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 چکیده
اماکن، فضاها و تجهیزات ورزشی از نظر  کارآییوضعیت ایمنی و  بینپژوهش، ارزیابی ارتباط  این هدف

است  توصیفی است. روش تحقیق، ورزشی های آسیب شیوع میزانکاربران )دانشجویان دختر و پسر(  با 
جویان سال دانششامل آماری  ۀجامع انجام شده است. میدانی )پیمایشی( صورتبهاطالعات  آوری جمع و

، آموزشی و های فعالیتکننده در شرکت نفر دانشجوی 999نفر( بود که  0999)حدود  99 -93تحصیلی 
 آوری جمعابزار  دند.کرعنوان نمونه در این مطالعه مشارکت به پسر(  199دختر و  199)ورزشی ۀفوق برنام

آن از نظر متخصصان  محتواییو  یصور ییرواگزاره بود که  92شامل  ایساختهۀ محققپرسشنام ها داده
مد. دست آهدرصد ب 97  و پایایی آن طبق ضریب آلفای کرونباخبود درصد(  79 یش ازقابل قبول )ب

آزمون و میزان کفایت حجم نمونه از روش تحلیل عاملی استفاده شد که  همچنین برای تعیین روائی سازۀ
از سال  ورزشی اماکنرخ داده در  های آسیبداد دست آمد. تعهب 92/9مقدار ضریب کفایت حجم نمونه  

منظور تعیین اسمیرنف به –از آزمون کولموگروف  شد. آوریجمع پژوهشی بخش طریقاز  2993تا  2990
نظرات  ۀمقایس برایمستقل  tاز آزمون لوین برای تعیین تجانس واریانس و از آزمون  ،طبیعی بودن توزیع

درصد از دانشجویان  02 میانگین طوربه دهدمیپژوهش نشان  های فتهیادو گروه آزمودنی استفاده شد. 
 آموزشی یمتناسب با مکان کارآیی همچنینو  ورزشی فضاهایو  تجهیزات، اماکندانشگاه وضعیت ایمنی 

درصد از  99درصد از دانشجویان پسر و  11 اینکهضمن . کنندمیرا قابل قبول ارزیابی  مسابقاتی -
، دیگر. از طرف کردند معرفیرا نامناسب ت اماکن و فضاهای ورزشی ضعیت بهداشدانشجویان دختر و

 09از  بیش دهدمینشان  مختلف دانشگاه های حوزهدر  جسمانی های آسیببروز  هایگزارش بررسی
؛ از این رخ داده است اماکن ایندر  ورزشی های فعالیتدر زمان  دانشجویان جسمانی های آسیب کلدرصد 

از هرگونه  جلوگیریو  فعالیت ایمنیدرصد  افزایشو ضرورت  ایمنی وضعیت حساسیته به با توج رو
 ضریب افزایش برایالزم  ریزی برنامهمطلوب،  استانداردهایبا توجه به  شود می پیشنهاد احتمالی ۀحادث

 داشتیبهو  ایمنی وضعیت دقیق ارزیابیو  کنترل برایالزم  های کاربرگو  بینی پیش بهداشتیو  ایمنی
و  ها کارگاه) دانشگاه دیگر های بخشدر  ضمناً شود. تهیهمتخصص  انسانی نیرویمستمر از طرف 

پژوهش  این نتایج برداریبهره برایهای الزم ریزیبرنامه تا اجرا شود یمشابه تحقیقات نیز( ها آزمایشگاه
 و اجرا شود. طراحیش بخ این کارکنان برای آموزشی های کالسو  انجام مربیانو  مدیران سویاز 
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 مقدمه
 ۀدهندو دانشجویان به ورزش نشان آموزان دانشویژه به ،گرایش روز افزون اقشار مختلف جامعه

سالمت جسمی و روانی انسان است.  یارتقاو آنان از نقش ورزش در حفظ  درک و آگاهی

مزایای متعدد جسمانی، ذهنی و عاطفی  ایمن یمحیط در بدنی های فعالیتمشارکت منظم در 

زیادی برای لذت بردن از  های فرصت و به همراه دارد سالی بزرگدر  انو جوان انبرای نوجوان

مالت اجتماعی و اهداف مرتبط با ، تعاها مهارت افزایشتجربیات جدید و هیجانات فعالیت بدنی، 

افرادی که از تجربیات مشارکت در که  طوریهب ایجاد خواهد کرد هابرای آن پیشرفت شخصی

. خواهند بود تر سالمو  تر فعالو رضایت دارند، از نظر بدنی  برند میبدنی لذت  های فعالیت

تجهیزات و فضاهای  گرایش این قشر عظیم به ورزش نیازمند ساخت و تجهیز مداوم اماکن،

 .(1)است ورزشی ایمن 

و با  سنتیصورت هنوز هم به طوالنی ای سابقهما با داشتن  کشوردر  بدنی تربیتورزش و 

 زمینه ایندر  زیادیو تحوالت  تغییرگذشته،  های سال. در شود میدنبال  غیرعلمی مدیریت

 زیادی ۀفاصل جهانیو  المللیبین استانداردهایو  معیارهابه  رسیدنتا  ولی ،شده است ایجاد

 برای کیفیو  کمیاز نظر  کهاست  مسائلیاز  نیز ورزشی فضاهایو  اماکن مدیریتوجود دارد. 

 . (2) دارد پیشدر  درازی بسیارراه  دنیامعمول  معیارهایبه استانداردها و  رسیدن

و  اندورزشی های برنامهو  ها فعالیت اجرایبستر  ورزشی فضاهایو  اماکن اینکهبا توجه به 

و گسترش  ورزشی های رقابتمسابقات و  برگزاری ،تمرینات اجرایبر  ها آن کیفیتو  کمیت

نگران  علوم ورزشی نظران صاحبدارد،  مستقیم تأثیراقشار مختلف جامعه  میانورزش در 

جوان  جمعیت نیازمورد  ورزشی فضاهایو  اماکنو ساخت  طراحیو نوع  بین پیش های مؤلفه

، طراحی، ریزی برنامهاشتباه در  ؛ زیرادقت فراوان است نیازمند ورزشی اماکنند. ساخت کشور

 ناپذیرنامناسب باعث بروز خسارات جبران ورزشی تأسیساتو  تجهیزات کارگیریساخت و به

 هایسازمان ۀآیند عملکردو همچنین بر  خواهد شد انرژیهدررفت بودجه، وقت و  و انسانی

فضاهای ورزشی و همچنین  دهدنشان می ها یافته. برخی خواهد گذاشت تأثیر منفی ورزشی

از نظر  و فضاهای ورزشی مراکز آموزشیوضعیت تجهیزات ورزشی مورد استفاده در اماکن 

 .(3) دارد نامطلوبی قرارایمنی در سطح 

 ،فکرمت و ماهر انسانی نیروی تأمین مهم منبع و عالی آموزش اصلی ۀبدن عنوانبه ها دانشگاه

 و دارند کشور فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی ۀتوسع و رشد در کننده تعیین و مهم بسیار ینقش

 منابع انسانی سالمت حفظ رو این از ؛شوند می معرفی نیز توسعه اصلی محور عنوانبه بعضاً

 را کشور ۀتوسع تواند می به این موضوع یتوجه؛ زیرا بیآید می شمار به مهم یهدف ها دانشگاه
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 و علمی رشد به توانند می کشورهر  سالم منابع انسانی که نسبت همان به ؛ بنابرایندکن محدود

 ،فرهنگی عظیم های بحران تواند می نیز ها آنعدم سالمتی  ،نندک کمک جامعه اقتصادی

  .(4) باشد داشته همراه به اقتصادی و اجتماعی

عنوان یک درس و ورزش به بدنی بیتتر استسبب شده  یم ورزشوافزون علتوسعه و ترویج روز

در حال اختصاص دهد.  خود بهرا  ای ویژهتحصیلی جایگاه مختلف درسی مقاطع  های برنامهدر 

