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Abstract 
Background and Aim: One of the most important ways of spending leisure time is using swimming pools 

and water parks. Therefore, the current research, in order to maintain the physical and mental health of the users 

of these places, seeks to develop a model for water safety in swimming pools by using appropriate strategies. 
Methods: The current qualitative research was conducted using the foundation data model. The statistical 

population was university faculty members in the department of sports management and medical sciences, 

officials of the sports and youth department, experts in the field of construction and equipping of sports facilities, 

managers and users of swimming pools in Mazandaran province, north of Iran in 2022. The non-random sampling 

method; and a semi-structured interview with open questions were used. The interviews continued until theoretical 

saturation (Interview No. 18). In order to finalize the research, validity and reliability criteria were used. 
Results: After removing the similar codes, 64 concepts were identified in the field of water safety development 

in swimming pools, which are in two main categories of operational development (including technical measures, 

security measures, emergency services, health measures) and strategic development (including training and 

culture, preventive measures). 
Conclusion: Some important recommendations in the field of developing a model for water safety in 

swimming pools include preventing the formation of calcareous deposits on the surface of the pool, preventing 

the growth of algae in the pool, having an oxygen device in swimming pools and familiarizing rescuers and 

lifeguards with resuscitation methods and quick connection with medical centers. 
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 ، ایران.گروه تربیت بدنی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران آدرس: 

 

 

 توسعه عوامل ایمنی در اماکن آبی  ارائه الگوی

 
  4،  طیبه یانپی* 3، حسین طاهری2زاده باقی، عباس نقی1آبندانسریمحمد زارع 

 
 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران 1

 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران  2
 ، ایران   تهران، دانشگاه علوم انتظامی امین ،استادیار گروه تربیت بدنی 3
 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران    4

 

 23/20/1421 پذیرش مقاله:     22/24/1421 دریافت مقاله:

   دهکیچ
این بنابرباشد. های گذران اوقات فراغت افراد جامعه؛ حضور در اماکن آبی و استخرهای شنا میترین شیوهیکی از مهم ف:هدزمینه و 

کنندگان از این اماکن؛ به دنبال آن است تا با استفاده از راهبردهای مناسب، پژوهش حاضر به منظور حفظ سلامت جسمانی و روانی استفاده

 زمینه توسعه ایمنی اماکن آبی و استخرهای شنا فراهم شود. 

ورد م جامعه آماری انجام شد.و با استفاده از رویکرد داده بنیاد به شیوه گلیزر  کاربردیکیفی، از نظر هدف  پژوهش حاضر ها:روش

، خبرگان حوزه اعضای هیئت علمی دانشگاه در گروه مدیریت ورزشی و علوم پزشکی، مسئولان اداره ورزش و جوانانرا ش پژوه مطالعه

 1421کنندگان از اماکن آبی در استان مازندران و در سال ادهساخت و تجهیز اماکن ورزشی، مدیران اماکن آبی )استخرهای شنا( و استف

ها تا حد احبهمصهای باز بود. فته با پرسشیاساختارمصاحبه نیمهابزار سنجش تصادفی و هدفمند؛ و گیری غیردادند. روش نمونهتشکیل می

 . شد استفاده عتمادهای اعتبار و قابلیت ااز ملاکمعتبرسازی نهایی پژوهش  ( ادامه یافت. به منظور11 اشباع نظری )مصاحبه شماره

مقوله اصلی  2شناسایی شد که در زمینه توسعه ایمنی اماکن آبی و استخرهای شنا در مفهوم  44بعد از حذف کدهای مشابه،  ها:یافته

آموزش و شامل توسعه راهبردی )سازی، خدمات اضطراری، اقدامات بهداشتی( و اقدامات فنی، اقدامات ایمنشامل توسعه عملیاتی )

 سازی، اقدامات پیشگیرانه( قرار گرفتند.فرهنگ

ات آهکی شامل جلوگیری از تشکیل رسوبزمینه توسعه ایمنی اماکن آبی و استخرهای شنا ها در توصیهترین برخی از مهم گیری:نتیجه

آبی و آشنایی امدادگران و ناجیان غریق  اماکن در اکسیژن گاهدست از آب استخر، برخورداری در هاجلبک رشد از در سطح استخر، جلوگیری

 .باشدهای احیا و ارتباط سریع با مراکز درمانی میبا روش

 
 .، ایرانشنا استخر آبی،، آب ایمنی :هاکلیدواژه
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 مقدمه
با توجه به نقشی که ورزش در سلامتی افراد، گذران اوقات 

بخش، بهبود ارتباطات اجتماعی، پیشگیری از فراغت سالم و لذت
های مختلف و جلوگیری از انواع انحرافات در جامعه دارد؛ بیماری

شود لزوم کاربرد و شرکت در آن بیش از پیش در زندگی احساس می
های بدنی که افراد علاقه زیادی یکی از فعالیتدر همین راستا (. 1)

. ورزش شنا استهای آزاد خود دارند؛ شنا کردن به انجام در زمان
های ذهنی، در افراد تاثیرات مفیدی دارد که شامل توسعه مهارت

ارتقای سلامت جسمانی و روانی، بهبود ارتباطات اجتماعی، کاهش 
(. 2د )باشو بهبود سبک زندگی افراد جامعه میهای مختلف بیماری
های سنی از کودکان تا بزرگسالان فواید برای تمام گروه شنا اساساً

شماری دارد و شرکت در آن برای بیشتر اقشار جامعه مفید و بی
رغم اینکه یک ورزش شنا علی همچنین (.3کاربردی است )

اخته ن افراد شنگردد، به عنوان یک سرگرمی نیز در بیمحسوب می
بازی کردن در تمامی سنین و شود. شوقی که به اصطلاح آب می

