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چکیده
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی موانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به
استفاده از خدمات بیمه ای فدراسیون پزشکی ورزشی بود .روش تحقیق مورد استفاده از نوع
پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود .جامعه آماری این پژوهش دانشجویان تربیت بدنی
دانشکدههای تربیت بدنی کشور )N=5595( ،بود و تعداد  111نفر با روش نمونه گیری
تصادفی طبقه ای انتخاب شدند .داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته
گردآوری شدند .روایی صوری پرسشنامه بر اساس نظر  24نفر از متخصصان مدیریت ورزشی و
بیمه تایید و روایی محتوایی بر اساس مدل الوشی ( )CVI=4/34محاسبه گردید .به منظور
شناسایی عوامل و بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید .پایایی
درونی کلی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ ( )α=4/51بدست آمد .جهت تجزیه و تحلیل
داده ها ازآزمون  tتک نمونهای ،آنالیز واریانس مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.
نتایج تحلیل عاملی نشان داد %52 ،از کل واریانس ها مربوط به شش عامل بود .نتایج تی تک
نمونهای نشان داد بین همه موانع گرایش به بیمه ورزشی به جز فرایند بیمه با نمره مالک
اختالف معناداری وجود داشت .همچنین نتایج رتبه بندی موانع نشان داد عامل نحوه ارائه
خدمات مهمترین عامل مانع شونده و عامل فرایند بیمه کمترین مانع استفاده از بیمه ورزشی
توسط دانشجویان تربیت بدنی گزارش گردید .بنابراین جهت بهبود گرایش دانشجویان تربیت
بدنی به استفاده از خدمات بیمهای فدراسیون پزشکی ورزشی باید در خصوص رفع موانع
موجود با توجه به اولویت آنها اقدامات الزم انجام شود.
کلیدواژگان  :دانشجویان تربیت بدنی ،خدمات بیمه ،فدراسیون پزشکی ورزشی
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مقدمه

