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 پژوهشی مقالة

ورزشکاران   یمندت یرضا  زانی م  نییتع  منظوربه ابیارز گر هیتوص ستمیس  کی جادیا

 ی کاوداده  کیبا استفاده از تکن یامهی از خدمات ب
 

 3عفت گلپر رابوکی  ،2زهرا یزدانی ، 1طاهره ندایی 
 

 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه قم )نویسنده مسئول(   .1
 ت ورزشی، دانشگاه قمیکارشناس ارشد مدیر  .2
 استادیار ریاضیات، دانشگاه قم  .3
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 چکیده 
از    یندمتیرضا  زانیم  ن ییتعبرای    ابیارز  گرهیتوص  ستمیس   کی  جادیابا هدف  حاضر    پژوهش ورزشکاران 

که    بود  یشیمایو از نوع پ  یفیتوص  ، پژوهش ش  رو  .انجام شد  یاوک داده  ک ی با استفاده از تکن  ی امهیخدمات ب

کاربردبه هدف،  از    یلحاظ  جمع  حیثو    حاضر پژوهش    یآمار  ةجامع  بود.  یدانیم  ، اطالعات  یآورروش 

که به  یورزشکاران   پرداختند یبه ورزش م  1397  الدر س  ی ورزش  گوناگون  یهارشتهم در  نظ م  صورت بودند 

از جدول  با استفاده  و  که  به  384  (1970)  مورگان  کرجسی  انتخاب  نفر  نمونه    یآورابزار جمع.  شدندعنوان 

  مه یب  و  ی ورزش  تیرینفر از متخصصان مد  12  به تأییدآن    ییساخته بود که رواة پژوهشگرنامشاطالعات پرس

پا  رسید آمد.    α  =  86/0  آن  ییایو  کلموگروفبه دست  آزمون  توزیع  یبرا  فورنیاسم-از   بررسی چگونگی 

انجمن   از  و  هاداده الگور   یقواعد  خوشه  یبندطبقه  یبرا  یوریاپر  تمیو  شد  تمیالگور  یبندو  . استفاده 

نرم  پژوهش  یهاداده  لیتحلوه یتجز از  استفاده    2.9.3ة  نسخوکا  و    23  ةنسخ  .اس.اس.پی.اس  هایرافزا با 

از  و    یورزشکاران در اندام فوقان  نی در ب  یدگیدبیآس  نیترشی نشان داد که بپژوهش  های  یافته  انجام گرفت.

 یمند تیرضانتایج مربوط به    بود.  ترش ی ب  یمیت  یهادر رشته  یدگ یدبیآس  زانیمی بود. همچنین،  نوع دررفتگ

ت متوسط از یشده نشان داد که ورزشکاران رضامهیب  سهولت از بازپرداخت خسارات به ورزشکاران  زانیمو  

ب در    مؤلفه  نیترتیاهمکم  ،ییگوپاسخو    مؤلفه  نیترمهم  ، ن یتضم  ، همچنین  .داشتند  ی ورزش  ةمیخدمات 

رضا ب  یمند تیبهبود  خدمات  از  مراجعة   .بود  مهیورزشکاران  تعداد  که  است  این  بیانگر  پژوهش  نتایج 

فدراسیون    ورزشکاران برای استفاده از بیمة ورزشی نقش مهمی در رضایتمندی ورزشکاران از خدمات بیمة

 پزشکی ورزشی دارد. 
 

 .، الگوریتم اپریورییی گوپاسخ ن، یتضم، یورزش  ةمیبخدمات  :ید یکلواژگان 

 
1. Email: tahereh.nedaei@gmail.com 

2. Email: z.yazdani132@gmail.com  

3. Email: g_raboky@yahoo.com 
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 مقدمه 
اهمیت   به  توجه  فعالیتبا  و  تحرک  نقش  بررسی  و  افراد،  سالمت  و  روزمره  زندگی  در  بدنی  های 

آن تداوم شرکت  در  مهم  فعالیتعوامل  در  فراهم میهای  ها  را  امکان  این  ر  ندکبدنی،  بر  ضایت  تا 

هدف و  های بازار  ها و ارزشاصلی هر سازمان، تعیین نیازها، خواسته   ورزشکاران تمرکز کنیم. وظیفة

های اصلی هر سازمان، شناخت و  موریتها و مأ یکی از رسالت  .ستها تطبیق سازمان برای ارضای آن

نیازها یا  رفع  آنان است. رسالت  به  ارائة خدمات خاص  یا  راه عرضة کاال  از  ی مشتریان آن سازمان 

ریسک و نااطمینانی است. ارضای    درموردخاطر افراد  یتنرضای نیاز امورزشی، ا فلسفة وجودی بیمة

های  گیرد که در اثر بروز خطرها در حین فعالیتهای احتمالی صورت میاین نیاز با جبران خسارت 

 (. 120، 2016، انیمیو کر یآصف ،یموسو ، یمسنیبن، )نادریان وجود آیندبه ورزشی ممکن است

هایی  آسیب  زیرا،کند؛  تر میدر ورزش را پررنگبحث بیمه  مسمی در ورزش،  ایجاد امنیت روحی و ج

،  1)کروشتات و براتیا  اند افزایش روبه  گوناگوند، به دالیل  نکنکه زندگی افراد را در ورزش تهدید می

می 47،  2005 در  حادثه  جزهای  دان(.  ورزشی  نجدایی  ئیورزشی  رویدادهای  از    است.اپذیر 

 امات احتیاطی معقول سطحی از خطر را خواهد داشت ای تمامی اقدهای ورزشی حتی با اجرفعالیت

حتی در  که    متصور است  دارد،  رزشو  یی کهدر کنار تمام مزایا  (. 50،  2018،  2و گوجوون   )جینگ

برنامهامن آترین  یعنی  جراحت  و  حادثه  احتمال  نیز  ورزشی  دارد  سیبهای  وجود  ورزشی  های 

از لحاظ کمیت و کیفیت درمسابقا(.  2،  2009،  دایی   و   زادهقلی،  )شادکام  حال توسعه و ت ورزشی 

وگسترش  همان    اند  آسیبکه  اندازه  به  و  میخطرها  زیادتر  الزم  نشوها  تمهیدات  برای د، 

گرفته  به  هادیدگیآسیب  سیکمن)گاردینر  شودمیکار  و  پاریش  ابزارهای 23،  2009،  3،  از  یکی   .)

ورزشکاران د برای حمایت  بیم ر  مناسب  است.  بیمه  به    ةمقابل حوادث،  قراردادی است که  ورزشی 

، در صورت بروز  در ازای دریافت وجه مشخصی  کندراسیون پزشکی ورزشی تعهد میموجب آن، فد

پس از    (. 54،  2006،  )اسماعیلی  کندپرداخت وجه معین جبران    باحادثه خسارت واردشده به فرد را  

حوادث   آسیبوقوع  ورزشی  دیدگیو  بیمة  ورزشکاران،  برای  نگرانیمیها  کاهش  به  آنتواند  ها  ها 

هزینة می  درمورد  همچنین  و  کند  کمک  کند درمان  تضمین  را  ورزشی  پیشرفت  و  توسعه  تواند 

 .(51، 2018و گوجوون،  نگی)ج

  شرفتیها پ جنبه از    یاریاز بس  افتهیتوسعه   یدر کشورها  یورزشة  میب  ستمی، سستمیقرن ب  یاز ابتدا

و    آماتور، ورزشکاران  یارا که ورزشکاران حرفه   یورزشگوناگون    هایو خطراست  داشته    یر یگمچش

 
1. Krushat & Bhatia 

2. Jing & Guojun 

3. Gardiner, Parrish & Siekmann 
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دو    ها به، بیمهیکلطوربه  (.83،  2017،  1و وانگ  ژوان)  کاهش داده است  ،رو هستندهها با آن روبمیت

بیمه   حوزة شامل  اجتماصلی  بیمه اهای  و  )اجباری(  بیمهعی  )شامل  اختیاری  یا  بازرگانی  های  های 

بیمه بیمهاشخاص،  و  اموال  طبقههای  مسئولیت(  شدههای  ورزشکاران  بندی  حرفه  آماتوراند.    ،ایو 

سازمان و  کارکنان  مدیران،  ورزشی،  داوران  و  بهددهنمربیان  ورزش،  مخاطع گان  در  نوان  بیمه  بان 

ازجمله بیمة بازنشستگی، بیمة   های اجتماعیتحت پوشش بیمه  بایداغل  ورزش و بخشی از جامعة ش

های  های مسئولیت مدنی مدیران مجموعهبیمه  ، دیگر... قرار بگیرند. ازطرفبیکاری و  پزشکی، بیمة  

بیمهو دسترزشی،  بیمة  ورزشی،  رویدادهای  بیمة  ورزشی،  اماکن  بیمةهای  ورزشی،    اندرکاران 

سا و  ورزشی  بهیر  تماشاچیان  دارد،  وجود  ورزش  در  که  بیمه  نمونه انواع  بیمهعنوان  از  های  هایی 

رایج   بیمهبازرگانی  مناسب  که  هستند  ورزش  سطح  در  شدگاندر  بیمه(  هستند   )موارد  ورزش 

 (. 2013، 2)ویهونگ

به که  ورزش  وضعیت  به  توجه  از  طوربا  نارسا  حیثکلی  لوازم  و  اسباب  تجهیزات،  و    ها ییاماکن، 

