق نمایش آثار باقیمانده از گذشتگان در موزهها میسر
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نميشود ،بلکه فرهنگ ناملموس ،مانند ایثار و شهادت ،نیز نیازمند حفظ و انتقال به نسلهای
آینده است(ارسالن پور.)1385 ،
موزهها ،پس از پایان جنگ جهانی دوم ،رشد قابل مالحظهای داشتهاند و به احتمال
زیاد بیش از90درصد موزهها پس از تأسیس یونسکو و شورای جهانی موزهها ایجاد
شدهاند .امروزه ،وظیفة موزهها تنها حفظ میراثهای باارزش گذشته نیست ،بلکه محافظت
از میراث مادی و معنوی برای استفادة بیشترین جمعیت و انتقال ارزشهای فرهنگی به
نسلهای بعدی است(ارسالنپور.)1385 ،
نزدیک به  27سال از پایان دفاع ملت ایران میگذرد و ما حتی شاهد یک نمونة
چشمگیر و شایسته که مبین وقایع جنگ و نشرکنندة ارزشهای معنوی آن باشد ،نبودهایم.
درحالیکه ،کشوری چون زالندنو با  1/5میلیون جمعیت دارای  19موزة نظامياست،
انگلستان دارای بیش از  350موزة نظاميو مرتبط با جنگ است ،کانادا دارای بیش از 1000
یادمان و یادبود جنگ است(ارسالن پور.)1385،حال چگونه است که چنین رویدادتاریخی
و مهمی در ایران مورد غفلت قرار میگیرد؟ این امر ،نگاه مجدد به این موضوع و توجه
بیشتر مسئوالن را میطلبد .باغموزة دفاعمقدس یکی از موزههای مربوط به جنگ است.
درارتباط با این موزه این پرسشها مطرح ميشود:
 آیا ابزارهای مناسب جهت اطالعرسانی به مردم بهکار گرفته شده است؟آیا وسایل دیداری و شنیداری مناسب جهت اطالعرسانی موزه بهکار گرفته شدهاست؟
 آیا رسانهها و تبلیغات الزم درخصوص موزة دفاع مقدس صورت پذیرفته است؟پژوهش حاضر ،بر آن است تمهیداتی را که جهت اطالعرسانی در این باغ موزه بهکار
رفته است مورد بررسی قرار دهد.

