ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍي

acgih.ir
دوماهنامه

دوره  ،51شماره  ،4مهر و آبان 5931

طراحی یک مدل ایمنی در ورزش با استفاده از نظریه داده بنیاد
تاریخ دریافت96/33/11 :

تاریخ ویرایش99/31/32 :

تاریخ پذیرش99/36/39 :

چکیده
زمینه و هدف :امروزه فراهم کردن محیطی ایمن برای انجام فعالیتهای ورزشی امری اساسی و مهم میباشد .این پژوهش کیفی با هدف طراحی مدل ایمنی در
ورزش با استفاده از رویکرد گلیزری نظریة دادهبنیاد انجام شده است.
روش بررسی :برای این منظور  21نفر از خبرگان آشنا با حوزة ایمنی و مدیریت ورزشی بهصورت هدفمند و بر اساس استراتژی گلوله برف ی ب رای مص احبههای
عمیق بدون ساختار انتخاب شدند و دادهها بهصورت همزمان با استفاده از مجموعهای از کدگذاریهای باز ،انتخابی و نظری ،تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که مدیریت حرفهای و متعهدانه به عنوان مقوله محوری ،فرهنگ ایمنی مثبت ،صالحیت و شایستگی تخصصی ،الزامات قانونی و اخالق ی
(وظیفهشناسی ،اخالقمداری و قانون پذیری) ،دستورالعملهای ایمنی ،رعایت اصول بهداشتی ،رویکرد مثبت زیستمحیطی ،وض عیت فیزیک ی ،روان ی و تجهی زات
فردی ،مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی) ،فضا ،اماکن و تجهیزات استاندارد ،اقدامات پزشکی و خدمات اض طراری و ک اربرد فن اوریه ای ن وین ب هعنوان دیگ ر
مقوالت ایمنی در محیطهای ورزشی تعیین شدند.
نتیجهگیری :بر اساس این مدل توصیه میشود که نقش مقولههای مختلف در ایمنی محیطهای ورزشی جهت پیشگیری از حوادث ،مورد نظ ر ق رار گی رد .توج ه
ویژه به بسترها و عوامل ارتقا دهنده ایمنی در محیطهای ورزشی میتواند ایمنی در ورزش را ارتقا داده و از حوادث در ورزش پیشگیری نماید.
کلیدواژهها :ایمنی ،ورزش ،محیط ورزشی ،رویکرد گلیزری ،نظریه داده بنیاد.

مقدمه
امروزه ورزش در تأمین بهداشت و سالمتی جسمی و
روحی انسانها بس یار م ر ر اس ت و بق را ورزش را
بخ ش تفکی ناپ ذیر موض وم س المت و تندرس تی
میداند .یافتههای علمی حاکی از آن است ک ه انج ام
فعالیتهای ورزشی در پیشگیری از ان وام بیم اریه ا
مر ر است و هجوم بیماریهای حاد در دوران پیری را
به تأخیر میاندازد [ .]1اهمیت توجه به ورزش و تالش
برای توسعه آن در میان همه اقشار جامعه ،به دلیل آ ار
سودمندی است که از این کار ب ه دس ت میآی د [.]2
بنابراین ورزش و فعالیته ای ب دنی ه ر روز اهمی ت
بیشتری مییابد و نق ش مهم ی در برق راری و حف
سالمت افراد ،ایجاد میکن د []3؛ و موجب ات ارتق ای،
کیفیت زندگی و سطح رضایتمندی آنها میش ود [.]4
بااینح ال نت ایج تحقیق ات زی ادی نش ان داده اس ت،
فعالیتهای ورزشی با وجود فواید بیش ماری ک ه دارد،

سبب بروز حوادث و آسیبهای فراوان جسمانی ب رای
افراد و ورزشکاران در محیطهای ورزشی میش وند []1
و حوادث متعددی ساالنه در محیطهای ورزشی اتف اق
میافتد .حوادث یکی از مهمترین مشکالت کشورهای
توسعه یافته و در حال توسعه محس وب م یش ود [.]6
اینگونه حوادث میتواند دالیل متفاوتی مانند طراح ی
ضعیف و کیفیت نامناسب اماکن و تجهیزات ورزش ی،
عدم آمادگی جسمانی بازیکن ان ،ع دم آگ اهی برخ ی
مربیان از انوام آسیبها ،ضعف مهارتی و غیره داش ته
باشد [ .]9ای ن ح وادث اغل ب س بب اتفاق ات ن اگوار،
آسیبدیدگی افراد و در نهایت سبب درگیری قض ایی،
فض ای روان ی منف ی ب ر ورزش ،ک اهش انگی زه
ورزشکاران مبتدی ،کاهش توانایی ورزشکاران حرفهای
و محرومیت از ادامه فعالیت ورزشی [ ،]8از دست دادن
نیروی انسانی ،رنج مصدوم وخانواده ،کاهش بهرهوری،
پرداخت هزینههای سنگین بهعن وان خس ارت و س ایر

