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  چکیده 
یک گروه . شده است در این پژوهش عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو بررسی

سیاهه مذکور، . نفر از طریق نمونه برداري تصادفی انتخاب و به سیاهه بلوغ اجتماعی پاسخ دادند 500نمونه با حجم 
بررسی روایی سازه از طریق تحلیل متمایل . به دست آمد 833/0در نتیجه، ضربب آلفاي کرنباخ . سوال بود 90شامل 

عـدم  : عامل شـامل  10. می کند تبیین درصد کل واریانس متغیرها را 115/29،  عامل استخراج شده 10نشان داد که 
کنترل خود، سلطه جویی، اعتماد به دیگران، سهل انگاري، کمرویی، تنوع طلبی، نفـع طلبـی و خـود پرسـتی، خیـر      

اسـتفاده  ) CPI(براي بررسی روایی همگرا از آزمون سازگاري اجتماعی . خواهی، بی خیالی، خود بزرگ بینی است
نفر  72سوالی سازگاري اجتماعی و بلوغ اجتماعی رائو بر روي گروه نمونه اي به حجم  90همبستگی بین فرم . شد

 5سـهل انگـاري،   (4، )سـلطه جـویی  (2، )عدم کنترل خـود ( 1عامل؛  10عامل از  5نتایج نشان داد که . محاسبه شد
همبستگی دارد و ضـریب همبسـتگی   ) CPI(اجتماعی  با آزمون سازگاري) نفع طلبی و خود پرستی( 7، )کمرویی(

در نهایـت یـک نـرم مقولـه اي     . به دست آمد 411/0کل پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو با آزمون سازگاري اجتماعی 
  .براي پرسشنامه تهیه شد

  
  .روایی، نرم یابی وتحلیل عاملی متمایل اعتبار، بلوغ اجتماعی ،عملی بودن، :واژگان کلیدي

 
 



  مقدمه
انسانها در سیر تکاملی خود به طبقه هاي جدید رشد عاطفی ، اجتماعی وارد می شوند و سرانجام قادر می شوند 

در اینجا فـرد وارد مرحلـه اي از   . تا خودشان را بطور فزاینده، در چشم انداز اجتماعی گسترده تر و بزرگتري ببینند
این مرحله از بلوغ، بلـوغ  . به عنوان یک بزرگسال سالم عمل نمایدبلوغ شده است که این امکان را به او می دهد تا 

بلوغ اجتماعی بعد از بلوغ روانی آخرین مرحله بلوغ است که نبود آن به مرور زمان منجر . نامیده می شود 1اجتماعی
ن و در عصر حاضر انسان به واسـطه حاکمیـت ماشـی   . به داشتن مشکالتی در روابط بین فردي و اجتماعی می شود

توسعه غول آساي صنعت و فناوري با دستهاي خود خویشتن را مقهور تکنولوژي کرده اسـت از طرفـی رشـد بـی     
رویه جمعیت و پیچیده تر شدن روابط اجتماعی ، منجر به از خود بیگانگی و افزایش اختالالت روانی و مشـکالت  

هـر زمـان دیگـر بـراي انسـان اجتنـاب        در نتیجه جستجو براي شناخت واقعی خویشتن بیش از. رفتاري شده است
ناپذیرشده است تا در این رهگذر به گونه اي مطلوب و سازنده بتواند بـا دنیـاي درون و بیـرون رابطـه اي معقـول      

شـفیع آبـادي و   (ضمن اینکه بر اساس یک شناخت درست و سنجیده با مسائل فردي و اجتماعی روبرو شود . برقرار کند
  ).1388ناصري، 

اعی این ویژگی را در افراد رشد می دهد که در حالی که براي خود حق و حقوقی قائل هستند بـراي  بلوغ اجتم
 هـاي دیگران نیز همان حقوق را قائل شوند، به طوري که ضمن داشتن رضایت از کنارهم بودن با توجه به فـراز و نشـیب  

برخورد او با مسـائل بـه عنـوان یـک بزرگسـال بـالغ       زندگی، آنچه که می تواند فرد را یاري کند، قدرت سازگاري و نوع 
  .است

 بـین  ارتبـاط  بررسـی  و مطالعه هدف با هند، ،PBI دانشگاه در  همکاران و) 2003( 2تکرال توسط در پژوهشی
 و اي منطقـه  تفاوتهـاي  مطالعه همچنین و دیبرستانی آموزان دانش درباره آکادمیک آوردهاي دست با اجتماعی بلوغ

 بلوغ مقیاس. شد انجام نو تایی دهلی 400 نمونه روي پژوهش این.باشد می ها آن اجتماعی بلوغ پایه روي بر جنبی
 براي امتحانات برد در که شده انتخاب آموزان دانش نمره جمع و اجتماعی گیري بلوغ اندازه در رائو نالینی اجتماعی

 بین معنادار رابطه که بود آن از حاکی نتایج. شد استفاده بود، شده گرفته دانشگاهیشان دستاوردهاي سطح دادن نشان
 کـه  دهنـد  مـی  نشـان  نتایج. دارد وجود دبیرستانی آموزان دانش درباره دانشگاهی آوردهاي دست و اجتماعی بلوغ

 از که باشد می 84/0دانشگاهی  آوردهاي هاي دست نمره اجتماعی بلوغ بین آمده به دست همبستگی اعتبار ضریب
 دانشـگاهی دانـش   آوردهـاي  دسـت  و اجتمـاعی  بلوغ بین معنادار ارتباط که مدهد نشان و است معنادار آماري نظر