کاردانی و کارشناسی ملزم به گذراندن  های دورهتحصیلی در  های رشته حاضر، دانشجویان کلیۀ

-رای تحقق این امر دانشگاه. بهستند 2 و 1 بدنی تریبتتحت عنوان  بدنی تربیتدو واحد درس 

 فضاهای فضا و تجهیزات ورزشی مورد نیاز اقدام نمایند. تأمین برای اند شدهنیز ملزم  ها

اوقات فراغت  سازی غنیدرسی و همچنین  ۀاجرای این برنام برایشده طراحی دانشگاهی

این نوع  پرداختن به برایمناسب  شرایط دارای بایدورزشی  های فعالیتاز طریق  دانشجویان

 بر آموزش، ها آن کیفیتو  است ورزشی های فعالیت اجرایبستر  ورزشی اماکنباشد.  ها فعالیت

 رشداما بروز رو به  ،دارد مستقیم تأثیر ،ایمن ورزشی های رقابت برگزاری و تمرینات اجرای

نقص تجهیزات و اماکن ورزشی چالشی را در  حاصل ازورزشی و حوادث  هایآسیبحوادث و 

بحث ایمنی در ورزش به  و قرار داده است ها دانشگاه ابر مسئوالن ورزشی و مدیران اجرائیبر

ی یاندرکاران اجراعلوم ورزشی و همچنین دست نظران صاحبنگرانی بزرگ متخصصان و 

چه عوامل و متغیرهای متعددی در بروز حوادث و کشور تبدیل شده است. اگر های دانشگاه

 ینقش اماکن و تجهیزات ورزشی مناسبایمنی  رسد می نظر بهند، ورزشی نقش دار هایآسیب

که فضاهای ورزشی  اند کرده. برخی از محققان اذعان عهده دارندر در کاهش این وقایع ب مهم

 سرویس وضعیتندارند و  مناسبی وضعیتتماشاگران  جایگاهو  سکو، حریمکشور از نظر 

  (. 5)است ناامن  نیز اماکن این های آبخوریو  بهداشتی

باید  گیرد میعهده  ررا بانسانی فعال در ورزش  های گروههر فردی که مسئولیت مراقبت از 

امنیت افراد فراهم  تأمین منی برایتجهیزاتی ایمن، کارکنانی آگاه و سیستم کاری ا و مکان

ز از  هر گونه حادثۀ حاصل و برو استورزشی  های بخش ۀکلی عهدۀ عمومی بر ۀد. این وظیفکن

شایع  ی. مدیریت خطر رویکرد(6) دشو میدر قانون تلقی  کاری اهمالبی توجهی به این موضوع 

شرایط، موضوع یا وضعیتی که  :ست ازا در کنترل خطرات است. آسیب یا عامل خطر عبارت

آسیب بر  میزان احتمال اثرگذاری ،از خسارت و زیان باشد. خطر ای بالقوهبع منممکن است 

بالقوه، ارزیابی  های آسیبی : شناسایست ازا مدیریت خطر عبارتبنابراین  ؛است افراد یا محیط

سطح  دنرسان حداقلکارگیری معیارهایی برای به هاحتمال ایجاد آسیب واقعی، شناسایی و ب
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های کننده در برنامهافراد شرکت ۀبررسی عملکرد و ارتباط اطالعات خطر برای هم و خطر

 .(7) ورزشی
ورزشی  رویدادهایدر حین  که تماشاگرانییا  کنندگان شرکت، بیشتر 1771از سال  پیش

-هاز خطرات ذاتی فعالیت است و ب ین گمان بودند که این آسیب دیدگیبر ا دیدند میآسیب 

حق افراد برای دادخواهی 1771ۀ اما از ده ،آمدند میندرت درصدد دادخواهی از طریق قانون بر 

 زیادیعلت افزایش موارد دادخواهی و مبالغ متداول شد. به خسارتو اقدام قانونی برای جبران 

به شکل  ای بیمهپوشش  ۀهزین کردند؛میی برای پرداخت غرامت تعیین یکه مقامات قضا

 شدند بسیاری از تشکیالت ورزشی و تفریحی مجبور در نتیجه افزایش یافت؛تصاعدی 

 تأسیساتو  رویدادها مدیران( 1778پارکز )بنا به گفتۀ  (.8)را محدود  کنند خود  های برنامه

 زااز وجود عوامل خطر اطالعی بیآشنا باشند.  مراقبت از تماشاگران قانونی وظیفۀبا  باید ورزشی

و  مدیرانکه برعهدۀ  سنگین مسئولیتیتبرئه از  برای موجهی دلیل گاه هیچ ورزشیدر اماکن 

 فعالیتانجام  فضایکه در  هر موقعیتی(. 7) ، نخواهد بودشود میبرگزارکنندگان مسابقات نهاده 

 تماشاچیان یا تمرینبرگزارکنندۀ  یورزشکار، اعضا دیدگی آسیببالقوه بتواند به  طوربه ورزشی

 دید با بایدو  است انگیز مخاطره، منجر شود فعالیتآن  برگزاری فضایو  میدانحاضر در 

فعال  جمعیتاز زیادی ع ایمنی با سالمت عدۀ موضو با توجه به اینکه .نگریستآن  به انتقادجویانه

 تأمینکه  پذیرفت باید .دشو میمحسوب  ورزشی مدیران اصلی های چالش از د،جامعه سروکار دار

بدون  ولیاست،  گیر وقتو  پیچیدهمشکل،  کاری ورزشی وسایل، امکانات و تأسیساتکامل  ایمنی

است در  بدیهیه نحو احسن انجام داد. را ب آن توان می منطقیو  صحیح های بینی پیششک با 

 ولیبرد،  بینعوامل خطرزا را از  کلیۀاست که بتوان  غیرممکن تقریباً ورزشی های فعالیتحوزۀ 

و  تأسیساتو احداث  ها طراحیتا در  گیرندکار هتمام تالش خود را ب باید ریزان برنامهطراحان و 

 برسانند کمترین میزانو تماشاگران را به  کنندگان شرکت پذیری آسیبخطرات و  میزاناماکن، 

(11.) 

 ،پوش کف برودتی، گرمایشی و های سیستم تهویه، نور، نظافت، بهداشت و عواملی مانندایمنی 

 ، پایۀها دروازهمختلف ورزشی مانند پایه  های رشتهملزومات  تجهیزات و تجهیزات اطفای حریق،

 و خطراتدر کاهش یا افزایش  تواند میاردی است که مو ... از بسکتبال و ۀ تور یا حلقۀنگهدارند

ورزشی با رعایت  تأسیسات شکی نیست که احداث اماکن و ورزشی اثرگذار باشد. هایآسیب

مختلف مردم به ورزش  جذب اقشار در تواند میاستانداردهای الزم  مقررات و موازین و ۀکلی

ای قطع اماکن ورزشی طوربه. دهد ورزشی رانیز کاهش هایآسیب حوادث و و ودثر واقع شؤم

مانع تحقق  ورزشی، هایآسیب بروز حوادث و ۀایجاد زمین عالوه بر ی ندارندایمنی مناسب که
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و برگزاری مسابقات ورزشی را نیز با اخالل مواجه  د شدناهداف مورد نظر در امر آموزش خواه

 بهداشتی، های سرویس تکن،رخ ورزشی نظیر دوش، های سالنامکانات مورد نیاز در  .دنکن می

 برداری بهرهمانع  ورزشی های سالننور مناسب در  صوت و سرمایی، سیستم گرمایی و ،پوش کف

 (.11) اصولی از این اماکن شده است

افزار یا ( معتقد است ایمنی اماکن ورزشی مشتمل بر سه بخش است: سخت1777) 1سدیکافر

افزار یا فرهنگ و تعصبات ملی و اماکن ورزشی و جان افزار یا مدیریتساختار اماکن ورزشی، نرم

فضا  ناامنی مربوط بهورزشی  هایآسیب ،شده استسبب نگرانی  بیش از پیشآنچه . ای منطقه

 .(12) تجهیزات ورزشی است و

 بیشترشده است.  ای جامعهافراد هر  فراغتیاوقات  های فعالیت ترین رایجدر ورزش از  مشارکت

