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 چکیده
 آنانی ورزشی از وظایف قانونی هارشتهای پژوهش حاضر، بررسی دانش مربیان ز اجرهدف ا

پس از در پژوهش دارای دو بخش بود که  فادهمورداستدر قبال ورزشکاران بود.ابزار 

شامل مدرک تحصیلی، درجه  عوامل ساختاری ،در بخش اول، جمعیت شناختیاطالعات 

و دارا  (یالمللنیب یادر سطح ملی ) قهرمانی، سابقه یسابقه قهرمانمربیگری، سابقه مربیگری، 

ی سؤال 48مه اولیه بررسی شد و در بخش دوم از یک پرسشنا هایکمکبودن مدرک 

استفاده شد که دارای هفت بعد نظارت، آموزش،  اشقانونیاز وظایف  دانش مربی ۀدرزمین

خطر بازیکنان و هشدار بازیکنان، شناخت  تاسازیهمپزشکی،  مراقبتاماکن و تجهیزات، 

مختلف  هایرشتهمربی فعال در  460پرسشنامه دربین ، هادادهی آورجمع منظوربهبود. 

توزیع شد که درنهایت با حذف موارد ناقص یا مخدوش،  صورت تصادفیبه  ورزشی

 SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده لیوتحلهیتجزی قرار گرفت. موردبررسپرسشنامه  428

رفت. نتایج آزمون تحلیل واریانس چندگانه نشان داد که مدرک تحصیلی تنها ام گانج

یر قرار دهد و درجه و سابقه تأثداری تحت یمعن طوربهتواند شناخت مربیان از بازیکنان را یم
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یر خود قرار دهد. همچنین، دارا بودن »سابقه تأثمربیگری مربیان نتوانسته دانش مربیان را تحت 

ی هابخشی اولیه«، دانش مربیان را به ترتیب در هاکمکدارا بودن مدرک و » انی«قهرم

 یر قرار داده است.تأثشدار خطر« تحت »شناخت از بازیکنان« و »مراقبت پزشکی و ه

 قانونی، ورزشکاران وظایف، مربیان ورزش، دانش کلیدواژگان:

Investigating the Structural Factors Affecting Legal 

Knowledge of Coaches toward Athletes 
M. S. Kiani1 

R. Afzali2 

K. Shabani Mogaddam3 
 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the knowledge of sports 

coaches about their legal duties towards athletes. The tool used in the 

research has two parts: in the first section, the demographic 

characteristics include age, gender, degree, coaching, coaching history, 

field of sport, championship background, national and international 

championship background, and first aid certificate checked out.. In the 

second part, a questionnaire of 48 questions was used in the area of 

knowledge of coaches that has seven dimensions of supervision, training, 

facilities and equipment, medical care, matchmaking of players, 

recognition of players and hazard warning. In order to collect data, a 

questionnaire was distributed among 460 active coaches in various sports 
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fields. Finally, with the elimination of imperfect or defective items, 428 

questionnaires were examined. Data analysis was performed using SPSS 

software version 18. The results of multiple analyses of variances 

showed that the degree can only affect the instructors' recognition of the 

players and the degree and coaching history of coaches can not affect the 

knowledge of the coaches. Also, having "championship background" and 

"first aid certificate" has affected the coaches' knowledge in the areas of 

"recognition of players" and "medical care and hazard warning" 

respectively. 

Keywords: knowledge, sports coaches, legal responsibilities, athletes 
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 مقدمه

به طور صریح در مورد صدمات ناشی از حوادث ورزشی  1352درایران در سال 

قوانینی تصویب شده که بعد از انقالب اسالمی هم در قانون مجازات عمومی تأیید 

شده است که به موجب آن قانون، در برخی موارد از امتیاز علل موجه استفاده می شود 

سئولیتی نخواهد داشت)حسین پور و هیچ م و شخص با رعایت شرایط مقرر در قانون

 ورزشی یهارشته یکی از در که شودیم اطالق کسی به ورزش مربی(1399وجدانی، 

 .مشغول است ورزش تمرین و آموزش امر مربیگری، به درجه گرفتن نظر در بدون

باید برای آموزش  و کنندمربیان نقش اساسی را در کار با ورزشکاران ایفا می

ها عالوه بر آموزش مهارت ورزشی اشند. آنی خاص، واجد شرایط الزم بهامهارت

باید مقررات ورزشی، موارد ایمنی و شیوه صحیح بازی کردن را نیز به ورزشکاران 

در ورزش اغلب از سن، اندازه جسمی، تجربه، مهارت،  کنندگانشرکتبیاموزند. 

کنار  غیرها در ترکیب باهم و درختلفی برخوردارند. این متهای مشرایط بدنی و توانایی

از های غیرثابت خطرناکی را ایجاد کنند. توانند موقعیتفعالیت جسمانی شدید می

وظایف مربیان، مراقبت از تمامیت جسمانی، روانی و حیثیتی ورزشکاران  ترینمهم

ت بدنی و ایراد بخشی از مسئولیت بالقوه مربیان، نقش آنها در حمالباشد. یم

های ورزشی، بازیکنان در برخی پروندهتوسط ورزشکاران است.  وجرحضرب

اند. اند که مربی، آموزش مناسبی را در اختیار آنها قرار ندادهدیده بیان داشتهآسیب

مباالتی، آگاهی و بی قبولقابلمربیان باید از موارد قانونی مربوط به مصونیت، مراقبت 
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یا  شودمحرز  وظیفهانجاممربیان در  التیمبابیو  قصور اگر ، زیراشندکافی داشته با

رابطه سببیت بین قصور و خسارت محرز گردد، مسئولیت جبران خسارت به عهده آنان 

 خواهد بود.

