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  چكيده
ارائة  هدف پژوهش حاضر بررسي و مقايسة استاندارد ايمني فضاها و تجهيزات ورزشي مدارس مقاطع مختلف شهر تهران و

بود كه جامعة  ارزيابي –نوع تحقيق توصيفي . مناسب به منظور رفع مشكالت احتمالي و استفادة بهينه از آنها بود هايراهكار
عنوان مدرسه به 289. دادندآماري آن را كلية اماكن ورزشي مدارس مربوط به مناطق آموزش و پرورش شهر تهران تشكيل مي

-معيارهاي مورد نياز از طريق چك. انتخاب شدند) منظم(اي سيستماتيك گيري چندمرحلهنمونهحجم نمونة مورد نياز به روش 
ها و خطوط، طراحي مؤلفة داخل زمين و سطوح، حريم 5وضعيت ايمني در . آوري شدشده توسط محقق، جمعهاي طراحيليست

منظور تعيين وضعيت ايمني عوامل مختلف، في بههاي آمار توصياز روش. ها و تجهيزات بررسي شدو ابعاد، تأسيسات و پوشش
منظور بررسي وضعيت ايمني در مقاطع مختلف تحصيلي با استفاده از من ويتني به –هاي كروسكال واليس و يو همچنين آزمون

تانداردهاي نتايج تحقيق دامنة وسيعي از رعايت و عدم رعايت اس. استفاده شد 05/0در سطح معناداري  SPSS11افزار آماري نرم
). >p 05/0(بين وضعيت ايمني مقاطع مختلف تحصيلي تفاوت معناداري مشاهده شد  .ايمني را در عوامل مختلف نشان داد

باتوجه به نتايج پژوهش و اهميت ورزش در . ها وضعيت بهتري نسبت به مدارس ابتدايي داشتندمدارس راهنمايي و دبيرستان
  .، ضوابط ايمني ارائه شد2هاي بازي مدارسهاي ايمني زمينشده، با استفاده از كتاب توصيهمدارس ابتدايي و كمبودهاي گزارش

  

  هاي كليديواژه
  .ايمني، استاندارد، اماكن ورزشي، تجهيزات ورزشي، مدرسه، مقطع تحصيلي

                                                           
  Email :ar.farsi@gmail.com                                                                   +98-021-22432262: تلفن : نويسندة مسئول  - 11
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 مقدمه

هاي مضاعف، تهاي بدني و ورزشي در مدارس، به مهارمنظور آموزش فعاليتدبيران و مربيان تربيت بدني به
در مقطع ابتدايي، . هاي كودكان و نوجوانان نياز دارندهاي تربيت بدني و ويژگيهاي ويژه از برنامهدانش و آگاهي

يا . دبيران و مربيان تربيت بدني با كودكان پرتحرك و فعال، در فضاي وسيع و با تجهيزات مناسب مواجهند
در واقع، هدف از قرار دادن ). 18(شوند رو ميامكانات ورزشي روبهبرعكس، در برخي موارد با كمبود شديد فضا و 

هاي حركتي، افزايش خالقيت، حفظ آموزان، كسب و بهبود مهارتدرس تربيت بدني در برنامة درسي دانش
يابند و به اهداف خود ها هنگامي معنا و مفهوم مياما همة اين فعاليت). 18، 23(است ... تندرستي و سالمتي و 

بايد به خاطر . كنند كه در محيط ايمن و با تجهيزات و امكانات مناسب و استاندارد انجام گيرنددست پيدا مي
اگر يك فعاليت بدني رويكرد اصلي تربيت بدني را به . داشت كه هدف اصلي فعاليت بدني، حفظ سالمتي است

  .دهدمخاطره بيندازد، ارزش و اعتبار خود را از دست مي

ها هاي بدني، همواره اين فعاليتشمار انجام فعاليتدهند كه با وجود فوايد بيادي نشان ميتحقيقات زي
هزار كودك  200كه هرساله نزديك به طوريبه. كودكان و نوجوانان را دچار آسيب جسماني فراواني كرده است

هاي بازي و ورزش زمينگيرند كه همگي در ها تحت درمان قرار ميدر آمريكا در بخش اورژانس بيمارستان
ها ناشي از ها مربوط به سقوط از باالي وسايل بازي و ديگر آسيبدرصد اين آسيب 60حدود . اندآسيب ديده

بر اين، اتحادية عالوه). 9(هاي روي وسايل بوده است هاي تيز آنها و برآمدگيو برخورد با وسايل بازي، لبه فتصاد
ايالت را ارزيابي كرده، نشان داد كه  27زمين بازي در  1024قاتي كه در آن كنندگان آمريكا براساس تحقيمصرف

برخورداري از . كننده براي بازيكنان در آن محيط بودندهاي بازي فاقد سطوح يا كف محافظتدرصد زمين 80
درصد  75در اين پژوهش نشان داده شد كه . شودترين عامل ايمني محسوب ميكف زمين مناسب مهم

هاي هاي بازي با پوششوجود زمين. هاستهاي زمين بازي به علت وجود زمين نامناسب و افتادنيتمصدوم
هاي بازي درصد زمين 31، 1992در اياالت متحده در سال . شودآسفالت يا سيماني عامل خطر محسوب مي

درصد و در  8ه ب 1996درصد، در سال  13به  1994هاي سخت بودند، ولي اين مقدار در سال داراي پوشش
). 6(هاي بازي داراي وسايل خطرناك بودند درصد زمين 80بر همين اساس . درصد تنزل يافت 5به  2000سال 

ساله و كمتر در اثر  14كودك  147ادامه يافت،  2000تا سال  1990همچنين براساس تحقيقي كه از سال 
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هاي درصد در اثر افتادن روي زمين 31عداد هاي بازي فوت كردند كه از اين تهاي مرتبط با زمينمصدوميت
  ).6(هاي بازي خانگي اتفاق افتاده بود درصد از اين تعداد در زمين 70سخت و 

هاي هاي ناشي از حوادث در زمينعلل تلفات و آسيب) 1998( و ساكس و همكاران) 1990(جمبور و پالمز 
ناكافي . 2بلندي بيش از حد وسايل، . 1 :شناسايي كردند عنوان عوامل مهمبازي را بررسي كرده و عوامل زير را به

هايي كه سر فضاها و شكاف. 5هاي تيز، بيرون زدن لبه. 4هاي محافظ، نبود نرده. 3بودن پوشش سطح فعاليت، 
هاي لغزنده، حصارها يا اند، كفطور نادرست نصب شدهوسايلي كه به. 6كند، تا پاي كودك در داخل آن گير مي

  ).9... (هاي رهاشده در زمين بازي و ها و كابلها، سيمهاي سست، طنابديوار

افزاري و توسعة امكانات، هاي مديريتي، از حيث سختجامعة ورزشي ايران در دو دهة اخير با وجود كاستي
ي هارسد از نظر استلزامات حقوقي، امنيتي و مدنيت، آموزشنظر ميبه نسبت رشد خوبي داشته است، ولي به

توان گفت اگرچه رفتارهاي فرهنگي در بين ملل مختلف، متفاوت است در اين زمينه مي. الزم را نداشته است
ولي داشتن مشتركات، از يك سو پديدة جهاني شدن و از سوي ديگر ميزان تأثيرپذيري و تبادل فرهنگ و تجربه 