و  ذهنی مزایایاز  برخورداریموجب  ورزشی های فعالیتحضور در  کهند مردم اعتقاد دار

نوع  این اند کهآگاه ورزشی های فعالیتدر  کنندهشرکتافراد  بیشترالبته  .شود می جسمی

خود  دیدن آسیباز افراد نگران  بسیاری. دارندمرگ  حتیو  آسیبخطر  های پتانسیل ها فعالیت

 (.13) هستند ورزشی های فعالیتدر  شرکتفرزندانشان در زمان  یا

 کهه  نههانی مقابلهه بها خطهرات     برای هاییکارراهو  ییشناسا مسئولیتعنوان در ورزش بهایمنی 

خطهر در  . (14) تعریهف شهده اسهت   بگهذارد،  تأثیرات منفهی   ورزشی رویدادهایاست بر  ممکن

از  کامهل  طهور بهه نهد  است نتوان ممکن نیز ها ورزش ترینایمن حتیاست و  ناپذیرورزش اجتناب

 ترین رایج( مشخص شد 2111) آمریکادر  پژوهشیدر  (.15) حذر باشند رب برخوردو  آسیببروز 

، عضهالنی  کشهیدگی در مفصهل زانهو،    ویهژه بهه  ،خهوردگی پهیچ نوجوانان شامل  ورزشی های آسیب

ر د اینکهه اسهت. ضهمن    گرمازدگیو  حرکت تکرار های آسیب، استخوانیرشد و  ۀصفح های آسیب

، ییآمریکها فوتبال  بازیکناندرصد  28، بسکتبال بازیکناندرصد  15ساله،  5 -14 ورزشکاران میان

بهال در زمهان   سهافت  بازیکنهان درصد  12، بیسبال بازیکناندرصد  22فوتبال،  بازیکناندرصد  22

اتههاا اورژانههس  ۀسههال 5 -14نوجههوان  371811 تقریبههاً، 2114. در سههال انههد دیههده آسههیب بههازی

طبهق  (. 16) انهد  شهده  بسهتری  بیسهبال مرتبط با ورزش فوتبال و  های آسیب دلیلبه ها رستانبیما

 ورزشهی  ههای  آسهیب درصد  71 کهاست  155111فوتبال  ۀسالیان های آسیبنرخ  پژوهشی، نتایج

 ایمؤلفهه  ورزشهی،  امهاکن  طراحیضمن اینکه   (.17) شود میساله را شامل  11 -24 ورزشکاران

همچهون آتهش    ناگواریدر زمان بروز حوادث  ویژهبه ناپذیر،جبران های آسیب کاهشاثرگذار در 

و از نگهاه   ورزشی مکانزن، بهداشت  کاربراناز نگاه  (.18) و اغتشاشات تماشاگران است سوزی

 (.17) اسهت  ورزشی فضاهایو  اماکن ایمنیعامل برتر در و سازه،  تجهیزات ایمنیمرد،  کاربران

                                                                                                                                            
1. Frosdick, S., 1997. 
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 تجهیهزات و  فعالیهت  فضهای بهودن   ایمن، ورزشی فضاهایو  ها باشگاه انمشتری بیشتر همچنین

حهاکی از آنسهت   پژوهشی  هاییافته .(21) دداننمی اماکن این ۀمؤلف ترین مهممورد استفاده را 

در  ورزشهی  ههای  آسهیب از  جلهوگیری در  ییسزاهب ینقش ورزشی، تجهیزات طراحی کیفیتکه 

 2111تها   1771 ههای  سهال نشان داد بین   و همکاران ولرم تحقیقات. (21) زمان استفاده دارد

درصهد   31که حدود  اند مردهورزشی  های آسیبدلیل سال به 14کمتر از  آموز دانش 147تعداد 

 هها  آسهیب بیشهترین  همچنهین   .ورزشی مراکز آموزشی اتفاا افتاده اسهت  در اماکن این حوادث

ایهاالت   2114سال تحقیقات  (.22) بوده است ها آنمربوط به باال رفتن از تجهیزات و سقوط از 

آموزشهی بهه    ورزشهی مراکهز   ورزشی در اماکن های آسیببیشترین دلیل  دهد میمتحده نشان 

، برخوردههای بها اشهیا  و    هها  خوردناین زمین  علل از. یکی مربوط استو زمین خوردن  نافتاد

آسیب حهین   211111 یش ازبدر ایالت متحده، در هر سال ورزشی بوده است.  تجهیزات اماکن

روی زمهین خهوردن    در اثهر  هها  آسیب% این 75 تقریباًکه  افتد میاتفاا  آموزان دانشبازی برای 

باال رفتن از وسایل موجهود در فضهای    و خوردن در سطح زمین سر عمدتاًها دلیل آنو  دهدمی

یشهتر از  ب ،ارتفهاع کهم   یههای  محهیط آسهیب در   یهک پهژوهش،  طبق نتهایج  . (23) ورزشی است

بهه   هها میلهی آن بهی  یها  آمهوزان  دانهش نداشهتن  دسترسی  را است و دلیل آن مرتفع های محیط

 در حهوادث  از حاصل های آسیب و تلفات علل ضمن اینکه .(24) اند کرده بیانمرتفع  های محیط

 سطح پوشش بودن ناکافی ،وسایلحد  از بیش بلندی به دلیل عواملی همچون را بازی های زمین

 گیر آن داخل سر که هایی شکاف و فضاها ،تیز های لبه زدن بیرون محافظ، های نرده ، نبودتفعالی

مطالعات اهمیت و ضرورت وجود متخصصان با تجربه برخی از (. 25) اندکرده ذکر …و افتند می

کید أت را مورد ورزشی آموزشی های فعالیتو تجهیزات مناسب و قابل استفاده در تربیت بدنی و 

  .(26) داده استقرار 

 ورزشی، اماکنو بهداشت  تجهیزات ایمنی ،دهددر ایران نیز نتایج یافته های پژوهشی نشان می

 ضمن اینکه در .(27و  28) است در اماکن ورزشی کاربرانحضور موثر بر  از مهمترین عوامل

 1/67از ت درصد و  بهداش 2/77از  وضعیت ایمنی تجهیزات، لوازم، ها  فضاهای ورزشی دانشگاه

علت به ورزشی های آسیباز  ای مالحظهدرصد قابل و  (27) برخوردار هستند ایمنی درصد

  .(31) دهدرخ میخوردن ورزشکاران  زمینافتادن و 

، ورزشی های زمین ایمنی وضعیت آیا که بوداالت ؤساین به  پاسخگویی این پژوهش کلیهدف 

مناسب  دانشجویاناز نظر  رجاییشهید  دبیر بیتتردانشگاه  ورزشی اکن و تاسیساتام ،تجهیزات

ایمنی و  مدیران نیزو  ورزشی ۀمجموع نمسئوالبه  تواند می تحقیقاین  نتایج؟ یا خیر است
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 های نارساییجبران کمبودها و شناخت و  برای ریزی برنامهها در  بخش این اداری متصدیان

 .کند نزدیک المللیینبو  ملی استانداردهای به را ها آنو  کمک کند احتمالی

 ۀدر استفاد ها آن کارآییدر این تحقیق عالوه بر ارزیابی ایمنی اماکن و فضاهای ورزشی، میزان 

در مقایسه است که  شدهبررسی  ورزشی های آسیب شیوع میزانو ارتباط آن با آموزشی و رقابتی 

 .شود میتحقیقات قبلی، ویژگی آن محسوب  با

 روش پژوهش
استفاده  ها داده آوری جمع برایمیدانی  ۀاز شیو است وپیمایشی  - توصیفینوع  حاضر از تحقیق

