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 چكيده 
با طراحی کالس درس ومحیط های آموزشی دارد،  تحقیقات نشان می دهد، سطوحی از روانشناسی که ارتباط مستقیمی

شامل فاکتورهای محیطی، آموزشی، انسانی و روانشناسی اجتماعی است. لذا فهم نقش کیفیت محیط فیزيکی به عنوان 

 يکی از چهار پارامتر کلیدی در طراحی فضاهای آموزشی، در عملکرد  دانش آموزان مهم و تعیین کننده می باشد.

دانش آموزان توسط مشارکت فعاالنه در فعالیت های مداوم در محیط پیرامونشان آموزش ديده و با اثر از آنجايی که 

پذيری از متغیرهای محیطی افکار، احساسات و رفتار خود را شکل می دهند، بنابراين عملکرد آنها نمی تواند جدا از 

ضمن بررسی  پارامترهای سازندۀ يک محیط خالقه در زمینۀ فعالیت هايشان در نظر گرفته شود. بر اين اساس اين مقاله 

امر آموزش، بیان می دارد که خلق محیط های  فیزيکی مثبت عالوه بر ايجاد شرايط مطلوب آموزشی، با ايجاد دلبستگی 

 .احساسی به آن فضا منجر به بروز فعالیت های خالقانه بیشتری از سوی دانش آموزان می شود
 

 محیط فیزيکی، روانشناسی محیطی، فضای آموزشی ،دانش آموز خالقیت،کلیدی:  گانواژ
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The Role of Physical Environment on Creativity fostering, in 

Educational Spaces 
 

Abstract  

Researches shows that the areas of psychology that relate most directly to classroom design 

and learning environment, are environmental, educational, human factors and social 

psychology. Understanding of physical quality role of 4 key parameters in designing of 

educational environment, is important and determinant in students' performance. 

students learn by actively participating in ongoing activities in their surrounding environment, 

and with affect by environmental factors, form their feeling and behaviors, thus their 

functioning cannot be separated from the context of their activities. 

Accordingly, this article by looking at constructive parameters of creative environment in 

education, states that create a positive physical environment, in addition to making desirable 

educational conditions, makes impression attachment to that space which leads to emerge 

more creative activities by students. 
 

Keywords: creativity, physical environment, educational space, students, 

environmental psychology 
 

 

 مقدمه 

اگر محیط آموزشی بخواهد زمینه ای ثمر بخش برای نسل آينده باشد، محیط و ساختمانهايش می بايست خالقه 

) شاطريان، .1باشند، محیطی محرک برای آزاد کردن انديشه و بیان خالقه، به اندازۀ روش تدريس دارای اهمیت است

1811) 
، يک ديد متفاوتی را با مفهوم سازی محیط 8و اکولوژی 2یدر دهه های اخیر پیشرفت های نظری روانشناسی محیط

محیط عرضه کرده است. از اين ديد محیط های فیزيکی نقش مهمی را در -به عنوان يک بخش فعال سیستم انسان

رفتار، افکار و عادات کاربران خود ايفا می کنند. در همین راستا کالس درس به عنوان بستر شکل گیری، رشد 

 ر دانش آموزان ودانشجويان نقش کلیدی را جهت دهی فکری آنها بازی می کند. وپرورش افکا

هرآموزشی در يک محیط فیزيکی با ويژگی های فیزيکی محسوس صورت می پذيرد.، خواه اين محیط يک اتاق 

 سخنرانی بزرگ باشد يا فضايی در زير يک درخت و يا يک صندلی در جلوی صفحۀ کامپیوتر، دانش آموزان مدام

توسط اطالعات محیطی احاطه می شوند. آنها داده های محیطی را که در هر زمان، ذهن آنها را بمباران می کند، به 

تحلیل وپردازش می کنند و از آنها تأثیر می پذيرند. لذا کیفیت محیط فیزيکی در عملکرد و بروز –طور فعاالنه تجزيه 

ار می باشد. در بررسی واژۀ خالقیت و نحوۀ بروز و ظهور آن، کمتر به فعالیت های خالقانه در آنها بسیار مهم و اثر گذ

محیط کالبدی و عوامل سازندۀ آن در رشد و پرورش خالقیت اشاره شده است، که همین مطلب لزوم توجه بیشتر به 

 اين عامل مهم را ضروری می سازد.
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ای آموزشی، که در پرورش و فعال ساختن لذا در اين تحقیق سعی شده، آن دسته از ويژگی های کالبدی محیط ه 

اذهان دانش پژوهان تأثیر گذار می باشد، در قالب تعاريف ارائه شده از خالقیت و يک محیط آموزشی خالقه مورد 

 بررسی قرار گیرد. 

