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 چکیده
کیفی  وهشاین پژ .است مهم و اساسی امری ورزشی هایفعالیت برای انجام ایمن محیطی کردنفراهم ،مروزها

 شده انجامبنیاد با استفاده از رویکرد گلیزری نظریة داده یورزشهای محیطایمنی در الگوی طراحی  هدف با

راهبرد  براساسو هدفمند صورت به ورزشیایمنی و مدیریت نفر از خبرگان آشنا با حوزة  25 ،منظوردیناست. ب

زمان با استفاده از صورت همها بهانتخاب شدند و داده ساختاربدون های عمیق مصاحبه برای برفیگلوله

و  ایحرفه مدیریت که. نتایج نشان داد شدند وتحلیلتجزیه نظری و انتخابیهای باز، ای از کدگذاریمجموعه

 اخالقینی و الزامات قانو صالحیت تخصصی، شایستگی و ،فرهنگ ایمنی ،محوری مقولة عنوانبه متعهدانه

ل بهداشتی، رویکرد مثبت های ایمنی، رعایت اصوپذیری(، دستورالعمل مداری و قانونشناسی، اخالقوظیفه)

و ارگونومی(، فضا، اماکن ) مهندسی عوامل انسانی ردی،محیطی، وضعیت فیزیکی، روانی و تجهیزات فزیست

عنوان دیگر مقوالت تجهیزات استاندارد، اقدامات پزشکی و خدمات اضطراری، فناوری اطالعات و ارتباطات نیز به

ختلف در م هایمقولهنقش به شود که توصیه میالگو این  اساسبر .تعیین شدند یورزشهای محیطایمنی در 

ایمنی  دهندةارتقاویژه به بسترها و عوامل توجه  .توجه شودپیشگیری از حوادث  برایورزشی  هایمحیطایمنی 

 .کند دهد و از بروز حوادث در ورزش پیشگیری رتقاایمنی در ورزش را ا دتوانمیورزشی های محیطدر 

 .داده بنیاد نظریةرویکرد گلیزری، ، یورزشورزش، محیط ایمنی،  کلیدی: گانواژ
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 مقدمه
و  کاشف)های ورزشی نیاز ضروری جوامع ماشینی و صنعتی است توسعه و رشد فعالیت ،امروزه

کردن بودن و ورزشی زندگییابد و فعالتماعی ورزش پیوسته افزایش میاهمیت اج .(1391پور، حسین

)جاللی فراهانی،  شودهر روز بیشتر از روز قبل جزئی از روش زندگی بسیاری از اقشار جامعه می

 مردم همة که است شعاری آن پرداختن به است و خورده گره مردم زندگی با ورزش (.133 ،1390

  هایپژوهش و پیشرفت فناوری با روزروزبه آن روانی و جسمی مطلوب و تأثیر دارند ایمان آن به دنیا

، 1388، ازمشاو پور مهدی ،ترکسلویه )غالمی شودمی اثبات وسعت بیشتر با زمینهینادر شدهانجام

 برقراری در مهمی نقش و دنیاببیشتری می اهمیت روز هر بدنی هایفعالیت و ورزش ،بنابراین (؛24

 زندگی کیفیت ارتقای موجب و (2000، 1بارگرسسو و پافن ،د )لینکنمی ایجاد افراد، سالمت حفظ و

 نتایج ،حالبااین (؛1388، همکارانو  ترکسلویه غالمی) شودمی ورزشکاران رضایتمندی سطح و

 و افراد د،ندار که شماریفواید بی باوجود ورزشی هایفعالیت که است داده نشان زیادی هایپژوهش

(. این 1385، راسخو  ، هاللی زاده، سیاحد )فارسینکنمی فراوانی آسیب جسمانی دچار را ورزشکاران

 جسمانیآمادگی  ورزشی، اماکن و تجهیزات نامناسب مانند کیفیت متفاوتی دالیل ندنتوامی هاآسیب

 داشته غیره و مهارتی ضعفوجود ها، انواع آسیب از مربیان برخی نداشتنآگاهی بازیکنان،نداشتن 

دیدگی افراد این حوادث اغلب سبب آسیب (.1387، قاسمیو  طالبی، گلپایگانی، بنیزادهخسرو) دنباش

ورزشکاران مبتدی،  روانی منفی بر ورزش، کاهش انگیزة سبب درگیری قضایی، فضای ،درنهایتو 

 برعالوه که (139 ،1390جاللی فراهانی، ) شوندمیغیره ای و کاهش توانایی ورزشکاران حرفه

 ورزشکاران و خانواده بر اییجد بسیار شناختیروان هایهزینه با سالمتی، مرتبط اقتصادی هایهزینه

و سبب  (1385و مظفری،  منصوری)شاه کنندمی تحمیل طور عامبه جامعه کل و خاص طوربه

ادث متعددی در کشور ساالنه حو .(1385و همکاران،  )فارسی شوندشدن اعتبار ورزش میدارخدشه

روی  1395ماه  در آبانآن جدیدترین مورد شوند که میمنجر به مرگ ورزشکاران دهند که روی می

 .(1395مرادی، ) دشای در شهر ایذه سالهآموز نهفوتسال سبب مرگ دانش داد که سقوط دروازة

 2یمنیا اصول نکردنرعایت ،شودورزشکاران می دربین آسیب وقوع باعث که مواردی تریناز مهم یکی

 مشکالت و حوادث ندنشو رعایت ایمنی اگر اصول هنگام پرداختن به ورزش،به .است ورزش در

رشد در ، یکی از مالحظات مهم و روبهبنابراین(؛ 1388آورد )مظفری،  خواهد باربه ناپذیریجبران

                                                           

1. Lee, Sesso & Paffenbarger 

2. Safety 
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است. ایمنی ورزشکاران در زمان پرداختن به های ورزشی در محیطورزشکاران  توجه به ایمنی ورزش

صادقی ) های ورزشی استترین عوامل کیفیت مطلوب در توسعه و رشد فعالیتورزش یکی از مهم

ایمنی  ،مراتب نیازهای مازلوبه سلسه (. با توجه1389 ،میرلوحی فالورجانی، جعفری، صالحی و نائینی

از فضایی که در تواند تا این نیاز فرد برطرف نشود نمی ( و2007، 1ازجمله نیازهای اولیه است )تاکانو

 ایمنی تغییر ها دربارة، در دنیا نگرشهای اخیر. در سالآن قرارگرفته است استفادة مطلوبی کند

یک ارزش است که همواره باید مدنظر  بلکه باالتر از آن ؛دیگر یک اولویت نیست ،و ایمنی اندتهیاف

 در خطر از افراد ادراک ةدهندنشان نیز ایمنی از آگاهی(. 1394، و ضیاءالدینی نژادخالقی) قرار گیرد

 در سازمان گذاریسرمایه ایمنی درواقع یارتقا برای کردنهزینه و فعالیت است؛ بنابراین، کار محل

 (.1394، سمعیی ظفرقندیخاکپور و ) شودیـم محسوب

آوردن ایمنی در ورزش یکی از اعمال کلیدی است و توجه به اصول ایمنی و دستتالش برای به

ویژه در جوامع به های ورزشی باید از اولویت باالیی در همةپیشگیری از حوادث ناشی از فعالیت

لحاظ توجه به و صیانت از افراد ورزشکار چه به حفظ ،بنابراین توسعه برخوردار باشد؛کشورهای درحال

 از اتالف منابع مادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است لحاظ جلوگیریسرمایة انسانی و چه به

