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 چکیده

لحاظ وهش بهی بود. این پژحقوق ورزشی با بدنتمعلمان تربی یآشنای زانمی هدف پژوهش حاضر، ارزیابی

مام ت، توصیفی ازنوع پیمایشی بود. جامعة آماری پژوهش هاگردآوری داده ةنحوهدف، کاربردی و براساس 

 407مونه نحجم  کوکران، با استفاده از فرمول که( 1740)تعداد =  بدنی استان اصفهان بودندمعلمان تربیت

نامة ها از پرسش. برای گردآوری دادهشد تخابانای طبقه تصادفی صورتبه آماری ةو نمونشد نفر محاسبه 

 احی شد،نظری و با استناد به منابع معتبر در حوزة حقوق ورزشی طر توجه به مبانی با که ساختهپژوهشگر

نامه نیز نامه با استفاده از نظر اساتید متخصص و پایایی پرسشاستفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش

های تی های پژوهش با استفاده از آزمونو تحلیل دادهونباخ تأیید شد. تجزیه ازطریق آزمون آلفای کر

 های حقوقؤلفهمبدنی با ای و فریدمن انجام شد. نتایج نشان داد که میزان آشنایی معلمان تربیتنمونهتک

مدارس بدنی های تربیتورزشی شامل تعهد و تکلیف، استانداردهای تجهیزات ورزشی و اهداف و مأموریت

ارة کل های سازمانی مدیر و ادهای حقوق و امتیازات آموزش و مسئولیتدرحد باالتر از میانگین، مؤلفه

ا توجه بهایت، تر از میانگین  قرار داشتند. درندرحد متوسط و میزان آشنایی با قوانین و مقررات درحد پایین

ان جز مؤلفة میزهای آن بهحقوق ورزشی و مؤلفهبدنی با باالبودن میانگین میزان آشنایی معلمان تربیت بـه

محض تدوین ، بهورزش حقوقی معلمان ارتقای دانشجهت در شودآشنایی با قوانین و مقررات پیشنهاد می

محض دریافت نتایج خدمت برای معلمان برگزار شوند و بههای آموزش ضمنقوانین و مقررات جدید، دوره

 رسانی شود.سرعت اطالعدث ورزشی، به معلمان و مدیران بهشناسی حوامطالعات درخصوص آسیب
 

 لیت.بدنی، معلم ورزش، مسئوارزیابی، حقوق ورزشی، تربیت واژگان کلیدی:
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 مقدمه
و  نارچوب معیهاست که چ یمقررات، هنجارها و اصولن، از قوانی یامجموعه، یحقوق ورزش

ران، ورزشکاران، مدیان، داوران، تماشاچی، ان)مربی را بر روابط افراد یمشخص هایدستورالعمل

 یبا هدف برقرار ،مسابقات ویژه درو به ناتو در تمری یورزش یهاطافراد( در محی رمعلمان و سای

 ةگسترد ةط. در حی(25، 1386نیا، )آقایی آوردیم وجودقانون به تنظم و حاکمی عدالت، ایجاد

باعث  یسهو ای یعمد ،مختلف لشود افراد به دالییباعث م یها گاهانسان نارتباط بی زورزش نی

عمل  یشود و گاهیفرد م کی انباعث زی یگاه بآسی نشوند که ای گرافراد دی ابه فرد ی بآسی

که در  هاییمتصمی شتربی ی،ورزش یهاط. در محیکندزیان وارد میفرد، به کل جامعه  کی ةمجرمان

 ؛دندهیبروز م یصورت فردخود را به هایرثیأت ،است یکاربران ورزش فو وظای اراتاختی ةحوز

 یخود آگاه اراتو اختی فوظای ةطورزش است که به حی ةجامع یاعضا یاساس یازهااز نی بنابراین،

توان گفت که در نشوند. می گرافراد دی ابه فرد ی بتا با رفتار خود باعث آسی باشندکامل داشته 

ورزش، جلوگیری و کاهش حوادث ناشی از  ةی جامعهای حقوقآگاهی هدف، افزایش ،حقوق ورزش

ن ورزشی، ن ورزش، ورزشکاران و مدیران و مسئوالاورزش، تشریح وظایف و اختیارات مربیان و معلم

روانی  ،سالمتی جسمی کردنمدهای حقوقی تخلفات در ورزش، حفظاورزش از پی ةجامع کردنلعمط

و در یک  های قانونیورزشی از مسئولیت رانمدی داشتنمصون ،و حیثیتی ورزشکاران و مربیان

 سخن، تالش برای تدوین مقررات الزم با هدف حمایت از همة کسانی است که در امر ورزش درگیر

 یهامکان یمنمربوط به ای مسائلبه  (.18، 1392 ،یمانیرسلمی؛ 68، 1386نیا، آقایی)هستند 

 شود؛میشود، کمتر توجه یم ختهپردا یورزش تها به فعالیکه در آن یو فضاهای یورزش

و  نهتواند پرهزییورزشکاران م یآمادگ ناتمسابقات و تمری یکه حوادث مربوط به برگزاریدرصورت

 کردن موانع موجودو برطرف التتسهی جادای یبرا مناسب یراهکارها ةارائ دیگر،ازطرفناگوار باشد. 

های فضاهای ورزشی، شی، سکوها و پوششلوازم ورز های ورزشی، تجهیزات ودرون زمینازقبیل 

 پژوهشی یهاارقام و داده ،آمار ةو ارائها پژوهشتنها با انجام ، های ورزشیبهداشت و حریم

نادریان و (. 369، 2010، 1؛ جیمز12، 1392، یمادوان اننظری نی ورمضا) است رپذیامکان

« های فنی برای مدیران ورزشیاناییها و تومهارت»( در مقالة خود با عنوان 1390حسینی )سلطان

ترتیب اولویت به این نتیجه رسیدند که مدیران ورزشی برای اثربخشی در انجام وظایف و موفقیت، به

هایی همچون نظارت مؤثر در اجرای تقویم ورزشی، مدیریت تأسیسات، توانایی ها و تواناییبه مهارت

                                                           
1. James 
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های ورزشی و ورزشی، مدیریت اردوها و مسافرت های ورزشی، مدیریت مسابقاتدهی تیمدر سازمان

 ریزی تمرینات ورزشی نیاز دارند. نیز برنامه

از  نهبهی ةو امکانات آموزشگاه و استفاد لوسای یدارند در حفظ و نگهدار فهوظی یبدنتمعلمان تربی

در نظام  ینبدتتربی یدرست و کامل برا ةفلسف ک. وجود یرندکار گیخود را به تالش نها بیشتریآن

 یهاراهبردها، اهداف و برنامه رجهت و مسی ةکنندناست و تعیی یکشور ضرور توتربیمتعلی

 این گردیعبارته(. ب20، 1394)نادریان و رهبری،  وپرورش کشور خواهد بودآموزش یبدنتتربی

 ةطدر حی نیادو درک درست آن است که سند تحول بنی ینبدتتربی یاصول و مبان ،فلسفه

در سند پرداخته است.  یو جزئ یاهداف کل ناندازها و تدویچشم یبه طراح ،براساس آنی بدنتتربی

عنوان ابزاری مهم  بدنی شده و از آن  به انداز  آموزش وپرورش توجه ویژه و خاصی به تربیت چشم

ده کنیم، درستی از این ابزار مهم و جذاب استفا شک اگر  به بی .برای تعلیم وتربیت یاد شده است

های  ها و ویژگی ثمرات مطلوبی خواهد داشت. ولی قدم نهادن در این مسیر با توجه به حساسیت

آموزان و از سوی  خاص ورزش و جذابیت بسیار زیاد آن برای اقشار مختلف جامعه باالخص  دانش

، زانریرنامه)ب یبدنتاز متخصصان تربی یاربسی یبرا یبدنتتربی یوجود ةبودن فلسفناشناختهدیگر، 

 یبرارا شده یزریطرح یهاناخواسته برنامه ای خواسته( ممکن است ان، معلمان و مربیرانمدی

 یکاربرد یعلم ی،بدنتی(. ترب33، 1392 ،یدچار انحراف کند )گودرز اندازبه سند چشم دنرسی

ی، فرخی و لهکند )عبدال جادیمطلوب را ا راتییدارد با استفاده از علوم مختلف تغ یاست که سع

و موارد الزم  یجسمان یهاآموزش مهارت قیتواند ازطریم یبدنتی(. کالس ترب103، 1380 ،باقری

، 2؛ تیموتی1387، 1)هاگرو و بیگلدهد  شیتمام طول عمر افزارا در یبدن تیفعالنه، یزمنیدرا

2001 ،22.) 

