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هدف از پژوهش حاضر، تحليل عوامل فردي و سازمانی موثر در       

  دهپرون 77 قيتحق نیا يبود. جامعه آمار ورزشی هاي دادخواهی
شهر  یثبت شده در مراکز و مراجع قضائ یورزش هاي تفعالي با مرتبط

مربوط،  یثبت يها-تهران بود که با توجه به محدود بودن تعداد پرونده

به لحاظ هدف از نوع  قياستفاده شد. روش تحق مارتمام ش وهياز ش
بود. از پرسشنامه محقق  یليتحل -یفيو از نظر روش، توص يکاربرد

در  يدادگستر یصاحبه نيمه ساختمند با کارشناسان رسمساخته و م
صاحبنظر و قضات دادگستري داراي تجربه بررسی  ديامور ورزش، اسات

 يصور ییاستفاده شد. روا وهشپژ اجراي جهت ها، این نوع از پرونده

صاحبنظر در موضوع و کارشناسان  ديابزارها توسط اسات ییو محتوا
از  زين ییایقرار گرفت. پا دیيمورد تا( ی)امور ورزش يدادگستر یرسم

 4/0، کمتر از AHP یسلسله مراتب ليروش تحل ينرخ ناسازگار قیطر
 و ها داده ليو تحل هیشد که قابل قبول بود. به منظور تجز نييتع

افزار خبره ، استفاده شد. -شده، از نرم ییعوامل شناسا بندي تاولوی

وزن  نیشتريدي( با ب)فرینشان داد که عامل انسان قيتحق جینتا
 تی( در اولو799/0با وزن ) یاول و عامل سازمان تی( در اولو166/0)

 یورزش يها تيهاي مرتبط با فعالدادخواهی جادیدر ا يدوم اثرگذار
)اماکن و  یکیزفي عامل شد مشخص ها دارند. ضمنا در بررسی قرار

                                       د. .سوم این پژوهش قرار دار تی( در اولو073/0تجهيزات( با وزن )
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   The aim of this study was to analysis 

individual and organizational factors affecting the 

sports lawsuits. The population of this study, 72 

cases related to sports activities recorded in the 

centers and the courts of Tehran that according to 
the limited number of registered cases on the census 

sampling method was used. The research method 

was applied and the descriptive-analytical. 

Questionnaire and Semi-structured interviews with 

experts in the sports official, professors and judges 
with expertise in this type of cases, was used to 

implement the research. Face and content validity of 

instruments by professors and experts in the subject 

of official (Sports Affairs) was approved. The 
reliability rate of inconsistency through the Analytic 

Hierarchy Process (AHP), less than 0.1 was 

determined that was acceptable. In order to analyze 

the data and Prioritization factors identified, the 

software expert choice was used. The results 
showed that the human factor with the greatest 

weight (0.688) in the first place, and Organizational 

factors weighing (0.233) secondary effects to create 

lawsuits are related to sports activities. In addition, 

the study showed physical factors (buildings and 
equipment) weighing (0.079) in this study is the 

third priority. 
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 مقدمه

انسان دارد و  یدر زندگ یورزش در زمان حاضر نقش مهم  
محدود  یو سرگرم حیبه جنبه تفر گرید یورزش هاي يباز
نسل جوان و  تيدر ترب يمحور يبلکه به ابزار گردد، ینم

 یکیشده و از آن به عنوان  لیتبد یسالمت يموثر برا یعامل
هاي برآمده از . یافتهشود یم ادی یزندگ هاي از ضرورت

برنامه آموزش اثربخش، نشانگر این است که برخی از  راياج
کافی در خصوص ورزش و معلمان و مربيان ورزش از دانش 

تربيت بدنی و بویژه موضوعات قانونی ورزش برخوردار 
و  یفرهنگ ،ی(. ورزش گذشته از آثار بهداشت71نيستند)
 افته،ی تيپر اهم یگاهیجا زين یاسيو س یاز نظر مل ،یاجتماع

 نیرا در ا یکالن هاي هیاز کشورها سرما ياريکه بس آنجاتا 
 هاي يحال مسابقات و باز نی(. با ا9)کنند یصرف م ريمس

را به  یبا وجود فوائد متعدد، خطرات و حوادث فراوان ،یورزش

ارائه قدرت و  ازمنديکه ن یاز حرکات ورزش ياريهمراه دارد. بس
 زيرا ن هایی بيمهارت ورزشکار است، به همراه خود آس

رو  ني(. از هم9) دآی یوارد م فیدربردارد که به ورزشکاران حر

و توسعه روز افزون ورزش در جهان و بروز  همگام با رشد
و گسترش  یدگيچيحوادث و اتفاقات گوناگون در آن و با پ

در جهان، لزوم  یورزش هاي تفعالي و نهادها و ها سازمان
اعمال نظارت و  يبرا يا ژهیو ضوابط و ريتداب ميو تنظ نیتدو

از گذشته  شتريهر روز ب ،یورزش هاي طيمح عیکنترل وقا
 مسائل اندرکاران موضوع دست نيو هم شود یاحساس م

و پشتکار  تیو قانونگذار را بر آن داشته است تا با جد حقوقی

و مقررات  نيو وضع قوان ینبي شينسبت به پ يشتريب
 نینسبت به تدو واقدام  یو مجامع ورزش دادهایمخصوص رو
(. در 70حاکم و ناظر بر ورزش عمل کنند ) نيمجموعه قوان

از  یکیحقوق ورزش به عنوان  ای یقوق ورزشراستا ح نيهم
حوادث در  یحقوق یعلم حقوق به منظور بررس هاي شیگرا

مفهوم  يدارا شیگرا نیشد. واژه ورزش در ا جادیورزش ا
 جرائم و شبه یتمام یاست و منظور از حوادث ورزش یعيوس

 ران،یمد ان،يمرب ن،ياست که توسط ورزشکاران، معلم جرائمی
و  زاتيلوازم و تجه دکنندگانيزندگان و تولتماشاگران، سا

در رابطه با ورزش  ميرمستقيغ ای ميامثال آنها به طور مستق

 ،یممکن است سالمت عیوقا نیو موضوع ا ردگي یانجام م
 یاشخاص یقانون حقوق ریشرافت و سا ت،يثيجان، اموال، ح

 نی(. بنابرا75باشد که در محدوده ورزش مشارکت دارند )

و  یو محاکمات، احقاق حق در امور مدن يدعاو هدف از طرح
 ياست. لذا برا يفريدر امور ک نيمجازات بر مجرم ليتحم
 هایی قواعد و مقررات و روش يسر کیهدف،  نیبه ا دنيرس

است که اصحاب دعوا و  هو مقرر گشت نيقانونگذار مع ياز سو
طبق آنها اقدام  یاندرکاران قضائدست ریدادگاه و سا یقاض
 ژهیمورد توجه و زين رانی(. امروزه حقوق ورزش در ا75) ندینما

قانون مجازات  کهيطورقانونگذاران قرار گرفته است به
 اتياز عمل ی( حوادث ناش456)ماده  4937مصوب  یاسالم
سبب آن حوادث نقض مقررات  نکهیرا مشروط بر ا یورزش

 یشرع نیمربوط به آن ورزش نباشد و مقررات آن هم با مواز

(. اگرچه در 1) کند یخالفت نداشته باشد، جرم محسوب نمم
صدمات  يبرا یمسئله اصل یگذشته، دادخواه هاي زمان
بودند که خطر  رفتهیپذ ورزشی کنندگان نبود و شرکت یورزش

وجود دارد، اما در  یبدن يهاتفعالي در کننده شرکت يبرا
بر ضد کسب و کارها، متداول و  یجامعه امروز دادخواه

 یو مناسبات ورزش ها تيدر فعال ها یاست و دادخواه یولمعم

(. سابقه دادخواهی در امور 1است ) افتهی شیافزا زين یحیتفر
راي   یوجرسيدر ن دادگاهی که گردد ورزش به زمانی بر می

دالر غرامت به دادخواست   ونيليم کیاز  شيبه  پرداخت ب

 یگاهو داد کيمناستیورزشکار ژ کی دیدگی غفلت در آسيب
دالر غرامت غفلت در  900000به پرداخت  يرا   ايفرنيدر کال
در  يدیفوتبال داد و دوره جد کنیباز کی دیدگی آسيب