خطر پیشینه ای به قدمت تاریخ بشر دارد و حاصل کارش جز ویرانی و ضرر و زیان نیست ،از
بدو خلقت انسان پیوسته همراه او بوده و موجب دل مشغولی اش گشته است ( .)1بنابراین
ورزش نیز از این قائده مستثنی نبوده و در کنار تمام مزایا و محسناتی که برای ورزش متصور
است ،حتی در امنترین برنامه های ورزشی نیز احتمال حادثه و جراحت یعنی آسیب های
ورزشی وجود دارد .بر همین اساس آسیب های ورزشی جز الینفک رقابت های ورزشی بوده و
در صورت حاد بودن می تواند موجب عدم توانایی تحرک و به خطر افتادن سالمت جسمانی و
روانی شود و مسئله ی بسیار مهم افزایش هزینه های درمانی و در صورت عدم بیمه گذاری
متعاقباً کاهش انگیزه ورزشکاران به همراه دارد (3و .)2بنابراین با توجه به ماهیت خطر ،با روش
های متعددی می توان با آن برخورد کرد که مهمترین و موثرترین شیوه ،استفاده از بیمه یا
انتقال ریسک به بیمهگر است که نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن
زیان فرد و یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه است ( .)4در حقیقت صنعت بیمه می-
تواند همانند یک سپر حفاظتی در برابر شوک ها قرار گیرد و مانع بروز نوسانات شدید در بخش
های حقیقی اقتصاد گردد ( .)5در این صورت میتوان با بکارگیری ابزار مناسب میزان هزینه-
های آسیب وارده را کاهش داد و جبران این هزینههای هنگفت را که از توان ورزشکاران خارج
است به ابزار دیگری منتقل کرد .نهادی چون بیمه ورزشی میتواند نقش مهمی ایفا کند و از
آن جا که رسالت یا فلسفهی وجود بیمه ورزشی ،ارضای نیاز امنیت خاطر نسبت به ریسک و نا-
اطمینانی است ،ارضای این نیاز تنها از طریق جبران خسارتهای احتمالی صورت میگیرد.
در حالیکه در اروپا وکشور های پیشرفته بیمه دارای سابقه چند صدساله است ،سابقه فعالیت های
بیمه ای در ایران به بیش از یک قرن نمی رسد ولی بیمه به شکل نوین آن با پیشینه ای نه چندان
طوالنی توانسته است جایگاهی ویژه در بین جوامع و مردم بدست آورد .بیمه به دلیل مفید بودن و
توسعه آن یکی از پایه های تمدن امروز است که امید زندگی ،مایه دلگرمی بشر و در کشور های
مترقی اولین سنگ بنای هر اقدام اجتماعی ،تجاری ،ورزشی ،صنعتی وکشاورزی است ( .)6در واقع
بیمه از ابزارهای مهم و اساسی در دنیای متمدن امروزی است که نقش بسزایی در کاهش ریسک و
تامین امنیت مالی و ذهنی دارد ( .)7بر اساس قانون بیمه ( )1316بیمه عقدی است که به موجب
آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز
حادثه ،خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد .متعهد را بیمهگر ،طرف تعهد را
بیمهگذار ،وجهی را که بیمهگذار به بیمهگر میپردازد حق بیمه و آن چه را بیمه میشود موضوع
بیمه مینامند ( .)6بیمه حوادث ورزشی نیز مکلف به جبران خسارت ناشی از حوادث و صدمات
ایجاد شده برای شرکتکنندگان در فعالیت های ورزشی در حین ورزش است ،که با دارا بودن زمان
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و مکان خاص و شرایط مورد قبول صورت میپذیرد.
پول ) 2006(1بیان کرد به طور کلی در حوزه ورزش موضوع بیمه در دو سطح کاربرد دارد :یکی
سازمانها ،موسسات و باشگاههای ورزشی و دوم افراد مختلف اعم از ورزشکاران ،مربیان ،مدیران
و دیگر افراد درگیر در این حوزه( .)8کاندامپولی و منگوک )2004( 2بیان کردند که در دنیای
امروز صنایع خدماتی و به طور اخص صنعت بیمه متوجه این موضوع شده اند که به منظور
حفظ مشتریان یکی از موضوعات مهم و کلیدی که همواره باید مد نظر قرار دهند ،بهبود ارائه
خدمات است ( .)9ریتسما 3و همکاران ( )2011عقیده دارند شرکتهای بیمه بایستی رویکرد
بیمه ای خود را نسبت به ارائه خدمات تغییر دهند و از سیستمهای جدیدی برای ارائه مناسب
خدمات بهره جویند ( .)10بیمه حوادث ورزشی نیز از این قائده مستثنی نیست .در کشور ما
متولی امر بیمه حوادث ورزشی و خدمات آن فدراسیون پزشکی ورزشی محسوب میشود.
فدراسیون پزشکی ورزشی ایران در سال  1326همزمان با ظهور تشکیالت نوین در سیستم
ورزش کشور تاسیس گردید .امروزه فعالیتهای گسترده این فدراسیون در عرصه ورزش کشور،
موجبات توسعه حوزه پزشکی ورزشی را در ابعاد قهرمانی و ورزش همگانی فراهم کرده است .در
جهت گسترش روز افزو ن پوشش تامین خدمات درمانی ورزشکاران ،برنامه ریزی و هدایت
خدمات درمانی به نحوی که کلیه افراد تحت پوشش از خدمات به موقع و بهینهی درمانی و
تشخیصی استفاده نمایند ،تالشهایی انجام گرفته است ( .)11در این راستا پژوهشی توسط
سیفعلی ( )1387تحت عنوان بررسی رضایتمندی مدیران تربیت بدنی دانشگاههای کشور از
نحوه ارائه خدمات فدراسیون پزشکی ورزشی به ورزشکاران آسیب دیده انجام گرفت و به این
نتیجه رسید که بین رضایت مدیران تربیت بدنی و متغیرهای پرداخت غرامت ،نحوه ارتباط
کارکنان ،سرعت ارائه خدمات ،تناسب پوشش های بیمه و پوشش های کامل بیمه رابطه
معناداری وجود دارد ( .)11پینگ و وانگ )2003( 4در پژوهش خود بر روی بیمه ورزشی
ورزشکاران حرفهای بیان کردند وجود خطرها در ورزشهای قهرمانی و عدم توسعه مطلوب بیمه
ورزشی یکی از بزرگترین موانع در فعالیت های سالم و توسعه سالمت در سیستم ورزش چین
شده است ( .)12جیکوبسن و جنیفر )2006(5بیان داشتند بیمه ورزشی به عنوان تضمین
کننده تداوم فعالیتهای ورزشی ،نقش مهمی در جامعه امروز دارد .از دیدگاه نظری ،بیمه
ورزشی جبران مالی آسیبهای وارد شده به ورزشکاران را در صورت وقوع حادثه تامین میکند
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و موجب حفظ و تداوم فعالیت های آن ها می شود ( .)13بنابراین رسیدگی و تسویه غرامت نه
تنها باعث جبران آسیب های بیمهگذاران و حفظ و تداوم فعالیتهای آن ها میگردد بلکه باعث
2
تعمیم و ترویج اعتقاد و فرهنگ بیمه میگردد ( .)14جونز و مک کیب ،)1991( 1مالکونتنتی
( )1998در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که پوششهای بیمه ای برای ورزشکاران تا
اندازهای ناکافی است و رضایت بخش نیست و ورزشهای دارای بیمه ورزشی اجباری لزوماً
ورزشهای با ریسک باال نیستند .از این رو بیمه ورزشی کمک میکند تا افراد بتوانند به صورت
انفرادی ورزش کنند .بنابراین یکی از دالیل اهمیت بیمه ورزشی ،توسعه ورزش است (16و.)15
غفلت از مشتریان و عدم توجه خاص به آن چه که آن ها می خواهند موجب بدبینی و کاهش
انگیزش مشتریان فدراسیون خواهد شد که تبعات چنین عواملی آسیب پذیری بدنه ی ورزش
کشور و ایجاد فضایی غیر مطمئن از لحاظ فعالیت ورزشی برای جامعه ی ورزش کشور خواهد
بود ( .)17جونگ )2006( 3و چنگ وو )2011( 4در پژوهشهای خود دریافتند که وضع موجود
بیمه ورزشی در کشور چین نامناسب است (19و )18و گانگ )2009( 5نیز در پژوهشی تحت
عنوان همفکری متقابل در مورد تکمیل سیستم بیمه ورزشی بیان کرد بیمه ورزشی یک صنعت
نوشکوفا در ورزش چین است و خصوصاً برای ورزشهای رقابتی با خطر زیاد جهت سالم بودن
محیطهای ورزشی برای مقابله با خطرات ،الزم و ضروری است ( .)20در این صورت موانع
متعددی در عدم بیمه گذاری نقش دارند که پناهی ( )1390این موانع را عدم اطالع رسانی
درباره انواع رشتههای بیمه ای ،پایین بودن فرهنگ استفاده از بیمه در ایران ،ابهام آمیز بودن
قوانین بیمهای ،ارائه ناکافی خدمات توسط شرکتهای بیمه میداند ( .)21همچنین کاظمی و
همکاران ( )1387موانع بیمهگذاری در صنعت بیمه ایران را مدیریتی ،انسانی ،فرهنگی،
6
سازمانی ،تکنولوژیکی و محیطی عنوان کرده اند ( .)22با توجه به پراکندگی این عوامل جنیفر
و همکاران ( ) 2007سه مانع عمده ارائه ضعیف خدمات ،تبلیغات ناکافی ،پوشش ناکافی بیمه را
دالیل عدم بیمهگذاری بیان کردند ( .)23همچنین گانگ ( )2009روشن نبودن قوانین و
مقررات و مناسب نبودن آنها ،پوشش کم بیمه ورزشی و آگاهی ضعیف از آن ،کمبود کارکنان
آموزش دیده و ارائه نامناسب خدمات سبب گردیده تا استفاده از این بیمه نامه در چین کم
باشد ( .)20این در حالی است که فرهنگ حاکم بر مردم متاثر از عوامل مختلف اجتماعی است
1. Jones and mcabe
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و این عوامل میتوانند باورها ،نگرشها و عملکرد ها را تحت تاثیر قرار دهند ( )24و درکشور ما
متاسفانه به دالیل مختلف ،فرهنگ بیمه چنان که باید و شاید گسترش نیافته است ،به عبارتی
سطح فرهنگ و آگاهی بیمهای ایران از ارتقاء بایستهای برخوردار نیست (26و .)25بنابراین یکی
از دالیل عمده ی عدم استفاده از بیمه ورزشی پایین بودن فرهنگ بیمه ای ورزشکاران است
( .)27در همین راستا باید به توسعه بیمه ورزشی ورزشکاران بها داده شود تا نگرش و فرهنگ
ورزشکاران نسبت به بیمه ورزشی بهبود یابد .از سویی گانگ ( ،)2009چنگوو ( )2011و
کوئسنل 1و همکاران ( )2012در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که تبلیغات ناکافی
وکمبود اطالع رسانی از موانع بیمهگذاری است ( .)19،20،28درحالی که سینها)2005( 2
دریافت مهمترین مانع در عدم گرایش به بیمه ،مانع قانونی -مدیریتی است ( .)29در نتیجه
تحقیقات نشان میدهدکه مروری جامع بر موانع استفاده از بیمه حوادث ورزشی انجام نگرفته
است و معدود تحقیقات انجام شده تعداد کمی از موانع را مشخص کرده اند و این در حالی
است که هنوز مقدار تاثیر هر مانع در گرایش به بیمه ورزشی نامشخص است .بنابراین با وجود
بیمه حوادث ورزشی و اهمیت ویژه آن ،به نظر می رسد که دانشجویان تربیت بدنی به این بیمه
نامه گرایش چندانی ندارند و در این راستا با مشکالت عدیده ای رو بهرو میشوند .این در حالی
است که براساس قانون مصوب اداره ورزش و جوانان همه افراد فعال در مجموعه های ورزشی
باید تحت پوشش بیمه ورزشی قرار گیرند؛ چراکه داشتن بیمه ورزشی می تواند برای مراحل
درمانی و بازگشت به عرصه های ورزشی کمک شایانی به ورزشکاران کند .بنابراین ارائه
راهکارها و راه حلهای علمی و عملی مناسب که بتواند در جهت رفع این معضل گام برداشته و
موجب توسعه هر چه بیشتر بیمه ورزشی در جامعه ورزش گردد ضروری به نظر می رسد .نظر
به نقش بیمه و اهمیت روزافزون آن در تمام بخشهای زندگی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
بشر ،ضرورت دارد پژوهشی در زمینه دالیل عدم گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از
بیمه ورزشی انجام پذیرد .بنابراین یکی از انگیزههای اصلی انتخاب این موضوع و انجام این
تحقیق شناخت اهمیت ،جایگاه و نقش بیمه ورزشکاران و همچنین توسعه و شکوفایی بیمهی
ورزشی در صنعت بیمه کشور است .در همین راستا محقق بر آن است تا موانع گرایش
دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از خدمات بیمهای فدراسیون پزشکی ورزشی و میزان تاثیر
هر یک از این موانع را مورد بررسی قرار دهد و امید است نتایج آن منجر به اتخاذ سیاست هایی
برای ترغیب و تشویق دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از این بیمه نامه گردد.

