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  هاي كاربردي در مديريت ورزشي پژوهش  
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 و مسئوليت مدني مربيان ورزش  يحقوق يتفاوت آگاهي ها

  ورزشي  يداهايزن و مرد در رو
  2كاشف يدمج ،*1يانعباس بن

  
  )24/11/1392تاريخ پذيرش:           10/7/1392(تاريخ دريافت: 

  
  يدهچك

بـود. روش پـژوهش حاضـر از نـوع      يورزشـ  يـدادهاي مربيـان ورزش زن ومـرد در رو   يحقـوق  هـاي  يدگاهتفاوت د يپژوهش، بررس ينا يهدف از اجرا
ز هـاي ورزشـي بـا اسـتفاده ا     نفر از مربيان ورزش كانون هـا و باشـگاه   175منظور  ينانجام شد. بد يدانيبود كه به صورت م پيمايشي – يا ينهزم يقاتتحق
 يآن بررسـ  يـايي آزمـون مجـدد پا   -اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته بود كه به روش آزمون يانتخاب شدند. ابزار گردآور يتصادف يرينمونه گ شرو

 وجهبا تداده ها، ابتدا از آزمون كلموگروف اسميرنوف براي توزيع طبيعي داده ها استفاده شد و   يلو تحل يهتجز ي% بدست آمد. برا 86 يبو ضر يدگرد
درصد  45/81است، يپژوهش حاك يها يافته ياستفاده گرديد. بررس يسو كروسكال وال يتنيمن و يكپارامتر يرداده ها از آمار غ يعنبودن توز يعيبه طب
وليت هـاي  بين ديدگاه زنان و مـردان در خصـوص مسـئ    ينداشتند. همچن يورزشي آگاه يداهايدر رو يحقوق يها يتو مسئول يفورزش به وظا يانمرب

 يحقـوق  يهـا  يتدرخصوص مسئول يشتريب ي) بدين معني كه مربيان ورزش زن نسبت به مرد آگاه P ≥ 05/0حقوقي تفاوت معني داري وجود داشت ( 
بين مربيان با مدرك تحصيلي متفـاوت در خصـوص آگـاهي از حقـوقي ورزشـي تفـاوت معنـي داري وجـود داشـت           يلي،داشتند. از لحاظ مدرك تحص

)05/0 ≤ p (و باالتر بودند آگاهي بيشتري نسبت به ديگران داشـتند.، در خصـوص  سـابقه     يسانسفوق ل يليمدرك تحص يمعني كه مربياني كه دارا بدين
ر ) سـال بـه بـاالت    15) بدين معني كه مربياني كه داراي سابقه متوسـط بـه بـاال(     p ≥ 001/0خدمت نيز بين ديدگاه مربيان تفاوت معني دار وجود داشت ( 

 .داشتند يشترياشراف ب يحقوق يها يبه آگاه بودند
 
  

  واژگان كليدي
  .يحقوق يها يتمربيان ورزش،  كانون هاي ورزشي، باشگاه هاي ورزشي، مسئول

                                                      
      Email:abonyan@srttu.edu  (نويسنده مسئول)يي رجا يدشه يردب يتدانشگاه ترب ي،ورزش يريتمد . عضو هيئت علمي1
   ييرجا يدشه يردب يتدانشگاه تربمديريت ورزشي،  ياردانش. 2
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  مقدمه  
از جمله بخشهاي مهم، مؤثر و جـدايي ناپـذير برنامـه    

ورزشـي  هاي تربيت بدني و ورزش، مسابقات و رقابت هاي 
است. مسابقات ورزشي يكـي از رويـدادهاي بسـيار جـذاب     

ــي ــور    مـ ــب حضـ ــركت در آن، موجـ ــزه شـ ــد و انگيـ باشـ
گــردد. شــركت در  ورزشــكاران در تمرينــات ورزشــي مــي

تمرين و مسابقه، آثار زيـادي در بالنـدگي روحـي، ارضـاي     
نيازها، تمايالت طبيعي، رشد و ارتقاي سطح سـالمتي افـراد   

) يكـي از راه هـاي كسـب ايـن     1372 جامعه دارد.(كاشف،
هـاي   ها و كـانون  مهم، فعاليت نوجوانان و جوانان در باشگاه
است و مربيـان   يورزشي و شركت  آنها در مسابقات ورزش

موارد فوق بشـمار   بورزش از جمله اركان اساسي، در كس
  روند. مي

 يكـي كه در  شود ياطالق م يورزش به كسان يمرب   
 يگـري دون در نظر گرفتن درجـه مرب ب يورزش ياز رشته ها

ورزش در كانون ها ( فضاهايي كـه   ينبه امر آموزش و تمر
در شــهرداري هــا و آمــوزش و پــرورش بــه امــر ورزش      

( فضاهايي كـه   يورزش ياختصاص يافته است )و باشگاه ها
ــراي   توســط اداره كــل تربيــت بــدني و بخــش خصوصــي ب

شـغول  هـاي ورزشـي در نظـر گرفتـه شـده اسـت ) م       فعاليت
مربيـان، مراقبـت از تماميـت     ينهستند.از مهمترين وظايف ا

باشــد. هرگــاه  جســماني، روانــي و حيثيتــي ورزشــكاران مــي
قصور مربيان در انجام وظيفه محرز گـردد يـا رابطـه سـببيت     
بين قصور و خسارت محرز گردد، مسئوليت جبران خسارت 

قـات  ). نتـايج تحقي 1386به عهده آنها خواهد بود (آقايي نيا،
بسياري كه در داخل و خـارج از كشـور برفعاليـت ورزشـي     
انجام شده حاكي اسـت كـه: صـدمات جسـماني زيـادي بـر       
ورزشــكاران وارد شــده و موجــب گرديــده اســت متضــمن  
هزينه درمـان و در برخـي مـوارد دوري از فعاليـت ورزشـي      

  )1378.(بنيان،ندگرد
آنجاكه حادثـه از ورزش اصـوالًتفكيك ناپـذير و     از

قابل اجتناب است، ضرورت اطالع از قواعد حقـوقي بـه   غير
منظور اتخاذ تدابير الزم براي جلو گيري از وقوع حادثه و يا 
برائت از مسئوليت در صورت تحقق آن، بـراي همـه اهـالي    

). 1386شود (آقـايي نيـا    ورزش به نحو ملموسي احساس مي
ايــن نظريــه پذيرفتــه نيســت كــه هــركس در ورزش  هامــروز

كند بايـد خطـرات ناشـي از آن را بپـذيرد، البتـه       شركت مي
زا هستند و ورزشكار شـركت   ها ذاتاً آسيب برخي از ورزش

هـا را   كننده بايـد در طـول انجـام آن، انتظـار برخـي آسـيب      
 )1978Scalf&Robinsonداشته باشد.( 

