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 مقدمه

به فکر تأمین و حفاظت خود در برابر  انسان از دیرباز

را طی ادوار مختلف تاریخ،  ش خودالخطر بوده و تمامی ت

مختلف معطوف  يهابراي جلوگیري و کاهش آن به شکل

به برداشت روشن و علمی  ث،کرده است. درك واقعی حواد

در طول  یرساناطالع يهاستمیس .نیاز دارد خطراز مفهوم 

 انسانروز مملو از اخبار مربوط به حوادث مختلفی است که 

دوري از عواقب  منظورهو ب است با آنها دست به گریبان

 يهانهیزم. امروزه افتدیچنین حوادثی به فکر راه چاره م

کوچک  يهابیخطر، افزایش و تبدیل آن به حوادث و آس

، توجه زیادي را زیآمو فاجعه باربتیرویدادهاي مص حتیو 

مدیریت کلی  طوربه. از نظر علمی به خود جلب کرده است

تعریف یند شناسایی یا تشخیص خساراتی اعنوان فربهخطر 

 ردیگیدر معرض آن قرار م یا فرد که یک سازمان شده است

 خساراتبرخورد با این شیوة عنوان انتخاب بهترین و به

. در این میان مسئولیت مربیان ورزش، )1( شودیتعریف م

ي هادستگاهی، مدیران مدارس و مدیران بدن تیتربمعلمان 

ي هاتیوضعدلیل متولی ورزش در قبال ورزشکاران خود به

نشده و تهدیدهاي موجود در میادین ورزشی ینیبشیپ

 میلیون 12 در ایران حدود شده است. امروزه دوچندان

نامنظم بخشی از زمان روزمرة خود را با  صورتبه آموزدانش

این موضوع  گذرانند.ي ورزشی میهاتیفعالپرداختن به 

ي اخیر هاسالحدي اهمیت داشته است که در به

پژوهشگران زیادي حوزة تحقیقی خود را به موضوع حقوق 

ن عنوا با نمونه در تحقیقی طوربه. انددادهاختصاص  ورزش،

 مدارس در ورزشی يهابیآس بررسی میزان شیوع«

ورزشی را  يهابیآس وقوع ، علل»متوسطه (پسرانه) مشهد

 وسایل نقش درصد، 32 با خطا عملیات ورزشی به ترتیببه

 28 میزان به ایمنی نکات درصد، عدم رعایت 31 امکانات و

اعالم کرد و نتایج  درصد 9 جسمانی قواي ضعف و درصد

                                                           
1. Mallow 

 مربیان درصد) از 17( کمی درصد بود که حاکی از این

. از دیدگاه )2(دارند  آشنایی ورزشی حقوق مبحث با ورزش

ي آموزشی اغلب هاسازمان) مدیران ورزشی یا 3( 1مالوي

درصدد فرار از مسئولیت ناشی از تقصیر کارکنان، مربیان و 

، هستند ندکنیمکار  آنهامدرسان خود یا کسانی که براي 

ي ورزشی عمالً تحت هاتیفعالاین است که  آنهاو استدالل 

هر مدیر در قبال اعمال  کهیدرحالقرار ندارند،  آنهانظارت 

 . )3(خطاي کارکنان خود مسئول است 

ي اصلی مسئوالن آموزش و هاتیمسئولاز وظایف و 

ی مبادرت به امر نوعبهپرورش و هر دستگاه دیگري که 

 تیترب، انتخاب مربیان ورزشی و معلمان کندیمورزش 

ی واجد شرایط، باصالحیت و داراي تخصص، براي بدن

ي آموزشی و برگزاري رویدادهاي ورزشی هاکالسمدیریت 

 است. مربی داراي صالحیت کسی است که ضمن

برخورداري از تأییدیۀ مربیگري از فدراسیون ورزشی مربوط، 

تجربۀ کافی نیز داشته باشد. این موضوع را باید اضافه کرد 

ی رشتۀ آموختگدانشی مدارس باید بدن تیتربکه معلمان 

علوم ورزشی، حداقل در مقطع کاردانی را در کارنامۀ 

 اشخاصی وجود چراکهتحصیالت خود همراه داشته باشد؛ 

دارند که از نظر فنی و آموزشی مورد تأییدند، اما به لحاظ 

دفاع کرد. عملکرد مطلوب یک مربی  آنهااز  توانینمقانونی 

ي ورزش مدارس، منوط به حضور هاتیفعالورزش در 

ی باال در محل کنندگینیبشیپمستمر، دقیق و با توان 

زش ي ورزشی و نیز دانش و تجربۀ کافی در امور ورهاتیفعال

ي ورزشی در مراجع هایدادخواهاست. اسناد متعددي از 

ي و غفلت حتی کاراهمال کهقضایی حاکی از این است 

اندك موجب بروز یا تشدید حوادث جسمانی ورزشکاران در 

. از دیگر وظایف )4(اماکن آموزشی یا ورزشی شده است 

بازدید و بررسی مستمر وسایل  توانیممربی یا معلم ورزش 

حساسیت  نیهمچنقبل از آغاز فعالیت و  ژهیوبهورزشی 
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نسبت به وسایل فرسوده، درجۀ دوم یا معیوب را ذکر کرد. 

