
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  هاای للماد  ر یمی اه معمااری اقلایم گارم و خشاک و        انتشاار نتاایپ واشوه     "معماری اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .های معماری س تد، مرمت، ه رهای وابسته به معماری، شهرسایی، طراحد شهری و انرژی استموضولات مرتبط با آن  ر حویه
 ای  ر  اخل یا خارج ار گرفتن موضوع مقاله  ر یمی ه تخصصد نشریه، مقاالت یا بخشد ای آن نباید  ر هیچ مجلهلالوه بر قر

ها، ها، سمپوییومیمان  ر جریال  اوری و یا چاپ باشد. مقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله  رک گرهای کشور به طور هم 
 تواند  ر قالب مقاله کامل ارائه شوند.شده باشد، مدسمی ارهای  اخلد و خارجد که چاپ و م تشر 

 های  ریافتد آیا  است.نشریه  ر ر  یا قبول، ویرای ، تلخیص یا اصالح مقاله 
 شو  و مسؤلیت صحت محتوای مقاالت به لهده نویس دگان است. اصالح و خالصه کر ن مطالب با نظر نویس دگان انجام مد 
 شو   ا ه ارجاع مذکور م بع کامل اطاللات و شماره با گران، م بع مور  نظر  ر صورت استفا ه ای مطالب  ی. 
 .مقاالت م درج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبو ه و مسئولیت مقاالت به لهده نویس دگان است 
 ر نوشاتارها  رس د. نشریه ای وذیرش ساای وشوهشد وس ای  اوری و تصویب  ر هیات تحریریه به چاپ مد -نوشتارهای للمد

 نظیر ترجمه، گر آوری، مروری و...( معذور است.
  نوشتارهای ارسالد نباید قبال  ر نشریه  یگری به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمی ارها برای بررسد

 و چاپ ارائه شده باشد.
 تارهای انگلیسد یباان را نیاز  ر صاورت تاییاد باه      نوشتارها ترجیحا به یبان فارسد باشد. با وجو  این نشریه قا ر است نوش

 چاپ برساند.
  است: های ییر به ترتیب ضروری ر ت ظیم فایل اصل مقاله، رلایت بخ 

 چکیده فارسد )باید به ت هاید بیان ک  ده صفحه اول: بدون نام و مشخصات نویس ده )نویس دگان( و فقط شامل ل وان مقاله ،

 و( باشد کلمه  033 حداکثر و گیرینتیجه و هایافته ترینمهم وشوه ، روش وشوه ، اهداف یا ألهمس بیان شامل تمام مقاله و

 .کلمه نوشته شو  6تا  0وان مقاله بالفاصله بعد ای چکیده و بین ل  و متن به مربوط کلیدی هایواژه. باشد کلیدی هایواژه

  مور ( 0های وشوه  )حداکثر ورس 

 بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق ) ر معرفد روش تحقیق صرفاً به نام روش بس ده نشو  و لالوه مقدمه: شامل بیان مسئله ،

لات، مراحل انجام و فرآی د وشوه  ذکر گر  (، و ساختار مقاله اطال گر آوری روش انجام، مراحل همچون موار ی ل وان، بر 

 باشد.مد

 ویشی ه تحقیق 

  ها(و بیان یافتهبدنه اصلد وشوه  )چارچوب نظری، بحث 

 گیرینتیجه 
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 نشریه معماری اقلیم گرم و خشک
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 کاربران از منظر آب یزد کیفیت فضایی و عملکرد موزهبازخوانی 
 

 *2نریمان فرحزا ،1مریم مفیدی نیستانی

 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد، ایران  -1
 استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، ایران  -2

 
 (10/05/1396 ، تاریخ پذیرش نهائی:09/02/1396 )تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده

، انسان امروز را به  آن آموزش از و های گذشتهنسل نمایش ، به واسطةخاطرات و حافظة بشری هایی ازها به مثابه گنجینهموزه
. با عنایت به مسررر به بنران آر در ایران، ضررررورت داردآینده، کنند. بنابراین رجوع به آنها جهت بهبود زندگیل دعوت میتأمّ

اسررتاباگ گسررترده مرد  از این نوع فضررا ریزی به منظور برنامه های آر وو عمبکرد مناسررم موزه ی معماریامروزه توجه به فضررا
های ایران تکیه بر شرریم منوری، نمایش و حظا ت اسررتی شرراید که یکی از مشررک ت موزه رسررد. از آنجاضررروری به نظر می

تر هکاربران، جهت آشنایی با معیارهای مطبوبیت فضا و عمبکرد موزه، مؤثر واقع شده و به تعامل و اقباگ شایستگیری از دیدگاهبهره
 اسررتظاده از با موردی انتخار شررد، سرر   عنوان نمونههزد بموزه آر یبدین منظور، شررود.  رونق هرچه بیشررتر موزه منجر و کاربر
، ع یق بازدیدکنندگان و نااط ضعف و قوت این موزه، مشخص اهداف، انتظارات« Q» باز، پیرو روش تنایقنیمه هاینامهپرسش

بندی شرررده و دیدگاه تنبیل گردید. همچنین اط عات دفتر انتاادات و پیشرررنهادات موزه کدگذاری و طباهو بصرررورت منطای 
، راهکارهای طراحی فضررای معماری و فعاتیت های مسررتخر گیری از دیدگاهگرفت. در نهایت با بهره کاربران مورد بررسرری قرار

اتگویی باشد برای سایر  ،آر یزدکوشد افزون بر بهبود عمبکرد موزهمیند. نتایج حاصل از پژوهش ، پیشنهاد شد آرهایموزه در
 گیرند.های کشور تا بتوانند با طرح فضای مناسم و عمبکردی مؤثر، مورد استاباگ تعداد بیشتری از بازدیدکنندگان فعاگ قرارموزه

 
 ، کیظیت فضایییزد شهرران، موزه آر، عمبکرد موزه، دیدگاه کارب: هاواژه کلید
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 های پژوهشپرسش

به  یایی موزهبا توجه  باگ  هااهمیت پو و اسرررتا
سترده مرد ، سد نظر میهب گ  دیدگاه گیری ازبهرهر

ها برای و فعاتیت فضرررا شرررودموجم میکاربران 
ع وه کنند.  جذر و ماندگاری مخاطم بهتر عمل

یلهب بر این به آموزش در این  دت یاز  بنران آر و ن
 تمرکز بر موزه آر انجا  زمینه، پژوهش حاضررر با

اسررت. بنابراین سررواگ اصرربی به این صررورت  شررده
 گردد:مطرح می

فضررایی و  هایویژگی بهبود موجم عوامبی چه -
 چررهو شرررونررد می یزد آر موزه عمبکردی

راهکارهایی جهت طراحی فضا و منتوای موزه 
 گردد؟آر پیشنهاد می

نه  به عنوان نمو در این بررسررری موزه آر یزد 
انگیزه انتخار شررده و پاسررخگویی به این سررؤاگ که

هررا، انتظررارات و نکررات مورد توجرره افراد دربرراره 
شامل چه مواردی  یزد فضایی موزه آرهای ویژگی

هادات آن اادات و پیشرررن  ها جهت بهبودبوده و انت

خصرروصرریات فضررایی و عمبکردی موزه چیسررت؟ 
 زند.مسیر این پژوهش را رقم می

 
 مقدمه -1

انسان در هرسرزمینی از این کره خاکی با دیدن 
های گذشته که نشانه فطرت آثار به جا مانده از نسل

نگ  تذت میو فره ند  برد، عبرت انسررررانی هسرررت
اام و آموزد و این آموزهگیرد و میمی ها موجم ب

شررروند. بنابراین به همان میزان که پیشررررفت او می
ها حیاتی اسرررت، حظا ت و نگهداری برای موزه

برقراری ارتباط با جامعه اهمیت دارد. این امر فراتر 
گیری و بکار ای اسرررتهای موزهاز معرفی مجموعه

خبق فضرررای معماری و   قیت، ابتکار و ایده درخ
چه بیشتر هر ها، منجر به تعاملهمچنین تعیین فعاتیت

ضایی پویا در موزه  در نتیجه و موزه و کاربر تببور ف

 ،اما مطابق مطاتعات صررورت گرفته. گردید خواهد
ستوارند و  شیم های ایران برموزهعموما  منوری ا

ها موجم شده پویایی نمایشی آن -دیدگاه حظا تی
 بازدید از ةند یا به عبارتی تجربالز  را نداشررته باشرر

نابراین موزهآن ند. ب یت ک های ها برای یکبار کظا
به راهبردهایی دارند که میزان مشارکتشان  ایران نیاز

ب که بازدیدکننده طوریهرا با جامعه افزایش دهد، 
واقعی خود  زنرردگیتررأثیر بررازدیررد از موزه را در 

