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 چکیده
دنبال داشته را نیز به ها و حوادث ناگواريآسیب مکن استم طورکه نشاط روحی و سالمت جسمی در پی دارد،همان هاي ورزشیفعالیت

ن ورزشی با وقوع حوادث ورزشی و تعهدات بیمۀ تخصصی مدیرا -ي علمیهايتوانمندباشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین 

ماري پژوهش آ جامعۀ. گرفت انجام یمیدان صورتبه که بود پیمایشی-ايزمینه تحقیقات از نوع پژوهش بود. فارس در استان ورزشکاران

اي بقهگیري تصادفی طبه روش نمونه بودند که )N=2100( ورزشی با استعالم از ادارات ورزش و جوانانهاي هیأت اعضاي و مدیران تمامی

تأیید یی آن به روابود که  ساختهپرسشنامۀ محقق اطالعات، ابزار گردآوري. شدند انتخاب نمونه عنوانبه نفر 330مورگان  جدول و براساس

هاي آماري وتحلیل اطالعات از روششد. براي تجزیهتأیید  86/0ضریب  با باز آزمون روش متخصصان رسید و پایایی آن به از نفر 20

 بین داد نشان نتایج استفاده شد. SPSSو  AMOSافزار توصیفی و استنباطی و روش مدل معادالت ساختاري به کمک دو نرم

دارد  وجود معناداري هاي پژوهش، ارتباطهاي ورزشی و دیگر مؤلفهورزشی با کاهش آسیب تخصصی مدیران-هاي علمیتوانمندي

)05/0≤p(کارگیري شود در انتصاب و بهقانونی است. پیشنهاد می الزام هاي ورزشی؛ اگرچه بیمۀ ورزشکاران و بیمۀ مسئولیت مدنی محیط

ویژه در حوزة بیمه و علم تمرین توجه جدي تخصصی آنان به-ي علمیهايتوانمندبه دانش فنی و  ورزشیهاي و اعضاي هیأتمدیران 

 شود.
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 مقدمه

امور  کمرنگ شدنو  هاي نوینفناوريپیشرفت سریع 

تا است سبب شده  روزمرهزندگی مکانیکی و حرکتی از 

و او را در مقابل  ودتدریج تحلیل رقدرت و توانایی انسان به

منظور بهریزي برنامه .دسازپذیرتر حوادث و اتفاقات آسیب

 رسدنظر میضروري بهتوسعۀ ورزش براي تمام اقشار جامعه 

یمنی محیط و شرایط جسمانی ورزشکار ا شرایط چههر). 1(

ها مساعد باشد، باز هم امکان بروز آسیب در این فعالیت

بروز حوادث اندیشیده وجود دارد؛ اما چنانچه تدابیري براي 

یابد، ورزشی افزایش میهاي دیدگی، وقوع آسیبنشود

 ةو ضایعات ورزشی، نحوها رو آشنایی با آسیبازاین

هاي پیشگیري از گسترش آسیبهاي ابتدایی و درمان

امري  هاي ورزشیو اعضاي هیأت مدیران ورزشی براي

هاي ورزشی و مسابقات در ). فعالیت2( بسیار ضروري است

 حوادث وها آسیب از ورزشی فضاهاي و همۀ اماکن

بررسی سابقۀ ). 3( نیستند مصون ناپذیربینیپیش

آنان  درصد 94از بیش  که دهدورزشکاران نخبه نشان می

 را ورزشیهاي آسیب و صدمات انواع مختلفهاي شکل به

عدم  ورزشی براثرهاي آسیب از ). بسیاري4( اندکرده تجربه

 مسابقات برگزاري در بینی تمهیدات الزم و قانونیپیش

 و ایمنیهاي سیستم در نقص ورزشی، جلسات تمرین،

 نهایت در که شوددست ایجاد می این از عواملی یا بهداشتی

 مشمول عضو، نقص حتی و بدنی صدمات برعالوه را فرد یک

 شکیب). 5کند (می پزشکی هنگفتهاي هزینه صرف

 همراه گوناگونیهاي آسیب با ورزشی میادین در حضور

 بروز آسیب سازوکارهاي و علل با بیشتر است، ولی آشنایی

 دلیلبه جوان ورزشکاران خصوصبه در همۀ ورزشکاران،

عنوان یک ضرورت به روانی، و حرکتی جسمانی، هايویژگی

آگاهی ). نا6در محافل پزشکی ورزشی مطرح است (

ریزي دقیق براي ورزشکاران و مربیان و عدم برنامه

است تا برخی  سبب شدهورزشی هاي پیشگیري از آسیب

گیري از ورزش کناره دلیل مصدوم شدنورزشکاران زبده به

رس و نگرانی از مصدومیت مجدد، نتوانند دلیل تکنند یا به

هاي ورزشی رقابت ۀبا انگیزه و رغبت مناسبی در صحن

هاي ستیابی به علل و عوامل بروز آسیب، دحاضر شوند

منظور کاهش و حذف آنها، از اهداف متخصصان ورزشی، به

 مهارت گفت نداشتن توان). نمی7( استورزشی و مربیان 

 است، دیدگیآسیب اصلی دلیل کافی در اجراي حرکات

 روانی و فضاي حاکم شرایط ها،احتماالً برخی مدیریت

 سبب که است یدگیدبیآس عوامل جزء تمرین و مسابقه

این خصوص، مدیران  است. در همدیگر با بازیکن دو برخورد

 تمرکز روي بیشتر هاي ورزشی بایدورزشی و اعضاي هیأت

 تأکید تمرین هنگام بی،ترکی و تعادلی تمرینات و بازیکنان

دیده کننده از ورزشکاران آسیبنهاد حمایت نیترمهمکنند. 

از موارد مصرح در قوانین بیمۀ ورزشی نهاد بیمه است. کارت 

انجام فعالیت ورزشی  که ايدر هر حوزه. است ورزشی

اقدام  بیمۀ ورزشی کارت ، حتماً باید براي گرفتنگیردمی

است  مورد تأکیدبه همان میزان  قاًیبیمۀ ورزشی دقشود، 

گردي، حتماً باید طبیعت ۀکه شما براي رفتن به یک برنام

 تاشود پیشنهاد می .پشتی داشته باشیدبوت مناسب و کوله

به  ،ایدکارت بیمۀ ورزشی خودتان را نگرفته کهزمانی

جهانی شدن ورزش و فرایند  هاي ورزشی نپردازید.فعالیت

هاي ورزشی و و نیز تنوع رشته سو تجاري شدن آن از یک

هاي هاي پیچیده و نوین و همچنین تفاوتنفوذ فناوري

ه است که مسائل جدیدي در شد فردي از سوي دیگر سبب

حوزة ورزش ایجاد شود و گاهی مصادیقی از قصور که 

هاي نداشتن صالحیت مباالتی،احتیاطی، بیصورت بیبه

 رعایت ي ورزشی وهاالزم براي آموزش و اجراي مهارت

 پی در را تبعاتی و حوادث نکردن قوانین مقررات مربوطه،

داشته که موجبات جزاي سنگین براي عوامل مجري 

وجود آورده ها و اماکن ورزشی بهها و مدیران باشگاهفعالیت

 است.
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دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان ورود براساس 

