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 چکیده

ش بود. روش پژوه یدر اماکن ورزش یبدن هاییتاز فعال یناش یمدن یتعلل استناد به مسئول یپژوهش بررس ینهدف از ا

به  یو در ادامه با استفاده از روش کم یفیصورت کها بهشاخص ییدر ابتدا به شناسا ینکهبود که با توجه به ا یختهآم

نخبگان و  یفیدر بخش ک یآمار ۀبود. جامع یاکتشاف یختۀآم خته شد،پردا شدهییشناسا یهاشاخص یسازییروا

 ینفر به اشباع نظر 11با  یبرفو گلوله یگیری هدفمند قضاوتبا استفاده از نمونهبودند که  یمتخصصان و کارشناسان حقوق

ل از فرمو تفادهاستان قم بودند که با اس یکارشناسان ورزش تمامی یبه شکل مورد یآمار ۀجامع یو در بخش کم یدرس

منظور به یآمار ۀنمون 512ساده  یفگیری تصادبا استفاده از روش نمونه یعمورد برآورد شد که پس از توز 542حجم نمونه 

 یساختاریافته و در بخش کمیمههای نمصاحبه یفیاستفاده شد. ابزار پژوهش در بخش ک یها در بخش کمداده یلتحل

بخش  و در یکدگذاری باز و محور ۀتم و در دو مرحل یلبا استفاده از روش تحل یفیداده در بخش ک یلپرسشنامه بود. تحل

 ،افزارینرم یها نشان داد که سه مفهوم اصلحاصل از مصاحبه یج. نتاگرفتو استنباطی انجام  یفیدر دو سطح توص یکم

اندرکاران و دست انمسئول رواین ازشد.  ییاستناد شناسا یشدر مورد علل افزا یتم فرع 9و  یافزاری و منابع انسانسخت

 .توجه کنندموارد  ینبه ا باید یهای مدنو مسئولیت یحقوق یامدهایپ یجاداز ا یشگیریمنظور پبه یدر اماکن ورزش
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 مقدمه
ه ک یموضوع ؛است یبدن یتدر جوانان، بحث ورزش و اهتمام به امر ترب یتهای تربترین راهامروزه از مهم

های های مربوط به فعالیتشک محیطیدهد. بتوسعه به خود اختصاص می یرا برا یکلان ۀهر ساله بودج

 (. 1) ستیمصون ن ناپذیربینیپیشها و حوادث از آسیب یورزش

اند و با وجود شده یختهبا صدمات و حوادث آم مولطور معهایی هستند که بهمکان ی،ورزش میادین

در  ارییها، خواسته و ناخواسته حوادث بسمکان ینا یرانمد یسوشده از یشیدهاند یرها و تداببینیپیش

شاغل و فعال در  افراد میعلت تما ینپیوندد. به هموقوع میبه یآموزش یهامسابقات و کلاس ینات،تمر

 ینکه احتمال بروز خطر در ا یرندرا بپذ یورزش ۀدر گام اول ورود به عرص یدبا یشانهاورزش و خانواده

 یانمرب یران،مد ۀ. هم(5) در ورزش بگذارند یتفعال ۀها وجود دارد و پس از آن پا به عرصانو مک یادینم

و ممانعت از بروز حوادث و  یشگیریدر برابر کنترل، پ یورزش یدادهایها و رواندرکاران مجموعهو دست

کنند  یجادرا ا یشامدیاز هرگونه خطر و پ یامن و عار یطیاند محاتفاقات در ورزش مسئول بوده و موظف

اصولاً حادثه از  جا که. از آن(0) بپردازند یورزش یتکه در آن همگان بتوانند به دور از صدمات به فعال

رای منظور اتخاذ تدابیر لازم باست، ضرورت اطلاع از قواعد حقوقی به ناپذیرو  اجتناب ریناپذکیورزش تفک

ی نحو ملموساهالی ورزش به ۀورت تحقق آن، برای همجلوگیری از وقوع حادثه یا برائت از مسئولیت در ص

 ایهکند باید خطرکس در ورزش شرکت می . امروزه این نظریه پذیرفته نیست که هر(4) شوداحساس می

جام کننده باید در طول انزا هستند و ورزشکار شرکتها ذاتاً آسیبناشی از آن را بپذیرد، البته برخی ورزش

 یشود، رنگ اخلاق الدر هر جا که استعم یتمسئولۀ . واژ(2) ها را داشته باشدآن، انتظار برخی آسیب

. دینمجازات شود و مکافات گناهش را بب یدمرتکب شده و با ییاست که خطا یدارد. مسئول هر آن کس

وع اند و نمسئول مییگویم ،باشند یگریملزم به جبران خسارت د یاشخاص یاهر گاه شخص  ین،بنابرا

را در  یقراردادیرغ یتخاص، تنها مسئول یبه معنا یمدن یتاست. البته مسئول یمدن یزآنها ن یتمسئول

 یزن یسوفران یسندگاننو برخیاست،  یجرا یسدر حقوق سوئ یشترب یت،مسئول ینکاربرد ا .ردیگیبرم

 (. 6) اندکار گرفتهمفهوم به ینرا در ا یمدن یتمسئول

درصد ورزشکاران جوان، در طول یک فصل ورزشی  44 دهدیسوابق تحقیقاتی نشان م بررسی

ها، شرایط نامناسب بازی و که عدم ارائۀ اطلاعات دربارۀ آسیب شوندیکم با یک آسیب مواجه مدست

 یتمرین، تمرینات اشتباه و آموزش ناکافی، تجهیزات و وسایل نامناسب، تغذیۀ نامناسب و کاهش آمادگ

در رشد  یهای ورزشفعالیت یبه نقش اساس یتبا عنا (.7)ا هستند هترین علل آسیباز مهم ،جسمانی
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 تیبر سلامت افراد، امنفراهم شود تا علاوه یطیشرا یدبا ،سلامت جامعه یمنظور ارتقاافراد به ۀجانبهمه

م منظ ۀبرنام و مناسب یبسترها یجادا ی،مقررات ورزش عایتتأمین شود. ر یزآنان ن یهای ورزشفعالیت

 منظوربهموارد  ینا یتباشد. البته رعا یاز بروز حوادث و سوانح ورزش یریدر جلوگ یعامل مهم تواندمی

 موجه دانستن یشرط قانونگذار برا ینچراکه اول ،است یکاملاً ضرور یقانون مجازات اسلام 29 ۀتحقق ماد

 رو(. ازاین4) از نقض مقررات باشد یدمقررات است و حادثه نبا یترعا ی،ورزش یتاز فعال یحوادث ناش