1. Quesnel
2. Sinha
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روش پژوهش

با توجه به ماهیت پژوهش ،روش تحقیق از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود .اطالعات
آن به روش میدانی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد .جامعه آماری این پژوهش
دانشجویان تربیتبدنی دانشکده های تربیت بدنی سراسر ( )N=5538بود که تعداد  426نفر با
روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند .در حال حاضر رشته تربیت بدنی در دوره-
های کارشناسی و کارشناسی ارشد در  48دانشگاه کشور ارائه می گردد ،و از نظر ساختاری 15
دانشکده تربیت بدنی وجود دارد که به دلیل یکنواختی و همگن شدن ساختاری فقط دانشکده
های تربیت بدنی(دانشگاه های تهران ،الزهرا ،شهید بهشتی ،شهید رجایی ،خوارزمی ،ارومیه،
فردوسی مشهد ،گیالن ،صنعتی شاهرود ،اصفهان ،شهید باهنر کرمان ،رازی کرمانشاه ،شهید
چمران اهواز ،بیرجند و مازندران) در این تحقیق مد نظر قرار گرفته شدند تا از نظر جغرافیایی،
فرهنگی و رتبه علمی دانشگاهی ،تمامی پراکندگی موجود در جامعه رعایت شود .ابتدا اسامی
دانشجویان هر دانشکده تهیه شد و دانشجویان به طور تصادفی و به صورت طبقه ای به نسبت
(دختر و پسر) در هر دانشکده انتخاب شدند .همچنین جمع آوری دادههای این تحقیق در بازه
زمانی سه ماه اول  1392صورت گرفت .داده های مورد نیاز پژوهش حاضر با استفاده از
پرسشنامه محققساخته گردآوری شد .روایی صوری پرسشنامه بر اساس نظر  10نفر از
متخصصان مدیریت ورزشی تایید گردید و روایی محتوایی بر اساس مدل الوشی () CVI=0/90
محاسبه گردید .دامنه پایایی عوامل این پرسشنامه از حداقل  0/79تا حداکثر  0/86بود.
بنابراین پایایی درونی کلی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ از میانگین عوامل ()�=0/82
بدست آمد .به منظور حیطه بندی پرسشنامه (تعیین و مشخص شدن موانع گرایش به بیمه
ورزشی) از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید .از آمار توصیفی برای طبقه بندی نمره
های خام ،طراحی جدول ،توزیع فراوانی و محاسبه شاخص های پراکندگی مانند میانگین،
انحراف استاندارد و  ...استفاده شد .برای آزمون فرضیههای پژوهش نیز از آزمون  tتک نمونه
ای و آنالیز واریانس مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری  p<0/05با استفاده از
نرم افزار آماری  spss20داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
نتایج

