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 آزمون خطرپذیری بادکنکی در جوانان ایرانی سنجیهای روانویژگی
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 چکیده

ای از در نمونه خطرپذیری بادکنکی آزمون تعیین روایی و هنجاریابی طراحی، هدف پژوهش حاضر هدف:

جامعه آماری کلیه  وهمبستگی  هایاز نوع پژوهش، مقطعیپژوهش  روش روش: ایرانی بود. جوانان

 هاآناز بین  .بودنفر  0666عداد تبه 1۱۴۱-۴۹ترم دوم سال تحصیلی  دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در

نمونه به ازای هر متغیر و  1۱با توجه به کافی بودن  وهای ورود و خروج حجم نمونه با لحاظ کردن مالک

آوری برای جمع. شدانتخاب نفر  ۹66 گیری در دسترس تعدادهای مشابه به روش نمونهحجم نمونه پژوهش

 (، که طراحی2662) همکارانو  یچاردز، رامسید، کهلر، ریلجوئز، ر یبادکنک یریاز آزمون خطرپذها داده

( ب1۱۴2) نجاتیاجتماعی  هایموقعیتمقیاس خطرپذیری در و مبتنی بر فرهنگ و زبان فارسی بود،  آن

ده استفا بررسی روایی همزمان( برای 1۴۴۱)باند یو الوالویباند و استرس  افسردگی و پرسشنامه اضطراب،

از  پس ها:یافته. شدحلیل تمتغیره و همبستگی چندهای تحلیل واریانس روشاستفاده از ها با داده .شد

برخوردار  9۴/6=نشان داد آزمون از آلفای کرونباخ مناسبینتایج  پرت، هایدادهپرسشنامه ناقص و  ۹0حذف 

های شاخص هاینمره با( F، 0۱1/6=P=2۹/۹)و تاهل  (F ،9۱۷/6=P=2۴2/6)جنس رابطه  .است

همچنین آزمون خطرپذیری بادکنکی روایی همزمان مناسبی با مقیاس خطرپذیری در . بودنمعنادار آزمون 

 ،=r-۷1/6و مقیاس اضطراب، افسردگی و استرس ) (r ،6۱/6=P=-۹۱/6)های اجتماعی موقعیت

6۱/6=P) سنجی مناسبی برخوردار های روانآزمون خطرپذیری بادکنکی از ویژگی گیری:نتیجه. داشت

استفاده  در جهت ارزیابی و سنجش خطرپذیری های بالینی و پژوهشیتوان از آن در موقعیتاست و می

 نمود.
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 مقدمه

زمان همطوربه 2بالقوهکه  است خطرگیری تحت شرایط مبهم و دارای شامل تصمیم 1خطرپذیری

 هایاختاللخطرپذیری با بعضی از است. فرد پیشرفت پاداش و  آسیب و ضرر و همدارای هم 

مرتبط با مصرف مواد، اختالل شخصیت مرزی و ضداجتماعی رابطه  هایاختاللپزشکی مانند روان

های و برنامه هامنظور طراحی مداخلهبه ،های رشدخطرپذیری در دوره مطالعهدارد. لزوم 

که درک تغییرات رفتاری و عوامل مرتبط طوریبه ؛استافراد ضروری  برایشناختی متناسب روان

های پیشگیرانه جهت کاهش پیامدهای تواند منجر به ارائه برنامهدر خطرپذیری در طول تحول می

خطرپذیری میزان افراد در  .الف( 1۱۴2های حساس رشد بشود )نجاتی، همنفی خطرپذیری در دور

ن، س .است، عوامل زیادی با خطرپذیری در ارتباط سته با این متغیر متفاوت هستندبو عوامل هم

توانند در خطرپذیری مؤثر و در کاهش همه می و نظایر آن ، فرهنگ، محل زندگی، تحصیالتجنس

 (. 261۱یا افزایش آن تأثیرگذار باشند )هاردیس، برسچ و برنسون، 

تاثیر  شناختی تحتاین سازه روان .دشوخطرپذیری امروزه برای اهداف متفاوتی بررسی می   

ایر ساعتیاد و  ویژههرفتارهای پرخطر ب یبینپیش برای از آن توانعوامل مختلفی قرار دارد و می

مدارس  امروزه در سود جست.رفتارهای پرخطر مانند رانندگی و رفتارهای جنسی پرخطر 

، وجوانانندر خطرپذیری میزان گری با غربالبرای پیشگیری از رفتارهای پرخطر، کشورهای مختلف 

ریسکو، لجوز و )همیلتون، فلتون، پردازند میمددکاری الزم و شناختی روانبه ارائه خدمات 

به  ،معتادین بهبودیافتهتوان با شناسایی می ،با غربالگریدر جامعه  . همچنین(261۹مکپرسون، 

های مناسب جهت پیشگیری از عود )ویلیامز فوکس، لجوز، رینولدز، هندرسون و ارائه برنامه

الزم جهت شدید مانند اسکیزوفرنی به اقدامات  هایاختاللبا شناسایی و  ؛(2616کاران، هم

 . پرداخت( 2612رسان به خود و دیگران )چنگ، تانگ، لی، لو و لی، های آسیبجلوگیری از واکنش

اری، های مغزی رفتنظام اضطراب، افسردگی، خطرپذیری ارتباط تنگاتنگی با متغیرهایی مانند   

جمله اعتیاد  انواع اعتیاد از با ارتباط خواهی دارد که همین موارد نیز درگری و هیجانتکانش

، پورعلی؛ 1۱۴۱پور و شریفی، نجاتی، علی) استمواد محرک و مواد افیونی  جنسی، اعتیاد به

بهتر متغیر  (. لذا شناخت هرچه1۱۴۱، سعیدپور و مرادی، پورعلی؛ 1۱۴۹سعیدپور و حسنی، 

 شد.اعتیاد، داشته باویژه بهپزشکی روان هایاختاللکمک زیادی به درمانگران  تواندمی خطرپذیری

