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 داوری ۀسنجش دانش داوران فوتبال از مسائل حقوقی مرتبط با حرف
 

 حمیدرضا میرصفیان 

 *استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان .1

 01/10/1395تاریخ پذیرش:                        22/11/1394تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 ۀپژوهش حاضر با هدف سنجش دانش داوران فوتبال شهر اصفهان از مسائل حقوقی مرتبط با حرف

که  (1394) داوران فوتبال شهر اصفهان در سال ۀکلی را پژوهش آماری ۀ. جامعگرفتداوری انجام 

روش انتخاب (. =100N) ند، تشکیل دادندت فوتبال آن شهر همکاری داشتأصورت فعال با هیهب

در نفر از داوران با درجات داوری مختلف  52تعداد حجم نمونه روش کل شمار بوده که از این میان 

عنوان بعد به 12قالب الی درؤس 80 ۀساختپژوهشگر ۀنام. از یک پرسشاین پژوهش شرکت داشتند

داوران  که دادنشان پژوهش (. نتایج 85/0پایایی:  ؛73/0 گیری استفاده گردید )رواییابزار اندازه

برخوردار داوری  ۀمسائل حقوقی مرتبط با حرف درموردآگاهی کافی از فوتبال شهر اصفهان 

های وظایف قانونی داوری ها از برخی حیطهچه آگاهی آناگر ،دیگربیان(. به≥05/0P) باشندنمی

عناصر الزم جهت تحمیل مسئولیت ها از نتایج عدم اجرای وظایف مربوطه، اما دانش آن ؛استکافی 

 ،. در این ارتباطباشدنمیو چگونگی ورود به دعاوی قضایی مناسب  مدنی، معیار یک داور متعارف

ای، عدم حمایت شاید سیستم آموزش داوری، کمبود منابع علمی مرتبط، عدم پوشش رسانه

ورزش نسبت به مسائل حقوقی ورزش از جمله عوامل مؤثر بر  ۀدانشگاهی و آگاهی نامناسب جامع

 داوری باشد. ۀدانش داوران فوتبال نسبت به مسائل حقوقی مرتبط با حرف
  

 ، فوتبال، وظایف قانونیداور، حقوقی دانشگان کلیدی: واژ

 

                                                           
  :Hamid.Mirsafian@gmail.com Email                                                               نویسندۀ مسئول*
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 مقدمه
 ،میاناینکه در استحقوقی های محافل ورزشی و ترین بحثداوری در دنیای ورزش یکی از جنجالی

فرد این رشته و تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ههای منحصربدلیل ویژگیهداوری در فوتبال ب

در محافل مختلف همواره اشتباهات داوری  ،روازاین باشد؛میآن در جامعه از جایگاه خاصی برخوردار 

که مباحث مرتبط با مسائل اینحال؛ است بودهمطرح رساندن آن حداقلو تالش برای کاهش و به

 ویژهو بههای مختلف ورزشی در رشته هاآنحقوقی داوری، وظایف قانونی داوران و مسئولیت مدنی 

تا دانش داوران است  بر آنسعی  پژوهشدر این  رو،ازاین ؛گرددفوتبال کمتر مطرح می ۀدر رشت

 ارزیابی قرار گیرد. وردمسائل حقوقی مرتبط با داوری در این رشته م درموردفوتبال 

 سویاز ورزشی ۀرشت یکدر  قضاوت گردد که مجاز بهنظر حقوقی به شخصی اطالق میداور از  ۀواژ

های بررسی ۀقضاوت داوران در مسابقات از نظر فنی در حیط ۀورزشی مربوطه باشد. نحو فدراسیون

 ۀنحو ،حقیقت(. در28، 2012و سلطان حسینی،  نژاد، میرصفیانگیرد )محمدیحقوقی قرار نمی

از شمول  ،دیگران نشود به جانی، مالی، حیثیتی و غیرهو یا ضرر  آسیبکه منجر به جاآنتاقضاوت داور 

 منجر تواندمی شدهقانونی محول وظایف اجرای داوران در که قصوراینحال ؛خارج است حقوق ورزشی

 . گردد هابر آن مدنی تحمیل مسئولیت احتماالً و هاآن علیه حقوقی دعاوی طرح به

 بررسیمورد مدنی در هر کشور مسئولیت عمومی قواعد نظرتحت ورزشی حوادث از ناشی مسئولیت

 برای که است قوانینی ۀمجموع شامل مدنی مسئولیت قواعد(. 5۹، 1۹۹۹ ،2زوروزکی) 1گیردمی قرار

، 2001 ،3دوبس) رودمی کاربه دیگر افراد غیرمنطقی تجاوز و دخالت مقابلدر افراد حقوق از حمایت

 حقوق ۀوظیف اولین ،دیگرعبارتبه ؛باشدمی خسارت جبران به طاکارخ فرد الزام آن ۀوظیف و (4۹

