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 چكيده

با استفاده از بررسي وضعيت جانمايي بنا و مناسب سازي اماكن و مجموع هاي ورزشي شهرستان اروميه هدف از اين پژوهش، 
پژوهش حاضر از نوع تحقيقات كاربردي است و از نظر نوع جمع آوري داده . استانداردهاي ملي و بين امللي استخراج شده مي باشد

جامعة آماري اين تحقيق كليه اماكن و مجموعه هاي . بوده كه به روش ميداني اجرا شده است تحليلي –هاي تحقيق، توصيفي 
.  مكان ورزشي بود29نمونة آماري برابر با جامعة آماري و به تعداد . بدني شهرستان اروميه را شامل شده استورزشي اداره تربيت 

تجزيه و تحليل يافته ها با آزمون باينومينال نشان داد اماكن ورزشي وضعيت . ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود
نتايج در مورد استاندارد دسترسي نيز وضعيت ). P = 05/0 >13/0( يابي دارند متوسطي از نظر استاندارد همجواري و مكان

نتايج آزمون كاي دو نشان داد كه اماكن ورزشي از نظر استاندارد زيبايي شناختي نيز ). P = 05/0 < 002/0(ضعيفي را نشان داد 
دارد اماكن ورزشي از نظر ايمني و نظارت؛ استاندارد آزمون باينومينال بيان مي ). P = 05/0 <000/0(ضعيف و غيراستاندارد بوده 

همچنين نتايج آزمون باينومينال نشان داد معيار اطالع رساني و سرويس دهي . )P=05/0 <000/0(نبوده و وضعيف ضعيفي دارند 
شتي از وضعيت در كل استانداردهاي همجواري و مكان يابي و بهدا) P=05/0<026/0(از استانداردهاي الزم برخوردار نيست 

متوسطي برخوردار بوده و ساير استانداردها همچون دسترسي، زيبايي شناختي، ايمني، طراحي پاركينگ، اطالع رساني و 
 . استانداردهاي جانبازان و معلولين وضعيتي ضعيف و پايين تر از استانداردها هستند

 

 هاي كليديواژه

 . يابي، همجواري، ساخت و ساز، مكان)در دسترس بودن(مكان ورزشي، مناسب سازي 
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 مقدمه

 و نياز آنان به 1با توجه به افزايش نيروي انساني جوان و با در نظر گرفتن بقيه اقشار كشور به ويژه افراد داراي معلوليت
كند و همين طور برگزاري  و تفريح، كه پرداختن به فعاليت هاي ورزشي اين نياز را رفع مي) جسماني و رواني(سالمتي 

هاي مرتبط با فعاليت  هاي مختلف، لزوم توجه به ابعاد مختلف برنامه اي، ملي و بين المللي در رشته سابقات ورزشي، منطقهم
بديهي است در اين راستا توجه . سازد ايجاد تأسيسات ورزشي مناسب و استاندارد را دو چندان ميجمله هاي ورزشي از 

اهاي ورزشي بسيار قابل توجه است، زيرا وجود اماكن ورزشي استاندارد و عميق و مسئوالنه به ساخت و مناسب سازي فض
ها و نمايش مطلوب آنها در حين آموزش، ترمين و مسابقات  ايمن براي حفظ سالمتي ورزشكاران، ارتقاي سطح مهارت

نه فضاهاي ورزشي، هاي جاري مبني بر افزايش سرا با توجه به نياز كشور و سياست. بسيار ضروري است) داخلي و خارجي(
گذاري كالن در جهت ساخت و توسعه اماكن ورزشي توسط دولت و بخش خصوصي انجام گرفته، ولي به دليل  سرمايه

فقدان يك مرجع مطالعاتي و تخصصي، اغلب اماكن ورزشي احداث شده و يا در دست احداث فاقد استانداردهاي ورزشي 
باشند، اخالل  هاي ورزشي مي هاي اصلي فعاليت ين و مسابقات كه بخشاز اين رو در امر آموزش، تمر. مهندسي هستند

با در نظر گرفتن افزايش جمعيت و ). 1(هاي انجام شده فاقد دستاوردهاي بهينه و كيفي است  گذاري ايجاد شده و سرمايه
دي را در فضاي تجهيزات فرهنگي، فراغتي، ورزشي و گردشگري جايگاه رو به رشها به ورزش و تفريح،  نياز انسان

را ناگزير  هاي كالني گذاري شوند، سرمايه بندي آن سهيم مي كنند، در سازماندهي و استخوان شهري اشغال مي
سازند و شيوه مخصوصي را در كاربري گوناگون فضا حاكم مي كند، شيوه اي كه جدايي اين گونه تجهيزات را  مي

امروزه نهادها و سازمان هاي حرفه اي سالمت همگاني، .  سازداز محل اقامت و حتي كار كامالً اجتناب ناپذير مي
جهان به دنبال فهم اين مطلب هستند كه  سرگرمي و شهرسازي در سراسر –تربيت بدني و مراكز تفريحي 

چگونگي طراحي محالت و اماكن تفريحي و ورزشي امكان فعاليت آسان تر و لذت بخش تر مردم را فراهم مي 
دد حاكي از آن است كه مردم در صورتي تمايل به انجام فعاليت هاي فيزيكي نشان مي دهند مطالعات متع. آورد