 ی،لیگوناگون تحص یهاهیو پاها دوره یدرس ةدر برنام یدنبتیسال از حضور ترب 80باوجود گذشت 

و  یسوابق ورزش، یشخص ةقیبنا به سل، یبدنتیرتربیو غ یبدنتیدرس توسط معلمان ترب نیا یاجرا

 ةفیمعلم ورزش وظ ی،لحاظ  قانونکه به شودیدو ساعت در هفته برگزار م یاهفته یمدارک دانشگاه

 ،قانونمند ةجامع کیعهده دارد. در رب یورزش بیآموزان را دربرابر هرگونه آسحفاظت از دانشم

قرار دهد. وندر  یقانون هایتواند او و مدرسه را درمعرض اتهامیم یبدنتیمعلم ترب یهرگونه کوتاه

نبودن یاز کاف یرا ناش یبدنتیمعلمان ترب هیعل اتهامموارد  نیشتریب، 1990در سال  3مسنیس

                                                           
1.  Hagrou & Bagel 

2. Timothy 
3. Van der Smissen 
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 ةمعلم، فاصل ناتیآموز به معلم، تمردانش به نسبت تعداد یحفاظت اعالم کرده است. حفاظت کاف

 اننظری نی ورمضا) است ی وابستهمنیا نیقوان تیآموز و معلم در زمان حادثه و رعادانش نیب

شهروندان  ،گوناگون لیبه دال شرفته، بنایپ یدر کشور ما برخالف کشورها (.15، 1392، یمادوان

موضوع  نیکه ا کنندیسازمان مربوط طرح دعوا م هیندرت علواردشده به آنان به یهاانیدرمقابل ز

 ازمردم  شتریب یاز ناآگاه یناش یمعضل فرهنگ کی ،شود یتلق یمشکل حقوق کیازآنکه شیب

 (.238، 1388)جباری و شعاریان، خودشان است  یو مدن یحقوق اساس

مسئولیت « دنیبمنابع مسئولیت حقوقی معلمان تربیت»ای با عنوان ( در مقاله2012) 1آال ژوزف

های ناشی از بدنی را در چهار حیطة نظارت، امکانات و تجهیزات، صدمهناشی از غفلت معلمان تربیت

 تفاوت»( در پژوهشی با عنوان 1393مشارکت ورزشی و آموزش مناسب بیان کرد. بنیان و کاشف )

 نشان دادند که «ورزشی رویداهای در مرد و ورزش زن مربیان مدنی مسئولیت و حقوقی هایآگاهی

 کهامعنبدین؛ دارد وجود داریامعن تفاوتحقوقی  هایمسئولیت درخصوص مردان و زنان دیدگاه بین

ازلحاظ مدرک  .داشتند یحقوق هایمسئولیت بارةدر بیشتری آگاهی مرد به نسبت زن ورزش مربیان

شـی تفـاوت آگـاهی از حقـوق ورز زمینةتحصیلی، بین مربیان با مدرک تحصیلی متفـاوت در

 و باالتر ارشدکارشناسیکه مربیانی که دارای مدرک تحصیلی امعنبدین؛ داری وجـود داشـتامعنـ

خدمت نیز بین دیدگاه مربیان  ةدرخصـوص سـابق .آگاهی بیشتری نسبت به دیگران داشـتند ،بودند

سـال بـه  15)بـاال متوسـط بـه  ةکه مربیانی که دارای سابقامعنبدین ؛وجود داشت یداراتفاوت معن

( در 1395پور انزلی و کاشف )مصطفی .های حقوقی اشراف بیشتری داشتندبه آگاهی ،بودند (بـاالتر

به این « های حقوقی از دیدگاه ورزشکارانالتزام مربیان ورزشی به مسئولیت»پژوهش خود با عنوان 

قوقی خود آگاهی داشتند. های حدرصد از مربیان ورزشی به مسئولیت 28/73نتیجه رسیدند که 

همچنین، بین دیدگاه زنان و مردان، مدرک تحصیلی، تجربه و مهارت درخصوص میزان التزام عملی 

 های حقوقی تفاوت معناداری وجود داشت.مربیان ورزشی به مسئولیت

 نقش»( در پژوهش خود با عنوان 1392) ، کوزه چیان، احسانی، صادقی بروجردی و سلیمانیایزدی

 بیننتیجه گرفتند که « تهران شهر استخرهای در هادادخواهی کاهش در خطر مدیریت ماتاقدا

 در حوادث وقوع میزان نداشت؛ البته بین وجود معناداری رابطة خطر مدیریت عملیات و تجربه

 میزان بین که داد نشان نتایج همچنین، شد. مشاهده رابطة معناداری هادادخواهی و استخرها

این نتیجه  به هاداشت. آن وجود معناداری رابطة استخرها در خطر مدیریت عملیات و هادادخواهی

                                                           
1. Alla Joseph Babalola 
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دادخواهی و حوادث وقوع میزان تواندمی استخرها در خطر مدیریت اقدامات کارگیریرسیدند که به

( 1391. یزدانیان )کند فراهم اماکن این از کنندگاناستفاده برای را امن محیطی و دهد را کاهش ها

آموز در حقوق ایران همراه با طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش»ای با عنوان در مقاله

به این نتیجه دست یافت که در حقوق کشورهای دیگر، به « مطالعة تطبیقی در حقوق فرانسه

 که در حقوق ایران این مسئله مطرح نشدهمسئولیت مدنی آموزگار توجهی ویژه شده است؛ درحالی

بحث شده است؛ « مجنون»و « صغیر»، فقط دربارة مسئولیت سرپرست 1است. در مادة هفت ق.م.م

آموزان بالغ، عاقل و رشید نیز مطرح که مسئولیت مدنی آموزگار ممکن است نسبت به دانشدرحالی

ق.م.م، درصورت خطای معلم، خود معلم ضامن است. در حقوق ایران، در  11باشد. طبق مادة 

اینکه محضدانستن دولت منتفی است. بهق.م.م، امکان مسئول 11علی و با لحاظ مادة شرایط ف

شود و طرف از شمول مادة هفت خارج میآموز از حالت صغر بیرون آمد و بالغ شد، ازیکدانش

آموز در حقوق ایران مطرح نشده است و با دیگر، مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانشازطرف

، دولت نیز ضامن نیست؛ ولی اگر مسئولیت ناشی از عمل غیر برمبنای تقصیر آموزگار 11ة لحاظ ماد

نشدن خسارت دیده است تا با جبراندر امر نگهداری و مواظبت مطرح شود، تضمینی برای زیان

ظاهر ناشی از عمل غیر است؛ اما درواقع، نوعی مسئولیت ناشی از عمل مواجه نشود. این مسئولیت به

زمینه اهتمام ورزد. رود نسبت به تدوین مقررات دراینگذار انتظار میاست؛ بنابراین، از قانون شخص

-آموز وجود دارند و این میدر فقه نیز ابزارهایی برای پاسخ به مسئولیت آموزگار ناشی از عمل دانش