های مختلف وجود دارد سبب شده که افراد زیادی به ورزش جنسیت
نا، کننده ورزش ششنا گرایش پیدا کنند. افزون بر نقش سرگرم

بایستی آن را به عنوان یک ضرورت برای تمامی افراد جامعه به 
ساحلی نزدیک به دریا و رودخانه  ر مناطقخصوص کسانی که د

  (.4کنند در نظر گرفت )زندگی می
مندی زیاد افراد جامعه به ورزش شنا در اماکن با توجه به علاقه

های اخیر شاهد افزایش مداوم شیوع آبی و سواحل دریا؛ در سال
 آبایم. های آبی بودهشده مرتبط با ورزشهای گزارشبیماری

 افهاض اثر در گیردمی قرار شناگران استفاده مورد که استخرهایی
 گاهدست هایمیکروب چربی، مو، مانند شناگران بدن از موادی شدن

 دئاز مواد و مضر هایباکتری سایر و تناسلی گوارشی، تنفسی،
 میزان چون و شودمی آلوده بدن شناگران، پوست روی در موجود

 رو تبمر طور به استخر از مختلف افراد استفاده اثر بر آلودگی این
 از زیادی عده شدن آلوده برای پرخطری مکان است افزایش به

 بنابراین .شودمی فراهم کنندمیه استفاد استخر آب از کهی مردم
ند هست همراه بهداشتی خطرات و مسائل با همیشه شنا استخرهای

(. در همین راستا چنانچه موارد بهداشتی و ایمنی در استخرهای 0)
تواند سبب ابتلای افراد شنا رعایت نشود؛ این موضوع می

ی، های پوستی، قارچعفونت هایی نظیرکننده به بیماریاستفاده
یت و هپاتو بیماری گوش، چشم، تنفسی، عصبی، دستگاه ادراری، 

به انتقال ویروس ایدز گردد. بیشتر این حتی در برخی موارد منجر 
برده شده در اثر بلعیدن آب آلوده یا تماس پوست بیماری های نام

 ارزیابی لیست چک طبق (. اساسا4ًافتد )با آب آلوده اتفاق می
 شرح در استخرها گوناکون بهداشتی معیارهای کنترل استخر،
 معیارها این میان از. دارد قرار محیط بهداشت متصدیان وظایف

 و کف بهداشت کلر، حوضچه و گندزدایی بهداشت به توانمی
 محیط، رطوبت و دما پایش تهویه، و تصفیه نحوه رختکن،
 انده،م باقی آزاد کلر آب، کیفی هایویژگی و میکروبی هایآزمایش

 (.7) کرد اشاره pH میزان و دما کدورت،
رعایت نکات های خطرناکی که در اثر عدم افزون بر بیماری

دم عکند؛ بهداشتی در اماکن آبی، سلامت شناگران را تهدید می
 یانسان امکانات و نیروی نظارت دقیق در مورد تجهیزات، وسایل،

 را برای خطرناکی پیامدهای تواندمینیز  شنا ماهر در استخرهای
ه ک تا جایی؛ همراه داشته باشد از استخرها، به کنندگان استفاده

نادرست از نور، تهویه  گیری بهرهبرای مثال  .بیفتد طرجانشان به خ
یان غریق ناج هایمهارت و عدم توجه به آمیزیرنگ ها،هوا، طناب

ل موجود، احتما استانداردهاین با نادیده گرفت آنها کارگیری به و
های احتمالی آسیب(. بنابراین 1) دهدمی افزایش را اتخطربروز 

شود و امکان ها ختم نمیبه بیماری حضور در اماکن آبی، صرفاً
های جسمانی در اثر سقوط، بریدگی، پارگی عضلات و در آسیب

مواردی غرق شدگی نیز وجود دارد که بسیاری از این صدمات از 
قابل  اماکن آبیهای ایمنی طریق اجرای بهتر دستورالعمل

 .(1) پیشگیری هستند
سواحل دریا  همانطور که بیان شد افزون بر استخرهای شنا،

هایی است که افراد جامعه علاقه زیادی به نیز یکی دیگر از مکان
گذران اوقات فراغت در آن دارند. به همین جهت ایمنی سواحل 
دریا نیز موضوعی بسیار ضروری است که باید در کنار توسعه ایمنی 

 به جوانب(. بنابراین توجه 12استخرهای شنا به آن توجه داشت )
لامت تأمین س برایو سواحل دریا شنا  استخرهای یمنیو ا بهداشتی

موارد  بایستو می بسیار مهم استموضوعی شناگران  و رفاه
 تیبهداشهای با دستورالعمل در اماکن آبیمهم  و ایمنی بهداشتی
فوق  دلایل تمامی(. 11استاندارد مطابقت داشته باشد ) و ایمنی

 ایمنی شت وباید بهدا حکایت از حساسیت موضوع است که
 قرار بررسی مورد اغماضی و بدون هیچ مداوم طور به استخرها

استخرها و مراکز  است که مدیران مراکز آبی در حالی این گیرند
 که دارند یآب تأسیسات مراکز به بازرسی علاقه کمتری آبی تفریحی

ا ر نامناسبی تواند شرایطو می هم داده دست به دست این عوامل
 (.12) آورد وجودبه  در استخرها

بنابراین با توجه به اهمیت پرداختن به موضوع وضعیت ایمنی 
ینکه کننده از آن و ااماکن آبی و در نظر گرفتن سلامت افراد استفاده

 ها و اماکنهای با خصوصیات جاذبهاستان مازندران یکی از استان
های مناسب، شمار است؛ ضرویست تا با اتخاذ روشآبی بی

ی توسعه ایمنی اماکن آبی با استفاده از ابعاد مختلف مرتبط هازمینه
شود. تاکنون پژوهشی راهبردهای توسعه ایمنی اماکن با آن فراهم 

براین ؛ بنامربوط به آن شناسایی نکرده استآبی را از طریق عوامل 
هدف پژوهش حاضر این است که با شناسایی این عوامل در ابعاد 

ساختارها، آموزش و دیگر موارد، زمینه  مختلف بهداشتی، امکانات،
توسعه ایمنی اماکن آبی را بیش از پیش فراهم کند. به نوعی این 
پژوهش سعی دارد تا با استفاده از موارد بیان شده در نهایت به یک 

ه ک الگوی کلی از ایمنی اماکن آبی در استان مازندران دست یابد
 ن شود.در نهایت سلامت افراد استفاده کننده تامی

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
49

1/
4.