دریافت  انجام داد، استرالیا در (2006) 2گلی، بال و سالمونا، بویتچکه در پژوهشی (. 1388کاشف، )

 علت و فرزندانشان بازی دربارة ملبورن مختلف اجتماعی اقتصادی والدین طبقاتاز  درصد 94که 

 .است بوده فرزندانشان برای بازی انتخاب علت ترینمهم ایمنی که معتقد بودند آن انتخاب

 ایمنی بحث باید شدهرذک مالحظات سبببه تنهاهای ورزشی نهفعالیت اندرکارانریزان و دستبرنامه

تمامی  از مناسبی الگوهای باید نیز آموزشی لحاظبه بلکه بگیرند، جدی را خطرها دربرابر ورزشکاران

زمینه مؤثرند. تمامی مطالعاتی که ، عوامل متعددی دراینزیرا کنند؛ ارائه های مرتبط با ایمنیمؤلفه

ن ورزش، فضا و مکان، سکوها و افزاری همانند زمیعوامل سخت اند،شدهدرزمینة ایمنی ورزش انجام 

پوشی زمینه داشتند، چشمی که سهم بیشتری درایناند و از سایر عواملنحوة دسترسی را بررسی کرده

سیاح، دهخدا،  ،1385 و همکاران، فارسی ؛1390، فرزانو  ، گودررزی، خوانینچیانشده است )کوزه

ها غفلت زمینه مؤثرند که از آنکه عوامل مهم دیگری دراین(؛ درحالی؛ 1384عرب عامری و بیگدلی، 

اصول ایمنی،  نکردنرعایت توجهی، ها از بی؛ بلکه اکثر آنحوادث ناشی از شانس نیستند .شده است

 توجه به یک ساختار منطقیراین، بناب ؛دنآیوجود میآمادگی بدنی بهنبود نداشتن تجهیزات مناسب و 

 هایفعالیت برای انجام ایمن شرایطی کردنرسد و فراهمنظر میبرای پیشگیری از حوادث ضروری به
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2. Veitch, Bagley, Ball & Salmon 
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در تمامی  ایمنی اصول رعایتباید به  این مهم کردنفراهمکه برای  است مهم و اساسی امری ورزشی

 .شود توجه عوامل مرتبط

 از ناشى هاآسیب حوادث واز  درصد 90 تا 50 بین که کرد پژوهشی بیاندر ( 2008) 1و تتریچ فورد

 ( در پژوهشی بیان کردند2012) 2، بوتیگگ و شریکلیسود است. رفتارهاى ناامن یا انسانى خطاى

ایمنى  هاىپژوهش در شناختىرویکردی روان انسانى عامل بر تمرکز بیشتر و جهت تغییر ،که امروزه

به  را پژوهشگران تا شودمی رفتارها از افراد فهم و افزایش درک باعث شناختى،روان رویکرد است.

( در پژوهشی 1980) 3زوهررهنمون کند.  رفتارها مدیریت این به را افراد و ناامن رفتارهاى بینىپیش

 4و پلومیلی تیلور. پیشگیری از انواع حوادث است در مهمى عامل ایمنى به تعهد مدیریت کهکرد  تأکید

نفر کشته  96طی آن زشگاه هیسلبرو در انگلستان که ور واقعة علل ( در پژوهش خود دربارة1998)

از عوامل به استانداردهای ایمنی و ضعف مدیریت را  یتوجهتوجهی به حوادث گذشته، بیبی ،شدند

رزشی عوامل بحران در اماکن و( در پژوهشی علل و 1992) 5. پوجانت و میترفوقوع آن حادثه دانست

این به  (2003) 6اوالیمک و آبرنتیوظایف و حدود عملکردشان دانست.  آگاهی بعضی افراد ازرا نا

افزاری های نرمها و ایجاد فناوریهای ضروری، دستورالعملکه ایمنی با ایجاد گزارش نکته اشاره کرد

در  یورزشهای فعالیت ( در بررسی خطرهای2014) 7ادوارد و نیکوالی .خاص تضمین خواهد شد

ها احتمال خطر، اهمیت سطح خطر و مشخصات فنی خطر جنبه کشور روسیه بیان کردند که در همة

ورزشی توجه به  هایمحیطذاتی در  وتحلیل دقیق خطرهایتجزیه ، برایبنابراین و توجه هستندمورد

 .بسیاری از عوامل ضروری است

 پیشگیرانه نظریة یک ارائة کاهش حوادث و ورزش،یی که برای ارتقای ایمنی در هاتالش باوجود همة

آموزش ) افزاریبهبود محیط فیزیکی( و نگرش نرم) افزارینگرش سخت حوادث در ورزش برپایة عللاز 

از اهمیت عملکرد انسان و سایر عوامل در بروز  اند،شده ها( انجاممشی و برنامه، خطهاو دستورالعمل

 فنى، رویکردهاى بر بیشتر سنتى هاىنشده است. نظریه ناپذیر کاستهدهای سنگین و گاه جبرانپیام

ا فناوری وظایف و یا تعامل بانجام هنگام درواقع عملکرد انسان به اما دارند؛ تأکید قانونى و مکانیکى

سازمانی عمل  عنوان عضوی از یک تیم هماهنگ و متأثر از یک فرهنگبلکه به گیرد؛در انزوا قرار نمی
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، علیمحمدی، شود )نوریعاملی مؤثر در بروز حوادث قلمداد میسازمانی ضعیف  کند و فرهنگمی

 های ورزشیتمامی عوامل مرتبط با حوادث در سازمان (. توجه به1389 ،فرشادو  ارقامی، گوهری

 موجود آگاه شکاران و مدیریت ورزش از خطرهایکه ورز شودآموزش و پرداختن به ورزش( باعث می)

افزاری در اماکن اقدام ایمنی سخت برپایة فقط، بنابراین مقابل آن محافظت شوند؛و پیوسته درباشند 

بلکه برای ورزش ایمن و دور از بحران عوامل متعددی  ،ن رفتارهای ایمنی را نهادینه کردتواورزشی نمی

فراگیر نسبت به همة عوامل به دیدی خود باید موردتوجه قرار گیرند و نوبةبه سهیم هستند که هرکدام

های پیشگیری از حوادث، با توجه به عوامل متعدد تأثیرگذار بر ایمنی و راه ،روازاین ؛دخیل نیاز است

بر فضاها و تجهیزات رسد تا پژوهشگران عالوهنظر میچوبی مدون برای این امر ضروری بهارهچ ارائة

های اصولی عوامل مهم و و با انجام پژوهش ر این حوزه بپردازندبه بررسی سایر عوامل دخیل د

 عوامل مرتبط اعم از . شناسایی همةرا مشخص کنندنفعان ذیورزشکاران و سایر  تأثیرگذار بر

سطح ایمنی و پیشگیری از  تواند در ارتقایمیغیره محیطی و شناختی، زیستساختاری، فنی و روان

که هنوز باشد تواند این ی انجام این پژوهش میهاحوادث ورزشی بسیار مؤثر باشد. یکی از ضرورت

، شناخت همة عوامل مرتبط با حوادث روازاین ؛است مبهم ،یند حوادثاز عوامل و فرا تریبخش بزرگ

الگوی استقرار  ه استتواند به درک بهتر پدیده کمک کند. در این پژوهش تالش شدمی زمینهدراین

الگویی تواند میطرح بر پیشگیری از حوادث طراحی شود. این مبتنی های ورزشیدر محیط ایمنی

ها در کاهش حوادث و آسیب ،دنبال آنمن و بهیبردن شرایط ناامن و ازبینیبرای کاهش عملکرد ناا

بر پیشگیری از تنیعنوان طرحی شماتیک از ایمنی مبتواند بهمیاین طرح  ،ورزش باشد. همچنین

سئله باشد دهد و بیانگر این مرا نشان  الگوهای حوادث مطرح شود که تأثیرات متقابل اجزا و مؤلفه

حوادث در ورزش  وقوع از توان از ایمنی در ورزش برخوردار بود وحد میکه در شرایط واقعی تاچه

 پیشگیری کرد.
 

