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 چکیده
مراکز  یانطباق فضا زانیو م طیمح یآراستگ یپژوهش بررس نیهدف از انجام ا هدف:

 یکودکان و نوجوانان ط یهاازیکودکان و نوجوانان شهر کرمان با ن یکانون پرورش فکر
 است. (S5) طیمح یمدل آراستگ یهااساس شاخصبر 1395سال 

و  یهنر ،یالن فرهنگمشتمل بر مسئو قیتحق نی: جامعه اپژوهش شناسیروش
کودکان و نوجوانان هستند. ابزار  یکارشناسان شاغل در مراکز کانون پرورش فکر

مؤلفه  5اساس ساخته برمحقق یوارس یهااههیپژوهش س نیها در اداده یگردآور
 باآمده برابر  دستبه یآلفا بیشد و ضر دأییآن ت ییایو پا ییبود که روا S5استاندارد 
 شد. لیتحل SPSS19 افزارپژوهش با استفاده از نرم نیا یهاادهاست. د 943/0

 نسبتا  مراکز در سطح  نیدر ا رهایمتغ یةپژوهش نشان داد کل نیا یهاافتهی ها:افتهی
 نیا یمطلوب نسبتا مراکز کانون در شهر کرمان به شکل  یعنیقرار دارند  یمطلوب

 S5متغیر شرح است:  نیبه ا رهایمتغ یبندرتبه بیاند. ترتکرده تیاستانداردها را رعا

 S3 ری, متغ59/3دوم  ة( در رتبیساز)استاندارد S4 ریمتغ, 63/3اول  ة)انضباط( در رتب
 ریو متغ 8/2چهارم  ة( در رتبیده)سامان S1 ری, متغ02/3 سوم ةرتب ی( دارایساززهی)پاک
S2 است.پنجم  ةرتب یدارا 96/1 (بی)نظم و ترت 

 ختنیدور ر ب،ینظم و ترت زانیم ،یدهاستاندارد سامان تیوضع :یریگجهینتبحث و 
و  یسازاستاندارد تیوضع زیو ن یها و مواد خارجیاز آلودگ ایکردن اشزهیزوائد و پاک

 یهاقرار دارند. در رتبه یمطلوب نسبتا انضباط در مراکز کانون شهر کرمان در سطح 
 ییهاییآموزش عادات درست و توانا ایباط )انض S5 ریمتغ دمنیدست آمده از آزمون فرهب

 ی)کنترل و اصالح دائم S4 ریرتبه اول، متغ یخاص( دارا فهیوظ کیجهت انجام 
زوائد و  ختنی)دور ر S3 ریدوم، متغ ةرتب ی( دارایزگیو پاک بینظم، ترت ،یدهسازمان
ضرور  صی)تشخ S1 ریمتغسوم،  ةرتب ی( دارایها و مواد خارجیاز آلودگ ایکردن اشزهیپاک
 یدر مکان مناسب برا ای)قراردادن اش S2 ریچهارم و در آخر متغ ةرتب یضرور( داراریاز غ

 است.پنجم  ةرتب ی( داراهودهیب یهااستفاده بهتر بدون جستجو
 

 هاي کلیديواژه
شاخص  ،کودکان و نوجوانان شهر کرمان یمراکز کانون پرورش فکر ,S5 شاخص
 .طیمح یآراستگ

 

Abstract 
Purpose: The present research studies the issue of 
adornment of environment and the amount of space 
adaptation in the Institute for the Intellectual 
Development of Children and Young Adults of 
Kerman city during 2016 
Methodology: The community of this research is 
composed of cultural, artistic and expert officials 
working in these centers. data collection tool includes 5 

researcher made checklist based on 5 standards of the 
environment adornment. Their validity and reliability 
were confirmed and the alpha coefficient obtained was 
0.943.Analysis tool is SPSS software. 
Findings: Findings indicated that all variables are 
relatively satisfactory in these centers and their rating is 
as follows: 1- S5 variable (discipline), 2- S4 variable 
(standardization), 3- S3 variable (cleanliness/cleaning), 
4- S1 variable (organization) and 5- S2 variable (order 

and arrangement(. 
Conclousion: The standard status of the seiri, seiton 
and seiso, as well as the seikitsu status and shitsuke in 
the centers of the city of Kerman are at a relatively 
good level. In the rankings obtained from the Friedman 
test, the variable S5 (discipline or training habits and 
the ability to perform a particular task) ranked first, the 
variable S4 (constant control and organization of 

organization, order, order and cleanliness) ranked 
second, S3 variable (round) Sweeping and cleaning 
things out of contamination and external materials) 
ranked third, variable S1 (non-urgent diagnosis) ranked 
fourth, and finally S2 variable (putting objects in the 
right place for better use without futile searches) ranked 
fifth. 

Keywords 
Institute for Intellectual Development of Children and 
Young Adults in Kerman city, 5S, issue of 
Adornment of Environment. 
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 مقدمه

 ویژهبوهانسوان  هور اساسوی حقووق ازجمله یادگیری و آموختن
 چراکوه نیست اجباری اساسی؛ حق این سوئی است، از کودکان
 است درونی انگیزه و نیاز نوعی از برخاسته ذاتا  یادگیری ماهیت
های مخصووص کودکوان بایود از محیط .دارد منافات اجبار با و

نوعی معماری برخوردار باشد که با روحیات و خصوصویات آنهوا 
وعی معماری های مخصوص کودکان باید از نفضا .سازگار باشد

ها سوازگار باشود. برخوردار باشد که با روحیات و خصوصیات آن
ترین آوردن مناسوبروش طراحی محیط برای کودکان و فراهم

موضوعات جدید مورد توجه در  ازجملهمحیط برای رشد کودک 
بین کارشناسان کودک است. معماری و ساختن فضای مناسوب 

اه موادی و معنووی آوری رفوتواند نقوش موؤیری در فوراهممی
ها، معماران فضای کودک را بوا کودک داشته باشد. این اندیشه

