
 

 

 

 

 

  ی نوین در مدیریت  ورزشیهارویکرد

 1394 زمستان ،  11 شمارة، 3دورة 
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های کاهش وزن به روش سریع در مسئولیت قانونی مربیان در عوارض ناشی از اجرای برنامه

 1های وزنیرشته
 

 2محمدحسین قهرمانی  - 1پور مهدی طالب
حرکتی،  . دکتری رفتار2مشهد، مشهد، ایران  فردوسی ورزشی، دانشگاه علوم شکدةورزشی، دان مدیریت گروه . دانشیار1

 مشهد، مشهد، ایران  فردوسی دانشگاه ورزشی، علوم دانشکدة

 (1395/  03 / 30، تاریخ تصویب :  1394/  11/ 12)تاریخ دریافت :  

 

 

 چکیده

های وزنی و تعیین مسئولیت قانونی مربیان در قباا  عاوارض ایان    های کاهش وزن در رشتههدف از این تحقیق بررسی و مقایسۀ برنامه

-ای بود و شارکت تبیینی از نوع بررسی میدانی و کتابخانه -های سنی مختلف بود. روش این تحقیق، توصیفیها در ورزشکاران ردهبرنامه

آزاد و کشاتی فرنگای بودناد. نتاایا نشاان داد       برداری، تکواندو، کشاتی مربی از رشتۀ بوکس، جودو، وزنه 98ورزشکار و  985ها کننده

هاای کااهش   کنند که در مقابل ساایر روش کننده در این تحقیق از روش سریع کاهش وزن استفاده می درصد ورزشکاران شرکت 25/80

ایا تحقیق در خصاوص  دهند. نتدرصد آنها این عمل را بارها انجام می 05/70( و P<05/0؛ t= 16/4داری بیشتر است )صورت معناوزن، به

مادت و درازمادت کااهش وزن ساریع      های روانی و جسمانی کوتااه درصد آنها به آسیب 93های منتخب تحقیق نشان داد مربیان رشته

ت موجبا بررسی حقوقی موضوع در ماواد قاانونی نشاان داد    درصد مربیان تحصیالت غیرمرتبط دارند. 86اند، با وجود این، بیش از  واقف

 باودن و مباشار   و مأذون مهارت دو بٌعد از مدت و درازمدت کاهش وزن سریع، های روانی و جسمانی کوتاهربی در قبا  آسیبممسئولیت 

هاای سانی نونهااون و    خصاوص در رده  باه  –رو مسئولیت قانونی مربی در ایان زمیناه   مربی قابل احراز است. ازاین غیر مباشر بودن یا

   .رسدنظر می مبرهن به -نوجوانان

 

 

  های کلیدی واژه

 های وزنی، کاهش وزن، مربیان ورزشی، مسئولیت قانونی.حقوق ورزشکاران، رشته

 

                                                                 

                      Email : ghahramani.mo@stu.ac.ir  09141562445تلفن : ، نور کرج، کرج، ایران  کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه پیام . نویسندة مسئول :  

 مین شده است.أ. منابع مالی این پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد ت 1
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 مقدمه

شیوة اجرا و نمایش در هر رشتۀ ورزشی اقتضای 

ها که ورزشکاران خاص خود را دارد. در برخی از این رشته

پردازند، موضوع های مختلف وزنی به رقابت میدر دسته

اصطالح خود  به نام کم کردن وزن یا به شاخص و بارزی

کنیم. را مشاهده می "به سر وزن رسیدن"این ورزشکاران، 

های وزنی مانند کشتی، بوکس، بیشتر ورزشکاران رشته

های رزمی به امید کسب موفقیت بیشتر، در جودو و رشته

تر از وزن طبیعی بدن خود در یک یا دو ردة وزنی پایین

ند و برای این منظور، در مدت کنمسابقات شرکت می

زدایی، وزن بدن خود را  کوتاهی، اغلب به روش آب

این شکل، از روش کاهش سریع   سرعت کم کرده و به به

 کنند. وزن استفاده می

دهد که مطالعات در مورد کاهش وزن نشان می

درصد وزن خود را پیش از فصل  20تا  3ورزشکاران 

کشی، کاهش وز قبل از وزنمسابقه در روزهای پایانی یا ر

بار در  30تا  15(. با توجه به اینکه ورزشکاران 1دهند )می

شوند، سال برای شرکت در مسابقات مختلف آماده می

توان انتظار داشت که این برنامه به همین تعداد در می

(. این 15عرض یک سال برای ورزشکاران تکرار شود )

زشکاران وزنشان را خوبی آشکار شده است که ورموضوع به

به روش سنتی و با ترکیبی از محدودیت غذایی، 

محدودیت از مایعات و عرق کردن در اثر حرارت یا تمرین 

ها، از دست دادن آب بدن از کنند. از بین این روشکم می

تر های مسهل متداولطریق عرق کردن و استفاده از قرص

یک  است که در این صورت حتی مواقعی که مهلتی بین

رفتۀ بدن  تا پنج ساعت برای جایگزین کردن آب ازدست

های تعیین شود )بسته به نحوة اجرای مسابقات در رشته

مختلف ورزشی(، این فاصله برای تثبیت کامل هموستاز 

رو ورزشکار با شرایط  ها کافی نیست؛ ازاینآب و الکترولیت

ها می شود و به همین علت شده، وارد رقابت بدنی تضعیف

ها، صدمات و عوارض ماندگار این نوع کاهش وزن آسیب

گیر ورزشکار خواهد شد حتمی است و دیر یا زود گریبان

دهد که (. مشاهدات تجربی و تحقیقی نشان می25)