3.
16

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

ar
m

ed
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 9

http://dx.doi.org/10.30491/4.3.167
https://jmarmed.ir/article-1-394-fa.html


 زارع آبندانسری و همکاران/  172

 1441 پاییز، 3 ، شماره4 دوره                                 دریامجله طب 

 هاروش
باشد و به روش کیفی می کاربردیاز نظر هدف  پژوهش حاضر

ی ماهیت پژوهش اکتشاف انجام شد.با استفاده از رویکرد داده بنیاد 
نظریه  بود. ارائه الگوی توسعه عوامل ایمنی در اماکن آبیو با هدف 

یستماتیک س ،به سه شیوه کلاسیک )رویکرد گلیزر( بنیاد معمولاً داده
)رویکرد استراوس و کوربین( و ساخت گرا )رویکرد چارمز و برایانت( 

در این تحقیق از روش نظریه داده بنیاد با رویکرد شود. انجام می
ها از روش مصاحبه ( استفاده شد. برای جمع آوری داده1112گلیزر )

اغذ سپس روی کها ضبط، ساختاریافته استفاده شد. مصاحبهنیمه
 . سه مرحلهگردیده و مطالب گردآوری شده به دقت مطالعه نوشت

کدگذاری باز )مفاهیم(، کدگذاری محوری )مقوله فرعی( و 
ها انجام شد. کدگذاری انتخابی )مقوله اصلی( بر روی مصاحبه

اطلاعات حاصل از کدگذاری باز منجر به ایجاد مفاهیم شد، سپس 
ت ه دست آمد. در نهایبا ارتباط مفاهیم با یکدیگر مقولات فرعی ب

بعد از دسته بندی، مقولات اصلی به وجود آمدند. در ادامه در روش 
دهد؛ که به صورت گلیزر محقق نگارش نظریه را انجام می

های محقق در هنگام کدگذاری و روابط بین پردازی ایدهنظریه
 (.13آنهاست )

اعضای هیئت علمی را ش پژوه مورد مطالعه جامعه آماری  
گاه در گروه مدیریت ورزشی و علوم پزشکی، مسئولان اداره دانش

در استان مازندران، خبرگان حوزه ساخت و تجهیز ورزش و جوانان 
اماکن ورزشی، مدیران اماکن آبی )استخرهای شنا( و استفاده 

 دادند. کنندگان از اماکن آبی تشکیل می
-هنگیری غیرتصادفی و هدفمند بود. در انتخاب نموروش نمونه

های آماری از افرادی استفاده شد که موضوع مورد پژوهش را 
اند یا با آن ارتباط مستقیمی داشتند. بنابراین تجربه تجربه کرده

 رضایت کامل افراد ازکننده و زندگی، کاری و علمی افراد مشارکت
حضور در مصاحبه و توانایی آنان در انجام مصاحبه و بازگوکردن 

. ملاک خروج بودها در پژوهش انتخاب نمونه، ملاک ورود و مطالب
افراد از پژوهش نیز نبود تمایل کافی به ادامه همکاری با محقق و 

در  کنندهناکافی و ناقص بودن اطلاعات دریافتی افراد مشارکت
 پژوهش بود. 

باشد مینفر کافی  20تا  0بین  حجم نمونهدر مطالعات کیفی 
اشباع  د.نکاع نظری ادامه پیدا میفرایند مصاحبه تا رسیدن به اشب و

ای صحبت تازهیابد دیگر میای است که پژوهشگر درنظری نقطه
بنابراین در این پژوهش به منظور محاسبه حجم  .شودبیان نمی

های کیفی؛ از اشباع نظری استفاده نمونه به مانند دیگر پژوهش
امکان ها تا حدی ادامه یافت که شده است. یعنی تعداد مصاحبه

(. در نهایت 14استخراج مفاهیم غیرتکراری وجود داشت )
اعضای هیئت نفر از  4های آماری مرتبط با موضوع شامل؛ نمونه

نفر از اعضای هیئت  2 ،علمی دانشگاه در گروه مدیریت ورزشی
مسئولان اداره ورزش نفر از  3علمی دانشگاه در گروه علوم پزشکی، 

نفر از مدیران  3 ابقه فعالیت وسسال  10بیش از و جوانان با 

مسئولان حوزه ساخت و تجهیز اماکن نفر از  2، استخرهای شنا
 نفر 11در مجموع  کنندگان از اماکن آبی،استفادهنفر از  2 ورزشی و

 انتخاب شدند. 
از بود. های بفته با پرسشساختار یامصاحبه نیمهابزار سنجش 

ه ها بوهش، مصاحبهتر به محتوای پژبه منظور دستیابی عمیق
با افراد مرتبط با پژوهش  1421، و در سال ساختاریافتهصورت نیمه

تا زمانی  دقیقه بود. 02تا  30ها بین انجام شد. مدت زمان مصاحبه
 اًمصاحبه( امکان استخراج مفاهیم کامل11ها )که از مصاحبه

برای انجام ها ادامه یافت. غیرتکراری وجود داشت؛ مصاحبه
 با افراد حاضر در پژوهش ابتدا سعی شد؛ یک محیط نسبتاً مصاحبه