توان بهترین فضا را برای این سؤال مواجه ساخت که چگونه می
( 2: 1393منفوورد، کودکووان طراحووی کوورد )زنوودیان و فالمرزی

کارشناسان معتقدند فضای زندگی کودکان باید موجب بواروری 
ماعی آنوان شوود. طورح فضوای جسمی، فکری، احساسی و اجت

بر تحقیق بوده و با دیدی علمی به آن توجوه کودک باید مبتنی
شود. در طراحی فضای کودک باید جهان از دیدگاه او نگریسته 

های ویژه طراحی کودکان طیفی وسوی  از معمواران، شود. گروه
شناسوان، موددکاران، نماینودگان زیست، روانکارشناسان محیط
دسوت ه د کودکان هستند تا بهترین کیفیت بومحلی و حتی خو

 .(3: 1393منفرد، آید )زندیان و فالمرزی
های اصالح کالبود آمووزش و پورورش، ایجواد فضوا ةالزم

هایی کوه دارای شورایط مرتبط با فعالیت کودکوان اسوت. فضوا
بسیار مناسب و مطلوب برای رشد فیزیکوی، ذهنوی، عواطفی و 

یون امور از طریوق طراحوی اجتماعی کودکان باشد که تحقوق ا
پوییر های رفتاری کودکان امکانها با توجه به الگوجزئیات فضا

هوای گیاری برای آینده کودک با توجه بوه نیاز. سرمایهشودمی
های سوازی افکوار و اسوتعدادبهینه منظوربوهامروز و فوردای او 

توانوود های او همووه و همووه مینهفتووه فوورد و پوورورش اندیشووه
وری در تولیود، اسوتقالل فکوری و کفوایی، بهورهخودساز زمینه

 –های اجتمواعی ذهنی جامعه و رشود و اعوتالی دیگور زمینوه

زاده، )طواهری، سوجاد اسوتفرهنگی و حتی اقتصادی کشوور 
1393 :1). 

 عنوانبوهدر ابتدا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
 های کودکان شکل گرفوت. کوانون پورورشمجموعه کتابخانه

فکری نهادی وابسته به وزارت آموزش و پرورش است کوه بوه 
های فرهنگووی، هنووری و ادبووی هووای خالقانووه درزمینووهفعالیت
پردازد. مخاطبان کانون پرورش فکری کودکوان و نوجوانوان می

اند که سواد خواندن و نوشتن داشوته باشوند. مراکوز ساله 7-17
دکان روستایی( کانون به شکل یابت و سیار )ارائه خدمات به کو

خوانی، گویی، شووعرفعالیووت فرهنگووی ماننوود قصووه 23هسووتند. 
فیلم، کارگاه  علمی، نمایش ، قرآن، احکام، مطالبخالق نمایش

شوود. در ایون مراکوز هوا اجورا مینقاشی، سفال و غیوره در آن
شوود. سازی به شکل ماهانوه، فصولی و سواالنه انجوام میفضا
خووانی داشوته دکان و نوجوانان همسازی باید با روحیات کوفضا

در ایون مقالوه  .(1395باشد )فاطمه اعتمادی، ارتباط شخصوی، 
پژوهشگر سعی دارد نظام آراستگی محیط را در محویط کوانون 

محیطی مخصووص  منزلةبهپرورش فکری کودکان و نوجوانان 
شود، مورد کودکان که موجب رشد فکری و احساسی کودک می

اعضای لطیف جامعه هستند و با بیان  دکانکو بررسی قرار دهد.
گیری بور شوکل تأییرگویاریهای خوود قابلیوت تمایالت و نیاز

شان را دارند. کودکان نیازمند فضایی مناسب برای رشد و محیط
مطلوب بودن دلیل نابههای خود هستند. امروزه پرورش استعداد

ه های عمومی، توجه بوهای شهری، محالت مسکونی، فضافضا
های کانون پرورش فکری شده اسوت. ایون ارتقای کیفیت فضا

توانند در سالمت و رشد خالقیت کودکان و نوجوانان ها میفضا
های مهوم رسویدن بوه ایون هودف بگیارند. یکی از روش تأییر

های آموزشوی ایجاد فضای محرک و مسوتعد اسوت پوض فضوا
کودکان بایود مناسوب بورای رشود جسومی، ذهنوی، عواطفی و 

تماعی آنها باشد تا زمینه رشد صحیح شخصیتی و تربیتوی او اج
زاده و یقفوی اصول، ولینسل سالم فردا فراهم آورد ) عنوانبهرا 

 شوود طراحوی چگونه فیزیکی محیط که دانست باید .(1 :1393
 فیزیکوی محویط از طریق زیادی حد تا دیگران با ما روابط زیرا
 انجوام محویط در یکوار چوه افوراد دید باید. است شده کنترل
 بوا متناسب محیط چقدر و دهندنمی انجام کاری چه و دهندمی
 .کنودمی عمول درسوت است شده طراحی خاطرش به که آنچه
هووایی م وول کووانون، . در مکان(4، 1393 درسووخوان، بالکووانلو،)

سهولت انجام کار، انجام کار بوه نحوو  برعالوهآراستگی محیط 
ن محیط کوانون اترتیب مراجع کند. بدینمطلوب را تضمین می

نظمی و محلی مناسب بورای را محیطی امن و دور از تنش و بی
گیران اوقات فراغت و بالنودگی خواهنود یافوت. ایون خوود بوه 

باعو  بهبوود  S5شوود. اجورای افزایش تعداد اعضا منجور می
هوایی بورای رسانی و روابط انسوانی اسوت. معیارکیفیت خدمت
عیین کورده و نظوم را در محویط ایجواد ضرور تحیف اقالم غیر

پووییر سوواخته و باعوو  تسووری  کنوود. محیطووی موونظم و دلمی
شود. ایمنی جایی و دسترسی آسان و سری  به تجهیزات میبهجا

محل کار را باال برده و آمادگی برای پییرش مشتریان را ایجواد 
کند. ضورورت و اهمیوت پواکیزگی محویط کوار و زنودگی و می
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 هاانسوانبه امکانات بر همگان آشکار است زیرا  دسترسی آسان
 بالفطره زیبایی، انضباط و نظم را دوست دارند.

