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 چکیده
 

های دفاع قانوني و مسئولیت هدف اصلي این پژوهش، بررسي شیوه
که با روش تحقیق  بدني در حوادث ورزشي مدارس بوددبیران تربیت

جام شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه معلمان همبستگي ان -توصیفي
بدني مدارس ایران تشکیل دادند. با توجه به وسعت، تعداد و نیز، تربیت

گیری در دسترس برای ها؛ از روش نمونهدشواری دسترسي به نمونه
نفر در پژوهش  225ها استفاده شد که در نهایت آوری نمونهجمع

ساخته ها از پرسشنامه محققادهآوری دشرکت کردند.. به منظور جمع
استفاده گردید. جهت تعیین روایي محتوایي پرسشنامه، از چند تن از 

نظر با گرایش ورزشي و حقوق نظرخواهي شد که پس استادان صاحب
منظور ارزیابي روایي و از اعمال نظرات آنها، پرسشنامه تأیید گردید. به

عدد  20آزمایشي تعداد های پرسشنامه، در یک مطالعۀ پایایي گویه
پرسشنامه بین کارشناسان مربوطه توزیع شد که پایایي دروني 

بدست آمد. تحلیل  87/0ها به روش آلفایکرونباخ های پرسشنامهگویه
 LISRELو  SPSSافزارهای های پژوهش با استفاده از نرمداده

مل داد که عوامل فني، عوامل مدیریتي، عواها نشانانجام گرفت. یافته
بدني در آموزشي و عوامل حقوقي بر رفع مسئولیت معلمان تربیت

-هنگام بروز حوادث ورزشي تاثیرگذار هستند. بنابراین، پیشنهاد مـي

بـدني، شـود، ضـمن توجـه بـه ارتقـای مدرك تحصیلي معلمان تربیت
رسـاني از خـدمت و اطـالعهای ضمنبـا اهتمـام بـه برگزاری کالس

ها، نصب تابلوهـای آموزشـي و هماننـد آن، میزان طریق بروشور
 های مـدني آنان نیز افزایش یابد.های حقوقي و مسئولیتآگاهي
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Abstract 
  
The main purpose of this study was to investigating the 

legal methods of relieving the liability of physical 

education teachers in Iranian schools during sports 

accidents. the present study was descriptive-correlation in 

terms of research method. A researcher-made 

questionnaire was used to collect data. In order to 

determine the content validity of the questionnaire, the 

questionnaire was reviewed by several expert professors 

with sports orientation and opinion law. To estimate the 

reliability of the questionnaire, in a pilot study, the 

questionnaires was distributed among 20 participants and 

the internal reliability of the questionnaire was examined 

by Cronbach's alpha method (α = 0.87). The statistical 

population of the study consisted of all physical 

education teachers in Iranian schools. Given the size, 

number, and difficulty of accessing samples, available 

sampling method was used to collect data and finally 225 

questionnaires were returned. The data were analyzed 

using SPSS and LISREL software. The findings showed 

that technical factors, managerial factors, educational 

factors and legal factors are effective in relieving the 

responsibility of physical education teachers in the event 

of sports accidents. Therefore, it is suggested that in 

addition to paying attention to the promotion in the 

educational degree of the teachers, by holding in-service 

classes and informing via brochures, installing 

educational boards, etc. their information about legal 

issues and responsibilities be increased. 
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 مقدمه

در مورد صدمات ناشي از حوادث ورزشي قوانیني تصویب شده که بعد از  1352در ایران، در سال 

انقالب اسالمي هم در قانون مجازات عمومي تأیید شده است. به موجب آن قانون، در برخي موارد از 

شود و شخص با رعایت شرایط مقرر در قانون هیچ مسئولیتي نخواهد تفاده ميامتیاز علل موجه اس

شود به دو نوع مسئولیت مدني و کیفری تقسیم مي ،(. مسئولیت1393پور و وجداني، داشت )حسین

و مسئولیت مدني نیز خود شامل دو بخش مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد است. 

آید. مثل التزام وجود ميعي از مسئولیت است که با عقد قرارداد بین افراد بهمسئولیت قراردادی، نو

به تنظیم سند رسمي؛ اما در مسئولیت خارج از قرارداد، اساساً قراردادی وجود ندارد و منشاءِ 

آموزان و دبیران قراردادی به مفهوم واقعي وجود مسئولیت، قانون است. از آنجا که بین اولیای دانش

د مسئولیت دبیران و مدیران از نوع مسئولیت خارج از قرارداد است و باید منشأ این مسئولیت را ندار

(. در این زمینه، قانون مسئولیت مدني، قانون 1398میمند، وجو کنیم )قشميدر قانون جست

-حال ای دارند. درهای وزارت آموزش و پرورش اهمیت ویژهنامهها و بخشنامهمجازات اسالمي، آیین

حاضر، به علت رشد فرهنگي در زمینه ورزش، والدین حوادث ناشي از ورزش مدارس برای 

، زاده و رحیميزاده، سیوانيسبحاني، قصابیارقلي، حرفتپندارند )فرزندانشان را طبیعي نمي

