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 قانوني مسائل پربرخورد در ارتباط با  ورزشي يها رشته داوران عملكرد و دانش بررسي نگرش،
  داوري حرفة با مرتبط
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 چكيده

 حرفة با مرتبط قانوني در ارتباط با مسائل پربرخورد ورزشي يها رشته داوران عملكرد و دانش هدف پژوهش حاضر سنجش نگرش،

 در اصفهان شهر در بوكس كشتي، جودو، كاراته، تكواندو،هاي ورزشي  رشته مرد جامعة آماري پژوهش شامل كلية داوران. داوري است

ورزشي و اعضاي  هاي هيأت مسئوالن همچنين كلية. ي انتخاب شدندا طبقهصورت تصادفي  داور به 183است كه از ميان آنها  1395 سال

 در خود قانوني وظايف اجراي با ارتباط در داوران عملكرد سنجش منظور بههاي ورزشي مذكور در شهر اصفهان  رشته هاي داوري كميته

اوران در اين و عملكرد د منظور سنجش نگرش، دانش ساخته به از سه ابزار محقق. در انجام اين پژوهش مشاركت داشتند رقابتي ميادين

 حرفة با مرتبط حقوقي مباحث و ورزشي حقوق هاي پربرخورد نسبت به نتايج نشان داد كه نگرش داوران ورزش. پژوهش استفاده شد

همچنين عملكرد آنها در زمينة . داوري ندارند حرفة با مرتبط قانوني است و آنها دانش مناسبي در خصوص مسائل منفي نگرشي داوري

  .قانوني مرتبط با حرفة داوري در محيط رقابت مناسب ارزيابي نشده استاجراي وظايف 

  
 

  هاي كليدي واژه

  .هاي پربرخورد حرفة داوري، دعاوي قضايي، غفلت، مسئوليت مدني، ورزش
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  مقدمه
و رقابتي  يورزش يها تيفعال در شركت يكل طور به

همراه است  ورزشكاران يبرا يمختلف يها بيآسهمواره با 

مختلف  هاي ها با توجه به ماهيت رشته كه اين آسيب

 و ها بيآس نيا شتريب اگرچه. )16(ند ا ورزشي متفاوت

 ،شوند يم يتلق يتصادفاز نظر قانوني  يورزش صدمات

 يها رقابت در داوران قصور ةجينت زين آنها از ياريبس

امكان  ايجاد بر عالوه قصور اين ةنتيج كهاست  يورزش

 قضايي دعاوي ايجاد امكان ،ورزشكاران براي ديدگي آسيب

به  مدني و كيفري هاي مسئوليت تحميل و داوران براي را

وجود  به را خسارت جبران به هاآن الزامآنان و در نتيجه 

 تا شده يسع مقاله نيا در سبب نيهم به). 13(آورد  مي

 و كلي صورت به داوري حرفة با مرتبط حقوقي مباحث

در  كنترل تحت ورزشكاران قبال در داوران قانوني وظايف

 صورت در داور براي جادشدهيا شرايط ،هاي ورزشي رقابت

 ليتحم در ثرؤم عوامل ،خود حقوقي وظايف از قصور

 به خسارت جبران بر يو الزام و داور به يمدن تيمسئول

 كاررفته هب مفاهيم با مرتبط همگي كه ديده، زيان ورزشكار

 نوع سپس شود، بررسي ند،هست پژوهش اين ابزارهاي در

 يها رشته در داوران عملكرد ةنحو و دانش سطح نگرش،

 زمينة در و يحقوق نظر از خطرناك و پربرخورد ورزشي

 در و شود بررسي داوري حرفة با مرتبط قانوني مسائل

 و دانش نگرش، بر اثرگذار عوامل و علل كشف به ادامه

  . شود پرداخته مذكور موارد با ارتباط در آنان عملكرد

 مجوزداراي  كه است شخصي داور يحقوق نظر از

 باشد صالح ذي مراجع از ورزشي ةرشت يك در قضاوت

 هاي رقابت در داور قضاوت روش و نحوه بررسي. )18(

 اين و است خارج ورزشي حقوق قوانين شمول از ورزشي

 ورود جهت در عاملي عنوان به كه جايي تا قضاوت ةنحو

 رقابت در درگير افراد ديگر و ورزشكاران به خسارت

 ورزشي حقوق مباحث چارچوب در ،نشود شناخته ورزشي

 در حقوقي لحاظ ازطور كلي  به داوران). 22( گيرد نمي قرار

 عهده بر را متفاوت نقش سه ورزشي هاي رقابت جريان

 تصميمات اتخاذ و قوانين اعمال جريان در آنها. دارند 

 مديريت آنان. ندهست 1قضاوت نقش دار عهده مناسب

 و رنددا عهده بر را ورزشي رقابت كلي صورت به و بازيكنان

. شوند مي شناخته ورزشي رقابت يك در 2مدير عنوان به

 ميان تنش و تضاد ايجاد و برخورد زمان در همچنين

 در داوران). 26( كنند مي ايفا را 3ميانجي نقش ورزشكاران

 هاي رقابت در خود گانة سه هاي نقش اجراي راستاي

 كه دارند عهده نيز بر را اي ويژه قانوني وظايف ورزشي

 اثبات صورت در محوله، وظايف اجراي در تخطي يا قصور

هاي  مسئوليت تحميل خطر معرض در را آنان الزم، عناصر

دهد  مي قرار خسارت جبران به الزام و مدني يا كيفري

 سه از ورزشي هاي رقابت در داوران حقوقي وظايف. )17(

 با ورزشي يها رشته قوانين مجموعه( 4قانون منبع

 مجموعه( 5عرف ،)مربوطه ورزشي هاي فدراسيون مرجعيت

 و) جامعه در شده رفتهيپذ يباورها و رفتارها عادات،

 مراجع و داور مابين في منعقده قرارداد( 6قرارداد

 نوع و ماهيت براساس كه شده استخراج) 7استخدامي

 ةدست دو به كلي طور به و اند متفاوت ورزشي يها رشته
                                                           
1. Judge 
2. Manager 
3. Mediator 
4. Law 
5. Custom 
6. Contract 

 مستخدم عنوان به يا مستقل صورت به است ممكن داور يك.  7
 هاي كشور قوانين به بسته صورت، دو هر به يا ورزشي هاي فدراسيون
 چنانچه زيرا است، مهم بسيار تمايز اين. باشد كار به مشغول مختلف،
 دچار وظايفش اجراي زمان در و كند فعاليت مستقل صورت به داوري

 مسئول مربوط سازمان كند، وارد ديگران به خسارتي يا شود خسارت
 چنانچه اما. بود نخواهد ديده زيان ثالث شخص يا داور خسارت جبران
 انجام حين در چنانچه كند، وظيفه اعمال مستخدم يك عنوان به داور

 تئوري براساس كند، وارد خسارت كسي به يا ببيند آسيب وظيفه
 داور عهدة كارفرماي بر خسارت جبران مسئوليت كارفرما، مسئوليت

 داور كي بودن مستخدم اي مستقل شدن مشخص مالك ).27( است
  . كند اعمال او بر تواند يم يو يكارفرما كه است يكنترل ةدرج
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 مراقبت گروه اول شامل وظيفة. ندشو مي تقسيم عمده

