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 مدارس روباز ورزشی فضاهاي ایمنی وضعیت تعیین حاضر پژوهش هدف
مدرسه راهنمایی  160،توصیفی همطالع این در. است اردبیل استان دولتی
. گرفتند قرار بررسی مورد اي طبقه تصادفی گیري نمونه روش به دولتی
 که گردید ساخته استفاده محقق هپرسشنام از اطالعات آوريجمع جهت
 و تأیید دانشگاهی صاحب نظر اساتید توسط آن محتوایی و صوري روایی

 از استفاده باها  داده آمد. دست  به 84/0 کرونباخ آلفاي روش با پایایی آن
 20 هنسخ spssتوسط نرم افزار  مستقل T و توصیفی آماريهاي  آزمون
و  لوازم صد ازدر 44/46ایمنی  وضعیت. گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد

 از داخل درصد 92/31 و خطوط و ها از حریم درصد 23/42 ،تجهیزات
 درصد از 7/57بود. همچنین  بازي مدارس مورد بررسی مطلوب هاي زمین
 7/35 بسکتبال، بازي هاي زمین از درصد 5/54 والیبال، بازي هاي زمین

و  هندبال بازي هاي زمین از درصد 22و  بدمینتون بازي هاي زمین درصد از
 فعالیت براي مطلوب و ایمن شرایط داراي بررسی مورد مدارس فوتسال
 کلی فضاهاي ایمنی پژوهش، وضعیت هاي یافته اساس بر. اند بوده ورزشی
 نبود. مطلوب ،مطالعه مورد مدارس روباز ورزشی
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The purpose of this study was to determine the safety 
Conditions of outdoor sport spaces in public middle 
schools of Ardabil. In this descriptive study, 160 public 
schools were examined by stratified-random sampling 
method. Researcher questionnaire was used to collect 
data that the validity has been confirmed by experts and 
its reliability with cronbach's alpha was 0/84. Applying 
descriptive statistics data and T-test were analyzed by 
SPSS software version 20 . 
The safety status 46.44 percent of the equipment, 42.23 
Percent of the privacy and lines of yard and 31.92 
percent inside of playground was favorable. Also 
%57.7 of Volleyball court, %54.5 of basketball court, 
%35.7 of Badminton court and %22 of handball & 
futsal field have favorite and safe conditions for sports 
activities. Based on these findings, in total the safety of 
outdoor sports school in this study was not favorable. 
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 همقدم
اي مطمئن  تربیت افراد سالم، اندیشمند و خالق جهت آینده

طوري که نیل به این  به ؛هدف آرمانی تمام جوامع بشري است
اي است  مرحله، از اهم اهداف دولتمردان و مردم هر جامعه

 نهادهایی مهمترین از ). یکی76: 1392(کشاورز و همکاران، 
 فراهم دانش آموزان هدآین و حالهاي  فعالیت براي را بستر که
 تربیت درس قراردادن از هدف. است پرورش و آموزش کند می

 و تندرستی حفظ و کسب آموزاندانش درسی هبرنام در نیز بدنی
 زمانی بدنی فعالیت اما. باشد می بدنی فعالیت طریق از سالمتی

 محیط در که رسد می خود اهداف به و کند می پیدا مفهوم و معنا
 داشت خاطر به باید. گیرد انجام استاندارد جهیزاتیت با و ایمن

 یک اگر و است سالمتی حفظ بدنیهاي  فعالیت اصلی هدف که
 را) و سالمتی تندرستی( بدنی تربیت اصلی رویکرد بدنی فعالیت

 دهد می دست از را اعتبار خود و ارزش بیندازد خطر به
 مناسب و کافی فضاي دادن اختصاص). 32: 1384رمضانی، (

 معضلی به عنوان مدارس در ورزشیهاي  فعالیت اجراي جهت
 نگرفته قرار توجه مورد زیاد بسیار اهمیت وجود با شاید که است
 صرف کمتري بودجه ،دیگرهاي  بخش با مقایسه در و است

 و ورزشیهاي  زمین کردن آباد و تعمیرات و ساخت
 باشد  شده آموزان دانش استفاده مورد ورزشی هاي مجموعه

 ).24: 1386فارسی و همکاران، (
 از کشورمان در حال به تا مدارس شروع آغاز از متأسفانه

 ورزش کالس براي ورزشی فضاي عنوان به مدرسه حیاط
 در شنی و یا و خاکی روستاها در ها مکان این که شده استفاده
 نظر از باشند که می موزاییک یا و بتن آسفالت، هم شهرها
  چرا ؛باشند نمی تأیید مورد و تاندارد نبودهاس وجه هیچ به ایمنی

