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فعالیت اماکن ورزشى و حضور تماشاچى ها:
 استراتژى مناسب در دوران کووید-19

کمیته ساماندهى تحقیقات کووید- 19، کمیته کشورى اپیدمیولوژى 
و دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى کرمانشاه

در حال حارض بیری کووید-١٩ به یک چالش و نگرانی مهم در حوزه سالمت و دیگر ابعاد اقتصادی-اجتعی در �ام کشورها تبدیل شده 11
است. بسیاری از کشورها برای جلوگیری از انتشار و کاهش پیامدهای بیری، محدودیت هایی را در سطوح مختلف جامعه ایجاد کرده اند. 
در این میان رویدادهای ورزشی بین املللی، ملی و محلی لغو، یا حداقل به تعویق افتاده است. عالوه بر آن ورزشگاه ها و اماکن ورزشی 
نیز بسته و یا با عدم حضور �اشاچی و حداقل ظرفیت مشغول به فعالیت هستند. این محدویت ها اگر چه تأثیرات مثبتی در کنرتل بیری 
دارد اما از طرفی تأثیرات منفی بر سالمت جسمی و روانی، ارتباطات، آموزش، اقتصاد و اوقات فراغت جامعه داشته است [١, ٢]. در حال حارض یکی از مهمرتین مسائل مرتبط با 
مدیریت و کنرتل بیری کووید-١٩ در کشور یاف¼ پاسخ دقیق، واضح، مبتنی بر شواهد و شفاف در خصوص چگونگی فعالیت های ورزشی و بازگشایی ورزشگاه ها به تفکیک نوع 
ورزش و نحوه حضور �اشاچی ها است. در واقع در این رشایط نیاز به مقایسه دقیق و علمی بین منافع بازگشایی اماکن ورزشی (از ابعاد مختلف) و ریسک ابتال به بیری در محیط 
های رو باز و رسپوشیده احساس می شود. هدف از تهیه این گزاره برگ سیاستی، یاف¼ پاسخ مبتنی بر واقعیت و متناسب با رشایط کشور در خصوص اسرتاتژی بهینه برای بازگشایی 

امکان ورزشی و حضور �اشاچی ها و ارائه آن به سیاستگذاران است. 

مقدمه

مراحل تهیه گزاره22
 برگ سیاستى 

33
(الف)(الف)

یافته ها

این گزاره برگ سیاستی در چند مرحله به رشح زیر تدوین شده است.

جدول ١- خالصه ای از اقدامات و سیاست های انتخابی کشورها در خصوص بازگشایی اماکن ورزشی و حضور �اشاچی ها در دوران پاندمی کووید-١٩

١) مرور سیاست ها و اقدامات صورت گرفته در سطح کشورها:

اماکن ورزشی با جستجو در پایگاه های علمی و وب سایت سازمان های بین املللی مانند سازمان جهانی بهداشت و مرکز کنرتل،  پیشگیری 

بیری های آمریکا، فدراسیون بین املللی فوتبال (فیفا) و کنفدراسیون فوتبال آسیا مورد بررسی قرار گرفت [

٣٠٤ نفر وارد مطالعه شدند. 

و اقتصاد در مورد چگونگی فعالیت های ورزشی و امکان بازگشایی ورزشگاه ها و نحوه حضور �اشاچی ها و همچنین در خصوص اسرتاتژی های مناسب به تفکیک نوع اماکن ورزشی 

(رو باز/ رسپوشیده) و نوع ورزش (گروهی/ انفرادی، کم برخورد/ پرخورد) بحث و تبادل نظر صورت گرفت. بحث ها و گفتگوهای انجام شده ضبط، پیاده سازی و تحلیل محتوا شدند. 

 بر اساس شواهد موجود، سیاست های جاری کشورها، نظرات عموم مردم در مطالعه پییشی تحلیل محتوا از نظرات صاحبنظران گزاره برگ سیاستی 

تدوین شد.  

١) مرور سیاست ها و اقدامات صورت گرفته در سطح کشورها: اقدامات و سیاست های کشورها در خصوص نحوه بازگشایی و فعالیت 

اماکن ورزشی با جستجو در پایگاه های علمی و وب سایت سازمان های بین املللی مانند سازمان جهانی بهداشت و مرکز کنرتل،  پیشگیری 

بیری های آمریکا، فدراسیون بین املللی فوتبال (فیفا) و کنفدراسیون فوتبال آسیا مورد بررسی قرار گرفت [٣, ٤].