است كه در اين حيطه از وظايف داوران  1قراردادي

 به موظف استخدامي مراجع با منعقده قرارداد براساس

 ورزشكاران اگرچه واقع در. هستند ورزشكاران از مراقبت

 شركت استخدامي مراجع با داوران عقد قرارداد فرايند در

 هدف و غايت عنوان به آنها رفاه و سالمت حفظ اند، نكرده

 اين. است شده تعريف صريح و واضح صورت به داد قرار

داوران قلمداد  مسئوليت براي حقوقي مبناي قرارداد

 ايمني با ارتباط در خود وظايف آنها كه شود و زماني مي

دوم گروه ). 7(شود  اعمال مي كنند، مي اجرا را ورزشكاران

 در حقيقت. است 2وظايف شامل حيطة وظايف كنترل

 محول داوران بر قرارداد مفاد براساس كه وظايفي بر عالوه

 را داوران نيز ورزشي هاي رشته قواعد و قوانين شود، مي

 . دهد مي قرار حاكم بر ورزشكاران و محيط رقابت

 از خارج افعال اجراي از جلوگيري بر همين اساس

 خطرناك رفتارهاي مجازات رقابت، و مربوطه ورزش قواعد

نيز در  مسابقه جريان كنترل كلي طور به و غيرقانوني و

 داوران بنابراين. گيرد حيطة وظايف داوران قرار مي

 سالمت و ايمني تعيين هدف با و وظيفه براساس

 در آنها رفتار و اعمال كنترل موظف به ورزشكاران،

  ).9( اند ورزشي مسابقات

 به است ممكن محوله فيوظا ياجرا در داور قصور 

 از داوران فيوظا. دشو منجر يو يمدن و كيفري تيمسئول

 در موجود منابع در كامل و جامع صورت به يحقوق منظر

 قيمصاد نكهيا حال. شود يم افتي كمتر كشور داخل

ي مختلف، ها پژوهشبر مبناي نتايج  فيوظا نياة گان هفت

ي حقوقي و ها پروندهنظر متخصصان حقوق ورزشي، 

 .)22( دشو يمي قضايي به شرح ذيل بررسي ها هيرو

 و نيزم ديبازد و يبررس داوران حيطه از وظايف نخستين

 نيهمچن ،يورزش زاتيتجه و ليوسا و مسابقه محل
                                                           
1. Contractual duty of care  
2. Duty of control  

 يشخص يورزش ةالبس و زاتيتجه و بدن يبررس

 و سالمت از نانياطم و 3رقابت شروع از قبل ورزشكاران

 انيپا تا آن ةادام در و مسابقه شروع در آنها استاندارد

 استاندارد غير تيوضع هردر اين ميان ). 23( است رقابت

 ،گردد كشف يبررس نيا در داور توسط كه يخطرناكيا  و

 شروع از قبل و ودش گزارش مسابقات مسئول به ديبا

 صورت در و دكن آن اصالح به اقدام آن، نيح در اي مسابقه

 با ديبا يورزش رقابت سالم، ليوسا به ي نداشتندسترس

). 13( دشو برگزار يگريد زمان در اي گيرد انجام ريتأخ

 هاي كارت مانند( ورزشكاران مدارك يبررس نيهمچن

 فيوظا از مسابقه شروع از شيپ) رهيغ و مهيب ،ييشناسا

 كردن آگاه دومين حيطه از وظايف داوران .است داوران

 ممكن رقابت در كه است ياحتمال هايخطر از ورزشكاران

 نيا كه است تياهم حائز نكته نيا انيب. ديآ وجود به است

 ورزشكارهر  كه ورزش هر 4يذات هايخطر شامل فهيوظ

). 23( دشو ينم ،باشد آگاه آن از بايد يمنطق و متعارف

 وهوايي، آب شرايط به سومين گروه از وظايف داوران توجه

 عوامل تمامي كلي طور به و تهويه نور، ميزان رطوبت، دما،

 در يا سالن داخل در مسابقاتي كه در 5جوي غير و جوي

 رقابت برگزاري حين در و آغاز در گيرد مي انجام باز فضاي

 ورزشي رشتة استانداردهاي با آن مقايسة و ورزشي

 دليل به نامساعد شرايط در مسابقه برگزاري عدم و مربوطه

 توقف همچنين،. است 6ورزشكاران به آسيب ورود احتمال

                                                           
ورزشكاران  وسايلهاي ورزشي بازديد و بررسي  در برخي از رشته .2
) مانند كشتي و كبدي(و بدن ورزشكاران ) مانند بوكس و تكواندو(

  . استشامل وظايف داوران 
4. Inherent risks  

محل مسابقه يا عدم  نزديكي درخطرناك  يمانند وجود اشيا. 4
رعايت نكات ايمني كه امكان ايجاد آسيب به ورزشكاران را داشته 

   .  باشد
، گانه سههاي آزاد،  هايي مثل اسكي استقامت، شنا در آب در ورزش. 5

حيوانات وحشي وجود  وسيلة بهكوهنوردي و غيره كه امكان آسيب 
دارد نيز داور موظف به لغو رقابت در صورت تشخيص شرايط نامساعد 

    .است
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 سالمت افتادن به خطر صورت در رقابت تعليق و

 مصالح به توجه و عمومي نظم خوردن هم بر و تماشاچيان

 داوران وظايف از رقابت توقف يا دادن ادامه در اجتماعي

چهارمين حيطه از وظايف قانوني داوران  ).27( است

كننده در رويداد  جلوگيري از ورود ديگر افراد مشاركت

صورت قانوني در زمان انجام رقابت حق  ورزشي است كه به

شركت در مسابقه يا ورود به محيط رقابت را نداشته 

همچنين داوران موظف به جلوگيري از ورود اجسام . باشند

در صورت بروز هر يك از . هستندخارجي به محيط رقابت 

اين موارد داور موظف به قطع مسابقه يا حتي در صورت 

پنجمين حيطة وظايف داوران  ).27(نياز لغو رقابت است 

 تيفعال كنترل و يورزش قواعد و نيقوان كامل ياجرا

 دو به يحقوق دگاهيد از يورزش نيقوان .است ورزشكاران

 ساختار كه نيقوان از يگروه :ندشو يم ميتقس قسمت

 مانند( كنند يم اداره و احاطه را يورزش يها رقابت ياصل

 جهت در دست از فوتبال كنانيباز استفاده ةاجاز عدم

 شاملقوانين  گريد گروه. )بان دروازه از ريغ به توپ، كنترل

 بر را اي ويژه يها اطياحت و ها مراقبت كه است يقواعد

 يمنيا نيتأم آنها هدف و كنند يم ليتحم كنانيباز

 خشونت، از زيپره و 1مسابقه زمان در ورزشكاران

در ). 6( است مسابقه طيمح سازي سالم و جويي انتقام

 از گروه دو هر ياجرا بر كه است داور ةفيوظ نياحقيقت 

شك  بي كه است ذكر شايان. باشد داشته نظارت نيقوان

 يريجلوگ ها رقابت در خشونت جاديا از توانند ينم داوران

 نيقوان ياجرا در را يمنطق يمراقبت دارند فهيوظ اما ،كنند

گروه ششم وظايف داوران  ).23( ندكن اعمال مسابقه

 مسابقه محيط ورزشكاران، فعاليت بر منطقي شامل نظارت

 در مؤثر و موقع به حضور با رقابت صحيح اجراي و روند و

 بر نظارت همچنين). 11(است  مسابقه طي مناسب محل

 هر استاندارد با هماهنگ پزشكي پرسنل و تجهيزات وجود

                                                           
  .استانداردگيري از اجراي فنون خطا و يا غيرمانند جلو . 1

 حضور و آنها بودن دسترس در از اطمينان و ورزش

 آنها حضور كه مسابقاتي در( امنيت برقراري مسئوالن

در اين حيطه است  داوران وظايف ديگر از) است ضروري

 سالمت از نانياطمهفتمين گروه وظايف داوران . )10(

 به مناسب يدگيرس و رقابت آغاز از شيپ ورزشكاران

در اين . است رقابت نيح در دهيد صدمه ورزشكار درمان

 پرسنل ورود ةاجاز و مسابقه توقفزمينه داوران موظف به 

 و بيآس زانيم نييتع جهت مسابقه طيمح به يپزشك

 از خارج به يو انتقال و دهيد بيآس ورزشكار به يدگيرس

 حصول به موظف انداور ن،يهمچن. هستند مسابقه طيمح

 در و درمان از بعد دهيد بيآس ورزشكار سالمت از نانياطم

 ). 23( ندهست رقابت به مجدد ورود زمان

 يگاه كه است آن انيم نيا در توجه شايان ةنكت

 گونه نيا در. ندا مبهم داوران فيوظا خصوص در نيقوان

 به توجه داور يريگ ميتصم نديفرا در عامل نيتر مهم مواقع

 احتمال اگر گر،يد يانيب به. است كنانيباز يمنيا و سالمت 

 گريد عوامل باشد، ديبع اي دور ورزشكار به بيآس ورود

 يها درخواست نيهمچن و مسابقه انيجر به توجه مثل

  ). 23( بود خواهد تقدم در ورزشكاران و انيمرب

 يدعوا طرح به تواند يممذكور  فيوظا ياجرا در قصور

 مسئوليت تحميل موارد بيشتر در و داور هيعل حقوقي

 يورزش حوادث از يناش تيمسئول. دشو منجر وي به مدني

 كشور هر در يمدن تيمسئول يعموم قواعد نظر ريز

 داوران قصور نكهيا با صورت، هر در). 27( 2شود مي يبررس

                                                           
 براي كه است قوانيني مجموعه شامل مدني مسئوليت قواعد.  2

 ديگر افراد غيرمنطقي تجاوز و دخالت مقابل در افراد حقوق از حمايت
 متضرر خسارت جبران به خاطي فرد الزام آن ةوظيف و رود مي كار به

