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 چکیده

ها هاي اصلی نظام سالمتی در جامعه است که توسعۀ پایدار آنافزاري ورزش و یکی از بنیانترین بخش سختعنوان مهمبهاماکن ورزشی 
 H3SEاساس مدل  یکی از وظایف اصلی مدیران ورزشی است، لذا هدف از پژوهش حاضر، ارائۀ مدل توسعۀ پایدار در اماکن ورزشی بر

 Spss Sampleافزار اساس نرم مه کارشناسان، مدیران و اساتید حوزه اماکن ورزشی بودند که بربود. جامعۀ آماري این پژوهش شامل ه
Power الت آن با نامۀ محقق ساخته بود که سؤاها در این پژوهش پرسشآوري دادهنفر تعیین گردید. ابزار جمع 100، حجم نمونه شامل

ها در قالب پنج مؤلفه آوري دادهتخصصین حوزة ورزش به دست آمد. ابزار جمعپیشینه تحقیق و بحث و بررسی با م مطالعه دقیق ادبیات
پنج گویه) طراحی شد. آلفاي کرونباخ  گویه (هر مؤلفه 25محیطی) و (بهداشت و ارگونومی؛ ایمنی؛ امنیت؛ منابع انسانی؛ زیست

ی اسپیرمن سؤاالت و رونباخ، پایایی مرکب، پایایی همبستگکه چهار آزمون آلفاي کبود. ازآنجایی 85/0آمده در این پژوهش باالي دستبه
گیري در قالب وسیله آزمون مدل اندازهقبول داشتند، پایایی سازه مدل تأیید شد. همچنین روایی سازه مدل بهپایایی اشتراکی نتایج قابل

ي منابع انسانی، امنیت، ایمنی، بهداشت و ارگونومی، هانشان داد که به ترتیب اولویت مؤلفه سازي معادالت ساختاري تأیید شد. نتایجمدل
نمایند. نظر به اهمیت توسعۀ پایدار اماکن ورزشی در نظام سالمت و محیطی نقش بسزایی در توسعۀ پایدار اماکن ورزشی ایفا میو زیست

 ش در این مسیر گام بردارند.هاي پژوهتوانند با عنایت به یافتهارتقا ورزش در بخش همگانی و قهرمانی، مدیران ورزشی می
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 مقدمه

مرور مطالعات بالینی و اپیدمیولوژیک صورت گرفته در 

 دهد که فعالیت فیزیکی منظمطی سالیان گذشته نشان می

هاي قلبی و عروقی، باعث حفاظت فرد در برابر بیماري

شود هاي ریوي میچاقی، فشارخون، دیابت نوع دو و بیماري

دارند که فعالیت جسمانی ). همچنین تحقیقات بیان می9(

موجب کاهش میزان مصرف سیگار و اتخاذ رژیم غذایی 

مناسب و درنتیجه سبب ارتقاء کیفیت زندگی و سطح 

). درمجموع امروزه ورزش 28گردد (افراد میمندي رضایت

عنوان یک قدرت مؤثر در توسعۀ اجتماعی و اقتصادي و به

یک ابزار کارا در جهت سالمت جامعه مطرح است. به همین 

هاي متعددي در سطح محلی و ملی از سوي دالیل تالش

هاي دولتی و غیردولتی براي ارتقاء سطح فعالیت سازمان

ها شامل در حال انجام است؛ این تالشجسمانی در جامعه 

هاي مشوق ورزش، ایجاد و توسعۀ ورزش و تکمیل برنامه

). در مطالعۀ 8امکانات و فضاهاي ورزشی است (

) نشان داده شده 26) (2018و همکاران ( 1کلومپماکیر

است که وجود فضاي سبز و اماکن ورزشی افراد را ترغیب 

وزن را هایی مثل اضافهبه فعالیت بدنی کرده و خطر بیماري

دهد؛ درنتیجه توسعۀ امکانات ورزشی، موجب کاهش می

تشویق افراد جامعه در جهت فراخواندن عملی مردم 

ها ها، کاهش خطر بیماريمنظور ایجاد تغییرات در عادتبه

شود. امروزه با تبدیل ورزش به تر میو ارتقاء زندگی سالم

بسیاري از مردم پدیده اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی 

جوامع مختلف به اهمیت ورزش در حفظ سالمتی، نشاط و 

اند و به شادابی، افزایش توانایی جسمی و روانی پی برده

عنوان اي نیز بههاي تفریحی و اوقات فراغت و عدهورزش

هاي قهرمانی یا رقابتی اي به ورزشورزشکار حرفه

ا ورزش پردازند؛ اما معموالً ورزش اوقات فراغت یمی

گیرند. قهرمانی در اماکن و تأسیسات ورزشی انجام می

                                                           
1 . klompmaker 

اي ساخت، تجهیز و اداره گونهاماکن و تأسیسات باید به

ها شوند که پاسخگوي نیازها، انتظارات و عالیق تمام گروه

). در این راستا اماکن ورزشی به دلیل وجود 4باشند (

ان با تأسیسات، تجهیزات، منابع انسانی و همچنین مشتری

ورسوم مختلف با خطرهاي ها و آدابسالیق، نیازها، فرهنگ

ها رو هستند که مدیریت صحیح و کارآمد آنمختلفی روبه

نیازمند ارزیابی مستمر و الگوي مناسب و کارآمد است 

)16 .( 

بدنی که تقویت جسم و با توجه به هدف اصلی تربیت

 روح است الزم است، استانداردهایی براي ایمنی و

). اولین جنبه 20زیست اماکن ورزشی اجرا شود (محیط

رعایت اصول ایمنی براي وسایل و تجهیزات، توجه به 

و  استاندارهاي الزم در طراحی مواد و وسایل مورداستفاده

هاي ورزشی با توجه به تعداد شکل کلی سالن

). در همین راستا نتایج مطالعۀ 21کنندگان است (استفاده

دهد که بین ) نشان می1394ور و ازمشا (غالمی و مهدي پ

هاي ورزشی و ایمنی و بهداشت اماکن ورزشی وقوع آسیب

 ). 9رابطه معنادار وجود دارد (

کند، این آنچه وظیفه مدیران اماکن ورزشی را بیشتر می

است که بکوشند تا بهداشت و سالمت جسمی و روانی 

زشی حفظ اندرکاران فعالیت ورورزشکاران و مربیان و دست

هاي ورزشی تحت تأثیر شود؛ چراکه امروزه محیط

زیست و بهداشت هستند. مطالعۀ حجی پور و اسدي محیط

دهد رابطه معنادار و مستقیمی بین ) نشان می1396(

محیطی اماکن ورزشی و میزان وضعیت بهداشتی و زیست

رو ورزشکاران ). ازاین5مشارکت شهروندان وجود دارد (

محیطی قرار ردم در معرض خطرهاي زیستبیش از سایر م

زیست در دارند. بنابراین ضرورت اهمیت ایمنی محیط

). ایمنی 22هاي ورزشی از نکات حائز اهمیت است (سازمان

اي ابزاري است در دست مدیریت که کمک و بهداشت حرفه
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ها و بهبود شایانی در پیشگیري، کاهش حوادث و هزینه