 

 خالقیت
عمل نیامده خالقیت از جمله مسائلی است که دربارۀ ماهیت و تعريف آن تاکنون بین محققان و روانشناسان توافق به 

است. ولی محور اصلی تمام تعاريف تازگی وارزش می باشد. هرچند توانايی تفکر خالق به طور بالقوه و به نحو فطری 

در انسان به وديعه نهاده شده است، اما ظهور آن مستلزم پرورش آن می باشد. بر مبنای نظريات انسان گريان شرايط 

مان گونه که نمی توان بذر کاشته شده را به زور رشد داد. تنها می توان درونی خالقیت را نمی توان تحمیل کرد، ه

شرايط مناسبی ايجاد کرد تا بذر، بنا به ويژگی های بالقوه اش رشد کند. برای رشد خالقیت بايد با ايجاد شرايط 

محیط نقش برجسته  آمابیل معتقد است که (.1831)حسینی، بیرونی امکان ظهور توانايی بالقوۀ افراد را فراهم نمود

تری نسبت به عوامل شخصیتی در پرورش خالقیت دارد. و تغییر در عوامل محیطی را خیلی ساده تر از عوامل فردی 

محیط زمانی موجب بروز خالقیت می شود که برای شخص آزادی و امنیت روانی فراهم سازد.  (1831)قره، می داند.

نچه در عمیق ترين قسمت خويشتن خود هست بینديشد، احساس کند آزادی زمانی محقق می گردد که فرد دربارۀ آ

و همان باشد. زمانی فرد مورد پذيرش بی قید و شرط قرارگیرد می فهمد که می تواند هر آنچه هست باشد پس در او 

علت عمدۀ سرکوب خالقیت در افراد وجود محیطی است که میزان  (.1831)حسینی، احساس امنیت به وجود می آيد

 -2 -آزادی -1کا و اعتماد به نفس را در آنها پايین می آورد. عوامل محیطی که در رشد خالقیت مؤثر هستند شامل ات

 جو مناسب. -4وقت کافی  -8منابع کافی 

جو مناسب متغیر پیچیده است که با بسیاری از حوزه ها و افراد ارتباط دارد، بنابراين کیفیت جو محیط مهم ترين 

( جو را دربردارندۀ 1391خالقیت محسوب می شود که در هويت هر محیطی سهیم است.تاگیوری)  موضوع تحقیق در

 جنبه های محیطی زير تعريف می کند:

 بوم شناسی  -

 فیزيکی  -

 (1831) قره بیگلو، محیط اجتماعی و فرهنگی شامل اعتقادات ، ارزش ها و مفاهیم -

نجر به ناراحتی و عدم آسايش افراد می شود، جلوی رشد در همۀ محیط های آموزشی ويژگی های محیطی که م

فرآيند آموزشی را می گیرد، و به عکس در محیط هايی که حالت های احساسی مثبتی در کاربران ايجاد می کنند، 

انتظار می رود فرآيند آموزش تسهیل شود و رويداد دلبستگی به مکان از سوی دانش آموزان سريعتر صورت 

از آنجايی که دلبستگی به مکان و احساس تعلق خاطر به فضا ، برای برقراری رابطه مثبت و  .(Ken A 6002,)پذيرد

تأثیر گذار میان فرد و محیط ضروری است ، لذا رسیدن به يک کیفیت فضايی مثبت در محیط های آموزشی، فاکتور 

 ابتدايی برای خلق يک محیط خالقه می باشد.