 است اين مدني مسئوليت حقوق وظيفه اولين ،ديگر عبارت به. است
 را متضرر موقعيت زيان، عامل به آن تحويل و متضرر از ضرر رفع با كه
 نكته اين بيان اينجا در). 25( كند تبديل ضرر تحميل از قبل حالت به

 دليل به افراد مجازات مدني مسئوليت حقوق هدف كه دارد اهميت
 فرد خسارت جبران دنبال به تنها بلكه نيست، آنها قانون خالف افعال
قانوني مسئوليت مدني   هاي ماده پركاربردترينيكي از . است ديده زيان
قانون  يك ةمادناشي از حوادث ورزشي   هاي مسئوليت زمينةدر 
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 مورد دو هر يمدن تيمسئول حقوق ،يستن يعمد اغلب

 شيپ اما. )2( دهد يم پوشش را يسهو و يعمد خسارات

 گريد اي ورزشكاران به وارده خسارت مسئول داور نكهيا از

 الزم عناصر ،شود قلمداد ورزشي رقابت در درگير افراد

. باشد شده فراهم ديبا يو به تيمسئول ليتحم يبرا

وجود وظيفة مراقبت براي  از اند عبارت عناصر نيا قيمصاد

مراقبت توسط داور،  وظيفة اعمال در كوتاهي يا داور، نقض

رقابت، و  در درگير افراد ديگر يا ورزشكار به خسارت ورود

به  آسيب ورود و داور فعل ترك يا فعل بين سببيت رابطة

در ادامه هر يك از عناصر . افراد درگير در رقابت ورزشي

نخستين عامل در جهت تحميل . شود يممذكور شرح داده 

. براي داور است مراقبت مسئوليت به داور وجود وظيفة

 داور كه است مراقبت از معقولي ميزان شامل اين وظيفه

 از اعم( ورزشي مسابقة در كنندگان شركت به نسبت

 و ورزشي هاي رقابت برگزاركنندگان مربيان، ورزشكاران،

 و سرعت  به توجه با وظيفه اين. اعمال كند بايد) غيره

 و ذاتي خطرهاي ورزش، در موجود برخوردهاي ميزان

 درجة همچنين و ورزشي مختلف هاي رشته طبيعي

 بيايد، وجود به ها رقابت آن در است ممكن كه آسيبي

 ورزشي يها رشته در طبيعتاً كه) 27( است متفاوت

 اولين وظيفه اين وجود اثبات .است بيشتر بسيار پربرخورد

 ديده آسيب ورزشكار با ارتباط در داور تقصير اثبات در قدم

 مراقبت اعمال در داور وظيفة اثبات از پس). 24( است

 يك تعيين به كنندگان، شركت سالمت حفظ و منطقي

 نياز منطقي مراقبت ميزان زمينة در اجرايي استاندارد

 از و ديگر موقعيتي به موقعيت يك از طبعاً كه) 23( است

 رفتاري معموالً و است متفاوت ديگر ورزش به ورزشي

                                                                                    
هر كس بدون مجوز قانوني " :كند بوده كه بيان مي مسئوليت مدني
يا مال يا آزادي يا  احتياطي به جان يا سالمتي بي ةعمداً يا در نتيج

 برايكه به موجب قانون   حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر
اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي  افراد ايجاد گرديده لطمه

   ."باشد مي  جبران خسارت ناشي از عمل خود ديگري شود مسئول

 انتظار مشابه شرايط در متعارف و منطقي داور از كه است

 تأثير تحت موقعيت هر در استاندارد اين). 23( رود مي

 هاي استاندارد شامل كه گيرد مي قرار مختلفي عوامل

 هاي رقابت و ها ورزش قواعد و مقررات قوانين،( شده نوشته

 مانند داوري تجربيات( نانوشته هاي استاندارد ،)ورزشي

 يا و جسماني وضعيت فراخور به مسابقه به دادن پايان

 و حقوقي هاي پرونده(قضايي  روية و) 12) (ورزشكار رواني

 مشابه موارد در ديگر قضات توسط قبالً كه تصميماتي

 و تصميم اتخاذ در قضات راهنماي تواند مي و شده  گرفته

  . )23( 1است) باشد رأي صدور

دومين عامل در جهت تحميل مسئوليت به داور، پس 

 در كوتاهي يا اثبات وجود وظيفة مراقبت، اثبات نقضاز 

 از تر پايين سطحي در وي توسط مراقبت وظيفة اعمال

به بياني ديگر،  .مربوط خواهد بود ورزشي رشتة استاندارد

 اثبات يبرا مراقبت ةفيوظ وجود شدن مشخص از پس

 فهيوظ آن نقض وي، به تيمسئول ليتحم و داور ريتقص

 و ورزشكار( يمدعدر حقيقت . دشو ثابت ديبا داور توسط

 رفتار كه كند اثبات ديبا) رقابت در درگير افراد ديگر يا

                                                           
 صورت به داوران افعال اينكه دليل به معتقدند ورزشي حقوقدانان . 1

 و ديداري مختلف هاي فشار تحت خاص، هيجاني شرايط در آني،
 اتخاذ تلويزيوني  هاي دوربين و تماشاچي هزاران حضور در و شنيداري

 كه دشوگ ارزيابي آسان و سهل استاندارد يك با بايد شود، مي
 ،ديگر بياني به). 12( نگرداند محدود را آنها هاي توانايي و اختيارات

 براي و نندك عمل خودة وظيف به قوانين از ترس بدون دباي داوران
 كه است آن بر اصل همواره حقوقي نظر از چراكه ،باشند آزاد داوري
 اشتباهات و كرده عمل خود هاي مسئوليت به سوءنيت بدون داوران

 قضاوت، در اشتباه سبب به نبايد آنها و) 7( است غيرعامدانه آنها
 وجود داوري هر براي آن انجام امكان كه سهوي افعال يا افتادگي ازقلم

 يك از هميشه ها دادگاه در سبب همين به). 23( ندشو اخذهؤم ،اردد
). 7( شود مي استفاده داوران افعال بررسي براي عادي غفلت استاندارد

 نياز و داوري شغل حساسيت رغم علي رسد مي نظر به ديگر طرف از
 رفتار توان نمي قانون از ترس بدون گيري تصميم در آزادي به داوران

 داوري حرفة چراكه ،داد قرار مراقبت معيار را عادي متعارف انسان يك
 علم از اطالعي گونه هيچ عادي فرد و است تخصصي بسيار اي حرفه
 بايد داوران رفتار ارزيابي در همچنين. ندارد ورزشي قوانين و داوري
 داور يك از بيشتري هوش يا مهارت آگاهي، داور چنانچه داشت توجه

  .)25( باشد سازگار موقعيت آن با بايد او رفتار باشد، داشته متعارف
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 نيا و شده منحرف  مراقبت يبرا الزم استاندارد از داور

