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تاریخ پذیرش3131/13/31:

چکیده 
هدف پژوهش ،مقایسهي ادراک ریسک دانشجویان شرکتکننده در فعالیتهاي ورزشی دانشگاه
مازندران بود .این پژوهش از نوع توصیفی  -پیمایشی و شیوهي جمعآوري اطالعات میدانی بود.
جامعهي آماري دانشجویان دختر و پسر شرکتکننده در کالسهاي آموزشی ،فوق برنامهها و
اعضاي تیمهاي ورزشی بودند که نمونهي آماري بهصورت تمامشمار  313نفر انتخاب شد .از
پرسشنامهي محققساختهاي تحت عنوان ادراک ریسک استفاده شد که روایی آن توسط  33نفر
از خبرگان و پایایی آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ  1/61برآورد گردید .نتایج حاصل از
دادههاي تحقیق با استفاده از آزمونهاي کلموگروف اسمیرنوف و یو -من ویتنی استخراج شد.
نتایج آزمون یو من ویتنی نشان داد که بین ادراک ریسک دانشجویان دختر و پسر در شاخصهاي
هیجانخواهی ،ترس از مصدومیت ،اعتماد به نفس ،تجربه و مهارت تفاوت معناداري وجود دارد.
همچنین ،بین ادراک ریسک دانشجویان دختر و پسر در تأثیر سابقهي مصدومیت و سابقهي
موفقیت در تکرار فعالیتهاي خطرناک اختالف معناداري مشاهده نشد که خود بیانگر نگرش و
ادراک نزدیک دختران و پسران در شاخص هاي مذکور است .بنابراین ،مدیران ورزش براي بقاي
سازمان خود و همچنین تأمین ایمنی و سالمت ورزشکاران باید به درک طرز تلقی شرکتکنندگان
در فعالیتهاي ورزشی بپردازند تا از این طریق گامهاي مهم و اساسی براي شناسایی ادراک
دانشجویان از ریسکهایی که میتواند منجر به عدم مشارکت آنها در فعالیتهاي ورزشی گردد،
برداشته شود.
واژگانکلیدي :ادراک ریسک ،ورزشکاران ،مصدومیت ،دانشگاه مازندران
*نویسنده مسئول :