        در سال تحصیلی غول به تحصیلشی مدانشجو 6111شامل  آماری. جامعۀ ه استشد

 هایدانشجویان رشته ازپسر(  411دختر و  411)نفر  811 هابود که از میان آن 1388 -87

 ۀکلیو  بودند عمومی بدنی تربیتدر حال گذران واحد  که یبدن  غیرتربیت و بدنی تربیت

نمونۀ آماری را تشکیل فوا برنامه و مسابقات ورزشی  های فعالیتکننده در دانشجویان شرکت

 .دادندمی

اماکن  گزاره بود که عناصر سازندۀ 35 شامل ساختهمحقق ایپرسشنامه ها داده آوری جمعابزار 

، راهروها و ها پنجرهو  ها درب، دیوارها، ها سقف، ها پوش کفها، و فضاهای ورزشی یعنی سکو

ی، گرمایشی، سرمایشی و یروشنا های سیستمعنوان عناصر ساختاری سازه(، )به ها پله راه

سکوها  و ها زمین ،ورزشی ۀسرپوشید های سالنعنوان عناصر غیرساختاری سازه( به) ای تهویه

عنوان عناصر )به ی فضاهای روباز ورزشییصارها و روشناعنوان عناصر ساختاری مکان(، ح)به

 هایمتناسب با مکان کارآییغیرساختاری مکان(، تجهیزات و وسایل ورزشی را از نظر ایمنی و 

 . کردمیمسابقاتی از نظر کاربران ارزیابی  - آموزشی – ورزشی

 تأیید متخصصانو اظهارنظرهای تخصصی و صوری پرسشنامه بعد از بررسی  محتواییی یروا

 ۀمطالع با ساخته(محقق ۀ)پرسشنام گیری اندازه)تجانس درونی( ابزار  شد. تعیین پایایی

آزمون و میزان کفایت  ۀی سازیدست آمد. رواهب 87/1مقدماتی مقدار ضریب آلفای کرونباخ 

 دست آمد. هب 85/1 1مقدار ضریب کفایت حجم نمونه و روش تحلیل عاملی باحجم نمونه 

 شد و دانشجویان دردانشجویان انجام  حضوریمنظم  ۀصورت مشاهداطالعات به آوری جمع   

 های آسیببروز  میزان تعیین برایپرداختند. به تکمیل پرسشنامه  ورزشی ۀمحل مجموع

های مستند بروز حوادث از گزارش ورزشی تجهیزاتو فضاها و  اماکنمرتبط با  جسمانی

 .شداستفاده  دانشجویی

                                                                                                                                            
1- KMO  
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میانگین، انحراف معیار، درصد و... استفاده شد. از آزمون کولموگروف  تعیین ایبر توصیفیار از  آم

، از آزمون لوین برای تعیین تجانس هاداده منظور تعیین طبیعی بودن توزیعاسمیرنف به -

از آزمون مجذور  ،نهایتدر و   آزمودنینظرات دو گروه  ۀمقایس برایمستقل  tواریانس و از آزمون 

ها با استفاده از  داده تحلیلو  تجزیهداری نتایج استفاده شد. منظور برآورد معنی)خی دو( به کای

 انجام شد. SPSS 16 افزار نرم

 نتایج
 دانشگاه   ورزشی( فضاهای ها زمین پوش کف) ای سازهعناصر  کارآییو   ایمنیکلی  وضعیت .2جدول 

 جنس گزاره ۀشمار

 ییدرصد پاسخگو

 کل جمع موافق کامالً موافق بدون نظر مخالف الفمخ کامالً

2 1 9 1 2  

1 ،2 ،3، 4 ،5، 28 
 111 75/46 25/21 5/7 5/13 11 مرد

 111 16/47 5/21 5/11 6/11 34/7 زن

 

دانشگاه و دختر( پسر )درصد از دانشجویان  68 -67، دهد مینشان  1جدول  که گونه همان

از نظر  دیگر عبارت به ؛اند کردهرا مناسب ارزیابی  ها زمین شپوکف کارآییوضعیت کلی ایمنی و 

عناصر  کارآییو  ایمنیکلی  وضعیتطرح،  ایندر  کنندهشرکت دانشجویاناز درصد  33حدود 

 .است ناکارآمدناامن و  دانشگاه ورزشی فضاهای( ها زمین پوش کف) ای سازه
 

 فضاهای، دیوار، سقف، راهرو و راه پله ( هادر ) ای سازهعناصر  کارآییو  ایمنیکلی   وضعیت .1جدول 

 سرپوشیده  ورزشی

 جنس گزاره ۀشمار

 پاسخگوییدرصد 

 جمع کل موافق کامالً موافق بدون نظر مخالف مخالف کامالً

2 1 9 1 2  

1 ،5 ،6 ،7 ،8 ،7 ،

11 ،11 ،25  
 

 111 4/18 78/51 62/8 8/11 2/7 مرد

 111 51/14 7/55 35/11 28/7 36/7 زن

 

دانشگاه وضعیت کلی و دختر( پسر )درصد از دانشجویان  71کلی حدود  طوربه، 2طبق جدول 

 دانشگاه ۀ)دیوار، سقف، راهرو و راه پله( فضاهای ورزشی سرپوشید ای سازهعناصر  کارآییایمنی و 

 . اند دهکررا مناسب ارزیابی 
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)فوتبال،  علقات فضاهای ورزشی روبازمت  ای سازهعناصر  کارآییوضعیت  کلی ایمنی و  .9جدول 

 ( و... فوتسال، پیست دو و میدانی

 جنس گزاره ۀشمار

 پاسخگوییدرصد 

 جمع کل موافق کامالً موافق بدون نظر مخالف مخالف کامالً

2 1 9 1 2  

12،24،26،27 
 111 5/46 73/12 13/4 87/17 22/17 مرد

 111 28/7 12/5 35/77 18/3 15/5 زن

 

درصد از دانشجویان پسر دانشگاه  57 کلی حدود  طوربه دهد مینشان  3که جدول  گونه نهما

متعلقات فضاهای ورزشی روباز را مناسب و  ها زمین پوش کف کارآییوضعیت کلی ایمنی و 

در درصد از دانشجویان دختر دانشگاه  12در همین زمینه حدود  ،. از طرف دیگراند کردهارزیابی 

فضاهای ورزشی روباز اظهارنظر متعلقات  و  ها زمین پوش کف کارآییدن و ایمن بو خصوص

درصد از  88و  پسر دانشجویاناز درصد  41از نظر حدود  دیگر عبارت به ؛اند کردهمثبت 

 ای سازهعناصر  کارآییوضعیت کلی ایمنی و طرح،  ایندر  کنندهشرکتدختر  دانشجویان

 .است ناکارآمدناامن و  متعلقات فضاهای ورزشی روباز دانشگاه
 

( ای تهویه، حرارتی و روشنایی های سیستم) ایعناصر غیرسازه کارآییوضعیت کلی ایمنی و  .1جدول 

  ورزشی ۀمجموع

 جنس گزارهۀ شمار

 پاسخگوییدرصد 

 کامالً
 مخالف

 مخالف
بدون 

 نظر
 موافق

 کامالً
 موافق

جمع 
 کل

1 2 3 4 5  

16 ،17 ،18 ،27 ،31 ،
31 ،35 

 111 17/34 63/27 62/2 1/21 2/15 مرد

 111 38/27 24/25 24/6 18/21 76/21 زن
 

درصد از دانشجویان دانشگاه وضعیت کلی ایمنی و  61 -65بین کلی  طوربه، 4طبق جدول 

ورزشی دانشگاه  ۀ( مجموعای تهویه، حرارتی و روشنایی های سیستم) ای غیرسازهعناصر  کارآیی

 . اند دهکررا مناسب ارزیابی 
 از نظر دانشجویان مورد نیاز اجرای ورزش  تجهیزاتو  وسایل کارآییو  ایمنیکلی   وضعیت .2 جدول

