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هدف از این پژوهش بررسی علل استناد به مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای بدنی در اماکن ورزشی بود .روش پژوهش
آمیخته بود که با توجه به اینکه در ابتدا به شناسایی شاخصها بهصورت کیفی و در ادامه با استفاده از روش کمی به
رواییسازی شاخصهای شناساییشده پرداخته شد ،آمیختۀ اکتشافی بود .جامعۀ آماری در بخش کیفی نخبگان و
متخصصان و کارشناسان حقوقی بودند که با استفاده از نمونهگیری هدفمند قضاوتی و گلولهبرفی با  11نفر به اشباع نظری
رسید و در بخش کمی جامعۀ آماری به شکل موردی تمامی کارشناسان ورزشی استان قم بودند که با استفاده از فرمول
حجم نمونه  542مورد برآورد شد که پس از توزیع با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده  512نمونۀ آماری بهمنظور
تحلیل دادهها در بخش کمی استفاده شد .ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبههای نیمهساختاریافته و در بخش کمی
پرسشنامه بود .تحلیل داده در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل تم و در دو مرحلۀ کدگذاری باز و محوری و در بخش
کمی در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت .نتایج حاصل از مصاحبهها نشان داد که سه مفهوم اصلی نرمافزاری،
سختافزاری و منابع انسانی و  9تم فرعی در مورد علل افزایش استناد شناسایی شد .از اینرو مسئولان و دستاندرکاران
در اماکن ورزشی بهمنظور پیشگیری از ایجاد پیامدهای حقوقی و مسئولیتهای مدنی باید به این موارد توجه کنند.
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مقدمه
امروزه از مهمترین راههای تربیت در جوانان ،بحث ورزش و اهتمام به امر تربیت بدنی است؛ موضوعی که
هر ساله بودجۀ کلانی را برای توسعه به خود اختصاص میدهد .بیشک محیطهای مربوط به فعالیتهای
ورزشی از آسیبها و حوادث پیشبینیناپذیر مصون نیست (.)1
میادین ورزشی ،مکانهایی هستند که بهطور معمول با صدمات و حوادث آمیخته شدهاند و با وجود
پیشبینیها و تدابیر اندیشیدهشده از سوی مدیران این مکانها ،خواسته و ناخواسته حوادث بسیاری در
تمرینات ،مسابقات و کلاسهای آموزشی بهوقوع میپیوندد .به همین علت تمامی افراد شاغل و فعال در
ورزش و خانوادههایشان باید در گام اول ورود به عرصۀ ورزشی را بپذیرند که احتمال بروز خطر در این
میادین و مکانها وجود دارد و پس از آن پا به عرصۀ فعالیت در ورزش بگذارند ( .)5همۀ مدیران ،مربیان
و دستاندرکاران مجموعهها و رویدادهای ورزشی در برابر کنترل ،پیشگیری و ممانعت از بروز حوادث و
اتفاقات در ورزش مسئول بوده و موظفاند محیطی امن و عاری از هرگونه خطر و پیشامدی را ایجاد کنند
که در آن همگان بتوانند به دور از صدمات به فعالیت ورزشی بپردازند ( .)0از آنجا که اصولاً حادثه از
ورزش تفکیکناپذیر و اجتنابناپذیر است ،ضرورت اطلاع از قواعد حقوقی بهمنظور اتخاذ تدابیر لازم برای
جلوگیری از وقوع حادثه یا برائت از مسئولیت در صورت تحقق آن ،برای همۀ اهالی ورزش بهنحو ملموسی
احساس میشود ( .)4امروزه این نظریه پذیرفته نیست که هر کس در ورزش شرکت میکند باید خطرهای
ناشی از آن را بپذیرد ،البته برخی ورزشها ذاتاً آسیبزا هستند و ورزشکار شرکتکننده باید در طول انجام
آن ،انتظار برخی آسیبها را داشته باشد ( .)2واژۀ مسئولیت در هر جا که استعمال شود ،رنگ اخلاقی
دارد .مسئول هر آن کسی است که خطایی مرتکب شده و باید مجازات شود و مکافات گناهش را ببیند.
بنابراین ،هر گاه شخص یا اشخاصی ملزم به جبران خسارت دیگری باشند ،میگوییم مسئولاند و نوع
مسئولیت آنها نیز مدنی است .البته مسئولیت مدنی به معنای خاص ،تنها مسئولیت غیرقراردادی را در
برمیگیرد .کاربرد این مسئولیت ،بیشتر در حقوق سوئیس رایج است ،برخی نویسندگان فرانسوی نیز
مسئولیت مدنی را در این مفهوم بهکار گرفتهاند (.)6
بررسی سوابق تحقیقاتی نشان میدهد  44درصد ورزشکاران جوان ،در طول یک فصل ورزشی
دستکم با یک آسیب مواجه میشوند که عدم ارائۀ اطلاعات دربارۀ آسیبها ،شرایط نامناسب بازی و
تمرین ،تمرینات اشتباه و آموزش ناکافی ،تجهیزات و وسایل نامناسب ،تغذیۀ نامناسب و کاهش آمادگی
جسمانی ،از مهمترین علل آسیبها هستند ( .)7با عنایت به نقش اساسی فعالیتهای ورزشی در رشد
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همهجانبۀ افراد بهمنظور ارتقای سلامت جامعه ،باید شرایطی فراهم شود تا علاوهبر سلامت افراد ،امنیت
فعالیتهای ورزشی آنان نیز تأمین شود .رعایت مقررات ورزشی ،ایجاد بسترهای مناسب و برنامۀ منظم
میتواند عامل مهمی در جلوگیری از بروز حوادث و سوانح ورزشی باشد .البته رعایت این موارد بهمنظور
تحقق مادۀ  29قانون مجازات اسلامی کاملاً ضروری است ،چراکه اولین شرط قانونگذار برای موجه دانستن
حوادث ناشی از فعالیت ورزشی ،رعایت مقررات است و حادثه نباید از نقض مقررات باشد ( .)4ازاینرو
اطلاع کافی از موارد حقوقی مرتبط با این وظیفۀ مراقبتی اجتنابناپذیر است و باید از مسئولیتهای قانونی
خود اطلاعات کافی داشته باشند .از نگرانیهای اولیۀ مدیر اماکن و تأسیسات ورزشی ،امنیت حاضران،
مشتریان ،تماشاچیان و شرکتکنندگان است .اگر مدیر نتواند امنیت و ایمنی را در اماکن و تأسیسات
تأمین کند ،صدمۀ حاضران ،مشتریان ،تماشاچیان و شرکتکنندگان ورزشی اجتنابناپذیر خواهد شد.
هرچند دستورالعملهای زیادی از قوانین برای مدیر اماکن و تأسیسات وجود دارد ،مدیر با شمار زیادی از
دادخواهیها مواجه است (.)4
آگاهی مربیان ورزش از مسئولیتهای حقوقی خویش سبب میشود تا آنها بهگونهای عمل کنند که
موجب ایجاد مسئولیت حقوقی بر ایشان نشود .اگر حادثهای به ایجاد نقص عضو یا فوت منجر شود و علت
آن کوتاهی و قصور مربی در انجام وظایف و تعهدات خود باشد ،میتواند او را با مشکلات عدیدهای روبهرو
کند .بنابراین آگاهی مربیان از وظایف و مسئولیتهای حقوقی خویش و سایرین در حیطۀ کاری خود
سبب جلوگیری از بروز بسیاری از حوادث ناخواسته میشود ( .)9میلر 1و همکاران ( )5219در پژوهش
مروری روی مقالات ارائهشده از  1995تا  5216به این نتیجه رسیدند که نادیده انگاشتن و بیتوجهی به
بحث جنسیت در ساخت و مدیریت اماکن و نبود قراردادهای شفاف محتوای بسیاری از مقالات انجامگرفته
در زمینۀ مسائل قانونی ورزش بوده است ( .)12الا ژوزف )5215( 5در پژوهش خود با عنوان «منابع
مسئولیت حقوقی معلمان تربیت بدنی»  ،مسئولیت ناشی از غفلت معلمان تربیت بدنی را در چهار حیطۀ
نظارت ،امکانات و تجهیزات ،صدمههای ناشی از مشارکت ورزشی و آموزش مناسب بیان کرد ( .)11پایمنت
و پیمنت )5211( 0نظارت بر رختکنها ،سرویسهای بهداشتی و محل نقل و انتقالات ورزشکاران شامل
حیطه نظارتی مربیان و مدیران اماکن ورزشی میدانند ( .)15سینگ و سورجلال )5212( 4در پژوهشی
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بیان کردند که دانش نامناسب و بهتبع آن عملکرد ضعیف مربیان و مدیران مقطع دبیرستان در حیطۀ
مدیریت خطر و بهطور کلی ،در اجرای وظایف قانونی خود در مقابل ورزشکاران بوده است ( .)10با توجه
به اهمیت موضوع ،ریبا لایگو )5212( 1در تحقیقی مسئولیتهای قانونی در حوادث اسکی در اسپانیا را
بررسی کرد که نتایج نشان داد ،بیشترین عواملی که به حادثه منجر میشود و دادگاه بهمنظور صدور رأی
و اثبات خسارت به آنها توجه میکند ،شامل بیاحتیاطی ،عدم حضور مربی و مسئول یا سرپرست در محل
حادثه یا کار خود ،سهلانگاری و همچنین اصل پذیرش خطر است ( .)14میرسلیمانی و همکاران ()1094
نیز در پژوهش خود وجود رسانههای اجتماعی را از عوامل تأثیرگذار بر افزایش آگاهی افراد و خانوادههای
بهشمار آورده است .همچنین مستحفضیان و همکاران ( )1096در پژوهشی به بررسی این موضوع
پرداختند که میزان آشنایی مربیان ورزشی در زمینۀ مسائل حقوقی پایینتر از میانگین بود (.)12
نتایج پژوهش میرصفیان ( )1096نیز نشان داد که داوران فوتبال شهر اصفهان از آگاهی کافی در
مورد مسائل حقوقی مرتبط با حرفۀ داوری برخوردار نیستند ،به بیان دیگر ،اگرچه آگاهیها از برخی
حیطههای وظایف قانونی داوری کافی است ،دانش آنها از نتایج عدم اجرای وظایف مربوطه ،عناصر لازم
بهمنظور تحمیل مسئولیت مدنی ،معیار یک داور متعارف و چگونگی ورود به دعاوی قضایی مناسب نیست.
در این زمینه شاید سیستم آموزش داوری ،کمبود منابع علمی مرتبط ،عدم پوشش رسانهای ،عدم حمایت
دانشگاهی و آگاهی نامناسب جامعۀ ورزش در زمینۀ حقوق ورزش از جمله عوامل مؤثر بر دانش داوران
فوتبال در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با حرفۀ داوری باشد ( .)16طبیبی و دستجردی ( )1092از
مهم ترین موارد پیشگیری از مسئولیت مدنی در اماکن را صلاحیت آموزشی برای مربیان و حضور مستمر
در اماکن و دورههای آموزشی میداند ( .)17موسوی و عباسی ( )1092در پژوهشی به بررسی میزان
آشنایی و آگاهی مدیران اماکن و مربیان در زمینۀ مسائل حقوقی پرداختند که نتایج حاکی از کمبود
آگاهی و دانش در خصوص این مورد بوده و زمینهساز مشکلات حقوقی زیادی شده است ( .)14همچنین
انصاری ( )1094در پژوهشی با عنوان «بررسی میزان آگاهی مربیان چهار رشتۀ منتخب ورزشی شهر اهواز
با جنبههای حقوقی و قانونی ورزش» به این نتیجه رسید که مربیان چهار رشتۀ تکواندو ،کشتی ،بسکتبال
و فوتبال از نظر میزان آگاهی با دانش حقوقی ،حقوق ورزشکاران ،مسئولیت حقوقی و جنبههای قانونی و
حقوقی ورزش تفاوتی با یکدیگر ندارند و نوع رشتۀ ورزشی تأثیری بر میزان آگاهی ندارد و این میتواند