_____________________________________________________________________________________________________
( -1نویسنده مسئول) دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران (پردیس فارابی) ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،قم ،ایرانe.hossinpur@ut.ac.Ir .
 -2دانشیار دانشگاه تهران (پردیس فارابی) ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،قم ،ایران.
 -3دانشیار دانشگاه تهران ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،تهران ،ایران.
 -4دانشیار دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت ،تهران ،ایران.
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نشود ،ح وادث و مش کالت جبرانناپ ذیری را ب ه ب ار
خواهد آورد [.]16
بنابراین یک ی از مالحظ ات مه م و رو ب ه رش د در
ورزش ،توجه ب ه ایمن ی ورزش کاران در مح یطه ای
ورزشی است .ایمنی ورزشکاران در زمان پ رداختن ب ه
ورزش یکی از مهمت رین عوام ل کیفی ت مطل وب در
توسعه و رشد فعالیتهای ورزشی است [ .]19ایمنی ب ا
عنایت به سلسهمراتب نیازهای مازلو ازجمل ه نیازه ای
اولیه میباشد [ .]18ت ا ای ن نی از ف رد برط رف نش ود
نمیتواند از فضایی که در آن قرارگرفته است ،اس تفاده
مطلوبی داشته باشد .در سالهای اخیر در دنیا نگرشها
درباره ایمنی تغییریافته است و ایمنی دیگر ی اولویت
نیست بلکه باالتر از آنی ارزش است که همواره باید
مدنظر قرار گیرد [ .]19نگرش ایمنی نیز مفهوم ف ردی
و بازتاب احساسات و باورهایی است که ف رد در م ورد
سیاستها و روشهای ایمنی دارد به بیان دیگر تمای ل
افراد به ایمن بودن به عنوان نگرش ایمنی یاد میشود
و عامل بازدارنده مهمی در پیش گیری از ب روز ح وادث
بوده و ارتبا مثبت معنیدار بین نگرش ایمنی و رفت ار
ایمن وجود دارد [ .]19آگاهی از ایمنی نیز نشان دهنده
ادراک افراد از خطر در محل کار و فعالیت میباشد؛ لذا
هزینه کردن برای ارتقا ایمنی ،در واقع س رمایهگ ذاری
در سازمان محسوب می شود [.]21
تالش برای به دست آوردن ایمنی در ورزش یکی از
اعم ال کلی دی اس ت و توج ه ب ه اص ول ایمن ی و
پیش گیری از ح وادث ناش ی از فعالی ته ای ورزش ی
بایستی از اولویت ب االیی در هم ه جوام ع ب هویژه در
کشورهای درحالتوسعه برخوردار باشد؛ بنابراین حف و
صیانت از افراد ورزشکار چه به لحاظ توجه به س رمایه
انسانی و چه به لحاظ جلوگیری از اتالف منابع مادی از
اهمی ت فوقالع ادهای برخ وردار م یباش د [ .]22در
پژوهشی در استرالیا توسط ویتچ ،)2336(1بیان شد ک ه
 94درصد والدین طبقات اقتصادی اجتم اعی مختل ف
ملبورن ،درباره بازی فرزندانش ان و عل ت انتخ اب آن
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هزینهه ا م یگ ردد []9؛ ک ه ع الوه ب ر هزین ههای
اقتصادی مرتبط با سالمتی ،هزینههای روانش ناختی
بسیارجدّی بر ورزشکاران و خانواده بهطور خاص و کل
جامع ه ب هطور ع ام تحمی ل میکنن د []13؛ و س بب
خدشهدار شدن اعتبار ورزش میگردد [ .]1تخمین زده
میشودکه هزینههای غیرمستقیم و نامشهود حوادث تا
چهار برابر هزینههای مستقیم آن میباش ند [ .]6آم ار
حوادث ناگوار در ورزش ،بیانگر این موضوم اس ت ک ه
ورزشکاران ،مربیان ،تماشاگران و سایرین به ی اندازه
در معرض خطر هس تند .س االنه ح وادث متع ددی در
ورزش جه ان و کش ور اتف اق میافت د ک ه در م وارد
متع ددی منج ر ب ه م رم و مص دومیته ای ش دید
ورزشکاران میگردد و درصد باالیی از این ح وادث در
جایی بت نشده و موارد مهم تنه ا در روزنام هه ا ب ه
عنوان خبر مطرح میشوند .این گونه حوادث ،بالخص
شستگیها در من اطق توس عه نیافت ه ،ب ه دلی ل ع دم
مراجع ه ب ه متخصص ین توس ط اف راد محل ی م داوا
میشوند که در نهایت منجر به معلولیت دائم ی اف راد
میگردد [ .]11در جدیدترین مورد در خرداد  96کودک
هشت سالهای در شهر قم در استخر غرق شده و ج ان
خ ود را از دس ت داد [ ،]12در آب ان  91ک ودک ن ه
سالهای در شهر ایذه به س بب س قو دروازه فوتس ال
ج ان خ ود را از دس ت داد [ .]13در ژانوی ه  2336در
آلمان ری زش س قف س الن ورزش ی س بب م رم 11
کودک و زخمی شدن  32نفر گردید و در س ال 2313
در شهر بارسلونا چهار ک ودک ج ان خ ود را از دس ت
دادند و نه نفر زخمی شدند [.]8
کارآم دترین ش یوه جل وگیری از وق وم ح وادث در
ورزش از بین بردن شرایط بالقوه خطر و رعایت اصول
ایمنی است .رعایت اصول ایمنی به معنای ب ه ح داقل
رساندن ریس خطراتی است که در ورزش وجود دارند
[ .]8جه ت جل وگیری از ح وادث الزم اس ت تم امی
ریس ه ای مختل ف در فرآین د ک ار ،شناس ایی و ب ا
ارزیابی دقیق و درست نسبت ب ه کنت رل آنه ا اق دام
گردد تا از تکرار حوادث جلوگیری شود [ .]14،11اصوالً
در پرداختن به ورزش ،اگر اصول ایمنی در آن رعای ت
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گفتهاند که ایمنی ،مهمترین علت انتخاب بازی ب رای
فرزندانشان بوده است [.]23
برنامهریزان و دستاندرکاران فعالی ته ای ورزش ی
نهتنها به سبب مالحظات م ذکور بای د بح ایمن ی
ورزشکاران در برابر خطرها را جدی بگیرند ،بلک ه ب ه
لحاظ آموزشی نی ز بای د الگوه ای مناس بی از تم امی
مرلفههای مرتبط با ایمن ی ارائ ه نماین د زی را عوام ل
متعددی در این زمینه مر رند .در تمامی تحقیقاتی ک ه
مرتبط با ایمن ی ورزش ص ورت گرفت ه اس ت عوام ل
س ختافزاری همانن د زم ین ورزش ،فض ا و مک ان،
سکوها و نحوه دسترسی را موردبررسی قرار دادهاند و از
سایر عوامل که سهم بیش تری در ای ن زمین ه دارن د،
چشمپوش ی ش ده اس ت (ک وزه چی ان،1394 ،
فارس ی ،1386 ،1381،ای زدی ،1389 ،اله ی،1383 ،
حسنی ،1384،خ ارکن ،)1388 ،درص ورتیکه عوام ل
مهم دیگری در این زمینه مر رند که بهکلی دراینب اره
مورد غفلت قرارگرفتهاند .ب ا توج ه ب ه اینک ه ح وادث
ناشی از شانس نیستند بلکه اکثر آنه ا از بیت وجهی،
عدم رعایت اصول ایمنی ،نداشتن تجهیزات مناس ب و
آمادگی بدنی به وجود میآید توج ه ب ه ی س اختار
منطقی برای پیش گیری از ح وادث ض روری ب ه نظ ر
میرسد .بنابراین فراهم ک ردن ش رایطی ایم ن ب رای
انجام فعالیتهای ورزشی امری اساسی و مهم میباشد؛
که برای فراهم کردن این مهم ،رعایت اصول ایمنی در
تمامی عوامل مرتبط ،باید موردتوجه قرار گیرد.
فورد )2338( 1در پژوهشی بیان مىکند که بین 13
تا  93درص د ح وادث و آس یبهایی ناش ى از خط ا
انس انى ی ا رفتاره ا ن اامن اس ت [ .]24کلیس ود 2و
همکاران ( )2312در پژوهشی بیان میکند که ام روزه
تغیی ر جه ت و تمرک ز بیش تر رو عام ل انس انى،
رویکردی روانشناختى در پژوهشها ایمن ى اس ت،
رویکرد روانشناختى ،باع افزایش درک و فهم افراد
از رفتارها میشود ت ا پژوهش گران را ب ه پ یشبین ى
رفتارها ناایمن و افراد را ب ه م دیریت ای ن رفتاره ا

