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 مدنی مربیان ورزشی در نظام حقوقی ایران مسئولیت
 

 خانیابراهیم سانی

 اسالمی شورای مجلس نمایندگان مجتمع حقوقی مشاورین کارگروه عضو و قم، واحد اسالمی آزاد دانشگاه حقوق استاد عمومی، حقوق ارشد کارشناس

 قم استان

 

 چکیده

 جمله است، از شده ورزش حقوق رونق موجب خود که ت؛ مسائلیاس بوده همراه جدید مسائل شدن مطرح با ورزش گسترش

شود های ورزشی محسوب میمربی یکی از ارکان مهم و اساسی فعالیت است. مربیان ورزشی مدنی مسئولیت بحث این مسائل

خذ کرده باشد و وی های مربوطه اهای ویژه آموزش مربیگری را با موفقیت گذرانده و مجوز مربیگری را از سازمانکه باید دوره

های سازمان یافته را برای نامهها و شیوهمکلف است با رعایت کلیه موازین قانونی، ایمنی، بهداشتی و اخالقی، مجموعه فعالیت

های اجتماعی ارتقاء، پیشرفت، تکامل و موفقیت یک ورزشکار یا گروهی از ورزشکاران در ابعاد جسمانی، روانی، اخالقی و توانایی

 بوده مدنی مسئولیت موجب از وظایف هریک اجرای از ناشی خسارت ورود تقصیر وجود صورت در ایران حقوق م سازد. درفراه

ای صورت گرفته است بر آن این مقاله که با روش توصیفی و بر مبنای مطالعات کتابخانه است. خسارت جبران به ملزم مربی و

-مسئولیتهای مربی ورزشی به بازتاب برخی از مدنی، به تکالیف و ویژگی است که ضمن تعاریفی از مربی ورزشی و مسئولیت

 بپردازد. های ورزشی در ایرانهای مدنی مربیان باشگاه

 

 ورزش، مربی ورزشی، باشگاه، مسئولیت مدنیهاي كلیدي:  واژه
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 مقدمه

 مدیر و بوده مدنی مسئولیت جبمو از وظایف هریک اجرای از ناشی خسارت ورود تقصیر وجود صورت در ایران حقوق در 

 است. خسارت جبران به ملزم

 شرکت از یکی یا معموالً خواهان و است خسارات جبران برای دعاوی اکثر ها،ورزش باب در مدنی مسئولیت دعاوی در 

 معیار سطح از ترپایین کرد: رفتاری تعریف چنین توانمی کلی طور به را خطا یا تقصیر تماشاگران. از یکی است یا کنندگان

در  مثالً دارد، فرق گوناگون هایرشته فاحش هایتفاوت به توجه با ورزشی، اقدامات و رفتار معیار انسان متعارف. لذا یک رفتار

 که تعریفی طبق و نیست یکسان تنیس بازیکن یک متعارف رفتار با فایتر یک متعارف رفتار دارد، برخوردی ماهیت که ورزشی

 متعارف از ورزشها این در اگر است، دیگری روی بر تکنیک اجرای آن عرف که خشن ورزش یک در گردید فوق در از تقصیر

 عرف خالف بر این که شود استفاده است فلزی های گیره دارای که زانوبندی از نباید کاراته ورزش در مثالً گردید، خود خارج

 و مثال این طبق کند کهمی پیدا مسئولیت مقابل، طرف برای حادثه بروز قبال در صورت این در فرد که باشد،می ورزش کاراته

نمی مبادرت بدان مشابه شرایط در محتاط و عادی شخص که کاری انجام گفت: تقصیر توانمی دیگر عبارت به تعریف فوق

 2 دازد.پرمی بدان همانند احوال و اوضاع در احتیاط با و معمول فرد یک که عملی انجام قصور در یا و ورزد

 جملهء است. از شده ورزش حقوق رونق موجب خود که است؛ مسائلی بوده همراه جدید مسائل شدن مطرح با ورزش گسترش 

