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 د. أشرف سمير الميداني 
 العربي العداد القادة االتحاد ،امين عام

 

 الملخص

يعتبر التأمين أحد وسائل الضمان الهامة في مجاالت الحياة المتعددة وهو محصلة تطـور وويـل ظنةمـة تهـرت علـا مـر العصـور 

هة مخاور الحيـاة  ولقـد أحـبل التـأمين فـي المجـال الرياضـي مطلـب جميـع ال ئـات لتحقيق الغاية التي يقصد من ورائها اظمان في مواج

المكونة لكافه المجاالت الرياضية حيثيطرح موضوع التأمين في المجال الرياضي العديد من عالمات االست هام  وخاحة فيما يخص كي ية 

شـأن الرياضـي وخاحـة مـع تزايـد اعمـال العنـ  وحـاالت شـغب التعامل مع هذه القضية الشائكة والتي باتت تـرر  االبيـة المهتمـين بال

المالعب والوفاه او االحابات المميتة او التي تسبب نسب من العجز البدني والصـحي باالضـافه الـي االزمـات الكبـري التـي تعرضـت لهـا 

 مختل  المجاالت الرياضية.

تزايد اظخطار الرياضية وتنوع الحوادث فيها  وفقاً لمستوى  ويعد المجال الرياضي من المجاالت المستحدثة في قطاع التأمين  حيث

 المنافسات ونوع الرياضات الممارسة 

وتكمن المشكلة االساسية فا دولة الكويت في عدم وجود تطبيق للنةام التـأميني فـي المجـال الرياضـي  علـي الـرام مـن ان دولـة 

وضعت تعري اً له ولمقوماته ومع ذلك اليوجد نص تشريعا مقنن يعالج قضية الكويت قد اعترفت رسمياً بتطبيق نةم االحتراف الرياضي و

التأمين الرياضا ضد المخاور التا قد يتعرض اليها الالعبون من جراء هذه الممارسة وخاحة اثناء الممارسة الرياضية فا االلعاب التا 

اب  وايرهـا مـن العوامـل الخارجيـة المـرثرة فـي الالعـب او تعتمد علا العن  بصورة كبيرة مثل المالكمة والمصارعة وايرها من االلع

أهمية إتخـاذ إجـراءات التـأمين فـي المجـال االدارى  باالضافة الا اهمية تصني  من يستحق مبلغ التأمين  لذا قام الباحثين بدراسة واقع 

التـأمين الرياضـا  مـن خـالل دراسـة واقـع  والخاحـة بتطبيـقالرياضي وتحديد الجهات المسرولة عن تن يذه  ودراسة االنةمة المناسبة 

 تطبيق التأمين في المجال الرياضي بدولةالكويت.

Abstract 

Insurance is one of vital tools in life, and it is a reflection of life development. 

The sports insurance is a new branch, and it has become a demand of all sports industry 

elements, and the question rise up on sports insurance is how to deal with injuries, violence, sports 

security, and crisis, which may lead to life time injuries or in some times death. 

The issue in the state of Kuwait is there is alaw and governmental approval for sports as 

proficiency but there is no approval or law for sports incurrence. 

The researchers tried to study the sports insurance factors in order to understand the of 

importance sports insurance, how to deal with it in Sports clubs in sports federation and all sports 

associations, who is responsible for sports insurance from the governmental side, how to collect the 

insurance moneyin addition to who deserves the insurance percentage 
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د/  -د/ عبير أحمد بدير -د/ بادى حسيان الدوسرى 
 أشرف سمير الميدانى

واقع تطبيق التأمين فى المجال الرياضى 

 بدولة الكويت

 

 مقدمة الدراسة

ــي  ــة ف ــائل الضــمان الهام ــد وس ــأمين أح ــر الت يعتب

االت الحياة المتعددة وهو محصلة تطور وويل ظنةمة مج

تهرت علا مر العصور لتحقيــق الغايــة التــي يقصــد مــن 

ورائها اظمان فــي مواجهــة مخــاور الحيــاة  ولقــد أحــبل 

التأمين في المجال الرياضي مطلب جميع ال ئات المكونــة 

لكافــه المجــاالت الرياضــية  وذلــك ح اتــاً علــا العنصــر 

ياضي ن سه  إضــافة إلــا النــادي الــذي اظساسي وهو الر

ــأمين فــي المجــال  ــر  ويطــرح موضــوع الت اســتثمر الكثي

الرياضــي العديــد مــن عالمــات االســت هام  وخاحــة فيمــا 

يخص كي ية التعامل مع هذه القضية الشائكة والتي باتــت 

تــرر  االبيــة المهتمــين بالشــأن الرياضــي وخاحــة مــع 

ب والوفــاه او تزايد اعمــال العنــ  وحــاالت شــغب المالعــ 

االحابات المميتة او التي تسبب نسب مــن العجــز البــدني 

والصــحي والتــي شــهدتها الســاحة الرياضــية علــي مــدار 

االعوام السابقة وخاحة أن مجموعة من الالعبين ســبق 

أن وضـــعوا حـــداً لمشـــوارهم الرياضـــي بعـــد تعرضـــهم 

إلحــابات مت اوتــة باالضــافه الــي االزمــات الكبــري التــي 

 مختل  المجاالت الرياضية. تعرضت لها

ويعد المجال الرياضي من المجاالت المستحدثة فــي 

ــوع  ــد اظخطــار الرياضــية وتن ــث تزاي ــأمين  حي قطــاع الت

الحوادث فيها  وفقاً لمستوى المنافسات ونوع الرياضات 

فــي  1966الممارسة  وكانت البداية بكــأا العــالم لســنة 

ثالثــة  Peleلــي إنجلترا حيث بلغت وثيقة التــأمين للبرازي

بلغت وثيقة تأمين  1974مليون فرنك فرنسي  وفي سنة 

Johann Cruyff 12  مليون فرنك فرنسي  كما وأبرم

المالكــم محمــد علــي بطــل العــالم فــي الــوزن الثقيــل عقــد 

ــأمين ب  ــل  600.000ت ــة البط ــل مقابل ــي قب ــك فرنس فرن

وتعتبــر هــذه اظمثلــة   Karl Milden Bergاظلمــاني

ية تهــور التــأمين الرياضــي وبدايــة إقــراره دليل علا بدا

 .في الرياضات ذات المستوى العالي

ــمانة ــي ضـ ــال الرياضـ ــي المجـ ــأمين فـ ــل التـ  ويمثـ

للرياضيين  فالمخاور المقترنة بممارسة الرياضة كثيــرة 

ومتنوعة ومن الممكن أن تصل إلا حرمــان الالعــب مــن 

الممارسة الرياضــيه  وقــد يصــل اظمــر إلــا حرمانــه مــن 

سة أي نشــاو رخــر يــدر عليــه دخــالً  كمــا فــي حالــة ممار

ــدركون  ــيين ال ي ــلل  والزال الرياض ــي أو الش ــز الكل العج

ال وائد التي يمكن أن يحصلوا عليها من التأمين وهــذا ال 

يع ي اظندية أو الجهات القائمــة علــا هــرالء الرياضــيين 

مــن القيــام بــدورها لحمايــة الرياضــيين مــن خــالل ولــب 

أمين تُغطــي كافــة احتياجــات الرياضــيين إعتمــاد وثيقــة ـتـ 

الصحية والمالية في حالــة تعرضــهم ظيــة مخــاور بســبب 

ممارستهم الرياضة  واإلبقاء عليهم أوول مدة ممكنة في 

 المالعب الرياضية.

واظوراف التي يعنيها االلتزام التأميني هــي االنديــة 

ــة مــن جهــه  أمــا الطــرف  واالتحــادات الرياضــية الووني

و شركة التــأمين التــي تقــوم بهــذه التغطيــة فــي اآلخر  فه

ــامالت  ــة للمعـ ــوانين المنةمـ ــع للقـ ــاري يخضـ ــار تجـ إوـ

التجارية وكذا عقد التأمين التي يحــدد العالقــات التعاقديــة 

بين المرمن والمرمن له  وتحمي الطرفين من أي تجاوز 

 لنةام التأمين الجاري العمل به.