1. Ribalaygua
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ناشی از یکسان بودن سطح آگاهی و معلومات این مربیان در زمینۀ رشتۀ ورزشی خاص خود باشد.
همچنین مشخص شد که بین سابقۀ ورزشی و جنبههای قانونی و حقوقی ورزش رابطۀ معناداری وجود
دارد که میتواند در افزایش آگاهی در زمینۀ جنبههای حقوقی مؤثر باشد ،ولی رشته و مدرک تحصیلی و
سطح مربیگری با جنبههای قانونی و حقوقی ورزش رابطۀ معناداری نداشته و در افزایش آگاهی نقشی
ندارد ( .)19در ادامه پژوهشهای حقوقی در داخل پورانزلی و کاشف ( )1094در تحقیقی با عنوان «التزام
عملی مربیان ورزشی به مسئولیتهای حقوقی از دیدگاه ورزشکاران» دریافتند که  70/54درصد مربیان
ورزشی به مسئولیتهای حقوقی خود از دیدگاه ورزشکاران آگاهی داشتند .بین دیدگاه زنان و مردان،
مدرک تحصیلی و تجربه و مهارت ،در خصوص میزان التزام عملی مربیان ورزشی به مسئولیتهای حقوقی
تفاوت معناداری وجود داشت .با توجه به اعلام آشنایی آزمودنیها با وظایف مربیان ورزشی در زمینۀ
مسئولیتهای حقوقی ،توصیه می شود با تهیۀ بروشورهای حقوق ورزشی متناسب با ایمنی و سلامت
فضاهای ورزشی برای مربیان ورزش ،والدین و ورزشکاران بهمنظور تکمیلتر شدن آگاهیهای جامعۀ
ورزش اقدام شود ( .)5ایزدی و همکاران ( )1095نیز در پژوهشی با عنوان «نقش اقدامات مدیریت خطر
در کاهش دادخواهی در استخرهای شهر تهران» به این نتیجه رسیدند که بهکارگیری اقدامهای مدیریت
خطر در استخرها میتواند میزان وقوع حوادث و دادخواهیها را کاهش دهد و محیطی امن را برای
استفادهکنندگان از این اماکن فراهم کند (.)52
با توجه به مبانی نظری و تحقیقات انجامگرفته مشاهده شد که بیشتر پژوهشهای انجامگرفته در
زمینۀ میزان آگاهی و چرایی حوادث بوده است ،درحالیکه با توجه به افزایش پروندههای حقوقی در ورزش
پژوهشگر در پی بررسی علل شیوع استناد این موارد است تا بتوان راهکارهای مناسبی را برای حل مسئله
ارائه دهد.
روششناسی
در این پژوهش از دو پارادایم تفسیرگرایی و اثباتگرایی به شکل متوالی استفاده شد و با توجه به اینکه
در ابتدا از روش کیفی برای جمعبندی و شناسایی مؤلفهها استفاده شد و در مرحلۀ دوم عوامل و
شاخصهای شناساییشده بهصورت پرسشنامه تدوین و از طریق پیمایش ،رواییسنجی شد ،آمیختۀ
اکتشافی بود .جامعۀ آماری پژوهش در قسمت کیفی شامل تمامی نخبگان علمی و اجرایی در زمینۀ حقوق
ورزشی و کارشناسان ورزشی دادگستری و افرادی بود که در کشور در این حوزه کار کرده بودند .در این
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پژوهش از نمونهگیری هدفمند قضاوتی و گلولهبرفی استفاده شد .به این منظور از طریق مصاحبه با یازده
نفر به اشباع نظری رسید و برای اطمینان با دو نفر دیگر مصاحبه شد و دادۀ جدیدی بهدست نیامد و ادامۀ
مصاحبه لزومی نداشت .پس از مصاحبه به بررسی مصاحبهها به روش تحلیل تم پرداخته شد .جامعۀ
آماری در بخش کمی تمامی کارشناسانی بودند که بهنحوی با مسائل حقوقی و مسئولیتهای مدنی ناشی
از آن درگیری شغلی داشتند و کارشناسان ورزشی که در ادارات مشغول به فعالیت بودند .بهصورت تصادفی
پرسشنامۀ تدوین شدۀ حاصل از مصاحبه بین آنها تقسیم شد .در این پژوهش به شکل موردی کارشناسان
ورزشی استان قم بهعنوان مورد مطالعه انتخاب شدند .بهمنظور برآورد حجم نمونۀ آماری از طریق مطالعۀ
مقدماتی روی جامعۀ آماری پژوهش و مشخص شدن واریانس نمونه از طریق فرمول حجم نمونه محاسبه
شد که در زیر آمده است .پس از توزیع پرسشنامه 512 ،پرسشنامه بهمنظور تحلیل دادهها در بخش کمی
بهکار رفت.
=542

