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Rules of a Sport- Specific Arbitration and its effect on policy-making of sport 

Special sports refereeing laws have value and validity at the national and 

international levels, and their benefits for sports have been fully proven. These laws 

are the basis for resolving sports disputes, which are ruled in national courts and 

sports arbitration courts. Although these rules may be different, they often grow from 

the same branch. New programs and new sports policies must be sensitive to the 

nature of refereeing rules and refereeing performance. It is clear that the scope of the 

arbitrator's authority in evaluating a solution in the new arbitration system must be 

carefully exercised. Special refereeing rules are of an established nature and have 

always led policymakers in sport to base their policies on the same refereeing rules 

to make it easier to resolve sports disputes.That is why situational policies in this 

area have always been peaceful in nature and emphasize the peaceful settlement of 

disputes. Therefore, in this article, we will examine the specific rules of refereeing 

and its impact on sports policies with a descriptive-analytical method and with 

library tools. In this regard, the refereeing process, and in particular the refereeing 

rules, should be designed to support and in fact to facilitate the optimal performance 

of independent refereeing, and the situational policies based on these rules should be 

more up-to-date and in line with the nature of sports 

. 
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 چکیده

قوانین خاص داوری ورزشی  در طی م ی   و نین الل    دارای ارزو و ابارار نودو و ییایای هن ا نیای  

ورزو کایالً اثرات شیهو اطی . این قوانین یایو و اطیال اخ اخاال ات ورزشی  ی  ناشی ه کو در داد او  

کن اطی   های ی   و داد او اکلی  ورزشی  نی ه  اطیال اکص دیادر ی  شیود.  ییو این قوانین یل

 ی ذار  اطی  یو طی  هینینایو اهاز هص یافاوت ناشی ه ول  اکریا از ی  شیاخو روییهو و اوانو دادو انه. 

ه. واضیم اطی  کو  اسیال ناشی  یو بل کید داور  یداور  نیقوان   یدر یورد یاه هینو نا   ورزشی  یها

قوانین    نا دق  ابلال شیود. هینا یداور هیاه  سیاصیراو اخ در طی    ی  انیداور در ارز  اراتیدای و اخا

داوری خاص یاهیا  تاطیس  دارنه و هلوارو طیاط   ذارا  در ورزو را، نی ه  داشاو  انه تا طیاط   

های خود را نی یایو هلین قوابه داوری نگذارنه تا اخ اخاال ات ورزشی  هطیا  تی دیورت یذیید. از 

یا  دیی م یهارانو داشییاو و  نی اخ  این رو اطیی  کو طیییاطیی  های وضیین  در این زیی و هلوارو یاه

 و نا انیار    تح ی  –   فییقالو نا روو تودیی   نیلذا در ااخاالف نو دییورت یسییالل  هییی ت کیه دارنه.  

  ص یخواه قوانین خاص داوری و تاثیی ه  نی طیییاطیی   ذاری های ورزشیی   نیرطیی نو    یکاانخانو ا

و در واقع      یی الیا  ینیا  هیی ، نیایداور  نیو نیو وور خیاص قوان  یداور   یهی یاراطیییایا    نیدر ا  ییداخی .

شیهو و طییاطی  های وضین  نی اطیال این قوانین    یسیاقخ ویاا یبل کید ی  وب داور  خیتسی ا    

 نیی نایه نو روزتی و نا یاهی  ورزش  هلیاطاا ناش ه.

 کلمات کلیدی:

 قوانین خاص داوری، طیاط   ذاری، اخ اخاالف، داوری یساقخ

 
 ) کارش اط  ارشه اقوق خصود  دانشگاو شییاز( 1

 ) کارش اط  ارشه یهییی  ورزش  دانشگاو ت یا  (2

 ) کارش اط  ارشه اقوق خصود  دانشگاو شییاز(3
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 مقدمه

ا  های نیرطیی  وضیینی  و اایای ادییول تیوری طیییاطیی   ذاری ناز و اکلیان  خوب در طییازی  نا

طیازیا  ی خ در ی اریوب تیوری   ای کو بالوو نی شیاخ  های هشی   انو، ورزشی  ی   و نین الل   

هیچکهام از بوایخ یرا   نی ادییخ اطییاطیی  یف وم طیییاطیی   ذاری ناز نا رویکید   اطیی ،تریین کیدو  

ااینو ،  )از ال و ن ادهای اخ اخاال ات( اکلیان  ی  وب ین   یشییارک  توایا  ن اد دولا  ورزو

  ارائو نکیدو انه و این ایی یواب خالء ب ل   ،ناشیه  )داوری خاص( یهن  و ییدم و نخش خصیودی 

)کیا و دیگیا ،   شییهو اطیی  و نیای ر ع ی ین خالء ب ل  اناام این تحقیو ضیییورت دارد.  )اقوق (

رطیه   یساقخ یخصوص ورزو   یداور ویاخاال ات از وی نیاز ا یا  هویتنهاد  یا( 193، ص 1399

  وا  ید  ا اویو نقش توطینو  ه نای  ی  "دی ن  رشیه"را  در واقع نیخ  کارشی اطیا  ورزو.  ی  شیود

.  ق لهاد ی  ک  هی ه طال  ذشاو    ورزو واقوق تحوالت   نیاز ی لای  کیورزو را نن وا   یداور

(Nafziger,2011,p 13 ) در  ورزو  یسیییاقخ خاص یداور  ینیا ی ، نینایو ها  طیییال های اخییدر

نو ی صییو و ور رطیییهو اطیی .  و کانادا    ایاانی، نی   هیوزییاحهو ، ن االتیاز کشییورها از ال و ا  یتنهاد

(Hayes, 2004, p 357) 

اسی  و او در ادنیات اقوق  کشیور در یورد یوضیوو یوردن ی، ییشیی و ای را نو دطی  نهاد نهین 

  را از ی  ی اقوق   ورزشی  یها  ی ذار  اطی  یه  نی طی   ییو تاث  ورزشی   یخاص داور  نیقوانتیتیب کو  

نیرطی  کیدو ناشیه. ن انیاین ی ین یوضیوب  در ادنیات اقوق  کشیور ن  طیانقو و این یبوهش نهیع و 

ی در ن ادهای داوری را نیرطیی  و طیی   اطییالاو نو یوقع دبو و ی  ناشییه.  در یقالو ییش رو اناها ن

را واکاوی نلودو و نا اشیارو نو  نو بهال    ر ع یوانع دطیایطی   اطی  یو طی   ورزشی  یها  ویکاهش هی

  تاثیی ه  را نی طییاطی   ذاری ها یشیخ  نلودو و نیای نلونو ورزشی  –   یسیاقخ تخصیصی     یاکل

را یورد ک ه و کاو قیار دادو و طازیا  های ورزش  و نقش   ایدن  ورزش یها ساصیدر ط یبل کید داور

 یها  یدر داور  هن ییتاه یها  ویزیه  ها در داوری های تخصییصیی  ورزشیی  را نشییا  خواهیص داد. 

