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چكيده
آیـا بـا جهانـی شـدن پدیـده ورزش، توسـعه باشـگاه ها و مشـاغل خصوصـی و گسـتره نهضت 
المپیـک و اقتـدار و نفـوذ روزافـزون نهادهای جهانی ورزش، تأسـیس رشـته کارشناسـی ارشـد 
حقـوق ورزش در ایـران ضـرورت دارد؟ هـدف کلـی تحقیـق امکان سـنجی تأسـیس رشـته 
کارشناسـی ارشـد حقـوق ورزشـی در دانشـگاه های کشـور از دیـدگاه اعضـای هیئـت علمـی 
گروه هـای حقـوق و تربیـت بدنی دانشـگاه های اصفهان، تهران و شـهید بهشـتی در سـال 1392 
)مجموعـاً 173 نفـر( اسـت. تحقیـق توصیفـی و از نـوع تحقیقات کیفی اسـت. اطالعـات مورد 
نیـاز از طریـق مصاحبـه نیمـه سـازمان یافته گـردآوری شـد. 28 نفـر از اعضای هیئـت علمی که 
بـا تدریـس، تألیـف و ترجمـه کتاب هـای حقـوق ، ورزش و برنامه ریزی هـای درسـی در ارتباط 
بودنـد، بـه طـور هدف دار به عنـوان نمونه آماری انتخاب شـدند و به پرسـش های تحقیق پاسـخ 
دادنـد. پاسـخگویان معتقـد بودنـد، بـه دلیل کاسـتی های محـرز در قوانیـن مربوط بـه ورزش در 
حقـوق ایـران و نیـاز جامعـه، ایجاد رشـته حقـوق ورزش ضـرورت دارد. مصاحبه شـوندگان بر 
سـر راه انـدازی رشـته حقـوق ورزشـی در دانشـکده ها یـا گروه های آموزشـی حقوق بـا ترکیبی 
از دروس حقـوق و ورزش توافـق داشـتند. وجـود اسـتادان دارای مدرك دکتـرای حقوق و علوم 
ورزشـی در دانشـگاه ها زمینه بسـیار مناسـبی برای تأسـیس این رشته اسـت. در این مقاله دیدگاه 
اسـتادان در هفت زمینه کاسـتی های حقوق ورزش، تجاری شـدن ورزش، ایجاد مشـاغل جدید، 
امکانـات تخصصـی، اسـتقالل رشـته حقـوق ورزش، آموزش هـای کوتاه مـدت، دروس حقـوق 

ورزش، مـدارك اسـتادان و شـرایط کارگاه های آموزشـی حقوق ورزش بررسـی شـده اسـت.
كليدواژه: حقوق ورزش، امکان سنجی، جهانی شدن، قوانین و مقررات.
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مقدمه 
در گذر زمان توسعه ورزش همگام با توسعه تمدن و فرهنگ بشری همراه بوده است. اما با 
وجود گوناگونی فرهنگ ها، نژادها و اقوام بشری، پدیده مشترکی به نام ورزش در دهکده 
جهانی به وجود آمده است )گودرزي، 1390(. بررسی ها نشان می دهد در صورتی که برنامه ها و 
مسابقات ورزشی بر مبنای اصول علمی و اصولی برگزار شود، باعث تحکیم ارزش های انسانی، 
تقویت هویت و همبستگی ملی و همگرایی قومیت ها، افزایش مشارکت های سیاسی، مبارزه 
با بسیاری از ناهنجاری های رفتاری و همچنین عامل تأثیرگذاری برای ارتباط بین فرهنگ ها و 
ایجاد صلح و دوستی بین ملت ها خواهد شد)مندعلی زاده و هنری،1389(. جهانی شدن ورزش 
باعث به وجود آمدن استانداردها، معیارها، شاخص ها و قوانین و مقررات بین المللی در ورزش 
و به ویژه در مسابقات شده است. در چند دهه اخیر نفوذ و اقتدار نهادهای بین المللی ورزشی در 
قانون گذاری و تدوین حقوق جهانی ورزش بیشتر شده و با ایجاد نهادهای بین المللی ورزشی بر 
اجرای دقیق قوانین و مقررات ورزشی نظارت دارند )ملکوتیان، 1388(. ورزش در شرایط کنونی 
جهان ،از جمله مسائل اساسی زندگی بشر است. حوادث و اتفاقات ورزشی به لحاظ توسعه آن 
در میان اقشار مختلف جامعه بسیار فراوان بوده و نظام های حقوقی کشور را درگیر خود نموده 
است. با توجه به خطرات و حوادث ناشی از ورزش و قراردادهای منعقده در سطح جامعه 
ورزشی و بین المللی می طلبد که برخورد حقوقی مناسب با حوادث و دعاوی حقوقی ورزش 
صورت پذیرد) نادریان، 1392(. اهداف آرمانی ورزش که تربیت نسل خالق، برومند و توانمند، 
بانشاط، سالم و مسئولیت پذیر است، مورد توافق مي باشد. اما نباید از جنبه های سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی آن به سادگی گذشت و به همین دلیل مدیران و قانونگذاران برای حمایت از برنامه ها 
و فعالیت های نهاد ورزش قوانین و مقرراتی تدوین کرده و تسهیالت و امتیازات ویژه ای را در 
نظر گرفته اند. امروزه به منظور دست یابی به اهداف ارزشمند ورزش در جامعه هزینه های بسیار 
زیادی صرف مي شود. اما بررسی ها نشان مي دهد به موازات توسعه ورزش چه در بعد قهرمانی 
و حرفه ای و چه در بعد تفریحی، حوادث و اتفاقات ورزشی نیز بسیار زیاد و پیچیده شده است. 
بررسی ها نشان مي دهد اتفاقات و حوادث ورزشی از شمول حوادثی که در کوچه و خیابان اتفاق 

