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 :مقدمه

مشاهدۀ حوادث ناشی از عملیات ورزشی ، سوانح محیطی ، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت    

ها،محکومیت به مجازات های مختلف و باالخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید 

وقی جامعه ورزش است و در نشان  می داد  که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حق

 ز علم حقوق را بارورتر می نمود.نهایت اندیشه بهره وری ا

 . امید که مطالعه مطالب حقوق ورزشی در حفظ سالمتی جسم و روان معلمان و دانش آموزان مفید واقع گردد 
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 شناخت حقوق ورزشی*

می ورزش در حوادث حقوقی بررسی به که است حقوق علم هایگرایش از یکی ورزش حقوق یا ورزشی حقوق

 جزئی قهرمانی، ورزشی هایفعالیت و عملیات و است وسیعی مفهوم دارای اصطالح این در ورزش واژه .پردازد

 .است مجموعه این از

 ورزشکاران، توسط که است جرایمیشبه و جرایم تمامی ورزشی حوادث از منظور که گفت توانمی کلی طوربه

 مستقیم طوربه آنها امثال و تجهیزات و لوازم تولیدکنندگان و سازندگان تماشاگران، مدیران، مربیان، معلمین،

 حیثیت، اموال، جان، سالمتی، است ممکن وقایع این موضوع .گیردمی انجام ورزش با رابطه در غیرمستقیم یا

 و کمی گستره .دارند حضور نحوی به ورزش محدوده در که باشند اشخاصی قانونی حقوق سایر و شرافت

 و حیاتی جایگاه به دقت با که آنگاه و سازدمی آشکار را رشته این اهمیت وضوح به فوق هایموضوع کیفی

 نظام برای رشته این محتوای از آگاهی ضرورت شود توجه اجتماعی نهادهای سایر میان در ورزش اساسی

 همین بر .گرددمی ترروشن دارند مداخله ورزش امور اداره در نحوی به که کسانی همه ویژهبه و کشور قضائی

 باشد کشور حقوقی ٔجامعه آنکه از بیش مخاطب که است شده سعی بحث، زمینه بودن حقوقی رغمبه و اساس

 ورزشی هایسازمان مدیران و ورزشی اماکن مدیران مربیان، ورزش، معلمین بدنی، تربیت رشته دانشجویان

 فراهم ترعملی و ترسریع تر،آسان اهداف، تحقق امکان ترتیب این به تا باشد ورزش جامعه کلی طوربه و کشور

  .آید

 دیگران حقوق به نحوی به و واقع ورزش عرصه در که است تخلفاتی تمامی ورزشی حقوق موضوع :اهداف

 خواهد پرداخته آنها برودن قانون خالف وصف بررسی به تخلفات این حقوقی تحلیلی در .آوردمی وارد لطمه

 چنین مقابل در جامعه واکنش مطالعه باالخره و شوندمی بندیطبقه جرمشبه یا جرم عنوان تحت و شد

 از محرومیت حبس، شالق، نقدی، جزای قبیل از هامجازات عنوانبه گاهی هاواکنش این .است مطرح تخلفاتی

 به ملزم متخلف باشد داشته جرمشبه وصف تخلف، هرگاه و شودمی اعمال مجرم اعدام حتی و اجتماعی حقوق

 هدف این و است سایرین و مرتکب ارعاب ها،مجازات اهداف از یکی چند هر البته .بود خواهد خسارت جبران

 ارعاب به منحصر ورزشی حقوق ارائه در ما هدف اما شودمی محقق معموالً قهری طوربه مجازات اعمال با

  :باشد زیر اهداف متضمن بتواند که شودمی مطرح ایگونهبه جزوه این در مسائل بلکه نیست ورزش در مختلف
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 در هاآگاهی این از استفاده .۲ .ورزشی حقوق محدود در ورزش جامعه حقوقی هایآگاهی افزایش.1

 .ایران حقوق دیدگاه از ورزش حیاتی نقش کردن ترشفاف .۳ .ورزشی حوادث وقوع از جلوگیری راستای

 از بعد و قبل که حقوقی تدابیر انواع ارائه .۵ .حقوقی نظر از ورزشی مدیران اختیارات و وظایف تشریح .۴

 در متخلفات حقوقی آمدهایپی از ورزش جامعه کردن مطلع .۶ .شود اتخاذ باید ورزشی حوادث وقوع

 حیثیتی و روانی جسمی، سالمت نگهداشتن امان در اهداف، این از حاصل نتیجه مهمترین و ورزش

  .است قانونی هایمسئولیت از ورزشی هایمدیریت داشتن مصون نیز و ورزشکاران

   هتاریخچ

 تاریخ باید باشدنمی نیز احترازپذیر قاطع طوربه و رسدمی نظربه ناپذیرتفکیک ورزش از حادثه اینکه به توجه با

 زندگی نهادهای مهمترین از یکی عنوانبه را ورزش انسان که دانست مقطعی همان را ورزشی حقوق تولد

 داشته آنها فرهنگ و تمدن سطح به بستگی جامعه هر در آن کیف و کم اما .است پذیرفته خود اجتماعی

 .است چنین نیز امروزه اینکه کما .است

 در ایرانسیر تاریخی حقوق ورزشی 

ایران در قوانین تا آنجایی که محققان و مدرسان تحقیق کرده اند قبل از اعالم  نگرش به تاریخ ورزش

لیکن فرمانروایان . سالطین  در ایران ، قانون مدونی مالحظه نشده است و منابعی در دست نیست یتمشروط

ر وسپهساالران سپاه و لشگر در دوران قبل از مشروطیت توجهی خاص به امر ورزش به ویژه سواری و تی

و انجام هر مسابقه با هر فعالیت ورزشی عقالً و عمالً بایستی  اندازی ئو شنا  و زور آزمایی و کشتی داشنه اند

تا بتواند آن را به طور درست از مرحله ی اجرا به انجام رسانید و دارای مقررات و ضوابط و شرایطی باشد 

به این موارد و تخلفات عدالتخانه در رسیدگی  مسلماً قضات و حکام شرع در کنار فرمانروایان و سالطین در

احتمالی نقش مهمی داشتند و به طور عرفی و سنتی به استناد کتب آسمانی و اخالقی و قوانین و قوانین 

بول بهحل و فصل این مشکالت اقدام می کرده اند و به اصطالح بدون نص موضوعه موجود و ضوابط مورد ق

از قوانین موجود به مو ضوعات و مشکالت  استمداد  معه و موازین شرعی وصریح با مراجعه به عرف مسلم جا

   ورزشی رسیدگی می شده است.

 موقعیت ومقام ورزش در قانون اساسی     

قانون اساسی هر سرزمین  و کشور بعنوان اساسی ترین و محکم ترین سندی است که برای یک ملت، یک 

کشور و یک حکومت تنظیم و تدوین شده و مجموعه قواعد و قوانینی است که معموالً در آغاز تشکیل ملت 

تماعی ، سیاسی، ها  و دولت ها  توسط نخبگان ، فرزانگان، کارشناسان ، محققان و متخصصان حقوقی اج

ملی، دینی یک ملت تهیه و تنظیم می شود  در این قانون حقوق افراد جامعه و میزان و معیار و پایه اساسی 



6 
 

آن و نیزحقوق اجتماعی مردم به لحاظ آن که در کشور و سرزمینی خاص زندگانی میکنند و اصول و روابط 

خب خویش و نسبت به اجرای قوانین و حقوق و آنها و وظایف و تکالیف مردم نسبت به یکدیگر و دولت منت

تکالیف دولت نسبت به مردم و حدود وظایف و نحوه ی اجرای این قوانین و وظایف را مشخص و تعیین می 

 نماید.

در این قانون قوای مختلف مملکت مانند قوه ی مجریه )دولت و ارکان آن( قوه مقننه )مجلس( و قوه قضاییه 

شان  و اجرای قوانین توسط آن ها مورد بررسی و توجه قرار داده می شود و حدود و از نظر نحوه و اصول کار

اختیارات قانونی هریک نسبت به یکدیگر تدوین شده است و بعنوان پایه و اساس سایر قوانین موجود دیگر 

بیان دیگر و به  که حیات قانونی دارند یا بعداً تنظیم و تصویب می شود مورد توجه خاص دولت و مردم است.

مجموعۀ قواعدی که شکل حکومت ، اختیارات قوای مملکت ، حقوق افراد جامعه و آزادی آنها و به طور کلی 

 خطوط کلی یک کشور را تعیین و ترسیم می نماید قانون اساسی نام دارد . 

مقررات عادی  قانون اساسی باالترین مقام ومنزلت را در بین کلیه قواعد و مقررات داراست و سایر قوانین و

باید از آن تبعیت نمایند و مغایرتی نداشته باشند وگرنه وجاهت قانونی نخواهد داشت . بنابراین دقت در 

تعریف قانون اساسی نشان می دهد که این قانون صرفاً اصول کلی مملکت را مشخص می سازد و امور عادی 

خشنامه ها جستجو نمود و به عبارت دیگر هر امر و کم اهمیت تر را باید در قوانین عادی و آئین نامه ها و ب

مهم مملکتی ریشه در قانون اساسی دارد و به همین دلیل است که تربیت بدنی در قانون اساسی جمهوری 

اسالمی ایران از جایگاه ویژه و واالیی برخوردار است و این توجه و عنایت تدوین کنندگان قانون اساسی به 

ترده و واقع بینانه آنها بوده است . به ویژه که آن نه فقط تصریح به تربیت بدنی تربیت بدنی مبین بینش گس

در قانون اساسی آشکار است بلکه این تصریح در اولین فصل و در صدر اصول کلی مشهود می باشد و در 

 عرض آموزش وپرورش و مقدم بر آموزش عالی است . 

به اهداف مذکور  همه امکانات خود را برای امور ذیل  دراصل سوم قانون اساسی  دولت موظف است برای نیل

به کار برد :که بند سوم آن  به شرح زیر توجه خاصی به ورزش شده و تصمیم و گسترش و پیشرفت ورزش را 

 به قدر آموزش و پرورش و آموزش عالی ودر کنارآنها مورد توجه قرار داده است ,

 یگان برای همه در تمامی سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی بند سوم : آموزش و پرورش و تربیت بدنی را 

و اصل سی و یکم دولت را موظف به فراهم ساختن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان 

دوره متوسطه کرده است و  نیزوسایل و تحصیالت عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان 

 از که دهدمی نشان عالی آموزش و پرورش و آموزش ردیف در ورزش قراردادن  گسترش دهد.  

 نظام موردنظر انسان تربیت هدف به نیل برای فرهنگی نهاد یک ورزش اساسی،قانون دیدگاه

 .بدنی حرکات از ایمجموعه و مادی نهاد یک نه و است
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 ولیت مدنی قانون مسئالف:

نص صریح قانونی در باب مسئولیت و با پدیدن آمدن   1331بعد از تصویب قانون مسئولیت مدنی  به سال  

ورزشی با استناد مدنی امید تازه ای به وجود آمد که قضات محاکم دادگستری بتوانند در حوادث مختلف 

چند کم و محدود  تصمیماتی هرقوانین و مقررات مسئولیت مدنی تا حدودی در مراجعه آسیب دیدگان 

با توجه به در پیش بودن  1352تصویب اولین قانون برای حوادث ورزشی در ایران در سال  اتخاذ فرمایند و 

 ناشی از عملیات ورزشیخاصی به ورزش و حوادث ماده  مسابقات آسیایی در تهران در قانون مجازات عمومی 

 اختصاص داده شد

  1352 مصوباز قانون مجازات عمومی  42ماده ب:

مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد  حوادث ناشی از عملیات ورزشی 

 .........جرم تلقی نشود

جمله ی  51ماده  3در بند  سالمی در تکمیل این ماده بعد از استقرار نظام جمهوری ا 1361ودر سال  

دین صورت ب  51اده م 3واقع  بنددر .الفت نداشته باشد اضافه شدو این مقررات هم با موازین شرعی مخ........

تکمیل گردید: حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن 

 .ورزش نباشدو این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد جرم محسوب نمیشود

ماده  ,صورت گرفت  12اصالحاتی که در قانون مجازات اسالمی مصوب سال البته الزم به ذکر است که با 

 عملیات ورزشی دارد.بند ث  تصریح به  به این موارد اختصاص یافته است که در 151

 جرم در حقوق جزا

جرم  در  قانون برای آن مجازات تعیین شده است  رك فعلی کهیا ت فعل رفتاری اعم : هرتعریف جرم  

 ند.محسوب می شو
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مجازات عبارت است از: کیفر و پاداشی که قانون بر جامعه برای مجرمان و کسانی که مرتکب جرم شده اند 

کیفری که شرع پذیرفته جرایم بر حسب مجازات ها به  در نظر گرفته است، با توجه به طبقه بندی و نوع

 چهار طبقه تقسیم می شوند:

 تعزیرات-4دیات -3حدود -2قصاص -1

جرم محسوب  کرد و د تا آن عمل را بتوان سه عنصر باشدارای  هر عمل بایستیپس طبق تعریف فوق 

 مهمترین آن به ترتیب :

شناخته شده  و در اوالً بایستی فعل یا ترك فعل مورد نظر به موجب قانون جرم  عنصر قانونی جرم:

پیش بینی شده باشد .مانند سرقت یا وعه موضبرای آن عمل مجازات در قوانین قانون تعریف شده باشد ، ثانیاً 

مجازات خاص برای فاعل آن در ن عمل جرم شناخته می شود و مقنن که هم ارتکاب ای حایراد ضرب و جر

 نظر گرفته است.

باشدیعنی یک ا ترك فعلی کند که ملموس و محسوس مجری باید مبادرت به فعل ی :عنصر مادی جرم

که عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد و در قانون نهی شده و برای آن  عمل مادی انجام دهد

مثالً در جرم قتل مرتکب یا مجرم بایستی عمل مادی کشتن شخصی را  مجازات در نظر گرفته شده باشد.

بل مجازات انجام داده باشد که به مرگ او منجر شود، بنابراین یک فکر ساده که تظاهر خارجی پیدا نکند قا

نخواهد بود چون فکر و اندیشه ی مجرمانه که به فعلیت و انجام نرسیده جرم نیست و نمی توان بعنوان 

 پیشگیری از جرایم ، افراد را تعقیب ، مجازات و کیفر داد.