-هاي ورزشي كشور بهني ورزش در همة قسمتتوانيم با استفاده از اطالعات جهابنابراين مي. كندرا تسهيل مي

از جملة اين . عمل آوريمطور كلي اماكن ورزشي راهكارهاي الزم را بهها و بهها و مجموعهويژه ادارة استاديوم
منظور ايجاد بر همين اساس در نظر گرفتن راهكارهاي مديريتي مناسب به. اماكن، فضاهاي ورزشي مدارس است

اين . رسدنظر ميحاظ علمي و هم از لحاظ عملي در فضاهاي ورزشي مدارس كشور ضروري بهفضاي بارور هم از ل
امر در استانداردسازي فضاهاي فيزيكي مدارس و تجهيزات آنها با در نظر گرفتن كمبودهاي فيزيكي مناسب 

ورزشي و بعضاً  ورزشي در جامعه و از طرفي اختصاصي بودن بيشتر اماكن يا پرهزينه بودن برخي از اين اماكن
هاي ورزشي خارج از مدارس نقش اين عامل را آشكارتر كرده، چرا كه فعاليت بدني عدم اعتماد اوليا به فعاليت

دليل عدم رعايت با اين حال به). 10(هاي درون مدرسه محدود كرده است كودكان و نوجوانان را اغلب به فعاليت
كند و اغلب با ايجاد مشكالتي هايي معضالتي را ايجاد ميين مكانهاي بدني در چناستانداردهاي الزم، فعاليت

- شود كه در درازمدت تأثيرات جبرانهاي ورزشي ميمدت نوجوانان از فعاليتگيري طوالنيموجب دوري و كناره

- ح ميراحتي توسط معلمان، مربيان و اولياي مدارس اصالبرخي از اين مشكالت موانع به. كندناپذيري را وارد مي

نفر از  792هزار و  268ميليون و  12(دهند آموزان تشكيل مياز آنجا كه قشر عظيمي از جامعه را دانش. شود
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رو ، از اين)8(و سالمت جسمي و روحي هر جامعه ارتباط مستقيم با سالمت جوانان و نوجوانان دارد ) 1كشورمان
كنندة يزات ورزشي مورد نياز اين قشر عظيم و تعيينتوجه و مطالعة فضاي فيزيكي و استانداردهاي فضاها و تجه

تواند كه تجهيز و تقويت اين فضاها و پيشگيري از بروز صدمات و مشكالت ميطوريبه. جامعه اهميت زيادي دارد
آموزان و همساالن آنها در عنوان يك عامل مثبت در اذهان اوليا و دانشجسماني به ببر كنترل عوارض مخرعالوه

در توصيف و مقايسة ) 1387(حسني و همكاران . هاي بدني و ورزشي در مدارس مطرح شودبه فعاليت گرايش
نگين مديريت اهاي تربيت بدني مدارس دورة راهنمايي شهر اهواز نشان دادند كه ميمديريت ايمني در كالس

بين مديريت ايمني در . هاي تربيت بدني در حد متوسط قرار داشت و از سطح مطلوب كمتر بودايمني در كالس
. هاي تربيت بدني مدارس راهنمايي مناطق چهارگانة شهرستان اهواز تفاوت معناداري مشاهده نشدكالس

ميانگين دانش و . هاي تربيت بدني در سطح مطلوب بودميانگين رفتار ايمني دبيران تربيت بدني در كالس
ميانگين وضعيت ايمني وسايل، تجهيزات . ط قرار داشتهاي اولية دبيران تربيت بدني در حد متوسكمك مهارت

  ).3(هاي اوليه مدارس در حد ضعيف بود و امكانات ورزشي مدارس و ميانگين وضعيت وسايل و تجهيزات كمك

مدرسه از مدارس  101(در بررسي وضعيت ايمني در مدارس ابتدايي شهر تهران ) 1376(رمضانخاني 
ميل فرم اطالعاتي از طريق مشاهدة وضعيت كلي بهداشت محيط مدارس، پس از تك) تهران  گانة19منتخب 

وضعيت ايمني را در اين مدارس مناسب عنوان نكرده و در موارد ايمني مدارس تنوع وسيعي وجود دارد و فقط 
  ).4(درصد مدارس درهاي ورودي و خروجي مناسبي دارند  40

شي و تأسيسات آن بايد با وظيفة قانوني مراقبت از ، مديران رويدادهاي ورز)1998( 2بنا به گفتة پاركز
تماشاگران، بازيكنان و مسئوالن كه مديران تأسيسات براي تأمين ايمني در قبال صاحبان تشكيالت و تماشاگران 

شايد موضوع پژوهش در نگاه اول اين ذهنيت را به وجود آورد كه برخي مشكالت ). 9(برعهده دارند، آشنا باشند 
منظور ايجاد تسهيالت و برطرف كردن موانع شك ارائة راهكارهاي مناسب بهاند ولي بياند يا بديهيهشناخته شد

معموالً استانداردهاي فضاها و . پذير استهاي تحقيقي مستند امكانبا انجام تحقيقات و ارائة آمار، ارقام و داده
مچنين استانداردهاي تجهيزات ورزشي مورد شود و هاماكن ورزشي كه در آنها به فعاليت ورزشي پرداخته مي

                                                           
 1389مركز آمار وزارت آموزش و پرورش، بهمن  -  1

2 - Parks 
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كه حوادث مربوط به برگزاري مسابقات و تمرينات آمادگي استفاده، كمتر مورد توجه قرار گرفته است، درصورتي
هاي هزينة مالي صدمات ناشي از زمين) 2001(فيالن . تواند پرهزينه و ناگوار باشدورزشكاران در اين زمينه مي

گونه اماكن و حوادث مربوط به آن، گاهي اين). 20(ميليون دالر تخمين زد  200ميليارد و  1بازي را بيش از 
و . شوندصورت گذرا و مقطعي مهم تلقي ميگيرند كه بههاي وسايل ارتباط جمعي قرار ميكانون توجه گزارش

استاديوم شهيد متقي توان براي نمونه به شوند كه ميپس از گذشت زمان دوباره به دست فراموشي سپرده مي
يا مسابقة . هاي كشور مورد توجه قرار گرفت و سپس به دست فراموشي سپرده شدساري اشاره كرد كه در رسانه

، داليل مختلف مربوط به عدم ايمني، موجب از دست دادن جان 1384تيم ملي فوتبال كشورمان با ژاپن در سال 
توان به اثر سقوط تير دروازة فوتبال مدارس در چنين ميهم. نفر از هموطنان و مصدوميت عدة زيادي شد 7

صورت بالقوه ممكن است در مدارس وجود داشته باشد كه در اين گونه عوامل به. اشاره كرد... شهرستان كاشان و 
كمبود سرانة فضاي . تر باشيمتر يا بزرگانگاري بايد منتظر فراهم آمدن شرايط بروز فاجعة كوچكصورت سهل

. هاي ايمني ورزشي يا چندمنظوره كردن فضاهاي ورزشي شودممكن است موجب كوچك شدن حريم ورزشي
تر به عامل بازدارنده در پيشبرد ورزش مدارس ها در بعد وسيعتواند به بروز آسيبهمچنين كاربرد همزمان مي

ايمني فضاها و تجهيزات براين اساس تحقيق حاضر بر آن است تا پس از بررسي استانداردهاي ). 10(منجر شود 
منظور استفادة بهينه از فضاها و تجهيزات، ورزشي در سه مقطع تحصيلي شهر تهران و ارائة راهكارهاي مناسب به