مي افتد کاماًل جدا شده و شکل تخصصی گرفته اند)نادریان، 1390(.
در سال های اخیر با تجاری شدن ورزش و ظهور آن به عنوان یک صنعت سودآور در 
جامعه، میزان سرمایه گذاری ها در بخش ورزش در بسیاری از کشورها رشد انفجاری داشته و 
سهم ورزش در اقتصاد ملی افزایش یافته است، زیرا متخصصان معتقدند توسعه ورزش مبتنی 
اقتصاد ملی می شود )سجادیان، 1390، ریچارد،2003(. تجارت  بر فرصت ها باعث پویایی 
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بین المللی در ورزش شکل نظام یافته اي گرفته، مهاجرت ورزشکاران در همه رشته های ورزشی 
افزایش یافته، لیگ های حرفه اي در بسیاری از رشته های ورزشی راه اندازی شده و ورزشکاران 
منعقد  ورزشی  فدراسیون های  و  باشگاهها  با  استخدامی  مدت  کوتاه  قراردادهای  مربیان  و 
مي کنند. در چنین شرایطی همه افراد با آگاهی از حقوق فردی و قانونی مي توانند منافع خود 
را در دعاوی حقوقی در محیط های ورزشی که روبه ازدیاد است به طور فزاینده اي حفظ کنند.

امروزه زنان و مردان ورزشکار به حقوق توجه زیادی داشته و انتظاراتشان از حقوق نسبت به 
گذشته کاماًل متفاوت است. قانون بر همه جنبه های ورزش، سازمان های ورزشی، ورزشکاران، 
دست اندرکاران ورزش و تماشاچیان توجه خاص نموده است )تامی،2001.نادریان،1392(. به 
طوری که مي توان اذعان نمود یکی از مهم ترین زمینه های علمی ورزش، بررسی و کنکاش 
در ابعاد حقوقی ورزش است که زیربناي آن را علم حقوق تشکیل مي دهد. حقوق ورزشی، 
مجموعه اي از قوانین، مقررات، هنجارها و اصولی است که چهارچوب معین و دستورالعمل 
مشخصی بر روابط افراد )مربیان، داوران، تماشاچیان، ورزشکاران، مدیران و سایر افراد( در 
محیط های ورزشی و در تمرینات و به ویژه مسابقات با هدف برقراری عدالت، ایجادنظم، 
پیش گیری از بروز حوادث و حاکمیت قانون بوجود مي آورد. در حوزه ورزش بروز سوانح 
اتفاقات در جریان تمرینات و مسابقات و رویدادهای ورزشی امری اجتناب  و حوادث و 
ناپذیر است. برخی از این حوادث باعث آسیب دیدگی جدی ورزشکاران یا نقص عضو و 
حتی در برخی موارد فوت آنان مي شود. هر حادثه علتی دارد و علت مزبور مي تواند مبنای 
ایجاد تقصیر و بررسی های حقوقی برای تعیین مقصر باشد. عامل بروز این حوادث و آسیب ها 
بسیار متنوع است. بعضی از حوادث و صدماتی که در جریان رقابت ها و تمرینات ورزشی به 
وقوع مي پیوندند، عادی بوده و مطابق نظر اکثر کارشناسان، جزئی از ورزش به حساب مي آیند 
)کاشف و شیدایی، 1389 ، باکت و مک فارلین، 2003(. در بسیاری از موارد علت وقوع حادثه 
قصور و کوتاهی در مشاغل است. در ورزش مشاغلی مانند مدیریت، مربیگری و داوری به 
عنوان محوری ترین و حساس ترین مشاغل ورزشی مورد توجه حقوقدانان بوده است. مدیران، 
داوران و مربیان ورزش در انجام وظایف و مسئولیت های قانونی مثاًل در پیشگیری و مدیریت 
آسیب های ورزشی و اعمال قانون است که از نظر حقوق ورزشی مي تواند مسئولیت زیادی 
برای آنان ایجاد کند. اما باید دید قانون متبوع در ورزش، کدام قانون است و آیا پاسخگو به 
همۀ نیازهای قانونی ورزش مي باشد یا خیر؟ ایا مي توان با بهره گیری از تجارب علمی سایر 
کشورها امکان راه اندازی رشته حقوق ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد در ایران وجود دارد؟ 
امکان سنجی در حقیقت بررسی مطلوبیت یا امکان پذیری پیاده  سازی یک سیستم مدیریتی یا 
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فرایندی  بادر نظر گرفتن مزایا و معایب )هزینه ها و فواید( آن سیستم در جامعه است )فدایي و 
نوشین فرد، 1387(. در این پژوهش منظور از امکان  سنجی بررسی چهار عامل نیروی انسانی، 
بودجه، منابع، تجهیزات و امکانات تخصصی مورد نیاز برای راه اندازی رشته حقوق ورزش در 