تر برای  کاهش وزن جهت قرار گرفتن در وزن پایین

رسیدن به اهداف رقابتی، به یکی از موضوعات مهم و در 

ابقات در ورزش تبدیل شده است نتیجه به بخشی از مس

(. به همین سبب کاهش وزن، امروزه با برخی از 22-19)

توان از های ورزشی عجین شده است که این را میرشته

های کاهش وزن در سوابق ورزشی افراد تکرار برنامه

(. اعتقاد کنونی ورزشکارانِ برخی از 14مشاهده کرد )

ی رزمی و تمامی هاهای ورزشی مانند کشتی، رشتهرشته

های وزنی صورت گروه های آنها بههایی که رقابتورزش

  و آن –گیرد، بر این است که بدون کاهش وزن انجام می

توانند به اهداف ورزشی خود نمی -صورت سریع هم به

(. این اعتقاد پیشتر و بیشتر از سوی 16دست یابند )

اد تلقین تر به این افر مربیان و سایر ورزشکاران باسابقه

عنوان جزیی از برنامه و اهداف تمرینی  شود و بهمی

آید  های ورزشی درمیورزشکاران برای شرکت در رقابت

های کاهش رو بیشتر ورزشکاران برنامه (. ازاین1، 15، 16)

کنند. در این زمینه وزن را در کمتر از یک هفته اجرا می

ش وزن های کاهباید به این موضوع توجه کرد که برنامه

در صورت تشخیص لزوم آن از سوی متخصصان تغذیه و 

صورت  زیر نظر مربیان آشنا به اصول کاهش وزن، به

روانی افراد،  -های جسمانیانفرادی و با توجه به ویژگی

شود تا از صدمات و عوارض البته با شیب مالیم تجویز می

است که بیشتر و  حالی (. این در11احتمالی کاسته شود )

های وزنی، نوع سریع قریب به اتفاق ورزشکاران رشته شاید

( که 6گیرند )کار می کاهش وزن را برای رسیدن به وزن به

در بیشتر مواقع همراه با مصرف داروهای غیرمجاز و مضر 

( که در جای دیگر بحث مفصلی را 4، 5گیرد )صورت می

 به -طلبد. علت انتخاب کاهش وزن از نوع سریع آنمی
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ازحد قوای  جلوگیری از تحلیل بیش -آنها ظن خود 

های طوالنی است که داریجسمانی و روانی در اثر روزه

مدت همراه با برنامۀ  معتقدند در اثر انجام تمرینات طوالنی

رود و  غذایی محدود، از نظر جسمانی و روانی تحلیل می

شود و تأثیر منفی روی  در نتیجه دچار افت عملکرد می

رو برای  (. ازاین19گذارد )ایِ پیش رو میهنتایج رقابت

جلوگیری از این فرایند، آنها روش سریع کاهش وزن را 

 سونا،کنند و با تخلیۀ سریع وزن از طریق انتخاب می

کشی و جایگزینی منابع قبل از وزن نخوردن آب ق،تعری

کشی، خود را برای رفته بالفاصله پس از مراسم وزن ازدست

(. این نوع کاهش وزن 5کنند )آماده میهای ورزشی رقابت

(، 24شود )که اغلب موجب کاهش منابع آبی بدن می

روانی زیر را در پی دارد: الف( عوارض  -عوارض جسمانی

از دست ؛ ایجاد اختالل در تنظیم حرارت بدنجسمانی: 

اختالالت در ؛ ها و اختالل در ریتم قلبی رفتن الکترولیت

و استقامت و ظرفیت کاهش قدرت ؛ عملکرد کلیوی

(؛ ب( 23، 25) افت عملکرد؛ خستگی زودرس؛ هوازی بی

؛ گیری کاهش تمرکز و قدرت تصمیمعوارض روانی: 

(. 1پرخاشگری و تندخویی؛ کاهش عملکرد شناختی )

این نوع کاهش  ذکرشده، عوارض منفی هایاثربر  عالوه

، خطر افزایش وزناند از:  عبارتهای تکراری  در دورهوزن 

(، چربی احشایی) ع چربی در قسمت فوقانی بدنتجم

تولیدمثلی، مشکالت ، اختالالت چربی و لیپوپروتئین

(. بنابراین، 22، 23) اختالالت مواد معدنی استخوانی

های کاهش وزن در کمترین زمان ممکن، از اجرای برنامه

نظر سالمت جسمانی و روانی بسیار خطرناک است و 

، 23-25پزشکی شده است )سبب بروز نگرانی در جامعۀ 

گیر در فاصلۀ ها با جان باختن سه کشتی(. این نگرانی21

به اوج خود رسید و به  1997دسامبر  9نوامبر تا  7بین 

هایی در زمینۀ خطرناک بودن استفاده از تدوین اعالمیه

(. ولی 15این روش در کشورهای مختلف منجر شد )

ها هنوز این برنامهتحقیقات بعدی نشان داد که استفاده از 

عنوان روش غالب در بین ورزشکاران متداول است  به

فایده بودن تذکرات پزشکی در این زمینه و (. بی20)

مشاهدة میدانی در زمینۀ ادامۀ این فرایندها در بین 

ورزشکاران، به تدوین قوانینی در برخی کشورها منجر شد 

با عامالن هایی، تا با ممنوع کردن استفاده از چنین روش

ها برخورد قانونی شود آن، مانند مربیان و مسئوالن تیم

است که در نظام قانونی حاکم بر  (. این در حالی24)

جامعۀ ما چنین تدابیری هنوز اندیشیده نشده و این 

معضل خطرناک همراستا با افزایش گسترة ورزش، سبب 

 ،16) نگرانی والدین و اولیای امور در این زمینه شده است

(. بنابراین در جهت حرکت به سمت تدوین 1، 6، 11

(، این تحقیق در پی 10االجرا در این زمینه )قوانین الزم

های قانونی مربیان در تبیین، تحلیل و تعیین مسئولیت

قبال عوارض ناشی از کاهش سریع وزن در بین ورزشکاران 

های وزنی است. شایان ذکر است از بین افرادی که رشته

علت  زمینه مسئولیت دارند، مربیان ورزشی به در این

اند و داشتن رابطۀ بدون واسطه با این موضوع انتخاب شده

 این نافع بررسی مسئولیت سایر افراد در این حیطه نیست.

