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Abstract:
The purpose of this study was to determine the effective
factors on improving the health, safety and
environmental culture in sports facilities. The present
study is a descriptive analytical study. The statistical
population of the study includes managers who have a
good knowledge of the field of health, safety and
environment, who have a lot of experience and
experience in the field of sports and sports facilities.
Based on the bullet selection, 18 individuals were
identified as the sample of the study. In the present
study, in order to design the conceptual framework of
the research, three-branch theory was used. The research
questionnaire included a researcher-made questionnaire.
The questionnaire was designed on TOPSIS method.
Topsis method was used to prioritize these factors. All
data analysis process was performed using BT TopSis
SoLver software. the result showed monitoring of the
behaviors and performance of staff and managers of
sporting facilities in the HSE area was identified as the
most important factor with the coefficient of 0.7945.
Also, the results showed that fitting the description of
occupations of employees and managers of sporting
places with HSE goals with a coefficient of 0.8650 and
considering the attitude and skills of HSE employees
and managers at recruitment and employment with a
coefficient of near 8388 other factors It was important to
improve the HSE culture in sports venues.
Keywords: Sports Facilities, Culture, Health, Safety,
Environment.

:چكیده
 ایمن ی،تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر بهبود فرهنگ بهداشت
 تحقی ق از ن وع.و محیطزیست در ام ان ورزش ی طراح ی و اج را رردی د
 جامعه آم اری تحقی ق ش امل م دیران. تحلیلی میباشد-تحقیقات توصیفی
 بودند نه تجرب ه، ایمنی و محیطزیست،امان ورزشی آراه به حوزه بهداشت
 بر اساس شیوه انتخاب.نافی در عرصه ورزش و امان ورزشی دارا میباشند
 نف ر ب هعن وان نمون ه تحقی ق مش خ18 نمونهریری رلوله برفی تع داد
 بهمنظور طراح ی چ ارچوب مفه ومی تحقیق از نظریه سهشاخگی.رردیدند
 شامل پرسشنامه محق ق س اخته، پرسشنامه تحقیق حاضر.نمک ررفته شد
 بهمنظ ور. طراحی رردیده بودTOPSIS  ای پرسشنامه بر اساس روش.بود
 نلی ه رون د.اولوی تبن دی ای عوام ل از روش تاپس یس اس تفاده رردی د
BT TopSis تجزی هوتحلی ل دادهه ای تحقی ق ب ا اس تفاده از ن رماف زار
 توجه به نتایج مشخ رردید نه ایجاد نظ ارت ب ر. انجام رردیدSoLver
 با ضریبHSE رفتارها و عملکرد نارننان و مدیران امان ورزشی در حوزه
 همچن ی نت ایج نش ان داد ن ه. مهمتری عامل مش خ رردی د0/9745
متناسبسازی شرح شغلهای نارننان و مدیران ام ان ورزش ی ب ا اه داف
 و توجه به نگرش و مهارتهای مربوط به0/8649  با ضریب نزدیکیHSE
 نارننان و مدیران در زمان استخدام و بهناررماری با ضریب نزدیکیHSE
. در امان ورزشی بودن دHSE  دیگر عوامل مهم بر بهبود فرهنگ0/8388
 ایمن ی و مح یطزیس ت در،ای نتایج میتواند در بهب ود فرهن گ بهداش ت
.امان ورزشی مؤثر باشد
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مقدمه
امروزه با تبدیل ورزش به پدیده اجتماعی ،اﻗتﺼادی و فرهنگی
ه اهمیت
خیلی مهم ،بسیاری از مردم در جوامﻊ مختلﻒ ب
ورزش در حفﻆ سﻼمتی ،نشاط و شادابی ،افزایﺶ تواناییه ای
جسمی و روانی پی برد ه اند و ب ه ورش تفریح ی ی ا اوﻗ ات
فراﻏت و عدهای نیز بهعنوان ورزشکار حرف های به ورزشه ای
ﻗهرمانی یا رﻗابتی میپردازند ،اما انواع ورزشه ای مختلف ی در
امان و تﺄسیسات ورزشی انجام م یریرن د ،امان ورزشی و
تﺄسیسات باید ب هرون های ساخت ،تجهیز و اداره شوند نه
پاسخگوی نیازها ،انتظارات و عﻼیق تمامی ر روهه ا باشند.
بدیهی است نه محیط بهداشتی و ایم در ارتقای س ﻼمت و
کوفایی استعداد افراد و نیز رضایت خاطر آنها مؤثر است
ش
( .)Hesami et al., 2014ورزش و فعالی ته ای جسمانی
مﻄلوب عﻼوه ب ر تح ر  ،نشاط و شادابی روحی و توانایی
جسمانی ،دارای اصول بهداش تی خاص خود است نه رعایت
آنها از بروز پیام دهای خﻄرنا جلوریری م ینن د .حفﻆ
تندرستی و رهایی از درد و رنج و بیماری ،یکی از مه مت ری
مساﺋلی است نه همواره فکر بشر را از زمانهای ﻗ دیم به خود
مشغول نموده اس ت ( .)Yadollah Zadeh., 2005یک ی از
اجزای مهم ورزش ،مکانهای ورزش ی م یباش د .مک انه ای
ورزشی ،فضاهایی هستند پرشور و نشاط و ب یﺶ از ه ر مک ان
دیگری میتوانند در پویایی مح یط و فض ای اطرافش ان نق ﺶ
داش ته باش ند .فض اهای ورزش ی ب ه فراخ ور نی از و س ﻄ
موردنظری نه ممک است وجود داشته باشند به مقی اسه ای
رونارونی برای هر ن وع ورزش وج ود دارن د از اس تادیومه ای
ورزشی چند صدهزارنفری ررفته تا سال ه ای ورزش ی محل ی
ای طیﻒ وس یﻊ را دربرم ی ریرن د (.)Azimi et al., 2017
مکانهای ورزشی ساختمانه ای ش گفتانگی زی هس تند ن ه
توانستهاند بیﺶ از هر نوع بنای دیگری در تاریخ به شکلریری
ش هرها ی اری رس انند ( .)Jalilvand et al., 2016ام ان
ورزشی در برخ ی نق اط توانس تهان د ی ک عنﺼ ر ض روری در
چشمانداز شهری شوند و یک نقﻄه متمرنز برای دستیابی ب ه
آرمانهای رونارون ورزشی ،فرهنگی و در ن ل ه دفی ب زر
برای اﻗتﺼاد باشند .به لﻄﻒ المپیکها و سایر رویدادهای مه م
ورزش ی ن ه هرس اله در روش های از دنی ا و ه رروزه ص ورت
میریرند .بیشک ازجمله پربازدیدتری مکان های دنیا به شمار

