
 

 

 

 

 

  ورزشهاي فيزيولوژي و مديريت در  پژوهش
  1396 پاييز، 3شمارة ، 9دورة 

  141 -154: ص ص 

  

  
 هاي استان يزدارزيابي ايمني و كارايي اماكن و تأسيسات ورزشي دانشگاه

 از ديدگاه دانشجويان

  
   4حسن نقي زاده – 3سين اكبرزادهح  -2 سيدمحمدحسين رضوي  - 1فرشته كتبي

دانشيار، گروه علوم ورزشي، دانشكدة تربيت بدني و علوم  .2 دكتري مديريت ورزشي، دانشگاه فرهنگيان يزد، يزد، ايران .1
و تربيت بدني، دانشگاه ي شناس رواناستاديار، گروه علوم ورزشي، دانشكدة . 3ورزشي، دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران 

شناسي، دانشگاه  گروه علوم ورزشي، دانشكدة علوم تربيتي و روان. دكتري تربيت بدني و علوم ورزشي. 4يزد، يزد، ايران 
  اردكان، اردكان، ايران

  )1393/  02 / 09 :تاريخ تصويب ،  1392/  09 / 08: تاريخ دريافت ( 
 

  
 چكيده

ارزيابي ايمني و حاضر تحقيق هدف . ها هستند هاي ورزشي دانشگاه تر فعاليت ابزارهاي مهم برگزاري ايمناماكن و تأسيسات ورزشي از 
پيمايشي بود و به شكل  -تحقيق توصيفيروش . هاي استان يزد از ديدگاه دانشجويان بودكارايي اماكن و تأسيسات ورزشي دانشگاه

براساس . بود 91- 92هاي سراسري و پيام نور استان يزد در سال تحصيلي دانشگاهجامعة آماري شامل دانشجويان . ميداني انجام گرفت
ي ا گزاره 35ها پرسشنامة آوري دادهابزار جمع. عنوان نمونة آماري انتخاب شدند دانشجو به 1100يري تصادفي گ نمونهجدول مورگان و 

اي تجهيزات و هاي روشنايي، گرمايشي، سرمايشي و تهويه ستمة اماكن و فضاهاي ورزشي، سيسازندبود كه عناصر ) 1389(خواجه لندي 
روايي محتوا و صوري پرسشنامه پس از بررسي و اظهار نظرهاي تخصصي چهارده نفر از استادان . كرد وسايل ورزشي را ارزيابي مي

سشنامه استفاده شد كه ضريب آلفاي منظور تعيين پايايي پر از آلفاي كرونباخ به. اصالحات مدنظر، تأييد شد دكتري مديريت ورزشي و
وتحليل  براي تجزيه دو و خي) MANOVA(اسميرنوف، آناليز واريانس چندمتغيره  –از آزمون كولموگروف . آمد به دست/. 89كرونباخ 

 69اي  صر سازهنتايج نشان داد كه از نگاه دانشجويان وضعيت كلي ايمني و كارايي عنا .استفاده شد >P 05/0ها در سطح معناداري  داده
درصد نامناسب و وضعيت كلي  71درصد نامناسب، وضعيت كلي وسايل و تجهيزات ورزشي  54اي  درصد نامناسب، عناصر غيرسازه

 درصد نامناسب بود و اين نامناسب بودن متغيرهاي تحت بررسي از لحاظ آماري معنادار بود  74بهداشتي اماكن و فضاهاي ورزشي 
)05/0 P< .( ايمني  هاي استان يزد نيازمند آن است كه مسئوالن با نگاه تخصصي و مديريت دانش يسات ورزشي دانشگاهستأاماكن و

كنندگان از چنين فضاهاي ورزشي  ها در جهت تأمين امنيت استفاده  سازي فضاهاي ورزشي دانشگاه نسبت به استاندارد كردن و ايمن
  .مبادرت ورزند

   
  يديكل يهاواژه

  .ايمني، تأسيسات ورزشي، دانشگاه يزد، كارايياماكن ورزشي، 
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  مقدمه
 درترين عامل  از آنجا كه فعاليت بدني و ورزش مهم