، گیری میزان خطرپذیری استدازهبک ابزار رفتاری برای ان ۱)بارت( آزمون خطرپذیری بادکنکی   

و برای هر مقدار  کندرا باد  بادکنکیشود از فرد خواسته میو در آن  است ایرایانهاین آزمون 

                                                           
1. risk taking  

2. potential 

3. balloon analogue risk task (BART) 
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 .شوددر صندوقی ذخیره میها پاداش که گیرد؛او تعلق میمقداری پاداش به نیز کردن باد

ز هایی که انتیجه پول در ؛ترکدمی ایویژهصورت اتفاقی و بدون الگوی شده بههای بادبادکنک

تواند به بادکردن ادامه دهد و موجودی فرد می .روداز بین می ؛آمده بوددستبادکردن آن بادکنک به

 ترشبیو  ترمرور بیشها بهرکیدن بادکنک و از دست دادن پولاما احتمال ت .صندوق را افزایش دهد

بادکنک بادکردن تواند پس از چند بار بادکردن، موجودی را ذخیره و از ادامه میفرد و یا  ؛شودمی

(. 2662)لجوز، رید، کاهلر، ریچاردز، رامسی و همکاران،  ی را شروع کندبعد مرحلهنظر و صرف

با خطرپذیری در دنیای واقعی دارد، گرچه این آزمون یک ابزار  این آزمون ارتباط زیادی

عنوان عامل تمایز میان افراد بهنجار های متعددی از این آزمون بهاما در پژوهش استآزمایشگاهی 

یری بینی خطرپذچنین برای پیشهم و اند که آزمون مناسب و مفیداستفاده کرده خطرپذیرو افراد 

 (.261۹است )فری و میشرا،  آمده دستنتایج معتبری با این آزمون به ابازه ورفته است  کاربه

شناختی مانند اعتیاد به الکل )گورکا، و متغیرهای روان هااختاللوسیعی از  این آزمون در طیف   

(، اعتیاد به مواد محرک )کاناوان، فورسیلوس، بستی و مورگان، 261۱لیو، کلین، دگتر و شانکام، 

(، اضطراب )کوردیزل، کوالدو، تاونسند، مکپرسون 1۱۴2(، اعتیاد به سیگار )نجاتی و شیری، 261۹

(، اختالل شخصیت مرزی 261۱)لی باس، هوگس و استات،  (، رانندگی پرخطر261۹و لجوز، 

( 2612(، اسکیزوفرنی )چنگ و همکاران، 2611)عاطفی، دولتشاهی، پورشهباز، خدایی و اختیاری، 

ساالن بررسی متفاوت مانند کودکان، نوجوانان و بزرگ سنیهایی در مقاطع مورد آزمودنیو در 

( در پژوهشی 266۱ز، آکلین، زیلونسکی و پادوال )ئلجو .(261۹است )موریس، هاسون و داد،  شده

وانان نوج خطرپذیریبینی آزمون خطرپذیری بادکنکی و ابزارهای مداد کاغذی در پیش مقایسهبه 

در شرایط واقعی پرداختند و نشان دادند که آزمون خطرپذیری بادکنکی، در مقایسه با ابزار مداد 

 .خطرپذیری نوجوانان دارد بینیکاغذی توانایی بهتری برای پیش

 آن سازنده ابزارهای طراحی شده در خارج از کشور تحت تاثیر زبان و فرهنگ کشوراز آنجا که     

رود که استفاده از ابزارهای غربی را در جامعه جا پیش میتاثیر گاهی تا بدان و این ؛قرار داردابزار 

ر نظبهامری ضروری ایرانی  منطبق با فرهنگ یطراحی ابزارهایبنابراین  ؛سازدغیرممکن می ما

 کاغذی بسیار از طرفی نیز گرچه ابزارهای مداد(، 266۹)اختیاری، بهزادی و جنتی،  رسد.می

، 1مشکالت پایاییاساسی مانند  هایمحدودیتاما  ؛خطرپذیری وجود دارد برای ارزیابی متعددی

عدم توجه به نیز بررسی سوابق خطرپذیری و لزوم از رفتارها،  هاآزمودنیعدم بینش و آگاهی 

ا و مشکالت در ترجمه هچنین محدودیتل و موقعیت حاضر و همخطرپذیری در زمان حا

مون این آز ند،کنتا حد زیادی این مشکالت را رفع ای رایانهشود که ابزارهای باعث می هاپرسشنامه

                                                           
1. reliability 
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این  شده است.و به روایی و پایایی مناسب این آزمون بررسی های مختلف خارج از در پژوهش

بالینی، درمانی و پژوهشی  های مختلفاستفاده در موقعیت های معتبر و قابلیکی از آزمون آزمون

د گسترده این آزمون در داخل کشور و لزوم طراحی این آزمون منطبق با زبان دلیل کاربراست. به

از  ایاین آزمون در نمونهسنجی های روانتعیین ویژگیهدف  پژوهش حاضر با و فرهنگ داخلی،

 .دهد زیر پاسخ هایسوالتا به  ؛انجام شد ایرانی جوانان

ی مطلوب  سنجیهای روانایرانی از ویژگی از جوانان ایدر نمونهزمون خطرپذیری بادکنکی آآیا  .1

 است؟برخوردار 

مقیاس و  های اجتماعیموقعیت ن خطرپذیری بادکنکی با آزمون خطرپذیری درآزموآیا  .2

 ؟قابل قبولی داردروایی همزمان  ،استرس و افسردگی، اضطراب

 دارد؟رابطه ها در آزمون خطرپذیری بادکنکی عملکرد آزمودنی باو تاهل  جنس .۱

 

 روش 

این پژوهش کلیه دانشجویان آماری جامعه  وهمبستگی  هایمطالعه مقطعی حاضر از نوع پژوهش

روش به بود.نفر  0666تعداد تقریبی به 1۱۴۱-۴۹ترم دوم سال تحصیلی  بهشتی دردانشگاه شهید 

های ورود و خروج با لحاظ کردن مالک نفر ۹66از بین این افراد، تعداد گیری در دسترس نمونه

پزشکی، عدم بیماری جسمی و رضایت آگاهانه در پژوهش شرکت شامل عدم مصرف داروهای روان

گیری در نه به ازای هر متغیر مورد اندازهنمو 1۱حجم نمونه با توجه به کافی بودن  کردند.