پیشینهپژوهش

تاکنون هیچ پژوهشی در مورد باغ موزة دفاع مقدس انجام نشده است .بیشتر پژوهشهای
انجام شدة داخلی در رشتههای معماری انجام شدهاند و به جنبههای معماری موزههای
جنگ پرداختهاند .برخی پژوهشهایی که دربارة مسائلی بهجز معماری پرداختهاند از
روشهای کتابخانهای و اسنادی استفاده کردهاند .برای مثال ،بازوطالیی( ،)1381پژوهشی
باعنوان «موزه جنگ یادمانی برای صلح» با هدف ایجاد مرکز و کانونی جهت طرد
جنگ و ایجاد فرهنگ گفتوگو از طریق بازتولید فجایع جنگها در فضای یک موزه
و مجموعة فرهنگی پرداخته است .ارائة فضاهای کارگاهی -آموزشی در زمینة معقوالت
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هنری و تحقیقاتی دربارة جنگ و ایجاد فضایی برای تفریح و برآوردن نیازهای معنوی-
تفریحی از طریق فضاهای خدماتی موجود در مجموعه و در کنار فضاهای آموزشی
از اهداف دیگر مجموعه ميباشد .مطالعه و بررسی چشمانداز روابط کشور در عصر
حاضر ،مطالعة کتابهای مرجع دراین زمینه و بررسی راههای دستیابی به این هدف در
نمونههای مشابه در دنیاست .روش پژوهش میدانی ،کتابخانهای ،و بهرهگیری از اینترنت
است .پژوهش مذكور ،به طراحی یک مرکز نمونه پرداخته که شامل قسمتهای زیر
است :بخش آموزشی– خدماتی شامل کارگاههای گرافیک ،معماری ،ماکت ،حجمسازی،
مرمت ،عکاسی ،و دورههای نظری است؛ بخش خدماتی شامل ساختمان اداری ،امور ثبت
نام هنرجویان ،رستوران ،کافیشاپ ،و کافینت است؛ و بخش فرهنگی شامل کتابخانه،
مرکز اطالعرسانی ،مرکز تحقیقات ،آمفی تئاتر جهت سخنرانی و گردهمایی و همچنین
گالریهای اصلی بهعالوه گالری موقت آثار هنری و فضای مناسبي برای رشد فکری و
تبادل اندیشههای گوناگون در جهت ایجاد فرهنگ گفتوگو و طرد خشونت است.
پورمند( ،)1384در پژوهشی باعنوان «طراحی موزه دفاع مقدس ،دغدغة توجه به
حقیقت دفاع مقدس» مینویسد :یکی از مهـمترین واقعههای پس از پیروزی انقالب
اسالميکه تأثير فراوان روحی و روانی بر اندیشه جامعه گذاشت ،هدفی بود که در این
پژوهش دنبال گردید .پژوهش با دو زمینة اصلی ،مسئلة دفاع در اندیشه ارزشهای عقیدتی
و ریشة ملی وچگونگی تبدیل آن به کالبدی معمارانه صورت پذیرفت تا در آغاز بستری
برای شناخت چگونگی تهاجم و رفع تجاوز ارائه کرده و سپس به یک خواسته عمومی،
حسرت از فراموش شدن و از بین رفتن یکی از قطعات باارزش تاریخی ،پاسخی مناسب
دهد .در قسمت نخست ،ابتدا به چرای نیاز به حفظ آثار دفاع مقدس اشاره شده و در
ادامه ابعاد معماری و شهرسازی آن یادآوری شده است .سپس ،با رجوع به منابع مختلف،
سیر تولد و تکوین موزهها مطالعه شد .در ادامه ،تحلیل رویکردهای متفاوت به جنگ و
دفاع در حوزههای سیاسی ،اجتماعی ،و فرهنگی ارائه شد.حاصل سخن اینکه حقیقت
دفاع مقدس ،حماسهای بود که در بستر انقالب اسالميشکل گرفت واکنون در حوزة
هنر به ماندگاری مياندیشد .در قسمت دوم ،روایتهای مختلف معرفی و پیشنهاد شد که
حقیقت جنگ یعنی بعد حماسی آن ،از لحاظ نظری مورد مداقه قرار گیرد وحتیالمقدور
مؤلفههای آن استنتاج گردد .سپس ،تجربههای تاریخی– دفاعی معماری ایران ،شناسایی و
ویژگیهای آنها بررسی شود .حاصل سخن اینکه معماری ارگها و قلعهها ،مبتنی بر یک
اندیشة نظری پایهریزی شده و در گذر زمان این سرزمین را از گزند اندیشههای تجاوز
دور نگهداشته است.
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ارسالن پور( ،)1385در پژوهشی باعنوان «موزه و بناهای یادبود دفاع مقدس»
مينویسد :هدف از انجام این پروژه ،جواب به این پرسش است که آیا مقولة جنگ  8سالة
ایران و عراق بهعنوان پدیده و حادثهای تاریخی در کشور ما قابل طرح و بازنگری برای
آیندگان و نسل بعدی ميباشد یا خیر و آیا اصوالً یاد و خاطرة جنگ را به غبار گذشته
بسپاریم یا از تجربیات آن برای آینده استفاده کنیم؟ در صورت مثبت بودن جواب این
سؤال(که به اعتقاد نگارنده اینگونه است) ،هدف بعدی در انجام این پروژه یافتن راهحلی از
بعد معمارانه و خلق فضایی برای زندگی و بازنویسی تاریخ جنگ برای نسل بعدی است.
از نمونههای دیگرکه در رشتة معماری انجام شده است،پژوهش توکلینیا(،)1386
باعنوان« باغ موزه جنگ و یادمان دفاع مقدس» است .در این پایاننامه ،دربارة مسائل فنی
مربوط به پروژه صحبت شده است .مسائلی مانند سازههای مناسب و استانداردهای معماری
فضاهای موردنظر در پروژه .در بخش بعد مسائلی که بهطورمستقیم درطراحی مؤثر هستند
بررسی شدهاند ،مانند سایت پروژه ،برنامة فیزیکی ،و مبانی نظری(شامل معماری و طبیعت،
اکسپرسیونیسم ،زیبایی درمعماری ،طراحی منظر ،ولندآرت) .بخش نهایی نیز به نتیجهگیری
اختصاص دارد که شامل روند طراحی و ارائة نقشههای پروژه است.
گودرزی( ،)1387در پژوهش خود باعنوان«موزه دفاع مقدس» مينویسد :بهنظر
ميرسد که امروزه زندگی و جنگ بهگونهای بههم آمیخته شدهاند که جنگ بخشی از
رسانههای صوتی و تصویری را از آن خود نموده ،لذا لزوم این آمیختگی و ارتباط نزدیک
در کالبدهای فیزیکی نیز احساس ميشود .امروز ،این مفهوم با فرمهای بسیار متفاوت و
متضاد در معماری نیز وارد شده و به جوالنگاهی تازه تبدیل شده است .باوجود این،