 

  تحقیق روش

تبیینی از نوع بررسی  -روش این تحقیق توصیفی

ای است و جامعۀ آماری تحقیق را همۀ میدانی و کتابخانه

های ورزشی المپیکی تشکیل زشکاران و مربیان رشتهور

به های مختلف سنی های آنها در ردهدهند که رقابتمی

ورزشکاران و  رو نیازاشود. های وزنی اجرا میطبقه شکل

برداری، های ورزشی بوکس، جودو، وزنهمربیان رشته

تکواندو، کشتی آزاد و کشتی فرنگی جامعۀ آماری این 

گیری از نوع دهند. روش نمونهل میتحقیق را تشکی

ای بود که با توجه به پراکندگی کمی و خوشه -ایطبقه
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زیر انجام  1کیفی متغیرها و با در نظر گرفتن معیارهای

. 2در سطح کشوری؛  نظر موردهای گرفت: ا. تراکم رشته

در سطح  نظر موردهای از رشته کدام هرتراکم ورزشکاران 

های از رشته کدام هراران در . نسبت ورزشک3کشوری؛ 

های از رشته کدام هر. نسبت طبقات وزنی در 4؛ نظر مورد

 کدام هر. نسبت ورزشکار به مربی در 5؛ نظر موردورزشی 

حجم نمونۀ  تینها در. نظر موردهای ورزشی از رشته

در روش  شده مطرحهای تحقیق با توجه به نسبت

ترتیب برای ر بهنف 120و  1135برداری، برابر با  نمونه

ورزشکاران و مربیان تعیین شد که در طول فرایند تحقیق 

در قسمت تعیین حجم نمونه،  شده مشخصاز تعداد نفرات 

مربی به دالیل متفاوتی در  22ورزشکار و  75در مجموع 

مراحل مختلف از فرایند تحقیق خارج شدند و حجم نمونه 

نهایت از مربی کاهش یافت و در  98ورزشکار و  985به 

؛ 45؛ جوانان: 40؛ نوجوانان: 45رشتۀ بوکس )نونهاالن: 

 60نفر؛ نوجوانان:  50(؛ جودو )نونهاالن: 30: بزرگساالن

برداری نفر(؛ وزنه 40: بزرگساالننفر؛  45نفر؛ جوانان: 

نفر؛  35نفر؛ جوانان:  30نفر؛ نوجوانان:  25)نونهاالن: 

نفر؛ نوجوانان:  70: نفر(؛ تکواندو )نونهاالن 50: بزرگساالن

نفر(؛ کشتی آزاد  30: بزرگساالننفر؛  50نفر؛ جوانان:  65

نفر؛  50نفر؛ جوانان:  40نفر؛ نوجوانان:  40)نونهاالن: 

نفر؛  60نفر( و کشتی فرنگی )نونهاالن:  35: بزرگساالن

نفر( در  30: بزرگساالننفر؛  40نفر؛ جوانان:  55نوجوانان: 

نفر  1060در مجموع  رو نیازااین تحقیق شرکت کردند. 

مربی آنها در این تحقیق مشارکت  120 همراه بهورزشکار 

 های شناختی آنها در جدول های جمعیتکردند که ویژگی

است. پس از هماهنگی با مسئوالن  مشاهده  قابل 2و  1

های ورزشی و مربیان و پس ها، باشگاهها، هیأتفدراسیون

زشکاران و مربیان آنها از تشریح اهداف تحقیق، از ور

خواسته شد تا با تکمیل فرم شرکت در تحقیق، به 

                                                                 
 خصیص متناسب. ت 1

ها پاسخ دهند. همچنین هیچ اجباری برای شرکت  پرسش

ها در کمال رضایت  کننده در تحقیق اعمال نشد و شرکت

 در این پژوهش شرکت کردند. 

 هاآوری و تحلیل دادهابزار جمع

زشکاران: مخصوص ور افتهیساختار مهین. پرسشنامۀ 1

ها، سابقۀ کنندهی شرکتشناخت تیجمعشامل مشخصات 

، سابقه و دفعاتی که نظر موردفعالیت و تمرین در رشتۀ 

اند، نوع کاهش وزن )برنامۀ اقدام به کاهش وزن کرده

مدت یا بلندمدت(، اینکه زیر نظر و با هدایت چه کوتاه

 اند.کسی اقدام به کاهش وزن کرده

مخصوص مربیان:  افتهیاختارس مهین. پرسشنامۀ 2

ی آنان شناخت تیجمعی در مورد مشخصات سؤاالتشامل 

ی در مورد سابقۀ تجویز و هدایت سؤاالتهمراه  به

ورزشکاران برای کاهش وزن، انواع کاهش وزن، داشتن 

کاهش وزن  بلندمدتو  مدت آگاهی در مورد عوارض کوتاه

 های قانونی این کار. سریع و مسئولیت

 ملیاتی از متغیرهای تحقیق تعاریف ع

در این تحقیق، کاهش  کاهش وزن مکررمنظور از 

دادن وزن به تعداد دو مرتبه و بیشتر در طول مدت 

کاهش فعالیت ورزشی برای هر ورزشکار است و منظور از 

، شروع و اتمام برنامۀ کاهش وزن در مدت وزن سریع

ت درجاباشد. با توجه به اینکه هفته می کمتر از یک 

های مختلف، عناوین متفاوتی را در رشته گریمدرک مربی

های ی عناوین رشتهساز همگندارند، سعی شد برای 

، پنج سطحِ نظر موردگری با توجه محتوای درجۀ مربی

المللی تعیین شود. ، ملی و بین1، درجۀ 2، درجۀ 3درجۀ 

، سطوح سطح تحصیالت مربیاندر قسمت مربوط به 

، پلمید فوقحِ زیر دیپلم، دیپلم، تحصیلی در پنج سط

و دکتری در نظر گرفته شد و  سانسیل فوقلیسانس، 

تر از دیپلم )دیپلم ناقص، سیکل و ابتدایی( سطوح پایین

عنوان سطح تحصیالت زیر دیپلم لحاظ شدند. در همین به
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 عنوان بهها ی آنها رشاخهیززمینه رشتۀ علوم ورزشی و 

