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روش پژوهش از نوع  .  انجام شد  در کشور  ی ورزش  یمةب  یستمس  یو آزمون مدل ارتقا  یطراح با هدف  این پژوهش  

ی پژوهش را آمار ةجامع ورزشی در کشور نظران حوزة بیمةو صاحب کارشناسان ، . مدیرانبودهمبستگی -توصیفی
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( ارزیابی و تأیید مدل  ( و روایی سازه )برازش 87/0نظر(، پایایی )آلفای کرونباخ:  صاحب  11از طریق روایی محتوایی )
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 مقدمه 
 خصوص به  کنندگانمشارکت  برای  هایی آسیب  و  حوادث  با  معموالً  آن  به  مربوط  هایفعالیت  و  ورزش

  هایفعالیت  از  ناشی  حوادث  خسارت  جبران  و  گیریپیش  برای  زیادی  هایراه  .اندهمراه  ورزشکاران

،  2013،  ماهانی  زادهالهی)نعمت  است  بیمه  از  استفاده   هاآن  ترینمهم  از  یکی  که  دارد  وجود  ورزشی

هستند که آن را   یورزش  یهامیها و ت باشگاه  هامهیب  نیااز  کنندگان  استفادهو    دارانی. اغلب خر(21

اعضا  یبرا میخود    یپوشش  بورجسون    ،1)جانسدوتیر  کنند دریافت  هادزیباراموویچ،  و رودجر، 

تا    رندیقرار بگ  یورزش  ةمیپوشش ب  زیر  دیبا  ورزشی  فعالیت  کنندگان. شرکت(374،  2010،  اهلبورگ

و آمریکا  اروپا  در    .شوندالزم برخوردار    تیاز حما  یو حوادث احتمال  بیدر صورت بروز هرگونه آس

در  .  ( 7،  7200،  2و وانگ   لئو)  وجود آمده استتأمین این خدمات در ورزش به  یامهیبازار ب  کی  نیقوان

بیمة ورزشی در جهان ایران بیمة ورزشی تابع قانون بیمة کشور است و چارچوب آن در مقایسه با  

 . هایی داردتفاوت

  (گرمهیب)  کند یم  طرف تعهد   کی است که به موجب آن    قراردادی  مهیبکشور،    بیمةقانون    مطابق با 

(  مهیموضوع ب)  بروز حادثه  ایوقوع    نوعی  در صورت  (گذارمهیب)  گریاز طرف د  یپرداخت وجوه  یدر ازا

  مه ی. ب(7،  2011کشور،    بیمة  )قانون  (مهیحق ب)  کندجبران  به نحوی مشخص  او  برای  خسارت را  

که امروزه  ینحوبه؛ دهدیپوشش قرار م زیر را  یگوناگون ی هاسک یدارد و ر یادی ز اریو تنوع بس نهیزم

 ی تنوع موجود، قراردادها  . با وجودخارج باشد  هم یکه از شمول ب  افتی  توانیرا م  یدیکمتر خطر و تهد

 ی قرارداد  یتعهدها  عتیطب  سبراسا  مهیب  ی. قراردادهارند یگیقرار م  یکل   یبندمیدر چند تقس  مهیب

منصوری،    و  شهری  زاده)حسین  دن شویم  میاشخاص تقس  ةمیخسارت و ب  ةمیبه ب  گذارمهیو ب  گرمه یب

از نوع بیمةبیمة    (.24،  2014 شامل    یورزش  هایمه یبالملل،  خسارت است. در تعریف بین  ورزشی 

 ن یچنو هم  انی ز  ایعامل صدمه    یبرا   یقانون  تیمسئول  ها،تیحوادث، مصدوم  ،یورزش  یهاتیفعال  ةمیب

و  )ژ  دهدیپوشش قرار م  زیرمسائل مربوط به آن را    ةو هم  شودیم  یورزش  لیسرقت وسا  ا یکردن  گم

لی  کاربر  است  یی هامه یب  همةورزشی    بیمة  .( 6،  2011،  3و  ورزش  امر  در  به  دکه  و  با    ینوعدارند 

 حوادث   بیمة  و   ورزشی  مدنی  مسئولیت  هایمانند بیمه  اند؛ ر ارتباطد  یورزش  یهاو مسابقه  ها تیفعال

 بسته   و ورزشکار  یورزش  یپزشک  ونیفدراس  نیب  یورزش  ةمیب  قرارداد.  (72،  2015  امینی،ورزشی )

در    ،کند یکه ورزشکار پرداخت م   یامهیحق ب  افت یدر قبال در  شودیمتعهد م   ونیفدراس  شود و می

  ی دولت  یهاتعرفهاساس  بق مقررات خود غرامت درمان را برط  ،یورزش  بیصورت وقوع حادثه و بروز آس
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ورزشی،  فدراسیون    نامةآیین)  کندپرداخت   آیین .  (2017پزشکی  به   یافراد  همة  ،نامهبراساس  که 

ورزش امکانات  از  می  یاستفاده  گ  بیمه  پوشش  تحت  دی با  کنند،اقدام  از  رندی قرار  ها  آن   ةجمل  و 

و    رمجازیغ   یهاتیاز فعال  یحوادث ناش   هستند.   یورزش  کارکنان مراکز  و  داوران  مربیان،  ورزشکاران،

فدراسیون   نامة آیین)  هستند  نامهنی یآ  نیو داروها فاقد پوشش ا  ی خدمات درمان  یبرخالف مقررات، برخ

ورزشی،   چالش  براساس   .(2017پزشکی  متفاوت،  مستندات  و  بیمة شواهد  زمینة  در  بسیاری    های 

کشو بهورزشی  و  آسیب ر  ورزشکاران  مشکالت  ازویژه  دارد؛  وجود  کهایندیده  بیمة   روست  سیستم 

 .ورزشی باید تحلیل و بازنگری شود

مطالعات علمی نیاز    دادنانجام  ارتقای سیستم بیمة ورزشی کشور به تحلیل تخصصی و بومی از طریق

نقد   و  مرور  زمینه  مطالعات  دارد.  این  و خارجی در حوزة پژوهشدر  دهد  مینشان  در  داخلی  های 

  هاآنصورت کلی  به  که  شده است  ورزشی به بررسی موضوعات مختلفی پرداخته  مدیریت بیمه و بیمة

پژوهشرا می های  به وضعیت بیمه در کشور، پژوهش  مربوطهای  توان در سه دستة کلی قرار داد: 

های داخلی  پژوهش  زمینة  در  بیمه ورزشی.در زمینة  خارجی  های  داخلی دربارة بیمة ورزشی و پژوهش

  ارزیابی  ( با 2013اشاره کرد؛ کریمی ) توانالعات میطبه این م دیریت بیمه در کشورم  حوزة در کالن

صنعت بیمه در ایران وضعیت   ، های جهانیدر بخش شاخصگزارش کرد    کشور  بیمه  صنعت  عملکرد

ندارد. حسین   در   تقاضا  زنجیرة  مدیریت  مدل   توسعة  برای(  2014)  منصوری  و   شهری  زادهمطلوبی 

های مرتبط با محصول، خدمات، روابط که شامل چهار منظر کلی ارزش  اندهمدلی ارائه داد  بیمه  صنعت

پور  است.  هزینه  تاجیک  موسویو  در2014)  یامینیو  ،   در   شهری  بیمة  کارکردی  الگوی  تبیین  ( 

عملکردی    هایشاخص   در  مطلوب  و  موجود  وضع  میان  که  تهران گزارش کردند  شهرکالن  شهرداری

بیمة    سازیپیاده  تجربی   هاییافته  ( 2016)  نظری، بانی مسانی و شاهدارد. نادری  وجوددار  معنا  فاصلة

ایران را بررسی   ایبیمه  هایشرکت  در  صنعت  این  توسعة  موانع  و  پیشرفته  کشورهای  در  الکترونیک

 را   تأثیر  بیشترین  رفتاری  عوامل  ، شدهبررسی  گوناگون  عوامل  میان  ردکه  ها گزارش کردند  کردند. آن

، علم تبریزی، امیری و متامنی  توکلی  .دارند  ایران  ایبیمه  هایشرکت  در   الکترونیک  بیمة  سازیپیاده  بر