دانشگاههای ایران در مقطع کارشناسی ارشد است.
امروزه نفوذ علم و دست آوردهای علمی در همه زوایای زندگی یک واقعیت عینی است 
که بوضوح قابل مشاهده است. در چنین شرایطی اهمیت تولید علم و استفاده از دستاوردهای 
علوم و فناوری های نوین یک راهبرد محسوب مي شود )ابراهیمي، 1383(. در شرایط کنونی 
ورود به مباحث حقوق ورزشی یک امر کاماًل تخصصی است و نمي توان با تکیه بر آگاهی های 

کلی و معلومات عمومی و یا سلیقه اي به حل و فصل موضوعات و مسایل پرداخت. 
از دهـه 1970 میـالدی بـه بعـد، تحـوالت اساسـی در حـوزه علـوم بـه وجـود آمـد. بـه 
منظـور پاسـخگویی بـه نیازهـای جدیـد و تخصصی در جامعه رشـته های علمـی به صورت 
بین رشـته ای ظهـور کردنـد. محتـوا، روش هـا، اهـداف و کاربردهـای رشـته های جدیـد کـه 
بصـورت بین رشـته اي پدیـد آمدنـد متناسـب بـا تحـوالت اجتماعـی و توسـعه فناوری های 
نویـن شـکل گرفـت. تحقـق اهـداف جدیـد در علـوم و فنـون نیـاز بـه متخصصـان کارا و 
مؤثـری دارد کـه مهارت و توانایی اجرای راهبردهای جدید داشـته باشـند. پـرورش و دارای 
مجـوز فعالیـت نیازمنـد داشـتن سـاختارهای مناسـب و روزآمـد در نظـام آمـوزش عالـی و 
دانشگاه هاسـت. رشـته تحصیلـی حقـوق ورزشـی با سـاختار خـاص و مسـتقل در حقیقت 
افـرادی را تربیـت می کنـد کـه پس از فراغـت از تحصیل در بخش های مختلف سـازمان ها و 
باشـگاه های ورزشـی بتواننـد موضوعات و مسـایل مربوط بـه حوزه حقوق ورزشـی را حل 
و فصل کنند. همان گونه که در شـکل )1( نشـان داده شـده اسـت، رشـته حقوق ورزشـی از 

دو حیطـه کلـی ورزش و حقوق تشـکیل شـده اسـت.

