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و  رانیدر ورزش ا مهیهاي ارائۀ انواع بروش یقیتطب ۀمطالع تحقیق حاضر با هدف
تحقیقات  هروش تحقیق به لحاظ هدف تحقیق از دست انجام شد. کشورهاي منتخب

ها از جزیه و تحلیل دادهکاربردي و از لحاظ روش اجرا نیز در دسته تحقیقات کیفی بود. ت
بندي و تفسیر به شکل استنتاجی و از طریق تحلیل ساختاري و با طریق خالصه، جمع

هاي اجتماعی در ایران بیمه بود. نتایج تحقیق نشان داد که 1افزار اطلس تیاستفاده از نرم
مربیان و داوران ورزشی وجود نداشته و روال  قهرمانان ورزشی، اي،ورزشکاران حرفه براي

مشخصی براي ارائۀ آن وجود ندارد. همچنین نتایج مطالعۀ تطبیقی نشان داد که بلوغ کافی 
ها در زمینۀ بیمه در ورزش ورود هاي بیمه در ایران وجود دارد اما این شرکتدر شرکت

هاي بیمه و نهادهاي مسئول بیمه در ورزش کشور ابزارهاي کاملی رکتاند. شجدي نداشته
هاي رایج در ورزش دارا هستند، اما به دلیل عدم وجود رویه مشخص را براي بازاریابی بیمه

هاي بازرگانی و عدم یکپارچگی قادر به صرف تمام توان خود نیستند. تنوع محصوالت بیمه
شود. براي هاي بازرگانی غیرتخصصی در ورزش میدر ورزش ایران نیز محدود به بیمه

مه یب یتخصص يواحدها يامهیب يهاشرکتدر ورزش کشور باید  بهبود وضعیت ارائۀ بیمه
، کمیتۀ خدمات درمانی به آنها محول شود هاي بازرگانیبیمه کنند و تمام امور ياندازراه

وزارت ورزش با  ل شود،فدراسیون پزشکی و ورزشی به بیمۀ تخصصی ورزش کشور تبدی
اي را در مورد ایجاد صندوق بیمۀ ورزش در کشور و نظام نامهسازمان تأمین اجتماعی تفاهم

 هاي اجتماعی منعقد کنند.جامع بیمه
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1. Atlas.ti V.6  

This study was about comparative study on exposure methos of 
sports insurance between Iran and selected countries. The 
research method was applied with respect to objective and 
qualitative with respect to practical way. Data analysis done via 
structural analysis and Atlas.ti V.6 software was used for data 
analyzing. Results showed that there is no plan for social 
security of professional sportsman, athletes, coaches and 
referees and therefore there is no plan for providing social 
insurance for this people. The results of comparative study 
showed that insurance companies in Iran are mature in 
providing commercial insurance, but they don’t have serious 
entry in  sports insurance. The results showed that there are 
good tools among insurance companies in Iran for marketing of 
sports insurance, But due to lack of clear legal procedures and 
lack of integrity in sports insurance they are not able to spend 
all their might. There is no special commercial insurance in 
insurance of Iran. For improvement of insurance in sport 
proposed that insurance companies should set special units for 
sports insurance, Medical Committee of Sportmedical 
Federation should become specialty sports insurance company 
and Ministry of Sport and Social Security Organization should 
have a memorandum of understanding for Establishment of a 
comprehensive system of social insurance fund. 
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 همقدم
هـاي مختلـف ورزشـی،    هاي ورزشـی، نـوع فعالیـت   تعدد رشته

هـاي  هـاي ورزشـی، و درگیـري   استانداردهاي مربوط به رقابت
(ریسـک) ابـتال بـه    هاي ورزشی، خطـر  فیزیکی در اغلب رشته

دهـد (بینـگ   حوادث و مـرگ و میـر در ورزش را افـزایش مـی    
که  یحوادث ي ناشی ازهایبآس ي جبرانبرا). 34: 2009، 2فنگ
افتد و به حداقل رساندن یاتفاق م یورزش يهایتفعال یجهدر نت

ورزش بـه   ي درایمـه ، پوشـش ب جامعـه حوادث بر  ینا یراتتأث
ـ  یکیعنوان  عنـوان شـده اسـت (یونـگ     هـا  راه ینتـر یاز عمل
  .)2011، 3چنگ

دیگر ارتباط تنگـاتنگی  یکبا  4ورزشی و صنعت ورزش ۀبیم
تا در  کنندیم يآوررا جمع یمهحق ب ايیمهب يهادارند و شرکت

ــا نهادهــا، موجــود مــرتبط  یســکر یمــه،قــرارداد ب ةمحــدود ب
کس کـه بـه نحـوي بـا     ی و هر آنسسات ورزشؤمورزشکاران، 

تا ) 2009، 5(بینگ فنگ دار شوندرا عهده ارتباط استورزش در 
سالم ورزش پشتیبانی الزم ارائه شـده، از خطـرات    ۀتوسعبراي 

ذاتــی موجــود در ورزش اجتنــاب شــود، تمرینــات و مســابقات  
شده انجام شود، ورزشـکاران طـول   حفاظتمورزشی در محیط 

عمر پایداري داشته باشـند و در مجمـوع ورزش بـیش از پـیش     
 .)2008، 6(ژوان وفا شودشک

هـاي اجتمـاعی   بیمـه  -1ها در دو حوزة اصلی در کل بیمه
 -هاي بازرگـانی یـا اختیـاري (شـامل الـف     بیمه -2(اجباري) و 

هـاي  بیمـه  -هـاي امـوال، و ج  بیمـه  -هـاي اشـخاص، ب  بیمه
ورزشـکاران   ).32: 1378اند (کریمـی،  بندي شدهمسئولیت طبقه
اي، مربیان و داوران ورزشی، مدیران، کارکنـان و  آماتور و حرفه

دهندگان ورزش، به عنوان مخاطبـان بیمـه در ورزش و   سازمان
هـاي  بایسـت تحـت پوشـش بیمـه    بخشی از جامعۀ شاغل مـی 

اجتماعی از جمله بیمۀ بازنشستگی، بیمۀ پزشکی، بیمۀ بیکاري، 
هاي مسئولیت مدنی مـدیران  یمهبو... قرار گیرند. از طرف دیگر 

هاي اماکن ورزشی، بیمۀ رویدادهاي بیمه هاي ورزشی،مجموعه
بیمۀ تماشاچیان ورزشی و  اندرکاران ورزش،ورزشی، بیمۀ دست

هایی از سایر انواع بیمه که در ورزش وجود دارند به عنوان نمونه
هاي بازرگانی رایـج در سـطح ورزش هسـتند کـه مناسـب      بیمه
: 2013، 7(ویهونـگ شدگان (موارد بیمه) در ورزش هسـتند  بیمه

                                                                      
2. Bing-feng, Y 

3. Yong-cheng, W 

4. Sport Industry 

5. Bing-Feng 

6. Juan, L 

7. Weihong, X. 

هاي متناسب مخاطبان ورزشی به تفکیـک  ). اما اینکه بیمه746
نحوة ارائۀ آنها بـه دسـت مخاطبـان در    هر یک کدام هستند و 

االتی هستند که در تحقیـق حاضـر بـه آن    ؤبه عنوان سورزش 
ت االؤدر راسـتاي پاسـخگویی بـه ایـن سـ     پرداخته شده است. 