شاهده کند و با انگیزه تر از گذشته راهی ای افزونم
شود صان موزه  ص  و داریموزه و این بر عهده متخ
رعایت  ایران اسرررت که ع وه بر معماری طراحان

استانداردهای فضایی، اقداماتی انجا  دهند که مرد  
شان دهند  شور ع قه ن شای موزه در داخل ک به تما

و  بودهگررذار هررا تررأثیرموزه دیگر عبررارتی یررا برره
بازدیدکنندگان را به تأمّل پیرامون مشک ت کنونی 

منظور شررراید شرررناخت دیدگاه کنند. بدین دعوت
بررازدیرردکننرردگرران، همچنین انتظررارات، ع یق، 

ها نسبت به فضا، فعاتیت و انتاادات و پیشنهادات آن
شدمنتوای موزه شا با ایت به با عن .های ایران، راهگ
س به بنران شورآرم ضر، آموزش و  ،ک در حاگ حا

های رخیره، کار با راه نایی  برداری و در بهره آشررر
صر حیات شته مجموع مدیریت این عن بخش در گذ

تواند فضایی مؤثر نماید و موزه آر میضروری می
 آورد.برای این ماصود فراهم

هدف از این پژوهش دستیابی به عوامل مؤثر در 
اسررتاباگ مرد  از موزه آر و شررناخت راهکارهای 
طراحی فضرررا و منتوای موزه اسرررتی تا مطبوبیت 

کاربران ارتاام یافته و در نهایت  فضررایی از دیدگاه
موزه و افزایش اسررتاباگ  و شرراهد تعامل بهتر کاربر

 های ایران باشیم. مرد  از موزه
رسرریدن به این هدف باید دانسررت  تذا به منظور

فضررررایی و  هررایویژگی بهبود در مبیعوا چرره
یت  آر موزه عمبکردی با تاو تا  ند،  مؤثر هسرررت
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ید. در این این به اهداف مذکور رسررر مل بتوان  عوا
راسررتا موزه آر یزد به عنوان نمونه موردی انتخار 

یابی قرار شررررده و مورد ته اسررررت. پ ارز از  گرف
)اجرا شررده و اجرا  های مؤسرر  موزهشررناخت ایده

نشررردها، اهداف، انتظارات، انتاادات و پیشرررنهادات 
نهایت  گرفتند. دربازدیدکنندگان مورد بررسی قرار

مل بر تأ کاربران، همچنین با  گاه  ید و عمبکرد  د
آر یزد، راهکارهای طراحی موزهفضرررای داخبی 

شدند. نتایج  هایمنتوا و فعاتیت موزه شنهاد  آر پی
برای  کوشرررد بار تأمل راحاصرررل از پژوهش می

افزون بر بهبود  راهکررارهررای برردیررل بگشررررایررد و
 ،آر یزد موزه یعمبکرد های فضررررایی وویژگی

های طراحی شررده یا موزه اتگویی باشررد برای سررایر
کشررور، تا بتوانند با عمبکردی مؤثر حاگ طراحی در
از  شررتریبیاسررتاباگ تعداد  جذار موردفضررایی و 

 گیرند. بازدیدکنندگان قرار
 

 روش شناسی -1-1
شررناختی، پژوهش حاضررر از نوع از منظر روش

شیوه پیمایشی انجا  شده است. در  کیظی بوده و به 
ناخت منظورهب نخسرررت گا  ظاهیم شررر  و نظری م

نداردهای تا عات از موجود، اسررر طات نه م خا تاب  ایک
 مورد نظرهای در ادامه ایده .اسررت شررده گرفتهبهره

برای « سررمسررار یزدی آقای عبی اصرر ر» مؤسرر 
های اجرا نشرررده با آر یزد و ایده موزه اندازیراه

شرررناخته شررردند. سررر    اسرررتظاده از مصررراحبه
با  Q»1» باز، پیرو روش تنایقهای نیمهنامهپرسرررش
یه هامی طراحی شررررده و درگو یار  های اسرررتظ اخت

این معنا )به  گرفته اسرررتبازدیدکنندگان موزه قرار
که افراد فرصررررت داشرررتنرد افزون بر انتخرار و 

های موجود سایر نظرات خود را در بندی گزینهرتبه
کنندا. بدین  پاسررره به سرررؤاالت مطرح شرررده رکر

ها، انتظارات و دیدگاه افراد جهت صرررورت انگیزه

ضایی خاطرهجای شده  ،انگیز و جذاراد ف سایی  شنا
گردد. بر مناقتا هدف ایجاد تعامل میان موزه وکار
تنبیل ، کمی نتایج حاصرررل پ  از تبدیل به ماادیر

شرردند. در راسررتای شررناخت انتاادات و پیشررنهادات 
کاربران در مورد فضررا و عمبکرد موزه آر یزد نیز 

 1379دفتر انتاادات و پیشرنهادات این موزه از سراگ 
هررا گرفترره، دیرردگرراهمورد بررسررری قرار 1395تررا 

اه کدگذاری و ندی شررردطب ندهب و راهکارهایی  ا
ضا  عمبکرد وجهت بهبود  شتر ف شنهادجذابیت بی  پی

 است.  شده
که هدف به این ناسرررایی Q روش با توجه   شررر

 است، خاص هایگروه میان در مختبف هایرهنیت
  «مختبف   هایرهنیت» آشرررکارگر باید ،افراد نمونه
 معرف نه دارند، حضور گظتمان در که باشد افرادی
 هررایمطرراتعرره خ ف بر بنررابراین. افراد این توزیع

 تصررادفی نمونه یک انتخار به اغبم که پیمایشرری
یاز بزرگ عه در اسررررت، ن طات نه به کیو م  هاینمو
یازی بزرگ  بررسررری مورد افراد نمونه نیسرررت و ن
 شرررونرردمی انتخررار هرردفمنررد شرررکررل برره اغبررم

بنابراین جامعه هدف  .ا46 :1386 فرد، خوشگویان)
اند این پژوهش بازدیدکنندگان موزه آر یزد بوده

ساگ  . است ها بررسی شدهدیدگاه آن 1395که در 
 ،با روش نمونه گیری تصرررادفیبدین صرررورت که 

شده و سش نامه ها میان افراد توزیع   80 تعداد از پر
 در بررسی و تنبیل جهت پاسخنامه 78 نامه،پرسش
 .قرارگرفت نگارندگان اختیار
 
 مرور ادبیات و مفاهیم نظری -2

بازنگری انجمن جهانی موزه طابق آخرین   هام
موزه  ،بیست و یکمین کنظران  آن درا 2007ساگ )

در  ،بدون منافع مادی ،دائمی»ای اسرررت مؤسرررسررره
که درهایش به روی  ،خدمت جامعه و پیشرررفت آن

گان گشررروده اسررررت. موزه میرا  مبمو  و  هم
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نامبمو  انسررران و منیی زیسرررت او را با اهداف 
آورد، حظظ آموزش، مطاتعه و شررادکامی، گرد می

کند، پژوهش کرده، ارتباط برقرار سررراخته و به می
می یش  عریف،  .«گررذاردنمررا ت ین  تنرراد ا برره اسررر

ظا ت، کارکردهای موزه عبارتند از: گردآوری، ح
مایش. این کارکردها  پژوهش، برقراری ارتباط و ن

ها شوند و انجا  هرکدا  از آنهم کامل می در کنار
سازد. بصورت جداگانه، اهداف موزه را مناق نمی

توان میمررذکور موضررروع دیگری کرره از تعریف 
عنوان مهمترین برره ،دریررافررت، تناق اهررداف موزه

را در رابطه با رساتت است. موزه پنج کارکرد خود 
میرا  مبمو  و نامبمو  انسان و منیی زیست او 

سه هدف آموزش شادکامی  با  )پرورشا، مطاتعه و 
 ا.1393:39 )حکمت، 2.دهدانجا  می

ئه شرررده جایگاه موزه،  ،با تعمق در تعریف ارا
شده آشکار هافعاتیت آن کارکردها، اهداف و دامنه

های ارزیابی چارچور و قواعد شررراخص همچنین
معیارهایی که شاخص ها و  گردد.ها تعیین میموزه

 گیرندیمی توجه قرار نوعاً برای ارزیابی موزه مورد
 :3شوندبندی میبشرح ریل دسته

هایی که باعث مجموعه فعاتیت :بازدید از موزه -
ید بازد یت آن رشررررد کمی  خاطبین  وکیظ برای م

هایی که در خاص و عمومی موزه شرررده و فعاتیت
 ارتباط مؤثر با مخاطبین باشد. جهت ایجاد

فراهم آوردن  پژوهش: منظور از پژوهش در موزه، -
جا  پژوهش بسرررتر الز  برای های آکادمیک در ان