چنین حجم نمونه ها و هم( و احتمال ریزش و افت آزمودنی1۱۷۹هنجاریابی )هومن،  هایپژوهش

گیری، نسبت مرد و زن در جامعه و نسبت در این نمونهو مشابه خارج از کشور تعیین  هایپژوهش

 د. شهای علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی رعایت ن رشتهدانشجویا

 

 ابزارهای پژوهش

)بارت( آزمون خطرپذیری بادکنکی  ایرایانهنسخه  .(بارت). آزمون خطرپذیری بادکنکی 1

در دانشگاه  (2662لجوئز، رید، کهلر، ریچاردز، رامسی و همکاران )توسط وسیله لجوئر اولین بار به

این آزمون توسط  دهد.و خطرپذیری فرد را در شرایط واقعی نشان می ارائه شدو  مریلند طراحی

برای ار آن طراحی و  1بینایی پایه زبانمرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار با استفاده از 

ک یر یتصوانه، یرا نمایشصفحه  ین آزمون روی. در اشدافراد استفاده  جوییمخاطرهسنجش 

یش نما کند. در صفحه آن را باد تواندمیر آن یز ۀکه فرد با فشار دادن دکم شودمیبادکنک ظاهر 

                                                           
1. visual basic language 
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هر  یعنوان صندوق دائم وجود دارد که موجودبه یکیعنوان صندوق موقت و به یکیدو جعبه 

موقت  پول، به صندوق ی. با هر بار بادشدن بادکنک مقدارشودمیش داده یآن نما یصندوق رو

را  "آوری پولجمع"د یکل ،شتر بادکنکیجای بادکردن ببه تواندمی ؛ و اوشودمیخته یر آزمودنی

که از بادکردن بادکنک  یو مقدار پول شودمین یگزیجا یدین زمان بادکنک جدیدر ا .فشار دهد

با هر بار . استعدد  ۱6ها محدود و تعداد کل بادکنک .رودمیآمده بود به صندوق دائم دستبه

اگر بادکنک بترکد پول صندوق موقت از  یول یابدمی بادکردن بادکنک پول صندوق موقت افزایش

، ندکمیرا به صندوق موقت اضافه  یجا فرد با بادکردن بادکنک هرچند مبلغنیرود. در ادست می

ن یو ا ترکندمیشخصی ها در نقطه غیرم. بادکنکاندازدمیخطر کل پول صندوق موقت را به یول

. فرد دسازمیپذیر ت را امکانیط عدم قطعیدر شرا گیریتصمیما یپرخطر و  گیریتصمیمموضوع 

زان یدن بادکنک هر بادکنک را به میه گرفتن خطر ترکبیرنل دارد با نیتما ،پرخطر گیریتصمیمبا 

ه این آزمون سنجیدکه برای  هاییشاخصدست آورد. از آن به یترشیکند تا پول ب باد یترشیب

نمره  ،اند نترکیدهها که بادکنک ی استهایتعداد دفعهکه همان پاداش، تالش موفق  شامل شودمی

مره ، ناندنترکیدهکه  است هاییبادکنکپمپ شدن  هایمیانگین دفعهکه برابر با  1شده تنظیم

، حداقل خطرپذیری است نمره اصلی آزمون و شاخص خطرپذیری آزمودنیکه برابر با  2نشده تنظیم

با  که برابرحداکثر خطرپذیری  و است بادکردن یک بادکنک هایتعداد دفعهحداقل که برابر با 

 تنظیمنمره در این آزمون، نمره ترین مهم است.  باد کردن یک بادکنک هایحداکثر تعداد دفعه

پمپ شدن  هایمیانگین دفعهمعادل  که شده نمره تنظیم .1ها شامل بنابراین نمره است. نشده

. این متغیر، نمره اصلی آزمون و شاخص خطرپذیری آزمودنی اندنترکیدهاست که  هاییبادکنک

. تعداد ۱ ؛است هاهای پمپ شدن کل بادکنکمعادل میانگین دفعه که نشده . نمره تنظیم2 است؛

    .است بادکردن یک بادکنک هایتعداد دفعه. حداکثر و حداقل ۹و  ؛هابادکنکترکیدن  یهادفعه

، )بارت(. آزمون خطرپذیری بادکنکی انددادهن آزمون را نشان یا ییمتعدد روا هایپژوهش

همبستگی  و 1۴9۷ ، آیزنک و آیزنکجویی ذاکرمنبا آزمون حس (=0۷/6r) ییباال یهمبستگ

(۹۱/6r=)  لجوئز و همکاران،  دارد 1۴۷۱ ، پیرسون، استینگ و آلسوپتکانشگری آیزنکآزمون با(

قرار  گیریتصمیم یط واقعیاست که فرد در شرا ینحوط آزمون بهیکه شراجاییآن از .(2662

 .ز داردنی شناختیعصبو مبنای  ستی، اجزاء آزمون وابسته به فرهنگ ننامهپرسشمانند  گیردمی

 و جنتی، بهزادی ،خارجی در این مورد قابل استناد است )اختیاری هایمقالهو پایایی  ۱ذکر روایی

                                                           
1. value adjusted (AV) 

2. value unadjusted (UV) 

3. validity 
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(. 2660میهل،  ذکرشده است )هوپکو و ۷6/6 هادر پژوهش)بارت( نباخ آزمون وفای کر(. آل266۹

