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 چكيده

ورزشکاران  تیضارزشی در جذب رخدمات بیمه و یحاضر بررس قیتحق هدف از

لحاظ هدف، است که به یشیمایو از نوع پ یفیحاضر، توص قیدیده بود. روش تحق بیآس

 کنانیباز ،ی. جامعه آمارباشدیم یدانیاطالعات م یآورو از جهت روش جمع یکاربرد

( بالی)فوتبال، فوتسال، بسکتبال، وال یمنتخب ورزش یهابرتر رشته گیل یهامیت دهید بیآس

ها جمعا آن استفاده کردند و تعداد یورزش یپزشک ونیفدراس مهیبودند که از ب 1398در سال 

 یدر دسترس و برابر با جامعه آمار یریگبه صورت نمونه یریگنفر بود. روش نمونه 160

 دییآن به تأ ییبود که روااطالعات، پرسشنامه محقق ساخته  یآورابزار جمع .دیانتخاب گرد

و  هیبه دست آمد. تجز α= 86/0آن  ییایو پا دیرس مهیو ب یورزش تیریمد دیساتر از انف 12

انحراف  ن،یانگیم ،ی)فراوان یفیآمار توص یهابا استفاده از آزمون قیتحق یهاافتهی لیتحل

( دمنیفر یارتبهو آزمون  رنفی)آزمون کلموگروف اسم یاستنباط مارآ یها( و آزموناریمع

نشان داد، اکثر  قیتحق جیانجام گرفت. نتا 25اس اس نسخه  یار اس پافزبا کمک نرم
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  ۱۵۵ ديده بيورزشکاران آس تيب رضالخدمات بيمه ورزشی در ج بندیاولويت
 

 یانهیعوامل زم نیدارند. همچن یورزش مهیاز خدامت ب یمتوسط تیورزشکاران رضا

ورزشکاران از خدمات  یمندتینقش را در رضا نیترگر کمنقش و عوامل مداخله نیترشیب

تعداد مراجعه ورزشکاران جهت استفاده که  است نیا انگریب قیتحق جینتا رد.دا یورزش مهیب

 دارد. یورزش مهیرزشکاران از خدمات بو یمندتیدر رضا ینقش مهم یورزش مهیاز ب

 .دیده بیورزشکاران، ورزشکاران آس تیرضا ،یورزش مهیب مه،یب :يكليد واژگان
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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 
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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. 

Key words: Athletes' satisfaction, Injured athletes, Insurance, Insurance 

services. 



 

 

 

 

  ۱۵7 ديده بيورزشکاران آس تيب رضالخدمات بيمه ورزشی در ج بندیاولويت
 

  مقدمه

ه  این نیت  رماز مه یک  یامروزه ورزش  ف  اه یاز م  داد م یر ش  ر مل و  ورزش. ش  ودیب

 یاجتماع ،یرساندن به اهداف سالمت یاریدر  اصلی راهکار کیعنوان  به یبدن تیفعال

ن  یا ستمیس تیسطح فعال شیو افزا یو امتصاد ن  واع یریش  گیب  دن و پ یم  ه  ایماریب از ا

ق  ش دارد. ح  ی و  ن ی  ت رو ج  اد امن ح    ای س  می در ورزش، مب م  ه در ورزش را ج بی

کند، به ورزش تهدید میهایی که زندگی افراد را در کند؛ چرا که آسیبتر میپررنگ

س  ت ف  زایش ا ب  ه ا ل  ف رو  ک  اران،  دالیل مخت ی  ان و هم ی  ادین (. 1395)نادر ث  ه در م حاد

ب  ا های ورزشی حتی فعالیتباشد، ناپذیر از رویدادهای ورزشی میورزشی جزء جدایی

ب  ود و اجرای تمامی امداما ه  د  ط  ر خوا س  طحی از خ در ت احتیاطی معقول، دارای یک 

ی  ا م  ام مزا م  ه یکنار ت ش  یهای برنا س  یب، ورز م  ال آ ج  ود دارد احت ی  ز و ش  ی ن های ورز