طراحی و ساخت موزههای صلح هنوز بهاندازة موزههای جنگ معمول نگشته چراکه
طرفداران صلح جمعی و مدافعان حقوق بشر هنوز به گستردگی مورد نیاز نیستند .در
جریان این تحقیق و طراحی تالش ميشود تا پارادوکس ذکر شده توسط دو گروه مورد
مطالعه دقیقتر قرارگیرد و نیز نمونههایی از ساخت موزههای مختلف با اهداف متفاوت
و نیز راهبرد طراحی هریک از این موزهها مطالعهشود .در بخش دوم ،این مطالعات دو
مفهوم جنگ و صلح بررسی شده و انواع و لزوم وجود هریک معرفی ميگردد .در این
بخش ،همچنین ،نمادهای صلح و تاریخ مختصری از جنگهای جهانی اتفاق افتاده و روند
بسط و گسترش صلح مطالعه ميشود .در جریان مطالعات جزئی ،ابتدا به بررسی سایت
و اقلیم تهران پرداخته و سایت مجموعه در میدان ونک بهعنوان بهترین محل نمایش
این موضوع در کنار کاربریهای تجاری و تفریحی اطراف پیشنهاد ميشود .بخش دوم
مطالعات جزئی مربوط به توضیح و تفسیر مفهوم اولیه ،فرم وکاربری مجموعة پیشنهادی
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ي مباحث مربوط به مفهوم ،فرم ،کاربری ،و سازه بررسی شده
است .در این قسمت ،تمام 
و در نهایت مدارک طراحی معرفی ميگردند .در جریان طراحی ،با استفاده از پرسشنامهای
در باب جنگ و صلح ،لزوم تحقیق در مورد موضوع پیشنهادی و فرم وعملکرد هر دو نوع
موزه نمایش داده شده است .جالب توجه است که 85درصد از زنان ،ساخت موزة صلح
را بهجای موزة جنگ و 90درصد از آقایان ساخت موزة جنگ را در جهت کاهش این
واقعیت مؤثر دانستهاند.
ذاکری( ،)1387در پژوهش خود باعنوان« :باغ موزة دفاع مقدس آئینه حماسه
وحضور» مینویسد :باتوجه هر جامعه یا ملتی به مفاهیم نوین «هویت» و «ارزشهای
اجتماعی» موزهها(یادخانهها) در آن سرزمین پدید میآیند و با ثبت و ضبط و پیش
چشم آوردن مظاهر مادی و معنوی گذشتههای تاریخی هر جامعه و استمرار بخشیدن
به هویتهای جوامع در گذر زمان همچنان برجای میمانند و جایگاه و اعتبار خود را
حفظ میکنند .در این عصر ،هر پاره سند یا شیء بهجا مانده از رخدادهای تاریخی خواه
نمایندة ارزشهای مثبت و خواه چون سندی از شرارت و ضدیت با ارزشها[خواه بنای
روحانی کلیسای جامع ،خواه کورههای آدمسوزی آشویتس و دخائو] با دقت و امانت
حفظ میشود تا همچون ادوار کهن ،حاوی مفاهیميچون عبرت یا انتقال تجربی مادی
و معنوی برای آیندگان باشد .در این میان ،دفاع  ۸سالة ملت ایران نقطة عطف تحوالت،
جهتگیریها ،و شکلگیری روندهای ملی ،روحی ،و اعتقادی ملت ایران در تاریخ معاصر
بهشمار میآید و بیگمان بازتاب واقعیتهای مستتر در آن و درک و کشف ارزشها و
فضیلتهای آن یک الزام ملی -دینی بهشمار میآید .طرح یادمانی برای این نبرد ،نه فقط
یادآوری حماسهای برای نسلهای تازه و آیندگان ،بلکه تجدید میثاق ملتی است با هویت
و معنای حضور خویش و راهنمای مسیری که این ملت باید بپیماید و در جهان آشفته و
نابرابر کنونی بهپیش رود.
زنگی بند( ،)1389در پژوهشی باعنوان«موزه دفاع مقدس سنندج» مينویسد :هدف این
پژوهش ایجاد مرکز و کانونی جهت طرد جنگ و ایجاد فرهنگ گفتوگو از طریق باز تولید
فجایع جنگها در فضای یک موزه و مجموعة فرهنگی است .به نمایش گذاشتن لحظات
جنگ که بدون شک یکی از مهمترین دوران تاریخ معاصر ایران است یک نیاز فرهنگی –
اجتماعی است که ميتوان با ساختوساز فضای مناسب این امر تحت عنوان موزة جنگ این
نیاز را برطرف کرد .درحال حاضر سعی برای ارائه یک معماری مناسب در جهت خلق فضا
و فرم نگهداری آثار باقیمانده از جنگ است .انجام مطالعات فیزیکی وجمعآوری دادهها و
ارزشیابی از اصول اولیه هر طراحی و الزمه یک طرح تحقیقی کامل است .مطالعات حاضر
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نیز بهمنظور ارائة شناختی جامع به تماميدستاندرکاران طراحی فضاهای داخلی و معماری
موزه باالخص موزة جنگ صورت گرفته است و در حقیقت راهگشایی خواهد بود برای
موزهنگاری .به اين منظور ،به بررسی و گردآوری کلیة منابع نوشتاری و گفتاری موجود اقدام
گردید .با توجه به عملکرد فرمهای نمونههای خارجی و محدود داخلی و روابط عناصر
مجموعه ،نیازهای آن بررسی و شکل گرفته است .ارائة فضاهای کارگاهی -آموزشی براي
معقوالت هنری و تحقیقات درزمينة جنگ ،همچنین ایجاد فضایی برای تفریح و برآوردن
نیازهای معنوی -تفریحی از طریق فضاهای خدماتی موجود در مجموعه و در کنار فضاهای
آموزشی از اهداف دیگر مجموعه است .در نهایت ،طرحی است که ما حصل کلیة مطالعات
بوده و بهعنوان موزة یادمان دفاع مقدس سنندج قابل طرح و توجیه است.
برای یافتن پیشینههای پژوهش در خارج از کشور ،از کلیدواژههای موزة جنگ و
موزة صلح استفاده و در پایگاههای امرال ،اسکوپوس ،و گوگل اسکالرجستوجو شد .ولی
فقط پیشینههای بسیار محدودی در گوگل اسکالر یافت شد.
بهطورکلي ،ميتوان نتیجه گرفت پژوهشهای انجام شده در موزههای ایران بيشتر
درخصوص معماری موزههاست ،مانند ذاکری( )1387و ارسـالن پور( .)1385برخی از
پژوهشها هم دربارة موزههای دفاع مقدس در شهرهای ایران ميباشد مانند زنگیبند(.)1389
برخی نیز دربارة طراحی موزههای دفاع مقدس و ارزشهای فرهنگی آنها هستند مانند
پورمند(.)1384