(. تا 41رقم زد ) 4310در سال  یورزش هاي تينظارت بر فعال

 رشپذی و کنندگان شرکت هاي بي، آس4310قبل از سال 
 يازب تياز ماه یدر ورزش به عنوان بخش یدگدی بيخطر آس

 یآگاه 4370از سال  بایمطرح بود. تقر یورزش هاي تيو فعال

حقوق و جبران خسارت از  نهيو ورزشکاران در زم نیوالد
 مي(. به عنوان نمونه تصم41) افتی شیافزا یموسسات ورزش

در رابطه با حادثه مدرسه  4367منصفه سال  ئتيه يو را

 نیدر ا توجه را به خود جلب کرد. نیشتريتامسون ، ب یعموم
فوتبال  کنیباز کیدالر غرامت به  ونيليم 1/7مبلغ  يرا

شده بود،  بيگردن متحمل آس هيمدرسه متوسطه که از ناح
 نهيحوادث بود که مشاوره در زم نیپرداخت شد. بعد از ا

 یو ورزش یحیتفر ساتيدر تاس یورزش یمنیخطر و ا تیریمد
 (.49شد ) و اداره کردن خطرات ارائه يريشگيپ هاي راه يبرا

و  یمتمرکز بر موضوعات قانون يگذشته پژوهشها يدر سالها

به عنوان  کهیبوده است بطور شیدر ورزش رو به افزا یحقوق
 يدر ورزش کشورها ينرخ اقامه دعو ینمونه در پژوهش
 هاي فعاليت از ناشی هاي مصدوميت درمشترک المنافع 

 مربيان هيعل یحقوق دعاوي در ،(درصد 76/94) ورزشی
 90/71تيم پزشکی ) هيعل یحقوق يدرصد(، در دعاو 37/76)

درصد(، در  51/70ورزشکاران ) هيعل یحقوق يدرصد(، در دعاو
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 يدادهایو برگزارکنندگان رو رانیمد هيعل یحقوق يدعاو

 یداوران ورزش هيعل یحقوق يدعاو دردرصد(،  55/71) یورزش
 یشتماشاگران ورز هيعل یحقوق يدرصد(، در دعاو 14/19)
از نظر  کهنی(. ضمن ا90درصد( اعالم شد )74/93)

همه  رانیکارشناسان رسمی دادگستري پژوهش حاضر، در ا
 ییمرتبط با ورزش در مراجع قضا یمختلف يساله پرونده ها

مرتبط با مرگ و  یورزش يعاوگردد که نرخ تقریبی د یثبت م
مورد،  700از  شيمورد، ضرب و جرح ب 90به  کینزد ريم

مورد،  50به  کینزد یمرتبط با قرارداد اماکن ورزش دعاوي
مورد در  50از  شيورزشکاران ب يدعاوي مرتبط با قراردادها

پژوهش  هاي افتهیپژوهش  هاي افتهی یطور کلسال است. به

 يبرا یورزش تياست که فعال نی( نشانگر ا4963) دهیجهاند
همه ورزشکاران به صورت بالقوه متضمن خطرات متفاوتی 

بلکه  ست،يخطرات تنها به خود ورزشکار منحصر ن نیست. اا

 زيرا ن زاتيتماشاگر و تجه ف،یمانند حر اءياشخاص و اش ریسا
 یاجتماع دهیپد کیورزش  کهیي(. از آنجا47) ردگي یدر بر م

گوناگون تحت  لیبه دال تواندیم یاجتماع دهیاست و هر پد

حادثه در اماکن و  بحران و جادیا رد،يعوامل خطرزا قرار گ ريتاث
از کارکرد عناصر و عوامل موثر  يندیبرآ یورزش هاي تيفعال

جامعه  یو فرهنگ یاسيس ،ياقتصاد ،یاجتماع هاي در حوزه
 رمز ها حوزه نیعملکرد مناسب و مطلوب ا کهیاست. بطور

است و عملکرد نامناسب  یورزش هاي طيدر مح تيو امن تثبا
 بروز و ظهور سبب ها زهحو نیاز ا کیو اختالل در کار هر 

دارد  دهيرو پاجانت  عق نينامطلوب خواهد شد از هم یتوضعي

قرار  یمنظر مورد بررس کیاز  توان یکه بحران و حادثه را نم
و  يساختار ،یاسيبحران، عوامل انسانی، س جادیداد، بلکه در ا

مطالعات  جی(. نتا94کنند )می فایرا ا ینقش مهم یتیریمد

اماکن و  رانیاز مد ياريبس دهدینشان م(  7001) دلريس
شده در  جادیحوادث ا یقانون يامدهاياز پ یورزش ساتيتاس

 یوجود هر عامل کهيندارند، در حال یکاف یآگاه یاماکن ورزش
 تواند یرا به خطر اندازد م یکاربران اماکن ورزش یکه سالمت

 يراستا تالش در راستا نيداشته باشد. در هم یقانون يريگيپ
 يادیدر ورزش از توجه ز ینبي شياهش صدمات قابل پک

از غفلت  ها یدادخواه شیاز افزا یبرخوردار شده است که ناش

است. از  یحیو تفر یورزش هاي عوامل و رهبران برنامه
به  زين یورزش يدادهایرو رد یحوادث ذات یکه حت ییآنجا

رفته است، الزم است صاحبان کسب و  شيپ یسمت دادخواه

کارآمد و  یطيورزش بيش از گذشته در فکر تدارک مح کار در
(. 91باشند ) یقانون هاي یامن به منظور پيشگيري از دادخواه

 ميليون 5 و آموز دانش ونيليم 47حدود  رانیامروزه در ا

 ونيليم 90رسمی و نزدیک به  شیآموز برنامه در دانشجو

ساله کشور بصورت نامنظم بخشی از زمان  70 -95جوان 

. گذرانندمی ورزشی هاي مره خود را با پرداختن به فعاليتروز
 در که بس همين حاضر موضوع به پرداختن اهميت باب در

 به را خود تحقيقی حوزه زیادي پژوهشگران اخير هاي سال

 در نمونه بطور. اند داده صاختصا ورزش، حقوق موضوع
در  یورزش هاي بيآس وعيش زانيم یبررس"با عنوان  یقتحقي

 هاي بي، علل وقوع آس"ارس متوسطه )پسرانه( مشهدمد

درصد، نقش  97خطا با  یورزش اتيرا به ترتيب به عمل یورزش
به  یمنینکات ا تیدرصد، عدم رعا 94و امکانات  لیوسا

درصد اعالم کرد  3 ینجسما يدرصد و ضعف قوا76 زانيم

( نتایج حاکی از این بود که 4961) یفروغ ي(. در مطالعه96)
درصد( از مربيان ورزش با مبحث حقوق  47کمی ) درصد

 ی(. ضمن  اینکه پژوهش فارس44ورزشی آشنایی دارند )

 یفضاهاي ورزش یمنیا تيوضع یابی( با عنوان ارز4965)
آموزشی )مدارس دانشگاه هاي کشور( نشان داده است که به 

 نيو همچن یورزش هاي نيزم یفضاهاي داخل یطور کل
مورد استفاده در اماکن و فضاهاي  یورزش زاتيتجه تيوضع

 جی(.ا نتا40) قرار دارند ینیيدر سطح پا یمنیاز نظر ا یورزش
ميزان  یابی( تحت عنوان ارز4934پژوهش تاج و همکاران )

نشان دهنده  ،یورزش نياز قوان یورزش رانیو مد انيمرب یآگاه

 نهيدر زم یاز مسائل و مشکالت حقوق يارياینست که بس
ورزش ارتباط دارد  رانیو مد انيمرب یم آگاهورزش با عد

اغلب درصدد فرار از  رانی( مد7004)  ي(. از دیدگاه مالو10)

 يکه برا یکسان ایکارکنان خود و  رياز تقص یناش تيمسئول
 تياست که فعال نیآنها ا استداللهستند و  کنند، یآنها کار م

که  یعمال تحت نظارت آنها قرار ندارند، در حال یورزش هاي

کارکنان خود مسئول است  يدر قبال اعمال خطا ریهر مد
،  جیراکر یمجتمع آموزش هيعل  نيک ي(. در پرونده دعوا79)
مجتمع را مقصر  نيو دادگاه مسئول یقاتيکارشناسان تحق ميت

