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 چکیده

که در این میان مربیان  استهمراه مختلفی نیز  اتطرهمواره با خ ،رغم فواید بسیارهاي ورزشی علیمشارکت در فعالیت

به همین دیده دارند. هاي قانونی در قبال ورزشکاران آسیبمسئولیت قبولبیشترین پتانسیل را براي از نظر حقوقی 

هاي مختلف ورزشی شهر اصفهان از وظایف قانونی خود در مربیان رشته دانش سنجشپژوهش حاضر با هدف  ،دلیل

تحلیل محتواي ( و کیفی )پیمایشی ـ توصیفیی )انجام شده است. در این پژوهش از دو روش کمّ شکارانقبال ورز

نفر از مربیان  251تعداد  ،گیري استفاده شد. به همین منظورهاي اندازهآمده از ابزاردستهب ( براي تحلیل اطلاعاتِکیفی

 مؤلفههفت الی در قالب ؤس 15اي نامهو به پرسش نداي انتخاب شدهاي مختلف ورزشی با روش تصادفی طبقهرشته

در و  ندانتخاب شد هدفمندگیري هاي ورزشی به روش نمونهاز تمام رشتهنفر از مربیان  11پاسخ دادند. همچنین 

هاي یک از حیطهنتایج پژوهش نشان داد مربیان دانش مناسبی از هیچ یافته شرکت کردند.سازماناي نیمهمصاحبه

در . مربیگري نیز بر دانش آنان تأثیري نداشته است ةجنسیت و درج عوامل ،قانونی خود ندارند که در این میان وظایف

حمایت  فقداندانش مربیان،  يهاي ورزشی، منابع ارتقاسیستم آموزش مربیان با مرجعیت فدراسیون ،این ارتباط

تواند از جمله زش به مسائل حقوقی مرتبط با ورزش میور ةجامعنامناسب و توجه اندک صورت کلی دانش هاي و برسانه

 مباحث باشد. این عوامل مؤثر بر دانش نامناسب مربیان از 
 

 وظایف قانونیورزشکار، مسئولیت، نقض وظیفه، مربیان ورزشی، ، دعاوي قضایی، دیدگیآسیب کلیدی: گان واژ
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 مقدمه
ها های بدني بر فرد و جامعه، مشارکت در آن فعالیترغم فواید و نتایج مثبت ورزش و فعالیتعلي

 و است های ورزشيفعالیتینفک جزء لاهمواره با خطراتي نیز همراه است. در حقیقت خطر و آسیب 

خطرساز و حتي انجام تمام  هایرغم شناخت خطر، آگاهي از موقعیتاز ورزش علي هاحذف آن

از جمله  ،های ورزشيبا فعالیت شدهعجین ز خطراتِبسیاری ا. استممکن غیر ،های منطقيمراقبت

و فعل اما تعدادی از خطرات نیز نتایج  ؛ناپذیر استکه وقوع آنها اجتناب هستندخطرات ذاتي ورزش 

از جمله دیگر ورزشکاران، مربیان، داوران،  ان،دیگرانگاری یا سهلو غفلت  یا ترک فعل ناشي از

در این  .(2 :6112میرصفیان، ) استورزشي  اماکنن او مالکبقات کنندگان مسابرگزارمدیران و حتي 

ای برخوردار است. در حقیقت ارتباط مربیان با ورزشکاران از منظر حقوقي از اهمیت ویژه ،میان

مدت و درازبودن با هم در بودن آن دو به یکدیگر و همراهارتباط نزدیک مربي و ورزشکار، نزدیک

، مربیان را همواره در معرض اتهام در صورت بروز 1نسبت به ورزشکار برتری جایگاه مربيالبته 

با  روازاین. (555 :6115 میرصفیان،نژاد و محمدی) دهدبرای ورزشکاران قرار مي يگونه آسیبهر

را آسیب  ندناگزیر ورزشکاران وپذیر نیست تقریباً امکانحذف خطرات از ورزش اینکه  به توجه

نیز کاهش خطرات موجود در ورزش و  رایتلاش مربیان ب زش بپذیرند،عنوان جزئي از وربه

بحث پیرامون  سبب،جلوگیری از طرح دعاوی حقوقي علیه آنها بسیار حائز اهمیت است. به همین 

وظایف، عناصر لازم برای درست اجرا نشدن وظایف قانوني مربیان، شرایط ایجادشده در صورت 

ای برخوردار ز اهمیت ویژهچگونگي ورود آنها به دعاوی قضایي ا نیز و آنانتحمیل مسئولیت مدني 

 است. 

های وظایف مربیان ورزشي از منظر حقوقي تاکنون به طرق متفاوتي بیان شده و یا در حیطه

وظایف مذکور بر اساس منابع حقوق ورزشي، کامل مصداق اما  ؛بندی شده استمختلفي طبقه

 :6115 میرصفیان،نژاد و محمدی) های مرتبط حقوقيوندهپرنظرات مراجع این رشته و همچنین 

 عبارتند از:  (552

  نظارت

گیرد که تعداد هایي انجام مينظارت عمومي: نظارت عمومي یا نظارت غیرآموزشي در محیط

نباشد.  چندانيتکنیک  مندنیاز اًماهیت ،فعالیتآن و  اشدکنندگان در فعالیت ورزشي زیاد بشرکت

و پس از  زمان با آنهم از انجام فعالیت، قبل این است که ر انجام این نوع نظارتمربي د ةوظیف

                                                           
 . مربیان همواره در جایگاه قدرت نسبت به ورزشکاران قرار دارند.1
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. 1باشد نزدیکبه ورزشکاران  يبه میزان مطلوبو  داشته باشدحضور در محیط ورزشي  ،انجام فعالیت

وانتقال ورزشکاران نیز شامل این و محل نقل های بهداشتيا، سرویسههمچنین نظارت بر رختکن

شود. نظارت مربي در این حیطه بصورت مستقیم نبوده و در حقیقت تنها از مربي انتظار يوظیفه م

 . (1611، 5؛ پایمنت و پیمنت6112، 6)دولچارد رود تا در صورت نیاز واکنش منطقي بروز دهدمي

 تر به ورزشکار در مقایسه بادر موقعیتي نزدیکنظارت ویژه یا نظارت آموزشي  مربي در: نظارت ویژه

گیرد که ورزشکار در حال انجام فعالیتي نظارت عمومي قرار دارد. این نوع نظارت زماني انجام مي

، ماهیت ورزش، نوع مهارت در حال اجرا، میزان آمادگي جسماني و رواني و سطح بعالطبویژه است. 

یطه ه و بلوغ ورزشکار در نحوه و میزان نظارت مطلوب در این حث، وزن و جیتمهارت، سن، جنس

ثر است. نوع و میزان این نوع از نظارت در زماني که ورزشکار در حال یادگیری و اجرای مهارت مؤ

  .(6111، 4اولسن و کوالسکي) نیز با مراحل دیگر متفاوت است است

 آموزش و تمرین

، آموزش چگونگي آن رشتهورزشي و قوانین  ةهای رشتشامل آموزش مهارت حیطه از وظایفاین 

، آموزش چگونگي استفاده از و کاهش این خطرات همراه با ورزش خطرات ذاتي و غیرذاتيِ  بامقابله 

وسائل و تجهیزات ورزشي در تمرین و مسابقه، اصلاح اشتباهات تکنیکي و تاکتیکي ورزشکاران و 

با  ،رشتههر های ورزشي با روندی منطقي و بر اساس استاندارد همچنین آموزش و تمرین مهارت

، 5)ویلیامز ه، سطح مهارت و آمادگي جسماني و رواني ورزشکاران استثسن، جنس، جتوجه به 

6115) . 

 امکانات و تجهیزات ورزشی

ردن محیط ورزشي امن و سالم برای ورزشکاران از لحاظ امکانات آومربي در این حیطه فراهم ةوظیف

مکان ورزشي و امکانات  و وسائل ورزشي است. به همین سبب مربیان موظف به بررسي و بازدید از

. است ایشان ورزشي ةآن و اطمینان از سلامت محیط ورزشي از لحاظ نور، دما و تناسب با رشت

کردن بررسي تجهیزات ورزشي قبل از شروع و در حین انجام تمرینات ورزشي و برطرف ،همچنین

بررسي و بازدید  ،شود. از طرف دیگرمشکلات احتمالي آنها شامل این حیطه از وظایف مربیان مي

                                                           
ست که در محیط . منظور از میزان مطلوب دیدن تمامي ورشکاران، شنیدن صدای همة آنها و آگاهي از تمام وقایعي ا1

  افتد.ورزشي اتفاق مي
2. Labuschagne 

3. Paiement & Payment 

4. Olsen & Kowalski 
5. Williams 
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قبل و در  انآنها و حصول اطمینان از سلامت آن هایلباسوسایل و تجهیزات شخصي ورزشکاران و 

حصول اطمینان از سلامت  ،. همچنیندر این حیطه استزمان تمرین و مسابقه نیز از وظایف مربیان 

در صورت وجود خطرات تجهیزات و امکانات ورزشي روباز و جلوگیری از برگزاری تمرین ورزشکاران 

های خطرناک و غیره( از وظایف وهوای نامناسب، موجودات و حیوانات خطرناک، مسیراحتمالي )آب