کنندگان در پژوهش شکل بگیرد. صمیمی و دوستانه با مشارکت
سپس با در نظر گرفتن شرایط محیطی مناسب و گرفتن رضایت از 

 به نظر شما"ها با طراحی سوالات محوری شروع شد. افراد، مصاحبه

در ادامه با  "شود؟ی میچه عواملی سبب توسعه ایمنی اماکن آب
ها بقیه سوالات از توجه به نیمه ساختاریافته بودن مصاحبه

کنندگان در پژوهش پرسیده شد. برخی از سوالاتی که در مشارکت
به نظر شما مدیران اماکن آبی " حین مصاحبه پرسیده شد شامل

در جهت توسعه ایمنی شناگران در استفاده از استخرهای شنا و 

 "توانند اتخاذ کنند؟ای را میچه راهکارهای پیشگیرانه سواحل دریا
همین سوالات در دیگر ابعاد پژوهش نیز بنابر شرایط مصاحبه از 

 کنندگان در پژوهش پرسیده شد.مشارکت
های معتبرسازی نهایی پژوهش از ملاک در ادامه به منظور

اعتبار به معنای میزان درجه  شد. استفاده عتماداعتبار و قابلیت ا
کنندگان در پژوهش ها برای شرکتاعتماد به واقعی بودن یافته

تحلیل در اختیار وها پس از تجزیهاست. به همین منظور مصاحبه
ها شوندگان قرار گرفت و نظرات آنان در مورد مصاحبهمصاحبه

ات باعمال و اصلاحات موردنیاز انجام گرفت. قابلیت اعتماد، به ث
ها در طول زمان و شرایط مختلف اشاره دارد که برای بررسی داده

قابلیت اعتماد، از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده 
(. دو کدگذار متخصص و آشنا به روش کدگذاری و آشنا به 10شد )

ها را کدگذاری کردند و موضوع مرتبط با پژوهش حاضر مصاحبه
به دست آمد و با توجه به اینکه  %12ر درصد توافق بین دو کدگذا

درصد است پایایی پژوهش مورد تایید قرار  42این میزان بالای 
در تحقیقات کیفی برای مشخص کردن روایی و  گرفت. معمولاً

(. دلیل 14شود )پایایی از دو روش اعتبار و قابلیت اعتماد استفاده می
وم ابزار پژوهش و های اعتبار بررسی معیار و مفهاستفاده از ملاک

ه به چ سوالات در آن است تا متوجه شویم که این سوالات دقیقاً
میزان متغیرهای مورد مطالعه پژوهش را به معنای واقعی منعکس 

کنند. دلیل استفاده از قابلیت اعتماد نیز این است که متوجه می
ورد م ایم اگر مجدداًشویم آیا روشی که در این پژوهش بکار گرفته

فاده قرار گیرد نتایج یکسان و مشابهی را به دنبال دارد؟ یعنی است
یم، اابزاری که به منظور سنجش و بررسی پژوهش استفاده کرده

 باشد.دارای ویژگی تکرارپذیری می
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 ملاحظات اخلاقی

در راستای مدنظر قرار دادن اصول اخلاقی در پژوهش حاضر؛ 
ها برای حبهابتدا اهداف و ضرورت تحقیق پیش از شروع مصا

نندگان ککنندگان در پژوهش توضیح داده شد. سپس شرکتشرکت
با رضایت شخصی خودشان و آشنایی اولیه با موضوع مورد مطالعه 
پژوهش در آن مشارکت کردند. قبل از شروع مصاحبه از افراد اجازه 
گرفته شد تا فرایند مصاحبه به طور کامل ضبط شود و چنانچه در 

ها را ندادند؛ با اجازه گرفتن از اجازه ضبط مصاحبه ای افرادمصاحبه
 11سازی شد. از آنها فرایند مصاحبه با قلم بر روی کاغذ پیاده

مصاحبه بر روی کاغذ  2مصاحبه ضبط و  14مصاحبه انجام شده 

کنندگان داده شد که هر نوشته شد. در ادامه این اجازه به شرکت
د از ادامه مصاحبه انصراف زمانی از فرایند مصاحبه تمایل داشتن

ای در حین مصاحبه انصراف کنندهدهند. با این حال هیچ شرکت
ا هها انجام پذیرفت. همچنین تمامی مصاحبهنداد و تمامی مصاحبه

با تعیین وقت قبلی در مکانی به دور از ازدحام جمعیت و بدون 
 دخالت و مشارکت دیگران انجام شد. 

 

 نتایج
کننده در شناختی افراد مشارکتاطلاعات جمعیت 1-در جدول

است. آمدهپژوهش 
 

 اطلاعات مشارکت کنندگان در پژوهش. 1-جدول

 تعداد و تفکیک نفرات تخصص خبرگانگروه 

 نفر خانم 2 نفر آقا 4 اعضای هیئت علمی دانشگاه در گروه مدیریت ورزشی 1

 نفر خانم - نفر آقا 2 علوم پزشکی گروه در دانشگاه علمی هیئت اعضای 2

 خانم نفر - آقا نفر 3 مسئولان اداره ورزش و جوانان استان مازندران 3

 خانم نفر - آقا نفر 3 استخرهای شنامدیران  4

 خانم نفر - آقا نفر 2 خبرگان حوزه ساخت و تجهیز اماکن ورزشی 1

 خانم نفر 1 نفر آقا 1 اماکن آبی کننده ازاستفاده افراد 6

ها و کدگذاری مرحله به مرحله با توجه به بعد از اتمام مصاحبه
کد اولیه به دست آمد و با توجه به این که  131روش گلیزر، تعداد 

 44تکرار شده بودند، در نهایت به  هابرخی از مفاهیم در مصاحبه
 پردازیم.  تبدیل شد که در ادامه به مرور آن میکد نهایی 