 

شكل 1. ساختار علمی رشته حقوق ورزشی

حقوق

حقوق ورزشی

ورزش
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رویکرد تأسیس رشته های دانشگاهی به صورت بین رشته ای در پاسخ به نیازهای جامعه 
ایران رشته حقوق  بوده و جزو سیاست های راهبردی آموزش در شرایط کنونی است. در 
از سال 1962،  مانند سوربن  دانشگاه هایی  در  که  ندارد،این در حالی است  ورزشی وجود 
دانشگاه رم از سال 1958، دانشگاه لندن از 1976، و میشیگان از 1972 رشته حقوق ورزشی در 
سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری وجود دارد. در دوره های کارشناسی ارشد حقوق 
ورزشی، واحدهای درسی متفاوتی چون مبانی آموزش حقوق، حقوق جزا، مسئولیت های 
و  قوانین  بین الملل،  حقوق  حقوق خصوصی،  تماشاچیان،  بازیکنان،داوران،  مدیران،  مدنی 
مقررات رشته های ورزشی، استانداردها و شاخص های اماکن، فضاها و محیط های ورزشی، 
جرم و جرم شناسی، مبانی اخالق در ورزش و جامعه شناسی ورزش همراه با سرفصل های 
مشخص ارائه می شود )جونیور و جامپیون، 1380(. آشنایی با اساسنامه رویدادهای جهانی مانند 
بازی های المپیک، آشنایی با ساختار کمیته های انضباطی و اخالق در سازمان های بین المللی 
مانند کمیته بین المللی المپیک )IOC( و فدراسیون های جهانی از جمله برنامه های کارورزی و 

پژوهشی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق ورزشی است. 
در  معتبر  لیگ های  راه اندازی  باشگاه های خصوصی،  توسعه  و  تجاری  ورزشهای  رشد 
رشته های مختلف ورزشی، قراردادهای مالی با بازیکنان، مربیان و داوران، بروز حوادث ناشی 
از برنامه ها و فعالیت های ورزشی برای ورزشکاران و برگزاری مداوم مسابقات ضرورت وجود 
نیروهای متخصص در حل مسائل و مشکالت ناشی از حوادث ورزشی را اجتناب ناپذیر 
مي نماید. حیطه حقوق ورزشی، قوانینی فراتر، جامع تر و بیشتر از قوانین فعالیت های ورزشی و 
مسابقات را شامل می شود و فعالیت هایی مانند تجارت )اقتصاد(، سیاست و فرهنگ ورزش را 
نیز نظم می بخشد. اما در شرایط فعلی بسیاری از موضوعات و مسائل در محیط های ورزشی 
و در مسابقات عمدتا سلیقه اي و با برداشت های شخصی افراد حل و فصل می شود. در چنین 

شرایطی وجود نیروهای متخصص ضروری است 
نیازمندی ها  انسانی  نیروی  تجهیزاتی،  مالی،  امکانات  و  بررسی شرایط  به  مقاله  این  در 
به منظور راه اندازی رشته حقوق ورزشی درایران از دیدگاه متخصصان پرداخته شده است. 
سؤال اساسی تحقیق این است که برای راه اندازی رشته حقوق ورزشی فرصت های ایجاد 
شده کدامند؟ به چه امکانات کالبدی و تجهیزات نیاز است؟ نیروی انسانی متخصص با چه 

مهارت هایی مورد نیاز است؟ و چه دانشگاه هایی قابلیت راه اندازی این رشته را دارند؟ 
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روش شناسی تحقيق 
با توجه به ماهیت موضوع و هدف تحقیق، مطالعه از نوع کیفی ـ توصیفی است که با روش 
دلفی و مصاحبه انجام شد. به منظور جمع آوری اطالعات از مصاحبه عمیق و واقعه نگاری 
استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیئت علمی گروه های حقوق و تربیت 
بدنی دانشگاه های اصفهان، تهران و شهید بهشتی در سال 1392 بودند که تعداد آنها 183 نفر 
بود. 28 نفر از این افراد به طور هدفدار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. مالك انتخاب 
نمونه ها، تخصص، تجربه و اطالعات افراد از موضوع مورد پژوهش و عضویت در کمیته های 
برنامه ریزی درسی در دانشگاه بود. هدف محقق این بود که از طریق افراد انتخاب شده درك 
عمیق و مناسبی از موضوع مورد مطالعه حاصل شود. شکل مصاحبه نیمه سازمان یافته بود که با 
پرسش های از پیش تهیه شده که روایی ظاهری و محتوایی آن مورد تأیید متخصصان حقوق و 

تربیت بدنی و کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه ورزش قرار گرفت. 
 