آموزی دچار صدمه شود و در همان فرض کنیم اگر در حین تمرین با حضور معلم، دانش .(1396

اگر  م به امور شخصي خود رسیدگي کند، آن معلم به لحاظ قانوني مسئول خواهد بود.حین معل

خطای ورزشي در محیط مدرسه رخ دهد غیر از معلم ورزشي آن مدرسه، مدیر آن مدرسه نیز درگیر 

کرده و در برابر هر خطایي، گذار حدود و قوانین را مشخصطرف، قانونقضیه خواهد بود. از یک

خطر برای ورزش کردن در (. عالوه بر تهیۀ محیط بي1393ر داده است )بنیان و کاشف، مجازاتي قرا

مدارس، که معلم و مدیران مدارس باید به آن توجه داشته باشند، مسئلۀ نظارت مستمر بر ورزش 

مباالتي مؤثر است. این امر بدین معناست که آموزان و بهبود شرایط نیز در جلوگیری از بيدانش

آموزان را رها کند و مثالً در دفتر مدرسه بنشیند و تواند در حین زنگ ورزش، دانشرزش نميمعلم و

آموزان سر بزند. معلم باید مدام در محیط ورزش حضور چای بخورد و گاهي به محیط ورزش دانش

های ورزشي به لحاظ نظارت بر فعالیت(. 1397پور، ای غفلت نکند )مهدیداشته باشد و لحظه

که این وظیفه به طور متعارف انجام شود و در صورتياك بودن آنها از وظایف مهم محسوب ميخطرن

بدني هیچگونه مسئولیتي در قبال حوادث نخواهند داشت. از این رو، نظارت شود معلمان تربیت

ها، توجه به سن، وضعیت جسمي بدني مدارس به حضور مستمر در زمان انجام فعالیتمعلمان تربیت

 (.2013، 1، گلدبرگ، پینگر، بنس و دیویدسونواني ورزشکار و نوع فعالیت بستگي دارد )فلوكو ر

آموز مسئولیتي قانوني دارد و معلم ورزش در مقابل تمامیت جسماني، رواني و حیثیتي دانش

تواند به واکنش شدید قانون علیه وی منتهي شود. باید معلم ورزش قصورش در انجام این وظایف مي

                                                           
1. Flook,Goldberg, Pinger, Bonus & Davidson 
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رابطه به هیچ ند که جهل به قانون، رافع مسئولیت وی نیست و مسئولیت معلمان ورزش را در اینبدا

با اینکه (. 2015، 1ها دانست )ناگرا و آروراتوان قابل قیاس با مسئولیت معلمان دیگر درسوجه نمي

ی دارند، اهای مربوط همواره برای بروز حوادث گوناگون شرایط آمادههای ورزشي و محیطفعالیت

پندارند که تخلفات ها آگاهي ندارند و چنین ميبیشتر مربیان و معلمان به مسائل حقوقي این محیط

فصل خواهند بود،  شود و به سادگي قابل حل وآنها در نهایت به برخي تنبیهات انضباطي منجر مي

ها، شکاران و خانوادهورز های ورزشي و افزایش دانش و آگاهيکه با توسعه و گسترش فعالیتدرحالي

های اندرکاران و مسئوالن فعال در عرصهضرورت دانستن مقررات قانوني و مسائل حقوقي برای دست

بدني طور معمول، معلمان تربیت(. به1393شود )بنیان و کاشف، ورزشي، بیش از پیش احساس مي

ها، نحوة و از نزدیک، فعالیت صورت عینيآموزان هستند که همواره بهترین افراد به دانشاز نزدیک

آموزان را به طور مستقیم مشاهده و درك دیدگي یا عوامل ایجادکنندة خطر آسیب در دانشآسیب

آموزان ارتباط دارند و مسائل و مشکالت و عوامل خطرزا و کنند و در طول سال تحصیلي با دانشمي

ر، قدیمي ایلخانالکنند )ند، مشاهده ميشوآموزان به آن دچار ميانواع خطرهای مختلف را که دانش

آموزان در زنگ ورزش در مدارس (. با توجه به موارد ذکر شده، دانش1391 نژاد،بلوچي و نیک

دیدگي قرار دارند. عالوه بر عوامل دروني و بیروني تهدید سالمتي و آسیبهمواره در معرض آسیب

آموزان، عدم تبعیت از جوش بیشتر دانشوآموزان، باید موارد دیگری همچون جنبپذیری دانش

توان به ها را هم ميهای مربي یا معلم، عدم بلوغ رواني در کنترل هیجانات و پرخاشگریراهنمایي

آموزان باشد و متعاقب آن دیدگي دانشتواند عامل خطرزا در آسیبموارد مذکور اضافه کرد که مي

(. بنابراین، اهمیت 2011، 2را خواهد گرفت )امریي بدنيمسائل حقوقي است که گریبان معلم تربیت

آموزان بر کسي پوشیده نیست و با توجه به های بدني دانشبدني بر فعالیتنظارت معلمان تربیت

های جدی که گاهي های بدني و ایجاد آسیبناپذیر بودن حوادث و سوانح در جریان فعالیتاجتناب