-در شاخصبیمه گزارش کردند که    صنعت  عملکرد  ارزیابی  راهبردی  یکپارچة  الگوی  ( در تبیین2016)

ورودیه در  ، ای  و  خسارات  ضریب  بیشترین ص  شاخ  ، خروجیهای  شاخص  شاخص  دارای  مالیات 

کریمیاندوزن  و چشمی.    را   بیمه  صنعت  توسعة  بر  گذاریمقررات  کیفیت  تأثیر  (2016)  ، چشمی 

  از  بیش  یافتهتوسعه   کشورهای  در  بیمه  گذاریمقررات   بهبودگزارش کردند که  ها  بررسی کردند. آن

 دارد. تأثیر بیمه توسعة بر متوسطتوسعة  با کشورهای

  بررسی  با (  2006و وانگ )  لئو  برای مثال،  اند؛مطالعات تطبیقی انجام داده  خارجیبرخی پژوهشگران  

که    نداسترالیا گزارش کرد  و  ژاپن  آمریکا،  یافتةتوسعه  کشورهای  و  چین  ورزشی  یهامه یب  یاسهیمقا
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با  نیز  (  2009)  1فنگ-وضعیت بهتری دارد. بینگها  شاخص  خدمات موجود در چین در بسیاری از

  کشورهای  در  ورزشی  بیمة  یهاستمیسگزارش کرد که    المللیبین  ورزشی  بیمة  یهاستمیس  مقایسة

 از نظر مدیریت دولتی و خصوصی   ورزشی  و   فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  توسعةنوع    لیلدبه  مختلف

   .است متفاوت

به بررسی کلیاهم  العاتطدر م نیز  بیمه در  زمانی  پرداختهت سیستم   2مین-وی  شده است؛  ورزش 

در   غییراتو ت   یریرپذیتأثورزشی در چین گزارش کرد که بیشترین    ( با بررسی سیستم بیمة2008)

عالوه  بهکشور چین است.  از  نهادهای خارجی این سیستم در داخل و خارج  واسطة  این سیستم به

فانتزی  ی هاورزش  در بیمه ارائة برای شبکه بر مبتنی بررسی کارکرد سیستم  ( با2010) 3ولزکی اولس

  در   است.  های ورزشی سنتی متفاوترشتهبا  از لحاظ حقوقی برخی موارد این سیستم  گزارش کرد که  

در  .  شده است  بیمه با مشارکت در ورزش پرداخته  ارتباط بینبه بررسی    خارجی  هایپژوهش  سایر

با مسئولیت مدنی  بیمه  که  ند ( گزارش کرد2010و همکاران )  جانسدوتیر  ات، ترین مطالعمهم های 

و و  . ژداردسوئدی(    بهداشتی   فراغت )کارکناناوقات  فیزیکی در  در افزایش سطح فعالیتنقش مهمی  

  دانشگاه  در  ایخدمات بیمه  برای  ورزش  کالج  دانشجویان  نیازسنجی  بارةدر  تجربی  ( مطالعات 2011لی )

  درآمد  میانگین   توزیع خدمات،   که آموزش،   ند گزارش کردها  را بررسی کردند. آن  4شنیانگ  ورزشی

بر میزان  تجربة  و  بیمه  دانش  خانوار،  ماهیانة با 2013)  . چارداثرگذارند  بیمه  در  مشارکت  مصرف   )  

 ای برای توسعة بیمه  سیاست  یک  کانادا گزارش کرد که  های هاکی درورزش  تجاری  هایبررسی چالش

 هنریکسون الرسن و    بلد ، فورس5مشارکت ورزشکاران در این حوزه در اولویت نیازها قرار دارد. آمان

م داده  2018و    2016،  2014های  در سال  طولی  العةطدر سه  تحلیل  بیمة ورزشی گزارش در  ای 

که   و    ی هابیآس  بر  نظارت  سیستم   یک  برای  ممکن  حلراه  ترین مهم  ورزشی   بیمةکردند  ورزشی 

بیکاری و    هایخدمات بیمه  ی رابطةبررس  با(  2017)  6ملی است. سایلوس  مشارکت ورزشی در سطح

 حضور   بدنی گزارش کرد که گنجاندن بندهایی مربوط به فعالیت بدنی احتمال  فعالیت  با  بازنشستگی

تا    را  فیزیکی  یهاتیفعال  در  مشارکت با 2018)  7. کیم و جانگ دهد یم  افزایش  درصد  10هشت   )

 و   معلوالن  بین سالمت  که رابطة  نددکرگزارش    نمعلوال  سالمت  بیمة  در  بدنی  جایگاه فعالیت  مطالعة

 
1. Bing-Feng 

2. Wei-Min 
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و   معلولیت  یهابرنامهخدمات  بین  در  تفاوت    و  فیزیکی  بیمه  فابریکنت داردروانی  مکالرن،  1.   ،

  فعالیت  و   دولتی   درمانی   بیمة  وضعیت  بین   بررسی ارتباط  با (  2019)  بودول  و  سریاوانشی، نواچوکویو

  یهابرنامه  و  بیمه  خدمات  دهندگانارائه   بین  همکاری  ند کهآمریکایی گزارش کرد  جوانان  در  فیزیکی

 دهد. را ارتقا  یافتهسازمان فیزیکی  فعالیت و فعالیت ورزشی تواند یم  ورزش همگانی

شده   ورزشی پرداخته بیمة های داخلی در زمینة بیمه در ورزش به مقولة رضایت ازدر برخی پژوهش

مثال  است؛ و  ،برای    های دانشگاه  بدنیتربیت   مدیران  ندی رضایتممیزان    (2009)  گودرزی  سیفعلی 

بررسی دیده  آسیب   ورزشکار  دانشجویان  به  ورزشی  پزشکی  فدراسیون  خدمات  ارائة  نحوة  ازرا    کشور

  نحوة  غرامت،   پرداخت  متغیرهای  و   بدنی تربیت  مدیران  رضایت  که بین  ند گزارش کردها  کردند. آن

مثبت    رابطة  بیمه  کامل  یهاپوشش  و  بیمه  یهاپوشش  تناسب  خدمات،  ارائة  سرعت  کارکنان،  ارتباط

 با   را  ورزشی  یهامهیب  خدمات  کیفیت   از  ادراک  رابطة(  2017)  ثانی   قربانی  .دارد  وجود  دارمعناو  

  داد  نشان بررسی کرد. نتایج  ورزشی    المپیاد   دورة   سیزدهمین  در  کننده شرکت  دانشجویان  رضایتمندی

  .دارد  وجود  دارمعنا  و   مثبترابطة    یامهیب  خدمات   کیفیت  یهامؤلفه  و   رضایتمندی  متغیر  بین  که

 کشور گزارش کرد که   پزشکی  فدراسون  ورزشی  بیمة  از  ندیرضایتم  میزان  بررسی  با  (2015)  رفیعیان

و  رابطة   و   همدلی  و  نیتضم  ظاهری،  تی وضع  ،ییپاسخگو  اطمینان،  قابلیت  بین  داریمعنا  مثبت 

 از   مشتریان  رضایت  و  اعتماد  بر  برند   تجربة  تأثیر  بررسی  ( با2018)   بهزادی.  دارد  وجود  رضایتمندی

 . دارد دارمعنا ریتأثمشتریان   رضایت بر برند  کرد که ابعاد تجربة گزارشورزشی   یهامه یب

شده   یران و کشورهای منتخب پرداختهورزشی در اهایی به مطالعة تطبیقی بیمة  در پژوهشهمچنین  

  لیگ  با  آن  مقایسة  و  ایران  ایحرفه  لیگ  بازیکنان  ایبیمه  پوشش  بررسی  در  (2007)  نجمی  است؛

  و ...( وضعیت  دیده، میزان حمایتها )تعداد افراد آسیبات شاخصژاپن گزارش کرد که در کلی  ایحرفه 

 ، پورنقی و مهدوی کلیشومیمراتب از لیگ ایران وضعیت بهتری داشت. فراهانیبیمه در لیگ ژاپن به 

بررسی منتخب    کشورهای  و  ایران  ورزش   در  را  بیمه  انواع  ارائة  هایروش  تطبیقی  ایمطالعه  در  (2018)

 ورزشی،   قهرمانان  ای،حرفه   ورزشکاران  برای  اجتماعی  هایبیمه   ایران  گزارش کردند که درکردند.  