یرران  مؤثرعوامل ساختاری  بررسیبه  المللبیندر سطح  تحقیقات مختلفی نررش مرب بررر دا

( 2018) 1لسچالدو .اندپرداخته قانونی آنان نسبت به ورزشکاران وظایفورزش درباره 

فرره ، ریزیوظیفه برنامه: از اندعبارترا برای مربی برشمرد که  قانونیوظیفه  چهارده وظی

برردنی دانش، نظارت مررادگی  مرروزانوظیفه ارزیابی آ شرررایط ، آ مررن  هررداری ای فرره نگ وظی

سررب، بررازی یررزات منا تررأمین تجه فرره  سرر، وظی مرروزش شای فرره آ فرره هم، تهوظی سررازیوظی  تا

ظررارت آماده، آموزاندانش تررأمین و ن فرره  سررتهوظی سررمانی شای شرردار، سررازی ج فرره ه ، وظی

و وظیفه انتخاب، ، ونقل ایمنوظیفه تأمین حمل، وظیفه تأمین مراقبت اضطراری مناسب

یرران وظیفه را به شش( 2020) 2کارپنترن. تمریوظیفه  بررت مرب عنوان زیرشاخه وظیفه مراق

مررک پزنظارت کافی، پیشرفت ای ،برشمرد: آموزش مناسب شررکی من، فراهم آوردن ک

مررن مرراکن ای یررزات و ا فررراهم آوردن تجه سرریب،  صررورت آ سررب،  ،در  مرروزش منا و آ

مررن.کارگیری روشبه سررکی هررای ای خررود 2017) 3بورکف یررخ  ظررایف  دوازده( در تحق و

بررهبیقانونی را برای مر نررد  یرران بتوان گررر مرب کرره ا کرررد  نرردان تعیین  جررام ده  ،خوبی آن را ان

کرراهش رزشکاران، تعداد شکایدیدگی واحتمال آسیب ات، و احتمال شکایت از مربی 
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لررذتیابد. این کار همچنین سبب میمی شررکار  برررای ورز برره ورزش  بخش شود که تجر

یررزات برنامه :از اندعبارتباشد. این وظایف  فررراهم آوردن تجه یررت،  سررب فعال ریزی منا

کررافی،  ظررارت  سررته، ن مرروزش شای سررب، آ مرراکن منا سررازی آمادهمناسب، فراهم آوردن ا

پررس مناسب ورزشکار، هشدار کافی درخصوص خطرات فعالیت، مراقبت سررب  های منا

سررتهدیدگی، ارائه فعالیتاز آسیب یررت شای هررداری، رعا  های ورزشی مناسب، ثبت و نگ

سررامانی )و مقررات.  ینقوان بررادی  نرروان 1398ق بررا ع خررود  یررخ  مرردنی ( در تحق سررئولیت  م

شرری ، ورزشکاران و مدیران ورزشی در نظام حقوقی ایران پرداختن به بحث حقوق ورز

سررته، ای مهم و قابل توجه مسئلهرا و مسئولیت مدنی اقشار دخیل در امر ورزش  چرررا دان

قررب که عدم آگاهی از مسئولیت صرردمات، عوا پررذیریجبرانها و عواقب این  پرری  نا در 

یررداو در تحقیخ خود با ت. خواهد داش مرردنی بررر تأک سررئولیت  گرراهی از م سرری  برره ،آ برر

ظررام مسئولیت  مرردیران اداری( در ن نرری و  مدنی ورزشکاران و مدیران ورزشی )مدیران ف

مررادوانی . در امر ورزش پرداخته است تأثیرگذارسه قشر  عنوانبهحقوقی ایران،  نظریان 

 مررؤثرتحلیل عوامل فردی و سازمانی ( در پژوهش خود با عنوان 1396و رجب حسنی )

کرره در  هررایفعالیتمرتبط با  هایپروندهورزشی، با بررسی  هایدادخواهیدر  شرری  ورز

سررازمانی و  سررانی،  مررل ان کرره عوا نررد  مراجع قضایی شهر تهران ثبت شده بود، نتیجه گرفت

قررو   پررذیری در و قررش انکارنا کرری، ن سرریبفیزی شرری و  هایآ شررات  گیریشررکلورز مناق

عامل در بخش  ترینمهمعدم تجربه مربیان را  هاآندارند. ا قضایی در ورزش حقوقی ی

ثررر 1398نتایج پژوهش بنیان و کاشف ) امل انسانی گزارش کردند.ع کرره اک شرران داد  ( ن

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/656947
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یرران ظررایف ورزش از مرب سررئولیت و و قرروقی هایم یرردادهای در ح شرری رو گرراهی ورز  آ