 س شود. طلبد که با استفاده از فقه و به کمک حقوق تطبیقی مسئلة ذکرشده در قوانین منعک

علوم  ی،علوم مربوط به حقوق ورزشایران در  نکهیا زمینه وشده دراینهای انجامپژوهش با توجه به

 ،وجود ندارد یقانون یبدنتیبه ساعات درس ترب مربوطاز حوادث  یاریو در بس هستند یینوپا

تا با  آورنددست بهخود  فیاز وظا یشتریشناخت ب یبدنتیکه معلمان ترب رسدینظر مبه یضرور

 زانیآموزان مدانش یهابیبر کاهش آسخود عالوه فیو وظا اراتیاختة تر از دامنشفاف یدید

 یاز حقوق ورزش یبدنتیمعلمان ترب یکسب آگاهبراین، افزونخود را کاهش دهند.  هیعل هایاتهام

معلمان  یآگاه زانیبا شناخت موپرورش آموزش ،رایز ؛باشد دیمف تواندیم زیوپرورش نآموزش یبرا

 یآگاه شیافزا ا هدفالزم را ب یآموزش یهابرنامه تواندیم، یحقوق ورزش ةحوز از یبدنتیترب

. کندمعلمان برگزار  ییقضا یهاپرونده کاهش آموزان ودانش هایهکاهش صدم، یبدنتیمعلمان ترب

                                                           
 . قانون مسئولیت مدنی1
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معلمان  هیعل هایماتها یاهپرونده آمار افزایشوپرورش و آموزش ةبودن موضوع پژوهش در حوزعیبد

 .کندیم یرا ضرور پژوهش نیانجام ا یبدنتیترب

افزار لیزرل در شکل شمارة یک، مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است؛ البته برازش مدل زیر با نرم

 یت انطباق دارد.اندازه با واقعبررسی خواهد شد تا مشخص شود تاچه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 
 

 شناسی پژوهشروش
های روش پژوهش مطالعة حاضر، توصیفی ازنوع پیمایشی بود که ازلحاظ هدف، جزو پژوهش

 ة کلکه طبق آمار اداربودند اصفهان بدنی استان کاربردی است. جامعة آماری همة معلمان تربیت

گیری هروش نموناعالم شد.  1394-95در سال تحصیلی نفر  1740 ،اصفهان استانوپرورش آموزش

بود که  1ای، متناسب با حجم نمونه و با استناد به جدول کوکران و  شارپپژوهش تصادفی طبقه

 عنوان نمونه انتخاب شدند.نفر به 407تعداد 

                                                           
1. Cochran and Sharp 

میزان آشنایی 

 معلمان تربیت بدنی

 

 تعهد و تکالیف اهداف

 

مسئولیت مدیر و 

 امتیازات حقوق و کارشناس

 

 قوانین و مقررات

 
 استانداردها آموزش
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به  ی و با استنادنظر توجه به مبانی با که بود پژوهشگرساخته نامةابزار گردآوری اطالعات پرسش

ز اساتید نفر ا 10نامه از احی شد. برای تعیین روایی پرسشمنابع معتبر در حوزة حقوق ورزشی طر

نامه، مدیریت ورزشی خواسته شد نظرها و پیشنهادهای خود را دربارة شکل و محتوای پرسش

ها ازنظر کسب اطالعات درزمینة متغیرهای پژوهش، بودن سؤالنامه، کاملهای پرسشنگارش سؤال

ها بیان کنند. در یا سؤال کردن سؤالهال و حذف یا اضافهای سؤها با گزینههماهنگی متن سؤال

بودن و ناهمگونی با موضوع پژوهش حذف دلیل مبهمها بهفرایند بررسی این نظرها، برخی سؤال

نظر ه بهدلیل تکرار یا همپوشی درهم ادغام شدند. همچنین، تعدادی سؤال کشدند و برخی دیگر به

ترتیب، ها افزوده شدند. بدینرسید، به تعداد سؤالنظر میبهنامه ضروری متخصصان برای پرسش

 نامه تأیید شد. اعتبار صوری و محتوایی پرسش

 سئلهولین ماعمده وجود دارد:  ةرفتاری دو مسئلو در استنتاج علمی در علوم مدیریت  ،طورکلیبه

را بیان  روایی مقیاسو توان اعتبار می چگونه یعنی ؛گیری سنجش متغیرها استاندازه به مربوط

ست. قدرت تبیین چنین روابطی ا و ان متغیرهامیوابط علی رکرد؟ دومین مسئله مربوط به 

مشاهده بلطور مستقیم قابین متغیرهایی که بهرا توان روابط علی پیچیده عبارتی، چگونه میبه

ین بابط نهان توان قوت رومی ؟ چگونهکرددارای احتمال خطا استنتاج  یهابا شاخص نیستند

در  کرشدهذ ةترین شکل خود، برای رفع دو مشکل عمدیزرل در کلیلمدل  ؟کرد متغیرها را ارزیابی

مدل  مدل ساختاری.و گیری دارای دو بخش است: مدل اندازهو  است استنتاج علمی ایجاد شده

رهای های فرضی برحسب متغیکند که چگونه متغیرهای نهان یا سازهگیری مشخص میاندازه

ی، ادالت ساختارها به چه میزان است. مدل معروایی آنو اعتبار و  شوندجیده میمشاهده سنقابل

را شرح  شدهبیینتعلی میزان واریانس  هایاثر کند ومیروابط علی بین متغیرهای نهان را مشخص 

 (.70، 1381)آذر،  دهدمی

شد و نتایج نشان داد  تأییدی استفاده 1لیتحلیل عاماز تعیین روایی سازه،  در این پژوهش نیز برای

دهندة برازش برخوردار است و نشان 64/2قبول اسکوئر نسبی مدل از مقدار قابلکه شاخص کای

برای  Pبود و با توجه به اینکه مقدار  01/0تر از کوچک Pخوب مدل پژوهش است. همچنین، مقدار 

اسکوئر نسبی برای الگو ه گرفت که مقدار کایتوان نتیجبود، می 05/0تر از الگوی ذکرشده بزرگ

طور تصادفی (. برای تعیین پایایی، پژوهشگر بهP ،406  =df ،84/0 = AGFI=  01/0قبول است )قابل

                                                           
1. Factor Analysis 
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آوری کرد. با نامه را در جامعة موردبررسی توزیع کرد و پس از تکمیل جمعپرسش 30ساده تعداد 

 دست آمد. به 85/0آلفای کرونباخ، پایایی برابر با  محاسبة واریانس این نمونه، براساس ضریب

 آماری هایهآمادة ارائه به نمونسؤال بود و در سه بخش تهیه شد و  39نامه دارای درنهایت، پرسش

نامه نامه بود که در آن توضیحاتی دربارة موضوع پرسشبخش اول، شامل نامة ابتدایی پرسش. شد

شناختی ازقبیل جنسیت، مقطع های جمعیتبرخی از ویژگی نامه،داده شد. در بخش دوم پرسش

های اصلی نامه، گویهآموزشی، سابقة خدمت و میزان تحصیالت بیان شدند. در بخش سوم پرسش

 استانداردهای تکالیف، و تعهدات امتیازات، و حقوق مقررات، و قوانین)بعد  هفت پژوهش در

 در بدنیتربیت اهداف اداره، کارشناسی و مدیر هایمسئولیت آموزش، حیطة اماکن، و تجهیزات

هر شدند و با استفاده از طیف لیکرت و درقالب امتیازات یک تا پنج مشخص شدند.  طراحی( مدارس

های مرتبط به آن داده بودند، سنجیده دهندگان به گویهبعد و شاخص براساس امتیازاتی که پاسخ

. میانگین زیاد تا امتیاز یک به گزینة انتخابی بسیار کم( )از امتیاز پنج به گزینة انتخابی بسیارشد 

های هر مؤلفه، نمرة کل آن مؤلفه را مشخص کرد و سپس، از متوسط مؤلفه هایگویهامتیازات 

های وتحلیل دادهدر این پژوهش، برای تجزیه مربوط به هر بعد یا شاخص، امتیاز آن تعیین شد.

