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  4بهاره سلیمانی تپه سری    –   3محمد حامی    –  2شجاعی    حیدو   –  1  حوريه گلینی

  تيريگروه مد  ،ارياستاد. 2 راني ا  ،یسار ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشجوی دکتری مديريت ورزشی واحد سار. 1

دانشگاه   ،یواحد سار ،یورزش تي ريگروه مد  ،ارياستاد. 3 رانيا ،یسار ،یدانشگاه آزاد اسالم   ،یواحد سار ،یورزش
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 چکیده 
بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد    در کشور  ی ورزش  ة میب  ستمی س  یمدل ارتقا  ن یتدوهدف از این پژوهش  

،  هاکتاباکتشافی و سیستماتیک بود. جامعة آماری شامل دو بخش منابع انسانی )مدیران و استادان( و منابع اطالعاتی )
ت قضاوتی انجام  صورگیری به تعداد قابل کفایت بر مبنای رسیدن به اشباع نظری بهو ...( بود. نمونه ها  رسانه مقاالت، اسناد،  

ی اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار هامصاحبهی و  اکتابخانه منبع(. ابزار پژوهش شامل مطالعة    68نفر و    17گرفت )
تأیید شد.    براساس و  ارزیابی  بین مصححان کدگذار  توافق  نظر خبرگان و ضریب  آماری،  نمونة  علمی  اعتبار حقوقی و 

ی و رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. متغیرهای اصلی در مدل اچندمرحلهکدگذاری   ها از روشمنظور تحلیل یافتهبه
ی  امهیب  سواد  جیترو،  انی مشتر  تیرضا  یارتقا ،پوشش   ةدامن  ةتوسع،  مهیحق ب  بهبودی،  بهبود خسارت مشترمفهومی شامل  

 ی ارتقا  ،نیقوان  یمدسازاروز،  نظارت  ستمیس  یارتقای،  راهبرد  تیریمد  یمدسازا کار ،  خدمات  تیفیک  یاستانداردسازورزش،  
 آموزش   یسازیرفراگی،  انسان  یةسرما  یتوانمندساز،  امکانات مراکز  ةتوسع  ی،ارتباط  ةشبک  یسازتی ظرف،  مهینفوذ ب  بیضر

ی بود. این متغیرها در پنج سطح متوالی، ساختار، قابلیت،  ورزش  ةمیب  یمال  تیریمد  یسازنهی بهو    مه یب  یسازو فرهنگ
نیازمند  توان گفت که ارتقای سیستم بیمة ورزشی  یممدل پژوهش    براساسی شدند.  بندچارچوبفرایند، عملکرد و پیامد  

ثر عوامل این  ایند ابراست و میزان تحقق توسعة آن به  ی ساختاری، قابلیتی، فرایندی، عملکردی و پیامدی  هامؤلفه تقویت  
 .استسطوح وابسته 

 

 یدیکل یهاواژه

 ارتقای بیمه، الگوی مفهومی، مدیریت بیمه، بیمة ورزشی، نظام بیمه.
 

 

  09113569883يسندة مسئول : تلفن :نو      :shojaei.vahid@yahoo.com           Email   
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 مقدمه
  ورزشکاران   ویژهبه   ورزش و  اهالی  برای  هاییآسیب   و  حوادث  با  گاهی  آن  به  مربوط   هایفعالیت   و  ورزش

های مربوط  ینههزسازد. در برخی موارد میزان آسیب و  به آنها وارد می   را نیز  هاییخسارت  و  است  همراه

ویژه در مسابقات ورزشی در  بر استرس به  مؤثرتواند از عوامل  یمبه آن فراتر از توان مالی ورزشکار است و  

ن  های ورزشی و مسئولیت همواره مورد توجه ورزشکاران و مسئوالیمهبرو، بحث  ین ازای باشد.  احرفه سطوح  

ی جبران  هاروش عنوان یکی از  ی مختلف ساختار ورزشی قرار گرفته است. بحث بیمه بههابخشدرگیر در  

که به   قراردادی  بیمة کشور عبارت است ازقانون    1  ةمادخسارت در همة امور زندگی و براساس تعریف  

در صورت بروز حادثه    گریاز طرف د  یوجوه  ایپرداخت وجه    یدر ازا   شودمی تعهد  مطرف    کیموجب آن  

  ی وجه   ،ارزگمه یب  راطرف تعهد    گر،مهیبپردازد. متعهد را ب  ینیوجه مع  ای  کندخسارت وارده بر او را جبران  

 . (1)نامند  یم  مهیموضوع ب  ،شودیم  مهیرا که ب  موردیو    مهیحق ب  ،پردازدیم  گرمهیبه ب  ارزگمهیکه برا  

  ی ورزش ةمیتحت پوشش ب باید  مسابقاتاز شرکت در  پیش یورزش یهاها و انجمنباشگاه  کنان،یباز

در کشورهای    ند.شوالزم برخوردار    تیاز حما  یو حوادث احتمال  بیتا در صورت بروز هرگونه آس  رندیقرار گ

گم    ،نیو همچن  تیمسئول  ها،ت یحوادث، مصدوم  ،یورزش  یهاتیفعال   ةمیشامل ب  یورزش  ةمیب  اروپایی

. اغلب  (2)  دهدیمسائل مربوط به آن را تحت پوشش قرار م  تمامیو    است  یورزش  لیسرقت وسا  ایکردن  

خود    یپوشش اعضا   ی ند که آن را براای ورزش  یهامیها و تباشگاه   هامهیب  نیکنندگان او استفاده   دارانیخر

م ب(3)  ندکنی اخذ  بس  نهیزم  ةمی.  تنوع  ر  ی ادیز  اریو  و  قرار    یگوناگون  یهاسک یدارد  پوشش  را تحت 