مشكالت موجود را شناسايي و پيشنهادهايي در راستاي رفع آنها ارائه دهد كه از اين طريق مسئوالن قادر 
بر فضاي فيزيكي اماكن ورزشي و مدارس شهر تهران، با اتخاذ  خواهند بود تا با داشتن ديد كلي و مستند

هاي بدني و آموزان در فعاليتراهكارهاي مناسب، عالوه بر مرتفع ساختن مشكالت، در افزايش مشاركت دانش
گروهي كمك كنند و با آشنايي بيشتر مربيان و معلمان ورزش در استفاده از اماكن و تجهيزات و تهديدات بالقوه 

  .استفادة نادرست از آنها، از بروز صدمات در اين زمينه پيشگيري شوددر 
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  روش تحقيق

جامعة آماري آن كلية اماكن ورزشي مدارس مناطق . ارزيابي بود –روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي 
مدرسه  342از اين بين . مدرسه بود 4858به تعداد ... آموزش و پرورش شهر تهران اعم از ملكي يا استيجاري و 

و با استفاده از فرمول ) منظم(اي سيستماتيك گيري چندمرحلهبه روش نمونه
2

2

d
z)ρ-(1ρn از چهار منطقه  =

براساس سهمية هر منطقه از مدارس دولتي و غيرانتفاعي و مدارس ابتدايي، راهنمايي و ) تهران 19و  11، 4، 1(
- عدم همكاري برخي مدارس و همچنين تكميل نشدن چك علتقابل ذكر است كه به. متوسطه انتخاب شدند

مدرسه  103مدرسة راهنمايي و  97مدرسة ابتدايي،  89مدرسه شامل  289ها در مدارس ديگر، در نهايت ليست
  .در مقطع متوسطه تجزيه و تحليل شدند

، طراحي و 2وطها و خط، حريم1معيارهاي مورد بررسي شامل وضعيت ايمني و استاندارد داخل زمين و سطوح

ليست از چك. آوري شدندليست جمعبود كه از طريق چك 5و تجهيزات ورزشي 4ها، تأسيسات و پوشش3ابعاد

مدرسه و تهية عكس و سپس استخراج سؤاالت با  100بيش از از مشاهدات محقق . 1روش تركيبي از طريق 

هاي ليستچك. 3ا و عوامل خطرساز؛ مطالعة مباني نظري در مورد استاندارده. 2مشاهدة عوامل خطرساز؛ 

ها و ادبيات تحقيق و مشاهدة برخي داليل بروز آسيب. 4موجود در ديگر كشورها از جمله انگلستان و آمريكا؛ 

  .ها تهيه شدتهديدات در مسابقات و فعاليت

ها انجام تليسروايي صوري و محتوا براي چك. پرسش تهيه شد 150سؤال اصلي تحقيق در مجموع  5در زمينة 

- به اين معني كه پس از ساخته شدن چارچوب اولية چك. به اين منظور از تكنيك دلفي استفاده شد. گرفت

ليست هر بخش مربوط به سؤاالت تحقيق تفكيك شده و در زير آن يك قسمت براي مشخص كردن موارد يا 

                                                           
1   - Inside field and surfaces 
2  - Privacy and lines 
3  - Design and dimensions 
4  - Facilities and coverage 
5  - Equipments 
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فرد خبره در اين مورد ارائه  5ه شده بليست تهيهچك. سؤاالت اضافي در پايين سؤاالت آن بخش گذاشته شد

به  5خوب و  4متوسط،  3ضعيف،  2به معناي خيلي ضعيف،  1گذاري شده كه ارزش 1 – 5هر سؤال از . شد

هر سؤال . نفر از طريق ضريب همبستگي توافقي محاسبه شد 5نمرة هر سؤال در ارزيابي . معني خيلي خوب بود

بود مورد قبول واقع شده و هر سؤال كه مجموع  50و باالي  5و  4، 3اش در اعداد كه مجموع ضريب همبستگي

بندي نظرها در مورد سؤاالت پس از جمع. بود، حذف شدند 50و باالي  1و  2، 3اش در اعداد يضريب همبستگ

روزه دوباره  10ليست در فاصلة زماني و حذف برخي از آنها و اضافه شدن تعدادي ديگر از سؤاالت بار ديگر چك

 15سؤال در مورد داخل زمين و سطوح اماكن ورزشي،  11در نهايت . نفر براي ارزيابي مجدد ارائه شد 5همان  به

سؤال در  17سؤال در مورد طراحي و ابعاد اماكن ورزشي،  23ها و خطوط اماكن ورزشي، سؤال در مورد حريم

  .رزشي مدارس قابليت اجرا داشتسؤال در مورد تجهيزات و 28هاي اماكن ورزشي و مورد تأسيسات و پوشش

دو آزمون گيرنده . مدرسة پسرانة تهران كه مدارس منتخب نمونه بودند، انتخاب شدند 20منظور تعيين پايايي به

آوري ها در مدارس مورد نظر پرداختند و پس از جمعليستصورت مجزا در دو زمان متفاوت به تكميل چكبه

  .دست آمدبه 82/0پايايي زماني آن . اي هر بخش تعيين شدضريب همبستگي پيرسون بر ،هاداده

استفاده شد و ) بلي و خير(اي ليست دو گزينهباتوجه به طبيعت ابزار تحقيق و معيارهاي استاندارد از چك

  .طور كامل نداشت، از عالمت خير استفاده شدشده را بهاي از استانداردهاي تعيينچنانچه مجموعه

نتايج نشان داد كه توزيع . ها از آزمون كولموگروف اسميرنوف استفاده شدبودن توزيع داده براي بررسي نرمال

هاي هاي تحقيق از آزمونرو براي آزمون فرضيههاي ايمني طبيعي نيست، ازاينكدام از مؤلفهها در هيچداده

» ميانه«هاي موجود وضعيتبه اين منظور شاخص مورد استفاده براي بررسي . آماري ناپارامتريك استفاده شد

- من ويتني با نرم –هاي كروسكال واليس و يو منظور بررسي تفاوت بين مقاطع تحصيلي از آزمونبه. نتخاب شدا

  .استفاده شد 05/0در سطح معناداري  SPSS11افزار آماري 
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  هاي تحقيقيافتهنتايج و 

استاندارد ايمني فضاها و تجهيزات ورزشي  كمترين، بيشترين و ميانة درصدي ميزاني را كه وضعيت 1جدول 
  .دهدشد، نشان ميدر مقاطع مختلف تحصيلي رعايت مي

  توصيف ميانة درصدي وضعيت استاندارد و ايمني به تفكيك مقطع تحصيلي   -1جدول 

  آماره

  مقطع تحصيلي
  )درصد(ميانه   )درصد(بيشترين   )درصد(كمترين 

  53  80  27  ابتدايي

  62  81  27  راهنمايي

  59  77  35  دبيرستان

  57  81  27  مجموع

 

شد، شود، در مدارس ابتدايي كمترين ميزاني كه وضعيت استاندارد ايمني رعايت ميطوركه مشاهده ميهمان
در واقع نشان داده شد كه نيمي از . درصد ميزان استاندارد است 80درصد ميزان استاندارد و بيشترين آنها  27

