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چكيده
هدف از تحقیق حاضر بررسی خدمات بیمه ورزشی در جذب رضایت ورزشکاران
آسیب دیده بود .روش تحقیق حاضر ،توصیفی و از نوع پیمایشی است که بهلحاظ هدف،
کاربردی و از جهت روش جمعآوری اطالعات میدانی میباشد .جامعه آماری ،بازیکنان
آسیب دیده تیمهای لیگ برتر رشتههای منتخب ورزشی (فوتبال ،فوتسال ،بسکتبال ،والیبال)
در سال  1398بودند که از بیمه فدراسیون پزشکی ورزشی استفاده کردند و تعداد آنها جمعا
 160نفر بود .روش نمونهگیری به صورت نمونهگیری در دسترس و برابر با جامعه آماری
انتخاب گردید .ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به تأیید
 12نفر از اساتید مدیریت ورزشی و بیمه رسید و پایایی آن  α= 0/86به دست آمد .تجزیه و
 .1استادیار ،دانشگاه امام علی ،تهران ،ایران
 .2کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرین دشت
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تحلیل یافتههای تحقیق با استفاده از آزمونهای آمار توصیفی (فراوانی ،میانگین ،انحراف
معیار) و آزمونهای آمار استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنف و آزمون رتبهای فریدمن)
با کمک نرمافزار اس پی اس اس نسخه  25انجام گرفت .نتایج تحقیق نشان داد ،اکثر
ورزشکاران رضایت متوسطی از خدامت بیمه ورزشی دارند .همچنین عوامل زمینهای
بیشترین نقش و عوامل مداخلهگر کمترین نقش را در رضایتمندی ورزشکاران از خدمات
بیمه ورزشی دارد .نتایج تحقیق بیانگر این است که تعداد مراجعه ورزشکاران جهت استفاده
از بیمه ورزشی نقش مهمی در رضایتمندی ورزشکاران از خدمات بیمه ورزشی دارد.
واژگان كليدي :بیمه ،بیمه ورزشی ،رضایت ورزشکاران ،ورزشکاران آسیب دیده.
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Sports insurance prioritization services in attracting the
satisfaction of injured athletes
A. Shakibi rad1
S. Safari Hassanabadi2
F. Najafi Alamdarlo3
K. Seifpour4

