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  چكيده 
هـاي حقـوقي از ديـدگاه ورزشـكاران      هدف از پژوهش حاضر ارزيابي ميزان التزام عملـي مربيـان ورزشـي بـه مسـئوليت     

بـدين  . صورت ميداني انجـام گرفـت   پيمايشي بود كه به –روش پژوهش از نوع تحقيقات توصيفي. اروميه استشهرستان 
ابـزار گـردآوري   . گيري تصـادفي انتخـاب شـدند    نفر از ورزشكاران شهرستان اروميه با استفاده از روش نمونه 384منظور 

درصـد حاصـل    93دد، پايايي آن بررسي و ضريب آزمون مج –ساخته بود كه به روش آزمون  اطالعات، پرسشنامة محقق
ها از آمار پارامتريك تـي اسـتيودنت و آنـووا اسـتفاده      ها، با توجه به طبيعي بودن توزيع داده وتحليل داده براي تجزيه. شد
 هاي حقوقي خود از ديدگاه ورزشكاران درصد مربيان ورزشي به مسئوليت 28/73هاي تحقيق نشان داد  بررسي يافته. شد

بين ديدگاه زنان و مردان، مدرك تحصيلي و تجربه و مهارت، در خصـوص ميـزان التـزام عملـي مربيـان      . آگاهي داشتند
هـا بـا    با توجه بـه اعـالم آشـنايي آزمـودني    ).  P≥ 05/0(هاي حقوقي تفاوت معناداري وجود داشت  ورزشي به مسئوليت

د با تهية بروشورهاي حقوق ورزشي متناسـب بـا ايمنـي و    شو هاي حقوقي، توصيه مي وظايف مربيان ورزشي به مسئوليت
هـاي جامعـة ورزش اقـدام     تر شدن آگاهي سالمت فضاهاي ورزشي براي مربيان ورزش، والدين و ورزشكاران جهت تكميل

  .شود
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   مقدمه
اند و با وجود  طور معمول با صدمات و حوادث آميخته شده ي هستند كه بههاي مكان ميادين ورزشي،

ها، اتفاقات خواسته و ناخواستة بسياري در  شده از سوي مديران اين مكان ها و تدابير انديشيده بيني پيش
 به همين علت، تمامي افراد شاغل و فعال در. پيوندد مي وقوع هاي آموزشي به تمرينات، مسابقات و كالس

هايشان بايد در گام اول ورود به عرصة ورزش بپذيرند كه احتمال بروز خطر در اين  ورزش و خانواده
همة مديران، مربيان و . ها وجود دارد و پس از آن پا به عرصة فعاليت در ورزش بگذارند ميادين و مكان

نعت از بروز حوادث و ها و رويدادهاي ورزشي در برابر كنترل، پيشگيري و مما اندركاران مجموعه دست
ند محيطي امن و عاري از هر گونه خطر و پيشامدي را ايجاد ا اتفاقات در ورزش مسئول بوده و موظف

حوادث در  بروز). 11(هاي ورزشي بپردازند   كنند كه در آن همگان بتوانند به دور از صدمات به فعاليت
 آنها و والدين يا جوانان ترس سبب بلكه است، دلخراش اخالقي و انساني لحاظ به تنها نه تأسيسات ورزشي

مربيان  و مديران براي حقوقي مسئوليت هاي زمينه همچنين .شود مي   ورزش در آنها مشاركت از ممانعت
). 16(شود  منجر قضايي محاكم در آنها محكوميت به است ممكن حتي و سازد مي فراهم را ورزش

رنامه و طراحي ضعيف، ممكن است مشكالت فراواني را براي تأسيسات تربيت بدني و ورزشي با ساختار، ب
هايي مانند نگهداري و نظارت  طراحي ضعيف تأسيسات ممكن است برنامه. وجود آورند مديران ورزشي به

كنندگان با شرايط  تر موجب افزايش مواجهة شركت بر تأسيسات را با محدوديت مواجه كند و از آن مهم
هاي  از نگراني). 15(ها را افزايش دهد  ها و دادخواهي است احتمال آسيب اين عوامل ممكن. خطر شود

اگر مدير . كنندگان است اولية مدير تأسيسات ورزشي، امنيت حاضران، مشتريان، تماشاچيان و شركت
كنندگان  تأسيسات نتواند امنيت تأسيسات را تأمين كند، صدمة حاضران، مشتريان، تماشاچيان و شركت

 هاي زيادي از قوانين براي مدير تأسيسات وجود هرچند دستورالعمل. ناپذير خواهد شد ابورزشي اجتن