 محاسبه شد. 9۴/6آلفای کرونباخ آزمون در پژوهش حاضر 

( ب1۱۴2نجاتی )توسط این مقیاس  .1. آزمون خطر پذیری در موقعیت های اجتماعی2

 هایسوال ،مقیاس خطرپذیری سالمتخرده ۹که در قالب  استمساله  11دارای  وراحی شده ط

 ،خطرپذیری اقتصادی و 1، ۱، ۴، 16 هایسوال ،پذیریابهام ؛۱ سوال ،نوجویی ؛11، 9، ۹، 2

با برای آن زمان مناسبی و روایی هم 09/6 آن شود. آلفای کرونباخگذاری مینمره ۷، 0 هایسوال

در پژوهش . (ب1۱۴2 ،)نجاتی شده استگزارش  ،1۴۴۱استروب و مورتیفن  2آزمون اتمام حجت

رپذیری پذیری و خطهای خطرپذیری سالمت، نوجویی، ابهامیاسمقهآلفای کرونباخ خردحاضر 

 دست آمد.به 96/6، و 9۷/6، 92/6، 0۷/6تیب تراقتصادی به

برای  (1۴۴۱) الویباند و الویباندتوسط  این مقیاس .3مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس. 3

 های عاطفه منفی در افسردگی، اضطراب و استرس طی سه هفته گذشته طراحیارزیابی حالت

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس را تائید کرده است. خردهشده است. تحلیل عاملی سه 

و ضرایب آلفای  2۱/1و  ۷۴/2، 69/۴ترتیب ویژه استرس، افسردگی و اضطراب بهچنین ارزش هم

شده است. در نسخه فارسی پایایی بازآزمایی گزارش ۴۱/6و  ۴2/6، ۴9/6همان ترتیب کرونباخ به

همان و آلفای کرونباخ به 99/6و  90/6 ،۷/6ترتیب عامل افسردگی، اضطراب و استرس بهسه 

(. آلفای کرونباخ سه عامل 2669، جوکار و شده است )سامانی گزارش 9۷/6و  9۹/6، ۷1/6ترتیب 

 دست آمد.به 90/6، و ۷1/6، 9۷/6ترتیب اضطراب و استرس در پژوهش حاضر بهافسردگی، 

در  "ارزیابی کارکردهای شناختی"در قالب طرح  هاآزمودنی؛ هاداده آوریجمعبرای  شیوه اجرا.

شناختی دانشکده علوم آزمایشگاه عصب، به 1۱۴۹ماه سال  و فروردین 1۱۴۱ماه سال  اسفند

 و توسط دانشجویان کارشناسی ارشد نددکرشناسی دانشگاه شهید بهشتی مراجعه تربیتی و روان

سنجی مناسب و های رواندر اتاقی با ویژگیبرای همه افراد ند. آزمون شد، ارزیابی دیدهآموزش

صورت اجرا و نتایج آن به صورت انفرادیهب رایانهیک صفحه نمایش افزاری و روی صورت نرمبهالزم 

ها و موازین اخالقی پژوهش از جمله محفوط ماندن هویت آزمودنیو ذخیره  ایرایانهدادهای برون

دهی، پژوهشگران حضوری فعال داشتند تا از د. در فرایند پاسخشرضایت آگاهانه افراد نیز رعایت 

شده بود کنار  که ناقص ثبتنفر  ۹0های با بررسی اولیه، داده .ندکندهی اتفاقی جلوگیری پاسخ

با نفر مرد  162نفر زن و  2۱2شامل نفر از دانشجویان  ۱۱۹های گذاشته شد و درنهایت، داده

 .دشمتغیره و همبستگی تحلیل های تحلیل واریانس چندروشاستفاده 

                                                           
1. risky decision making in social situation (RDMSS) 

2. ultimatum games 

3. depression� anxiety & stress scale (DASS) 
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 هایافته

 هابود. آزمودنی 9/۱انحراف معیار و  9۱/22 میانگینبا سال و  2۷تا  1۷ بین هاآزمودنیدامنه سنی 

نفر از  2۱2شاملمشغول به تحصیل و علوم انسانی، علوم پایه و فنی مهندسی  هایدانشکدهدر 

نفر را مرد با میانگین سنی  162و  90/۱معیار و انحراف  09/22افراد نمونه زن با میانگین سنی 

نفر  219درصد( و ۱۷ها متاهل )نفر از آزمودنی 1۱9چنین هم بودند. 00/۱معیار و انحراف  2۴/2۱

 tتفاوت سنی بین دو جنس، نیز با استفاده از آزمون  درصد(. 02ها نیز مجرد بودند )از آزمودنی

 ستین نظر سنی معنادار بین دو جنس ازتفاوت نتایج نشان داد  .مستقل مورد آزمون قرارگرفت

(20/1=t، ۱2/6P=عالوه بر آن نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک .) راهه نیز حاکی از عدم وجود

 ،F=61۷/6 ) بودعلوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی  هایرشتهتفاوت سنی بین دانشجویان 

1۱/6P=.) 

     

 ی دختر و پسرهاآزمودنیو آزمون لوین  کشیدگیو  معیار، چولگیانحراف  ،. میانگین1جدول 

 های آزمون خطرپذیری بادکنکیدر شاخص
های شاخصه

 آزمون
 دختر پسر

 کشیدگی چولگی
 آزمون لوین

میانگین 
 (معیارانحراف )

 میانگین
 (انحراف معیار)

F 
 لوین

درجه آزادی 
1 

 درجه آزادی
 2 

 پاداش
26/۴ 

(۹۷/۹) 
11/۴ 

(۱۷/۹) 2۹/6- ۹9/6- 62۷/6 1 ۱۱۱ 

 تالش موفق
2۹/21 

(1۹/۹) 
۱۱/21 

(12/۹) ۹6/6- ۱1/6- ۹۷/1 1 ۱۱۱ 

 نمره تنظیم
 شده

۷2/۱۹ 
(۱۱/10) 

0۴/۱۱ 
(۹۷/10) 1۴/6- 10/6- ۱۹/1 1 ۱۱۱ 

 نمره تنظیم
 نشده

62/۱1 
(9۱/12) 

