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 چکیده

خدمات  تیفیک ورزشکاران از تیمؤثر بر رضا املعو یبررس ،حاضر قیدف از تحقه

اطالعات به  یآورو جمع یشیمایاز نوع پ یفیحاضر توص قیبود. روش تحقی ورزش مهیب

ورزشکار دانشگاه تهران در سال  انیدانشجو هیکل قیتحق یبود. جامعه آمار یدانیصورت م

 230عداد سترس به تصورت در دحاضر به قیتحق یریگنمونه و بودند 1400-1399 یلیتحص

( 1398و همکاران ) یزدانیاطالعات، پرسشنامه استاندارد  یفت. ابزار گردآورنفر انجام گر

 یفیآمار توص یهاها با استفاده از آزمونداده لیو تحل هیدست آمد. تجزبه 86/0آن  ییایکه پا

 -ون کلموگروفزمآ لیقباز  یآمار استنباط یهاو از آزمون یدرصد فراوان ن،یانگیم لیاز قب

افزار با کمک نرم یاتک نمونه یو آزمون ت دمنیفر یاآزمون رتبه، (K – S) رونوفیاسم

SPSS  یمتوسط یمندتیورزشکاران رضانتایج تحقیق نشان داد که انجام گرفت.  25نسخه 

و مؤلفه  نیترمهم نیتضمهای تحقیق، از بین مؤلفه نیداشتند. همچن یورزش مهیاز خدمات ب

داشت؛  مهیورزشکاران از خدمات ب یمندتیهبود رضامؤلفه در ب نیترتیکم اهم زاتیهتج
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شده در چارچوب  ییشناسا یاست تا راهکارها ازین شزدر ور مهیجهت توسعه ببنابر این 

به  تواندیمسئله م نیگردد. ا ییابعاد و سطوح ورزش اجرا یبرنامه کالن و جامع در تمام کی

ورزش  یهابخش یامآن را در تم مورد انتظار دیو فوا تیو کسب مزدر ورزش  مهیتوسعه ب
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the factors affecting 

athletes' satisfaction with the quality of sports insurance services. The 

method of the present study was descriptive survey and field data 

collection. The statistical population of the study was all student-athletes 

of the University of Tehran in the academic year 1399-1400 and the 

sample of the present study was available to 230 people. Data collection 

tool was the standard questionnaire of Yazdani et al. (1398) whose 

reliability was 0.86. Data were analyzed using descriptive statistics tests 

such as mean, frequency percentage and inferential statistics tests such as 

Kolmogorov-Smironov test (K-S), Friedman rank test and one-sample t-
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test using SPSS software version 25. The results showed that athletes 

had moderate satisfaction with sports insurance services. Also, among 

the components of research, guaranteeing the most important component 

and equipment was the least important component in improving athletes' 

satisfaction with insurance services; Therefore, in order to develop 

insurance in sports, it is necessary to implement the identified solutions 

within the framework of a large and comprehensive program in all 

dimensions and levels of sports. This issue can be applied to the 

development of insurance in sports and gaining its expected benefits in 

all sectors of sports. 
Keywords: Insurance, Sports Insurance, Guarantee, Service Quality, 

Athletes Satisfaction. 
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 مقدمه

 قیبازار هدف و تطب یهاها و ارزشخواسته ازها،ین نییهر سازمان، تع یاصل فهیوظ

هر سازمان،  یاصل یهاتیها و ماموراز رسالت یکی ،ها استآن یارضا یسازمان برا

به آنان  یخدمات خاص ایآن سازمان از راه عرضه کاال  انیمشتر یازهایشناخت و رفع ن

که در اثر  ردیگیصورت م یاحتمال یهاا جبران خسارتب ازین نیا یارضاکه  است

)ندایی و  ندیممکن است، به وجود آ یورزش یهاتیفعال نیبروز خطرها در ح

رفاهی و آسایش افراد  یایازهن نیتراز مهم یکیامروزه ورزش (. 1399همکاران، 

 یکوان به عن یبدن تی. ورزش و فعال(1398)فالح و همکاران،  شودیم جامعه قلمداد

 یشو افزا یتصادقا ی واجتماع ی،رساندن به اهداف سالمت یاریدر  یراهکار اصل

راد )شکیبی ش داردنق هایماریاز انواع ب یریگشیبدن و پ یمنیا یستمس یتسطح فعال

مختلف نقش  هایتوانسته است در حوزه یتیبا اهداف حما مهیب(. 1399و همکاران، 

و  (1397)فراهانی و همکاران،  دمات داشته باشدو خ عیتوسعه صنا ریدر مس یمهم

 نیچن هامهیب یگردد. اگرچه برخ یو سازمان یاز بروز مشکالت فرد یریباعث جلوگ

از  یاریخود داشته اند اما بس یاقتصاد یازهایدر رفع ن سعی و اندرا دنبال نکرده یاهداف