باعث افزایش سطح کمی  موضوعات موزه است که
 .شودنیز می هاو کیظی این فعاتیت

عه فیزیکی: - های فنی و توسررر ندارد تا ماگ اسررر  اع

هایی که موجم حظظ و مجموعه اقدامات و فعاتیت
کیظیت و اعماگ استانداردهای الز  فضایی  میا ارتاا
 شوند.میو فنی 

نوآوری: - هره خ قیررت و  هررای منرردی از ایرردهب
یا یت رؤ نه و عین حد پردازا ها در  به آن یدن  بخشررر

و جبم مشرررارکت آموزش  ،معرفیامکانات جهت 
یت موزه مدیر یدهدر حوزه  های هاسررررت. تبظیق ا
با فن نه  نه و نوآورا های آوری نوین و ویژگیخ قا

 فرهنگی و بومی.
شرررامل فضرررایی  شررراخص کودکان و نوجوانان: -

مناسم در موزه برای استارار و استراحت کودکان، 
داشررتن راهنمای آشررنا با رفتارکودکان و نوجوانان، 

مردون جهرت برازدیردکودکران، بروشرررور برنرامره 
های مرتبی و کودک، برگزاری جشررنواره و کارگاه

 ا. 38:1393 )حکمت، باشدمیهای دوره ای آموزش
برره اینکرره منظور از کرراربر در این پژوهش  نظر

های شررراخصاز میان  یبازدیدکنندگان موزه اسرررت
 و خ قیت ،بازدید از موزه» هایمعیار، رکر شرررده
ناننوآوری و  در این « شررراخص کودکان و نوجوا
 .اندگرفتهتر مورد تأمل قرارصورت عمیقهبپژوهش 

ستت ش بر این تذا   در مورد که دیدگاه کاربران ا
یت عات کاش های موزهفضررررا، منتوا و ف ، مورد کن

ضای معمارانه کیظیت تا  قرارگیرد کارکرد موزه  وف
 .شود ها بررسیآن منظراز 
 
 تحقیقپیشینه  -3

ع طات نابع مرتبی نشرررران میة م که این م هد  د
موضررروع به صرررورت خاص، مورد توجه منااین 

های انجا  شده، مواردی پژوهش نبوده است، اما در
مسررتایم با پژوهش حاضررر ارتباط پیدا بصررورت غیر

شده هاآنشماری از  در ادامه به که کندمی شاره   ا
 است:

مدی - اد » ا در پژوهش1393) من بررسررری و ن
موزه عمرراری  م یران و ارائرره جریرران  هررا در ا

های اعت ی کیظی موزه کار با  ،های ایرانراه
رویکرد روانشرررناسررری منیی و رابطه انسررران و 
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ابتدا عوامل مؤثر بر احسا ، « منیی ساخته شده
تار ناخت و رف به عنوان مراحل  را ادراک، شررر

 فرآیند ارتباط بین انسررران و منیی مورد مطاتعه
ست آمده و قرارداده س   با توجه به نتایج بد ی 

 هررایانتظررارات موجود از منیی موزه، مؤتظرره
طم و منیی  یان مخا باط م را تأثیرگذار بر ارت

. این راهکارها در دو کرده اسرررتاسرررتخرا  
)هویت،  های روانی و احساسیمؤتظه -1گروه: 

ماع نای حسررری، اجت بایی، غ  -2 پذیری و...ازی
یررابی، )مکرران ی و عمبکردیهررای منطامؤتظرره

نورپردازی، مسائل اقبیمی، سیرکوالسیون و...ا، 
 اند.بندی گردیدهدسته

نت 1392) پورکی فر وعینی - ا در پژوهشررری ت
مکان " و "شیوة بازنمایی"تنبیل رابطة »  عنوان
رابطررة آثررار و « در هنرهررای جرردیررد "نمررایش

گیری فضررای معمارانه نمایش چگونگی شررکل
های پ  از ماایسه ایده اند.مطاتعه کردهها را آن

هررایی از طراحی و بسررری مبررانی نظری نمونرره
 های موجود، فضرررای تعامبی را پیشرررنهادموزه
 انررد. منیی تعررامبی بررا منوریررت رابطررة کرده
ارز اثر و فضررای نمایش، بسررتر مناسرربی برای هم

درک مخاطبان و تناق منظور افراد خاتق آثار 
که در طراحی جزئیات طوریهآورد. بفراهم می

فضاهایی  و در نمایش آثار باشد فضاها تأکید بر
شررودی که مکان نمایش خود موضرروع هنری می

کافی  یت  جذاب ند از  هدفم فضررررا بصرررورت 
 برخوردار باشد.

چگونه » عنوانا در پژوهشی تنت2000) واال  -
را دعوت برره  زیررادی از مرد  هررا، تعرردادموزه

کرده اسرررت که بیان «دکننخود می اسرررتاباگ از
بت برای موزه بة مث یک تجر جاد  با ای ید  با ها 

ها را مشرررتاا بازگشرررت به بازدیدکنندگان، آن
مان ند. موزه های دیگرموزه در ز ید ازکن با  ها 

ها و ها، نمایشرررگاهطریق ارائه بیشرررتر مجموعه
مه نا نابر بة مع ید، تجر جد داری را برای های 

طور همخاطبان جدید، ببازدیدکنندگان سررنتی و 
 آورند.وجودیکسان به

 راهکارهای ارائه» در پژوهش ا1380) عسگریان -
 آن درکشرررور و تأثیرهایاسرررتظادة بهینه از موزه

نشررران داده «  توسرررعة فرهنگی )منطاه زنجانا
ستظاده بهتر از موزه ست که برای ا شور ا های ک
داد و  ها بهادر درجه اوگ باید به مخاطم موزه

وسررایبی را فراهم کرد که بیشررترین بار فرهنگی 
هررا قرارگیرد و برره بهترین آثررار در اختیررار آن

آثار موزه شررود. بنابراین تمامیبرداری منجربهره
ندات عبمی در به  هایدفترچه با مسرررت ما  راهن

نده یدکن ئه شرررود. فضررررای فیزیکی بازد ها ارا
 بازدیدکننده ایجادمناسررم، آرا  و مطبوع برای 

 صورت به تعداد مخاطبین بیظزاییم.شود و بدین

ته جا  گرف عات ان طات یت ی با مروری بر م اهم
جایگاه مخاطم جهت ارتباط مؤثر با موزه و ایجاد 

به نادار  بة مع طه منیی و منتوای موزه تجر ، واسررر
های روانی و عمبکردی ارتباط کاربر توجه به مؤتظه

منیی تعامبی میان اشررریام و  ایجادبا منیی موزه و 
بررسررری  موردفضرررا و همچنین مخاطم با فضرررا، 

نوشتار حاضر جهت بهبود  بنابرایناست.  قرارگرفته
به کاربران  یدگاه   فضرررا و عمبکرد موزه آر از د

در  )این موضوع است موضوع پرداخته کنکاش در
ی اهای پیشین چندان مورد توجه نبوده استپژوهش

ها، انتظارات و اهداف و انگیزه بدین صرررورت که
افراد از موزه آر و انتاادات و پیشرررنهادات ع یق 
ضا وکارکرد موزه آر یزدآنها از  سی  ف و  شدهبرر

  .اندراهکارهای طراحی یا بهبود فضا استخرا  شده
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 )خانه کالهدوزها( معرفی موزه آب یزد -4

یکی از  در 1379ساگ اردیبهشت موزه آر یزد، 
نه نا خا با  قاجار  نه ک هدوزها» های عهد  به « خا
یده بهره نه اسررررت.برداری رسررر خا ظای   ،این  از ن

های فضرررایی به معماری شرررهر یزد به تنای کیظیت
فضرراهای مرتبی با با جزم از بار تزئینات پرکار ویژه
 یا اوگ سرررطح از. اسرررت طباه 5 متشرررکل ازو آر 
 رحیم دوکاریز انشرررعار خانه، این طباه ترینپایین
 این از یکی حاضر حاگ در که گذردمی زارچ و آباد
 دو  سررطح فضررای. باشرردمی فعاگ همچنان قنات دو
کل به دارد، قرار زمین متری 10 عمق در که  شررر

 دمای از برخورداری دتیلهب که اسررت ضرربعیهشررت
 نگهداری برای مناسبی منل مطبور، فضای و ثابت
 این در. اسررررت بوده هرراخوراکی نمودن رخیره و

 از قنات آر عبور با که دارد قرار حوضرری قسررمت
 اسررررت مطبوع و خنررک همیشرررره آن هوای آن،

ست خانه زیرزمین همان که سو  سطح. )سردارا  ا
 متعدد هایداالن و اتاا با دارای رود،می شرررمار به

 سررکونت منل تابسررتان گر  روزهای در که اسررت
نه اهاتی اه که چهار  سرررطح و اسرررت بوده خا  طب