 هادادگاه در را جدیدی دعاوی و دارد مختلفی هایصورت مسئولیت نوع است. این ورزش در مدنی مسئولیت بحث این مسائل

 شغلی صورت به را هاحرفه این زیرا دارد، ایویژه جایگاه ورزشی یان باشگاه هایمرب مسئولیت میان این است. در مطرح کرده

 و دارد وجود همواره آن در گوناگون اشخاص سوی از مدنی مسئولیت مختلف دعاوی طرح بیم که درآورده است؛ شغلی پرخطر

 در را ورزشی مربیان که ایسازد؛ بیمهیم الزامی را کننده حمایت ایبیمه پوشش به نیاز امر این و است وضعیت خطرناک این

ای صورت گرفته است بر این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه کند. تهدیدها مراقبت این برابر

های مربی ورزشی به بازتاب برخی از آن است که ضمن تعاریفی از مربی ورزشی و مسئولیت مدنی، به تکالیف و ویژگی

 بپردازد. های ورزشی در ایرانهای مدنی مربیان باشگاهمسئولیت

 

 روش تحقیق

تحلیلی است. به این صورت که ابتدا مطالب و اطالعات با مراجعه به  -روش تحقیق در مقالۀ حاضر به صورت روش توصیفی 

 تحلیل شد. ها برداری شد. سپس اطالعات و دادهآوری و فیش های مورد نظر جمع ها و سایت کتابخانه

 

 تربیت بدنی

 1است. جسمانی فعالیتهای طریق از انسان ورشد اجرا به بخشیدن بهبود آن هدف که تربیتی آموزشی است فرایندی بدنی تربیت 

                                                           
 (. حقوق ورزشی، تهران: نشر میزان. 2333نیا، حسین. )آقایی 2
 (. تربیت بدنی در بینش اسالم، دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی.2331یوسفی، علی. ) 1



فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات  

 12-34، صفحات 2042 ابستانت ،1 شماره ،8 دوره

13 

 

 بر که تأکیدی با بدنی و تربیت است گردان و خود و مستقل هدفدار انسان یک عنوان به فرد وتربیت، پرورش تعلیم اولیه از اهداف 

 فرایند در را توجهی شایان نقش و اصولی صحیح آموزش صورت دارد، در اجتماعی و برازندگی جسمی، ذهنی، هیجانی شپرور

 .کرد خواهد ایفا و تربیت تعلیم

 

 ورزش تعریف

 کردن است، تفریح مفهوم به ورزش مردم، اکثر دیدگاه از همچنین اندبرده پی ورزش معنای به تمرین و تجربه با مردم بیشتر 

نوعی  یا و ورزشی( )تورهای شدن استخدام برای راهی ای(حرفه ورزشکاران )برای کار نوعی است ممکن حالعین در ولی

 آید. شمار به ورزشی( بازاریابی های)آژانس تجارت

 لوئی نظر .اندکرده تعریف گیردمی انجام مدون قوانین عنوان تحت که آدمی جسمی فعالیت را ورزش اشپرایترز و شنایدر 

 : باید ورزش که کرد ارائه تعریف این با را نوعی دیدگاه

 باشد داشته بازی سرشت -2

  باشد رقابتی عناصر ایپاره شامل -1

 باشد جسمی دالوری بر مبتنی  -3

 باشد بخت و تدبیر مهارت، از عناصری شامل  -0

  باشد ناآشکار آن نتیجه  -1

های جسمانی نسبتا شود که مستلزم فعالیتسازمان یافته گفته میدر تعریفی دیگر آمده است که ورزش به فعالیتی رقابتی و  

شود که ای گفته میهای جسمانی نسبتا پیچیده است. ورزش به بازی جسمانی، رقابتی و سازمان یافتهشدید یا اجرای مهارت

 3شود.های درونی و بیرونی انجام میبه آمادگی جسمانی نیاز دارد و با انگیزه

 