 

 تأثیر محیط بر خالقیت
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توجه به دستاوردهای علم ارتباطات، آموزش را نوعی اطالع رسانی بدانیم، اين تنها کالم استاد نیست که دانش اگر با 

آموز را تحت تأثیر خود قرار می دهد، بلکه کالبد فیزيکی محیط نیز همانند اساتید و کتاب ها برای دانش آموزان 

 .(1811)شاطريان، حامل پیام هستند و با آنها سخن می گويند

آغاز شد،  1391بررسی های متداول و علمی در اينکه چگونه انسانها با محیط ساخته شدۀ خود تعامل دارند در سال 

زمانی که تعدادی از گروههای تحقیق، به تحلیل تأثیر طراحی بیمارستان ها به ويژه ساختمان های وابسته به روان 

اين رشته به نام روانشناسی محیطی  1331و  1391در دهۀ  پزشکی بر روی رفتارها و بازدهی بیماران پرداختند. و

روانشناسی محیط، مناسبات مشترک بین محیط فیزيکی، رفتار و تجربۀ انسان را مورد  .(Bann 6000,)شناخته شد

بررسی قرار می دهد و همواره اين مسئله مورد توجه بوده که چگونه رفتار و احساسات انسان تحت تأثثیر محیط قرار 

.البته، معماران مدت ها پیش به طور تجربی دريافته بودند که مکانهايی که ما در آن سکونت  (1813) جلیلی، گیرد می

، دکتر و زيست شناس 4داريم می توانند روی افکار و احساسات و رفتارهای ما مؤثر باشند. اظهارات يوناس سالک

باشد . زمانی که با حضور در ديری در ايتالیا موفق به کشف (،بیانگر تأثیر معماری بر بارور ساختن ذهن او می 1391)

واکسن فلج اطفال شد. او ادعا می کرد معماری معبد و مناظر روح بخش منطقه شرايط ذهنی مناسبی را برای جهش 

 (.Bann 6000,)فکری و نیازهای يک ذهن خالق فراهم کرده بود

أثیر در دهه های اخیر پژوهشگران در زمینه های مختلف ت

محیط بر روی افکار و حاالت انسانها کار کردند. و سرنخ هايی را 

دربارۀ اينکه چگونه طراحی فضاها خالقیت را افزايش می دهد، 

دانش آموزان را متمرکز و هوشیار نگه می دارد و منجر به 

آرامش آنها می شود، به دست آورده اند. چنین تالش هايی 

یر ساخت سکونتگاه هايی منجر به شکل گیری پروژه هايی نظ

برای دانشجويان دچار بیماری جنون، وهمچنین طراحی مجدد 

شد. اين پروژه بر اساس ايدۀ تأثیر محیط  3مدرسۀ کینگسدال

فیزيکی مثبت بروی پیشبرد دستاوردهای آموزشی ، پايه ريزی 

شده است. که در آن سعی شده با کمک روانشناسان ساختمان 

یب انسجام اجتماعی و پرورش سطح جديدی برای تشويق و ترغ

هوشیاری و خالقیت دانش آموزان طراحی شود. اين مدرسه که 

 ، به عنوان يکی از بدترين 2112مجدد در سال   قبل از طراحی
  schoolworks.-w.w.w.architecture. com/…/lessonsfromkingsdal: طراحی مجدد مدرسۀ کینگ)فضای داخلی(1تصویر 

 

مدرسۀ برتر کشور انگلستان  21ق جنوبی لندن شناخته شده بود، بعد از عملیات بازسازی به يکی از مناط مدارس در 

 بدل شده است.

 

 محیط آموزشی خالقه                                            
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محیط آموزشی خالقه بسترها و زمینه هايی را شامل می 

را در فرآيند شود، که با ويژگی های خاص خود تأثیری مثبت 

يک کار خالقه، چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی، 

  (.Hemlin 6002,)اعمال می کنند

خلق يک محیط آرام و راحت برای دانش آموزان، در راستای 

رسیدن به آرامش و امنیت روانی، يک عنصر کلیدی برای 

بروز خالقیت است. محیط خالقانه محیطی دموکراتیک است 

ان می توانند به طور آزادانه دربارۀ افکار خود که دانش آموز

پژوهشگران به اين نتیجه  .(6000Huai-en)صحبت کنند. و به آنها اجازۀ بیان آزادانۀ ايده هايشان داده می شود