 روانی جرم)یا رکن معنوی( : عنصر 

  اراده مرتکب که است الزم بلکه.  نیست کافی قانون خالف عمل انجام صرف قانونی نظر از جرم تحقق برای

 حساب به جرم باشد داشته پی در قانون خالف نتیجۀ چند هر ارادی غیر اعمال بنابراین. باشد داشتهبه انجام 

 در خود که تخته شدن شکسته اثر بر ایستاده شیرجه تختۀ روی که ورزشکاری اگر مثال عنوان.  آمد نخواهد

 نمی را او عمل شود او مرگ موجب دیگری شناگر با برخورد اثر بر و سقوط آب سطحبه  ندارد نقشی هیچ آن

 این بلکه نیست بودن جرم برای کافی هم عمل یک انجام در اراده داشتن صرف اما. آورد حساب به جرم توان

.  گوییم می عمدی را ارتکابی جرم صورت این در که شود متجلی جرم قصدارتکاب صورت به باید یا اراده

 قتل مرتکب گردد می او مرگ سبب و کند می شلیک او سویبه  اسلحه با دیگری قتل قصد به که کسی

 فنی بودن خطا به علم با که گیری کشتی.  استاجرا قابل قاعده همین هم ورزش در.  است شده عمدی

 عمدی جنایت مرتکب شود می مقتولمصدوم یا فن این اجرای اثر بر حریف و کند می آن اجرای به مبادرت
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 تقصیر اثر بر ولی باشد نداشتهارتکاب جرم  قصد ولی باشد ارادی مرتکب عمل است ممکن گاهی.  است شده

 . بود خواهد غیرعمدی جرم عنوان صورت این در که گردد واقع جرمی وی

: اغلب اوقات فردی خود به تنهایی مرتکب جرم می شود، مثالً دست به سرقت زده یا مباشرت در جرم

و به تنهایی عمل یا فاعل  کالهبرداری می شود و خود آن را شروع کرده تا به انتها هم انجام می دهدمرتکب 

یا مباشر جرم است ، اما گاهی دو با چند نفر در ارتکاب یک یا چند بزه با همدیگر تشریک مساعی کرده و به 

کاری را شرکت در جرم یا معاونت کمک یکدیگر می آیند تا عمل مجرمانه ای را انجام بدهند این اعمال و هم

 در جرم می نامند.

شریک در جرم کسی است که با فردی دیگر در انجام فعل مادی بزه معینی با قصد  :شریک جرم

می تواند مباشر همان مجرمانه هماهنگ با همکاران خود دخالت می کنند.هر یک شریک جرم در عین حال 

 جام دادند اطالق شرکای جرم به آن ها صحیح است.جرم باشد اما وقتی چند نفر جرایمی را ان

ارتکاب جرم شرکت  امکان دارد فردی یا شخصی بدون آنکه در عملیات اجرایی و معاونت در جرم: 

طروق مختلف دیگری مجرم را در ارتکاب اعمال مجرمانه یاری و کمک کند چون کمک و  داشته باشد و از

 یاری کردن مجرم دارای مصادیق متعددی است.

 اشخاص زیر معاون در جرم محسوب می شوند:

کسانی که باعث و محرك ارتکاب فعلی شوند که منشا جرم است و به واسطه ی تحریک و ترغیب آنها -1

 گردد.جرم واقع  می 

 کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده و به واسطه ی تبانی های آن ها جرم صورت گرفته است.-2

علم و اطالع از حیث تهیه و تدارك آالت و اسباب جرم با تسهیل اجرای جرم دخالت نداشته کسانی که با-3

بنحوی  که  وخدعهو دسیسه ،فریب و نیرنگ مکر میع ست که با تحریک ، تشویق، ترغیب،تطاما کسی ا

ا شریک جرم را چنان تحت تاثیر قرار دهد که به واسطه ی آن ها مرتکب بزهکاری و مباشر یا فاعل جرم ی

 جرم شود. 
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 مسؤولیت های قانونی در ورزش  *

فعالیت های ورزش و محیط های مربوط به آن هریک به دالیل خاص همواره با وقایع و حوادث گوناگون 

روبرو     بوده اند این حوادث از کم اهمیت ترین جرائم از جمله توهین و ضرب و جرح شروع و تا حادترین 

ع از جامعۀ ورزشی از نوع آنها مانند تجاوز به عنف ، نقص و عضو و قتل ادامه داشته است . عدم اطال

پیامدهای قانونی تخلفات و جرائم واقع در محیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش و نیز موجود نبودن 

مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرائم ورزشی و مجازات های آنها باشد، بر گسترش کمی و کیفی 

 خالف کاری ها همواره افزوده است . 

تصورند که اعمال خالف آنها در فعالیت های ورزشی نهایتاً تنبیهات انضباطی را در  ورزشکاران عموماً بر این

پی خواهد داشت و مرجع تصمیم گیری را کمیسیون های قضایی هیأت ها، فدراسیون ها و یا مدیران ، می 

ت های دانند و گسترۀ   آگاهی های مربیان ، داوران ، سرپرستان و مدیران ورزشی نیز چه در باب مسؤولی

 خود و چه در مورد ورزشکاران معموالً بیش از این نیست . 

این نقیصه را باید با ارتقاء سطح آگاهی جامعۀ ورزش از مسؤولیت هایی که قانون در رابطه با تخلفات آنان در 

ورزش برای آنها مشخص نموده است ، بر طرف ساخت و این مهم را با ارائه درس حقوق ورزش یا مسؤولیت 

قانونی در ورزش باید به انجام رسانید . تا با تکیه بر این آگاهی ها از بروز حوادث جبران ناپذیر بر جسم های 

 و روح ورزشکار و جامعۀ ورزش نیز جلوگیری کرد . 

حقوق ورزش به مجموعۀ مطالبی اطالق می شود که وظایف ، اختیارات و مسؤولیت های قانونی همۀکسانی 

یت های ورزش در گیر هستند روشن می سازد . به عبارت دیگر مطالعۀ حقوق ورزش ، را که به نحوی با فعال

آن ،  به جامعۀ ورزش می آموزد که چگونه باید در فعالیت های ورزشی مشارکت نمود تا حوادث ناشی از

ی می مسؤولیت های قانونی را که نهایتاً به مجازات ، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منته

 .شود متوجه آنها نسازد
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 تعریف مسؤولیت _

مسؤولیت در معنای لغوی عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسؤول آن باشد و یا مسؤول کسی است که 

 از وی سؤال کنند و درخواست نمایند . 

است عمل  از نظر حقوق جزا کسی مسؤول است که به تعهد یا قرار داد قانونی که به عهدۀ او گمارده شده

نکرده و یا از حدودی مقرر تجاوز نموده و در واقع مرتکب تقصیر شده و تقصیر او موجب ایجاد مسؤولیت 

 جزایی گردیده است .

نتیجۀ این مسؤولیت مجازات شخص مسؤول خواهد بود و بنابراین مسؤولیت  جزایی عبارت است از الزام یا 

 لزام به انجام و یا عدم انجام اوامر و نواهی قانون جزاست .تکلیف به تحمل مجازات که در واقع در مقابل ا

 پس مسؤولیت  جزایی نتیجۀ ارتکاب جرم است و نتیجۀ قهری جرم برای مرتکب مجازات می باشد .

  

 

قانون گذار  ، مربی را موظف به مراقبت از ورزشکار هنگام ورزش می داند . برای مثال نوجوانی با میلۀ 

بارفیکس مشغول تمرین است و مربی در کنار میله ناظر بر حرکات اوست . ورزشکار نوجوان به علت نداشتن 

دداری می کند . مربی از نظر توان و تجربۀ کافی از میله بارفیکس می افتد و مربی نیز از گرفتن وی خو

 جزایی مسؤول و بر حسب میزان ضرب و جرح وارده به نوجوان قابل مجازات است . 

هر فعل یا ترك فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدام تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می 

رای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا شود و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون ب

 تربیتی تعیین شده باشد . 

 

اوامر و  

 نواهی

قانونگذار 

 جزائی

 

خودداری از 

اجرای امر یا 

 انجام نهی

 

 تحقق

 جرم

 

 تحقق

 مسئولیت

 

 اجرای

 مجازات
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مثال : براساس قانون برای توهین ، ایراد ضرب ، شکستن عضو ، خودداری از کمک به مصدومین و نظیر آن 

مجازات تعیین شده است پس ارتکاب این گونه اعمال در ورزش علی االصول جرم و مرتکب ، مسؤول و قابل 

 هد بود . مجازات خوا

 

 مفهوم عملیات ورزشی از دیدگاه حقوق جزا _

چنین استنباط می شود که هدف قانون گذار جرم ندانستن حوادث ناشی از 151بند ث مادهاز مطالعۀ 

باشند . از نظر  (1)عملیات ورزشی است . بنابراین چون مصدر این عملیات ورزشی الزاماً باید ورزشکاران

حقوقی میزان مهارت ، سن ، سوابق قهرمانی ، انگیزۀ انجام عملیات ، سطح ورزش از نظر محلی یا بین المللی 

 بودن هیچ گونه تأثیری نفیاً یا اثباتاً در مسؤولیت ورزشکار ندارد . 

ول قانون ورزشی توجه نماییم که عمل ورزشی صرف نظر از این که خطا باشد یا صحیح در صورتی مورد قب

 محسوب می شود که مقررات خاص آن ورزش آن حرکت و عمل را ورزشی بشناسد . 

پرتاب توپ با دست در هندبال و بسکتبال ، زدن توپ با دست در والیبال ، زدن ضربه با پا در فوتبال ، زدن 

در تکواندو ، تنه زدن در ضربه با دست و پا در کاراته ، پرتاب توپ با دست در واترپولو ، زدن ضربه با پا 

فوتبال ، سد کردن در ورزش های دسته جمعی ، کف پا گرفتن در فوتبال ، اجرای فنون مختلف اعم از مجاز 

یا ممنوع در کشتی و جودو و همه وهمه در زمرۀ عملیات ورزشی محسوب می شوند زیرا در مقررات ورزش 

پاره ای را ممنوع اعالم کرده اند . ولی این به معنی آن ها صریحاً از آنها نام برده شده و بعضی را مجاز و 

نیست که هر حرکتی که از سوی ورزشکار در حین فعالیت ورزشی سر زند لزوماً عمل ورزشی تلقی گردد و 

لذا فحاشی کردن ، ایراد ضرب به داور یا حریف و امثال آنها هر چند در محدودۀ فعالیت های ورزشی و 

فته ولی به دلیل این که ذاتاً ورزشی محسوب      نمی شود از ردیف عملیات توسط ورزشکار صورت گر

ورزشی مورد نظر قانون گذار خارج و با عواقب آن مانند یک جرم عادی که در خارج از  زمین های ورزشی 

 صورت گرفته برخورد و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد . 

باالی مرتفع شیرجه به طور ناگهانی به پایین پرتاب کند و  پس اگر یک قهرمان شیرجه یک فرد مبتدی را از

نامبرده در نتیجۀ ترس فوت نماید و به شناگری نیز برخورد کند و وی را بکشد . قهرمان شیرجه به اتهام دو 

قتل محاکمه خواهد شد و عنوان قهرمانی وی و یا حضور ناجی استخر و نیز داشتن انگیزه شوخی   مؤثر در 

                                                           
 مقصود از ورزشکار در حقوق کسی است که در حال انجام فعالیت در یکی از رشته های ورزشی کشور در چارچوب مقررات است .  -1

را عمل ورزشی صرف نظر از این که خطا باشد یا صحیح در صورتی مورد قبول قانون ورزشی محسوب می شود که مقررات خاص آن ورزش آن حرکتت و عمتل   

 ورزشی بشناسد . 
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یت او نخواهد بود . اکنون این سؤال مطرح می شود که فرق میان این گونه اقدامات و عملیات با اصل مسؤول

 خطاهای ورزشی از نظر جرم بودن و مجازات مرتکب چیست ؟ 

پاسخ این است که در حرکات غیر ورزشی حادث در میادین ورزشی مانند کتک کاری ، فحاشی و غیره از 

قانون مجازات های اسالمی پذیرفته نمی 151لی در استناد به بند ث ماده ورزشکار خاطی هیچ گونه استدال

شود . در حالی که در عملیات ورزشی خطا در بسیاری از موارد ، ورزشکار مرتکب می تواند برای اثبات جرم 

 اقامه دلیل نماید .  151نبودن عمل خود و یا حداقل عمدی نبودن آن به استناد بند ث ماده 

می شود  که  151 ی گیریم که عملی از نظر حقوقی ، ورزشی محسوب و مشمول بند ث مادهپس نتیجه م

اوالً از ناحیه ورزشکار به مفهوم عام انجام گیرد . ثانیاً در حین انجام فعالیت های ورزشی باشد . ثالثاً عمل از 

اصل آن ورزش از نظر مقررات خاص آن ورزش در زمرۀ حرکات ورزشی باشد و عالوه بر سه شرط مذکور 

سوی سازمان ورزش مجاز اعالم شده باشد . بنابراین مشت زنی حرفه ای و یا بعضی از سبک های کاراته غیر 

 مجاز اعالم شده ، اصوالً ورزش محسوب نمی شوند . 

 

 تأثیر حقوقی مکان در حوادث ورزشی    *   

انتخاب زمین چمن فوتبال برای پرتاب نیزه و چکش صرفاً به خاطر وسیع بودن فضای آن نیست ، بلکه این 

امر که نیزه و چکش پس از برخورد با زمین سخت سرعت بیشتری پیدا ننموده و موجب صدمه به افراد دیگر 

برف و یخ زده پرتاب نماییم و  نشود مورد نظر بوده است . بنابراین اگر نیزه یا چکش را در زمین پوشیده از

قهراً پس از برخورد با یخ و افزایش سرعت به افراد دیگر برخورد نماید و مشخص گردد که بر اثر سرعت فوق 

العاده حاصل از برخورد چکش با سطح سخت و لغزنده امکان فرار از صحنه برای مصدوم نبوده است پرتاب 

حسب نتایج حاصل از رعایت نکردن شرط مکان متناسب مجازات کننده مسؤول عواقب قانونی امر است و بر 

خواهد شد . اکنون با این توضیح می توانید مصداق های متعددی را در زمینۀ ورزش های مختلف بیان 

 نمایید . 

