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Abstract
Civil liability is one of the important legal issues that in addition to the injured party and the person 
causing the damage, also has a special function and importance from the society’s point of view. The 
aim of this study was to investigate the civil liability of sports clubs during the Covid 19 virus epidemic. 
This research was conducted qualitatively using content analysis method. The statistical population of 
the study were Law and sports law experts, sports management professor’s familiar with sports law 
topics, Official experts of the judiciary in sports incidents, and coaches and club officials. Sampling 
was done purposefully and theoretically. The data collection tool was an in-depth semi-structured 
interview. In this research, the researcher reached theoretical saturation after 9 interviews, but 3 more 
interviews were conducted to increase the reliability. MAXQDA software version 10 was used for data 
analysis. The findings indicated that the civil liability of sports clubs during the covid 19 virus epidemic 
included adherence to safety and health requirements and deterrent measures, which worked well in the 
first two cases, but in relation to preventive action, no specific activity has been performed. Given the 
findings of the research and the fact that not taking preventive activities can have legal consequences 
for clubs, provide the necessary knowledge and training in this area and the responsibilities that may be 
for coaches and club officials, seems necessary to create.
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Extended Abstract
Background and purpose
Civil liability of sports clubs as one of the legal entities the subject of sports law is a 
very important issue that despite its great importance, no significant studies have been 
conducted in this field. Civil liability is divided into contractual and non-contractual. 
Contractual liability is in cases where there is between two or more contractors and 
the other party is harmed. Non-contractual civil liability is also liability for breach of 
a duty prescribed by law (1). It seems that the civil liability of the clubs is mostly non-
contractual. Because there is no contract between the clubs and its officials with the clients 
to compensate in case of damage to the clients of the club. Recently, the widespread 
spread of the coronavirus in worldwide has doubled these responsibilities. Therefore, the 
aim of this study was to investigate the civil liability of sports clubs during the Covid 19 
virus epidemic.

Materials and Methods
The present study is applied in terms of purpose, which was conducted qualitatively and 
using in-depth and semi-structured interviews with experts. Content analysis method 
was used to analyze the data. Content analysis is a process for analyzing qualitative data 
and allows the researcher to search for and interpret the explicit and implicit contents 
of the data (2). Research participants included sports law experts, sports management 
professor’s familiar with sports law, official experts in sports events justice, managers, 
officials and coaches of sports clubs, which were selected purposefully and theoretically. 
The data collection tool was a semi-structured interview. It was coded and recorded 
immediately after each interview. In this study, the researcher reached theoretical 
saturation after nine interviews, but to increase the reliability, three more interviews were 
conducted and analyzed. Max QDA version 10 software was used to encode the data. This 
research, which is formed using content analysis method, includes the following steps: 
first step: familiarising yourself with your data, second step: generating initial codes, 
third step: searching for themes, fourth step: reviewing themes and fifth step: defining 
and naming themes (3). 

Results
The aim of this study was to investigate the actions of sports clubs to reduce civil liability 
due to the outbreak of coronavirus. According to the results of the interviews, the civil 
liability of sports clubs during the outbreak of Covid 19 includes: the obligation to observe 
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safety tips, the obligation to observe health tips and preventive measures. In contrast, the 
measures taken by sports clubs to reduce responsibility during this period have included: 
changes in the way of doing work, more attention to health points, social distancing and 
the use of new methods. Figure 1 shows the conceptual model of the research based on the 
output of Max QDA software.

Figure 1- The conceptual model of the research based on the output of Max QDA software

Discution
Reflecting on the actions taken by sports clubs, it can be seen that due to the need to pay 
close attention to health tips in this period, all actions taken by clubs in this period have 
been to observe health tips. But the point that is less considered by the coaches and officials 
of the club is to prevent people from entering the clubs with sick or suspicious symptoms. 
In the meantime, the role of individuals, especially public places officials such as sports 
clubs, in preventing the spread of the Covid 19 virus is very significant, so that in addition 
to Observance of personal hygiene and the health of the club environment, they must take 
all necessary measures to prevent the contamination of athletes, Otherwise, they have 
a responsibility and will be obliged to compensate the damage caused to individuals. 
Therefore, it is recommended that the General Departments of Sports and Youth at the 
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provincial level officially notify to sports clubs about the rules and regulations related to 
civil liability and have closely monitor to implementation of health protocols in sports 
clubs.
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چکیده
مسئولیت مدنی از مباحث مهم حقوقی است که عالوه بر فرد زیان دیده و فرد وارد کننده زیان، از نظر جامعه 
نیز کارکرد و اهمیت خاص دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در 
زمان همه گیری ویروس کووید 19 بود. این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام 
مباحث حقوق  با  آشنا  و  ورزشی  مدیریت  اساتید  ورزشی،  و حقوق  خبرگان حقوق  پژوهش  آماری  جامعه  شد. 
ورزش، کارشناسان رسمی دادگستری در حوادث ورزشی و مربیان و مسئوالن باشگاه ها بودند. نمونه گیری به 
صورت هدفمند و به روش نظری انجام شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبة عمیق نیمه ساختاریافته بود. در این 
پژوهش محقق پس از نه مصاحبه به اشباع نظری رسید. اما برای افزایش ضریب اطمینان سه مصاحبه دیگر 
انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیو دی آ نسخه 10 استفاده گردید. یافته ها حاکی از 
این بود که مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در دوران شیوع ویروس کووید 19 شامل الزام به رعایت نکات 
ایمنی، الزام به رعایت نکات بهداشتی و اقدامات بازدارنده است که در دو مورد اول باشگاه ها به خوبی عمل 
کرده اند؛ اما در ارتباط با اقدامات بازدارنده فعالیت خاصی صورت نگرفته است. با توجه به یافته های تحقیق و 
اینکه عدم انجام فعالیت های بازدارنده می تواند پیامدهای قانونی برای باشگاه ها به همراه داشته باشد، ارائه 
گاهی و آموزش های الزم در این زمینه و مسئولیت هایی که ممکن است برای مربیان و مسئوالن باشگاه ها  آ