  .(1992، 1)مک کسکي و بیدزینسکي قانوني مربیان در این حیطه از وظایف است

 کردن از خطراتآگاه

خطرات همراه با ورزش، تمرینات،  تمامکردن ورزشکاران از قانوني مربیان در این ارتباط آگاه ةوظیف

مربیان در ابتدا  ،. به همین سبب6محیط تمریني، حرکات ورزشي نمایشي و مسابقات ورزشي است

باز و های تمریني روهای ورزشي، محیطخطرات احتمالي موجود در اجرای فعالیت ندموظف

ات نهفته در جریان و یا سرپوشیده، خطرات استفاده از تجهیزات و وسایل تمریني و بدنسازی، خطر

وجودآمده در هها و یا تمرینات ورزشي و بدنسازی، خطرات بها، مهارتپس از اجرای برخي از تکنیک

های ورزشي، خطرات ایجادشده برای ورزشکاران در زمان تمرین با برخي از ورزشکاران، جریان رقابت

را کشف خارج از استاندارد یا و  و همچنین خطرات احتمالي استفاده از وسایل و تجهیزات خراب

 ندآگاه ک هاآن عواقبخطرات و همچنین آن  را ازورزشکاران  استموظف  ،و پس از آن کنند

 . (6112، 5)هنسچ

 هاي پزشکیکمک

های اولیه و وسائل ضروری پزشکي و درماني تجهیزات کمک تمامدن آوراطمینان از وجود و یا فراهم

 ،. همچنیناستهای تفریحي ورزشي اردوهای ورزشي و ن در کلاساز دیگر وظایف قانوني مربیا

                                                           
1. McCaskey   & Biedzynski 

خطرات ذاتي ورزش خطراتي هستند که در ساختار ورزش جای دارند و ها نیستند. . این موارد، خطرات ذاتي ورزش 6

خطرات زیاد است؛ مانند شکستن بیني در بکس، آسیب مفصل آرنج در تنیس و یا  امکان آسیب ورزشکار با این

ها نیستند و بنا پیچیدگي مفصل مچ پا در بسکتبال. خطرات غیرذاتي ورزش خطراتي هستند که در جزو ساختار ورزش

ر با این خطرات کمتر از اند و بسته به شرایط مختلف، متفاوتند و احتمال آسیب ورزشکاها ایجاد نشدهبر ماهیت ورزش

علت خوردن در والیبال بهخطرات ذاتي است؛ مانند شکستگي بیني در بسکتبال، شکستگي گردن در شیرجه و یا زمین

ها آگاه کنند؛ اما وظیفة نامناسب بودن زمین. بنابراین، مربیان باید ورزشکاران را از تمام خطرات ذاتي و غیرذاتي ورزش

کردن ورزشکاران از آنهاست )بنا بر اصل فرض خطر( و درنتیجه در صورت گروه از خطرات و آگاهقانوني آنها کشف این 

  شود.غفلت از آن و آسیب ورزشکار، مسئولیت مدني به آنان تحمیل مي

( ورزشکار در زمان شرکت در تمرینات و یا مسابقات ورزشي، تمام Assumption of Riskاصل فرض خطر )بر اساس 

دیدگي با خطرات مذکور، دیگران مسئول اش را پذیرفته است؛ بنابراین، در صورت آسیبرشتة ورزشي خطرات ذاتيِ

 نخواهند بود. 
3. Hensch 
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پرسنل خدمات پزشکي و آمبولانس و همچنین اطمینان  حضورمربیان موظف به کسب اطمینان از 

انجام خدمات پزشکي و  البته .آنان هستندجایگزیني مناسب برای آن افراد در صورت غیبت  وجوداز 

 . (6111، 1)ونگ ج از وظایف مربیان استویژه و تخصصي خار ةهای اولیکمک

خروج ورزشکار مصدوم از تمرین و مسابقه و جلوگیری از آسیب بیشتر،  ةاجاز ،از طرف دیگر

ورود و یا بازگشت مجدد ورزشکار مصدوم به تمرین و رقابت، و همچنین انجام اقدامات  ندادناجازه

 این حیطه از وظایف قانوني مربیان قرار داردلازم برای اعزام ورزشکار مصدوم به مراکز درماني در 

  (.6111 ونگ،)

 اطلاع از وضعیت ورزشکاران

مربیان از نظر قانوني موظف به آگاهي از وضعیت جسماني، رواني و همچنین سطوح آمادگي 

های ورزشي گذشته، بیماری ورزشکار، آسیب ةآگاهي از سابق ،ند. در حقیقتهستورزشکاران خود 

از وظایف  ،های جسماني و روانيو حتي پتانسیل ورزشکار برای آسیب 6خانوادگي سوابق بیماری

های های پزشکي و یا دیگر تستمربیان است. بیان این نکته حائز اهمیت است که انجام تستقانوني 

که اطمینان از بل یست؛از وظایف قانوني مربیان ن ،تشخیصي به منظور آگاهي از وضعیت ورزشکاران

مل جسماني و رواني آنها در زمان شرکت در تمرینات و مسابقات از وظایف حقوقي مربیان سلامت کا

ورزشکاران، ورزشکاران دیگر و مربیان  ةتوانند از اطلاعات خانوادمربیان مي ،است. در این ارتباط

گذشته و حال ورزشکار، پزشکان و مسئولان خدمات درماني تیم و حتي اولیای مدارس )در ورزش 

 . (6111، 5)کاسترو رس( استفاده کنندمدا

 هماهنگی میان ورزشکاران

مربیان موظف به برقراری ارتباطي منطقي و هماهنگ در تمرین و رقابت دو )و یا چند( ورزشکار از 

های جسماني و رواني، میزان بلوغ و یا حتي سطوح ه، سطوح مهارتث، جیتلحاظ سن، جنس

از تمام جهات با یکدیگر هماهنگ و همسطح  ددو ورزشکار بای ،ند. به عبارت دیگرهستدیدگي آسیب

 زمینههای فرهنگي، نژادی و حتي مذهبي ورزشکاران نیز در این ویژگي ،باشند. از طرف دیگر

این رعایت برابری و همسطحي مختص ورزش خاصي نیست  البته د.شورعایت  دو بای استگذار تأثیر

های برخوردی )مانند کشتي( و غیربرخوردی گروه ورزشهماهنگي میان ورزشکاران در هر دو  و

  .(6112، 1؛ کارتر و مولر6112، 4)کارتر رعایت گردد د)مانند والیبال( بای

                                                           
1. Wong 

 مانند سابقة بیماری قلبي که احتمال وقوع آن برای ورزشکار در هنگام فعالیت ورزشي وجود دارد..  6
3. Castro 

4. Carter 
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از  است؛از دو جهت قابل بررسي  اهمیت آگاهي مربیان از وظایف قانوني خود در قبال ورزشکاران

وظایف و یا این نقض  که هستند مربیان موظف به آگاهي و اجرای وظایف قانوني خودیک طرف 

 بروزو حتي دیدگي برای ورزشکاران شرایط آسیبموجب ایجاد  انگاریگونه کاستي و سهلهر

 اب را مربیان درگیریآگاهي امکان نااین  د. از طرف دیگر،شوبرای آنان مي جبرانخطرات غیرقابل

و آنان را  دهدافزایش مي مدني ویژه مسئولیتههای قانوني، و بتحمیل مسئولیتدعاوی قضایي و 

 . نداگرديمملزم به جبران خسارت 

ها بر اساس قوانین مسئولیت مدني تحمیل مسئولیت مدني به مربیان از منظر قانوني در دادگاه

دهد. رخ مي موجود آن بر اساس عناصر مسئولیت مدنيِ  اثبات و نیاز به اثبات دارد که 6است

 ز: ا عبارتندعناصر  این قیدامص

ضرر برای ورزشکار  وجوداولین عنصر برای اثبات مسئولیت مربیان  وجود ضرر، خسارت و آسیب:

، حیثیتي و غیره داشته باشد. 5تواند ابعاد جسماني، رواني، مالياست که این ضرر و خسارت مي

است؛ بنابراین اگر ضرری در توجه به این نکته ضروری است که هدف مسئولیت مدني جبران ضرر 

 د. شوموضوع مسئولیت مطرح نمي بین نباشد،

وظایف قانوني یا انجام  ندادنانجامدرستي بهبدین مفهوم که فعل و یا ترک فعل مربي ) فعل زیانبار:

 به ورزشکار باشد.  رسیدنو یا خسارت دیدنوظایف( علت آسیبآن افعالي مغایر با 

و فعل  ه به ورزشکارشدآسیب واردبین که  باید احراز شودمسئولیت تحقق برای  سببیت: ةرابط

معني که فعل یا ترک فعل مربي علت حقیقي بدین شته است؛وجود دا سببیت ةرابطمربي زیانبار 

در صورت غیبت این عنصر، حتي با توجه  رو،ازاین ؛بوده است ورود آسیب و یا خسارت به ورزشکار

 گردد.نمي به حضور عناصر پیشین، مسئولیت بر مربي تحمیل

و ملزم به جبران  شودميمربي مسئول شناخته  یادشده،بنابراین در صورت اثبات تمام عناصر  

. شرایطي نیز وجود دارد که تحمیل مسئولیت به مربیان پیچیده خواهد بودورزشکار  خساراتِ

چندین فعل و یا ترک فعل مستقیم مربي نبوده و  ،در شرایطي که علت آسیب ،مثال برایشود. مي

های بررسي تمامي فاکتور باشد، مؤثرعلت )مانند افعال دیگر ورزشکاران( نیز در آسیب ورزشکار 