در مورد مکان ورزش عالوه بر کیفیت ، مسئله کمیت نیز مطرح است مثالً تشک کشتی و ژیمناستیک اگر 

 قابل قبول از مساحت کوچک و نامناسبی برخوردار باشد موجب مسؤولیت خواهد بود .  عالوه بر کیفیت

نکتۀ دیگر این که در حوادث ناشی از عملیات ورزشی به دلیل رعایت نکردن ضوابط مکان تفاوتی نمی کند 

که ورزش بومی باشد یا بین المللی و لذا اگر کشتی با چوخه روی زمین سنگی صورت گیرد از نظر مسؤولیت 

لمللی در دست نیست تفاوتی با کشتی معمولی ندارد و در خصوص ورزش های بومی که معیارهای بین ا

قاضی محکمه به مقررات عرفی مراجعه می نماید و در عین حال چنانچه پرونده ای در دادگاه مطرح شود که 



14 
 

حادثه در نتیجۀ نامطلوب بودن مکان ورزش صورت گرفته باشد قاضی الزامی ندارد که در چارچوب خشک 

 ، واقعیات ، عرف و امکانات رأی صادر نماید . مقررات محبوس باشد بلکه او سعی می کند با توجه به مقررات 
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 نقش مقررات ورزشی در مسؤولیت جزایی ورزشکاران *

حوادث ناشی از عملیات ورزشی 1312مصوب  مجازات اسالمی  قانون 151به موجب نص صریح بند ث ماده 

م با موازین مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات ه

 شرعی مخالفت نداشته باشد،جرم محسوب نمی شود . 

بنابراین ، اصل برای جرم نبودن حوادث در ورزش رعایت مقررات است و مفهوم این اصل آن است که هر          

که در نتیجۀ نقض مقررات در ورزش حاصل شود ، جرم است و ورزشکار متخلف بر حسب شدت و 1حادثه ای

 ازات خواهد شد . ضعف حادثه مج

 نکات قابل توجه 

ت حوادث ناشی از عملیات ورزشی در صورتی جرم نخواهد بود که عملیات بر اساس مقررات انجام گرفته  1

باشد و به دیگر سخن ، ورزشکاران مسؤولیت تمامی عواقب اعمال خطای خود را که در نتیجۀ نقض مقررات 

 حاصل شده است خواهند داشت . 

عمدی و یا غیر عمدی یک حرکت ورزشی خالف مقررات در اصل مسؤولیت پذیری ندارد بلکه ت ارتکاب  2

تأثیر آن فقط در میزان مجازات خواهد بود اگر عمدی باشد موجب قصاص خواهد بود و اگر غیر عمد باشد 

 مرتکب به سایر مجازات ها محکوم خواهد شد . 

اور مسابقه آن حرکت را خطا به حساب نیاورده باشد ت اگر یک عمل ورزشی منجر به نقص عضوی شود و د 3

 ,این نظر داور نمی تواند مانع اعمال شکایت مصدوم شود و دادگاه نیز بنابر اعتراض شاکی به نظریه داور

 رسیدگی و مجدداً در مورد خطا بودن یا نبودن حرکت از کارشناسان دیگر استعالم نظر خواهد نمود . 

یک حرکت دارای چند مرحله است و هر مرحله مشمول مقررات ویژه ای است و  ت در بعضی از ورزش ها 4

لذا تحقق حادثه در مرحله موجب مسؤولیت خواهد بود و صحت هر مرحله تأثیری در خطا بودن مرحله 

بعدی از نظر میزان مسؤولیت نخواهد داشت . مثالًدر پرتاب نیزه پرتاب کننده نباید از خط مربوطه پا را 

بگذارد اما رعایت این قاعده خاتمه این کار نیست بلکه نیزه باید در محدوده مقرر فرود آید و ثانیاً به جلوتر 

نحوی به زمین اصابت کند که مقررات مشخص کرده است . بنابراین اگر پرتاب کننده پایش از خط عبور 

صدمات به عهده اوست و ادعای نکند اما نیزه را به جایگاه تماشاچیان بفرستد بدون تردید مسؤولیت تمامی 

   2او مبنی بر این که قانون اولیه را رعایت نموده رافع مسؤولیت وی نخواهد بود.

                                                           
قض مقررات در ورزش است که هر حادثه ای که در نتیجۀ ن بنابراین ، اصل برای جرم نبودن حوادث در ورزش رعایت مقررات است و مفهوم این اصل آن

 حاصل شود ، جرم است و ورزشکار متخلف برحسب شدت و ضعف حادثه مجازات خواهد شد . 

ایستاده باشند اجازۀ داور ، رافع مسؤولیت پرتاب کننده نیست  در مسابقات نیز حتی اگر داور اجازه پرتاب بدهد ولی فرد و یا افرادی در محوطه غیر مجاز

  ی داور نیز پاسخگوی بی توجهی خود می یاشد .و عالوه بر ورزشکار خاط
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 حاکمیت ضوابط قانونی بر مقررات ورزشی 

در پاره ای موارد ، عمل ورزشی با هیچ یک از مقررات مغایرتی ندارد ولی قانون ورزشکار مرتکب را مسؤول  

احتیاط های الزم و متعارف را ننموده وبه عبارت دیگر در این فرض عملیات ورزشی می داند زیرا رعایت 

کامالً براساس مقررات مربوطه اجرا ورزشی است . ولی ورزشکار به عمد و یا به دلیل بی مباالتی و بی توجهی 

 به اصول احتیاطی موجب بروز حادثه گردیده است . 

های ورزشی در حیاط کوچک مدرسه بر اثر برخورد توپ به شیشۀ  اگر در جریان تمرین فوتبال و سایر رشته

کنی است که شوت کرده است و او نخواهد کالس آسیب هایی به دانش آموزان برسد مسؤولیت متوجه بازی

نست از مسؤولیت خود به استناد این که زدن توپ با پا خطا نیست رهایی یابد . یا مسؤولیت آسیب توا

ر ضربۀ توپ بازیکنی که برای دروازه بان ارسال کرده است به عهدۀ بازیکن ارسال دیدگی کودکی که بر اث

کنندۀ توپ خواهد بود . در این فرض هم هر چند ارسال توپ برای دروازه بان خطای فوتبال به حساب نمی 

آید ولی بی توجهی بازیکن به حضور کودك در کنار دروازه بی احتیاطی محسوب می شود هر چند کودك 

 دون اجازه در آنجا حضور یافته باشد . ب

در مسابقات نیز حتی اگر داور اجازه پرتاب بدهد ولی فرد و یا افرادی در محوطه غیر مجاز ایستاده باشند 

اجازۀ داور ، رافع مسؤولیت پرتاب کننده نیست و عالوه بر ورزشکار خاطی داور نیز پاسخگوی بی توجهی 

 خود می باشد . 

 کمک به مصدومین و مجروحین در محیط های ورزشی جرم است ؟  آیا خودداری از

به موجب ماده واحده تحت همین عنوان کسانی که از کمک به مصدومین و یا اقدام به رفع مخاطرت جانی 

خودداری نمایند بر حسب مورد به حبس از یک سال تا سه سال محکوم می گردند بدون این که حتی 

 جانی داشته باشند .  تقصیری در وقوع صدمه و خطر

از دیدگاه حقوقی علت مجازات خودداری از کمکی است که قانون تجویز نموده و از نظر اخالقی که در واقع 

مبنای اصلی و انگیزه قانون گذار بوده است بی تفاوتی و رفتار غیر انسانی و غیر مسؤوالنه اشخاص نسبت به 

 مصدومین می باشد . 

ر درس حقوق ورزشی توجه به رسالت تربیت بدنی است . رسالت تربیت بدنی تن علت اصلی طرح این ماده د

پروری و توجه صرف به تن نیست ، رسالت تربیت بدنی تحقق بخشیدن به ابعاد انسانی و شکوفا ساختن 

استعدادهای او در گام نهادن در مسیر خالفت خداوند و گذشتن از مقام فرشتگان و حتی مقربین آنهاست . 

ترین وظیفۀ انسان ورزشی ، احساس مسؤولیت در مقابل بندگان خداست . بنابراین بی تفاوتی مربی  بدیهی
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،ورزشکار ، سرپرست ، معلم تربیت بدنی ، داور و امثال آنها نسبت به مصدوم و رفع مخاطرات جانی از او 

 مسؤولیت های خطیری را در مقایسه با اشخاص عادی متوجه او می کند . 

 زات خودداری از کمک در ورزش تشدید مجا

قانون گذار برای دو گروه از اشخاصی که شاهد وجود خطر جانی برای دیگران بوده اند قائل به تشدید 

 مجازات گردیده است که عبارتند از : 

الف ت کسانی که به اقتضای حرفۀ خود می توانسته اند کمک مؤثری بنمایند و اوضاع و احوال بر ضرورت 

اللت داشته است اما خودداری نموده اند . بنابراین تشدید مجازات شامل کلیه کسانی است که به کمک آنها د

دلیل تخصص خود قادر به مساعدت بوده اند ولی هیچ گونه سمت یا مسؤولیت و یا وظیفه ای در این مورد 

 نداشته اند . این گروه عبارتند از: 

 ای تخصص کمک های اولیه هستند . ت مدیران ورزش هریک از اماکن ورزشی که دار 1

ت مربیان و معلمان تربیت بدنی در رشتۀ تخصصی خود در صورت نیاز به کمک آنها مانند مربیان شنا یا  2

 ناجیان غریق که در محل استخری بدون داشتن مسؤولیت ، حاضر بوده و شاهد غرق شدن شناگری باشند . 

ای تخصص کمک رسانی به افراد در معرض خطر جانی هستند ت مربیان یا کسانی که در گروه پزشکی دار 3

 صرف نظر از این که برای تماشا یا مالقات و مواردی مشابه در اماکن ورزشی حاضر باشند . 

ت سایر اشخاص که دارای تخصیص هایی می باشند که به اقتضای حرفۀ خود می توانند کمک مؤثری  4

ه از حرفۀ خود در رفع مخاطرات جانی یا جلوگیری از تشدید آن بنمایند . مجازات این افراد در صورتی ک

اقدام ننمایند از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال است که نسبت به 

مجازات اشخاص عادی که عبارت از حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال می 

 ت . باشد شدیدتر اس

ب ت گروه دوم افرادی که مجازات آنها اشد است و کسانی هستند که بر حسب وظیفه یا قانون می توانند به 

اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند ولی از اقدام الزم و کمک 

یا به حکم قانون ملزم به کمک  به آنها خودداری کنند . این اشخاص بر خالف گروه اول بر حسب وظیفه و

      3هستند ولی به وظیفۀخود و یا به تکلیفی که قانون برای آنها مقرر نموده است عمل نمی کنند .   

 اشخاص ذیل مشمول مجازات مذکور می باشند : 

                                                           
نمایند بر حسب مورد به حبس از یک سال تا سه سال محکوم می گردند  کسانی که از کمک به مصدومین و یا اقدام به رفع مخا طرات جانی خودداری

 بدون این که حتی تقصیری در وقوع صدمه و خطر جانی داشته باشند . 



11 
 

ت داوری که از ورود مربی یاپزشک برای درمان بازیکن مصدوم که در معرض خطر جانی است جلوگیری  1

 می کند . 

 ت پزشکی که از درمان بازیکن تیم مقابل که به شدت مصدوم است خودداری می نماید .  2

اضر در ورزشگاه ت مربی یا سرپرستی که از درمان بازیکن مصدوم خود توسط پزشک تیم مقابل یا پزشک ح 3

 جلوگیری می نماید . 

ت مربی یا سرپرستی که از اعزام سریع ورزشکار مصدوم و در معرض خطر جانی به مراکز درمانی خودداری  4

 می کند . 

در کلیه مواردی که در این بحث مورد بررسی قرار گرفت مرگ یا تشدید نتیجه صدمه و یا وارد شدن صدمه ، 

شرط تحقق محکومیت خودداری کننده از کمک نیست بلکه به صرف این که خودداری یا جلوگیری از کمک 

 به اثبات رسید، برای محکومیت کافی خواهد بود . 

 قواعد عمومی  *   

 ولیت مدنی و مبنای آن تعریف مسؤ

در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسؤولیت مدنی دارد . 

مسؤولیت قراردادی در قراردادی و خارج از قرارداد . مسؤولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کرده اند : 

به وجود می آید . مربی شنا که متعهد می شود به  نتیجۀ اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است

کودکی شنا بیاموزد و در نتیجۀ بی احتیاطی او کودکی مصدوم می شود ، مسؤولیت قراردادی دارد زیرا تعهد 

 او در مقابل ولی کودکی به منزله قرارداد است . 

به عمد یا به خطا به دیگری زیان بر عکس در جایی که دو نفر هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از آن دو نفر 

می رساند، مسؤولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می نامند . برای مثال قانون فرمان می دهد که 

ورزشکار در انجام عملیات ورزشی مقررات را رعایت نماید . حال اگر در نتیجۀ تخلف این ورزشکار صدمه یا 

را جبران نماید . ریشۀ این مسؤولیت پیمان بین دو ورزشکار نیست بلکه خسارتی به دیگری وارد کرد باید آن 

تخلف از تکلیف قانونی است که برای همه وجود دارد . به هر حال مبنای مسؤولیت چه قرارداد باشد و چه 

 تکلیف قانونی ، جبران خسارت به عهده کسی است که بر اثر قصور او خسارت وارد آمده است . 

 سؤولیت مدنی منبع قانونی م
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هر کس بدون مجوز قانونی عمداً » است . به موجب مادۀ اول این قانون  1331قانون مسؤولیت مدنی مصوب 

یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سالمت یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگر که 

ماید و موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده ، لطمه ای وارد ن

  (1)«مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.

 مسؤولیت مدنی در ورزش 

هرگاه قانون گذار با تصویب قانون مسؤولیت مدنی ، به خصوص در ماده یک مشخص می نماید که 

خسارتی وارد آید و در نتیجۀ عمد یا بی احتیاطی باشد مرتکب باید خسارت را جبران نماید و 

 اصوالً هیچ ضرری نباید جبران نشده بماند . 

این قاعدۀ کلی در همۀ مواردی که ضرر و زیانی به وجود آمده قابل اعمال و تسری است و ورزش نیز از آن 

ی که در ورزش صدمه یا خسارتی به شخص یا اموال وارد آید باید با استناد مستثنی نمی باشد بنابراین زمان

به قانون مسؤولیت مدنی مشخص شود این ضرر و زیان ناشی از اقدام چه شخصی یا اشخاصی بوده است ؟ آیا 

خره اقدامی که منتج به ضرر و زیان شده خالف قانون بوده یا به دستور قانون گذار انجام گردیده است ؟ باال

 در صورت خالف قانون بودن باید ثابت شود که علت و سبب وقوع ضرر ، اقدام مرتکب بوده است . 

این علت و سبب که گاهی عمدی و زمانی در نتیجۀ مسامحه است منجر به ورود خسارت شده به اشکال 

ورزشی ، بی  مختلف در ورزش متجلی می شود مانند سستی در آموزش مهارت ها ، تسامح در بازدید وسایل

توجهی در بازرسی و اطمینان در صحت ابزار و تجهیزات ، به کار گیری ورزشکاران در شرایط جوی خطرناك 

 و دهها مورد دیگر . 