مسئوليت به معناي ). 12(ها مواجه است  مدير تأسيسات ورزشي با شمار زيادي از دادخواهي دارد،
دار و مسئول آن است و از نظر حقوقي، كلية افرادي كه اقدام به عقد  چيزي است كه انسان عهده

با توجه به اين . ندا گيرند، در برابر حسن اجراي آن مسئول اي را بر عهده مي كنند يا وظيفه ردادي ميقرا
هاي قانوني و حقوقي قرار گيرند و در برابر  توانند در محدودة مسئوليت تعريف، عدة كثيري در ورزش مي

نحوي با  از افرادي كه به هر كدام. دهد، در مقابل قانون پاسخگو باشند حوادث و اتفاقاتي كه رخ مي
ند، بايد براساس مقررات مربوط، دقت و تالش كافي را براي انجام ا رويدادها و ميادين ورزشي در ارتباط

صحيح وظايف داشته باشند تا در بروز حوادث از سوي قانون مسئول شناخته نشوند و موجب پيگرد 
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، سرپرستان، مسئوالن و مربيان ورزشي براساس نتايج تحقيقات پيشين). 11(قانوني قرار نگيرند 
ترين وظايف حقوقي آنها مراقبت از تماميت جسماني، رواني  هاي حقوقي فراواني دارند، اما مهم مسئوليت

. هايشان است كنندگان از لحظة تحويل آنها تا زمان مراجعت و تحويل آنان به خانواده و حيثيتي شركت
از يك سو كثرت تعداد و از سوي ديگر . اند رات بزرگي مواجهمسئوالن ورزش در اين مسئوليت با مخاط

كند كه  سن ورزشكاران و فقدان تجربة كافي و غلبه بر احساسات، كار را تا آنجا حساس و دشوار مي
تدبيري، ناشايستگي و فقدان  بي. ي منجر شودناپذير ترين اشتباهي ممكن است به حادثة جبران كوچك
اي به  هاي ملت را در لحظه ترين سرمايه و مسئوالن و مربيان ورزشي، بزرگ هاي الزم سرپرستان آگاهي
دهد و جبران اين ضايعه با هيچ واكنشي عليه مربيان و مسئوالن مربوط متخلف ميسر نخواهد بود  فنا مي

 به حوادث اين از است، برخي ناپذير اجتناب ورزشي حوادث در باري فاجعه رويداد هر ظهور). 5(
اين حوادث ممكن است . شود منجر مي مرگ به حتي برخي و تماشاچيان يا ورزشكاران جدي يها آسيب

از بسياري از اين . اي باشد هاي پايه تواند براساس برخي كاستي به داليلي اتفاق بيفتد و اين داليل مي
كاري در  پذيري است، امروزه ثابت شده كه هر نوع كم بار ورزشي ناشي از عدم مسئوليت حوادث فاجعه

هاي ورزشي، تمرينات ورزشي و  هاي رقابت صحنه). 14(آورد  بار مي مسئوليت چنين فجايعي را به
رو، بايد شرايط مناسب براي افراد  ازاين. همراه داشته است هايي به هاي ناشي از آن همواره آسيب درگيري

در ) 1383(پور  فروغي ).13( جامعه فراهم شود كه يكي از اين شرايط وجود مربيان توانمند است
اي در زمينة بررسي ميزان آشنايي مربيان، معلمان و مديران ورزشي شهر تهران با حقوق ورزشي،  مطالعه

). 7(از مربيان ورزش با مبحث حقوق ورزشي آشنايي دارند ) درصد 17(دريافت كه درصد كمي 
نايي دانشجويان ورزشكار ، در تحقيقي مشابه به بررسي ميزان آش)1387(پور و همكاران  فروغي
هاي مدني در ورزش پرداخت و دريافت درصد خيلي كمي  هاي آزاد اسالمي لرستان با مسئوليت دانشگاه

همچنين عباس بنيان و همكاران ). 8(از ورزشكاران با مبحث حقوق ورزشي آشنايي دارند ) درصد 7(
سئوليت مدني مربيان ورزش زن و هاي حقوقي و م در پژوهشي در زمينة بررسي تفاوت آگاهي) 1393(

هاي حقوقي در  درصد مربيان ورزش با وظايف و مسئوليت 45/81مرد در رويدادهاي ورزشي، دريافتند 
درصد  48دهد  بررسي سوابق تحقيقاتي نشان مي). 4(رويدادهاي ورزشي آگاهي و آشنايي كامل داشتند 

