
 

 

5 
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تحقیق حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی انجام 
شد. روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا گردید. روش تحقیق از 

وزه منظر هدف، کاربردی بود و جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی خبرگان و افراد آگاه در ح
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در  یمدن تیمسئول یارهایمعگردآوری اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که سواالت آن به 

ی پرداخته است. روایی صوری این پرسشنامه با بررسی نظرات خبرگان، روایی سازه حقوق ورزش
با استفاده از انجام روش تحلیل عاملی و پایایی آن با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید 

 AHPی از روش در حقوق ورزش یمدن تیمسئول یارهایمع یرتبه بندقرار گرفت. به منظور 
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 Superد. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار استفاده گردی

Decisions   .انجام شد 
معیار به عنوان معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق  12پس از بررسی های انجام شده، تعداد 

مشخص گردید که تشکیل شعب خاص  AHPورزشی مشخص گردید. با توجه به نتایج روش 
، توجه به نظریه تقصیر به عنوان مبانی 167/2دعاوی ورزش در دادگاه ها با نمره نرمال رسیدگی به 

و آموزش مهارت های جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان  141/2مسئولیت ورزشی با نمره نرمال 
 یدر حقوق ورزش یمدن تیمسئول یارهایمعمهمترین  132/2اجرای فنون ورزشی با نمره نرمال 

 می باشند. 
صورت کلی تشکیل شعب خاص رسیدگی به دعاوی ورزش در دادگاه ها می تواند در  به

 .پاسخگویی به حوزه مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی منجر گردد
 

 مسئولیت مدنی، حقوق ورزشی، تقصیر و دعاوی ورزشی. واژگان کلیدی:
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 مقدمه
در میان جوانان و نوجوانان است و های سالم ترین فعالیتدر عصر حاضر، ورزش یکی از مهم

تواند بودجۀ عظیمی را به خود اختصاص باشد که میهای تربیت در میان جوانان میاز جمله راه
ها باشد؛ زیرا در بازیها در مواردی همراه با خطراتی برای ورزشکاران میدهد که البته این فعالیت

: 1374)حسینی و اسحاقی،  ذیر و طبیعی استناپهای ورزشی، آسیب دیدن امری اجتنابو فعالیت
(. فعالیت های ورزشی یکی از پرآسیب ترین فعالیت ها به واسطه بروز درگیری های فیزیکی 17

(. ماهیت پیچیده و 122: 2221در برخی رشته های ورزشی می باشد )داشکوسکا و همکاران، 
زش ایجاد گردد. این مساله گسترده ورزش سبب گردیده است تا امروزه حوادث مختلفی در ور

سبب گردیده است تا حقوق ورزشی به عنوان یک مساله مهم مدنظر قرار گیرد )اسپنگلر و 
ظرفیت های حقوق ورزشی در ایجاد یک محیط ورزشی ایمن به عنوان یک  (.42: 2216همکاران، 

 (.77: 2222مساله مهم و ضروری درک می گردد )لوسوردو، 
ئل مهم در حوزه ورزش می باشد که توانسته است تا در برخی حقوق ورزشی یکی از مسا

محیط ها خدمات ارزنده ای به حوزه ورزش بدهد. از طرفی خال حقوق ورزشی خود منجر به 
حقوق ورزش از (. 1: 2222بروز آسیب هایی در حوزه ورزش شده است )سوری و همکاران، 

رشته از  نیمورد توجه قرار گرفته است. ا ریاخ یهاهای علم حقوق است که در سالگرایش
توان گفت که منظور از حوادث پردازد. به طور کلی میحقوق، به بررسی حوادث در ورزش می

است که توسط ورزشکاران، مربیان و تماشاگران و  یورزشی، تمام جرایم، شبه جرایم و تخلفات
گیرد و رابطه با ورزش صورت میحتی سازندگان و تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی در 

جهانی شدن ورزش (. 72: 1722)مریمان و کونن،  کندیلطمه وارد م گران،یبه حقوق د ،یبه نحو
و استقبال بسیار زیاد اشخاص در تمام کشورها باعث گردیده است که مسایل جدیدی در این 

حقوق »جر به تاسیس دانان قرار گیرد که این امر منعرصه به وجود آید و مورد توجه حقوق
گردید. به طور کلی حقوق ورزشی عبارت است از: قواعد و مقرراتی که در ورزش « ورزشی