 ورزشی، سالن ،ورزشیهاي  مکان براي جهانی استانداردهاي که
 .است طبیعی یا مصنوعی چمن

 بسته و روباز يهدست دو به توان می را ورزشی هاي مکان
 پرورش و آموزش به متعلق ورزشی هاي سالن. کرد تقسیم

هاي  تیم تمرین براي معموالً که هستند اي بسته فضاهاي
 آموزشیهاي  فعالیت سایر همچنین و ناحیه یا منطقه ورزشی
 این سفانهمتأ که شود می استفاده ورزشی هاي کانون به مربوط
 تربیت عاديهاي  کالس در آموزاندانش استفاده برايها  سالن
 تربیت معلمهاي  فعالیت عمده بنابرین و اند نشده ساخته بدنی
 برخی در متأسفانه. گیرد می انجام مدرسه بازرو فضاي در بدنی

 امکان که است ايگونه به مدارس روباز فضاي شرایط موارد، از
 براي هم حرکتی و عادي جوش و جنب و فعالیت حداقل
 ).261: 1382رمضانی نژاد، ( ندارد وجود آموزاندانش

 حیاط فیزیکی فضاي شامل بیشتر روباز ورزشی فضاي
 در آموزاندانش ورزشیهاي  فعالیت محل که باشد می مدارس
 ورزشی زمینهاي  اندازه به توجه با و است بدنی تربیت ساعات

: 1389شیرینی، ( است شده کشی خط ورزشیهاي  رشته براي
106.( 

 خارج و داخل در موضوع این پیرامون متنوعی هاي پژوهش
 خود نامه پایان ) در1388( کیا شریفی. است پذیرفته انجام کشور
 ورزشی تجهیزات و تأسیسات وضعیت ارزیابی« عنوان تحت

 ورزشی تجهیزات کمبود »تبریز شهر پسرانه راهنمایی مدارس
 از ها آن نبودن متناسب و ورزشی اماکن نبود و استاندارد
. کرده است عنوان بدنی تربیت درس مشکالت مهمترین
 که رسید نتیجه این به خود نامه پایان درنیز ) 1389( شیرینی

 براي مدرسه حیاط فیزیکی اندازه و روباز ورزشی فضاهاي
 با مقایسه در دولتی مدارس آموزاندانش ورزشهاي  فعالیت
 در دو هر اما دارد قرار خوبی وضعیت در انتفاعی غیر مدارس
 هر و ندارند قرار خوبی وضعیت در کشوري استاندارد با مقایسه

 مواجه مدارس در ورزشی فضاهاي کمبود با مدارس نوع دو
 در. است بیشتر انتفاعی غیر مدارس در مشکل این و هستند
 مدارس ورزشی فضاهاي و اماکن در ایمنی با رابطه در ایران

 در) 1386( همکاران و فارسی توسط تحقیقی مستند طور به
 پرورش و آموزش وزارت بدنی تربیت کل اداره تحقیقات مرکز

 سایر در ایمنی تهران، ربرخوردا مناطق از غیر که گرفت صورت
است. جوهري و همکاران  شده گزارش پایین کشور مناطق

شهر تهران  مدارس درصد 40 از ند که بیشد) نشان دا1379(
 ایمنی بر دلیلی خود که اند بوده مناسب خروج و ورود درب فاقد

 همکاران و پژوهش زارع است. بوده مدارس این در ضعیف
 18 تنها نشان داد که رکزيم استان مدارس درهم ) 1383(

 بودند. قبولی قابل سطح در ایمنی نظر از مدارس درصد
 ورزشی اماکن ایمنی نیز وضعیت) 1384( همکاران و سیاح

ند. در همین ارتباط، کرد گزارش پایین سطح را کاشان شهر
) نشان دادند که میانگین مدیریت 1387حسنی و همکاران (

 اهواز شهر راهنمایی ورهد رسهاي تربیت بدنی مدا ایمنی کالس
در حد متوسط قرار داشت و از سطح مطلوب کمتر بود. همچنین 

در بررسی استانداردهاي ایمنی فضاها  )1391فارسی و همکارن (
و تجهیزات ورزشی مدارس دخترانه و پسرانه مناطق مختلف شهر 

موارد میزان رعایت  ان به این نتیجه رسیدند که در همهتهر
تر از وضعیت  ی در مدارس شهر تهران پایینوضعیت ایمن

توان گفت که حداقل نیمی از مدارس به طور  استاندارد است و می
 . لی در حد متوسط و پایین قرار داشته استک
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) 1998و همکاران ( 2) و ساکس1990( 1جمبور و پالمز
ازي را هاي ب هاي ناشی از حوادث در زمین علل تلفات و آسیب