برخی  در .  ندارد وجود ها آن  ارائة  برای مشخصی روالهمچنین   و ندارد  وجود  ورزشی داوران و  مربیان

  پژوهشی با هدف (  2010فتحی )  است؛میزان موفقیت بیمة ورزشی بررسی شده  های دیگر نیز  پژوهش

  ورزشکاران  و  ورزشی  مدیران  دیدگاه  از  اجباری  ورزشی  بیمة  در  موجود  موانع  و  موفقیت  بررسی میزان

  ،موانع اداری  هایلفهمؤ  موفقیت و  میزان  هایلفهمؤ  بین  در  دیده انجام داد. نتایج نشان داد کهآسیب 

  مؤثر  عوامل  ( 2016)  مسنیبنی  و   جهرمی  نادریان.  دارد  وجود  دارمعنا  تفاوت  آماری  جامعة  دو  هر  در

  دیدگاه   از براساس نتایج،  کردند.    مقایسهورزشکاران    و   مدیران  دیدگاه   ازرا    ورزشی  بیمة  موفقیت  بر

 
1. Fabricant 
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 ةمیب  ةنیزم  در  مطلوبی  عملکرد  داری معنا  طوربه  است  نتوانسته  ورزشی  پزشکی  فدراسیون  ،مدیران

 بیمة   خدمات  وضعیت  بررسی  با  ( 2016)  بانی مسنی  و  جهرمی  نادریان  باشد.  داشته  اجباری  ورزش

 پیشگیری   بخش  در  که فقط  نددیده گزارش کردآسیب ورزشکاران   به  خسارت  پرداخت  در  ورزشی

عالوه  ودهب  آمیزیتموفق  آن  عملکرد قابلیتمدر    ، برایناست.  بررسی  به  بیمةطالعاتی  ورزشی    های 

  همگانی  ورزش  در  بیمه  هایشرکت  گذاریسرمایه  بررسی  ( با2011)  جمشیدی  شده است؛  پرداخته

دگاه همسویی داشتند و تفاوت  ورزش دی   کارشناسان  و   بیمه  کارشناسان  گروه   دو   گزارش کرد که هر

  و  یمدن   مسئولیت  بررسی  با  (2016)  انیسی   و   نژادمشاهده نشد. الماسی  ها آنداری بین دیدگاه  معنا

  خسارت   راه پیشگیری و جبران  نی ترمهمحاظ حقوقی  ورزشی گزارش کردند که بیمة ورزشی به ل  بیمة

ورزشی    همچنین مسئولیت مدنی از مسیر بیمةورزشی است.    هایفعالیت  از  ناشی   هایآسیب   و  حوادث

  ورزش ارتباط دارد. با رشد ابعاد حقوقی و فرهنگی 

های  ابعاد مختلفی است و چالش ورزشی متشکل از    سیستم بیمةدهد که  نشان می  ها پژوهشمرور  

دارد.چند وجود  آن  عملکرد  مسیر  در  نیز  پژوهش  بعدی  رویکرد   ورطبهداخلی    های در  به  عمده 

ورزش خارجی نیز مدیریت بیمه در    العاتطشده است. در م  مداری در بیمة ورزشی پرداختهمشتری 

است؛    ورزشی انجام نشده ، تاکنون تحلیل جامعی در زمینة سیستم بیمة  روبررسی شده است؛ ازاین

جامع برای   ها و ابعاد لفهمؤ  :شود  ه ها پاسخ داددر این پژوهش قصد بر آن است به این سؤال  بنابراین،

آیا   ؟استها چگونه  سازی آنو مدل  ندمتجمیع نظام  ؟نداکدام ورزشی در کشور    سیستم بیمة  تحلیل

 دار و برازش مطلوب است؟ دارای روابط معنا شده تدوین مدل مفهومیساختاری  هآزمون معادل

صورت ( است، بهمندنظاماکتشافی  )  پژوهش  پژوهش که مستخرج از بخش کیفی   مدل مفهومی اولیة

کدگذاری مراحل    از  پس  ،ای و مصاحبهکتابخانه  های حاصل از مطالعةیافتهاست.  شکل شمارة یک  

اند  بندی شدند که عبارتبُعد چارچوب  15در    ،کید در مطالعهتعیین فراوانی تکرار و میزان تأ   مفهومی و

  سواد  جیترو،  انیمشتر  تیرضا  یارتقا ،پوشش  ةدامن  ةتوسع،  مهیحق ب  بهبودی،  بهبود خسارت مشتر  از:

ب  تیفی ک  یاستانداردساز  ی ورزش،امه یب  ة میب  یراهبرد  تیریمد   یکارآمدسازی،  ورزشة  میخدمات 

ی، ورزش  ةم ینفوذ ب  بیضر  یارتقا  ی،ورزش  ةمیب  نیقوان  یروزآمدساز،  نظارت  ستمیس  یارتقای،  ورزش

ب  ةتوسع  ی،ارتباط  ةشبک  یسازتیظرف مراکز  ی، انسان  ةیسرما  یتوانمندسازی،  ورزش  ةمیامکانات 

. ابعاد حاصل از  یورزش  ةمیب  یمال  تیریمد  یسازنه یبه  ، ومهیب  یازسو فرهنگ  آموزش  یرسازیفراگ

بندی  لیت، فرایند، عملکرد و پیامد سطحساختار، قاب  ها در پنج سطح متوالی شامل بندی مؤلفهچارچوب

اری سیستماتیک در بخش کیفی  مراحل کدگذ ، حاصل  شده در مدل سطوح و متغیرهای تعریف  شدند. 

 . اند پژوهش
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 )مستخرج از بخش کیفی سیستماتیک پژوهش( پژوهش پیشنهادی ساختاریمدل  -1شکل 

Figure 1- Proposed Structural Model of the Research (Extracted from the 

Systematic Qualitative Part of the Research) 

 

 روش پژوهش
آوری روش جمع   ثی، کاربردی و از ح هدف   لحاظ  به  همبستگی،-از نظر نوع، توصیفی  پژوهشروش  

های استانی آن ناسان فدارسیون پزشکی ورزشی و هیئتمدیران و کارش  یتمام بود.   یمایشی پ ها  داده

برای    دادند.تشکیل    پژوهش را  نی ا  یآمار  ةجامع  بیمه ورزشی کشور  زمینةنظر در  بهمراه افراد صاحبه

تعداد قابل  آماری به    نمونةحجم  .  ندنظر گرفته شددرجامع    سیستمیک    ةمثاببه مراکز    ةهمگیری  نمونه

نمونه    حجم  انتخاب شد. مبنای تعیین  .اس.ل.اافزار اسمارت پیآزمون مدل در محیط نرمکفایت برای  

اصلی در مدل    سؤالدارای بیشترین تعداد    مربوط به متغیر  هایسؤالبرابر تعداد    20تا    10براساس  

( سؤال)هفت  خدمات    یفیتک  یاستانداردسازبرای متغیر    ،روازاین   (؛2016)داوری و رضازاده،  است  

گیری با  (. نمونه140  =  7×    20د )نفر برآورد ش  140و تعداد نمونه    نظر گرفته شدبرابر در  20مبنای  

نمونه پرسشنامةروش  پژوهش  ابزار  شد.  انجام  )قضاوتی(  هدفمند  کیفی    گیری  بخش  از  مستخرج 

متغیر    15مصاحبه( بود. پرسشنامه شامل    13سند و    78نظری    : مطالعةمند نظامپژوهش )اکتشافی  

. روایی  ( تنظیم و اعتبارسنجی شدتا بسیار زیاد  کمبسیار  لیکرت )ای  نه گزیبا مقیاس پنج  سؤال  58در  

شش استاد مدیریت ورزشی و    شامل  نظرصاحبنفر    11  با استفاده از نظرخواهی از  پژوهش محتوایی  
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پایایی پرسشنامه در مرحلة مطالعة راهنما  و بیمة ورزشی ارزیابی و تأیید شد.    بیمهپنج مدیر حوزة  

در هر دو    مدل  (. سپس پایایی نهایی برای متغیرهای 83/0)آلفای کرونباخ =    تأیید شد نفر    30برای  

کرون آلفای  شمعیار  تأیید  و  ارزیابی  ترکیبی  پایایی  و  عاملی  باخ  تحلیل  براساس  نیز  سازه  روایی  د. 