كه دسترسي مناسب و راحتي به مكان هاي مخصوص ورزش كردن نظير، پارك ها، زمين هاي ورزشي و 
  در آمريكا به اين نتيجه رسيده است كه ايجاد و گسترشCDCمطالعات مؤسسه . ورزشگاه ها داشته باشند

 3 درصدي مشاركت مردم در انجام فعاليت و ورزش حداقل 25مكان هاي مناسب فعاليت مي تواند باعث افزايش 

                                                           
1 - Disable People 
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مطالعات پژوهش گران نشان مي دهد افرادي كه دسترسي بهتري به انواع متنوعي از ). 2(بار در هفته شود 
ودتري به امكانات دارند، تمايل به  درصد بيشتر از آناني كه دسترسي محد43امكانات طبيعي و مصنوعي دارند، 

 ). 3( دقيقه ورزش روزانه نشان مي دهند 30

ترين مشكالت موجود در شهرهاي كشور ما استقرار نامناسب فضاهاي ورزشي در  در حال حاضر، يكي از مهم
 ها به نحوي كه بسياري از افراد جامعه به علت عدم دسترسي به آن. باشد هاي شهري مي ميان ساير كاربري

ريزي و  هاي ورزشي به صورت مطلوب استفاده نمايند و حل كردن اين مشكالت به برنامه توانند از مكان نمي
 دهي فضاهاي ورزشي و مطالعات پيچيده و اساسي نيازسنجي و امكان يابي و سامان مديريت در زمينه مكان

ن مي تواند در الگوي مطلوب و پراكنش فضاهاي ورزشي در سطح شهر و مناطق مختلف آ.  نياز دارد1سنجي
تنوع و توزيع مناسب و كامل كاربري ورزشي از سوي ديگر، . كارايي عملكردي شهر تأثير مستقيم داشته باشد

و استفاده از فضاهاي ورزشي مي شود و در نتيجه مطلوبيت زندگي در شهر باعث افزايش اختيار و قدرت انتخاب 
به استانداردهاي جانمايي بنا، طراحي و ساخت و ساز، پهنه بندي، كاربري عدم توجه كافي ). 4(افزايش مي يابد 

وقت و هدر  در هنگام ساخت اماكن و تأسيسات ورزشي باعث اتالف 2زمين و تعيين معيارهاي مناسب همسايگي
نفي بر دادن بودجه، زمان و انرژي شده، همچنين از همه مهم تر تأثير مستقيم بر عملكرد آينده به ويژه تأثير م

امروزه براي ساخت اماكن و تأسيسات ). 5(روي كيفيت برنامه هاي ورزشي و تفريحات سالم خواهد گذاشت 
ورزشي به دليل مشكالت اقتصادي و لزوم توجه به بهره وري و بازدهي هر چه بيشتر اين اماكن مي بايست به 

، مناسب سازي و 3نمايي و مكان يابيمنظور  ساخت اماكن عوامل مهم و كليدي از جمله معيارهاي ساخت، جا
با توجه به موارد مذكور و لزوم توجه به آنها در . همسايگي براي رسيدن به اهداف مطلوب در نظر گرفته شود

ساخت اماكن و تأسيسات ورزشي در كشور بر آن شديم تا در تحقيق حاضر به بررسي در مورد وضعيت جانمايي 
وميه با توجه به استانداردهاي ملي و بين المللي در زمينه اماكن و مجموعه بنا و مناسب سازي اماكن ورزشي ار

هاي ورزشي پرداخته و پس از پي بردن به نقاط قوت و ضعف اين اماكن، ميزان رعايت اين استانداردهاي مهم و 
آيا است كه در واقع اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به اين سؤال . تأثيرگذار را در اماكن ورزشي بررسي كنيم

                                                           
1 - Need Assessment & Feasibility Study  
2 - Neighborhood Criteria  
3 - Site Selection  
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، 1اماكن و فضاهاي ورزشي شهرستان اروميه از نظر جانمايي بنا و مكان يابي و مناسب سازي و طراحي و ساخت
 از موقعيت مناسبي با توجه به استانداردها برخوردارند؟

متأسفانه شمار تحقيقات صورت گرفته در حوزه استانداردهاي جانمايي، مكان يابي و مناسب سازي اماكن و 
موعه هاي ورشي بسيار اندك و انگشت شمار بوده و فقط محدود به برخي از معيارهاي ساخت و ساز اماكن مج

در بررسي وضعيت ايمني اماكن ورزشي دانشگاه هاي دولتي تهران به اين ) 1386(فارسي . ورزشي مي باشند
ماشاگران و وضعيت بهداشتي نتيجه رسيدند كه سطح ايمني فضاها و تأسيسات ورزشي، ايمني سكوها و جايگاه ت

همچنين وضعيت تجهيزات، لوازم، حريم ها و خطوط . اماكن ورزشي در دانشگاه تهران در حد پاييني قرار داشت
در نيجه اماكن ورزشي .  از وضعيت بهتري برخوردار بود2/79نسبت به مؤلفه هاي ايمني و بهداشت با ميانگين 

 ). 6(داردها وضعيت مطلوبي از نظر ايمني نداشتند دانشگاه هاي تهران در مقايسه با استان