تمرینی یا مسابقه) (ورزشی  اماکن و فضاهايورزشکاران به 

 بدون کارت بیمۀ ورزشی غیرمجاز است، در غیر این صورت

مسئول  ةعهد برحوادث احتمالی  تمامی مسئولیت قانونی

مسابقات تمرینات و باشگاه، مربی و مسئوالن برگزاري 

خواهد بود و فدراسیون پزشکی ورزشی در این صورت 

ن بیمۀ ورزشی قراردادي است بی. تعهدي نخواهد داشت

فدراسیون پزشکی ورزشی و ورزشکار که در آن فدراسیون 

اي که ورزشکار شود در قبال دریافت حق بیمهمتعهد می

در صورت وقوع حادثه و بروز آسیب  ،کندپرداخت می

ورزشی، طبق مقررات خود غرامت درمان را براساس 

اطالع  ۀمنزل. دریافت این کارت بهبپردازدهاي دولتی تعرفه

موجود در هیأت پزشکی  ۀنامینیایط مندرج در آو قبول شر

 امافدراسیون پزشکی ورزشی است؛  تیساورزشی و وب

خصوص هآشنایی بیشتر با علل بروز آسیب در ورزشکاران، ب

جسمانی، حرکتی و  يهایژگیدلیل وورزشکاران جوان به

 نظر از انکارناپذیر است. همچنینروانی آنان، ضرورتی 

 کنندمی قراردادي عقد به اقدام که اديافر تمامی حقوقی،

 آن اجراي حسن برابر در گیرند،می بر عهده را ايوظیفه یا

 ورزشی مدیران برخی مذکور، تعاریف به توجه با. اندمسئول

حقوقی ناشی از حوادث  و قانونیهاي مسئولیت محدودة در

رخ  که اتفاقاتی و حوادث برابر در و گیرندمی قرار ورزشی

 عوامل ).8( باشند پاسخگو قانون مقابل در باید دهد،می

بدن  نکردن اصولی شمارند، گرمهاي بدنی بیآسیب بروز

ورزشی،  نامناسب محیط پیش از شروع تمرینات و مسابقات،

غیراستاندارد، رعایت نکردن قوانین و  وسایل و تجهیزات

 هاي ورزشی ومقررات رشتۀ ورزشی، اجراي غلط مهارت

ورزشکاران، از جملۀ این عوامل  بدنی برخوردهاي شدت

هاي ورزشی، نخستین پیشگیري از آسیب). 9هستند (

 .اندافرادي است که با امور ورزش در ارتباط همۀ ۀوظیف

سطح  ؛بندي کردتوان به سه سطح دستهپیشگیري را می

که مانع وقوع آسیب  گرددیاول به انتخاب راهبردهایی بازم

دوم به شناخت زودهنگام آسیب و سطح  ؛شوندمی

سطح سوم به بازگرداندن  و ؛سریعو  هاي اولیهدرمان

). 10( پردازدعملکرد و پیشگیري از وقوع مجدد آسیب می

 نکردن گرم دیدن، آسیب هايهمچنین یکی دیگر از علت

 تواندمیمسئله  این و است مسابقه شروع از صحیح پیش

هاي اعضاي هیأتمدیران ورزشی و  دقیق کنترل عدم

 توجهی خود بازیکن باشد.بی یا گرم کردن حین ورزشی در

 مسئوالن براي خطري زنگ شاید سالن نامناسب کفپوش

 تواندمی مسابقات برگزاريهاي سالن که در باشد ربطذي

محروم سازد.  بانشاط و سالم جوانانی از داشتن را جامعه

از  ورزشکاران و هاي ورزشیآگاهی مدیران، اعضاي هیأت

 موجب آنان، عالقۀ رشتۀ ورزشی مورد به مربوطهاي آسیب

). 11خواهد شد ( اجراي فرایند قهرمانی در بهتري عملکرد

 زمینۀ در که است کسانی تمام شامل مدنی مسئولیت

 وظایفی غیرمستقیم یا مستقیم طوربه ورزشیهاي فعالیت

 تقسیم عمده گروه دو به افراد این دارند، بر عهده را

 ی،سرمرب مربی، شامل که) فنی کادر( اول گروه شوند؛می

 ... و تیم پزشک داور، سرناجی، غریق، ناجی بدنسازي، مربی

 بر نظارت ورزشیهاي فعالیت در افراد این وظیفۀ که است

 شامل دوم، گروه. است فنی مدیریت و ورزشکاران اعمال

 فنی نظارت ورزشیهاي فعالیت بر که شودمی افرادي

 با یا ورزشکاران با اول گروه از پس بالفاصله ولی ندارند،

 در اول گروه مدیران و ورزشی اماکن و تجهیزات و وسایل

 اردوهاي ها وورزشگاه سرپرستان شامل گروه این اند.ارتباط

 بدنی، تربیت کل مدیران ورزش، مسئول کارشناس ورزشی،

هاي انجمن وها هیأت مسئوالن فدراسیون، رؤساي

 بودن متفاوت برخالف و حقوقی دیدگاه از. اندورزشی

 حوادث قبال در خود جایگاه برحسب گروه هر دو وظایف،

 بیان) 1395( نادریان). 12( دارند قانونی مسئولیت ورزشی

 حین در ورزشیهاي محیط در که اتفاقاتی و سوانح کندمی
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 آید،می وجودبه ورزشکاران براي مسابقات و تمرینات