شوند كه عدم ارائة  سيب مواجه ميكم با يك آ ورزشكاران جوان، در طول يك فصل ورزشي دست
ها، شرايط نامناسب بازي و تمرين، تمرينات اشتباه و آموزش ناكافي، تجهيزات و  اطالعات دربارة آسيب
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). 13(ها هستند  ترين علل آسيب وسايل نامناسب، تغذية نامناسب و كاهش آمادگي جسماني از مهم
زش مانند مديران و مربيان مطلع باشند تا بتوانند ورزشكاران بايد از وظايف افراد مسئول در حيطة ور
دهد ناآگاهي از  بررسي سوابق تحقيقاتي نشان مي. پيگيري الزم را براي احقاق حق خود انجام دهند

هاي مدني در حيطة ورزش براي ورزشكاران و مسئوالن هر دو مشكالتي را ايجاد كرده است  مسئوليت
هاي  هاي ورزشي و محيط با اينكه فعاليت). 8(ين مسائل دارد كه نشان از اهميت آگاهي داشتن از ا

اي دارند، بيشتر مربيان و ورزشكاران به مسائل  مربوط همواره براي بروز حوادث گوناگون شرايط آماده
پندارند كه تخلفات آنها در نهايت به برخي تنبيهات  ها آگاهي ندارند و چنين مي حقوقي اين محيط
كه با توسعه و گسترش  وفصل خواهند بود، درحالي سادگي قابل حل د و بهشو انضباطي منجر مي

ها، ضرورت دانستن مقررات قانوني و  ها ورزشكاران و خانواده هاي ورزشي و افزايش دانش و آگاهي فعاليت
هاي ورزشي، بيش از پيش احساس  اندركاران و مسئوالن فعال در عرصه مسائل حقوقي براي دست

ة داخلي و خارجي حاكي است عوامل متعددي موجب ايجاد گرفت تايج تحقيقات انجامن). 11(شود  مي
رو در صورت اشراف بر مسائل حقوقي، آگاهي  شود، ازاين ديدگي ورزشكاران مي حادثه و آسيب

شود و مربيان احساس مسئوليت بيشتري خواهند  ورزشكاران به مسئوليت و وظايف مربيان بيشتر مي
روي مسائل حقوقي در ورزش اندك است و معدود  گرفته ا نشان داد كه تحقيقات انجامه بررسي). 4(كرد 

هاي حقوقي مربيان، معلمان و ورزشكاران يا وظايف حقوقي  نيز به بررسي آگاهي گرفته مطالعات انجام
ها و  مسئوليت«در تحقيقي با عنوان  خاني براي نمونه قره. اند مربيان و معلمان ورزش معطوف شده

بندي آنها، بر لزوم آشنايي و  ضمن معرفي و دسته» ظايف حقوقي و قانوني مربيان و معلمان ورزشو
هاي آموزشي  ها و دوره ريزي جهت برگزاري كارگاه رعايت آنها توسط مربيان ورزش مدارس و برنامه

زش بنابراين با توجه به كمبود تحقيقات حوزة حقوق ور). 9(ضمن خدمت مرتبط تأكيد كرده است 
ويژه در بخش ميزان التزام عملي مربيان در كشور و فقدان تحقيق جامع در ورزش استان آذربايجان  به

غربي و شهرستان اروميه، هدف اصلي پژوهش بررسي ميزان التزام عملي مربيان ورزشي به 
اين  هاي حقوقي خود از ديد ورزشكاران شهرستان اروميه در ميادين ورزشي تعيين شد تا از مسئوليت

 ها طريق ضمن آگاهي از ميزان التزام و نحوة عملكرد مربيان در بحث وظايف حقوقي به شناسايي ضعف
در اين حوزه پرداخته و راهكارهاي عملياتي براي رفع مشكالت و موانع موجود ارائه شود تا از اين طريق 

  .داشته باشند مديران و مسئوالن ورزش استان دغدغه و درگيري كمتري دربارة مسائل حقوقي
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  شناسي روش
. پيمايشي، از نظر هدف كاربردي، و از نظر مسير اجرا ميداني است –روش پژوهش حاضر توصيفي

جامعة آماري تحقيق . آوري شده اي كه در بين ورزشكاران پخش شد، جمع وسيلة پرسشنامه اطالعات به
عنوان  با داشتن بيمة ورزشي به 1392كلية ورزشكاران زن و مرد شهرستان اروميه بودند كه در سال 

نمونة آماري نيز با تعيين حجم نمونه از . نفر بود 28187پرداختند و تعداد آنها  ورزشكار به فعاليت مي
گيري به روش تصادفي ساده انتخاب  دست آمد كه از طريق نمونه نفر به 384طريق جدول مورگان 

اين پرسشنامه وظايف حقوقي مربيان ورزشي . ه بودساخت ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامة محقق. شدند
پرسشنامه مشتمل بر دو بخش بود؛ بخش اول شامل اطالعات . كند شهرستان اروميه را بررسي مي