 همچون مختبظی های بخش از باشررررد،می همکف
 و آشرر زخانه ارسرری، اتاا تاالر، دری،پنج های اتاا
شکیل خانه خدمه زندگی منل  پنجم، طباه شده و ت
 وجود ای خانهچاه ،طباه این در. است خانه با  پشت
 معروف هایچاه از چاه، چرخ از استظاده با که داشته
جهت نظافت و آشامیدن  و برداشترا  آر گز،چهل

می یره  خ مکف ر ه بارره  ط نبررار  کردنررددر آر ا
 .ا478 :1392، )بختیاری

 

 
)ماخذ: مرکز پ ن خانه ک هدوزها،  -2تصویر 

 اسناد دانشکده هنر و معماری یزدا

 یزد هوایی عک  یزد، آر موزه جانمایی -1تصویر

 اgoogle earth.com) ماخذ: 

N 
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 )ماخذ: مرکز اسناد دانشکده هنر و معماری یزدا  پرس کتیو ک هدوزها -3تصویر

 
 ا1395ای یزد، شرکت آر منطاه فضای باز موزه )ماخذ: روابی عمومی -4تصویر

 

 ا1394سردار خانه ک هدوزها )ماخذ، نگارندگان -5تصویر

 1378ساگ  ایده تبدیل این بنا به موزه آر در
توسی آقای عبی اص ر سمسار یزدی شکل گرفت 

ایشان به شرح زیر به اجرا و در نهایت برخی نظرات 
 :در آمد

نه قرار گیری در سرررایت و منل مناسرررم. 1 : خا
ماا و مرکز  یدان امیرچخ یک م ها نزد هدوز ک 

)قطم گردشرررگری یزدا  گردشرررگری یزد اسرررت

نه و ناوش گچهمچنین  خا نای  بای آن ب کاری زی
 آثار معماری سررنتی ارزشررمند در یزد اسررتیکی از 

 .ا1395)سمسار یزدی، 

صررورت واقعی و هب سررنتیسرریسررات آبی أوجود ت. 2
تأسیسات مختبف ها و سازه: مخاطبان مواجهه عینی

نا وجود قدیم یزد در ب در دو سرررطح ) دارد. آبی 
خانه و چرخ چاه، منبع آر و ، چاهسررردار و پایار



 1397، بهار و تابستان هفتم، شماره ششمنشریه معماری اقلیم گرم و خشک. سال                                              74

 

 نمایدمی ع وه بر این قنات زارچ هم از خانه عبور
یابی مخصررروص  پا یار  دارد خودهبکه  پا و این 
 .ا57:1393 )سمسار یزدی، ابازگشایی نشده است.

       
مؤسررر  که تا کنون اجرا نشرررده به های ایدهبرخی 

 شرح زیر است:

 :البی ورودی برای مجموعه و فضررراهای مرتبی -1
سی  موزه،  سعهپ  از تأ ای در نظر گرفته طرح تو

شأن ورودی رعایت نشده بود به اینکه شد. با توجه 
دو م ازه اطراف آن خریداری  زمین همجوار خانه و

ورودی برای توجه پیش تا فضرررایی به عنوان یشرررد
 .شررودکنندگان قبل از ورود به موزه طراحی بازدید

هایی در بدین ترتیم که با استظاده از پروژکتور فیبم
نه، خا چه  تاریخ حدا  موزه و  مورد  ضررررورت ا

 .های مختبف موزه پخش شودمعرفی بخش

ع وه بر این فضررراهایی برای فروش منصررروالت 
نات )سررری دی ،کتار،فرهنگی مرت با آر و ق  بی 

و کار با سررریسرررتم کام یوتر در طرح  بروشرررور و...ا
عد از طی این مراحل وارد  گیردقرار که مخاطبان ب

 موزه شوند. 
ضاها وجود راهنمای  -2 دیجیتاگ: برای هر یک از ف

شوندشماره ستگاه ای قائل  هایی با و ابتدای ورود د
شود   توضینات مرتبی با هر تاگوشی به افراد داده 

شود ها )این گوشی فضا به چند زبان زنده دنیا ارائه 
عات ئه اط  یت ارا قابب ناوری،  نظیر یاز  حث ف با م

.ا تاریخی و مدیریتی مرتبی با قنات برخوردار باشند
 .ا1395)سمسار یزدی، 

 

 

 

 ای استان یزد،ورودی اصبی موزه و ورودی به قسمت نمایشگاهی موزه )ماخذ: روابی عمومی شرکت آر منطاه -6تصویر

 ا1395

 نتایج پرسشنامه -5

به منظور شرررناسرررایی دیدگاه بازدیدکنندگان، بنا به 
مذکور هداف  مه در اختیرار آن ،ا ها پرسرررشرررنرا

سه .گرفتقرار سنی پا ساگ  65-16دهندگان دامنه 
دهندگان دارای مدرک پاسه %70در نوسان بوده و 
شد، سی ار شنا سی،  %20کار شنا دارای مدرک کار

مدرک دکترا و  6% یا زیر دی بم  %4دارای  دی بم 
 اند.بوده

، تصور، در مرحبه نخست معیارهایی همچون انگیزه
ظ ندگان پیرامون موزه آری انت بازدیدکن ار و ع قه 

سواالت پر سته بندی  شنامه درنظر گرفته سجهت د
ارائه  معیار یف مختصرررری از هررشرررد. در ادامه تع

 :شده است
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ید: - بازد هر نوع « هدف» هدف و انگیزه از 
ست که  سم موقعیتی ا تنوگ و دگرگونی در ک
برای  پیشرررین  نیررت  شرررخص یررا گروهی بررا 

را « انگیزه»کننررد. پرردیرردآوردن آن ت ش می
کننده توان به عنوان عامل نیرودهنده، هدایتمی

: 1380 کرد )سررریف،و نگهدارندة رفتار تعریف
تت 348 حا نه  بارتی دیگر منظور هرگو به ع ا. 

ست که فعاتیتی را برمیای سازواره انگیزد، که ا
کننررده یررا بررا توجرره برره منیی، کیظیتی انتخررار

 ا.172: 1390 )حبیبی، کننده داردراهنمایی
تصررور به معنای صررورت  تصووور از موزه آب: -

خاتی از حکم اسررررت )ابوترابی،  : 1385رهنی 
ا. آن تصرررویری که پیش از بازدید از موزه 140

 ت.آر در رهن افراد ناش بسته اس

ظار: - هررای حرراتررت رهنی مرتبی بررا تجربرره انت
بینی شررررده آینررده فرد اسررررت )زاهرردی پیش

 ا.105: 1378مازندرانی، 

منظور از ع قه ارتباط رهنی و عینی است  عالقه: -
که در آن شررخص یا گروهی از اشررخاص، برای 

ورزند )زاهدی دسرررتیابی به منظوری اصررررار می
 ا. 592: 1378مازندرانی، 

پ  از سررنجش دیدگاه کاربران در خصررروص 
طور خاص، سرررواالتی پیرامون همعیارهای مذکور، ب
رسشنامه های موزه آر یزد در پنااط مثبت و کاستی

ها به مطرح گردید. سررواالت و نتایج حاصررل از آن
 شرح زیر در جدوگ ارائه شده است: 

 

 بررسی هدف و انگیزه کاربران -1جدوگ

 فراوانی درصد های پرسشنامهگزینه پرسش اصبی

 
ت؟
ر چیس

ف و انگیزه شما از بازدید موزه آ
هد

 
 

 %16 برداری از آرهای مدیریت بهرهحظظ ارزش-1

 *%40 های گذشتهبرداری از آر توسی نسلآموزی بهرهآشنایی با فرهنگ گذشته/ باز-2

دیدار با دوستان قدیمی در منیطی فرهنگی/ یافتن دوستان جدید و افزایش اط عات عمومی مرتبی -3
 با آر

14% 

 %30 های مرتبی با آربازی و سرگرمی -4

 های کاربرانسایر دیدگاه

های مربوط به آر با فرهنگ و تزیینات گذشتگان نیز آشنا شد  ابتدا با هدف تظریح و پ  از ورود به موزه ع وه بر سازه-
 )آموزش از بنا در کنار آموزش از آرا

اط عات موزه، ح  یا برداشت جدید از دهم از این موزه با هدف شناخت ارتباط بنا با آر بازدید کرد  اما ترجیح می-
 .کند آر را نیز تداعی

 .با توجه به قرارگیری موزه در بستر سنتی هدف آموزش و آشنایی با فرهنگ گذشته بوده است-
 ای برای ساخت آینده و جبوگیری از تکرار اشتباهاتتجربه-
 داکرد  اجسا  و وقایع خاص در موزه هستنتصور میارضای ح  کنجکاوی )-
 های قدیم یزد و اط عات مرتبی با آر در قدیمهای خانهآشنایی با ویژگی-