یافته های پژوهش نشان داد که میانگین سنی و انحراف استاندارد دانشجویان تربیت بدنی به
ترتیب ( )22/83â 2/45بود % 56/7 .از دانشجویان دختر و  %43/3را پسر تشکیل دادند و % 51
دانشجویان تربیت بدنی فاقد پوشش بیمه ورزشی بودند.
جهت شناسایی عوامل و گویه های مربوطه از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .به
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منظور پی بردن به کفایت نمونه برداری در تحلیل عاملی از آزمون کیزر ˚ می یر ˚ الکین
استفاده شد .همان طور که نتایج جدول پایین نشان می دهد شاخص آزمون کیزر ˚ می یر ˚
الکین 1برابر  0/84است .با توجه به این که هر اندازه مقدار این شاخص نزدیک به یک باشد
نشان دهنده مناسب بودن نمونه گیری است ،نتایج جدول  1نشان میدهدکه داده های مورد
نظر برای تحلیل عاملی مناسب است .همچنین به منظور پی بردن به همبستگی گویه های
مورد مطالعه از آزمون بارتلت 2استفاده شد.
جدول  .2نتایج آزمون کیزر – می یر – الکین و آزمون بارتلت
آزمون کیزر – می یر – الکین

شاخص KMO

0/84
آزمون بارتلت
4228/27
528
0/001

تقریبی از آماره کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری

همان طور که نتایج آزمون بارتلت نشان می دهد با توجه به کوچک بودن سطح معناداری از
 0/05بنابراین فرض شناخته بودن ماتریس همبستگی رد می شود (جدول شماره  .)1با این
توضیح مشخص شد که کامالً انجام تحلیل عاملی اکتشافی برای داده های این تحقیق مناسب
است .مرحله بعد نوبت به استخراج عوامل از بین سواالت تحقیق رسید .به منظور تشخیص بهتر
از چرخش دایرکت اوبلیمین 3استفاده گردید (جدول شماره .)2
جدول  .1نتایج واریانسهای تشریح شده
مولفهها

1
2
3
4
5
6

مقادیر ویژه استخراجی
قبل از چرخش

ویژه مقدار

مقادیر ویژه استخراجی
پس از چرخش

ارزش
ویژه

درصدی
از واریانس

درصد
تجمعی

ارزش
ویژه

درصدی
از واریانس

درصد
تجمعی

ارزش ویژه

7/68
4/29
1/70
1/57
1/36
1/18

25/60
14/32
5/69
5/25
5/21
3/93

25/60
39/92
45/61
50/86
56/07
60/0

6/68
3/35
1/23
1/08
0/90
0/62

23/28
13/17
4/60
3/63
3/75
2/27

23/28
36/45
41/05
44/68
48/43
50/70

7/16
6/21
3/25
2/52
2/66
1/79

همان طور که نتایج (جدول  )2نشان میدهد در کل شش عامل  50/70درصد از کل واریانس
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
2. Bartlett's Test of Sphericity
3. Direct Oblimin
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ها را شامل می شود.
جدول  .9بارهای عاملی گویه های هر عامل
گویه ها

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

عوامل
عامل 1

عامل 2

عامل 3

عامل 4

عامل 5

عامل 6

0/47
0/85
0/53
0/60
0/71
0/49
0/48
0/45
0/56
0/83
0/61
0/44
0/70
0/81
0/57
0/89
0/65
0/80
0/78
0/52
0/46
0/54
0/66
0/83
0/55

با توجه به نتایج (جدول شماره  ) 3تمامی گویه ها در شش عامل طبقه بندی شدند .با توجه به
عناوین گویه های شماره  ،1این عامل ،عامل قانونی ˚ مدیریتی ،نامگذاری گردید .همچنین
عامل شماره  5 ،4 ،3 ،2و  6به ترتیب عوامل تبلیغات ،ارائه خدمات ،اقتصادی ،فرهنگی و فرایند
بیمه نامگذاری شدند.
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جدول  .1نتایج مربوط به آزمون  tتک نمونه ای فرضیه های تحقیق
عدد شاخص = 9
موانع بیمه

تعداد

اختالف میانگین

تی

عامل ارائه خدمات
عامل تبلیغات
عامل اقتصادی
عامل قانونی ˚ مدیریتی
عامل فرهنگی
عامل فرایند بیمه

426
426
426
426
426
426

1/10
0/68
0/67
0/63
0/25
-0/14

28/04
17/59
17/25
20/25
6/19
-3/03

سطح
معناداری

0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/07

نتایج (جدول  )4بیانگر این مطلب است که بین میانگین همه عوامل غیر از عامل فرایند بیمه
شدن با نمره شاخص اختالف معناداری در سطح  p<0/05وجود دارد.
به منظور بررسی اختالف بین موانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از خدمات بیمه-
ای فدراسیون پزشکی ورزشی از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد
(جدول.)5 ،
جدول  .5نتایج آزمون Mauchly’s W

اثرات درون حیطهها

�Mauchly
sW

موانع بیمه ورزشی

0/63

Approx, Chisquare
190/00

Df

Sig

14

0/01

همانگونه که اطالعات حاصل از (جدول  )5نشان میدهد ،فرض برابری واریانسها رعایت نشده
است .بنابراین سطح معناداری در خروجی آزمون  Repeated Mesurse Anovaخط
 Greenhouse- Geisserگزارش میشود.
جدول  .1نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر
موانع
بیمه
ورزشی