میروند .امان ورزشی میتوانند نم اد آرم انه ای ی ک مل ت
باشند و ﻗادر هستند هزاران نفر رردشگر را به خود جل ب ننن د
(.)Despotakis Economopoulos., 2007
نارنردهای امان ورزشی در جوامﻊ امروزی در بس یاری از
1
تحقیقات موردبررس ی ﻗرارررفت ه اس ت .ایلین گ و جانس نس
( )2009اشاره داشتند نه امان ورزشی سبب ایج اد انگی زه در
2
جهت بهبود مشارنت ورزشی افراد میرردد .هورا و اسپیتالر
( )2003امان ورزشی را از منظر توس عه فرهنگ ی و اجتم اعی
مورد بررسی ﻗرار داد و اشاره داشتند نه مکانه ای ورزش ی در
صورت بهرهبرداری مناسب به تقوی ت فرهنگ ی جوام ﻊ منج ر
م یر ردد .بوربوس ون 3و همک اران ( )2010و ب ایم)2017( 4
اشاره داشتند ن ه ام ان ورزش ی ب ه عن وان مران ز تﺄثیرر اار
میباشند نه میتوانند محیط شهری خود را نیز تحت شعاع ﻗرار
دهند.
از سوی دیگر محیطزیست و یا محیﻄی نه در آن زندری
م ینن یم ،در واﻗﻊ بر همه ت ﻼشه ا و فعالی ته ا بدنی ما
تﺄثیرر اار است و تﺄثیر زیادی بر چرخه زندرانی انس ان دارد .
انسان امروزه ب ه علت فراموشی از مح دودیته ای
محیط زیس ت نه پیرامون زمی را احاطه نرده پا را فراتر نهاده،
به طورین ه مح یط زیس ت خود را ب یروی ه برحسب نیازهای
متنوع خود درررون نرده است و در ای شرایط باید با مساﺋل و
معضﻼت مح یطزیس ت برخورد علمی نرد  .با برخورداری و
ب هن ارریری علوم و فنون بهداشت مح یطزیس ت م یت وان
اهﺶ داد
ن
مشکﻼت مانور را به حداﻗل ممک
( .)Amirbeigi., 2001ورزشگاهها و امان ورزشی از راشته
همواره بهعنوان محیطه ایی نه در ت ﺄمی سﻼمت و بهداشت
ت و روان انسان نقﺶ مؤثری دارند ،شناخته شده ان د .همه افراد
با هدف به دست آوردن تندرستی ،نشاط و راراندن مناسب و
مفید اوﻗات فراﻏت به ای ﻗبیل مجموعهها و سال های ورزشی
مراجعه میننند .آنچه وﻇیفه مدیران امان ورزشی را سنگی تر
م ینن د ،ای است نه بکوشند تا بهداشت و سﻼمت جسمی و
روانی نلیه ورزشکاران و مربیان و دستاندرناران فعالی ته ای
ورزشی حفﻆ شود ( .)Hajipour Asadi., 2015سازمانها با
1. Elling & Janssens
2. Horak & Spitaler
3. Bourbousson
4. Baim
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الزامات رریزناپایر برای مواجهه با چالﺶ حفاﻇت محیطزیس ت
روبرو هس تند و م دیریت مناس ب زیس تمحیﻄ ی ب ه عام ل
موفقیت سازمانه ا تب دیلش ده اس ت (.)Kramar., 2014
یکی از اهداف نﻼن سازمانها همزمان با توس عه نم ی در
ﻇرفیتها و اف زایﺶ تن وع و نیفی ت محﺼ وتت و خ دمات،
بهبود مستمر وضعیت زیستمحیﻄی م یباش د ( Tao et al.,
 .)2016اجرای سیستم مدیریت زیستمحیﻄی با وجود ش رایط
ناپایدار اﻗتﺼادی و وج ود ش رایط س خت و ﻗ وانی و مق ررات
زیستمحیﻄی در انثر سازمانها بهمنظور راهحلی ب رای بهب ود
عملکرد زیستمحیﻄ ی خ ود مﻄ ابق ب ا ﻗ وانی و مق ررات و
افزایﺶ توان رﻗابتی خود در بازارهای جهانی رواج بسیاری پی دا
نرده است ( .)Wagner., 2013اهمیت عملکرد محیﻄ ی در
سازمان ها سبب شده اس ت ت ا بررس یه ای عمی ق در مس یر

میس ازد( .)Sohrabi et al., 2012بن ابرای ب رای اف زایﺶ
سﻼمت جسمانی افراد جامعه و از بی بردن مشکﻼت روانی و
اجتماعی آنها و تحق ق اه داف تربی تب دنی ،دس تان درناران
سازمان ه ای ورزش ی مس ئولیت خﻄی ری در ایج اد فض اهای
ورزشی مناسب با استانداردهای ملی و بی الملل ی را ب ر عه ده
دارن د( .)Salehzadeh., 2001نادری ان و همک اران ()2012
بی شاخ های امنیت با احس اس راحت ی تماش اچیان رابﻄ ه
معن اداری وج ود دارد .ش فیعی و همک اران ( )2015درمجم وع
وض عیت بهداش تی ،ایمن ی و نیروه ای انس انی اس تخرهای
سرپوش یده اس تان ر یﻼن نس بت ب ه اس تانداردهای مل ی و
بی المللی اختﻼف زیادی وجود دارد .نت ایج تحقی ق ج وانمرد و
باﻗری ( ) 2011نشان داد نه وضعیت ایمنی و بهداش ت ام ان
ورزش ی سرپوش یده اداره ن ل تربی تب دنی و س ازمان

رسترش عملکرد محیﻄی سازمان ها مورد بررسی و تحلیل ﻗرار
ریرد (.)Dashti et al., 2015
یکی از مساﺋل روز جهان مسئله حفﻆ محیطزیست اس ت.