ش  کاران در (. 2018، 1)جینگ و گوجوون ی  ت ورز ب  رای حما یکی از ابزارهای مناسب 

ج  ب رزشی مرا. بیمه و(2011، 2)چن مقابل حوادث، بیمه است ب  ه مو ک  ه  س  ت  ردادی ا

ه  د می ش  ی تع ش  کی ورز ص  آن، فدراسیون پز ج  ه مشخ ف  ت و ن  د، در ازای دریا ی، در ک

ب  ران  ع  ین ج ج  ه م خ  ت و صورت بروز حادثه خسارت وارد شده به فرد را به وسیله پردا

ی  د س  یبنما ح  وادث و آ م  وع  پ  ق از و ش  ی،  م  ه ورز ش  کاران، دیدگی. بی ب  رای ورز ها 

ن  ین میآنانیتواند به کاهش نگرمی ن  د و همچ ن  د ها در مورد هزینه درمان کمک ک توا

 .(1399ندایی و همکاران، )ین کند توسعه و پیشرفت ورزشی را تضم
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م  روزه از های مختلف بیندر حوزه 1گیری بیمهشکل ت  ا ا المللی سبب گردیده است 

ی  ده های احتمالی سبنقش بیمه در جبران زیان .آن در تمامی ابعاد استفاده گردد ب گرد

م  دیریت ، شرکتهااست تا تمامی افراد، سازمان ه  ت  ن  ان ج ف  زایش اطمی س  عی در ا ه  ا 

ش  ته ری و نرمافزامالی به خود، منابع انسانی و یا تجهیزات سختصدمات احت ف  زاری دا ا

س  ارات عبارتی شکلباشند. به ص  دمات و خ م  دیریت  گیری بیمه سبب گردیده است تا 

م  امی حوزهاحتمالی از سازوکار مشخص و  م  ه در ت ه  ا منظمی برخوردار باشد. ظهور بی

س  بی  س  ی منا م  روزه دستر ت  ا ا گ  ردد ب  ه سبب گردیده است  ج  اد  گ  ان ای ب  رای هم م  ه  بی

م  ایتی 0202 3آسونگو و اودهیامبو ،2019و همکاران،  2فابرینست) ه  داف ح ب  ا ا م  ه  ( بی

ش  ته های مختلف نقش مهمی در مسیر توسعه صنایع و خدمتوانسته است در حوزه ات دا

ک  اران،  یزدی)ا باشد و باع  جلوگیری از بروز مشکالت فردی و سازمانی گردد و هم

ه  ای ها چنین اهدافی را دنبال نکردهگرچه برخی بیمها. (1390 ف  ع نیاز س  عی در ر ن  د و  ا

م  ه س  یاری از بی س  تامتصادی خود داشتند اما ب ی  ت از  ،ن  ده اه  ا توان م  ی در حما ق  ش مه ن

م  ی (.2013، 4هونگی)و باشندهای مختلف داشته حوزه ل  ی  م  ه به طور ک ف  ت بی ت  وان گ

ش  دهاشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه  م  یناخواسته  م  ادر  ن  د، را  ک  ه ا س  ازد 

ش  ارکت در ها که بیمه میپیامدهای این ومایع ناگوار را جبران کنند. همه آن ب  ا م خرند 

یک های هربران خسارت و زیانخریداران بیمه است، در ج همهای که متعلق به سرمایه
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  ۱۵۹ ديده بيورزشکاران آس تيب رضالخدمات بيمه ورزشی در ج بندیاولويت
 

م  ی س  هیم  ش  ریک و  ی  ده  ص  فاز افراد زیان د ک  اران،ش  وند ) ک  ی از (. 1390 ری و هم ی

م  یح  وزه م  ه، ورزش  ص  نعت بی ص  و   ه  م در خ س  تردگی ورزش و ه  ای م ش  د. گ با

ف  ههای گسترده، لیگبرخورداری از سازمان ف  ههای حر م  ه حر ش  گاهای و نی ه  ای ای، با

ح  وزه ورزش ورزشی، ورزشکاران، مربیا ت  ا  ن، داوران، تماشاگران سبب گردیده است 

ص  نعتبه عنوان یکی از حوزه ص  و   ه  م در خ گ  ردد ) ه  ای م ب  دیل  م  ه ت س  تد و بی هال