 جنس گزاره ۀشمار

 پاسخگوییدرصد 

 موافق بدون نظر مخالف مخالف کامالً
 کامالً
 موافق

جمع 
 کل

2 1 9 1 2  

13 ،14 ،22 ،23 ،33 
 111 4/21 78/41 62/11 8/12 2/13 مرد

 111 17/21 7/43 35/11 28/12 3/12 زن



    2931بهمن و اسفند ، 12مطالعات مدیریت ورزشی شماره  291

درصد از دانشجویان دانشگاه  65کلی حدود  طوربه، دهد مینشان  5که جدول  گونه همان

را مناسب ارزیابی مورد نیاز اجرای ورزش  تجهیزاتو  وسایل کارآییو  وضعیت کلی ایمنی

 . اند کرده

 ر دانشجویاناز نظ کلی  بهداشت اماکن و فضاهای ورزشی  وضعیت. 0جدول

 جنس گزاره ۀشمار

 پاسخگوییدرصد 

 جمع کل موافق کامالً موافق بدون نظر مخالف مخالف کامالً

2 1 9 1 2  

17، 21، 21، 32، 34 
 111 21/15 52/42 21 3/12 2/7 مرد

 111 21/31 36/31 11/3 25/11 15/18 زن

 

ضعیت کلی بهداشتی اماکن و درصد از دانشجویان پسر دانشگاه و 58، حدود 6طبق جدول 

 67در همین زمینه حدود  ،. از طرف دیگراند کردهفضاهای ورزشی دانشگاه را مناسب ارزیابی 

وضعیت کلی بهداشتی اماکن و فضاهای ورزشی  در مورددرصد از دانشجویان دختر دانشگاه 

 . دانشگاه نظر مثبت دارند
 

 2990 – 2993دانشگاه از سال  شجویاندان جسمانی های آسیبو نوع  شیوع میزان .7جدول 

 جنسیت رشتۀ تحصیلی
 های  میزان شیوع آسیب

 جسمانی )نفر(
 رتبه بندی نوع آسیب

 تربیت بدنی
 مینیسک 1 23 پسر

 مچ پا 2 12 دختر

 غیرتربیت بدنی
 های ساعد استخوان 3 31 پسر

 کتف و بازو 4 8 دختر

   73 مجموع
 

 دانشجویاننفر از  73، 1387تا سال  1386از سال  ،دهد مینشان  7که جدول  گونه همان

 بدنی تربیت دانشجوینفر  35تعداد  ایناز  که اند شدهحوادث  ۀبیمحق  دریافتدانشگاه مشمول 

 23دختر و  دانشجوی 12، بدنی تربیت دانشجوی 35. از اند بوده ها رشته سایر دانشجوینفر  38و 

پسر در  دانشجوی 31دختر و  دانشجوی 8 دیگر، ایه رشته دانشجوی 38پسر و از  دانشجوی

طبق  نیز ورزشی های آسیبانواع  شیوع میزان. اند دیده آسیب دانشگاهیدرون ورزشی های فعالیت

مفصل مچ  های آسیبو در دختران  مینیسک های آسیبو  ها پارگیموجود در پسران  هایگزارش

( و 35) بدنی تربیت دانشجویاندر  ها بآسی تقریبی برابریقابل توجه  ۀنکتپا بوده است. 

 ( است.38) بدنی غیرتربیت
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 ای سازهعناصر   کارآییایمنی و  خصوصشده در نمرات کسب های میانگین ۀمقایس .9جدول 

 ورزشی  های سالن( ها پوش کف)
 SD±M df t P جنسیت گزاره ۀشمار

1 
 58/2 مرد

778 71/1 47/1 
 66/2 زن

2 
 17/3 مرد

778 67/1 - 48/1 
 14/3 زن

28 
 54/4 مرد

778 26/1 78/1 
 48/4 زن

 

ایمنی و  خصوص، بین نظرات دانشجویان دختر و پسر در 8 شده در جدولبا توجه به نتایج ارائه

. از نظر آماری تفاوتی وجود ندارد ( فضاهای ورزشی دانشگاهها پوش کف) ای سازهعناصر  کارآیی

درصد از دانشجویان دانشگاه وضعیت کلی ایمنی و  33حدود  توصیفی آمارهای عالوه، طبقبه

 . اند کردهمناسب ارزیابی نارا  ورزشی های سالن پوش کف کارآیی
 ورزشیفضاهای  ای سازهعناصر  خصوصشده  در نمرات کسب  هایمیانگین ۀمقایس .3جدول 

 سرپوشیده 

 SD±M df t P جنسیت گزارهۀ شمار

6 
 71/2 مرد

778 86/1- 27/1 
 77/2 زن

7 
 28/3 مرد

778 64/1 - 52/1 
 35/3 زن

8 
 32/3 مرد

778 5/1 - 61/1 
 25/3 زن

7 
 23/3 مرد

778 128/1 - 77/1 
 23/2 زن

11 
 17/2 مرد

778 16/1 - 74/1 
 21/2 زن

11 
 27/2 مرد

778 26/1 - 8/1 
 37/2 زن

15 
 86/2 مرد

778 77/1 - 44/1 
 75/2 زن

25 
 27/2 مرد

778 45/1 65/1 
 26/2 زن

 

ایمنی و  مورد، بین نظرات دانشجویان دختر و پسر در 7شده در جدول با توجه به نتایج ارائه

از نظر  دانشگاه ۀ)دیوار، سقف، راهرو و راه پله( فضاهای ورزشی سرپوشید ای سازهعناصر  کارآیی

پسر و  دانشجویاندرصد از  41از نظر حدود  توصیفی مارهایآدارد. طبق آماری تفاوتی وجود 

عناصر  کارآییکلی ایمنی و  وضعیتطرح،  ایندر  کنندهشرکتدختر  دانشجویاندرصد از  88
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)فوتبال، فوتسال، پیست دو و میدانی، تنیس خاکی(  متعلقات فضاهای ورزشی روباز ای سازه

 .است ناکارآمدناامن و  دانشگاه
 

  زفضاهای روبا ای سازهعناصر  خصوصشده در نمرات کسب های میانگین ۀیسمقا .29جدول

 ورزشی دانشگاه ۀمجموع
 SD±M df t P جنسیت گزارهۀ شمار

12 
 83/2 مرد

778 34/1 - 48/1 
 86/2 زن

24 
 12/2 مرد

778 77/1- 73/1 
 17/2 زن

26 
 7/2 مرد

778 6/1 54/1 
 6/2 زن

27 
 4/2 مرد

778 3/1 76/1 
 38/2 زن

 

ایمنی و  مورد، بین نظرات دانشجویان دختر و پسر در 11شده در جدول  با توجه به نتایج ارائه

، از نظر آماری تفاوتی وجود ورزشی دانشگاه ۀمجموع فضاهای روباز ای سازهعناصر  کارآیی

از دانشجویان درصد  65حدود ، تحقیق این توصیفی آمارهای نتایجطبق  که طوریهب، ندارد

را  متعلقات فضاهای ورزشی روباز و ها زمین پوش کف کارآییدانشگاه وضعیت کلی ایمنی و 

 . اند کردهمناسب ارزیابی نا
 

  ای یرسازهغعناصر  کارآییشده با ایمنی و نمرات کسب های یانگینم ۀمقایس .22 جدول

 ورزشی دانشگاه ۀمجموع

 SD±M df t P جنسیت گزاره ۀشمار

16 
 7/2 دمر

778 22/1 83/1 
 72/2 زن

17 
 14/2 مرد

778 4/1 68/1 
 11/2 زن

18 
 18/2 مرد

778 26/1 77/1 
 16/2 زن

27 
 44/2 مرد

778 3/1 76/1 
 41/2 زن

31 
 452/2 مرد

778 17/1 - 87/1 
 46/2 زن

31 
 

 72/2 زن
778 1/1 1 

 72/2 مرد

35 
 16/2 زن

778 3/1 76/1 
 14/2 مرد
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ایمنی و  مورد، بین نظرات دانشجویان دختر و پسر در 11شده در جدول با توجه به نتایج ارائه

، ورزشی دانشگاه ۀمجموع( ای تهویه، حرارتی و روشنایی های سیستم) ای غیرسازهعناصر  کارآیی