های ناشي از حوادث مسئولیت (1397مقدم، عبانيشود )شمنجر به نقض عضو و حتي فوت مي

دهند معلمان را برای اجرای این اهداف دلسرد بدني مدارس رخ ميهای تربیتورزشي که در کالس

گیر های حقوقي ناشي از حوادث گریبانکند زیرا آنان استرس و ترس آن را دارند که مسئولیتمي

همین  .ه و یا به پرداخت دیون و جریمه محکوم شوندآنها شود و شغل و حرفه خود را از دست داد

توان کلي ميطوربه .(2010، 3گردد )هالبرت و مک فایلباعث کاهش کیفیت در تدریس آنان مي

گفت منظور از حوادث ورزشي تمامي جرایم و شبه جرایمي است که توسط ورزشکاران، معلمان، 

طور مستقیم نندگان لوازم و تجهیزات و امثال آنها بهمربیان، مدیران، تماشاگران، سازندگان و تولیدک

گیرد. موضوع این وقایع و حوادث ممکن است سالمتي، یا غیرمستقیم در رابطه با ورزش انجام مي

جان، اموال، حیثیت، شرافت و سایر حقوق قانوني اشخاصي باشند که در محدوده ورزش به نحوی 

                                                           
1. Nagra & Arora 
2. Emery 

3. Halbert & MacPhail 
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معلم و مربي ورزش را موظف به مراقبت از ورزشکار هنگام  گذار،(. قانون2010، 1حضور دارند )کالي

آموزی با میله بارفیکس در حیاط مدرسه مشغول بازی است و معلم داند. برای مثال، دانشورزش مي

علت آموز بهباشد. دانشآموزان برای بازی ميدر گوشه دیگر حیاط مشغول ساماندهي به دانش

شود. معلم از نظر دیدگي ميافتد و دچار آسیبه بارفیکس مينداشتن توان و تجربه کافي از میل

آموز قابل مجازات است. در هر مورد که جزایي مسئول و برحسب میزان ضرب و جرح وارده به دانش

گویند در برابر او مسئولیت مدني دارد. معلم شنا شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد مي

آموز مصدوم احتیاطي وی دانششنا آموزش دهد و در نتیجه بي آموزشود به دانشکه متعهد مي

های (. مدیریت کالس1397مقدم، آموز دارد )شعبانيگردد مسئولیت مدني در قبال دانشمي

آموزان بدني و ورزش به سازماندهي، نظارت و کنترل مستمر نیاز دارد. ذوق و سلیقه دانشتربیت

های ورزشي خود را تغییر دهند. برخي از آنان تمایل و ند فعالیتخواهطور مداوم ميمتغیر است و به

برخي نیز طرفدار مسابقه و رقابت های حرکتي مقدماتي ندارند وانگیزه الزم را برای اجرای فعالیت

های شغلي معلمان را بدني، مسئولیتهای خاص در کالس تربیتاند. این ویژگيهای ورزشي

، 2ناپذیر ساخته است )ویلیامز و همکارانریزی دقیق را اجتناببرنامهتر کرده و مدیریت و سنگین

بدني در کشور ما (. اما با وجود این در مورد نیازهای دانش حقوقي معلمان درس تربیت2016

مطالعات درخور توجهي در گذشته انجام نشده است چون ماهیت مشکالت سبب شده که اکثر 

 پژوهشي تاکنون آنجاکه از در این زمینه متمرکز شود. بنابراینتحقیقات بر مسائل و مشکالت فرعي 

مي نظر به است، انجام نشده بدنيبررسي و شناسایي تمهیدات رافع مسئولیت دبیران تربیت جهت

تربیت بدني  معلمان مدني و حقوقي نیازهای تعیین در مؤثر گامي بتواند تحقیق این اجرای رسد

ارتقای  بدني )به دلیلتربیت معلمان نگرش و شغلي هایانگیزه ویتتق و حفظ بر عالوه تا بردارد،

 .نماید پیشگیری زمان نیز و هزینه اتالف از سازماني، اهداف به دستیابي و بدني(کیفیت کالس تربیت

 :که سؤاالت است این به پاسخگویي پي در پژوهش اهداف، این دستیابي به برای

 بدني در هنگام بروز حوادث ورزشي مؤثر است؟ان تربیتبر رفع مسئولیت معلم آیا عوامل فني

بدني در هنگام بروز حوادث ورزشي مؤثر آیا عوامل مدیریتي بر رفع مسئولیت معلمان تربیت

 است؟

بدني در هنگام بروز حوادث ورزشي مؤثر بر رفع مسئولیت معلمان تربیت عوامل آموزشي آیا

 است؟

بدني در هنگام بروز حوادث ورزشي مؤثر لمان تربیتبر رفع مسئولیت مع عوامل حقوقي آیا

 است؟
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 شناسی روش

-ها توصیفيآوری دادهتحقیق حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی و برحسب چگونگي جمع

با  .دادندبدني کشور ایران تشکیل ميهمبستگي است. جامعه آماری این تحقیق را معلمان تربیت

گیری در دسترس برای ها؛ از روش نمونهاری دسترسي به نمونهتوجه به وسعت، تعداد و نیز، دشو

ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه عودت گردید.  225ها استفاده شد که در نهایت آوری نمونهجمع

ای، در این پژوهش، شامل: الف. بررسي اسناد و مدارك موجود و مربوطه از طریق مطالعات کتابخانه

ش و ب. استفاده از پرسشنامه محققدیگر در ارتباط با موضوع پژوه تحقیقات داخلي و کشورهای

های دفاع و رفع مسئولیت در حوادث ورزشي است. بدني با شیوهمیزان آشنایي معلمان تربیت ساخته

که، بخش اول آن مربوط به سئواالت دموگرافي )جنسیت، تحصیالت و سابقه تدریس( صورتبدین

بدني با موارد تأثیرگذار بر رفع امه میزان آشنایي معلمان تربیتاست و بخش دوم، شامل پرسشن

مسئولیت در حوادث ورزشي با چهار مؤلفه عوامل فني، مدیریتي، آموزشي و حقوقي است که همگي 

اند. جهت تعیین روایي محتوایي پرسشنامه این پژوهش از با طیف پنج ارزشي لیکرت طراحي شده

عمل آمد که پس از اعمال با گرایش ورزشي و حقوق، نظرخواهي بهنظر چند تن از استادان صاحب

های پرسشنامه، در یک منظور ارزیابي روایي و پایایي گویهنظرات آنها، پرسشنامه تأیید شد. به

عدد پرسشنامه بین کارشناسان مربوطه توزیع شد که پایایي دروني  20مطالعۀ آزمایشي تعداد 

های گزارش گردید. برای تجزیه و تحلیل داده 87/0ی کرونباخ ش آلفاها به روهای پرسشنامهگویه

حراف استاندارد( و آمار )فراواني، میانگین، ان های آمار توصیفيشده از روشآوریجمع

بندی فریدمن و تحلیل عاملي تأییدی( استفاده شد. همچنین تمامي مراحل تجزیه و )رتبهاستنباطي

 انجام شد. LISRELو  SPSSافزار ز نرمها با استفاده اتحلیل داده
 

 هایافته

 ها آمده است.شناختي نمونهدر جداول زیر فراواني و درصد اطالعات مربوط به متغیرهای جمعیت
 های پژوهششناختی نمونهفراوانی جمعیت (1جدول )

 فراواني درصدی فراواني گویه متغیر

 جنسیت

 

 6/43 98 مرد

 4/56 127 زن

 %100 225 کل

 

 تحصیالت

 8/9 22 کارداني

 48 108 کارشناسي

 2/32 86 ارشدکارشناسي

 4 9 دکتری

 %100 225 کل
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 های پژوهششناختی نمونه( فراوانی جمعیت1جدول )ادامه 

 فراواني درصدی فراواني گویه متغیر

 

 سابقه کاری

 8/13 31 سال 5تا  1

 1/27 61 سال 10تا  6

 9/12 29 سال 15تا  11

 4/8 19 سال 20تا  16

 2/18 41 سال 25تا  21

 6/19 44 سال 25باالتر از 

 %100 225 کل

 98درصد نمونه مورد بررسي زن و  4/56نفر یعني  127( آمده است 1گونه که در جدول )نهما

 48درصد نمونه مورد بررسي دارای مدرك تحصیلي کارداني، 8/9اند. درصد مرد بوده 6/43نفر یعني

درصد دارای مدرك تحصیلي  2/32درصد نمونه مورد بررسي دارای مدرك تحصیلي کارشناسي، 

 5تا  1درصد سابقه کاری  8/13اند. درصد دارای مدرك تحصیلي دکتری بوده 4کارشناسي ارشد و 

درصد  4/8سال،  15تا  11درصد سابقه کاری 9/12سال،  10تا  6درصد سابقه کاری  1/27سال، 

درصد سابقه کاری باالتر  6/19سال و  25تا  21درصد سابقه کاری 2/18سال،  20تا  16ریسابقه کا

 اند.سال داشته 25از 

 این دست آمد. بهبه 889/0های پژوهش حاضر، شاخص کایزر، مییر و الکین، بر اساس یافته

عالوه نیادی بود. بهتقلیل به تعدادی عامل زیربنایي و بهای مربوط به این متغیر قابل ترتیب داده

دهد که ماتریس همبستگي ( نشان مي>563/6045χ²= ،946df= ،001/0Pآزمون کرویت بارتلت )

های داخل هر عامل همبستگي باالیي وجود دارد و ها ماتریس واحدی نیست؛ لذا بین گویهبین گویه

بستگي مشاهده نميگونه همگر، هیچهای عامل دیهای یک عامل با گویهاز طرف دیگر، بین گویه

 های الزم برای استفاده از تحلیل عاملي این مطالعه بود.فرضدهنده پیشها نشانشود. این یافته
 هاواریانس تببین شده کل برای ارزش ویژه عامل (2جدول )

 1های اصلي به استخراج چهار عامل با مقادیر ویژة باالتر از تحلیلي عاملي به روش تحلیل مؤلفه

منجر شد. همچنین، نمودار اسکری چهار عامل را پیشنهاد کرد. میزان تبیین واریانس مشترك بین 