 .1هدف اصلی پژوهش

هدف کلی :شناسایی وضعیت خدمات اطالعرسانی باغموزة دفاع مقدس شهر تهران(موزه).

 .2. 1اهداف فرعی پژوهش

شناسایی انواع خدمات اطالعرسانی در باغ موزۀ دفاع مقدس

تعیین رابطة بین میزان خدمات اطالعرسانی و بهبود روند اطالعرسانی در باغموزةدفاع مقدس از نظر بازدیدکنندگان.
تعیین رابطة بین اهمیت و ضرورت خدمات اطالعرسانی و بهبود روند اطالعرسانیدر باغموزة دفاع مقدس از نظر بازدیدکنندگان.
تعیین رابطة بین بهبود روند اطالعرسانی و رضایت بازدیدکنندگان در باغموزة دفاعمقدس از نظر بازدیدکنندگان.
-تعیین رابطة بین نقشهای اطالعرسانی با رویکردهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی،
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مذهبی و شیوههای اطالعرسانی باغموزة دفاع مقدس از نظر بازدیدکنندگان.
-تعیین اهمیت خدمات اطالعرسانی از نظر بازدیدکنندگان.

 .2فرضیههای پژوهش

 .1بین میزان خدمات اطالعرسانی و بهبود روند اطالعرسانی به بازدیدکنندگان در باغ موزة
دفاع مقدس رابطة معناداری وجود دارد.
 .2بین اهمیت و ضرورت اطالعرسانی و بهبود روند اطالعرسانی به بازدیدکنندگان در
باغ موزة دفاع مقدس رابطة معناداری وجود دارد.
 .3بین موانع و مشکالت اطالعرسانی و شیوة اطالعرسانی به بازدیدکنندگان در باغموزة
دفاع مقدس رابطة معناداری وجود دارد.
 .4بین بهبود روند اطالعرسانی و رضایت بازدیدکنندگان از باغموزة دفاع مقدس رابطة
معناداری وجود دارد.
.5بیننقشهایاطالعرسانی(فرهنگی،مذهبی،اجتماعی،پژوهشی)وشیوةاطالعرسانی
به بازدیدکنندگان در باغ موزه دفاع مقدس رابطة معناداری وجود دارد.
 .6بین بهبود روند اطالعرسانی و پیمایش ذهنی بازدیدکنندگان از باغموزة دفاع مقدس
رابطة معناداری وجود دارد.

 .3روش شناسی پژوهش

در اين پژوهش بهمنظور تحقق هدفهاي مطرح شده و با توجه به ماهيت موضوع ،از
روش پيمايشي يا زمينهيابي -كه از نوع پژوهشهاي توصيفي است -استفاده شده است.
بهمنظور دریافت اطالعات در خصوص روشهای مختلف اطالعرسانی ،برای پاسخ
به پرسش اول پژوهش ،روشهای اطالعرسانی در موزههای مختلف و همچنین ،موزههای
جنگ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و حتی شیوههای اطالعرسانی موزههای فرهنگی
داخلی موردپیمایش حضوری قرار گرفت.
پژوهش حاضر دارای دو نوع جامعه است .موزههایی که فرهنگی هستند و هدف آنها
الزم ًا نگهداری اشیاي مورد نظر نبوده است .این نوع موزهها برای کسب اطالع از وضعیت
اطالعرسانی در انواع موزههای فرهنگی مورد پیمایش قرار گرفت و همچنین باغموزة
دفاع مقدس که موضوع اصلی این پژوهش است .بازدیدکنندگان جامعه پژوهش ،شامل
 200نفر از قشرهای مختلف(دانشآموزان ،دانشجویان ،طالب ،خانوادة شهدا ،جانبازان،
کارمندان سازمانهای مختلف نظیر صنایع دفاع ،بنیاد شهید ،و آتشنشانی) بودند.
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نمونهگیری از بازدیدکنندگان بهصورت نمونهگیری تصادفی هدفمند و در دسترس
انجام شد .بدین منظور میانگین مراجعهکنندگانی که در روزهای مختلف در  60روز کاری
بهصورت گروهی یا انفرادی ،در سنین مختلف ،بهجز کودکان و با جنسیتهای مختلف به
بازدید موزه میآمدند در نظر گرفته شدند که تعداد آنها  200نفر برآورد شد و نمونة 200
نفر از افرادی که در ساعات مختلف به باغموزه مراجعه و در دسترس بودند انتخاب شدند.
ابزار پژوهش حاضر شامل سیاهة وارسی و مشاهدة هدفمند جهت پاسخ به پرسش
نخست پژوهش ،و پرسشنامة بازدیدکنندگان براساس اهداف پژوهش است .روایی ابزار
پژوهش حاضر صوری است ،بدین معنا که مورد تأیید کارشناسان موزههای فرهنگی و
مسئوالن روابط عموميقرار گرفت .برای محاسبة پایایی پرسشنامهها از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده و میزان آن برای هر دو پرسشنامه  0/77درصد محاسبه شد.
بهمنظور دستهبندي وتجزيه و تحليل دادهها ،از بستة نرمافزاري اطالعرسانی(اس.پی.
اس .اس) ،تحليل دادهها از روشهاي آماري توصيفي(نظير توزيع فراواني ،درصد
ونمودارها) و آمار استنباطي ،و براي تجزيه وتحليل دادهها وتأثير ارتباط ميان متغيرهاي
مستقل و متغير وابسته ،از آزمونهای آماري پیرسون و اسپیرمن استفاده شد.
در این پژوهش ،برای بررسی رابطة بین اطالعرسانی(پرسش نسبی) و رضایت
بازدیدکنندگان(پرسش ترتیبی) ،از آزمون پیرسون و برای بررسی رابطة بین اطالعرسانی و
مابقی متغیرها ،بهدلیل ترتیبی بودن هر دو طرف رابطه ،از آزمون اسپیرمن استفاده شده است.