ها  یافتهدر بخش  )   گردیدتأیید  ارزیابی و    1اس الپی  اسمارت  افزاربرازش کلی مدل در نرممتغیرها و  

است شده  بین    .(گزارش  توزیع   160از  حضوری  پرسشنامة  ایمیلی،  )الکترونیکی،  ...(  شده    149و 

کامل پاسخ داده شده بودند و تحلیل    طورپرسشنامه به  138ها  که از بین آن پرسشنامه دریافت شد  

 .  شدند

آزمون  بر برایاساس  کشیدگی  و  و    میزان  پژوهش،   یهادادهبودن  بیعیط  بررسی  چولگی  چولگی 

  . بود  بیعیطها غیرتوزیع داده  ؛ بنابراین،قرار داشت  -2و    2مام متغیرهای پژوهش بیرون از  کشیدگی ت

با    .داشتند  بیعیطتوزیع غیرمتغیرها    بیشترنشان داد که  وف  اسمیرن  -همچنین آزمون کولموگروف

فرض تحلیل پژوهشگر برای  متغیرها و نوع پیش اکثر  بیعیطختار پیچیدة مدل، توزیع غیرتوجه به سا

تحلیل با استفاده  وتجزیه ،طورکلیبهاستفاده شد.  .اس.لاسمارت پی.ا افزارنرماز  هالیل دادهتحوتجزیه 

آزمون روابط و    3، مدل ساختاری 2گیریاز سه بخش مدل اندازه  .اس. ال.پی  سازی اسمارتمدل  از روش

متغ شده    مدل کلی تشکیل در دویر است.  تقسمتغیر  ةدست  های مدل  آشکار  و  پنهان    بندییمهای 

گیری شامل  بخش مدل اندازه  .است  برده شده  کار  تغیر پنهان نیز در سطوح مختلف به شوند که ممی

ابعاد در این بخش    ها ا آن بعد است و روابط میان سؤال هر بعد همراه ب  ی(ها)شاخصهای  سؤال  و 

مطرح در مدل اصلی پژوهش    یها. بخش مدل ساختاری نیز حاوی تمامی سازهشودمیتحلیل  وتجزیه 

شود. در بخش مدل  میتمرکز    ها آنها و روابط میان  میزان همبستگی سازه  بر   در این قسمتاست و  

بررسی برازش در   ید برازش آنأی با ت   ،گیری و ساختاری استکلی که شامل هر دو بخش مدل اندازه

و  ، ساختاری  گیریبخش اندازه  سهترتیب در ادامه به ارزیابی و برازش  بدین  ؛دشوکامل مییک مدل  

 شود.پرداخته می  کلی مدل
 

 نتایج 
یافتهیافته کلی  بخش  دو  شامل  پژوهش  )مدلهای  استنباطی  و  توصیفی  بود.  های  ابتدا سازی(  در 

شدشاخص گزارش  پژوهش  متغیرهای  توصیفی  و    که  های  فردی  مشخصات  توصیف  شامل 

   .دهندگان و توصیف متغیرهای مدل پژوهش بودشناختی پاسخجمعیت 

 
1. Smart PLS 
2. Measurement Model 

3. Structural Model 
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دهندگان شامل میانگین سنی برابر مشخصات فردی پاسخکه داد نشان پژوهش آماری  توصیف نمونة

درصد    53درصد زن و    47، نسبت جنسیت  53/14  برابر با   شغلی مرتبط  ، میانگین سابقة69/37با  

 درصد متخصصان بیمه و   29ارشناسان و  کدرصد    37درصد مدیران،    34  صورتبه  مرد، نسبت شغلی

 .  دکتری بوددرصد   27ارشد و درصد کارشناسی 45درصد کارشناسی،  28 صورتبه  نسبت تحصیالت

 یراهبرد  تیریمد  یکارآمدسازعامل  توصیف متغیرهای مدل نشان داد که  ،  یکبراساس جدول شمارة   

دارای کمترین ی  ورزش  ةمیب  ی مال  تیریمد   یسازنهیبه( و  29/4دارای بیشترین میانگین )ی  ورزش  ةمیب

 ( است. 83/3میانگین )
 

 ورزش کشور   ة مدل ارتقای بیمةهای پرسشنامیاسمقآمار توصیفی مربوط به  -1جدول 
Table 1- Descriptive Statistics Related to the Scales of the Country's Sports 

Insurance Promotion Model Questionnaire 
 انحراف معیار میانگین مؤلفه

 45/0 11/4 ی ورزش مهیب  ن یقوان  یروزآمدساز

 45/0 29/4 مه یب  یراهبرد  تی ریمد  ی کارآمدساز

 45/0 83/3 مه یب   یمال تی ری مد یسازنهیبه

 45/0 23/4 ی ورزش مه یامکانات مراکز ب   ةتوسع

 46/0 16/4 ی انسان  ةی سرما ی توانمندساز

 55/0 17/4 ی ارتباط ة شبک یسازتیظرف

 64/0 95/3 نظارت  ستمیس  یارتقا

 59/0 06/4 خدمات  تیفیکی استانداردساز

 69/0 22/4 سازی فرهنگو   آموزش یرسازیفراگ

 44/0 04/4 مه یبهبود حق ب 

 45/0 11/4 بیمه بهبود خسارت 

 48/0 08/4 پوشش  ةدامن  ةتوسع

 47/0 06/4 ی امهیب   سواد  جیترو

 45/0 09/4 ان ی مشتر تی رضا  یارتقا

 49/0 19/4 ی ورزش ةم ینفوذ ب   بیضر   یارتقا
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مربوط   اسمارت پی ال اس  افزاریج آزمون مدل مفهومی در محیط نرمنتایج این بخش به گزارش نتا

 .ستنتایج آزمون روابط بین متغیرها است و شامل برازش مدل و

ایی  پاید.  شهمگرا و روایی واگرا استفاده  گیری از پایایی شاخص، روایی  سنجش برازش مدل اندازهبرای  

پایایی   شامل سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ  شاخص برای سنجش پایایی درونی و 

متوسط واریانس    .ندبیشتر  4/0از  مربوط به خود    ة ها در سازسنجه   بیشتر  بارهای عاملی  .استترکیبی  

 5/0از    یشترن مساوی و ببودکه برای مطلوب   ستعنوان معیاری برای اعتبار همگرابه  1شده استخراج 

های این ماتریس حاوی  شود که خانهاز ماتریسی حاصل می  گیریروایی واگرای مدل اندازه  .باید باشد

)جدول    مربوط به هر سازه استشده  استخراج  انسیوار ها و جذر مقادیر  مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه

یشتر مساوی و بمطلوب  میزان  )  داردبرتری    کرونباخ ی  آلفا  در مقایسه با   2. پایایی ترکیبیشمارة سه(

یق روابط بین متغیرهای  گیری، مدل ساختاری از طرسنجش روایی و پایایی مدل اندازهپس از    (.7/0  از

 5بینی و ضریب قدرت پیش  4نیضریب تعی  ،3رضریب معنادا  . این معیارها شاملشدمکنون بررسی  

 و برای   67/0بیشتر از  ن  یضریب تعی  برای  ،96/1  یشتر ازبر  ضریب معنادامقدار مطلوب برای   .هستند
2R    از سطح مطلوبی شده  رهای ذکشاخص  بیشترشمارة چهار،  براساس جدول  .  است  35/0  ازبیشتر

 رازش مطلوبی برخوردار است. ها از بین مدل در این شاخصابنابر برخوردارند و
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 های برازش مدلشاخص خالصة  -3جدول 
Table 3- Summary of Model Fit Indices 