یمنی و امنیت محیط یکی از نماید. اتصویرسازمانی می

ها و حراست از مسائل مهم براي حفظ جان انسان

ها و ازجمله مفاهیم مهم و مؤثر است، بنابراین گذاريسرمایه

براي کاستن از بروز حوادث الزم است مدیریت آن اجرا شود 

اي را مند ایمنی و بهداشت حرفه). بررسی علمی و نظام25(

به بقراط در معادن استخراج صورت علمی نخستین بار به

ها ترین تالش). اما مهم11اند (سرب و روي منتسب کرده

توان در دورة انقالب صنعتی در انگلستان در این عرصه را می

وجو کرد. بر این اساس است که بنیان فکري ایجاد و جست

زیست اجراي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط

)HSE(1 توان تصویب ین اقدامات را مینهاده شد. سرآغاز ا

منظور ) به1969متحده (الیحه هواي پاك در ایاالت

زیست دانست. جنبش تولید سبز و حفاظت از محیط

مدیریت سبز بر این تأکید دارند که توسعۀ اقتصادي جداي 

محیطی، توسعۀ پایدار هاي زیستاز توجه به دغدغه

مات شود. در پرتوي این نیازها، الزامحسوب نمی

و ارزیابی  14000ISO  ،2EMASاستانداردهاي مدیریتی 

 ).11توسعه یافت (  3تأثیر محیطی

اماکن با توجه به نوع فعالیت، اندازه و ساختار براي 

رسیدن به تعالی پایدار در تأمین اهداف خود نیاز به الگویی 

دارند که بر اساس آن میزان موفقیت خود را در نیل به 

دهند. ها موردسنجش و ارزیابی قرار میها و راهبردآرمان

شامل مدیریت امنیت و ایمنی، بهداشت و  4SE 3Hالگوي

صورت محیطی و اجتماعی است که بهارگونومی، زیست

افزایی نیروي انسانی، یکپارچه و با همگرایی و چینش هم

امکانات و تجهیزات سعی در ایجاد محیطی سالم و دلپذیر، 

). 13ه، خسارت و آسیب دارد (دوراز حادثبانشاط و به

                                                           
1 . Health, Safety, Environment 
2 . Eco-management and Audit Seheme  
3 . Environmental Impact Assessment 

معموالً در مبحث مدیریت ایمنی و بهداشت اماکن ورزشی 

رویکرد سنتی وجود دارد، یعنی ابتدا حادثه اتفاق افتاده و 

بعد به دنبال رفع مشکالت آن هستند که در این صورت 

هاي زیادي به همراه خواهد داشت؛ بنابراین حوادث و زیان

رسد. ورزشی ضروري به نظر می تغییر نگرش مدیران اماکن

در اماکن ورزشی ازجمله موارد  H3SEموضوعات مدیریت 

مهمی است که باید قبل از وقوع حوادث و آثار نامطلوب 

کنندگان از اماکن ورزش براي رفع نیازهاي استفاده

موردتوجه قرار گیرد. اغلب تحقیقات در رابطه با مدل 

H3SE  شده و در بخش در حوزه صنایع پتروشیمی انجام

اماکن ورزشی تمرکزي نداشته است؛ که از آن جمله 

) باهدف 2018( 5توان به تحقیقات سوئی، دینگ و وانگمی

سیستم مدیریت یکپارچه براي سالمتی شغلی و 

) 1394)؛ قاسمی و ملکی و کریمی (30( زیستمحیط

 ها به نظام سنجش و عملکردباهدف رویکرد پویایی سیستم

در صنعت پتروشیمی؛  H3SEمدل تعالی  )، بررسی13(

) باهدف ارزیابی عملکرد 2016( 6قاسمی و نادري

هاي پتروشیمی ایران با استفاده از مدل تعالی شرکت

H3SE )25) باهدف 1393)؛ و قاسمی و اصغري زاده (

در  H3SE هاي مدل تعالیارزیابی روابط علی میان شاخص

 )؛ اشاره کرد.12صنعت پتروشیمی (

 1990زیست از آغاز دهه ورزش و محیط موضوع

ازپیش در جنبش المپیک مطرح و موردتوجه قرار بیش

بنام  1994گرفته است و در کنگره المپیک که در سال 

زیست از محورهاي گذاري شد، محیطنام» کنگره وحدت«

 1995اصلی این جنبش بود. بر این اساس در سال 

المللی نزیست در کمیتۀ بیکمیسیون ورزش و محیط

عنوان زیست بهالمپیک تشکیل شد و در حال حاضر محیط

4 . Health, Safety, Security, Social and 
Environmental 
5 . Sui, ding, wang 
6 . Ghasemi, Nadiri 
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بعد از ورزش و فرهنگ مطرح است.  1سومین رکن المپیزم

کمیته ملی المپیک جمهوري اسالمی ایران نیز در سال 

زیست را تشکیل و کمیسیون ورزش و محیط 1376

عنوان هایی را در این حوزه آغاز کرد. ورزشکاران بهفعالیت

گران اصلی فعالیت ورزشی، الگوي عملکردي مناسبی ایفا

زیست و حفاظت از آن را منظور بهبود وضعیت محیطبه

شده در حوزه هاي مهم انجام). ازجمله پژوهش4دارند (

توان به تحقیقات زیست اماکن ورزشی، میبهداشت و محیط

) باهدف ارزیابی کمی و کیفی فضاهاي 20) (2019علیزاده (

) 1396ر ایمنی و محیطی؛ کتبی و همکاران (ورزشی ازنظ

کارایی اماکن و  ) باهدف تحلیل ارزیابی ایمنی و15(

تأسیسات ورزشی دانشگاه استان یزد؛ موسوي راد، رحیمی 

) باهدف ارزیابی وضعیت 17) (1396و خواجه پور سوق (

ایمنی اماکن ورزشی شهر یاسوج؛ غالمی و مهدي پور و 

) باهدف ارزیابی وضعیت ایمنی و 9) (1394ازمشا (

ع هاي چندمنظوره ورزشی و رابطۀ آن با وقوبهداشتی سالن

) 22) (2013آسیب ورزشی؛ و دونالدسون، بریز و فینچ (

باهدف درك کاربرد سیستم ایمنی در جامعۀ ورزش؛ اشاره 

 نمود. 