د از دانشجویان درص 42، حدود توصیفی آمارهای نتایجطبق  و از نظر آماری تفاوتی وجود ندارد

 .اند کردهمناسب ارزیابی ناعناصر را  این کارآییوضعیت کلی ایمنی و  دانشگاه
 

مورد  تجهیزاتو  وسایل کارآیی وایمنی  خصوصشده در نمرات کسب های میانگین ۀمقایس .21جدول 

  نیاز اجرای ورزش
 SD±M df t P جنسیت گزاره ۀشمار

13 
 71/2 مرد

778 17/1 - 74/1 
 72/2 زن

14 
 75/2 مرد

778 27/1 - 77/1 
 77/2 زن

22 
 18/3 مرد

778 6/1 54/1 
 13/3 زن

23 
 11/3 مرد

778 42/1 68/1 
 14/3 زن

33 
 7/2 مرد

778 53/1 - 57/1 
 73/2 زن

 

و ایمنی  مورد، بین نظرات دانشجویان دختر و پسر در 12شده در جدول  با توجه به نتایج ارائه

 که طوریهباز نظر آماری تفاوتی وجود ندارد  مورد نیاز اجرای ورزش تجهیزاتو  وسایل کارآیی

و  درصد از دانشجویان دانشگاه وضعیت کلی ایمنی 36، حدود توصیفی آمارهای نتایجطبق 

 .اند کردهمناسب ارزیابی نارا مورد نیاز اجرای ورزش  تجهیزاتو  وسایل کارآیی
 

وضعیت بهداشتی اماکن و فضاهای  خصوصشده در نمرات کسب های یانگینم ۀمقایس .29جدول

 مجموعه ورزشی دانشگاه

 SD±M df t P جنسیت گزاره ۀشمار

17 
 87/2 مرد

778 .3/1 - 43/1 
 66/2 زن

21 
 13/2 مرد

778 71/1 - 7/1 
 18/2 زن

21 
 23/2 مرد

778 43/1 62/1 
 32/2 زن

32 
 72/2 مرد

778 6/1 51/1 
 63/2 زن

34 
 5/2 مرد

778 34/1 36/1 
 36/2 زن
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وضعیت  مورد، بین نظرات دانشجویان دختر و پسر در 13جدول  موجود دربا توجه به نتایج 

طبق  که طوریهب، از نظر آماری تفاوتی وجود ندارد ورزشی دانشگاه بهداشتی اماکن و فضاهای

 دانشجویاندرصد از  31پسر و  دانشجویاندرصد از  22 از نظر حدود، توصیفی آمارهای نتایج

 دانشگاهبهداشتی اماکن و فضاهای ورزشی وضعیت  کلی طرح  ایندر  کنندهشرکتدختر 

 .استنامناسب 

 گیرینتیجهبحث و 

 تربیت های دانشکده ویژهبهو  ها دانشگاهدر  ورزشی های فعالیت اجرای برای آمدکارو  ایمن فضای

 کارآییو  ایمنیدرمورد ت. نتایج نشان داد دیدگاه دختران و پسران دانشجو اس ضروری بدنی

برانگیز است.  تأمل، ولی در مواردی نیز یکساناماکن، فضاها و تجهیزات ورزشی در برخی موارد 

 نامناسبرا  ورزشی فضاهایو  تجهیزات، اماکنوضعیت ایمنی هم  درصد از دانشجویان 35حدود 

 یناکارآمدمسابقاتی  - مکان آموزشی کاربری کیفیتموجود را از نظر  ورزشی های مکانو هم 

 کنندهشرکتدختر  دانشجویاندرصد از  31پسر و  دانشجویاندرصد از  22حدود  نمودند. ارزیابی

 .کردندارزیابی نامناسب را  دانشگاهبهداشت اماکن و فضاهای ورزشی وضعیت کلی  طرح ایندر 

 جسمانی های آسیب کلدرصد  61از  بیش نشان داد مختلف های حوزه جسمانی های آسیب

 رخ داده است.  اماکن ایندر  ورزشی های فعالیتدر زمان  دانشجویان

 :در ادامه به بررسی تفصیلی این نتایج پرداخته شده است

 دیدگاه ، مؤلفهدر ارزیابی این  :ورزشی های زمین پوش کف کارآییو  ایمنیکلی  وضعیت

د. در ش بررسیدانشگاه  ورزشی های زمین پوش کف کارآییایمنی و  دموردانشجویان در 

ورزشی دانشگاه عبارت بود از هموار بودن  های زمین پوش کفاین پرسش منظور از ایمنی 

و تجهیزات ورزشی مورد  ها میلهسطح، نداشتن درز و شکاف، پوشش داشتن محل استقرار 

متمایز بودن  و و مواد اضافی در زمین نیاز، پوشانده بودن مجاری آب، نبودن سنگریزه

شده نیز متناسب بودن مکان در نظر گرفته کارآییاطراف. از نظر  های زمینزمین بازی از 

 کشی خطورزشی در حال اجرا، برخورداری از استانداردهای ملی از جمله  های فعالیتبا 

 ورزشی های زمیناکن و ام های زمیناستاندارد  های اندازه، ها زمین، رعایت حریم ها زمین

 کارآییرصد از دانشجویان وضعیت کلی ایمنی و د 33 کلی حدود طوربهمد نظر بود. 

 ویژهبه ،که ایمنی هر فعالیتی . از آنجاندکردمناسب ارزیابی نارا  ورزشی های زمین کفپوش

-گرانن ناامنی، این میزان است کاربراندر سالمت  مؤلفهاثرگذارترین  ،ورزشی های فعالیت

تحقیقات کشور از جمله  بسیاری از است. این نتیجه با نتایج بازنگری نیازمندو کننده 
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 وضعیتها نیز اظهارکردند همخوانی دارد. آن( 1388) ( و فوالدیان1382) تحقیق فارسی

 تحقیقاتطبق نتایج  .نیستمناسب  کشور آموزشی ورزشی فضاهایو  اماکن ایمنی

آسیب زا در  های قسمت ترین مهمدی یا کالبدی ورزشی از بسیاری از محققان منابع ما

در  ورزشی های زمین پوش کفو  است ی ورزشی، چه روباز و چه سرپوشیدهاماکن و فضاها

سقوط و  دلیلبه ها آسیبدرصد  61 اند دادهنشان  ها بررسی. استز آسیبدرصد موارد  71

هش، ین با توجه به نتایج این پژوبنابرا. بوده است کنترلسرخوردن و عدم  در اثربرخورد 

 برایورزشی از نظر ایمنی  ۀمجموع های زمین های پوش کف دانشجویان نظر بیشتراگرچه به 

ایمنی در  ۀمؤلفست که ا بسیار مهم این نکتۀمناسب است،  نسبتاًورزشی  های فعالیتانجام 

شی با توجه به اینکه ورز های فعالیتدر متفاوت است.  ها زمینه سایربا ورزشی  های فعالیت

ایمنی بسیار درصد باالی ، دشو میموجب به خطر افتادن جان فرد  توجهی بی ترین کوچک

کننده نگراندرصد از کاربران  31از طرف حدود  ناامنیاعالم  رسد میمهم است و به نظر 

 از سوی ناامنی باید کمتریناماکن و فضاهای ورزشی  های پوش کفدر خصوص  ؛ زیرااست

 های آسیب شیوع میزانشده در خصوص ارائه آمارهای اینکهضمن . گزارش شودبران کار

 های آسیب کلدرصد  61از  بیش که ستا ایننشانگر دانشگاه  اخیر های سال جسمانی

 است.  ورزشی های پوش کفمرتبط با  دانشجویان جسمانی

 در ارزیابی این  :سرپوشیده ورزشیفضاهای  ای سازهعناصر  کارآییو  ایمنیکلی  وضعیت

)دیوار، سقف، راهرو و راه  ای سازهعناصر  کارآییایمنی و  مورددیدگاه دانشجویان در  مؤلفه