، از یینووو نیخاص ی انو نا قوان  یداور  هی یاو  ها ی ذار  طیی  ایه  نی طیی   ییو تاث  خاص ورزشیی 

    داخ   نیدر قوان  ینازنگیال و طیایی ب اوی   هسیا ه کو یورد تحقیو واقع شیهو انه و  یخ ب وا  هخی، 

  ی خ اها    یییونهو ها و نازن   نیرطیی  یاطییاانهارد های و داور  نیی انو قوان   ورزشیی  یطییازیا  ها

 را ا   نیرط  یورد تحقیو و واکاوی قیار خواهیص داد. یواود در ه  ها توطط داورا 

قوانین خاص داوری ورزشی  یو تاثییی نی طییاطی   ذاری  یا دردیهد یاطیب نو این طیوال هسیایص کو

قوانین خاص داوری ورزشی  نا رویو های  کو ایااد ی  ک  ه،  یضییو این اطی  کو   های ورزشی  دارد 

 ایو طیاط   ذاری های هی هو در ایی ورزو و اخ اخاال ات را شکخ ی  دهه.اطال و ی
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 کاهش هزینه های ورزشی و سیاست رفع موانع دسترسی به عدالت -1 379

 ییو   ،ناشییه  هیی و های  ن   رطیییه   نو اخاال اتکلای از   اریتوانه نسیی   ی یداور  یها  ویهی

  ویو هیو الیدر  هیواود دارد کو نا یادیز  ییهایالراو یاغ این یوضیوو هلیشیو دیادق نیسی .ق ناً 

  ، یهت زیانییدر   نییوضیییوو ، تنیهاد وی   ه  یی چیی. از ال یو  در ن ی  ی    ی را هصداور  یها

نایه در     قرخ از دبویاقوق  ویشاور ایه  وک  و نیی  این طوال دشو   ی  یطی ی  کو در ا سیو دادرطی 

  ا ی ینو دیورت اویور  قالب دادرطی ای کو و   کاهش هیی و ها نقش اطیاطی  داشیاو ناشیه یا خیی

ی یو نقشیی  ی  توانه در کاهش هیی و ها داشییاو ناشییه، نیی ی  ییتصییو    ک فیانسیی   /  تلال ت ف 

 (Wilton v. Softball Can,2004ناش ه. )

ر ع یوانع دطیایطی  نو بهال  یک  از ی ص و ادیول  تیین یایو های اقوق ورزشی  نو شیلار ی  

هییه. دییییف نیهاشیییان هیی یو ا ی  ییداخی  نیو داوری هیای نین الل    از ال یو داد یاو اکلیی  

ورزش  نرایه طرب  توییع اقوق ورزشکار ناشه. نو ت  ا این یوضوو ی  توانه ه   های  را نیای  

الص ورزشی  داشیاو ناشیه، ن کو تح  الشیناو ن  بهالا  های ا ا  اییوز خواهه نود.  رقان  های طی 

در این راطیاا بالوو نی قوانین و ک وانسییو  های ورزشی ، طییاطی  های ورزشی  ی  توانه در ییتو 

قوانین داوری نقش اطیاطی  را ایفا نلایه. یهییا  ردو ناالی ورزشی  در  هراطییو  های ورزشی  نین 

ؤطیا و وزرای ورزو و طییدیهارا  ورزشی  یخا ا نایه در این ا   هص راطیاا و هص  الل    و ر

قهم ناشی ه. اتخا  روو های دیحیم و تاطیی  دی هوق یال  ورزشی  ی  توانه نو ب وا  راهکار 

یشییخ  و یوثی ا   یرارزو نا ن  بهالا  یینوب نو  یسییائخ یال  ناشییه. نایه تواو داشیی  کو 

قایو دبوا در داد او اکلی  ورزشیی ، یخالا ادییخ بهال  و دیی م  نهاشییان نوداو کا   نیای ا

دوطیا  و رقان  طیالص در ورزو ی  ناشیه و هلییا  نا این یوضیوو، بهم دطیایطی  نو داوری 

ورزشیی  و توییییع او ورزشییکار این یسییی و را نغیند و دوی ها  ی  ک ه. اال هنکو نا تاطییی  

کل  نو ورزشیییکاران  کو واقنا هص از ن ی   دییی هوق یال  ورزشییی  نیای یرارزو نا ن  بهالا  و

شیخصی  توا  یال   ضینیف  دارنه و هص کشیور یاروو هن ا از ن ی یال  از شییایط خون  نیخوردار  

نیسی ، ی  توانه طییاطی  های ترنیم هییی ک یاال یننانو )طیییایو دار ونو( را از ی یو ورزشی  دنیا 

ورزشی  و هص نا تاییه و  –   اقوق     –زدود. این طییاطی  ها نایه هص توطیط تیص تخصیصی   

اایای ه  توطییط دول  ها هلیاطییاا ناشییه، تا شیییایط یال ، یانن  در نیانی ورزو و رقان  های 

 طالص نراشه.

 

 ورزشی -حکمیت مستقل تخصصی  -2
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 یها  ویدر اخ و  صیخ اخاال ات نا اطیافادو از رو  ورزشی  یطیازیا  ها  ی کو نی توانا   بایخ ی ل

، اکلی  یسیاقخ و نهو  هی  ونو دخال  بوایخ خار  از  ذارد  ی ییخود ت ث   داخ   هن ییتاه

 (Blake, 2011, p 157ورزو و اا  طیاطالهارا  ی  ناشه. )

ینلوالً   یید،  نو کار ی   ،صیورزشیکار نو ت   ی    نو ی  ور ینی  طیازیا  ورزشی در روشی  کو ی   

 های دادرطی  و  اطی  یطی و   کیدواناخاب   و  نییو ییااخ اناخاب را تن ارهایطیازیا  اطی  کو ین نیا

  ی ک ه. ورزشییکار  ی    ییییهانالغ و بواقب ناشیی  از ه  را را  در این نیوز اخاالف  هن ییتاه

نیای   کو نو رو ی  شود  نا وضنیا  رو،  از نیخ  ا ات وارد  یای ه دادرط  شود  کو یلکن اط   

  را تنیین کیدو و اغ ب رطییه   طیازیاناداری رونه او ی اطیب نیسی ا این کو طیازیا  از قرخ  

اطی  و هلین ایی، طیازوکار اخ اخاال ات را نو یالش  ی صیوب شیهو  ک  هو از طیوی خود طیازیا 

اا  رای  ی  کشیه و در این دیورت یلکن اطی  این نقه نی کیفی  اایای تصیلیلات طیازیا  و

 داد او اکلی  تاثیی نگذارد. 

 اخاالف نی طیییاز هنکو    شییایین  ،ورزشیی یسییائخ  اخاال ات یینوب نو لذا نایه تواو داشیی  کو 

  ب یینو     در اال اییا نو یوضیوبات واقن  شیایین   و شیا  اقوق  ناشیه،قانون هویچییوضیوبات ی

  ی  ناشیییه. طیییازیا   های ورزشییی     اطییی  یابلال طییی   ای ییاغ ب شیییایخ تفسییی   کو  شیییود  ی

(McLaren,2001, p 23) توانه   ی  ورزشیی  یها  اطیی  یو طیی     ینا اکل  ی ، هشیی انین انیا

کو داورا    از یوارد خاص ورزشی   نیخ ایایازی نو ییاتب طیودی ه ت ق ، و نسییار راو  شیا ناشیه.  

رقان     و اهول زیانک  یدر یوارد  بوی، نو و  نو هن ا اسیال ناشی ه برارت ه ازز زیا  دادرطی  هینا

   یه یا  ینلیا  و، ورزشیییکیارا     ا یی یینیییا   از ال یو     یوو هیا  نین  یوازانیوبیهم تنیادل    ،واود دارد

و اخاال ات یواود در زیی و طییاطی  های طیانو و الاو در   ورزشی ییشیین  لاتیتصیل   ،طیازیان

.  یوارد یشیییانوهن ا در نو   اریاخا تفویمو رونه اناخاب و   ا یتخصییی  یین  یوضیییوو یورد ن ی،

 اوالباتو یلکن اطی    سیا هیهشی ا ن یاز ورزشیکارا  نا رونه داور  یاریاطی  کو نسی  نیا    یواقن

 .را نهاشاو ناش هاقوق  کا    یشاورو   یالزم نیا

ن انیاین نیای افظ اطیاقالل ورزو و طیالص نگو داشیان این ن اد از دخال  دول  ها، الزم اطی   

زشی  یسیاقخ و نهو  وانسیاگ  نو دول  یا ن اد خادی  ناشیه.  از هلین داوری های نین الل    ور

رو اطی  کو دی هوق یال  نیای رطییه   نو اخاال ات ورزشی  ییشی اد شیهو اطی ، در اال  کو 

کل  دول  ها ی  توانسی  نو ییاتب هطیا  تی از این قریخ یوارد ناشیه ول  نایه تواو داشی  کو 

 صییخ اخاال ات و داوری ها ی  توانه  سییادزا ناشییه و کل  های دول  ها نو ن اد های اخ و  