  ). 15( 1است شده منجر آنها به خسارت ورود به انحراف

 در درگير افراد ديگر يا ورزشكار به خسارت اثبات ورود

 داور تقصير اثبات براي الزم عنصر سومين ورزشي رقابت

 ديده است؛ خسارت ورزشكاران به وارده آسيب در

 آسيب ورود به بايد داور توسط وظيفه نقض كه معني بدين

) رقابت در درگير افراد ديگر يا( ورزشكار به خسارت يا

 مادي، ، جسمي است ممكن خسارت. باشد منجر شده

 صورت در را شامل شود ودو نوع  هر از  تركيبي يا معنوي

 مسئوليتي و نشده مرتكب تقصيري داور عنصر، اين فقدان

 ورود اثبات صورت از طرف ديگر، در). 8( داشت نخواهد

 بيني پيش بايد قابليت بعد مرحلة در ورزشكار، به خسارت

 عبارت به. شود اثبات داور توسط ورزشكار به ضرر آن ورود

 بايد توسط داور قابليت منطقاً واردشده خسارت ديگر،

 2باشد جبران از منظر قانوني قابل تا باشد داشته بيني پيش

)7.(  

آخرين عامل در جهت تحميل مسئوليت به داور وجود 

 به آسيب ورود و داور فعل ترك يا فعل بين سببيت رابطة

 ورزشي رقابت حين در كنندگان شركت ديگر يا ورزشكاران

، مراقبت ةفيوظ نقض وجود بابه بياني ديگر،  ).3(است 

بودن  ينيب شيپ قابل نيهمچن و ورود آسيب به مدعي

 به تيمسئول ليتحم يبرا زين تيسبب ةرابط اثبات خطر،

 ورزشكار(معني كه مدعي  بدين ).3( است يضرور داور

 علت داور فعل ترك اي فعل كه كند ثابت ديبا )ديده آسيب

                                                           
هاي سراسر دنيا و همچنين توسط قضات  اين باور در دادگاه . 1

تحت درجة رسيدگي به مسائل ورزشي پذيرفته شده است كه داوران 
يك داور متعارف رقابت را اداره  انديشي مناسب و بمانند مراقبت و دور

كنند، بنابراين اثبات خالف اين امر و خارج از استاندارد بودن فعل  مي
اعم از ورزشكار، مربي، سرپرست باشگاه  ديده زيانداور بايد توسط فرد 

  .دشوو غيره در دادگاه اثبات 
 شود مي وارد ورزشكاران به كه هايي آسيب و صدمات ةهم اگرچه . 2

 برخي در ورزشكاران به آسيب ورود احتمال ،ندارد بيني پيش قابليت
 بيني پيش قابليت معيار بنابراين،. است بيشتر ورزشي هاي رشته

  .بود خواهد خاص شرايط آن در محتاط داور يك تصميم خسارت،

شايان ذكر ). 13( 3است بوده او به بيآس ورود يقيحق

 از دهيد بيآس فرد ةعهد بر مذكور عناصر اثباتاست كه 

 در و يفرد صورت به دباي و بوده داور فعل ترك اي فعل

 اثبات و شود يبررس مسابقه طول در داور فعل خصوص

 ديده زيان) كنندگان شركت گريد اي( ورزشكار ةفيوظ آن،

 مذكور، عناصر از كي هر اثبات عدم صورت در و است

 دشو يم رفع خسارت جبرانبه  وي الزام و داور مسئوليت

)23.(  

 در داور تيمسئول زانيم صيتشخ يبرا يكل طور به

 سبب و يقيحق سبب وجود اثبات يورزش يها بيآس

 دو به پاسخ دراين نتايج  كه است يالزام خسارت يحقوق

وارده به ورزشكار  آسيب ياآ اوالً كه ديآ يم دست به پرسش

با  اينكه يا است داده رخ داور فعل ترك يا فعل دليل به

 آمد مي وجود همواره به آسيب داور، هاي تالش وجود

 آسيب و داور عمل بين ارتباط آيا ثانياً و) حقيقي سبب(

 به مسئوليت تحميل كه است محكم كافي اندازة وارده به

 انيب البته ).25) (حقوقي سبب( خير يا كند توجيه را داور

 ورزشكار به وارده بيآس كه دارد ضرورت زين موضوع نيا

. ديآ وجود به او قصور اي داور ميمستق عمل از دينبا حتماً

 يتوال داور، فعل نكهيا تنها قضات نظر در قتيحق در

 منجر شده، ورزشكار بيآس به كه باشد يحوادث مداوم

  ).25( 4كند يم تيكفا

 و داوران به مسئوليت تحميل امكان يكل طور به

 حالت در. ديآ يم وجود به حالت دو در آنان قضايي بيتعق

 آنها اعمال از ناشي خسارات و ها بيآس ليدل به داوران اول

                                                           
 جهت در تالشي دادگاه خسارت، وجود صورت در حقيقت در . 3

 تنها و دهد نمي انجام حادثه ايجاد هاي علت ةهم كردن مشخص
 است ورزشكار به آسيب ورود در داور مشاركت اهميت، مورد موضوع

 كه معني بدين است، بوده داور ةوظيف نقض ةنتيج وارده خسارت كه
  .داد نمي رخ موردنظر آسيب ،شد نمي انجام داور فعل ترك يا فعل اگر
به ورود آسيب به ورزشكار منجر  عاملبه بياني ديگر اگر چندين .  4

 ،شده باشد و يكي از آن اسباب فعل داور باشد، داور نيز مسئول است
  . فعل يا ترك فعل او سبب مستقيم آسيب نباشد اگرچه
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 به ،)رقابت محيط در درگير افراد ديگر يا( ورزشكاران بر