Abstract
The aim of the current study was to investigate sports insurance
services in attracting the satisfaction of injured athletes. It is a
descriptive, survey type study and in terms of purpose, it is a practical
and in terms of data collecting a field study. The statistical population of
the present study included 160 injured players of the Premier League
teams 1398 in selected sports (Football, Futsal, Basketball, Volleyball).
The available sampling method had been chosen, which was equal to the
statistical population. The data collection tool was a researcher made
questionnaire whose validity was confirmed by 12 professors of sports
management and insurance, and its reliability obtained as α = 0.86 The
descriptive statistics tests (frequency, mean, standard deviation) and
inferential statistical tests (Kolmogorov–Smirnov,Friedman Test) were
used to analyze the data using SPSS software version 25. The results
showed that most athletes are moderately satisfied with the service of
sports insurance. The Contextual factors have the most roles and the
intervening factors have the least role in the satisfaction of athletes with
the sports insurance services. The results indicated that the number of
athletes' visits to use sports insurance plays an important role in athletes'
satisfaction with sports insurance services.
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مقدمه
امروزه ورزش یک ی از مهمت رین نیازه ای رف اهی بش ر للم داد میش ود .ورزش و
فعالیت بدنی به عنوان یک راهکار اصلی در یاری رساندن به اهداف سالمتی ،اجتماعی
و التصادی و افزایش سطح فعالیت سیستم ایمن ی ب دن و پیش گیری از ان واع بیماریه ا
نق ش دارد .ایج اد امنی ت روح ی و جس می در ورزش ،مبح و بیم ه در ورزش را
پررنگتر میکند؛ چرا که آسیبهایی که زندگی افراد را در ورزش تهدید میکند ،به
دالیل مختل ف رو ب ه اف زایش اس ت (نادری ان و همک اران .)1395 ،حادث ه در می ادین
ورزشی جزء جداییناپذیر از رویدادهای ورزشی میباشد ،فعالیتهای ورزشی حتی ب ا
اجرای تمامی الدامات احتیاطی معقول ،دارای یک س طحی از خط ر خواه د ب ود و در
کنار تم ام مزای ای برنام ههای ورزش ی ،احتم ال آس یبهای ورزش ی نی ز وج ود دارد
(جینگ و گوجوون .)2018 ،1یکی از ابزارهای مناسب ب رای حمای ت ورزش کاران در
مقابل حوادث ،بیمه است (چن .)2011 ،2بیمه ورزشی لراردادی اس ت ک ه ب ه موج ب
آن ،فدراسیون پزش کی ورزش ی تعه د میکن د ،در ازای دریاف ت وج ه مشخص ی ،در
صورت بروز حادثه خسارت وارد شده به فرد را به وسیله پرداخ ت وج ه مع ین جب ران
نمای د .بیم ه ورزش ی ،پ ق از ول وع ح وادث و آس یبدیدگیها ب رای ورزش کاران،
میتواند به کاهش نگرانیآنها در مورد هزینه درمان کمک کن د و همچن ین میتوان د
توسعه و پیشرفت ورزشی را تضمین کند (ندایی و همکاران.)1399 ،
شکلگیری بیمه 3در حوزههای مختلف بینالمللی سبب گردیده است ت ا ام روزه از
1. Jing & Guojun
2. Chen
3. Insurance
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آن در تمامی ابعاد استفاده گردد .نقش بیمه در جبران زیانهای احتمالی سبب گردی ده
است تا تمامی افراد ،سازمانها ،شرکته ا س عی در اف زایش اطمین ان جه ت م دیریت
صدمات احتمالی به خود ،منابع انسانی و یا تجهیزات سختافزاری و نرماف زاری داش ته
باشند .بهعبارتی شکلگیری بیمه سبب گردیده است تا م دیریت ص دمات و خس ارات
احتمالی از سازوکار مشخص و منظمی برخوردار باشد .ظهور بیم ه در تم امی حوزهه ا
سبب گردیده است ت ا ام روزه دسترس ی مناس بی ب ه بیم ه ب رای همگ ان ایج اد گ ردد
(فابرینست 1و همکاران ،2019 ،آسونگو و اودهیامبو )2020 2بیم ه ب ا اه داف حم ایتی
توانسته است در حوزههای مختلف نقش مهمی در مسیر توسعه صنایع و خدمات داش ته
باشد و باعو جلوگیری از بروز مشکالت فردی و سازمانی گردد (ایزدی و همک اران،
 .)1390اگرچه برخی بیمهها چنین اهدافی را دنبال نکردهان د و س عی در رف ع نیازه ای
التصادی خود داشتند اما بس یاری از بیم هه ا توانس ته ان د ،نق ش مهم ی در حمای ت از
حوزههای مختلف داشته باشند (ویهونگ .)2013 ،3به طور کل ی م یت وان گف ت بیم ه
اشخاصی را که متحمل لطمه ،زیان یا حادثه ناخواسته ش دهان د ،را ل ادر م یس ازد ک ه
پیامدهای این ولایع ناگوار را جبران کنند .همه آنها که بیمه میخرند ب ا مش ارکت در
سرمایهای که متعلق به همه خریداران بیمه است ،در جبران خسارت و زیانهای هریک
از افراد زیان دی ده ش ریک و س هیم م یش وند (ص فری و همک اران .)1390 ،یک ی از
ح وزهه ای مه م در خص و

ص نعت بیم ه ،ورزش م یباش د .گس تردگی ورزش و

برخورداری از سازمانهای گسترده ،لیگهای حرف های و نیم ه حرف های ،باش گاهه ای
ورزشی ،ورزشکاران ،مربیان ،داوران ،تماشاگران سبب گردیده است ت ا ح وزه ورزش
به عنوان یکی از حوزهه ای مه م در خص و