 أهمية ومشكلة الدراسة

ــه ان ــك في ــا ال ش ــية علــا  مم ــات الرياض الممارس

إخــتالف متطلباتهــا البدنيــة يمكــن ان تعــرض ممارســيها 

لـــدرجات مت اوتـــة مـــن المخـــاور واإلحـــابات  ويت ـــق 

ــب ــورانو وفيلي مــع Lourence& Philip 1982ل

ــكروف  Bashkerraf&Karbananكربنـــان وباشـ

إلا أن التعرض لإلحابة ليو قاحــرا علــا فتــرات 1963

ل قــد يتعــرض لهــا الالعــب المنافسة الرياضية وحســب بــ 

خالل مراحل اإلعداد المختل ــة وأثنــاء التــدريب المهــاري 

والخططــي فأحــبحت اإلحــابة واقعــا ملموســاً مالزمــاً 
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للرياضيين  فكان ال بد من الت كير في أهمية وجود مةلــة 

يستةل بها كل رياضي حتا يرمن علــا ن ســه مــن خطــر 

عنــ  يحتمــل وقوعــه  كمــا إن إرت ــاع معــدالت اعمــال ال

وشغب المالعب واإلحابات الرياضية وت ــاقم خطورتهــا  

يجعل من الضروري وضع القوانين واللوائل التي تقضي 

بضروره تطبيق نةم التأمين في المجال الرياضــي  حيــث 

ان الرياضيين في حاجة إلــا James 1985يري جيمو 

توفير الوقاية والحماية المناسبة أمال في مســتقبل أفضــل 

وتكمن المشــكلة االساســية فــا دولــة سالمة وأكثر أمنا و

الكويت في عدم وجود تطبيق للنةام التأميني فــي المجــال 

الرياضي  علــي الــرام مــن ان دولــةالكويت قــد اعترفــت 

رسمياً بتطبيق نةم االحتراف الرياضــي ووضــعت تعري ــاً 

له ولمقوماته ومع ذلك اليوجد نص تشريعا مقنن يعــالج 

المخــاور التــا قــد يتعــرض قضية التأمين الرياضــا ضــد 

اليها الالعبون من جــراء هــذه الممارســة وخاحــة اثنــاء 

الممارسة الرياضية فا االلعــاب التــا تعتمــد علــا العنــ  

بصــورة كبيــرة مثــل المالكمــة والمصــارعة وايرهــا مــن 

ــة المــرثرة فــي  االلعــاب  وايرهــا مــن العوامــل الخارجي

ــة تصــني   ــا اهمي مــن الالعــب او االدارى  باالضــافة ال

يســتحق مبلــغ التــأمين  لــذا قــام البــاحثين بدراســة واقــع 

ــال الرياضــي  ــي المج ــأمين ف ــراءات الت ــاذ إج ــة إتخ أهمي

وتحديد الجهات المسرولة عن تن يــذه  ودراســة االنةمــة 

والخاحة بتطبيق التــأمين الرياضــا  مــن خــالل المناسبة 

 بدولــة الرياضــي المجــال في التأمين وبيق دراسة واقعت

 الكويت.

 ف الدراسههدا

ــق  ــع تطبي ــي واق ــرف عل ــا التع ــدف الدراســه ال ته

 التأمين في المجال الرياضي بدولة الكويت

 تساؤالت الدراسه

 ما أهمية النةام التأميني في المجال الرياضي؟ .1

من المست يدين من تطبيق النةام التأميني في المجــال  .2

 الرياضي؟

ما المخاور التــي تتطلــب تطبيــق النةــام التــأميني فــي  .3

 جال الرياضيالم

كي  يمكن تحصــيل وتوزيــع النســب المئويــة للتــأمين  .4

 وفقاً لنوع الممارسة الرياضية؟

 اجراءات الدراسه

 اوالً منهج الدراسة

 استخدم الباحثيين المنهج الوح ا.

 ثانياً العينة

تــم اختيــار العينــة بالطريقــة العمديــه كمــا يوضــحها 

 الجدول التالي:

 ( 1جدول )

 سة توصيف عينة الدرا  

 االستطالعية األساسية عينة الدراسة  م

 3 8 بعض من أعضاء مجلو ادارة اللجنة االوليمبية. 1

2 
بعض من أعضاء مجالو إدارات االتحادات واظندية الرياضية وقادة الحركة 

 الرياضية.
63 14 

 7 25 بعض من الخبراء االكاديميون. 3

 6 28 بعض من الالعبين فا الرياضات المختل ة. 4

 30 124 االجمالـــــــــــــــــــــــــــا

 

 ثالثاً أدوات جمع البيانات



 

 المقابلة الشخصية (1

اســتخدم البــاحثين أســلوب المقابلــة الشخصــية مــع 

عدد من الخبراء للتعرف علا ارائهم وخبــراتهم للوقــوف 

في المجــال علا اهم المعوقات التا تواجه تطبيق التأمين 

الرياضـــي وقـــد إســـت اد البـــاحثين مـــن هـــذه المقـــابالت 

 الشخصية فا وضع محاور وعبارات االستبيان.

 تحليل الوثائق والسجالت (2

استخدم الباحثين أســلوب تحليــل الوثــائق للحصــول 

 علي المعلومات.

 استماره جمع البيانات ـــــ  اإلستبيان (3

 رة االستبيان:  وإتبع الباحثين الخطوات التاليةلتصميم استما

مســـل مرجعـــا للدراســـات والمراجـــع المشـــابهة  (1)

 والمرتبطة بموضوع الدراسة. 

ــ   (2) ــا مختل ــئولين ف ــع المس ــة الشخصــية م المقابل

 الجهات المرتبطة بالدراسة.

 تحديد محاور االستبيان حسب أهداف الدراسة.  (3)

تحديــد م ــردات العبــارات التــا تعبــر عــن محــاور  (4)

 االستبيان. 

ــا  (5) ــتبيان فـ ــرض االسـ ــا عـ ــة علـ ــورته اظوليـ حـ

 المحكمين وذلك للتعرف علا مدى: 

مناسبة المحاور لموضــوع الدراســة مــن خــالل  •

 المالحةات التا أبداها المحكمين

ــا  • ــا  به ــور الخ ــع المح ــارة م ــل عب ــاو ك ارتب

 وارتباوها بموضوع الدراسة

مـــدى ك ايـــة وشـــمول وارتبـــاو وموضـــوعية  •

 العبارات

 نالمعامالت العلمية الستمارة االستبيا ❖

 اوالً الصدق

قــام البــاحثين بحســاب الصــد  مــن خــالل وــريقتين 

 وهما:

 صدق المحكمين .1

(مــن الخبــراء مــن 10تــم عــرض االســتمارة علــا )

ــئون  ــدير الشـ ــية ومـ ــة الرياضـ ــات التربيـ ــاتذة بكليـ االسـ

الرياضية بالهيئة العامة للشباب الرياضة بدولة الكويــت  

ــارات  ــبة العب ــدى مناس ــول م ــم ح ــتطالع رأيه ــك الس وذل

الموضوعة لكل محور وكذلك مدى مناسبة ميزان التقدير 

المقترح  بغرض حســاب درجــة إت ــاقهم علــا العبــارات  

وبهذا تحقق حــد  المضــمون وفقــاً آلراء الخبــراء  وقــد 

ــا   ــاحثيين نســبة االت  ــل الشــكل 70ارتضــا الب % وتمث

ــدد  ــاور وع ــة مح ــدد اربع ــا ع ــائا لالســتمارة ف  44النه

 عبارة.