ند که به اکاران ملزم به استفاده از وسایل ورزشیورزش

موجب مقررات مربوط تعیین شده است، ناقص بودن، 

نامرغوب بودن یا غیرمجاز بودن این وسایل ممکن است 

موجب صدمه به ورزشکار شود که در این صورت مربیان و 

 ایمنی نکات به معلمان ورزشی مسئول خواهند بود. توجه

 ورزشی، اماکن استفاده از فضاها وي و سازآماده در

 از مناسب نگهداري مناسب، تجهیزات ورزشی يریکارگبه

براي  يبندزمان جدول داشتن ورزشی، تأسیسات و اماکن

 جلوگیري هابیآساز  بسیاري بروز از تواندیم اماکن تعمیر

 ییهابرنامه است ممکن تأسیسات طراحی ضعیف . )5(کند 

 محدودیت مواجه با را تأسیسات نظارت و نگهداري مانند

 کنندگانشرکت مواجهۀ افزایش سبب ترمهم آن از و کند

 احتمال به تواندیمعوامل خود  شود. این خطرزا شرایط با

 غفلت ناشی از يهایدادخواه افزایش و هابیآس بیشتر بروز

 .)6(شود  منجر

تاکنون مطالعات زیادي در خصوص مقولۀ مدیریت خطر 

که  آنجادر ورزش در سراسر دنیا انجام گرفته است، اما از 

تمایزاتی نیز  هامشابهتعوامل بروز این حوادث در عین 

ي هاافتهدارند، پژوهش حاضر نیز در راستاي تکمیل ی

ي بومی انجام گرفته است. ضمن هاحلراهگذشته و ارائۀ 

در این پژوهش در ایران  هادادهاینکه ابزار ویژة گردآوري 

کار رفته تاکنون استفاده نشده و عناصر نوینی در آن به

ي مرتبط با موضوع مطالعۀ حاضر هاپژوهشاست. از جمله 

 )2004( همکاران و 1پنتراي پژوهشی هاافتهبه ی توانیم

مخاطبان و  با مؤثر ارتباطات هب نیاز اشاره کرد که

 دقیق ارزیابی و ي ورزشیهابرنامهدر  کنندگانشرکت

به  الزم يهاآموزش و مسابقه شروع از قبل هابرنامه

 بروز زمان در اضطراري يهاالعملعکس براي ویژه نیروهاي

                                                           
1. Penntra  
2. Ju. mbo and palms 

فعال  انسانی نیروهاي مجموعه ضروري و آشناسازي حادثه

 مربیان تماشاچیان، ازیکنان،ب از جمله ي ورزشیهابرنامهدر 

ي هاافته. ی)7(را حیاتی دانستند  نیروهاي و داوران و

همکاران  و3 ساکس ) و1990( 2پالمز و پژوهشی جمبور

از  ناشی يهابیآس و تلفات علل ) نیز نشان داد1998(

 بلندي همچونشامل مواردي  بازي يهانیزم در حوادث

 نبود فعالیت، سطح پوشش بودن ناکافی ،لیوسا حد از شیب

 و فضاها تیز، يهالبه یزدگرونیب محافظ، يهانرده

 يهاکفپوش ،لیوسانصب نامناسب  ي زمین،هاشکاف

 و هامیس ،هاطنابسست،  دیوارهاي یا حصارها لغزنده،

. در )8(است  غیره و بازي زمین در رهاشده يهاکابل

 بر بالغ آمریکا در ساله گزارشی اشاره شده است که هر

 مختلف ورزشی يهاتیفعال درآموز دانش میلیون 5/25

 ورزشی پزشکیاران که طبق گزارش انجمن کنندیم شرکت

میلیون  3/1ورزشکاران (حدود  این پنجمکی بیش از آمریکا

. نندیبیم آسیب مختلف يهاورزش در نفر) بر اثر شرکت

) درصد 62( صدمات این جالب توجه اینکه قسمت اعظم

 پزشکی پرسنل کهیعنی زمانی ،دهدیم رخ تمرین هنگام

 حضور پزشکیاران ورزشی در محل تمرین و پزشکان مانند

 مؤثر بر عوامل نیترمهم. در پژوهش دیگري، )9(ندارند 

 همچوندر قالب مواردي  فضاهاي ورزشی ایمنی و بهداشت

 شرایط و مدارس بودن قدیمی ورزشی، فضاي ناکافی سرانۀ

 بودن غیرایمن و يخورآب دستشویی، توالت، غیربهداشتی

 يهاشن با آسفالت( مدرسه فضاي داخل زمین ورزش

 عدم سطحی، يهاجمع شدن آب وها چاله داشتن بزرگ،

 زمین در هاركیتنبودن  ثابت همدیگر، از هانیزم تفکیک

 حاشیۀ درها درختچه و سکوها وجود نیهمچنورزش) و 

 نزدیکی نامناسب، خروجی و ورودي ورزش، نزدیک زمین

 ورزشی فضاي از استفاده گاهی و به پارکینگ حد از بیش

3. Saxe  
