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 چکیده

 عقیده ی . بهبررسی تاثیر مدارس هوشمند بر خالقیت دانش آموزان می باشد حاضر پژوهش هدف

 و شخصیتی رشد در بسزایی اهمیت از كودكی دوران شناسی،جامعه  و سیروان شنا علم صاحب نظران

 بستر می توانند عمومی فضاهای و شهری محیط های. است جامعه برخوردار افراد اجتماعی سالمت

 کالبدي تأثیر شرایط معتقدند محیط شناسان روان. آورند فراهم كودكان نمو و رشد جهت مناسبی

 را خود عمر از اي عمده بخش انسان که هایی محیط از یکی. دارند انسان افکار و رفتار بر انکارناپذیري

 نوجوانان و کودکان رفتار نیز مدارس کالبدي و فیزیکی شرایط. است آموزشی محیط کند می آن سپري در

 می اثر معلمان توسط پرورشی و آموزشی هاي برنامه اجراي چگونگی بر و داشته تأثیر خود تحت را

 مساعد هنجار رفتارهاي بروز و یادگیري افزایش براي را زمینه مطلوب محیط کالبدي دلیل همین به گذارد،

 استعدادهای دانش شکوفایی زمینه جذاب و پویا محیطی نمودن فراهم با هوشمند مدرسه .سازد می

 امروزه .دهد می افزایش درسی هاي فعالیت بهتر انجام براي را انگیزه آنان و نموده فراهم را آموزان

 سرمایه و تعالی رشد جهت مناسب بستري ایجاد کشور، یک پرورش و آموزش نظام مأموریت مهمترین

 . باشد می  محور دانایی و اطالعاتی جامعه در فکري هاي

 عوامل فیزیکی،عوامل محیطی،خالقیت:محیط آموزشی،واژگان کلیدی
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 مقدمه

 جوانب از بسیاري که است امروز دنیاي در انگیز بحث موضوعات از یکی ارتباطات و اطالعات فناوري

 همگام جهت کشور هر آموزشی نظام واقع در. است برگرفته در را آموزشی هاي نظام جمله از زندگی

 جامعه تحوالت با خود کردن هماهنگ بر عالوه بتواند باید پیشرفت، به رو و جهانی توسعه با شدن

 آینده در مطلوب تحوالت ایجاد جهت در را آنها و بینی پیش را آینده تغییرات و اندازها چشم امروزي،

 توسعه براي الگو ترین مناسب عنوان به را هوشمند مدارس طرح بتوان شاید راستا این در. کند هدایت

 از گروه آن به هوشمند مدارس. نمود توصیه پرورش و آموزش امر در ارتباطات و اطالعات فناوري

 حفظ با و حضوري صورت به الکترونیکی یادگیري از استفاده با که گردد می اطالق آموزشی واحدهاي

 رویکردي با و هوشمند آموزشی نظام از برخورداري با و آموز دانش معلم، مدرسه، فیزیکی فضاي

(. 4002عبادی،)کند می تالش آموزان دانش به پرورشی و آموزشی خدمات ارائه به نسبت جامع و تلفیقی

 هاي شیوه با تدریس امکان پذیر، انعطاف درسی هاي برنامه دلیل به هوشمند مدارس دیگر سوي از

 آموز دانش نقش به بخشیدن محوریت و آموزشی هاي روش و ها برنامه از وسیعی طیف داشتن نوین،

 در توانند می آموز دانش استعدادهاي و عالئق نیازها، به بیشتر توجه و فردي هاي تفاوت نظرگرفتن در با

 به بسته آموز دانش هر واقع در. باشند مفید و موثر آموزشی شکاف کاهش یا و بردن بین از جهت

 آموزان دانش استعداد به نسبت آموزش سیستم دیگر عبارت به یا و ببیند آموزش تواند می خود استعداد

 سازمان این. دانست یادگیرنده سازمان یک توان می را هوشمند مدارس لذا(. 4000مشایخ،) است متغیر