 اطاقالل رای داوری ها را تح  الشناو قیار دهه. 
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 های ورزشی دنیا ستمیدر س یعملکرد داور -3 381

 و کارکید   بل کیدی اطییب  ناشییه کو   ینو  ونو ا هی، نا  یداور خاص  نیقوان  بوینو و یرونه داور

 ،دارد  یینووو ورزشی   ن ام رد   کو نو ت  ا نقش ی اطیر  شیوداادیخ     ا یو اول  نودو یداور  نیی 

نشیییا  دهیه.   در ایخ و  صیییخ اخاال یات در ورزورا  یورد ن ی  اطیییاطییی   نقش    نیاییهن کیو  

(Findlay,2005, p 77 ) 

 ،یدر دیورت طیکوت قوابه داوردر زیی و قوابه داوری کو نها  اشیارو شیه نایه ا با  داشی  کو  

وق    نسییار  روو   نیییاانو کید، یو  ا    داخ  یهن  دادرطی  نییتوا  نو یقیرات قانو  ه  نل

  صی خواهه شییه. لذا ت     در اوزو اخاال ات ورزشیی   بویوو ن  ین اد داور یو یواب ناکارهیه  یی  

 یداور  ین ادها  ویاطی . هی ی ه ک   یورزو ضییور یداور   ن اد ی   ینیا یاایع داوریقیرات 

و   خیطیابه وک . )نی شیلیدو انه ییرا ن  یگییانایی  اریخود اخا ینیا  گیید  یورزو در کشیورها  ی 

 (15، ص 1395ی، اطک هر

 یی     کشیا یشیاههو شیه. وی  1 هل هیییونهو ی  لاز ال و این رطییه   های اخاالف نیانگیی در 

در  2"کارکید شیک  "اطی  کو   یاز یوارد  ینلونو نارزنود. این ییونهو  یاحهو  االتیا    ترنوکیالل 

کو ی یح  شی     یو نو ب وا  ییونهو انی طیایی اوانب ییونهو تاثیی  ذاشیاو  اخ اخاالف   سیاصیطی 

(  Nafziger,2011,p 361. )شیه   و  دادرطی ی ای نو بواقب ناخواطیاو قانخ توا     یدر ن ا

  ا ی ی ، یانیدو یهاخ و قویانود ییدر    یهلو ویف هادر رطییه   کو یاواو   هی  و یی  از ال و  

و هیین دادرطی  یانهد نیای رطییه   نو ییونهو و ... کو این  یانهدی  و ورود ثالث های شیرو قویا

  کی اویتالو کید تا نا   هل هییاحهو ، ل  االتیا   کیالل  یی     کشیاییونهو را ناتوا  و ناق  نلود.

( درخواطی  های وی Thompson,2001, p 407). در داد او ی یح ک هاز یسیانقات خود را 

 یانیاقیب ه  ً  4.رد شیییه  3یاحیهو  االتیی ا   شیییان ی در انالن ُک  هیی تایه ییا یو نیهوی و هص  هص در

  ( هییاتورغیی ای یو ای )قیانو  ورزو    ی یانورا     یویزی  نییسیییاقیخ در ا  یدرخواطییی  داور  یهل یهیل

 دیگی  ، نیو ب وا  ویف   یی الل   در این ییونیهو هییات  از(  Nafziger,2011,p 362. )داد  5کیایهیی

نیو   یداور  نیقوان   ی یانو  6کیو اییا لی یهل یه ین   کیی  طیییییاک دلییخ ه  هص این نود    وری نود.دا

  طیییاک  ناشیه. طییاناام    دادرطی  دیگی ویفااازو نهاشی  کو  هوید ب یورزشیکار هطی   ی  ب وا 

  هغاز کید.  ی لی هل ههای کایالً یساقخ از داور   خود را نا روش  ی خاصداور

 
1 . Matt Lindland Case 
2 . Function follows form 
3 . United States Wrestling Association 

 نامگذاری شد.   متحده االتیا  کی المپ تهی کم. انجمن مزبور بعدا  4
5 . The U.S. Amateur Sports Act 
6 . Keith Sieracki 
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و توطییط یو   لاتییو نوو تصییل  کویا  ویدق ایییونهو نو وضییوح لیوم در ن ی  ی ان و تنی نیا

این  ونو از رطییه   ها را بیا      یو هی ونو یحهود  را نیاسیاو کیدوشیود   ینازنگی  هیناییان  

ح نو ادییال هیداور نا  اراتیاخا ایهنایه تواو داشیی  کو  (  Nafziger,2011,p 371)طییاخ .  

 صیصیلکو ت   طیازیان   اطیاطی  یها  اطی  یطی  ای  نیقوانرای قر   ی ا    یدد    صیییسیاقیغ  ای صییسیاق

از نیرطی  دقیو  نایه ننه االت  و یاطیب نو این طی ، شیایخ این ادیالح ی   یدد   ی او اطی   را   ادی 

هی ییا و از ی  طیییسییاص اخ   داوری یورد ن ی )داوری خاص( دربل کید   نسییر  نو و الزم  

ارزیان   یدد. هلو این یوارد ناشی  از قانون  اطی  کو داوری های   دی  تصیلیص  ییی ا  یااخاالف 

ی   یا خاص ی انو نا ه  نو دییهور رای اقهام ی  ک  ه. و  این رونه، رطیییه   و واود طییایی  

داوری های خاص ی  ناشیه کو نابث طییاطی   ذاری در نحوو اخ و  صیخ اخاال ات ی   یدد. 

اد رویو ها کل  ی  ک ه تا نقاب ضنا و قوت داوری های این طیاط   ذاری ها نو نوب  نو ایا

خاص هشیییکار شیییهو و در داوری های ننهی نا تاارب نیشیییایی بلخ شیییود. این اقهام نایه نا  

هلاه گ  های یشیای  ا ان  در طییاطیی کشیورها و نا ن اد های ورزشی  کال  اناام شیود کو تا 

ود، اییوز شیاهه این اخاال ات و طییاطی   ک و  نو ییا و بل   ویبو نیطییهو اطی . ا یی ین ی  ن

  ذاری های ورزش  یخا ا در ط م کشورها نرودیص. 

  خاص   اخ اخاالف ی   سییاصیطیی   یکانادا یهت هاطیی  کو    ، ااینو ورزشیی  خیاز ی  ی تار

، 1994در طییال (  Haslip,2001, p 263)دانه.    یاخاال ات ورزشیی  خود  را ی  وب   ورزو

نیای هزیایش طییسیاص داوری خاص ی   خود نا ههف   دورو دو طیالو   ی  7ورزو کانادا  یشیورا

، شیورا    شی یییوژو هزیا  ا یقرخ از یا ول  8را هغاز کید. طییاطی   ذاری ورزشی  در طی م ی    

 ینیا  یایه  یتالو هیا  گیینیار د   یی نود کیو    2000  ویی داد. در ژانو   ا یی ی حیخ شیییه و نینیاییو را ییا

ات ورزشی  نا ابلال طییاطی   ذاری خاص ی   نیای توطینو و اخ اخاال    رطیل سیاصیتوطینو طی 

 ورزو هیاتور   ایور خارا  یی. طیی   دناناام شییهورزو   ینیا ن رود روو اخ اخاالف داخ  

 WORK)کید.   نییتن  سییالیطیی  نیتوطیینو ی   یرا نیا ی یوو کار  ی،  10کهرو  ی، دن  9کانادا

GROUP TO THE SEC'Y OF STATE,2000 ) 

تکایخ   راورزو  یاخ اخاالف کانادا نیا هیاه  سییاصییرهل شییه کو طیی  ینو نقشییو ا  ی یوو کار

نی ورزش   اخاال ات   شاییناز هنااکو اط .   یگییانایو ی  ینینایو شایخ خهیات داور نی. انخشیه

  ییاکو   ی هان  از طییوی ویف ها دییورت نگی او اطیی ا  یگییانای، یاطیی   ییانا  طییی اناخاب

 
7 . The Canadian Sport Council 

و  داوطلبانه  یداور ستمی س کی  جادی ا  یرا برا یندیفرا قبالً است،   منحل شده کانادا که اکنون  یورزش یشورا . 8