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 و يسوزآتش و یگرفتگبرق امکانپارکینگ، عنوان به

در تأیید . )10(اولیه اعالم شده است  يهاکمک بودن ناکافی

نیز  )2005( همکاران و 1این یافته، نتایج پژوهشی مارشال

 تواندیم مناسب تجهیزات و وسایل از استفاده که نشان داد

 . )11(کند  جلوگیري ورزشی يهابیآساز  بسیاري بروز از

ورزشی و  و شدید متعدد يهابیآس شیوع به با توجه

 رزشوي متولیان کاراهمالي مرتبط با غفلت و هایدادخواه

بودن برخی خسارات جسمی و روحی  ریناپذجبرانو 

 یممستق درگیري دلیلبه دیگر طرف از و مصدومان ورزشی

 سعی تحقیق این در ی،بدن تیتربمدیران مدارس و دبیران 

میزان اثرگذاري عوامل مختلف بر بروز  تا شده است

وضعیت مدیریت خطر در  نیهمچني ورزشی و هابیآس

ی و بدن تیترب دبیران دیدگاه از مدارس استان قزوین

 با تنگاتنگشان ارتباط دلیلمدیران مدارس آن استان به

 جهتو با تا شود بررسی آنان عینی مشاهدة ووزان آمدانش

 يسازاهآگ راستاي شناسایی و در نتایج تحقیق، و هاافتهی به

 در دارسم ورزشاندرکاران دست و نیز توجه مسئوالن و

 .ودش برداشته گامی مثبت ،هابیآس خطرها و بروز علل رفع

 

 شناسی پژوهشروش

از نظر هدف، کاربردي و از نظر شیوة تحقیق حاضر 

آماري  ۀ. جامعبود پیمایشی_توصیفی، هادادهي آورجمع

که  بود ی)بدن تیتربدبیر  82مدیر و  50( نفر 132 شامل

ي هدفمند و با توجه به وجود فضاي ریگصورت نمونهبه

ی در بدن تیتربورزشی در مدرسه و حضور معلم متخصص 

دبیر  57مدرسه (مدیر مدرسه) و  39مدرسه در نهایت 

ۀ آماري عنوان نمونبه ی شاغل در آن مدارسبدن تیترب

ابزار گردآوري اطالعات، انتخاب شدند.  پژوهش حاضر

رفتارهاي  ی شامل اطالعات شخصی ودوبخشپرسشنامۀ 

خطر گري که مدیریت  ۀاز پرسشنام خطر بود کهمدیریت 

                                                           
1. Marshall  

بود،  81/0ري محتوایی مناسب و پایاییروایی صوداراي 

سطوح است و  سؤال 68داراي این پرسشنامه . استفاده شد

 6بیمه ( ۀحیط دهدر خطر را اجراي رفتارهاي مدیریت 

گویه)، ایمنی  14و سالمت ( مسائل پزشکیگویه)، 

گویه)،  2گویه)، قوانین و مقررات (10( تالتسهیو  تجهیزات

گویه)، نظارت  5گویه)، ایاب و ذهاب ( 4استاندارد مراقبت (

گویه)، بایگانی سوابق  7گویه) و ابعاد حقوقی ( 7و آموزش (

گویه)  3گویه) و مستندات رضایت والدین ( 5و اطالعات (

ارزشی ي پنجگذارنمرهکند. این پرسشنامه با ارزیابی می

(از کامالً موافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالفم و  لیکرت

اجراي نهایی ابتدا،  منظوربهکامالً مخالفم) تشکیل شده بود. 

نسخۀ اصلی پرسشنامه به فارسی ترجمه شد، سپس مجدداً 

توسط متخصص زبان به زبان انگلیسی برگردانده شد. در 

از فارسی به انگلیسی با نسخۀ  شدهترجمهادامه، نسخۀ 

صلی تطبیق داده شده و تأیید شد. قبل از اجراي نهایی، ا

روایی محتوایی و صوري پرسشنامه از طرف متخصصان 

علوم ورزشی بررسی و تأیید شد و پایایی پرسشنامه نیز در 

نفر از مدیران مدرسه و  30مطالعۀ مقدماتی با شرکت 

 آمد. دستبه 74/0دبیران ورزش با روش آلفاي کرونباخ 

 از آمار توصیفی ي تحقیقهاداده لیوتحلهیتجز منظوربه

الب قشامل فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و درصد در 

یز ناستنباطی بخش آمار  جداول و نمودارها استفاده شد. در

در جوامع  هانیانگیمبراي مقایسۀ  از آزمون تی مستقل

مختلف جنسیتی، نوع پست سازمانی و نوع مدرسه و از 

 در موضوع سابقۀ هانیانگیمآزمون آنوا براي مقایسۀ 

سازمانی، سطح مدرك تحصیلی، سطح کارت مربیگري 

خۀ تمامی فرایندهاي آماري با استفاده از نساستفاده شد. 

