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  هاي بدنسازي شهر تهران هاي استاندارد و ايمني در باشگاه ارزيابي شاخص

  3فرزاد غفوري  –2محمدرضا اسمعيلي -1الهه گالبي
 تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه ورزشي، علوم و بدني تربيت دانشكدة ورزشي، مديريت ارشدكارشناس.1

 مركزي، تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه ورزشي، علوم و بدني تربيت دانشكدة دانشيار،. 2 ايران تهران، مركزي،
مي واحد تهران مركزي، تهران، دانشيار، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسال. 3 ايران تهران،

  ايران
  

  چكيده
 تحقيق آماري ةجامع. بودهاي بدنسازي شهر تهران  هاي استاندارد و ايمني در باشگاه ارزيابي شاخص از اين تحقيق هدف
اي پنج منطقة  گيري خوشه كه از طريق نمونه بود هاي دولتي و خصوصي، اعم از باشگاههاي بدنسازي شهر تهران باشگاه

 كه شدند بررسي مناطق اين از باشگاه 20گيري غيرتصادفي در دسترس  سپس براساس نمونه. ر تهران انتخاب شدندشه
ميداني -پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش توصيفي. شدند بررسي بدنسازي باشگاه 100 مجموع در

ليست چك. نسازي شهر تهران انجام گرفتهاي بد ليست و مشاهدة حضوري محقق در باشگاه است كه از طريق چك
ريزي مكان و موقعيت،  برنامه(و از چهار بخش مالحظات كلي داشت گويه  111ساخته بود و  مورد استفاده محقق

 بازاريابي ةشاپ و سالن استراحت، منطق پذيرش و ورودي، دفتر كار، كافي(، مناطق همگاني )دسترسي براي همه و اسكان
روشنايي روز و (اندام و طراحي كف سالن  اي بدنسازي و مناطق اختصاصي آن و طراحي سالن تناسبه ، سالن)رختكن و

هاي  هاي تحقيق نشان داد كه وضعيت باشگاه يافته. بودتشكيل شده ) ها، سقف سالن و تهويه و دماي سالن نماها، آينه
 مناطق ؛)متوسط اسكانسترسي براي همه و ريزي مكان و موقعيت خوب، د برنامه(هاي مالحظات كلي  بدنسازي در بخش

 ضعيف، بازاريابي منطقة متوسط، استراحت سالن و شاپ كافي خوب، كار دفتر متوسط، ورودي و پذيرش( همگاني
 سالن كف طراحي و اندام تناسب سالن طراحي خوب؛ آن اختصاصي مناطق و بدنسازي هاي سالن ؛)خوب رختكن

   .است خوب )سالن دماي و تهويه و سالن سقف ها، هآين متوسط، نماها و روز روشنايي(
 

  هاي كليدي  واژه
 .ايمني هايهاي استاندارد، شاخصباشگاه، بدنسازي، شاخص
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   مقدمه
سبك زندگي در حال تغيير است و رويكرد جديدي شامل عالقة بيشتر به ورزش و تمرينات ورزشي 

صورت متناوب تكرار شود، خطر مرگ  ني متعادل كه بهفعاليت بد). 15(ظهور يافته و رو به افزايش است 
از سوي ديگر، تسهيالت و امكانات ورزشي ). 22(دهد  هاي مزمن را كاهش مي زودرس و ابتال به بيماري

 و اندام تناسب" كه براي سرپوشيده، فراهم كردن فضاهاي مفهوم. طور روزافزون در حال گسترش است به
 هاي بدنسازي باشگاه .است كشور گسترده باشند، در سرتاسرشده  طور خاص طراحي به "ورزش

 به بدني تربيت ها براي معرفي توانايي و اقوام سنين، تمام از افراد به ارزشمند اي شيوه به توانند مي
هاي  هزينه). 27(شوند  ارائه تندرستي، و اندام تناسب سالمت، در بارزي فوايد با آنها، روزمرة زندگي
 زمان ويكم بيست قرن. شدت رو به افزايش است ي ورزش و تجهيزات مرتبط با سالمت بهوساز برا ساخت
در اين  .)24(است  ورزش و بدني فعاليت سرگرمي، و تفريح اندام، تناسب سالمت، در عالقه افزايش

زمينه توجه عميق و مسئوالنه به ساخت فضاهاي ورزشي بسيار شايان توجه است، زيرا وجود اماكن 
. )7( هاي آنها بسيار ضروري است استاندارد و ايمن براي حفظ سالمت ورزشكاران و سطح مهارتورزشي 

