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سنجی پرسشنامه ویژگی شخصیتی های روانبررسی ویژگی
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 چکیده
سنجی پرسشنامه ویژگی شخصیتی بازیگوشی های روانرو با هدف بررسی ویژگیپژوهش پیش

ی شهرستان آموزان مدارس متوسطهی دانشی آماری شامل کلیهجامعهاست.  شناختی انجام شدهروان
بر   952ای برابر با نفر(. بر اساس جدول کرجسی و مورگان، نمونه 9992بود ) 6991-99پلدختر در سال 

ها شامل پرسشنامه بازیگوشی ای انتخاب شد. ابزار گردآوری دادهاساس روش تصادفی چندمرحله
ها از همبستگی پیرسون، برای تحلیل داده( و شادکامی آکسفورد بود. 0260شن و همکاران )شناختی روان

ها، پایایی پرسشنامه بر اساس کرویت بارتلت، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. در بخش یافته
بود.  00/2رابر با شناختی و شادمانی بمحاسبه شد. همبستگی بازیگوشی روان 99/2آلفای کرونباخ برابر با 

های تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که بعد باورها فاقد اعتبار بود. تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که پرسش
های برازش پذیری و خودکاری بار عاملی مناسبی دارند. شاخصپذیرى، انعطافابعاد آغازگری، واکنش

ایج گویای این بود که مقیاس بازیگوشی نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. نت
پذیری و خودکاری، ابزاری پذیرى، انعطافگیری چهار بعد آغازگری، واکنششناختی با اندازهروان

 مناسب برای تعیین میزان برخورداری افراد از این ویژگی شخصیتی است.

 تی.سنجی، ویژگی شخصیهای روانشناختی، ویژگیبازیگوشی روان :یكلیدگان واژ
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 مقدمه
شناختی، مفهوم بازیگوشی در ذهن بسیاری از افراد جامعه و حتّی پژوهشگران حوزه روان

های گذشته، به جزء در برخی شود. به همین سبب، در دههتنها به کودکان نسبت داده می
موارد استثنایی، مطالعه بازیگوشی در سنین بزرگسالی )نوجوانی، جوانی و حتّی پیری( در 

ی شناسان قرار نگرفته است؛ در حالی که تحقیقات فراوانی در گسترهجه روانمرکز تو
سنی کودکی انجام گرفته است. این در حالی است که حوزه نظری از این موضوع 

کند که بازیگوشی در میان افراد بزرگتر مانند بزرگساالن هم قابل پیگیری پشتیبانی می
ای توانند از طیف گستردهفت که بزرگساالن می( دریا0260(. پرویر )0269، 6است )پرویر
های بازیگوشی در زندگی روزمره )در محل کار و زندگی خصوصی( بهره از سودمندی

ی بازنگری در تعریف و گسترش ببرند و به همین سبب، این ویژگی شخصیتی شایسته
 ی بزرگسالی است.   ی آن در گسترهحوزه پژوهش و مطالعه درباره

عنوان یك ویژگی شناختی بزرگساالن بهروان 0چگونگی تعریف بازیگوشیی درباره
( و هر یك از 6995شخصیتی توافق کلی وجود ندارد )چراغیان، امرایی، حیدری و آریا، 

؛ به 6919) 9ای خاص آن را توصیف نموده است. برای نمونه، نورمناندیشمندان به گونه
های توصیفی مانند ان یك مجموعه از ویژگیعنو( بازیگوشی را به0269نقل از پرویر، 

( این سازه را 0226نماید. فردریکسون )بیان می 1و لودگی 5پروایی، بی0گریتکانش
تواند کسب و کند که در بزرگساالن میعنوان یك ویژگی شخصیتی توصیف میبه

به نقل ؛ 6990) 9شناختی مثبت را آسان سازد. گلدبرگ و روسولكی پیامدهای روانتجربه
توصیف  8عنوان صفاتی پیوندیافته با ویژگی برونگرایی( بازیگوشی را به0269از پرویر، 

عنوان موقعیتی ای بر روی نوجوانان، بازیگوشی را به( در مطالعه0229) 9کنند. بارنتمی

                                      
1. Proyer 

2. playfulness 

3. Norman 

4. impulsive 

5. carefree 

6. zany 

7. Goldberg and Rosolack 

8. extroversion 

9. Barnett 
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طبعی و کند که افراد برای خود )و شاید دیگران( به صورت شاد و همراه با شوختعریف می
معنا با (، بازیگوشی )هم0220) 6آورند. پترسون و سلیگمنکنندگی به وجود میسرگرم

)یعنی استفاده از  0عنوان توان و قدرت شخصیت افراد در یك فضیلت برترطبعی( را بهشوخ
 کنند.طبعی/ بازیگوشی برای ایجاد ارتباط با جهان بزرگتر و ارائه معنا( تعریف میشوخ

دهد که پژوهشگران مختلف، هر یر بازیگوشی نشان میی نظری متغبررسی پیشینه
های زیربنایی این مفهوم را شناسایی نمایند. برای اند تا مؤلفهای تالش کردهکدام به شیوه

( در چارچوب توصیف خود از شخصیت، 0269؛ به نقل از پرویر، 6952) 9نمونه، کتل
یری، تفکر و ثبات در برابر بازیگوشی را در قالب دو مفهوم اصلی )نخست، مفهوم سختگ

بازیگوشی، تغییرپذیری، حماقت و دوم، مفهوم شیفتگی و بازیگوشی در برابر رعایت 
( چهار بعد مهم برای بازیگوشی شناسایی 0229کند. بارنت )قواعد رفتاری( تعریف می

پذیری یا )شاد، خوشحال، دوستانه و اجتماعی بودن(، انعطاف 0جوییکرده است: گروه
)دلقك  1بودن و ماجراجویی(، طنزآمیزیبینیپیش)تکانشگری، غیرقابل 5زدارندگینابا

)فعال و پرانرژی بودن(. در  9طبعی( و پویاییرویی و شوخبازی کردن، بذله گویی، خنده
افزاید که افراد بازیگوش ی جدید را بر تعریف خود می، بارنت این نکته0266سال 

هنی و خالقانه، تقریباً هر موقعیتی را به یك وضعیت توانند به وسیله دستکاری ذمی
شناختی، زیربنای ( در یك تحلیل زبان0260آور تبدیل کنند. پرویر )کننده و شادیسرگرم

کند: شاد و خوشحال مفهوم بازیگوشی را مبتنی بر یك تبیین پنج عاملی این گونه بیان می
( بر اساس 0265تکانشگری. پرویر ) و 66گرایی، ذهن62طلبی، خالقیت9طلبی، تنوع8بودن

مرور ادبیات نظری و ترکیب رویکردهای مختلف در مطالعه بازیگوشی بزرگساالن یك 
مدل ساختاری جدید از بازیگوشی را پیشنهاد کرده است که شامل چهار عنصر است: 

                                      
1. Peterson & Seligman 

2. virtue of transcendence 

3. Cattell 

4. gregarious 

5. uninhibited 

6. comedic 

7. dynamic 

8. cheerful-engaged 

9. whimsical 

10. creative-loving 

11. intellectual 
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د )یعنی لذت بردن از بازی با دیگران، استفاده از بازیگوشی برای ایجا 6نخست، دگرگرایی
تر و یا کاهش تنش در روابط با افراد دیگر(. دوم، سرزندگی و روابط اجتماعی جالب