آموزش وپرورش استان همدان با استانداردها به طور معن یداری
در سﻄ پایینی ﻗرار داشتند.
امروزه همه مسابقات ،امان و مران ز ورزش ی ب هرون های

حفاﻇت از محیطزیست نهتنها ب هعن وان ج زت تفکی کناپ ایر
توسعه پایدار بلکه به عنوان ارزش بنیادی موردنیاز نسل امروز و
نس له ای آت ی موردپ ایرش و تﺄنی د ﻗرارررفت ه اس ت
( .)Jabbour., 2013مﺼ ادیق ناپای داری همانن د اس تفاده
نامناسب از انرژی ،بهره برداری و تخریب بیروی ه من ابﻊ پای ه،
فقر ،افزایﺶ جمعیت ،افزایﺶ آلودریها و  ...عم دتا مش کﻼت
مح یطزیس ت نی ز محس وب م یش وند و ن ارزیر حفاﻇ ت
محیطزیست و توسعه پایدار اهمیت روزافزون مییاب د ( Zhu
 .)et al., 2017با پیشرفت فناوری مش کﻼت انس ان دامن ه
وسیﻊ تری پیدا نرده است بهطورینه نابسامانیهای زیس تی از
مهم تری دﻏدﻏههای جهان امروز اس ت .مس اﺋل و مش کﻼت
متعدد زیستمحیﻄی ،اذهان را به خود مشغول داشته و زمینه را
برای تﻼش بیشتر جهت وضﻊ سیاستهایی در خﺼوص توج ه
بیشتر به محیطزیست به وجود آورده است ( Di Giacomo.,
.)2017
با توجه به افزایﺶ جمعیت و نیاز آنان بهسﻼمتی(جس مانی
و روانی ) و تفری و هم ی ط ور برر زاری مس ابقات ورزش ی،
منﻄقهای ،ملی و بی المللی در رشتههای مختلﻒ ورزشی ،ل زوم

تحت تﺄثیر متقابل منﻄقهای و جهانی با محیطزیس ت هس تند.
ازای رو ورزشکاران ،بیﺶ از سایر م ردم در مع رخ خﻄره ای
زیستمحیﻄی ﻗرار دارند ،بنابرای ع ﻼوه ب ر ض رورت اهمی ت
ایمنی و محیط زیس ت در م دیریت طراح ی و اح داا ام ان
ورزش ی ،رعای ت اص ول زیس تمحیﻄ ی در برنام هری زی و
بهرهبرداری امان ورزشی و پرهیز از ایجاد آلودریهای مختلﻒ
نه سبب تخریب و صدمه زدن به مح یطزیس ت م یش وند از
نک ات ح اﺋز اهمی ت در م دیریت ام ان و فض اهای ورزش ی
است( .)Hajipour Asadi., 2015عدم توج ه ب ه وض عیت
ایمنی امان ورزشی موجب بروز ح وادثی ب رای ن اربران ای
امان خواهد شد ،علیرﻏم اهمیت بسیار زیاد مباح ایمن ی و
بهداشت امان و تجهیزات ورزشی ،هرساله حوادا نارواری در
امان ورزشی ایران به دلیل عدم رعایت شاخ های ایمن ی و
بهداشت مشاهده م یش ود ،و س اتنه میلیارده ا ری ال ص رف
ساخت امان ورزشی جدید و یا تجهیز امان ورزش ی ﻗ دیمی
میشود ،اما به نظر م یرس د مس ئله ای ن ه نمت ر موردتوج ه
ﻗرارررفته است ،و جود فرایندهای ننترلی مناسب و متعاﻗب آن
رعایت استانداردهای معی در مورد امان و فضاهای ورزش ی

توجه به ابعاد مختلﻒ برنامههای مرتبط با فعالیتهای ورزشی از
جمله ایجاد تﺄسیسات ورزشی مناس ب و اس تاندارد را دوچن دان

است (.)Elahi Pooraghaei,. 2004
با توجه به مﻄالب ذنرش ده و نت ایج تحقیق اتی چن د و ب ر
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اساس ش واهد و م دار دال ب ر ح وادا و مش کﻼتی ن ه در
ورزشگاهها و امان ورزشی در ح وزهه ای بهداش تی ،ایمن ی و
زیستمحیﻄی وجود داشته است ،یک نیاز مهم احساس و در
میشود و آنهم توجه ب ه ی ک تحقی ق هم هجانب ه در ح وزه
بهداشت ،ایمنی و محیطزیست  1با یک رویک رد ن وی و اراﺋ ه
شاخ های بهروز و اولویتبندی و رتبهبندی آنها میباشد ن ه
ازای پس یک چارچوب خواص و منسجم در ای ح وزه داش ته
باشیم ،زیرا در بررس یه ای ب هعم لآم ده از تحقیق ات ﻗبل ی
هرندام از آنها به یک یا دو جنب ه از تحقی ق حاض ر و آنه م
سﻄحی پرداختهاند .لاا تحقیق حاضر به دنبال یک اﻗدام نیف ی
و نمی با رویکرد تعیی شاخ  ،اولوی تبن دی  ،رتب هبن دی و
س پس ارزی ابی عملک رد سیس تم ( HSEبهداش ت ،ایمن ی و
محیطزیست ) .است ،سیستمی نه امروزه بهطور جامﻊ بهمنظور

روششناسی پژوهش

ناهﺶ حوادا ،ایجاد محیﻄی ام و افزایﺶ بهرهوری نارننان
در محیطهای ن اری بک ار ررفت ه م یش ود .در س ازمانه ای
امروزی ،برای مقابله با عوارخ ناخواسته ای رون ه روی دادها،

تحقیق حاضر از نوع ،تحقیقات توصیفی تحلیلی م یباش د ن ه
بهصورت میدانی انجام رردی د .جامع ه آم اری تحقی ق حاض ر
شامل مدیران امان ورزشی آراه ب ه ح وزه  ،HSEبودن د ن ه

اس تفاده از سیس تم ( )HSEب هعن وان ی ک راهک ار مناس ب
معرفیشده است .چوننه ای سیس تم ب ه همگرای ی چی نﺶ
هم افزای نیروی انسانی ،امکانات و تجهی زات س عی در ایج اد
محیﻄی سالم  ،دلپایر بانشاط و ب ه دور از حادث ه  ،خس ارات و
صدمات دارد(تقدیسی.)2006 ،
بهبود فرهنگ  HSEدر تحقیقات مختلف ی م ورد بررس ی
ﻗرارررفته است .ارندت 2و همکاران ( )2018اشاره داش تند ن ه
فرهن گ  HSEنیازمن د برخ ورداری از م دیریت ﻗ وی اس ت.
نونگسویک 3و همک اران ( )2016نی ز در تحقی ق خ ود اش اره
داشتند نه بهبود فرهنگ  HSEیکی از الزامات صنایﻊ مختلﻒ
میباشد .اربوویری 4و همکاران ( )2016نی ز مش خ نمودن د
بهبود فرهنگ  HSEنیازمند توجه ارنان مختلﻒ سازمانه ا و
صنایﻊ دارد .اهمیت بهبود فرهنگ  HSEدر محیطهای مختلﻒ
از جمله امان ورزشی سبب رردیده است تا امروزه دﻏدﻏههایی
در ای حوزه ایجاد رردد .ای در حالی است نه ضعﻒ تحقیقات
در حوزه  HSEدر محیط های ورزشی سبب رردی ده اس ت ت ا
نتوان راهکارهای مناسبی جهت بهبود  HSEو فرهنگ مربوط