 و لیسانسفوق تحصیلی مدرک یدارا که مربیانی تحصیلی نیز مدرک ازلحاظ .داشتند

گررران به نسبت بیشتری آگاهی بودند باالتر شررتند. و دی یررت دا یررانی درنها  دارای کرره مرب

قرروقی هررایآگاهی برره سال( بودند 15باال ) به متوسط سابقه شررراف ح شررتری ا شررتند  بی دا

نرروان 1398، آدرم )حالبااین .(1398،82)بنیان و کاشف،  سرری ( در تحقیخ خود با ع برر

برره بررا جن هررواز  شررهر ا شرری  خررب ورز شررته منت هررار ر یرران چ های و مقایسه میزان آگاهی مرب

شررتی، ، ضمن بررسی حقوقی و قانونی ورزش نرردو، ک شرری تکوا شررته ورز هررار ر مربیان چ

قرروقی  هایجنبهربیان ورزشی نسبت به ، گزارش کرد که مفوتبال و بسکتبال قانونی و ح

 .ورزش آگاهی پائینی دارند

شررور فررزایش  منظوربرره مررا در ک قرروقیا نررش ح یرران ورزش دا  هررایکالسو  هررادوره، مرب

این هم بر  ییافزادانش یهادورهمربیگری یا  یهاکالسدر  و گرددمیمختلفی برگزار 

بررر . شودیم تأکید موضو  شرر2017) 1گرین یرران را  یررادگیری مرب لررف  نررابع مخت امل ( م

جررارب  هررایدوره گررر، ت یرران دی بررا مرب مررل  گررری، تعا جررارب مربی شرری، ت سررمی آموز ر

سررتکردغیرورزشی، دانشگاه و اینترنت معرفی  جررام حررالبااین. ه ا قررات ان خرری تحقی ، بر

نررددادهنشان  یگریمرب هایدوره کنندگانشرکتگرفته برروی  تررواکرر ا  هررادوره یه مح

 یبرریو ترت یآموزش یردهایکو مرتبط با رو دهاستفاقابلکاربردی، د یمناسب نبودند و با
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ترررا  شررروند  ئررره  نررردگان را یادگیارا شرررکل ر نرررهبررره  نررردکر یررردرگ ایفعاال سرررون) ن و  1نل

یررل نیبررراافزون . (2020،همکاران سرراختاری از قب مررل  خرری عوا کرره بر سررت  شررخص نی ، م

بررودن مررد مررانی، و دارا  سررابقه قهر گررری،  سررابقه مربی گررری،  جرره مربی صرریلی، در رک تح

یررزان هامدرک کمک چرره م یرره تا نرردمیی اول گررونگی بررر  توان یرران و چ نررش مرب یررزان دا م

کرره  شدهمشخص شانرسیدگی آنان به وظایفی که برای برره این جرره  بررا تو شررند.  گررذار با اثر

هرردفاندپرداختهتفصیلی به این موضو   طوربهتحقیقات داخلی کمتر  بررا  یررخ   ، این تحق

سرربت باره وظایف قانونی آنان بر دانش مربیان ورزش در مؤثربررسی عوامل ساختاری  ن

 انجام پذیرفت. به ورزشکاران

 

 روش کار

اطالعات الزم از  وشیوه گردآوری  رازنظتحقیخ حاضر از حیث هدف کاربردی و 

نو  مطالعات میدانی بود که پژوهشگر با استفاده از توزیع پرسشنامه در بین افراد نمونه 

ی پرطرفدار هارشتهمربیان  ۀکلیقیخ را . جامعه آماری این تحبه سؤاالت خود پرداخت.

 و مربیان کشوربا توجه به نبود آمار دقیخ تعداد . ادنددیمورزشی ایران تشکیل 

 گونهاین در که کنندمی توصیه یساختار معادالت یابیمدل متخصصان آنچهبراساس 

مفقود و  هایدادهنفر باشد، و با فرض وجود  200حجم نمونه حداقل  هاپژوهش
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دفمند در ه صورتبه گیرینمونه (،ML) 1نماییدرستروش حداکثر ستفاده از ا

سترس و با درخواست از مربیان سراسر کشور که تمایل به شرکت در تحقیخ داشتند د

از پرسشنامه  هادادهبرای گردآوری و به آنها دسترسی وجود داشت صورت پذیرفت. 

اخلی و خارجی ی و بررسی مقاالت دامطالعات کتابخانهکه براساس  یاساختهمحقخ

، در جمعیت شناختیمربوط به اطالعات  سؤاالتپس از استفاده شد.  بود شدهتدوین

بخش اول پرسشنامه، عوامل ساختاری شامل مدرک تحصیلی، درجه مربیگری، سابقه 

و دارا بودن  ی(المللنیبمربیگری، سابقه قهرمانی، سابقه قهرمانی )در سطح ملی یا 

دانش ی سؤال 48اولیه بررسی شد و در بخش دوم از یک پرسشنامه  هایکمکمدرک 

 8استفاده شد که دارای هفت بعد نظارت )ش در قبال ورزشکاران وظایف و مربی

سؤال(،  6سؤال(، مراقبت پزشکی ) 7سؤال(، اماکن و تجهیزات ) 7سؤال(، آموزش )

سؤال(  8ؤال( و هشدار خطر )س 6سؤال(، شناخت از بازیکنان ) 6همتاسازی بازیکنان )

 براساس شکل ظاهری توسط دو نفر از اساتید صوری، پرسشنامهبحث روایی در بود. 