آماره
GreenhouseGeisser

مجموع
مربعات

395/14

درجه آزادی

4/30

میانگین
مربعات

91/82

F

145/22

سطح
معناداری

0/01

با توجه به نتایج جدول ( P=0/001و  ) F= 4/30بنابراین فرض صفر رد می شود .بدین معنی
که بین موانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از خدمات بیمهای فدراسیون پزشکی
ورزشی اختالف معناداری وجود دارد.
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با توجه به این که بین موانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از خدمات بیمهای
فدراسیون پزشکی ورزشی اختالف وجود دارد با استفاده از آزمون تعقیبی ( )Bonferroniتفاوت
موجود بین موانع نیز مشخص شد (جدول.)7 ،
جدول  .9نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مشخص کردن محل اختالف ها
موانع بیمه ورزشی

فرایند بیمه

اقتصادی

ارائه خدمات

تبلیغات
قانونی ˚ مدیریتی

موانع بیمه ورزشی

اختالف میانگین

Sig

مانع اقتصادی
ارائه خدمات
تبلیغات
قانونی ˚ مدیریتی
فرهنگی
ارائه خدمات
تبلیغات
قانونی ˚ مدیریتی
فرهنگی
تبلیغات
قانونی ˚ مدیریتی
فرهنگی
قانونی ˚ مدیریتی
فرهنگی
فرهنگی

-0/82
-1/25
-0/83
-0/78
-0/40
-0/43
-0/01
0/04
0/42
0/42
0/47
0/85
0/05
0/43
0/37

*0/01
*0/01
*0/01
*0/01
*0/01
*0/01
1/00
1/00
*0/01
*0/01
*0/01
*0/01
1/00
*0/01
*0/01

*سطح ( ) pã 0/05تفاوت معناداراست.
با توجه به اطالعات (جدول  )7همان طور که مالحظه می گردد عوامل ارائه خدمات ،فرهنگی و
فرایند بیمه با همه عوامل در سطح ( ) pã 0/05اختالف معنادار داشتند و عامل اقتصادی،
تبلیغات و قانونی ˚ مدیریتی با عوامل ارائه خدمات ،فرهنگی و فرایند بیمه اختالف معنادار
داشتند.
جدول  .5نتایج مربوط به رتبه بندی موانع
موانع

میانگین

انحراف استاندارد

رتبه بندی

مانع ارائه خدمات
مانع تبلیغات
مانع اقتصادی
مانع قانونی  -مدیریتی
مانع فرهنگی
مانع فرایند بیمه