 مسؤولین آموزشگاهای ورزشی  *و ظایف مدیران و

  بررسی صالحیت فنی مربیان.1

آموزش به عنوان یکی از مهم ترین ارکان ورزش به خودی خود مورد نظر قانون از جهت تعیین مسؤولیت 

های قانونی نیست . اما هر گاه آموزش نامطلوب و غیر اصولی به نحوی از انحاء موجب بروز حوادث ورزشی 

ست وجود نخواهد داشت تردیدی در مسؤولیت کسی که وظیفۀ خود را در حدود مقررات و عرف انجام نداده ا

.بنابراین ضعف در آموزش در صورتی که همراه با سانحه نباشد قابل طرح در محدودۀ قوانین جزایی و مدنی 

نخواهد بود مگر این که استثنائاً مربی به تعهد خود در آموزش عمل نکرده باشد که قانون او را ملزم به اجرای 

                                                           
 سؤولیت مدنی قانون م« یک » ( ماده 1)

 مرگ یا تشدید نتیجه صدمه و یا وارد شدن صدمه ، شرط تحقق محکومیت خودداری کننده از کمک نیست بلکه به صرف این که خودداری یا جلوگیری

   از کمک به اثبات رسید ، برای محکومیت کافی خواهد بود .
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. برای مثال : مربی شنا در مقابل دریافت مبلغی متعهد به  تعهد و یا جبران خسارت خواهان خواهد نمود

تعلیم در مدت معین شود . ولی پس از دریافت اجرت به نحوی از انجام تعهد خود سرباز زند . اما اولین 

مطلب در امر آموزش که می تواند به دلیل تحقق ضرر موجب مسؤولیت قانونی باشد فقدان صالحیت مربی 

کار گیری معلمان و یا مربیان فاقد صالحیت بالقوه یک بی احتیاطی است . اعم از این که یا معلم است ، به 

این گزینش به انگیزۀ پرداخت حق التعلیم کمتر ، ارتباطات خصوصی و یا سهل انگاری دیگری باشد . شخص 

 یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام کننده ، مرتکب بی احتیاطی   شده اند . 

یت ها باید در انتخاب مربی واجد صالحیت دقت کافی مبذول دارند. به کار گیری معلم ذخیره بنابراین مدیدر

دبستان که با ورزش بیگانه است و یا  اجبار مربی دو و میدانی به آموزش شیرجه یا ژیمناستیک و غیره . 

تی باشد موجب استفاده از یک فرد فاقد صالحیت است و در صورت بروز حادثه که ناشی از این بی صالحی

تقصیر و مسؤولیت خواهد بود . چنین معلمانی یا مربیانی که از فقدان صالحیت خویش مطلع هستند نیز با 

 قبول این وظیفه مسؤول پیامدهای قانونی آن خواهند بود . مگر اضطرار خود را به اثبات رسانند . 

ون آموزش غلط در انجام یک در خصوص آموزش که سبب حادثه گردیده چنین استدالل می کنیم که چ

حرکت ورزشی یا استفاده از یک وسیلۀ ورزشی موجب حادثه گردیده و ورزشکار در انجام حرکت جزاجرای 

آموزش های مربی ، اقدام دیگری که مبین بی احتیاطی وی باشد انجام نداده است و نتیجۀ اجرای چنین 

ی احتیاطی مربی محرز و چون سبب حادثه حرکتی باعث آسیب دیدن ورزشکار یا دیگران شده است . ب

)وقوع ضرر( همین بی احتیاطی می باشد آموزش دهنده به موجب مادۀ فوق الذکر مسؤول جبران خسارت 

 وارده خواهد بود . 

در خاتمۀ این بحث تذکر این نکته ضروری است که مسؤولیت ناشی از آموزش منحصر به تعلیم نادرست 

مسؤولیت شود اعم از این که این  ش مهارت ها و حرکات می تواند موجبنیست بلکه خودداری از آموز

اما سهل انگاری در تعلیم موجب بوده و یا آگاهی وجود داشته ،   خودداری به علت یا آگاهی شخص مربی

 حادثه شده باشد .

 .انتخاب اصولی اماکن ورزشی وجلو گیری از خطرات آنها2 

جنبه قانونی منحصر به فضاهایی نیست که فعالیت ورزشی در آن  اماکن ورزشی و مسؤولیت های ان از

جریان دارد بلکه کلیه محل هایی که به نحوی با فعالیت های ورزشی ارتباط دارند ، هر چند که فعالیت 

ورزشی مستقیماً در آن اجرا نگردد در محدوۀ این بحث قرار می گیرند مانند رختکن ورزشکاران یا جایگاه 

                                                           
  مسؤولیت قانونی باشد فقدان صالحیت مربی یا معلم است . به کار گیتری معلمتان و   اولین مطلب در امر آموزش که می تواند به دلیل تحقق ضرر موجب

یتا ستهل   یا مربیان فاقد صالحیت بالقوه یک بی احتیاطی است . اعم از این که این گزینش به انگیزۀ پرداخت حق التعلیم کمتتر ، ارتباطتات خصوصتی و    

 اقدام کننده ، مرتکب بی احتیاطی شده اند .انگاری دیگری می باشد . شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی 
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نابراین نقش سرپرستان ، مدیران ورزشگاهها و مسؤوالن ادارات تربیت بدنی اعم از سازمان تربیت تماشاگران ب

بدنی ، آموزش و پرورش و یا باشگاه های خصوصی بیشتر خود را نمایان می سازد . زیرا رفع معایب فنی یا 

ن معنی نیست که معلمان ساختمانی این اماکن به عهدۀ افراد مذکور است . در عین حال بیان این مطلب بدا

 ورزش و مربیان فاقد هرگونه مسؤولیتی در خصوص نواقص و معایب اماکن ورزشی هستند . 

یت هایی که مسؤولیت مستقیم ایمنی اماکن با آنهاست ، از نظر حقوقی هرگز نمی توانند تسامح و قصور مدیر

، به دانش آموزان خود در آن محل ها تقصیر را از عهدۀ مربی یا معلم ورزشی که علی رغم علم به نواقص 

اجازۀ فعالیت می دهد ، مرتفع نماید . همان طور که در مباحث پیشین گفته شد مبنای مسؤولیت ، تقصیر 

است و همین اندازه که معلم ورزش به دانش آموزان خود اجازه می دهد در سالنی تمرین کنند که سقف آن 

  مقصود است .به علت نفوذ آب چکه می کند ، کافی به 

 توصیه های ایمنی برای اماکن ورزشی 

مسأله ای که دراین نوع ارتباط مورد توجه قانون است ، انجام وظیفه در حدود امکانات و بر اساس مقررات و 

عرف ورزش ما می باشد و قصور در این راستا راموجب مسؤولیت می داند .مثالًفقدان کف پوش در زمین 

ده که موجب زمین بسکتبال ، بی احتیاطی محسوب نمی شود ولی وجود کف پوش نامساعد و مچاله ش

 خوردن دانش آموزان هنگام بازی گردد را تقصیر غیر عمدی می داند . 

 رعایت توصیه های ایمنی ذیل الزامی است .

  . فعالیت ورزشی در اماکنی که فاقد شرایط متعارف برای آن فعالیت می باشد مجاز نیست 

      واداشتن دانش آموزان به کشتی گرفتن روی زمین بسکتبال و یا انجام حرکات ژیمناستیک بدون وجود

 تشک های مخصوص بی احتیاطی است . 

  اجازۀ فعالیت ورزشی به دانش آموزان در اماکنی که محل تردد وسائط نقلیه است خالف اصول احتیاطی

 .  است حتی اگر این عمل در محوطۀ مدرسه باشد

 در اماکنی که خطر وقوع حادثه قطعاً  قابل پیش بینی است نباید اجازۀ فعالیت داده شود مانند زمین

 بسکتبالی که از عرض یا طول آن سیم برقی به صورت معلق عبور داده شده باشد . 

 به  در صورتی که در اطراف زمین های ورزشی و در فاصلۀ نزدیک ، شرایط خطرناك وجود دارد ، نسبت

رفع آنها اقدام شود . برای مثال : وجود نرده های آهنی که دارای زائده های برنده و تیز باشد از شرایط 

                                                           
  چون وظیفۀ حفظ سالمت ، جلوگیری از مصدوم شدن ، جلوگیری از تشدید صدمات ، اعمال کمک های اولیه و تسریع دردرمان از طرق مناسب بر

در انجام این وظیفه ، تقصیر محسوب و موجب  حسب مورد به عهدۀ معلمان ورزش ، مربیان و یا سرپرستان می باشد تعلل ، تسامح ، افراط یا تفریط

 مسؤولیت قانونی است .
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خطرناك محسوب می گردد و به همین ترتیب پایه های حلقه بسکتبال که در نزدیک زمین و بدون پوشش 

 درسه در کنار زمین ورزش . حفاظتی باشد و یا قرار داشتن محل آتش زدن کاغذهای باطله و زباله های م

  . تأسیسات برق ورزشگاهها باید کامالًحفاظت شده و از دسترس دانش آموزان به دور باشد 

  در صورتی که فعالیت ورزشی به نحوی با جریان برق مرتبط باشد ، استفاده از متخصصان مربوطه در انجام

 اقدامات پیشگیری کامالً ضروری است . 

 به کار گیری دستگاه تصفیۀ آب در استخرها می تواند موجب فاجعه شود .  * بی احتیاطی در

  لغزندگی کف دوش ها ، حاشیۀ کنار استخرها و همچنین سقف سالن هایی که به دلیل نفوذ آب و یا

فرسودگی امکان ریزش دارد ، شرایط خطرناك تلقی می شود . اجازۀ فعالیت در چنین شرایطی بی احتیاطی 

 است . 

  اجازۀ فعالیت ورزشی به دانش آموزان در اماکنی که محل تردد وسائط نقلیه است خالف اصول احتیاطی

 است حتی اگر این عمل در محوطۀ مدرسه باشد . 

 در اماکنی که فعالیت ورزشی در آن برای دیگران خطرناك است ، ممنوعیت باید اعمال شود . بنابراین اگر

وتبال در حیاط مدرسه ای که پنجرۀ کالس های آن در تیررس توپ قرار دارد ، به دانش آموزان اجازۀ بازی ف

داده شده باشد بی احتیاطی صورت گرفته است ، زیرا امکان برخورد توپ با شیشۀ پنجره و مصدوم شدن 

 دانش آموزان کامالً قابل پیش بینی می باشد .  

 ازۀ ادامه بازی از سوی مربی یا داور خطای مطلق در شرایطی که هوا طوفانی و همراه با رعد وبرق است اج

 است. اگر در چنین شرایطی بر اثر برخورد صاعقه با زمین بازیکن فوت کند ، مربی مقصر است . 

* از اجرای مسابقات و تمرینات در هوای بسیار گرم یا بسیار سرد که موجب گرمازدگی یا سرمازدگی منجر 

 .به مرگ می شود ، خودداری نمایید 

  اقدامات حقوقی مدیران ورزشی پس از وقوع حادثه .3

 الف:گزارش سانحه 

همۀ آموزش ها ، تالش ها و اقدامات احتیاطی ، هدف جلو گیری از وقوع سانحه را مورد نظر قرار می دهد . با 

هر  این همه ورزش پدیده ای است که حادثه علی رغم رعایت همۀ اصول ایمنی از متن آن به وجود می آید و

 چند   می توان از نظر کمی و کیفی آن را کاهش داد ولی هرگز نمی توان مدعی ورزش بدون حادثه بود . 
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پس واقعیت آن است که حادثه جزء الینفک فعالیت های ورزشی است و بحث این بخش چگونگی برخورد 

صالحیت خود گزارش حقوقی مربیان و سرپرستان با حادثه ای است که واقع شده و اینان باید در حدود 

کاملی از واقعه تهیه نمایند ، تا در مراحل بعدی بتوان به منظور دفاع در مقابل شکایات و اعتراضات در مراجع 

 قضایی ، به عنوان دلیل مورد استناد قرار داد . 

ی بنابراین هرچه محتوی گزارش دقیق ، صحیح و عاری از هر مطلب خالف حقیقت باشد ، قطعاً هنگام دادرس

در دادگاه می تواند معین قرار گیرد هر چند که متن آن مؤید بی احتیاطی مربی یا مدیر مربوطه باشد . زیرا 

هنگام دادرسی چون حقایق کشف خواهد شد چنانچه مفاد گزارش خالف حقیقت باشد مشکالت جدید و 

 بیشتری به وجود خواهد آمد . 

باشد که زیان دیده از جرم یا شبه جرم قصد پیگیری قانون تهیه چنین گزارش هایی نباید منحصر به مواردی 

را داشته باشد . بلکه صرف نظر از هر تمایلی از سوی مصدوم یا خسارت دیده یا سایر اشخاص که به نحوی 

در حادثه دخیل هستند گزارش باید تهیه و نسخه ای از آن به مراجع باالتر ارسال و نسخۀ دیگر در بایگانی 

ردد ، زیرا اوالً تمایل مجدد زیان دیده به اعالم شکایت نمی تواند مطلقاً مردود باشد و در ضبط گ خصوصی

این صورت چنانچه گزارش لحظۀ وقوع ، موجود نباشد ، اثبات بیگناهی بسیار مشکل خواهد بود ، ثانیاًوجود 

 ، اعمال می شود . چنین   گزارش هایی مورد توجه قرار گرفته و به استناد آنها اقدامات بازدارنده 

به منظور یکنواخت بودن مفاد این گونه گزارش ها ، فرمی تهیه گردیده که اصول و مشخصات مورد نیاز 

مراجع قضایی در آن منظور شده است . این فرم به عنوان نمونه در پایان بحث ارائه می شود که می توان 

 مطالبی بر آن افزود و یا از آن کاست .

 ود حادثه ب:استشهاد از شه

یکی از مهم ترین دالیل اثبات حق شهادت است . شهادت یا گواهی عبارت از بیان اطالعاتی است که شخص 

این است که شهادت در صورتی « به طور مستقیم » به طور مستقیم از واقعه ای دارد . مقصود از قید 

ریافته است بگوید و اطالعات او متکی پذیرفته است که گواه ناظر واقعه مورد نزاع باشد و آنچه را که خود د

 بر گواهی دیگری و شایع بین مردم نباشد . 

بنابراین اعتبار شهادت شهود در بسیاری موارد از نظر حقوقی بیشتر از تهیه گزارشی است که مربی یا معلم 

 مسؤول تنظیم می نماید . 