جهت سنجش پایایی، مدیریت و چند نفر از اعضای نمونه بررسی و اصالح گردید. 

 ضریب آلفا اینکه که با توجه به قرار گرفتنفر از خبرگان  11 پرسشنامه در اختیار

با استفاده از  هاداده. تأیید شد ، پایایی ابزار(بود 7/0 تر ازباالو ) آمدهدستبه 87/0

و سطح  ندقرار گرفت وتحلیلتجزیهمورد  18نسخه  SPSS افزارنرمبا  افزارنرم

 در نظر گرفته شد. 05/0داری معنی

 
1 Maximal Like Lihood 



 

 

 

 

۲۲6  ۱۴۰۰ تانبهار و تابس ،هفدهم شماره ،هفتم ، سالرزشو شناسیجامعه 

 

 هایافته

به  دهندگانپاسخاز آن است که از بین  نتایج حاکی ،در بخش بررسی توصیفی

نفر(،  125کشتی ) هایرشتهبیشترین تعداد نمونه به ترتیب مربوط به ، نامهسشپر

در رابطه با درجه  نفر( بود. 36نفر( و فوتبال ) 43نفر(، فوتسال ) 121تکواندو )

 3، بیشترین تعداد مربوط به دارندگان مدرک مربیگری درجه دهندگانپاسخمربیگری 

در نفر( بودند.  126) 1نفر( و درجه  142) 2نفر( و سپس مدرک مربیگری درجه  160)

 موردبررسیسابقه مربیگری و رشته تحصیلی مربیان  مدرک تحصیلی،توزیع بررسی 

 دست آمد: زیر به ، آماردر این پژوهش

 

 سابقه مربیگری و رشته تحصیلی مربیان یلی،مدرک تحصتوزیع  :1جدول 

 مدرک

 تحصیلی

4/29 126 دیپلم  

1/49 210 لیسانس  

لیسانسقوف  85 9/19  

6/1 7 دکترا  

سابقه 

 مربیگری

 

سال 5کمتر از   183 8/42  

سال 10تا  5بین   143 4/33  

سال 10بیشتر از   102 8/23  

رشته 

 تحصیلی

بدنیتربیت  140 7/32  

بدنیتربیتغیر   288 3/67  



 

 

 

 

  ۲۲۷ ....درباره مربیان ورزش دانشبر  مؤثروامل ساختاری ع بررسی
 

 

ر ه قهرمانی دداشتن سابق درزمینۀها از مربیان خواسته شد تا به دو سؤال در ادامه بررسی

صورت بله و یا خیر های اولیه بهی و نیز داشتن مدرک کمکالمللبینسطح ملی و 

 آورده شده است: 2پاسخ دهند، که جواب این بررسی جدول 

 

های سابقه قهرمانی و دارا بودن مدرک کمک درزمینۀ: توزیع پاسخ مربیان 2 جدول

 اولیه

 درصد فراوانی فراوانی متغیر

ی(المللبینملی و ) ینقهرماسابقه   
9/54 235 بله  

1/45 193 خیر  

ی اولیههاکمکدارا بودن مدرک   
4/51 220 بله  

6/48 208 خیر  

 

، 9/54شود بیشتر مربیان حاضر در پژوهش با درصد فراوانی که مشاهده می طورهمان

نفر  220د )ی را داشتند. همچنین، غالب این افراالمللبینسابقه قهرمانی در عرصه ملی و 

 های اولیه نبودند.مدرک کمک نفر( دارای 428از مجمو  

تقل )مدرک هایی که دانش مربی را براساس متغیرهای مسبرای بررسی فرضیه

تحصیلی، درجه مربیگری، سابقه مربیگری، سابقه قهرمانی، و دارا بودن مدرک 

( استفاده ANOVAسنجد از آزمون تحلیل واریانس چندگانه )های اولیه( میکمک
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بین مدرک تحصیلی مربیان و ابعاد دانش مربیان تفاوت  اول که فرضیهدر رابطه با  شد.

دهد، مدرک تحصیلی نشان می 3جدول  داریمعنیکه سطح  طورهمان، وجود دارد

تحت تأثیر خود قرار داده و  داریمعنیطور شناخت مربیان از بازیکنان را به تنها

 تحت تأثیر قرار دهد. نتوانسته سایر ابعاد را

 تحصیلی روی ابعاد دانش مربی )اندازه اثر( اثرات مدرک :3 جدول

 d F متغیر وابسته منبع
سطح 

داریمعنی  
Eta 

 مدرک تحصیلی

030/0 1 نظارت  863/0  0001/0  

400/0 1 آموزش  527/0  001/0  

539/1 1 اماکن و تجهیزات  .215/0  004/0  

155/1 1 مراقبت پزشکی  283/0  003/0  

115/0 1 همتاسازی  734/0  001/0  

082/5 1 شناخت از بازیکنان  025/0  012/0  

189/0 1 هشدار خطر  664/0  0001/0  

 