تحقیقاتی صورت گرفته است کـه ضـمن شناسـایی مخاطبـان     
بیمه در ورزش، روش مناسـب بازاریـابی و ارائـۀ محصـول بـه      

اما تحقیقات انجـام شـده   اند. مخاطبان را مورد بررسی قرار داده
در داخل کشور در زمینۀ بیمه در ورزش در مراحل آغازین خـود  

بی بیمۀ ورزشی هاي بازاریااست به نحوي که در رابطه با روش
تحقیقی در ایران انجام نشده است. از جملـۀ تحقیقـات داخلـی    

تـوان بـه تحقیقـات    انجام شـده در زمینـۀ بیمـه در ورزش مـی    
)، فتحـی  1392زاده (الهـی )، نعمـت 2015پـور ( مظفري و حسن

) اشــاره کــرد کــه میــزان 1388ســیفعلی و گــودرزي ()، 1389(
خدمات ارائه شـده در  رضایتمندي ورزشکاران مختلف از کیفیت 

به ایـن  زمینۀ بیمۀ ورزشی در ایران را مورد بررسی قرار دادند و 
هاي بیمه، نتیجه رسیدند که ورزشکاران رضایت پایینی از هزینه

هـاي پزشـکی و فرآینـدهاي    تنوع خدمات، دسترسی به مراقبت
 اداري پذیرش و معاینه پزشک در ایران دارند.

 گـذاري یهه سـرما رسید کـ  ) به این نتیجه1390(جمشیدي 
ــرکت ــاش ــهب يه ــان یم ــتا یدر ورزش همگ ــداف  يدر راس اه
 یفـا را ا یو توسـعه ورزش کشـور نقـش مهمـ     یمهب يهاشرکت

 یگسترش ورزش همگـان  يدر راستا گذاريیهسرما ینکند. ایم
 یمـه و کـاهش  سطح سالمت افـراد تحـت پوشـش ب    یشو افزا

 توانـد یمـ  مـه یب يهاشده به شرکت یلتحم نیدرما هايینههز
 ثر باشد. ؤم

 یتترب معلمان 81/45) به این نتیجه رسید که 1392بنیان (
در  یو مـدن  یحقـوق  هـاي یتو مسـئول  یفمدارس به وظا یبدن

-یـت معلمان ترب همچنین .ندبود ی آگـاهبدنیتساعت درس ترب
 سـال بـه بـاال   15 داراي سابقه خـدمت و معلمانی که  زن یبدن

 در یشـتري ب یآگـاه  مـرد  یبـدن یـت ترب معلماننسبت به  بودند
  داشتند. یحقوق هايیتخصوص مسئول

) عنــوان کــرد کــه در حــال حاضــر، 2011یونــگ چنــگ (
هـاي  اي وجود دارند که در زمینۀ بیمـه هاي مختلف بیمهشرکت

کنند و درآمد بسیار بـاالیی از آن  بازرگانی در ورزش فعالیت می
ت کـه داراي  دارند اما ساختار محصـوالت آنهـا بـه نحـوي اسـ     

تجارت انحصاري هستند و سیستم مـدیریت محصـوالت بیمـۀ    
 ورزشی آنها پاسخگوي توسعه بیمۀ ورزشی در چین نیست. 
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کمبـود کـارگزار و   ) عنوان کـرد کـه در چـین    2009( 8واي
وجـود دارد و میـزان یکپـارچگی     نماینده در حوزة بیمۀ ورزشـی 

هـاي  در این کشور پـایین اسـت و شـرکت    ايهاي بیمهشرکت
اي تخصصی در ورزش وجود ندارند و روال مشخصی براي بیمه
) 2008( 9هاي اجتماعی نیز وجود ندارد. همچنین وي مـین بیمه

عنوان کرد در کشورهاي در حال توسعه بـر خـالف کشـورهاي    
اي هـاي بیمــه توسـعه یافتـه در زمینــۀ بیمـۀ ورزشـی، شــرکت    

هـاي  محصوالت تخصصی و بازاریابی تخصصی در مورد بیمـه 
کنند، همچنین در ایـن کشـورها از   بازرگانی در ورزش ارائه نمی

اي تخصصی در ورزش وجود ندارند هاي بیمهجمله چین شرکت
هاي اجتمـاعی نیـز وجـود نـدارد و     و روال مشخصی براي بیمه

اي در ورزش در حد پایینی براي فروش و ارائۀ محصوالت بیمه
 شود.از فروش آنالین بهره گرفته می

)، کمیتــۀ ورزش و تفریحــات ســالم اســترالیا 2008وان (خــ
هـاي  ) عنوان کردنـد شـرکت  2010) و وونگ و دوبرت (2002(

تخصصی و قدرتمندي با بلوغ کافی در آمریکا، ژاپـن و اسـترالیا   
هـاي بازرگـانی در ورزش فعـال    وجود دارند که در زمینـۀ بیمـه  

اي بــراي ورزش ارائــه هســتند و محصــوالت تخصصــی بیمــه
 کنند.می

هـاي  ) به این نتیجه رسید که نمایندگی2009بینگ فنگ (
ارزیابی نیازهاي بازار بیمۀ ورزشی و  ۀهاي بازرگانی در زمینبیمه

ـ   ،هاي مختلف سیستم مدیریت ریسکبهبود جنبه ی نقـش مهم
هاي بیمۀ ورزشی که با صنعت بیمـه  بر عهده دارند و نمایندگی

کننـد. از طـرف   یفـا مـی  ی در ورزش امرتبط هستند نقش مهم
) عنـوان  2008( 10دیگر خوان، لیانگ، ژانگ هو، و وانگ ژانگـو 

کردند که بازار عرضه بیمۀ بازرگانی در چین ضـعیف اسـت امـا    
تقاضا در حال ظهور و بروز است. همچنین نتایج آنها نشـان داد  
که میزان عرضه بیمـۀ اجتمـاعی در ورزش چـین ثابـت بـود و      

عامل مانند عدم پرداخت حق بیمـه توسـط   وسیلۀ چند هتقاضا ب
 اي محدود شده بود.هاي فوتبال حرفهباشگاه

هـاي  ) عنوان کرد که نـرخ زیـان شـرکت   2007( 11یونگلی
بیمۀ بازرگانی در زمینۀ ورزش باالست و کمبود عرضه جدي در 

چـین مشـاهده    بیمـه در  کـارگزارن حوزة بیمۀ ورزشی از طرف 
 یمـۀ ب ۀکـه مـانع توسـع    یصـل ا يفاکتورهاشود. این محقق می

                                                                      
8. Yi Li 

9. Wei-Min 

10. Guan Li, Liang Dian, Zhang Hui and Wang Zhanguo 

11. Yongli 

ی، ورزشـ  یمـۀ ب ةکمبود تقاضا در حـوز بودند را  یندر چ یورزش
فقدان آمار روشن و قابل اتکا، ضعف در تکنولوژي به خصـوص  

اي و هـاي آمـاري، کمبـود کارکنـان حرفـه     اطالعات و تکنیک
 کمبود قوانین و مقررات روشن و واضح، عنوان کردند.