پیشرفت و  .  (32،  1999،  3زیادی هستند )کاتوزیان   هایطرمعرض خورزشکاران در  ،داردکمبودهایی  

عالوه  ةتوسع شده برورزش  پدیده  این  طرفداران  روزافزون  افزایش  موجب  رقابتاست  اینکه  های  ، 

آورده ارمغان  هایی را برای ورزشکاران به آسیب  و  هالق کرده است و در این میان، خطرای را خسازنده

دوران   ةترین مرتبترین سطح تا عالیایینتوان دید که از پ تر ورزشکاری را میکه کمای گونه؛ بهاست

)احمدی و    های ورزشی را نچشیده باشدتلخ آسیب  ة ای(، مزآماتوری و حرفه   وحورزشی خود )سط

باشگاه  ،بنابراین  ؛(2008،  نجفی وضعیتاغلب  و  وقایع  پیامد  جبران  برای  است ها  ممکن  که  هایی 

ها  های آنها شود و روال عادی فعالیتدادن درآمد آن ل هزینه یا ازدستباعث ایجاد خسارت، تحمی

  . (15،  2011،  یو ورمقان   یهنر  ، کارگر  ی،دیجمشکنند )را مختل کند، از صنعت بیمه استفاده می

ترین مواردی است های ورزشی، یکی از مهمهای ورزشی ناشی از شرکت در فعالیتآسیب   ،همچنین

وی، باشگاه و  ة  مادی به ورزشکار، خانوادناپذیری را از نظر مادی و غیرها و خسارات جبران که زیان

از حوادثی که در نتیجة برای جبران آسیب   کند. یت سیستم ورزش کشور وارد مینهادر های ناشی 

ای ثیرات این حوادث بر جامعه، پوشش بیمهرساندن تأ حداقلد و بهافتهای ورزشی اتفاق میلیتفعا

به در   عملیورزش  از  یکی  راه عنوان  )ترین  است  عنوان شده  و  امان  (.9،  2011،  4چن ها  فورسباد   ،

 
1. Guan   & Wang 

2. Weihong 

3. Katozian 

4. Chen  
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در سطح  ورزش چه در سطح آماتور و چه    دادننشان دادند که انجام  پژوهشی ( در  2018)  1الرسن 

نشان دادند احتمال آسیب اندام تحتانی  ها  آن  ،همچنین  دیدگی دارد.و آسیبخطر  احتمال  ای  حرفه 

ورزش  دارد؛  هایدر  را  میزان  بیشترین  فوتبال  و  بیمةبنابراین  راگبی  از  استفاده  بسیار   ،  ورزشی 

ستفاده از شدت موافق اماتور بهآ نشان داد که ورزشکاران    در پژوهشی  (2019)  2گرچ  اساسی است.

بیمه درامانخدمات  برای  آسیبمای  از  بودنداندن  احتماالی  از  هرچند    ؛ های  زیادی  با  نآتعداد  ها 

 ورزشی داشتند. ای اطالعات کمی درمورد بیمةهای بیمه تبلیغات کم شرکتتوجه به 

خطرهای احتمالی«  قهرمانان در ارتباط با    با عنوان »بیمة  ای( در مقاله8819)  3کنل و مالکونتنتی

بیان کردند   بیمة حوادث  زمینة  بیمدر  پوشش  اینکه  به  توجه  اندازه  ةبا  تا  و  ورزشکاران  ناکافی  ای 

مایت از خطرهایی منظور ح حوادث« به  ةتغییر سیاست »بیم  ةبخش است، بررسی و مطالعغیررضایت

در ورزشکاران  آن  که  ب معرض  اگر  است.  ضروری  دارند،  پوشش    دخواهی قرار  ورزشی  حوادث  برای 

ارائد،  ریزی حمایتی کاملی داشته باشیای و برنامهجامع و کامل بیمه سیاست یا طرح   ةبهترین راه 

گیرد های ناشی از امور و رویدادهای ورزشی را دربرکاملی است که هم حوادث ورزشی و هم بیماری

ذک طرح  درنهایت  شودا  رشده و  مقاله(  2004)  4فارلند مک.  جرا  به در  »بازگشت  عنوان  با  ای 

اماکن ورزشیفعالیت از ورزشکار،  آبیمة کار باید    های ورزشی« نشان داد که در  برای حمایت  مدی 

پروژ مصدوم،  ورزشکاران  سالمت  از  مراقبت  برای  و  باشد  داشته  وجود  پزشک  و  عضو    ةسازمان 

سازمان پزشکی  گردهمایی  به های  ارائ ورزشی  راه ة  منظور  ورزشکاران  به  خدمات  اندازی بهترین 

عرصة ورزش امری ضروری  لزوم وجود و توجه به موضوع بیمه در    ها، براساس نتایج پژوهش  .شودمی

 است.

ما دادهسسه ؤمروزه  ابزارهای  از  اقتصادی  حیاتی  های  و  مهم  اطالعات  استخراج  برای  استفاده  کاوی 

کمک    ،گیرندهتوسط مدیران تصمیم  راهبردیهای  گیری ها در تصمیمبه آناین ابزارها  که  کنند  می

انتخاب، کشف و مدل  5کاوی داده  . دنکنمی الگوهسازفرایند  برای کشف  از داده  زیادی  ای ی مقادیر 

داده فرایند  از  است.  بهینه  کاویناشناخته  مانند  مسائلی  قیمتدر  بهینهسازی  خدمات، ها،  سازی 

است که    یپردازش  ، یکاوداده .استفاده کردتوان  میحفظ مشتریان کنونی    و   جذب مشتریان جدید 

اطالعات   ها داده اد یتا از حجم ز کندیم  زیمتفاوت آنال ی هاصیمتفاوت و با تلخ  یهارا از جنبه ها داده

کند  یکاربرد استخراج  نادعلفرد  تقوی)  را  شرکت88،  2012  ، یو  در    از  زیادی حجم    مهیب  یها(. 

 
1. Aman, Forssblad & Larsén 

2. Grech 

3. Canale & Malcontenti 

4. Mc Farland 

5. Data Mining 
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برا  ک یها  داده در(136،  2004)غفوری،    است  قیدق  یآمار  یها لیتحل  یمانع  از   ی کیکه  یحال؛ 

ب  است.   میحج  ی هاداده  لیحلت  یکاوداده  یهامشخصه  مشخصات   ةمیبانک  شامل  ورزشکاران 

زاده  ، عسگری، عیسیدانش یاست )خسرو مهیو پرداخت ب بینوع آس ،یورزش ةشونده، نوع رشتمه یب

کریم مدل  یکاوداده  (.2012،  پورو  توصینیبشیپ   ی هابه  و  مدل    . شودیم  م یتقس  1ی فیکننده 

الگوها دایپ   یبرا  ینیبشیپ  میبه  ییکردن  مرود  کار  پروژه  توانند یکه    دنشو  استفاده   نده یآ  یهادر 

از    یکیکه    شودمی  یمتعدد  فی شامل وظا  یفیمدل توص( و  36،  2011  ،شناساو    ، نصیریمینائی)

قواعد  آن  کشف  انجمن  2ی انجمنها  قواعد  همبستگ  یاست.  کشف  استخراج   ها، یعمل  و  ارتباطات 

ترین محبوب   ،3الگوریتم اپریوری   .استداده  بزرگ    گاهیپا  کیدر    یکاو افزار دادهاقالم نرم  نیها بداده

حوز در  پرتکرار   ةالگوریتم  الگوهای  که  است  انجمنی  قواعد  انجمنی    4استخراج  قواعد  دو  و  در  را 

داد پایگاه  یک  از  )جعفرزادهمی  استخراج  5تراکنشی  ةمرحله  امیریکند  و  عسگری   ،  ،2015  .)

های آینده را  های یک سیستم، الگوها و رفتاردادهدر  ها با کاوش  انکند تا سازمکاوی کمک میداده

کاوی با  (. داده68،  2016،  اریشکوه  و  انیرضائ  بروفر، و بهتر تصمیم بگیرند )  نند بینی ککشف و پیش

جواب هایی  پرسشو به    کندبینانه ارائه میتیک و پیشاتوما  یاستفاده از تحلیل وقایع گذشته تحلیل

پ دهدمی آنکه  نبوده  اسخ  ممکن  گذشته  در  اسها  داشته  نیاز  زیادی  زمان  به  ،  )جعفرزادهت  یا 

کاربرد    شمارة یکشکل    .شودمیاستفاده  متفاوت  های  حوزه  در  یکاو داده(.  2015،  عسگری و امیری

 دهد. کاوی را نشان میفرایند داده

 

 
1  . Predictive and Descriptive Models 

2  . The Discovery of Association Rules 

3  . Apriori 

4. Repetitive Patterns 

5  . Transaction Database 
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 کاوی مدل فرایند داده -1 شکل

 

افزار وکا، نام  است، نرمکاوی های دادهاعمال تکنیکبرای افزارها ترین نرمیکی از محبوب  1افزار وکانرم

. این  استکاوی  دگیری ماشینی و دادههای یا ای از الگوریتم افزار آزاد است که شامل مجموعه یک نرم

 بزرگهای  تحلیل دادهوکا در    .تنیوزلند توسعه داده شده اس افزار در دانشگاه وایکاتو در کشور  نرم

