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 چکیده

خب و ایران بررسی شد. روش تحقیق، کیفی بود. جامعۀ آماری کارشناسان در این تحقیق الگوهای مختلف بیمه در ورزش کشورهای منت

های اجتماعی و  های بیمه های تخصصی در حوزه بیمه، کارشناسان و متخصصان حقوقی و کارشناسان ورزشی بودند که با توجه به پنل

 18سیدن به حد اشباع نظری ادامه یافت که پس از گیری تا رگیری شدند. نمونه برفی نمونه های بازرگانی در ورزش به شیوة گلوله بیمه

بود. نتایج تحقیق  1افزار اطلس تی ها از طریق تحلیل ساختاری و با استفاده از نرم   وتحلیل داده مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. تجزیه

تیب که برخالف این کشورها، دولت در بیمه در ورزش ایران نسبت به آمریکا، ژاپن و چین رشد کمتری داشته است؛ بدین تر نشان داد که

در ورزش   ای از طرف دولت در زمینۀ بیمه در ورزش حمایت چندانی صورت نداده است و الگوی اجرایی مشخص و یکپارچه مورد بیمه

یرتخصصی را در های بازرگانی غ نامه ای، بیمه های بیمه و شرکتای موجود در ورزش کشور بسیار کم است  وجود ندارد، حجم قوانین بیمه

قانونی کند و  حمایت ورزشی تخصصی و صندوق تخصصی بیمۀ  اندازی بیمۀ پیشنهاد شد تا دولت از راهدهند.  زمینۀ ورزش ارائه می

 های تخصصی ورزش تسهیل شود. ای در بیمه های بیمه شرکت حضور

 

 

  های کلیدی واژه

 های بازرگانی، مطالعۀ تطبیقی. های اجتماعی، بیمه الگوی بیمۀ ورزشی، بیمۀ ورزشی، بیمه
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1. Atlas.ti v.6 
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 مقدمه

در مورد حوادث  یموارد متعدد یر،اخ یهادر سال

 یهایتبا فعال یمگزارش شده که اغلب آنها ارتباط مستق

در حقیقت این مسئله امروزه  .(16) داشته است یورزش

کامالً قابل درک است که خطرها و حوادث گوناگون در 

 (.1نی از آن است )سطوح مختلف ورزش، جزئی جدانشد

شرط و اساس وجود بیمۀ ورزشی  خطر در ورزش پیش

است که تأثیر بسیار زیادی بر تقاضای بیمۀ ورزشی خواهد 

داشت. هرچه ریسک پیش روی ورزش افزایش پیدا کند، 

شود و در مقابل با  نیاز به بیمۀ ورزشی نیز بیشتر می

یابد  کاهش ریسک، تقاضا برای بیمۀ ورزشی کاهش می

های ورزشی، ریسک زیاد برخی از  (. تنوع رشته6)

های پربرخورد و استانداردهای سختگیرانۀ  ورزش

های ورزشی سبب شده است که با برخورد شدید  رقابت

راحتی خطر ازکارافتادگی جسمانی یا حتی  جسمانی، به

(. از طرف دیگر، مشارکت 8مرگ وجود داشته باشد )

فزایش است. برای روز در حال ا عموم در ورزش روزبه

ومیر نسبتاً  ای خطر ازکارافتادگی و مرگ ورزشکاران حرفه

شدت تحت تأثیر  ای به زیاد است و در اثر آن ورزش حرفه

المللی  ها رویدادهای ورزشی بین گیرد. برای دولت قرار می

دهندۀ تصویر کلی آن کشور در مجامع  بزرگ نشان

و توسعۀ  المللی و همچنین بیانگر ثبات اجتماعی بین

پذیری دولت است. چنانچه  اقتصادی آن کشور و مسئولیت

سیستم کامل بیمۀ ورزشی وجود نداشته باشد، تصویر 

شده از دولت و ثبات اجتماعی با چالش مواجه خواهد  ارائه

های تجاری که درگیر رویدادهای  شد. برای سازمان

ها درآمدشان  که حامیان مالی و رسانه ند، درصورتیا ورزشی

را از دست دهند، امکان برگزاری یک رویداد وجود نخواهد 

های  داشت. همچنین خطرهای ورزشی متعددی در زمین

افتد که بهبود فوری وضعیت بیمۀ  ورزشی اتفاق می

ی برا(. 6بخشد ) ورزشی در این بخش را ضرورت می

 یجۀحوادث که در نت ینا ی ناشی ازها یبآس جبران

افتد و به حداقل رساندن یاتفاق م یورزش یها یتفعال

ورزش از  ی درایمه، پوشش بجامعهحوادث بر  ینا یراتتأث

بخش  عنوان به 1یورزش یمۀب. (17ست )ها راه ینتریعمل

در  .توسعه دارد صدسالۀچند  ۀسابق یمه،از ب یمهم

 یبه بخش مهم یورزش یمۀب ی،غرب یافتۀ توسعه یکشورها

ادالت ورزش و شده است و در مع یلورزش تبد یستماز س

 یورزش یمۀب. (18کارکرد مهمی دارد )آن  ۀتوسع ایندفر

به  گران یمهاست که توسط ب ای یمهاز پوشش ب ینوع خاص

در  یمال و تضمین و پوشش شود یم یشنهادپ گذاران یمهب

و  ی، تضمین شغلیحقوق یمقابل حوادث، دعاو

ی، همچنین ورزشیا مکان  یدادرو یککه در  ییها خسارت

دهندگان ورزش ال ورزشکاران، مربیان و سازماندر قب

 یانواع مختلف یورزش یمۀ. بشود یرا شامل م افتد یاتفاق م

و  یرانمد نیمد یتمسئول یمۀب ی،حوادث ورزش یمۀمانند ب

 یمۀب ی،عموم یمدن یتمسئول یمۀب ی،کارکنان ورزش

 یو بازنشستگ یازکارافتادگ یمۀب ی،ورزش یدادهایرو

 (.15)دارد  یرهو غ یا ورزشکاران حرفه

های  دلیل تفاوت در ویژگی مشخص است که به

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای مختلف، ساختار 

و الگوی بیمۀ ورزشی در آنها متفاوت است. در ایران نیز 

های ورزشی از طریق بیمه،  موضوع کاهش ریسک فعالیت

(. به همین دلیل باید 1همواره مورد توجه بوده است )

رک جامعی از آنچه کشورهای مختلف دنیا در زمینۀ د

دهند و آنچه در ایران در حال  بیمه در ورزش انجام می

اجراست، وجود داشته باشد تا بتوان ضمن درک مشکالت 

موجود، راهکارهای مناسبی را برای بهبود وضعیت بیمه در 

ورزش ایران ارائه داد. بر همین اساس باید در ابتدا 

گرفته در ایران و سایر کشورها در زمینۀ  متحقیقات انجا

گرفته نشان داد  بیمه در ورزش بررسی شود. بررسی انجام

                                                                 