و عوامل زیر را به عنوان عوامل مهم  داده مورد مطالعه قرار
ناکافی بودن  -2بلندي بیش از حد وسایل  -1کردند: شناسایی 

بیرون زدن  -4 هاي محافظ نبود نرده -3 پوشش سطح فعالیت
هایی که سر یا پاي کودك در  فضاها و شکاف -5 هاي تیز لبه

وسایلی که به طور نادرست نصب  -6 کند. داخل آن گیر می
هاي لغزنده، حصارها یا دیوارهاي سست،  کف ند مانندا شده

هاي بازي و  هاي رها شده در زمین ها و کابل ها، سیم طناب
 ).5: 1385غیره (به نقل از سیاح و همکاران، 

 جراید در جدي موارد و حوادث ایمنی، رعایت عدم مورد در
 عضو نقص یا فوت به منجر گاهی که گردیده گزارش محافل و

: کرد اشاره زیر موارد به توان می زمینه این در که است گردیده
 بارفیکس عملیات و هندبال بازي برگزاري حین کاشان شهر در
 جمجمه به آن اصابت و زمین بر آن سقوط و هندبال دروازه با

 در تهران در مشابه اتفاقی و شده او مرگ به منجر آموزدانش
 شده آموزيشدان مرگ به منجر ،14منطقه شهدا، دبیرستان

 تحقیقی در). 42: 1386، و همکاران فارسیبه نقل از ( است
 است شده داده نشان متحده ایاالت در) 2004( 3رودریک توسط

 در سال هر در بازي حین در آسیب 200000از بیش ساالنه که
 75 تقریباً که افتد می اتفاق آموزاندانش براي متحده ایاالت
 که شود می ایجاد زمین با خوردبر اثر درها  آسیب این درصد
 فضاي در موجود وسایل از باالرفتن سرخوردن و اثر در اغلب

 و کشیدگی گوناگون، برخوردهاي از مابقی و باشد می ورزشی
 . است شده عنوان زمین سطح روي کشیدگی از حاصل سوختن

 در میر و مرگ تعدادي به خود گزارش در) 1995( 4جاندا
 مورد این در دروازههاي  پایه با فوتبال بازي بازیکنان برخورد اثر

 در خود تحقیق اساس بر) 2002( 5پتریدو است. کرده اشاره
 از نفر 4و پسر نفر 1000 هر از نفر 7 که کرد اعالم یونان کشور

 و تجهیزات با برخورد و استفاده اثر بر یونان در دختر 1000 هر
 منتقلها  ستانبیمار به ورزش و بازي استاندارد غیرهاي  زمین
 راهنمایی ابتدایی، مدارس روي بر که دیگر پژوهشی در اند.شده

 49 حوادث بروز میزان شده انجام آمریکا در آریزونا دبیرستان و

1- Gumber & Palms 
2- Saks 
3- Roderick 
4- Janda 
5- Petrido 

 رخ بازي زمین در حوادث این از درصد14 که بوده 1000 در
 روي بر کانادا پژوهشی در )1984و همکاران( 6بویث. است داده

 مشاهده حادثه 3009 دادند که در آن انجام آموزدانش 106718
 و کوفتگی آسیب، نوع ترینشایع مطالعه این در و گردید

 بیان) 2012( همکاران و 7جاسیالبود.  شده اعالم خراشیدگی
 در صدمات بیشتر فنالندي، ابتدایی مدارس در که کنند می

 اغلب که افتد می اتفاق مدرسه راه در و بدنی تربیتهاي  کالس
ها  آن درمان که هستند سر و کمر زانو، ناحیه در صدمات این
 باشد.  گران و گیر وقت تواند می هم

با توجه به اهمیت ایمنی فضاهاي ورزشی و نتایج 
 از عظیمی قشر که جاآن هاي قبلی که اشاره شد و از پژوهش

 سالمت طرفی از دهند و می تشکیل آموزاندانش را جامعه
 و جوانان سالمت با مستقیم ارتباط جامعه هر روحی و جسمی

 فضاها استانداردهاي و ورزشی فضاهاي همطالع لذا دارد، نوجوانان
 کننده تعیین و عظیم قشر این نیاز مورد ورزشی تجهیزات و

 که طوري به. باشد می برخوردار زیادي بسیار اهمیت از جامعه
 مشکالت و صدمات بروز از پیشگیري و فضا این بهبود و تقویت

 یک عنوان به جسمانی مخرب عوارض کنترل بر عالوه تواند می
 درها  آن همساالن و آموزاندانش و اولیا اذهان در مثبت عامل