دهد، طور که ادبیات و پیشینۀ تحقیقات نشان میهمان

به علت استفاده طیف وسیعی از شهروندان از اماکن ورزشی، 

در اماکن ورزشی بسیار ضروري است  H3SEاجراي مدل 

هاي فکري و اندازي آن مستلزم داشتن سرمایهکه راه

هاي تخصصی، ریزي و تشکیل دپارتمانفیزیکی براي برنامه

هاي هاي اجرایی تخصصی، ارزیابی عملکرد، و تیمتیم

 H3SEبازنگري است. سیستم مدیریت و ارزیابی عملکرد 

توسعۀ پایداري در سازمان و اماکن را با ابزارهایی نظیر 

اي، مسئولیت اجتماعی و ایمنی، بهداشت حرفهمدیریت 

کشد و نقش محیطی و امنیت در سازمان به تصویر می

نماید. اما آنچه پذیري و اعتال پایدار ایفا میشایانی در رقابت

                                                           
1 . Almpyzm 

حائز اهمیت است نداشتن نگاه ایستا و تک مقطعی به 

سیستم سنجش عملکرد است که نتایج حاصل ارزیابی 

عملکرد را دچار اشتباه و انحراف از  صحیح سیستم مدیریت

). توسعۀ 11کند (واقعیت جاري در دنیاي پیرامونی می

پایدار فرآیندي است که آینده مطلوب را براي جوامع بشري 

شود و در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع، متصور می

هاي بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام

). ازجمله 7سازد (نسان را برطرف میحیاتی، نیاز ا

توان شده در حوزه توسعۀ پایدار میهاي مهم انجامپژوهش

) باهدف 7) (1397به تحقیق خدادادي و عبدوي و پاشایی (

هاي توسعه پایدار سازي ساختاري در تبیین مؤلفهمدل

) 11) (1393اماکن ورزشی بر محیط شهري؛ و قاسمی (

پایدار صنایع پتروشیمی با استفاده باهدف ارائه مدل اعتالي 

دهند ها نشان میاشاره نمود. نتایج پژوهش H3SEاز مدل 

اي رؤیایی که در حقیقت توسعۀ پایدار، ما را به ایجاد جامعه

کند؛ لذا اماکن ورزشی مافوق جامعه امروزي دعوت می

افزاري توسعۀ ورزش ترین منابع سختعنوان یکی از مهمبه

چنین یکی از فضاهاي عمده و اصلی و سالمتی و هم

دهندة خدمات عمومی در جامعه نیز از این قاعده ارائه

توان بیان نمود که حرکت و رسیدن مستثنا نیستند، و می

گردد که امنیت و ها زمانی محقق میبه توسعۀ پایدار در آن

محیطی و ایمنی، بهداشت و ارگونومی، مسائل زیست

ریزي و اجرا شوند، بینی، برنامهاجتماعی در حد بهینه پیش

دوراز حادثه براي مربیان تا بتوان محیطی سالم و ایمن و به

 و ورزشکاران ایجاد نمود.

لذا با توجه به اینکه جهت مدیریت بهینه در حوزة 

ورزش، بایستی به آن یک نگرش سیستمی داشت و به 

عنوان یک سیستم یکپارچه توجه نمود، در این عناصر آن به

رو با رسان باشد. ازاینتواند یاريمی H3SEینه مدل زم

توجه به اهمیت موضوع و خأل مطالعاتی موجود و همچنین 
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، پژوهش حاضر سعی دارد به ارائۀ  H3SEهاي مدلقابلیت