 عوامل توسعه عملیاتی منجر به ایمنی اماکن آبی 

 الف: اقدامات فنی 
ترین عوامل شناسایی شده در ، برخی از مهم2-مطابق جدول

 زا راستای اقدامات فنی مرتبط با ایمنی اماکن آبی شامل جلوگیری
ستخر در زمان مناسب،  آب استخر، تعویض آب ا در هاجلبک رشد

آب در طول هفته، جلوگیری از تشکیل  pHتوجه مستمر به میزان 
رسوبات آهکی در سطح استخر و جلوگیری از خوردگی و زنگ 

 باشد.زدگی لوله های استخر و تجهیزات دیگر می

 ب: اقدامات ایمن سازی 
ترین عوامل شناسایی شده در ، برخی از مهم2-مطابق جدول

صب ن امات ایمن سازی مرتبط با ایمنی اماکن آبی شاملراستای اقد
سیستم های هشداردهنده و اطفا حریق در نقاط مختلف اماکن آبی، 
نصب سیستم های روشنایی با حفاظ و نور مناسب در نقاط مختلف 

از  هایشکسیم ی وکشلوله الکتریکی، تجهیزات بودن استخر، دور
در سکوهای شیرجه، فضاهای حضور افراد، نصب حفاظ مناسب 

استفاده از کفپوش مناسب به منظور جلوگیری از لغزندگی و لیز 
خوردن شناگران و دارا بودن سطح صاف و صیقلی در دیوارها و 

 باشد. کف استخر می

 ج: خدمات اضطراری 
ترین عوامل شناسایی شده در ، برخی از مهم2-مطابق جدول

اکن آبی شامل راستای خدمات اضطراری مرتبط با ایمنی ام
 وردریا، حض سواحل و آبی اماکن در اکسیژن دستگاه از برخورداری

 بینیپیشو  دریا سواحل و آبی اماکن در کافی تعداد به نجات غریق
 از ناشی بحرانی هایزمان در خبره انسانی نیروی و امکانات

 باشد. مخصوص می اتاقی در شدگیغرق

 د: اقدامات بهداشتی
ترین عوامل شناسایی شده در برخی از مهم، 2-مطابق جدول

راستای خدمات اضطراری مرتبط با ایمنی اماکن آبی شامل توجه 
به دوش گرفتن شناگران قبل از ورود به محیط آب استخر یا انواع 

دن حداقل رسان به برایمصرف  یکبار وسایل کافیتوزیع سونا، 
قراردادن  استخر،در  با لوازم مورد نیازافراد تماس مشترک 

و  های تهویه مناسب در محل ورود و خروج هوا در رختکندستگاه
رعایت موارد بهداشتی از سوی پرسنل و کادر خدمات اماکن آبی 

 باشد. می
بنابراین با توجه به موارد بیان شده مقوله اصلی اول، توسعه 

 توسعه عوامل ایمنی در اماکن آبیارائه الگوی عملیاتی را به عنوان 
مقوله فرعی اقدامات فنی، اقدامات ایمن  4کند؛ که شامل مطرح می

شامل  است و جمعاًسازی، خدمات اضطراری و اقدامات بهداشتی 
های ، مفاهیم و مقوله2-باشد. جدول می مقوله 4مفهوم در این  44

دهد.فرعی را برای مقوله اصلی اول نشان می
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 الگوی توسعه عوامل ایمنی در اماکن آبیمقوله اصلی اول  .2-جدول
 مفاهیم مقوله فرعی اول مقوله اصلی

 

 

 

 

 توسعه عملیاتی 

 

 

 اقدامات فنی  

. تنظیم سرعت گردش 3. تعویض آب استخر در زمان مناسب، 2آب استخر،  در هاجلبک رشد از جلوگیری .1
. کلر زنی به موقع 0مناسب،  مواد با استخر مختلف نقاط مکرر کردن . ضدعفونی4آب در استخر به طور مستمر، 

های تصفیه . استفاده از روش7حفظ دمای مناسب بین محیط و آب استخر،  .4ای آب استخرهای شنا، و دوره
. جلوگیری از تشکیل 1آب در طول هفته،  pH. توجه مستمر به میزان 1ها، آب مناسب با استفاده از صافی

. 11های استخر و تجهیزات دیگر، زدگی لوله. جلوگیری از خوردگی و زنگ12در سطح استخر، رسوبات آهکی 
 .ای از تجهیزات و امکانات اماکن آبی. بازدیدهای دوره12توجه مستمر به میزان شفافیت آب استخر، 

 

 

 

اقدامات 

 سازی  ایمن

های مناسب و با نصب قفل .14احتمالی، های های ایمنی به منظور پیشگیری از سواستفادهنصب سیستم .13
های هشداردهنده و اطفا حریق در نقاط نصب سیستم .10سهولت کاربری به منظور استفاده افراد در رختکن، 

های روشنایی نصب سیستم .17های مداربسته در بیرون از محوطه استخر، نصب دوربین .14مختلف اماکن آبی، 
ضطراری به منظور استفاده در برخورداری از راهروهای ا .11ختلف استخر، با حفاظ و نور مناسب در نقاط م

 .22از فضاهای حضور افراد،  هایکشیمس ی وکشلوله الکتریکی، تجهیزات بودن دور .11های بحرانی، زمان
نصب حفاظ  .21رسانی به شناگران در مواقع اضطراری، نصب سیستم مرکزی پخش صوت به منظور اطلاع

 مشخص .23استفاده از مواد مرغوب و با کیفیت در زمان ساخت اماکن آبی،  .22در سکوهای شیرجه، مناسب 
استفاده از کفپوش مناسب به منظور  .24، استفاده افراد برایگذاری محوطه استاندارد و مجاز کردن و علامت