 باشد مؤثر مدارس، در ورزشی و بدنی هاي فعالیت به گرایش
 عواملی مهمترین از دیگر . یکی)66: 1391، و همکاران فارسی(

 قانونی پیامدهاي کند می چندان دو را پژوهش انجام ضرورت که
 بدنی تربیت معلمان و مدارس مدیران متوجه که باشد می
 حوادث قانونی پیامدهاي از مدارس مدیران از بسیاري. باشد می

 کافی آگاهی ورزشی فضاهاي ایمنی نکات رعایت عدم از ناشی
اسالمی  مجازات قانون 59 ماده 3 چرا که طیق بند ؛ندارند

 ورزشی عملیات از ناشی حوادث« اردد می مقرر که 1370مصوب 
 آن به مربوط مقررات نقض حوادث آن سبب اینکه بر مشروط
 نداشته مخالفت شرعی موازین به هم مقررات این و نباشد ورزش

عدم رعایت نکات ایمنی در  ».شود نمی محسوب جرم باشد
 بیاندازد خطر به را آموزاندانش سالمت فضاهاي ورزشی که

 که خطرزایی عامل هر بنابراین. باشد داشته قانونی پیگرد تواند می
 مورد باید باشد داشته تأثیر منفی آموزاندانش بر سالمتی بتواند
آقایی نیا، ( قرارگیرد مدارس معلمان و مسئوالن مدیران، توجه

 بررسی اهمیت که هایی پرسش فوق موارد اساس بر). 1384
 فضاهاي آیا: از ندارتعب دهند می قرار تأکید مورد را ایمنی وضعیت

6- Boyce 
7- Jussila 
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 مناسبی ایمنی وضعیت از مطالعه مورد مدارس روباز ورزشی
 بدون آموزاندانش کهد نباشمی ايگونه به و هستند برخوردار
 با اماکن این در بتوانند ناگوار حوادث بروز حیث از خاطر دغدغه

 خویش جسمانی قواي تقویت به ورزشی فعالیت به پرداختن
 به استان مدارس در ورزشی فضاهاي و کاناتام آیا بپردازند؟

 بازي،هاي  زمین داخل وضعیت آیا دارد؟ وجود کافی اندازه
 مناسب ایمنی شرایط داراي خطوط، لوازم و تجهیزات وها  حریم

 باشند؟ می
 

 روش شناسی پژوهش
 ایمنی وضعیت بررسی حاضر پژوهش هدف اینکه به توجه با

توصیفی  نوع از تحقیق روش بوده، مدارس روباز ورزشی فضاهاي
 به تنها محقق آن در و گرفته انجام میدانی شکل به که است

 يکلیه شاملآماري  جامعه. است پرداخته موجود وضعیت گزارش
 تعداد به اردبیل استان دخترانه و پسرانه راهنمایی دولتی مدارس

 این از که باشد می 1391-92 تحصیلی سال در مدرسه 581
 مدرسه 60 و پسرانه مدرسه 100(  مدرسه 160 تعداد جامعه

 که گردید انتخاب اي طبقه تصادفی گیري نمونه روش به) دخترانه
 از اطالعات آوريجمع براي. است آماري جامعه درصد 27 تقریبا
، با )خیر بلی،( ايگزینه دو الیؤس 50 يساخته محقق نامهپرسش

 همکاران و فارسی لیست تی از چکسؤاالگیري  اقتباس و بهره
هاي مورد بررسی در این پژوهش  که مربوط به متغیر )1386(

شد استفاده شده  پژوهش مربوط می اصلی اهداف بوده و به
 و روباز( ورزشی فضاهاي به پرسشنامه کلی است. محتواي

 در که دارد ارتباط) ورزشیهاي  فعالیت براي مدرسه حیاط
 مورد بدنی تربیت درس آموزش امر در بدنی تربیت ساعات
 ایمنی متغیر به مربوط سؤال 25 حاوي و گیرد می قرار استفاده

و ها  حریم ایمنی متغیر به مربوط سؤال13لوازم و تجهیزات، 
 داخل ایمنی به مربوط سؤال 12 و بازيهاي  زمین خطوط
 در ها پرسشنامه. باشد می) سؤال 50 مجموع در( بازيهاي  زمین

 در همچنین و گردید تکمیل بدنی تربیت دبیران توسط مدارس
محتوایی و  روایی. شد استفاده مشاهده روش از هم موارد بعضی
 ورزشی مدیریت هرشت اساتید از نفر چند را پرسشنامه صوري

 محاسبه طریق از نیز نامهپرسش پایایی ضریب و کردند تأیید
 اطالعات آوريجمع از پس. آمد دست  به%  84 کرونباخ آلفاي

 »بلی« جواب که یتسؤاال از یک هر به ها، امهپرسشن طریق از
 تعلق صفر نمره ،»خیر« جواب بای تسؤاال به و1 هنمر داشته،
 آن، به مربوط تسؤاال به توجه با متغیر هر در سپس گرفت؛

جهت تعیین سطح ایمنی . شد گیريدرصد و جمع نمرات
هاي  سالنمذکور و همچنین وضعیت کلی ایمنی هاي  بخش

مورد بررسی قرار . 1 لیست، با کمک جدول  چک در اینورزشی 
 دادیم. 

