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معرفی نسخه فارسی آزمون خطرپذیری بادکنکی: 
ابزاری رفتارسنج برای بررسی تمایالت مخاطرهجویی 

 
  

 
 

 
  

تصمیمگیری مخاطرهآمیز به عنوان هسته مرکزی بســیاری از آسـیبهای اجتمـاعی مـانند 
سوء مصرف مواد، جرم و جنایت و خشونت سالهاست که مــورد توجـه دانشـمندان علـوم 
شناختی واقع شده است. یکی از جنبههای مهم این فرایند عالی شناختی تمایل به رفتارهای 
 [Balloon مخاطرهجویانه یا به عبارتی خطرپذیری میباشد. آزمون خطرپذیــری بـادکنکی
[Analogue Risk Task (BART)، ابزاری است رفتار سنج که برای سنجش ایــن بعـد از 

فرایند تصمیمگیری مخاطرهآمیز توانــایی خوبـی دارد. مؤلفـان مقالـه در راسـتای تکمیـل 
مجموعه آزمونها و ابزارهای فارسی بررسی عملکردهای شناختی – اجتماعی افراد، در قدم 
اول نسخه فارسی کامپیوتری این آزمون را بر اساس نمونه انگلیسی آن طراحی و ارزیـابی 
کردند. همچنین در مطالعهای مقدماتی، این ابزار برای 84 دانشآموز پسر دبیرستانی به کار 

گرفته شد که نتایج آن در این مقاله ارائه میشود. 
 
 
 
 
 
 
 

دکتر حامد اختیاری1 
دپارتمان شناختی 

مرکز ملی تحقیقات اعتیاد 
علی جنتی 
دپارتمان شناختی 
مرکز ملی تحقیقات اعتیاد 
امیر مقیمی 
دانشکده کامپیوتر دانشگاه تهران 
دکتر آرین بهزادی 
دپارتمان شناختی 
مرکز ملی تحقیقات اعتیاد  

1مقدمه 

رفتارهــای مخاطرهجویانــه (risk taking behaviors) بــــه 
عملکردهایی اطالق میشود که اگـرچـه بـا درجـاتی از آسـیب یـا 
ضرر بالقوه همراهاند، احتمال دســتیابی بـه انواعـی از پـاداش را نـیز 
ــری، مفـاهیمی مـانند  دارا میباشند. همیشه در کنار مفهوم خطرپذی
مخاطرهجویی (venturesomeness) (آیزنک، پیرسون، ایســتینگ 
ــی (sensation seeking) (زاکرمـن،  و السوپ، 1985)، حسجوی

                                                           
1 - نشانی تماس: تهران، خیابان کارگر جنوبی، میدان قزوین، بیمارستان فارابی، 

مرکز ملی تحقیقات اعتیاد. 

ــــارت، 1985؛ آیزنـــک و  1994) و تکانشــگری (impulsivity) (ب
همکاران، 1985) نیز مطرح است. در درون یــا کنـار مفـاهیم کلیتـر 
 (novelty seeking) فـوق، خـرده مفـاهیم دیگـری مـانند نوجویـی
(زاکرمن، 1994)، آسیبگریزی (harm avoidance) و پــاداشطلبی 
(reward dependence) نیز مورد توجه هستند. بر بستر ایــن مفـاهیم، 

ــایکوپـاتی، خشـونت، رفتارهـای  بحث در مورد سوءمصرف مواد، س
ضداجتماعی، جرم و جنایت، فاحشهگری (prostitution) و بســیاری 
ــردی- اجتمـاعی شـکل مـیگـیرد. بـدون شـک  دیگر از معضالت ف
 (sexual transmitted پرداختن به پیشگیری از بیماریهای آمیزشی
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(diseases همانند ایدز و همچنین تالش برای پیشگیری از اعتیاد و 

درمان آن و معضـالت همـراه و حتـی پرداختـن بـه کـاهش شـیوع 
ــانند سـرطان ریـه بـدون دقتنظـر در مجموعـه ایـن  سرطانهایی م

مفاهیم، صحیح و ثمربخش نخواهد بود. 
ـــالب، نحــوه کــاهش عواقــب مخــرب  بـا توجـه بـه ایـن مط
رفتارهـــای مخاطرهجویانـــه یـــا مخـــاطرهآمیز از اولویتهــــای 
ــــه شـــمار میآیـــد.  پژوهشــی بســیاری از مراکــز تحقیقــاتی ب
ــی و  بیشـترین تمرکـز پژوهشـگران ایـن مراکـز معطـوف بـه طراح
ــق  تکمیـل روشهـا و رویکردهـایی اسـت کـه امکـان بررسـی دقی
و قــابل اطمینــان جنبــههای مختلــف ایــن رفتارهــــا را فراهـــم 

میســازد. 
ـــیز بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیــایی،  کشـور مـا، ایـران، ن
ـــاریخی، پیشــینه سیاســی و گونــاگونیهــای فرهنگــی  سـوابق ت
همـانند بسـیاری از کشـــورهای دیگــر بــا بســیاری از معضــالت 
ـــــراه یــــا ناشــــی از انحــــراف در رفتارهــــای  اجتمـــاعی هم
ـــذا تحقیــق و بررســی در مــورد  مخـاطرهآمیز درگـیر میباشـد. ل
ابعـاد مختلـف ایـن فراینـد بـاید مـورد توجـه خـاص دســتگاههای 
پژوهشـی مـا قـرار گـیرد. نکتـه دیگـــری کــه ابزارســازی بومــی 
ــــهپذیـــر و ضروریتـــر  بــرای ارزیــابی ایــن فرایندهــا را توجی
مینمــاید، وابســتگی فــراوان آزمونهــا و ابزارهــای غربــی بـــه 
ـــت (بــهزادی، اختیــاری و نــوذری، 1381)،  زبـان و فرهنـگ اس
ـــن فرهنگــی و زبــانی مــا و  بـه طـوری کـه تفاوتهـای عمیـق بی
جوامـع غربـی گـاه اسـتفاده از نمونـه ابزارهـای غربـی را بـه کلــی 
ــــاری و بـــهزادی، 1380b؛ اختیـــاری،  نــاممکن میســازد (اختی

بـهزادی و جنتـــی، 2004). 
 