 
مایش و  گان، ن ند یدکن بازد گاه اکثر ید براسررررا  د

و چگونگی اسررتظاده از آموزش فرهنگ تعامل با آر 
تواند موجم ایجاد انگیزه و جذر می آر در گذشته
 موزه شود.افراد بیشتری به 
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 بررسی تصور کاربران از موزه آر - 2جدوگ
 درصدفراوانی های پرسشنامهگزینه اصبی پرسش

 
ت؟
ر چه بوده اس

صور شما از موزه آ
ش از بازدید ت

پی
 

 *%38 های فرهنگی و تاریخی نظا  تأمین آر در گذشته نمایش داده شودمکانی که جنبه-1

 %6 های جدید مصرف بهینه آر آموزش داده شودمکانی که به کمک فناوری-2

 %22 های ویژه آر زمینه تظریح افراد فراهم شودمکانی که با نمایش جبوه-3

 *%34 مکانی که در آن اشیا قدیمی و باستانی مرتبی با آر نگهداری شوند-4

 های کاربرانسایر دیدگاه

 شودهای آر، تاد  و اتظاقات خاص با آر بیشتر بها داده میبه جبوه-
 شودآر جریان دارد، آر و فضا تعامل دارند و ننوه استظاده از آر آموزش داده می-
 )بازی با آراارتباط انسان با آر پررنگ است -
 آر با کاتبد بنا ارتباطی قوی دارد-
کننده مرد  در جهت کاهش مصرف باشد و با توجه به بنران آر، تشویقدهنده سختی دستیابی به آر در گذشته نشان-

 آر باشد
 ننوه تعامل انسان و آر در گذشته را آموزش دهد -

 
دوگ، نمررایش و آموزش ترراریه و  جررمطررابق 

فرهنگ تعامل انسرررانهای پیشرررین با آر به واسرررطه 
اشررریام باسرررتانی بجا مانده و... برای بازدیدکنندگان 

ها از جذار خواهد بود زیرا که با تصررویر رهنی آن
 موزه آر همخوانی دارد.

 
 بررسی انتظار کاربران - 3جدوگ

 فراوانی درصد های پرسشنامهگزینه اصبی پرسش

 
ت؟
ر چیس

انتظار شما از موزه آ
 

 %29 کودک اوتویت سنی مخاطبان

 *%57 نوجوان و جوان

 %14 بزرگساگ و کهنساگ

 * %60 تما  طوگ ساگ       -صبح تا بعد از  هر زمان فعاتیت موزه

 %28 تعطی ت عید و تابستان                                                      -شبانه روز

 %12 تما  طوگ ساگ       -شبانه روز

 %11 گذشته     دوره زمانی منتوای موزه

 *%61 از گذشته تا امروز              

 %28 تصویری از آینده

 کاربرانهای سایر دیدگاه

 سازهای آیندهآموزش به کودکان بعنوان نسل -
 آموز و دانشجوتناسم موزه با قشر تنصیبکرده یا در حاگ تنصیل دانش -

 ع وه بر نمایش نوع مصرف گذشته و امروز ننوه مصرف را هم ماایسه کند -

 های این مشکل در آینده حلارائه راهننوه تعامل انسان گذشته با آر و استظاده نادرست در زمان حاضر را نشان دهد و  -

 با کمک گذشته تصویری از آینده را نمایان سازد -

 انداز آینده بدون آر را نشان دهدچشم -
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ند منتوای  ظار دار جدوگ، اکثر افراد انت طابق  م
و از  ای جوانان و نوجوانان مناسرررم باشررردموزه بر

 تنای زمانی اط عات گذشتگان تا زمان حاگ را به 

ته و آموزش دهد. همچنین در  گذاشررر مایش  ن
تما  طوگ سرراگ از صرربح تا بعداز هر جهت بازدید، 

 .مهیا باشد
 

 )خاطره انگیزی موزها بررسی ع قه کاربران - 4جدوگ
 فراوانی درصد پرسشنامههای گزینه پرسش اصبی

 
چگونه تجربه بازدید خاطره انگیزتر می

شود؟
 

 %4 ها )سیستم پیامک در موزه و...ا                استظاده از رسانه -1

 %20 وجود راوی در موزه -2

 %26 نمایش اس ید یا سه بعدی و انیمیشن           -3

 *%50 های صوتی و بصری آر در موزه               پخش جبوه -4

 های کاربرانسایر دیدگاه

 امکان تم  آر و تجربه عمبی ابزار مرتبی با آر -
 توان از آن آر باال آورداهای گذشتگان بصورت واقعی )چاهی که میبازسازی فعاتیت -
 گویی و بازی کودکانفضایی مختص به قصه -
 های آن و حرکت افراد همزمان با حرکت آر )مانند باغ فینااستظاده از جبوهحضور آر در موزه و  -
 ا...برانگیختن ح  کنجکاوی افراد )به وسیبه نور، عناصر مصنوع، کاتبد معماری و -
 تعامل طراحی معماری با خصوصیات فیزیکی و فرافیزیکی آر -
 گیری منور حرکتی و بصری به سمت آرجهت -

 
آر منجر به خاطره انگیزتر شدن فضای موزه  های صوتی و بصری مطابق جدوگ، پخش جبوه

 شود.می
 

 بررسی ع قه کاربران )تأثیرگذاری موزها - 5جدوگ
 فراوانی درصد گزینه های پرسشنامه پرسش اصبی

 
چگونه 

ی موزه 
ی و تأثیرگذار

ت یادگیر
کیظی

ش می
افزای

یابد؟
 

 

 *%36 آموزش عمبی               -1

 %5 توضینات ت وری            -2

 %19 وجود راهنما جهت توضیح آثار         -3

 *%40 نمایش و آموزش دیداری -4

 های کاربرانسایر دیدگاه

 گروهی مرتبی با آرفضای عبمی و پژوهشی برای کار فردی یا  -
 های ساخت و آموزش عمبی مرتبی با آروجود کارگاه -

 فضای مباحثه پیرامون بنران آر -

 شونداها، هر دو گزینه به عنوان اوتویت مطرح میبدتیل اخت ف کم فراوانی گزینه*گزینه با بیشترین تعداد پاسه دهندگان )

 
گیری از حضررور آر در موزه و بهرهمطابق جدوگ، 

به جبوه با تجر نار آموزش  ظاوت آن  در ک های مت
عمبی و اسررتظاده از وسررایل موجود در موزه موجم 

خاطره انگیزتر شررردن موزه و تأثیر بر رهن کاربران 
در ادامه، سرررؤاالت با تأکید بر موزه آر  گردد.می

 یزد، مطرح شده است:
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 های موزه آر یزدجذابیت – 6جدوگ
 فراوانی درصد های پرسشنامهگزینه پرسش اصبی

 
ت
ر تر بوده اس

ی شما جذا
ش باکدا  آثار برا

کدا  بخ
 

 

 *%44 های واقعیها و نمونهماکت -1

 %7 تصاویر -2

 *%39 ابزارهای قدیمی         -3

 %10 اسناد قدیمی         -4

 های کاربرانسایر دیدگاه

 سردار واقع در زیرزمین -
 پایار و بوی نم و خنکای ناشی از حضور آر -

 نمایش یخچاگ و قنات -

 تصاویر روند کار در قنات -

 ابزارها و وسایل استظاده از آر به صورت واقعی -

 گذشتهارتباط با آر در زندگیاشیام قدیمی جهت  -

 معماری خانه ک هدوزها )سنتی و همسو با اقبیما -
 وجود موزه در زیرزمین و پیرامون حیاط -

 هاحیاط و سافتزیینات جزئی دیوارهای  -

 مجسمه مرد در حاگ کار در ورودی بنا -

 آسیار و اجزام مربوط به آن -

 
ها و بازدیدکنندگان، ابزارهای قدیمی، ماکتازنظر 
 ز زندگی گذشتگان در موزه آر های واقعی امدگ

 ذابیت بیشتری دارند.ج یزد

 
 کمبودهای موزه آر یزد - 7جدوگ

 فراوانی درصد های کاربراندیدگاه پرسش اصبی

 
ی چه چیز را 

در موزه بازدید شده، جا
خاتی دیدید؟

 %30 ای ندارند.تیم ارائه اط عات وجود نداشت و تصاویر و ابزارها شروع و خاتمهای جهت ترایده - 

 %18 امکان تم  آر توسی بازدید کنندگان وجود نداشتو حضور آر کمرنگ بود  -

سیستم آبرسانی همه دوره های زمانی را در بر نگرفته بود) عد  وجود اط عات در مورد کمبود آر یا  -
 امروزا

14% 

 %12 راهنمای مسبی جهت توضیح آثار نبود -

 %10 شدننوه تعامل انسان و آر در گذشته  )در مایا  واقعی و با ابزارهای واقعیا بطورعمبی درک نمی -