 هامؤلفه
 چرخش مجموع مجذور بارهای عاملي

 درصد واریانس تجمعي درصد واریانس ارزش ویژه

 43/33 43/33 71/14 اول

 64/40 20/7 16/3 دوم

 11/45 47/4 96/1 سوم

 22/49 11/4 80/1 چهارم
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درصد از کل واریانس متغیرها بود. عامل اول دارای  22/49هم ها برای این دو عامل بر رویمتغیر

 بود. 80/1و عامل چهارم  96/1، عامل سوم 16/3، عامل دوم 71/14ارزش ویژة 
 های برازش تحلیل عاملی تأییدی( شاخص3جدول )

التر از با AGFIو  CFI،GFI ، IFIهای شود شاخصگونه که در جدول باال مشاهده ميهمان

های دهندة قابل قبول بودن شاخصاست، که نشان 08/0کمتر از  RMSEAو شاخص 90/0

ها است. همچنین شاخص برازندگي و در نتیجه برازش مناسب مدل تحلیل عاملي تأییدی با داده

RMR بسیار ناچیز و برازش انجام شده قابل قبول است. دهد که خطای مدلنشان مي 
 های پژوهش بر اساس آزمون فریدمنهای مؤلفهن رتبهمیانگی (4جدول )

 میانگین رتبه سؤاالت هامؤلفه

 عوامل فني

 14/3 حضور معلم در کالس. 1

 02/3 ارتقاء سطح تحصیالت. 2

 02/3 های دفاعآشنایي با شیوه. 3

 عوامل مدیریتي

 90/5 گزینش و بکارگیری افراد با صالحیت. 1

 86/5 های الزمترعایت نکات و مراقب. 2

 84/5 آموزانکاهش تعداد دانش. 3

 عوامل آموزشي

 82/13 آموزانگرم کردن دانش. 1

 53/13 تهیه تجهیزات سالم و ایمن. 2

 13/13 های متناسبانتخاب فعالیت. 3

 عوامل حقوقي

 20/3 حمایت ادارات آموزش و پرورش. 1

 11/3 نامه استانداردتهیه رضایت. 2

 08/3 نامههای برائتیه برگهته. 3

 
 مدل چهار عاملي مقادیر قابل قبول

 23/195 مونهوابسته به حجم ن کای اسکوئر

 54 وابسته به حجم نمونه درجه آزادی

 36/2 3کمتر از  نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

 001/0 - داریسطح معني

 92/0 90/0باالتر از  (AGFI)شاخص نیکویي برازش انطباقي 

 91/0 90/0باالتر از  (CFI)ایشاخص برازندگي مقایسه

 90/0 90/0باالتر از  (GFI)شاخص نیکویي برازش 

 91/0 90/0باالتر از  (IFI) شاخص برازندگي افزایشي

 069/0 08/0کمتر از  (RMSEA)شاخص ریشۀ میانگین مجذور برآورد تقریب 

 062/0 08/0کمتر از  (RMR)شاخص ریشۀ میانگین مجذور باقیمانده 
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بندی عوامل فني، در بین شود درخصوص اولویتهمانگونه که در جدول فوق مشاهده مي

های سواالت عوامل فني، حضور معلم در کالس با آمادگي قبلي و ارتقاء تحصیالت و آشنایي با شیوه

کارگیری افراد ، گزینش و بهبندی عوامل مدیریتيدفاع باالترین اولویت را داشت. در خصوص اولویت

های الزم، کاهش تعداد بدني، رعایت نکات و مراقبتعنوان معلم تربیتدارای صالحیت به

بندی عوامل آموزشي، گرم کردن آموزان دارای باالترین اولویت بودند. درخصوص اولویتدانش

باالترین اولویت را داشت. های متناسب، آموزان، تهیه تجهیزات سالم و ایمن و انتخاب فعالیتدانش

نامه استاندارد، بندی عوامل حقوقي، حمایت ادارات آموزش و پرورش، تهیه رضایتدرخصوص اولویت

 نامه باالترین اولویت را داشت.های برائتتهیه برگه

 

 گیریبحث و نتیجه

ورزش را هایي که شود که افراد و سازماندر حیطه ورزش وجود تمهیدات رافع مسئولیت سبب مي

از شکایت به کار خود ادامه دهند. تر و بدون ترس دهند بتوانند با خیال راحتبرای جامعه ارائه مي

ها خوبي آنبدني بتوانند بههایي است که اگر دبیران تربیتدر واقع، موضوع این تحقیق، درباره روش

و احتمال طرح شکایت از آنها آموزان، تعداد شکایات، دیدگي دانشکار بگیرند، احتمال آسیبرا به

شود که نامه سبب ميیابد. برای مثال، وجود شروط عدم مسئولیت یا رضایتکاهش مي

نظر کنند. نتایج بسیاری از تحقیقات خارجي و کنندگان از حق خود برای طرح شکایت صرفشرکت

های زیادی ینهداخلي نشان داده است که دعاوی حقوقي مرتبط با حوادث و رویدادهای ورزشي هز

ها و مسئوالن ورزشي از جمله مدیران و معلمان و مربیان ورزشي در پي داشته است. برای سازمان