4/10
3/68
3/67
3/63
3/25
2/85

0/81
0/80
0/80
0/64
0/83
1/01

1
2
3
4
5
6
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نتایج (جدول  )8بیانگر این مطلب است که مانع ارائه خدمات با میانگین 4/10اولویت اول و
مانع فرایند بیمه با میانگین  2/85اولویت آخر را در بین موانع بدست آورد.
بحث و نتیجه گیری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که موانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از خدمات
بیمهای فدراسیون پزشکی ورزشی در کل شامل شش دسته مانع با نام های ارائه خدمات،
تبلیغات ،اقتصادی ،قانونی ˚ مدیریتی ،فرهنگی و فرایند بیمه است .بررسی نتایج حاکی از آن
است که ارائه خدمات یکی از موانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از بیمه ورزشی
است که این یافته با پژوهشهای سیفعلی ( ،)1387دستیگردی ( ،)1387شادکام (،)1388
پناهی ( ،)1390جونگ ( ،)2006جنیفر و همکاران ( ،)2007گانگ ( )2009همسو است که
بیان داشتند دسترسی ضعیف به خدمات از موانع گرایش به بیمه است و رضایت بیمه گذاران تا
حد زیادی به شالوده خدمت ،ارائه وکیفیت خدمات بیمهگر بستگی دارد .بدین وسیله فدراسیون
پزشکی ورزشی به منظور ارائه خدمات مناسب به مشتریان بایستی ارتباط نزدیکی با خریداران
این بیمه نامه یعنی ورزشکاران و شرکت کنندگان در فعالیت های ورزشی داشته باشد .بر
همین اساس با توجه به اهمیت بیمه در دنیای امروز ،آن عامل اساسی که امروزه از بیمه برای
گیرنده خدمات بیمه موثر قلمداد میشود ،نحوه خدمات دهی بیمه و کیفیت خدمات آن است.
محدویت ها و نحوه ارائه خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی موجب شده است تا برخی
دانشجویان از خدمات این فدراسیون ناراضی باشند .از آن جمله میتوان به طوالنی بودن فرایند
پرداخت خسارت ،عدم س رعت الزم در ارائه خدمات و پیچیدگی ارائه خدمات اشاره نمود که
سبب کاهش انگیزه دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از خدمات بیمهای فدراسیون پزشکی
ورزشی شده است .به طورکلی در تبیین این یافته میتوان گفت کیفیت خدمات یک اهرم
استراتژیک و سودآور برای فدراسیون پزشکی ورزشی به حساب میآید .ه بویژه این فدراسیون
باید مشتریان خود یعنی شرکت کنندگان در فعالیتهای ورزشی را با کیفیت باالی خدمات
خود حفظ کند .بدیهی است که فدراسیون پزشکی ورزشی برای حفظ و تداوم حیات خود باید
اقدام به پرداخت خسارت نماید و تمامی خسارتها باید با سرعت زیاد و به طور کامالً منصفانه
پرداخت شوند .به طور معمول در زمان وقوع حادثه برای ورزشکار ارائه سریع خدمات ضمن
تاثیر در بهبود سریع ورزشکار ،در ایجاد آرامش روانی او نیز موثر خواهد بود .همچنین در
صورت وقوع حادثه هر چقدر فاصله زمانی بین اعالم وقوع حادثه و دریافت غرامت (پیچیدگی
ارائه خدمات) کوتاهتر گردد میزان رضایت دانشجویان ورزشکار از خدمات فدراسیون پزشکی
ورزشی بیشتر میگردد.
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یافته دیگر این پژوهش نشان داد که عامل تبلیغات نیز مانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به
استفاده از خدمات بیمهای فدراسیون پزشکی ورزشی است .این یافته با پژوهشهای موسایی
( ،)1386شادکام ( ،)1388پناهی ( ،)1390گانگ ( ،)2009چنگ وو ( )2011همسو است.
همگی آن ها بیان داشتند تبلیغات ناکافی و کمبود اطالع رسانی از موانع بیمه گذاری است .در
واقع آگاهی در اذهان عمومی جهت استفاده از بیمه در ابعاد گوناگون به اندازه کافی صورت
نگرفته است و یکی از دالیل عدم استفاده از بیمه میتواند به ضعف اطالع رسانی و عدم
تبلیغات کافی و صحیح در این زمینه برگردد .اما با پژوهش سیفعلی ( )1387که طی آن
مدیران بیان داشتند دانشجویان ورزشکار آسیب دیده از بیمه ورزشی اطالع کافی دارند،
ناهمسو است .احتماالً یکی از دالیل ناهمسویی ،جامعه آماری متفاوت این پژوهش با پژوهش
سیفعلی است .از آن جایی که اکثر دانشجویان ورزشکار آسیب دیده در تیمهای ورزشی دانشگاه
عضویت داشته و دارند ،در هنگام شرکت در مسابقات ورزشی بایستی به صورت اجباری دارای
پوشش بیمه حوادث ورزشی باشند .بنابراین از این بیمه نامه اطالع دارند .به نظر میرسد به
دلیل عدم آگاهی و اطالع دانشجویان از اهداف و مزایای بیمه ورزشی ،شناخت آنان از این نوع
بیمهنامه و فواید آن ناکافی بوده است .این مسئله موجب شده است جایگاه بیمه ورزشی در
عقاید ،اف کار ،اندیشه ها و باور آنان در سطح نازل و پایینی قرار گیرد .زمانی فعالیتهای
تبلیغاتی و اطالع رسانی میتواند بیشترین تاثیر را در جامعه داشته باشد که از خدمات بیمهای
با مشخصات جذاب و با کیفیت باال ،مسئولیت پذیری و رفع مشکالت مشتریان ،تنوع پوشش-
های بیمه ای سازگار با واقعیتهای موجود در جامعه همراه با عملکرد مناسب ،سخن به میان
آورد .به همین منظور اطالع رسانی در خصوص بیمه ورزشی ،اهداف و مزایای آن از طریق
رسانه های عمومی ،رادیو ،تلویزیون ،مجالت و نشریات و استفاده از کارشناسان متخصص و
مجرب در امر بیمه جهت آموزش افراد از جمله عواملی است که باعث باالبردن میزان آگاهی از
حقوق خود و افزایش شناخت دانشجویان از بیمه ورزشی میگردد.
از یافته های دیگر این پژوهش این بود که عامل اقتصادی نیز مانع گرایش دانشجویان ورزشکار
به استفاده از خدمات بیمهای فدراسیون پزشکی ورزشی می شود و با پژوهش حسن زاده
( ،)1377سیفعلی ( ،)1387دستیگردی ( ،)1387کاظمی ( ،)1387شادکام ( ،)1388جونز و
مک کیب ( ،)1991مالکونتنتی ( ،)1998جونگ ( ،)2006جیکوبسون و جنیفر ( ،)2006جنیفر
و همکاران ( ،)2007گانگ ( )2009همسو است .جیکوبسون و جنیفر ( )2006در تحقیق خود