امتیازات مربوط به سطوح ایمنی هر بخش از اماکن  .1جدول 
 ورزشی

 سطح ایمنی
 هاي اماکن بخش

 مطلوب متوسط طلوبنام

 25تا  17 16تا  9 9زیر  زاتیلوازم و تجه
 يها نیها و خطوط زم میحر

 يباز
 13تا  10 9تا  5 5زیر 

 12تا  9 8تا  5 5زیر  يباز يها نیداخل زم
 50تا  34 33تا  18 17زیر  ایمنی کلی

 
شود، براي اینکه قابل  همانطور که مشاهده می .1در جدول 

قبول باشد امتیازات و نمره هر بخش را در یک بازه در نظر 
 یدرصد) زمان 100کامل ( یمنیو ا تیمطلوب زانیمگرفتیم و 

 »یبل«مربوطه، جواب  ریتغت مربوط به مسؤاالاست که همۀ 
 داشته باشند.
 20 هنسخ  SPSSافزاري نرم  سیستم از استفاده با هچنین

 تنظیم براي توصیفی آمار از دادها تحلیل و تجزیه جهت
 جهت مستقل »T« آزمون و ازها  فراوانی توزیع نمودار، جداول،
 و پسرانه مدارس تفاوت بودن معنادار عدم یا بودن معنادار تعیین

 بررسی مورد ایمنیهاي  متغیر و ورزشیهاي  رشته در خترانهد
 .است شده استفاده) p= 05/0 داريمعنی سطح در(
 

 ها اطالعات و داده
 مورد اردبیل استان دولتی راهنمایی همدرس 160 پژوهش این در

 پسرانه مدارس)  مدرسه 100( درصد 5/62 گرفتند؛ قرار بررسی
 8/93 حدود. بودند دخترانه سمدار)  مدرسه 60( درصد 5/37 و

 بررسـی  مـورد  مدارس بدنی تربیت معلمین از) نفر 150( درصد
 حـدود . انـد کـرده  تحصـیل  بـدنی  تربیت هرشت در اردبیل استان

 مـورد  مـدارس  بـدنی  تربیـت  معلمین از) نفر 131(درصد 9/81
 این که اند گذرانده را اولیههاي  کمک هدور اردبیل استان بررسی

 حوادث ایجاد هنگام در بدنی تربیت دبیران تا شود می باعث امر
 مقـدار  و نمـوده  عمـل  خـوبی  آموزان بـه دانش دیدگی آسیب و

 4/29 حـدود  تنهـا . برسـانند  حـداقل  بـه  را صـدمات  وها  آسیب
 بررسـی  مـورد  مـدارس  بـدنی  تربیت معلمین از) نفر 47(درصد
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ــتان ــل اس ــی هدور اردبی ــاکن ایمن ــاهاي و ام ــی فض  را ورزش
 شـده  عمـل  ضعیف استان مدارس در نظر این از که اند گذرانده

 بـدنی  تربیـت  معلمین از) نفر 107( درصد 9/66 همچنین. است
 سـابقه  داراي اردبیـل  اسـتان  بررسـی  مـورد  راهنمـایی  مدارس
 8/31 تنهـا  هـم  تعـداد  این از که بودند سال 5 از کمتر تدریس
ــر 34( درصــد ــی دوره) نف ــاکن ایمن  را ورزشــی فضــاهاي و ام

 55 پوشـش  سـطح  آمـده،  دسـت  به نتایج به باتوجه. اند راندهگذ

 اردبیـل  اسـتان  بررسی مورد راهنمایی مدارس) مورد 88(درصد
) مـورد 12(درصـد  5/7 خـاکی، ) مـورد  52(درصد 5/32 آسفالت،

 مورد این در. است شده پوشیده بتن از) مورد 8(درصد 5 و شنی
 مـدارس  160 از) درصـد 8/3( پسـرانه  راهنمـایی  مدرسه 6 تنها
 مینـی  مصـنوعی  چمـن  زمین داراي اردبیل استان بررسی مورد