 در آن قانونی موارد و ایمنی که است اعمالی نتیجۀ معموالً

 این است، نشده طراحی ورزشیهاي برنامه اجراي زمان

 مقررات و قوانین دقیق رعایت عدم: اند ازعبارت عوامل

 فضاهاي اماکن، ساخت در استاندارد رعایت عدم ورزشی،

 تمرینات بر و کافی دقیق نظارت نبود ،ساتیتأس و ورزشی

 ورزشکاران بین در ورزشی نکردن فرهنگ رعایت ورزشی،

 و ورزشیهاي رشته ماهیت با ناآشنایی و جوانان ویژهبه

). 13( ورزشکاران بین در ناسالم رقابت فرهنگ گسترش

 وظیفۀ را، )فنی مدیران( مربیان وظیفۀ ترینمهم نیا،آقایی

 کرده بیان ذیل به شرح حیطه هشت در که داندمی مراقبتی

 .3 ،متناسب آموزش .2 ورزشکاران، سالمتی . احراز1: است

 تجهیزات و ورزشکاران وسایل و اسباب از بررسی و بازدید

 بر نظارت .5تجانس،  رعایت و سازماندهی .4 ورزشگاه،

 .7 ،هاتوانایی . شناخت6 مستمر، طوربه ورزشیهاي فعالیت

 و مصدوم ورزشکار به و کمک جوي شرایط به توجه

 موارد با آشنایی وي الزم. تدابیر اتخاذ .8و  دیدهآسیب

هاي مسئولیت از آگاهی مالك حقوقی لحاظ از را ذکرشده

 که است ذکر شایان اما)؛ 14( داندمی ورزشی مدیران مدنی

 مبتدي، از اعم ورزشکاران همۀ براي ورزشیهاي فعالیت

خطرها و  متضمن بالقوه اي،غیرحرفه و ماهر اي،حرفه

 قانونی مسئولیت موجبات و آنچه است بسیاري حوادث

 نتایج آورد،می فراهم هاي ورزشی رامدیران و اعضاي هیأت

 آنها قصور یا عمد بلکه نیست، ورزشیهاي فعالیت ناهنجار

 رغمعلی). 15( است قانونی وظایف انجام در

گرفته براي ارتقاي توانمندهاي انجامهاي بخشیآگاهی

در  مدیران برخی هنوز مدیران ورزشی،علمی تخصصی 

 الزم اهتمام قانونی وظایف و مراقبتیهاي حیطه زمینۀ

 الزمهاي آگاهی فقدان و ناشایستگی تدبیري،بی. ندارند

هاي و اعضاي هیأت ورزش مسئوالن سرپرستان، مدیران،

 يالحظه در را ملتهاي سرمایه نیتربزرگ تواندمی ورزشی،

مدیران  علیه واکنشی هیچ با ضایعه این جبران و دهد فنا به

. بود نخواهد میسر هاي ورزشی متخلفو اعضاي هیأت

 رفتار و نگرش در تحولی که است رسیده آن وقت روازاین

 ایجاد ورزش حین در واردشدههاي آسیب به نسبت مدیران

 یابد. کاهش آینده در رخدادهایی چنین وقوع زمینۀ تا شود

 این مورد این در کلی توجه شود که اصلهمچنین باید 

 حیات، به که جرائمی در علیهمجنی رضایت که است

 جرح و ضرب قتل، مانند شخص جسمانی تمامیت و سالمت

 دالیل به بنا ).16( است تأثیربی زند،می صدمه سالمتی و

 رخ ییهاآسیب ورزشیهاي فعالیت طی است ممکن فراوان،

 جسمانی شرایط و محیط شرایط ایمنی هرچه. دهد

 این در آسیب بروز امکان هم باز باشد، مساعد ورزشکار

 ي ورزشی،هاآسیب با آشنایی روازاین دارد، وجودها فعالیت

هاي آسیب گسترش از پیشگیري و ابتداییهاي درمان نحوة

 هاي ورزشی امريبراي مدیران و اعضاي هیأت ورزشی

 ).17(است  يضرور بسیار

 از: اندعبارتشوند انواع بیمه که در ورزش استفاده می 

مدیران ورزشی : ) بیمۀ مسئولیت مدنی مدیران ورزشیالف

امکان  و هاي سنگینی در امر ورزش هستندداراي مسئولیت

وجود طرح دعاوي مختلف مسئولیت مدنی از سوي اشخاص 

گوناگون علیه مدیران ورزشی وجود دارد. این وضعیت 

کننده را الزامی اي حمایتیاز به پوشش بیمهخطرناك ن

اي که مدیران ورزشی را در مقابل تهدیدها سازد، بیمهمی

 ).18( دکنحمایت 

ها و اماکن ورزشگاهسرپرستان ) بیمۀ مسئولیت مدنی ب

 خطرهاي با همیشه ورزشی اماکن ها و: ورزشگاهورزشی

 این مسئوالن و مدیران همین دلیل به و اندمواجه زیادي

و  حوادث باشند، هاییمسئولیت داراي است ممکن اماکن

 ولی دهد،می ها رخورزشگاه در معمول طوربه هابیآس

 که دارد وجود خطر براي مدیریت مختلفی راهبردهاي

کاهش  را قضایی دعاوي طرح و دیدگیآسیب احتمال
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 بیمه نوعی گرفتن قرار پوشش تحت آنها از یکی که دهدمی

 ورزشی اماکن مدیران علیه طرح شکایت صورت در که است

کند. جبران می را آن خسارت، جبران به آنها محکومیت و

 یا کنندگاناستفاده اختیار در را خود فضاي که اماکنی

 را افراد این از بسیاري باید تعداد دهند،می قرار مستأجران

 تا بررسی شوندساله همه باید بیمه قراردادهاي کنند، بیمه

 قرار بیمه پوشش تحت افراد همۀ شود حاصل اطمینان

 باید اند،مختلف رویدادهاي که میزبان اماکنی دارند.

 بیمه. تهیه کنند کنندگانشرکت براي را مناسبی هايبیمه

 براي مهم امر این دادن انجام در انگاريسهل و نکردن

آورد. می وجودبه را زیادي مسئولیت اماکن ورزشی مدیران

 تمامی باید کارفرما عنوانها بهورزشگاه مدیران آنها برعالوه

 قرار حمایت مورد کنند و بیمه را خود کارمندان و کارگران

 مدیران آید، وجودبه انگاريسهل هم مورد این در دهند، اگر

 ).19خواهند داشت ( مضاعف مسئولیتی

) بیمۀ مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و ج 

 ورزشی تجهیزات و : لوازمي ورزشیهاکاالکنندگان عرضه

از  برخی انجام حتی که است خاصی بسیار اهمیت داراي

 داراي وسایل این اگر ندارد، امکان آنها وجود ها بدونورزش

 سبب و نباشند خود خاص يهایژگیوو  الزم استانداردهاي

 وجودبه سبب شوند، اهالی ورزش براي صدمه یا حادثه بروز

کنندة عرضه و تولید هايشرکت براي مسئولیت آمدن

 ).20( شد خواهند ورزشی محصوالت

 برورزشی: عالوه مدنی مسئولیت هايبیمه د) سایر

 مرتبط مدنی مسئولیت هاينامهبیمه شد، ذکر که هاییبیمه

 به مختصر طوربه که دارد وجود ورزش در امر نیز دیگري

 شود:می اشاره آنها

 افراد این: ورزشی مربیان مدنی مسئولیت بیمۀ .1

 در را خود ياحرفه بیمۀ مسئولیت از استفاده با توانندمی

 در انجام يانگارسهل و غفلت خطا، از ناشی خسارت مقابل

 انجام در قصور. کنند بیمه کار زمان در ياحرفه وظایف

 این و بیمه است این اصلی موضوع خطاي تصادفی یا وظیفه

 دورة طول ورزشی در مربی توسط است ممکن موارد

 بیفتد؛ اتفاق ورزشی فعالیت یا آموزشی

 اشخاص این: ورزشکاران مدنی مسئولیت بیمۀ .2

 گرانبیمه که ياحرفه نامۀ خاصبیمه از استفاده با توانندمی

مسئولیت  از ناشی خطرهاي مقابل در را خود کنند،می ارائه

 به کهدرصورتی ورزشی هايمسابقه و هاتیفعال در شرکت

 قرار آنان حمایت مورد شود، منجر یا آسیب خسارت ایجاد

دیگري براي  مزایاي است ممکن نامهمهیب این البته دهند،

 بگیرد؛ نظر درورزشکاران 

 از یکی ورزشی حوادث ورزشی: بیمۀ حوادث بیمۀ .3

از  حمایت آن هدف شود ومی محسوب اشخاص بیمۀ انواع

 حین ورزش طول در که است حوادثی مقابل در اشخاص

 رخ پزشکی هايهزینه و بدنی هايجراحت، صدمه مانند

 حوادث از خطرهاي ناشی پوشش صورتاغلب به و دهدیم

 مختلف هاينام با و گوناگون صورتبه که است وقتتمام

 در که اشخاصی تمام کلی طورو به مسئوالن. شودصادر می

 امر و متصدي فعال ورزشی هايمسابقه ها وفعالیت زمینۀ

 مختلف هايدستورالعمل و هانامهنییآ طبق باید هستند،

. کنند اقدام خود اعضاي براي بیمۀ حوادث تهیۀ به نسبت

معرض  در زمینۀ ورزش در که کسانی بیشترین

هستند،  ورزشکاران دارند، قرار و حادثه یدگیدبیآس

 البته دارد، آنان ضرورت براي بیمه نوع این رو تهیۀازاین

مانند  هستند فعال و حاضر ورزش در که دیگري اشخاص

 اجرایی مسئوالن و تماشاگران پزشکان، سرپرستان، مربیان،

 شایان. گیرند قرار بیمه نوع پوشش این تحت توانندمی نیز

 از این که مالی هايکمک و تسهیالت که است این ذکر

 غرامت نه و ندرما هزینۀکمک عنوانبه شود،می ارائه طریق

 ازها خسارت این میزان البته شود،پرداخت می کامل،

 سطح و به سن حتی است و متفاوت دیگر ورزش به ورزشی

دارد  ها بستگیفعالیت ها ومسابقهکنندگان شرکت فنی
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 تحقیقات به توانیم ورزشی ). در زمینۀ تعهدات بیمۀ21(