 خليصدق اإلتساق الدا .2

قام الباحثين بحســاب حــد  االتســا  الــداخلا عــن 

وريــق حســاب معامــل االرتبــاو )بيرســون( بــين عبــارات 

االســتبيان والمجمــوع الكلــي لمحــاور االســتبيان وكــذلك 

معامل االرتباو بين عبارات كل محــور والمجمــوع الكلــي 

لــذات المحــور وأيضــا معامــل االرتبــاو بــين عبــارات كــل 

لمحــاور  وذلــك مــن خــالل محــور والمجمــوع الكلــي ل

 ( فـــرد 30الدراســـة االســـتطالعية التـــي أجريـــت علـــا )

مــن خــارع العينــة اظساســية  وذلــك للتأكــد مــن مناســبة 

ــدى  ــذلك مـ ــة وكـ ــوع الدراسـ ــتبيان لموضـ ــاور االسـ  محـ

 مناسبة مضــمون العبــارات الموضــوعة تحــت كــل محــور 

ــة وهومــا يوضــحه الجــدول  ــه المحــور ذات لمــا يشــير إلي

 التالا:
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  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
 (2جدول )

 حساب صدق االتساق الداخلى لالستجابات على المحور األول 

 30)أهمية وأهداف النظام التأميني في المجال الرياضي(   ن = 

 كلي  ارتباط مع مجال 1ارتباط مع ح ع -س العبارة

 يحقق النةام التأمينا مجموعة من االهداف وها :

1 2.665 0.563 0.562 * 0.444 * 

2 2.067 0.907 0.400 * 0.778 * 

3 1.933 0.868 0.472 * 0.415 * 

4 2.933 0.254 0.391 * 0.487 * 

5 2.800 0.407 0.402 * 0.493 * 

6 2.821 0.407 0.392 * 0.423 * 

 0.365=  0.05قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية 

 (3جدول )  

 صدق االتساق الداخلى لالستجابات على المحور الثاني 

 30مبلغ التأمينى وكيفية الحصول عليه( ن = )المستفيدون من ال

 ارتباط مع مج الكلي 2ارتباط مع ح ع -س العبارة

 المست يدون من المبلغ التأمينا وكي ية الحصول عليه

1 2.703 0.711 0.642 * 0.663 * 

2 2.800 0.407 0.385 * 0.542 * 

3 2.744 0.596 0.644 * 0.566 * 

4 2.996 0.254 0.543 * 0.392 * 

5 2.567 0.626 0.388 * 0.444 * 

6 2.667 0.547 0.450 * 0.527 * 

7 2.712 0.651 0.566 * 0.488 * 

8 1.490 0.730 0.389 * 0.477 * 

9 1.850 0.747 0.467 * 0.564 * 

10 2.800 0.407 -0.333 0.096 

11 1.277 0.702 0.504 * 0.698 * 

هــا بمجمــوع محورهــا وعــدم ارتباوهــا بــالمجموع الكلــا ( وذلــك لعــدم ارتباو10قام الباحثين باستبعاد العبارة رقــم )

 ( عباراه.16للمحاور  وبذلك يصبل عدد عبارات المحور الثاني )
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د/  -د/ عبير أحمد بدير -د/ بادى حسيان الدوسرى 
 أشرف سمير الميدانى

واقع تطبيق التأمين فى المجال الرياضى 

 بدولة الكويت

 (4جدول )

 حساب صدق االتساق الداخلى لالستجابات على محور الثالث 

 30)المخاطر الصحية التى تستلزم دفع المبلغ التأمينى(   ن = 

 ط مع مجالكليارتبا 1ارتباط مع ح ع -س العبارة

 أوال: المخاور الصحية التا تستلزم دفع المبلغ التأمينا كامالً 

1 2.811 0.320 0.365 * 0.466 * 

2 2.700 0.702 0.332 0.228 

3 1.533 0.912 0.420 * 0.468 * 

4 2.165 0.818 0.664 * 0.398 * 

4/1 2.267 0.812 0.701 * 0.632 * 

4/2 2.433 0.890 0.356 * 0.491 * 

4/3 2.768 0.923 0.398 * 0.576 * 

4/4 2.733 0.691 0.379 0.390 * 

4/5 1.788 0.845 0.625 * 0.414 * 

5 2.214 0.973 0.645 * 0.530 * 

6 2.467 0.666 0.450 * 0.487 * 

7 1.767 0.717 0.632 * 0.570 * 

8/1 2.367 0.809 0.423 * 0.433 * 

8/2 1.667 0.799 0.633 * 0.395 * 

8/3 2.267 0.812 0.701 * 0.632 * 

8/4 2.430 0.630 0.459 * 0.799 * 

8/5 2.623 0.715 0.694 * 0.765 * 

9 1.733 0.847 0.739 * 0.656 * 

10 1.433 0.827 0.677 * 0.573 * 

 ثانيا: المخاور الصحية التا تستلزم دفع نسبة من المبلغ التأمينا

1 4.567 7.758 0.553 * 0.691 * 

2 2.563 0.731 0.598 * 0.582 * 

3 2.867 0.356 0.378 * 0.471 * 

4 2.133 0.819 0.406 * 0.595 * 

5 2.84 0.484 0.391 * 0.497 * 

6 2.567 0.728 0.593 * 0.420 * 

7 2.612 0.547 0.531 * 0.408 * 

8 2.947 0.568 0.106 * 0.282 

9 2.869 0.507 0.513 * 0.637 * 

 0.365=  0.05قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية 

(فا ثانياً وذلك لعــدم ارتباوهــا بمجمــوع محورهــا وبــالمجموع 8(فا اوالًو)رقم 2قام الباحثين بإستبعاد العبارة )رقم 

 ( عبارة.17المحور الثالث ) الكلا للمحاور  وبذلك يصبل عدد عبارات
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  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
 (5جدول )

 صدق االتساق الداخلى لالستجابات على المحور الرابع)كيفية تجميع المبلغ 

 30التأمينى وكيفية الحصول عليه من قبل المستفيدين(ن =

 ارتباط مع المجموع الكلي 3ارتباط مع ح ع -س العبارة

1 2.900 0.305 0.370 * 0.519 * 

2 2.400 0.414 0.421 * 0.440 * 

3 2.500 0.682 0.422 * 0.536 * 

4 2.098 0.868 0.438 * 0.492 * 

5 1.867 0.973 0.503 * 0.537 * 

6 2.733 0.440 0.441 * 0.420 * 

7 2.867 0.434 0.028 -0.111 

8 2.633 0.556 0.074 0.232 

9 1.867 0.860 0.736 * 0.505 * 

10/1 1.765 0.761 0.611 * 0.700 * 

10/2 2.433 0.817 0.462 * 0.492 * 

10/3 2.443 0.814 0.444 * 0.521 * 

10/4 1.867 0.819 0.532 * 0.430 * 

11 2.967 0.183 0.756 * 0.677 * 

12 2.199 0.88 0.640 * 0.597 * 

13 2.367 0.809 0.423 * 0.433 * 

 0.365=  0.05قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية 

ــام ) ــارات أرق ــتبعاد العب ــاحثين باس ــام الب ( 8( )7ق

ــدم  ــا وعـ ــوع محورهمـ ــا بمجمـ ــدم ارتباوهمـ ــك لعـ وذلـ

ارتباوهما بالمجموع الكلا للمحاور  وبذلك يصــبل عــدد 

 ( عبارة.11عبارات المحور الرابع )

 

 

 ثانياً الثبات

ــل ــاب معام ــاحثين بحس ــام الب ــتخدام  ق ــات باس الثب

ــائيا  ــة إحصـ ــة ف دالـ ــاءت قيمـ ــث جـ ــا  حيـ ــل أل ـ معامـ

( كما جاء معامل أل ا دال إحصائيًا بمقدار 4.683بمقدار)

( ليركد علا ثبات االستبيان  وهذا مــا يوضــحه 0.536)