 پيش آن ضوابط و شرايط كه شوند مي وارد قضايي دعاوي

 است ممكن داوران ،ديگر طرف از .دش بررسي اين از

 يورزش يها رقابت در خود يآرا و ماتيتصم براساس

) رقابت در درگير افراد به مستقيم آسيب ايجاد بدون(

 زمينه بايد اين در كه گيرند قرار قضايي تعقيبات مورد

 اثبات داوري تصميمات در تقلب اي تيسوءن فساد، عناصر

 ايدن سراسر در ها دادگاه صورت اين غير در چراكه د،شو

 اخذشده ماتيتصم در دخالت و يبررس به يليتمااغلب 

 در ييها خطا شامل خواه ،يورزش نياديم در داوران توسط

 .)22( ندارند قانون، ياجرا عدم ليدل به اي باشد قضاوت

 ورزش ساختار در ورزشي حقوق مباحث به يتوجه بي

 در داوري حرفة حقوقي مسائل خصوص در ژهيو به كشور،

 ظهور واضح يصورت به هگرفت انجام يها پژوهش كميت

 خصوص در ياديز قاتيتحق سبب نيهم به. است كرده

 يحقوق مباحث ژهيو به و ورزش با مرتبط يحقوق مسائل

 اندك مورد در. است هگرفتن انجام يداور حرفة

 و حسيني پژوهش به توان يم هگرفت انجام يها پژوهش

 هاي مسئوليت بررسي به كه كرد اشاره) 1394( اسحاقي

 ضمن و ندپرداخت ورزشي يها تيفعال در مدني و كيفري

 ورزش، با مرتبط حقوقي بنيادي و اساسي مفاهيم به توجه

 ادامه در و كرده توجه زننده صدمه ورزشكار مسئوليت به

 و خسارات در درگير عوامل از يك هر قصور نتايج

) 1378( انيكاتوز. )5( كردند بررسي را ورزشي يها بيآس

 و خطاها كلي يبررس در مشابه پژوهشي در زين

 ييدورنما ةارائ به ورزش، در موجود قانوني يها تيمسئول

 و يورزش يخطاها آن يپ در و پرداخته يورزش نيقوان از

 كرده يبررس طهيح سه در را آن از يناش يها تيمسئول

 بررسي در) 1376( 1تي و جامپيون همچنين. )6( است

 به اندك هرچند يا اشاره ورزش، در حقوقي مباني

                                                           
1. Janpion & Ti 

 در داوران به مدني مسئوليت تحميل شرايط و ها تيمسئول

 ديدگاه از داور تقصير موارد و داشته ورزشي هاي رقابت

 ديگر، پژوهشي در. )4( اند كرده بررسي را قانوني

 ابعاد) 2012( ينيحس سلطان و انيرصفيم نژاد، يمحمد

 مختلف يها رشته در داوران يمدن تيمسئول مختلف

 و اروپا يةاتحاد يورزش حقوق نيقوان براساس را ورزشي

 يحقوق دانش يبررس در. )22(اند  كرده يبررس كايمرآ

 و نژاد يمحمد نيز رانيا يها دانشگاه يورزش انيمرب

 دانش يفيك و يكم يابيارز از پس) 2015( انيرصفيم

 مرتبط يحقوق مسائل از يورزش مختلف يها رشته انيمرب

 و ها يژگيو يفيك يبررس نيهمچن و يگر يمرب حرفة با

 دانش كه كردند انيب انيمرب ياقتصاد_ياجتماع طيشرا

 با مرتبط يحقوق مسائل از رانيا يها دانشگاه انيمرب

 يقانون فيوظا و اراتياخت از آنها و نيست مناسب يگريمرب

 يها تيمسئول انواع با مرتبط مسائل نيهمچن و خود

 يمناسب يآگاه خود فيوظا ياجرا عدم صورت در يقانون

 شد مشخص مذكور پژوهش در نيهمچن. )20( اند نداشته

 انيمرب از بعضاً كه يدانشگاه انيمرب ياجتماع تيموقع كه

 در يمناسب تيموقع ،اند بوده خود يها استان مطرح

 از آنها و يستن خود ةرد هم مشاغل گريد با سهيمقا

 يمناسب ياقتصاد تيوضع نيهمچن و ياجتماع تيموقع

 ديگر، پژوهشي در. ستندين برخوردار كشور در

 و فيوظا ابعاد) 2013( 2يكرال و انيرصفيم نژاد، يمحمد

 يورزش مختلف يها رشته در انيمرب قانوني يها تيمسئول

 و كردند يبررس اروپا يةاتحاد در موجود نيقوان براساس را

 آن تبع به و فيوظا در موجود يها تفاوت انيب به

 يورزش مختلف يها رشته در انيمرب يها تيمسئول

  . )21( پرداختند

 ادبيات در هگرفت انجام يها پژوهش اندك به عنايت با

 با مرتبط حقوقي مباحث و كلي طور به يورزش حقوق

                                                           
2. Mohamadinejad, Mirsafian, Kiraly  
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 در ژهيو به حوزه اين با مرتبط تحقيقات انجام داوري، حرفة

 خطرناك و پربرخورد ورزشي يها رشته در داوري خصوص

 و وظايف چراكه ،دشو يم روشن پيش از بيش

 احتمال و طرف يك از داوران حقوقي هاي مسئوليت

 ها ورزش گونه نيا در آنان به قانوني هاي مسئوليت تحميل

 و ذاتي هايخطر همچنين و اجرا ةنحو ماهيت، براساس

 از بيشتر اساساً ها تيفعال گونه نيا در موجود غيرذاتي

  .داشت خواهد وجود ديگر يها حوزه

  

  روش تحقيق
 دسته از و كاربردي نوع لحاظ از حاضر پژوهش

 هگرفت انجام يشيمايپ صورت به كه است يفيتوص مطالعات

 مرد داوران يةكل شامل پژوهش يآمار ةجامع. است

 كشتي جودو، كاراته، تكواندو،( پربرخورد ورزشيهاي  رشته

 كه است 1395 سال در اصفهان شهر در) بوكس و

 در شهر آن در مربوطه ورزشي يها تيأه با فعال صورت به

 علت). =435N( داشتند همكاري پژوهش انجام زمان

 طبيعت و ماهيت مذكور ورزشي يها رشته انتخاب

 رافيزيكي  برخورد بيشترين آن در ورزشكاران كه آنهاست

 مذكور يها رشته باالي پتانسيل همچنين .رنددا يكديگر با

 و وظيفه جهينت در و ورزشكاران به آسيب ورود در

 يها رشته اين مسابقات در داوران باالي و ويژه مسئوليت

ي ها تيأه مسئوالن تمامي همچنين. است بوده ورزشي

 و ها تيأه، دبيران سانيرئ بيناورزشي شامل رؤسا، 

 هاي تأهي داوري هاي كميته همچنين تمامي اعضاي

 در داوران عملكرد سنجش منظور بهنيز  مذكور ورزشي

 اين در رقابتي ميادين در خود قانوني وظايف اجراي زمينة

 افراد اين انتخاب علت). =25N( داشتند مشاركت پژوهش

 و فني نمسئوال برگزاري، نمسئوال عنوان به آنها حضور

 آگاهي و اصفهان شهر در متعدد ورزشي هاي رقابت ناظران

 محيط در شهر اين داوران عملكرد وضعيت از آنها كامل

  .    بوده است رقابت

براي تعيين  )1970( 1مورگان و كرجسي جدول از

حجم نمونة آماري استفاده شد كه با توجه به تعداد داوران 

 205عدد  )=435N(حاضر در جامعة آماري پژوهش 

روش ). 14(حجم نمونة آماري تعيين شد  عنوان به

ي بوده ا طبقهي در اين پژوهش روش تصادفي ريگ نمونه

درصد بوده كه بر  89ي بازگشتي ها پرسشنامهنرخ . است

ة صحيح و كامل براي پرسشنام 183همين اساس 

داوران . ي آماري در اين پژوهش انتخاب شدها ليتحل

هاي مختلف ورزشي  حاضر در گروه نمونه در رشته

: كشتي نفر، 27: جودو نفر، 51: كاراته نفر، 40: تكواندو(

مختلف داوري  و با تجربيات )نفر 20: بوكس نفر، 45

نفر، بيشتر از  75: سال 5-10نفر،  62 :سال 5كمتر از (

 2داوري مختلف و همچنين با درجات )نفر 46: سال 10

: و باالتر يكنفر، درجه  77: دو درجهنفر،  61: درجه سه(

  . در اين تحقيق شركت داشتند) نفر 45

 مناسب يابزار نبود ليدل به و پژوهش هدف به توجه با

 ساخته محقق ةپرسشنام سه از كشور، از خارج و داخل در

شناختي داوران  ي جمعيتها يژگيودر ابتدا . شد استفاده

 كارت درجة و داوري تجربة، ورزشي رشتة ،سندر زمينة 

 داوران نگرش سنجش ةپرسشنام. داوري آنها ارزيابي شد

 حرفة با مرتبط حقوقي مباحث و ورزشي حقوق به نسبت

در  نگرش داوران كه بوده سؤال 12 از متشكل داوري

 حرفة با مرتبط حقوقي مسائل و ورزشي حقوقخصوص 

                                                           
1. Kerjcie & Morgan 

  هاي يونفدراساز  اخذشدهكارت داوري  براساسكلي  طور بهداوران .  2
 يارتقا  يها كالسمنظور آنها در  بدين. شوند يم يبند رتبهورزشي 

درجات داوري شركت كرده و پس از گذراندن دروس تئوري و عملي 
قبولي از ة ورزشي مربوطه و اخذ نمر ةداوري در رشت حرفةمرتبط با 

درجات . يابند يمداوري باالتري ارتقا  ةآزمون پايان دوره، به درج
: عبارت است از درجه به باالترين درجه ترين يينپاداوري در ايران از 
  . و درجه يك درجه سه، درجه دو
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، موافقم، موافقمكامالً ( ارزشي ليكرتي 5 طيفدر  را داوري