 و سیفعلی و )1389( فتحی ،)1392( زادهالهینعمت

 اشاره کرد که بیان داشتند ورزشکاران) 1388( گودرزي

 خدمات، تنوع بیمه، يهاهزینه از پایینی منديرضایت

 اداري فرایندهاي و پزشکی يهامراقبت به دسترسی

همچنین در این  .دارند ایران در پزشک معاینۀ و پذیرش

) 1395( همکاران و توان به مطالعات نادریانزمینه می

 را در ورزشی پزشکی فدراسیون که عملکرداشاره کرد 

 ورزشکاران به خدمات ارائۀ و درمانهاي هزینه بازپرداخت

 کنند و دلیلمی توصیف ناکافی و نامناسب دیدهآسیب

هاي انجمن شدةوضع مقررات را ورزشکاران نارضایتی عمدة

 افراد همۀ براي ايبیمه پوشش گستردگی عدم ورزشی،

 براي اندكهاي هزینه اختصاص یا یکسان طوربه

و  مقررات و قوانین در ضعف همچنین و شدگانبیمه

 دانند.می تعهدات بیمه

 
 تحقیق روش

 -ايزمینه تحقیقات نوع از حاضر پژوهش روش

 جامعۀ. گرفت انجام میدانی صورتبه که بود پیمایشی

 ورزشیهاي و اعضاي هیأت مدیران تمامی تحقیق آماري

 اداره آمار براساسکه بودند  1397 سال در فارس استان

 نمونه حجم. بود نفر 2100 آنها تعداد استان جوانان و ورزش

 که شد برآورد نفر 330 مجموع در جدول مورگان براساس

 انتخاب ياطبقه تصادفی يریگنمونه روش از استفاده با

 استان جمعیت نفر هزار 30 بااليهاي شهرستان ابتدا. شدند

 تقسیم غرب و شرق جنوب، شمال، بخش، چهار به فارس

 عنوانبه شهرستان چهار ،هاخوشه این از کدام هر از و شدند

نمونه  مناطق به مراجعه با سپس. شد انتخاب تحقیق نمونۀ

 انتخاب ساده تصادفی صورتبه هر شهرستان از نفر، 40

 بود، کمترها نمونه حجم که مناطقی در همچنین. شدند

 ابزار. داشتند حضور تحقیق نمونۀ در مسئوالن تمامی

 براساس که بود ساختهپرسشنامۀ محقق اطالعات، گردآوري

 35 با ايپرسشنامه ابتدا تحقیقات نتایج و نظري مبانی

 نظرانصاحب از نفر 20 یاراخت در و شد تنظیم بسته سؤال

. گرفت قرار محتوایی روایی تعیین براي دانشگاه استادان و

 نهایی تنظیم نظران،صاحب و متخصصان نظرهاي براساس

 یطهح هشت شامل پرسشنامه نهایت در که گرفت صورت

آشنایی با محتواي قراردادهاي  ورزشکاران، سالمت احراز(

 انجام براي تدابیر اتخاذ استفاده از تجهیزات استاندارد، بیمه،

آشنایی با قوانین و مقررات جهانی رشتۀ  تعهدات، موقعبه

هاي شیوه توجه به بیمۀ مسئولیت مدنی، میزان ورزشی،

 انجام براي تدابیر اتخاذ و دیدهآسیب ورزشکاران به کمک

 آزمون - آزمون روش به و بود سؤال 25 با) تعهدات موقعبه

 دستبه آن براي درصد 86 یبضر و بررسی آن پایایی مجدد

 مجدداً قبول قابل پایایی ضریب آوردن دستبه براي. آمد

 وتحلیلتجزیه براي. گرفت انجام پرسشنامه در بازنگري

 .شد استفاده Amosو  SPSSافزار نرم از ،هاداده

 
 هاي تحقیقیافته

افزار هاي تحقیق در دو بخش توصیفی با نرمیافته 

SPSS افزارو استنباطی نرم Amos بررسی و  24 نسخۀ با

هاي ویژگی وتحلیل شد. در بخش توصیفی، برخی ازتجزیه

ها بررسی شد. در این خصوص، شناختی آزمودنیجمعیت

تا  33ها در دامنۀ سنی نتایج نشان داد که بیشتر آزمودنی

درصد). بخش دیگري از  9/68سال قرار دارند ( 52

و اعضاي  هاي توصیفی نشان داد سابقۀ مدیرانیافته

 2/75سال قرار دارند ( 20تا  10هاي ورزشی در دامنۀهیأت

 درصد).

 مدیران آگاهی دهد که میزاننشان می 1نتایج جدول 

 مدنی مسئولیتهاي شاخص هاي ورزشی ازو اعضاي هیأت

 .است میانگین از باالتر ورزشکاران بیمۀ زمینۀ در
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 . توصیف متغیرهاي تحقیق1جدول 
 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 1/3 7/16 ورزشکاران آسیب کاهش میزان
 8/1 9/15 ورزشکاران سالمت احراز
 5/2 3/18 تعهدات بیمۀ ورزشکاران موقعبه انجام براي تدابیر اتخاذ
 01/4 05/16 دیدهآسیب ورزشکاران به کمکهاي شیوه
 6/3 7/17 مدنی مسئولیت بیمۀ به توجه میزان

 4/4 01/20 با قوانین و مقررات جهانی رشتۀ ورزشیآشنایی 
 9/6 8/37 ورزشیهاي هیأت و اعضاي تخصصی مدیران-علمیهاي توانمندي میزان

یري (الگوهاي عاملی گزهاندابرآورد و آزمون الگوهاي  -

 ي)تأیید

ها تا چه اندازه کردن اینکه شاخص منظور مشخصبه

هستند، ابتدا باید تمام  قبول قابلیري گاندازهبراي الگوهاي 

یري جداگانه تحلیل شود. بر مبناي اتخاذ گاندازهالگوهاي 

یري که مربوط به گاندازههاي چنین روشی ابتدا الگو

 2شوند. در جدول مجزا آزمون می طوربهمتغیرها هستند، 

هاي شاخص 3ها و نتایج بارهاي عاملی و در جدول گویه

 است. شده ارائه يریگاندازهرازش الگو براي الگوهاي کلی ب

یعامل يبارهاو پرسشنامه  يهایهگو. 2جدول   

هاگویه شاخص  
بار 
 یعامل

p-value 
(سطح 

 اداري)معن

احراز سالمت 
 ورزشکاران

کند.ینمهاي سنگین وادار یتفعالرا به انجام  آنهادر صورت آگاهی از سالمت ورزشکاران،   547/0 001/0 
ي اولیه براي محل فعالیت ورزشیهاکمکتوجه به درخواست و تهیۀ جعبۀ   622/0 001/0 