استفاده شد.  05/0افزار لیزرل در سطح خطای و نرم 21نسخة  1آماری از بسته آماری علوم اجتماعی

های آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار، فراوانی و های پژوهش از شاخصوتحلیل دادهبرای تجزیه

 میانگین مقایسة ای براینمونههای تی تکاز آزموندر سطح آمار استنباطی، درصدها( استفاده شد. 

 هر برای متوسط مقدار پژوهش این در کنندگان کهمتوسط نظر شرکت با هشموجود در جامعة پژو

 کنندگان وشرکت نظر بندیرتبه برای فریدمن شد و همچنین، از آزمون گرفته درنظر عدد سه گویه

  ها استفاده شد.های نظر آناولویت تعیین

 

 نتایج
درصد فراوانی  52نمونه، زنان با  دهد که بیشترین تعداد اعضایهای توصیفی پژوهش نشان مییافته

درصد، بیشتر اعضای نمونة  44/67بودند. بیشتر اعضای نمونة آماری دارای مدرک کارشناسی با 

و کمترین اعضای نمونة آماری با  89/34آماری با سابقة خدمت کمتر از پنج سال با درصد فراوانی 

چنین، بیشتر اعضای نمونة آماری در سال بودند. هم15-20درصد در ردة سابقة خدمتی بین  96/13

                                                           
1. Statistical Package of Social Science or SPSS 
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در  90/27و کمترین اعضای نمونة آماری با درصد فراوانی  60/39مقطع ابتدایی با درصد فراوانی

 مقطع متوسطة دوره اول قرار داشتند. 

 سالمت فرم تکمیل برای بدنیتربیت معلم وجود) با توجه به نتایج جدول شمارة یک، گویة دو

 ترک) 10گویة  و میانگین بیشترین دارای 44/4 کل میانگین با( دارد رورتض آموزاندانش عمومی

 طبیعی امری و غیره تلفن به پاسخ مانند ضروری کار انجام برای بدنیتربیت معلم توسط کالس

 .است میانگین کمترین دارای 00/2  کل میانگین با( است
 

 بدنی با حقوق ورزشیتربیت نامة میزان آشنایی معلمانهای پرسشوصیف گویهت  -1جدول 

 میانگین هاگویه حیطه ردیف

1 

قوانین و 
 مقررات

 بدنی کالس را زودتر از وقتاگر مدیر مدرسه اجازه دهد که معلم تربیت
 عاونقانونی تعطیل کند، مسئولیت بروز هر نوع آسیبی برعهدة مدیر یا م

 مدرسه است.
58/3 

2 
آموزان ضرورت مومی دانشعسالمت  بدنی برای تکمیل فرموجود معلم تربیت

 دارد.
44/4 

3 
های ورزشی برای شرکت در سازی تیمبدنی به آمادهبیشتر وقت معلم تربیت

 شود.مسابقات سپری می
48/2 

4 
بدنی های تربیتآموزی که کالس ریاضی دارد، اما در کالسمسئولیت دانش

 آموز است. حاضر شود با خود دانش
41/2 

5 
آموز در سایر بدنی دراثر مشارکت مدنی دانشنمرة درس تربیت افزایش

 کارهای مدرسه امری طبیعی است.
31/2 

6 
بدنی منجر شود، های تربیتای که به بروز آسیب در کالسدر حادثه

 بدنی است.  طور مستقیم برعهدة معلم تربیتمسئولیت آن به
20/3 

7 
والدین در امور  میزان مشارکتبدنی برمبنای بخشی از نمرة درس تربیت

 شود.جاری مدرسه تعیین می
16/2 

8 
تواند از دیگر همکارانش برای ادارة بدنی بیمار است، میکه معلم تربیتوقتی

 بدنی استفاده کند.کالس تربیت
68/2 

9 

حقوق و 
 امتیازات

بدنی به بروز های تربیتآموزان در کالسها و شیطنت دانششوخی
شود. در چنین شرایطی، آموزان منجر میسمانی سایر دانشهای جآسیب

 بدنی است.مسئولیت حادثه با معلم تربیت
57/3 

10 
 بدنی برای انجام کار ضروری مانند پاسخ بهترک کالس توسط معلم تربیت

 تلفن و غیره امری طبیعی است.
00/2 

 آموزان با یکدیگر معلم مقصر نیست.در آسیب غیرعمدی دانش 11
 

 

85/3 

12  
ولیتی بدنی از ناهمواربودن زمین بازی اطالعی ندارد، مسئوقتی معلم تربیت 

 آموزان ندارد.درقبال آسیب دانش
34/2 
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 رزشیبدنی با حقوق ونامة میزان آشنایی معلمان تربیتهای پرسشتوصیف گویه  -1جدول ادامة 

 میانگین هاگویه حیطه ردیف
13 

 

 05/2 .کند ر است که سالم و استانداردبودن تجهیزات را بررسیتنها وظیفة مدی

14 
آموزانی که بیماری ساده )نظیر توان از دانشدر مسابقات آموزشگاهی می

 سرماخوردگی ( دارند، استفاده کرد.
45/2 

15 
بدنی قادر به ادارة کالس و  ارائة آموزان، معلم تربیتدلیل تعداد زیاد دانشبه

 متفاوت نیست. هایتمرین
09/3 

16 
بدنی های اولیة غیراصولی معلم تربیتتواند از کمکدیده میآموز آسیبدانش

 شکایت کند. 
44/3 

17 
آموزان  بیمار، معلم ی جسمانی دانشخاطر حفظ روحیه و آمادگبه

 تری پیشنهاد کند.های سبکها تمرینبدنی باید به آنتربیت
10/4 

18 

تعهدات و 
 فتکالی

های حرکتی های درست و نادرست اجرای مهارتبدنی باید شیوهمعلم تربیت
 رفتن، خوابیدن و غیره را شرح دهد.  روزمره مانند راه

35/4 
 

19 
بدنی در آموزان در کالس تربیتهای جسمانی دانشمسئولیت بروز آسیب
  عهدة مدیر مدرسه است.فضای غیرورزشی، به

02/3 

20 
بدنی دلیل کمبود بودجه و نبود توانایی در تعویض وسایل، معلم تربیتبه 

بودن وسایل و تجهیزات ورزشی غیراستاندارد را )دروازة نباید خطرناک
 آموزان بیان کند.  هندبال، میلة والیبال و غیره( برای دانش

19/2 

21 

 
استاندارهای 
تجهیزات و 

 اماکن

-تواند در محوطة آسفالت و بتنی کالسرصورت لزوم میبدنی دمعلم تربیت

 بدنی را برگزار کند.های تربیت
02/3 

22 
تواند از هرگونه وسایل و تجهیزات ورزشی دردسترس   بدنی میمعلم تربیت

 بدنی استفاده کند.های تربیتبرای اجرای برنامه
90/3 

23 
رسه ر مدشی با اجازة مدیاستفاده از فضاهای ورزشی برای کاربردهای غیرورز

 بدنی ندارد.مسئولیتی برای معلم تربیت
31/3 

24 
بدنی نیست بدنی وظیفة معلم تربیتهای تربیتانتخاب محیط برگزاری کالس

 و مدیر مدرسه باید زمین مناسب دراختیار معلم قرار دهد.
39/3 

25 

 آموزش

ر رزشی را دهای وبدنی موفقیت حتمی تیممدیر مدرسه از معلم تربیت
 خواهد.مسابقات می

02/2 

26 
تواند ارزشیابی پایانی را متفاوت از محتوای آموزشی بدنی میمعلم تربیت

 شده انجام دهد.ارائه
22/2 

27 
طور صحیح آموزش های ورزشی را بهبدنی باید تمامی تکنیکمعلم تربیت

 های رایج را بیان کند.دهد و اشتباه
09/4 

28 
ه بآموزان کالس را به چند دسته تقسیم کند و هرکدام را دانش معلم باید

 ورزش موردعالقة شان هدایت کند.
10/4 

29 
بدنی آموزان در تمامی ساعت تربیتدلیل کمبود ساعات تربیت بدنی، دانشبه

 هستند. به بازی مشغول
03/3 
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بدنی با حقوق ورزشی ن آشنایی معلمان تربیتشود که میانگین میزادر جدول شمارة دو مشاهده می

 باالتر از حد میانگین است. 
 