روشهای ارزیابی رفتارهای مخاطرهآمیز 
بـرای ارزیـابی رفتارهـای مخـاطرهآمیز ســه راه کلــی وجــود 
دارد که هــر کـدام نقـاط قـوت و ضعـف مشـخصی دارنـد کـه بـه 

آنها مــیپردازیـم. 
 : (systematic interview) ــــه مصاحبــه ســازمان یافت
بـرگـزاری یـک مصاحبـه هدفمنـــد بــه وســیله یــک متخصــص 
(روانپزشــک یــا روانشــــناس بـــالینی) روش مناســـبی بـــرای 

ـــایالت کنونــی مصاحبــه شــونده بــه  بررسـی پیشـینه رفتـاری و تم
ـــی از پژوهشــگران ســعی کردهانــد بــرای  حسـاب میآیـد. گروه
ــــتر  کــاهش خطــای ناشــی از تغیــیر مصاحبــهگــر، بررســی دقیق
ــــا تکانشـــی، بـــه ترتیـــب، از چـــک  رفتارهــای ســایکوپــاتی ی
ـــانند چــک لیســت بــازنگری شــده پســیکوپــاتی  لیسـتهایی م
ــــــیر،  [Psychopathy Check List-revised (PCL-r)] (ه

 [Impulsivity ـــارپــور، 1991) و رفتارهــای تکانشــی هـارت و ه
ــــیر، براکونـــیر،  [Rating Scale (IRS) اســتفاده نمــایند (لکروب

سـاید و پـاون، 1995). مشـکالتی مـانند زمـانبری بـاال، نبـود دقـــت 
بـاال، سـوگیریهـای مصاحبـه کننـده، بیصداقتـی مصاحبـه شـــونده 
یـا فقـدان بینـش (insight) وی امکـان بـه کـارگـیری ایـــن روش را 

ــیع بـه حداقـل کـاهش میدهـد.  در مطالعات وس
ــــی  پرسشـــنامهها : در طـــی 25 ســـال گذشـــته، بـــرای بررس
جنبـههای مختلـف شـخصیتی و رفتـــاری عملکردهــای اجتمــاعی- 
ـــگری و...  اقتصــادی مرتبــط بــا مقولــههای خطــرپذیــری، تکانش
پرسشــنامههای مختلفــی طراحــی و آزمــایش شــدهاند کـــه از آن 

میان میتــوان نمونـههای زیـر را بـر شـمرد : 
 (Eysenk`s Impulsivness پرسشــنامه تکانشــگری آیزنــک (a
(Questionnaire-7 : ایـــن پرسشـــنامه 54 ســـئوالی ســـه عـــــامل 

مخــــاطرهجویی(venturesomeness)، تکــــانشگری و همدلــــــی 
(empathy) را میســــنجد. 

 (Zuckerman`s پرسشــــــنامه حسجویــــــی زاکرمــــــن (b
(Sensation Seeking Scale-5 : ایــــن پرســـشنامه 40 ســـئوالی 

 ،(thrill & adventure seeking)چـــهارعامل مـــاجراجویی
ـــــای  خســــتگیپذیــــری (boredom susceptibility) ، رفتاره
 (experience ـــــهجویی کنـــترل شـــده (disinhibition) و تجرب

(seeking را میســــنجد. 

(Barrat`s Impulsivity Scale- شـاخص تکانشـگری بـــارت (c
ـــامل تکانشــگری شــناختی  (11 : ایـن پرسشـنامه 30 سئوالـی سـه ع

 (motor تکــــانشگری حرکتــــی ،(cognitive impulsivity)

(impulsivity و بیبرنــــــــامگی (nonplanning) را بررســـــــــی 

میکنــد. 
 (Dickman’s Impulsivity پرسشــنامه تکــانشگری دیکمــن (d
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(Inventory-2 : ایـــــن پرسشـــــنامه 24 ســـــئوالی دو عــــــامل 

تکانشـــــگری کژکنشـــــی (disfunctional impulsivity) و 
ـــــــارکردی (functional impulsivity) را  تکانشـــــگری ک

ارزیـابی میکنــد. 
مؤلفــان ایــــن مقالـــه، تجربیـــات خـــود را در زمینـــه بـــه 
کـارگـیری ایـن پرسشـنامهها، در مقالـه دیگـری بررسـی کردهانــد 
ـــــهزادی،1382a). بــــه کــــارگــــیری  (اختیـــاری، جنتـــی و ب
پرسشـنامهها در بررسـی رفتارهـا و تمـایالت افـراد همـواره بـا ســه 
 (reliability)ــــــت : اول آنکـــــه، پایـــــایی مشــــکل روبهروس
ـــه خصــوص در بررســی رفتارهــای اجتمــاعی بــا  پرسشـنامهها ب
ـــت. دوم آنکــه، در بســیاری از مــوارد،  درجـاتی زیـر سـئوال اس
ــــوغ  افــراد از چگونگــی رفتارهــای خویــش، خــودآگــاهی بل
ـــد و ســوم آنکــه، پرسشــنامهها عمومــاً تمــایالت  یافتـهای ندارن
ـــوابق رفتارهــای مخاطرهجویانــه افــراد را  مخاطرهجویانـه و یـا س
ـــرارگــیری فــرد در شــرایط انجــام یــک  میسـنجند و امکـان ق
رفتــار مخــاطرهآمیز واقعــی را فراهــــم نمیســـازند. از طرفـــی 
ترجمه و به کارگــیری پرسشـنامهها بـه زبـان فارسـی (بـا توجـه بـه 
ــــا  ارتبــاط زیــاد مفــاهیم مطــرح شــده بــا زبــان و فرهنــگ) ب

ــراوان همـراه اسـت.  مشکالت ف
 (manual & ــــامپیوتری آزمونهــای دســتی و ک
ــــای  (computerized tasks : آزمونهــای بررســی عملکرده