یافته های تحقيق 
پرسش های نه گانه مصاحبه، به همراه پاسخ های دسته بندی شده پاسخ گویان در جدول 1 تا 
5 و جمع بندی این دیدگاه ها در جدول 6 ارائه شده است. هنگام مطالعه باید توجه داشت که 
مجموعاً 28 نفر به سوالت پاسخ داده اند. برای مثال در جدول )1( در ردیف »کاستی های 
حقوق ورزشی« این مفهوم 69 بار به نحوی از سوی پاسخگویان عنوان شده است، یعنی هر 
پاسخ به طور میانگین ارزشی معادل 2/4 دارد. به همین منظور برای هر مفهوم، ضریبی به نام 
ضریب تأکید محاسبه شده است )تعداد پاسخ دهندگان ÷ تعداد تواتر = ضریب تأکید(. ضریب 
تأکید صددرصدی، حاکی از توافق نسبی میان پاسخگویان است، اما چنان چه این ضریب بیشتر 
از صددرصد باشد، بدین معنی است که پاسخگویان به طور مستقیم بیشتر از یک بار به این 

موضوع اشاره کرده اند.
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جدول 1.
به نظر شما ضرورت ايجاد رشته كارشناسی ارشد حقوق ورزشی چيست؟

نكات مورد اشاره پاسخ دهندگان
ضريب تواتر

تأكيد
مفهوم 

کاستی های 246%11آشنایی بسیار کم فارغ التحصیالن حقوق با ورزش
حقوقی در 

ورزش
17عدم آشنایی متخصصان ورزش با علم حقوق 

15فرایند جهانی شدن حقوق ورزش

کاستی های قوانین حاکم بر حوادث ورزشی
 متناسب با تغییرات جهانی ورزش

26

برآورده 121%13تجاری شدن ورزش ها و ضرورت تدوین قوانین جدید 
ساختن 
نیازهای 
جامعه 
ورزش

9آشنایی افکار عمومی برای کاربرد قوانین در محیط های ورزشی

2افزایش توانمندی پژوهش در حوزه حقوق ورزشی

حل مسائل و مشکالت ناشی از عملیات ورزشی
 با تسلط کامل و اشراف بیشتر

7

3تأکید کمیته بین المللی المپیک بر راه اندازی کمیته های حقوق ورزشی

ایجاد 89%2استفاده از ورزش تجاری در جهت ایجاد اقتصاد پویا
مشاغل 
جدید 

بین رشته ای

5ایجاد شغل جدید در حوزه ورزش و حقوق

11تربیت کارشناسان آشنا به علم حقوق و قوانین ورزش
7ضرورت وجود وکال و کارشناسان حقوقی در حوزه ورزش

سؤال اول تحقیق بدون سوگیری، از نقاط ضعف و قوت تأسیس رشته حقوق ورزش 
یا  نقطه ضعف  عنوان  به  را  کاستی های حقوق ورزش  پاسخ دهندگان  است.  پرسیده 
جامعه  نیازهای  ساختن  برآورده  همچنین  شناخته اند.   %246 تأکید  با ضریب  تهدید 
ورزش را با ضریب تأکید 121% و ایجاد مشاغل بین رشته ای را با ضریب تأکید %89 

به عنوان فرصت برای تأسیس رشته حقوق ورزش قلمداد کرده اند.
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جدول 2.
به نظر شما ساختار آموزشی دوره كارشناسی ارشد حقوق ورزشی چگونه بايد باشد؟

ضريب تواترنكات مورد اشاره پاسخ دهندگان
مفهومتأكيد

14مناسب ترین جایگاه دانشکده های حقوق 

%135
مکان مناسب  
برای تأسیس 

رشته

2 گروه های آموزشی حقوق با داشتن حداقل 5 دانشیار حقوق 
9 تأسیس رشته در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی 

 تأسیس رشته در دانشکده های تربیت بدنی با همکاری گروه ها و 
6دانشکده های حقوق

 تأسیس رشته در دانشکده ها و گروه های حقوق با همکاری 
7دانشکده تربیت بدنی 

2 تأسیس رشته در دانشکده های مستقل بین رشته ای 

استقالل رشته %53
حقوق ورزش

7مراکز فنی و حرفه ای همگام با دیپلم تربیت بدنی 

 تأسیس رشته با همکاری وزارت دادگستری و وزارت ورزش در 
6دانشکده حقوق ورزش با گرایش هایی مانند جزا و مدنی 

8برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت برای کارشناسان حقوق 

آموزش %82
کوتاه مدت 10برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت برای کارشناسان ورزشی 

5سفر مطالعاتی برای کارشناسان حقوق در مدارس حقوق ورزش

در مورد سؤال دوم پاسخ دهندگان تأسیس رشته حقوق ورزش را در دانشکده با ضریب 
تأکید 135%، تشکیل دانشکده حقوق ورزش را با ضریب تأکید 53%، و برگزاری آموزش های 