درد  يوعش") در پژوهش خود با عنوان 1375(معظمي
ربـاط   يبآسـ  "زانو و عوامل موثر بر آن در ورزشكاران زن

علت بروز درد زانو دانست كه علت  يشترينمتقاطع زانو را ب
در صــد) 4/24(  ينآنــرا حركــت ســقوط و برخــورد بــه زمــ

خـود   يق) در گزارش تحق1384(يگزارش نموده است مقام
بـه   يكنانبرشمرده شده توسط باز يلدال ملهاظهار نمود از ج

ضـعف   يب،از آسـ  يشگيريپ يمنظور به كاربردن راهكارها
ها دانست كه  يمو دست اندركاران ت يانموجود در مرب يها

 يكنـان، نكـردن بـه باز   يهتوصـ  يـل به دل ياو  يناآگاه يلبه دل
 يباز آسـ  يشگيريپ يراهكارها يها يدهنسبت به انجام و فا

آورده بـر  ينـه زم يـن انتظارات مـورد قبـول را در ا   دان نتوانسته
  كنند.

 يكنبـاز  123كه در باره  ي) در پژوهش1989( نيلسون
ــ  ــوپ ورزش ــده در كل ــ يشــركت كنن در دو ســطح  يش،دن

 يبعلــت آســ يشــترينانجــام داد ب يا حرفــه يــرو غ يا حرفــه
تكل گـزارش كـرده    يكرا استفاده از تكن يكنانباز يدگيد

  است
ــاره  يقــي) در تحق1999(و فــولر هــاوكينز ــ 4در ب  يمت

 ايـن  بـه  ،1997 – 1994 يبرتـر انگلسـتان در سـال هـا     يكل
 يكنــانباز يمــه،هــر ن يــانيپا يقــهدق 15كــه در  يدرســ يجــهنت
  .اند يدهرا د يبآس يشترينب

مطلب اشاره  ين)  در پژوهش خود به ا2006(  اولسن
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 يب،از آسـ  يشـگيري و پ يريراهبرد جلوگ ينكردند كه بهتر
ــا ــا ييشناس ــروز آ   ييفاكتوره ــب ب ــه موج ــت ك ــاس  يبس

  .شوند يم
ــه1978(و رابينســون    اســكالف اي تحــت  ) در مطالع

اي دريافتنـد   هاي ورزشـكاران آمـاتور و حرفـه    عنوان آسيب
ــتحكمي در       ــدان مس ــابطه چن ــر ض ــول خط ــوزه قب ــه آم ك

هاي ورزشي نيسـت و در هنگـام آسـيب ديـدگي در      پرونده
هاي عادي بازي را  ورزش، بازيكنان و تماشاگران فقط خطر

قابـل پـيش بينـي يـا خطاهـاي       غيرد ولي مخاطرات پذيرن مي
  مسئولين اجرايي ورزشگاهها را نخواهند پذيرفت.

) اعـالم كـرد كـه در دعـاوي     1983(چـامپيون   والتر،
ها، تقصير، پايه اكثر دعـاوي   مسئوليت مدني در باب ورزش

يكــي از  "بــراي جبــران خســارت اســت و خواهــان معمــوال
  باشد. شركت كنندگان يا تماشاچيان مي

را  ي) تحــوالت حقــوق ورزشــ1992(جيمــز  نفزيگــر
 يـاالت در ا يمقـررات محلـ   يبـرا  يكرد و چـارچوب  يبررس
ــدافلور ــدو يكــادر آمر ي ــا ينمــوده اســت. و ينت و  يفوظ

را نســبت بــه ورزشــكاران  يورزشــ يرانمــد يهــا يتمســئول
كرده است  يدآنان تأك يتگوشزد نمود و بر مسئول يحرفه ا
 يباشگاه هـا  يورزش يرانمد ثرنشان داد كه اك يو يقو تحق
خـود در   يقـانون  يهـا  يتو مسئول يفنسبت به وظا يا حرفه

 ييســـطح بـــاال ييو آشــنا  يبرابــر ورزشـــكاران از آگـــاه 
  )1384برخوردارند. (فروغي،

كه عالقـه منـد    ي) در مورد افراد2004(  ينياسپ لورا
بودند  يبقل يها يماريو نيز دچار ب يبدن يتبه ورزش و فعال

 يـت نمود و مشخص كـرد كـه شـركت آنـان در فعال     يقتحق
 كنـد،  يم يجادمشكل ا ياز نظر پزشك يو قدرت يسرعت يها
 يورزش متوجه شد كه آگـاه  يانعملكرد مرب يبا بررس يو
گونـه افـراد    يـن از موضوع باعث ممانعت از شركت ا يانمرب

آنهـا را   يانشده است و مرب يو قدرت يسرعت يها يتدر فعال
ــا يـــتبـــه فعال ــدن يهـ ــاع نمـــوده انـــد.  يبـ  مناســـب ارجـ
  ) 1390(نظريان،

 ينمهمتـر  ي،) در كتاب حقوق ورزش1386(يان آقايي
 يـن دانسته است كـه ا  يمراقبت يفهمربيان ورزش را وظ يفهوظ
آمـوزش متناسـب،    ي،( احراز سـالمت  يطهدر هشت ح يفهوظ
 يـت الو تجـانس، نظـارت برفع   يسازمانده ي،و بررس يدبازد
كمـك بـه ورزشـكار     ي،جـو  يطتوجه به شرا ي،ورزش يها

شــده اســت. محقــق  يمالزم ) تقســ ابيرمصــدوم و اتخــاذ تــد
مــالك  ي،بــا مــوارد ذكــر شــده را از لحــاظ حقــوق ييآشــنا
 يـت معلمـان ترب  يمـدن  يها يتو مسئول يحقوق يها يآگاه
  قلمداد نموده است.  يبدن

اي كه به بررسي ميزان  در مطالعه )1384پور ( فروغي
آشنايي مربيـان، معلمـان و مـديران ورزشـي شـهر تهـران بـا        

%) 17حقوق ورزشي پرداخته بود دريافت كه درصد كمي (
  از مربيان ورزش با مبحث حقوق ورزشي آشنايي دارند. 