  .دارد وجود نو دهلی دبیرستانی آموزان
عملی بودن، اعتبـار ، روایـی و   (با توجه به اهمیت دوران بلوغ و رابطه آن با سالمت روانی ، وجود ابزاري فنی 

بلوغ اجتماعی در بین دانش آموزان دبیرستانی دختر شهر تهران، از اهمیت ویژه اي به منظور سنجش دقیق ) یابینرم
  .برخوردار است

 :با توجه به اینکه موضوع مورد بررسی جنبه کاربردي دارد ، لذا تهیه پاسخ براي پرسشهاي زیر امري ضروري است
  ر است؟آیا مجموعه سوالهاي پرسشنامه بلوغ اجتماعی از اعتبار کافی بر خوردا -
  آیا بین سوالهاي مختلف بلوغ اجتماعی هماهنگی وجود دارد؟ -
  آیا پرسشنامه بلوغ اجتماعی از روایی کافی بر خو ردار است؟ -

                                                
1. Emotional maturation 
2. Thukral 



  پرسشنامه بلوغ اجتماعی از چند عامل اشباع شده است ؟ -
  آیا پرسشنامه بلوغ اجتماعی داراي روایی همگراست ؟ -

  روش
در  90- 91دانش آموزان دبیرستانی دختر شاغل به تحصیل در سـال تحصـیل   جامعه آماري این پژوهش را کلیه

با توجه به اینکـه موضـوع پـژوهش بررسـی ویژگیهـاي روانسـنجی پرسشـنامه بلـوغ         .شهر تهران تشکیل داده است
ایـن رو  از . اجتماعی رائو است،  بنابراین الزم است حجم نمونه زیاد باشد تا بتوان تحلیل عاملی الزم را انجـام داد 

  .نفر از طریق نمونه برداري چند مرحله اي به صورت تصادفی انتخاب شد 500جامعه مورد نظر با حجم 
) 1986(که توسط نالینی رائـو در سـال    (RSMS)٣ابزارهاي این پژوهش ، شامل پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو

که به عنوان تست همگـرا مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت،       (CPI) 4و پرسشنامه سازگاري اجتماعیتدوین شده است 
گویه به صـورت منفـی    67گویه به صورت مثبت و  RSMS( 23(گویه پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو  90از . است

دانش آموزان هر گویه را مطالعه کرده و میزان موافقت خود را بر اساس نظر خود بـر روي مقیـاس   . بیان شده است
(+) در خانـه هـایی کـه عالمـت     . مأل موافق ، موافق ، مخالف ،کامأل مخالف رتبه بندي می کننـد چهار درجه اي کا

) 1،2،3،4(و درجاهـاي بـدون عالمـت بـه صـورت معکـوس        )4،3،2،1(وزن پاسخها را به صورت مسـتقیم  وجود دارد 
ضریب اعتبار . عی استاین مقیاس شاملسه بعد کفایت شخصی، کفایت میان فردي و کفایت اجتما .گرددمحاسبه می

و  73/0، کفایت میـان فـردي    89/0و ضریب اعتبار بعد کفایت فردي  79/0باز آزمایی کل پرسشنامه بلوغ اجتماعی 
  .است 70/0کفایت اجتماعی 

اجراي مقیاس توسـط محقـق   . نفر انتخاب شد 500به منظور اجراي طرح و گردآوري داده ها ،نمونه اي بالغ بر 
آزمون به صورت گروهی و مداد کاغذي بر روي دانش آموزان دبیرستانی دختر شـهر تهـران انجـام    . صورت گرفت

د و تمـامی مراحـل اجـراي آن توسـط     براي کنترل عوامل بیرونی مؤثر بر روایی آزمون بصورت یکسان اجرا ش. شد
  .به همه آزمودنی ها توضیحات یکسان ارائه و تالش شد که آزمون در جوي مناسب اجرا شود. پژوهشگر صورت گرفت

  :تحلیل داده ها بر اساس اهداف پژوهش با استفاده از روش آماري توصیفی و استنباطی به شرح زیر انجام گرفت
وش هاي متداول آمار توصیفی توزیع فراوانی، شاخص هاي گرایش مرکـزي و  براي تعیین مشخصه گروه از ر -

  .شاخص هاي پراکندگی استفاده شد
   .براي تعیین همبستگی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است -
  .براي تعیین هماهنگی درونی میزان اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفاي کرنباخ استفاده شده است -
روایی پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو و اینکه آزمون از چند عامـل اشـباع شـده اسـت از تحلیـل      براي بررسی  -
  .با چرخش متمایل استفاده شده است)  PC(هاي اصلی مؤلفه

  یافته ها
چنانکه پیشتر اشاره شد براي برآورد ضریب اعتبار پرسشنامه بلوغ اجتمـاعی رائـو از ضـریب همگـونی درونـی      

همچنین حداقل بار عـاملی هـر   . است 0/833سوال  90براي  5مقدار آلفاي کرنباخ. ده شده استآلفاي کرنباخ استفا
. در نظر گرفته شده است که بر اساس عدد مذکور هیچ یک از سـواالت پرسشـنامه حـذف نمـی گـردد      0/2 سوال