٢) طراحی و اجرای یک مطالعه  پی�یشی در عرصه اجت�عی: با سواالتی در ابعاد مختلف مرتبط با موضوع مطالعه انجام شد و در نهایت ٣٠٤ نفر وارد مطالعه شدند. 

٣) برگزاری نشست علمی و مصاحبه کیفی: با حضور افراد صاحب نظر در رشته های اپیدمیولوژی، سیاستگذاری سالمت، مدیریت ورزشی، مدیریت خدمات بهداشتی، اقتصاد سالمت 

و اقتصاد در مورد چگونگی فعالیت های ورزشی و امکان بازگشایی ورزشگاه ها و نحوه حضور �اشاچی ها و همچنین در خصوص اسرتاتژی های مناسب به تفکیک نوع اماکن ورزشی 

(رو باز/ رسپوشیده) و نوع ورزش (گروهی/ انفرادی، کم برخورد/ پرخورد) بحث و تبادل نظر صورت گرفت. بحث ها و گفتگوهای انجام شده ضبط، پیاده سازی و تحلیل محتوا شدند. 

٤)  تدوین گزاره برگ سیاستی: بر اساس شواهد موجود، سیاست های جاری کشورها، نظرات عموم مردم در مطالعه پییشی تحلیل محتوا از نظرات صاحبنظران گزاره برگ سیاستی 

تدوین شد.  

١٦ آوریل ٢٠٢٠ کارگروهی جهت مواجهه با پاندمی بیری کووید-١٩ تشکیل داد. طبق نظر این 
سازمان مناطق و فدراسیون هایی که موارد ابتالی محدودی دارند می توانند در یک مدل گام به گام و راهربدی محدودیت ها را کاهش دهند 
و گایدالین هایی را برای کاهش خطر ابتال طراحی Ôود [٥]. کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حضور �اشاچی ها در مسابقات فوتبال توصیه کرده است که حداکÒ از ٣٠ درصد ظرفیت 
ورزشگاه ها استفاده شود و حداکÒ ٨ درصد ظرفیت برای �اشاچی های خارج از محل برگزاری مسابقه باشند. رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و ورود و خروج تدریجی رشط اصلی 
حضور �اشاچی ها باشد [٦]. در ایالت نیویورک آمریکا نیز تصمیم گرفته شده که مکان های ورزشی، تفریحی و استادیوم های مربوط به بازی های پر�اشاچی مانند هاکی، بسکتبال، 
فوتبال، بیسبال را با حداکÒ ١٠ درصد ظرفیت معمول و بر اساس یک برنامه مدون از ٢٣ فوریه ٢٠٢١ بازگشایی کند [٧]. ایتالیا هم برنامه ها و پروتکل هایی را برای بازگشایی تدریجی 
استادیوم های ورزشی و حضور �اشاچی ها طراحی Ôوده است [٨]. در جدول ١ خالصه ای از اقدامات و سیاست های انتخابی کشورها در خصوص بازگشایی اماکن ورزشی و حضور 

�اشاچی ها آمده است.
در ایران اگرچه در هجدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیری کووید-١٩ در بند ٩ مصوبه مورخ ١٤ اردیبهشت ١٣٩٩، توضیحاتی در خصوص نحوه برخورد با اماکن ورزشی و حضور 

�اشاچی ها وجود دارد. اما هنوز تصویر روشنی از راهربدهای اجرایی در این زمینه وجود ندارد. 

الف: شواهد موجود در خصوص بازگشایی اماکن ورزشی در پاندمی کووید-١٩
 فدراسیون بین املللی فوتبال (فیفا)، در ١٦ آوریل ٢٠٢٠ کارگروهی جهت مواجهه با پاندمی بیری کووید-١٩ تشکیل داد. طبق نظر این 
سازمان مناطق و فدراسیون هایی که موارد ابتالی محدودی دارند می توانند در یک مدل گام به گام و راهربدی محدودیت ها را کاهش دهند 
و گایدالین هایی را برای کاهش خطر ابتال طراحی Ôود [٥]. کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حضور �اشاچی ها در مسابقات فوتبال توصیه کرده است که حداکÒ از ٣٠ درصد ظرفیت 
ورزشگاه ها استفاده شود و حداکÒ ٨ درصد ظرفیت برای �اشاچی های خارج از محل برگزاری مسابقه باشند. رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و ورود و خروج تدریجی رشط اصلی 
حضور �اشاچی ها باشد [٦]. در ایالت نیویورک آمریکا نیز تصمیم گرفته شده که مکان های ورزشی، تفریحی و استادیوم های مربوط به بازی های پر�اشاچی مانند هاکی، بسکتبال، 
فوتبال، بیسبال را با حداکÒ ١٠ درصد ظرفیت معمول و بر اساس یک برنامه مدون از ٢٣ فوریه ٢٠٢١ بازگشایی کند [٧]. ایتالیا هم برنامه ها و پروتکل هایی را برای بازگشایی تدریجی 
استادیوم های ورزشی و حضور �اشاچی ها طراحی Ôوده است [٨]. در جدول ١ خالصه ای از اقدامات و سیاست های انتخابی کشورها در خصوص بازگشایی اماکن ورزشی و حضور 