  . خارج باشد  مهیب  پوششکه از   افتی  توانی را م  ی کمتر  هایدیو تهد هاکه امروزه خطر  ینحوبه   ،دهدیم

  ة میبه ب  ارزگمهیو ب  گرمهیب  یقرارداد   یتعهدها   ماهیتبراساس    مهیب  یتنوع موجود، قراردادها   وجود  با

 . (4)  شودیم  میاشخاص تقس  ةمیخسارت و ب

متعهد    ونیورزشکار که در آن فدراس  ی وورزش  یپزشک  ونیفدراس  نیاست ب  یقرارداد  یورزش  ةمیب

  ، ی ورزش  بیدر صورت وقوع حادثه و بروز آس  پردازد،میکه ورزشکار    یا مهیحق ب  افتیدر قبال در  شودیم

  ی ورزش   یپزشک  ونیفدراس  .(5)  پرداخت کند  یهای دولتطبق مقررات خود غرامت درمان را براساس تعرفه

خدمات   ةتأمین و ارائ ةنحو نامةییندارد که به موجب آ یگریمهم د ةفیوظشده، مشخص  فیبر وظاعالوه 

ورزش  یدرمان دست  ةژیو  یحوادث  و  جامعورزشکاران  اجرا   ةاندرکاران  مسئول  دستورالعمل    یورزش، 

تأمین    ،گرددیکه ارائه م  ییهاو خدمت   تیحق عضو  افتیدر  قیاز طر  یمذکور است. منابع مال  نامةیینآ

تحت    یهاوزارت ورزش و جوانان و مکان   یکه مبادرت به استفاده از امکانات ورزش  یافراد   تمامی  .شودیم
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م نحو  هر  به  گبایست  یم،  نندکی نظر  قرار  پوشش  جمل  رندیتحت  از  مد  ةو    شکسوتان، یپ  ران،یآنها 

فدراس  مسئوالن  داوران،  ه  هاونیورزشکاران،  این  ند.ایورزش  هاییأتو  ارائة  طریق    از   جدید  نوع  از 

  توانند می  ویژه ورزشکاران نخبههای ورزشی و به یتفعالافراد درگیر در    بیمه،  هایشرکت   ها توسطنامه بیمه

 . بپردازند  ورزشی  هایفعالیت  انجام  به  بیشتریآرامش خاطر    با

مندی و سطح  های بیمة ورزشی، رضایتیستمسمنظور تبیین بهتر انواع  با توجه به اهمیت موضوع، به

 صنعت  عملکرد  ( در ارزیابی2013ها مطالعات متعددی انجام گرفته است. کریمی )یستمسموفقیت این  

(.  6مطلوبی ندارد )ی جهانی، صنعت بیمه در ایران وضعیت  هاشاخص گزارش کرد براساس    کشور  بیمة

مدلی را ارائه    بیمه   صنعت  در  تقاضا  زنجیرة  مدیریت  مدل  توسعة  ( در2014)  شهری  زادهمنصوری   و  حسین

و    (. کریمی4ی مرتبط با محصول، خدمات، روابط و هزینه است )هاارزش داد که شامل چهار منظر کلی  

بهبود   عتصن  توسعة  بر  قانونگذاری  کیفیت  تأثیر  بررسی  در  (2016)  همکاران   بیمه گزارش کردند که 

دارد    تأثیر  بیمه  توسعة  بر  توسعة متوسط  با  کشورهای  از  بیشتر  یافتهتوسعه   کشورهای  در  بیمه  قانونگذاری

  ة نحو   از  کشور  هایدانشگاه   یبدن  یتترب  مدیران مندیرضایت   بررسی  با  (2009) گودرزی  (. سیفعلی و7)

  رضایت   دیده گزارش کردند که بینآسیب   ورزشکار  دانشجویان  به  ورزشی  پزشکی  فدراسیون  خدمات  ارائة

  تناسب   خدمات و  ارائة  سرعت  کارکنان،  ارتباط  ةنحو  غرامت،  پرداخت  متغیرهای  و  یبدن  یتترب  مدیران

مندی  میزان رضایت  ةبررسی رابط( با  2017)  ثانی  قربانی  .(8دارد )  وجود  داریمعنا  رابطة  بیمه  هایپوشش 

نشان    ورزشی  هاییمه المپیاد ورزشی از کیفیت خدمات ب  ةکننده در سیزدهمین دورشرکت دانشجویان  

دارد    وجود  معناداری  و  مثبت  ای رابطة بیمه   خدمات  کیفیت  هایمؤلفه  و  مندیرضایت   متغیر  بین  داد که

ورزشی    هایبیمه  از  مشتریان  رضایت  و  اعتماد  بر  برند  تجربة   تأثیر  ( در بررسی2018)  همچنین بهزادی  .(9)

  ( 2018)  فراهانی و همکاران(.  10)  داری داردا معنمشتریان اثر    رضایت  بر  برند  گزارش کرد که ابعاد تجربة

  منتخب گزارش کردند که در   کشورهای  و  ایران  ورزش  در  بیمه  انواع  ارائة  هایروش   تطبیقی  مطالعة  در

  نداشته   وجود  ورزشی  داوران  و  مربیان   ورزشی،   انقهرمان   ی، احرفه   ورزشکاران  برای  اجتماعی  هاییمهب  ایران

بر    مؤثر  عوامل  مقایسة  ( در2016)  و همکاران  نادریان.  (11ندارد )  وجود   آن  ارائة  برای  مشخصی  روال  و