کند.ینم سؤالبراي اطالع از سالمتی ورزشکاران فقط اقدام به   921/0 001/0 

حیطه آموزش 
 متناسب

دهد.ینم، با تعداد زیادي از ورزشکاران فعالیت را انجام پرخطري هاورزشدر زمان آموزش   763/0 001/0 
ي ورزشیهارشتهداشتن صالحیت آموزشی و تسلط به آموزش قوانین و مقررات   753/0 001/0 

ي ورزشیهامهارتاهمیت دادن به آموزش صحیح حرکات و   661/0 001/0 

 یزانم
هاي يتوانمند

تخصصی یعلم  

از تجهیزات عمومی قبل از شروع فعالیت نیاز به بازدید  568/0 001/0 
بازدید کامل از تجهیزات ورزشی   835/0 001/0 

سازي تجهیزات و فضاهاي ورزشییمناگزارش کتبی و شفاهی   707/0 001/0 
ورزشکاران بازدید وسایل ورزشی شخصی  88/0 001/0 

محل خدمتجایگزین نکردن ورزشکار ارشد در زمان اضطراري ترك   691/0 001/0 
در کنار هم خطرکمو  پرخطري ورزشی هارشتهسازماندهی نکردن   634/0 001/0 

هاي روحی و جسمیییتوانا باال بردنیرعادي جهت غوادار نکردن ورزشکاران به فعالیت   792/0 001/0 
حیطۀ شناخت 

هاي ییتوانا
 ورزشکاران

هاي ورزشییتفعالمنظور رقابت در توجه به توانایی فنی ورزشکار به  894/0 001/0 
 868/0 001/0 
ورزشکار ییو توانا تیفعال زانیم نیتناسب ب بهتوجه   774/0 001/0 

کاهش  یزانم
یبآس  

هاي ورزشی در شرایط جوي نامناسبیتفعالدنبال نکردن   849/0 001/0 
خطرسازپس از وقوع یک حادثۀ  یا استشهاد جلسهصورتتنظیم فوري   653/0 001/0 

 001/0 837/0 اطمینان از سالمت کامل جسمانی و روانی ورزشکاران هنگام شرکت در تمرین و مسابقه
یراستاندارد بودن وسایل ورزشی شخصیغمانع ورود ورزشکار به بازي در صورت   822/0 001/0 

هاي کمک یوهش
به ورزشکاران 

دیدهیبآس  

دیده است یبآس سر ناحیۀ از که ورزشکاري فعالیت ادامۀ با موافقت عدم  705/0 001/0 
سبب ورزشکار مصدوم در بازيبهدنبال نکردن فعالیت ورزشی   67/0 001/0 

در صورت اطالع از دانش پزشکی پزشکی معاینۀ به اقدام  883/0 001/0 
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 یراتخاذ تداب
انجام  يبرا

موقع تعهداتبه  

نیشرایط بحرابینی اقدامات الزم و کافی در یشپ  729/0 001/0 
خاطی ورزشکار مورد در مناسب اقدام  702/0 001/0 

ورزشکاران توسطپرخطر  فنون اجراي از جلوگیري منظوربه الزم اقدام  744/0 001/0 

توجه به  یزانم
 یتبیمۀ مسئول

یمدن  

 001/0 816/0 یادآوري اهمیت توجه به بیمۀ مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی توسط مدیرانید بر کنترل بیمۀ تأک  755/0 001/0 

 001/0 829/0 بایگانی مدارك بیمۀ مسئولیت مدنی
 001/0 9/0 توجه به افزایش حداکثر پوشش بیمۀ مسئولیت مدنی

با  ییآشنا
و  ینقوان

یمقررات جهان  

المللیینبتوجه به اهمیت آشنایی با قوانین و مقررات   763/0 001/0 
آگاهی عوامل از قوانین و مقررات جهانیدانش و  افزایش  823/0 001/0 

 001/0 906/0 توجه جدي به تغییرات مستمر قوانین و مقررات جهانی

 
 یريگاندازههاي کلی برازش الگوهاي شاخص .3جدول 

 شاخص معادل
 انگلیسی

 مقدار مطلوب
 میزان
 کاهش
 آسیب

احراز 
سالمت 
 ورزشکاران

 اتخاذ
 تدابیر
 براي
 انجام

موقع به
 تعهدات

 هايشیوه
 به کمک

 ورزشکاران
 یبآس

 دیده

 میزان
 به توجه

 بیمۀ
 مسئولیت

 مدنی

 با آشنایی
 و قوانین

 مقررات
 جهانی
 رشتۀ

 ورزشی

 میزان
 هايتوانمندي
- علمی

 تخصصی

 وضعیت

2χ - 83/29 47/110 27/121 69/85 83/63 89/89 33/93 - 
RMR  مطلوب 03/0 03/0 04/0 02/0 04/0 03/0 04/0 05/0کمتر از 

CFI  مساوي یا بیشتر از
90/0 

 مطلوب 94/0 90/0 92/0 95/0 91/0 93/0 90/0

IFI  مساوي یا بیشتر از
90/0 

 مطلوب 96/0 88/0 96/0 98/0 95/0 96/0 94/0

PGFI مطلوب 89/0 83/0 77/0 69/0 71/0 85/0 74/0 50/0از  تربزرگ 

RMSEA  مطلوب 091/0 065/0 081/0 086/0 068/0 083/0 094/0 1/0کمتر از 

CMIN/DF  مطلوب 33/1 85/2 38/1 12/2 23/3 54/1 28/3 3تا  1بین 

 هاي برازشدهد شاخص، نشان می2نتایج جدول 

یري همۀ متغیرها در سطح قابل قبولی قرار گاندازه الگوهاي

و مدل تحقیق داراي برازش مطلوبی است و ساختار  دارند

 است. قبول قابلبراي آنها  شدهگرفتهعاملی در نظر 

 نتایج تحلیل معادالت ساختاري فرضیات تحقیق

 و ورزشکاران آسیب کاهش میزان بین: اول فرضیۀ

 اعضاي و مدیران تخصصی-هاي علمیتوانمندي میزان

 .دارد وجود داريمعنا ارتباط ورزشیهاي هیأت

 میزان و ورزشکاران سالمت احراز بین: دوم فرضیۀ

هاي اعضاي هیأت و مدیران تخصصی-علمیهاي توانمندي

 .دارد وجود داريمعنا ارتباط ورزشی

موقع به انجام براي تدابیر اتخاذ بین: سوم فرضیۀ

 و تخصصی مدیران-علمیهاي توانمندي میزان و تعهدات

 .دارد وجود داريمعنا ارتباط ورزشیهاي هیأت اعضاي

هاي کمک به ورزشکاران شیوه بین: فرضیۀ چهارم

و  مدیران تخصصی-علمیهاي توانمندي با دیدهیبآس

 .دارد وجود داريمعنا ارتباط ورزشیهاي هیأت اعضاي

 توجه به بیمۀ مسئولیت مدنی میزان بین: پنجمضیۀ فر

 اعضايو  مدیران تخصصی–علمیهاي توانمندي میزان و

 .دارد وجود داريمعنا ارتباط ورزشیهاي هیأت
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آشنایی با قوانین و مقررات جهانی  بین: ششم فرضیۀ