 (. 1،2006والتر

های مختلف ورزشی نفوذ کرده است امروزه مباح  مربوط به بیمه در تمامی حیطه

م  ه در ورزش مسئلهو این  ص  نعت بی س  عه  ت  ا تو س  ت  ک  ی از  سبب گردیده ا ن  وان ی ب  ه ع

 م  هیب س  تمیس ،ستمیمرن ب یاز ابتدا(. 1399)ندایی و همکاران،  مسائل مهم درک گردد

ش  م ش  رفتیها پجنبه یاریاز بس افتهیتوسعه  یدر کشورها یورزش ب  ه  یریگچ ش  ته و  دا

م  اتور و یرا که ورزشکاران حرفه ا یطور جامع خطرات مختلف ورزش ، ورزشکاران آ

ل  ی 2017، 2)ژوان و وانگ کاهش داده استرا رو هستند هها با آن روبمیت ط  ور ک ب  ه   .)

م  همهها در دو حوزه اصلی شامل بیبیمه ب  اری( و بی ی  ا های اجتماعی )اج گ  انی  های بازر

ف  هبندی شدهطبقه اختیاری ش  ی، اند. ورزشکاران آماتور و حر ی  ان و داوران ورز ای، مرب

س  ازمان ن  ان و  ب  هم  دیران، کارک م  ه در ورزش و  دهندگان ورزش،  ب  ان بی ن  وان مخاط ع

ش  ا ل می ع  ه  ش  ی از جام م  هبخ ش  ش بی ح  ت پو س  ت ت ل  بای م  اعی از جم م  ه های اجت ه بی
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م  ه گ  ر بی ط  رف دی ن  د. از  م  رار بگیر ک  اری و ..  م  ه بی ش  کی، بی م  ه پز های بازنشستگی، بی

ع  ه م  دیران مجمو م  دنی  س  ئولیت  م  هم ش  ی، بی م  ه های ورز ش  ی، بی م  اکن ورز های ا

س  ایر ه دسترویدادهای ورزشی، بیم ش  ی و  ش  اچیان ورز م  ه تما ش  ی، بی اندرکاران ورز

های بازرگانی رایج در هایی از بیمهان نمونهانواع بیمه که در ورزش وجود دارند به عنو

ک  اران،  ن  دایی و هم س  تند ) ش  دگان در ورزش ه م  ه  س  ب بی ک  ه منا سطح ورزش هستند 

ش  ان1399 ی  ت (. نتایج تحقیقات مرتبط در این زمینه ن ن  ده اهم ش  ی ده م  ه ورز س  ت.  بی ا

ئ  ه ب تیبهبود وضع ینشان دادند که برا ی( در پژوهش1397و همکاران ) پورنقی  م  هیارا

ن  دازراه مهیب یتخصص یواحدها ی،امهیب یهاشرکت دیدر ورزش کشور با ن  د و  یا کن

م  ان هیکل دیها محول شود. بابه آن یبازرگان یهامهیتمام امور ب س   یخدمات در  ونیفدرا

ب  د ورزش یتخصص مهیبه ب یشو ورز یپزشک س  فیریم. ش  ود لیکشور ت ش  هناز یو  یو 

ص  ادعوام به این نتیجه رسیدند که( 1398) گ   ،یل امت ئ  ه ،یفرهن  غ  ات،یخ  دمات، تبل ارا

گ  را م  هیب ندیفرا ن  ع  خ  دمات ب شیش  دن از موا س  تفاده از  ب  ه ا ش  کار  ن  ان ورز  م  هیکارک

ب  ه یورزش یپزشک ونیفدراس ی  ن  است.  ظ  ور ا ف  ع ور از تی  حماب  رای من ش  کاران و ر ز

گ  و یس  تیدر کارکنان ورزشکار، با یامهیبه پوشش ب شیموانع گرا س  ب یال ه  ت  یمنا ج

خ  وردار یس  ازادهیپ ظ  ام بر ش  ش ب ین ش   م  هیاز پو ب   یورز ئ  ه و ا نیدر  ن  ان ارا  نی  کارک

