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 چکیده

با رویکرد تحلیل  از نوع کیفی تحقیقروش توسعۀ حقوقی ورزش در ایران است.  براي تدوین چارچوب مفهومیهدف از این پژوهش 

رشناسان متخصصان و کاتمامی خبرگان حقوق ورزشی شامل استادان دانشگاه، (انسانی  ۀآماري شامل دو بخش جامع ۀ. جامعاستمند نظام

که  دادندیمي ورزشی اجرایی و دولتی، رؤساي کمیتۀ انضباطی، رؤساي دادگاه عمومی و تمام کسانی تشکیل هاسازمانمدیران حقوقی، 

عداد قابل تآماري به  ۀ. نمونبود تاب، اسناد و رسانه)(مقاالت، کو جامعه اطالعاتی  )ي حقوق ورزشی فعالیت داشتندهاپژوهشدر زمینۀ 

سند). ابزارهاي پژوهش شامل  64ر و نف 22د (شو نظرخواهی  يریگصورت هدفمند و در دسترس نمونهکفایت بر مبناي اشباع نظري به

 کیفی مطلوب ارزیابی شد یسنجییروا يهاروشود. روایی ابزار با استفاده از بمصاحبۀ اکتشافی ساختارمند مند و نظام ياکتابخانه ۀمطالع

 شدهارائهی چارچوب تحلیل د.شاستفاده  هاافتهیمفهومی براي تحلیل  يبند. از روش کدگذاري و چارچوب(روایی محتوایی، ضریب کاپا)

ایی حقوقی د حقوقی، سیستم اجرشامل پنج سطح اصلی ارکان، ساختارها، راهبردها، فرایندها و کارکردها بود. اسناد حقوقی، ساختار و نها

 عنوانبهسطح ارکان، قرارداد و ثبت حقوقی، حقوق مالکیت فکري و حقوق تجارت در ورزش  عنوانبهو حرفه و نقش حقوقی در ورزش 

ش و آموز سطح راهبردها، نظارت و بازرسی، فرهنگ حقوقی، عنوانبهسطح ساختارها، قوانین بازدارنده و تنبیهی و حمایتی در ورزش 

ورزش  سطح فرایندها و توسعۀ حقوقی و پیامدهاي توسعۀ حقوقی در عنوانبهتوانمندسازي و امور علمی و پژوهشی حقوقی در ورزش 

رزش و وي حقوقی در سازفرهنگآموزش، گفت که  توانیمي پژوهش هاافتهبراساس ی. ردیگیبرمسطح کارکردها را در  عنوانبه

ترین عوامل در توسعۀ حقوق ورزشی در توجه به مباحث علمی و پژوهشی و نظارت و بازرسی حقوقی از مهم توانمندسازي نیروي انسانی با

 کشور است.

  هاي کلیديواژه

 .مالکیت فکريورزش،  صنعت ،یورزش ی، حقوقورزشتوسعۀ 
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 مقدمه

 و تربیتی مؤثر هايراه از ورزش کنونی، جهان در

 روزروزبه که ايوسیله است، جوانان براي ویژهبه اخالقی

 نیز سیاسی نظر از کند.می پیدا بیشتري علمی چهرة

 و براي تبلیغ مفیدي وسیلۀ ورزشی يهادانیم در پیروزي

 و کالن هايسبب بودجه همین به و است ملی اثبات اعتبار

 در توفیق و ورزش پیشرفت براي فراوان انسانی نیروهاي

 در که روزافزونی شوق با گمان،شود. بیمی ها صرفمیدان

 ورزشی گوناگون هايرشته فراگیري براي کشور جوانان

 در که ايامیدوارکننده هايو موفقیت شودمی دیده

 پیشرفت اند،آورده دستبه جهانی و المللیبین هايمیدان

مطالبۀ ملی و اجتماعی  صورتبهو  تقاضا از فراتر ورزش

 عنوانبه). ورزش در پایان سدة نوزدهم 13درآمده است (

یک اصل مهم و شاخصی در توسعه از اهمیت خاصی 

ي المپیک نوین و تشکیل هايبازبرخوردار شد. احیاي 

ي مختلف ورزشی در جهان میزان مشارکت هاونیفدراس

این مردم در ورزش و تماشاگري در ورزش را افزایش داد. 

ي ورزشی هاسازمانمحبوبیت موجب ایجاد، تعدد و تنوع 

شد. همچنین با صرف منابع هنگفتی در ورزش، تجارت 

یک صنعت بزرگ در آمده است. با توجه به  عنوانبهورزشی 

گرایش گستردة آحاد مختلف جامعه، ضروري است تا علم 

دارد، در این  سروکاري زندگی ما هاجنبهحقوق که با همۀ 

 ). 4ي داشته باشد (اگستردهنیز حضور فعال و  عرصه

 هدایت و کنترل ابزار ترینمهم که ورزش از است بدیهی

 نوجوانان و جوانان خصوصبه و اجتماعی پراکندة نیروهاي

 و اجتماعی سرمایۀ عنوانبه شدن بدل توانایی و حتی است

ي ورزشی هايباز. دارد را کشور براي سرمایۀ اقتصادي نیز

ی تبدیل شده که دیگر تیپراهمپدیدة  چناندر دوران ما به 

در هیچ کشوري نیست که بخشی از اوقات فراغت شهروندان 

نیز در کار  هادولتویژه جوانان به آن اختصاص نیابد. به

ي ورزشی هاتیفعالتوسعۀ  منظوربهي مالی گذارهیسرما

متناسبی براي با همکاري یکدیگر اهداف  انددهیکوشهمواره 

، مانند تقویت اندبرشمردهي ورزشی هاتیفعالاین قبیل 

ی، وفاداري و ... قدرت و ازخودگذشتگروحیۀ جوانمردي، 

ویژه به پیروزي خود در گرویدن جوانان و اقبال آنها به

میل به  رونیازاي رقابتی سهم مؤثري دارد. هاورزش

که اغلب روحیۀ پرخاشگري آن را به  ییجويبرتر

، کندیمي ورزشی تبدیل هارقابتدر  اریعتمامیی جوزهیست

 شمرده هاتیفعال گونهنیااز انگیزة اصلی ورزشکاران در 

ي مربوط به آن هاطیمحي ورزشی و هاتیفعال. شودیم

هریک به دالیل خاص همواره با وقایع و حوادث گوناگون 

از قبیل  جرائم نیترتیاهمکمین حوادث از . ااندبودهرو روبه

شود و تا حادترین نوع آنها وجرح شروع میتوهین، ضرب

 ). 6مانند تجاوز به عنف، نقص عضو و قتل ادامه داشته است (

 و اخالقی و تربیتی مؤثر هايراه از یکی عنوانبه ورزش

 سراسر در چشمگیري طوربه پدیدة اجتماعی یک عنوانبه

 خود به تريعلمی چهرة هر روز و یافته  گسترش جهان

 و فرهنگی حقوقی، ابعاد آن در کنار کهطوريبه گیرد،می

 سبب همین به شده است. پررنگ نیز آن اقتصادي

 در و پیروزي ورزش پیشرفت براي کالنی هايبودجه

 هايگاهی صحنه شود. امامی هزینه جهانی هايمیدان

 هاي ناشیدرگیري و ورزشی تمرینات ورزشی، هايرقابت

 ناخواسته که است داشته همراهبه هاییآسیب همواره آن از

رخ  ورزشکاري خطاي و اخالقی تعهدات افول سبببه یا

 مدنظر را هاآسیب و خطرها این نیز قانونگذار دهد،می

است.  داشته مقرر ا.م.ق 158 مادة ث بند در و داشته

 اینکه بر مشروط آن، از ناشی حوادث و عملیات ورزشی

 و نباشد ورزش آن به مربوط مقررات سبب حوادث، نقض

 مسئولیت نباشد، شرعی مغایر موازین هم مقررات این

 همچنان مدنی ولی مسئولیت داشت، نخواهند کیفري

 .)8است ( برقرار
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علم حقوق، دانشی است که به تحلیل قواعد حاکم بر 

اهمیت این دانش  پردازد.یروابط اشخاص و سیر تحول آن م

از علوم اجتماعی در مقیاس عام محسوب  ياکه شاخه

با دقت در اهمیت و نقش موضوع آن آشکار  شود،یم

ی است که های. موضوع دانش حقوق، قواعد و دستورشودیم

ها در هر جامعه براي حفظ اجتماع بر آن حاکم انسان

که  کندیبنابراین دانش حقوق از چیزي بحث م کنند،یم

). 1ت (اس یرراي بقاي جامعه و تمدن، وجود آن انکارپذب

حقوق داراي معانی مختلف و متفاوتی است که بعضی از 

  از: اندعبارتآنها 

حقوق جمع کلمۀ حق است. حق داراي معانی  •

مختلفی است، از جمله به معناي پایدار، راست، واجب، 

عدل، بهره و سهم معین هر کس، خدا. اما در اصطالح 

سبب آن، قانون به ۀ حقوقی است که بهرابطحق آن  حقوقی

ي ویژه و اگونهبهتا  دهدیمیکی از اشخاص این توانایی را 

منفرد بر چیز معین تسلط و چیرگی یابد (آن را تصرف کند) 

یا از شخصی دیگر انجام یا انجام ندادن چیزي یا کار معین 

براي تنظیم  اندگفته). بعضی حقوقدانان 11را بخواهد (

روابط مردم و حفظ نظم عمومی در اجتماع، حقوق براي هر 

و توان خاصی  شناسدیمکس امتیازهایی در برابر دیگران 

که جمع  نامندیم. این امتیاز و توانایی را حق بخشدیمبه او 

 ).1آن حقوق است (

حقوق مجموعه مقرراتی است که بر اشخاص، از  •

 ).9( کندیمحکومت  این حیث که در اجتماع هستند،

علم حقوق است؛  "حقوق"گاه مقصود از واژة  •

یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و 

(همان)، مانند حقوق ورزشی، حقوق  پردازدیمزندگی آن 

 تجارت، حقوق کیفري.