فوتبال  يباز کیدانستند. موضوع دعوا صدمه وارده در 

ستون  هياحکه از ن یفوتبال هنگام کنیبود که باز یرستانيدب
و  کنانیباز ریتوسط سا گردد یم يدیشد عهیفقرات دچار ضا

. شود یمنتقل م نيبرانکارد به خارج از زم لهينه به وس

حاکم بر حادثه اقتضا  طیاعالم کرد شرا قاتيکارشناس تحق
که معلم  یاعمال شود در حال ژهیو هاي اطياحت هداشته است ک

 جانتای(. 73) اند ردهاکتفا ک يعاد هاي به مراقبت نيو مسئول

( نشان داد از دیدگاه مدیران اجرایی 4935) انیپژوهش نظر
ورزش و استادان دانشگاهی مدیریت ورزشی از بين چهار 

 صالحيت با مرتبط قانونمداري عامل دهندة مؤلفة تشکيل

 تدوین» هاي قانونی مدیران ورزشی، به ترتيب مؤلفه هاي
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 ،«سازمان( مالياتی) مالی مدیریت براي قانونی چارچوب

 و «مدیریت تحت ورزشی رشتة قانونی مقررات شناخت»
 کارکنان، براي قراردادي هاي توافقنامه از پيروي و نگارش»

 ميزان نظر از سوم تا اول رتبة داراي «سایرین و ورزشکاران

 (.71بودند ) ميتاه
( نشان داد 7045و همکاران ) انیپژوهشی نظر هاي یافته

 اسياستان البرز در ق بدنی تيمعلمان ترب تيوضع یطور کلبه
 توضعي از بدنی معلم تربيت کی اي حرفه يبا استانداردها

به  ازياز استانداردها ن یبرخوردار است، اگرچه در برخ یمناسب
آنچه از  ژهیمشاهده شد. بطور و يشتريب يزری تالش و برنامه

رز استان الب یبدن تيپژوهش بدست آمد ضعف معلمان ترب نیا

 آموزشی هاي در برنامه یآموزش هاي يفناور يريدر بکارگ
 یقانون ياز خالها یو کمبود آگاه  بدنی تيکالس درس ترب

 (.77حاکم ورزش بود ) اي و مقررات حرفه نيقوان

 قتحقي ضرورت رسد با توجه به موارد مطروحه به نظر می 
حاضر در وجود حوادث و اتفاقاتی است که همه روزه در ورزش 

موضوع را افزایش داده است.  هاي یو دادخواه افتد یتفاق ما

 رسانی شناسایی عوامل موثر در این امر موجب اطالع نیبنابرا
ورزشی بر  وادثبروز ح یقانون يامدهاپي با رابطه در تخصصی

ورزشکاران و  ان،يداوران، مرب ،یاماکن ورزش رانیعملکرد مد
خسارات ناشی از  و کاهش یورزش يدادهایبرگزار کنندگان رو

 سازي قانونمند و تر  دقيق ریزي غفلت خواهد شد و برنامه
 از. داد خواهد توسعه را ورزشی رویدادهاي اجراي و ها برنامه
در  یاست که چه عوامل نیا ضرحا قيتحق اصلی سوال اینرو

 یم ريتاث یورزش يها تيمرتبط با فعال یحقوق يبروز دعاو
 است؟ یه چه شکلعوامل ب نیا تیگذارند و اولو

 

 پژوهش یشناس روش
و از نظر روش  يحاضر به لحاظ هدف از نوع کاربرد پژوهش

 77پژوهش حدود  ياست. جامعه آمار یليتحل - یفيتوص
 تيمرتبط با فعال قضایی مراجع و مراکز در شده ثبت  پرونده

 پرسشنامه دو از ها داده آوري ورزشی بود. به منظور جمع هاي
استفاده شد. در ابتدا  حضوري مصاحبه با ههمرا ساخته محقق

 حقوقی هاي پرونده نگاري دهياز فرم محقق ساخته چک

و در ادامه بعد از ثبت نظرات کارشناسان و  یحوادث ورزش

شده، از پرسشنامه محقق  نييتع شياز پ هاي قضات در برگه
عوامل اثرگذار بر تشکيل پرونده  بندي تیساخته اولو

متخصصان  ،يدادگستر یارشناسان رسمدادخواهی از نگاه ک

در امور ورزش و قضات داراي سابقه اعالم راي در  صاحبنظر
 نیا ییو محتوا يصور روایی. شد استفاده ها این نوع پرونده

حقوق  نهيصاحب نظر در زم دياز اسات يابزار توسط تعداد
مورد  ،یدر امور ورزش يدادگستر یورزش و کارشناسان رسم

 يناسازگار رخن قیاز طر زيپرسشنامه ن ییایت. پاقرار گرف دیيتا
به دست  4/0در سطح کمتر از   یسلسله مراتب ليروش تحل

 یبه کارشناسان رسم حضوري صورت به ها آمد. پرسشنامه

محقق و نظرات  حاتيارائه و بعد از توض ديو اسات يدادگستر
. شد ثبت ها کارشناسان و متخصصان توسط محقق در برگه

 داراي شعبات با قبلی هماهنگی با نيز دادسراها ضاتق مورد در

 نظرات نقطه اي جلسه در و شد هماهنگ ورزشی هاي پرونده
 تیاولو يگردی جلسه در و گردید ثبت حضوري بصورت آنها

 داده ليو تحل هی. به منظور تجزدیثبت گرد زيعوامل ن بندي

 افزار نرم کی که  خبره افزار شده از نرم يگردآور هاي
 یسلسله مراتب ندیرآف وهيبه ش ليو تحل هیتجز براي صصیتخ

 است، استفاده شد.
 

 پژوهش يها افتهی
پژوهش مطالعه شد که  نیپرونده در ا 77تعداد  یطور کل به

 پرونده به مربوط ها پرونده یدرصد موضوع نیشتريب بيبه ترت

با  یمراکز آب هاي درصد، پرونده 59/91با  کيمناستیژ هاي
 ها آموزشگاه هاي مرتبط با ورزش هاي ، پروندهدرصد 54/41

 یورزش نامهفوق بر يها تيمدرسه و فعال بدنی تتربي کالس)

 هاي مربوط به ورزش هاي درصد، پرونده 1/41مدارس( با 
 هاي مربوط به ورزش هاي درصد و پرونده 44/44با  یتوپ
 نیشتريبود که ب نیدرصد بود. نکته قابل توجه ا 79/6با  یرزم
 هاي ثبت شده در ورزش مربوط به ورزش یفوت ينده هاپرو

 (.4 دولدرصد بود )ج 47/6شنا با  يو استخرها یآب
 

 شده یبررس هاي پرونده تيوضع .4 جدول

درصد  درصد نوع صدمه موضوع پرونده ردیف

 کل

   96/6  فوت هاي مراکز آبیپرونده 4
54/41 

  49/6 مصدوميت و جراحت
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عوامل موثر در دادخواهی  نييپژوهش تع نیدوم ا افتهی

مرحله پس از  نیبود. ا یورزش هاي تيهاي مرتبط با فعال
نظرات کارشناسان  نيو همچن یحقوق هاي مطالعات پرونده

 هاي سابقه در اعالم حکم پرونده يو قضات دارا یرسم
هاي مرتبط با و عوامل موثر در دادخواهی بدست آمد ،یورزش

 کیعوامل در  نیا تای. نهادیگرد ییشناسا یورزش هاي تيفعال

 يو مبنا دیگرد بندي دسته سطحی سه مراتب سلسله
و  یکارشناسان رسم دگاهیعوامل از د يبند تیپرسشنامه اولو

نشان داده  4سلسله مراتب در شکل  نیقضات قرار گرفت. ا
 شده است.