Email:f.alizadeh1357@yahoo.com
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مقدمه 
بخش مهمی از مدیریت ریسک ،داشتن درک و حس مشترک از ریسک است .آنچه را که یکک
فرد ممکن است ریسک تلقی کند ،شاید فرد دیگری آن را ریسک نداند .به همین جهت هرکس
با توجه به درک فردی خود ریسک را تعریف می کنکد اامکا از ایکن ککه یکه ییاهکا یکا و کای
ناخواستهای ممکن است رخ دهد؟ احتمال روی دادن آنها یقدر است؟ پیامدهای این رخداد در
صورت و وع ییست؟و .)....ریسک بر طیکف سسکترده ای از معکانی دلتکت داردم ماننکد تکرس از
خطرات خاص ،مدم طعیت در مورد مناف کسبشده یا ازدستدادن ،ترس از نیروهای بکدخواه
طبیعت و هیجان ماجراجویی ا .)1بسیاری از ریسکها در زندسی روزمره بهسرمت و خودکار بکا
بهیاد آوردن آنچه در سذشته اتفاق افتاده اتجربیات) کنترل میشکوند .بعیکی او کات احساسکات
غریای و غیر ارادی وی دیگری مانند ترس و مصبانیت در ریسک بهمنوان یک احسکاس نقکش
مهمی ایفا میکند ا .)2هرفعاتیتی ،خصوصاً در مرصه ی ورزش با یک نکوع ریسکک یکا مخکاطره
مواجه استم یعنی در انجام هر فعاتیت ورزشی که احتمال بکرآوردهشکدن نتیجکهی مکورد نرکر
صددرصد نباشد ،ریسک وجود دارد .پس بهترین راه مواجهکه بکا ریسکک ،ادراک و مکدیریت آن
است ا .)3اغلب سفته میشود که "هرکس دنیا را با دیدساه متفاوتی میبینکد" ا .)4ایکن مقیکده
کا و بیش حقیقت داردم زیرا هرکسی در منرری ایستاده و وا عیتهای پویا و مسائل زنکدسی را
از آن دیدساه مینگرد و این تفاوت و اختالف دیدساهها ی افراد برخاسته از ادراک متفکاوت آنکان
است .در وا ادراک از ریسک یک احساس است که در همهی مکردم جهکان وجکود دارد .ایکن
احساس از فرهنگی به فرهنگ دیگر و از کشوری به کشور دیگر و حتی از فردی بکه فکرد دیگکر
متفاوت است .بنابراین ،درک این فرایند میتواند نقش مهمی بر ایجاد رویکردی جدید در ادراک
از ریسک داشته باشد .بسیاری ازمنازمات و اختالفات مرتبط با ایمنی به دتیل تفکاوت در ادراک
ریسک افراد به وجود میآید .همانطورکه در افسانهی مردان ککور و فیکل ،هرکسکی تمایکل بکه
دیدن تنها بخشی از یک مشکل را داشت ا .)5موا ب رار سرفتن در معرض ریسکها معمولً بر
حسب کمیتهای مینی بیان میشودم مثال تواتر و وع و یا شدت صکدمه و یکا میکاان خسکارات
ماتی .با اینحال ،ارزیابی ریسک فقط مینی نیست و فقط در دادههای آمکاری وکمیتکی خالصکه
نمی شودم بلکه بخشی از آن کیفی بوده و بر حسب سطوح احساس ریسک محاسکبه مکیشکود و
این به ویژسیهای فردی ورزشکاران مربوط میشود ا .)6اتبته باید توجه داشت که ادراک افکراد
از ریسک میتواند تحت تأثیر موامل مختلفی رارسیرد امثکل تجکارش شخصکی افکراد ،مهکارت،
دانش ،ترس ،اضطراش ،امتماد به نفس و .)...بنابراین باید میاان و نحوهی ادراک و برداشت افکراد
درباره ی ریسک مورد نرر به د ت مورد بررسی رار سیردم زیرا از یک طرف ،دسکتککا سکرفتن
ریسک می تواند منجر به اهمال در ا دامات پیشگیرانه از بیماریهکا و حکوادب باشکد و از طکرف
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دیگر نیا ممکن است اغراق در ریسک سبب وحشت ممومی ،بیامتمادی به مسئوتین و ا دام به
رفتارهای نامناسب شود ا .)7هیجان میتواند ریسک پکذیری را تحکت تکأثیر خکود کرار دهکد و
به منوان جستجوی احساسات و تجربیکات جدیکد ،بکدی  ،پیچیکده ،شکدید و میکل بکه پکذیرش
مخاطرههای جسمی به واسطهی تجربهکردن ینکین احساسکاتی مطکرح مکیشکود ا .)8موا کب
هیجانی معمولً ربطی به تأثیرات وا عی خساراتی ککه ممککن اسکت از یکک فعاتیکت خکاص رخ
بدهد ،پیدا نمیکندم بلکه مربوط به احساس فردی اشخاص است نسبت به اینککه ایکن ریسکک
یگونه می تواند بر روی او تأثیر بگذارد .مثالً یک بازیکن فوتبال ممکن است برایش مهکا نباشکد
سفته شده که نرخ و وع صدمات حاد فوتبال  28نفر در هر  1111سامت بازی اسکتم در حکاتی
که برای او بیشتر این مها است که سفته میشود  %32بازیکنان فوتبکال بازنشسکته حکدا ل در
یکی از مفاصل اندام تحتانی خود دیار استئوآرتریت شدهاندم یرا که در ساینکهی اول ورزشککار
تصور میکند که آسیب حاد خود را می تواند با مراجعه به پاشکک حکل کنکد ،در حکاتی ککه در
مورد ساینهی دوم ینین تلقی میکند که در این صورت دیار یک آسکیب مکاداماتعمکر لمکال
خواهدشد ا .)9یکی از موامل اموان ) مهمی که بر مدم مشارکت مردم در ورزش اثر میسکذارد،
احساس ناامنی و ترس از مصدومیت است که این ترس تدریجاً بکه منکوان مامکل روانشکناختی
درونی و مهمی موجب مدم حیور افراد در ورزش میشود .ترس معمولً در نتیجکهی نگرانکی از
مصککدومیت و بیمککاری رخ مککیدهککدم امککا در صککورت مککدم ابککالز اطالمککات لزم در ایککن بککاره،
شرکتکنندسان به ندرت ممکن است مقدار وا عی ریسکی که با آن مواجه هستند را باور کننکد
ا .)11اصولً انسان بر اساس تمایالت غریای خود مال منکد بکه شکانس و بخکت و ا بکال اسکت.
هریند که آینده ،حقیقتاً نامعلوم است ،اما باز ها انسان مایل است که بر اساس تجربیات دوران
بلی خود و بر اساس محاسبات و احتمالت ،دست به انتخاش ساینههای مطلوبی باند که هنکوز
رخ ندادهاند .برنشتاین ا )1996میسوید که اسر آیندهای نیست ،پس ریسکی هکا وجکود نکدارد.
مفهوم فرصت برندهشدن در زبان یینی با مبارت " "wai chiبیان میشود که به معنای فرصکت
خطر 1است .به هرحال ،فرصت و تهدید ،دو روی یک سکه ریسک هستند که بهصورت مسکاوی
احتمال و وع دارند .انسانها در بختآزماییها شرکت میکنندم یون میداننکد ککه بکه هرحکال
احتمال برد ها در آن وجود دارد .همین انگیاه و نگکاه سکبب مکیشکود ککه انسکان دسکت بکه