 به را متضرر موقعیت زیان، عامل به آن تحویل و متضرر از ضرر رفع با که است این مدنی مسئولیت

 که دارد ضرورت نکته این ذکر(. 83، 1۹۷۷ ،4کتون و کتون) کند تبدیل ضرر تحمیل از قبل حالت

 هدف، بلکه یست؛ن هاآن قانون خالف افعال دلیلبه افراد مجازات ،مدنی مسئولیت حقوقاز  هدف

 (. 5، 2011 ،5استندلر)باشد می دیدهزیان فرد خسارت جبران
                                                           

احتیاطی بی ۀنتیجیا در طور عمد وبهکس بدون مجوز قانونی هر" :قانون مسئولیت مدنی یک ۀماد مثالعنوان. به 1

در نظر گرفته افراد  موجب قانون برایکه بهی به هر حق دیگر وشهرت تجارتی  ،حیثیت ،آزادی ،مال ،سالمتی ،به جان

 خود جبران خسارت ناشی از عمل مسئول ،ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شودلطمه شده است،

 ."باشدمی
2. Zurowski 

3. Dobbs 

4. Keeton & Keeton  

5. Standler 
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فعل و یا ترک فعلی که منجر به ورود خسارت به  ۀنتیجممکن است در ورزشی مسابقات داوران در

 رغمعلی(. 10، 2005، 1متحمل مسئولیت شوند )اسچوت ،کنندگان شودورزشکاران و یا دیگر شرکت

سهوی  و عمدی خسارات مورد دو هر مدنی مسئولیت حقوق ،باشندمین عمدی این افعال بیشتر کهاین

ه به ورزشکاران یا دیگر افراد قلمداد شدداور مسئول خسارت واردکه اما پیش از این ؛دهدمی پوشش را

 عناصر الزم برای تحمیل مسئولیت به وی باید فراهم شده باشد. مصادیق این عناصر عبارت ،شود

 ند از:هست

ورزشی )اعم از ورزشکاران،  ۀکنندگان در مسابقمراقبتی که داور نسبت به شرکت ۀوظیف. 1

که اولین قدم در اثبات تقصیر داور بوده  و غیره( برعهده دارد مربیان، برگزارکنندگان

 (.5۹، 1۹۹۹ زوروزکی،)ها متفاوت است ( و با توجه به ماهیت ورزش11، 2005)اسچوت، 

کردن مربوطه و یا عمل ۀقصور در اجرای وظیفبه نقض آن وظیفه توسط داور که معموالً. 2

دیده ورزشکار آسیب ۀعهدو اثبات آن بر شودتعریف می تر از استانداردبه آن در سطحی پایین

 .(85، 2001 ،2لومیس) باشدمی

عامل  ،که نقض وظیفه توسط داور امعنبدین ؛ورود خسارت به ورزشکار یا ورزشکاران. 3

 (. 48 ،2000 ،3ایجاد خسارت به ورزشکار شده باشد )کارپنتر

حین رقابت ورزشی کنندگان درسببیت بین فعل داور و ورود آسیب به شرکت ۀرابط. 4

دیده باید ثابت کند که فعل و یا ترک که ورزشکار آسیب امعنبدین؛ (10، 2011 )استندلر،

 ؛1۹8۶ ،4، اسمیت و ترنتادوعلت حقیقی ورود آسیب به او بوده است )اسچوبرت ،فعل داور

 .(45، 2002 ،5ریتسون هارت و

 ۀوظیف طول مسابقه بررسی شود و اثبات آنفعل داور درصورت فردی و در ارتباط با این عناصر باید به

باشد. باید توجه داشت دیده از فعل و یا ترک فعل داور میکنندگان( زیانورزشکار )و یا دیگر شرکت

نظر قانون تحتدیده مانع از جبران خسارت ورزشکار زیان یک از این عناصر چهارگانهکه فقدان هر

 (.10، 200۷ ،۶کادکینشد )خواهد 

                                                           
1. Schot  

2. Loomis  

3. Carpenter 

4. Schobert, Smith & Trentadue  

5. Hart & Ritson 

6. Cadkin  
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دلیل فعل ورزشکار دیگر آسیب شود که یک ورزشکار بهتر میپیچیده اثبات تقصیر داور اغلب زمانی

شود این موضوع مطرح می ،حالاینتعقیب قانونی قرار بگیرد. دردیده باشد و در این ارتباط داور مورد

صورت منطقی قابلیت به ،آیا فعل بازیکنی که موجب ورود خسارت به ورزشکار دیگر شده استکه 

که تنها این کنندگانوتادر نظر قض ،حقیقتخیر؟ در یا است بینی و کنترل را توسط داور داشتهپیش

 ،)کارپنتر 1کند، کفایت میاست شده توالی مداوم حوادثی باشد که منجر به آسیب ورزشکار فعل داور

قرار استفاده موردها برای تشخیص این موضوع هایی که در بیشتر دادگاه(. یکی از روش53، 2000

