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 چکیده:

 هاا  فوتسااش شاهر اردبیا  و سالن و بهداشت وضعیت ایمنیهدف از انجام این تحقیق بررسی  هدف: 

جهانی بود. تحقیق حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربرد  و از نظر چگونگی جما   استانداردها  بامقایسه 

آور  داده ها توصیفی پیمایشی به شمار آمده که به شک  میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفتاه 

 است.

شد که در مجموع جامعه آمار  تحقیق حاضر، شام  سالن ها  فوتساش شهر اردبی  می با روش تحقیق:

سالن می باشد. با توجه به محدود بودن جامعه آمار  در مجموع نمونه گیر  به صاورت تماام  44شام  

شمار انتخاب شدند. روایی محتوایی و صور  پرسشنامه به وسیله اساتید مدیریت تائیاد و سا پ پایاایی 

آمار توصیفی و استنباطی )آزماون  گزارش گردید. برا  تجزیه و تحلی  از 0.80آلفا  کرونباخ پرسشنامه 

 تی تک نمونه ا ( استفاده شد.

افته ها  تحقیق نشان داد که وضعیت ایمنی و بهداشتی سالن ها  فوتساش شاهر اردبیا  در ی  ها:یافته

 وضعیت مطلوبی قرار دارند.
فوتسااش شاهر   ساالن هاا یو بهداشات یمنیا تیگرفت که وضع جهیتوان نت یم نیبنابرا  :گیرینتیجه

را در  یالمللا نیو با یملا  دادهایاتوان رو ینداشته و م یجهان  با استانداردها یاختالف چندان  یاردب

 .برگزار کرد ییسالن ها نیچن

 ایمنی، بهداشت، فوتساش، اردبی   های کلیدی:واژه

 

 

 

 

 

 



 3  مقدمه و هدف

 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

حاضر تبدی  کرده رشد فزاینده ورزش در دهه ها  اخیر، آن را به یک صنعت فعاش در قرن 

است. چنانکه در میان علوم مختلف، تربیت بدنی و علوم ورزشی طی ساش ها  اخیر در عرصه 

علم و دانش دستخوش تحوالت چشمگیر  گشته است. در این خصوص هر یک از قلمروها  

علوم اجتماعی مانند جامعه شناسی، روانشناسی و مدیریت به موزازات علوم فیزیولوژیکی ورزش 

رقابت با یکدیگر، سعی در کشف نایافته ها، ارائه راه ح  ها و خدمت رسانی بهتر به مخاطبان در 

(. در این بین جامعه ورزشی ایران در دو دهه اخیر به رغم کاستی 1383خود دارند )خبیر ، 

ها  مدیریتی، از حیث سخت افزار  و توسعه امکانات، رشد نسبتا خوبی داشته، ولی به نظر می 

ز جهت استلزامات حقوقی، امنیتی و مدنیت، آموزش ها  الزم را نداشته است )فارسی و رسد ا

 (.1386همکاران، 

 طرق به را جهان مردم از زندگی بسیار  شیوه   اجتماعی، پدیده عنوان به ورزش طرفی از

 با ورزش توان گفت می پپ است ساخته متأثر اجتماعی و سیاسی اقتصاد ، آموزشی، فیزیکی،

و  دارند ایمان آن به دنیا مردم همه که است شعار  آن پرداختن به است، خورده گره مردم زندگی

 این در یافته انجام تحقیقات و پیشرفت تکنولوژ  با روز به روز آن روانی و جسمی مطلوب تأثیر

 (.1388)غالمی،  می شود اثبات وسعت بیشتر با زمینه

اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیه ها  تحقیق، در این فص  محقق به بیان مسئله، 

 پیش فرض ها  تحقیق، قلمرو تحقیق و تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق می پردازد.

 بیان مسئله -1-2

ساخت اماکن ورزشی بدون پیش بینی حریم امنیتی کافی خطر آسیب دیدگی را افزایش می  

از شکایتها برمبنا  این بوده است که آسیب دیدگی دراثرحریم امنیتی ناکافی   شمار دهد.

بین زمین باز  ودیوار پدید آید ویا چه براثر  این آسیب دیدگی در فضا  چه حاص  شده است.

(. اگرچه عوام  2005سیدلر،) یدآشئی که در فضا  پیرامون زمین باز  تعبیه شده است؛ پدید 

نظر می رسد ایمنی  به بروز حوادث وآسیب ها  ورزشی نقش دارند، ومتغیرها  متعدد  در

 صدقیانی،دارد )مناسب اماکن وتجهیزات ورزشی نقشی مهم در کاهش این وقای  بر عهده 

به خاطرداشت که هدف اصلی فعالیت ها  بدنی حفظ سالمتی است و اگر یک  یدبا (.1387

به خطر بیندازد ارزش و اعتبار  ( راوسالمتیتندرستی ) یبدناصلی تربیت  فعالیت بدنی رویکرد

کشور ایران رشته نوپایی است  ورزش وتربیت بدنی در(. 1384خودراازدست می دهد )رمضانی، 
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تاکنون تغییر وتحوالتی دراین زمینه  اگرچه که هنوز هم تقریبابه شک  سنتی اداره می شود.

تارسیدن به معیارها واستانداردها  جهانی فاصله ا  بسیار وجود دارد.  یکنل انجام شده است،

تاسیسات واماکن ورزشی نیز از این قاعده مستثنی نیست واز نظر کمی وکیفی برا  دستیابی به 

 (.1385استانداردها  معموش ومرسوم بین المللی راه دراز  در پیش دارد )ایلکاه، 

عواملی  به اند وظایف خود رابه نحو احسن انجام دهد،تربیت بدنی وورزش برا  اینکه بتو

ورزشی مناسب وایمن  اماکن همچون مدیران وافراد متخصص درزمینه ورزش، مربیان کارآمد،

وامکانات ورزشی مطلوب نیازمند است. در این میان ایمنی اماکن وتاسیسات ورزشی بسیار حائز 

له موضوعات مهم و مورد توجه متخصصان اهمیت می باشد، وضعیت ایمنی اماکن ورزشی از جم

در « ایمنی مقدم برکار»در علوم ورزشی، طب ورزش و مسووالن سالمت جامعه است. اصطالح 

اماکن ورزشی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. وجود موان  و وسای  غیر استاندارد و خطرناک، به 

موجب صدمات بدنی و حتی در موارد  عالوه استفاده از وسای  مستهلک و فرسوده، بدون تردید 

مرگ ومیر کاربران اینگونه فضاها خواهد گردید. درحالی که وجود بعضی از این عوام  خطرزا می 