 H3SEمدل توسعۀ پایدار در اماکن ورزشی بر اساس مدل 

بپردازد. نتایج این پژوهش براي شناسایی کمبودها و 

اي احتمالی و ایجاد استانداردهاي ملی و هنارسایی

دوراز المللی جهت ایجاد محیطی سالم، ایمن و بهبین

جویی در هزینۀ اماکن ورزشی خطرات احتمالی و صرفه

تواند کمک شایانی به مدیران و متولیان اتکاست و میقابل

ها، اماکن ورزشی (ازجمله ادارات ورزش و جوانان، شهرداري

ها و ...) داشته باشد و درنتیجه با باشگاهوپرورش، آموزش

هاي مختلف تواند با بخشاثرگذاري که این مدل می

اي در اماکن ورزشی به وجود آورد باعث ایجاد توسعۀ توسعه

تعالی پایدار در اماکن ورزشی شده و نگاه مدیران اماکن 

اي نظام سنجش عملکرد ایمنی و بهداشت حرفهورزشی را به

 ید.نماپویا می

 
 روش پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي، به لحاظ نوع 

آوري داده پیمایشی است. جامعه توصیفی، و به لحاظ جمع

آماري شامل تمامی کارشناسان، مدیران اماکن ورزشی و 

اساتید حوزة اماکن ورزشی بودند. نمونۀ آماري بر اساس 

ین نفر تعی 100، شامل  Spss Sample Powerافزار نرم

حال جهت اطمینان بیشتر از نتایج پژوهش گردید، بااین

 119پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد،  138تعداد 

پرسشنامه ارجاع و مورد تحلیل قرار گرفتند. ابزار 

نامۀ محقق گیري مورداستفاده در این پژوهش پرسشاندازه

ساخته بود که سؤاالت آن بامطالعه دقیق ادبیات پیشینه 

ق و بحث و بررسی با متخصصین حوزه ورزش به دست تحقی

نامه در قالب پنج مؤلفه (بهداشت و ارگونومی؛ آمد. پرسش

گویه (هر  25محیطی) و ایمنی؛ امنیت؛ منابع انسانی؛ زیست

مؤلفه پنج گویه) طراحی شد. آلفاي کرونباخ به دست آمده 

قبول است که در سطح قابل 85/0در این پژوهش باالي 

که چهار آزمون آلفاي کرونباخ، پایایی دارد. ازآنجاییقرار 

مرکب، پایایی همبستگی اسپیرمن سؤاالت و پایایی 

قبول دارند، پایایی سازه مدل تأیید شد. اشتراکی نتایج قابل

همچنین روایی سازه مدل توسعۀ پایدار در اماکن ورزشی 

وسیله آزمون مدل به H3SEاساس مدل  ایران بر

سازي معادالت تعیین و تأیید شد. در قالب مدل گیرياندازه

هاي هر متغیر دو شرط روایی همگرا برقرار است و شاخص

با یکدیگر همگرایی و همبستگی دارند و روایی واگراي 

سؤاالت هر متغیر نسبت به سؤاالت متغیر دیگر توسط 

آزمون بارهاي عرضی تأیید شد. روایی واگراي متغیرها در 

شد و سؤاالت و متغیرها نل و الرکر تأیید قالب آزمون فور

یافته در آزمون پیشرفته موردسنجش در قالب یک کل نظام

مدل موردبررسی قرار  Smart PLSقرار گرفت. در آزمون 

گرفت و مشخص شد مدل کلی پژوهش از نظر کیفیت 

 بینی بسیار باالیی برخوردار است.پیش

 Spssافزار براي تحلیل آماري در پژوهش حاضر از نرم

استفاده  Smart PLSافزار ها از نرمو تحلیل داده 26نسخه 

 شد.

 

 هاي تحقیقیافته

هاي وتحلیل دادهدر پژوهش حاضر، براي تجزیه

منظور بررسی شده ابتدا از آمار توصیفی بهآوريجمع

سن و متغیرهاي جمعیت شناختی پژوهش شامل جنسیت، 

) ذکر شده 1... استفاده شد. نتایج آن در جدول شمارة (

  است.
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 هاي جمعیت شناختی. ترکیب مؤلفه1جدول
 در صد فراوانی فراوانی مؤلفه متغیر

 
 شغل

 1/20 24 اساتید حوزه اماکن ورزشی
 3/30 36 مدیران اماکن ورزشی

 6/49 59 کارشناسان
 3/56 67 مرد جنسیت

 7/43 52 زن
 

 تحصیالت
 6/12 15 لیسانس

 1/68 81 لیسانسفوق
 3/19 23 دکتري

 
 

 سن

 5/18 22 سال 30تا  20
 3/40 48 سال 40تا  31
 4/24 29 سال 50تا  41
 9/10 13 سال 60تا  51
 9/5 7 سال و باالتر 61

 
 

 سابقه کار

 16 19 سال 5تا  1
 2/20 24 سال 10تا  6

 8/21 26 سال 15تا  11
 6/17 21 سال 20تا  16
 4/24 29 سال و باالتر 21

 100 119 - مجموع

) اطالعات آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش را 2جدول (

آمده تمامی متغیرها دستدهد، که میانگین بهنشان می

 5/0و انحراف معیار همه متغیرها باالي عدد  3باالي عدد 

هاي چولگی و کشیدگی است و با توجه به اینکه شاخص

ها از اند، پس دادهحدود خود را براي متغیرها رعایت کرده

کنند. بنابراین استفاده از اي پیروي میوزیع زنگولهیک ت

افزارهاي این نوع از هاي آمار پارامتریک و نرمآزمون

 ها مجاز است.آزمون

 . آمار توصیفی متغیرهاي مدل مفهومی2جدول 
خطاي انحراف 
 معیار کشیدگی

خطاي انحراف  کشیدگی
 معیار چولگی

انحراف  چولگی
 معیار

 متغیرها تعداد میانگین

 یو ارگونوم یبهداشت 119 347/4 729/0 -762/1 222/0 107/4 44/0

 محیطیزیست 119 089/4 806/0 -617/1 222/0 648/2 44/0

 یمنیا 119 265/4 754/0 -695/1 222/0 930/2 44/0

 تیامن 119 356/4 796/0 -451/1 222/0 769/1 44/0

 یمنابع انسان 119 589/4 641/0 -669/1 222/0 489/2 44/0
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 . مدل پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد1شکل 

نامه گویه پرسش 25مدل ساختاري پژوهش حاضر از 

مؤلفه مکنون که شامل  5عنوان متغیر آشکار و از به

هاي بهداشت و ارگونومی، مؤلفه ایمنی، مؤلفه امنیت، مؤلفه

کند. زیست حمایت میمؤلفه منابع انسانی، مؤلفه محیط

محیطی، ایمنی، ی، زیستو ارگونوم یبهداشتمتغیرهاي 

 وهستند  85/0بع انسانی داراي آلفاي باالي امنیت و منا

ژوهش درنتیجه در سطح عالی قرار دارند. ابتدا مدل بیرونی پ

ون تحلیل اجرا و در قالب آزم Smart PLSافزار را در نرم

هاي روایی و پایایی عاملی تأیید شد. پیش از اجراي آزمون

سنجی مدل بیرونی، همگن بودن سؤاالت سازه و نیز کیفیت

ید ردبررسی قرار گرفت. بارهاي عاملی سؤاالت و مدل تأیمو

 شد و سؤاالت و مدل همگن بودند.

آمده، دست) به3با توجه به اطالعاتی که از جدول (

ضرایب آلفا کرونباخ سؤاالت و پایایی ترکیبی (پایایی مرکب 

و پایایی دلوین گلداشتاین) و ضرایب همبستگی اسپیرمن 

هاي اشتراکی بود. پایایی اشتراکی کلیه شاخص 7/0باالتر از 

تایج توان ادعا کرد که نبودند، بنابراین می 5/0باالي 

اي دیگر و یا در مدلی دیگر در همان ها در نمونهنامهپرسش

تواند پایا و تکرارپذیر باشد. ازآنجاکه چهار آزمون جامعه می

آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی، پایایی همبستگی اسپیرمن 

سؤاالت و پایایی اشتراکی، نتایج قابل قبولی دارند، پایایی 

 سازه مدل تأیید شد. 

