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مطالعات مدیریت ورزشی

ارتباط بین ایمنی و کارآیی اماکن و تأسیسات ورزشی از دیدگاه دانشجویان با میزان
شیوع آسیبهای ورزشی
2

علیرضا رمضانی ،1عباس نظریان مادوانی
 2و  .1استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تاریخ دریافت39/21/27 :

تاریخ پذیرش32/22/12 :

چکیده
هدف این پژوهش ،ارزیابی ارتباط بین وضعیت ایمنی و کارآیی اماکن ،فضاها و تجهیزات ورزشی از نظر
کاربران (دانشجویان دختر و پسر) با میزان شیوع آسیبهای ورزشی است .روش تحقیق ،توصیفی است
و جمعآوری اطالعات بهصورت میدانی (پیمایشی) انجام شده است .جامعۀ آماری شامل دانشجویان سال
تحصیلی ( 99 -93حدود  0999نفر) بود که  999نفر دانشجوی شرکتکننده در فعالیتهای ،آموزشی و
فوق برنامۀ ورزشی( 199دختر و  199پسر) بهعنوان نمونه در این مطالعه مشارکت کردند .ابزار جمعآوری
دادهها پرسشنامۀ محققساختهای شامل  92گزاره بود که روایی صوری و محتوایی آن از نظر متخصصان
قابل قبول (بیش از  79درصد) بود و پایایی آن طبق ضریب آلفای کرونباخ  97درصد بهدست آمد.
همچنین برای تعیین روائی سازۀ آزمون و میزان کفایت حجم نمونه از روش تحلیل عاملی استفاده شد که
مقدار ضریب کفایت حجم نمونه  9/92بهدست آمد .تعداد آسیبهای رخ داده در اماکن ورزشی از سال
 2990تا  2993از طریق بخش پژوهشی جمعآوری شد .از آزمون کولموگروف – اسمیرنف بهمنظور تعیین
طبیعی بودن توزیع ،از آزمون لوین برای تعیین تجانس واریانس و از آزمون  tمستقل برای مقایسۀ نظرات
دو گروه آزمودنی استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان میدهد بهطور میانگین  02درصد از دانشجویان
دانشگاه وضعیت ایمنی اماکن ،تجهیزات و فضاهای ورزشی و همچنین کارآیی متناسب با مکانی آموزشی
 مسابقاتی را قابل قبول ارزیابی میکنند .ضمن اینکه  11درصد از دانشجویان پسر و  99درصد ازدانشجویان دختر وضعیت بهداشت اماکن و فضاهای ورزشی را نامناسب معرفی کردند .از طرف دیگر،
بررسی گزارشهای بروز آسیبهای جسمانی در حوزههای مختلف دانشگاه نشان میدهد بیش از 09
درصد کل آسیبهای جسمانی دانشجویان در زمان فعالیتهای ورزشی در این اماکن رخ داده است؛ از این
رو با توجه به حساسیت وضعیت ایمنی و ضرورت افزایش درصد ایمنی فعالیت و جلوگیری از هرگونه
حادثۀ احتمالی پیشنهاد میشود با توجه به استانداردهای مطلوب ،برنامهریزی الزم برای افزایش ضریب
ایمنی و بهداشتی پیشبینی و کاربرگهای الزم برای کنترل و ارزیابی دقیق وضعیت ایمنی و بهداشتی
مستمر از طرف نیروی انسانی متخصص تهیه شود .ضمناً در بخشهای دیگر دانشگاه (کارگاهها و
آزمایشگاهها) نیز تحقیقات مشابهی اجرا شود تا برنامهریزیهای الزم برای بهرهبرداری نتایج این پژوهش
از سوی مدیران و مربیان انجام و کالسهای آموزشی برای کارکنان این بخش طراحی و اجرا شود.
واژگان کلیدی :ایمنی ،کارآیی ،تجهیزات ورزشی ،اماکن و فضاهای ورزشی ،دانشگاه ،آسیبهای
ورزشی ،بهداشت محیط.
 نویسندۀ مسئول