پیشوگیری از  )نظام آراستگی محیط( S5 هدف نهایی نظام
ها به اجرا درآمد اتالف است. این نظام نخستین بار توسط ژاپنی

تورین تشوکیل شوده اسوت. مهم Sو نام این نظام هوم از پون  
وری، از ایمنوی و بهداشوت، بهوره انودعبارتایون نظوام اهداف 
هوا. در ها، کیفیوت و پیشوگیری از خرابیجویی در هزینهصرفه
شوند، اشیاء یی که با اجرای نظام آراستگی مدیریت میهامحیط

ضروری وجود ندارد و اقالم موجود بوا نظموی خواص زائد و غیر
جویی و صورفهشوند و این امر تا حد زیوادی موجوب مرتب می

ایمنی محیط خواهد شد. اجرای منظم مراحل نظوام آراسوتگی، 
یابی آورد. سرعت دسوتمحیطی پاکیزه و بهداشتی را فراهم می

یابود، نتوای  بورای هموه افوراد قابول درک اسوت، افوزایش می
یافته خواهد شد، عمور وسوایل کوار کاری تمیز و سازمانمحیط

 آید.پایین می سازییابد، هزینه پیادهافزایش می

 دهیسامان Seiriضرور: تشخیص ضرور از غیر 

  ترتیبنظم و Seiton قرار دادن اشیا در مکان مناسب برای :
 های بیهودهاستفاده بهتر بدون جستجو

 سازیپاکیزه Seisoکردن اشویا از : دور ریختن زوائد و پاکیزه
 ها و مواد خارجیآلودگی

 سوووازیاستاندارد Seikitsuاصوووالح دائموووی  : کنتووورل و
 گیدهی، نظم، ترتیب و پاکیزهسازمان

  انضباطShitsuke: هوایی آموزش عوادات درسوت و توانایی
 (15، 1389، صفوی) خاصجهت انجام یک وظیفه 

هوودف ایوون تحقیووق ارزیووابی نظووم موجووود، نظافووت، 
هوای سازی و ایمنی و آموزش عادات درست در کانوناستاندارد

انوان شوهر کرموان اسوت. زیورا پرورش فکری کودکان و نوجو
ای از روانشناسان محیطی معتقدند کوه رفتوار، احساسوات و عده
تووأییر محوویط فیزیکووی قوورار دارد. تندرسووتی انسووان تحتحض
بخش های آموزشی زمانی برای تربیت نسول آینوده یمورمحیط

ها به شکل خالقانه طراحی و ها و ساختمانخواهند بود که فضا
ن اندیشه و بیان خالقانوه باشوند کوه ایون محلی برای آزاد کرد

 خود به اندازه روش تدریض اهمیت دارد.

در مقالوه ( 1393)منفورد  فالمرزی ،زندیان :تحقیق پیشینه

 رویکرد با کودکان فکری پرورش کانون طراحی»خود با عنوان 
 هایروش و هاشیوه از استفاده بین که کردند بیان نوین آموزش
 رابطوه کودکوان خالقیوت و رشود و تسواخ و طراحی در نوین
 هووایمکان و فضووا از اسووتفاده بووین. دارد وجووود دارییمعنوو

 دارییمعنو ةرابطو تربیوت و تعلویم و کودکان برای مخصوص

 و رشود و مناسوب معمواری هایالگو از استفاده بین. دارد وجود
 دارد. وجود دارییمعن ةرابط کودکان خالقیت

 قاله خود با عنووان ارزیوابیدر م( 1393)زاده سجاد طاهری،
 عنوانبوه کودکان کودکان، فکری پرورش کانون محیط کیفیت
 کوه دریافتنود( ایوالم: موردی مطالعه)پایدار  ةتوسع از شاخصی
 هوایفعالیت و انسوجام و تنووع حرکت، آزادی ها،کاربری تنوع
. یابد افزایش باید که است فضا شاخص ترینمهم کودک ذهنی
 تربیوت بوه توجه و امنیت م ل مهمی هایشاخص بر همچنین

 .کردند تأکید
در مقالووه خووود بووا عنوووان ( 1393)اصوول یقفی زاده،ولووی

 فکوری پورورش کوانون معماری فضای هایویژگی شناسایی»
 کوه کردند بیان «خالقیت یارتقا رویکرد با نوجوانان و کودکان
 اکتشواف، و کنجکواوی محورک رشود، حال در انرژیک، فضای
 مهوم هوایویژگی از کوودک، بصوری دیود مقیاس، و تتناسبا
 در نوجوانوان و کودکوان فکوری پورورش هوایکانون معماری

 .است آنان خالقیت ارتقای راستای
بررسوی »( در مقاله خود تحت عنووان 1395سیدالحسینی )

دهی محیط کار بوا بهداشوت بین نظام آراستگی و سامان ةرابط
 «ارکنان شهرداری زاهدانروانی و عدم استرس شغلی در بین ک

و ابعوواد آن  5sدر شووهرداری زاهوودان، متغیوور دریافووت کووه 
سووازی و سووازی، استاندارددهی، نظووم و ترتیووب، پاکیزه)سووامان

انضباط( با بهداشوت روانوی و همچنوین عودم اسوترس شوغلی 
 دار دارد.یای م بت و معنرابطه

( در مقالووه خووود بووا عنوووان 1395موسوووی و همکوواران )
نظام آراسوتگی محویط  براساسای محیط کار یابی مقایسهارز»

 «اعلمهای پشتیبانی بیمارستان امیورقبل و بعد از اجرا در بخش
دنبال آن باع  رضایت بیماران و به 5S کارگیریبهدریافتند که 