ایجاد شود، ضروری به نظر می رسد.
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مقدمه
رشد چشم گیر عالقه مندان به ورزش و مشارکت کنندگان در فعالیت های ورزشی علی رغم مزایای فراوان آن، 
باعث بروز مسائل و معضالت جدیدی در این عرصه شده است. یکی از مسائل مهمی که در سال های اخیر 
آنان  مدنی  مسئولیت  ویژه  به  ورزشی  در عرصه های  فعاالن  مسئولیت های  انواع  بوده  توجه  به  نیازمند  بسیار 
بوده است. مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی به عنوان یکی از شخصیت های حقوقی موضوع حقوق ورزش 
مبحثی بسیار حائز اهمیت است که علی رغم اهمیت فراوان آن، مطالعات در خور توجهی در این زمینه صورت 
نگرفته است. منظور از مسئولیت مدنی رفتاری است که شخص مرتکب می شود و هر لطمه و زیانی را به دیگران 
وارد می آورد و به موجب آن، مسئولیت جبران این خسارت را پیدا می کند )جلیلیان و رومیانی، 2018، 252(. در 
قانون، مسئولیت مدنی تعریف نشده است )مافی و حسینی مقدم، 2014، 84(، اما در ماده 1 قانون مسئولیت 
یا  مدنی بیان شده که هر کس بدون مجوز قانونی عمدأ یا در نتیجة بی احتیاطی به جان یا سالمتی یا مال 
آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید 
که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود. بنابراین 
می توان گفت که لزوم جبران خسارت وارده به دیگری به حکم قانون توسط عامل ورود ضرر، مسئولیت مدنی 
نام دارد )اسحاقی و همکاران، 2019، 11(. مسئولیت مدنی را به قراردادی و غیر قراردادی تقسیم می کنند. 
مسئولیت قراردادی در مواردی است که بین دو یا چند شخص قراردادی وجود داشته باشد و به طرف مقابل 
خسارتی وارد آید. برخی از علمای علم حقوق عقیده دارند مسئولیت قراردادی مسئولیت متعهد در عقد است که 
یا تعهد خود را انجام نمی دهد و یا آن را مطابق با قراردادی که منعقد نموده است به پایان نمی رساند. به بیان 
دیگر، در مسئولیت مدنی قراردادی، متعهد تعهد ناشی از عقد را به جا نمی آورد؛ خواه در انجام ندادن تعهد تعمد 
داشته و خواه عدم انجام به واسطه مسامحه متعهد باشد )جعفری لنگرودی، 1993، 66(. برای تحقق این نوع 
مسئولیت مدنی سه شرط وجود دارد: وجود قرارداد، نقض قرارداد و ورود ضرر در اثر نقض قرارداد )هاشمی، 
از اسحاقی و همکاران، 2019، 12 (. مسئولیت مدنی غیر قراردادی هم مسئولیت ناشی از  2013، به نقل 
نقض تکلیفی است که قانون آن را مقرر کرده باشد. در صورت نقض این تکالیف خسارت وارده به زیان دیده 
از طریق اقامه دعوی برای مطالبه خسارت قابل جبران است. برای تحقق این نوع مسئولیت وجود 4 شرط 
ضروری است: ارتکاب عمل، ورود ضرر، رابطه علّیت بین عمل زیانبار و ورود ضرر و احراز تقصیر مرتکب )آقایی 
نیا، 2010، 23(. به نظر می رسد مسئولیت مدنی باشگا ه ها غالبأ از نوع غیر قراردای باشد. چرا که هیچ قراردادی 
میان باشگاه و مسئوالن آن با مراجعه کنندگان و استفاده کنندگان از وسایل و تجهیزات و محیط باشگاه مبنی 
بر جبران خسارت در صورت ورود ضرر به مراجعه کنندگان به باشگاه وجود ندارد. بنابراین برای تحقق مسئولیت 
غیر قراردادی در این مورد باید فعل زیانبار، ورود ضرر، رابطه علیت بین عمل زیانبار و ورود ضرر و تقصیر مرتکب 
احراز شود؛ چرا که برای احراز مسئولیت مدنی باید اثبات شود که بین ضرر و فعل ناروای زیانبار رابطه سببیت 
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وجود دارد؛ یعنی ضرر از آن فعل یا ترک فعل ناشی شده باشد )اسحاقی و همکاران، 2019، 12).
در کنار مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی، مسئولیت مدنی مدیران، سرپرستان و مسئوالن این اماکن ورزشی 
هم مطرح می شود. مدیران و مسئوالن باشگاه ها مسئولیت اداره فعالیت های ورزشی و غیرورزشی مرتبط را بر 
عهده دارند و موظف هستند بدون دخالت در امور فنی ورزش ها، ایمنی همه کسانی را که در باشگاه حاضر 
می شوند اعم از ورزشکار، مربی، کارکنان و حتی همسایگان مجاور را در چارچوب وظایف خود تأمین نمایند. 
چرا که به استناد اصول کلی حقوقی اگر خسارت وارده به اشخاص یا اموال ناشی از تقصیر آنها باشد، شخصأ و 
نه به عنوان مسئول باشگاه در مقابل آن اشخاص دارای مسئولیت مدنی خواهند بود )آقایی نیا، 2010، 97). 
اخیرًا شیوع گستردة ویروس کرونا در سرتا سر جهان باعث شده تا این مسئولیت ها دو چندان شود. ویروس جدید 
کرونا اولین بار در شهر ووهان1 چین و در دسامبر 2019 بعد از این که مردم به علت نامعلومی دچار التهاب ریه 
شدند و واکسن ها و سایر روش های درمانی موجود مؤثر واقع نشد شناسایی شد )شیروانی و رستم خانی، 2020، 
163(. با افزایش سریع شمار مبتالیان در این کشور و بعد از آن که شمار قربانیان از هزار تن عبور کرد، سازمان 
انتخاب کرد )سازمان بهداشت جهانی، 2020).  این ویروس  برای  نام رسمی کووید 193را  بهداشت جهانی2 
فرامرزی بودن این ویروس از یک سو، کشنده بودن و قابلیت سریع انتقال آن به دیگران از سوی دیگر باعث 
افتادن رویدادهای مهم از جمله سطوح مختلف مسابقات  به تعویق  تعطیلی مراکز عمومی، اماکن ورزشی و 
ورزشی در نقاط مختلف جهان و حتی المپیک 2020 شد، تا جایی که سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت 
کشورهای با نرخ باالی ابتال مردم را ملزم به قرنطینه خانگی برای مدت ها کردند. مطالعات متعددی نیز در 
ارتباط با ورزش و ویروس کووید 19 صورت پذیرفته است که نتایج برخی از آنها حاکی از این است که جلوگیری 
از گسترش ویروس تنها با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و انجام پروتکل های بهداشتی امکان پذیر است و در 
انجام فعالیت های ورزشی بهتر است از نوآوری استفاده شود )برت4 و همکاران، 2020، 11( و با شکل گیری 