رهنمود سازد [ .]21زوهر )1983( 3در پژوهشی تأکی د
مینماید که تعهد مدیریت به ایمنى ،عامل مهم ى در
پیشگیری از انوام حوادث است [ .]26پینتو 4و همکاران
( )2314مدیریت ریس را از مهمترین ابزارهای تعیین
استراتژی های کنترل و پیشگیری از حوادث میداند و
بیان میکند که باید در سطوح مختلف و ابعاد مختلف
ی فرآین د ک اری ،م ورد بررس ی ق رار گی رد [.]29
قهرمانی ( )2316بیان میکندکه تعدادی از متخصصین
ایمنی بر این باورندکه تمام حوادث به موج ب نگ رش
ضعیف و منفی افراد اتفاق میافتد [.]28
تیلور )1998( 1در پ ژوهش خ ود در خص وص عل ل
واقعه ورزشگاه هیسلبرو در انگلستان که در طی آن 96
نفر کشته شدند ،بیتوجهی ب ه ح وادث گذش ته ،ع دم
توجه به استانداردهای ایمن ی و ض عف م دیریت را در
6
برخورد با حاد ه بیان مینماید [ .]29پوجانت و میترف
( )1992در پژوهشی علل و عوام ل بح ران در ام اکن
ورزشی را عدم آگاهی بعضی افراد از وظ ایف و ح دود
عملک رد خ ود میدان د [ .]33آبرنت ی و م اوالی
 )2333(9به این نکته اشاره دارد ک ه ایمن ی ب ا ایج اد
گزارشهای ضروری ،دستورالعملها و ایج اد فن اوری
های نرمافزاری خاص تضمین خواهد شد [ .]31ادوارد
و نیکوالی ،)2314( 8در بررسی خطرات فعالی ته ای
ورزشی در کشور روسیه ،بی ان م یکن د ک ه در هم ه
جنبهها احتمال خطر ،اهمیت سطح خطر و مشخص ات
فن ی خط ر موردتوج ه اس ت ،بن ابراین جه ت
تجزیهوتحلیل دقیق از خط رات اات ی در مح یطه ای
ورزشی توجه به بسیاری از عوامل ضروری است [.]32
علیرغم همه تالشه ا ک ه ب رای ارتق ام ایمن ی در
ورزش و کاهش حوادث و ارائه ی نظریه پیشگیرانه از
علل حوادث در ورزش ب ر پای ه نگ رش س ختافزاری
(بهبود محیط فیزیکی) و نگرش نرمافزاری (آم وزش و
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به دنبال آن کاهش حوادث و آسیبها در ورزش باشد.
همچنین میتواند بهعنوان طرحی ش ماتی از ایمن ی
مبتنی بر پیشگیری از حوادث مطرح شود ک ه ت أ یرات
متقابل اجزا و مرلفههای مدل را نش ان ده د و بی انگر
این مسئله باشد که در شرایط واقعی تا چه حد میتوان
از ایمنی در ورزش برخوردار بود و از وق وم ح وادث در
ورزش پیشگیری کرد.
روشبررسی
روش اجرای این تحقیق به صورت کیفی و براساس
استراتژی داده بنیاد است .همچن ین ای ن تحقی ق ب ر
اساس دستهبندی تحقیقات بر مبنای هدف ،به صورت
بنی ادی -اکتش افی اس ت .در ای ن پ ژوهش از
روششناسی نظریه داده بنیاد ،بهمنظور تحلیل دادهه ا
استفاده شد چرا که اعتقاد بر آن است ک ه نظری ه داده
بنی اد ب ه دلی ل مفهومس ازیهایی ک ه از الگوه ای
اجتماعی دارد ،فراتر از همه روشهای تشریحی اس ت
[ .]34در این پژوهش از ب ین رهیاف ته ای مختل فِ
نظریه سازیِ داده بنیاد ،از رهیافت گلیزری بهره گرفته
شد .این رهیافت ک ه در س ال  1992معرف ی ش د ،در
برخی منابع ،نسخة کالسی نظریة داده بنیاد معرف ی
شده است [ .]31این رهیافت علیرغم مشابهت هایی با
رویکرد استراوس و کوربین ،در م واردی تف اوته ای
اساسی با رویکرد مذکور دارد .از ویژگیه ای اساس ی
رویکرد گلیزری این است که تمرکز و توجه پژوهش به
نگرانی مشارکت کنندگان بیشتر از خود محق ق اس ت
[ .]36همچنین در رویکرد گلی زری محق ق نی از دارد
مدت زمان طوالنی در محیط پژوهش بماند ت ا بتوان د
نگرانی اصلی مشارکت کنندگان را شناسایی کن د؛ ب ه
طوری که به مقولة مح وری ی ا فراین دی ک ه پاس خ
مشکل را به تصویر میکشد ،اج ازة ظه ور داده ش ود.
بطور کلی رویکرد ظاهر ش ونده در روش شناس ی داده
بنیاد ،با گذر از سه گام اصلی کدگذاری حاصل میشود.
بر اساس این رویکرد سه گام اصلی کدگذاری عبارتن د
از :کدگذاری باز؛ کدگذاری انتخابی (گ ام اول و دوم را
کدگذاری حقیقی مینامند)؛ کدگذاری نظری []39؛ در
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دستورالعملها ،خطمش ی و برنام هها) ص ورت گرفت ه
است اما از اهمیت عملکرد انس ان و س ایر عوام ل در
بروز پیامدهای سنگین و گاه جبرانناپ ذیر ک م نش ده
است .نظریهها سنتى ،بیشتر ب ر رویکرده ا فن ى،
مکانیکى و قانونى تأکیددارند ،اما درواقع عملکرد انسان
به هنگام وظایف و یا تعامل ب ا فن اوری در ان زوا ق رار
نمیگیرد ،بلکه بهعنوان عضوی از ی تیم هماهنگ و
فرهنگس ازمانی عم ل میکن د و
مت أ ر از ی
فرهنگسازمانی ضعیف بهعنوان عاملی م ر ر در ب روز
حوادث قلمداد میش ود [ .]33توج ه ب هتمامی عوام ل
مرتبط با حوادث در س ازمانهای ورزش ی (آم وزش و
پرداختن به ورزش) باع میگ ردد ک ه ورزش کاران و
مدیریت ورزش از خطرات موجود آگاه باشند و ب هطور
پیوسته در مقابل آن محافظت شوند؛ بنابراین تنه ا ب ر
پایه اقدام ایمنی سختافزاری در اماکن ورزشی نم ی-
توان رفتارهای ایمنی را نهادینه کرد ،بلکه برای ورزش
ایمن و دور از بحران عوامل متعددی سهیم هستند که
هرکدام بهنوبه خود باید موردتوجه قرار گیرند و نیازمند
دیدی فراگیر نسبت به هم ه عوام ل دخی ل میباش د؛
بنابراین با توجه به عوامل متعدد تأ یرگذار بر ایمن ی و
راههای پیشگیری از ح وادث ،ارائ ه چ ارچوبی م دون
برای این امر ضروری به نظر میرسد تا محققان عالوه
بر فضاها و تجهیزات به بررسی سایر عوامل دخی ل در
این حوزه بپردازند و با تحقیقات اصولی عوامل مه م و
تأ یرگذار را برای ورزشکاران و سایر اینفعان مش خص
نمایند .شناسایی همه عوامل مرتبط اعم از س اختاری،
فنی و روانشناختی ،زیستمحیطی و غیره میتوانند در
ارتقام سطح ایمنی و پیشگیری از حوادث ورزشی بسیار
مر ر باشد .یکی از ضرورتهای انج ام ای ن پ ژوهش
میتواند این مسئله باشد ک ه هن وز بخ ش اعظم ی از
عوامل و فرآیند حوادث مبهم اس ت .ازای نرو ش ناخت
همه عوامل مرتبط با حوادث در این زمینه ،میتواند به
درک بهتر پدیده کم کند .در ای ن پ ژوهش ت الش
شده است تا مدل ایمنی مبتنی بر پیشگیری از حوادث
طراحی شود .این مدل میتواند بهعنوان الگویی ب رای
کاهش عملکرد ناایمن و از بین بردن شرایط ن اایمن و
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کدگذاری باز ،دادهها شکسته میشوند ،سپس به لحاظ
مفهومی گروهبندی میگردند و مقولهها و ویژگیهای
آنها تولید میش ود [ .]38در ای ن مرحل ه از کدگ ذاری
اقدام به گ ردآوری آزاد دادهه ا ت ا زم انی ادام ه پی دا
میکند که ا رات مقول ه مح وری ،نم ودار ش ود [.]39
کدگ ذاری انتخ ابی نی ز ب ه معن ای مح دود ک ردن
کدگذاری به آن دسته از متغیرهایی است که مربو به
متغیر محوری هستند []31؛ به عبارتی زمانی که مقوله
محوری ،نمودار شد ،کدگ ذاری انتخ ابی آغ از ش ده و
مصاحبهها در جهت متغیر محوری کدگذاری میش وند
[ .]36از دیگر اقداماتی ک ه در رویک رد گلی زری بای د
بدانها توجه نمود ،عبارتند از :یادنوشت نگاری ،نگ ارش
نظریه .یادنوشتها گزارش نظریه پردازانه ایدههایی در
مورد کدها و روابط ب ین آنه ا هس تند ک ه ب ه فک ر
تحلیلگر در هنگام کدگ ذاری خط ور م یکنن د [.]43
نظریه پردازان دادهبنیاد یادنوشتنگاری را مرحله میانی
بین جمعآوری دادهها و نوش تن ی پ یش ن ویس از
نظری ه م یکنن د [ .]41در ق دم بع دی یادنوش ته ا
دستهبندی میشوند که این ک ار کلی د فرمول ه ک ردن
نظری ه ب رای ارائ ه ب ه دیگ ران اس ت .هنگ امی ک ه
یادنوشتها مرتب شدند ،شروم به دریافتن روابط ب ین
آنها مینماییم .این فرآیند را کدگذاری نظری خوان ده
میشود که اشاره به تلفیق میان مفاهیم ،توس ط ی
الگوی ارتباطی دارد .کدهای نظری مفاهیم تک ه تک ه
شده را به همبافت ه و چگ ونگی ارتب ا ممک ن می ان
کدهای حقیقی را که برای تلفیق به صورت ی نظریه
مفروض هستند ،مفهوم سازی میکنند .این فرضیهه ا
در ی نظریه با هم عمل م یکنن د و دغدغ ه اص لی
مشارکت کنندگان را تشریح میکنند .در نهایت زم انی
که مقولههای مختلف ب ه هم دیگر و متغی ر مح وری
مرتبط شدند ،محصول نظریه دادهبنیاد شکل میگیرد و
شبیه نظریه میشود .افرادی نظیر اعضای هیأت علمی
رشته مدیریت ورزش ی ،مهندس ی بهداش ت حرف های،
مهندسی ایمنی ،کلیه مدیران عالی ،می انی و عملی اتی
وزارت ورزش و جوانان و فدراسیونهای ملی ،دبی ران
تربیتب دنی و کلی ه اف راد دارای تجرب ه در ح وزه