در ساخت اماكن و تجهيزات ورزشي بايد مسائل ايمني مورد توجه قرار گيرد و فراهم كردن محيطي آرام 
ية همچنين احداث اماكن و تأسيسات ورزشي با رعايت كل). 14(بخش از وظايف حياتي است  و لذت

مطالعة ). 3(موازين و مقررات و استانداردهاي الزم در جذب اقشار مختلف مردم به ورزش مؤثر است 
شرايط ايمني و استاندارد اماكن ورزشي از نظر ابعاد، وسايل و تجهيزات و ساير عوامل فيزيكي و 

در احداث تفريحي -هاي آنها با استانداردهاي ورزشي هماهنگي خدمات براي منطبق ساختن فعاليت
توان از اماكن  بحث ايمني در مورد اين موضوع است كه چگونه مي). 5(اماكن ورزشي بسيار اهميت دارد 

منظور رشد و توسعة تمام جوانب ورزشي استفاده كرد تا مطابق استانداردهاي  و تأسيسات ورزشي به
ارفرمايان بايد محيط دارد كه ك بيان مي OSHA(1(آژانس ايمني و سالمت شغلي ). 21(جهاني باشد 

خوب و با تجهيزات مناسبي را در شرايط با كارايي خوب ايجاد كنند؛ اين مسئله حاكي از اين مطلب 
كارفرمايان بايد قوانين موضوعاتي مانند ). 26(است كه بايد تجهيزات در شرايط خوب امنيتي باشند 

و تجهيزات از همديگر، استفاده نكردن از ها  تهويه، روشنايي، تميزي، درجة حرارت، رعايت فاصلة دستگاه
كار نگرفتن و ذخيرة مواد خطرناك، سيستم بهداشتي، امكانات و تسهيالتي  آالت خطرناك، به ماشين

                                                           
1 .Occupational Safety & Health Administration  
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هاي پزشكي، تجهيزات  هاي اوليه، تجهيزات و فوريت براي استراحت، تعويض لباس، دوش گرفتن، كمك
هاي ورزشي نيز بايد استانداردهاي  سازمان. جه قرار دهندايمني افراد و استخدام پليس امنيت را مورد تو

قابل قبول مراقبتي را براي ايمني و امنيت اعضايشان فراهم كنند و امنيت كافي و كنترل دسترسي به 
 ).20(مكان ورزشي و در درون مكان ورزشي را ارائه دهند 

اي از شرايط و امكانات است كه  هاي ورزشي نيز مستلزم فراهم آوردن مجموعه اجراي مطلوب برنامه 
هاي استاندارد تهيه شده  ترين اين شرايط استفاده از فضاها و وسايلي است كه براساس نورم از مهم

تواند ما را در تهية  رو بررسي وضعيت فضاهاي ورزشي و شناخت نواقص و كمبودها مي باشند، ازاين
). 11(ظور رسيدن به استانداردهاي مطلوب ياري كند من ها و فرايندهايي براي بهبود اين فضاها به برنامه
ها و استانداردهايي كه توسط نهادهاي مرتبط دولتي و ملي اتخاذ شده  اندازي باشگاه بايد شيوه در راه

-المللي بايد داراي مشخصات و ويژگييك سالن با استانداردهاي بين). 16(است، مورد توجه قرار گيرد 

سازي، ساخت مكان  يالت كافي و مناسب براي معلوالن، ارائة فضاي كافي ذخيرهارائة تسه: هاي زير باشد
ها   دار و رختكن هاي قفل منظور توانايي استفاده از آنها در آينده، ارائة كمد ورزشي به اندازة كافي بزرگ به

هروها يا ها، را به اندازة كافي، ساخت دوش، توالت و رختكن با شيب مناسب كف و آبراه، ارائة درگاه
جا شوند، پاركينگ كافي براي مكان ورزشي، ارائة سالن انتظار مناسب  به راحتي جا ها كه تجهيزات به رمپ

ريزي براي تعمير و نگهداري مكان  براي كاربران، ارائة پد روي ديوار نزديك به منطقة فعاليت، برنامه
سهرابي و ). 25(ختلف در مكان ورزشي هاي م ريزي براي نظارت كافي از فضاهاي فعاليت ورزشي، برنامه

در بررسي وضعيت دسترسي، همجواري و ساخت اماكن و فضاهاي ورزشي شهرستان ) 1390(همكاران 
هاي ورزشي از نظر معيار  اروميه با توجه به استانداردها به اين نتيجه رسيدند كه اماكن و مجموعه