م انجا ≥05/0P و در سطح معناداري SPSS افزارنرم 22

  گرفت.
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 هاي پژوهشیافته

نفري که  96ي تحقیق حاکی از این بود که از هاافتهی

مدیر  39ی و بدن تیتربمعلم  57به پرسشنامه پاسخ دادند (

درصد)  2/56نفر ( 54درصد) مرد و  8/43نفر ( 42مدرسه)، 

درصد) از مدیران و دبیران ورزش  4/61نفر ( 59زن بودند. 

درصد) در مدارس  6/38نفر ( 37در مدارس دولتی و 

غیردولتی شاغل بودند. بیشترین ردة سنی مدیران و دبیران 

 30تا  24بین  آنها نیکمترسال و  50تا  40ورزش بین 

دبیر ورزش و مدیري که مدرك  57سال است. از بین 

سال  10کمتر از  آنهادرصد) 1/49نفر ( 28مربیگري دارند، 

درصد) بیش از  7/1سابقۀ مربیگري دارند و تنها یک نفر (

سال سابقۀ مربیگري دارد. باالترین مدرك تحصیلی  20

 51نفر ( 49مدیران و دبیران ورزش کارشناسی است که 

نفر  40درصد) بود و بعد از آن کارشناسی ارشد بود که 

 1/3نفر ( 3 هم دیپلم بود که نیرکمدرصد) بودند و  8/41(

ۀ مؤلف 10درصد) بودند. براي بررسی وضعیت خطر مدارس 

زیر بررسی شدند: بیمه، قوانین و مقررات، استاندارد مراقبت، 

، نظارت و آموزش، تسهیالت، ابعاد حقوقی، ونقلحمل

مسائل پزشکی، رضایت و سوابق. در جداول زیر از دو دیدگاه 

زنان بررسی  مردان و نیهمچندبیران ورزش و مدیران و 

 شده است.

 )3. وضعیت مدیریت خطر در ورزش مدارس (میانگین فرضی: 1جدول 
 N t p انحراف معیار میانگین مؤلفه
 032/0 12/2 96 691/0 89/2 بیمه

 358/0 251/0 96 725/0 92/3 قوانین و مقررات
 048/0 39/2 96 687/0 98/2 استاندارد مراقبت

 039/0 81/2 96 721/0 55/2 ایاب و ذهاب
 65/0 68/1 96 593/0 11/3 و آموزشنظارت 

 021/0 76/2 96 12/1 29/2 ایمنی تجهیزات و تسهیالت
 038/0 36/2 96 91/1 58/2 ابعاد حقوقی

 مسائل پزشکی و سالمت 
 آموزاندانش

71/2 681/0 96 71/2 042/0 

 725/0 684/1 96 721/0 85/3 رضایت والدین
 048/0 99/1 96 529/0 86/2 ثبت سوابق

 
تنها بین  دهدیمنشان  1که جدول گونههمان

ي قوانین و مقررات، نظارت و آموزش و رضایت هامؤلفه

تفاوت معناداري مشاهده نشد  3والدین میانگین فرضی: 

)05/0P≤.( 

ي هامؤلفهبین  دهدیمنشان  2که جدول گونههمان

قوانین و مقررات، نظارت و آموزش، ابعاد حقوقی و رضایت 

ی بدن تیتربوالدین در دیدگاه مدیران مدارس و معلمان 

 ).≥05/0Pتفاوت معناداري مشاهده نشد (

 

ي هامؤلفهبین  دهدیمنشان  3که جدول گونههمان

نظارت و آموزش، ایمنی تجهیزات و تسهیالت، رضایت 

والدین و ثبت سوابق در دیدگاه مردان و زنان نمونۀ آماري 

).≥05/0Pتفاوت معناداري مشاهده نشد (
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ی و مدیران مدارس در خصوص وضعیت مدیریت خطر در ورزش بدن تیترب. مقایسۀ میانگین امتیازات دبیران 2جدول 
 مدارس

 N t p انحراف معیار میانگین مؤلفه

 بیمه
 39 721/0 12/3 مدیران

12/2 041/0 
 57 956/0 76/2 دبیران

 قوانین و مقررات
 39 851/0 87/3 مدیران

384/0 593/0 
 57 849/0 94/3 دبیران

 استاندارد مراقبت
 39 659/0 05/3 مدیران

25/2 038/0 
 57 721/0 65/2 دبیران

 ایاب و ذهاب
 39 827/0 57/3 مدیران

68/1 032/0 
 57 759/0 44/2 دبیران

 نظارت و آموزش
 39 562/0 12/3 مدیران

157/0 621/0 
 57 521/0 38/3 دبیران

 ایمنی تجهیزات و تسهیالت
 39 12/1 18/3 مدیران

02/2 047/0 
 57 689/0 89/2 دبیران

 ابعاد حقوقی
 39 32/1 39/3 مدیران

553/0 359/0 
 57 821/0 88/3 دبیران

 مسائل پزشکی
 39 374/0 71/3 مدیران

25/2 029/0 
 57 54/1 92/2 دبیران

 رضایت والدین
 39 658/0 81/3 مدیران

59/1 726/0 
 57 712/0 99/3 دبیران

 ثبت سوابق
 39 417/0 02/3 مدیران

02/2 045/0 
 57 559/0 81/2 دبیران

 
 امتیازات زنان و مردان در خصوص وضعیت مدیریت خطر در ورزش مدارس. مقایسۀ میانگین 3جدول 