ص نعت بیم ه تب دیل گ ردد (هالس تد و
1. Fabricant
2. Asongu & Odhiambo
3. Weihong
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والتر.)2006،1
امروزه مباحو مربوط به بیمه در تمامی حیطههای مختلف ورزشی نفوذ کرده است
و این مسئله سبب گردیده اس ت ت ا توس عه ص نعت بیم ه در ورزش ب ه عن وان یک ی از
مسائل مهم درک گردد (ندایی و همکاران .)1399 ،از ابتدای لرن بیستم ،سیس تم بیم ه
ورزشی در کشورهای توسعه یافته از بسیاری جنبهها پیش رفت چش مگیری داش ته و ب ه
طور جامع خطرات مختلف ورزشی را که ورزشکاران حرفه ای ،ورزشکاران آم اتور و
تیمها با آن روبهرو هستند را کاهش داده است (ژوان و وانگ .)2017 ،2ب ه ط ور کل ی
بیمهها در دو حوزه اصلی شامل بیمههای اجتماعی (اجب اری) و بیم ههای بازرگ انی ی ا
اختیاری طبقهبندی شدهاند .ورزشکاران آماتور و حرف های ،مربی ان و داوران ورزش ی،
م دیران ،کارکن ان و س ازماندهندگان ورزش ،ب ه عن وان مخاطب ان بیم ه در ورزش و
بخش ی از جامع ه ش ا ل میبایس ت تح ت پوش ش بیم ههای اجتم اعی از جمل ه بیم ه
بازنشستگی ،بیم ه پزش کی ،بیم ه بیک اری و  ..ل رار بگیرن د .از ط رف دیگ ر بیم ههای
مس ئولیت م دنی م دیران مجموع ههای ورزش ی ،بیم ههای ام اکن ورزش ی ،بیم ه
رویدادهای ورزشی ،بیمه دستاندرکاران ورزش ی ،بیم ه تماش اچیان ورزش ی و س ایر
انواع بیمه که در ورزش وجود دارند به عنوان نمونههایی از بیمههای بازرگانی رایج در
سطح ورزش هستند ک ه مناس ب بیم ه ش دگان در ورزش هس تند (ن دایی و همک اران،
 .)1399نتایج تحقیقات مرتبط در این زمینه نش ان دهن ده اهمی ت بیم ه ورزش ی اس ت.
پورنقی و همکاران ( )1397در پژوهشی نشان دادند که برای بهبود وضعیت ارائ ه بیم ه
در ورزش کشور باید شرکتهای بیمهای ،واحدهای تخصصی بیمه راهان دازی کنن د و
1. Halstead & Walter
2. Guan & Wang
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تمام امور بیمههای بازرگانی به آنها محول شود .باید کلیه خدمات درم انی فدراس یون
پزشکی و ورزشی به بیمه تخصصی ورزش کشور تب دیل ش ود .میریوس فی و ش هنازی
( )1398به این نتیجه رسیدند که عوامل التص ادی ،فرهنگ ی ،ارائ ه خ دمات ،تبلیغ ات،
فرایند بیم ه ش دن از موان ع گ رایش کارکن ان ورزش کار ب ه اس تفاده از خ دمات بیم ه
فدراسیون پزشکی ورزشی است .ب ه ای ن منظ ور ب رای حمای ت از ورزش کاران و رف ع
موانع گرایش به پوشش بیمهای در کارکنان ورزشکار ،بایس تی الگ وی مناس بی جه ت
پیادهس ازی نظ ام برخ ورداری از پوش ش بیم ه ورزش ی در ب ین کارکن ان ارائ ه و ای ن
فدراسیون در ارائه خدمات متنوع به مشتریان خود گامهای جدی را بردارد .احم دی و
سلطانی ( )1397پق از بررسیهای خود پی بردند ک ه موان ع گ رایش ورزش کاران ب ه
استفاده از خدمات بیمهای در کل شامل شش دسته مانع به ترتیب شامل؛ ارائه خدمات،
تبلیغات ،التصادی ،لانونی مدیریتی ،فرهنگی و فرایند بیمه میباشند .ام ان 1و همک اران
( )2018در تحقیقی نشان دادند که انجام ورزش چ ه در س طح آم اتور و چ ه حرف های
احتمال ریسک خطر و آس یبدیدگی را دارد و همچن ین نش ان دادن د احتم ال آس یب
اندام تحتانی در ورزشهای راگبی و فوتبال باالترین میزان را دارد ،بن ابراین اس تفاده از