 ورزش اهمیت

و  اندیشمندان جانب از هاییو توصیه دارد ای ویژه جایگاه و جوامع مکاتب ادیان، تمامی در که است هاییمقوله جمله از رزشو 

 حضرت اسالم گرامی پیامبر است. متفاوت ورزش به آنها نگاه نوع که هرچند است، شده بیان ورزش اهمیت درباره آنها متفکرین

 برای ما و رهبران دینی دین که است اهمیتی بیانگر حدیث این بیاموزید و شنا تیراندازی خود فرزندان فرمایند: بهمحمد)ص(می

 است: شماریبی ریز نکات بیانگر و همچنین هستند قائل مسلمانان و روانی جسمی و سالمتی ورزش

 و غیرمسلمان مسلمان از اعم مردم کلیه شامل ورزش به اسالم توصیه  -

 پسران تنها نه شود،می و پسر دختر زا اعم افراد، تمامی شامل -

 هستند. ...و بودن و شاد بودن، مفرح جذاب قبیل از هاییویژگی دارای هاورزش  -

 دارد. وجود افراد بین رقابت امکان ورزش در -

 ستفادها خود از کردن دفاع برای آنها از لزوم مواقع در توانندمی مسلمانند را هاورزش و سایر تیراندازی و شنا هایورزش -

 کنند.

                                                           
 (. تاریخ تربیت بدنی و ورزش، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی. سمت. 2383اسماعیلی، محمدرضا. ) 3
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 و از سالمت شوندمی مندبهره ورزش فواید کند و ازمی فراهم مردم برای و مفرح شاد محیطی اینکه ضمن ورزش انجام -

 0.شوندبهرمند می بشراست هایاز دغدغه یکی که نیز جسمانی

وزگار، استاد پرورشگر و معلم که در تعریف لغوی مربی آورده شده که مربی به معنی پرورنده، تربیت کننده، پرورش دهنده، آم 

 دار تعلیم و تربیت دیگران است. )فرهنگ معین، ذیل مربی(عهده

ها را های مختلف به هن نزدیک و آنها، استعدادها، تجارب و عالقهمربیگری، یک رهبری رودرروست که افراد را با تجربه 

تشان ادامه دهند و با همکاری شرکای خود رفتاری سنجیده و کند تا برای قبول مسئولیت قدم بردارند و به پیشرفتشویق می

ها و اندیشیدن به بهترین برنامه نیست؛ بلکه توجه واقعی به ها و تکنیکتمام عیار داشته باشند. مربیگری به خاطر سپردن روش

 ردن.ها درگیر کورزشکاران است. به طور واقعی به آنها اعتقاد، و توجه آنها را با اهداف و آرمان

ها و معرفت. مربیگری کند که مربیگری یعنی مایه گذاشتن از خود، انرژی، دانش، مهارتماتنز مربیگری را چنین تعریف می 

شان را در حد باالتری پناسیل خود های اجتماعیای است برای کمک به ورزشکاران تا ابعاد جسمانی، روانی و تواناییحرفه

 1توسعه دهند.

دهد، بلکه مسئولیت رشد و های ورزشی یاری میمربی ورزشی است که ورزشکار خود را در زمینه فعالیتیک مربی فقط یک  

تحول شخصیت او را نیز بر عهده دارد. مربیگری به معنی کمک به کسی برای مهیاکردن چیزی آمده است، در ورزش مربیگری 

 6منظور کمک به پیشرفت و بهبود کارهای آنان است.بینی برنامه های تنظیم شده صحیح برای ورزشکاران به یعنی پیش

 

 حقوق ورزشی در حقوق ایران

قانون مشخصی که در باب حوادث ورزشی به صراحت  2311تا  2340از آغاز دوره قانون گذاری در ایران معاصر یعنی از  

ات ورزشی به مبانی و اصول حقوقی تعیین تکلیف کرده باشد وجود نداشت و حقوقدانان در راستای توجیه حوادث ناشی از عملی

 اند. متوسل شده

دانند معتقد استاد عبدالحسینی علی آبادی ضمن طرح بعضی نظرها که رضایت مجنی علیه را علت موجهه حوادث ورزشی می 