عنوان یك بازی و نگران نبودن در مورد پیامدهای آینده رفتار )نگرش به زندگی به 0نشاط
پردازی، اختصاص دادن وقت مناسب به صورت روزانه برای بازی خود، میل به بداهه
ها و افکار، عالقه به فکر کردن و تمایل برای بازی کردن با ایدهگرایی )کردن(. سوم،  ذهن

های مختلف برای یك مشکل، حلحل مشکالت خود، فکر کردن و تالش برای یافتن راه
های طلبی )پیدا کردن تفریح در موقعیتترجیح دادن پیچیدگی به سادگی(. چهارم، تنوع

کننده در آشنا، یافتن چیزهای سرگرمناآشنا، هوس داشتن برای لذت بردن از چیزهای نا
هم رفته، پرویر  های گوناگون روزانه برای خود یا در تعامل با دیگران(. رویموقعیت

 کند:( در یك توصیف کامل، بازیگوشی را این گونه تعریف می0265)
دهد که ذهن ی فردی است که به شخص این امکان را مییك متغیر متمایزکننده"

کننده، جالب و محرّک تنظیم نماید. ای سرگرمهای روزانه به گونهعیتخود را در موق
کنند که بتوانند از هایی را جستجو میافرادی که بهره بیشتری از این ویژگی دارند، موقعیت

های دشوار و توانند در موقعیتراه بازی با دیگران تعامل برقرار نمایند. این افراد حتّی می
خود در جهت برطرف نمودن فشارها بهره بگیرند. در نهایت، این  تعاملی از این ویژگی

 "های پیچیده نسبت به ساده اشاره دارد.متغیر بر ترجیح موضوعات، اهداف و فعالیت
ی شخصیت نیز انجام هایی که در زمینهپردازی، در پژوهشی نظریهافزون بر گستره

های یده گرفته شده و تنها در پژوهششده است، بازیگوشی بزرگساالن تا اندازه زیادی ناد
تر بوده است. از توجّهی در کشور ما شایاناندکی مورد توجه بوده است و البته، این بی

دهد که برخی افراد استعداد بیشتری در تفریح و بازی سوی دیگر، شواهد تازه نشان می
ل از چراغیان و ؛ به نق0229نسبت به دیگران دارند، که ریشه در شخصیت دارد )بارنت، 

تواند اند که بازیگوشی میهای تجربی نشان داده(؛ در همین راستا، پژوهش6995همکاران، 
(؛ که در گذر زمان نسبتاً 0266عنوان یك ویژگی شخصیتی در نظر گرفته شود )بارنت، به

؛ به نقل از چراغیان و همکاران، 6999، 9پایدار است )یگار، کاپلمن، مپلس، پریبوتوک

                                      
1. other-directed 

2. lighthearted  

3. Yager, Kappelman, Maples, & Prybutok 
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(. افزون بر این، از جهت نظری و تجربی، بررسی بازیگوشی در بزرگساالن سودمند 6995
شناختی )پرویر، رسد، زیرا دارای پیوندی مبرهن با کارکردهای مثبت روانبه نظر می

؛ به 6999، 6( مانند انگیزش درونی، صفات کالمی و بیانی )بوزینولس و بوزینولس0266
(، کیفیت زندگی، خلّاقیت، نگرش مثبت نسبت به محیط 6995نقل از چراغیان و همکاران، 

(، هوش باال و 0220(، شوخ طبعی )پترسون و سلیگمن، 0229، 0کار )یو، وو، چن و لین
های مقابله با فشار روانی و پیشرفت تحصیلی باال (، مهارت0266، 9معنویت )پرویر و راش

ای همراه با سبب قرار گرفتن در دوره( است. همچنین، در میان نوجوانان، به 0266)پرویر، 
های زیاد که عموما ناشی از تغییرات سریع جسمانی، شناختی و اجتماعی است، عدم استرس

تواند اثرات شناختی میهای شخصیتی توانمندساز مانند بازیگوشی روانتوجه به ویژگی
باشد )زارعی گیری شخصیت آنان داشته سوئی بر کارآمدی و شکوفایی استعدادها و شکل

 (. 6999االسالمی، چاری، جوکار و شیخمنوجان، حسین
بر همین اساس، ضرورت ساخت ابزارهایی دقیق برای شناسایی میزان بازیگوشی 

رسد. در این راستا، عنوان یك ویژگی شخصیتی ضروری به نظر میشناختی بهروان
( با استفاده از 0266) 1ارنال( و کیان و ی0269) 5(، پرویر و رودن0269) 0مگنسون و بارنت

را ارائه  9(، مقیاس بازیگوشی برای افراد جوان0229ابعاد مشخص شده توسط بارنت )
( 0269ای با موفقیت مورد استفاده قرار گرفت. پرویر و رودن )کردند و این مقیاس تا اندازه

ی یك مولفه عنوانکنند که باید ارتباط و همپوشانی شاد بودن بهاین گونه استدالل می
( 0269) 8. پرویر و جهلشناختی با بازیگوشی مورد توجه قرار گیرداساسیِ بهزیستی روان

پرسشی را بر اساس تحلیل عاملی ارائه کرده و بر پنج بعدِ  69یك پرسشنامه بازیگوشی 
خالقیت تأکید  -گرایی گری، برونگرایی و ذهنانعطاف، بیان -طبعی، شاد بودن شوخ

گرایی و ثبات انعطاف )برون -های بعدی نشان داد که عامل شاد بودن لیلنمودند. تح
های گرا( دارای همپوشانی بسیار نیرومند با ویژگیگری )بروناحساسی( و عامل بیان

                                      
1. Bozionelos  and Bozionelos   

2. Yu, Wu, Chen & Lin 

3. Proyer & Ruch 

4. Magnesson & Barnett 

5. Proyer & Rodden 

6. Qian & Yanal 

7. playfulness scale for young adults (PSYA) 

8. Proyer and Jehle 
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برای دهنده سوگیری در طراحی ابزارهای موجود تر هستند؛ که نشانشخصیتی گسترده
 (. 0266بات احساسی است )پرویر و راش، گرایی و ثبرونصفاتی مانند گیری اندازه

-( یکی از ابزارهای اندازه0260شناختی شن و همکاران )پرسشنامه بازیگوشی روان

کند زیربنای این ویژگی شخصیتی را به شناختی است که تالش میگیری بازیگوشی روان
( یك 0260شن و همکاران )، 6شده در شکل طور جامع تبیین نماید. بر اساس مدل مشاهده

اند که دارای سه بعد انگیزش جستجوی مراتبی از بازیگوشی ارائه کردهمدل مفهومی سلسله
پذیری )نابازدارندگی( پذیری(، انعطافی باور، آغازگری و واکنشسرگرمی )با سه مؤلفه

هایی است که است. بعد جستجوی سرگرمی، توانایی رهایی از محدودیت 6و خودکاری
روانی آزاد و گرایش ذهنی به پاسخ فوری با کمترین احتیاط به  منجر به یك حالت

ی باور درباره سرگرمی )اعتقاد به ارزش شود. این انگیزه دارای سه مؤلفهها میموقعیت
پذیری کننده( و واکنشی کارهای سرگرمسرگرمی در زندگی(، ابتکار )ایجاد فعاالنه