 در تهیه استشهاد از شهود به نکات ذیل توجه شود : 

                                                           
  کتاهش داد   ورزش پدیده ای است که حادثه علی رغم رعایت همۀ اصول ایمنی از متن آن به وجود می آید و هر چند     می توان از نظر کمی و کیفی آن را

 ولی هرگز نمی توان مدعی ورزش بدون حادثه بود .

 

  محتوای گزارش دقیق ، صحیح و عاری از هر مطلب خالف حقیقت باشد ، قطعاً هنگام دادرسی در دادگاه می تواند معین قرار گیرد .هرجه 
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 حاضر در صحنه وقوع حادثه صرف نظر از سن آنها کسب شهادت نمایید .  ت از اشخاص 1

ت اظهارات مصدوم را در صورتی که قادر به بیان است یادداشت کنید و به امضای او برسانید و در صورتی  2

 که خود قدرت نوشتن دارد ، شایسته است خود شخصاً بنویسد و امضاء کند . 

دقیق حادثه ، علت وقوع ، جریان واقعه و هرگونه اطالع دیگری که گواه در ت در شهادت شهود باید زمان  3

 زمینه سانحه دارد ، نوشته شود . مشخصات کامل شاهد ضروری است . 

 ت نگه داری نسخه دوم استشهاد نزد تهیه کننده ضرورت دارد. 4

 و مسؤولیت قانونی مربی و معلمان ورزش  *وظایف 

 مربی توسطاصول آموزشی  رعایت. 1

جد صالحیت است . ولی آیا فقط داشتن صالحیت آموزشی و در این بحث فرض بر وجود مربی وا 

اخالقی کافی برای مصونیت از مسؤولیت کافی خواهد بود ؟ پاسخ منفی است زیرا اگر داشتن 

صالحیت باشد پذیرفته ایم که چنین اشخاصی هیچ گاه مسؤولیت قانونی نخواهد داشت ، که فرض 

تی است . صالحیت شرط الزم است ولی کافی نیست . داشتن صالحیت الزامی است ولی از نادرس

 نظر حقوق ، به کار گرفتن صحیح صالحیت ها می تواند رافع مسؤولیت باشد نه فقط داشتن آن . 

اکنون سؤال دیگری بالفاصله به ذهن متبادر می شود و آن این که از نظر علم حقوق به کارگرفتن 

استفاده از همۀ  "به کار گیری صحیح  "صالحیت ها چیست ؟ در پاسخ می گوییم  صحیح    

آگاهی و مقدورات برای جلوگیری از وقوع حادثه و یکی از مهم ترین این موارد توجه به سالمت 

 ورزشکار در فعالیت های ورزشی است

 *عدم رعایت این اصول موجب مسؤولیت قانونی است

 ورزشکار الف:اصل اطمینان ازسالمتی

در این بحث فرض بر وجود مربی وتجد صالحیت است . ولی آیا فقط داشتن صالحیت آموزشی و اخالقی 

کافی برای مصونیت از مسؤولیت کافی خواهد بود ؟ پاسخ منفی است زیرا اگر داشتن صالحیت باشد پذیرفته 

رستی است . صالحیت شرط ایم که چنین اشخاصی هیچ گاه مسؤولیت قانونی نخواهد داشت ، که فرض ناد

الزم است ولی کافی نیست . داشتن صالحیت الزامی است ولی از نظر حقوق ، به کار گرفتن صحیح صالحیت 

 ها می تواند رافع مسؤولیت باشد نه فقط داشتن آن . 
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   اکنون سؤال دیگری بالفاصله به ذهن متبادر می شود و آن این که از نظر علم حقوق به کارگرفتن صحیح  

و مقدورات  استفاده از همۀ آگاهی "به کار گیری صحیح  "صالحیت ها چیست ؟ در پاسخ می گوییم 

برای جلوگیری از وقوع حادثه و یکی از مهم ترین این موارد توجه به سالمت ورزشکار در فعالیت 

طمئن باشد مربی صالحیت دار قبل از شروع آموزش باید از سالمت کامل شاگرد خود مهای ورزشی است . 

آموزش دانش آموز یا ورزشکار بیمار در و با توجه به این اطمینان کار  آموزش را شروع نماید . زیرا 

صورتی که منجر به سانحه شود و سبب آن بیماری باشد تردیدی در مسؤولیت قانونی مربی نمی 

برای تشخیص بیماری  .ممکن است سؤال شود با توجه به این که معلم ورزش اوالً فاقد علم کافیآورد 

هاست . ثانیاً چنین امکاناتی در سطح کشور وجود ندارد که همۀ ورزشکاران از نظر پزشکی معاینه شوند و 

       پرونده داشته باشند چرا حقوق چنین مسؤولیتی را متوجه افراد می کند ؟ 

آنچه مسؤولیتی نمی خواهد . حقوق هرگز خارج از حدود امکانات ، مقدورات و توان معلمان ورزش از آنها 

قانون از مربی می خواهد انجام اقدامات متعارف در رعایت اصل اطمینان از سالمت ورزشکاران در 

 فعالیت های ورزشی است . 

 این اقدامات متعارف عبارتند از : 

 ت در صورتی که دانش آموز پرونده پزشکی دارند مطالعۀ آنها قبل از فعالیت های ورزشی  1

در صورتی که داشتن پرونده پزشکی مقدور نیست با ارایۀ فرم های ساده سابقۀ بیماری های دانش آموز ت  2

 از والدین کتباً سؤال شود . 

ت مربی شاگردان خود را نفر به نفر از نزدیک با دقت مشاهده و به دنبال آثار ظاهری بیماری باشد .در غیر  3

 این صورت آموزش را شروع نکند . 

 سش از دانش آموز در خصوص وضع سالمتشان از دیگر اقدامات احتیاطی است . ت پر 4

بنابراین رعایت هر یک از این موارد معلم ورزش را از مسؤولیت مبری می دارد زیرا وی به وظایف متعارف 

خود در باب اطمینان از سالمت عمل کرده است . برعکس سهل انگاری ، بی اعتنایی به مسؤولیت بزرگ 

گری و بی تفاوتی به سالمت بزرگ ترین سرمایه های جامعه از دیدگاه علم حقوق قابل اغماض نیست .  مربی

اجازۀ فعالیت ورزشی به دانش آموزی که نارسایی قلبی دارد ولی شوق فطری او به شرکت در فعالیت ورزشی 

پروندۀ پزشکی ، فرم مانع از آن است که معلم خود را از حقیقت امر مطلع سازد و بی توجهی معلم به 

                                                           
 ود را به معلمان یا مربیانی که از فقدان صالحیت خویش مطلع هستند نیز با قبول این وظیفه مسؤول پیامدهای قانونی آن خواهند بود . مگر اضطرار خ

  ات رسانند .اثب
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تنظیمی از سوی والدین و یا آثار کامالً نمایان چهرۀ دانش آموز ، وی را مسؤول فوت دانش آموز معرفی 

 خواهد نمود . 

اجازۀ شرکت در آموزش یا فعالیت ورزشی به ورزشکاری که از ناحیه سر مصدوم شده بدون نظر پزشک به 

 معنای رعایت نکردن اصل مذکور است . 

ۀ فعالیت به دانش آموز پس از تحمل بیماری و قبل از دوران نقاهت یک بی احتیاطی است و چنانچه به اجاز

کارگیری این دانش آموز حتی با وجود رضایت و میل او منجر به ایجاد ناراحتی شود ، مسؤولیت متوجه معلم 

ی است هرگونه تسامح در انجام ورزش خواهد بود . بنابراین از آن جا که توجه به سالمت ورزشکار وظیفۀ مرب

 .این وظیفه بر صورتی که منتهی به خسارت شود مربی را در برابر قانون مسؤول می سازد 

 سلسله مراتب کمی و کیفی حرکات ب:رعایت اصل

 در آموزش ورزشی رعایت اصل سلسله مراتب مهارت ها و حرکات یک اقدام احتیاطی است

اصل مهم دیگری در آموزش مطرح می شود و آن اصل عبارت است از پس از اطمینان از سالمت شاگردان 

 ".رعایت سلسله مراتب کمی و کیفی حرکات "

برای اجرای هر حرکت ، اوالً ورزشکاران باید از آمادگی عمومی الزم برخوردار باشند . ثانیاً حرکات و مهارت را 

به عبارت روشن تر از انجام و یا ارجاع  به ترتیبی که از نظر علمی و عرفی مورد عمل است آموزش داد و

حرکاتی که ورزشکار حرکت مقدم بر آن را نمی داند پرهیز کرد زیرا رعایت نکردن این قاعده ممکن است 

موجب صدمه شود و چون این بی توجهی از نظر علم حقوق تقصیر محسوب می شود ، مربی مسؤول 

 پیامدهای قانونی آن خواهد بود . 

استیک اقتضا دارد که ژیمناست قبل از این که اجازۀ حرکت روی ترامپولین را داشته باشد عرف ورزش ژیمن

باید حدود سه ماه به طور مستمر در تمرینات بدن سازی ، حرکات زمینی مانند غلت زدن و ونیز پاره ای 

انچه مربی حرکات روی بارفیکس ، پارالل ، دارحلقه شرکت کرده و آمادگی الزم را کسب نماید . حال چن

بدون توجه به سلسله مراتب به دانش آموزی که فاقد این آمادگی است اجازه حرکت روی ترامپولین را بدهد 

آیا هیچ تریدی در بی احتیاطی چنین و بر اثر سقوط از روی آن دچار شکستگی یا ضربه مغزی شود ، 

 مربی وجود دارد ؟! 

ازه می دهد که در دو راند با یکدیگر مبارزه نمایند و خود در پرونده ای معلم ورزش به دو جوان نیرومند اج

در جایگاه تماشاگران به نظاره می نشیند و در نتیجه یکی از این دو مشت زن جوان بی مهارت از ناحیۀ 

شقیقه مجروح و دچار خونریزی مغزی می شود و متعاقباً بر علیه معلم ورزش شکایت به دادگاه می برد . 

رسی ، چنین حکم می دهد که انجام مراقبت های معقول به منظور جلوگیری از ایراد صدمه دادگاه پس از بر
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از وظایف معلم است او باید قبل از پرداختن به تمرین یک ورزش خطرناك ، دانش آموزان را از خطرات آن 

و اگر واقعاً دلیل آگاه کند . زیرا بسیار دیده شده که حتی مشت زنان ماهر بارها مصدوم و مجروح گردیده اند 

معقولی اجازۀ چنین تمرینی را توجیه می نمود ، باید به این جوانان اصول دفاعی آموخته می شد در حالی 

که شواهد نشان می دهد که این در حقیقت یک مبارزه بوده است و مدارك نشانگر قصور معلم در انجام 

ابراین جوان مصدوم مستحق دریافت خسارت وظیفه آموزشی بوده و مرتکب  بی احتیاطی گردیده است . بن

 وارده به خود می باشد . 

گاهی تصور می شود که می توان با رعایت نکردن مراتب مهارت ها و ایجاد یک جهش حرکتی ، شجاعت ، 

شهامت و یادگیری را تسریع و تسهیل نمود . این تصور صرف نظر از این که از جهت علمی صحیح است یا نه 

وقی یک بی احتیاطی است . مثالً اگر مربی شنا یک مبتدی را قبل از آموزش حرکات مقدماتی ، از جنبۀ حق

شنا مثل سُر خوردن ، ناگهان به داخل قسمت عمیق استخر پرتاب کند و یا شناگر جوانی را که به تازگی 

دو مورد آسیب متری ملزم به شیرجه نماید و در هر  5شیرجه از روی سکوی یک متری را فراگرفته از تخته 

 های وارد آید ، مربی مقصر و ضامن است .

بنابراین رعایت اصل سلسله مراتب حرکات و مهارت ها از سوی مربیان یک ضرورت عقلی است که بی 

 توجهی به آن می تواند موجب مسؤولیت قانونی شود . 

  ورزشی مراقبت از ورزشکاران در فعالیت های .2

مراقبت از ورزشکاران اعم از مبتدی یا مجرب ، دانش آموز یا غیر آن در حین فعالیت ها وظیفۀ بسیار مهم و 

حساسی است که به موجب قانون در موارد مختلف به عهدۀ مربیان و معلمان ورزش گذاشته شده است و در 

ان مسؤولیت معلم یا مربی در نگه غیر موارد قانونی نیز عرف بر این تکلیف تأکید دارد و خالف آن یعنی فقد

 داری از شاگردان خود در زمان فعالیت های ورزشی در هیچ موردی قابل پذیرش نمی باشد . 

وظیفۀ معلم ورزش در آموزش خالصه نمی شود . او در تمام ثانیه های زمان کار خود به عنوان 

ی که تکلیف آموزش ، این چنین در حالسرپرست ، وظیفۀمحافظت از شاگردان خود را به عهده دارد . 

 مستمر و الینقطع نیست و بدین ترتیب مالحظه می شود که دامنۀ شمول امر

  گسترده است . از ورزشکار تا چه میزان "مواظبت  "و"محافظت "،  "مراقبت " 

بنابراین اگر ورزشکارن در محدودۀ زمانی فعالیت های ورزشی ، آسیبی ببیند که نتیجۀ هر گونه سهل انگاری 

 و تعلل مربی در مراقبت باشد ، قانون مربی را ضامن می شناسد . 

                                                           
            صالحیت شرط الزم است ولی کافی نیست ، داشتن صالحیت الزامی است ولی از نظر حقتوق ، بته کتار گترفتن صتحیح صتالحیت هتا متی توانتد رافتع

 مسؤولیت باشد نه فقط داشتن آن . 

  ین اطمینان کار آموزش را شروع نماید .مربی صالحیت دار قبل از شروع آموزش باید از سالمت کامل شاگرد خود مطمئن باشد و با توجه به ا



21 
 

این ضمانت و مسؤولیت پدیدۀ حقوقی جدی نیست و از قرن ها پیش در حقوق ما مطرح بوده است . چنان 

نیز آمده است اگر کسی فرزند خود را برای آموزش شنا به دیگری بسپارد و فرزند غرق شود معلم که در فقه 

مسؤول است زیرا فرزند را به او سپرده است تا در نگه داری احتیاط کند و غرق او دلیل بر این است که در 

 :ت از ورزشکار به شرح ذیل می باشدموارد الزمه مراقبحفاظت قصور کرده است .