کارگیری اصول این تکنیک را هها برشد اقتصادی شده است آن
 .ها توصیه کردندبرای دیگر بیمارستان

(. در مطالعه خود تحوت 1396) جلیلیانکیانی و ده کیانی و 
عنوان طراحی کانون پرورش فکری شهرستان اییه بوا رویکورد 

 –از روش توصویفی  سوال، 8توا  3خالقیت در کودکان  یارتقا
و بوورای شووناخت نیوواز کودکووان از ابووزار مشووارکتی  پیمایشووی

ق و پرسشنامه استفاده شوده اسوت. پوض از تهیوه ابوزار تحقیو
مساوی و  صورت بهسال دختر و پسر  8تا  3کودک  50انتخاب 

گیری تصادفی و سوسض تجزیوه و تحلیول مربی به روش نمونه
د و نتوای  شومتغیرها، اصول طراحی فضای کودکوان اسوتنتا  

تهیه اصول معمواری بورای طراحوی کوانون پورورش  صورتبه
 تقوای ساله در شهرستان اییه در جهت ار 8تا  3فکری کودکان 
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آمد. نتای  در فاز آماری نشان داد که بین  دست بهخالقیت آنها 
بور کیفیوت فضوای معمواری و خالقیوت  تأییرگویارهای مؤلفه

عوامل مؤیر خالقیت و نووع طراحوی کوانون  چنینهمکودکان 
 .داری وجود داردیمعن ةفکری کودکان رابط

( در 1396) لمسووکی یابووت و مرادچلووه و تازیکووهکاظمی
اصول طراحی فضاهای ویژه  یابی بهدستهش خود با هدف پژو

بور ذهون و رفتوار  مؤیرهای محیطی بر قابلیت تأکیدکودکان با 
طراحوی  ةنظریوات و تجوارب حاصول درزمینو برتکیهکودک با 
کوه  دادنودهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان نشان کانون

 نشواط، محورک کنجکواوی و فضای انرژیک، در حال رشد، بوا
هوای اکتشاف، تناسبات و مقیاس، دید بصری کودک، از ویژگی

های پرورش فکری کودکان و نوجوانوان در مهم معماری کانون

 .استراستای ارتقای خالقیت آنان 
کارگیری نظام ه( در مقاله خود با عنوان ب2006)1آنانتنزیانان

دریافت که ایجاد محیط پاک در  NDEآراستگی در آزمایشگاه 
بورد _رات بهداشتی مؤیر بوده و ایمنوی را بواال مویکاهش خط

همچنین باع  کاهش ضوایعات شوده و تمیوزی و نظوم را بوه 
 آورد.محل کار می

( در مقالووه خووود بووا عنوووان تووأییر 2007)2فووول برایووت
، نظام آراستگی را روالدر بیمارستان  مؤیرهای اصالحی تکنیک

ایون نظوام در این بیمارستان بررسی کرده و نتیجه گرفوت کوه 
کارایی و اخالق پزشوکی را بهبوود بخشویده و باعو  افوزایش 

 مندی بیماران شده است.رضایت
هوای مراقبت» عنووان( در مقاله خود تحت 2008) 3گرابان
ها و کیفیوت دریافت کوه بورای کواهش هزینوه «بهداشتی ناب
کارگیری نظووام ههووا و کواهش اتووالف وقوت، بووبواالی مراقبت

 هاست.ز بهترین روشآراستگی محیط یکی ا
( در مقاله خود تحت عنوان ابزاری قدرتمند 2008) 4مارتین

کارگیری نظام آراستگی هدر ایجاد سالمت سازمانی دریافت که ب
 ةوری و افزایش روحیمحیط یک تکنیک قدرتمند در بهبود بهره

 هاست.کارکنان و کاهش هزینه

گیری کارهتحقیق روی ب 15( 2016) و دیگران 5کاناموری
S5 ها و مراکز درمانی برزیل، هند، سنگال، در بیمارستان

سریالنکا و تانزانیا، آمریکا و بریتانیا، اردن انجام دادند و نشان 
دادند که این تکنیک نقطه آغاز بهبود کیفیت خدمات درمانی 

                                                                   
. Ananthanarayanan 

. Fullbrightm Nancy 

. Graban.M 

. Martin, Karen 

. kanamori 

است همچنین در کشورهای با درآمد متوسط و پایین منجر به 
و بیمار را در مرکز توجه قرار  امنیت، ایربخشی و کارایی شده

 ةمی دهد. این تکنیک نه تنها ابزاری برای کارکنان حوز
 ةسالمت است بلکه یک استراتژی برای سیاستگیاران حوز

 شود.سالمت محسوب می
کارگیری تکنیوک هدهود بوها نشان میبررسی کلی پیشینه

وری و کواهش مصورف آراستگی محیط باعو  افوزایش بهوره
و خطرات بهداشوتی را کواهش داده و ایمنوی را  تجهیزات شده

ن شده امندی مراجعبرد، همچنین باع  افزایش رضایتباال می
هوای و کاهش اتالف وقت و هزینه را به هموراه داشوته و الگو
 معماری مناسب باع  رشد و خالقیت کودکان شده است.

 

 شناسی پژوهشروش
ایش ایون تحقیووق از نوووع کواربردی و از لحووام روش پیموو

نفر از مسئوالن فرهنگی،  23توصیفی است. جامعه این تحقیق 
آوری هنری و کارشناسان شاغل در این مراکز هستند. ابزار جم 

 S5های اسووتاندارد بوور شوواخصهووا سوویاهه وارسووی مبتنیداده
اساس سیاهه وارسی بر 5)استاندارد آراستگی محیط( بوده است. 