پذیری به پیروی از قواعد . انعطافکننده( استهای سرگرم)پاسخگو بودن به محرک
طبعانه اشاره پروایی در انجام کارهای شوخاجتماعی، عدم توجه به پیامدهای کارها و بی

توانند در رویارویی با شرایط ناگوار به سازگاری و پیامدهای دارد که به واسطه آن افراد می
(. خودکاری، به 6999مثبت دست پیدا کنند )عظیمی، یزدخواستی، ابراهیمی و مرآثی، 

ای و های لحظهای، کارهای بدون برنامه، پیروی از اندیشههای لحظهعمل بر اساس تحریك
 (. 0260شود )شن و همکاران، ریزی شده و احساسات ناگهانی گفته میغیر برنامه

 
 شناختیی بازیگوشی روانمدل مفهومی ابعاد پرسشنامه .1شکل 

 

                                      
1. spontaneity 
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های شناختی، گرایش فرد برای انجام سرگرمیازیگوشی روانگیریِ باین ابزار اندازه
ی مبتنی بر نماید؛ که بر اساس یك دیدگاه آمیختهانعطاف را ارزیابی میخودآیند و قابل

شناختی و  -گرایی، نظریه اجتماعیسه رویکرد اصلی شخصیت، یعنی دیدگاه صفت
ای تأکید س، بر دیدگاه شبکهگذاری شده است. در این مقیاگرایانه پایهرویکرد تعامل

(. بر این اساس، پیشنهاد 0269شود که برگرفته از نظریه شناختی اجتماعی است )پرویر، می
ناپذیر، یك صفت را که به طور شده است که به جای توجه به یك فرد با ماهیت قیاس

هایی یژگیشده باشد )یعنی وهای شناختی درونیتواند ترکیبی نادر از ویژگیتر میمناسب
توانند نوع خاصی از رفتار را به وجود آورند( مورد توجه که اغلب در کنار یکدیگر می

تواند یك صفت نامیده دارد که یك صفت در حالی که میقرار داد. این دیدگاه بیان می
بر اساس آن چه بیان شد، پژوهش تواند ماهیتی چندوجهی داشته باشد. شود، اغلب می

سنجی پرسشنامه بازیگوشی های روانهدف به انجام رسیده است که ویژگیرو با این پیش
( را مورد بررسی قرار دهد و به این پرسش پاسخ دهد 0260شناختی شن و همکاران )روان

شناختی در گیری سطح بازیگوشی روانکه آیا این پرسشنامه و ابعاد آن به منظور اندازه
 وردار است؟فرهنگ ایرانی از روایی و پایایی برخ

  روش
از نظر هدف، از نوع کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی این پژوهش 

های آموزان دختر و پسر دبیرستانی دانشی آماری پژوهش شامل کلیهجامعه است.
بوده است که بر اساس آمار دریافتی از اداره   99-6991شهرستان پلدختر در سال تحصیلی 

نفر بودند. از بین افراد جامعه، بر اساس  9992ش این شهرستان برابر با آموزش و پرور
عنوان حجم نمونه در نظر پسر( به 695دختر و  695نفر ) 952جدول کرجسی و مورگان، 

ای انجام شد؛ به این صورت که ابتدا ی تصادفی مرحلهگیری به شیوهگرفته شد. نمونه
ل و دوم متوسطه شهرستان پلدختر تهیّه شد و فهرستی از تمام مدارس متوسطه دوره او

آموزان مدرسه انتخاب شد و از میان دانش 02ای سپس با استفاده از روش تصادفی مرحله
عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. جهت نفر به 952این مدارس، تعداد 

ها و ه این پرسشنامهها اطمینان داده شد که پاسخ بدر ابتدا، به آزمودنیاجرای پژوهش، 
ها در دوره خاصی ها صرفاً جنبه پژوهشی دارد و مربوط به ارزیابی و یا گزینش آننتایج آن
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ها توضیحات الزم داده شد و از ارائه هرگونه شود. سپس، برای تکمیل پرسشنامهنمی
رفت در پاسخ سوگیری ایجاد کند، خودداری شد. در نهایت، پس توضیحی که احتمال می

وارد شد و پس از آن، در نرم افزار   SPSSافزار نرم 09ها درنسخه ز اجرا، پاسخا
LISREL 8.8 ،مالک ورود افراد به پژوهش، داشتن رضایت سازی انجام گرفت. مدل

کامل و حضور داوطلبانه و به تبع، دقت در پاسخ به پرسشنامه و مالک خروج عدم دقت و 
ها مورد توجه قرار گرفت. د که در هنگام ورود دادهها بوسوگیری در پاسخ به پرسشنامه

 ی زیر استفاده شد:ها از دو پرسشنامهجهت گردآوری داده
 0260(: این پرسشنامه در سال 0260شناختی شن، چیك و زین )بازیگوشی روان -

پرسش،  0مقیاس باورها دارای خردهپرسش ساخته شد که دارای پنج بعد است ) 69با 
پرسش  5پذیری دارای پرسش، انعطاف 9پذیری دارای پرسش، واکنش 0 آغازگری دارای

ها بر اساس طیف لیکرت از مقیاس پاسخگویی به پرسشپرسش(.  5و خودکاری دارای 
گزینه کامالً موافقم تا کامالً مخالفم طراحی شده است. میزان پایایی این پرسشنامه بر 

و برای  89/2گوشی برابر با اساس ضریب آلفای کرونباخ برای سازه کلی بازی
گزارش شده است. روایی محتوایی )صوری( این  89/2تا  18/2های آن از مقیاسخرده

 ی تحلیلی آن به وسیلهپرسشنامه توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه
ین عاملی مرتبه دوم احراز شد. روایی همزمان این ابزار از راه بررسی میزان همبستگی ا

و با مقیاس رفتار بازیگوشانه برابر  59/2پرسشنامه با مقیاس عمومی گرایش به بازی برابر با 
  (.0260)شن و همکاران،  دست آمدبه 55/2با 
؛ به 6989) 0(: آرگایل، مارتین و گراسلند6989) 6پرسشنامه شادکامی آکسفورد -

ا با هدف سنجش ( پرسشنامه شادکامی آکسفورد ر6989، 9نقل از فورگاس و آینس
گویه است که در هر گویه چهار جمله  09شادکامی تهیه کردند. این پرسشنامه شامل 

گویی در نظر گرفته شده است. پایایی این ابزار بر اساس روش عنوان مقیاس پاسخبه
( آن را ترجمه و 6999ای و مطیعیان )پور، نورباال، اژهبود. علی 96/2بازآزمایی برابر با 

 99/2ران هنجاریابی نمودند و پایایی آن را با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با برای ای

                                      
1. oxford Happiness Questionnaire 

2. Argyle, Martin & Grossland 

3. Forgas & Innes  
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( پایایی این آزمون را با روش بازآزمایی برابر با 6988نژاد و زارعی )گزارش کردند. هادی
(، روایی این پرسشنامه را از راه همبستگی با پرسشنامه 6985گزارش نمودند. بیانی ) 98/2

گزارش کرد. پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر بر  -15/2ه میزان افسردگی بك ب
 محاسبه شد. 99/2اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر با 

 هایافته
شناختی ابتدا، با استفاده از  روایی محتوایی و بر اساس روایی پرسشنامه بازیگوشی روان

ی تأیید شد. روایی مالکی سنجی روانشناسان و متخصصین حوزهدیدگاه چند تن از روان
این پرسشنامه بر اساس رابطه آن با پرسشنامه شادکامی آکسفورد بررسی شد که با استفاده 

معنادار بود. روایی  226/2دست آمد و در سطح به 00/2ضریب همبستگی پیرسون برابر با 
یل عاملی تحلیل آماریِ تحل شناختی با استفاده از روشی پرسشنامه بازیگوشی روانسازه

 اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و مرتبه دوم مورد بررسی قرار گرفت.