 را خود اجرایی هاي توانایی و آموزشی منابع کارکنان، مستمر، طور به و یافته تکامل زمان طول در

 سازگار حاضر عصر متغیر شرایط با را خود تا دهد می امکان مدرسه به ویژگی این.دهد می توسعه

 است بهتر اما کرد، ارایه گوناگون هاي شکل به توان می را آموزش چه اگر(4000دانشکاهی، جهاد)نماید

 افزایش را آموزشی بازده مطالب، فعال طراحی و مناسب ارایه و تدریس در خالق هاي روش اتخاذ با

 با اطالعات بندي طبقه و پردازش و کیفی سطح ارتقاي به اطالعات، انباشت بر تأکید جاي به و داده

 براي تقاضا عظیم حجم گوي پاسخ دیگر آموزش سنتی هاي روش(. 4002صفوی،) پرداخت درونی انگیزه

 کامپیوتر ورود. است اطالعاتی جامعه به گذر براي کار ه را یک الکترونیکی آموزي سواد و نیست آموزش

 مطالعات و است حاضر قرن و بیستم قرن در برانگیز بحث و مهم مسایل از یکی  آموزش عرصه در

 گرفته انجام انتقادي تفکر و خالقیت چون هم باال سطح تفکر هاي مهارت در آن باتأثیر رابطه در زیادي

 جدید هاي روش ظهور زمینه پرورش، و آموزش حوزه در ارتباطات و اطالعات آوري فن نفوذ. است

 کارگیري به شروع با ولی. باشد می  الکترونیکی یادگیري آنها از یکی که است، آورده فراهم را آموزشی

 روشن آن هاي ناکارآمدي رفته رفته روش، این عمر از دهه دو گذشت با و الکترونیکی آموزش جدي

 موفق مکان و زمان محدودیت عدم اهداف به یابی دست در که این رغم علی الکترونیکی آموزش. گشت

 تا شده باعث مسأله همین و نداشته را الزم کارآیی کیفیت، با و مطلوب اهداف به رسیدن در بوده،

ا  الکترونیکی آموزش  آموزش هاي محدودیت(. 4002)سمان،نگیرد را حضوري و رسمی آموزش جاي کامال

ا  هاي دوره کیفیت نامساعد وضع مشاهده و تاریخی سابقه با چهره به چهره  دو این ادغام آنالین، کامال
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 در آنالین هاي رسانه کاربرد معناي عمومًا که ساخت فراهم را  تلفیقی آموزش ظهور و آموزشی رویکرد

 سنتی هاي شیوه دیگر و چهره به چهره ارتباط مزایاي از استفاده همراه به درسی واحد یا برنامه یک

 سرخوردگی حس یک از تلفیقی آموزش رسد می نظر به و است یادگیرندگان از حمایت براي آموزش

 (.4002)مکدونالد،است آمده وجود به آنالین هاي رسانه از صرف استفاده ناکارآمدي از ناشی

 کالبدیمحیط 

ت نشان می دهد برخی فاکتورهای خالقی ارتقای بر کالبدی محیط تأثیر درباره گوناگون های پژوهش

 :از عبارتند فاکتورها این مؤثرند؛محیطی به طور )مستقل( در افزایش روند رشد خالقیت 

 و کوی مک) کند می کمک خالقیت رشد به طبیعی محیط در منظره ایجاد:  محیط طبیعی عوامل _1

 و شیباتا (.گذارد می تأثیر خالقیت فرایند و خلقیات بر داخلی فضای در گیاهان وجود حتی   (.4004،ایوانز

 (.4002، سوزوکی

 برای هایی گروه و شود افراد تجمع ساز زمینه میتواند فضاها اندازه و شکل:  فضاها وسعت و شکل _4

 تأثیر خالقیت روند در گروهی ارتباطات نوع و میزان(. 4002،هورنکر)آورد پدید اجتماعی روابط و تعامالت