دارد  ب  کاربرد  میهکه  اپریوریخوبی  الگوریتم  از  استفاده  با  نرم  ،توان  طریق  وکا  از  ها  دادهدر  افزار 

 (. 372، 2017، جعفرزادهو   ، مهدوی )جعفرزاده کرد کاوش 

ورزششرکت   ةبیم  ،امروزه در  این    کنندگان  است.  اولویت  دریک  و  بیمه  اخالقی  تعهد  نوعی  واقع 

مقابل  اداری   در  را  ورزشکار  که  تمرین  های  آسیباست  هنگام  به  تحت  احتمالی  ورزشی  سفر  و 

  ةمیب  ،ی دگیدبیورزشکاران در مقابل آس  تیحما  یمناسب برا  یاز ابزارها  ی کی  . ددهپوشش قرار می

  دهدیتعهد م  یورزش  یپزشک  ونیفدراساست که به موجب آن،  قراردادی    یورزش  ةمیاست. ب  یورزش

را   ورزشکار  به  واردشده  حادثه، خسارت  بروز  مع  از طریقدر صورت  وجه   کند؛ جبران    نیپرداخت 

در  رگزاری مسابقات ورزشی بسیار اهمیت دارد.  توجه به حفظ سالمت ورزشکاران در طول ب  ،بنابراین

کاوی و استفاده از تکنیک قواعد  دادهافزار  نرمها از طریق  تحلیل دادهوبا تجزیه  یم بر آناین پژوهش  

کنانج بررسی  اپریوری  الگوریتم  و  آیا  منی  پزشکی توسط  شده  ارائه  ایبیمهخدمات  یم  فدراسیون 

 است یا خیر. بوده بخشدیده رضایتورزشکاران آسیب  درورزشی 

 
 

 
1. WEKA 
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 پژوهش روش
روش   لحاظ و از    یاست که به لحاظ هدف، کاربرد  ی شیمایو از نوع پ   یفیحاضر توص  پژوهشروش  

منظم   صورتبودند که به  یورزشکاران  حاضر  پژوهش  یآمارة  جامع.  است  یدانی م  ،اطالعات  یآورجمع 

با استفاده  که    پرداختندیبه ورزش ماصفهان  در شهر    1397در سال    یورزش  گوناگون  ی هادر رشته 

  ی آور جمع   ابزار  .ندشدانتخاب    یآمار  ةعنوان نموننفر به   384  (،1970)  مورگان  کرجسی و  از جدول

بود  پژوهشگر  ةنامپرسش  ها داده بخش    وساخته  دو  اولبود:  شامل  بخش    یفرد  یهایژگیو  ، در 

سؤال و  دهندگان  پاسخ دوم  بخش  بر    نامهپرسش  هایدر  وضع  زاتیتجه  بعدپنج  مشتمل    تیو 

)سؤالکیزیف پنج  هایی  تا  شش  ها)سؤال   نانیاطم(،  یک  )سؤالگوپاسخ  (،12تا  ی  تا   13های  یی 

  پژوهش   های . سؤال ( بررسی شد28تا    25  های ی )سؤال همدل ( و  24تا    18  های)سؤال  نیتضم(،  17

از طرپژوهش    یمبان  ةبراساس مطالع با متخصصان مدتیهدامه ین  ةمصاحب   قیو    ،یورزش  تیریشده 

عنوان نامه بهاز پرسش  یافت یاطالعات در  و  شد  یکدگذار  مهیب  رانی و مد   ی ورزش  یپزشک  انکارشناس

برا  یهایورود تکن   یخام  شد. در  ی کاوداده  ی هاک یاعمال  گرفته  پژوهشنامپرسش  یی روا  نظر    ة 

دست به  α  =  86/0  آن  ییای و پا  رسید   و بیمه  یورزش  تیریمد  متخصصاننفر از    12به تأیید    حاضر

کلموگروفاز    .آمد توزیع    یبرا  1فورن ی اسم-آزمون  انجمنداده چگونگی  قواعد  از  و  الگور  یها   تم یو 

خوشه  یبندطبقه   یبرا  یوریاپر شد   تمیالگور  یبندو  با  پژوهش    ی هاداده  لیتحلوه یتجز  . استفاده 

 انجام گرفت.   2.9.3 ةنسخوکا و  23 ةنسخ .اس.اس.پی.اسافزار استفاده از نرم

استفادههای  اخصش درمورد  ورزشکاران  رضایت  بیمسنجش  از  در  ورزشیة  کنندگان  بررسی  با 

خبرگان  با  مصاحبه  همچنین  و  مختلف  شاخص  مقاالت  مورد  در  رضایت  اطالعاتی  سنجش  های 

و مدیران  پزشکی ورزشی  از متخصصان مدیریت ورزشی، کارشناسان  عبارتند  حاصل شد. خبرگان 

حداق دارای  که  کارشناسان  و  میبیمه  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  دارای  ل  و  سال   3باشند 

مهم دارند.  آشنایی  کیفیت  مفاهیم  با  و  هستند  بیمه  زمینه  در  تخصص  عوامل  سابقه  ترین 

بیمه ورزشی عبارتشاخص از:اهای سنجش رضایت در  و    اعتماد،  تجهیزات،  گوییپاسخ،  همدلی   ند 

 . تضمین

 . دهدیرا نشان م  هااسیمقاز خرده کیمربوط به هر هایسؤال یی ای پا  یک ةجدول شمار

 

 
1. Kolmogorov–Smirnov Test 
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 نامه نتایج آزمون ضریب آلفای کرونباخ پرسش -1 جدول

 آلفای کرونباخ  امهنپرسش یهااسیمقخرده

 80/0 ی همدل

 82/0 یی گوپاسخ

 78/0 زات یتجه

 84/0 نان یاطم

 87/0 نیتضم

 86/0 نامه کل پرسش ییا یپا

 

شمارة  جدول    در  . د شاستفاده    فو رنیاسم-ف واز آزمون کلموگر  پژوهش  ی هاداده  عیتوز  یبررس  برای

 داده شده است.آزمون نشان  نیمربوط به ا ج ینتا دو

 

 فورنیاسم-فوکلموگرنتایج آزمون  -2جدول  

 ی معنادار Z نامهپرسش یهااسیمقخرده

 512/0 785/0 ی کیزیف ت یو وضع زات یتجه

 458/0 896/0 نان یاطم

 412/0 958/0 یی گوپاسخ

 559/0 652/0 نیتضم

 532/0 763/0 ی همدل

 

نتا با  کلموگر  جیمطابق  داده  شد  مشخص  فورنیاسم-فوآزمون    دلیلبه  حاضرپژوهش    یهاکه 

 ع یبودن توزیعیطب  ةدهندنشان  امر  نیا  اند.ی عیطب  عیتوز  یدارا  ،0/ 05از    یسطح معنادار  یشتربودنب

  ، ییگوپاسخ  نان،یاطم  ،یکیزیف  تیو وضع  زاتیشامل تجه  رهایمتغ  ی حاضر در تمام  پژوهش  یهاداده

 است. ی و همدل نیتضم

 

 نتایج 
 گویان نشان داده شده است.پاسخ  شناختیهای جمعیت ویژگی در جدول شمارة سه 
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 گویان پاسخ شناختیجمعیت اطالعات نتایج -3 جدول

 جنسیت 
 % 77 مذکر 

 % 23 مؤنث 

 

 سن

 % 18 سال  20زیر 

 % 36 سال   21 -25

 % 19 سال   26 -30

 %11 سال   31- 35

 % 6 سال  35  بیشتر از

 مدرک تحصیلی 

 % 16 دیپلم

 % 29 کاردانی 

 % 42 کارشناسی 

 % 13 ارشد و باالتر کارشناسی

سابقة عضویت در 

 ورزشی بیمة

 % 11 سال  سهتر از کم

 % 19 سال  سه تا شش بین

 %35 سال  10هفت تا بین 

 %21 سال  10بیش از 

 % 14 عضویت ندارم 

استفاده از  ةسابق

 یورزش ةمیب

 %77 بله 

 % 23 خیر

میزان آسیب در  

 های ورزشی رشته

 %54 تیمی 

 % 46 انفرادی
 

تر ، بیشنفر آزمودنی  384از مجموع  نشان داد که    بدن  متفاوت  یها در بخش  یدگ یدب یآس  یبررس
و صورت در سر    درصد   9ها با  دیدگیدرصد در اندام فوقانی و کمترین میزان آسیب   38با    هاآسیب 

نشان داده   بدن  متفاوت ی هادر بخش  هابیآس یفراوان عیتوز چهار  ایجاد شده است. در جدول شمارة 
 شده است. 

 

 بدن  متفاوت یهادر بخش هابیآس یفراوان عیتوز -4 جدول

 درصد  ی دگ ید بیآس یهابخش
 % 38 ی اندام فوقان 

 % 33 ی اندام تحتان 

 % 20 ها تنه و ستون مهره

 %9 سر و صورت 
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  42با    یمفصل  بیآس  ،یآزمودن  384از مجموع    ی نشان داد کهدگیدب یانواع آس  یفراوان  عیتوز  یبررس

آس  یدگیدب ی آس  نیترشیبدرصد   ب  یدگیدب یآس  نیترمک  درصد  8با    یاستخوان  بیو    نیدر 

 نشان داده شده است. یدگ یدب یانواع آس یفراوان عیتوزپنج  ةجدول شماردر  ورزشکاران بود.
 