 %8 شدصدای آر روان شنیده نمی -

 %5 با توجه به بنران آر کنونیی فرهنگ صرفه جویی ترویج نشد -

 %2 ها نمایش داده نشدجبوه های آر با استظاده از رسانه -

 %1 جبوه های ویژه آر و امکان بازی با آر در موزه وجود نداشت -

 
سهع وه  دهندگانی به منظورآگاهی از بردیدگاه پا

انتاادات و پیشرررنهادات بازدیدکنندگان از عمبکرد 
اادات و  افضرررا و منتوای) موزه آر یزد، دفتر انت

مورد  1395تا  1379پیشررنهادات این موزه از سرراگ 
اه فت و طب تایج بررسررری قرارگر ید. ن ندی گرد ب

حاصل به شرح زیر ارائه شده است:
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 انتاادات و پیشنهادات مطرح شده در دفتر موزه آر یزد - 8جدوگ
 فراوانی درصد انتاادات فراوانی درصد پیشنهادات

 %20 امکان دید به قنات -
عد  توضینات کافی یا گویا و ترجمه التین تما   -

 متون
25% 

 %18 توضیح مظصل به دو زبان -

سردرگمی بازدیدکننده بدتیل عد  ارجنیت فضاها  -
به ننوی که ممکن است بازدید از  نسبت به یکدیگر

یک فضا چند بار اتظاا بیظتد و برخی فضاها از چشم 
 دور بمانند.

18% 

 %15 عد  تناسم ورودی با شأن بنا و نوع کاربری - %16 عد  توضینات تکراری -

 %10 راههعد  وجود شیم - %15 پخش صدای آر -

فیبم توضینات و راهنما در ورودی،  -
 بروشور و ناشه راهنمای موزه

 %10 ارتظاع زیاد پبه - 12%

تناسم عناصر اتناقی با شأن فضا )کوتر،  -
 آبخوری و حظای اطراف باغچها

 %8 عد  خوانایی برخی تصاویر بدتیل کمبود نور - 10%

 %5 کمبود عرض راهروها - %5 اخظای تأسیسات -

وجود تدابیر امنیتی )مااببه با سرقت و  -
 سوزیاآتش

 %5 عد  نورگیری مناسم راهروها - 3%

 %2 ای با کنتراست شدید در برخی فضاهانورهای ناطه - %1 تاببو راهنما سردر اتاا -

 %2 عد  هدایت دید و یکنواختی فضای نمایش  

 تحلیل های پژوهش ویافته -6

کاربران نسرربت به دیدگاه بررسرری نتایج حاصررل از 
اکثر افراد با انگیزه  حاکی از آن است که ،موزه آر
شنایی با شته و چگونگی بهره آ برداری فرهنگ گذ
های گذشرررته از موزه بازدید توسررری نسرررل ،از آر
ند.می جدوگ کن که ا1) به این جه  نگ ،با تو  ،فره

دار و رسو ، باورها، موضوعات عبمی، مجموعه آ
معرفتی در طوگ تراریه اسررررت و ادبی، تعبیمی و 

هنگی در مناطق مختبف متظاوت اسررتی جزئیات فر
الز  اسررررت پ  از تعیین منطارره مورد نظر برای 

 جزئیات فرهنگ عامه مربوط به آر ،تأسرری  موزه
عه قرارگیرد. در همان مندوده ع وه بر  مورد مطات

صویری که قبل از بازدید از  ،این شخص گردید ت م
با بموزه آر در رهن  گان  ند یدکن نده، هزد ما جا

نظا   تاریخی فرهنگی و مکانی اسررت که جنبه های
ته را نشررران داده و ابزارهای  تأمین آر در گذشررر

 ا2)جدوگ .دهدمربوطه را در معرض نمایش قرار می

به رکر مثاگ هایی از حضرررورآر در  این بخشدر 
بطور خاص مرد  یزدا پرداخته فرهنگ مرد  کویر )

 است:شده
خواهی یا ازدوا  آدار و رسررو : مراسررم باران -

قنات، جشرررن آبانگان و تیرگان )مرسرررو  میان 
 زرتشتیان یزدا

باورهای عامه: کظن پوشررریدن زمان حظر قنات  -
 )تباسی سراسر سظیدا

عار  - مه: اشررر عا یات  نهادی مان و ترا های مرد  ز
های مربوط به پیوند اتمثلخشررکسرراتی و ضرررر
 آر و زندگی انسان

نبوغ گذشرتگان در اسرتنصراگ و مدیریت آر:  -
یان  4چارچور )رقما برای سرررنجش حجم جر

ندازه عت آبی جهت ا مان آر و سررررا گیری ز
آبیرراری و ننوه اسرررتظرراده از آنهررا، چگونگی 
تشرررنیص مسررریر درسرررت در قنات، چگونگی 

خیص بهترین منررل برای احردا  قنررات، تشررر
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چگونگی منرافظرت مانی در برابر مخراطرات 
طبیعی )باال آمدن آر، گزش جانوران، گازهای 
سمیا، سیر تنوگ کار با آسیار )تباف خانیکی 

 ا.99: 1394 و سمساریزدی،

توان به صورت نمایش، موارد عنوان شده را می 
صویر و یا ماکت ) شن، ت سمها نااتی، فیبم، انیمی مج

مستایم آموزش داد. یا کرده و بصورت غیربازنمایی
به واسرررطه تعامل آر با کاتبد بنا، موجبات تظریح و 

 راهکارهای گذشتگان را فراهم نمود.با  شناییآ
در ادامه، انتظار افراد درخصوص سن مخاطبان، 

عات موزه مورد ز مانی اط  یت و دوره ز عات مان ف
اکثر افراد  مشرررخص گردیدبررسررری قرارگرفت و 

نان  نان و نوجوا بان موزه آر را جوا اوتویت مخاط
دانند و در توضرررینات خود به تناسرررم موزه با می

 قشرتنصیبکرده یا درحاگ تنصیل اشاره کرده اند.
موزه  ا3)جرردوگ تیررت  فعررا در خصرررروص زمرران 

 کاربران انتظار دارند موزه از صرربح تا بعد از  هرنیز
همچنین پیشرنهاد کرده اند که فعاتیت داشرته باشرد، 

، بدتیل تعدد مسرررافران در تعطی ت عید و تابسرررتان
طی این ایا ، موزه بصرررورت شررربانه روزی فعاتیت 

ع وه بر این انتظار دارند دوره زمانی  داشررته باشررد.
اط عات و آثار از گذشررته تا امروز باشررد بطوریکه 

ازد. به راه حاگ های مشرررکل کم آبی در آینده ب رد
گردد به پیشنهاد می خصوص این انتظار کاربران،در

صاویر و نمودارهایی میزان آر در گذشته  کمک ت
سواگ در رهن  شود و پ  از ایجاد  سه  و امروز ماای

خاطم حل ،م با بنران کمراه  به  ااب آبی در های م
مه مسررریر ئه شررررده در ادا ااط مختبف جهان ارا  ،ن

رتبی ی مدیدگاه مخاطبان نیز جهت ارائه راهکارها
 شود. جمع آوری

در گا  بعد به منظور بررسری ع یق کاربران، از 
ها در مورد خاطره انگیزتر شرردن تجربه بازدید و آن

شخص مخاطم تأثیرموزه بر یادگیری  شد، م سؤاگ 

ید یل افراد  گرد ما گا ت ند هن ید دار  بر ع وه بازد
نگ وآر، جبوه ح  بازی نور و ر نایی ) های بی

 تأثیرتنت نیز هاآن شرررنوایی ح  حرکت آرا،
 کشرریدنتصررویرجهت به .ا5 و 4 )جدوگ گیردقرار
 و آبشارها غرش ها،چشمه لقل ق صدای آر، وفور

. هسررتند ح  این اتااکننده همگی اموا  شررکسررتن
 قعر در آر چک چک صدای با نیز آبیکم نمایش
ع وه بر این اکثرافراد ترجیح  است. پذیرامکان چاه
های دیداری از منیی دهند با نمایش و آموزشمی
، پخش کنند. مانند: تصررراویرکسرررماط عات موزه

یام  فیبم و انیمیشرررن، اجرای ت اترهای مرتبی، اشررر
مایی فضرررا بازن به شررریوة آموزنده.  مرتبی و حتی 

همچنین با توجه به اخت ف ناچیز درصرررد فراوانی 
ضاهایی نیز  ع قه به ست در ف آموزش عمبی،الز  ا

شد )کار با  شته با سایل وجود دا ستظاده از و امکان ا
چاه و. یار، چرخ  یل .آسررر بدت ید توجه نمود  با .ا. 