نماید، به بیان دیگر حقوق ورزشی کاربرد دارند و روابط اشخاص فعال در این حوزه را تنظیم می
 دهدر میناظر بر کلیه موارد حقوقی در ورزش است و مسایل مربوط به آن را مورد بررسی قرا

 (.22: 1371)الماسی و انیسی، 
که  های متعددی روبرو استها در یک حادثۀ ورزشی با دشواریشناسایی مسئول آسیب

ها را ناشی از شناسایی نشدن مبنای مسئولیت ورزشکاران در خصوص این حوادث توان آنمی
ه حقوق ورزشی همواره (. از طرفی مسائل مربوط ب111: 1371)رضایی نژاد و رضایی نژاد،  دانست

تمرکز بر آسیب دیدگی ورزشکاران ندارد و ابعاد و حوزه های گسترده ای را مدنظر قرار می دهد 
 باعث جوانان ویژه به جامعه سازی امروزه اهمیت ورزش و نقش آن در سالم(. 77: 2221)سینق، 

 و کند خاص توجه آن از ناشی خطرهای و ورزشی رویدادهای به نیز قضایی رویّه شده
 تیسئولم .بگیرند نظر در مدنی مسئولیت قواعد اعمال در را ورزشی های بازی های ضرورت

 هیکل دیبزرگ را به عهده دارد و با فهیوظ نیعلم حقوق ا یهامجموعه ریاز ز یکیبه عنوان  یمدن
 قرار دهد یها را مورد بررسو روش جبران خسارت تیمربوط به ورود ضرر، اثبات مسئول لیمسا
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(.  بدون شک حمایت حقوقی در فعالیت های ورزشی می تواند در 27: 1371)الماسی و انیسی، 
(. 171: 2222ترویج و گسترش آن در تمامی گروه های جامعه موثر باشد )زدئونک و گوزک، 

ظرفیت های ایجاد شده در حوزه ورزش به واسطه توسعه حقوق ورزشی می تواند به عنوان یکی 
(. از طرفی ابهام در حوزه حقوق 22: 2222ائل مهم مشخص و درک گردد )لوسوردو، از مس

ورزشی توانسته است تا مشکالت و دعاوی بسیاری در این خصوص ایجاد نماید که در نهایت 
: 2221منجر به بروز آسیب های انسانی و مالی در ورزش شده است )داشکوسکا و همکاران، 

123.) 
جرایم  و تخلفات و ورزشی های فعالیت خصوص در که است مسلم چه آن ایران، حقوق در

 و نیز مدنی مسئولیت قانون هستیم. در مواجه قانونی خال با شدت به عرصه، این در یافته ارتکاب
 مورد خاصی در نص هیچ -اسالمی مجازات قانون 17 ماده از بند یک بجز -اسالمی مجازات قانون

 ضمانت عنوان بررسی تحت مبحث، این در ندارد. آنچه وجود ورزشکاران قانونی های مسئولیت
 براساس صرفا می گیرد، قرار بررسی مورد ورزشکاران جرایم و تخلفات بابت مختلف اجراهای

 مدنی مسئولیت می گردد. دامنه بیان اسالمی مجازات قانونی و مدنی مسئولیت در قانونی مواد اطاق
 این باشد. چه می کیفری دامنه مسئولیت از تر عام و تر شایع بسیار ورزش، عرصه در ورزشکاران

 ،ورزشکاران ناحیه از بخصوص و عرصه ورزش در داده رخ خطاهای و اعمال خصوص در که
 جرم عنوان به تواند نمی را ورزش اصوال خطاهای اینکه و است بودن عمدی غیر بر تکیه معموال

 (.277: 1377کند )حیدری،  تلقی
 متضمن بالقوه آماتور، و ماهر ای،حرفه مبتدی، از اعم ورزشکاران همه برای ورزشی هایفعالیت

 از بسیاری آمدن در فعل به قوه از مانع تواندمی که عواملی ترینمهم از است. یکی خطرات بسیاری
 به است. ورزشی هایفعالیت صحنه در مربی یا ورزشی معلم نظارت و حضور خطرات شود این