هـاي  شـده در زمینـۀ روش  بررسی پیشینۀ تحقیقات انجـام  
متناسب با مخاطبان در ورزش نشان داد که تا کنـون   ارائۀ بیمه

اي که این موضوع را در ورزش ایران مورد مطالعه قـرار  مطالعه
در ایـن مـورد   االت بسـیاري  ؤداده باشد انجام نشده است و سـ 

که تحقیـق حاضـر در تـالش بـه پاسـخگویی بـه       مطرح است 
 باشد.بخشی از آنها می

 
 پژوهشروش 

روش تحقیق حاضـر بـه لحـاظ نـوع تحقیـق از دسـتۀ تحقیقـات        
کاربردي و از لحاظ روش اجرا نیز در دسـته تحقیقـات کیفـی بـود.     
کشورهاي منتخب براي مطالعۀ تطبیقی کشورهاي آمریکـا، ژاپـن و   
چین بودند که به صورت هدفمند و با توجه بـه میـزان موفقیـت در    

آماري تحقیق حاضر کارشناسان بیمـه،  ورزش انتخاب شدند. جامعۀ 
کارشناسان حقوقی و کارشناسان ورزشـی بودنـد کـه بـا توجـه بـه       

هـاي  هـاي اجتمـاعی و بیمـه   هاي بیمههاي تخصصی در حوزهپنل
گیـري شـدند.   بازرگانی در ورزش و بـه شـیوة گلولـه برفـی نمونـه     

 گیري تا رسیدن به حد کفایت و اشباع نظري ادامه پیـدا کـرد.  نمونه
 6) معتقد است که براي مطالعـات کیفـی حـداقل    1994( 12مورس

نفر بیشـتر نخواهـد شـد. در     20نفر نیاز است و احتماالً این تعداد از 
هـاي  مصاحبه دادة جدیدي به داده 18پژوهش حاضر، پس از انجام 

هـا  قبلی اضافه نشد و با رسیدن به حد اشباع نظـري، بـه مصـاحبه   
هـاي مـورد نیـاز، از مطالعـات     وري دادهآپایان داده شد. براي جمـع 

اي و تحلیل مبانی نظري موجود در این زمینـه و نصـوص   کتابخانه
هــاي نیمــه قــانونی موجــود بــه همــراه ابزارهــایی ماننــد مصــاحبه

ساختاریافته و باز استفاده شد. در تحقیق حاضر براي تعیـین قابلـت   
قـرار   سوسـازي مـورد اسـتفاده   هاي تحقیـق روش سـه  اعتماد یافته

هـا از طریـق خالصـه، جمـع بنـدي و      گرفت. تجزیه و تحلیل داده
تفسیر به شکل استنتاجی و از طریق تحلیل ساختاري و بـا اسـتفاده   

هاي حاصـل از  بود. بدین شکل که داده Atlas.ti V.6افزار از نرم
ســاختاریافته و بـاز از طریــق کدگـذاري بــاز و   هــاي نیمـه مصـاحبه 

ـ  محوري، تحلیل شده و  ت بـاال و بیشـترین   کدهاي با میـزان اهمی
هایی که با هـم تناسـب دارنـد،    ها یا مقولهفراوانی به صورت خوشه

 استخراج شدند. 

                                                                      
12. Morse 
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 پژوهشهاي یافته
بخش عنوان شـد. در بخـش اول    3هاي تحقیق حاضر در یافته
هـاي مربـوط بـه مـرور مبـانی نظـري موجـود در زمینـۀ         یافته
رزشـی در کشـورهاي مختلـف    هاي مختلف ارائـۀ بیمـۀ و  روش

هـاي  دست آمـده از مصـاحبه  عنوان شد. در بخش دوم نتایج به
هـاي  انجام شده با جامعۀ آماري تحقیق در مورد وضعیت بیمـه 

متناسب مخاطبان در ورزش و نحوة ارائۀ بیمه در ورزش ایـران  
عنوان شد و در مرحلۀ سوم جداول تطبیقـی در اهـداف فرعـی    

 د.مدنظر تحقیق ترسیم شدن
 

 مربوط به مرور مبانی نظري  هايیافتهبخش اول: 
هـا و  ینـدگی نما یمـه، ب يهـا شرکت ي،گریمهبر اساس قانون ب

فـروش،   ۀبه عنوان شبک یمهب یآنها و کارگزاران رسم یابانبازار
مختلـف   يهـا به اشخاص و بخش یمهمسئول عرضه خدمات ب

بــه نگــاهی اجمــالی  .)1: 1393(عــاملی،  باشــندیمــ ياقتصـاد 
هـاي  هاي بازاریابی، جـذب نماینـدگان فـروش و سیسـتم    شیوه

کشور از یک  ۀعملیاتی و نگهداري شبکه فروش در صنعت بیم
هـاي مختلـف   هاي باز و بـدون نفـوذ بـازار بیمـه    سو و ظرفیت

هاي عمیق و اساسـی  نشان از وجود ضعف اجتماعیبازرگانی و 
به  ).1: 1393(عاملی،  کشور است ۀدر نظام بازاریابی صنعت بیم

دلیل نوپا بودن بیمۀ ورزشی در ایران الزم است تا نقاط ضـعف  
هاي ارائۀ بیمه در ورزش شناسایی شده و برطرف گردنـد.  روش

در همین راستا در این تحقیق در ابتـدا بـا اسـتفاده از مطالعـات     
هـاي  اي و مرور مبانی نظـري، وضـعیت موجـود روش   کتابخانه

بازرگانی متناسب مخاطبان ورزش در  هاي اجتماعی وارائۀ بیمه
 ایران و کشورهاي منتخب مورد مقایسه قرار گرفت.

 
هاي ورزشی در هاي مختلف بازاریابی بیمهسیستم

 کشورهاي مختلف
ها تجربه، بـه  سیستم بازاریابی بیمۀ ورزشی در دنیا پس از سال

ها و سیستم و مدل اجرایی هر کشور تدریج و متناسب با ویژگی
 یدا کرده است. شکل پ

 
 سیستم بازاریابی بیمۀ ورزشی در آمریکا

هـاي  سیستم بازاریابی بیمۀ ورزشی در آمریکا شامل نماینـدگی 
هاي بیمۀ ورزشی بیمه، کارگزاران بیمۀ ورزشی، کارکنان شرکت

هـا و مشـتریان   هاي فروش، سازمانو تعداد بسیار زیادي شبکه
هـاي  ه اند. نماینـدگی بیمه است که بازار مناسبی را تشکیل داد

بیمۀ ورزشی نقش محوري را در بازار بیمۀ ورزشی آمریکا دارند. 