بیمه ورزشی یک امر بسیار اساسی است .گرچ ( )2019در تحقیقی به این نتیج ه رس ید
که ورزشکاران آماتور به شدت موافق استفاده از خدمات بیمهای ب رای در ام ان مان دن
از آسیبهای احتماالی هستند ،هرچند که تعداد زیادی از آنها با توجه به تبلیغات ک م
شرکتهای بیمهای اطالعات کمی در مورد بیمه ورزشی داشتند.
با توجه به وضعیت ورزش که به طور کل ی از جه ت ام اکن ،تجهی زات ،اس باب و
1. Aman
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لوازم دارای نارسایی و کمبودهایی میباشد ،ورزش کاران در مع رخ خط رات زی ادی
هستند پیشرفت و توسعه ورزش عالوه بر اینکه موجب افزایش روزافزون طرفداران این
پدیده شده و رلابتهای سازندهای را خل ق ک رده اس ت ام ا در ای ن می ان ،خط رات و
آسیبهایی را برای ورزشکاران به ارمغان میآورد ک ه اهمی ت بیم ه ورزش ی را نش ان
میدهد .بررسی وضعیت بیمه و جلب رضایتمندی ورزشکاران استفاده کنن ده از بیم ه
امری ضروری به نظ ر میرس د .در کش ورهای پیش رفته پوش شهای بیم ه ورزش ی در
حوزههای مختلفی مورد بررسی لرار گرفته ولی در ایران فعالی ت ک افی در ای ن ح وزه
انجام نگرفته است ،بنابر این تحقیق حاضر با توجه به اهمیت موضوع ،به اولوی ت بن دی
رضایت ورزشکاران آسیب دیده از خدمات بیمه ورزشی پرداخته است.
ابزار پژوهش
روش تحقیق حاضر ،توصیفی و از نوع پیمایشی است که بهلحاظ هدف ،کاربردی
و از جهت روش جمعآوری اطالعات میدانی میباشد .جامعه آماری تحقیق حاضر،
بازیکنان آسیب دیده تیمهای لیگ برتر رشتههای منتخب ورزشی (فوتبال ،فوتسال،
بسکتبال ،والیبال) در سال  1398بودند که از بیمه فدراسیون پزشکی ورزشی استفاده
کردند و تعداد آنها جمعا  160نفر بود .روش نمونهگیری به صورت نمونهگیری در
دسترس و برابر با جامعه آماری انتخاب گردید .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه
محقق ساخته که شامل  35سؤال و  4گویه عوامل علی (شامل  8سؤال) ،عوامل
زمینهای (شامل  12سؤال) ،عوامل مداخلهگر (شامل  7سؤال) و عوامل راهبردی (شامل
 8سؤال) بود .سؤاالت پرسشنامه بر اساس طیف  5ارزشی لیکرت از کمترین امتیاز
خیلی کم (یک امتیاز) تا بیشترین امتیاز خیلی یاد ( 5امتیاز) تنظیم شد .روایی
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پرسشنامه تحقیق حاضر به تأیید  12نفر از اساتید مدیریت ورزشی و بیمه رسید و پایایی
آن  α= 0/86بهدست آمد .تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق با استفاده از آزمونهای
آمار توصیفی (فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار) و آزمونهای آمار استنباطی (آزمون
کلموگروف اسمیرنف) برای بررسی چگونگی توزیع دادهها و از آزمون رتبهای
فریدمن برای اولویتبندی متغیرهای تحقیق استفاده شد .همچنین تجزیه و تحلیل
دادههای تحقیق با استفاده از نرمافزار اس پی اس اس نسخه  25انجام گرفت.
جدول شماره ( )1پایایی سؤاالت مربوط به هر یک از خرده مقیاسهای پرسشنامه
تحقیق حاضررا در مورد مؤلفههای نقش بیمه ورزشی در رضایتمندی ورزشکاران
آسیب دیده از خدمات بیمه را نشان میدهد.
جدول  :1ضرایب آلفاي كرونباخ خرده مقياسهاي پرسشنامه