 20؛ بخش دوم شامل )فعاليت ورزشي(دموگرافيك، مانند جنسيت، تحصيالت، سن، تجربه و مهارت 
تعيين ميزان التزام عملي مربيان ورزشي شهرستان  براي) ندرت و هرگز هميشه، اغلب، گاهي، به(سؤال 

نظران و  براي تعيين روايي محتوايي، به ده نفر از متخصصان و صاحب. اروميه از ديدگاه ورزشكاران
هاي كشور ارائه شد و پس از كسب نظرها و پيشنهادهاي اصالحي آنان و لحاظ آنها در  استادان دانشگاه

منظور تعيين پايايي پرسشنامة  همچنين  به. ايي پرسشنامه كسب شدپرسشنامه، اطمينان الزم از رو
پرسشنامه در ميان جامعة آماري توزيع شد كه نتايج به روش آزمون  30اي مقدماتي  مذكور در مطالعه

دهندة روايي و پايايي مطلوب پرسشنامه براي  اين نتايج نشان. گزارش شد = r%  93آزمون مجدد،  –
هاي ورزشي در محل تمرين  پرسشنامه با هماهنگي هيأت. مرتبط با تحقيق بودآوري اطالعات  جمع

پس از توزيع پرسشنامه بين . آوري شد و خصوصي به ورزشكاران تسليم و جمع هاي عمومي  باشگاه
وقت كافي براي پاسخ به . كنندگان توضيحات الزم در خصوص نحوة تكميل پرسشنامه داده شد شركت
آوري  پس از تكميل و جمع. همچنين هر نوع ابهامي توضيح داده شد. ته شدها در نظر گرف پرسش

  .وتحليل شد پرسشنامه تجزيه 384هاي غيرقابل قبول  ها و جداسازي پرسشنامه پرسشنامه
  

  هاي تحقيق نتايج و يافته
 1/64(نفر  246دهد  كنندگان در تحقيق نشان مي آمده در مورد شركت دست هاي توصيفي به نتايج يافته

با توجه به اطالعات حاصل، مشخص . زن بودند) درصد 9/35(نفر  138كنندگان مرد و  از شركت) درصد
درصد داراي مدرك تحصيلي  7/29كنندگان داراي مدرك تحصيلي كارداني،  درصد شركت 0/31شد كه 
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د درص 1درصد مدرك تحصيلي ارشد و حدود  12درصد داراي مدرك تحصيلي ديپلم،  3/26ليسانس، 
عنوان متغير مستقل روي ميزان آگاهي حقوقي  همچنين مدرك تحصيلي به. داراي مدرك دكتري بودند
كنندگان در  درصد شركت 3/33با توجه به اطالعات حاصل، مشخص شد . مربيان ورزشي بررسي شد

 20درصد در بازة سني زير  2/23سال،  25 – 30درصد در بازة سني  1/28سال،  20 – 25بازة سني 
. سال به باال قرار داشتند 40درصد در بازة زماني  5/5سال و  30 – 35درصد در بازة سني  9/9سال، 

اطالعات حاصل . هاي حقوقي ورزشكاران تأثير دارد اين متغير هم متغيري مستقل است كه روي آگاهي
 3/25اي و  هحرف درصد به شكل نيمه 8/32، )درصد 9/41(نشان داد بيشتر ورزشكاران به شكل آماتور 

پردازند، كه تجربه و مهارت  اي به فعاليت ورزشي مي كننده به شكل حرفه درصد ورزشكاران شركت
ورزشكاران نيز متغيري مستقل است كه بر ميزان اگاهي آنها بر التزام عملي مربيان ورزشي به 

هاي  پرسش، از آنجا كه پاسخ به 1با توجه به جدول . هاي حقوقي، مطالعه شده است مسئوليت
هاي  ها در پرسش كه پاسخ آزمودني پرسشنامه در همة سؤاالت گزينة هميشه و اغلب بود، درصورتي

هاي حقوقي  دهندة آگاهي ورزشكاران به وظايف و مسئوليت جدول، گزينة هميشه و اغلب باشد، نشان
  .مربيان است

 كنندگان جدول مربوط به پاسخ شركت.  1جدول 

  هميشه  اغلب  گاهي  به ندرت  هرگز  آيتم شمارة سؤال
ميانگين 

جمع 
درصدهاي 

اغلب و 
  هميشه

  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد سؤاالت جمع

 احراز  سالمتي
 1-5سؤاالت

4/67 
48/13 

2/73 
64/14 

5/66 
3/13 

7/104  
94/20  

3/188  
66/37  

293  
6/58  

 مناسب آموزش
 6-10سؤاالت

9/9 
98/1 

6/32 
52/6 

9/46 
38/9 

2/127  
44/25  

6/283  
72/56  

08/41  
16/82  

 بازديد و نظارت
 11-15سؤاالت

20 
4 

5/41 
3/8 

3/64 
86/12 

4/162  
48/32  

212  
4/42  

4/374  
88/74  

 هاسازماندهي فعاليت
 16-20سؤاالت

7/23 
74/4 

5/36 
3/7 

4/52 
48/10 

2/167  
44/33  

2/220  
04/44  

38704  
48/77  
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  تفاوت بين ديدگاه ورزشكاران در مورد شاخص احراز سالمتي بررسي .2نتايج استنباطي جدول 