 .4یافتههای پژوهش

بازدیدکنندگان مورد بررسی تعداد  34نفر معادل( 17درصد) زن و تعداد  166نفر معادل(83
درصد) مرد میباشند .از نظر شرایط سنی 25 ،نفر کمتر از  20سال( 12/5درصد) و  28نفر
باالی  51سال(  14درصد) دارند .از نظر تحصیالت ،تعداد افراد با تحصیالت دیپلم 60نفر
و افراد کارشناس ارشد به باال 43نفر هستند.
پاسخ به پرسش پژوهش« :انواع خدمات اطالعرسانی در باغموزة دفاع مقدس چگونه
بوده است».
برای پاسخ به این پرسش شیوههای اطالعرسانی موزههای مختلف مانند موزة شهدا
مورد بررسی قرار گرفت و سپس سیاههای تهیه شده و از طریق مشاهدة هدفمند به پرسش
نخست پژوهش پاسخ داده شد(جدول .)1
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ندارد

بسیار
خوب

منابعاطالعرسانی

دارد

فیلم ده دقیقهای

√

√

وبسایت

√

√

رسان ههایمکتوب

√

√
√

تبادلاطالعاتپستی
اس ام اس
ارتباط با رسانهها
ایمیل
بروشورچاپی
راوی
تقسیمبندیتاالرها
براساسموضوعات
اشیایموزهای
کارگاههایآموزشی
ارزشیابی
منایش اصل اثر
آموزش داخلی

√
√
√
√
√

√
√

√

√

√
√
√
√
√

√

اجاره دادن منایشگاه

√

تابلویسنتی
برگزاریمسابقات
تقدیر از هرنمندان و
پیشکسوتان
برگزاری منایشگاه و
یادبودها

√

خوب

تا اندازهای
خوب

√

√
√

√

√

کمیخوب

نامناسب

√

√
√

√
√
√

√

تابلویشیشهگردان

√
√

رومنایی آثار بهصورت
تناوبی
برگزاری کارگاههای هرنی
ویدئوکنفرانس
تهیۀفایلهایصوتی
تابلویرقمی

√

√

√
√
√
√

√

استفاده از هندزفری

√

√
√

√
√

جدول 1

سیاهۀ وارسی انواع خدمات اطالعرسانی
در باغموزۀ دفاع مقدس
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جهت آزمون فرضیههای پژوهش ،ضروری است اطالعات توصیفی ارائه گردد.از
بین بازدیدکنندگان( 42/5درصد) افراد ،هدف از بازدید باغموزة دفاع مقدس را آشنایی
با دفاع مقدس( 20درصد) ،رشد فرهنگی(25درصد رشد) ،معنوی( 7درصد) ،و انجام
پژوهش( 5/5درصد) به منظورانجام تکالیف درسی بیان داشتند .بیشترین فراوانی مربوط
به افرادی است که هدف خود را از بازدید موزه ،آشنایی با دفاع مقدس( 42/5درصد)
انتخاب نمودند.
درصد

فراوانی
خیلیکم

جدول 2

توزیع فراوانی «تأثیر میزان بهبود روند
اطالعرسانیبرجلبتعدادبازدیدکنندگان»

3/5

کم

10

5

تاحدودی

37

18/5

زیاد

76

38

خیلیزیاد

77

38/5

کل

200

100

همانطور که جدول 2نشان ميدهد 5درصد بازدیدکنندگان تأثيرروند اطالعرسانی
بر جلب بازدیدکنندگان باغموزه را کم 18/5 ،درصد تاحدودی ،و  38درصد زیاد بیان
داشتهاند .بیشترین فراوانی مربوط به افرادی است که گزینة خیلی زیاد( 38/5درصد) را
انتخاب نمودند.

منودار 1

توزیع فراوانی «میزان خدمات اطالعرسانی
باغموزۀ دفاع مقدس بر ای جلب
رضایتبازدیدکنندگان»
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همانطور که نمودار 1نشان ميدهد از بین بازدیدکنندگان 3/5درصد رضایت از
اطالعرسانی باغموزه را خیلیکم 9/5 ،درصد کم 27/5 ،درصد تاحدودی 39/5 ،درصدزیاد،
و 20درصد خیلی زیاد بیان داشتهاند .بیشترین فراوانی مربوط به افرادی است که گزینة زیاد
را بیان نمودند( 39/5درصد).

 .5آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیۀ  :1بین میزان خدمات اطالعرسانی و بهبود روند اطالعرسانی به بازدیدکنندگان در
باغموزة دفاع مقدس رابطة معناداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از متغیرهای میزان خدمات اطالعرسانی و بهبود روند اطالعرسانی
به بازدیدکنندگان در باغموزه و آزمون اسپیرمن استفاده گردید .چون  sig =0/000میباشد و
از  0/025کوچکتر است ،درنتیجه پاسخ به این پرسش را میتوان با 99درصد اطمینان
به این شکل بیان نمود که بین میزان خدمات اطالعرسانی و بهبود روند اطالعرسانی به
بازدیدکنندگان در باغ موزه رابطة بسیار معناداري وجود دارد و این حاکی از آن است که
میزان خدمات اطالعرسانی ارائه شده بر بهبود روند اطالعرسانی به بازدیدکنندگان بسیار
تأثيرگذار است.
فرضیۀ  :2بین اهمیــت و ضرورت اطالعرســـانی و بهبــود روند اطالعرســانی به
بازدیدکنندگان در باغموزة دفاع مقدس رابطة معناداری وجود دارد.