 الجدول التالي:
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د/  -د/ عبير أحمد بدير -د/ بادى حسيان الدوسرى 
 أشرف سمير الميدانى

واقع تطبيق التأمين فى المجال الرياضى 

 بدولة الكويت

 معامل الفا كرونباخ (6جدول )

 ف  متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات  المصدر 

 4.591 29 133.158 بين االفراد 

4.683 

 2.370 2070 4903.442 داخل االفراد 

 9.335 69 644.165 بين العبارات 

 2.130 2001 4259.276 البواقا 

 2.399 2099 5036.600 المجموع الكلا 

كلــا للمحــاور  ( عبارات لعدم ارتباوها بمجموع محورها وعدم ارتباوها بــالمجموع ال6يتضل من الجدول استبعاد )

 ( عبارة.  44ولم يتم إستبعاد أي عبارة بعد حساب معامل الثبات  وبذلك تصبحاالستمارة في حورتها النهائية تتكون من )

 ثالثاً المعالجات اإلحصائية

 . SPSSاستخدم الباحثين المعالجات اإلحصائية من خالل البرنامج االحصائا 

 . عرض ومناقشة النتائج 6

 (7جدول )

 ارات والنسب المئوية الستجابة العينة لعبارات التكر

 (124المحور األول أهمية النظام التأميني )ن=

 العبارة م
مجموع   ال إلى حد ما  نعم

 الدرجات 
 2كا % 

 %  ك %  ك %  ك

 94.15 100 375 0 0 0 0 100 124 الح ات علا الموهبة. 1

يضـــمن والء الالعـــب وانتمائـــه  2
 64.66 86.02 320 7.26 9 27.42 34 65.32 81 للمرسسة والمهنة.

 37.23 81.18 302 14.52 18 27.42 34 58.06 72 مواجهة المخاور واالزمات. 3

 22.13 77.96 290 14.52 18 37.10 46 48.39 60 التعاون والتكافل االجتماعا. 4

تقــوم االنديــة المحترفــة اجباريــا  5
بتامين العبيهـا وبالتـالا الح ـات 

 لمنتخبات الوونية.علا قوام ا
124 100 0 0 0 0 375 100 94.15 

 83.03 89.78 334 6.45 8 17.74 22 75.81 94 التاكيد علا الرياضة كمهنة. 6

  5.99=  0.05الجدولية عند مستوى معنوية 2قيمة كا

اكدت نتــائج عينــة البحــث علــا أهميــة التــأمين فــي 

ــد يتعــرض لهــا  ــي ق المجــال الرياضــي ضــد المخــاور الت

ــغب ا ــة لتعرضــهم لش ــاع الرياضــي نتيج لمنتســبون للقط

المالعـــب والحـــوادث واظمـــراض والوفـــاة وأضـــاف أن 

اظخطار التي تتعرض لها وســائل الرياضــة منهــا الضــرر 

الذي تتعرض له المالعب الناجم عــن الحــوادث والجــرائم 

والعوامل البيئية باالضافة إلا الخسائر التي تتعرض لهــا 

جهزة الرياضية  والتــأمين عليهــا  المعدات واظدوات واظ

مركداً علا أهمية الجانب الن سي للتــأمين والتكافــل وهــو 

 (.2012ما يت ق مع ماتركده دراسة معزيز عبد الكريم )
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  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
 (8جدول )

 التكرارات والنسب المئوية الستجابة العينة لعبارات المحور الثاني

 (124جال الرياضي )ن=تحديد المستفيدين من تطبيق النظام التأميني في الم

 العبارة م
مجموع  ال إلى حد ما نعم

 الدرجات
 2كا %

 % ك % ك % ك

1 

جميع الالعبين الممارسين النشطة رياضية مع 

فرقهم الخاحة او المنتخبات القومية سواء  

 كانت ذات مستوى الهواة او المحترفين.

124 100 0 0 0 0 375 100 94.15 

2 

ية والمرافقين للبعثات  اداريا ال ر  الرياض

الرياضية من اعضاء مجالو االدارات او  

االتحادات او الجهه االدارية او اللجنة 

 االولمبية.

94 75.81 22 17.74 8 6.45 334 89.78 83.03 

3 
االجهزة الطبية وال نية المصاحبة لل ر  

 الرياضية اثناء االتشارك فا محافل الرياضة.
63 50.81 29 23.39 32 25.81 279 75 17.15 

4 

الحكام الذين يقومون بتحكيم المباريات  

والبطوالت الرياضية من داخل االدولة سواء 

 وقعت لهم داخل الدولة او خارع الدولة. 

63 50.81 38 30.65 23 18.55 282 77.42 19.76 

5 

يستوى فا مطابقة الحكام جميع الدرجات  

كم التحكيمية المختل ة بداية من اقلها وحتا الح

 علا المستوى الدولا. 

40 32.26 36 29.03 48 38.71 240 64.52 11.81 

6 

يسرى علا الحكام فا حالة التعرض الا اى 

من المخاور الصعبة اثناء القيام بعمله ن و 

 مايطبق علا الالعبين. 

81 65.32 34 27.42 9 7.26 320 86.02 64.66 

7 

يستوى فا وائ ة الحكام حكم الملعب والحكام  

خارجين مثلما فا رياضة كرة السلة  ال

 والمسجلين والميقاتيين. 

63 50.81 43 34.68 18 14.52 293 78.76 24.60 

8 

يدخل مراقب المباراة المعنا من قبل االتحاد 

الخا  بالرياضة الممارسة فا المةلة  

التأمينية ويطبق عليه ن و ما يطبق علا  

 الحكام المتولين ادارة المباراة. 

54 43.55 36 29.03 34 27.42 248 67.20 15.87 

9 

اليجوز العضاء مجالو ادارات االندية 

الحصول علا اى مبلغ تأمينا اذا ما تعرضوا 

الى من المخاور الصعبة اثناء انعقاد المباريات  

 داخل الدولة. 

56 45.16 50 40.32 18 14.52 286 76.88 20.19 

10 

يجوز لالدارة الرياضية فا اقرار المبلغ 

تأمينا ادخال عمال الملعب وعمال خلع  ال

المالبو المرافقين لل ر  الرياضية او 

المتواجدين فا الملعب اثناء اقامة المباريات  

 الرياضية اذا ارتأت االدارة اهمية ذلك. 

50 40.32 42 33.87 32 25.81 266 71.51 23.94 

إتجهت إستجابات عينة البحث نحــو الموافقــة علــا 

المئويــة ور حيــث تراوحــت النســبة جميــع عبــارات المـحـ 

(  كما جــاءت جميــع ٪100 - ٪67. 20للموافقة ما بين )

ــيم ك ــة ك 2ق ــأن قيم ــا ب ــة إحصــائيا علم  2المحســوبة دال

( 5.99( تســاوي )0.05مســتوى معنويــة )الجدولية عند 

وجاء ترتيب العبارات كالتالا: جاءت العبارتين )اوال رقم 

ولــا وجــاءت العبــارة ( فــا المرتبــة اال5  1  ثانيا رقم 1

 واالخيرة. ( فا المرتبة الثانية عشر5)اوال رقم 
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د/  -د/ عبير أحمد بدير -د/ بادى حسيان الدوسرى 
 أشرف سمير الميدانى

واقع تطبيق التأمين فى المجال الرياضى 

 بدولة الكويت

 

وقــد عــالج هــذا المحــور الشــرائل المســت يدة مــن 

المبلغ التأمينا وكي ية الحصول عليه وقد اكــدت النتــائج 

علــا ضــرورة التــأمين علــا جميــع الشــرائل الرياضــية 

المشاركة فا ممارسات رياضية سواء كانــت هــذه علــا 

ى الدولا او المستوى المحلا او مستوى االندية المستو

او مســتوى المنتخبــات الوونيــه حيــث يجــب ان تشــملها 

المةلة التأمينية  باالضافة الي الحكام ومراقــب المبــاراة 

باعتبــارهم احــد االركــان الرئيســية للممارســة الرياضــية 

حيــث يتعــرض الحكــام للمخــاور مــثلهم ايضــا  و وافقــت 

ــه ــا ان ــث عل ــة البح ــال  عين ــدخل عم ــن ان ي ــن الممك م

المالبو وارف الالعبين والمــراقبين لل ــر  الرياضــية 

داخل المةلة التأمينية وذلك تقديرا مــن االدارات الهميــة 

الدور لذى يقوم به هرالء االفــراد وتطبــق ايضــا المةلــة 

ــيهم  التأمينيــة علــا اعضــاء مجــالو ادارات االنديــة عل

ميــة ولكــن اذا خارع الدولــة نةــرا لكــونهم فــا مهمــة قو

حــدث اى خطــر داخــل الدولــة فــأن المةلــة التأمينيــة 

ــث ان  ــاحثين حي ــع رأى الب ــق م ــا يت  ــو م التشــملهم وه

التأمين خارع الدولة ضرورى لهــذه ال ئــة نةــرا لوجــود 

 مخاور ححية كاالمراض المستوونه فا بعض الدول.