  .كردنددرصد وضعيت ايمني و استاندارد را رعايت مي 52مدارس ابتدايي كمتر از 

شود و درصد وضعيت استاندارد ايمني رعايت مي 81تا  27همچنين نشان داده شد كه در مدارس راهنمايي 
اين محدوده در مدارس متوسطه . كننددرصد وضعيت استاندارد ايمني را اعمال مي 62نيمي از مدارس، كمتر از 

درصد  59در مدارس متوسطه نيز نيمي از مدارس كمتر از . درصد مشاهده شد 77تا  35بين ) مقطع دبيرستان(
  .كردندوضعيت استاندارد ايمني را رعايت مي

  .هاي مختلف ايمني نشان داده شده استكمترين، بيشترين و ميانة درصدي مؤلفه 2در جدول 
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  توصيف درصد استاندارد و ايمني مؤلفه هاي مختلف – 2جدول 

  آماره

  مؤلفه 
  )درصد(ميانه   )درصد(بيشترين   )درصد(كمترين 

  55  82  0  داخل زمين و سطوح

  73  100  13  حريم ها و خطوط 

  45  87  7  طراحي و ابعاد

  70  95  30  تأسيسات و پوشش ها

  53  100  6  تجهيزات

  57  81  27  ايمني كل

  

دهند كه در بخش بحث ندارد ايمني نشان ميرا در رعايت مسائل استا 100اين اعداد دامنة كاملي از صفر تا 
منظور بررسي تفاوت بين وضعيت استاندارد ايمني در در ادامه به. طور مفصل ارائه خواهد شدگيري بهو نتيجه

  .مدارس مقاطع مختلف تهران از آزمون كروسكال واليس استفاده شد

  )آزمون كروسكال واليس(يلي مقايسة وضعيت استاندارد و ايمني در مقاطع مختلف تحص – 3جدول 

 آماره 

  مقطع
 Pارزش   درجة آزادي  مجذور كاي ميانگين رتبه  تعداد

  165*  89  ابتدايي

  125  97  راهنمايي  001/0  2  01/14

  129  103  دبيرستان
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  ). 3جدول (نتايج نشان داد كه تفاوت معناداري بين وضعيت ايمني مقاطع مختلف تحصيلي وجود دارد 

  وسايل و تجهيزات ورزشي مورد نياز دورة ابتدايي – 1فرم 

يف
رد

  

  6  5  4  3  2  1  درجه بندي آموزشگاه
 40تا  0  آموزان تعداد دانش

  نفر
 70تا  41

  نفر
 120تا  71

  نفر
 195تا  121

  نفر
 300تا  196

  نفر
 435تا  301

  نفر و بيشتر
  6  6  4  4  4  4  توپ ميني واليبال  1
  6  6  4  4  4  4  توپ ميني بسكتبال  2
  6  6  4  4  4  4  توپ ميني هندبال  3
  6  6  4  4  4  4  توپ ميني فوتبال  4
  10  10  6  4  4  4  عددي 6شاتل بدمينتون، قوطي   5
  10  10  6  6  4  4  عددي  6توپ تنيس روي ميز، قوطي   6
  1  1  1  1  1  1  تور واليبال مرغوب  7
  1  1  1  1  1  1  )جفت(تور حلقة بسكتبال   8
  1  1  1  1  1  1  )جفت(دروازة هندبال   9

  2  1  1  1  1  1  تور بدمينتون   10
  3  3  2  2  1  1  تور و گيرة تنيس روي ميز  11
  40  40  20  20  20  20  طناب ورزشي  12
  2  2  1  1  1  1  دستگاه سه كاره  13
  2  2  1  1  1  1  يك تخته 1× 2تشك   14
  4  4  2  2  2  2  )يك دست(كاور ورزشي   15
  1  1  1  1  1  1  تلمبه  16
  8  8  4  4  4  4  )جفت(راكت بدمينتون   17
  8  8  6  6  4  4  )جفت(راكت تنيس روي ميز   18
  12  12  12  8  8  8  مانع مخروطي  19
  2  2  2  1  1  1  متري 15طناب، طناب كشي كنفي   20
  4  4  4  2  2  2  تختة تعادلي  21
  12  12  8  8  6  6  حلقة هولي هوپ  22
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  وسايل و تجهيزات ورزشي مورد نياز دورة راهنمايي -2فرم 

يف
رد

  

  6  5  4  3  2  1  آموزشگاهدرجه بندي 
 120تا  0  آموزان تعداد دانش

  نفر
  200تا 121

  نفر
 325تا  201

  نفر
 500تا  326

  نفر
 750تا  501

  نفر

تا  751
نفر و  1050

  بيشتر
  8  8  8  8  5  5  توپ واليبال مخصوص مسابقات  1
  8  8  8  8  5  5  توپ بسكتبال مخصوص مسابقات  2
  8  8  8  8  5  5  توپ هندبال چرمي  3
  8  8  8  8  5  5  )فوتسال(پ فوتبال تو  4
  12  12  8  8  5  5  عددي 6شاتل بدمينتون، قوطي   5
  15  15  10  10  5  5  عددي 6توپ تنيس روي ميز، قوطي   6
  2  2  1  1  1  1  تور واليبال  7
  2  2  1  1  1  1  )جفت(تور حلقة بسكتبال   8
  2  2  1  1  1  1  )جفت(تور دروازه هندبال   9

  2  2  1  1  1  1  تور بدمينتون   10
  2  2  1  1  1  1  تور و گيرة تنيس روي ميز   11
  40  40  40  20  20  20  )عدد(طناب ورزشي   12
  2  2  2  1  1  1  دستگاه سه كاره   13
  4  4  4  2  2  2  يك تخته  1 ×2تشك   14
  4  4  4  2  2  2  )يك دست(كاور ورزشي   15
  1  1  1  1  1  1  تلمبه  16
  10  10  10  5  5  5  )جفت(راكت بدمينتون   17
  10  10  10  5  5  5  )جفت(س روي ميز راكت تني  18
  12  12  12  8  8  8  مانع مخروطي  19
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  وسايل و تجهيزات ورزشي مورد نياز دورة متوسطه  -3فرم 

يف
رد

  

  6  5  4  3  2  1  درجه بندي آموزشگاه
 135تا  0  آموزان تعداد دانش

  نفر

136 
   225تا

  نفر

 330تا  226
  نفر

تا  331
  نفر 465

 650تا  466
  نفر

تا  651
نفر و  875

  بيشتر
  10  10  8  8  5  5  توپ واليبال مخصوص مسابقات  1
  10  10  8  8  5  5  توپ بسكتبال چرمي  2
  10  10  8  8  5  5  توپ هندبال چرمي  3
  10  10  8  8  5  5  )فوتسال(توپ فوتبال   4
  10  10  8  8  5  5  عددي 6شاتل بدمينتون، قوطي   5
  10  10  8  8  5  5  عددي 6توپ تنيس روي ميز، قوطي   6
  1  1  1  1  1  1  ور واليبالت  7
  4  4  4  2  2  2  )جفت(تور حلقة بسكتبال   8
  2  2  2  1  1  1  )جفت(تور دروازه هندبال   9