سازمانهای ورزشی جامعه آماری این پ ژوهش کیف ی
محسوب میشوند ،مالک انتخاب این افراد موارد نظیر
داشتن تألیفات در زمینه ایمنی ،متخصص و صاحبنظر
با ادبیات ایمنی ،ص احبنظر ب ا ادبی ات پیش گیری از
حوادث ،متخص ص و ص احبنظر ب ا م دیریت ورزش
بودهاند .به منظور نمونهگیری برای انجام مصاحبهها از
روش نمونهگیری هدفمند و تکنی نمونهگیری گلول ه
برفی استفاده شد .در این تکنی ی گ روه اولی ه ب ه
منظور مصاحبه انتخاب شد .سپس گروههای بعدی ب ه
منظور مصاحبه توسط همین گروه معرفی م یش دند و
نمونه گیری تا زمانی تداوم یاف ت ( 21مص احبه)؛ ک ه
پژوهش به اشبام نظری و کفای ت رس ید .ب ه عب ارتی
فرایند انجام مصاحبهها و جمعآوری دادهها ت ا مرحل ه
اشبام نظری مقولهها و به بیان واضحتر ت ا ج ایی ک ه
امکان دستیابی به دادههای جدیدتر فراهم نبود ،ادام ه
یاف ت .مص احبهه ای عمی ق ف ردی ب ا هرک دام از
مشارکتکنندگان مدتزمانی بین  31تا  61دقیقه طول
کشید .منبع اعتماد در نظریه داده بنیاد ،بر چهار معی ار
استوار است که باید ارزیابی شود و عبارتند از:
 )1تناسب نظریه با دادهها  )2م رتبط ب ودن نظری ه
داده  )3مر ر واقعشدن و کاربردپذیری )4قابلیت اصالح
نظریه [ .]39در این پژوهش نی ز ب رای دس تیابی ب ه
روایی و پایایی ،عالوه بر رعایت اص ول گفتهش ده در
باال ،از روش توافق دو کدگذار (شاخص تکرار پ ذیری)
و کدگذاری پژوهشگر در ی فاصله زم انی مش خص
(شاخص بات) استفاده ش د؛ ب دین ش کل ک ه چه ار
مصاحبه توسط ی پژوهشگر دیگر کدگذاری ش دند و
نتایج کدگذاری مقایس ه ش د ،نت ایج ح اکی از تش ابه
قطعی بیش از  61درصد کدگذاری در هر مرحله ب ود؛
بنابراین پایایی کدگذاری تأیید شد .همچنین دو تن از
متخصصان آشنا با نظریة داده بنیاد بر مراحل مختل ف
کدگذاری ،مفهومسازی ،اس تخرا مق والت و ت دوین
نظریه نظارت داشتند .در این پژوهش س عی محقق ین
تالش برای دستیابی ب ه بهت رین اطالع ات در زمین ه
ارتقا ایمنی در ورزش مبتنی ب ر پیش گیری از ح وادث
بوده ،بدین جهت نهایت تالش برای انتخ اب نمون ه و

طراحی مدل ایمنی در ورزش...

یافتهها
جدول شماره ی جزئیات مش ارکت کنن دگان را در
مصاحبهها نشان میدهد .با توجه به جدول میت وان از
متناسب بودن نمونههای پژوهش اطمینان حاصل کرد
در این پژوهش محقق با خواندن مکرر مصاحبههای
پیاده شده و توجه به کل مباح مط رح ش ده س عی
کرده است به فهمی کلی از مصاحبهه ا دس ت یاب د و
نگرانی اصلی مشارکت کنندگان را پیدا نماید؛ سپس با
خواندن بخشهای مختلف هر مصاحبه و تحلیل ت
ت کلمات ،عبارات ،جم الت ،س طره و پ اراگرافه ا
کدها ،مفاهیم و مقوله ها استخرا گردی د .ب ا بررس ی
کلیت مصاحبههای اج را ش ده در ط ول تحلی له ا و
بررسیهای صورت گرفته 262،کد  44مفه وم (مقول ه

فرعی) و  12مقوله اصلی بوده است؛ که با تحلیل جزم
به جزم بخ شه ای مختل ف آن نش ان داده ش د ک ه
مهمترین نگرانی مشارکت کنن دگان ع دم اس تفاده از
ظرفیت مدیریتی در محیطه ای ورزش ی ب وده اس ت.
نمونههایی از نقل و قوله ای مش ارکت کنن دگان در
ارتبا با موضوم پژوهش به شرح زیر است« :مدیریت
از نظر رعایت ایمن ی و پیش گیری از ح وادث بهت رین
توانایی و فرصت را دارد؛ بنابراین مسئولیت عمده وقوم
ح وادث ب ر عه ده م دیریت اس ت» (م« .)9ام اکن و
تجهیزات ورزشی بایستی روزانه مورد بازرسی و ارزیابی
قرار گیرند تا در صورت دارا بودن مش کل ،ت دبیر الزم
صورت گیرد .همچن ین ب ر نح وه عملک رد ورزش کار،
مربی ،تماشاگران ،پرسنل و غیره نظارت کام ل وج ود
داشته باشد» (م « .)1ورزشکار برای حض ور در ام اکن
ورزشی بایستی از حداقل آمادگی بدنی برخوردار باش د،
شروم فعالیت با گرم کردن و در پایان کار بازگشت ب ه
حالت اولیه را مدنظر قرار دهد .همچنین توانایی مقابله

جدول  -1ویژگیهای نمونههای (مصاحبهشوندگان) پژوهش
ردیف

سمت

رشته تحصیلی

تعداد

تحصیالت

1

عضو هیئتعلمی دانشگاه

2
3
4
1
6
9
8

مدرس دانشگاه
ستادی آموزش و پرورش
معاونت تربیت بدنی استان
تربیت بدنی ناجا
دبیر فدراسیون
رئیس هیئت ورزشی
رئیس اداره تربیت بدنی

1
2
1
1
1
1
2

9

دبیر درس تربیت بدنی

مدیریت ورزشی
رفتار حرکتی
مهندسی ایمنی و حفاظت
مهندسی بهداشت حرفهای
مدیریت اجرایی(طراحی)
مدیریت محیط زیست (با
گرایش )HSE
مدیریت ورزشی
برنامهریزی در تربیت بدنی
مدیریت ورزشی
مدیریت ورزشی
مدیریت ورزشی
تربیت بدنی
مدیریت ورزشی
قهرمان کشوری دو
تربیت بدنی

1
1
2
1
1
1

دکتری تخصصی

2

13

مربی (لیگ ورزشی)

تربیت بدنی

3

دکتری تخصصی
دکتری تخصصی
دکتری تخصصی
دانشجوی دکتری
دکتری تخصصی
کارشناسی ارشد
دانشجوی دکتری
کارشناسی
دانشجوی دکتری
کارشناسی
کارشناسی

دو ماهنامه

حوزه فعالیت
دانشگاهی
اجرایی
8
3

1
2
1
1
1
1
2
2
3

دوره  ،51شماره  ،4مهر و آبان 5931

Downloaded from ioh.iums.ac.ir at 22:48 IRST on Monday November 12th 2018

انجام مصاحبههای که بهترین بازدهی را داشته باش ند
صورت گرفت تا نتایج پژوهش بتوان د بهت رین ک اربرد
پذیری در حوزه ورزش را داشته باشند.
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جدول  -2فرآیند ظهور یکی از مقولهها (ویژگیهای جسمی ،روانی و تجهیزات
واقعه
برخی از نقلقولها (نکات کلیدی)

 .1در جدول تنها بهعنوان کدها اشارهشده است؛ این در حالی است که فراوانی هری

اهمیت تغذیه ورزشکار
ضرر مواد مصرفی و ا رات منفی آن
اهمیت تبحر در انجام مهارت
اهمیت تحمل و مقابله با استرس
برانگیختگی متناسب با رشته
نداشتن هیجان کااب
اهمیت آمادگی اهنی
مبارزه با فشارهای روانی
اهمیت مقابله با ترس
اهمیت رفتار اخالقی
اهمیت سالمت کامل روانی
اهمیت جنس و نوم لباس
اهمیت کفش مناسب
اهمیت تجهیزات مورداستفاده هر ورزش

عوامل
فیزیولوژیکی

عوامل
روا نشناختی

ویژگیهای ،جسمی،
روانی و تجهیزات
فردی

تجهیزات مورد
استفاده فرد

نداشتن تجهیزات اضافی
از کدها با هم متفاوت می باشد.