                                                
3. Rao social maturation scale 
4. Social adjustment scale 
5. Cronbach’s Alpha 



 71 سـوال  به مربوط 407/0است و بیشترین ضریب همبستگی 12سوال به مربوط  0/007همبستگی ضریب کمترین
  .است

مهمترین پرسش که باید درباره هر نوع روش سنجش انجام گیرد این است که آن روش تا چه حـد روا اسـت؟   
در این پژوهش، شواهد مربوط .منظور این است که ابزار سنجش چیزي را اندازه بگیرد که براي آن ساخته شده است

  .شدگردآوري ) روایی سازه و روایی همزمان(به دو نوع روایی 
تحلیل عـاملی  . براي تعیین روایی سازه روشهاي گوناگونی وجود دارد که یکی از آنها روش تحلیل عاملی است

اصطالحی است که براي رواسازي و توسعه ابزارهاي روانسنجی تحلیل داده ها به منظور کشف سازه هاي جدید و 
  ).1388هومن، (به کار می رود ... و عالئق شغلی و کمک به تدوین تئوري تحلیل محتوا و مواد محاسبه سبکهاي مدیریتی

  :براي تحلیل عاملی رعایت مفروضه هاي زیر ضروري است
انـدازه کفایـت   . . و ترجیحأ باال تر از آن باشـد  6/0که باید حداقل  )KMO( 6شاخص کفایت نمونه برداري )1

  .براي پژوهش قابل توجیه می سازد است که اجراي تحلیل عاملی را 699/0نمونه برداري در این پژوهش 
براي بررسی در باره این مطلب که آیا ماتریس همبستگی داده ها در جامعه صـفر نیسـت از آزمـون کرویـت      )2

هدف از اجراي این آزمون ، رد فرضیه صفر ، مبنی بر درست بودن ماتریس همانی یعنـی  . استفاده می شود 7بارتلت
در ). 1388 هـومن، ( ک و همه عناصر غیر قطري آن در جامعه صفر مـی باشـد  ماتریسی است که عناصر قطري آن ی

بنـابراین  . اسـت   P= 000/0و سطح معنادار 314/8418پژوهش حاضر مقدار مشخصه آماري آزمون بارتلت برابر با 
  .می توان ادعا کرد که بین متغیرها در جامعه همبستگی وجود دارد

پژوهشگران به منظور بررسی در باره ماهیت روابط بین متغیرها و نیز دستیابی به تعریف و نامگذاري عامل ها  )3
البته بعضی از تحلیلگران عاملی . در تعریف عاملها مهم و با معنا دانسته اند 40/0گاه باالتر از  30/0ضرایب باالتر از 

ولی این ضریب مشکالتی را در تحلیل عاملی و تکـرار  . ی می کنندرا مهم  تلق 15/0بار عاملی با ضریب  8مانند کتل
نفر یا بیشتر بارهایی بـه   300در نمونه هایی با حجم  01/0تحلیل عامل بوجود می آورد، اگرچه در سطح معناداري 

  ).1388هومن،(معنا دار می شوند ، اما این مقدار کمی از واریانس را تبیین می کند 15/0اندازه 
  .به عنوان بار عاملی قابل قبول انتخاب شد 20/0ژوهش بار عاملی با ضرایبدر این پ

  .هریک از عاملها باید دست کم متعلق به سه سوال باشد) 4
  .عاملها باید از اعتبار کافی بر خوردار باشند)5

ون و سـطح معنـاداري مشخصـه آزمـ     699/0همانطورکه بیان شد ، مقدار شاخص کفایت نمونه برداري برابر بـا  
بنابراین بر پایه هر دو مالك می توان نتیجه گرفت کـه اجـراي تحلیـل عـاملی بـر      . کرویت بارتلت نیز معنادار است

عالوه بر این برونداد اولیه کـامپیوتر  . اساس ماتریس همبستگی حاصل در گروه نمونه مورد مطالعه قابل توجیه است
است که نشان می دهد بر پایه این داده ها استخراج عامـل   000000015/0 نشان می دهد که مقدار دترمینان ماتریس

  .ها امکان پذیر است
- نامیـده مـی   10نمودار ارزشهاي ویژه که اسـکري  )3 نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل ؛ )2 ؛9ارزش ویژه )1
  . شود

عامـل   10سـوالی سـیاهه بلـوغ اجتمـاعی،      90بر پایه نتایج بدست آمده از اجراي تحلیـل عـاملی، از مجموعـه    
                                                
6. Kaiser – Meyer – Olkin (KMO) 
7. Bartlett’s Test of  Sphericity 
8. Cattelell 
9. Eigen value 
10. Scree 



  .در صد کل واریانس متغیرها را توجیه کرد 115/29استخراج شد که در مجموع 

  
  نمودار شیب دار. 1نمودار 

  
در ارتباط با سـایر متغیرهـا نشـان مـی     نمودار شیب دار، درصد کل از واریانس تبیین شده به وسیله هر متغیر را 

تجربه . در این طرح معموال عاملهاي بزرگ در باال و سایر عاملها با شیبی تدریجی کنار هم نشان داده می شوند. دهد
  . ام شروع می شودKتعداد عاملهاي حقیقی باشد ، اسکري از عامل  Kنشان داده است که اگر 

 هاکه سهم عامل نخست در واریانس کل متغیرها چشمگیر و از سهم بقیه عاملاز این نمودار می توان استنباط کرد 
 .شـود کامال متمایز است که بعد از عامل دهم شبب نمودار از بین می رود و در واقع فالت نمودار از عامل دهم شروع می