در تحقيقي با عنوان بررسي وضعيت موجود فضاهاي ورزشي دانشگاه هاي سراسر كشور و ) 1378(پوركياني 
در دانشگاه ها تابع ميزان بهره گيري از آنها، به اين نتيجه رسيد كه توزيع فضاهاي ورزشي روباز و سرپوشيده 

 نبوده، و در بهره گيري از فضاهاي ورزشي نسبت به رشته هاي ورزشي پايه اولويتي در نظم و قانون مشخصي
همچنين ميزان وسعت فضاهاي ورزشي رابطه مثبت و معني داري با تعداد استفاده . نظر گرفته نشده است

زشي براي  در مطالعات خود به اين نتيجه رسيد كه اماكن و سالن هاي ور)1385(تقوايي ). 7(كنندگان دارد 
 درصد از سالن ها در وضعيت نامناسبي 70استفاده افراد معلول و ناتوان در سطح نامناسبي قرار داشت و بيش از 

 معيار موجود، وضعيت كلي كاربري به 6 مركز ورزشي شهر اصفهان با استفاده از 32طبق ارزيابي . قرار داشتند
% 25 مركز ورزشي يا به 8در وضعيت مناسب تعداد % 1/3تعداد يك مركز ورزشي يا به عبارتي: اين شرح است 

 ). 8(در وضعيت نامناسب قرار دارند % 9/71 مركز ورزشي يا به عبارتي 23در وضعيت تا حدي مناسب و تعداد 

در مقاله اي با عنوان بازبيني فضاهاي شهري به منظور افزايش قابليت دسترسي ) 2010(آناهيتا محمودي 
ت دستيابي به هدف شهري براي همه، كه در شهر تهران صورت گرفت به اين نتيجه دست براي معلولين در جه

ها بسيار مهم است و موجب استفاده  يافت كه مناسب سازي فضاهاي شهري براي استفاده همه افراد و اقليت
تمامي . كند اد ميشود و عدم توجه به آن مشكالتي را در استفاده افراد ايج راحت و مستقل افراد از اين فضاها مي

                                                           
1 - Design & Building  
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اماكن عمومي و اجتماعي، به ويژه اماكن ورزشي و اوقات فراغت بايستي براي تمامي افراد به ويژه معلولين 
همچنين اماكن و فضاهاي ورزشي شهر تهران به نسبت زيادي براي . مناسب سازي شده و قابل دسترسي باشند

 ). 9( به ويژه براي افراد معلول برخوردار نيستند استفاده افراد معلول مناسب نيستند و از دسترسي خوبي

 در طي دو مطالعه در آمريكا با عنوان منابعي براي مشاركت در در طي دو مطالعه) 2004 (1پاول و همكاران
فعاليت هاي حركتي نشان داده كه كمبود پارك ها، زمين هاي ورزشي و باشگاه ها در اطراف محل سكونت اقشار 

. شود براي فعاليت اين قشر از جوانان است و موجب كاهش فعاليت حركتي در آن محيط ميكم درآمد مانعي 
هاست، چقدر هزينه دارد و  اين كه چقدر تسهيالت تفريحي در دسترسي هستند چقدر نزديك خانه و مدرسه بچه

 ). 10(گذارد  ها اثر مي چقدر تهيه كردن آن آسان است، بر ميزان فعاليت بدني بچه

 در يك ارزيابي از برنامة مدارس كاليفرنيا همراه با تغييرات سيستم حمل و نقل شهري 2و همكارانكاترين 
% 64روي و دوچرخه سواري، يك افزايش  ها براي پياده هاي عابر پياده و ارتباط بيشتر خيابان مثل افزايش گذرگاه

دهنده  ند، كه اين نتايج خود نشاندر دوچرخه سواري براي رفتن به مدرسه مشاهده كرد% 14در پياده روي و 
هاي گرگوري و  يافته). 12(تأثيرات مثبت ساخت محيط در افزايش ميزان فعاليت بدني افراد است 

حاكي از آن بود كه طراحي محيط و ساخت و سازهاي مناسب؛ موجب ايمني و جذابيت بيشتر ) 2006(3همكاران
هاي  افراد مي شود و باالتر رفتن درصد مشاركت در فعاليتشده و موجب افزايش ميزان پياده روي روها  پياده

اين طرح ها مربوط به ايجاد روشنايي مناسب در پياده روها و زيرساخت هاي مناسب و . حركتي را به همراه دارد
روها و مسيرهاي دسترسي، كاهش ترافيك محيطي، ايجاد محل عبور عابرين پياده  پياده پيوستگي و امنيت بيشتر

ها و افزايش بعد زيبايي شناختي مسيرها و پياده روهاي دسترسي و طراحي و ساخت مسيرهاي ويژه  اباندر خي
 ). 11(دوچرخه است 

 

                                                           
1 - Pauel et al  
2 - Catherine et al  
3 - Gregory et al  
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 روش تحقيق 

جانمايي بنا و مناسب سازي ساز اماكن و مجموعه هاي ورزشي اروميه هدف كلي اين تحقيق بررسي وضعيت 
براساس هدف تحقيق، پژوهش حاضر از نوع تحقيقات كاربردي . تبا توجه به استانداردهاي ملي و بين المللي اس