 N t p انحراف معیار میانگین مؤلفه

 54 52/0 54/2 زنان 042/0 05/2 42 58/0 93/2 مردان بیمه

 54 69/0 10/3 زنان 058/0 78/1 42 78/0 67/3 مردان قوانین و مقررات

 54 79/0 73/2 زنان 045/0 01/2 42 65/0 24/2 مردان استاندارد مراقبت

 54 81/0 55/2 زنان 039/0 12/2 42 76/0 98/2 مردان ایاب و ذهاب

 54 25/1 75/3 زنان 49/0 69/1 42 70/0 60/3 مردان نظارت و آموزش

 54 72/0 69/2 زنان 62/0 75/1 42 15/1 86/2 مردان ایمنی تجهیزات و تسهیالت

 54 10/1 10/2 زنان 043/0 09/2 42 76/0 79/2 مردان ابعاد حقوقی

 54 97/0 01/2 زنان 030/0 23/2 42 62/0 72/2 مردان مسائل پزشکی

 54 67/0 86/3 زنان 52/0 85/1 42 66/0 80/3 مردان رضایت والدین

 54 89/0 86/2 زنان 24/0 24/1 42 71/0 94/2 مردان ثبت سوابق
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 گیري بحث و نتیجه

کلی وضعیت  طوربهي پژوهش حاضر نشان داد هاافتهی

ي هامؤلفهمدیریت خطر در ورزش مدارس استان قزوین در 

و  تجهیزاتو سالمت، ایمنی  مسائل پزشکیبیمه، 

ی، ، استاندارد مراقبت، ایاب و ذهاب، ابعاد حقوقتالتسهی

ه دارد فاصل مورد انتظاربایگانی سوابق و اطالعات از میانگین 

دد و از لحاظ آماري تفاوت معناداري بین میانگین فرضی (ع

). شایان ≥05/0Pي مکتسبه مشاهده شد (هانیانگیم) و 3

 ینبا میانگ تالتسهیو  تجهیزاتذکر است سه مؤلفۀ ایمنی 

وقی و رعایت ابعاد حق 55/2، ایاب و ذهاب با میانگین 29/2

 وضعیت را در مدیریت خطر نیترفیضع 58/2با میانگین 

. انددادهدر ورزش مدارس استان قزوین به خود اختصاص 

سه مؤلفۀ رعایت قوانین و مقررات با میانگین  نیهمچن

ارت و نظ 85/3، رضایت والدین با میانگین با میانگین 92/3

بهترین وضعیت را در مدیریت  11/3و آموزش با میانگین 

خطر در ورزش مدارس استان قزوین به خود اختصاص 

 . اندداده

ي مدیریت خطر در مدارس هامؤلفهدر ارزیابی موردي 

کلی وضعیت بیمه با  طوربهي پژوهش نشان داد اهافتهی

در مدارس استان مطلوب نیست و با میانگین  89/2میانگین 

) از نظر آماري تفاوت دارد. ضمن 3(میانگین  مورد انتظار

اینکه بین دیدگاه مدیران و دبیران ورزش وضعیت بیمه در 

ي ورزشی مدارس استان قزوین از نظر آماري هاتیفعال

که میانگین طوري). به≥05/0Pناداري دارد (تفاوت مع

و از  12/3در این مؤلفه از نظر مدیران،  شدهکسبامتیازات 

بود. در ارزیابی تکمیلی این  76/2ی، بدن تیتربنظر معلمان 

موضوع و با مراجعۀ محقق به برخی مدارس و صحبت در 

خصوص موضوع بیمه و مشاهدة مستندات با حضور مدیران 

نظر جداگانه، به طوربهی بدن تیتربعلمان مدرسه و م

                                                           
1. Bing-Feng 

مدیران مدارس با توجه به مسئولیتی که در قبال  رسدیم

دارند، سعی در  بر عهدهپیامدهاي ضعف بیمۀ مدارس خود 

جلوه دادن وضعیت بیمۀ مدرسه تحت مدیریت  ترمناسب

دلیل درگیري ی بهبدن تیترب، اما دبیران اندداشتهخود 

ي هابیآسي ناشی از هانهیهزو  هاخسارتبا  میمستق

ي امهیبي هاپوششورزشی ورزشکاران خود و عدم کفایت 

در این زمینه اظهارنظر کرده باشند. این  ترنانهیبواقع، آنها

 1و بینگ فنگ )12( زادهیالهیافته با نتایج پژوهشی نعمت

 که رسیدند نتیجه این همسوست. این پژوهشگران به )13(

 خدمات، تنوع بیمه، يهانهیهز از کمی رضایت ورزشکاران

 اداري فرایندهاي و پزشکی يهامراقبت به دسترسی

ي ورزشی هامهیبدارند و  ایران در پزشک معاینۀ و پذیرش

ي درمانی احتمالی را ندارد. هانهیهزو حوادث تکافوي 

 و قوانین که نشان داد )13(بینگ فنگ  يهاافتهی نینمچه

 سیستم باید و است ناقص چین در ورزشی بیمۀ مقررات