تواننـد چنـدین   هاي بیمۀ ورزشـی در شـکل دیگـر مـی    شرکت
نمایندگی بیمه را تحت پوشش داشته باشند. سیستم نماینـدگی  

اي از سیسـتم بازاریـابی   بیمۀ ورزشی به عنـوان زیـر مجموعـه   
هــاي بازاریــابی ماننــد فــروش شآمریکــایی اســت، و ســایر رو

دهـد  مستقیم مجموعۀ کاملی از سیستم بازاریابی را شـکل مـی  
ــین،  ــگ، 40: 2010(وي مـ ــگ فنـ ــداد36: 2009، بینـ  ). تعـ

 5000 بر بالغ آمریکا در ورزشی بیمه زمینۀ در فعال هايشرکت
 حالـت  دو هـر  در بیمـه  هـاي آمریکا نمایندگی در. است شرکت
 ورزشی بیمۀ هايشرکت حالت دو هر در غیرانتفاعی، و انتفاعی
 ورزشــی هــايبیمــه حالــت دو و هــر اي،غیرحرفــه و ايحرفــه

 ).2: 2007 ، واي لی( کنندمی فعالیت اجتماعی و بازرگانی
 

 سیستم بازاریابی بیمۀ ورزشی در ژاپن
هاي منحصر بـه فـرد   سیستم بازاریابی بیمۀ ورزشی در ژاپن ویژگی

بـر فـروش مسـتقیم توسـط کارکنـان یـا       خود را دارد، کـه بیشـتر   
اي تکیه دارد و کارگزاران ورزشی کمتـر  هاي بیمهنمایندگان شرکت

هـاي  در این مورد نقش دارند. این مهم بدین خاطر است که شرکت
هاي ورزشی و تنـوع زیـادي مواجـه نیسـتند، و     بیمه در بازار با رشته

نمایندگان بیمـه  استفاده از روش بازاریابی مستقیم توسط کارکنان و 
کامالً پاسخگوي نیازهاي بازاریـابی بیمـۀ ورزشـی اسـت. سیسـتم      

-فروش بیمۀ ورزشی در بازار بیمـۀ ورزشـی عمـدتاً مسـتقیم و بـی     
شـرکت   17). اخیـراً در ژاپـن   40: 2010واسطه اسـت (وي مـین،   

اي در هـاي بیمـه  مورد از ایـن شـرکت   13اي فعال وجود دارد. بیمه
درصـد از   98اي دنیـا قـرار دارنـد.    بیمـه شـرکت برتـر    500لیست 
هاي ژاپنی تحت پوشـش انـواع بیمـه قـرار دارنـد. در ژاپـن       خانواده

وجـود دارد بـه    "تمام مردم تحـت پوشـش بیمـه   "مفهومی به نام 
میلیون نفر در این کشـور تحـت پوشـش بیمـۀ      9,3نحوي که تنها 

بـه  شود کـه بیمـۀ ورزشـی    ورزشی قرار دارند. بنابراین مشاهده می
 ).  3: 2007عنوان بخش مهمی از بیمه در ژاپن است (واي لی، 

 
 سیستم بازاریابی بیمۀ ورزشی در چین

 2004اولین شرکت کارگزاري بیمۀ ورزشـی در چـین در سـال    
تحت حمایت شـرکت کـارگزاري بیمـه ایجـاد شـد کـه نشـان        

-دهد بیمۀ ورزشی در چین در حال استاندارد شدن و جهـت می
کرده اسـت. در ایـن کشـور در مراحـل اولیـه      گیري علمی پیدا 

دولت از بازار بیمه حمایت کرد به نحوي که محصـوالت ارائـه   
شده در حوزة بیمۀ ورزشی نسبتاً کامـل شـد. سیسـتم صـندوق     
تضمینی بیمه در چین اقـدامات مربـوط بـه مـدیریت صـندوق      

آغاز کرد کـه منجـر بـه ایجـاد      2005تضمینی بیمه را در سال 
گردیـد. دولـت بـر اسـاس درصـد       2008ر سال صندوق بیمه د
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ــه    ــور یاران ــوب کش ــۀ مص ــی از بودج ــالی، و  مشخص ــاي م ه
کند تا بـه  هاي مالی را مستقیماً به این صندوق واریز میحمایت

توسعۀ بیمۀ ورزشی کمک کند. با وجود این صـندوق در دوران  
تـرین  بعد از بازیهاي المپیک پکن، بیمه ورزشی در چین سـریع 

). در پایـان دسـامبر   38: 2009ربه کرد (بینگ فنگ، رشد را تج
شـرکت   8هاي فعال در حوزة بیمـۀ اتکـایی بـه    ، شرکت2008

رسید. رویکرد تسهیم ریسک و تعهد در حوزة بیمـۀ ورزشـی در   
 شود. این کشور رایج است که باعث کاهش ریسک تجارت می

 
 هاي بازاریابی بیمۀ ورزشی در ایرانسیستم

هـایی نظیـر   ر ایران به صورت عمده از کانالهاي بیمه دشرکت
شــعب، نماینــدگان،  ۀدفتــر مرکــزي)، شــبک(فــروش مســتقیم 

 بازرگـانی در  هايکارگزاران و بازاریابان براي نفوذ در بازار بیمه
تنهـا شـرکت بیمـۀ دولتـی در کشـور      کننـد.  ورزش استفاده می

خصوصـی و   ،هاي بیمـه شرکت بیمۀ ایران است. مابقی شرکت
). بـراي  1395انتفاعی هستند (وب سـایت بیمـۀ مرکـزي ج.ا.ا،    

هـاي اجتمـاعی و   هاي ارائـۀ بیمـه  وضعیت موجود روشبررسی 
عـالوه بـر بررسـی     بازرگانی متناسب مخاطبان ورزش در ایران
ساختار یافته هاي نیمهمتون و نصوص قانونی، از طریق مصاحبه

االت تحقیـق مـورد   ؤهـاي مربـوط بـه سـ    لفهؤوضعیت آن در م
 بررسی قرار گرفت که در ادامه نشان داده شده است.