 . تأیید پایایی سازه3جدول 
 نتیجه موردقبولدامنه  مقدار عنوان شاخص
 مورد تأیید 7/0باالتر از   956/0 آلفا کرونباخ

 مورد تأیید 7/0باالتر از   966/0 پایایی ترکیبی
 مورد تأیید 7/0باالتر از   956/0 پایایی همبستگی اسپیرمن

 مورد تأیید 5/0باالتر از   849/0 پایایی اشتراکی
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شده آوريهاي جمعروایی سازه به معناي اعتبار داده

توسط ابزار پژوهش در قالب مدل بیرونی پژوهش است. 

روایی سازه شامل روایی همگرا و واگرا است. براي برقراري 

این نوع از اعتبار مدل دو شرط اساسی وجود دارد. شرط 

اول پیرامون میانگین واریانس استخراجی است و شرط دوم 

ه آن با پایایی مرکب است، دو شرط روایی همگرا مقایس

هاي هر متغیر با یکدیگر همگرایی و برقرار است و شاخص

ترین همبستگی دارند. آزمون روایی واگراي یکی از مهم

ها هستند و کیفیت و اعتبار ابزار، عملیات میدانی، آزمون

کنند، که روایی کوشش محقق، کیفیت مدل را مشخص می

الت هر متغیر نسبت به سؤاالت متغیر دیگر واگراي سؤا

توسط آزمون بارهاي عرضی تأیید شد. اکنون براي بررسی 

روایی واگراي متغیرها از آزمون فورنل و الرکر استفاده شد 

و جذر میانگین واریانس استخراجی هر متغیر از همبستگی 

آن متغیر با متغیرهاي دیگر بیشتر است، بنابراین روایی 

ن متغیرها مورد تأیید است. سؤاالت و متغیرها در واگراي ای

یافته در آزمونی پیشرفته که چند قالب یک کل نظام

شود، مورد آزمون نهایی قرار خصیصه و روش خوانده می

) از آزمون روایی 4آمده در جدول (دستگرفت که مقادیر به

بسیار بیشتر  35/0متقاطع شاخص اشتراکی از مقدار 

توان ادعا کرد، کیفیت مدل در حد بسیار هستند و پس می

 مطلوبی است.

 . آزمون روایی متقاطع شاخص اشتراکی4جدول 
 متغیرها روایی متقاطع شاخص اشتراکی

 بهداشتی و ارگونومی 519/0
 یطیمحستیز 494/0
 ایمنی 396/0
 امنیت 455/0
 منابع انسانی 407/0

، مدل بیرونی و Smart PLSافزار با استفاده از نرم

صورت یکجا بر اساس آزمون درونی در قالب یک مدل به

SRMR  و آزمون نیکویی برازشGOF  مورد ارزیابی قرار

برازش مدل درونی و برازش مدل  SRMRگرفت. در آزمون 

آمده از مدل بیرونی دستبیرونی به دست آمد، چون عدد به

شود. بود برازش این مدل تأیید می 08/0و درونی کمتر از 

که با توجه به مدل درونی  GOFدر آزمون نیکویی برازش 

به دست آمد  926/0آید، مقدار آن و بیرونی به دست می

بیشتر بود،  36/0آمده از دستدد بهکه با توجه به اینکه ع

توان ادعا کرد مدل کلی پژوهش از کیفیت پس می

 بینی بسیار باالیی برخوردار است.پیش

 SRMRآزمون . 5جدول 
 مدل بیرونی مدل درونی 

SRMR 069/0 070/0 

هاي مدل تعالی پایدار ها و شاخص) مؤلفه6در جدول (

را مشاهده H3SE در اماکن ورزشی ایران بر اساس مدل 

 کنید.می
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 H3SEهاي مدل ها و شاخصمؤلفه  . 6جدول 

 هاشاخص مؤلفه
ضرایب همبستگی در 

 حالت استاندارد
پایایی 
 مؤلفه

بهداشت و 
 ارگونومی

 929/0 در اماکن وضعیت و امکانات مناسب و سیستم نظافتایجاد 

947/0 
 
 
 

 933/0 رعایت عوامل بهداشتی عمومی و فردي توسط ورزشکاران و کارکنان
یژه در سرویس بهداشتی و وبهي اماکن و توجه به نکات بهداشتی اماکن استانداردساز

 هادوش
930/0 

 797/0 هاي اماکن از قبیل رستوران و بوفهفروشییهاغذرعایت اصول بهداشتی در 

 825/0 وجود اتاق کمک اولیه و پزشکی

 محیطییستز

 921/0 محیطی هايیندهآال سنجش و کیفیت مدیریت از استفاده

935/0 
 

 810/0 استفاده از مصالح مناسب و قابل بازیافت که به طبیعت آسیب نرساند
استفاده از مواد و ابزار یکبار مصرف گیاهی و استفاده از سلول ایجاد  مدیریت سبز و 

 خورشیدي ( انرژي سبز)
788/0 

 ونقلحملي و آورجمعي زباله شامل تفکیک سازي زباله، آورجمعایجاد سیستم مناسب 
 پسماند خطرناك

896/0 

گرمایشی ) و سرمایشی و اسکو بوردهاي نور ، صوتی و تصویري(یستمساستفاده از 
 مناسب در اماکن متناسب با رشته ورزشی

887/0 

 ایمنی

ي و.... و استفاده سوزآتشرعایت اصول  ایمنی سازي ساختمان و اماکن در برابر زلزله، 
 و ایجاد سیستم اطفاء حریق مناسب هشداردهندهاز سنسورهاي 

935/0 

949/0 

 هاجدارهفواصل زمین بازي با  وها اندازه قبیل از اماکن سازي ایمنی استانداردهاي رعایت
 هابکار بردن حفاظ و

929/0 

چیدمان مناسب براي  بکار بردنو  مورداستفادهسازي و کنترل تجهیزات و وسایل یمنا
 ها در اماکن ورزشیآن

940/0 

 918/0 رعایت اصول ایمنی و پیشگیري هشداردهندهاستفاده از  تابلوها و عالئم آگاهی و 
 698/0 ي مناسب معلولینهادستگاهوجود مسیر و 

 امنیت

وجود واحد حراست و سیستم کنترل محیطی (اتاق کنترل و استفاده از دوربین مداربسته 
 بودن  مدیریت بحران و دارا) 

920/0 

950/0 
 898/0 معیار امنیت بر اساسانتخاب مکان مناسب به لحاظ محیطی و 

 858/0 براي وسایل نقلیهوجود پارکینگ مناسب 
 892/0 وجود قوانین بازدارنده مناسب

 883/0 سازي محیط در برابر سرقتیمنا

 منابع انسانی

  921/0 وجود مدیران متخصص و کارکنان کارآمد
 
 
 
966/0 

ي  ایمنی، بهداشت، هادستورالعملها و نامهیینآتوسعه و آموزش نیروها با تأکید بر 
 محیطییستزامنیت و 

917/0 

 925/0 محیطییستزمدیریت منابع انسانی صحیح با رویکرد مدیریت ایمنی، بهداشت، امنیت و 
 916/0 وجود سیستم ارتباط افراد با مدیریت در رابطه با ایمنی ، بهداشت و...