گردد. در این صورت نقش مربي در مطرح مي ،غیر از فعل و یا ترک فعل مربي ،مؤثر بر وقوع آسیب

                                                                                                                                               
1. Carter   & Muller 

یا مال  احتیاطي به جان یا سلامتيبي ةهر کس بدون مجوز قانوني عمدًا یا در نتیج» :قانون مسئولیت مدني یک ةماد . 6

ای وارد نماید افراد ایجاد گردیده لطمه که به موجب قانون برای یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتي یا به هر حق دیگر

 «. باشدمي جبران خسارت ناشي از عمل خود ولکه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئ

 ضرر وارد شده است. ،برود از دستمسلّمي  منفعتو یا  ایجاد شود مالدر نقصي هر جا که . در حقیقت  5
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به  (.62 :6116 حسیني،و سلطان میرصفیان، ،نژادمحمدی) شودایجاد این خسارت مشخص مي

 ،به ورزشکار آمدهال خواهد بود که آیا آسیب واردؤهدف مراجع قضایي پاسخ به این س ،بیاني دیگر

میرصفیان، ؛ 6112، 1آلبرتچشده است یا خیر؟ )بدون وجود فعل و یا ترک فعل مربي نیز ایجاد مي

 زشکارِ ور دیدگيِکه در این شرایط اگر رفتار مربي تأثیری بر ایجاد و یا شدت آسیب ؛(6112

  .(6111)ونگ،  گرددمي سلبهای قانوني از مربي مسئولیت ،دیده نداشته باشدصدمه

 ،مربیگری و اجرای آن ةوظایف قانوني حرف ازآگاهي و دانش مربیان  ،شدهبا توجه به موارد مطرح

الم ردن محیط ورزشي امن و سآوفراهم فراواني دارد و مربیان با علم به این وظایف، هم دراهمیت 

و تحمیل  علیه ایشان قضایيخطر طرح دعاوی  یابند و همتوفیق بیشتری ميبرای ورزشکاران 

نیز منجر به  گاهيگه های حقوقي،این مسئولیت) یابدبر ایشان کاهش مي حقوقيهای لیتئومس

پژوهش حاضر با هدف  ،سببمینهبه .(دنشودیده ميتعقیب کیفری مربي از جانب شخص آسیب

اهي مربیان ورزشي از وظایف حقوقي خود در قبال ورزشکاران انجام شده و در ادامه به سنجش آگ

های و شناخت ریشهخود در قبال ورزشکاران  قانونيبررسي عوامل مؤثر بر دانش مربیان از وظایف 

 پرداخته است. آن 

 یهاتیمسئول و فیوظا و ،يکل صورتبه يورزش حقوق با مرتبط يداخل یهاپژوهش يبررس در

 شده انجام تاکنون ياندک قاتیتحق ،يورزش انیمرب بالاخص و ورزش جامعة در حاضر افراد يقانون

 به که( 1595) کاشف و انیبن پژوهش به توانيم شدهانجام یهاپژوهش اندک با ارتباط در. است

 جینتا. کرد اشاره پرداخته ورزشي رویداهای در مرد و زن ورزش مربیان حقوقي هایآگاهي تفاوت

 از يمناسب يآگاه ،قیتحق آن در کنندهشرکت انیمرب شتریب که است آن از يحاک مذکور پژوهش

 سطح ت،یجنس به توجه با يآگاه نیا که اندداشته يورزش یهادادیرو در خود يحقوق فیوظا

 مدارک یدارا انیمرب زن، انیمرب ،گرید يانیب به. است بوده متفاوت آنها یگریمرب ةتجرب و لاتیتحص

 از یتریشب يحقوق دانش ،سالپانزده از شتریب یگریمرب ةسابق با انیمرب و بالاتر، و ارشد يکارشناس

 معلمان ان،یمرب یيآشنا زانیم ةمطالع در( 1525) يفروغ ،متفاوت يجینتا در. داشتند انیمرب گرید

 از يکم درصد تنها که داد گزارش يورزش حقوق میمفاه از تهران شهر يورزش رانیمد و

 آن اساس بر و اندداشته اطلاع ورزش با مرتبط يحقوق مباحث از پژوهش آن در کنندگانمشارکت

 منتخب ةرشت چهار انیمرب يآگاه زانیم ةسیمقا و يبررس در زین( 1529) پوریمهد. کردنديم رفتار

 نشان ورزش يقحقو و يقانون یهاجنبه از اهواز شهر( بسکتبال و فوتبال ،يکشت تکواندو،) يورزش

 ةسابق یو زعم به. دارند ورزش يحقوق و يقانون یهاجنبه از ياندک يآگاه مذکور انیمرب که داد

                                                           
1. Albrecht 
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 ریتأث نیا اما رد؛دا ورزش يحقوق و يقانون یهاجنبه از انیمرب يآگاه زانیم بر يمثبت ریتأث يورزش

 ،نیهمچن. است نداشته ودوج انیمرب يلیتحص ةرشت و لاتیتحص زانیم ،یگریمرب ةدرج با ارتباط در

 زانیم نیکمتر و نیشتریب بیترتبه تکواندو و يکشت انیمرب یادشده، يورزش یهارشته انیم در

 به خود پژوهش در زین( 6115) انیرصفیم و نژادیمحمد. داشتند شدهمطرح مسائل از را يآگاه

 و ياجتماع یهايژگیو اب آن ارتباط و خود يقانون فیوظا از يورزش انیمرب يحقوق يآگاه يبررس

 بود خود يقانون فیوظا از انیمرب نامناسب دانش از يحاک پژوهش آن جینتا. پرداختند آنها یاقتصاد

( 6112) میرصفیان همچنین. داشتند یيبسزا ریتأث یاقتصاد و ياجتماع عوامل انیم نیا در که

 پژوهش یک قالب در را ورزشي مختلف هایرشته مربیان حقوقي هایمسئولیت و قانوني وظایف

  .است دهکر مشخص را مربیان به مدني مسئولیت تحمیل در مؤثر عوامل و کرده بررسي مروری

 1توان به پژوهش سینگ و سورجلالشده در خارج از کشور نیز ميهای انجامدر ارتباط با پژوهش

ورزش در مقطع که با هدف بررسي دانش مربیان ورزشي و مدیران مرتبط با اشاره کرد ( 6111)

. نتایج است اساس آن انجام شده دبیرستان از مباحث حقوق ورزشي و مدیریت خطر و رفتار آنها بر

بع آن عملکرد ضعیف مربیان و مدیران مقطع ه تپژوهش مذکور حاکي از دانش نامناسب و ب

رزشکاران قانوني خود در مقابل و طور کلي، و در اجرای وظایفهمدیریت خطر ب ةدبیرستان در حیط

 نیز های اولیه ودر تحقیقات زیادی نیز دانش نامناسب مربیان از مسائل مرتبط با کمک بوده است.

 6باروندیده گزارش شده است )صدمه آنها از وظایف قانوني خود در ارتباط با ورزشکارِ اندک آگاهي

محققان زیادی نیز  همچنین(. 6112، 5؛ والوویچ مکلئون، مکگوس، بوکیرن و بای6119و همکاران، 

، 4بزدیک)اند بر آگاهي نامناسب مربیان ورزشي سطوح مختلف از وظایف قانوني خود تأکید کرده

، 2؛ استارفسکي و ویت6112، 2دوقرتي، گولدبرگر و کارپنتر؛ 6112،  5؛ دمیتریاني و دمیتریاني6119

6111).  

شي در کشور و همچنین بررسي وظایف شده در ارتباط با حقوق ورزتحقیقات انجاماندک با توجه به 

، و کشف علل و به ایشان هشدقانوني مربیان ورزشي و سنجش دانش آنان از وظایف قانوني محول

مسائل  این دانش آنان از وظایف قانوني خود در محیط ورزش، اهمیت بررسيسطح عوامل مؤثر بر 

 يحقوق فیوظا از انیمرب يآگاه سنجشبا هدف  حاضرپژوهش  رو،ازایند. شوازپیش روشن ميبیش

                                                           
1. Singh & Surujlal 

2. Barron 

3. Valvovich-McLeod, McGaugh, Boquiren & Bay 

4. Bezdicek 

5. Dimitriadi & Dimitriadi 

6. Dougherty, Goldberger & Carpenter 

7. Staurowsky & Weight 
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 يقانون فیوظا از آنان دانش بر مؤثر عوامل يبررس به ادامه در و شده انجام ورزشکاران قبال در خود

  .است پرداخته آن یهاشهیر شناخت و ورزشکاران قبال در خود
 

 شناسي پژوهشروش
در ارتباط با موضوع  ي و کیفي برای دستیابي به اطلاعات کاملدر این پژوهش از دو روش کمّ 

 پژوهش استفاده شده است. 