  احراز سالمتي
آزمون   مربع ميانگين  درجة آزادي  مجموع مربعات  بين دو گروه

F 

سطح 
  معناداري

  005/0  681/6  232/1  17  936/20  )جنسيت(داخل 
      184/0  366  470/67  جمع

  005/0  885/2  776/2  17  186/47  بين دو گروه
      962/0  366  165/352  )تتحصيال(داخل 

        383  35/399  جمع
  005/0  933/4  712/2  17  106/46  بين دو گروه

      550/0  366  228/201  )فعاليت(داخل 
        383  247033  جمع

 

  بررسي تفاوت بين ديدگاه ورزشكاران در مورد شاخص آموزش مناسب. 3نتايج استنباطي جدول 

آزمون   مربع ميانگين  درجة آزادي  مجموع مربعات  آموزش مناسب
F 

سطح 
  معناداري

  005/0  558/3  747/0  15  198/11  بين دو گروه

      210/0  368  208/77  )جنسيت(داخل 
      383 406/88 جمع

  005/0  284/4  958/3 15 370/59 بين دو گروه
      924/0 368 981/339 )تحصيالت(داخل 

      383 352/339 جمع
  005/0  799/6  578/3 15 672/53 بين دو گروه

      526/0 368 662/193 )فعاليت(داخل 
      383 333/247 جمع
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  بررسي تفاوت بين ديدگاه ورزشكاران در مورد شاخص بازديد و نظارت. 4نتايج استنباطي جدول 
آزمون   مربع ميانگين  درجة آزادي  مجموع مربعات  بازديد و نظارت

F 
  سطح معناداري

  005/0  349/5  045/1 16 718/16 بين دو گروه
      195/0 367 679/71 )جنسيت(داخل 

      383 406/88 جمع
  005/0  330/5  706/4 16 295/75 بين دو گروه

      883/0 367 057/324 )تحصيالت(داخل 
      383 352/399 جمع

  005/0  366/8  134/4 16 102/66 بين دو گروه
      494/0 367 231/181 )فعاليت(داخل 

      383 333/247 جمع
  

  بررسي تفاوت بين ديدگاه ورزشكاران در مورد شاخص سازماندهي فعاليت . 5نتايج استنباطي جدول 
آزمون   مربع ميانگين  درجة آزادي  مجموع مربعات  سازماندهي فعاليت

F 
  سطح معناداري

  005/0  680  217/3 16 874/10 بين دو گروه
      211/0 367 532/77 )جنسيت(داخل 

      383 406/88 جمع
  005/0  317/4  953/3 16 253/63 ين دو گروهب

      916/0 367 099/366 )تحصيالت(داخل 
      383 352/399 جمع

  005/0  382/6  365/3 16 835/53 بين دو گروه
      527/0 367 499/193 )فعاليت(داخل 

      383 333/247 جمع
  

ان ورزشكار، نسبت به ميزان منظور بررسي تفاوت بين ديدگاه زنان و مرد در بخش آمار استنباطي به
استيودنت استفاده شد   Tهاي حقوقي و قانوني خود از روش  آگاهي از التزام عملي مربيان به مسئوليت

هاي احراز سالمتي، آموزش مناسب، بازديد و  كه نتايج تحقيق حاكي است ورزشكاران مرد و زن در آيتم
هاي حقوقي مربيان  به هم در خصوص مسئوليتها، آگاهي بيشتري نسبت  نظارت و سازماندهي فعاليت

هاي حقوقي از ديدگاه ورزشكاران با توجه  همچنين، ميزان التزام عملي مربيان به مسئوليت. خود دارند
براي تعيين تفاوت بين مدرك . بررسي شد) فعاليت ورزشي(به مدرك تحصيلي و تجربه و مهارت 
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استفاده شد كه نتايج  1هاي حقوقي از روش آماري آنوا يتحصيلي و ميزان تجربه و مهارت با ميزان آگاه
هاي حقوقي تفاوت  نشان داد بين مدرك تحصيلي و ميزان تجربه و مهارت با ميزان آگاهي از مسئوليت