ي علم حقوق هاشیگراحقوق ورزشی یا حقوق ورزش از 

. واژة پردازدیماست که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش 

ورزش در این اصطالح مفهومی وسیعی دارد و عملیات و 

ي ورزشی قهرمانی، جزئی از این مجموعه است. هاتیفعال

گفت که منظور از حوادث ورزشی  توانیمکلی  طوربه

جرائمی است که توسط ورزشکاران، تمامی جرائم و شبه

معلمان، مربیان، مدیران، تماشاگران، سازندگان و 

مستقیم  طوربهتولیدکنندگان لوازم و تجهیزات و امثال آنها 

. موضوع این ردیگیمدر رابطه با ورزش انجام  میرمستقیغیا 

وقایع ممکن است سالمتی، جان، اموال، حیثیت، شرافت و 

سایر حقوق قانونی اشخاص باشد که در محدودة ورزش 

). موضوع حقوق ورزشی تمامی 1نحوي حضور دارند (به

نحوي شود و بهتخلفاتی است که در عرصۀ ورزش واقع می

. در تحلیل حقوقی این آوردیمبه حقوق دیگران لطمه وارد 

تخلفات به بررسی وصف خالف قانون بودن آنها پرداخته 

ي بندطبقهجرم خواهد شد و تحت عنوان جرم یا شبه

خره مطالعۀ واکنش جامعه در مقابل چنین ؛ و باالشوندیم

 عنوانبهگاهی  هاواکنشتخلفاتی مطرح است. این 

از قبیل جزاي نقدي، شالق، حبس، محرومیت از  هامجازات

و هرگاه  شودیمحقوق اجتماعی و حتی اعدام مجرم اعمال 

جرم داشته باشد، متخلف ملزم به جبران تخلف، وصف شبه

موضـوع حقـوق ورزشی هر ). 11خسارت خواهد شد (

یعنی هر ؛ است که داراي اثر حقوقی باشد» ورزشی ۀواقع«

آورده باشد.  وجودبهرخداد ورزشی است که حقی را 

نحوي به حقوق ورزشی که به ۀعبارت دیگر هر حادثبه

در شمول موضوع حقوق ورزشی قرار  ،دیگران آسیب برساند

اطالق  حقوق ورزش به مجموعه مطالبی .)1( ردیگیم

ۀ همي قانونی هاتیمسئولو  که وظایف، اختیارات شودیم

هاي ورزشی درگیرند، روشن نحوي با فعالیتکسانی را که به

ۀ حقوق ورزش، به جامعۀ مطالععبارت دیگر، . بهسازدیم

ي ورزشی هاتیفعالکه چگونه باید در  آموزدیمورزشی 

ي قانونی را هاتیمسئولشرکت کرد تا حوادث ناشی از آن، 

که در نهایت به مجازات، محرومیت از حقوق اجتماعی و 

 ).2، متوجه آنان نسازد (شودیمجبران ضرر و زیان منتهی 
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 یها گاهانسان نرتباط بیا ورزش ةگسترد ۀطدر حی

 موجبسهواً  اداً یمختلف عم لشود افراد به دالیمی سبب

 ی بهگاه بآسی نشوند که ای گرافراد دی ابه فرد ی بآسی

فرد،  کی ۀعمل مجرمان یشود و گاهمیمنجر فرد  کی انزی

ر د نکهتوجه به ای . باردیگیبه کل جامعه را در برم انزی

 اراتاختی ةکه در حوز یماتتصمی شتربی یورزش يهاطیمح

صورت است تأثیرات خود را به یکاربران ورزش فو وظای

ف مربیان ترین وظایمهماز  روازاین ،دهدبروز می يفرد

ورزش، مراقبت از تمامیت جسمانی، روانی و حیثیتی 

حرز . هر گاه قصور مربیان در انجام وظیفه ماستورزشکاران 

یا رابطۀ سببیت بین قصور و خسارت محرز شود، مسئولیت 

قات ). نتایج تحقی1جبران خسارت به عهدة آنها خواهد بود (

ورزشی بسیاري که در داخل و خارج از کشور بر فعالیت 

انجام شده حاکی است که صدمات جسمانی زیادي بر 

ورزشکاران وارد شده و موجب شده است متضمن هزینۀ 

درمان و در برخی موارد دوري از فعالیت ورزشی گردد 

)2،9.( 

اصول «ي تحت عنوان امقاله) در 2007( 1اپشتین

ترین موضوعات به بررسی مهم» آموزش حقوق ورزشی

ي ورزشی، هاآژانس(مانند اصول، قراردادها،  هاورزشقانون 

ي ورزشی و ...) و حقوق ورزشی پرداخت. وي هاجرمشبه

بیان کرد که در زمینۀ حقوق ورزشی باید به مطالعات 

وتحلیل قوانین ورزشی ي پرداخته شود و تجزیهترگسترده

تحقیق در ) 1382(ساریخانی ). 19بسیار ضروري است (

تمام ابعاد زندگی بشر، اجتماعی و به نقش ورزش در  خود

 و ورزشی قوانین حقوقی دیدگاه از و پرداخته …سیاسی و 

ناشی از آن را  يهاتیمسئول و ورزشی خطاي همچنین

که اجراي قواعد تحقیق نشان داد  ایجنتکرده است. بررسی 

عمومی مسئولیت در حقوق ورزشی ممکن نیست، زیرا 

در این زمینه مباح و گاه  وجرحضرباز جرائم مانند  ياپاره

                                                           
1 . Epstein 

ممدوح است و معیار تعیین خطاي ورزشی را رفتار 

 زیانبارورزشکاري آگاه و محتاط در شرایطی است که فعل 

و عامل اضطرار و دفاع مشروع در این شرایط  شودیواقع م

)، به بررسی 1393). بنیان و کاشف (5بیاید (حساب به

ي حقوقی مربیان ورزش زن و مرد در هادگاهیدتفاوت 

رویدادهاي ورزشی پرداختند و نشان دادند بیشتر مربیان 

ي حقوقی در رویدادهاي هاتیمسئولورزش از وظایف و 

همچنین بین دیدگاه زنان و مردان  ورزشی آگاهی داشتند.

ي وجود دارامعني حقوقی تفاوت هاتیمسئولدر خصوص 

زش زن نسبت به مرد آگاهی داشت. بدین معنا که مربیان ور

ي حقوقی داشتند. از لحاظ هاتیمسئولبیشتري در خصوص 

مدرك تحصیلی نیز مربیانی که داراي مدرك تحصیلی 

و باالتر بودند، آگاهی بیشتري نسبت به دیگران  سانسیلفوق

داشتند. در نهایت، مربیانی که داراي سابقۀ متوسط به باال 

حقوقی اشراف بیشتري  يهایآگاهسال) بودند، به  15(

کارامدي نظام حقوقی و تأثیرگذاري آن در ورزش،  .داشتند

و شفاف  کاراحد زیادي تحت تأثیر وضع قوانین مناسب،  تا

همراه تربیت متخصصان زبده، قابل در این زمینه است که به

) در 1395پور انزلی و کاشف (). مصطفی2( استحصول 

ان ورزشی به التزام مربی«تحقیق خود با عنوان 

به این نتیجه » هاي حقوقی از دیدگاه ورزشکارانمسئولیت

هاي درصد مربیان ورزشی به مسئولیت 28/73رسیدند که 

حقوقی خود آگاهی داشتند. همچنین بین دیدگاه زنان و 

مردان، مدرك تحصیلی و تجربه و مهارت در خصوص میزان 

تفاوت  هاي حقوقیالتزام عملی مربیان ورزشی به مسئولیت

) در تحقیقی به 1395نظریان (). 12داري وجود داشت (معنا

 مدیران قانونی هايصالحیت کنندةتعیین عوامل ارزیابی

ورزش  مدیران و دانشگاهی دیدگاه متخصصان از ورزش اجرایی

 کنندةتعیین عامل شش داد پرداخت. نتایج نشان

 ترتیببه ورزش اجرایی ضروري مدیران قانونی هايصالحیت
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 هايبرنامه و هاطرح ورزشی، و تجهیزات امکانات مدیریت

 و هاسیاست قانون، از اضطراري، تبعیت مواقع با مواجهه

 در بودند. عمومی روابط و خطر سازمانی، مدیریت هايرویه

 اولویت زمینۀ در مردان زنان و گروه دو دیدگاه بین ضمن

 آماري نظر از اجرایی مدیران قانونی ضروري هايصالحیت

 ). 14نشد ( مشاهده معناداري تفاوت

 و شناسایی«ي با عنوان امطالعه) در 1398پناه (یزدان

 رد ورزشی حقوق راهکارهاي توسعۀ و موانع يبندتیاولو

اد در دنشان » غربی آذربایجان استانهاي ورزشی هیأت

مجموع هفت مقولۀ موانع علمی و آموزشی، موانع نیروي 

مدیریتی،  موانعانسانی، موانع قانونی و حقوقی، 

ش موانع اخالقی در ورز و وپینگد نظارتی، نظارت بر موانع

سه  در موانعنهایت مشخص شد که این  درشناسایی شد. 