ــــــاب،  مخــــاطرهآمیز در حیطــــههای شــــناختیِ علــــوم اعص
ــــن  روانشناســـی و روانپزشـــکی گســـترش یافتـــه اســـت. ای
ــاً رفتـاری بـا کـاهش درجـه وابسـتگی بـه زبـان،  آزمونهای عموم
قـرار دادن فـرد در شـرایط واقعـی تصمیـمگـیری مخـــاطرهآمیز و 
ـــری فــردِ  عـدم وابسـتگی بـه خـود آگـاهی و مـیزان اطمینـان پذی
ـــه  مــورد بررســی، راهــی جدیــد بــرای پژوهــش در ایــن زمین
ـــن  گشـودهاند. از میـان آزمونهـایی کـه تـاکنون بـرای بررسـی ای
ـــه مــوارد زیــر میتــوان  فراینـد مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـهاند، ب

ــرد:  اشاره ک
a) آزمــون قمــار (Iowa Gambling Task) کــه راهبردهـــای 
ـــیری مخــاطرهآمیز فــرد را در شــرایط عــدم قطعیــت  تصمیـمگ
میســــنجد (اختیــــاری و بــــهزادی،b و a 1380؛ اختیـــــاری و 

ـــاران، 2004).   همک
 (Delayedآزمونهـــــای کـــــاهش اهمیـــــت تـــــأخیری (b
ـــک پــاداش   (Discounting Tasksکـه فراینـد کـاهش اهمیـت ی

یـا گزنـد در هنگـام تصمیـــمگــیری بــر اثــر بــه تــأخیر افتــادن را 
 .(1381a ،اختیـاری، بـهزادی، جنتـی و مقیمـــی) میسـنجد

c) آزمـون درک وقفـه (Delay Perception Task) کــه مــیزان 
وقفـهگریـزی (delay aversion) فــرد را میســنجد و بــه وســیله 
مؤلفـان مقالـه طراحـی و معرفـی شـــده اســت (اختیــاری، جنتــی و 

 .(1382b ،ـــهزادی ب
 (Rogers’ Decision آزمـــون تصمیـــمگـــیری راجـــزر (d
(Making Task کـه راهبردهـــای مخــاطرهآمیز در شــرایط عــدم 

 .(1380a ،ـــاری و بــهزادی قطعیـت را میسـنجد (اختی
ــــی : مـــانند آزمـــون  e) آزمونهــای بررســی تکانشــگری حرکت
 (Go/No-go ــــرو و بایســـت توقــف (Stop Task) و آزمــون ب

  .Tasks)

ــــف رفتارهـــای  اگــرچــه آزمونهــای فــوق جنبــههای مختل
ـــی، نقــش زمــان  مخـاطرهآمیز مـانند تکانشـگری شـناختی و حرکت
و وقفــه در تصمیــمگــیری و نقــش دفعــات و مقــادیر پـــاداش و 
ـــدام بــه  گزنـد در عملکـرد مخـاطرهآمیز را میسـنجند، امـا هیـچ ک
ـــن  صــورت خــالص بــه جنبــه خطــرپذیــری و مخــاطرهجویی ای
رفتارهـا نمـیپردازنـد و بنـابراین حضـور آزمونـی کـه ایـن عــامل را 

به تنهایی مورد بررســی قـرار دهـد، الزم بـه نظـر میرسـد. 
 

آزمون خطرپذیری بادکنکی 
 (Balloon Analogue Risk آزمـون خطـرپذیـری بـادکنکی
(Task یـا BART اولیـــن بــار در ســال 2002 میــالدی بــه وســیله 

ـــگاه مریلنــد ایــاالت  پرفسـور لجوئـز از دپارتمـان روانشناسـی دانش
متحـده معرفـی شـد. ایـن آزمـون کـامپیوتری امکـان بررسـی مــیزان 
خطـرپذیـری فـرد را در شـرایط واقعــی بررســی میکنــد و مــیزان 
ـــا کــژ کنشــی (dysfunctional) راهــبرد  کـارکرد (functional) ی
ـــنجد. آزمــون طــوری طراحــی شــده  مخاطرهجویانـه وی را میس
ـــه خطــرپذیــری آزمودنــی، ســودبخش و  اسـت کـه درجـات اولی

همراه بــا پـاداش و خطـرپذیـری کنـترل نشـده وی بـا ضـرر (سـود و  
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شکل 1- تصویر نمایش داده شده بر روی صفحه مانیتور در نسخه اصلی آزمون خطرپذیری بادکنکی 
 ـ 

ــاداش یـا جریمـه مـالی فرضـی) همـراه باشـد.  زیان به صورت پ
 

روش اجرای آزمون 
در آزمـون BART  روی صفحـــه نمــایش (مــانیتور) رایانــه 
ـــگ (معــرف بــادکنک) نمــایش  آزمودنـی یـک دایـره آبـی رن
ـــر بــار  داده میشـود کـه در زیـر آن دکمـهای وجـود دارد کـه ه
ــــی (بـــاد شـــدن  فشــردن آن موجــب افزایــش قطــر دایــره آب
بــادکنک) بــه انــدازه یــک درجــــه (حـــدود 0/3 ســـانتیمتر) 

ــکل 1) .  میشـود (ش
بـا هـر بـار بـاد شـدن بـادکنک، پنـج سـنت پـــول بــه ذخــیره 
ـــی اضافــه میشــود (مقــدار پــول صنــدوق  یـک صنـدوق موقت
ـــه  هیـچگـاه بـه شـرکت کننـده نشـان داده نمیشـود). هنگـامی ک
ـــدار مشــخص بــاد شــد، بــا صــدای  بـادکنک بیـش از یـک مق
ــــد  «پــاپ» (پخــش از بلنــدگوهــای رایانــه) اصطالحــاً میترک
(دایرهآبـی نـاپدیـد میشـود). هـــرگــاه بــادکنکی بــترکد، پــول 
ذخــیره شــده در صنــدوق موقتــی از دســت مــیرود. شــرکت 
کننده میتوانــد در هـر مرحلـه آزمـون بـه جـای بـاد کـردن بیشـتر 
ــا فشـردن دکمـه دیگـری کـه در صفحـه نمـایش نشـان  بادکنک ب
داده شـــده اســـت ($$$ Collect)، پـــول ذخـــیره شــــده در 
صنـدوق موقتـی را بـه صنـدوق اصلـی منتقـل کنـد. پـــس از ایــن 
اقـدام، فـرد بـادکنک بـاد شـده را از دسـت میدهـــد و بــادکنک 
ـــاد نشــدهای در اختیــار وی قــرار مــیگــیرد (مجمــوع  بعـدی ب
ــــون 30 عـــدد میباشـــد). احتمـــال  بادکنکهــا در طــول آزم
ـــاب تصــادفی از توالــی اعــداد  ترکیـدن بـادکنک براسـاس انتخ

