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  در استخرهاي دولتي استان مازندران مديريت ريسكوضعيت بررسي 
  

  چكيده فارسي: 

 هدف، نظر از تحقيق حاضر . دولتي استان مازندران بود استخرهاي در ريسك مديريت وضعيت بررسي تحقيق اين از هدف

 مديران را نظر مورد جامعه . است ميداني ها، داده جمع آوري نوع نظر از و پيمايشي - توصيفي تحقيق روش نظر از و كاربردي

 متشكل از استفاده زار مورد. اباست. نمونه آماري تحقيق برابر با جامعه آماري تشكيل داده انداستان مازندران  دولتي استخرهاي

نفر از اساتيد  12روايي آن توسط  كه بود ريسك به مديريت مربوط ديگري و عيني متغيرهاي به مربوط يكي كه پرسشنامه دو
 در حضوري صورت به نياز مورد اطالعات ) تعيين شد.r%=89كرونباخ ( آلفايتربيت بدني و علوم ورزشي و پايايي آن به روش 

به منظور بررسي وضعيت شد.  ه استفاد توصيفي آمار از اطالعات سازماندهي  براي و جمع آوري استخرها مديران فعاليت محل
كه در بين شاخص  داد نشان ها يافته .گرديد شاخص مديريت ريسك استفاده 6مديريت ريسك در استخرهاي استان مازندران از 

بازرسي از تسهيالت و  " ، "وضعيت كاركنان " پنج سطحي ليكرت:هاي مربوط به مديريت ريسك در استخر بر اساس مقياس 
،  "وضعيت مالحظات پزشكي استخر"و .در سطح مطلوبي قرار دارد و  "نگهداري از تسهيالت و تجهيزات  "،  "تجهيزات 

  در حد متوسط بوده است.  "وضعيت فرم هاي شركت كنندگان"و  "وضعيت آموزش شركت كنندگان"

، شاخص هاي مديريت ريسكدولتي:  مديريت ريسك، استخر واژه هاي كليدي  

  
  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  



  3 

 

Survey of status of risk management in public pools in 
Mazandaran province  

Abstract: 

The purpose of this study was to examine risk management in public pools in  
Mazandaran province. The present research the aspect of purpose is applied and the 
aspect of method is descriptive, the aspect of type is survey and the aspect of gathering 
type of data is field. The statistical populations of this research were included managers 
of Mazandaran private  pools. The statistical samples were equal to the statistical 
society. The instrument used included two questionnaires that first questionnaire was 
related to objective variables and other one related to risk management that it Validity 
determined by 12 physical education professors And it reliability determine by 
Cronbach Alpha (r=%89) method. way personal at activity place of stadiums managers 
gathering and for descriptive of information used of descriptive statistical. Six risk 
management indexes were used to examine risk management in the private pools of 
Mazandaran. The findings did show that among indexes about risk management based 
one five levels of likert; “staff condition” “inspection of facilities and equipment” and 
“facilities and equipment maintenance” is in a good level.. “Participants educational 
condition” (the use of equipment� safety� etc) and “medical attention in pool” and 
“Participants’ forms condition”  is average.  

 

Key words: risk management� public pool� risk management indexes    
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 مقدمه:

متخصصان جامعه شناسي و روان شناسي، ورزش را پديده اي اجتماعي و فرهنگي مي دانند كه پيوندي نا گسستني با 
مجموعه نهادها و ساختارهاي اجتماعي دارد. با توجه به اينكه ورزش پديده اي اجتماعي است و هر پديده اجتماعي مي 

خطرزا قرار گيرد و مشكالتي را براي جامعه و كشور فراهم نمايد، لذا جامعه تواند به داليل گوناگون تحت تأثير عوامل 
ورزش نيز از مشكالت و خطراتي كه آن را تهديد مي كند و ممكن است در نهايت براي اين جامعه فعال و پويا بحران 

  ).5( ايجاد كند به دور نيست 

ت. با اين همه، سال ها طول كشيد تا اين موضوع سال هاست كه مديريت خطر در صنايع مورد توجه قرار گرفته اس
اطالعات محدودي مربوط به  1960مورد توجه مديران ورزش قرار گيرد. بررسي سوابق ورزشي در پيش از دهه ي 