 به عبارتی ته باشندمختلف داش هایاز حوزه تیدر حما یتوانستند نقش مهم هامهیب

مساله سبب توسعه  نیگردد که ا جادیافراد ا انیدر م یذهن تیتا امن گردیدهسبب  مهیب

به صورت کلی  (.2020، 1امبویو اوده )آسونگو گرددمی خدمات و هامشاغل، سازمان
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بیمه سازوکاری می باشد که طی آن یک فرد، سازمان و یا شرکت به واسطه پرداخت 

ک شرکت قانونی، کارکنان و یا تجهیزات و خدمات خود را تحت ای به یهزینه

دهد تا در زمان بروز مشکالت و حوادث احتمالی، آن شرکت قانونی پوشش قرار می

(. به صورت کلی بیمه نقش حمایتی از افراد 2016، 1به جبران خسارت اقدام نماید )لی

طبیعی دارد )بینگ ها در جهت خسارات و مشکالت احتمالی طبیعی و غیرو گروه

باشد که بیمه توانسته است نقش مناسبی (، این مساله بیانگر این مهم می2009، 2فنگ

ی و صفرهای مالی و جانی شکل گرفته شده را داشته باشد )در کاهش خسارت

 (.1390همکاران، 

)گوان  باشدیم یورزش یدادهایاز رو ریناپذییجزء جدا یورزش نیادیحادثه در م

معقول،  یاطیالزامات احت یتمام یبا اجرا یحت یورزش یهاتیفعال ،(2017 ،3و وانگ

 ،یورزش یهابرنامه یایاز خطر خواهد بود و در کنار تمام مزا یسطح کی یدارا

و  شرفتیپ (.1399راد و همکاران، )شکیبی وجود دارد زین یورزش یهابیاحتمال آس

شده  دهیپد نیون طرفداران اروزافز شیموجب افزا نکهیتوسعه ورزش عالوه بر ا

 ییهابیخطرها و آس ان،یم نیرا خلق کرده است و در ا یسازندها یهااست، رقابت

را  یتر ورزشکارکه کم یاورزشکاران به ارمغان آورده است؛ به گونه یرا برا

خود مزه تلخ  یمرتبه دوران ورزش نیتریعال اسطح ت نیترنییکه از پا دید توانیم
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و نادریان و همکاران،  1398)یزدانی و همکاران،  باشد دهیرا نچش یرزشو یهابیآس

1395.) 

تعهد  یورزش یپزشک ونیاست که به موجب آن، فدراس یقرارداد یورزش مهیب

در صورت بروز حادثه خسارت واردشده به  ،یوجه مشخص افتیدر یدر ازا کندیم

و  یورزش همیب(. 1399ران، )ندایی و همکا جبران کند نیفرد را با پرداخت وجه مع

)گاردینر و  دارند بخشیی و مکملارتباط تنگاتنگ گریکدیصنعت ورزش با 

تا در محدوده  کنندیم یآوررا جمع مهیحق ب یامهیب یهاو شرکت (2009، 1همکاران

و هر آن  یموجود مرتبط با نهادها، ورزشکاران، مؤسسات ورزش سکیر مه،یقرارداد ب

( تا برای 2019، 2گرچدار شوند )ورزش در ارتباط است را عهده کس که به نحوی با

موجود در ورزش  یذاتالزم ارائه شده، از خطرات  یبانیسالم ورزش پشت ۀتوسع

محفاظت شده انجام شود،  طیدر مح یو مسابقات ورزش ناتیاجتناب شود، تمر

شکوفا  شیاز پ شیداشته باشند و در مجموع ورزش ب دارییورزشکاران طول عمر پا

 (.2018و همکاران،  3امانشود )

 مهیب یبرا و مؤثر یعامل اساس ورزشی در ورزش روز دنیا، مهیب تیبا توجه به اهم

 مهیصنعت ب گر،یبه عبارت د؛ خدمات است تیفیو ک یدهشونده، نحوه خدمات

و  ردیگمی قرار برای ورزشکاران خطرات برابر در یسپر محافظت کیهمانند ورزشی 
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 یو ذهن یمال تیامن نیو تأم سکیو کاهش ر یاقتصاد دیبروز حوادث شدمانع 

(. تحقیقات مختلفی نیز مسائل مربوط به بیمه را در 1398د )یزدانی و همکاران، گردمی

( در تحقیق خود اشاره 1399اند. ندایی و همکاران )ورزش مورد مطالعه قرار داده

در  یمهم نقش یورزش همیفاده از باست یورزشکاران براه تعداد مراجعداشتند که 

نتایج  دارد. یورزش یپزشک ونیفدراس همیورزشکاران از خدمات ب یمندتیرضا

سهولت از بازپرداخت خسارات  زانیم( نشان داد که 1398ی و همکاران )زدانتحقیق ی

مندی ورزشکاران از خدمات بیمه نقش مهمی در رضایت شده مهیبه ورزشکاران ب

 یمندتیرضا یبررس با عنوانکه  یقیدر تحق ،(1398) ینانیح و مزفالورزشی دارد. 