 ی روش تحقیق کمّ

منظور دستیابي به میزان پیمایشي بوده که به ـ در این پژوهش از نوع توصیفي يروش تحقیق کمّ

 آگاهي مربیان از وظایف حقوقي خود در قبال ورزشکاران انجام شده است. 
های شـهر اصـفهان در رشـته های ورزشـيشـگاهمربیان فعال با همةحاضر را  پژوهشآماری  ةجامع

در آن  1595سـال  پـاییزکـه در  و تکواندو تشکیل دادند فوتبال، هندبال، شنا، تنیس، کشتي، جودو

(. حجم نمونه در این پژوهش با اسـتفاده از 1122، کل: 525، زن: 215کردند )مرد: شهر فعالیت مي

ای گیری تصادفي طبقهاز روش نمونه. (15) دشنفر تعیین  625( 1921) 1جدول کرجسي و مورگان

و به همـین  گیری استفاده شدورزشي برای نمونه ةآماری مربیان در هر رشت ةمتناسب با حجم جامع

های مشـغول بـه فعالیـت در رشـته نفـر از مربیـان زنِ 116نفر از مربیـان مـرد و  125جهت تعداد 

 25نفر، درجه یک:  112نفر، درجه دو:  114 منتخب ورزشي با درجات مربیگری مختلف )درجه سه:

 .  نفر( برای مشارکت در این پژوهش انتخاب شدند

در قبـال  شـانسـنجش دانـش مربیـان از وظـایف حقوقي ةنامبا توجه به هدف پـژوهش، از پرسـش

تشـکیل شـده دو بخـش از ( استفاده شد. ابزار مـذکور 6115نژاد و میرصفیان، ورزشکاران )محمدی

مربیگـری، سـطح  ةدرج، یتسن، جنسشناختي مربیان )های جمعیتویژگي ،بخش اول که در است

دانـش مربیـان از وظـایف  ،و در بخش دیگر شدهکار در حرفه مربیگری( سنجیده  ةتحصیلات و سابق

ها ها به تفکیـکِ مؤلفـهپرسش)گیری شده است اندازه مؤلفهال در هفت ؤس 42در قالب  شانحقوقي

، سـؤال 2، امکانـات و تجهیـزات ورزشـي: سـؤال 2، آمـوزش و تمـرین: سـؤال 2رت: نظاعبارتند از: 

 و سـؤال 2، اطلاع از وضعیت ورزشـکاران: سؤال 2های پزشکي: کمک ال،ؤس 2کردن از خطرات: آگاه

 ازای لیکرتـي )گزینـهپـنجات نیز روش سؤالدهي به (. روش نمرهسؤال 2هماهنگي میان ورزشکاران: 

. روایـي و رفـتگبه آنها تعلـق مي یک تا پنج هایترتیب نمره( بود که بهموافقم کاملاً تا مخالفم کاملاً

. در انـددهکرگـزارش  21/1و  25/1ترتیـب ه( بـ6115نژاد و میرصـفیان )محمدی راپایایي این ابزار 

ضـریب مقدماتي از طریق آلفای کرونباخ  ةاز انجام یک مطالع پسابزار این پایایي پژوهش حاضر نیز 
                                                           
1. Kerjcie & Morgan 
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، 22/1، امکانـات و تجهیـزات ورزشـي: 21/1، آمـوزش و تمـرین: 26/1دست آمد )نظارت: ه ب 21/1

 و 29/1، اطلـاع از وضـعیت ورزشـکاران: 21/1هـای پزشـکي: کمـک ،29/1 کـردن از خطـرات:آگاه

  (.21/1هماهنگي میان ورزشکاران: 

، توضـیحات لـازم در ارتبـاط بـا به منظور انجام پژوهش، پس از هماهنگي با مدیریت اماکن ورزشـي

ات به مربیان ارائـه شـد و اطمینـان آنهـا از رعایـت سؤالدهي به پاسخ ةهدف اجرای پژوهش و طریق

ات در محیطـي سـؤالپژوهش جلب گردید. سپس از آنان خواسته شد تا بـه در کامل موازین اخلاقي 

گونـه ها هیچنامهات پرسـشسـؤالدهي مربیـان بـه آرام و با صداقت کامل پاسخ دهند. در زمان پاسخ

 .  در نظر گرفته نشدبرای آنان  ایمحدودیت زماني

 روش تحقیق کیفی

از  ،تر عوامل مؤثر بر دانش مربیان از وظایف قانوني خود در قبال ورزشکارانمنظور بررسي عمیقبه

تمام از  انمربینفر از  55)مصاحبه( استفاده شده است. تعداد  1روش تحلیل محتوای کیفي

 هدفمندگیری نمونهبه روش ( نفر از هر رشته پنجدر این پژوهش ) شدهانتخابهای ورزشي رشته

هدف از انجام مصاحبه دستیابي به یافته شرکت کردند. سازماننیمه ایمصاحبهدر و  انتخاب شدند

خود در قبال تر از عوامل مؤثر بر دانش مربیان از وظایف قانوني تر و درکي وسیعاطلاعاتي عمیق

مربیان به  ةها انجام گرفت: نگرش و علاقورزشکاران تحت تعلیم آنها بود. مصاحبه حول این محور

برخورد مراجع  ةمربیگری، نحو ةمسائل حقوقي و حقوق ورزشي، آگاهي مربیان از وظایف قانوني حرف

از مسائل حقوقي ورزشکاران، عوامل مؤثر بر افزایش دانش مربیان  دیدگيصورت آسیب قضایي در

را خود  هاانجام مصاحبه حقوق ورزشي. ةآگاهي مربیان در حیط یموانع ارتقا و نیز درگیر در ورزش

 دقیقه به طول انجامید.  51تا  61بین  پژوهشگر بر عهده داشت و هر کدام

 برای تحلیل واریانس آنواو  مستقل tمتغیره، تک tکولموگروف اسمیرنوف،  های آماریاز آزمون

 افزارنرماز  منظور نیهم به. )P≥15/1)د شي تحقیق استفاده های کمّوتحلیل دادهتجزیه

از مصاحبه( نیز  آمدهدستبههای کیفي پژوهش )نتایج داده. شد استفاده 19 ةنسخ ،6اس.اس.يپ.اس

یری کارگهپس از کدگذاری بر اساس محورهای مصاحبه با استفاده از میزان فراواني و پس از آن با ب

  تحلیل شد. محتوای کیفي تحلیلروش 

                                                           
را  مند است که پژوهشگرانطریق فرایندی نظام از اطلاعات ذهني تفسیر روشي برای محتوای کیفي تحلیل. روش  1

به  در واقع این روش .کنند علمي تفسیر وشر با ولي ذهني ایگونهبه را اطلاعات حقیقت و اصالت سازد تاقادر مي

درک کنند.  ،اندرا تجربه کردههای پژوهش آنبه همان صورتي که نمونهکند تا حقایق و واقعیات را محققان کمک مي

شناسي روان و سیاسيعلوم شناسي،جامعه های علوم اجتماعي مانند ارتباطات،در رشته عمدتاً  محتوای کیفي تحلیل

 رواج پیدا کرده است.  بیستم رد. این روش تحقیقي در اوایل قرنکاربرد دا
2. SPSS  
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 نتایج

 ی پژوهشنتایج بخش کمّ

 رنوفیاسم لموگروفوک آزمون از استفاده با داده ها عیتوز بودننرمال ةیفرض ،پژوهش انجام از شیپ

 ة یکشناختي مربیان در جدول شمارهای جمعیتنتایج حاصل از ویژگي .دش دییتأ 15/1 سطح در

  ارائه شده است.
 شناختی مربیانهاي جمعیتویژگی -3ل جدو

 درصد میانگین متغیر

 جنسیت
 24 125 مرد
 52 116 زن

 سن

 41 112 سال 51-61
 55 111 سال 41-51
 61 52 سال 51-41
 4 11 بیشترو  51

 سطح تحصیلات
 51 145 دیپلم

 52 119 کارشناسي
 11 51 کارشناسي ارشد و بالاتر

 مربیگری ةدرج
 52 114 درجه سه
 41 112 درجه دو

 65 25 درجه یک

 کار در  ةسابق
 مربیگری ةحرف

 54 155 سال 11کمتر از 
 55 94 سال 61-11
 15 52 بیشترسال و  61

 

 مربیان مرد، از نظر جنسیت،دهد بیشترین تعداد مربیان نشان مي یک نتایج حاصل از جدول شمارة

از نظر  دیپلم، مدرکمربیان دارای  از نظر سطح تحصیلي، سال، 51تا  61مربیان بین  از نظر سن،

در حرفة مربیگری،  از حیث سابقة کارمربیان دارای کارت مربیگری درجه دو و  درجة مربیگری،

 . اندسال بوده 11کار کمتر از  ةمربیان با سابق

ناسبي در کننده در این تحقیق از دانش مهای پژوهش حاکي از آن است که مربیان شرکتیافته

آگاهي  ،(. به بیاني دیگر=29/6Mارتباط با وظایف قانوني خود در قبال ورزشکاران برخوردار نبودند )

(. در این دو ةجدول شمارمناسب ارزیابي نشده است ) ،های وظایف قانونيتمام حیطهمربیان از 

ها شناخته شده طهکمتر از دیگر حی هماهنگي میان ورزشکارانوظایف  ةدانش مربیان از حیط ،میان

  (.ة سهشماراست )جدول 
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 هاي مختلف ورزشی از وظایف قانونی خود در قبال ورزشکاراندانش مربیان رشته -2جدول 

 (99/1: نظريمیانگین ) 

 میانگین  متغیر 
انحراف 

 استاندارد

 ةدرج

 آزادي
T 

سطح 

 داريمعنی

دانش مربیان از وظایف 
 خودقانوني 

29/6 11/1 624 21/6 **11/1 

**11/1 ≥P  
 

های مختلف ورزشي از وظایف بیانگر دانش نامناسب مربیان رشته ة دوشمارنتایج حاصل از جدول 