منودار 2

خیلیزیاد

زیاد

تا حدودی

کم

خیلیکم

توزیعفراوانی«میزانخدماتاطالعرسانی
باغموزۀ دفاع مقدس بر پیامیش ذهنی
بازدیدکنندگان»
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طبق نمودار 5 ،2درصد افراد پیمایش ذهنی خود پس از بازدید از باغموزه را خیلی
کم 11 ،درصدکم 30،درصد تاحدودی 40،درصد زیاد 13،درصد خیلی زیاد بیان داشتهاند.
بیشترین فراوانی مربوط به افرادی است که گزینة زیاد( 40درصد) را انتخاب نمودند.

جدول 3

توزیع فراوانی«میزان اهمیت و رضورت
اطالعرسانی مفید و مؤثر در باغموزۀ دفاع
مقدس مورد پژوهش از نظر بازدیدکنندگان»

فراوانی

درصد

خیلیکم

3

1/5

کم

6

3

تا حدودی

27

13/5

زیاد

95

47/5

خیلیزیاد

69

34/5

کل

200

100

همانطور که در جدول  3مالحظه میشود  1/5درصد افراد اهمیت و ضرورت
اطالعرسانی در باغ موزه را خیلیکم 3 ،درصد کم 13/5 ،درصد تاحدودی47/5 ،درصد زیاد،
و  34/5درصد خیلی زیاد بیان داشتهاند .بیشترین فراوانی مربوط به افرادی است که گزینة
زیاد را بیان نمودند( 47/5درصد).
برای آزمون فرضیة دوم ،متغیرهای اهمیت و ضرورت اطالعرسانی و بهبود روند
اطالعرسانی به بازدیدکنندگان در باغ موزه و نیز از آزمون اسپیرمن استفاده گردید .چون
 sig=0/000میباشد و از  0/025کوچکتر است ،میتوان با 99درصد اطمینان به این شکل
بیان نمود که رابطة بسیار معناداري بین اهمیت و ضرورت اطالعرسانی و بهبود روند
اطالعرسانی به بازدیدکنندگان در باغ موزه وجود دارد و حاکی از آن است که اهمیت و
ضرورت اطالعرسانی بر بهبود روند اطالعرسانی به بازدیدکنندگان بسیار تأثيرگذار است.
فرضیۀ  : 3بین موانع و مشکالت اطالعرسانی و شیوة اطالعرسانی به بازدیدکنندگان در
باغ موزة دفاع مقدس رابطة معناداری وجود دارد.
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فراوانی

درصد

کمبودبودجه

17

8/5

عدمنیرویمتخصص

51

25/5

عدم فضای مناسب

40

20

عدم الگوی اطالعرسانی مناسب

61

30/5

مدیریت

31

15/5

کل

200

100

جدول 4

توزیع فراوانی «موانع و مشکالت
اطالعرسانی در باغ موزۀ دفاع مقدس
مورد پژوهش»

همانطور که در جدول  4مالحظه میشود  8/5درصد افراد موانع و مشکالت
اطالعرسانی در باغ موزه را کمبود بودجه 25/5 ،درصد عدم نیروی متخصص 20 ،درصد
عدم فضای مناسب 30/5 ،درصد عدم الگوی اطالعرسانی مناسب ،و  15/5درصد مدیریت
بیان داشتهاند .بیشترین فراوانی مربوط به افرادی است که عدم الگوی اطالعرسانی مناسب
را انتخاب نمودند( 30/5درصد).
برای آزمون فرضیة سوم ،متغیرهای موانع و مشکالت اطالعرسانی و شیوة اطالعرسانی
به بازدیدکنندگان در باغ موزه و نیز از آزمون اسپیرمن استفاده شد .چون sig = 0/016
میباشد و از  0/025کوچکتر است ،در نتیجه ،پاسخ به این پرسش را میتوان با( 95درصد)
اطمینان به این شکل بیان نمود که رابطة معناداري بین موانع و مشکالت اطالعرسانی و
شیوة اطالعرسانی به بازدیدکنندگان در باغ موزه وجود دارد و حاکی از آن است که موانع و
مشکالت اطالعرسانی بر شیوة اطالعرسانی به بازدید کنندگان بسیار تأثيرگذار است.
فرضیۀ  : 4بین بهبود روند اطالعرسانی و رضایت بازدیدکنندگان از باغ موزة دفاع
مقدس رابطة معناداری وجود دارد.
 5درصد افراد تقسیمبندی موضوعی تاالرها در استفاده بهتر از باغ موزه را خیلی کم،
 8/5درصدکم 28 ،درصد تاحدودی 47 ،درصد زیاد ،و 11/5درصد خیلی زیاد بیان داشتهاند.
بیشترین فراوانی مربوط به افرادی است که گزینة زیاد را انتخاب نمودند( 47درصد).
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جدول 5

توزیع فراوانی«میزان تأثیر راوی ها بر
استفادۀبهرتبازدیدکنندگان»

فراوانی

درصد

خیلیکم

4

2

کم

18

9

تاحدودی

47

23/5

زیاد

78

39

خیلیزیاد

53

26/5

کل

200

100

همانطور که در جدول 5مالحظه میشود 2درصد افراد نقش راویان در استفادة بهتر
از باغ موزه را خیلی کم 9 ،درصدکم23/5 ،درصد تاحدودی 39 ،درصد زیاد ،و26/5درصد
خیلی زیاد بیان داشتهاند .بیشترین فراوانی مربوط به افرادی است که گزینة زیاد را انتخاب
نمودند( 39درصد).

