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به نام خدا

اماکنوفضاهایورزشیخواستگاهوبستراجرایفعالیتهاوبرنامههایورزشیهستندومدیریت
صحیحواصولیآنهابطورمستقیمبرکمیتوکیفیتبرنامههاورویدادهایورزشیتاثیرمیگذارند.با
اینکهورزشوتربیتبدنیدرکشورماسابقهطوالنیدارد،هنوزهمبسیاریازاماکنوفضاهایورزشی
بااستفادهازروشهایسنتیوغیرعلمیطراحی،احداث،مدیریتونگهداریمیشوند،هرچنددر
سالهایاخیرتغییراتوتحوالتمهمیدررشدوتوسعهمدیریتاماکنورزشیایجادشدهاست،اماتا

رسیدنبهاصولواستانداردهایجهانیراهزیادیباقیاست.
اکنون،آنچهبیشازپیشالزماست،استفادهازمنخصصانکاربلدبمنظوربهرهگیریازآخرین

دستاوردهایعلمیودانشوفنونجدیددرزمینهمدیریتعملکرداماکنوفضاهایورزشیاست.
امیداستکهدرآیندهشاهدبکارگیریهرچهبیشترتجاربودانشمدیرانکارآمدومتخصص
ورزشیدرمدیریتورزشکشورباشیموبااستفادهازفنونوروشهایپیشرفته،میزانبهرهوریاماکن

وفضاهایورزشیبهحدمطلوبرسد.
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مقدمه
امروزهورزشدردنیابهوسیلهایتبدیلشدهاستکهافرادراباهممتحدوآشناکردهوبینآنها
پیوندبرادریبرقرارکردهاستومهمترینهدفورزشنیزهمیناست.ورزش،ترکیبیازفعالیتهای
فیزیکیومهارتهایفردیوبهعنوانسرگرمیویکسریازقوانینیاستکهبرایمسابقه،لذتبردن
ورسیدنبهبرتریاست.تمدنهادرورزشسرتاسرتاریخ،توانستند؛معاملهبزرگراکهتغییراجتماع
وماهیتدرورزشاستآموزشدهند)حیدریبروجنی،۱۳۹۵(.ورزشحتیدرزمانهایگذشتهنیز
بیشترجنبهفردیداشتهوعاملشجاعت،سالمتی،تحرکونشاطبودهودرایرانسرگرمیسالمنام

داشتهاست)ملکوتیان،۱۳88(.
ازطرفی،بهمنظورمدیریتبهتراماکنوفضاهایورزشیوظایفمشخصیبرایمدیرانلحاظشده

استکهشاملمواردزیرمیشود:
۱-برنامهریزیمناسب:بااطمینانازواجدشرایطبودنمربیان،طرحهاییراطراحیکنیدتاتمرینات
وفعالیتهایمناسبباسن،وضعیتبدنیومیزانآمادگیشرکتکنندگانباشدوبرایمواجههبا

موقعیتهایاضطرارینیزبرنامهریزیکنید.
۲-نظارتصحیح:نظارتبایددرهمهاماکناعمازسالنها،میادین،رختکنهاومحلهایحمل
ونقلاعمالشودوشمابهعنوانمدیرمجموعهمطمئنهستیدکهناظران،بهصورتکاملودقیق
مراحلعملیاتیکاهشخطراتاحتمالیرادرحینورزشهایمتفاوتاجرامیکنند.برایاجرایاین
امر،بایستیبهصورتمنظموروزانه،ازبرنامههابازدیدکردهوشیوهاجرایفعالیتهارابررسیکنید.
۳-آموزشمناسب:اگرمربیبرایمربیگریوآموزشوانجاموظایفمحولهدرمحلمربوطهمستقر
شد؛بایدبهشکلمنطقی،تدریجیوپذیرفتهشدهامرآموزشرااجراکندتافراگیریرابهتدریجبه
مراحلباالتریازمهارت،دانشوآمادگیبدنیهدایتکند.ناظرانفعالیتهابایستیازکمکهایاولیه
برایزمانیکهجانورزشکارانبهخطرمیافتد،اطالعداشتهباشند.ناظرانبایستیشرایطاضطراریرا
درککردهوازخودواکنشدرستینشاندهند.تمامیفعالیتهایناظران،بایستیبرطبقمالکهای
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ارائهخدماتکمکهایاولیهصلیبسرخجهانیواحیایقلبی-تنفسیباشد.مربیانبایستیفعالیت
ورزشکارانراارزیابی،هدایتونظارتکنندوهمچنینبهآنانکمککنندتابهتدریجازمراحلدانش
مهارتیبهآمادگیفعلیبرایمراحلباالترارتقاءپیداکنند.ناظرانبایستیازاصولعلمیآمادهسازیو

خطراتموجوددرتمریناتخاصرشتههایورزشیمختلف،امکاناتیاشرایطمحیطمطلعباشند
)یزدانی،۱۳۹۵(.