 یهای قانوناز مسئولیت یدو با است یرناپذاجتناب یمراقبت یفۀوظ ینمرتبط با ا یاز موارد حقوق یاطلاع کاف

، حاضران یتامن زشی،اماکن و تأسیسات ور یرمد یۀاول یهایداشته باشند. از نگران یخود اطلاعات کاف

 را در اماکن و تأسیسات یمنیو ا یتنتواند امن یرگان است. اگر مدکنندو شرکت یانتماشاچ یان،مشتر

ناپذیر خواهد شد. اجتناب یکنندگان ورزشو شرکت یانتماشاچ یان،حاضران، مشتر ۀتأمین کند، صدم

ز ا یادیبا شمار ز یراماکن و تأسیسات وجود دارد، مد یرمد یبرا یناز قوان یادیهای زهرچند دستورالعمل

  (.4) ها مواجه استدادخواهی

ه ک کنندای عمل گونهتا آنها به شودسبب می یشخو یهای حقوقورزش از مسئولیت یانمرب آگاهی

علت  د وشوفوت منجر  یاعضو  صنق یجادای به اد. اگر حادثهشون یشانبر ا یحقوق یتمسئول یجادموجب ا

رو ای روبهمشکلات عدیده اتواند او را بخود باشد، میو تعهدات  یفدر انجام وظا یو قصور مرب یآن کوتاه

 خود یکار یطۀدر ح یرینو سا یشخو یهای حقوقو مسئولیت یفاز وظا یانمرب یآگاه بنابراینکند. 

( در پژوهش 5219و همکاران ) 1(. میلر9) شودمیاز حوادث ناخواسته  یاریاز بروز بس جلوگیری سبب

ه توجهی بکه نادیده انگاشتن و بی دندیرسبه این نتیجه  5216تا  1995از  شدهارائهمروری روی مقالات 

 هفتگرانجاممقالات  ازی شفاف محتوای بسیاری قراردادهابحث جنسیت در ساخت و مدیریت اماکن و نبود 

منابع »( در پژوهش خود با عنوان 5215) 5(. الا ژوزف12در زمینۀ مسائل قانونی ورزش بوده است )

، مسئولیت ناشی از غفلت معلمان تربیت بدنی را در چهار حیطۀ «حقوقی معلمان تربیت بدنی مسئولیت

(. پایمنت 11ی ناشی از مشارکت ورزشی و آموزش مناسب بیان کرد )هاصدمهنظارت، امکانات و تجهیزات، 

ن شامل ی بهداشتی و محل نقل و انتقالات ورزشکاراهاسیسرو، هارختکن( نظارت بر 5211) 0و پیمنت

( در پژوهشی 5212) 4(. سینگ و سورجلال15) دانندیمحیطه نظارتی مربیان و مدیران اماکن ورزشی 

                                                           
1. Miller  

2. elajozef 

3. Paiement & Payment 

4. Singh & Surujlal 
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آن عملکرد ضعیف مربیان و مدیران مقطع دبیرستان در حیطۀ  تبعبهبیان کردند که دانش نامناسب و 

با توجه (.  10ده است )طور کلی، در اجرای وظایف قانونی خود در مقابل ورزشکاران بومدیریت خطر و به

را  یادر اسپان یاسک حوادثدر  یهای قانونمسئولیت یقی( در تحق5212) 1یگولا یبار ،موضوع یتبه اهم

 یدور رأص منظوربهو دادگاه  شودمیکه به حادثه منجر  یعوامل یشتریننشان داد، ب یجکه نتا کرد یبررس

ل سرپرست در مح یاو مسئول  یعدم حضور مرب ی،اطیاحتیشامل ب ،کندیو اثبات خسارت به آنها توجه م

( 1094میرسلیمانی و همکاران ). (14) خطر است یرشن اصل پذیو همچن یانگارکار خود، سهل یاحادثه 

ی هاخانوادهبر افزایش آگاهی افراد و  رگذاریتأثی اجتماعی را از عوامل هارسانهنیز در پژوهش خود وجود 

( در پژوهشی به بررسی این موضوع 1096ن مستحفضیان و همکاران )شمار آورده است. همچنیبه

 (. 12تر از میانگین بود )پرداختند که میزان آشنایی مربیان ورزشی در زمینۀ مسائل حقوقی پایین

در  یکاف ینشان داد که داوران فوتبال شهر اصفهان از آگاهنیز ( 1096)یرصفیان منتایج پژوهش 

 یاز برخ هایاگرچه آگاه یگر،د یانبه ب ،ندیستن برخوردار یداور ۀمرتبط با حرف یمورد مسائل حقوق

مربوطه، عناصر لازم  یفوظا یعدم اجرا یجدانش آنها از نتا ،است یکاف یداور یقانون یفوظا یهاطهیح

. ستیمناسب ن ییقضا یورود به دعاو یداور متعارف و چگونگ یک یارمع ی،مدن یتمسئول یلتحم منظوربه

 تیعدم حما ی،امرتبط، عدم پوشش رسانه یکمبود منابع علم ی،آموزش داور یستمس شاید زمینه یندر ا

حقوق ورزش از جمله عوامل مؤثر بر دانش داوران  در زمینۀورزش  ۀنامناسب جامع یو آگاه یدانشگاه

( از 1092طبیبی و دستجردی ) .(16) باشد یداور ۀمرتبط با حرف یمسائل حقوقدر خصوص فوتبال 

ترین موارد پیشگیری از مسئولیت مدنی در اماکن را صلاحیت آموزشی برای مربیان و حضور مستمر مهم

( در پژوهشی به بررسی میزان 1092(. موسوی و عباسی )17داند )های آموزشی میدر اماکن و دوره

حقوقی پرداختند که نتایج حاکی از کمبود در زمینۀ مسائل  انیو مربآشنایی و آگاهی مدیران اماکن 

 ینهمچن(. 14مشکلات حقوقی زیادی شده است ) سازنهیزمآگاهی و دانش در خصوص این مورد بوده و 

شهر اهواز  یمنتخب ورزش ۀچهار رشت یانمرب یآگاه یزانم یبررس»با عنوان  ی( در پژوهش1094)ی انصار

بسکتبال  ی،تکواندو، کشت ۀچهار رشت یانکه مرب یدرس یجهنت ینبه ا «ورزش یو قانون یحقوق یهابا جنبه

و  یقانون یهاو جنبه یحقوق یتحقوق ورزشکاران، مسئول ی،حقوق دانشبا  یآگاه زانیاز نظر م و فوتبال