()1/96(5× )2/16
2/2252

=n

بهمنظور گردآوری دادهها و نیازهای اطلاعاتی یک تحقیق اغلب از روشهای کتابخانهای و روشهای
میدانی استفاده میشود .در این پژوهش در مرحلۀ اول به مرور ادبیات مربوط به موارد استناد به
مسئولیت های ناشی از حوادث در اماکن برای آشنایی بیشتر با موضوع و شناسایی شاخصهای اولیه
پرداخته شد و در ادامه با استفاده از مصاحبه و تحلیل تم بهدنبال شناسایی عوامل و علل افزایش استناد
به مسئولیت مدنی و رواییسازی عوامل و شاخصهای شناساییشده در پژوهش بود .در فاز اول (کیفی)
از مصاحبۀ نیمهساختاریافته و در فاز دوم (کمی) از پرسشنامۀ تدوینشدۀ حاصل از تحلیل کیفی استفاده
شد .برای بررسی پایایی مصاحبهها از روش پایای بازآزمون استفاده شد .در پایایی بازآزمون تعدادی از
مصاحبهها بهعنوان نمونه انتخاب شده و هر کدام از آنها در فاصلۀ معین دوباره کدگذاری میشود .در هر
کدام از مصاحبهها کدهای شبیه هم به عنوان توافق و کدهای غیرمشابه با عنوان عدم توافق مشخص
شدهاند و سپس از فرمول زیر برای تعیین پایایی کدگذاریها استفاده شد:

در پژوهش حاضر از  0مصاحبه برای ارزیابی پایایی با استفاده از فن بازآزمون استفاده شد که در
فاصلۀ یک هفته مجدداً توسط پژوهشگر کدگذاری شدهاند .نتایج کدگذاری مجدد در جدول  1آمده است.
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جدول  .1بررسی پايايی مصاحبهها
کد مصاحبه
P2
P5
P6