 رو توجه و سالمت و تندرستي انسان است، ازاين كسب

 هاي ورزشي و اطالع از ايمني آنها بسيار حائز بررسي مكان

 در بحث پيشگيري از عوامل خطر،). 1(اهميت است 

 شناسايي اين عوامل و برطرف كردن آنها در زمينة

 بهداشت و فيزيك و هر عامل ديگر كه امنيت ورزشكاران

 ها ها و مسئوليت كاهش هزينه  موجب اندازد، را به خطر مي

 بايد پذيرفت كه تأمين ايمني و امنيت كامل. خواهد شد

 تأسيسات، امكانات و وسايل ورزشي كاري مشكل، پيچيده

 هاي صحيح و بيني يشپشك با  گير است، ولي بي و وقت

 نحو احسن برطرف كرد توان عوامل خطرزا را به منطقي مي

 تربيت و ورزشي تفريحي، هايبرنامه كه از كساني). 6(

 وظايف رود شماري ازمي كنند، انتظارمي رهبري را بدني

 هاي احتياط وظايف، اين دهند كه از جملة انجام را قانوني

 ايمن هايبرنامه و كردن تأسيسات ايمن براي قبول قابل

 تأسيسات )2006( 1اسپنگلر هاييافته براساس). 5(است 

 طراحي برنامه و ساختار، داراي كه ورزشي و تربيت بدني

 هابرنامه مديران براي مشكالتي را است ممكن ند،ا ضعيف

  .)24(وجود آورند  به تأسيسات در

 وضعيت ايمني اماكن ورزشي از جمله موضوعات مهم 

 و مورد توجه متخصصان علوم ورزشي، طب ورزشي و

 ايمني مقدم بر"اصطالح . مسئوالن سالمت جامعه است

 ماكن ورزشي نيز بايد در دستور كار معلمان،در ا "كار

 هاي ورزشي قرارريزي فعاليتمربيان و مسئوالن برنامه

 توجه به نكات ايمني در ساخت اماكن ورزشي،). 2(گيرد 

 كارگيري تجهيزات ورزشي مناسب، نگهداري اماكن به

 بندي براي تعمير اماكن ورزشي، داشتن جدول زمان

 ان متخصص براي ادارة اماكنورزشي و استفاده از مدير

  ها و حوادث درتواند از بروز بسياري از آسيبورزشي، مي

                                                           
1. Spengler  

 در اين ميان يكي از). 16(ين اماكن جلوگيري كند ا

 هاي حال وهايي كه بستر را براي فعاليتترين نهاد مهم

 . هاستكند، دانشگاهآيندة افراد جامعه فراهم مي

 پايه ورزش ها متولي دانشگاهيافته،  توسعه كشورهاي در

 پرورش و كنند مي كشف را استعدادها آنها .هستند

 در افتاده اتفاق هايآسيب سبب به ساله هر ).10(دهند  يم

 تأسيسات و ملي هايتيم ها،دانشكده بين هايورزش

 به صنعت اتومبيل شبيه ورزشكاران هايبرنامه ورزشي،

 هاورزش كه همچنان .است شده تبديل دشوار ايمسئله

 به صدمات ورزشكاران شوند؛مي ترسريع و ترقدرتي

 كنندگان شركت هايدادخواهي و هاآسيب پيدرپي افزايش

 بيشتر توجه و تجهيزات اصالح ها،بازي قوانين در تغيير و

  ).22( شودمنجر مي ورزشكاران پزشكي هايمراقبت به

 مهم در هرچهيسات ورزشي از ابزارهاي تأساماكن و 

 هاي برنامة ورزشي در بهتر برگزار شدن فعاليت

 ها و رسد اين اماكن در دانشكده نظر مي به. هاست دانشگاه

 نحوي طراحي و احداث شوند يا توسعه ها بايد به دانشگاه

 هدف از قرار. يابند كه همه بتوانند از آنها استفاده كنند

 دانشگاهي نيزبدني در برنامة درسي دادن درس تربيت 

 كسب و حفظ تندرستي و سالمتي از طريق فعاليت بدني

 اما فعاليت، زماني معنا و مفهوم يافته و به. بوده است

 يابد كه در محيط ايمن و بااهداف خود دست مي

 از طرفي مخاطبان اصلي. تجهيزاتي استاندارد انجام گيرد

 ملي و ترين سرماية ياصلعنوان  ها را دانشجويان به دانشگاه

 منبع جوشان رشد و توسعة اجتماعي و اقتصادي تشكيل

 بسياري از تحقيقات نشان داده نتايجبر آن  عالوه. دهند مي

 آموزان دبيرستاني، هنرستاني و دانشجويان، كه دانشاست 

 رو توجه ازاين). 27(ند ا هاي ورزشي جمعيت مستعد آسيب

 شرمطالعة فضاي فيزيكي و ايمني فعاليت بدني اين ق

 .كنندة جامعه اهميت بسيار زيادي دارد جوان و تعيين
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 بحث ايمني در خصوص اين موضوع است كه چگونه