1. Sports Insurance 
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که تاکنون در مورد بیمه در ورزش کشور و نقش دولت و 

بخش خصوصی در آن تحقیقی صورت نگرفته است، اما از 

گرفته در زمینۀ بیمه در ورزش  جمله تحقیقات انجام

-(، نعمت2015پور )ری و حسنتوان به تحقیقات مظف می

( و نجمی 1388سیفعلی و گودرزی )(، 1392زاده ) الهی

مندی ورزشکاران  ( اشاره کرد که میزان رضایت1386)

شده در زمینۀ بیمۀ ورزشی  مختلف از کیفیت خدمات ارائه

به این نتیجه رسیدند که در ایران را بررسی کردند و 

مه، تنوع خدمات، های بیورزشکاران رضایت کمی از هزینه

های پزشکی و فرایندهای اداری  دسترسی به مراقبت

بهبود  پذیرش و معاینۀ پزشک در ایران دارند و برای

در  یدورزش با در ای یمهبه استفاده از خدمات ب رایشگ

آنها اقدامات  یتخصوص رفع موانع موجود با توجه به اولو

  .(2، 3، 4، 11) دشوالزم معمول 

( به این نتیجه رسید 1383، ویشته )در تحقیقی دیگر

 ای گونه به ،است یفضع یاربس در ایران یحقوق ورزشکه 

 ی، مدیرباشگاه ورزش  مثل ها یفتعر ینتر که کوچک

 یراندر ا رد؛ما وجود ندا ینو امثال آنها در قوان یورزش

 ؛و لوازم آن شناخته نشده است یا هنوز ورزش حرفه

 یو در موارد اندک یستندورزشکاران با حقوق خود آشنا ن

کنند و  یاحقاق حق خود به دادگاه مراجعه م یبرا

در  یمدن یتمسئول یمۀدر خصوص ب یالزام گونه یچه

یمۀ ب، به همین دلیل از نظر وی ورزش وجود ندارد

 (.5) مطرح شود یراندر ا تواند یها نم تا سال مسئولیت مدنی

ضوعات گرفته در سایر کشورها، مو اما تحقیقات انجام

اند. برای  بررسی کرده  صورت تخصصی بیمه در ورزش را به

ها و ساختار بیمه در ورزش، محققانی  مثال در زمینۀ مدل

 2مین (، وی2009(، بینگ فنگ )2009)1مانند وای

 (،2004) 3شوهوا و دانگ فنگ( و 2008(، خوان )2008)

                                                                 

1. Yi 

2 Wei-Min 

3. Shuhua & Dongfeng 

های مختلف بیمه در  مبانی حقوقی و قانونی و سیستم

کشور را با چین مقایسه کردند و نتیجه  ورزش چند

گرفتند که بیمۀ ورزشی چین برخالف بیمۀ ورزشی در 

یافته، به مشکالتی همچون نقص قوانین  کشورهای توسعه

آگاهی عمومی اندک در مورد   و مقررات، نرخ زیاد مالیات،

کننده بیمۀ ورزشی،  بیمه، پوشش یکنواخت و خسته

حوزۀ بیمۀ ورزشی و کمبود کارگزار و نماینده در 

، 14، 16ای دچار است ) های بیمه یکپارچگی کم شرکت

( عنوان کرد که کشورهای 2008(. وی مین )6، 8، 12

های بیمۀ ورزشی متفاوتی دارند؛ از جمله:  مختلف سیستم

. بیمۀ ورزشی که با حمایت و ادارۀ دولتی انجام 1

 های بیمۀ ورزشی اجتماعی که توسط . سیستم2گیرد،  می

های ورزشی بازرگانی  . بیمه3شود،  دولت حمایت می

صورت  . بیمۀ ورزشی که به4شده توسط دولت،  حمایت

. بیمۀ ورزشی 5شود، و  انتخابی توسط دولت حمایت می

(. 14شود ) صورت انحصاری توسط دولت اجرا می که به

( دلیل شکاف و ضعف بیمه در 2004شوهوا و دانگ فنگ )

ستم مدیریت ورزشی در این ورزش چین را تفاوت سی

کشور با کشورهای پیشرفته عنوان کردند. آنها افزودند 

طور کامل  هاست که مدیریت بیمۀ ورزشی در چین به مدت

در انحصار دولت است و این خود سبب محرومیت نسبی 

در این تحقیق توسعۀ بیمۀ ورزشی این کشور شده است. 

هایی مانند  امها و اقد راهبرد بیمۀ ورزشی،  برای توسعۀ

حمایت سیاسی و قانونی از بیمۀ ورزشی، تسریع بهبود 

حقوق ورزشی جمهوری خلق چین برای حفاظت اجباری 

از بیمۀ ورزشی چین، تبلیغات شدید برای ارتقای فرهنگ 

گیری از تجارب  آگاهی در مورد بیمۀ ورزشی، بهره

های ورزشی و  اندازی گروه کشورهای خارجی برای راه

ای بیمۀ  مۀ ورزشی چین، تأکید بر فرهنگ حرفهسیستم بی

های مالی و  ورزشی و بهبود یکپارچگی، کاهش بحران

 (.12اعتباری عنوان شد )
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در مجموع بررسی پیشینۀ تحقیقات داخلی و خارجی 

گرفته در زمینۀ بیمه در ورزش نشان داد که تاکنون  انجام

های اجتماعی و جانبه در زمینۀ بیمه ای همهمطالعه

بازرگانی در ورزش ایران انجام نگرفته است و سؤاالت 

مدل و ساختار بیمه در ورزش از جمله  در موردبسیاری 

ای رایج در ورزش، نقش دولت و  های بیمه در مورد سیستم

های  های خصوصی در حمایت، هدایت و ترویج بیمه شرکت

رایج در ورزش و وضعیت قوانین و مقررات بیمه در ورزش 

که مقالۀ حاضر در تالش به پاسخگویی به  وجود دارد

 بخشی از آنهاست.

 

 روش تحقیق

تحقیق حاضر به لحاظ نوع از دستۀ تحقیقات کاربردی 

و به لحاظ روش اجرا از دستۀ تحقیقات کیفی بود. 