Email: ramezani_ar@yahoo.com
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مقدمه
گرایش روز افزون اقشار مختلف جامعه ،بهویژه دانشآموزان و دانشجویان به ورزش نشاندهندۀ
درک و آگاهی آنان از نقش ورزش در حفظ و ارتقای سالمت جسمی و روانی انسان است.
مشارکت منظم در فعالیتهای بدنی در محیطی ایمن مزایای متعدد جسمانی ،ذهنی و عاطفی
برای نوجوانان و جوانان در بزرگسالی به همراه دارد و فرصتهای زیادی برای لذت بردن از
تجربیات جدید و هیجانات فعالیت بدنی ،افزایش مهارتها ،تعامالت اجتماعی و اهداف مرتبط با
پیشرفت شخصی برای آنها ایجاد خواهد کرد بهطوری که افرادی که از تجربیات مشارکت در
فعالیتهای بدنی لذت میبرند و رضایت دارند ،از نظر بدنی فعالتر و سالمتر خواهند بود.
گرایش این قشر عظیم به ورزش نیازمند ساخت و تجهیز مداوم اماکن ،تجهیزات و فضاهای
ورزشی ایمن است (.)1
ورزش و تربیت بدنی در کشور ما با داشتن سابقهای طوالنی هنوز هم بهصورت سنتی و با
مدیریت غیرعلمی دنبال میشود .در سالهای گذشته ،تغییر و تحوالت زیادی در این زمینه
ایجاد شده است ،ولی تا رسیدن به معیارها و استانداردهای بینالمللی و جهانی فاصلۀ زیادی
وجود دارد .مدیریت اماکن و فضاهای ورزشی نیز از مسائلی است که از نظر کمی و کیفی برای
رسیدن به استانداردها و معیارهای معمول دنیا راه بسیار درازی در پیش دارد (.)2
با توجه به اینکه اماکن و فضاهای ورزشی بستر اجرای فعالیتها و برنامههای ورزشیاند و
کمیت و کیفیت آنها بر اجرای تمرینات ،برگزاری مسابقات و رقابتهای ورزشی و گسترش
ورزش در میان اقشار مختلف جامعه تأثیر مستقیم دارد ،صاحبنظران علوم ورزشی نگران
مؤلفههای پیشبین و نوع طراحی و ساخت اماکن و فضاهای ورزشی مورد نیاز جمعیت جوان
کشورند .ساخت اماکن ورزشی نیازمند دقت فراوان است؛ زیرا اشتباه در برنامهریزی ،طراحی،
ساخت و بهکارگیری تجهیزات و تأسیسات ورزشی نامناسب باعث بروز خسارات جبرانناپذیر
انسانی و هدررفت بودجه ،وقت و انرژی خواهد شد و همچنین بر عملکرد آیندۀ سازمانهای
ورزشی تأثیر منفی خواهد گذاشت .برخی یافتهها نشان میدهد فضاهای ورزشی و همچنین
وضعیت تجهیزات ورزشی مورد استفاده در اماکن و فضاهای ورزشی مراکز آموزشی از نظر
ایمنی در سطح نامطلوبی قرار دارد (.)3
دانشگاهها بهعنوان بدنۀ اصلی آموزش عالی و منبع مهم تأمین نیروی انسانی ماهر و متفکر،
نقشی بسیار مهم و تعیینکننده در رشد و توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور دارند و
بعضاً بهعنوان محور اصلی توسعه نیز معرفی میشوند؛ از این رو حفظ سالمت منابع انسانی
دانشگاهها هدفی مهم به شمار میآید؛ زیرا بیتوجهی به این موضوع میتواند توسعۀ کشور را
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محدود کند؛ بنابراین به همان نسبت که منابع انسانی سالم هر کشور میتوانند به رشد علمی و
اقتصادی جامعه کمک کنند ،عدم سالمتی آنها نیز میتواند بحرانهای عظیم فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد (.)4
توسعه و ترویج روزافزون علوم ورزشی سبب شده است تربیت بدنی و ورزش بهعنوان یک درس
در برنامههای درسی مقاطع مختلف تحصیلی جایگاه ویژهای را به خود اختصاص دهد .در حال
حاضر ،دانشجویان کلیۀ رشتههای تحصیلی در دورههای کاردانی و کارشناسی ملزم به گذراندن
دو واحد درس تربیت بدنی تحت عنوان تریبتبدنی  1و  2هستند .برای تحقق این امر دانشگاه-
ها نیز ملزم شدهاند برای تأمین فضا و تجهیزات ورزشی مورد نیاز اقدام نمایند .فضاهای
دانشگاهی طراحیشده برای اجرای این برنامۀ درسی و همچنین غنیسازی اوقات فراغت
دانشجویان از طریق فعالیتهای ورزشی باید دارای شرایط مناسب برای پرداختن به این نوع
فعالیتها باشد .اماکن ورزشی بستر اجرای فعالیتهای ورزشی است و کیفیت آنها بر آموزش،
اجرای تمرینات و برگزاری رقابتهای ورزشی ایمن ،تأثیر مستقیم دارد ،اما بروز رو به رشد
حوادث و آسیبهای ورزشی و حوادث حاصل از نقص تجهیزات و اماکن ورزشی چالشی را در
برابر مسئوالن ورزشی و مدیران اجرائی دانشگاهها قرار داده است و بحث ایمنی در ورزش به
نگرانی بزرگ متخصصان و صاحبنظران علوم ورزشی و همچنین دستاندرکاران اجرایی
دانشگاههای کشور تبدیل شده است .اگرچه عوامل و متغیرهای متعددی در بروز حوادث و
آسیبهای ورزشی نقش دارند ،به نظر میرسد ایمنی مناسب اماکن و تجهیزات ورزشی نقشی
مهم در کاهش این وقایع بر عهده دارند .برخی از محققان اذعان کردهاند که فضاهای ورزشی
کشور از نظر حریم ،سکو و جایگاه تماشاگران وضعیت مناسبی ندارند و وضعیت سرویس
بهداشتی و آبخوریهای این اماکن نیز ناامن است (.)5
هر فردی که مسئولیت مراقبت از گروههای انسانی فعال در ورزش را بر عهده میگیرد باید
مکان و تجهیزاتی ایمن ،کارکنانی آگاه و سیستم کاری امنی برای تأمین امنیت افراد فراهم
کند .این وظیفۀ عمومی بر عهدۀ کلیۀ بخشهای ورزشی است و بروز هر گونه حادثۀ حاصل از
بی توجهی به این موضوع اهمالکاری در قانون تلقی میشود ( .)6مدیریت خطر رویکردی شایع
در کنترل خطرات است .آسیب یا عامل خطر عبارت است از :شرایط ،موضوع یا وضعیتی که
ممکن است منبع بالقوهای از خسارت و زیان باشد .خطر ،میزان احتمال اثرگذاری آسیب بر
افراد یا محیط است؛ بنابراین مدیریت خطر عبارت است از :شناسایی آسیبهای بالقوه ،ارزیابی
احتمال ایجاد آسیب واقعی ،شناسایی و بهکارگیری معیارهایی برای به حداقل رساندن سطح
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خطر و بررسی عملکرد و ارتباط اطالعات خطر برای همۀ افراد شرکتکننده در برنامههای
ورزشی (.)7