که به این نتیجه دست یافتند در استان گلستان  یورزش مهیورزشکاران از خدمات ب

ورزشکاران و  تیرضا زانیم نینبوده و ب یراض یامهیورزشکاران از خدمات ب

و سرعت صدور  یگساد ،یورزش مهیب غاتیبلت ،ینامه ورزش مهیب طیشرا یرهایمتغ

و  مهیحق ب ،ینامه ورزش مهیو سرعت پرداخت خسارت ب یسادگ ،ینامه ورزش مهیب

نامه  مهیدر ب اتیبه شکا یدگیو رس ییپاسخگو ،ینامه ورزش مهیاز ب یافتیخسارت در

 یبا معرف ستیبایم مهیب یهاشرکت ؛ بنابر اینوجود دارد یداریرابطه معن یورزش

و باقرپور  یشفائ دهند. شیورزشکاران را افزا تیرضامناسب،  یامهیخدمات ب

به این نتیجه  یدر حوادث ورزش مهیو ب رانیمد تیولئمس ی با عنوانقیدر تحق ،(1397)

را اثبات  یزیچه چ دیمتضرر با نکهیو ا تیمسئولبیمه بعد ارکان  دست یافتند که از
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 ،(2019و همکاران ) 1سنتیبرفا. دیننما جلوگیریزننده مطالبه  انیتا بتواند از ز دینما

به این نتیجه رسیدند در توسعه ورزش  مهیصنعت ب یکارکردها عنوانکه با ی قیدر تحق

تواند یم یامهیب یهاو شرکت یورزش یهاسازمان انیمشترک م یهایهمکار که

 2انگ. وکودکان به وجود آورد انیجهت توسعه ورزش به خصوص در م یبستر

به این  یورزش مهیتوسعه ب ریو مس یورزش مهیتوسعه ب عنوانبا  که یقیدر تحق ،(2018)

 نفعیذ یهااز گروه یبانک اطالعات جادیا یورزش مهیکه جهت توسعه بنتیجه رسیدند 

ابعاد  یپوشش کل تجه یفن یهاتیظرف جادیا یاز طرف ،دارد ینقش مهم یورزش مهیب

 .دارد یورزش مهیدر توسعه ب یمختلف ورزش نقش مهم

تعهد اخالقی  مهمی است کهکنندگان در ورزش، امروزه یک اولویت شرکت بیمه

را در مقابل صدمات احتمالی به هنگام تمرین و سفر ورزشی  انو اداری ورزشکار

 تیحما یمناسب برا یاز ابزارها یکی (،2013، 3)ویهونگ دهندتحت پوشش قرار می

است که  یعقد یورزش مهیاست. ب یورزش مهیب ،یدگید بیورزشکاران در مقابل آس

در صورت بروز حادثه،  کند،یتعهد م یورزش یپزشک ونیبه موجب آن، فدراس

و  ییندا) دیجبران نما نیپرداخت وجه مع لهیخسارت وارد شده به ورزشکار را به وس

در جهت بهبود  تواندیخود م هایلیبا توجه به پتانس مهی. صنعت ب(1399، همکاران

شده به واسطه  جادیا یهاداشته باشد. فرصت یرگذاریم و تأثعملکرد ورزش، نقش مه
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از ورزش را در ابعاد مختلف کاهش  یو مخاطرات ناش هاسکیر تواندیم مهیصنعت ب

توسعه  رونیدهد. از ا شحوزه را به شدت کاه نیدر ا یو مال یجان یدهد و ضررها

بنابراین به ارمغان آورد.  ارکان ورزش یرا برا یشماریب دیفوا تواندیدر ورزش م مهیب

توجه به حفظ سالمت ورزشکاران در طول برگزاری مسابقات ورزشی بسیار حائز 

به این سوال است که  پاسخباشد، بنابر این در تحقیق حاضر، محقق درصد اهمیت می

 ی چگونه است؟ورزش مهیخدمات ب تیفیورزشکاران از ک تیعوامل مؤثر بر رضا

 شناسی پژوهشروش

اطالعات به صورت  یآوربود و جمع یشیمایاز نوع پ یفصیحاضر تو قیحقروش ت

در سال  تهراندانشگاه ورزشکار  انیدانشجو هیکل قیتحق یبود. جامعه آمار یدانیم

حاضر به صورت در دسترس به تعداد  قیتحق یریگبودند. نمونه 1400-1399 یلیتحص

استاندارد یزدانی و  هناماطالعات، پرسش ی. ابزار گردآورانجام گرفتنفر  230

 مهیب ورزشکاران از خدمات یتمندیرضا زانیم یبررسبا عنوان  (1398همکاران )