قرنطینه خانگی خانه محیط اصلی برای انجام فعالیت های ورزشی است )حمامی و همکاران، 2020، 16). 
دو مورد اول تأیید کووید 19 در ایران به طور رسمی در 19 فوریه 2020 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گزارش شد و از آن زمان به طور رسمی مجموع افراد مبتال، موارد جدید ابتال و مرگ و میرها و همچنین 
موارد بهبود یافته ها به صورت روزانه توسط این وزارتخانه در کنفرانس های مطبوعاتی اعالم می شود )پور ملک 
و همکاران، 2021، 1(. گزارش ها نشان داده که درصد مرگ و میر ناشی از این ویروس 3-2 درصد مبتالیان 
است )ورتیم و همکاران5، 2013، 7042؛ قطبی و همکاران، 2020، 182(. وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

1. Wuhan
2. World Health Organization 
3. Covid-19 

4. Brett
5. Wertheim & et
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پزشکی نیر به طور مکرر در آموزش های مختلف پیامکی و تلوزیونی اعالم کرده که کسانی که عالئم ابتال به 
کرونا دارند خود را در خانه قرنطینه کنند و از حضور در محل کار و سایر مکان های عمومی خودداری کنند 
که یکی از این مکان ها، باشگاه های ورزشی و سالن های بدنسازی است. اگرچه ورزش کردن در دوران شیوع 
ویروس کرونا برای افراد سالم بی خطر است و نمی توان از فواید انجام ورزش روزانه برای سالمتی غافل شد، 
اما باید اقدامات مراقبتی را برای کاهش خطر ابتالء به عفونت انجام داد. چرا که انتقال ویروس از طریق ذرات 
معلق در هوا، تماس مستقیم با فرد آلوده و همچنین از طریق عطسه و سرفه امکان پذیر است و همچنین ممکن 
است افراد آلوده قبل از بروز عالئم مبتال شده باشند، بنابراین رعایت پروتکل های بهداشتی بسیار حائز اهمیت 
پروتکل های  و  باید ضدعفونی شوند  استفاده  از  قبل  بدن سازی حتما  و سالن های  و تجهیزات ورزشی  است 
بهداشتی مصوب به طور کامل و با تمام جزئیات اجرا شوند. چرا که با توجه به عمومی بودن وسایل و تجهیزات 
ورزشی در سالن های ورزشی و امکان استفادۀ تمام مراجعه کنندگان از آنها، عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
ممکن است با توجه به قابلیت بسیار باالی انتقال این ویروس باعث سرایت به دیگران گردد و بدین نحو موجب 
بروز مسئولیت مدنی برای باشگاه ها و چه بسا منجر به مسئولیت مدنی و حتی مسئولیت کیفری برای مسئوالن 