س ابقه و تجرب ه زی اد در عرص ه ورزش و ام ان ورزش ی دارا
میباشند .بر اساس شیوه انتخاب نمون هری ری ،تع داد  18نف ر
بهعنوان نمونه تحقیق مشخ رردیدند.
در پژوهﺶ حاضر ،بهمنظور طراح ی چ ارچوب مفه ومی
تحقیق از نظریه سهشاخگی نمک ررفته شد .م دل سهشاخگی
شامل ساختار ،محتوا و زمینه نه در طبقهبندی مدله ا از ن وع
مدلهای منﻄقی است؛ همه مفاهیم و روی دادها و پدی دهه ای
سازمانی را میتواند در ﻗالب سه شاخه س اختار ،محتوا یا رفت ار،
و زمینه مورد بررسی ،مﻄالعه و مورد تجزیهوتحلیل ﻗرار دهد .به
عبارتی ،با معیار سهشاخگی و ب ر مبن ای ویژر ی ه ر معی ار،
مؤلف هه ا و متغیره ای نارس از در بهب ود فرهن گ HSE
ﻗابلطبقهبندی است ن ه بهاختﺼار ابعاد آن مرور میرردد.
منظور از ش اخه س اختار ،هم ه عناص ر ،عوام ل و ش رایط
فیزیک ی و ﻏیرانس انی س ازمان اس ت ن ه ب ا نظ م و ﻗاع ده
ﻗابل مﻄالعه ،ﻗالب ،پوسته ،بدنه و ی ا ش مای فیزیک ی و م ادی
س ازمان را میسازند؛ نظیر تمام منابﻊ مادی ،مالی و اطﻼع اتی
نه وﻗتی با ترنیب خاصی در بدنه نلی سازمان جاری میش وند
 .ش اخه رفت اری (محت وا) ،ش امل مباح انس ان و رواب ط
انس انی در سازمان است نه با هنجارهای رفتاری ،ارتباط ات و
الگوه ای خاصی بههمپیوستهاند و محت وای اص لی و زن ده

1. HSE
2. Arendt
3. Kongsvik
4. Egbevurie

به آن در اختیار داشت .ای در حالی اس ت ن ه متف اوت ب ودن
مح یطه ای ورزش ی نیازمن د برخ ورداری از فرهن گ HSE
منحﺼربهفرد است .جهت بهبود فرهنگ  HSEو توسعه آن در
امان ورزشی نیازمن د تحقیق ات ج امعی م یباش د .خأله ای
تحقیقاتی در ای حوزه سبب رردی ده اس ت ت ا عم ﻼ ن هتنه ا
دﻏدﻏه توسعه فرهنگ  HSEدر امان ورزشی ایج اد نگ ردد،
بلکه جهت بهبود آن برخی جنبههای آن در دست نباش د .ای
مسئله سبب رردیده است تا تحقی ق حاض ر ب ا ه دف بررس ی
عوامل مؤثر بر بهبود فرهنگ  HSEدر امان ورزشی سعی در
پاسخ به ای سؤال داشته باش یم ن ه عوام ل م ؤثر ب ر بهب ود
فرهنگ  HSEدر امان ورزشی چه میباشد؟
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مح یط درونی سازمان را تش کیل م یدهن د .منظ ور از ش اخه
زمینه ،تمام شرایط و عوامل محیﻄی است نه بر سازمان محاط
بوده ،بستر مه م رش د و توس عه س ازمان را تش کیل میدهند.
عل ت نامرااری ای مدل به سهشاخگی ،آن است ن ه ارتب اط
ب ی عوامل ساختاری ،رفتاری و زمینهای به نحوی اس ت ن ه
ه یچ پدیده یا رویداد سازمانی نمیتواند خارج از تعام ل ای
س ه شاخه صورت ریرد.
در ای تحقیق سه شاخه عوامل س اختاری ش امل سیس تم
مدیریت ،شبکه سازی ،پیون دهای اس تراتژیک و من ابﻊ م الی و
اطﻼعاتی به در ننار عوامل رفتاری شامل انگی زهه ای ف ردی،
توانمن دیه ای انس انی ،انگی زهه ای س ازمانی ،نیفی ت و
انعﻄ افپ ایری و عوام ل زمین های ش امل زیرس اخته ای
نرم افزاری ،عوامل اﻗتﺼادی ،عوامل محیﻄی ،عوامل فرهنگ ی،
عوامل ﻗانونی و عوامل سیاسی می باشد.
پرسشنامه تحقیق حاضر ،شامل پرسشنامه محق ق س اخته
بود .ای پرسشنامه بهصورت ماتریس عوامل در عوامل سهشاخه
و بر اساس روش  TOPSISطراحی شد .ب همنظ ور شناس ایی
عوامل مؤثر بر بهبود فرهنگ  HSEدر امان ورزشی ،از مبانی
نظری موجود در تحقیق و همچنی نظر خبرران اس تفاده ش د.
بدی منظور ابتدا محقق با شناسایی عوام ل اولی ه مس تخرج از
مقاتت ،تعدادی از عوامل را مشخ نمود و سپس با اس تفاده
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از بررسی نظرات تیم خبرران ،به نهایی نمودن ای عوامل اﻗدام
نمود .در ای تحقیق در نهایت تعداد  21عوامل مؤثر ب ر بهب ود
فرهنگ  HSEدر ام ان ورزش ی شناس ایی و نه ایی رردی د.
بهمنظور اولویتبن دی ای عوام ل از روش تاپس یس اس تفاده
رردید .نلیه روند تجزیهوتحلیل دادههای تحقیق ب ا اس تفاده از
نرمافزار  BT TopSis SoLverانجام شد.
یافتههای پژوهش
در ای تحقیق تعداد پس از بررسیه ای انج امش ده تع داد 21
عامل مؤثر بر بهبود فرهنگ  HSEدر امان ورزشی شناس ایی
رردید.
جدول شماره  1نتایج مربوط به ای عوامل را نشان میدهد.
جدول شماره  2میانگی نظ رات خبرر ان در خﺼ وص می زان
نمره مخت به هر یک از عوامل شناساییش ده را نش ان م ی
دهد.
جدول  3نتایج مربوط به تعیی راه حل ایدهآل مثب ت و ای دهآل
منفی را نشان می دهد.
جدول  4نتایج مربوط به تعیی اندازه فاصله از راه حل ای ده آل
مثبت و منفی را نشان می دهد.
جدول  ،5محاسبه نزدیکی به راه ح ل ای دهآل مثب ت و منف ی
همچنی رتبه بندی رزینه ها را نشان می دهد.