. دارا بودن 24ط عمیق استخر، برخورداری از نردبان در نقا .20جلوگیری از لغزندگی و لیز خوردن شناگران، 
های مناسب به منظور راه رفتن شناگران استفاده از دمپایی .27سطح صاف و صیقلی در دیوارها و کف استخر، 

خط کشی و ایجاد نشان ایمنی در زمان عبور از منطقه کم عمق به پر عمق در کف  .21در محیط استخر، 
 ساخت زمان در رختکن ابعاد و وسعت به توجه .32مان احداث، توجه مناسب به جانمایی بنا در ز .21استخر، 
 .استخر

 

خدمات 

 اضطراری

 اکسیژن دستگاه از برخورداری .32، احتمالی مشکلات رفع منظور به دریا سواحل در سیار هایدرمانگاه ایجاد .31
 حضور .34، دریا سواحل و آبی اماکن در کافی تعداد به نجات غریق حضور .33، دریا سواحل و آبی اماکن در

نشانی، آتش و اورژانس دهنده ارائه خدمات مراکز به نزدیکی .30، احتمالی مشکلات رفع منظور به محل در پزشک
 .صمخصو اتاقی در شدگیغرق از ناشی بحرانی هایزمان در خبره انسانی نیروی و امکانات بینیپیش .34

 

اقدامات 

 بهداشتی

جلوگیری از خوردن مواد خوراکی در  .31، دخانیات در محوطه استخر و محیط اماکن جلوگیری از استعمال .37
. توجه به 42های مناسب به تعداد کافی، های بهداشتی و دوشوجود سرویس .31محدوده اصلی استخر شنا، 

مصرف  اریکب وسایل کافیتوزیع  .41دوش گرفتن شناگران قبل از ورود به محیط آب استخر و یا انواع سونا، 
ضدعفونی کردن وسایل و محیط  .42استخر، در  با لوازم مورد نیازافراد حداقل رساندن تماس مشترک  به برای

های تهویه مناسب در محل ورود و خروج هوا در قراردادن دستگاه .43، اماکن آبی مورد استفاده توسط افراد
آوری جمع .40، د به اماکن آبی تا زمان خروج افرادممنوعیت استفاده از تلفن همراه در زمان ورو .44، رختکن

رعایت موارد بهداشتی از سوی پرسنل و کادر خدمات اماکن  .44، های ریخته شده در محیط سواحل دریازباله
  .آبی

 عوامل توسعه راهبردی منجر به ایمنی اماکن آبی

 سازیالف: آموزش و فرهنگ
ترین عوامل شناسایی شده در ، برخی از مهم3-جدولمطابق 

 سازی مرتبط با ایمنی اماکن آبی شاملراستای آموزش و فرهنگ
 ایترع مورد در شناگران به دهنده هشدار و مقرراتی تابلوهای نصب

ها و به خصوص شنا، آموزش خانواده استخرهای با مرتبط قوانین
 شنا و سواحل دریا و آشناییکودکان در زمینه استفاده از استخرهای 

های احیا و امدادگران، ناجیان غریق و پرسنل استخر با روش
 باشد. می آمادگی مناسب در شرایط اضطراری

 

 ب: اقدامات پیشگیرانه

ترین عوامل شناسایی شده در ، برخی از مهم3-مطابق جدول
 سازی مرتبط با ایمنی اماکن آبی شاملراستای آموزش و فرهنگ

ری از شنا کردن در زمان مصرف داروها و یا خوردن غذا در خوددا
 خاص هاییگروه به خدمات ارائه از ساعات نزدیک به شنا، خودداری

 کلیوی، جلوگیری از دویدن و ریوی قلبی، ایزمینه هایبیماری با
افراد در استخرهای شنا، رعایت فاصله و داشتن حریم مناسب در 

ل کان، جلوگیری از شنای افراد در فواصبین استخر بزرگسالان و کود
نزدیک به یکدیگر به منظور پیشگیری از صدمات احتمالی ناشی از 

ای بازرسان از وضعیت برخورد افراد در آب و نظارت مستمر و دوره
 باشد. ایمنی و بهداشتی اماکن آبی می

ائه اربنابراین مقوله اصلی دوم، توسعه راهبردی را به عنوان 
ل کند؛ که شاممطرح می توسعه عوامل ایمنی در اماکن آبیالگوی 
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ت اسمقوله فرعی آموزش و فرهنگ سازی، اقدامات پیشگیرانه  2
، مفاهیم 3-باشد. جدولمی مقوله 2مفهوم در این  11شامل  و جمعاً

 دهد.و مقوله های فرعی را برای مقوله اصلی دوم نشان می

راهبردهای توسعه ایمنی در زمینه مدل نهایی نیز  1-کلشدر 
نشان داده شده است. استفاده افراد جامعه از اماکن آبی

 
 ارائه الگوی توسعه عوامل ایمنی در اماکن آبیمقوله اصلی دوم  .3-جدول

 مفاهیم مقوله فرعی دوم مقوله اصلی

 

 

 

 توسعه راهبردی 

 

آموزش و 

-فرهنگ

 سازی

 .41ا، شن استخرهای با مرتبط قوانین رعایت مورد در شناگران به هشداردهنده و مقرراتی تابلوهای نصب .47
ها و به آموزش خانواده .41و سواحل دریا،  ها در استخرهای شناکننده پروتکلبرخورد قانونی با متخلفان نقض

ایی امدادگران، ناجیان غریق و آشن .02خصوص کودکان در زمینه استفاده از استخرهای شنا و سواحل دریا، 
آموزش اجباری ورزش شنا از سنین  .01های احیا و آمادگی مناسب در شرایط اضطراری، پرسنل استخر با روش

  .کودکی در مدارس

 

 