عاد دانش مربیان تفاوت وجود دارد، بین سابقه مربیگری و اب که 2 فرضیهدر رابطه با 

مربی داشته بر ابعاد دانش  داریمعنی، سابقه مربیگری نتوانسته اثر 4براساس جدول 

 شود.رد می طورکلیبه، بنابراین این فرضیه باشد

 



 

 

 

 

  ۲۲9 ....درباره مربیان ورزش دانشبر  مؤثروامل ساختاری ع بررسی
 

 مربیگری روی ابعاد دانش مربی )اندازه اثر( سابقهاثرات  :4 جدول

داریمعنیسطح  df F متغیر وابسته منبع  Eta 

 سابقه مربیگری

283/1 2 نظارت  278/0  006/0  

726/0 2 آموزش  485/0  003/0  

تجهیزاتاماکن و   2 634/2  730/0  012/0  

171/0 2 مراقبت پزشکی  843/0  001/0  

627/0 2 همتاسازی  535/0  003/0  

232/0 2 شناخت از بازیکنان  793/0  001/0  

640/0 2 هشدار خطر  528/0  003/0  

 

ی( المللبینبین دارا بودن سابقه قهرمانی )در سطح ملی و  که 3 فرضیهدر رابطه با 

، دارا بودن 5های جدول راساس یافتهفاوت وجود دارد، بعاد دانش مربیان تمربیان و اب

سابقه قهرمانی تنها توانست دانش مربیان را در بخش شناخت از بازیکنان تحت تأثیر 

( ولی نتوانسته است سایر ابعاد را تحت تأثیر خود 011/0 داریمعنیقرار دهد )در سطح 

 قرار دهد.
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 زه اثر(ن روی ابعاد دانش مربی )اندا: اثرات سابقه قهرمانی مربیا5 جدول

داریمعنیسطح  df F متغیر وابسته منبع  Eta 

 سابقه قهرمانی

709/1 1 نظارت  192/0  004/0  

861/2 1 آموزش  091/0  007/0  

058/0 1 اماکن و تجهیزات  810/0  0001/0  

197/0 1 مراقبت پزشکی  657/0  0001/0  

103/1 1 همتاسازی  294/0  003/0  

از بازیکنانخت شنا  1 540/6  011/0  015/0  

001/0 1 هشدار خطر  973/0  0001/0  

 

های اولیه و ابعاد دانش مربیان بین دارا بودن مدرک کمک که 4 فرضیهدر رابطه با 

های اولیه ، دارا بودن مدرک کمک6های جدول ، براساس یافتهتفاوت وجود دارد

بگذارد؛ پزشکی و هشدار خطر تأثیر  توانست بر روی دانش مربیان در بخش مراقبت

 ولی بر سایر ابعاد تأثیر نداشت.

 

مربیان روی ابعاد دانش مربی  اولیه هایکمکدارا بودن مدرک : اثرات 6 جدول

 )اندازه اثر(
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 df F متغیر وابسته منبع
سطح 

داریمعنی  
Eta 

دارا بودن مدرک 

ی اولیههاکمک  

116/0 1 نظارت  734/0  0001/0  

291/3 1 آموزش  .070/0  008/0  

019/0 1 اماکن و تجهیزات  891/0  0001/0  

459/0 1 مراقبت پزشکی  049/0  001/0  

270/1 1 همتاسازی  260/0  003/0  

002/0 1 شناخت از بازیکنان  969/0  0001/0  

078/2 1 هشدار خطر  015/0  005/0  

 

ان تفاوت وجود دارد، که بین درجه مربیگری و ابعاد دانش مربی 5 فرضیهدر رابطه با 

ربیان شود، درجه مربیگری نتوانسته است دانش ممشاهده می 7که در جدول  طورهمان

 شود.رد می طورکلیبهرا تحت تأثیر خود قرار دهد، بنابراین این فرضیه 

 

 )اندازه اثر(: اثرات درجه مربیگری روی ابعاد دانش مربی 7 جدول

اریدمعنیسطح  df F متغیر وابسته منبع  Eta 

 درجه مربیگری

062/0 2 نظارت  940/0  0001/0  

141/0 2 آموزش  868/0  001/0  

789/0 2 اماکن و تجهیزات  455/0  004/0  

488/0 2 مراقبت پزشکی  614/0  002/0  
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538/2 2 همتاسازی  080/0  012/0  

099/0 2 شناخت از بازیکنان  905/0  0001/0  

543/0 2 هشدار خطر  582/0  003/0  

 

 گیرینتیجهث و بح

بر دانش مربیان ورزش درباره  مؤثرپژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل ساختاری 

 ،تحقیخ هاییافتهبراساس قانونی آنان نسبت به ورزشکاران انجام پذیرفت.  وظایف

مدرک تحصیلی تنها توانست شناخت  نشان داد کهتحلیل واریانس چندگانه  نتایج

تحت تأثیر خود قرار دهد و بر سایر ابعاد تأثیر  داریمعنیطور مربیان از بازیکنان را به