به ما  اقشرررار جامعه  ظاده موزه برای ت  امکان اسرررت
سم سه از اط عات نوع تنا  راهنما عمبی، شیوه هر 

 .شود استظاده دیداری و
گاه افراد درخصرروص پ  از بررسرری کبی دید
موزه آر یزد مورد  ،موزه های آر، بصورت خاص

کان عبرت از مصررررداا  تا ام فت  بررسررری قرارگر
های دیگر  ها در موزه  عد  تکرارکمبود موجود و 

شان خصوص نحاصل پژوهش در این  .فراهم گردد
های  گان، فضررررا ند یدکن بازد گاه  ید که از د داد 

موزه آر یزد ها و ابزارهای قدیمی معماری، ماکت
 .ا6)جدوگ از جذابیت بیشرررتری برخوردار هسرررتند

با آر در  موزه این جزمفضررراهای معماری مرتبی 
، سرررردار، ا7)تصرررویر خانه، پایارچاهعبارتند از: 

های موجود  ماکت  چاه.  نات، چرخ  ند از: ق بارت ع
بار  نات در شرررهر یزد، آر ان چاگ، مسررریر ق  . یخ

سیارنیز عبارتند از:  ابزارهای قدیمی صویر آ ا، 8)ت
ندازه یل ا آالت حظر گیری حجم آر، ابزاروسررررا
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قنات، وسرررایل تأمین روشرررنایی در قنات، مدارک 
چه میرار تاب ید و فروش آر، ک ناد خر ها واسررر

آر،  روف نگهداری و حمل آر،  روف پخش

ستظاده از  شیام ا سیاری از تواز  و ا آر در حما  و ب
 ارزشمند دیگر است.

 

  
ادوات آسیار در موزه آر یزد )ماخذ:  - 8تصویر ا1394پایار در موزه یزد )ماخذ: نگارندگان،  - 7تصویر

 ا1394نگارندگان، 

 
نظر کاربران در خصوص کمبودهای حاصل بررسی 

موزه آر یزد مشرررخص نمود که الز  اسرررت ارائه 
 آثار دارای سرربسرربه مراتم مشررخص و مدون باشررد

و امکان تم  آن در موزه،  همچنین، حضرررور آر
ئه اار همچنین امکان تجربه و اسرررتظاده از وسرررایل،

یا نده از دیگر مع رهای اط عات از زمان حاگ و آی
با  . دراین قسررمت،ا7)جدوگ مدنظر کاربران اسررت

قوت و ضررعف مطرح شررده، همچنین  طتوجه به ناا
موزه  نهررادات  پیشرررر تاررادات و  ن تر ا ف بررسرررری د

 گردد: راهکارهایی به شرح زیر ارائه می
توان از بمنظور بهبود کیظیررت ارائرره آثررار می -

 آگاهی تأثیرات نورپردازی بهره برد: )هدایت،
 پرریرروسرررررتررن بررهررم و کررردن دادن، جرردا

 فضاا کردن بزرگ و فضاها،کوچک

های حرکتی نیز اگر  - نایی مسررریر هت خوا ج
طه  طة نا به واسررر یت  کان تشرررخیص موقع ام

توان به کمک شاخص وجود نداشته باشد می
مکرران را  ین ا کظسررررازی ا پردازی یررا  نور

 آورد.فراهم

در راسرررتای راهنمایی و ارائه توضرررینات نیز  -
اسرررتظاده از توضرررینات دیجیتاگ صررروتی و 

شرررود ارائرره عینی و می تصرررویری موجررم
گیرد و تمامی افراد مجازی، همزمان صرررورت

امکان اسررتظاده را داشررته باشررند. ع وه بر این 
ارائه بروشرررور جهت تببیو موزه و ارائه ناشررره 
سررراختمان با هدف مکانیابی کاربر در فضرررا 

 گردد.پیشنهاد می
سش نامه ها، بازدیدهای  سی پر صل از برر نتایج حا

انی و انتاادات و پیشرررنهادات افراد از موزه یزد، مید
ئه راهکارهایی جهت بهبو به ارا ندگان را  د نویسررر

که در  رهنمون سرراخت یزد طراحی موزه های آر
 ها پرداخته شده است:ادامه به شرح مختصرآن
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 یزد راهکارهای بهبود طراحی موزه آر -9گجدو

 های پیشنهادینمونه یزد راهکارهای بهبود طراحی  موزه آب

ی
 ها
نبه
 ج
ود
بهب

 
ر
ه آ
وز
ی م
صر
و ب
ی 
هر
 ا

 

زه
مو
ام 
شی
ا

 
 

سازی فضاها و نمایش ماکت و شبیه
 وسایل مرتبی با آر

 ماکت یخچاگ، آر انبار
 آنماکت شهر تأسی  موزه و نمایش مسیر حرکت قنات در 

نمایش وسایل مرتبی با آر در زندگی 
 گذشتگان

وسایل حظر، حمل، اندازه گیری حجم آر، ایمنی و روشنایی در -
 قنات

 ) چرخ چاه، مشک، کوزها وسایل تأمین و حمل آر -
 ) طا  و سرجها وسایل تاسیم آر-
 )آسیارا وسایل استظاده از انرژی آر-

زه
مو
ی 
مار
مع

 

 نمایش مجسمه یا اتمان مرتبی با آر در ورودی موزهشاخص نمودن ورودی 

اختصاص فضایی از موزه جهت نمایش 
 فیبم و انیمیشن مرتبی

 های مربوط به آر در منل موزهنمایش آدار و رسو ، ترانه و جشن

های آر در فضاهای کاربرد جبوه
 نمایشی

 نمایش بازی نور و رنگ و آر-
 نمایش جبوه های حرکت آر-

 )جوشش چشمه، فواره و...ا پخش صدای حرکت آر-

ر
ه آ
وز
ی م
رد
بک
عم
ی 
 ها
نبه
 ج
ود
بهب

 

زه
مو
در 
ده 
 ش
ائه
 ار
ت
 عا

اط
 

 

امکان تجربه عمبی و کار با ابزارهای 
 موجود در موزه توسی بازدیدکنندگان

 کار با دستا ، آسیار، چرخ چاه -

ارائه توضینات کافی و گویا جهت 
 بازدیدکنندگانراهنمایی 

 )صوتی و تصویریا ارائه توضینات بوسیبه دستگاه دیجیتاگ -
 توضیح ساختمان و اط عات موزه بوسیبه فیبم در ورودی موزه -

 وجود بروشور و ناشه ساختمان موزه به دو زبان -

 هر فضای موزه نصم تاببو راهنما در سردر -

 ارائه اط عات مبنی بر بنران کمبود آر

 حرکت قطره در قعر چاهپخش صدای  -
 ارائه آمار و نمودارهای مبنی بر آینده بدون آر-

 ارائه تصاویری از تأثیرات خشکساتی-

های وجود اشیام و اط عات از دوره
 زمانی متظاوت در موزه

 

امکان کار با رایانه و جستجوی اط عات 
 بیشتر پیرامون ابزارها و منتوای موزه

 

زه
مو
ی 
مار
مع

 
 

 
ارتباط مستایم بازدیدکنندگان با آر در 

 فضاها

 امکان بازی با آر -
 تجربه دماهای متظاوت در فضاها -
 تجربه تم  بخار و خنکای آر -

توحه به پویایی مسیرهای حرکتی و تأثیر 
 بر ح  کنجکاوی مخاطم

)حضور یا  جهت گیری منورهای حرکتی و بصری به سوی آر -
 نمادین آر در انتهای مسیرا

 حرکت افراد همزمان با حرکت آر -

 جذابیت انتهای مسیرها به وسیبه نور یا عنصر شاخص دیگر -

ای که اتاا ایجاد فضای معماری بگونه
سازی )شبیه کننده هدف موزه باشد

 فضاهای قدیم مرتبی با آرا

 چاهخانه، پایار، سردار -
 

ای که انتخار مکان موزه آر بگونه
 موجود باشندجزمفضاهای مرتبی با آر 

 های قدیمیا)بازکاربری مکان

 دید یا دسترسی به مسیر قنات در موزه
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هادی  های پیشرررن به رکر اسررررت، راهکار الز  
بندی شررروند. بطور مثاگ: حضرررور توانند اوتویتمی

نا می بد ب کات با  باط آن  ند آر در موزه و ارت توا
المسررره را تنت تأثیر حوا  بصرررری، شرررنوایی و 

. اگر و جبوه هار آر را به نمایش گذارد قراردهد
های گوناگون در مسرریر آر وسررایل متعبق به دوره
ها را داشته باشندی قرارگیرد و افراد امکان کار با آن

گاهی هد در افزایش آ طم اثربخش خوا خا های م
به  ندگان  یدکن بازد که  به این باتوجه  بود. همچنین 

قه نشرررران دادههای آموزش یان بصرررری ع  ندی ب ا
سررازی فضررای واقعی یا اط عات به واسررطه شرربیه