ها با استفاده از داده لیو تحل هیدست آمد. تجز 86/0آن  ییایبود که پا یورزش

آمار  یهاو از آزمون یدرصد فراوان ن،یانگیم لیاز قب یفیآمار توص یهاآزمون

نرمال بودن  صیتشخ ی( براK–S) رونوفیآزمون کلموگروف ـ اسم لیاز قب یطاستنبا

 یو از آزمون ت قیتحق یرهایمتغ یبندتیاولو یبرا دمنیفر یا، از آزمون رتبههاداده

 انجام گرفت. 25نسخه  SPSSافزار با کمک نرم نیانگیم سهیمقا یبرا یاتک نمونه



 

 

 

 

۲3۴  ۱۴۰۰ پاییز و زمستان ،هیجدهم هشمار ،هفتم ، سال رزشو شناسیجامعه 

 

 هاتجزیه و تحلیل یافته

 دهد:ی تحقیق حاضر نشان میشناخت تیجمعتوصیفی  های( یافته1) جدول شماره

 پاسخگویان شناختیجمعیت اطالعات نتایج :1جدول 

مجموع درصد 

 فراوانی

درصد 

 زنان یفراوان

درصد فراوانی 

 مردان
 متغیر یفیتوص یژگیو

 سال 25تر از کم 23% 9% 32%

 سن

 سال 30 – 26 19% 6% 25%

 سال 35 –31 15% 4% 19%

 سال 40 –35 12% 2% 14%

 سال 40 یباال 8% 2% 10%

 کارشناسی 40% 18% 58%

 ی ارشدکارشناس %26 %8 %34 یلیمقطع تحص

 دکترا 7% 1% 8%

 بله 60% 30% 90%
 استفاده از بیمه ورزشی

 خیر 8% 2% 10%

 خیلی زیاد 6% 2% 8%

میزان رضایت از کیفیت 

 ورزشی مهیبخدمات 

 زیاد 12% 3% 15%

 متوسط 32% 10% 42%

 کم 20% 12% 46%

 خیلی کم 10% 2% 14%



 

 

 

 

  ۲3۵ یورزش مهیخدمات ب تیفیورزشکاران از ک تیعوامل مؤثر بر رضا یبررس
 

 (K-S) رنوفیاسم - ها از آزمون کولموگروفداده عیبودن توز نرمال یبرس یبرا

 سطح در (K-S) رنوفیاسم -آزمون کولموگروف نتایج (2جدول شماره ) استفاده شد.

 دهد.را نشان می (P<0/05) داریمعنی

 رنوفیاسم -فآزمون کولموگرو جینتا :2جدول 

 Z Sig رهایمتغ

 525/0 715/0 نیتضم

 446/0 954/0 اطمینان

 452/0 868/0 پاسخگویی

 564/0 678/0 همدلی

 573/0 725/0 زاتیتجه

از سطح  ترپایین قیتحق یاصل یرهایمتغ ینشان داد که سطح معنادار جینتا

و  هیتجز یبوده و برا نرمال عیتوز یها داراهداد نیبنابرا باشند،یم 05/0 یمعنادار

 استفاده شد. کیها از آمار پارامترهداد لیتحل

 دهد:های تحقیق نشان می( میانگین و انحراف معیار یافته3جدول شماره )

 رنوفیاسم -آزمون کولموگروف جینتا :3جدول 

 اریانحراف مع نیانگیم های تحقیقمؤلفه ردیف

1 
ت فدراسیون پزشکی ورزشی، تجهیزات، امکانا

گویی با درجات مختلف فنی مناسب جهت پاسخ
20/2 87/0 



 

 

 

 

۲36  ۱۴۰۰ پاییز و زمستان ،هیجدهم هشمار ،هفتم ، سال رزشو شناسیجامعه 

 

 اریانحراف مع نیانگیم های تحقیقمؤلفه ردیف

 ها دارد.آسیب

2 
فضای داخلی فدراسیون پزشکی ورزشی منظم و 

 تجهیزات ارتباطی آن مناسب است.
34/2 94/0 

3 
کارکنان فدراسیون پزشکی ورزشی ظاهری 

 آراسته و رفتاری موقر دارند.
48/2 88/0 

4 
ون پزشکی ساختمان و موقعیت فیزیکی فدراسی

 ورزشی مناسب است.
36/2 90/0 

5 

فدراسیون پزشکی ورزشی، از تجهیزات مناسب 

ها با درجات مختلف در برای درمان آسیب

 نواحی مختلف برخوردار است.