نداشت؛ درجه مربیگری نتوانست دانش مربیان را تحت تأثیر خود قرار دهد، سابقه 

عاد دانش مربی داشته باشد، دارا بودن سابقه بر اب داریمعنیمربیگری نتوانست اثر 

از بازیکنان تحت تأثیر قرار  قهرمانی تنها توانست دانش مربیان را در بخش شناخت

ولی نتوانست سایر ابعاد را تحت تأثیر خود قرار دهد؛ و درنهایت، دارا بودن  ،دهد

بر خطر مراقبت پزشکی و هشدار  هایبخشتوانست در تنها های اولیه مدرک کمک

 .تأثیر بگذاردروی دانش مربیان 

ش مربیان، مدرک بین مدرک تحصیلی مربیان و ابعاد دان درخصوص وجود تفاوت

داری تحت تأثیر خود قرار داد طور معنیمربیان از بازیکنان را بهتحصیلی، تنها شناخت 

گرفت که توان نتیجه و نتوانست سایر ابعاد را تحت تأثیر خود قرار دهد. بنابراین می
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مربیان دارای مدرک تحصیلی باالتر، شناخت بیشتری از بازیکنان دارند و با 

، نتایج درباره سایر ابعاد دانش حالباایننی و روانی آنان آشنا هستند. های بدویژگی

ای به وظایف خود در قبال به نحوه شایسته ممکن است نتوانند آنهاکه مربیان نشان داد 

تأثیر سطح تحصیالت بر دانش مربیان در برخی تحقیقات  ورزشکاران عمل کنند.

و  3رایت ؛2018و همکاران، 2رزمد ؛1،2020قرار گرفته است )دافی موردبررسی

دهد که مربیان خبره از سطح تحصیالت، (. مرور تحقیقات نشان می2017همکاران،

و  4)کریگانای و دانش باالتری برخوردارند مهارت، تجربه، اخالق حرفه

(. براساس 6،2015لوم به؛ والی و 2017و همکاران، 5؛ اریکسون2017همکاران،

ترین عواملی است که بر دانش ز مهمصیالت یکی ا(، تح1992) 7پژوهش کورسو

بیشتری  دانشحقوقی مربیان اثرگذار است، بدین معنا که افراد با تحصیالت باالتر، از 

( در تحقیخ خود بیان داشت که 2017کاسترو )نسبت به مسائل حقوقی برخوردارند. 

ی اولیه کسب اهکمکآزمون مربیان دارای مدرک تحصیلی باالتر، امتیاز بیشتری در 

. او همچنین گزارش کرد که دانش عمومی مربیان درباره امور پزشکی، با اندکرده

نتایج پژوهش بنیان و افزایش سطح مدرک آنها به سطح لیسانس، ارتقا یافته است. 

 
1 - Duffy 

2 - Demers 

3 - Wright 

4 - Cregan 

5 - Erickson 

6 - Vallée and Bloom 

7 - Corso 
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 مدرک دارای که مربیانی تحصیلی، مدرک ازلحاظ( هم نشان داد که 1398کاشف )

تحقیقات داشتند.  دیگران به نسبت بیشتری آگاهی دندبو باالتر و لیسانسفوق تحصیلی

اند دانش بدنی تحصیل کردهاند که مربیانی که در رشته تربیتهمچنین نشان داده

نظارت، تمرین، اماکن و تجهیزات، هشدار خطر  ۀدرزمینبیشتری درباره وظایف خود 

(. 1991ک،گری و پار ؛2017ستری،کینو شناخت از بازیکنان دارند )گری و مک

دانش  ،( نشان داد که بسیاری از مربیان متخصص1983) 1تحقیخ آندرسون و گیل

اند. کارتر بدنی به دست آوردهمربیگری خود را با تحصیل در دوره کارشناسی تربیت

 ،بدنی در دانشگاهنشان دادند که عالوه بر طرح تحصیل رشته تربیت( 2020) 2مولرو 

 دستیاری یک مربی دیگر ،مربیگریعامل مهم دیگر در کسب دانش 

نشان  ابعاد دانش مربیان، نتایج درخصوص وجود تفاوت بین سابقه مربیگری و.است

. اگرچه داری بر ابعاد دانش مربی نداشته استسابقه مربیگری اثر معنیداد که 

اند که سابقه مربیگری بر دانش و تجربه آنان اثرگذار است تحقیقات نشان داده

سابقه مربیگری نتوانست است اثر حال، در تحقیخ حاضر (، بااین2020)جانسون،

درخصوص وجود تفاوت بین دارا بودن داری بر ابعاد دانش مربی داشته باشد. معنی

 نشان داد کهالمللی( مربیان و ابعاد دانش مربیان، سابقه قهرمانی )در سطح ملی و بین

ر داشته ز بازیکنان بر دانش مربیان تأثیدر بخش شناخت ا دارا بودن سابقه قهرمانی تنها

 
1 - Anderson and Gill 

2 - Carter and Muller 
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تحقیخ خود نشان  در( 2013) 1شرمن و حسن ،در رابطه با مشارکت ورزشی قبلیاست. 