 بدنی با حقوق ورزشیزان آشنایی معلمان تربیتای مربوط به مینمونهتی تک نتایج آزمون -2جدول 

 
آمارة 

 تی 

درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری
 میانگین

انحراف 

 معیار

اختالف 

 میانگین

فاصلة اطمینان 

 گینبرای میان 95%

حد 

 پایین
 حد باال

آشنایی با 

حقوق 

 ورزشی

3/3 406 001/0 21/3 23/0 21/. 05/0 22/. 

 

شود که میانگین متغیر آشنایی با قوانین و مقررات با توجه به نتایج جدول شمارة سه مشاهده می

موزش درحد کمتر از حد میانگین است. میزان آشنایی معلمان در حیطة حقوق و امتیازات و حیطة آ

بدنی با ( و برابر با سه قرار دارد. همچنین، میزان آشنایی معلمان تربیتμ = 3میانگین )

 بدنی با حقوق ورزشیان تربیتنامة میزان آشنایی معلمهای پرسشوصیف گویهت  -1ادامة جدول

30 

های مسئولیت
مدیر و 

کارشناسی 
 اداره

 65/3 های پزشکی وظیفة مدیر مدرسه است.موقع کمکجلب به

31 
آموزی که داوطلبانه به برگزاری مسابقات مدرسه کمک دیدن دانشدر آسیب

 کند،  مدیر مدرسه مقصراست .می
78/2 

32 
کالس   بدنی از معلمان دیگر برای ادارةان تربیتتواند در غیاب معلممدیر می

 بدنی استفاده کند .تربیت
21/2 

33 
های ورزشی مدرسه را برعهده بدنی مسئولیت تشکیل انجمنمعلم تربیت

 دارد.
23/4 

 28/4 های ورزشی مدرسه را تدوین کند.بدنی باید برنامهمعلم تربیت 34
 70/2 ریزی کند.آموزان را برنامهنی دانشمدیر مدرسه باید مسابقات قهرما 35
 31/3 ست.امسئولیت تهیه و خرید وسایل و تجهیزات ورزشی برعهدة مدیر مدرسه  36

37 
بدنی و های مدونی را برای نیل به اهداف تربیتمدیر مدرسه باید دستورالعمل

 ورزش در مدارس ارائه دهد.
35/3 

اهداف  38
بدنی تربیت

 در مدارس

های انفرادی، روحیة اجتماعی و جمعی مانند بازیهای دستهو بازی حرکات
 کنند.آموزان را تقویت میپذیری دانشمسئولیت

04/4 

39 
های های بنیادی در کالسهای مدونی دربارة آموزش مهارتدستورالعمل

 بدنی وجود ندارند.تربیت
28/3 
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های سازمانی مدیر و ادارة کل و اهداف و استانداردهای تجهیزات ورزشی، تعهد و تکلیف، مسئولیت

را، حد باال و و باالتر از حد میانگین است؛ زی 95/0بدنی در مدارس، در سطح های تربیتمأموریت

 اند؛ یعنی مقدار این متغیرها بیشتر از سه شده است. پایین این متغیر هر دو مثبت شده

 های حقوق ورزشی ای مربوط به میزان آشنایی با مؤلفهنمونهتایج آزمون تی تکن -3جدول 

های حقوق مؤلفه

 ورزشی

آمارة 

 تی  

درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری
 میانگین

انحراف 

 معیار

تالف اخ

 میانگین

فاصلة اطمینان 

 برای میانگین 95%

 حد باال حد پایین

 -013/0 -42/2 -12/0 72/0 88/2 029/0 406 -20/2 قوانین و مقررات

حقوق و 

 امتیازات
02/0- 406 80/0 98/2 75/0 02/0- 10/0- 08/0 

 69/2 061/0 18/0 36/0 18/3 008/0 406 69/2 تعهد و تکلیف

ای استاندارده

 تجهیزات
68/4 406 001/0 40/3 31/0 40/0 23/0 57/0/0 

 2236/0 -0406/0 09147/0 88/0 09/3 173/0 406 370/1 آموزش

های مسئولیت

 مدیر و ادارة کل
47/5 406 001/0 31/3 68/0 31/0 20/0 43/0 

اهداف و 

های مأموریت

 بدنیتربیت

63/7 406 001/0 66/3 37/0 67/0 49/0 84/0 

    

بدنی از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج های میزان آشنایی معلمان تربیتبندی مؤلفهرای اولویتب

ن بدنی دربین متغیرهای میزادهندگان، اهداف و مأموریت تربیتاین آزمون نشان داد که ازنظر پاسخ

و مقررات  وانیندر باالترین رتبه و ق 66/3بدنی با حقوق ورزشی با میانگین آشنایی معلمان تربیت

 هستند )جدول شمارة چهار(. 91/2دارای کمترین رتبه با میانگین 
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 ولویت بندی مولفه های میزان آشنایی معلمان تربیت بدنی با حقوق ورزشیا -4جدول

 معناداری آزمون
 فریدمن

 معنی داری درجه آزادی خی دو تعداد نمونه

407 33/119  6 001/0 

های میزان مؤلفه
علمان آشنایی م
 بدنیتربیت

 اولویت ها مولفه ها رتبه
 66/3 بدنیاهداف و مأموریت تربیت 1
 40/3 استانداردهای تجهیزات و اماکن 2
 31/3 های مدیر و ادارة کلمسئولیت 3
 18/3 تعهدات و تکالیف 4
 09/3 آموزش 5
 98/2 حقوق و امتیازات 6
 91/2 قوانین و مقررات 7

 

و های حقوق ورزشی میزان آشنایی معلمان ورزشی با مؤلفه، تحلیل عاملی دو ةدر شکل شمار

 ورده شدهآ سازی معادالت ساختاری انجام گردید،که با استفاده از مدلبارهای عاملی متناظر هریک 

 .است

 
 رایب حاصل از مدل معادالت ساختاری پژوهشض -2شکل 
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سش ناسبی است؟ برای پاسخ به این پرمدل م شده این است که آیا این مدل،سؤال اساسی مطرح

های ارزیابی راستا، همة شاخصدو و سایر معیارهای برازش مدل بررسی شوند. دراینباید آمارة کای

دهندة برازش اند و نشانها در جدول شماره پنج ارائه شدهتناسب برازش مدل همراه با مقادیر آن

 مناسب مدل هستند.

 68/2قبول از مقدار قابل 1اسکوئر نسبیدهد که شاخص کایهای جدول شمارة پنج نشان مییافته

ریشة دوم برآورد واریانس خطای  ،در این مدلدهندة برازش خوب مدل است. برخوردار است و نشان

هد که داست، نشان می 1/0تر از که این عدد پایینییازآنجا .دهدرا نشان می 098/0 عدد  برآورد

است، برازش  9/0شده بیشتر از شاخص نیکویی برازش اصالحکه ییبرازش ضعیفی ندارد. ازآنجا مدل

برای تحلیل برازش مدل در  هایی که غالباًشاخص سایر شمارة پنج،کند. در جدول مدل را تأیید می

 اند.شده ها ارائهقبول آنهمراه دامنة موردبه شود،میتوجه ها به آنت ساختاری المعاد
 

 های مرتبط با برازش مدلشاخص -5جدول 

 نماد نام شاخص
مقدار استاندارد 

 شاخص

مقدار شاخص در 

 مدل موردنظر
 گیرینتیجه

 df2X  3 > 68/2/ اسکوئر نسبیکای
برازش مدل مناسب 

 است.