باشگاه ها و همچنین ورزشکاران شود. 
در ارتباط با خساراتی که ممکن است از بیماری های واگیردار نشأت بگیرد نیز قانونی تحت عنوان قانون طرز 
جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار در11 خرداد 1320 به تصویب رسیده است. از آن جایی 
بنابراین همچنان  نرسیده که جایگزین آن شود،  به تصویب  این زمینه  قانون جدید دیگری در  آن  از  که پس 
به وجود  با توجه  بر همین اساس می تواند مورد استناد مراجع ذی صالح واقع شود.  مجری و معتبر است و 
عنوان کلی بیماری های واگیردار در این قانون، در شرایط فعلی و در زمان همه گیری ویروس کووید 19 نیز این 
قانون قابلیت اجرا داشته و شامل هر گونه مورد جدید نیز می شود. فصل اول این قانون مربوط به بیماری های 
آمیزشی و فصل دوم مربوط به بیماری های واگیردار است. در فصل دوم و  ماده 22 این قانون بیان شده است 
که اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری های واگیر 
می شوند به حبس تأدیبی و پرداخت جزای نقدی محکوم می شوند. بنابراین با توجه به این ماده می توان دریافت 
عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و سهل انگاری در این زمینه و انتقال ویروس کووید 19 به دیگران می تواند 
عالوه بر مسئولیت مدنی برای جبران خسارت از زیان دیده، مسئولیت کیفری نیز به همراه داشته باشد و چه 
بسا در صورت فوت فرد در اثر انتقال این ویروس به وی به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی 
فرد، مطالبه دیه از سوی اولیاء دم و ورثه متوفی نیز در مراجع قضایی مطرح شود. بنابراین رعایت پروتکل های 
بهداشتی نه تنها از سوی اشخاص حقیقی ضرورت دارد، بلکه اشخاص حقوقی نیز ملزم به رعایت پروتکل های 
بهداشتی هستند و مسئولیت این کار بر عهده نمایندگان آنها است و یکی از این اشخاص حقوقی باشگاه های 
ورزشی هستند. در ارتباط با مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی این اشخاص می توانند مسئول عمل کارکنان و 
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کارگران خویش باشند و این مسئولیت در حقوق ایران در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است. 
عالوه بر این استفاده از کلمۀ "اشخاص" به جای "افراد یا انسان" در ابتدای ماده 1 قانون مسئولیت مدنی که 
اشاره بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر دارد نیز نشانگر این است که اشخاص حقوقی نیز می توانند از باب تقصیر 
مسئول شناخته شوند. مسئولیت اشخاص حقوقی را از یک جهت می توان مسئولیت شخصی و از طرف دیگر 
مسئولیت ناشی از فعل غیر دانست. اگر ماهیت آن نوعی مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر باشد گروهی از 
حقوق دانان آن را قسمتی از مسئولیت متبوع ناشی از عمل تابع می دانند که در حقوق ایران مشمول ماده 12 
قانون مسئولیت مدنی خواهد بود. یعنی همان گونه که کارفرما مسئول عمل کارگر است، شخص حقوقی نیز 
به عنوان متبوع مسئول عمل مدیران خود به عنوان تابع خواهد بود. عالوه بر این اشخاص حقوقی می توانند 
مسئول خطاها و تقصیرات ارگان اداره کننده خود باشند، چنان که خودشان آن خطاها و تقصیرات را مرتکب 
شده اند. در گذشته مسئولیت مدنی و کیفری بر مدیران اشخاص حقوقی بار می شد اما امروزه دکترین حقوقی به 
این سمت حرکت کرده است تا اشخاص حقوقی را مسئول خسارت ناشی از افعال ارگان اداره کننده بداند. از نظر 
تحلیلی اگر چه این نوع مسئولیت بسیار شبیه به مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر است و برخی نیز معتقدند 
که همان مسئولیت و از نوع مسئولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع است، اما به نظر عده ای دیگر این نوع 
مسئولیت نوع دیگری از مسئولیت ناشی از فعل غیر است که با مسئولیت تبعیتی تفاوت دارد که بحث در مورد 
تفاوت آنها از حیطة موضوع پژوهش حاضر خارج است )یزدانیان، 2014، 635(. مصداق این نوع مسئولیت در 
ورزش، مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در قبال اقدامات مدیران و مربیان خود و یا مسئولیت مدنی ادارات 
کل ورزش و جوانان در قبال اقدامات باشگاه های ورزشی به عنوان زیر مجموعه های این اداره و یا به عنوان 
مجموعه هایی که ادارات ورزش و جوانان وظیفه  نظارت بر آنها را دارند، است. مسئولیت مدنی بر اساس ماده 1 
قانون مسئولیت مدنی، اصواًل ناشی از تقصیر و بی مباالتی است و این استدالل که مسئولیت بر مبنای تقصیر 
ایجاد می شود را حقوق ورزشی ایران پذیرفته است )یوسفی صادقلو و نصیر، 2018، 138(. باشگاه های ورزشی 
نیز می توانند در صورت تقصیر دارای مسئولیت مدنی شناخته شوند و یکی از شرایطی که ممکن است برای آنها 
ایجاد مسئولیت نماید شرایط فعلی پاندمی کووید 19 است. باشگاه ها یا دولتی هستند )تحت مالکیت ادارات کل 
ورزش و جوانان در هر استان( و یا تحت نظارت این ادارات هستند. بنابراین در شرایط فعلی در کنار مسئولیت 
مدنی فرد مبتال به ویروس کرونا، مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی نیز در این زمینه قابل طرح است. چرا 
که باشگاه ها از اشخاص حقوقی موضوع حقوق ورزش هستند که اگر باعث ورود ضرر به دیگری شوند دارای 
مسئولیت خواهند بود و از باب مسئولیت مدنی تفاوتی بین شخص حقیقی و حقوقی نیست. با وجود اهمیت 
موضوع تحقیقات انجام شده در زمینه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی محدود است و تحقیقی که به بررسی 
مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در ورزش پرداخته باشد، یافت نشد. از سوی دیگر شیوع همه گیری کووید 19 
ممکن است مسئولیت های زیادی را برای باشگاه های ورزشی ایجاد کند، لذا این تحقیق به دنبال پاسخگویی 
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به این سئوال است که مسئولیت های مدنی باشگاه های ورزشی در زمان شیوع ویروس کووید 19 چیست و 
باشگاه های ورزشی برای کاهش مسئولیت مدنی خود در این زمینه چه اقداماتی انجام داده اند. محقق امیدوار 
است نتایج این تحقیق مورد استفاده مسئولین وزارت ورزش و جوانان، مدیران باشگاه ها و افراد مراجعه کننده 
گاهی افراد در ارتباط با مسئولیت مدنی از طرح دعاوی های حقوقی در  با افزایش آ به باشگاه ها قرار گیرد و 

دادگاه ها و بروز مشکالت در این زمینه پیشگیری نماید.

روش شناسی پژوهش
نیمه  و  عمیق  مصاحبه های  از  استفاده  با  و  کیفی  روش  به  که  است  کاربری  هدف  لحاظ  به  حاضر  تحقیق 
ساختاریافته با خبرگان انجام شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. تحلیل مضمون، 
فرآیندی برای تحلیل داده های کیفی به شمار می رود و به پژوهشگر اجازه می دهد تا مضامین آشکار و پنهان 
داده ها را جست و جو و آنها را تفسیر نماید )بویاتزیس1، 1998(. این پژوهش در دو بخش انجام شد. در بخش 
به  دوم  بخش  در  و  شد  بررسی  ژیمناستیک  و  رزمی  ورزش های  بدنسازی،  باشگاه های  مدنی  مسئولیت  اول 

بررسی اقدامات عملی صورت گرفته از سوی باشگاه ها پرداخته شد. 
مشارکت کنندگان پژوهش در بخش اول شامل خبرگان حقوق و حقوق ورزشی، اساتید مدیریت ورزشی و آشنا 
به حقوق ورزش، کارشناسان رسمی دادگستری در حوادث ورزشی و در بخش دوم شامل مدیران، مسئوالن و 
مربیان باشگاه های ورزشی بودند که به صورت هدفمند و به روش نظری انتخاب شدند. این پژوهش دارای 2 
سئوال اصلی بود: 1. مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در دوران شیوع کووید 19 چیست، که این سئوال از هر 
دو گروه مشارکت کنندگان پرسیده شد. 2. باشگاه های ورزشی در دوران شیوع کووید 19 برای کاهش مسئولیت 
مدنی چه اقداماتی انجام داده اند، که این سئوال از مدیران، مسئوالن و مربیان باشگاه های ورزشی پرسیده 
شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبۀ نیمه ساختار یافته بود. بالفاصله پس از پایان هر مصاحبه  کدگذاری های 
آن انجام و ثبت می شد. در این تحقیق محقق پس از انجام نه مصاحبه به اشباع نظری رسید اما برای افزایش 
ضریب اطمینان سه مصاحبة دیگر نیز انجام و تجزیه و تحلیل شد. برای کدگذاری داده ها از نرم افزار مکس کیو 
دی آ2 نسخه 10 استفاده شد. نرم افزار مکس کیو دی آ برای کدگذاری داده های کیفی استفاده می شود و این 
امکان را فراهم می کند تا محققان به صورت هم زمان کدها، قطعات کدگذاری شده و مصاحبه ها را در اختیار 
داشته باشند. پس از وارد کردن متن مصاحبه ها در نرم افزار می توان کدگذاری های مورد نظر را درون نرم افزار 

انجام داد. شکل 1 نمایی از کدگذاری مصاحبه ها با استفاده از این نرم افزار را نشان می دهد. 