 هایفعالیت ناهنجار نتایج آوردمی فراهم را مربیان قانونی مسئولیت آنچه موجبات دیگر، عبارت
 (. البته61: 1371 نیا، )آقایی است مربوطه وظایف انجام در هاآن یا قصور عمد بلکه نیست، ورزشی
 که اینها ورزش معلمین و مربیان سر مربیان، مثل فنی مدیران عده یک هستند: گروه دو مدیران
سالمتی  از ورزش شروع از قبل موظفند افراد، این دارند. نظارت ورزشکار هایفعالیت بر مستقیم

در  کنند، تنظیم را ورزشکار توانایی و فعالیت میزان بین تناسب و کنند حاصل اطالع ورزشکار کامل
 آنهایی مدیران، دوم بدانند. دسته را اولیه هایکمک باشند، داشته مستمر حضور ورزشی هایفعالیت

 مثل دارند، عهده بر را ورزش افزاری سخت مدیریت بلکه نیستند، مواجه ورزشکار با هستند که
 آن تجهیزات و ورزشگاه اماکن تمامی ایمنی به است ملزم ولی نیست، مربی ورزشگاه، او مدیر
 خود  ورزشکاران از مراقبت برای ورزش، پرستان سر و مربیان گفت: باید کلی، طور .به کند توجه

شوند  حادثه موجب چنانچه وظیفه، این انجام از آنان استنکاف صورت در و باشندمی مکلف
 دارد، نظارت ورزشکار نفر دو تمرینات انجام بر که تکواندو مربی همچنین بود، خواهند پاسخگو

 اعالم ننماید  خطای فنی و ننموده جلوگیری ورزشکاران از یکی سوی از خطا فنون از اجرای اگر
 (.67: 1327 است )شکری، ضامن ورود خسارت صورت در

یکی از ارکان مهم ورزش در حوزه حقوق ورزشی، مربیان و مدیران می باشند که همواره به 
: 2222نقش و جایگاه آنان در بروز و یا عدم بروز حوادث ورزشی اشاره شده است )لوسوردو، 
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ورزشی  واحد یا باشگاه پایینترین یا و ملی دوره های در هچ ورزشی مدیران و ورزشی (. مربیان22
 باید حضور است، ناپذیر اجتناب امری ورزشکاران از مراقبت و ورزشی هایفعالیت در حضورشان

 وارده جنایت ضامن مربی است آمده فقه (. در42: 1371 باشد )چلبی، دائمی دقت و با نظارت توام
 شخص خالف بر ندارد، وجود تفاوتی مربی نکردن یا و کردن تفریط میان و است بالغ شاگرد غیر بر

 به بالغ اختیار زیرا باشد؛ نموده تفریط چه اگر نیست، بالغ شخص ضامن شنا مربی رشید؛ زیرا و بالغ
 است فرض منسوب مربی تفریط یا فعل به نوآموز غرق که مواردی در خودش است. البته دست

تفریط  از ناشی دهد رخ اتفاقی اگر و دارد را حادثه وقوع از پیشگیری توان مربی که است این
است. با توجه به اهمیت مسئولیت مدنی در  متوجه نتیجه به حفاظت تعهد موردی چنین در اوست،

ابعاد ورزشی، اما تحقیقات جامع و گسترده ای به شناسایی و رتبه بندی شناسایی و رتبه بندی 
امروزه اهمیت ورزش و نقش آن در ر حقوق ورزشی نپرداخته است. معیارهای مسئولیت مدنی د

 خطرهای و ورزشی رویدادهای به نیز قضایی رویّه شده باعث جوانان ویژه به جامعه سازی سالم
 مسئولیت قواعد اعمال در را ورزشی های بازی های ضرورت و کند خاص توجه آن از ناشی
عدم شناخت در خصوص بهبود مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی سبب  .بگیرند نظر در مدنی

های های ورزشی ایجاد گردد و از ظرفیتگردیده است تا امروزه دعاوی بسیاری در محیط 
مسئولیت مدنی در جهت پایدارسازی مشکالت و حوادث ورزشی جلوگیری به عمل آید. به 

ئولیت مدنی بهره چندانی گرفته نشده عبارتی در ورزش کشور ایران از کارکردهای مطلوب مس
است. این مساله می تواند ناشی از وجود خالهای تحقیقاتی در این حوزه باشد. خال تحقیقاتی در 
این حوزه سبب گردیده است تا ابهامات بسیاری در خصوص بهره گیری از مسئولیت مدنی در 

تی در ورزش در پاسخ به حقوق ورزشی شکل گیرد. این خال روند توسعه فعالیت های عملیا
حوادث ورزشی را به شدت تحت شعاع قرار داده است. ایجاد شواهد در خصوص معیارهای 
مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی می تواند بستری فنی در جهت توسعه مسئولیت مدنی در حقوق 

سئولیت ورزشی ایجاد نماید. با این توجه تحقیق حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی معیارهای م
 مدنی در حقوق ورزشی طراحی و اجرا گردید.