 001/0 05/0بیشتر از  sig سطح معناداری
برازش مدل 

 نامناسب است.

 92/0 9/0بیشتر از  GFI شاخص نیکویی برازش
برازش مدل مناسب 

 است.

شاخص نیکویی برازش 

 شدهاصالح
AGFI  94/0 9/0بیشتر از 

برازش مدل مناسب 

 است.

 92/0 9/0بیشتر از  NFI شاخص برازندگی هنجارشده
برازش مدل مناسب 

 است.

ریشة میانگین مربعات خطای 

 برآورد
RMSEA  098/0 1/0کمتر از 

برازش مدل مناسب 

 .است

 

 

                                                           
1. X2/df  
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 گیریبحث و نتیجه
ه ده است کدهند. امروزه، ثابت شبسیاری از حوادث ناگوار ورزشی دراثر قصور در انجام وظیفه روی می

بت به آور است و شاید وقت آن رسیده باشد تحولی در نگرش نسقصور در انجام برخی وظایف مسئولیت

راحتی نگذریم و عضو درحین ورزش بهیجاد شود تا از مرگ و نقص اهای واردشده درحین ورزش آسیب

اساس، پژوهشگر تصمیم گرفت برایننده نیز ازبین رود؛ آمد چنین رخدادهایی در آیزمینة پیش

 .انجام دهد« بدنی با حقوق ورزشیارزیابی میزان آشنایی معلمان تربیت»پژوهشی با عنوان 

حی سؤال در هفت حیطه طرا 39، بدنی با حقوق ورزشیبرای سنجش میزان آشنایی معلمان تربیت

فرم  بدنی برای تکمیلوجود معلم تربیت»شدند. نتایج آمار توصیفی حاکی از این بود که گویة 

ویة گدارای بیشترین میانگین و  44/4با میانگین کل « آموزان ضرورت داردسالمت عمومی دانش

عی به تلفن امری طبی ام کار ضروری مانند پاسخبدنی برای انجترک کالس توسط معلم تربیت»

ه های پرسش نامه بودند. با توجه بدارای کمترین میانگین دربین گویه 00/2با میانگین کل « است

بودن و خطرهایی احتمالی که ممکن است هر لحظه برای نظر نمونة آماری پژوهش و حساس

الً دارد. اصوآموزان اتفاق افتد، معلم حق ترک کالس را حتی برای انجام کاری ضروری ندانش

آموزان ز دانشبدنی در کالس، اعمال نظارت مطلوب و مراقبت اترین وظیفة هر معلم تربیتابتدایی

ردی صورت حضور مرتب و مستمر در کالس ورزش تجلی کند. حتی در موااست که درابتدا باید به

 یزانماست  آموزان در یک فعالیت ورزشی با افزایش شدت صدمه باشد، بدیهیکه مشارکت دانش

ه ری بانگانظارت بیشتر باید به همان نسبت افزایش یابد. بسیاری از موارد رفتارهای سهل

نداشتن صرف لزوماً ت داده شدند. نظارتهای بدنی نسبنداشتن کافی معلمان طی فعالیتنظارت

عاملی  اشد،ممکن نیست ایجاد مسئولیت کند؛ اما اگر نبود یا نظارت ناکافی علل تقریبی آسیب ب

ز یک اکننده است. درصورت نبود نظارت، اگر معلم قادر به مراقبت مناسب برای جلوگیری تعیین

عهده فقط آموزش ورزشکاران را به(. مربی ورزش نه2012بیند )آال ژوزف، حادثه نباشد زیان می

آبادی، جفها در جریان فعالیت ورزشی نیز مراقبت کند )منتظری ندارد، بلکه مکلف است از آن

1390.) 

بدنی با حقوق ورزشی باالتر از میانگین نتایج پژوهش نشان داد که میزان آشنایی معلمان تربیت

بار است؛ زیرا، حد باال مثبت و حد پایین این متغیر مثبت است که این یافته با مطالعات آتش

دارد؛ ولی با  خوانی( هم1395پور انزلی و کاشف )( و مصطفی1392(، بنیان و کاشف )1392)

 تهران شهر ورزشی مدیران و معلمان مربیان، آشنایی میزان بررسی به که (1384) ورپفروغیپژوهش 
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 با ورزش مربیان از کمی درصد که ه بوددریافت همسو نیست؛ زیرا، وی ،بود پرداخته ورزشی حقوق با

های ر فرهنگ و ویژگیدلیل اختالف دتواند بهکه این امر می دارند آشنایی ورزشی حقوق مبحث

جغرافیایی این دو جامعة آماری و همچنین، افزایش سطح آگاهی معلمان و مربیان باشد. امروزه در 

انگاری های خود و عواقب ناشی از غفلت و سهلها از حقوق و مسئولیتمشاغل مختلف، آگاهی انسان

رشد نیز با این جریان روبه در انجام وظایف، نسبت به گذشته پیشرفت تصاعدی داشته است. همگام

نیاز از دانش حقوق و اند و خود را بیبدنی خود را همپای این جنبش قرار دادهمعلمان تربیت

اند؛ تا هم علم و دانش خود را افزایش دهند و هم با شناخت بیشتر از مدنی ندانستهمسئولیت 

ناپذیر جلوگیری کنند و ایعات جبرانها و با آمادگی روانی زیاد از ضاختیارها، وظایف و مسئولیت

بدنی و ورزش، آموزان از تربیتتعداد و شدت حوادث را به حداقل برسانند. شادبودن و لذت دانش

-های ناشی از غفلت و سهلآموزان، پیشگیری از مسئولیتارتقای سالمت جسمی و روانی دانش

دارشدن وجهه و اعتبار خدشه انگاری، آموزش نامناسب، نظارت و دانش ناکافی، جلوگیری از

بدنی از آشنایی و بدنی، از دالیل عمدة معلمان تربیتبدنی و ورزش مدارس و معلمان تربیتتربیت

براین، شناخت درست و مناسب از حقوق ورزشی، وظایف و اختیارهای آنان هستند. افزون

مسیر رشد خود است؛ اما کارگیری علم حقوق ورزشی و مسئولیت مدنی و توجه به آن درابتدای به

 نسبت به گذشته رشد بیشتری یافته است.

بدنی با حیطة قوانین و مقررات نشان داد که میزان آشنایی نتایج آزمون آشنایی معلمان تربیت

های بدنی استان اصفهان با قوانین و مقررات کمتر از حد میانگین است. مشاهدهمعلمان تربیت

اینکه از راه قانونی جایبروز حوادث، معلمان در بسیاری موارد به دهند که هنگامتجربی نشان می

بدنی را ریاضی کنند؛ مثالً ساعت تربیتها را انجام دهند، رفاقتی و دوستانه مسائل را حل میفعالیت

کنند. توجه به بدنی، همکاران دیگر وی کالس را اداره میدهند یا در نبود معلم تربیتدرس می

های دیگر برای مشارکت در ساعات آموزان کالسندادن به دانشموزان کالس و اجازهآتعداد دانش

نکردن کالس دهی و ارزشیابی، ترکنکردن مدیر و معاون در فرایند نمردهشان، دخالتغیر درسی

نکردن از همکاران دیگر در زمان بیماری و گرفتاری حتی به دالیل موجه و با موافقت مدیر، استفاده

بدنی هستند که رعایت هایی از قوانین و مقررات کالس تربیتموقع در کالس، جنبهز حضور بهو نی