 توان از اين ابزار در جهت رشد و توسعة تمامي جوانب مي

 ورزشي استفاده كرد تا مطابق با استانداردهاي جهاني

  .باشد

 تر از درمان هزينه  تر و كم ترديد پيشگيري، آسان بي

 كنندگان به امر ز آنجا كه قشر ورزشكاران و مراجعها. است

 ورزش در كشور شايان توجه است و از طرفي سالمت

 جسمي و روحي هر جامعه ارتباط مستقيم با سالمت

 رو مطالعة ايمني و توجه به جوانان و نوجوانان دارد، ازاين

 ها با توجه به حجم و تنوع زياداماكن ورزشي دانشگاه

 شي آموزشي، تفريحي و رقابتي در بينهاي ورزبرنامه

 تواند در دانشجويان، كاركنان و استادان دانشگاهي مي

 جهت تقويت و بهبود اين فضا و پيشگيري از بروز صدمات

 عنوان بهبر عوارض مخرب جسماني  و مشكالتي كه عالوه

 مندان در كنندگان و عالقه يك عامل بازدارنده نزد شركت

 بدني و ورزشي در دانشگاه مطرحهاي  گرايش به فعاليت

  .است، مؤثر باشد

 بررسي وضعيت«دربارة ) 2002(نتايج تحقيق پتريدو 

 »هاي ورزشيهاي بازي و ميزان بروز آسيبايمني زمين

 مورد مصدوميت ناشي از 777در يونان نشان داد كه 

 هاي بازي به بخش اورژانسداده در زمين حوادث رخ

 همچنين نتايج اين تحقيق. اند شدهمراجعه كرده و درمان 

 هايعدم رعايت نكات ايمني در ساخت زمين داد كهنشان 

 بازي و همچنين استفاده از تجهيزات فرسوده و

 ها بودندترين داليل بروز اين مصدوميتغيراستاندارد مهم

 755براساس نتايج پژوهشي ديگر، در حدود ). 19(

 كه در است هاي غيركشنده مربوط به تجهيزاتآسيب

 در بين). 12(افتد هاي ورزشي عمومي اتفاق ميزمين

 سال در 14آموز زير دانش 147، 2000تا  1990هاي سال

 ،)25(اند هاي ورزشي مردهدليل آسيب آمريكا به

 آمريكا در كودك هزار 200 قريب به هر ساله كه طوري  به

 همگي شوند كه مي درمان ها بيمارستان اورژانس بخش در

 60حدود  .اند ديده آسيب ورزش و بازي يها زمين در

 بازي وسايل باالي از سقوط مربوط به ها آسيب اين درصد

 يها لبه بازي، وسايل با برخورد از ناشي ها آسيب ساير و

 ).21( است  بوده يلوسا روي يها برآمدگي و هاتيز آن

 بررسي به در تحقيقي) 2004( همكاران و بوفوس

 برابر در مانعي عنوان به والدين ايمني يها نگراني

 كه دادند كودكان پرداختند و نشان ورزشي يها فعاليت

 مورد در ورزشي يها فعاليت در شركت عدم به تشويق

 شركت عدم به تشويق و است شده گزارش دختران بيشتر

 و رول فوتبال، راگبي، همانند تماسي يها ورزش در

 رفع براي .است بيشتر ها ورزش ساير به بيلدينگ نسبت

 داد، را افزايش ورزشي يها رشته ايمني بايد مشكل اين

 در ها كننده شركت براي ايمن شرايطي همچنين

  ).9(آورد  وجود به ورزشي يها فعاليت

 ير تجهيزاتتأثاي به بررسي  در مقاله) 2005(1هاورد

 هاي بازي بر ميزان آسيب در ميان تر در زمين يمنا

 مدرسه با 136مدرسه از  86. اي پرداخت هاي مدرسه بچه

 تجهيزات خطرناك اقدام به برداشت و جايگزين تجهيزات

 كردند و) مدارس مداخله(تر در طول دورة مطالعه  ايمن

 يزاتشان نياز به جايگزيني نداشتتجهمدرسه كه  225

 عنوان گروه كنترل براي ميزان ، به)مدارس غير مداخله(

 ل دورة مطالعه در نظر گرفتهاي در طو هاي زمينه آسيب

 آسيب در 61/2ميزان آسيب در مدارس مداخله از . شدند

 آموز در هر ماه قبل از برداشتن تجهيزات دانش 1000هر 

 در مدارس كنترل،. آسيب كاهش يافت 68/1خطرناك به 

 در طول اين دورة 81/1به  44/1ها از  ميزان آسيب

 معيارهاي انجمندر نتيجه . مطالعاتي افزايش يافت

 ي در تشخيصمؤثرابزار ) CSA(هاي كانادا  استاندارد

 يگزينو جاهاي بازي است  تجهيزات خطرناك در زمين

                                                           
1. Howard 
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 كردن تجهيزات خطرناك راهبرد مؤثري در پيشگيري از

  ).13(هاي بازي است  هاي زمين آسيب

 عنوان بادر تحقيقي ) 2006( 1هوتسكي

 هاي فوتبال ستاديوموتحليل از مديريت ريسك در ا تجزيه«

 به بررسي مديريت »امريكآ ةهاي اياالت متحددانشگاه

 زيرنتايج  هاي فوتبال پرداخت و به ريسك در استاديوم

 ها تماشاگران خود را در درصد استاديوم 45: دست يافت

 آن ةبرابر حوادث احتمالي بيمه كرده بودند كه مبلغ بيم

  . بيش از يك ميليون دالر بوده است

 هاي مديريتكه بين روش تحقيق نشان داد اين

 ها موجود در استاديوم هايريسك و گنجايش صندلي

 ي كه گنجايشيها استاديوم يعني ؛رابطه وجود دارد

 هاي مديريت ريسكروش ،هاي بيشتري دارند صندلي

 هايي كه گنجايش متفاوتي را نسبت به استاديوم

 68مچنين ه .برند مي كار هب ،هاي كمتري دارند صندلي

 بررسي تحصيالتي در هاي مورد درصد مديران استاديوم

 بسيار كمي در مورد و آگاهي تربيت بدني نداشتند ةزمين

 48تنها  خطر داشتند و كارگيري مديريت نكات ايمني و به

 مديريت ةدرصد مديران مورد بررسي تحصيالتي در زمين

 درصد مديران مورد بررسي 48عالوه  به .ورزشي داشتند

 هاي فوتبال كار در استاديوم ةسال سابق 10كمتر از 

 سال 20درصد از اين مديران بيش از  27داشتند و تنها 

  .)14( ها را داشتند كار در استاديوم ةسابق

 با توجه به مطالب مذكور ضرورت دارد تا در وهلة

 .نخست وضعيت ايمني اماكن ورزشي دانشگاه روشن شود

 هاي ورزشي، تجهيزات و نآيا وضعيت ايمني داخل زمي

 هاي ورزشي و نيز امكانات ورزشي، فضاهاي محصور زمين

 هاي برگزاري ها و زمين وضعيت ايمني سكوها، پوشش

 قبولي است؟ آيا وضعيت مسابقات ورزشي در حد قابل

 اي اماكن ورزشي مناسب است؟ بهداشتي، حرارتي و تهويه

                                                           
1. Lhotsky 

 هاي حيطه گونه مسائل و مسائلي از اين دست از جمله اين

 ها و معيارهاي ايمني مطرح در سطح جهان اصلي شاخص

 اي را به هستند كه الزم است در حين بررسي، توجه ويژه

 فرض محقق اين است كه در يشپ. آنها مبذول داشت

 ها وضعيت ايمني مجموعة ورزشي بسياري از شاخص

 و چنانچه اين فرض استدر حد قابل قبولي   دانشگاه

 توان مسئوالن ارائة نتايج اين تحقيق مي صحيح نباشد، با

 ورزشي و نيز مديران ايمني و متصديان اداري  مجموعة

 ريزي براي جبران كمبودها و ها را در برنامه اين بخش

 ها مطلع كرد تا بيشتر وقت خود را صرف جبران نارسايي

 ربط بتوانند با كمبودها كنند و بدين ترتيب مسئوالن ذي

 مربوطه را به  سب وضعيت ايمني ورزشگاهبرنامة زماني منا

 همچنين در. حداقل استانداردهاي موجود نزديك سازند

 صورت امكان وضعيت امنيتي اين اماكن ورزشي را به

  .سمت استانداردهاي جهاني سوق دهند

  

  شناسي تحقيق روش
 اماكن و هدف تحقيق حاضر، ارزيابي ايمني و كارايي

 استان يزد از سراسريهاي تأسيسات ورزشي دانشگاه

 پيمايشي -روش تحقيق، توصيفي. ديدگاه دانشجويان بود

 جامعة. بود) پيمايشي(آوري اطالعات ميداني و روش جمع

 هاي سراسري وآماري تحقيق شامل دانشجويان دانشگاه

   .بود 91-92پيام نور استان يزد در سال تحصيلي 

 فادهجدول تعيين حجم نمونة مورگان و با است براساس

 590(نفر دانشجو  1100گيري تصادفي، تعداد نمونه از

 كه جزء يكي از) دانشجوي دختر 510دانشجوي پسر و 

 سه گروه فعال در زمينة ورزشي تا نيمسال دوم تحصيلي

 بدني، دانشجوي غيرتربيتيعني دانشجوي تربيت  92-91

 بدني عمومي گذرانده، دانشجويدني واحد تربيت ب

 برنامة هاي فوقكننده در فعاليت شركتغيرتربيت بدني 

 عنوان نمونة تحقيق رزشي و مسابقات ورزشي بودند، بهو
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 35ها پرسشنامة آوري دادهابزار جمع. انتخاب شدند