ـــدن  یـک تـا 128 خواهـد بـود (انتخـاب عـدد یـک معـادل بـا ترکی
ـــر در مــورد اولیــن بــاد شــدن  بـادکنک اسـت)، بـه طوریکـه اگ
بـادکنک عـدد یـک بـه صـــورت تصــادفی بــرگزیــده شــود (بــه 
ـــه خواهــد ترکیــد، امــا  احتمـال1/128)، بـادکنک در همـان مرحل
اگـر هـــر عــدد دیگــری از مجموعــه اعــداد دو تــا 128 انتخــاب 
شـود، آن عـدد از مجموعـــه اعــداد حــذف میشــود و بــادکنک 
نمیترکـد، امـا احتمـال انتخـاب تصـادفی عـدد یـک در دفعـه بعـــد 
ـــت  بـه 1/128 افزایـش مییـابد. ایـن احتمـال در انتخـاب صـدو بیس
ــات  و هشـتم، یـک خواهـد بـود. برایـن اسـاس، میـانگین تعـداد دفع
ــــب ترکیـــدن آن شـــود عـــدد  پمپکــردن بــادکنک کــه موج

64خواهـد بـود (شــکل2). 
هـر بـار بـاد کـردن بـادکنک احتمـال ترکیـــدن آن را افزایــش 
ـــبی ســود بــه دســت آمــده را کــاهش میدهــد، بــه  و مـیزان نس
صورتـی کـه مثـالً پمـپ کـردن بـرای بـار دوم، فقـط پنـج ســنت را 
ـــب  بـه خطـر میانـدازد و میتوانـد سـودی معـادل 100 درصـد نصی
ــازد، امـا پمـپ کـردن بـرای بـار شـصتم سـه دالر موجـود در  فرد س
ـــج ســنت معــادل  صنـدوق موقتـی را بـه خطـر میانـدازد و فقـط پن
ـــن  1/6 درصــد آنرا نصیــب فــرد میکنــد. بــه نظــر میرســد ای
وضعیت در شــرایط مخـاطرهآمیز دنیـای واقعـی نـیز صـادق باشـد.  
ـــر بــه عنــوان نمــرات آزمــون در نظــر  در ایـن آزمـون مقـادیر زی

گرفتـه میشــوند: 
ــانگین  1. نمـره تنظیـم شـده (Adjusted Value) یـا AV : معـادل می
دفعات پمپ شدن بادکنکهایی اســت کـه نـترکیدهاند. ایـن متغـیر، 

ـــــی  نمـــره اصلـــی آزمـــون و شـــاخص خطـــرپذیـــری آزمودن
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شـکل 2 -  نمـودار نشـانگر مقـدار تخمینـی پـول به دسـت آمـــده (بــه دالر) 
ـــداد دفعــات بــاد کــردن هــر  در آزمـون خطـرپذیـری بـادکنکی براسـاس تع
ـــدوق اصلــی اســت،  یـک از بادکنکهـا قبـل از فشـردن دکمـه انتقـال بـه صن
(در مجمــوع 30 بــادکنک). نمــودار بــاال بــــرای احتمـــال 1/16 ، نمـــودار 
ـــایینی بــرای احتمــال 1/128  (نســخه  وسـطی بـرای احتمـال 1/64 و نمـودار پ

کنونی آزمــون) در نظـر گرفتـه شـده اسـت. 
 

اسـت. 
2. نمـره تنظیـم نشـده (Unadjusted Value) یــا UV : معــادل 

میـانگین دفعـات پمـپ شـدن کـل بادکنکهاســت. 
ــا   3. تعـداد دفعـات ترکیـدن بادکنکه

ــل تعـداد دفعـات بـاد کـردن یـک بـادکنک  4. حداکثر و حداق
 

کاربردها و کارآزماییهای آزمون 
بـا توجـه بـه اینکـه فقـط حـدود یـک سـال و نیـــم از معرفــی 
آزمـون BART مـیگـذرد، نبـاید انتظـار داشـت مقـاالت زیــادی 
در اینبـاره بـه چـاپ رسـیده باشـد. اولیـــن مقــاالت بــا کــاربرد 

آزمون قمــار بـه وسـیله محققـان (غـیر از طـراح آزمـون)، پنـج سـال 
بعــد از معرفــی اولیــه آزمــون بــه چــاپ رســــیدند (اختیـــاری و 
بـهزادی، 1381 الـف)، امـا بـا وجـود ایـن، پیگیریهـا و تماسهــای 
ــه نشـان میدهـد کـه بـه کـارگـیری ایـن آزمـون در  مؤلفان این مقال
مطالعـات زیـادی آغـاز شـده اسـت کـــه نتــایج آنــها در ســالهای 
ـــاکنون بــا  آینـده چـاپ خواهنـد شـد. بررسـی سـه مطالعـهای کـه ت
اسـتفاده از ایـن آزمـون انجـــام شــدهاند نــیز نشــانگر نقــاط قــوت 