05/2 84/0 

 71/0 28/2         یتجهیزات و وضعیت فیزیک 6

7 
انجام کارها و خدمات حمل و عملیات درمانی 

 گیرد.ه داده شده صورت میدر زمان مقرر و وعد
68/2 98/0 

8 
سرعت انجام امور اداری از قبیل اقدامات مالی، 

 قراردادها و ... مناسب است.
45/2 86/0 

9 

ارائه خدمات اداری از قبیل اقدامات مالی و 

های ورزشی قراردادها و ... در مورد انواع آسیب

 شود.عادالنه انجام می

64/2 99/0 

10 
ها با همه ورزشکاران یکسان در انجام کار

 شود.برخورد می
28/2 82/0 



 

 

 

 

  ۲37 یورزش مهیخدمات ب تیفیورزشکاران از ک تیعوامل مؤثر بر رضا یبررس
 

 اریانحراف مع نیانگیم های تحقیقمؤلفه ردیف

11 

های شناسی از قبیل آسیبارائه خدمات آسیب

های )تحتانی و فوقانی( با دقت باالیی انجام اندام

 شود.می

08/2 80/0 

12 
-در این سیستم از مشتریان خواسته شود تا آیتم

 های مربوط به بیمه ورزشی را ارزیابی کنند.
02/2 78/0 

13 
در این سیستم بازگشت مجدد مشتریان تحت 

 تکلف بیمه وجود دارد.
32/2 84/0 

 68/0 35/2          اطمینان 14

15 

گذاران و مدیران فدراسیون پزشکی ورزشی بیمه

ها گویی در قبال انواع آسیبمند به پاسخعالقه

 هستند.

98/1 83/0 

16 
سایی مند به شنافدراسیون پزشکی ورزشی عالقه 

 ها هستند.در قبال انواع آسیب
26/2 94/0 

17 
رسیدگی به شکایات احتمالی با دقت و تا حصول 

 گیرد.نتیجه صورت می
52/2 96/0 

18 
مند به کمک ورزشکاران و گذاران عالقهبیمه

 شود.حس وجدان کاری درونشان دیده می
34/2 96/0 

19 

نحوه برخورد و پاسخگویی به ورزشکاران در 

های آنان باطات حضوری و تلفنی و خواستهارت

بینانه و در راستای کمک به حل مشکالت واقع

46/2 89/0 



 

 

 

 

۲38  ۱۴۰۰ پاییز و زمستان ،هیجدهم هشمار ،هفتم ، سال رزشو شناسیجامعه 

 

 اریانحراف مع نیانگیم های تحقیقمؤلفه ردیف

 است.

 75/0 32/2          گوییپاسخ 20

21 
گذاران های ورزشکاران از سوی بیمهخواسته

 شود.درک می
94/2 96/0 

22 
گذاران در ارتباطات تواضع و تفاهم بیمه

 و ملموس است.حضوری و تلفنی شایسته 
16/2 94/0 

23 
ورزشکاران به دقت و صحت خدمات فدراسیون 

 پزشکی ورزشی ارائه شده اطمینان دارند.
96/1 92/0 

24 
گذاران باعث جلب اعتماد شما ادب و احترام بیمه

 در فدراسیون پزشکی ورزشی شده است.
07/2 84/0 

25 

های شما در گذاران از نیازها و خواستهبیمه

های احتمالی ضمین بیمه برای آسیبخصوص ت

 آگاهی دارند.

25/2 88/0 

26 
فدراسیون پزشکی ورزشی تا زمان بهبودی آسیب 

 کند.از مشتریان خود حمایت می
20/2 68/0 

27 

-فدراسیون پزشکی ورزشی در قبال جبران هزینه

های ورزشی در اسرع وقت اقدام های آسیب

 کند.می

07/3 76/0 

 76/0 38/2 تضمین 28

 77/0 68/2گذاران فدراسیون پزشکی ورزشی همیشه بیمه 29



 

 

 

 

  ۲39 یورزش مهیخدمات ب تیفیورزشکاران از ک تیعوامل مؤثر بر رضا یبررس
 

 اریانحراف مع نیانگیم های تحقیقمؤلفه ردیف

راغب به کمک به ورزشکاران در قبال انواع 

 های ورزشی، با درجات مختلف هستند.آسیب

30 

گذاران همواره برای پاسخگویی در بیمه

-ارتباطات حضوری و تلفنی در قبال انواع آسیب

 های ورزشی با درجات مختلف وقت دارند.

33/2 86/0 

31 
گذاران سعی در شناخت نیازهای ورزشکاران بیمه

 دارند.
14/2 69/0 

32 
گذاران فدراسیون پزشکی ورزشی و بیمه

 شمارند.ورزشکاران را مهم می
05/2 82/0 

 87/0 30/2 همدلی 33

ای استفاده شد. برای مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق از آزمون تی تک نمونه

 دهد:را نشان میآزمون  ایج این( نت4جدول )

ای تحقیقنتایج آزمون تی تک نمونه :4جدول   

 میانگین عوامل
تفاوت 

 میانگین

مقدار 

 تی

سطح 

 داریمعنی

 95فاصله اطمینان 

 درصد

حد 

 پایین
 حد باال

 53/9 26/8 001/0 41/27 86/8 88/26 نیتضم



 

 

 

 

۲۴۰  ۱۴۰۰ پاییز و زمستان ،هیجدهم هشمار ،هفتم ، سال رزشو شناسیجامعه 

 