 بود كه عناصر سازندة) 1389(اي خواجه لندي  گزاره

 هاي روشنايي، گرمايشي،اماكن و فضاهاي ورزشي، سيستم

 ات و وسايل ورزشي را از نظراي، تجهيزسرمايشي و تهويه

 -آموزشي -ايمني و كارايي متناسب با يك مكان ورزشي

  . كرد مسابقاتي از نظر كاربران ارزيابي مي

 روايي محتوا و صوري پرسشنامه پس از بررسي و

 اظهار نظرهاي تخصصي چهارده نفر از استادان دكتري

 منظور به. اصالحات مدنظر، تأييد شد مديريت ورزشي و

 گيري در يكابزار اندازه) تجانس دروني(يين پايايي تع

 از آلفاي كرونباخ استفاده شد،) نفر 104(مطالعة مقدماتي 

 دست آمد، به/. 89كه مقدار ضريب آلفاي كرونباخ، 

  كه مقدار اين ضريب در تحقيق خواجه لندي طوري به

  .دست آمده بود به 87/0 )1390(

 ا مكاتبات وها، ابتد آوري داده منظور جمع به

 هاي دانشگاهي تحت مطالعه هاي الزم با واحد هماهنگي

 صورت گرفت و در مرحلة بعد، پرسشنامة مربوطه كه

 هايعناصر سازندة اماكن و فضاهاي ورزشي، سيستم

 اي، تجهيزات وروشنايي، گرمايشي، سرمايشي و تهويه

 وسايل ورزشي را از نظر ايمني و كارايي متناسب با يك

 مسابقاتي از نظر كاربران ارزيابي -آموزشي -زشيمكان ور

 كرد، بين جامعة مورد مطالعه با تمام توضيحات مورد مي

 پس از. آوري شد نياز توزيع و در موعد مقرر جمع

 هاي ناقص از روند تحقيق هاي الزم پرسشنامه بررسي

 از. وتحليل آماري شدند ها تجزيه و بقية پرسشنامه حذف

 منظور تعيين ميانگين، انحراف معيار، بهآمار توصيفي 

 اسميرنوف –از آزمون كولموگروف . استفاده شد... درصد و

 منظور تعيين طبيعي بودن توزيع، از آناليز واريانس به

 منظور مقايسة ميانگين سه به) MANOVA(چندمتغيره 

 گروه فعال در مورد متغيرهاي مورد مطالعه و در نهايت از

 منظور برآورد معناداري به) دو خي(آزمون مجذور كاي 

 ها با استفاده از وتحليل داده تجزيه. نتايج استفاده شد

 انجام >05/0Pدر سطح معناداري  23SPSSافزار  نرم

  .گرفت

  
  ها يافته

 هاي دهد كه مسئوالن سالن نشان مي 1نتايج جدول 

 درصد داراي تحصيالت تربيت 64ورزشي مورد مطالعه، 

 درصد داراي 32غيرتربيت بدني، درصد  36بدني، 

 درصد داراي 28هاي اوليه و  هاي كمك گواهينامة دوره

 هاي مديريت دانش ايمني اماكن گواهينامة دوره

  .ندا رزشيو

  
  )65(هاي ورزشي مورد مطالعه  هاي فردي مسئوالن سالن توصيفي در مورد ويژگي نتايج آمار. 1جدول 
  هاي فردي ويژگي

  
  شاخص آماري

  تحصيالت
هاي  داراي گواهينامة دوره

  هاي اوليه كمك

هاي  داراي گواهينامة دوره
مديريت دانش ايمني اماكن 

  غيرتربيت بدني  تربيت بدني  ورزشي

  18  21  23  42  تعداد

  28/0  32/0  36/0  64/0  )درصد(نسبي  فراواني
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  دهندگان نسبت به متغيرهاي مورد مطالعه درصد فراواني نسبي پاسخ. 2جدول 

  
  

  در مورد مقايسة ميانگين متغيرهاي مورد مطالعة سه گروه MANOVAنتايج آزمون . 3جدول 

  
دهد كه بين ميانگين  نشان مي 3نتايج جدول 

وضعيت كلي ايمني و كارايي (متغيرهاي مورد مطالعه 

اي، وضعيت كلي وسايل و  اي، عناصر غيرسازه عناصر سازه

بهداشتي اماكن و تجهيزات مورد نياز و وضعيت كلي 

از ديدگاه سه گروه دانشجويان فعال، ) فضاهاي ورزشي

  ).<05/0P(تفاوت معناداري وجود ندارد 

آيا از نظر دانشجويان وضعيت كلي ايمني و : سؤال اول

هاي ورزشي  فضا) ها پوش زمينكف(اي  كارايي عناصر سازه

هاي سراسري استان يزد از وضعيت مناسبي  دانشگاه

 است؟برخوردار 

   

  شاخص آماري
 متغير

تعداد 
 دهندگان پاسخ

 )درصد(فراواني نسبي 

  غيرمناسب  مناسب
دهندگان از ميزان مناسب بودن وضعيت كلي  ارزيابي پاسخ

هاي  فضا) ها كفپوش زمين(اي  سازهايمني و كارايي عناصر 
 ورزشي دانشگاه

1021 31/0 69/0 

دهندگان از ميزان مناسب بودن عناصر  ارزيابي پاسخ
) اي هاي روشنايي، حرارتي و تهويه سيستم(اي  غيرسازه

  مجموعة ورزشي دانشگاه
1021 46/0 54/0 

دهندگان از ميزان مناسب بودن وضعيت كلي  ارزيابي پاسخ
  تجهيزات مورد نياز اجراي ورزش دانشگاهوسايل و 

1021 29/0 71/0 

دهندگان از ميزان مناسب بودن وضعيت كلي  ارزيابي پاسخ
  بهداشتي اماكن و فضاهاي ورزشي دانشگاه

1021 26/0 74/0 

  شاخص آماري
  

 متغيرها

 ميانگين
انحراف 
 T2 F P  استاندارد

دهندگان از ميزان مناسب بودن وضعيت كلي  ارزيابي پاسخ
هاي  فضا) ها كفپوش زمين(اي  ايمني و كارايي عناصر سازه

 ورزشي دانشگاه

33/2 55/0  25/4 15/8 641/0 

دهندگان از ميزان مناسب بودن عناصر  ارزيابي پاسخ
) اي روشنايي، حرارتي و تهويههاي  سيستم(اي  غيرسازه

  مجموعة ورزشي دانشگاه
79/2 84/0  34/5  42/10  705/0 

دهندگان از ميزان مناسب بودن وضعيت كلي  ارزيابي پاسخ
  وسايل و تجهيزات مورد نياز اجراي ورزش دانشگاه

65/2 71/0  76/4  46/9  611/0 

دهندگان از ميزان مناسب بودن وضعيت كلي  ارزيابي پاسخ
  بهداشتي اماكن و فضاهاي ورزشي دانشگاه

74/2 78/0  98/3  75/8  937/0 
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فضاهاي ) ها پوش زمينكف(اي  مقايسة ميانگين نمرة مناسب بودن وضعيت كلي ايمني و كارايي عناصر سازه. 4جدول 
 دو و نتايج آزمون خي) 3(هاي استان يزد از نظر دانشجويان با نمرة ميانگين مالك  ورزشي دانشگاه

 شاخص آماري

  متغيرها

 

 ميانگين

انحراف 
 يارمع

Test 

value 
  دو نتايج آزمون خي

  سطح معناداري  آمارة آزمون  تعداد

دهندگان از ميزان مناسب ارزيابي پاسخ
عناصر  ييبودن وضعيت كلي ايمني و كارا

ي ورزشي ها فضا) ها پوش زمين كف(اي  سازه
  دانشگاه

57/2 79/0 3 1021  41/4  03/0*  

  >P 05/0معناداري در سطح * 
 

اي  آيا از نظر دانشجويان عناصر غيرسازه: سؤال دوم

مجموعة ) اي هاي روشنايي، حرارتي و تهويه سيستم(

هاي سراسري استان يزد از وضعيت  ورزشي دانشگاه

 مناسبي برخوردار است؟

 
مجموعة ) اي هاي روشنايي، حرارتي و تهويه سيستم(اي  مقايسة ميانگين نمرة مناسب بودن عناصر غيرسازه. 5جدول 