 مورد مدارس اختصاصی محوطه مساحت 1 شکل .بودند فوتبال
 .دهد می نشان را ورزشی روباز فضاي براي بررسی

 

 
روباز ورزشی فضاي براي استان بررسی مورد مدارس اختصاصی محوطه مساحت .1 شکل

  

 4/84 روباز ورزشی فضاهاي مساحت ،1شکل به توجه با
 از کمتر اردبیل استان بررسی مورد مدارس) مورد 135( درصد
 بازي زمین یک براي حتی فضا این که باشد می مربع متر 600

مناسب  هم) مربع متر40×20( هندبال و فوتسال استاندارد

تر مربع م 800بایستی این فضاها به بیشتر از که . باشد نمی
 توسعه یابد.
هاي  رشته ورزشی هاي زمین ایمنی وضعیت .2 جدول

 .دهد می نشان را بررسی مورد مدارس مختلف

  یمختلف ورزشهاي  رشته یورزش يها نیزم یمنیتعداد و درصد ا .2جدول 

 رشته
-سطح معنی کل دخترانه پسرانه نوع مدرسه

 درصد تعداد ددرص تعداد درصد تعداد وضعیت ایمنی T-Testداري 

 والیبال
 %7/57 60 %5/62 25 %7/54 35 ایمن(بلی)

192/0p= 
 %3/42 44 %5/37 15 %3/45 29 غیرایمن(خیر)

 بسکتبال
 %5/54 12 %50 6 %60 6 ایمن(بلی)

029/0p= 
 %5/45 10 %50 6 %40 4 غیرایمن(خیر)

 هندبال و
 فوتسال

 %22 9 %6/28 2 %6/20 7 ایمن(بلی)
358/0p= 

 %78 32 %4/71 5 %4/79 27 یرایمن(خیر)غ

 بدمینتون
 %7/35 5 %7/66 4 %5/12 1 ایمن(بلی)

081/0p= 
 %3/64 9 %3/33 2 %5/87 7 غیرایمن(خیر)
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هاي  درصد) از زمین 7/57مورد ( 60 . تعداد2با توجه به جدول 
هاي بازي بسکتبال،  درصد) از زمین 5/54مورد ( 12بازي والیبال، 

 22مورد ( 9بدمینتون و  بازي هاي زمین درصد) از 7/35(مورد  5
 هندبال وفوتسال مدارس مورد بررسیهاي بازي  درصد) از زمین

آزمون باشند.  براي فعالیت ورزشی می مطلوب داراي شرایط ایمن و
 هداري را در وضعیت ایمنی رشتمستقل، اختالف معنی» T«آماري 

یعنی  ؛)=029/0p(نشان داد بسکتبال در مدارس دخترانه و پسرانه 
بسکتبال مدارس راهنمایی  هبین وضعیت ایمنی زمین بازي رشت

دار وجود دارد. در مورد دخترانه و پسرانه استان اردبیل تفاوت معنی
. 3جدول  .)p<05/0( وجود نداشتدار اختالف معنی ،ها سایر رشته

وضعیت ایمنی فضاهاي ورزشی روباز مدارس راهنمایی مورد 
سی استان اردبیل را بر مبناي متغیرهاي این حیطه نشان برر
 دهد.  می

وضعیت ایمنی متغییرهاي مورد بررسی  فضاهاي ورزشی  .3جدول 
 روباز مدارس استان اردبیل 

نوع 
 مدرسه
متغیر 
 ایمنی

 کل پسرانه دخترانه

سطح 
-معنی
 داري

T-Test 
لوازم و 
 تجهیزات

)07/11( 
28/44% 

)93/11( 
72/47% 

)61/11( 
44/46% 

458/0p= 

و ها  حریم
خطوط 

هاي  زمین
 بازي

)75/5( 
23/44% 

)34/5( 
07/41% 

)49/5( 
23/42% 316/0p= 

داخل 
هاي  زمین

 بازي

)62/3( 
17/30% 

)95/3( 
92/32% 

)83/3( 
92/31% 

095/0p= 

 ایمنی کلی
)44/20( 

88/40% 
)22/21( 

44/42% 
)93/20( 

86/41% 305/0p= 

 

در متغیر ایمنی لوازم و  .3با توجه به اطالعات جدول 
مورد  07/11پرسش،  25تجهیزات، مدارس دخترانه از مجموع 

شد. مدارس پسرانه نیز در  درصد) ایمنی را شامل می 28/44(
درصد را  72/47مورد داراي ایمنی بود که  93/11این متغیر، 