 الکین و آزمون كرویت بارتلت -میر -آزمون كایر .1جدول 
 هاشاخص مقادیر

 92/2 الکین -میر -آزمون کفایت حجم نمونه  کایر
 011/9961 آزمون کرویت بارتلت

 696 درجه آزادی

 226/2 سطح معناداری
1.  

گویه انجام  69شناختی  با تحلیل عاملی اکتشافی بر روی پرسشنامه بازیگوشی روان
مقدار داد که های اصلی در مورد این پرسشنامه نشان ی تحلیل مؤلفهگرفت. نتایج اولیه

برابر با  0و آزمون کرویت بارتلت 92/2برابر با  6الکین -میر -گیری کایرکفایت نمونه
معنادار است. بنابراین، با توجه به باالبودن  226/2در سطح  است که 011/9961

ماتریس همبستگی و حجم نمونه و معنادار بودن آزمون کرویت بارتلت،   KMOمقدار
شده برابر محاسبه  9برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی مناسب است. همچنین، میزان دترمینان

است، تکیه بر نتایج تحلیل عاملی  2226/2است، و چون مقدار آن بیشتر از  229/2با 

                                      
1. Kaiser-Meyer-Oklin 

2. Bartlett's test of sphericity 

3. determinant 
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(. در ادامه، ابعاد 6992پور و صفری شالی، اکتشافی مبرهن و منطقی است )حبیب
 شده توسط هر بعد ارائه شده است. شده در پرسشنامه، مقادیر ویژه و واریانس تبیینشناسایی

 
 برای عوامل استخراج شده 1ریزهنمودار شن .2شکل 

دهد که چهار عامل در پرسشنامه بازیگوشی ریزه نشان میدار شن، نمو0بر اساس شکل 
 هستند.  6شناختی دارای مقدار ویژه باالتر از روان

 شاخص واریانس و مقادیر ویژه .2جدول 

                                      
1. scree plot 

ت
اال

سؤ
 

 اولیه یمقادیر ویژه

ت
اال

سؤ
 

 اولیه یمقادیر ویژه

 درصد واریانس مقدار کل
درصد 
 تجمعی

 صد تجمعیدر درصد واریانس مقدار کل

6 926/9 59/02 59/02 66 988/2 20/0 10/88 

0 195/0 89/69 02/50 60 982/2 26/0 10/92 

9 980/6 09/9 19/16 69 902/2 99/6 09/90 

0 698/6 92/1 98/19 60 920/2 12/6 29/90 

5 862/2 01/0 00/90 65 082/2 09/6 56/95 
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های اصلی و ، جهت انجام تحلیل عاملی از روش تحلیل مولفه0اساس جدول بر 
ی چهار اد که ارزش ویژههای آماری نشان دچرخش واریماکس استفاده شد. مشخصه

درصد از واریانس  18توانند در حدود عامل بزرگتر از یك است و مجموع این عوامل می
 شناختی را تبیین نمایند. کل متغیر بازیگوشی روان

 00/2برابر با  6، نتایج تحلیل اکتشافی نشان داد که بار عاملی پرسش 9بر اساس جدول 
شد، زیرا پرسشی که در تحلیل اکتشافی بار عاملی کمتر  ی نهایی حذفبود و از پرسشنامه

-راد و مكفرد، حجازی، حسنیداشته باشد، باید از پرسشنامه حذف شود )خدایاری 0/2از 

شناختی شده در پرسشنامه بازیگوشی روان(. بر این اساس، چهار عامل کشف6999گرث، 
لی هر پرسش در تقاطع با عامل پرسش بودند که بارهای عام 9و 5، 5، 5به ترتیب دارای 

 نشان داده شده است. 9ها در جدول ی مرتبط با آنشدهکشف

 یافتهماتریس همبستگی چرخش .3جدول 

 هاعامل شده در پرسشنامهابعاد تعیین

 خودکاری آغازگری پذیریانعطاف پذیریواکنش هاسؤال

   85/2 65سؤال    

   80/2 61سؤال    

   86/2 69سؤال    
  

 
82/2 68سؤال    

   98/2 69سؤال    

  98/2 0سؤال     

  99/2 9سؤال     
  99/2 0سؤال     
  92/2 5سؤال     

1 100/2 99/9 19/95 61 059/2 95/6 81/91 

9 102/2 01/9 89/98 69 069/2 61/6 26/98 

8 515/2 98/0 89/86 68 022/2 21/6 29/99 

9 095/2 52/0 99/80 69 699/2 990/2 622 

62 000/2 09/0 12/81     
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  19/2 1سؤال     

 89/2 62سؤال      

 86/2 66سؤال      

 
90/2 60سؤال      

 10/2  
69سؤال     

 59/2   
 

60سؤال   

99/2 9سؤال       

99/2 8سؤال       

90/2 9سؤال       
698/6  980/6  195/0  92/9  ارزش ویژه 

 

شده به ترتیب ا توجه به محتوای موردسنجش توسط هر بعد، چهار عامل کشفب
گذاری شدند. بنابراین، بعد باور پذیری نامپذیری و واکنشخودکاری، آغازگری، انعطاف

 (0260بازیگوشی شن، چیك و زین )ی ی بازیگوشی که در نسخه اصلی پرسشنامهدرباره
شده بازیگوشی ی اعتباریابی، در تحلیل عاملی شناسایی نشد و در پرسشنامهوجود داشت

 ی ایرانی حذف شد.شناختی در نمونهروان
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شناختی در حالت ضرایب تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی ابعاد پرسشنامه بازیگوشی روان .3شکل 

 استاندارد

ملی تأییدیِ پرسشنامه بازیگوشی شده برای تحلیل عاداده، مدل برازش9بر اساس شکل 
آمده های بدستیافته شناختی در حالت ضرایب استاندارد مورد تأیید قرار گرفته است.روان

 بودن عاملی کتشافی مبنی بر چهار عاملی تحلیل از نتایج حاصل تحلیل عاملی تأییدی،از 
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آمده برای رد بدستکند، زیرا ضرایب استانداشناختی را تأیید میی بازیگوشی روانسازه
 ها در سطحی بسیار باال است. تمام سؤال

 
شناختی در حالت ضرایب نتحلیل عاملی تأییدی برای بررسی ابعاد پرسشنامه بازیگوشی روا .4شکل 

 معناداری

های آمده برای تمام پرسشبدست t-value، با توجه به این که میزان 0بر اساس شکل 
ها اعتبار الزم برای حضور در ی سؤالاست، همه 91/6ر از مربوط به هر چهار بعد باالت

برای یك سؤال باالتر از  t-valueی شدهپرسشنامه را دارند، زیرا هرگاه سطح محاسبه
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شود و این اصل در باشد، روایی آن سؤال برای سنجش عامل مربوط به آن تأیید می 91/6
 کند. تی صدق میشناخهای پرسشنامه بازیگوشی روانارتباط با سؤال

شده بر مبنای چارچوب نظری و پیشینه تجربی تا چه اندازه با واقعیت مدل تدوین
انطباق دارد؟ این سؤالی است که هر پژوهشگری که پژوهش خود را در چارچوب یك 
مدل معادله ساختاری تدوین کرده است، با آن روبرو بوده و مایل است به آن پاسخ دهد. 