 و هم اکنون پابرجاست.   کند یدر نظر گرفته است که صرفاً به جامعه ورزش کانادا خدمت م اختیاری
9 . Secretary of State for Amateur Sport  
10 . Denis Coderre  
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 شیاخاال ات ی  خیقر نیا ،یسیانقات  ینی یار  نیدر ا ایو    الل   نیرقان  ن  یدر هطیاانو  ب،  اغ

  بیتصیو و   نیتهو  یینووو  ، قانو  یوو کاری یینور اویدر نا.  و ایکا  یهاخ و واود نهارد  هیه  ی

  ااد یا  11(SDRCCکانادا )  نو نام ییکی اخ اخاال ات ورزشی   انافاب  ییشییک  غشیه. یاناقراً ی  

 نیو ت ی هینینایو اهتهوین ههف ه   کو   (Physical Activity and Sport Act, 2003 شیه )

در یسیاقخ   یداور سیصییکان و  سیاصیطی   ب صیی ادی تا   نود  ی کانادا   ورزشی   یطیازیان انیای  ی انع  

در ورزو  ی ی   انایی ویواود رودلیخ اناخاب ییانایگیی این اط  کو  .ط م ی   تشکیخ شود

دوطیاانو و نهو  اضی یاب و نا    ی اخاال ات در  ویا  عیی ص اطی  کو نو اخ و  صیخ طیی یایی

طییی م در ورزو نیو ت  یا در   ی ی   انایی انایاییه. اییوزو اطیییافیادو از ی  کص ی  یا  یویدییییف هی

رطییه کو نا تواو نو   ن ی یو  شییود. ن  ی  ت ق  یضیییور ی، ن کو در طیییاطییی ا ا  اییکشییورها

  اانه   ویاز وی  ی ی  انایی  ویرو  یییکار  و ورزو در کشییور یا، ن یها  وییشییکالت و ااشیی 

ال ی ین،   ییضیی   انایی   ینو    نی ارااو اخاال ات ااالال   یر   ورزشیی   یدر قیاردادها ین ه

 (142، ص 1394)شنران  یقهم و  یاهان ،  ناشه.  یییقانخ نکار   

کانادا، اهاقخ در طی م   در رونه اخ اخاالف ااینو ورزشی  یداور سیاصیطی  اینبل کید   نا نیرطی 

در   ا یاو ورزشییکارا  و یین  شییود رونه، نابث ی نیا  ی  توا  ی ین نایاو  ییی نلود کو،  ی 

 WORK) .یدیشکخ      نیبهال  ور  نو نوب  میدح  شود و نا دادرط   یربا  اخاال ات ورزش

GROUP TO THE SEC'Y OF STATE,2000, p 12 ) 

این بیهالی  ورین  کیو از او ورزشیییکیارا  و یینییا  نیو نحوی ی  وب دیییییانی  ی  ک یه، نوب  

طییاطی   ذاری قویای  دیحیم در یورد طییسیاص اخ اخاال ات ورزشی  و یا داوری خاص ورزشی  

هک  داخ   طییازی نیخ  قوانین  ی  ناشییه کو ی  توانه الگوی نیخ  کشییورها از ال و اییا  نا ان

 ی انو نا ن ام اقوق  خود ناشه.

ه. نشییو    ی او ی هویناد   اا ایاقوق نقم   نیا  یادیاشییارو کید کو در یوارد زنایه   در بلخ  ایا

  ی اایااطیی ا یا یینوب نو رویو های   یا ادییخقابهو    نادیهو  ی ان ی نقم اقوق، یا ناشیی  از

 WORK GROUP)  یید.نشی ت ی  نابادالنو  ای ایضین  ییی   صیتصیل ی  ناشیها و یا از   نیقوان

TO THE SEC'Y OF STATE,2000, p 4  )را این ایی   ییضیییورت ن رود یشییلگ، بالووو  ن

 ویها و رو  اطی  یو نق  در طی   یناطیاز ار  خینو دل  ،نیبهال  ورزیان  ی  توا  ااسیال کید کو 

اوالبات کا   در این نارو هسیا هکو الراو  اقه   ینه ا ی    صیتصیل  ای ا اه  طیازیا  نو خ ی ی یها

نایه در این زیی و هلوارو توام نا یسیائخ نو روز ااینو ورزشی  و نا نگاو یافاوت نو اخاال ات هن ا، 

 نو اخ این قریخ یوارد ییداخ .

 
11 . The Sport Dispute Resolution Centre of Canada (SDRCC), 
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 یاوقات دارا   ،  اههای این طییاطی  ها و اتخا  ی ین تصیلیص کو  نایه نایاو  ییی نلود  نین انیا

 :هیهو اط   کار یوو یاد شهو یشکالت، در  یارو نیاشکال نودو اط . نا تواو نو ا

رونه   ی ویخود از وی یها  اطی  یطی   یتوطینو و اایا ینیا   ورزشی  ی  یه   ینو او    یکار   یوو

اخاال ات در یورد . س  یرونه ن  نیواو نقم ا چی یارو نو ه کو الراو این  نودو واقا   یدیوکیات

اخ و  صیخ و   هی طیازیا  ورزشی   ییی    صیتصیل  ی ههای یا  ویاز وی هینایینووو    اطی  یادیخ طی 

 (  WORK GROUP TO THE SEC'Y OF STATE,2000, p 8)  .انهیادایو 

بل کید   ایی نقش    نیو ب وا   هنچیو را کیو  یادیی تیا ایهود ز،   یارو  نیدر ا  کیار یوورطیییه    ن ی ی  نیو

 یاخ اخاالف طیازیا  ها  یها  سیاصیاز طی    نو ب وا  نخشی  ،شیهو    ین شییسیاقخ ی یداور  هی یه

  در تصیلیص  ییی های کو او طیازیا  ورزشی اطی   نیا   اطیاطی   اطی  یطی لذا    .دانه  ی   ورزشی   ی 

کو هص این اطی   نلانه. نقش داور  یحفوظ اطیاطی  و طییاطی  ورزی های     تخصیصی  نایه

رویو ااری طیازیا  یینووو   و نو وور بادالنو ، ی انو نا انصیاف لاتیاادیخ ک ه کو تصیل   ا یاول

ی نک  ک  هو ابلال قانو    قاًیدق  ه اوید نی. اناشی هطیازیا  اتخا  شیهو   یها  اطی  ینا طی هلیاطیاا  و 

  نو ب وا  ادیخ و اطیال هرای هن ا، ورزشی  یها  طیازیا   طییاطی   داوری های خاص،در  یایاطی  ز

 (Findlay,2005, pp 80 - 81هلوارو یورد تواو ی  ناشه. )

نیی اتخا  نیخ  طیییاطیی  های ورزشیی  نادرطیی  و  ،  12ی  کیگ ب یو قایقیا  کانادای در ییونهو 

  قرخ از ینی  رونه اشیاراو اقوق  نابث ایااد یشیکالت  نیای وی ین دبوی شیه. در این ییونهو

رطیییه   نو ه     یخود را نیا    یداد او دییالا نو اخاالف رطیییه   شییه و خاص، ینینایو داور

نهین تیتیب ییونهو کید.   یخوددار  رویو و طییاطی  طیازیا  ورزشی  اشیارو نوایا از  اایاز کید

اتفاقات اقوق  ییش   یرا نیا   ااالال  طیخود شیییا  اناخان  و رویو  اطیی  یناوانسیی  در طیی یینور  

 ( Man. Q.B. Apr. 24, 1996) و قوانین خود را نا ه  ی انق  دهه.  نی  

 

 داوری های خاصبه عنوان  یورزش  یسازمان ها -4

در ار ا  های خود ن ادهای  نیای اخ و  صیییخ   ورزشییی  ینو اتفاق طیییازیا  ها  ب یقی    یاکری

خود یدا     های طییازیا   ویسییاقخ  یطییازیا  ها نو برارت دیگی، این،   13اخاال ات داخ   دارنه.