 تحليلي است، كه به روش ميداني به مرحله اجرا –است و از نظر نوع جمع آوري داده هاي تحقيق، توصيفي 
جهت آزمودني فرضيه هاي تحقيق از روش هاي آماري توصيفي و آمار استنباطي شامل آزمون . درآمده است
جامعة آماري مورد مطالعه در اين پژوهش، كلية مديران و .  استفاده شد1 آزمون دو جمله ايو) 2χ(هاي خي دو 

سرپرستان اماكن و مجموعه هاي ورزشي ادارة تربيت بدني شهرستان اروميه مي باشد كه در حال حاضر طبق 
ايين بودن حجم جامعه و در اين پژوهش به دليل پ.  مورد مي باشد29اعالم اداره تربيت بدني اروميه تعداد آنها 

به منظور هر چه دقيق تر بودن اطالعات و نتايج به دست آمده، از نمونه گيري صرف نظر شده و كليه اماكن و 
جهت گردآوري اطالعات پيرامون موضوع . مجموعه هاي ورزشي شهرستان اروميه تحت پوشش قرار گرفته اند

كلية سؤاالت آن .  معيار بود8 سؤال و 100كه داراي مورد پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد 
براي اطمينان از روايي و پايايي . توسط اساتيد مجرب مورد ارزيابي قرار گرفت و روايي آن مورد تأييد واقع شد

 مكان و مجموعة ورزشي شهر اروميه كه زير مجموعه ادارة تربيت بدني نبوده اند، به 10ابزار، پرسشنامه بر روي
پرسشنامه داراي استانداردهايي در زمينه مكان يابي و جانمايي بنا دسترسي و . قدماتي اجرا گرديدطور م

همجواري و مناسب سازي اماكن و مجموعه هاي ورزشي بود كه استانداردهاي آن با مطالعه مقاالت، كتاب ها و 
اي كرونباخ براي كل ميزان ضريب آلف. تحقيقات خارجي مشابه و نظر اساتيد مجرب به دست آمده است

 . محاسبه شد% 78پرسشنامه برابر با 
 

 هاي تحقيق  يافتهنتايج و 

هاي ورزشي اروميه، متوسط سني   مدير و سرپرست اماكن و مجموعه29هاي تحقيق از مجموع  براساس يافته
سال سن  40ن زير ا درصد پاسخگوي70. باشد  سال مي7/9 سال بوده و سوابق كاري ايشان 2/37پاسخگويان 

                                                           
1 - Binominal  
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 درصد 9/6 درصد افراد نمونه آماري را مدارك كارشناسي و 1/62.  سال مي باشد15داشته و سابقه كار آنان كمتر از 
 نمونه 29از مجموع . باشند  درصد در رده تحصيلي كارداني مي7/20همچنين . دهد كارشناس ارشد تشكيل مي

 درصد كل نمونه بود و ساير افراد نمونه كه 9/76ابر با بدني بودند كه بر  نمونه داراي مدرك كارشناسي تربيت20
 . شوند  درصد كل نمونه را شامل مي1/23 نفر بودند داراي ساير مدارك تحصيلي بودند كه 9

 اماكن ورزشي) همجواري و مكان يابي(استاندارد جانمايي _ 1جدول 
 درصد تجمعي درصد خالص درصد فراواني فراواني مقياس سنجش

 5/34 5/34 5/34 10 استانداردكمتر از 
 0/100 5/65 5/65 19 نسبت به استاندارد در حد متوسط

  0/100 0/100 29 مجموع
05/0 > 13/0 = P    5/0 = Probe 

 

هاي جدول فوق نشان مي دهد كه در مقايسه استانداردهاي حاكم بر مجموعه هاي ورزشي در مورد  يافته
ها از استاندارد   مورد از اين مكان10يابي اماكن ورزشي مالحظه گرديد كه  استانداردهاي جانمايي بنا و مكان

با مالحظه توزيع مشاهدات .  درصد بقيه نيز از استانداردهاي متوسط برخوردارند5/65خوبي برخوردار نبوده و 
د يكسان بوده و هاي متوسط استاندارد و كمتر از استاندار براساس نتيجه آزمون باينومينال ميزان فراواني گروه

يابي اماكن ورزشي از استاداردهاي  توان گفت استاندارد جانمايي بنا و مكان به عبارت ديگر مي. دار نيست معني
 . الزم برخوردار نيستند

  استاندارد دسترسي و مناسب سازي اماكن ورزشي _ 2جدول 
 درصد تجمعي درصد خالص درصد فراواني فراواني 

 8/80 8/80 4/72 221  حد متوسطنسبت به استاندارد در
 0/100 2/19 2/17 5 همگام با  استاندارد 

  0/100 7/89 26 مجموع
   3/10 3 اظهار نشده
   0/100 29 مجموع كل 

05/0 > 002/0 = P    5/0 = Probe 
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 72 مجموعه ورزشي، 29دهد كه از  سازي و دسترسي اماكن ورزشي نشان مي بررسي استاندارد مناسب
با استانداردهاي الزم )  مورد5( درصد 2/17باشند و  صد نسبت به استانداردهاي استاندارد در حد متوسط ميدر