 افزایش را ارتباطات میزان که طوری به (عملکرد و شکل،اندازه) نظر از فضا طراحی پس. دارد مثبت

 .است تاثیرگذار نیز خالقیت رشد بر باشد، داشته مثبت تأثیر تعامالت این کیفیت بر و دهد

 رها امکان که فضایی ایجاد و فضا تزیین در برجسته هنرمندان آثار همچنین و:  کودکان آثار از استفاده _٣

کودک تاثیر مستقیم  خالقیت رشد روند در نیز ،کند فراهم دیگر روز به روزی از را (کودک اثر) کار کردن

 .(1222دارد)ادواردز و اسپرینگیت،

آموزشی نظام  

 بر عالوه بتواند باید پیشرفت، به رو و جهانی توسعه با شدن همگام جهت کشور هر آموزشی نظام

 رد را آنها و بینی پیش را آینده تغییرات و اندازها چشم امروزي، جامعه تحوالت با خود کردن هماهنگ

.کند هدایت آینده در مطلوب تحوالت ایجاد جهت  

 ممکن غیر خالقیت از گیري بهره بدون نیز آن دوام و است بوده آدمی خالق اندیشه مرهون بشر تمدن

 نه خالقیت کنونی، وضعیت در.  شود می محسوب انسان ذهن د عملکر ترین عالی که زیرا بود، خواهد

 تأکید افرادي پرورش و تربیت بر آموزش نظام است، الزم بنابراین،. بقاست براي شرطی بلکه ضرورت یک

 و جدید تفکر امکان واگرا، تفکر استعداد خالقیت،. باشند قادر ناپذیر بینی پیش مسایل خالق حل به که کند

 ابتدایی دوره در مخصوصًا آموزشی، نظام در(. 1811عبدالملکی،)است متعارف عقاید از وانحراف اصیل

 شوند می آن خاموشی و استعداد این شکوفایی مانع زیادي عوامل است، استعداد این شکوفایی اوج که

 ي متعدد عوامل بلکه نیست، عامل یک تأثیر تحت وابسته، متغیر عنوان به تحصیلی پیشرفت(. 1812امینی،)
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 خود تحصیلی،راهبردهای آمدی عمومی،خودکار هوش مانند شناختی تحصیلی،عوامل استعداد نظیر

 یاد انگیزش و معلمان یادگیرندگان،آموزش ،توانایی تحصیلی درس،انگیزش کالس تنظیمی،ساختار

 )1821مهموئی، مؤمنی)دارند تاثیر آن روی بر گیرندکان،

 مدرسه هوشمند

 درسی، هاي برنامه و اطالعات فناوري تلفیق با که است آموزشی جدید رویکرد هوشمند، مدرسه

 نقش به توجه با رویکرد این در. داشت خواهد دنبال به یادگیري و یاددهی فرایند در اساسی تغییراتی

 و نقاد خالق، فعال، عضو عنوان به آموز دانش نقش و دانش دهنده انتقال نه و راهنما عنوان به معلم

 و محور فرایند صورت به را ارزشیابی نظام و دانش کننده، مصرف و منفعل عضوي جاي به جو، مشارکت

 (.4018)نوری،کرد خواهد تغییر محور، نتیجه نه

مدرسه هوشمند،  دانش آموز محور است و بین دانش آموز و معلم همکاری متقابل وجود دارد . نقش 

معلم از یک متخصص و کارشناس ، به یک هماهنگ کننده فعال تغییر می یابد و تاکید ساختاری در این 

مدرسه ( برای داشتن یک 4002مدارس بیش از یادگیری سنتی ، بر تفکر انتقادی می باشد )عمادی،

(. نحوه ی 4002هوشمند ،فرهنگ مدارس بایستی از حافظه محوری به تفکر و خالقیت تغییر یابد)اونگ،