 

 

 

عوامل  بندي تیپژوهش مربوط به اولو نیسوم ا افتهی
 یورزش يها تيمرتبط با فعال یهاي حقوقموثر در دادخواهی

و قضات بود. با توجه به تعداد عوامل  یاز نظر کارشناسان رسم
بود.  يها ضرورآن يبندتیاولو ،یشده در بخش قبل ییشناسا

. در دیاستفاده گرد AHPیسلسله مراتب ندیراامر از ف نیجهت ا
از  ياشده که شامل مجموعه ییاز عوامل شناسا کیابتدا هر 

 (.7شدند )جدول يبندکد ریبه شکل ز باشندیعناصر م
 

 79/6 4/9  فوت هاي رزمیط به ورزشهاي مربوپرونده 7

 47/5  مصدوميت و جراحت

 44/44  4/9 فوت  هاي توپیهاي مربوط به ورزشپرونده 9

  04/6 مصدوميت و جراحت

  1/41  1/41 مصدوميت هاي مدارسپرونده 1

  59/91 59/91 مصدوميت هاي ژیمناستيکپرونده 5

 77/49  4/9 فوت  ها سایر پرونده 1

  47/40 مصدوميت و جراحت



 45 4931، تابستان 41، شماره چهارممطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 

 

 

 عوامل يکدبند .2جدول

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

عوامل در سطح دوم درخت  يبند تیدر ادامه در اولو

بر اساس  یبيترک سیماتر يسلسله مراتب، نرخ ناسازگار
کمتر  نکهیبدست آمد، که با توجه به ا0/ 01افزار نرم یخروج

وجود ندارد. همانگونه که  یچندان يناسازگار باشد،یم 4/0از 

 166/0با وزن  یعامل )رفتار( انسان دهدینشان م 9جدول 

 يها تيهاي مرتبط با فعالعامل موثر در دادخواهی نیمهتر
 است. یورزش

 

 کد عناصر سازنده کد معيار

 

عامل 

 انسانی

 

 

 

A 

 

 

  عدم نظارت بر فعاليت ورزشی

ن و مدارک معتبرعدم تجربه مربيا   

  عدم رعایت نظامات دولتی

  عدم نظارت مدیریت بر ایمنی و استانداردها

  قانون گریزي )ورزشکاران(

  عدم بکارگيري محتواي آموزشی و تمرینی

  عدم توجه به گواهی سالمت ورزشکاران

 

 

عامل 

 فيزیکی

 

 

 

B 

 

 

 سایلاستاندارد نبودن تجهيزات و و
 ورزشی

 

ایمن و استاندارد نبودن مکان و فضاي 
 ورزشی

 

  عدم سالمت تجهيزات ورزشی

عدم وجود تجهيزات الزم براي حمل 
نمصدوم به بيمارستا  

 

 

 

عامل 

 سازمانی

 

 

C 

 

 عدم وجود یا نقص در قرارداد بيمه ورزشکاران و
 مربيان

 

زشیعدم وجود یا نقص در قرارداد اماکن ور   

ی و نقص در طی فرآیند قانونی قراردادهاي ورزش
  ثبت و نگهداري مدارک قرارداد

 عدم وجود یا نقص در قرارداد با افراد متخصص
تاندر حوزه پزشکی و قرارداد با درمانگاه یا بيمارس   

صعدم وجود یا نقص در قرارداد با مربيان متخص   

زاري فعاليت عدم وجود یا نقص در مجوز برگ
  ورزشی در یک مکان غير استاندارد
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 عوامل در سطح دوم درخت سلسله مراتب يبند تیو اولو ییوزن نها .9جدول
 

 
 

 

 

 

 

 
 

نرخ ناسازگاري ماتریس ترکيبیی بیر  1همچنين طبق جدول 

بدست آمد، که با توجه به اینکه  03/0افزار اساس خروجی نرم
ود نییدارد. باشیید، ناسییازگاري چنییدانی وجییمییی 4/0کمتیر از 

عیدم  "دهید عامیل همانگونه که خروجی نرم افزار نشان می

مهتیرین   911/0بیا ضیریب  "تجربه مربيان و مدارک معتبیر 

عیدم نظیارت "عنصر در بخش عامل انسانی اسیت و عامیل 
 در اولویت دوم قرار دارد. "مدیریت بر ایمنی و استاندارد ها 

 

 

 یعامل انسانعناصر  يبند تیو اولو ییوزن نها .1جدول

 عناصر سازنده عامل
وزن 

 نهایی
 اولویت

نرخ 

 ناسازگاري

عامل 

)رفتار( 

 انسانی

 4 911/0 عدم تجربه مربيان و مدارک معتبر

03/0 

 7 703/0 عدم نظارت مدیریت بر ایمنی و استانداردها

 9 411/0 عدم بکارگيري محتواي آموزشی و تمرینی

 1 440/0 عدم رعایت نظامات دولتی
 5 077/0 قانون گریزي )ورزشکاران(

 1 051/0 عدم نظارت بر فعاليت ورزشی

 7 011/0 عدم توجه به گواهی سالمت ورزشکاران
 

نشان می دهد عناصر تشکيل  5همچنين همانگونه که جدول 
دهنده عامل فيزیکی مورد بررسی و اولویت بندي قرار گرفیت 

بیر اسیاس خروجیی نیرخ ناسیازگاري میاتریس ترکيبیی که 

 4/0اسیت، کیه بیا توجیه بیه اینکیه کمتیر از  0/0 6افزارنرم
پیس از محاسیبه وزن زییر باشد، ناسازگاري وجیود نیدارد. می

ایمین و  "معيارها بر اسیاس فرآینید تحليیل سلسیله مراتبیی،
بیا ضیریب اهميیت  "استاندارد نبودن مکان و فضاي ورزشی 

زیکی نشیان داده ترین عامل در دسته عوامل فيمهم  947/0

 شد.

 

 یکیزيعناصر عامل ف يبند تیاولو .4جدول
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 اولویت وزن نهایی نام عوامل عنوان
نرخ 

 ناسازگاري

هاي دادخواهی

 ورزشی

 4 166/0 عامل )رفتار( انسانی

 7 799/0 عامل سازمانی 01/0

 9 073/0 عامل فيزیکی

 اولویت وزن نهایی عنصر سازنده عامل
نرخ 

 ناسازگاري

 فيزیکی

 4 947/0 ایمن و استاندارد نبودن مکان و فضاي ورزشی

06/0 
 7 900/0 استاندارد نبودن تجهيزات و وسایل ورزشی

 9 769/0 عدم سالمت تجهيزات ورزشی

 1 400/0 دم وجود تجهيزات الزم براي حمل مصدومع
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 تیو اولو یمورد بررس زين یدهنده عامل سازمان ليعناصر تشک

دهد نرخ  ینشان م 1قرار گرفت و همانگونه که جدول  يبند
 07/0افزار نرم یبر اساس خروج یبيترک سیماتر يناسازگار

 باشد،یم 4/0 کمتر از نکهیبدست آمد، که با توجه به ا

، 1 جدولقرار گرفت. همانگونه که  دیيآن مورد تا يسازگار

 انينقص در قرارداد با مرب ایعدم وجود  "عناصر  دهدینشان م

 ينقص در مجوز برگزار ایعدم وجود  "و   "متخصص 
عناصر  نیمهمتر "استاندارد  ريمکان غ کیدر  یورزش تيفعال

 نیا تياهم بی. ضردسته از نگاه صاحب نظران بودند نیا
 .باشندیم 774/0و  971/0 بيعناصر به ترت

 

وزن نهایی و اولویت بندي عناصر سازنده عامل سازمانی .1جدول   

 عناصر سازنده عامل
وزن 
 نهایی

 اولویت
نرخ 

 ناسازگاري

 سازمانی

 4 971/0 عدم وجود یا نقص در قرارداد با مربيان متخصص

07/0 

 7 774/0 برگزاري فعاليت ورزشیعدم وجود یا نقص در مجوز 

عدم وجود یا نقص در قرارداد با افراد متخصص در حوزه 
 پزشکی

446/0 9 

 1 407/0 عدم وجود یا نقص در قرارداد بيمه ورزشکاران و مربيان

 5 070/0 عدم وجود یا نقص در قرارداد اماکن ورزشی

 1 015/0 نقص در طی فرآیند قانونی قراردادهاي ورزشی

نشان داده شده  7و در انتها وزن و رتبه نهایی کليه عناصر در مقایسه با یکدیگر مورد بررسی و اولویت بندي قرار گرفت که در جدول 
 است.