 متغیر 
متوسط  
 واریانس 

آلفای  
 کرونباخ

پایایی 
 ترکیبی 

ضریب 
 ن یتعی

ضریب 
 قدرت 

میانگین  
 اشتراکی 

29/0 - 86/0 80/0 52/0 نیقوان یروزآمدساز  53/0 

29/0 29/0 80/0 74/0 56/0 تیریمد یکارآمدساز  50/0 

36/0 42/0 88/0 84/0 61/0 یمال یسازنهیبه  51/0 

33/0 38/0 86/0 81/0 56/0 امکانات  ةتوسع  57/0 

35/0 22/0 89/0 79/0 52/0 یانسانی توانمندساز  54/0 

39/0 40/0 82/0 70/0 69/0 یارتباطی سازتیظرف  59/0 

36/0 37/0 88/0 92/0 58/0 نظارت  یارتقا  74/0 

42/0 45/0 76/0 87/0 61/0 ت یفیک یاستانداردساز  65/0 

34/0 44/0 84/0 75/0 65/0 یسازو فرهنگآموزش  71/0 

45/0 55/0 78/0 73/0 67/0 مه یبهبود حق ب  70/0 

48/0 38/0 80/0 75/0 63/0 بیمهبهبود خسارت   59/0 

41/0 29/0 80/0 75/0 60/0 پوشش  ةدامن ةتوسع  57/0 

55/0 51/0 85/0 72/0 68/0 ی امهیب سواد جیترو  59/0 

49/0 42/0 86/0 73/0 61/0 ان یمشتر تیرضا  61/0 

39/0 30/0 77/0 89/0 64/0 نفوذ  بیضر یارتقا  46/0 

 

  آمده توسط این فرمول دسته. مقادیر بشودمیبرازش کل مدل محسوب    شاخص  1GOF  کلی   ارمعی

  در  د.بندی شوسه سطح ضعیف، متوسط و قوی تقسیم  در  36/0  و   25/0  ،1/0با سه مقدار    دتوانمی

̅̅ 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠  گفتباید    ذکرشدهفرمول    یاجزاتوضیح   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ .  استکی هر سازه  میانگین اشترا  ةنشان  ̅̅

 .شودمیتأیید    «بسیار قوی»رازش کلی مدل در حد  باست،    36/0  با  برده برابرکه معیار ناماینبه    با توجه

𝐺𝑂𝐹 = √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ × 𝑅2̅̅̅̅ = √0/59 × 0/22 = 0/36 

 
1. Goodness of Fit 
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. نتایج آزمون مدل و  ، مدل کلی پژوهش آزمون شدهای برازششاخص  یید تأ براساس مراحل قبلی و  

 . ن متغیرهای آن در شکل شمارة دو و جدول شمارة سه ارائه شده استروابط بی

مشخص   ساس تحلیل مسیرراب  شود،مشاهده می  شمارة دوشمارة چهار و شکل  جدول    که درطورهمان

 ی سازنه یبهی، ورزش ةمیب نیقوان یروزآمدسازبر  یورزش ةمیب یراهبرد تیریمد یکارآمدساز که شد

بة  توسع  ی،ورزشة  میب  ی مال  تیریمد مراکز  و  انسان  ةیسرما  یتوانمندسازی،  ورزش  ةمیامکانات  ی 

  55/0و    59/0،  54/0،  62/0،  58/0  بیرتتو به  دارد  داریااثر مثبت و معن  یارتباط  ةشبک   یسازتیظرف

اثر مثبت و    55/0ی با ضریب  ورزش  ةمیب  نیقوان  ی. روزآمدسازکندی م  نییرا تب  رها یمتغ  نیدرصد از ا

 ستمیس  ی ارتقای بر  ورزش  ةمیب  یمال   تیریمد  یسازنهیبه  دارد.  نظارت  ستمیس  ی ارتقابر  داری  معنا

و    32/0  بیترتو به  دارد  داریااثر مثبت و معن  یورزشة  میخدمات ب  تیفیک  یاستانداردسازو    نظارت

ر  ثا  19/0  بیبا ضر  یورزش  ةمیامکانات مراکز ب  ة. توسعکندیم  نییرا تب  رهای متغ  نیدرصد از ا  56/0

ی ارتباطة  شبک   یسازتیدارد. ظرف  یورزش  ةمیخدمات ب  تیفیک  یبر استانداردساز داری  امثبت و معن

سازی  آموزش و فرهنگ  یرسازیفراگ بر    25/0و    60/0  یبضرترتیب با  ی بهانسان  ة یسرما  یتوانمندسازو  

اثر مثبت و    مهیب  خسارتو بهبود    مهیبر بهبود حق ب نظارت  ستمیس   یارتقاداری دارند.  اثر معنا  مهیب

 ت یفیک  ی. استانداردسازکندیم  نیی را تب  رهای متغ  نیدرصد از ا  36/0و    56/0  بیترتداری دارد و به امعن

 ی رسازیپوشش دارد. فراگ  ةدامن  ةداری را بر توسعااثر مثبت و معن  73/0  ب یبا ضر  یورزش  ةمیخدمات ب

بهبود  .دارد یامهیسواد ب جیبر ترو داریااثر مثبت و معن  32/0 بیبا ضر مهیسازی بآموزش و فرهنگ

 یارتقابر    50/0و    51/0،  21/0ترتیب با ضریب  بهپوشش    ةدامن  ةتوسعو    مهیبهبود خسارت ب،  مهیحق ب

معنا  انیمشتر  تیرضا دارند.اثر  ب  ج یترو،  پوشش  ةدامن  ةتوسع  داری    تیرضا  ی ارتقا  و  یامهیسواد 

داری  ی اثر معناورزش  ةمینفوذ ب  بیضر  یارتقابر    81/0و    74/0،  59/0ترتیب با ضریب  به  انیمشتر

 دارند.

منابع اطالعاتی شده از  چارچوب تحلیل استخراج   ال پژوهش بیانگر این بود کهکلی در پاسخ به سؤنتایج  

و از روایی کیفی )توافق مصححان    در پنج سطح استبُعد    15لفه و  مؤ  58شامل    نظرانو نظر صاحب

  است. برخوردارافزاراسمارت پی ال اس(  مدل در نرمی )برازش کدگذاری و روایی محتوایی( و کم  
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 ورزش کشور  یمةب یارتقااصلی مدل  هاییهفرضداری ا معنضرایب مسیر و سطح  یجنتا -4جدول 
Table 4- Results of Path Coefficients and Level of Significance of the Main 