مديريت ورزش را نشان داد. موضوع هاي مربوط به ايمني، تعهدات و مسئوليت هاي قانوني مورد بحث قرار گرفته ليكن 
 .)2ص صنعت ورزش چندان توجهي نشده بود.(به مشكالت خا

مطابق با  1تجزيه و تحليل اكثر حوادث نشان مي دهد كه بيشتر آنها به اين دليل اتفاق افتاده اند كه مديريت ريسك
مقررات مربوطه انجام نگرفته و خود مقررات نيز نسبت به عناصر مربوط به اصل خطر مناسب و مؤثر نبوده است. 

با عوامل بالقوه خطر بر اساس قانون روبه رو مي شوند،  فراتر از يك روش محدود عمل مي كنند و سازمان هايي كه
ممكن است بتوانند با بهبود مديريت و عملكرد خوب از اين طريق از وقوع خطر جلوگيري نمايند و توانايي مقابله با 

كم  پيشگيري از خسارت و زمان خود را در مديران ريسك اثربخش، بيشترين  ).3بسياري از حوادث را داشته باشند(
 ).10كردن خسارت واقعي و دادخواهي هايي كه ممكن است سازمان آن ها را تحت تأثير قرار دهند مي گذرانند(

 در. است مطرح سطح تفريحي در هم و حرفه اي سطح در هم بزرگ كاري و كسب و صنعت عنوان به ورزش امروزه
 حوادث و ها آسيب تمام حذف .مي باشد افراد بين در ورزشي فعاليت هاي محبوبترين از يكي آبي ورزشهاي بين اين
 شمار صدمات كاستن خطر، با مواجهه كاهش آنها با مقابله براي اصلي كليد اما است ممكن غير تأسيسات ورزشي در

  .)12، 11، 7( باشد مي حوادث شدت كاهش و پيش بيني قابل

 در اجرا به پيشگيري هاي معقول كه وقتي حتي هستند، درگير خطر از سطوحي با معموالً ورزشي فعاليت هاي بيشتر
 اقدامات و كرده شناسايي را محيط هاي ورزشي در بالقوه خطرات ورزشي كه مديران است الزم مي آيند. بنابراين

مي  ممكن امري كريس مديريت فرايند از طريق امر اين به دست يافتن  دهند. انجام آنها كنترل براي را مناسب
 كار به ورزش و فراغت اوقات بخش در مديريتي از سيستم بخشي همانند مي توان را ريسك مديريت فرايند باشد.
 سطوح و كرده شناسايي را شوند آسيب و صدمه به منجر است ممكن كه عوامل خطري است قادر فرايند اين  .برد

 .)8( كند ارزيابي و تخمين را فعاليت ها در خطر

 ميدهد. تأسيسات سالم نشان و ايمن تأسيسات و تجهيزات براي را سازمان يك تعهد ريسك مديريت برنامه جرايا

 مديران براي مشكالتي به منجر است ممكن هستند ضعيف طراحي برنامه و ساختار، داراي كه ورزشي و تربيت بدني

 تأسيسات نظارت و نگهداري مانند نامه هاييبر است ممكن تأسيسات ضعيف طراحي .شوند تأسيساتشان در برنامه ها

 شود. كنترل خطرزا شرايط با شركت كنندگان مواجهه افزايش باعث مهم تر آن از و كند محدوديت مواجه با را

   ).16، 15است( تأسيسات مديران وظايف مهمترين از يكي ورزشي و تربيت بدني تأسيسات تفريحي،

                                                            
1 - Risk Management 
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 خصوص به ،آب به مربوط رويدادهاي ايران . در ندارد امكان خطر بدون بدني فعاليت و است ورزش ذات از جزيي خطر

 تعطيالت نفر هزاران تابستان طول در هستند. برخوردار ورزشي و فعاليتهاي تفريحي ساير بين در بااليي اهميت از شنا

 حوادث اخير در سالهاي  .مي گذرانند درياچه ها و دريا ساحل آبي، مراكز شنا، در استخرهاي را خود فراغت اوقات و

 تبديل استخرها در مهم از نگراني هاي يكي به تابستان طول در ويژه به كنندگان شركت آسيب هاي و غرق شدگي