فراوان ایــن آزمـون اسـت. 
ــیاری از  1. مطالعـه اول. نتـایج آزمـون BART بـا نمـرات بس
پرسشنامهها و گــزارش هـای فـردی ارزیـاب عملکـرد مخـاطرهآمیز، 
ارتباط معنیداری دارد. در اولین مطالعه که در ســال 2002 بـه چـاپ 
ــز و همکـاران، 2002)، نتـایج آزمـون BART بـا دیگـر  رسید (لجوئ
شــاخصهای گــزارش فــــردی (self report) تصمیـــمگـــیری 
ــراد داوطلـب (43 خـانم و  مخاطرهآمیز، در یک گروه 86 نفری از اف
43 آقا) مقایسه شده است. این افراد بــه وسـیله آگـهی یـک روزنامـه 
مبنی بر اینکه «اگر خطرپذیر هستید در ایــن آزمـون شـرکت نمـایید» 
انتخاب شده بودند. بر اساس ایــن مطالعـه، نتـایج آزمـون BART بـا 
معیارهای تکانشگری و مخاطرهجویی پرسشنامه آیزنک، نمــره کلـی 
پرسشنامه زاکرمــن و نمـره کلـی شـاخص تکانشـگری بـارت، معیـار 
ــــخصیت  خـــودداری (behavioral constraint) ، پرسشـــنامه ش
 .(P<0/01) ــامالً معنـیداری دارد تلژن(تلژن و والر، 1982) ارتباط ک
همچنین نتایج آزمون با گزارش خــود فـرد از مـیزان مصـرف الکـل، 
ـــوءمصرف مــواد، ســابقه  مقـدار مصـرف روزانـه سـیگار، سـابقه س
رفتارهای قماربازی، سابقه نبستن کمربند ایمنی در رانندگــی، سـابقه 

ارتباط جنسی پر خطر و سابقه دزدی رابطه معنیداری دارد. 
ــــد رفتارهـــای  2. مطالعــه دوم. نتــایج آزمــون BART میتوان
مخاطرهجویانـــه را در نوجوانـــان پیشـــگویی نمـــاید. در دومیـــن 
ــــن،  مطالعــه کــه در ســال 2003 بــه چــاپ رســید (لجوئــز، اکلی
زِوُلنســکی و پــدوال، 2003)، ارتبــاط نمــرات آزمـــون BART در 
یـک گـروه 26 نفـری از دانشآمـــوزان دبیرســتانی بــا گروهــی از 
شــاخصهای گــزارش فــــردی (self report) تصمیـــمگـــیری 
ـــه از پرسشــنامه 10  مخـاطرهآمیز مقایسـه شـده اسـت. در ایـن مطالع
ـــان در  مــوردی سیســتم پــایش رفتارهــای مخــاطره جویانــه جوان
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ــن  مرکـز کنـترل بیماریهـای آمریکـا اسـتفاده شـد. سـئوالهای ای
ـــا عــدم درگــیری در طــول یــک  پرسشـنامه دربـارۀ درگـیری ی

سال گذشته با بلــی یـا خـیر جـواب داده میشـود : 
ــــل  1- ســیگار کشــیدن (حتــی یــک پــک)؛ 2- نوشــیدن الک
ـــرف هــر نــوع داروی غیرقــانونی؛  (حتـی یـک جرعـه)؛ 3- مص
ـــدون کــاندوم؛ 6-  4- قمـار بـا پـول واقعـی؛ 5- ارتبـاط جنسـی ب
ـــازه؛ 7- حمــل اســلحه از قبیــل  دزدیـدن هـر چـیزی از یـک مغ
سـالح گـرم یـا چـاقو در بـیرون از خانـــه (حتــی یــک بــار)؛ 8- 
ـــدگــی بــدون کمربنــد  شـرکت در یـک نـزاع فـیزیکی؛ 9- رانن
ـــار)؛ 10- دوچرخــه ســواری یــا موتــور ســواری  (حتـی یـک ب

بدون کاله ایمنــی (حتـی یـک بـار). 
ایـن مطالعـه نشـــان میدهــد کــه بیــن نمــره آزمــون BART  و 
نمــره فــرد در شــاخص فــوق ارتبــاط معنــیداری وجـــود دارد 
ـــن نمــره آزمــون BART و  (P< 0/01). ضمنـاً در ایـن مطالعـه بی
ــــی زاکرمـــن و تکانشـــگری آیزنـــک  شــاخصهای حسجوی

ــافت نشـد.  ارتباطی ی
ـــون BART میتوانــد ســیگاریها را از  3. مطالعـه سـوم. آزم
ـــن در مطالعــهای مطــرح  غـیر سـیگاریها تمـیز دهـد. پیـش از ای
شــده بــود کــه آزمــون کــاهش اهمیــــت تعویقـــی میتوانـــد 
ــــل، 1999)،  ســیگاریها را از غیرســیگاریها جــدا ســازد (میش
ــــچ کـــدام از طراحـــان  امــا تــاکنون ایــن ادعــا بــه وســیله هی
آزمونهـای دیگـر مطـرح نشـده اسـت. در ســـومین مطالعــه روی 
ـــه بیــن نمــرات شــرکت بــار  آزمـون BART نشـان داده شـد ک
اول، دوم و ســوم در ایــن آزمــون و همچنیــن نمــــرات زیـــر- 
ـــره  شــاخص تکانشــگری پرسشــنامه تکانشــگری آیزنــک و نم
پرسشــنامه حسجویــی زاکرمــن و ســیگاری بــودن (مصــــرف 
حداقـل یـک نـخ سـیگار در روز بـه مـدت حداقـل شـش مـاه) یــا 
نبـودن افـراد مـورد بررسـی ارتبـاط معنـیداری وجـــود دارد، امــا 
ایـن ارتبـاط در مـورد آزمـون قمـار بشـارا یـا ایـوا (BGT) اثبـــات 

نشـده اسـت (لجوئـز و همکـــاران، 2003) . 
 