 رسیدند                                                                                     

 
 طراحی مجدد مدرسۀ کینگ -:2 تصویر            

w.w.w.architecture. com/…/lessonsfromkingsdal-

schoolworks. 
که روحیۀ خالقیت می تواند در يک جو کالسی باز و پويا  

شکوفا شود)همان(، محیطی که دانش آموزان در آن، فعاالنه 

فکر می کنند، عمل می کنندو و عقايد و ايده های منحصر به 

 ابراز می دارند.فرد خود را 

 

 پارامترهای محیط آموزشی خالقه:

با وجود آنکه ويژگی های فیزيکی يک محیط کالبدی، برای خلق يک فضای خاص، در کنار هم سنجیده می شوند، در 

عین حال در مطالعات مختلفی، تأثیرات مثبت برخی از 

پارامترها به طور جداگانه در خلق يک محیط خالقه، به اثبات 

 است.رسیده 

در پژوهش های خود سه عنصر فیزيکی را 1دکترجنتا میتچل

: 3تصویر                                                                            از

 (Mitchell 2002,) حضور در طبیعت قدرت خالقیت را باال می برد.

ويژگی های يک محیط خالقه برشمرده است. استفاده از نور  

بهره گیری از مواد و عناصر طبیعی و ديد  -رنگ های گرمو 

 (.Mitchell 6002,)به طبیعت و تأثیر از عناصر طبیعی
محققان معتقداند که رنگ های گرم مانند قرمز، نارنجی، زرد و قهوه ای، موجب تحريک کاربران فضا شده و انرژی 

ندی و لذت باال از محیط و توانايی تحريک کنندگی میتچل همچنین سطح رضايتم .(Lloyd 6002,)آنها را می افزايد

 و 
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 به خالقیت در یک کالس ساکن و ناپویا بسیار پایین  میل -:4تصویر 

محیط را از پارامترهای محیط خالقه می شمرد. او معتقد است  ايجاد انگیزش محیط به طور میانه و انعطاف پذيری 

کالس درس، بروز فعالیت های خالقه کمتر می باشد)تصوير شمارۀ  که در محیط های ايستا، مانند چیدمان ثابت يک

عناصری با قابلیت تغییرشکل در يک محیط خالقه توصیه می شود. مطالعات ديگری در اين راستا  (. لذا استفاده از4

ش و نشان می دهند که انعطاف پذيری و آزادی نسبی موجود در کالس دارای طرح باز، خستگی دانش آموزان را کاه

و به طور کلی يک محیط خالقه بايد بتواند احساس، شور و (.1813)لندرو، فعالیت و انگیزش آنها را افزايش دهد

 هیجانی مثبت را در کاربر خود به وجود آورده و ذهن او را به فعالیت و کنکاش وادار سازد.

عامل زير را از عوامل تأثیر گذار بر ( در مورد تحقیق محیط فیزيکی بر خالقیت شش 2119در تحقیق ديگر برادرسن) 

بهره  -4استفاده از مواد و مصالح طبیعی،  -8منظر طبیعی،  -2پیچیدگی جزئیات بصری،  -1خالقیت می داند: 

قره بیگلو، ) وجود گیاهان و محیط طبیعی -9استفادۀ کمتر از مصالح مصنوعی،  -9گیری کمتر از رنگ های سرد،

1831) 
 

 ابعاد و اندازۀ فضا

، استاد دانشگاه مینوستا بیان کرد که ارتفاع سقف اتاق بر چگونگی فکر کردن مردم تأثیر 3جونز میر 2113در سال 

نفر رابه صورت تصادفی  111گذار می باشد. او معتقد بود که ارتفاع سقف بر روی پردازش اطالعات ما مؤثر است. او 

ت که افراد در اتاق های با سقف کوتاهتر روی جرئیات خاص در دو اتاق با ارتفاع های متفاوت آزمود و اظهار داش

متمرکز می شوند حس محدوديت سقف های کوتاهتر عملکرد را در کارهای جزئی )با جزئیات( بهبود می بخشد، در 

 (.Bann 6000,)حالی که سقف های بلندتر تفکر خالق، را تشويق می کند و مردم را به تفکر آزادانه ترغیب می کند

مطالب به نوع کار ی که در محیط صورت می گیرد بستگی دارد. ارتفاع واقعی سقف کمتر از ارتفاعی که سقف به اين 

نظر می رد مهم می باشد، و می توان با دستکاری کردن در ادراک فضا به اين تأثیرات رسید. مثالً رنگ های روشن تر 

 و يا استفاده از آينه اتاق را فراخ تر جلوه می دهد.