تواند موجب بروز صدمات به مرورزمان شود، بعضی دیگر از آنها ممکن است درلحظات خاص 

یر  شود که منجر به سبب خسارت شدید و در بعضی مواق  خسارات جانی و مالی جبران ناپذ

 (1374 آقایی نیا،شد )دعاو  حقوقی خواهد 

اماکن ورزشی بستر اجرا  فعالیت ها  ورزشی هستند و کیفیت آنها بر اجرا  تمرینات و 

برگزار  مسابقات و رقابت ها  ورزشی تاثیر مستقیم دارد، ساخت اماکن ورزشی نیازمند دقت و 

تباهات و غفلت هایی در برنامه ریز ، طراحی و ساخت درایت فراوان است، به طور  که بروز اش

و تجهیز تاسیسات و اماکن ورزشی باعث به هدر رفتن وقت، انرژ  و بودجه می شود و این امر 

می تواند بر عملکرد آینده به ویژه بر برنامه ها  ورزشی و تفریحات سالم تاثیر نامطلوبی داشته 

 (.1380 خواجو ،باشد )

دهد هر چه تسهیالت بیشتر و با کیفیت باالتر  در دسترس باشد میزان مطالعات نشان می

فعالیت جسمانی افراد بیشتر خواهد بود نسبت نفر به افراد در جوام  مختلف بسته به شرایط 

اقتصاد ، اجتماعی متفاوت است. ضمن آنکه شرایط و بسترها  فرهنگی بر میزان مشارکت بهره 

بنابراین بیش ازانجام اقداماتی ؛ زشی در این فضا تاثیر می گذاردمند  و انتخاب نوع فعالیت ور

در زمینه ارتقاء فعالیت جسمانی در بین مردم باید بستر و شرایط انجام این برنامه ها بررسی 

گردد تا از این رهگذر میزان دسترسی مردم به امکانات ورزشی و بهره مند  آنها از این امکانات 

 (.1385 کاران،محسنی و همگردد )مشخص 

 ارائة باشد: زیر ویژگی ها  و مشخصات دارا  باید بین المللی استانداردها  با سالن یک

 به ورزشی مکان ساخت ساز ، ذخیره کافی فضا  ارائة معلوالن، برا  مناسب و کافی تسهیالت
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 به ها رختکن و لدار قف ها  کمد ارائة آینده، در آنها از استفاده توانایی منظور به بزرگ کافی اندازة

 یا راهروها درگاهها، ارائة آبراه، و کف مناسب شیب با رختکن و توالت دوش، ساخت کافی، اندازة

 انتظار سالن ارائة ورزشی، مکان برا  کافی پارکینگ شوند، جا جابه راحتی به تجهیزات که ها رمپ

 و تعمیر برا  ریز  برنامه فعالیت، منطقة به نزدیک دیوار رو  پد ارائة کاربران، برا  مناسب

 مکان در مختلف تها  فعالی فضاها  از کافی نظارت برا  ریز  برنامه ورزشی، مکان نگهدار 

 (.2015 ،1ساویرورزشی )

توسعه روز افزون فضاها  ورزشی و استقباش فراوان جوانان از چنین فضاها و اماکن ورزشی، 

و دقیق تر نسبت به تامین امنیت فضاها  ورزشی، پیش مدیران را بر این می دارد هرچه بیشتر 

بینی و اقدام نمایند. اهمیت فضاها  ورزشی که ساخته می شود میزان تعهد ما را نسبت به 

آینده تعیین می کند، با در نظر گرفتن نیاز کنونی جامعه به امر ورزش و سالمتی و نیاز نس  

مناسب مساله ا  است که خیلی کمتر مورد توجه آینده به اماکن استاندارد به ویژه با ایمنی 

محققان قرار گرفته است و در استان اردبی  تاکنون تحقیقی در این رابطه صورت نگرفته است 

لذا با توجه به مطالب گفته شده محقق در این تحقیق به دنباش این سواش است که وضعیت 

 ؟ایمنی و بهداشتی سالن ها  فوتساش شهر اردبی  چگونه است

 اهمیت و ضرورت تحقیق -1-3

ا ممکن است مشکالت زیاد  ر برنامه ریز  ضعیفی دارند، ساخت و اماکن ورزشی که طراحی،

بحث ایمنی  به این دلی  نتایج این تحقیق مهم است. آورند. برا  مدیران این اماکن پدید

درارتباط بااین موضوع است که چگونه می توان از این ابزاردرجهت رشدوتوسعه تمامی جوانب 

 (1385 ،وهمکارانفارسی باشد )ورزشی استفاده نمود تا مطابق با استانداردها  جهانی 

بر این اساس و با توجه به اینکه در ورزشها  برخورد  همواره احتماش چنین آسیبهایی وجود 

رد، به کاربردن تجهیزات و وسای  ایمن از اهمیت ویژه ا  برخوردار است. مصدومیت ها  دا

 همچون بیماریها  عفونی،) یورزشورزشی و بیماریها  ناشی ازعدم رعایت بهداشت محیط ها  

ها  اقتصاد  و اجتماعی سنگینی را برا  جوام  به دنباش دارد. در  نهی( وهزو...  ویر ،یپوست

ده، هزینه ها  مالی آسیب ها  ناشی از صرفاً زمین ها  باز ، ساالنه یک میلیارد و ایاالت متح

 (1386 علیزاده وهمکاران،است )دویست میلیون دالر تخمین زده شده 

هرموقعیتی که در فضا  انجام فعالیت ورزشی به طور بالقوه بتواند به آسیب دیدگی ورزشکار، 

چیان حاضر در میدان و فضا  برگزار  آن فعالیت اعضا  برگزارکننده   تمرین یا تماشا

منجرشود، مخاطره انگیزاست و باید با دید انتقادجویانه به آن نگریست. با توجه به اینکه موضوع 

ایمنی با سالمت عده   زیاد  از جمعیت فعاش جامعه سروکار دارد، از چالش ها  اصلی مدیران 

                                                                                                                               
1. Sawyer 
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ن ایمنی کام  تاسیسات، امکانات و وسای  ورزشی محسوب می شود. باید پذیرفت که تامی

ورزشی کار  مشک ، پیچیده و وقت گیراست، ولی بدون شک با پیش بینی ها  صحیح و 

منطقی می توان آن را به نحو احسن انجام داد. بدیهی است در حوزه فعالیت ها  ورزشی تقریبا 

حان و برنامه ریزان باید تمام غیرممکن است که بتوان کلیه عوام  خطرزا را از بین برد، ولی طرا

تالش خود را به کارگیرند تا در طراحی ها و احداث تاسیسات و اماکن، میزان خطرات وآسیب 

 قاتیتحق وزارت علوم،برسانند )پذیر  شرکت کنندگان و تماشاگران را به کمترین میزان 

 (1385 وفناور ،

 کف م ها  گرمایشی و برودتی،ایمنی عواملی مانند بهداشت و نظافت، نور، تهویه، سیست

و ملزومات رشته ها  مختلف ورزشی مانند پایه    زاتیتجه پوش، تجهیزات اطفا  حریق،

دروازه ها، پایه   نگهدارنده تور یاحلقه بسکتباش و...ازموارد  است که می تواند در کاهش یا 

 و تاسیسات اماکن احداث نیست که شکی افزایش خطرات و آسیبها  ورزشی اثرگذار باشد.