ون شوند اجازۀ قانبهترین توجیه عدم مجازات مشت زن و کلیه اشخاصی که در اثنای عملیات ورزشی مرتکب جرح می»است: 

 7«است

برای موجه قلمداد  8اند نیز به اجازه قانون، آداب و رسوم اجتماعیحقوقدانانی که بعد از ایشان در این زمینه اظهار نظر کرده 

اند که از نظر قانون ایران با توجه به اینکه موردی وجود ندارد که عرف موجب اند و گاه گفتهکردن حوادث موصوف متوسل شده

رسد که در صورت شکایت شاکی در مورد جرح و به هر حال توان استدالالت فوق را پذیرفت و به نظر میمینقص قانون شود ن

 3در صورت وقوع قتل قضیه قابل تعقیب باشد. 

                                                           
 . 01(. ورزش در اسالم، قم: انتشارات بوستان، ص2372صبوری، حسین. ) 0
 .23گاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد، ص ای بر مبانی مربیگری، چاپ اول، خرم آباد: انتشارات دانش(. مقدمه2387پورفرخ، محمدرضا. ) 1
 .13شناسی تمرینات ورزشی، ترجمه مهران شاهین طبع، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، صعلمی و روش ، اصول2384اینستوانی، چاپا، 6
 .103ص  ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،2( حقوق جنایی، ج 2330عبدالحسین، علی آبادی. ) 7
 .146، ص 2ج  (. حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران: طرح نو،2383ی، پرویز. )صانع 8
 .204، ص 2(.حقوق جزای عمومی، ج2312محمد علی معتمد، ) 3
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قانون مجازات عمومی مقرر داشت که  01مقنن به این اختالف نظر پاپان داد و به صراحت و به موجب ماده  2311اما در سال  

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

 شود.

 

 مسئولیت مدنی

 بخشد. می را موضوعیت مسئولیت که است آزادی همین حدود از تجاوز و هاستانسان ارادۀ آزادیِ مولود و حاصل مسئولیت، 

کردن و بازخواست کردن است که از این سه معنی معنای سوم بیشتر به بحث ما مسئولیت به معنای پرسیدن، درخواست  

شود که فرد یا افرادی بدون مجوز قانونی به شخصی ارتباط دارد در معنای اصطالحی مسئولیت مدنی هنگامی محقق می

 د به جبران خسارت.شونخسارت وارد کنند؛ پس تعهد مسئولیت منوط به ورود زیان به افراد جامعه است که ملزم می

 و اجتماعی روابط تنظیم و حقوق فردی اجرای ضمانت عنوان به بشری جوامع تمدن و پیشرفت مقتضیات و طبع به بنا 

 قواعد و نهادها دارد. تنگاتنگ ارتباطی عاطفی مردم و اقتصادی نیازهای و جوامع تاریخ با و کندمی نقش ایفای اقتصئادی

 اخالق و محیط شرایط از تأثیرپذیری با و است رسم و خصائص فرهنگی و عادات و مصالح و نیاز زادۀ ایجامعه هر در حقوقی

 24است. اجتماعی زندگی قواعد حقوق، واقع به یابدمی و تکامل یافته تحول زمان، اقتضائات و اجتماعی

د و همچنین مسئولیت شخص کنمسئولیت در مقام خسارتی که شخص یا کسی یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می 

 بر اثر تخلف ار انجام تعهدات ناشی از قرارداد، مسئولیت مدنی است. مسئولیت مدنی بر دو قسم است: 

 

 مسئولیت قراردادي

 نامند.مسئولیت خارج از قرار داد که گاهی آنرا مسئولیت تقصیری می

شود و در ت اینکه در نخستین، نقص تعهد قراردادی میقدر مشترک هر دو نوع مسئولیت، نقص تعهد و الزام آور است. نهای 

 22نقص تعهد قانونی. دومین

 