رديف
1
5
0
کل

تعداد کل کدها
55
52
51
60

تعداد توافقات
12
4
9
57

پايايی باز آزمون
2/92
2/42
2/42
2/42

همانطورکه جدول  1نشان میدهد ،تعداد کل کدها در فاصلۀ زمانی یک هفته برابر با  60و تعداد کل
توافقات بین کدها برابر با  57است .با توجه به فرمول بالا میزان پایایی بازآزمون  2/42درصد است و با
توجه به اینکه از  2/6بیشتر بود ،میتوان گفت که مصاحبه پایایی کافی دارد.
برای روایی پژوهش حاضر از تکنیکهای مقایسۀ شواهد با ادبیات موجود ،اطمینان از اینکه مفاهیم
بهصورت سامانمند با هم مرتبطاند و انسجام درونی دارند ،استفاده از منابع متعدد از شواهد ،توصیف غنی
از مجموعۀ دادهها در طول گردآوری آن ،تعریف حد و مرز پژوهش و داشتن پیشنویس کلیدی و همچنین
مطالعۀ اسناد و مدارک شرکت برای افزایش روایی دادههای حاصل استفاده شد .همچنین در روش
مصاحبه ،اعتبار باید برای هر کدام از مراحل هفتگانۀ پژوهش مورد توجه قرار گیرد تا نتایج بهدستآمده
موثق و قابل اتکا باشد .اعتبار در هر هفت مرحله در انتخاب موضوع ،طراحی ،مصاحبه ،نسخهبرداری،
تحلیل و تأیید است که در این پژوهش به آنها توجه شد .همچنین برای سنجش پایایی دادههای کمی
بهمنظور برازش مدل اندازهگیر ی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج پایا بودن تمام مؤلفهها را
تأیید میکند.
جدول  .5پايايی مؤلفههای پژوهش
تمهای شناسايیشده
فردی
سازمانی
فرهنگی
سازۀ اصلی ساختمان
تجهیزات ورزشی
مدیر
مربی
ورزشکار
مسئولان اجرایی رویداد

تعداد سؤالها
5
0
4
7
2
7
2
4
4

پايايی
2/76
2/70
2/71
2/72
2/71
2/74
2/79
2/41
2/70
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تجزیهوتحلیل دادهها در دو فاز کیفی و کمی انجام گرفت .در فاز کیفی با استفاده از روش تحلیل تم و در
دو مرحلۀ کدگذاری باز و محوری و تحلیل دادهها در فاز کمی در دو سطح آمار توصیفی (میانگین و
انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل عاملی تأییدی) استفاده شد.
یافتهها
يافتههای کیفی پژوهش
با توجه به اینکه در روش کیفی از روش تحلیل تم استفاده شد ،این روش در دو مرحلۀ کدگذاری باز و
محوری انجام گرفت که به شکل خلاصه در جدول  5آمده است.
جدول  .3کدها و مفاهیم شناسايیشده از تحلیل تم
تم اصلی
نرمافزاری

تم فرعی
فردی
سازمانی
فرهنگی

سختافزاری

سازة اصلی
ساختمان

تجهیزات
ورزشی

منابع انسانی

مدير

کدهای نهايی
آگاهی افراد از مسائل حقوقی
فقر اقتصادی افراد
عدم استفاده از مشاورۀ ورزشی در ساخت اماکن ورزشی
نبود نظارت در ساخت اماکن ورزشی
نبود جدیت در برگزار کلاسهای مربیگری و داوری کارت مربیگری
پیگیری خانوادهها در مورد آسیبها
اطلاعرسانی سایر افراد مطلع در زمینۀ حقوق ورزشی
افزایش تعداد افراد استفادهکننده از فضاهای ورزشی
افزایش زیاد بانوان از اماکن ورزشی
غیراستاندارد بودن اماکن ورزشی
نصب نامناسب کفپوش مورد استفاده
مناسب نبودن سازۀ ساختمان
استاندارد نبودن ابعاد زمین
نبود سیستم تهویۀ مناسب
نبود سیستم گرمایشی مناسب
نبود سیستم سرمایشی مناسب
غیراستاندارد بودن کفپوش
عدم تناسب رشتۀ ورزشی با اماکن ورزشی مورد استفاده
عدم استفاده از پدهای مناسب در اماکن
استاندارد نبودن تجهیزات ورزشی مناسب با رشته
نبود جعبۀ کمکهای اولیه
نداشتن تجربۀ کافی مدیر اماکن ورزشی
نداشتن تحصیلات مناسب مدیر اماکن ورزشی
ناآشنایی با قوانین و مقررات مدیریت اماکن

علل افزايش استناد به مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای بدنی در اماکن ورزشی شهر قم

مربی

ورزشکار

مسئولان
اجرايی رويداد
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بیتوجهی به مسائل حقوقی ورزشی مدیران
نداشتن بیمۀ مسئولیت بدنی برای اماکن ورزشی
استفادۀ افراد بیشازحد مجاز در اماکن
عدم اخذ مجوز بهرهبرداری اماکن ورزشی
نداشتن اطلاعات علمی مناسب مربیان
نداشتن تجربۀ فنی و تجربی مربیان
نبود آموزش مناسب برای مربیان ورزشی
نداشتن کارتهای مربیگری در مربیان
بیتوجهی به مسائل حقوقی ورزشی
نداشتن بیمۀ ورزشی ورزشکار
عدم کنترل هیجانات توسط ورزشکار
ناآگاهی از مسائل حقوقی و پیامدهای آن توسط ورزشکار
نبود پزشک در محل با توجه به قوانین
نبود آمبولانس در اماکن ورزشی
نبود نظارت بر تجهیزات توسط مسئولان
ناآشنایی با قوانین برگزاری مسابقات

با توجه به جدول  0میتوان مشاهده کرد که در این پژوهش با توجه به نظر استادان خبره و مدیران
اجرایی در این حوزه عوامل شناساییشده در قالب  9مفهوم و طبقهبندی در  0تم اصلی نرمافزاری،
سختافزاری و منابع انسانی شناسایی شد.
تهیۀ گزارش کار کیفی (شبکۀ مضامین)
در نهایت پژوهشگر نتیجۀ تحلیل دادههای کیفی را در پنج مرحلۀ پیش ،پس از بازبینیهای مکرر
دادهها و بررسیهای بسیار در  41کد نهایی در قالب  9تم فرعی (عوامل فردی ،سازمانی ،فرهنگی ،سازۀ
ساختمان ،تجهیزات ورزشی ،مدیر ،مربی ،ورزشکار و مسئولان اجرایی مسابقات) و تمهای فرعی را در 0
تم اصلی (عوامل نرمافزاری ،سختافزاری و منابع انسانی) طبقهبندی کرده است .در شکل  1نیز تصویر
کلی از نتایج تحلیل کیفی دادهها نشان داده شده است.
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استاندارد
نبودن ابعاد
زمین