شده، های گردآوری پذیرش برای تأیید مدل نظری با استفاده از داده لمعیارهای علمی قاب
دهد که در ادامه به آن پرداخته را تشکیل می 6«های برازش مدلشاخص»بحث اصلی در 

 شده است. 

 شناختیهای برازش مدل پرسشنامه بازیگوشی روانشاخص .4جدول 

 
 

های اساسی ( از شاخصRMSEAشاخص ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمین )
یابی معادالت ساختاری است. بر اساس دیدگاه )مك کالوم و نیکویی برازش در مدل

باشد،  6/2(، اگر مقدار این شاخص کمتر از 6989؛ به نقل از هومن، 6991همکاران، 
مناسب است و اگر مقدار این شاخص فراتر از این میزان باشد،  برازندگی مدل در سطح

که مقدار این شده ضعیف است. در پژوهش حاضر، با توجه به این  برازش مدل طراحی

                                      
1. modeling fit indexes 

2. root mean square error of approximation (RMSEA) 

3. normalized fitness index (NFI) 

4. comparative fitness index (CFI)  

5. incremental fitness index (IFI) 

6. relative fitness index (RFI) 

7. goodness of fit index (GFI) 

8. CMIN/df 

 وضعیت برازش مقدار شاخص شاخص برازش مدل

 مطلوب است 289/2 0نگین مجذورات تقریب ریشه میا

 مطلوب است 91/2 9شاخص برازش استاندارد

 مطلوب است 99/2 0شاخص برازش تطبیقی

 مطلوب است 99/2 5شاخص برازش این کری منتال 

 مطلوب است 95/2 1نسبیندگی ازشاخص بر

 مطلوب است 92/2 9شاخص نیکویی برازش

 مطلوب است 86/9 8ادی شاخص نسبت کای اسکوئر به درجه آز
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شود. ( تأیید میRMSEAاست، برازش مدل توسط شاخص ) 289/2شاخص برابر با 
باشد،  5کمتر از  dfزان شده بر میمحاسبه chi-squareهمچنین، زمانی که نتیجه تقسیم 

شود. بر همین اساس، با توجه به این که میزان این شاخص در برازش مدل تأیید می
، شود. افزون بر ایناست، برازش مناسب مدل پشتیبانی می 86/9رو برابر با مدل پیش

ندگی ازبرکری منتال، هرگاه میزان شاخص برازش استاندارد، برازش تطبیقی، برازش این
محاسبه شود، برازندگی مناسب مدل تأیید 9/2و نیکویی برازش باالتر یا مساوی  نسبی

ها باالتر از این ، در این مدل، مقدار تمامی این شاخص9شود؛ که بر اساس جدول می
(. بر اساس مجموع 92/2و  95/2، 99/2، 99/2، 99/2، 91/2مقدار است )به ترتیب برابر با 

شناختی مورد تأیید قرار نجش پرسشنامه بازیگوشی روانها، برازش مناسب مدل سمالک
 گیرد.می

 شناختیج( تحلیل عاملی مرتبه دوم پرسشنامه بازیگوشی روان
شده در تعیین میزان واقعی بازیگوشی برای بررسی توان هر یك از ابعاد شناسایی

 شناختی از روش تحلیل عاملی مرتبه دوم بهره گرفته شده است.روان
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شناختي )در حالت ی بازیگوشي روانتحلیل عاملي مرتبه دوم برای تعیین اثر ابعاد سازه :5شکل 
 ضرایب استاندارد(

 

 

شناختی ی بازیگوشی روانشده برای سازهگر این است که چهار بعد شناساییبیان 5شکل 
پذیری و خودکاری به ترتیب پذیری، انعطافه، یعنی ابعاد آغازگری، واکنشدر این مطالع

شناختی بر تبیین این ویژگی روان 59/2و  95/2، 91/2، 80/2دارای ضرایب تأثیر برابر با 
 هستند؛ که ضرایبی با اثرگذاری باال هستند.
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شناختی )در حالت شی روانی بازیگوتحلیل عاملی مرتبه دوم برای تعیین اثر ابعاد سازه .6شکل 

 ضرایب معناداری(
 

آمده برای تعیین توان چهار بعد آغازگری، بدست t،  مقدار 1بر اساس شکل 
شناختی به ی بازیگوشی روانتبیین سازهپذیری و خودکاری در پذیری، انعطافواکنش

این مقادیر از است.  با توجه به این که تمام  19/9و  51/62، 60/60، 60/69ترتیب برابر با 
شناختی شده بر متغیر بازیگوشی روانباالتر هستند، پس تأثیر چهار بعد شناسایی 91/6

 معنادار است. 
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برای سنجش پایایی پرسشنامه موردمطالعه در این پژوهش، ضریب آلفای کرونباخ 
شده محاسبه شد. بر این اساس، میزان این مقیاس شناساییبرای کل آزمون و چهار خرده

، بعد 88/2پذیری برابر با ، بعد واکنش89/2بعد آغازگری برابر با اخص برای ش
برای کل آزمون بازیگوشی و  96/2، بعد خودکاری برابر با 80/2پذیری برابر با انعطاف

 بود. 90/2شناختی برابر با روان

 Tو   Zشناختی بر اساس نمرات هنجار آزمون بازیگوشی روان .5جدول 

با میانگین  T، هنجار آزمون بازیگوشی بر اساس نمرات استاندارد 5بر اساس جدول 
 Zی نمرات نمره تراز شده Tدر این فرمول، دست آمده است. به 62و انحراف معیار   52