تحقيقات انجام شده داخلـي و خـارجي حـاكي     نتايج
ه و آسـيب  است كـه عوامـل متعـددي موجـب ايجـاد حادثـ      

ديدگي ورزشكاران خواهدشد؛ لذا  در صورت اشـراف بـر   
مسائل حقوقي، مربيان احسـاس مسـئوليت بيشـتري خواهنـد     
نمــود و شــاهد كــاهش حــوادث در محــيط هــاي ورزشــي   

جــامع در خصــوص  يقــيانجــام تحق ينخــواهيم بــود. بنــابرا
مربيـان ورزش ضـروري بنظـر     يحقـوق  يتفاوت ديدگاه ها

 رسد. مي

 تحقيقروش شناسي 

ــوع تحق  ــژوهش حاضــر از ن ــاتروش پ ــهزم يق   يا ين
 يانجام شد. جامعه آمـار  يدانيبود كه به صورت م پيمايشي

باشـد كـه بـر     يشامل مرييـان ورزش شـهر تهـران مـ     يقتحق
نفر بود.  2152تعداد آنها   يبدن يتاساس آمار اداره كل ترب

پـژوهش بـر اسـاس روش شـارپ و كـوكران        ينمونه آمـار 
نفـر   175بخش مردان و زنان در مجموع تعـداد  ) در 1979(

 ي،خوشـه ا  يتصـادف  يريبود كه با استفاده از روش نمونه گ
منطقه  شهر تهران به  پنج منطقه ( شـمال، جنـوب،    22ابتدا  

خوشـه   ينشد و از هر كدام از ا يمتقس مركز، شرق و غرب)
انتخاب شدند و سـپس   يقمنطقه به عنوان نمونه تحق يكها، 
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منـاطق نمونـه،    يورزش يجعه به باشگاه ها و كانون هابا مرا
مربي ورزش زن به  20مربي مرد و  20مربي از هر منطقه  40

كـه حجـم    يساده انتخاب شدند، در مناطق يصورت تصادف
حضـور   يـق مربيـان در نمونـه تحق   ينمونه ها كمتر بود تمـام 

  داشتند.
اطالعات، پرسشـنامه محقـق سـاخته     يابزار گردآور 

سـئوال   20بـا   يپرسشنامه، ابتدا پرسشـنامه ا  يمتنظ يبرابود. 
شد. سـپس بـر اسـاس     يمتنظ يقتحق يباز براساس پرسش ها

نفـر از   30كـه بـه    يشـي آزما يارائه شده از اجـرا  يپاسخ ها
سـئوال بسـته    35بـا   يا داده شد پرسشـنامه  يقافراد نمونه تحق

 يدنفر از صاحب نظران و اسـات  20 يارو در اخت يدگرد نظيمت
قـرار گرفـت، براسـاس     يمحتـو  يـي روا يينتع يدانشگاه برا

صـورت   يينهـا  يمنظرات متخصصان و صـاحب نظـران تنظـ   
سئوال بسته و يك سئوال بـاز بـود و بـه     37گرفت كه شامل 

و  يـد گرد يآن بررسـ  يـايي آزمون مجـدد پا  -روش آزمون
ســت آوردن بد يآمــد كــه البتــه بــرا ت% بدســ 86 يبضــر
در پرسشــنامه  يقابــل قبــول مجــدداً بــازنگر يــاييپا يبضــر

ها، با توجه به  داده يلو تحل يهتجز يصورت گرفته است. برا
  يتنيو من يكپارامتر يرداده ها از آمار غ يعنبودن توز يعيطب

  استفاده شد.  يسو كروسكال وال

 هايافته

 يحـاك  يمربـوط بـه نمونـه آمـار     يفيتوص يها يافته
درصد آنها زن  7/45ها مرد و  يدرصد آزمودن 3/54است؛ 

 يليمـدرك تحصـ   يدر صـد آنهـا دارا   64 ينبودند، همچنـ 
مـدرك   يدر صد آنهـا دارا  9/30و  يسانسو فوق ل يسانسل

درصد مربيـان   يشترينبودند. و ب يپلمو فوق د يپلمد يليتحص
درصـد   ينسـال و كمتـر   1-7خدمت  سابقه ي) دارا28/22(

  .بودند سال 22 – 28سابقه خدمت  ي) دارا 20مربيان (
آنجاكه پاسـخ صـحيح بـه سـئواالت پرسشـنامه در       از

برخي سئواالت، گزينه كامالً موافقم يا مـوافقم و در برخـي   
سئواالت، گزينه كامالً مخـالفم يـا مخـالفم بـود، بـه منظـور       

ارائه شده،  سـئواالت   يبهتر از در صد پاسخ ها يريگ يجهنت
سـئواالت،   يحكـه پاسـخ صـح    يزا( جـدول به دو بخـش مجـ  

 يسـئوال و جـدول   16موافقم است بـا   ياموافقم  مالًكا ينهگز
مخـالفم   يـا كامالً مخالفم  ينهسئواالت، گز يحكه پاسخ صح

  .يدگرد يكسئوال ) تفك 21است با 
ها در جدول اول بـه   يدر صورتي كه  پاسخ آزمودن 

ر جدول دوم بـه  موافقم باشد و د ياكامالً موافقم  يها ينهگز
گزينه هـاي كـامالً مخـالفم يـا مخـالفم باشـد، نشـان دهنـده         

و مـدني   يحقـوق  يهـا  يتو مسـئول  يفآنها به وظـا  يآگاه
 باشد. مي

 
 

 باشد يموافقم م ياكامالً موافقم  ينهسئواالت گز يحكه پاسخ صح يجدول. 1جدول 
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از صالحيت هاي فني (كارت مربيگري) جهـت آمـاده سـازي     1
ورزشكاران در ورزش هاي پرخطر مانند كشتي، ژيمناسـتيك،  

 شنا و .....برخودار باشد.

6/68 24 4 7/1 - 7/1 

ورزشكاران به توانايي هاي جسماني و روحـي  در به كارگيري  2
 آنها توجه كند.

7/69 6/28 7/1 - - - 
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ورزشكاران قبل از ورود به بازي يا فعاليت بازديـد  از وسايل ورزشي شخصي  3
 نموده و در صورت غير استاندارد بودن، آنها را از بازي منع نمايد.

56 4/31 8 4 6/0 - 

 - -- 1/1 4/3 1/21 3/74 حركات و مهارت هاي ورزشي به ورزشكاران را بطور صحيح اموزش دهد. 4

رقابت هاي ورزشـي مـورد توجـه    ميزان مهارت، قد و وزن ورزشكاران را در  5
 قرار دهد.

3/42 9/46 3/6 4 - 6/0 

در زمان هاي اضطراري، براي ترك محل خدمت جانشين واجـد الشـرايط را    6
 جايگزين نمايد. 

1/53 9/30 7/5 4/7 1/1 1/1 

نسبت به انتقال سريع ورزشكار مصدومي كه در معرض خطر جدي است، بـه   7
 درمانگاه اقدام نمايد.

60 6/24 4 6/8 3/2 6/0 

ــوگيري از خطــر تشــديد آســيب     8 ــه جل ــه، نســبت ب ــوع يــك حادث پــس از وق
 جلوگيري نمايد.