 عمومي روابط اعالم طبق مثال طور شده است. به برخوردار ويژه اي اهميت از خطر مديريت اجراي و است شده

، 1384 سال نخست نيمه در نفر، 1413 مجموع در ، 83 در سال و نفر 1515، 82 سال طي در قانوني پزشكي سازمان
تهران با  و گيالن خوزستان، مازندران، هاي داده اند (استان دست از را خود شدگي جان غرق اثر در ايران در نفر 1008
 مديريت و دنكر اداره پيچيدگيداشته اند).  را شدگي غرق از ناشي فوت آمار نفر بيشترين 81و  152،112، 204

 است كه استخرها مديران از انتظار اين بنابراين .است يافته افزايش اخير سال چند در آبي تجهيزات و تأسيسات

  ).6، 1كنند( اجرا و تدوين خطرات كاهش براي را خطر مديريت جديد استراتژيهاي

به بررسي » فوتبال ايران بررسي وضعيت مديريت ريسك در استاديوم هاي«) در تحقيقي تحت عنوان1387دوستي(
دستورالعمل هاي : وضعيت مديريت ريسك در استاديوم هاي ورزشي ايران پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه

دستورالعمل هايي براي مسئولين عمليات و مديريت ، استانداردي براي مديريت ريسك در استاديوم ها وجود ندارند
  .)4ريسك در استاديوم ها وجود ندارند( فردي به عنوان مدير ،مسابقات وجود ندارند

به بررسي » و خصوصي عمومي استخرهاي در خطر مديريت عمليات بررسي «) در تحقيقي تحت عنوان1387ايزدي(
 شناسايي خصوصي شهر تهران پرداخت و به نتايج زير دست يافت: بين( و عمومي استخرهاي در خطر مديريت عمليات

 مديريت نوع و خطرات ارزيابي بين ندارد، وجود داري معني استخرها تفاوت ديريتم نوع وكنترل خطرات) و خطرات

  ).1دارد( وجود داري معني استخرها تفاوت

توسعه پيشنهادات مديريت ريسك و راهنمايي براي تأسيسات تفريحي « ) در تحقيقي تحت عنوان2002( 1استايلز
تعداد استفاده كننده از آنها زياد است داراي بيشترين حوادث به اين نتيجه رسيد كه تأسيساتي كه بزرگ و » دانشگاه

  .)17( يافته ها نشان دادند كه عدم بكار بردن برنامه مديريت ريسك باعث بوجود آمدن حوادث شده است بودند.

 اين نتيجه به "فوتبال استاديومهاي در ريسك مديريت تحليل و تجزيه" عنوان تحت تحقيقي در )2006( 2هوتسكي

 مهم تاثير نتيجه در كه مي گيرند كار به را خطر مديريت عمليات فوتبال استاديوم هاي از درصد 70 از بيشتر كه يدرس

 مديران كه اي حرفه هاي آموزش همچنين . بود آمريكا در ريسك مديريت بر 2001 سال سپتامر11 تروريستي حمله

 ها كالس . بود صحيح ريسك مديريت عمليات انجام ي برديگر دليل بودند ديده ريسك مديريت زمينه در ها استاديوم

 كردند مي شركت آنها در اي حرفه هاي كنفرانس در چه و ها در دانشگاه چه ها استاديوم مديران كه هايي سمينار و

 ميك ارتباط تحقيق اين در همچنين . دارند قانوني وظيفه مشتريان ايمني برابر آنها در كه د دا مي آموزش مديران به

  . )14بود( شده مشاهده ريسك مديريت عمليات و هاي شخصي ويژگي بين

 مطالعه به  "است؟ فوتبال باشگاههاي اول اولويت ايمني آيا " عنوان تحت ي تحقيق ) در2001( 3همكاران و زازيرين

 شگاههايبا درصد 100 كه شد مشخص تحقيق اين در . پرداختند استراليا فوتبال باشگاههاي ايمني هاي سياست

                                                            
1 - Styles,2002 

2 - Lhotsky,2006 

3 - Zazerin & et al,2001 
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 عدم نياز، مورد مالي منابع فقدان همچنين آنها. باشند مي اوليه هاي كمك متخصصان داراي مطالعه مورد فوتبال