پیش از سال  ،1771بیشتر شرکتکنندگان یا تماشاگرانی که در حین رویدادهای ورزشی
آسیب میدیدند بر این گمان بودند که این آسیب دیدگی از خطرات ذاتی فعالیت است و به-
ندرت درصدد دادخواهی از طریق قانون بر میآمدند ،اما از دهۀ 1771حق افراد برای دادخواهی
و اقدام قانونی برای جبران خسارت متداول شد .بهعلت افزایش موارد دادخواهی و مبالغ زیادی
که مقامات قضایی برای پرداخت غرامت تعیین میکردند؛ هزینۀ پوشش بیمهای به شکل
تصاعدی افزایش یافت؛ در نتیجه بسیاری از تشکیالت ورزشی و تفریحی مجبور شدند
برنامههای خود را محدود کنند ( .)8بنا به گفتۀ پارکز ( )1778مدیران رویدادها و تأسیسات
ورزشی باید با وظیفۀ قانونی مراقبت از تماشاگران آشنا باشند .بیاطالعی از وجود عوامل خطرزا
در اماکن ورزشی هیچگاه دلیل موجهی برای تبرئه از مسئولیتی سنگین که برعهدۀ مدیران و
برگزارکنندگان مسابقات نهاده میشود ،نخواهد بود ( .)7هر موقعیتی که در فضای انجام فعالیت
ورزشی بهطور بالقوه بتواند به آسیبدیدگی ورزشکار ،اعضای برگزارکنندۀ تمرین یا تماشاچیان
حاضر در میدان و فضای برگزاری آن فعالیت منجر شود ،مخاطرهانگیز است و باید با دید
انتقادجویانه به آن نگریست .با توجه به اینکه موضوع ایمنی با سالمت عدۀ زیادی از جمعیت فعال
جامعه سروکار دارد ،از چالشهای اصلی مدیران ورزشی محسوب میشود .باید پذیرفت که تأمین
ایمنی کامل تأسیسات ،امکانات و وسایل ورزشی کاری مشکل ،پیچیده و وقتگیر است ،ولی بدون
شک با پیشبینیهای صحیح و منطقی میتوان آن را به نحو احسن انجام داد .بدیهی است در
حوزۀ فعالیتهای ورزشی تقریباً غیرممکن است که بتوان کلیۀ عوامل خطرزا را از بین برد ،ولی
طراحان و برنامهریزان باید تمام تالش خود را بهکار گیرند تا در طراحیها و احداث تأسیسات و
اماکن ،میزان خطرات و آسیبپذیری شرکتکنندگان و تماشاگران را به کمترین میزان برسانند
(.)11
ایمنی عواملی مانند بهداشت و نظافت ،نور ،تهویه ،سیستمهای گرمایشی و برودتی ،کفپوش،
تجهیزات اطفای حریق ،تجهیزات و ملزومات رشتههای مختلف ورزشی مانند پایه دروازهها ،پایۀ
نگهدارندۀ تور یا حلقۀ بسکتبال و  ...از مواردی است که میتواند در کاهش یا افزایش خطرات و
آسیبهای ورزشی اثرگذار باشد .شکی نیست که احداث اماکن و تأسیسات ورزشی با رعایت
کلیۀ موازین و مقررات و استانداردهای الزم میتواند در جذب اقشار مختلف مردم به ورزش
مؤثر واقع شود و حوادث و آسیبهای ورزشی رانیز کاهش دهد .بهطور قطع اماکن ورزشیای
که ایمنی مناسبی ندارند عالوه بر ایجاد زمینۀ بروز حوادث و آسیبهای ورزشی ،مانع تحقق
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اهداف مورد نظر در امر آموزش خواهند شد و برگزاری مسابقات ورزشی را نیز با اخالل مواجه
میکنند .امکانات مورد نیاز در سالنهای ورزشی نظیر دوش ،رختکن ،سرویسهای بهداشتی،
کفپوش ،سیستم گرمایی و سرمایی ،صوت و نور مناسب در سالنهای ورزشی مانع بهرهبرداری
اصولی از این اماکن شده است (.)11
فراسدیک )1777( 1معتقد است ایمنی اماکن ورزشی مشتمل بر سه بخش است :سختافزار یا
ساختار اماکن ورزشی ،نرمافزار یا مدیریت اماکن ورزشی و جانافزار یا فرهنگ و تعصبات ملی و
منطقهای .آنچه بیش از پیش سبب نگرانی شده است ،آسیبهای ورزشی مربوط به ناامنی فضا
و تجهیزات ورزشی است (.)12
مشارکت در ورزش از رایجترین فعالیتهای اوقات فراغتی افراد هر جامعهای شده است .بیشتر
مردم اعتقاد دارند که حضور در فعالیتهای ورزشی موجب برخورداری از مزایای ذهنی و
جسمی میشود .البته بیشتر افراد شرکتکننده در فعالیتهای ورزشی آگاهاند که این نوع
فعالیتها پتانسیلهای خطر آسیب و حتی مرگ دارند .بسیاری از افراد نگران آسیب دیدن خود
یا فرزندانشان در زمان شرکت در فعالیتهای ورزشی هستند (.)13
ایمنی در ورزش بهعنوان مسئولیت شناسایی و راهکارهایی برای مقابلهه بها خطهرات نههانی کهه
ممکن است بر رویدادهای ورزشی تأثیرات منفهی بگهذارد ،تعریهف شهده اسهت ( .)14خطهر در
ورزش اجتنابناپذیر است و حتی ایمنترین ورزشها نیز ممکن است نتواننهد بههطهور کامهل از
بروز آسیب و برخورد بر حذر باشند ( .)15در پژوهشی در آمریکا ( )2111مشخص شد رایجترین
آسیبهای ورزشی نوجوانان شامل پهیچخهوردگی ،بههویهژه در مفصهل زانهو ،کشهیدگی عضهالنی،
آسیبهای صفحۀ رشد و استخوانی ،آسیبهای تکرار حرکت و گرمازدگی اسهت .ضهمن اینکهه در
میان ورزشکاران  5 -14ساله 15 ،درصد بازیکنان بسکتبال 28 ،درصد بازیکنان فوتبال آمریکهایی،
 22درصد بازیکنان فوتبال 22 ،درصد بازیکنان بیسبال 12 ،درصد بازیکنهان سهافتبهال در زمهان
بههازی آسههیب دیههدهانههد .در سههال  ،2114تقریبهاً  371811نوجههوان  5 -14سههالۀ اتههاا اورژانههس
بیمارستانها بهدلیل آسیبهای مرتبط با ورزش فوتبال و بیسهبال بسهتری شهدهانهد ( .)16طبهق
نتایج پژوهشی ،نرخ آسیبهای سالیانۀ فوتبال  155111است که  71درصد آسهیبههای ورزشهی
ورزشکاران  11 -24ساله را شامل میشود ( .)17ضمن اینکه طراحی امهاکن ورزشهی ،مؤلفههای
اثرگذار در کاهش آسیبهای جبرانناپذیر ،بهویژه در زمان بروز حوادث ناگواری همچهون آتهش
سوزی و اغتشاشات تماشاگران است ( .)18از نگاه کاربران زن ،بهداشت مکان ورزشی و از نگهاه
کاربران مرد ،ایمنی تجهیزات و سازه ،عامل برتر در ایمنی اماکن و فضاهای ورزشی اسهت (.)17
1. Frosdick, S., 1997.
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همچنین بیشتر مشتریان باشگاهها و فضاهای ورزشی ،ایمن بهودن فضهای فعالیهت و تجهیهزات
مورد استفاده را مهم ترین مؤلفۀ این اماکن میدانند ( .)21یافتههای پژوهشی حهاکی از آنسهت