 

 هاي حاصل از مصاحبهبخش دوم: یافته
هـاي  هاي متناسب بـا گـروه  در این بخش در ابتدا وضعیت بیمه

هـا،  نامـه مخاطب بیمۀ ورزشی در ایران از طریق بررسـی آئـین  
افـزار   هاي حاصل از مصاحبه با نـرم قوانین و تحلیل کیفی داده

Atlas.ti     هـا در  مورد بررسی قرار گرفـت. نتـایج ایـن بررسـی
 نشان داده شده است. 5تا  1نمودار

هاي اجتماعی متناسب مخاطبان نتایج تحقیق در مورد بیمه
هـاي اجتمـاعی   هاي بیمـه در ورزش نشان داد که انواع پوشش

شامل بیمۀ بازنشستگی، بیمۀ ازکارافتادگی، بیمۀ بیکاري و بیمۀ 
اي و ورزشــکاران حرفــه رمــانی مناســب مــدیران و کارکنــان،د

قهرمانان ورزشی و مربیان و داوران ورزشی است. نتایج تحقیق 
هاي بازرگانی متناسب مخاطبان نشـان داد کـه در   در مورد بیمه

هـاي عمـومی و   هـاي بازرگـانی بیمـه   حال حاضر از میان بیمه
انفـرادي و  غیرتخصصی مانند مسئولیت مدنی، حوادث ورزشـی  

بیمه اموال و هاي مهندسی، بیمه گروهی، عمر، تکمیلی درمان،
 شود. مسافرت به جامعۀ ورزش کشور ارئه می

مطالعۀ تطبیقی نحوة بازاریابی و ارائۀ بیمه در ورزش ایـران  
هـاي بازاریـابی، نـوع    هاي شـبکه لفهؤو کشورهاي منتخب در م

هاي رایـج  بازار بیمهاي، میزان توجه به توسعۀ محصوالت بیمه
هاي اجتماعی و کدام از بیمه در ورزش، و بهترین مسیر ارائۀ هر

بازرگانی در ورزش انجام شد و نتایج تحقیق نشان داد که بلـوغ  
 ها هاي بیمه در ایران وجود دارد اما این شرکتکافی در شرکت

 



 1397، بهار 4ورزشی، سال ششم، شمارة هاي کاربردي در مدیریت پژوهش 52

 
 و مربیان ورزش در ایران ايهاي موجود براي قهرمانان ورزشی، ورزشکاران حرفهبیمه .1نمودار 

 
 دهندگان در ورزش ایرانهاي موجود براي سازمانبیمه. 2نمودار 
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 هاي موجود براي ورزشکاران آماتور در ورزش ایرانبیمه .3نمودار

 

 
 هاي اجتماعی متناسب مخاطبان ورزشبیمه .4نمودار
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اند کـه باعـث عـدم    جدي نداشتهدر زمینۀ بیمه در ورزش ورود 
هـاي مـورد نیـاز جامعـۀ ورزش شـده اسـت.       بلوغ آنها در بیمـه 

هـاي  هاي بیمه در ایران توان خـوبی بـراي ارائـۀ بیمـه    شرکت
بازرگانی در ورزش دارند ولی بازاریابی تخصصی در ایـن زمینـه   

دهند. همچنـین در مـورد ظرفیـت موجـود بازاریـابی      انجام نمی
ــأم اي و هــاي بیمــهین اجتمــاعی و شــرکتتوســط ســازمان ت

نشـان داد کـه هـر کـدام     فدراسیون پزشکی و ورزشـی، نتـایج   
هاي رایـج در ورزش دارا  ابزارهاي کاملی را براي بازاریابی بیمه

مشخص و عدم یکپارچگی  ۀهستند، اما به دلیل عدم وجود روی
 قادر به صرف تمام توان خود نیستند.

سـازمان تـأمین اجتمـاعی و    نتایج تحقیق حاضر نشان داد 
برنـد.  اي از فروش آنالیـن بهـرة خـوبی نمـی    هاي بیمهشرکت

فدراسیون پزشکی و ورزشی که خدمات درمانی به ورزشـکاران  
انـدازي شـبکۀ فـروش    دهد اخیراً در حـال راه در کشور ارائه می

ـ     ا آنالین کارت عضویت خود در میـان جامعـۀ ورزش اسـت، ام
هـاي  است. تنـوع محصـوالت بیمـه    هنوز این امر محقق نشده

ــه بیمــه  ــران محــدود ب ــانی در ورزش ای ــانی بازرگ هــاي بازرگ
شود. حتی خدمات درمانی فدراسیون غیرتخصصی در ورزش می

ترین خدمات درمانی در پزشکی و ورزشی که به نوعی تخصصی
حوزة ورزش است نیز به اجزاي تخصصی تقسیم نشده است. در 

م هیچگونه قانون تخصصـی مـرتبط   هاي اجتماعی همورد بیمه
هاي اجتماعی ورزشکاران و مربیان وجود ندارد. همچنین با بیمه

نتایج تحقیق در مورد توسعۀ بیمۀ ورزشی در ایران نشان داد که 
به دلیل عدم تبدیل ورزش به صنعت، رشـد و توسـعۀ بیمـه در    

گیرد. همچنـین نتـایج نشـان    ورزش ایران به کندي صورت می
زیابی مناسـبی از ریسـک موجـود در ورزش در ایـران     داد که ار

اي راغب به توسعۀ هاي بیمهوجود ندارد، به همین دلیل شرکت
 محصوالت خود در ورزش نیستند.

هاي بیمه نیز محـدود بـه   هاي مورد تمرکز شرکتنامهبیمه
هاي بازرگانی عمومی در ورزش است. نتایج مربوط بـه  نامهبیمه

 نشان داده شده است. 8تا  5نمودار ها در این یافته
 

 بخش سوم: جداول تطبیقی
هاي بخش اول و دوم تحقیق به صـورت جـداول   خالصۀ یافته

هاي اجتماعی و بازرگانی متناسب تحقیقی در حوزة بررسی بیمه
هاي اشاره شده لفهؤهاي ارائۀ آنها در ممخاطبان ورزش و روش

ش کشورهاي مختلف هاي ارائۀ بیمه در ورزو روش 1در جدول 
 نشان داده شده است.  2و ایران در جدول 

 

 

 

 هاي بازاریابی بیمه در ورزش ایرانشبکه. 5نمودار 
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 وضعیت بازاریابی بیمه در ورزش ایران .6نمودار 
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 اي در ورزش ایراننوع محصوالت بیمه .7نمودار 

 

 
 تحقیق و توسعه بیمه در ورزش ایرانوضعیت  .8نمودار 

 هاي مخاطب بیمۀ ورزشی در ایران و کشورهاي منتخبهاي متناسب با گروهمطالعۀ تطبیقی بیمه. 1جدول 
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خاطبان  ایران چین ژاپن آمریکا  م