4-ایمنسازیمحیط:اینمسئولیتبدینمعنیاستکهمدیرانوناظران،تواناییاستفادهازامکانات
بارعایتنکاتایمنیراداراهستندوبرایاطمینانازایمنیورضایتاستفادهکنندگانبهطورمرتب
آنرابازرسی،نگهداریوتعمیرمیکنند.ناظرانفعالیتهایورزشی،برایرسیدنبهاینهدفبایستی
آموزشببینندتاتجهیزاتخطرناکومعیوبراتشخیصوبابازرسیمنظمازامکاناتوتجهیزاتبر

طبقفهرستبازرسیهایخاص،هربخشازمجموعهراهدایتکنند.
۵-ایمنسازیامکاناتوتجهیزات:مدیرانوناظرانبایستیبتوانندبارعایتنکاتایمنیازوسایل
استفادهکردهوبرایاطمینانازایمنیورضایتمشتریانبهطورمرتبآنهارابازرسی،نگهداریوتعمیر
کنند.بهعالوه،مشارکتکنندگانانتظاردارند،ناظرحرفهایآموزشدیدهیامربی،وسایلخطرناکو
معیوبراتشخیصدادهوآنراازبرنامهحذفکند.برایرسیدنبهاینهدف،بایدازناظرانفعالیتها
خواستتابازرسیمنظمیازامکاناتوتجهیزاتبرطبقفهرستبازرسیمحلمربوطهانجامدهند.در
صورترویاروییبامشکالتبایستیآنهارادراسرعوقتبهکارمندانتعمیرونگهداریگزارشکردو

وسایلمعیوب،تاتعمیریاجابهجایی،نبایداستفادهشوند.
6-ارائهفعالیتهایایمن:ناظرانباشگاههایورزشی،بایدمطمئنشوندمشارکتکنندگانبهروش
اصولیوبراساستجربه،سنوسطحآمادگیبدنیطبقهبندیمیشوند.استفادهازایناصل،بهخصوص
هنگاممربیگریوآموزشورزشهاییکهدرآنهاتماسبدنیوجوددارد،مهماست.همچنین،
فعالیتهابایستیبراساستجربهوسنشرکتکنندگانوساختاروابعادمحلفعالیتآنها،هماهنگی

داشتهباشند.
۷-آشناکردنشرکتکنندگانباآسیبهایاحتمالی:تمامیشرکتکنندگانبایستیازآسیبهای
احتمالیدرحینانجامفعالیتورزشیمطلعباشند.اینامر،خصوصازمانیکهیکحرکتورزشیذاتا
خطرناکاستصدقمیکند.بهعالوه،ورزشکاراندانشگاهیوآموزشگاهیبایستیبهطورکاملبهسمت
فعالیتهایورزشیهدایتشوندکهبیخطرباشند.برایورزشکارانووالدینآنهابایستیدستورالعمل

مکتوبیکهنشاندهندهرعایتنکاتایمنیخاصدرهرورزشاستطراحیوبهآنهاارائهشود.
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8-ارائهمراقبتهایضروریهنگامآسیبدیدگی:ناظراناماکنورزشی،بایستیباقوانینکمکهای
اولیهبرایزمانیکهجانورزشکارانبهخطرمیافتد،آشناباشند.ناظراناماکنورزشی،بایستیشرایط
اضطراریرابهدرستیدرککردهوواکنشدرستنشاندهند.همهفعالیتهایناظراناماکنورزشی
بایستیبراساسقوانینارائهخدماتکمکهایاولیهصلیبسرخجهانیواحیایقلبی-تنفسیباشد

)یزدانی،۱۳۹۵(.
۹-طراحیواجرایطرحاضطراری:بهعنوانمدیرارشدمجموعهبایدطرحاضطراریرابرایمکان
فعالیتورزشی،دردرونمجموعهخودطراحیکنید.اینطرح،خصوصابرایمناطقدوردستیکهامکان
دسترسیسریعبهتلفنیادربهایخروجییاپلکانراندارندضروریاست.اینطرح،حداقلدرابتدای
هرفصلیافعالیتورزشیاجراوهمهیمربیانیاناظرانیکهدرآنوظایفشانراانجامخواهندداد،باید

حضورداشتهباشند.
۱۰-آموزشونظارتبرکارناظرانومربیان:درصورتبروزحادثهجدیبرایاستفادهکنندهاز
تجهیزاتشما،مجموعهشماوکارکنانتاندرمقابلقانونمجبوربهپاسخگوییهستیدتااثباتکنیداز
ناظرانومربیانیاستفادهکردهایدکهازمهارتحرفهایودانشبرخورداربودندوآنهاآموزشدیدهو
باشناسایی،امکاناتوتجهیزاتخطرناکوناقصراازبرنامهحذفکردند.برایدستیابیبهاینهدف،
بایستیازناظرانفعالیتهاخواستهشودبازرسیمنظمیازتجهیزاتوامکاناتبرطبقفهرستبازرسی
هرمکانانجامدهند.درصورترویاروییبامشکالت،بایدآنهارادراولینفرصتبهکارمندانتعمیرو
نگهداریگزارشکنندووسایلمعیوب،تازمانتعمیریاجابهجایینبایداستفادهشوند.برایتوسعهو
همگانیکردنورزشنیازمنداماکنورزشیمناسبومهمترازآننحوهصحیحادارهکردناماکنورزشی

احداثشدهاست
)یزدانی،۱۳۹۵(.