های دیگر و سایر رشته "یگررشتۀ مرتبط با شغل مربی"

مورد  "گریهای غیرمرتبط با شغل مربیرشته" عنوان به

 نظر قرار گرفت. 

های تحقیق از آوری دادهدر مرحلۀ بعد، پس از جمع

های قانونی مسئولیت نییتببرای  -ورزشکاران و مربیان 

مفاهیم و اصطالحات قانونی مورد بحث و  -مربیان

 ی قرار گرفت.ریگ جهینت

  ی تحقیقها افتهایا و ینت

ی مربوط بررس موردنتایج تحقیق در زمینۀ متغیرهای 

  ارائه 2و  1در جداول  بیترت بهبه ورزشکاران و مربیان 

 . است شده

 بررسی متغیرهای تحقیق در بین ورزشکاران نتایا .1جدو  

 رشته
 
 

 گروه
 سنی )سن( 

 کشتی آزاد تکواندو کاراته
کشتی 
 فرنگی

 داریوزنه بر بوکس

 کاهش وزن

 آهسته سریع تکرار سابقه

 نونهاالن 
(12-10) 29* 30 21 19 15 12 57 48 83 17 

نوجوانان 
(16-12) 35 32 27 25 22 14 62 61 78 22 

 جوانان
(20-16) 

22 20 33 38 40 35 69 85 81 19 

بزرگساالن 
 21 79 88 80 39 23 18 19 18 14 به باال( 20)

 شده است. ارائهد اعداد به درص

 

شود که در گروه سنی مشاهده می 1در جدول 

 30از رشتۀ کاراته،  ها کننده شرکتدرصد  29نونهاالن، 

 19درصد از رشتۀ کشتی آزاد،  21درصد از رشتۀ تکواندو، 

درصد از رشتۀ بوکس و  15ی فرنگی، کشتدرصد از رشتۀ 

 57برداری هستند. همچنین درصد از رشتۀ وزنه 12

صد از ورزشکاران گروه نونهاالن تجربۀ کاهش وزن در

بار و بیشتر(  2صورت مکرر ) درصد آنها به 48اند که داشته

درصد از  83، نیب  نیا ازاند که اقدام به کاهش وزن کرده

 17کمتر از یک هفته( و تنها  زمان  مدتروش سریع )در 

درصد آن به روش آهسته )در طول بیش از یک هفته( به 

های سنی نوجوانان،  اند. برای ردهوزن مبادرت کرده کاهش

قابل  آمده دست بهنیز درصدهای  بزرگساالنجوانان و 

 مشاهده است.

های منظور تحلیل استنباطی در مورد تفاوت روش به

ها، از آزمون آماری تی سریع کاهش وزن با سایر روش

( و نتایج نشان داد که در P<05/0مستقل استفاده شد )

های سنی، ورزشکاران از روش کاهش وزن سریع ردههمۀ 

 (.2کنند )جدول ها استفاده میبیشتر از سایر روش

 

 های کاهش وزننتایا مربوط به آزمون آماری تی مستقل در مورد روش .2جدو  

 ‡داری معنا tمقدار  های کاهش وزن* روش های سنیگروه
هاسایر روش کاهش وزن سریع  

93/43 (10-12نونهاالن )  86/27  17/3  ‡008/0  

00/73 (12-16نوجوانان )  60/19  96/3  ‡001/0  

57/79 (16-20جوانان )  88/12  54/4  ‡001/0  

93/83 به باال( 20) بزرگساالن  18/7  97/4  ‡001/0  

 (P<05/0دار )از نظر آماری معنا ‡به درصد بیان شده است.    ها نسبت* 
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 حقیق در بین مربیانبررسی متغیرهای ت نتایا .3جدو  

 رشته

 ردة سنی 

مرتبط  سطح تحصیالت

بودن 

رشتۀ 

 تحصیلی

 سن  گری )درجه(**مدرک مربی

زیر 
 دیپلم

 المللیبین ملی 1 2 3 سانسیل فوق لیسانس پلمید فوق دیپلم

 35 ±11  0 8 23 31 38 14 8 23 31 20 18 نونهاون  

 29 ± 8 4 9 27 29 21 16 4 24 37 22 15 نوجوانان  

 42 ±12 0 11 17 31 41 10 4 11 16 31 38 جوانان  

 38 ±11 4 7 18 35 34 8 0 13 31 29 27  بزرگساون

 .شده است یساز معادلهای مورد نظر گری با توجه به مجموع رشتهمدرک مربی**درجۀ 

 

دهد بررسی متغیرهای تحقیق در بین مربیان نشان می

بیان ردة سنی درصد از مر 18که میزان تحصیالت 

درصد  31درصد دیپلم،  20نونهاالن، زیر دیپلم، 

 سانسیل فوقدرصد  8درصد لیسانس و  23، پلمید فوق

تۀ مرتبط شدرصد این مربیان دارای ر 14هستند که تنها 

درصد آنها تحصیالت غیرمرتبط  86بوده )علوم ورزشی( و 

و صفر درصد  8، 23، 31، 38(. همچنین 3دارند )جدول 

، ملی 1، 2، 3گری درجۀ دارای مدرک مربی بیترت بهآنها 

های سنی برای مربیان رده طور نیهمند. ا المللیو بین

 آمده دست بهدرصدهای  بزرگساالننوجوانان، جوانان و 

 (.3قابل مشاهده است )جدول 

 