نقش داور در  ،صورتایندر که غیر از فعل داور استههای بروز حادثه ببررسی تمامی فاکتور ،گیردمی

 (.2۷، 2012، و همکاران نژاد)محمدی گرددبروز آسیب مشخص می

حالت اول در ارتباط با  .گیرند قرار قانونی تعقیبمورد است ممکن حالت دو در داوران ،طورکلیهب

 گرددمی وارد کنندگان در یک رقابت ورزشیشرکت به داور فعل ترک یا و فعل از که خساراتی است

 .(شد داده آن شرح بطکه شرایط و ضوا)

باشد. میمرتبط قضایی  نظر های ورزشی ازدر رقابت داوران یو آرا حالت دوم با بررسی تصمیمات 

 طرح به منجر ندرتبه (قانون اجرای عدم ناشی از یا و قضاوت در خطا خواه) داور تصمیم ،حقیقتدر

در  هادادگاه ،زیرا ؛بود نخواهد موفق زمینهایندر دیدهزیان فرد یا خواهان و شودمی قضایی دعوای

 ورزشی میادین در داوران توسط شدهگرفته تصمیمات در دخالت و بررسی به تمایلی سراسر دنیا عموماً 

 ۀپای بر داور تصمیمات که شود مشخص کهاین مگر ؛(2۷، 2012، همکاران  و نژادمحمدیندارند )

 .(2۹، 2010 ،2ونگ) است بوده تقلب یا و نیتسوء فساد،

کنندگان در ف و اختیارات قانونی شرکتیکلی و وظاطورمسائل حقوقی در ورزش به ،متأسفانه

مجامع  و نه مجامع حقوقی سویرویدادهای ورزشی در کشور از اهمیتی که باید برخوردار نبوده و نه از

 ؛(5۶3، 2015نژاد و میرصفیان، گیرد )محمدیتوجه قرار نمیصورت کامل و جامع موردورزشی به

ویژه وظایف قانونی داوری و به ۀدر ارتباط با مسائل حقوقی حرف چندانی مطالعات کنونتا دلیل،همینبه

های در ارتباط با اندک پژوهشراستا، ایندراست.  صورت نگرفتههای مختلف ورزشی داوران در رشته

مسئولیت مدنی  بررسی( که با هدف 2012) و همکاران نژادمحمدیتوان به پژوهش می شدهانجام

ابعاد مختلف مسئولیت به بررسی اشاره کرد که در آن  گرفت، های مختلف ورزشی انجامداوران در رشته

نژاد و محمدی .پرداخته شدمریکا آاروپا و  ۀاساس قوانین حقوق ورزشی اتحادیمدنی داوران بر

                                                           
داور باشد، داور نیز فعل ها دیگر، اگر چندین دلیل منجر به ورود آسیب به ورزشکار شده باشد و یکی از آنبیانبه .1

 چه فعل و یا ترک فعل او علت مستقیم آسیب نباشد.مسئول است؛ اگر

2. Wong  
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پس از ارزیابی  های ایرانقوقی مربیان ورزشی دانشگاه( نیز اخیراً در بررسی دانش ح2015میرصفیان )

مربیگری  ۀمسائل حقوقی مرتبط با حرف درموردهای مختلف ورزشی کمی و کیفی دانش مربیان رشته

اقتصادی مربیان بیان کردند که دانش مربیان ی ـ ها و شرایط اجتماعبررسی کیفی ویژگی نیزو 

ها از اختیارات و وظایف مسائل حقوقی مرتبط با مربیگری کافی نبوده و آن درموردهای ایران دانشگاه

صورت عدم اجرای وظایف خود آگاهی های قانونی درمسائل مرتبط با انواع مسئولیتقانونی خود و 

در پژوهش مذکور مشخص شد که موقعیت اجتماعی مربیان دانشگاهی  ،براینافزوند. ارنمناسبی ند

مقایسه با دیگر مشاغل موقعیت مناسبی در ،ندهای خود بودمربیان مطرح استانها آناز  برخیکه 

وضعیت اقتصادی مناسبی در کشور برخوردار نیستند. ها از موقعیت اجتماعی و خود نبوده و آن ۀردهم

های مختلف ورزشی ایران از وظایف ( آگاهی مربیان رشته2014نژاد )محمدینیز در پژوهشی دیگر 

وظایف حقوقی مربیان در  در این پژوهش سنجش قرار داد.صورت کمی و کیفی موردهقانونی خود را ب

ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از دانش ناکافی مربیان از وظایف قانونی خود هفت حیطه مورد

 ۀو درج ههای تجربعدم تأثیر فاکتور ،اهمیت در پژوهش مذکورحائز ۀ. نکتدر ارتباط با ورزشکاران بود

های پژوهش بنیان و که این نتایج با یافته بود شدهمطرحوظایف  درموردمربیگری در دانش مربیان 

( که دانش مربیان ورزشی از وظایف قانونی و مسائل مرتبط با مسئولیت مدنی را مناسب 13۹3کاشف )