شود. ورزش  ایجاد ورزشی يهامهیب مورد در قانونی دقیق

مستمر آبستن حوادث  طوربهي قهرمانی هاورزش ژهیوبه

ي کاراهمالذاتی یا غیرمترقبه است. با توجه به این موضوع 

خسارات  تنهانه تواندیمي امهیبي هانهیهزسبب بهیا غفلت 

ي به مدیران مدارس و معلمان ریناپذجبرانمالی و معنوي 

زمینۀ ایجاد  نیهمچنی وارد کند، بلکه بدنتیترب

 با رسدیم نظردنبال آورد. بهرا به فرساطاقتي هایدادخواه

 تیتربضروري است مدیران مدارس، دبیران  نتایج به توجه

به موضوع بیمۀ فرزندان خود  آموزاندانشی و والدین بدن

حساس باشند و با کسب دانش کافی آمادگی مواجهۀ 

ي احتمالی در ورزش را داشته باشند. هابیآسمناسب با 

شایان ذکر است دیدگاه زنان و مردان نمونۀ آماري این 

پژوهش در خصوص وضعیت بیمه از نظر آماري با هم 

مردان  ) کمتري از54/2متفاوت بود و زنان میانگین (
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آن  توانیم) را در این زمینه کسب کرده بودند که 93/2(

 تیتربرا به حساسیت و ریزبینی بیشتر مدیران و معلمان 

اعالم  ترفیضعی زن مرتبط دانست که وضعیت بیمه را بدن

 کردند.

 طوربهگفت  توانیم پژوهش حاضر يهاافتهاز دیگر ی

محل  بهوز آمدانشکلی وضعیت ایاب و ذهاب ورزشکاران 

در  55/2مدارس با میانگین  ورزشی برگزاري رویدادهاي

 مورد انتظارمدارس استان مطلوب نیست و با میانگین 

) از نظر آماري تفاوت دارد. ضمن اینکه تفاوت 3(میانگین 

این  خصوص در ورزش دبیران و مدیران مدارس دیدگاه

 امتیازاتکه طوريبود. به معناداري آماري نظر از موضوع

 تیتربو در معلمان  57/3مدیران،  درمؤلفه  این در مکتسبه

 دبیر و )55/2مدیر ( بود. بین زنان و مردان 44/3ی، بدن

نیز تفاوت آماري معنادار بود. این یافته  )98/2ی (بدن تیترب

 دادند نشان که )14( همکاران و 1با نتایج پژوهشی موري

 سطح در به مسابقات ورزشی آموزاندانشایاب و ذهاب 

ي پژوهشی هاافتهاست، همسوست، اما با ی پایینی بسیار

ایاب و ذهاب  مغایر است. ،)15(همکاران  و 2کشکمت

 تواندیمبه محل مسابقات خارج از مدرسه  آموزاندانش

ي مدیران و کاراهمالي ناشی از هایدادخواهبستر بروز 

 نتایج به توجه با رسدیم نظری باشد. بهبدن تیتربمعلمان 

 ژهیوبه امر مسئوالن مؤلفه، این خصوص درآمده دستبه

 موضوع خصوص در بدنی تربیت دبیران و مدارس مدیران

با تصمیمات  به مسابقات ورزشی آموزاندانشایاب و ذهاب 

، دییمورد تأمناسب از جمله انعقاد قرارداد با وسایل نقلیۀ 

توجه به سالمت وسیلۀ نقلیه و راننده، کمک خواستن از 

ي هامیتاولیا و سایر همکاران مدرسه در زمان حضور 

ي را در ارانهیشگیپي هاینیبشیپدر مسابقات،  آموزاندانش

 آورند. وجودبهبروز حوادث احتمالی 

                                                           
1. Mori  
2. Keshkamat  

حاضر موضوع نظارت و  پژوهش يهاافتهیکی دیگر از ی

اثرگذار در مدیریت خطر در  يامؤلفه عنوانبهآموزش 

کلی وضعیت نظارت و  طوربه داد نشان هاافتهمدرسه بود. ی

 11/3مدارس با میانگین  درآموز دانشآموزش ورزشکاران 

 بی برخوردار است. ضمن اینکه بین دیدگاهاز وضعیت مطلو

بین دیدگاه زنان  نیهمچنو  ورزش دبیران و مدیران مدارس

نیز تفاوت آماري معنادار  یبدن تیترب دبیر مدیر و و مردان

مشاهده نشد. این یافته با نتایج پژوهش رمضانی و همکاران 

 نیترمهماز  دارد. مطابقت )17(همکاران  و بنیان و )16(

ي ارانهیشگیپي اثرگذار در مدیریت خطر که نقش هامؤلفه

ي ورزشی دارد، دقت هایدادخواه متعاقباًدر بروز حوادث و 

نظر، حساسیت و استمرار در نظارت و آموزش جامع به 

نمونۀ آماري  رسدیمنظر ورزشکار است که به آموزاندانش

 پژوهش در این عرصه مناسب عمل کرده است.