با استرس و اضطراب ناشی از فعالیت را داشته باش د»
(م « .)2تعداد زیادی از افراد به دلی ل نامناس ب ب ودن
مکان و تجهیزات ورزشی با سن و جنسیت خود دچ ار
صدمه می شوند؛ مثالً نوجوانی که با توپ سایز ب زرم
و س نگین ب ازی م یکن د» (م « .)3اف راد در مح یط
ورزشی بایستی از سهلانگاری ،غفلت ،تخلف در انجام
وظایف خ وداری نماین د و وظیف ه خ ود را ب ا تعه د و
احساس مسئولیت به انجام رساند .همچنین از لجاجت،
عصبانیت و تعصب در محیط ورزش پرهیز نماین د» (م
« .)1مربیان و مدرسان ورزشی بایستی دانش و آگاهی
کافی از ساختار بدن (آناتومی ،سیستم قلبی -عروق ی،
توانایی فرد و غیره) ،نوم تمرین و تمرینات تخصص ی
هر رشته ورزشی داشته باشند» (م « .)11افرادی که به
ورزش در اماکن ورزشی میپردازند م ی باس ت دارای
دو ماهنامه

مفهوم

مقوله

دوره  ،51شماره  ،4مهر و آبان 5931

پرونده پزشکی و ک ارت س المت ب رای ورزش م ورد
عالقه خود باشند» (م .)9
مقوله های پژوهش :در ادامه به تشریح ه ر ی از
مقولهها و مدل مفهومی حاصل از فراین د نظری ة داده
بنیاد پرداخته خواهد ش د .در ج دول ش ماره  2فرآین د
ظهور مقوله ویژگیهای جس می ،روان ی و تجهیزات ی
فردی با توجه به متن مص احبهه ا؛ ک دها ،مف اهیم و
مقوله مشخص شدهاند.
چه ارچوب الگ وی ایمن ی :انتخ اب ورودی و
خروجیهای فرایند ،تعیینکننده مسیر این فرایند است.
با توجه به اینکه نظریة داده بنیاد در این پ ژوهش ب ا
رویکرد پدیدار شونده به کار گرفتهشده اس ت ،الزام ی
برای استفاده از مدل پارادایمی نظریة داده بنیاد ب رای
نمایش نتیجة فرایند وجود ندارد [ ]43و پژوهش گر ب ر
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سطح آمادگی جسمانی مرتبط با اجرا و سالمتی
رعایت دستورالعمل گرم کردن و سرد کردن
استراحت کافی بین زمانهای پرداختن به ورزش (عدم خستگی)
گذراندن دوره نقاهت بعد از آسیب ورزشی و بیماری
شرایط مناسب و سالمت کامل اعضا با توجه به نیاز رشته (بینایی و
شنوایی و عدم عوارض اندامی و  ..در رشتههای ورزشی)
تغذیه مناسب ورزشکار( مناسب و متناسب با نوم فعالیت ورزشی)
عدم استفاده از مواد نیروزای غیرمجاز ،الکل و داروهای کاهش وزن
سطح مهارت و توانایی اجرایی متناسب با سطح فعالیت
توانایی تعدیل فشار و مقابله با استرس
توانایی مقابله با اضطراب و برانگیختگی نامناسب
توانایی مقابله با هیجانات کااب ناشی از موقعیتها
آمادگی اهنی ورزشکار برای ورزش
توانایی مقابله با فشارهای روانی ناشی از انتظارات از فرد
توانایی مقابله با ترس ناشی از عدم موفقیت
اخالقمداری و رفتارهای درست فرد
سالمت روانی فرد
جنس مناسب لباس مورداستفاده فرد(لباس نخی و یا مشابه آن)
نوم و جنس مناسب کفش مورداستفاده فرد
داشتن تجهیزات مناسب و استاندارد موردنیاز فرد( قلمبند در فوتبال،
عین در شنا ،کاله در اسکیت و).........
عدم استفاده از تجهیزات اضافی (گردنبند ،ساعت ،انگشتر و غیره

اهمیت سطح آمادگی جسمانی
اهمیت گرم کردن و برگشت به حالت اولیه
اهمیت استراحت کافی
اهمیت سالمت بعد از نقاهت
اهمیت سالمت کامل فرد

فردی1

طراحی مدل ایمنی در ورزش...

1

مدیریت حرفهای و متعهدانه

2

فرهنگ ایمنی

3

وضعیت زیست محیطی

4

اصول بهداشتی

1

الزامات قانونی -اخالقی

6

ارگونومی(مهندسی انسانی)

9

وضعیت اماکن و تجهیزات ورزشی

8

شایستگی و صالحیت تخصصی

9
اقدامات پزشکی

طرح ریزی و تدوین خطمشی استفاده از اماکن و تجهیزات
ارزیابی ،نظارت ،کنترل عملکرد و ارائه بازخورد
توان رهبری حرفهای و اجرایی
سازماندهی حرفهای افراد و محیط کار
توانایی اهنی و شناختی (تجزیه و تحلیل حوادث ،حل مسئله و غیره)
یادگیری ایمنی
سیستم گزارشدهی ایمنی
آگاهی از ایمنی
حاالت درک شده ایمنی (باور ،نگرش و غیره)
شرایط آب و هوایی
شرایط محیطی (دوری از محیطهای آلوده ،فضوالت صنعتی و غیره)
وضعیت اموا زیانبار (فرابنفش ،ماکرویو ،رادیواکتیو و غیره)
وضعیت مواد شیمیایی (سرب ،گازها ،دوده و غیره)
بهداشت محیط
بهداشت حرفهای
بهداشت فردی
بهداشت عمومی
احساس مسئولیت و وظیفهشناسی
قانونپذیری
رعایت اصول اخالقی (اخالقمداری)
تناسب فضا و اماکن ورزشی با فرد
تناسب وسایل و تجهیزات با فرد
تناسب سطح آموزش و محتویات آموزشی با فرد
موقعیت و شرایط مکانی اماکن ورزشی
وضعیت سخت افزاری اماکن ورزشی
وضعیت سخت افزاری تجهیزات ورزشی
شرایط فیزیکی اماکن ورزشی(رنگ ،تهویه ،فشار ،رطوبت ،نور ،سرو صدا و غیره)
تجربه ،دانش و آگاهی علمی
آموزش علمی و اصولی
صالحیت تخصصی
اقدامات پیشگیرانه پزشکی(معاینات و کارت سالمت)
کم های اولیه و خدمات اورژانسی
خدمات و بازدیدهای دورهای ضمن فعالیت

اساس خالقیت شخصی خود ،فراین د م دل مفه ومی
برآمده از دادهها را شکل میدهد و می ان مقول هه ای
اقتباسشده از دادهها ارتبا برقرارمیکند.
بر اساس یافتههای کیفی حاص ل از مص احبهه ا در
این پژوهش مقولهها و مفاهیم متفاوتی تولی د گردی د.
دو ماهنامه

فراوانی تکرار
22
23
18
19
9
14
19
9
11
23
18
1
8
19
4
19
19
13
13
11
23
18
6
19
22
23
12
9
21
8
18
21
4

تعدادی از مقول هه ا زمینهس از انج ام اعم ال ایم ن و
تعدادی زمین هس از ش رایط ایم ن در م دل ایمن ی در
ورزشی مبتنی بر پیشگیری از حوادث میباشند .رواب ط
ب ین مقول هه ای اص لی پ ژوهش ب ا به رهگی ری از
یادنوشتهای محقق و کدگذاری نظری (که به تبی ین
دوره  ،51شماره  ،4مهر و آبان 5931
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ردیف

مقوله اصلی

جدول  -3جزئیات مقولهها پژوهش
مفهوم (مقوله فرعی)

41

اسکندر حسین پور و همکاران

42

ادامه جدول  -3جزئیات مقولهها پژوهش
مفهوم(مقوله فرعی)