 (.M˂ 11/5)قانوني خود در قبال ورزشکاران بوده است 
 

 هاي مختلف ورزشی از وظایف قانونی خود در قبال ورزشکاراندانش مربیان رشته -1جدول 

 ( 99/1: نظري)میانگین هاي وظایف به تفکیک حیطه 

 انحراف استاندارد میانگین وظیفه
 ةدرج

 آزادي
T داريسطح معنی 

 111/1** 45/5 624 59/1 42/6 نظارت
 15/1* 22/6 624 29/1 25/6 آموزش و تمرین

 11/1** 11/5 624 99/1 22/6 امکانات و تجهیزات 
 111/1** 25/4 624 29/1 12/6 کردن از خطراتآگاه

 111/1** 66/5 624 25/1 59/6 پزشکيهای کمک
 111/1** 54/5 624 22/1 51/6 اطلاع از وضعیت ورزشکاران

 111/1** 22/4 624 26/1 99/1 هماهنگي میان ورزشکاران

* 15/1 ≥P     ** 11/1 ≥P  
 

 دانش مربیان از وظایف قانوني خود در قبـال ورزشـکارانِ ة سه،بر اساس نتایج حاصل از جدول شمار

کـردن از خطـرات، آگـاههمـاهنگي میـان ورزشـکاران، وظایف  ةترتیب در حیطهب ،کنترل آنها تحت

امکانـات و تجهیـزات ورزشـي، و آمـوزش و های پزشکي، اطلاع از وضعیت ورزشکاران، کمکنظارت، 

 (.M˂ 11/5) تمرین مناسب ارزیابي نشده است
 

بر  ظایف قانونی خود در قبال ورزشکارانهاي مختلف ورزشی از ودانش مربیان رشته ةمقایس -1جدول 

 اساس جنسیت 

 داريسطح معنی T آزادي ةدرج انحراف استاندارد میانگین جنسیت

 22/1 55/6 مرد
625 45/1 26/1 

 25/1 62/6 زن

*15/1 ≥P   
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های داری میان دانش مربیان رشتهتفاوت معني چهار ةشمارآمده از جدول دستهبر اساس نتایج ب

 توجه به فاکتور جنسیت وجود ندارد.در قبال ورزشکاران با  شانلف ورزشي از وظایف قانونيمخت
 

بر  هاي مختلف ورزشی از وظایف قانونی خود در قبال ورزشکاراندانش مربیان رشته ةمقایس -1جدول 

 مربیگري ةاساس درج

 منبع تغییرات گروه
مجموع 

 مجذورات

 درجة

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
F  داريامعنسطح 

 ةدرج
 مربیگری

 692/14 6 594/62 گروهيبین
 552/5 626 525/1244 گروهيدرون 59/1 41/1

 - 624 959/1226 کل

*15/1 ≥P   
 

داری میان دانش مربیان تفاوت معنيدهد که نشان مي 5شماره نتایج حاصل از آزمون آنوا در جدول 

آنها مربیگری  ةدر قبال ورزشکاران بر اساس درج انشهای مختلف ورزشي از وظایف قانونيرشته

در قبال  خود يقانون فیوظا ازآنها  دانش بر نقشي مربیگری ةدرج ،دیگر بیاني به وجود ندارد.

  .است نداشته ورزشکاران تحت کنترل

 پژوهش ییفک بخش نتایج

 از مربیان نامناسب دانش شدنمشخص و پژوهش يکمّ بخش اجرای از حاصل نتایج به توجه با

 دلایل و پنهان عوامل کشف منظور به کیفي ایمطالعه ورزشکاران، قبال در خود قانوني وظایف

. شد انجام مربیگری ةحرف در خود قانوني وظایف از مربیان نامناسب دانش بر اثرگذار عمیق

 وظایف از یانمرب نامناسب دانش بر ثرؤم عوامل تبیین بر علاوه تا شد تلاش بخش این در ،برآنعلاوه

 در عمیق هایمصاحبه انجام از حاصل نتایج. شود پرداخته نیز آن ایزمینه عوامل به خود، قانوني

 و پنهان موارد تبیین به ي،کمّ بخش از آمدهدستهب نتایج مجدد تأیید ضمن ،پژوهش از مرحله این

  .شد منجر نشاقانوني وظایف از ورزشي مربیان نامناسب دانش بر ثرؤم بنیادی عوامل

 يآگاه از کنندهمشارکت انیمرب که داد نشان بخش این در شدهانجام هایمصاحبه مضامین تحلیل

 این در متعددی دلایل و عوامل. ستندین برخوردار ورزشکاران قبال در خود يقانون فیوظااز  يمناسب

 گزارش زیر ترتیب هب مربیان قانوني وظایف هایحیطه از هریک با ارتباط در که دش مشخص راستا

  .دشومي

هماهنگی میان  فیوظا ةحیطدانش مربیان از ي پژوهش، از بخش کمّبر اساس نتایج حاصل 

که مبتني بر برقراری ارتباطات منطقي میان ورزشکاران در تمرین و رقابت است، در  ورزشکاران،
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تواند موجب آسیب ع ميکه این موضو های وظایف قرار داردکمترین حالت در مقایسه با دیگر حیطه

حاصل از مصاحبه با مربیان نشان داد که  مضامینهای برخوردی گردد. ویژه در ورزشهورزشکاران، ب

های در حقیقت بیشتر مربیان بر این باورند که تمرین ورزشکاران با یکدیگر بدون توجه به تفاوت

یک » گوید:ميکشتي  ةان رشتد. یکي از مربیشوموجود بین آنها موجب پیشرفت عملکرد آنان مي

که مربیان آنحال . «گیر باید با همه نوع حریفي تمرین کند تا بتواند در مسابقات موفق شودکشتي

دیدگي ورزشکاران در شرایطي که اصول هماهنگي بین آنها در تمرین و یا مسابقه در صورت آسیب

ارتباط رعایت اصل هماهنگي میان  شوند. در ایناز لحاظ قانوني مقصر شناخته مي ،برقرار نباشد

دلیل ه مهارتي و عملکردی و همچنین ورزشکاران نوجوانان ب اندکِ دلیل سطح ه ورزشکاران مبتدی ب

موضوعي که اکثر مربیان با آن موافق  ؛ای برخوردار استاز اهمیت ویژه ،بلوغ جسماني نرسیدن به

با حریفان بزرگتر از خود مبارزه  دکودکي بایورزشکار از » گویدمينبودند. یکي از مربیان تکواندو 

جودو یک ورزش رزمي است، » :معتقد استمربي دیگری . «کند تا ترسي از رقابت نداشته باشد

پس در تمرین نیز افراد  ؛کنیدتمریني برای مبارزات واقعي که در آن شما حریف خود را انتخاب نمي

تر تمرین کنند تا یفان ماهر و با اوزان سبکتر و سنگیناز اول )از زماني که مبتدی هستند( باید با حر

  .«دست آورنده سرعت و قدرت لازم را ب

کردن از آگاه وظایف ةآگاهي مربیان از حیطنشان داد که  ي پژوهشبخش کمّآمده از دستهبنتایج 

مسابقه همراه با مشارکت در تمرین و  خطراتِ تمامکردن ورزشکاران از مبني بر آگاه ، کهخطرات

بر این باورند که های خود در مصاحبهاکثر مربیان  ،، نامناسب ارزیابي شده است. در حقیقتاست

 خطرات همراه با ورزش را پذیرفته است و نیازی تمامورزشکار در زمان شرکت در فعالیت ورزشي 

، وجود داردهایي که در آن پتانسیل ایجاد آسیب برای ورزشکاران شرایط خطرزا و یا موقعیت نیست

خطر همراه ورزش »فوتبال  ة. به زعم یکي از مربیان رشتداده شود برای او توصیف گردد و توضیح

 :دگویمي. مربي دیگری «وجه شامل وظایف مربیان )قانوني و غیرقانوني( نیستهیچاست و این به

اپذیر است. نجودو اجتناب ةهای زرمي است و آسیب ورزشکاران در رشتخطر جزء لاینفک ورزش»

را به جان  بینيپیشغیرقابلبیني و پیشخطرات قابل تمام دگذارد بایاین رشته پا مي بهي که کس

مربي هرگز، در صورت آسیب ورزشکار و حتي در شرایط خاص، از نظر قانوني مسئول  رو،. ازاینبخرد

لبته این باور مربیان بر . ا«یستندوظایف قانوني مربیان ناز چون اینگونه موارد  ؛شودشناخته نمي

های تا حدودی صحیح است. در حقیقت ورزشکاران با شرکت در فعالیت اصل فرض خطر اساس

خاص  ةهای متعارف رشتدر صورت ایجاد آسیب ؛ بنابراین،اندورزشي خطرات ذاتي ورزش را پذیرفته

ند. یستغیره( مسئول ن دیگر افراد )دیگر ورزشکاران، مربي، ،ورزشي )و در صورت نبود دلایل دیگر(

خود از خطرات غیرذاتي  تحت کنترلِ کردن ورزشکارانِاما در حقیقت مربیان قانونًا موظف به آگاه
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امکان تحمیل مسئولیت به  ،و در صورتي که ورزشکاری در این ارتباط آسیب ببیند هستندها ورزش

  مربي وجود خواهد داشت.