موازین ومقررات و استانداردها  الزم می تواند در جذب اقشار مختلف  کلیه با رعایت ورزشی

طور قط  اماکن  به مردم به ورزش موثر واق  شود وحوادث وآسیبها  ورزشی را نیز کاهش دهد.

ورزشی، مان   ورزش ها که ایمنی مناسبی ندارند. عالوه بر ایجاد زمینه بروز حوادث و آسیب ها 

 با اخالش را نیز تحقق اهداف مورد نظر درامر آموزش خواهند شد و برگزار  مسابقات ورزشی

مواجه می کنند. امکانات مورد نیاز در سالن ها  ورزشی نظیر دوش، رختکن، سرویپ ها  

و نور مناسب در سالن ها  ورزشی مان   صوت بهداشتی، کف پوش، سیستم گرمایی و سرمایی،

 (.1379 سایبانی،است )بردار  اصولی از این اماکن شده  بهره

با توجه به مطالب گفته شده و با در نظر گرفتن این موضوع که امنیت و ایمنی در سالن ها  

ورزشی به خصوص فوتساش با جان و ماش مردم در ارتباط می باشد و عدم توجه به این مسئله 

اپذیر  می شود و همچنین رضایت مند  مردم از باعث به وجود آمدن خسارات زیاد و جبران ن

ایمنی سالن ها  ورزشی باعث گرایش بیشتر به ورزش فوتساش و سایر ورزش ها می شود و این 

و ... در امان می  موضوع جامعه را از آسیب ها  اجتماعی مانند گرایش به اعتیاد، بی بندوبار 

ان می باشند در راستا  رسیدن به مقاصد ها  کشور که همانا جواندارد که بزرگترین سرمایه

متعالی در زندگی دچار لغزش نشوند و آمادگی جسمانی و روانی مناسب برا  انجام فعالیت ها  

 سالن و بهداشت وضعیت ایمنیاجتماعی را داشته باشند، بنابراین محقق بر آن شد تا به بررسی 

ی ب ردازد. نتایج این تحقیق می تواند به ناستانداردها  جها مقایسه با ها  فوتساش شهر اردبی  و

مدیران استانی و شهر  به منظور برنامه ریز  برا  رسیدن به اماکن ورزشی فوتساش به شرایط 

استاندارد جهانی اطالعات الزم را ارائه نماید و همچنین اطالعات الزم وپایه رابه سایر پژوهشگران 

د. این امر باعث پیشگیر  از عوام  خطر و جهت بررسی در سایر استانها  کشور ارائه ده
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شناسایی و برطرف کردن آنها خواهد شد و ضمن کمک به سالمتی ورزشکاران و سایر مراجعین 

به سالن ها  فوتساش درکاهش مشکالت بهداشتی جامعه و کاهش هزینه ها  درمان بیماریها  

شارکت ورزشکاران مرتبط نقش خواهد داشت و به عنوان یک عام  روانی در افزایش م

 موثرخواهد بود.

 اهداف تحقیق -1-4

 هدف اصلی -1-4-1

استانداردها   مقایسه با ها  فوتساش شهر اردبی  و سالن و بهداشت بررسی وضعیت ایمنی .1

 فوتساش جهانی

 اهداف فرعی -1-4-2

 ها  فوتساش شهر اردبی  و سالن بررسی وضعیت ایمنی و بهداشتی جایگاه تماشاگران -1

 .فوتساش استانداردها  جهانی بامقایسه 

ها  فوتساش شهر  سالن ایمنی و بهداشتی درب ها  ورود  و خروجی بررسی وضعیت -2

 .فوتساش استانداردها  جهانی مقایسه با اردبی  و

ها  فوتساش شهر اردبی   سالنایمنی و بهداشتی سرویپ ها  بهداشتی  بررسی وضعیت -3

 .فوتساش استانداردها  جهانی مقایسه با و

 ها  فوتساش شهر اردبی  و سالن ایمنی و بهداشتی رخت کن و دوش بررسی وضعیت -4

 .استانداردها  جهانی فوتساش مقایسه با

ها  فوتساش شهر  سالن ایمنی و بهداشتی تهویه و دما ساز رخت کن ها بررسی وضعیت -5

 .فوتساش استانداردها  جهانی مقایسه با اردبی  و

 فرضیات تحقیقات -1-5

از وضعیت ایمنی و بهداشتی مناسبی ها  فوتساش شهر اردبی   سالن تماشاگرانجایگاه  -1

 برخوردار هستند.

از وضعیت ایمنی و بهداشتی ها  فوتساش شهر اردبی   سالن درب ها  ورود  و خروجی -2

 مناسبی برخوردار هستند.

از وضعیت ایمنی و بهداشتی ها  فوتساش شهر اردبی   سالنسرویپ ها  بهداشتی  -3

 بی برخوردار هستند.مناس

ایمنی و بهداشتی مناسبی  اردبی  از وضعیتها  فوتساش شهر  سالن رخت کن و دوش -4

 برخوردار هستند.

ایمنی و بهداشتی  از وضعیتها  فوتساش شهر اردبی   سالنتهویه و دما ساز رخت کن  -5

 مناسبی برخوردار هستند
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 پیش فرض های تحقیق -1-6

 کام  به پرسشنامه ها پاسخ داده اند.آزمودنی ها با آگاهی و صداقت  -1

 آزمودنی ها در شرایط طبیعی خود به سواالت پاسخ دادند. -2

 پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش اهداف را به صورت دقیق می سنجد. -3

 حدود یا قلمرو تحقیق -1-7

 محدوده زمانی: -1-7-1

 انجام یافته است. 1398این تحقیق در ساش 

 محدوده مکانی: -1-7-2

قرار در حوزه سالن ها  ورزشی فوتساش شهر اردبی  قلمرو مکانی اجرا  پژوهش مورد نظر 

 .دارد

 محدوده موضوعی: 1-7-3

بدیهی است در حوزه مدیریت می باشد اما گستره موضوع یا بعد موضوعی پژوهش مورد نظر 

در عنوان یک مسئله پژوهشی جزئی بسیار کوچک، ولی فوق العاده مهم ه که این موضوع ب

 .است ساخت و ساز و نگهدار  اماکن ورزشی

 محدودیت های تحقیق -1-8

 هایی محدودیت دارا  انسانی، علوم   حوزه در پژوهشها از بسیار  همانند نیز حاضر پژوهش