که کیفیت طراحی تجهیزات ورزشی ،نقشی بهسزایی در جلهوگیری از آسهیبههای ورزشهی در
زمان استفاده دارد ( .)21تحقیقات مولر و همکاران نشان داد بین سهالههای  1771تها 2111
تعداد  147دانشآموز کمتر از  14سال بهدلیل آسیبهای ورزشی مردهاند که حدود  31درصهد
این حوادث در اماکن ورزشی مراکز آموزشی اتفاا افتاده اسهت .همچنهین بیشهترین آسهیبهها
مربوط به باال رفتن از تجهیزات و سقوط از آنها بوده است ( .)22تحقیقات سال  2114ایهاالت
متحده نشان میدهد بیشترین دلیل آسیبهای ورزشی در اماکن ورزشهی مراکهز آموزشهی بهه
افتادن و زمین خوردن مربوط است .یکی از علل این زمین خوردنهها ،برخوردههای بها اشهیا و
تجهیزات اماکن ورزشی بوده است .در ایالت متحده ،در هر سال بیش از  211111آسیب حهین
بازی برای دانشآموزان اتفاا میافتد که تقریباً  %75این آسیبهها در اثهر زمهین خهوردن روی
میدهد و دلیل آنها عمدتاً سر خوردن در سطح زمین و باال رفتن از وسایل موجهود در فضهای
ورزشی است ( .)23طبق نتهایج یهک پهژوهش ،آسهیب در محهیطههایی کهم ارتفهاع ،بیشهتر از
محیطهای مرتفع است و دلیل آن را دسترسی نداشهتن دانهشآمهوزان یها بهیمیلهی آنهها بهه
محیطهای مرتفع بیان کردهاند ( .)24ضمن اینکه علل تلفات و آسیبهای حاصل از حهوادث در
زمینهای بازی را به دلیل عواملی همچون بلندی بیش از حد وسایل ،ناکافی بودن پوشش سطح
فعالیت ،نبود نردههای محافظ ،بیرون زدن لبههای تیز ،فضاها و شکافهایی که سر داخل آن گیر
میافتند و… ذکر کردهاند ( .)25برخی از مطالعات اهمیت و ضرورت وجود متخصصان با تجربه
و تجهیزات مناسب و قابل استفاده در تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی آموزشی را مورد تأکید
قرار داده است (.)26
در ایران نیز نتایج یافته های پژوهشی نشان میدهد ،ایمنی تجهیزات و بهداشت اماکن ورزشی،
از مهمترین عوامل موثر بر حضور کاربران در اماکن ورزشی است ( 28و  .)27ضمن اینکه در
فضاهای ورزشی دانشگاهها وضعیت ایمنی تجهیزات ،لوازم ،از  77/2درصد و بهداشت از67/1
درصد ایمنی برخوردار هستند ( )27و درصد قابل مالحظهای از آسیبهای ورزشی بهعلت
افتادن و زمین خوردن ورزشکاران رخ میدهد (.)31
هدف کلی این پژوهش پاسخگویی به این سؤاالت بود که آیا وضعیت ایمنی زمینهای ورزشی،
تجهیزات ،اماکن و تاسیسات ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از نظر دانشجویان مناسب
است یا خیر؟ نتایج این تحقیق میتواند به مسئوالن مجموعۀ ورزشی و نیز مدیران ایمنی و
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متصدیان اداری این بخشها در برنامهریزی برای شناخت و جبران کمبودها و نارساییهای
احتمالی کمک کند و آنها را به استانداردهای ملی و بینالمللی نزدیک کند.
در این تحقیق عالوه بر ارزیابی ایمنی اماکن و فضاهای ورزشی ،میزان کارآیی آنها در استفادۀ
آموزشی و رقابتی و ارتباط آن با میزان شیوع آسیبهای ورزشی بررسی شده است که در مقایسه
با تحقیقات قبلی ،ویژگی آن محسوب میشود.
روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع توصیفی  -پیمایشی است و از شیوۀ میدانی برای جمعآوری دادهها استفاده
شده است .جامعۀ آماری شامل  6111دانشجوی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی
 1388 -87بود که از میان آنها  811نفر ( 411دختر و  411پسر) از دانشجویان رشتههای
تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی که در حال گذران واحد تربیت بدنی عمومی بودند و کلیۀ
دانشجویان شرکتکننده در فعالیتهای فوا برنامه و مسابقات ورزشی نمونۀ آماری را تشکیل
میدادند.
ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهای محققساخته شامل  35گزاره بود که عناصر سازندۀ اماکن
و فضاهای ورزشی یعنی سکوها ،کفپوشها ،سقفها ،دیوارها ،دربها و پنجرهها ،راهروها و
راهپلهها (بهعنوان عناصر ساختاری سازه) ،سیستمهای روشنایی ،گرمایشی ،سرمایشی و
تهویهای (بهعنوان عناصر غیرساختاری سازه) سالنهای سرپوشیدۀ ورزشی ،زمینها و سکوها
(بهعنوان عناصر ساختاری مکان) ،حصارها و روشنایی فضاهای روباز ورزشی (بهعنوان عناصر
غیرساختاری مکان) ،تجهیزات و وسایل ورزشی را از نظر ایمنی و کارآیی متناسب با مکانهای
ورزشی – آموزشی  -مسابقاتی از نظر کاربران ارزیابی میکرد.
روایی محتوایی و صوری پرسشنامه بعد از بررسی و اظهارنظرهای تخصصی متخصصان تأیید
شد .تعیین پایایی (تجانس درونی) ابزار اندازهگیری (پرسشنامۀ محققساخته) با مطالعۀ
مقدماتی مقدار ضریب آلفای کرونباخ  1/87بهدست آمد .روایی سازۀ آزمون و میزان کفایت
حجم نمونه با روش تحلیل عاملی و مقدار ضریب کفایت حجم نمونه 1/85 1بهدست آمد.
جمعآوری اطالعات بهصورت مشاهدۀ منظم حضوری دانشجویان انجام شد و دانشجویان در
محل مجموعۀ ورزشی به تکمیل پرسشنامه پرداختند .برای تعیین میزان بروز آسیبهای
جسمانی مرتبط با اماکن و فضاها و تجهیزات ورزشی از گزارشهای مستند بروز حوادث
دانشجویی استفاده شد.
1- KMO
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از آمار توصیفی برای تعیین میانگین ،انحراف معیار ،درصد و ...استفاده شد .از آزمون کولموگروف
 اسمیرنف بهمنظور تعیین طبیعی بودن توزیع دادهها ،از آزمون لوین برای تعیین تجانسواریانس و از آزمون  tمستقل برای مقایسۀ نظرات دو گروه آزمودنی و در نهایت ،از آزمون مجذور
کای (خی دو) بهمنظور برآورد معنیداری نتایج استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
نرمافزار  SPSS 16انجام شد.
نتایج
جدول  .2وضعیت کلی ایمنی و کارآیی عناصر سازهای (کفپوش زمینها) فضاهای ورزشی دانشگاه
درصد پاسخگویی
شمارۀ گزاره