  2  2  2  1  1  1  تور بدمينتون   10
  2  2  2  2  2  2  تور و گيرة تنيس روي ميز   11
  40  40  40  20  20  20  )عدد(طناب ورزشي   12
  2  2  2  1  1  1  دستگاه سه كاره   13
  4  4  4  2  2  2  ك تخته ي 1 ×2تشك   14
  4  4  2  2  2  2  )يك دست(كاور ورزشي   15
  1  1  1  1  1  1  تلمبه  16
  10  10  10  5  5  5  )جفت(راكت بدمينتون   17
  10  10  10  5  5  5  )جفت(راكت تنيس روي ميز   18
  12  12  12  8  8  8  مانع مخروطي  19
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  ).4جدول (من ويتني انجام گرفت  –ها آزمون تكميلي يو منظور تعيين محل تفاوتبنابراين در ادامه به

  )017/0= سطح معني داري (من ويتني براي مقايسة دو به دو مقاطع تحصيلي  –آزمون تكميلي يو  – 4جدول 

  مقطع
  مقطع

  آماره
  دبيرستان  راهنمايي

  ابتدايي
Z 25/3-  24/3-  

P  001/0  001/0  

  راهنمايي
Z  -  59/0 -  

P  -  55/0  

 

اما بين . دبيرستان وجود دارد - راهنمايي و ابتدايي  -ناداري بين مقاطع ابتدايي نتايج نشان داد اختالف مع
شده نشان داد كه مدارس راهنمايي و دبيرستان هاي كسبرتبه. راهنمايي و دبيرستان اختالف معنادار نبود

  .ي دارندوضعيت بهتري در رعايت ايمني و استانداردهاي فضاها و تجهيزات ورزشي نسبت به مدارس ابتداي

  

  گيريبحث و نتيجه

شود، در همة موارد ميزان رعايت وضعيت ايمني در مدارس شهر تهران بسيار كمتر طوركه مشاهده ميهمان
طور كلي در هر سه مقطع در حد توان گفت كه حداقل نيمي از مدارس بهاز وضعيت استاندارد است و مي

  .كنندمني را رعايت ميمتوسط يا كمتر از حد متوسط، وضعيت استاندارد اي

در بررسي داخل زمين و سطوح نشان داد كمترين ميزاني كه استاندارد در آن رعايت شده،  2نتايج جدول 
سازي در مورد زمين و سطوح ورزشي انجام گونه ايمندر واقع در چنين مورد يا مواردي هيچ. صفر درصد است

درصد وضعيت  82ل زمين و سطوح در آن رعايت شده بود، همچنين بيشترين ميزاني كه ايمني داخ. نگرفته بود
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درصد وضعيت ايمني و  55در اين مؤلفه نشان داده شد نيمي از مدارس كمتر از . ايمني و استاندارد بود
سؤال بود كه مواردي  11اين مؤلفه شامل . كننداستاندارد مربوط به داخل زمين ورزش و سطوح را رعايت مي

آموز در مقاطع مختلف تحصيلي، هموار استاندارد مساحت زمين ورزشي براي هر دانشمانند رعايت ميزان 
ها، نبود سنگريزه و مواد اضافي روي زمين، عدم ها، نداشتن درز و شكاف، نبود منافذ نصب ميلهساختن زمين

-را دربرمي... و  هالغزندگي هنگام بارندگي، نبود چالة آب بدون پوشش، متمايز كردن زمين بازي از ديگر زمين

  .گرفت

هاي هاي بازي به استثناي سالننيز نشان دادند كه كيفيت ايمني بسياري از زمين) 1385(سياح و همكاران 
 20هاي فوتسال و هندبال و درصد از زمين 40در حدود . هاي چمن فوتبال مطلوب نبودندسرپوشيده و زمين

. هاي واليبال زبر و سخت و در وضعيت بدي قرار داشتنديندرصد از زم 10هاي بسكتبال، درصد از سطح زمين
هاي هندبال، واليبال و بسكتبال غيرسرپوشيده همگي از نوع آسفالت بودند كه از لحاظ ايمني خطرناك زمين

- ديدگيدر كانادا تحقيقي انجام داد كه بخش زيادي از آسيب) 2003(در اين زمينه مو ). 6(شوند محسوب مي

هاي زمين. دادمنظور درمان را كودكان و مصدوميت در زمين بازي تشكيل ميكننده به بيمارستان بههاي مراجعه
- علت جدا شدن ذرات آسفالت در اثر استفاده وضعيتي نامطلوب و خطرناك را بهويژه از نوع آسفالت بهسخت به

  ).6(آورند وجود مي

 13هاي ورزشي نشان داده شد در كمترين مورد نها و خطوط مورد استفاده براي زميدر مورد حريم زمين
درصد وضعيت استاندارد در مدارس مورد  100درصد وضعيت استاندارد رعايت شده است و در بهترين شرايط 

 73ها و خطوط نشان داده شد كه نيمي از مدارس بيشتر از طور كلي در مورد حريمبه. بررسي رعايت شده بود
پرسش براي اين مؤلفه در نظر  15در مجموع . كننددارد اين مؤلفه را رعايت ميدرصد وضعيت ايمني و استان

ها و سكوها، هاي مختلف، جداسازي و ايجاد فاصلة مناسب بين زميناين موارد شامل جداسازي زمين. گرفته شد
  .ودآموزان و دبيران بديوارها، درختان و محل پاركينگ و همچنين محل سوار شدن و پياده شدن دانش

درصد استاندارد جهاني بود و  7شد، در طراحي و ابعاد كمترين ميزاني كه وضعيت ايمني در آن رعايت مي
در مورد طراحي و ابعاد نشان داده شد . شددرصد وضعيت ايمني و استاندارد رعايت مي 87در بيشترين مقدار آن 

اين مؤلفه با . كننداستاندارد را رعايت ميدرصد وضعيت ايمني و  45كه نيمي از مدارس مورد بررسي كمتر از 
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آموزان، تعداد در اين مبحث به بررسي مساحت زمين ورزشي متناسب با تعداد دانش. پرسش بررسي شد 23
هاي ورزشي، دارا بودن مكان مسقف، مستقل بودن هاي ورزشي در هر مدرسه، وضعيت جغرافيايي زمينزمين

هاي اطراف مدرسه، مسيرهاي عبوري كنار زمين براي تردد افرد و مكان هامكان ورزشي مدرسه از ديگر كالس
غيرمرتبط، وجود تعداد متناسب درهاي خروجي، درهاي خروجي اضطراري، ارتفاع مناسب ديوارها، داشتن 

  .پرداخته شد... ها و مسيرهاي عبور معلوالن در كنار پله

رين ميزاني كه وضعيت ايمني و استاندارد را در ها نشان داده شد كمتدر مورد بررسي تأسيسات و پوشش
درصد  95درصد وضعيت استاندارد بود و بيشترين ميزان آن در مواردي بود كه  30كردند، اين مؤلفه رعايت مي

 70در اين مورد نشان داده شد نيمي از مدارس مورد بررسي كمتر از . شدوضعيت ايمني و استاندارد رعايت مي
درصد وضعيت استاندارد ايمني تأسيسات و  95تا  70كنند و نيم ديگر بين ا رعايت ميدرصد استاندارد ر

شود كه در مورد فضاهاي وساز مربوط مياين مؤلفه بيشتر به چگونگي ساخت. كنندها را اعمال ميپوشش
كار در فضاي هاي رورسان و تهديدكننده، شامل وجود لولههاي مجزا، موارد آسيبورزشي مدارس، داشتن رختكن

هاي دروازة فوتبال و تور واليبال، نبود حفاظ و پوشش براي پريزهاي برقي يا هايي روي ميلهورزشي، وجود زائده
پرسش  17طوركلي، موارد مذكور به. هاي ساختماني مجاور فضاهاي ورزشي، استدار بودن ستونكنتور برق، لبه