جدول 6

توزیع فراوانی«میزان تأثیر باغ موزۀ
دفاع مقدس بر جذابیت برصی برای
بازدیدکنندگان»

فراوانی

درصد

خیلیکم

9

4/5

کم

19

9/5

تا حدودی

62

31

زیاد

68

34

خیلیزیاد

42

21

کل

200

100

برای آزمون فرضیة چهارم از متغیرهای بهبود روند اطالعرسانی و رضایت بازدیدکنندگان
از باغ موزه و نیز از آزمون اسپیرمن استفاده گردید .چون  sig = 0/000میباشد و از 0/025
کوچکتر است ،در نتیجه پاسخ به این پرسش را میتوان با 99درصد اطمینان به این شکل
بیان نمود که رابطة بسیار معناداري بین بهبود روند اطالعرسانی و رضایت بازدیدکنندگان
از باغ موزه وجود دارد و حاکی از آن است که بهبود روند اطالعرسانی بر میزان رضایت
بازدیدکنندگان از باغ موزه بسیار تأثيرگذار است.

110

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ97

بررسیوضعیتخدمات
اطالعرسانیباغموزۀ
دفاعمقدسشهرتهران

فرضیۀ  : 5بین نقشهای اطالعرسانی(فرهنگی ،مذهبی ،اجتماعی ،پژوهشی) و شیوة
اطالعرسانی به بازدیدکنندگان در باغ موزة دفاع مقدس رابطة معناداری وجود دارد.
برای آزمون فرضیه از متغیرهای شاخص نقشهای اطالعرسانی و شیوة اطالعرسانی به
بازدیدکنندگان در باغ موزه و نیز از آزمون پیرسون استفاده گردید .چون  sig =0/004میباشد
و از  0/025کوچکتر است ،در نتیجه میتوان این فرضیه را با 99درصد اطمینان به این شکل
بیان نمود که رابطة معناداري بین نقشهای اطالعرسانی و شیوة اطالعرسانی به بازدیدکنندگان
در باغ موزه وجود دارد و حاکی از آن است که نقشهای اطالعرسانی بر شیوة اطالعرسانی
به بازدیدکنندگان بسیار تأثيرگذار است.
فرضیۀ  :6بین بهبود روند اطالعرسانی و پیمایش ذهنی بازدیدکنندگان از باغ موزة
دفاع مقدس رابطة معناداری وجود دارد.
برای آزمون فرضیه از متغیرهای بهبود روند اطالعرسانی و پیمایش ذهنی بازدیدکنندگان
از باغ موزه استفاده و نیز از آزمون اسپیرمن استفاده شد .چون  sig =0/000میباشد و از 0/025
کوچکتر است ،در نتیجه پاسخ به این پرسش را میتوان با99درصد اطمینان به این شکل
بیان نمود که رابطة بسیار معناداري بین بهبود روند اطالعرسانی و میزان پیمایش ذهنی
بازدیدکنندگان از باغ موزه وجود دارد و حاکی از آن است که بهبود روند اطالعرسانی بر
پیمایش ذهنی بازدیدکنندگان از باغ موزه بسیار تأثيرگذار است.
از جامعة دوم پژوهش(کارمندان) تعداد20نفر زن(25درصد) و 60نفر مرد( 75درصد)
هستند 45 .نفر بین  30-21سال و 18نفر بیشتر از  51سال(  22/5درصد)سن دارند .از نظر
تحصیالت 2نفر2/5( ،درصد) مدرک دیپلم و 28نفر(  35درصد) مدرک کارشناسیارشد به
باال داشتند.