7/65 1/29 3/2 7/1 1/1 - 

 1/1 - 1/1 1/1 6/28 68 با اصول استفاده از وسايل كمك هاي اوليه آشنايي كافي داشته باشد. 9

 6/0 6/4 4/7 4/3 3/22 7/61 مصدوم كوتاهي ننمايد.نسبت به انجام اقدامات فوري براي نجات ورزشكار  10

 7/1 6 1/1 3/2 1/29 1/65 نسبت به ايمن نمودن فضاها و تجهيزات ورزشي اقدام نمايد.  11

هاي  محدوديت هايي را به منظور جلوگيري از وقوع حوادث، در زمان رقابت 12
 ورزشي اعمال نمايد.

1/57 7/33 1/5 3/2 6 1/1 

وقوع حادثه ايكه ممكن است عواقب نامطلوب داشته باشد، نسبت در صورت  13
به تنظيم استشهاديه يا صورت جلسه اقدام نمايد و مشخصـات و امضـاء شـهود    

 را ثبت نمايد.

4/51 4/35 9/10 1/1 1/1 - 

همزمان با انجام كمك هاي اوليه يـا انتقـال ورزشـكار مصـدوم بـه درمانگـاه،        14
 خانواده مصدوم اقدام نمايد.نسبت به اطالع رساني به 

7/61 4/31 9/2 4/3 6/0 - 

مهارت جلوگيري از وقوع آسيب ديدگي در زمان اجراي فنون ورزشي را بـه   15
 ورزشكاران آموزش دهد.

1/53 3/26 9/6 3/2 9/10 6/0 

 7/1 /6 6/0 6/4 7/29 9/62 براي شركت در فعاليت هاي رقابتي به آمادگي ورزشكاران توجه نمايد. 16

7/970 جمع درصدها  1/473  7/69  8/47  9/25  7/9  

66/60 ميانگين درصدها  56/29  35/4  98/2  61/1  60/0  
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ورزشكاري كه از ناحيه سر دچـار آسـيب ديـدگي شـده     با دامه فعاليت  1
 است، موافقت كند

3/6 4/7 4 6/20 6/60 1/1 

نيازي بـه بازديـد از وسـايل و تجهيـزات عمـومي ماننـد دروازه هنـدبال         2
 و....قبل از شروع فعاليت ورزشي نمي باشد.

6/4 8 6/4 1/33 7/49 - 

بـه انجـام فعاليـت    در صورت آگـاهي از سـالمت ورزشـكاران، آنهـا را      3
 سنگين وادار نمايد.

6/8 6/12 12 3/34 4/31 1/1 

بدون توجه به توانايي هاي فني ورزشكاران، آنها را در فعاليت ورزشـي   4
 رقابتي شركت دهد.

6/4 9/6 8 3/38 40 3/2 

در زمان آموزش ورزش هاي پرخطـر مـي توانـد بـا تعـدادي زيـادي از        5
 دهد.ورزشكاران فعاليت را انجام 

3/18 3/22 3/10 6/28 7/17 9/2 

در زمان اضطراري ترك محل خدمت، ورزشكار ارشد را جانشين خود  6
 نمايد.

6/12 1/17 7/9 3/30 6/28 7/1 

 9/12 6/24 7/49 6/12 9/6 4/3 بازديد از تجهيزات عمومي ورزش را فقط از طريق مشاهده انجام دهد. 7

بـرف و....) فعاليـت هـاي ورزشـي را     در شرايط جوي نامناسب ( باران،  8
 دنبال نمايد .

1/5 6/8 6/8 9/38 7/37 1/1 

عليرغم حضور ورزشكار مصـدوم در بـازي، انجـام فعاليـت ورزشـي را       9
 ادامه دهد.

8 6/12 1/5 4/35 7/37 1/1 

 7/1 7/45 7/37 4 8 9/2 نيازي به آموزش  قوانين و مقررات رشته هاي ورزشي نمي باشد. 10

 /6 6/40 7/37 1/9 4 3/6 اقدام مناسب در مورد ورزشكار خاطي چشم پوشي كند. از 11

هـاي اوليـه بـراي محـل فعاليـت       نسبت به درخواست و تهيه جعبه كمك 12
 توجهي كند. ورزشي بي

3/2 7/1 1/5 1/29 6/60 1/1 

بدون اطالع از دانـش اسـتفاده از وسـابل كمـك هـاي اوليـه، اقـدام بـه          13
 نمايد. معاينات پزشكي

- 9/2 3/6 4/35 3/54 1/1 

 /6 6/56 4/31 1/5 4 3/2 براي بهبود و درمان ورزشكار مصدوم اقدام به تجويز دارو نمايد. 14

براي جلوگيري از اجراي فنون پرخطـر يـا يـك مهارتĤسـيب زا توسـط       15
 ورزشكاران، هيچگونه اقدامي انجام ندهد.

4/11 3/6 8 9/30 4/43 - 

 /6 7/29 4/39 1/9 3/14 9/6 از سالمتي ورزشكاران، فقط اقدام به سئوال نمايد.براي اطالع  16

بدون صالحيت كافي مسئوليت آمـوزش و مربـي گـري گروهـي را بـه       17
 عهده بگيرد.

8 9/2 4 4/31 1/53 6/ 
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ضرورت ايمن سازي تجهيزات و فضاهاي ورزشي را شـفاهاًبا مسـئولين    18
 در ميان بگذارد.

9/26 6/16 3/14 4/19 7/21 1/1 

رشته هاي ورزشي پرخطر و كـم خطـر ( پرتـاب هـا، فوتسـال و ....) در       19
 كنار هم سازماندهي نمايد.

7/13 7/13 12 7/17 3/42 6/ 

به تصور باال بردن توانايي روحـي و جسـمي ورزشـكار، او را بـه انجـام       20
 فعاليت غير عادي وادار نمايد.

3/2 4/3 9/6 3/38 1/49 - 

پس از وقوع يك حادثه خطرناك، تنظيم صورت جلسه يا استشهاديه را  21
 به تأخير اندازد.

7/1 9/6 9/2 24 64 6/ 

2/156 جمع درصد  1/187  7/161  6/681  1/889  7/31  

43/7 ميانگين در صدها  90/8  7/7  45/32  33/42  50/1  

 
 

ــوق حــاكي اســت،     ــاي دو جــدول ف ــه ه  45/81يافت
درصد مربيان ورزش نسبت به مسئوليت هاي حقوقي آشنايي 

 داشتند.