ه کاري رفت موانع و ساختاري موانع ،يانهیزم موانع ۀمقول

دارند. جاي  نظر گرفته شده است، در اصلی ۀعنوان مقولبه

ؤلفه مبین موانع زمینه اي و متغیر  ةشدبین مقدار مشاهده

تفاوت وجود دارد، بین مقدار هاي آن با مقدار فرضی 

هاي آن با مقدار مؤلفه و ساختاري موانع متغیر ةشدمشاهده

 ةشدمشاهدهفرضی تفاوت وجود دارد، بین مقدار 

هاي آن با مقدار فرضی تفاوت مؤلفه و فردي موانع متغیر

متغیر موانع توسعۀ حقوق ورزشی در بین سه  و وجود دارد

تفاوت معناداري  غربی آذربایجان استان ورزشی هاي هیأت

  .)15د (وجود دار

منابع «اي با عنوان ) در مقاله2012( 1آال ژوزف

، مسئولیت »بدنیمسئولیت حقوق ورزشی معلمان تربیت 

ۀ طیحبدنی را در چهار ناشی از غفلت معلمان تربیت 

نظارت، امکانات و تجهیزات، صدمات ناشی از مشارکت 

 انجمن همچنین،). 16ورزشی و آموزش مناسب بیان کرد (

 قانونی مسئولیت )0142(2دانشگاهیدرون هايورزش ملی

                                                           
1 . Alla Joseph 
2.  National Intramural-Recreational Sports 
Association 

 صالحیت هشت از بخشی عنوانبه را خطر و مدیریت

 يهاتیصالح .کرد معرفی ورزشی مدیران اصلی ياحرفه

 مسئولیت بحران، مدیریت -خطر مدیریت شامل قانونی

 و قانونی، مراحل رضایت دادن، -ورزشی استثنائات آسیب،

 3پارتینگتونتحقیق  ). نتایج22است ( برنامه و بیمه پوشش

: يانگارسهل قانون و ورزش ) با عنوان مربیگري2016(

در  که حاکی از این بود مربیگري فعالیت براي کاربردهایی

 بر بیشتريتأکید  باید مربیگري يهاتیفعال و آموزش

هاي زمینه از بیشتر مربیان شناخت و درك و آگاهی توسعۀ

و  4سولیگارد). 23توسعه شود ( حال در حقوقی و قانونی

 هايفعالیت در ) بیان کردند که مربیان2016همکاران (

 مهمی نقش مدرسه هايدر ورزش معلمان و ورزشی باشگاه

 پشتیبانی کادر مربیان،. دارند یدگیدبیآس از پیشگیري در

 مانند ایمنی تجهیزات از استفاده و قوانین باید معلمان و

 همچنین آنها .کنند اعمال را چشم محافظ هايلباس و کاله

 ارزیابی و وهواییآب شرایط مانند محیطی عوامل باید

 را ژیمناستیک وسایل مانند تجهیزاتی از استفاده شرایط

) در تحقیقی به 2018و همکاران ( 5). آنا24کنند ( ارزیابی

 در نوجوانان بدنی مشارکت در فعالیت با مرتبط هايآسیب

 هايفعالیت سایر و مدرسه هايورزش ورزشی، هايباشگاه

 که داد نشان مطالعه فراغت پرداختند. این اوقات بدنی

 هايباشگاه در بدنی فعالیت به مربوط هايآسیب میزان

 نوجوانان در بدنی فعالیت شرایط سایر از بیشتر ورزشی

 تواندمی دورة نوجوانی ها درآسیب که آنجا از .است

 بدنی در آینده ايهفعالیت آنها در مشارکت براي پیامدهایی

 اقدامات که است مهم باشد، داشته آینده سالمت همچنین و

 محیط بهسرعت به تر وگستردهطور به را پیشگیرانه

 نشان همچنین مطالعه این .کنیم معرفی ورزشی هايباشگاه

مشارکت ورزشی  شدت و تعداد با آسیب میزان که دهدمی

3.  Partington 
4.  Soligard  
5.  Anu  
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 دلیل مزایايبه شودمی دارد و توصیه ارتباط نوجوانان

 روزانه در فعالیت صورتبه در فعالیت نوجوانان سالمتی

 حمایت دیدگاه این از تحقیق این نتایج .کنند شرکت بدنی

 کاهش براي بیشتري پیشگیرانۀ اقدامات که کندمی

 ).17در نظر گرفته شود ( هاآسیب خطرهاي احتمالی

توان میبا توجه به بررسی پیشینه و اقدامات این حوزه، 

گفت که دانش حقوق ورزشی کشور در حال رشد است و 

گرفته در زمینۀ حقوق ورزشی در کشور مطالعات صورت

ي گذشته به بررسی هاپژوهشبسیار اندك است. بیشتر 

نقش، مسئولیت و آگاهی حقوقی ورزشکاران، مدیران و 

) و 2،7،23برگزارکنندگان مسابقات ورزشی متمرکز بودند (

بسط و استقرار همۀ ابعاد حقوق ورزشی در سطح به توسعه، 

ها و کنشگران کمتر پرداخته شده است. جامعه، سازمان

زیاد است.  بسیار حقوق ورزشی عرصۀ در موجود مشکالت

 راندخواري، قراردادهاي ورزشی، حقوقی يهاپرونده

 که ... و هايناداور به اعتراضات ارائۀ در ناتوانی غیرقانونی،

 سؤال این ورزشی است. اینک، با حقوق ناآشنایی از ناشی

 است؟ کافی ورزشی حقوق از ما دانش آیا که دیآیم پیش

 عرصۀ در متخصص انسانی نیروي در تربیت ورزشی نظام آیا

 حقوقی مدیریت ساختار آیا موفق بوده است؟ ورزشی حقوق

است؟ آیا آموزش و نظارت کافی در مورد  در ورزش مناسب

 مقررات و قوانین آیا انجام گرفته است؟حقوق ورزشی 

؟ و ... . همچنین اندشده تعریف درستیبه ورزشی حقوقی

) 12،23و تحقیقات حیطۀ حقوق ورزشی ( هایبررسنتایج 

توسعۀ حقوق ورزشی حاکی است که عوامل متعددي بر 

از موضوعاتی است که به شکل چندوجهی تأثیرگذار است و 

بنابراین، براي شناخت کامل ابعاد این موضوع به  .است

مطالعات بیشتري نیاز است و کسب نظر فعاالن و نخبگان 

حقوق ورزشی براي توسعۀ ابعاد حقوق ورزشی اهمیت و 

تدوین این پژوهش  از هدف، رونیازاکند. ضرورت پیدا می

 است.چارچوب مفهومی توسعۀ حقوقی ورزش در ایران 

 روش تحقیق

به اینکه موضوع پژوهش تدوین چارچوب  با توجه

 ،است، این تحقیقتوسعۀ حقوقی ورزش در ایران مفهومی 

از نظر نوع کیفی، از نظر ساختار تحلیلی سیستماتیک، از 

فرایندي، از نظر هدف کاربردي بود. این تحقیق  راهبردنظر 

ه است. گرفتانجام  1398تا  1396زمانی  ةدر محدود

این پژوهش مبتنی بر اکتشاف و  یشناسچارچوب روش

از منابع علمی و افراد  کنندهیینتع يهامؤلفه يبندچارچوب

سیستماتیک (مبتنی بر روش  صورتنظر بهصاحب

انسانی  ۀآماري شامل دو جامع ۀبود. جامعبنیاد) داده

اطالعاتی (منابع علمی، اسنادي و  ۀ) و جامعو ... استادان(

صورت انسانی به ۀجامع ماريآ ۀ) بود. نمونياکتابخانه

هدفمند و در  صورتبه اطالعاتی ۀجامعبرفی و گلوله

 انتخاب و نظرخواهی شد. دسترس

شده به مصاحبه براساس معیارهایی آماري دعوت ۀنمون
و تخصص متناسب گزینش و  ياحرفه ۀمانند سابق