  ورزشی مربی

 در حرفه این مسئولیت شغلی تنها نه است فرد به منحصر و نادر امری واقعا مربوطه مسئولیت و ایران در ورزشی مربی شغل 

 ندارد. مشابهی نیز بخش خصوصی اقتصادی یهابنگاه و نهادها از یکچ هی در حتی که جامعه، عمومی مشاغل بین

 .ورزشکاران هایفعالیت بر نظارت و هابرنامه تنظیم فرآیند از است عبارت ورزشی مربی 

 است هاییمهارت و هاتوانایی نیازمند شودمی انجام آنها در هافعالیت این که امکاناتی و کنندهسرگرم ورزشی هایفعالیت اداره 

 بر بدانند، را ورزشی امکانات کارکرد نحوه کنند، ریزیبرنامه را مسابقات بتوانند که است افرادی برای بخش این هایسمت.

 دارد وجود هارشته سایر تخصصی های حوزه در که بسیاری هایتوانایی و هامهارت از کنند نظارت ورزشی بودجه امکانات

 کنند. استفاده

 

                                                           
 .23، ص03، شماره 2378(. مقاله خطای ورزشی و مسئولیت ورزشی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، بهار 2378کاتوزیان، ناصر. ) 24
 .601(. ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، ص 2371ی، محمدجعفر. )جعفری لنگرود 22
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 مسئولیت مربی

 متضمن که خشن هایورزش در بویژه صدمات از بعضی نیستند. خود شاگردان ایمنی ضامن یا گریمهب عنوانی هیچ به مربیان 

 متعارف، مراقبت اعمال با باید مربیان نیست. میسر است، دعوا اقامۀ با آنها خسارت جبران همین و است اجتناب ناپذیر درگیری

 و دارد فرق ورزش هر در عرف معیار که گردیممی متذکر و ندکن جلوگیری ورزشکاران برای پیش بینی قابل خطرهای ایجاد از

 یافت. خواهد افزایش ورزشی خشن هایفعالیت در آن میزان

 خود مراقبت بازیکنان ایمنی برای دارند وظیفه آن از غیر چه برخوردی، ماهیت دارای هایورزش در چه مربیان مجموع در 

 آنان که گفت باید کلی طور به دانست. مسئول خاص وظایف بعضی نقص دلیل به انتومی را مربیان آورند. عمل به را متعارف

 برای نیز و دهند آموزش خود ورزشکاران به رساندمی حداقل به را صدمات که راههایی یا و ایمنی هایروش به توجه موظفند با

 صدمۀ خطر و باشد نیافته باز را اش سالمتی مصدوم، ورزشکار که صورتی در کنند. تهیه مناسبی و حفاظتی ایمن تجهیزات آنها

 گردد. ورزشی هایفعالیت انجام به مجبور مربیان سوی از نباید شود، تشدید شدن دوباره درگیر و شاخ سر صورت در وی

 به پزشکی هایکمک جلب در مربی که صورتی در مثال عنوان به .هستند پزشکی هایکمک تدارک به ملزم همچنین مربیان

 مراقبت وظیفه مربی چنانچه بود. خواهد نکند، مسئول اقدام خورده، شدیدی ضربه که بازیکنی برای بموقع و مقتضی طریق

  21نخواهد بود.  او متوجه تقصیری رساند، انجام به را خود نظارت تحت ورزشکاران مورد در متعارف

 این او برای و باید کنند بازی چگونه که است شکارانورز برای توضیح طریق از مناسب آموزش وظیفه امر، این دیگر مصادیق از 

وقوع  احتمال رساندن حداقل به در مربیان چنانچه بنابراین دارند، قرار مطلوب بدنی شرایط در آنان که شود حاصل اطمینان

 به کافی و متناسب آموزش هرچند البته کرد. تلقی یافته انجام باید را مذکور وظیفه آورند، عمل به را متعارف اقدامات صدمات،

 صدمه، و کند کوتاهی خود ورزشکاران حفاظت برای متعارف مراقبت اجرای در مربی چنانچه ولی است، امر الزامی یک بازیکن

