
پسرپسرپسرپسرآموزان دختر وآموزان دختر وآموزان دختر وآموزان دختر وساخت و هنجاريابي مقياس بلوغ اجتماعي در دانشساخت و هنجاريابي مقياس بلوغ اجتماعي در دانشساخت و هنجاريابي مقياس بلوغ اجتماعي در دانشساخت و هنجاريابي مقياس بلوغ اجتماعي در دانش

86868686- - - - 87878787در سال تحصيلي در سال تحصيلي در سال تحصيلي در سال تحصيلي دبيرستاني شهرستان سبزواردبيرستاني شهرستان سبزواردبيرستاني شهرستان سبزواردبيرستاني شهرستان سبزوار

1الهه فصيح فر
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چكيده

ةهـاي روانسـنجي پرسشـنام   ي ويژگـي بررسـ اعتباريـابي و پژوهش حاضر به دنبـال سـاخت،  

براي رسيدن بـه ايـن هـدف بـا اسـتفاده از كتابهـا و مقـاالت و        .سنجش بلوغ اجتماعي است

ويژگيهـاي مربـوط بـه رشـد و بلـوغ      پژوهشهايي كه در اين خصوص صورت گرفته بودند،

.شـد گزينه بود ساخته5اجتماعي استخراج شد و متناسب با آنها عباراتي كه هر كدام شامل 

بـه منظـور   .هاي سه استاد روانشناسـي صـورت گرفـت   اعتبار يابي محتوايي براساس ارزيابي

نفـري اجـرا شـد و    50ةاجراي پژوهش در ابتدا آزمون بصورت آزمايشـي روي يـك نمونـ   

نفري از دانش آموزان دختر 434ةاشكاالت آن رفع گرديد و فرم نهايي آن روي يك نمون

عامل براي اين آزمـون  16با تحليل عاملي اكتشافي .اجرا گرديدو پسر در شهرستان سبزوار

.به دست آمد89/0روش آلفاي كرونباخ نيز پايايي آزمون با. مشخص شد

.دانش آموزان دبيرستانيبلوغ اجتماعي،هنجاريابي،:واژگان كليدي

مقدمه

ه سوي رسش است گرفته شده و به معني رشد كردن بadolescenceةنوجواني از واژةواژ

هاي اوليه در ميان جوامع بدوي و فرهنگ). 1384؛ به نقل از شهرآراي، 1968، 3هارلوك(

كارشناسي ارشد سنجش و اندازه گيري-1

عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبائي-2

3- Harluk
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و جوامع غيرصنعتي بلوغ و نوجواني همزمان بودند و كودك زماني كه توان توليدمثل پيدا 

ةتري داشته و در برگيرندنوجواني معناي وسيعةشد؛ ولي امروزه، واژكرد بالغ تلقي ميمي

).1384شهرآراي، (بلوغ و رسش عاطفي، اجتماعي، ذهني و اخالقي است 

شايد بتوان گفت يكي از علتهايي كه از زمانهاي قديم توجه دانشمندان به روانشناسي 

هاي عظيم شود و چرخنوجوان ميكودك جلب شده است اين باشد كه روزي كودك،

ز ر كودك امروز و نوجوان فردا ابنابراين اگ.آيداجتماع به دست وي به چرخش در مي

).1376نجاتي،(سود بيشتري عايد اجتماع خواهد شد،لحاظ جسمي و روحي نيرومند باشد

پذيري جواني كودكي به استقالل و مسؤوليتانتقالي از وابستگيةنوجواني يك دور

و بازنگري . در اين دوره نوجوان با دو مسأله اساسي درگير است. و بزرگسالي است

بازسازي ارتباط با والدين و بزرگساالن و جامعه، و بازشناسي و بازسازي خود به عنوان 

در طول . رفتار فرد در اين دوره گاه كودكانه و گاه همانند بزرگسال است. يك فرد مستقل

).1384آبادي، لطف(شود اين دوره معموالً تعارضي بين اين دو نقش در فرد مشاهده مي

شود از اين طريق كه شخصي تا ديروز يرات فيزيكي عظيم ايجاد مينوجواني با تغي

كودك بود، حاال از نظر جنسي قابليت پدر يا مادر شدن يك مادر شدن يك كودك را 

جنسي و عاشقانه به ةنوجواني با رشد و تغييرات سريع فيزيكي و شدت يافتن عالق. دارد

دلبستگي و نفوذ مهمتر از ةزمينشود و زماني است كه همساالن در ديگران مشخص مي

او ممكن . تواند در امور انتزاعي استدالل كندبراي اولين بار نوجوان مي. شوندوالدين مي