 ی دگ یدبیانواع آس یفراوان عیتوز -5جدول 

 درصد  بینوع آس

 %42 ی مفصل بیآس

 %32 ی عضالن  بیآس

 %18 یپوست بیآس

 %8 ی استخوان  بیآس
 

استفاده ورزشکاران  رضایتمندی  میزان  بیمةبررسی  خدمات  از  بیشت و  کننده  که  داد  نشان  ر  رزشی 

داشتندورزشکاران   بیمه  خدامت  از  متوسطی  شمار  در  .رضایت  شش  جدول   ی مندتیرضامیزان  ة 

 داده شده است.نشان  یورزش ةمیکننده از خدمات بورزشکاران استفاده
 

 ی ورزشة میکننده از خدمات بورزشکاران استفاده یند تمیرضامیزان  -6 جدول

 درصد  ی مندتیرضامیزان 

 %10 اد ی ز یلیخ

 %17 اد یز

 %48 متوسط 

 %14 کم

 %11 کم  یلیخ
 

  ر ورزشکاران نشان داد که بیشت  شدهمه یسهولت در پرداخت خسارت به ورزشکاران ب  زانیم  یبررس

 زان یم  هفت  ةجدول شمار  در  .داشتند  شدهمه یپرداخت خسارت به ورزشکاران ب  ازرضایت متوسطی  

 نشان داده شده است.ده  شمه یسهولت در پرداخت خسارت به ورزشکاران ب
 

 شده مهیسهولت در پرداخت خسارت به ورزشکاران ب زانیم -7جدول 

 درصد  ی مندتیرضامیزان 

 %16 مناسب  اریبس

 %25 مناسب 

 %34 متوسط 

 %15 نامناسب 

 %10 نامناسب   اریبس
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  نشان داده شده است؛ورزشی    گوناگونهای  ها در رشتهو نوع آسیب   میزان  هشت  ةجدول شماردر  

آسیب جدی، آسیب متوسط و    ین بخش شامل میزان آسیب )سه بخشسه متغیر در ا  ،اساسبراین

بخش )چهار  آسیب  نوع  اندک(،  و کشیدگی(    آسیب  دررفتگی  کوفتگی،  )دو    ها ورزش  انواعپارگی، 

بود.   بخش انفرادی(  و  بیش  تیمی  آسیب در  آسیبتر  شدت  با  ها،  جدی  کلی    152ها  که  بود  مورد 

انفرادی و  مورد در ورزش   99شامل   نوع    ینتربیش  ،طرفیهای تیمی بود. ازمورد در ورزش   53های 

در  آسیب  با    پژوهش ها  دررفتگی  کلی    144حاضر  شامل  بود  مورد  ورزش  107که  در  های  مورد 

 . های تیمی بودمورد در ورزش  37انفرادی و 

 
 ورزشی  گوناگونهای ها در رشتهو نوع آسیب میزان -8 جدول

 فراوانی میزان آسیب نوع آسیب ها ورزش انواع

 

 

 

 

 

 

 تیمی 

 

 پارگی 

 22 آسیب جدی 

 12 آسیب متوسط 

 11 آسیب اندک 

 

 کوفتگی

 17 آسیب جدی 

 20 آسیب متوسط 

 7 آسیب اندک 

 

 دررفتگی 

 68 آسیب جدی 

 19 آسیب متوسط 

 20 آسیب اندک 

 

 کشیدگی

 40 آسیب جدی 

 28 آسیب متوسط 

 14 آسیب اندک 

 

 

 

 

 

 

 انفرادی

 

 پارگی 

 17 آسیب جدی 

 8 آسیب متوسط 

 5 آسیب اندک 

 

 کوفتگی

 4 آسیب جدی 

 2 آسیب متوسط 

 2 آسیب اندک 

 

 دررفتگی 

 19 آسیب جدی 

 10 آسیب متوسط 

 8 آسیب اندک 



 1399، مرداد و شهریور 61،  شماره 12مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                     202
 

 ورزشی  گوناگونهای ها در رشتهمیزان و نوع آسیب -8 جدولادامه 

 فراوانی میزان آسیب نوع آسیب ها ورزش انواع

 انفرادی

 

 کشیدگی

 12 آسیب جدی 

 11 آسیب متوسط 

 8 آسیب اندک 

 

 ورزشی  ةعداد دفعات استفاده از خدمات بیمکننده و ت بررسی تعداد افراد استفاده

بین را استفاده رینتبیش که کاویدادههای  هشپرو  دادنانجام هایروشاز    یکی  هاروش سایر در 

انجمن  شناسیروش  دارد، قواعد  الگوریتم  یکشف   مراحلاز   شناسیروش  این  .استاپریوری   از 

 شده تشکیل سیستم  ةتوسع و ارزیابی سازی،مدل داده، سازیآماده ها،داده شناخت سیستم، شناخت

 .است

که   یمنظور کشف الگوها و روابط معتبرها بهداده  لیتحلوه یتجز  یاز ابزارها  یریگبه بهره  یکاوداده

بوده ناشناخته  اشودیم  گفتهاند،  تاکنون  مدل  ن ی.  است  ممکن    یهاتمیالگور  ،یآمار  یهاابزارها 

روش  یاضیر را    رنده یگادی  ی هاو  خود  کار  که  بربهباشند  و  خودکار  بهبود   یاتجربه  ساساصورت 

به   یکاوداده  . آورندیدست مبه  یریگمیتصم  ی هادرخت  ای   یعصب  یهاشبکه  قیکه از طرند  بخشیم

  . شودیم  ز ین  ی نیبشیاطالعات و پ   لیتحلوهتجزیشامل    و نیست  منحصر    ها داده  ت یریو مد  یگردآور

بررس  یکاربرد  ی هابرنامه داده  یارسانهچند  ا ی متن    یهالی فا  یبا  کاوش  مبه  اپردازند یها  در    نی. 

وجه به اینکه  با ت  . شدها استفاده  داده  لیتحل  یبرا  یبندو خوشه   یبندطبقه  تمیاز دو الگور  پژوهش

جمعداده بهوریآهای  کیشده  نمیبودند  فی  صورت  پیروی  یکنواختی  طیف  از  از و  پس  کردند، 

آوری و علمی جمع  تفاوت های مولیه با استفاده از روشهای مورد نیاز اها ابتدا دادهآوری دادهجمع 

های  اعمال تکنیک  ةها آمادتا دادهشد  های غیرضروری اقدام  سازی و حذف دادهپاکبه  سپس    ند.شد

های  شود، رابطهدر این مرحله با استفاده از تکنیک کشف قواعد انجمنی تالش می  شوند.کاوی  داده

دادهنه بین  مشخص  ان  و  پیدا  این    شودها  برای  الگوریتمکه  مجموع  از  زیرمجموع منظور   ة های 

استفاده   مهم  این  به  دسترسی  برای  اپریوری  الگوریتم  از  انجمنی،  قواعد  کشف  و تکنیک  در    شد 

 شد. های مناسب به کاربران بهره گرفته توصیه ة ارائ برایز خروجی این الگوریتم پایانی، ا ةمرحل

استفاده  برای افراد  تعداد  تبررسی  و  بیمکننده  خدمات  از  استفاده  دفعات  تکنیک   ةعداد  از  ورزشی 

 که عبارت است از: شودمیکشف قواعد انجمنی استفاده  

 نیاز پایه مفاهیم ای ازمجموعهی  معرف به قوانین انجمنی، کاوش به مربوط الگوریتم معرفی از قبل.  1

 Yاست
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تعداد کل    n  که  Itemset={X1,X2,…,Xn}  با اطالعاتی پایگاه یک در موجود هایآیتم مجموعه.  2

 ؛ شودمی داده نمایشهای پایگاه است، آیتم

به شکل  .  3 قانون که  Xبرای هر  → Y    ارزیابی کیفی یعنیاست، دو   2پشتیبانی   و   1اطمینان  معیار 

 شود.می مشخص

صورت زیر محاسبه که به  ورت توأم در تراکنش استصبه  Yو    Xمان  زهم وجود احتمال  پشتیبانی:

 شود: می
 

sup(𝑋 → 𝑌) =
𝑋 ∩ 𝑌

𝑛
 

 

آن  اطمینان: برای  است  شرطی  دارای  احتمال  تراکنش  باشد   Yدارای    Xکه  به  نیز  زیر و  صورت 

 محاسبه می شود: 

 

𝑐𝑜𝑛𝑓(𝑋 → 𝑌) = 𝑃(𝑌|𝑋) =
sup(𝑋 → 𝑌)

sup(𝑋)
 

 

Xبنابراین قانون   → Y  ( 7/66با%  =  C  ،50%  =S   بدین معنی است که )X    وY  50صورت توأم در  به  

تراکنش  از کل  و در  درصد  دارند  تراکنش  7/66ها وجود  از  تراکنش حضور   Xها، هر جا  درصد  در 

 .ته استنیز حضور داش Y، است داشته

یافتن    است و هدف آن  مکرر  هایآیتم کاوش مجموعه   برایکاربرد  های پراز روش   لگوریتم اپریوریا