درصد از  50نيز در بررسي خود نشان دادند كه ) 1385(مكاران سياح و ه. مربوط به اين مؤلفه را تشكيل دادند
هاي سبد درصد از پايه 20هاي واليبال و حدود درصد از تورهاي زمين 44هاي فوتسال هاي زميندروازه

ها اگر در نشان داد دروازه) 1995(در اين زمينه جاندا ). 6(بسكتبال در شرايط نامطلوب و غيرايمن قرار داشتند 
خود ثابت نشده باشند و فاقد استحكام براي جذب نيرو در موقع برخورد بازيكن با آنها باشد، هنگام برخورد  محل

). 19(انجامند شوند و حتي در مواردي به مرگ و مير ورزشكاران ميديدگي ميجا شده و سبب آسيببا آنها جابه
- الت واشنگتن در اياالت متحده براي تغيير اينهاي غيرايمن به حدي مهم است كه ادارة ورزش ايموضوع دروازه

-هاي مخصوصي ارائه كرده است و كمك مالي براي تغيير آنها پيشنهاد ميهاي بازي توصيههاي دروازهگونه پايه

  ).21(كند 

درصد وضعيت ايمني و استاندارد 6آمده نشان داد در كمترين موارد دستدر مورد تجهيزات ورزشي نتايج به
باتوجه به دامنة وسيع اين مورد، . شوددرصد وضعيت ايمني و استاندارد رعايت مي 100ترين موارد و در بيش
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درصد وضعيت استاندارد ايمني را در مورد تجهيزات  53نشان داده شد كه نيمي از مدارس مورد بررسي كمتر از 
نها آيل و تجهيزات، انتخاب ترين جنبة رعايت اصول ايمني براي وسامهم. كنندورزشي در مدارس رعايت مي

شده براي وسايل و تجهيزات شامل وزن، حجم، جنس، استانداردهاي وضع. براساس استانداردهاي موجود است
پرسش براي اين مؤلفه در نظر گرفته شده بود كه بررسي  28). 10، 17(است ... اندازه، ارتفاع، طول، استحكام و 

  .شدندمي را شامل ميها موارد اختصاصي و عمواين پرسش. شد

ابتدايي  راهنمايي و -همچنين نتايج تحقيق بيانگر اين مطلب بود كه اختالف معناداري بين مقاطع ابتدايي 
بررسي وضعيت اين مدارس نشان داد كه مدارس راهنمايي و دبيرستان از وضعيت ايمني . دبيرستان وجود دارد -

در بررسي ) 1376(ايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيق رمضانخاني نت. بهتري نسبت به مدارس ابتدايي برخوردارند
ايشان نيز گزارش كردند كه وضعيت ايمني در مدارس . وضعيت ايمني مدارس ابتدايي شهر تهران همخواني دارد

  ).4(اند نامناسب بوده و تنوع وسيعي را در رعات مسائل ايمني نشان داده

ابتدايي و اهميت فعاليت بدني و ورزش در اين سنين، معلمان و  آمده در مدارسدستباتوجه به نتايج به
حركتي كودك،  –مربيان بايد فرصت و امكانات كفي فراهم آورند تا متناسب با رشد جسماني، عضالني و رواني 

لحاظ كردن مسائل مربوط به رشد به ويژه در مقطع رشد كه به تغيير . زمينة مساعد براي رشد آنها فراهم شود
تخصيص امكانات مناسب و مطابق با استانداردها از ). 18(تولد دوم فرد است، بسيار اهميت دارد » سورو«

ويژه مقطع ابتدايي است، با اين حال وضعيت مدارس مورد بررسي نشان داد ضروريات ارتقاي ورزش مدارس و به
برخي . يمني وضعيت مناسبي ندارندكه عوامل مربوط به فضاها، امكانات و تجهيزات ورزشي از لحاظ استاندارد ا

-به. كنندگان مضر هم بودها وسايل مندرس و غيراستانداردي داشتند كه حتي براي سالمت استفادهآموزشگاه

ترين شرايط ها به زنگ ورزش اختصاص يابد و دبيران متخصص با عاليعبارت ديگر اگر در مدارس بهترين ساعت
به اين . مكانات ضروري وجود نداشته باشد، مثلث ارتقا ناقص خواهد بودرفاهي مشغول به تدريس شوند، اما ا

منظور تجهيز مدارس به امكانات ورزشي و نوسازي وسايل و رسيدن به ترتيب تخصيص اعتبارات الزم به
البته در كنار اين مهم راهكارهاي ديگري . سازي فضاهاي ورزشي مورد انتظار استاستانداردهاي موجود در ايمن

براي نمونه آموزش و . ها نيز وجود داردمچون هماهنگي و استفادة مدارس از امكانات ورزشي ديگر سازمانه
هاي باالي نهاد مذكور تواند طي هماهنگي با سازمان تربيت بدني امكان استفادة مدارس را از ظرفيتپرورش مي
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واند تا حدودي راهگشاي كمبود تجهيزات تهاي ارزان و مناسب هم ميبررسي علمي و معرفي ورزش. فراهم آورد
هاي بومي محلي در همة در اين ميان بررسي ورزش. باشد و بيانگر حداكثر استفاده از امكانات موجود است

ويژه در مقاطع ابتدايي از تواند در رشد و تكامل كودكان بهمناطق كشور و استفادة علمي و عملي از آنها مي
  .داهميت بسزايي برخوردار باش

اي هاي آموزش و پرورش در كارنامة سه دهة انقالب از حركت آهستهورزش مدارس در مقايسه با ديگر برنامه
آموزان را سالة خود جاهايي را ايستاده و با كمترين نوآوري در اين مسير دانش 30برخوردار بوده و در مسير 

آموزي به مرحلة اجرا درآمدند ارشد ورزش دانشالتحصيل و وارد جامعه كرده است، اما مديران و مسئوالن فارغ
دهد كه مسئوالن امور آموزش و پرورش، اهميت اما اين مطلب نشان مي. يا در نيمة راه رها شدند، بحثي جداست

هايي چون طرح بهسا، طرح آشنا يا اند، طرحخوبي درك كردهورزش مدارس و حساس بودن اين حوزه را به
تازگي در نظام آموزش و پرورش بدني و تندرستي و ايجاد پست قائم مقامي كه به هاي تربيتتشكيل معاونت

طور حتم با تخصيص اعتبارات به. آموزي وجود داشته استهاي مثبتي است كه در ورزش دانشتعريف شده، نگاه
  .توان به استانداردهاي الزم رسيدكافي و تجهيز مدارس و توسعة آنها مي

هاي ورزشي و بازي با ي تحقيق حاضر در مورد استاندارد و ايمني عوامل مختلف در زمينهاطور كلي يافتهبه
، دونالدسون و )2007(، ايوت و همكاران )1387(، و سياح و همكاران )1376(نتايج تحقيقات رمضانخاني 

، 6، 4(ارد همخواني د) 2007(و فولر ) 2000(، فينچ و هنسي )2007(، فال هيبر و همكاران )2004(همكاران 
  .آنها نيز در مجموع در تحقيقات خود بر توجه بيشتر به ايمني در ورزش تأكيد داشتند). 17، 116، 15، 14، 12