 اجراي عدم عوامل مهمترين را فوتبال هاي نامناسب استاديوم ساختار و ايمني نكات از كاركنان و مديران آگاهي

  ).4كردند( عالماستراليا ا فوتبال باشگاههاي در ايمني هاي سياست

 به شهر هيوم استراليا ورزشي باشگاههاي در ايمني اقدامات بررسي عنوان تحت تحقيقي ) در2000( 1همكاران و فينچ

 مورد در مكتوب اهداف و مشي خط داراي مطالعه مورد ورزشي باشگاههاي از درصد 52 : يافتند دست زير نتايج

 العمل دستور از باشگاهها اين از صد در 36 .بودند تماشاگران) و انورزشكار خود( كنندگان رفاه مشاركت و سالمتي

 اين از صد در 44. كردند مي پيروي عفوني بيماري هاي با مقابله مورد در استراليا ورزشي پزشكي انجمن هاي

 مي استفاده پزشك و هاي اوليه كمك متخصصان از ورزشي مسابقات هنگام هميشه كه كردند گزارش باشگاهها

  . )8ند(كن

 از كمي تعدادبه اين نتيجه رسيد كه » مراكز آبيدر  ريسكبررسي مديريت «) در تحقيقي تحت عنوان 2005( 2سيائو

از مديريت ريسك و وضع معلومات بيشتري مديران استخر بايد   ريسك بودند. برنامه هاي مديريت آبي داراي مراكز
تري را براي همه شركت كنندگان فراهم كنند. مفاهيم بنيادي قانون ورزشي داشته باشند و يك محيط ايمن تر و به

مديريت ريسك و شيوه مديريت ريسك بايد به مديران استخر شناسانده شود و سيستم مديريت ريسك و بكارگيري آن 
رشد داده شود. نتايج اين تحقيق به مديران استخر در دستورالعمل سياست هاي مربوط به استخر كمك مي كند، 

اين مديران از اشتباه هاي روزمره كه منجر به دادخواهي مي شود دوري مي كنند و باالخره مفهوم مديريت ريسك بنابر
 ).11را در استخرها بكار مي گيرند(

 و زا بحران عوامل توجهي به كم  كند مي تهديد را آن و دارد وجود كشور ورزش در حاضر در كه اي مسئله و مشكل
 همه و مدون علمي، طرحي ورزش كشور كه شود مي مشاهده و است خصوص اين در سطحي و مقطعي عملكردهاي

 ).4ندارد ( ورزشي رويدادهاي ريسك مديريت براي جانبه

  

  روش شناسي

 ميداني ها، داده آوري جمع نوع از نظر و پيمايشي -  توصيفي روش نظر از و كاربردي هدف، نظر از حاضر تحقيق

مي دهند.  مديران استخرهاي دولتي و خصوصي استان مازندران تشكيل را كليه نظر مورد تحقيق آماري جامعه .است
 آماري جامعه برابر تحقيق اين آماري نفر است. نمونه 40 آنها تعداد بدني تربيت سازمان اعالم طبق حاضر حال در كه

 اين شد. نامه استفادهپرسش ريسك در استخرهاي استان مازندران از مديريت وضعيت گيري اندازه براي مي باشد.

 ريسك را در استخرهاي استان مازندران مي سنجد. وضعيت مديريت كلي طور به كه است سئوال 34شامل پرسشنامه
نفر از اعضاي هيأت علمي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي  12روايي پرسشنامه مذكور به روش روايي محتوايي با نظر  

 و انجام شد استان مازندران استخر مدير 15برروي  راهنما مطالعه يك از طريق در گرايش مديريت ورزشي و پايايي آن
 تمام در حضوري طور به پرسشنامه تكميل در بهتر همكاري دقت و براي .گرديد. % محاسبه89آن  پايايي ضريب

                                                            
1 - Finch & et al ,2000 

2 - Hsiao, 2005 
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ه با استفاده از در پژوهش حاضر، اطالعات به دست آمد گرديد. اقدام الزم هاي با راهنمايي بررسي مورد استخرهاي 
 روش هاي آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 