استباطي به منظور بررسـي تفـاوت بـين     در بخش آمار
ديدگاه زنان و مردان مربي تربيت بدني، نسبت به آگـاهي از  
مسئوليت هـاي حقـوقي در زمـان تمـرين و مسـابقه از روش      

استفاده گرديـد كـه نتـايج تحقيـق حـاكي       1آماري من ويتني
است مربيان زن ورزش نسبت به مـردان آگـاهي بيشـتري در    
خصوص مسئوليت هاي حقوقي دارند. و بـه منظـور بررسـي    
ــزان    ــا مي ــين مــدرك تحصــيلي و ســابقه خــدمت ب تفــاوت ب

 2هــاي حقــوقي از روش آمــاري كروســكال والــيس آگــاهي

بيـاني كـه داراي   استفاده شد كه نتايج تحقيق حاكي است مر
مدرك تحصيلي فوق ليسانس به باالتر بودنـد و مربيـاني كـه    

سال به بـاالتر) داشـتند، آگـاهي     15سابقه متوسط به بااليي (

                                                      
1. Man-whitney 
2. Kruskal-wallis 
 

   بيشتري نسبت به مسئوليت هاي حقوقي دارند.

  بحث و نتيجه گيري
 37اي كـه بـا    پاسخ صحيح آزمـودني هـا بـه پرسشـنامه    

بررسـي ميـزان آگـاهي    اي ليكرت،  جهـت   سئوال پنج گزينه
هاي حقوقي مربيان ورزش در زمان تمـرين و مسـابقه تنظـيم    
شده بود، مالك آگاهي آنها نسبت به مسئوليت هاي قـانوني  
در نظر گرفتـه شـده اسـت، بـه نحـوي كـه آزمـودني هـا در         
سئواالتي كه پاسخ صحيح، گزينه موافقم يا كامالً مـوافقم و  

خـالفم و يـا كـامالً    يا سئواالتي كـه پاسـخ صـحيح، گزينـه م    
ــاالتر از  ــد نشــاندهنده  50مخــالفم را ب % انتخــاب كــرده بودن

آگاهي آنها به مسـئوليت هـاي قـانوني قرارگرفتـه اسـت. بـا       
هاي خـود، تحقيقـات مشـابه     توجه به اينكه محقق در بررسي

محدودي در ادبيات پيشينه مشاهده كرد، لذا تحقيقاتي كه تا  
بـاط دارد، مـورد بحـث و    حدودي با موضوع اين تحقيـق ارت 

 بررسي قرارگرفت.

درصـد مربيـان    45/81نتايج كلي تحقيق نشـان داد كـه   

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 ...و مسئوليت مدني مربيان ورزش يحقوق يتفاوت آگاهي ها 86

 

 

ورزش نسبت به مسئوليت هاي حقوقي آشنايي داشـتند. ايـن   
) كه اظهار نمـود  1992( 1نتيجه با نتيجه تحقيق نفزيگر جيمز

اكثر مديران ورزشي باشگاه هاي حرفه اي نسبت به وظـايف  
وني خود در برابر ورزشكاران از آگـاهي  و مسئوليت هاي قان

و آشنايي سطح بااليي بـر خوردارنـد، همخـواني و بـا نتيجـه      
)مغايرت دارد. فروغـي اظهـار نمـوده    1384تحقيق( فروغي، 

% مربيان ورزش بـا مقولـه حقـوق ورزشـي      18است كه فقط 
آشنايي دارند. مغـايرت نتـايج ايـن تحقيـق بـا نتـايج تحقيـق        

دليل باشد كه وي نگـرش مربيـان ورزش   نامبرده شايد بدين 
را با مبحث حقـوق ورزشـي، مـالك آگـاهي هـاي حقـوقي       
دانسته است؛ در حاليكه در اين تحقيـق، آشـنايي بـا وظـايف     
مراقبتي در زمـان تمـرين و مسـابقه را مـالك آگـاهي هـاي       

 ايم.  حقوقي دانسته

ــه    ــان ورزش، وظيف ــه مربي ــرين وظيف از آنجــا كــه مهمت
اين وظيفه را در هشت حيطـه تقسـيم بنـدي     باشد مراقبتي مي

نموده و با توجـه بـه فرضـيه هـاي تحقيـق مـواردي را كـه از        
ديدگاه مربيان ورزش زن و مرد، مـدرك تحصـيلي و سـابقه    
خدمت تفاوت معنا دار وجود داشت به ترتيب مورد بررسـي  

  دهد: قرار داديم. نتايج حاصل از پژوهش حاضر نشان مي
 متيالف) حيطه احراز سال

اولين وظيفه مراقبتي مربيان ورزش، آگاهي از سـالمت  
ورزشكاراني است كه قرار است تحت نظر او به فعاليت هاي 
بدني اقدام نمايند. نحوه اطالع مربي از سالمت ورزشكار بـه  
طرق مختلف مي تواند انجام شود ولي در مورد هر گروهـي  

بايـد  از آنها اقدامات ويژه اي ضروري است. مربيـان ورزش  
بدانند كه اظهـارات ورزشـكاران نوجـوان و جـوان مبنـي بـر       
سالمت كامل و آمادگي  براي انجام فعاليـت ورزشـي رافـع    
تكليــف و مســئوليت آنهــا نيســت و تأييــد پزشــك مبنــي بــر 

توان به  سالمت ورزشكاران هرگز به معناي اين نيست كه مي
وي بدون توجه به آمادگي قبلي، فعاليت سـنگين ورزشـي را   

                                                      
 

ارجاع داد. و از طرف ديگر در صـورت بـروز حادثـه بـراي     
ورزشــكاران در فعاليــت هــاي ورزشــي يــا غيــر آنهــا ماننــد   
شكستگي، ضربه مغزي، اغماء و امثال آنها بدون ارائه مجـوز  

  پزشكي؛ بايد از فعاليت مجدد آنها قوياً جلوگيري شود. 
ــئوال از    69/ 1 ــط سـ ــا، فقـ ــان ورزش بـ ــد مربيـ در صـ

ت احراز سـالمتي مخـالف بودنـد و در ايـن     ورزشكاران جه
خصوص تفاوت معناداري بـين مـدرك تحصـيلي بـا سـئوال      
فوق وجود نداشت ولي بـين ديـدگاه زنـان و مـردان تفـاوت      

) و ســابقه خــدمت بــه نفــع  ≥p 05/0معنــادار بــه نفــع زنــان ( 
)    ≥05/0pسـال )  (  29 – 35مربياني كه باالترين سـابقه را ( 

  دار وجود داشت. داشتند تفاوت معنا
مربيان  بايد براي هر ورزشكار نوجوان يا جوان پرونـده  
اي تشكيل دهنـد و بـرگ اول آن فرمـي باشـد كـه پزشـك       
سالمت عمومي او را براي پرداختن به فعاليت ورزشي تأييـد  
كرده باشد. با توجه به اينكـه تشـخيص بيمـاري هـاي قلبـي،      