هاي آماتور،  وجود دارد، به اين معنا كه ورزشكاران با مقاطع تحصيلي مختلف و تجربه و مهارت در بخش
هاي  ي چهارگانة مسئوليتها اسيمق به گريكدي به نسبتاطالعات بيشتري  اي، اي و حرفه حرفه نيمه

هاي احراز سالمتي، آموزش مناسب، بازديد و نظارت و  در آيتم 5تا  2در جداول . حقوقي دارا بودند
وتحليل آماري  هاي مذكور و تجزيه تفصيل با توجه به آزمون ها و نتايج استنباطي به سازماندهي فعاليت

 از حقوقي يها مسئوليت به ورزشي مربيان عملي التزام نتايج كلي تحقيق در مورد. اده شده استنشان د
هاي حقوقي خود آگاهي  درصد مربيان ورزشي به مسئوليت 28/73ورزشكاران نشان داد كه  ديدگاه
ها  زمودنيدرصد آ 6/58آمده در مورد آيتم احراز سالمتي حاكي از آن بود  دست نتايج استنباطي به. دارند

ها با  هاي مورد سؤال ميزان آشنايي آزمودني يكي ديگر از مقوله. اند با اين وظيفه اعالم آشنايي كرده
آمده از تحقيق نشان   دست اطالعات استنباطي به. وظيفة مربيان در حيطة آموزش مناسب ورزشكار بود

هاي استنباطي در مورد  يافته. اند هدرصد با اين وظيفه اعالم آشنايي كرد 16/82ها  داد بيشتر آزمودني
خصوص  اندركاران ورزش به ها با وظيفة دست درصد آزمودني 88/74آيتم بازديد و نظارت نشان داد 

مربيان نسبت به بازديد مستمر و حفظ و نگهداري از تجهيزات و نظارت بر ورزشكار اعالم آشنايي 
ها با وظيفة مربيان ورزش خود نسبت  د آزمودنيدرص 48/77همچنان نتايج تحقيق نشان داد، . اند كرده

  .اند ها اعالم آشنايي كرده  به آيتم سازماندهي فعاليت
 

   گيري بحث و نتيجه
با توجه به اهميت فراوان آگاهي مربيان و مديران ورزشي و ورزشكاران به مسائل حقوقي در ورزش در 

و اهميت ورزش و سالمت ورزشكاران،  هاي ورزشي سراسر جهان، همچنين با توجه به فراواني آسيب
هاي حقوقي از ديدگاه  هدف از پژوهش حاضر، بررسي ميزان التزام عملي مربيان ورزشي به مسئوليت

هاي خود، تحقيقات مشابه محدودي در ادبيات  با توجه به اينكه محقق در بررسي. ورزشكاران است
ا موضوع اين تحقيق ارتباط دارد، مورد بحث و رو تحقيقاتي كه تا حدودي ب پيشينه مشاهده كرد، ازاين

آمده از آيتم احراز سالمتي، با نتايج تحقيق عباس بنيان و همكاران  دست نتايج به. بررسي قرار گرفت

                                                           
1 . ANOVA 
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هاي حقوقي در   درصد مربيان ورزشي به وظايف و مسئوليت 45/81كه اعالم كرده بودند ) 1393(
كه اظهار كرد ميزان آگاهي و تسلط بر حقوق ) 2003(لين رويدادهاي ورزشي آگاهي دارند و سونيا آ

شود، همخواني  هاي ورزشي مي تر جوانان در فعاليت ورزشي در جامعة ورزشكاران موجب مشاركت فعال
پور و  فروغي. مغاير است) 1389(و مجتبي آدرم ) 1387(پور و همكاران  دارد و با نتيجة تحقيقات فروغي

درصد دانشجويان ورزشكار با مقولة حقوق ورزشي  7ده بودند كه فقط اظهار كر) 1387(همكاران 
هاي   مجتبي آدرم در پژوهشي مشابه اعالم كرده بود مربيان شهر اهواز نسبت به جنبه. آشنايي دارند

مغايرت نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيقات نامبرده ). 8،4،1(قانوني و حقوقي ورزش آگاهي اندكي دارند 
پور و همكاران تنها نگرش دانشجويان ورزشكار يك مركز  ين دليل باشد كه در تحقيق فروغيشايد به ا

علمي خاص به مبحث حقوق ورزشي مالك آگاهي دانسته شده بود و در پژوهش آدرم فقط به بررسي و 
ني هاي حقوقي و قانو مقايسة ميزان آگاهي مربيان تنها چهار رشتة منتخب ورزشي در شهر اهواز با جنبه

در اين خصوص تفاوت معناداري بين ديدگاه زنان و مردان و تحصيالت و  .در ورزش پرداخته شده بود
به  معنادارميزان تجربه و مهارت ورزشكاران وجود داشت؛ بدين معنا كه بين ديدگاه زنان و مردان تفاوت 