ها پیشنهاد وجود دارد. آن مربیانورزشی و رفتار  سابقهدادند که رابطه معناداری بین 

به  ه باشد.نقش مهمی در رفتار مربیگری داشتتواند یمسابقه ورزشی قبلی کردند که 

از بیشتر از سایرین  اندبودهانی که خود دارای سابقه قهرمانی رسد که مربییمنظر 

درخصوص وجود تفاوت بین دارا ها شناخت و آگاهی دارند.کنندهپتانسیل شرکت

دارا بودن  نشان داد که های اولیه و ابعاد دانش مربیان، نتایجبودن مدرک کمک

دانش مربیان در بخش مراقبت پزشکی و هشدار خطر های اولیه بر روی مدرک کمک

؛ ولی این متغیر مستقل نتوانسته سایر ابعاد را تحت تأثیر خود قرار دهد. گذار استتأثیر

رانسون و وان های اولیه وجود دارد. کمک دربارهنتایج متفاوتی درباره دانش مربیان 

ا مورد ارزیابی قرار گیری مربیان رهای اولیه و تصمیمکمک نشدا( 2019) 2بنت

های اولیه % مربیان از آزمون برگزار شده برای کمک36دادند. تحقیخ نشان داد که 

سربلند بیرون آمدند. البته مربیانی که در آزمون موفخ شدند درمعرض این خطا بودند 

برگردانند. یک دلیل برای این دیده را دوباره به زمین بازی که یک بازیکن آسیب

وجه هیچبود که مربیانی که آگاهی کمتری از مسائل پزشکی داشتند، بهموضو  این 

ترسیدند آسیب او دیده به زمین بازی برگردد، زیرا میخواستند بازیکن آسیبنمی

مباالتی بدتر شود، ولی مربیانی که به زعم خود آگاهی پزشکی باالتری داشتند، با بی

 
1 - Sherman and Hassan 

2 - Ransone and Dunn-Bennett 
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( تفاوت 2017) 1گری و مکینستری کردند.گیری میشتری در این زمینه تصمیمبی

های اولیه معناداری را بین رفتار مدیریت خطر مربیان و وجود یا فقدان مدرک کمک

( هم نشان داد که وجود مدرک 2017بارون ) ،طور مشابهنشان دادند. به CPRو 

افزایش دانش مربی درباره چگونگی انجام ه شکل چشمگیری سبب های اولیه بکمک

( فقط تعداد کمی 2016شود. براساس تحقیخ بارون و همکاران )یه نمیهای اولکمک

های اولیه شرکت کردند موفخ به مربی( که در ارزیابی کمک 290نفر از  15از مربیان )

اولیه  های( درباره دانش کمک2017) 2کسب نمره قبولی شدند. نتایج تحقیخ کاسترو

های گرمازدگی ورزشکاران موقعیتگیری آنها در مربیان و بررسی توانایی تصمیم

های اولیه از مربیان نمره قبولی را در آزمون کمک درصد 12نشان داد که کمتر از 

( که به بررسی ادراک 2017) 3اند. براساس تحقیخ فائوری و پمبرتونکسب کرده

بسیاری از مربیان  ،مغزی پرداختندضربه درباره دبیرستانی آیداهوعمومی مربیان فوتبال 

و همکاران  4مغزی آگاهی نداشتند. براساس پژوهش آورعالئم و نشانگان ضربه از

های زانو مشخص شد که مربیان فوتبالیست ( درباره دانش مربیان از خطر آسیب2017)

و  5ند. تحقیخ گورچیکهای زانو ندارندانی درباره آسیبچنوجوان اطالعات 

بیان از نقش خود در رابطه با ( هم نشان داد که بسیاری از مر1998همکاران )
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دیدگی فت آسیبها در پیشگیری، تشخیص و بازیاها و همچنین محدودیتمسئولیت

( با مرور تحقیقات موجود و با بررسی چند تحقیخ 2020) 1گهامنینآگاهی ندارند. کا

دیدگی ورزشی رخ که یک آسیبرزشی نشان داد که هنگامیدیدگی ودرباره آسیب

های درمانی مناسب آشنایی ندارند. دلیل کارگیری روشبا چگونگی به مربیان ،دهدمی

زمانی مربی، کمبود دانش  یتتضاد با سایر وظایف و محدود عالوه براین موضو  

به  CPRای اولیه و هآموزش کمک یهابرنامه رسد کهیم به نظر های اولیه بود.کمک

مدیریت  برایو توانایی آنها نفس تواند سبب افزایش دانش، اعتمادبهمربیان می

 .انجام دهندبه خوبی را  خود هاییتمسئولوظایف و  قادر باشند تا آنها شود اتصدم

نشان داد که  درخصوص وجود تفاوت بین درجه مربیگری و ابعاد دانش مربیان، نتایج

نظر  تأثیر خود قرار دهد. اگرچه بهمربیگری نتوانسته دانش مربیان را تحتدرجه 

داللت داشته باشد  د که مدارج باالتر مربیگری بر بیشتر بودن سطح دانش مربیانرسمی

تر، بیشتر از سایرین با اقدامات و شیوه کار مربیگری در و مربیان دارای مدرک باال

(، ولی نتایج تحقیخ حاضر مغایر این 2020)کانینگهام،ورزش آشنایی داشته باشند 

اشی از فرآیند اخذ درجه مربیگری در فرض بود. این موضو  ممکن است نپیش

مربیگری بیشتر بر کمیت افراد شرکت  هایدورهدر کشور ما ورزش کشور باشد. 