تواند یم ینو ا ردندا یآگاه یزانبر م یریتأث یورزش ۀندارند و نوع رشت یکدیگربا  یورزش تفاوت یحقوق

                                                           
1. Ribalaygua 
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خاص خود باشد.  یورزش ۀرشتزمینۀ در  یانمرب ینو معلومات ا یبودن سطح آگاه یکساناز  یناش

وجود  یمعنادار ۀورزش رابط یو حقوق یقانون یهاو جنبه یورزش ۀسابق ینکه ب شدمشخص  ینهمچن

و  ییلو مدرک تحص هرشت یول ،مؤثر باشد یحقوق یهاجنبهدر زمینۀ  یآگاه یشتواند در افزادارد که می

 ینقش یآگاه یشو در افزا اشتهند یمعنادار ۀورزش رابط یو حقوق یقانون یهابا جنبه یگریسطح مرب

التزام »با عنوان  یقی( در تحق1094و کاشف ) یدر داخل پورانزل یحقوق یها. در ادامه پژوهش(19) ندارد

درصد مربیان  54/70که  یافتنددر «ورزشکاران یدگاهاز د یهای حقوقبه مسئولیت یورزش یانمرب یعمل

زنان و مردان،  دیدگاهحقوقی خود از دیدگاه ورزشکاران آگاهی داشتند. بین  یهاتیورزشی به مسئول

وقی حق یهاتیمدرک تحصیلی و تجربه و مهارت، در خصوص میزان التزام عملی مربیان ورزشی به مسئول

 در زمینۀبا وظایف مربیان ورزشی  هاینتفاوت معناداری وجود داشت. با توجه به اعلام آشنایی آزمود

شود با تهیۀ بروشورهای حقوق ورزشی متناسب با ایمنی و سلامت حقوقی، توصیه می یهاتیمسئول

جامعۀ  یهایشدن آگاه ترلیتکم منظوربهفضاهای ورزشی برای مربیان ورزش، والدین و ورزشکاران 

نقش اقدامات مدیریت خطر »در پژوهشی با عنوان  ( نیز1095ایزدی و همکاران ) .(5) ورزش اقدام شود

های مدیریت ی اقدامریکارگبهبه این نتیجه رسیدند که « ی شهر تهراناستخرهادر کاهش دادخواهی در 

را کاهش دهد و محیطی امن را برای  هایدادخواهتواند میزان وقوع حوادث و می استخرهاخطر در 

  (.52کند ) اماکن فراهم نیاز ا کنندگاناستفاده

ه در گرفتانجام یهار پژوهشبیشته مشاهده شد که گرفتات انجامتحقیقو  ینظر یتوجه به مبان با

 در ورزش یحقوق یهاپرونده یشبا توجه به افزا کهیدرحال ،حوادث بوده است ییو چرا یآگاه یزانم ینۀزم

سئله حل م یرا برا یمناسب یتا بتوان راهکارها استموارد  یناستناد ا یوععلل ش یبررسدر پی پژوهشگر 

 ارائه دهد. 

 

 یشناسروش

ه اینکه توجه ب و بایی به شکل متوالی استفاده شد گرااثباتیی و رگرایتفسدر این پژوهش از دو پارادایم 

استفاده شد و در مرحلۀ دوم عوامل و  هامؤلفهی و شناسایی بندجمعدر ابتدا از روش کیفی برای 

سنجی شد، آمیختۀ صورت پرسشنامه تدوین و از طریق پیمایش، رواییبه شدهییشناساهای شاخص

اکتشافی بود. جامعۀ آماری پژوهش در قسمت کیفی شامل تمامی نخبگان علمی و اجرایی در زمینۀ حقوق 

ه در کشور در این حوزه کار کرده بودند. در این ورزشی و کارشناسان ورزشی دادگستری و افرادی بود ک
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برفی استفاده شد. به این منظور از طریق مصاحبه با یازده گیری هدفمند قضاوتی و گلولهپژوهش از نمونه

ادامۀ  دست نیامد ونفر دیگر مصاحبه شد و دادۀ جدیدی به برای اطمینان با دو نفر به اشباع نظری رسید و

ها به روش تحلیل تم پرداخته شد. جامعۀ . پس از مصاحبه به بررسی مصاحبهمصاحبه لزومی نداشت

اشی های مدنی ننحوی با مسائل حقوقی و مسئولیتآماری در بخش کمی تمامی کارشناسانی بودند که به

صادفی صورت تاز آن درگیری شغلی داشتند و کارشناسان ورزشی که در ادارات مشغول به فعالیت بودند. به

شدۀ حاصل از مصاحبه بین آنها تقسیم شد. در این پژوهش به شکل موردی کارشناسان نامۀ تدوینپرسش

حجم نمونۀ آماری از طریق مطالعۀ  برآوردمنظور مورد مطالعه انتخاب شدند. به عنوانبهورزشی استان قم 

ونه محاسبه مقدماتی روی جامعۀ آماری پژوهش و مشخص شدن واریانس نمونه از طریق فرمول حجم نم

ها در بخش کمی منظور تحلیل دادهپرسشنامه به 512شد که در زیر آمده است. پس از توزیع پرسشنامه، 

 کار رفت.به

542= 
(16/2 )×5(96/1) 

=n 
2252/2 

های ای و روشهای کتابخانههای اطلاعاتی یک تحقیق اغلب از روشها و نیازمنظور گردآوری دادهبه

مرور ادبیات مربوط به موارد استناد به شود. در این پژوهش در مرحلۀ اول به می میدانی استفاده

های اولیه های ناشی از حوادث در اماکن برای آشنایی بیشتر با موضوع و شناسایی شاخصمسئولیت

اد ندنبال شناسایی عوامل و علل افزایش استپرداخته شد و در ادامه با استفاده از مصاحبه و تحلیل تم به

در پژوهش بود. در فاز اول )کیفی(  شدهییشناساهای سازی عوامل و شاخصبه مسئولیت مدنی و روایی

ه ۀ حاصل از تحلیل کیفی استفادشدنیتدوساختاریافته و در فاز دوم )کمی( از پرسشنامۀ از مصاحبۀ نیمه

در پایایی بازآزمون تعدادی از شد.  ها از روش پایای بازآزمون استفادهشد. برای بررسی پایایی مصاحبه

شود. در هر شده و هر کدام از آنها در فاصلۀ معین دوباره کدگذاری می عنوان نمونه انتخابها بهمصاحبه

 عنوان توافق و کدهای غیرمشابه با عنوان عدم توافق مشخصها کدهای شبیه هم بهکدام از مصاحبه