 

 گ و نوررن

رنگ از فاکتورهای مهم در محیط های آموزشی است که ، به طور مستقیم روی سالمتی، روحیه، احساسات، رفتار و 

عملکرد دانش آموزان، بسته به فرهنگ شخصی، سن، جنسیت، سطح پیشرفت، موضوع مورد مطالعه و فعالیتی که 

بافت داخلی، می تواند در خلق يک محیط آموزشی غنی  انجام می شود تاثیر می گذارد. و عالوه بر فرم، فضا، نور و

( که روی محیط های آموزشی دانش آموزان کار می کند، خلق چنین 2118) 11مورد استفاده قرار گیرد. دنیش

فضاهايی را برای تجربه و جذب دانش آموزان برای افزايش آگاهی، تصور و اشتیاق به يادگیری الزم و ضروری می 

غنی سازی فضا، قابلیت دانش آموزان را در فکر کردن، خالقیت، بیان احساسات وجودی، نوآفرينی، داند. تقويت و 

 (.Willard 6002)کارگروهی و سازماندهی ذهن باال می برد
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رنگ در محیط آموزشی،  با ايجاد محیطی آرام و راحت، پردازش بصری را بهبود بخشیده، استرس را کاهش می دهد 

 و ذهن را از طريق تحريکات و ارتباطات بصری و جستجوی الگوها به چالش می کشاند. تحريکات بصری ذهن را 

القیت، ارتباطات قوی تری ايجاد می بازسازی می کند و در ضمن پرورش انديشۀ عینی)بصری(، حل مسئله و خ

همچنین رنگ، مدت زمان تمرکز را با جلوگیری از يکنواختی محیط بهبود می بخشد و از طريق تحريک  کند)همان(.

 ذهنی به متمرکز شدن دانش آموزان کمک می کند. و بدين طريق میزان بهره وری و دقت افزايش  می يابد.

و مناسب روز در بهبود بازدهی دانش آموزان موثر می باشد و يکی از فاکتورهای  تحقیقات نشان می دهد که نور کافی

فضاهای روشن تر و درخشان تر با طیف کامل روشنايی،  (.Mitchell 6002,)اصلی محیط خالقه محسوب می شود

مکان هايی سطح هوشیاری را افزايش می دهد و به محافظت در برابر افسردگی کمک می کند.اين در حالی است که، 

که به طور عمده برای آرامش در نظر گرفته شده اند بايد با رنگ های تیره تر، روشنايی ضعیف تر و لبه های تیز 

کمتر در مبلمان ،) اين چیزها بخشی از ذهن را که به ما هشدار خطر را می دهد را فعال می سازد.( مشخص 

س های تئوری که نیاز به سطح هوشیاری و دقت باالتری به طور خالصه می توان گفت در کال (.Bann 6000,)شوند

 است نیاز به نور بیشتر و در مکانهايی که نیاز به راحتی و آرامش ذهنی است نور ماليم تر مفید می باشد.

در  11دما و کیفیت هوا نیز ازعناصر شخصی بسیار مهم، برای پیشرفت و موفقیت دانش آموزان هستند. ريک تاب

یشنهاد می کند که برای باال بردن سطح خالقیت دمای محیط را کمی به سمت سردی نگه داريم، تحقیقات خود پ

 (.Lloyd 6002,)خنکی هوا تحرک ،جنبش و فعالیت را در کاربران تشويق خواهد کرد

 

 مبلمان در فضا

حت باشد، ذهن را بیدار و را 12انتخاب مبلمان نیز می تواند روی واکنش افراد مؤثر باشد. اگر محیط از لحاظ ارگونومی

حجم گسترده ای از تحقیقات بیان می کند  (.Lloyd 6002,)هوشیار نگه می دارد و از خستگی زود هنگام می رهاند

که توجه و موفقیت کمتر دانش آموزان در فضاهای آموزشی، به طور ويژه از چیدمان و آرايش میزها تأثیر می پذيرد. 

انشناسان در دو توسط رو 1333يک بررسی در سال 

در سوئد، بر  14در آلمان و آپساال 18دانشگاه مگدبرگ

روی چیدمان مختلف صندلی دانشجويان صورت گرفت. 