نبود سیستم
گرمايشی
مناس

نبود سیستم
تهويه مناس

یر استاندارد
بودن کف
پوش

نبود سیستم
سرمايشی
مناس

عدم تناس
رشته ورزشی
با اماکن
ورزشی مورد
استفاده

عدم استفاده
از پد ها
مناس در
اماکن

عدم استاندارد
بودن
تجهیزات
ورزشی
مناس

عدم استاندارد
بودن
تجهیزات
ورزشی
مناس

نداشتن
تحصی ت
مناس مدير
اماکن ورزشی

نداشتن تجربه
کافی مدير
اماکن ورزشی

عدم آشنايی
با قوانین و
مقرارات
مديريت اماکن

مناس نبودن
سازه
ساختمان

عدم توجه به
مسا ل حقوقی
ورزشی
مديران

سازه اصلی
ساختمان
نص نامناس
کف پوش مورد
استفاده

س

مدير

تجهیزات
ورزشی

ف ر

نداشتن بیمه
مسئولیت
بدنی برای
اماکن ورزشی

یر استاندارد
بودن اماکن
ورزشی

استفاده افراد
بیش از حد
مجاز در اماکن

عدم اخذ
مجوز بهره
برداری اماکن
ورزشی

علل افزايش استناد
به مسئولیت های
مدنی ناشی از آسی
های ورزشی در اماکن
ورزشی

ف ر
آگاهی افراد از
مسائل حقوقی

فردی

منا

نبود آموزش
مناس برای
مربیان ورزشی

مسئولین
اجرايی
رويداد

فقر اقتصادی
افراد

عدم استفاده از
مشاوره ورزشی
در ساخت اماکن
ورزشی

ای
نداشتن تجربه
فنی و تجربی
مربیان

مربی

فرهنگی

سازمانی

نداشتن
ا عات
علمی مناس
مربیان

نداشتن کارت
های مربیگری
در مربیان

ورزشکار

عدم توجه به
مسا ل حقوقی
ورزشی

نبود نظارت در
ساخت اماکن
ورزشی

نبود جدیدیت
در برگزار ک س
های مربیگری و
دان کارت
مربیگری

پیگیری خانواده
ها در مورد
آسیب ها

اط ع رسانی
سایر افراد مطلع
نسبت به حقوق
ورزشی

افزایش تعداد
افراد استفاده
کننده از
فضاهای ورزشی

افزایش تعداد
افراد استفاده
کننده از
فضاهای ورزشی

عدم آشنايی
با قوانین
برگزاری
مسابقات

نبود ن ارت بر
تجهیزات
توس
مسئولین

نبود آمبو ن
در اماکن
ورزشی

نبود پزش
در محل با
توجه به
قوانین

عدم اگاهی از
مسا ل حقوقی
و پیامد های
آن توس
ورزشکار

نداشتن بیمه
ورزشی
ورزشکار
عدم کنترل
هیجانات
توس
ورزشکار

شکل  .1مدل نهايی و مفهومی پژوهش

يافتههای کمی پژوهش
آمار توصیفی نمونۀ مورد پژوهش
جدول  .0وضعیت توزيع نمونۀ آماری براساس ويژگیهای جمعیتشناختی
ويژگی

سن

تحصیلات

بقه
زیر  52سال
 51تا 02
42-01
22-41
62-21
 62به بالا
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
مجموع

فراوانی
00
62
112
1
1
42
127
4
512

درصد
25/4
12/7
09/0
25/4
2/2
2/2
51/45
74/76
4/0
122

با توجه به جدول  4میتوان گفت که بیشتر نمونۀ آماری دارای میانگین سنی بین  42تا  22سال و
بیشتر آنها دارای تحصیلات کارشناسی ارشد بودند.
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مدل اندازهگیری عوامل نرمافزاری
یکی از پیشامدهای انجام تحلیل آماری برای انجام تحلیل عاملی ،بررسی نرمال بودن توزیعهای متغیر
دادههاست ،چراکه در این پژوهش از روش بیشینۀ درستنمایی برای برآورد پارامترها استفاده شد و این
روش بر پیشفرض نرمال بودن چندمتغیرۀ داده ها استوار است؛ بنابراین قبل از ارائۀ مدل ابتدا وضعیت
نرمال بودن دادهها و روایی سازۀ آن بررسی میشود.
جدول  .2تحلیل متغیرهای تحقیق
مفاهیم

چولگی

کشیدگی

میانگین

انحراف
معیار

مقدار t
مشاهدهشده

درجۀ
آزادی

وضعیت

فردی
سازمانی
فرهنگی

-2/056
-2/774
-2/527

-1/12
2/262
-2/21

0/59
0/44
0/21

1/27
2/42
1/24

4/240
7/241
7/171

529
529
529

مطلوب
مطلوب
مطلوب

همانطور که در جدول  2مشخص شده است ،دادهها نرمال است.

شکل  .5مدل اندازهگیری عوامل نرمافزاری در حالت ضراي

معناداری

شکل  5معناداری ضرایب و پارامترهای مدل را نشان میدهد که تمامی ضرایب بهدستآمده معنادار
شدهاند ،زیرا مقدار آزمون معناداری بزرگتر از  1/96یا کوچکتر از  -1/96نشاندهندۀ معنادار بودن روابط
است .همچنین مفاهیم بهدستآمده در جدول  6نشان میدهد که مدل برازش مناسبی دارد.
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جدول .2شاخصهای برازش عوامل نرمافزاری
شراي علی

X2/df

RMSEA

NFI

CFI

IFI

RFI

GFI

AGFI

میزان قابلقبول

>0

>2/1

<2/9

<2/9

<2/9

<2/9

<2/9

<2/9

مقادير محاسبهشده

1/76

2/229

2/92

2/94

2/94

2/90

2/96

2/95

مدل اندازهگیری سختافزاری
جدول  .7تحلیل عوامل سختافزاری
مفاهیم

سازة
ساختمان
تجهیزات
ورزشی

چولگی

کشیدگی

میانگین

انحراف
معیار

مقدار t
مشاهدهشده

درجۀ
آزادی

وضعیت

-2/05

-1/12

0/22

1/27

6/76

529

مطلوب

-2/774

-2/262

0/92

2/46

12/1

529

مطلوب

همانطورکه در جدول  7مشخص شده است ،دادهها نرمال هستند.