با رجوع به نتيجة آزمون . اند درحالي كه سه مورد در اين خصوص اطالعات ناقص ارائه نموده. باشند همگام مي
ها در سطح خطاي  كسان بودن فراواني گروههاي مورد مطالعه، فرضيه ي باينومينال در خصوص بررسي توزيع گروه

سازي اماكن ورزشي نسبت به  به عبارت ديگر استاندارد دسترسي و مناسب. دار است  درصد به شدت معني5
 . باشند استانداردها در حد متوسطي مي

  استاندارد مناسب سازي از جنبه زيبا شناختي و فضاي سبز _ 3جدول 

 درصد تجمعي الصدرصد خ درصد فراواني فراواني 

 9/6 9/6 9/6 2  استاندارد همگام با 

 1/24 2/17 2/17 5 نسبت به استاندارد در حد متوسط

 0/100 9/75 9/75 22 كمتر از استاندارد

  0/100 0/100 29 مجموع 

05/0 > 000/0 = P    06/24 = χ2 

 

 خصوص جنبه زيباشناختي و هاي ورزشي در  درصد مجموعه9/6اظهارات پاسخگويان نشان مي دهد كه 
درحالي كه، .  درصد از استانداردهاي متوسط برخوردارند2/17فضاي سبز از استانداردهاي الزم برخوردار بوده و 

جهت بررسي تفاوت . باشند  درصد بقيه در مقوله زيباشناختي و فضاي سبز در وضعيت نامساعدي مي9/75
نتايج اين آزمون حاكي از اين است كه توزيع مشاهدات بين . رديدها از آزمون كاي دو استفاده گ فراواني گروه

به عبارت ديگر با توجه به بيشتر بودن فراواني گروه كمتر از . دار است ها يكسان نبوده و فرضيه صفر معني گروه
 . استاندارد مقوله زيباشناختي و فضاي سبز از استانداردهاي الزم برخوردار نيست
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  مناسب سازي از نظر ايمني، كنترل و نظارت  استاندارد_ 4جدول 

 درصد تجمعي درصد خالص درصد فراواني فراواني 

 4/3 4/3 4/3 1 نسبت به استاندارد در حد متوسط

 0/100 6/96 6/96 28 پايين تر از 

  0/100 0/100 29 مجموع 

05/0 > 000/0 = P    5/0 = Probe 

 

 مجموعه ورزشي در مقوله هاي ايمني، كنترل 20ين اشاره دارد كه از اطالعات حاصله از نظر پاسخگويان بر ا
. باشند و نظارت يك مورد نسبت به استانداردها در حد متوسط بوده و مابقي از استانداردهاي ارائه شده پايين مي

دهد كه فرضيه همسان بوده و  هاي مطالعه بر اساس آزمون باينومينال نشان مي بررسي توزيع مشاهدات بين گروه
توان گفت  به عبارت ديگر مي. دار است  درصد به شدت معني5ها در سطح خطاي  فراواني نسبي بين گروه

 . هاي ورزشي از استانداردهاي الزم برخوردار نيستند معيارهاي ايمني و كنترل و نظارت در مجموعه

  معيارهاي طراحي پاركينگ _ 5جدول 

 درصد تجمعي درصد خالص اوانيدرصد فر فراواني 

 9/6 9/6 9/6 2  استاندارد همگام با 

 4/41 5/34 5/34 10 نسبت به استاندارد در حد متوسط

 0/100 6/58 6/58 17 كمتر از استاندارد

  0/100 0/100 29 مجموع 

05/0 > 003/0 = P   65/11 = χ2 
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 9/6هاي ورزشي مورد مطالعه  ويان از كل مجموعهداد كه از ديدگاه پاسخگ هاي جدول فوق بيان مي يافته
 استانداردها پايين  درصد از اين6/58درصد در استاندارد طراحي پاركينگ در حد استانداردهاي الزم بوده اند در حالي كه 

بررسي تفاوت . باشند  درصد مجموعه نسبت به استانداردهاي ارائه شده در حد متوسط مي35هستند و نزديك به 
 درصد برابري توزيع فراواني بين 5دهد كه در سطح خطاي  ها براساس آزمون كاي دو نشان مي اني بين گروهفراو
 نسبت به گروه "كمتر از استاندارد"توان پذيرفت كه فراواني گروه  باشد به عبارت ديگر مي دار مي ها معني گروه

راحي پاركينگ را براساس استاندارد با ترديد مواجه باشد؛ لذا اين مهم، مطابق بودن استاندارد ط هاي ديگر باال مي
 . كند مي

  استاندارد مهم طراحي براي جانبازان و معلوالن _ 6جدول 

 درصد تجمعي درصد خالص درصد فراواني فراواني 

 3/79 3/79 3/79 23  استاندارد كمتر از 

 1/93 8/13 8/13 4 نسبت به استاندارد در حد متوسط

 0/100 9/6 9/6 2 اردكمتر از استاند

  0/100 0/100 29 مجموع 

05/0 > 016/0 = P    82/5 = χ2 

 

ها براي  سازي طراحي دهد كه اماكن و مجموعه ورزشي در استاندارد مناسب هاي جدول فوق نشان مي يافته
اي الزم پايين  درصد از استاندارده3/79به طوري كه . جانبازان و معلوالن از وضعيت مطلوبي برخوردار نيستند