جدول  .1عوامل مؤثر بر بهبود فرهنگ  HSEدر امان ورزشی
Table 1. Factors Influencing the Improvement of HSE Culture in Sports Facilities
ردیﻒ

عامل

منبﻊ

Number

Factor

Reference

1

افزایﺶ آراهی در خﺼوص نارنردهای  HSEدر امان ورزشی (عامل شماره )1
)Increasing awareness of HSE functions in sports facilities (factor 1

2

جلب حمایت مدیران ارشد امان ورزشی در خﺼوص ( HSEعامل شماره )2
)Gaining support from top managers of sports venues about HSE (factor 2

3

افزایﺶ فرهنگسازمانی در خﺼوص  HSEدر امان ورزشی(عامل شماره )3
)Increasing organizational culture about HSE in sports facilities (factor 3

4

5

مبانی نظری
Theoretical
Foundations

نظر خبرران
Expert opinion

مبانی نظری
Theoretical
Foundations

تدوی ﻗوانی و مقررات در خﺼوص  HSEدر امان ورزشی (عامل شماره )4

نظر خبرران

)Formulating rules and regulations regarding HSE in sports facilities (factor 4

Expert opinion

بهره ریری از تجربه موجود و مستندسازی آن در خﺼوص  HSEدر امان ورزشی (عامل شماره )5
)Using existing experience and documentation on HSE in sports facilities (factor 5

نظر خبرران
Expert opinion
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مبانی نظری
Theoretical
Foundations

نظر خبرران
Expert opinion

نظر خبرران
Expert opinion

مبانی نظری
Theoretical
Foundations

مبانی نظری
Theoretical
Foundations

مبانی نظری
Theoretical
Foundations

نظر خبرران
Expert opinion

)6  (عامل شمارهHSE افزایﺶ آموزش به نارننان در خﺼوص عمل و پایبندی به
Enhance training for employees on how to act and adhere to the HSE (factor 6)

Preparation of scientific and specialized texts on HSE to increase the information
of managers and staff (factor 7)

8

)9  (عامل شمارهHSE ارتقا دانﺶ فنی نارننان و مدیران امان ورزشی در خﺼوص
Upgrading the technical knowledge of the staff and managers of sporting places
regarding HSE (factor 9)

9

)10  (عامل شمارهHSE بررزاری رویدادها و برنامههای فرهنگی در امان ورزشی در خﺼوص
HSE Event Planning and Event Planning for HSE (factor 10)

11

)12  در امان ورزشی (عامل شمارهHSE شناسایی و مدیریت رفتارهای منفی مرتبط با
Identification and management of HSE-related negative behaviors in sports
facilities (factor 12)

12

Assessing and evaluating attitude of staff and managers of sporting places
regarding HSE (factor 13)

مبانی نظری

)14  (عامل شمارهHSE ایجاد نظارت بر رفتارها و عملکرد نارننان و مدیران امان ورزشی در حوزه
Establish monitoring of the behaviors and performance of staff and managers of
HSE sports facilities (factor 14)

نظر خبرران
Expert opinion

مبانی نظری
Theoretical
Foundations

مبانی نظری
Theoretical
Foundations

)15  در امان ورزشی (عامل شمارهHSE منابﻊ مالی در راستای ارتقا فرهنگ

تخﺼی

Allocation of funds to promote HSE culture in sports facilities (factor 15)

Attention to the HSE attitudes and skills of employees and managers at the time of
recruitment (factor 16)

)17  در امان ورزشی (عامل شمارهHSE انجام تﺼمیمریریهای مشارنتی در حوزه
Participatory HSE decision-making in sports facilities (factor 17)
)18  (عامل شمارهHSE متناسبسازی ساختار سازمانی امان ورزشی جهت پیشبرد اهداف
Fitting the organizational structure of sports venues to advance the objectives of
HSE (factor 18)
 در امان ورزشیHSE ایجاد ارتباطات فردی و سازمانی درون ورزشی و برون ورزشی جهت ارتقای فرهنگ

نظر خبرران

)19 (عامل شماره
Establishing interpersonal and organizational communication within and out of
sport to promote the HSE culture in sports facilities (factor 19)

مبانی نظری

نظر خبرران
Expert opinion

13

14

15

)16  نارننان و مدیران در زمان استخدام (عامل شمارهHSE توجه به نگرش و مهارتهای مربوط به

Expert opinion

Theoretical
Foundations

10

)11  (عامل شمارهHSE همسوسازی استراتژیها و اهداف امان ورزشی با استانداردهای
Matching the strategies and goals of sports venues with HSE standards (factor 11)

Theoretical
Foundations

Expert opinion

7

)8  (عامل شمارهHSE همسوسازی سیستم پاداش در امان ورزشی متناسب با عملکرد
Matching the bonus system at sports venues to fit HSE performance (factor 8)

)13  (عامل شمارهHSE بررسی و ارزیابی نگرش نارننان و مدیران امان ورزشی در خﺼوص

نظر خبرران

6

)7  جهت افزایﺶ اطﻼعات مدیران و نارننان (عامل شمارهHSE تهیه متون علمی و تخﺼﺼی در خﺼوص

مبانی نظری

Theoretical
Foundations
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)20  در امان ورزشی(عامل شمارهHSE جاب و بهناررماری نیروهای باتجربه در حوزه
Attracting and employing HSE experienced athletes (factor 20)

)21  (عامل شمارهHSE متناسبسازی شرح شغلهای نارننان و مدیران امان ورزشی با اهداف
Adaptation of the description of the occupations of staff and managers of sporting
places with the objectives of HSE (factor 21)

16

17

18

19

20

21
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 میانگی نظرات خبرران.2 جدول
Table 2. Average views of experts
زمینه