ابتکارات و اخترامات باند ،در ریسکهای ا تصادی فعاتیت کند ،راههای جدیکد را تجربکه کنکد،
دست به انجام تحقیقات مختلف باند و یا به ماجراجوییهای مختلکف ورزشکی بدکردازد ا.)11
تیهوآن و همکاران 2در پژوهشی در سال 2113با هدف شناسایی موامل زمینهای پذیرش خطر،
1- Danger Opportunity
2- leehuan etal
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خطر 4 ،مامل ادانش ،نتیجه/اثر ،مناف درک شده و امتماد) را شناسایی کردند .همچنین در این
تحقیق مشخص شد پارهای از ویژسیهای دموسرافیک پاسخگویان مانند جنسکیت ،سکن ،سکط
تحصیالت ،شغل ،سط درآمد و خانواده نیا در ادراک افراد اثرسذار است .نتکای بکهدسکتآمکده
نشان داد که افراد مؤنث ،با سن بال ،سط درآمد پایین و سط پایین دانش نسبت به ریسکها
حساستر هستند ا .)12تو و همکاران 1در پژوهشی تحت منوان" تمرکا بر روی ارزیابی :یگونه
و یرا خشا و ترس ادراک ریسک را در حین رانندسی تحت تأثیر رار میدهد" درسکال 2113
نشان دادند که خشا و مصبانیت در حین رانندسی منجر بکه ککاهش ادراک ریسکک مکیشکود،
درحاتیکه ترس و نگرانی ادراک ریسک را افاایش میدهد ا .)13کارن و همکاران 2در تحقیقکی
در سال  2113به بررسی ارتباط بین مملکرد شنا با  6متغیر خودکارآمدی ،ترس از غرقشکدن،
ریسک درکشده در شنا ،تجربهی بلی ،تصویر بدنی و مهارت درکشده در بکین دانکشآمکوزان
پسر و دختر  13-18ساته در دبیرستانی در اسدانیا پرداختند و نتای حاصل از تجایه و تحلیکل
داده ها بیانگر وجود تفاوت معناداری درمیانگین یندین فاکتور بر اساس جنسیت بود .در مردان
به طور ابل توجهی میانگین بالتری در هر متغیر ساارش شد و نتیجکهی ارتبکاط بکین مملککرد
شنا و سایر متغیر ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مملککرد شکنا بکا
فاکتورهای خودکارآمدی ،تجربیات بلی ،مهارت و تصویر بدنی ارتباط مثبتی وجود دارد و بکین
ترس از غرقشدن و خودکار آمدی همبستگی منفی در حد متوسطی ساارش شد ا .)14دراسکی
و ریس 3در سال  2112درتحقیقی با هدف بررسی نقش احساسات بر روی ادراک ریسکک بیکان
کردند که حاتت هکایی یکون تکرس ،غکا و انکدوه سکبب افکاایش ادراک ریسکک مکیشکود و در
حاتتهایی مثل شادی ،یون فرد خوشبینانه به مسائل مینگرد و همچنین درحاتت مصبانیت و
خشا اثر وارونه ای داشته و سبب کاهش ادراک ریسک میسکردد ا .)15مکوران و همککاران 4در
سال  2112در پژوهشی با نام "میتوانی شنا کنی؟ یک بررسی بهمنرور اندازهسیکری صکالحیت
یا شایستگی وا عی و ادراکشدهی افراد در شنا" نشان دادنکد ضکریب همبسکتگی بکین ریسکک
وا عی و ریسک ادراکشده در شنا  RS =1/369و در مهارت شناوری  RS=1/583ابکل توجکه و
معنی دار بود .همچنین بین دو سروه مرد و زن تفاوت ابل توجهی در ریسکک وا عکی و ریسکک
ادراک شده از شایستگی در شناکردن یافت شدم بهطوریکه نشان داد مردان بهطور ابل توجهی
5
ریسککک کمتککری را در شککنا و غککرقشککدن درآش احسککاس مککیکننککد ا .)16اپانککل و همکککاران
1 -loo etal
2 - Karen etal
3 -derasi &rise
4 -moran etal
5 -apanel etal
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درتحقیقی در سال  2119نشان دادند که تمرکا بر روی پیامدهای منفی ناشکی از آسکیبهکای
مرتبط ورزشی و سابقه آسیبدیدسیهای بلی ،اغلب بکهمنکوان ماشکهای اسکت بکرای احسکاس
اضطراش ،افسردسی و درماندسی که خود منجر به درک بالی ریسک خواهدشکد ا .)17تکوتین و
همکککاران 1درسککال  2118در تحقیقککی بککا منککوان "تفککاوتهککای فککردی و ریسکککپککذیری در
صخرهنوردان" نشان دادند که صخرهنوردان موفقتر و هرمان ریسککپکذیری بیشکتری دارنکد و
بککهطککورکلی ورزشکککاران ممتککاز ریسککک پذیرترنککد .ملککت ایککن مسککأته را هککا در زمینککههککای
هیجانخواهی اتحریکجویی) و ر ابت سری بیشتر ،امتماد به نفس بالتر ،انترار موفقیت بیشکتر
و اسککتفاده از راهبردهککای شککناختی و توانککایی تعککدیل فشککار معرفککی کککرد ا .)18کککانتوس و
همکاران2درسال  2118در بررسی رفتار  261بازیکن فوتبال دریافتند که ریسک ادراکشکده و
تخمین ابلیت آن مامل روانی مهمی در پیشبینی احتمال مصدومیت آنان بودهاست .ضکمناً در
بین دختران نسبت به پسران ها ریسک ادراک شده بیشتر و ها رفتار پرخطر کمتکری سکاارش
شده بود ا .)19اشنایدر و همکاران 3در پژوهشی 2ساته تحت منوان "صکدمات ورزشکی :میکاان
بروز ،تشخیص و پیامد ناشی از صدمات درسروههای جمعیتی با ریسک بال "درسکال  2116بکر
روی  7149نفر از افراد  18تا  79ساته ،ینین بیانکردند که ترس از صدمه و آسیب ،تدریجاً به
مامل روان شناختی درونی و مهمی برای ممانعت افراد مخصوصاً زنان و ساتمندان از پرداختن به
ورزش شدهاست ا .)21سان هو 4در سال  2114در پژوهشی تحت منوان "ادراک از ریسکک در
فعاتیتهای ورزشی" با بررسی مدل مفهومی موامل مؤثر بکر ادراک از ریسکک درفوتبکال نشکان
داد .1 :همبستگی مثبت و معنکیداری بکین دانکش و ادراک ریسکک وجکودداردم  .2همبسکتگی
منفی بین تجربه و ادراک ریسک وجود دارد ا .)25ریمکو و ابکر  5درسکال  1999در مطاتعکات
خود نشان دادند مردان رتبههای بالتری نسبت به زنان در هیجانجویی و ریسکپکذیری دارنکد
ا .)22هروت و زوکرمن 6در سال  1993بیان کردند که سابقه ی موفقیت در رفتارهکای پرخطکر
می تواند سبب کاهش اداراک ریسک شده و احتمالً افاایش تکرار رفتارهای پرخطکر افکراد را در
ورزشها در پی خواهد داشت ابه نقل از  .)23بابایی درسال  1391در نتای پژوهش خود نشان
داد که در پسران بین درونسرایی – برونسرایی با هیجانخواهی رابطهی مثبت و معنادار وجکود
دارد .اما در دختران رابطهی معناداری بهدست نیامد ا .)24اسمی و همککاران در سکال 1391
1 -luleen etal