 .  است داده مختلفهای بین مجموعه وابستگی

در قبلی  دانش  از  الگوریتم  آیتماین  )پرتکرار(  مورد خواص مجموعه  مهم  از   کنداستفاده میهای  و 

       .  .کندتایی استفاده می (K+1) های یتم آوردن مجموعه آدسته ب برای اییت k های مجموعه آیتم

اساسی  گام  دو  شامل  اپریوری  آیتمیعنی    الگوریتم  کاندید  پیداکردن  فضای  هرسو  های  کردن 

 . جوستوجست 

 و طراحی واقعی هایاز داده دانش کشف یندافر قبول،قابل ةنتیج یک به برای رسیدن مقاله  این در

بود.   آمدهدستبه  قوانین تفسیر و مکرر  الگوهای کشف ها،داده پردازشپیش شامل یندافر شد. این اجرا

 
1. Confidence 

2. Support 

https://blog.faradars.org/association-rule-mining-apriori-algorithm/
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 یوریاپر  الگوریتم بیان شد، رکهطو است. همان دقت بسیار  و وقت صرف  مستلزم  مراحل این  از  کیهر

است.   قوانین کشف ةحوز در کاویداده هایالگوریتم تریناز مهم یکی نُه   ةشمارجدول  در  انجمنی 

 نشان داده شده است.مده از الگوریتم اپریوری آدست قوانین به
 

 یوری اپر یتمآمده از الگوردستبه ینقوان -9جدول  

معیار  قوانین 

 پشتیبانی

  اطمینانمعیار 

 نوع آسیب تعداد دفعات بیمه  ابعاد ردیف  )اعتماد( 

 547/90 258/28 پارگی  یک بار  تضمین 1

 541/90 365/24 دررفتگی  یک بار  تضمین 2

 562/92 128/24 پارگی  بار  پنج تادو  تضمین 3

 742/82 017/24 کشیدگی بار  پنج تادو  تضمین 4

 012/90 896/23 کوفتگی بار پنج  بیش از  تضمین 5

 698/74 852/23 دررفتگی  بار   پنجبیش از  تضمین 6

 712/88 457/23 پارگی  بار   پنجبیش از  تضمین 7

 418/89 147/23 کشیدگی یک بار  همدلی  8

 293/90 598/22 کوفتگی بار  پنج تادو  همدلی  9

 741/92 208/22 کوفتگی یک بار  همدلی  10

 028/91 017/22 دررفتگی  یک بار  همدلی  11

 239/93 001/21 پارگی  بار   پنجبیش از  همدلی  12

 638/79 857/20 کشیدگی بار  پنج تادو  همدلی  13

 712/80 741/21 کشیدگی بار   پنجبیش از  همدلی  14

 205/83 702/21 دررفتگی  یک بار  گویی پاسخ 15

 120/79 628/21 کشیدگی یک بار  گویی پاسخ 16

 325/82 528/21 دررفتگی  بار   پنجدو الی  همدلی  17

 417/89 487/21 کوفتگی یک بار  تضمین 18

 220/93 125/21 پارگی  بار  پنج تادو  همدلی  19

 369/92 104/21 کشیدگی یک بار  تضمین 20

 714/91 087/21 کوفتگی بار   پنجبیش از  همدلی  21

 892/82 048/21 دررفتگی  بار   پنجبیش از  همدلی  22

 998/87 014/21 کوفتگی بار   پنجبیش از  گویی پاسخ 23

 417/86 011/21 دررفتگی  بار   پنجبیش از  گویی پاسخ 24

 410/89 004/21 کشیدگی بار   پنجبیش از  گویی پاسخ 25

 782/92 845/20 پارگی  یک بار  تجهیزات و وضعیت فیزیکی  26

 210/81 745/20 کوفتگی یک بار  تجهیزات و وضعیت فیزیکی  27
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 یوری اپر یتمآمده از الگوردستبه ینقوان -9جدول ادامه 

معیار  قوانین 

 پشتیبانی

  اطمینانمعیار 

 نوع آسیب تعداد دفعات بیمه  ابعاد ردیف  )اعتماد( 

 639/83 652/20 کشیدگی بار   پنجبیش از  تجهیزات و وضعیت فیزیکی  28

 520/90 425/20 کشیدگی بار   پنجبیش از  تضمین 29

 410/90 401/20 پارگی  یک بار  همدلی  30

 622/82 328/20 پارگی  بار   پنجبیش از  تجهیزات و وضعیت فیزیکی  31

 281/90 251/20 کوفتگی بار   پنجبیش از  تجهیزات و وضعیت فیزیکی  32

 489/90 128/20 پارگی  بار  پنج تادو  اطمینان  33

 399/90 117/20 کوفتگی بار  پنج تادو  تضمین 34

 205/89 108/20 دررفتگی  بار  پنج تادو  تضمین 35

 417/92 045/20 کوفتگی یک بار  اطمینان  36

 410/90 748/19 دررفتگی  یک بار  اطمینان  37

 390/93 452/19 کشیدگی یک بار  اطمینان  38

 410/89 108/19 کوفتگی بار  پنج تادو  اطمینان  39

 417/90 071/19 پارگی  بار  پنج تادو  گویی پاسخ 40

 928/70 978/18 کوفتگی بار  پنج تادو  گویی پاسخ 41

 741/75 845/18 پارگی  یک بار  اطمینان  42

 528/88 625/18 دررفتگی  یک بار  تجهیزات و وضعیت فیزیکی  43

 820/90 541/18 کشیدگی یک بار  تجهیزات و وضعیت فیزیکی  44

 105/98 528/18 پارگی  بار  پنج تادو  تجهیزات و وضعیت فیزیکی  45

 635/90 410/18 کوفتگی بار  پنج تادو  فیزیکی تجهیزات و وضعیت  46

 205/82 205/18 دررفتگی  بار  پنج تادو  تجهیزات و وضعیت فیزیکی  47

 177/92 111/18 کشیدگی بار  پنج تادو  تجهیزات و وضعیت فیزیکی  48

 418/90 936/17 کشیدگی بار  پنج تادو  اطمینان  49

 420/90 741/17 پارگی  بار   پنجبیش از  اطمینان  50

 260/93 528/17 کوفتگی بار   پنجبیش از  اطمینان  51

 985/92 850/16 دررفتگی  بار   پنجبیش از  اطمینان  52

 632/85 749/16 کشیدگی بار   پنجبیش از  اطمینان  53

 108/88 302/16 پارگی  یک بار  گویی پاسخ 54

 508/90 541/15 کوفتگی یک بار  گویی پاسخ 55

 539/91 410/15 دررفتگی  بار  پنج تادو  اطمینان  56
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 یوری اپر یتمآمده از الگوردستبه ینقوان -9جدول ادامه 

معیار  قوانین 

 پشتیبانی

  اطمینانمعیار 

 نوع آسیب تعداد دفعات بیمه  ابعاد ردیف  )اعتماد( 

 771/92 528/14 دررفتگی  بار  پنج تادو  گویی پاسخ 57

 108/78 407/14 دررفتگی  بار   پنجبیش از  وضعیت فیزیکی تجهیزات و  58

 936/92 639/13 کشیدگی بار  پنج تادو  گویی پاسخ 59

 510/89 147/13 پارگی  بار   پنجبیش از  گویی پاسخ 60

 

استوریاپر  تمیالگوردر   معیار مهم  )اعتماد(پشتیب:  ی دو  اطمینان  و  تعداد  انی  به  پشتیبانی  معیار   .

می مشخص  و  دارد  اشاره  اقدام  تکرارها  مجموعه  یک  در  که  آسیب  کند  نوع  ظاهر  هر  بار  چند 

اطمینان به درست  .شوندمی اشاره دارد و مشخص می  بودنمعیار  اطمینان شاخصی قاعده  کند که 

مهم معیار  کلی، در الگوریتم اپریوری،  صورت یک قاعده چند بار درست بوده است. بهکه  است از این

   اهمیت آن ویژگی است. دهندة ودن این معیار نشانبپشتیبانی است و باالتر

نُه   شمارة  رضایتمندی  جدول  بر ورزشکاران  میزان  قواعد اساس  را  کشف  تکنیک  به  مربوط  نتایج 

بیمسن  هایشاخص  طبقبر  و    انجمنی در  رضایت  ، تجهیزات،  ویی گپاسخ،  همدلی )  ورزشی   ةجش 

می  ( تضمین  و   اعتماد بر  دهد. نشان  جدول  پشتیبانی  این  معیار  نزولی  بهاساس  شده  ترتیب  مرتب 

می  و  است کدامکه  دهد  نشان  مراجعه  دفعات  و  آسیب  نوع  به  جذب  نسبت  در  عوامل  از  یک 

 اند. ک رضایت ورزشکار را جلب نکردهی و کدام اندموفق بودهرضایتمندی 

داد  نتایج   ورزشکاران  نشان  که  یافته  برایدر شرایطی  مرتبه حضور  اولین  در  و  اند، تضمین پارگی 

 وضوع . این مکند شکاران از خدمات بیمه ایجاد  ورز  بینمندی را در  انسته است بیشترین رضایتتو

رضایتبرای  تضمین    ةمؤلفاهمیت    ة دهندنشان بیمه    مندیبهبود  خدمات  از    .استورزشکاران 

ویی  گاند، پاسخیافته  بار حضورو برای بیش از پنج  پارگی    مچنین در شرایطی که ورزشکاران برایه

لزوم    امر . این  شکاران از خدمات بیمه ایجاد کند ورز  است رضایتمندی مناسبی را در بیننتوانسته  

توان  دهد. در صورتی میدیده را نشان مییب ویی در برخورد با ورزشکاران آسگتوجه به موضوع پاسخ

رضایت کامل مشتری را جلب کرد که در برخورد با او صبر و تحمل داشته باشیم و با صبوری کامل  

 به او پاسخ دهیم. 