کشورهای منتخب برای مطالعۀ تطبیقی، آمریکا، ژاپن و 

صورت هدفمند و با توجه به میزان  چین بودند که به

قیت در ورزش انتخاب شدند. جامعۀ آماری تحقیق، موف

کارشناسان بیمه، کارشناسان حقوقی و کارشناسان ورزشی 

های  های تخصصی در حوزه بودند که با توجه به پنل

های بازرگانی در ورزش و به  های اجتماعی و بیمه بیمه

گیری تا رسیدن گیری شدند. نمونه برفی نمونه شیوۀ گلوله

 1اشباع نظری ادامه یافت. به نظر مورس به حد کفایت و

نفر نیاز است  6کم به  ( برای مطالعات کیفی دست1994)

(. در 10نفر بیشتر نخواهد شد ) 20و احتماالً این تعداد از 

مصاحبه، دادۀ جدیدی به  18پژوهش حاضر، پس از 

های قبلی اضافه نشد و با رسیدن به حد اشباع نظری،  داده

های  آوری داده ن داده شد. برای جمعها پایابه مصاحبه

ای و تحلیل مبانی نظری  مورد نیاز، از مطالعات کتابخانه

همراه  موجود در این زمینه و نصوص قانونی موجود به

ساختاریافته و باز  های نیمه ابزارهایی مانند مصاحبه

                                                                 

1. Morse 

استفاده شد. در تحقیق حاضر برای تعیین قابلت اعتماد 

سوسازی استفاده شد.  ههای تحقیق روش س یافته

بندی و تفسیر  ها از طریق خالصه، جمع   وتحلیل داده تجزیه

 Atlas.ti افزار  به شکل استنتاجی و با استفاده از نرم

V.6 های حاصل از  صورت گرفت؛ بدین شکل که داده

ساختاریافته و باز از طریق کدگذاری باز  های نیمه مصاحبه

و دارای بیشترین  و محوری، تحلیل شده و کدهای مهم

های متناسب با هم  ها یا مقوله صورت خوشه فراوانی به

 استخراج شدند. 

 

 های تحقیق نتایج و یافته

های تحقیق حاضر در سه بخش عنوان شد. در  یافته

های  های مطالعۀ تطبیقی در زمینۀ مدل بخش اول، یافته

مختلف بیمۀ ورزشی در کشورها عنوان شد؛ در بخش دوم، 

با جامعۀ آماری تحقیق در مورد وضعیت   مصاحبهنتایج 

های  بیمه در ورزش ایران و نقش دولت و شرکت  مدل

ای در آن در پارامترهای مدنظر تحقیق بیان شد؛ در  بیمه

تطبیقی در اهداف فرعی مدنظر  های مرحلۀ سوم جدول

 تحقیق ترسیم شد.

 های مطالعۀ تطبیقی بخش اول: یافته

 یکاآمر ورزشی بیمۀ سیستم

-راه را ورزشی بیمۀ تجارت کایآمر ،1940 سال از

 از دولت مالی حمایت با مقدماتی طرح. کرد اندازی

 بعد، دولت مرحلۀ در و شد اجرا خصوصی بیمۀ های شرکت

 و سپرد بازرگانی گران بیمه به را کار دشوار، فرایندی طی

 شامل آمریکا در ورزشی بیمۀ. کشید دست حمایت از

 توسعۀ به میل است، تخصصی بسیار که مقیاسی است

 ورزشی صنایع پردرآمدترین به تبدیل حال در و دارد بازار

 انجام خوبی به همچنان ورزش توسعۀ که درحالی است،

 ورزشی بیمۀ براساس ورزشی بیمۀ آیندۀ. گیرد می

 ورزشی هایاست. سازمان شده نهاده بنا اجتماعی
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 در دارند که را ای حرفه ورزشکاران کردن بیمه مسئولیت

 های تیم عضویت به المپیک های بازی برای رقابت طول

 مختلف های نامه بیمه انواع شامل که آیند می در المپیک

 خدمات بازرگانی، بیمۀ  شرکت انواع آمریکا در. شود می

 های رشته همۀ که کنند می ارائه را متنوعی ورزشی بیمۀ

 های هشاخ سایر و همگانی ورزش مدارس، ورزش ورزشی،

 و مؤسسات ها، فدراسیون تمام. شود می شامل را ورزش

 برای ورزشی بیمۀ تهیۀ در آمریکا ورزشی هایباشگاه

 با تا اند فعال خود داوطلبان و ورزشکاران مربیان، اعضا،

 و عرضه مراحل تمام در بازرگانی بیمۀ هایشرکت کمک

 ورزشی بیمۀ سیستم پوشش از وسیعی گسترۀ تقاضا،

 (. 6) کنند عرضه را بازرگانی

 زمینۀ در جهان کشورهای ترین یافته توسعه از آمریکا

 زمینۀ در فعال های شرکت تعداد که است ورزشی بیمۀ

آمریکا  در. است شرکت 5000 بر بالغ آن در ورزشی بیمۀ

 غیرانتفاعی، و انتفاعی حالت دو هر در بیمه های نمایندگی

 و ای فهحر ورزشی بیمۀ های شرکت حالت دو هر در

 و بازرگانی ورزشی های بیمه حالت دو و هر ای، غیرحرفه

 (.16) کنند می فعالیت اجتماعی

 سیستم بیمۀ ورزشی در ژاپن

سیستم بیمۀ ورزشی ژاپن وابسته به دولت است و 

شود. مدیریت  توسط دولت هدایت و حمایت مالی می

صورت خصوصی  سازمانی بیمۀ ورزشی در این کشور به

های  است که از ترکیب سرمایۀ اتحادیهغیرانتفاعی 

شود. بیمۀ ورزشی و بیمۀ اتکایی  ها ایجاد میشهرستان

توسط دولت مرکزی ارائه شده و نظارت فنی نیز توسط آن 

های مربوط  شود. همچنین دولت برخی از یارانه فراهم می

 60پردازد. حدود  های ورزشی را می به حق بیمۀ سازمان

و مقررات و حقوق ورزشی در زمینۀ سال از ایجاد قوانین 

گذرد. ژاپن یک سیستم بیمۀ  سیستم بیمۀ ورزشی می

های سیستم بیمۀ حوادث در مدارس و  اجباری را در زمینه

سیستم بیمۀ جامع معلمان و مربیان ورزشی را در تمام 

های  های همگانی، ورزش مدارس و ورزش های ورزش حوزه

کند. قانون  شی ارائه میرقابتی برای ارتقای جامع بیمۀ ورز

کند  ایجاد شد، عنوان می 1996حقوق ورزشی که در سال 

که همۀ ورزشکاران باید تحت پوشش بیمه باشند و 

تدریج بیمۀ رویدادهای ورزشی توسط دولت و  به

های بیمه ایجاد شود. رویکرد قانون این بود که  شرکت

ق های موجود در بازار ورزش را از طری ابتدا دولت ریسک

های بیمه بر عهده گیرد و سپس مجدداً توسط  شرکت

سازمان بیمۀ ژاپن، مسئولیت اصلی بیمه کردن رویدادهای 

ورزشی و نقش بیمۀ اتکایی را تقبل کند. سیستم بیمۀ 

ورزشی در ژاپن در سیستم تأمین اجتماعی، نوعی بیمۀ 

(. در 6ای دارد ) رود و پوشش گسترده شمار می اصلی به

  شرکت 13ای فعال وجود دارد که  بیمه شرکت 17ژاپن 

ای دنیا قرار  شرکت برتر بیمه 500ای در فهرست  بیمه

های ژاپنی تحت پوشش انواع  درصد از خانواده 98دارند. 