کند؛ پس، هرگاه حادثه، بدنی سلب میاین دسته قوانین هرگونه مسئولیتی را از معلمان تربیت

موقع آموزان ناشی از فعل یا ترک فعل در اجرای صحیح و بهآسیب و خسارت واردشده به دانش

شود که این مطلب با مدنی میبدنی متحمل مسئولیت ین و انجام وظایف باشد، معلم تربیتقوان



 872                                                                                بدنی استان ...ارزیابی میزان آشنایی معلمان تربیت

 

 

بر مسئولیت داوران درزمینة ( مبنی1390نژاد، میرصفیان و سلطان حسینی )پژوهش محمدی

موقع قوانین و انجام خسارت واردشده به ورزشکاران دراثر فعل یا ترک فعل در اجرای صحیح و به

مدنی  براین، نبود حکم روشن، نبود یا ضعف قانون درخصوص مسئولیتسو است. افزونوظایف هم

(، 1389(، نصیری )1383های محقق منتظری )بدنی و مشاغل دیگر که در پژوهشمعلمان تربیت

دهند که در اکثر مشاغل به مبحث اند، نشان می( بیان شده1391( و صفایی )1391یزدانیان )

گذاران و توجهی شده است و باید قانونها بینین و مقررات مربوط به آنحقوق ورزشی و قوا

خصوص درزمینة حقوق ها بهکارشناسان دارای صالحیت به تدوین مقررات در تمامی مشاغل و زمینه

 بدنی کوشش کنند.ورزشی معلمان تربیت

ج پژوهش تاینگین است. همچنین، نتایج نشان داد که میزان متغیر حقوق و امتیازات برابر با میان

اهمسو است؛ ن( 1379( همسو و با مطالعة دهقانی )1388حاضر با نتایج مطالعة جباری و شعاریان )

بت از موقع وظیفة مراقبدنی از احتمال وقوع حادثه اطالع داشته باشد و بهبنابراین، اگر معلم تربیت

اد کرد و این وظیفه او را مسئول قلمد علت کوتاهی و نقضتوان بهآموزان را انجام ندهد، میدانش

طور عمد ه بهنظم )کفعال و دانش آموزان بیآموزان بیشمصونیت وی را نادیده گرفت. کنترل دانش

م و ساز حادثه می باشند، بررسی تجهیزات و فضای ورزشی و اطمینان از سالو غیرعمد( زمینه

تحرک اد خطر کند )وسایل مفضای ورزشی ایجای که در حیاط یا بودن هر وسیلهاستاندارد و ایمن

توان و دارای بیماری آموزان بااستعداد و کمهای والیبال(، شناسایی دانشمانند دروازة هندبال، میله

های شده برای آنان و درگیری کمتر آنان در برنامهدهیخاص و برگزاری تمرینات سازمان

ها درهنگام بروز موقع از این کمکه و استفادة بهلیهای اوآموزان عادی، آشنایی معلم با کمکدانش

ن شی از آناگونه مسئولیت ناتواند هرها معلم میهایی هستند که با رعایت آنحادثه، ازجمله فعالیت

 را رد کند. 

بدنی در حیطة تعهدات و تکالیف باالتر از حد میانگین است. نداشتن میزان آشنایی معلمان تربیت

آورد که این مطلب با ها به بار میبدنی مسئولیت مدنی برای آنکالیف معلمان تربیتتعهد نسبت به ت

رو، برای کاهش ( همسو است؛ ازاین1390نیا و ویشکایی )( و حکمت1385نتایج مطالعات بزرگمهر )

 آموزان را ازآموزان، همة معلمان وظیفه دارند دانشهرگونه مسئولیتی درزمینة تعهد و تکلیف دانش

بدنی به بخشی کالمی معلمان تربیتهای پیرامون خود آگاه کنند. آگاهیحوادث و اتفاق

ها هنگام نکردن آنآموزان برای انجام حرکات خطرناک و تشویقندادن به دانشآموزان، اجازهدانش

های شان، نصب اطالعیهدلیل تعهد و مسئولیت درقبال سالمت جسمی و روانیانجام این حرکات به
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آموزان با حوادث ناشی از حرکات و زا، آشناکردن دانشهشداردهنده دربارة استفاده از وسایل آسیب

های غیرمتعارف و غیراصولی آنان و همچنین، حوادث مربوط به تجهیزات و امکانات، هم مهارت

شی صورت نصب در دیوارهای سالن و حیاط مدرسه یا درکنار هر وسیلة ورزصورت کالمی و هم بهبه

 های ساده برای انجام تکالیف معلمی هستند.ازجمله راه

در حیطة استانداردهای تجهیزات و اماکن ورزشی، نتایج آزمون تی نشان داد که میزان آشنایی  

بدنی باالتر از حد میانگین است. در تأیید این نتایج باید اشاره کرد که معلمان معلمان تربیت

ها، کیفیت و وس با فضا و تجهیزات ورزشی درگیرند و ویژگیطور عینی و ملمبدنی بهتربیت

اساس، اند؛ براینمرور زمان و با تجربه دریافتهاستانداردهای مناسب تجهیزات و اماکن ورزشی را به

اند و عواقب و ها و استانداردهای تجهیزات و اماکن ورزشی کسب کردهشناخت زیادی از ویژگی

اند. خوبی درک کردهاده و کاربرد تجهیزات و اماکن نامناسب را بههای ناشی از استفمسئولیت

بدنی از حقوق قانونی زمان با افزایش شناخت از استانداردهای اماکن و تجهیزات، معلمان تربیتهم

زمان با گسترش فناوری شود که همدلیل حاصل میایناند. این آگاهی بیشتر بهخود بیشتر آگاه شده

صی نقاط کشور و دسترسی بهتر به اینترنت، دانش مربوط به حقوق ورزشی و اطالعات در اق

براین، تشکیل گیرد. افزونبدنی قرار میتر دراختیار معلمان تربیتتر و سریعمسئولیت مدنی آسان

دادسراهای ورزشی و افزایش آگاهی عموم مردم ازجمله والدین درزمینة مسئولیت مدنی، معلمان 

انگاری( از صدمات و همچنین، ذهنیت پیشگیرانة ز پیامدهای قانونی غفلت )سهلبدنی را اتربیت

انگاری و نظارت های مدنی درپی سهلتر کرده است؛ زیرا، مسئولیترایج دربارة این صدمات را آگاه

شوند. کمبود وسایل و امکانات و نیز نبود فضای باز و سرپوشیدة مناسب،  ناکافی معلمان ایجاد می

ها دست یافتند؛ لویت مشکالتی هستند که بعضی از پژوهشگران در مطالعات خود به آندر او

بنابراین، باید به تهیة بروشورهای حقوق ورزشی متناسب با ایمنی و سالمت فضاهای ورزشی برای 

                                                                                        های مربیان ورزش اقدام شود.          ترشدن آگاهیمربیان ورزش، والدین و و رزشکاران با هدف تکمیل

بدنی در حیطة آموزش نتایج نشان داد که میزان آشنایی معلمان درخصوص آشنایی معلمان تربیت

روز بدنی در حیطة آموزش مناسب درحد متوسط قرار دارد. با توجه به نتایج تحقیق، دانش بهتربیت

( همسو 1392( و صالحی )1390نیری، نگارنده و یزدی )و مطالعات کافی که با مطالعات دهقان

های ضروری است، فن بیان مناسب و آمادگی بدنی باال برای انتقال مفاهیم و اطالعات، از ویژگی

ز شود معلمان اها باعث میبدنی برای آموزش مناسب هستند. داشتن این ویژگیمعلمان تربیت

وظایف خود درحین آموزش شناخت نسبی داشته باشند و محیطی امن برای آموزش ایجاد کنند یا 



 892                                                                                بدنی استان ...ارزیابی میزان آشنایی معلمان تربیت