2-kantos etal
3 - eshnider etal
4- sunhoo
5 - rimoo &abrg
6 - herut & zokerman
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درتحقیقی نشان دادند تفاوت معناداری بین خطرپذیری و خودکارآمدی صخرهنوردان زن و مرد
ایرانی وجود ندارد .یعنی خطرپذیری و خودکارآمدی صخرهنوردان زن و مرد ایرانی یکسکان بکود
ا .)25محمودی و همکارن درسال  2119نشان دادند که ریسکپذیری دانشجویان پسر ،بیش از
دانشجویان دختر است ا .)7همچنین نتای پژوهش ارجی در سال  2118نشان داد که میانگین
هیجانخ واهی دانشجویان پسر بیشتر از دانشکجویان دختکر اسکت ا .)26بکا ری درسکال 1391
نشان دادکه همبستگی منفی معناداری بکین سکرمایهی اجتمکامی بکا خطرپکذیری وجکود داردم
به طوری که میانگین نمرات دختران ،افراد متأهل وشاغل درپرسشنامکه سکرمایهی اجتمکامی و
میانگین نمره پسران ،افراد مجرد و بیکاردر پرسشنامه خطرپکذیری بکهطکور معنکاداری بیشکتر
ازسایر سروهها بکود ا .)27نجکاتی درسکال  1392نشکانداد ککه افکراد بسکته بکه موضکوع مکورد
تصمیاسیری اسالمت ،تنوع طلبی ،ابهامپذیری و ا تصادی) خطرپکذیری متفکاوتی دارنکد ا.)28
براتی و مرییی درسال  1391نشاندادند که میکاان خطرپکذیری درمیکان افکراد دارای ماطفکه
منفی بال و در افراد دارای سشودسی پایین نسبت به احساسات بیشتر استم بکهطکورکلی هریکه
ماطفهی منفی بیشترباشد ،خطرپذیری نیا بیشتر است ا.)29
باتوجه به محدود بودن تحقیقات جدید در زمینهی ادراک ریسک در فعاتیتهای ورزشکی و بکا
توجه به این که تاکنون در داخل کشور تحقیقی در رابطه با مقوتهی ادراک ریسک در جامعکهی
دانشگاهی مشاهده نشدهاست ،از اینرو در این تحقیق پژوهشگران به دنبال شناخت تأثیر برخی
موامل روان شناختی مرتبط با صدمات ورزشی و تفاوت های فردی بر روی ادراک ریسک زنان و
مردان است .مالوه بر این ،با توجه به این که ورزشکاران دختر و پسر در سطوح مختلکف ازنرکر
فاکتورهای روانی با همدیگر تفاوت دارند ،تذا شناخت احساسها و ادراک ریسک آنکان ضکروری
بهنرر می رسد .تذا پکژوهش حاضکر درصکدد اسکت تکا مشکخص نمایکد آیکا بکین ادراک ریسکک
ورزشکاران دختر در مقایسه با ورزشکاران پسر تفاوت وجکود دارد؟ همچنکین ایکن پکژوهش در
یهاریوش موضومات فرمی تحقیق به دنبال این اسکت ککه مشکاهده کنکد بکین ادراک ریسکک
دانشجویان دختر با پسر در زمینههای ترس از مصکدومیت ،هیجکانخکواهی ،امتمکاد بکه نفکس،
سابقه ی مصدومیت ،تجربه و مهارت و سابقه ی موفقیت در فعاتیتهکای خطرنکاک یکه تفکاوتی
وجود دارد؟