سؤال، نظوم  21دهی ازمانمؤلفه این استاندارد طراحی شد )س 5
 سوؤال 33سازی ، استانداردسؤال 20سؤال، نظافت  30 ترتیبو 

 5سؤال( و از افراد خواسته شد که بوه هور  36یافتگی و سازمان
 آموواریافووزار سوویاهه وارسووی پاسوو. دهنوود. ابووزار تحلیوول، نرم

SPSS19 بندی ها محاسبه و از آزمون رتبهاست. پایایی سیاهه
 ها استفاده شد. همچنین رواییبندی شاخصرتبهفریدمن برای 
 .دشو توأیید مجرب کارشناسان از طریق هاسیاهه این محتوایی
 و هاسیاهه همه اطالعات گردآوری از پض پایائی سنجش برای
برای کل  کرونباخ آلفای مقدار spss افزارنرم در آنها کردن وارد

مد. بوا توجوه آ دست به 740/0و برای پن  متغیر  943/0سیاهه 
باشوند، می 7/0 ازمقدار آلفای محاسوبه شوده، بیشوتر  اینکهبه 

 گیرد.ها، مورد تأیید قرار میپایایی سیاهه
 

 پژوهش سؤاالت

ضوروری دهی و تفکیک اقالم ضروری و غیروضعیت سامان .1
در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانوان کرموان 

 چگونه است؟

م مختلف در مراکز کانون پرورش وضعیت نظم و ترتیب اقال .2
 فکری کودکان و نوجوانان به چه شکل است؟

وضعیت نظافوت و تمیوزی مراکوز کوانون پورورش فکوری  .3
 کودکان و نوجوانان چگونه است؟
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سازی و ایمنی مراکز کانون پرورش فکری وضعیت استاندارد .4
 کودکان و نوجوانان چگونه است؟

یت سووازی جهووت جلووب رضوواوضووعیت آموووزش و فرهن  .5
ن توسط مربیان جهت انجام صوحیح اموور در مراکوز امراجع

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چه شکل است؟

 

 پژوهش هايیافته

 هوایمتغیر برای توصویف ابتدا آماری نتای  به مربوط بخش در

s1 تا s5 شوده آورده هرکودام بوه مربووط سوتونی هاینمودار 

 و متغیور پون  ایون بوه مربوط آماری هایشاخص سسض. است
. است شده ارائه مقایسه جهت متغیر 5 هر شامل ایجعبه نمودار
 و فریدمن بندیرتبه آزمون از ابتدا در متغیر پن  بندیرتبه جهت
 روش دو هور کوه است شده استفاده تاپسیض تکنیک از سسض
 .اندداده دست به را یکسانی نتای 
 

 

 ضروریغیر از ضروری اقالم تفکیک و دهیسامان . بررسی1 جدول
 مراکز این کارشناسان دید از کرمان شهر فکری پرورش کانون مراکز در

  فراوانی درصد فراوانی

 اصال   0 0

s1  یضرورتشخیص 
 یرضروریغاز 

 ضعیف 0 0

 قبولقابل 21 3/91

 خوب 2 7/8

 کامل 0 0

 جم  23 100

 

گزینه  کارشناسان %3/91دهی در بررسی استاندارد سامان
آنها گزینه خوب را انتخاب کردند که این  %7/8و  قبولقابل

 نسبتا دهد در مراکز کانون این استاندارد به میزان نشان می
 مطلوبی رعایت شده است.

 

 در این مراکز شاغل کارشناسان دید از کانون مراکز در مختلف اقالم ترتیب و نظم بررسی .2جدول 

  فراوانی درصد فراوانی

 اصال   0 0

s2  قرار دادن اشیا

 در مکان مناسب

 ضعیف 1 3/4

 قبولقابل 21 3/91

 خوب 1 3/4

 کامل 0 0

 جم  23 100

 
و  قبولقابلگزینه  %3/91در بررسی استاندارد نظم و ترتیب نیز 

 .دهدگزینه خوب را انتخاب کردند که این نشان می 35/4%
 

 .مطلوبی برخوردار هستند ا نسبتمراکز کانون از نظم و ترتیب 

 مراکز در شاغل کارشناسان دید از تمیزی و نظافت بررسی. 3جدول 
  فراوانی درصد فراوانی

 اصال   0 0
s3  دور ریختن

زوائد و پاکیزه 

 کردن اشیا

 ضعیف 0 0

 قبولقابل 17 9/73

 خوب 3 7/21
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 کامل 1 3/4

 جم  23 100

دهد که مراکز یز نشان مین 74/35،21/4، 9/73های درصد
  نسبتا سازی نیز از وضعیت کانون از لحام استاندارد پاکیزه

 

 مطلوبی برخوردارند.

 مراکز در شاغل کارشناسان منظر از ایمنی و سازیاستاندارد بررسی .4جدول 

  فراوانی درصد فراوانی

 اصال   0 0

s4  کنترل و اصالح

دائمی 

 دهیسازمان

 ضعیف 1 3/4

 قبولقابل 12 2/52

 خوب 7 4/30

 کامل 3 13

 جم  23 100

 
گزینه خوب  %43/30و  قبولقابلدرصد گزینه  17/52انتخاب 
 دهد می سازی نیز نشانگزینه کامل برای استاندارد %04/13و 

 مطلوبی دارند. نسبتا سازی که مراکز کانون استاندارد

 

 مراجعان رضایت جلب جهت سازیفرهن  و آموزش بررسی .5جدول 
 مراکز این در امور صحیح انجام جهت مربیان توسط 

 ا فراوانی درصد فراوانی

 اصال   0 0

s5  آموزش عادات

 درست

 ضعیف 0 0

 قبولقابل 11 8/47

 خوب 7 4/30

 کامل 5 7/21

 جم  23 100

 
آمده برای استاندارد انضباط نیز نشان  دستبههای درصد
 ه مراکز کانون در شهر کرمان از لحام این استاندارددهد کمی

های توصیف شاخص مطلوبی قرار دارند. نسبتا نیز در وضعیت 
 متغیر: 5دست آمده در هب

 

 متغیر 5آمده در  دستبههای توصیف شاخص .6جدول 

انحراف  کمترین مقدار بیشترین مقدار

 استاندارد

  میانگین میانه مد

 