باشند و تنها دو مجموعه ورزشي   درصد نسبت به استانداردهاي موجود در حد متوسطي مي8/13تر بوده و 
توزيع فراواني بين دو گروه دهد كه  نتيجه آزمون كاي دو نشان مي. باشند همگام با استانداردهاي موجود مي

 اسب سازي طراحي براي جانبازان و معلوالن از استانداردهاي الزمتوان استنباط كرد كه استاندارد من يكسان نبوده، لذا مي
 . برخوردار نيستند
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  معيارهاي بهداشت و نگهداري مجموعه ها _ 7جدول 

 درصد تجمعي درصد خالص درصد فراواني فراواني 

 9/6 9/6 9/6 2 كمتر از استاندارد

 6/96 7/89 7/89 26 نسبت به استاندارد در حد متوسط

 0/100 4/3 4/3 1  با استانداردهمگام

  0/100 0/100 29 مجموع 

05/0 > 000/0 = P    44/41 = χ2 

 

 9/6(دهد كه در دو مجموعه ورزشي  هاي ورزشي نشان مي بررسي معيارهاي بهداشت و نگهداري مجموعه
باشد و به   متوسط مي درصد رعايت استانداردها در حد7/89استانداردها در حد پاييني قرار داشته و در ) درصد

با . باشد ها طبق استاندارد مي اظهار پاسخگويان در يك مجموعه ورزشي معيارهاي بهداشت و نگهداري مجموعه
هاي ورزشي در حد  داري آزمون كاي دو مالحظه مي شود معيارهاي بهداشت و نگهداري مجموعه توجه به معني

 . باشند متوسط مي

 ي و سرويس دهي  معيارهاي اطالع رسان_ 8جدول 

 درصد تجمعي درصد خالص درصد فراواني فراواني 

 6/27 6/27 6/27 8 كمتر از استاندارد

 0/100 4/72 4/72 21 نسبت به استاندارد در حد متوسط

  0/100 0/100 29 مجموع

05/0 < 026/0 = P    5/0 = Probe 
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شود  هاي ورزشي مالحظه مي دهي مجموعه سرساني و سروي در بررسي معيارهاي استاندارد در خصوص اطالع
باشند و  نامطلوبي نسبت به استانداردهاي الزم دارا مي درصد وضعيت 6/27هاي تحت بررسي،  كه از كل مجموعه

دهد كه  نتيجه آزمون باينومينال نشان مي. درصد مجموعه نسبت به استانداردها وضعيت متوسطي را دارا هستند4/72
رساني و سرويس دهي  توان استنباط نمود كه معيارهاي اطالع و گروه يكسان نبوده، لذا ميتوزيع فراواني بين د

 . هاي ورزشي از استانداردهاي الزم برخوردار نيستند مجموعه
 

 گيري  بحث و نتيجه

هاي تحقيق در مورد بررسي استانداردهاي حاكم بر اماكن و مجموعه هاي ورزشي در مورد استاندارهاي  يافته
 درصد از كل نمونه 5/34 مجموع يا 10 مجموعه ورزشي 29ايي و مكان يابي نشان مي دهد كه از مجموع جانم

 درصد از كل نمونه ها از استانداردها پايين تر بودند، در 5/65 مجموعه ديگر يا 19كمتر از استانداردها بوده اند و 
از .  يابي از استانداردهاي الزم برخوردار نيستندنتيجه مجموعه ها و اماكن ورزشي اروميه از نظر جانمايي و مكان

ي بود كه شديگر يافته هاي اين تحقيق بررسي وضعيت دسترسي و مناسب سازي اماكن و مجموعه هاي ورز
 مورد نسبت به استانداردهاي موجود در حد متوسط بودند كه 21 مورد نمونه، 29نتايج حاصله نشان داد كه از 

 درصد با استانداردها همگام 2/17 مكان ديگر نيز با درصد، 5مونه را شامل مي شدند،  كل ند درص72اين تعداد 
درواقع مي توان گفت اماكن ورزشي اروميه از نظر استاندارد دسترسي و مناسب سازي در حد متوسطي . بودند

خت و ساز دسترسي يا همان مناسب سازي از الزامات مهم و كليدي در سا) . P=05/0 <002/0(قرار دارند 
اماكن و مجموعه هاي ورزشي است كه موجب استفادة حداكثري و افزايش بهره وري و كاربري بيشتر براي 

جنبه هاي دسترسي . تمامي اقشار و افراد با توانايي هاي جسمي و جنسيت هاي متفاوت را فراهم مي سازد
عايت فواصل مناسب اماكن و مجموعه هاي مختلفي دارد كه از رعايت استانداردهاي الزم براي افراد معلول تا ر

اينگونه تصور مي شد كه اماكن و مجموعه هاي . را شامل مي شود... ورزشي از مناطق مسكوني، آموزشي و 
اما نتايج و يافته هاي تحقيق . ورزشي اروميه از نظر مناسب سازي و دسترسي از وضعيت مطلوبي برخوردار باشند

در مقاله اي با عنوان شهر و ورزشي ) 1385(ليموچي .  در آنها نشان مي دهدرامتوسط بودن اين استاندارد 
 به اين نتايج رسيد كه ساخت مسيرهاي با دسترسي مناسب، اماكن با قابليت دسترسي جانبازان و افراد معلول 
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يط باال و طراحي سيستم هاي جديد شهري و همچنين تجهيزات تردد افراد معلول، موجب كمك به بهبود شرا
گيل و همكاران ). 12(مي و رواني و باال رفتن ميزان مشاركت افراد معلول در فعاليت هاي حركتي مي شود جس