 شد:ها استفاده یایی کدگذاریاند و سپس از فرمول زیر برای تعیین پاشده

 
شد که در مصاحبه برای ارزیابی پایایی با استفاده از فن بازآزمون استفاده  0در پژوهش حاضر از 

 آمده است. 1اند. نتایج کدگذاری مجدد در جدول فاصلۀ یک هفته مجدداً توسط پژوهشگر کدگذاری شده
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 ها. بررسی پايايی مصاحبه1جدول 

 پايايی باز آزمون تعداد توافقات تعداد کل کدها مصاحبهکد  رديف
1 P2 55 12 92/2 
5 P5 52 4 42/2 
0 P6 51 9 42/2 

 42/2 57 60 کل

 

و تعداد کل  60دهد، تعداد کل کدها در فاصلۀ زمانی یک هفته برابر با نشان می 1طورکه جدول همان

درصد است و با  42/2فرمول بالا میزان پایایی بازآزمون است. با توجه به  57توافقات بین کدها برابر با 

 توان گفت که مصاحبه پایایی کافی دارد.بیشتر بود، می 6/2توجه به اینکه  از 

های مقایسۀ شواهد با ادبیات موجود، اطمینان از اینکه مفاهیم برای روایی پژوهش حاضر از تکنیک

ند و انسجام درونی دارند، استفاده از منابع متعدد از شواهد، توصیف غنی امند با هم مرتبطصورت سامانبه

نویس کلیدی و همچنین ها در طول گردآوری آن، تعریف حد و مرز پژوهش و داشتن پیشاز مجموعۀ داده

در روش شد. همچنین های حاصل استفاده مطالعۀ اسناد و مدارک شرکت برای افزایش روایی داده

آمده دستگانۀ پژوهش مورد توجه قرار گیرد تا نتایج بهار باید برای هر کدام از مراحل هفتمصاحبه، اعتب

ی، بردارنسخهاتکا باشد. اعتبار در هر هفت مرحله در انتخاب موضوع، طراحی، مصاحبه، موثق و قابل 

 های کمیهاست که در این پژوهش به آنها توجه شد. همچنین برای سنجش پایایی داد دییتأتحلیل و 

را  هافهمؤلی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج پایا بودن تمام ریگاندازهمنظور برازش مدل به

 .کندیم دییتأ

 ی پژوهشهامؤلفه. پايايی 5جدول 

 پايايی هاتعداد سؤال شدههای شناسايیتم

 76/2 5 فردی

 70/2 0 سازمانی

 71/2 4 فرهنگی
 72/2 7 سازۀ اصلی ساختمان
 71/2 2 تجهیزات ورزشی

 74/2 7 مدیر
 79/2 2 مربی
 41/2 4 ورزشکار

 70/2 4 مسئولان اجرایی رویداد
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در دو فاز کیفی و کمی انجام گرفت. در فاز کیفی با استفاده از روش تحلیل تم و در  هاداده لیوتحلهیتجز

آمار توصیفی )میانگین و  دو سطحها در فاز کمی در ۀ کدگذاری باز و محوری و تحلیل دادهدو مرحل

 ی( استفاده شد. دییتأمعیار( و آمار استنباطی )تحلیل عاملی  انحراف

 

 هاافتهی

 ی کیفی پژوهشهاافتهي

 کدگذاری باز وبا توجه به اینکه در روش کیفی از روش تحلیل تم استفاده شد، این روش در دو مرحلۀ 

 آمده است. 5محوری انجام گرفت که به شکل خلاصه در جدول 

 از تحلیل تم شدهيیشناسا. کدها و مفاهیم 3جدول 

 کدهای نهايی تم فرعی تم اصلی
  افزارینرم

 فردی
 آگاهی افراد از مسائل حقوقی

 فقر اقتصادی افراد

 
 سازمانی

 اماکن ورزشیعدم استفاده از مشاورۀ ورزشی در ساخت 

 نبود نظارت در ساخت اماکن ورزشی

 ی مربیگری و داوری کارت مربیگریهاکلاسنبود جدیت در برگزار 

 هادر مورد آسیب هاخانوادهپیگیری  فرهنگی

 ی سایر افراد مطلع در زمینۀ حقوق ورزشیرساناطلاع

 از فضاهای ورزشی کنندهاستفادهافزایش تعداد افراد 
 افزایش زیاد بانوان از اماکن ورزشی

 
 افزاریسخت

 

 اصلی سازة
 ساختمان

 بودن اماکن ورزشی راستانداردیغ
 مورد استفاده پوشکفنصب نامناسب 

 مناسب نبودن سازۀ ساختمان
 استاندارد نبودن ابعاد زمین
 نبود سیستم تهویۀ مناسب
 نبود سیستم گرمایشی مناسب

 سرمایشی مناسب نبود سیستم
 تجهیزات
 ورزشی

 پوشکفبودن  راستانداردیغ
 عدم تناسب رشتۀ ورزشی با اماکن ورزشی مورد استفاده

 ی مناسب در اماکنپدهاعدم استفاده از 
 استاندارد نبودن تجهیزات ورزشی مناسب با رشته

 ی اولیههاکمکنبود جعبۀ 
 

 مدير منابع انسانی

 

 کافی مدیر اماکن ورزشینداشتن تجربۀ 

 نداشتن تحصیلات مناسب مدیر اماکن ورزشی

 ناآشنایی با قوانین و مقررات مدیریت اماکن
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 توجهی به مسائل حقوقی ورزشی مدیرانبی

 نداشتن بیمۀ مسئولیت بدنی برای اماکن ورزشی

 مجاز در اماکن ازحدشیباستفادۀ افراد 

 ی اماکن ورزشیبرداربهرهعدم اخذ مجوز 

 
 مربی
 

 نداشتن اطلاعات علمی مناسب مربیان

 نداشتن تجربۀ فنی و تجربی مربیان

 نبود آموزش مناسب برای مربیان ورزشی

 ی مربیگری در مربیانهاکارتنداشتن 

 توجهی به مسائل حقوقی ورزشیبی

 ورزشکار

 نداشتن بیمۀ ورزشی ورزشکار

 کنترل هیجانات توسط ورزشکارعدم 

 ی آن توسط ورزشکارامدهایپی از مسائل حقوقی و آگاهنا

مسئولان 
 اجرايی رويداد

 نبود پزشک در محل با توجه به قوانین

 نبود آمبولانس در اماکن ورزشی

 نبود نظارت بر تجهیزات توسط مسئولان

 ناآشنایی با قوانین برگزاری مسابقات

 

توان مشاهده کرد که در این پژوهش با توجه به نظر استادان خبره و مدیران می 0به جدول  با توجه