ساختار

محتوا

Structure

Content

Background

3.8889

3.8889

3.1111

4.0556

3.9444

4.0556

4.2778

4.4444

4.0000

4.5000

4.5000

4.1111

4.8333

4.6111

4.4444

4.7778

4.8889

3.1111

4.7778

4.9444

3.3889

4.7778

4.7778

3.8333

4.6111

4.8333

3.9444

4.7222

4.7222

4.1111

5.0000

4.7778

4.1111

5.1667

4.4444

4.5000

4.9444

4.4444

4.5000

4.9444

5.4444

5.1111

4.6111

5.1667

4.5556

4.6111

4.6667

4.8889

4.5000

4.6667

4.7778

4.4444

4.5556

4.6667

4.2778

4.5556

4.5556

4.3889

4.3333

4.1111

4.7222

4.7222

4.9444

ماتریس
Matrix

1 عامل شماره
Factor number 1

2 عامل شماره
Factor number 2

3 عامل شماره
Factor number 3

4 عامل شماره
Factor number 4

5 عامل شماره
Factor number 5

6 عامل شماره
Factor number 6

7 عامل شماره
Factor number 7

8 عامل شماره
Factor number 8

9 عامل شماره
Factor number 9

10 عامل شماره
Factor number 10

11 عامل شماره
Factor number 11

12 عامل شماره
Factor number 12

13 عامل شماره
Factor number 13

14 عامل شماره
Factor number 14

15 عامل شماره
Factor number 15

16 عامل شماره
Factor number 16

17 عامل شماره
Factor number 17

18 عامل شماره
Factor number 18

19 عامل شماره
Factor number 19

20 عامل شماره
Factor number 20

21 عامل شماره
Factor number 21

مثبت

مثبت

مثبت

نوع معیار

Positive

Positive

Positive

Criteria Type

0.1673

0.2026

0.6301

وزن معیار
Benchmark weight
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 تعیی راه حل ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی.3 جدول
Table 3. Determination of Ideal Ideal Positive and Ideal Negative
ساختار
محتوا
زمینه
راه حل بهینه
Structure
0.0408

Content
0.0518

Background
0.1657

0.0307

0.0370

0.1009

Optimal solution

+
-

 تعیی اندازه فاصله از راه حل ایده آل مثبت و منفی.4 جدول
Table 4. Distance Size Determination of Positive and Negative Ideal Solution
اندازه فاصله
+

-

0.0673

0

0.0381

0.0307

0.0379

0.0295

0.0341

0.0333

0.0232

0.0444

0.0651

0.0118

0.0561

0.0152

0.0420

0.0259

0.0385

0.0290

0.0333

0.0340

0.0331

0.0346

0.0373

0.0310

0.0220

0.0461

0.0018

0.0670

0.0187

0.0487

0.0112

0.0584

0.0141

0.0548

0.0177

0.0510

0.0211

0.0474

0.0346

0.0329

Distance Size

1 عامل شماره
Factor number 1

2 عامل شماره
Factor number 2

3 عامل شماره
Factor number 3

4 عامل شماره
Factor number 4

5 عامل شماره
Factor number 5

6 عامل شماره
Factor number 6

7 عامل شماره
Factor number 7

8 عامل شماره
Factor number 8

9 عامل شماره
Factor number 9

10 عامل شماره
Factor number 10

11 عامل شماره
Factor number 11

12 عامل شماره
Factor number 12

13 عامل شماره
Factor number 13

14 عامل شماره
Factor number 14

15 عامل شماره
Factor number 15

16 عامل شماره
Factor number 16

17 عامل شماره
Factor number 17

18 عامل شماره
Factor number 18

19 عامل شماره
Factor number 19

20 عامل شماره
Factor number 20
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+

-

0.0094

0.0603

اندازه فاصله
Distance Size

21 عامل شماره
Factor number 21

 رتبه بندی راهبردهای پایداری شرنت های دانﺶ بنیان.5 جدول
رتبه

Table 5. Ranking Sustainability Strategies for Knowledge Based Enterprises
ضریب نزدیکی
عامل

Rank

Coefficient of
proximity

1

0.9745

2

0.8649

3

0.8388

4

0.7950

 در امان ورزشیHSE انجام تﺼمیمریریهای مشارنتی در حوزه
Participatory HSE decision-making in sports facilities

5

0.7429

HSE متناسبسازی ساختار سازمانی امان ورزشی جهت پیشبرد اهداف
Fitting the organizational structure of sports venues to advance the
objectives of HSE

6

0.7223

 در امان ورزشیHSE تخﺼی منابﻊ مالی در راستای ارتقا فرهنگ
Allocation of funds to promote HSE culture in sports facilities

7

0.6918

Factor
HSE ایجاد نظارت بر رفتارها و عملکرد نارننان و مدیران امان ورزشی در حوزه
Establish monitoring of the behaviors and performance of staff and
managers of HSE sports facilities
HSE متناسبسازی شرح شغلهای نارننان و مدیران امان ورزشی با اهداف
Adaptation of the description of the occupations of staff and managers of
sporting places with the objectives of HSE
 نارننان و مدیران در زمان استخدامHSE توجه به نگرش و مهارتهای مربوط به
Attention to the HSE attitudes and skills of employees and managers at
the time of recruitment

 درHSE ایجاد ارتباطات فردی و سازمانی درون ورزشی و برون ورزشی جهت ارتقای فرهنگ
Establishing interpersonal and organizational communication امان ورزشی
within and out of sport to promote the HSE culture in sports venues
HSE بررسی و ارزیابی نگرش نارننان و مدیران امان ورزشی در خﺼوص
Assessing and evaluating attitude of staff and managers of sporting places
regarding HSE

8

0.6765

9

0.6571

 در امان ورزشیHSE بهره ریری از تجربه موجود و مستند سازی آن در خﺼوص
Using existing experience and documentation on HSE in sports facilities

10

0.5116

HSE همسوسازی سیستم پاداش در امان ورزشی متناسب با عملکرد
Matching the bonus system at sports venues to fit HSE performance

11

0.5051

HSE بررزاری رویدادها و برنامههای فرهنگی در امان ورزشی در خﺼوص
HSE Event Planning and Event Planning for HSE

12

0.4943

13

0.4873

14

0.4541

15

0.4458

 در امان ورزشیHSE تدوی ﻗوانی و مقررات در خﺼوص
Formulating rules and regulations regarding HSE in sports facilities

 در امان ورزشیHSE جاب و بهناررماری نیروهای باتجربه در حوزه
Attracting and employing HSE experienced athletes

 در امان ورزشیHSE شناسایی و مدیریت رفتارهای منفی مرتبط با
Identification and management of HSE-related negative behaviors in
sports facilities
HSE جلب حمایت مدیران ارشد امان ورزشی در خﺼوص
Gaining support from top managers of sports venues about HSE
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ضریب نزدیکی

عامل

رتبه

Coefficient of
proximity

Rank

0.4373

16

ارتقا دانﺶ فنی نارننان و مدیران امان ورزشی در خﺼوص HSE
Upgrading the technical knowledge of the staff and managers of sporting
places regarding HSE

0.7298

17

همسوسازی استراتژیها و اهداف امان ورزشی با استانداردهای HSE
Matching the strategies and goals of sports venues with HSE standards