عامـل اسـتخراج    10اعی، سوالی سیاهه بلوغ اجتم 90بر پایه نتایج بدست آمده از اجراي تحلیل عاملی، از مجموعه 
از کـل واریـانس را   ... درصـد و   3/236درصد ، عامل سـوم   3/593درصد، عامل دوم  7/495شد که عامل یکم 

عامـل   10سوالی بلـوغ اجتمـاعی    90بر پایه نتایج به دست آمده از اجراي تحلیل عاملی، از مجموعه . کنندتبیین می
 90اشـتراك مـواد مجموعـه     میزان. اریانس متغیرها را توجیه کرددر صد کل و 115/29در مجموع  استخراج شد که

میـزان  اصلی به دسـت آمـده نشـان داد ، بیشـترین      هاي مولفه تحلیل روش سوالی سیاه بلوغ اجتماعی که از طریق
   .است 130/0متعلق بوده که مقدار آن  53بوده، کمترین میزان به سئوال  0/ 435تعلق دارد که  57اشتراك به سوال

پس از تعیین تعداد عوامل مناسب قابل استخراج با توجه به مقدار واریانس تبیین شده و نمـودار اسـکري بـراي    
. هدف از این روش، رسیدن بـه سـاختار سـاده اسـت    . عامل مشخص چرخش داده شد 10رسیدن به ساختار ساده، 

داد که نتایج پس از چندین چـرخش   عامل نشان 10بنابراین ، اطالعات به دست آمده پس از چرخش متمایل براي 
  .مالحظه می شود 1ماتریس ساختار یافته در جدول . آزمایشی به ساختار ساده رسید

  ماتریس ساختار ساده براي عامل ها: 1جدول 
 عامل پنجم سوال عامل چهارم سوال عامل سوم سوال عامل دوم سوال عامل یکم سوال

V84 0/553 V8 0/477 V59 -0/541 V10 -0/595 V38 -0/571 

V70 0/445 V43 0/472 V50 0/448 V55 -0/575 V89 -0/513 



V14 0/419 V31 0/429 V77 -0/404 V19 -0/551 V34 -0/506 

V81 0/415 V45 0/384 V82 -0/382 V2 -0/531 V51 -0/415 

V69 0/406 V27 0/322 V41 0/375 V28 -0/49 V29 -0/373 

V75 0/405 V52 0/276 V83 -0/354 V22 -0/477 V65 -0/336 

V79 0/405   V58 0/314 V4 -0/462 V40 0/331 
V78 0/401   V39 0/243 V11 -0/43 V74 -0/325 

V64 0/4   V53 -0/23 V49 -0/372 V18 -0/307 

V7 0/374     V5 -0/364 V33 -0/297 

V23 0/342     V20 -0/358 V16 -0/289 

V61 0/293     V47 -0/348   
V15 0/291     V32 -0/275   

 
 عامل دهم سوال عامل نهم سوال عامل هشتم سوال عامل هفتم سوال عامل ششم سوال

V25 0/64 V85 0/515 V86 0/532 V42 -0/517 V21 0/54 
V13 0/507 V88 0/404 V80 0/51 V36 -0/467 V17 -0/45 

V37 0/413 V68 0/4 V57 0/51 V35 0/408 V12 -0/325 

V24 0/373 V60 0/399 V90 0/365 V62 0/399 V26 -0/317 

V46 0/338 V71 0/396 V87 0/354 V66 -0/379 V54 0/282 
V30 0/321 V73 0/381 V56 0/351 V72 -0/365   
  V44 0/375 V63 0/274 V67 -0/3   
  V3 0/375   V9 -0/225   
  V48 0/307       
  V1 0/259       
  V6 0/258       

 
عامل استخراج شده، با استفاده از  10چنانچه  نشان داده شده است، 1همانطور که ساختار ساده عاملها در جدول 

شیوه متمایل چرخش داده شود، مجموعه پرسش هایی که مشترکا با یک عامل همبسته بـوده و تشـکیل یـک خـرده     
  :آزمون می دهد به قرار زیر است

  .بیانگر عدم کنترل خود است که 76، 15، 61، 23، 64،7، 78،  79، 75،  69، 81، 14، 84،70گویه  14عامل یکم، با  - 
  .که بیانگر سلطه جویی است 52، 27، 45، 31، 43، 8گویه  6عامل دوم، با  -
  .ن استکه بیانگر اعتماد به دیگرا 53، 39، 58، 83، 41، 82، 77، 59،50گویه  9عامل سوم، با  -
  .بیانگر سهل انگاري است 32، 47، 20، 5، 49، 11، 4، 22، 28، 2، 19، 55، 10گویه  13عامل چهارم، با  -
  .بیانگر کمرویی است 16، 33، 18، 74، 40، 65، 29، 51، 34، 89، 38گویه  11عامل پنجم، با  -
  .بیانگر تنوع طلبی است 30، 46، 24، 37، 25،13گویه  6عامل ششم، با  -
  . بیانگر نفع طلبی و خود پرستی است 6،  1، 48، 3، 44، 73، 71، 68،60، 88، 85گویه  11عامل هفتم، با  -