، 71/69 آماري داراي جنسیت مرد ۀنظرخواهی شدند. نمون
 شغلی ۀسال، سابق 43/39میانگین سنی ، 29/31زن 

ابزار پژوهش شامل سال بودند.  18/22ورزشی  -حقوقی
، سند راهبردي، نامهانیپاي (مقاله، کتاب، اکتابخانه ۀمطالع

 ۀو مصاحب گزارش برنامه و ...) در زمینۀ جامعۀ اطالعاتی
ساختاریافته (چارچوب پرسشنامه با پرسشنامۀ باز نیمه

در روایی ابزار همچنین بود. جامعۀ انسانی  در زمینۀ پاسخ)
 به معتبر يهانسخه ي با انتخاباکتابخانهبخش مطالعۀ 

 صوري و محتوایی حقوقی و همچنین روایی و علمی لحاظ
أیید شد. در نهایت چارچوب تمتخصصان  دیدگاه از رونوشت

 مصحح و کدگذار استادان بین توافق از ضریب شدهییشناسا
سه  ها ازبراي تحلیل یافته ارزیابی شد.کنترل و مطلوب 

براي  (کدگذاري باز، گزینشی و موضوعی) کدگذاري ۀمرحل
. )1(شکل  دشاستفاده  شدهییشناسا يهامؤلفه يبنددسته

کدگذاري با استفاده از مطالعات قبلی و نظر متخصصان 
 شدهییمدل پژوهش نیز براساس روابط شناسا. گرفتانجام 

. تحلیل دشترسیم صورت چارچوب سیستمی مفهومی هب
و کدگذاري  يبندچارچوب يهااز طریق روش هاافتهی

 مفهومی بر مبناي تحلیل سیستماتیک صورت گرفت.
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 آماري پژوهش ۀمشخصات نمون. 1جدول 
 نمونه گیرينمونه گروه مطالعه نوع جامعه

 انسانی عۀجام

 نفر 5 برفیگلوله ورزشی حقوق مشاوران و کارشناسان ورزشی، وکالي

 نفر 22

 حقوق مدرسان و ورزشی مدیریت و حقوق استادان
 ورزشی

 برفیگلوله
 نفر 7

 نفر 3 برفیگلوله استیناف کمیتۀ و انضباطی کمیتۀ رؤساي
 نفر 2 برفیگلوله ورزشی حقوق انجمن

 نفر 5 برفیگلوله عمومی دادگاه رؤساي و اجرایی ورزشی يهاسازمان
 نمونه گیرينمونه نوع گروه مطالعه نوع جامعه

 اطالعاتی

اي و منابع کتابخانه
 علمی

 نسخه 29 در دسترسهدفمند و  مقاله
49 

 نسخه

64 
 نسخه

 نسخه 15 در دسترس و هدفمند کتاب
 نسخه 5 در دسترس و هدفمند نامهانیپا

 ها و اسناد اجراییگزارش
 8 نسخه 4 در دسترس و هدفمند راهبردي سند و نامهنیآئ

 نسخه 3 در دسترس و هدفمند برنامه و سالنامه گزارش نسخه

منابع و آرشیوهاي 
 يارسانه

 نسخه 4 در دسترس و هدفمند يارسانهي هادگاهید
7 

 نسخه
 نسخه 2 در دسترس و هدفمند يارسانهنقد 

 نسخه 2 در دسترس و هدفمند يارسانهمقاالت 
 

 
 ة پژوهششدییشناساي هامؤلفهي بنددسته. مراحل کدگذاري و 1شکل 

 
افزایش اطمینان از کیفیت و دقت کدگذاري  منظوربه

شده از روش توافق بین دو کدگذار براساس ضریب انجام

ضریب کاپا در  کهیدرصورت استفاده شد. 1کاپاي کوهن

باشد، بیانگر توافق میان  7/0شرایط معناداري بیش از 

کدگذاران خواهد بود. در استفاده از این روش، دو رویکرد 

اصلی وجود دارد: اول؛ اینکه کدگذار اول باید تعداد 

مشخصی کد را به هر طبقه اختصاص دهد و دوم؛ اینکه، 

محاسبۀ  براساسکدگذار دوم الزامی به این کار ندارد. 

آمد  دستبه 001/0ي دارامعنبا  13/8ضریب کاپا حدود 

 است. پژوهش این براي کاپا ضریب که بیانگر مطلوب بودن

 

                                                           
1.  Cohen’s Kappa Value 

 هاافتهی

پژوهش، عوامل مؤثر بر توسعۀ  يهاافتهیبراساس تحلیل 

مشخصات  .دش يبندایران چارچوبحقوقی در ورزش 

 آنها يهامربوط به منظرهاي چارچوب و ابعاد و مؤلفه

 صورت جدول زیر است.به
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 هاهمراه میزان تکرار آنها در منابع و مصاحبهبه شدهییشناسا يهاو کدگذاري مؤلفه يبندچارچوب .2جدول 

 3کد 
 (منظر)

 2کد 
 (ابعاد)

 1کد 
 ها)(مؤلفه

 تکرار در
منابع علمی و 

 اجرایی

 تکرار
در 

 مصاحبه

ان
رک

ح ا
سط

 

و  يابرنامه
اسنادي 

حقوقی در 
 ورزش

 11 10  کشور یباالدست اسناد و قوانین با ورزش حقوقی قوانین تطبیق و بررسی
 8 4 ورزش ةحوز امورات و هاتیفعال براي مستند حقوقی يهاپشتوانه تأمین
 7 9 ورزش ةحوز امورات و هاتیفعال براي حقوقی مصادیق تعیین
 6 4 یالمللنیب مقررات و قوانین با ورزش داخلی مقررات همخوانی و تطبیق

 11 7 ورزش در حقوقی يخألها و هاضعف رفع

 و ساختار
 نهاد
 در حقوقی

 ورزش

 8 2 انضباطی، داوري و ...)  يهاتهیکمکننده (محاکم، افزایش نهادها و مراجع رسیدگی
 8 6 ایجاد محاکم خاص براي رسیدگی سریع به دعاوي ورزشی

 7 7 مختلف ورزشی يهارشتهانضباطی با ترکیب حقوقی مناسب براي  يهاتهیکمایجاد 
 6 8 ایجاد و تقویت نهاد حل اختالف در ورزش

 4 6 تقویت نهاد داوري (حکمیت در ورزش)

سیستم 
اجرایی 

حقوقی در 
 ورزش

قانون در محاکم مربوطه نسبت به تخلفات صورت گرفته در  موقعبهبررسی و اعمال 
 ورزشی يهاطیمح

12 7 

 9 11 توجه و تبعیت متصدیان امر ورزش از قوانین حقوقی ورزش
 10 8 مدنی، صنفی و قضایی در حقوق ورزش يهانظارتتقویت و ایجاد سازوکارهاي 

 6 8 انضباطی از منظر مقررات و ساختار يهاتهیکم يسازهماهنگ
برخورداري مستقل محاکم حقوقی و اجراي برابري عدالت در برخورد با افراد یا نهادهاي 

 متخلف ورزشی
1 5 

حرفه و 
نقش 

حقوقی در 
 ورزش

 11 14 نقش وکیل و کارشناس دادگستري براي امور ورزشی
 13 7 ياحرفهنقش مدیر برنامه و ایجنت در ورزش 

 7 8 و پژوهشگران دانشگاهی با تخصص حقوق ورزشی تاداننقش اس
 8 9 هاونیفدراسورزشی مانند  يهاسازمانانضباطی در  يهاتهیکممسئول 

 10 15 مختلف ورزش يهاحوزهمشاوران حقوقی در 

ها
تار

اخ
 س

طح
س

 
 و قرارداد
 ثبت
 در حقوقی

 ورزش

 7 6 هاي ورزشی سقف قراردادشفافیت مالی و تعیین 
 11 12 آگاهی و آموزش افراد دخیل در ورزش با قراردادهاي ورزشی

ایجاد سازوکارهاي الزم براي پیشگیري از بروز مشکالت مربوط به قراردادهاي ورزشی 
 یالمللنیبدر سطوح ملی و 

9 6 

 6 5 بررسی شرایط فسخ و انحالل قراردادهاي ورزشی و ضمانت اجراي نقض قرارداد
 9 4 ي ورزشی با نهادهاي فقهی و حقوقیقراردادهاتطابق ماهیت حقوقی 

 حقوق
 مالکیت
 فکري
 در معنوي

 ورزش

 ابعاد حقوق ورزشی ۀبندي مصادیق مالکیت معنوي در همشناسایی و چارچوب
 رایت)کپی(

11 9 

 7 5 ورزشی يهاچهرهو تبلیغات  هارسانهرایت در حق پخش به رسمیت شناختن کپی
: عالمت، عالئم باشگاهتدوین قوانین مرتبط به مصادیق مالکیت فکري با نهادهاي ورزشی (

 تجاري، نام و محل باشگاه، نام رویداد، نام ورزش، و...)
9 8 

، حق اختراعتدوین قوانین مرتبط به مصادیق مالکیت فکري در اشخاص حقیقی ورزش (
 مهارت و حرکات ورزشی، شخصیت ورزشکار...) 