Hypotheses of the Country's Sports Insurance Promotion Model 

 متغیر <--متغیر 
ضریب 

 مسیر

  داریامعن

 ( تی)
 نتایج 

  نیقوان  ی روزآمدساز <-- یورزش ةم یب  یراهبرد  تی ریمد  ی کارآمدساز

 ی ورزش ةمیب 
 ییدتأ 01/16 58/0

 ییدتأ 17/14 55/0 نظارت   ستمیس یارتقا  <--  یورزشة م یب  ن یقوان  یروزآمدساز

  ت یر یمد  یسازنهیبه <-- یورزشة م یب  یراهبرد  تی ریمد  ی کارآمدساز

 مه یب   یمال
 ییدتأ 62/17 62/0

امکانات مراکز  ة توسع  <-- یورزشة م یب  یراهبرد  تی ریمد  ی کارآمدساز

 ی ورزشة میب 
 ییدتأ 11/13 54/0

  ة یسرما   یتوانمندساز <-- یورزشة م یب  یراهبرد  تی ریمد  ی کارآمدساز

 ی انسان 
 ییدتأ 07/17 59/0

  ةشبک ی سازتیظرف <-- یورزش ةم یب  یراهبرد  تی ریمد  ی کارآمدساز

 یارتباط
 ییدتأ 46/15 55/0

 ییدتأ 11/8 32/0 نظارت  ستمیس یارتقا <-- ی ورزش ةمیب   یمال تی ری مد یسازنهیبه

  تیفیک  یاستانداردساز <-- ی ورزشة میب   یمال تی ری مد یسازنهیبه

 مه یخدمات ب 
 ییدتأ 46/11 56/0

خدمات   تیفیک ی استانداردساز <-- ی ورزشة میب امکانات مراکز    ةتوسع

 ی ورزشة میب 
 ییدتأ 71/3 19/0

  سازی فرهنگآموزش و   ی رسازیفراگ  <--  یانسان  ةی سرما ی توانمندساز

 مه یب 
 ییدتأ 34/15 60/0

  سازی فرهنگآموزش و   ی رسازیفراگ <-- یارتباط ة شبک یسازتیظرف

 مه یب 
 ییدتأ 20/5 25/0

 ییدتأ 05/15 56/0 مه یبهبود حق ب   <--نظارت   ستمیس  یارتقا

 ییدتأ 65/7 36/0 مه یب  خسارتبهبود    <--نظارت   ستمیس  یارتقا

 ییدتأ 67/31 73/0 پوشش  ة دامن ةتوسع  <-- یورزشة میب خدمات   تیفیک ی استانداردساز

 ییدتأ 19/6 32/0 ی امهیسواد ب   جیترو  <-- مه یب   سازیفرهنگآموزش و   یرسازیفراگ

 ییدتأ 44/3 21/0 ان یمشتر تی رضا  یارتقا  <--  مهیبهبود حق ب 

 ییدتأ 18/2 51/0 ان یمشتر  تی رضا  یارتقا <-- مهیب  خسارتبهبود 

 ییدتأ 74/8 50/0 ان یمشتر  تی رضا  یارتقا <-- پوشش ةدامن  ةتوسع

 ییدتأ 68/11 59/0 ی ورزشة م یب نفوذ  ب یضر   یارتقا <--پوشش  ةدامن ة توسع

 ییدتأ 88/4 74/0 ی ورزشة م یب نفوذ   بی ضر یارتقا <-- یامهیسواد ب   جیترو

 ییدتأ 76/2 81/0 ی ورزشة میب نفوذ   بی ضر یارتقا <-- ان ی مشتر تی رضا  یارتقا
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 گیریبحث و نتیجه
باط کلی بین سطوح  ارت  -تواند بحث و تبیین شود: الففهومی در چند بخش مینتایج آزمون مدل م

روابط بین متغیرهای   روابط بین متغیرهای سطوح مفهومی. تحلیل مسیر  - و بمدل    گانةمفهومی پنج

، بنابراین  ؛شودروابط بین سطوح مفهومی محسوب می  تر ازتر و دقیقواقع تحلیل جزئیسطوح مدل در

   .انداین دو تحلیل بر هم منطبق

 ی سازنه یبهبر   (ترتیب میزان اثربه)ی  ورزش  ةمیب  یراهبرد  تیریمد  یکارآمدساز  ابتدابراساس نتایج،  

 یسازتیظرفی و  انسان  ةیسرما  یتوانمندساز ،  مهیب  نیقوان  یروزآمدساز  ی،ورزش  ةمیب  یمال  تیریمد

ی  نقش متغیر مدیریت راهبرد  .داشت  داریامعناثر  ی  ورزش  ةمیامکانات مراکز بة  توسعو    یارتباط  ةشبک

ارتقای این سیستم را می  در سیستم بیمة توان به ماهیت  ورزشی و ضرورت کارآمدسازی آن برای 

مدیریت در سیستم انسانی، سازمانی و اجتماعی مرتبط دانست. مدیریت مسئولیت مداخلة مثبت عامل  

و سازنده در فرایندها و الگوهای رایج یک سیستم و محیط آن را برعهده دارد و با بهبود بستر مشارکت  

( عملکرد  2010فتحی )  کند.  ر راستای ارتقای یک سیستم تسهیلدتواند  میرا  ها  و فعالیت سایر نقش

موجود وضع  می   متأثر را    ورزشی  بیمة  و  مدیریتی  و  اداری  عوامل  (  2011)  جمشیدی  . دانداز 

چارد    داند.میوابسته  ورزش را به تغییرات در سیستم مدیریتی    در  بیمه  هایشرکت  گذاریسرمایه

 های مشارکت ورزشکاران ورزشای برای توسعة  بیمه  وجود سیاست  ( گزارش کرده است که2013)

  دهندگانارائه   بین  ( سازماندهی و همکاری2019فابریکنت و همکاران )ضروری است.  کانادا   هاکی در

گزارش    جوانان  فیزیکی  فعالیت  بیمة  وضعیت  ارتقایترین عامل  ورزش را مهم  یهابرنامه  و  بیمه  خدمات

 .  اندهکرد

قضاوتی و  مثابة چارچوبی هدایتی، قوانین بهدار بود.  نیز معنا  نظارت  ستمیسبر    نیقوان  یروزآمدسازاثر  

 (2016)  و همکاران  کریمی.  توانند کلیات یک سیستم را در درازمدت حفظ کنندمی  نظارتی هستند که

 گذاری مقررات   که بهبود  بیمه گزارش کردند   صنعت  عةتوس  بر  گذاریمقررات  کیفیت  تأثیر  بررسی  با

دارد.   تأثیر  بیمه  توسعة  بر  متوسط  توسعة  با  کشورهای  از  بیش  یافتهتوسعه   کشورهای  در  بیمه

بیمة  یمدن  نقش مسئولیت  ،ابعاد حقوقی  انددادهنشان    (2016)  انیسی  و  نژادالماسی و ورزش  در  ی 

های  هبر جنب نیقوان یروزآمدسازو   یراهبرد ت یریمددو منظر توان گفت میدهند. ورزش را ارتقا می

  ؛ اندمکمل هماین دو در سیستم بیمه ورزشی  اجرایی و حقوقی سیستم بیمة ورزشی تأکید دارند که  

بیمة  روازاین  ارتقای سیستم  برای  به  ،  راهبردی و  به کارآمدسازی مدیریت  باید  ابتدا  ورزشی کشور 

 داد.های سیستم را توسعه اهتمام ورزید تا بتوان قابلیتمرتبط  نیقوان سازیروزآمد

بر  انسانی  توانمندسازی و  ارتباط  یسازتیظرفاثر   بر    ی مال  تیریمداثر    و  سازیآموزش و فرهنگی 

  . ددار شمعنا  یورزشة  میخدمات ب  تیفیکبر    یمال  تیریمدو  امکانات مراکز    ةتوسعاثر    و  نظارت  ستمیس
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)منابع مالی، انسانی و    اند هایی که از سطح ساختاری )مدیریت راهبردی( تقویت شدهقابلیت  واقعدر

( سازیتوانند موجب ارتقای فرایندها )نظارت و ارزیابی، کیفیت خدمات، آموزش و فرهنگیفیزیکی( م

توان عملیاتی   بیانگر منابع ساختاری، فیزیکی، مالی و انسانی هستند ومتغیرهای سطح قابلیت  شوند.

کدام از  هرد.  ندهنشان می  و گسترش پیامدهانتایج    پایدارسازی فرایند،سیستم را برای بهبود عملکرد  

نقش محوری در   زیرساختی و ارتباطی در سیستم بیمة ورزشی به این دلیلمنظرهای مالی، انسانی،  

اند که  نشان دادهها  پژوهشیابند.  بهبود این سیستم دارند که با تشکیالت سازمانی مختلف پیوند می 

بیمة ورزشی به ی و تغییرات در  ریرپذیتأثبیشترین   ا  واسطة سیستم  ین سیستم در  نهادهای متولی 

  یورزش یهاها و باشگاهاز نهاد یار یبس ،گریدر شکل د (.2008مین، -ست )ویداخل و خارج کشورها

  ی روزها  ا ی  اند شدهمنحل    ا یاند که  را تجربه کرده  ی کسر بودجه و وضع نابسامان مال ،یدر مقاطع بحران

  مناسب بوده است  های سیستمیتوان و قابلیت  نشدنحفظ  این امر  لیاند و دلکرده  یرا سپر  یسخت

به  در    .(815،  2010)فتحی،   توجه  با  راستا  امروزبیمه  هایسیستم  رویاروییهمین  تغ  ای   ات رییبا 

غ   یمال   ریسککاهش  ،  ادیز  محیطی توانمندی  ی رمالیو  استبرای حفظ  و   موسوی)پور  ها ضروری 

 بیمه   بررسی کارکرد سیستم  نقش فناوری و شبکه را برای  ها نیزبرخی پژوهش  (.52،  2014همکاران،  

به  ها  بخشی به قابلیتبهبود و تنوع  ،روازاین  (؛2010ولزکی،  )اولس  اندکننده دانستهتعیین   ورزش  در

   شود.منجر می سیستم بیمه ورزشی بهبود فرایندهای

خدمات بر    تیفیک  یاستانداردساز  اثر  ،مهیب  خسارتو    مهیبر بهبود حق ب  نظارت  ستمیس  یارتقااثر  

  واقع دردار بود. معنا ی نیزامهیسواد ب  ج یبر ترو  مهیسازی بآموزش و فرهنگو اثر   پوشش  ةدامن  ةتوسع