م  د را بردارد. یجد یهاخود گام انیمتنوع به مشتر دماتدر ارائه خ ونیفدراس و  یاح

گ  را یخود پ یهایبررس ( پق از1397) یسلطان ن  ع  ک  ه موا ب  ه  شیبردند  ش  کاران  ورز

ارائه خدمات،  ؛شامل بیدسته مانع به ترت در کل شامل شش یامهیاستفاده از خدمات ب
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م  ان .باشندیم مهیب ندیو فرا یفرهنگ ،یتیریمد یمانون ،یامتصاد غات،یتبل ک  اران 1ا  و هم

چ  ه د یقی( در تحق2018) ف  هنشان دادند که انجام ورزش  چ  ه حر م  اتور و  س  طح آ  یار 

س   سکیاحتمال ر ن   یدگیدبیخطر و آ م  ال  نیرا دارد و همچ ن  د احت ش  ان داد س  ن  بیآ

ن  ابرا زانیم نیو فوتبال باالتر یراگب یهادر ورزش یاندام تحتان س  تفاده از  نیرا دارد، ب ا

س  ید ( 2019) است. گرچ یاساس اریامر بس کی یورزش مهیب ج  ه ر در تحقیقی به این نتی

ن  دن  یب  را یامهیورزشکاران آماتور به شدت موافق استفاده از خدمات بکه  م  ان ما در ا

ک  م  غاتیها با توجه به تبلاز آن یادیهستند، هرچند که تعداد ز یاالاحتم یهابیاز آس

 داشتند. یورزش مهیدر مورد ب یاطالعات کم یامهیب یهاشرکت

م  ا ه  ت ا ل  ی از ج س  باب و با توجه به وضعیت ورزش که به طور ک ی  زات، ا کن، تجه

ی  اد ،باشدودهایی میلوازم دارای نارسایی و کمب ط  رات ز ع  رر خ ش  کاران در م ی ورز

هستند پیشرفت و توسعه ورزش عالوه بر اینکه موجب افزایش روزافزون طرفداران این 

س  ت های سازندهرمابت و پدیده شده ک  رده ا ل  ق  م  اای را خ ط  رات و  ا ی  ان، خ ی  ن م در ا

ش  ان  ک  ه آوردی ورزشکاران به ارمغان میهایی را براآسیب ش  ی را ن م  ه ورز ی  ت بی اهم

ن  ده از ب استفادهان ورزشکار یمندتیضار جلبو  مهیب تیوضع دهد. بررسیمی  م  هیکن

ظ  ر م یضرور یامر س  دیبه ن ش  ورها ر. در ش  ش ش  رفتهیپ یک ش  ی در م  یب یهاپو ه ورز

ی  حوزه ح  وزه های مختلفی مورد بررسی مرار گرفته ولی در ایران فعال ی  ن  ک  افی در ا ت 

ی  انجام نگرفته است، بنابر این تحقیق حاضر با توجه ب ن  دی ه اهمیت موضوع، به اولو ت ب
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 رضایت ورزشکاران آسیب دیده از خدمات بیمه ورزشی پرداخته است.