کند.  می ملزم احتیاط جوانب رعایت با را پژوهش این ها  یافته تعمیم مجموع، در که بوده است

 از: اند ت عبار ها محدودیت از این برخی

 حساسیت ها، پاسخ سوگیر  شام : حاضر مطالعه نظر  و شناختی روش ها  محدودیت -1

 روش ها  محدودیت اصالح منظور به .است بررسی مورد نمونه و ها پرسش به آزمودنی ها

 ها  درجمعیت را کار  اهماش از دیگر ها  مقیاس پژوهشگران سایر شود پیشنهاد می شناختی

 .کنند اجرا دیگر

 در سطح استان اردبی . تحقیق این موضوع با ارتباط در اندک پژوهشی   پیشینه وجود -2

 قدرت محدود بودن جامعه آمار  به افراد فعاش در سالن ها  ورزشی فوتساش است که -3

 .کاهش داده استرا  پژوهش بیرونی روایی و دهی تعمیم

 استفاده از ابزار اندازه گیر  پرسشنامه. -4

 تعریف واژه ها و اصطالحات -1-9

 1ایمنی

                                                                                                                               
1 . Safety 



 9  مقدمه و هدف

به معنی  اغلب تعریف مفهومی: محفوظ ومصون بودن ازخطر، درسالمت بودن هرچیز،

بین المللی  درسازمان خاطروبی خوف بودن استعماش می شود. آسوده بودن، درامان رستگار ،

که درآن احتماش خطر  یحالت واژه ایمنی به صورت زیرتعریف شده است: iso1992استاندارد 

شیر  باشد )میزان قاب  قبولی محدودشده  به ماد ، یاخسارت( به اشخاص) یبآس

 (1388ومرند ،

تعریف عملیاتی: منظور از وضعیت ایمنی در این تحقیق، ایمنی مربوط به ساخت و سازها، 

ها و راهروها،  درب ، دروازه ها و تور دروازه(،توپ کف پوش،) یورزشت جایگاه تماشاگران، تجهیزا

سطح زمین باز ، سیستم ها  روشنایی، حرارتی و تهویه ا  و تابلوها می باشد. دراین تحقیق 

نمره ا  که سالنها  فوتساش تحت بررسی ازهریک ازمتغیرها  ایمنی مطالعه درپرسش نامه   

 تحقیق کسب می کنند.

 1بهداشت

علم وهنر پیشگیر  از بیماریها، « صحت»  درتعریف مفهومی: بهداشت به زبان فارسی 

طوالنی ترکردن عمرو باال بردن سالمتی به وسیله   کوشش ها  اجتماعی است. بر همین 

اساس، برا  بهداشت فرد ، عمومی، روانی و غذایی تعریف هایی وجود دارد. بهداشت عبارت 

روشهایی که بشر برا  پیشگیر  از بروز و اشاعه بیماریها، طوالنی است از استفاده ا زعلوم و

نمودن عمر، ارتقاء سطح تندرستی و نیرو، از طریق آگاهی و عم  نمودن فرد فرد مردم به اصوش 

 (.1376آن از راه کوششها  متشک  و دسته جمعی )علیزاده،

الن، سرویسها  س یتوضع تعریف عملیاتی: منظور از وضعیت بهداشتی دراین تحقیق،

بهداشتی، رختکن، زباله دان ها، کمکها  اولیه و بهداشت مربیان در سالنها  فوتساش شهر 

سالنها  فوتساش  که است از نمره ا  عبارت اردبی  می باشد. در این تحقیق منظور از بهداشت

 .تحت بررسی از هریک از متغیرها  بهداشتی مطالعه در پرسش نامه   تحقیق کسب می کنند

 2سالن ورزشی

ا  است که مح  فعالیت ورزشکاران و ورزش دوستان از تعریف مفهومی: مکان سرپوشیده

ا  که بر اساس ضوابط فنی ورزشی باشد. مکان سرپوشیده  اقشار جامعه میهمه سن و همه

ها برا  برگزار    ورزشی احداث شده باشد. این سالنها  یک یا چند رشتهبرا  انجام فعالیت

ها  رزمی، ژیمناستیک، تنیپ رو  میز، آمادگی جسمانی، والیباش، بسکتباش و ... مورد کالس

ها تک منظوره یا چند منظوره است   استفاده از این سالنگیرند که نحوهاستفاده قرار می

 (.1394)رمضانی، 

                                                                                                                               
1 . Hygiene 
2 . Gym 
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راردبی  تعریف عملیاتی: در این تحقیق کلیه اماکن سر پوشیده ورزشی )سالنها  فوتساش( شه

 می باشد.

 1فوتساش

رقابتها درزمینی به  ینا می شود. گفته تعریف مفهومی: فوتساش به باز  فوتباش درون سالن،

 ها  سرپوشیده یا در مح  باز و بدون دیوار حصار انجام می گیرد. درمح  ابعادزمین بسکتباش،

 راردبی  می باشد.درشه ساش 10  باالتعریف عملیاتی: دراین تحقیق، فوتساش برا  پسران 

 :2استاندارد

رود و ا  برا  سرمشق به کار میتعریف مفهومی: آنچه طبق قرارداد، سنت، یا قوانین نمونه

اجرا  آن قبوش عام یابد. وض  قوانین و مقررات برا  تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کاال 

ماهیت »ا  کامال مجزا یعنی گویند. استانداردها دارا  چهار محورهیا خدمات را استاندارد می

می باشند « ها  اجتماعیمسوولیت»و  «هاارزیابی و انطباق»، «امور مدیریتی»، «محصوالت

 ؛ دانشنامه کتابدار  و اطالع رسانی(. پور )سلطانی،

تعریف عملیاتی: منظور از استاندارد در این تحقیق تهیه   شاخصها  جهانی مربوط به 

ت ورزش فوتساش ومقایسه   آن باوضعیت سالن ها  فوتساش و تجهیزا یساتتاس اماکن،

 شهراردبی  می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق -1-1شکل 

                                                                                                                               
1 . Futsal 
2 . Standard 

 ایمنی و بهداشت اماکن ورزشی

 جایگاه تماشاگران

 خروجی درب های ورودی و

 سرویس های بهداشتی

 رختکن و دوش ها

 تهویه و دما ساز



 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه -2-1

در این فص  ابتدا مباحث نظر  مرتبط با موضوع پژوهش که با مطالعه   مناب  داخلی و 

تهیه شده اند، آورده شده و س پ مطالعات مربوط با پژوهش حاضر، اعم از مطالعات  خارجی

 داخلی و خارجی ذکر شده است.