، ابلال طییاطی  ها و   صیتصیلاتخا   ،  نگارو هیین نایو داخ   خودهسیا ه کو قهرت   خصیودی 

 ییده هو هن ا ت ث خیتشک  ن ادهایرا دارنه کو نی ابوا ، شیک  ک  ه ا  و   اقهایاتاناام و  رویو ها

تالو شیییود تیا اخاییار ییذییو شییییب داوری در یوارد نیاییه   (Blake, 2011, p 1)  یذارد.   ی

 ین قوابیه نیازی نیهو  ای کیو  یخا ا نیو ویبو تخ فیات دویی یگ و ییونیهو هیای انویییریاو  و هلچ

 
12 . Mccaig v. Canadian Yachting Association 

 نیز می توانند در این زمینه صاحب نظر باشند.   یداخل  یدادگاه ها گرچه.  13
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نو هن ا دادو شییود. تیدیهی واود نهارد کو ییونهو های یال    ،ااراری نی ورزشییکارا  ابلال شییود

داد او  های داوری ورزشی  ی   و هلچ ین  یییایو  ورزو یک  از ی لایین دیالای  های دیوا 

 ها  طییازیا  نیا( 58، ص 1396)یا   و شیی الی ،  را تشییکیخ دادو و ی  دهه.    اکلی  ورزو

طیازیا  قیار   ن ادهای  اریرا در اخا    یو تن هات بویو   ازاتیاقوق ، ایا اادیا  ینیا   قانون  اریاخا

    ادیی  یها  وییینوب نو زی  یها  اطیی  یطیی  هینا   هل، هی طییازیا  ورزشیی  هویاال  ا در.  دهه  ی

یینوب   یها  اطی  یطی   هییوارد نا نیرا داشیاو ناشیه. در انی ن ادهای تح  ن ی خود    خود    یااکل

 هلچ ین  ر ایار و ن ص ونی اطیییال  ( ،  ازاتیی ایا  ی)اب یا  صینود  و اناخیاب ت  طینیو واایه شییییا

 ایااد و یایو رییی شود.  یگییاناییدر تصلیلات داوری ها و  هن ییتاه

  اطیی یطیی    ی هی، نا ن یو ی ه ی  شییودنوداو  هرال  از کو   ی   در کانادا ، هی طییازیا  ورزشیی 

  هن ییتاه یها  یمیکو یکان  اخاال ات در یوردیساقخ  یداور  ینیا ییقیرو ا نیو هلچ   هن ییتاه

از یاریوب نوداو    نو ب وا  نخشی   الیایات  نیی   ، داشیاو ناشیه.نادیهو ی   ییدطیازیا  را    داخ 

ابارار   نیشییب ت ی  شیینو ب وا   اطی  و   هی طیازیا  ورزشی  ی هرال نیادر طی م    ی و یاطیخگو 

توطیط دول   هرال ابلال  1999در طیال  یداور  یشییب نیا نی. اطیازیا  یینووو ق لهاد ی  شیود

  ن یی  یانالن یشییای  نیا   ی نینشییهو نود و هلچ   ایتنی  یداور    یشییه. در ه  زیا  ، یاه

 (Haslip,2001, p 246) در دطایل ااینو ورزو نرود. یاورد

تن ه     ی داشیاو وخود را  یادارو خود و ابویا  اریهسیا ه و اخا یسیاقخ  ورزشی   یها طیازیا   اکری

 Blake, 2011, p. )بلخ ی  ک  هو بهال    14یا ویدارنه کو ی انو نا ادیول بهال  رو   اطیاطی 

 یش ود نودز  15در ییونهو ل  ب یو شویننو وضوح  یوضوو   نی( ا13

 نیواود وی   نیاطی  ، ایا نا ا  ضیل   ای  مینی اطیال قیارداد ، دیی   داد او داخ     ی ییو دیالا

را    ی ل یها   ییحهود   طیازیا  های ورزشی بلوی  یها  اطی  ی. طی سیا هیهزاد ن  قیاردادنسیان در 

   یدیییا  نایه ک ه. هن ا    یرا ربا   نیادیییول بهال  ور  هیک ه. نو ب وا  یرال داد او نا  ابلال ی

و طییاطی     نودو  ناوخ این رویو . هی شییب یخالادبوی اخاصیاص ده هنو   ه  یرطی   ینیا   ی  ق

درخواطیی   توان ه یوا ق  ک  ه کو   یدبوا   وی ین  ذاری های ورزشیی  را نو یالش ی  کشییه.

توان یه در یورد    ی  وی ینوا یذار ک  یه. در واقع ،      ی  را نیو داد یاو داخ   هیای قیانون  و واقن 

اوان ه در یورد ن شیییایهه ، ایا  ک   خیتره  ی  )داوری خاص(داد او را نو  داور ن ا،   یسیییائخ واقن

  و اقوق  کیو بلیهتیا نیو ب یهو داد یاو هیای داخ   ی   ی  نیاشیییه، نی ب یهو داوری یسیییائیخ قیانون

 (Findlay,2005, p 83) نگذارنه.  خاص

 

 
 . عدالتی که مطابق با رویه موجود در سازمان های ورزشی به عنوان عدالت ورزشی در نظر گرفته می شوند.  14

15 . Lee v. Showmen's Case 
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 در داوری های خاص ورزشی و تاثیر آن بر سیاست گذاری ها   دنظری تجد  یها نهیزم -5

در   هن ییتاه خی، دال  ی   ورزشی   یها ن ی در اکری طیازیا   هیطیازوکار درخواطی  تاه  نیرطی   نا

  یکید.  تریین  سایدو   ایتوا  ن ور یحهود    را ی  طازیا  ورزش  یدر  ویاول  صییورد تصل

در  ی را سیایدو تی    یرا  سیایو دهه تا نازن  هن ییتاه یها  ویتوانه زی  یورزشی  طیازیا   

 و یکو از ویدر هرا و تصلیلات   هن ییتاه  اطی  یطی یهل   ایکا  یذیی نلایه. ،ویاول های صیتصیل

، قیار  ی او اطی    ورزشی   یورزو هیاتور در دطیایل طیازیان ا یاخ اخاالف نیا  نینایو ی 

(SDRCC,2004 ) ورزو   یاز طیازیان ا  یارییواود در نسی   هن ییتاه  یها  اطی  یهلا  طی

الراو این طییاطی  ها و رویو ها یحهود نودو و ب      ی  ناشیه کو کشیورهای یخا ادر   ی 

رغص این یحهودی  دارای نیشیایین نوو تاثیی نی طیازیا  های ورزشی  و تصیلیلات ه  ها ی  

  و ، ی هراط  ی  صیب یو تصل   ییو در طی م نین الل    نایه تواو داشی  کو تاهیهن ی  ناشیه.

یقیرات ن اد   ای  نیدر قوانکو   ارائو داد CASتوا  نو   یدر دیورت   را   ن اد ورزشی  ایانالن 

 تاهیهن یخواو و یا هویرطیی     یاکل   نیاطییالنو توا ق نیوی   یاشییهو  هیق   گونویا یذکور،

    قانون ییهاییسی   ویو یقیرات ه  ن اد، نو ک  نینو نیاطیال قوا  تاهیهن یقرخ از درخواطی   

 ییاانو کیدو ناشه.