۹0/۱6 
(12/1۱) 6۴/6- ۹۷/6- 6۹0/6 1 ۱۱۱ 

حداقل 
 خطرپذیری

1۱/۱ 
(99/۱) 

1۹/۱ 
(62/۱) ۱۹/6- ۱۴/6- 691/6 1 ۱۱۱ 

حداکثر 
 خطرپذیری

10/0۱ 
(0۷/20) 

۴۹/0۱ 
(20/2۷) 2۹/6- ۱2/6- 0۱/2 1 ۱۱۱ 

*P<6/6۱ **P<6/61 

. است هامتغیر مهدر ه هاداده طبیعیتوزیع حاکی از  و کشیدگینتایج دو آماره کجی  1جدول در 

 . استدو گروه برابر خطا در های واریانس دهدنشان میهر سه متغیر در لوین   Fچنین مقدارهم
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تفاوت دختران و پسران در  در موردمتغیره آزمون تحلیل واریانس چند. نتایج 2جدول 

 های آزمون خطرپذیری بادکنکیشاخص

مجموع  های آزمونشاخصه
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

(�2) 
 مجذور اتا

 6۱۱/6 6۱6/6 ۱۹9/6 1 ۱۹9/6 پاداش
 6۱۱/6 6۹6/6 0۷9/6 1 0۷9/6 تالش موفق

 60۹/6 2۴2/6 ۴۴/9۷ 1 ۴۴/9۷ شدهنمره تنظیم
 60۱/6 110/6 9۹/1۴ 1 9۹/1۴ نشدهنمره تنظیم

 6۱6/6 612/6 66۱/6 1 66۱/6 حداقل خطرپذیری
 60۱/6 119/6 6۱/۴1 1 6۱/۴1 حداکثر خطرپذیری

*P<6/6۱ **P<6/61 

 هایشاخصهنظر  مرد و زن ازاز دانشجویان تفاوتی بین دو گروه  شود کهمشاهده می ،2جدول  در

 .(P=9۱۷/6یعنی جنس در میزان خطرپذیری تاثیری ندارد ) د.وشمیآزمون مشاهده ن
 

های آزمون تأثیر تاهل در شاخص در موردمتغیره . نتایج آزمون تحلیل واریانس چند3جدول 

 خطرپذیری بادکنکی

 های آزمونشاخصه
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

(�2) 
 مجذور اتا

 602/6 10/1 6۷/22 1 6۷/22 پاداش
 60۹/6 0۱/6 ۴۷/12 1 ۴۷/12 تالش موفق

 6۱۴/6 16/۱ ۱6/9۱۱ 1 ۱6/9۱۱ شدهنمره تنظیم
 600/6 ۱۴/۱ ۷۹/۱60 1 ۷۹/۱60 نشدهنمره تنظیم

 6۱6/6 2۹/۹ 29/1۴ 1 29/1۴ حداقل خطرپذیری
 691/6 16/1 ۱۴/۷1۱ 1 ۱۴/۷1۱ حداکثر خطرپذیری

*P<6/6۱ **P<6/61 

های آزمون خطرپذیری بادکنکی بین تاهل و تجرد در شاخصکه شود مشاهده می ۱جدول  در

 . (P=0۱1/6ندارد ) رابطهتاهل و تجرد میزان خطرپذیری با . یعنی تفاوت معناداری وجود ندارد
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 هایمولفهخردههای آزمون خطرپذیری بادکنکی با . همبستگی اسپیرمن بین شاخص۴جدول 

 پرسشنامه اضطراب، افسردگی و استرس وهای اجتماعی آزمون خطرپذیری در موقعیت

های شاخصه
 آزمون

ی 
یر

پذ
طر

خ
ت

الم
س

ی 
وی

وج
ن

ی 
یر

پذ
م 

ها
اب

ی  
یر

پذ
طر

خ
ی

اد
ص

اقت
 

ب
طرا

اض
ی 

دگ
سر

اف
 

س
تر

اس
 

 -69/6 -1۹/6 -2۱/6* -۱2/6* -2۱/6* -12/6 -6۴/6 پاداش
 -6۴/6 -16/6 -۱۹/6* -1۷/6* -11/6 -1۱/6 -2۱/6* تالش موفق

شده نمره تنظیم  *۹۱/6- 6۴/6- *۱۹/6- 16/6- *9۱/6- *۷1/6- *2۹/6- 
نشده نمره تنظیم  11/6 *2۱/6 6۴/6 6۱/6 *1۷/6 69/6 *29/6 

حداقل 
 خطرپذیری

*2۱/6- 6۱/6- 12/6- *۱2/6- 6۷/6 *21/6 10/6 

حداکثر 
 خطرپذیری

*۱1/6- *۹۱/6- *21/6- 1۹/6- 1۱/6- 6۷/6- 1۱/6- 

*P<6/6۱ **P<6/61 

در  خطرپذیریمقیاس هبا چهار خردرا آزمون خطرپذیری بادکنکی  ارتباط معنادار ۱جدول 

ابهام پذیری  (،P=661/6)نوجویی  (،P=661/6) شامل خطرپذیری سالمتهای اجتماعی موقعیت

(661/6=P و )خطرپذیری اقتصادی (661/6=P )و عالئم اضطراب (661/6=P،)  افسردگی

(661/6=P ) و استرس(661/6=P) آزمون  روایی همزمان مناسببیانگر  که ؛دهدنشان می

 ری بادکنکی درآلفای کرونباخ آزمون خطرپذی با هر دو آزمون مذکور است.خطرپذیری بادکنکی 

 دارد. این آزموننشان از پایایی مناسب  محاسبه شد که 9۴/6پژوهشاین 

 

 گیریبحث و نتیجه

های از ویژگی خطرپذیری بادکنکی پژوهش حاضر نشان داد که آزمون یهانتایج تحلیل داده

ه مشاهدچنین در میزان خطرپذیری تفاوتی بین دو جنس هم .سنجی مناسبی برخوردار استروان

( 261۱لی و همکاران ) و (261۱های هدریس، برسچ و برانسون )سو با یافتههماین یافته که  نشد