 زانيم و نييپا يليتحص مدرك يدارا كه يورزشكاران نفع به يليتحص مدرك و)  > 05/0P(نفع زنان 
نتايج . بود پرداختند، يم يورزش تيفعال به آماتور حد در كه يورزشكاران نفع به مهارت و تجربه

). 6(همسوست ) 2001(و راسل ) 2007(، المسترل )1383(پور  آمده با نتايج تحقيقات فروغي دست به
اندركاران  ار با وظيفة دستدر زمينة ميزان آگاهي دانشجويان ورزشك) 1387(پور و همكاران  فروغي

ورزش مانند مربي براي مراقبت از ورزشكاران پژوهشي انجام دادند كه اطالعات تحقيق حاكي از آن بود 
اند كه با نتايج اين پژوهش  درصد دانشجويان ورزشكار با اين وظيفه اعالم آشنايي كرده 18كه فقط 

دليل دقت و توجه بيشتر زنان  مردان ممكن است به تفاوت معنادار بين ديدگاه زنان و). 7(مغايرت دارد 
علت نداشتن  رسد ورزشكاران با تحصيالت پايين و آماتور به نظر مي به. ورزشكار به اين وظيفه باشد

اطالعات كافي و تجربه و مهارت كم نسبت به ديگر ورزشكاران در بخش تحصيالت و ميزان فعاليت، 
  .ننددا بيشتر خود را وابسته به مربي مي

آمده در مورد جنسيت ورزشكاران حاكي از آن است كه بين  دست نتايج به در آيتم آموزش مناسب،
)  > 05/0P(گروه مردان و زنان در ميزان آگاهي و آشنايي با حيطة آموزش مناسب تفاوت معناداري 

دار در خصوص تفاوت معنا. وجود دارد و ورزشكاران زن آگاهي بيشتري نسبت به مردان ورزشكار داشتند
دست آمد، بدين معنا كه مدرك تحصيلي به نفع  مدرك تحصيلي و تجربه و مهارت با اين حيطه نيز به
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ورزشكاراني كه داراي مدرك تحصيلي كارداني به باال و ميزان تجربه و مهارت به نفع ورزشكاراني كه در 
آمده با نتايج تحقيقات مس  ستد نتايج به. پرداختند، بود اي به فعاليت ورزشي مي حرفه حالت نيمه

همسو بود و با نتايج تحقيقات عباس بنيان ) 1387(پور و همكاران  و فروغي) 1383(پور  ، فروغي)2004(
در بخش ديدگاه جنسيت و مدرك تحصيلي مغايرت داشت ) 1393(و عباس بنيان و همكاران ) 1392(
، اين حيطه را فقط از گرفته تحقيقات انجام ها به اين دليل است كه احتماالً اين مغايرت). 8،7،4،3(

ديدگاه معلمان و مديران و مربيان ورزش ارزيابي كرده و از ديدگاه ورزشكاران در تحقيقات خود استفاده 
ها با اين وظيفه جاي اميدواري است و نشان از فهم و درك آنان از اين حق  آشنايي آزمودني. اند نكرده

  .خود دارد
ه از آيتم بازديد و نظارت نشان داد، در بين ديدگاه زنان و مردان ورزشكار و مدرك آمد دست نتايج به

بدين معنا كه در قسمت جنسيت . تحصيلي و تجربه و مهارت با اين حيطه تفاوت معناداري وجود دارد
و مدرك تحصيلي به نفع ورزشكاراني كه داراي مدرك تحصيلي )  > 05/0P(تفاوت معنادار به نفع زنان 

اي به  حرفه اي و حرفه يسانس به باال و ميزان تجربه و مهارت به نفع ورزشكاراني كه در بخش نيمهل
، )2005(اين نتيجه با نتايج تحقيقات گولد و همكاران . پرداختند، مشاهده شد فعاليت ورزشي مي

ان و همكاران و عباس بني) 2010(، ورهاگن و همكاران )1383(پور و همكاران  ، فروغي )2006(باميستر 
درصد  62كه اعالم كرده بودند، ) 1387(پور و همكاران  مطابقت دارد و با نتايج تحقيق فروغي) 1393(

ها با وظيفة مربيان نسبت به بازديد مستمر و حفظ نگهداري از تجهيزات ورزشي و نظارت بر  آزمودني
تماالً دليل اين مغايرت اين است كه اح). 13،8،7،4(اند، مغايرت دارد  ورزشكار اعالم عدم آشنايي كرده