 مبانی نظری -2-2

 تقسیم بندی کلی اماکن ورزشی -2-2-1

اماکن ورزشی بستر اجرا  فعالیتها  ورزشی هستند و کیفیت آنها بر اجرا  تمرینات و 

به سطح زمین نگریسته شود، سه  الر مستقیم دارد. اگر از زاویه بابرگزار  مسابقات ورزشی تاًثی

دسته کلی از اماکن ورزشی بر رو  زمین به چشم می خورد که هر دسته دارا  ویژگی هایی 

 :این اماکن عبارتند از. (1389 اکبریان،(است که آن را از سایرین جدا میکند 

 برف گیر، دریاچه ها و دریاها اماکن ورزشی طبیعی مث  کوهها، سرزمینها . الف 

 اماکن ورزشی روباز احداثی مانند زمین فوتباش، پیست دومیدانی و استخرها  روباز. ب 

 ... اماکن ورزشی سرپوشیده مث  سالنها  ورزشی، استخرها  سرپوشیده، زورخانه ها و. پ 

 انواع اماکن ورزشی -2-2-2

انواع ورزش ها و نرمش ها  باستانی با تمام زورخانه: به مکانی گفته می شود که در آن 

 .سنتها و آداب در آن اجرا می شود

زمین ورزش: رایج ترین مکان ورزشی است که در شهرها و روستاها  کشور وجود دارد. زمین 

زمین مسطحی است که از سو  بخش خصوصی یا شهردار  موقتاً برا  ورزش الً ورزش، معمو

 جوانان اختصاص داده شده است

سالن ورزشی: در بسیار  از نقاط کشور، سالنهایی اجاره ا  یا ملکی در اندازه ها  مختلف 

خدمات ورزشی  ارایهوجود دارد که از سو  بخش خصوصی یا دانشکده ها و مدارس از آنها برا  

مانند ؛ تک منظوره و یا چندمنظوره است الًاستفاده از این سالنها معموه استفاده می شود. نحو

 ... س کاراته، بدنساز ، ژیمناستیک والزار  کبرگ



 

 

باشگاه ورزشی: به مکانی گفته می شود که از سو  سازمانی دولتی و یا بخش خصوصی به 

قه مند را به عضویت می پذیرد. باشگاهها  الورزش به وجود آمده است و افراد ع اشاعهمنظور 

را  شرکت در مسابقات میان ورزشی دارا  هویت و موقعیت اجتماعی هستند و تیمها را ب

باشگاهی در رشته ها  گوناگون ورزشی معرفی می کنند. در برخی از کشورها، باشگاهها  

 ورزشی ویژگی صرفًا تجار  پیدا می کنند و هم آنان مصروف کسب درآمد از راه مسابقات می

 .شود

باش، دوچرخه از یک میدان باز  مث  فوت الًاستادیوم ورزشی: مکانی ورزشی است که معمو

سوار  و یا دو ومیدانی به وجود آمده است. دور تا دور میدان، جایگاه تماشاگران به صورت 

پلکانی قرار دارد و زیر جایگاه هم ممکن است مکانها  سرپوشیده ورزشی برا  بسکتباش، 

والیباش، اسکواش، ژیمناستیک، شنا و غیره ساخته شده باشد. هر استادیوم ممکن است برا  

رزشهایی نظیر تنیپ هم مکانهایی روباز در کنار داشته باشد. استادیومها ممکن است متعلق به و

دولت، شهردار  و یا باشگاهها  ورزشی باشد. استادیومها غالبًا مکان برگزار  مسابقات ورزشی 

 .هستند

گاه به ورزشگاه: از نظر لغو ، هر نوع مکان ورزشی می تواند ورزشگاه باشد. در این جا، ورزش

اق  چند ورزش وجود داشته باشد. از المکانی گفته می شود که در آن امکانات انواع ورزشها یا 

این رو، ورزشگاه می تواند نام عامی باشد که برا  انواع مکانها  ورزشی، که در اینجا از آنها یاد 

 .شد به کار می رود

ک مکان ورزشی است و باید ورزشی طبعًا جامعترین واژه برا  ی مجموعهورزشی:  مجموعه

مکانی باشد که درامکانات انواع ورزشها  میدانی، سوارکار ، شنا، قایقرانی، توپی، رزمی، سالنی و 

 (.1388 فراهانی،(غیره وجود داشته باشد 

 طراحی اماکن ورزشی -2-2-3

 ریز  تربیت بدنی، گروه نقشه کشی و مهندسین ناظر، باید همگی در جهت متخصصین برنامه

انتخاب مح  مناسب با همدیگر مشورت نمایند. بعضی عوام  که در انتخاب مح  مورد نظر باید 

 :رعایت نمود عبارتند از

 هاکالسمجاورت  .1

 طرح ها  رفت و آمد استفاده کنندگان .2

 رفت و آمد وسائ  موتور  و مح  پارک آنها .3

 آلودگی و کثیف شدن محیط و چگونگی پاکیزه کردن آنها .4

 تسهیالتقابلیت استفاده کارآمد از  .5

 مو تفریحات سال سالمتیت موجود و اهداف تربیت بدنی، الارتباط بین تسهی .6



 

 زدیکی و مجاورت مکان ورزشی به مح  سکونت استفاده کنندگانن .7

ت ورزشی جهت توسعه تربیت بدنی، ورزش البرا  بقیه تسهی الًفضاها  بزرگ و باز معمو 

ق را الباشند. نقشه کش ها برا  اینکه بتوانند طرح ها  خ زم میال قهرمانی و تفریحات سالم

ت الارائه دهند. نیازمند فضاها  مناسب از نظر اندازه می باشند. هر قدر فضا بزرگتر باشد، احتم

یابد. به طور مثاش استفاده از وسای   پیشنهاد  جهت شک  ساخت مکانها  ورزشی افزایش می

ود بسیار آسیب زننده است در نتیجه اندازه وسای  حتماً باید با ورزشی بزرگ در فضاها  محد

ت ورزشی باید در جایی به کار روند که احتماش الساختار محیطی موجود سازگار باشد. تسهی

استفاده کنندگان وجود داشته باشد  الًآموزان یا دانشجویان و ک استفاده بیشتر آنها از سو  دانش

  تماشاگر حضور داشته باشند، فضا  مورد نظر باید گنجایش و اگر قرار است تعداد زیاد

 .خودروها و مح  پارک آنها را داشته باشد

ا  است که در کنترش رفت و آمد افراد  وضعیت و شک  داخ  ساختمان، مهمترین مسئله 

ا  دقیق از ارتباط ساختمان پیشنهاد  و مح  سکونت استفاده  باید در نظر گرفته شود. مطالعه