 ۀبه ارائ های ورزشیو مسئولیت( نیز در بررسی خطاها 13۷8تفاوت دارد. کاتوزیان ) ند،ارزیابی کرد

های ناشی از آن را در دورنمایی از قوانین ورزشی پرداخت و در پی آن خطاهای ورزشی و مسئولیت

مقابل ورزشکاران، های قانونی مربیان دردر بررسی مسئولیت ،بررسی قرار داد. همچنینسه حیطه مورد

های مختلف ورزشی را های مربیان در رشتهیت( ابعاد وظایف و مسئول2013)و همکاران  نژادمحمدی

ف یهای موجود در وظاو به بیان تفاوت ندبررسی قرار داداروپا مورد ۀاساس قوانین موجود در اتحادیبر

 های مختلف ورزشی پرداختند. های مربیان در رشتهبع آن مسئولیتتهو ب

 داوران قانونی وظایف ویژهبه و داوری ۀحرف حقوقی مسائل با مرتبط هایپژوهش نبود به توجهبا 

 هدف با، پژوهش حاضر هاو شرایط و ضوابط تحمیل مسئولیت به آن ورزشی هایرقابت در فوتبال

 ،ادامهدر و صورت گرفتداوری  ۀمسائل حقوقی مرتبط با حرف درمورد فوتبال داوران دانش سنجش

 . گردید بررسی ارتباط این در هاآن دانش بر ثرؤم عوامل
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 پژوهش یشناسروش
 تمامی را پژوهش یآمار ۀجامع. باشدیم یشیمایپ ـ یفیتوص و یکاربرد مطالعات نوع از پژوهش نیا

 شهرستان آن فوتبال تأیه با فعال صورتهب که (13۹4) سال در اصفهان شهر مرد فوتبال داوران

 . تشکیل دادند (نفر 28: باالتر و کی ۀدرج ؛42: دو ۀدرج ؛30: سه ۀدرج( )=100N) کردندیم تیفعال

 هاآن از نفر 52 ،داوران تمام انیم از که شد استفاده جامعه کل برابر نمونه روش از یریگنمونه یبرا

 هانامهپرسش به( نفر 15: باالتر و کی ۀدرج ؛20: دو ۀدرج ؛1۷: سه ۀدرج) یداور مختلف درجات در

 نیا از استفاده علتذکر است که شایان(. درصد 52: ییگوپاسخ درصد) دادند پاسخبه صورت کامل 

 مسائل با آن موضوع ارتباط لیدلبه االتؤس به ییگوپاسخ به داوران لیتما عدم ،یریگنمونه روش

 مسائل کامل تیرعا بهنسبت  نانیاطم کسب به توجه با یحت) فوتبال و یداور ۀحرف یقانون و یحقوق

 . بود( هاآن نام ماندنمحفوظ و یاخالق

 ساخت در که شد استفاده ساختهپژوهشگر ۀنامپرسش از مناسب یابزار فقدان لیدلهب پژوهش نیا در

نظران حقوق ورزشی و کارشناسان ، نظرات صاحب1مختلف یهازبان در یحقوق مقاالت و متون آن،

دانش حقوقی داوران  نامهمورداستفاده قرار گرفت. این پرسشهای قضایی و رویه ورزش دادگستری

 یاجرا رقابت، طیمح حفظ ،یطیمح طیشرا کردن،بازدید، آگاه و بررسیحیطه ) 12فوتبال را در 

 خسارت، فه،یوظ نقض مراقبت، ۀفیوظ ،یمدن تیمسئول میمفاه ده،یدبیآس ورزشکار نظارت، ن،یقوان

 پاسخبسته صورتبه نامهپرسش نیا االتؤس. دهدیم قرار سنجشمورد الؤس 80 ابو ( تیسبب ۀرابط و

طراحی شده ( مخالفم کامالً  و مخالفم ندارم، ینظر موافقم، موافقم، کامالً ) کرتیل یانهیگزپنج فیط با

 100 با ابتدا نامهپرسش ۀ اینیاول ۀنسخ .گیردیم تعلق االتؤس به یک تا پنج نمرات بیترتبه که است

 مدرک با نظرانصاحب از نفر 11 از آن ییمحتوا روایی نییتع منظوربه ،سپس. دیگرد یطراح الؤس

 خواسته( نفر یک) یورزش حقوق و( نفر پنج) حقوق ،(نفر پنج) یورزش تیریمد یهارشته در یدکتر

 یابیارز (خوب یلیخ تا فیضع یلیخ از) لیکرت ارزشیپنج فیط کی در را االتؤس از کیهر تا شد

 نظرانصاحب ارزیابی ۀنمر میانگین .گرفت قرار فیضع یلیخ و فیضع فیط در الؤس 20 که ندینما

 نامهپرسش ییروا. باشدمی ابزار قبولقابل روایی بیانگر که بود( 2۶/4) معادل ماندهیباق الؤس 80 از