مربیان از دانش مناسبي در ارتباط با وظایف قانوني  هحاکي از آن بود کپژوهش ي بخش کمّنتایج 

نتایج حاصل از مصاحبه با مربیان نشان داد که در اند. برخوردار نبوده نظارتوظایف  ةحیط درخود 

ای مبني بر حضور بموقع در محیط ورزشي، وظیفه برای خود از لحاظ قانونيحقیقت آنان 

های بهداشتي، و محل ها، سرویس، نظارت بر رختکنبودن به ورزشکاران به میزان مطلوبنزدیک

وانتقال ورزشکاران و غیره )نظارت عمومي( و همچنین حضور بموقع، مناسب و فعال در زمان نقل

 ،این حیطه از وظایف نادرستاند که اجرای یادگیری و آموزش ورزشکاران )نظارت ویژه( قائل نبوده

آن  تبع بهجبراني را برای ورزشکاران و ات غیرقابلخود پتانسیل ایجاد آسیب و خطرخودیهب

من » :دگویميکند. یک مربي شنا در این ارتباط را برای مربیان آنها ایجاد مي ایمشکلات قانوني

از  ،بینم. اگرچه آنها نوجوان هستندکردن ورزشکاران نمينیازی به حضور در سر استخر در زمان گرم

ها ها و حمامنظارت بر رختکن» :دگویميیک مربي تکواندو نیز . «سطح مهارت مناسبي برخوردارند

همچنین  .«اماز وظایف مسئولان اماکن ورزشي است و من شخصاً تاکنون این عمل را انجام نداده

صورت صحیح هها را بمربیان وظایف نظارتي خود )نظارت ویژه( در زمان آموزش و تمرین مهارت

. در این ارتباط یکي از مربیان شان استآگاهي آنها از وظایفنادلیل هب که این خود دهندميانجام ن

مبتدیان داشته  ةتوانم نظارت کاملي در زمان آموزش فنون کشتي بر هممن هرگز نمي» :دیگومي

اصلي من  ةو من تنها مربي باشگاه هستم و وظیف استهرحال تعداد ورزشکاران زیاد هب ؛باشم

  .«دهمخوبي انجام ميهکه آن را ب هاستآموزش صحیح مهارت

اطلاع از وضعیت وظایف  ةدانش مربیان از حیطي پژوهش، از بخش کمّبر اساس نتایج حاصل 

اکثر مشخص شد که  با مربیاندر بررسي نتایج حاصل از مصاحبه مناسب نبوده است.  ورزشکاران

ح مهارتي آنان و وضعیت رواني بر این باورند که آگاهي از وضعیت جسماني ورزشکاران، سطو مربیان

بهتر است مربي از »د گویي. یکي از مربیان جودو میستن یک مربياز وظایف قانوني  ورزشکار

وضعیت جسماني و رواني ورزشکاران خود مطلع باشد ولي این مورد شامل وظایف قانوني وی 

با آگاهي از پیشینه بیماری ای در ارتباط اکثر مربیان اعتقاد دارند که آنها وظیفه . همچنین«نیست

سوابق »ریزی تمرینات بر اساس آن ندارند. به زعم یکي از مربیان تنیس برنامهورزشکاران و 

خود آنان مربوط است و اگر آنها خود مایل باشند و لازم ببینند ه های قبلي ورزشکاران ببیماری

ساز باشد شرکت ها مشکلو همچنین در تمریناتي که برای آن کنندميمربي را از آن مطلع 

بیماری و یا سطوح آمادگي جسماني  ةآگاهي مربیان از پیشیننااست که در صورت  . واضح«کنندنمي
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آنان ر راحتي بتواند بهدیدگي ورزشکار( مسئولیت مدني ميو رواني ورزشکاران )در صورت آسیب

  تحمیل گردد.

 دانش پزشکیوظایف  ةمناسبي از حیط پژوهش گویای آن است که مربیان دانشي بخش کمّنتایج 

دن بومربیان ورزشي را موظف به کسب اطمینان از وجود و یا فراهم ،نداشتند. این حیطه از وظایف

های های ورزشي و اردوهای اولیه و وسائل ضروری پزشکي و درماني در کلاستجهیزات کمک تمام

 ؛کنددمات پزشکي و آمبولانس ميپرسنل خ حضورکسب اطمینان از تفریحي ورزشي، و همچنین 

کردند. بنا و به آن عمل نمي نداکثر مربیان از آن اطلاع نداشتها، که بر اساس نتایج مصاحبهدر حالي

ن اوظایف مسئول ةهای اولیه در حیطتهیه و تدارک تجهیزات کمک»بر نظر یکي از مربیان هندبال 

اگر اتفاقي  ،به بیاني دیگر .این ارتباط ندارند ای درگونه وظیفهو مربیان هیچ استاماکن ورزشي 

متصدی سالن مسئول خواهد  ،های اولیه موجود نباشدبرای یکي از ورزشکاران بیفتد و وسائل کمک

در صورت وقوع حادثه برای شناگران، در صورت نبود » :دگویمي. یکي از مربیان شنا نیز «بود

امکان تحمیل مسئولیت به افراد  ای،در هر حادثه تهالب. «استتجهیزات احیا، مدیر استخر مسئول 

مسئول  هم مربي وهم  ،در مورد اخیر مثلاً متعددی، با توجه به میزان تقصیر آنها، وجود دارد که

  دلیل قصور از وظایف قانوني خود مسئول شناخته خواهند شد.ه مکان ورزشي )استخر( هرکدام ب

از تمرین  را ورزشکار مصدوماین است که  دانش پزشکی ةطهای وظایف مربیان در حیاز دیگر جنبه

و  ندهندبه تمرین و رقابت او را بازگشت مجدد  تا بهبود کامل وی، اجازةو  نندک خارجو مسابقه 

در کننده در این پژوهش . بیش از نیمي از مربیان شرکتتلاش کنندبرای اعزام وی به مراکز درماني 

که  ـحتي در صورت خستگي مفرط ورزشکار شکاران خود را ند که ورزگفت خود یهامصاحبه

اکثر مربیان  ،کنند. از طرف دیگرتمرینات مي ةملزم به ادام ـ احتمال ایجاد آسیب وجود دارد

به  ،دنکه در مسابقات ورزشي، مخصوصاً مسابقاتي که نقشي حساس برای موقعیت تیم دار گفتندمي

هندبال در این ارتباط دهند. یکي از مربیان رقابت را نميدیده اجازه خروج از ورزشکاران آسیب

دیدگي، تلاش و برای پیروزی تیم، حتي با وجود آسیب ندورزشکار باید باغیرت بازی ک»گوید مي

دیده، غیر از روی ورزشکاران آسیب گونه اقدام پزشکي برمربیان را از انجام هر . قانون«کند

های رزمي و کشتي کند. این در حالي است که بیشتر مربیان رشتهابتدایي، منع مي ةهای اولیکمک

دیده انجام آسیببهبود ورزشکار برای هرگونه اقدام پزشکي ممکن را در  دبر این باورند که مربیان بای

های جزئي مانند مربي بهتر است در صورت ایجاد آسیب» گوید:ميدهند. یکي از مربیان کشتي 

زیرا بدن ورزشکار در آن  ؛انداختن آن انگشت اقدام کندران، خود برای جادررفتگي انگشت ورزشکا

را مشابهي  نیز سخنیکي از مربیان جودو  .«و درد کمتری را تحمل خواهد کرد استهنگام گرم 

سریعاً در صورت  نداختن کتف جودوکاران هستند بایدامربیاني که قادر به جا» ت:مطرح کرده اس



 321                                                                                     ... قانونی بررسی دانش مربیان ورزشی از وظایف

 

و گزارش داده که خود او تاکنون چند بار این عمل را  «اانداختن آن بکننداقدام به ج دررفتگي،

اند! واضح انجام داده و ورزشکاران مصدوم پس از مدتي بهبود یافته و تمرینات خود از سر گرفته

گونه اقدامات مسئول تمام عواقب آن خواهند بود. در اینجا بیان است که مربیان در صورت انجام این

مجازات خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات  قانونضروری است که بر اساس  این نکته

ند کمک کن ،ني که در معرض خطرات جاني قرار دارندابه مصدوم ندافراد جامعه موظف ةهم 1جانی

مانند مربیان، مدیران، ورزشکاران، مسئولان اماکن  ،افراد درگیر در امر ورزش ةآن هم تبع بهکه 

 ،اما در خارج از این شرایط ؛ملزم به انجام هرگونه اقدام ممکن در این ارتباط هستند ،غیرهورزشي و 

دیده به مراکز درماني تر ورزشکاران آسیباعزام هرچه سریع برایوفقط موظف به تلاش مربیان فقط

  خواهند بود.