ورزشکاران و 
مربیان، مربیان 

اي و فعال حرفه
در ورزش 
 قهرمانی

هاي بیمه
 اجتماعی

بازنشستگی، 
بیکاري، درمانی، 

 ازکارافتادگی
 ازکارافتادگی درمانی، ازکارافتادگی

هاي هیچ یک از بیمه
 اجتماعی

هاي بیمه
 بازرگانی

هاي تمام انواع بیمه
بازرگانی (مراجعه به 

 )2-4جدول 

 هاي عمر، سالمت،بیمه
هاي بیمه مسافرت،

مسئولیت مدنی مربیان 
 ، بیمۀ حوادثورزشی

 ورزشی

 ی،حوادث ورزش یمۀب
ی مدن یتمسئول یمهب

، مسافرت یمهب مربیان،
 بیمۀ عمر

 ی،حوادث ورزش یمۀب
ی مدن یتمسئول ۀیمب

 یمهب مربیان ،
بیمۀ تکمیلی مسافرت، 

 درمان، بیمۀ عمر

ورزشکاران 
 آماتور

هاي بیمه
 اجتماعی

به دلیل عدم نیاز 
 شودارائه نمی

به دلیل عدم نیاز ارائه 
 شودنمی

به دلیل عدم نیاز 
 شودارائه نمی

به دلیل عدم نیاز 
 شودارائه نمی

هاي بیمه
 بازرگانی

 یحوادث ورزش یمۀب یحوادث ورزش یمۀب بیمۀ حوادث ورزشی
بیمۀ حوادث ورزشی، 

 بیمۀ درمان

 دهندگانسازمان

هاي بیمه
 اجتماعی

هاي تمام پوشش
 تأمین اجتماعی

هاي تمام پوشش
 تأمین اجتماعی

هاي پوشش تمام
 تأمین اجتماعی

هاي تمام پوشش
 تأمین اجتماعی

هاي بیمه
 بازرگانی

بیمۀ حوادث ورزشی، 
هاي انواع بیمه

مسئولیت مدنی، بیمۀ 
مخارج حقوقی سازمان 
ورزشی، بیمۀ تضمین 
اعتبار، بیمۀ خسارت 

 عمر ۀاي، بیمحرفه

 هاي عمر، سالمت،بیمه
هاي مسئولیت مدنی بیمه

بیمۀ  ،مدیران ورزشی
 حوادث ورزشی

 ی،حوادث ورزش یمۀب
 هايیمهانواع ب

ی، بیمۀ مدن یتمسئول
 عمر

 ی،حوادث ورزش یمۀب
 هايیمهانواع ب

 ۀیمب ی،مدن یتمسئول
بیمۀ تکمیلی مسافرت، 

 درمان، بیمۀ عمر

اموال، اماکن و 
تجهیزات 

 ورزشی

هاي بیمه
 اجتماعی

عدم کاربرد در این 
 بخش

عدم کاربرد در این 
 بخش

کاربرد در این  عدم
 بخش

عدم کاربرد در این 
 بخش

هاي بیمه
 بازرگانی

هاي اموال انواع بیمه
مانند آتش سوزي و 

 مهندسی

هاي اموال انواع بیمه
مانند آتش سوزي و 

 مهندسی

هاي اموال انواع بیمه
سوزي و مانند آتش

 مهندسی

هاي اموال انواع بیمه
سوزي و مانند آتش

 مهندسی
 

 توسعه یافته و ایران هاي بازاریابی بیمۀ ورزشی در کشورهاي در حال توسعه،مقایسۀ سیستم .2جدول 

کشورهاي 
 مختلف
مورد 

 مقایسه

کشورهاي توسعه 
یافته در زمینۀ بیمۀ 

 ورزشی(آمریکا)

کشورهاي در حال 
توسعه در زمینۀ بیمۀ 
 ورزشی(ژاپن و چین)

 وضعیت موجود در ایران

هاي شبکه
 بازاریابی

هاي توزیع، داراي شبکه
هـاي  عالوه بر شـرکت 

ــه ــبکهبیم ــاي اي، ش ه
ــالغی را دارا  فـــروش بـ

 هستند.

نسبتاً آسان، فروش عمـدتاً  
هـاي بیمـه   توسط شـرکت 

گیـرد، فـروش   صورت مـی 
آنالین هنوز فراگیـر نشـده   

 است.

ها در زمینۀ هاي بیمه وجود دارد اما این شرکتبلوغ کافی در شرکت
اند که باعـث عـدم بلـوغ آنهـا در     جدي نداشتهبیمه در ورزش ورود 

 هاي مورد نیاز جامعۀ ورزش شده است.بیمه
هاي بازرگـانی  هاي بیمه در ایران توان خوبی براي ارائۀ بیمهشرکت

ــه انجــام   ــن زمین ــابی تخصصــی در ای ــی بازاری ــد ول در ورزش دارن
 دهند.نمی

ین بهره اي از فروش آنالهاي بیمهسازمان تأمین اجتماعی و شرکت
برنـد، امـا جدیـداً فدراسـیون پزشـکی ورزشـی در حـال        خوبی نمی

 اندازي خدمات الکترونیک و فروش آنالین است.راه
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کشورهاي 
 مختلف
مورد 

 مقایسه

کشورهاي توسعه 
یافته در زمینۀ بیمۀ 

 ورزشی(آمریکا)

کشورهاي در حال 
توسعه در زمینۀ بیمۀ 
 ورزشی(ژاپن و چین)

 وضعیت موجود در ایران

سیستم ارائۀ 
 محصول

متنوع، تقسیم شـده بـه   
ــزاي ــی اج ــر، تخصص ت

انواع مختلفـی از بیمـه   
ــف    ــراد مختل ــراي اف ب
ــاز  ــا نیـ ــود دارد تـ وجـ

هــاي مختلــف   جنبــه
هـاي ورزشـی را   فعالیت

 پوشش دهد.

یک نوع بیمه، تنوع کم، به 
طور عمـده بیمـۀ ورزشـی،    
بیمۀ ورزشی مدارس، انجام 
بیمۀ ورزشی همگانی بسیار 

 پذیرد.به کندي صورت می

هاي بازرگانی در ورزش ایران محدود به تنوع محصوالت بیمه
شود. در مورد هاي بازرگانی غیرتخصصی در ورزش میبیمه
هاي گونه قانون تخصصی مرتبط با بیمههاي بازرگانی هم هیچبیمه

اجتماعی ورزشکاران و مربیان وجود ندارد. حتی خدمات درمانی 
ترین خدمات فدراسیون پزشکی و ورزشی که به نوعی تخصصی

درمانی در حوزة ورزش است نیز به اجزاي تخصصی تقسیم نشده 
عۀ هاي رایج در ورزش با نیازهاي جاماست. بنابراین بسیاري از بیمه

هاي مختلف ورزش را پوشش ورزش مطابقت ندارند و جنبه
دهند. فدراسیون پزشکی و ورزشی قابلیت تحت پوشش قرار نمی

دادن تمام ورزشکاران را زیر نظر خدمات درمانی دارد و حتی در 
صورت تبدیل شدن به بیمۀ تخصصی در ورزش کشور، تمام 

 .ند بودهاي بازرگانی از طریق آن قابل ارائه خواهبیمه

سیستم 
 بازاریابی

سیستم بازاریـابی بیمـۀ   
ورزشــی کــاملی وجــود 
دارد، نماینــــــــدگان 

ــه ــان حرفـ اي تعدادشـ
ــاه   ــت، جایگ ــتر اس بیش
ارتبـــــــاط بـــــــین 

هـاي بیمـه و   نمایندگی
هـــاي بیمـــه شـــرکت

مشخص است، سیستم 
نظــارت و مــدیریت بــر 

ــدگی ــه  نماین ــاي بیم ه
 کامل است.