 بيترت بهكه  كند مي مشخص )، كامالً مخالفممخالفم

 محتوايي روايي. رديگ يمتعلق  سؤاالتبه  1-5 هاي نمره

 حقوق نظران صاحب پس از بررسي توسط پرسشنامه اين

اين  رواييهمچنين . دش ييدأت ورزشي مديريت و ورزشي

 سنجش براي ).74/0(ابزار توسط ضريب كندال تأييد شد 

ضريب آلفاي كرونباخ استفاده  ازنيز  پرسشنامهاين  پايايي

  . آمد دست به 77/0 ضريبشد كه 

 دانش سنجش پرسشنامه پژوهش اين در ديگر ابزار

 ابزار اين ساخت در. است بوده داوران يحقوق

 ورزشي حقوق و يحقوق مقاالت و متون از ساخته محقق

 حقوق نظران صاحب هاينظر ،1مختلف يهازبان در

 ييقضا يها هيرو و يدادگستر ورزش كارشناسان و يورزش

 پربرخورد هاي ورزش داوران يحقوق دانش كه شد استفاده

 طيمح حفظ( طهيح دوازده در و سؤال 80 قالب در را

 نظارت، د،يبازد و يبررس كردن، آگاه ن،يقوان ياجرا رقابت،

 تيمسئول ميمفاه ده،يد بيآس ورزشكار ،يطيمح طيشرا

 ةرابط و خسارت فه،يوظ نقض مراقبت، ةفيوظ ،يمدن

 صورت به پرسشنامه نيا سؤاالت. سنجد مي) تيسبب

 موافقم، كامالً( يكرتيل يا نهيگز پنج فيط با پاسخ بسته

 كه بوده) مخالفم كامالً و مخالفم، ندارم، ينظر موافقم،

 ةنسخ .گيرد يم تعلق سؤاالت به 1-5 هاي هنمر بيترت به

 سپس. دش يطراح سؤال 100 در ابتدا ابزار اين يةاول

 از نفر 11 از آن ييمحتوا روايي نييتع منظور به

 تيريمد يها رشته در يدكتر مدرك با نظران صاحب

) نفر 1( يورزش حقوق و) نفر 5( حقوق ،)نفر 5( يورزش

 ارزشي پنج فيط در را سؤاالت از كي هر تا شد خواسته

 دكنن يابيارز »خوب يليخ تا فيضع يليخ« از ،يليكرت

. گرفت قرار فيضع يليخ و فيضع فيط در سؤال 20 كه

 مانده يباق سؤال 80 از نظران صاحب ارزيابي ةنمر ميانگين

                                                           
  فارسي، انگليسي و مجاري . 1

 همچنين. است ابزار قبول قابل روايي بيانگر كه بود 26/4

 عاملي تحليل آزمون از پرسشنامه سازة روايي تعيين براي

 يها مؤلفه براساس سؤاالت همة كه شد استفاده اكتشافي

 اند بوده قبولي قابل عاملي بار داراي پرسشنامه ةگان دوازده

 آگاه ،67/0: قوانين اجراي ،62/0: رقابت محيط حفظ(

 ،81/0: نظارت ،69/0: بازديد و بررسي ،73/0: كردن

 ،70/0: دهيد بيآس ورزشكار ،75/0: محيطي شرايط

 ،79/0: مراقبت وظيفه ،74/0: مدني مسئوليت مفاهيم

. )76/0: سببيت رابطة ،68/0: خسارت ،81/0: وظيفه نقض

 ةمطالع از پس ز،ين پرسشنامه ييايپا سنجش يبرا

 يآلفا بيضر از سؤاالت، واريانس تعيين و مقدماتي

 دست  به 85/0 ضريب تينها در كه دش استفاده كرونباخ

  .آمد

 سنجش براي ابزاريدر اين پژوهش  ديگر ةپرسشنام

 در خود قانوني وظايفاجراي  خصوص در داوران عملكرد

 ةپرسشنام براساس ابزار اين. است بوده رقابت محيط

 40 از متشكل و شده  نيتدو داوران حقوقي دانش سنجش

 قالب در را رقابت محيط در داوران عملكرد كه است سؤال

 كردن، آگاه ن،يقوان ياجرا رقابت، طيمح حفظ( بعد هفت

 ورزشكار ،يطيمح طيشرا نظارت، د،يبازد و يبررس

 پاسخ بسته صورت به پرسشنامه نيا. سنجد مي) دهيد بيآس

 يا نهيگز پنج فيط صورت به آن يگذار نمره سيستم و بوده

كامالً موافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالفم، كامالً ( يكرتيل

 تعلق سؤاالت به 1-5 هاي هنمر بيترت به كه است) مخالفم

اعضاي كميتة  و مسئوالن ةكلي توسط ابزار اين. گيرد يم

هاي پربرخورد  ورزش ورزشي هاي تأهي داوري

 عملكرد سنجش منظور به پژوهش اين در كننده مشاركت

 محيط در داور قانوني وظايف اجراي زمينة در داوران

 توسط ابزار اين محتوايي روايي. است دهش تكميل رقابت

 همچنين. شد ييدأتمديريت و حقوق ورزشي  نظران صاحب

 عاملي تحليل آزمون ةليوس به پرسشنامه اين سازة روايي
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 براساس سؤاالت تمامي كه شد سنجيده اكتشافي

 قبولي قابل عاملي بار دارايآن  ةگان هفت يها مؤلفه

 ،69/0: قوانين اجراي ،70/0: رقابت محيط حفظ( اند بوده

 ،75/0: نظارت ،71/0: بازديد و بررسي ،76/0: كردن آگاه

 پايايي. )74/0: دهيد بيآس ورزشكار ،69/0: محيطي شرايط

 شد ييدأت كرونباخ آلفاي ضريب توسط نيز ابزار اين

)83/0 .(  

 t ي كولموگروف اسميرنوف،آمار يها آزمون از

 ليوتحل هيتجز منظور به آنوا انسيوار ليتحلو  رهيمتغ تك

 دش استفاده يريگ اندازهاز ابزارهاي  آمده دست به يها داده

)05/0(P≤ .افزار نرم از منظور نيهم به SPSS 20 ةنسخ 

 . شد استفاده

  

  هاي تحقيق نتايج و يافته
 داوران نگرش كه است آن از حاكي پژوهش جينتا

 و ورزشي حقوق به نسبت پربرخورد ورزشي يها رشته

 بوده منفي نگرشي داوري حرفة با مرتبط حقوقي مباحث

  .)2 جدول( است

 بودن نرمال فرض، آماري يها آزمون اجراي از پيش

  ).1 جدول( شد آزمايش آماري جامعة توزيع

  

  ي پژوهشها اسيمقنتايج آزمون كولموگروف اسميرنوف فرض نرمال بودن توزيع جامعة آماري براساس . 1جدول 
  سطح معناداري  k-s-z  متغير
  56/0  81/0  نگرش

  43/0  85/0  دانش

  68/0  79/0  عملكرد

* = P≤ 05/0  
دهد كه خروجي آزمون  نشان مي 1نتايج جدول 

شده در  هاي استفاده كولموگروف اسميرنوف در پرسشنامه

قرار دارد و آمارة  -96/1و + 96/1بين  اين پژوهش

رو فرض  كولموگروف اسميرنوف نيز معنادار نبوده، ازاين

اطمينان  95/0نرمال بودن توزيع جامعة آماري با ضريب 

  .شود يمپذيرفته 

  

   داوري حرفة با  مرتبط حقوقي مباحث و ورزشي حقوق به نسبت پربرخورد هاي ورزش داوران نگرش .2 جدول
 )00/3: ميانگين نظري(

  ميانگين  متغير
 انحراف
  استاندارد

تفاوت با 
ميانگين 
 نظري

t  
  سطح

  يدار امعن

 به نسبت داوران نگرش
 مباحث و ورزشي حقوق
  داوري حرفة با مرتبط حقوقي

58/2  81/0  42/0 -  03/4  001/0  

05/0 ≤p 

 داوران نگرش كه است آن از حاكي 2جدول  جينتا

 حرفة با مرتبط حقوقي مباحث و ورزشي حقوق به نسبت

ميانگين نگرش  چراكه، است بوده منفي نگرشي داوري

 با مرتبط حقوقي مباحث و ورزشي حقوق به نسبت داوران

و  بوده تر كوچكاز ميانگين نظري آزمون  داوري حرفة

  .به اثبات رسيده است 01/0داري آن در سطح  امعن
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  ي پربرخورد نسبت به حقوق ورزشي و مسائل حقوقي مرتبط با حرفة داوري ها ورزشمقايسة نگرش داوران . 3جدول 
   براساس تجربة داوري و درجة داوري

تغييرات منبع  گروه مجموع  
 df مجذورات

ميانگين 
 يدار امعن سطح F مجذورات

  
  يداور ةتجرب

گروهي بين  198/1  2 599/0  
يگروه درون  59/0  33/0  141/299  180 666/1  

339/300 كل  182 - 
گروهي بين    508/1  2 754/0    

يگروه درون  داوري ةدرج  830/298  180 660/1  46/0  81/0  
339/300 كل    182 -   

* 05/0 ≤P    
 

 حقوقداوران از  نگرشسنجش تفاوت ميان  منظور به

 بهحقوقي مرتبط با حرفة داوري با توجه  مباحثورزشي و 

داوري از آزمون آنوا در  ةهاي تجربه داوري و درجمتغير

تفاوت ميان  نبودنتايج حاكي از . دشاستفاده  05/0سطح 

 با با تجربيات داوري متفاوت و همچنين داوران نگرش

 و ورزشي در ارتباط با حقوقدرجات مختلف داوري 

جدول (با بوده است  داوري حرفة با مرتبط حقوقي مباحث

معني كه تجربة داوري داوران و همچنين درجة  بدان). 3

ورزشي  داوري آنان تأثيري بر نگرش آنها نسبت به حقوق

داوري  حرفة با مرتبط حقوقي مباحث و كلي صورت به

 ).P≥ 05/0(نداشته است 

 

 )00/3: ميانگين نظري(هاي پربرخورد از مباحث حقوقي مرتبط با حرفة داوري  دانش داوران ورزش. 4جدول 