اين . ريزي باشدرعايت اصول و ضوابط ايمني و حفاظتي اماكن و فضاهاي ورزشي مدارس بايد جزيي از برنامه
برداري رعايت اصول صحيح طراحي، اجرا و بهره. شودبرداري بررسي مياصل در دو بخش طراحي و اجرا و بهره

نتايج . كمك زيادي در كاهش عدم ايمني تأسيسات و ساخت و سازها در اماكن ورزشي مدارس مؤثر است
وري و استفادة بهينه از فضاهاي ورزشي، اعتبارات مربوط دهد كه از عوامل اصلي مؤثر بر بهرهتحقيقات نشان مي

همين موضوع در سند راهبردي نظام جامع توسعة تربيت بدني ). 8(فضاهاي ورزشي است به ساخت و نگهداري 
با عنوان ضعف كنترل و نظارت ) هاامكانات و زيرساخت(هاي پشتيباني هاي مؤلفهو ورزش كشور در بخش ضعف
، نگهداري و در پژوهش خود، حفظ) 1995(اراولسون . هاي ورزشي ارائه شده استبر نگهداري فضاها و زيرساخت
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هاي مديريتي در فضاهاي ورزشي عنوان و بيان كرد كه اين تجهيز فضاهاي ورزشي را ارزشمندترين فعاليت
  ).1(وري فضاهاي ورزشي تأثير بسزايي داشته باشد بندي و بهرهتواند بر بودجهوظيفه مي

اين موضوع ). 8، 11(هاست وري فضاهاي ورزشي، تعداد افراد شاغل متخصص در اين فضاعامل ديگر در بهره
از يك سو . تواند بر استفادة بهينه از ساعات ورزش در مدارس كمك كندطور مستقيم و هم غيرمستقيم ميهم به

هاي مناسب براي فعاليت بدني و ورزشي كودكان و نوجوانان موجبات تواند با ارائة برنامهشخص متخصص مي
هاي الزم را از طرف ديگر، فرد متخصص در اين حيطه آگاهي. كند ارتقاي سالمت جسمي و روحي آنها را فراهم

آموزان و نحوة منظور تهية تجهيزات ورزشي، تجهيز فضاهاي ورزشي، ايجاد محيط سالم و ايمن براي دانشبه
حفظ و نگهداري مناسب فضاها و تجهيزات ورزشي را دارد و در ايجاد محيطي مناسب براي رشد و تكامل 

اين موضوع نيز در سند راهبردي نظام جامع تربيت بدني و . جوانان نقش مهمي ايفا خواهد كردكودكان و نو
عنوان به) منابع انساني(هاي پشتيباني زيرا در اين بخش مؤلفه. خوبي مورد توجه قرار گرفته استورزش كشور به

رسد تعداد افراد نظر ميرو بهينازا. ها به فقدان منابع انساني متخصص در فضاهاي ورزشي اشاره شده استضعف
  .وري فضاهاي ورزشي استشاغل متخصص در فضاهاي ورزشي عامل مهم و مؤثري در افزايش بهره

ريزي در بخش چگونگي ساخت فضاهاي ورزشي استفادة بهينه از فضاها و تجهيزات ورزشي مديريت و برنامه
اين موضوع در سند راهبردي نظام جامع . شد ، عامل مؤثر ديگري است كه در تحقيق حاضر نيز برريس)6(

مديريت و (به اين موضوع با عنوان مؤلفة پشتيباني . تربيت بدني و ورزش كشور مورد توجه قرار گرفته است
عنوان فقدان نظام كنترل عملكرد در بخش تربيت بدني و ورزش ها بهتوجه شده و در بخش ضعف) ريزيبرنامه

هاي خود پيرامون مديريت اماكن و تجهيزات نيز در پژوهش) 1995(آراولسون . كشور به آن اشاره شده است
ريزي در هاي چهارگانة مربوط به برنامهدارد، نظارت و كنترل اجراي برنامه يكي از سيستمورزشي اظهار مي

  ).1(ورزش است و از دو بخش نظارت و ارزشيابي تشكيل شده است 

  اسبگيري و ارائة راهكارهاي مننتيجه

نتايج پژوهش حاضر دامنة وسيعي از رعايت و عدم رعايت استانداردهاي ايمني فضاها و تجهيزات ورزشي 
در اغلب موارد ميزان رعايت در حد متوسط و پايين استانداردها . مدارس مقاطع مختلف شهر تهران را نشان داد
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تواند موجبات آسيب و خطر را رزشي ميوجود چنين درصدهايي در رعايت مسائل ايمني فضاها و تجهيزات و. بود
ها و خطوط كه در حد متوسط به باال بود، موارد ديگر جز مبحث حريمهاي پژوهش بهاز بين مؤلفه. فراهم آورد

عنوان توان بهباتوجه به نتايج پژوهش و ادبيات موجود موارد زير را مي. حد پاييني نسبت به استاندارد داشتند
عنوان راهكارهاي مناسب در برطرف كردن موارد خطرساز اماكن د تا در صورت توجه بهنتيجة پژوهش ذكر كر

  :ورزشي مدارس ارائه شود

 داشتن توپ . هاي مناسب موضوع بسيار مهمي استهايي با اندازهبراي مدارس ابتدايي، تهية توپ
آموزان شده و به تشويق آنها واليبال، توپ ميني بسكتبال و توپ ميني فوتبال موجب حفظ ايمني دانشميني

  .شودهاي بدني منجر ميبراي انجام فعاليت

 آموزان ابتدايي و همچنين تورهاي واليبال و هاي فوتبال و هندبال با اندازة مناسب براي دانشدروازه
واهد دنبال خآموزان را بهكنندگي و حفظ ايمني دانشد بسكتبال با ارتفاع پايين نيز همان نتايج تشويقبس

  .داشت

 شده توسط مسئوالن ورزشي صورت گيرد و داراي وزن، اندازه و طوركلي، تجهيزات بازي خريداريبه
  .آموزان باشدحجم مناسب، متناسب با مقطع تحصيلي دانش

  براي هر سن و مقطع تحصيلي، تجهيزات متناسب با آن توصيه شود تا شاهد استفاده از وسايل ورزشي
شود كه در بيشتر موارد مشاهده مي. آموزان ابتدايي، راهنمايي يا دبيرستان نباشيمدانشنامتناسب با سن 

 هاي بزرگ، سبدهاي بسكتبال مرتفع استفاده هاي بزرگ و سنگين، دروازهآموزان ابتدايي توپبراي دانش

مواردي براي براين، عدم تطابق چنين عالوه. تواند موجب عدم ايمني و ايجاد آسيب شودشود كه ميمي
كاهد و ناتواني در كنترل آموزان ميهاي مذكور براي اين دانشآموزان مقاطع پايين از جذابيت ورزشدانش
علت ارتفاع زياد سبد و تور و موارد هاي واليبال و بسكتبال بههاي بزرگ و عدم موفقيت در انجام بازيتوپ

  .)3و 2، 1فرم هاي ()15(خواهد داشت  آموزان نقش بسزاييديگر در كاهش مشاركت ورزشي دانش
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 دستورالعملشود كه اين افراد با وجود اتاق ورزش و مربي ورزش تخصصي براي هر مدرسه توصيه مي-

آموزان در مقاطع و سنين ها و خصوصيات دانشاين افراد بايد با روانشناسي، ويژگي. هاي ايمني آشنا هستند
  .آموزان آنها را مد نظر داشته باشندهاي خود و تعامل با دانشمختلف آشنا بوده و در اجراي برنامه