 23بود.  نخواهد تردیدی او در مسئولیت باشد قصور این از ناشی

 

  هاي ورزشیهاي مدنی مربیان باشگاهبررسی و بازتاب مسئولیت

 هاي ورزشیفعالیت حلم در حضور

 و حضور عدم شود، حوادث ورزشی و خطرها از بسیاری درآمدن فعل به قوه از مانع تواندمی که عواملی مهمترین از یکی 

 بنابراین است. ضروری مربی یا معلم مستمر و فیزیکی پس حضور است، ورزشی فعالیت صحنه در مربی و ورزش معلم نظارت

 باید ضروری ترک صورت در و کنند ترک را خود شاگردان یا تیم فعالیت و ورزش ای محلبهانه هیچ به نباید هرگز مربیان

 کالس دار و صالحیت شرایط واجد جانشین نبود صورت در و کنند انتخاب خود جای به دار صالحیت و شرایط جانشین واجد

 . کند تعطیل را ورزش

و  ورزشی هایفعالیت حضورشان در ورزشی واحد یا باشگاه پایینترین یا و ملی یرده در چه ورزشی مدیران یا ورزش مربیان 

 حاضر صورت این غیر در باشد دائمی دقت و با نظارت توأم باید حضور است. اجتناب ناپذیر ضرورتی ورزشکاران از مراقبت

 حادثه یک وقوع صورت رد مربی قانونی مسئولیت رافع مراقبت و دقت و بدون خودنمایی و تکلیف رفع برای سالن در شدن

                                                           
 .مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسی،و جرم جزا حقوق ارشد کارشناسی نامه پایان .ورزشکاران کیفری مسئولیت و ورزشی تخلفات (.2383) .محسن مرزدارانی، حاجی 21
 قوق ورزشی.ای بر ح(. دیباچه2386چلبی، البرز. ) 23
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 محل ورزش ایبهانه هیچ به نباید هرگز مربیان بنابراین است. مسئول مربی شود ثابت تقصیر اگر و نخواهد بود صدمه به منجر

 هالحظه همه در تمام دقت با بلکه باید نمایند؛ غفلت نظارت و کنترل و دقت از یا نمایند ترک را خود شاگردان یا تیم فعالیت و

 هایفعالیت و کالس بایستی یا محل ضروری ترک و صورت اضطرار در و باشند داشته نظر زیر را ورزشکاران از مراقبت و توجه

 20گردد. متوقف فعالیت دارصالحیت و واجد شرایط جانشین تعیین تا یا شود تعطیل

 

 احراز سالمتی

های جسمانی به اجراء و رشد انسان از طریق فعالیت تربیت بدنی فرایندی است آموزشی و تربیتی که هدف آن بهبود بخشیدن 

  21است و حرکت زیربنای تربیت بدنی است. 

الزمه دستیابی به هدف سالمتی ورزشکاران از وظایف مربی است و برای رسیدن به چنین اهدافی باید اقدامات زیر صورت 

 گیرد:

 های ورزشی.مطالعه پرونده پزشکی شاگردان قبل از فعالیت -

 های شاگردان با پرسش از والدین.فرمهای ساده و اخذ سابقه بیماری ارائه -

 بررسی و مالحظه یا دقت و مشاهده نزدیک وضعیت جسمی شاگردان توسط مربی -

26پرسش از شاگردان در خصوص سالمت آنها و دیگر اقدامات احتیاطی.  -
 

ای ضروری است. مربی ورزش از آنها اقدامات ویژه نحوه اطالع مربی از سالمت ورزشکار محدود نیست، ولی در مورد هر گروهی 

ای در این مورد تشکیل دهند و برگ آن فرمی است که پزشک، سالمت عمومی او را برای باید برای هر ورزشکار پرونده

ی های ورزشی تائید کرده است. از نظر حقوقی ورزشی تشخیص بیماری ورزشکاران از وظایف مربیان ورزشپرداختن به فعالیت