1. Boyatzis
2. MAXQDA
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شکل1 – کدگذاری مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی آ

ساختار این پژوهش که با استفاده از روش تحلیل مضمون شکل گرفته است به صورت شکل 2 نمایش داده 
می شود:

 

شکل2- مراحل پژوهش به روش تحلیل مضمون ) براون و کالرک1، 2006)

1. Braun & Clarke
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 یافته های پژوهش
این پژوهش با هدف بررسی اقدامات باشگاه های ورزشی برای کاهش مسئولیت مدنی ناشی از شیوع ویروس 

کرونا انجام شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش به شرح جدول زیر است:
جدول 1-مشارکت کنندگان پژوهش

تحصیالتتعدادسمت

دکتری تخصصی3متخصصان حقوق

دکتری تخصصی3اساتید مدیریت ورزشی، آشنا به حقوق ورزش

دکتری تخصصی2کارشناسان رسمی دادگستری در ورزشی

کارشناسی ارشد4مربیان و مسئوالن باشگاه

کدهای اولیۀ استخراج شده از متن مصاحبه ها به همراه مضامین به دست آمده به شرح زیر هستند:
سئوال اول: مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در دوران شیوع ویروس کووید 19چیست؟
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جدول2- کدهای اولیه و مضامین استخراج شده از مصاحبه ها )سئوال اول(

مصداقتم فرعیتم اصلیمحور

مسئولیت 
مدنی 

باشگاه ها

الزام به 
رعایت 
نکات 
ایمنی

توجه به استاندارد 
سازی و 

چیدمان و سایل و 
تجهیزات

در هنگام تمرین باشگاه ها باید برای حفظ سالمتی و ایمنی ورزشکاران یک سری قواعد 
و مقرراتی داشته باشند. مثأل اگر باشگاه بدن سازی باشد باید به استاندارد بودن وسایل و 

تجهیزات و چیدمان آنها توجه شود

الزام به حفاظت از 
وسایل و تجهیزات

باید  باشگاه ها  مسئولین  هم  منطقی  رفتارهای  سری  یک  پروتکل ها  اجرای  بر  عالوه 
انجام دهند در ارتباط با حفاظت از وسایل و تجهیزات و اگر تمام این اقدامات را انجام 

نداده باشند ممکن است مسئول شناخته شوند.

حفظ ایمنی و سالمت 
ورزشکاران حین و پس 

از ورود به باشگاه

دارند  وظیفه  این ها  تمرین،  از  بعد  و  تمرین  حین  در  باالخره  ورزشی  باشگاه های  مثأل 
که مسئولیت حفظ، سالمت و ایمنی تمام شرکت کنندگان در محوطۀ باشگاه را داشته 

باشند.

الزام به 
رعایت 
نکات 

بهداشتی

رعایت دستور العمل 
های بهداشتی ستاد 
ملی مقابله با کرونا 
توسط خود باشگاه

 در شرایط کرونا هم بیشتر باشگاه ها مجری هستند و تابع دستورالعمل های ستاد کرونا 
از  را  دستورات  است  اجرایی کشور  مقام  باالترین  که  رئیس جمهور هم  هستند. حتی 

ستاد ملی کرونا می گیرند.

الزام ورزشکاران به 
رعایت پروتکل های 

بهداشتی 

باشگاه موظف است کلیة نکات بهداشتی را رعایت کند اعم از ضدعفونی کردن باشگاه 
و خدمات نظافتی برای اعضای باشگاه و همچنین نظارت و کنترل بر نفرات باشگاه چه 
مربی و چه شاگردان که پروتکل ها و اصول بهداشتی را در استفاده از باشگاه و تجهزات 

آن رعایت کنند.

اقدامات 
بازدارنده

ممانعت از ورود 
ورزشکاران مشکوک 

و دارای عالئم به 
باشگاه های ورزشی

از ورود افراد با کمترین عالئم به داخل باشگاه ها باید خودداری شود. ممانعت از ورود 
ورزشکاران مبتال که 
بهبودی کامل نیافته 

اند به باشگاه های 
ورزشی

سئوال دوم: باشگاه های ورزشی در دوران شیوع ویروس کووید 19 برای کاهش مسئولیت مدنی چه اقداماتی 
انجام داده اند؟
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جدول 3- کدهای اولیه و مضامین استخراج شده از مصاحبه ها )سئوال دوم(

مصداقتم فرعیتم اصلیمحور

اقدامات 
باشگاه ها 
در زمینه 
کاهش 

مسئولیت 
مدنی

بهره گیری از 
روش های 

نوین

برگزاری کالس های آموزشی به 
هم زمان با شیوع کرونا آموزش های آنالین هم برای خانواده ها شروع کردیم صورت مجازی

برگزار  ژیمناستیک کار  بچه های  برای  هم  آنالین  مسابقات  دورة  اولین  و 
درجه  هشتاد  و  صد  بازکردن  مثل  ساده  چیزهای  یک  با  مثأل  که  کردیم 
پاهای شان گفتیم عکس هایش را ارسال کنند برای ما و به نفرات برتر هم 

جایزه تعلق گرفت

بهره گیری از فیلم های آموزشی

برگزاری مسابقات ورزشی به 
صورت مجازی و اهداء جوایز به 

نفرات برتر

تغییر در 
روش انجام 

کار

کاهش مدت زمان هر سانس
مدت زمان سانس ها را از یک ساعت و نیم به یک ساعت کاهش دادیم و 

فعأل هم همین رویه را در پیش گرفتیم

برگزاری کالس ها در فضاهای 
رو باز

با  فعالیت  اجازة  باشگاه ها  و  کرد  پیدا  بهیود  مقداری  شرایط  آن که  از  پس 
در  را  خود  فعالیت  هم  باز  ما  کردند  پیدا  را  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
فضای سربسته انجام ندادیم و داخل زمین چمن که مسقف نیست کارمان 
را شروع کردیم و خدا رو شکر هیچ مورد مثبتی نداشتیم که از شاگردان به 

کرونا مبتال شوند.