 وزن و رتبه نهایی کليه عناصر در مقایسه با یکدیگر .5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولویت وزن نهایی عناصر سازنده عوامل
نرخ 

 ناسازگاري

 4 793/0 ن و مدارک معتبرعدم تجربه مربيا

06/0 

 7 411/0 عدم نظارت مدیریت بر ایمنی و استانداردها

 9 441/0 عدم بکارگيري محتواي آموزشی و تمرینی

 1 064/0 عدم وجود یا نقص در قرارداد با مربيان متخصص
 5 077/0 عدم رعایت نظامات دولتی

 1 053/0 عدم وجود یا نقص در مجوز برگزاري فعاليت ورزشی

 7 050/0 قانون گریزي )ورزشکاران(

 6 093/0 عدم نظارت بر فعاليت ورزشی

 3 097/0 عدم توجه به گواهی سالمت ورزشکاران

 40 077/0 ایمن و استاندارد نبودن مکان و فضاي ورزشی

 44 071/0 استاندارد نبودن تجهيزات و وسایل ورزشی

 47 071/0 اد متخصص در حوزه پزشکیعدم وجود یا نقص قرارداد با افر

 49 071/0 عدم سالمت تجهيزات ورزشی

 41 077/0 عدم وجود یا نقص در قرارداد بيمه ورزشکاران و مربيان

 45 045/0 عدم وجود یا نقص در قرارداد اماکن ورزشی

 41 041/0 نقص در طی فرآیند قانونی قراردادهاي ورزشی

 47 003/0 راي حمل مصدومعدم وجود تجهيزات الزم ب
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 يريگ جهيو نت بحث

هدف از پژوهش حاضر، تحليل عوامل فردي و سازمانی 
نشان  یپژوهش يها افتهیبود.  یموثر در دادخواهی هاي ورزش

اول،  تی( در اولو166/0وزن )  نیشتريبا ب یداد که عامل انسان

 تیدر نها دوم، و تی( در اولو799/0با وزن ) یعامل سازمان
باشد. شاه  یسوم م تی( در اولو073/0با وزن ) یکیزيعوامل ف

عوامل بروز  بندي تی( در اولو7001) يو مظفر يمنصور
 )نرم تیریبه مد توجهی یب بيبه ترت یورزش هاي بحران

افزار( و اماکن )سخت ساتياول، تاس تاولوی عنوان به را( افزار
 طور به( افزار ار)جانحاکم بر رفت یو روان یو عوامل اجتماع

سوم،  تیعنوان اولو هب را ها دوم، و رسانه تاولوی مشترک

 یحاضر همخوان قياول آنها با تحق تیقلمداد کردند، که اولو
 قيدوم و سوم تحق هاي تیاولو یاز علل ناهمخوان یکیدارد. 
. باشد یم يحاضر احتماال جامعه آمار قيبا تحق يمظفر

در ورزش انجام  یحقوق يهاندهحاضر با مطالعه پرو قيتحق
تماشاگر، ورزشکار،  يمظفر يهایآزمودن کهيشده در حال

 (.91داور و خبرنگار بوده ) ،یمرب

به هفت  یدر پژوهش حاضر عامل )رفتار( انسان یکل بطور
عدم تجربه "عناصر،  نیا نيشده بود که از ب ميعنصر تقس

را  تیاولو نی( باالتر911/0با وزن ) "و مدارک معتبر انيمرب

 بر موثر گانه عناصر هفده یینها بندي تیداراست. در اولو
 نعنصر با وز نیا زيورزش ن یحقوق هاي پرونده لتشکي

 نهياول قرار داشت. پس الزم است در زم تی( در اولو793/0)

با قرار دادن افراد کاردان و با تجربه در  یورزش هاي تيفعال
 يريها جلوگدخواهیاز بروز دا يتا حدود يديکل يسمت ها

خطرناک نبوده  تيافراد کم تجربه قادر به درک وضع رایکرد، ز

با  افتهی نیباشند. ا ینماز بروز حوادث، توانمند  يريو در جلوگ
 ي( و گر4334) لیري(، س7040) دهیجهاند یپژوهش جینتا
در پژوهش خود در  دهیجهاند کهی( همراستاست. بطور4334)

گرفت که  جهينت انيپرستان و مربسر یحقوق فیوظا یابیارز

ورزشکار، آموزش حرکات و  سازي آماده يبرا دیبا یمرب
و  یورزش هاي تيفعال ممهارت ها، الزام ورزشکار به انجا

 زي( ن4334)  لیري(. س47داشته باشد ) یفن تيصالح ره،يغ

در  یمرب تجربگی کم را ورزش در زا از عوامل بحران یکی
و عدم تسلط او بر  یمرب يرخاشگربرخورد با ورزشکاران، پ

 شیکرد علت افزا انيب زي( ن4334)  ي(. گر6رفتارش دانست )

 رهبران برنامه گریو د انيبغفلت مر یورزش هاي یدادخواه

و دانش اندک آنها در خصوص نحوه  یحیو تفر یورزش هاي
 (.41در ورزش است ) ینبي شيکاهش صدمات قابل پ

قرار دارد  یوامل انساندوم از ع تیکه در اولو يعنصر 

 وزن با "و استانداردها یمنیبر ا تیریعدم نظارت مد"

( در 411/0با وزن ) زين یینها بندي جمع در که است( 703/0)
 جیحاضر نتا افتهی دیيتا يدوم قرار داشت. در راستا تیاولو

از علل بروز  یکی( نشان داد 4337)  کیپژوهش فروسد

با  افتهی نی(. ا47است ) یتیریعوامل مد یورزش هاي بحران
  لزی(، استا4336)  انی(،  برا4336مادون  ) یپژوهش جینتا
همراستاست.  زي( ن7001)  دلري(، س7005)  ائوي(، س7007)

 یعوامل نیاز مهمتر یکیکرد  اني( ب4336)  انیبرا کهیبطور
 گذار رياثتماشاگران ت يدر خشونت و پرخاشگر تواند یکه م

دادخواهی گردد، عدم  جهيوادث و در نتباشد و موجب بروز ح

 منیو ا حيصح یمناسب و عدم طراح التيوجود تسه
 رانیمد فیکه از وظا باشد یم یورزش زاتيو تجه ساتيتاس

 يها افتهی نکهی(. ضمن ا5است ) یورزش هاي مجموعه
 ساتيتاس یمنیا ني( نشان داد عدم تام4336مادون  ) یپژوهش

 بيمنجر به آس یورزش يدادهایرو ياز طرف عوامل برگزار
خواهد شد  یورزش يدادهایکاربران و تماشاگران رو یدگدی
 نیخود به ا یپژوهش هاي افتهیدر  زي( ن7007)  لزی(. استا77)

از  ندهیپر خطر در آ هاي تيفعال نکهیا ليکه به دل ديرس جهينت
 ساتيتاس ریبرخوردار خواهند شد، مد يشتريب تيمحبوب
 شود، یم یکه باعث دادخواه یهش خطراتدر کا دیبا یورزش

در  یدادخواه تي( وضع7005)  ائوي(. ضمنا س93تالش کند )
 یدادخواه شتريگرفت در ب جهيکرد و نت یرا بررس یمراکز آب

 یمنابع انسان نيو اماکن و همچن ساتيتاس ،یدر مراکز آب ها
ها  یرا دارند و دادخواه ريتقص نیشتريب انيو ناج یشامل مرب

  دلري(. س45خواهد کرد ) دايپ شیافزا ندهیدر آ یراکز آبدر م
از  یو ورزش یحیتفر ساتيمشاهده کرد که تاس زي( ن7001)

 نیاست. بنابرا یحوادث و دادخواه جادیا يبسترها نیمهمتر

 فیوظا نیاز مهمتر یکی یو ورزش یحیتفر ساتيکنترل تاس
 (.91است ) ساتيتاس رانیمد

 ینیو برنامه تمر یوزشآم يمحتوا يريعدم بکارگ" 

سوم قرار دارد که در  تی( در اولو411/0با وزن ) "مناسب
 تی( در اولو441/0با وزن ) زيعناصر ن یینها بندي تیاولو