درس، محققان دانشجويان  91هفته و بیش از  1باالی 

سال چهارم را بین دو آرايش صندلی، تغییر مکان دادند: 

رديف های موازی میزها و آرايش دايره ای شکل میزها 

راف استاد. شکل دايره ای میزها، مشارکت دانشجويان اط

را افزايش داده و تعداد سئواالتی که آنها پرسیده اند را 

افزايش داده بود و با خلق يک محیط آزادانه به دانش 

آموزان اجازه میداد که به طور فعالتر فکر کنند و موجب 
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مطالعات ديگری بیان کردند که قرار دادن رديفی (. Bann 6000,)افزايش خالقیت آنها در کارهای مشارکتی می شود

                           میزها، دانشجويان را به کارهای مستقل تشويق می کند و رفتار کالسی را بهبود می بخشد.

 دید به طبیعت از درون کالس درس :5تصویر 

 شخصی بنشینند.                                                                            لذا در کالس های تئوری بهتر است که دانش آموزان به طور جداگانه و

 

 دید و منظر

در کنار ساير پارامترها، منظر به وجود آمده توسط بنا نیز از فاکتورهای اصلی محیط خالقه است که بر روی قدرت 

به  19تفکر تأثیر گذار می باشد.طبق نظر استفن کاپلن

لیل گرايش ذاتی و فطری انسانها در تعامل با د

طبیعت، مناظر طبیعی احیاگر تر از مناظر مصنوع 

شهری هستند. و ديد به اين مناظر احساس آرامش و 

 (.Felsten 6002,)راحتی را به همراه خواهد داشت

پژوهش ها نشان می دهد که ديد به مکان های 

تمرکز  طبیعی مانند يک باغ، دشت يا جنگل، توانايی

دانش آموزان و دانشجويان را بهبود می بخشد. و 

 موجب بازگردانی قوای ذهنی دانشجويان می شود. 

 (  www.memarfa.com، منبع::  ارتباط با طبیعت: در کتایخانۀ دانشگاه ایتو2تصویر                                                           

                  (.Bann 6000,)چشم گیری به خالقیت، تمرکز و حافظۀ دانشجويان کمک می کند همچنین اثبات شده که به طور

( در پژوهش های خود دريافتند که از میان دانشجويان ، آنهايی که از پنجره ديد به 1339)19تنسین و کیمپريچ 

يا محیط های تماماً ساخته شده و عناصر طبیعی دارند به نسبت کسانی که ديد به فضاهای تا اندازه ای طبیعی و 

مصنوعی دارند، در آزمون تمرکز مستقیم بهتر عمل می کنند. همچنین تحقیق ديگری نشان می دهد که اين 

از آنجايی که برخی از پژوهش  (.Felsten 6002,)دانشجويان در سنجش تمرکز ذهنی امتیاز باالتری به دست آورده اند

، بنابراين می توان گفت، (King,6002)طوالنی را از ويژگی های فرد خالق بر شمرده اند ها، میزان توجه و تمرکز باال و

 حضور مستقیم در طبیعت و يا تماشای مناظر طبیعی و يا تصاويری از طبیعت موجب افزايش خالقیت خواهد شد.

 

 ارتباط با فضای باز
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 سوب می شود. در حالی که آموزش رسمی در تماس مستقیم با محیط های بیرونی سالم يکی از ابعاد مهم رشد مح
 (.Martin 0202,منبع: ، :  پانل های متحرک در مرکز خالقیت لئوناردو7تصویر 

فضاهای بسته صرفاً بخشی از حواس را فعال می کند، يادگیری فعال در محیط های بیرونی نسبت به محیط های 

وزشی، تعلیم در فعل جست و جو و کشف تفسیر می شود و بسته، تمام ابعاد رشد را برمی انگیزد.در نگرش نوين آم

لذا تالش می شود محیط تعلیم و تربیت از امکانات ، لوازم و انگیزه های کنجکاوی، تحقیق و کاوش سرشار شود به 

گونه ای که آموزش از فضای بسته کالس های درسی به حیاط و به طور کلی فضای باز نیز گسترش يابد به گونه ای 