 (9جدول )

 ور الثالثالتكرارات والنسب المئوية الستجابة العينة لعبارات المح

 (124تصنيف المخاطر التي تتطلب تطبيق النظام التأميني في المجال الرياضي )ن=

 أوال: المخاطر الصحية التى تستلزم دفع المبلغ التأمينى كامال

 العبارة م
مجموع   ال إلى حد ما  نعم

 الدرجات 
 2كا % 

 %  ك %  ك %  ك

 19.37 77.42 288 16.94 21 33.87 42 49.19 61 الوفاة اثناء الممارسة الرياضية  1

2 
الوفاة اثناء االنتقال الداء اى نوع من  

 الممارسات الرياضية داخل او خارع البالد. 
76 61.29 36 29.3 12 9.68 312 83.87 50.58 

          وسائل االنتقال المذكورة فا البند الثاني: 3

 12.45 75.27 280 20.97 26 32.26 40 46.77 58 السيارة 3/1

 14.24 75.81 282 18.55 23 35.48 44 45.97 57 اظوتوبيو 3/2

 46.47 83.06 309 11.29 14 28.23 35 60.48 75 القطار 3/3

 22.57 78.23 291 16.94 21 31.45 39 51.61 64 الطائرة 3/4

 33.98 80.38 299 16.13 20 26.61 33 57.26 71 الس ينة 3/5

4 

ء الممارسة اى احابة رياضية تحدث اثنا

الرياضية تتطلب عالجا تزيد مدته عن ستة 

 اشهر كاملة. 

60 48.39 53 82.74 11 8.87 297 79.84 33.98 

5 

اى احابة تحدث اثناء الممارسة الرياضية 

وتمنع الالعب من ممارسة النشاو  

 الرياضا نهائيا. 

64 51.61 30 24.19 30 24.19 282 75.81 18.65 

6 
الممارسة الرياضية اى احابة تحدث اثناء 

 وتحدث لالعب عاهة بدنية مستديمة.
75 60.48 33 26.61 16 12.90 307 82.53 44.63 
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 العبارة م
مجموع   ال إلى حد ما  نعم

 الدرجات 
 2كا % 

 %  ك %  ك %  ك

7 

االحابة باى مرض من االمراض الوبائية 

اثناء اداء الممارسة الرياضية داخل 

المحافل االفريقية او الدولية مثل االحابة 

بالمالريا  الكوليرا  االلتهاب الكبدى   

 ريق نقل الدم  التي ود..... االيدز عن و

76 61.29 33 26.61 15 12.10 309 83.06 47.53 

 اى احابة تحدث نتيجة مرثر خارجا ناتج عن اى شياء مخال  لطبيعة المنافسة مثل 8

 24.60 78.76 293 14.52 18 34.68 43 50.81 63 اعتداء من الجمهور. -أ 8/1

 10.27 67.74 252 25 31 28.23 35 46.77 58 مين.االعتداء من افراد االمن او المنة -ب 8/2

8/3 
وقوع احد اظدوات الرياضية علا   -ع

 الالعب دون ان يكون لالعب دخل فا ذلك. 
69 55.65 35 28.23 20 16.13 297 79.84 30.50 

 22.47 78.23 291 15.32 19 34.68 43 50 62 اى احابة ناتجة عن العوامل الطبيعية. -د 8/4

8/5 
وقوع سق  الصالة الرياضة الممارا   -هـ

 فيها اللعب. 
71 57.26 33 26.61 20 16.13 299 80.38 33.98 

 36.60 81.45 303 11.29 14 33.06 41 55.65 69 احابة القطع الكامل فا الرباو الصليبا.  9

 

 ثانيا: المخاطر الصحية التى تستلزم دفع نسبة من المبلغ التأمينى

 العبارة م
مجموع  ال ماإلى حد  نعم

 الدرجات
 2كا %

 % ك % ك % ك

1 
النسبة التأمينية المستحقة كعالع تقدر 

 % من القيمة التأمينية لالعب.10بنسبة 
69 55.65 39 31.45 16 12.90 301 80.91 34.18 

2 
اى احابة تحدث واليزيد وقت عالجها عن 

 شهور. 6عن 
63 50.81 44 35.48 17 13.71 294 79.03 25.86 

3 
الجروح والحرو  بمختل  انوعها 

 والسحجات.
71 57.26 37 29.84 16 12.90 303 81.45 37.27 

4 
الكدمات والتمزقات العضلية والتقلص 

 العضلا.
74 59.68 36 29.03 14 11.29 308 82.80 44.58 

5 
خلع الم احل )م صل الحوض والكت  

 والمرفق(.
66 53.23 37 29.84 21 16.94 294 78.76 25.18 

 28.27 79.57 296 15.32 19 30.65 38 54.03 67 الكسور البسيطة وتمز  االربطة العضلية. 6

 10.90 70.43 262 33.87 42 20.97 26 45.16 56 تمز  الغضاري . 7

8 

المبلغ التأمينا المستحق بالنسبة للمبلغ التأمينا 

الكامل للعالع يصرف الى احابة تحدث اثناء 

بحيث التقل مدة العالع عن  ممارسة الرياضة 

 اشهر 6ثالثة اسابيع والتزيد عن 

84 67.74 35 28.23 5 4.03 327 87.90 76.95 

 5.99=  0.05الجدولية عند مستوى معنوية 2قيمة كا

إتجهت إستجابات عينة البحث نحــو الموافقــة علــا 

المئويــة جميــع عبــارات المحــور حيــث تراوحــت النســبة 

ــين ) ــا ب ــة م ــاءت ٪87.90 - ٪67. 74للموافق ــا ج (  كم

 2المحسوبة دالة إحصائيا علما بأن قيمة ك 2جميع قيم ك
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د/  -د/ عبير أحمد بدير -د/ بادى حسيان الدوسرى 
 أشرف سمير الميدانى

واقع تطبيق التأمين فى المجال الرياضى 

 بدولة الكويت

(  5.99( تســاوي )0.05الجدولية عند مستوى معنويــة )

وجاء ترتيب العبارات كالتالا: جاءت العبــارة )ثانيــا رقــم 

( 2( فا المرتبة االولا وجــاءت العبـــــــــارة )اوال رقــم 8

الترتيــب االخيــر العبــارة  فا المرتبة الثانية  وجــاءت فــي

 ( وفا المرتبة الثامنة عشر.8/2)اوال رقم 

وبمناقشة نتائج المحور تم تقسيم هذا المحــور الــا 

قسمين اولهما يتناول المخاور الصحية التا تستلزم دفــع 

المبلــغ التــأمينا كــامال واشــتمل هــذا القســم علــا تســعة 

( الــا خمســة 3عبارات اساســية وت رعــت العبــارة رقــم )

( الا خمســة عبــارات 8بارات كما ت رعت العبارة رقم )ع

بينما تناول القسم الثانا من ن و المحــور الــا المخــاور 

ــأمينا  ــغ الت التــا يســتحق فيهــا الالعــب نســبة مــن المبل

 كطبيعة عالجية  واشتمل هذ القسم علا تسعة عبارات.