از الگوریتم اپریوری مندی ورزشکاران از خدمات بیمه  مؤثر بر رضایتگوناگون  منظور بررسی ابعاد  به

  حاضر  پژوهشدر    مجموع،دهد. درن الگوریتم را نشان مینتایج ای  (10)  ةشمارد. جدول  شاستفاده  

گویی  ، پاسخة دو(ان )خوش، اطمینة یک(مل تجهیزات و وضعیت فیزیکی )خوشدسته عامل شا   پنج



 207                                                       ...زانیم نییتع منظوربه ابیارز گرهیتوص  ستمیس کی جادیاندایی: 
 

 

 

سه()خوش )خوش ة  تضمین  )خوش  چهار(  ة،  همدلی  پنج(و  رضایت  ة  بر  تأثیرگذاری   مندی سبب 

 .شده استورزشکاران از خدمات بیمه 

 
 هابندی خوشهها و رتبهمشخصات مراکز خوشه -10جدول 

 خوشه  ةرتب WR.R WF.F WM.M Q ها خوشه

 سوم  299/0 124/0 425/0 875/0 1

 چهارم  251/0 114/0 327/0 653/0 2

 پنجم 174/0 101/0 652/0 951/0 3

 اول 625/0 320/0 852/0 921/0 4

 دوم 520/0 214/0 128/0 851/0 5

 

اپریوری مؤلفه   الگوریتم  از  هریک  تأثیرات  تعیین  شناساییبرای  عوامل  و  شاخص  ها  از   Qشده، 

آید. شاخص دست میهب  WR.Rو    WM.M  ،WF.Fخود از ترکیب سه شاخص    Q.  کنداستفاده می

WM.M   اشاره داردهای مالی و اقتصادی و مزایایی در این حوزه خصوص جنبه از مسائل دربه برخی  .

WF.F    به  های مربوط  از جنبه   برخی  دهندةاشاره دارد که نشاننیز به تعداد و تکرارها در فرایندها

اشاره  زمانی مدنظر مشتری  به بازة  WR.R. همچنین مدنظر متقاضیان و مشتریان استتعداد دفعات  

به شاخص    ، عبارتی دارد؛  دراین  نیازها  رفع  زمانی  به  مسائل  بهخصوص  دارد.  سه  ،  کلیطوراشاره 

ند که داراشاره  زمانی، تکراری و مالی مدنظر مشتریان    به مزایای  WR.Rو    WM.M  ،WF.Fشاخص  

شکل سبب  شاخص  سه  این  شاخصخروجی  نشان  .شودمی   Qگیری  شاخص  اهمیت  این  دهندة 

 . دهندة اهمیت آن خوشه استتر باشد، نشانبزرگ Qمیزان  که هرصورت خوشة مدنظر است؛ بدین

ورزشی ارائه شده است. فرض کنید که   مثالیذکرشده  هیل در چگونگی اجرای الگوریتم  منظور تسبه

برای ورزشی  باشگاه  این    یک  باشد.  داشته  گزینه  چندین  تمرین خود  زمین  سبب   وعضومانتخاب 

شود مدیر  انتخاب زمین مدنظر خود شود و نیز موجب میمدیر باشگاه دچار سردرگمی در    شودمی

وی از سه شاخص کلی مسائل مالی    عیتضدر این و.  ها را بررسی کندیک از زمینباشگاه شرایط هر

(WM.M ( مسائل زمانی ،)WF.F( و مسائل تکراری )WR.Rاستفاده می )  کند. در شاخص زمانی، وی

ارائه  صرفزمان  زمان  همچنین  تمرین  برای  زمین  مدیر  سوی  از  بستنشده  برای  را    قرارداد  شده 

های مختلفی که وجود در گزینه   های اجرایی رادر شاخص مالی، مدیر برخی هزینه  کند.بررسی می

وآمدها به زمین  خی رفت. در شاخص تکراری، مدیر برکند مقایسه میهم    با  های ورزشی()زمین  دارد
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بستن قرار   برای  مدنظر  را  زمین  به  دسترسی  به  مربوط  فرایندهای  دشواری  و  سختی  و  قراردادها 

که هر زمینی که وضعیت صورت ؛ بدینشودایجاد می  Qدهد. از ترکیب این سه شاخص، شاخص  می

 .  شوددر نظر گرفته می برای تمرین تیم شدهانتخابن زمین عنوا، بهداشته باشدبهتری 

نتایج جدول به  توجه  نُهشمار  های با  )  ة  ورزشکاران    شدمشخص    ( 10و شمارة  مرتبه که  اولین  در 

 وع ضوی مربوط به بیمه دارند. این مهاخصوص تضمین مراحل درمانی و پرداختانتظارات مهمی در

تضمین نقش مهمی    ،روایناز  دارد؛تری  گی وضعیت مهمدیدگی پارورزشکاران با نوع آسیب   بیندر  

رای پارگی از در میان ورزشکاران دا  امرمندی ورزشکاران از خدمات بیمه دارد. این  در بهبود رضایت

بیشاهمیت مهم نتایج استتری برخوردار  تر و  در میان    که  کردحاضر مشخص    پژوهش   . همچنین 

از بیش  که  کرده  برایمرتبه  پنج    ورزشکارانی  مراجعه  بیمه  از  و  استفاده  پارگی  اند  ،  دارند مشکل 

ها در پرداخت تواند ناشی از برخی محدودیتمی  وعضوممندی وجود دارد. این  ترین میزان رضایتکم

در   بیمه  سبب  مخت  دفعاتخدمات  که  باشد  ورزشکاران  به  است  شلف  کهرزشکوده  تعداد   ارانی 

بیشمصدومیت بیمهتهای  خدمات  از  دارند،  به  ری  و  شوند  پاسخناامید  از  انتظاری  گویی  عبارتی 

 های بیمه و خدمات بیمه نداشته باشند. شرکت

مشخص  مؤ  کردنبرای  از  هریک  میزان  لفه اهمیت  بررسی  از  ش  Qها  میزان  استفاده  افزایش   Qد. 

نتایج  .  هندة اهمیت کمتر آن شاخص استد آن نشاندهندة اهمیت این شاخص است و کاهش  نشان

در    ها ترین مؤلفه عنوان یکی از مهمکه تضمین به  است ای این مهم  مربوط به الگوریتم اپریوری گوی

ترین مؤلفه اهمیتگویی کمو در آن طرف پاسخاست  ورزشکاران از خدمات بیمه  مندی  بهبود رضایت

که    کردحاضر مشخص  براین، پژوهش  افزون.  استت بیمه  ورزشکاران از خدما  مندیدر بهبود رضایت

مراجع ببرای  اران  ورزشک  ةتعداد  خدمات  از  رضایتاستفاده  میزان  در  مهمی  نقش  نیز  مندی یمه 

 .ورزشکاران از خدمات بیمه دارد

 

 گیرینتیجه بحث و 
آن سسه ؤم نصیب  ورزش  از  که  سرشاری  سودهای  برابر  در  ورزشی  میهای  مها  به ظف  ؤشـود، 

در  کردنبیمه  بیمه  ضمعرورزشکاران  وسخطرند.  از  یکی  ورزشکاران  که  کردن  است  ایمنی  ایل 

های  بر توانایی  شدههای واردایر آسیبشدن و سصورت بروز حادثه از مرگ، فلج  تواند آنان را درمی

دهد نجات  روحی  و  و    ،زیرا  ؛ جسمی  متخصص  پزشکان  به  دسترسی  امکان  ورزشکاران  به 

گبیمارستان  تخصصی  مرانهای  را  که    ؛ددهیقیمت  از وسایلی  دور  است  ممکن  عادی  حالت  در 

باش ورزشکاران  از  نددسترس  را  او  محروم  مراقبت   و  پزشکی  بیمة   ،بنابراین  کنند؛های  از   استفاده 

 ورزشی یک امر مسلم و ضروری است.
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ای  و کیفی پوشش کامل بیمه، به تنوع پوشش بیمه   یتالش در راستای گسترش کمّبر  عالوهامروزه  

ن آن  متعدد  ابعاد  میو  توجه  بیمه یز  چنانچه  بیش  کنندگانشود.  حمایت  را  امکان  ورزشکاران  از  تر 

  . د شدندیده خواهتر به ورزشکاران آسیب بیش  های هصدمواردشدن  ، موجب جلوگیری از  کنندفراهم  

ورزشی  بیمهدیگر،  ی ازسو  و  کنندگان  توانایی  استمبین  ورزشی  پزشکی  فدراسیون    ؛کارایی 

پزشکی    ،ترتیباینبه فدراسیون  ورزشکاران،  برای  حادثه  وقوع  صورت  عملدر  با  به  کردن  ورزشی 