شناختي نيز  عيفي دارند؛ از نظر زيباييهمجواري وضعيت متوسطي دارند؛ از نظر دسترسي وضعيت ض
وضعيت ضعيف و غيراستانداردي دارند؛ از نظر ايمني و نظارت غيراستانداردند و همچنين استانداردهاي 

در تحقيقي به بررسي وضعيت ) 1391(نژاد  شهابي). 4(ويژة جانبازان و معلوالن رعايت نشده است 
نتايج نشان داد كه . ورزش و جوانان استان كرمان پرداختهاي ورزشي وابسته به ادارة كل  ايمني سالن

در حد متوسط،  230از  44/116هاي ورزشي با ميانگين  وضعيت ايمني تأسيسات و ساختمان سالن
داراي وضعيت خوب و همچنين وضعيت  325از  77/259ها با ميانگين  ايمني منطقة فعاليت در سالن

دانشگاه ). 5(در حد متوسط بود  265از  14/189هاي با ميانگين  ايمني تجهيزات مورد استفاده در سالن
وضعيت امكانات بخش ورزشي و تفريحي بدنسازي اين دانشگاه را چنين گزارش ) 2004(نورث وست 
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پوش چوب سخت و آينه، چهار اتاق براي كار با وزنه، دو سالن  يك سالن بدنسازي با كف: كرده است
گيري  ها و سوناها، سالن اندازه تاق رختكن براي مردان و زنان با دوشسرپوشيده براي استراحت، سه ا

عنوان يك  در تحقيقي به بررسي اماكن ورزشي به) 2008( 1جاگودا). 17(وضعيت قلب و عروق و وزن 
ريزي و طراحي اماكن  مدل طراحي شهري مثبت در شهرهاي متوسط آنتاريو پرداخت و ارزيابي برنامه

همچنين فاصلة اماكن . فقيت در استفاده از آنها را الزم و ضروري اعالم كردورزشي براي كسب مو
در ) 2011( 2پترسون). 19(وري اماكن ورزشي بااهميت بيان كرد  ورزشي و دسترسي به آنها را در بهره
منظور افزايش قابليت دسترسي و استفاده از اماكن ورزشي براي هر  تحقيقي به اين نتيجه رسيد كه به

تنها خود اماكن بايد در دسترس باشند، بلكه انتخاب و استقرار تجهيزات بايد به ايجاد و حفظ  نه شخص،
هاي استاندارد و ايمني در  هدف از اين تحقيق ارزيابي شاخص). 23(قابليت دسترسي كمك كنند 

تأسيسات  هاي بدنسازي و نتايج اين تحقيق نشان داد كه باشگاه. هاي بدنسازي شهر تهران است باشگاه
هاي  ميزان تطابق باشگاه. گيرد ورزشي در مقايسه با استانداردهاي موجود در كدام جايگاه قرار مي

انداز  اند، خواهد توانست چشم بدنسازي با استانداردهاي موجود كه در اين تحقيق مورد توجه قرار گرفته
پنهان موضوع را براي مسئوالن و هاي  اي را فرا روي مسئوالن ورزش شهر تهران قرار دهد و جنبه تازه

متوليان امر ورزش شهر تهران بيش از پيش آشكار كند و بر لزوم دقت نظر و نظارت مستمر در ساخت و 
  .هاي بدنسازي تأكيد ورزد ه توسعة باشگا

 

  روش تحقيق
 جامعة آماري. پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردي و از نظر روش تحقيق توصيفي از نوع ميداني است

دليل ماهيت  در اين تحقيق، به). باشگاه 926تقريباً (هاي بدنسازي شهر تهران بودند  تحقيق باشگاه
هاي مناطق  با توجه به موجود بودن فهرست باشگاه. اي استفاده شد گيري خوشه جامعة آماري، از نمونه

سپس در اين ). 20 و 15، 10، 5، 1مناطق (ودوگانة شهر تهران، نخست پنج منطقه انتخاب شدند  بيست
در مجموع . گيري غيرتصادفي در دسترس انتخاب شدند صورت نمونه باشگاه بدنسازي به 20مناطق، 

دست آمد،  هاي اين پژوهش به ابزاري كه از طريق آن داده. باشگاه بدنسازي بررسي شدند 100
تك  ري در تكصورت حضو ليست و به معيارهاي مورد نظر از طريق چك. ساخته بود ليست محقق چك

                                                           
1. Gagoda 
2. Peterson 
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گويه بود و چهار بخش داشت كه هر  111ليست شامل  اين چك. آوري شد ها توسط محقق جمع سالن
ليست توسط محقق از راهنماي طراحي  هاي اين چك گويه. بود هايي  ها شامل زيربخش كدام از اين بخش