دهد. بهترین و بیشترین  کنندگان، به قرار گیر  مح  فضاها  ورزشی سرپوشیده به دست می

 :پیشنهادات درباره برنامه ریز  برا  رفت و آمد و کنترش آن میتواند بدین ترتیب ارائه شود

 حداق  تراکم در راهروها، پلکانها، رختکن ورزشکاران و مح  تماشاچیان -

در ساختمان از طریق نظارت کام  و جداساز  فراهم کردن آسودگی و آسایش  -

 بخشها  موجود تا جایی که ضرور  باشد

 افزایش کارآیی در ساختمان و فراهم کردن امکانات جهت توسعه ساختمان در آینده -

 در نظر گرفتن مسائ  مخصوص رفت و آمد در مطالعه کنترش ترافیک مح  مورد نظر -

زم را برا  استفاده کنندگان الباید کارآیی  فعالیت آموزشی، خدمات و مکان تماشاگران -

 (.1386یاور ، کند )ت را فراهم الاز تسهی

 اماکن ورزشی و خطرات آن -2-2-4

مسئولیت مدیران ورزشی شام  رعایت و توجه به شرایط ایمنی اماکن ورزشی نیز می باشد. 

ه مربیان یا دهد ک بررسی آیین نامه ها، اساسنامه ها و مقررات ورزشی مختلف نشان می

سرپرستان وظیفه دارند در بررسی و بازرسی شرایط مکانی که ورزشکار در آنجا به فعالیت ورزشی 

مشغوش است، دقت کافی به عم  آورند تا عار  از هر خطر  باشد. البته اماکن ورزشی و 

، مسئولیت آن از جنبه قانونی منحصر به فضاهایی نیست که فعالیت ورزشی در آن جریان دارد

هایی که با فعالیتها  ورزشی مربوط می گردند، هر چند که استفاده از آنها  بلکه کلیه مح 

. گیرند مانند رختکن ورزشکاران یا جایگاه تماشاگرانورزشی نباشد در محدوده این بحث قرار می

بنابراین نقش سرپرستان، مدیران اماکن ورزشی و مسئولین ادارات تربیت بدنی بیشتر خود را 



 

 

در عین . مایان می سازد زیرا رف  معایب فنی یا ساختمانی این اماکن بر عهده ایشان می باشدن

حاش، این مطلب بدان معنی نیست که معلمین یا مربیان ورزشی فاقد هرگونه مسئولیتی در 

خصوص نواقص و معایب اماکن ورزشی هستند؛ زیرا این یک قاعده کلی است که قصور در انجام 

رتباط مستقیمی با ایمنی اماکن ورزشی دارند از نظر حقوقی هرگز نمیتواند تقصیر را وظایفی که ا

از عهده مربی یا معلم ورزشی که علی رغم علم به نواقص، به دانش آموزان یا ورزشکاران خود در 

 (.1374 آقائی نیا،نماید )آن مح  ها اجازه فعالیت می دهد، مرتف  

 ایمنی در اماکن ورزشی -2-2-5

گونه شرایطی که در فضا  انجام فعالیت ورزشی بالقوه منجر به آسیب دیدگی ورزشکار و  هر

اعضا  برگزارکننده تمرین یا تماشاچیان حاضر در میدان و فضا  برگزار  آن فعالیت گردد، 

شمار  وجود دارد که امکان دارد  مخاطره انگیز است و باید منتقدانه به آن نگریست. عوام  بی

به مخاطره بیندازد؛ از آن قبی  می توان به عوام  مربوط به  نی در فضا  ورزشی راوضعیت ایم

 (.1391 فارسی و زمانی،کرد )ها  ورزشی اشاره  وسائ  و تجهیزات زمین

 نحوه ایمن سازی فضاها و وسایل ورزشی -2-2-6

شدنی یمن ساز  اماکن ورزشی کار  نیست که در دوره خاصی انجام شود، بلکه جزئی جدا نا

از فضاها و اماکن است که با توجه به اهمیت آن، رعایت این امر مهم در تمامی مراح  الزامی 

 د:است. به منظور ایمن ساز  بهتر فضاها و اماکن باید مراح  زیر را به خوبی رعایت کر

 مطالعات و بررسی ها  اولیه -

 طراحی بر اساس استانداردها  موجود  -

 استاندارد شدهاجرا  طرح و نقشه   -

 ارزیابی در حین اجرا  -

 بررسی و ارزشیابی از نتیجه و پایان کار  -

 دقت نظر و توجه در حین استفاده از فضاها و اماکن  -

رعایت اصوش و ضوابط ایمنی و حفاظتی اماکن و فضاها  ورزشی باید جزئی از برنامه ریز  

 :باشد. این اصوش در دو بخش مورد توجه قرار می گیرد

 :بخش طراحی (الف

در بخش طراحی، موارد  از قبی  سیستم ها  اصلی و فرعی قف  و کلید، سیستم ها  

ترافیک و رفت و آمد سیستم ها  کنترش مرکز ، تعداد خروجی ها  اضطرار ، مح  ورود  

ها، سیستم ارتباط اصلی، تعیین قسمتهایی از تأسیسات برا  استفاده ها  ویژه، نوع رختکن، 

  در هنگام آتش سوز ، پنجره ها و سیستم روشنایی داخ  و خارج ساختمان و درها  اضطرار

 (.1383 رضو ،) یردگتأسیسات و ... باید مورد توجه طراحان و برنامه ریزان قرار 



 

 :بخش اجرا و بهره بردار  (ب 

موارد مهمی که در این بخش مورد نظر هستند عبارتند از: رعایت فاصله خطوط کنار  زمین  

دیوارها، پوشش دیوارها و ستون ها، پیش بینی راه ویژه ا  که بتوان در مواق  اضطرار  برا  با 

وازم کمکی به سرعت استفاده کرد. نور کافی، لغزنده نبودن کف سالن ها، از ل نجات، از وسای  و

میان برداشتن موان  موجود بر سر راه رفت و آمد افراد، پیش بینی آب روها  مناسب در قسمت 

دوش ها و کاناش ها  استخر و ... با توجه به اهمیت ایمنی در اماکن ورزشی، در این جا ابتدا 

فاکتورها  ایمنی در انتخاب و مح  بحث می شود، س پ ایمنی در ساختمان ها  ورزشی، 

اصوش ایمنی در فضاها  تربیت بدنی و در نهایت ایمنی وسای  و تجهیزات ورزشی شرح داده 

 (.1383 ،رضو شد )خواهد 

 فاکتورها  ایمنی در انتخاب مح  -1

ندازه و شک  اماکن ورزشی به اهداف ایجاد آنها و سلیقه برنامه ریزان بستگی دارد. چنانچه ا