  .بیانگر خیر خواهی است 63، 56، 87، 90، 57، 86،80گویه  7عامل هشتم، با  -
  . بیانگر بی خیالی است 9، 67، 72، 66، 62، 35، 36، 42گویه  8عامل نهم، با  -
  .بیانگر خود بزرگ بیینی است 54، 26، 12، 17، 21گویه  5 عامل دهم، با -

سئوالی سازگاري اجتماعی با پرسشنامه  90در این پژوهش براي بررسی روایی همزمان، از همبستگی پرسشنامه 
بلوغ اجتماعی رائو استفاده شده است که همبستگی سازگاري اجتماعی و بلوغ اجتماعی رائو بر روي گـروه نمونـه   

عامل با آزمون سازگاري اجتماعی  5عامل به دست آمده ،  10نتایج نشان داد که از . نفر محاسبه شد 72جم اي به ح
سـلطه  (، عامـل دوم  541/0با ضریب همبستگی) عدم کنترل خود(عامل یکم: همبستگی معنادار دارند که عبارتند از 

با ) کمرویی(، عامل پنجم453/0بستگی با ضریب هم) سهل انگاري(، عامل چهارم233/0با ضریب همبستگی) جویی
 01/0کـه در سـطح    558/0باضـریب همبسـتگی   ) نفع طلبی و خود پرستی(و عامل هفتم  404/0ضریب همبستگی 

اسـت   411/0همچنین ضریب همبستگی کل پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو با سازگاري اجتماعی برابر . معنادار است
بنـابراین ، پرسشـنامه بلـوغ اجتمـاعی داراي     .اسـت  01/0در سطح معناداري که نشانگر همبستگی بین دو پرسشنامه 

  .روایی همگراست
همانطور که پیش تر آمد، مواد پرسشنامه بلوغ اجتماعی بر پایه مقیـاس چهـار مقولـه اي موافـق، کـامال موافـق،       

نمره هاي پایین آن نشان  نمره هاي باال آن معرف بلوغ اجتماعی باال و. مخالف کامال مخالف در جه بندي شده است
مشخصه هاي آماري نمره هاي حاصل از پرسشنامه براي هر عامل کـل پرسشـنامه   . دهنده بلوغ اجتماعی پایین است

  .آمده است 2در جدول 
 مشخصه هاي آماري نمره هاي آزمون بلوغ اجتماعی 2جدول 

 نما میانه میانگین عامل
انحراف 
 استاندارد

خطاي 
 میانگین

 کشیدگی
 خطاي

 کشیدگی
 چولگی

خطاي 
 چولگی

1 2/6144 2/5714 2/43 0/44168 0/01975 0/092 0/109 -0/142 0/218 
2 2/0717 2 2 0/4621 0/02067 0/188 0/109 -0/045 0/218 
3 2/304 2/3333 2/22 0/35388 0/01583 0/343 0/109 0/307 0/218 
4 2/416 2/3846 2 0/46928 0/02099 0/069 -0/109 -0/129 0/218 
5 2/0903 2/0909 2/18 0/42011 0/01879 0/163 0/109 -0/191 0/218 
6 2/3343 2/3333 2/17 0/48272 0/02159 -0/011 0/109 0/044 0/218 
7 2/4471 2/4091 2/36 0/43525 0/01946 0/257 0/109 -0/31 0/218 
8 2/0157 2 2 0/45836 0/0205 0/216 0/109 0/234 0/218 
9 2/1266 2/125 2 0/3584 0/01603 0/31 0/109 0/294 0/218 
10 2/3084 2/35 2/4 0/42428 0/01897 0/191 0/109 -0/148 0/218 
 1.59a 0/22815 0/0102 0/006 0/109 0/218 0/218 2/2673 2/2728 کل

  
بیان شود که چارچوبی کلی به منظور تعبیر و تفسیر نمره هاي هر فرد ، الزم است نمره هاي خام وي در مقیاسی 

مقصود از این مقیاس که نرم یا هنجار خوانه می شود این است که وضع نسـبی  . براي مقایسه نمره ها به دست دهد
گروه مرجع مناسب آن است که فردي می تواند به گونه منطقی . و مرتبه فرد را در یک گروه مرجع مناسب بیان کند

  ).1387هومن،(با آن مقایسه شود
مقوله اي پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو از کامال موافقم تا کامال مخالفم با  4ره خام آزمودنی ها بر پایه مقیاس نم



  .نرم مقوله اي ارائه شده است 3در جدول . محاسبه و درجه بندي شده است 4تا  1نمره هاي 
  جدول نرم مقوله اي .3جدول 

 مقوله میانگین نمره ها جمع نمره هاي خام

 )بلوغ اجتماعی باال(کامال موافقم  4/00 – 3/5 360 – 315

 )بلوغ اجتماعی نسبتا باال(موافقم  3/49 – 2/5 314 – 225

 )بلوغ اجتماعی نسبتا پایین(مخالفم  2/49 – 1/5 224 – 135

 )بلوغ اجتماعی پایین(کامال مخالفم  1/49 – 1/0 134 – 90

  

  بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی عملی بودن ، اعتبار ، روایی و نرم یابی پرسشنامه بلـوغ اجتمـاعی رائـو در بـین     

نفـر از   500پس از اجراي سیاهه بلوغ اجتماعی رائـو بـر روي   . دانش آموزان دبیرستانی دختر شهر تهران انجام شد
   .پرسشنامه تکمیل شده است 500حاصل تجزیه وتحلیل دانش آموزان دبیرستانی دختر انجام شد و نتایج به دست آمده 
» آیا ابزار مورد پژوهش از اعتبار کافی برخـودار اسـت ؟  «بعد از گرد آوري داده ها براي پاسخ به این سئوال که 