نسخه فارسی آزمون 
ـــرپذیــری بــادکنکی بــا حداقــل  نسـخه فارسـی آزمـون خط

ـــاهری آزمــون بــر اســاس نســخه انگلیســی  تغیـیرات در شـکل ظ
ـــط  آزمـون کـه بـه وسـیله پرفسـور لجوئـز تهیـه شـده اسـت در محی
برنامهنویسـی Java طراحـــی شــد (شــکل 3).  نســخه فارســی بــه 
راحتــــی روی رایانــــههای شــــخصی نصــــــب میشـــــود و در 
سیسـتمهای قدیمیـتر (تـا حـدپنتیـوم 133) نـیز قـابل اسـتفاده اســـت. 
بـــانک اطالعـــاتی در محیـــط Access ســـازماندهی، و تمــــامی 
ـــا اســتفاده از ایــن  متغیرهـای متصـور در نظـر گرفتـه شـده اسـت. ب
آزمــون بــه وســیله بانکهــای اطالعــاتی جــــداگانـــه میتـــوان 
ـــا چنــد گــروه مجــزا روی یــک دســتگاه  آزمودنیهـا را در دو ی
رایانـه ارزیـابی کـرد. در ایـن نسـخه هـرگونـــه تغیــیر و اصــالح در 
رونـد اجـرای آزمـون امکـانپذیـر میباشـد. در نســـخۀ فارســی بــه 
ـــخۀ اصلــی،  10 تومــان در نظــر گرفتــه شــده  ازای هـر سـنت نس

اسـت. 
ــــی ابتـــدا پـــس از مطالعـــه مجـــدد  در ایــن نســخه، آزمودن
توضیحـات آزمـون بـر صفحـه رایانـه (متـن توضیحـات روی بـرگــه 
قبل از شــروع آزمـون بـه فـرد داده میشـود)، در طـی یـک مثـال بـا 
امکـان بـاد کـردن سـه بـادکنک و مشـاهده نحـوه ترکیـدن آنـها، بـا 
ــرای آزمـون آشـنا میشـود. مـدت زمـان بـرگـزاری نسـخه  شیوه اج

ــکل 3).  فارسـی آزمـون در حـدود 10 دقیقـه میباشـد (ش
ذکـر ایـن نکتـه الزم اسـت کـه روایـی ایـن ابـزار از طریـق بررســـی 
همبستگی نتــایج آن بـه نتـایج چنـد ابـزار دیگـر کـه جـهت ارزیـابی 

خطرپذیری به کار می روند به وسیله محقق در دست اجراست. 
 

معرفی یک مطالعه 
ـــون  مؤلفـان مقالـه بـا اسـتفاده از نسـخه فارسـی کـامپیوتری آزم
ـــی نمــرات حــاصل از نســخه  خطـرپذیـری بـادکنکی، بـرای بررس
فارسـی ایـن آزمـون در نمونـه نرمـــال ایرانــی یــک مطالعــه اولیــه 
ـــد کــه نتــایج ایــن بررســی در ادامــه مقالــه ارائــه و  انجـام دادهان

بررسـی میشــود. 
 

روش 
ـــــابی نســــخه فارســــی آزمــــون، گروهــــی از  بـــرای ارزی

ــــه 3 تـــهران  دانشآمــوزان (n =84) یکــی از دبیرســتانهای منطق
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        شکل ج شکل د 
 

شکل 3 -  تصاویر صفحه نمایش رایانه در حین اجرای نسخه فارسی آزمون خطرپذیری بادکنکی. شکلها به ترتیب: الف) صفحه اوّل نمایش آزمون، ب) صفحه مثال، ج) 
صفحه اوّلیه آزمون، د) صفحه نمایش بعد از چند بادکنک. 

  
(دبیرسـتان سـروش) پـس از ارائـه توضیحـات در مـــورد آزمــون 
ـــرای شــرکت در ایــن مطالعــه، بــرگزیــده  و اعـالم آمـادگـی ب
شـدند. شـــرکتکنندگــان در ابتــدا بــه صــورت گروهــی، بــه 
ـــا توضیحــات شــفاهی و کتبــی  وسـیله یکـی از مجریـان طـرح ب

زیر در جریــان نحـوه اجـرای آزمـون قـرار گرفتنـد : 
ـــداگانــه  «در طـول ایـن آزمـون، 30 بـادکنک بـه صـورت ج

بـرای شـما نمـایش داده میشـــود.  در مــورد هــر بــادکنک، شــما 
میتوانیـد دکمـهای را کـــه روی آن نوشــته شــده «ایــن دکمــه را 
فشار دهیــد تـا بـادکنک بـاد شـود» فشـار دهیـد تـا انـدازۀ بـادکنک 
ـــادکنک 50 تومــان در  افزایـش یـابد. بـه ازای هـر بـار بـاد کـردن ب
یـک حسـاب موقـت بـرای شـما منظـور میشـود. مقــداری کــه در 
ایـن حسـاب موقـت اندوختـهاید، بـرای شـما نمـایش داده نخواهـــد 
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شــد. شــما میتوانیــد در هــر زمــان، بــاد کــردن بــــادکنک را 
ـــک کنیــد. فشــار  متوقـف و روی دکمـۀ «جمـعآوری پـول» کلی
ــد  دادن ایـن دکمـه، بـادکنک بعـدی را بـرای شـما نمـایش میده
ـــال اندوختــۀ شــما در بــادکنک قبلــی (از حســاب  و بـاعث انتق
ـــه  موقـت بـه حسـاب دائمـی شـما) تحـت عنـوان «مجمـوع پـول ب
ـــه شــما از بــادکنک  دسـت آمـده» خواهـد شـد. مقـدار پولـی ک
ــــهای بـــه نـــام «آخریـــن  قبلــی بــه دســت میآوریــد، در خان
ـــن بــه عــهدۀ شماســت کــه  بـادکنک» نمـایش داده میشـود. ای
بـادکنک را تـا چـه مـیزان بـاد کنیـد، امـا بدانیـد کـه بــادکنک در 
ـــف  نقطـهای خواهـد ترکیـد. آسـتانۀ ترکیـدن بادکنکهـای مختل
متفـاوت اسـت و میتوانـد از اولیـن بـار بـاد کـردن تـا زمـانی کــه 
ـــر کنــد  شــامل شــود. اگــر  بـادکنک تمـام صفحـه نمـایش را پ
ـــار  بـادکنک قبـل از اینکـه شـما دکمـۀ  «جمـعآوری پـول» را فش
ـــدی منتقــل خواهیــد شــد و  دهیـد بـترکد، شـما بـه بـادکنک بع
ـــه آن  همــۀ پــول اندوختــه شــده در حســاب موقــت مربــوط ب
ـــا بــر مــیزان  بـادکنک از بیـن خواهـد رفـت. ترکیـدن بادکنکه
ــت شـده در حسـاب دائمـی شـما تـأثیری ندارنـد.» سـپس  پول تثبی
ــــه  شــرکت کننــدگــان در گروههــای 10 نفــره در مرکــز رایان
ــــتگاه رایانـــه ســـنجیده  دبیرســتان حــاضر و بــه وســیله 10 دس
ـــه حضــور همزمــان 10 آزمودنــی در ســالن  شـدند.1 بـا توجـه ب
کــامپیوتر، صداهــای برنامــه (صــدای ترکیــــدن بادکنکهـــا و 