4 5 

اثر  ابعاد ورزشی از جمله ۀتدوین قوانین مرتبط به مصادیق مالکیت فکري در ورزش (هم
 شنیداري و دیداري، حق پخش تلویزیونی، گردشگري و ...)

9 8 

حقوق 
تجارت در 

 ورزش

 4 3 و ضرورت تدوین قوانین جدید هاورزشتجاري شدن 
 5 4 و محصوالت ورزشی تصویب قوانین تخصصی کنترل کیفیت کاالها

 4 3 يهاچهره يگذارصحهتبلیغات ورزشی مانند  ةتصویب قانون ویژ
 7 6 ورزش و نیاز به تدوین چارچوب حقوقی ةایجاد شغل جدید در حوز
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 10 12 ورزش ةقوانین تجارت الکترونیک و تبلیغات در فضاي مجازي در حوز
 9 11 تجارت در ورزش ةتصویب قوانین ویژ

ها
رد

هب
 را

طح
س

 

قوانین 
بازدارنده و 
تنبیهی در 

 ورزش

 12 8 مختلف ورزشی يهارشتهروزرسانی حقوق جزایی و کیفري مربوط به تدوین و به
 8 7 هاو برخورد با آن و تخلفات ورزشی جرائمجلوگیري از بروز قوانین 

مسئولیت مدنی در  مهیبآگاهی و شناخت قوانین حمایتی و چارچوب مقررات و اصول 
 ورزش

8 7 

 9 11 آموزش درست و پیشگیري از ترویج دوپینگ و مواد نیروزا
 8 11 پیشگیري از استفاده ابزاري از شخصیت و نمادهاي فرهنگی در ورزش

 6 8 پرخطر يهاورزشممنوعیت انجام  منظوربهوضع کردن قوانین بازدارنده یا پیشگیرانه 

 قوانین
 در حمایتی

 ورزش

امور  اندرکاراندستتدوین و اصالح قوانین حمایت از ورزشکاران، بازنشستگان و سایر 
 ورزشی

11 7 

 9 11 محیط ورزشی دگانیدانیزبراي بازنشستگان و  يامهیبانجام تعهدات و خدمات 
امور  اندرکاراندستتدوین و اصالح قوانین حمایت از ورزشکاران، بازنشستگان و سایر 

 ورزشی
9 4 

مسئولیت مدنی در  مهیبآگاهی و شناخت قوانین حمایتی و چارچوب مقررات و اصول 
 ورزش

9 5 

ها
ند

رآی
ح ف

سط
 

نظارت و 
بازرسی 

حقوقی در 
 ورزش

 منظوربهبازرسی و نظارت بر اماکن و تجهیزات ورزشی در سطوح مختلف ورزش 
 پیشگیري از حوادث ناگوار در محیط ورزشی

9 7 

 10 13 اماکن و رویدادهاي ورزشی یدهسازمانایجاد مدیریت جامع در بازدید، بررسی و 
 4 6 افراد دخیل در ورزش يامهیبایجاد مدیریت جامع و نظارت بر خدمات 

 8 9 ایجاد شرایط مدیریت و نظارت بر فضاي مجازي ورزش

فرهنگ 
حقوقی در 

 ورزش

 7 6 ورزشی ۀاحترام به قوانین حقوق ورزشی و عمل به آن توسط تمام افراد جامع
 10 8 حقوق ورزشی يسازآگاهاز رسانه و نشریات به شناخت و  ییهابخشاختصاص 

 4 9 آشنایی افکار عمومی منظوربهورزش  ۀآموزش همگانی حقوق در جامع
 7 4 قوانین ورزشی در محیط ورزش ةنقش مکمل و بازدارند

هاي هنگفت در محاکم داخلی و تبعیت از قوانین حقوقی ورزش و جلوگیري از هزینه
 المللیبین

9 4 

آموزش و 
توانمندسازي 

حقوقی در 
 ورزش

 7 9 حقوق ورزشی ةسیستم مدیریت و نظارت حوزتربیت افراد متخصص، ماهر و اجرایی در 
هاي آموزشی (کارشناسان حقوق، کارشناسان هو دور هاکالسمدت برگزاري کوتاه

 ورزشی و ...) يورزشی، وکال
11 8 

 10 12 بدنی و حقوق تربیت يهادانشکدهاهتمام کافی به درس حقوق ورزشی در 
 9 13 ورزشی يهارسانهآموزش کاربردي حقوق ورزشی براي مخاطبان آن از طریق 

 6 5 حقوق ورزشی  ةآموزشی کشورهاي موفق در حوز يهانحوهاز  يریگبهره

امور علمی 
و پژوهش 
حقوقی در 

 ورزش

 10 4 محور براي متخصصان حقوق ورزشیسفر مطالعاتی و پژوهش
 7 8 حقوق ورزشی ةو تحلیلگران در حوز افزایش توانمندي پژوهشگران

 5 4 حقوق ورزشی در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري  ۀنیاز و ضرورت ایجاد رشت
 7 12 تخصصی مربوط به حقوق ورزشی ۀ) و ایجاد نشریات و کتابخانسیتأسثبت (

 8 13 مد براي ارتقاي دانش حقوق ورزشیاتألیف منابع علمی روز

ح 
سط

ها
رد

رک
کا

 

 توسعۀ
حقوقی 
 ورزش

 6 8 مد سازمانی در ورزشاتأمین محیط حقوقی کار
 11 9 هاي حقوقی در ورزشاستانداردسازي قوانین و فعالیت

 8 11 سازي حقوقی در ورزشم آموزش و فرهنگنظامدسازي اکار
 5 7 حقوقی در ورزش توسعۀسازي سازمانی براي ظرفیت

 11 12 هاي حقوقی در ورزشفرایندها و برنامهسازي یکپارچه
 6 13 ورزش ةکاهش فساد و تخلفات در حوز

 9 10 ورزش ةو اهداف در حوز هابرنامهارتقاي ضمانت اجرایی 
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پیامدهاي 
 توسعۀ

حقوقی 
 ورزش

 7 9 ورزش ۀتقویت فرهنگ و اخالق در جامع
 5 8 ورزش کشورکمک به بهبود و تعدیل اثرات بحران اقتصادي بر 

 ورزش کشور در داخل و خارج از کشور ۀارتقاي وجه
9 6 

 
با توجه به چارچوب مفهومی تحقیق حاضر شامل پنج 

 و فرایندها راهبردها، ساختارها، سطح کلی شامل ارکان،

که هر کدام از این سطوح داري ابعاد مختص  ستکارکردها

ي اسناد حقوقی، ساختار و نهاد ابرنامه. ندبه خود هست

حقوقی، سیستم اجرایی حقوقی و حرفه و نقش حقوقی در 

سطح ارکان، قرارداد و ثبت حقوقی، حقوق  عنوانبهورزش 

 عنوانبهمعنوي و حقوق تجارت در ورزش  -مالکیت فکري

سطح ساختارها، قوانین بازدارنده و تنبیهی و حمایتی در 

نظارت و بازرسی حقوقی،  سطح راهبردها، عنوانبهورزش 

فرهنگ حقوقی، آموزش و توانمندسازي و امور علمی و 

سطح فرایندها و توسعۀ  عنوانبهپژوهشی حقوقی در ورزش 

سطح  عنوانبهحقوقی و پیامدهاي توسعۀ حقوقی در ورزش 

 شده است.  بررسی کارکردها

ارتباط و جهت اثرگذاري عوامل فوق در قالب مدل 

کل زیر ترسیم شد. جهت اثرگذاري بین ش صورتبهمفهومی 

ي زیر هافلش صورتبهعوامل و برایند تعامل بین متغیرهاي 

 مشخص شده است.

 
 توسعۀ حقوقی ورزش در ایرانچارچوب مفهومی  .2شکل 
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 گیريبحث و نتیجه

هدف از این پژوهش شناسایی چارچوب مفهومی توسعۀ 

 این مهم يهاينوآور از حقوقی ورزش در ایران بود. یکی

 فرایندهاي و ابعاد همۀ از جامع نسبتاً بررسی پژوهش

در این . حقوقی ورزش در ایران است توسعۀ در موجود

پژوهش به شناسایی و تبیین چارچوب علمی و مبتنی بر 

هاي هي کمی و کیفی اقدام شد. در همین زمینه مؤلفهاداده

پیمایش کیفی در قالب پنج سطح کلی شامل  حاصل از

ي بنددسته کارکردها و فرایندها راهبردها، ساختارها، ارکان،

 شد.

دهندگان به این در واقع پاسخ در بررسی سطح ارکان

عنوان به توانندیعواملی مدادند که چه سؤال جواب می

از سطح  حقوقی در ورزشمحرکی در جهت رشد و توسعۀ 

ورزش  طح کارکردها و پیامدها توسعۀ حقوقیساختارها تا س

گفت  توانیمدر تفسیر این بخش کننده باشند؟ کمک

عوامل ارکان اساس و پایۀ عوامل دیگر هستند و در سیستم 

توسعۀ حقوقی در ورزش نقش پیشایندي براي سایر عوامل 

جزء عوامل ها ارکانسطح شوندگان از نظر مصاحبهدارند. 