تمام مردم تحت "بیمه قرار دارند. در ژاپن مفهومی به نام 

میلیون  3/9نحوی که تنها  وجود دارد، به "پوشش بیمه

حت پوشش بیمۀ ورزشی قرار دارند. نفر در این کشور ت

شود که بیمۀ ورزشی بخش مهمی از  بنابراین مشاهده می

 (. 16بیمه در ژاپن است )

 سیستم بیمۀ ورزشی در چین

صنعت بیمۀ ورزشی در چین بسیار با تأخیر آغاز شد. 

در مطرح شد.  1995اولین بار ایدۀ بیمۀ ورزشی در مارس 

ب چین و ، رئیس انجمن ورزشی جنو1996سال 

میلیون یوان  12شخصاً  1نام هونگ چو هانگ کنگ به هنگ

ورزشی به تشکیالت ورزشی چین  چین را برای ایجاد بیمۀ 

اهدا کرد تا صندوق بیمۀ ورزشی هانگ را برای حمایت از 

کمیسیون ملی ورزش زیر نظر سازمان ورزش استان 

در وزارت ورزش  1998سپتامبر  28اندازی کند. در  راه

                                                                 

1. Hung Cho Hang 
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مکاری مشترک بنیاد امور ورزش چین و شرکت طی ه

پوش تحت پوشش بیمۀ  بیمۀ خلق چین، ورزشکاران ملی

های  ازکارافتادگی، و تمام ورزشکاران المپیکی و همۀ تیم

ملی کشور تحت پوشش بیمۀ ازکارافتادگی ناشی از 

. اما چین مدت طوالنی نیست حوادث ورزشی قرار گرفتند

بیمۀ ورزشی وارد شده  صورت تخصصی در زمینۀ که به

شرکت کارگزاری بیمۀ ورزشکاران با  2004است. در سال 

مسئولیت محدود ایجاد شد که در زمینۀ بیمۀ رویدادهای 

ورزشی، بیمۀ ورزشی و مشاورۀ بیمۀ ورزشی فعالیت دارد. 

در حال حاضر توسعۀ بیمۀ ورزشی در چین با توجه به 

دنیاست،  های برتر ورزش در اینکه چین یکی از قدرت

 (. 6، 6، 18نامناسب است )

 سیستم بیمۀ ورزشی در ایران

در ایران کمی با تأخیر به مقولۀ بیمۀ ورزشی پرداخته 

اشتباه خدمات درمانی و پزشکی  شده است. در ایران به

عنوان بیمۀ ورزشی شناخته  فدراسیون پزشکی و ورزشی به

ی ها که گستردگی حوادث، مشاغل، رشته شود؛ درحالی می

شود که دامنۀ  ورزشی و رویدادهای ورزشی موجب می

تر از این خدمات  در ورزش بسیار گسترده شمول بیمه

نظر برسد. برای بررسی مدل بیمه در ورزش ایران و  به

بر بررسی متون  نقش دولت و بخش خصوصی در آن عالوه

ساختاریافته، های نیمه و نصوص قانونی، از طریق مصاحبه

های تحقیق بررسی شد که در ادامه ؤلفهوضعیت آن در م

 نشان داده شده است.

 

 های حاصل از مصاحبه بخش دوم: یافته

های حاصل از مصاحبه مربوط به بررسی نتایج یافته

های اجتماعی  نقش دولت و بخش خصوصی در مورد بیمه

نشان داده  2و  1های  و بازرگانی در ورزش ایران در شکل

های مدل  مربوط به مؤلفهشده است. همچنین نتایج 

مدیریت بیمه در ورزش ایران شامل وضعیت قوانین و 

-وضعیت آگاهی عموم مردم، نقش شرکتمقررات بیمه، 

های بیمه در پیشبرد بیمه در ورزش ایران و ضریب نفوذ 

 نشان داده شده است.  6تا  3های  در شکلبیمه 

آمده در زمینۀ شیوۀ مدیریت بیمه در  دست نتایج به

( نشان داد که دولت در 2و  1های  زش ایران )شکلور

های اجتماعی در ورزش حمایت چندانی زمینۀ بیمه

نداشته است و سیاست اجرایی مشخصی از طرف دولت در 

های  زمینۀ بیمۀ ورزشکاران وجود ندارد. در مورد بیمه

بازرگانی در ورزش، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که 

های بازرگانی  ضر بیمههای بیمه در حال حاشرکت

دهند و دولت از طریق تخصصی در ورزش را ارائه نمی

های بازرگانی  بر امور اجرایی بیمه  بیمۀ مرکزی صرفاً

نظارت دارد و بهتر است حمایت و قانونگذاری و نظارت 

های اجتماعی و بازرگانی در الزم را در هر دو بخش بیمه

شی را به ورزش انجام دهد و امور تخصصی بیمۀ ورز

 ای واگذار کند. های بیمهشرکت

نتایج تحقیق در مورد وضعیت قوانین و مقررات بیمه 

( نشان داد که حجم قوانین 3در ورزش ایران )شکل 

ای موجود در ورزش کشور بسیار کم و در حد یک  بیمه

بخشنامه از طرف هیأت دولت است و خأل قانونی در این 

فی قوانین موجود بیمه شود. میزان معر زمینه احساس می

در ورزش ایران نیز در حد ابالغ یک بخشنامه است. این 

قانون هم دقت و یکپارچگی نداشته و تطابقی با نیازهای 

جامعه ورزش ندارد. همچنین نتایج نشان داد که باید 

های اجتماعی و بازرگانی در قوانین الزم در مورد بیمه

 ورزش کشور وضع شود. 
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 های اجتماعی در ورزش ایرانهای مربوط به مقولۀ )خوشۀ( شیوة مدیریت بیمه ه. مؤلف1شکل 
 

 
 های بازرگانی در ورزش ایرانهای مربوط به مقولۀ )خوشۀ( شیوة مدیریت بیمه . مؤلفه2شکل 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 های مربوط به مقولۀ )خوشۀ( وضعیت قوانین و مقررات بیمه در ورزش ایران . یافته3شکل 
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نتایج تحقیق نشان داد که آگاهی عموم مردم یا همان 

مخاطبان بیمه در ورزش کشور در مورد ضرورت و اهمیت 

( و به همان 4بیمه در سطح پایینی قرار دارد )شکل 

های نسبت میزان خرید آنها اندک است. در مورد بیمه

ها دلیل نبود روند مشخص در این نوع بیمه اجتماعی به

خرید و ضعف در میزان آگاهی از طرف سردرگمی برای 

شدگان در مورد حقوق اجتماعی آنها وجود دارد. بیمه

ضمن اینکه تقاضای خوبی از طرف ورزشکاران و قهرمانان 

 مندی از مزایای ای و مربیان ورزش برای بهرهحرفه

 های اجتماعی وجود دارد.بیمه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 های رایج در ورزش ایرانکنندگان بیمه)خوشۀ( وضعیت آگاهی مصرف ۀهای مربوط به مقول یافته .4شکل 