 44/4 41/3 001/0 12/15 92/3 92/21 اطمینان

 95/2 16/2 001/0 80/12 54/2 54/14 ییپاسخگو

 26/1 56/0 001/0 34/4 872/0 86/9 همدلی

 15/1 48/0 001/0 15/4 845/0 25/9 زاتیتجه

ای فریدمن استفاده شد. جدول بندی متغیرهای تحقیق از آزمون رتبهبرای اولویت

 دهد:( نتایج این آزمون را نشان می5)

یدمنای فررتبه نتایج آزمون :5 جدول  

 بندی نهاییرتبه هامیانگین رتبه غیرمت

 1 12/4 تضمین

 2 02/4 اطمینان

 3 84/3 پاسخگویی

 4 45/3 همدلی

 5 14/3 تجهیزات

یی، ، پاسخگونانی، اطمنینتایج تحقیق نشان داد که از بین متغیرهای به ترتیب عوامل تضم 

دهنده عوامل نشانکه این ترین نقش را در تحقیق حاضر داشتند بیش زاتیو تجه یهمدل

از خدمات  های آموزشی آناندانشجویان و افزایش میزان فعالیت رضایتتوسعه بهبود شرایط 

 .بیمه ورزشی دارد

 گیریبحث و نتیجه



 

 

 

 

  ۲۴۱ یورزش مهیخدمات ب تیفیورزشکاران از ک تیعوامل مؤثر بر رضا یبررس
 

 ،شودیها مآن یبکه از ورزش نص یسرشار یدر برابر سودها یورزش یهامؤسسه

از  یکیزشکاران ور کردنیمه معرض خطرند. ب کردن ورزشکاران در هبیممؤظف به 

شدن و  آنان را در صورت بروز حادثه از مرگ، فلج تواندیمکه  است یمنیا یلوسا

به  راینجات دهد؛ ز یو روح جسمی هاییواردشده بر توانا یهابیآس یرسا

-گران یتخصص یهامارستانیب به پزشکان متخصص و یورزشکاران امکان دسترس

ورزشکاران  دسترس ممکن است دور از یادحالت ع که در یلیوسا ؛دهدیرا م متیق

 ورزشی مهیاستفاده از ب ین،محروم کنند؛ بنابرا یپزشک یهاباشند و او را از مراقبت

 های مختلف بیمه،بخش یفیو ک یکمّ اهمیتامروزه  .است یامر مسلم و ضرور یک

 رییب جلوگموج که کنند فراهم از ورزشکاران را تریشب یتامکان حما کنندگانمهیب

)ندایی و  خواهند شد یدهد بیبه ورزشکاران آس یشترب یهااز وارد شدن صدمه

ورزشکاران،  یدر صورت وقوع حادثه برا ( به این ترتیب،1399همکاران، 

یجاد ا الزم را برای نهیخود زم تعهدات کردن به با عمل یورزشهای بیمه شرکت

کنند که این امر یم دیدهسهولت در بازپرداخت خسارت به ورزشکارات آسیب

راد و )شکیبی کندیرا فراهم م کنندگانیمهب یترضا در جهتنگرش مثبت موجب 

  (.1399همکاران، 

در پرداخت خسارت به  یورزش مهیخدمات ب نتایج تحقیق حاضر نشان داد که

ها به طور متوسط عمل کرده است که در جلب رضایت آن دهید بیورزشکاران آس

( و ندایی 2019(، گریچ )1399راد و همکاران )نتایج تحقیق شکیبی حقیق بانتایج این ت



 

 

 

 

۲۴۲  ۱۴۰۰ پاییز و زمستان ،هیجدهم هشمار ،هفتم ، سال رزشو شناسیجامعه 

 

( 1395( همخوانی دارد و با نتایج تحقیق نادریان و همکاران )1399و همکاران )

تر ( نشان داد که بیش1395همخوانی ندارد. نتایج تحقیق نادریان و همکاران )

ی به ورزشکاران آسیب مه ورزشهای بیورزشکاران به علت ناکافی بودن بازپرداخت

دیده، از خدمات بیمه فدراسیون پزشکی ورزشی رضایت ندارند و عملکرد فدراسیون 

در بازپرداخت  یورزش یپزشک ونیعملکرد فدراس مچنینرا ضعیف توصیف کردند، ه

 یرا نامناسب و ناکاف دهید بیدرمان و ارائه خدمات به ورزشکاران آس یهانهیهز

ورزشکاران را مقررات وضع شده  یمندتیده عدم رضاعم لیدل کنند؛یم فیتوص

 ای کسانیهمه افراد به طور  یبرا یامهیپوشش ب یعدم گستردگ ،یورزش یهاانجمن

و مقررات  نیضعف در قوان نیشدگان و همچنمهیاندک جهت ب یهانهیهز ختصاصا

ز متوسط اکه در تحقیق حاضر اکثر ورزشکاران رضایت در حالی .دانندیم مهیب

 جادای سبب ورزش جمله از هاحوزه یدر تمام مهیبروز بخدمات بیمه ورزشی داشتند. 