( و 7040)دهیجهاند یپژوهش جیبا نتا افتهی نیسوم قرار دارد. ا

 افتهی کهی( همراستاست. بطور7044)یاملش یصوف ییرضا

از وقوع  يريداد به منظور جلوگ نشان دهیجهاند یپژوهش هاي
 یمنیاصول ا تیمناسب، رعا ینیقالب تمر يريحوادث، بکارگ

 ها، مناسب برنامه آموزش حرکات و مهارت نیتدو نيو همچن
و  یاحتمال هاي بياز آس يريشگيو پ سازي منای موجب

 یاملش یصوف یی(. رضا47خواهد شد ) يبعد يدعاو تاینها

 یو آموزش یعلم هاي ییتواناکرد، عدم  انيب زي( ن7044)
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از  یتوسط برخ یرمنطقيو داوران و اصرار بر اقدامات غ انيمرب

را در  نيقوان تیبه اصول و رعا توجهی یب هاي نهيآنان زم
هاي ورزش بوجود آورده است که خود موجب بروز دادخواهی

 (.99شده است ) يبعد یقانون

در  (440/0با وزن ) "ینظامات دولت تیعدم رعا"عنصر
با  یکل بندي تیعنصر در اولو نیچهارم قرار دارد که ا تیاولو

به  یپنجم قرار دارد. نظامات دولت گاهی( در جا077/0وزن )

 و ها بخشنامه ها؛ نامهنیيو آ ها نامه بیتصو ن؛يقوان
 تيالحمقامات ص ایکه از طرف قانونگذار  هایی دستورالعمل

 يدر معنا یبارت. به عگردد یاطالق م شود، یم بیتصو دار

 ای مباالتی یو ب یاطاحتي یگفت هر ب توان یم یو کل عيوس
ضابطه و نظامنامه  کیگرفتن  دهیاز ناد تیعدم مهارت حکا

در  ینظامات دولت تیخاص، عدم رعا ياست. لکن در معنا
 کیشخص؛ مشخصا  کیکه  گردد یاحراز م یزمان

ه باشد، گرفت دهیرا ناد یو انضباط یقانون حیصر رالعملدستو
 ایترک فعل  ایاز فعل  یناش یتخط نیا نکهیصرفنظر از ا

خود باشد. طبق  یتخصص هاي به حوزه یجهل و ناآگاه

 یاصل فیاز وظا یکی( 7040) دهیجهاند یپژوهش يهاافتهی
 هاي تيو مقررات در نظارت بر فعال نيقوان تیرعا ان،يمرب

 به صورت بالقوه یورزش يهاتيفعال رایاست. ز یورزش

که  یعوامل نیاز مهمتر یکیاست و  ياريمتضمن خطرات بس
خطرها شود، حضور و  نیمانع از به فعل در آمدن ا تواند یم

است  یمقررات حاکم بر ورزش از طرف مرب تینظارت و رعا
 انيپژوهش ب نیا هاي افتهی دیيدر تا زي( ن4361)  سري(. ک47)

 یخوب تیریاگر کارمندان اصول غفلت را درک کنند و مد ردک
(. از 46را کاهش داد ) ها یدادخواه توانیداشته باشند م

 کم ای فهيوظ کیدر انجام  یمباالتی( ب4333)  دلريس دگاهید

که منجر به  فهيوظ کیو مقررات  نيقوان يدر اجرا توجهی
 جهيو در نت ها ییاموال و دارا ایشرکت کننده  بيآس

 (.95دارد ) یقانون گرديشود، پ یدادخواه

با وزن  ")ورزشکاران( يزگری قانون"پنجم  تیدر اولو 
( با 7جدول ) یینها بندي تی( قرار دارد که در اولو077/0)

 جیبا نتا زين افتهی نیهفتم  بود. ا تی( در اولو050/0وزن )

( 7047زاده ) مي( و ابراه7006) رهنی زاده محمد یپژوهش
در پژوهش خود که حوادث و صدمات  یهمراستاست. رهن

 کهيگرفت در صورت جهيکرد، نت یبررس یرا از نظر فقه یرزشو

به ورزش  ،یورزش نيورزشکاران با علم و اطالع از قوان
نخواهد داشت و در  یبپردازند، ورزشکار صدمه زننده ضمانت

ساقط خواهد بود اگرچه  یاز فرد جان هیصورت قصاص و د نیا
را متحمل خسارت خواهد  يورزشکار و کی يزیقانون گر

از  یناش تي( مسئول7047زاده ) ميابراه ني(. همچن71نمود )

 کهيگرفت در صورت جهيکرد و نت یرا بررس یصدمات ورزش
شود و آن مقررات هم بر خالف  تیرعا یمقررات ورزش

حادث  گریورزشکار د يبر رو یینباشد و خطا یشرع نیمواز

 یمدن تيحال مسئول نینخواهد بود با ا يفريک تيشود، مسئول
نخواهد رفت و همچنان پابرجاست.  نياز ب یصورت چيه رد

نقش  یدادخواه ياز پروننده ها یدر برخ نکهیضمن ا
 (.3انکار است ) رقابليغ يقانونگرز

( در 051/0با وزن ) "یورزش تيعدم نظارت بر فعال" عنصر
( 7جدول ) یکل بندي تیششم قرار دارد که در اولو تیاولو

 نیهشتم قرار دارد. ا تیاولو ( در093/0عنصر با وزن ) نیا
( 4361)سري( و ک7040)دهیجهاند يها افتهیبا  زين افتهی

 یهسازماند دهیجهاند یپژوهش هاي افتهیهمراستاست. طبق 
 کيتفک ،یورزش هاي تينظارت بر فعال زيو تجانس و ن

موجب کاهش  تيمهارت و نوع فعال ،یورزشکاران از نظر سن
امور  يو در صورت واگذار خواهد شد یورزش يها بيبروز آس
بر عهده  تمسئولي حادثه، بروز و کنندگان شرکت اريبه اخت

و  تيمسئول یدر بررس زي( ن4361) سري(. ک47است ) یمرب
کرد درک اصول غفلت از طرف  انيو ورزش ب حیدر تفر قانون

 یمناسب م تیریو مد یورزش يدادهایرو يعوامل برگزار

 تی(. در اولو46کند ) يريگجلو ها یاز وقوع دادخواه تواند
با وزن  "سالمت ورزشکاران یعدم توجه به گواه"هفتم 

 با تیاولو نی( ا7در جدول ) ی( قرار دارد و در مدل کل011/0)

با  زين افتهی نینهم قرار دارد. ا تی( در اولو097/0وزن )
در مقاله خود  ي( همراستاست. و7001) دهیمشاهدات جهاند

 یاست و مرب یورزشکار بر عهده مرب یکرد احراز سالمت انيب

به ورزشکار، از  یموظف است تا قبل از ارجاع هر حرکت
و در صورت  نصورتیا ريحاصل کند در غ نانيسالمت او اطم

 (.47اجتناب خواهد بود ) رقابليغ یبروز حادثه دادخواه
 

با  یعامل سازمان ،ی( پس از عامل انسان9جدول ) طبق
با  افتهی نی. اباشد یدوم م تیاولو ي( دارا799/0وزن )

 شتريکرد ب اني( همراستاست که ب7005)  ائوياظهارات س

و مقررات  نياز قوان یورزش ناش یآب ساتيتاس هاي یدادخواه
( نشان 7(. همانطور که در جدول )45سازمان است ) یتیریمد

 ميبه شش عنصر سازنده تقس یشده است عامل سازمان داده

نقص قرارداد با  ایعدم وجود  "شده است که در آن عنصر
اول قرار دارد.  تی( در اولو971/0با وزن ) "متخصص انيمرب

( در 064/0( با وزن )7جدول ) یکل بندي تیعنصر در اولو نیا

 افتهی نید ایيراستا و در تا نيچهارم قرار داشت. در هم تیاولو
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 شیافزا لیاز دال یکی( اظهار کرد که 4334) يگر ،یپژوهش

 برنامه رانیمد گریمعلمان و د ان،يمرب یورزش هاي یدادخواه

 یستگیهستند که بدون توجه به شا یحیو تفر یورزش هاي
 یم يهمکار یورزش هاي هر ورزش با سازمان ژهیو هاي

متعدد شده  یورزش هاي بيو غفلت آنها موجب بروز آس کنند
 (.41است )