افزاری، تم اصلی نرم 0بندی در مفهوم و طبقه 9شده در قالب اجرایی در این حوزه عوامل شناسایی

 افزاری و منابع انسانی شناسایی شد.سخت

 تهیۀ گزارش کار کیفی )شبکۀ مضامین(

کرر های مهای کیفی را در پنج مرحلۀ پیش، پس از بازبینیدر نهایت پژوهشگر نتیجۀ تحلیل داده

تم فرعی )عوامل فردی، سازمانی، فرهنگی، سازۀ  9کد نهایی در قالب  41های بسیار در ها و بررسیداده

 0های فرعی را در ساختمان، تجهیزات ورزشی، مدیر، مربی، ورزشکار و مسئولان اجرایی مسابقات( و تم

نیز تصویر  1بندی کرده است. در شکل افزاری و منابع انسانی( طبقهی، سختافزارنرمتم اصلی )عوامل 

 شده است.  ها نشان دادهکلی از نتایج تحلیل کیفی داده
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س    ف  ر 

     ف  ر 

فرهنگیسازمانیفردی

سازه اصلی 
ساختمان

تجهیزات 
ورزشی

مدير

مربی

فقر اقتصادی 
افراد

آگاهی افراد از 
مسائل حقوقی

ز  عدم استفاده ا
مشاوره ورزشی 
در ساخت اماکن 

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

 یر استاندارد 
بودن اماکن 
ورزشی

نص  نامناس  
کف پوش مورد 
استفاده

مناس  نبودن 
سازه 

ساختمان

 یر استاندارد 
بودن کف 
پوش

عدم تناس  
رشته ورزشی 
با اماکن 

ورزشی مورد 
استفاده

عدم استفاده 
از پد ها 
مناس  در 
اماکن

عدم استاندارد 
بودن 

تجهیزات 
ورزشی 
مناس 

نداشتن بیمه 
مسئولیت 
بدنی برای 
اماکن ورزشی

نداشتن 
ا  عات 

علمی مناس  
مربیان

عدم توجه به 
مسا ل حقوقی 
ورزشی 
مديران

عدم آشنايی 
با قوانین و 
مقرارات 

مديريت اماکن

نداشتن تجربه 
فنی و تجربی 
مربیان

نبود آموزش 
مناس  برای 
مربیان ورزشی

نداشتن کارت 
های مربیگری 
در مربیان

منا      ا ی

افزایش تعداد 
افراد استفاده 
کننده از 

فضاهای ورزشی

استاندارد 
نبودن ابعاد 
زمین

نبود سیستم 
گرمايشی 
مناس 

نبود سیستم 
سرمايشی 
مناس 

نبود سیستم 
تهويه مناس 

عدم استاندارد 
بودن 

تجهیزات 
ورزشی 
مناس 

مسئولین 
اجرايی 
رويداد

ورزشکار

نداشتن 
تحصی ت 
مناس  مدير 
اماکن ورزشی

نداشتن تجربه 
کافی مدير 
اماکن ورزشی

استفاده افراد 
بیش از حد 
مجاز در اماکن عدم اخذ 

مجوز بهره 
برداری اماکن 
ورزشی

عدم توجه به 
مسا ل حقوقی 

ورزشی

نداشتن بیمه 
ورزشی 
ورزشکار

عدم کنترل 
هیجانات 
توس  
ورزشکار

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

نبود پزش  
در محل با 
توجه به 
قوانین

نبود آمبو ن  
در اماکن 
ورزشی 

عدم آشنايی 
با قوانین 
برگزاری 
مسابقات

نبود ن ارت بر 
تجهیزات 
توس  
مسئولین

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

ورزشی

 

 . مدل نهايی و مفهومی پژوهش1شکل 
 

 ی کمی پژوهشهاافتهي

 نمونۀ مورد پژوهش آمار توصیفی

 شناختیهای جمعیت. وضعیت توزيع نمونۀ آماری براساس ويژگی0جدول 

 درصد فراوانی  بقه ويژگی

 سن

 4/25  سال 52زیر 
 7/12 00 02تا  51
01-42 62 0/09 
41-22 112 4/25 
21-62 1 2/2 
 2/2 1 به بالا 62

 تحصیلات

 45/51 42 کارشناسی
 76/74 127 کارشناسی ارشد

 0/4 4 دکتری
 122 512 مجموع 

 

سال و  22تا  42توان گفت که بیشتر نمونۀ آماری دارای میانگین سنی بین می 4با توجه به جدول 

 بیشتر آنها دارای تحصیلات کارشناسی ارشد بودند.
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 افزاریگیری عوامل نرممدل اندازه

متغیر  هایتحلیل عاملی، بررسی نرمال بودن توزیعیکی از پیشامدهای انجام تحلیل آماری برای انجام 

 شد و این نمایی برای برآورد پارامترها استفادههاست، چراکه در این پژوهش از روش بیشینۀ درستداده

ها استوار است؛ بنابراین قبل از ارائۀ مدل ابتدا وضعیت فرض نرمال بودن چندمتغیرۀ دادهروش بر پیش

 شود.روایی سازۀ آن بررسی میها و نرمال بودن داده

 . تحلیل متغیرهای تحقیق2جدول 

انحراف  میانگین کشیدگی چولگی مفاهیم
 معیار

 tمقدار 
 شدهمشاهده

درجۀ 
 آزادی

 وضعیت

 مطلوب 529 240/4 27/1 59/0 -12/1 -056/2 فردی

42/2 44/0 262/2 -774/2 سازمانی  مطلوب 529 241/7 

 مطلوب 529 171/7 24/1 21/0 -21/2 -527/2 فرهنگی

 ها نرمال است.مشخص شده است، داده 2که در جدول  طورهمان

  
 در حالت ضراي  معناداری افزارینرمگیری عوامل مدل اندازه .5شکل 

آمده معنادار دستدهد که تمامی ضرایب بهمعناداری ضرایب و پارامترهای مدل را نشان می 5شکل 

دهندۀ معنادار بودن روابط نشان -96/1تر از یا کوچک 96/1تر از معناداری بزرگ اند، زیرا مقدار آزمونشده

 دهد که مدل برازش مناسبی دارد.نشان می 6آمده در جدول دستاست. همچنین مفاهیم به
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 افزاریهای برازش عوامل نرم. شاخص2جدول

 X2/df RMSEA NFI CFI IFI RFI GFI AGFI شراي  علی

 >9/2 >9/2 >9/2 >9/2 >9/2 >9/2 <1/2 <0 قبولقابلمیزان 

 95/2 96/2 90/2 94/2 94/2 92/2 229/2 76/1 شدهمقادير محاسبه

 