0.3810

18

تهیه متون علمی و تخﺼﺼی در خﺼوص  HSEجهت افزایﺶ اطﻼعات مدیران و نارننان
Preparation of scientific and specialized texts on HSE to increase the
information of managers and staff

0.2132

19

افزایﺶ آموزش به نارننان در خﺼوص عمل و پایبندی به HSE
Enhance training for employees on how to act and adhere to the HSE

0.1537

20

افزایﺶ آراهی در خﺼوص نارنردهای  HSEدر امان ورزشی
Increasing awareness of HSE functions in sports facilities

0

21

Factor

افزایﺶ فرهنگ سازمانی در خﺼوص  HSEدر امان ورزشی
Increasing organizational culture about HSE in sports facilitie

با توجه به نتایج روش تاپسیس مشخ رردید ن ه ایج اد
نظارت بر رفتارها و عملکرد نارننان و مدیران ام ان ورزش ی
در ح وزه  HSEب ا ض ریب  0/9745مهمت ری عام ل اس ت.
همچنی نتایج نشان داد نه متناس بس ازی ش رح ش غله ای
نارننان و مدیران امان ورزشی ب ا اه داف  HSEب ا ض ریب
نزدیکی  0/8649و توجه به نگرش و مه ارته ای مرب وط ب ه
 HSEنارننان و مدیران در زمان استخدام با ض ریب نزدیک ی
 0/8388از دیگر عوامل مهم بر بهبود فرهنگ  HSEدر امان
ورزشی بودند.
بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد نه جهت بهب ود فرهن گ HSE

در امان ورزشی عوامل مختلفی تﺄثیر دارندنه در ای تحقی ق
 21عامل شناسایی رردید .ماهیت عوامل شناسایی ش ده نش ان
داد نه می دهد نه جهت بهبود فرهنگ  HSEنیازمند توجه به
مولفه ها و ابعاد مختلﻒ و رونارونی است .ای مسئله نشان می
دهد نه توجه جزﺋی و تک بعدی به بهب ود فرهن گ  HSEدر
امان ورزشی نمی تواند سبب ارتقا ای فرهنگ رردد و بهب ود
فرهنگ  HSEنیازمند نگاه نﻼن و چندبعدی ب ه ای مس ئله
میباشد .در ای رابﻄ ه ارب وویری و همک اران ( )2016اش اره
داشتند نه جهت بهبود فرهنگ  HSEمی بایس تی ب ه حیﻄ ه
های مختلﻒ فرهنگی ،اﻗتﺼادی ،اجتماعی و جغرافی ایی توج ه

ویژه ر ردد .تقدیس ی ( )2006نی ز در تحقی ق خ ود مش خ
نمودند نه جهت رسترش  HSEنی از اس ت ت ا جنب هه ای در
حوزههای مختلﻒ فرهنگی ،اجتماعی ،اﻗتﺼ ادی ،زیرس اختی و
آموزش اجرایی نمود .ماهیت  HSEسبب رردی ده اس ت ت ا در
جهت بهبود آن تمامی ارنان امان ورزش ی درری ر ش وند .ب ه
عبارتی جهت بهبود  HSEنیاز است تا نگ اه ن ﻼن و ج امعی
داشت و از فعالیت ها و برنامههای نوت اه م دت و ت ک بع دی
فاصله ررفت .به نظر می رسد بهب ود فرهن گ  HSEنیازمن د
وجود برنامه ریزی های دﻗیق و متنوع جهت متناس بس ازی و
ایجاد زیرساختهای مناس ب در ام ان ورزش ی اس ت .جه ت
بهب ود فرهن گ  ،HSEام ان ورزش ی م ی بایس تی برخ ی
زیرساختهای مناسب را دارا باشند نه ای مسئله سبب رردیده
است تا برنامه ری زی جه ت بهب ود فرهن گ  HSEدر ام ان
ورزشی با تانید بر زیرساخت ه ای فن ی ،فرهنگ ی ،اﻗتﺼ ادی،
اجتماعی و سیاسی را صورت پایرد .از طرفی با توجه به اینک ه
 HSEیک حیﻄه چندبعدی می باشد ،جه ت ارتق ا آن نیازمن د
برنامه ریزی جهت حضور عوامل مختلﻒ و متعددی م ی باش د.
ای مسئله بازرو نننده ای مهم می باش د ن ه  HSEنیازمن د
یک نگرش جامﻊ و دربرریرن ده ابع اد مختل ﻒ ام ان ورزش ی
میباشد.
نتایج تحقیق حاضر مشخ نمودند نه ایج اد نظ ارت ب ر
رفتارها و عملکرد نارننان و مدیران امان ورزشی مه مت ری
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عامل مؤثر بر بهبود فرهنگ  HSEدر امان ورزشی می باشد.
ایجاد نظارت بر رفتارهای افراد در امان ورزشی سبب میرردد
تا عملکرد آنان در حیﻄههای مختلﻒ از جمله  HSEمش خ
رردد .به عبارتی با ایجاد نظارت بر رفتارها و عملکرد نارننان و
مدیران امان ورزش ی ب ه ش کل مناس ب ،واﻗعی ت ه ایی در
خﺼوص عملکرد نارننان در حیﻄه  HSEمشخ خواهد شد.
ارندت و همکاران ( )2018در تحقیق خود پی بردند نه ارزی ابی
عملکرد افراد با رویکرد  HSEمی تواند سبب ایج اد ش واهدی
در ای حوزه رردد نه ای مسئله منجر به ارتقا حق ایق مرب وط
به رفتارهای  HSEش ود .ارب وویری و همک اران ( )2016نی ز
مشخ نمودند نه وجود ارزیابیها در خﺼوص نیفیت اجرایی
 HSEسبب می رردد تا بتوان فعالیتهای مربوط ب ه  HSEرا
نهادینه نم ود .ارزی ابی یک ی از فعالی ت ه ای مه م در جه ت

بهبود فرهنگ  HSEدر ام ان ورزش ی م ی باش د .ارن دت و
همکاران ( )2018در تحقیق خود مش خ نمودن د ن ه ش رح
شغل نارننان یک ی از م واردی م یباش د ن ه در س ازمانه ا
میبایستی متناسب با اهداف  HSEتغییر یاب د .نونگس ویک و
همکاران ( )2016نیز مشخ نمودند نه بهبود شرح شغلهای
افراد و متناسبسازی آن با اهداف  HSEس بب م یر ردد ت ا
برنام هه ای مرب وط ب ه  HSEدر س ازمانه ا ب ه ص ورت
مناسبتری اجرایی رردد .شرح شغل به عنوان اب زار راهنم ایی
نننده و نظارتی سبب می رردد تا نارننان ضم الگو برداری از
آن ،مس یر فع الیتی و ش غلی خ ود را مع ی نماین د .از ای رو
متناسب سازی شرح شغل ها با اهداف  HSEسبب میرردد ت ا
در مرحله اول  HSEبه عنوان یک فعالیت ض روری در ام ان
ورزشی مشخ رردد و در مرحله دوم  HSEب ه عن وان ی ک