سیســتم بازاریــابی بیمــۀ   
اســـت، ورزشـــی نـــاقص 
اي بیمــه نماینــدگان حرفــه

کم هستند، موقعیت روابـط  
هاي بیمـه و  بین نمایندگی

هـاي بیمـه روشـن    شرکت
نیســت، سیســتم نظــارت و 

هــا مــدیریت بــر نماینــدگی
 ناقص است.

اي و فدراسیون پزشکی و هاي بیمهسازمان تأمین اجتماعی و شرکت
هاي رایج در ورزشی هر کدام ابزارهاي کاملی را براي بازاریابی بیمه

ورزش دارا هستند، اما به دلیل عدم وجود رویه مشخص و عدم 
یکپارچگی قادر به صرف تمام توان خود نیستند. نتایج تحقیق نشان 
داد که بیمۀ تخصصی در ورزش وجود ندارد و باید از توان موجود در 

ها باید استفاده شود تا تمام جوانب ورزش تحت پوشش تمام بخش
 یرد.بیمه قرار گ

تحقیق و 
 توسعۀ بازار

ها بیشتر بر روي شرکت
ــۀ   ــازار بیمـ ــعۀ بـ توسـ
ــد،   ــد دارن ــی تأکی ورزش
  ،تکنولـــوژي پیشـــرفته
 وابزار مدیریت ریسـک  

ــعه در  تحقیـــق و توسـ
اي هــاي حرفــهشــرکت

بیمۀ ورزشی وجود دارد 
هــا  و بیشــتر شــرکت  

متمرکز بر مطالعۀ بـازار  
 بیمه هستند.

ــرکت ــه ش ــاي بیم اي در ه
ــعۀ  بازارهــاي بیمــه،  توس
هاي مربـوط بـه   تکنولوژي

هـاي  حوزة بیمـه و تـالش  
مدیریت ریسک بـا کمبـود   
تحقیق و توسـعه در میـان   

هــاي بــازار بیمــه ايحرفــه
ــین  مواجــه هســتند، همچن
کمبود تحقیق و توسـعه در  

 بازار بیمه وجود دارد.

به دلیل عدم تبدیل ورزش به صنعت، رشد و توسعۀ بیمـه در ورزش  
گیرد. همچنین نتایج نشان داد که ارزیابی ندي صورت میایران به ک

مناسبی از ریسک موجود در ورزش در ایران وجود ندارد، بـه همـین   
اي راغب به توسعۀ محصوالت خود در ورزش هاي بیمهدلیل شرکت
هاي بیمه نیـز محـدود بـه    هاي مورد تمرکز شرکتنامهنیستند. بیمه

 ر ورزش است.هاي بازرگانی عمومی دنامهبیمه
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 گیريبحث و نتیجه
 در ورزشـی  بیمـۀ  ارائۀ هايروش بررسی تحقیق حاضر با هدف

کشورها انجام شد. نتایج تحقیق حاضـر نشـان داد    سایر و ایران
 اي،هـاي اجتمـاعی بـراي ورزشـکاران حرفـه     که در ایران بیمه
ورزشی وجود ندارد. اما براي مربیان و داوران  قهرمانان ورزشی،

مدیران و کارکنان و مربیانی که در قالب قرارداد معین مشـغول  
هـاي سـازمان تـأمین    گیري از پوششکار هستند، امکان بهرهبه

اجتماعی وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که 
هاي اجتماعی در ورزش ایران بایست نظام جامعی براي بیمهمی

 13شود. نتایج تحقیـق حاضـر بـا نتـایج تحقیـق هـو یـن       ایجاد 
ــر بیمــۀ  بیمــه ،) کــه عنــوان کــرد2004( هــاي اجتمــاعی نظی

بازنشستگی ورزشکاران، بیمۀ درمـانی و بیمـۀ ازکارافتـادگی در    
ورزش چین وجود ندارند، همسو است. همچنین با نتایج تحقیق 

جونهونـگ و وو ك   یـو لو  )2004(دونگ مـی  یو ل یائوفنگ ژ
که عنوان کردنـد تحـت پوشـش قـرار گـرفتن       )2004( 14وهاا

هـاي اجتمـاعی شـامل بیمـۀ     اي چین در بیمهورزشکاران حرفه
دورة بازنشستگی، بیمۀ پزشکی، بیمۀ بیکاري و غیره به عنـوان  

)، در تحقیق خود 2008( یک ضرورت است، همسو است. خوان
 هاي اجتماعی در ورزش آمریکا کامل اسـت عنوان کرد که بیمه

اما در ژاپن و چین این مورد دیر شکل گرفته است و در مراحل 
ابتدایی خود قرار دارد اما ضـرورت وجـود آن در تمـام کشـورها     

) بـا  2008احساس شده است. از این حیث نتایج تحقیق خوان (
 نتایج تحقیق حاضر همسو است.

مطالعۀ تطبیقی نحوة بازاریابی و ارائۀ بیمه در ورزش ایـران  
هـاي بازاریـابی، نـوع    هاي شـبکه لفهؤي منتخب در مو کشورها

هاي رایـج  بازار بیمهاي، میزان توجه به توسعۀ محصوالت بیمه
هاي اجتماعی و در ورزش، و بهترین مسیر ارائۀ هر کدام از بیمه

بازرگانی در ورزش انجام شد و نتایج تحقیق نشان داد که بلـوغ  
هـا  هاي بیمه در ایران وجود دارد اما این شرکتکافی در شرکت

اند کـه باعـث عـدم    در زمینۀ بیمه در ورزش ورود جدي نداشته
ـ   بلوغ آنها در بیمـه  از جامعـۀ ورزش شـده اسـت.    هـاي مـورد نی

هـاي  هاي بیمه در ایران توان خـوبی بـراي ارائـۀ بیمـه    شرکت
بازرگانی در ورزش دارند ولی بازاریابی تخصصی در ایـن زمینـه   

دهند. همچنـین در مـورد ظرفیـت موجـود بازاریـابی      انجام نمی
ــأمین اجتمــاعی و شــرکت توســط  اي و هــاي بیمــهســازمان ت

نشـان داد کـه هـر کـدام     نتـایج  فدراسیون پزشکی و ورزشـی،  

                                                                      
13. Hua Yan 

14. Liu Junhong, Wu Ke Hao 

هاي رایـج در ورزش دارا  ابزارهاي کاملی را براي بازاریابی بیمه
هستند، اما به دلیل عدم وجود رویه مشخص و عدم یکپارچگی 