، اين حيطه را فقط از ديدگاه دانشجويان ورزشكار در يك مركز علمي خاص ارزيابي گرفته تحقيق انجام
  . كرده و از ديدگاه ورزشكاران غيردانشجو غافل مانده است

كه بين  ها، نتايج در مورد جنسيت ورزشكاران حاكي از آن بود در بخش آيتم سازماندهي فعاليت
ها تفاوت معناداري وجود دارد  گروه ورزشكاران مرد و زن در ميزان آگاهي در حيطة سازماندهي فعاليت

)05/0P<  (نتايج تحقيقات عباس بنيان . و مربيان مرد داراي امتيازهاي باالتري بودند)و عباس ) 1392
همچنين بين گروه . اردبا نتايج اين پژوهش در اين زمينه مغايرت د) 1393(بنيان و همكاران 

ورزشكاران با مدرك تحصيلي و تجربه و مهارت با حيطة مورد بررسي تفاوت معناداري مشاهده شد 
)05/0P < .( مدرك تحصيلي به نفع ورزشكاراني كه داراي مدرك تحصيلي پايين)و ميزان تجربه ) ديپلم
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اي داشتند، بود، كه با نتايج تحقيقات  حرفه و مهارت به نفع ورزشكاراني كه فعاليت ورزشي آماتور و نيمه
رسد تفاوت  نظر مي به). 3،1(مغايرت دارد ) 1393(و عباس بنيان و همكاران ) 1392(عباس بنيان 

دليل ميزان فعاليت بيشتر  معنادار بين ديدگاه ورزشكاران مرد نسبت به زن در خصوص حيطة مذكور، به
بوده باشد و ورزشكاران با سطح تحصيالت پايين و  شان مردان نسبت به زنان در طول دوران ورزشي

علت نبود اطالعات كافي و تجربه و مهارت كم نسبت به  اي به حرفه ميزان فعاليت در سطح آماتور و نيمه
  .دانند ديگر ورزشكاران در بخش تحصيالت و ميزان فعاليت بيشتر خود را وابسته به مربي مي

هايي هستند كه تاكنون در كشور كمتر بدانها پرداخته شده  مباحث حقوقي در ورزش از جمله عرصه
ولو (هاي حقوقي مربوط به ورزش را  روز و جامع كه تمام حيطه است و نياز به وجود يك منبع خوب، به

هاي زندگي ما  علم حقوق با همة جنبه. شود شدت احساس مي تحت پوشش قرار دهد، به) صورت گذرا به
اي، بسياري از مردم  امروز با رشد و توسعة ورزش حرفه. ز آن مستثنا نيستسروكار دارد كه ورزش هم ا

توانند منافع خود را در دعاوي  گذرانند و با آگاهي از حقوق فردي، مي زندگيشان را از اين طريق مي
امروزه زنان و مردان ورزشكار به حقوق توجه زيادي دارند و . اي حفظ كنند طور فزاينده حقوقي به

هاي ورزش،  قانون بر همة جنبه. ت آنها از حقوق نسبت به بيست سال قبل متفاوت استانتظارا
با توجه به  ).6(اندركاران ورزش و تماشاچيان تأثيرگذار بوده است  هاي ورزشي، ورزشكاران، دست سازمان
شتند، هاي حقوقي آگاهي ندا درصد ورزشكاران از ميزان التزام عملي مربيان به مسئوليت 72/26اينكه 

ها يا ساعاتي را براي آموزش حقوق ورزشي و  ها، آموزش، دوره شود كه در ضمن كالس پيشنهاد مي
مسائل مربوط به آن، به ورزشكاران اختصاص دهند تا ورزشكاران متوجه شوند كه چه حق و حقوقي 

ها با  ه آزمودنيهاي پژوهش حاضر با توجه به اينك براساس يافته. توانند در حيطة ورزش داشته باشند مي
هاي حقوقي اعالم آشنايي كرده بودند، اين امر  هاي چهارگانة مسئوليت وظايف مربيان مبني بر مقياس

دهد كه ورزشكاران آمادگي هرچه بيشتر مفاهيم حقوق ورزشي را  جاي اميدواري است و نويد آن را مي
شي متناسب با ايمني و سالمت شود با تهية بروشورهاي حقوق ورز رو توصيه مي دارا هستند، ازاين

هاي جامعة ورزش  تر شدن آگاهي فضاهاي ورزشي براي مربيان ورزش، والدين و ورزشكاران جهت تكميل
اي براي راهبردهاي آموزش مسائل حقوق ورزشي  توان پايه همچنين نتايج پژوهش را مي. اقدام شود

ورزشي از مسائل حقوقي در ورزش را  براي ورزشكاران دانست كه عواقب بالقوة ناآگاهي ورزشكاران
  .دهد كاهش مي
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