 عملی و تئوريآموزش در این مدارس ، باعث می شود که هر دانش آموز مطالب مورد نظر را از لحاظ 

 اطالعات به دسترسی ستايرا در نیاز مورد منابع کند، برخورد مشکلی به آینده در اگر بداند و نماید درك

 (.4001کجا است)محمودی،مشکل، رفع براي

هوشمند مدارس کلی اصول  

از عبارتند هوشمند مدارس در کلیدي اصل هفت پرکینز دیدگاه از   

 دانش عملی و فکري رشد بر را تاثیر بیشترین مناسب محتواي ارائه با هوشمند مدارس: خالق دانش 1-

 نیز دانایی تولید توانایی به آموزان دانش توسط دانش و اطالعات مصرف جاي به و گذارد می آموزان

 .شوند می مجهز

 فراهم آنها براي امور نمودن منطقی زمینه تفکر، براي آموزان دانش سازي آماده: یادگیري استعداد 2-

 .نماید می

 درك قابل آموزان دانش براي هوشمند مدارس هاي فعالیت و ها برنامه اهداف: مطالب فهم به توجه 3-

 همین به و گردند می تنظیم شده تعیین پیش از اهداف براساس مدارس خروجی که نحوي به باشد

 .باشند برخوردار یادگیري امر در تري مناسب و بیشتر همراهی و مشارکت از آموزان دانش منظور

 و فنون از استفاده هوشمند، مدارس در یادگیري اصول دیگر از: آن انتقال و تسلط هدف با آموختن 4-

 براي را آن از الگوگیري و سازي شبیه یادگیري اوامر آنان انگیزه تقویت ضمن که است تدریسی روشهاي
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 به دیگران به مهارت این انتقال به نسبت آموزان دانش که شود می موجب امر این و گردد فراهم ها آن

 .کند می ایفا را موثري و مفید بسیار نقش یادگیري فرآیند در نکته این.نمایند اقدام خودکار طور

 نحوي به کار نتیجه و محصول نه است یادگیري محور بر ارزشیابی: متمرکز شکل به ها آموخته ارزیابی 5-

 و کیفیت برمحور ارزشیابی نتیجه و نماید می درگیر فرآیند یک در را معلمان و آموزان دانش که است

 به ارزشیابی ابزار عنوان به شرایط بهترین در ها آزمون و گیرد می قرار آموزان دانش برروي آن کاربرد

 .شوند می برده کار

 حتی و آموزان دانش نمودن آماده مسائل، از عمیق درك و خالق تفکر دستاوردهاي از: مسائل بر غلبه 6-

 معلمان و آموزان دانش هوشمند مدارس در. است آموزشی غامض و پیچیده مشکالت حل در معلمان

 درحل جدید هاي روش ارائه و نوآوري و خالقیت بر تکیه با و دهند می بروز راحتی به را عالقه این

 .نمایند می اقدام مسائل

 معلمان،مدیران براي بلکه آموزان دانش براي فقط نه مدرسه: آموزشی سازمان یک عنوان به مدرسه 7-

 است نحوي به هوشمند مدارس یادگیري سازمان و است یادگیري محیط نیز آموزان دانش اولیاي حتی و

 کلیه پویا سیستم خلق و برخود نظارت نحوه و ارزشیابی محتوا، اهداف، تعیین از طبیعی فرآیند یک در که

 )4002 کالیس،)دارند مشارکت اعضاء

هوشمند مدارس رویکرد   

 برآوردن منظور به که است" جامع" جهت آن از.است تلفیقی و جامع رویکردي هوشمند مدارس رویکرد

 بصري،) اي چندرسانه ابزارهاي از استفاده و متفاوت یادگیري هاي روش با آموزان دانش نیازهاي

 تدارك را آموزان دانش استعدادهاي جانبه همه رشد زمینه تا شد خواهد تالش( علمی و شنیداري کالمی،