بازي، هاي  ها وخطوط زمین شد. در متغیر ایمنی حریم می شامل
درصد)  23/44( 75/5پرسش،  13مجموع  از مدارس دخترانه

 34/5موارد داراي ایمنی بود و مدارس پسرانه نیز در این متغیر، 
شد. در متغیر ایمنی داخل  درصد) را شامل می 07/41(

 62/3پرسش،  12مجموع  بازي، مدارس دخترانه ازهاي  زمین
درصد) موارد داراي ایمنی بود و مدارس پسرانه نیز در  17/30(
 شد. می درصد) را شامل 92/32( 95/3ن متغیر، ای

در مجموع، از تمام متغیرها، متغیر لوازم و تجهیزات نسبت 
درصد  44/46ها وضعیت ایمنی بهتري داشت که  به دیگر متغیر

از مدارس  درصد 23/42از مدارس در این متغیر ایمن بودند. 
هاي بازي  ها و خطوط زمین مورد بررسی هم در متغیر حریم

ایمن بودند و بدترین متغیر هم از نظر ایمنی، متغیر داخل 
درصد مدارس در این مورد ایمن  92/31هاي بازي بود که  زمین

داري را بین مستقل اختالف معنی» T«بودند. آزمون آماري 
متغیرهاي ایمنی مورد بررسی برحسب نوع مدرسه (پسرانه و 

 بود).<p 05/0دخترانه) نشان نداد (در هر سه متغیر 
 

 گیري بحث و نتیجه
ـ یا تیوضـع  نییهدف پژوهش حاضر تع  یورزشـ  يفضـاها  یمن

ـ اسـتان اردب  یدولت ییروباز مدارس راهنما هـاي   بـود. یافتـه   لی
 يفضـاها کلی  یمنیا) نشان داد که وضعیت .3(جدول  پژوهش

ـ اسـتان اردب  ییروباز مدارس راهنما یورزش طبـق امتیـازات    لی
 بـوده و مطلـوب   رین حد متوسـط تدر پایین .1مربوط به جدول 

آمـوزان  باشد و بـه ایـن ترتیـب سـالمتی و زنـدگی دانـش       نمی
هـاي آنـان در داخـل     بـدنی کـه اکثـر فعالیـت     درکالس تربیـت 

توانـد تحـت تـأثیر فضـاهاي      گیرد می هاي بازي انجام می زمین
ایمن مدارس قرار گیرد و احتمـال وقـوع حـوادث و     غیر ورزشی
کـه بـا انـدك     یدر صـورت یابـد.   می ورزشی افزایشهاي  آسیب

 يفضاها یمنیا يها ریدر متغ ازتوان موارد خطرس یم ،یداتیتهم
. این نتایج پژوهش با نتایج روباز مدارس را برطرف کرد یورزش

ــاران(  ــوهري و همک ــات ج ــاران  1379تحقیق ــیاح و همک )، س
)، 1386)، فارسی و همکـاران ( 1385)، زارع و همکاران (1385(

) و 2012، جاسیال و همکاران ()2002( دویپتر)، 1389شیرینی (
) همخـوانی دارد. ولـی بـا نتـایج     2013زمانی ثانی و همکاران (

 ند کـه ) که نشان داده بود2012محمدي دهچشمه و همکاران (
شـهر درودزن  هـاي   وضعیت ایمنی محـیط فیزیکـی دبیرسـتان   

باشد، البته این نتیجـه   نمی باشد همخوان می خوب و قابل قبول
 دست آمده بود.  آموزان بهاز دید و ادراکات دانش

بـازي در بـین   هـاي   همچنین کمترین درصد ایمنـی زمـین  
مربـوط بـه زمـین بـازي      پـژوهش هاي مورد بررسی ایـن   رشته

درصـد از مـدارس ایمـن     6/20 فوتسال مدارس پسـرانه بـود (  
چـرا کـه    ؛که در این مورد هم ضعیف عمل شـده اسـت   بودند)

باشـد و   مـی  ورزشـی پسـران   هطرفدارترین رشت بازي فوتبال پر
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تـر دنبـال شـود. نتـایج     وضعیت ایمنی در این مورد بایـد جـدي  
از  نفر) 47درصد ( 4/29تنها حدود پژوهش حاضر نشان داد که 

 دوره معلمین تربیت بدنی مدارس مورد بررسـی اسـتان اردبیـل   
در اند که از این نظـر   ایمنی اماکن و فضاهاي ورزشی را گذرانده

رسد یکـی   مدارس استان ضعیف عمل شده است که به نظر می
ضـمن خـدمت ایمنـی    هاي  تواند برگزاري دوره ها می از راه حل