ــه صنـدوق اصلـی) حـذف شـدند.   انتقال پول ب
بعـد از اتمـام آزمـون، اطالعـات بـه دسـت آمـده بـا  نرمافــزار 

SPSS-11 تحلیـل شــد. 

 

نتایج 
 ،(Adjusted Value) ــم شـده در تحلیل نتایج، متغیرهای نمره تنظی
نمره تنظیم نشده (Unadjusted Value)، تعـداد دفعـات نـترکیدن 

ـــــــــــل  بادکنکهــــــــــا (Success) ، حداکــــــــــثر و حداق

                                                           
1 - این مطالعه بخشی از یــک مطالعـه جـامعتر دربـارۀ تمـامی ابزارهـای فارسـی 

بررسی تصمیمگیری مخاطرهآمیز و مقایسه آنهاست که نتایج کامل آن در مقاله 
جداگانه منتشر خواهد شد. 

جدول 1 -  مقادیر متغیرهای مورد بررسی در آزمون خطرپذیــری بـادکنکی در 
میان 84 دانشآموز نرمال یک دبیرستان ایرانی  (AV : میانگین دفعــات بـاد شـدن 
ــانگین دفعـات بـاد شـدن کـل بادکنکهـا؛  بادکنکهایی که نترکیدهاند؛ UV : می
ــی منتقـل  SUC : تعداد بادکنکهایی که پول آنها قبل از ترکیدن به صندوق اصل

شدهاند؛ MAX : حداکثر تعداد دفعات باد کردن یــک بـادکنک؛ MIN: حداقـل 
 :SD ــه تومـان؛ دفعات باد کردن یک بادکنک؛ WIN: مقدار کل پول برده شده ب

انحراف معیار دفعات بادکردن بادکنکها) 
 

انحراف معیار  میانگین  متغیر 
 10/90  36/29  AV

 8/33  32/72  UV

 3/75  20/02  SUC

 20/41  65/45  MAX

 10/03  10/36  MIN

 7221  34800  WIN

 7/16  15/36  SD

 
ــردن بادکنکهـا (Max و Min)، انحـراف معیـار  تعداد دفعات باد ک
ــرد (Win) مـورد توجـه  دفعات باد کردن بادکنکها (SD) و میزان ب

قرار گرفت (جدول 1). 
 SUC ،UV ،AV بیــن هــر یــک از نمــرات آزمــون (شــــامل

 .(P<0/001) ـــیداری وجــود دارد و...) و مـیزان بـرد ارتبـاط معن
 

بحث 
ـــوان یکــی از جنبــههای مــهم  رفتارهـای مخاطرهجویانـه بـه عن
عملکردهای اجتماعی و یکی از عوامل زمینهساز رفتارهای ناشایست 
و نابهنجار (سوء مصرف مواد، خشونت، قماربازی، جــرم و جنـایت، 
فاحشهگــری و ...) در کنـار عواملـی مـانند تکانشـگری مـورد توجـه 
ــه بـرای بررسـی ایـن فراینـد پرسشـنامههای  روانسنجان است. اگرچ
ــه  متعددی طراحی شده، اما کارآیی ابزارهای گزارش فردی همیشه ب
دالیل متعدد نظیر عدم اطمینان افراد، نبــود خودانگارههـای صحیـح، 
وجود پاداش یا تنبیه در این رفتارها زیر سئوال بوده اســت. هـر چنـد 
ــای  که در مطالعات متعدد غربیها بین نمرات این پرسشنامه و رفتاره

واقعی خطرپذیری ارتباط خوبی ثبت شده است. 
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ـــری بــادکنکی، ابــزاری رفتارســنج اســت   آزمـون خطـرپذی
ـــار مخاطرهجویانــه قــرار  کـه فـرد را در شـرایط واقعـی یـک رفت
ـــا شــاخصهای گــزارش  میدهـد. ارتبـاط نمـرات ایـن آزمـون ب
ــــات رســـیده اســـت  فــردی از رفتارهــای مخــاطرهآمیز بــه اثب
ـــه  (لجوئـز و همکـاران، 2002) و طراحـان نسـخه اصلـی آزمـون ب
ـــــی (objective) و  کــــارگــــیری آن را بــــرای بررســــی عین
ـــــاطرهآمیز  نمــــرهگــــذاری (quantificatian) رفتارهــــای مخ
ـــان مقالــه در قــدم اول ضمــن طراحــی  پیشـنهاد نمودهانـد. مؤلف
ـــون کــامپیوتری، نتــایج آن را در مــورد  نسـخه فارسـی ایـن آزم
ـــتان بررســی  یـک جامعـه 84 نفـری از دانشآمـوزان یـک دبیرس
ـــرات  کردهانـد. مقایسـه نتـایج ایـن مطالعـه (نمـره 10±36/2) و نم
ـــا  ایــن آزمــون در نمونــههای نرمــال غربــی در ایــن آزمــون ب
ـــــاران، 2002)، 37/6±11/9  مقـــادیر 13±29/4 (لجوئـــز و همک
ــــــــز و  (لجوئــــــز و همکــــــاران، a 2003) و 14/7±33 (لجوئ
ـــــال وجــــود شــــباهت در  همکـــاران b 2003) نشـــانگر احتم
ـــق  عملکــرد نمونــههای مــورد مطالعــه مــا در برخــورد بــا منط
آزمـون در مقایسـه بـا نمونـههای غربـی میباشـد؛ شـباهتی کــه در 
ــــه  مــورد بســیاری از آزمونهــای دیگــر عصبروانشــناختی ب
دلیــل تــأثیر عوامــل فرهنگــی مخــــدوش اســـت (اختیـــاری و 