و  از دیدگاه  ورزشی  بیمة  موفقیت از  مدیران    فدراسیون   مدیران،  دیدگاه  ورزشکاران گزارش کردند که 

باشد    داشته  ورزشی اجباری  بیمة  زمینة  در  مطلوبی  عملکرد  معناداریطور  به  نتوانسته  ورزشی  پزشکی
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( گزارش کردند که بیمة 2018- 2016  -2014و همکاران در سه تحقیق طولی )  1آمان بر این،  عالوه   (.12)

های بدنی در  یت فعالناشی از ورزش و    هاییب آس  کنترل  سیستم  برای   ممکن  راهکار  ینترمهم   ورزشی

  درمانی   بیمة  وضعیت  بین  ( نیز با بررسی ارتباط2019و همکاران )  2(. فابریکنت 15-13ملی است )  سطح

ورزش    هایبرنامه   و  گزارانیمهب  بین  آمریکایی گزارش کردند همکاری  جوانان  در  بدنی  فعالیت  و  دولتی

 (. 16)  دهدرا ارتقا    بدنی  فعالیت  و  سطح فعالیت ورزشی  تواندمی  همگانی

ی و  احرفه ویژه در ورزشکاران  ی ورزشی و بههارشتهی جسمانی مختلف در  هاب یآسبا توجه به شیوع  

تا حدودی سطح نگرانی    تواندیم ی ورزشی  هامهیبی باالی جراحی و پزشکی، استفاده از  هانهیهزهمچنین،  

  ن ی در حال حاضر استقبال از موضوع ا  .ی آتی کاهش دهدهانهیهز  نیتأمافراد را از خطرهای احتمالی و  

  ن یرقابت ب  جادیا  سبب  تواندیم   ،دارد   ودورزش وج  ةکه در عرص  ی بالقوههاتیظرف  توجه به  با  مهینوع ب

ضرورت تحلیل و بررسی    نیترمهمکلی،    طوربهشود.    هانامهمهینوع از ب  نیگسترش ا  یبرا  مهیب  یهاشرکت 

و    فیضع  اری بس  آینده  مشکالت  در مقابل  ییتنهاافراد بهکارکردهای بیمه در ورزش این موضوع است که  

ضعف و عدم امکان    به  یو از نظر اقتصاد  ی شدهاحساس ناامن  سبب  یامر از نظر روان  نیو ا  رندیپذب یآس

آثار    میبا تقس  یول  ،شودیحوادث نم  سبب پیشگیری از  مهی. هرچند بدشوی ممنجر    تیفعال  سکیر  رشیپذ

با توجه به اهمیت    شدت کاهش داد.را به  پیامدهای ناشی از آن  توانی م  ارانزگمه یب  انینامطلوب آن م

اطالعات کافی در سیستم بیمة ورزشی    مند از یک طرف و نبودموضوع و نیاز به تحقیقات کیفی و نظام 

ها و ابعاد سیستم بیمة ورزشی در کشور و ارائة  کشور، هدف از پژوهش حاضر شناسایی جامعی از مؤلفه 

 مدلی برای تحلیل و ارتقای کارکردهای سیستم بیمة ورزشی بود. 

 

 یشناسروش

جامعة آماری این بخش شامل  مند بود.  ی نظام بندچارچوب روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی و  

و   اسنادی  )منابع علمی،  اطالعاتی  انسانی و  منابع  بود.  اکتابخانه هر دو  آماری  ی(  انسانی جامعة  بخش 

در حیطة بیمة ورزشی   نظرصاحب و کارشناسان  مدیرانپژوهش افراد آگاه به موضوع بیمة ورزشی شامل 

هدفمند و در دسترس    صورتبه نفر    138های استانی بودند. تعداد  یأتهدر فدراسیون پزشکی ورزشی و  

  17نمونة آماری بر مبنای رسیدن به اشباع نظری چارچوب پژوهش انتخاب شدند. از این بین،  عنوان  به

 
1. Åman 

2 . Fabricant  
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با محقق همکاری کردند.  نفر به  انتخاب نمونه  صورت کامل  بتوانند به  اساس  افراد منتخب  این بود که 

ای  از جامعة اطالعاتی مورد نیاز شامل منابع کتابخانه   ها کمک کنند.یری نظریه و تکرارپذیری یافتهگشکل 

رسیدن    براساسنسخه    68ی تعداد  ارسانه و اسناد اجرایی و حقوقی و منابع و آرشیوهای    هاگزارش و علمی،  

 . یری نظری و از نوع قضاوتی انتخاب شدگنمونه به اشباع نظری چارچوب پژوهش و به روش  

 

 . مشخصات نمونة آماری پژوهش1جدول 

گیری نمونه گروه مطالعه   نمونه  

منابع  

 انسانی 

و کارشناسان فدراسیون  مدیران  
هدفمند و در  

 دسترس
نفر  4  

17 

 نفر 
استانی ی هاتیأهو کارشناسان  مدیران  

هدفمند و در  

 دسترس
نفر  7  

در زمینة بیمة   نظرصاحباستادان و متخصصان 

 ورزشی 

هدفمند و در  

 دسترس
نفر  6  

منابع  

 اطالعاتی

ها،  ای و علمی )مقاالت، کتابمنابع کتابخانه

ها و ...( نامهانیپا های پژوهشی، طرح  
نسخه  24 نظری )قضاوتی(   

68  

 نسخه 

نامه،  و اسناد اجرایی و حقوقی )آیین هاگزارش

، مصوبات، و ...(هاگزارش  
نسخه  13 نظری )قضاوتی(    

و مطالب در   هالیتحلی )ارسانهمنابع و آرشیوهای  

ی معتبر( هاتیسا وب  
نسخه  31 نظری )قضاوتی(    

 