افراد مورد ( که در 261۱هایی مانند پژوهش دهان، اگبرت و هردینک )گرچه در پژوهش .است

نمونه پژوهش چون اما  ؛درنتری دامردان خطرپذیری بیشکه  شدمشخص  ه بود؛عتاد انجام شدم

یا چارنس و  حاضر مقایسه کرد.پژوهش های است؛ شاید نتوان با یافتهبوده عتاد مافراد مذکور 

اما این  ؛است هاتر از زنبیش نشان دادند خطرپذیری مردهاخود در پژوهش ( 2612گنزی )

 هانزشاید بتوان گفت که  و ه بود؛انجام شدخطرپذیری در امور مالی تعیین منظور پژوهش نیز به

 مختلفی در گرچه عوامل .دادن پول خود هستند در شرایط واقعی حاضر به از دست تر از مردهاکم
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 .تر رو بیاورندبه خطرپذیری بیش مردها کهشود ها و مردها مؤثر است و باعث میپذیری زنخطر

های فرهنگی دختران، ارزش نسبت به پذیری متفاوت پسرانجامعهبه  توانمیاین عوامل  ازجمله

امروزه در اثر  از سوی دیگر اشاره کرد.ها و مردها های شغلی و تحصیلی برای زنارزشدر خانواده، 

عیین ت دخترها در مقایسه با پسرهاکه برای  هاییمحدودیت ،های ارتباطیدالیلی مانند رشد فناوری

یزان منجر به نزدیک شدن رنگ شده و م، کمدیگری های بنیادیناز تفاوت شده بود؛ و نیز بسیاری

 (.261۱، نسون، برسچ و برا)هدریس استشده  پسرها خطرپذیری سطح بهخطرپذیری دخترها 

برای پیشگیری از رفتارهای شناسی در روانمیزان خطرپذیری موضوع ارزیابی  کههنگامیاز    

گیری اندازهد کاغذی برای مدا هایآزموناز مطرح شد، های فردی و اجتماعی آمیز و آسیبمخاطره

 انبرای سنجش میز هاارزیابیراوان به این نوع و نقاط ضعف ف دلیل انتقادهااما به ؛شداستفاده  آن

، واقعیکه در شرایط رفتاری و ساخته شود آزمونی صورت گرفت تا  ییهاتالشپذیری، خطر

ه های فراوان، تهیهای آزمایشگاهی و با بررسیها در محیطنتیجه این تالش .سنجدبپذیری را خطر

 ذیریمیزان خطرپپایایی مناسبی برای ارزیابی  که دارای روایی و بود؛ی بادکنک یپذیرآزمون خطر

 .(2662)لجوئز و همکاران،  است

ده شهای مختلف هنجاریابی زبان ها ودکنکی در کشورهای زیادی با فرهنگآزمون خطرپذیری با   

هایی متناسب با زبان مناسب آن کشور طراحی شده است ها، نسخهاست، در تمامی این هنجاریابی

، یانگ، بوتوو، فراتحلیلی که هریسون در(. 2612، متیو، دنیش، کامر و همکاران، )چرکیل، ساتیش

انجام دادند،  پذیریشده در حوزه خطرامپژوهش انج ۱۹69 مورد ( در266۱) سالکلد و سولومون

ری در تچنین کاربرد بیشمون خطرپذیری بادکنکی دارای روایی پایایی و همدند که آزکرگزارش 

 پذیری داشته است.برای ارزیابی خطرها این پژوهش

 کیدر معرض ی است که فرد را در شرایط واقع سنجری رفتارازمون خطرپذیری بادکنکی، ابآز   

گزارش فردی از  هایاخصشا این آزمون ب هایره. ارتباط نمددهمیرار جویانه قار مخاطرهرفت

طیف اعتیاد برای بررسی  هایدر اختاللاز این آزمون  . تبه اثبات رسیده اس آمیزاطرهرفتارهای مخ

، فلتون، داهن، نینمان و برای مثال در پژوهش باندوکی .شودو اخراج از درمان استفاده می زشلغ

بینی عود مصرف الکل و لغزش و اخراج از درمان استفاده ( از این آزمون برای پیش261۱) لجوئز

 تواند این متغیرها راصورت معناداری میبهاد که آموزن خطرپذیری بادکنکی شد و نتایج نشان د

شود و از خطرپذیری کل محسوب میاما این ابزار شاخصی  بینی کند.الکل پیش معتاد بهافراد  در

جز و  الیخطرپذیری ورزشی، جنسی، مـمیزان در ابعاد دیگر مانند  خطرپذیریمیزان  تعیینبرای 

 .دکراز دیگر ابزارهای مکمل نیز استفاده  دبای آن

ف طی هایمانند اختاللی هایاختاللعنوان عامل درمانی در به تواندمیخطرپذیری امروزه نه تنها    

استفاده ز نیموزشی غربالگری برای ارائه خدمات پیشگیری و آ ابزارعنوان مطرح شود بلکه به اعتیاد
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خطرپذیری و گرایش میزان فردی در  هایتفاوتتواند خطرپذیری بادکنکی میآزمون  .شودمی

ینی ب، رانندگی پرخطر، بزهکاری پیشمانند روابط جنسی محافظت نشده هاییپدیدهبه را افراد 

سی جنسی و رفتارهای جندر اعتیاد  تراختصاصیصورت یافته این آزمون بههای تغییرد. از نسخهکن

بینی شرکای برای پیش باالیین توانایی های تغییریافته، این آزموکه در این نسخه ؛شوداستفاده می

 .(261۹)پراس و الویر،  داردباط و روابط جنسی پرخطر و محافظت نشده ترهای اجنسی، دفعه

 ،هاهای داخلی آزمونو ساخت نمونهطراحی و هنجاریابی پژوهش حاضر با توجه به اهمیت    

های تفاوت از آنجا که شد.انجام شناختی ارزیابی و درمان اولین قدم در رویکرد روان عصب عنوان به