در مطالعات خود در زمينة ارتباط بين اثر فرد، محيط فيزيكي و جامعه در تعيين فعاليت هاي حركتي ) 2002(
 درصد بيشتر از 43ات طبيعي و مصنوعي دارند، دريافتند كه افرادي كه دسترسي بهتري به انواع متنوعي از امكان

از عوامل ). 3( دقيقه ورزش روزانه نشان مي دهند 30آناني كه دسترسي محدودتري به امكانات دارند، تمايل به 
مهم در پايين آمدن استاندارد مناسب سازي و دسترسي در اماكن و مجموعه هاي ورزشي، عدم وجود تقاطع، 

ه درمحل هاي شلوغ و پرتردد عدم وجود مسيرهاي مناسب دسترسي به پاركينگ عدم زيرگذر و پل عابر پياد
 . وجود سيستم ها و خدمات كنترل ترافيك و عدم دسترسي مناسب به فرودگاه بودند

هاي تحقيق نشان مي دهد كه اماكن و مجموعه هاي ورزشي از نظر زيبايي شناختي و فضاي سبز در  يافته
 درصد نسبت 9/75 مكان ورزشي با 22اين يافته ها بيان مي دارد كه . ارد قرار دارندسطحي ضعيف و غيراستاند

 2/17 مكان نيز با 5 مكان ورزشي نيز همگام با استانداردها و همچنين 2به استانداردها در سطح پاييني بوده و 
دارد زيبايي شناختي و نتايج تحقيق رعايت نكردن استان. درصد نسبت به استانداردها در حد متوسطي مي باشند

فضاي سبز را در اماكن و مجموعه هاي ورزشي نشان مي دهد و بيانگر عدم رعايت اكثر آيتم هاي اين استاندارد 
 . در جامعه مورد بررسي است

 نمونه 1نتايج بررسي استاندارد ايمني، كنترل و نظارت در اماكن و مجموعه هاي ورزشي بيانگر اين است كه 
پايين ) P=05/0 < 000/0( درصد 6/96 نمونه با 28سبت به استانداردها در حد متوسطي بوده و  درصد ن4/3با 

هاي ورزشي  تر از استاندارد بودند كه خود نشان دهندة ايمني و كنترل پايين و ضعيف در اماكن و مجموعه
 هاي ورزشي نشان  نتايج اين تحقيق در مورد معيارهاي بهداشت و نگهداري اماكن و مجموعه. اروميه است

 4/3 نمونه نيز با 1 درصد از نظر بهداشت و نگهداري در حد ضعيفي بوده و 9/6 نمونه از اماكن با 2دهد كه  مي
 درصد نسبت به استانداردها در حد متوسطي 7,89 نمونه از اماكن با 26درصد با استانداردها همگام بودند ولي 

راوش در مورد . همخواني دارد) 1387(با نتايج تحقيق راوش نتايج تحقيق حاضر ). P=05/0<000/0(بودند 
اسداهللا و ). 13(ايمني و بهداشت استخرهاي شهرستان اروميه سطح آنها را در حد م متوسط گزارش كرده است 

بدني مدارس دورة  هاي تربيت توصيف و مقايسة مديريت ايمني در كالس"اي با عنوان  در مقاله) 1387(همكاران 
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 به اين نتيجه رسيد كه ميانگين وضعيت ايمني وسايل، امكانات ورزشي و تجهيزات "  شهر اهوازراهنماي
هاي اوليه مدارس دورة راهنمايي شهر اهواز، در حد ضعيف گزارش شده و مطابق با اصول و استانداردهاي  كمك
ري به تعداد مناسب، عدم رعايت نكردن طراحي و ساخت درب ها و راهروهاي خروج اضطرا). 14(د نبود راستاندا

رعايت شيب بندي، رمپ هاو نرده هاي محافظ و استاندارد، عدم رعايت استانداردهاي طراحي و ساخت پله ها و 
پلكان ها، عدم وجود سيستم هاي اطفاء حريق و آژير خطر، نبود سيستم هاي كنترل مركزي، نبود ديد مناسب 

سيستم هاي كنترل ترافيك و سرعت، عدم وجود دوربين هاي پذيرش به پاركينگ و نواحي تجمعي، عدم وجود 
مدار بسته در ورودي و خروجي ها و نقاط پر رفت و آمد، كمبود يا عدم وجود كادر انتظامات آموزش ديده و 
نبوده ايستگاه هاي بازرسي فيزيكي در ورودي هاي اماكن و مجموعه هاي ورزشي موجب پايين آمدن اين 

 . استاندارد شده است

 2 مكان ورزشي نمونه 29نتايج اين تحقيق در مورد بررسي استاندارد طراحي پاركينگ بيان مي دارد كه از 
 درصد نسبت به استانداردها در حد 5/34 مكان نيز با 10 درصد همگام با استانداردها بودند، 9/6مكان با 