اقدامات 

 پیشگیرانه 

خودداری  .03جلوگیری از آوردن خوراکی، قوطی های فلزی و موارد مشابه در زمان ورود به محوطه استخر،  .02
. جلوگیری از شنای افراد در 04از شنا کردن در زمان مصرف داروها و یا خوردن غذا در ساعات نزدیک به شنا، 

 هایبیماری با خاص هاییگروه به خدمات ارائه از خودداری .00های شنا در سواحل دریا، خارج از محوطه طرح
ای هشوخی. جلوگیری از 07جلوگیری از دویدن افراد در استخرهای شنا،  .04کلیوی،  و ریوی قلبی، ایزمینه

کنندگان به منظور کنترل و نظارت مناسب در زمان ورود و خروج استفاده .01، (کشتی گرفتن )مانند در آب جانابه
 رعایت فاصله و .42خودداری از فروش بلیط بیش از حد ظرفیت در یک سانس،  .01، کاهش ازدحام جمعیت

ایجاد محیط جداگانه به منظور استفاده افراد  .41داشتن حریم مناسب در بین استخر بزرگسالان و کودکان، 
جلوگیری از شنای افراد در فواصل نزدیک به یکدیگر به منظور پیشگیری  .42سالمند و یا کودکان در اماکن آبی، 

ز فروش غذاهای با تاریخ انقضای کم در بوفه ، خودداری ا43از صدمات احتمالی ناشی از برخورد افراد در آب، 
   .ای بازرسان از وضعیت ایمنی و بهداشتی اماکن آبینظارت مستمر و دوره .44اماکن آبی، 

 

 
 الگوی توسعه عوامل ایمنی در اماکن آبی .1-شکل

 

 بحث
در هدف از پژوهش حاضر؛ ارائه الگوی توسعه عوامل ایمنی 

ندگان از کنمسئله ایمنی شناگران و استفاده اماکن آبی بود. اساساً
اماکن آبی موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشت؛ 
چراکه محیط اماکن آبی و به خصوص استخرهای شنا، سرشار از 

های مختلف است که عدم آلودگی خطرات پیرامونی و همینطور
منجر به پیامدهای منفی و  رعایت نکات ایمنی ممکن است

ه کنندگان از این اماکن شود. بنابراین با توجنامطلوبی برای استفاده
 کنندگان درآمده حاصل از اطلاعات مشارکتدستهای بهبه یافته

پژوهش حاضر؛ الگوی توسعه عوامل ایمنی در اماکن آبی با تاکید 
د. در شبندی بر دو بعد توسعه عملیاتی و توسعه راهبردی بخش

اقدامات فنی، اقدامات ایمن شامل  مضمون 4بخش توسعه عملیاتی 
سازی، خدمات اضطراری و اقدامات بهداشتی شناسایی گردید و در 

سازی، آموزش و فرهنگمل شا مضمون 2بخش توسعه راهبردی 
 . شداقدامات پیشگیرانه شناسایی و 

در  هبه منظور بررسی بیشتر ابعاد مختلف توسعه عملیاتی ک  
های داخلی و خارجی این پژوهش به آن اشاره گردید، مرور پژوهش

در پژوهش خود بیان  Zhang. انجام شدمرتبط با موضوع پژوهش 

کن الگوی توسعه عوامل ایمنی در اما
آبی

توسعه عملیاتی 

اقدامات فنی * 

اقدامات ایمن سازی * 

خدمات اضطراری* 

اقدامات بهداشتی * 

توسعه راهبردی 

آموزش و فرهنگ سازی* 

اقدامات پیشگیرانه * 
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 زارع آبندانسری و همکاران/  174

 1441 پاییز، 3 ، شماره4 دوره                                 دریامجله طب 

دهد که کیفیت های تجربی و مشاهدات مختلف نشان میکرد داده
درصد از میزان  21ترین مسئله در ایمنی شناگران است و آب مهم

(. در نتایج 17دهد )به خود اختصاص می ایمنی در استخرهای شنا را
و همکاران نیز مشخص گردید؛ کیفیت بهداشتی  آئیننیک

ننده کاستخرهای شنا به کارایی و عملکرد مناسب مواد ضدعفونی
های شاخص آب، pHتنظیم مستمر میزان  بستگی دارد و کلر آزاد و

عملیاتی خوبی برای کنترل کیفیت استخرها هستند و باید در 
محدوده توصیه شده برای اطمینان از ضدعفونی بهینه حفظ شوند 

و همکاران نیز بیان گردید ضدعفونی  Tsamba(. در پژوهش 11)
های میکروبیولوژیکی و کردن پاتوژنآب استخر برای غیرفعال

های منتقله از طریق آب ضروری است. در جلوگیری از بیماری
کننده در این زمینه عفونیترین ضدهمین راستا کلر پرمصرف

 بردن کیفیت باشد و افزودن کلر در استخرها به منظور بالامی
همچنین  .استمیکروبیولوژیکی آب و افزایش ایمنی شناگران موثر 

در  عفونی مناسبمدیریت و کنترل بهینه آب و استفاده از مواد ضد
 باشدیماستخر نیز از نکات حائز اهمیت در توسعه ایمنی شناگران 

 پایش مداوم کلر آزادبیان کردند نیز و همکاران  زازولی .(11)
 حفظ کیفیت مطلوب مهمی در عامل pH همراه با تنظیم باقیمانده

(. بنابراین به دلیل اینکه در 22د )باشآب استخرها می و مناسب
پژوهش حاضر به میزان دمای مناسب آب، شفافیت آب، سرعت 

 pHه مستمر به میزان گردش آب، زمان مناسب تعویض آب، توج

 های تصفیه آب مناسب، بهآب، کلر زنی به موقع و استفاده از روش
تایج توان گفت نمنظور توسعه ایمنی شناگران اشاره شده است، می

 باشدهمسو میپیشین های انجام شده پژوهش حاضر با پژوهش
(22-17) . 