هدف، ساختن فضا برا  مدارس ابتدایی باشد، نیاز کلی دانش آموزان، داشتن فضاها  متنوع 

هدف، ساختن فضاها  ورزشی برا  برا  باز  ها  آزاد و فعالیت ها  متعدد می باشد. اگر 

مدارس راهنمایی و دبیرستان باشد، فضاها می بایستی وسی  تر باشند، ضمن اینکه برا  

تماشاچیان نیز بایستی فضاها  محدود  در نظر گرفت و چنانچه هدف، ساختن فضاها  ورزشی 

-کالسوسی  تر  برا   باشد فضاها  بسیار ... ها وبرا  دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و باشگاه

، مح  مناسب و وسی  برا  تماشاچیان، اتاق باالترها  فوق برنامه، مسابقات سطوح ها و فعالیت

بایستی در برنامه ریز  و انتخاب مح ، می .ها  تئور ، پارکینگ وکالسرختکن، دوش ها، 

  تربیت بدنی و یکی از مسائ  مهم در ایمنی مح  برا  فعالیت ها. در نظر گرفته شود کامال

ورزش، داشتن فضاها  وسی  کافی است. فراهم بودن فضاها  وسی  باعث می شود تا زمین 

ها  ورزشی با فاصله ها  مناسب از هم ساخته شوند. فضاها  محدود و اندک باعث تردد 

 (.1383 رضو ،)بیشتر  می شود و ازدیاد این ترددها درصد برخوردها را بیشتر می کند 

ها و تردد وسای  نقلیه سبک و سنگین در فضاها  کوچک، ایمنی افراد شرکت رفت و آمد

ها  تربیت بدنی و ورزش را به خطر می اندازد. بنابراین، چنانچه در برنامه ریز  فعالیت کننده در

اولیه، فضاها  کافی برا  تردد افراد عاد  و وسای  نقلیه در نظر گرفته شود و آنها در فواص  

ه ورزشکاران تردد نمایند، مسای  ایمنی بیشتر  برا  ورزشکاران و عابران فراهم کافی نسبت ب

برا  حفظ و  الزمها  وه بر این در برنامه ریز  اولیه می بایستی حتماً پیش بینیالخواهد شد. ع

نگهدار  فضاها  ورزشی از نظر ایمنی ورزشکاران در نظر گرفته شود. در فضاها  روباز، کف 

صاف باشد. چاله ها  تعبیه شده در گوشه ها  زمین برا   کامالًزشی می بایستی ها  ور زمین

شیر فلکه آب و یا برآمدگی ها  مختلف برا  شبکه آبرسانی چمن ها و ... هر کدام می تواند 



 

 

حوادث بی شمار  در . حادثه ساز باشد. جدوش ها  نزدیک زمین چمن یا آسفالت نیز می تواند

ین تمیز نگه داشتن فضاها از اهم مسائ  ایمنی است. به طور کلی، انتخاب پی داشته باشد. همچن

ب ها  شهر ، نزدیک به کارخانه ها  المح  ها  کوچک و کم وسعت، ناصاف، نزدیک به فاض

ها   ، آزمایشگاه(مث  کشتارگاهها  غیر استاندارد)پر سر و صدا و دودزا، مراکز غیر بهداشتی 

وه بر هدر رفتن نیرو  انسانی متخصص ال  دور از شهر و ... میتواند عاتمی و شیمیایی، بیابان ها

 متی ورزشکاران و مراجعه کنندگان شودالو اعتبارات و بودجه باعث به خطر افتادن س

 (.1383رضو ،)

 ایمنی در ساختمان ها  ورزشی -2

از  کند که طراح ساختمان، به جنبه ها  خاصی از طراحی شرایط حقوقی و قانونی ایجاب می

قبی  فرار اضطرار ، کمک ها  اولیه و ایمن ساز  مسیرها  دسترسی توجه داشته باشد. سایر 

ایمنی شاید بر عهده طراح نباشد و بعد از ساخت انجام شود. در بعضی شرایط خاص،  مالحظات

باشد تا خطرات بالقوه را کاهش دهد. این اقدام  اصالحممکن است مدیر مجبور به انجام تغییر و 

 (.1383رضو ،شود )پپ از وقوع یک اتفاق انجام می الً عموم

 حظه در سالنهای ورزشیالصول کلی قابل ما -2-2-7

 انتخاب مح  احداث فضاها  سرپوشیده ورزشی -1

 حداکثر راحتی و ایمنی برا  ورزشکاران و تماشاچیان  -2

 چرخه رفت و آمد و کنترش ترافیک حاص  از آن  -3

 سطوح کف سالنها  -4

 سرویپ دهی به سیستمها  الکتریکیخدمات و   -5

 خدمات سمعی، بصر   -6

 رنگ و زیبایی و دکوراسیون سالنها  -7

 سیستمها  مکانیکی  -8

 (.1386نوبخت،ایمنی )امکانات بهداشتی و  -9

 یمنی وسایل و تجهیزات ورزشا -2-2-8

از مهم ترین اصوش ایمنی در انتخاب و استفاده از وسای  و تجهیزات ورزشی، برخوردار  

است. این استاندارد شام  وزن، جنپ، ارتفاع، طوش و استحکام ...  الزم از استانداردها  وسای 

می باشند که میزان کارایی وسیله ورزشی را نشان می دهند. استفاده از تجهیزات و وسای  

کاربران، بسیار مهم است، بلکه در آموزش و  سالمتاستاندارد نه تنها از نظر ایمنی و تامین 

صحیح مهارت ها  ورزشی و پیشرفت ورزشکاران آموزشی یا حرفه ا  نیز بسیار یادگیر  

تاثیردارد. در مرحله بعد، بررسی و بازبینی روزانه و حفظ و نگه دار  و رف  آسیب ها  احتمالی 



 

این تجهیزات و وسای  قرار دارد و نهایتا وضعیت بهداشتی و تمیز بودن این وسای  از نکات ایمنی 

 (.1392رمضانی، هاست )آنو کارآیی 

 بهداشت در اماکن ورزشی -2-2-9

مجموعه ها  ورزشی جز اماکن عمومی هستند که بدلی  حضور تعداد زیاد  افراد در آنها و 

برقرار  ارتباط افراد با یکدیگر، از نظر بهداشتی دارا  اهمیت بسیار زیاد  هستند. این اهمیت 

  بیشتر است. از این رو نیاز به توجه خاص چه در به ویژه در زمینه بیماریها  عفونی و مسر

تا از بروز بیماریها  عفونی جلوگیر  به عم  آمده،  زمینه ساخت چه در زمینه اداره دارند

معلوالن برا  مثاش زنان، کودکان، سالمندان،  متی و اطمینان خاطر تمام استفاده کنندگان(الس