 دو و نتايج آزمون خي) 3(هاي استان يزد از نظر دانشجويان با نمرة ميانگين مالك  ورزشي دانشگاه

 شاخص آماري

  متغيرها
 

 ميانگين

انحراف 
 معيار

Test 

value 

  دو نتايج آزمون خي

  سطح معناداري  آمارة آزمون  تعداد
از ميزان مناسب دهندگان ارزيابي پاسخ

ي ها سيستم(اي  سازهبودن عناصر غير
 ةمجموع) اي ، حرارتي و تهويهييروشنا

  ورزشي دانشگاه

73/2 83/0 3 1021  20/5  04/0*  

  >P 05/0معناداري در سطح * 
 

آيا از نظر دانشجويان وضعيت كلي وسايل : سؤال سوم

هاي سراسري  ورزش دانشگاهو تجهيزات مورد نياز اجراي 

 استان يزد وضعيت مناسبي دارد؟

هاي  استان  مقايسة ميانگين نمرة مناسب بودن وضعيت كلي وسايل و تجهيزات مورد نياز اجراي ورزش دانشگاه. 6جدول 
 دو و نتايج آزمون خي) 3(يزد از نظر دانشجويان با نمرة ميانگين مالك 

 شاخص آماري

  متغيرها
 

 ميانگين

انحراف 
 معيار

Test 

value 

  دو نتايج آزمون خي

  سطح معناداري  آمارة آزمون  تعداد
دهندگان از ميزان مناسب  ارزيابي پاسخ

بودن وضعيت كلي وسايل و تجهيزات 

  مورد نياز اجراي ورزش دانشگاه

81/2 64/0 3 1021  87/3  04/0*  

 >P 05/0معناداري در سطح * 
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آيا از نظر دانشجويان وضعيت كلي بهداشتي : سؤال چهارم
هاي سراسري استان يزد  اماكن و فضاهاي ورزشي دانشگاه

 وضعيت مناسبي دارد؟

 
يزد از نظر هاي استان  مقايسة ميانگين نمرة مناسب بودن وضعيت كلي بهداشتي اماكن و فضاهاي ورزشي دانشگاه. 7جدول 

  دو و نتايج آزمون خي) 3(دانشجويان با نمرة ميانگين مالك 
 شاخص آماري

  متغيرها
 

 ميانگين
انحراف 
 معيار

Test 
value 

  دو نتايج آزمون خي

  سطح معناداري  آمارة آزمون  تعداد
دهندگان از ميزان مناسب  ارزيابي پاسخ

بودن وضعيت كلي بهداشتي اماكن و 
  دانشگاهفضاهاي ورزشي 

73/2 92/0 3 1021  31/5  03/0*  

  >P 05/0معناداري در سطح * 
 

  بحث 
وضعيت ايمني و كيفيت خوب در حد استاندرادها 

اي جلوگيري از بروز خطرها، تجربه بر تواند عالوهمي

شيرين را براي كاربران فراهم سازد و در حفظ رضايت 

نتايج اين تحقيق، . باشدمشتريان نقشي اساسي داشته 

طور كلي نشان داد ديدگاه دانشجويان در زمينة ايمن  به

بودن و كارايي اماكن، فضاها و تجهيزات ورزشي مورد 

در ادامة بحث به بررسي . برانگيز است استفاده تأمل

  .تفصيلي اين نتايج پرداخته شده است

اين پرسش وضعيت كلي ايمني  :پرسش اول پژوهش

هاي  فضا) ها پوش زمينكف(اي  اصر سازهو كارايي عن

با توجه . كند هاي استان يزد را ارزيابي ميورزشي دانشگاه

تر از سطح  يينپاكه  57/2آمده  دست به ميانگين به

دو نيز  ميانگين مناسب بودن است و نتايج آزمون خي

توان گفت كه وضعيت كلي  مبين اين مطلب است، مي

اي فضاهاي ورزشي  ايمني و كارايي عناصر سازه

 69هاي استان يزد از نظر دانشجويان با فراواني  دانشگاه

  ). 4و2 هاي جدول(درصد غير مناسب است 

در  گرفته اين نتيجه با نتايج بسياري از تحقيقات انجام

، كه اظهار )1385(داخل كشور از جمله تحقيق فارسي 

هاي كرد وضعيت ايمني اماكن و فضاهاي ورزشي دانشگاه

  ).7(ان مناسب نيست، همخواني دارد تهر

هاي حاصل از نبود ايمني در ساير كشورها نيز  آسيب

دهد در تعدادي از مطالعات ميزان  وفور روي مي به

 1هاي در ارتباط با سطح بررسي شده است، چالمرز آسيب

آسيب در اثر افتادن بر روي سطوحي را كه جاذب ضربه 

بار بيشتر از افتادن بر روي سطوح جاذب  28/2نيستند، 

ها در  در بررسي آسيب 2مووات). 11(ضربه بيان كرد 

ها و  اي بيان كرد كه ارتباط قوي بين آسيب مطالعه

 3سوسين). 17(استفاده از سطوح نامناسب وجود دارد 

ن آسيب بر روي سطوح آسفالتي شش نشان داد كه ميزا

). 23(برابر ميزان آسيب بر روي سطوح شن و ماسه است 

هاي تفريحي براي مثال در رشتة ورزشي واليبال، واليبال

هايي  هاي شني يا زمين نفره در زمين هاي دو يا سه در تيم

كه پاركت استاندارد داشته باشند، احتمال صدمات مچ و 

همچنين احتمال  ).8،10(د ده قوزك پا را كاهش مي

هاي استاندارد  رود بازي روي سطوح چوبي و پاركت مي

زايي آسيب  تر كمتر موجبنسبت به سطوح سفت

بر آن در مقايسة ميزان بروز آسيب  عالوه. ورزشكاران شود

در فوتبال داخل سالني با فوتبال در اماكن روباز بيان شد 

ر بيشتر از بازيكنان با 1/6كه بازيكنان فوتبال داخل سالني 

زمان بازي با  سال فوتبال در اماكن روباز با مدت زمان يك

هاي باالتر در فوتبال  ميزان آسيب. شوند آسيب مواجه مي

                                                           
1. Chalmers 
2. Mowat 
3. So sin 
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 داخل سالني به عوامل زيادي از جمله سطح زمين بازي،