منظور بررسی بیشتر ابعاد مختلف توسعه راهبردی که در به 
های داخلی و خارجی ، مرور پژوهششداین پژوهش به آن اشاره 

 . در نتایج پژوهشانجام گرفتمرتبط با موضوع پژوهش حاضر 
Peters و Blake  های برخی از عواملی که امکان آسیببیان شد

منوعیت دویدن د شامل مندهجسمانی را در اماکن آبی کاهش می
در نزدیک دیگران، نبود اشیا در محیط استخر، عدم شناکردن 

ا جای نابههای در محدوده حرکات شناگران و پرهیز از شوخیشیشه
باشد که باید به این موارد میدر هنگام حضور در محیط استخر 

اقدامات  و همکاران بیان کردند Gallè .(21توجه کافی داشت )
ود شه منظور توسعه ایمنی شناگران توصیه میمتعدد دیگری که ب

شامل حفظ فاصله در بین شناگران و مدیریت جریان هوا در استخر 
 برداریزوم نمونهلو همکاران معتقدند جهانگیری  .(22باشد )می

ت ، مورد دیگری اسآنها کیفیت بررسی برایاستخرها  مستمر از آب
 Park و  Choiپژوهش(. همچنین در 23که باید به آن توجه شود )

ز اماکن کننده ابیان شد در راستای توسعه ایمنی شناگران استفاده
آبی؛ آگاهی از مسائل ایمنی در اماکن آبی سبب مشارکت فعال افراد 

شود و همچنین وجود کارشناسان آموزش دیده در زمینه در آن می
استخرهای شنا، آموزش مسائل ایمنی قبل از شروع فعالیت به 

ان، سرمایه گذاری در بخش توسعه تجهیزات و تدوین مقررات کاربر
حقوقی در ارتباط شرایط استفاده از استخر، عواملی بسیار مهم و 

بیان  نیز و همکاراناسدی (. در پژوهش 24)گذاری هستند تاثیر
ران استخرهای شنا در راستای آموزش متصدیان و مدیگردید 

آموزی برای های بازدوره برداری اصولی از استخرها، اجرایبهره
، نقش مهمی در ایمنی شناگران دارد که بایستی بازرسین بهداشتی
بنابراین به دلیل اینکه در پژوهش حاضر نیز  .(20به آن توجه شود )

به جلوگیری از دویدن افراد در استخرهای شنا، جلوگیری از شنای 
ویه ته هایدادن دستگاه قرارافراد در فواصل نزدیک به یکدیگر، 

نظارت مستمر و ، مناسب در محل ورود و خروج هوا در رختکن
کردن افراد در آب، آموزش ای بازرسان، جلوگیری از شوخیدوره

ها و به خصوص کودکان در زمینه استفاده از استخرهای خانواده
شنا و سواحل دریا، آشنایی امدادگران، ناجیان غریق و پرسنل استخر 

 هشدار و مقرراتی تابلوهای دادرسانی، نصبهای احیا و امبا روش
نا ش استخرهای با مرتبط قوانین رعایت مورد در شناگران به دهنده

ای هتوان گفت نتایج پژوهش حاضر با پژوهشاشاره شده است می
 . (21-20) استهمسو پیشین انجام شده 

بایستی با در نظر گرفتن  پژوهش حاضر را هاییافته
ر کرد. از آنجایی که جامعه آماری محدود آن تفسی هایمحدودیت

های یک منطقه جغرافیایی خاص یعنی استان مازندران نمونهبه 
رد. همچنین ک احتیاطها بایستی بود؛ در تعمیم نتایج به دیگر محیط
شده در پژوهش حاضر؛ در مرحله با توجه به اینکه عوامل شناسایی

اند؛ مشخص نیست که ی مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفتهکمّ
هرکدام از این عوامل به چه میزان در توسعه عوامل ایمنی اماکن 

 آبی نقش دارند. 
و  توانند با کاربرددر نهایت مسئولان و مدیران اماکن آبی می  

ادن د استفاده از مفاهیم شناسایی شده در این پژوهش و مدنظر قرار
اکن آبی، سبب های آبی و دیگر امآن در استخرهای شنا، پارک
ها و صدمات مختلف جسمی دیدگیحذف یا کاهش احتمال آسیب

های موجود در آب و محیط اماکن رفتن آلودگی بین و روانی، از
بینی راهکارهای مناسب در زمان حوادث و مواقع آبی، پیش

اضطراری و ایجاد یک محیط بهداشتی و مطلوب در اماکن آبی 
خطرات تهدیدکننده، سبب  هش احتمال بروزشوند تا با کا

تر آحاد جامعه از این اماکن، بیش از پیش فراهم مندی مطلوببهره
شود که این موضوع در نهایت در بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه 

 کند.نقش موثری ایفا می
 

 گیرینتیجه
پژوهش حاضر الگوی توسعه عوامل ایمنی در اماکن آبی را 

مفاهیم دو مضمون اصلی توسعه عملیاتی ارائه داد که با استفاده از 
سازی، خدمات اضطراری، اقدامات فنی، اقدامات ایمنشامل )

آموزش و شامل اقدامات بهداشتی( و توسعه راهبردی )
سازی، اقدامات پیشگیرانه(، راهبردهای توسعه ایمنی اماکن فرهنگ
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نتیجه وان تآبی را به منظور استفاده کاربران بیان گردید. بنابراین می
گرفت تقویت و توسعه مفاهیم بیان شده سبب توسعه ایمنی کاربران 

 .گردداستفاده کننده از اماکن آبی می
 

نویسندگان از تمام کسانی که در انجام  تشکر و قدردانی:

 .کمال تشکر و قدردانی را دارندد این پژوهش یاری رساندن

 همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله :نقش نویسندگان

یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر، 
 .مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می پذیرند
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