28 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

جنس

جمعکل

کامالً مخالف

مخالف

بدون نظر

موافق

کامالً موافق

2

1

9

1

2

مرد

11

13/5

7/5

21/25

46/75

111

زن

7/34

11/6

11/5

21/5

47/16

111

همانگونه که جدول  1نشان میدهد 68 -67 ،درصد از دانشجویان (پسر و دختر) دانشگاه
وضعیت کلی ایمنی و کارآیی کفپوش زمینها را مناسب ارزیابی کردهاند؛ به عبارت دیگر از نظر
حدود  33درصد از دانشجویان شرکتکننده در این طرح ،وضعیت کلی ایمنی و کارآیی عناصر
سازهای (کفپوش زمینها) فضاهای ورزشی دانشگاه ناامن و ناکارآمد است.
جدول  .1وضعیت کلی ایمنی و کارآیی عناصر سازهای ( درها ،دیوار ،سقف ،راهرو و راه پله ) فضاهای
ورزشی سرپوشیده
درصد پاسخگویی
شمارۀ گزاره

جنس

،7 ،8 ،7 ،6 ،5 ،1
25 ،11 ،11

مرد

7/2

زن

7/36

جمع کل

کامالً مخالف

مخالف

بدون نظر

موافق

کامالً موافق

2

1

9

1

2

11/8

8/62

51/78

18/4

111

7/28

11/35

55/7

14/51

111

طبق جدول  ،2بهطور کلی حدود  71درصد از دانشجویان (پسر و دختر) دانشگاه وضعیت کلی
ایمنی و کارآیی عناصر سازهای (دیوار ،سقف ،راهرو و راه پله) فضاهای ورزشی سرپوشیدۀ دانشگاه
را مناسب ارزیابی کردهاند.
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جدول  .9وضعیت کلی ایمنی و کارآیی عناصر سازهای متعلقات فضاهای ورزشی روباز (فوتبال،
فوتسال ،پیست دو و میدانی و)...
شمارۀ گزاره

جنس

کامالً مخالف
2

مخالف
1

درصد پاسخگویی
موافق
بدون نظر
1
9

12،24،26،27

مرد
زن

17/22
5/15

17/87
3/18

12/73
5/12

4/13
77/35

کامالً موافق
2

جمع کل

46/5
7/28

111
111

همانگونه که جدول  3نشان میدهد بهطور کلی حدود  57درصد از دانشجویان پسر دانشگاه
وضعیت کلی ایمنی و کارآیی کفپوش زمینها و متعلقات فضاهای ورزشی روباز را مناسب
ارزیابی کردهاند .از طرف دیگر ،در همین زمینه حدود  12درصد از دانشجویان دختر دانشگاه در
خصوص ایمن بودن و کارآیی کفپوش زمینها و متعلقات فضاهای ورزشی روباز اظهارنظر
مثبت کردهاند؛ به عبارت دیگر از نظر حدود  41درصد از دانشجویان پسر و  88درصد از
دانشجویان دختر شرکتکننده در این طرح ،وضعیت کلی ایمنی و کارآیی عناصر سازهای
متعلقات فضاهای ورزشی روباز دانشگاه ناامن و ناکارآمد است.
جدول  .1وضعیت کلی ایمنی و کارآیی عناصر غیرسازهای (سیستمهای روشنایی ،حرارتی و تهویهای)
مجموعۀ ورزشی
شمارۀ گزاره

جنس

،31 ،27 ،18 ،17 ،16
35 ،31

مرد
زن

کامالً
مخالف

مخالف

1
15/2
21/76

2
21/1
21/18

درصد پاسخگویی
بدون
موافق
نظر

کام ً
ال
موافق

جمع
کل

4
27/63
25/24

5
34/17
27/38

111
111

3
2/62
6/24

طبق جدول  ،4بهطور کلی بین  61 -65درصد از دانشجویان دانشگاه وضعیت کلی ایمنی و
کارآیی عناصر غیرسازهای (سیستمهای روشنایی ،حرارتی و تهویهای) مجموعۀ ورزشی دانشگاه
را مناسب ارزیابی کردهاند.
جدول  .2وضعیت کلی ایمنی و کارآیی وسایل و تجهیزات مورد نیاز اجرای ورزش از نظر دانشجویان
درصد پاسخگویی
شمارۀ گزاره