ليست براساس  اين چك. استخراج شده بود) 2012(اندام كشور انگلستان  فضاهاي ورزش و تناسب
كلي  مالحظات. 1: ها عبارت بودند از بخش. تنظيم شده بود) اي گزينه مقياس پنج(پيوستار ليكرت 

پذيرش و ورودي، (همگاني  مناطق. 2، )ريزي مكان و موقعيت و دسترسي براي همه و اسكان برنامه(
 مناطق و بدنسازي هاي سالن. 3، )شاپ و سالن استراحت، منطقة بازاريابي و رختكن دفتر كار، كافي

ها، سقف  روشنايي روز و نماها، آينه(سالن   كف طراحي و اندام تناسب سالن طراحي. 4آن،  اختصاصي
مورد نظر در اختيار چند تن از استادان   ليست براي تعيين روايي، چك). سالن و تهويه و دماي سالن

سپس براي . ها لحاظ شد ليست ان در چكهاي آن رشتة مديريت ورزشي قرار داده شد و نظرها و پيشنهاد
. ها تكميل شد هاي بدنسازي و بازديد از باشگاه ليست با مراجعه به باشگاه چك 30تعيين پايايي تعداد 

آوري اطالعات  پس از جمع. دست آمد به 98/0ليست حاضر با استفاده از روش آلفاي كرونباخ  پايايي چك
همچنين براي . عمل آمد با استفاده از آمار توصيفي بهها  وتحليل داده ها تجزيه ليست از چك

  . استفاده شد  SPSS19افزار وتحليل اطالعات از نرم زيهتج
 

  ها نتايج و يافته
صورت جزيي دو مؤلفة  هاي بدنسازي را كه به نتايج مربوط به بخش مالحظات كلي باشگاه 1جدول 
  .دهد كند، نشان مي كان را بررسي ميريزي مكان و موقعيت و دسترسي براي همه و اس برنامه

  
  هاي بدنسازي ها و وضعيت مالحظات كلي باشگاه توصيف ويژگي. 1جدول 

  وضعيت  حداقل  حداكثر  انحراف استاندارد  ميانگين  
  خوب 33/5  16 32/3 95/11 ريزي مكان و موقعيت برنامه

  متوسط  8  24 66/4 05/16 دسترسي براي همه و اسكان
  

و دسترسي براي همه و  95/11ريزي مكان و موقعيت  ي برنامهها مؤلفهميانگين  1 با توجه به جدول
  .است 05/16اسكان 
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صورت جزيي شش  هاي بدنسازي را كه به نتايج مربوط به بخش مناطق همگاني باشگاه 2جدول 
سي شاپ و سالن استراحت، منطقة بازاريابي و رختكن را برر مؤلفة پذيرش و ورودي، دفتر كار، كافي

  .دهد كند، نشان مي مي
  

  هاي بدنسازي ها و وضعيت مناطق همگاني باشگاه توصيف ويژگي. 2جدول 
  وضعيت  حداقل  حداكثر  انحراف استاندارد  ميانگين  

  متوسط 33/5  16 64/3 27/10 پذيرش و ورودي
  خوب  8  24 58/6 98/17  دفتر كار

  متوسط 66/6  20 76/4 62/10 شاپ و سالن استراحت كافي
  ضعيف  4  12 78/2 3 طقة بازاريابيمن

  خوب 33/17  52 21/10 63/38  رختكن

  
شاپ و  ، كافي98/17، دفتر كار 27/10ي پذيرش و ورودي ها مؤلفهميانگين  2با توجه به جدول 

  .است 63/38و رختكن  3، منطقة بازاريابي 62/10سالن استراحت 
اختصاصي آن را كه از نظر استاندارد  هاي بدنسازي و مناطق نتايج مربوط به بخش سالن 3جدول 

  .دهد اند، نشان مي بررسي شده... بودن تجهيزات، ايمني و 
  

  هاي بدنسازي و مناطق اختصاصي آن ها و وضعيت سالن توصيف ويژگي. 3جدول 
  وضعيت  حداقل  حداكثر  انحراف استاندارد  ميانگين  

  خوب  64  192 4/33 04/148 هاي بدنسازي و مناطق اختصاصي آن سالن

  
  .است 04/148هاي بدنسازي و مناطق اختصاصي آن  ميانگين مؤلفة سالن 3با توجه به جدول 

صورت جزيي  سالن را كه به  اندام و طراحي كف نتايج مربوط به بخش طراحي سالن تناسب 4جدول 
ند، نشان ك ها، سقف سالن و تهويه و دماي سالن را بررسي مي چهار مؤلفة روشنايي روز و نماها، آينه