 
 يافته ها:

دولتي شاخص مديريت ريسك در استخرهي  6ميانگين را بر اساس مقياس پنج سطحي ليكرت براي هر يك از  1جدول
 5) بر اساس مقياس 5استان مازندران نشان مي دهد. طبق نتايج تحقيق وضعيت كاركنان داراي باالترين ميانگين(

سطحي ليكرت مي باشد كه نشان دهنده اين است كه مديران استخرها كاركنان( مربي و ناجي) را بر اساس استانداردها 
انتخاب مي كنند و كاركنان هم وظايفشان را بر طبق مقررات انجام مي دهند و در حد مطلوب قرار دارد. ميانگين 

) نشان مي دهد كه اين اعمال در حد مطلوبي در استخرها انجام مي 4.4333) و نگهداري(4.2024وضعيت بازرسي(
و وضعيت  ) 3.0833، وضعيت فرم هاي شركت كنندگان()3.914شود. ميانگين وضعيت آموزش شركت كنندگان(

  ) در حد متوسط قرار دارد. 3.8250مالحظات پزشكي(

اس ليكرت)بر حسب مقي. ميانگين هر يك از شاخص ها ي مديريت ريسك(1جدول  

 

 شاخص هاي مديريت ريسك ميانگين

 بازرسي 4.2024

 نگهداري 4.4333

 مالحظات پزشكي 3.8250

 فرم هاي شركت كننده 3.0833

 آموزش شركت كننده 3.914

 كاركنان 5
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درصد از مديران در سطح  %66/66مي بينيد: در شاخص بازرسي تسهيالت و تجهيزات،  2همانطور كه در جدول 
درصد از  %33/83درصد در سطح متوسط قرار داشتند. در شاخص نگهداري تسهيالت و تجهيزات،  %33/33، مطلوب

درصد از مديران در سطح بحراني قرار داشتند. در  %33/8درصد در سطح متوسط و  %33/8مديران در سطح مطلوب، 
درصد در سطح متوسط و  %33/33درصد از مديران در سطح مطلوب،  %33/58مربوط به مالحظات پزشكي، شاخص 

درصد % 33/58گان مربوط به فرم هاي شركت كننددرصد از مديران در سطح بحراني قرار داشتند. در شاخص % 33/8
مربوط به آموزش شركت درصد از مديران در سطح بحراني قرار داشتند. در شاخص % 66/41در سطح متوسط و 

درصد از مديران در  %66/16درصد در سطح متوسط و  %66/16، درصد از مديران در سطح مطلوب %66/66كنندگان 
   قرار داشتند. درصد از مديران در سطح مطلوب% 100مربوط به وضعيت كاركنان سطح بحراني قرار داشتند. در شاخص 

درصد از مديران در  99/24درصد از مديران در سطح مطلوب،  49/62در كل شاخص هاي انجام مديريت ريسك، در 
 درصد از مديران در سطح بحراني قرار دارند. 49/12متوسط و سطح 

  .  سطح مطلوبيت (بر اساس مقياس ليكرت) براي هر شاخص 2جدول

  بحراني  متوسط  مطلوب  شاخص هاي مديريت ريسك

  %0  %33/33 %66/66  بازرسي تسهيالت و تجهيزات

  %33/8  %33/8  %33/83  نگهداري تسهيالت و تجهيزات

  %33/8  %33/33  %33/58  مالحظات پزشكي

  %66/41  %33/58  %0  ت كنندگانفرم هاي شرك

  %66/16  %66/16  %66/66  آموزش شركت كنندگان

  %0  %0  %100  وضعيت كاركنان

  49/12  99/24  49/62  نگين كل شاخص هاميا
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  بحث و نتيجه گيري:

از ميان شاخص هاي مربوط به مديريت ريسك استخر،  وضعيت كاركنان داراي باالترين نمره(بر اساس مقياس ليكرت) 
مي  بود كه نشان دهنده اين است كه مديران استخرها استانداردهاي آموزشي و نظارتي را براي انتخاب كاركنان رعايت