 
 روش شناسی پژوهش

روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری 
تحقیق حاضر شامل تمامی خبرگان و افراد آگاه در حوزه حقوق ورزشی بودند. این افراد شامل 

کارشناس  112کارشناسان ورزشی و کارشناسان حقوقی بودند. به صورت دردسترس تعداد 
قی به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. این افراد شامل کارشناسانی کارشناس حقو 77ورزشی و 

بودند که در حوزه های ورزشی و حقوقی اشراف کامل را داشتند. معیارهای انتخاب این افراد، 
سطح تحصیالت، تجارب علمی و شغلی و همچنین سابقه عملکردی آنان در حوزه ورزش و 

شناسایی کارشناسان در بخش ورزشی و حقوقی اقدام  حقوق بود که با توجه به این معیارها به
پرسشنامه توزیع گردید که پس از پخش و جمع آوری اطالعات  247گردید. به صورت کلی تعداد 

 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  221تعداد 
 ابزار گردآوری اطالعات در تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته ای بود که سواالت آن به

معیار نهایی شناسایی  12ی پرداخته است. بدین منظور در حقوق ورزش یمدن تیمسئول یارهایمع
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گردید. این معیارها پس از بررسی نظرات خبرگان و مطالعات تطبیقی و کتابخانه ای شناسایی 
معیار به عنوان  12گردید. بدین صورت که ضمن بررسی های تطبیقی و نظرات خبرگان در نهایت 

ای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی شناسایی و انتخاب گردید. این پرسشنامه به صورت معیاره
مقایسه زوجی دو به دو معیارها طراحی گردیده بود. روایی صوری این پرسشنامه با بررسی نظرات 
خبرگان، روایی سازه با استفاده از انجام روش تحلیل عاملی و پایایی آن با استفاده از محاسبه آلفای 

رونباخ مورد تایید قرار گرفت. این پرسشنامه به صورت مقایسه زوجی دو به دو معیارها طراحی ک
 AHPی از روش در حقوق ورزش یمدن تیمسئول یارهایمع یرتبه بندگردیده بود. به منظور 

 Superاستفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار 

Decisions  .انجام گردید 
 

 یافته های پژوهش
 نتایج توصیفی تحقیق را نشان می دهد: 1جدول 

 
 : یافته های توصیفی پژوهش8جدول 

 درصد ویژگی های نمونه ها گروه ها

 کارشناسان ورزشی

 
 
 سن

 3/37 سال 27تا  22
 7/24 سال 31تا  22
 3/21 سال 43تا  36
 2/2 سال 11تا  44

 7/4 سال 11باالتر از 

 کارشناسان حقوقی

 3/27 سال 27تا  22
 3/32 سال 31تا  22
 2/24 سال 43تا  36
 1/14 سال 11تا  44

 2 سال 11باالتر از 

 کارشناسان ورزشی
 

 جنسیت

 3/61 مرد
 7/32 زن

 کارشناسان حقوقی
 3/31 مرد
 7/62 زن

  کارشناسان ورزشی
 
 

 تحصیالت

 7/12 کارشناسی
 7/32 کارشناسی ارشد

 7/2 دکتری

 کارشناسان حقوقی
 4/42 کارشناسی

 4/42 کارشناسی ارشد
 2/11 دکتری

 

 معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی را نشان می دهد: 2جدول 
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 : معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی5جدول 
 معیارها ردیف