 

های بیمه در پیشبرد بیمه در بررسی نقش شرکت

های ( نشان داد که همۀ شرکت5ورزش ایران )شکل 

های بازرگانی در زمینۀ ورزش را به نامهای، بیمهبیمه

ها تخصصی نامهدهند، اما این بیمهمخاطبان ارائه می

توانند با  ای در صورت نیاز میهای بیمهند. شرکتنیست

قدرت در عرصۀ بیمۀ ورزشی وارد شوند و به ارزیابی 

مناسب ریسک نیاز دارند تا بتوانند محصوالت تخصصی در 

بیمۀ ورزشی ارائه دهند. برای مثال شرکت بیمۀ ایران وارد 

های  این عرصه شده و در حال طراحی و توسعۀ بیمه

ای ورزش کشور است.  سب با نیازهای بیمهبازرگانی متنا

المللی فعال  های بین همچنین نتایج نشان داد که شرکت

در زمینۀ بیمه در ورزش کشور وجود ندارند؛ اما قدرت 

حدی است که در صورت نیاز  های بیمۀ داخلی بهشرکت

المللی و تخصصی بیمه های بینتوانند همانند شرکت می

است  کنند و ضروریدر ورزش کشور ایفای نقش 

 های تخصصی در ورزش ایران ایجاد شود. بیمه
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 های بیمه در ساختار بیمه در ورزش ایرانهای مربوط به مقولۀ )خوشۀ( جایگاه شرکت . یافته5شکل 

 

 
  های مربوط به مقولۀ )خوشۀ( ضریب نفوذ بیمۀ ورزشی در ایران . یافته6شکل 

 

وذ بیمه در ورزش نتایج تحقیق نشان داد که ضریب نف

(؛ رشد این 6ایران بسیار کم و در حد صفر است )شکل 

 ضریب نیز چندان شایان توجه نیست.

 های تطبیقی بخش سوم: جدول

 پس از بررسی ساختار بیمۀ ورزشی در ایران در 

شده، مطالعۀ تطبیقی آن با کشورهای  های اشارهمؤلفه

ولت و منتخب انجام گرفت. نتایج مطالعۀ تطبیقی نقش د

های بازرگانی و اجتماعی در  بخش خصوصی در بیمه

و نتایج  1ورزش کشورهای منتخب و ایران در جدول 

های مدل مدیریت بیمه در ورزش  مؤلفهمطالعۀ تطبیقی 

نشان داده شده  2در جدول  کشورهای منتخب و ایران

 است.
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های( مستخرج های )خوشه زش کشورهای منتخب و ایران در مقولههای مختلف بیمه در ور . مطالعۀ تطبیقی مدل1جدول   
های مختلف سبک

 ای بیمه

کشورهای  های مدلویژگی

کننده  استفاده

 از این مدل

 وضعیت ایران

سبک بیمۀ ورزشی 

که با مشارکت و 

رهبری دولت 

 هستند.

ای ملی  الف( از طریق راهنمایی یک نمایندگی بیمۀ ورزشی حرفه

طور مستقیم یا غیرمستقیم، قوانین و مقررات  که به پذیرد صورت می

 شود. صنعت بیمه را در سطح کالن شامل می

ب( سیستم دقیقی از قوانین و مقررات بیمه را دارد و پایه و اساس آن 

های رسمی بیمۀ ورزشی ایجاد شده  توسط دولت در قالب شرکت

 ها با محوریت دولت سیاستگذاری کلی بیمۀ است که این شرکت

 دهی به آن را بر عهده دارند. ورزشی و شکل

های نتایج تحلیل داده آمریکا

کیفی نشان داد که در 

های اجتماعی و مورد بیمه

بازرگانی در ورزش ایران 

سیاست مشخصی از طرف 

دولت وجود ندارد، اما 

اعتقاد بر این است که در 

های اجتماعی و مورد بیمه

بازرگانی دولت باید 

سیاستگذاری قانونگذاری و 

و حمایت مالی الزم را 

 انجام دهد. 
در مورد اجرا نیز نتایج 

تحقیق نشان داد که دولت 

های بازرگانی در  امور بیمه

طور کامل به  ورزش را به

های بیمه واگذار شرکت

نکرده است. در این بین در 

های بازرگانی  مورد بیمه

ظرفیت موجود در 

فدراسیون پزشکی و 

یمۀ عنوان ب ورزشی به

تخصصی بازرگانی ظرفیت 

مناسبی است که باید 

 استفاده شود.

همچنین امور اجرایی 

های مربوط به بیمه

اجتماعی متولی ندارد که 

باید به سازمان تأمین 

اجتماعی واگذار شود. باید 

از ظرفیت صندوق حمایت 

از قهرمانان و پیشکسوتان 

های  برای ارائۀ بیمه

اجتماعی در ورزش 

 استفاده شود.

سبک حمایت دولت 

های بیمۀ  از سیستم

 ورزشی محلی

الف( قوانین و مقررات کشور بسیار قوی هستند. در این نوع بیمه 

کنندگان در  برای ورزشکاران، مربیان، داوطلبین و سایر مشارکت

 ورزش از لحاظ قانونی اجبار در اجرای بیمۀ ورزشی وجود دارد؛

رزشی نه به معنی انتفاع های بیمۀ وب( مدیریت مستقیم نمایندگی

شود؛ همچنین ارائۀ  عنوان ناظر و راهنما توسط دولت انجام می بلکه به

 های مرتبط با حق بیمه توسط دولت است.  یارانه

 ژاپن

سبک بیمۀ ورزشی 

شده  بازرگانی حمایت

 توسط دولت

الف( سیستم یکپارچه ملی برای بیمۀ ورزشی وجود ندارد و دولت 

 بیمۀ ورزشی ندارد. دخالتی در پیشبرد

های بیمۀ خصوصی مدیریت  ب( بیمۀ ورزشی اغلب توسط شرکت

شود. ورزشکاران داوطلبانه تحت پوشش بیمۀ ورزشی قرار  می

منظور کاهش فشار موجود بر  ای موارد به گیرند و دولت در پاره می

 کند. های حمایتی را اعطا می ورزشکاران برخی یارانه

انگلستان، 

 آلمان، فرانسه

 و اسپانیا

های  سبک بیمه

صورت  ورزشی که به

انتخابی توسط دولت 

 شوند حمایت می

های تخصصی بیمه یا  الف( بیمۀ ورزشی اغلب توسط نمایندگی

ها یا  شود که این شرکت های ملی بیمۀ ورزشی ارائه می شرکت

 دهند. ها با همکاری مشترک دولت این مهم را انجام می نمایندگی
ای ورزشی کوچک دامنۀ کوچکی دارد و تعهد ه ب( پوشش بیمه

 های اجرایی است. ها، بیشتر در بخش شرکت
های  کنندگان در این نوع بیمه اغلب خواهان بیمه شرکت (ج

 اند و بیشتر شامل ورزشکاران هستند. اجباری

تایلند، 

فیلیپین و 

بنگالدش، 

 چین

سبک بیمۀ ورزشی 

 در انحصار دولت

عنوان متولیان بیمه و با کمک شرکت  ههای ورزشی ب سازمان (الف

بیمۀ هر ایالت یا استان، با محوریت نمایندگی بیمۀ هر کدام، طی یک 

 کنند. انحصار شدید، بیمۀ ورزشی را مدیریت می

های بیمۀ اجباری، بیمۀ اختیاری و ترکیبی  بیمۀ ورزشی در شکل (ب

 از این دو است.