 شناسی پژوهشروش
 ، این پژوهشبنیاد است. همچنینادهد 1راهبردصورت کیفی و براساس روش اجرای این پژوهش به

در این پژوهش از  اکتشافی است. -صورت بنیادیبندی مطالعات برمبنای هدف، بهاساس دستهبر

ها استفاده شد؛ زیرا، اعتقاد بر این است که نظریة تحلیل داده بنیاد برایشناسی نظریة دادهروش

                                                           

1. Strategy 
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 های تشریحی استروش گوهای اجتماعی دارد، فراتر از همةهایی که از السازیمفهومدلیل بهبنیاد داده

 (.2008، 1گلیزر)

 گرفته شد. بهره گلیزری رهیافت از نیاد،بداده سازیمختلف نظریه هایرهیافت ازبین ،پژوهش این در

 بنیاد معرفیداده نظریة کالسیک نسخة منابع، برخی در شد، معرفی 1992 سال در که رهیافت این

 استراوس با رویکردهای این رهیافت مشابهت (. باوجود2009، 2کوون و است )آرتینین، گیسکه شده

 رویکرد های اساسیویژگی دارد. از شدهرذک رویکرد با اساسی هایتفاوت مواردی در ،3کوربین و

 پژوهشگر خود از بیشتر کنندگانمشارکت نگرانی به پژوهش توجه و تمرکز که است این گلیزری

 محیط در طوالنی یمدت زمان دارد نیازپژوهشگر  ،گلیزری رویکرد در ،(. همچنین1988گلیزر، ) است

 مقولة به کهطوریهـب د؛ـکن اساییـشن را نندگانـکمشـارکت 4اصلی نگرانی تواندـب تا ماندـب پژوهش

 رویکرد ،کلیطورهب .شود داده ظهور اجازة کشد،می تصویربه را مشکل پاسخ که فرایندی یا محوری

اساس این شود. بربنیاد، با گذر از سه گام اصلی کدگذاری حاصل میشناسی دادهدر روش ظاهرشونده

گام اول و دوم را ) انتخابیکدگذاری  اند از: کدگذاری باز،سه گام اصلی کدگذاری عبارت ،رویکرد

 در (.1393، نیارحیمو  ، مرتضوی، لگزیان)ساغروانیکدگذاری نظری  و( نامندکدگذاری حقیقی می

 و هامقوله و شوندمی بندیگروه مفهومی لحاظبه ،سپس د.شونمی شکسته هاداده ،کدگذاری باز

گردآوری آزاد ، در این مرحله از کدگذاری (.2011، 5جونز و آلونی) دنشومی تولید هاآن هایویژگی

کدگذاری (. 2007گلیزر، ) شودنمودار  محوری یقولهکند که اثرهای مزمانی ادامه پیدا میتا هاداده

غیر محوری کردن کدگذاری به آن دسته از متغیرهایی است که مربوط به متمعنی محدودانتخابی نیز به

دار شد، کدگذاری نمو محوری یکه مقولهزمانی ،عبارتی. به(2009آرتینین، گیسکه و کوون،  هستند )

از دیگر  (.2008 گلیزر،) شوندجهت متغیر محوری کدگذاری میها درو مصاحبه شودمیانتخابی آغاز 

نگارش نظریه.  نگاری واند از: یادنوشت، عبارتها توجه کردلیزری باید به آنکه در رویکرد گ هاییاقدام

ر گتحلیل به فکرها هستند که مورد کدها و روابط بین آنهایی درایده پردازانةها گزارش نظریهیادنوشت

-بنیاد یادنوشتپردازان داده(. نظریه1394فر، الوانی و آذر، دانایی) کننددر هنگام کدگذاری خطور می

، 6چامرز) دانندنویس از نظریه میها و نوشتن یک پیشآوری دادهمیانی بین جمع نگاری را مرحلة

رای ارائه کردن نظریه بکار کلید فرمولهشوند که این بندی میها دستهیادنوشت ،(. در قدم بعدی2008

                                                           

2. Glaser 
3. Artinian, Giske & Cone 

1. Strauss and Corbin's Approach 

2. Main Concern 

3. Jones & Alony 

4. Charmaz 
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کنیم. این ها میها مرتب شدند، شروع به دریافتن روابط بین آنکه یادنوشتبه دیگران است. هنگامی

اشاره توسط یک الگوی ارتباطی  شود که به تلفیق میان مفاهیمکدگذاری نظری خوانده میفرایند 

کدهای و چگونگی ارتباط ممکن میان  بافندمی ه همشده را بتکهدارد. کدهای نظری مفاهیم تکه

ها در کنند. این فرضیهسازی میمصورت یک نظریه مفروض هستند، مفهوحقیقی را که برای تلفیق به

که ، زمانینهایتکنند. درکنندگان را تشریح میکنند و دغدغة اصلی مشارکتیک نظریه با هم عمل می

گیرد بنیاد شکل میداده یر محوری مرتبط شدند، محصول نظریةغهای مختلف به همدیگر و متمقوله

مدیریت ورزشی، مهندسی های علمی رشتهاعضای هیئت افرادی نظیر شود.نظریه میبه و شبیه 

جوانان و والی، میانی و عملیاتی وزارت ورزشمدیران ع ، همةمهندسی ایمنی و ایبهداشت حرفه

جامعة  ،ی ورزشیهاسازمان بدنی و همة افراد دارای تجربه در حوزةتربیتای ملی، دبیران هیونفدراس

 ایمنی، ی نظیر داشتن تألیفات درزمینةمالک انتخاب این افراد موارد آماری این پژوهش کیفی بودند.

ری از حوادث، متخصص و ادبیات پیشگی نظر درنظر در ادبیات ایمنی، صاحبمتخصص و صاحب

گیری از روش نمونه ،هاگیری برای انجام مصاحبهنمونه . برایندبود مدیریت ورزش نظر درصاحب

مصاحبه  ، یک گروه اولیه برایدر این تکنیک شد. استفاده 2برفیگیری گلولهو تکنیک نمونه 1هدفمند

گیری شدند و نمونهمیمصاحبه توسط همین گروه معرفی های بعدی برای گروه ،. سپسندانتخاب شد

 فرایند دیگر،عبارترسید. بهپژوهش به اشباع نظری و کفایت  مصاحبه( که 25زمانی تداوم یافت )تا

 کهتاجایی ،ترواضح بیان به و هامقوله نظری اشباع تا مرحلة هاداده آوریجمع و هامصاحبه انجام

 از هرکدام با فردی عمیق هایمصاحبه .یافت ادامه نبود، جدیدتر فراهم هایداده به دستیابی امکان

 دستیابی برای نیز پژوهش این در طول کشید. دقیقه 65 تا 35 بین زمانی مدتدر  کنندگانمشارکت

ی( و پذیرروش توافق دو کدگذار )شاخص تکراراز  شده،گفته رعایت اصول برعالوه پایایی، و روایی به