 کند. را فراهم می کنندگانایجاد نگرش مثبت و رضایت بیمه ةتعهدات خود زمین

فوقان   درصد  38با    هاب یآس   ترشیب  که  دادنشان  پژوهش    یهاافتهی اندام  کمتر  یدر    زان یم  نیو 

ا  درصد   نهبا    هایدگ یدب یآس و صورت  سر  است.    جادیدر    هایپژوهش  ی هاافتهی با    ج ینتااین  شده 

دارد    یهمخوان(  2012)پور  ، عطارزاده و قاسمکروینو  (  2008)  1یکنز ، الرا، مکلدزی، فیگر،  نگیس

نتا  با  امان و  ،  (2007)  2و آگل   کی، دنیکاواس،  المارش،  (2001)  حجین  یجعفر  هایپژوهش  جیو 

( و    (2018همکاران  هالستد  همکاران    کروین  العات ط م  در   .ندارد  یهمخوان  ( 2010)  3والتر و  و  و 

  هایپژوهشاتفاق افتاده است و در    یانقدر ورزشکاران در اندام فو  ها ب ی آس  ترشیبو همکاران    نگیس

و همکاران،  یجعفر و همکاو    والترو   هالستد،  مارشال  ورزش   لیدلبهران،  امان  در    های نوع  درگیر 

تحتان  ها ب یآس  ترشیب  فعالیت،  اندام  همچن  ی در  است.  افتاده  کم  العةطمدر    ،نیاتفاق   ن یترحاضر، 

که  بی آس  زانیم است  افتاده  اتفاق  صورت  و  سر  نتایج    در  یافتهاین   ی جعفر  هایپژوهش  هایبا 

(2001)،  ( همکاران  و  )  نگیس  ،(2007مارشال  همکاران  )  کروین  و  (2008و  همکاران    (2012و 

 .دارد یهمخوان

با    یاستخوان  بیو آس  ی دگیدبیآس  نیرتشیبدرصد    42با    ی مفصل  بیآس  که  نشان داد  پژوهش   جینتا

،  مقدمیدریح العاتطم  یهاتهفای با   جینتا این .ورزشکاران بود نیدر ب یدگ یدبیآس نیترکم درصد 8

ام  میابراه،  کبختین )  کروینو  (  2010)  رتاش یو  همکاران  در    یهمخوان  (2012و    پژوهشدارد. 

همکاران  مقدم ی دریح موضوع    و  آس  یولوژیدمیاپ »با  باز  یورزش  یها ب یانواع  فوتبال    کنان یدر 

نو  هاب ی آس  ترشی، ب«مختلف  یهابرتر کشور در پست   گیل  یهامیت که در یحالر؛ دبود  یعضالن  عاز 

ب  پژوهش مفصل  هاب یآس  ترشیحاضر  نوع  در  بود  یاز  همکاران  کروین  العةطم.  و    ،و  فراوانی 

های  یک باشگاه  ةناست نخبه در سطح لیگ برتر و دستهای ورزشی پسران ژیمشناسی آسیبسبب 

از نوع    هاب یآس  زانیم  نیترو کم  یاز نوع پوست  هاب یآس  ترشیببراساس نتایج،  که    شدتعیین  ایران  

 
1  . Singh, Gary, Fields, Lara & McKenzie 

2  . Marshall, Covassin, Dick & Agel 

3. Halstead & Walter 
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شد،   حاضر  پژوهش   جینتا  .بود  یاستخوان ذکر  نتا  که  )  کروین  پژوهش  ج یبا  همکاران  که 2012و   )

بودن یمینوع ورزش و ت  لیدلبه  ها، العة آنط مدر  .  ندارد  ی، همخوانبود  یاز نوع پوست  بی آس  ترشیب

ب فوتبال،  نوع  هابیآس  ترشیورزش  نتا  پژوهش   جینتا   ،نی همچن  بود.   یپوست  بیآس  از  با    ج یحاضر 

 . دارد ی، همخوانبود یاز نوع استخوان هاب یآس زانیم نیترکمکه (  2012و همکاران ) کروین العةطم

از  ورزشکاران استفاده  یمندتیمربوط به رضا  جینتا بکننده   تر شیب  که  نشان داد  یورزش  ةمی خدمات 

جینگ   پژوهشهای  یافتهبا    جینتااین  .  داشتند  یورزش  ةمیاز خدمات ب  یمتوسط  تیورزشکاران رضا

( گوجون  دارد.  2018و  همخوانی  م(  بیشآن  العةط نتایج  که  داد  نشان  رضایت ها  ورزشکاران  تر 

هزینه کاهش  برای  ورزشی  بیمة  از  و  داشتند  ورزشی  بیمة  خدمات  از  خود متوسطی  درمان  های 

 و همکاران   انی نادر  العةطم  هاییافتهبا  که ذکر شد،  حاضر    العةطم  جینتاهمچنین  استفاده کردند.  

همخوان2016) نتا  ی(  آن  جیندارد.  ب  هاپژوهش  که  داد  به   تر شینشان  بودن  یناکاف دلیل  ورزشکاران 

آس  یورزش  ةمیب  یهابازپرداخت ورزشکاران  ب  ده،یدب یبه   ی ورزش  یپزشک  ونیفدراس  ةمیاز خدمات 

 . کردند فیتوص فیرا ضع ونیو عملکرد فدراس شتندندا تیرضا

م  جینتا به  ب  زانیمربوط  ورزشکاران  به  خسارت  پرداخت  در  که  مهیسهولت  داد  نشان   بیشترشده 

ب خدمات  عملکرد  ارزرا    یورزش  ةمیورزشکاران  متوسط  ورزشکاران  به  خسارت  پرداخت    یابیدر 

مبا یافته  جینتااین  کردند.   ها،  ( همخوانی دارد. براساس پژوهش آن2017ژوان و وانگ )  العةطهای 

آسیب ورزشکاران  مالی  است؛بیمه خسارت  داده  را کاهش  بیشتربه همین    دیده  ورزشکاران    دلیل، 

که  حاضر    العةط ممناسب ارزیابی کردند. همچنین نتایج    نسبتاًرا    در پرداخت خسارت  میزان سهولت

و    (2016و همکاران )  انینادر  ،(2008)  یدستگرد  ،(2000)  یفعلی س  هایپژوهش  جینتابا  ذکر شد،  

( نیز    یدستگرد  ی،فعلیس.  دندار  یخوانهم(  2019گریچ  همکاران  انینادرو  فدراس  و   ون یعملکرد 

نامناسب    ده یدب یخدمات به ورزشکاران آسة  درمان و ارائ  یهانه یدر بازپرداخت هزرا    یورزش  یپزشک

 یهاانجمن  ةدشورزشکاران را مقررات وضع   نداشتنتیرضا  ةعمد  لیدلها  آن  کردند.  فیتوص  یو ناکاف 

ب  نداشتنیگستردگ  ،یورزش به   ةهم  یبرا  یامهیپوشش  هز  ای  کسانیطور  افراد   ی ها نهیاختصاص 

همچنمهیب  برایاندک   و  قوان  نیشدگان  در  ب  نیضعف  مقررات  عملکرد   چیگر  .دانندیم  مهیو 

از خدمات    دهیدب یورزشکاران آس  آگاهیدرمان و    یهانه یدر بازپرداخت هز  یورزش  های بیمةشرکت

ناکافورزشی    بیمة دلیلکرد؛    فیتوص  ی را  همین  آسیب ،  به  کمورزشکاران  بیمه دیده  مراکز  به  تر 

 کنند. ورزشی مراجعه می

استفادهبرای   افراد  تعداد  تبررسی  و  بیمکننده  از خدمات  استفاده  تکن  ،ورزشی  ةعداد دفعات  یک از 

استفاده   انجمنی  قواعد  فرش کشف  بدیناد.  الگوریتم  کاری  مجموع یند  تمام  ابتدا  که  است   ه صورت 

تک میعضوی  عناصر  پیدا  را  بر  .کندمکرر  پیدا  اسپس  مکرر  دوعضوی  عناصر  مجموعه  آن،  ساس 
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شوند  خته میعضوی سادر ادامه براساس این مجموعه عناصر دوعضوی، مجموعه عناصر سه. شوندمی

ا نشود. این  تری پیدیابد تا هیچ مجموعه عنصر مکرر بزرگیند به همین ترتیب ادامه میاو این فر

 کند. کار می الحاق و هرس ةرحلالگوریتم در دو م

این   نتیجه  پژوهش در  به  رسیدن  فرقابل  ایبرای  یک  دادهاقبول،  از  دانش  کشف  واقعی  هایند  ی 

فر این  شد.  اجرا  و  پیشیاطراحی  شامل  دادهپ ند  کشفردازش  قوانین   ها،  تفسیر  و  مکرر  الگوهای 

که بیان شد،  طور. هماناستیار  ل مستلزم صرف وقت و دقت بس یک از این مراحآمده بود. هردستبه

 کشف قوانین انجمنی است. ةکاوی در حوزهای دادهترین الگوریتمی از مهمالگوریتم اپریوری یک

به   توجه  به  درمورد  نُه  شمارة  جدولنتایج  با  نتایج  اپریوری،  تکنیدست الگوریتم  از  کشف آمده  ک 

انجمنی نشان داد   اولین مرتبه حضبرای  که ورزشکاران    عیتیضور  دقواعد  در  یافتهپارگی و  اند،  ور 

بیشترین رضایت است  توانسته  را در  متضمین  ایجاد  ورز  بینندی  بیمه  از خدمات  این  کندشکاران   .