بــهزادی، 1380b؛ اختیــاری و همکــاران، 2004). 
در بررسی نتــایج ایـن آزمـون، نکـات زیـر نـیز اهمیـت دارد: 
همـانطور کـه در طـول مقالـه اشـاره شـد، بـه طـور میـــانگین 
تـا 64 بـار بـادکردن بـادکنک خطـرپذیـری کـــارکردی اســت و 

از ایـن مـیزان بـــه بعــد موجــب کــاهش مقــادیر بــرد میشــود.  
بررسـی نتـــایج نشــان میدهــد کــه در ایــن مطالعــه نــیز مــانند 
مطالعـات دیگـــر مــیزان خطــرپذیــری افــراد در طــول آزمــون 
کمــتر از حــدود غــیرثمربخش میباشــد (حــدود 33 بــار بــــاد 
کـردن بـادکنک)، لـذا میتـوان تصـــور کــرد کــه بیــن نمــرات 
ـــده و  خطـرپذیـری افـراد در ایـن مطالعـه (نمـره تنظیـم شـده و نش
ـــا) و مــیزان بــرد ارتبــاط  حداکـثر دفعـات بـاد کـردن بادکنکه
ـــاط  معنـیداری وجـود دارد.  آنـالیز اطالعـات نشـانگر همیـن ارتب
ـــال بــودن گــروه مــورد  میباشـد (P< 0/001).  بـا توجـه بـه نرم
ـــها در حــدود  بررسـی مـا در ایـن مطالعـه، مـیزان خطـرپذیـری آن

عملکـردی (بیـن میـــانگین بــاد کــردن 0 تــا 64) منطقــی و قــابل 
ــت.  انتظار اس

ـــون BART، پرداختــن آن بــه  نکتـه مـهم دیگـر در مـورد آزم
یـک مفـهوم خطـرپذیـری کلـی میباشـد. بـاید توجـه داشـــت کــه 
مخــــــاطرهجویی در موقعیتهــــــای مختلــــــف (رفتارهـــــــای 
مخاطرهجویانـه ورزشـــی، جنســی، مــالی و...)  ممکــن اســت بــه 
ـــاوتی پــردازش شــود کــه هنــوز از یکســان  وسـیله روندهـای متف
ـــد مخــاطرهجویی تــک تــک ایــن رفتارهــا اطمینــان  بـودن فراین
ــــون  کــاملی وجــود نــدارد، لــذا توصیــه میشــود در کنــار آزم
BART از پرسشـنامهها و دیگـــر شــاخصهای ارزیــابی رفتارهــای 

مخاطرهجویانــه کــه بــه جنبــههای مختلــف ایــن فرآینــد توجـــه 
ــتفاده شـود.  دارند، اس

در انتـها بـاید بـه ایـن نکتـه توجـــه داشــت کــه جامعــه مــورد 
ــــن مطالعـــه، دانشآمـــوزان ســـال اول دبیرســـتان  بررســی در ای
ــاعی در  بودهانـد کـه بـا توجـه بـه عـدم بلـوغ کـامل رفتارهـای اجتم
ایـن سـن و وجـود پـاتولوژیهـای ایـــن رفتارهــا در ســنین بــاالتر، 
بـهتر اسـت بـرای بررسـی دقیقـتر در مطالعـــات بعــدی گروهــی از 
ـــن  افـراد 20 تـا 35 سـاله مـورد بررسـی قـرار گـیرند. همچنیـن ممک
اســت مــالک تبدیــل ارزش پولــی (ســنت بــه تومــان) در ایـــن 
مطالعـه، معتـبر نباشـد. بـرای دسـتیابی بـه مالکـی معتـبرتر، محققــان، 
پژوهشــی مجــزا در دســت دارنــد کــه نتــایج آن متعاقبــاً منتشـــر 

میشــود. 
ــــات اعتباریـــابی BART در  نکتــه مــهم دیگــر تکــرار مطالع
نمونـههای ایرانـی اسـت کـه در ایـن زمینـه نـیز پـروژ ۀ بـزرگـــی در 

دست انجــام اسـت. 
ــوان امیـدوار بـود  با توجه به موارد مطرح شده در این مقاله، میت
ــه عنـوان یکـی از ابزارهـای  که در آینده نزدیک از آزمون BART ب
ــای مخاطرهجویانـه بـه طـور گسـترده اسـتفاده  مناسب بررسی رفتاره
ــورد ایـن آزمـون بـه  شود. محققان در آینده نزدیک می بایست در م
سـئوالهای زیـر جـواب دهنـد: ارتبـاط نمـرات آزمـــون BART بــا 
رفتارهــای مخــاطرهآمیز مــانند ســوء مصــرف مــواد، قماربــــازی 
پاتولوژیک، جرم و جنایت، خشونت و … چیسـت؟ نمـرات آزمـون 
ـــه را  BART تـا چـه مـیزان میتواننـد بـروز رفتارهـای مخاطرهجویان
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پیشبینی نمایند؟ چگونه میتوان به وسیله دخالتهــای دارویـی یـا 
روانشناختی، نمرات این آزمون را تغییر داد؟ و … 

 
سپاسگزاری 

مؤلفان مقاله از زحمات و هدایــت هـای اسـتاد گرامـی جنـاب 

آقـای دکـتر مکـری، اسـتادیار گـروه روان پزشـکی دانشـگاه علــوم 
پزشکی تهران و ریاست دپارتمان شناختی مرکز ملی تحقیقات اعتیاد 
بینـهایت سپاسـگزار اسـت. همکـاری مـهندس لسـانی نـیز در تهیـــه 

نرمافزار آزمون شایسته تقدیر است.  
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