 برنامه میان تلفیق با اطالعات، فناوري از ابزاري استفاده جاي به که است" تلفیقی" دلیل این به و ببیند

 اقدام آموزشی نظام نمودن اثربخش و کارآمد به نسبت یادگیري، هاي شیوه و ها روش و درسی هاي

 شده طراحی آموزان دانش در ها مهارت این بسط جهت تمرینات و آموزشی هاي مدل عالوه به. گردد

 حس انگیزش منظور به که است اي تنیده درهم اجزاي شامل هوشمند مدارس دیگر عبارت به. اند

 )1821بیات،)اند شده طراحی آنها فعال مشارکت و آموزان دانش کنجکاوي

 خالقیت

 شغلی، علمی، استانداردهاي چارچوب فراسوي به سفر توانایی یا شکنی مرز توانایی خالقیت، واقع در

 ابداع و تشکیل هم و قبلی الگوهاي پذیرش و درك هم خالقیت گیرد، می بر در را اجتماعی و اي حرفه

 را خالق تفکر  تورنس (1812)یارمحمدیان، شود می شامل گوناگون هاي حوزه در را جدید الگوهاي

 مورد در ساختن فرضیه و زدن حدس شده، گم عناصر و اطالعات در شکاف مشکالت، کردن حس فرایند

 و آنها آزمودن دوباره و کردن نظر تجدید ها، فرضیه و ها حدس این آزمودن و ارزیابی نواقص، این
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 ها، ایده ایجاد در شخص توانایی خالقیت است معتقد ورنون(. 1812تورنس،)داند می نتایج انتقال باالخره

 محققان، نظر از که هاست زمینه سایر و علوم در مجدد بازسازي و جدید اشیاي ها، بینش ها، نظریه

 (.1812می گردد.)ورنون، قلمداد ارزش با و زیباشناسی علمی، لحاظ از و ابتکاري

 خالقیت و تخیل قدرت پرورش آغاز است؛ كودكی دوران در انسان های توانایی از بسیاری پرورش آغاز

 فرد كودكی دوره تجربیات در باید را خالقیت منبع فروید، نظر از. میگیرد شكل كودكی دوره در نیز

 (.1822شریعتمداری،.)یافت

 زمینه ظهور خالقیت

 هاي شیوه  از استفاده با و پویا هاي موقعیت ایجاد با تواند می معلم معتقداندکه(4002یانگ و چنگ)

 خالق هاي روش از استفاده با معلمان و کند فراهم را آموزان دانش خالقیت ظهور زمینه خالق آموزشی

. شوند تحصیلی پیشرفت نتیجه در و درس کالس به آموزان بیشتردانش رغبت به منجر توانند می تدریس

 به احتیاج آینده دنیاي زیرا کنند استفاده خالق تفکر از تا کند آماده را یادگیرندگان باید وتربیت تعلیم واقع در

 و مفاهیم آرایش به حافظه در موجود معلومات از استفاده با خالق یادگیرندگان تا دارد خالق هاي انسان

 مسائل حل در را اندیشه و تفکر نهایت در و یابند دست جدید اصول و مفاهیم به و پرداخته علمی اصول

 و ساختن فرضیه به کار گیرند)صالحی  گوناگون

 (.1821نجف آبادی،

 خالقیت برانگیزی

 قدرت به كودكان خالقیت. گردد می گذاری پایه كودكی دوران در انسانی هر فردی های قابلیت و خالقیت

 سالگی 10 تا 4 سنین در تخیل و خالقیت برای پیشرفت زمان بهترین و دارد بستگی آنان پردازی خیال

 طبیعی طور به خود محیط مورد در و گیرد می بیشتری تاثیر محیط از ها سال این طی كودک.) است

 از هایی بخش خود خالقیت از گیری بهره با بتوانند كه فضاهایی به كودكان (1812،قائمی). است كنجکاو

 نمیتواند نکند، فراهم را كودک جستجوی و دستکاری اجازه كه محیطی .نیازمندند دهند تغییر را آن