. بود ابزار مناسب ییروا حاکی از که گردید محاسبه( ۷3/0) برابر با کندال بیضر اساسبر همچنین

 از ،االتؤس واریانس تعیین و مقدماتی ۀمطالع یک انجام از پسنیز  نامهپرسش ییایپا سنجش یبرا

 .تأیید گردید 85/0 ریبپایایی ابزار نیز پس از کسب ض که دیگرد استفاده کرونباخ یآلفا آزمون

                                                           
 . فارسی، انگلیسی و مجاری1
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تی  یهاآزمون یریگاندازه ابزار از آمدهدستهب یهاداده یاستنباط لیتحل منظوربهدیگر، ازسوی

1اس.اس.یپ.اس افزارنرم ،منظوربدین که دیگرد استفاده آنوا انسیوار لیتحل و رهیمتغتک
 1۹ ۀنسخ 

 مورداستفاده قرار گرفت.

 

 نتايج

داوری انجام  ۀمسائل حقوقی مرتبط با حرف درمورداین پژوهش با هدف سنجش دانش داوران فوتبال 

قبولی میزان قابلهای قانونی داوری بهدانش داوران فوتبال از برخی حیطه برمبنای نتایج،. گرفت

. این نتایج در کافی نبود هاحیطه این ازبرخی  در ارتباط باها که دانش آنآنحال  ؛ارزیابی گردید

 ارائه گردیده است. شمارۀ یک تا سهجداول 

ارزیابی  مناسبی زانیمبه فوتبال داوران یحقوق دانش شمارۀ یک، جدول شده درارائه جینتا اساسبر

( 00/3که میانگین دانش داوران فوتبال از نمرۀ مالک )ییجاآندیگر، ازبیانبه=M). 45/2 (گرددنمی

  .با سطح مطلوب فاصله دارد آنها، دانش =P)01/0تر بوده و این میانگین معنادار است )پایین

 
 دانش حقوقی داوران فوتبال ـ1جدول 

 یدارامعن سطح Tمقدار  استاندارد انحراف نیانگیم مؤلفه

 01/0* ۷8/2 02/1 45/2 فوتبال داوران یحقوق دانش

 *05/0 ≥P  

 بازدید و یبررس یهامؤلفه از فوتبال داوران یحقوق دانش که دهدمی نشان شمارۀ دو جدول جینتا

(25/4M= شرایط محیطی ،) (۷8/3M= حفظ ،) رقابت محیط (۶۶/3M= اجرای ،) 12/4) قوانینM= 

ها در ارتباط با باشد؛ اما دانش آن( کافی می =۶۹/3M) دیدهآسیب و ورزشکار ( =55/4M) (، نظارت

(،  =۶۹/1M) (، وظیفۀ مراقبت =00/2M) (، مفاهیم مسئولیت مدنی =03/2M) کردنهای آگاهمؤلفه

شود ( مناسب ارزیابی نمی =8۹/1Mو رابطۀ سببیت ) ( =2۷/2M) (، خسارت =۶3/1M) نقض وظیفه

(05/0≥P.) 
 

 

 
 

                                                           
1. SPSS 
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 (00/3مالک:  ۀنامه )نمرهای پرسشتفکیک مؤلفهدانش حقوقی داوران فوتبال به ـ2جدول 

 *05/0 ≥P  
 

ها )درجۀ اساس درجۀ داوری آنمقایسۀ دانش حقوقی داوران بر )جدول شمارۀ سه( در آنوا آزمون جینتا

اساس درجۀ داوری میان دانش حقوقی داوران فوتبال برو سه( نشان داد که تفاوت معناداری  دویک، 

 دیگر، درجۀ داوری تأثیری بر دانش حقوقی داوران نداشته است.بیان(. بهP≤05/0ها وجود ندارد )آن
 

 داوری ۀاساس درجدانش حقوقی داوران فوتبال بر ۀمقایس ـ3جدول 

تغییرات منبع گروه  
 مجموع

 مجذورات

دامنه 

 تغییرات

 میانگین

 مجذورات
مقدار 

F 
 یدارامعن سطح

 

 یداور ۀدرج

گروهیبین  3۶0/0  2 180/0  

گروهیدرون ۶۷/0 3۹/0  4۶۷/40  4۹ 82۶/0  

82۷/40 کل  51 - 

 *05/0 ≥P  
 

 گیریبحث و نتیجه
 جوانب تمامی و گرفتهبردر زین را ورزش طیمح که است یعیوقا جمله از ییقضا یدعاو طرح ،امروزه

 در داوران و بوده برخوردار یحساس گاهیجا از همواره ورزش در یداور. است داده قرار ریتأثتحت را آن