 ينقص در مجوز برگزار ایعدم وجود "دوم  تیدر اولو

( قرار 774/0با وزن ) "یمکان ورزش کیدر  یورزش تيلفعا
ششم قرار  تی( در اولو053/0با وزن ) یدارد که در مدل کل

 يدادهایرو يکه برگزار نستینشاندهنده ا افتهی نیداشت. ا

 یقانون تيبدون مجوز در صورت بروز حادثه مسئول یورزش
 افتهی دیيرا به دنبال خواهد داشت. در تا دادیرو ییاجرا املعو

(، 4333) اني ییبه اظهارات آقا توان یبخش م نیا هاي

( 7007) لزی( و استا7049) یو رمضان انی(، نظر7044) خونديش
که در ورزش  یاز عوامل یکی اني ییآقا دگاهیاشاره کرد. از د

در اماکن  یورزش تيفعال يبرگزار گردد یباعث بروز حوادث م
و  منصوري (. شاه7است ) راستانداردينامناسب و غ یورزش

 هاي عامل موثر در بروز بحران نيدوم زي( ن7001) يمظفر
و اماکن  ساتيدر تاس یورزش تيفعال يرا برگزار یورزش
مسابقات و  يبرگزار ينامناسب که از مجوز الزم برا یورزش

(. از 91) دانند یم ستند،يبرخوردار ن یورزش هاي تيفعال
 يقراردادها ميظدر تن یتوجه ی( ب7044) خونديش دگاهید

ورزش  یحقوق ياز علل بروز دعاو یکی دادهایرو يبرگزار

 زي( ن7049) یو رمضان انینظر قاتيتحق جی(. نتا97است )
در  یجسمان هاي بيدرصد کل آس 10از  شينشان داد که ب

 یبر م یشنامطلوب اماکن ورز تيبه وضع انیدانشجو انيم

 دادیرو يرگزارب يبرا يمجوز چگونهيکه در اکثر آنها ه گردد
 زي( ن4337)  کی(. فروسد97به شکل استاندارد وجود ندارد)

را عامل سخت افزار  یورزش ياز علل بروز بحران ها یکی
 قاتيتحق جینتا ني(. همچن47) داند یو اماکن( م ساتي)تاس

که  یصدمات ای راتخط نیعتری( نشان داد شا7007)  لزیاستا
در کاهش آنها  دیاب یحیتفر ای یورزش ساتيتاس ریمد کی

و  شود یم یاست که باعث دادخواه هایی بيتالش کند آس

نوع است  نیاز ا یورزش يدادهایرو يمجوز برگزار افتیدر
(93.) 

نقص در قرارداد با افراد متخصص در حوزه  ایعدم وجود  "

( در 446/0با وزن ) "مارستانيب ایو قرارداد با درمانگاه  یپزشک
عنصر با وزن  نیا یدر مدل کل سوم قرار دارد. تیاولو

توان  یرا م افتهی نیدوازدهم قرار دارد. ا تی( در اولو071/0)

 يدانست. و تا( همراس7001) دهیجهاند یپژوهش جیبا نتا

که بدون  کند یم جابیا یسرپرست ورزش یمراقبت فهيوظ

 یورزش تياجازه شرکت در اردو و انجام فعال ،یپزشک هیدیيتا
( اظهار 7001) شتهیو نکهی(. ضمن ا47دهد )را به ورزشکاران ن

فوتبال، هر  اي حرفه گيل نامه نیيآ 7طبق ماده  کند یم

 کی و وقت مهيپزشک ن کیباشگاه موظف به استخدام 
قبل از شروع  دیاست و با ميت براي وقت تمام وتراپیزيف

مشخصات کامل  کنان،یمسابقات، به همراه فهرست نام باز
از  يارياعالم کند و در بس گين لبه سازما زيآنها را ن

عدوم وجود افراد متخصص  یها، عامل دادخواه یدادخواه
 (.14بوده است ) یورزش دادیرو يدر محل برگزار یپزشک
 مهينقص در قرارداد ب ایعدم وجود "چهارم  تیاولو در

(  قرار دارد که در مدل 407/0با وزن ) "انيورزشکاران و مرب
چهاردهم قرار دارد.  تی( در اولو077/0عنصر با وزن ) نیا یکل

 دگاهی( همراستاست. از د7001) شتهیبا اظهارات و افتهی نیا
عدم  ایدر ورزش نقص  یبروز دادخواه ياز بسترها یکی يو

 يورزشکاران است. اگرچه از نظر و يا مهيب يانعقاد قراردادها
 هاي نقل و انتقال نامه نیيآ 71ماده  5و  9 يمطابق بندها

 نيو تام کنانیباز مهيب یورزش هاي باشگاه انيو مرب کنانیباز
و مسابقات از  نیتمر يالزم برا یمنیو ا یورزش لیوسا

 (.14است ) اتیضرور

با  "ینقص در قرارداد اماکن ورزش ایعدم وجود " عنصر
پنجم را به خود اختصاص داده است که  تی( اولو070/0وزن )
 تی( در اولو045/0وزن )( با 7در جدول ) یکل يبند تیدر اولو

( 7001) شتهیبا اظهارات و افتهی نیپانزدهم قرار دارد. ا
 يها یاز دادخواه یکرد عامل برخ انيب يهمراستاست. و
 ياست. از نظر و یمرتبط با اماکن ورزش يورزش قراردادها

تحت کنترل سازمان  یرخ داده در اماکن ورزش يبهايآس
سرپرست  تي، جزء مسئول)وزارت ورزش و جوانان( بدنی تيترب

 نیدر هر بخش از ا کاري سازمان است و هر گونه اهمال نیا

 تيمسئول ،مربوطه يو انعقاد قراردادها نیاماکن از جمله تدو
 (.14وزارت ورزش و جوانان اتفاق به دنبال خواهد داشت )

و  یورزش يقراردادها یقانون ندیفرآ ینقص در ط "عنصر

 تی( در اولو015/0با وزن ) "ادمدارک قرارد يثبت و نگهدار
 تی( اولو041/0با وزن ) یششم قرار دادر و در مدل کل

شانزدهم را به خود اختصاص داده است. این یافته با مشاهدات 

نمود  ار( همراستاست. بطوریکه نامبرده اظه7003) اللهی نعمت
 یاز عدم ط یورزش ناش یحقوق هاي از پرونده یبرخ
 لیقرارداد بنا به دال نيدادهاست و طرفقرار یقانون يندهایفرآ

غفلت  ياز رو ای يقرارداد بطور عمد يمتعدد در زمان اجرا
موضوع آنها را در ادامه راه با  نهمي و اند دچار اشتباه شده
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 هاي باشگاه رداددر مورد قرا يمشکل روبرو کرده است. و

عقد دو  کیکرد که قرارداد  انيب اي حرفه کنانیبا باز یورزش
در برابر هم  کنیو باشگاه و باز شود یمحسوب م يدعه

در  ییدارند که در صورت نقض آنها ضمانت اجراها یتعهدات

 (.76) ردگي یطرف مقابل قرار م ارياخت
( نيز همراستا 7041یافته با نتایج پژوهشی نظریان ) این

 اجرایی مدیران دیدگاه از که کرد مشاهده نامبرده. باشد می
 چهار بين از ورزشی مدیریت دانشگاهی استادان و ورزش

 صالحيت با مرتبط قانونمداري عامل دهندة تشکيل مؤلفة

 تدوین» هاي مؤلفه ترتيب به ورزشی، مدیران قانونی هاي
، «رچوب قانونی براي مدیریت مالی )مالياتی( سازمانچا

و « شناخت مقررات قانونی رشتة ورزشی تحت مدیریت»
 کارکنان، براي قراردادي هاي مهنگارش و پيروي از توافقنا»

 ميزان نظر از سوم تا اول رتبة داراي «سایرین و ورزشکاران

 (.71) بودند اهميت
با  یکیزي( مشاهده شد عوامل ف9طور که درجدول ) همان
سوم عوامل فردي و سازمانی  تی( در اولو073/0)  ییوزن نها

 نیا دیيقرار گرفته است. در تا یموثر در دادخواهی هاي ورزش
در  نیاز عوامل حادثه آفر یکی( 4333) اين ییموضوع آقا