جنس

33 ،23 ،22 ،14 ،13

مرد
زن

کامالً مخالف

مخالف

بدون نظر

موافق

2

1

9

1

13/2
12/3

12/8
12/28

11/62
11/35

41/78
43/7

کام ً
ال
موافق
2

جمع
کل

21/4
21/17

111
111
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همانگونه که جدول  5نشان میدهد ،بهطور کلی حدود  65درصد از دانشجویان دانشگاه
وضعیت کلی ایمنی و کارآیی وسایل و تجهیزات مورد نیاز اجرای ورزش را مناسب ارزیابی
کردهاند.
جدول .0وضعیت کلی بهداشت اماکن و فضاهای ورزشی از نظر دانشجویان
درصد پاسخگویی
جنس

شمارۀ گزاره

34 ،32 ،21 ،21 ،17

جمع کل

کامالً مخالف

مخالف

بدون نظر

موافق

کامالً موافق

2

1

9

1

2

مرد

7/2

12/3

21

42/52

15/21

111

زن

18/15

11/25

3/11

31/36

31/21

111

طبق جدول  ،6حدود  58درصد از دانشجویان پسر دانشگاه وضعیت کلی بهداشتی اماکن و
فضاهای ورزشی دانشگاه را مناسب ارزیابی کردهاند .از طرف دیگر ،در همین زمینه حدود 67
درصد از دانشجویان دختر دانشگاه در مورد وضعیت کلی بهداشتی اماکن و فضاهای ورزشی
دانشگاه نظر مثبت دارند.
جدول  .7میزان شیوع و نوع آسیبهای جسمانی دانشجویان دانشگاه از سال 2990 – 2993
رشتۀ تحصیلی

تربیت بدنی
غیرتربیت بدنی
مجموع

جنسیت

میزان شیوع آسیبهای

رتبه بندی نوع آسیب

جسمانی (نفر)

23
12
31
8

پسر
دختر
پسر
دختر

1
2
3
4

مینیسک
مچ پا
استخوانهای ساعد
کتف و بازو

73

همانگونه که جدول  7نشان میدهد ،از سال  1386تا سال  73 ،1387نفر از دانشجویان
دانشگاه مشمول دریافت حق بیمۀ حوادث شدهاند که از این تعداد  35نفر دانشجوی تربیت بدنی
و  38نفر دانشجوی سایر رشتهها بودهاند .از  35دانشجوی تربیت بدنی 12 ،دانشجوی دختر و 23
دانشجوی پسر و از  38دانشجوی رشتههای دیگر 8 ،دانشجوی دختر و  31دانشجوی پسر در
فعالیتهای ورزشی دروندانشگاهی آسیب دیدهاند .میزان شیوع انواع آسیبهای ورزشی نیز طبق
گزارشهای موجود در پسران پارگیها و آسیبهای مینیسک و در دختران آسیبهای مفصل مچ
پا بوده است .نکتۀ قابل توجه برابری تقریبی آسیبها در دانشجویان تربیت بدنی ( )35و
غیرتربیت بدنی ( )38است.
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جدول  .9مقایسۀ میانگینهای نمرات کسبشده در خصوص ایمنی و کارآیی عناصر سازهای
(کفپوشها) سالنهای ورزشی
شمارۀ گزاره

1
2
28

جنسیت

M±SD

مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن

2/58
2/66
3/17
3/14
4/54
4/48

t

df

P

778

1/71

1/47

778

- 1/67

1/48

778

1/26

1/78

با توجه به نتایج ارائهشده در جدول  ،8بین نظرات دانشجویان دختر و پسر در خصوص ایمنی و
کارآیی عناصر سازهای (کفپوشها) فضاهای ورزشی دانشگاه از نظر آماری تفاوتی وجود ندارد.
بهعالوه ،طبق آمارهای توصیفی حدود  33درصد از دانشجویان دانشگاه وضعیت کلی ایمنی و
کارآیی کفپوش سالنهای ورزشی را نامناسب ارزیابی کردهاند.
جدول  .3مقایسۀ میانگینهای نمرات کسبشده در خصوص عناصر سازهای فضاهای ورزشی
سرپوشیده
شمارۀ گزاره
6
7
8
7
11
11
15
25

جنسیت
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن

M±SD
2/71
2/77
3/28
3/35
3/32
3/25
3/23
2/23
2/17
2/21
2/27
2/37
2/86
2/75
2/27
2/26

df

t

P

778

-1/86

1/27

778

- 1/64

1/52

778

- 1/5

1/61

778

- 1/128

1/77

778

- 1/16

1/74

778

- 1/26

1/8

778

- 1/77

1/44

778

1/45

1/65

با توجه به نتایج ارائهشده در جدول  ،7بین نظرات دانشجویان دختر و پسر در مورد ایمنی و
کارآیی عناصر سازهای (دیوار ،سقف ،راهرو و راه پله) فضاهای ورزشی سرپوشیدۀ دانشگاه از نظر
آماری تفاوتی وجود دارد .طبق آمارهای توصیفی از نظر حدود  41درصد از دانشجویان پسر و
 88درصد از دانشجویان دختر شرکتکننده در این طرح ،وضعیت کلی ایمنی و کارآیی عناصر
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سازهای متعلقات فضاهای ورزشی روباز (فوتبال ،فوتسال ،پیست دو و میدانی ،تنیس خاکی)
دانشگاه ناامن و ناکارآمد است.
جدول .29مقایسۀ میانگینهای نمرات کسبشده در خصوص عناصر سازهای فضاهای روباز
مجموعۀ ورزشی دانشگاه
شمارۀ گزاره

جنسیت

M±SD

مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن

2/83
2/86
2/12
2/17
2/7
2/6
2/4
2/38

12
24
26
27

df

P

t

778

- 1/34

1/48

778

-1/77

1/73

778

1/6

1/54

778

1/3

1/76

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ،11بین نظرات دانشجویان دختر و پسر در مورد ایمنی و
کارآیی عناصر سازهای فضاهای روباز مجموعۀ ورزشی دانشگاه ،از نظر آماری تفاوتی وجود
ندارد ،بهطوری که طبق نتایج آمارهای توصیفی این تحقیق ،حدود  65درصد از دانشجویان
دانشگاه وضعیت کلی ایمنی و کارآیی کفپوش زمینها و متعلقات فضاهای ورزشی روباز را
نامناسب ارزیابی کردهاند.
جدول  .22مقایسۀ میانگینهای نمرات کسبشده با ایمنی و کارآیی عناصر غیرسازهای
مجموعۀ ورزشی دانشگاه
شمارۀ گزاره

16
17
18
27
31
31
35

جنسیت

M±SD

مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
زن
مرد
زن
مرد

2/7
2/72
2/14
2/11
2/18
2/16
2/44
2/41
2/452
2/46
2/72
2/72
2/16
2/14

df

t

P

778

1/22

1/83

778

1/4

1/68

778

1/26

1/77

778

1/3

1/76

778

- 1/17

1/87

778

1/1

1

778

1/3

1/76
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با توجه به نتایج ارائهشده در جدول  ،11بین نظرات دانشجویان دختر و پسر در مورد ایمنی و
کارآیی عناصر غیرسازهای (سیستمهای روشنایی ،حرارتی و تهویهای) مجموعۀ ورزشی دانشگاه،
از نظر آماری تفاوتی وجود ندارد و طبق نتایج آمارهای توصیفی ،حدود  42درصد از دانشجویان
دانشگاه وضعیت کلی ایمنی و کارآیی این عناصر را نامناسب ارزیابی کردهاند.
جدول  .21مقایسۀ میانگینهای نمرات کسبشده در خصوص ایمنی و کارآیی وسایل و تجهیزات مورد
نیاز اجرای ورزش
شمارۀ گزاره