شده است. در حوزه ورزش  مهیانجام ب ندیساختار مشخص جهت انجام فرا کی

 تیاز مشکالت موجود کاهش و حما یاریاست تا بس دهیسبب گرد مهیب یریگشکل

در  یورزش یهاباشگاه ین و حتماشاگراداوران،  ت ان،یاز ورزشکاران، مرب یمناسب

 .گردد جادیا یعیرطبیو غ یعیخصوص مسائل طب

ترین اهمیت و عامل بیش نیمتغیرهای عامل تضم نیتحقیق نشان داد که از ب جینتا

اهمیت تحقیق حاضر داشتند که این عوامل نشان دهنده توسعه بهبود  ترینکم تجهیزات

 مهیهای آموزشی آنان از خدمات بالیتیزان فعدانشجویان و افزایش م تیشرایط رضا



 

 

 

 

  ۲۴3 یورزش مهیخدمات ب تیفیورزشکاران از ک تیعوامل مؤثر بر رضا یبررس
 

ای در جلب رضایت ورزشکاران عامل تضمین نقش مهمی و ویژه دارد. یورزش

مندی این مسئله نشان دهنده مؤلفه تضمین جهت بهبود رضایت آسیب دیده داشت

ترین مؤلفه در بهبود تضمین به عنوان یکی از مهم ورزشکاران از خدمات بیمه است.

کم  عامل تجهیزاتباشد و در آن طرف رزشکاران از خدمات بیمه میمندی ورضایت

نتایج  باشد.مندی ورزشکاران از خدمات بیمه میترین مؤلفه در بهبود رضایتاهمیت

 ( همخوانی دارد که نشان داد1399تحقیق حاضر با نتایج تحقیق ندایی و همکاران )

ه نیز نقش مهمی در میزان مات بیمتعداد مراجعه ورزشکاران جهت استفاده از خد

 یکچقدر  هر رسدیبه نظر م مندی ورزشکاران از خدمات بیمه دارد.رضایت

 ین، تضمیب، به لحاظ آسیپزشک یونفدراس یمه، از طرف بیورزشکار در مکان ورزش

قرار  یاو را تحت پوشش مناسب یمه، بیورزش یبسآو با هر  یطشود و بداند در هر شرا

 یبرا ترییشخواهد داد و اقبال و عالقه ب ترییشب یتبه رضا نیتضم ینا خواهد داد،

نقش  تضمین بنابر این عامل فراهم خواهد کرد. یو یبرا یحضور در مکان ورزش

مشکالت  یدارد. برخ یورزش یمهورزشکاران از خدمات ب یتمندیدر رضا یمثبت

وز و بر هاتیمصدوم ینو همچن یط ورزششده در مح یجادا ینونقاو  قیحقو

داشته  یازن یمهبه مسائل ب یشاز پ یشب ورزش است تا یدهسبب گرد یورزش یهابیآس

است  یدهبودن ورزش و احتمال بروز مشکالت موجب گرد یبتقار یباشد. از طرف

 .یجاد گرددحوزه ا ینخطرناک در ا یسکر

 نتایج تحقیق نشان داد که عامل اطمینان نقش مهمی در جلب رضایت ورزشکاران



 

 

 

 

۲۴۴  ۱۴۰۰ پاییز و زمستان ،هیجدهم هشمار ،هفتم ، سال رزشو شناسیجامعه 

 

و همکاران  سنتیفابرهای ات بیمه ورزشی دارد. نتایج تحقیق حاضر با یافتهاز خدم

 همخوانی دارد به عبارتی نقش بیمه ورزشی به عنوان عامل اساسی در زیربنای  (2019)

بیمه صنعت عامل اطمینان در  یکه کارکردهااطمینان خاطر ورزشکاران و مربیان دارد 

؛ قراردادها ،یاقدامات مال لیاز قب یادار ام امورسرعت انجورزشی نقش مؤثری در 

تحت  انیو قراردادها و بازگشت مجدد مشتر یاقدامات مال لیاز قب یخدمات ادار ارائه

 ورزشی دارد. مهیتکلف ب

 یتمندیدر رضا ینقش مثبت پاسخگویینشان داد که عوامل  یقتحق یجنتا

بینگ  هاییق با یافتهاز تحق نتایج این بخش دارد یورزش یمهخدمات ب از ورزشکاران

 یمهشفاف در حوزه ب ینوانقشامل  ییعوامل پاسخگو ( همخوانی دارد.2009) فنگ

 ی،امهیو مقررات ب ینوانقدر ورزش، شناخت از  یمهب ینوانق یریپذانعطافی، ورزش

 یمهگذاران از بقانون یتحما ی،سازمان یددر وضع مقررات جد یورزش بیمه توجه به

از  یریگجامع در ورزش جهت بهره یهانداردها و دستورالعملاستا ادیجای ورزش

 یمه،اطالعات و ارتباطات در ورزش جهت استفاده از ب یفناور یهارساختیز یمه،ب

کارشناسان  یو کارکنان، دانش تخصص یرانمد یاندر م یورزش یمهب گسترش ه بهقعال

 ورزش جهت طیدر مح موجود یقیاز اطالعات حق یآگاه ی،ورزش یمهدر خصوص ب

ی ورزش یهاحوزه یدر تمام یمهب یهاتیو شناخت ظرف یورزش یمهدر ب یریگبهره

  .باشدیم



 