ت طبـي ميسـر   تنفسي، عصبي و ورواني و غيره  بدون معاينـا 
نيســت و از طرفــي مربيــان ورزش، صــالح و مجــاز بــه انجــام 
معاينات نيست وظيفه مراقبتي او ايجاب مي كند بدون مجوز 

ــا،   ــد(آقايي ني ).  1386پزشــك اجــازه فعاليــت ورزشــي ندهن
تفاوت معنادار بـين ديـدگاه زنـان و مـردان مربـي ورزش بـا       

ان ورزش سئوال فوق شايد به دليل اعتماد بـيش از حـد مربيـ   
زن به ورزشكاران يا سوء استفاده ورزشكاران دختر به دليـل  
ــين ســابقه    ــادار ب ــوژيكي باشــد. و تفــاوت معن مســائل فيزيول
خدمت و سئوال فوق، شايد به دليل تجربـه بـاالي مربيـان در    
برخورد با ورزشكاران است كه قدرت تشخيص آنها را بـاال  

  توانند حقيقت را تشخيص دهند برده و مي
ــودن     81/ 2 ــالف وادار نم ــان ورزش، مخ ــد مربي درص

ورزشكاران به فعاليت هـاي سـنگين پـس از احـراز سـالمتي      
آنهــا بودنــد، در ايــن مــورد تفــاوت معنــاداري بــين مــدرك  
تحصيلي و سابقه خدمت با سئوال فـوق وجـود نداشـت؛ امـا     
بين ديدگاه زنان و مردان مربي ورزش با سئوال فوق تفـاوت  
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)   ≥p 05/0بيان ورزش مرد وجود داشت. ( معنا دار به نفع مر
رسد با توجه بـه شـرايط فيزيولـوژيكي ورزشـكاران      بنظر مي

دختر كه در برخي از روزها موجب كاهش يا عدم فعاليت و 
شـود موجـب شـده     يا سوء استفاده آنها براي عدم فعاليت مي

است كه مربيان ورزش زن به توانايي هاي آنها توجه نكـرده  
  ادار به انجام فعاليت هاي سنگين نمايند. و آنها را و

ــت     81/ 2 ــه فعالي ــالف ادام ــان ورزش مخ ــد مربي درص
ورزشي ورزشكاران هسـتند كـه از ناحيـه سـر دچـار آسـيب       
ديـدگي شــده اســت؛ در ايــن مــورد تفــاوت معنــا داري بــين  

 05/0نفـع مربيـان زن(    ديدگاه زنان و مردان مربي ورزش بـه  
p≤    ربيـاني كـه دراي مـدرك    )، مدرك تحصـيلي بـه نفـع م

) و سابقه خدمت، بـه  ≥p 0/ 05تحصيلي پايين(فوق ديپلم)  (
سـال) وجـود    15 – 21نفع مربياني كه سابقه خدمت متوسط(

  )≥p 001/0دارد.(
تفاوت معنادار بين ديدگاه مربيان زن نسبت بـه مـرد در   
خصوص سئوال فوق، شايد به دليل توجه به حفظ سـالمتي و  

زنان نسبت به مردان موجب، اين تفـاوت   قانون مداري بيشتر
شده باشد. تفاوت معنادار بين مدرك تحصيلي فوق ديپلم بـا  
سئوال فوق شايد به اين دليل باشد كه اكثريـت مربيـان فـوق    

التحصيالن مراكز تربيت معلم بوده كـه در طـول    ديپلم، فارغ
شوند. تفاوت  دوران تحصيل، با وظايف قانوني خود آشنا مي

بين سابقه خدمت متوسط با سئوال فوق شايد به دليل  معنادار
بي اهميـت دانسـتن نـوع آسـيب و يـا مشـاهده رفتـار عـادي         

  ها باشد. ورزشكاران پس از آسيب ديدگي
  ب ) حيطه آموزش متناسب  

آموزش متناسب يكي از وظايف متعدد مربيـان ورزش  
انـد بـه منظـور جلـوگيري از      باشد. مربيان ورزش موظـف  مي

هــاي الزم در  وادث نــاگوار، بــا اتكــاء بــه آگــاهي وقــوع حــ
آموزش، اصول ايمنـي را معمـول دارنـد، قـوانين و مقـررات      
رشته هاي ورزشي فعال در كانون هاي ورزشي و باشگاه هـا  

هـاي   را آموزش دهند، در بكارگيري ورزشكاران به توانـايي 
جسماني و روحي آنها توجه كند، حركـات و مهـارت هـاي    

ور صحيح آموزش دهند، مهارت جلـوگيري  ورزشي را به ط
از وقوع آسـيب ديـدگي در زمـان اجـراي فنـون ورزشـي را       

به تصور باال بردن توانايي روحـي و جسـمي     آموزش دهند، 
ورزشكار، او را به انجـام فعاليـت غيـر عـادي وادار ننمايـد و      

گــري،  بــدون صــالحيت كــافي مســئوليت آمــوزش و مربــي 
).  بـه عبـارت   1386قايي نيـا، گروهي را بـه عهـده نگيرنـد(آ   

ــازي     ــاده س ــي جهــت آم ــد صــالحيت فن ــان  باي ديگــر مربي
ورزشــكاران، بخصــوص در ورزش هــاي پــر خطــر از قبيــل  

  كشتي، ژيمناستيك، شنا و.... را داشته باشد.
در صد مربيـان ورزش موافـق توجـه بـه توانـايي       98/ 3

هاي جسماني و روحي ورزشكاران در زمان بكارگيري آنها 
بودند و در اين مورد تفاوت معنـاداري بـين ديـدگاه زنـان و     
مردان و سابقه خدمت مربيان ورزش بـا سـئوال فـوق وجـود     
نداشت، اما بين مدرك تحصيلي با سئوال فـوق تفـاوت معنـا    

نفع مدرك تحصـيلي فـوق ليسـانس و بـاالتر مشـاهده      دار به 
دهـد كـه مربيـان     )، اين موضوع نشان مي ≥P 05/0گرديد. ( 

با مدرك تحصيلي باال، اشـراف بيشـتري بـه مسـئوليت هـاي      
) يكي از عوامل ايجاد آسيب 1373حقوقي دارند. شادروح (

ــدني را    ــوزان در ســاعت درس تربيــت ب ــدگي دانــش آم دي
  جسماني دانسته است. فاكتورهاي رواني و

  ج ) حيطه بازديد و بررسي
يكي ديگر از عـواملي كـه موجـب وقـوع حـوادث در      
فعاليــت هــاي ورزشــي و يــا ايجــاد آســيب ديـــدگي در       
ورزشكاران مي شود، اسـتفاده از وسـايل شخصـي غيرمجـاز     
(گردنبنــد، ســاعت، انگشــتر، دســتبند و يــا وســايل غيــر       