13

وضعیت فیزیکی ،روانی و تجهیزات فردی

11

بهکارگیری فناوریهای نوین

12

دستورالعملهای ایمنی

عوامل فیزیولوژیکی
عوامل روا نشناختی
تجهیزات مورد استفاده فرد
فناوری در اماکن ورزشی
فناوری در تجهیزات ورزشی
فناوری تشخیصی وضعیت جسمانی ورزشکاران
فناوری کنترل محیط فضای ورزشی
چ لیستهای استاندارد ارزیابی اماکن و تجهیزات ورزشی
آئین نامه حفاظت فردی در استفاده از اماکن و تجهیزات ورزشی
استانداردهای ایزو در زمینه کیفیت تجهیزات و بهداشت حرفهای
آئین نامه انضباطی در اماکن ورزشی

23
13
19
11
13
4
9
19
14
6
1

شکل  -1الگوی حاصل از تحلیل دادهها در مرحله کدگذاری نظری

روابط بین کدها میپ ردازد) تبی ین گردی د .در نهای ت
جهت درک بهتر از فضای مفه ومی ایمن ی در ورزش
مبتنی بر پیشگیری از حوادث ،بر اساس کدها ،مفاهیم
و مقولهها بهدس تآمده از دادهه ا ،الگ وی بص ری در
قالب شکل  1نشان دادهشده است.
در الگوی پیش رو ،مدیریت حرفهای و متعهدانه ب ه
عنوان ی متغیر محوری در مرک ز الگ و ق رار گرفت ه
دو ماهنامه
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اس ت و چه ار مقول ه فرهن گ ایمن ی ،ض وابط و
دس تورالعمله ای ایمن ی ،ص الحیت و شایس تگی
تخصصی و رعایت اصول الزامات قانونی و اخالق ی در
ارتباطی دوسویه ،با مدیریت و یکدیگر هستند؛ که این
مقولهها با تعامل و ارتبا با یکدیگر ،زمینههای انج ام
اعمال ایمن و بدور از خطر را برای افراد در محیطهای
ورزشی فراهم میآورند .همچنین مدیریت حرفهای ب ا
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ردیف

مقوله اصلی

فراوانی تکرار

طراحی مدل ایمنی در ورزش...

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با روش کیفی به دنبال نهادین هس ازی
ایمنی در انجام فعالیته ای ورزش ی در مح یطه ای
ورزشی (اعم از استادیوم ،سالن ورزشی ،استخر ،زم ین
ورزش ی روب از ،مس یرهای تندرس تی و غی ره) جه ت
پیشگیری از حوادث در ورزش انجام شده و مدلی برای
تبیین ایمنی در مح یطه ای ورزش ی ،در قال ب ی
نظریه ارائه نموده است که از طریق آن میتوان ایمنی
در محیطهای ورزشی را به خوبی تفسیر و تبیین کرد.
در خصوص تبیین مدل ایمنی و شناسایی مقولههای
آن ،دوازده مقول ه عم ده ش امل م دیریت حرف های و
متعهدان ه ،فرهن گ س ازمانی ایمن ی ،،شایس تگی و
صالحیت تخصصی ،ضوابط و دستورالعملهای ایمنی،
الزامات ق انونی و اخالق ی رعای ت اص ول بهداش تی،
رویکرد مثبت به محیطزیست ،ویژگ یه ای جس می،
روانی و تجهیزات فردی ،مهندسی انسانی (ارگونومی)،
فضا ،اماکن و تجهیزات استاندارد ،اق دامات پزش کی و
بهکارگیری فن اوریه ای روز ،شناس ایی گردی د؛ ک ه
هرکدام از این مقوالت نیز ابعاد و مف اهیم متع ددی را
شامل میشوند .سپس براساس معیارهایی نظیر تک رار
زیاد ،مرکزی بودن ،ارتبا با مقولههای دیگر ،توان ایی
تأ یرگذاری بر مقولهه ای دیگ ر و ایج اد تغیی رات در
آنها« ،مدیریت حرفهای و متعهدانه» ،به عنوان مقوله
محوری ایمن ی در ورزش ،فرهن گ س ازمانی ایمن ی،
شایس تگی و ص الحیت تخصص ی ،ض وابط و
دستورالعملهای ایمن ی و الزام ات ق انونی و اخالق ی
بهعنوان مقولههای زمینه ساز اعم ال ایم ن و رعای ت
اص ول بهداش تی ،رویک رد مثب ت ب ه محیطزیس ت،
ویژگیهای جسمی ،روانی و تجهیزات فردی ،مهندسی
دو ماهنامه

انسانی (ارگونومی) ،فضا ،اماکن و تجهیزات اس تاندارد،
اقدامات پزشکی ،بهکارگیری فناوریهای روز بهعنوان
مقولههای زمینه ساز شرایط ایمن ،در نظر گرفته شد.
در مراحل پایانی این پژوهش ،به حوزههای ایمنی در
ورزش مبتنی ب ر پیش گیری از ح وادث پرداخت ه ش د.
ادبیات موجود در این زمینه بیشتر معط وف ب ه ایمن ی
فضاها و تجهیزات ورزشی بوده است .ب هگون های ک ه
برای پرداختن به ایمنی در حوزه پیش گیری از ح وادث
بیشتر توجه به ارتقام سطح فضاها و تجهیزات استاندارد
بوده است که ع دم ب هک ارگیری فن اوری روز و نب ود
استانداردهای موجود ،در اماکن ورزشی و تجهی زات را
سبب وقوم حوادث در ورزش بهحساب آوردهاند .در این
ارتبا ک وزهچی ان و همک اران ( )1393در پژوهش ی،
چهار عامل ،آم وزش اف راد ،ب ازبینی ام اکن ورزش ی،
شاخص اسناد و اق دام ف وری و اض طراری را الگ وی
ایمنی فضاهای ورزشی بیان میکنند .یافتهه ای ای ن
تحقیق همچنین در مقایسه با مدلهایی که در ارتب ا
با پیشگیری از حوادث در سایر زمینهها (حوادث ش غلی
و غی ره) مطرحش ده مانن د م دل« :ام »4؛ ش امل:
مرلفههای انس ان ،ماش ینآالت و تجهی زات ،عوام ل
محیطی و مدیریت« ،اِی »3؛ شامل :آموزش ،اق دامات
مهندسی و اعمال ق وانین ایمن ی« ،ت ی ،ام ،اِی ،پ ی،
ام»1؛ شامل :انج ام وظ ایف ،تجهی زات ،مح یط ک ار،
مسائل فردی و مدیریت بودهاند که ه ر ک دام از ای ن
مدله ا ب هنوعی در تع دادی از مرلف هه ا ب ا الگ وی
بهدستآمده از ایمنی در محیطهای ورزشی مش ابهت-
هایی دارند .در اکثر تحقیقات اکر شده ،به طور عم ده
دو عامل در وقوم حوادث نقش اصلی دارند ک ه عام ل
اول را تحت عنوان اعمال ناایمن و دیگری را با عنوان
شرایط ناایمن میشناسند .در مورد اول (اعمال ناایمن)،
افراد در وقوم حاد ه نقش اصلی را ایفا م یکنن د و در
مورد بعدی (ش رایط ن اایمن) ،مح یط و س ایر عوام ل
خارجی بهعنوان علت اصلی وقوم حاد ه ش ناخته م ی
شود؛ که در ای ن زمین ه راهکاره ای عملی اتی تح ت
1 .TMEPM
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تعامل و ارتبا یکطرفه با سایر مقولهه ای موج ود در
مدل سعی در فراهم کردن ش رایطی ایم ن و ب دور از
خطر در محیطهای ورزشی خواهد داشت .با عنایت به
یافتههای پژوهش ،مهیا کردن زمینه برای انجام اعمال
ایمن و شرایط ایمن ،بیخطر ،مطمئن میتواند ایمنی را
در ی محیط ورزشی نهادینه سازد.