 

 

 

  ۲۴۵ یورزش مهیخدمات ب تیفیورزشکاران از ک تیعوامل مؤثر بر رضا یبررس
 

نتایج تحقیق نشان داد که عامل همدلی نقش مهمی در جلب رضایت ورزشکاران 

همیشه راغب به  یورزش یپزشک ونیفدراس گذارانمهیباز خدمات بیمه ورزشی دارد. 

 یورزش هایبیدر قبال انواع آس یو تلفن یاطات حضوردر ارتبکمک به ورزشکاران 

 ونیفدراس ییهمواره برای پاسخگو گذارانمهیبو  با درجات مختلف وقت دارند

 شمارند.ورزشکاران را مهم می گذارانمهیو ب یورزش یپزشک

نتایج تحقیق نشان داد که عامل تجهیزات و امکانات فیزیکی نقش مهمی در جلب 

ی و ورزش یپزشک ونیفدراساز خدمات بیمه ورزشی دارد.  زشکارانرضایت ور

با درجات مختلف  هابیدرمان آس یاز تجهیزات مناسب برا های بیمه ورزشیشرکت

باشد تا بتواند جلب رضایت ورزشکاران بپردازد. نتایج مختلف برخوردار  یدر نواح

د. نتایج تحقیق نی ندار( همخوا1395های نادریان و همکاران )تحقیق حاضر با یافته

ی بودن ناکاف یلدل ر ورزشکاران بهیشتنشان داد که ب (1395نادریان و همکاران )

 ی رضایتورزش یپزشک یونفدراس مهیاز خدمات بامکانات و تجهیزات عملکردی 

 .کردند یفتوص یفرا ضع یوننداشتند و عملکرد فدراس

زشی نقش مؤثری بیمه وردهد کیفیت خدمات مینشان طور کلی نتایج تحقیق به

-های بیمهتمرکز برنامهدر جلب رضایت ورزشکاران دانشجوی دانشگاه تهران داشت، 

های ورزشی بر پشتیابی از ورزشکاران و عدم پوشش بیمه به صورت جامع در سایر 

ارکان از جمله مربیان، داوران و مدیران سبب گردیده است تا بیمه ورزشی در کشور 



 

 

 

 

۲۴6  ۱۴۰۰ پاییز و زمستان ،هیجدهم هشمار ،هفتم ، سال رزشو شناسیجامعه 

 

توسعه  بنابراینهای ورزشی در محیط ورزشی گردد؛ ارتبران خسایران محدود به ج

از  یچرا که بدون برخوردار باشدیحوزه م نیدر ا یدانش کاف ازمندیدر ورزش ن مهیب

توسعه در کنار  تا استفاده نمود مهیب یهایژگیو و هاتیاز ظرف توانینم یامهیدانش ب

ی و مسائل دانشجتماعی به یتی و ابیمه در ورزش به واسطه کسب فواید ورزشی، مدیر

در ورزش  مهیدر جهت توسعه ب یتیریمدو  یسازمان یمشارکت یهاتیحما به یفرهنگ

 توجه نمود.

 پیشنهادات تحقیق

 یورزش مهیمعقول و مناسب ب یگذارمتیق -

دیده در های بیمه از ورزشکاران آسیبهای مدیران و مسئوالن شرکتحمایت -

 رانجلب رضایت معقول ورزشکا

 یورزش مهیدر ارکان مختلف ب یتخصص یهاتهیکم ادجیا -

های مهارت تیتقو در بهبود یآموزش هایها و همایش، کارگاههادوره جادیا -

 مهیب ها و اهدافبخش در خصوص یورزش هایمجموعه رانیو مد تخصصی

 روزبهدر جهت  یامهیب یهاشرکت با ورزشها و نهادهای باشگاه نیتعامل ب -

 یورزش مهیبهای مختلف بخش و عمکرد بهینه هاتیفعال یرسان

 یهاتیعملکرد فعال یهایابیارزدر جهت اطالعات و ارتباطات  یارتقا فناور -
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 یورزش مهیب  هایبخشماهانه و ساالنه 

 بیمه ورزشی یسامانه اطالعات جادیا -
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، و حقوق، کازرون تیریدر مد نینو یهاپژوهش یکنفرانس مل نیدوم ،«یورزش

 .واحد کازرون یدانشگاه آزاد اسالم

کاظم  پور،فیعلمدارلو، فهمیه؛ س یسمانه؛ نجف ،یآبادحسن یعباس؛ صفر راد،یبیشک -
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