مطالعة   شامل  پژوهش  نظام اکتابخانه ابزار  بود.  ی  اکتشافی  مصاحبة  و  چارچوب  مند  و  پرسشنامه 

ای براساس چارچوب نظری پژوهش طراحی شده بود. ابزارهای مورد استفاده در  رونوشت مطالعة کتابخانه 

 ده است. ارائه ش  2ی در جدول  سنجییروای  هاروش   پژوهش و همچنین،
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 مشخصات ابزار پژوهش. 2جدول  

یاکتابخانهمطالعه  روش   مصاحبه 

لیست استخراج مفاهیم( )چکرونوشت   ابزار  ( باز پاسخچارچوب پرسش )پرسشنامه    

 جامعة انسانی  جامعة اطالعاتی زمینه

 روايی

ی معتبر به لحاظ علمی و هانسخهانتخاب  

 حقوقی 

روایی محتوایی و صوری رونوشت از دیدگاه  

 متخصصان 

 انتخاب افراد برحسب شایستگی علمی و فنی

پرسشنامه از دیدگاه  روایی محتوایی و صوری 

 متخصصان 

محاسبة ضریب توافق بین استادان کدگذار و  

 مصحح 

 

که بر ی طوربهآنها در مسیر پژوهش    قرار دادنو    شوندگانمصاحبه در این پژوهش، با ارائة بازخورد به  

افزایش روایی درونی اقدام شد. در ضمن پس   منظوربهاثرگذار نباشد،    هاپرسشنامه نحوة پاسخگویی آنها به  

الگوی   مصاحبه،  هر  ارائه    آمدهدست به از  مرحله  آن  درصورتیی متا  و  در    شوندهمصاحبهکه  شد  نکاتی 

الگو داشت، مورد بحث قرار   پایایی به گسترة تکرارپذیری یافتهیمخصوص  از آنجا که مؤلفة  های  داد. 

پردازد. همزمان  ی مات کیفی پژوهشگر به تفسیر موضوع مورد مطالعه  پژوهش اشاره دارد و در انجام مطالع

گردآوری   کدها،  هاداده با  استخراج  از  پس  شد.  شروع  نیز  کدگذاری  مرحله  سه  آنها طی  تحلیل  کار   ،

کند؛ طبقات جدا یا  ها و تشابهات بین این کدها را آشکار می شوند؛ مقایسة مداوم، تفاوت ی میبندطبقه

 د تا نظریه در روند این فرایند شکل گیرد.شونادغام می 

مصاحبه در مدت شش    13منابع و متون موجود نیز در روند تکمیل تئوری استفاده شد. پس از انجام  

ی  ها داده درصد زیادی از    چراکهی قبلی بود،  هاداده حاکی از اضافه نشدن دادة جدید به    هاداده ماه، تحلیل  

بنابراین، با رسیدن به حد اشباع نظری، انجام مصاحبه پایان  ؛  ی بودی آخر تکرار هامصاحبه مستخرج از  

ی و کدگذاری مفهومی بر مبنای تحلیل سیستمی  بندچارچوب ی  هاروش ها از طریق  تحلیل یافته  یافت.

مفهومی صورت گرفت. کدگذاری با استفاده از مطالعات قبلی و طبق نظر متخصصان انجام گرفت. یک  

 صورت زیر گزارش شده است. کدگذاری به نمونه  
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 روش کدگذاری بهبود خسارت مشتری .3جدول 

مورد(   6)  مضامین کلیدی مؤلفه  عامل   مرجع  

  بهبود

خسارت  

 مشتری

بهبود میزان  

خسارت  

شده تعیین

)ضريب 

خسارت( در  

 بیمه ورزشی

طور شفاف تعیین شودخسارات بیمه به  سند قانون بیمة کشور  

نامناسب خسارت بیمه به ورزشکارانسابقة   
مصاحبه با کارشناس بیمة  

 ورزشی 

ارتباط بهبود شاخص خسارت با عملکرد بیمة  

 ورزشی 
(  2013) یمی کر  

 مصاحبه با استاد دانشگاه  تعیین صحیح و استاندارد خسارت بیمه 

صورت ضریب محاسبة خسارت بیمه به  مصاحبه با کارشناس بیمه  

شاخص خسارت در توسعة بیمه اهمیت   
  یزاده شهریو منصور حسین

(2014 )  

 

 هاافتهی
از مطالعة  یافته اول در  اکتابخانههای حاصل  از کدگذاری مرحلة  و مصاحبه پس  بهبود خسارت  ُبعد شامل    15ی 

  یاستانداردساز  ی ورزش،امهیب   سواد  ج یترو،  انی مشتر  ت یرضا   یارتقا ،پوشش  ة دامن  ةتوسع ،  مهیحق ب   بهبودی،  مشتر

  نیقوان   رسانیروز ، بهنظارت  ستمیس   یارتقای،  ورزش  ة میب   یراهبرد  تی ری مد  ی مدسازاکاری،  ورزش  ة میخدمات ب   تیفیک

ب   بی ضر  یارتقای،  ورزش  مهیب  ب   ةتوسع  ی،ارتباط  ةشبک  یسازتی ظرفی،  ورزش  ةم ینفوذ  ی،  ورزش  ةم یامکانات مراکز 

ی  ورزش  ةم یب   یمال  تی ری مد  یسازنهیبهو    مه یب   یسازو فرهنگ  آموزش  یساز یرفراگی،  انسان   یةسرما  یتوانمندساز

 .گزارش شده است 4ها در تحقیق نیز در جدول . فراوانی تکرار مؤلفهشدند  یبنددسته

 