 برخورد بين بازيكنان و كنارة ديوارهاي زمين بازي نسبت

  ).15(داده شده است 

 درصد 31نتيجة پرسش اول، اگرچه از نظر  با توجه به

 هاي مجموعةهاي زمينپوشدانشجويان دانشگاه، كف

 هاي ورزشيمنظور انجام فعاليت ورزشي از نظر ايمني به

 مناسب است، نكتة بسيار مهم اين است كه مؤلفة ايمني

 هاي ورزشي، فراتر از بسياري از سايردر زمينة فعاليت

 هاي ورزشي با توجه به اينكهدر فعاليت. هاست زمينه

 توجهي موجب به خطر افتادن جان فردترين بي كوچك

  .شود، درصد باالي ايمني بسيار مهم استمي

 اي عناصر سازه پيشنهادهاي و راهكارها

 برآمدگي، بدون صاف، كامالً ورزشي زمين سطوح •

 آب يها چاله مناسب، شيب گسستگي، داراي فرورفتگي،

  .باشند بازي يها زمين با همسطحو  سرپوش داراي

 اي كهبيني راه ويژهها و پيشپوشش ديوارها و ستون• 

 بتوان در مواقع اضطراري براي نجات، از وسايل و لوازم

  .سرعت استفاده كرد كمكي به

 ها و از ميان برداشتن موانع لغزنده نبودن كف سالن•

 يروها بيني آب يشپموجود بر سر راه رفت و آمد افراد، 

  ... .هاي استخر وها و كانالمناسب در قسمت دوش

 اين پرسش وضعيت كلي ايمني :پرسش دوم پژوهش

 هاي روشنايي،سيستم(اي  و كارايي عناصر غيرسازه

 هاي استان مجموعة ورزشي دانشگاه) ايحرارتي و تهويه

 ميانگين كل سؤاالت مربوط به اين. كند يزد را ارزيابي مي

 تر از يينپاو بيانگر ميزان ارزيابي  73/2پرسش برابر با 

 دهندگان، از مناسب بودن متغــير يادشده متوسط پاسخ

 از لحاظ) درصد 46(اين سطح پايين مناسب بودن . است

  ).5و  2 هاي جدول(آماري معنادار مشاهده شد 

 طور كامل عاري از ريسك نيست و بنا هيچ فعاليتي به

 هاي ورزشي ممكن است طي فعاليت به داليل فراوان

 منظور هايي رخ دهد، ولي وجود تجهيزات به آسيب

 طور نامناسب سازي استفاده از فضاهاي ورزشي كه به بهينه

 در فضاي فيزيكي برگزاري فعاليت ورزشي رها شده، مانند

 هاي نفتي، گازي يا پريزهاي برق در محلياستقرار بخاري

 ار ممكن است با آن تماسكه پيوسته توپ يا خود ورزشك

 هايدر سالن. انديا برخورد داشته باشد، از اين جمله

 يي كه بدون پوشش در بااليوجود پروژكتورهاسرپوشيده 

هاست وضعيت  سر ورزشكاران قرار دارد و سال

 تواند به ايجاد خطر براي استحكامĤنها بررسي نشده، مي

 ، ضمنورزشكاران و حاضران در فضاي فيزيكي منجر شود

 ها و فضاهاي ورزشي بريراستاندارد سالنغاينكه دماي 

 هاي بدني تأثيرسازي افراد براي شروع فعاليت آماده

 كه افراد از نظر جسماني آمادة مستقيم دارد و درصورتي

 هاي جسماني از جملهآغاز فعاليت نباشند، آسيب

 خوردگي و دررفتگيكشيدگي و پارگي عضالت، پيچ

 .خواهد بود ناپذير هاي بافتي اجتنابآسيبمفاصل و ساير 

 همخواني و) 1390(اين نتايج با تحقيقات خواجه لندي 

  ).4(مطابقت دارد 

 انتخاب زميني هموار، نورگير، مشجر و با موقعيت 

 جنوبي، فاصلة بين رختكن و محل فعاليت بدني،–شمالي 

 هاي هواساز، رعايت تعداد استانداردكيفيت دستگاه

 اي گرمايشي و سرمايشي متناسب با مساحتهدستگاه

 هاي ورزشي، از نكات مهمي است كه بايد مدنظرسالن

  .مسئوالن قرار گيرد و پيوسته ارزيابي شود

 اي عناصر غيرسازه پيشنهادهاي و راهكارها

 ساير و برق و گاز انشعابات و كنتور محافظ نصب •

 از جلوگيري منظور مناسب به صورت به خطرساز تأسيسات

  .ورزشي يها توپ برخورد

 آموزش نحوة استفاده از و نشاني آتش كپسول داشتن •

  .آن در مواقع اضطراري
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 هاي گرمايشي، بازسازي و رسيدگي به سيستم•