ويتضل من العبارات الســابقه حــر  عينــة البحــث 

ــأمين الر ــة الت ــا اهمي ــاالمراض عل ــق ب ــا يتعل ياضــا فيم

واالحابات التا تمثل خطورة بالغة ومنهــا القطــع الكامــل 

للرباو الصليبا واالحابة باالمراض المستوونة حيث انه 

ومن المركد ان اياب الالعــب عــن الممارســة الرياضــية 

لمدة ستة اشهر متواحلة يدل علا خطورة االحابة التــا 

ة التــأمين الكامــل قد يتعرض اليها الالعبــين امــا مــن جهــ 

ــأمينا  ــغ الت ــع المبل ــتم دف ــأمين الي ــا لقواعــد الت ــه وفق فان

ــب او الخطــر  ــابة الالع ــت اح ــة اال اذا كان ــورة كامل بص

الصحا الــذى تعــرض اليــه خطــر قــوى  وهــذا مــا تركــده 

( علا ان االحابات القوية 1998زينب عبدالحميد العالم )

وتحتاع ها التا ينتج عنها تاثير حاد علا الصحة العامة 

وقتا وويال للعــالع واحيانــا ي قــد الرياضــا بعــدها القــدرة 

علا مزاولــة النشــاو الرياضــا وينــتج عنهــا عجــز يــرثر 

 علا النشاو العام.

كما اشــارت نتــائج عينــة البحــث الــا ان اى احــابة 

ــع الالعــب عــن  ــاء الممارســة الرياضــية وتمن تحــدث اثن

ين ممارسة النشــاو الرياضــا نهائيــا مــن اساســيات التــأم

الرياضا  وهذا امــر وبيعــا ومنطقــي حيــث انــه فــا تــل 

نةام االحتراف الرياضا تعتبر الرياضة ها مصدر الدخل 

الخا  بالالعب ومن ثم فهــا العمــل الــذى يمثــل مــوردة 

المالي فاذا فقد الالعب هذا العمل لم يعــد لديــه مــورد مــن 

ــق بالرياضــات  ــا يتعل ــذا م ــه وه ــن خالل ــق م ــوال ين  االم

ــة و ــد االحترافيـ ــز عبـ ــة معزيـ ــع دراسـ ــايت ق مـ ــو مـ هـ

 (.2012الكريم)

كمــا اكــدت عينــة  البحــث موافقتهــا بصــورة كبيــرة 

علا ضرورة التــأمين علــا االضــرار والمخــاور التــا قــد 

تحدث نتيجة االنتقال بالمواحــالت العامــة والمتمثلــة فــا 

القطار او الس ينة او الطائرة وها تلك المواحــالت التــا 

قال ال ر  الرياضية من مكان الــا قد تستخدم فا حالة انت

اخــر اثنــاء ممارســتهم الرياضــية او اثنــاء اشــتراكهم فــا 

مســابقات رياضــية  وقــد تحــدث الوفــاة اثنــاء الممارســة 

الرياضـــية وهـــو اعلـــا ضـــرر ممكـــن ان يحـــدث اثنـــاء 

الممارسة الرياضية ولكن اذا حــدثت الوفــاة نتيجــة تنــاول 

استحقا  المبلغ  الالعب العقاقير المنشطة  يجب ان اليتم

التأمينا الن الالعب هنــا اتــا بســلوك ضــار لصــحته ادى 

لحدوث الوفاة وايضا الوفاة اثنــاء االنتقــال الداء اى نــوع 

مــن الممارســات الرياضــية ســواء داخــل الــبالد او خــارع 

البالد فعمليات االنتقال اثناء الممارسات الرياضــية تعتبــر 

جهون الداء عمل جزءا من الممارسة الن الالعبين هنا يت

سواء كان ذلك لناديهم او لمنتخبهم القوما  ومن ثم كان 

لزاما الح ــات علــا هــرالء الالعبــين اثنــاء انتقــالهم الداء 

الممارســات الرياضــية وهــذا مــا يركــده محمــد فضــل   

(2003.) 

ــا ان  ــة البحــث موافقتهــا عل كمــا تشــير نتــائج عين

تــأمينا للعــالع المبلغ التأمينا المستحق ونسبة المبلــغ ال

ــاء الممارســة الرياضــية  ــدث اثن يصــرف الى احــابة تح

 6بحيث التقل مدة العالع عن ثالثة اســابيع والتزيــد عــن 

شهور وفا هذه العبــارة تحديــد اد  للمــدة التــا يحتاجهــا 

الالعب فا العــالع لصــرف النســبة التأمينيــة وقــد ات قــت 

بيع عين البحث علا ان النسبة يجب اال تقل عن ثالثة اسا

شهور  حيث بات التأمين علا الرياضــيين  6والتزيد عن 

مطلــب جميــع ال ئــات المكونــة لرلعــاب الرياضــية ســواء 

ال ردية أو الجماعية  وذلك ح اتاً علا العنصر اظساسي 

في أي لعبة وهو الرياضي ن سه  إضافة إلا النادي الذي 

استثمر الكثير في تكوين هذا الرياضي  وقد احبحنا نرى 

ندية تطالب وبشدة إلعتماد سياسة التأمينالصحي علــا اظ

العبيها لما تتكبده من خســائر ماليــةكبيرة نتيجــة تحملهــا 

لكاملمصاري  عالع المصــابين تتضــاع  االبــا لتتحــول 

منمالية فقط لتراجع في المســتوى ال نــي لل ريــق  وبــذلك 
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لمثــل هــذهال ر  لت ــادي  فان التأمين يبقــا أنجــل وســيلة

المالية الناتجة عن معالجــة الالعبــين والتــي  اإلضطرابات

ــالع  ــالي  الع ــاع تك ــل ارت  ــي ت ــر ف ــدتأزم وضــعها أكث ق

والمبالغ الضخمة التي أحبحت تطالــب بهــا المستشــ يات 

ــد  ــز عبــ ــة معزيــ ــع دراســ ــق مــ ــذا يت ــ ــة وهــ الخاحــ

 (.2012الكريم)

واشارت االستجابات المرتبطة بوســائل النقــل التــا 

رة واالتوبيو قد حصــلتا علــا يتم التأمين عليها ان السيا

نسبة مئوية اقل مــن القطــار  الطــائرة  الســ ينة حيــث ان 

ــوالت  ــي البطـ ــال فـ ــائل االنتقـ ــن وسـ ــر مـ ــيارة تعتبـ السـ

ــم يكــن يتبــع النــادى  والمنافســات وايضــا االتــوبيو ان ل

بصورة مباشرة )خا  بالنادى( او شركة متعاقــد عليهــا 

تــا تشــترو لنقــل الالعبــين الــا المنافســات الرياضــية وال

حسن السمعة لهذه الشــركات  فــأن النــادى اليضــمن نقــل 

ــالا  ــليمة وبالتـ ــورة سـ ــات بصـ ــا المنافسـ ــين الـ الالعبـ

اليســتطيع المشــرع احكامهــا فيمــا يتعلــق بالتــأمين علــا 

الالعبين فيما يتعلق بالذهاب الا الممارســة الرياضــية او 

 االشتراك فا المنافسات.

 (10جدول )

 وية الستجابة العينة لعبارات المحور الرابعالتكرارات والنسب المئ

 (124كيفية تجميع المبلغ التأميني وكيفية الحصول عليه من قبل المستفيدين)ن=

 العبارة  م
مجموع   ال إلى حد ما نعم

 الدرجات 
 2كا % 

 %  ك %  ك %  ك

1 

استقطاع نسبة اجمالية تحددها االدارة المســئولة 
ــة مــن ــة التأميني ــود  عــن تنةــيم العملي خــالل عق

الالعبــين ومرتبـــات ومكافــات االجهـــزة ال نيـــة 
 واالدارية والتدريبية التحكيمية.