روشپژوهش


روش تحقیق حاضر ،با توجه به موضوع و اهداف از نوع کاربردی بود که به روش توصیفی-
پیمایشی و بهشکل میدانی انجام سرفتهاست .بهدتیل نبود پرسشنامه متناسب با موضوع
پژوهش ،از پرسشنامه محققساخته استفاده شد .برای این منرور ،محققان ضمن بررسی
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کتاشهای دانشگاهی و مقالت متعدد ملمی ،فهرستی از مهاترین متغیرهای مرتبط با موضوع و
موامل مرتبط با ادراک ریسک تهیه کردند و پس از استخرا این متغیرها ،پرسشنامهای
طراحی شد .جامعهی آماری پژوهش حاضر را کلیهی دانشجویان ،اما از دانشجویان تربیتبدنی
و دانشجویان ممومی شرکتکننده در کالسهای آموزشی ،فوق برنامههای ورزشی و ورزشکاران
میو تیاهای ورزشی دانشگاه تشکیل میدادندکه بر اساس اطالمات بهدستآمده از  11فیای
ورزشی دانشگاه تعداد دانشجویان شرکتکننده در فعاتیتهای ورزشی  911نفر بودند .از
آنجایی که دسترسی به تمام امیای جامعه برای محقق امکان پذیر بود ،حجا نمونهی آماری بر
اساس جامعهی آماری دانشجویان دختر و پسر یعنی همان  911نفر بهصورت تمامشمار تعیین
شد .اباار این تحقیق ،پرسشنامه محقق ساخته بود که بین نمونههای مذکور توزی شد .از 911
پرسشنامه توزی شده 872 ،پرسشنامه دریافت شد و پس از حذف موارد مخدوش ،در نهایت
 829پرسشنامه ابلیت تجایه و تحلیل را داشتند.
در این پرسشنامه ،سویهها ی سنجش ادراک ریسک از طیف پن ارزشی تیکرت اکامالً مخاتفا،
مخاتفا ،نرری ندارم ،موافقا و کامالً موافقا) تشکیل شد و در دو سمت تدوین سردید .در
بخش مقدماتی ،بهمنرور جم آوری اطالمات جمعیت شناختی از امیای جامعهی آماری 13
متغیر شناسایی و مورد استفاده رار سرفت که مبارتند از  :جنسیت ،سن ،رشتهی تحصیلی،
مقط تحصیلی ،میاان فعاتیت ورزشی در هفته ،مهاترین رشتهی ورزشی که کار میکنید،
وضعیت تأهل ،محل سکونت ،سوابق هرمانی ،ملت اصلی حیور در فیاهای ورزشی ،داشتن
مصدومیت ،نوع مصدومیت ،محل مصدومیت و در بخش اصلی پرسشنامه ،بهمنرور دریافت
نمرات ادراک ریسک آزمودنیها  21سوال طراحی سردید .بدیهی است که از جم کردن
ساینههای وزنسذاریشده ،مددی بهدست میآید که بیانگر ادراک ریسک افراد است .روایی
محتوایی پرسشنامهی مذکور با استفاده ازنررات  11نفر ازصاحبنرران مدیریت ورزشی
مناسب تشخیص دادهشد و برای سنجش روایی سازهی پرسشنامه با استفاده از نرمافاار تیارل
از روش تحلیل مامل تأییدی استفادهشد .ازآنجا که مقدار آمارهی  KMOبرابر  1/82بهدست
آمد ،پس مقدار این شاخص بیانگر کفایت حجا نمونه است .همچنین نتای آزمون بارتلت نیا
معنادار بود و بین متغیرها همبستگی معناداری وجودداشت .در نتیجه تنها سؤالتی که
همبستگی بالتر از  1/3با کل آزمون داشتند ،بهمنوان سؤالت مطلوش درنرر سرفته شدند.
پایایی پرسشنامه نیا درنتیجهی یک مطاتعهی مقدماتی بین  51نفر از آزمودنیها ازطریق
محاسبهی آتفای کرونباخ  1/84تعیین شد که بیانگر پایایی ابل بوتی است .پرسشنامهها با
استفاده ازنرمافاارآماری  SPSS17مورد تحلیل رار سرفتند .در روشهای آماری از آمار توصیفی
نریر میانگین ها ،حدا ل ،حداکثر ،فراوانی ،درصد و انحراف استاندارد برای توصیف جامعه
تحقیق و ویژسیهای جمعیت شناختی استفاده شد .در سط آمار استنباطی ،برای تجایه و
تحلیل دادهها ابتدا از روش آزمون کلموسروف-اسمیرنوف برای تعیین نرمال یا غیرنرمال بودن
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توزی دادهها در دو سروه استفاده شد .سدس از آزمون یو -من ویتنی برای مقایسه میانگین
متغیرهای دو سروه استفاده سردید.
نتایج 
جدول 1برخی اطالمات جمعیت شناختی پژوهش را نشان می دهد .توزی فراوانی افراد نمونه
برحسب جنسیت ،سن ،مدرک تحصیلی ،رشتهی تحصیلی ،تأهل ،سوابق هرمانی و مصدومیت
در این جدول آمده است.
جدول  -1توصیف ویژسیهای جمعیتشناختی
ویژسی های جمعیت
شناختی
جنسیت