T Z 
 نمره

 T Z خام
 نمره

 T Z خام
 نمره

 T Z خام
نمره 
 خام

5/59  95/2  99 9/08  - 60/2  99 9/98  - 62/6  59 0/09  - 29/0  95 

9/59  99/2  622 6/09  - 29/2  82 0/99  - 21/6  58 9/09  - 29/0  91 

9/58  89/2  626 5/09  - 25/2  86 8/99  - 20/6  59 1/92  - 90/6  98 

8/58  88/2  620 52 2 80 9/02  - 99/2  12 5/96  - 85/6  02 

0/59  90/2  629 0/52  20/2  89 9/02  - 99/2  16 9/96  - 86/6  06 

9/59  99/2  620 9/52  28/2  80 6/06  - 88/2  10 0/90  - 91/6  00 

6/12  26/6  625 9/56  69/2  85 1/06  - 80/2  19 8/90  - 90/6  09 

5/12  25/6  621 9/56  69/2  81 5/00  - 95/2  15 0/99  - 18/6  00 

16 62/6  629 0/50  00/2  89 9/00  - 96/2  11 9/99  - 19/6  05 

0/16  60/6  628 1/50  01/2  88 0/09  - 11/2  19 6/90  - 59/6  01 

9/16  69/6  629 6/59  96/2  89 8/09  - 10/2  18 1/90  - 50/6  09 

9/10  09/6  662 5/59  95/2  92 0/00  - 58/2  19 95 - 52/6  08 

0/19  90/6  660 9/59  99/2  96 9/00  - 59/2  92 0/95  - 01/6  09 

1/19  91/6  669 0/50  00/2  90 1/05  - 00/2  90 9/95  - 06/6  52 

6/10  06/6  660 8/50  08/2  99 01 - 02/2  99 9/91  - 99/6  56 

5/10  05/6  665 9/55  59/2  90 1/01  - 91/2  90 8/91  - 90/6  50 

9/10  09/6  661 9/55  59/2  95 9/01  - 96/2  95 0/99  - 08/6  59 

9/18  89/6  605 6/51  16/2  91 9/09  - 09/2  91 1/99  - 00/6  50 

8/19  98/6  609 1/51  11/2  99 8/09  - 00/2  99 6/98  - 69/6  55 

0/90  00/0  699 59 92/2  98 0/08  - 68/2  98 5/98  - 65/6  51 

 01/50میانگین   =                   26/62انحراف معیار = 
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ها است که مبتنی بر فرمول روبرو شده برای نمرات خامِ حاصل از پاسخ آزمودنیمحاسبه
 T = 10Z + 50است:             

شود، میانگین و انحراف معیار کلی آزمون بازیگوشی طور که دیده میهمان 
است. برای نمونه، اگر مجموع نمرات یك  26/62و  26/52شناختی به ترتیب برابر با روان

وی برابر با  zباشد، نمره  622شناختی برابر با فرد در پاسخ به پرسشنامه بازیگوشی روان
دهد در گروه بسیار بازیگوش است که نشان می 9/59وی برابر با  tو نمره استاندارد  99/2

 قرار دارد. 
ای که در این آزمون شناختی افراد بر اساس نمرهبه منظور تعیین سطح بازیگوشی روان

آورند، نقاط برش تعیین شد. برای انجام این منظور چهار گروه از افراد بر اساس دست میبه
  Tتمشخص شدند. گروه اول افرادی بودند که دارای نمرا Tتهای نمرامحاسبه چارک

افراد بسیار "، گروه شناختیی بازیگوشی روانبر طبق مقیاس پرسشنامه بودند و 59باالتر از 
دست آورده بودند و گروه را به 59تا  50بین   Tتنمرانامیده شدند. گروه دوم  "بازیگوش

بودند که با  50تا  06از  Tتنمرانامیده شدند. گروه سوم، افراد دارای  "افراد بازیگوش"
 06تر از پایین  Tتگروه آخر، دارای نمراگذاری شدند و نام "افراد آرام "عنوان گروه 

نامیده  "بسیار آرام"، گروه شناختیبازیگوشی روانبودند؛ که بر اساس مقیاس پرسشنامه 
 شدند.

 گیریبحث و نتیجه
گیری بازیگوشی شده برای اندازههدف از این مطالعه، اعتباریابی ابزاری مناسب و بومی

بزرگسال بود؛ تا به کمك آن بتوان میزان برخورداری افراد از این  شناختی در افرادروان
شناختی مثبت فراوان است، را در افراد ویژگی شخصیتی، که دارای پیامدهای روان

گیری نمود. بر این اساس، در گام نخست، جستجوی تر اندازهنوجوان، جوان و مسن
شناختی انجام گیری بازیگوشی روانهای به منظور یافتن ابزاری مناسب برای اندازگسترده

ها حاکی از آن بود که در داخل کشور هیچ ابزار معتبری )دارای روایی، شد؛ که یافته
پایایی و هنجار( در این زمینه وجود ندارد و لزوم شناسایی ابزاری مناسب در این زمینه به 

ه پرسشنامه شن و های پژوهشگران نشان داد کعینه مشاهده شد. در این راستا، بررسی
( با توجه به زیربنای نظری قوی، جدید بودن، جامع بودن و داشتن روایی و 0260همکاران )
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های ی اصلی، گزینش شد. پس از انتخاب پرسشنامه مناسب، گویهپایایی مناسب در نسخه
 شناسی مورد تأیید قرار گرفت.آن ترجمه شد و روایی محتوایی آن توسط اساتید روان

تین اقدام، برای کشف و شناسایی ابعاد ویژگی بازیگوشی در این پرسشنامه از در نخس
نشان داد  6های به عمل آمده در جدول تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شد. نتایج بررسی

توان اطمینان ترتیب، می گیری در سطحی بسیار مطلوب بود و بدینکفایت نمونه که آزمون
ده برای انجام این پژوهش بسنده بوده است. در گام بعد، بررسی شیافت که نمونه انتخاب

و سنجش شاخص واریانس و مقادیر ویژه ابعاد در  6ریزه در شکل نمودار شن نتایج آزمون
شناختی دارای نشان داد که مقدار ویژه چهار عامل در پرسشنامه بازیگوشی روان 0جدول 

درصد واریانس بازیگوشی  18توانند مل میبود و این چهار عا 6مقدار ویژه باالتر از 
یافته ی ماتریس همبستگی چرخش، محاسبه9بر اساس جدول شناختی را تبیین نمایند. روان

ی باور از بعد انگیزش جستجوی سرگرمی شد، زیرا پرسش نخست موجب حذف مؤلفه
بر روی این بار عاملی باالیی  "کنممن همیشه از قاعده و قانون پیروی نمی"این مؤلفه 

به نظر من سرگرمی، بازی و شوخی بخش مهمی از "مؤلفه نداشت و پرسش دوم آن 
ی آغازگری )در بعد دارای بار عاملی نیرومندی بر روی مؤلفه "زندگی انسان است

شده چهار عامل کشفی باور، انگیزش جستجوی سرگرمی( بود. با وجود حذف مؤلفه
ها، به ترتیب بعد خودکاری، توسط پرسش دیگر، با توجه به محتوای موردسنجش

گذاری شدند. در تبیین حذف این عامل پذیری نامپذیری و واکنشآغازگری، انعطاف
گیری بازیگوشی توان به این نکته اشاره کرد که ساخت یك ابزار مناسب برای اندازهمی

ا به صورت رفتار هایی باشد که در درجه نخست، بازیگوشی ربزرگساالن باید مبتنی بر آیتم
گیری کند؛ نه باورهایی که الزاماً ممکن است به رفتار همراه با مشاهده اندازه قابل

شناختی که های دیگر ابعاد بازیگوشی روانبازیگوشی تبدیل نشود. به جزء این مؤلفه، گویه
مورد  سنجند، با داشتن بار عاملی مناسب و ضریب اثر باالاین متغیر را در قالب رفتار می

 تأیید قرار گرفتند.
در نخستین اقدام، برای کشف و شناسایی ابعاد ویژگی بازیگوشی در این پرسشنامه از 

نشان داد  6های به عمل آمده در جدول تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شد. نتایج بررسی
اطمینان  توانترتیب، می گیری در سطحی بسیار مطلوب بود و بدینکفایت نمونه که آزمون

شده برای انجام این پژوهش بسنده بوده است. در گام بعد، بررسی یافت که نمونه انتخاب
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و سنجش شاخص واریانس و مقادیر ویژه ابعاد در  6ریزه در شکل نمودار شن نتایج آزمون
شناختی دارای نشان داد که مقدار ویژه چهار عامل در پرسشنامه بازیگوشی روان 0جدول 