 ردهک انيب یورزش زاتيو تجه لیرا وسا یورزش يها طيمح
( و 4337)  کی(. در راستاي تایيد این یافته فروسد7است )

از علل  یکی( نيز مشاهده کردند که 7049) یو رمضان انینظر
( یکیزيف) يرا عوامل سخت افزار یورزش هاي بروز بحران

( نشان داده شده 7(. همانطور که در جدول )97و47است )

شده است،  ميبه چهار عنصر سازنده تقس یکیزياست عامل ف
 "یورزش يو استاندارد نبودن مکان و فضا منیا" که يبطور

با  یاول قرار دارد و در مدل کل تی( در اولو947/0با وزن )

داده است. دهم را به خود اختصاص  تی( اولو077/0وزن )
 ريکردند اگر چه عوامل و متغ اني( ب7049) یو رمضان انینظر
نقش  یزشور يها بيدر بروز حوادث و آس يمتعدد هاي

 زاتيمناسب اماکن و تجه یمنیرسد ا یدارند، به نظر م
بر عهده دارند.  عیوقا نیدر کاهش ا ینقش مهم یورزش

اگران تماش گاهیسکو و جا م،یکشور از نظر حر یورزش يفضاها

 يو آبخور یبهداشت سیسرو تيندارند و وضع یمناسب تيوضع
و  یمنیا نيناامن است. آنها ارتباط ب زياماکن ن نیا هاي
 يهابيآس وعيش زانيبا م یورزش ساتياماکن و تاس ییکارا

پژوهش  نیکه در ا دنديسنج انیدانشجو انيرا در م یورزش

 یمعرف اماکن را نامناسب تيوضع انیدرصد از دانشجو 57
 ساتيتاس ریکرد اگر مد انيب زي( ن4336(. مادون  )97کردند )

ب حضار و يرا حفظ نکنند، منجر به آس ساتيتاس ،یمنیا

 (. 77) شود یکاربران م

کرد صاحبان کسب و کارها با  اني( ب7001)  یهوتسک
 هاي یدادخواه توانند یکارآمد و امن م یطيفراهم کردن مح

دهند  شیکسب و کارها را افزا تيرا کاهش و محبوب یقانون

 ساتيتاس فيضع یکرد طراح انيب زي( ن7001)  دلري(. س74)
 طیمواجهه شرکت کنندگان با شرا شیممکن است باعث افزا

 بيآس شتريتواند به احتمال ب یعوامل م نیشود و ا نیآفرخطر
 شود منجر ها از غفلت سازمان ها یدادخواه شیو افزا ها

 زا از عوامل بحران یکی( 4336)  انیبرا نهيزم نهمي در(. 91)
 یمناسب و عدم طراح التتسهي وجود عدم را ورزش در

 (.5داند ) یم ساتيتاس حيصح

 لیو وسا زاتياستاندارد نبودن تجه"دوم عنصر  تیاولو در
 نهایی بندي ( قرار دارد که در اولویت900/0با وزن ) "یورزش

قرار داشت.  ازدهمی تاولوی در( 071/0) وزن با( 7) جدول در
از علل  یکی( 4361)  وزيو مات ويموضوع بال نیا دیيدر تا

فراغت را  اوقاتو  یحیتفر هاي در حوزه ها یدادخواه شیافزا
(. این یافته 1اند )دانسته دهيچيپ زاتيو تجه دیجد يتکنولوژ

( همراستاست. این 7049) یو رمضان انیبا نتایج پژوهشی نظر
 لیو وسا زاتيند برخی از تجهپژوهشگران مشاهده کرد

از استاندارد مناسب برخوردار نيست و همين موجب  یورزش

اعتراض و شکایت برخی از دانشجویان شده است. از نظر 
استاندارد نه تنها از  لیو وسا زاتينامبردگان استفاده از تجه

مهم است؛ بلکه در  اريسالمت کاربران بس نيو تام یمنینظر ا

 شرفتيو پ یورزش هاي مهارت حيصح يريادگیآموزش و 
نکردن  تیموثر است. در واقع رعا اريبس زيورزشکاران ن

کامل از  يريشگيانگر عدم پيب یورزش لهيهر وس ياستانداردها

 هاي بياحتمال بروز خطرات و آس شیبروز حوادث و افزا
همچون مرگ  يرناپذی خطرات جبران یاست که گاه یورزش

 (.97را به دنبال خواهد داشت )
( در 769/0با وزن ) "یورزش زاتيعدم سالمت تجه"

ن وز با نهایی بندي سوم قرار دارد که در اولویت تیاولو
را به خود اختصاص داده است. در  زدهميس تی( اولو071/0)
از حوادث  ياريکرد که بس اني( ب7044کاشف ) افتهی نیا دیيتا

 یاشاست و اگر حادثه ن یورزش لیاز نقص وسا یناش یورزش
باشد هم سازنده و هم فروشنده مسئول  یورزش لیوسا زا

کردند  اني( ب7001(.  کارول و کوناگتون  )43خواهند بود )

نقش بازدارنده در مقابل خطرات  دیبا یورزش رانیو مد انيمرب
 دبای و باشند داشته کنندگان شرکت يبرا زابيمعقول آس ريغ

هر  کردن دايپ يرا برا ساتيو تاس زاتيبه طور منظم تجه

 دگاهیاز د ني(. همچن7کنند ) یبازرس شیو فرسا یگونه خراب
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و  بدنی تيترب ،یحیتفر ساتي( کنترل تاس7001) دلريس

 رایاست ز ساتيتاس رانیمد فیوظا نیاز مهمتر یکی یورزش
 شیو افزا ها بيآس شتريبه احتمال ب تواند یعوامل م نیا

 (.91منجر شود ) ها یدادخواه

 زاتيعدم وجود تجه"چهارم  تیاولو یکیزيل فعوام نيب از
 ی( م400/0با وزن ) "مارستانيحمل مصدوم به ب يالزم برا

( 003/0) وزن با( 7) جدول در نهایی بندي که در اولویت باشد

هفدهم را به خود اختصاص داده است. این یافته نيز  تاولوی
برخی از  وي( همراستاست. 7040) دهیبا نتایج پژوهشی جهاند

 تجهيزات نارسایی را ورزش در گرفته شکل هاي دادخواهی

ک به کم وي. نمودند عنوان ورزشی مصدومان انتقال و حمل
 می یسرپرست و مرب یقانون فيورزشکار مصدوم را، از تکال

و حضور در صحنه اقتضا دارد که در  يگريسمت مرب رازی داند،

حوه آن کمک و ن نوعبه مصدوم کمک کنند. البته  ،ییحد توانا
(. 47دارد ) طیبه شرا یاز قصور، بستگ یناش تيمسئول زيو ن

 یاز کارشناسان رسم ياريپژوهش بس نیاگرچه در ا

و  لیبودند که وسا دهيعق نیورزش بر ا طهيدر ح يدادگستر

و  رانیمد فیحمل مصدوم، جزء وظا يالزم برا زاتيتجه
 آمبوالنس دهبر عه فهيوظ نیو ا باشد ینم یمسئوالن ورزش

عنصر  نیا ليدل نيبه محل حادثه است. به هم یاعزام

وزن را داشته و از نظر کارشناسان در بروز دادخواهی  نیکمتر
 .ستيبرخوردار ن ییباال تيهاي ورزشی از اهم

 پژوهش از حاصل هاي یافته به توجه با رسد نظر می به
 نقش فيزیکی و سازمانی انسانی، عامل کلی بطور حاضر

 مناقشات همچنين و ورزشی هاي آسيب بروز رد انکارناپذیري
 کند ورزش دارند و این موضوع ایجاب می قضایی یا حقوقی

 ویژه تمهيدات ورزش اجراي حوزه اندرکاران دست تمامی تا

رابطه با گزینش و بکارگيري منابع انسانی، استفاده و  در اي
نگهداري تجهيزات و اماکن ورزشی و نيز تدوین قوانين و 

 مبتنی بر اصول حاکم در فضاي ورزش داخلی و بينمقرارت 

 ورزش هاي اد نمایند  تا کمتر شاهد بروز دادخواهیایج المللی
 .باشند حوزه این جبران غيرقابل گاها خسارات و
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