 افزاریگیری سختمدل اندازه
 افزاری. تحلیل عوامل سخت7جدول 

 میانگین کشیدگی چولگی مفاهیم
انحراف 
 معیار

 tمقدار 

 شدهمشاهده
درجۀ 
 آزادی

 وضعیت

سازة 
 ساختمان

 مطلوب 529 76/6 27/1 22/0 -12/1 -05/2

تجهیزات 
 ورزشی

 مطلوب 529 1/12 46/2 92/0 -262/2 -774/2

 نرمال هستند. هامشخص شده است، داده 7 جدولکه در طورهمان

 

 
در حالت ضراي  معناداری افزاریعوامل سختگیری . مدل اندازه3شکل    
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 افزارهاسختهای برازش . شاخص1جدول 

 

آمده معنادار دستدهد که تمامی ضرایب بهمعناداری ضرایب و پارامترهای مدل را نشان می 0شکل 

دهندۀ معنادار بودن روابط نشان -96/1تر از یا کوچک 96/1تر از اند، زیرا مقدار آزمون معناداری بزرگشده

دهد که مدل برازش نشان می 4آمده در جدول دستاست. معنادار بودن روابط است. همچنین مفاهیم به

 مناسبی دارد.

 گیری منابع انسانیمدل اندازه

 .دهدی مدل را نشان میپارامترهامعناداری ضرایب و  هادادهارزیابی نرمال بودن 

 های مربوط به منابع انسانی. تحلیل کمی داده9جدول 

 انحراف معیار میانگین کشیدگی چولگی مفاهیم

 904/2 67/0 -260/2 -216/2 مدير

 950/2 49/0 -1/1 -005/2 مربی
 474/2 72/0 -052/2 -260/2 ورزشکار

 621/2 26/0 -797/2 -47/2 رويداد ورزشی نامسئول

شراي  
 X2/df RMSEA NFI CFI IFI RFI GFI AGFI علی

 میزان قابل
 قبول

5> 1/2> 9/2< 9/2< 9/2< 9/2< 9/2< 9/2< 

مقادير 
 شدهمحاسبه

57/5 74/2 95/2 92/2 92/2 92/2 95/2 49/2 
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 در حالت ضراي  معناداری عوامل انسانیی ریگاندازه. مدل 0شکل 

 

یا  96/1از  تربزرگ، زیرا مقدار آزمون معناداری اندشدهمعنادار  آمدهدستبهکه تمامی ضرایب 

در جدول  آمدهدستبههای ۀ معنادار بودن روابط است. همچنین شاخصدهندنشان -96/1از  ترکوچک

 دهد که مدل برازش مناسبی دارد.نشان می 12

 های برازش تحلیل عاملی. شاخص14جدول 
 X2/df RMSEA NFI CFI IFI RFI GFI AGFI شراي  علی

 >9/2 >9/2 >9/2 >9/2 >9/2 >9/2 <1/2 <5 میزان قابل قبول

مقادير 
 شدهمحاسبه

94/1 267/2 90/2 97/2 97/2 92/2 95/2 49/2 

 

 گی    حث و  تیجه

در برابر او مسئولیت مدنی دارد.  ندیگویمدر هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، 

مسئولیت لازمۀ داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول است. بر 

ار و طلبک دهیدانیز؛ دیآیم وجودبهو مسئول  دهیدانیزی بین اژهیومبنای این مسئولیت، رابطۀ دینی 

(. 51) ردیپذیمطور معمول با دادن پول انجام ت است که بهو موضوع بدهی خسار شودیممسئول بدهکار 
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ات ، مشروعیت عملیات و مقرردر بررسی تعیین مسئولیت مدنی ورزشکاران رگذاریتأثیکی از مسائل مهم 

دهد. در این پژوهش نیز با توجه به اهمیت موضوع و ورزشی است که ضمن آن حادثه و آسیب رخ می

 یهاپروندهی کیفی در این زمینه سعی در بررسی علل این موضوع شد که استناد به هاپژوهشنبود 

منظور به ورزشی صنعت صاحب کشورهای برخی حقوقی مورد ورزش افزایش یافته است، به شکلی که

در  خود فرهنگ ترویج و پایدار اقتصاد به برای دستیابی کشورشان در بومی یهاورزش ۀتوسع و ترویج

 و برای انددانسته ورزش حقوق یهاپرونده در برای داوری جهانی قوانین تصویب نیازمند را شورز جهان،

 (.55( )5219، 1کنند )بین و لانجونمی تلاش حقوقی قوانین کردن یکسان

افزاری شامل زیرمفهوم فردی بود که عامل مؤثری در افزایش پروندۀ حقوقی است و شامل مفهوم نرم 

ی عدم کدهاشود. یکی از مفاهیم دیگر عامل سازمانی شامل آگاهی و فقر اقتصادی میی افزایش کدها

استفاده از مشاورۀ ورزشی در ساخت اماکن ورزشی، نبود نظارت در ساخت اماکن ورزشی و نبود جدیت 

ی مربیگری و دادن کارت مربیگری بود و در نهایت کد مربوط فرهنگی شامل پیگیری هاکلاسدر برگزاری 

ی سایر، افراد مطلع در زمینۀ حقوق ورزشی، افزایش تعداد افراد رساناطلاعها، در مورد آسیب هاخانواده

ی هاژوهشپاز فضاهای ورزشی و افزایش زیاد بانوان از اماکن ورزشی بود. این نتیجه با نتایج  کنندهاستفاده

های مختلف جه به نتایج پژوهش. با توست( همسو14( )5212( و ریبا لایگو )16( )1096میرصفیان )

 یهاپروندهتواند عاملی برای افزایش شود آگاهی افراد از مسائل حقوقی و فقر اقتصادی میمشاهده می

ی قانونی و توجه ناکافی سبب شده است خلأهاوجود  شدهیبررسی هاپروندهحقوقی باشد. در حقیقت در 

 ادهسوءاستفاستفاده کنند و به دنبال  خلأهاند، از این افرادی که از مفاهیم و موضوعات حقوقی آگاهی دار

عدم استفاده از مشاوران ورزشی در ساخت اماکن  شدهییشناساهای باشند. همچنین در بین شاخص

. استی خاص اماکن ورزشی هایژگیوسبب هایی در اماکن شود که بهتواند سبب بروز آسیبورزشی می

توجه داشته باشد که در ساخت اماکن ورزشی  مسئلهن ورزشی باید به این ان و مسئولااندرکاردسترو ازاین