13
14
22
23
33

جنسیت

M±SD

مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن

2/71
2/72
2/75
2/77
3/18
3/13
3/11
3/14
2/7
2/73

df

t

P

778

- 1/17

1/74

778

- 1/27

1/77

778

1/6

1/54

778

1/42

1/68

778

- 1/53

1/57

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ،12بین نظرات دانشجویان دختر و پسر در مورد ایمنی و
کارآیی وسایل و تجهیزات مورد نیاز اجرای ورزش از نظر آماری تفاوتی وجود ندارد بهطوری که
طبق نتایج آمارهای توصیفی ،حدود  36درصد از دانشجویان دانشگاه وضعیت کلی ایمنی و
کارآیی وسایل و تجهیزات مورد نیاز اجرای ورزش را نامناسب ارزیابی کردهاند.
جدول .29مقایسۀ میانگینهای نمرات کسبشده در خصوص وضعیت بهداشتی اماکن و فضاهای
مجموعه ورزشی دانشگاه
شمارۀ گزاره

17
21
21
32
34

جنسیت

M±SD

مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن

2/87
2/66
2/13
2/18
2/23
2/32
2/72
2/63
2/5
2/36

df

t

P

778

- 1/3.

1/43

778

- 1/71

1/7

778

1/43

1/62

778

1/6

1/51

778

1/34

1/36
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با توجه به نتایج موجود در جدول  ،13بین نظرات دانشجویان دختر و پسر در مورد وضعیت
بهداشتی اماکن و فضاهای ورزشی دانشگاه ،از نظر آماری تفاوتی وجود ندارد بهطوری که طبق
نتایج آمارهای توصیفی ،از نظر حدود  22درصد از دانشجویان پسر و  31درصد از دانشجویان
دختر شرکتکننده در این طرح وضعیت کلی بهداشتی اماکن و فضاهای ورزشی دانشگاه
نامناسب است.
بحث و نتیجهگیری
فضای ایمن و کارآمد برای اجرای فعالیتهای ورزشی در دانشگاهها و بهویژه دانشکدههای تربیت
بدنی ضروری است .نتایج نشان داد دیدگاه دختران و پسران دانشجو درمورد ایمنی و کارآیی
اماکن ،فضاها و تجهیزات ورزشی در برخی موارد یکسان ،ولی در مواردی نیز تأمل برانگیز است.
حدود  35درصد از دانشجویان هم وضعیت ایمنی اماکن ،تجهیزات و فضاهای ورزشی را نامناسب
و هم مکانهای ورزشی موجود را از نظر کیفیت کاربری مکان آموزشی  -مسابقاتی ناکارآمدی
ارزیابی نمودند .حدود  22درصد از دانشجویان پسر و  31درصد از دانشجویان دختر شرکتکننده
در این طرح وضعیت کلی بهداشت اماکن و فضاهای ورزشی دانشگاه را نامناسب ارزیابی کردند.
آسیبهای جسمانی حوزههای مختلف نشان داد بیش از  61درصد کل آسیبهای جسمانی
دانشجویان در زمان فعالیتهای ورزشی در این اماکن رخ داده است.
در ادامه به بررسی تفصیلی این نتایج پرداخته شده است:
 وضعیت کلی ایمنی و کارآیی کفپوش زمینهای ورزشی :در ارزیابی این مؤلفه ،دیدگاه
دانشجویان در مورد ایمنی و کارآیی کفپوش زمینهای ورزشی دانشگاه بررسی شد .در
این پرسش منظور از ایمنی کفپوش زمینهای ورزشی دانشگاه عبارت بود از هموار بودن
سطح ،نداشتن درز و شکاف ،پوشش داشتن محل استقرار میلهها و تجهیزات ورزشی مورد
نیاز ،پوشانده بودن مجاری آب ،نبودن سنگریزه و مواد اضافی در زمین و متمایز بودن
زمین بازی از زمینهای اطراف .از نظر کارآیی نیز متناسب بودن مکان در نظر گرفتهشده
با فعالیتهای ورزشی در حال اجرا ،برخورداری از استانداردهای ملی از جمله خطکشی
زمینها ،رعایت حریم زمینها ،اندازههای استاندارد زمینهای اماکن و زمینهای ورزشی
مد نظر بود .بهطور کلی حدود  33درصد از دانشجویان وضعیت کلی ایمنی و کارآیی
کفپوش زمینهای ورزشی را نامناسب ارزیابی کردند .از آنجا که ایمنی هر فعالیتی ،بهویژه
فعالیتهای ورزشی ،اثرگذارترین مؤلفه در سالمت کاربران است ،این میزان ناامنی نگران-
کننده و نیازمند بازنگری است .این نتیجه با نتایج بسیاری از تحقیقات کشور از جمله
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تحقیق فارسی ( )1382و فوالدیان ( )1388همخوانی دارد .آنها نیز اظهارکردند وضعیت
ایمنی اماکن و فضاهای ورزشی آموزشی کشور مناسب نیست .طبق نتایج تحقیقات
بسیاری از محققان منابع مادی یا کالبدی ورزشی از مهمترین قسمتهای آسیب زا در
اماکن و فضاهای ورزشی ،چه روباز و چه سرپوشیده است و کفپوش زمینهای ورزشی در
 71درصد موارد آسیبزاست .بررسیها نشان دادهاند  61درصد آسیبها بهدلیل سقوط و
برخورد در اثر سرخوردن و عدم کنترل بوده است .بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش،
اگرچه به نظر بیشتر دانشجویان کفپوشهای زمینهای مجموعۀ ورزشی از نظر ایمنی برای
انجام فعالیتهای ورزشی نسبتاً مناسب است ،نکتۀ بسیار مهم این است که مؤلفۀ ایمنی در
فعالیتهای ورزشی با سایر زمینهها متفاوت است .در فعالیتهای ورزشی با توجه به اینکه
کوچکترین بیتوجهی موجب به خطر افتادن جان فرد میشود ،درصد باالی ایمنی بسیار
مهم است و به نظر میرسد اعالم ناامنی از طرف حدود  31درصد از کاربران نگرانکننده
است؛ زیرا در خصوص کفپوشهای اماکن و فضاهای ورزشی باید کمترین ناامنی از سوی
کاربران گزارش شود .ضمن اینکه آمارهای ارائهشده در خصوص میزان شیوع آسیبهای
جسمانی سالهای اخیر دانشگاه نشانگر این است که بیش از  61درصد کل آسیبهای
جسمانی دانشجویان مرتبط با کفپوشهای ورزشی است.
 وضعیت کلی ایمنی و کارآیی عناصر سازهای فضاهای ورزشی سرپوشیده :در ارزیابی این
مؤلفه دیدگاه دانشجویان در مورد ایمنی و کارآیی عناصر سازهای (دیوار ،سقف ،راهرو و راه
پله) فضاهای ورزشی سرپوشیدۀ دانشگاه بررسی شد .در این پرسش منظور از ایمنی عناصر
سازهای زمینهای ورزشی دانشگاه عبارت بود از هموار بودن سطح ،نداشتن درز و شکاف،
استفاده از بستهای مناسب برای استقرار میلهها و تجهیزات ورزشی مورد نیاز و پوشانده
بودن سطح دیوارها با محافظهای مناسب .از نظر کارآیی نیز متناسب بودن تجهیزاتی
همچون درب ورود و خروج به مکان ورزشی ،چه از نظر تعداد و چه از نظر کیفیت ،پهنای
راهروهای رفت و آمد و ارتفاع سقف مکان در نظر گرفتهشده با فعالیتهای ورزشی در
حال اجرا مد نظر بود .بهطور کلی حدود  71درصد از دانشجویان دانشگاه در خصوص
ایمنی و کارآیی این مقوله نظر مثبت داشتند و همانطور که قبالً بیان شد ،این میزان
ایمنی و کارآیی نمیتواند برای حضور در اماکن ورزشی و پرداختن به چنین فعالیتی
کافی باشد .این نتایج با نتایج تحقیق جابری و همکاران ( )1383که بیان کردند  34درصد
اماکن و فضاهای ورزشی از نظر ساختمانی ایمنی دارند ،همخوانی دارد .مکانهای نشستن
یا ایستادن ،رفت و آمد و تماس بدنی کاربران و تماشاگران ورزشی از قسمتهای بسیار
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مهم هر مکان ورزشی است .با توجه به احتمال بروز حوادثی همچون آتشسوزی ،ریزش
سقف یا دیوار ،درگیری و نیاز به تخلیۀ سریع یا فرار از مکان بسته برای ایمن ماندن از
خطر ایمنی کامل این موارد حیاتی است.
 وضعیت کلی ایمنی و کارآیی عناصر سازهای متعلقات فضاهای ورزشی روباز :این مؤلفه،
بیشتر به ساخت و ساز و استانداردهای مربوط به چگونگی ساخت سازهها مربوط است .در
ارزیابی این مؤلفه ،دیدگاه دانشجویان در مورد وضعیت کلی ایمنی و کارآیی کفپوش
زمینها و متعلقات فضاهای ورزشی روباز بررسی شد .بهطور کلی حدود  41درصد از
دانشجویان پسر و حدود  88درصد از دانشجویان دختر دانشگاه در خصوص ایمن بودن و
کارآیی کفپوش زمینها و متعلقات فضاهای ورزشی روباز اظهار نگرانی کردهاند .این
میزان تفاوت در دیدگاه دختران را میتوان بهدلیل استفادۀ کمتر دختران از فضاهای روباز
ورزشی دانست .نتایج تحقیق جابری و همکاران ( )1383بیانگر ایمنی سازهای تنها 34
درصد سازههای ورزشی است .در همین راستا تحقیق فیالن ( )2111نشان داد آسیب
دانشآموزان  5تا  7ساله در  21درصد موارد بهدلیل وجود سکوها و پوششهای نامناسب
سازههای ورزشی بوده است( .)31از آنجا که فضاهای فعالیتی پسران دانشگاه بیشتر از
دختران است و دختران بیشتر در فضاهای سرپوشیده فعالیت میکنند که از نظر ایمنی و
کارآیی بهتر از فضاهای روباز است ،این تفاوت بین دختران و پسران طبیعی است؛
بنابراین حدود نیمی از کاربران فضاهای روباز در مورد ایمنی و کارآیی کف پوشهای
فضاهای ورزشی نگراناند و باید برای رفع این نگرانی اقدام شود .فضاهای روباز ورزشی از
جمله مکانهایی هستند که بهدلیل ارتباط مستقیم با تغییرات آب و هوایی از جمله
بارندگی ،رعد و برا و آفتاب به سرعت تغییر وضعیت میدهند؛ بهعنوان نمونه بارش باران
بر پیست دو و میدانی ،زمین بازی تنیس خاکی یا وضعیت چمن طبیعی و مصنوعی