 گیریبحث و نتیجه

نتایج تحقیق در زمینۀ بررسی متغیرهای مورد نظر 

های سریع ورزشکاران از روش دهد که بیشترنشان می

کنند و این برای رسیدن به وزن مورد نظر استفاده می

 05/70درصد ) 70طور میانگین در بین بیش از عمل به

نتایج  طور نیهمافتد. صورت مکرر اتفاق میدرصد( آنها به

در این  کننده شرکتداد که در بین ورزشکاران نشان 

درصد  80اند، بیش از تحقیق که تجربۀ کاهش وزن داشته

کمتر از یک  زمان  مدتدرصد( از روش سریع ) 25/80)

 جینتاکنند. در ادامه بعدی تحقیق  می استفادههفته( 

 مضراتمربوط به بررسی میزان آگاهی مربیان در زمینۀ 

درصد مربیان( اذعان  93کاهش وزن سریع، بیشتر آنان )

و  مدت کوتاههای روانی و جسمانی کردند که به آسیب

نتایج   نیا وجود باند. ا درازمدت کاهش وزن سریع واقف

بررسی سوابق کاهش وزن ورزشکاران در چهار ردة سنی 

 25/80درصد ) 80دهد که بیش از مورد نظر نشان می

درصد( کاهش وزن از نوع کاهش وزن سریع است. بررسی 

نتایج در مورد نوع تحصیالت مربیان نشان داد در ردة 

درصد این مربیان دارای رشتۀ  14ن، تنها سنی نونهاال

درصد آنها تحصیالت  86مرتبط بوده )علوم ورزشی( و 

های سنی نیز غیرمرتبط دارند. این متغیر در سایر رده

با توجه به ابتالی شدید  رو نیازاوضع مشابهی داشت. 

روش سریع کاهش وزن در بین ورزشکاران و همچنین 

مضرات این روش و با در آگاهی بیشتر مربیان نسبت به 

های نظر گرفتن نقش مربیان در امر هدایت و ارائۀ روش

های خصوص در رده به -صحیح کاهش وزن به ورزشکاران

مسئولیت مربی در این زمینه  -سنی نونهاالن و نوجوانان

رو باید مسئولیت قانونی آنها  رسد. ازاینمی نظر به مبرهن

در  ورزشکارانی در این زمینه تبیین و حقوق قانون

 قابلخصوص آن تشریح شود. به همین منظور اهم موارد 

های قانونی مربی در قبال در خصوص مسئولیت بحث 

 ارائهبه شرح زیر  ورزشکارانخطرهای ناشی از کاهش وزن 

 شود.می
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بحث در مورد موضوع  ضوابط قانونی و فقهی قابل 

 شده مطرح

 . مفهوم مسئولیت و انواع آن1

 در لغت به معنای مورد پرسش و سؤال  تیمسئول 

 آنچهاست و اغلب به مفهوم تفکیک وظیفه و  شدن  اقعو

 ( و در اصطالح، تعهد9آن باشد ) مسئولدار و انسان عهده

 قانونی شخص است به دفع ضرر دیگری که وی به او وارد

 آورده است؛ خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد

 (. در همین زمینه3د شده باشد )یا از فعالیت او ایجا

 قانونگذاری که تیمسئولعبارت است از  اخالقی تیمسئول

 انسان در برابر تیمسئولمتعرض آن نشده است، همانند 

 ی،تیمسئولضمانت اجرای چنین  خود یا خداوند یا دیگری.

 ضمانت اجرای تنها تأثیر وجدانی و درونی است. ولی

 لیت انسان در قبال(. در خصوص مسئو2حقوقی ندارد )

 اعمال خود، اضرار به خود و دیگران و تجاوز از معیار و

 ضابطه )تکوینی و قراردادی( در قرآن و سنت ممنوع شده

 قاعدة کلی منع رو هر گاه شخصی، با تجاوز به  است. ازاین

 عمد ، به دیگری ضرر بزند، مسئول است، خواه بهاضرار

 ضرر وارد کرده باشد یا از روی اشتباه و خطا. اضرار عمدی

 آورد، بلکهتنها برای فاعل زیان مسئولیت مدنی پدید می نه

 تیمسئول(. 16کند )مسئولیت کیفری نیز ایجاد می

 بر ی است که مرتکب عمل مجرمانه عالوهتیمسئول کیفری

 ،یا قصد مجرمانه بوده تیسوءناطالعی باید دارای ارادة  بی

 ۀ حاصل از جرمجینت دررابطۀ علیت بین عمل ارتکابی 

 را به هگرفت انجامباید وجود داشته باشد تا بتوان عمل 

 ، بهمسئول(. در این حالت شخص 8مرتکب منتسب کرد )

 عالوه باید مقرر در قانون خواهد رسید و به مجازاتیکی از 

 از عهدة خسارت مدعی خصوصی هم برآید که در جای

 عبارت است از مدنی تیمسئولی است. اما بررس  قابلخود 

 به دیگری واردشدهتعهد و الزام شخص به جبران زیان 

 مسئولزیان مذکور در اثر عمل شخص  نکهیا(، اعم از 3)

 یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیا و اموال تحت

 (. در هر موردی که13، 18مالکیت یا تصرف او باشد )

 بران خسارت دیگری باشد، در برابر اوشخص موظف به ج

 تیمسئولمدنی دارد یا ضامن است. بنابراین  تیمسئول

 آید که کسی ملزم به ترمیموجود می مدنی هنگامی به

 ،13نتایج خسارتی باشد که به دیگری وارد کرده است )

 جای (. شایان ذکر است که در حقوق اسالمی )فقه( به12

 رود کهکار می ن معنا بهدر همی «ضمان» ، لفظتیمسئول

 تیمسئولمدنی و  تیمسئول، اعم از تیمسئولهر نوع 

 دسته دو به مدنی تیمسئول(. 12، 18کیفری را دربردارد )

 از خارج تیمسئولو  قراردادی تیمسئول :شودمی تقسیم

 اجرای از تخلف جۀینت در :قراردادی تیمسئول قرارداد.