  سطوح زمين ورزشي كامالً صاف، بدون برآمدگي، فرورفتگي، بدون سنگريزه، گسستگي، داراي شيب
  .هاي بازي باشندهاي آب داراي سرپوش و همسطح با زمينمناسب، چاله

 هرچند سال يك بار )25(درون زمين باز نشوند هاي بازي به سمت هاي مشرف به زميندرها و پنجره ،
  .هاي آسفالت ترميم شوند تا سنگريزه و پرز نداشته باشندزمين

 البته بايد توجه . هاي استانداردمنظور رسيدن به حداقلهاي ورزشي مدارس بهافزايش مساحت زمين
 2نفر حداقل  100ي به ازاي هر در مدارس ابتداي. داشت كه اين مقادير براي مقاطع تحصيلي متفاوت است

توان در صورت نداشتن فضاي به اين منظور مي. هزار متر مربع است 4هزار مترمربع و در مدارس متوسطه 
هاي درس تربيت منظور برگزاري كالسها بههاي ورزشي موجود در نزديكي آموزشگاهكافي در مدرسه از سالن

  .آموزان استفاده كردر دانشبدني با رعايت نكات ايمني در عبور و مرو

 هاي ورزشي از محل عبور و مرور افراد متفرقه، محل ورود به مدرسه و خروج از در صورت امكان زمين
  .آن مستقل باشد

 جنوب قرار گيرند –هاي ورزشي به صورتي باشد كه در جهت شمال در صورت امكان طراحي زمين.  

 لوازم . يد تعمير شوند و بدون برآمدگي و زوايد اضافي باشندتجهيزات وسايل بازي، در صورت آسيب با
مستعمل بايد كنار گذاشته شوند، تجهيزات ورزشي بايد مطابق با اصول بهداشتي باشند و هرچند روز يك بار 

  .تميز شوند

 مطابق با استانداردها تهيه شوند... هاي بسكتبال و هاي بازي، حلقهها، راكتتورهاي دروازه.  

 ر صورت موجود بودن سكوهاي اجراي مراسم، اين سكوها حتماً متحرك باشند و پس از اجراي د
  .مراسم به داخل منتقل شوند
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 داراي پوشش و محافظ ايمني باشد... هاي بسكتبال، هندبال، واليبال، فوتبال و ها و ميلهتيرك.  

 هايي مثل با استفاده از رنگ... وتبال و هاي بسكتبال، هندبال، واليبال، فها و ميلهرنگ متفاوت تيرك
  .سفيد و مشكي و زرد

 منظور نصب تور دروازه بايد هاي دروازة فوتبال و هندبال بهها و ميلههاي كوچك روي تيركايجاد زائده
  .هاي نرم پالستيكي باشندها داراي روكش مناسب مانند اسفنج يا روكشتوجه داشت كه اين زائده

 نامة له حتماً متحرك و ترجيحاً پالستيكي بوده و رعايت اصول بهداشتي مطابق با آيينهاي زباسطل
  .بهداشت اماكن باشد

 متري زمين  2در فاصلة . متر فاصله داشته باشد 2هاي بازي با ديوار رعايت شود و حداقل حريم زمين
  .هيچ شيئي مانند سطل زباله، صندلي، ميز، سكو قرار داده نشود

 از زمين ... ها و ها، درختحريم باغچه. هاي ورزشي استحكام كافي داشته باشندهاي حريم زمينديوار
گيرند، هاي درختاني كه در محدودة زمين ورزشي قرار ميبه اين منظور بايد به قطع زوائد شاخه. رعايت شود
  .اقدام كرد

 براي مثال سفيد يا زرد در  –يز هاي متمااده از رنگفاست. خطوط جداكنندة زمين قابل رؤيت باشد
  .تواند مفيد باشدزمينة تيره مانند آسفالت، مي

 ها هم محل پارك دوچرخه و موتورسيكلت. ها خارج از محدودة ورزشي باشدمحل پاركينگ اتومبيل
ي تردد ممنوعيت افراد غيرورزشكار در حريم و داخل زمين باز. مشخص و با فاصلة مناسب از زمين بازي باشد

  .و ورزش اعمال شود

 هاي منظور جلوگيري از ورود اشياي خارجي و خروج توپهاي بازي بهنصب توري در اطراف زمين
  ورزشي از محدودة زمين بازي و مدرسه

 منظور نصب محافظ كنتور و انشعابات گاز و برق و ديگر تأسيسات خطرساز به صورت مناسب به
  )25(هاي ورزشي جلوگيري از برخورد توپ
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  تا حد امكان تجهيزات ورزشي توسط يك سازمان واحد يا فرد آگاه به مسائل مذكور تهيه شود تا از
  .تجهيزات غيراستاندارد استفاده نشود

 هاي مرتبط با رعايت استانداردهاي ايمني فضاهاي ورزشي در هاي آموزشي و كالسها يا كارگاهكالس
ها جنبة اجرايي ربط برگزار شود و دستورالعملارس يا مراجع ذيمدارس مختلف شهر توسط تربيت بدني مد

  .داشته باشد

 فضاي رختكن بايد از فضاي زمين )25(هاي ورزشي هاي مجزا براي تعويض لباسايجاد رختكن ،
آموزان بايد با اقدامات الزم امنيت وسايل شخصي دانش. ورزش مجزا و داراي ديوارها و سقف مناسبي باشد

داشتن كمدهاي مجزا و قفل كردن در اصلي رختكن توسط مربي يا مسئول مربوطه قبل از ورود . شودتأمين 
آموزان  و تهوية مطبوع رختكن موضوع بسيار مهمي است كه اقدامات الزم براي آن بايد و بعد از خروج دانش
  .در نظر گرفته شود

 از نيازهاي اساسي و مهم پيشگيري از هاي اوليه شده و جعبة كمكنشاني كنترلداشتن كپسول آتش
هاي بر اين آشنايي با اصول اولية استفاده از اين وسايل و كمكعالوه). 25(هاي شديد و درمان است آسيب

  در صورت نداشتن چنين . ايمني براي دبيران ورزشي و مسئوالن بهداشتي مدرسه الزم و اساسي است
  ها و ادارات مربوط اقدام به كسب اين نند مراجعه به سازمانتوان با اقدامات كوچكي ماهايي ميمهارت
  .ها كردمهارت

 گونه اماكن از تجهيزات و امكانات مناسب الزم است و از وري اماكن ورزشي برخورداري اينبراي بهره
زشي هاي پژوهش از رعايت نامناسب استانداردهاي الزم براي امكانات و تجهيزات مناسب ورسوي ديگر يافته

ريزي براي تهية شود در زمينة جذب سرمايه و برنامهدر اين راستا پيشنهاد مي. در مدارس تهران حكايت دارد
  .گونه امكانات از جانب بخش دولتي و خصوصي اقدامات اساسي صورت پذيرداين
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  تشكر و قدرداني

ورش تهران انجام گرفته اين مقاله بخشي از طرح پژوهشي است كه با مشاركت مالي سازمان آموزش و پر
و  11، 4، 1(رو مؤلفان از سازمان آموزش و پرورش شهر تهران و همچنين مناطق آموزش و پرورش از اين. است
  .هاي الزم را داشتند، كمال تشكر را دارندها همكاريآوري دادهو مدارس تحت نظارت آنها كه در جمع) 18
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