 مدیران تخصصی-علمیهاي توانمندي هاي ورزشی ورشته

 .دارد وجود داريمعنا ارتباط ورزشیهاي اعضاي هیأت و

 میزان در فرضیات که رابطۀ بین متغیرهاي تحقیق و

هاي و اعضاي هیأت تخصصی مدیران-علمیهاي توانمندي

هاي کلی حاصل از برازش شود، شاخصی میبررس ورزشی

آمده است.  3مدل مربوط به فرضیات فرعی در جدول 

 ارائه 1ین مدل معادالت ساختاري مربوطه در شکل همچن

 است. شده

 تحقیق فرضیات ريساختا معادالت مدل تحلیل برازش کلیهاي شاخص .3 جدول
 وضعیت مقدار مطلوب مقدار شاخص

    انگلیسی معادل فارسی
 - - χ2 06/1250 خی دو

 مطلوب 05/0کمتر از  RMR 038/0 ریشۀ میانگین مربعات باقیمانده
 مطلوب 90/0مساوي یا بیشتر از  CFI 90/0 شاخص برازش تطبیقی

 مطلوب 90/0مساوي یا بیشتر از  IFI 93/0 شاخص برازش افزایشی
 مطلوب 50/0تر از بزرگ PGFI 79/0 شاخص نیکویی برازش مقتصد

 مطلوب 1/0کمتر از  RMSEA 081/0 ریشۀ میانگین مربعات خطاي برآورد
 مطلوب 3تا  1بین  CMIN/DF 72/1 خی دو بهنجارشده

هاي ، گویاي این مطلب است که شاخص3نتایج جدول 

، 72/1برابر با  CMIN/DFنسبت خی دو به درجۀ آزادي 

هاي ، شاخص05/0کمتر از  RMRشاخص برازش مطلق 

، شاخص نیکویی 90/0بیشتر از  IFIو  CFIبرازش تطبیقی 

 RMSEAو شاخص  79/0برابر با  PGFIبرازش مقتصد 

معنا که در سطح قابل قبولی قرار دارند، بدین 081/0برابر با 

داراي برازش مطلوبی است و ساختار عاملی در  مدل تحقیق

 است. قبول قابلبراي آن  شدهگرفتهنظر 

 
 استاندارد ضرایب با . الگوي معادالت ساختاري فرضیات تحقیق1شکل 
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 یراستانداردغ ضرایب با . الگوي معادالت ساختاري فرضیات تحقیق2شکل 

 
)تحقیق فرضیات آزمون نتیجۀ( رگرسیونی ضرایب .4 جدول  

شمارة 
 فرضیه

ضریب  فرضیه
 رگرسیونی

مقدار 
 بحرانی

خطاي 
 استاندارد

سطح 
 داريمعنا

 نتیجه

–هاي علمیتوانمندي میزان* ورزشکاران آسیب کاهش میزان 1
 ورزشیهاي هیأت يو اعضا مدیران تخصصی

 تأیید 000/0 035/0 396/13 478/0

هاي توانمندي میزان* ورزشکارانشرایط احراز سالمت  2
 ورزشیهاي هیأت و اعضاي مدیران تخصصی-علمی

 تأیید 000/0 018/0 159/4 148/0

هاي توانمندي میزان* تعهداتموقع به انجام براي تدابیر اتخاذ 3
 ورزشیهاي هیأت يو اعضا تخصصی مدیران-علمی

 تأیید 040/0 009/0 058/2 073/0

 میزان* دیدهیبآس ورزشکاران به کمکهاي شیوه 4
هاي اعضاي هیأت و تخصصی مدیران-علمیهاي توانمندي

 ورزشی

 تأیید 000/0 042/0 635/8 398/0

هاي توانمندي میزان * مدنی مسئولیت بیمۀ به توجه میزان 5
 ورزشیهاي هیأت و اعضاي تخصصی مدیران-علمی

 تأیید 000/0 044/0 729/3 172/0

میزان *ورزشی رشتۀ جهانی مقررات و قوانین با آشنایی 6
هاي اعضاي هیأت و تخصصی مدیران-علمیهاي توانمندي

 ورزشی

 تأیید 000/0 031/0 254/10 366/0

و  براي فرضیات تحقیق استانداردشدهیر تأثضرایب 

دارد. پس با  أیید همۀ فرضیاتتنشان از   ≥05/0Pمقدار 

 کاهش میزان توان گفت که بینمیدرصد  95اطمینان 

 ورزشکاران به کمکهاي شیوه ورزشکاران، آسیب

 رشتۀ جهانی مقررات و قوانین با دیده، آشنایییبآس

 احراز مدنی، شرایط مسئولیت بیمۀ به توجه ورزشی، میزان

موقع به انجام براي تدابیر ورزشکاران و اتخاذ سالمت

 و مدیرانتخصصی -هاي علمیتوانمندي با میزان تعهدات

 .دارد وجود داريمعنا ارتباط ورزشیهاي اعضاي هیأت
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 يریگجهینتبحث و 

هاي و اعضاي هیأت ورزشی مدیران وظایف ینترمهم از

 حیثیتی و روانی جسمانی، سالمت از کامل ورزشی مراقبت

توجهی برخی یبي و انگارسهلسبب به .است ورزشکاران

زشی مدیران همواره حوادث و اتفاقات ناگواري در میادین ور

در  انگارسهلآن عوامل خاطی و  تبعبهشود و حادث می

دیده یانزپرداخت خسارت  بهمحکوممحاکم قضایی 

ه ینۀ موضوع این تحقیق، پژوهشگر بزم درشوند، می

یجۀ این مطالعه با و نتیافت  دستمطالعات محدودي 

 شود.، مقایسه میاندداشتهمشابهت  هم باالعاتی که مط

-علمی هايتوانمندي نتایج تحقیق نشان داد بین میزان

 میزان با ورزشیهاي هیأت و اعضاي مدیران تخصصی

 داري وجود دارد. درمعناورزشکاران رابطۀ  آسیب کاهش

 صدمات از بسیاري که آنیم شاهد همواره ورزش

 مسابقات برگزاري در نامناسب مدیریت بر اثر یرناپذجبران

 بهداشتی و ایمنیهاي سیستم در نقص یا تمرینی یا ورزشی

 برخی و ورزشی تجهیزات از استفاده نحوة به توجهیبی یا

 فرد یک به یتنها در آید کهمی وجودبه قبیل این از عوامل

هاي هنگفت هزینه عضو، نقص و صدمات برخی برعالوه

کند. نتایج این تحقیق با نتایج می نیز تحمیل پزشکی

) که بیان داشت بیشتر مدیران 1992( 1تحقیق نفزیگر

هاي قانونی خود در برابر ورزشکاران ورزشی با مسئولیت

آگاهی دارند، اما در فرایند اجرا دچار مشکل هستند، بنبان 

درصد مربیان به  45/81) که اعالم کردند 1392( و کاشف

خود در رویدادهاي ورزشی آگاهی  هايوظایف و مسئولیت

) که در پژوهش خود اعالم 2006( 2داشتند و نیز اولسن

یشگیري از آسیب، پکرد بهترین راهبرد جلوگیري و 

شوند، شناسایی فاکتورهایی است که موجب بروز آسیب می

) که 1384همسوست. نتایج حاضر با نتایج تحقیق فروغی (

                                                           
1. nefziger 

مقولۀ حقوق ورزشی اعالم کرد درصد کمی از مربیان با 

آشنایی دارند، مغایرت دارد. در تفسیر نتیجه باید گفت با 

درصد مدیران ورزشی  70بر ینکه افزوناتوجه به 

در این تحقیق داراي کارت داوري معتبر (از  کنندهشرکت

هاي حقوقی رسد آگاهینظر می، بهاندبودهدرجۀ سه تا ملی) 