 )کارت مربیگری( جهت آماده سازی ورزشکاران در رشته های پرخطرصالحیت های فنی  1
 توجه به توانایی های فنی، روحی و روانی ورزشکاران در هنگام فعالیت 2
 بازدید از وسایل ورزشی و اجازه ندادن به ورزشکاران در استفاده از تجهیزات و ابزار غیراستاندارد 3
 ورزشکارانآموزش حرکات و مهارت های ورزشی به  4
 مورد توجه قرار دادن میزان مهارت ها، قد و وزن ورزشکاران در رقابت های ورزشی 1
 مشخص نمودن جانشین واجد شرایط در زمان های اضطرای برای ترک محل خدمت 6
 انتقال سریع ورزشکاران مصدوم به درمانگاه 7
 توجه به ورزش به عنوان یکی از عوامل پیشگیری از جرم 2
 آشنایی کافی با اصول و فنون استفاده از وسایل کمک های اولیه 7
 عدم کوتاهی نسبت به انجام اقدامات فوری برای نجات ورزشکاران مصدوم 12
 اقدام به ایمن نمودن اماکن، فضاها و تجهیزات ورزشی 11
 اعمال محدودیت هایی به منظور جلوگیری از وقوع حوداث در زمان مسابقات 12
 تنظیم استشهاد در صورت وقوع حوادثی که عواقب نامطلوب داشته باشد 13

اطالع رسانی به مسئوالن باشگاه و خانواده، همزمان با انجام کمک های اولیه یا انتقال ورزشکار  14
 مصدوم به درمانگاه

 آموزش مهارت های جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان اجرای فنون ورزشی 11
 نظریه تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت ورزشیتوجه به  16
 مبنا قرار دادن نظریه تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت مدنی حوادث ورزشی در نظام حقوقی ایران 17
 تشکیل شعب خاص رسیدگی به دعاوی ورزش در دادگاه ها 12

 

استفاده  AHPی، از روش در حقوق ورزش یمدن تیمسئول یارهایمع یرتبه بندبه منظور 
  :، نتایج این اولویت بندی را نشان می دهد3گردید. جدول 

 

 AHPی با استفاده از روش در حقوق ورزش یمدن تیمسئول یارهایمع یرتبه بند: 8جدول 

 اولویت بندی معیارها ردیف
 167/2 تشکیل شعب خاص رسیدگی به دعاوی ورزش در دادگاه ها 1
 141/2 مبانی مسئولیت ورزشیتوجه به نظریه تقصیر به عنوان  2
 132/2 آموزش مهارت های جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان اجرای فنون ورزشی 3
 132/2 اقدام به ایمن نمودن اماکن، فضاها و تجهیزات ورزشی 4
صالحیت های فنی )کارت مربیگری( جهت آماده سازی ورزشکاران در رشته های  1

 127/2 پرخطر
 112/2 هایی به منظور جلوگیری از وقوع حوداث در زمان مسابقاتاعمال محدودیت  6
مبنا قرار دادن نظریه تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت مدنی حوادث ورزشی در نظام  7

 113/2 حقوقی ایران

اطالع رسانی به مسئوالن باشگاه و خانواده، همزمان با انجام کمک های اولیه یا انتقال  2
 122/2 درمانگاهورزشکار مصدوم به 

 122/2 عدم کوتاهی نسبت به انجام اقدامات فوری برای نجات ورزشکاران مصدوم 7
 272/2 توجه به توانایی های فنی، روحی و روانی ورزشکاران در هنگام فعالیت 12
 223/2 تنظیم استشهاد در صورت وقوع حوادثی که عواقب نامطلوب داشته باشد 11
 271/2 اصول و فنون استفاده از وسایل کمک های اولیهآشنایی کافی با  12
بازدید از وسایل ورزشی و اجازه ندادن به ورزشکاران در استفاده از تجهیزات و ابزار  13

 262/2 غیراستاندارد
 217/2 انتقال سریع ورزشکاران مصدوم به درمانگاه 14
 214/2 توجه به ورزش به عنوان یکی از عوامل پیشگیری از جرم 11
 241/2 آموزش حرکات و مهارت های ورزشی به ورزشکاران 16
 234/2 مورد توجه قرار دادن میزان مهارت ها، قد و وزن ورزشکاران در رقابت های ورزشی 17
 226/2 مشخص نمودن جانشین واجد شرایط در زمان های اضطرای برای ترک محل خدمت 12
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مشخص گردید که تشکیل شعب خاص رسیدگی به دعاوی  AHPبا توجه به نتایج روش 
، توجه به نظریه تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت ورزشی 167/2ورزش در دادگاه ها با نمره نرمال 