 های اثرگذار بر ارتقای سیستم بیمة ورزشی کشور ی مؤلفهبند چارچوب. شناسايی و 4جدول 

 مؤلفه عامل

فراوانی 

مضامین  

 کلیدی 

خسارت   بهبود

 مشتری

 6 شده )ضریب خسارت( در بیمة ورزشی بهبود میزان خسارت تعیین

 11 بهبود زمان پرداخت و تسویة خسارت در بیمة ورزشی 

 6 در بیمة ورزشی  خسارت پرداخت بازیافت ارتقای  

 حق بیمه  بهبود

 5 بهبود میزان حق بیمه در بیمة ورزشی 

 7 بیمه در بیمة ورزشی بهبود تغییرات سالیانة حق  

 11 ها در بیمة ورزشی نامهبهبود درصد بیمه

 10 ها در بیمة ورزشی بهبود نسبت درآمد کل و حق بیمه به کل هزینه

 12 افزایش تعداد افراد دارای بیمة ورزشی 

 6 کننده در ورزش افزایش درصد افراد دارای بیمه به کل افراد مشارکت
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دامنة  توسعة

 پوشش

 4 افزایش میزان تمدید بیمة ورزشی 

و حوادث   دامنة پوشش بیمة ورزشی برای انواع فعالیتافزایش 

 ورزشی 

2 

 8 افزایش تعداد افراد جدید عضو در سیستم بیمة ورزشی در هر سال 

رضايت  ارتقای

 مشتريان

 9 ارتقای اعتماد جامعة ورزش به بیمة ورزشی

 8 خدمات اشتراک بیمة ورزشی ارتقای رضایت مشتریان از 

 6 دیدگان از خدمات بیمة ورزشی ارتقای رضایت آسیب

 ترويج 

 ای سواد بیمه

 5 کنندگان در ورزش ای ورزشکاران و مشارکتارتقای سواد بیمه

 6 ای متخصصان، مربیان و مدرسان ورزشیارتقای سواد بیمه

 8 های ورزشی سازمانای مدیران و کارشناسان ارتقای سواد بیمه

استانداردسازی  

کیفیت خدمات 

 بیمة ورزشی

 5 یادآوری تمدید بیمة ورزشی به افراد 

 6 بهبود سهولت دسترسی به خدمات بیمة ورزشی 

 10 با خدمات بیمة ورزشی  افزایش تناسب هزینة خسارت مشتری

ای ورزشی مانند پرداخت خسارت و حق  سرعت انجام خدمات بیمه

 درمان 

4 

 3 تنوع خدمات بیمة ورزشی افزایش 

 14 درجة الکترونیک بودن خدمات بیمة ورزشی

 11 نوآوری در خدمات بیمة ورزشی   میزان

  یمدسازاکار

مديريت راهبردی 

 بیمة ورزشی

 8 ریزی راهبردی و عملیاتی بیمة ورزشی کشور برنامه

 9 ورزشی ای و سازمانی در بیمة درصد تحقق اهداف برنامه

 11 کارامدی سیستم مدیریتی و اجرایی بیمة ورزشی 

 ارتقای

 سیستم نظارت 

 7 نام در بیمة ورزشی کنترل ثبت

 9 پیگیری انجام تعهدات به مشتریان در سیستم بیمة ورزشی 

 7 در سیستم بیمة ورزشی  رسیدگی به شکایات مشتریان

 9 جلوگیری از تخلفات کنترل شرایط تعلق گرفتن بیمة ورزشی و 

  روزامدسازی

قوانین بیمة  

 ورزشی

 9 جامعیت قوانین بیمة ورزشی ارتقای 

 5 نامة بیمة ورزشی روزرسانی آیینبه

 3 شفافیت قوانین بیمة ورزشی برای مشتریان ارتقای  

 بيضر ارتقای

 ورزشی  نفوذ بیمة

 10 ورزشی در صنعت ورزش کشور  نفوذ بیمة  بیضر ارتقای  

 8 ورزشی در نظام سالمت کشور  نفوذ بیمة  بیضر ارتقای  

 12 ورزشی از صنعت بیمة کشور  نفوذ بیمة  بیضر ارتقای  

 13 در سیستم بیمة ورزشی  خبرگزاری  سایتی هاتیقابلتوسعة  

 10 و ... افزار نرمی ارتباط با مخاطب مانند پیامک، هاتیقابلارتقای 
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 سازیظرفیت

 شبکة ارتباطی

در سیستم بیمة   (...ارتقای صفحات اجتماعی )اینستاگرام، آپارات و 

 ورزشی 

9 

در سیستم بیمة   های مختلفهای چاپی در فرمتنسخهارتقای  

 ورزشی 

7 

امکانات   توسعة

مراکز بیمة 

 ورزشی

 3 کامپیوتر و امکانات جانبی افزاری مانند  توسعة امکانات سخت

 9 در سیستم بیمة ورزشی  و ... ی مانند اینترنتافزارنرمتوسعة امکانات 

در سیستم بیمة  ی اداری هاستمیستوسعة امکانات جانبی مانند 

 ورزشی 

10 

  توانمندسازی

 سرماية انسانی 

 9 افزایش تعداد کارشناسان شاغل در بخش بیمة ورزشی 

 8 سطح تخصص در کارشناسان بیمة ورزشی ارتقای تنوع و 

 7 در سیستم بیمة ورزشی  توسعة میزان آموزش به کارکنان 

 5 های پزشکی ورزشی ارتقای کیفی رفتار نیروی انسانی هیأت

 یساز ریفراگ 

آموزش و 

ی سازفرهنگ

 بیمه

 4 های آموزش همگانی بیمة ورزشی روشتأکید بر نوآوری در 

 4 رسانی از عواقب عدم دریافت بیمة ورزشی اطالعفراگیرسازی  

 9 ارائة خدمات مشاوره و آموزش به مشتری بیمة ورزشی 

 10 رسانی از مزایای دریافت بیمة ورزشیاطالع

سازی بهینه

مالی   مديريت

 بیمة ورزشی

 6 های اداری و عملیاتیکاهش هزینه

 5 کاهش نسبت بدهی به دارایی 

 8 ی( امهیب توان درآمدزایی و تأمین مالی )سود ارتقای 

 6 ی بازاریابی و تبلیغاتی هاروشقابلیت استفاده از  ارتقای 

 3 گذار ارتقای قابلیت جذب سرمایه

 