 چهارکه صورتشد؛ بدین شاخص ثبات( استفاده) مشخصزمانی  کدگذاری پژوهشگر در یک فاصلة

نتایج حاکی از  شدند و نتایج کدگذاری مقایسه شد. مصاحبه توسط یک پژوهشگر دیگر کدگذاری

پایایی کدگذاری تأیید شد.  ،بنابراین ؛درصد کدگذاری در هر مرحله بود 65تشابه قطعی بیش از 

 سازی،مفهوم کدگذاری، مختلف مراحل بر بنیادداده نظریة با متخصصان آشنا از تن دو ،همچنین

 .داشتند نظریه نظارت تدوین و مقوالت استخراج
 

 نتایج

                                                           

1. Purposive 

2.Snow ball 
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توان دهد. با توجه به جدول میها نشان میکنندگان را در مصاحبهیک جزئیات مشارکت جدول شمارة

 های پژوهش اطمینان حاصل کرد.بودن نمونهاز متناسب

 

 

 

 تحصیالت تعداد تحصیلی رشتة سمت رديف
 فعالیت حوزة

 دانشگاهی اجرايی

1 
 علمیهیئت عضو

 دانشگاه

 5 مدیریت ورزشی

دکتری 

 تخصصی
3 8 

 1 رفتار حرکتی

مهندسی ایمنی و 

 حفاظت
2 

مهندسی بهداشت 

 ایحرفه
1 

 1 طراحی() مدیریت اجرایی

زیست )با مدیریت محیط

 (HSEگرایش 
1 

 1 مدیریت ورزشی مدرس دانشگاه 2
دکتری 

 تخصصی
 1 

3 
ستادی 

 پرورشوآموزش

ریزی در برنامه

 بدنیتربیت
2 

دکتری 

 تخصصی
2  

4 
معاونت تربیت بدنی 

 استان
 1 مدیریت ورزشی

دکتری 

 تخصصی
1  

 1 مدیریت ورزشی بدنی ناجاتربیت 5
دانشجوی 

 دکتری
1  

 1 مدیریت ورزشی دبیر فدراسیون 6
دکتری 

 تخصصی
1  

 1 تربیت بدنی ورزشیرئیس هیئت 7
کارشناسی 

 ارشد
1  

8 
رئیس ادارة 

 بدنیتربیت

 مدیریت ورزشی

 قهرمان کشوری دو
2 

دانشجوی 

 دکتری

 کارشناسی

2  
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 شوندگان( پژوهشمصاحبه) هایهای نمونهويژگی -1 جدول

 

 ،شدهشده و توجه به کل مباحث مطرحهای پیادهبا خواندن مکرر مصاحبه ، پژوهشگردر این پژوهش

 کند.کنندگان را پیدا و نگرانی اصلی مشارکت ها دست یابدسعی کرده است به فهمی کلی از مصاحبه

و  اتک کلمات، عبارات، جمالت، سطرهحبه و تحلیل تکهای مختلف هر مصابا خواندن بخش ،سپس

 در، شدههای اجرابررسی کلیت مصاحبه از ها استخراج شدند.، کدها، مفاهیم و مقولههاپاراگراف

دست آمدند به اصلی مقولة 12فرعی( و  مقولة) مفهوم 44 ،کد 262 ،شدهانجام هایبررسی و هالیتحل

 گانکنندترین نگرانی مشارکتمهم نشان داده شد که هاهای مختلف آنجزء بخشبهکه با تحلیل جزء

هایی ونهنم بوده است. از ظرفیت مدیریتی نکردناستفاده ،های ورزشیضعف ایمنی در محیط درزمینة

نظر رعایت ایمنی مدیریت از» موضوع پژوهش به شرح زیر است:کنندگان دربارة های مشارکتاز گفته

 ، مسئولیت عمدة وقوع حوادث بر عهدةبنابراین؛ بهترین توانایی و فرصت را دارد حوادثو پیشگیری از 

 (.9م ) «مدیریت است

مشکل، تدبیر الزم  اماکن و تجهیزات ورزشی باید روزانه بازرسی و ارزیابی شوند تا درصورت داشتن»

و غیره نظارت کامل وجود  ورزشکار، مربی، تماشاگران، پرسنل عملکرد ، بر نحوةصورت گیرد. همچنین

از حداقل آمادگی بدنی برخوردار  برای حضور در اماکن ورزشی باید ورزشکار»(. 1)م  «داشته باشد

 ،بازگشت به حالت اولیه را مدنظر قرار دهد. همچنین ،کردن و در پایان کار. شروع فعالیت با گرمباشد

تعداد زیادی از افراد »(. 2)م  «داشته باشد توانایی مقابله با استرس و اضطراب ناشی از فعالیت را

؛ مثالً نوجوانی بینندبا سن و جنسیت خود، صدمه می بودن مکان و تجهیزات ورزشیناسبدلیل نامبه

انگاری، از سهل افراد در محیط ورزشی باید» (.3)م  «کندمی بازیکه با توپ سایز بزرگ و سنگین 

لیت خود را با تعهد و احساس مسئو خودداری کنند و وظیفةدر انجام وظایف و اشتباه غفلت، تخلف 

مربیان »(. 5 م) «پرهیز کنند از لجاجت، عصبانیت و تعصب در محیط ورزش ،د. همچنیننرسانبانجام به

عروقی، توانایی  -آناتومی، سیستم قلبی) بدندانش و آگاهی کافی از ساختار  و مدرسان ورزشی باید

افرادی که » (.11 م) «ورزشی داشته باشند های تخصصی هر رشتةتمرین فرد و غیره(، نوع تمرین و

برای ورزش سالمت کارت پزشکی و  باید دارای پروندة ،پردازندبه ورزش در اماکن ورزشی می

 (.9 م) «باشند دخو موردعالقة

 2 بدنیتربیت بدنیدبیر درس تربیت 9

دانشجوی 

 دکتری

 کارشناسی

 2 

  3 کارشناسی 3 بدنیتربیت مربی )لیگ ورزشی( 10



 1398هار و تابستان ب، 16پژوهش در ورزش تربیتی شماره                                                  116

 

 یةنظر ندیفرا از حاصل یمفهوم الگوی و هامقوله از کیهر شرحبه  ،ادامه در: های پژوهشمقوله

 پرداخته خواهد شد. ادیبنداده

وجه به متن های جسمی، روانی و تجهیزاتی فردی با تویژگی دو، فرایند ظهور مقولة در جدول شمارة

 .است کدها، مفاهیم و مقوله مشخص شده ها،مصاحبه

  

 
 

 (1و تجهیزات فردی جسمی، روانی فردی) هایويژگیها مقولهيکی از يند ظهور فرا -2جدول 
 مقوله مفهوم واقعه ها )نکات کلیدی(قولبرخی از نقل

 سطح آمادگی جسمانی مرتبط با اجرا و سالمتی 
سطح آمادگی  اهمیت

 جسمانی

عوامل 
 فیزیولوژیک

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
های، ویژگی

 فردی

 کردنکردن و سردرعایت دستورالعمل گرم
کردن و برگشت اهمیت گرم

 به حالت اولیه
 های پرداختن به ورزشزماناستراحت کافی بین 

 خستگی( فقدان)
 اهمیت استراحت کافی

 اهمیت سالمت بعد از نقاهت نقاهت بعد از آسیب ورزشی و بیماری گذراندن دورة

یاز شرایط مناسب و سالمت کامل اعضا با توجه به ن
 در غیرهعوارض اندامی و رشته )بینایی، شنوایی، نبود 