تمرکز بیشتر بر روی تمرینات 
بدن سازی هر رشتة ورزشی به 

منظور آماده نگه داشتن ورزشکاران

تا  باشگاه ها  قرمز،  و اعالم وضعیت  از شیوع گسترده کرونا در کشور  پس 
چند ماه تعطیل بود و ما به صورت مجازی آمورزش ها را پیش می بردیم و از 
آن جایی که ورزش ما یک ورزش برخوردی بود و در این شرایط امکان تماس 
و برخورد شاگردان با یکدیگر وجود نداشت بیشتر روی بدن سازی تکواندو 

تمرکز داشتیم تا آموزش خوده حرکات تکواندو

فاصله 
گذاری 
اجتماعی

کاهش تعداد نفرات در هر سانس

ما در زمینة آموزش دادن بچه ها آمدیم میزان هنرجو ها در هرکالس ها را 
کم کردیم تعداد بچه های سره کالس را مثأل 30 نفر بودند در هر سانس را 
امسال کاهش دادیم و گفتیم 10 نفر در هر سانس بیشتر نباشند هر چند که 

هنرجو ها خیلی ریزش داشتند امسال

رعایت فاصله گذاری بین 
ورزشکاران

و در  آمده خودش ریزش داشت  به شرایط پیش  توجه  با  تعداد ورزشکاران 
هر سانس افراد کمتری حضور داشتند اما با این شرایط نیز ما باز هم فاصلة 

اجتماعی بین آنها را رعایت می کردیم.

در نظر گرفتن محیطی مجزا با 
رعایت فاصله گذاری برای والدین 

ورزشکاران خردسال

با صندلی های فاصله دار  با تهویه مناسب برای خانواده ها  اتاق مجزا  یک 
قرار دادیم که از تجمع آنها داخل سالن جلوگیری شود
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مصداقتم فرعیتم اصلیمحور

اقدامات 
باشگاه ها 
در زمینه 
کاهش 

مسئولیت 
مدنی

توجه بیش از 
پیش به نکات 

بهداشتی

قرار دادن محلول ضدعفونی کننده 
دست داخل سالن برای استفاده 

ورزشکاران
اول کالس و آخر کالس دستان بچه ها را ضد عفونی کردیم.

قرار دادن مایع دست شویی 
مناسب برای شست و شوی 

دست ها

و  شست  برای  مناسب  دستشویی  مایع  بهداشتی  سرویس های  قسمت  در 
شوی مکرر دست ها و استفاده ورزشکاران قرار داده شد.

حذف لیوان های یک بار مصرف از 
آبخوری ها و توصیه ورزشکاران به 

استفاده از لیوان های شخصی

بار مصرف را برداشتیم و تذکر دادیم که هر  لیوان های یک  در آبخوری ها 
کس صرفأ از لیوان شخصی خودش استفاده کند.

توصیه ورزشکاران به استفاده از 
ماسک در زمان تمرینات سبک

آیا در حین ورزش  به ما ندادند که  هنوز هم که هنوز است دستور جامعی 
یا نزنند. بعضی ها می گویند بزنند، بعضی ها می گویند  بچه ها ماسک بزنند 
نزنند. بنابراین ما تمرینات پر فشار را بدون ماسک و با رعایت فاصله گذاری 
مناسب بین ورزشکاران انجام دادیم و در زمان انجام تمرینات سبک به آنها 

توصیه کردیم که از ماسک استفاده کنند.

شکل 3 مدل مفهومی پژوهش با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی آ، مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در 
زمان همه گیری ویروس کووید 19 و اقدامات باشگاه های ورزشی برای کاهش مسئولیت مدنی را نشان می دهد. 

شکل 3- مدل مفهومی پژوهش بر اساس خروجی نرم افزار مکس کیو دی آ

نادریان: مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در زمان همه گیری ویروس کووید 19
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بر اساس نتایج مصاحبه های انجام شده، مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در زمان شیوع کووید 19 شامل: 
الزام به رعایت نکات ایمنی، الزام به رعایت نکات بهداشتی و اقدامات بازدارنده است. در مقابل اقداماتی که 
باشگاه های ورزشی در زمینۀ کاهش مسئولیت در این دوران انجام داده اند شامل تغییر در روش انجام کار، توجه 
بیش از پیش به نکات بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و بهره گیری از روش های نوین بوده است. با تأمل بر 
اقدامات صورت گرفته از سوی باشگاه های ورزشی می توان دریافت که با توجه به ضرورت توجه فراوان به رعایت 
نکات بهداشتی در این دوران، تمام اقدامات صورت گرفته از سوی باشگاه ها در این دوران در جهت رعایت 

نکات بهداشتی بوده است که این موضوع در مدل مفهومی پژوهش نشان داده شده است. 

بحث و نتیجه گیری
از آن جایی که امروزه ورزش به یک صنعت تبدیل شده است و بسیاری از افراد در این صنعت در قالب مدیر، 
مربی، ورزشکار مشغول به فعالیت هستند و باشگاه ها به عنوان منبع درآمدی برای بسیاری از اشخاص در این 
قابلیت  به  توجه  با  نیز  از طرف دیگر  ندارد.  به طور دائم وجود  بنابراین امکان تعطیلی کامل آن  حیطه است، 
با  تماس  و  یکدیگر  با  افراد  تماس  و  هوا  در  معلق  ذرات  طریق  از  ویروس  این  گستردۀ  و  سریع  بسیار  انشار 
سطوح و کشنده بودن آن در برخی موارد و همچنین عمومی بودن وسایل و تجهیزات در باشگاه های ورزشی و 
امکان استفادۀ تمام ورزشکاران از آنها ضرورت توجه به پروتکل های بهداشتی را بیش از پیش نمایان می کند 
و عدم توجه به این موارد چه بسا ممکن است موجب مسئولیت مدنی برای باشگاه ها شود. لذا این پژوهش با 
هدف مشخص کردن مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در دوران شیوع ویروس کووید 19 و بررسی اقدامات 

باشگاه ها برای کاهش مسئولیت مدنی ناشی از شیوع این ویروس انجام شده است. 
باشگاه های ورزشی در دوران شیوع  انجام شده نشان داد که مسئولیت مدنی  از مصاحبه های  نتایج حاصل 
ویروس کووید 19 در سه بخش است : 1. الزام به رعایت نکات ایمنی 2. الزام به رعایت نکات بهداشتی 3. 