 یمۀ ورزشی است.ازحد ناموزون ب ج( این مدل موجب توسعۀ بیش

رومانی و 

لهستان اما 

پس از 

فروپاشی 

اتحاد جماهیر 

شوروی این 

مدل تقریباً از 

 هم پاشید.
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 های( مستخرج های )خوشه . مطالعۀ تطبیقی ساختار بیمه در ورزش کشورهای منتخب و ایران در مقوله2جدول 

 کشورهای مختلف

 مورد مقایسه

یافته در زمینۀ بیمۀ  کشورهای توسعه

 ورزشی )آمریکا(

کشورهای در حال توسعه در زمینۀ بیمۀ 

 ورزشی )ژاپن، چین(

 وضعیت موجود در ایران

میزان دولتی یا 

 خصوصی بودن
  دولت نقش حمایتی و قانونگذاری

 دارد.

 های بیمه نقش اصلی را  شرکت

 دارند.

 شکل اجباری  های اجتماعی به بیمه

 شوند.  توسط دولت تأمین می

 اند. نی اختیاریهای بازرگا بیمه 

  دولت نقش محوری و اصلی در

 حمایت مالی و قانونگذاری دارد. 

 شکل اجباری  های اجتماعی به بیمه

 شوند. توسط مردم خریداری می

 اند.  های بازرگانی اختیاری بیمه 

  قوانین و مقررات

نحوی است که نقش  به

مشخص  وضوح بهدولت 

 نیست.

  بیمۀ اجباری ورزشی

انت وجود دارد، اما ضم

اجرایی و نظارت مناسب 

بر اجرای آن وجود 

 ندارد.

 ای در های بیمهشرکت

های بازرگانی زمینۀ بیمه

 اند.  محدودی فعال

های  شرکت

 ای بیمه

  تعداد زیاد، قوی 

  دارای سابقۀ عملیاتی چند

  صدساله

  تجارت در کشورهای مختلف 

  توجه ویژه به توسعۀ بیمۀ ورزشی

 دارند. 

 یاس کمتعداد کم و در مق 

  ی بیمه ضعیفها شرکتقدرت 

 .بیمۀ ورزشی کمتر مورد توجه است 

  المللی فعالی وجود  ینبهیچ برند

 ندارد.

  شرکت مستقل بیمۀ

 ورزشی وجود ندارد.

  بیمۀ ورزشی کمتر مورد

 توجه است.

  المللی  ینبهیچ برند

فعالی در بیمۀ ورزشی 

 وجود ندارد.

های گروه

 کننده مصرف

 زیاد در  هوشیاری و دانش ملی

 زمینۀ بیمۀ ورزشی

  عادت خوبی برای خرید بیمۀ

 ورزشی در میان مردم وجود دارد.

  شور و اشتیاق برای تهیۀ بیمۀ

 ورزشی باال نیست. 

  آگاهی عمومی کم در مورد بیمۀ

 ورزشی

  شور و اشتیاق برای تهیۀ

 بیمۀ ورزشی زیاد نیست. 

  آگاهی عمومی کم در مورد

 بیمۀ ورزشی

نرخ ضریب نفوذ 

 بیمه

نسبت آهسته، اما در سطح  رشد به

 باالتر

رشد سریع، اما بسیار کمتر از کشورهای 

 یافته توسعه

دلیل نبود بیمۀ ورزشی  به

مستقل آمار مشخصی وجود 

 ندارد.

های  سیستم

 قانونی

  قوانین حوزۀ بیمۀ ورزشی 

  طور بهقانون بیمه و قوانین مدنی 

ی با نیازهای ا مالحظهشایان 

یمۀ ورزش مطابقت قراردادهای ب

 دارند.

  سیستم قانونی قوی را برای توسعۀ

 .اند کردهبیمۀ ورزشی فراهم 

  قانون بیمۀ ورزشی هنوز معرفی

 نشده است.

  قوانین و مقررات بیمۀ ورزشی ناقص

 است.

 های قانونی یکپارچه کمبود سیستم 

 محدودیت در توسعۀ بیمۀ ورزشی 

  قانون بیمۀ ورزشی هنوز

 معرفی نشده است.

 نین و مقررات بیمۀ قوا

 ورزشی ناقص است.

 های قانونی  کمبود سیستم

 یکپارچه

  محدودیت در توسعۀ بیمۀ

 ورزشی

 خدمات قانونی

 اند.  خدمات انسانی 

  زودهنگامپس از بروز، مداخلۀ 

مؤثر و  ها کمکگیرد و  صورت می

 شود.  یمارائه  موقع به

  خدمات قوی و مؤثر و

 پذیرند. یقتطب

 ۀ انسانی. کمبود توجه به جنب 

 طور معمول پس  اغلب محصوالت به

 شوند. گرفته ایجاد می از ادعای صورت

 پذیری خدمات قوی نیست. تطبیق 

  کمبود توجه به جنبۀ

 انسانی 

 طور  اغلب محصوالت به

معمول پس از ادعای 

گرفته ایجاد  صورت

 شوند. می

 پذیری خدمات قوی  تطبیق

 نیست.
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اد که موقعیت طور خالصه نتایج تحقیق نشان د به

تر از  مانده  واقعی قوانین بیمۀ ورزشی ایران به نسبت عقب

صنعت بیمۀ کشور است و به نسبت توسعۀ ورزش، رشد 

طور خاص بیمۀ ورزشی کشورمان  کندتری داشته است. به

طور عمده  روست که به همچنان با مشکالت متعددی روبه

های  مه. تعداد کم بی1توان به موارد زیر اشاره کرد:  می

نداشتن نوع بیمه با   ورزشی و مقیاس کوچک و تفاوت

. ضعف عموم جامعه در میزان 2سطوح مختلف ورزش؛ 

دلیل نفوذ فرهنگ قدیمی،  اطالع از بیمۀ ورزشی که به

های اموال و  آداب و رسوم، افراد اغلب محدود به بیمه

. 4. سیستم بیمۀ ورزشی اجتماعی ناقص؛ 3اند؛  اشخاص

طور انحصاری در حوزۀ بیمۀ  ای که به یمهنبود شرکت ب

. نقص 6. نبود سازوکار مؤثر رقابت؛ 5ورزشی فعالیت کند؛ 

 های سیستم . کمبود7  ورزشی؛ بیمۀ مقررات و قوانین

. کیفیت ضعیف خدمات بیمۀ ورزشی 8یکپارچه؛ و  قانونی

 در موارد تخصصی.