درصد واریانس بازیگوشی  18توانند بود و این چهار عامل می 6ه باالتر از مقدار ویژ
یافته ی ماتریس همبستگی چرخش، محاسبه9بر اساس جدول شناختی را تبیین نمایند. روان

ی باور از بعد انگیزش جستجوی سرگرمی شد، زیرا پرسش نخست موجب حذف مؤلفه
بار عاملی باالیی بر روی این  "کنمیروی نمیمن همیشه از قاعده و قانون پ"این مؤلفه 

به نظر من سرگرمی، بازی و شوخی بخش مهمی از "مؤلفه نداشت و پرسش دوم آن 
ی آغازگری )در بعد دارای بار عاملی نیرومندی بر روی مؤلفه "زندگی انسان است

شده چهار عامل کشفی باور، انگیزش جستجوی سرگرمی( بود. با وجود حذف مؤلفه
ها، به ترتیب بعد خودکاری، یگر، با توجه به محتوای موردسنجش توسط پرسشد

گذاری شدند. در تبیین حذف این عامل پذیری نامپذیری و واکنشآغازگری، انعطاف
گیری بازیگوشی توان به این نکته اشاره کرد که ساخت یك ابزار مناسب برای اندازهمی

اشد که در درجه نخست، بازیگوشی را به صورت رفتار هایی ببزرگساالن باید مبتنی بر آیتم
گیری کند؛ نه باورهایی که الزاماً ممکن است به رفتار همراه با مشاهده اندازه قابل

شناختی که های دیگر ابعاد بازیگوشی روانبازیگوشی تبدیل نشود. به جزء این مؤلفه، گویه
بار عاملی مناسب و ضریب اثر باال مورد سنجند، با داشتن این متغیر را در قالب رفتار می

 تأیید قرار گرفتند.
برای بررسی درستی تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی مورد در گام بعد، 

باالتر  t-valueی مقدار ، محاسبه9و  0استفاده قرار گرفت. بر این اساس، بنا بر نتایج شکل 
ها در تمام ابعاد، مهر تأییدی بر تحلیل مام پرسشبرای ت 5/2و بار عاملی باالتر از  91/6از 

های ، مناسب بودن میزان شاخص9عاملی اکتشافی زده شد. همچنین، بر اساس جدول 
شناختی بود. همچنین، گیری بازیگوشی روانبرازش نشان از برازندگی مناسب مدل اندازه

چهار بعد بازیگوشی که ، نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان داد 5و 0بر اساس شکل 
پذیری و خودکاری به ترتیب دارای پذیری، انعطافشناختی، یعنی آغازگری، واکنشروان

شناختی هستند. ی روانبر تبیین این سازه 59/2و 95/2، 91/2، 80/2ضریب تأثیری برابر با 
ترین عامل، آغازگری این بدان معنا است که در شناسایی میزان بازیگوشی افراد، مهم

پذیری، هایی مانند واکنشسرگرمی و شوخی توسط افراد است و در درجه بعد، مؤلفه



 115/   ...یتیشخص یژگیپرسشنامه و یسنجروان یهایژگیو یبررس

 

ی دهندهتوانند شکلطبعی میای و داشتن روحیه شوخپاسخگویی، انعطاف، تحریك لحظه
 شناختی باشند. مفهوم بازیگوشی روان

زرگسال شناختی افراد بگیری بازیگوشی روانبررسی ابزارهای موجود در زمینه اندازه
های اندکی به ویژه در داخل کشور به گر این است که تاکنون در این زمینه، تالشنشان

های نه چندان کامل در این زمینه ارائه شده انجام رسیده است. با این وجود، برخی مقیاس
کند. برای ها به درک بهتر ابزار اعتباریابی شده در این پژوهش کمك میکه بررسی آن

( ابزاری با عنوان مقیاس 0260؛ به نقل از شن و همکاران، 6990) 6ن و وبسترنمونه، گلی
ارائه  1و حماقت 5، خالقیت0، سرگرمی9گری( با ابعاد بیانAPS) 0بازیگوشی بزرگساالن

سازی نسبتا محدود مورد ها و مفهومکردند که به سبب ضعف در روایی محتوایی گویه
( PSA) 8( نیز نوعی مقیاس بازیگوشی6999) 9تردید قرار گرفت. شیفر و گرینبرگ

ها نشان داد به علت اعتبارسنجی تجربی محدود، حتی در جوامع ساختند؛ که بررسی
( نیز نوعی مقیاس بازیگوشی با 0222و همکاران ) 9خارجی سندیت چندانی ندارد. اوکانل

گرفت. افزون ( طراحی نمودند که چندان مورد استفاده قرار نPSعنوان مقیاس بازیگوشی )
زا، که های معیوب و مشکلها به سبب استفاده از روشبر این، اعتبارسنجی همه این مقیاس

گرفتند، عنوان سازه یك بعدی در نظر میمتغیر بازیگوشی را با وجود چندبعدی بودن به
 شدیداً به خطر افتاد. 

تا ماهیت  های نظری دیگر تالش شده استها، در برخی مدلافزون بر این مقیاس
( باور 0229بارنت )بازیگوشی از راه شناسایی ابعاد زیربنایی آن مشخص شود. برای نمونه، 

پذیری جویی )اجتماعی بودن(، انعطافی چهار بعدِ گروهدارد که بازیگوشی دربرگیرنده
طبعی( و پویا بودن )پرانرژی رویی و شوخ)غیر قابل پیش بینی بودن(، طنزآمیزی )خنده

( با 0266( و کیان و یارنال )0269(،  پرویر و رودن )0269است. مگنسون و بارنت )بودن( 

                                      
1. Glynn and Webster 

2. adult pplayfulness scale 

3. expressive 

4. fun 

5. creativity 

6. silly 

7. Schaefer  and Greenberg 

8. playfulness scale for adults 

9. O’Connell 
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را ارائه کردند.  6(، مقیاس بازیگوشی برای افراد جوان0229استفاده از ابعاد ابزار بارنت )
( این 0269ای با موفقیت مورد استفاده قرار گرفت. پرویر و رودن )این مقیاس تا اندازه

ی اساسیِ عنوان یك مولفهاند که باید ارتباط و همپوشانی شاد بودن بهدهگونه استدالل کر
( یك 0269. پرویر و جهل )شناختی با بازیگوشی مورد توجه قرار گیردبهزیستی روان

پرسشنامه بازیگوشی هفده پرسشی را بر اساس تحلیل عاملی ارائه کرده و بر پنج بعدِ 
خالقیت تأکید  -گرایی ری، برونگرایی و ذهنگانعطاف، بیان -طبعی، شاد بودن شوخ

گرایی و ثبات انعطاف )برون -های بعدی نشان داد که عامل شاد بودن نمودند. تحلیل
های گرا( دارای همپوشانی بسیار نیرومند با ویژگیگری )بروناحساسی( و عامل بیان

برای ی موجود دهنده سوگیری در طراحی ابزارهاتر هستند؛ که نشانشخصیتی گسترده
پرویر  (.0266گرایی و ثبات احساسی است )پرویر و راش، برونصفاتی مانند گیری اندازه

شناختی یك سازه با پنج عنصر خوشحال بودن، ( تأکید نمود که بازیگوشی روان0260)
شگری است. این پژوهشگر همچنین در سال گرایی و تکانطلبی، ذهنطلبی، خالقیتتنوع

ل ساختاری دیگر از بازیگوشی با چهار عنصر دگرگرایی، سرزندگی و ، یك مد0265
 طلبی معرفی نموده است.گرایی، تنوعنشاط، ذهن

شناختی که در این ی بازیگوشی روانساختار پرسشنامهچه گفته شد، بر اساس آن
پژوهش بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مورد کنکاو قرار گرفت، با داشتن 

 تواند ابزاری مناسب برای سنجش ویزگی بازیگوشی روانشناختی باشد: های زیر میویژگی
  ،پایایی مناسب سازه کلی بازیگوشی و ابعاد آن 
  روایی مناسب: روایی این پرسشنامه با روش محتوایی، مالکی و سازه مورد تأیید

 قرار گرفت،

 شناسی بر روشمحور، کاربردی و مبتنی ای جامع، دانشاین ابزار، پرسشنامه
 درست است که بر اساس فرهنگی بومی اعتباریابی شده است.