و يا بانـداژ نمـودن    بند استاندارد(كفش، كاله، دستكش، قلم
باشد  مفاصل مچ دست، آرنج، مچ پا بدون مجوز پزشك مي

و در برخي مواقع جاسازي نمودن جسم سخت زير بانـداژها  
باشـد، و يـا وسـايل عمـومي ماننـد تـوپ، زمـين، اسـباب          مي

ژيمناســتيك، تشــك، ميلــه هــاي دروازه فوتســال، واليبــال و 
تربيــت بــدني  ). معلمــان1386باشــد(آقايي نيــا، بســكتبال مــي

مــدارس بايــد قبــل از شــروع فعاليــت هــاي ورزشــي، هــم از 
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وسايل شخصي ورزشكاران و هم از وسايل عمـومي بازديـد   
نموده و در صـورت غيـر اسـتاندارد بـودن از انجـام فعاليـت       

  جلوگيري نمايد. 
درصــد مربيــان ورزش مخــالف عــدم بازديــد از   82/ 8

ــزات عمــومي، قبــل از شــروع فعال  ــتوســايل و تجهي هــاي  ي
ورزشي بودند. در اين مـورد بـين مـدرك تحصـيلي، سـابقه      
خدمت با بازديد وسايل عمومي قبل از شروع فعاليت تفاوت 
معنادار وجود نـدارد، امـا بـين ديـدگاه زنـان و مـردان مربـي        
ورزش با سئوال فوق تفاوت معنادار به نفع زنان وجـود دارد.  

)5 %p≤ (  
در  63ه اظهار نمـود  اين نتيجه با نتيجه تحقيق فروغي ك

صد مربيان با وظيفه بازديد مستمر از وسايل ورزشي مدرسـه   
). سـلطاني، نقـش وسـايل و    4آشنايي دارند همخـواني دارد( 

امكانات را در ايجاد آسيب هاي ورزشي بـه دانـش آمـوزان    
) مـــــولر و 1373در صــــد عنـــــوان نمود.(شـــــادروح،  31

ديـد  ) در گـزارش تحقيـق خـود، عوامـل ته    1995همكاران(
كننده در طراحـي تجهيـزات و امكانـات ورزشـي را، شـامل      
انعطاف پذيري اندك، متناسب نبـودن ابـزار و تجهيـزات بـا     
ســن شــركت كننــدگان، عــدم قابليــت تنظــيم دســتگاه هــاي 
ورزشي، در نظـر نگـرفتن راهنمـاي اسـتفاده صـحيح عنـوان       

رســد تفــاوت ديــدگاه زنــان  ) بنظــر مــي1390نمود.(نظريــان،
ان در خصوص پاسخ بـه سـئوال فـوق بـه دليـل      نسبت به مرد

دقت بيشتر زنـان در اسـتفاده از وسـايل و تجهيـزات سـالم و      
  استاندارد و يا نحوه استفاده آنها از وسايل باشد.

  د) حيطه سازماندهي و تجانس
از جمله وظايف مراقبتي ديگري كـه بـر عهـده مربيـان     
. ورزش قرار دارد،  سازماندهي فعاليت هـاي ورزشـي اسـت   

مربيان با اعمال مديريت بايد بتوانند با تفكيـك ورزشـكاران   
از نظر سـن، مهـارت، قـد، وزن، نـوع ورزش و امكانـات بـه       
نحوي برنامه ريزي نمايند كـه از وقـوع حـوادث جلـوگيري     
كنند، منظور از تجانس فعاليت هاي ورزشـي ايـن اسـت كـه     

ورزش هاي خطرناك بايد در فضـايي كـامالً جـدا از ديگـر     
). تفـاوت  1386ليت هاي ورزشي انجام گيرد(آقـايي نيـا،   فعا

معناداري بين ديدگاه زنـان و مـردان معلـم ورزش، مـدرك     
تحصيلي و سابقه خدمت آنها با زير فـرض هـاي ايـن بخـش     

  وجود نداشت.  
  ه ) حيطه نظارت بر فعاليت هاي ورزشي

نظارت بر فعاليت هاي ورزشي به لحاظ خطرناك بودن 
هم محسوب مي شود و در صورتي كه ايـن  آنها از وظايف م

وظيفه به طور متعارف انجـام شـود مربيـان ورزش هيچگونـه     
مسئوليتي در قبال حوادث نخواهنـد داشـت. نظـارت مربيـان     
ورزش، به حضور مستمردر زمان انجام فعاليت ها، توجـه بـه   
ســن، وضــعيت جســمي و روانــي ورزشــكار و نــوع فعاليــت  

. تفاوت معنا داري بين ديدگاه )1386بستگي دارد(آقايي نيا،
زنان و مردان مربي ورزش، مدرك تحصيلي و سابقه خدمت 

  آنها با زير فرض هاي اين بخش وجو نداشت.  
  و ) حيطه توجه به شرايط جوي

مربي ورزش موظف است شرايط جوي فضاي ورزشي 
را مــورد نظــر قــرار دهــد و در صــورتي كــه انجــام فعاليــت   

اي سالمت ورزشكار مضـر باشـد بـه    ورزشي و يا ادامه آن بر
  هر نحو ممكن از بروز حادثه جلوگيري كند. 

ــودن     6/76 ــال نم ــالف دنب ــان ورزش، مخ ــد مربي درص
فعاليت ورزشي در شرايط جوي نامناسب مانند باران، بـرف،  
رعد وبرق و....... بودند. در ايـن مـورد بـين ديـدگاه زنـان و      

ورزش بـا  مردان، مـدرك تحصـيلي، سـابقه خـدمت مربيـان      
سئوال فوق تفاوت معنادار مشاهده نگرديد. هر مربـي ورزش  
متعارف بايد نتايج زيان بار ناشي از شرايط نامساعد جـوي را  
پيش بيني نمايد و به ديـدگاه هـاي سـنتي غيرعلمـي در ايـن      

اعتنا باشد. اگر شـرايط نامسـاعد سـبب حادثـه شـود       زمينه بي
چنين شرايط نمـوده   مربي كه ورزشكار را ملزم به فعاليت در

است مقصر تلقي شده و برحسب نتيجه حادثه مسئول خواهد 
  بود.
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  ز ) حيطه كمك به ورزشكار مصدوم
از آنجاكه حادثه با ورزش اصوالً تفكيك ناپذير و غير 

تـوان آنـرا پـيش بينـي و از وقـوع آن       قابل اجتناب است نمي
ــه رغــم پــيش بينــي، قابــل    جلــوگيري كــرد، حتــي گــاهي ب