76 61.29 32 25.81 16 12.90 308 82.80 46.71 

2 
يتم تحديــد المبــالغ المســتحقة كتــامين مــن خــالل 
لجنـــة وبيـــة تحـــدد وبيعـــة االحـــابة ودرجتهـــا 

 ووريقة عالجها.
62 50 50 40.32 12 9.68 298 80.11 32.97 

3 
المبــالغ التأمينيــة المحصــلة تكــون مــن خــالل 
حندو  موحد يشرف عليه لجنــة تشــرف عليهــا 

 الجهه االدارية بالدولة
60 48.39 44 35.48 20 16.13 288 77.42 19.61 

4 
االشتراك فــا المةلــة التأمينيــة عمليــة اختياريــة 
لمن يريد االشــتراك فيهــا واليجــوز االجبــار فيهــا 

 .الى من االفراد
64 51.61 39 31.45 21 16.94 291 78.23 22.57 

5 
تحدد مدة االشتراك االدارة المسئولة عن العملية 

 التأمينية.
71 57.26 33 26.61 20 16.13 299 80.38 33.98 

6 
ــين  ــد ب ــن خــالل العق ــون م ــغ المســتقطع يك الملب
االدارة المســئولة عــن التــأمين وال ــرد المســت يد 

 من المةلة التأمينية.
60 48.39 53 82.74 11 8.87 297 79.84 33.98 

7 
من الممكن ان يــدعم الصــندو  التــأمينا بمبــالغ 
 تقرر له سنويا من قبل الجهه االدارية بالدولة

58 46.77 35 28.23 31 25 275 67.74 10.27 

8 
مــن المكــن اضــافة رســوم ماليــة علــا االنشــطة 
الرياضية يكون من شانها تحصيل مجموعة مــن 

 غ تخصص لصالل المةلة التأمينية.المبال
94 75.81 22 17.74 8 6.45 334 89.78 83.03 

9 
تحصيل المبالغ المالية يجب ان يكــون مــن خــالل 
موافقة الجهه االدارية بالدولة وفا ن ــو الوقــت 

 يكون من خالل قانون المنةمات الرياضية.
81 65.32 34 27.42 9 7.26 320 86.02 64.66 

 ينتج موضوع تحصيل الرسوم االضافية الا زيادة فا  من الممكن ان 10

 54.98 84.68 315 8.06 10 29.84 37 62.10 77 اشتراك االندية. -أ 10/1

 37.27 81.45 303 12.90 16 29.84 37 57.26 71 اشتراك ال ر  داخل المسابقة الرياضية. -ب 10/2

 28.27 79.57 296 15.32 19 30.65 38 54.03 67 زيادة قيمة تذاكر المباريات. -ع 10/3

 24.60 78.76 293 14.52 18 34.68 43 50.81 63 زيادة فا ايجار المالعب واالستادات. -د 10/4

 25.18 78.76 294 16.94 21 29.84 37 53.23 66 تقرير الزيادة المالية من خالل االدارة المسئولة. 11

  5.99=  0.05الجدولية عند مستوى معنوية 2قيمة كا
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 أشرف سمير الميدانى

واقع تطبيق التأمين فى المجال الرياضى 

 بدولة الكويت

 

إتجهت إستجابات عينة البحث نحــو الموافقــة علــا 

المئويــة للموافقــة مــا عبارات المحور و تراوحت النســبة 

 2(  كما جــاءت جميــع قــيم ك٪89. 78 - ٪67. 74بين )

الجدولية عند  2المحسوبة دالة إحصائيا علما بأن قيمة ك

وجــاء ترتيــب (  5.99( تســاوي )0.05مستوى معنوية )

( فــا المرتبــة 8ا: جــاءت العبــارة رقــم )العبــارات كالتــال

( فا المرتبة الثانية عشر 7االولا  وجاءت العبارة رقم )

 .واالخيرة

وتنــاول هــذا المحــور قضــية كي يــة تجميــع المبلــغ 

التــأمينا الــالزم لتكــوين المةلــة التأمينيــة واكــدت عينــة 

البحــث الــا وجــوب تجميــع المبــالغ التأمينيــة مــن خــالل 

جهــه االداريــة بالدولــة  واشــارت حندو  تشرف عليه ال

الا ان تحديد المبلــغ التــأمينا يجــب ان يكــون مــن خــالل 

لجنة وبيــة تحــدد هــذه اللجنــة وبيعــة االحــابة او الخطــر 

ــة ومــدى اســتحقا  هــذا الالعــب  الصــحا بصــورة علمي

 للمبلغ التأمينا.

واكــدت النتــائج علــا ضــرورة وجــود نــص قــانونا 

ميع اى مبلــغ مــالا اال بتحصيل هذه المبالغ حيث اليتم تج

من خالل الجهــه االداريــة بالدولــةومن خــالل اقــرار نــص 

قانونا مــن خــالل القــانون المخــتص بالرياضــة واشــارت 

النتائج ايضا الي انه من الممكن ان يساهم اشتراك ال ر  

الرياضــية فــا الممارســات الرياضــية فــا تكــوين المةلــة 

نيــة لالعبــين التأمينية ويكون االشتراك فــا المةلــة التأمي

عملية اختيارية  حيث ان ذلك يمثل حماية توفرها الجهــه 

ــد  ــحا قـ ــر حـ ــن اى خطـ ــةلحمايتهم مـ ــة بالدولـ االداريـ

يتعرضون اليه وهذا ما يركده البحث حيث يجب ان يكون 

التأمين اجبارى ويركــد البــاحثيين علــا انــه مــن الصــعب 

تحقيق الموارد الماليــة الالزمــه مــن خــالل فــرض رســوم 

ســتادات واالنديــة واذاعــة مباريــات ال ــر  نةــراً علــا اال

ــريع قــانونا الخضــاع هــذه  ــعوبة التوحــل الــا تش لص

 الهيئات ل رض هذه الرسوم.

ويركد الباحثين علا ضرورة توضيل قيمة التــأمين 

لرندية وفا حالة اهتمام النــادى لوجــدنا أن جمــاهير هــذا 

دا النادي ستتأثر به وتشتري وثائق تأمينية وهذا يعد رافــ 

كبيرا للسو  التــأميني  وبالنســبة لــدور شــركات التــأمين 

في المجال الرياضــي فهــو ضــعي  فــالمالح  ايابهــا فــي 

المباريــات والبطــوالت المحليــة والعربيــة والقاريــة  فلــو 

كانت إحدى شركات التأمين تشارك ماديا في تنةيم إحدى 

البطوالت التي تقام داخليا ووضــعت لوحــات إعالنيــة فــي 

ــة  المالعــب ــا معرف ــا عل ــك إيجابي الرياضــية النعكــو ذل

ــه دون  ــالي يقبلــون عل  ــأمين  وبالت النــاا وتقــديرهم للت

ــا  ــد خطته ــأمين أن تعي ــا شــركات الت ــود  فعل ــردد أو قي ت

التسويقية وتدرع هذا النوع من اظساليب الدعائية ضمن 

الخطة المستقبلية كما ال ننسا أن وجــود دعايــة إعالنيــة 

وجــذب العــب مشــهور فــي مــادة  عن التأمين بشــكل عــام

ــادة  ــا لزي ــرا ثابت ــا ومرش ــا حقيقي ــيكون داعم ــة س إعالني

 المبيعات التأمينية.  