 هاي سرمايشي، صوتي، تصويري، تهويه و روشنايي سالن

  .ورزشي

 اين پرسش وضعيت كلي ايمني :پرسش سوم پژوهش

 هاي استانمورد نياز دانشگاهو كارايي وسايل و تجهيزات 

 ميانگين كل سؤاالت مربوط به اين. كند يزد ارزيابي مي

 تر از يينپاو بيانگر ميزان ارزيابي  84/2پرسش برابر با 

 دهندگان، از مناسب بودن متغــير يادشده متوسط پاسخ

 درصدي نامناسب بودن 71است، و با توجه به گزارش 

 دار آزمون گذاشتن نتيجة معنامتغير مورد بررسي و صحه 

 ،)6و  2 هاي جدول(دو بر اين نامناسب بودن  خي

 شود كه نگهداري تجهيزات كليد داشتن خاطرنشان مي

 مادامي كه نگهداري. تأسيسات ايمن و بدون نقص است

 ويسات بدنما تأستجهيزات را كنار بگذاريم، نتيجه وجود 

 ورت ناديدهها در ص هزينه. ايمني كافي خواهد شد بدون

 نتيجه يك و درگرفتن تعميرات روتين بيشتر خواهد شد، 

 خواهدتعمير كوچك به تعويض و جايگزيني كامل تبديل 

 دليل ميزان باد داخل توپ ممكن است به). 27(شد 

 وهوايي تغيير استفادة مكرر، تغيير در دما يا شرايط آب

 از روي توپ مشخص معموالًشده  ميزان باد توصيه. كند

 افزايش باد داخل توپ فوتبال يك ريسك فاكتور. شود يم

 احتمالي جهت سردرد و ضربة مغزي در بازيكنان فوتبال

 شده از چرم يا هاي قديمي ساخته از توپ). 20(است 

 خوردگي و شكاف، نبايد در شرايط هاي جديد با ترك توپ

 مرطوب استفاده كرد، زيرا وزن توپ ممكن است در حدود

 در نتيجه مقدار نيروي. يشتر افزايش يابددرصد يا ب 20

 يابد وسيلة جمجمه طي سرزدن افزايش مي شده به جذب

 هاي شكسته يا مفقودشده، وجود درز و شكافتكه). 26(

 هاي بازي به چشم در تجهيزات، در بسياري از زمين

 وجود درز در تجهيزات يك مورد بحراني است،. خورد مي

 به و زيرا ممكن است لباس ورزشكاران در درزها گير كند 

  ).14(شود  منجري مرگ آنهاو حتآسيب 

 اي به بررسي تأثير تجهيزات در مقاله) 2005(1هاورد

 هاي بازي بر ميزان آسيب در ميان تر در زمين ايمن

 اي پرداخت و در نهايت به اين نتيجه هاي مدرسه بچه

 خطرناك راهبرد هيزاتدست يافت كه جايگزين كردن تج

 استهاي بازي  ينزمهاي  مؤثري در پيشگيري از آسيب

 از تنها نهاستفاده از تجهيزات و وسايل استاندارد ). 13(

 نظر ايمني و تأمين سالمت كاربران، بسيار مهم است، بلكه

 هاي ورزشي ودر آموزش و يادگيري صحيح مهارت

  .ر مؤثر استي بسياا حرفهپيشرفت ورزشكاران آموزشي يا 

 دهندگان از ميزان اين در حالي است كه ارزيابي پاسخ 

 مناسب بودن وضعيت كلي وسايل و تجهيزات مورد نياز

 درصد 71هاي استان يزد با فراواني   اجراي ورزش دانشگاه

  . غيرمناسب است

 وسايل و تجهيزات پيشنهادهاي و راهكارها

 يك توسط ورزشي تجهيزات تا حد امكان تهية •

 تجهيزات از مذكور تا مسائل به آگاه فرد يا واحد سازمان

  .نشود استفاده غيراستاندارد

 بايد ديدن آسيب صورت در بازي، وسايل تجهيزات •

 لوازم .باشند زوائد اضافي و برآمدگي بدون و شوند تعمير

 بايد ورزشي تجهيزات شوند، گذاشته كنار بايد مستعمل

 تميز بار يك روز هرچند و باشند اصول بهداشتي با مطابق

  .شوند

 واليبال، هندبال، بسكتبال، يها ميله و ها تيرك •

 .ايمني باشد محافظ و پوشش داراي ... و فوتبال

 بسكتبال، يها ميله و ها تيرك متفاوت شدن رنگ •

 -سفيد مثل ييها با رنگ ... و فوتبال واليبال، هندبال،

 .زرد و مشكي

                                                           
1. Howard 



  151                                     از ديدگاه دانشجويان هاي استان يزدرزيابي ايمني و كارايي اماكن و تأسيسات ورزشي دانشگاها
 

 

 و ها تيرك روي كوچك يها زائده توجه به ايجاد •

 تور نصب منظور به هندبال و فوتبال دروازة يها ميله

 اسفنج مانند مناسب روكش داراي بايد ها دروازه؛ اين زائده

  .باشند نرم پالستيكي يها روكش يا

 اين پرسش وضعيت كلي :پرسش چهارم پژوهش

 هاي استان يزد را ارزيابيبهداشتي اماكن ورزشي دانشگاه

 با توجه به نتايج حاصله وضعيت كلي بهداشتيكند كه  مي

 درصد نامناسب، و از لحاظ 74اماكن ورزشي با گزارش 

 در اين مؤلفه). 7و  2 هاي جدول(آماري معنادار است 

  .توان به موارد زير اشاره كرد مي

 در اين بخش وجود يك: رعايت اصول بهداشت فردي

 بهداشتي مانندية جوانب بر كلبهداشت و ناظر  فرد مسئول

 وكلية متصديان . بهداشت فضاهاي ورزشي الزم است

 اند ي كه در اماكن عمومي اشتغال دارند، موظفاشخاص

 ترتيبي كه معاونت سالمت دورة ويژة بهداشت عمومي را به

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعالم

 .دارندكند، بگذرانند و گواهينامةه معتبر آن را دريافت  مي

 در تحقيقي در) 1383(در همين مؤلفه جابري و همكاران 

 هاي مهندسيبررسي وضعيت بهداشتي و ايمني سالن

 هادرصد متصديان سالن 3/95شهر مشهد نشان دادند كه 

 كه وجود فرد مناسب درصورتي). 3(فاقد گواهينامه بودند 

 ديده در زمينة بهداشت، براي رفع عوامل و آموزش

 ي و تهديدكنندة تندرستي و همچنين تحميلغيربهداشت

 موارد بعدي. ايجاد فضاي بهداشتي مفيد خواهد بود

 .هاي بهداشتي است بهداشت شرايط ساختماني و سرويس

 در كل ميانگين سؤاالت مربوط به اين پرسش، برابر با

 تر از متوسط بود، كه بيانگر ميزان ارزيابي پايين 73/2

 . استودن متغــير يادشده دهندگان، از مناسب ب پاسخ

 

 وضعيت كلي بهداشتي پيشنهادهاي و راهكارها

 مجهز و مناسبهاي بازشو بايد به توري سالم  پنجره•

 نحوي كه از ورود حشرات به داخل اماكن باشند، به

  .جلوگيري شود

    .آب مصرفي بايد مورد تأييد مقامات بهداشتي باشد•

 بهداشتي و متناسبوضع و تعداد توالت و دستشويي •

 ترجيحاً صابون(دستشويي بايد مجهز به صابون . باشد

  .كن مناسب و بهداشتي باشد و خشك) مايع

 .دان در كنار دستشويي الزامي است وجود زباله •

 شو، قابل حملو دار، ضذزنگ، قابل شستدان درپوش زباله

  . كافي و تعدادو با حجم مناسب 

 مرغوب بوده و نوعها از سنگ، سراميك  كف سرويس•

  .رو باشدو شيب آن به سمت فاضالب

 