است براي اين استدالل زمان زيادي را به تفكر در امور انتزاعي مثل عدالت و مساوات 

).2001، 1بنجامين(بگذراند 

ها در طي عاطفي و اجتماعي براي بچهحمايت ةاز آنجايي كه والدين منابع اولي

مكمل و گروه همساالن نقش منحصر بفرد،در سالهاي بعد،سالهاي اول زندگي هستند،

همساالن بجاي با باال رفتن سن،.كنندهيجاني ايفا مي–مهم در باال بردن رشد اجتماعي 

اجتماعي ت صالحيتاهميشوندحمايت و سرگرمي ميةمنابع مهم فراهم كنندوالدين،

منبعي مطالعات در مورد بزرگساالن نشان داده است كه دوستي،مداوم و هميشگي است،

1. Benjamin
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-هاي زندگي حفاظت ميحياتي حمايت اجتماعي است كه در برابر اثرات منفي استرس

.افرادي كه دوستان كمي دارند در خطر باالتري از افسردگي و اضطراب هستند.كند

ها براي موفقيت در هيجاني كه بچه–ا و رفتارهاي شناختيهصالحيت اجتماعي به مهارت

،1همكارانگال وتامسون،بيرمن،ولش،(شود مربوط ميسازش اجتماعي نياز دارند،

1998.(

توان رفتارهاي كالمي و غيركالمي مقبول، هدفمند، به هم هاي اجتماعي را ميمهارت

تعاملي داشته، موجب شروع و ةمرتبط و تحت كنترل و آموختني تعريف كرد كه جنب

عزت نفس افراد را افزايش داده و پذيرش اجتماعي تداوم روابط متقابل و مثبت گرديده،

).1384كرامتي، (كند را تسهيل مي

كودكاني با عملكرد اجتماع خواهانه و داراي حس همكاري، نسبت به ناراحتي و 

و 2يارو-راك(يگران كمك كنند نيازهاي ديگران حساس هستند و تمايل دارند كه به د

). 2000؛ به نقل از زين يين و همكاران، 1983همكاران 

آموزد اجتماعي شدن فرايندي است كه از طريق آن يك فرهنگ به اعضاي خود مي

اجتماعي . هايي كه از نظر اجتماعي موردپذيرش است هماهنگ كنندعملكرد خود را با راه

كه انسان فاقد غرايزي است كه رفتارهاي خاص را شدن براي انسان ضروري است، چرا

هاي مختلف ما بايد بياموزيم كه در موقعيت. اي مشخص كندهاي ويژهبراي موقعيت

هاي گروهي، ثير والدين، رسانهأاين فرايند از طريق ت. چگونه احساس، انديشه و رفتار كنيم

ها شويم، نقشرگ ميطور كه ما بزگيرد و همانهمساالن، مدرسه، مذهب صورت مي

اما در طي كودكي و . يابند، بنابراين اجتماعي شدن يك فرايند هميشگي استتغيير مي

اجتماعي شدن در . اي داردت ويژهپذيري نسبي در رشد اهمينوجواني به علت انعطاف

نوجوان از فرهنگي به فرهنگ ةگيرد و تجربفرهنگي و اجتماعي خاصي صورت ميةزمين

نوجوانان حتي در يك فرهنگ خاص نيز ممكن است ةهمچنين، تجرب. وت استديگر متفا

1. Welsh & Bierman & Tamson & Gall
2. Radke-Yarrow
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اجتماعي، اقتصادي و ةثير جنس، طبقأهمانطور كه رشد هوشي تحت ت. مختلف باشدكامالً