اعل و اصلی در پیشرفت و عملکرد سایر تأثیرگذار که نقش ف

 عوامل حقوقی ورزش دارد؛ اسناد حقوقی در ورزش، ساختار

ورزش،  در حقوقی اجرایی ورزش، سیستم در حقوقی نهاد و

ورزش و نیروي متخصص انسانی  در حقوقی نقش و حرفه

از نگاه ساختار و نهاد همچنین آنان معتقد بودند که . است

حقوقی و سیستم اجرایی نیاز به افزایش نهادها و مراجع 

کننده، ایجاد محاکم خاص براي رسیدگی سریع به رسیدگی

ایجاد نهادهاي رسیدگی با ترکیب حقوقی دعاوي ورزشی، 

ي هارشتهمناسب و استفاده از کارشناسان خبره براي 

ختالف در ورزش ایجاد و تقویت نهاد حل امختلف ورزشی، 

قانون در محاکم مربوطه  موقعبهو همچنین بررسی و اعمال 

ي ورزشی و هاطیمحگرفته در نسبت به تخلفات صورت
                                                           

1. Wong 

ي مدنی، صنفی و هانظارتتقویت و ایجاد سازوکارهاي 

دیگري با  اما در بعد .)25،4( استقضایی حقوق ورزشی 

، حرفه و شغل یا نیروي انسانی متخصص در امورعنوان 

منابع انسانی  شوندگان اذعان داشتند کهبرخی مصاحبه

راهکارها براي توسعۀ ابعاد  نیترمهممتخصص و آگاه از 

. با استخدام نیروي انسانی خبره، استحقوقی در ورزش 

آموزش و تربیت نیروي متخصص در زمینۀ حقوق ورزشی 

مشاور، کارشناس، مدیر برنامه، وکیل و ...  عنوانبه توانیم

ریزي بلندمدت این امر نیاز به برنامه شکیباستفاده کرد. 

از جمله وزارت علوم باید در این زمینه  هاارگاندارد و تمامی 

 ۀمنابع انسانی از بین همراهکار مناسب را اتخاذ کنند. 

شی شناخته نشده است. کارایی و اثربخ یخوببه هاییدارا

مدیریت و کاربرد  ةبه نحو چشمگیريهر سازمان به میزان 

صحیح و مؤثر منابع انسانی بستگی دارد. نیروي انسانی 

منبع سازمان براي شکوفاسازي استعدادها و  نیگرانبهاتر

). 8،26( شودیمستمر به عملکرد عالی محسوب م یابیدست

تربیت نیروي انسانی متخصص و مجرب در زمینۀ حقوق 

ي آن در کشور سازنهینهادي مهم هاحلراهیکی از  ورزشی

است که با گنجاندن گرایش حقوق ورزشی در مقاطع 

به آن دست یافت.  توانیمکارشناسی ارشد و دکتري 

با توجه به نو و جدید بودن حقوق ورزشی در همچنین، 

ایران، توجه به این موضوع براي بهبود و توسعۀ علوم حقوقی 

گوناگونی در این باره  يهاها و مقالهکتاب تدوین ورزش

قضایی به رویدادهاي ورزشی و  يهاهیو رو شودیماحساس 

توجه خاص کنند و ضرورت  باید خطرهاي ناشی از آن

مدنی در نظر  یتورزشی را در اعمال قواعد مسئول يهايباز

) گزارش دادند که 1394ند. سوري و شعبانی مقدم (بگیر

تربیت نیروي انسانی اولین راهکار براي توسعۀ حقوق 

 1ونگ). 6( استورزشی با توجه به بعد علمی و آموزشی 

) بیان داشتند مربیان 2012و همکاران ( 2) و فینالي2010(

2. Findlay  
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بدنی، کارشناسان، وکالي ورزشی،  ورزشی، معلمان تربیت

ي هاسازمانوقی ورزشی از نیروي انسانی مهم مشاوران حق

ورزشی هستند که با آموزش صحیح در زمینۀ حقوق 

به ارتقاي نظام حقوقی کمک کند و از بروز  تواندیمورزشی 

ي ورزشی هاپروندهبسیاري از حوادث ورزشی و تشکیل 

ي و اسنادي حقوقی ابرنامه). در بعد 20،26پیشگیري کند (

بیان داشتند با توجه به اینکه ندگان شومصاحبهدر ورزش، 

از قوانین حقوقی و مدنی در کشور  محیط حقوقی ورزشدر 

شود، اقدامات الزم در جهت رفع پراکندگی و استفاده می

 و هاتیفعال براي حقوقی مصادیق ابهام در قوانین، تعیین

 قوانین با ورزش حقوقی قوانین ورزش و تطبیق حوزه امورات

کشور و ایجاد قوانین و مقررات جامع،  یباالدست اسناد و

ي انضباطی مدون و همچنین انطباق هانامهنییآشفاف و 

ی، المللنیبمقررات داخلی ورزش با قوانین و مقررات 

) تأکید 2020پناه (زدان) و ی2007ضروري است. اپشتین (

علت پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات، داشتند به

قوانین ورزشی و مطابقت مقررات داخلی  لیوتحلهیتجز

ی بسیار ضروري است المللنیبورزش با قوانین و مقررات 

) 2001( 1). همچنین لنداستورم و استیونسون19،15(

ي مالیاتی هایمشخطعواملی چون قوانین و مقررات شفاف، 

ي مراحل اداري، حمایت مالی و اعطاي وام سازسادهدرست، 

 مؤثري ورزشی را وکارهاکسبۀ را در تسهیل و توسع

 ). 21( دانندیم

 حقوقی ثبت و قراردادسطح ساختارها شامل سه بعد 

ورزش، حقوق  در معنوي فکري مالکیت ورزش، حقوق در

است. یکی دیگر از اموري که مورد تأکید تجارت در ورزش 

بود، بحث قراردادهاي ورزشی و ثبت حقوقی  دهندگانپاسخ

قرارداد، سندي است که آنها و شرایط فسخ قراردادها بود. 

که طرفین به آن  را ها و الزاماتیحقوق، تعهدات، بایسته

کند کند. همچنین تعیین میبیان می ،دنشوملتزم می

                                                           
1. Lundstrom & Stevenson 

ها و تعهدات طرفین در چه مقطعی و به وظایف، پرداخت

 ۀد. قراردادها در ورزش به دو دستگیرانجام  چه کیفیتی باید

. یک دسته از آنها مربوط به نظارت شوندمیاصلی تقسیم 

ورزش مثل ساخت و خرید اماکن  ةعمرانی حوز هايپروژهبر 

دیگر به خدمات ورزشی  ايدستهورزشی هستند و 

 ۀقراردادهاي ورزشی که مربوط به خرید و ارائ .پردازدمی

از مقتضیات و شرایط خاص خود  ،خدمات ورزشی است

ي احرفه). با توجه به گسترش ورزش 14کنند (میپیروي 

و توسعۀ ابعاد سیاسی و اقتصادي آن، تنظیم و تصدیق 

ي مختلف مرتبط با امر ورزش هاحوزهمقررات ویژه در 

ضرورتی انکارناپذیر مطرح شد که کشورهاي  عنوانبه

سبت به تصویب ي ورزشی نهاونیفدراسمختلف با تشکیل 

مقررات در این خصوص همت گماردند. در همین زمینه و 

ي ورزشی در سطح هاتیفعالبخشی از  نکهیابا توجه به 

وجود ي جهانی بههاونیفدراس، دشیمی برگزار المللنیب

با هدف برگزاري منظم و هماهنگ  هاونیفدراسآمدند. این 

مسابقات در جهت متحدالشکل کردن قوانین و مقررات گام 

برداشتند. مقرراتی که کشورهاي عضو مکلف به رعایت آن 

در زمینۀ ورزش از  ناچاربه هادولتبوده و به همین سبب 

ي ورزشی جهانی هاونیفدراسحق حاکمیت خود به نفع 

متحدالشکل بر نحوة  باًیتقرعدول کردند. این مقررات 

و نحوة  هاباشگاهبرگزاري مسابقات، قراردادهاي بازیکنان با 

وانتقاالت بازیکنان، بیمۀ ورزشی، تبلیغات و سایر مسائل نقل

). با وجود تصویب این مقررات، هنوز 1( استمرتبط حاکم 

مشکالت فراوانی در خصوص موضوعات مختلف ورزشی از 

وجود دارد. کشمکش  هاباشگاهن و جمله قراردادهاي بازیکنا

ي بزرگ دنیا بر سر تصاحب بازیکنان نامدار، هاباشگاه

افزایش مبلغ قراردادها، مصدومیت ورزشکاران، مسائل 

ها، عدم پرداخت مرتبط با حمایت مالی و تبلیغات باشگاه

ها، عدم اشراف کافی مدیران به مبالغ قرارداد توسط باشگاه
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بط با قراردادهاي ساخت اماکن دانش حقوق، مسائل مرت