درخور   تأثیر  نیز  دارندفرایندها  عملکرد  بر  بهتوجهی  هدایت  که طوری؛  سطح فرایندهای  در  شده 

به نتایج مشهود و مطلوبی در زمینة مدیریت    شده در سطح قابلیت موجب دستیابی ساختاری و تأمین

میبیمة   به   شوند.ورزشی  ورزشی  بیمة  ماهیت  سیستم  ورزش  دلیل  ماهیت  و  عوامل بیمه  این  به 

زیادی  فرایندنگر   تأ   دارد.وابستگی  پژوهشگران  بیمه  سود    که  اندکید کردهبرخی  در توسعه و اصلی 

ضرورت توجه به    جلب اعتماد مردم است.  ازمندین  زیامر ن  نیو ا  استر جامعه  د  مهیگسترش فرهنگ ب

-وقتی بیشتر آشکار می بیمه آموزش و فرهنگو فراگیرسازی  تیفیک یاستانداردساز  ،نظارت یارتقا

  تواندیعوامل باشگاه م   گرید   ای   یورزش  رانیخطر مدکم  یهاتیحاضر فعالدرحال  ، شود که برای مثال

 یهاتیفعال  دادنانجام  نیو ورزشکاران در ح  کنانیباز  یگذشته برا  نیاز ا  شود.  یتلق  رزاامر خط  کی

برخی  در    .(236،  2009،  گودرزی  )سیفعلی و  ناگوار رخ دهد   یاحادثه  تواندیلحظه م  کیدر    یورزش

.  متغیرهای عملکردی تأیید شده است  بر فرایندی    توجه متغیرهای  اثرهای درخور پیشین    هایپژوهش

داد که کیفیت2017)  ثانی  قربانی  نشان  اثر مستقیمی  یهامهیب  خدمات  (    رضایتمندی  بر  ورزشی 

( گزارش 2015)  رفیعیان  .دارد  دانشجویی  ادیالمپ  نیزدهمیسدر    کنندهشرکت   دانشجویان ورزشکار
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 بیمة  از  رضایتمندی   با  همدلی   ،نیتضم  ظاهری،   ت یوضع  یی،پاسخگو  اطمینان،  قابلیت  کرد که میان 

ر ای دتوجه خدمات بیمه  ( به نقش درخور2010جانسدوتیر و همکاران ).  دارد  وجود  طارتبا  ورزشی

ز زندگی،  های رضایت اویژه در شاخصآن به  فراغت و پیامدهای اوقات  فیزیکی در   ارتقای سطح فعالیت

  بین سالمت و رضایت( نیز گزارش کردند 2018کیم و جانگ ) .اندروان و جسمی اشاره کردهسالمت 

و    معلوالن خدمات  ورزشی  فعالیت  بیمة  یهابرنامهبا  داردهای  وجود  چشمگیری  سایلوس  .  رابطة 

را برای ارتقای    بیکاری و بازنشستگی  های( گنجاندن بندهایی مربوط به فعالیت بدنی در بیمه2017)

، عوامل فرایندی را باید در اقدامات ارتقادهنده و  روازاین   ستم بیمة ورزش مناسب دانسته است؛سی

.  شوندمنجر  به نتایج عملکردی مناسب  تا بتوانند    ورزشی در محوریت قرار داد  توانمندساز سیستم بیمة

های فرایندمحور لفه، مؤکه عملکردها و پیامدها خروجی فرایندها هستندبراین باید گفت ازآنجاعالوه

 . اندها و ساختارها برای تحقق عملکرد و پیامد مناسبقابلیت بستر استفاده از

 ان یمشتر  تیرضا  ای برو سواد بیمه   مهیبهبود حق ب  ،پوشش  ةدامن  ةتوسع،  مهیبهبود خسارت ب  نهایتدر

نتایج و عملکرد  دهد که  نشان می  حابط این سطور  .داری داشتی اثر معناورزش  ةمینفوذ ب  بیضرو  

تخصصی  ورزشی( پیامدهای عمومی و    د در درون و بیرون از سیستم )بیمةتوانمناسب سیستم می

 ها محسوبخروجی سیستمعملکرد و    مهیحق بسواد و    ،پوششة  دامن،  بهبود خسارت  داشته باشد.

مؤشومی و  آنلفهند  کلیدی  قضاوت    ها های  و  ارزیابی  اصلی  مالک  طرف    دربارةهمواره  از  سیستم 

بیمةمؤلفهاگر  .  اندنفعان و متولیانذی عملکردی در سیستم    ، به سطح مطلوب نرسند  ورزشی  های 

آن  کا  هابازخورد  و همچنین  فرایند(  و  قابلیت  )ساختار،  قبلی  آنربرای سطوح  ادامه کردهای  در  ها 

از  را  نفعانذیبتوانند اعتماد   دیبا  ی ورزشامهیب های کند. بخش می بحران)پیامدها( سیستم را دچار  

  جلب کنند   یی در سطح باالای و دانش مرتبط با آن  شمولیت، حق بیمه  طریق تضمین خسارت، دامنة

های لفهح بسیاری از مؤطبودن سما پاییندر کشور  ،زیرا ؛ (153، 2016گلپایگانی و همکاران،  )توکلی

از   یاریبس سبب شده است کم پوشش ی و دامنةامه یکمبود سواد ب عملکردی در سیستم بیمه مانند 

این در   ی؛گذارهیسرما ةمثابنه به  ، گاه کنندن نهیعنوان هزرا به ورزشی ةمیهنوز ب ورزشکاران و مربیان

ورزشی    یهااز جبران کامل خسارت  افرادکه  اند درصورتیهای پیشین نشان دادهحالی است که پژوهش

)بهزادی،    افتیخواهد    شیافزا  ورزشیدر فعالیت  کردن  مهیبه ب  شی گرا  ،حاصل کنند  نانی خود اطم

 ر را ب  تأثیر  بیشترین  رفتاری و عملکردی  عواملکه    اندرخی شواهد دیگر نیز حاکی از اینب  .(2018

سیفعلی   (.148، 2016 نادری و همکاران،) ها و ابزارهای نوین در بیمة ورزشی دارندروش سازیپیاده

  ارتباط  نحوة  غرامت،  پرداخت  متغیرهای  با  ورزشی  مشتریان بیمة  رضایت رابطة    (2009)  گودرزی  و

صورت را به کامل  ی هاپوشش  و بیمه ی هاپوشش  تناسب خدمات،  ارائة سرعت ،با ورزشکاران  کارکنان

ست.  هاسیستمپیامدهای خردهنگر توجه عمده به  های کالن و توسعهزیابی در ار  . گزارش کردند  معنادار
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ارتباط بیانگر ضریب   ن و خرد دارد و این ح کالودر سطاقتصاد    رشدبا    یمیارتباط مستق  مهیبواقع  در

ورزشی و ضریب نفوذ آن به اقتصاد ورزش کمک شایانی    قای سیستم بیمةارت  ،روازاین  نفوذ بیمه است؛

  اندکدر کشور    مهیب  کلی  نفوذ  بیضردهد که  شواهد موجود در این زمینه نشان میاما    ،خواهد کرد

 23/2  و در ایراندرصد    13/6  یافتهکشورهای توسعهدر  ،  2017سال  آمار  براساس  که  وری طاست؛ به

  یاز فرهنگ و زندگ  یشدن به بخشلیتبدهنوز تا    مهیب  و  (2016،  و همکاران  کریمیاست )  درصد

وع در زمینة بیمة ورزشی در مقایسه ضاین مو  .(150،  2013)کریمی،    دارد  شیدر پ   یطوالن   یمردم راه

کاهش احتمال   یبرا یورزش یهانهادها و باشگاهاست.  شدیدتر  احتماالً هابا بیمة زندگی و سایر بیمه

  استفاده کنند  یاژهیو  یهامه یاز ب توانندیم فعالیت ورزشی مشتریان و ورزشکارانهای و ریسک خطر

های  در پژوهش.  صورت بگیرد  مهی ب  یهابه شرکت  یورزش  یهاانتقال خطر از نهادها و باشگاه  واقعدر  و

رو  ازاین   ها درخور توجه گزارش شده است؛های پیامدی به سایر مؤلفهپیشین ارتباط و وابستگی مؤلفه