 های ورزشی(رشته

 فرد جسمیاهمیت سالمت 
 

مناسب و متناسب با نوع ) ورزشکارمناسب  تغذیة
 فعالیت ورزشی(

 ورزشکار اهمیت تغذیة

وهای از مواد نیروزای غیرمجاز، الکل و دار نکردناستفاده
 کاهش وزن

 نیروزا و الکلیضرر مواد 

 در انجام مهارت تبحراهمیت  سطح مهارت و توانایی اجرایی متناسب با سطح فعالیت

 توانایی تعدیل فشار و مقابله با استرس
با  له  قاب مل و م یت تح اهم

 استرس

 عوامل
 شناختیروان

 برانگیختگی متناسب با رشته توانایی مقابله با اضطراب و برانگیختگی نامناسب
 نداشتن هیجان کاذب هایتکاذب ناشی از موقع هایتوانایی مقابله با هیجان

 اهمیت آمادگی ذهنی آمادگی ذهنی ورزشکار برای ورزش
 مبارزه با فشارهای روانی از فرد توانایی مقابله با فشارهای روانی ناشی از انتظارات

 اهمیت مقابله با ترس نشدنانایی مقابله با ترس ناشی از موفقتو

 وضعیت عاطفی فرد
اهمیت رفتارهای عاطفی 

 مناسب

                                                           

 . تفاوت استمهم  حالی است که فراوانی هریک از کدها باشده است. این در کدها اشارهعنوان  تنها به ،در جدول .1
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 اهمیت سالمت کامل روانی فردسالمت روانی 
یا لباس نخی ) فرد استفادةجنس مناسب لباس مورد

 مشابه آن(
 اهمیت جنس و نوع لباس

تجهیزات 
 مورداستفادة

 فرد

 اهمیت کفش مناسب فرد نوع و جنس مناسب کفش مورداستفادة
 فردداشتن تجهیزات مناسب و استاندارد موردنیاز 

در شنا، کاله در اسکیت و ل، عینک بند در فوتباقلم)
 (غیره

ستفادة  اهمیت تجهیزات موردا
 هر ورزش

بند، ساعت، گردن)از تجهیزات اضافی  نکردناستفاده
 (غیرهانگشتر و 

 نداشتن تجهیزات اضافی

 
 

 پژوهش یهاجزئیات مقوله -3جدول 

 فرعی( مقولةمفهوم ) اصلی مقولة رديف
فراوانی 

 تکرار

 ای و متعهدانهمدیریت حرفه 1

 22 مشی استفاده از اماکن و تجهیزاتریزی و تدوین خطبرنامه

 20 بازخورد ابی، نظارت، کنترل عملکرد و ارائةارزی

 18 ایحرفهرهبری  تعهد و

 19 ای افراد و محیط کاردهی حرفهسازمان

ـــناختی تحلیل حوادث، حل وتجزیه) یرمد توانایی ذهنی و ش
 (غیرهمسئله و 

9 

 ایمنی فرهنگ 2

 14 ایمنی مقررات یادگیری
 19 دهی ایمنیسیستم گزارش

 7 از ایمنی سازمانی آگاهی

ـــدةحاالت درک باور به ایمنی، نگرش دربارة آن و  )یمنیا ش
 دادن به آن(اولویت

11 

 محیطیوضعیت زیست 3

 23 و غیره( هاسرما، گرما، طوفان) ییهواوشرایط آب

های آلوده، فضوالت صنعتی دوری از محیط) یطیمحشرایط 
 و غیره(

18 

 5 فرابنفش، ماکرویو، رادیواکتیو و غیره(بار )وضعیت امواج زیان

 8 گازها، دوده و غیره(فسفر، سرب، ) یمیاییشوضعیت مواد 

 وضعیت بهداشتی 4

 19 بهداشت محیط

 4 ایبهداشت حرفه

 19 بهداشت فردی

 17 بهداشت عمومی

 اخالقی -قانونی هایالزام 5

 13 شناسیاحساس مسئولیت و وظیفه

 10 پذیریقانون

 15 مداری(اخالق) یاخالقرعایت اصول 

 20 تناسب فضا و اماکن ورزشی با فرد 6
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 یانسانعوامل مهندسی 
 (ارگونومیک)

 18 با فردورزشی تناسب وسایل و تجهیزات 
 6 آموزش و محتویات آموزشی با فردتناسب سطح 

 وضعیت اماکن و تجهیزات ورزشی 7

 17 موقعیت و شرایط مکانی اماکن ورزشی

 22 افزاری اماکن ورزشیوضعیت سخت

 23 افزاری تجهیزات ورزشیوضعیت سخت

ششرایط فیزیکی اماکن  شار، رطوبت، ) یورز رنگ، تهویه، ف
 نور، سرو صدا و غیره(

12 

8 
های تصالحیو  شایستگی
 خصصیت

 9 تجربه، دانش و آگاهی علمی

 21 آموزش علمی و اصولی

 8 تخصصی هایتوانایی

 پزشکی هایاقدام 9

 18 معاینات و کارت سالمت() یپزشک های پیشگیرانةاقدام

 21 های اولیه و خدمات اورژانسیکمک

 4 فعالیتای ضمنخدمات و بازدیدهای دوره

 پژوهش یهاجزئیات مقوله -3ادامة جدول 

 فراوانی تکرار فرعی( مقولةمفهوم ) اصلی مقولة رديف

 فردیهای ویژگیوضعیت  10

 23 جسمی() فیزیولوژیکعوامل 

 13 شناختینروا عوامل

 19 فرد تجهیزات مورداستفادة

 فناوری اطالعات 11

 11 فناوری در اماکن ورزشی

 13 ورزشی فناوری در تجهیزات

 4 فناوری تشخیصی وضعیت جسمانی ورزشکاران

 7 فناوری کنترل محیط فضای ورزشی

 های ایمنیدستورالعمل 12

های استاندارد ارزیابی اماکن و تجهیزات لیستچک

 ورزشی
17 

استفاده از اماکن و حفاظت فردی در  نامةآیین

 تجهیزات ورزشی
14 

کیفیت تجهیزات و بهداشت  درزمینةاستانداردهای ایزو 

 ایحرفه
6 

 5 اطی در اماکن ورزشیبضان نامةآیین

 
 های ورزشیدر محیط ايمنی استقرارچهارچوب 

داده یةنظر کهاینبه  توجه با است. ندیفرا نیا ریمس کنندةتعیین ند،یفرا هاییخروج و ورودی انتخاب

 مدل از استفاده برای یالزام است، شده گرفته کاربه دارشوندهیپد کردیرو با پژوهش نیدر ا ادیبن

 و (1394فر و همکاران، )داناییندارد  وجود ندیفرا ةجینت شینما اد براییبنداده یةنظر پارادایمی
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 و دهدمی شکل را هااز داده برآمده یمفهوم مدل ندیفرا خود، یشخص تیخالق براساس پژوهشگر

 یهاکدها، مفاهیم و مقوله براساسکند. می برقرار ارتباط هاداده از شدهاقتباس هایمقوله میان

 درقالب، بر پیشگیری از حوادثمبتنی یورزشهای محیطچهارچوب ایمنی در  ،هاآمده از دادهدستهب

 ای و متعهدانهحرفه مدیریت فرایند، این در مرکزی مقولة است. شده داده نشان شکل شمارة یک شکل

 .است آن از متأثر مستقیم طوربه آن اجزای و ایمنی که شده است شناخته

الگو قرار گرفته  عنوان یک متغیر محوری در مرکزمتعهدانه بهای و مدیریت حرفه ،رودر الگوی پیش 