05/0≤P  

 هاي ورزش داوران دانش 4 جدول نتايج براساس

 داوري حرفة با مرتبط حقوقي مباحث از پربرخورد

ميانگين  چراكه است، نشده ارزيابي مناسب كلي صورت به

داوري  حرفة با مرتبط حقوقي كلي دانش داوران از مباحث

تفاوت با ميانگين   انحراف استاندارد  ميانگين  مؤلفه
 نظري

t  داري امعنسطح 

  001/0  71/4  - 75/0  69/0  25/2  بازديد و بررسي
  001/0  95/4  - 88/0  73/0  12/2  كردن آگاه

  001/0  87/3  - 47/0  80/0  53/2  شرايط محيطي
  001/0  39/3  - 31/0  61/0  69/2  رقابت محيط حفظ

  01/0  11/2  - 20/0  69/0  80/2  قوانين اجراي
  001/0  22/3  - 29/0  78/0  71/2  نظارت

  001/0  44/3  - 34/0  68/0  66/2  ديده آسيب ورزشكار
  001/0  43/8  - 90/1  56/0  10/1  مفاهيم مسئوليت مدني

  001/0  51/5  - 95/0  70/0  05/2  مراقبت ةوظيف
  001/0  74/4  - 74/0  61/0  26/2  نقض وظيفه
  001/0  19/6  - 04/1  79/0  96/1  خسارت

  001/0  71/7  - 70/2  49/0  30/1  سببيت ةرابط
 001/0  82/4  - 80/0  70/0  20/2  كل
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از ميانگين نظري آزمون بوده  تر كوچكداري  امعن صورت به

از  يك يچهمچنين دانش داوران در ه. =M)20/2 (است

ارزيابي نشده است  مناسب ابزار ةگان دوازده يها مؤلفه

)05/0≤P .( ة اجراي قوانين با ميانگين مؤلفدر اين ميان

 10/1ة مفاهيم مسئوليت مدني با ميانگين مؤلفو  80/2

ميانگين را در ميان  ترين يينپايب باالترين و ترت به

 ي پربرخورد از مباحثها ورزشي دانش داوران ها مؤلفه

 .اند داشتهداوري  حرفة با مرتبط حقوقي

 
  ي پربرخورد نسبت به حقوق ورزشي و مسائل حقوقي مرتبط با حرفة داوري ها ورزشمقايسة دانش داوران . 5جدول 

  براساس تجربة داوري و درجة داوري 
تغييرات منبع  گروه مجموع  

 df مجذورات
ميانگين 
 يدار امعن سطح F مجذورات

  
  يداور تجربة

گروهي بين  652/1  2 826/0  
يگروه درون  59/0  51/0  988/227  180 267/1  

639/229 كل  182 - 
گروهي بين    147/1  2 573/0    

يگروه درون  درجة داوري  749/235  180 310/1  47/0  63/0  
896/236 كل    182 -   

  

سنجش تفاوت  منظور به كهآنوا  آزمون نتايج حاصل از

مباحث حقوقي مرتبط با حرفة  ازميان دانش داوران 

 درداوري  ةداوري و درج تجربة يرهايمتغبراساس داوري 

 دهد كه تفاوت يمگرفت، نشان  انجام 05/0سطح 

 و داوري متفاوت تجربيات در داورانميان دانش  داري امعن

جدول (وجود ندارد  در درجات مختلف داوريهمچنين 

معني كه تجربيات داوري و همچنين درجات  بدان). 5

ي پربرخورد تأثيري بر ها ورزشمختلف داوري داوران 

داوري  حرفة با مرتبط حقوقي ميزان دانش آنها از مباحث

 .نداشته است

 

 )00/3: نظري ميانگين( رقابت محيط در داور قانوني وظايف با مرتبط پربرخورد هاي ورزش داوران عملكرد .6 جدول

05/0 ≤p  

تفاوت با ميانگين   انحراف استاندارد  ميانگين  مؤلفه
 نظري

t  داري امعنسطح 

  001/0  37/3  - 51/0  54/0  49/2  بازديد و بررسي

  001/0  93/6  - 75/1  99/0  25/1  كردن آگاه

  01/0  21/3  - 47/0  68/0  53/2  شرايط محيطي

  009/0  99/3  - 71/0  42/0  29/2  رقابت محيط حفظ

  02/0  98/3  38/0  73/0  38/3  قوانين اجراي

  02/0  60/3  - 41/0  60/0  39/2  نظارت

  001/0  73/3  - 75/0  45/0  35/2  ديده آسيب ورزشكار

 001/0  41/3  - 55/0  88/0  45/2  كل
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 هاي ورزش داوران عملكرد 6جدول  نتايج براساس

 رقابت محيط در خود قانوني وظايف با ارتباط در پربرخورد

است، چراكه ميانگين  نشده ارزيابي مناسب كلي صورت به

داري  صورت معنا هاي پربرخورد به عملكرد داوران ورزش

در =M). 45/2 (تر از ميانگين نظري آزمون است كوچك

ي ها مؤلفهاين زمينه ميانگين عملكرد داوران در ارتباط با 

، =M)25/1 (كردن ، آگاه=M)49/2 (بازديد و بررسي

  رقابت محيط ، حفظ=M)53/2 (محيطي شرايط

) 29/2(M=نظارت ،) 39/2(M= ديده  يبآس و ورزشكار

)35/2=M(  ميانگين  آنكه حالشود،  ينممناسب ارزيابي

 صورت بهة اجراي قوانين مؤلفعملكرد آنها در زمينة 

داري باالتر از ميانگين است كه مناسب ارزيابي  امعن

  )05/0≤P( =M).  38/3 (شود يم

  

  گيريبحث و نتيجه
 و تيماه ليدل به همواره يحقوق منظر از يداور حرفة

 اعمال يورزش يها رقابت در داوران كه يا فهيوظ ساختار

 توجه با حساسيت نيا كه ،دارد يا ژهيو گاهيجا ،كنند يم

 هايخطر زانيم و يورزش مختلف يها رشته تيماه به

. )22( است متفاوت چشمگيري طور به ها ورزش در ريدرگ

 اعمال جهت در يداور نقش و تياهم ،گريد عبارت به

 تاًيماه كه ييها ورزش در رقابت كنترل و مراقبت

 بعضاً و ديشد يها آسيب ورود احتمال و بوده نيخطرآفر

 گريد از شتريب ،دارد وجود ورزشكاران به ناپذير جبران 

 نوع سبب نيهم به. )15( بود خواهد يورزش يها رشته

 حقوق به نسبت پربرخورد ورزشي يها رشته داوران نگرش

 سو يك از يداور حرفة با مرتبط يحقوق مباحث و ورزشي

 همچنين و مذكور حقوقي مباحث از آنها دانش و يآگاه و

 و رقابت محيط در داوري قانوني وظايف و اجراي اعمال

. دارد يا ژهيو تياهم انداور توسط ورزشي ميادين

 داوران نگرش حاصله جينتا براساس و موضوع نيا رغم يعل

 داوران ةندينما عنوان به پژوهش اين در كننده مشاركت

 و ورزشي از حقوق كشور پربرخورد يورزش يها رشته

 منفي نگرشي داوري حرفة با مرتبط حقوقي مباحث

 و آگاهي به يا عالقه آنها كه معني بدان. است شده ي ابيارز

 موضوعات و ورزشي حقوق مباحث از خود دانش افزايش

 آگاهي آنها نظر درو  نداشته داوري حرفة با مرتبط حقوقي

همچنين مطالب  .ندارد يزياد اهميت مذكور موارد از

 رقابت محيط در آنان عملكرد نحوة در مذكور تأثيري

 با مرتبط حقوقي مباحث و ورزشي حقوق همچنين. ندارد

 با مرتبط حقوقي مباحث ساير مانند به داوري حرفة

 مديريت ورزشي، هاي فدراسيون با مرتبط رقابت و ورزش

 حقوقي مسئوالن و انضباطي هاي كميته ها، باشگاه

 حرفة و داوران با ارتباطي كه است ورزشي هاي سازمان

 در كننده مشاركت داوران نظر در حقيقت در. ندارد داوري

 است داوري استاندارد، و متعارف داور مالك پژوهش اين

 حرفة فني و تكنيكي مباحث از جامعي اطالعات تنها كه

 حقوق براي جايي ميان اين در كه باشد داشته داوري

 داوري، حرفة با مرتبط حقوقي مباحث از آگاهي و ورزشي

از طرف ديگر، . ندارد وجود ساختار ورزش ايران، در ويژه به

 در زمينة داوران نگرش در حاكي از نبود تفاوت نتايج

 با داوري حرفة با مرتبط حقوقي مباحث و ورزشي حقوق

. است بوده آنها داوري درجات و داوري تجربيات به توجه

در طول  رقابتي ميادين در شركت سابقة ديگر، عبارت به

 در شركت همچنين زمان و كسب تجربيات مختلف و

 در دفعات متعدد در داوري درجة ارتقاي هاي كالس

 مباحث و ورزشي حقوق در خصوص نگرش آنها ارتقاي

  .  است تأثيري نداشته داوري حرفة با مرتبط حقوقي

 و دانش از پربرخورد هاي ورزش داوران نتايج براساس

 حرفةمرتبط با  حقوقي مباحث خصوص در مناسبي آگاهي

 و فيوظا از آنان ،گريد عبارت به. نبودند برخوردار داوري

 قبال در و رقابت طيمح در خود يقانون يها تيمسئول
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 يحقوق عواقب از و رندندا يآگاه كنترل تحت ورزشكاران