، نکنندگاشرکتو افزایش استقبال  با هدف درآمدزایی بیشترو  دارند تأکیدکننده 

 
1 - Cunningham 



 

 

 

 

۲۳8  ۱۴۰۰ تانبهار و تابس ،هفدهم شماره ،هفتم ، سالرزشو شناسیجامعه 

 

و مربیانی با کیفیت پایین، فقط با حضور در  گیردنمیارزیابی واقعی از آنان صورت 

و این موضو  همانگونه که نتایج  یابنددست میبه درجات باالتر  ،مربیگری هایرهدو

دانش مربیان و درنتیجه، تنزل  سطح کلیسبب پایین آمدن  ،تحقیخ حاضر نشان داد

باال بودن درصد قبولی افراد در  .شودمیکاران تربیت ورزش هایبرنامهکیفیت 

درصد است، شاهدی بر این  95ر از مربیگری در کشور که اغلب باالت هایدوره

(، این درصد برای 2017مدعاست. این در حالی است که براساس تحقیخ کاالری )

، 60نروژ به ترتیب  و مثل کانادا، فرانسه، سوئیس ترجدیکشورهای دارای معیارهای 

درصد بوده است. در هلند و سوئیس مربیان برای دریافت مدرک  80 و 73، 70

در آلمان  .مدرس دوره بگذرانند تأییدیک دوره کارورزی را با مربیگری باید 

الزم سه آزمون کتبی، شفاهی و عملی،  عالوه بر الزام به گذراندن کنندگانشرکت

یک دوره  ،عالوه بر آزمون کتبی و شفاهیتکالیفی را نیز ارائه کنند. در نروژ است 

(. از سوی 2017)کاالری،روزه زیر نظر مدرس درنظر گرفته شده است  200کارورزی 

آموزشی  هایدورهدیگر، در کشور ما معیارهای دقیقی برای ارزیابی اثربخشی 

بعدی  هایبرنامهنظرسنجی موجود نیز در تنظیم  هایفرممربیگری وجود ندارد و نتایج 

 هایشاخصکه معیارها و  شودمیپیشنهاد . بنابراین گیرندمیجه قرار کمتر مورد تو

تدوین شوند و نتایج حاصل از  مربیگری هایدورهارزیابی  برای دقیخ و علمی

در  ضروری است که همچنین، حتماً لحاظ شوند. هادوره ریزیبرنامهدر  هاارزیابی

ربیگری، نمرات واقعی بدون ارفاق لحاظ آزمون نهایی مربیان برای اعطای مدرک م
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ثری در اجرای آموزشی نقش مو هایدورهشوند. درنهایت، عملکرد مدرسین 

دارد و ضروری است که مدرسان،  هادورهآموزش و استقبال از این  آمیزموفقیت

 خالق، جذاب و کاربردی برگزار نمایند. صورتبهرا  هادوره

دانش مربیان ورزش درباره اولیه محققان،  فرضپیشنتایج تحقیخ حاضر برخالف 

ازحد انتظار نشان داد، به  ترپایینرا  قانونی خویش نسبت به ورزشکاران وظایف

مربیگری تاثیری بر دانش  ۀدرجکه تعدادی از عوامل مانند سابقه مربیگری و  ایگونه

قهرمانی و آشنایی با سایر عوامل مانند مدرک مربیگری، سابقه  تأثیرمربیان نداشتند و 

ی اگرچه کمبود دانش مربیان تاحدبود.  اولیه نیز محدود به یک یا دو بعد هایکمک

مربوط به دامنه وسیع وظایف آنهاست که باید بر تمرین، مسابقه، اماکن، تجهیزات، 

ذکر این نکته  تغذیه، سالمت، مسافرت و بسیاری موارد دیگر نظارت نمایند، ولی

نشان هم ضعیت دانش مربیان ایران در مقایسه با سایر کشورها و ضروری است که

جود دارد. برای مثال، بارون و همکاران و دهد که روند مشابهی برای سایر مللمی

متحده گزارش کردند که مربیان در ایالت میشیگان از دانش کافی ( در ایاالت2016)

دیدگی برخوردار پیشگیری از آسیبهای اولیه و درباره وظایفشان درخصوص کمک

در ( 2016)در آفریقای جنوبی و بزدیک ( 2017)سینگ و سورجالل  ؛نیستند

آمریکا گزارش کردند که بیشتر مربیان دبیرستانی دارای دانش کافی  ویسکانسین

اند که وظایف قانونی خود را در قبال دانشجویان پذیرفته مربیاناند و خود نبوده
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نشان دادند که ( 2020)در کشور استرالیا هم کارتر و مولر و ؛ اندنداده ورزشکار انجام

ایفشان درخصوص مراقبت پزشکی و مربیان راگبی فاقد دانش کافی درباره وظ

ش مربیان در نتیجه گرفتند که ضروری است تا سیستم آموز و هستند صدماتمدیریت 

متعدد مربیگری در سطوح مختلف  هایدوره برگزاریبا توجه به  .این زمینه تغییر کند

مربیان در رابطه با  افزایش دانش رب هادورهاین از  ایعمدهبخش  و اینکه در کشور

 و هادورهبازنگری در این دارد،  تمرکزظایف قانونی که در قبال ورزشکاران دارند و

ضروری ن قانونی آنان نسبت به ورزشکارا وظایفدانش مربیان از بر افزایش  تأکید

 .نمایدمی
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