ارزیابی ایمنی تجهیزات و تسهیالت ورزش مدارس 

مؤلفۀ دیگري بود که در ارزیابی مدیریت خطر مطالعه شد. 

کلی وضعیت ایمنی تجهیزات و تسهیالت ورزش  طوربه

مورد مطلوب نیست و با میانگین  29/2مدارس با میانگین 

) از نظر آماري تفاوت دارد. ضمن اینکه 3ین (میانگ انتظار

 خصوص در ورزش دبیران و مدیران مدارس تفاوت دیدگاه

 که امتیازاتطوريبود. به معناداري آماري نظر از این موضوع

 تیتربو در معلمان  18/3مدیران،  در مؤلفه این در مکتسبه

 )86/2مدیر ( بود. اما بین دیدگاه زنان و مردان 89/2ی، بدن

نیز تفاوت آماري معنادار نبود.  )69/2ی (بدن تیترب دبیر و

و  3هامپل و )18(این یافته با نتایج پژوهشی فارسی 

 اظهار کردندهمخوانی دارد. این پژوهشگران )19(همکاران 

از مشکالت  ورزشی تجهیزات و تسهیالت نبودن که ایمن

 ارزیابیدر  )18(فارسی  .اساسی فضاهاي ورزشی است

 مدارس کشور ورزشی تجهیزات و فضاهاي وضعیت ایمنی

3. Humpel  
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 و ورزشی يهانیزم داخلی فضاهاي که داد نتایج نشان

 اماکن در استفاده مورد ورزشی وضعیت تجهیزات نینچهم

دارند.  قرار پایینی سطح در ایمنی نظر از فضاهاي ورزشی و

تجهیزات و تسهیالت ورزشی مدارس نقش بسزایی در 

ی توجهیبی دارد و هرگونه ي ورزشهاتیفعالتعیین ایمنی 

موجبات بروز  تواندیم آنهابه کیفیت، طول عمر و ایمنی 

رو ضروري است مدیران مدارس خطر را فراهم سازد. ازاین

 آنهای در تأمین، نگهداري و استفاده از بدن تیتربو دبیران 

هوشیار باشند و به استانداردهاي هر وسیله یا مکان  کامالً

 .)18(با دقت و حساسیت ویژه توجه کنند ورزشی 

 توانیمدر تحقیق حاضر  شدهیابیارزي هامؤلفهاز دیگر 

ی در بدن تیترببه دانش حقوقی مدیران مدارس و دبیران 

کلی وضعیت این مؤلفه با  طوربهمدیریت خطر اشاره کرد. 