ی شدند. سطح ساختار  بنددستهها در پنج سطح ساختار، قابلیت، فرایند، عملکرد و پیامد طبقه  مؤلفه 

  ی بود. سطح قابلیت نیز شامل ابعاد ورزشة  میب  نیقوان  یروزرسانبه  ی وورزش  ةمیب  یراهبرد  تیریمد  شامل

امکانات    ةتوسع  ی واطارتب  ةشبک  یساز تیظرفی،  انسان  یةسرما  یتوانمندساز  ی،مال  تیریمدسازی  ینهبه

ی  ساز و فرهنگ   آموزش  یساز  یر فراگ،  نظارت   ستمیس  یارتقای بود. سطح فرایند هم شامل  ورزش  ةمیمراکز ب

ب  تیفیک  یاستانداردساز و   عالوه ورزش  ةمی خدمات  بود.  شامل  ی  عملکرد  سطح  این،  خسارت  بر  بهبود 

در نهایت سطح پیامد    ی ورزش بود.امهیب  سواد  جیتروو    پوشش  ةدامن  ةتوسع،  مهیحق ب  بهبودی،  مشتر 

ها در  ی بود. فراوانی تکرار و میزان تأکید مؤلفهورزش  ةمینفوذ ب  بی ضر  وان  یمشتر  تیرضا  یارتقا شامل  

 : شکل زیر است  صورتبهتحقیق نیز در جدول گزارش شده است. مدل مفهومی مستخرج پژوهش  
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 . مدل ساختاری سیستم توسعة بیمة ورزشی کشور 2شکل 

 

 ی ریگجه ینتبحث و 

اثرپذیری شامل ساختار،  -ترتیب توالی اثرگذاریها در پنج سطح بهی مؤلفهبندطبقه مدل مفهومی حاصل از  

  و   شهری   زادهی حسین هاپژوهش ی شدند. کلیات این مدل با  بندسطحقابلیت، فرایند، عملکرد و پیامد  

همچنین، نتایج   (.4همسویی دارد )  بیمه  صنعت  در  تقاضا  زنجیرة  مدیریت  ارائة مدل( در  2014)  منصوری

در کشورهای مختلف از   ورزشی  بیمة  هایسیستم  ( با مقایسة2009تحقیق حاضر با آنچه بینگ فنگ )

و  مالی،  مدیریتی،  نظر )  ورزشی  فرهنگی  دارد  است، همخوانی  کرده  عالوه 17گزارش  لی  (.  زو  این،  بر 

  ماهیانة   رآمدد  میانگین  توزیع خدمات،  را در ابعاد آموزش،  ای برای ورزش دانشگاهییمهب( خدمات  2011)

( که با مدل پژوهش حاضر  2بیمه بررسی کرد ) در مشارکت مصرف بر میزان تجربة و بیمه دانش خانوار،

 همخوانی دارد. 

  ة میب  نیقوان  روزرسانیبه  ی وورزش  ةمیب  یراهبرد   تیری مد  اولین سطح مدل، سطح ساختار مشتمل بر

ی اجرایی و حقوقی سیستم بیمة ورزشی تأکید دارند که هاجنبهی بود. این دو منظر در واقع بر  ورزش

توان به شواهد  یممکمل هم هستند. در تبیین توجه به این دو منظر برای ارتقای سیستم بیمة ورزشی  

  توسعة   بر  یذارقانونگ   کیفیت  تأثیر  بررسی  در  (2016)  و همکاران  مختلفی استناد کرد. برای مثال، کریمی
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  با  کشورهای از بیشتر یافتهتوسعه کشورهای در بیمه یگذار مقررات   بیمه گزارش کردند که بهبود صنعت

را تحت    ورزشی  بیمة  ( عملکرد وضع موجود2010(. فتحی )7دارد )  تأثیر  بیمه  توسعة  بر  متوسط  توسعة

ورزش    در  بیمه  هایشرکت   گذاریسرمایه(  2011)  جمشیدی  .(17داند )یمیر عوامل اداری و مدیریتی  تأث

که ابعاد    دادندنشان    (2016)  انیسی  (. الماسی و18داند )یمرا وابسته به تغییرات در سیستم مدیریتی  

نقش مسئولیت ارتقا    مدنـی  حقوقی  را  بیمةورزشـی  و همکاران )19دهند )ی مدر  فابریکنت   .)2019  )

  ین عامل در ارتقای ترمهمورزشی را    هایبرنامه   و  بیمه  اتخدم  دهندگانارائه   بین  سازماندهی و همکاری

  ی هاچالش ( در بررسی  2013(. چارد )16آمریکایی گزارش کردند )  جوانان  بدنی  فعالیت  بیمة  وضعیت

ای برای توسعة مشارکت ورزشکاران  یمهب سیاست یک  کانادا گزارش کرد که  ی هاکی در هاورزش  تجاری

منظور ارتقای سیستم بیمة ورزشی کشور باید  بنابراین، به ؛  (20نیازها قرار دارد )در این حوزه در اولویت  