شکل  .3مدل اندازهگیری عوامل سختافزاری در حالت ضراي

معناداری

742

علل افزايش استناد به مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای بدنی در اماکن ورزشی شهر قم

جدول  .1شاخصهای برازش سختافزارها
شراي
علی
میزان قابل
قبول
مقادير
محاسبهشده

X2/df

RMSEA

NFI

CFI

IFI

RFI

GFI

AGFI

>5

>2/1

<2/9

<2/9

<2/9

<2/9

<2/9

<2/9

5/57

2/74

2/95

2/92

2/92

2/92

2/95

2/49

شکل  0معناداری ضرایب و پارامترهای مدل را نشان میدهد که تمامی ضرایب بهدستآمده معنادار
شدهاند ،زیرا مقدار آزمون معناداری بزرگتر از  1/96یا کوچکتر از  -1/96نشاندهندۀ معنادار بودن روابط
است .معنادار بودن روابط است .همچنین مفاهیم بهدستآمده در جدول  4نشان میدهد که مدل برازش
مناسبی دارد.
مدل اندازهگیری منابع انسانی
ارزیابی نرمال بودن دادهها معناداری ضرایب و پارامترهای مدل را نشان میدهد.
جدول  .9تحلیل کمی دادههای مربوط به منابع انسانی
مفاهیم

چولگی

کشیدگی

میانگین

انحراف معیار

مدير

-2/216

-2/260

0/67

2/904

مربی
ورزشکار
مسئولان رويداد ورزشی

-2/005
-2/260
-2/47

-1/1
-2/052
-2/797

0/49
0/72
0/26

2/950
2/474
2/621
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شکل  .0مدل اندازهگیری عوامل انسانی در حالت ضراي

معناداری

که تمامی ضرایب بهدستآمده معنادار شدهاند ،زیرا مقدار آزمون معناداری بزرگتر از  1/96یا
کوچکتر از  -1/96نشاندهندۀ معنادار بودن روابط است .همچنین شاخصهای بهدستآمده در جدول
 12نشان میدهد که مدل برازش مناسبی دارد.
جدول  .14شاخصهای برازش تحلیل عاملی
شراي علی
میزان قابل قبول
مقادير
محاسبهشده

X2/df

RMSEA

NFI

CFI

IFI

RFI

GFI

AGFI

>5

>2/1

<2/9

<2/9

<2/9

<2/9

<2/9

<2/9

1/94

2/267

2/90

2/97

2/97

2/92

2/95

2/49

حث و تیجهگی
در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ،میگویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.
مسئولیت لازمۀ داشتن اختیار است .انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول است .بر
مبنای این مسئولیت ،رابطۀ دینی ویژهای بین زیاندیده و مسئول بهوجود میآید؛ زیاندیده طلبکار و
مسئول بدهکار میشود و موضوع بدهی خسارت است که بهطور معمول با دادن پول انجام میپذیرد (.)51
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یکی از مسائل مهم تأثیرگذار در بررسی تعیین مسئولیت مدنی ورزشکاران ،مشروعیت عملیات و مقررات
ورزشی است که ضمن آن حادثه و آسیب رخ میدهد .در این پژوهش نیز با توجه به اهمیت موضوع و
نبود پژوهشها ی کیفی در این زمینه سعی در بررسی علل این موضوع شد که استناد به پروندههای
حقوقی مورد ورزش افزایش یافته است ،به شکلی که برخی کشورهای صاحب صنعت ورزشی بهمنظور
ترویج و توسعۀ ورزشهای بومی در کشورشان برای دستیابی به اقتصاد پایدار و ترویج فرهنگ خود در
جهان ،ورزش را نیازمند تصویب قوانین جهانی برای داوری در پروندههای حقوق ورزش دانستهاند و برای
یکسان کردن قوانین حقوقی تلاش میکنند (بین و لانجون.)55( )5219 ،1
مفهوم نرم افزاری شامل زیرمفهوم فردی بود که عامل مؤثری در افزایش پروندۀ حقوقی است و شامل
کدهای افزایش آگاهی و فقر اقتصادی میشود .یکی از مفاهیم دیگر عامل سازمانی شامل کدهای عدم
استفاده از مشاورۀ ورزشی در ساخت اماکن ورزشی ،نبود نظارت در ساخت اماکن ورزشی و نبود جدیت
در برگزاری کلاسها ی مربیگری و دادن کارت مربیگری بود و در نهایت کد مربوط فرهنگی شامل پیگیری
خانوادهها در مورد آسیبها ،اطلاعرسانی سایر ،افراد مطلع در زمینۀ حقوق ورزشی ،افزایش تعداد افراد
استفادهکننده از فضاهای ورزشی و افزایش زیاد بانوان از اماکن ورزشی بود .این نتیجه با نتایج پژوهشهای
میرصفیان ( )16( )1096و ریبا لایگو ( )14( )5212همسوست .با توجه به نتایج پژوهشهای مختلف
مشاهده می شود آگاهی افراد از مسائل حقوقی و فقر اقتصادی میتواند عاملی برای افزایش پروندههای
حقوقی باشد .در حقیقت در پروندههای بررسیشده وجود خلأهای قانونی و توجه ناکافی سبب شده است
افرادی که از مفاهیم و موضوعات حقوقی آگاهی دارند ،از این خلأها استفاده کنند و به دنبال سوءاستفاده
باشند .همچنین در بین شاخصهای شناساییشده عدم استفاده از مشاوران ورزشی در ساخت اماکن
ورزشی میتواند سبب بروز آسیبهایی در اماکن شود که بهسبب ویژگیهای خاص اماکن ورزشی است.
ازاینرو دستاندرکاران و مسئولان ورزشی باید به این مسئله توجه داشته باشد که در ساخت اماکن ورزشی
با استفاده از مشاوران ورزشی نظرهای کلیدی را که میتواند براساس تجربۀ افراد باشد ،در ساخت اماکن
بهکار ببرند و سبب کاهش آسیب های ورزشی و مسائل حقوقی شوند .در کنار این موضوع باید به این
مسئله توجه داشت که افزونبر اینکه با نظرخواهی از افراد باتجربۀ ورزشی میتوان از بسیاری از حوادث
جلوگیری کرد ،باید در حین ساخت و بهرهبرداری از اماکن ورزشی نیز نظارت و دقت خاصی را بهکار برد.