خرده مقیاسهای پرسشنامه

ضریب آلفای کرونباخ

عوامل علی

0/80

عوامل مداخلهگر

0/84

عوامل زمینهای

0/88

راهبردها

0/82

پایایی کل پرسشنامه

0/86

مطابق نتایج جدول ( )1پایایی متغیرهای تحقیق باالتر  0/7میباشد که نشان دهنده
لابل لبول بودن و مناسب بودن پایایی متغیرهای تحقیق است.
تجزیه و تحليل یافتهها
جدول ( )2یافتههای توصیفی ویژگیهای جمعیت شناختی تحقیق را نشان میدهد.
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جدول  :2نتایج اطالعات جمعيت شناختي تحقيق

متغیرها ویژگیهای آزمودنیها

سن

مقطع تحصیلی

نوع آسیب دیدگی

درصد فراوانی

کمتر از  20سال

%17

 21الی  25سال

%23

 26الی  30سال

%28

باالی  30سال

%32

دیپلم

%15

کاردانی

%28

کارشناسی

%47

کارشناسی ارشد و باالتر

%10

اندام فولانی

%36

اندام تحتانی

%46

سر و صورت

%8

تنه و ستون مهرهها

%10

جهت بررسی طبیعی بودن توزیع دادههای تحقیق از آزمون کلوموگراف اسمیرنف
استفاده گردید .جدول ( )3نتایج این آزمون را نشان میدهد.
جدول  :3نتایج آزمون كلوموگراف اسميرنف

خرده مقیاسهای پرسشنامه Z

سطح معناداری

عوامل علی

0/748

0/520

عوامل مداخلهگر

0/825

0/465

عوامل زمینهای

0/964

0/412

راهبردها

0/782

0/528
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مطابق با نتایج جدول ( )3مشخص گردید که دادههای تحقیق حاضر به علت باالتر
بودن سطح معناداری از  0/05دارای توزیع نرمال میباشند و این مسئله نشاندهنده
طبیعی بودن توزیع دادههای تحقیق حاضر است.
جدول ( )4میزان رضایتمندی ورزشکاران استفاده کننده از خدمات بیمه ورزشی را
نشان میدهد.
جدول  :4ميزان رضایتمندي ورزشكاران استفاده كننده از خدمات بيمه ورزشي

میزان رضایتمندی درصد فراوانی
خیلی زیاد

%8

زیاد

%16

متوسط

%52

کم

%15

خیلی کم

%9

بررسی میزان رضایتمندی ورزشکاران استفادهکننده از خدمات بیمه ورزشی نشان
داد ،اکثر ورزشکاران رضایت متوسطی از خدمات بیمه ورزشی دارند.
برای بررسی اولویت و رتبهبندی مؤلفههای تحقیق خدمات بیمه ورزشی از آزمون
رتبهای فریدمن استفاده شد .جدول ( )5نتایج این آزمون را نشان میدهد.
جدول  :5نتایج آزمون رتبهاي فریدمن

میزان رضایتمندی میانگین رتبهای
عوامل علی

3/65

عوامل مداخلهگر

3/11

عوامل زمینهای

4/35

راهبردها

4/10
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مطابق نتایج جدول ( )5عوامل زمینهای بیشترین نقش و عوامل مداخلهگر
کمترین نقش را در رضایتمندی ورزشکاران از خدمات بیمه ورزشی دارد.
نتيجهگيري
امروزه عالوه بر تالش در راستای گسترش کمی و کیفی پوشش کامل بیمه ،به
تنوع پوشش بیمهای و ابعاد متعدد آن نیز توجه میشود .چنانچه بیمهگران امکان
حمایت بیشتر از ورزشکاران را فراهم سازند ،موجب جلوگیری از صدمات بیشتر به
ورزشکاران آسیب دیده خواهد شد ،از سوی دیگر ،مبین توانایی و کارایی فدراسیون
پزشکی ورزشی است .به این ترتیب در صورت ولوع حادثه برای ورزشکاران،
فدراسیون پزشکی ورزشی با عمل به تعهدات خود زمینه ایجاد نگرش مثبت و رضایت
بیمهگذاران را فراهم میسازد (ندایی و همکاران .)1399 ،نتایج تحقیق حاضر نشان
داد ،اکثر ورزشکاران رضایت متوسطی از خدامت بیمه ورزشی دارند .همچنین عوامل
زمینهای بیشترین نقش و عوامل مداخلهگر کمترین نقش در رضایتمندی
ورزشکاران از خدمات بیمه ورزشی را دارد.
نتایج تحقیق نشان داد که عوامل علی نقش مثبتی در رضایتمندی ورزشکاران از
خدمات بیمه ورزشی دارد .برخی مشکالت حقولی و لانونی ایجاد شده در محیط
ورزش و همچنین مصدومیتها و بروز آسیبهای ورزشی سبب گردیده است تا
ورزش بیش از پیش به مسائل بیمه نیاز داشته باشد .از طرفی رلابتی بودن ورزش و
احتمال بروز مشکالت موجب گردیده است ریسک خطرناک در این حوزه ایجاد
گردد .این مسئله زیربنای ایجاد بیمه ورزشی بوده است از طرفی سازمانهای ورزشی
همواره در انجام وظایف خود با مخاطراتی روبهرو بودهاند .توسعه ورزش در این
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سازمانها سبب توسعه ورزش در سطح جامعه میگردد .به عبارتی ایجاد فعالیتهای
بیمهای در ورزش محدود به ورزشکاران نمیباشد و تمامی ارکان ورزشی و سطوح
مختلف ورزشی همواره نیازمند بیمه هستند .این موارد سبب گردیده است توسعه بیمه
بهعنوان یک ضرورت در ورزش شکل گیرد .در فضای فعلی کشور ایران رلابت
بیمهای شدیدی از سوی شرکتهای بیمهای ایجاد گردیده است این مسئله موجب
شده است ظرفیت مناسبی جهت توسعه بیمه در ورزش ایجاد گردد .فابریسنت و
همکاران ( )2019در تحقیق خود که با هدف کارکردهای صنعت بیمه در توسعه
ورزش انجام گرفت ،پق از بررسیهای خود پی بردند که همکاریهای مشترک میان
سازمانهای ورزشی و شرکتهای بیمهای میتواند بستری جهت توسعه ورزش به
خصو