زمینهای ورزشی تأثیر میگذارد؛ به همین دلیل رسیدگی به موقع به این فضاها بهصورت
دورهای و مستمر موجب رفع موانع یا مشکالت بهوجود آمده از تأثیرات آب و هوایی
میشود.
 وضعیت کلی ایمنی و کارآیی عناصر غیرسازهای مجموعۀ ورزشی :در این تحقیق ،دیدگاه
دانشجویان دانشگاه در مورد وضعیت کلی ایمنی و کارآیی عناصر غیرسازهای (سیستمهای
روشنایی ،حرارتی و تهویهای) مجموعۀ ورزشی دانشگاه ارائه شد .بهطور کلی حدود 64
درصد از دانشجویان پسر و حدود  53درصد از دانشجویان دختر دانشگاه در خصوص
ایمن بودن و کارآیی عناصر غیرسازهای مجموعۀ ورزشی دانشگاه نظر مثبت دارند .باید
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توجه داشت که نیمی از نمونۀ آماری حاضر در مورد وضعیت موجود ایمنی و کارآیی این
موضوع نظر مثبت نداشتهاند که با توجه به اثری که میتواند روی دید افراد در مورد
اجسام (تجهیزات ،حریف و  )...و ابعاد آن و افزایش خطر برخوردهای فیزیکی داشته باشد
ضرورت بازنگری در نحوۀ مدیریت ،طراحی ،کاربری و نگهداری این عناصر سازهای را
بیشتر میکند .با توجه به اینکه حضور دانشجویان تربیت بدنی یا سایر رشتههادر کالسهای
آموزشی تربیت بدنی و همچنین شرکت در کلیۀ فعالیتهای ورزشی نیازمند استفاده از
حداقل پوشاک است و از طرف دیگر ،این نوع از فعالیتها به مکانی با درجۀ دمایی مناسب
در فصلهای مختلف نیاز دارد ،بیتوجهی به این موضوع میتواند آسیبهای شدیدی به
شرکتکنندگان وارد کند و اولین آسیب رایج بعد از برگزاری کالس نیز سرماخوردگی فرد
است که بروز آن با غیبت دانشجو یا شرکتکننده در جلسات بعدی آموزشی همراه خواهد
شد .ضمن اینکه دمای غیر استاندارد سالنها و فضاهای ورزشی بر آماده شدن افراد برای
شروع فعالیتهای بدنی تأثیر مستقیم دارد و در صورتی که افراد از نظر جسمانی آمادۀ آغاز
فعالیت نباشند ،آسیبهای جسمانی از جمله کشیدگی و پارگی عضالت ،پیچخوردگی و
دررفتگی مفاصل و سایر آسیبهای بافتی اجتنابناپذیر خواهد بود  .فاصلۀ بین رختکن و
محل فعالیت بدنی ،کیفیت دستگاههای هواساز ،رعایت تعداد استاندارد دستگاههای
گرمایشی و سرمایشی متناسب با مساحت سالنهای ورزشی و وجود دماسنج در اماکن
مختلف از نکات مهمی است که باید مد نظر مسئوالن قرار گیرد و دائماً ارزیابی شود.
 وضعیت کلی ایمنی و کارآیی وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای ورزش :بهطور کلی
حدود  35درصد از دانشجویان شرکتکننده در طرح حاضر در مورد ایمنی و کارآمدی
وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای ورزش اظهار نگرانی کردهاند .از مهمترین اصول
ایمنی در انتخاب و استفاده از وسایل و تجهیزات ورزشی استاندارد بودن وسایل است .این
استانداردها شامل وزن ،حجم ،جنس ،اندازه ،ارتفاع ،طول ،استحکام و  ....است که
برآورندۀ میزان کارآیی هر وسیلۀ ورزشی است .استفاده از تجهیزات و وسایل استاندارد نه
تنها از نظر ایمنی و تأمین سالمت کاربران بسیار مهم است ،بلکه در آموزش و یادگیری
صحیح مهارتهای ورزشی و پیشرفت ورزشکاران آموزشی یا حرفهای بسیار مؤثر است .در
مرحلۀ بعد ،بررسی و بازبینی روزانه و حفظ و نگهداری و رفع آسیبهای احتمالی این
تجهیزات و وسایل قرار دارد و در نهایت ،وضعیت بهداشتی و تمیز بودن این وسایل از
نکات ایمنی و کارآیی آنهاست .رعایت نکردن استانداردهای هر وسیلۀ ورزشی بیانگر
عدم پیشگیری کامل از بروز حوادث و افزایش احتمال بروز خطرات و آسیبهای ورزشی
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است که گاهی خطرات جبرانناپذیری همچون مرگ را به دنبال خواهد داشت .در همین
خصوص چندین مورد مرگ بر اثر افتادن میلههای دروازه یا سقوط تجهیزات ورزشی در
داخل و خارج از کشور گزارش شده است .رعایت نکردن ایمنی تجهیزات ورزشی علت 75
درصد کل آسیبهای سال  2111آمریکا بوده است .فیالن ( )2111در گزارشی نشان داد
بین سالهای  2111 -1771در آمریکا 147 ،مورد مرگ در فعالیتهای ورزشی دانش-
آموزان زیر  14سال رخ داده که  56درصد ،یعنی  82مورد از آن ،به تجهیزات ورزشی و
وسایل بازی و  31درصد به افتادن و زمین خوردن مربوط بوده است .از این رو استاندارد
بودن تجهیزات و وسایل ورزشی و کیفیت کفپوشهای ورزشی از شاخصهای بسیار
حیاتی در تأمین ایمنی و سالمت کاربران است .پرسشهای حضوری با برخی از کاربران
نشانگر این است که نظر منفی  31درصد از کاربران در خصوص ایمن نبودن و ناکارآمدی
این وسایل به دلیل قدیمی بودن و کیفیت ضعیف آنهاست.
 وضعیت کلی بهداشت اماکن و فضاهای ورزشی :مؤلفۀ بهداشت را میتوان در بخشهای
مختلف بررسی کرد .یکی از موارد مهم در این مؤلفه وجود شخصی است که دارای
گواهینامۀ معتبر از سازمانهای مربوط باشد .نتایج پژوهش جابری و همکاران ()1383
نشان داد  73درصد متصدیان سالنهای ورزشی گواهینامه ندارند و دورههای اصول
بهداشتی را نگذراندهاند ،در صورتی که وجود فرد مناسب و آموزشدیده در مورد بهداشت
برای رفع عوامل غیربهداشتی و تهدیدکنندۀ تندرستی و همچنین تحمیل ایجاد فضای
بهداشتی مفید خواهد بود .حوزۀ بعدی بهداشت وضعیت ساختمانی سازههای ورزشی
است؛ مثالً کفپوشها باید تمیز باشند و به سمت مسیر فاضالبرو شیب داشته و مجهز
باشند .ضمناً دیوار کلیۀ سالنهای ورزشی و متعلقات آنها باید تا ارتفاع یک متر از مصالح
مقاوم پوشیده شود .دیوار باالی سالنها نیز باید سنگکاری و بهمنظور جلوگیری از
انعکاس صدا با گچ متخلخل پوشیده شود .سقف همۀ قسمتها با دستکم ارتفاع  3متر،
باید صاف و بدون ترک خوردگی و به رنگ روشن باشد .در فضاهای ورزشی روباز باید
دیوارهای جانبی مستحکم و بدون ریزش و پنجرهها باید سالم و بدون ترکخوردگی باشد.
در تحقیق جابری و همکاران ( 41 )1383درصد سرویسهای بهداشتی شرایط بهداشتی را
نداشتند .طبق نتایج تحقیقات فارسی و همکاران ( )1382شرایط بهداشتی مناطق برخوردار
و تهران به ترتیب  57/27و  58/11درصد است و در مناطق غیر برخوردار  18/48و در
مناطق نیمه برخوردار  45/47درصد رعایت شده است که نشاندهندۀ رعایت نشدن مؤلفۀ
ایمنی در بهداشت است .در ارزیابی این مؤلفه در اماکن و فضاهای ورزشی دانشگاه تربیت
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دبیر شهید رجایی حدود  22درصد از دانشجویان پسر و  31درصد از دانشجویان دختر
شرکتکننده در این طرح وضعیت کلی بهداشتی اماکن و فضاهای ورزشی دانشگاه را
نامناسب ارزیابی کردند .در خصوص ارتباط بین بهداشت محیطهای ورزشی دانشگاه با
میزان آسیبهای ورزشی بدنی میتوان به شیوع بیمارهای واگیردار ،بهویژه در فصل سرما
اشاره کرد که موجب غیبتهای مکرر دانشجویان از کالسهای آموزشی شده است.
از نتایج این تحقیق چنین استنباط میشود که ایمنی فضاهای ورزشی دانشگاه تربیت دبیر
شهید رجایی نیازمند توجه بیشتر است .گزارشهای میزان شیوع آسیبهای ورزشی در این
دانشگاه بیانگر این است که عامل اثرگذار در بروز آسیبهای جسمانی ناامنی اماکن و تجهیزات
و رعایت نشدن استاندارهای مربوط به هر رشته در سازههای ورزشی است .پیشنهاد میشود
برای رسیدگی به موقع و تعمیرات فصلی فضاهای روباز ورزشی ،بهویژه زمین چمن طبیعی و
مصنوعی ،زمین تنیس خاکی و پیست دو و میدانی اقدام شود تا ضمن جلوگیری از هدررفت
منابع مادی یا کالبدی از حوادث احتمالی جلوگیری شود .همچنین از طریق مرمت و بازسازی
دیوارها ،حذف تجهیزات غیرضروری و نصب توری سیمی روی تجهیزات نصبشده در سقفها،
حذف برخی پلههای اضافه ،عریض کردن راهروها و مناسبسازی درهای ورود و خروج درصد
ایمنی افزایش یابد .ضمناً با در نظر گرفتن استانداردهای روشنایی فضاهای ورزشی (فضای
تمرینی و تفریحی 851 ،لوکس و فضاهای رقابتی 1511 ،لوکس) ،استاندارد تهویۀ سالنهای
ورزشی ( 1/5متر مکعب هوای تازه در هر دقیقه به ازای هر بازیکن و پیشبینی تعویض هوای
سالن چهار بار در هر ساعت) و استاندارد دمای سالنهای ورزشی (میانگین دما  16 -14درجۀ
سانتیگراد و میانگین رطوبت  )41ضمن کمک به استفادۀ بهینه از انرژی مصرفی این اماکن،
نرخ آسیبهای مربوط به رعایت استانداردهای اماکن فعالیتهای بدنی کاهش داده شود (.)27
همچنین از کارشناس متخصص و مجرب هر رشته برای تعیین کیفیت کاالها و تجهیزات
ورزشی و خریداری آن استفاده شود و بهطور دورهای از کارشناس بهداشت متخصص در اماکن و
فضاهای ورزشی برای تهیۀ گزارش ارزیابی بهمنظور رفع نقایص استفاده شود.
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