1. Bin, and Lanjuan
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میزان آگاهی خانوادهها از حقوق شهروندی خود و مهم بودن آن سبب شده است که اگر آسیب حین
تمرین یا در زمان استفاده از اماکن ورزشی ایجاد شد ،از حقوق خود دفاع کنند .بنابراین مدیران امکان
ورزشی باید در خصوص مواردی که میتواند تحت پوشش بیمهای نباشد ،آگاهی داشته باشند و زمینۀ
بروز حوادثی را که میتواند مسئولیت مدنی نسبت به افراد ایجاد کند ،محدود سازد .طبیبی و دستجردی
( )1092یکی از مهم ترین موارد پیشگیری از مسئولیت مدنی در اماکن را صلاحیت آموزشی برای مربیان
و حضور مستمر در اماکن و دورههای آموزشی میدانند ( .)17همچنین سینگ و سورجلال ( )5212در
پژوهش خود بیان کردند که دانش نامناسب و بهتبع آن عملکرد ضعیف مربیان و مدیران مقطع دبیرستان
در حیطۀ مدیریت خطر بهطور کلی ،و در اجرای وظایف قانونی خود در مقابل ورزشکاران بوده است (.)10
متعاقب آن میرسلیمانی و همکاران ( )1094در پژوهش خود وجود رسانههای اجتماعی را از عوامل
تأثیرگذار بر افزایش آگاهی افراد و خانوادهها در نظر گرفته است ( .)12مؤید مطالب گفتهشده اطلاعرسانی
سایر افراد مطلع در زمینۀ حقوق ورزشی است که بیتوجهی به آن موجب تکرار حوادث مشابه با
مسئولیتهای مدنی یکسان میشود.
مفهومهای شناساییشده در زمینۀ عامل سخت افزاری ،سازۀ ساختمان و تجهیزات ورزشی بود .سازۀ
ساختمان شامل کدهای غیراستاندارد بودن اماکن ورزشی ،نصب نامناسب کفپوش مورد استفاده ،مناسب
نبودن سازۀ ساختمان ،استاندارد نبودن ابعاد زمین ،نبود سیستم تهویۀ مناسب ،نبود سیستم گرمایشی
مناسب ،نبود سیستم سرمایشی مناسب و همچنین مفهوم تجهیزات ورزشی ،غیراستاندارد بودن کفپوش،
نامتناسب بودن رشتۀ ورزشی با اماکن ورزشی مورد استفاده ،عدم استفاده از محافظ های مناسب در
اماکن ،استاندارد نبودن تجهیزات ورزشی مناسب با رشته و نبود جعبۀ کمکهای اولیه بود .با توجه به
نتایج مشاهدهشده میتوان گفت که بحث سختافزاری میتواند بسیار بر شیوع پروندههای حقوقی
تأثیرگذار بوده باشد .الا ژوزف ( )11( )5215نیز در پژوهشی مشابه منابع مسئولیت حقوقی معلمان تربیت
بدنی را ناشی از غفلت معلمان تربیت بدنی در چهار حیطۀ نظارت ،امکانات و تجهیزات ،صدمههای ناشی
از مشارکت ورزشی و آموزش مناسب بیان کرد .پایمنت و پیمنت ( )5211نظارت بر رختکنها،
سرویسها ی بهداشتی و محل نقل و انتقالات ورزشکاران را در حیطۀ نظارتی مربیان و مدیران اماکن
ورزشی میدانند ( .)15یکی از موارد که هم در پژوهشها به آن اشاره شده است و هم نتایج مصاحبهها
نشان داد ،استاندارد نبودن اماکن ورزشی است .در حقیقت بیتوجهی به ساخت و استاندارد نبودن ساخت
موجب بروز آسیب شده و در نتیجه مسئولیت مدنی در افراد خواهد شد .در حقیقت استفاده از مشاوران
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ورزشی و متخصصان باتجربه در حوزۀ مدیریت اماکن میتواند استاندارد نبودن اماکن را در ساخت آنها
حذف کند و بستر ایجاد آسیب را از بین ببرد .یکی از مواردی که مسئولان ،مربیان و مدیران باشگاه باید
به آن توجه کنند ،تناسب رشتۀ ورزشی با مکان مورد استفاده است .برای مثال زمانیکه مکان ورزشی باید
برای رشتۀ بسکتبال و والیبال باشد و مناسب فوتسال نیست ،نباید برنامۀ ورزشی فوتسال را در آن اجرا
کرد .همچنین گاهی بیتوجهی به مسائل جزئی و پیشپاافتاده میتواند موجب بروز مسائل حقوقی شود
که جعبۀ کمکهای اولیه از جملۀ این موارد است .همچنین یکی از نکاتی که مربیان ،مدیران و مسئولان
اجرایی باید به آن توجه داشته باشند ،تجهیزات ورزشی است که باید بهصورت دورهای و چکلیستی دقیق
بررسی شود تا از خرابی آن مطمئن شویم و از آسیب جلوگیری کنیم؛ همانطورکه پایمنت و پیمنت
( ) 5211نظارت مستقیم و دقیق را بر تجهیزات و رختکن جزء مواردی میدانند که مربیان باید به آن
توجه داشته باشند ( .)15ریبالا لایگو ( )5212در پژوهشی بر اصل پذیرش خطر که عوامل سختافزاری
یکی از این موارد است ،تأکید کرده است (.)14
مفهوم شناساییشدۀ مدیر شامل کدهای نداشتن تجربۀ کافی مدیر اماکن ورزشی ،نداشتن تحصیلات
مناسب مدیر اماکن ورزشی ،ناآشنایی با قوانین و مقررات مدیریت اماکن ،بیتوجهی به مسائل حقوقی
ورزشی مدیران ،نداشتن بیمۀ مسئولیت بدنی برای اماکن ورزشی ،استفاده از افراد بیشازحد مجاز در
اماکن و عدم اخذ مجوز بهرهبرداری اماکن ورزشی بود .در زمینۀ نقش مدیران در بروز حوادث در اماکن
ورزشی تحقیقات زیادی صورت نگرفته است ،درحالیکه یکی از افرادی که بهطور مستقیم تحت تأثیر
پیامدهای حقوقی ناشی از آسیب قرار میگیرد ،فرد مدیر است .موسوی و عباسی ( )1092نیز به این
مبحث اشاره و بیان کردهاند که میزان دانش و آگاهی مدیران در مجموعههای ورزشی پایین است که این
موضوع سبب بروز آسیبهای ناشی از آن شده است ( .)14یک از موارد بسیار مهم استفادۀ بیشازحد از
یک مجموعه است و با توجه با اصل خصوصیسازی اماکن ورزشی ،افراد یا سازمانهایی که مدیریت
خصوصی مجموعههای ورزشی را بر عهده میگیرند ،فقط جنبۀ درآمدزایی آن را مورد توجه قرار میدهند
و بحث استهلاک آن مهم نیست و این استفادۀ بیشازحد و نامناسب خود سبب بروز حادثه و آسیب در
اماکن میشود .همچنین فعالیتهای زیرزمینی بدون اخذ مجوز بهرهبرداری از مواردی است که سبب
افزایش پروندههای حقوقی شده است .افراد بهدلیل استاندارد نبودن مجموعه برای فعالیت و عدم اخذ
مجوز از سازمان ذیصلاح به روند فعالیت خود بهصورت غیرقانونی اقدام میکنند .ازاینرو سازمانهای