  وجود به ست،ا شده ناشی قرارداد از مفاد که تعهدی

ه لیوس نیبد و کندنمی خود وفا عهد به که کسی آید.می

 که خسارتی از عهدة باید شود،می به دیگری اضرار موجب

 مسئولیت قراردادی تحقق شرایط برآید. است آورده بار به

 میان آور الزام و نافذ قراردادی وجود از: الف( است عبارت

 علیت، بنابراین ابطۀر دعوی؛ ب( وجود خواندة و دهید انیز

 علیت رابطۀ وارده و خسارت قرارداد اجرای عدم بین باید

 در خسارت بتوان گفت که ایرابطه چنان  باشد؛ برقرار

 ناشی از قرارداد که آمده بار به تعهدی اجرای عدم جۀینت

 هایی وجود داردها و قاعدهاست. در این مورد نظریه شده

 (. همچنین در13)است  بحث  قابلکه در محل خود 

 تیمسئول اثبات در تعهد نوع به توجه قراردادی تیمسئول

 نوع دو ی،کل طور بهاست.  اهمیت حائز قراردادی بسیار

 لهیوس  به تعهد است: متصور مسئولیت قراردادی در تعهد

 متعهد مدیون ،لهیوس  به تعهد . درنتیجه به تعهد و

 را احتیاط جانب نتیجه بکوشد و حصول راه در که شود می

 در را خود و امکانات ها صالحیت تمامی و کند رعایت

 به تعهد در مقابل، در بندد. کار  به تعهد این انجام راستای

 (. 18است ) نتیجه متعهد حصول به نسبت مدیون نتیجه،
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ناشی  در حوادث و عوارض قانونی مربیان . مسئولیت2

 سریع ورزشکاران وزن از کاهش

 خالقیتواند ا ورزشکاران می ر قبالدمربیان  تیمسئول

 ومدنی د جنبۀ حقوقی خو تیمسئولیا حقوقی باشد که 

 در خصوص مسئولیت کیفری، بایدشت. داهد اخوی کیفر

 تیسوءناحراز شود که مربی در این خصوص دارای ارادة 

 مدنی (. اما مسئولیت8، 17یا قصد مجرمانه بوده است )

 مربی است؛ یعنی تقصیر نظریۀ بر اصوالً مبتنی مربی

 به وارده خسارت جبران به مکلف و مسئول هنگامی

 رسیده به اثبات او تقصیر که شود می شناخته ورزشکار

 یست که خطاوری ام نیز ضرـمهة ین نکتاتوجه به  باشد.

 بهل دارد حتمااکه کند  د مییجای را اخطر واقع درمربی 

 یخطاعلیت بین ة بطاز راحر، اپسد. منتهی شور ضرورود 

 لحتماآن اکه گیرد  م مینجاامانی ر زضرمربی و ورود 

 زمینه،ین (. در ا12بینجامد )ر ضرورود به و تحقق یابد 

 ها ویینااتوة انداز  بهو تخصص خویش ة حیطمربی در 

 دارد درظیفه ر ومقرت فق نظاماوبر اش،  ی علمیهاقابلیت

 وهر گونه »خطا رد و همت گماآموزش و هدایت ورزشکار 

 وموجب تحقق مسئولیت حقوقی ی وی، سواز « رقصو

 یا قصد مجرمانه در تیسوءنی )البته با احراز ارادة کیفر

 ،واقع درد. هد بوا(( خو8خصوص مسئولیت کیفری )

 ی قراردادی وا رابطهن مربی و ورزشکار، که میا مانیز

 اربرقر (18غیرقراردادی )اعم از نوع صریح یا ضمنی( )