دانش آموز اجرا گردید نشان داد اعتباربه دست آمـده از آزمـون برابـر     500نتایج حاصل از اجراي آزمون که بر وي 
سـیاهه  « همچنین براي بررسی روایی سازه و پاسخ به این سئوال که. است که اعتبار باالیی را نشان می دهد 833/0

بـا توجـه بـه    . از روش تحلیل مولفه هاي اصلی استفاده شده است» بلوغ اجتماعی از چند عامل اشباع شده است؟ 
بـراي  . عامل استخراج گردید 10درنهایت مفروضه هاي تحلیل عاملی درصد تبیین واریانس و شیب نمودار اسکري 

اطمینان از روایی ابزار پژوهش از روایی همگرا استفاده شد و نشان داد که همبستگی باالیی بـین بلـوغ اجتمـاعی و    
نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد که این مقیاس از روایی کافی برخودار اسـت و از  . سازگاري اجتماعی وجود دارد

است و معنادار بودن مشخصه   699/0مقدار کفایت نمونه برداري در این مقیاس برابر با . ه استعامل اشباع شد 10
  .کرویت بارتلت حاکی از وجود شرایط مناسب جهت اجراي تحلیل عاملی است

در این . ماتریس عاملی نشان داد، عامل نخست داراي بیشترین بار عاملی و سهم آن نیز از سایر عاملها بیشتر بود
متمرکز بر دو عامل و احتماال سوال هایی پیچیده هستند و بهتر است در پـژوهش هـاي    32، 63وهش سوال هاي پژ

از . به منظور ساده سازي عوامل استخراجی از چـرخش متمایـل اسـتفاده شـد    . آتی مورد بررسی و تغییر قرار گیرند
آماري مبتنی بـر تحلیـل عـاملی و روش تحلیـل     هاي این پژوهش که بر پایه طرح نمونه برداري و از آزمونهاي یافته

  :مؤلفه هاي اصلی است و با بهره مندي از پیشینه پژوهشی در خصوص مبحث بلوغ اجتماعی نتیج ذیل حاصل شد
کنترل رفتار و عواطف و هیجانها در افراد . سوال همستگی قوي دارد و عدم کنترل خود نام دارد 14عامل یکم با 

این تعامل را به عنوان در برگیرنده رابطـه علـی   ) 1983(برشاید . اجتماعی معنا پیدا می کنددر زندگی و تعامل هاي 
بین زنجیره اي از حوادث که زندگی تعامل را می سازد در نظر می گیرد و به تجزیه و تحلیل بنیـادي نقـش کنتـرل    

 از آمـوز  دانـش  463 شـامل  ينمونـه ا  در پژوهشـی بـا   .عواطف و هیجان در روابط و رشد  اجتماعی تأکید می کند
 کـل  در و خـودآزاري  ، بیگـانگی  خود ازصورت گرفت ؛ خصوصیاتی  )2009( و )2008( هاي سال شهرهاروارد در

بـه   امـا  نداشـتند،  معنی دار باکفایت فردي رابطه  -014/0 و -036/0 و -042/0همبستگی  هاي ضریب با افسردگی



  . هستند مرتبط و منفی صورت
 کیفیـت  و سبک به طبیعی طور به جویی سلطه .سوال همبستگی دارد و بیانگر سلطه جویی است 6عامل دوم با 

 اسـت،  بخـش  دو بـر  مشـتمل  که افراد شخصیت رشد به کلی طور به مسئله این. شود می مربوط فرد دو بین رابطه
 شـناختی،  ابعـاد رشـد   شـامل  کـه  رفتـار  رشد سطوح دوم بخش در و انسانی روابط مقدماتی بخش در. دارد ارتباط
 و جـویی  سـلطه  بـه  طرف ، دو بین تعامل در گري سوءاستفاده همچنین. گیرد برمی در را است اجتماعی و عاطفی
 جوامـع  در حـاکم  هاي فرهنگ. دارد روانی و اجتماعی هاي ریشه رفتار سوء نوع این و شود می تعبیر پذیريسلطه

قاضـی،  ( اسـت  مـؤثر  بسـیار  اجتماعی زندگی سبک تأثیر جو سلطه افراد رفتار در و هستند زندگی سبک کننده القا
1387(.  

 شـناختی  بـه  دسـتیابی  شـامل  اعتماد. سوال همبستگی دارد و اعتماد به دیگران را نشان می دهد 9عامل سوم با 
 آمیـز  موفقیـت  روابط حفظ و برقراري براي مشخص مرزهاي و حد تعیین همچنین افراد و درباره معقول و معمول

 مورد از اعتماد چراکه. باشند اعتماد قابل فردي باید نیز ، خود کنند می اعتماد دیگران به که حال عین در افراد. ستا
 اعتماد رابطه آن راحتی به باشد، ویژگی این فاقد مقابل طرف اما باشید اعتماد قابل فرد اگر خیزد ، برمی اعتماد بودن

 11در تحقیقـی کـه توسـط اسـکلودرمن    . روابط اجتماعی افراد اثر گـذار اسـت  رود که این مسئله در  می بین از آمیز
 ارتبـاط  اجتمـاعی  کفایـت  بـا  منفـی  بصـورت ) -027/0(  اجتماعی با ضریب همبستگی انجام شد، اجتناب )1986(