كنند، مديران كاركنان( مربي و ناجي ) را بر اساس استانداردها انتخاب مي كنند و كاركنان هم وظايفشان را بر طبق 
) هم خواني ندارد. شاخص هاي مربوط به وضعيت بازرسي و 2009و  2005مقررات انجام مي دهند كه با تحقيق سيائو(

، خرها انجام مي شود. شاخص وضعيت آموزش شركت كنندگاننگهداري تسهيالت و تجهيزات در حد مطلوبي در است
و  2005در حد متوسط قرار دارد كه با تحقيق سيائو(و وضعيت فرم هاي شركت كنندگان  وضعيت مالحظات پزشكي

  ) هم خواني دارد. 2009

يران در درصد از مد 99/24درصد از مديران در سطح مطلوب،  49/62در كل شاخص هاي انجام مديريت ريسك، در 
  درصد از مديران در سطح بحراني قرار دارند. 49/12سطح متوسط و 

مديريت در استخر نسبت به مكان هاي ورزشي ديگر از حساسيت بيشتري برخوردار است و نبود هر يك از اين شاخص 
ه اين تحقيق نتيجها ممكن است صدمات جبران ناپذيري را به شركت كنندگان و كاركنان و مديريت استخر وارد كند. 

صورت اصولي و بر اساس يك برنامه منظم و از پيش تعيين  مبني بر اينكه بيشتر مديران عمليات مديريت ريسك را به
 و زازيرين )،2009)، سيائو(2007)، سيائو(2005)، سيائو(2002(استايلز برند با تحقيقنمي  شده به كار

 تحقيق و با دارد همخواني )1387) و دوستي(1387ايزدي( )،2000( همكاران و )، فينچ2001همكاران(

  .ندارد ) همخواني2006هوتسكي(

بيشتر پاسخ دهندگان بيان كردند كه چك ليست هاي مكتوبي براي بازرسي  تسهيالت و تجهيزات وجود ندارد كه با 
  ني ندارد.) هم خوا2006) هم خواني دارد و با تحقيق هوتسكي(1387)و دوستي(2009)، سيائو(2005تحقيق سيائو(

ريسك  مديريت استخرها يك برنامه منظم و از پيش تعيين شده مديران از كمي درصد تحقيق، يافته هاي اساس بر
 براي مديريت ريسك در ورزش زمينه در سمينارهايي برگزاري و آموزش مانند اقداماتي زمينه اين در كه داشتند

  مي باشد. مؤثر راهكارهاي از يكي استخرها مديران

 تمامي با رابطه در استخر محدوده در غيره و ورزشكار، كاركنان از اعم اشخاص كليه از مراقبت مسئول ر استخرمدي

 وقوع اگر باشد جزئي چند هر معايبي كه وجود دارد و است. بنابراين اشكاالت استخر و تجهيزات وسايل اسباب، اماكن،

   .)2شود( ناديده گرفته است نبايد بيني پيش قابل سانحه

ارزيابي و كنترل  و پيش بيني آن اصلي پيام است، اما آبي مراكز در خصوص به پيچيده پديده يك ريسك مديريت
 نرم افزاري و از سخت افزاري اعم مختلف زمينه هاي در تا است آن بر ورزش در ريسك مي باشد. مديريت خطر عامل

 آن مهار براي الزم راهكارهاي حادثه گردد موجب تواند مي بالقوه كه عواملي پيش بيني ضمن تا كرده عمل گونه اي به
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 ساير و تماشاگران ورزشكاران، كاركنان، اعم از شركت كنندگان براي لذت بخش و آرام محيطي تا نموده پيش بيني را

  ). 3آورد( فراهم افراد

 از صادره تورالعمل هايو دس بين المللي و داخلي تجارب از بهره گيري با كه است الزم ورزشي استخرهاي مديران

 جلب و فرهنگ سازي و عمومي كنار آموزش در معتبر ورزشي سازمان هاي ساير و ملي و بين المللي فدراسيون طرف

 و اورژانس امنيتي، سازمان هاي از منسجم و بهره گيري يكپارچه و ايمني و نظم برقراري در افراد عموم مشاركت
  .)2نمايند( جلوگيري ناگوار حوادث بروز از و نموده مديريت را رهاي ورزشياستخ بالقوه خطرات پزشكي مراقبت هاي
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