 اماکن و فضاهاي ورزشی براي دبیران تربیت بدنی باشد.
 بـا  بـازي هـاي   زمین اکثر که شد داده نشان مطالعه این در
 اینکـه  باشند و بـا توجـه بـه    می سیمانی یا آسفالت هاي پوشش

 ایمنــی عامــل مهمتــرین مناســب، زمــین کــف از برخــورداري
ـ ا شود بنـابرین  می محسوب خـود عامـل خطـر    هـا   پوشـش  نی

گردد کـه   یم شنهادیپدر صورت امکان لذا  شوند و محسوب می
با هماهنگی سازمان تربیت بدنی و سازمان آموزش و پـرورش،  

 کـه مجـاور بـا   کفپوش مناسـب  با  ورزشیهاي  حداقل از سالن
 استفاده شـود. باشند براي کالس درس تربیت بدنی  مدارس می
 135( درصـد  4/84 روبـاز  ورزشـی  فضـاهاي  مساحتهمچنین 

 متـر  600 از کمتـر  اردبیـل  استان بررسی مورد از مدارس) مورد
 )1389شـیرینی (  که در این مورد با نتایج مطالعه باشد می مربع

زه فیزیکی حیاط که نشان داده بود فضاهاي ورزشی روباز و اندا
هـاي   مدارس دولتی و غیر انتفاعی استان اردبیل بـراي فعالیـت  

آموزان در مقایسه با استاندارد کشوري در وضـعیت  ورزش دانش
 خوبی قرار ندارد همخوانی دارد.

اهمیت توجه بیشتر مسئولین به  ي پژوهشها این یافته
 ایمنی فضاهاي ورزشی مدارس و ایجاد امکانات و شرایط الزم

با توجه به دهد.  می جهت جلوگیري از خطرات احتمالی را نشان
، موارد زیر براي هاي این پژوهش دست آمده از داده نتایج به

 شود:  تر شدن فضاهاي ورزشی روباز مدارس توصیه می ایمن
اگر مدرسه مجاور منازل و یا اماکن دیگر قرار دارد، استفاده 

ج شدن توپ از مدرسه از تورهاي فلزي براي جلوگیري از خار

یی که رو به  ها یک الزام حقوقی است. نصب حفاظ براي پنجره
زیرا امکان  ؛شود از ضروریات است می فضاي ورزشی مدرسه باز

فرو ریختن آن بر سر و صورت  ها و برخورد توپ با شیشه
وجود دارد. از تعبیه و نصب وسایل خطرناك در  آموزاندانش

طراحی  شدت جلوگیري نمایند. ورزشی بههاي  اطراف زمین
در ها  ورزشی باید به طوري انجام شود که حریم آنهاي  زمین

 نظر گرفته شود و بیشترین بهره را از فضاي حیاط بتوان برد.
هاي والیبال، بسکتبال، هندبال و فوتسال باید داراي  تیرك

هاي هندبال و فوتبال به  دروازه پوشش و محافظ ایمنی باشند.
-یزان شدن دانشزمین ثابت شوند که به فرض آونحوي در 

همچنین تور  ها وجود نداشته باشد؛ آموزان، خطر واژگونی آن
بازي با هاي  حریم زمین فاصله سالم و مناسب داشته باشند.

اصله متر ف 2طوري که دست کم از هم  دیوار رعایت شده باشد؛
اید بازي نبهاي  متري زمین 2 داشته باشد. همچنین در فاصله

باغچه، درختان و اشیایی چون سطل زباله، صندلی، میز و سکو 
(سکوي اجراي مراسم صبحگاهی باید متحرك  قرار داده شود

مان و اولیاء باید خارج از محدوده پارکینگ اتومبیل معل. باشد)
از ها  آموزان باشد. همچنین ورود و خروج اتومبیلورزشی دانش

هاي  فضاي ورزشی و زمین هاي بازي صورت نگیرد. داخل زمین
اي نظافت و خط کشی هرچند یک بار به صورت دوره بازي

صاف، بدون برآمدگی  بازي باید کامالهاي  سطوح زمین شوند.
ن سنگریزه و گسستگی و داراي شیب کم و فرورفتگی، بدو

آب باید داراي سرپوش و همسطح با هاي  همچنین چاله باشد؛
  بازي باشند.هاي  زمین

تواند  می و نکات ایمنی که در باال اشاره شدها  توصیه
راهنماي خوبی براي مسئولین مدارس و مربیان تربیت بدنی 

فضاهاي  زان آسیب دیدگی و صدمات ورزشی درباشد تا می
 ورزشی مدارس را به حداقل برسانند.
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