 مرتبط اهتمام ورزید.   نیقوان  یروزرسانبهبه افزایش کارامدی مدیریت راهبردی و  

ی،  انسان  یةسرما  یتوانمندساز   ی،مال  تیریمدسازی  ینهبه  دومین سطح مدل سطح قابلیت بود که ابعاد

شود. این سطح در واقع  یمی را شامل  ورزش  ةمیامکانات مراکز ب  ةتوسع   ی ورتباطا  ةشبک  یسازت یظرف

های  یستمامروزه سدهد. از آنجا که  ی متوان عملیاتی سیستم را برای بهبود عملکرد و پایدارسازی نشان  

چندبعدی  های  ی توانمند  دیبا  ی رمالیو غ  یمال  یخطرها ند، برای کاهش  مواجه  بسیاری  اترییبا تغ  بیمه

  ی در سطح مطلوبی کارکرد یرغهای  یتقابلدلیل  کشور به   ورزشی  بیمة  ویژه اینکه عملکرد(؛ به 21کار رود )به

(. هر کدام از ابعاد مالی، انسانی، زیرساختی و ارتباطی در سیستم بیمة ورزشی از آن حیث 22قرار ندارد )

یابند. تحقیقات نشان  یمانی مختلف پیوند  نقش محوری در بهبود این سیستم دارند که با تشکیالت سازم

واسطة نهادهای متولی این سیستم که بیشترین تأثیرپذیری و تغییرات در سیستم بیمة ورزشی به  اندداده 

 مبتنی ( در بررسی کارکرد سیستم2010(. برای مثال، اولس ولزکی )23در داخل و خارج کشورهاست )

ی مختلف  هاحوزه کرد که این سیستم از لحاظ کارکردی برای گزارش  ورزش در بیمه شبکه و فناوری بر

ها امکان تضمین اقدامات راهبردی برای  یتقابلی به  بخشتنوعرو بهبود و  ین ازا(.  24ورزش متفاوت است )

 سازد. یمارتقای سیستم بیمة ورزشی را فراهم  

ی  ساز و فرهنگ   آموزش  یساز یر فراگ،  نظارت  ستمیس  یارتقا سطح فرایند سومین سطح مدل و شامل  

ب  تیفیک  یاستانداردساز و   اصلی  استی  ورزش  ةمیخدمات  فرایندهای  تبیین  در  )نظارت،  یمعرف.  شده 

و ساز فرهنگ آموزش،   بهیمی(  رسان خدمات ی  ورزشی  بیمة  سیستم  فرایندی  منظر  که  گفت  دلیل  توان 

سود  توان گفت که  یمدر واقع  .  دارد   نگریندفراماهیت بیمه و ماهیت ورزش وابستگی باالیی به این عوامل  
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جلب    ازمندین  زیامر ن  نیبوده و اورزش    ةدر جامع  مه یدر توسعه و گسترش فرهنگ ب  اصلی بیمة ورزشی

  ورزشی اثر مستقیمی   هایبیمه  خدمات  ( نشان داد که کیفیت2017)  ثانی  . قربانی(8)  اعتماد مردم است

  ( نیز گزارش کرد که میان 2015)  (. رفیعیان9کننده دارد )شرکت   دانشجویان ورزشکار  مندیرضایت   بر

رابطة    ورزشی  بیمة  از  مندیرضایت  و  همدلی  و  ینتضم  ظاهری،  یتوضع  یی،پاسخگو  اطمینان،  قابلیت

وجودامعن )  داری  )  .(25دارد  در  2017سایلوس  بدنی  فعالیت  به  مربوط  بندهایی  گنجاندن    های یمهب( 

رو عوامل فرایندی را  ین ازا(.  26داند ) ی مرا برای ارتقای سیستم بیمة ورزش مناسب    بیکاری و بازنشستگی

ین باید  بر اکنندة سیستم بیمة ورزشی در محوریت قرار داد. عالوه یت تقوو    ارتقادهندهباید در اقدامات  

بستر استفاده    محوریندفراهای  گفت از آنجا که عملکردها و پیامدها خروجی فرایندها هستند، بنابراین مؤلفه 

 اند. ها و ساختارها برای تحقیق عملکرد و پیامد مناسب یتقابل  از

 ةدامن  ةتوسع،  مهیحق ب  بهبودی،  بهبود خسارت مشترسطح چهارم سطح عملکردی و شامل منظرهای  

است.امهیب  سواد  جیتروو    پوشش ورزش  خروجی    ی  واقع  در  و  یم  محسوبها  یستمسعملکرد  شود 

از طرف ذی مؤلفه  در خصوص سیستم  قضاوت  و  ارزیابی  اصلی  آن همواره مالک  کلیدی  و  های  نفعان 

های عملکردی در سیستم بیمة ورزشی اگر به سطح مطلوب نرسند، بازخورد آن برای  . مؤلفه استمتولیان  

بر  عالوه   ة ورزشیمیبسیستم    کند. ارتقایی مستم )ساختار، قابلیت و فرایند( را دچار بحران  سطوح قبلی سی

های عملکردی ملموس  تحقق مؤلفه   ازمندین  یشتر بحث شد،پکه    محیطی و ساختاری  یفراهم بودن بسترها 

را در    نفعانذی بتوانند اعتماد    دیبا  ای ورزشیمه ب  یهااست. بخش   نفعان بیمة ورزشیبرای مشتریان و ذی 

های عملکردی  پایین بودن بسیاری از مؤلفه   دلیلبه  در کشور  با وجود این،.  (27)  جلب کنند  ییسطح باال

ورزشکاران و  از    یار یبس  کم سبب شده است  ی و دامنة پوششامهی کمبود سواد ب  در سیستم بیمه مانند