کوتاه مدت بدون نیاز به تأسیس این رشته را با ضریب تأکید 85% ارائه کرده اند.
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جدول 3.
به نظر شما واحدهای درسی مورد نياز برای دوره كارشناسی ارشد حقوق ورزشی كدامند؟

ضريب تواترنكات مورد اشاره پاسخ دهندگان
مفهومتأكيد

11وجود واحدهای درسی گرایش های مختلف رشته حقوق 
%61

دروس رشته 
حقوق ورزش 
در کارشناسی 

ارشد

12واحدهای درسی گرایش های مدیریت ورزش

بهره گیری از تجربیات دانشگاه های معتبر مانند سوربن فرانسه، 
4دانشگاه لندن و دانشگاه رم در رشته حقوق ورزشی

%39
بهره گیری از نظرات کمیته حقوق و کمیته بین المللی 

7المپیک)بخش حقوقی(

114%15وجود دروس تئوری حقوق و عملی تربیت بدنی 

سؤال سوم در مورد دروس گرایش حقوق ورزش پرسیده شد که پاسخ دهندگان استفاده 
از منابع تربیت بدنی یا حقوق به صورت مستقل را با ضریب تأکید 61%، استفاده از منابع 
کشورهای دارای رشته حقوق ورزش و رهنمودهای کمیته بین المللی المپیک را با ضریب تأکید 
39%، و استفاده از ترکیب منابع تربیت بدنی و حقوق را با ضریب تأکید 114% در پاسخ های 

خود اشاره کرده اند.  

جدول 4.
مدرك و دانش مدرسان را برای آموزش رشته حقوق ورزشی چگونه ارزيابی می كنيد؟

نكات مورد اشاره پاسخ دهندگان

167%47مدرك دکترای حقوق در گرایش های مختلف

مدرك استادان رشته 
حقوق ورزشی

مدرك دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی با گرایش 
135%38مدیریت و برنامه ریزی

مربیان و داوران ورزشی دارای تجربه با مدرك مربیگری 
132%37و داوری بین المللی

سؤال چهارم در مورد نوع مدرك استادان رشته حقوق ورزشی پرسیده شد که پاسخ دهندگان 
داشتن مدرك دکترای حقوق یا تربیت بدنی را با ضریب تأکید 162%، مدرك دکترای حقوق 
ورزشی را با ضریب تأکید 32%، و مربیان و داوران با تجربه با مدرك بین المللی را با ضریب 

تأکید 132% در پاسخ های خود مورد تأکید قرار داده اند.
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جدول 5.
به نظر شما امكانات كالبدی و تجهيزات مورد نياز رشته حقوق ورزشی كدامند؟ 

 نكات مورد اشاره پاسخ دهندگان 

132%37وجود کتابخانه تخصصی 

نحوه برگزاری 
کالس های حقوق 

ورزش

کارگاه های حقوقی بر اساس تکنولوژی های جدید مثل 
50%14آی تی و آی سی آی

وجود یک مرکز با منابع آموزشی کافی در زمینه حقوق 
32%9ورزشی

سؤال پنجم در مورد امکانات کالبدی و تجهیزات مورد نیاز پرسیده شد که پاسخ دهندگان 
برای تأسیس رشته وجود کتابخانه تخصصی و مراکز معتبر اطالعاتی با ضریب تأکید %121، 
برای کارگاه حقوقی بر اساس فناوری های نوین مانندآی تی  و آی سی تی با ضریب تأکید %50، 
و وجود یک مرکز منابع آموزشی در آموزش حقوق ورزشی با ضریب تأکید 32% در پاسخ های 

خود اشاره کرده اند.   

بحث و نتيجه گيری
در بیان ضرورت و اهمیت تأسیس رشته کارشناسی ارشد حقوق ورزشی به دالیل مختلفی 

مي توان اشاره کرد: 
1. عدم وجود نهادهای دانشگاهی به صورت رسمی برای تربیت کارشناسان حقوق ورزش: 
کارشناس  تربیت  و  دانشجویان  به  شغلی  مهارت های  آموزش  دانشگاه ها  وظیفه  مهم ترین 
در رشته های مختلف شغلی است. در شرایط کنونی، به رغم اهمیت و ضرورت موضوع، 