 االستنتاجات

ــائج المستخلصــة مــن العينــة وكــذلك  فــا ضــوء النت

المعالجة االحصــائية  توحــل البــاحثين الــا االســتنتاجات 

 التالية:

تشتمل المةلة التأمينية علي  جميع المست يدين من  .1

ات الرياضــة مــن العبــين ومــدربين واداريــين قطاع

 وحكام ومراقبا المباريات

تبين عدم وجود نــص تشــريعا يوجــب التــأمين فــي  .2

 المجال الرياضا.

ثبت عدم وجود هيئة حكومية مسئولة عــن التــأمين  .3

 في المجال الرياضا.

ــال  .4 ــي المج ــأمين ف ــه الت ــدم وضــوح أهمي اتضــل ع

 الرياضي لدي المست يدين.

لســبل لتحصــيل المبــالغ الماليــة تبــين ان افضــل ا .5

كاقساو تأمينية من خالل استقطاعها من مستحقات 

 الالعبين.
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  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
ــوم  .6 ــر الرس ــن تقري ــئولة ع ــات المس ــين ان الهيئ تب

لصــالل المةلــة التأمينيــة لالعبــين هــي الجهــات 

 االدارية للدولة 

ــد االحــابة الرياضــية او الخطــر الصــحا  .7 ــتم تحدي ي

ل لجنة وبية واستحقا  هذا الخطر التأمينا من خال

 متخصصة تتبع الجهاتاالداريةللدولة

اتضــل تواجــد المخــاوف لــدى شــركات التــأمين فــا  .8

 تغطية التأمين الرياضي

ثبــت ان عــدم وجــود الئحــة تجــرم شــغب المالعــب  .9

وتوضل العقوبات بصورة واضحة وحــريحة يــرثر 

 سلباً علي قرارات شركات التأمين

ــابرا .10 ــين عــدم االهتمــام االعالمــا الكــافا ب ز دور تب

 التأمين ي المجال الرياضا

 التوصيات

ــويتي بوجــود  .1 ــو االمــة الك ــرورة مطالبــة مجل ض

تشريع قانونا يوجب التأمين علي كافه المست يدين 

 في قطاعات الرياضة

ضــرورة ان يـــتم التواحــل بـــين االعــالم وجميـــع  .2

االجهـــزة والمرسســـات الرياضـــية فيمـــا يتعلـــق 

ا بالتوعيــــة االعالميــــة الخاحــــة بالتــــأمين عـلـــ 

 الرياضيين

ضرورة االعتــراف بالمشــروعية القانونيــة للتــأمين  .3

علا الرياضيين تماما كالتأمين علا موت ا الدولــة 

 او ايرها من القطاعات.

ضـــرورة وجـــود الئحـــة كاملـــة لعقوبـــات وشـــغب  .4

 المالعب ويتم وضعها ضمن قانون الرياضة

ــة  .5 ــات االهلي ــة والهيئ ــة االداري ــام الجه ضــرورة قي

ــدوات حــول قضــايا والقطاعــات االكاد ــد ن ــة بعق يمي

التأمين الرياضا واهميته للمست يدين من قطاعــات 

 الرياضة

ضـــرورة التأكيـــد علـــا م هـــوم ارتبـــاو الرياضـــة  .6

 بالقانون وانهم الين صالن عن بعضهما.

مطالبة مجلو االمة بدولة الكويت بضرورة انشــاء  .7

ــه  ــأمين الرياضــا ويشــرف علي حــند  خــا  بالت

 لة عن الرياضة فا الدولةالجهة االدراية المسئو

ضرورة توضيل مدى االهميــة االقتصــادية للتــأمين  .8

 علا الرياضة بالنسبة لالتحادات واالندية الرياضية

ــاً  .9 ــأمين وفق ضــرورة وجــود لجنــة لتحديــد نســب الت

لنسبة الضرر تضــم المتخصصــين فــا مجــال الطــب 

ــأمين  ــندو  التـ ــا حـ ــرفون علـ ــا والمشـ الرياضـ

 الرياضا

 

 :المراجع

ــد فت .1 ــية احمـــ ــحة الرياضـــ ــات: الصـــ ــا الزيـــ حـــ

للطباعة والنشر  دار الكتب المصــرية  G.M.Sدار

 . 1998القاهرة  

ــة  .2 ــة كلي ــأمين  مكتب ــد الت حســن محمــد جميعــا: عق

الحقــو   جامعــة القــاهرة  دار النهضــة المصــرية  

 2005القاهرة  

زينب عبد الحميد العالم: التدليك الرياضا واحابات  .3

 . 1998المالعب  القاهرة  

ـ  .4 ــة ـس ــة تحليلي ــالم: دراس ــد الس ــا عب ــده عل عيد عب

للتأمين علــا الحيــاة بــدون كشــ  وبــا فــا ع.م.ع 

ــارة   ــة التج ــورة  كلي ــر منش ــتير اي ــالة ماجس رس

 . 1990جامعة القاهرة  

عبــد الهــادى ابــراهيم الجنــدى: نحــو هيكــل لتســعير  .5

ــأمين احــابات العمــل االجتمــاعا حســب درجــة  ت

ــورة ــر منش ــوراة اي ــالة دكت ــورة  رس ــة الخط   كلي

 . 1985التجارة جامعة القاهرة  

محمــد احمــد علــا فضــل  : التــاثير ال ســيولوجا  .6

لللمنشطات وعالقته بالتشريعات القانونية والميثا  

االولمبــا فــا تــل االحتــراف الرياضــا  دراســة 

تحليلية  رسالة دكتوراة اير منشورة  كلية التربية 

 . 2003الرياضية  الهرم  جامعة حلوان  



 

 

 

 

 

 

 

54 

د/  -د/ عبير أحمد بدير -د/ بادى حسيان الدوسرى 
 أشرف سمير الميدانى

واقع تطبيق التأمين فى المجال الرياضى 

 بدولة الكويت

جمــال: التــأمين علــي المخــاور الرياضــية   عبــاا .7

 بحث علما منشور  جامعه سعد دحلب  الجزائر.

عبد العزيــز ســعيد عبــد العزيــز المــال  احمــد قــدرى  .8

محمد : التاثير ال سيولوجا للعقــاقير المنشــطة فــا 

بعــض االفعــال التــا تقــع اثنــاء االلعــاب الرياضــية 

 ة وعالقتها بانتشار الةاهرة االجرامية فا تل فلس

ســقوو االباحــة  دراســة علميــة منشــورة  كليــة 

 . 2005التربية الرياضية  جامعة حلوان  ديسمبر 

معزيز عبد الكريم: العقــد والتــأمين والتعــويض فــا  .9

المجال الرياض  بحث علما منشور  مجلــة العلــوم 

االنســـانية واالجتماعيـــة  العـــدد الســـابع  جامعـــة 

 . 2012الجزائر  

عــال احمــد عبــد ال تــاح: محمد حسن عالوى  ابــو ال .10

فسيولوجيا التــدريب الرياضــا  دار ال كــر العربــا  

 .1995القاهرة  

محمد سليمان أحمد: الوضع القانوني لعقــود انتقــال  .11

 .2001الالعبين المحترفين  دار الثقافة  عمان 

وليــد احمــد حامــد: التــأمين ضــد مخــاور االحــابات  .12

ــر  ــة مقترحــة  رســالة ماجســتير اي الرياضــية رةي

ورة  كليــة التربيــة الرياضــية  الهــرم  جامعــة منشــ 

 .2006حلوان  

حـــباح قاســـم خضـــر: التعـــويض عـــن اإلحـــابات  .13

 م.2011الرياضية دار الكتب القانونية  مصر

14. Beldon, H: volunteers sports 

insurance: serial journal of legal 

aspects of sports, 1996. 

15. Daly, G: Doping control procedures 

past and present, new studies 

Monaco, I (3) Anabolic steroids. 

Brain & behavior. Pmid 1144042 

indexed for mad line 94(4). 1995. 

16. Dyke, Tm: Sedatives, tranquilizers 

&sti mutants. Pmid indexed for mad 

line 9(3). 1993. 

 