نيست. تكليف قانوني مربي ورزش در ايـن مـورد    جلوگيري
اقتضا دارد كه در حد توانايي بـه كمـك ورزشـكاري اقـدام     
نمايد كه به هرعلتي مصـدوم شـده اسـت.  مربيـان ورزش بـا      
يادگيري كمك اوليه و تهيه وسايل آن و انتقال مصدومان به 

  اي به مصدومان نمايند.  توانند كمك قابل توجه در مانگاه مي
درصد مربيان ورزش مخالف ادامه انجام فعاليت  73/ 1

ورزشي، عليرغم حضور ورزشكار مصدوم در بـازي بودنـد؛   
در اين مورد بين ديدگاه زنان و مردان، مدرك تحصـيلي بـا   
سئوال فوق تفاوت معنادار مشـاهده نگرديـد؛ امـا بـين سـابقه      
خدمت با سئوال فوق  تفاوت معنادار به نفع مربياني كه سابقه 

)  ≥p 05/0) دارنـد وجـود دارد. (   15 -21دمت متوسـط ( خ
رسد مربيـاني كـه داراي سـابقه خـدمتي متوسـط بـه        بنظر مي

پــايين هســتند بــه دليــل توجــه بيشــتر بــه قــانون و  آگــاهي از 
عواقب حقوقي ادامه فعاليت همراه با مصدوميت كـه ممكـن   
است موجب تشديد آسيب ديدگي و يا افزايش دوره درمان 

ا ترس از پيگيرهاي والـدين افـراد مصـدوم، موجـب     شود و ي
  اين تفاوت شده باشند.

  ح ) اتخاذ تدابير الزم
با پذيرش اين موضوع كه وقوع حادثه در ورزش امري 
غيرعادي بنطر نمي رسد و قبول اين كه بسـياري از حـوادث   
اجتناب ناپذير است، اولين كساني كه بايد در مقابل حوادث 

باشند مديريت هـاي مسـئول هسـتند.    از نظرحقوقي پاسخگو 
اعم از اينكه چه كسي مقصر بوده و يـا اينكـه اصـوًال حادثـه     
مقصري نداشته باشد، اقدامات حقوقي بطـور قطـع ضـرورت    
دارد. در رأس اين اقـدامات حقـوقي، تنظـيم صورتجلسـه يـا      
استشهاديه است كه بايد به امضاء شهود رسانده شود. اطـالع  

قـدام بـه انتقـال بـه درمانگـاه از مـوارد       به خانواده مصدوم و ا
ديگر مي باشد كـه در صـورت قصـور مربـي مسـئول اسـت.       

اسكالف و رابينسون در گزارش مطالعات خـود، در بررسـي   
هـاي ورزشـكاران    ميزان استناد به آموزه خطر برروي آسـيب 

اي، اظهار نمودند كه آموزه قبول خطر ضابطه  آماتور و حرفه
هاي ورزشي نيست و اين مساله  ندهچندان مستحكمي در پرو

ــه   ــاتور و حرف ــكاران آم ــين ورزش ــان   در ب ــاوتي را نش اي تف
دهد. بنابراين هنگام آسيب ديدگي در ورزش، بازيكنان  نمي

ــي   ــادي را م ــاي ع ــط خطره ــاگران فق ــي   و تماش ــد ول پذيرن
مخاطرات غير قابل پيش بيني يا خطاهـاي مسـئولين اجرايـي    

  )   scalf,1978ت(ورزشگاه ها را نخواهند پذيرف
درصد مربيان ورزش موافق تنظيم استشهاديه بعد  86/ 8

از وقوع حادثه ايكـه ممكـن اسـت عواقـب نـامطلوب داشـته       
باشد بودند. در اين مورد بين ديدگاه زنان و مردان، مـدرك  
تحصيلي مربيان ورزش تفاوت معنادار وجود ندارد. امـا بـين   

ار به نفع مربياني كه سابقه خدمت با سئوال فوق تفاوت معناد
را دارند وجـود دارد.   سال) 29 – 35باالترين سابقه خدمت (

 )05/0 p≤      بنظر مي رسـد مربيـان ورزش بـا سـابقه خـدمت (
باال، تجربه مشاهده حوادث خطرناك ورزشي و عواقـب آن  
و يـا پيگيــري هــاي قـانوني والــدين ورزشــكار در خصــوص   

ته باشـند و ايـن   مسئوليت هاي قـانوني مربيـان ورزش را داشـ   
تواند دليلي بر تفاوت معنـادار پاسـخ ايـن گـروه بـه       مورد مي

  سئوال فوق شده باشد. 
درصــد مربيــان ورزش مخــالف بــه تــأخير انــداختن  88

تنظيم صورتجلسه يـا استشـهاديه پـس از وقـوع يـك حادثـه       
خطرناك بودند؛ در اين مورد بين مـدرك تحصـيلي، سـابقه    

فوق تفاوت معنـادار مشـاهده   خدمت مربيان ورزش با سئوال 
بـا   نگرديد؛ امـا بـين ديـدگاه زنـان و مـردان مربيـان ورزش       

سئوال فوق تفاوت معنادار به نفـع معلمـان زن وجـود دارد. (    
05/0P≤      دانش آموزان پسر فعـالتر از دختـران در فعاليـت  (

هـاي پـر خطـر ماننـد      ورزشي مـي باشـند و بيشـتر در ورزش   
ــي، رق  ــاي رزم ــتي، ورزش ه ــنگين و .....  كش ــاي س ــت ه اب

كنند و احتمال وقوع حوادث خطرناك براي آنها  شركت مي
بيشتر است؛ به همين دليـل مربيـان ورزش مـرد كـه اينگونـه      
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ــه    ــد اينگون ــه كــرده ان ــان زن تجرب حــوادث را بيشــتر از مربي
حوادث را عادي تلقي كرده و نسبت به تنظيم صورتجلسـه و  

 كنند. يا استشهاديه كوتاهي مي

گـردد،.   توجه به يافته هاي پژوهش حاضر پيشنهاد مي با
درصد مربيان ورزش با عدم آگـاهي از   17از آنجاكه حدود 

مســئوليت هــاي حقــوقي و مــدني مواجــه بودنــد، برگــزاري  
  كالس هاي توجيهي حقوق ورزشي، مورد توجه قرار گيرد.

تهيه بروشورهاي حقـوق ورزشـي متناسـب بـا ايمنـي و      
بـراي مربيـان ورزش و والـدين و     سالمت فضـاهاي ورزشـي  

ورزشكاران تهيـه و در مكـان هـاي مختلـف نصـب و يـا در       
 اختيار قرار گيرد.

با توجه به اينكه آگاهي هاي حقوقي مربيـان ورزش بـا   
مدرك تحصيلي فوق ليسانس و باالتر، بيشتر بوده اسـت لـذا   
   ارتقاء مدرك تحصيلي مربيان ورزش در اولويت قرار گيرد.
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