 929/0 اجراي مدیریت توسعه پایدار اجتماعی در اماکن ورزشی

 گیريبحث و نتیجه

براي رسیدن به  H3SEدر پژوهش حاضر از مدل 

توسعۀ پایدار در اماکن ورزشی استفاده شده است. یافته 

هاي پژوهش نشان دادند در زمینۀ ایجاد سیستم منابع 

انسانی در اماکن ورزشی، وجود مدیران متخصص و کارکنان 

ها و نامهوها با تأکید بر آیینکارآمد؛ توسعه و آموزش نیر
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محیطی؛ هاي  ایمنی، بهداشت، امنیت و زیستدستورالعمل

مدیریت منابع انسانی صحیح با رویکرد مدیریت ایمنی، 

محیطی؛ وجود سیستم ارتباط بهداشت، امنیت و زیست

افراد با مدیریت در رابطه با ایمنی، بهداشت و امنیت و 

سعۀ پایدار اجتماعی در محیط زیست و اجراي مدیریت تو

شود. اماکن ورزشی باعث توسعۀ پایدار در اماکن ورزشی می

کنندگان ترین تأمیناماکن و فضاهاي ورزشی مهم

هاي ورزشی براي تمام اقشار جامعه هستند و همواره فرصت

نقش مهم و حیاتی مدیران اماکن ورزشی براي کسب 

کن ورزشی درآمد، سود و موفقیت آشکار است. مدیریت اما

باید توجه بسیار زیادي به نیروي انسانی خود داشته باشد و 

دیده در رابطه با رشته از نیروي متخصص، متعهد و آموزش

بدنی استفاده کنند و با توجه به منابعی که در اختیار تربیت

دارند، نیاز اماکن ورزشی را هماهنگ و متعادل سازند. پس 

یدار در یک مکان ورزشی درنتیجه براي رسیدن به توسعۀ پا

توجه بسیار زیادي به نیروي انسانی باید داشته باشیم. نتایج 

هاي قاسمی، ملکی و کریمی این پژوهش با نتایج پژوهش

) و بیرگسگارد 25) (2016)، قاسمی و نادري (13) (1394(

) همسو است. همچنین کشاورز 21) (2019و همکاران (

ه براي رسیدن به ) در پژوهش خود عنوان کرد ک1396(

توسعۀ پایدار در اماکن ورزشی باید از نیروي انسانی 

 ).16متخصص و کارآمد استفاده شود (

ایجاد سیستم امنیت در اماکن ورزشی،  ◌ٴ درزمینه

اساس معیار  انتخاب مکان مناسب به لحاظ محیطی و بر

امنیت؛ وجود واحد حراست و سیستم کنترل محیطی 

قوانین بازدارنده مناسب؛ (مدیریت بحران)؛ وجود 

سازي محیط در برابر سرقت؛ وجود پارکینگ مناسب ایمن

براي وسایل نقلیه باعث ایجاد توسعۀ پایدار در اماکن ورزشی 

یک محیط امن  مهیاکردن دهد،شود. این موارد نشان میمی

یک چالش براي  صورتبه و مطمئن یک موضوع همیشگی و

ی بوده است. گستردگی رویدادهاي ورزش اندرکاراندست

خصوصیات مربوط به آن،  رویدادهاي ورزشی و روزافزون

در این رویدادها  کنندهشرکتباعث شده که تمام عوامل 

معرض خطر بیشتري قرار  اعم از تماشاگران و ورزشکاران در

مدیریت امنیت با توجه به ساختار ایجاد سیستم  .بگیرند

یزان در دسترس اماکن ورزشی، ظرفیت، نوع رویداد و م

، درنتیجه براي رسیدن به متفاوت باشد تواندمیبودن منابع 

توسعۀ پایدار در اماکن ورزشی باید سیستم مدیریت امنیت 

در اماکن ورزشی اجرا شود. نتایج این پژوهش با نتایج 

)، 18) (1391هاي نادریان، سلطانی و روحانی (پژوهش

همچنین همتی ) همسو است. 24) (2004فولیر و دراویر (

) در پژوهش خود اعالم کردند 19) (1395نژاد و همکاران (

گذاري در فاکتورهاي امنیتی یکی از عوامل مهم که سرمایه

 و ضروري در بهبود امنیت در اماکن ورزشی است. 

ایجاد سیستم ایمنی در اماکن ورزشی، رعایت  درزمینۀ

 اصول ایمنی سازي ساختمان و اماکن در برابر زلزله،

سوزي و... و استفاده از سنسورهاي هشداردهنده و آتش

 استانداردهاي ایجاد سیستم اطفاء حریق مناسب؛ رعایت

فواصل زمین بازي با  و هااندازه قبیل از اماکن سازي ایمنی

سازي و کنترل ها؛ ایمنحفاظ بکار بردن ها وجداره

تجهیزات و وسایل مورداستفاده و بکار بردن چیدمان 

ها در اماکن ورزشی؛ استفاده از تابلوها و براي آنمناسب 

عالئم آگاهی و هشداردهنده رعایت اصول ایمنی و 

هاي مناسب معلولین در پیشگیري؛ وجود مسیر و دستگاه

اماکن ورزشی باعث ایجاد توسعۀ پایدار در اماکن ورزشی 

اولین اولویت براي مسئولین برگزاري یک رویداد شود. می

تأمین یک محیط امن و مطمئن است. افزایش ورزشی ویژه، 

رو به رشد رویدادهاي ورزشی ویژه موجب افزایش خطرات 

و دیگر  کنندگانشرکتاحتمالی مؤثر بر تماشاگران، 

هاي  نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش ت.اشخاص شده اس

)، موسوي راد، رحیمی و 6) (1397حسین پور و همکاران (

)، 20) (2019، علیزاده ()17) (1396خواجه پور (
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)، رحمت و همکاران 22) (2013دانالدسون و همکاران (

) همسو 23) (2008)، دیوجم و همکاران (29) (2011(

) در پژوهش 15) (1396همچنین کتبی و همکاران (  است.