S1 4.48 2.67 0.43 3 3 3.23 

3.9 2.47 0.37 3 3 3.08 S2 

4.85 2.65 0.58 3 3 3.38 S3 

4.82 2.48 0.70 3 3.48 3.65 S4 

5 2.69 0.77 3 3.97 3.77 S5 

 

دارای بیشترین  S5که از جدول پیداست متغیر  طورهمان

دارای کمترین میانگین و  S2میانگین و پراکندگی و متغیر 
و از آنجا که هرچه پراکندگی  ستامتغیر  5پراکندگی در بین 

ها اولویت دارد یک متغیر کمتر باشد آن متغیر بر دیگر متغیر

 د.کرمتغیر اشاره  5در بین  S2توان به اولویت متغیر می
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 متغیر 5دست آمده در ههای بتوصیف شاخص ای مقایسه ونمودار جعبه .1نمودار 
 

های دیگر به متغیر نسبت S2در نمودار فوق پراکندگی متغیر 
 ها ارجحیت دارد.این متغیر به بقیه متغیر ،لیا .باشدکمتر می
 بندی پن  متغیر:بندی فریدمن جهت رتبهآزمون رتبه

H0: های پن  متغیر رتبهs1, s2, s3, s4, s5 .یکسان است 

H1: های حداقل دو تا از پن  متغیر رتبهs1, s2, s3, s4, s5 
 متفاوت است.

 
 آزمون رتبه بندی فریدمن .7جدول

 آزمون فریدمن
 درجه آزادی مقدار - P آماره کای دو

37/24  0 4 

 

باشد و از دست آمده صفر میمقدار به – Pبا توجه به اینکه 

فرض صفر رد  ،اینبنابر .کمتر است 05/0داری سطح معنی
های حداقل دو تا از پن  توان نتیجه گرفت رتبهشود و میمی
 متفاوت است. s1, s2, s3, s4, s5یر متغ

 s1, s2, s3, s4, s5بندی پن  متغیر جهت رتبه

ضرور، قرار دادن اشیا در مکان مناسب )تشخیص ضرور از غیر
های بیهوده، دور ریختن زوائد برای استفاده بهتر بدون جستجو

ها و مواد خارجی، کنترل و اصالح کردن اشیا از آلودگیو پاکیزه
دهی، نظم، ترتیب و پاکیزگی و آموزش عادات زماندائمی سا

هایی جهت انجام یک وظیفه خاص( از آزمون درست و توانایی
کنیم که نتای  آن در جدول زیر بندی فریدمن استفاده میرتبه

 آمده است:

 

 بندی فریدمنآزمون رتبه براساسمتغیر  5بندی رتبه .8جدول 

 انضباط سازیاستاندارد پاکیزه سازی نظم و ترتیب ساماندهی 
8/2 میانگین رتبه  96/1  02/3  59/3  63/3  

 1 2 3 5 4 رتبه

 
دست آمده در آزمون ههای بهای رتبهبا توجه به میانگین

هایی جهت )آموزش عادات درست و توانایی S5فریدمن، متغیر 

)کنترل و  S4اول، متغیر  ةانجام یک وظیفه خاص( دارای رتب
 ةو پاکیزگی( دارای رتب ترتیب ماندهی، نظم،اصالح دائمی ساز

)دور ریختن زوائد و پاکیزه کردن اشیاء از  S3دوم، متغیر 

)تشخیص  S1سوم، متغیر  ةها و مواد خارجی( دارای رتبآلودگی

 S2چهارم و در آخر متغیر  شاهضرور( دارای رتبضرور از غیر

ون )قراردادن اشیا در مکان مناسب برای استفاده بهتر بد
 است.پنجم  ةهای بیهوده( دارای رتبجستجو

آمده هر  دستبهاستفاده از آزمون میانه جهت بررسی میانه 
 :3مطلوب  شاهمتغیر با نمر
از حد متوسط  تربیش s1,S2,S3,S4,S5 میانهفرضیه: 

 است.

H0ة: میان s1,S2,S3,S4,S5  است. 3کمتر یا مساوی 

:H1 ة میانs1,S2,S3,S4,S5  است. 3 ازبیشتر 
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 .شود( مقایسه می3) مطلوب ة, با نمرS2,S3,S4,S5,1 ةحال با استفاده از آزمون میانه، میانه نمر

 s1,S2,S3,S4,S5 .9 جدول
 p-value میانه برآورد شده آماره کای دو شاخص

s1 (تشخیص ضرور از غیر)848/2 ضرور  3 092/0  

s2 (مناسب مکان در اشیاء دادن قرار) 861/2  3 094/0  

s3 ()39/2 دور ریختن زوائد و پاکیزه کردن اشیا  3 122/0  

s4)34/2 )کنترل و اصالح دائمی سازماندهی، نظم، ترتیب و پاکیزگی  48/3  124/0  

s5 )0045/0 )آموزش عادات درست  97/3  92/0  

 
دست آمده به p-valueبا توجه به آزمون انجام شده و مقدار 

 05/0داری قدار از سطح معنی( با توجه به اینکه این م092/0)
توان نتیجه شود و میفرض صفر رد نمی ،بنابراین است.بیشتر 

 .است 3)تشخیص ضرور از غیرضرور( بیشتر از  s1 میانهگرفت 
دست آمده به p-valueبا توجه به آزمون انجام شده و مقدار 

 05/0داری ( با توجه به اینکه این مقدار از سطح معنی094/0)
توان نتیجه شود و میفرض صفر رد نمی ،بنابراین .ستابیشتر 

 3)قرار دادن اشیا در مکان مناسب( بیشتر از  s2 میانةگرفت 
  باشد.می

دست به p-valueبا توجه به آزمون انجام شده و مقدار 
داری ( با توجه به اینکه این مقدار از سطح معنی122/0آمده )
توان شود و میرد نمیفرض صفر  ،بنابراین است.بیشتر  05/0