امکانات و یف وظا ةمربیان آگاهي مناسبي از حیطي پژوهش، از بخش کمّبر اساس نتایج حاصل 

در حقیقت در بررسي نتایج حاصل از مصاحبه با مربیان مشخص شد که نداشتند.  تجهیزات ورزشی

ردن محیط ورزشي امن و سالم برای ورزشکاران، بررسي و بازدید مکان ورزشي آوفراهم در موردآنان 

صي ورزشکاران جهات، بررسي تجهیزات شخ ةو امکانات آن، اطمینان از سلامت محیط ورزشي از هم

آنان و حصول اطمینان از سلامت آنها قبل و در زمان تمرین و مسابقه و تلاش برای  لباسو 

تنیس  ةقائل نبودند. به زعم یکي از مربیان رشت ای برای خود، وظیفهکردن مشکلات احتماليبرطرف

ردن محیط آوو فراهم استکردن ورزشکاران برای رقابت ها و آمادهمربي آموزش مهارت ةوظیف»

نیازی به » گوید:ميمربي دیگری . «است ورزشي مربوط به مدیریت اماکن ،ورزشي امن و سالم

زیرا آنها  ؛تکواندو قبل از تمرینات وجود ندارد ةبررسي وسائل )کلاه و هوگو( ورزشکاران بالغ در رشت

کاران مریني تکواندودر برخي جلسات ت»همچنین  ؛«خود آنهاست ةعهد و این وظیفه بر هستندبالغ 

 زندپرداميبند( به مبارزه بنا به درخواست خودشان بدون وسائل حفاظتي شخصي )کلاه، هوگو، بیضه

  .«که این مورد نیز، با توجه به مهارت و سن آنها، برای ما قابل قبول است

                                                           
هرکس شخص یا اشخاصي را در معرض خطر »ن و رفع مخاطرات جاني: مجازات خودداری از کمک به مصدوما قانون .1

دار یا مقامات صلاحیتمراجع  طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری بهجاني مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک

وجود آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با  ةاز وقوع خطر یا تشدید نتیج

ای تا یک سال و یا استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید به حبس جنحه

هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کساني باشد که به اقتضای حرفه خود جزای نقدی تا پنجاه

ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ای از سهتوانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحهمي

 . «ریال محکوم خواهد شد
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وجود  صورت از برگزاری تمرین ورزشکاران در فضاهای روباز در ندمربیان موظف ،از طرف دیگر

های خطرناک و وهوای نامناسب، موجودات و حیوانات خطرناک، مسیرخطرات احتمالي )مانند آب

به آن اشاره شد. در حقیقت بیشتر مربیان ها در مصاحبهندرت هموردی که ب ؛ندکنجلوگیری غیره( 

که  دانندميد، گونه وظایف را مرتبط با مدیر تیم )در صورت وجود( و یا دیگر مسئولان، غیر از خواین

های تواند آنان را )در صورت آسیب ورزشکاران( با خطر طرح دعاوی حقوقي و مسئولیتاین امر مي

  قانوني مواجه کند.

این  .بوده است آموزش و تمرینوظایف  ةاز حیطمربیان مناسب ناآگاهي ي پژوهش بیانگر کمّنتایج 

، آن او مقابله بخطر  از گونگي پیشگیری، چيورزشرشتة ها و قوانین وظیفه شامل آموزش مهارت

آموزش استفاده از وسائل و تجهیزات ورزشي در تمرین و مسابقه و اصلاح اشتباهات ورزشکاران 

ورزشي  ةهای رشت. نتایج حاصل از مصاحبه با مربیان نشان داد اگر چه اکثر آنان مهارتشودمي

ای از لحاظ قانوني وظیفه ،دهندمي صورت کامل و صحیح به ورزشکاران آموزشهخاص خود را ب

آنان تلاشي برای کشف خطرات همراه با ورزش  ،برای خود در این ارتباط قائل نیستند. همچنین

صورت کامل و صحیح به ورزشکاران آموزش همقابله با آن را بهای و شیوه رند)ذاتي و غیرذاتي( ندا

هاست، اما اگر اتفاقي برای ي آموزش مهارتمرب ةوظیف»دهند. به زعم یکي از مربیان فوتبال نمي

دلیل یادگیری ناقص ه صحیح تکنیک مورد نظر بیکي از ورزشکاران بیفتد که دلیل آن اجرای غیر

تواند و مربي که نمي»د: گویميکشتي یکي از مربیان  ،از طرفي دیگر .«وی باشد، خود او مقصر است

آنها خود توانایي درک و تشخیص  ؛وها یادآوری کندنباید تمام خطرات همراه با کشتي را به هنرج

برقراری روندی منطقي در آموزش و . «دانندهای مقابله با آن را ميو راه رندخطرات مذکور را دا

با توجه به سن،  ،ورزشي ةرشتهر های ورزشي و هماهنگي آن با استاندارد آموزش در تمرین مهارت

 استي و رواني ورزشکاران از دیگر وظایف قانوني مربیان جنس، جثه، سطح مهارت و آمادگي جسمان

ها کننده در مصاحبه. در حقیقت بیش از نیمي از مربیان مشارکتبه آن توجه دارندکه مربیان کمتر 

آموزش آنها بر و نه اینکه روش  ندای از لحاظ قانوني برای خود در این ارتباط قائل بودنه وظیفه

 :دگویشده است. یکي از مربیان کشتي ميا یک سیر منطقي انجام مياساس استاندارد و همراه ب

توجه به » بر آن است که:و  «باشدآنها  ةتواند بر اساس علاقميورزشکاران  به آموزش فنون مختلف»

مربیان . البته «اهمیت بیشتری دارد ،اساس استاندارد ها برورزشکاران از آموزش مهارت ةعلاق

دلیل ه که این موضوع شاید ب کنندتر رعایت ميبیشتر و دقیق را یادشده ردموا ،های رزميورزش

 ها باشد. مراتب در آن رشتهو اهمیت نظم و رعایت سلسله رزميهای ماهیت رشته

و  ایزمینه عواملتر مضامین حاصل از مصاحبه با مربیان که به منظور کشف در بررسي عمیق

 صورت گرفت،نان از وظایف قانوني خود در قبال ورزشکاران اثرگذار بر دانش نامناسب آبنیادی 
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و  ،صورت کليهمربیگری ب ةعوامل متعدد و متنوعي در دانش حقوقي مربیان از حرفمشخص شد که 

آموزش و  نظام. استبررسي که از جهات مختلفي قابل استآگاهي آنان از وظایف قانوني خود دخیل 

 ،. در حقیقتیستکامل ن یک نظام ،های ورزشي در کشورنمربیگری با مرجعیت فدراسیو یارتقا

تئوری و عملي که همگي  ةفشرد ةتنها پس از گذراندن یک دور ،مربیگری ةدرج یمتقاضیان ارتقا

بالاتری از مربیگری ارتقا  ةتوانند به درجمي هستند،مربیگری  ةهای حقوقي حرفنامرتبط با جنبه

های حقوقي ورزش و وظایف شاید تا حدودی با یکي از جنبهیابند. تنها موردی که در این میان 

مباحث ایمني در ورزش است که بیشتر مرتبط با چگونگي رعایت و  ،قانوني مربیان مرتبط باشد

های مذکور به صورت بسیار مختصر در کلاسهکه ب استبهبود وضعیت بهداشت و ایمني ورزشکاران 

به وظایف قانوني مربیان  ،شدهمطرح یک از مواد درسيِهیچ شود. اما در هر صورت درآن پرداخته مي

به  هشددر قبال ورزشکاران تحت کنترل آنها، شرایط ایجادشده در صورت قصور از وظایف محول

، ارکان مسئولیت مدني و چگونگي تحمیل آن به مربیان و دیگر موارد حقوقي مرتبط که جزء مربیان

د. عمق و شدت این مسئله تا آنجاست که مدرسان شونميای هاشار، هستندمربیگری  ةلاینفک حرف

که البته این  رندمربیگری ندا ةهای مربیگری نیز دانش کاملي از مسائل حقوقي دخیل در حرفدوره

وقتي از »م آموزشي باشد. به زعم یکي مربیان نظادلیل رشد آنها در همین ه مورد نیز شاید ب

پاسخ  ،شودمي سؤالمدني در ورزش  تمسائل مرتبط با مسئولی ةهای مربیگری دربارمدرسان کلاس

زیرا ورزشکاران با شرکت  ؛شودگونه مسائل شامل ورزش و محیط رقابت نميآنها این است که این

 تاداناس»د گویمياز مربیان نیز  . یکي«اندپذیرفته را خود در ورزش تمام خطرات همراه با ورزش

گونه مسائل را و این روندميتوضیح مسائل حقوق ورزشي تفره  های مربیگری همواره ازکلاس

مربیگری مربیان، که  ةدلیل نیست که درجبي بنابراین،. «دانندهای مربیگری مينامرتبط با کلاس

همراستا با تجربیات آنهاست، تأثیری در دانش آنان از وظایف قانوني خود در قبال ورزشکاران 

  نداشته است.