  پژوهش ابزار

 یلحاظ هدف، کاربرداست که به یشیمایو از نوع پ یفیحاضر، توص قیروش تحق

حاضر،  قیتحق ی. جامعه آمارباشدیم یدانیاطالعات م یرآوو از جهت روش جمع

)فوتبال، فوتسال،  یمنتخب ورزش یهاهبرتر رشت گیل یهامیت دهید بیآس کنانیباز

از بیمه فدراسیون پزشکی ورزشی استفاده بودند که  1398( در سال بالیبسکتبال، وال

در  یریگرت نمونهصو به یریگنفر بود. روش نمونه 160 اها جمعتعداد آنکردند و 

نامه اطالعات پرسش یآورابزار جمع .دیانتخاب گرد یدسترس و برابر با جامعه آمار

سؤال(، عوامل  8گویه عوامل علی )شامل  4سؤال و  35که شامل محقق ساخته 

سؤال( و عوامل راهبردی )شامل  7گر )شامل سؤال(، عوامل مداخله 12ای )شامل زمینه

ترین امتیاز از کم کرتیل یارزش 5 فیط بر اساسرسشنامه ت پسؤاالسؤال( بود.  8

 ییرواتنظیم شد.  امتیاز( 5تیاز خیلی یاد )ترین امخیلی کم )یک امتیاز( تا بیش

 ییایو پا دیرس مهیو ب یورزش تیریمد دینفر از اسات 12 دییبه تأ پرسشنامه تحقیق حاضر

 یهابا استفاده از آزمون قیتحق یهاافتهی لیو تحل هیدست آمد. تجزبه α= 86/0آن 

)آزمون  یمار استنباطآ یها( و آزموناریانحراف مع ن،یانگیم ،ی)فراوان یفیآمار توص

ای رتبهها و از آزمون داده عیتوز یچگونگ یبررس یبرا (رنفیکلموگروف اسم

 لیو تحل هیتجز همچنین بندی متغیرهای تحقیق استفاده شد.فریدمن برای اولویت



 

 

 

 

  ۱۶۳ ديده بيورزشکاران آس تيب رضالخدمات بيمه ورزشی در ج بندیاولويت
 

 انجام گرفت. 25اس اس نسخه  یافزار اس پاستفاده از نرم اب قیتحق یهاداده

پرسشنامه  هایاسیاز خرده مق کیؤاالت مربوط به هر س ییایپا( 1)جدول شماره 

مندی ورزشکاران های نقش بیمه ورزشی در رضایترا در مورد مؤلفهحاضر قیتحق

 دهد.را نشان میآسیب دیده از خدمات بیمه 

 پرسشنامه هاياسيآلفاي كرونباخ خرده مق بیضرا :1جدول 

های پرسشنامهخرده مقیاس ی کرونباخآلفا بیضر   

امل علیعو  80/0  

گرعوامل مداخله  84/0  

ایعوامل زمینه  88/0  

82/0 راهبردها  

86/0 پایایی کل پرسشنامه  

 دهنده باشد که نشانمی 7/0( پایایی متغیرهای تحقیق باالتر 1مطابق نتایج جدول )

 مابل مبول بودن و مناسب بودن پایایی متغیرهای تحقیق است.

 هاتجزیه و تحليل یافته

 دهد.های جمعیت شناختی تحقیق را نشان میهای توصیفی ویژگی( یافته2)جدول 
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 نتایج اطالعات جمعيت شناختي تحقيق :2جدول 

 درصد فراوانی هاهای آزمودنیویژگی متغیرها

 سن

 %17 سال 20تر از کم

 %23 سال 25الی  21

 %28 سال 30الی  26

 %32 سال 30باالی 

 مقطع تحصیلی

 %15 دیپلم

 %28 کاردانی

 %47 کارشناسی

 %10 کارشناسی ارشد و باالتر

 نوع آسیب دیدگی

 %36 اندام فومانی

 %46 اندام تحتانی

 %8 سر و صورت

 %10 هاتنه و ستون مهره

 رنفیاز آزمون کلوموگراف اسم قیتحق یهاداده عیبودن توز یعیطب یجهت بررس

 دهد.مون را نشان می( نتایج این آز3جدول ) .دیگرد استفاده

 رنفيآزمون كلوموگراف اسمنتایج  :3جدول 

 سطح معناداری Z پرسشنامه یهااسیخرده مق

 520/0 748/0 عوامل علی
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گرعوامل مداخله  825/0 465/0 

ایعوامل زمینه  964/0 412/0 

 528/0 782/0 راهبردها

علت باالتر به  رحاض قیتحق یهاکه داده دیمشخص گرد (3جدول ) جیمطابق با نتا

دهنده نشانه ئلمس نیو ا باشندینرمال م عیتوز یاراد 05/0از  یبودن سطح معنادار

 است. حاضر قیتحق یهاداده عیبودن توز یعیطب

ی را ورزش مهیده کننده از خدمات بان استفاورزشکار یتمندیرضا زانیم( 4جدول )

 دهد.نشان می

 يورزش مهيفاده كننده از خدمات بورزشكاران است يتمندیرضا زانيم :4جدول 

 درصد فراوانی مندیمیزان رضایت

 %8 خیلی زیاد

 %16 زیاد

 %52 متوسط

 %15 کم

 %9 خیلی کم

نشان  یورزش مهیخدمات بکننده از ورزشکاران استفاده یتمندیرضا زانیم یبررس

 .دارندورزشی  مهیت بااز خدم یمتوسط تیورزشکاران رضا اکثر داد،
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های تحقیق خدمات بیمه ورزشی از آزمون بندی مؤلفهسی اولویت و رتبهبرای برر