 (1819)فرهنگ، ای باز نیز واجد کارکردی اساسی چون کالس تبديل شود.که فض
 

 لئوناردو، فضایی برای پرورش خالقیت

در انگلستان انتخاب شده است.  11، نامی است که برای فضای اصلی مرکز خالقیت دانشگاه برايتون13لئوناردو داوينچی

خود برگزيده شده است. فضای اصلی با مساحتی در حدود  اين نام به دلیل ذهن خالق لئونادو در علم و هنر در زمان

پانل ديواری متحرک و سیستم های کنترل محیطی  19متر پردۀ نمايش،  9نمايشگر سقفی،  3متر شامل  18در 11

شامل کنترل نور، رنگ ، دما وسیستم صوتی می باشد. استفاده از پانل های متحرک که امکان تقسیم کردن فضا به 

پانل سفید  19کتر را فراهم می سازد، برای انجام کارهای گروهی محیط مناسبی را ايجاد می کنند. فضاهای کوچ

متر که تا سقف ادامه يافته و به آسانی امکان جابجايی در مسیر ريلی تعبیه شده در سقف و  1/2رنگ با عرض 

 قرارگیری در مکان مورد نظر را دارا هستند.

امکان خلق جو فضايی متفاوت را با نورپردازی های رنگی متفاوت ايجاد می کند. جو سیستم روشنايی باالی پانل ها 

فضا يک جنبۀ موقتی وناپايدار ولی مهم در محیط های آموزشی است، که به طور قدرتمندی از محیط فیزيکی 

دانشگاه مهم می پیرامون خود تأثیر می پذيرد. لذا ديوارهای متحرک برای دستیابی به نیازهای متنوع آموزشی در 

باشد.جنبه نوشتاری اين پانل ها نیز امکان ثبت ايده ها و تفکرات دانشجويان را در حین کارهای گروهی، و قرار دادن 

 (.Martin 6000,)آنها در معرض ديد عموم را برای آنها فراهم می ساخته است

لذا سعی شده با بهره گیری از مبلمان از آنجايی که يکی از اهداف اصلی مرکز، خلق فضاهای انعطاف پذير است، 

سبک و پايین تر از وزن استاندارد میز و صندلی های دانشگاه ها، امکان جابجايی آسان آن را برای دانشجويان خود 

 فراهم سازد. 

 وجود يک فضای راحت و آرامبخش به دانشجويان کمک می کند تا ذهن خود را از دغدغه های روزمره که تمرکز را 
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 (.Martin 0202,منبع: .: امکان داشتن تجارب آموزشی متنوع در مرکز آموزشی لئوناردو8ر تصوی

 

 برای آنها دشوار ساخته است، رهايی بخشند. اساتید در وجود چنین فضايی در اين مرکز برای بازکردن اذهان 

لذا به  (.Martin 6000,)ه اند دانشجويان و امکان بازتاب و انعکاس مباحث و ايده ها در کارهای گروهی، اذعان کرد

نظر می رسد ترکیبی ازويژگی های ريسک و آرامش را، اين مرکز در خود ايجاد کرده است. اين مرکز رنج  گسترده 

ای از تجارب آموزشی را از کنفرانس های معمول تا بررسی و موشکافی دقیق مباحث را با قابلیت انعطاف پذيری خود 

اند به راحتی باتغییر چیدمان خود پاسخگوی نیازهای در جريان و به روز دانشجويان فراهم ساخته است. و می تو

باشد.جمعی از پژوهشگران دانشگاه معماری در استامبول،  ويژگی های خالقیت ومحیط های آموزشی خالقه را در 

 واژگانی خالصه کرده اند. 

 

 نتیجه گیری

 پرورش يک ذهن خالق، نیازمند فضايی است

 مکان شکستن ايده های سنتی و محافظه  تا ا  

 کارانه را به فرد بدهد. و بتواند بدون وارد ساختن

 استرس و فشارهای بیرونی، ذهن را تشويق به  

 بروز ايده های نو سازد .لذا يک محیط خالقه 

 در ضمن ايجاد آرامش روانی برای فرد به  منظور

 متمرکز ساختن فکر و حواس او، بايد فضايی پويا 

 و محرک باشد، تا ذهن را در يک چارچوب ايستا 

 و خاص نگه نداشته و آنرا مرتب به فعل و انفعال  

 و تغییر جهت سوق دهد.