 ؛باشندمی یحقوق و یورزش مختلف محافل بحث موضوع لقوهاب صورتهب خود ریخط ۀفیوظ یاجرا

 یدارامعن سطح Tمقدار  انحراف استاندارد میانگین مؤلفه

 001/0* ۷۷/۶ ۷۷/0 25/4 دیبازد و یبررس

 001/0* 42/4 8۹/0 03/2 کردنآگاه

 02/0* 25/3 ۶۶/0 ۷8/3 یطیمح طیشرا

 001/0* 20/3 84/0 ۶۶/3 رقابت طیمح حفظ

 001/0* 51/۶ ۹2/0 12/4 نیقوان یاجرا

 001/0* 2۶/۷ 8۶/0 55/4 نظارت

 01/0* 2۹/3 ۹1/0 ۶۹/3 دهیدبیآس ورزشکار

 001/0* 53/4 ۶۹/0 00/2 یمدن تیمسئول میمفاه

 001/0* ۶0/4 ۷5/0 ۹۶/1 مراقبت ۀفیوظ

 001/0* 8۹/4 ۷۷/0 ۶3/1 فهیوظ نقض

 02/0* 11/3 8۹/0 2۷/2 خسارت

 001/0* 5۷/4 ۹0/0 8۹/1 تیسبب ۀرابط
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 یهاتیمسئول و فیوظا ،هستند ریدرگ آن با داوران که یحقوق مسائل با ارتباط در بحث رو،ازاین

 لیتحم جهت الزم عناصر مربوطه، فیوظا یاجرا عدم جینتا و یورزش یهارقابت در هاآن یقانون

 یاژهیو تیاهم از ییقضا یدعاو به داوران ورود یچگونگ و متعارف داور کی اریمع ،یمدن تیمسئول

 . باشدمی برخوردار

و  فتحقوقی داوران فوتبال شهر اصفهان انجام گر سنجش دانش هدف باحاضر  پژوهشراستا، دراین

داوران فوتبال  ۀای از جامععنوان نمایندهکه داوران فوتبال این شهر به بودنتایج آن گویای این مطلب 

های مرتبط با وظایف حقوقی خود در مسابقات فوتبال حیطه درمورد دانش و آگاهی کافیاز  ،کشور

های مرتبط با نتایج حقوقی عدم اجرای وظایف مربوطه ا در حیطههاما دانش آن ؛برخوردار هستند

( =03/2M) کردنآگاه ۀغیر از حیطدانش داوران به ،دیگربیانمیزان مطلوبی ارزیابی نشده است. بهبه

 و ( )بررسی=25/4Mبازدید ) و های بررسیرقابت(، از حیطه لقوهاب خطرات از ورزشکاران کردن)آگاه

ورزشی شخصی  هایلباستجهیزات و  ،ورزشی، بدن تجهیزات و مسابقه، وسایل محل و زمین بازدید

هوایی، دما، رطوبت، میزان نور، وآب ( )شرایط=۷8/3M(، شرایط محیطی )هاو مدارک آن ورزشکاران

 افراد ورود از رقابت محیط ( )حفظ=۶۶/3Mرقابت ) محیط جوی(، حفظتهویه، فاکتورهای جوی و غیر

 ( )اجرای=12/4Mقوانین ) شود(، اجرایمی بازیکنان به آسیب به منجر که وسایلی و مسابقه از خارج

بر فعالیت ورزشکاران، محیط  منطقی ( )نظارت=55/4Mورزشی(، نظارت ) کامل قوانین و قواعد

 و ورزشکار ن برقراری امنیت(و مسئوال پرسنل پزشکی و رقابت، تجهیزات صحیح مسابقه، روند و اجرای

 درمان به ( )اطمینان از سالمت ورزشکاران پیش از آغاز رقابت، رسیدگی=۶۹/3M) دیدهآسیب

 سالمت از و حصول اطمینان مسابقه محیط به پزشکی پرسنل ورود ۀاجاز دیده،صدمه ورزشکار

ها در رقابت( که همگی مرتبط با وظایف حقوقی آن به مجدد ورود زمان در دیدهورزشکار آسیب

های مفاهیم حیطه موردها دراما دانش آن ؛میزان کافی ارزیابی شدبه باشند،میمسابقات ورزشی 

مراقبت  ۀداوری(، وظیف ۀ( )مفهوم مسئولیت مدنی و ارتباط آن با حرف=00/2Mمسئولیت مدنی )

(۶۹/1M=و های ورزشیکنندگان در رقابت( )حفظ سالمت و تأمین ایمنی شرکت  ،)استاندارد مراقبت

( =2۷/2M( )فعل و یا ترک فعل داور در ارتباط با نقض وظایف(، خسارت )=۶3/1Mنقض وظیفه )

ترکیبی که ممکن است داور را  یا و معنوی مادی، ،جسمی ۀلقوا)مفاهیم و ابعاد مختلف خسارت ب

( )مفاهیم =8۹/1Mسببیت ) ۀو رابط صورت وجود این عنصر(شده درو شرایط ایجاد مسئول سازد

میزان به هستند،های مرتبط با مسئولیت مدنی که از حیطه سببیت و تأثیر آن بر مسئولیت داوران(