 یابد و ر میمینه تبلوزین مربی در ا مسئولیتشود، می

 ها،ای این مسئولیتجرقانونی برای اضمانت متعاقب آن، 

 «یکیفرو »مسئولیت حقوقی وز برر و موجب ظهو

 تموجبا. بنابراین (7، 18شود )میرد برحسب مو

 بٌعد کرد: از یبررس توان می دو بعد از مربی رامسئولیت 

 غیرمباشر بودن یا اشرمب بٌعد از وی؛ بودن مأذونو  مهارت

 مهارت مربی است: ممکن احتمال چهار مربی. در بٌعد اول

 را آموزش و هدایت اجازة و را دارد گریمربی برای الزم

 گریمربی اجازة نه و الزم مهارت مربی نه باشد؛ داشته

 الزم مهارت ؛ مربیستین مأذون ، امااست ماهر دارد؛ مربی

 گری مربی اجازة اما رد،ندا را گری ورزشکارمربی برای

 دارد )رضایت ورزشکار(.  را ورزشکار

 مربیان موفق به دریافت هرچنددر بٌعد مهارت، 

 شوند، مدتهای مربوط میگری از سازمان مدرکمربی

 صورت میانگین حدود دو ماه است،زمان آموزش آنها که به

 داشتن ة مهارت کافی آنها نیست و نیاز بهدهند نشانالزاماً 

 صیالت مرتبط در این زمینه محسوس است. در اینتح

 درصد 14مورد نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تنها 

 مربیان ردة سنی نونهاالن دارای مدرک تحصیلی در رشتۀ

 درصد آنها تحصیالت 86مرتبط بوده )علوم ورزشی( و 

 (. ضمن اینکه این موضوع 3غیرمرتبط دارند )جدول 

 نظاموم اجرای سریع قانون تواند تصریحی برای لزمی

 ة ضرورت توجهدهند نشاندر جامعۀ ما باشد،  ورزش

 هایمسئوالن امر به این موضوع در خصوص ارائۀ آموزش

 گری است. اما های آموزش مربیالزم و کافی در حین دوره

  بهدر بٌعد مأذون بودن، قراردادهای بین مربی و ورزشکاران 

 یافته، اغلب غیرمکتوب ونای و سازمای موارد حرفهاستثنا

 عرفی بر مبنای اعتماد شکل  طور بهکه  استضمنی 

 گیرد و مباحثی مانند رضایت ورزشکار و برائت ویمی

 شود. شود که در ادامه مطرح می مطرح می

 رضایت . مفهوم3

 موافقت، شدن، معنی تسلیم به لغت در رضایت

 اصطالح در اما است، رخصت آمده و اجازه خرسندی،

 به طرفیک  درونی از: الف( تمایل است عبارت حقوقی

 یا است وقوع شرف در یا شده  واقعقبالً  که حقوقی عمل

 به هم گذشته، زمان به گرفت و رضا هم خواهد انجام بعداً

 فقط که قصد بر خالف گیرد،می تعلق آینده به هم و حال

 به ماهیت قصد با رضا فرق .گیردمی تعلق حال زمان به

 190مادة  دارد و ماهیت حقیقی که دلیل است نهمی
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 داللت است، فقه امامیه از مأخذ که هم ایران مدنی قانون

 موافقت و قلبی دارد؛ ب( تمایل اساسی تفاوت این بر

 و حقوق علیه قانون، بر خالف تعرضی اینکه به شخص

 حقوق منظر از رضایت گیرد. بنابراین، انجام او های آزادی

 اختالف دارای مشابهت یفری با وجودک حقوق و مدنی

 نیست؛ وابسته زمان به حقوق مدنی در رضایت است.