در میان کودکان به وجود آورد .به عبارتی همهگیر بودن بیمه در ورزش پیام

تحقیق فابریسنت و همکاران ( )2019میباشد .توسعه ورزش همواره بر پایه
استعدادهای ورزشی میباشد .لزوم حمایت از استعدادهای ورزشی سبب گردیده است
ارتقای بیمه در تمامی ابعاد ورزشی جهت حمایت از افراد و گروههای خاصی درک
گردد .به صورت کلی ماهیت بیمه در ایجاد حمایت از تمامی ارکان ورزش و کاهش
مشکالت ،آسیبها و مخاطرات احتمالی ورزشی سبب گردیده است توسعه بیمه
ورزشی مهم للمداد شود.
نتایج تحقیق نشان داد که عوامل زمینهای نقش مثبتی در رضایتمندی ورزشکاران
از خدمات بیمه ورزشی دارد .این عوامل شامل لوانین شفاف در حوزه بیمه ورزشی،
انعطاف پذیری لوانین بیمه در ورزش ،شناخت از لوانین و مقررات بیمهای ،توجه به
بیمه ورزشی در وضع مقررات جدید سازمانی ،حمایت لانون گذاران از بیمه ورزشی،
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ایجاد استانداردها و دستورالعملهای جامع در ورزش جهت بهرهگیری از بیمه،
زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات در ورزش جهت استفاده از بیمه ،عالله به
گسترش بیمه ورزشی در میان مدیران و کارکنان ،دانش تخصصی کارشناسان در
خصو

بیمه ورزشی ،آگاهی از اطالعات حقیقی موجود در محیط ورزش جهت

بهرهگیری در بیمه ورزشی و شناخت ظرفیتهای بیمه در تمامی حوزههای ورزشی
میباشد .ایزدی و همکاران ( )1390در تحقیق خود مشخص نمودند که مسائل فنی
سبب توسعه بیمه می باشد .از دیدگاه آنان برخی جنبه های مربوط به فناوری اطالعات
و ارتباطات سبب گردیده است تا فرایند توسعه بیمه تسریع گردد .ماهیت ورزش و
پیچیدگی آن و تنوع باالی آن سبب گردیده است نیاز به برخی از ابعاد مهم بیمه از
جمله مسائل لانونی مهمتر از سایر مسائل درک گردد .الکساندرسن 1و همکاران
( )2016در تحقیق خود مسائل مدیریتی را در جهت توسعه بیمه مهم مشخص نمودند و
بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی به واسطه فعالیتها و تالشهای مدیریتی را مهم
دانستند .بدون شک توسعه بیمه نیازمند برخورداری از زیرساختها و بستر فنی در این
حوزه میباشد .بدون توجه به زیرساختهای فنی مورد نیاز در بیمه روند توسعه بیمه
در ورزش دچار مشکل خواهد شد .ماهیت ورزش و پیچیدگی آن و تنوع باالی آن
سبب گردیده است نیاز به برخی از ابعاد مهم بیمه از جمله مسائل لانونی مهمتر از سایر
مسائلی درک گردد.
نتایج تحقیق نشان داد که عوامل مداخلهگر نقش مثبتی در رضایتمندی
ورزشکاران از خدمات بیمه ورزشی دارد .این عوامل شامل عدم تعامل میان ورزش و
1. Alexandersen
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شرکتهای بیمهای جهت توسعه بیمه ،ضعف سیستمهای ارزیابی در خصو