. این در حالی است  (12)  گذارییهسرما  ةمثابگاه کنند و نه به ن  نهیعنوان هزرا به   ة ورزشیمیهنوز ب  مربیان

  نان یخود اطمورزشی    یهااز جبران کامل خسارت  افرادکه  درصورتی  اندداده که تحقیقات پیشین نشان  

برخی شواهد دیگر نیز   .(10) افتیخواهد  شیافزا در فعالیت ورزشی شدن مهیبه ب شیگرا ،حاصل کنند

 و ابزار نوین در بیمة  هاروش   سازیپیاده  را در   تأثیر  بیشترین  رفتاری و عملکردی  اند که عواملحاکی از آن

گلپایگانی و همکاران   با پژوهش توکلی ها و ابعاد این سطحکلی، مؤلفه  طوربه (.22کنند )ی مورزشی ایفا 

 (. 27بیمه انطباق دارد )  صنعت  عملکرد  ارزیابی  راهبردی  یکپارچة  الگوی  ( در تبیین2016)

ی بود.  ورزش  ةمینفوذ ب  بی ضر  وان  یمشتر  تیرضا  یارتقا در نهایت سطح پنجم سطح پیامدها و شامل  

  مه یبدر واقع  هاست.  یستمسبخش عمدة توجهات به پیامدهای خرده  نگرتوسعههای کالن و  یابیارزدر  
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  در سطح کالن و خرد دارد و این ارتباط بیانگر ضریب نفوذ بیمه است. اقتصاد    رشدبا    یمیارتباط مستق

اما  ؛  رو ارتقای سیستم بیمة ورزشی و ضریب نفوذ آن به اقتصاد ورزش کمک شایانی خواهد کردین ازا

سال  )آمار  است    نییدر کشور پا  مه یب  کلی  نفوذ  بیضردهد که  یم شواهد موجود در این زمینه نشان  

نهادها  (. این در حالی است که  11( )درصد  23/2  و در ایراندرصد    6/ 13  یافتهتوسعه کشورهای  در    :2017

  استفاده کنند  یا ژه یو  یهامهیاز ب  توانندی آوردن و کاهش احتمال خطر م  یینپا  یبرا   یورزش  یهاو باشگاه 

  گرفته است. سیفعلی و صورت    مهیب  یهابه شرکت   یورزش  یهاانتقال خطر از نهادها و باشگاه   در واقع  و

  کارکنان،  ارتباط ةنحو غرامت،  پرداخت متغیرهای و مشتریان بیمة ورزشی بین رضایت (1388) گودرزی

کیم و جانگ    .(8گزارش کردند )  داریمعنا   رابطة مثبت  بیمه  هایپوشش   تناسب  خدمات،  ارائة  سرعت

های ورزشی  یتفعالبیمة    هایخدمات و برنامهبا    معلوالن  داری را بین سالمت و رضایتا معن( رابطة  2018)

 گزارش کرد. 

توان گفت که الگوی ارتقای سیستم بیمة ورزشی شامل  یمهای پژوهش  یافته  براساسدر مجموع،  

مند از عوامل ساختاری، منابع، فرایندی، عملکردی و پیامدی و منطبق بر تحلیل سیستمی جریانی نظام 

تحلیل   نهایت  استی  چندسطحو  در  و مالحظات  ی مچارچوب مدل    براساس.  راهکارها  برخی  به  توان 

ها،  باشگاه   ،یورزش  ینهادها   ةهماساسی برای ارتقای سیستم بیمة ورزشی کشور اشاره کرد؛ اول اینکه  

  ی هامشکل   ویژهها بهمشکل  تمامی  از  باید ابتدااشخاص    گریورزشکاران، تماشاگران و د  ان،یمرب  ران،یمد

با  داشته    یآگاه  پیش رو  یمال این  هاروش و  باشند )  هامشکل ی حل  اعالوه   (.10آشنایی داشته  ین  بر 

به گستردگ  یورزش  یهامهیب فعال  یبا توجه  قابل  دی با  یورزش  یهاتیقلمرو    یی باال  یر یپذانعطاف   تیاز 

خود    تیو تحت حماکنند    یاریرا    یارحرفه یو غ  یااشخاص فعال در ورزش حرفه   ةبرخوردار باشند تا هم

 . (6)  دنقرار ده
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Abstract 
The purpose of this study was to develop a model for improving the sports 
insurance system in the country.  The research method was qualitative research 
with a heuristic and systematic approach. The statistical population consisted 
of two sections: human resources (managers, professors, etc.) and information 
resources (books, articles, documents, media, etc.). Adequate sampling was 
performed on the basis of theoretical saturation (17 persons and 68 
documents). The research tools included library study and exploratory 
framework interviews. The validity of the instrument was evaluated and 
validated based on the legal and scientific validity of the statistical sample, 
expert opinion, and coefficient of agreement between coders. To analyze were 
used the findings the multi-step coding method and the system analysis 
approach. The main variables in the conceptual model was include; Improve 
customer damage, Premium improvements, Development of coverage range, 
Improving customer satisfaction, Promoting sports insurance literacy, 
Standardization of service quality, Streamlining strategic management, 
Upgrading the surveillance system, Updating the rules, Improving insurance 
penetration rate, Communication network capacity building, Development of 
facilities, Empowering human capital, Incorporate insurance education and 
culture and the financial management optimization sports insurance. These 
variables were classified into five successive levels: structure, capability, 
process, performance and outcome. Based on the framework, it can be said 
that upgrading the sports insurance system requires strengthening the 
structural, capability, process, performance and consequence components, and 
the extent to which its development is realized depends on the outcome of the 
factors of these levels. 
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