شد. در این پرسش منظور از ایمنی عناصر  بررسی دانشگاه ۀپله( فضاهای ورزشی سرپوشید

 عبارت بود از هموار بودن سطح، نداشتن درز و شکاف، ورزشی دانشگاه های زمین ای سازه

پوشانده  و و تجهیزات ورزشی مورد نیاز ها میلهاستقرار  برایمناسب  های ستباستفاده از 

نیز متناسب بودن تجهیزاتی  کارآییمناسب. از نظر  های محافظبودن سطح دیوارها با 

چه از نظر تعداد و چه از نظر کیفیت، پهنای  ،همچون درب ورود و خروج به مکان ورزشی

ورزشی در  های فعالیتشده با ارتفاع سقف مکان در نظر گرفته و راهروهای رفت و آمد

 در خصوصدرصد از دانشجویان دانشگاه  71 کلی حدود طوربهمد نظر بود.  اجرا حال

این میزان  ،بیان شد قبالًکه  طور همان و این مقوله نظر مثبت داشتند کارآییایمنی و 

ورزشی و پرداختن به چنین فعالیتی برای حضور در اماکن  تواند نمی کارآییایمنی و 

درصد  34دند بیان کرکه  (1383) کافی باشد. این نتایج با نتایج تحقیق جابری و همکاران

نشستن  های مکان ند، همخوانی دارد.اهای ورزشی از نظر ساختمانی ایمنی داراماکن و فض

بسیار  های سمتقیا ایستادن، رفت و آمد و تماس بدنی کاربران و تماشاگران ورزشی از 
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، ریزش سوزی آتش. با توجه به احتمال بروز حوادثی همچون استمهم هر مکان ورزشی 

برای ایمن ماندن از سریع یا فرار از مکان بسته  ۀسقف یا دیوار، درگیری و نیاز به تخلی

 . استایمنی کامل این موارد حیاتی خطر 

  مؤلفه این: اهای ورزشی روبازمتعلقات فض ای سازهعناصر  کارآییوضعیت کلی ایمنی و، 

. در استمربوط  هاساخت سازه چگونگیمربوط به  استانداردهایبه ساخت و ساز و  بیشتر

 پوش کف کارآییوضعیت کلی ایمنی و  مورددیدگاه دانشجویان در ، مؤلفهارزیابی این 

 درصد از 41 کلی حدود طوربهشد.  بررسی و متعلقات فضاهای ورزشی روباز ها زمین

ایمن بودن و  در خصوصدرصد از دانشجویان دختر دانشگاه  88دانشجویان پسر و حدود 

این . نداهکرد نگرانی اظهارفضاهای ورزشی روباز و متعلقات  ها زمین پوش کف کارآیی

از فضاهای روباز  دخترانکمتر  ۀدلیل استفادبه توان میدختران را  میزان تفاوت در دیدگاه

 34تنها  ای سازه ایمنی بیانگر( 1383) همکارانو  جابریتحقیق  نتایج .دانستورزشی 

آسیب  ( نشان داد2111) فیالنراستا تحقیق  همین. در است ورزشی های سازهدرصد 

نامناسب  های پوششو  سکوهاوجود  دلیلبه درصد موارد 21ساله در  7تا  5 آموزان دانش

از  بیشترپسران دانشگاه  فعالیتی فضاهای که آنجا. از (31)بوده است ورزشی های سازه

و  ایمنیاز نظر  که کنند می فعالیت سرپوشیده فضاهایدر  بیشترو دختران  استدختران 

 است؛ طبیعیدختران و پسران  بینتفاوت  اینروباز است،  فضاهایبهتر از  کارآیی

 های پوش کف کارآییو  ایمنی در موردروباز  فضاهای کاربراناز  نیمیحدود  بنابراین

از  فضاهای روباز ورزشید. شواقدام  نگرانی اینرفع  برای بایدو  اندنگران ورزشی فضاهای

از جمله  هواییارتباط مستقیم با تغییرات آب و  دلیلبههستند که  هایی مکانجمله 

عنوان نمونه بارش باران به ؛دهند میبارندگی، رعد و برا و آفتاب به سرعت تغییر وضعیت 

یا وضعیت چمن طبیعی و مصنوعی  یدانی، زمین بازی تنیس خاکیو مبر پیست دو 

 صورتبهرسیدگی به موقع به این فضاها  ؛ به همین دلیلگذارد می تأثیرورزشی  های زمین

 هواییآب و  اتتأثیروجود آمده از هو مستمر موجب رفع موانع یا مشکالت ب ای دوره

 . شود می

  دیدگاه تحقیق،  ایندر  :ورزشی ۀمجموع ای رسازهغیعناصر  کارآییوضعیت کلی ایمنی و

 های سیستم) ای غیرسازهعناصر  کارآییوضعیت کلی ایمنی و  در مورد دانشگاهدانشجویان 

 64کلی حدود  طوربهشد.  ارائهورزشی دانشگاه  ۀ( مجموعای تهویه، حرارتی و روشنایی

 در خصوصدانشگاه درصد از دانشجویان دختر  53درصد از دانشجویان پسر و حدود 

 باید. ورزشی دانشگاه نظر مثبت دارند ۀمجموع ای غیرسازهعناصر  کارآییایمن بودن و 
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 این کارآییموجود ایمنی و  وضعیت در موردحاضر  آماری ۀاز نمون نیمی کهتوجه داشت 

 در موردافراد  دید روی تواند می که اثریبا توجه به  که اند نداشتهنظر مثبت موضوع 

داشته باشد  فیزیکی برخوردهایخطر  افزایشو ابعاد آن و  و ...( حریف، تجهیزات) اجسام

را  ای سازهعناصر  این نگهداریو  کاربری، طراحی ،مدیریت در نحوۀ بازنگریضرورت 

 های کالسدر هادانشجویان تربیت بدنی یا سایر رشتهبا توجه به اینکه حضور  .کند می بیشتر

استفاده از  نیازمندورزشی  های فعالیت ۀنین شرکت در کلیو همچ بدنی تربیتآموزشی 

 مناسب دمایی به مکانی با درجۀ ها فعالیتاین نوع از  ،و از طرف دیگر استحداقل پوشاک 

شدیدی به  های آسیب تواند میبه این موضوع  یتوجهبی نیاز دارد، های مختلفدر فصل

سرماخوردگی فرد  نیز ز برگزاری کالساولین آسیب رایج بعد ا وند ککنندگان وارد شرکت

سات بعدی آموزشی همراه خواهد کننده در جلدانشجو یا شرکت غیبتبا  آناست که بروز 

 برایافراد  شدنو فضاهای ورزشی بر آماده  ها سالنضمن اینکه دمای غیر استاندارد  شد.

آغاز  ۀجسمانی آماد که افراد از نظر مستقیم دارد و در صورتی تأثیربدنی  های فعالیتشروع 

و  خوردگی پیچجسمانی از جمله کشیدگی و پارگی عضالت،  های آسیبفعالیت نباشند، 

بین رختکن و  ۀفاصل . خواهد بود ناپذیربافتی اجتناب های آسیبدررفتگی مفاصل و سایر 

 های دستگاههواساز، رعایت تعداد استاندارد  های دستگاهمحل فعالیت بدنی، کیفیت 

 اماکنورزشی و وجود دماسنج در  های سالنو سرمایشی متناسب با مساحت گرمایشی 

  شود. دائماً ارزیابین قرار گیرد و مختلف از نکات مهمی است که باید مد نظر مسئوال

 کلی  طوربه :اجرای ورزش برای مورد نیاز تجهیزاتو  وسایل کارآییو  ایمنیکلی  وضعیت

 یمدآو کار یایمن در مورد ده در طرح حاضرکننشرکتدرصد از دانشجویان  35حدود 

اصول  ترین مهماز  .اند کردهاظهار نگرانی  برای اجرای ورزشمورد نیاز  تجهیزاتو  وسایل