، و صالحیت تخصصی شایستگیهای ایمنی، فرهنگ ایمنی، ضوابط و دستورالعمل مقولة پنجاست و 

پزشکی  هایهای اقداممقولهاول و  الیةدر  اخالقیالزامات قانونی و رعایت اصول  و های فردیویژگی

محیطی، اصول بهداشتی، رویکرد مثبت زیست و خدمات اضطراری، فضا و تجهیزات استاندارد، رعایت

و ممیزی ایمنی در الیه  دوم در الیةفناوری اطالعات و ارتباطات  ارگونومی( و) انسانیمهندسی عوامل 

، اول الگو شده در الیةاییهای شناسمقوله .دارند ای و متعهدانه قراردر ارتباط با مدیریت حرفهسوم 

و ممیزی ایمنی  آورندشرایط ایمن را فراهم میزمینة  ،دوم های الیةانجام اعمال ایمن و مقوله زمینة

و  با تعامل و ارتباط با یکدیگر هامقولهاین  دهد.قرار میهای قبلی را مورد ارزیابی نهایی وضعیت الیه

ایجاد  و زمینةدور از خطر همن و بیهای انجام اعمال ازمینهای و متعهدانه، در ارتباط با مدیریت حرفه

مدیریت  دیگر،عبارتبه .آورندهای ورزشی فراهم میرا برای افراد در محیطخطر با حداقل شرایط ایمن 

، به شناسایی های مختلفدر الیه های مرتبطمقوله کارگیری همةهبا ب تواندمی متعهدانه ای وحرفه

-و بهبود فضای ایمن در محیط ها اقدام کند و زمینة کاهش خطرها، ارزیابی و پیشگیری از آنخطرها

 شرایط ویمن اانجام اعمال  های پژوهش، مهیاکردن زمینةبه یافته با توجه. کند را فراهمهای ورزشی 

 .را در یک محیط ورزشی نهادینه کندتواند ایمنی می ،و با حداقل خطر خطربی ،ایمن
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 کدگذاری نظری ها در مرحلةحاصل از تحلیل دادهايمنی  هایروابط بین مقوله -1شکل  

 

 گیریبحث و نتیجه
های الگوی استقرار ایمنی در محیط بنیاد برای ارائةداده روش کیفی و با رویکرد نظریة با پژوهش این

قالب در ،قالب یک الگو از عناصر مرتبط با همهای استقرار ایمنی درعناصر و مؤلفه ورزشی انجام شد.

خوبی تفسیر رزشی را بههای وتوان ایمنی در محیطمی این نظریهطریق که از انددهشیک نظریه ارائه 

 و تبیین کرد.

فرهنگ ایمنی،  عمده شامل های آن، دوازده مقولةایمنی و شناسایی مقوله الگویتبیین خصوص در

های ایمنی، رعایت و دستورالعملضوابط تخصصی،  شایستگی و صالحیتای و متعهدانه، مدیریت حرفه

ارگونومی(، ) انسانیعوامل های فردی، مهندسی زیست، ویژگیاصول بهداشتی، رویکرد مثبت به محیط

قانونی و  هایالزام و پزشکی، فناوری اطالعات و ارتباطات هایتجهیزات استاندارد، اقداماکن و فضا، ام
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نیز  هااز این مقوله که هرکدام شدندشناسایی  پذیری(مداری و قانونشناسی، اخالق)وظیفه اخالقی

ارتباط با بودن، عیارهایی نظیر تکرار زیاد، مرکزیبراساس م ،سپس شوند.میی متعدد مفاهیمشامل 

ای مدیریت حرفه»ها، های دیگر و ایجاد تغییرات در آنهای دیگر، توانایی تأثیرگذاری بر مقولهمقوله

 نظر گرفته شد.های ورزشی درمحوری ایمنی در محیط عنوان مقولةبه «و متعهدانه

پرداخته  ادثبر پیشگیری از حوایمنی در ورزش مبتنی هایدر مراحل پایانی این پژوهش، به حوزه

-گونهبه فضاها و تجهیزات ورزشی بوده است؛ زمینه بیشتر معطوف به ایمنیشد. ادبیات موجود دراین

سطح فضاها و  بیشتر توجه به ارتقای ،ری از حوادثپیشگی که برای پرداختن به ایمنی در حوزةای

موجود در اماکن  هایاستانداردنبود و  فناوری روز کارنگرفتنهکه بتجهیزات استاندارد بوده است 

چیان و کوزه ،ارتباط این . دراندآورده حسابورزش به حوادث دروقوع سبب  را ورزشی و تجهیزات

آموزش افراد، بازبینی اماکن ورزشی، شاخص اسناد و اقدام  ( در پژوهشی چهار عامل1390) همکاران

 حاضر های پژوهشیافتههمچنین، کنند. فوری و اضطراری را الگوی ایمنی فضاهای ورزشی بیان می

( غیرهها )حوادث شغلی و پیشگیری از حوادث در سایر زمینه هایی که درزمینةدر مقایسه با مدل

، عوامل 2آالت و تجهیزات، ماشین1های انسانشامل مؤلفه «چهار. ام» مانند مدل اندشده مطرح

 ،7و اعمال قوانین ایمنی 6مهندسی های، اقدام5شامل آموزش «سه. یاِ»، 4و مدیریت 3محیطی

 اندبوده و مدیریت 12، مسائل فردی11، محیط کار10، تجهیزات9شامل انجام وظایف8«.ام.پی.یاِتی.ام.»

های محیطآمده از ایمنی در دستها با الگوی بهدر تعدادی از مؤلفهنوعی به هاکدام از این مدلکه هر

ش ادث نقوطور عمده دو عامل در وقوع حهشده، بهای ذکرپژوهشدر اکثر  دارند. ییهامشابهت یورزش

. ندشناسمی «شرایط ناایمن»ا با عنوان و دیگری ر «اعمال ناایمن»عنوان با اصلی دارند که عامل اول را 

مورد بعدی )شرایط کنند و درایفا می را افراد در وقوع حادثه نقش اصلی  اعمال ناایمن(،) مورد اولدر

ن علت اصلی عنواهبوجود دارند،  بالقوه در محیط عنوان خطرهایکه به محیط و سایر عواملناایمن(، 

                                                           

1. Man  

2. Machine 

3. Material 

4. Management 

5. Education 

6. Engineering 

7. Enforcement 

1. TMEPM 

2. Task 

3. Material 

4. Environment 

5. Personal 
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برای  های ذکرشدهملیاتی با عنوانزمینه راهکارهای عکه دراین دنشووقوع حادثه شناخته می

 اند.پیشگیری از حوادث مطرح شده

ورزشی و  هایدالیل شرایط خاص محیطبه تواند بپژوهش این های حاصل از یافتهکه رسد نظر میبه

اساس، همینبر ؛کندخصوص ایمنی فراهم در موجودهای نسبت به مدلتری فهم جامعنوع فعالیت، 

وادث حبر پیشگیری از ورزشی مبتنیهای در محیطایمنی  الگوی یعنیپاسخ به سؤال پژوهش را؛ 

درقالب یک  وذکرشده  الگویصورت های پژوهش بهتوان براساس تحلیل دادهمی ،چگونه باید باشد

 بنیاد بیان کرد.نظریة داده

دارند و بر  غیرمستقیمیارتباط مستقیم و  با همدیگر ،شدهمطرح قالب الگویهای ایمنی درمقوله

اجزا  اند. برای سالمتی بدن همةهم وابستهی بدن بهها مانند اجزااین مقوله .گذارندیکدیگر تأثیر می