  )سطح آخر مدل(   هاورزشی در منظر کلی و کالن در سطح پیامد  تقای سیستم بیمة ارتوان گفت  می

 باید بتوانند پیامدها را ارتقا دهند. یابد و سطوح دیگر تجلی می 

میبه کلی  نتایج  صورت  براساس  که  مفهومیتوان گفت  علت  ، آزمون مدل  رابطة  معلولی    جریان  و 

و پیامد    اثرپذیری( بین متغیرهای پژوهش در پنج سطح ساختار، قابلیت، فرایند، عملکرد-)اثرگذاری

ری به پیامدی را شده از سطح ساختاییدتأ جریان کلی این روابط  .  شوداز لحاظ آماری نیز تأیید می

روابط   این  نظران درنظر گرفت واز دیدگاه صاحبورزشی    توان مسیر اصلی در راهبری سیستم بیمةمی

یادشده دستهب پژ  آمدة  متغیرهای  را میبین  کردوهش  بررسی  و  تفسیر، بحث  از چند جنبه    .توان 

  تقاضازنجیرة    مدیریت  مدل  ارائة  ( در2014)  منصوری  و  شهری  زادهحسین  کلیات این مدل با پژوهش

بینگهمسویی    بیمه  صنعت  در )-دارد.  نیز  2009فنگ  کشورهای    ورزشیبیمة    هاییستمس(  در 

را   این    مقایسه  ورزشی  و   فرهنگی  مالی،   مدیریتی،   منظرهای  ازمختلف  با چارچوب  است که  کرده 

توزیع   را در ابعاد آموزش،  ای ورزش دانشگاهی ( خدمات بیمه2011و و لی )ژپژوهش انطباق دارد.  

بررسی کردند که با  بیمه    در  مشارکت  تجربة  و  بیمه  دانش  خانوار،  ماهیانة  درآمد  میانگین  خدمات،

(  2016و همکاران )  توکلی ها و ابعاد مدل پژوهش  لفههمچنین مؤ  مدل این پژوهش همخوانی دارد.

پژوهش    مدل  کلی  در تبیینبیمه دارد.    صنعتبرای    عملکرد  ارزیابی  یکپارچه  الگوینشان از انطباق  

  قابلیت، از عوامل ساختاری،  مندنظامورزشی شامل جریانی   توان گفت الگوی ارتقای سیستم بیمةمی

پایه و مشهور در علم مدیریت یعنی تحلیل    نظریة  که منطبق بر   فرایندی، عملکردی و پیامدی است

تحلیل   و  است.سیستمی  فراهمعالوه  ورزشی  ةمیبسیستم    ارتقای  چندسطحی  بسترهابر    ی بودن 

های عملکردی ملموس برای مشتریان لفهحقق مؤت ازمندی ن  ، تر بحث شدکه پیش  محیطی و ساختاری
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ذی بیمةو  اینکه  به  ؛است  ورزشی  نفعان  به   ورزشی  بیمة  عملکردویژه  قابکشور  های  لیتدلیل 

 (. 4، 2016 مسنی،بنی و  جهرمی قرار ندارد )نادریانغیرکارکردی در سطح مطلوبی 

تواند  میپرداخته شود. مدل پژوهش    پژوهشهای کاربست مدل  الزم است به بررسی زمینهدر پایان  

گیری و  تصمیم  -الفکار گرفته شود:  هباین موارد    در رویکردهای مدیریتی، آموزشی و پژوهشی برای

ران گراهنمای کسب و کار: تحلیل  - گذاران و مدیران حوزة بیمه ورزشی و سایر، بریزی: سیاستبرنامه

دانش و اطالعات: اساتید و    - ج  ،ورزشی  بیمة  ةصاحبان ایده و نوآوری در زمین  بازار بیمة ورزشی و

   مدیریت ورزشی و سایر.رشتة  آموختگانپژوهشگران، دانشجویان و دانش

ظات اساسی برای ارتقای سیستم برخی راهکارها و مالحبه  توان  براساس چارچوب مدل میهمچنین  

ورزشکاران،   ان،یمرب  ران،یها، مدباشگاه  ،یورزش  ینهادها  ةهماول اینکه    بیمة ورزشی کشور اشاره کرد:

قرار دارد   شانیرو  ش یکه پ   ی مالت  خصوص مشکالبه  تمشکال  همةاز    د یاشخاص با  گریتماشاگران و د

 ل یرا تقل  هاانیز  نیابتوانند    هاآن که با استفاده از    را بشناسند  ییهاو فنون و روش  باشند  داشته  یآگاه

  د یبا  یورزش  یهاتیقلمرو فعال  یبا توجه به گستردگ  یورزش  یهامهیب  ،براینعالوه  .بشناسنددهند را  

انعطاف و    زیادی   یریپذاز  اندک    ی معمول  ی با کاربردها  ی عاد  ةناممهیب  ک ی  صرفاًبرخوردار باشند  و 

اشخاص فعال در ورزش   ةد تا همنو متفاوت باش  زیاد  ییممتاز همراه با کارآ  یانامهمهیبلکه ب  ؛دننباش

ها و  با استفاده از تجربه  مهیب  یها. شرکتکنند  ت یحماها  از آنو  کنند    یاریرا    یارحرفهیو غ   یاحرفه 

ا  ییهاپرونده در  م  نهیزم  نیکه  دارد  راستای    یثرؤم  ماتاقدا  توانندیوجود  ب  ةارائدر    یهامه یانواع 

قابل  یورزش انجام  تیبا  عرص  گوناگون  در  فعال  و  شاغل  اشخاص  م  ةدهند.  انواع   توانند یورزش  از 

 مه یب  یها، شرکتها آن   یبرا  تیمسئول   جادیتا در مواقع بروز حادثه و ا  کننداستفاده    یورزش  یهامه یب

( گنجاندن بندهایی مربوط به  2017سایلوس )  .ندیها برآجبران خسارت  ةاز عهد   ها آن  ی ندگیبه نما

  داند.ورزش مناسب میرا برای ارتقای سیستم بیمة    بیکاری و بازنشستگی   هایفعالیت بدنی در بیمه

  و کنند  تیفعال  یمملکت  نیدر چارچوب قوان  د یبا  یورزش  یهامه یب  یایاستفاده از مزا  یبرا  گذارانمه یب

به    یان ی کمک شا  دنتوانیم  یورزش  یهامهیب  ،رایز  ؛داشته باشند  اریرا در اخت  ی قانون  یمجوزها  همة

مربوط    یهاتیورزش و فعال  دادنبه انجام   یشتریخاطر بآسودگی  بتوانند با    هاآنتا    کنندورزش    یاهال

 .پردازندبه آن ب
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Abstract 
The aim of this research was Designing and testing a model for promotion of sport insurance 
system in Iran. The research method is descriptive-correlational. Statistical population 
included managers, experts and experts in sport insurance in the Iran. The statistical sample 
was estimated sufficiently for structural equation modeling in PLS software (138 persons) 
and sampled by Theoretical (judgment) method. The research tool was a questionnaire 
extracted from the qualitative (systematic exploration) part of the research consisting of 15 
variables and 58 questions on a 5-point Likert scale. Validity of the questionnaire was 
assessed by content validity (11 experts), reliability (Cronbach's alpha: 0.87) and construct 
validity (model fitting). Findings were analyzed by PLS software (version 3). Modeling 
results showed that strategic management efficiency has significant effect on law updating, 
financial management optimization, facility development, human capital empowerment and 
communication capacity building (With coefficients: 0.58, 0.62, 0.54, 0.59 and 0.55). Also, 
communication capacity building and human empowerment (with coefficients of 0.60 and 
0.25) had a significant effect on insurance education and culture. The effect of upgrading the 
surveillance system on improving insurance premiums and improving insurance damages 
was also significant (with coefficients: 0.56 and 0.36). Finally, expanding coverage range, 
promoting insurance literacy and enhancing customer satisfaction (with coefficients of 0.59, 
0.74, and 0.81, respectively) had a significant effect on improving the penetration coefficient 
of sports insurance. Generally, based on the findings of the study it can be said that the model 
of promotion of the sports insurance system consists of a systematic flow of structural, 
functional, process, functional and consequential factors. 
 

Keywords: Insurance System, Insurance Management, Sports Insurance, Insurance 
Promotion, Conceptual Model. 
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