 عالیت ورزشکارحضور در محل فف:ال

حضور معلم ورزش یا مربی در فعالیت ورزشی ضرورت اجتناب ناپذیر در راستای تحقق انجام وظیفۀ مراقبت 

از ورزشکار است . البته باید توجه داشت که حضور الزم است ولی هرگز کافی نیست . حضور باید همراه با 

ور رافع مسؤولیت قانونی مربی در صورت وقوع یک حادثه توجه دقیق باشد و در غیر این صورت فقط حض

اگر مربی نخواهد بود و چنانچه تقصیر او در مراقبت به اثبات برسد ، مربی مسؤول خواهد بود . در حالی که 

محل فعالیت را به هر دلیلی ترک نماید و در غیاب او و در محدوده زمانی مسؤولیت در ضمن 

آموزان اتفاقی بیفتد ، نیازی به اثبات تقصیر او در مراقبت نیست  فعالیت های ورزشی برای دانش

 و فقط اثبات عدم حضور کافی است . 

 بنابراین :

اوالً مربیان و معلمان ورزش هرگز نباید به هیچ بهانه ای محل را ترك نمایند . ثانیاً حضور آنان باید در تمامی 

ار باشد . ثالثاً در صورتی که ترك محل به دلیل یک لحظات با کیفیت مطلوب و متعارف مراقبت از ورزشک

اضطرار ، ضروری است باید قبل از آن نسبت به تعطیل فعالیت ها و یا تعیین جانشین مناسب و واجد 

صالحیت اقدام نمایند .بی توجهی به هر یک از این توصیه های حقوقی بی مباالتی است . برای مثال در 

ن تمرین روی تخته پرش به شدت مجروح می گردد . شهود واقعه شهادت پرونده ای ، یک دانش آموز حی

داده اند که در لحظۀوقوع سانحه معلم ورزش در کالس حاضر نبوده ، بلکه در اتاق دیگری مشغول مداوای 

کودکی بوده است که دستش در اثر استفاده از طناب دچار سوختگی شده بود . هر چند که این معلم به 

آموزان هشدار داده بود که در غیاب وی از تخته پرش استفاده ننمایند . با این حال دادستان  کرات به دانش

مدعی است که اوالً هشدارهای قبلی این معلم به قدر کفایت مؤکد و بازدارنده نبوده و ثانیاً عدم حضورش در 

 سالن و رها نمودن دانش آموزان کالس بی احتیاطی 

                                                           
  . اوالً مربیان و معلمان ورزش هرگز نباید به هیچ بهانه ای محل را ترك نمایند 

 ثانیاً حضور آنان باید در تمامی لحظات با کیفیت مطلوب و متعارف مراقبت از ورزشکار باشد .

د صتالحیت  ثالثاً در صورتی که ترك محل به دلیل یک اضطرار ، ضروری است باید قبل از آن نسبت به تعطیل فعالیت ها و یا تعیین جانشتین مناستب و واجت    

 اقدام نمایند . 

 ؤولیت قانونی شود.رعایت اصل سلسله مراتب حرکات و مهارت ها از سوی مربیان یک ضرورت عقلی است که بی توجهی به آن می تواند موجب مس
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دادگاه نیز استدالل دادستان را پذیرفته و بی مباالتی معلم ورزش را محرز و به و غفلت به حساب می آید . 

 همین جهت او را محکوم نمود . 

این استدالل از نظر مبنای احراز تقصیر معلم ورزش با قانون مسؤولیت مدنی مطابقت دارد . در چنین 

ضعیت دانش آموز مصدوم اقدامات وضعیتی معلم ورزش باید قبل از ترك کالس برای درمان و رسیدگی به و

احتیاطی کافی در جهت تعیین شخص واجد صالحیت برای سرپرستی کالس خود اقدام می نمود و بدیهی 

است که فراش مدرسه نمی تواند جانشین صالحی برای معلم ورزش باشد و سپردن کالس به وی از مصادیق 

 بارز بی احتیاطی در انجام وظیفه مراقبت است . 

حضور مستمر در کالس یا محل فعالیت ورزشی ، به طور صریح یا ضمنی در مقررات ورزشی مذکور وظیفۀ 

 آئین نامه امور نجات غریق به عنوان نمونه توجه شود .  67است . به بندج از ماده 

 از ترک محل انجام وظیفه در تمام ساعات کار روزانه خودداری کند . » 

یج ضروری ناگزیر به ترك محل دیده بانی و انجام وظیفه باشد باید قبل از تذکر : چنانچه ناجی برای رفع حوا

ترك محل ، سر ناجی و سایر ناجیان را آگاه سازد تا هنگام مراجعت ، از محوطه مربوط به وی مراقبت کنند . 

 » 

ه کمک : هنگامی که فردی به علت ناآشنایی با فنون شنا در حال غرق شدن است و ناجی غریق ب 71* ماده 

وی می شتابد ، ناجی مزبور باید قبل از ورود به آب به طریقی سر ناجی و یا یکی دیگر از ناجیان را آگاه سازد 

تا در مدتی که وی به نجات غریق مشغول است از منطقۀ مربوطه این امور را مراقبت کند تا در صورت بروز 

 حادثۀ دیگری در آن منطقه به مقابله برخیزند . 

 های قانونی مراقبت ، محدود به فعالیت های ورزشی نیست مسؤولیت 

وظیفۀ مراقبتی معلمان ورزش و به عبارت جامع تر مدیران ورزشی منحصر و محدود به فعالیت های ورزشی    

نمی باشد . مربیان و کسانی که این وظیفه را در ورزش به نحوی به عهده دارند در تمام مدت زمان مقرر و 
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مکانی که عرفاً ورزشی محسوب می شود عهده دار این وظیفه هستند . اعم از این که فعالیت در کل محدودۀ 

 های ورزشی به مفهوم خاص در جریان باشد یا نه . 

این اماکن به شرحی که گفته شد در هر ورزش متفاوت است ، ولی در عرف ورزش دارای مرزهای مشخصی 

ن ، تشک ، ورزشگاه و غیره مشخص می شود و نمی توان از آنها است و با عناوین کالس ، سالن ،استخر ، زمی

 یک مفهوم محدود استنباط نمود .

 

 جهت مراقبتتعداد ورزشکار  ب:اعمال محدودیت در 

یکی دیگر از عوامل موجد مسؤولیت قانونی برای معلمان و مربیان تعداد بیش از حد متعارف ورزشکاری  

است که در یک دوره زمانی ، تحت نظارت و مراقبت قرار می دهند . در این مورد فرض بر این است که معلم 

 ورزش در کالس حاضر است و با کمال دقت بر فعالیت های دانش آموزان 

می نماید ولی به علت کثرت تعداد خارج از حدود متعارف که قهراً با کاهش ضریب مراقبت همراه نظارت 

است ، زمینه برای وقوع حادثه به علت نبودن امکان مراقبت با کیفیت قابل قبول فراهم می آید . اقدام به 

با عقل و تخصص پذیرش مسؤولیت مراقبت ، از نظر علم حقوقی بی احتیاطی است زیرا یک معلم ورزش 

 متعارف از پذیرش چنین مسؤولیت هایی خودداری می نماید . 

حدود قابل قبول تعداد در هر ورزش متفاوت است . گاهی این تعداد را آئین نامه ها مشخص می نمایند . 

 نفر شناگر در یک استخر تا طول 251تا  151مانند آئین نامه امور نجات غریق که به موجب آن برای تعداد 

نفر ناجی با  3متر سه ناجی در نظر گرفته است . بنابراین اگر به انگیزۀ کسب درآمد بیشتر به جای  23

نفر در  351نفر شناگر اجازه داده شود تا  251شرایط فوق الذکر از دو نفر استفاده شود و یا به جای حداکثر 

وب می شود و جبران صدمات ناشی از استخر وارد شوند هر دو مورد تخلف از آئین نامه و بی مباالتی محس

آن مثل غرق شدن متوجه مسؤوالن استخر اعم از سر ناجی یا ناجیان بر حسب این که تقصیر متوجه کدام 

یک بوده است ، خواهد بود . گاهی این بی احتیاطی در چارچوب فعالیت های ورزشی در سازمان دولتی است 

د مراقبت کافی از یکصد نفر دانش آموز در ساعات ورزشی . می دانیم که هرگز یک معلم ورزش نمی توان

داشته باشد . ولی پذیرش این مسؤولیت ممکن است ب اثر اجبار اداری و دستور مقام مافوق صورت گیرد که 

در این مورد نیز دستور مقامات اداری که خالف ضوابط و عرف ورزشی باشد ، قابل اجرا نیست . بنابراین در 

مکان نپذیرفتن مسؤولیت برای معلم ورزش وجود نداشته باشد و ترس از عواقب اداری وی عمل ممکن است ا

را در حال اضطرار قرار دهد که در این صورت چنانچه دانش آموز یا دانش آموزانی بر اثر فقدان نظارت فقدان 

مقامات دستور  نظارت کافی مصدوم شوند و کار به مراجع قضایی برسد و اضطرار معلم ورزش به ثبوت برسد

دهنده ، مسؤول خواهند بود . معلمان ورزش نباید در چنین مواردی از تهدیدات مقامات اجرایی که با ورزش 
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بیگانه اند بهراسند و تسلیم شوند . گزارش کتبی عواقب خطرناك چنین اقداماتی از سوی معلم ورزش به 

 استفاده خواهد بود . مقام دستور دهنده از مدارکی است که در مراجع قضایی قابل 

به هر حال قبول مسؤولیت مراقبت بیش از حدود عرف ورزش ، بی مباالتی است و بسیاری از صدمات یا 

خسارات در نتیجۀ فقدان نظارت کافی بر فعالیت ها ، در اماکن ورزشی به وجود می آید . مدیران در ورزش 

ه نوع ورزش از نظر میزان خطرناك بودن اماکنی که در اعم از معلمان ، مربیان و یا سرپرستان باید با توجه ب

آن فعالیت جریان دارد، از نظر اماکن نظارت مستقیم و یا غیر مستقیم و باالخره وضعیت جسمی روانی 

ورزشکاران به فراست دریابند که مراقبت از چه تعدادی با کیفیت مطلوب با عنایت به شرایط مذکور امکان 

 ی رود . دارد و از حد فراتر نم

 به توصیه های زیر توجه نمایید : 

الف ت تعداد متعارف ورزشکار برای اعمال نظارت و مراقبت باید متناسب با نوع آن ورزش باشد . این تعداد در 

ژیمناستیک ، شنا ، کشتی ، ورزش های رزمی باید به مراتب کمتر از ورزش هایی مانند تنیس روی میز ، 

 یدانی باشد . والیبال ، فوتبال و دووم

ب ت در پذیرش مسؤولیت نظارت بر فعالیت های ورزشی که در یک دوره زمانی مشخص ولی در اماکنی 

صورت می گیرد که از یکدیگر جدا و نظارت بر یکی موکول به ترك محل های دیگر است حتی اگر در هر 

و استخر حتی در یک محیط مکان تعداد ورزشکار اندك باشد احتیاط کنید . پذیرش مسؤولیت نظارت بر د

 یا سالن ژیمناستیک و زمین فوتبال در یک زمان تسامح در انجام وظیفه است . 

 بیمار  رسیدگی به امور مصدومین و ورزشکارانج:

همان گونه که از عنوان این مبحث مستفاد می گردد ، بحث راجع به علل مصدوم و یا بیمار شدن ورزشکار 

نیست، بلکه می خواهیم بدانیم وظیفۀ مربی ، معلم ورزش ، سرپرست وغیره در مقابل ورزشکارانی که به هر 

 علت و دلیلی مصدوم یا بیمار شده اند چیست ؟ 

بوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی همۀ افراد به از یک سو به موجب قانون مر

جز پزشکان و اشخاص مورد نظر قانون ، از مداخله در امر پزشکی ممنوع گردیده و اشتغال آنان را جرم و 

ان از ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی مقرر گردیده است . معلمان و مربیان و سرپرست 6برای مرتکبین از 

قانون خودداری از کمک به  2اشخاص مورد نظر قانون گذار نمی باشند و از سوی دیگر به موجب ماده 

مصدومین و رفع مخاطرات جانی : هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون می توانند به اشخاص آسیب دیده 

و کمک به آنها خودداری کنند  یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند ، کمک نمایند ، از اقدام الزم

به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد و با عنایت به این که مربیان ورزش از 
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اشخاصی هستند که بر حسب وظیفه و قانون مکلف به کمک به ورزشکار مصدوم و یا در معرض خطر جانی 

 گری کمک را الزامی دانسته چگونه ممکن است ؟می باشند ، جمع این دو قانون که یکی مداخله را منع و دی

با دقت بیشتر در متن این دو قانون و با توجه به توضیحات مفصلی که در خصوص قانون اخیر در فصل اول 

داده شد ، مشخص می گردد که تعارضی وجود ندارد زیرا بین مداخله مربی در امر پزشکی و کمک به 

گر تردیدی در این که مربی ، معلم ورزش یا سرپرست به هیچ وجه مصدوم تفاوت وجود دارد. به عبارت دی

مجاز به مداخله در امر پزشکی نیستند وجود ندارد و انجام اقدامات کمکی به مصدومین نیز که یک الزام 

قانونی است مداخله در امر پزشکی محسوب نمی شود . این کمک از دیدگاه قانون از سوی این اشخاص 

کمک های اولیه مداخله در امر پزشکی نمی باشد . مشروط بر این که یه است و همان کمک های اول

بنابراین مربیان و امثال آن از مداخله ممنوع از همان حدود مقرر و مرزهای مشخص خود خارج نگردد . 

و به انجام کمک های اولیه ملزمند و هرگونه قصوری در انجام این کمک به هر بهانه ای و از جمله این که 

 قانون مداخله را ممنوع اعالم کرده است ، تقصیر محسوب و مرتکب ضامن خواهد بود . 

 لیه به ورزشکاران مصدوم و بیمار مرز بین مداخله در امر پزشکی و کمک های او

شمارش همۀ موارد و یا ذکر دقیق کلیۀ مصادیق این عنوان ممکن نیست ولی با توجه به تجارب موجود در 

این زمینه می توان فهرستی از اقداماتی که مداخله در امر پزشکی محسوب می گردد و یا حتی اگر مداخله 

ار موجب صدمه و ناراحتی خواهد شد و مربی را در معرض محسوب نشود ، به دلیل این که برای ورزشک

 مسؤولیت قانونی قرار خواهد داد ، به شرح زیر است . 

 توصیه می شود مربیان به شدت از انجام این گونه اعمال اجتناب نمایند . 