است که داوران از نتایج، شرایط و عواقبی که از نظر قانونی  امعنبدان امر که این نگردیدکافی ارزیابی 

 تواندباشند که این موضوع میآگاه نمی ،خواهد آمدوجود هصورت عدم اجرای وظایف قانونی خود بدر
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ها و فدراسیون فوتبال های داوری در استانها برای کمیتهبع آنتهبرای داوران و ب مشکالتی جدی را

 در ارتباط باکه به عدم تفاوت میان دانش حقوقی داوران له زمانیأوجود آورد. عمق و شدت این مسهب

 ،قتیحقدر. شودیم انینما شتریب ،مینگریمها داوری آن ۀاساس درجبر داوری ۀمسائل قانونی حرف

 دانش بر است نتوانسته زین زمان طولدر حرفه نیا در تجربه شیافزا آن در پی و یداور ۀدرج یارتقا

 . دارد اریبس تأمل یجااین امر  که باشد گذارریتأث بحثمورد موضوع با ارتباط در داوران یآگاه و

 :است بررسیداوران فوتبال از مسائل حقوقی مرتبط با داوری از جهات مختلفی قابلکافی نا یآگاه

داوری و یا  ۀدرج یهای مرتبط با ارتقابیشتر اطالعات و آگاهی خود را از کالس داوران معموالً* 

سیستم آموزش  ،حقیقتاما در ؛آورنددست میههای توجیهی با مرجعیت فدراسیون فوتبال بکالس

باشد. می (حقوق ورزشی ۀحداقل در حیط)نبوده و دارای نواقص بسیاری  داوران در آن فدراسیون کامل

صورت ویژه جایی برای مسائل حقوقی های مربوطه بههای کالسدر بررسی عناوین و سرفصل ،واقعدر

و تفسیر قوانین  ن، مرورداوری وجود نداشته و داوران در درجات مختلف داوری تنها پس از آموخت

و انجام تمرینات آمادگی جسمانی مرتبط با داوری در آن رشته که البته همگی با حقوق  1بازی فوتبال

 .آورنددست میهداوری خود را ب ۀدرج یامکان ارتقا ،نامرتبط هستندورزشی 

 داوری با مرتبط حقوقی مسائل با ارتباط در دیگری دسترسدر و مالحظهقابل منبع ،دیگرسویاز* 

 مبانی اجمالی بررسی به بیشتر کشور در حاضر ورزشی حقوق کتب. ندارد وجود کشور در فوتبال

 ،اجمالی و کلی صورتبه تنها کتب آن در داوران حقوقی وظایف به و پرداخته ورزشی حقوق مقدماتی

نیز در ارتباط با مسائل  ذکریقابل ۀنشری. است شده اشاره محدود شکلهب و حیطه چند در هم آن

ها مدت ،انگلستان انندحالی است که در دیگر کشورها مداوری فوتبال در کشور وجود ندارد و این در

 شود و در آنمیتوسط فدراسیون فوتبال آن کشور منتشر  2اختصاصی داوری فوتبال ۀاست که مجل

بررسی قرار ورت علمی و تخصصی موردصهب تمامی مسائل فنی و قانونی مرتبط با داوری در این رشته

 گیرد.می

اختصاصی ورزش  ۀرغم وجود شبکهای گروهی نیز علیبررسی مسائل داوری فوتبال توسط رسانه* 

ها نیز جایی برای مسائل حقوقی که در این برنامه گیردصورت میندرت به در تلویزیون ملی کشور

 داوری وجود ندارد. 

                                                           
 داوران، مدت بازی، شروعزمین بازی، توپ، تعداد بازیکنان، وسایل بازیکنان، داور، کمکشامل ) گانۀ فوتبال1۷ قوانین. 1

 هایرسیدن گل، آفساید، خطاها و رفتار ناشایست، ضربهثمرو شروع مجدد بازی، توپ در بازی و خارج از بازی، چگونگی به

 باشد.( میکرنر ۀضرب و دروازه ۀپنالتی، پرتاب اوت، ضرب ۀآزاد، ضرب

2. Refereeing  
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 دلیلبهشاید  ،ویژه در فوتبالهکلی و بطورمسائل حقوقی داوری در ورزش به عدم وجود منابع مرتبط با

عدم مراجعات دادگاهی و طرح دعاوی حقوقی مرتبط با مسائل و تخلفات داوری در کشور باشد 

 از اعم) ورزش ۀجامع نییپا یآگاه از یناش لهأمس نیا که( 31 ،2012 ،و همکاران نژاد)محمدی

 طرح و یقانون یدگیرس امکان و خود یقانون حقوق از (رهیغ و داوران سرپرستان، ان،یمرب ورزشکاران،

 یهابیآس ورزش، جامعه ۀعام تصور بر بنا قتیحقدر. است حقوق آن به تجاوز صورتدر یحقوق یدعاو