ها محدود نماید و گاه حتی ا در استفاده از نسخه اصلی آزمونر تواند مافرهنگی و زبانی می

در جهت هنجاریابی و  لذا تالش ؛پ( و ب1۱۴2)نجاتی،  تفسیرهای اشتباه به همراه داشته باشد

 گر وکه درمان های کامپیوتریآزمونویژه همنطبق با فرهنگ و زبان داخلی، ب یهایطراحی آزمون

پور، کریمی و اسفندیاری، )نجاتی، علی کندمیرو روبهبا محدودیت در تغییر آزمون را ارزیاب 

 رود که پژوهش حاضرامید آن می د.نمایدوچندان میهایی  را انجام چنین پژوهشاهمیت  ؛(2610

 .را رفع نمایداز این کمبود بخشی  بتواند نیز 

که  استله ها توجه داشت این مسابدانپژوهش حاضر ی هامحدودیت از نظره باید نکاتی ک   

، لذا شدسال انجام  ۱2تا  1۷افراد بهنجار در محدوده سنی در مورد خطرپذیری بادکنکی آزمون 

 هایخطرپذیری در گروهمیزان چنین هم .دکررعایت را در تعمیم نتایج بایستی جانب احتیاط 

الی، جنسی، ممختلف های خطرپذیری در انواع زمینهعالوه به. نسبت متفاوتی همراه استمختلف با 

تر با آزمون حاضر در های بیشبنابراین احتیاج به پژوهش ؛بررسی است اعتیاد و ورزشی قابل

 ایهشود در پژوهشپیشنهاد میلذا  رسد؛نظر میضروری بهدیگر های بالینی و بهنجار جمعیت

بین این آزمون در بروز رفتارهای پرخطر در طولی به بررسی نقش پیش هایپژوهش بابعدی 

های بالینی چنین انجام این آزمون در نمونههم .شود نوجوانان پرداخته ویژهبههای مختلف، نمونه

 انجام شود.پژوهش حاضر نتایج با مختلف برای مقایسه 
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 (DASS-21)مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس 
 کامال تاحدودی اصال عبارت 

 2 1 6 .برایم مشکل است آرام بگیرم 1
 2 1 6 .شوددهانم خشک میام متوجه شده 2
 2 1 6 .کنم بتوانم هیچ نوع احساس خوبی را تجربه کنمفکر نمی ۱
 2 1 6 .تنفس کردن برایم مشکل است ۹
 2 1 6 .قدم شومبرایم سخت است در انجام کار پیش ۱
 2 1 6 .دهمطور افراطی واکنش نشان میایم بههبه موقعیت 0
 2 1 6 .کنمدر بدنم احساس لرزش می 9
 2 1 6 .کنمکنم انرژی روانی زیادی مصرف میاحساس می ۷
 2 1 6 .مای دست بزندچار ترس شوم یا به کار احمقانه هانگرانم که مبادا در بعضی موقعیت ۴

 2 1 6 .کنم چیزی ندارم که منتظرش باشماحساس می 16
 2 1 6 .کنمودم را پریشان و سردرگم احساس میخ 11
 2 1 6 .بودن و در آرامش به سر بردن برایم مشکل استآرام  12
 2 1 6 .احساس دل مردگی و دل شکستگی دارم 1۱
 2 1 6 .امتحمل شدهر چیزی که مرا از کار بازدارد بینسبت به ه 1۹
 2 1 6 .کنم که هر لحظه ممکن است دچار ترس و وحشت بشوماحساس می 1۱
 2 1 6 .شور و اشتیاق از خودم نشان دهم قادر نیستم درباره خیلی از چیزها 10
 2 1 6 .عنوان یک فرد ارزش زیادی ندارمکنم بهاحساس می 19
 2 1 6 .کنم بسیار زودرنج و حساس هستمفکر می 1۷
ام که قلبم غیرعادی کار فعالیت بدنی انجام دهم متوجه شدهگونه که هیچبدون این 1۴

 .کندمی
6 1 2 

 2 1 6 .کنمموجهی احساس ترس میدون هیچ دلیل ب 26
 2 1 6 .معناستکنم زندگی بیاحساس می 21

*** 

 

 یاجتماع هایموقعیتپرخطر در  گیریتصمیمآزمون 
 .کنیدر پاسخ خود را ارائه یز یهاتی. لطفاً پس از مطالعه موقعکنندمیگوناگون، متفاوت عمل  یهاتیافراد مختلف در موقع

ا ل مدارک و اشتغال شمیتحو یبرا روزهیکو آن شرکت مهلت  ایدشدهرفته یک شرکت پذی یآزمون استخدامد شما در ی. تصور کن1 -1

ن موقع متوجه فراخوان ید. در همیکه امکان استعفا از آن شرکت را ندار گیردمیاز شما  یاشتغال تعهدات ین کرده است و براییتع

تا  ددهیمیانصراف  ترکوچکا شما از استخدام در شرکت ی. آشویدمیا یمزاک شرکت معتبرتر البته با همان حقوق و ی یرویجذب ن

 ری. خ2 ی. بل1د؟ یشرکت کن تربزرگدر فراخوان شرکت 

ر از استخدام د تربزرگا جهت شرکت در فراخوان شرکت یتر باشد، آشیب تربزرگد که حقوق شرکت یرا تصور کن یتیحال موقع

 ری. خ2 ی. بل1؟ دهیدمیانصراف  ترکوچکشرکت 

 رفتن به محل کار آماده یو با عجله خودتان را برا شویدمیدار یرتر از معمول از خواب بیار مهم دیبس یک روز کارید در ی. تصور کن2 -2

، اندتهنشسد، منتظر شما یجلسه داشت هاآنکه با  یافراد دهندمیو به شما اطالع  گیرندمی. در راه از محل کار با شما تماس کنیدمی

از چراغ  ایآ شودمید که ناگهان چراغ قرمز ید از چراغ سبز عبور کنید که بتوانیدوار هستیدارد ام یک تقاطع که چراغ قرمز طوالنیدر 