تواند براساس تجربۀ افراد باشد، در ساخت اماکن با استفاده از مشاوران ورزشی نظرهای کلیدی را که می

های ورزشی و مسائل حقوقی شوند. در کنار این موضوع باید به این کار ببرند و سبب کاهش آسیببه

 از بسیاری از حوادث توانیمۀ ورزشی باتجربی از افراد نظرخواهبر اینکه با وجه داشت که افزونت مسئله

 . ردب کاری از اماکن ورزشی نیز نظارت و دقت خاصی را بهبرداربهرهجلوگیری کرد، باید در حین ساخت و 

                                                           
1. Bin, and  Lanjuan 
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از حقوق شهروندی خود و مهم بودن آن سبب شده است که اگر آسیب حین  هاخانوادهمیزان آگاهی 

ورزشی ایجاد شد، از حقوق خود دفاع کنند. بنابراین مدیران امکان  اماکنتمرین یا در زمان استفاده از 

ی نباشد، آگاهی داشته باشند و زمینۀ امهیبتواند تحت پوشش ورزشی باید در خصوص مواردی که می

تواند مسئولیت مدنی نسبت به افراد ایجاد کند، محدود سازد. طبیبی و دستجردی ی را که میبروز حوادث

ترین موارد پیشگیری از مسئولیت مدنی در اماکن را صلاحیت آموزشی برای مربیان ( یکی از مهم1092)

( در 5212(. همچنین سینگ و سورجلال )17دانند )های آموزشی میو حضور مستمر در اماکن و دوره

آن عملکرد ضعیف مربیان و مدیران مقطع دبیرستان  تبعبهپژوهش خود بیان کردند که دانش نامناسب و 

(. 10طور کلی، و در اجرای وظایف قانونی خود در مقابل ورزشکاران بوده است )در حیطۀ مدیریت خطر به

جتماعی را از عوامل ی اهارسانه( در پژوهش خود وجود 1094سلیمانی و همکاران )ریممتعاقب آن 

ی رساناطلاع شدهگفتهمطالب  دیمؤ(. 12در نظر گرفته است ) هاخانوادهبر افزایش آگاهی افراد و  رگذاریتأث

توجهی به آن موجب تکرار حوادث مشابه با که بی استسایر افراد مطلع در زمینۀ حقوق ورزشی 

 شود. های مدنی یکسان میمسئولیت

افزاری، سازۀ ساختمان و تجهیزات ورزشی بود. سازۀ در زمینۀ عامل سخت شدهییشناسای هامفهوم

 مورد استفاده، مناسب پوشکفبودن اماکن ورزشی، نصب نامناسب  راستانداردیغی کدهاساختمان شامل 

نبودن سازۀ ساختمان، استاندارد نبودن ابعاد زمین، نبود سیستم تهویۀ مناسب، نبود سیستم گرمایشی 

، پوشفکبودن  راستانداردیغد سیستم سرمایشی مناسب و همچنین مفهوم تجهیزات ورزشی، مناسب، نبو

مناسب در  محافظ های نامتناسب بودن رشتۀ ورزشی با اماکن ورزشی مورد استفاده، عدم استفاده از

ی اولیه بود. با توجه به هاکمکاماکن، استاندارد نبودن تجهیزات ورزشی مناسب با رشته و نبود جعبۀ 

ی حقوقی هاپروندهتواند بسیار بر شیوع افزاری میگفت که بحث سخت توانیم شدهمشاهدهنتایج 

( نیز در پژوهشی مشابه منابع مسئولیت حقوقی معلمان تربیت 11( )5215) ژوزفالا بوده باشد.  رگذاریتأث

ی ی ناشهاصدمهۀ نظارت، امکانات و تجهیزات، بدنی را ناشی از غفلت معلمان تربیت بدنی در چهار حیط

، هارختکن( نظارت بر 5211از مشارکت ورزشی و آموزش مناسب بیان کرد. پایمنت و پیمنت )

ی بهداشتی و محل نقل و انتقالات ورزشکاران را در حیطۀ نظارتی مربیان و مدیران اماکن هاسیسرو

 هابه آن اشاره شده است و هم نتایج مصاحبه هاژوهشپیکی از موارد که هم در (. 15) دانندیمورزشی 

توجهی به ساخت و استاندارد نبودن ساخت نبودن اماکن ورزشی است. در حقیقت بی استانداردنشان داد، 

خواهد شد. در حقیقت استفاده از مشاوران  در افرادموجب بروز آسیب شده و در نتیجه مسئولیت مدنی 
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نبودن اماکن را در ساخت آنها  استانداردتواند در حوزۀ مدیریت اماکن می باتجربهورزشی و متخصصان 

حذف کند و بستر ایجاد آسیب را از بین ببرد. یکی از مواردی که مسئولان، مربیان و مدیران باشگاه باید 

اید که مکان ورزشی ببه آن توجه کنند، تناسب رشتۀ ورزشی با مکان مورد استفاده است. برای مثال زمانی

برای رشتۀ بسکتبال و والیبال باشد و مناسب فوتسال نیست، نباید برنامۀ ورزشی فوتسال را در آن اجرا 

تواند موجب بروز مسائل حقوقی شود می پاافتادهشیپتوجهی به مسائل جزئی و کرد. همچنین گاهی بی

مربیان، مدیران و مسئولان ی اولیه از جملۀ این موارد است. همچنین یکی از نکاتی که هاکمکۀ جعبکه 

دقیق  لیستیای و چکصورت دورهاجرایی باید به آن توجه داشته باشند، تجهیزات ورزشی است که باید به

که پایمنت و پیمنت طورهمانبررسی شود تا از خرابی آن مطمئن شویم و از آسیب جلوگیری کنیم؛ 

دانند که مربیان باید به آن ء مواردی می( نظارت مستقیم و دقیق را بر تجهیزات و رختکن جز5211)

افزاری  ( در پژوهشی بر اصل پذیرش خطر که عوامل سخت5212(. ریبالا لایگو )15توجه داشته باشند )

 (.14کرده است ) دیتأک، استیکی از این موارد 

 تۀ مدیر شامل کدهای نداشتن تجربۀ کافی مدیر اماکن ورزشی، نداشتن تحصیلاشدییشناسامفهوم 

توجهی به مسائل حقوقی مدیریت اماکن، بی مقرراتمناسب مدیر اماکن ورزشی، ناآشنایی با قوانین و 

ر مجاز د ازحدشیبورزشی مدیران، نداشتن بیمۀ مسئولیت بدنی برای اماکن ورزشی، استفاده از افراد 