-آموزان وجود دارند که دبیران تربیتهای قضایي زیادی درخصوص مصدومیت یا مرگ دانشپرونده

تحت تعقیب کیفری قرار  اند،اند یا اقداماتي که انجام ندادهبدني به دلیل اقداماتي که انجام داده

بدني، بر اساس اند. درخصوص بررسي روایي سازه پرسشنامه رافع مسئولیت معلمان تربیتگرفته

داد که ماتریس های پژوهش، شاخص کایزر، مییر و الکین و آزمون کرویت بارتلت نشانیافته

همبستگي باالیي  های داخل هر عاملها ماتریس واحدی نیست؛ لذا بین گویههمبستگي بین گویه

گونه همبستگي های عامل دیگر، هیچهای یک عامل با گویهوجود داشت و از طرف دیگر، بین گویه

های الزم برای استفاده از تحلیل عاملي این مطالعه فرضدهنده پیشها نشانمشاهده نشد. این یافته

 بود. 

حضور معلم در کالس با بندی عوامل فني، در بین سؤاالت عوامل فني، درخصوص اولویت 

های دفاع باالترین اولویت را داشت. همچنین آمادگي قبلي و ارتقای تحصیالت و آشنایي با شیوه

شده در مورد عوامل فني از های مطرحداد که اهمیت و رتبه ویژگينتایج آزمون فریدمن نشان

تواند مانع از قوه املي که ميترین عوکنندگان متفاوت بود. یکي از مهمیکدیگر بر اساس نظر شرکت

به فعل درآمدن بسیاری از خطرها و حوادث ورزشي شود، عدم حضور و نظارت معلم ورزش و مربي 
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در صحنه فعالیت ورزشي است. معلمان وظیفه دارند قبل، حین و پس از تمرین و مسابقه نظارت 

زی، رختکن، اتوبوس و در صورت آموزان حضور دارند )مانند زمین باهایي که دانشکافي را بر مکان

( در کتـاب حقـوق 1386نیـا )اعزام به مسابقه، خوابگاه و غیره( داشته باشند. همچنین آقایي

بدني مـدارس را وظیفه مراقبتي دانسته است که این ورزشـي، مهمتـرین وظیفـه معلمـان تربیت

و بررسي، سازماندهي و تجانس،  وظیفه به هشت حیطه احـراز سـالمتي، آمـوزش متناسـب، بازدیـد

هـای ورزشي، توجه به شرایط جـوی، کمـک بـه ورزشـکار مصدوم و اتخاذ تدابیر نظارت بر فعالیـت

های الزم تقسیم شده است. محقق آشنایي با موارد ذکرشده را از لحاظ حقـوقي مـالك آگاهي

بندی در خصوص اولویت. ده اسـتبدني قلمداد نموهـای مـدني معلمـان تربیتحقوقي و مسـئولیت

بدني، رعایت نکات عنوان معلم تربیتکارگیری افراد دارای صالحیت بهعوامل مدیریتي، گزینش و به

آموزان دارای باالترین اولویت بودند. همچنین نتایج آزمون های الزم، کاهش تعداد دانشو مراقبت

شده در مورد عوامل مدیریتي از یکدیگر بر های مطرحداد که اهمیت و رتبه ویژگيفریدمن نشان

کنندگان متفاوت است. استخدام افراد شایسته که هم در دروس عملي و هم اساس نظر شرکت

-های اصلي پاسختئوری سرآمد باشند و عالوه بر آن، توانایي انتقال دانش را داشته باشند از دغدغه

ی از قهرمانان ورزشي بعنوان معلم شود. در رشته علوم ورزشي تعداددهندگان محسوب مي

های تئوریک الزم اند که الزم است مهارتآمدهبدني به استخدام ادارات آموزش و پرورش درتربیت

آمـوزش متناسـب یکـي از وظـایف متعـدد معلمـان  ها به آنها آموزش داده شود.برای انتقال دانسته

اند به منظور جلوگیری از وقوع حوادث ني موظفبـدبـدني مـدارس اسـت. معلمـان تربیـتتربیـت

های الزم در آموزش، اصـول ایمنـي را معمول دارند و قوانین و مقررات، ناگوار با اتکا به آگاهي

کارگیری ورزشکاران به هـای ورزشـي فعال در مدارس را آموزش دهنـد. همچنـین، در بـهرشـته

طور صـحیح هـای ورزشـي را بهـد، حرکـات و مهـارتهای جسمي و روحـي آنها توجه کننتوانایي

دیدگي در زمان اجـرای فنـون ورزشـي را یاد آمـوزش دهنـد، مهـارت جلـوگیری از وقوع آسیب

دهند، به تصور باال بردن توانایي روحي و جسـمي ورزشکار او را به انجام فعالیت غیر عادی وادار 

(. 1386نیـا، آقایيآمـوزش گروهـي را بـر عهـده نگیرنـد ) ننمایـد و بدون صالحیت کافي مسئولیت