اقدامات بازدارنده. 
الزام به رعایت نکات ایمنی شامل توجه به استاندارد سازی و چیدمان وسایل و تجهیزات، الزام به حفاظت 
از وسایل و تجهیزات و حفظ ایمنی و سالمت ورزشکاران حین و پس از ورود به باشگاه است. نتایج این تحقیق 
با پژوهش های )غالمی ترکسلویه و همکاران، 2015؛ حسینی و اسحاقی، 2015؛ غالمی، 2012؛ ورهانگن1، 
2010 ( همسو است و رعایت نکردن اصول ایمنی یکی از مهم ترین مواردی است که باعث وقوع آسیب در بین 
ورزشکاران می شود )حسین پور و همکاران، 2019، 108( که ایجاد مسئولیت مدنی را در پی خواهد داشت. البته 
باید توجه داشت که در ارتباط با رعایت نکات ایمنی تفاوتی ندارد که در شرایط کرونا باشد یا در شرایط عادی، در 
صورت عدم رعایت نکات ایمنی و بروز حادثه، مسئولیت مدنی برای باشگاه های ورزشی و مدیران آن ایجاد می شود.

1. Verhagen
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 الزام به رعایت نکات بهداشتی شامل رعایت دستور العمل های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا توسط 
خود باشگاه و الزام ورزشکاران به رعایت پروتکل های بهداشتی است. در ارتباط با مسئولیت مدنی باشگاه های 
وزرشی باید به این نکته توجه داشت که باشگاه ها یا تحت مالکیت ادارات ورزش و جوانان هستند و یا تحت 
نظارت آنها و این ادارات نیز زیر مجموعه های وزارت ورزش و جوانان هستند. وزارتخانه ها شخصیت حقوقی 
مستقلی ندارند و در واقع آنها تقسیمات داخلی شخصیت حقوقی دولت را تشکیل می دهند )السان، 2020، 
240(. با توجه به شرایط بحرانی پیش آمده در پی شیوع ویروس کرونا در اوایل اسفند 1398 با مصوبۀ شورای 
تشکیل شد  بهداشت  وزیر  ریاست  به  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  رهبری  معظم  مقام  تأیید  و  ملی  امنیت  عالی 
انجام  ستاد  این  سوی  از  کووید19  ویروس  با  مقابله  دربارۀ  ضروری  اقدامات  خصوص  در  تصمیم ها  همۀ  و 
می شود )حبیب زاده و پیروزان فرد، 2020، 1(. این ستاد دستور العمل ها و پروتکل های بهداشتی متعددی را 
برای مشاغل و حرفه های گوناگون با توجه به وضعیت موجود )قرمز، نارنجی، زرد و سفید( در نظر گرفت که 
تمام افراد در تمام مشاغل ملزم به رعایت آنها هستند و باشگاه های ورزشی نیز از این قضیه مستثنی نیستند 
را  کنندگان  مراجعه  و  ورزشکاران  باید  بلکه  کنند  رعایت  را  نامه ها  و شیوه  العمل ها  باید خود دستور  تنها  نه  و 
انتقال ویروس به ورزشکاران،  آنها نمایند. چرا که در صورت عدم رعایت دستور العمل ها و  از  ملزم به تبعیت 
باشگاه ها و مسئوالن آنها دارای مسئولیت مدنی و چه بسا مسئولیت کیفری خواهند بود. گواه این ادعا عالوه بر 
ماده1 قانون مسئولیت مدنی، ماده 22 قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی، همچنین ماده 688 قانون 
تعزیرات مصوب سال 1375 و ماده 493 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 است که در دو ماده اخیر 
الذکر صراحتأ بیان شده که هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود ممنوع است و مرتکبین، 
تا یک سال محکوم خواهند شد.  نباشند، به حبس  چنان چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری 
آلودگی محیط زیست شناخته می شود بر عهده  تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. وجود فاصله زمانی میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، 
مانع از تحقق جنایت نیست. مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده که حسب مورد، موجب قصاص یا 
دیه است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که عدم رعایت مقررات بهداشتی و ضوابط تعیین شده از سوی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص مبارزه با ویروس کووید 19 هم موجب ایجاد مسئولیت کیفری 
برای افراد شود و می تواند مجازات حبس را در پی داشته باشد و هم از نظر مسئولیت مدنی و دیه نیز مستلزم 
پرداخت خسارات و دیه بوده و می تواند در فروض خاص، حتی شرایط قصاص را هم فراهم کند که تمامی این 
موارد ضمانت اجرایی برای توجه به مسائل بهداشتی و رعایت پروتکل ها است که در باشگاه های ورزشی به دلیل 
عمومی بودن وسایل و تجهیزات و امکان استفادۀ تمام ورزشکاران از آن الزام به رعایت نکات بهداشتی بسیار 

حائز اهمیت است. 
اقدامات بازدارنده شامل ممانعت از ورود ورزشکاران مشکوک و دارای عالئم و همچنین ورزشکارانی که به 

نادریان: مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در زمان همه گیری ویروس کووید 19
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ویروس کووید 19 مبتال شده و هنوز بهبودی کامل نیافته اند، به باشگاه است. چرا که عدم توجه به این موضوع 
می تواند مسئولیت زیادی را برای باشگاه ها، مدیران و مسئوالن آن و همچنین مربیان باشگاه در صورت ابتالی 
سایر ورزشکاران به ویروس کووید 19 به واسطه حضور ورزشکار مبتال در باشگاه از باب قصور در رعایت نظامات 

قانونی ایجاد نماید.
 بخش دوم یافته های پژوهش که مربوط به اقدامات عملی باشگاه ها بود نشان داد اقدامات باشگاه ها در این 
زمینه شامل: بهره گیری از روش های نوین، تغییر در روش انجام کار، فاصله گذاری اجتماعی و توجه بیش از 
پیش به مسائل بهداشتی بوده است. برگزاری کالس ها به صورت مجازی، بهره گیری از فیلم های آموزشی و 
برتر اقداماتی بوده است که باشگاه ها در زمینة  به نفرات  برگزاری مسابقات به صورت مجازی و اهداء جوایز 
بر فضای  انجام داده اند. روش های آموزشی مبتنی  باشگاه ها  تعطیلی  نوین در زمان  از روش های  بهره گیری 
مجازی در سال 2005 از سوی یونسکو به عنوان مؤثرترین روش یاددهی-یادگیری معرفی شده است ) سلیمی 
و فردین، 2020، 50( و سازمان بهداشت جهانی هم طبق بیانه ای اعالم کرد آموزش از راه دور مانند آموزش 