  .داشت
 و وظیفه یک انجام از اجتناب انگاري سهل .سوال همبستگی دارد و بیانگر سهل انگاري است 13عامل چهارم با 

 گـذارد مـی  تاثیر شخص عملکرد بر تنها نه انگاري سهل .داد انجام را آن توان می نیز امروز که است کار انداختن تعویق به
دارد که اثر آن در روند رشد  همراه به را افسردگی و استرس خود، از تنفر گناه، حس قبیل از احساساتی معموال بلکه

 زیـاد  احساسات که داد نشان انجام شد نتایج) 2006(اساس تحقیقی که موناي  بر. اجتماعی افراد منعکس می گردد
 سـطح  اجتماعی بلوغ سطح کاهش که دهد می نشان باال مطالعات نتایج. است مرتبط افسردگی حالت با نوجوانان در

  .دهد می نوجوانان افزایش میان در را افسردگی
 تغییـر  قابل رفتاري هر .است رفتار یک کمرویی. کمرویی استسوال همبستگی دارد و بیانگر  11عامل پنجم با 

. گیـرد  صـورت  فـرد  اجتمـاعی  حیات و زندگی رویه در تحول و شناختی حوزه در باید تغییر کمرویی در که است
 واکنش انجام قدرت از برخورداري ، اطراف محیط و خود به نسبت تازه نگرش یافتن تفکر، شیوه در تغییر همچنین

 و کنـد  مـی  تقویت را کمرویی که هایی ارزش نظام و باورها در تغییر فردي، بین تعامل و اطرافیان برابر در نو هاي
عوامل وجـود عـزت    ترین گذار اثر از که اي حرفه و شغلی تحصیلی، هاي توانایی و اجتماعی هاي مهارت افزایش

دانش آموزان چینـی و آمریکـایی انجـام    بر روي ) 2006(تحقیقی که توسط چیرمن . هستند کمرویی نفس و کاهش
 از بـاالیی  سـطح  اجتمـاعی،  ازسـازگاري  پـایین  سـطح  در چینـی  آموزان دانش که داد نشان آمده بدست نتایج شد،

 عـزت  وجـود . دارنـد  قرار آمریکایی آموزان دانش به نسبت نفس عزت  وجود از پایینی سطح و اجتماعی اضطراب
 اضـطراب  بـین  معکـوس  رابطـه  این بر عالوه. داشت گروه دو هر در اجتماعی اضطراب با معکوس اي رابطه نفس

  . شد دیده آمریکایی آموزان دانش در تنها اجتماعی سازگاري و اجتماعی
 به فـردي  گفت توان طلبی می تنوع تعریف در .سوال همبستگی دارد و بیانگر تنوع طلبی است 6عامل ششم با 

 بطـن  در ریشـه  طلبی تنوع و کنند می طلب  خود اجتماعی امور و زندگی در را تنوع بیانی به یا و تنوع خواهان که

                                                
11. Schludrerman 



 داد نشان نتایج شد انجام) 2011( 12آیمی و هیجونگ توسط که تحقیقی .و در فرایند رشد اثر گذار است دارد جامعه
 از دارنـد کـه   تمایـل  جامعـه  افـراد  همچنـین . است اثرگذار طلبی تنوع به جامعه افراد گرایش در فرهنگی فرضیات
  .دهند نشان فرد به منحصر را آن و کنند انتخاب مختلف مفروضات مختلف، هايفرهنگ

 ها انسان که دارد اشاره امر این به .سوال همبستگی دارد و بیانگر نفع طلبی و خود پرستی است 11عامل هفتم با 
 داشـته  هـم  بشردوسـتانه  اي چهـره  اعمـال  این اگر حتی. شوند می برانگیخته خود درونی هاي انگیزه طریق از معموالً
 در دیگران به افراد کمک که است مدعی نظریه این. گیرند می انجام شخص خود فردي رضایت براي هم باز باشند،
 آن طرفـداران  از بعضی. است متناقضی وجوه داراي روانشناختی خودپرستی. است شخصی لذت و نفع براي نهایت
 و داننـد  می است، شده فاش گرایی تجربه بر بنا که انسانی نیت و پنهانی رفتار از انعکاسی را آن 13بنتهام جرمی مانند

 پسـامدهاي  گـرفتن  نظر در با تنها که داند می آن از تر پیچیده را انسانی رفتار تحول تئوري مانند تئوریهایی مقابل در
  .)2000،  14سالین(گردد  مرتبت جویانه لذت یا و طلبانه منفعت

 دارد خواهی دیگر با مستقیم رابطه خیرخواهی .سوال همبستگی دارد و بیانگر خیر خواهی است 7عامل هشتم با 
 پـس . دارد او عدم خودخـواهی  با مستقیم رابطه فرد هر سازي خود. است خودخواهی مقابل در هم خواهی دیگر و

 هـاي  حمایـت  همچنـین . بـود  خواهـد  تـر  خواه خیر باشد تر خودساخته کسی چقدر هر که گرفت نتیجه توان می
 رشـد  بسـا  چـه . اسـت  تـوجیح  قابـل  غیر فردي رشد در خواهانه خیر دوستانه بشر هاي ارزش ترویج در اجتماعی
  ).1999 ،15داالي( گیرد می صورت جامعه بطن در افراد اجتماعی