 دهد.( نتایج این آزمون را نشان می5جدول ) .ای فریدمن استفاده شدرتبه

 دمنیفر ياآزمون رتبهنتایج  :5جدول 

 ایمیانگین رتبه مندیمیزان رضایت

 65/3 عوامل علی

گرعوامل مداخله  11/3 

ایعوامل زمینه  35/4 

 10/4 راهبردها

گر ترین نقش و عوامل مداخلهای بیش( عوامل زمینه5مطابق نتایج جدول )

 مندی ورزشکاران از خدمات بیمه ورزشی دارد.ترین نقش را در رضایتکم

 گيري نتيجه

وزه عالوه بر تالش در راستای گسترش کمی و کیفی پوشش کامل بیمه، به امر

گران امکان . چنانچه بیمهشودیمتعدد آن نیز توجه مو ابعاد  یامهیتنوع پوشش ب

تر به تر از ورزشکاران را فراهم سازند، موجب جلوگیری از صدمات بیشحمایت بیش

مبین توانایی و کارایی فدراسیون  ر،ورزشکاران آسیب دیده خواهد شد، از سوی دیگ

اران، پزشکی ورزشی است. به این ترتیب در صورت وموع حادثه برای ورزشک

ایجاد نگرش مثبت و رضایت  نهیفدراسیون پزشکی ورزشی با عمل به تعهدات خود زم
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نشان  حاضر قیتحق جینتا (.1399)ندایی و همکاران،  سازدیرا فراهم م گذارانمهیب

عوامل  نیدارند. همچن یورزش مهیاز خدامت ب یمتوسط تیزشکاران رضاداد، اکثر ور

 یمندتینقش در رضا نیترگر کممداخله و عوامل نقش نیترشیب یانهیزم

 .دارد ی راورزش مهیورزشکاران از خدمات ب

مندی ورزشکاران از نتایج تحقیق نشان داد که عوامل علی نقش مثبتی در رضایت

 طیشده در مح جادیا یو مانون یمشکالت حقوم یبرخ رد.خدمات بیمه ورزشی دا

است تا  دهیسبب گرد یورزش یهابیها و بروز آستیمصدوم نیورزش و همچن

بودن ورزش و  یرمابت یداشته باشد. از طرف ازین مهیبه مسائل ب شیاز پ شیورزش ب

 جادیحوزه ا نیخطرناک در ا سکیاست ر دهیگرد موجب احتمال بروز مشکالت

 یورزش یهاسازمان یبوده است از طرف یورزش مهیب جادیا یربنایمسئله ز نید. اگرد

 نیرزش در او توسعه. اندبوده روروبه یخود با مخاطرات فیاهمواره در انجام وظ

 یهاتیفعال جادیا یگردد. به عبارتیها سبب توسعه ورزش در سطح جامعه مسازمان

سطوح  و یارکان ورزش یباشد و تمامیممحدود به ورزشکاران ن ورزشدر  یامهیب

 مهیاست توسعه ب دهیدموارد سبب گر نی. اهستند مهیب ازمندیهمواره ن یمختلف ورزش

رمابت  رانیکشور ا یفعل ی. در فضاردیضرورت در ورزش شکل گ کیعنوان به

موجب مسئله  نیاست ا دهیگرد جادیا یامهیب یهاشرکت یاز سو یدیشد یامهیب

و  سنتیگردد. فابر ایجاددر ورزش  مهیجهت توسعه ب یمناسب تیفاست ظر شده

در توسعه  مهیصنعت ب یهدف کارکردها خود که با قی( در تحق2019) همکاران
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 انیمشترک م یهایبردند که همکار یخود پ یهایورزش انجام گرفت، پق از بررس