ترین دالیل ایجاد اختالف در توان از مهمورزشی را می

قراردادها نام برد. بر این اساس و با توجه به نوپا بودن حقوق 

نحوي که حقوقی بهو ادبیات شبه سو کورزش در دنیا از ی

هم اصول حقوقی و مقررات خاص قراردادهاي ورزشی 

 ضروري است؛ ایجاد ریناپذناباجتیک تکلیف  عنوانبه

 مربوط مشکالت بروز از پیشگیري براي الزم سازوکارهاي

 ی، آگاهیالمللنیب و ملی سطوح در ورزشی قراردادهاي به

ورزشی،  قراردادهاي با ورزش در دخیل افراد آموزش و

 ورزشی، بررسی قراردادهاي سقف و مالی شفافیت تعیین

 اجراي ضمانت و ورزشی قراردادهاي انحالل و فسخ شرایط

 با ورزشی قراردادهاي حقوقی ماهیت قرارداد و تطابق نقض

 حقوقی لحاظ شود.  و فقهی نهادهاي

امروزه، ورزش به تجارتی بزرگ و صنعتی پویا بدل شده 

شدت به ورزش توجه تجاري بزرگ نیز به يهااست و شرکت

بین  ییتنهافوتبال به ژهیواند. صنعت ورزش بهنشان داده

یک تا دو درصد تولید ناخالص ملی کشورهاي صنعتی را 

ورزش، بسیاري از صنعت رشد و توسعۀ با . دهدیتشکیل م

ورزشکاران و حتی مربیان و داوران و دیگر مشاغل تخصص 

را از طریق ورزش  ی خودزندگاي ورزش، و حرفه

 توانندیم و شغلی، آگاهی از حقوق فردي . آنها باگذرانندیم

در  .)11( حفظ کننداز طریق دانش حقوق  ع خود رامناف

 یعنوان صنعتکشورهاي پیشرفته ورزش و تفریحات سالم به

شمار بسیار مهم عاملی مؤثر در رشد و توسعۀ اقتصاد ملی به

سرعت در تمام هاي خود را بهاین صنعت ریشه رود.می

تا میلیاردها انسان از است ده کردنیا دوانده و باور  ةگستر

ند. در حال حاضر ورزش چه از شومند آن به طریقی بهره

بعد عملی و چه از بعد نظري در تولید و مصرف کاالها و 

خدمات ورزشی و توسعۀ اقتصادي جوامع مختلف نقش 

نتایج تحقیق عسگریان و . )25(ت اساسی داشته اس

) حاکی از آن است که سهم صنعت ورزش 1384همکاران (

 به خانوار گرایش عدمتر است. ی پاییندر ایران از نرم جهان

 و خانوار ۀهزین کل از ورزشی هايهزینه سهم افت و ورزش

 کل به نسبت ورزشی صادرات سهم بودن پایین همچنین

 ورزشی گذاريسرمایه بودن پایین نهایت در و صادرات

 در موجود يهايگذارهیسرما کل به نسبت خصوصی بخش

کشور  ورزش در صنعت وضعیت به توجه با است. کشور

نسبت به میانگین جهانی الزم است اقداماتی در جهت 

جدید،  قوانین تدوین ضرورت وها ورزش شدن تجاري

 محصوالت و کاالها کیفیت کنترل تخصصی قوانین تصویب

 شغل ورزشی، ایجاد تبلیغات ویژة قانون ورزشی، تصویب

 در تجارت ویژة قوانین تصویب و ورزش حوزة در جدید

 يهاحوزه جمله از ورزش ورزش انجام گیرد. صنعت

 فکري اعم مالکیت قالب در آن از حمایت که است جدیدي

 حال در هنري و ادبی مالکیت و صنعتی مالکیت از

 داراي دیگر همانند صنایع ورزش آنکه است. چه يریگشکل

 مهارت، بر مبتنی است ممکن که است کاالیی و محصول

 مالکیت يهاتیحما باشد. تسري شهرت بساچه و فکر

نقش  کشورها اقتصادي نظام در آن تولیدات در فکري

 و ورزشی رویدادهاي توانیم اجمالی نگاه دارد. با بسزایی

 این در که محصوالتی دانست منشأ را آن پیرامونی امور

 دستاوردهاي ). از جمله14( ردیگیم شکل صنعت

 فروش مربی، صدور وانتقال بازیکن،نقل ورزشی، رویدادهاي

 تبلیغات و ،تیبل فروش ،هايباز تلویزیونی پخش امتیاز،

 در ایران که کنونی وضعیت آن است (همان). در مانند

 گام این بخش سازيخصوصی و ورزش کردن صنعتی جهت

 عاید صنعت را زیادي اقتصادي منافع تواندیم دارد،برمی

توجه به از جمله مالکیت فکري نماید؛ از جمله  ورزش

 معنوي مالکیت مصادیق بنديچارچوب و مباحث شناسایی

 رایتکپی شناختن رسمیت ورزشی، به حقوق ابعاد همۀ در

 ورزشی، تدوین يهاچهره تبلیغات وها رسانه پخش حق در

ورزشی،  نهادهاي با فکري مالکیت مصادیق به مرتبط قوانین
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 اشخاص در فکري مالکیت مصادیق به مرتبط قوانین تدوین

 مالکیت مصادیق به مرتبط قوانین و تدوین ورزش حقیقی

 .استورزش  در فکري

سطح راهبردها که شامل قوانین پیشگیرانه، تنبیهی و 

اند، نقش همبسته و پیشایندي را براي سطح ارکان حمایتی

عمومی  طوربهي از قوانین اپاره. کنندیمو سایر عوامل ایفا 

که در حوزة ورزش و در سطوح چهارگانۀ  اندشدهوضع 

ورزش، ورزش همگانی و تفریحی، ورزش پرورشی، ورزش 

ي کاربرد دارند. در برخی از سطوح احرفهقهرمانی و ورزش 

ي چهارگانه قوانین خاصی از جمله پیشگیرانه و هاورزش

درستی آموزش حمایتی وجود ندارد و گاها قوانین تنبیهی به

کلی، جهت  طوربه). 3ده است (ي نگردیسازشفافو 

ي هاورزشي کامل قوانین راهبردها درباره ریکارگبه

آگاهی و شناخت قوانین چهارگانه باید امور مهمی از جمله 

ۀ مسئولیت مدنی میبحمایتی و چارچوب مقررات و اصول 

و تخلفات ورزشی  جرائمدر ورزش، قوانین جلوگیري از بروز 

 ترویج از پیشگیري و ستدر آموزشو برخورد با آنها، 

 براي يامهیب خدمات و تعهدات نیروزا، انجام مواد و دوپینگ

 اصالح و ورزشی، تدوین محیط دگانیدانیز و بازنشستگان

 سایر و بازنشستگان ورزشکاران، از حمایت قوانین

 قوانین شناخت و ورزشی و آگاهی اموراندرکاران دست

 مدنی مسئولیت بیمه اصول و مقررات چارچوب و حمایتی

 کار گرفته شود.ورزش به در

سطح فرایندها نیز شامل چهار بعد نظارت و بازرسی 

حقوقی، فرهنگ حقوقی، امور علمی و پژوهش حقوقی و 

آموزش و توانمندسازي حقوقی در ورزش است. ابعاد سطح 

کنندة سایر برنده و هدایتفرایندها در واقع عوامل پیش

ی و پیامدهاي توسعۀ حقوقی عوامل در جهت توسعۀ حقوق

بازرسی و نظارت حقوقی معموالً شامل در ورزش هستند. 

). در 2باشد ( "آنچه باید"و  "آنچه هست"مقایسۀ بین 

ي معینی شناخته شده است و هاهدفمباحث حقوقی 

ي شده در ورزش بندتیاولوبراساس آن قوانین مختلفی 

وجود دارد. نظارت و کنترل بررسی این مورد است که تا 

چه اندازه برنامۀ پیگیري شده و در صورت قصور مشخص 

 ).همان(شود کدام قسمت مورد انتظار برآورد نشده است 

 و نظارت صورت در که داشتند اذعان دهندگاناکثر پاسخ

 و هبازدارند قوانین  ورزش، مداوم در حقوقی بازرسی

منظور پیشگیري از به و تقویت خواهد شد پیشگیرانه

حوادث ناگوار در محیط ورزشی، بازرسی و نظارت بر اماکن 

و تجهیزات ورزشی در سطوح مختلف ورزش، ایجاد مدیریت 

ی اماکن و رویدادهاي دهسازمانجامع در بازدید، بررسی و 

ي امهیبورزشی و ایجاد مدیریت جامع و نظارت بر خدمات 

فرهنگی  از نظرافراد دخیل در ورزش مورد توجه قرار گیرد. 