بروز حوادث در اماکن ی اماکن ورزشی بود. در زمینۀ نقش مدیران در برداربهرهاماکن و عدم اخذ مجوز 

 ریأثتتحت  میمستقطور یکی از افرادی که به کهیدرحالورزشی تحقیقات زیادی صورت نگرفته است، 

( نیز به این 1092. موسوی و عباسی )استگیرد، فرد مدیر ی حقوقی ناشی از آسیب قرار میامدهایپ

ی ورزشی پایین است که این هاجموعهمکه میزان دانش و آگاهی مدیران در  اندکردهمبحث اشاره و بیان 

از  ازحدشیب(. یک از موارد بسیار مهم استفادۀ 14های ناشی از آن شده است )موضوع سبب بروز آسیب

یی که مدیریت هاسازمانی اماکن ورزشی، افراد یا سازیخصوصیک مجموعه است و با توجه با اصل 

 دهندیمیی آن را مورد توجه قرار درآمدزا، فقط جنبۀ رندیگیمی ورزشی را بر عهده هامجموعهخصوصی 

و نامناسب خود سبب بروز حادثه و آسیب در  ازحدشیبآن مهم نیست و این استفادۀ  استهلاکو بحث 

ی از مواردی است که سبب برداربهرهی بدون اخذ مجوز نیرزمیزهای . همچنین فعالیتشودیماماکن 

دلیل استاندارد نبودن مجموعه برای فعالیت و عدم اخذ ت. افراد بهی حقوقی شده اسهاپروندهافزایش 

ی هاسازمانرو . ازاینکنندیمی اقدام رقانونیغصورت صلاح به روند فعالیت خود بهمجوز از سازمان ذی

 ی افرادمالریغی مالی و هاکمکتوجه داشته باشند و با فراهم کردن  مسئلهی باید به این دارباشگاهناظر بر 
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ی استاندارد از مجموعه یاری رسانند. موارد مربوط به مربیان نیز شامل کدهای نداشتن برداربهرهرا برای 

اطلاعات علمی مناسب مربیان، نداشتن تجربۀ فنی و تجربی مربیان، نبود آموزش مناسب برای مربیان 

زشی بود. میرصفیان توجهی به مسائل حقوقی وری مربیگری در مربیان و بیهاکارتورزشی، نداشتن 

اند. ها اشاره کرده( نیز در پژوهش خود به مواردی از این شاخص14( )5212( و ریبا لایگو )16( )1096)

ی انجام ی بسیار دقیقزیربرنامهبا توجه به نتایج پژوهش باید گفت که در زمینۀ منابع انسانی لازم است 

اند توی ورزشی عامل اصلی میهامکانر حقیقت در ی حقوقی است. دهاپروندهگیرد که زمینۀ بسیاری از 

ند. داشته باشند، جلوگیری کن توانندیمهای ورزشی با دقتی که منابع انسانی آن باشد که از بروز آسیب

سیب از بروز آ توانندیم کدام هراین منابع انسانی شامل مربی، ورزشکار، مدیر و مسئولان اجرایی است که 

به مواردی از منابع  هگرفتانجامی هاپژوهش، در مواردی از شودیمطورکه مشاهده جلوگیری کنند. همان

و ضامن ورزشکاران خود نیستند و  گرمهیبمربیان،  هرچندانسانی اشاره شده، ولی بسیار محدود است. 

 مۀبا اقا آنها خساراتناپذیر است و جبران هایی که درگیری، اجتنابدر ورزش ژهیوبهبعضی از صدمات 

(، مربیان وظیفه دارند برای ایمنی بازیکنان خود مراقبت 50( )1997دعوا هم میسر نیست )جونیور، 

عمل آورند، در چنین حالتی تقصیری متوجه مربی نخواهد بود )جونیور به نقل از طبیبی و متعارف را به

به بازیکنان خود، بهترین  هامهارتمعنا که حتی اگر مربی در زمینۀ آموزش (، بدان17( )1092دستجردی، 

نداشته باشد و در نتیجه، وظیفۀ مراقبت از  آنهاعملکرد ممکن را داشته باشد، ولی نظارت کافی بر اعمال 

ی وجود نخواهد ای انجام ندهد، هیچ تردیدی در مسئولیت چنین مربیخوببهبازیکنان تحت امر خود را 

، ناشی از تقصیر مربی در اعمال مراقبت جادشدهیا داشت، البته این در صورتی است که سانحه و خسارت

 با ی ورزشیدادهایرومربیان، مدیران اماکن و مدیران اجرایی  آموزش (. در این زمینه سیستم17باشد )

 دانش کلی صورتبه و یارسانهحمایت  فقدان مربیان، دانش ارتقای منابع ورزشی، یهاونیفدراس مرجعیت

 بر مؤثر جمله عوامل از تواندیم ورزش با مرتبط حقوقی مسائل به ورزش جامعۀ نامناسب توجه و اندک

 باشد. مباحث این از مربیان نامناسب دانش

با توجه به نتایج پژوهش مدیران و مسئولان متصدی امر ورزش خود باید به مسائل حقوقی متعهد 

 همچنین اند، فراهم آورند.ورزشینحوی در ارتباط با اماکن باشند و زمینۀ آشنایی تمام افرادی را که به

ی مشاوران ورزشی و استفاده از هاتهیکمتوانند در ساخت اماکن ورزشی با ایجاد مشاوران ورزشی می

یکی همچنین  را کاهش دهند. هاپروندهنظرهای آنها در ساخت اماکن  از بروز آسیب جلوگیری کنند و 

ورزشی  ی حقوقی باشند، مربیانهاپروندهبر شیوع  ریرپذیأثتو  رگذاریتأثتوانند بسیار هایی که میاز گروه
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ی حقوقی ورزشی و قوانین و هانهیزمهای اجباری در با برگزاری دوره شودیمرو پیشنهاد هستند، ازاین

تواند پیش روی همۀ مدیران باشد، سازی در زمینۀ مسائل حقوقی که میی جدید، زمینۀ آگاهیهاپرونده

ان اجرایی باید هم دارای تجربه و هم علم لازم در زمینۀ برگزاری مسابقات باشند تا مسئول فراهم شود.

 تمام موارد ایمنی مربوط به برگزاری مسابقات را بررسی و از بروز مشکل جلوگیری کنند.

 سپاسگ  ر 

از تمام افرادی که در فرایند این پژوهش به بنده در جمع آوری اطلاعات کمک کردند، علی الخصوص 

 از کارشناسان رسمی دادگستری استان قم کمال تقدیر و تشکر را دارم.
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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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