 تجویز و تهیه قرص برای رفع سردرد یا لینت ویا برای رفع ناراحتی های ناشی از قاعدگی بانوان  

  اقدام به معاینه طبی و تشخیص بیماری به وسیله ابزار طبی 

  تجویز قرص یا کپسول ضد سرماخوردگی 

  باند پیچی کردن مفاصل مصدوم به تصور این که عضو دچار دررفتگی شده است ، بدون نظر متخصص و

 احتمال شکستگی 

 یده است . اجازۀ بازگشت به بازی به بازیکنی که از ناحیۀ سر مجروح گرد 

  . به بازی گرفتن بازیکنان مصدومی که از لحاظ پزشکی مجاز به بازی نیستند 

  اجازۀ بازگشت به کالس و یا انجام فعالیت بدون گواهی پزشکی به دانش آموزان 
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  تجویز داروی غرغره و یا استفاده از ابزار طبی برای نمونه برداری 

 و یا تیغ صورت تراشی به منظور بریدن پوست ، میخچه ، تاول ، ناخن فرو استفاده از آالت بُرنده مانند چاق

 رفته در پوست و غیره 

  ایجاد بی حسی موضعی در بازیکن مصدوم به منظور ادامه بازی 

  استفاده از امکانات فیزیکی مانند حرارت یا جریان برق برای آمادگی عضالنی و دفع خون مردگی و ایجاد

 ور طبی و یا به وسیله اشخاص فاقد صالحیت بهبودی بدون دست

  اقدام به پاشیدن آب به صورت و یا سیلی زدن و یا استفاده از ترکیبات غیر مجاز آمونیاك برای به هوش

آوردن بازیکن بیهوش که احتماالً موجب ناراحتی های بیشتری خواهد شد . توجه دقیق به خودداری از 

 .....مو جب مسول ِِِِِِیت نخواهد شدذیل و اجرای صحیح موارد   اعمال فوق

 : به صورت صحیح اجرای موارد ذیل 

ت در حمل ورزشکار بیمار یا مصدوم به خارج از زمین و یا حمل به درمانگاه یا بیمارستان دقیقاً باید اصول     1

کمک های اولیه رعایت شود . مثالًبه دوش کشیدن ورزشکاری که از ناحیه ستون فقرات آسیب دیده ، یا 

 دچار شکستگی استخوان تر قوه شده بی احتیاطی است . 

حمل خالف اصول کمک های اولیه ورزشکار مصدوم دچار وخامت حال و یا ... شود مرتکب  اگر در نتیجه

 ضامن است هر چند جز مساعدت انگیزه دیگری نداشته باشد . 

ت هرگز اجازۀ تجمع افراد در اطراف بازیکن مصدوم به خصوص اگر اختالل تنفسی داشته باشد ، داده نشود  2

 . 

جازۀ انجام اقداماتی تحت عنوان کمک های اولیه داده نشود و انجام کارهایی که ت به افراد فاقد صالحیت ا 3

مغایر کمک های اولیه است از سوی مربیان نیز به هیچ وجه نباید صورت گیرد . چنانچه در نتیجه این گونه 

امات با اقدامات حالت مصدوم یا بیمار حاد و ضایعاتی متوجه وی شود ، مرتکب مسؤول است هر چند این اقد

 حسن نیت صورت گرفته باشد . 

ت سرعت در حمل مصدوم از مهم ترین عوامل نجات وی می باشد . مربیان موظف اند در انتقال مصدوم یا  4

بیمار به نزدیک ترین محل درمان کوچک ترین تردیدی به خود راه ندهند زیرا تعلل و تردید در تصمیم 

ی باشد . در صورتی که امکان حمل مصدوم به مرکز درمانی میسر گیری می تواند از موجبات مسؤولیت قانون

نباشد باید در اسرع وقت نسبت به احضار پزشک به محل اقدام نمود و همۀ این اقدامات مانع از آن نخواهد 

 بود که اقدامات  کمک های اولیه از سوی مربی واجد صالحیت در خصوص مصدوم اعمال شود . 
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سالمت ، جلوگیری از مصدوم شدن ، جلوگیری از تشدید صدمات ، اعمال کمک نهایتاً چون وظیفۀ حفظ 

های اولیه و تسریع دردرمان از طرق مناسب بر حسب مورد به عهدۀ معلمان ورزش ، مربیان و یا سرپرستان 

می باشد تعلل ، تسامح ، افراط یا تفریط در انجام این وظیفه ، تقصیر محسوب و موجب مسؤولیت قانونی 

 .  است

 ایمنی تجهیزات و لوازم عمومی ورزش د:

یکی از وجوه مسؤولیت مدنی مدیریت های ورزشی تکالیف آنها در مورد ایمن بودن ابزار و لوازم است و 

هرگونه تسامحی در انجام این تکالیف چنانچه منجر به سانحه ای شود تقصیر متوجه آنها و موظف به جبران 

 خسارت خواهند شد . 

و نه به صورت ی که ورزشکاران به طور عموم تجهیزات و لوازم عمومی ورزشی ابزارهایی استمنظور از 

لیات ورزشی مورد استفاده قرار می دهند . مانند ابزار ژیمناستیک ، وزنه ، دیسک، خصوصی برای انجام عم

االتر گزارش کند و مقام ب نقص بهبه محض اطالع باید جه ، توپ و لوازمی از این قبیل .....چکش ، تخته شیر

توجه شود دستور مقامات مبنی بر بال مانع بودن نواقص از لحاظ قانونی فاقد اعتبار است. و اجرای دستور 

مقام باال ,رافع مسئولیت مربی ورزش  نخواهد بود. اما چنانچه مربی یا معلم از نقص وسایل بی اطالع باشد و 

قانون  مسئولیت 11بی مباالتی و بی احتیاطی در انجام وظیفه خود  نکرده باشد به موجب ماده  هیچ گونه

جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوط است.بنابر این اطمینان حاصل کردن از اسباب و لوازم  مدنی

لمان ورزشی ,داوران و ورزشی,غیر مجاز نبودن و خطرناك نبودن آنها به موجب مقررات به عهده مربیان و مع

سرپرستان می باشد.حتی اگر چنین وظیفه ایی به عهده مدیریت های ورزشی نداشته شده باشد تاثیری از 

 ظیفه مراقبت از اهم وظایف است.ا نخواهد داشت زیرا محرز است که ونظر قانونی در مسئولیت آنه

 مراقبت از ورزشکاران در خارج از زمین های ورزش  ر:

مصداق مسؤولیت نگه داری از ورزشکاران در خارج از زمین های ، ورزشی ، اردوها ، بازدیدها ،   مهم ترین

 مسافرت ها و مواردی از این قبیل است . 

 توصیه های ذیل در راستای این بایدوظیفه مؤکدا باید مورد توجه باشد . 

 ردو یا بازدید از محل های مورد نظر بدون اجازۀ  کتبی والدین هرگز ورزشکاران صغیر را به مسافرت یا ا

 نبرید . 

  در مسافرت ها و اردوها از لحظۀ حرکت تا لحظۀ برگشت و تحویل طفل به خانواده اش تمامی مسئولیت

 مراقبت بر حسب مورد به عهده مربی یا سرپرست است . 
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  آنها دقت بیشتری شود در طول جاده ها در خصوص تغذیه اطفال ورزشکار صغیر و نیز سوار و پیاده شدن 

  هرگز به تنهایی وظیفۀ مربیگری و سرپرستی را در اردوها و مسافرت ها به طور یکجا نپذیرید . این پذیرش

 از دیدگاه حقوقی یک بی احتیاطی است . 

  . برای اسکان ورزشکاران در اتاق ها تناسب سنی و موارد مشابه به دقت مورد توجه قرار گیرد 

 قهرمانی بزرگساالن یا اردوها اعزام یک یا دو نوجوان با آنان به انگیزۀ کسب تجربه یک اشتباه  در مسابقات

ساله با چند بزرگسال مجرد یا متأهل در یک فضا ، غیر  14فاحش است . برای مثال اسکان یک نوجوان 

 عقالنی است . 

 اردو را ندهید حتی اگر اقوام وی در  در مسافرت ها هرگز به ورزشکاران خردسال به تنهایی اجازه خروج از

 آن شهرستان ساکن باشند . چنین اجازه ای باید بنا به تشخیص سرپرست و با رعایت همه جوانب کار باشد . 

  گردش ها ، بازدیدها ، تماشای مسابقات باید به طور دسته جمعی باشد از صدور اجازۀ باقی ماندن یک یا

 بدون سرپرست خودداری شود .  دو نفر ورزشکار خردسال در اردو

 خودداری کنید . مربی باید خوددار  یک ورزشکار در حضور سایرین جداً از ظاهر کردن عالقۀ خاص خود به

 و صبور بوده و عقلش بر احساساتش غالب باشد . 

  از انفرادی یکی از ورزشکاران به اردو به خصوص اگر طفل باشد برای انجام یک کار ویا آوردن وسیله

 بپرهیزید. 

  وظیفۀ مراقبت در مسافرت ها و اردو ها منحصر به روز نیست ، در تمام لحظات این وظیفه مهم متوجه

 مربی وسرپرست است . به هر نحو ممکن باید این مهم انجام شود . 

 

 مسؤولیت داوران بر اساس مقررات ورزشی *

داوران وظایفی از قبیل پیشگیری از وقوع حوادث ، جلوگیری از تشدید نتایج حوادثی که اتفاق افتاده است را 

 نیز به عهده دارند . 

 وظایفی که در رابطه با پیشگیری حوادث به عهدۀ داوران قرار داده شده عبارتند از : 

 شخصی ورزشکاران و جلوگیری از استفاده از آنها درصورت مجاز نبودن تت بازدید از وسایل 

 تت اخراج بازیکنانی که مرتکب عملیات خطرناك و یا خالف اخالق ورزشی می شوند 
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 تت لغو بازی ها در صورت نامساعد بودن شرایط جوی یا ناقص بودن وسایل ورزشی و امثال آن 

 از مقررات به شرح ذیل اشاره می کنیم : به منظور مستند بودن وظایف فوق مواردی 

 الف ت داوران اساساً مسؤول برخوردها و رفتار بازیکنان از لحظه ورود تا ترك زمین می باشند . 

 ب ت داوران باید بازی را طبق مقررات اداره نمایند . 

ۀ اولیه آثار ج ت حالت های غیر ورزشی ممکن است در حین یک مسابقۀ بسکتبال رخ دهد ، به محض مشاهد

آن دهد ، به محض مشاهدۀ اولیه آثار آن بازی باید توسط داوران متوقف و چنانچه نیاز باشد از مأمورین 

 انتظامی جهت حفظ آرامش استفاده نمایند . 

د ت اگر داور متوجه شد که بازیکنی شیئی را با خود حمل می نماید که در قانون اجازه داده نشده است و 

برای بازیکنان دیگر ایجاد نماید . باید دستور دهد که بازیکن شیء را از خود دور کند .  ممکن است خطری

 اگر نامبرده آن شیء را از خود دور نساخت و دستور را اجراء نکرد حق ادامه مسابقه را ندارد . 

وارد بر طبق قانون ه ت داوران باید قبل از مسابقه زمین بازی را مورد بازدید قرار دهند تا مطمئن شوند همۀ م

 است و اگر مشاهده کردند که زمین برای بازیکنان خطر ایجاد می کند آن بازی را لغو نمایند . 

هرگونه قصوری در اجرای مقررات ورزشی از سوی داوران مسؤولیت اداری یا صنفی برای آنها به همراه خواهد 

 داشت . 

 بیمه حوادث در ورزش *

برای حمایت از مدیریت ها و ورزشکاران در مقابل حوادث ، بیمه است  یکی دیگر از ابزارهای مناسب

که در حال حاضر در همۀ کشورهای پیشرفته صنعتی که طبعاً صاحب ورزش نیز می باشند و قویاً به اهداف 

عالیه آن معتقدند در ابعاد گسترده ای وجود دارد . در این کشورها بیمه دارای انواع متعددی در ورزش می 

د و از آن جمله   می توان  بیمه اموال ورزشی ، بیمۀ مسؤولیت مراقبت از اشخاص و اموال ، بیمه در باش

مقابل جرایم علیه اموال ، بیمه درمان کامل ورزشکاران مصدوم ، بیمۀ کامل در مقابل تمامی حوادث و غیره 

ه کافی به نظر نمی رسد و با توجه اشاره نمود . در ایران نیز اخیراً  فعالیت هایی در این جهت شروع شده ک

به وضعیت ورزش ما که به طور کلی از جهت اماکن ، تجهیزات ، لوازم و غیره دارای نارسایی و کمبودهایی 

می باشد و ورزشکاران و مربیان ما به همین دالیل در معرض خطرات زیادی می باشند و لذا اقتضا دارد به 

واع بیمه دامنۀ گسترده تری یابد و با دریافت حق بیمه از همۀ طرف انگیزۀ حمایت بیشتر از آنان شمول ان

های قرارداد اعم از والدین ، مربیان ، معلمان ، معلمان ورزش ، نواحی آموزش و پرورش ، تماشاگران و 

سایرین تضمین های الزم را برای اطمینان و تشجیع مدیریت ها به انجام بهتر وظایف خود فراهم آوریم . به 

ورزش را در ایتی بتواند تا حدود زیادی جامعۀ صورت امید است بیمه به عنوان یک اقدام احتیاطی و حمهر 

قبال حوادث ورزشی پشتیبانی نماید . 
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 قوانین و مقررات دوپینگ

های ورزش، مضر بودن برای جامعه ورزش و  ترین علت ممنوعیت دوپینگ معارض بودن آن با ارزش اصلی

توان به محافظت از سالمت ورزشکاران و فراهم کردن محیطی برابر برای  لل دیگر آن میاجتماع است. از ع

 رقابتی سالم اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، امروزه سوء استفاده از مواد غیرمجاز به یک اقدام شایع در میان 

شی شنیده ایم ورزشکاری به دلیل مصرف ورزشکاران تبدیل شده است، بارها در اکثر رشته های مختلف ورز

مواد نیروزای ممنوعه، از شرکت در مسابقات رسمی محروم شد و گاهی مشاهده شده است که مصرف 

کنندگان مواد نیروزای ممنوعه دچار عوارضی همچون سکته مغزی، سکته قلبی و حتی مرگ ناگهانی 

 اند.  شده

با علم به ممنوع بودن مواد آن را مصرف کرده است با  حال این سوال مطرح است ورزشکاری که به عمد و

ورزشکاری که به طور اتفاقی و عدم آگاهی از ممنوع بودن مواد آن را مصرف می کند یکسان برخورد 

 شود؟  می

 چه کسی یا کسانی مسئول مرگ و نقص عضو ورزشکار مصرف کننده مواد غیرمجاز هستند؟ 

 

 

 : دوپینگ *تعریف

دوپینگ به معنای مصرف یک ماده ممنوعه یا روش ممنوعه توسط شخص سالم با هدف افزایش کارایی 

 ورزشی است. 