  ن ینن وا  نخسییا CASارائو داد و  CASتوا  نو   دییادرو را ی یب یو رأ  تاهیهن یدرخواطیی    

 و ی هراطی   نیدر قوان حایدیینایه   یا تاهیهن یی   افیاطیا  نیی  کویک ه، دردیورت  داد او بلخ ی

 (51، ص 1393) شنران  یقهم،   شهو ناشه. هییینووو ق   ن اد ورزش  ای

 ها و یهل رویو های  اطیی  یطیی  تنییندر   هن ییاطییافادو از دای و یحهود درخواطیی  تاه ی  و

 ی ین ی  ناشهز هن ییتاه

  ادییالح اشییاراهات   ینیا ن کو  اسیی  ییاهد در ایور ن  ییی    صیتصییل  ینیادر ورزو   تاهیهن ی

  ی نیا  هن ییتاه های ابلال  در یورد  اطی  ی. طی ی  ناشیه ورزشی ی های  یی   صیدر تصیل  یواود

نو واطی و  قهرت خود در تصیلیلات ابلال   ینه ا ی   صیتصیل این یوضیوو اطی   کواز    ا یاول

  اطی یدیورت بادالنو و ی انو نا طی و را ن لاتیو تصیلنفو  نک  ه و ن  وی   خود را افظ کیدو  

 (Findlay,2005, p 83) ک  ه. اتخا   ورزش  یینووو  طازیا  یها ویها و رو

. هشکار ی  ک هطازیا  را   یاطاگذارین ی ، نقش ی اطب ط  هیاطاطاً، دای و یحهود درخواط  تاه

  ا ی هویرط ب ینو تصو   مینو وور نادح   اطایکو ط س  ین  یدر یوارد  هن یییانع از تاهیوضوو   نیا

توطیط طیازیا      و قانون مینو وور دیح   اطیایکو طی   شیهو ناشیه ، ایا دردیورت  ابلال   ین  ءنا طیو 

و خط یشی  ای   یشیارک   نیکو از ی   قیار  یید ین ی بویو   هییورد تاه هیناشیه، نرا شیهواتخا  
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در    یی دیوکیات  یهیا  کیانیال  ویاز وی  ینیو وور ی یاطیییب تی  هیی اخاال یات نیا  نیک یه. ا   نل  الیایی  

 (Findlay,2005, p 85) ه.نطازیا  ر ع شو   یاطاگذاریو ط    یطاخاار ااکل

شییورهای یخا ا )در ک   ورزشیی   یها طییازیا اغ ب  اخ اخاالف ینلول در   سییاصی، طیی نین انیا

 ن اد نهوی  ینودز    ییی    صیدر اناها شیایخ طیو طی م تصیلراطیاای طییاطی   ذاری های یشیای (  

  اطی یطی   و هلیاطیاا ناشیهو   نییو ضیوانط تن  طیکو نو وور ینلول ی انو نا شییا  ییی    صیتصیل  ینیا

در یورد   هن ییتاه  ینیا   کو  یدیا  تصیلیص  ییی  طی م دوم تصیلیص ی   یید ،  طیازیا  یینووو

، واود دارد یا ویرو  ای ی قوا یشود خ ا  کو ادبا ی یدر یواردرا در داخخ طازیا    صیتصل نیا

 ایتنی  ورزشی   های  طیازیا  این رویو ها در  طیوم نیی تاهیهن ی ی  ناشیه.  طی م،  یاهص ی  ک ه

و  یورد اطییافادو قیار  ی ا  ی    ورزشیی   یاز طییازیان ا  ، توطییط تنهاد کل شییهو و نو وور ک 

و در نیخ  یوارد نا تغییی انهک  در طی وح تصیلیص  ییی های یادشیهو و نا اتخا  طییاطی   16اطی  

   ده ه. های یافاوت، نو  نالی  ادایو ی

 

 فرایند داوری خاص مطابق با قوانین مربوطه -6

خاص ی   ی انو نا قوانین خاص   یداور سییاصیه تا طیی نشییو  نینو دق  تهو  هینا یداور  نیقوان

کل  نو  ینیا   ادیی   یاز طییازوکارها  کی ی ذشییاو ، داور نیاز ا. داوری ناوانه  نالی  ک ه  

 .ادایو نو اوانر  از این اوزو خواهیص ییداخ  در  ی  ناشه ، شهو  ی ن رود یشکالت ش اطا

 داخ   طازیا  های ورزش  ی انو قوانین داوری  نیدر قوان ینازنگی  -7-1

ی  توانه  سیایدو و ننویا    ورزشی   یداور  هیاه سیاصیطی  های نایو نیهئ و  نیدر قوان  یدای و نازنگی

واود دارد کو در  داوری های ورزشی   در دادرطی  نییهقوانین   یاز ا رو ها  یتنهاد یحهود ناشیه.

ن ی در   هیهتوانه یوضیوو را ی  از تا  داور ی . ک ه  داور دیحر  ی  اراتیاخا   یورد  سیاید  

، یلکن اطی   ک  هاخاالف ن ی یوا ق      ی نیا ی وی  ادونارو رطییه   ک ه ی   طیازیا  ورزشی 

قخ در اخاالف یورد ن ی  یسیا  ینو داور  لاًیکیدو و یسیاق رد   راطیازیا  ورزشی   درخواطی  داخ 

  صی هی  ونو تصییل  نیرطیی   ینیا ی سییایدو ادییالای  ، داور  یداور  نیورو قوانن یدازد. هلچ ین 

 ی)نو ب وا  یرال داور   نیرطیی   هیطییاخاار  یهدر واقع . دارد    طییازیا  ورزشیی   ی   درداخ 

 اط .  را  سایو دادو  در داد او ها هن ییطازوکار تاهو   ویح ط ا   یساقخ( دای و نیرط

در  یو ای و ا   در ورزو ق ییان هاریرونه نایا ،اناام شییهو یها   نا تواو نو ی النات و نیرطیی 

داد. طیاخاار    میتوضی  ی ذار  اطی  یو طی   ییی   صیتصیل   یتوا  نی اطیال ییان  ی اییا  را هص

 ،یا یرزو ادر بیدیو ودر زیی و داوری  ذار   اطی  یی سیاص و  قها  ن اد ییاع طی  ییغ  التیتشیک

 
16 . McCaig v. Canadian Yachting Ass 'n Case, No. C196-01-96624 
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و داوری های  یا یدر ورزو ا  ی ذار اطیی  یطیی   امدر ن   ک اریگیو بهم    یکار یطییرب یواز

اثیات دای و دار و در زیی و داوری ورزو  ی ذار  اطی  یطی     یشیهو اطی . ان ام در ییان  ورزشی 

 نیتهو یها  اطی  یطیرب بهم تحقو طی     ینلودو و در ن ا  اادیییااخ ا ییدر طیا ییسیائخ بلهو ا

و   شی ال  اوی  ) شیهو اطی . و داوری در زیی و و یسیائخ و اخاال ات ورزشی شیهو در اوزو ورزو 

 (73، ص 1398دیگیا ، 

 اطاانهارد های نیرط  ییونهو ها و نازنی   خ اهای یواود در ه  ها توطط داورا   -7-2

از  هینا  داور  یشیود کو   ی یح ی طیوال نی، اک و  ا  صیتصیل  ی   نا در ن ی  ی ان دای و نیرطی 

در یورد اطیاانهارد  یوردن ی اطیافادو ک ه. نحث   یا اشیاراو در داوری خ ا نییتن  ینیا ییو اطیاانهارد

اشیاراهات  ی  توان ه اطی  کو یو   یوضیوو نیدرنارو ادر تصیلیلات طیازیا  های ورزشی      ینازن

ه کو  ک   ی  دباا ،کشییه  الش یرا نو یطییازیا     صیکو تصییل  وی   . هییورد نازنی   قیار  یینه 

خواطیاار یو "اطی  کو   نیاطیواالت  کو داور نایه ن یطیه اشیاراو کیدو اطی .    ادی   ینهوی    صیتصیل

 اریال نسی و طی   نیا  " نوو تصیلیل  نودو و این تصیلیص را در یو اننادی ی  خواهه نو یالش نکشیه

روشین ک ه. هلان ور نیش از ییش توانه اواب را   ی   نو خون یهی داور اوینا  یایز ،اطی     ی ل

در هی   نی  ناز  میاطییاانهارد دییح  یییو نو کار   نییلیوم تن"خاوینشییا  کیدز    از یحققا   کیکو 

 (FRANK A. V. FALZON,2011)  ". ییینایذیی اط    17 اقوق  ساصیط

  راطییخ ب یو  ورزشیی   گ ییورد دوی ییونهو در نیاول الراو اطییار ائات  هص در این زیی و واود دارد.