استفاده بهینه و حداکثر  از آنهاست، میسر  فراهم آمده و امکان دستیابی به هدف اصلی که

مدیریت اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی ملزم به تهیه برنامه بهداشتی مدونی است که  .شود

همچنین، در د. با استفاده از آن و کنترش دقیق مسای  بهداشتی، خطر بروز بیماریها را از بین ببر

متی الاتخاذ شود که ضمن کمک به ایجاد و حفظ ساین برنامه بهداشتی باید تدابیر دیگر  نیز 

افراد نه تنها از بروز بیماریها  عفونی و مسر  بلکه از بروز سایر بیماریها در استفاده کنندگان 

به علت اینکه مجموعه ها  ورزشی از نظر  .و کارکنان مجموعه نیز جلوگیر  شود (مشتریان)

د؛ بنابراین مدیریت هر مجموعه باید با توجه به وسعت اماکن، تاسیسات و تجهیزات متفاوت هستن

 (.1384دباغان و همکاران،)خصوصیات مجموعه خود برنامه بهداشتی مخصوصی را تدوین کند 

 ها، خطوط و تجهیزاتایمنی حریم -2-2-10

این موارد شام  جداساز  زمین ها  مختلف، جداساز  و ایجاد فاصله مناسب بین زمینها و 

 .دارددیوارها اشاره 

در صورت امکان، از احداث سالنها در مجاورت ساختمانها  بلند، مکان ها  پر سروصدا مانند 

حریم زمینها  باز  با دیوار رعایت شود. حداق   .کارگاه ها، پایانه ها، راه آهن و ... خوددار  شود

، میز و صندلی متر  زمین هیچ شیئی از قبی  سط  زباله، 2متر فاصله داشته باشد. در فاصله  2

خطوط  .دیوارها  حریم زمینها  ورزشی استحکام کافی داشته باشد .سکو قرار داده نشود

زمین ورزشی از مح  عبور و مرور افراد متفرقه، مح  ورود به  .جداکننده زمین قاب  رویت باشد

 (.1391فارسی،)زمین و خروج از آن مستق  باشد 

ای  و تجهیزات، انتخاب آنها بر اساس استانداردها  اولین جنبه رعایت اصوش ایمنی برا  وس

تواند جنبه هایی از قبی  وزن،  استانداردها  وض  شده برا  وسای  و تجهیزات می .موجود است

حجم، جنپ، اندازه، ارتفاع، طوش، استحکام و ... را شام  شود. به طور مثاش، استاندارد توپ 

از سو  فیفا، از نظر وزن توپ، جنپ توپ، حجم  فوتباش بر اساس قوانین و مقررات وض  شده

مسلماً چنین مقرراتی با استفاده از تجربیات ساش  .توپ، قطر توپ، میزان باد و ... مشخص است



 

 

مت النی باز  فوتباش به دست آمده است و رعایت آنها می تواند ضامن ایمنی و سالها  طو

سای  و تجهیزات ورزشی باید موارد  از ورزشکاران باشد. همانطور که گفته شد، در انتخاب و

ت و هزینه نگهدار ، ایمنی وسای  و تجهیزات حفاظتی، کیفیت و القبی  طراحی و مواد، تسهی

پارچه ها  مورد استفاده در دوخت لباس ها  د. طرز کار، مح  خرید و قیمت در نظر گرفته شو

یر پوش ها، مواد تهیه کننده توپ ورزشی، کفش ها و مواد تهیه کننده آن، مواد، رنگ و کیفیت ز

و ... باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. در صورت عدم آشنایی و شناخت کافی از کیفیت وسای  

تولید کنندگان معتبر تهیه و  (آرم)تجهیزات ورزشی می توان ابزار مورد نیاز خود را رو  نشان 

 (.1384جابر ،)خریدار  کرد 

پیشگیر  کام  از بروز حوادث نیست؛ به طور  که در بسیار  رعایت استانداردها به معنی 

شوند. بر این  مواق  دیده میشود که وسای  و تجهیزات ورزشی آسیب میبینند و یا خراب می

اساس، دومین جنبه رعایت اصوش ایمنی در مورد وسای  و تجهیزات، معاینه و وارسی و در نهایت 

از انجام تمرینات و یا مسابقات است. تعمیر و ترمیم تعمیر و ترمیم روزانه وسای  باز ، پپ 

وسای  آسیب دیده باید در اولین فرصت انجام شود و درنگ و تعل  در این کار می تواند حوادث 

سومین جنبه، کنار گذاشتن و عدم استفاده از وسای  و تجهیزات  .غیر قاب  جبرانی را باعث شود

میر و ترمیم وسای  تا جایی جایز است که استفاده مجدد تع .مستعم ، کهنه و از کار افتاده است

از آنها میسر باشد؛ در غیر این صورت، عدم استفاده از این گونه وسای ، بهترین راه رعایت اصوش 

چهارمین جنبه ایمنی وسای  و تجهیزات، اصوش بهداشتی و شرایط نگهدار  آنها . ایمنی است

  نگهدار  وسای  ورزشی نظیر توپ، راکت و ... تمیز است. غیر بهداشتی بودن انبار و یا مح

، سرویپ ها  بهداشتی و رختکن ها هر کدام (بهداشتی بودن دوش)نکردن تشک ها، غیر 

به این ترتیب، ایمنی و  ؛ ومیتواند باعث بروز حوادث مختلف و ابتاش به بیمار  ها  گوناگون شود

 (.1383رضو ،)رزشی را به خطر اندازد بهداشت ورزشکاران و مراجعه کنندگان به اماکن و

 حفاظهای اطراف زمین ورزشی -2-2-11

شاید قو  ترین نشانه تغییر و تحوش در باب مسائ  ایمنی ورزشی در ساش ها  اخیر، جم  

مصرف شدن حفاظ ها  ناخوشایند اطراف اکثر زمینها  ورزشی باشد. این حفاظ ها  الآور  و ب

در کشورهایی نظیر انگلستان و اسکاتلند بدلی  استاندارد شدن کام  ساخت و ساز ورزشگاهها و 

بهبود روش ها  مدیریت جمعیت و مکانیزم ها  امنیتی، اعتبار خود را از دست دادند و از دور 

اروپا به تحقق پیوست. پپ از آن در ورزشگاهها   1996اقدام در رقابت ها   خارج شدند. این

دیگر اروپا نیز حفاظ ها برداشته شدند که مسئوالن بین المللی اقدام نامبرده را ایده آش و مطلوب 

م نمودند که اطراف زمین باز  نباید توسط نرده و حفاظها  تور  احاطه التوصیف کرده و اع

 ممکن است در بعضی جاها بی احتیاطی تلقی شود؛ اما نباید از نظر دور داشت که  شود. این اقدام
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