سن

رشته تحصیلی
درجه تحصیلی
وضعیت تاهل
سوابق هرمانی

داشتن مصدومیت

تعداد یا درصد
دختران

491نفرا)% 59/2

پسران
زیر 18سال

338نفرا)% 41/8
-

 18-22سال

641نفر

 23-27سال
 28-32سال
تربیت بدنی
سایر رشته ها
کارشناسی
کارشناسی ارشد
متاهل
مجرد
دارای مناوین مختلف هرمانی
بدون سابقه هرمانی
بلی

176نفر
12نفر
361نفرا)% 43/8
467نفرا)% 56/2
817نفرا)%98/6
12نفرا)% 1/4
117نفرا)% 41/1
712نفرا)% 58/9
275نفرا)% 33/4
552نفرا)% 66/6
274نفرا)% 33/1

خیر

555نفرا)% 66/9

بنابر اطالمات جدول  ،1ازمجموع  829نفر نمونه تحت بررسی  % 59/2را دختران و  % 41/8را
پسران تشکیل میدادند .نتای مربوط به وضعیت تأهل نشان داد که  % 58/9مجرد و % 41/1
متأهل بودند .بیشتر پاسخدهندسان درسروه سنی  18-22سال رار داشتند و اکثر آنها % 98/6
دارای مدرک تیسانس بودند .نتای مربوط به سوابق هرمانی نشان داد اکثریت یعنی % 66/6
بهطور مستمر درفعاتیتهای ورزشی شرکت میکنند ،اما سابقهی هرمانی ندارند و تنها % 33/4
دارای مناوین مختلف هرمانی امنطقهای ،کشوری ،اتمدیاد و برونمرزی) بودند .همچنین
اکثریت پاسخدهندسان  % 66/9امالم کردهاند مصدومیتی نداشته و تنها  % 33/1دارای سابقه
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مصدومیت بودهاند .در نهایت از بین نمونههای تحت بررسی  % 43/8از رشتهی تربیت بدنی و
 % 56/2از سایر رشتهها بودند.
درتحقیق حاضر از آزمون کلموسروف  -اسمیرنوف بهمنرور یگونگی توزی دادهها در سروهها
استفادهشد که با توجه به یافتهها ،نتای این آزمون در مورد پرسشنامهی مقایسه ادراک ریسک
به همراه شاخصهای آن در جدول  2ارائه سردیده است.
جدول  -2آزمون طبیعیبودن توزی دادهها
سروه
شاخص ها

آماره ها
Z

P
هیجانخواهی

توزی
6/15

1/111

غیر طبیعی
ترس

7/27

1/111

غیرطبیعی
سابقه مصدومیت
ورزشکاران دختر

4/41

1/111

غیر طبیعی
امتماد بنفس

5/95

1/111

غیر طبیعی
موفقیت

4/11

1/111

غیر طبیعی
تجربه ومهارت

5/49

1/111

غیر طبیعی
4/38

1/111

هیجانخواهی

5/37

1/111

سابقه مصدومیت

4/19

1/111

امتماد بنفس

5/46

1/111

موفقیت

3/21

1/111

تجربه ومهارت

5/75

1/111

غیر طبیعی
ترس
غیر طبیعی
ورزشکاران پسر

غیر طبیعی
غیر طبیعی
غیر طبیعی
غیر طبیعی

بهدتیل غیرطبیعیبودن توزی دادهها از آزمون ناپارامتریک یو -من ویتنی برای مقایسه سروههکا
استفاده شداجدول . )2
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جدول  -3مقایسهی ادراک ریسک دانشجویان دختر و پسر انتای آزمون یو -من ویتنی)
متغیرها

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

تعداد

491

338

491

337

491

338

488

337

491

338

491

338

میانگین رتبه

39/22

44/81

43/59

38/32

41/25

41/73

38/24

45/73

41/17

43/31

41/96

42/27

شاخص

هیجانخواهی

ترس از
مصدومیت

سابقهی
مصدومیت

امتماد به نفس

تجربه و مهارت

سابقهی موفقیت

آزمون

Z
محاسبه
شده

-3/45

-3/34

-1/29

-4/85

-1/98

-1/81

یو-
من
ویتنی

سط
معناداری

1/111

1/114

1/76

1/113

1/14

1/42

وجود تفاوت

وجودتفاوت

مدم وجود تفاوت

وجودتفاوت

وجودتفاوت

مدم وجود تفاوت

نتیجه سیری کلی

بررسی و تحلیل اطالمات جدول  3نشان میدهد که بین ادراک ریسک دانشجویان دختر و پسر
درشاخصهای هیجانخواهی ،ترس از مصدومیت ،امتماد به نفس و تجربه ومهارت تفاوت
معناداری وجود دارد و درشاخصهای سابقهی مصدومیت و سابقهی موفقیت در فعاتیتهای
پرخطر بین ادراک ریسک دو سروه دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده نشد.
بحثونتیجهگیري 