بیشرررتری درتظهیم مطراترم واقعی ترأثیر ابزارهرای 
داشت و نهایتاً آنکه نمایش، فیبم یا انیمیشن خواهند 

سازه شان دادن  سبت به ارائة آنو ن ها ها با ماکت،  ن
خشرری از طریق تصررویر، سررند و نمودار، دارای اثرب

 .تری استاعمیق
 
 گیریبندی و نتیجهجمع -7

همررانطور کرره در طوگ پژوهش مطرح شررررد 
سررازی، شررناخت دانش و ابزارهای دسررتیابی، رخیره

 ،کبی مدیریت آر در گذشرررتهبرداری و بطوربهره
روی آر و سازگاری با های پیشجهت رفع چاتش
ست  ستمنیی زی سان امروز  .ضروری ا بنابراین ان

نه ته خود را درگنجی یاز دارد حاگ و گذشررر به ن ای 
امانت گذارد تا در راسرررتای بهبود مسرررائل آینده از 

از جانم دیگر با توجه به مشررک ت ها بهره برد. آن
نیاز به تنوگ در  ،های کشرور در عصرر حاضررموزه

نماید. در این مسرریر ایجاد ها الز  میسرراختار موزه
هدف  ید  با طم و منیی موزه  خا یان م باط م ارت
 ،قرارگیرد و یکی از مهمترین ارکان در این ت ییرات
تذا یکی از و ایف  معماری و طرح موزه اسرررت. 
معماران مبتکر تشرررخیص تمای ت مرد  یا شرررکل 

به وجود آوردن مای ت و  به ت هایی منیی دادن 

را تأمین  ع یقاسرررت که رفتارهای حاصرررل از آن 
 کند. 

 مطابق نتایج حاصررل از مراحل مختبف پژوهش
اادات و  کاربران پیرامون موزه آر و انت گاه  ید )د

ها نسبت به فضا و عمبکرد موزه آر پیشنهادات آن
گاه ید طه د به راب جه  با تو کاربران و یزدا و  های 

یت ماری موزه آر قابب های منیطی، فضررررای مع
 نوع قاببیت مجهز گردد: سهتواند به می
قاببیت ارتباط و تعامل عینی و فیزیکی کاربر با  -

به  منیی موزه: طراحی جزم فضررراهای مربوط 
شته آن ،آر سردار،  هاشبیه نمونه گذ )مانند: 

 پایار، آر انبار، چاهخانه و...ا

یان افراد - ماعی م عام ت اجت باط و ت یت ارت  :قابب
گاه کار های سررراخت و آموزش عمبی وجود 

گویی و به قصرره مرتبی با آر، فضررایی مختص
بازی کودکان، فضررای عبمی و پژوهشرری برای 
با آر، فضررررای  یا گروهی مرتبی  کار فردی 

 مباحثه پیرامون بنران آر

جاد شررررایی روانی و منیطی جهت  - یت ای قابب
جذابیت منیی برای کاربر:  وتر درک آسررران

با آر  انسرررانیفضرررایی با امکان ارتباط حوا  
شنیداری و بینایی)  ، فضایی جهت کار االمسه، 

 )چرخ چاه ، آسیار، دستا ا عمبی با ابزار

های مذکور، در طی پژوهش به قاببیت باتوجه
، راهکررارهررایی جهررت بهبود جنبرره هررای  رراهری

های آر مطرح گردید. و عمبکردی موزه منتوایی
منیی  گرددموجم می مذکورتوجه به راهکارهای 

و مررنررترروای مرروزه آر بررا عرر یررق و تررمررایرر ت 
بازدیدکنندگان همخوانی بیشررتری داشررته باشررد و 

بازدید بیشرررتر شررردهنهایت، در ، انگیزه افراد برای 
بازدیدکنندگان و مدت زمان بازدید نیز  هر تعداد 

 ابد.یافزایش می
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 هاپی نوشت

 هدف .کند بندیطباه و شررناسررایی را فردی عااید و ادراکات تا سررازدمی قادر را پژوهشررگر که اسررت کیو، فنی شررناسرریروش -1
صبی شکار فن، این ا ست، تظکّر مختبف اتگوهای ساختن آ این روش برای  .دارند مختبظی تظکرات که افرادی تعداد شمارش نه ا

شود. بدین صورت ها مناسم است و با استظاده از پاسخگویانی که دارای ویژگی مشترک هستند، انجا  میآزمودن مظاهیم و نظریه
دهندگان انجا  شررده و دیدگاه افراد توسرری این های بررسرری شررده )عبارت، جمبه، عک  و...ا توسرری پاسرره بندی گویهکه رتبه
 ا.10: 1386شود )خوشگویان فرد، بندی مشخص میرتبه
مراد از آموزش در جایگاه کارکردی موزه، آموزش غیررسرررمی به معنای یادگیری و پرورش بازدیدکننده اسرررت. این نوع  -2

 گیرد و زمینة برقراری ارتباط با جامعة موزه است.زیرمجموعة کارکرد ارتباط قرار میآموزش 
کننده را در هر یک های شرکتکرده و تما  موزهشاخص ارزیابی تعیین 12های ایران برای تسهیل در انتخار، کمیته مبی موزه -3

  معیارهای عمبکردی مرتبی با کاربران به اختصار توضیح سنجد. در این پژوهش برای جبوگیری از اطاتة ک ها میاز این شاخص
 داران اجتنار شده است.شده و از رکر معیارهای عام ن و موزهداده 

 سانتیمتر مت یر است. 200 -100چارچوبی مدر  که ابعاد آن بستگی به میزان آر دارد و مابین  -4     

 
 منابع 

  154 -140، 1 شماره ا، مجبه معارف عابی.ای از فرهنگ نامه منطق)مااته تصورا. 1385. )احمد ،ابوترابی -
 کارتوگرافی و ج رافیایی ایران، چاپ اوگ، تهران: موسسه استانهای گردشگری راهنمای: ایران ها چهر1392بختیاری، سعید. ) -

 گیتاشناسی   
 مخاطبان موردی مطاتعه)جنگ های موزه در مخاطبان نیازهای و س یق ها، هدف شناخت و بررسی ا.1390بخش. ) نیک حبیبی، -

  188-159، 33شماره نهم، ساگ دفاعی. راهبرد فصبنامه .اماد  دفاع در هوایی نیروی مبی موزه
 40-37، 6های برتر. فرهنگ موزه. شمارههای انتخار موزها. بازنگری شاخص1393حکمت، منمد. ) -
 و سیمای جمهوری اس می ا روش شناسی کیو.  تهران: مرکز تنایاات صدا1386خوشگویان فرد، عبیرضا. ) -
 ا فرهنگ عبو  اجتماعی. تهران: مازیار1378مازندرانی، منمد جواد. )زاهدی  - 
 شاهنده        ا قنات زارچ. چاپ اوگ. یزد: 1393اص ر. ) یزدی، عبی سمسار -
کاریزی،  تمدن مصاحبه در شرکت ،ایزد آر موزه گرایش آر، مؤس  -دکترای عمران)ا 24/12/93اص ر. )  یزدی، عبی سمسار -

 یزد        
 ا روانشناسی پرورشی. روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران: انتشارات آگاه1380سیف، عبی اکبر. ) -
منطاه ) فرهنگیة هرای کشرور و ترأثیر آن در توسرعی بهینره از مروزهرائره راهکارهرای اسرتظادها. ا1380. )مهررداد ،عسگریان -

اسر می ارشد باستان شناسی، دانشگاه آزاد پایان نامه کارشناسی مشاور: فائق توحیدی،راهنما: نوشین دخت نظیسی،  ا. استادزنجان
 .امیرداماد) مرکز تنصی ت تکمیبی واحرد تهرران مرکرز،

 -درهنرهای جدید. نشریه هنرهای زیبا"مکان نمایش"و "شیوة بازنمایی"ا. تنبیل رابطة 1392پور، سوده. )فر و کیعبیرضا عینی -
   14 – 1،5، شماره18شهرسازی. دوره معماری و

 قنات. چاپ اوگ. یزد: شاهندها. گردشگری1394اص ر. )یزدی، عبیخانیکی و سمسارمجید تباف  -
های ها در ایران و ارائه راهکارهای اعت ی کیظی موزهجریان معماری موزهد رسی و نارب ا1393. )خشایار ،منمدی سنگ تی -

 .های جدید در معماری و شهرسازیاتمببی افقاوتین کنگره بین .ناسی منیی و رابطه انسان و منیی ساخته شدهایران با رویکرد روانش
 1395مرکز اسناد دانشکده معماری و هنر دانشگاه یزد.  دانشگاه تربیت مدر  دانشکده هنر و معماری :تهران

-Lila Wallace-reader’s digest fund (2000)٫How museums can become more visitor centered, Service to People: 
Challenges and Rewards 
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