  .دهد مي
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  سالن  اندام و طراحي كف ها و وضعيت طراحي سالن تناسب توصيف ويژگي. 4جدول 
  وضعيت  حداقل  حداكثر انحراف استاندارد ميانگين  

  متوسط  4  12 82/3 87/6 روشنايي روز و نماها
  خوب  66/10  32 6/5 95/28 طبقه و كف

  خوب  4  12 3 22/11  ها آينه
  خوب  5  20 98/4 34/15 سقف سالن

  خوب  66/2  8 19/2 59/5 تهويه و دماي سالن
  

ها  ، آينه95/28، طبقه و كف 95/28هاي روشنايي روز و نماها  ميانگين مؤلفه 4با توجه به جدول 
  .است 59/5و تهويه و دماهاي سالن  34/15، سقف سالن 22/11
  

  گيري بحث و نتيجه
هاي بدنسازي شهر تهران نشان داد كه  ريزي مكان و موقعيت باشگاه برنامه نتايج تحقيق در مورد مؤلفة

هاي  نتايج تحقيق در مورد مؤلفة دسترسي براي همه و اسكان باشگاه. ها وضعيت خوبي دارند اين باشگاه
اين نتايج با نتايج تحقيقات . ها وضعيت متوسطي دارند بدنسازي شهر تهران نشان داد كه اين باشگاه

مغاير ) 1390(همسوست و با نتايج تحقيق سهرابي و همكاران ) 2006(و پترسون ) 1381(ي هاشم
  .است

بدني  بررسي اماكن و تأسيسات ورزشي ادارة تربيت «در تحقيق خود با عنوان ) 1381(هاشمي 
ت سهول يافت دسترسي به اماكن به  به اين نتيجه دست »استان يزد و مقايسة توصيفي با استان هرمزگان

منظور افزايش قابليت  در تحقيقي به اين نتيجه رسيد كه به) 2006(پترسون ). 13(گرفته است  انجام مي
تنها خود اماكن بايد در دسترس باشند، بلكه  دسترسي و استفاده از اماكن ورزشي براي هر شخص، نه

اما سهرابي و . )22(انتخاب و استقرار تجهيزات بايد به ايجاد و حفظ قابليت دسترسي كمك كنند 
بررسي وضعيت دسترسي، همجواري و ساخت اماكن و «در تحقيق خود با عنوان ) 1390(همكاران 

به اين نتيجه رسيدند كه اماكن و  »فضاهاي ورزشي شهرستان اروميه با توجه به استانداردها
  ). 4(ي دارند هاي ورزشي از نظر معيار همجواري وضعيت متوسطي و از نظر دسترسي وضعيت ضعيف مجموعه

هاي بدنسازي شهر تهران نشان داد كه اين  نتايج تحقيق در مورد مؤلفة پذيرش و ورودي باشگاه
  .ها وضعيت متوسطي دارند باشگاه
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هاي بدنسازي شهر تهران نشان داد كه اين  نتايج تحقيق در مورد توصيف وضعيت دفتر كار باشگاه
  .ها وضعيت خوبي دارند باشگاه

هاي بدنسازي شهر تهران  شاپ و سالن استراحت باشگاه ر مورد توصيف وضعيت كافينتايج تحقيق د
  .اند ها داراي وضعيت متوسطي نشان داد كه اين باشگاه

هاي بدنسازي شهر تهران نشان داد  نتايج تحقيق در مورد توصيف وضعيت منطقة بازاريابي باشگاه
  .ها وضعيت ضعيفي دارند كه اين باشگاه

هاي بدنسازي شهر تهران نشان داد كه اين  در مورد توصيف وضعيت رختكن باشگاهنتايج تحقيق 
همسو و با تحقيق منوچهري ) 1378(اين نتيجه با نتايج تحقيق ثابتي . اند ها داراي وضعيت خوبي باشگاه

  .مغاير است) 1387(
و نيروي   هبررسي وضعيت تأسيسات و تجهيزات و برنام«در تحقيق خود با عنوان ) 1378(ثابتي 

به اين نتيجه دست يافت كه وضعيت  »گانة مشهد هاي ورزشي خواهران مناطق هفت انساني كانون
  ).2(ها خوب است  رختكن سالن

توصيف وضعيت اماكن، تجهيزات و نيروي انساني «در تحقيق خود با عنوان ) 1387(منوچهري 
هاي  د رختكن از بارزترين شاخصبه اين نتيجه رسيد كه نبو »مناطق آموزش و پرورش شهر تهران