 مورد انتظارمطلوب نیست و با میانگین  58/2میانگین 

آماري تفاوت دارد. ضمن اینکه تفاوت ) از نظر 3(میانگین 

این  خصوص در ورزش دبیران و مدیران مدارس دیدگاه

نبود. اما بین دیدگاه زنان و  معناداري آماري نظر از موضوع

نیز تفاوت  )79/2ی (بدن تیترب دبیر و )10/2مدیر ( مردان

 و پژوهشی بنیان نتایج با یافته آماري معنادار نبود. این

 نتیجۀ با و دارد همخوانی )20( 1نفزیگر و )17( همکاران

ۀ سلطانی و مطالع در .است مغایر )21( 2تحقیق آدرم

 17( کمی درصد نتایج حاکی از این بود که )2(ی اللهعزت

 آشنایی ورزشی حقوق مبحث با ورزش مربیان درصد) از

ي خود به این نتیجه هاافتهدارند. بنیان و همکاران نیز در ی

ز قوانین رسیدند که میزان آگاهی مربیان و مدیران ورزشی ا

ة این است که بسیاري از مسائل و دهندنشانورزشی نیز 

مشکالت حقوقی در زمینۀ ورزش با ناآگاهی مربیان و 

مدیران ورزش ارتباط دارد. دانش حقوقی و آشنایی با قوانین 

و مقررات عمومی و ورزشی نقش بسیار ارزشمندي در توجه 

                                                           
1. Nefzigr 
2. Adarm  

ة برگزاري ی به نحوبدن تیتربویژة مدیران مدارس و دبیران 

رویدادهاي ورزشی دارد. با توجه به نتیجۀ حاصله تشکیل 

ي هانامهنییآو  هادستورالعملي حقوقی و تدوین هاکارگروه

پیشگیرانه و هشداردهنده به متولیان امور ورزش ضروري 

 .)2(است 

 نیترمهمران از مسائل پزشکی و سالمت ورزشکا

ي هاتیفعالي تأثیرگذار در مدیریت خطر در هامؤلفه

رویدادهاي ورزشی است. محققان در  ژهیوبهجسمانی و 

ارزیابی این مؤلفه به این نتیجه رسیدند که وضعیت مسائل 

مطلوب  71/2پزشکی و سالمت ورزشکاران با میانگین 

) از نظر آماري 3(میانگین  مورد انتظارنیست و با میانگین 

مدیران  تفاوت معنادار دارد. ضمن اینکه تفاوت بین دیدگاه

ورزش با  دبیران و در برابر دیدگاه 3/ 71مدارس با میانگین

در  01/2تفاوت بین دیدگاه زنان با میانگین  92/2 میانگین

 از نظر آماري معنادار بود. این 71/2برابر مردان با میانگین 

 و و امریچ )9(پژوهشی یوسفی و همکاران  نتایج با یافته

 و فینچ تحقیق نتایج همخوانی دارد و با )22( 3نادولوسکا

برخورداري از گواهی  که آنجامغایر است. از  )23( 4منسی

ي از آن در مدرسه در انسخهسالمت پزشکی و بایگانی 

ضروري ، دیآیممواقع حساس به کمک متولیان امور ورزش 

منظور بهی بدن تیترباست مدیران مدارس و دبیران 

پیشگیري از صدمات ناخواستۀ ناشی از ناآگاهی از وضعیت 

ورزشکار خود، ضمن الزام  آموزاندانشجسمانی 

به مراجعه به پزشک معتمد ادارة آموزش و  آموزاندانش

 ژهیوبهپرورش یا مدرسه و دریافت گواهی تأییدیۀ سالمت 

ب و عروق، نسبت به تمامی سوابق پزشکی سالمت قل

با حساسیت ویژه توجه کنند و  آموزدانشورزشکاران 

ي هاتیفعالي ضعف جسمانی تکراري در هانشانههرگونه 

3. Emerich, NadolskaGazda  
4.Finch,Hennessy 
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ی به والدین، به پزشک متخصص رساناطالعورزشی ضمن 

 ارجاع شود. 

ورزشکار کمک مؤثري  آموزاندانشثبت سوابق ورزشی 

ی بدن تیتربدر مدیریت خطرهاي ناشی از ناآگاهی دبیران 

و از  کندیمي ورزشی هامیتدر  آموزاندانشي ریکارگبهدر 

ي کاراهمالي ناشی از هانهیهزطرف دیگر موجب کاهش 

. ارزیابی این مؤلفه در مدارس نشان داد دشویممدرسه 

ورزشکار با  نآموزادانشوضعیت ثبت سوابق ورزشی 

 مورد انتظارمطلوب نیست و با میانگین  86/2میانگین 

) از نظر آماري تفاوت معنادار دارد. ضمن اینکه 3(میانگین 

و در  02/3مدیران مدارس با میانگین  تفاوت بین دیدگاه

از نظر آماري  81/2 ورزش با میانگین دبیران برابر دیدگاه

زنان و مردان از نظر تفاوت معنادار بود، اما بین دیدگاه 

 و آماري معنادار نبود. این یافته با نتایج پژوهشی ایزدي

همخوانی دارد. دبیران  )25( 1استایلز و )24( همکاران

ي هافرمی و مدیران مدرسه باید با تهیۀ بدن تیترب

متحدالشکل و پوشۀ ثبت سوابق ورزشی به این مهم مبادرت 

ي ورزشی و حتی برگزاري هامیتورزند و در زمان تشکیل 

ی در ابتداي سال تحصیلی از وضعیت بدن تیتربي هاکالس

 خود مطلع شوند. آموزاندانشسالمتی و سوابق ورزشی 

از تمامی مسئوالن،  میدانیمدر پایان بر خود الزم 

ی استان قزوین که ما را بدن تیتربمدیران مدارس و دبیران 

 در اجراي این پژوهش یاري کردند، تشکر کنیم.
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Abstract 
The aim of this study was to evaluate the status of risk management in school sport 

activities. The method of this study was descriptive and applied in terms of objectives 

conducted as a field. The population of the study included school headmasters and sport 

teachers in Qazvin province (N=132). According to the purposive sampling method 

(schools with sport facilities), 96 subjects including 39 school headmasters and 57 sport 

teachers participated in the research. The Risk Management Questionnaire (1995) by 

Garry was used to collect data after translation, localization and confirmation of face 

and content validity (using experts’ viewpoints) and reliability (α=0.74). Data were 

analyzed using one-sample t test and independent t test. The results showed that the risk 

management in sport in Qazvin province schools had the worst status in safety of 

equipment and facilities, transportation and compliance with legal aspects and had the 

best status in compliance with laws and regulations, parental satisfaction and 

supervision and training (P≤0.05). Therefore, it is suggested that education authorities 

should provide a risk management plan to reduce the risks of sport activities at schools. 
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