نتـایج تحقیـق در ایـن     قادر به صرف تمام توان خـود نیسـتند.  
) همسـو بـود کـه    2011بخش با نتایج تحقیق یونـگ چنـگ (  

اي وجـود  هاي مختلف بیمهال حاضر، شرکتعنوان کردند در ح
کننـد  هاي بازرگانی در ورزش فعالیت میدارند که در زمینۀ بیمه

و درآمد بسیار باالیی از آن دارند اما ساختار محصوالت آنها بـه  
نحوي اسـت کـه داراي تجـارت انحصـاري هسـتند و سیسـتم       
مدیریت محصوالت بیمۀ ورزشی آنها پاسخگوي توسـعه بیمـۀ   

ی در چین نیست. نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق واي ورزش
کمبود کـارگزار و  ) نیز همسو بود که عنوان کرد در چین 2009(

وجـود دارد و میـزان یکپـارچگی     نماینده در حوزة بیمۀ ورزشـی 
در این کشور پایین است. همچنین با نتایج  ايهاي بیمهشرکت

ان کـرد در  ) نیـز همسـو بـود کـه عنـو     2008تحقیق وي مین (
کشورهاي در حال توسعه بر خالف کشورهاي توسـعه یافتـه در   

اي محصوالت تخصصی و هاي بیمهزمینۀ بیمۀ ورزشی، شرکت
هاي بازرگـانی در ورزش ارائـه   بازاریابی تخصصی در مورد بیمه

)، گـزارش کمیتـۀ ورزش و   2008کنند. اما با نتایج خـوان ( نمی
) 2010ونــگ و دوبــرت () و و2002تفریحــات ســالم اســترالیا (

هاي تخصصی و قدرتمندي ناهمسو بود که عنوان کردند شرکت
با بلوغ کافی در آمریکا، ژاپن و استرالیا وجود دارند که در زمینۀ 

ــه ــوالت  بیم ــتند و محص ــال هس ــانی در ورزش فع ــاي بازرگ ه
 کنند.اي براي ورزش ارائه میتخصصی بیمه

ین اجتمـاعی و  نتایج تحقیق حاضر نشان داد سـازمان تـأم  
برنـد.  اي از فروش آنالیـن بهـرة خـوبی نمـی    هاي بیمهشرکت

فدراسیون پزشکی و ورزشی که خدمات درمانی به ورزشـکاران  
انـدازي شـبکۀ فـروش    دهد اخیراً در حـال راه در کشور ارائه می

آنالین کارت عضویت خود در میـان جامعـۀ ورزش اسـت، امـا     
تحقیق دراین بخـش بـا    هنوز این امر محقق نشده است. نتایج

) همسو است که عنـوان کـرد در   2008نتایج تحقیق وي مین (
کشورهاي در حال توسعه در بیمۀ ورزشی ماننـد چـین و ژاپـن    

اي در ورزش گیري از فروش آنالین براي محصوالت بیمهبهره
 در حد پایینی است.

هاي بازرگانی در ورزش ایران محدود تنوع محصوالت بیمه
شـود. حتـی   ي بازرگانی غیرتخصصـی در ورزش مـی  هابه بیمه

خدمات درمانی فدراسـیون پزشـکی و ورزشـی کـه بـه نـوعی       
ترین خدمات درمـانی در حـوزة ورزش اسـت نیـز بـه      تخصصی

هاي اجتماعی اجزاي تخصصی تقسیم نشده است. در مورد بیمه
هـاي اجتمـاعی   هم هیچگونه قانون تخصصی مـرتبط بـا بیمـه   

وجود ندارد. نتایج تحقیق در این بخش بـا  ورزشکاران و مربیان 
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) همسـو بـود   1387) و احمدي (1390نتایج تحقیق جمشیدي (
هاي بازرگانی و اجتمـاعی  که عنوان کردند در ورزش ایران بیمه

ویژه براي ورزشکاران وجود ندارد. همچنین با نتایج تحقیق وي 
) همسو اسـت کـه عنـوان کـرد در     2009) و واي (2008مین (

اي هـاي بیمـه  اي در حال توسعه از جمله چـین شـرکت  کشوره
ــراي    ــی ب ــد و روال مشخص ــود ندارن ــی در ورزش وج تخصص

 هاي اجتماعی نیز وجود ندارد. بیمه
شود بـراي بهبـود   هاي تحقیق پیشنهاد میبا توجه به یافته
از تجـارب  هـاي بازرگـانی در ورزش کشـور    وضعیت ارائۀ بیمـه 

، در ورزش اسـتفاده شـود   مهیببی بازاریا ۀنیر کشورها در زمیسا
کننـد و   ياندازمه راهیب یتخصص يواحدها يامهیب يهاشرکت

انجـام دهنـد و    یبخشـ  یو آگاه یغات و اطالع رسانیسپس تبل
در  هـا یمـه صـفر تـا صـد تمـام ب    ، تمام امور به آنها محول شود

 یـف و تعر یمشـخص طراحـ   ینـدهاي به صورت فرآ یدورزش با
رمانی فدراسیون پزشـکی و ورزشـی بـه    ، کمیتۀ خدمات دشوند

هـاي بیمـه   بیمۀ تخصصی ورزش کشور تبـدیل شـود، شـرکت   
ــه ــتگی،     بیم ــل بازنشس ــد مکم ــاعی مانن ــل اجتم ــاي مکم ه

ــه   ــاري را در ورزش حرف ــادگی و بیک ــور کــه  ازکارافت اي کش
 فرهنـگ  هاي باالیی است، ارائـه کننـد، بـر   قراردادهاي آن رقم

عملیـاتی بـراي ایـن     پیشنهادورزشی تأکید شود،  بیمۀ ايحرفه
 ورزشـی  بیمـۀ  حـوزة  در توسـعه  و تحقیق مراکز اندازي راه کار

پـذیرد،   صورت ورزشی بیمۀ عرصه در ايحرفه آموزش تا است
هاي اجتماعی در ورزش الزم است تـا  در زمینۀ بهبود ارائۀ بیمه

اي را در نامـه وزارت ورزش با سازمان تـأمین اجتمـاعی تفـاهم   
ندوق بیمۀ ورزش در کشور، منعقد کننـد و نظـام   مورد ایجاد ص

هاي اجتماعی براي جامعۀ ورزش به خصوص ورزش جامع بیمه
اي و قهرمانی کشور تعریف شود، در نهایت ضروري است حرفه

هـاي ورزشـی   تا کانون ورزشکاران و مربیان و اتحادیه باشـگاه 
اعی هاي اجتمکشور تشکیل شود تا از این دو مسیر به ارائۀ بیمه

 جامعۀ ورزشی کشور کمک شود.
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