هاي علمی يتوانمندي بین معناداریر را در تأثبیشترین 

ی با کاهش ورزشهاي تخصصی مدیران و اعضاي هیأت

 هاي ورزشکاران داشته است.آسیب

تخصصی -هاي علمینتایج نشان داد بین توانمندي

هاي احراز هاي ورزشی با شیوهمدیران و اعضاي هیأت

ي نحوه ي وجود دارد.دارمعناسالمت ورزشکاران رابطۀ 

مت از سالهاي ورزشی أتمدیران و اعضاي هیاطالع 

ولی  گیرد،تواند انجام مختلف میهاي شیوهبه  انورزشکار

ضروري است.  ايیژهو هايگروهی از آنها اقدام در مورد هر

 شکارانورزباید بدانند که اظهارات  مدیران ورزشی، روینازا

ی مبنی بر سالمت کامل و آمادگی براي انجام فعالیت ورزش

ر ت آنها نیست و تأیید پزشک مبنی برافع تکلیف و مسئولی

توان به سالمت ورزشکار هرگز به معناي این نیست که می

 وي بدون توجه به آمادگی قبلی، فعالیت سنگین ورزشی را

. نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش بنیان و ارجاع داد

 درصد) مربیان ورزش 1/69کرد ( ) که بیان1392همکاران (

 سالمتی احراز منظوربه ورزشکاران شفاهی از سؤالفقط با 

) 1389مخالف بودند، همسوست و با نتایج تحقیق آدرم (

که اعالم کرد مربیان شهر اهواز آگاهی اندکی از حقوق 

ي و ادورههاي ورزشی دارند، مغایرت دارد. آزمایش

ي از ورزشکاران و ثبت ادوره صورتبههاي پزشکی آزمون

اران باید جزو شتی ورزشکهاي پزشکی و بهدادر پرونده

نند وظایف مدیران ورزشی قرار بگیرد تا در شرایط خاص بتوا

 با مستندات از حقوق ورزشکاران دفاع کنند.

2. Olsen  
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-علمیهاي توانمندي نتایج نشان داد که بین میزان

هاي با شیوه ورزشیهاي اعضاي هیأت و مدیران تخصصی

دارد.  داري وجودمعنادیده رابطۀ یبآس کمک به ورزشکار

 هاي ورزشیاعضاي هیأت ورزشی و مدیران قانونی تکالیف

 کمک به توانایی در حددارد که  اقتضا مورد این در

ي و اعضا ورزشی مدیران کنند. دیده اقدامیبآسورزشکاران 

در  اولیه يهاکمکشیوة  آشنایی با با هاي ورزشیهیأت

یه هاي اولکمک وسایل تهیۀ سطحی که قانون مجاز دانسته،

 توانندمی درمانگاه به مصدومان انتقالهاي همچنین شیوه و

هاي اعضاي هیأت و کنند. مدیرانآنها  به چشمگیري کمک

 مدنیهاي مسئولیت جوانب همۀ از آگاهی براي باید ورزشی

 و عواقب از ماندن مصون در براي مناسبهاي روش اتخاذ با

 دستور در جامعی و مدون هايیزيربرنامه قانونی، پیامدهاي

 براي مناسب اولیههاي کمک و انجام اقدام باشند، داشته کار

 حین در مدیران وظایف ینترمهم از دیدهیبآس ورزشکاران

شود، نتایج این می تلقی ورزشیهاي فعالیت از پس و

 ۲) و راسل2007( ۱نتایج تحقیقات المسترل تحقیق با

 انجامهاي حقوقی مربیان ) که در زمینۀ آگاهی2001(

درصد  80بیش از  بود، همسوست. با توجه به اینکه هگرفت

در این  کنندهشرکتهاي ورزشی مدیران و اعضاي هیأت

تحقیق خود تجربۀ قهرمانی (سطح شهرستانی تا ملی) 

قهرمانی بیشترین  میادین در آسیب داشتند، به نظر تجربۀ

تخصصی -اي علمی هي بین توانمنديمعناداریر را در تأث

دیده یبآسمدیران ورزشی با شیوة کمک به ورزشکاران 

 داشته است.

-علمیهاي توانمندي نتایج نشان داد بین میزان

توجه  میزانبا  ورزشیهاي اعضاي هیأت و مدیران تخصصی

 .دارد وجود داريمعنا رابطۀ به بیمۀ مسئولیت مدنی

 ورزشی يهاباشگاه مدیران ویژهبه مدیران قانونی مسئولیت

 است، خطر نظریۀ بر مبتنی بیشتر حقوقی شخصعنوان به

                                                           
1 . Lamestrel  

 ورزشکاران گرفتن خدمت به و ورزشی محیط ایجاد با زیرا

 تماشاي و باشگاه در حضور به تماشاگران تشویق همچنین و

 خسارات قبال در و پردازدمی سود کسب به مسابقات

 سبب حادثه وقوع از پیش تواندمی اند. بیمهمسئول احتمالی

اعتماد  قابل ايیلهوس حادثه وقوع از پس و خاطر آرامش

 وجود متنوعی و زیاد هايبیمه. باشد خسارت جبران براي

 ینوعبه و دارند کاربرد ورزش در را که هاییبیمه ولی ندارد،

 بیمه از جدیدي نوع یستأس سبب توانمی اند،مرتبط آن با

 ترینمهم از که کرد تلقی ورزشی بیمۀ نام به

 مدنی مسئولیت هايبیمه به توانمی آن هايزیرمجموعه

 ورزشی هايبیمه. کرد اشاره ورزشی حوادث بیمۀ و ورزشی

 از باید ورزشی هايفعالیت قلمرو گستردگی به توجه با

 اشخاص همۀ تا باشند برخوردار باالیی پذیريانعطاف قابلیت

 تحت و یاري را ايغیرحرفه و ايحرفه ورزش در فعال

نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق  .دهند قرار خود حمایت

) در یک راستاست. محققان اعالم 1395پورانزلی کاشف (

درصد مربیان با مسئولیت حقوقی در مقابل  28/73کردند 

درصد  78که  آنجا ازورزشکاران آشنایی داشتند. 