 مندی ورزشکاران از خدمات بیمه است.تبهبود رضای برایتضمین  ةمؤلفة دهند ن نشا وعضمو

از الگوریتم اپریوری    ،مندی ورزشکاران از خدمات بیمهر رضایتدمؤثر    گوناگوننظور بررسی ابعاد  مبه

پژوهش   شد. استفاده   عامل شپنج  حاضر    در  فیزیکی )خوشدسته  و وضعیت  تجهیزات  (،  یک  ةامل 

( سبب ة پنج( و همدلی )خوشچهار  ة(، تضمین )خوش ة سهگویی )خوشپاسخ  (،شة دواطمینان )خو 

های شمارة نُه با توجه به نتایج جدول  شدند.رزشکاران از خدمات بیمه  مندی وری بر رضایتتأثیرگذا

خصوص تضمین مراحل  در اولین مرتبه انتظارات مهمی درد که ورزشکاران  شمشخص    10و شمارة  

پرداخت و  بیدرمانی  به  مربوط  در  های  مسئله  این  دارند.  آسیب  بینمه  نوع  با  دیدگی  ورزشکاران 

مات بیمه مندی ورزشکاران از خددر بهبود رضایتنقش مهمی    ،روایناز  دارد؛تری  گی وضعیت مهمپار

 دارد. 

استفاده از  برای مرتبهپنج در میان ورزشکارانی که بیش از   که کردحاضر مشخص   پژوهش  همچنین

کرده مراجعه  مشکل  بیمه  دارای  و  آسیب  دیدگی  آسیب اند  نوع  میزان هستندپارگی  از  کمترین   ،

ها در پرداخت خدمات بیمه  تواند ناشی از برخی محدودیتمی  وعضمومندی وجود دارد. این  رضایت

متفاوتدر   سبب    دفعات  که  باشد  ورزشکاران  مصدومیتورزشاست    شدهبه  تعداد  که  های  کارانی 

های بیمه و  گویی شرکتانتظاری از پاسخ  ، عبارتیای ناامید شوند و بهخدمات بیمه  تری دارند، ازبیش

 خدمات بیمه نداشته باشند. 

اپریوری گویای این م الگوریتم  از مهمتضمین    کهاست  طلب  نتایج مربوط به  در    هاترین مؤلفهیکی 

ترین مؤلفه در همیتاگویی کمپاسخ  ،سوآن    ازو  است  ورزشکاران از خدمات بیمه  مندی  بهبود رضایت
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که تعداد    کردحاضر مشخص    پژوهش  ،طرفی. ازاستورزشکاران از خدمات بیمه    مندیبهبود رضایت

مندی ورزشکاران  یمه نیز نقش مهمی در میزان رضایتاستفاده از خدمات ب  برایورزشکاران    ةمراجع

  یون فدراس  یمة، از طرف بیورزشکار در مکان ورزش  یکهرچقدر    رسدینظر مبه   دارد.از خدمات بیمه  

او را تحت    یمه، بیورزش  یبسآو با هر    یطشود و بداند در هر شرا  ین، تضمیبلحاظ آس، بهیپزشک

  ةو اقبال و عالقشد  خواهد  منجر    ترییشب  یتبه رضا  ینتضم  ینا   قرار خواهد داد،  ی پوشش مناسب

 فراهم خواهد کرد.  یدر مکان ورزشش حضور منظوربه یو یبرارا  ترییشب

کلی  نتیجه براساس   توصیه   ر،ضحا  پژوهشگیری  سیستم  یک  میایجاد  در گر  مؤثری  نقش  تواند 

نشان داد که    پژوهش طورکلی نتایج  . بهداشته باشدای  مندی ورزشکاران از خدمات بیمهمیزان رضایت

ای مفصلی  هدر سر و صورت ایجاد شده است. آسیبها  آن در اندام فوقانی و کمترین    هاتر آسیب بیش

های تیمی بیشتر دیدگی در رشتهمیزان آسیب .  داشتدر بین ورزشکاران  را  دیدگی  بیشترین آسیب 

رشته  انفرادی  از  آسیب   بودهای  بیشتر  دررفتگی  و  نوع  از  رضایتمندی    .بودها  به  مربوط  نتایج 

استفاده بیمورزشکاران  خدمات  از  سهولت  ةکننده  میزان  و  به   بازپرداخت  در  ورزشی  خسارات 

نتایج    ورزشی داشتند.  ةشکاران رضایت متوسط از خدمات بیمشده نشان داد که ورزورزشکاران بیمه 

ن تریاهمیتگویی کمپاسخو  ترین مؤلفه  مهم که تضمین    استمربوط به الگوریتم اپریوری گویای این  

تعداد    ،حاضر  براساس پژوهش  ،همچنین  ود.بمندی ورزشکاران از خدمات بیمه  در بهبود رضایتمؤلفه  

بیمه نقش مهمی در میزان رضایت  برایورزشکاران  ة  مراجع از خدمات  از استفاده  مندی ورزشکاران 

دارد. بیمه  بهعالوه  خدمات  پژوهش  این  در  که  نتایجی  همهبر  توسعة  آمد،  بیمة جانبة  دست   بازار 

تقاضا، تشویق مردم   مسئوالن طرف عرضه و تقاضا باید مدنظر قرار گیرد. از مسئوالنشی از طرف ورز

ها اهمیت  بیمه و حمایت از حقوق آن  ها دربارة ی سطح آگاهی آنبه مشارکت فعال در ورزش و ارتقا

طرف  دارد   از  بیمةمسئوالن  و  قوانین  تقویت  تأسیس  ور  عرضه،  حرفهشرکتزشی،  بیمة های  ای 

 . به آن توجه شودری است که باید بیشتر ورورزشی و توسعة محصوالت بیمة ورزشی بسیار مهم و ض

مدیران ورزشی کشور و همچنین فدراسیون پزشکی ورزشی به منظور   برای  در ادامه پیشنهادهایی

 ند از: شود که عبارتارائه میتوسعه خدمات بیمه ورزشی در کشور 

متوسطی از   زشی رضایتور  ةکننده از خدمات بیمورزشکاران استفاده  که  نشان داد  پژوهشنتایج    -1

بیم داشتندة  خدمات  می  ،بنابراین  ؛ورزشی  پ   شودپیشنهاد  در  سهولت  به  با  خسارت  رداخت 

 ؛گیردبیشتر مدنظر قرار  ها آن رضایتمندی  دیده ورزشکاران آسیب 

ورزشی، میزان سهولت در   ةکننده از خدمات بیمورزشکاران استفاده  که  نشان داد  پژوهشنتایج  .  2

ورزشکارا  به  خسارت  بیمه پرداخت  کردندن  ارزیابی  متوسط  را  می  ،بنابراین  ؛شده  با    شودپیشنهاد 
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برنامه و  اقدامات  ورزشیتدوین  پزشکی  فدراسیون  در  هزینه ب  ،هایی  ارائازپرداخت  و  درمان   ة های 

 شود؛ ورزشی بیشتر  ةمچنین ورزشکاران تحت پوشش در بیمهخدمات به ورزشکاران و 

نتایج  .  3 به  توجه  استفادهپژوهش  با  افراد  تعداد  تعدرمورد  و  از خدمات  کننده  استفاده  دفعات  داد 

،  ها های مناسب و رسانهرسانیجمله اطالعهایی ازبا استفاده از برنامه  شودورزشی، پیشنهاد می  ةبیم

 افزایش داده شوند؛ ورزشی ة افراد تحت عضو بیم

وریتم اپریوری به ورزشکاران با استفاده از الگ  ورزشکارانمیزان رضایت  پژوهش،  نتایج    توجه بهبا  .  4

شرکتبیمه  و  شدشونده  مشخص  بیمه  بنابراین،های  می  ؛  مؤثر    شودپیشنهاد  اقدامات  ایجاد  با 

لحاظ    هاآندیده، رضایتمندی  ورزشکاران آسیب  هزینةخصوص تضمین مراحل درمانی و پرداخت  در

 شود.
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Abstract 

The purpose of the present study was to Establishing an assessment recommender system 

to measure athletes' satisfaction with insurance services using Data Mining techniques. 

The method of this research is descriptive and is of survey type which is objective and 

applied in terms of collecting field information. The statistical population of the present 

study was athletes who regularly participated in sports in different sports in 2018, using 

Morgan and krejcie table 384 as a sample. The data collection tool was a researcher-made 

questionnaire whose validity was confirmed by 12 Sport management andinsurance 

specialists and its reliability was α = 0.86. The Kolmogorov-Smirnov test was used to 

normalize the data and Association Rules  and apriori algorithm for classification and 

clustering of the algorithm.  Data analysis was performed using SPSS version 23 and 

WEKA version 3.9.2. The findings showed that the most common injuries among athletes 

were upper limbs and dislocation. There is also a higher rate of injury in team disciplines. 

Results of satisfaction and ease of reimbursement of damages to insured athletes showed 

that athletes had moderate satisfaction with sports insurance services. as well as ensuring 

the most important component and accountability was the least important component in 

improving the satisfaction of athletes from insurance services. The results indicate that the 

number of athletes referring to the use of sports insurance plays an important role in the 

satisfaction of athletes with the services of the Sports Medical Federation. 
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