بیمه

ورزشی ،نبودن یکپارچگی سیاستهای بیمهای در ورزش کشور ،تصمیمگیری بدون
مالحظات لانونی ،نبود متخصص ورزش در شرکتهای بیمه ،عدم د د ه در حوزه
بیمه ورزشی ،عدم نگرش مثبت به افزایش دامنه فعالیتی بیمه در ورزش ،شناخت نا
کافی مدیران از شرایط بیمه در ورزش و گران بودن هزینههای درمان اشاره کرد.
ضعفهای مدیریتی موجود در ورزش از جمله فقدان سیستمهای ارزیابی و برخی
فرایندهای ناکارآمد مدیریتی سبب گردیده است عوامل مدیریتی به عنوان عوامل
بازدارنده و مداخلهگر در روند توسعه بیمه ورزشی ایجاد گردد .متغیر بودن هزینههای
درمانی به عنوان یک مسئله کلیدی سبب گردیده است تا حمایتهای بیمهای از
ورزش با محدودیتهایی مواجه گردد .همچنیین نفوذ گروههای سیاسی به ورزش و
عدم شناخت آنان از ظرفیتهای بیمهای در ورزش منجر به این شده است تا بیمه در
ورزش با محدودیتهای بسیاری روبهرو باشد .این محدودیتها با تأثیرگذاری بر
روند توسعه بیمه در ورزش سبب گردیده است تا مشکالت اساسی در این خصو
ایجاد نماید.
نتایج تحقیق نشان داد که عوامل راهبردی نقش مثبتی در رضایتمندی
ورزشکاران از خدمات بیمه ورزشی دارد .در مسیر توسعه بیمه در ورزش محدودیتها
و ظرفیتهای مختلفی شناسایی گردید که مسیر توسعه بیمه ورزشی نیازمند یک
برنامهریزی جامع میباشد که تمامی حوزههای فرهنگی ،مدیریتی ،سیاسی ،التصادی،
اجتماعی و دانشی را تحت شعاع لرار دهد .با توجه به عوامل مداخلهگر شناسایی شده،
جهت رفع این محدودیتها یک تالش گسترده که در آن ورزش از تمامی
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ظرفیتهای خود استفاده کند ،ایجاد گردد .فعالیتها و برنامههای تک بعدی بدون
شک ضمن از بین بردن منابع حوزه ورزش سبب میگردد تا اهداف بیمهای در ورزش
نیز شکست یابد .به عبارتی جهت توسعه بیمه در ورزش نیاز است تا راهکارهای
شناسایی شده در چارچوب یک برنامه کالن و جامع در تمامی ابعاد و سطوح ورزش
اجرایی گردد .این مساله می تواند به توسعه بیمه در ورزش و کسب مزیت و فواید
مورد انتظار آن را در تمامی بخش های ورزش عملی نمود.
بیمه با اهداف حمایتی توانسته است در حوزههای مختلف نقش مهمی در مسیر
توسعه صنایع و خدمات داشته باشد و باعو جلوگیری از بروز مشکالت فردی و
سازمانی گردد .اگرچه برخی بیمهها چنین اهدافی را دنبال نکردهاند و سعی در رفع
نیازهای التصادی خود داشته اند اما بسیاری از بیمهها توانستند نقش مهمی در حمایت
از حوزههای مختلف داشته باشند .بیمه سبب گردید تا امنیت ذهنی در میان افراد ایجاد
گردد که این مسئله سبب توسعه مشا ل ،سازمانها و خدمات میگردد نتایج کلی
تحقیق نشان میدهد تعداد مراجعه ورزشکاران جهت استفاده از خدمات بیمه نیز نقش
مهمی در میزان رضایتمندی ورزشکاران از خدمات بیمه دارد (آسونگو و اودهیامبو،
 .)2020عالوه بر نتایجی که در این تحقیق بهدست آمد ،توسعه همه جانبه بازار بیمه
ورزشی ،تقویت لوانین بیمه ورزشی ،تاسیق شرکتهای حرفهای بیمه ورزشی و
توسعه محصوالت بیمه ورزشی بسیار مهم و ضروری است که باید بیشتر مورد توجه
لرار بگیرد.

99  بهار و تابستان، شماره پانزدهم، سال ششم،جامعهشناسی و مدیریت سبک زندگی
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