خصـوص در  سـازی ورزشـکاران بهبـه عبـارت دیگـر معلـم بایـد صالحیت فني جهـت آمـاده

 هـای پـر خطـر از قبیـل کشـتي، ژیمناســتیک، شــنا و .... را داشــته باشــد.ورزش

آموزان، تهیه تجهیزات سالم و ایمن، ردن دانشبندی عوامل آموزشي، گرم کدرخصوص اولویت 

های متناسب باالترین اولویت را داشت. همچنین نتایج نشان داد که اهمیت و رتبه انتخاب فعالیت

شده در مورد عوامل آموزشي از یکدیگر بر اساس نظر شرکت کنندگان متفاوت های مطرح ویژگي

تهیه تجهیزات سالم »و « وسایل پرخطر در مدرسه ایمن سازی و حذف اسباب و» است. در رابطه با

، معلمان و مسئوالن مدارس وظیفه دارند که تجهیزات ایمن را «بدنيهای تربیتو ایمن برای کالس

برای ورزشکاران فراهم نمایند و استانداردهای الزم برای ایمني در ورزش را رعایت نمایند. در اکثر 
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استفاده از وسایل ورزشي است که به موجب مقررات مربوطه های ورزشي، ورزشکار ملزم به رشته

(، بـه ارزیـابي وضـعیت ایمني 1386) زاده، سیاح و راسخفارسي، هالليتعیین گردیده است. 

هـای کشـور فضاهای ورزشـي مـدارس کشـور و همچنـین وضعیت ایمني فضاهای ورزشي دانشـگاه

های ورزشي و همچنین ـور کلـي فضاهای داخلي زمینطپرداخت. نتایج پژوهش نشـان داد کـه بـه

وضعیت تجهیزات ورزشي مورد استفاده در امـاکن و فضـاهای ورزشي از نظر ایمني در سطح پاییني 

مـولر و  ها دارد.ها وضـعیت بهتـری نسـبت بـه شهرستانقـرار دارد، ایـن مؤلفه در مراکز استان

ــود، عوامــل تهدیــدکننــده در طراحــي تجهیزات و ( درگـزارش تحقیــق خ1995همکـاران )

پـذیری انـدك، متناســـب نبـــودن ابـــزار و تجهیـــزات بـــا ســـن امکانات ورزشي را انعطاف

هـای ورزشي و در نظر نگرفتن راهنمـای اسـتفاده کنندگان، عـدم قابلیـت تنظـیم دسـتگاهشرکت

 (.1386، زاده، سیاح و راسخفارسي، هالليصـحیح عنوان نمود )به نقل از 

نامه بندی عوامل حقوقي، حمایت ادارات آموزش و پرورش، تهیه رضایتدرخصوص اولویت

داد که اهمیت و نامه باالترین اولویت را داشت. همچنین نتایج نشانهای برائتاستاندارد، تهیه برگه

کنندگان متفاوت ز یکدیگر بر اساس نظر شرکتشده در مورد عوامل حقوقي اهای مطرحرتبه ویژگي

ناپذیر و غیرقابل اجتناب اسـت، ضرورت اطالع از از آنجا که حادثـه و ورزش اصوال تفکیکاست. 

قواعد حقوقي به منظور اتخاذ تدابیر الزم بـرای جلـوگیری از وقـوع حادثـه و یـا برائـت از 

 شودورزش به نحو ملموسي احساس ميالي مسـئولیت در صـورت تحقـق آن، بـرای همـه اهـ

های مربوط همواره برای بروز حوادث های ورزشي و محیطبا اینکه فعالیت (.1386نیـا، آقایي)

ها آگاهي ندارند ای دارند، بیشتر مربیان و معلمان به مسائل حقوقي این محیطگوناگون شرایط آماده

شود و به سادگي به برخي تنبیهات انضباطي منجر ميپندارند که تخلفات آنها در نهایت و چنین مي

های ورزشي و افزایش دانش و که با توسعه و گسترش فعالیتفصل خواهند بود، درحالي قابل حل و

اندرکاران ها، ضرورت دانستن مقررات قانوني و مسائل حقوقي برای دستورزشکاران و خانواده آگاهي

به (.1393شود )بنیان و کاشف، ، بیش از پیش احساس ميهای ورزشيو مسئوالن فعال در عرصه

کنند و شود که رفتارهای انسان را تنظیم ميای از قوانین تعریف ميطورکلي، حقوق به مجموعه

نماید. با مقایسه حقوق ورزش، با حقوق جزا، حقوق مدني، هایي را تجویز ميتنبیهات و مجازات

م که اگرچه حقوق ورزشي هنوز جوان و نوپاست، ولي یابیحقوق اساسي و حقوق اداری درمي

رود. حقوق ورزش مبحثي سهل و شمار ميیافته از حقوق بهای جدید، پیچیده و بسیار توسعهشاخه

وفصل مسائل چندوجهي آن نیازمند آشنایي کافي با بسیاری علوم دیگر است. ممتنع است که حل

است. نادیده گرفتن  زشي را به خود اختصاص دادهقوانین و مقررات ورزش بخش مهمي از حقوق ور

هایي مباالتي و محکومیتاین مقررات در برخي موارد و نه همیشه سبب بروز شکایات مبني بر بي