 

 

در فضایی عاری از وقوع احتمالی هرگونه حادثه به آموزش بپردازند و درنهایت، از بروز حادثه و 

                                              مسئولیت خود بکاهند.                                                                 

های مدیر و بدنی با مسئولیتهمچنین، نتایج پژوهش نشان داد که میزان آشنایی معلمان تربیت

بدنی ان تربیتبدنی باالتر از حد میانگین قرار دارد. با توجه به نتایج، معلمکارشناس ادارة تربیت

ا مراتبی از اختیارها ربدنی سلسلهدیر و کارشناس ادارة تربیتدانند که مهمانند معلمان دیگر می

ر تعامل ها دا آنبها، کردن نیازها و تجهیزات و ارائة پیشنهادها و دریافت برنامهدارند که برای برطرف

شود. می نزدیک هستند. همکاری و تعامالت زیاد به شناخت بیشتر از وظایف این دو گروه منجر

رای بدنی، مسئولیت مدنی کمتری بوظایف و اختیارهای مدیر و کارشناس تربیتآشنایی با حیطة 

ناسب، ریزی ورزشی، تهیة تجهیزات و لوازم مبدنی ندارد؛ اما اختیارهای مدیران در برنامهمعلم تربیت

ز ستفاده اها و نیز اها و ادارهبدنی با سایر سازمانهمکاری مدیر مدرسه و کارشناسی ادارة تربیت

 توجه هستند. همچنین، نتایج پژوهشها برای آموزش و اثربخشی بهتر این درس نیز قابلمکانات آنا

 تر از حدبدنی در مدارس باالبدنی در حیطة اهداف تربیتنشان داد که میزان آشنایی معلمان تربیت

گیرند برمی آموزان را دربدنی در مدارس ابعاد مختلف رشد دانشمیانگین قرار دارد. اهداف تربیت

بدنی درمیان آموزان( و موجب اهمیت تربیت)توسعه و شکوفایی جسمانی، ذهنی و عاطفی دانش

اف بدنی در مدارس درراستای اهدش که اهداف تربیتشوند. معلمان با این بیندروس دیگر می

موزش آای سالم است، فقط به ف تربیت انسان سالم برای داشتن جامعهوپرورش هستند و هدآموزش

کنند یالیش مآموزان را پاکنند؛ بلکه روان و فکر دانشهای ورزشی تکیه نمیصرف حرکات و مهارت

ها تبیین دارند که ایندهند و درراستای حدیث عقل سالم در بدن سالم است، گام برمیو پرورش می

ازات اسالمی، ن مجقانو 59( همسو است. بند سوم مادة 1380با نتایج مطالعة عبداللهی و همکاران )

ت ئولیمسئولیت کیفری را درمورد حوادث ناشی از عملیات ورزشی منتفی دانسته است؛ ولی مس

علت گستردگی و استقبال گونه حوادث بهکه اینمدنی ناشی از آن چندان روشن نیست؛ درحالی

ت میزان شناخ رو،(؛ ازاین1390افزایش هستند )علوی قزوینی و مقدادی، روزافزون از ورزش درحال

ن ایی معلمابدنی از حقوق ورزشی به نفع معلمان خواهد بود. تعیین میزان آشنآشنایی معلمان تربیت

آگاهی  تواند کمک شایانی به معلمان کند تا بتوانند با شناخت وبدنی از حقوق ورزشی میتربیت

ی ورزش مبانی حقوقتر بیشتری وضعیت حقوقی خود را بهبود دهند و همچنین، با مطالعات جامع

ط مربو گیری قوانین و مقرراتتوسط متخصصان وکارشناسان حقوق ورزش، بستر مناسب برای شکل

 بدنی فراهم شود.های معلمان تربیتبه وظایف و مسئولیت
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اد که شخیص دتتوان بدنی با حقوق ورزشی میبندی متغیرهای میزان آشنایی معلمان تربیتبا رتبه 

آموزان، اولیای مدنی درقبال دانشان، برای پیشگیری و کاهش مسئولیت ازنظر پاسخ دهندگ

 اید بیشتر توجه کنند. ها بآموزان و مدیران مدارس به کدام بخشدانش

های محض تدوین قوانین و مقررات جدید، دورهشود که بهبا توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می

ها درخصوص محض دریافت نتایج پژوهشبهخدمت برای معلمان برگزار شوند و آموزش ضمن

چنین، رسانی شود. همسرعت اطالعه معلمان و مدیران بهبشناسی حوادث ورزشی، آسیب

بدنی بیتاستانداردهای اماکن، فضاها و تجهیزات ورزشی به اطالع مدیران مدارس و معلمان تر

ود  شگزاری کالس خودداری هیزات ورزشی از بربودن اماکن و تجرسانده شود و درصورت نامناسب

نه حـادثهصورت کتبی به مدیر مدرسه اعالم کنند که درصورت بروز هرگـویا معلمان تربیت بدنی به

آموزان توجه شود. پذیرند. در خرید تجهیزات و وسایل ورزشی به سن دانشای مسئولـیـتی نمـی

های های خود، دورهلیتمسئوها با وظایف و همچنین، برای ارتقای دانش معلمان و آشنایی آن

ای هرهآموزشی حقوق ورزشی درنظر گرفته شوند. از کارشناسان حقوق ورزشی برای برگزاری دو

ورد گزاران و کارشناسان حقوق ورزشی قوانین شفاف و روشنی درمآموزشی استفاده شود. قانون

ی مسئول ورش و نهادهاوپربدنی تدوین کنند. با همکاری صداوسیما و آموزشحقوق معلمان تربیت

، ملی دیگر، برای کاهش حوادث ورزشی همانند حوادث رانندگی، مسئولیت مدنی به یک گفتمان

بدنی تبدیل شود. همچنین، برای پیشگیری از حوادث مربوط به خصوص درمیان معلمان تربیتبه

 اده کند.وپرورش در ساخت اماکن ورزشی از تخصص مهندسان ورزشی استفاماکن ورزشی، آموزش

یزان مشود پژوهشی درمورد عوامل مؤثر در افزایش در پایان، به پژوهشگران آینده پیشنهاد می

وق شود پژوهشی درمورد حقآشنایی معلمان با حقوق ورزشی انجام دهند. همچنین، پیشنهاد می

وق ورزشی بدنی با حقبدنی یا ارتباط آشنایی معلمان تربیتپذیری معلمان تربیتورزشی و مسئولیت

 بدنی انجام شود.با عملکرد معلمان تربیت
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Abstract 
This study aimed to investigate the familiarity of physical education teachers with sports 
laws in Isfahan. This was applied descriptive-survey study. The population consisted of 
all physical education teachers in Isfahan (N=1740). Using Cochran's formula, the 
sample size was calculated to be 407 subjects. Using random stratified sampling method, 
the subjects were selected. A researcher-made questionnaire was used for collecting the 
data; this questionnaire was made based on theoretical foundations and valid sources in 
sports laws field. The face and content validity of this questionnaire was confirmed by 
specialists and its reliability was confirmed by Cronbach’s alpha test  =α ) 0.84). The data 
were analyzed using one-sample t-test and Friedman test. The findings indicated that the 
physical education teachers' knowledge of sports law components including obligation 
and duty, sports equipment standards, and goals and mission of education in schools was 
above average (μ>3), of rights and privileges of education and organizational 
responsibilities of manager was moderate (μ =3), and of rules and regulations was lower 
than average (μ ≥3). Considering high average of physical education teachers’ familiarity 
with sports laws and its components, except familiarity with rules and regulations, it was 
recommended that the in-service training courses to be hold for teachers as soon as new 
laws and regulations were formulated to promote regulation knowledge of sports 
teachers. As soon as certain research findings were received on pathology of sports 
events, also, the teachers and administrators should immediately be informed. 
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