به چیزی نزدیک به دو برابر در مدت بسیار کوتاهی  74نیست، ولی چون اولین اثر فعالیت ورزشی افزایش ضربان قلب از حدود 

است. احتیاط اقتضا دارد که مربی ورزش از توانایی بازیگر برای تحمل بار چنین فعالیتی مطمئن باشد. از یک طرف تشخیص 

نی و غیره ورزشکار بدون معاینه طبی میسر نیست و از سوی دیگر چون مربی، صالح و های قلبی، تنفسی، عصبی و روابیماری

مجاز به ضمن معایناتی نیست، لذا وظیفه مراقبتی او ایجاب می کند که بدون تاییدیه پزشکی اجازه فعالیت ورزشی ندهد و اگر 

 27بدون تائیدیه پزشک اجازه دهد مسئول خواهد بود.

 

 آموزش صحیح به شاگردان

آموزش در ورزش به شاگردان از مهمترین رسالت مربیان است و تعلیمات ناقص و نامطلوب موجب مسئولیت شخص یا  

-اند. البته ضعف ناچیز در امر آموزش چنانچه همراه سانحه یا حادثهاشخاصی خواهد بود که وظایف خود را بدرستی انجام نداده

نیست مگر آنکه مربی یا مدرس آموزش تعداتی داشته و به آن تعهدات عمل  ای نباشد قابل طرح در محاکم و مراجع ذی صالح

سوارکاری برابر قرارداد مکلف بوده در مقابل دریافت مبلغی معلوم در زمانی محدود سوارکاری را نکرده است مانند آن که مربی

مشخص با وجود دریافت حقوق خود  به هنرجو یا ورزشکار بیاموزد یا مربی شناگر به همین نحو و در مدت زمان محدود و

                                                           
 .08ص ای بر حقوق ورزشی، چاپ دوم، تهران: بامداد کتاب، (. دیباچه2386چلبی، البرز. ) 20
 .03، ص ایران اسالمی جهانی، المپیک ملی کمیته انتشارات ،(. مبانی تربیت بدنی و ورزش، چاپ اول، ترجمه آحمد آزاد، 2383دیورا، آ. وست، چارلز، آ، بوچر. ) 21
 .06ص ای بر حقوق ورزشی، چاپ دوم، تهران: بامداد کتاب، (. دیباچه2386)چلبی، البرز.  26
 .06نیا، حسین. حقوق ورزشی، صآقایی 27
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توان او ار در دادگاه محکوم به انجام تعهدات و یا جبران خسارت ولدی االقتضاء نتوانسته است تعهدات خود را اجرا کند که می

 28بر دو مورد کرد.

 

 هاي شاگردانشناخت توانایی

مجوزهای رسمی دارای قدرت تشخیص به  های مختلف تخصصی و با کسب تجارب کافی ومربیان به دلیل گذراندن دوره 

های ورزشکار ها بر عهده اوست. مقصود از قابلیتباشد، بنابراین وظیفه شناخت قابلیتمنظور شناسایی توان ورزشکاران می

های ورزشی است در صورت عدم های فنی، تجربه و کسوت، فیزیک بدن ورزشکار در فعالیتشناسایی قدرت بدنی، مهارت

 23رد فوق مربی مسئول خواهد بود. رعایت موا

 

  مصدوم ورزشکار به كمک

 فراهم و بینیپیش ورزشکار به شده وارد صدمه و حادثه با متناسب کمک برای الزم امکانات و زمینه باید ورزشی هایباشگاه 

 موقع به رساندن در اهتمام اولیه، هایکمک به آشنا مربیان وجود اولیه، هایکمک وسایل وجود شامل امکانات این کرده باشند.