 تحلیل و بررسی تعریف دوپینگ:  -

های ورزش،  علت ممنوع بودن دوپینگ: اصلی ترین علت ممنوعیت دوپینگ معارض بودن آن با ارزش -1

علل دیگر آن می توان به محافظت از سالمت ورزشکاران و  مضر بودن برای جامعه ورزش و اجتماع است. از

 فراهم کردن محیطی برابر برای رقابتی سالم اشاره کرد. 

 

علت مصرف مواد ممنوعه توسط ورزشکاران: ورزشکاران متخلف با مصرف مواد ممنوعه در صدد افزایش  -2

از امتیازهای مادی و معنوی که برای  کارایی ورزشی خود به صورت غیرمجاز هستند تا بتوانند از این طریق

نفرات برتر مسابقات ورزشی معین شده است بهره مند شوند که می توان برای مثال به جوایز مالی و 

همچنین خدمات و تسهیالتی که کشور متبوع ورزشکار در صورت کسب موفقیت برای آنها در نظر گرفته 

 است اشاره کرد. 

 

: آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ هر ساله لیستی از مواد غیر مجاز در ورزش لیست مواد نیروزای ممنوعه -3

کند که دائماً به خاطر مصرف مواد جدید توسط ورزشکاران در حال تغییر است و ورزشکاران  را ارایه می

ع تواند راف بایست نسبت به لیست مواد معرفی شده آگاهی داشته باشند زیرا که جهل به این موارد نمی می
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 مسوولیت ورزشکار شود. 

بر مبنای دستورالعمل آژانس جهانی ضد دوپینگ ورزشکاران وظیفه دارند از مواد غیرمجاز و آنچه که مصرف 

گناه موجب ناراحتی آنها را فراهم آورد ولی  کنند آگاه باشند اگرچه ممکن است مجازات ورزشکاران بی می

 که ورزشکاران نسبت به اعمال خود مسئولند.  های آموزشی در این مورد کامال واضح است پیام

 

نوع رشته ورزشی و مصرف مواد غیرمجاز: طبق آمار به دست آمده کمترین مصرف داروهای غیرمجاز در  -4

های وزنه برداری، دومیدانی، بدنسازی، کشتی و فوتبال بیشترین آمار  رشته هاکی روی چمن است و در رشته

 شکاران گزارش شده است. مصرف مواد غیر مجاز توسط ورز

 

میزان مصرف مواد نیروزای ممنوعه: تشخیص هر میزان از ماده غیرمجاز در نمونه ورزشکار به عنوان اقدام  -5

 شود.  شود و مجازات مقتضی برای فرد خاطی در نظر گرفته می علیه قوانین ضد دوپینگ قلمداد می

 

زش است. افزایش هموگلوبین خون را دوپینگ روش ممنوعه: دوپینگ خونی یک روش ممنوعه در ور -6

شود.  شود و قبل از مسابقه به وی تزریق می گویند. در این روش خون خود ورزشکار نگهداری می خونی می

این عمل باعث افزایش توانایی حمل اکسیژن در خون و افزایش مقاومت و نهایتا افزایش قدرت استقامتی فرد 

 ماراتن، دوچرخه سواری است. هایی نظیر اسکی، دوی  در ورزش

 

ها دخالت دارند. برای مصرف این  معافیت درمانی: تعدادی از داروهای ممنوعه در درمان برخی از بیماری -7

داروها ورزشکاران نیاز به اخذ معافیت درمانی خواهند داشت. ورزشکارانی که بیمارند و با تشخیص پزشک 

عه دارند پس از طی مراحلی با تأیید ستاد ملی مبارزه با متخصص ورزشی نیاز به مصرف داروهای ممنو

 توانند مبادرت به مصرف داروی ممنوعه کنند.  دوپینگ و کمیته ضد دوپینگ فدراسیون جهانی آن رشته می

 

 سه شرط مهم برای مصرف داروهای ممنوعه توسط ورزشکاران عبارتند از: 

 

 ف نکند سالمت وی به مخاطره افتد. در صورتی که ورزشکار داروی ممنوعه را مصر -الف

 داروی جایگزین دیگری وجود نداشته باشد.  -ب

 مقداری از داروی ممنوعه مصرف شود که باعث افزایش عملکرد ورزشکار نشود.  -ج

 

با وجود سه شرط فوق، مدارك و مستندات بیماری ورزشکار به ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ارسال و سپس با 

دهند.  عافیت درمانی رأی به مصرف آن دارو )با دوز و زمان مشخص( یا عدم مصرف آن میتشکیل کمیته م

البته الزم به ذکر است در صورت وجود مورد اورژانس روند متفاوت بوده و ابتدا دارو برای بیمار به شکل 

درمانی  اورژانس مصرف شده و سپس مستندات و مدارك به ستاد ملی مبارزه با دوپینگ جهت اخذ معافیت

 ارسال خواهد شد. 

 

ای قادر به افتراق میان نمونه  دوپینگ آگاهانه و دوپینگ غیرآگاهانه: امروزه هیچ روش آنالیز شناخته شده -1
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فرد اقدام کننده به دوپینگ و نمونه ورزشکاری که به طور غیر مستقیم در معرض عامل دوپینگ قرار گرفته 

 نیست. 

 

بت به احتمال دوپینگ ناخواسته آگاه باشند چرا که براساس قوانین بین المللی بنابراین ورزشکاران باید نس

 صرف نظر از منشاء آن ماده ورزشکار مسئول وجود هرگونه ماده غیرمجاز در نمونه خود است. 

 

های ورزشی مختلف انجام شده است موارد مثبت زیادی گزارش  هایی که کنترل دوپینگ در رشته در سال

اند و ورزشکاران، به استفاده از ماده غیر مجاز اقرار  ضی از این موارد به خوبی مسجل شدهشده است. بع

اند، در سایر موارد ورزشکاران منکر استفاده از دارو شده و شرایطی به غیر از دوپینگ عمدی را ادعا  کرده

 اند.  کرده

 

 : * موارد مرسوم دفاعیه ورزشکاران شامل

 

 دود ناشی از داروهایی مثل ماری جوانا، کوکائین، متآمفتامین.  استنشاق غیر مستقیم -الف

 

مصرف غذاهای محتوی مواد غیرمجاز همچون اغذیه حاوی دانه خشخاش، چای گیاهی، برگ کوکا و  -ب

 باقیمانده مواد آنابولیک در گوشت. 

 

اخوردگی، میگرن، قهوه دوپینگ با داروهای معمولی، این داروها عبارتند از: داروهای ضد سرفه، ضد سرم -ج

 وشکالت که مصرف بیش از حد این داروها در مدت زمان کوتاه باعث می شود تست دوپینگ را مثبت کند. 

 

مکمل های غذایی که گاهی به دلیل فاسد شدن و آلودگی، عدم درج مواد تشکیل دهنده بر روی  -د

وع ماده ممنوعه در مکمل ها می تواند برچسب، درج برچسب تقلبی و اشتباه بر روی مکمل ها و وجود یک ن

توان با تنظیم و وضع قوانینی برای نظارت بر  از موارد دوپینگ ناخواسته در میان ورزشکاران باشد که می

ها و اجرای مجازات برای ارایه دهندگان محصوالت آلوده و فاقد استاندارد و فاقد  صنایع ساخت مکمل

 ادث ناشی از آن برای ورزشکاران جلوگیری یا باعث کاهش آن شد. برچسب از وقوع دوپینگ ناخواسته و حو

 

 : های ورزشکاران مرتکب دوپینگ * مجازات

 

ها به رعایت مقررات قابل مقایسه  در جوامع بین المللی چهره ورزش با هیچ یک از امور از نظر الزام دولت

های بین المللی ورزشی را با  و کمیته نیست و این در حالی است که کشورها تصمیمات فدراسیون بین المللی

 کنند.  رغبت و تمایل هرچه تمام تر اجرا می

 

انتخاب ورزشکاران برای آزمایش دوپینگ: مطابق با قوانین جاری کنترل دوپینگ در هر رویداد ورزشی  -

هایتاً در هر گیرند. ن های اول تا چهارم مورد آزمایش دوپینگ قرار می گیرد و مقام آزمایش دوپینگ صورت می
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 مکانی و زمانی احتمال آزمایش دوپینگ برای هر ورزشکار وجود دارد حتی اگر مقامی کسب نکرده باشد. 

 

 های دوپینگ آگاهانه:  * مجازات

 

های پپتیدی و گلیکو پروتیینی و  در صورت مصرف استروئیدهای آنابولیک، داروهای ادرارآور، هورمون

 های آنها:  آنالوگ

 سال محرومیت از شرکت در مسابقات رسمی  4تا  2ارتکاب به جرم در اولین  -

 

 در دومین ارتکاب به جرم محرومیت مادام العمر از شرکت در مسابقات رسمی  -

 

 * مجازات های دوپینگ غیر آگاهانه: 

 

 در رابطه با مصرف مواد غیرمجاز دیگر به جز موارد مذکور در دوپینگ آگاهانه: 

 

 خلف سه تا شش ماه محرومیت از شرکت در مسابقات رسمی در اولین مورد ت -

 

 در دومین مورد تخلف دو سال محرومیت از شرکت در مسابقات رسمی  -

 

 در سومین مورد تخلف، محرومیت مادام العمر از شرکت در مسابقات رسمی.  -

 

 : آگاهانه غیر دوپینگ و آگاهانه دوپینگ مشترك های مجازات •

 

  ملی فدراسیون نظارت تحت مسابقات یا و المللی بین ابقاتمس در شرکت عدم -

 

 المللی و رسمی  بین همایش یا و سمینار در شرکت از محرومیت -

 

 محرومیت از موقعیت شغلی )داوری، مربیگری، مسئولیت، ریاست، مشاوره( ورزشی  -

 

 هایی که در هنگام یا پس از تاریخ دوپینگ کسب شده است.  سلب هرگونه ترفیع، مدال، عناوین و مقام -

 

های حقوقی از  هایی برای شخصیت همچنین در مورد ارتکاب به جرم دوپینگ ورزشکاران، گاهی مجازات

 های مالی هستند.  مجازاتشود که اکثراً  های ورزشی در نظر گرفته می های مربوطه و باشگاه قبیل فدراسیون

 

 مسئولیت حوادث ناشی از دوپینگ:  
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توان گفت که اگر مرتکب دوپینگ خود ورزشکار باشد در صورت بروز صدمات جسمانی و  به طور کلی می

روحی هیچ کس به جز ورزشکار مسئول نیست، اما اگر اجبار و اکراه توسط مربی، پزشک، سرپرست و غیره 

انی و روحی )ناشی از مصرف مواد ممنوعه( به ورزشکار شود، در صورتی که سبب باعث بروز صدمات جسم

 اقوی از مباشر باشد مسئول هستند.

 

 

 

 

 نتیجه گیری :

قرار دادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان می دهد که از دیدگاه قانون اساسی ورزش  

 است . یک نهاد فرهنگی برای  نیل به هدف تربیت انسان 

ورزش جایگاه بسیار مهم در میان اساسی ترین نهاد های کشور است که تمام ورزشکاران، مربیان ، معلمین ، 

 مدیران ، تماشاگران و سازندگان بطور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با آن می باشند . 

ناخت حقوق ورزشی ، لذا الزم است که افزایش آگاهی حقوقی جامعه ورزش در محدوده حقوق ورزشی ، ش

وظایف و اختیارات مدیران ورزشی از نظر  حقوقی و ... ارتقاء یابد و به بیان  ساده تر کل این  تحقیق اهمیت  

معلمین ورزش را در ساختن جامعه ای سالم و پرنشاط کمک می کند تا به وظیفه مهمی که بر عهده آنها 

 است  آگاه شوند . 
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 فرم گزارش حادثه

 

 مشخصات مصدوم :          نام :               نام خانوادگی :                        آدرس :ت  1

ت مشخصات ظاهری :         رنگ مو :          رنگ چشم :                           قد :                 وزن ) به طور  2

 تقریبی (

 خیابان :                              کوچه :             شماره :      ت آدرس محل حادثه :        شهرستان :       3

ت نام محل حادثه :            مکان آموزشی :      )دانشگاه           دبیرستان                مدرسه راهنمایی         4

 دبستان    (

 خر :                  اردو :                  غیره : باشگاه :                     ورزشگاه :                 است

 ت زمان وقوع حادثه :         ساعت :              روز :                                   ماه :                سال :  5

 ت مشخصات مربی یا سرپرست حاضر در محل حادثه :  6

 ت نوع صدمه :                مرگ :               شکستگی اعضاء :                     خفگی :             اغماء :  7

 استفراغ :                        دررفتگی :           پارگی و خون ریزی :                  تورم : 

 ضربه مغزی : )عضو مصدوم نام برده شود (

 سانی در لحظه وقوع حادثه در محل شاهد بوده اند ؟ ت چه ک 1

 ت چگونگی وقوع حادثه اختصاراً توضیح داده شود .  1

ت در صورتی که حادثه بر اثر نقص تجهیزات ، لوازم ، زمین ، وسایل شخصی و غیره بوده است ، توضیح داده شود  11

 . 

 یا خیر ؟ به چه میزان و توسط چه اشخاصی ؟  ت آیا پس از وقوع حادثه کمک های اولیه اعمال شده است 11

ت در صورتی که مصدوم به مرکز درمانی منتقل گردیده پس از چه مدت زمانی از لحظه وقوع حادثه این انتقال  12

 صورت گرفته است .

 ت مصدوم با چه وسیله ای به مرکز درمانی منتقل شده است :  13
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 سایر وسایل :                 آمبوالنس :                   اتومبیل : 

 ت نحوۀ انتقال مصدوم از محل حادثه به داخل آمبوالنس ، وسیله دیگر :  14

 برانکارد :                گرفتن دست و پاها :         انداختن روی دوش :                  با پای خود : 

 ت میزان تقریبی خسارت مالی و مشخصات اشیاء زیان دیده  15

 ت توضیحات اضافی :  16

 مشخصات تنظیم کننده گزارش                                        امضاء                 تاریخ 

 مشخصات رئیس یا سرپرست محل حادثه                             امضاء                تاریخ 

 



44 
 

  

  :   منابع

 نشریه ماهانه اداره کل تربیت بدنی دختران ) ویژه نامه طرح جامع معلمان ( ریور ورزشی  -1

 سایت جامع اطالع رسانی آفتاب به آدرس  -2

www.aftab.ir  

 سایت جامع اطالع رسانی دانشنامه رشد به آدرس : -3

www.daneshnameh.roshd.ir                                            

 1315پائیز  –مجله رشد تربیت بدنی  -4
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