و آموزش مهارت های جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان اجرای فنون  141/2با نمره نرمال 
می باشد.   یدر حقوق ورزش یمدن تیئولمس یارهایمعمهمترین  132/2ورزشی با نمره نرمال 

شان دهنده مناسب بودن این نرخ می باشد که ن 221/2میزان نرخ ناسازگاری در تحقیق حاضر 
 باشد.می

 

 بحث و نتیجه گیری
اصلی ترین بحث در حیطه حقوق ورزشی آشنایی دست اندر کاران جامعه ورزش اعم از 

از قوانین و مقررات مورد عمل می باشد که این قوانین  ...، سرپرست داور، مربی، ورزشکار و مدیر
قوانین  قواانین حمایتی ج( )پیشگیرانه( ب( الف( قوانین پیشگیری :به طور کلی در سه مولفه
است که توجه  ییبنا ریعوامل ز نیورزش به مفهوم عام، از مهم تر تنبیهی  قابل بررسی است.

باشد،  یمذکور م یهر ملت یاساس نیوال در قوانخود که معم یها دولت ها را در تحقق آرمان
آن است که تحقق  تیجذاب نیا ل،یدل نیحال، ساده تر نیو در ع نیجلب نموده است. محکم تر

 د،یباشد )جاو ینسل مقدور نم یبرومند یعنیعامل،  نیتر مجز در پرتو مه ،یهر ملت یآرمان ها
برده اند و از  یورزش پ یبه معنا نیمردم با تجربه و تمر شتریهم ب لیدل نی(. به هم7: 1371

کار  یحال ممکن است نوع نیدر ع یکردن است ول حیاکثر مردم، ورزش به مفهوم تفر دگاهید
 تجارت ینوع ای( و یورزش ی)تورها شدن تخداماس یبرا ی( راهیورزشکاران حرفه ا ی)برا

 .دی( به شمار آیورزش یابیبازار  یها)آژانس
 یحرکت به سو یملت به عنوان مبنا یکه، برومند میاصل بها ده نیاساس، هر چه به ا نیا بر

بهره  زین زانیندارد، به همان م یگریراه د یبدن تیاهداف ترب ینیاهداف جز از طرق تحقق ع
پر کردن اوقات  یبرا یا لهیوس ایو  یسرگرم ی لهیاگر ورزش را تنها وس نیبرد. بنابرا میخواه
و  مینسل است، دور افتاده ا یآن برومند ی جهیاز هدف ورزش که نت قتیدر حق م،یبدان تفراغ

 یاجتماع یاز امور زندگ کی چیتوان در ه یبا نشاط، نم و یسالم، قو یاست که بدون نسل یعیطب
داشت.  یهر ملت ییشدن به اهداف نها کیتابناک و نزد ی ندهیبه آ یدیچندان ام ،یفرد یو حت
 نیکننده ا دییو عمال تا قایمختلف دق یملت ها انیدر م یبدن تینقش ورزش و ترب یقیتطب یبررس

گسترده و به صورت  فیالزم است ورزش را در ط نیبنابرا، (13: 1373 ا،ین یآقائ)ادعاست 
 نمود. یبررس یاشهیر

تحقیق حاضر همچنین مشخص نمود که تشکیل شعب خاص رسیدگی به دعاوی ورزش در 
ی مشخص گردید. بدون شک در حقوق ورزش یمدن تیمسئول اریمعدادگاه ها به عنوان مهمترین 

ایجاد شعب خاص رسیدگی به دعاوی ورزش در دادگاه ها سبب می گردد تا علم اختصاصی 
ایجاد این شعب سبب  ،به عبارتی ش اجرایی گردد.ورزش به صورت مناسبی در دعاوی ورز

ال قرار گیرد. این مساله نشان گردد تا دعاوی ورزش با علم ورزشی تری مورد بررسی و دنبمی
دهد که شعب خاص رسیدگی به دعاوی ورزش در دادگاه ها به عنوان یک ضرورت می تواند می

ورزشی و حقوقی مورد توجه قرار دهد. بدون بسیاری از اختالفات موجود را از منظر ارتباطات 
 شک این خود زمینه جهت بهبود عدالت محوری در این حوزه را فراهم خواهد نمود.