اين يافته ها . حد پاييني قرار داشتند درصد نسبت به استانداردها در 6/58 مكان ورزشي با 17متوسطي بوده و 
بيانگر رعايت نشدن استاندارد طراحي پاركينگ و عدم توجه كافي به اين استاندارد مهم در طراحي و ساخت 

 سؤال استاندارد طراحي پاركينگ 9يافته ها همچنين نشان مي دهد كه از . اماكن و مجموعه هاي ورزشي است
 . حد ضعيفي بوده اند استاندارد در بيشتر اماكن در 8

نتايج تحقيق ما در مورد بررسي استاندارد طراحي اماكن و مجموعه هاي ورزشي براي جانبازان و معلوالن 
 عدد از آنها 4 درصد كمتر يا پايين تر از استانداردها مي باشند و 3/79 عدد از اين اماكن با 23نشان مي دهد كه 

 درصد با استانداردها همگام 9/6 نمونه نيز با 2د متوسطي مي باشند و انداردها در ح درصد نسبت به است8/13با 
اين يافته ها رعايت نشدن استاندارد طراحي اماكن و مجموعه هاي ورزشي را براي ) P = 05/0<016/0(هستند 

و سالن در مقاله اي با عنوان تحليلي بر وضعيت ميدان ها ) 1385(تقوايي . جانبازان و معلوالن را نشان مي دهد
هاي ورزشي شهر اصفهان در راستاي بهره گيري مطلوب جانبازان و معلوالن، به اين نتيجه رسيد كه اماكن و 

 درصد از سالن 70سالن هاي ورزشي براي استفاده افراد معلول و ناتوان در سطح نامناسبي قرار داشت و بيش از 
 ). 8(ها در وضعيت نامناسبي قرار داشتند 
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 نمونه از اين اماكن ورزشي با 8دهي بيانگر اين است كه  يارهاي اطالع رساني و سرويسنتايج بررسي مع
اين  درصد نسبت به استانداردها در حد متوسط بودن رعايت 4/72 نمونه با 21 درصد كمتر از استاندراد، 6/27

 . هاي ورزشي است معيار مهم در طراحي و ساخت و ساز اماكن و مجموعه

هاي ورزشي بيشتر به شكل   اينگونه نتيجه گرفت كه ساخت و ساز اماكن و مجموعهتوان در مجموع مي
 هاي موجود در زمينه طراحي و ساخت اماكن و مجموعه سنتي و بدون توجه كافي به رهنمودها و دستورالعمل

ي براي گير هاي علمي تصميم سنجي و بررسي شيوه هاي ورزشي همچون مطالعات ارزيابي نيازها، مطالعات امكان
ساز و مكان يابي صورت مي گيرد و در اين زمينه كمتر از كارشناسان خبره و ساخت و بررسي يك پيشنهاد 

از ديگر نكات و يافته هاي جالب توجه در اين پژوهش مي توان به عدم رعايت . صاحب نظر استفاده مي شود
 فضاهاي ورزشي اشاره كرد چرا كه درصدي الزامات و نيازمندي هاي مهم و كليدي براي افراد داراي معلوليت در

از افراد جامعة ما را افراد معلول تشكيل مي دهند كه رعايت شرايط فيزيكي و پيش بيني براي استقالل هر چه 
بيشتر عملكرد آنها در محيط هاي اجتماعي به ويژه مكان هاي ورزشي، موجب بازگشت موفق اين افراد به جامعه 

 . ن و مجموعه هاي ورزشي مي شودو افزايش بهره وري اماك

هاي تحقيق در مورد طراحي فضاهاي ورزي براي استفاده راحت و مستقل افراد جانباز و معلول عدم  يافته
توجه كافي به اين معيار را نشان مي دهد و لزوم اهميت دادن كافي به اين معيار كه در واقع همان مناسب سازي 

كه در زمان طراحي و ساخت اماكن و مجموعه لذا توصيه مي شود . دي استمي باشد بسيار فاكتور مهم و سودمن
هاي ورزشي استانداردهاي مناسب سازي و در دسترس بودن براي استفاده همه افراد با توانايي هاي جسمي و 

بايستي در ابتدا و نقطه شروع . ذهني متفاوت در تمامي بخش هاي فضاهاي ورزشي مورد توجه ويژه قرار گيرد
رايند طراحي و ساخت از نظرات و پيشنهادات افراد متخصص و كارشناسان ساخت و ساز در جهت موفقيت و به ف

 و فرايند GISبراي افزايش دقت و صحت مكان يابي مي توان از نرم افزار . ثمر نشستن پروژه ها استفاده گردد
 و به كارگيري متخصصين جغرافيا و استفاده كرد كه خود نيازمند به استفاده) Sit Selection(مكان يابي 

GIS و به دست آوردن استانداردهاي مكاني به منظور تعريف آنها در نرم افزار GIS است و همچنين نيازمند به 
سعي . كاربرد نقشه هاي رقومي شده و توپوگرافي به منظور ايجاد اليه هاي رستري و وكتوري استاندارد مي باشد

اردهاي بين المللي قابل اجرا و بهينه در ساخت و ساز اماكن و فضاهاي ورزشي با  شود تا حد امكان از استاند
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توجه به شرايط اجتماعي، جغرافيايي و فرهنگي استفاده و نظرات استفاده كنندگان محلي نيز در مورد ساخت 
 . پروژه پرسيده شود
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