 یا تحقق در رضایت زمان اعالم جزا حقوق در که یدرحال

 در رضایت رو نیازا .دارد اساسی نقش جرم تحقق عدم

 مدنی است که حقوق در مفهومی آن مشابه جزایی امور

 یبند میتقس یک شود. همچنین در می تعبیراذن به 

 یبند طبقه« ضمنی»و« صریح»نوع  دو به رضایت متعارف،

 گردد.می نیز مطرح آگاهانه رضایت آنها کنار و در شودمی

 که ورزشکار است وضعیتی صریح، رضایت از منظور 

 و دهد می پاسخ مربی پیشنهاد به واضح و روشن صورت به

 ازابر کاهش وزن عملیات انجام بر را خویش موافق ارادة

 روروبه آشکار رضایت یک با حالتی چنین در دارد.می

 شیوة رسمی به است ممکن صریح رضایت اعالم .هستیم

 شکل به اراده اعالم رسمی، از غیررسمی باشد. منظور یا

 سایر به یررسمیغ کتبی )گاهی با سند رسمی( است و

 یا ضمنی رضایت از مقصود .گیردصورت می ها روش

 خود عمل با را که ورزشکار آن تاس رضایتی تلویحی،

 میرمستقیغ رضایت چنانچه و اراده اعالم دهد.می نشان

 آگاهانه رضایت .بود خواهد ضمنی مصادیق از باشد،

 وی، قانونی مقام قائم یا ورزشکار آن طی که است فرایندی

 موافقت آن با کرده، درک را طرح و برنامۀ کاهش وزن

 بسته به شرایط-ه ورزشکاراین، در مواردی کبنابرکند. می

 های سنیاهلیت قانونی الزم را نداشته باشد )رده -سنی

 شود )ولینونهاالن و نوجوانان(، برائت از ولی او حاصل می

 (. 92عام و خاص در قانون مجازات اسالمی مصوب 

 تعهد از معین شخص ذمۀ بودن د( مفهوم برائت: خالی

 مقابل در شخص ذمۀ اساساً گویند. خواهرا برائت می

 یا باشد، نبوده مشغول اول از دیگری، شخص معین

 اگر مثالً باشد. شده و در مرحلۀ بعد فارغ بوده مشغول

 که بگوید است، پزشک داده به را جراحی اذن که مریض

 متوجه یتیمسئول گونه چیهشدم،  مصدوم درمان اثر در

 و امر این به توجه هم با پزشک و بود نخواهد پزشک

 یا صدمه صورت بروز در کند، قبول را او درمان شرط،

 شواهدی مبنی بر رعایت موازین احراز و البته با عضو نقص

 قانون 459مادة « ج»در بند  مندرج شرایط و فنی و علمی

 بود. نخواهد پزشک متوجه یتیمسئول اسالمی، مجازات

 حقوق تأسیسات از برائت اخذ که است ذکر شایان

 اخذ صرف دیگر کشورهای نینقوا در و اسالمی است

   .کند کفایت می رضایت

 گیری کلینتیجه

 های این تحقیق در خصوصبا در نظر گرفتن یافته

 وزن سریع در بین های کاهششیوع شدید روش

 های سنی مختلف وهای وزنی در ردهورزشکاران رشته

 میزان آگاهی مربیان از عوارض و عواقب وخیم این نوع

 طور در نظر گرفتن نوع تحصیالتنکاهش وزن و همی

 گیری کلی درهای سنی مختلف، نتیجهمربیان در رده

 شود: چند مورد جداگانه ارائه می

 های سریع برایالف( بیشتر ورزشکاران از روش

 کنند و این عمل رسیدن به وزن مورد نظر استفاده می

 پذیرد. با توجه بهطور مکرر در بین این افراد صورت میبه

 هایجامعه و نمونۀ آماری این تحقیق که شامل همۀ رشته

 صورت طبقات وزنی برگزارهای آنها بهالمپیکی که رقابت

 توان تصور کرد که چه تعدادی ازشود، بود، میمی

 های سنی مختلف در جامعۀ ورزشی از اینورزشکاران رده

 کنند. این نتایجها برای تنظیم وزن خود استفاده میروش

 گر نوعی کجروی از اهداف ورزش است که انتظاربیان

 رو نیازا. استسالمت افراد جامعه  نیتأمنخست از آن، 

  الزم است تدابیر مدیریتی برای کنترل این امر اتخاذ شود.
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کشی، تعیین توان از تغییر قوانین وزندر این زمینه می

جای وزن مشخص و کنترل اوزان در مرحلۀ  دامنۀ وزنی به

ها جهت کاهش احتمال نام برای حضور در رقابتثبتپیش

های کاهش سریع وزنی، استفاده کرد. استفاده از روش

توان از تجربیات سایر کشورها برای تطبیق همچنین می

 های مسابقات بهره گرفت.برنامه

کننده در این تحقیق اذعان  ب( بیشتر مربیان شرکت

و  مدت اهکوتهای روانی و جسمانی کردند که به آسیب

نتایج  نیا وجود بااند؛  درازمدت کاهش وزن سریع واقف

بررسی سوابق کاهش وزن ورزشکاران در چهار ردة سنی 

درصد  80مورد نظر در این تحقیق نشان داد که بیش از 

های کاهش وزن از نوع کاهش وزن سریع است. این روش

دهد که مربیان با آگاهی کامل )در  نوعی نشان مینتایج به

مالک نوعی و شخصی( از این مسئله، برای تنظیم وزن 

کنند. این ها استفاده میورزشکاران خود از این روش

برداشت پیشتر از نوع ارتباط آنها با ورزشکاران تقویت 

شود، چراکه در بیشتر مواقع ورزشکار با توجه به می

بدون هیچ  -اعتمادی که به علم و تجربۀ مربی خود دارد

ها و نظرهای مربیان خود عمل ساس برنامهبرا -تردیدی

های سنی نونهاالن و نوجوانان، خصوص در رده کند. بهمی

های سنی باال این موضوع از وضوح بیشتری نسبت به رده

برخوردار است و به همین نسبت مسئولیت مربی در 

تر از سایر موارد است و در صورت چنین شرایطی روشن

کاری، احتمال احراز این اهمال بروز هر گونه عواقب در پی

-مسئولیت قانونی برای مربی بیشتر خواهد بود. این اهمال

های کاری مربی در مورد هدایت ورزشکاران در برنامه

توان گفت در نحوی شدید است که حتی می کاهش وزن به

های جسمانی، روانی و عواقب صورت بروز هر گونه آسیب

ش وزن سریع، مسئولیت مدت و درازمدت در پی کاهکوتاه

تقصیر "نوعی  مربیان احراز شده و در برخی شرایط به

 شود که برای مربی در این خصوص لحاظ  "سنگین

تلقی  "تقصیر عمدی"تواند بسته به شرایط، در حکم می

مباالتی و ناشی از چنین بی مسئولیت کیفریشده و 

 اینگیر مربیان شود. در غیر ناچار گریبان کاری به اهمال

صورت، حتی در شرایطی که نتوان تقصیر عمدی برای 

مربی در این زمینه متصور شد، مسئولیت مدنی وی، 

های وارده به قوت خود باقی منظور جبران خسارت به

شده در مورد رضایت و برائت  خواهد ماند و موارد مطرح

-های سنی نونهاالن و نوجوانانخصوص در رده به-ورزشکار

م مسئولیت مربی نخواهد بود. در این کنندة عد تضمین

منظور کنترل این موضوع و  شود بهزمینه پیشنهاد می

های انضباطی نامهبرخورد با مربیان خاطی، موادی در آیین

برای برخورد انضباطی با آنان تنظیم شود تا در مراحل بعد 

های کارامدتر جهت تدوین  زمینه برای ارائۀ پیشنهاد

 هموار شود. االجراقوانین الزم

ج( بررسی نتایج در مورد نوع تحصیالت مربیان نشان 

درصد این مربیان  14داد در ردة سنی نونهاالن، فقط 

بدنی و علوم دارای تحصیالت در رشتۀ مرتبط بوده )تربیت 

درصد آنها تحصیالت غیرمرتبط دارند. این  86ورزشی( و 

های سنی نیز وضع مشابهی عدم تطابق در سایر رده

ی راهکارهای ریگیپاشت. این موضوع تأکیدی بر لزوم د

قانون تر قانونی جهت تصویب و اجرایی شدن هرچه سریع

در این  االجرا الزماست تا با تدوین قوانین  نظام ورزش

قانونی در زمینۀ مسائل قانونی  خألبر کاهش  ، عالوهزمینه

منظور جلوگیری از  در حیطۀ ورزش، نظامی ساختارمند به

گری صالحیت علمی و  د افرادی که در زمینۀ مربیورو

-عملی کافی ندارند، شکل بگیرد. تا آن زمان، ارائۀ آموزش

های منظور احتراز از اجرای برنامه های الزم به مربیان به

-ها و برنامههایی با مضمون روشی، تدوین بخشرعلمیغ

گری و های آموزش مربیهای صحیح کاهش وزن در دوره

رجات مربیان و همچنین دادن آگاهی به مربیان ارتقای د

 خواهد بود. راهگشاهای قانونی آنها در خصوص مسئولیت
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