دانشگاهی در ایران که کارشناس رسمی حقوق ورزشی تربیت کند وجود ندارد.
و  مسائل  کارشناسی  و  بررسی  شیوه های  با  ورزشی  و  کارشناسان حقوقی  آشنایی  عدم   .2
موضوعات حقوقی در حوزه ورزش و مسابقات: متخصصان فعلی حقوق در کشور به میزان 
زیادی صرفاً با مبانی و دانش حقوق به صورت کلی آشنایی دارند و آگاهی چندانی از عملیات ها 
و برنامه های ورزشی، مسابقات، حوادث ورزشی و معیارهای ارزشیابی اماکن و فضاهای ورزشی 
و ساختار کمیته های انضباطی و حقوقی در سازمان ها و فدراسیون های ورزشی ندارند. با توجه 
به ماهیت حقوق ورزشی، که در آن قانون، فرمول و نتیجه باید از ورای آزمایش ها، داده ها و 
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اندازه گیری ها به دست آید، متأسفانه به دلیل آگاهی کم متخصصان حقوق ورزشي در این زمینه، 
فرایند آموزش حقوق ورزشي در کشور به صورت نظام مند وجود ندارد و موارد پراکنده اي که 

انجام شده است غالباً به صورت تجربی وهمراه با آزمایش و خطا بوده است. 
3. ماهیت چندبعدی حقوق ورزشی و نیاز به تربیت متخصصان آشنا با هر یک از این ابعاد: در 
تربیت کارشناسان حقوق ورزشی سه عنصر نیروهای انسانی )مخاطب اصلی(، جامعه )نیازمند 
آموزش( و دانش کاربردی )مجموعه ای از مبانی علمی برای آموزش( دخالت دارند. بدون شک 
قرار دادن این سه عنصر کنار هم و تنظیم برنامه های درسی، در تخصص افرادی است که با هر 
یک از این ابعاد و موضوعات آن آشنایی کامل داشته باشند. ورزشکاران، مربیان، داوران، مدیران 
از یک طرف، ماهیت بسیار پیچیده ورزش و مسابقات از سوی دیگر و همچنین علوم ورزشی 

کاربردی تربیت متخصصان حقوق ورزشی را اجتناب ناپذیر مي نماید.
4. تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در سطوح مختلف: آموزش نیروی انسانی مورد نیاز مستلزم به 
کارگیری اساتیدی است که با اصول و شیوه های آموزش حقوق آشنایی کافی داشته باشند. تأسیس 
رشته حقوق ورزشی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری، کشور را در تأمین مدرسان و استادان 

کارآزموده به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه حقوق ورزشی بی نیاز می کند.
5. تربیت استادان حقوق ورزشی به عنوان پژوهشگر: دوره های کارشناسی ارشد و دکتری این 
امکان را فراهم می آورد که دانشجویان با پژوهش های تخصصی در حوزه حقوقی ورزش آشنا 
شده و روحیه پژوهشگری در آنها تقویت شود. پژوهشگر حقوق، مسلماً با توانایی و عالقه 
بیشتری به دنبال موضوعات حقوقی می رود و می تواند بسیاری از مشکالت حقوق ورزشی را 

با جدیت و عمیق تر برطرف سازد.
فرایند  عنوان  به  موضوعی  آموزش های  به  توجه  و ضرورت  عمومی  آموزش  6. گسترش 
آموزش های عمومی: جوامع برای بقای خود چاره ای جز آموزش افراد جامعه ندارند و رسیدن 
به چنین آموزشی با توجه به افراد مختلف جامعه، تنوع یادگیری و غیره، منشأ شکل گیری 

رشته هایی چون آموزش حقوق ورزشی است.
7. جهانی شدن ورزش و به وجود آمدن مشاغل بین رشته ای: با تجاری شدن ورزش، شغل های 
بسیاری در جامعه  به وجود آمده اند که ماهیتی بین رشته ای دارند. برای مثال با راه اندازی رشته 

حقوق ورزشی مشاغلی مانند وکالت دعاوی ورزشی و قاضی ورزشی به وجود می آیند.
در مورد ساختار مناسب برای تأسیس دوره کارشناسی ارشد چهار دیدگاه کلی وجود 
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دارد: الف. تشکیل گروه آموزش حقوق ورزش در دانشکده حقوق ورزشی، ب. تشکیل گروه 
آموزش حقوق ورزشی در دانشکده حقوق، ج. تشکیل دانشکده حقوق ورزشی با گرایش های 

مختلف، د. تأسیس رشته های کارشناسی ارشد حقوق ورزشی در قالب دانشکده بین رشته ای.
با توجه به نظرات پاسخگویان می توان نتیجه گیری کرد که در شرایط کنونی مناسب ترین 
گروه های  و  دانشکده ها  ورزشی،  حقوق  ارشد  کارشناسی  دوره های  راه اندازی  برای  مکان 

آموزشی حقوق با همکاری دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی است.
در طراحی برنامه درسی و سرفصل های رشته حقوق ورزشی باید از چهار منبع استفاده شود:

الف. واحدهای درسی مختلف که به بررسی مبانی حقوق، ماهیت، فلسفه و تاریخ حقوق 
می پردازد.