همانطورکه درمبانی تحقیق اشاره شد ،هیجانخواهی به منوان یک فاکتور مؤثر بر روی ادراک
ریسک افراد تأثیرسذار استم با توجه به اینکه میانگین نمرهی هیجانخواهی در پسران بیشتر
از دختران بهدست آمد .بر این اساس ،میتوان اذمان داشت که پسران ادراک ریسک پایینتری
داشته ،به مبارتی ریسکپذیرتر بوده و هیجانخواهی بالتری دارند .این نتای با نتای تحقیق
توتین و همکاران ا )2118که سفتهاند ورزشکاران ممتاز ریسکپذیرترند و ملت این مسأته را در
زمینههای هیجانخواهی اتحریکجویی) و ر ابتسری بیشتر ،امتماد به نفس بالتر ،انترار
موفقیت بیشتر و استفاده از راهبردهای شناختی و توانایی تعدیل فشار معرفی کردند .همچنین
با تحقیقات فلورنتال ا )2111و ریمو و ابر ا )1999که درمطاتعات خود نشان دادند مردان
رتبههای بالتری نسبت به زنان در هیجانجویی و ریسکپذیری دارند ،ارجی ا )2118که منوان
کرد میانگین هیجان خواهی دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است و بابایی ا)1391
که در نتای پژوهش خود نشان داد در پسران بین درونسرایی و برونسرایی با هیجانخواهی
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رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد ،اما در دختران رابطه معناداری بهدست نیامد ،همخوانی
دارد .این مسأته نشان میدهدکه باورها و یاوتهای ورزشکاران پسر درمورد تواناییهای خود
برای انجام فعاتیت های دارای ریسک ،درحد بالیی بوده به همین جهت از طریق ماجراجویی در
پیکسب تجربههایی هستند که میاان یاتش آن بیش از سط مهارتشان باشد .در نتیجه ،به
امنیت و احتر ام به خود اهمیت کمتری داده و هیجان بیشتر را ترجی میدهندم درحاتی که
اکثریت ورزشکاران دختر بهدتیل برخی ویژسیهای شخصیتی ،ظرافتهای زنانه و تواناییهای
جسمانی خود ریسک صدمات را بیشتر احساس کرده و تنها دست به انجام فعاتیتهایی میزنند
که با سط مهارتشان همخ وانی داشته باشد .اتبته در این بین ،سوابق هرمانی نیا بیتأثیر
نیست .مو عیت هرمانی و یا خصلتهای شخصیتی هر فرد بر میاان هیجانخواهی و
ریسکپذیری او تأثیر می سذارد .همین امر تا حدودی بیانگر این است که برخی ورزشکاران
نسبت به سایر ورزشکاران هیجانیترند .این نتای با نتای تحقیقات تی هوآن و همکاران
ا ،)2113کانتوس وهمکاران ا )2118و اشنایدر و همکاران ا )2116که همگی اذمان داشتهاند
جنسیت در ادراک ریسک اثرسذاربوده و در مجموع پسران ادراک ریسک پایینتری نسبت به
دختران داشتهاند ،همسو است .ترس ،بهویژه در این تحقیق ترس از مصدومیت نیا بر ادراک
ریسک افراد اثرسذار است .این که میانگین نمرهی ترس در دختران بیشتر از پسران بهدست
آمد بیانگر این مها می باشد که ترس از مصدومیت در دختران بیشتر بوده به همین جهت
ادراک ریسک بالتری را ساارش کردهاند .باتعکس ،پسران ترس از مصدومیت کمتری داشته و
ریسک پذیرترند .ترس از مصدومیت حاتتی از اضطراش است که میتواند تأثیر نامطلوبی بر روی
اجرا و مملکرد ورزشکاران داشته و مان ادامه مشارکتشان در فعاتیتهای ورزشی سردد .احتمالً
ملت این اختالف ادراک بین دختران و پسران را میتوان به دتیل ترس از دست دادن ظرافت
زنانگی ،ترس از طردشدن اجتمامی ،تفاوتهای انگیاشی ،خودبار بینی ،نگرانی واتدین درمورد
مدم توانایی دختران ،باورهای دوران کودکی در زمینهی مصدومیت ،مشاهدهی حوادب ناسوار
ورزشی ،شایعات ،باورهای جامعه در مورد مدم ریسکپذیری زنان ،ارتباط با دوستان آسیبدیده
و  ...دانست .در مقابل ،پسران بلندپروازتر بوده و کمتر پیرو احساسات خود میباشند .به همین
جهت با تکیه بر خصلت مردانگی و بی باکی سرایش بیشتری به پذیرش ریسک دارند .این نتای
با نتای تحقیقات :تو و همکاران ا ،)2113دراسی و ریس ا ،)2112اسمال و فیشاف ا،)2116
اشنایدر و همکاران ا ) 2116که نشان دادند خشا و مصبانیت در حین رانندسی منجر به کاهش
ادراک ریسک میشود ،درحاتیکه ترس و نگرانی ادراک ریسک را افاایش میدهد ،همچنین
احساسات خاصی یون ترس ،شادی ،مصبانیت ،خشا و غا و اندوه سبب افاایش ادراک ریسک
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شده خصوصاً ترس از صدمه و آسیب ،تدریجاً به ماملی روانشناختی درونی و مهمی برای
ممانعت افراد مخصوصاً زنان و ساتمندان از پرداختن به ورزش شده است ،همسو میباشد .در
ادامه ،سابقهی مصدومیت نیا به منوان یک فاکتور مؤثر بر روی ادراک ریسک افراد تأثیرسذار
است .با مقایسهی میانگین نمرهی تأثیر سابقه مصدومیت در پسران و دختران مشاهده شد که
بین ادراک ریسک ورزشکاران دختر و پسر در تأثیر سابقهی مصدومیت و انجام فعاتیتهای
خطرناک تفاوت معناداری مشاهده نشد .بر این اساس میتوان استنباطکرد که پسران و دختران
نگرش یکسانی دارند .در مجموع آسیبها و صدمات بدنی ازسادهترین تا شدیدترین نوع آن و
نیا انواع حاد و مامن آن همواره بر اجراها اثری منفی سذاشته و ادراک ریسک افراد را بال
میبرد .این نتای با نتای تحقیق اپانل و همکاران ا ،)2119کانتوس و همکاران ا ،)2118ویلیام
و اندرسون ا )1998و هیلر و مورونجلیو ا )1998که نشان دادند تمایل به تمرکا بر روی
پیامدهای منفی ناشی از آسیبهای مرتبط ورزشی و سابقهی آسیبدیدسیهای بلی اغلب
بهمنوان آغازی است برای احساس اضطراش ،افسردسی و درماندسی که خود منجر به درک بالی
ریسک خواهدشد ،همچنین سابقهی مصدومیت ورزشکاران مامل مهمی برای افاایش احتمال
مصدومیت آنها در آینده میشود ،مخصوصاً اسر از تحاظ روانشناختی بازسازی کاملی صورت
نگرفتهباشد ،خود زمینه ساز اضطراش و ارزیابی منفی شناختی ورزشکاران از محیط و افاایش
ریسک ادراک شده میشود ،همخوانی دارد .امتماد به نفس ،بهویژه اطمینان از تواناییهای
شخصی خود نیا به منوان فاکتوری دیگر بر ادراک ریسک افراد اثرسذار است .با توجه به این که
میانگین نمرهی امتماد به نفس در دختران کمتر از پسران بهدست آمد ،میتوان اذمان داشت
که پسران در مقایسه با دختران امتماد به نفس بالتر و در نتیجه ،سرایش به ریسکپذیری
بیشتری دارند و ریسک کمتری را در فعاتیتهای خطرناک ادراک میکنند .ملت تفاوت در
ادراک دو سروه میتواند به دتیل فشارهای فرهنگی و سنتی موجود در برخی خانوادهها باشد.
بسیاری از خانوادهها از دختران انترار دارند که از ریسککردن دوری کنند ،به سالمت و زیبایی
خود اهمیت بیشتری دهند و دیار نقص میو وآسیب دیدسی نگردند .همچنین تصویر ذهنی
هر فرد از اندامش ،بخش بارسی از امتماد به نفسش را تشکیل میدهد .این احتمال وجود دارد
که پایین بودن امتماد به نفس دختران ما ناشی از احساس نارضایتی آنان نسبت به وضعیت
ظاهر خود با شد ،زیرا نقص جسمانی و زیبایی ظاهر برای دختران بسیار مهاتر از پسران است.
اسمیت ا )1988میسوید" :پسران برای ماجراجویی و درتمندی تشویق میشوند ،در حاتیکه
دختران برای وابستگی و محتاطبودن" .زمانی که پسری دیار مشکل میشود ،او را تشویق
میکنند تا درصدد مبارزه با آن مشکل برآید .در حاتیکه و تی دختری در ینین شرایطی رار
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میسیرد ،با سفتن" :اجازه بده تا کمک کنیا  "...و یا حتی بدتر از آن" ،بگذار ما این کار را
برایت انجام دهیا  ،"...درصدد رف مشکل او برمیآیند و این موضوع ،مفهومی از احساس
"درماندسی آموختهشده" را در بردارد .به مبارت سادهتر ،او را به ناتوانی و وابستگی مادت داده
و امتماد بنفسش را پایین میآوریا .به همین دتیل ،در اکثر موارد دختران ادراک ریسک
بالتری از خود نشان میدهند .این نتای با نتای تحقیقات کارن وهمکاران ا ،)2113موران
وهمکاران ا )2112و اشنایدر و همکاران ا ،)2116که نشان دادند بین خودکارآمدی و امتماد
به نفس دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد و این در حاتی است که
خودکارآمدی و امتماد به نفس دانشجویان دختر غیرورزشکار از دانشجویان پسر غیر ورزشکار
کمتر است ،و همچنین تفاوتهای جنسیتی در برداشت افراد از ریسک تأثیرسذار بوده ،بهطوری
که در مجموع زنان در شرایطی که خطرات دارای پتانسیل آسیب رساندن به آنها میباشد