 گيري نتيجه

 شود كهاز نتايج اين تحقيق چنين استنباط مي

 هاي سراسري و پيامسازي فضاهاي ورزشي دانشگاه يمنا

 امر اندركاران دستنور استان يزد نيازمند توجه بيشتر 

 هاي هرترين مؤلفه يي، از مهمكارامؤلفة ايمني و . است

 هاي ورزشي است و ضرورييژه فعاليتو بهگونه فعاليت، 

 است تا با تمهيداتي، عوامل خطرساز فضاهاي ورزشي را

 مرتبط با عوامل برطرف كرد و از بروز هر گونه حوادث

 هاي ورزشيعمل آورد و ميزان آسيب ايمني، پيشگيري به

 در خطرسازاطالعي از وجود عوامل  يب. را كاهش داد

 گاه توجيهي براي تبرئه از مسئوليت يچهفضاي ورزش 

 ة مديران و برگزاركنندگان ساعاتبر عهدسنگيني كه 

 با توجه). 5(شود، نخواهد شد درسي و ورزشي نهاده مي

 هاي ورزشي داراي  ، آمار مسئوالن سالن1به نتايج جدول 

 هاي مديريت دانش ايمني اماكن ورزشي گواهينامة دوره

 32هاي اوليه  هاي كمك گواهينامة دورهدرصد و داراي  28

 ييكارادرصد بود، اين در حالي است كه ميزان ايمني و 

 هاياماكن و تجهيزات ورزشي با ميزان شيوع آسيب

 جسماني ارتباط دارد، و اگر يك مدير تأسيسات نتواند
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 يسات را نگه دارد، به صدمة حاضران، مشتريان،تأسامنيت 

 ورزشي منجر خواهد شد و كنندگان و شركتتماشاچيان 

 هايبراساس يافته. اين مقوله نيازمند توجه بيشتري است

  :شوداين پژوهش پيشنهاد مي

 70با توجه به اينكه طبق آمارهاي توصيفي حدود 

 پوشدرصد دانشجويان وضعيت كلي ايمني و كارايي كف

 اند، و طبق نتايجهاي ورزشي را مناسب ارزيابي نكردهسالن

 داده در حين هاي رخمختلف بيشتر آسيب هايپژوهش

 و افتادن بوده خوردن يزلهاي ورزشي ناشي از فعاليت

 ها و درزها و ايجاد اصطكاك الزماست، نسبت به رفع چاله

 پوش هربراي اجراي فعاليت متناسب با استانداردهاي كف

  . رشتة ورزشي اقدام شود

 درصد دانشجويان وضعيت كلي ايمني و كارايي 54 

 اي مجموعة ورزشيهاي روشنايي، حرارتي و تهويهسيستم

 شود با اند، پيشنهاد ميدانشگاه را مناسب ارزيابي نكرده

 ها ورجوع به استانداردهاي موجود مربوط به اين سيستم

 هاي جديد و به صرفه، ضمن كمك به نصب دستگاه

 هاياستفادة بهينه از انرژي مصرفي اين اماكن، نرخ آسيب

 هاي بدنيبه عدم رعايت دماي استاندارد فعاليت مربوط

 . كاهش داده شود

 با توجه به اينكه براساس نتايج آمارهاي توصيفي،

 درصد دانشجويان دانشگاه وضعيت كلي ايمني و 71حدود 

 كارايي وسايل و تجهيزات مورد نياز اجراي ورزش را

 شود ضمناند، پيشنهاد ميمناسب ارزيابي نكرده

 از خريد وسايل و تجهيزات نامرغوب كه درجلوگيري 

 هاي جديد بدني كاربران همراه بيشتر اوقات با آسيب

 است، از كارشناس متخصص و مجرب هر رشتة ورزشي

 منظور تعيين كيفيت كاالها و تجهيزات ورزشي و در به

 بر آن، جوانب  زير عالوه. نهايت خريداري آن استفاده شود

  : هيزات ورزشي رعايت شوددر خصوص ايمني وسايل و تج

 رعايت اصول ايمني براي وسايل و تجهيزات و -

  . انتخاب آنها براساس استانداردهاي موجود باشد

 رعايت اصول ايمني تجهيزات، اصل تعمير و -

 معاينه و وارسي و در نهايت تعمير و ترميم. نگهداري است

 روزانة وسايل بازي، پس از انجام تمرينات يا مسابقات

  . تواند در تعمير و نگهداري مؤثر باشد مي

 يزاتو تجهكنار گذاشتن و استفاده نكردن از وسايل  -

  .ازكارافتادهمستعمل، كهنه و 

 اصول بهداشتي و شرايط نگهداري آنان كه شامل -

 .است... مواردي چون تميز كردن و

 74و در آخر براساس نتايج آمارهاي توصيفي، حدود  

 دانشگاه وضعيت كلي بهداشتي اماكن ودرصد دانشجويان 

 اند،فضاهاي ورزشي دانشگاه را مناسب ارزيابي نكرده

 شود ضمن تهية كلية استانداردهاي بهداشتيپيشنهاد مي

 اي از كارشناس طور دوره مربوط به اماكن ورزشي، به

 منظور بهداشت متخصص در اماكن و فضاهاي ورزشي به

 يص استفاده شود؛نقامنظور رفع  تهية گزارش ارزيابي به

 تحصيلي اماكن سال هر ابتداي و دانشگاه هر يعني در

 غيرايمن موارد و شود بررسي منتخب افراد توسط ورزشي

 از پس تصادفي طور به و گوشزد متصديان مسئوالن و به

 سال هر با آغاز ورزشي اماكن در خطرساز عوامل ماه چند

 خطرساز عوامل رفع در آنها پيشرفت ميزان و شود مقايسه

 آموزشي يها كارگاه يا ها كالس بر آن عالوه. شود بررسي

 استانداردهاي بهداشتي فضاهاي ورزشي رعايت با مرتبط

 جنبة ها و دستورالعمل شود برگزار مختلف هاي  دانشگاه در

  .باشد داشته اجرايي
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Abstract  
Sport facilities and equipment are important tools for a safer organization of sporting 
activities in universities. The aim of this study was to evaluate the safety and 
efficiency of sport facilities and equipment in universities of Yazd province from 
students’ viewpoints. The research method was descriptive-survey that was conducted 
as a field. The statistical population included students of state and Payame Noor 
universities of Yazd province in 2012-2013. According to Morgan table, 1100 
students were randomly selected as the statistical sample. The data were collected by 
KhawjaLandi (2011) questionnaire (35 items) which evaluated the constructive 
elements of sport facilities, lighting, heating, cooling, ventilation systems, sport 
equipment and instruments. Content and face validity of the questionnaire were 
confirmed after the professional review and viewpoints of 14 sport management 
professors and the required modifications. The Cronbach's alpha was used to 
determine the reliability of the questionnaire (α=0.89). Kolmogorov-Smirnov test, 
MANOVA and chi-square were used for data analysis at P<0.05.  Results showed that 
from of the students’ viewpoints, the general condition of safety and efficiency of the 
structural elements was 69% inappropriate, non-structural elements 54% 
inappropriate, general condition of sport equipment and instruments 71% 
inappropriate and the general hygienic condition of sport facilities was 74% 
inappropriate. The inappropriateness of the variables under study was statistically 
significant (P<0.05). Sport facilities of universities of Yazd province require that the 
authorities should have a professional insight and safety knowledge management to 
standardize and secure sport facilities in universities in order to ensure the safety of 
their users. 
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