در  ییقضا ریو غ ییمراجع قضا تیصالح یخود که با هدف بررس قیدر تحق( 1322) انفریآر
از لحاظ بردند که  یخود پ یها یانجام گرفت، پس از بررس یورزش یبه خطاها یدگیرس
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 بودن آرا یدر صورت صراحت به قطع یانضباط یها تهینظر بودن آراء کم دیو قابل تجد تیصالح
اگر به  کنیباشد ول یعدالت ادار وانیدر د ینظر خواه دیهم قابل تجد ازرسد که ب یبه نظر م

استان،  أتیشهرستان، ه أتیبخش، ه أتیرسد در ه یصورت اطالق عنوان شده باشد به نظر م
با توجه چند  یانضباط تهیسلسله مراتب در کم گرینظر باشد، به عبارت د دیقابل تجد ونیفدراس

نظر هم ممکن با  نیمشهود بوده است که البته مخالف ا کامالمورد بحث  یینامه اجرا نییآ
ها و دادگاه یبر رأ تهیکم یرأ یریپذ ریتأث تهیکم نیا وجود دارد. مسئله مهم در آرا یاستدالالت قو

جلسات  تواند از صورت یدادگاه م طیشرا تیرسد در صورت رعا یبالعکس است که به نظر م
اطراف دعوا استفاده کند  یعدم صحت و ادعا ایبر صحت  یبه عنوان اماره ا یانضباط تهیکم
ر و در امو ورت احراز تخلف الزم االتباع استدر ص یانظباط یها تهیکم یحکم دادگاه برا کنیول
 یالمللنیب وانیهمان د ای( CAS) یطیبه اعتراضات آنهم تحت شرا یدگیتنها مرجع رس یالملل نیب
 یصادره از سو یبه اعتراضات به آرا یدگیتواند مرجع رس یاست که م یورزش یفریک

خود با هدف  قیدر تحق (2216) و همکاران تیاسم خاص باشد. یالملل نیمجامع ب ای هانویفدراس
 ،بهیو رقابت رسانه ها انجام دادند ،رقابت در حقوق ورزش یحقوق رسانه ا ییقرار دادن همگرا

 ،بازار میتوجه خود را به تنظ دیبا یکنندگان ورزش میگذاران و تنظ استینفع مصرف کنندگان ،س
 یاعالم نمود که، دادگاه داور یقیدر تحق( 2214میتن ) کنند. متمرکز یورزش یبرنامه ها بازار

خود  قیدر تحق( 2212ی )اوپ دنیه-یج وی. ماباشد یم ییمجزا یلیفقه تحل ی( داراCAS) ورزش
قانون ورزش ممکن  ورزش در سطح جهان، یو اقتصاد یفرهنگ تیاعالم نمودند با توجه به اهم

زند، بشکند با توجه به  یحقوق بشر جوانه م یو مل یحقوق قانون شیرا که به افزا ییاست بذرها
 یو تجار یاست و روابط مختلف اجتماع دهیچیرسانه پ کیدر جهان ورزش،که  یروابط اجتماع

از این رو  (.2211ل، )فرود ندیرا ادعا نما یتوانند حقوق خاص یهست آنها م نفعانیکه در ذ
( 2214(، میتن )1322) انفریآرتوان چنین اعالم داشت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات می
 ( همسو می باشد.2212ی )اوپ دنیه-یج ویماو 

تحقیق حاضر همچنین مشخص نمود که توجه به نظریه تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت 
ی می باشد. نظریه تقصیر در حقوق ورزش یمدن تیمسئول های مهم در حوزهاریمعورزشی از دیگر 

بر مبنای این نظریه وجه اصلی مسئولیت یکی از مسائل مهم در حوزه مسئولیت مدنی می باشد. 
عامل فعل زیان بار در قبال زیان دیده، تقصیر او است. طرفداران این نظریه قصد داشتند که عامل 

این وجدان او است که او را زیان را اقناع و ارضاء وجدانی نموده و به او خاطر نشان کنند که 
مسئول جبران ضرر می داند و حکم قانون گذار به مسئولیت و لزوم جبران ضرر توسط او مطابق 

دهد. های درونی و باطنی فرد نیز اصالت میاین نظریه به انگیزه ،با حکم وجدان است؛ به عبارتی
رائت است مگراین که خالف آن اصل بر ب”نظریه تقصیر بر اصل برائت استواراست که برمبنای آن 

 دیده بتوانداساس، عامل زیان از تقصیر بری است، مگرآن که زیانبراین (.1371)چلبی،  ”ثابت شود
باشد و حوداث ورزشی یکی از مسائل مهم میبدون شک با توجه به اینکه  تقصیر او را ثابت کند.