مربیگری نیز از دیگر موارد مؤثر بر دانش مربیان در این  ةحرف رتبط با مسائل حقوقيِنبود منابع م

ای مرتبط با حقوق ورزشي، هیچ کتاب و یا نشریه جز اندک منابع دانشگاهيِهواقع ب. درزمینه است

 ارائه حوزههای اینترنتي فارسي نیز مورد خاصي در این گونه مسائل نپرداخته است. سایتبه این

ها برداری از اندک مطالب کتابمطالب موجود در اینترنت کپي»بر نظر یکي از مربیان  دهند. بنانمي

ها وجود یک سایت اینترنتي با دیگر سایت ةهیچ تفاوتي در مطالع»و همچنین  «و مجلات است

  .«ستهابرداری از دیگر سایتهای اینترنتي )فارسي( کپيزیرا مطالب سایت ؛ندارد
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اختصاصي ورزش در تلویزیون ملي کشور و  ةرغم تأسیس شبکها نیز عليدر رسانه ،ف دیگراز طر

ها و همچنین وجود مجلات و جراید متعدد ورزشي، مورد خاصي در این ارتباط وجود ندارد. کلاس

شود و اندک موارد برگزارشده نیز ندرت برای مربیان برگزار ميههای آموزشي و توجیهي نیز بکارگاه

 اشاره داشتند.  این نقصانبیشتر مربیان به  یست ودر دسترس همگان ن

تحصیلي  ةنبود رشت ،به حقوق ورزشي و مسائل مرتبط با آن در کشور يتوجهبيشاید یکي از دلایل 

آموزش مفاهیم حقوق ورزشي تنها در حد دو  ،مرتبط با آن در مقاطع دانشگاهي باشد. در حقیقت

بدني تربیت ةرت اختیاری و فقط برای دانشجویان مقطع کارشناسي رشتصوههم بآن ،واحد درسي

، مجلات های این حوزهابخود بر کمیت و کیفیت کتخودیهمحدود مانده است که این موضوع ب

بوده تأثیرگذار  حیطه،این  ازورزش  ةآگاهي جامع ،صورت کليهعلمي مرتبط، تحقیقات علمي و ب

مرتبط با ورزش نیز شاید از دیگر عوامل کمبود منابع علمي و  است. تعداد اندک دعاوی حقوقيِ

 ،طور کليهباشد که این مورد نیز ناشي از دانش اندک مربیان و ب زمینهاطلاعاتي موجود در این 

مشکلات و مسائل ورزش تنها مرتبط با »مسائل است. به زعم یکي از مربیان این ورزش از  ةجامع

. به همین «آن به خارج از آن محیط )مراجع قضایي( وجود ندارد ةئو امکان ارا استمحیط ورزش 

 در سطوح و درجات مختلفِشهر اصفهان جای تعجب نیست اگر مربیان ورزش  وجههیچبه سبب،

صورت کلي و همچنین مسائل حقوقي مرتبط هدانش مناسبي از مفاهیم حقوق ورزشي ب ،مربیگری

  مربیگری نداشته باشند. ةبا حرف
 

 و نتیجه گیری بحث
شدن با طرح دعاوی حقوقي بر علیه مربیان ورزشي همواره بر اساس ماهیت ورزش در خطر مواجه

های قانوني از طرف ورزشکاران آسیب دیده قرار دارند. در این ارتباط مسئولیت پذیرش بارخود و 

تناسب با وظایف های مانجام فعالیت ،طبق آن برخورداری از دانش مناسب از وظایف قانوني و بر

شده مصون نگه دارد. این پژوهش با هدف یادتواند تا حد زیادی آنان را از خطرات ه ميشدمحول

های مختلف ورزشي از وظایف قانوني خود در قبال ورزشکاران انجام شده بررسي دانش مربیان رشته

از آگاهي هش در این پژوکننده پژوهش نشان داد که مربیان مشارکتي بخش کمّاست. نتایج 

ست که برخوردار نیستند. این بدان معنامناسبي در ارتباط با وظایف قانوني خود در قبال ورزشکاران 

 زمینهرفتار مناسبي در این  ،آن تبع بهعنوان یک مربي نشناخته و هآنان وظایف حقوقي خود را ب

و  شودميت کنترل آنها تح که این امر از یک طرف موجب آسیب بیشتر ورزشکارانِ دهندانجام نمي

نتایج پژوهش  ،همچنیندهد. های قانوني قرار ميآنان را در معرض تحمیل مسئولیت ،از طرف دیگر

 بودن از مباني حقوقي و قانونيِ مرتبط با مربیگری،اطلاعداشتن یا بيدهد که از منظر آگاهينشان مي

این نتایج همسو با . ود نداردوجمربیان در جنسیت و درجات مختلف مربیگری ي میان تفاوت
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(، 6119بزدیک )(، 6119بارون و همکاران )(، 6111استاروسکي و ویت ) هایهای پژوهشیافته

سینگ و سورجلال (، 6112) (، دیمیتریاني و دیمیتریاني6112دوقرتي، گولدبرگر و کارپنتر )

پور مهدی ،(6112) انیرصفیم(، 6115نژاد و میرصفیان )محمدی (،1525فروغي )(، 6111)

را ( 1595بنیان و کاشف )اما نتایج پژوهش  است بوده (6112والوویچ مکلود و همکاران ) ( و1529)

  کند.تأیید نمي

که به منظور یافته با مربیان سازمانهای نیمهو انجام مصاحبه پژوهشنتایج حاصل از بخش کیفي 

وني خود در قبال ورزشکاران انجام شده بود از وظایف قان آنانثر بر دانش نامناسب ؤشناخت عوامل م

توان به نیز نشان داد که علل و عوامل متعددی بر دانش نامناسب آنان تأثیر دارد که از میان آنها مي

مسائل از  آنان نامناسب دانشصورت کلي و همچنین همباحث حقوق ورزشي بمربیان از آگاهي نا

ان در میادین ورزشي و در آموزش و تمرین، های مربیمرتبط با حقوق، وظایف و مسئولیت

مربیان به درک و اجرای وظایف قانوني  نبودنِمملز، حقوقيمربیان به یادگیری مباحث  نداشتنِتمایل

برخي قواعد حقوقي مرتبط با ورزش، نبود منابع  ازمربیان تفسیر اشتباه  خود در قبال ورزشکاران،

در  مربيهای مباحث حقوق ورزشي و وظایف و مسئولیت دانش مربیان از یارتقا مناسب مرتبط با

ای و رسانه هایحمایت فقدانهای مربیگری، مربیان در کلاسنامناسب  يآموزش نظامورزشکار،  قبال

  .اشاره کردگسترش علم حقوق ورزشي در کشور  حوزةهای دانشگاهي در حمایت فقدان ،همچنین

ورزش مربیان  ةعنوان نمایندشهر اصفهان بهقوقي مربیان به منظور افزایش آگاهي ح دلیل،به همین 

 .برای آنها تلاش گرددهای متنوع یادگیری فرصتو ها زمینه گسترش راستایباید در ابتدا در  ،کشور

مانند  ،دانش مربیان یارتقا 1رسميردن و گسترش منابع نیمهآودر این ارتباط تلاش برای فراهم

های مختلف تفکیک رشتهمربیان به ةویژ های حقوق ورزشيِو کنفرانسهای آموزشي برگزاری کارگاه

 تواند مؤثر باشدورزشي، و با فواصل زماني کم و همچنین الزام مربیان برای شرکت در آنها مي

 ها واختصاص روزنامهمرتبط و  هایابانتشار کت ،. همچنین(6111، 6)مسکوئیتا، ایزیدرو و روسادو

گسترش منابع  ،از طرف دیگر .به تحقق این هدف کمک کندتا حدودی تواند يم مربیان ةویژ مجلات

صورت همکاری با مربیان مطلع و استفاده از دانش و تجربیات هافزایش آگاهي مربیان ب 5غیررسميِ 

سانتو، مسکوئیتا، گراکا و  ؛6112، 4)نلسون، گوشین، و پوتراک تواند مؤثر باشدمي زمینهآنها در این 

                                                           
1. Informal  

2. Mesquita, Isidro   & Rosado 

3. Nonformal  

4. Nelson, Cushion   & Potrac 
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ها و انجام یک بازنگری کلي در برنامه برایهای ورزشي تلاش فدراسیون ،. در نهایت(6111، 1روسادو

دانش حقوقي  یتواند گامي مهم و مؤثر در ارتقاهای مربیگری ميسرفصل دروس آموزشي دوره

  مربیان ورزشي در سطوح مختلف در کشور باشد.

های ورزشي ئولان ورزش کشور و فدراسیونبه مس ،آمده از این پژوهشدستهعنایت به نتایج ب با

های مرجعیت فدراسیونبه  ،مربیگری یهای ارتقاآموزشي دوره هاید در برنامهشوپیشنهاد مي

صورت کلي و وظایف و هبه حقوق ورزشي ب ،د. همچنینیریک بازنگری کلي انجام گ ،ورزشي

در مجامع علمي و ورزشي یان ورزشي ویژه مربهب ،درگیر در ورزش تمام افرادِقانوني های مسئولیت

  د.شوبیشتر توجه کشور 
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Abstract 
Participation in sporting activities, regardless of many benefits, associated with various 

risks and injuries, which coaches in this regard have the greatest potential for imposing 

legal liabilities toward injured athletes. This study aimed to measure the knowledge of 

coaches in various sport fields in Isfahan from their legal duties toward athletes. A 

quantitative (survey_descriptive) and qualitative (content analyzing) methods employed 

for analyzing the data gained from instruments. 285 coaches from various sport fields 

selected with stratify random sampling method and answered to a questionnaire includes 

48 questions, in the form of 7 dimensions. Furthermore, 35 coaches from all of the 

selected sports selected by purposive sampling method, and participated in a semi-

structural interview. The results indicated that coaches have sufficient knowledge in 

none of dimensions of legal duties. Also, gender as well as level of coaching 

certification have no effect on their knowledge. The coaching education system with 

reference of sport federations, sources of knowledge acquisition for coaches, lack of 

supporting from media, and generally, lack of knowledge and attention of all people 

involved in sport from the law issues related to sport, could affect the insufficient 

knowledge of coaches from the mentioned subject. 
  

Keywords: Athlete, Breach of Duty, Sport Coaches, Injury, Legal Duties, Liability, 

Litigation 
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