بیان کردند بیمه ورزشی بایستی به سبک کردن هزینه های مالی ناشی از آسیب کمک کند،
زیرا ورزشکاران آسیب دیده اغلب با صورت حساب های نجومی مواجه هستند و برای
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دانشجویانی که پوشش کافی ندارند ،هزینه پارگی رباط میتواند خیلی زیان آور باشد ،بخصوص
برای ورزشکاران کم درآمد و ورزشهای با ریسک باال مثل فوتبال و بسکتبال .بنابراین این یافته
حاکی از آن است که میانگین نمره " کمبود پوشش خدمات ارائه شده" بیشتر از سایر
گویه هاست .به صورت کلی کارکرد اساسی سیستم بیمه توزیع ریسک است که از ذخیره پولی
مشترک ایجاد شده بین گروه کثیری از بیمه گذاران ،خسارتهای وارده به تعداد اندکی از آنها
را جبران میکند .به نظر میرسد تشویقهای مالی برای ورزشکاران و همچنین پوششهای
بیمه ای که بتواند در شرایط نامطلوب اقتصادی مرهمی بر مشکالت روحی و جسمی
ورزشکاران باشد و وی را از دریافت خدمت بیمه راضی و خشنود گرداند و در نهایت او را
متقاعد و معتقد به اخذ همیشگی پوشش بیمه نماید ،ضروری است .از یافته های دیگر این
پژوهش این بود که عامل قانونی ˚مدیریتی نیز مانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده
از خدمات بیمهای فدراسیون پزشکی ورزشی است و این یافته با پژوهش های موسایی(،)1386
کاظمی ( ،)1387پناهی( ،)1390سینها ( ،)2005گانگ ( ،)2009جون ( ،)2009همسو است.
آن ها نشان دادند موانع قانونی و مدیریتی از سوی شرکتهای بیمه در عدم گرایش به بیمه
گذاری موثر است .سینها ( )2005در پژوهش خود در بین زنان جامعه هند نشان داد که برخی
از موانع و مشکالت بیمه گذاری ریشه در عوامل خارج از کنترل ،از جمله بیسوادی و فقر مالی
افراد دارد اما دیگر موانع مربوط به طراحی و مدیریت طرح بیمه است .این موارد مربوط به
قوانین و عدم شفافیت آنها توسط اجراکنندگان طرح بیمه است .بنابراین این یافته نیز نشان
داد که یکی از دالیلی که دانشجویان تربیت بدنی گرایش چندانی به استفاده از خدمات بیمه
ورزشی ندارند ،عامل قانونی مدیریتی است .عدم ضمانت اجرایی قوانین ،باالترین اولویت را در
بین موانع قانونی مدیریتی دارا است .بنابراین در حالی که تمامی شرکت کنندگان در فعالیت-
های ورزشی بایستی به صورت اجباری تحت پوشش خدمات بیمهای فدراسیون پزشکی ورزشی
باشند بعضاً مالحظه میشود که باشگاههای سطح شهرها این مسئله را جدی نگرفته و مشکالت
بزرگی گریبانگیر ورزشکار و باشگاه میشود .همچنین در بعضی از دانشگاهها نیز الزام قانونی
برای استفاده از بیمه ورزشی توسط دانشجویان استفاده کننده از اماکن ورزشی وجود ندارد .در
حالی که طبق قانون همه استفاده کنندگان از اماکن ورزشی بایستی از پوشش بیمه ورزشی
استفاده نمایند .بنابراین تدوین قوانین و مقررات جهت استفاده از این بیمه نامه و استفاده
اطالعیه ها برای اجبار پوشش بیمه ورزشی بایستی در اولویت برنامههای فدراسیون پزشکی
ورزشی قرار گیرد .همچنین یکی از مشکالت نظام بیمهای فدراسیون پزشکی ورزشی ضعفهای
مدیریتی و عمل نکردن به تعهدات بیمه ای است .چرا که عمل نکردن فدراسیون به تعهدات
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بیمه ای سبب از دست رفتن مشتریان این فدراسیون در کوتاه مدت میگردد .بنابراین بی-
توجهی به این مسئله ،سبب آسیب پذیری بدنه ورزش کشور و ایجاد فضایی غیر مطمئن و
بدون حاشیه از لحاظ فعالیت ورزشی برای جامعه ورزش کشور خواهد بود .رفع این کمبودها
بی شک به زمان نیاز دارد و فدراسیون پزشکی ورزشی بایستی با فراهم نمودن تسهیالت الزم
و عمل کردن به تعهدات بیمهای ،در جهت توسعه و تامین خدمات بیمه ورزشی شرایطی ایجاد
کند تا هیچکدام از ورزشکاران دغدغههای درمانی پس از آسیبدیدگی نداشته باشند و پس از
درمان به صحنهی ورزش بازگردند.
از یافته های دیگر پژوهش حاضر این بود که عامل فرهنگی نیز مانع گرایش دانشجویان
ورزشکار به استفاده از خدمات بیمهای فدراسیون پزشکی ورزشی است و این یافته با پژوهش-
های آسوده ( ،)1383کاظمی ( ،)1387شادکام ( ،)1388پناهی ( ،)1390جونگ ( ،)2006جون
( ،)2009همسو است .آن ها نشان دادند فرهنگ بیمه ،همچنین بیمه ورزشی به دالیل
مختلفی در سطح نازل و پایینی قرار دارد .در رابطه با این یافته میتوان گفت در کشور ما
متاسفانه به دالیل مختلف فرهنگ بیمه چنان که باید و شاید گسترش نیافته است .به عبارتی
سطح فرهنگ و آگاهی بیمهای ایران از ارتقاء بایستهای برخوردار نیست .به نظر میرسد
دانشجویان تربیتبدنی هم هنوز بیمه ورزشی را برای شرکت در فعالیتهای ورزشی به عنوان
یک ضرورت نپذیرفتهاند .از مشکالت موجود در این زمینه پیشینه منفی شبهات پرداخت
خسارت از سوی شرکتهای بیمه در ذهن مردم است .متاسفانه مردم ما بیمه را از بیمه
اتومبیل میشناسند .از آن جا که بیمه شخص ثالث در کشور ما زیان دیده است و در پرداخت
خسارت نیز با مشکالتی مواجه هستند ،اکثر اوقات مشتریان به دلیل اختالف برآورد هزینه
خسارت توسط شرکتهای بیمه ،نسبت به بیمه گران بدبین شدهاند .عالوه بر عدم پرداخت
خسارت ،وجود دیوان ساالری طوالنی در دریافت خسارت نیز از دالیل بی اعتمادی افراد نسبت
به بیمه است .این مسئله را میتوان یکی از دالیل اصلی عدم وجود باور جدی مردم به بیمه
دانست و بیمه ورزشی نیز از این قاعده مستثنی نیست .از دالیل دیگر در این زمینه نیز میتوان
به اعتقاد به قضا و قدر و عدم آینده نگری در رابطه با حوادث ورزشی اشاره نمود .دانشجویان
ورزشکار بایستی نسبت به موضوع قضا و قدر آگاهی کافی داشته باشند و بدانند که موضوع فوق
به معنای تسلیم بودن و پذیرفتن هر آنچه پیش میآید نیست؛ بلکه باید عالوه بر رعایت هر
چه بیشتر ایمنی نسبت به خرید بیمه ورزشی نیز اقدام کرد .بنابراین اقداماتی در جهت باال