واقف  پاسخگویان به اهمیت و توجه به بیمۀ مسئولیت مدنی

ها را در حد مقدورات مالی بیمه ها و باشگاهبوده و ورزشگاه

 .اندکرده

-علمیهاي توانمندي نتایج تحقیق نشان داد بین میزان

با اتخاذ تدابیر ورزشی هاي هیأت و اعضاي تخصصی مدیران

دارد.  وجود داريمعنا رابطۀ تعهدات موقعبهبراي انجام 

ورزشی  اماکن و فضاهايو ایمن مناسب طمینان از شرایط ا

و قوانین و مقررات هر رشتۀ ورزشی، ها نامهیینآمطابق با 

 د کهیا سر گرمهاي هاي محیطتعدیل درجه حرارت

تواند موجب گرمازدگی یا سرمازدگی یا که می ازحدیشب

ي و رعایت ادوره پزشکی معایناتد، انجام عوارض حاصله شو

ارائه مستندات  منظوربهبقات همه جوانب در تمرینات و مسا

2 . Rasel 
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هاي يتوانمندحقوقی به بیمه در صورت بروز حادثه از 

تحقیق  نتایج با تحقیق این نتایج مدیران ورزشی است.

درصد مربیان و  6/76) اعالم کردند 1392بنیان و کاشف (

بیمه براي انجام تعهدات  قبول موردمدیران با شرایط 

 )1383پور (پژوهش فروغیآشنایی کامل ندارند و با نتایج 

 مدیران و معلمان مربیان، آشنایی میزان بررسی زمینۀ در

 درصد ورزشی که اعالم کرد حقوق با شهر تهران ورزشی

 ورزشی حقوق مبحث با ورزش مربیان درصد از) 17( کمی

درصد  90یل اینکه بیش از دلبهدارند، ناهمسوست.  آشنایی

تا  3از پاسخگویان داراي کارت مربیگري معتبر (از درجۀ 

هاي که دارندگان گواهینامه آنجا ازدرجۀ ملی) بودند، و 

هاي آموزش حقوق معتبر مربیگري ملزم به گذراندن دوره

ي این فرضیه داشته معناداریر را در تأثاند، بیشترین ورزشی

 است.

–علمیهاي توانمندي بین میزاننتایج نشان داد 

 ورزشی با میزانهاي هیأت و اعضاي مدیران تخصصی

 رابطۀ آشنایی با قوانین و مقررات جهانی رشتۀ ورزشی

هاي ورزشی دارد. مدیران و اعضاي هیأت وجود داريمعنا

هاي ورزشی اند از جدیدترین قوانین و مقررات رشتهمکلف

یا تغییرات مربوطه مطلع باشند، هر نوع ناآگاهی از این مهم 

تواند تبعات فنی و حقوقی براي مدیران در پی داشته می

باشد. در این خصوص تحقیقات مرتبط با این موضوع یافت 

) که اعالم 1395نتایج تحقیق پورانزلی و کاشف ( نشد، اما با

هاي درصد مربیان با مسئولیت و آگاهی 28/73کرده بودند 

حقوقی از دیدگاه ورزشکاران آشنایی داشتند، در یک 

اعالم که ) 1383پور (فروغیراستاست، و با نتایج تحقیق 

درصد) از مربیان ورزش با مبحث  17درصد کمی (کرد 

 ، مغایر است.ایی دارندحقوق ورزشی آشن

درصد از مدیران  60ینکه بیش از انتیجه: نظر به 

در این پژوهش داراي تحصیالت مرتبط و  کنندهشرکت

بدنی و علوم ورزشی بودند،  یتتربیپلم در رشتۀ دفوقباالي 

ي این فرضیه معناداریر را در تأثرسد بیشترین نظر میبه

 داشته است.

 پیشنهاد

 يو امکانات الزم برا ینهزم یدبا یورزش يهاباشگاه

را واردشده به ورزشکار  ۀکمک متناسب با حادثه و صدم

امکانات شامل وجود  ینو فراهم کرده باشند. ا بینییشپ

 يهاآشنا به کمک یانوجود مرب یه،اول يهاکمک یلوسا

به مراکز  یدهدموقع صدمهاهتمام در رساندن به یه،اول

 است. یدرمان

از ورزش،  یو کاهش حوادث ناش یريجلوگمنظور به

ورزش، ورزشکاران و  انو معلم یانمرب یاراتو اخت یفوظا

 شفاف تشریح شود. صورتبهی ورزش نو مسئوال یرانمد

و  هایتمسئول یقدق یبا بررس یرانمدشود پیشنهاد می

تخلفات در  یحقوق يمدهایاپورزش از از  یحوادث ناش

ورزشکاران  یثیتیو ح یو روان یورزش، حفظ سالمت جسم

از  یورزش هايیریتمصون داشتن مد یزو ن یانو مرب

 ی آگاه شوند.قانون هايیتمسئول

 و بیان عواقب و نیز والدین به بخشیاهمیت آگاهی

 براي ورزشکاران احتمالیهاي آسیب از ناشی تبعات

باید جدي  دارانباشگاه هاي ورزشی ومدیران، اعضاي هیأت

 سختگیرانۀ اقدامات با تا لحاظ شود تمهیداتی گرفته شود و

هاي بیمه امر در دخیل عناصر فرار از جوانان، و ورزش ادارات

 کنند. جلوگیري ورزشی

 روي براي مردم به بخشیآگاهی ضمن شودپیشنهاد می

 دیگر یا ورزشی بیمۀ فرایند با راآنها  ورزش، به آوردن

و  ساخت، آشنا دارند وجود ورزش در معتبر کههاي بیمه

 در ورزش که کنند اتخاذ تمهیداتی نیز مسئول نهادهاي

 قرار گیرد. بیمه پوشش تحت فضاها، دیگر وها پارك

 براي مناسب ايیمهب پوشش نگرفتن نظر با توجه به در

 هاي ورزشی شهرداريهامکان از که کسانی و تجهیزات

 و تعویض تعمیر، شود ضمنیمپیشنهاد  کنند،می استفاده
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 ،آنها بودن نقصیب رعایت و تجهیزات بهنگام بازسازي

 از حمایت براي مدنی مسئولیت نامۀیمهب تنظیم به نسبت

 کنند. اقدام احتمالی دیدگانآسیب

تخصصی  -هاي علمیتوجه به دانش فنی و توانمندي

تواند هاي ورزشی میمدیران ورزشی و اعضاي هیأت

یران سطوح کار مداولویت مهم و اساسی در دستور  عنوانبه

یري مسئوالن و کارگبهعالی و میانی ورزش براي انتصاب و 

 هاي ورزشی قرار گیرد.اعضاي هیأت
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Abstract 
Although sports activities lead to mental and physical health, they can also lead to a 
variety of injuries and accidents. The aim of this study was to investigate the 
relationship between professional and scientific skills of sports managers and the 
occurrence of sports accidents and insurance obligations of athletes in Fars province. 
The research was a field-study. The statistical population of the study was all managers 
and members of sports boards with inquiries from sports and youth departments (N = 
2100) who were selected as a sample by stratified random sampling method and based 
on Morgan table 330 people. The data collection tool was a researcher-made 
questionnaire which its validity was confirmed by 20 experts and its reliability was 
confirmed by the retesting method with a coefficient of 0.86. To analyze the 
information from descriptive and inferential statistical methods and structural equation 
model AMOS and SPSS software were used. The results showed that there is a 
significant relationship between scientific-professional capabilities of sports managers 
by reducing sports injuries and other research components (p≤0.05). However, athletes' 
insurance and sports liability insurance are legal requirements. It is suggested to pay 
serious attention to the technical knowledge and their scientific-professional skills, 
especially in the field of insurance and the science of practice, in appointing and 
employing managers and members of sports boards. 
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