.6بحثونتیجهگیری

جهت پاسخ به پرسش نخست پژوهش «انواع خدمات اطالعرسانی در باغ موزة دفاع
مقدس چه میزان بوده است»(جدول ،)1در بازدیدی که از موزههای ملک ،شهدا ،مجلس،
و آبگینه انجام شد مشاهده گردید ،اطالعرسانی در موزة شهدا به اين شرح است :در ابتدای
ورود به موزه فیلم دفاع مقدس جهت آمادگی روحی افراد نمایش داده ميشود سپس به
بازدید از موزه ادامه ميدهند.
در موزة ملک از طریق وبگاه ،برگزاری کارگاههای آموزشی ،مسابقات موزهداری توسط
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استادان مجرب هنری ،و نمایش موزه بهصورت مجازی سعی در اطالعرسانی بهتر کردهاند.
در موزة مجلس نیز در ابتدای ورود فیلم ده دقیقهای در مورد تاالرهاي موزه نمایش داده
میشود و سپس جهت بازدید از موزه توسط راهنمایان موزه هدایت میشوند .تاالرها نيز
تقسیمبندی موضوعی شدهاند .برنامة آیندة موزة مجلس راهاندازی «تور گاید» است.
1/5درصد افراد ،اهمیت و ضرورت اطالعرسانی در باغ موزه را خیلی کم 3 ،درصد
کم13/5 ،درصد تاحدودی 47 ،درصد زیاد و  34/5درصد خیلی زیاد بیان داشتهاند .نتایج
حکایت از این مطلب دارد که اطالعرسانی دارای اهمیت و ضرورت خیلی زیاد جهت جلب
بازدیدکنندة بیشتر است .در راستای این پژوهش( بیات )1378 ،در پژوهش خود باعنوان
«موزه دفاع مقدس و نمایشگاه علوم و صنایع نظاميدر اصفهان» با ارائة تعریفی از موزه و
تاریخچة شکلگیری آن در ایران و جهان ،سعی بر بیشتر مشخص کردن جایگاه این عنصر
فرهنگی در جوامع پیشرفته بشری کرده است .درحالیکه(توکلی نیا ،)1386 ،در پژوهش خود
معماری باغ موزة جنگ و یادمان دفاع مقدس را مورد بررسی قرار داده است و در مورد انواع
موزهها و بهطور کلی موزة شهدا و جنگ صحبت کرده است.
یافتهها نشان میدهد که موانع و مشکالت اطالعرسانی در باغ موزة دفاع مقدس شامل
این موارد است :از بین بازدیدکنندگان 8/5 ،درصد افراد موانع و مشکالت اطالعرسانی در باغ
موزه را کمبود بودجه25/5،درصد عدم وجود نیروی متخصص 20،درصد عدم فضای مناسب،
30/5درصد عدم الگوی اطالعرسانی مناسب ،و 15/5درصد مدیریت بیان داشتهاند .بیشترین
فراوانی مربوط به بازدیدکنندگانی است که گزینة عدم الگوی اطالعرسانی مناسب( 30/5درصد)
را بیان نمودند.
یافتهها نشان میدهد  3/5درصد افراد از اطالعرسانی میزان رضایت را خیلیکم9/5 ،
درصد و بیشترین فراوانی مربوط به افرادی است که گزینه زیاد را انتخاب نمودند(39/5
درصد) .نتیجه حاکی است که بیشتر بازدیدکنندگان رضایت داشتهاند.
یافتههای پژوهش دربارة میزان نقشهای اطالعرسانی با رویکردهای اجتماعی ،فرهنگی،
مذهبی ،و پژوهشی موزة دفاع مقدس رابطة معناداری بین نقشهای اطالعرسانی و شیوة
اطالعرسانی به بازدیدکنندگان در باغ موزه را نشان ميدهد و حاکی از آن است که نقشهای
اطالعرسانی بر شیوة اطالعرسانی به بازدیدکنندگان بسیار تأثيرگذار میباشد.

.7پیشنهادهایپژوهش

 .7. 1پیشنهادهای برگرفته از پژوهش

نتایج پژوهش حاضردر مورد بررسی وضعیت اطالعرسانی موزههای داخل کشور که در باال
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نام برده شد نشان ميدهد متأسفانه تماميمسئوالن موزه و همکاران دلیل عدم اطالعرسانی
مناسب در موزهها را در موارد زير ذکر کردهاند:
 .1کمبود بودجه،
 .2نبود مدیریت ،و
 .3عدم بهکارگیری نیروی متخصص.
در موزة باغ موزة دفاع مقدس نیز با توجه به بودجة کالنی که صرف این پروژه شده است
و با وجود منابع اطالعرسانی پیشرفته(مواد سمعی و بصری ،و وسایل صوتی و تصویری)
متأسفانه بهدلیل عدم اطالعرسانی مناسب و تبلیغات الزم ،افراد زیادی از وجود چنین فضایی
آگاهی ندارند(دفاع مقدس در کشور ما مهجور افتاده است).
ي و دقیقی در خصوص اطالعرسانی در باغ موزه انجام
بنابراین ،بايد برنامهریزی علم 
شود .پیشنهاد ميشود:
 از طریق تبلیغات رسانهای به معرفی بیشتر باغ موزه دفاع مقدس(موزه) پرداخته شود؛ براي معرفی موزة دفاع مقدس کتابچههای کوچکی تهیه و در بین کلیة بازدیدکنندگانو اتوبوسهای شهری توزیع شود؛
 در ابتدای ورود بازدیدکننده جهت ورود به این فضا آماده شود؛ محدودیت ساعت بازدید بهدلیل بازدیدهای گروهی ساماندهی شود؛ امکانات رفاهی بیشتر شود؛ دورههای آموزشی در داخل موزه تشکیل گردد؛ «راهنمای تور» جهت رفاه بازدیدکنندگان در نظر گرفته شود؛ فناوریهاي اطالعاتی مانند هندزفری در باغ موزه دفاع مقدس(موزه) بهكار گرفته شود؛ موزة دفاع مقدس در کارگاههای عملی در مدارس ،دبیرستانها ،دانشگاهها معرفیشود تا افرادی که بنا به دالیلی امکان حضور درموزه را ندارند با این موزه و اهداف آن آشنا
شوند؛ و
 -اگر اقداميجهت راهاندازی موزة دفاع مقدس در سایر نقاط تهران صورت میپذیرد،
دسترسی افراد به وسایل نقلیة عمومی ،جهت تردد به موزه ،بهعنوان یکی از نکات مهم توجه
قرار گیرد.

 .2 .8پیشنهاد برای پژوهشهای آینده

 بررسی تطبیقی موزههای دفاع مقدس در سراسر کشور؛ -بررسی نیازهای اطالعاتی بازدیدکنندگان باغ موزة دفاع مقدس و موزههای شهدا.
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منابع

 ارسالن پور ،امیرهادی(.)1385موزه و بناهای یادبود دفاع مقدس .پایاننامة کارشناسیارشد معماری .دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،تهران.
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