  ).10(غيراستاندارد است 
ها  هاي بدنسازي و مناطق اختصاصي آنها نشان داد كه اين سالن نتايج تحقيق در مورد وضعيت سالن

  .وضعيت خوبي دارند
همسو و با نتايج تحقيقات ) 2000(و فينچ و همكاران ) 1391(اين نتايج با نتايج تحقيقات غالمي 

  .مغاير است) 1386(و فارسي و همكاران ) 1385(تقوايي 
 چندمنظورة هاي سالن بهداشتي و ايمني وضعيت ارزيابي«در تحقيق خود با عنوان ) 1391(غالمي 

 و تجهيزات ايمني به مربوط مؤلفة ها در ، نشان داد سالن»ورزشي هاي آسيب وقوع با آن رابطة و ورزشي
بررسي «در تحقيق خود با عنوان ) 2000(نچ و همكاران في). 8(ورزشي وضعيت مطلوبي دارند  لوازم

هاي مورد مطالعه وضعيت  دريافتند كه باشگاه »هاي ورزشي شهر هيوم استراليا اقدامات ايمني در باشگاه
 و اماكن دادند نشان كه) 1385( تقوايي تحقيقات نتايج با نتايج اين پژوهش). 18(مطلوبي دارند 

 در ها سالن درصد 70 از بيش و ندارند مناسبي وضعيت ناتوان و افراد دةاستفا براي ورزشي هاي سالن
در بررسي وضعيت ايمني اماكن ورزشي ) 1386(فارسي و همكاران ). 1(دارند  قرار نامناسبي وضعيت
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هاي تهران، در مقايسه با  هاي دولتي تهران به اين نتيجه رسيدند اماكن ورزشي دانشگاه دانشگاه
  ).9(نظر ايمني وضعيت مطلوبي ندارند  استانداردها، از

هاي بدنسازي شهر تهران نشان داد كه اين  نتايج تحقيق در مورد توصيف وضعيت روشنايي باشگاه
دارند؛ اين نتيجه با نتايج تحقيق منوچهري   ها از نظر روشنايي روز و نما وضعيت متوسطي باشگاه

  .همسوست) 1387(
ماكن، تجهيزات و نيروي انساني مناطق آموزش و پرورش در توصيف وضعيت ا) 1387(منوچهري 

  ). 10(ها مناسب است  شهر تهران به اين نتيجه رسيد وضعيت نور در استخر
هاي بدنسازي شهر تهران نشان داد  نتايج تحقيق در مورد توصيف وضعيت طبقه و كف سالن باشگاه

  .ها وضعيت خوبي دارند كه اين باشگاه
هاي بدنسازي شهر تهران نشان داد كه اين  هاي باشگاه توصيف وضعيت آينهنتايج تحقيق در مورد 

  .ها از وضعيت خوبي برخوردارند باشگاه
هاي بدنسازي شهر تهران نشان داد كه اين  نتايج تحقيق در مورد توصيف وضعيت سقف باشگاه

  .ها از وضعيت خوبي برخوردارند باشگاه
هاي بدنسازي شهر تهران نشان داد كه اين  ساز باشگاهنتايج تحقيق در مورد وضعيت تهويه و دما

  .ها وضعيت خوبي دارند باشگاه
  .مغاير است) 1387(همسو  و با نتايج تحقيق نورشاهي ) 1381(اين نتايج با نتايج تحقيق شيرعلي 

ها، نيروي انساني، تأسيسات و  بررسي وضعيت برنامه«در تحقيق خود با عنوان ) 1381(شيرعلي 
بدني و علوم ورزشي واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي كشور در  هاي آموزش تربيت  و بودجة گروه تجهيزات

ها وضعيت مطلوبي دارند  به اين نتيجه رسيد از لحاظ گرمايشي و سرمايشي سالن »هاي كارشناسي دوره
هر هاي ورزشي دولتي ش بررسي وضعيت سالن«در تحقيق خود با عنوان ) 1387(اما نورشاهي ). 6(

  ). 12(ها هواكش و تهويه نداشتند  به اين نتيجه دست يافت سالن »تهران
 و مكان ريزي برنامه: هاي مالحظات كلي هاي بدنسازي در بخش ها نشان داد كه وضعيت باشگاه يافته
 دفتر متوسط، ورودي و پذيرش :همگاني مناطق متوسط؛ اسكان و همه براي دسترسي خوب، موقعيت