 و هاورزش عتیطب از یجزئ ،یداور اشتباهات از یناش ۀشدوارد خسارات و یکل صورتبه یورزش

 و نژادیمحمد) نداردرا  یحقوق یدعاو طرح و یقانون یریگیپ تیقابل و بوده یورزش یهارقابت

 (. 5۶0 ،2015 ان،یرصفیم

عدم توجه به حقوق ورزشی در  ،داوری ۀحرفدر نبود منابع مرتبط با مسائل حقوقی از دیگر دالیل 

تنها به نه ،حقیقتباشد. درمی (علوم ورزشی ۀحقوق و چه در حیط ۀچه در حیط)های کشور دانشگاه

بلکه تحصیل این  ؛شودنمیعنوان یک گرایش تحصیلی توجه به (رغم اهمیت آنعلی) حقوق ورزشی

بدنی تربیت ۀتنها برای دانشجویان رشت ،مفاهیم در حد دو واحد درسی اختیاری در مقطع کارشناسی

های ه، نشریات و پژوهششدمنتشرتعریف شده است که این موضوع خود بر کمیت و کیفیت کتب 

جای  رو،ازاین باشد؛میمرتبط با حقوق ورزشی و مسائل قانونی مرتبط با داوری در ورزش تأثیرگذار 

و رغم اهمیت زیاد علی)داوری  ۀتعجب نیست که دانش داوران فوتبال نسبت به مسائل حقوقی حرف

 ؛باشدمیمیزان کافی نبه (حساسیت آن

 ۀپرحاشی ۀهای بسیار در ارتباط با دانش ناکافی داوران رشتموارد فوق و وجود کاستی با عنایت به ،لذا

های آموزش داوران گردد که در دورهپیشنهاد می داوری ۀمسائل قانونی مرتبط با حرف درموردفوتبال 

داوری در نظر کلی صورت گیرد. انتشار نشریات مرتبط با مسائل تجدید فوتبال با مرجعیت فدراسیون

عنوان حداقل به "حقوق ورزشی"توجه به  ،دیگرسویگذار باشد. ازاثر زمینهاینتواند درفوتبال نیز می

تواند گام مهمی بدنی و علوم ورزشی میهای تربیتارشد در دانشکدهیک گرایش در مقطع کارشناسی

لی درگیر در ورزش از مسائل اها تمامیبع آن تآکادمیک ورزش و به ۀآگاهی جامع یراستای ارتقادر

 قانونی مرتبط با ورزش و حقوق ورزشی باشد.

به صورت کلی و  ی ورزشدر حال حاضر در ارتباط با حقوقکشور بطور کلی دانش جامعه ورزش 

مباحث حقوقی مرتبط با حرفه های مختلف موجود در این جامعه گسترده و بویژه در ارتباط با حرفه 

داوری بسیار اندک می باشد که این خود متأثر از علل و عواملی است که به پاره ای از آنها در این 

 پژوهش اشاره گردید.
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مطالبی هر چند اندک در ارتباط با مباحث حقوقی  تالش پژوهشگر در این پژوهش در وهله اول ارائه

همچنین در قبال ورزشکاران و و مرتبط با حرفه داوری، وظایف قانونی داوران در رقابت های ورزشی 

دانش داوران فوتبال در ارتباط  گزارشی ازآن در ادامه  کهشرایط تحمیل مسئولیت مدنی به آنان بوده 

که می تواند آغازی برای انجام  ارائه گردیدرگذار بر آن وامل اثبا مطالب مذکور و بررسی علل و ع

 در کشور باشد.در حرفه داوری پژوهش های مرتبط با مباحث حقوقی ورزش 

 

 تشکر و قدردانی
 گردد.کننده در این پژوهش قدردانی میوسیله از تمامی داوران مشارکتبدین
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Abstract 
This study aimed to assess the knowledge of football referees from law issues of 

refereeing career. The total population of this study included all of the football 

referees in Isfahan in 1394 (2015) which actively cooperated with the football 

association of that city (N=100). 52 referees in various referring levels 

participated in this study. A self-constructed questionnaire includes 80 questions, 

in the form of 12 dimensions, employed in this research (validity: 0.73, reliability: 

0.85). The results indicated that football referees do not have sufficient knowledge 

regarding law issues related to refereeing career (P≤0.05). In other words, 

regardless of their sufficient knowledge from some dimensions of legal refereeing 

duties, their knowledge from the results of breaching their duties, required factors 

for imposing liability to them, the criteria of standard referee, and the possible 

ways that they might enter to litigation are not sufficient. In these regards, the 

education system of referees, lack of related scientific sources, lack of media 

coverage, lack of supporting from universities, and insufficient knowledge of all 

people involved in sport from law issues of sport, might be, are the effective 

factors on knowledge of football referees in these regards.  

 
Keywords: Football, Legal Duties, Legal Knowledge, Referee 

                                                           
* Corresponding Author                         Email: Hamid.Mirsafian@gmail.com 

mailto:Hamid.Mirsafian@gmail.com