 وقوع به باشگاه عضو ورزشکاران از یک هر مورد در زیانبار ایحادثه چنانچه اینکه نتیجه است. درمانی مراکز به صدمه دیده

 ورزشی باشگاه مدیر است، شده حادثه بروز موجب الذکرفوق موارد از مورد چند یا یک رعایت عدم که احراز شود و پیوندد

 باشد.می مدنی مسئولیت دارای تقصیر دلیل به ایجاد شده سارتخ درقبال

اورد که مسئولیت مراقبت شود کامال روشن است که نباید ادامه بدهد. و این بحث را به وجود میزمانی که ورزشکار مصدوم می 

کند در مربی درخواست می از ورزشکار توسط مربی تا چقدر اهمیت دارد. به عنوان مثال در بازی فوتبال بازیکن مصدوم از

توانیم استدالل کند. در مورد یک کودک میگیری را برای مربی دشوار میمسابقه مهمی حضور داشته باشد این امر تصمیم

 14گیری آگاهانه ناتوان بوده و به عهده مربی است که او را از مسابقه بیرون آورد. کنیم که او در تصمیم

 

 بررسی وسایل ورزشکاران

ید وسایل باشگاه و ورزشکاران بر عهده مربی است که باید با دقت و حوصله انجام گیرد و اگر با ضوابط و استانداردها مغایرت باز 

 12داشته باشد از به کار بردن آن و ارائه بازی ممانعت کنند.

ات مربوطه تعیین گردیده است. ها، ورزشکار ملزم به استفاده از وسایلی است که به موجب مقرردر اکثر قریب به اتفاق ورزش 

این وسایل گاهی شخصی و گاهی عمومی است. نواقص، نامرغوب بودن یا غیرمجاز بودن این وسایل ممکن است موجب صدمه 

برای ورزشکار استفاده کنند یا حریف و یا سایر اشخاص شود. طراحی و ساخت این وسایل عالوه بر جنبه فنی آن از نظر ایمنی 

-د توجه بوده است. بنابراین وظیفه مراقبتی و مربی ورزش ضرورت اطمینان از سالمت این وسایل را ایجاب مینیز کامال مور

پذیر نیست و لذا قصور در انجام این وظیفه یعنی بازدید وسایل سنگ نماید. چنین اطمینانی جز با بازدید دقیق وسایل امکان

                                                           
 .33ص ای بر حقوق ورزشی، چلبی، البرز. دیباچه 28
 (. حقوق شهروندی و موضوعات متفرقه، چاپ اول، تهران: نشر جنگل جاودانه.2388معاونت آموزش قوه قضائیه. ) 23
 .36(. حقوق ورزشی، چاپ اول، کاشان: اندیشه های حقوقی، ص 2388نی مقدم، کیوان، طاهری، حمیدرضا، یوسفی، بهرام. )شعبا 14
 .00ای بر حقوق ورزشی، صچلبی، البرز. دیباچه 12
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آید. مربی مسئولیت کیفری یا مدنی خواهد داشت. ناگواری که به وجود میبنای مسئولیت قانون مربیان است و بسته به نتیجه 

در بازدید وسایل ورزشی یکی از مهمترین نکات، زمان بازدید است که باید در آخرین لحظه قبل از شروع انجام شود؛ زیرا اگر 

 11نست. این فاصله زمانی زیاد باشد نباید امکان سوء استفاده یا مشکالت دیگری را منتفی دا
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Abstract 
 The expansion of sports has been accompanied by new issues, issues that have itself boosted sports rights, 

including the issue of civic responsibility of sports coaches. Coach is one of the most important pillars of sports 

activities that must have successfully passed special courses of coaching training and obtained coaching license 

from the relevant organizations He is obliged to comply with all legal, safety, health and ethical standards and 

provide a set of organized activities and practices to promote, progress, development and success of an athlete or 

group of athletes in physical, mental, moral and social abilities. In Iranian law, if there is a fault in the entry of 

damages resulting from the execution of any of the duties, it is civil liability and the instructor is required to 

compensate. This paper, which has been done by descriptive and analytical method and based on library studies, 

is intended to reflect some of the civic responsibilities of sports club coaches in Iran, while definitions of sports 

coach and civic responsibility, to the assignments and characteristics of the sports coach. 
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