رس ترش  HSEم یباش د .ب دون ش ک فق دان ارزی ابی در
خﺼوص  HSEسبب میرردد تا برنامههای مربوط به رسترش
 HSEدر حد شعار باﻗی بماند نه ای مسئله سبب میر ردد ت ا

اولویت در امان ورزشی همواره مورد توجه نارننان ﻗرار ریرد.
بدون شک عدم توجه ب ه  HSEدر ش رح ش غل نارنن ان
سبب میرردد تا فشاری جهت رعای ت اس تانداردهای  HSEاز

خﻼ فعالیتهای اجرایی در خﺼوص  HSEدر ام ان ورزش ی
ایجاد رردد .به نظر می رسد فقدان نظارت ها در امان ورزشی
در خﺼوص عملکرد و فعالیت های نارنن ان و م دیران س بب
رردیده است تا الزامات ﻗانونی بر آنان جه ت توج ه ب ه HSE
انجام نگردد .ای مسئله بدون شک یکی از ضعﻒ های موج ود
در امان ورزشی می باشد نه سبب ایجاد خدش ه ب ر فرهن گ
 HSEخواهد شد .به عبارتی ایجاد نظارت بر نارننان و مدیران
امان ورزشی سبب میرردد تا رفتارهای مربوط ب ه  HSEب ه
عنوان یک ارزش در امان ورزش مشخ و نمایان رردد ن ه
ای مسئله سبب بهبود و رسترش فرهنگ  HSEخواه د ش د.
به طور نلی ارتقا سﻄ ارزیابی های واﻗعی در خﺼوص اجرایی
نمودن فعالیت های مربوط به  HSEسبب میرردد ت ا ش واهد
نامﻼ روشنی از امان ورزشی در جهت رعایت مس اﺋل مرب وط
به  HSEایجاد رردد .بهبود نظارتها در ای خﺼوص همچنی
سبب میرردد تا اماننی نه دچار مشکﻼت عم ده در خﺼ وص
 HSEباشند ،شناسایی و مورد تحلیل ﻗرار ریرند.
تحقیق حاضر همچنی مشخ نمود ن ه متناس بس ازی
شرح شغلهای نارننان و م دیران ام ان ورزش ی ب ا اه داف

سوی آنان ایجاد نگردد .ب ه عب ارتی ش رح ش غل نارنن ان ب ه
عنوان هدایت رر آنان در صورتی نه دارای استانداردهای اولی ه
 HSEباشد سبب میرردد تا نارننان و مدیران را به ن وعی در
جهت توجه ب ه اص ول  HSEدر ام ان ورزش ی راهنم ایی و
هدایت نماید .متناسبسازی شرح شغلهای نارننان در ام ان
ورزشی با اهداف  HSEهمچنی سبب م یر ردد ت ا ض مانت
اجرایی ،دستیابی به اهداف  HSEمیسر رردد و امان ورزش ی
با تکیه بر ای مسئله به دنبال ﻏنی سازی فعالیت های سازمانی
جهت دستیابی به اهداف  HSEباشند.
از طرفی توجه به نگرش و مهارت های مرب وط ب ه HSE
نارننان و مدیران در زمان استخدام سبب میر ردد ت ا اه داف
آنان در خﺼ وص  HSEدر ابت دای ن ار مش خ ر ردد .ب ه
عب ارتی ،توج ه ب ه نگ رش اف راد در زم ان اس تخدام یک ی از
مهمتری اصول بهبود و تقویت فرهنگ میباشد .جه ت بهب ود
فرهنگ  HSEنیز توجه به نگرشها و مهارتهای افراد س بب
م یر ردد ت ا اف رادی مناس ب ج اب ام ان ورزش ی رردن د.
همچنی  ،عدم توجه به نگرش و مهارتهای مربوط ب ه HSE
نارننان و مدیران در زمان جاب آنان می تواند یکی از مساﺋلی

 HSEو توج ه ب ه نگ رش و مه ارته ای مرب وط ب ه HSE

باشد نه میتواند به از بی بردن فرهنگ  HSEنمک نماید.
با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهادهای زیر اراﺋه میشود:

نارننان و مدیران در زمان استخدام از دیگر عوامل مهم جهت

 ایمنی و محیطزیست در امان ورزشی، بررسی عوامل مؤثر بر بهبود فرهنگ بهداشت:پورمیرزا و همکاران

بررسی موشکافانه ش رح ش غل ه ای من ابﻊ انس انی در ام ان
ورزشی به شناسایی خﻼهای موج ود ای ش رح ش غل ه ا در
. اﻗدام ررددHSE خﺼوص استانداردهای
 با بررسی و بازبینی فرایندها و استانداردهای جاب در ام ان.5
 درHSE ورزشی و استفاده از اصول و مهارتهای مرب وط ب ه
بخشی از ای فرایندها به انتخاب و انتﺼاب نارننان و م دیران
. اﻗدام ررددHSE باتجربه در خﺼوص
 درHSE  با انجام تﺼ میمری ریه ای مش ارنتی در ح وزه.6
 ض مانت اجرای ی در خﺼ وص رعای ت مس اﺋل،امان ورزشی
. در تمامی ارنان امان ورزشی را ارتقا دادHSE مربوط به
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 نمیته های ارزیابی و نظ ارت جه ت تقوی ت ارزی ابیه ا در.1
. در امان ورزشی ایجاد ررددHSE خﺼوص
 در مس یر بهب ود نظ ارت در ام ان ورزش ی در خﺼ وص.2
 مدیران امان ورزشی با تهیه فرم و،HSE رفتارهای مرتبط با
 به بررسیهای منظم و ﻏیرمنظم رفتاره ا،استانداردهای ارزیابی
. اﻗدام ررددHSE و فعالیتهای نارننان در خﺼوص
HSE  در امان ورزشی به رفتارها و فعالیتهای مربوط ب ه.3
نارننان و مدیران توج ه بیش تری ر ردد و ای رفتاره ا را در
.سیاستهای پاداشی و ارتقا آنان مدنظر ﻗرار رردد
 با توجه به اهمیت متناسبسازی شرح شغلهای نارنن ان و.4
 پیشنهاد میر ردد ت ا ب اHSE مدیران امان ورزشی با اهداف
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