ورزشی وسیلۀ مفیدي  يهادانینیز پیروزي در م و سیاسی

 سبببراي تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین 

کالن و نیروهاي انسانی فراوان براي پیشرفت  يهابودجه

، اما در زمینۀ شودصرف می هادانیورزش و توفیق در م

تدوین فرهنگی حقوقی جاي خالی تحقیقات منسجم و 

بیشتر افراد جامعۀ . شودیمي مدون احساس هاآموزش

ي، احرفه يهاباشگاه ورزشی مدیران ورزشی، ورزشکاران،

 در خود قانونی يهاتیمسئول وظایف و به مربیان نسبت

برخوردارند پایینی  سطح آشنایی آگاهی و از ورزشکاران برابر

) و این موضوع، سبب بروز مشکالت در زمینۀ فرهنگ 7،18(

حقوقی در ورزش شده است. باید توجه کرد تا قانون 

که توانایی درك حقوق فردي ناشناخته باشد و تا زمانی

از حقوق خود نیز دفاع کرد.  توانینموجود نداشته باشد، 

ترام به رو توجه به بعد فرهنگ حقوقی در ورزش و احازاین

قوانین حقوق ورزشی و عمل به آن توسط تمام افراد جامعۀ 

یی از رسانه و نشریات به شناخت هابخشورزشی، اختصاص 

ي حقوق ورزشی، آموزش همگانی حقوق در سازآگاهو 

منظور آشنایی افکار عمومی، نقش مکمل و جامعۀ ورزش به

نین بازدارندة قوانین ورزشی در محیط ورزش و تبعیت از قوا
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هاي هنگفت در محاکم حقوقی ورزش و جلوگیري از هزینه

المللی از ملزومات توسعۀ حقوقی در ورزش داخلی و بین

آموزش و توانمندسازي حقوقی جامعۀ است. در خصوص 

نیز باید  ورزشی و امور علمی و پژوهش حقوقی در ورزش

توان که نیروي انسانی متخصص نیست، میبیان کرد زمانی

و آموزش نیروي موجود  تا حدي مشکالت را  با تربیت

برطرف کرد. البته مشکل موجود به مسائل حقوقی و قانونی 

که قوانین مدون و مستحکم موجود . زمانیگرددیبازمنیز 

هر قدر نیروي متخصص تالش کند، باز در  شکیبنباشد، 

حل مشکالت ناتوان خواهد شد. با توجه به نتایج کلی 

ورزش براي  اندرکاراندستشی و تمامی تحقیق مدیران ورز

رفع مسئلۀ موجود، این مطلب را مورد توجه قرار دهند و 

سعی کنند قوانین مدون و منسجم را در حیطۀ ورزش 

تعریف و تدوین کنند. در بخش توانمندسازي نیروي انسانی 

مورد وزارت علوم قرار گیرد  تواندیممتخصص نیز این بخش 

ایجاد رشتۀ حقوق ورزشی در سطح  تا از این طریق ضرورت

کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري، ثبت (تأسیس) و 

ایجاد نشریات و کتابخانۀ تخصصی مربوط به حقوق ورزشی، 

 تألیف منابع علمی روزامد براي ارتقاي دانش حقوق ورزشی،

تربیت افراد متخصص، ماهر و اجرایی در سیستم مدیریت و 

هتمام کافی به درس حقوق انظارت حوزة حقوق ورزشی، 

بدنی و حقوق، آموزش ي تربیت هادانشکدهورزشی در 

کاربردي حقوق ورزشی براي مخاطبان آن از طریق 

ي آموزشی هانحوهي از ریگبهرهي ورزشی و هارسانه

کشورهاي موفق در حوزة حقوق ورزشی به حل این مشکل 

در جهت توسعۀ ابعاد حقوقی در ورزش کمک کند تا در 

نهایت با مجموع این عوامل بتوانند براي بهبود و ثمربخش 

هاي ورزشی و حقوق ي برنامههاياستراتژشدن واقع 

تایج با ن هااین بخش از یافته المللی ورزشی بهره جویند.بین

)، اپشتین 2017نظریان ()، 2006( پورفروغیتحقیقات 

 هاافته) همخوانی دارد. این ی2016پارتینگتون () و 2007(

در زمینۀ توسعۀ حقوق ورزشی باید به  دهندیمنشان 

ي در بحث منابع علمی و آموزشی ترگستردهمطالعات 

پرداخته شود. همچنین توجه به بعد آموزشی و در نظر 

زان تأثیرگذاري آن بر روي توانمندسازي نیروي گرفتن می

 انسانی، براي بهبود و توسعۀ حقوق ورزشی ضروري است.

 ورزش و پیامدهاي حقوقی فاز پیامد شامل توسعۀ

ورزش است. امروزه دیگر عملکرد مناسب  حقوقی توسعۀ

نیست، بلکه هدف اصلی توسعۀ پایدار  هاسازمانهدف نهایی 

ورزش در  راهبردهاي توسعۀ حقوقی رونیازا. استو مداوم 

از  نهایت باید به توسعۀ پایدار در این زمینه منجر شود.

 حقوقی محیط تأمینکننده در تحقیق، دیدگاه افراد شرکت

 و قوانین ورزش، استانداردسازي در سازمانی کارامد

 سیستم ورزش، کارامد سازي در حقوقی هايفعالیت

زش، آموزش و ور در حقوقی يسازفرهنگ و آموزش

 براي سازمانی سازيتوانمندسازي نیروي متخصص، ظرفیت

 و فرایندها سازيورزش و یکپارچه در حقوقی توسعۀ

سبب توسعۀ پایدار در این ورزش  در حقوقی هايبرنامه

توسعه و گسترش ابعاد حقوق  دنبالبه. دشویزمینه م

 تخلفات و فساد ورزشی در کشور شاهد پیامدهاي کاهش

 در اهداف وها برنامه اجرایی ضمانت ورزش، ارتقاي حوزة در

ورزش،  جامعۀ در اخالق و فرهنگ ورزش، تقویت حوزة

 ورزش بر اقتصادي بحران اثرات تعدیل و بهبود به کمک

کشور  از خارج و داخل در کشور ورزش وجهۀ کشور و ارتقاي

 و ... خواهیم بود.

 هايیافتهآمده از دستدر نهایت براساس چارچوب به

توسعۀ حقوقی ورزش ارتقاي سیستم  منظوربهپژوهش 

آمده براي ابعاد دستبه يبنددسته :شودیپیشنهاد م کشور

ورزش مبنا قرار  حقوقیو فرایندها در اقدامات نظام مدیریت 

علی معلولی و تقدم و تأخر بین متغیرها در  ۀگیرد و به رابط

وضع مقررات  براي شناسایی، تدوین و ،عمل توجه کنند

شفاف و روزامد براي نهادهاي مختلف ورزشی کشور 
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حقوق ورزشی  اندرکاراندست اقدامات عاجل صورت پذیرد،

 یتمام به برخی اقدامات موردي اکتفا نکنند و به در کشور

کار فرایند  ینفرایندهاي تحقیق توجه داشته باشد و براي ا

قرار  يگیریمشده در این پژوهش در محوریت تصمتشریح

ها و مراکز تقسیم کار مناسبی بین سازمان. از طرفی گیرد

منظور به توسعۀ حقوقی ورزش کشوردر  ربطيمتولی و ذ

و منابع  ي از خدماتمندبهرهتعادل و تناسب نسبی در 

ها و و ناهماهنگی بین بخش يکاريصورت گیرد تا از مواز

 شدهمیروابط ترس همچنینهدر رفتن منابع جلوگیري شود. 

برحسب نقش آنها در فرایند توسعۀ سطوح پنجگانه بین 

بنابراین به مدیران توصیه ورزش ایران است؛  حقوقی

با توجه به این عوامل و نقش آنان در فرایند توسعه،  شودیم

ارتقاي تمام ابعاد حقوقی در الزم را براي رشد و  هايراهبرد

 کار گیرند.به ورزش کشور
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Abstract 
The aim of this study was Designing a conceptual framework for Law 
Development of Sport in Iran. The research methodology was qualitative and 
performed by process strategy and in terms of the objectives was applied. The 
statistical population included two parts consists of human community (All sports 
law experts, including university professors, Specialists and legal experts, 
executive and government, sports directors, Disciplinary Committee Chairmen, 
There were presidents of the general court and all those involved in sports law 
research) and the information community (articles, books, documents, media). 
The statistical sample was surveyed by purposive sampling method (22 people and 
64 documents) based on theoretical saturation. Research tools were included 
systematic library study and the exploratory interview structural. The validity of 
tools using qualitative narrative methods was evaluated at a desirable level 
(Content validity, Kappa coefficient). The proposed analytical framework 
included five main levels: elements, structures, strategies, processes and functions. 
Legal documents, legal entity structure, legal and professional enforcement 
system and legal role in sport as a level of support, Contract and legal registration, 
intellectual property rights and trade law in sport as the level of structures, 
restrictive and punitive laws and protection in sport as the level of strategies, 
Includes supervision, legal culture, training and empowerment, and legal science 
and research in sport as a level of legal development and processes, and the 
implications of legal development in sport as a level of functioning. Based on the 
research findings, it can be said that: Training, empowerment and legal culture in 
sport According to scientific and research topics along with legal supervision and 
inspection is one of the most important factors in the development of sports rights 
in the country. 
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