برخط از بهترین راه های ادامۀ آموزش است )بندر1، 2020، 4).
 عالوه بر بهره گیری از روش های نوین، باشگاه های ورزشی تغییراتی را نیز در روش انجام کار خود ایجاد کرده اند 
مانند برگزاری کالس های حضوری در فضاهای رو باز، کاهش مدت زمان سانس های کالس، تمرکز بر روی 
تمرینات بدنسازی هر رشتۀ ورزشی به منظور آماده نگه داشتن ورزشکاران. مطالعات نشان داده انجام ورزش 
در حین شیوع کرونا ویروس برای افراد سالم بی خطر است )شیروانی و رستم خانی، 2020، 165( و حتی یک 
جلسه فعالیت ورزشی هم می تواند به ارتقا عملکرد ایمنی کمک کند اما فعالیت های ورزشی منظم و طوالنی 
مدت قطعًا فواید بیشتری برای سیستم ایمنی بدن دارد )نایمن و ونتس2، 2019، 216؛ دایمیترو و همکاران3، 

.(67 ،2017
 از دیگر اقدامات باشگاه ها رعایت فاصله گذاری اجتماعی است و اقداماتی که در این زمینه انجام داده اند شامل 
کاهش تعداد نفرات در هر سانس، رعایت فاصله گذاری بین ورزشکاران در موقع تمرین و در نظر گرفتن محیطی 
مجزا با رعایت فاصله گذاری برای والدین ورزشکاران خردسال بوده است. مطالعات هم نشان داده اند که انتقال 
ویروس از طریق قطرات موجود در هوا و تماس مستقیم با افراد آلوده به ویژه از طریق سرفه و عطسه فرد آلوده 
در فاصله 3 تا 6 فوت )معادل 90 تا 180 سانتی متر( بر روی شخص بدون حفاظ امکان پذیر است ) ژو،4 2020؛ 
دیگنارو و همکاران5، 2020(. بنابراین بهتر است از انجام ورزش در محیط های شلوغ پرهیز شود. زیرا ممکن 

1. Bender
2. Nieman & Wentz
3. Dimitrov & et
4. Zhu 
5. Di Gennaro & et 
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است افراد آلوده قبل از بروز عالئم، عفونی باشند و جلوگیری از گسترش ویروس تنها با رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و انجام پروتکل های بهداشتی امکان پذیر است )برت و همکاران، 2020، 11).

بهداشتی  مسائل  به  پیش  از  بیش  توجه  داده اند  انجام  زمینه  این  در  ورزشی  های  باشگاه  که  دیگری  اقدام 
برای استفاده ورزشکاران، قرار دادن  است که شامل قرار دادن محلول ضدعفونی کننده دست داخل سالن 
مایع دست شویی مناسب برای شست و شوی دست ها، حذف لیوان های یکبار مصرف از آبخوری ها و توصیه 
ورزشکاران به استفاده از لیوان های شخصی و توصیه به استفاده از ماسک در زمان انجام تمرینات سبک بوده 
برای ورزش در زمان شیوع کووید 19 هم شست و شوی مرتب  است. مهمترین دستورالعمل های بهداشتی 
استاندارد،  بر طبق دستورالعمل های  و سطوح  ورزشی  تجهیزات  کردن  و صابون، ضدعفونی  آب  با  دست ها 
رعایت فاصله یک تا دو متری و پوشیدن ماسک هنگام ورزش است )شیروانی و رستم خانی، 2020، 165( که 
باشگاه ها تا حدود زیادی این دستور العمل ها را رعایت می کنند؛ اما نکته ای که کمتر توسط مربیان و مسئوالن 
باشگاه مورد توجه قرار گرفته ممانعت از ورود افراد مبتال و یا دارای عالئم مشکوک در باشگاه ها است. از عمده 
ترین دالیل این امر کاهش چشمگیر مراجعه کنندگان به باشگاه ها در پی شیوع ویروس کرونا و توصیه های اکید 
بر ماندن در خانه است. عالوه بر آن اجاره بهای سنگین سالن ها و باشگاه های ورزشی که مربیان و مسئوالن 
باشگاه طبق قرارداد موظف به پرداخت آن هستند موجب می شود که آنان ناچار باشد در این زمینه سخت گیری 
گاهی مربیان و مسئوالن باشگاه از مسئولیت هایی که حضور این  عدم آ زیادی نداشته باشند. از طرف دیگر 
افراد در باشگاه ممکن است برای آنها ایجاد نماید، از دالیل دیگری است که موجب شده است در ارتباط با 
ممانعت از ورود افراد مبتال و یا دارای عالئم مشکوک به باشگاه ها اقدام خاصی صورت نگیرد. اما باید توجه 
داشت که نقش افراد به ویژه مسئولین اماکن عمومی مثل باشگاه های ورزشی در جلوگیری از شیوع ویروس 
کووید 19 بسیار قابل توجه است، به طوری که آنها عالوه بر رعایت بهداشت فردی و بهداشت محیط باشگاه، 
باید تمام اقدامات الزم را برای جلوگیری از آلوده شدن ورزشکاران به عمل آورند، در غیر از این صورت مطابق 
با ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 دارای مسئولیت بوده و ملزم به جبران خسارت مادی و معنوی 
وارده به اشخاص خواهند بود. عالوه بر این با عنایت به ماده 22 قانون طرز جلوگیری از بیماری های واگیردار 
و همچنین مواد 493، 290 و 291 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 اگر شخصی با غفلت خود باعث 
انتقال ویروس کووید 19 شود یا با وجود داشتن وظیفۀ قانونی برای جلوگیری از شیوع ویروس، در انجام وظیفة 
خود کوتاهی و غفلت نماید مستحق تعقیب کیفری نیز خواهد بود و عالوه بر آن باید خسارت وارده به مبتالیان 
را نیز جبران نماید. بنابراین با توجه به یافته های تحقیق و قوانین و مقررات موجود در زمینۀ مسئولیت مدنی و 
کیفری مبنی بر جبران خسارت از فرد زیاندیده و تعقیب کیفری عامل زیان، توصیه می شود ادارات کل ورزش 
و جوانان در سطح استان ها دستورالعمل ها و قوانین مرتبط با مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی را رسمأ به 
باشند. چرا  باشگاه های ورزشی داشته  پروتکل های بهداشتی در  بر اجرای  نمایند و نظارت دقیقی  آنان ابالغ 
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که کوچک ترین بی احتیاطی نه تنها ممکن است به بهای از دست رفتن جان یک ورزشکار باشد، بلکه برای 
اطرافیان وی و در نهایت کل افراد جامعه هم می تواند خطرناک باشد.
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