 بیاموزد یافتن و كنجکاوی ی واسطه به را مطلبی بتواند كه محیطی. باشد كودک نیازهای پاسخگوی

 (1811.)نقره کار،كودک برای خالق است محیطی

 كنجکاوی 

 باعث خالقیت، انگیزش بر عالوه بازی. است مؤثر آنان خالقیت ارتقای در كودكان پردازی خیال و بازی

 انجمن  آن فعلی نام كه  IPA دیدگاه از( 1812)شفایی،. گردد می نیز آنان اجتماعی تعامالت سطح ارتقاء

نظمی در و بی  پاش و ریخت و فکر تركیب و بیان ارتباط، بازی ،است كودكان برای بازی حق و المللی بین

. شود می محسوب رشد مکمل و بازی مراحل از حیاتی و ضروری بخشی كودک برای بازی کودکان است،
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 و البراتوار جهانكتاب خود نوشته است  در كودكان بازی زمین طراح ،"برگ فراید" كه همانگونه

 (1812.)پهلوان زاده،آن محقق و دانشمند كودک و است كودک برای آزمایشگاهی

 نتیجه گیری 

 و نیست روشن چندان كودكان جایگاه امروز، شهرهای عمومی های محیط و فضا از بسیاری طراحی در

 امکانات همه ازاگر محیط آموزشی  ،است شده پرداخته كمتر آنان نیازهای به كه رسد می نظر به اینگونه

 فراگیر عالقه، جلب ضمن باشد، برخوردار تفکر آموزش جهت مناسب اجتماعی و روانی عاطفی، فیزیکی،

 .سازد می وادار فعال یادگیري براي تالش و کنجکاوي به را

 و دهد می انتقال فراگیران به را مفاهیم و اطالعات از مخلوطی آموزشی مراکز در سنتی آموزش روش

 و بندي اولویت تحلیل، و تجزیه ارزشیابی، در را آنان اما دارد، دانش سطح در یادگیري بر را تمرکز بیشترین

 درسی هاي برنامه سبب به هوشمند مدارسولی در  گذارد می خود حال به نوظهور دانش سازماندهی

 و آموزشی هاي روش و ها برنامه از وسیعی طیف. داشتند نو، هاي شیوه با تدریس امکان پذیر، انعطاف

 نیازها، به تر بیش توجه و فردي هاي تفاوت گرفتن نظر در با آموز، دانش نقش به بخشیدن محوریت

 آموزشی شکاف دادن کاهش یا بردن بین از جهت در توانند می آموزان، دانش استعدادهاي و عالیق

 .باشند مفید و مؤثر

 همه.  است بيگانگان به آنان وابستگي مانع و جوامع پيشرفت اساس كه است الهي موهبت يك خالقيت

 حذف و بالندگي و رشد شرايط نمودن فراهم است مهم چه آن.  دارند مبرم نياز خالق افراد به جوامع

 ، خود بودن خالق با توانند مي معلمان است پرورش و آموزش نظام در خالق تفكر ي بازدارنده عوامل

 را آنان ديد توان مي ، آموزان دانش در خالقيت پرورش با.  دهند پرورش نيز آموزان دانش در را خالقيت

 همراه ، پيرامون محيط به را آنان نگاه و كرد تر دقيق را آنان بينش. داد گسترش اطراف محيط به نسبت

 و والدين تعهد و راسخ عزم ، اعتقاد به نياز و نيست آساني كار كودكان خالقيت .داد رشد منطقي تفكر با

 در و بوده خالق توانند مي آنها. هستند اي العاده خارق هاي نمونه كودكان تمام. دارد مربيان و معلمان

 .بمانند باقي خالق توانند مي نيز بزرگي

مدارس هوشمند با توجه به کارکرد و ویژگی هایشان می توانند موجا ارتقا خالقیت در دانش آموزان 

 شوند.
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