 هاي سالن خوب؛ رختكن ضعيف، بازاريابي منطقة متوسط، استراحت سالن و اپش كافي خوب، كار
 و روز روشنايي: سالن كف طراحي و اندام تناسب سالن طراحي خوب؛ آن اختصاصي مناطق و بدنسازي

  .بود خوب سالن دماي و تهويه و سالن سقف ها، آينه متوسط، نماها
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شاپ و سالن استراحت، روشنايي و نماها و  كافي دهد پذيرش و ورودي، طوركه نتايج نشان مي همان
هاي  رو در طراحي و ساخت سالن دسترسي براي همه و اسكان در وضعيت متوسط قرار دارند، ازاين

همچنين نتايج نشان داد . ازپيش توجه شود ورزشي جديد بايد به رعايت نكات استاندارد و ايمني بيش
ريابي هستند، بنابراين بايد نسبت به ايجاد اين منطقه اقدام و در هاي بدنسازي فاقد منطقة بازا كه باشگاه

  . هاي بدنسازي به اين نكته توجه شود طراحي باشگاه
منظور حفظ و نگهداري اماكن ورزشي و افزايش طول  هاي اساسي به نظارت و ارزيابي مستمر از گام

ند و همواره اين نكته را مدنظر قرار رو مديران اماكن ورزشي نبايد از آن غفلت كن عمر آنهاست، ازاين
منظور نظارت و  دهند كه كليد حفظ و نگهداري اماكن ورزشي نظارت مستمر، جدي و عملي است، كه به

هاي ايمني  ليست توانند از چكهاي بدنسازي با توجه به شرايط مي ارزيابي وضعيت ايمني باشگاه
  . ريزي صورت گيرد با برنامه هاي بدنسازي استفاده كنند و اين كار بايد باشگاه
 

  منابع و مĤخذ
هاي ورزشي شهر اصفهان  ها و سالن تحليلي بر وضعيت ميدان). 1385(تقوايي، مسعود؛ مرادي، گلشن . ۱

  .48-66سازي محيط شهر، ص  گيري مطلوب، همايش ملي مناسب در راستاي بهره
هاي  ها و نيروي انساني كانون رنامهبررسي وضعيت تأسيسات و تجهيزات و ب). 1378(ثابتي، مريم . 2

بدني، دانشگاه آزاد  ارشد رشتة تربيت  نامة كارشناسي گانة مشهد، پايان ورزشي خواهران مناطق هفت
  .46-50اسالمي واحد تهران مركزي، ص 

بررسي وضعيت بهداشتي و ايمني ). 1385(وردي، حسين  جابري، اعظم؛ صادقي، اردشير؛ امام. 3
بدني و علوم ورزشي، پژوهشكدة  المللي تربيت  شهر مشهد، پنجمين همايش بين هاي ورزشي سالن

  .1-20بدني، ص  تربيت 
بررسي «). 1390(السادات  پور، محمد؛ حسيني، فاطمه سهرابي، پوريا؛ كاشف، مير محمد؛ جوادي. 4

وضعيت دسترسي، همجواري و ساخت اماكن و فضاهاي ورزشي شهرستان اروميه با توجه به 
  .133-146، ص )11(، پژوهش در علوم ورزشي، »تانداردهااس

هاي ورزشي وابسته به ادارة كل ورزش و  بررسي وضعيت ايمني سالن). 1391(نژاد، مهدي  شهابي. 5
 .86-100ارشد، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، ص   نامة كارشناسي جوانان استان كرمان، پايان



  هاي بدنسازي شهر تهران هاي استاندارد و ايمني در باشگاه ارزيابي شاخص 

 

751

هاي  ها، نيروي انساني و تأسيسات و تجهيزات و بودجة گروه وضعيت برنامه). 1381(شيرعلي، محسن . 6
بدني و علوم ورزشي واحدهاي دانشگاه آزاد كشور در دورة كارشناسي از ديدگاه  آموزشي تربيت 

بدني، دانشگاه آزاد  مديران گروه، مدرسين و دانشجويان، رسالة تحصيلي دكتري رشتة تربيت 
  .92-112 اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران، ص

به سفارش شركت توسعه و نگهداري . استانداردها و ايمني در اماكن ورزشي). 1388(شيري، بيژن . 7
  .4- 16ص  . "اماكن ورزشي كشور

هاي چندمنظورة ورزشي و رابطة آن  ارزيابي وضعيت ايمني و بهداشتي سالن). 1391(غالمي، سجاد . 8
بدني و علوم ورزشي  ارشد، پژوهشكدة تربيت  ينامة كارشناس هاي ورزشي، پايان با وقوع آسيب