شود که از این ابزار به منظور شناسان پیشنهاد میبر این اساس، به همه معلمان و روان
شود که رابطه تعیین سطح بازیگوشی افراد بهره بگیرند. همچنین، به پژوهشگران پیشنهاد می

بینی، ها مانند پیشرفت تحصیلی، انگیزش پیشرفت، خوشمیان این متغیر و دیگر متغیر

                                      
1. playfulness Scale for Young Adults (PSYA) 
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سازگاری اجتماعی و متغیرهای همانند مورد بررسی قرار گیرد تا از این راه بتوان از 
های آموزشی و کاری بهره گرفت. از جمله های این متغیر شخصیتی در محیطسودمندی

ه دوره نوجوانی،  اشاره ی آن بتوان به محدود شدن جامعههای این پژوهش میمحدودیت
 کرد. 

 منابع

در تحقیقات  spssراهنمای جامع کاربرد »(. 6992شالی، رضا. )پور، کرم و صفریحبیب
 . تهران. چاپ اول، تنهران، انتشارات متفکران: لویه.«های کمی(پیمایشی )تحلیل داده

رابطه خالقیت و  (.6995چراغیان، حدیث؛ امرایی، عاطفه؛ حیدری، ناصر و آریا، نازنین. )
، دانشگاه های نوین تربیتی. اندیشهراهبردهای مقابله با استرس با بازیگوشی دانشجویان

 .99-12(، 9)60الزهرا، 
(. شادکامی و 6999ای، جواد و مطیعیان، حسین. )پور، احمد؛ نورباال، احمدعلی؛ اژهعلی

 .092 – 069(، 9)0شناسی، مجله روانعملکرد ایمنی بدن. 
(. پایایی، اعتبار و هنجاریابی پرسشنامه شادکامی 6988نژاد، حسن و زارعی، فاطمه. )هادی

 .99 – 10(، 0و  6) 60، شناختیهای روانپژوهشآکسفورد. 
. چاپ افزار لیزرلیابی معادالت ساختاری با کاربرد نرممدل(. 6989هومن، حیدرعلی. )

 اول،تهران: سمت.
ی مجلهشادکامی.  -ی پایایی و روایی مقیاس افسردگی(. بررس6985بیانی، علی اصغر. )

 .02-96، 09، شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگاندانش و پژوهش در روان
(. 6999منوجان، نسبیه؛ حسینچاری، مسعود؛ جوکار، بهرام و شیخ االسالمی، راضیه. )زارعی

. فصلنامه ی در نوجوانانشناختی تحصیلسنجی پرسشنامه سرمایه روانهای روانویژگی
 . 96 – 19(، ص 02) 62گیری تربیتی. اندازه

(. 6999گرث، رابرت. )فرد، محمد؛ حجازی، الهه؛ حسنی راد، مرجان و مكخدایاری
گیری تربیتی. . فصلنامه اندازهساخت و رواسازی پرسشنامه توانمندیهای منش ایرانیان

 .55 – 85(، ص 02) 62
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طراحی (. 6999ی، فریبا؛ ابراهیمی، امراهلل و مرآثی، محمدرضا. )عظیمی، اکرم؛ یزدخواست
مقیاس انعطافپذیری روانشناختی دختران نوجوان و بررسی ویژگیهای روانسنجی آن. 

 .665 – 691(، ص 02) 62گیری تربیتی. فصلنامه اندازه
Forgas, J. P & Innes, J. M. (1989). Recent Advances in Social Psychology: 

An International Perspective. International Union of Psychological 
Science: Australian Psychological Society. Amsterdam, New York : 
North-Holland.  
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 هاپیوست
 شده در ایرانشده و بومیپرسشنامه بازیگوشی اعتباریابی 

 های پرسشنامه بازیگوشیگویه 

قم
واف

الً م
کام

قم 
واف

ً  م
یبا

قر
ت

قم 
واف

ی م
حد

تا 
 

نه 
 و 

فق
موا

نه 
ف

خال
م

فم 
خال

ی م
حد

تا
 

فم
خال

ً  م
یبا

قر
ت

فم 
خال

الً م
کام

 

ری
زگ

آغا
 

به نظر من سرگرمی، بازی و شوخی  .6
 بخش مهمی از زندگی انسان است.

       

کنم تا در هر کاری فارغ من تالش می .0
 از اهمیت آن، لذّت ببرم.

       

من فردی هستم که معموال در بیشتر  .9
ها شوخی و سرگرمی را آغاز موقعیت

 کنم.می
       

توانم هر گونه فعالیتی را من می .0
 عنوان یك  سرگرمی انجام دهم.به

       

توانم ها میمن در بیشتر موقعیت .5
بخش پیدا کننده و لذتچیزی سرگرم

 کنم.
       

ش
کن

وا
ى

ذیر
پ

 
کننده من از چیزهای شوخ و سرگرم .1

که توسط دیگران آغاز شود استقبال 
 کنممی

       

کننده را سرگرمهرگاه یك نفر کاری  .9
شوم که با او آغاز کند، خوشحال می
 همراه شوم.

       

کننده و های سرگرممن از فعالیت .8
کنند، آمیز که دیگران آغاز میشوخی

 برم.لذّت می
       

ف
طا

انع
ری

ذی
پ

 

فهمم، ولی من قواعد اجتماعی رو می .9
 کنم.ها محدود نمیخودم را با آن

       

قواعد اجتماعی من همیشه هم از  .62
 کنم.پیروی نمی

       

برخی مواقع کارهایی را بدون توجه  .66
 دهم.به پیامدهای آن انجام می
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اگر بخواهم کاری انجام دهم معموال  .60
دهم که مرا به دیگران اجازه نمی

 متوقف کنند.
       

ترسم که مبادا به سبب من هرگز نمی .69
 شوخ بودن چیزی را از دست بدهم.

       

ی
کار

ود
خ

 

های من اغلب بر اساس تحریك .60
 شوم.ای دست به کار میلحظه

       

ای را من اغلب کارهای بدون برنامه .65
 دهم.انجام می

       

های آنی من اغلب بر اساس تحریك .61
 کنم.عمل می

       

ای و های لحظهمن اغلب  اندیشه .69
ریزی شده خود را دنبال غیربرنامه

 کنم.می
       

ای و من اغلب  احساسات لحظه .68
 کنم.ناگهانی خود را دنبال می

       

 
 