ییونهو   ،کانادا   داد او بال رای، نا اطیافادو از  اطی  کو در ه  قاضی   18کانو  اخالق ورزشی  کانادا

در ن ی  ی  .     و رونه رطیییه  اطییاانهارد ی اطییب نیرطیی   را نو ب وا   19یوطییا   کانادا ب یو

(Russell v. Canadian Centre for Ethics in Sport Case,1998, p 49 )اال ،  نینا ا

اخاال ات    قر  یها یدر داور نیو هلچ   تاک و  ی ین نیرط  های  شهو اط  کو  یوارد  شاییدر ن

، کشورهای یخا ا و طازیا  های ورزش  و اا  در نیخ  یوارد در ط م نین الل   در     ورزش

 Gordon v. Canadian)نشیهو اطی .    ربای  ن ور یهاوم   ها  اطیاانهارد نیرطیه ا  نو ن ی ی

Amateur Boxing Ass'n,2003  این بایخ خود ی  توانه نی طییاطی   ذاری های ورزشی )

در اخ اخاال ات تاثیی نگذارد. طییاطی   ذاری اشیاراو نو نونو خود ی  توانه بای   یخیب در اخ  

ل و اخاال ات یحسیوب شیود. این طییاطی  های اشیاراو خود طیاخالا  کا  را ناال ی  نید کو اطیا

یایو را نی وییان  اطیاوار ی  طیازد. لذا الزم اطی  اطیاانهاردهای نیرطی  ییونهو ها و نازنی   ها در 

این زیی و را هی یو نیشییای ن رود نخشیییه و نا هلکاری طییازیا  های ورزشیی  یینووو و داد او  

 
در سیستم حقوقی   دنظری شود مربوط به تجد یاستفاده م یبررس یبرا یل که از چه استانداردواس نی، ا نینابرا ب.  17

 است.  مستقل و خاص یخارج یها  یداور نیو همچن یداخلداخلی 
18 . Russell v. Canadian Centre for Ethics in Sport 
19 . Canada v. Mossop Case 
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وا  اکلی  ورزشی ، این رویو ها را در نین ااینو اقوق  ورزشی  در طی م ی   و نین الل    ر

و توطینو داد تا نهین تیتیب این طییاطی  ها نو ب وا  قوانین  یب  در ک ار قوانین ادی   ابلال 

  یدنه.

رویو های  واود ، نیاطی . نا ا هینسیرااً اه  نسییاری از کشیورهادر    ورزشی ی  یداور سیاصیطی 

در یورد اخاال ات     دادرط نییه نیاال و ور هسا ه. واضم اط  کو قواناین زیی و در  در    خاد

طازیا     ی   قر  لاتیتصل   نیرطی  ینیا ی سیایدو ا  اراتیدارنه و نو داور اخا ی سیایدو ا    ییاه

ی   رطییه   نو اخاال ات ورزشی  یروو ها نوهوری در   وی سیایدو در زی  اراتیاخا نیو هلچ 

  هی،  یه  نیقوان نی. انیی تاثیی شیگی   دارنه طیازیا   یها  اطی  یطی این یوضیوبات نی     ، ااده ه

 های ورزش   ساصیاخ و  صخ اخاال ات در ط یا ان راو اخ طییع رطیه   و یرا نیا ی سایدو ا

نسیر   یتی  عیوطی   ارینسی   نیرطی  یحهودودهه    ک ه کو اطیاطیاً نو داورا  ااازو ی  ی ی   دنیا هغاز

این قوانین و   داشیاو ناشی ه. های نهوی  قویات داد او ای  نییطی م یا   داخ  ینه ا ی   صینو تصیل

نوهوری های اهیه نو  هی دورت نی طیاط   ذاری های ورزش  در نسیاری از کشور ها و اا   

داد او اکلی  ورزشیی  تاثیی ذار هسییا ه.  ارغ از این، تاثیی یو زیاد ناشییه یو کص، رویو های 

هن ا را هی یو نیشیای    اهیهی را در طیازیا  ها و  هارطییو  های ورزشی  نو واود ی  هورد و رویو

نو طیل  اقوق  شیه )اقوق  یحم( ی  نید. این اقوق  شیه  هص یااثی از ن ام های اقوق   

ی   یخا ا ی  ناشیه هص ن ام نین الل   . این طییسیاص اقوق  ی ه وا  ، رطییه   نو اخاال ات  

الل    نو  را نیش از ییش ا ان  ی  ک ه ییاکو قوانین خاص ورزشییی  یااثی از قوانین ی   و نین

 دورت یخا ط ی  ناش ه.

     ذارا  را وادار ک ه کو در یورد ههف اطیاطی   اطی  یطی طیواالت ی یح شیهو در این زیی و ی  توانه 

ها و طییایی تصییلیص  ییا  در این زیی و )داورا ، طییازیا  های ورزشیی ، داد او اکلی     داد او

را نیای اخ این قریخ یشییکالت  تایخ کیدو و ن ایین  یی و یلکنه   یایههایو ی ورزشیی  و ...(  

    ن ی طیازیان  هیتاه یها  سیصییکان نیو هلچ  در زیی و داوری ذارا    اطی  یطی   ینیا اتخا  ک  ه.

 ی ین نایه  ف ز   داخ 

  "ادیول ادی   و اطیاطی  اقوق " یداد او ادار   یده ه کو   یکو قانونگذارا  تشیخ ییوارد در

    نو وور ی  ص و نو رااا ها  داد اواین   لاتیتصیل ه ،  ک   ی  در رطییه   نو اخاال ات ربای  را 

خواهه نود. )الراو نایه ناشییه در اال  کو ابایاض    طییایی ن ادهای رطیییه   نو اخاال ات قانخدر 

 (FRANK A. V. FALZON,2011, p 47)  .یلکن اط  ی ین رونهی ه وز اا نیفاادو ناشه(

نیو   ، قیانونگیذارا  را وادار  اخاال یاتنیرطییی هیای  در یورد اطیییایانیهارد    ییی   صی، تصیییلنین یانیا 

و   ها، هیین دادرطیی ، شیی ود  ها، تخصیی   وی، رو ی قوییا    یدییالا  ادییالاات در زیی و های
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و نحوو کارکید ه  ن ادها، ی  ک ه. این یسیی و یرین این یوضیوو ی  ناشیه کو قوانین  اناصیانات الزم 

 .FRANK A. V)  تاثیی ادیی   و انکارنایذیی دارد. داوری خاص نی طیییاطیی   ذاری ورزشیی 

FALZON,2011, p 47)   در این زیی و نایه اخایارات قوات داد او ها نو خصوص در کشورهای

یحهود کید   خیدلکاین ال یحهود  یدد تا در طییاطی  های وضین  ورزشی  تغیییی ایااد نشیود. 

از  شین  یاریاخا هینرا  هن ییتاه یها  ی  یاطییی  کو ه نیا ای قوییی   ییی   صیتصیییل  اریدای و اخا

  ادو د  یییرا تغ  اط  یط   ی  نرایه و نل  توان ه،  ب یتیت نیداشیاو ناش ه و نو هل   ادی  ینهوی   صیتصیل

 ییی ها ، ایااد رویو و طیییاطیی  ورزی ها نو   صیتصییلدر     یگییاا نیهلچ . ک  ه   سیی ینازنو   ای

ناشیه و کارکید ه  را یخاخ و بل کید   یخیبطیازیا     ی  یتوانه نیا  یدیورت یهاوم و یاغیی 

 ه  را تونیا نلایه.

 

 نتیجه گیری

نا   هیورزو نا  خاص یداور یمییکان   ی  اطی  کو ویاا  نیا  ااضیی یقالو    یض اطیاطی  شیی

ییترط و یا ثی ناشیه تا یو قیا  در زیی و رطییه   نو اخاال ات و طییاطی   ذاری های ورزشی   

را ی  توا  ی ص ق لهاد کید کو در    ورزشیی   یقابهو داور دودر واقع،   طییایی یوارد نو واود هیه.