  .15-45دانشگاه شهيد چمران اهواز، ص 
بررسي وضعيت «). 1386(فارسي، عليرضا؛ عليزاده، محمدحسين؛ فارسي، سيروس؛ شجاعي، علي . 9

، پژوهش در علوم ورزشي، »كارهاي مناسب هاي دولتي تهران و ارائة راه ايمني اماكن ورزشي دانشگاه
  .1- 26بدني و علوم ورزشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري، ص  دة تربيتپژوهشك

مناطق ) ورزشي(توصيف وضعيت اماكن، تجهيزات و نيروي انساني ). 1387(منوچهري، علي . 10
بدني و علوم ورزشي تهران   ارشد، دانشكدة تربيت نامة كارشناسي آموزش و پرورش تهران، پايان

  .90 - 101مركزي، ص 
مهندسي طراحي و ساخت فضاهاي سرپوشيدة ورزشي، پژوهشكدة تربيت ). 1391(خت، فرزاد نوب. 11

  .1 - 16المللي مهندسي ورزش، ص  بدني، كنفرانس بين 
هاي ورزشي دولتي شهر تهران، گزارش طرح  بررسي وضعيت سالن). 1387(نورشاهي، مريم . 12

  .52-54بدني استان تهران، ص  كل تربيت بدني، ادارة  پژوهشي ادارة ورزش بانوان، سازمان تربيت 
بدني  بررسي كمي و كيفي اماكن و تأسيسات ورزشي ادارة كل تربيت «). 1381(هاشمي، علي . 13

بدني، دانشگاه  ارشد تربيت  نامة كارشناسي ، پايان»استان يزد و مقايسه توصيفي با استان هرمزگان
  .77 -86آزاد اسالمي واحد تهران مركزي، ص 

14. Abbott, K.L. & all (2008). “Evaluation Safe Club: can risk management training improve 

the safety activities of community soccer club?”. Br J sports Med, 42, pp: 460-465. 

15. Adome, O.R. (2007). “Lifestyle Diseases in Uganda. Presentation at the CPF Workshop”. 

Kampala, Uganda, pp: 32. 

16. Community Gyms Step By Step Guide (2011). “Government of South Australia - Office 

for recreation and sports”. One eighty sport and leisure solutions, pp:40. 



 1395آذر و دي ، 5رة شما، 8دورة مديريت ورزشي،                                                         

 

752

17. Facilities (2004). “Department of Athletics and Recreation, Fitness and Recreation 

Facilities, Northwestern University, Illinois, USA”. www.northwestern.edu/fitness-

recreation/facilities, pp:55. 

18. Finch, F. Caroline & Hennessy, Mark (2000). “The safety practices of sporting 

clubs/centers in the city of Hume”. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 

pp: 23-24. 

19. Gagoda L, 2008. “An exploration of facilities as a model of positive urban design in mid-

sized Ontario cities”. University of Gulph, school of landscape architecture, university of 

Guelph, school of graduate studies, pp: 25. 

20. Horine, Larry & Stotlar, David (2014). “Administration Of Physical Education And Sport 

Programs”. McGraw-Hill Humanities, 5th edition, pp: 203-205. 

21. Lhotsky, G, J (2006). “An analysis of risk management at NCAA division IA football 

stadiums”. Doctoral dissertation, Florida State University College of Education, 

Copyright by ProQuest Information and Learning Company, pp: 38. 

22. Pascual, Cruz; Regidor, Enrique; Martinez, David; Calle, M Elisa & Dominguez, Vicente 

(2009). “Socioeconomic environment, availability of sports facilities, and jogging, 

swimming and gym use”. Health & Place, Vol 15, pp: 553-561. 

23. Peterson, J.A. and Hronek, B.B (2011). “Risk management for park, recreation and leisure 

services”. Champaign, IL: Sagamore Publishing, pp: 280-295. 

24. Sawyer, H. Thomas (2013). “Facility Planning and Design for Health, Physical Activity, 

Recreation, and Sport”. United State America, Sagamore, 13th edition, pp: 38.  

25. Sawyer, H. Thomas, Judge, W. Lawrence & Gimbert, L. Tonya (2015). “Facility 

Management for Physical Activity and Sport”. United State America, Sagamore, 2nd 

edition, pp: 95-105. 

26. Spengler, J, O; Connaughton, D & P Pittman, A, T (2006). “Risk management in sport 

and recreation”. Printed in United States of America, Human Kinetics, pp: 101-112. 

27. Sport England 2012. “Design Guidance Note. Fitness and Exercise Spaces”. pp: 36. 

 