هاي ایمنی در خود اعالم کردند که بکار بردن سیستم

قب و سازي و کاهش عوارویدادهاي ورزشی باعث آماده

شود و درنتیجه خطرات بالقوه ( طبیعی و مصنوعی) می

 شود.باعث رسیدن به توسعه پایدار در اماکن ورزشی می

ایجاد سیستم مناسب بهداشتی و ارگونومی  ◌ٴ درزمینه

در اماکن ورزشی، رعایت عوامل بهداشتی عمومی و فردي 

توسط ورزشکاران و کارکنان؛ استانداردسازي اماکن و توجه 

ات بهداشتی در اماکن؛ رعایت اصول بهداشتی در به نک

هاي اولیه در هاي اماکن و وجود اتاق کمکفروشیاغذیه

اماکن ورزشی باعث ایجاد توسعۀ پایدار در اماکن ورزشی 

دهد، ایجاد محیطی سالم و شود. این موارد نشان میمی

هاي دوراز هرگونه موارد غیربهداشتی براي انجام فعالیتبه

سیار ضروري است و افرادي که فعالیت بدنی جزء بدنی ب

ها است، باید در امر بهداشت و ارگونومی دقت برنامه آن

 -بیشتري نشان دهند. اماکن ورزشی، اصول بهداشتی

ارگونومی مخصوص خود را دارد که پیروي کردن از این 

کننده و پیشگیري اصول باعث تضمین سالمت افراد استفاده

هاي جسمی و پیامدهاي خطرناك بیمارياز به وجود آمدن 

هاي حسامی شود. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشمی

)، جمشیدي و همکاران 5) (1396آرانی و همکاران (

، غالمی و  )4) (1393)، حجی پور و اسدي (2) (1396(

) و جوانمردي و باقري 9) (1393مهدي پور و ازمشا (

هاي خود ر پژوهش) همسو است. این محققان د3) (1390(

ارگونومی در فعالیت  _کنند که مقصود از بهداشت بیان می

هاي کارگیري و استفاده از علوم و ورزشبدنی، یعنی به

مناسب در قبل، حین و بعد از فعالیت ورزشی جهت 

ها و جلوگیري از صدمات جسمانی پیشگیري از بروز بیماري

ر اماکن است درنتیجه براي رسیدن به توسعه پایدار د

ارگونومی یکی از  _ورزشی رعایت اصول بهداشتی 

 هاي مهم و ضروري است.مؤلفه

محیطی در اماکن ورزشی، ایجاد سیستم زیست درزمینۀ

ایجاد مدیریت سبز و استفاده از مواد و ابزار یکبار مصرف 

 گیاهی و استفاده از سلول خورشیدي ( انرژي سبز)؛ استفاده

 هوا، صدا( محیطی هايآالینده سنجش و کیفیت مدیریت از

 عتیکه به طب افتیاستفاده از مصالح مناسب و قابل باز؛ ...) و

آوري زباله شامل ؛ ایجاد سیستم مناسب جمعنرساند بیآس

ونقل پسماند آوري و حملتفکیک سازي زباله، جمع

هاي نور، صوتی و تصویري خطرناك؛ استفاده از سیستم

مایشی مناسب در اماکن بورد) و سرمایشی و گر (اسکو

متناسب با رشته ورزشی در اماکن ورزشی باعث توسعۀ 

محیطی در شود. وضعیت زیستپایدار در اماکن ورزشی می

اماکن ورزشی بر میزان حضور افراد در فعالیت بدنی تأثیر 

گذارد و مطلوب بودن اماکن ورزشی ازنظر می

رزشی محیطی باعث افزایش حضور افراد در فعالیت وزیست

محیطی ( مدیریت سبز) شود. داشتن یک اصول زیستمی

در اماکن ورزشی و رعایت کردن آن بسیار ضروري است و 

شود. عدم توجه باعث به وجود آوردن یک محیط سالم می

به مسائل مدیریت سبز و استفاده نادرست از منابع انرژي 

ها و کاهش کارایی در اماکن ورزشی باعث افزایش هزینه

ود، درنتیجه براي رسیدن به توسعۀ پایدار در اماکن شمی

محیطی و مدیریت سبز در اماکن ورزشی باید سیستم زیست

هاي ورزشی اجرا شود. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش

)، حجی پور و اسدي 2) (1396جمشیدي و همکاران (

)، دیوجم و 27) (2018)، لی و همکاران (4) (1396(

) همسو است. همچنین اختیاري، 23) (2008همکاران (

) در پژوهش خود عنوان 1) (1397عیدي و شعبانی مقدم (

زیست شامل کردند که عوامل تأثیرگذار در فرهنگ محیط

سازي و آموزش، پژوهش، مدیریت، ساختار، فرهنگ

زیست است، که راهکارهاي ملی در توسعه فرهنگ محیط
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زیست گ محیطعنوان اولویت اصلی در توسعۀ فرهنباید به

 در ورزش مدنظر قرار گیرند.

هاي گذشته این با توجه به توضیحات مذکور و پژوهش

نکته بدیهی است که اماکن ورزشی نقش بسزایی که در 

رونق اقتصادي و اجتماعی دارند و براي رسیدن به توسعۀ 

پایدار در این اماکن ورزشی باید از مدل مناسبی استفاده 

گیرد یدار در اماکن ورزشی شکل مینمود؛ زمانی توسعۀ پا

هاي منابع انسانی، امنیت، ایمنی، بهداشتی و که تمام مؤلفه

سازي شده محیطی موردتوجه و پیادهارگونومی و زیست

و همچنین با هاي تحقیق حاضر با توجه به یافتهباشد. لذا 

سازي مدل هاي پیش رو جهت پیادهتوجه به محدودیت

H3SEمیم گیران حوزه اماکن ورزشی ، به مدیران و تص

شود براي رسیدن به توسعه پایدار در اماکن پیشنهاد می

سازي، ورزشی از راهبردهاي آموزش پرسنل، فرهنگ

 همچنین گیري نمایند ورسانی و آگاه بخشی بهرهاطالع

براي مدیریت بهتر در این حوزه از مدیران متخصص و 

مایند؛ همچنین دیده استفاده نکارکنان کارآمد و آموزش

کننده از جهت ارتقاء سالمت جسم و روان افراد استفاده

سازي اماکن ورزشی باید اماکن به صورتی طراحی و آماده

محیطی در شوند که اصول ایمنی، امنیت و مسائل زیست

ها به نحو احسن رعایت شود. ایجاد محیطی سالم و آن

دینه مناسب براي فعالیت بدنی نقش بسیار مهمی در نها

 شدن ورزش در سبد زندگی افراد جامعه خواهد داشت.