 این. استاندارد بودن وسایل است ورزشی تجهیزاتو  وسایلدر انتخاب و استفاده از  ایمنی

 کهو .... است  ستحکامااستانداردها شامل وزن، حجم، جنس، اندازه، ارتفاع، طول، 

 است. استفاده از تجهیزات و وسایل استاندارد نه ورزشی ۀوسیلهر  کارآیی میزان ۀبرآورند

، بلکه در آموزش و یادگیری استسالمت کاربران بسیار مهم  تأمینتنها از نظر ایمنی و 

در  ثر است.ؤبسیار م ای حرفهورزشی و پیشرفت ورزشکاران آموزشی یا  های مهارتصحیح 

 این احتمالی های آسیبو رفع  نگهداریروزانه و حفظ و  بازبینیو  بررسیبعد،  ۀمرحل

از  وسایل اینبودن  تمیزو  بهداشتی وضعیت ،نهایتدر قرار دارد و  وسایلو  تجهیزات

 بیانگر ورزشی ۀوسیلهر  استانداردهای نکردن رعایت .ستها آن کارآییو  ایمنی نکات

 ورزشی های آسیباحتمال بروز خطرات و  افزایشوز حوادث و از بر کامل پیشگیریعدم 
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 همیندر  همچون مرگ را به دنبال خواهد داشت. ناپذیریخطرات جبران گاهی کهاست 

در   ورزشی تجهیزاتسقوط  یادروازه  های میلهاثر افتادن  رمورد مرگ ب چندین خصوص

 75 علت ورزشی تجهیزات ایمنی نکردن رعایتگزارش شده است.  کشورو خارج از  داخل

 نشان داد گزارشی( در 2111) فیالن. بوده است آمریکا 2111سال  های آسیب کلدرصد 

-دانش ورزشی های فعالیتمورد مرگ در  147، مریکاآدر  2111 -1771 های سال بین

و  ورزشی تجهیزاتمورد از آن، به   82 یعنیدرصد،  56 کهسال رخ داده  14 زیرآموزان 

از این رو استاندارد . بوده است مربوط خوردن زمیندرصد به افتادن و  31و  بازی وسایل

های بسیار شاخصورزشی از  های پوش کفبودن تجهیزات و وسایل ورزشی و کیفیت 

حضوری با برخی از کاربران  های پرسش .استایمنی و سالمت کاربران  تأمینحیاتی در 

ربران در خصوص ایمن نبودن و ناکارآمدی درصد از کا 31ست که نظر منفی ا نشانگر این

  .هاست آن ضعیفقدیمی بودن و کیفیت  دلیل به این وسایل

 های بخشدر  توان میبهداشت را  ۀمؤلف :بهداشت اماکن و فضاهای ورزشیکلی  وضعیت 

 دارای کهاست  شخصیوجود  مؤلفه ایناز موارد مهم در  یکی. کرد بررسیمختلف 

( 1383) همکارانو  جابریپژوهش  نتایجباشد.  مربوط های مانسازمعتبر از  ۀنام گواهی

اصول  های دورهو  ندارند نامه گواهی ورزشی های سالن متصدیاندرصد  73نشان داد 

 بهداشت مورددر  دیدهوجود فرد مناسب و آموزش که صورتیدر  ،اند نگذراندهرا  بهداشتی

 فضای ایجاد تحمیل همچنینو  تندرستی ۀتهدیدکنندو  غیربهداشتیرفع عوامل  برای

 ورزشی هایسازه ساختمانی وضعیتبهداشت  بعدی ۀحوزخواهد بود.  مفید بهداشتی

داشته و مجهز  شیبرو فاضالب مسیرو به سمت  اشندب تمیز باید ها پوشکفاست؛ مثالً 

صالح ماز متر  یکتا ارتفاع  باید ها آنو متعلقات  ورزشی های سالن ۀکلی دیوار ضمناًد. نباش

از  جلوگیریمنظور و به کاریسنگ باید نیز ها سالن باالی دیوارشود.  پوشیدهمقاوم 

، متر 3ارتفاع  کمدستبا  ها قسمت ۀشود. سقف هم پوشیدهصدا با گچ متخلخل  انعکاس

 بایدروباز  ورزشی فضاهایشد. در و به رنگ روشن با خوردگی ترکصاف و بدون  باید

باشد.  خوردگیترکسالم و بدون  باید ها پنجرهو  ریزشبدون  و مستحکم جانبی دیوارهای

را  بهداشتی شرایط بهداشتی های سرویسدرصد  41( 1383) در تحقیق جابری و همکاران

مناطق برخوردار شرایط بهداشتی ( 1382) همکارانو  فارسی تحقیقات نتایج. طبق نداشتند

و در  48/18برخوردار  غیرناطق درصد است و در م 11/58و  27/57 ترتیبو تهران به 

 ۀمؤلف نشدن رعایت ۀدهندنشان کهشده است  رعایتدرصد  47/45برخوردار  نیمهمناطق 

 تربیتدانشگاه  ورزشی فضاهایو  اماکندر  مؤلفهدر ارزیابی این در بهداشت است.  ایمنی
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تر دخ دانشجویاندرصد از  31پسر و  دانشجویاندرصد از  22حدود  رجایی شهید دبیر

را ه دانشگابهداشتی اماکن و فضاهای ورزشی  وضعیت کلیطرح  ایندر  کنندهشرکت

دانشگاه با  ورزشی های محیطبهداشت  بین. در خصوص ارتباط نامناسب ارزیابی کردند

در فصل سرما  ویژهبه ،واگیردار بیمارهای شیوعبه  توان می بدنی ورزشی های آسیب میزان

 شده است.  آموزشی های کالس از دانشجویان مکرر یهاغیبتموجب  کهد کراشاره 

 دبیر تربیتدانشگاه  ورزشی فضاهای ایمنی که شود میاستنباط  چنین تحقیق این نتایجاز 

این در  ورزشی های آسیب شیوع میزان هاینیازمند توجه بیشتر است. گزارش رجایی شهید

 تجهیزاتو  اماکنناامنی  جسمانی های آسیبعامل اثرگذار در بروز  کهاست  این بیانگردانشگاه 

 شود میاست. پیشنهاد  ورزشی های سازهمربوط به هر رشته در  استاندارهای نشدن رعایتو 

زمین چمن طبیعی و  یژهوبه، ی روباز ورزشیبه موقع و تعمیرات فصلی فضاها رسیدگی برای

از هدررفت  گیرید تا ضمن جلوشواقدام  ، زمین تنیس خاکی و پیست دو و میدانیمصنوعی

از طریق مرمت و بازسازی همچنین  .از حوادث احتمالی جلوگیری شود منابع مادی یا کالبدی

 ،ها سقفشده در و نصب توری سیمی روی تجهیزات نصب یدیوارها، حذف تجهیزات غیرضرور

درصد ورود و خروج  های در سازی مناسبعریض کردن راهروها و  ،اضافه های پلهحذف برخی 

)فضای  فضاهای ورزشی روشناییاستانداردهای  در نظر گرفتنبا  ضمناً .ی افزایش یابدایمن

 های سالن ۀاستاندارد تهوی ،لوکس( 1511لوکس و فضاهای رقابتی،  851تمرینی و تفریحی، 

بینی تعویض هوای هر بازیکن و پیش ازایمتر مکعب هوای تازه در هر دقیقه به  5/1) ورزشی

درجۀ  16 -14)میانگین دما  ورزشی های سالن استاندارد دمایو هر ساعت(  بار در چهارسالن 

بهینه از انرژی مصرفی این اماکن،  ۀضمن کمک به استفاد (41 میانگین رطوبتو گراد سانتی

. (27) ه شودبدنی کاهش داد های فعالیت های اماکنمربوط به رعایت استاندارد های آسیبنرخ 

تعیین کیفیت کاالها و تجهیزات  برای هو مجرب هر رشت از کارشناس متخصصهمچنین 

از کارشناس بهداشت متخصص در اماکن و  ای دوره طوربه و ورزشی و خریداری آن استفاده شود

 استفاده شود.  نقایصمنظور رفع گزارش ارزیابی به ۀتهی برایفضاهای ورزشی 
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