طییسیاص های ورزشی  دنیا در طی م کشیورها نو نحوی ی  توا  یشیانو هن ا را یا   کو ناشی  از 

 نا  ذش  زیا  تکلیخ و یا ادالح شهو انهز طیاط   ذاری های ورزش  نودو و 

  ، دادرل یا داور  و یییا  اخایارات دای و -

اشیاراهات رطییه   قر   در طیازیا  های  نیینو ی  ور تن   ییونهو های داد او ها،نیرطی نحوو  -

ورزشی  و ارائو راهکار نیای تاهیهن ی در داوری های یسیاقخ ورزشی  خاص کو در ادیالح 

 رطیه   ییونهو قر   یساقخ ی  ناش ه.یا رد 

داد او اکلی     نیقوان نازتاب ده هو ی   نو نوب اخ اخاالف های  سیییاصیدر طییی  یداور  نیقوان

)نیای یرال در یوضیوو  اخ اخاالف  یو هلاه گ نیا   ا ان  سیاصی. در واقع، طی ورزشی  ی  ناشی ه

نیخ   ناشیه.    ا ان  داشیاونیای ورزو هلگان   ی اطیب و ی  وب ای اوینا  توانه ی  دویی گ(،

انه کو انهک  نا طییسیاص نین الل    از ن ا شیهو     داخ   طیو شییا ازهاینی اطیال ن  طییسیاص های ی  

اخ اخاالف )نو    الل   نینهای  سیاصیطی ییاکو   ال و نا داد او اکلی  ورزشی  یافاوت هسیا ه.

تنهد کشییورها و ی ی   ا ان  و نا تواو نو  و اههاف یخا ا  ازهای( نی اطییال نCASب وا  یرال 

 نیدر ااینو ن داد او اکلی  ورزشی   یدبل ک،  شی  ادیینو ب وا   .  نو واود هیهو انه  های یخا ا

ناشیه و ی  نایسی  نو دیورت هلاه گ و در ییتو   یافاوت از بل کید داخ     ورزشی  نرایهالل  

 –هص و نا تواو نو ادیخ هلکاری یاقانخ نو  نالی  ادایو ده ه تا در زیی و رطییه   های ورزشی  
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در این راطیاا ااا اب نایذیی اطی ، ول  نرایه غا خ  ها   هل وشیان   . نیخاقوق  یانن  ایااد نشیود

ورزشی  نا هلکاری  –دیاار  یا  اقوق    خیح و ت ویتای دردق    نیازی ه   ین یوضیوواشیه کو 

هیا نیاییه نیا لحیاظ تلیام  نیاییو نییه  و  نیقوانی  نیاشیییه. نیهین تیتییب،  کیادرهیای     و  یهراطییییو  هیا

را  یشییان   طیییسییاص های یخا ا اقوق  دنیاه تا نشییو  نینا دق  تهو اوانب و یالا ات و

نایه در ن ی   ایاطییازو نرید.   کیدو و تفاوت ها را هی یو نیشییای نو طییل   هلاه گ  وی نک  

نااید این قابهو طییازی ها نرایه نا طیییاطیی   ذاری های ورزشیی  ی   نو وور خاص،  داشیی  کو  

 یخالا ناش ه و هی یو ناشه نایه نااید این یسائخ در ط م داخ   کشورها نیشای ااسال شود.

از ادیول   ن یو وریو بهم    طیازیان یها  ویها و رو  اطی  ینو وور خاص، یشیکالت یواود در طی 

ی داور  نی. در یورد قواننایاید خود را در داوری هیای یخا ا نشیییا  دادو اطییی     نیبیهالی  ور

داور اقاهار   عیابلال وطیی   نیقوان نیشییهو اطیی . انگاشییاو   انهک ی الب   ه ،  و بل کید  ورزشیی 

ن ی خود    هیتاه یها  اطیی  یدر طیی   یینووو  از هنچو طییازیا  ورزشیی  شیرا ن)هلان ه داد او ها(  

طیازیا  ها هلیاو نا این   لاتیلاز تصی  یاال، یالوبو ا نینا ا  .دان ه  یااز ی  ،کیدو اطی   نییتن

نایه یالوبو ای یاشیکخ از قوانین اقوق  ی ه انو و قوانین     ورزشی  ناشیه تا ، طییاطی  ها

رطیه کو نقش    نو ن ی ی نلایه.   تنییایحهودتی  یداور یسیاقخ را نو  ونو ا  ی  یها   ییحهود

و    نو درطیا   نایهلاتیتصیل نینو ی  ازیایا ن  ورزشی  هص نایه ی ص ناشیه  طیازیا   ییی    صیتصیل

و در نایاو   اقوق ورزشی  اناام یذیید. در اییا  هص نایه تواو داشی  کو نیای توطینوی صیفانو  

نین داد او های ی   داوری و اخ اخاال ات ورزشی ، نیاز اطی  یوارد  یخ یورد تواو ناشیه تا در 

 نو ب وا  شاخ  و طیهیه در تنیین اخاال ات ورزش  ی یح  یددز 

 ا کو نایه در دطی  یاخصیصیا  ورزشی  ه او نو یسیائخ اقوق   اییییهو    راهکار طیاخااری - 1 

ناشییه و نیای ااا اب از یهییی  ی ه انو، اناصییاب یناونی   نا تخصیی  اقوق  یورد نیاز ی  

 ناشه.

 ا کو نایه در نین هن ا اقوقهانا  اوا  هلوارو واود  انسییان  یویینائخ یینوب نو یسیی راهکار   -2

 داشاو و ادارو ایور و طیاط   ذاری های ورزش  در ایی داوری های یساقخ را نی ب هو نگیینه.

کو نایه اقوق ورزشیی  در اییا  رشییه کیدو و در دانشییگاو ها این   اهیوزشیی   - راهکار ب ل -3 

 ک ه. رشاو توطنو ییها

 ا کو نایه یا   شیورای اطیالی  در تنایخ نا دول  )وزارت ورزو و اقوق  راهکار قانون -4 

 و اوانا ( نو وضع قوانین یشخ  و تخصص  در زیی و اخاال ات ورزش  و داوری ن یدازد. 

 

 منابع و مآخذ 
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ورزو در ییتو    ن اد داوری ی   خی(، تشیک1395) یارطیال یای  ،یو اطیک هر  ییای  خ،یطیابه وک  -1

ورزو و اوانا ،   یی النات راهرید وینشی ، اخاال ات ورزشدر اخ و  صخ  یداور  گاویاا

 19تا  1، ن ار، د  31, شلارو    15دورو  

در ورزو، ییا  اول، ت یا ز     یی اکل   الل    نین  وا ی(، د1393)  وا ییقیهم، ک    شییینریان -2

 اناشارات ش یدانش

اخ و صیخ اخاال ات    ینیا  ینن وا  شییوها  ی(، نیرطی  ییانا   ی1394)  انوالفویخ ،  یاهان -3

طییال   ، در یهییی  ورزشیی   یکارنید  یدر دیوا  نین الل    اکلی  در ورزو، یبوهش ها

 ، زیساا 3ی ارم، شلارو  

(، 1399)  رضییا ع،یشییا  ه،یال ، انوالفوییخ، قاطییل  ،  یخ، نورنخش، ی وو،  یاهان  ا،یک  -4

،  صی  ایو  AHPز نا اطیافادو ا  یا یا  ناز ورزو هلگان یاطیاگذاریبوایخ یوثی نی طی   ی شی اطیا

  و ن ص، زیساا  ب وم ورزو، طال دوازدهص، شلارو ط

  هرضییا یال ،یدییادق، ی   یحله راکالم،یااله، ز  ، اواد، طییاب  ،یشیی ال نن نازار  اوی   -5

  ، ییی    صیی ه انو تصیل یها    ینی ییان هینا ت ک   یا یدر ا  ورزشی  یاطیاگذاری(، طی 1398)

 و زیساا     ییی، یا18 ۀطال ن ص ، شلار ، ورزش    یییینادی در یه  ییبوهش ا

  ورزوز نیرطی  یداور   ی  وا ید  یت طی  ی(، یالش ها1396 یاز)  ،ی شی ال و ،یهلا  ، یا  -6

،  45طیال هاههص، شیلارو    ، ورزو،  صی  ایو یبوهش اقوق بلوی یداور  وا ینا د   قیت ر

 ن ار
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