 

 و مآخذ منابع

زیست ). تبیین مدل عوامل اثر گزار بر توسعه فرهنگ محیط1397اختیاري ، نرگس؛ عیدي، حسین و شعبانی مقدم، کیوان ( .1

 .67-57، ص 2در ورزش. پژوهش کاربردي در مدیریت ورزشی، ش 

 ،یمنیا دگاهید یابی. ارز)1396( ، مجید و علیاري امیرآبادي، رقیهطلب یوبیا ، جمال؛گانهیب ی، مهدي؛راستان يدیجمش .2

 .9-1، ص 1، ش . فصلنامه بهداشت کار و ارتقا سالمتيدر کارکنان ادار ستیز طیمح بهداشت و

و  یبدنتیاداره کل ترب یورزش دهیاماکن سرپوش یو بهداشت یمنیا تیوضع سهی). مقا1392( يهادي، باقر ي، بهرام؛جوانمرد .3

 .124-113 ص , 5ی، ش و رفتار حرکت یورزش تیریوپرورش استان همدان با استانداردها. پژوهش در مدسازمان آموزش

آن با  ۀو رابط یاماکن ورزش یطیمحستیز -یبهداشت تیوضع لی. تحل)1396( ي دستجردي، حسناسد ، علیرضا وپور یحج .4

 .83-71 ، ص1ی، ش ورزش تیریمد هیخراسان. نشر يهاشهروندان استان یبدن تیمشارکت در فعال زانیم

حسامی آرانی، محسن؛ جعفري زاده حقیقی فرد، نعمت اهللا؛ اعتصام، علی؛ کریمی مرقی، زهرا؛ خالقی ده آبادي، پیمان و  .5

ي شنا. استخرها) در HSE( ستیزطیمحیمنی و بهداشت شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات ا ).1396تازیک، مسلم (

-https://www.civilica.com/Paperتهران.  ستیزطیمح. دانشکده ستیزطیمحي و مدیریت زیربرنامهی المللنیبکنفرانس 

ESPME04-ESPME04_026.html 
 ). طراحی1397حسین پور، اسکندر؛ باقري، قدرت اله؛ علیدوست قهفروخی، ابراهیم؛ امیري، مجتبی و جاللی فراهانی، مجید ( .6

 .49-34، ص 4سالمت کار ایران، ش  بنیاد. داده نظریه از استفاده با ورزش در ایمنی مدل یک

https://www.civilica.com/Paper-ESPME04-ESPME04_026.html
https://www.civilica.com/Paper-ESPME04-ESPME04_026.html
https://www.civilica.com/Paper-ESPME04-ESPME04_026.html
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 داریتوسعه پا يهالفهؤم نییدر تب يساختار يسازمدل). 1397سجاد (یی، پاشا ي، فاطمه وعبدو ؛محمدرسول ي،خداداد .7

 .125-113 ، ص27ی، ش ورزش تیریدر مد يکاربرد يهاپژوهش یپژوهش-ی. فصلنامه علميشهر طیبر مح یاماکن ورزش

). مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی. اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان. 1396سلیمی، مهدي و سلطان حسینی، محمد  ( .8

 .2-1 ص

هاي . ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشتی سالن)1394( ، طاهرهازمشا و عبدالرحمن ،مهدي پور ؛سجاد ،غالمی ترکسلویه .9

، کاربردي در مدیریت ورزشی هايپژوهشپژوهشی -هاي ورزشی. فصلنامه علمیچندمنظوره ورزشی و رابطه آن با وقوع آسیب

 .34-23 ص ،14ش 

در بهبود  HSE). نقش سیستم مدیریت 1385( الدینشمسسید  و علیزاده، علیزاده ؛یحیی ،خسروياصغر؛ فرشاد، علی .10

-6 ، ص2، ش و توسعه پایدار (مطالعه موردي). مجله سالمت کار ایران هاسازمان زیستمحیطعملکرد بهداشت، ایمنی و 

11. 

ار صنایع پتروشیمی. مطالعات مدیریت صنعتی، ش در راستاي اعتالي پاید H3SE). ارائه مدل 1393قاسمی، احمدرضا ( .11

 .384-361، ص 2

در صنعت  H3SEهاي مدل تعالی ). ارزیابی روابط علی میان شاخص1393عزت اله (، زادهاصغري ، احمدرضا وقاسمی .12

 ،کریمی ، محمدحسن وملکی ، احمدرضا؛.قاسمی132-107 ، 34، شماره 12 ، دورهپتروشیمی. مطالعات مدیریت صنعتی
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Abstract 
Sports venues and facilities are the most important software section in sport and  are 
one of the bases of the health system in society that their sustainable development is 
one of main duty of sport managers, thus this study aimed to develop a model of 
sustainable development in sport venues based on the H3SE model.The statistical 
population of this study included all experts, sports venues managers and professors in 
the field of sports facilities and, according to SPSS Sample Power software, the sample 
size was determined as 100 people. The data gathering tool in this study was a 
researcher-made questionnaire, in which the questions were obtained by carefully 
studying the literature review as well as discussing with experts in the field of sport 
management. The data gathering tool was designed according to 5 components (health 
and ergonomics, safety, security, human resources, and environment) and 25 items 
(each component has 5 items). The obtained Cronbach's alpha in this study was above 
0.85. As the four tests of Cronbach's alpha, composite reliability, Spearman correlation 
reliability of questions, and shared reliability had acceptable results, the construct 
reliability of the model  was confirmedMoreover, the construct validity of the model 
was confirmed by measuring the model test in the form of equation modeling. The 
results show that the factors of human resources, security, safety, health and 
ergonomics, and environmental factors have a significant role in the sustainable 
development of sports venues according to priority. Considering the importance of  
sustainable development of sports venues in society's health system, sport promotion in 
all sections, sport managers can use these  results. 
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