 

 گیریبحث و نتیجه

یریت بیمه در های ساختار و مددر این تحقیق مؤلفه

 جینتا. شد سهیمقاورزش کشورهای خارجی و ایران 

ورزش ایران  مدیریت بیمه در ۀویدر مورد ش آمده دست به

فنگ  شوهوا و دانگو ( 2009) 1و همکاران وانبا تحقیق ژ

( همسو بود؛ آنان عنوان کردند 2008) 2خوان و (2004)

که دولت چین قانون مشخصی را برای حفاظت از منافع 

رزشکاران وضع نکرده است و همین امر موجب شده و

(. 7، 8، 12است بیمۀ اجتماعی بازیکنان خالی باشد )

های بنابراین دولت باید نقش اصلی را در ارائۀ بیمه

 3اجتماعی داشته باشد. نتایج تحقیق وونگ و دوبرت

( نشان داد که در آمریکا نظام جامعی در مورد 2010)

                                                                 

1. Guan  

2  . Juan 

3. Wong & Deubert 

 4(. وای15زش وجود دارد )های اجتماعی در ور بیمه

( نیز عنوان کرد که در چین و ژاپن این نظام در 2009)

(. همچنین نتایج تحقیق حاضر 16گیری است )حال شکل

های اجتماعی در ورزش باید از طریق در مورد اینکه بیمه

دولت و سیستم تأمین اجتماعی ارائه شود با نتایج تحقیق 

بود که عنوان کردند ( همسو 2004) 5جونهونگ و کا هااو

ورزشکارانی که دارای بیمۀ اجتماعی ورزشی بودند، 

 که اندبوده مند همانند مردم عادی از بیمۀ اجتماعی بهره

 ۀمیب ،یبازنشستگ ۀدور ۀمیشامل ب یامهیب پوشش نیا

( 2008) 6نیمیو(. 9) است رهیو غ یکاریب ۀمیب ،یپزشک

 جیتدر بهرا  یورزش ۀمیب ستمیس دیبا نیچ که کرد عنوان

 جینتا ثیح نیا از(. 14کرده و آن را کامل کند ) جادیا

 همسو حاضر قیتحق جینتا با( 2008) نیم یو قیتحق

 .بود

 قیتحق جیهای بازرگانی در ورزش نتا مورد بیمه در

 کهبود  همسو( 2009وان و همکاران )ژ قیحاضر با تحق

 یهامهیب نیچ در یاحرفه یها ستیفوتبالعنوان کردند 

(؛ 17کنند )های بیمه دریافت نمی دلخواه خود را از شرکت

( که عنوان کرد در 2008اما با نتایج تحقیق خوان )

های بازرگانی آمریکا و ژاپن نظام جامعی در خصوص بیمه

 ( ناهمسو بود.8در ورزش وجود دارد )

های نتایج تحقیق حاضر در مورد نقش دولت و شرکت

اجتماعی و بازرگانی در ورزش های ای در مورد بیمهبیمه

( همسو بود؛ 2004) 7فنگ با نتایج تحقیق شوهوا و دانگ

عنوان کردند که در چین مدت طوالنی است که  آنان

طور کامل در انحصار  مدیریت ورزشی و بیمۀ ورزشی به

دولت است و این خود تا حدودی سبب محرومیت توسعۀ 

تر است (؛ بنابراین به12بیمۀ ورزشی چین شده است )

های بازرگانی در ورزش دولت در مراحل اولیه از بیمه
                                                                 

4. Yi 

5. Junhong & Ke Hao 

6. Wei-min 

7. Shuhua & Dongfeng 
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های بیمه واگذار حمایت کرده و امور اجرایی را به شرکت

نتایج تحقیق حاضر در این بخش با نتایج کند. همچنین 

( که عنوان 2009) 1( و بینگ فنگ2009تحقیق وای )

کردند دولت در چین و کشورهای پیشرفته حمایت قانونی 

(، 6 ،16) دهندی الزم را از بیمه در ورزش انجام میو مال

 همسو بود. 

 قاتیتحق ۀهم درگفت  توانیم یکل طور به

گرفته از جمله تحقیق حاضر بر این نکته تأکید شده  انجام

های اجتماعی در ورزش را است که دولت باید بیمه

حمایت کند و در این زمینه به قانونگذاری و سیاستگذاری 

و آنها را از طریق سیستم تأمین اجتماعی کشورها بپردازد 

های بازرگانی نیز در ورزش باید با حمایت ارائه دهد. بیمه

های اندازی شده و سپس امور به شرکتاولیۀ دولت راه

 تخصصی بیمه در ورزش واگذار شود.

نتایج تحقیق در مورد وضعیت قوانین و مقررات بیمه 

( که 2011) 2یونگ چنگدر ورزش ایران با نتایج تحقیق 

عنوان کرد تقویت قوانین بیمۀ ورزشی و تأسیس شرکت 

( 17حقوقی بیمۀ ورزشی در چین ضرورت دارد )

های وای  همسوست. نتایج تحقیق در این بخش با یافته

(، خوان 2008(، وی مین )2009(، بینگ فنگ )2009)

( نیز همسوست. همگی آنان 2007) 3( و یونگلی2008)

د که قوانین و مقررات بیمۀ ورزشی در چین عنوان کردن

های ناقص است و باید سیستم دقیق قانونی در مورد بیمه

، 14، 16، 18بازرگانی و اجتماعی در ورزش ایجاد شود )

8 ،6.) 

نتایج تحقیق حاضر در مورد هوشیاری و آگاهی ملی از 

طرف تمام موارد بیمه یا همان مخاطبان بیمه در ورزش 

( 2008خوان )خرید آن با نتایج تحقیق  کشور و میزان

آمریکا احساس ژاپن و مردم همسو بود؛ او عنوان کرد 

                                                                 

1. Bing-Feng 

2. Yong Cheng 

3. Yongli 

مثبتی نسبت به بیمه دارند و افرادی که به ورزش 

و این امر  ورزشی قرار دارندۀ تحت پوشش بیم پردازند می

 .(9موجب رشد بیمۀ ورزشی در آمریکا شده است )

که ضعف بیمۀ  ( عنوان کرد2011یونگ چنگ )همچنین 

ورزشی در مدارس چین مربوط به ضعف آگاهی مدارس و 

( نیز عنوان کرد 2009(. وای )18آموزان است ) دانش

فرهنگ عمومی خرید بیمۀ ورزشی در چین بسیار ضعیف 

( 2009ژوان و همکاران )(. 17است و باید ارتقا پیدا کند )