 مسـؤلیت  مقابـل  نقطـه  مسـؤلیتی  بـی  یا خیالی بی .سوال همبستگی دارد و بیانگر بی خیالی است 8عامل نهم با 
 پذیري مسؤلیت وجود همچنین و بلوغ دوران در خیالی بی و پذیري مسؤولیت عدم. شود می گرفته نظر در پذیري

 هـدف  بـا  اي در مطالعـه  )2010(کیلـر  .است گذار اثر اجتماعی روابط شغل، تحصیالت، نوجوانان زندگی فرایند در
 مسـئولیت  اجزاي عنوان به نفس عزت و خودکارآمدي اجتماعی، -روانی بلوغ از جزئی عنوان به مسئولیت، ارزیابی

 و اسـتعداد  بـا  افراد در اخالقی مسئولیت ارتباط مورد در اخالقی رشد زمینه در در تحقیقاتی )1985(دگن .بیان کرد
 ايویـژه  اخالقی مسئولیت داشتن به ملزم را آنها افراد، این در خالقیت یا استعداد این که داد نشان شد، انجام خالق

 سـمت  بـه  را نوجوانـان  تـوان  ،می آنها در خالقیت شکوفایی و رشد و نوجوانان ي استعدادها به توجه که کند، می
   .کرد هدایت اخالقی مسؤلیت

 افراد از گروهی یا فرد یک بینی بزرگ خود .سوال همبستگی دارد و بیانگر خود بزرگ بینی است 5عامل دهم با 
 در را انسانی پهنه یک سرنوشت که رود پیش جایی تا تواند می و بود خواهد تاثیر اجتماعی سازمان کل بر شک بی

 بـه  یـا  بـزرگ  شخصـیت  ؛ کوچک شخصیت دوسوگرایانه رابطه بیان می کند )1965(16کارلی .دهد تغییر زمان طول
 ترکیـب  یـک  از بازتـابی  شود می دیده اجتماعی مفاهیم از بسیاري در که العاده خارق فرد ؛ عادي فرد دیگر عبارت
 حسـب  بـر  نوجوانـان . رسند می نظر ضروري به فرد ماندن اجتماعی و شدن اجتماعی براي که است رفتاري-ذهنی

 کـه  کنند اي رفتار گونه به دیگران با اجتماعی برخورد در است ممکن کنند می زندگی آن در که اي فرهنگ جامعه
 رشـد  از اجتنـاب  کـاذب  باورهـاي  ایـن  ، کننـد  تصـور  هسـتند  آنچه بیش را خود و باشد نادرست ذهنیت از ناشی

  .دارد دنبال به آنها اجتماعی رشد و شخصیت
                                                
12. Heejung , Aimee 
13. Bethenham  Jeremy 
14. Salin 
15. Dalai 
16. Kyrley 



. از آنجا که نمونه گیري این پژوهش در سطح شهر تهران انجام شده امکان تعمیم به سایر شـهرها وجـود نـدارد   
ایـن پـژوهش فقـط در    . محدودیت استاین پژوهش از آن جهت که ویژگی هاي شخصیتی را کنترل نکرده داراي 

پیشنهاد می . دانش آموزان دبیرستانی دختر انجام شده، تعمیم آن به کل دانش آموزان دختر و پسر امکان پذیر نیست
شود براي اطمینان بیشتر نسبت به اعتبار بلوغ اجتماعی رائو از روش اعتباریابی بازآزمایی یعنی اجراي دوباره آزمون 

با توجه به قدرت این . مختلف استفاده شود تا از این طریق ثبات و پایایی آزمون نیز مشخص شود در فواصل زمانی
آزمون در سنجش بلوغ اجتماعی، ابزار ابتدا بر روي دانش آموزان شهر تهران و سپس در سطح کشور استاندارد شود 

  .تا بتوان با تنظیم نرم ملی از این آزمون در سطح گسترده اي استفاده کرد
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Study the features of Psychometrics Social Maturity Test 

 
Jahanzad,S(M.A) 
Hooman,H A.(Ph.D) 
Vatankhah.H (Ph.D) 
 
Abstract 
The purpose of this study has considered practicality, reliability, validity and norm 
finding of Rao‘s social maturity test among a sample group of 500 high school female 
students of Tehran. The sample was selected by no random method and they answered 
the questionnaires. The questionnaire was used in this study is made of 90 questions. 
The reliability coefficient of Cronbach‘s Alpha was equal to 0.833 In order to 
determine inventory validity the oblique analysis was used. Results showed that 10 
factors determine 29.115 of the whole variance of variables. These factors are as 
follows: 1-lack of self, 2-domination, 3-trust in others, 4-laches, 5-Timidity, 6-
Variety-seeking, 7-Interest of Justice and Selfishness and 8- Benevolence, 9-Carefree, 
10-Grandiosity. The scale was correlated with the social adjustment test. Correlation 
of social adjustment and social maturity of questionnaires that contains 90 questions 
was calculated on a sample of 72 students. Results showed that 5 factors: 1(Lack of 
self), 2(Domination), 4(Laches), 5(Timidity), 7(Interest of justice and selfishness) 
with social adjustment test (CPI) has correlation and correlation coefficient  of Rao ‘s 
social maturity test  with social adjustment test  is 0.411 . 
 
Key words: Social maturity, practicality, reliability, validity, norm finding oblique 
factor analysis. 

  
 
 