دور ریختن زوائد و پاکیزه کردن اشیا( ) s3 میانةنتیجه گرفت 
 است. 3بیشتر از 

دست به p-valueبا توجه به آزمون انجام شده و مقدار 
 داریمعنی( با توجه به اینکه این مقدار از سطح 124/0آمده )
شود و فرض صفر رد نمی ،بنابراین .باشدبیشتر می 05/0

)کنترل و اصالح دائمی  s4 ةوان نتیجه گرفت میانتمی
 .است 3سازماندهی، نظم، ترتیب و پاکیزگی( بیشتر از 
دست به p-valueبا توجه به آزمون انجام شده و مقدار 

داری ( با توجه به اینکه این مقدار از سطح معنی92/0آمده )
توان شود و میفرض صفر رد نمی ،بنابراین است.بیشتر  05/0

هایی )آموزش عادات درست و توانایی s5 میانهتیجه گرفت ن
 باشد.می 3بیشتر از  جهت انجام یک وظیفه خاص(

دهی، سامان) s1,s2,s3,s4,s5های متغیر ةپض: میانه کلی
بیشتر است  3 از( سازیسازی، استانداردنظم و ترتیب، پاکیزه

شکل قابل ها را به دهد مراکز کانون این استاندارداین نشان می
 ,s1, s2, s3میزان مطلوبیت چهار متغیر  قبولی دارا هستند.

s4  که میزان مطلوبیت مطلوبی است در حالی نسبتا در سطح
 جهت هاییتوانایی و درست عادات انضباط یا آموزش) s5متغیر 
یعنی  در سطح مطلوب قرار دارد. (خاص وظیفه یک انجام

ز کانون در سطح استاندارد آموزش عادات درست در مراک
 نسبتا ها هم به شکل بهتری رعایت شده و بقیه استاندارد

 شوند.مطلوب رعایت می
 

 گیرينتیجهبحث و 

دهی، میزان نظم نتای  بیانگر آن است که وضعیت استاندارد سامان
 مواد و هاآلودگی از اشیا کردنپاکیزه و زوائد ریختن و ترتیب، دور

مراکز کانون  سازی و انضباط درردخارجی و نیز وضعیت استاندا
دست ههای بمطلوبی قرار دارند. در رتبه نسبتا شهر کرمان در سطح 

 درست عادات انضباط یا آموزش) S5 آمده از آزمون فریدمن متغیر
 اول، ةرتب دارای( خاص وظیفه یک انجام جهت هاییتوانایی و

 و رتیبنظم، ت دهی،سازمان دائمی اصالح و کنترل) S4 متغیر
 و زوائد ریختن دور) S3 متغیر دوم، ةرتب دارای( پاکیزگی
 متغیر سوم، ةرتب دارای( خارجی مواد و هاآلودگی از اشیا کردنپاکیزه

S1 (ضرورغیر از ضرور تشخیص )آخر در و چهارم ةرتب دارای 
 بدون بهتر استفاده برای مناسب مکان در اشیا دادن قرار) S2 متغیر
در بررسی فرضیات  .است پنجم ةرتب دارای( دهبیهو هایجستجو
اساس آزمون کای دو و مقایسه مقدار پی ولیو و سطح تحقیق بر
ها تعیین ( وجود و یا عدم وجود ارتباط بین متغیر05/0داری )معنی
مطلوبی قرار دارند زیرا میانه همه  نسبتا ها در سطح متغیر ةشد. کلی

  نشان داد این مراکز سطح نتای آنها از حد متوسط بیشتر است.
کنند. نتیجه تحقیق با مطلوبی از این استاندارد را رعایت می نسبتا 

های تحقیق همخوانی دارد. زندیان و فالمرزی منفرد نتای  پیشینه
های نوین در طراحی و ساخت بیان کردند که بین استفاده از شیوه
همچنین  داری وجود دارد.یمعن ةو رشد و خالقیت کودکان رابط

و بهداشت روانی و عدم  S5 متغیرالحسینی دریافت که بین سید
داری وجود دارد، موسوی و همکاران یمعن ةاسترس شغلی رابط

باع  رضایت بیماران شده است.  S5کارگیری هدریافتند که ب
آنانتنزیانان بیان کرد ایجاد محیط پاک در کاهش خطرات بهداشتی 

برد. فول برایت دریافت که نظام می مؤیر بوده و ایمنی را باال
بخشد. و اخالق پزشکی را بهبود می کاراییآراستگی محیط، 
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ها برای گرابان نظام آراستگی محیط را یکی از بهترین روش
داند. مارتین ها میها و کیفیت باالی مراقبتکاهش هزینه

 ةوری و افزایش روحیاین تکنیک را در بهبود بهره کارگیریبه
کند. این تکنیک ها، قدرتمند تلقی مینان و کاهش هزینهکارک
سازی سازی، استاندارددهی، نظم و ترتیب، پاکیزهسامانمظهر 

است. بدیهی است که هر مکانی که این اصول را دارا باشد مکانی 
ایجاد کودکان نیازمند مناسب در رشد و بالندگی انسان است. 