 شده است. 
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بدني تربیت معلمان نگرش و شغلي هایانگیزه تقویت و حفظ ای برایزمینه سازیفراهم منظور به

 ذیل شرح به پیشنهادهایي و راهکارها زمان؛ و هزینه اتالف پیشگیری از سازماني، اهداف به دستیابي و

 :گرددمي ارائه

 تواند مانع بسیاری از خطرها و حوادث ورزشي شود، حضور ترین عواملي که ميیکي از مهم

و نظارت معلم ورزش و مربي در صحنه فعالیت ورزشي است. پس، حضور فیزیکي و مستمر معلم یا 

 .عالیت ورزشي ضروری استمربي در محل ف

 های ورزشي باید از دقت و کنترل و نظارت مربیان عالوه بر حضور مستمر در محل فعالیت

 .ها ورزشکاران را زیر نظر داشته باشندغفلت نکنند، بلکه با دقت تمام در همه لحظه

  یکي از وظایف مربیان نسبت به ورزشکاران، احراز سالمتي آنان است. مربي موظف است

قبل از آغاز هرگونه عملیات ورزشي، از سالمت ورزشکار اطمینان حاصل کند. با توجه به اینکه معلم 

 .تواند از ورزشکار برگه معاینه پزشکي بخواهدورزش در این امر تخصص ندارد، مي

 موجب های ورزشي، ورزشکار ملزم به استفاده از وسایل ورزشي است که بهدر اکثر رشته

تعیین شده است. ناقص بودن، نامرغوب بودن یا غیرمجاز بودن این وسایل ممکن مقررات مربوطه 

دیدگي ورزشکار شود که در این صورت مربیان و معلمان ورزشي مسئول خواهند است باعث صدمه

بود، زیرا از وظایف اصلي و مهم آنان بازدید و بازرسي وسایل ورزشي قبل از عملیات ورزشي است. 

ها گونه وسایل را صادر کنند که از سالمت و ایمني آنماني باید اجازه استفاده از اینها زدر واقع، آن

 .اطمینان کامل داشته باشند

 های تخصصي مختلف و با کسب تجارب کافي و مجوزهای مربیان به دلیل گذراندن دوره

ها خت قابلیترسمي، قدرت تشخیص برای شناسایي توان ورزشکاران را دارند و بنابراین، وظیفه شنا

های فني، سابقه های ورزشکار، شناسایي قدرت بدني، مهارتبر عهده آنان است. مقصود از قابلیت

 .های ورزشي استفعالیت و نیز فیزیک بدن ورزشکار از قبیل وزن، قد و سن او در فعالیت

 ؛ قدر شدید نیست که به آن خطر جاني بگویندهای واردشده به ورزشکاران آنگاهي صدمه

آید. در این شرایط، مربي وجود ميهای رزمي و کشتي بهمانند دررفتگي و شکستگي که در رشته

های اولیه اعمال مکلف است به ورزشکار مصدوم کمک کند که این کمک معموالً به صورت کمک

های اولیه آگاهي کافي داشته باشند تا در صورت بروز شود. پس، مربیان ورزشي باید از کمکمي

تواند برای معلم و های اولیه ميدثه بتوانند نقش مثبتي ایفا کنند. در مقابل، خودداری از کمکحا

های قانوني داشته باشد؛ برای مثال، اجازه بازگشت به بازی برای بازیکني که مربي ورزش مسئولیت

 .های اولیه توسط مربي استای از خودداری از کمکاز ناحیه سر مجروح شده، نمونه

 اد بیش از حد متعارف ورزشکاران در یک دوره یا یک کالس، مسئله مهمي است که تعد

شود و امکان تر ميرنگباید مورد توجه مربیان قرار گیرد، زیرا در این صورت، نظارت و مراقبت کم

کند. تعداد ورزشکاران با توجه به رشته ورزشي، مکان ورزشي و تعداد وقوع حادثه افزایش پیدا مي
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تواند با رعایت استانداردها از وقوع حادثه جلوگیری کند یا حداقل ن متفاوت است و مربي ميمربیا

 .درصد وقوع آن را کاهش دهد

 شوند، همواره در معرض شرایط نامطلوب جوی قرار هایي که در فضای باز انجام ميورزش

الیستي شده یا تمرین در ایم که صاعقه یا رعد و برق منجر به فوت فوتبدارند؛ مثالً بارها شنیده

های شدید و هوای بسیار گرم به گرمازدگي ورزشکاری انجامیده است. موارد دیگر مثل بارندگي

 .سرمای بیش از حد نیز تاکنون بارها منجر به بروز حوادث و خسارت به ورزشکاران شده است

دیران ورزشي بایستي مباالتي است. ماحتیاطي و بيکارگیری افراد فاقد صالحیت، خود یک بيبه

در انتخاب مربیان واجد شرایط و با صالحیت و دارای تخصص، دقت کافي داشته باشند، زیرا اگر به 

دلیل عدم صالحیت مربي خساراتي به ورزشکاران وارد شود، او خود مسئول پیامدهای آن خواهد 

ه یا حکم یا کارت بود. بر این اساس، مربي هر رشته ورزشي باید از فدراسیون مربوطه دفترچ

 مربیگری داشته باشد.
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