ورزش به جهت توسعه  یبستر تواندیم یامهیب یهاو شرکت یورزش یهاسازمان

 امیدر ورزش پ مهیبودن ب ریگهمه یعبارتکودکان به وجود آورد. به  انیخصو  در م

 هیتوسعه ورزش همواره بر پا .باشدی( م2019و همکاران ) سنتیابرف قیتحق

است  دهیسبب گرد یورزش یاز استعدادها تی. لزوم حماباشدیم یورزش یاستعدادها

درک  یخاص یهااز افراد و گروه تیهت حماج یابعاد ورزش یدر تمام مهیب یارتقا

کاهش  وارکان ورزش  یاز تمام تیحما جادیدر ا مهیب تیماه یگردد. به صورت کل

 مهیاست توسعه ب دهیسبب گرد یورزش یو مخاطرات احتمال هابیآسمشکالت، 

 مهم ملمداد شود. یورزش

ورزشکاران  یندمتیدر رضا ینقش مثبت ایزمینهنشان داد که عوامل  قیتحق جینتا

 ،یورزش مهیشفاف در حوزه ب نیعوامل شامل موان نیادارد.  یورزش مهیاز خدمات ب

توجه به  ،یامهیو مقررات ب نیدر ورزش، شناخت از موان مهیب نیموان یریطاف پذانع

ی، ورزش مهیمانون گذاران از ب تیحما ،یسازمان دیدر وضع مقررات جد یورزش مهیب

 مه،یاز ب یریگجامع در ورزش جهت بهره یهادستورالعملاستانداردها و  جادیا

عالمه به  مه،یر ورزش جهت استفاده از باطالعات و ارتباطات د یفناور یهارساختیز

کارشناسان در  یو کارکنان، دانش تخصص رانیمد انیدر م یورزش مهیگسترش ب

 ورزش جهت طیموجود در مح یقیاز اطالعات حق یآگاه ،یورزش مهیخصو  ب

 یورزش یهاحوزه یدر تمام مهیب یهاتیو شناخت ظرف یورزش مهیدر ب یریگبهره
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 یخود مشخص نمودند که مسائل فن قی( در تحق1390مکاران )و ه یزدیا .باشدیم

اطالعات  یمربوط به فناور یجنبه ها یآنان برخ دگاهیباشد. از د یم مهیسبب توسعه ب

ورزش و  تیماه .گردد عیتسر مهیوسعه بت ندیاست تا فرا دهیو ارتباطات سبب گرد

از  مهیاز ابعاد مهم ب یبه برخ ازیاست ن دهیآن سبب گرد یآن و تنوع باال یدگیچیپ

و همکاران  1گردد. الکساندرسنمسائل درک  ریتر از سامهم یجمله مسائل مانون

مهم مشخص نمودند و  مهیرا در جهت توسعه ب یتیریخود مسائل مد قی( در تحق2016)

را مهم  یتیریمد یهاو تالش هاتیبه واسطه فعال یانسان یهاتیاز ظرف یریگهرهب

 نیدر ا یو بستر فن هارساختیاز ز یبرخوردار ازمندین مهیتوسعه ب بدون شک .دانستند

 مهیروند توسعه ب مهیدر ب ازیمورد ن یفن یهارساختی. بدون توجه به زباشدیحوزه م

آن  یآن و تنوع باال یدگیچیورزش و پ تیماه در ورزش دچار مشکل خواهد شد.

 ریتر از سامهم یجمله مسائل مانوناز  مهیاز ابعاد مهم ب یبه برخ ازیاست ن دهیسبب گرد

 درک گردد. یمسائل

 یمندتیدر رضا یگر نقش مثبتنشان داد که عوامل مداخله قیتحق جینتا

ورزش و  انیدم تعامل معوامل شامل ع نیا دارد. یورزش مهیورزشکاران از خدمات ب

 مهیدر خصو  ب یابیارز یهاستمیضعف س مه،یجهت توسعه ب یامهیب یهاشرکت

بدون  یریگمیدر ورزش کشور، تصم یامهیب یهااستیس یکپارچگینبودن  ،یرزشو

عدم د د ه در حوزه  مه،یب یهاشرکت درنبود متخصص ورزش  ،یمالحظات مانون

 
1. Alexandersen 
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در ورزش، شناخت نا  مهیب یتیدامنه فعال شیافزاعدم نگرش مثبت به  ،یورزش مهیب