ذهنی، عاطفی و فضایی محرک و مستعد برای رشد جسمی، 
های این استاندارد را شان هستند. محیطی که شاخصاجتماعی

های سازد. نتای  پژوهشداراست تحقق این امر را ممکن می
دلیل رعایت سطح نتای  تحقیق حاضر است. به ةتأییدکنندگوناگون 

مطلوب این نظام در مراکز کانون در شهر کرمان محقق دریافت 
وقت، کاهش مصرف  اتالف کاهش ها،هزینه کاهش برای

وری و افزایش رشد و خالقیت در کودکان، افزایش بهره تجهیزات،
 آراستگی نظام کارگیریهآموزش عادات درست، نظم و ترتیب، ب

 هاست.روش بهترین از یکی محیط
هدف کانون ایجاد امکانات الزم برای رشد و پرورش فکری و 

ین اهداف باید به خالقیت و تفکر است. برای رسیدن به ا
کنجکاوی  ةباید مربیان روحی ،های فردی کودکان توجه شودتفاوت

به پرورش استعدادها  ،را تقویت کنند مسئلهو پرسشگری و تحلیل 
تجربه کردن و ابراز عقیده آزادنه  ةباید روحی ،و خالقیت بسردازند

آور بدون ترس را تقویت کنند. فضای کانون باید محیطی نشاط

به یادگیری کار و پیشه بسردازد. در ابتدا کانون در محل  باشد و
شد به این معنی که بازی اولویت اول بود و ها تعبیه میپارک

شد. کانون محل آموزش اجباری آموزش از طریق بازی اعمال می
نیازهای کودکان  ،افتدها اتفاق مینیست یادگیری در مسیر فعالیت
شود. در گیشته نها پاس. داده میسنجیده شده و در حد امکان به آ

های کانون به استانداردها توجه بیشتری شده در ساخت ساختمان
است بعدها سازمان شهرسازی و نوسازی مدارس فضاهایی برای 
کانون ساخت که استانداردهای فضای کودک در آنها لحام نشده 

 ساالنه و فصلی و ماهانه شکل به فضاسازی مراکز این در .بود
 نوجوانان و کودکان روحیات با باید فضاسازی. شودمی مانجا

درونی کودکان  ةراه ترغیب انگیز بهترین باشد. داشته همخوانی
های پرورش ایجاد فضای عاری از فشارهای خارجی است. کانون

هایی هستند. در این فکری کودکان و نوجوانان چنین محیط
. کودک اما به شکل تفریح است ،ها یادگیری مهمکانون

محترم و در مرکز توجه است. او خود یادگیرنده فعال  ،فردمنحصربه
کند. فضای کالس عاری از بوده و مربی نقش راهنما را بازی می

کند. آزادانه به بیان تنش است و کودک احساس ارزشمندی می
. همکاری بر رقابت اندیشدمی مسئلهنظر خود پرداخته و به حل 

 کارگیریبه قطعا  بخش است. یادگیری لیتشود و ترجیح داده می
این نظام، مراکز را در رسیدن به این اهداف به نحو مطلوبی یاری 

 ساند.رمی

 

 منابع
طراحی  (.1392و درسخوان، رسول ) بالکانلو، عادلبخشی

خالقیت کودک و نوجوان  معماری کانون پرورش فکری و
و یادگیری  های آموزشدر شهر میاندوآب با توجه به معیار

المللی ساختار، در دومین کنگره بین مقاله ارائه شدهکودکان. 
آذرماه  18-16شده در  برگزار 16شهری  ةمعماری و توسع

 در تبریز.
 کانون طراحی)(. 1393سکینه ) منفرد،فالمرزی و جالل زندیان،

 مقاله ارائه( نوین آموزش رویکرد با کودکان فکری پرورش
 ةتوسع و شهری مدیریت سازی،شهر ملی کنفرانض در شده
 .اسفند تهران ،پایدار

بین نظام آراستگی و  ةبررسی رابط(. 1395مسلم ) ،سیدالحسینی
دهی محیط کار با بهداشت روانی و عدم استرس سامان

های پژوهش. شغلی در بین کارکنان شهرداری زاهدان
 .136-117 ،(32)9 ،مدیریت عمومی

 در S5 نظام سازیپیاده سنجیامکان (.1389)زینب  صفوی،
 کارشناسی نامهپایان .ایران ملی کتابخانه رسانیاطالع بخش

 علوم ةدانشکد ،شمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،ارشد
 .رسانیاطالع و کتابداری گروه ،انسانی
 محیط کیفیت ارزیابی(. 1393)حسن  زاده،سجاد و زینب طاهری،
 از شاخصی عنوانبه کودکان ،کودکان فکری پرورش کانون
در  شده مقاله ارائه (.ایالم: موردی مطالعه)پایدار  ةتوسع
 پایدار ةتوسع و سازیتوانمند در نوین هایافق ملی همایش
 و شهری زیستمحیط انرژی گردشگری، عمران، معماری،
 .1393 مرداد 9، روستایی

 ایمانی، لمسکتازیکه و مرادچله، عبدالباقی ؛یابت، مهساکاظمی
 فکری پرورش کانون معماری هایویژگی (. تعیین1396)

ارائه شده خالقیت.  شکوفایی رویکرد با نوجوانان و کودکان
دومین کنفرانض ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت در 
اردیبهشت  7.های طبیعیگیری از انرژیزیست و بهرهمحیط
 .. کاشان1396
(. طراحی کانون 1396) مجیرجلیلیان،  و کیانی، محبوبهکیانی ده

خالقیت در  یپرورش فکری شهرستان اییه با رویکرد ارتقا
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https://www.civilica.com/Papers-AECCONF02=دومین-کنفرانس-ملی-معماری-و-انرژی-با-رویکرد-حفاظت-محیط-زیست-و-بهره-گیری-از-انرژی-های-طبیعی.html
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المللی در کنفرانض بین مقاله ارائه شدهسال.  8تا  3کودکان 
مطالعات نوین در عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد 

 . مشهد1396آبان   25 ،ایرانی و اسالمی
 هایویژگی شناسایی. (1393آرش ) صل،ایقفی و غزاله زاده،ولی

 با نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون معماری فضای
 همایش اولین در شده مقاله ارائه. خالقیت یارتقا رویکرد

 ،1393 آذر 28 و 27 پایدار ةتوسع و معماری عمران، ملی
 .یزد نور پیام دانشگاه

مهر، لیال؛ ؛ آذین واسوکالیی، قاسم رجبی ؛موسوی، محمد هادی
 (. ارزیابی1395) علی عسگر، فاطمه و رعد آبادی، مهدی

اساس نظم آراستگی محیط قبل و ای محیط کار برمقایسه
پیوند اعلم. های پشتیبانی بیمارستان امیربعد از اجرا در بخش
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