بعضی اجزا نقش  اگرچه ممکن است کند؛هرکدام این سالمتی را مختل میو نقص  هستند مهم

ها در الگوی ایمنی جایگاه خود را دارند. در تمامی مقوله ،بنابراین ؛بین داشته باشندتری دراینمهم

خواهد داد. ربخشی خود را نشان کارایی و اث الگو، ای و متعهدانهمدیریت حرفه مقولة باوجوداین الگو 

توانند جایگاه سایر اجزا می ،محوری عنوان یک مقولةباوجود مدیریت بهتوان گفت می دیگر،عبارتبه

کارایی الگوی ایمنی به مدیریت بستگی دارد و با  کهمعنیدهند؛ بدینخوبی انجام و نقش خود را به

که در بدن  تعدادی گونههماند. دهدست می، الگو کارایی خود را ازای و متعهدانهحرفه حذف مدیریت

بدن را  ها و اموردارند. مغز است که فعالیت یتری در سالمتمانند مغز، قلب و ریه سهم مهم از اجزا

عنوان مرکز به ای و متعهدانهحرفه اگر به مدیریت ،شدهمطرح الگوی در ،بنابراین ؛کندهماهنگ می

رویکردهای مدیریت با اتخاذ ، الگودر این  باشد. موردنظرگوی اهداف تواند پاسخمی ،شود توجهثقل 

 ،کنندههماهنگاین صورت نبود سعی دارد و درها مقولهبین در هماهنگی های الزم مناسب و با اقدام

مرکزی عمل  عنوان هستةبهمتعهدانه ای حرفهچیره خواهد شد. مدیریت الگو نظمی و سردرگمی بر بی

تواند با ای میمدیریت حرفه ،مثالد؛ برای دار یارتباط و تأثیرگذاری متقابل هاسایر مقوله باکند و می

 فرهنگ ، سبب تغییر، رشد و ارتقایافراد و روابط منطقی حاکم بر سازمان تعهد زیاد همة کارگیریبه

تمامی تواند عملکرد مدیریت را در می یافتهارتقاو فرهنگ ایمنی  قوی در ارتباط با ایمنی شود سازمانی

هرکدام  هاتمامی مقوله ،سبب بهبود وضعیت ایمنی شود. در این الگو ،و درنهایت ارتقا دهد سطوح

یا مستقیم  صورتبهها با همدیگر این مقوله .سطح ایمنی دارند یای در ارتقاسهم عمده نوعیبه

 دادهکه در الگو نشان گونههمانگذارند. تعامل هستند و بر همدیگر تأثیر میارتباط و در  غیرمستقیم

های شایستگی و صالحیت تخصصی، ضوابط و دستورالعملفرهنگ ایمنی،  های، مقولهاست شده

، پذیری(مداری و قانونشناسی، اخالققانونی و اخالقی )وظیفه هایو الزام های فردی، ویژگیایمنی

مرتبطند، بر همدیگر تأثیر  هم بااز الگو  الیه یکای و متعهدانه، در بر ارتباط با مدیریت حرفهعالوه
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ها قانونی و اخالقی، پذیرش و عمل به آن های، رعایت الزاممثال برای پذیرند؛تأثیر می و گذارندمی

تواند سبب یافته می، فرهنگ ایمنی رشدعکسدهندة سطح فرهنگ ایمنی و برارتقاتواند می

های اول در ارتباط مستقیم با مقوله الیة هایمقوله .شودصول قانونی و اخالقی در ورزش شدن انهادینه

های های اول و وجود مقولهالیه هایشدن مقولهنهادینه .گذارندتأثیر می همدیگردوم هستند و بر  الیة

 وجودفرض  با ،مثال برای ی ایمنی در ورزش شوند؛د سبب ارتقانتوانمی دوم با شرایط استاندارد الیة

های ایمنی در استفاده از این و دستورالعمل ضوابط، اگر استانداردبا تمام شرایط  فضای ورزشییک 

صورت، پیشرفتی حاصل خواهد یافت و درغیراین، وضعیت ایمنی ارتقا شوندمحیط ورزشی رعایت 

 نخواهد شد.

دستورالعمل ط و کرد صحیح در ارتباط با تدوین ضوابای و متعهدانه با اتخاذ رویمدیریت حرفه ،بنابراین

صالحیت علمی و تخصصی دادن به ورزشکاران و استفاده از افراد دارای ایمنی، آموزش و آگاهی

ترویج  ،شناسگری، انتخاب و تعیین افراد وظیفهمربی، ورزشی هایآموزش مناسب رشته درزمینة

نگرش مثبت به رشد و  درزمینة سازمانی فرهنگایجاد یک  ،پذیری و همچنینمداری و قانوناخالق

شناختی کننده در ورزش ازحیث سالمت جسمی، روانو بررسی شرایط افراد شرکت ایمنی در ورزش

 ،همچنین آورد. را فراهم یورزشهای محیطمن در یهای انجام اعمال ازمینهتواند میو تجهیزات فردی، 

از  و شناخت کافی فعالیت مرتبط با حوزةتخصص  کارگیریبه، ارزیابی ،نظارتریزی، برنامهبا 

مطابق با شرایط استاندارد و متناسب  ،اماکن و تجهیزات ورزشی ،فضاها های خود در بررسیمسئولیت

های روز در ، استفاده از فناوریپزشکی الزم هایاقدام کارگیریبه های مختلف ورزشکاران،با وضعیت

 ةزمیند نتوانمی های آلودهمحیطگیری از فعالیت ورزشی در شو پیرعایت اصول بهداشتی ورزش، 

ای و مدیریت حرفه .دنفراهم آور یورزشهای محیطدر پرداختن به ورزش  برای را منیایجاد شرایط ا

های ورزشی ایجاد کند بین افراد در محیطو تعهدی آشکار و قوی را درپذیری مسئولیت بایدمتعهدانه 

های ورزشی منجر خطر در محیطد به پیشگیری از خطر و کاهش که این تعه نمایدو اطمینان حاصل 

ایمنی  های ورزشی به رشد مداوم درزمینةبا اعتقاد به نیاز محیطمدیریت متعهد  ،شود. همچنینمی

بهبود اجرای  برای های فردی،و قبول مسئولیت بین افراددرمشارکت و  ایجاد انگیزهبهبود عملکرد، با 

با هدف های آموزشی و تبلیغی دورهبرگزاری  آوردن زمینةو با فراهم ایمنی تالش کند هایمقوله

ها، ها و رعایت اجباری آنایمن، اجرای دستورالعمل روش تواناکردن افراد برای انجام فعالیت به

خالقی های ایمن و تأکید بر رعایت قانون و اصول افعالیت قوی درزمینة سازمانی فرهنگکردن نهادینه

های ورزشی، تجهیزات، خدمات پزشکی و وضعیت ساختاری محیط ه بهبود و ارتقایو با کمک ب

یک مدیر  دیگر،عبارتبه. های ورزشی ایمن مهیا کندزمینه را برای انجام فعالیت ،های اولیهکمک

در فضای  موردنیازخطر و کمبود وسایل  بالقوة شرایطترین نسبت به کوچک باید ایمتعهد و حرفه
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 ؛کردن و کاهش خطر آن اقدام کندین زمان ممکن نسبت به برطرفترو در سریع باشدورزشی حساس 

 رایط ایمن و مناسب فعالیت و توسعةکردن ششده و فراهمرهای ذکمقوله ، هماهنگی بین همةبنابراین

در  ایمنی ارتقایتواند در رشد و می و بکارگیری مستمر ممیزی ایمنی قبولمن درحد قابلیاعمال ا

پنیر مدل »عنوان با  تحلیل حوادث خودمدل ( در 1997) 1نزجیمز ری های ورزشی مؤثر باشد.محیط

در سطوح مختلف  هاغفلتترکیبی از خطاها و  دکه برای وقوع یک حادثه بای کندبیان می 2«سوئیسی 

های نقایص موجود در فعالیتبرخی از این عوامل  .این عوامل در یک خط قرار گیرند ةد و همده ویر

 ؛هستندیریتی یا طراحی ضعیف در سیستم مد عواملی دیگر مربوط به انسان یا محیط کار و برخ

احتمال وقوع حادثه به مقدار  ،دننظر گرفته شومالحظات الزم در ،هااز آن هرکدامدر  اگر ،بنابراین

نقایص نهفته  ،کاهش اعمال ناایمن برای توانند با هوشمندیها میسازمانزیادی کاهش خواهد یافت. 