ناظر بر باشگاهداری باید به این مسئله توجه داشته باشند و با فراهم کردن کمکهای مالی و غیرمالی افراد
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را برای بهرهبردار ی استاندارد از مجموعه یاری رسانند .موارد مربوط به مربیان نیز شامل کدهای نداشتن
اطلاعات علمی مناسب مربیان ،نداشتن تجربۀ فنی و تجربی مربیان ،نبود آموزش مناسب برای مربیان
ورزشی ،نداشتن کارتهای مربیگری در مربیان و بیتوجهی به مسائل حقوقی ورزشی بود .میرصفیان
( )16( )1096و ریبا لایگو ( )14( )5212نیز در پژوهش خود به مواردی از این شاخصها اشاره کردهاند.
با توجه به نتایج پژوهش باید گفت که در زمینۀ منابع انسانی لازم است برنامهریزی بسیار دقیقی انجام
گیرد که زمینۀ بسیاری از پروندههای حقوقی است .در حقیقت در مکانهای ورزشی عامل اصلی میتواند
منابع انسانی آن باشد که از بروز آسیبهای ورزشی با دقتی که میتوانند داشته باشند ،جلوگیری کنند.
این منابع انسانی شامل مربی ،ورزشکار ،مدیر و مسئولان اجرایی است که هر کدام میتوانند از بروز آسیب
جلوگیری کنند .همانطورکه مشاهده میشود ،در مواردی از پژوهشهای انجامگرفته به مواردی از منابع
انسانی اشاره شده ،ولی بسیار محدود است .هرچند مربیان ،بیمهگر و ضامن ورزشکاران خود نیستند و
بعضی از صدمات بهویژه در ورزشهایی که درگیری ،اجتنابناپذیر است و جبران خسارات آنها با اقامۀ
دعوا هم میسر نیست (جونیور ،) 50( )1997 ،مربیان وظیفه دارند برای ایمنی بازیکنان خود مراقبت
متعارف را به عمل آورند ،در چنین حالتی تقصیری متوجه مربی نخواهد بود (جونیور به نقل از طبیبی و
دستجردی ،)17( )1092 ،بدانمعنا که حتی اگر مربی در زمینۀ آموزش مهارتها به بازیکنان خود ،بهترین
عملکرد ممکن را داشته باشد ،ولی نظارت کافی بر اعمال آنها نداشته باشد و در نتیجه ،وظیفۀ مراقبت از
بازیکنان تحت امر خود را بهخوبی انجام ندهد ،هیچ تردیدی در مسئولیت چنین مربیای وجود نخواهد
داشت ،البته این در صورتی است که سانحه و خسارت ایجادشده ،ناشی از تقصیر مربی در اعمال مراقبت
باشد ( .)17در این زمینه سیستم آموزش مربیان ،مدیران اماکن و مدیران اجرایی رویدادهای ورزشی با
مرجعیت فدراسیونهای ورزشی ،منابع ارتقای دانش مربیان ،فقدان حمایت رسانهای و بهصورت کلی دانش
اندک و توجه نامناسب جامعۀ ورزش به مسائل حقوقی مرتبط با ورزش میتواند از جمله عوامل مؤثر بر
دانش نامناسب مربیان از این مباحث باشد.
با توجه به نتایج پژوهش مدیران و مسئولان متصدی امر ورزش خود باید به مسائل حقوقی متعهد
باشند و زمینۀ آشنایی تمام افرادی را که بهنحوی در ارتباط با اماکن ورزشیاند ،فراهم آورند .همچنین
مشاوران ورزشی میتوانند در ساخت اماکن ورزشی با ایجاد کمیتههای مشاوران ورزشی و استفاده از
نظرهای آنها در ساخت اماکن از بروز آسیب جلوگیری کنند و پروندهها را کاهش دهند .همچنین یکی
از گروههایی که میتوانند بسیار تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر شیوع پروندههای حقوقی باشند ،مربیان ورزشی
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 ازاینرو پیشنهاد میشود با برگزاری دورههای اجباری در زمینههای حقوقی ورزشی و قوانین و،هستند
، زمینۀ آگاهیسازی در زمینۀ مسائل حقوقی که میتواند پیش روی همۀ مدیران باشد،پروندههای جدید
 مسئول ان اجرایی باید هم دارای تجربه و هم علم لازم در زمینۀ برگزاری مسابقات باشند تا.فراهم شود
.تمام موارد ایمنی مربوط به برگزاری مسابقات را بررسی و از بروز مشکل جلوگیری کنند
سپاسگ ر
 علی الخصوص،از تمام افرادی که در فرایند این پژوهش به بنده در جمع آوری اطلاعات کمک کردند
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Abstract

The purpose of this study was to examine the reasons for citing civil liability
in sports venues resulting from physical activity. The research approach,
which was exploratory since it initially qualitatively identified the indicators
and then used a quantitative method to validate the identified indicators, was
mixed. In the qualitative part of the elite, the statistical population was experts
and law experts who used theoretical targeted sampling and snowballing with
11 individuals to achieve theoretical saturation, and all sports experts in Qom
province who used formulas were in the quantitative part of the statistical
population. The sample size was calculated at 245, and 210 statistical samples
were used in a quantitative portion after distribution using simple random
sampling. In the qualitative part of the interviews and in the quantitative part
of the questionnaire, the research instrument was semi-structured. Data
analysis was conducted using the thematic analysis approach in the qualitative
part and at two stages of open and central coding, and at both descriptive and
astronomical levels in the quantitative part. The results of the interviews
showed that the reasons for the rise in citations were listed as the three key
concepts of software, hardware and human resources and 9 sub-themes.
Therefore to avoid the formation of legal repercussions and civil liability,
authorities and others participating in sports stadiums need to pay attention to
these issues.
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