بردن سطح آگاهی جامعه ورزش ،میتواند تا حدی در ایجاد و گسترش فرهنگ بیمه در بین
دانشجویان تربیتبدنی موثر باشد.
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همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین فرایند بیمه شدن و نمره مالک اختالف معناداری
وجود نداشت .بنابراین فرایند بیمه شدن از موانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از
خدمات بیمه ای فدراسیون پزشکی ورزشی محسوب نمیگردد .این یافته با پژوهش دستی
گردی ( )1387همسو است .وی بیان داشت ارتقا و بهبود در این عامل تاثیری در میزان رضایت
مشتریان فدراسیون پزشکی ورزشی نخواهد داشت .از دالیل همسویی میتوان به این مطلب
اشاره نمود که با مراجعه فرد به مراکز صدور کارت بیمه حوادث ورزشی و پرداخت هزینه این
بیمه نامه (رسید بانکی) ،در همان روز کارت بیمه ورزشی صادر میشود .بنابراین صدور کارت
بیمه ورزشی فرایند طوالنی مدتی ندارد .همچنین این یافته با پژوهش شادکام ( )1388که بیان
داشت فرایند طوالنی مدت بیمه شدن و عدم ارائه ی اطالعات در مورد نحوهی پر کردن فرم ها
از دالیل نارضایتی و عدم گرایش به استفاده از بیمه است ،ناهمسو است .از دالیل ناهمسویی
میتوان به این موضوع اشاره کرد که در بیمههای گوناگون به غیر از بیمه ورزشی فرایند صدور
بیمه نامه طوالنی است و این خود دلیلی بر نارضایتی مشتریان است.
همچنین نتایج نشان داد بین موانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از خدمات بیمه-
ای فدراسیون پزشکی ورزشی تفاوت وجود دارد .نظر به اینکه بین موانع گرایش دانشجویان
تربیت بدنی به استفاده از خدمات بیمهای فدراسیون پزشکی ورزشی تفاوت وجود دارد با
استفاده از آزمون تعقیبی بونفرونی تفاوتهای موجود در بین موانع نیز مشخص شد .نتایج
حاصل نشان داد موانع ارائه خدمات ،فرهنگی و فرایند بیمه با همه موانع اختالف معناداری
داشتند و موانع اقتصادی ،تبلیغات و قانونی -مدیریتی با سه مانع ارائه خدمات و فرهنگی و
فرایند بیمه اختالف معناداری داشتند .با توجه به این یافته ها می توان چنین گفت که دالیل
عدم بیمه گذاری برای دانشجویان تربیت بدنی متفاوت است .نتایج این یافته با پژوهش دستی
گردی ( ،)1387جنیفر و همکاران ( )2007و گانگ ( )2009همسو است .بر همین اساس
گانگ ( ) 2009نیز بیان کرد دالیل عدم استفاده شرکت کنندگان در فعالیت های ورزشی و
ورزشکاران از بیمه ورزشی به ترتیب ارائه نامناسب خدمات ،عدم آگاهی کافی از آن ،پوشش کم
بیمه ورزشی ،روشن نبودن قوانین و مقررات و مناسب نبودن آنها و کمبود کارکنان آموزش
دیده است .همچنین نتایج این یافته با پژوهش سیفعلی ( ،)1387کاظمی ( )1386ناهمسو
است .سیفعلی ( )1387عوامل رضایتمندی مدیران از خدمات بیمهای فدراسیون پزشکی
ورزشی را نسبت به دانشجویان ورزشکار آسیب دیده به ترتیب متغیر پرداخت غرامت ،ارائه
پوششهای کامل بیمه ،سرعت ارائه خدمات ،تناسب پوششهای بیمه با نوع حادثه و نحوه
ارتباط کارکنان بیان نمود ،که یکی از دالیل ناهمسویی این یافته با پژوهش حاضر در اولویت
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بندی جامعه آماری متفاوت دو پژوهش است .در این پژوهش رضایت مدیران نسبت به عوامل
یاد شده پایین است .چرا که پرداخت کامل غرامت به ورزشکاران آسیب دیده است که آنها را
از خدمت بیمه راضی نگه میدارد ،اما در پژوهش حاضر دانشجویان تربیتبدنی همه آسیب
دیده نیستند .بنابراین اولویتبندی به شکل دیگری است .از دالیل دیگر ناهمسویی با پژوهش
حاضر این است که در هیچ یک از پژوهشهای انجام گرفته برای دسته بندی عوامل و تعیین
بار عاملی گویهها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده نشده است.
در مجموع با استناد به نتایج تحقیق ،پیشنهاد میگردد که فدراسیون پزشکی ورزشی با ارزیابی
مستمر به شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت خدماتی که ارائه میدهد ،پرداخته و توجه
ویژه ای جهت استقرار برنامههای مختلف کیفیت خدمات نماید .همچنین پیشنهاد میگردد
تبلیغات صحیح و اصولی در زمینه آشنایی دانشجویان تربیتبدنی با بیمه ورزشی با تکیه بر
فرهنگ و اعتقادات جامعه انجام پذیرد .در آخر با توجه به این یافته که عامل اقتصادی نیز از
م وانع استفاده از خدمات فدراسیون پزشکی ورزشی محسوب میگردد ،امید است این فدراسیون
از طریق انجام پژوهشهای بازاریابی ،پوششهای بیمه ای مورد نیاز بیمهگذاران را شناسایی
نماید و با کارشناسی مجدد هزینههای درمانی با توجه به افزایش نرخ این هزینهها و باال بردن
سقف غرامت های پرداختی به دانشجویان تربیت بدنی آسیب دیده سعی نماید پوشش مورد نیاز
ورزشکاران را ارائه نماید .بدین منظور الزم است که به تناسب پوشش بیمه با نوع حوادث و ارائه
پوششهای کامل بیمه ای توجه ویژهای مبذول فرماید.
در زمینه بیمه حوادث ورزشی نیز تحقیقاتی در زمینه رضایت ورزشکاران آسیب دیده و رضایت
مدیران از خدمات فدراسیون پزشکی ورزشی انجام گرفته است .اگر چه محققان بر اهمیت
استفاده از بیمه ورزشی برای شرکت کنندگان در فعالیتهای ورزشی تاکید داشته اند اما
پژوهشی جهت شناسایی موانع انجام نگرفته بود .در واقع با شناسایی موانع گرایش دانشجویان
تربیت بدنی به استفاده از خدمات بیمهای فدراسیون پزشکی ورزشی در این پژوهش امید است
نتایج حاصله تا حد زیادی در تشویق و ترغیب دانشجویان به استفاده از بیمه حوادث ورزشی
موثر باشد .همچنین امید است نتایج این تحقیق مورد توجه مسئوالن فدراسیون پزشکی
ورزشی قرار گیرد و با برنامهریزیهای مناسب شاهد ارتقا خدمات و به دنبال آن افزایش
مشتریان این فدراسیون باشیم.
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