 .(1384سیروس، ) دهندکاهش را در سطح مدیریتی 

 های ورزشی ودر محیط منیهای اایجاد شرایط و موقعیتمؤثر در  هایمقوله ،در این پژوهش

 هماهنگ با ،به ورزش و فعالیتمن در پرداختن یانجام اعمال ا کردن زمینةمهم در فراهم هایمقوله

مربوط به عملکرد غیرایمن افراد و شرایط  رابروز حوادث  ةعلل عمد که است( 5919) 3هانریچ نظریة

 4دلیل اعمال ناایمناز حوادث بهدرصد  88های هانریچ نشان داد که یافته. داندایمن محیط کار میغیر

و  دهندمی روی( خطر فیزیکی و مکانیکی موجود در محیط کار) 5دلیل شرایط ناایمندرصد به 10 و

تبیین علمی  هرگونهفاقد اند و تنها دو درصد از حوادث ذکر شدهترین علل حوادث مهماین دو عامل 

شرایط و من یااعمال انجام توانند زمینه را برای میکه هایی مقولهسعی شده است  الگو. در این هستند

الب الگوی قدرو  شوند شناسایی آورند،فراهم  پیشگیری از حوادث با هدفهای ورزشی من در محیطیا

 کنار هم قرار گیرند.مناسب با منطقی خاص در

 ،غفلتآگاهانه یا ناآگاهانه، از دهند و این رفتارها بیشترین علل حوادث را رفتارهای ناایمن تشکیل می 

گریزی، نبود شناسی، قانونوظیفهفقدان ، فرهنگ رقابت، جسارت، خطرپذیری ،کنجکاوی ،انگاریسهل

 شدهشناساییهای مقوله کارگیریبهبا که رسد نظر میبه ؛ بنابراین،شوندو غیره ناشی می آموزش الزم

های رشته تخصصی و فنی هایحداقل رساند. استفاده از آموزشرا به یمنارفتارهای نا، بتوان الگو در

قانونی، اخالقی و  هایفرهنگ ایمنی، الزامکردن نهادینه، استفاده از اماکن و تجهیزات ورزشی و نحوة

کنار طبق قاعده و قانون در های ورزشیپرداختن به فعالیتدر  های ایمنیدستورالعمل کارگیریبه
                                                           

1. James Reason 
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5. Unsafe Condition 
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زمینه داشته بیشترین کارایی را درایند نتوانمی نوعیبه هرکدامرهنمودهای مدیریتی و ایجاد انگیزه، 

 زمینةای دردر مطالعه (1387) محجوبو  محمدیفاطمی، گل، فام محمدیرابطه، باشند. درهمین

 درصدییکداد که افزایش ایمن با حوادث پرداخت و نشان به ارزیابی رفتارهای نا خودروسازیصنعت 

 زمینةشدن که فراهمدهد مینشان شود. این مطلب شدن حوادث شغلی میبرابرایمن سبب سهاعمال نا

ی معناعمال ایمن به ةکردن زمینالبته توجه به فراهم زیادی دارد؛اهمیت  حرفه هراعمال ایمن در 

زیادی داشته باشد و به  اهمیتیز باید نمن یایجاد شرایط ا ةمن نیست و زمینیبه شرایط ا توجهیکم

سوء  پیشگیری از حوادث در ورزش و اثرهایتنها راه عملی که رسد نظر میآن توجه شود؛ بنابراین، به

 شدهمطرحها در الگوی مقوله کارگیریبهها، در آن کاهش خطر و مت افراد، حذف خطرهاها بر سالآن

به  رسیدن برای آن مهم بخش که ورزش ایمنی حوزة مطالعات در الگو این کاربرد به نظر میسر است.

-پذیری افراد ورزشکار و سایر مراجعهآسیب کاهش افزایش سالمت، پیشگیری از حوادث و راهکارهای

 ناپذیراجتنابو  ضروری تواندپیشنهادی می الگوی کارگیریبه ،ی ورزشی استهاکنندگان به محیط

  باشد.

خصوص ابعاد ایمنی تری را درشده در این پژوهش افق وسیعارائه الگوی رسد کهنظر میبه ،بنابراین

 فزاید.بیابعاد و زوایای این مفهوم کند و بر فهم پژوهشگران و مجریان امور دربارة میدر ورزش ترسیم 

است و طبیعی  موردبررسی یفی، امکان تفاسیر مختلف از پدیدةهای کهای پژوهشیکی از محدودیت

کی از تفاسیر ممکن و در این پژوهش، تنها ی موردمطالعه گرفته از پدیدةاست که تفسیر صورت

د و ارزیابی نقبه و  از عیب و ایراد نیستش نظری خالی هرحال، هر پژوهمورد آن است. بهپذیرفتنی در

، روازاین بنیاد، رهیافت گلیزری اجرا شد؛ین پژوهش با استفاده از روش نظریة داده. امجدد نیاز دارد

 1چامرزرا گمند استراوسی و رویکرد ساختارهای نظامشود از روشتوصیه می به سایر پژوهشگران

های و نتایج این پژوهش را از جنبه هش حاضر مقایسه کنندا نتایج پژوو نتایج را بکنند استفاده 

 .مختلف نقد کنند و آن را پاالیش کنند

. 
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Abstract 
Today, creating a safe environment for sporting activities is an important and vital 

issue. The present qualitative study with the aim of designing a safety model in 

sports was conducted using Glacerian Grounded theory which is a data-based 

theory. To this end, on the basis of snowball technique, 25 experts in safety and 

sport management participated in this study. They participated in an unstructured 

in-depth interview. Data obtained from the interview were analyzed by using a set 

of open, theoretical, selected, note taking and classifying codes simultaneously. 

Results showed that professional and committed management could be regarded 

as the main factor and safety culture, Specialized competence, legal and ethical 

requirements (responsibility, abiding by ethics and law), safety instructions, 

complying with health requirements, positive environmental approach, physical, 

mental and individual equipments, ergonomics, sporting sites and buildings, and 

standard sporting facilities, medical actions and emergency services are other 

important factors needed to be taken into consideration. Information technology 

(IT) and communication are also two other factors worth mentioning in safe 

sporting. According to sporting safety model, it is recommended that we consider 

the role of different factors in safe sporting activities in order to prevent injuries. 

It is also suggested that we should take reasonable actions to improve safety in 

sports. By paying enough attention to essentials and factors which promote the 

safety in sporting activities, we can achieve safety in sporting, hence preventing 

the sporting injuries. 

 Keywords: Safety, Sports, Sporting Environments, Glaserian Approach, 

Grounded Theory 
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