43

44

اسکندر حسین پور و همکاران

دو ماهنامه
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عناوین فوق برای پیشگیری از حوادث مطرح شدهاند.
به نظر میرسد یافتهه ای حاص ل از ای ن پ ژوهش
بتواند به دالیل شرایط خاص محیطهای ورزشی و نوم
فعالیت ،فهم جامعتری را نسبت به مدلهای موجود در
خصوص ایمنی فراهم کند .بر همین اساس ،پاسخ ب ه
سرال پژوهش ،یعنی مدل ایمنی در محیطهای ورزشی
مبتنی بر پیش گیری از ح وادث چگون ه بای د باش د را
میتوان بر اساس تحلیل دادههای پ ژوهش بهص ورت
مدل فوق و در قالب ی نظریه داده بنیاد بیان کرد.
مقولههای ایمنی در قال ب الگ وی مط رح ش ده ،ب ا
همدیگر ارتبا مستقیم و غی ر مس تقیمی دارن د و ب ر
یکدیگر تأ یر میگذارند این مقولهها مانند اجزام بدن به
هم وابستهاند .برای سالمتی بدن همه اجزا مه مان د و
نقص هرکدام این سالمتی را مختل میس ازد .اگرچ ه
ممکن است ،وجود بعضی اجزا نقش مهمت ری در ای ن
بین داشته باشند؛ بنابراین تمامی مقول هه ا در الگ وی
ایمنی جایگاه خود را دارند .در این الگو با وجود مقول ه
مدیریت حرفهای و متعهدانه ،مدل ،کارایی و ا ربخشی
خود را نشان خواهد داد .به عبارتی میت وان گف ت ب ا
وجود مدیریت بهعنوان ی مقوله محوری س ایر اج زا
میتوانند جایگاه و نقش خود را بهخوبی انج ام دهن د.
بدین معنی کارایی الگوی ایمنی به م دیریت بس تگی
دارد و با ح ذف م دیریت حرف های و متعهدان ه ،الگ و
کارایی خود را از دست میدهد .همانگون ه ک ه ب دن
نقش تعدادی از اجزام مانن د مغ ز ،قل ب و ری ه س هم
مهمتری در سالمت دارند .مغز است ک ه فعالی ته ا و
امورات بدن را هماهنگ مینمای د؛ بن ابراین در م دل
مط رح ش ده ،اگ ر ب ه م دیریت حرف های و متعهدان ه
بهعنوان مرکز قل توجه ش ود ،م یتوان د پاس خگوی
اهداف مورد نظر باشد .در این مدل ،مدیریت ب ا اتخ اا
رویکرده ای مناس ب و ب ا اق دامات الزم س عی در
هماهنگی بین مقول هه ا دارد و در ص ورت نب ود ای ن
هماهنگ کننده ،بینظمی و سردرگمی بر م دل چی ره
خواهد شد .همچنین عالوه بر م دیریت ک ه ب هعنوان
هسته مرکزی عمل میکند ،وج ود تم امی مقول هه ا،
هرکدام به نوعی سهم عمدهای در ارتقا س طح ایمن ی

دارند .این مقولهها با همدیگر به صورت مستقیم یا غیر
مستقیم در ارتبا و تعامل هستند و بر هم دیگر ت أ یر
میگذارند .بهطور مثال مدیریت حرفهای میتواند سبب
تغییر ،رشد و ارتق ام فرهن گ ایمن ی ش ده و فرهن گ
ایمنی ارتقام یافته میتواند عملکرد م دیریت را ارتق ام
داده و درنهای ت س بب بهب ود وض عیت ایمن ی ش ود.
مدیریت حرفهای و متعهدانه با اتخاا رویکرد صحیح در
ارتبا با تدوین ضوابط و دستورالعمل ایمنی ،آموزش و
آگاهی دادن به ورزش کاران و اس تفاده از اف راد دارای
ص الحیت علم ی و تخصص ی در ارتب ا ب ا آم وزش
مناسب رشتههای ورزشی و مربیگری ،انتخاب و تعیین
افراد وظیف ه ش ناس ،ت رویج اخ القم داری و ق انون
پذیری و همچن ین ایج اد ی فرهن گ س ازمانی در
ارتبا با رش د و نگ رش مثب ت ب ه ایمن ی در ورزش
میتواند زمینههای انجام اعمال ایمن در مح یطه ای
ورزشی را فراهم آورد .همچن ین م دیریت حرف های و
متعهدانه با برنامهریزی ،نظارت ،ارزیابی ،ب هک ارگیری
توان حرفهای ،اهنی و تخصص مرتبط با حوزه فعالیت
و ش ناخت ک افی از مس ئولیته ای خ ود در بررس ی
فضاها ،اماکن و تجهیزات ورزشی ،مط ابق ب ا ش رایط
استاندارد و متناسب با وضعیتهای مختلف ورزشکاران،
بررسی شرایط فردی افراد ش رکت کنن ده در ورزش از
حی س المت فیزیک ی ،روان ی و تجهی زات ف ردی،
برنامهریزی و ب هک ارگیری اق دامات پزش کی الزم در
ارتبا با ورزشکاران ،اس تفاده از فن اوریه ای روز در
ورزش ،توجه و نظارت بر فعالیته ا و رعای ت اص ول
بهداشتی و پیشگیری از فعالیت ورزشی در محیطه ای
آلوده از منظر زیست محیطی م یتوان د زمین ه ایج اد
شرایط امن ،برای پرداختن ب ه ورزش در مح یطه ای
ورزشی را فراهم آورد .به عبارتی ی م دیر متعه د و
حرفهای بایستی نسبت به کوچ ترین ش رایط ب القوه
خطر و کمبود وس ایل م ورد نی از در فض ای ورزش ی
حساس بوده و در سریعترین زمان ممک ن نس بت ب ه
برط رف ک ردن و ک اهش ریس آن اق دام نمای د؛
بنابراین هماهنگی بین همه مقولههای مذکور و فراهم
کردن شرایط ایمن و مناسب فعالیت و توس عه اعم ال

طراحی مدل ایمنی در ورزش...