ا مبنای این نظریه در ورزش لذ همواره این حوادث در محیط های ورزشی وجود داشته است،
بایستی حمایت از فرد زیان دیده باشد تا نتوان از اعمال نفوذ قدرت های ورزشی در هنگام می

 بروز حوداث جلوگیری به عمل آید. 
تحقیق حاضر همچنین مشخص نمود که آموزش مهارت های جلوگیری از آسیب دیدگی در 

ی در حقوق ورزش یمدن تیمسئول مهم در حوزههای اریمعزمان اجرای فنون ورزشی از دیگر 
باشد. بدون شک آموزش در جهت بهبود مهارت در خصوص اجرای مهارت ها و فنون ورزشی می
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نیا  می تواند یکی از راهکارهای پایدار در حوزه مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی می باشد. آقایی
حوادث ورزشی می تواند در ( مشخص نمود که آموزش در جهت کاهش بروز مشکالت و 1371)

ایجاد ظرفیت های مطلوب در حوزه کاهش خطاهای انسانی نقش مهمی داشته باشد. شکری 
( نیز مشخص نمود که ظرفیت سازی های ایجاد شده به اوسطه آموزش می تواند نقش مهم 1327)

که نتایج  و پررنگی در کاهش خطاهای انسانی داشته باشد. از این رو می توان چنین اعالم داشت
( همسو می باشد. به نظر 1327) ( و شکری1371تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات آقایی نیا )

رسد آموزش مهارت های جلوگیری از آسیب دیدگی در زمان اجرای فنون ورزشی به واسطه می
 ،عملکرد مطلوب افراد در ورزش ایجاد خبرگی در ورزش و همچنین ایجاد شرایطی در جهت

 رفیت های مطلوبی در حوزه ورزش در مسیر کاهش حوادث ورزشی ایجاد نماید.تواند ظمی
تحقیق حاضر همچنین مشخص نمود که اقدام به ایمن نمودن اماکن، فضاها و تجهیزات 

ی می باشد. این مساله در حقوق ورزش یمدن تیمسئول های مهم در حوزهاریمعورزشی از دیگر 
(، هیل و گرین 2211اسچوارز و همکاران ) :ای از جملهچنان اهمیت دارد که تحقیقات گسترده 

( اشاره داشتند که ایمن سازی محیط های ورزشی از جمله وظایف 2212( و مالن و چارد )2212)
کلیدی مدیران ورزشی می باشد. این رو می توان چنین اعالم داشت که نتایج تحقیق حاضر با 

( همسو 2212( و مالن و چارد )2212(، هیل و گرین )2211نتایج تحقیقات اسچوارز و همکاران )
ا و تجهیزات ورزشی می تواند می باشد. به نظر می رسد اقدام به ایمن نمودن اماکن، فضاه

های ناشی از حوادث ورزشی را به شدت کاهش دهد و از طرفی ظرفیت های مطلوبی در آسیب
که این مساله  حوزه های ورزشی در جهت ایمن سازی فضاهای ورزشی فراهم نماید. به صورتی

آسیب های ناشی از اتفاقات و حوادث ورزشی را به شدت کاهش می دهد و می تواند در حفاظت 
از ارکان ورزش در محیط های ورزشی بسیار کمک نماید. با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد 

صی می گردد تا با ایجاد شعب خاص رسیدگی به دعاوی ورزش در دادگاه ها، ظرفیت های تخص
در خصوص دعاوی ورزشی ایجاد نمود. از طرفی پیشنهاد می گردد تا با ایجاد سامانه های نظارتی 

از ظرفیت مهارت های ورزشی در جهت کاهش آسیب ها و  ،بر حسن آموزش های ورزشی
حوادث ورزشی جلوگیری به عمل آورد. همچنین با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می گردد 

ه سازی امکان ورزشی در زمینه مسائل ایمنی، ظرفیت های مطلوبی در حوزه های تا با یکپارچ
 حقوق ورزشی و کاهش آسیب ها و حوادث ورزشی داشت.
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