�اشاچی ها آمده است.
در ایران اگرچه در هجدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیری کووید-١٩ در بند ٩ مصوبه مورخ ١٤ اردیبهشت ١٣٩٩، توضیحاتی در خصوص نحوه برخورد با اماکن ورزشی و حضور 

�اشاچی ها وجود دارد. اما هنوز تصویر روشنی از راهربدهای اجرایی در این زمینه وجود ندارد. 



ب: یافته های حاصل از نشست علمییافته ها33
نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای بازگشایی اماکن ورزشی و حضور �اشاچی ها در دوران پاندمی 
کووید-١٩ از دیدگاه صاحب نظران رشکت کننده در نشست علمی در کادر شره ١ آمده است. صاحبظران بر 

این عقیده بودند که در بازگشایی اماکن ورزشی باید �ام جوانب مسئله را مورد بررسی قرار داد و با احتیاط اقدام Ôود.  

در کادر شره ٢ پیامدهای بسته بودن و بازگشایی اماکن ورزشی در دوران همه گیری بیری کووید-١٩ از دیدگاه صاحب نظران رشکت کننده در نشست 
علمی آمده است. 

ج: یافته های حاصل از پی�یش یافته ها33

نتایج مطالعه پییشی نشان داد که ٣٣ درصد از افراد در مقایسه با قبل از پاندمی کووید-١٩ فعالیت فیزیکی شان خیلی کمرت شده است.  

٤٦ درصد افراد به طور کلی با بازگشایی اماکن ورزشی موافق نیستند. 

کادر ش�ره ١. تحلیل وضعیت موجود (Situational Analysis) در خصوص بازگشایی اماکن ورزشی و حضور �اشاچی ها در دوران پاندمی کووید-١٩ از دیدگاه صاحب نظران رشکت 
کننده در نشست علمی

کادر ش�ره ٢. پیامدهای منفی بسته بودن و بازگشایی اماکن ورزشی در دوران همه گیری بی�ری کووید-١٩ از دیدگاه صاحب نظران رشکت کننده در نشست علمی

کادر ش�ره ٣. نتایج مطالعه  پی�یشی در عرصه اجت�عی در خصوص بازگشایی اماکن ورزشی و حضور �اشاچیان درپاندمی کووید-١٩
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جدول ٢- راهربدهای پیشنهادی در خصوص چگونگی فعالیت اماکن ورزشی به تفکیک نوع ورزش و حضور �اشاچی ها در پاندمی کووید-١٩

واقعیت این است که با توجه به عدم وجود شواهد علمی در خصوص تحلیل های اقتصادی مربوط بازگشایی یا عدم بازگشایی اماکن ورزشی 
یک نتیجه گیری و پاسخ ساده به این سؤال که آیا منافع و هزینه های ناشی از بازگشایی اماکن ورزشی بیشرت از منافع و هزینه های عدم 
بازگشایی اماکن ورزشی است، وجود ندارد. اما به نظر می رسد که به جای یک رویکرد و اسرتاتژی غیر منعطف (تعطیلی کامل/بازگشایی 
کامل) و با در نظر گرف¼ رشایط فرهنگی، اقتصادی و اجتعی کشور ارائه یک راه حل بینابینی مناسب تر باشد. در واقع اسرتاتژی بهینه، راهربدی خواهد بود که ضمن بهره مندی 
جامعه از مزایای بالقوه سالمتی و اقتصادی-اجتعی مربوط به بازگشایی اماکن ورزشی تا حد امکان خطر انتقال بیری کووید-١٩ و بار اقتصادی-اجتعی آن را کاهش دهد. در 

جدول شره ٢ راهربدهای پیشنهادی در خصوص چگونگی فالعیت اماکن ورزشی (رو باز/ رسپوشیده) به تفکیک نوع ورزش (فردی/گروهی) و حضور �اشاچی ها آمده است. 
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در کادر ش�ره ٤ پیشنهادات حاصل از این مطالعه ارائه شده است. 
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