 الزم عناصر محوله، فيوظا كامل و حيصح ياجرا عدم

 و آنان به يمدن و يفريك يها تيمسئول ليتحم منظور به

 ،ديگر طرف از .يستندن آگاه متعارف و استاندارد داور اريمع

 يآگاه ييقضا يدعاو به خود ورود ضوابط و طيشرا از

 احتمال شيافزا بر عالوه تواند يم موارد نيا كه نداشتند

 يها رقابت در آنان كنترل تحت ورزشكاران به بيآس ورود

 آنان يبرا يجد اريبس ييقضا يدعاو جاديا سبب ،يورزش

 يها تيأه آنها، استخدامي مراجع نيهمچن واز يك طرف 

 ،ديگر طرف از. دشو مربوط يها ونيفدراس و يورزش

 توجه با داوران دانش ميان تفاوتي پژوهش نتايج براساس

 نداشته وجود آنها داوري اتدرج و داوري ياتتجرب به

  .است

 هاي ورزش داوران كه داد نشان پژوهش نتايج

 قانوني وظايف اجراي زمينة در مناسبي عملكرد پربرخورد

 براساس. دهند ينم نشان خود از رقابتي ميادين در خود

 هاي تأهيهاي فني  اعضاي كميته و مسئوالن هاينظر

 در داورانعملكرد  پژوهش اين در كننده مشاركت ورزشي

 هاي رقابت در داوري حقوقي وظايف ابعاد ربيشت خصوص

 به توجه با موضوع اين البته ،ستين قبول قابل ورزشي

صورت  به ورزشي حقوق از آنها نامناسب دانش و نگرش

 پذير توجيه داوري حرفة با مرتبط حقوقي مباحث وكلي 

 تحقيقات اندك يها افتهي راستاي در نتايج اين. است

، 20، 22، 23، 27( بوده است حوزه اين در گرفته انجام

19، 1.(  

 و دانش نامناسب نگرش بر ثرؤم عوامل طور كلي به 

 حرفة با مرتبط يحقوق مباحث و ورزشي حقوق به داوران

نامناسب آنها از منظر حقوقي  و همچنين عملكرد يداور

. استي بررس  قابلدر محيط رقابت از جهات مختلفي 

 عملكرد و دانشاثرگذار بر  ةعمد داليل از يكي اساساً

 عدم و عالقه عدم رقابت محيط در داوران نامناسب حقوقي

 مباحث از خود دانش يارتقا به آنان الزام و نياز احساس

 در آنان نامناسب عملكرد آن تبع به و مربوطحقوقي 

 ناكامل سيستم از متأثر خود كه است ورزشي ميادين

 ورزشي هاي فدراسيون مرجعيت با رانداو يارتقا و آموزش

 مباحث و كلي طور به ورزشي حقوق حقيقت در. است

 يارتقا و آموزش سيستم در داوري حرفة با مرتبط حقوقي

 جاي كه نشده ديده واضح و كامل صورت بهكشور  داوري

 مرتبط علمي منابعنبود  ديگر، طرف از. دارد بسيار تأمل

 از اعم داوري حرفة قانوني مسائل و ورزشي حقوق با

 از علمي يها پژوهش و داوري مجالت منتشره، هاي باكت

با موضوعات مذكور  مرتبط اينترنتي يها تيسا و سو يك

 ةنحو و دانشميزان  نگرش،نوع  بر ثرؤم عوامل ديگر از

است  كشور در پربرخورد هاي ورزش در داوران عملكرد

)19 .(  

 نييپا يآگاهنيز  كالن منظر از موضوع اين بررسي در

 يها تيمسئول و فيوظا حقوق، از كشور ورزش ةجامع

 در و كلي صورت به ورزش طيمح در حاضر افراد ةكلي

 از تواند يم ويژه صورت به داوري حرفة و داور با ارتباط

 از داوران عملكرد و آگاهي نگرش، بر اثرگذار عوامل جمله

 حرفة با مرتبط حقوقي مباحث و ورزشي حقوق مباحث

 سطح در يا رسانه يها تيحما عدم همچنين،. باشد داوري

 همچنين و) ورزش اختصاصي ةشبك وجود با( ملي

 خود كه ورزشي حقوق از دانشگاهي نامناسب يها تيحما

 در ورزشي حقوق كارشناسان و متخصصان نبود با مرتبط

 پايين تعداد ديگر، طرف از و است كشور علمي مجامع

 نوع بر تواند يمو داوري  ورزش با مرتبط قضايي دعاوي

 هاي ورزش داوران نظر در موضوع اهميتو  نگرش

 ةنحو و دانش ميزان بر همچنين و طرف يك از پربرخورد

 اثرگذار بحث مورد موضوعات با ارتباط در آنان عملكرد

 تواند يم مذكور موارد به توجه اساس همين بر. باشد

 عملكرد و دانش انيم تفاوت نبود براي مناسبي توجيه
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 مسائل از پژوهش نيا در كننده مشاركت داوران نامناسب

 و يداور ةتجرب به توجه با يداور حرفة با مرتبط يحقوق

 ةتجرب سو كي از ديگر، بياني به. باشد آنها يداور ةدرج

 كردن يسپر نيهمچن و يمتماد ساليان طول در يداور

 يداور ةدرج يارتقا سبب  به متعدد يآموزش يها دوره

 يها ورزش داوران عملكرد ةنحو و دانش ميزان بر يريتأث

 يداور ةدرج يارتقا گر،يد سوي از و نداشته پربرخورد

 در آنان براي متنوع و مختلف اتيتجرب كسب با كه داوران

 يحقوق دانش يارتقا بدون ،بوده همراه يورزش ادينيم

 و فيوظا و يورزش حقوق با مرتبط مباحث از آنها

 بوده ريپذ امكان رقابت دانيم در داور يقانون يها تيمسئول

  .دارد بسيار ملأت جاي كهاست 

 در تا دشو يم شنهاديپ پژوهش نيا جينتا به تيعنا با

 مرجعيت با يداور يارتقا و يآموزش يها برنامه

 نيهمچن. ديرگ انجام يكل يبازنگر يورزش يها ونيفدراس

 كشور يها رسانه در يورزش حقوق به تا دشو يم شنهاديپ

 توجه ورزشي يها شبكه و كشور ملي تلويزيون ژهيو به

 دباي ورزشي حقوق علم ديگر، طرف از. دشو اعمال اي ويژه

 توليد بر خود نيا كه يابد گسترش كشور يها دانشگاه در

 و تيفيك همچنين و طرف يك از مربوط متخصصان

 در و استرگذاريتأث منتشره علمي منابع تيكم

 تغيير و دانش يارتقا نگرش، تغيير موجب مدت يطوالن

 داوران همچنين و پربرخورد هاي ورزش داوران عملكرد

 حقوقي مباحث و ورزشي حقوق از ورزشي يها رشته همة

  .دشو يم داوري حرفة با مرتبط

  

  يقدردان و تشكر
هاي  وسيله از تمامي داوران و مسئوالن هيأت بدين

هاي پربرخورد شهر اصفهان كه در انجام اين  ورزشي ورزش

  .شود قدرداني ميپژوهش همكاري كردند، 
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