د در مورای در چین  حرفهورزشکاران  یآگاهاظهار داشتند 

آنان  یبرا یناراحت یناما ا ،است یشدر حال افزایمه ب

(، 7) در بازار وجود ندارد شاندلخواه یمۀوجود دارد که ب

 رو نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مذکور همسوست.  ازاین

های بیمۀ  نتایج تحقیق در بخش بررسی نقش شرکت

المللی در پیشبرد بیمه در ورزش ایران با  ملی و بین

( همخوانی داشت؛ او عنوان 2008ای وی مین )ه یافته

ای در کشورهای در حال توسعه در  های بیمه کرد شرکت

زمینۀ بیمه در ورزش فعالیت تخصصی در زمینۀ بیمۀ 

های تحقیق حاضر، با  (. همچنین یافته14ورزشی ندارند )

( 2002گزارش کمیتۀ ورزش و تفریحات سالم استرالیا )

های  ترالیا که عنوان کرد شرکتدر مورد بیمه در ورزش اس

های تخصصی در  تخصصی بیمه در ورزش استرالیا بیمه

 ( نیز همسو بود. 13دهند ) ورزش این کشور ارائه می

نتایج تحقیق حاضر در بخش ضریب نفوذ بیمه در 

( همسو بود که 2008وی مین )های  یافتهورزش ایران با 

ی بسیار عنوان کرد در کشور چین ضریب نفوذ بیمۀ ورزش

گیری کرد که  توان نتیجه طور کلی می به (.14ناچیز است )

های  قوانین و مقررات بیمه در ورزش در ایران چه در بیمه

های بازرگانی در مراحل آغازین و  اجتماعی و چه در بیمه

در حال رشد است و وضعیت مطلوبی ندارد. همچنین، 

در یمه مخاطبان ب خرید بیمه در میان و فرهنگ یآگاه

ورزش کشور برخالف کشورهای پیشرفته مناسب نیست 
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که خود از عوامل اصلی رشد نکردن بیمه در ورزش کشور 

های بیمه  خالف شرکت های بیمه در ایران بر است. شرکت

طور جدی و قدرتمندانه وارد  یافته، به در کشورهای توسعه

های بازرگانی مناسب  اند تا بیمه عرصۀ بیمۀ ورزشی نشده

ان را ضمن ارزیابی ریسک ارائه دهند که ممکن مخاطب

است دلیل این موضوع، کمبود تقاضا از طرف جامعۀ 

همۀ این عوامل سبب شده است که ورزشی کشور باشد. 

ضریب نفوذ بیمۀ ورزشی در کشور و سهم آن از تولید 

ناخالص ملی برخالف کشورهای آمریکا و ژاپن در حد 

ب موفق مراجع مهمی برای تجار ناچیز و تقریباً صفر باشد.

توان با توجه به  اند و می ساخت سیستم بیمۀ ورزشی موفق

های مناسبی برای بهبود وضعیت بیمۀ  آنها راهبردی

برخی از تجارب و راهکارهای ورزشی در کشور اتخاذ کرد. 

های ورزشی در  سایر کشورها برای بهبود و توسعۀ بیمه

 اند از: کشور عبارت

؛ 2008ت )همسو با خوان، قانونی دول حمایت .1

 و قوانین باید دولت (؛2008مین،  ؛ وی2009 فنگ،  بینگ

کند  حمایت و تصویب بیمه در ورزش را حوزۀ مقررات

 حال در صنعت یک عنوان به ورزشی (. بیمۀ6، 8، 14)

 از تواند می دولت. دارد نیاز دولت قانونی حمایت ظهور، به

 های معافیت گذاری، سرمایه های صندوق ایجاد طریق

 دولتی، مؤسسات ورزشی بیمۀ بیمه، اعطای یارانه، مالیاتی،

عملیات، این کار را  های هزینه مدیریت و کمکی بیمۀ

 مؤسسات و اجتماعی ای بیمه های شرکت انجام دهد.

 حمایت با و مشترک صورت به باید چندوجهی ای بیمه

 . ببرند پیش ورزش در را ای بیمه مناسب سیستم دولت

همسو )ورزشی  بیمۀ قانونی دقیق سیستم ادایج .2

 مین، ؛ وی2009  ؛ وای،2009 فنگ،  بینگ ؛2008 با خوان،

 با همزمان (؛ بدین معنا که2007لی،  و یونگ 2008

 هستۀ عنوان به ورزشی حقوق قانون توسعۀ و پیشرفت

 و ورزش بازار مقررات و قوانین و حقوقی باید مبانی اصلی،

 در بازرگانی های بیمه و ورزشی بیمۀ صنعت خاص طور به

 . (6، 8، 14، 16، 18نیز رشد و توسعه یابد ) ورزش حوزۀ

 قانونمند و ورزشی بیمۀ صنعت بر نظارت تقویت .3

 .(8( )2008 صنعت )همسو با خوان، این کردن

 ثبات که ورزشی بیمۀ صندوق سیستم ایجاد .4

کند )همسو  حفظ را ورزشی بیمۀ بازار در فعال اپراتورهای

 بیمۀ تضمینی صندوق (؛ سیستم6( )2009  فنگ، بینگ با

 دولت توسط پیشرفته کشورهای بیمۀ بازار در ورزشی

 آن به بعداً بازرگانی بیمۀ های شرکت و است شده ایجاد

 درصد براساس باید در ایران نیز دولت. اند شده ملحق

 و مالی های یارانه کشور، مصوب بودجۀ از مشخصی

 واریز صندوق این به طور مستقیم هب را مالی های حمایت

 . کند کمک ورزشی بیمۀ توسعۀ به تا کند

ورزشی )همسو با  بیمۀ ای حرفه فرهنگ بر تأکید .5

 عملیاتی برای این کار پیشنهاد (؛16( )2009  وای،

 ورزشی بیمۀ حوزۀ در توسعه و تحقیق مراکز اندازی راه

 صورت ورزشی بیمۀ عرصۀ در ای حرفه آموزش تا است

 یرد. پذ

اطالعات ) همسو با  و ها داده از قوی پایگاه ایجاد .6

(؛ ریسک موجود در مورد بیمه در 18( )2007لی،  یونگ

ورزش بسیار گسترده است و باید آمار و اطالعات کافی در 

 آوری شود. ها جمع تمام زمینه

ای، نمایندگان  های بیمه شرکت حضور تسهیل .7

ورزشی )همسو با  بیمۀ حوزۀ در فعال بیمه و کارگزاران

(؛ با توجه به اینکه وضعیت موجود 18( )2007لی،  یونگ

فعالیت کارگزاران در زمینۀ بیمۀ ورزشی در ایران بسیار 

یافته در زمینۀ  ضعیف است و اینکه در کشورهای توسعه

بیمۀ ورزشی، کارگزاران بیمه بخش مهمی از سیستم بیمۀ 

های  تشود موانع حضور شرک اند، پیشنهاد می ورزشی

ای در ورزش بررسی و از طریق قانونگذاری و  بیمه

 گذاری صحیح رفع شود. سرمایه
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