مقررات ورزش ها و  قوانین و  و  فلسفه  مبانی،  به اصول،  مربوط  ب. واحدهای درسی 
استانداردهای فضاها و اماکن ورزشی. 

ج. کارورزی های مرتبط با برنامه ریزی های ورزشی و مسابقات
د. پایان نامه هاي مرتبط با حوادث، مسئولیت ها، وظایف و عملیات هاي ورزشي.

در نهایت برنامه آموزشی دوره با بهره گیری از همه موارد بخش های چهارگانه باال تدوین 
می شود. مجموعه دروس می بایست تمام جنبه های آموزشی و پژوهشي را در مورد دوره کارشناسي 

ارشد حقوق  ورزشی در بر گیرد. 
در مورد سطح و نوع دانش مدرسان رشته معموالً از دو گروه برای راه  اندازی رشته مي توان 
استفاده کرد: 1. متخصصان حقوق با مدرك دکتری در گرایش های مختلف حقوق، 2. مدرسان 
تربیت بدنی و علوم ورزشی با گرایش مدیریت و برنامه ریزی در ورزش، که خوشبختانه در 

برخی دانشگاه های ایران چنین نیروهایی وجود دارند.
در خصوص امکانات کالبدی و تجهیزات الزم برای راه اندازی رشته باید گفت از آنجا که 
راه اندازی چنین رشته هایی بیش از آن که به آزمایشگاه های پیچیده تحقیقاتی نیازمند باشد، به 
نیروهای انسانی متخصص و استادان با صالحیت متکی است، لذا کتابخانه تخصصی حداقل 

در مرحله راه اندازی کفایت می کند.
در مورد نوع مدرك کارشناسی مورد نیاز برای ورود به این دوره افرادی مناسب هستند که 
درجه کارشناسی خود را در یکی از رشته های مرتبط با حقوق و تربیت بدنی دریافت کرده  اند. در 
مورد شرایط و توانایی فعلی کشور برای تأسیس دوره می توان نتیجه گیری کرد که اگرچه در حال 
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رشته کارشناسی ارشد... 

حاضر تعداد استادان متخصص در حقوق ورزشی در کشور بسیار محدود است، اما دانشگاه های 
بزرگی مانند دانشگاه تهران، شهید بهشتی، اصفهان و تربیت مدرس و برخی دانشگاه های دیگر 
که در آنها دانشکده ها و گروه های حقوق و تربیت بدنی موجود است، با همکاری همدیگر 
توانایی راه اندازی دوره را با کیفیت و استانداردهای جهانی دارند. با وجود این پیشنهاد می شود 

افرادی به عنوان بورسیه برای تربیت این رشته به خارج از کشور اعزام شوند.
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Abstract

 The Feasibility of the Establishment of Sports Law’s
Field in the Master Degree of Iran’s Universities

Masoud Naderian1

Somayeh Rahbari2

Abstract
In spite of the globalization phenomenon of sport, club development, private 
businesses and the scope of the Olympic movement, authority and rising influence 
of sports global organizations, it is necessary to establish a master’s degree 
in sports law’s Field? The overall goal of the research was the feasibility of the 
establishment of sports law’s Field in the master degree of Iran’s universities from 
the perspective of faculty members of Law and Physical education departments in 
university of Isfahan, Tehran Shahid Beheshti in 2013(n=173). The type of research 
was descriptive and the qualitative research kind. The required information was 
collected through semi-organized interview. 28 people of faculty members, who 
were in relation with teaching, writing and translation of law, sport and curriculum 
were selected as the statistical sample and answered to research questions.  
Respondents believed that, because of the obvious shortcomings in the rules relating 
to the Iran’s sport law and needs of society, it is necessary to establish the field of 
sports law. Interviewees were agreed for establish sports law’s field in faculties 
or departments with a combination of courses in law and sports. The existence 
of professor with doctorate degree in law and sports sciences in the universities 
was an excellent background for the establishment of this field. In this paper has 
been reviewed professor’s perspective in seven areas: shortcomings of sports law, 
commercialization of sport, create new jobs, specialized facilities, independent 
sports law’s field, short-term training, courses of sports law, faculty member’s 
qualifications and conditions of Sports Law’s workshops.
Keywords: Sports Law, Feasibility, Globalization, Rules and Regulations.
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