های درمان اشاره کرد. هزینهش و گران بودن در ورز مهیب طیاز شرا رانیمد یکاف

 یو برخ یابیارز یهاستمیموجود در ورزش از جمله فقدان س یتیریمد یهاضعف

 به عنوان عوامل یتیریاست عوامل مد دهیسبب گرد یتیریناکارآمد مد یندهایفرا

 یهانهیبودن هز ریمتغ گردد. جادیا یورزش مهیتوسعه ب وندگر در ربازدارنده و مداخله

از  یامهیب یهاتیاست تا حما دهیسبب گرد یدیله کلئمس کیعنوان  به یدرمان

به ورزش و  یاسیس یهانفوذ گروههمچنیین  مواجه گردد. ییهاتیورزش با محدود

در  مهیشده است تا ب نیدر ورزش منجر به ا یامهیب یهاتیعدم شناخت آنان از ظرف

بر  یرگذاریبا تأث هاتیدمحدو نیرو باشد. اروبه یاریبس یهاتیورزش با محدود

خصو   نیدر ا یاست تا مشکالت اساس دهیدر ورزش سبب گرد مهیروند توسعه ب

 .دینما جادیا

 یمندتیدر رضا ینقش مثبتراهبردی نشان داد که عوامل  قیتحق جینتا

ها تیدر ورزش محدود مهیتوسعه ب ریمس در دارد. یورزش مهیورزشکاران از خدمات ب

 کی ازمندین یورزش مهیتوسعه ب ریکه مس دیگرد ییشناسا یفمختل یهاتیو ظرف

 ،یامتصاد ،یاسیس ،یتیریمد ،یفرهنگ یهاحوزه یباشد که تمامیجامع م یزیربرنامه

شده،  ییگر شناسابا توجه به عوامل مداخله را تحت شعاع مرار دهد. یانشو د یاجتماع

 یزش از تمامتالش گسترده که در آن ور کیها تیمحدود نیجهت رفع ا

بدون  یتک بعد یهاها و برنامهتی. فعالگردد جادیخود استفاده کند، ا یهاتیظرف
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در ورزش  یامهیگردد تا اهداف بیبردن منابع حوزه ورزش سبب م نیشک ضمن از ب

 یاست تا راهکارها ازیدر ورزش ن مهیجهت توسعه ب ی. به عبارتابدیت شکس زین

ابعاد و سطوح ورزش  ینامه کالن و جامع در تمامبر کیشده در چارچوب  ییشناسا

 دیو فوا تیدر ورزش و کسب مز مهیتواند به توسعه ب یمساله م نیگردد. ا ییجراا

 .نمود یورزش عمل یبخش ها یمورد انتظار آن را در تمام

 ریدر مس یمختلف نقش مهم هایتوانسته است در حوزه یتیبا اهداف حما مهیب

و  یاز بروز مشکالت فرد یریداشته باشد و باع  جلوگو خدمات  عیتوسعه صنا

در رفع  سعی و اندرا دنبال نکرده یاهداف نیچن هامهیب یگردد. اگرچه برخ یسازمان

 تیدر حما یتوانستند نقش مهم هایمهاز ب یاریخود داشته اند اما بس یامتصاد یازهاین

 جادیافراد ا انیدر م یذهن تیتا امن دیسبب گرد مهیمختلف داشته باشند. ب هایاز حوزه

نتایج کلی  دگردمی خدمات و هاه سبب توسعه مشا ل، سازمانئلمس نیگردد که ا

نیز نقش تعداد مراجعه ورزشکاران جهت استفاده از خدمات بیمه  دهدتحقیق نشان می

 ،امبوی)آسونگو و اوده مندی ورزشکاران از خدمات بیمه داردمهمی در میزان رضایت

دست آمد، توسعه همه جانبه بازار بیمه عالوه بر نتایجی که در این تحقیق به (.2020

ای بیمه ورزشی و های حرفهورزشی، تقویت موانین بیمه ورزشی، تاسیق شرکت

تر مورد توجه و ضروری است که باید بیش یار مهمتوسعه محصوالت بیمه ورزشی بس

 مرار بگیرد.
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