ادراک ریسک بالتری از مردان دارند ،همسو است .از طرفی با مروری بر مبانی نرری پژوهش
میتوان سفت داشتن تجربه و مهارت درفعاتیتهای ورزشی نیا بر ادراک ریسک افراد اثرسذار
میباشد .با توجه به مقایسه میانگین نمره ی ادراک ریسک در دختران و پسران مشخص شد هر
دو سروه به تأثیر داشتن تجربه و مهارت درانجام فعاتیت های خطرناک معتقد بودهاند ،وتی باز
ها تفاوت معناداری بین آنها وجود دارد و پسران درصد امتماد به نفسشان بالتر بوده و در
نتیجه ،ادراک ریسک پایینتری ساارش نموه اند .منرور از تجربه ،کسب آشنایی و میاان مهارت
فرد در انجام یک فعاتیت میباشد .اصولً افراد بر اساس تمایالت غریای خود مال مند به شانس
و بخت و ا بال هستند .هر یند که آینده ،حقیقتاً نامعلوم است ،اما باز ها انسان مایل است که
بر اساس تجربیات دوران بلی خود و بر اساس احتمالت ،دست به انتخاش ساینههای مطلوبی
باند که هنوز رخ ندادهاند .پس اسر ریسک برای افرادیکه در معرض آن هستند شناخته شده
باشد ،خطر کمتری را در ذهن آنها ایجاد میکند نسبت به زمانیکه هیچ دانش و تجربهی بلی
دربارهی آن نداشته باشند .آنچه از نتای یافتههای توصیفی تحقیق برمیآید ،تنها % 33/4
آزمودنیها دارای مناوین مختلف هرمانی امنطقهای ،کشوری ،اتمدیاد و برونمرزی) بودند که
در این بین ،دانشجویان پسر درصد بالتری را به خود اختصاص دادهبودند ،یعنی  .%21/2بنا بر
این می توان ینین استنباط کرد که به دتیل تجربه و شرکت بالتر پسران درمیدانهای رسمی
ورزش و داشتن ابلیتهای جسمانی بالتر ادراک ریسک پایینتری داشته و داشتن تجربه و
مهارت را در انجام فعاتیتهای خطرناک مؤثرمی دانند .از طرفی دیگر ،احتمالً دختران به دتیل
شرایط فیایوتوژیکی و جسمانی خود ،ترس از آسیبدیدسی ،امتماد به نفس پایینتر و  ...با
وجود مؤثرتر دانستن تجربه و مهارت در انجام فعاتیتهای خطرناک ،محتاطتر ممل کرده و
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ادراک ریسک بالتری را نشان میدهند .این نتای با یافتههای تحقیقات کراندال و همکاران
ا )2113و سان هو ا )2114که نشان دادند بین تجربه ،آموزش و مهارت با ادراک ریسک
همبستگی منفی وجود دارد و همچنین با نتای تحقیقات کارن و همکاران ا ،)2113موران و
همکاران ا ،)2112کانتوس و همکاران ا ،)2118محمودی و همکاران ا )2119که ادراک
ریسک بالتری را برای زنان ساارش نمودهاند ،همسو است .در نهایت میتوان سفت که سابقه
موفقیت در فعاتیت های خطرناک نیا بر روی ادراک ریسک افراد تأثیرسذار است .با مقایسهی
میانگین نمرهی تأثیر سابقهی موفقیت دختران و پسران میتوان سفت بین ادراک ریسک
ورزشکاران دختر و پسر در تأثیر سابقهی موفقیت و تکرار فعاتیتهای خطرناک تفاوت معناداری
مشاهده نشد .به مبارتی هر دو سروه بیان کردهاند که با یک بار موفقیت در انجام فعاتیتهای
خطرناک ادراک ریسکشان کاهش یافته و با غلبه برترس خود حاضرند آن فعاتیت را دوباره
انجام دهند .این نتیجه با نتای تحقیق مورتیا و فتا ا )2111همسو است .وی در نتای
تحقیقات خود نشان داد در اثر تجارش موفقیتآمیا بلی ،فرد بهتدری باور میکند که میتواند
موفقیتهای بیشتری در زمینهی مهارت مورد نرر کسب کند .از این رو سابقهی موفقیت در
فعاتیتهای خطرناک میتواند سبب کاهش ادراک ریسک شده و احتمالً افاایش تکرار
رفتارهای مخاطرهآمیا افراد را در ورزشها در پی خواهد داشت .اتبته به نرر میرسد ورزشکاران
پسر بیشتر از دخترها و ورزشکاران هرمان نیا بیشتر از ورزشکاران بدون سابقهی هرمانی مایل
هستند که تجارش منفی خود را به مواملی بیرونی مانند شانس نسبت داده و خود را تبرئه
نمایند .به این دتیل است که سابقهی شکست در فعاتیتهای خطرناک ورزشی ،بازدارندهی
تکرار آن حرکات در ورزشکاران موفق و هرمان نیست .ماهیت رشتههای ورزشی و همچنین
شرایط ر ابتی که درآنها وجود دارد و برخی خصلتهای ورزشکارانه میتواند از دلیل این یافته
باشد .این نتای با یافتههای تحقیقات توتین و همکاران ا )2118که نشان دادند صخرهنوردان
موفقتر و هرمان ریسکپذیری بیشتری دارند و بهطور کلی ورزشکاران ممتاز ریسکپذیرترند و
هروت و زوکرمن ا )1993که نشان دادند سابقهی موفقیت در رفتارهای پرخطر میتواند سبب
کاهش اداراک ریسک شده و احتمالً افاایش تکرار رفتارهای پرخطر افراد را در ورزشها در پی
خواهد داشت ،همسو است .انترار ما از نتای این تحقیق این بود که درحاتت کلی بین
ورزشکاران ادختر و پسر) به دتیل برخی خصلتها یون مبارزهجویی ،ر ابتپذیری،
تحریکجویی ،برتریطلبی ،تواناییهایجسمانی ،ظرافتهایزنانه ،مادت به حیور درمحیطهای
ورزشی و  ....در شاخصهای مطرحشده تفاوت وجود داشته باشد و دو سروه از ادراک ریسک
متفاوتی برخوردارباشند .در برخی شاخصها یون هیجانخواهی ،ترس از مصدومیت ،امتماد به
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نفس و تأثیر تجربه و مهارت یافتههای تحقیق با انترار محقق همسو بوده و تفاوت معناداری
بین دو سروه مشاهده شد .توجیه این تفاوت میتواند یندین مامل داشته باشد .از جمله اینکه
امکان دارد ورزشکاران دختر یندان حرفهای نبوده و در رشتههای متنوع و ناهمگونی
کارمیکنند که شاید تازه آن رشته را آموزش دیده باشند ،به فیایک بدنی و ظرافتهای زنانهی
خود توجه زیادی دارند ،فشارهای فرهنگی و سنتی موجود درخانوادههایشان مامل بازدارنده
آنان از انجام فعاتیتهای خطرناک می باشد یا اینکه بدون مال مندی و صرفاً از طریق کنکور به
رشته ی تربیت بدنی آمده اند ،به همین دتیل نسبت به پسران ادراک ریسک بالیی دارند.
درحاتی که درشاخصهای سابقهی مصدومیت و سابقهی موفقیت در تکرار فعاتیتهای خطرناک
نتای ییا دیگری رانشان داد .در این دو شاخص دختران و پسران ادراک مشابهی راساارش
کرده اند .ورزشکارانی که در دانشگاه یا محیط بیرون ااما از دختر وپسر) دیار مصدومیت
شده اند ،در اکثر موارد به دتیل نداشتن مشاوران ورزشی زبده و مربیان بدنساز از تحاظ
روانشناختی بازسازی کاملی در آنها ،یه به تحاظ روانی و یه فیایکی صورت نگرفته ،به همین
دتیل سابقهی مصدومیت در آنها زمینهساز اضطراش و ارزیابی منفی از محیط و افاایش ریسک
ادراکشده میشود .در مقابل هر دو سروه با کسب موفقیتهای پیدرپی در انجام فعاتیتهای
خطرناک در اکثر موارد امتماد به نفس یافته و با غلبه برترس خود حاضرند آن فعاتیت را دوباره
انجام دهند و در این زمینه ،ادراک ریسک پایینی ساارش کردهاند .اتبته این نسبت در پسران
اندکی بیشتر از دختران ساارش شد .در یک نتیجهسیری کلی باید سفت مدیران ورزش برای
بقای سازمان خود و همچنین تأمین ایمنی و سالمت ورزشکاران باید به درک طرز تلقی
شرکتکنندسان در فعاتیت های ورزشی بدردازند و در این راه باید با توجه به تفاوتهای فرهنگی
میان افراد در جوام مختلف و میاان پذیرش ریسک فردی و اجتمامی تمهیداتی بیاندیشند تا
از این طریق سامهای مها و اساسی برای شناسایی ادراک دانشجویان از ریسکهایی که
میتواند منجر به مدم مشارکتشان در فعاتیتهای ورزشی سردد ،برداشته شود .از آنجا که
اکثریت دانشجویان در هیچسونه کالس آموزش ایمنی ورزشی شرکت نکردهاند ،برسااری
کارساههای آموزشهای ایمنی و مدیریت ریسک با اوتویت پرورش باورهای ایمنی و شناخت
صحی از مو عیت های دارای ریسک برای دانشجویان ورودی جدید در هر سال و حتی مربیان
ورزشی ،خصوصاً دانشجویان رشتهی تربیتبدنی پیشنهاد میشود .مالوه بر این ،حفاظت از افراد
هیجانخواه در زمان برسااری کالسهای ورزشی و تمرینات به این ملت که در جستجوی
تجارش تازه و خلق صحنههای مهی و احیاناً ماجراجویانه و خطرناک و در نتیجه ،آسیب به خود
یا اطرافیان هستند ،ضرورت دارد .همچنین برنامهریای صحی  ،سازماندهی فعاتیتها متناسب
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با شرایط جسمانی ورزشکاران و ارائهی فعاتیتهای ساتا و دور از خطر نیا به مدیران و مربیان
توصیه شده و هدایت فکری و رفتاری افراد دارای ریسک بال یا پایین در جهت کسب رفتارهای
.مطلوش به متصدیان ورزش در دانشگاهها پیشنهاد میسردد
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