متعهدانه ،روابط متقابل و دو طرفهای با همدیگر دارند،
به عبارتی بر همدیگر تأ یر گذاشته و تأ یر میپذیرن د.
بطور مثال رعایت الزامات قانونی و اخالقی ،پ ذیرش و
عمل به آنها میتوان د ارتق ا دهن ده س طح فرهن گ
ایمنی و بالعکس فرهنگ ایمنی رشد یافت ه م یتوانن د
سبب نهادینه شدن اصول قانونی و اخالق ی در ورزش
گردد .این مقولهها به دلیل اینکه زمین ه س از اعم ال
ایم ن هس تند نق ش پررن گت ری در ایمن ی دارن د و
محققین بیان مینمایند ک ه نق ش اعم ال ن اایمن در
بوجود آمدن حوادث بیش تر از ش رایط ن اایمن ب وده و
اعمال ناایمن را در وقوم بیش از  93-83درصد حوادث
دخیل میدانند [.]28
در این پژوهش مقولهه ای تأ یرگ ذار ب رای ایج اد
شرایط و موقعیتهای ایمن در محیطه ای ورزش ی و
مقولههای مهم در فراهم ساختن زمینه انج ام اعم ال
ایمن در پ رداختن ب ه ورزش و فعالی ت ،هماهن گ ب ا
نظریه هانریچ )1931( 2که علل عمده بروز ح وادث را
مربو به عملکرد غیر ایمن افراد و شرایط غی ر ایم ن
محیط کار م یدان د ،شناس ایی و در م دل در طبق ات
مختلف ،بکار گرفته شدهاند .یافتهه ای ه انریچ نش ان
داد که  88درصد حوادث به دلیل اعمال ن اایمن و 13
درصد به دلیل شرایط ناایمن (خطر فیزیکی و مکانیکی
موجود در محیط کار) رخ میدهند و ای ن دو عام ل را
مهمترین علل حوادث عنوان کردهاند و تنها  2درصد از
حوادث را فاقد هر گونه تبیین علمی میدانن د .در ای ن
مدل سعی شده است که مقولههایی که میتوانند زمینه
را برای انجام اعمال ایمن و شرایط ایم ن در مح یط-
های ورزشی جهت پیشگیری از حوادث ف راهم آورن د،
شناسایی و در قالب الگوی مناسب با منطقی خاص در
کنار هم قرار گیرند.
با توجه به اینکه بیشترین علل حوادث را رفتاره ای
ناایمن تشکیل میدهند و این رفتارها به طور آگاهان ه
ی ا ن ا آگاهان ه ،از غفل ت ،س هلانگ اری ،کنجک اوی،
فرهن گ رقاب ت ،جس ارت ،خطرپ ذیری ،ع دم
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امن در حد قابل قبولی میتواند در رشد و ارتقام ایمنی
در محیطهای ورزشی مر ر باشد؛ بنابراین وج ود هم ه
مقولهها ب رای ارتق ام ایمن ی و پیش گیری از خط رات
موجود در ورزش الزامی است و نبود هرکدام به نحوی
م انع رش د ایمن ی و س بب وج ود ح وادث در ورزش
میگ ردد .ب ه عب ارتی م دیریت حرف های و متعهدان ه
میتواند با بهکارگیری همه مقولههای مرتبط در ارتقام
ایمن ی ،ب ه شناس ایی ریس خط رات ،ارزی ابی و
پیش گیری از آنه ا اق دام نم وده و موجب ات ک اهش
ریس خطرات و بهبود فضای ایم ن در مح یطه ای
ورزشی را فراهم نماید .الزم ب ه ی ادآوری اس ت ک ه؛
مقولههای زمینهساز ش رایط ایم ن اگرچ ه ش ر الزم
برای فعالیت ورزشی و ایمنی هستند ولی ش ر ک افی
نیستند .بهطور مثال :با وجود ی فض ای ورزش ی ب ا
تجهیزات استاندارد ،اگر نحوه انجام فعالی ت ورزش ی و
استفاده از تجهیزات به روش مطل وب ص ورت نگی رد،
ریس خطر این فعالیت بسیار باالست و وقوم حوادث
دور از انتظ ار نیس ت .جیم ز ری زن ( )1999در م دل
تحلیل حوادث خود ،تحت عنوان پنی ر سویس ی 1بی ان
میکند که برای وقوم ی حاد ه می بایست ترکیبی از
خطاها و غفلت ها در سطوح مختلف رخ ده د و هم ه
این عوامل در ی خط قرار گیرند .برخی از این عوامل
نقایص موجود در فعالیتهای انسان ی ا مح یط ک ار و
برخی دیگر مربو به فاکتورهای مدیریتی ی ا طراح ی
ضعیف در سیستم است؛ بنابراین چنانچه در هر کدام از
آنها ،مالحظات الزم در نظر گرفته شود احتمال وقوم
حاد ه به مقدار زیادی کاهش خواهد یافت .سازمانه ا
میتوانند با هوشمندی جه ت ک اهش اعم ال ن اایمن
نقایص نهفته در سطح مدیریتی را کاهش دهند [.]42
همانگونه که در مدل نشان داده ش ده ،مقول هه ای؛
فرهن گ ایمن ی ،ص الحیت و شایس تگی تخصص ی،
ضوابط و دستورالعملهای ایمن ی و الزام ات ق انونی و
اخالقی (وظیفهشناسی ،اخالقمداری و قانون پذیری)،
ع الوه ب ر ارتب ا دوس ویه ب ا م دیریت حرف های و
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وظیفهشناسی ،قانونگریزی ،عدم آموزش الزم و غیره
ناشی میشوند .به نظر میرسد با بکارگیری مقولههای
شناسایی شده در مدل ،بتوان رفتاره ای ن اایمن را ب ه
حداقل رساند .استفاده از آموزشهای فنی و تخصص ی
رشتههای ورزشی و نحوه استفاده از اماکن و تجهیزات،
نهادینه کردن فرهنگ ایمنی ،الزامات قانونی ،اخالق ی
و بکارگیری دستورالعمله ای ایمن ی در پ رداختن ب ه
فعالیته ای ورزش ی طب ق قاع ده و ق انون در کن ار
رهنمودهای مدیریتی و ایجاد انگیزه ،هر کدام به نوعی
میتواند حداکثر کارایی را در این زمینه داشته باشند .در
همین رابطه ،محم دی ف ام ( ،)1389در مطالع های در
صنعت خودرو سازی به ارزی ابی رفتاره ای ن اایمن ب ا
حوادث پرداخت و نشان داد که افزایش ی درص دی
اعمال ناایمن س بب س ه براب ر ش دن ح وادث ش غلی
میگردد []43؛ که نشان میدهد ف راهم ش دن زمین ه
اعمال ایمن در هرحرفه ،دارای اهمی ت ب االیی اس ت.
البته توجه به فراهم کردن زمینه اعمال ایمن به معنای
کم توجهی به شرایط ایمن نیست و زمینه ایجاد شرایط
ایمن نیز بایستی با اهمیت باال مورد توجه ق رار گی رد.
ام اکن ،فض اها و تجهی زات ورزش ی بایس تی ب ا
استانداردهای روز در کیفیت و ساختار مطابق ت داش ته
باشند ،تجهیزات مستهل و ن واقص ام اکن و فض اها
باید در کوتاهترین زمان رفع گردد .در استفاده از اماکن،
فض اها و تجهی زات ورزش ی مهندس ی انس انی
(ارگون ومی) ،وض عیت بهداش تی ،وض عیت زیس ت
محیطی ،استفاده از فناوریهای روز ،خدمات پزش کی،
تجهیزات کم های اولی ه و تجهی زات ف ردی ،م ورد
توجه قرار گیرند تا با فراهم شدن شرایط ایمن بهم راه
اعمال ایمن ،شاهد ایمنی در محیطهای ورزشی باشیم.
لذا به نظر میرسد تنها راه عملی پیشگیری از ح وادث
در ورزش و ا رات سوم آنها بر سالمت اف راد ،ح ذف
خطرات و کاهش ریس آنها ،در بهکارگیری مقولهها
در الگوی مطرحشده میسر میباشد .نظر به کاربرد این
الگو در مطالعات حوزه ایمنی ورزش که بخش مهم آن
برای رسیدن به راهکارهای افزایش سالمت ،پیشگیری
از حوادث و کاهش آسیبپذیری افراد ورزشکار و سایر

مراجعهکنندگان ب ه مح یطه ای ورزش ی م یباش د،
بهک ارگیری الگ وی پیش نهادی م یتوان د ض روری و
اجتنابناپذیر باشد.
بنابراین به نظ ر م یرس د ،م دل ارائهش ده در ای ن
پژوهش افق وسیعتری را در خصوص ابع اد ایمن ی در
ورزش ترسیم نموده و بر فهم محققین و مجریان امور
نسبت به ابعاد و زوایای ای ن مفه وم بیفزای د .یک ی از
محدودیتهای پ ژوهشه ای کیف ی ،امک ان تفاس یر
مختلف از پدیده م ورد بررس ی اس ت و طبع اً تفس یر
صورت گرفته از پدیده مورد مطالعه در ای ن پ ژوهش،
تنها یکی از تفاس یر ممک ن و پ ذیرفتنی در م ورد آن
است .بههرحال ،هر پژوهش نظ ری خ الی از عی ب و
ایراد نبوده و نیازمند نقد و ارزی ابی مج دد اس ت .ای ن
پژوهش با استفاده از روش نظریه داده بنی اد ،رهیاف ت
گلیزری اجرا شد .ازای نرو ب ه س ایر محقق ین توص یه
میشود از روشهای نظ اممن د استراوس ی و رهیاف ت
سازگارا چامرز استفاده و نتایج را با نتایج پژوهش حاضر
مقایسه نمایند و نتایج ای ن پ ژوهش را از جنب هه ای
مختلف نقد کرده و آن را پاالیش نمایند.
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Abstract
Background and aims: 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 sport was conducted using Glacerian Grounded theory which is data-based.
Methods: To this end, on the basis of snowball technique, 25 experts in the fild of safety
and sport management participated in this study. They participated in an unstructured indepth interview. Data obtained from the interview were analyzed using a set of open coding,
theoretical coding and selective coding simultaneously.
Results: The findings showed that professional and committed management could be
regarded as the main factor and positive safety culture, specialized qualifications, legal and
ethical requirements (responsibility, abiding by ethics and law), safety instructions,
complying with health principles, positive environmental approach, physical, mental and
individual equipments, human factors (ergonomics), sporting sites and buildings, and
standard sporting facilities, medical actions and emergency services and application of new
technologies, were determined as other safety cateqories in sporting.
Conclusion: According to the proposed model, it is recommended that we consider the role
of different factors in safe sporting activities in order to prevent injuries. 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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