 ری. خ2 ی. بل1؟ کنیدمیقرمز تقاطع عبور 

 کشیقرعهر مانده د ی. دو نفر باقایدشدهتومان وام  میلیونیک، برنده ین سه نفر متقاضیادارة خود از ب کشیقرعهد شما در ی. تصور کن۱ -۱

د داده شنهایاز آن دو نفر به شما پ یکی. شودمیون تومان وام یلیبرنده دو م هاآناز  یکیو  کنندمینوبت دوم در هفته بعد شرکت 

خود را واگذار و در  یکنون ینویلیک مید وام یل داریا تماید. آیافت کند و شما در نوبت دوم شرکت کنیاست که وام شما را در

 ری. خ2 ی. بل1د؟ یهفته بعد شرکت کن یونیلیوام دو م کشیقرعه



 پور، الهه بداقی و ....وحید نجاتی، فرشید علی

 1۱۴0 بهار /(۹1)1 شماره/ 11 سال/ شناسی کاربردیفصلنامه روان                                                      1۱0

ه که ب یک عمل جراحیرا در مقابل شما قرار داده است،  یو پزشک شما دو راه درمان ایدشده دچار یماریک بید که به ی. تصور کن۹ -۹

تر درد شما را کم یست ولین یکه درمان قطع یک دورة طوالنیمصرف دارو در  یگریشما است و د یماریب یگفتۀ پزشک درمان قطع

 ی. دارودرمان2 ی. جراح1؟ کنیدمی. شما کدام درمان را انتخاب کندمی

د یولز همان کاال را تین یگریشرکت د شویدمید که متوجه یاز خود هستین مورد ید کاالیک فروشگاه در حال خرید در ی. تصور کن۱ -۱

 ری. خ2 ی. بل1؟ کنیدمید را امتحان یشرکت جد یا کاالی. آایدبوده یاو راض یو از کاال شناسیدمیرا  یاست. شما شرکت قبلکرده 

 ؟دکنیمید را انتخاب یجد یا کاالیندارد، حال آ یقبل یدرج شده باشد که کاال ید امکاناتیجد یبسته کاال یبرا کهصورتیدر  -0

 ری. خ2 ی. بل1 

ژه سرآشپز دارد که شما آن غذا را یو یک غذاین رستوران ی. اایدرفتهک رستوران یک جشن با دوستان خود به ی یبرا دی. تصور کن0 -9

 ؟کنیدمیآن رستوران وجود دارد. شما کدام غذا را انتخاب  یست غذاهایمورد عالقۀ شما هم در ل یۀ غذاهایدر ضمن کل شناسیدنمی

 ستیواه موجود در لدلخ یک غذای. 2ژه سرآشپز یو ی. غذا1

متوجه  شویدمیکه از خانه دور  یکم رویدمیخود  کارمحلبهو  ایدآمدهرون یمثل هر روز از خانه ب یزیپائ روزیکد ی. تصور کن9

د ید دنبال لباس گرم خود بگردیبا ید کمید برگردید. اگر بخواهیسرد شده است و ممکن است امروز سرما بخور یلیهوا خ شویدمی

 ری. خ2 ی. بل1؟ گردیدبرمیدن لباس گرم به خانه یپوش یا براید. آیبرو سرکاربهرتر از معمول ید دیو با شویدمیو معطل 

ر، پاداش یزان تاخیافت کنند، بسته به میرتر از آخرماه دریکه حقوق خود را د یشنهاد کرده است کارکنانید اداره شما پیر کنی. تصو۷

د حقوق خود را به همراه پاداش یا شما حاضر هستیکرده است. آ یر نظر خواهیز یهانهیگز یمنظور از شما بران یند. بدیافت نمایدر

 ی. بل2 ریخ. 1د؟ یافت نمائیرتر از آخرماه درید

 ۹الف از  ی. در مورد گوشاستکردهتوجه شما را جلب  یگوش . دوایدرفتهک مغازه یبه  همراهتلفن ید گوشیخر ید برای. تصور کن۴ •

که دو  یدکنمیب از سه نفر سوال  ی. درمورد گوشکنندمید یرا تائ یگوش هاآنکه دو نفر از  کنیدمیان فروشگاه سوال ینفر از مشتر

 . ب2. الف 1؟ کنیدمید انتخاب یخر یرا برا یت شما کدام گوشین موقعی. در اکنندمید ینفرشان آن را تائ

 د؟یکن یگر صبر میا تا هفته دیه خواهد کرد، آیمنتخب شما را ته ینده احتماالً گوشیه آاگر فروشنده اظهار کند که هفت •

د یک ساختمان جدید در یک بخش جدید. اداره شما یدار یمشخص سازمانیپستد و یباسابقه هست ایادارهد کارمند ی. تصور کن16

شده  یدنظر خواهیت در بخش جدیفعال یخود، برا یپست کنونک کارمند با سابقه درخشان در ی عنوانبه. از شما استکردهس یتاس

ص ف مشخید نه وظایبخش جد یردستان و باالدستان دارد ولیبا ز ایشدهف یف مشخص و روابط تعریشما وظا یاست. پست کنون

حضور در  ینظر شما برایر نخواهد کرد. یشما تغ یاید حقوق و مزای. با انتقال به بخش جدشناسیدمیدارد و نه افراد آن بخش را 

 ؟یا منفید مثبت است یبخش جد
ار یمسکن بس یدارو یکی، کندمیشنهاد یشما پ یو پزشک دو نوع دارو را برا ایدشده دچاردردناک  یماریک بید به ی. تصور کن11

مسکن  یدارو یگریدارد و د یاستفاده مکرر آن در بلندمدت عوارض جانب یافته ولین یکه درصورت استفاده درد شما کامالً تسک یقو

 ؟دهیدمیح یاست. شما کدام دارو را ترج عارضهبیباً یتقر یف ولیآن ضع آورالتیامکه اثر  یمعمول

 یمسکن معمول ی. دارو2 یار قویمسکن بس ی. دارو1

*** 