 در نهايت به نظر می رسد، در کنار فراهم سازی

 تمام فاکتورهای فیزيکی مؤثر در يک محیط 

 

 

 

 

 

 
 Ozsoy 2008,واژگان کلیدی مرتبط با خالقیت )                                                                                             

آموزشی خالقه، همچون بهره گیری از رنگ های گرم ، نور مناسب، منظر مطلوب ، ارتباط با فضای باز وابعاد و  

خگويی به نیازهای متغیر دانش مبلمان متناسب با فضا ، قابلیت انعطاف پذيری و تغییر کیفیت فضايی، در راستای پاس

 آموزان و دانشجويان، فاکتور اصلی و مهم در خلق يک محیط آموزشی خالقه می باشد.
 

فضای آموزشی  خالقیت

 خالقه

و شگرف.عجیب   

 نادر و غیر معمول.

 آرمانگرا و خیالی.

 تازه و بديع.

عقالنی و 

 روشنفکرانه.

 ريسک پذير.

ه.تجربی و آزمونگران  

هانتقادی و نقد گران  

ل.حساسیت به مسائ  

 خودآگاه و هوشیار.

 تحريک شده.

 تخیلی.

 صريح و ساده.

 ابتکاری.

... 

 

 انعطاف پذير.

 سازگار.

دارای  -بلند پرواز

الی.اهداف ع  

 ريسک پذير.

 بارور و پر بازده.

 شفاف و واضح.

 رقابتی و چالشگر

 تولید کننده.

 در دسترس.

 پاسخگو .

 آرمانگرای –خیالی 

 افراطی

 ساده و صريح.

 بديع و مبتکر.

..... 
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 پی نوشت
 اين جمله را دکتر شاطريان به نقل از والتر گريپیوس در کتاب خود آورده است. -1

2- Environmental psychology  و محیط پیرامونش و تأثیرات متقابل اين رابطه بر دانشی است که به بررسی رابطۀ میان انسان

 روی انسان و محیط می پردازد.

8- Ecological psychology  روانشناسی بوم شناسی پیشرو روانشناسی محیطی است. اين حوزه بر نقش موقعیت فیزيکی در خلق

می شد که از آن بهره می برند.تأکید محققان اين رشته بر رفتار انسان تأکید دارد و موجب رشد عالقۀ وافری به تأثیر محیط فیزيکی بر مرد

(، روانشناسی محیطی، 1813رفتار طبیعی در موقعیت های طبیعی است. برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به: لندرو .مک ، تی فرانسیس) 

 ترجمۀ غالمرضا محمودی.
4-Jonas Salk 

9-pittsburgh 

Assisi   -9 

3-kingsdale school 

1- janetta Mitchell 

3- Joan Meyers-Levy 

11- Danish 

11-  Rick Tabb  

12- ergonomic .به عنوان ارتباط میان جسم انسان و ابعادش، هنگامی که با يک محیط فیزيکی ارتباط پیدا می کند تعريف می شود 
18- magdeburg 

14- uppsala 

19- Kaplan 

19-Tennessen & Cimprich 

13- Leonardo davinci 

11- Brighton university 

 

 منابع :
 .21-81: 12( . ماهیت محیط، مروری تحلیلی بر مفهوم محیط در ادبیات روانشناسی محیط، مجلۀ منظر، شمارۀ 1813جلیلی، محمد) -1

 (، ماهیت خالقیت و شیوه های پرورش آن، مشهد: شرکت به نشر.1831.حسینی، افضل السادات )2

 ، طراحی و معماری فضاهای آموزشی، تهران :سیمای دانش .(1811. شاطريان، رضا)8

 19-31: 13. نقش عوامل محیطی در پرورش خالقیت کودکان، مجلۀ منظر، شمارۀ 1831قره بیگلو، مینو،  -4

 (، روانشناسی محیطی، ترجمۀ غالمرضا محمودی، تهران: انتشارات زرباف اصل.1813. لندرو .مک ، تی فرانسیس) 9

 93-32: 1. نقش فضاهای باز محله در رشد و خالقیت کودکان، مجلۀ باغ نظر،شمارۀ 1819نگ و همکاران، مظفر فره -9
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