).1384بيابانگرد، (نژاد است، رشد اجتماعي و شخصيت نيز متأثر از همين عوامل است 

نام نظريه پرداز ابعاد

زنام نظريه پردا ابعاد

)1376شعاري نژاد،( ي
قانونمند

)1998ولش وهمكاران،(

ي
جامعه پذير

)1383امامي،محمدي،( )1376نجاتي،(

)1998ولش وهمكاران،( ت
صميمي

)1980؛كوتز،1972هارست،(

)1383امامي،محمدي،( )1383امامي ومحمدي،(

)2001مك كلالن،كاتز و همكاران،( )1993؛يهودا،1994ترنر،(

)داون،بي تا( ت پول
مديري

)1994؛ترنر،1993يهودا،(

ي
مهرورز

)1376نجاتي،( )1998ولش وهمكاران،(

)1376شعاري نژاد،( )1983يارو،- راك(

)1376نجاتي،(

ي
انتقادپذير

)داون،بي تا(

)1994؛ترنر،1993يهودا،(

ي
ب اجتماع

ضطرا
ا

)1376نجاتي،(

)داون،بي تا( )1383امامي،محمدي،(

)1383امامي،محمدي،( )2001مك كلالن،كاتز و همكاران،(

)1994؛ترنر،1993يهودا،( ط 
ضبا

ان

ي
اجتماع

)1376شعاري نژاد،(

)1376نجاتي،(

ت 
بهداش

ي
فرد

)1994؛ترنر،1993يهودا،(

ي
ت پذير

مسؤلي

)1983يارو،- راك(

ي
جمع گراي

)1998ولش وهمكاران،(

)1376نجاتي،( )1376نجاتي،(

)1376ري نژاد،شعا( )1376شعاري نژاد،(

)2001مك كلالن،كاتز و همكاران،( )1998ولش وهمكاران،( ي
ت ورز

جرأ

)1994؛ترنر،1993يهودا،(

ي
خودمختار

)داون،بي تا(

)1376شعاري نژاد،( )2001مك كلالن،كاتز و همكاران،(

)2001مك كلالن،كاتز و همكاران،( )1376نجاتي،( ي
ش بين

خو

)ون،بي تادا( )1998ولش وهمكاران،( خود 

ي
كنترل
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)1994؛ترنر،1993يهودا،( ي
خود آگاه

)داون،بي تا(

)1980؛كوتز،1972هارست،(

)1376شعاري نژاد،()1954گزل،(

)داون،بي تا(

سؤاالت تحقيق

آيا آزمون ساخته شده از پايايي الزم برخوردار است؟-1

چقدر است؟قدرت تميز هر يك ازسؤاالت-2

آيا آزمون ساخته شده از روايي سازه برخوردار است؟-3

داري بين ميزان بلوغ اجتماعي دختران و پسران وجود دارد؟آيا تفاوت معني-4

توان هنجار جنسيتي براي اين آزمون تهيه كرد؟آيا مي-5

تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح

بلوغ اجتماعي

ةع و حفظ روابط متقابل رضايت بخش با همساالن، استفادتوانايي براي شرو:تعريف نظري

رشدي خوب كه روابط رضايت ةشخصي از منابع محيطي و شخصي براي رسيدن به بازد

، 1كاتز و مك كلالن) (مثل گروهها و جوامع(كند بخشي را در تنوعي از سطوح ايجاد مي

1997.(

.شودگيري ميدازهق ساخته انويژگي كه توسط آزمون محقَ:تعريف عملياتي

آموزدانش

در دبيرستان مشغول به 1386- 87نوجوانان دختر و پسري كه در سال :تعريف عملياتي

.تحصيل هستند

1. Katz & Mc clellan
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هنجاريابي

اجراي يك آزمون براساس يك دستورالعمل استاندارد شده و تحت شرايط :تعريف نظري

براي آن جامعه آزمون،اي كهيكسان روي گروه نمونه تصادفي انتخاب شده از جامعه

).1381شريفي،(به منظور بدست آوردن نرم آزمونساخته شده،

بلوغ ةق براي استاندارد كردن آزمون محقق ساختمحقَةفرايندي كه بوسيل:تعريف عملياتي

براي نمرات خام در آزمون ZوTةنمرات استاندارد شدةمحاسبوشوداجتماعي طي مي

.مذكور

روش تحقيق

آن ةاي بوده و طرح تحقيق آن توصيفي و شيوين پژوهش از نوع مطالعات توسعها

.باشدهمبستگي مي

مورد مطالعهةجامعه آماري وگروه نمون

آموزان دختر و پسر مقطع دبيرستان دانشةآماري شامل كليةدر اين پژوهش، جامع

ر اين تحقيق از روش د.باشندمشغول به تحصيل مي1386-87شهرستان سبزوار كه در سال 

آموزش و پرورش شهرستان سبزوار، ةاي استفاده شد كه با مراجعه به ادارگيري طبقهنمونه

ةاز سه منطقو.مدارس دولتي دختر و پسر در مقطع دبيرستان بدست آمدةليست كلي

آموزان دختر و پسر و نسبت جنوب شهربه تصادف و به نسبت حجم دانشمركز،شمال،

نفر بعنوان حجم 450تحصيلي آنها، مدارس موردنظر انتخاب گرديدند و تعداد هايرشته

.نمونه انتخاب گرديد

روش اجراي آزمون

ةتعريف شده انتخاب شد، با نامه رسمي از ادارةبعد از اينكه نمونه مورد نظر از جامع

ح در هاي الزم و توضيآموزش و پرورش به مدارس مراجعه گرديد و بعد از هماهنگي

در اجراي پرسشنامه نيز هيچ محدوديت . ها اجرا شدندمورد هدف از پژوهش، پرسشنامه
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ف بودند بعد از تكميل پرسشنامه آن را تحويل زماني وجود نداشت و پاسخ دهندگان موظَ

.دهند

هايي كه نقص زيادي داشتند، ها و كنار گذاشتن پرسشنامهآوري پرسشنامهبعد از جمع

ها براي ورود به رايانه آماده گرديد و با رسشنامه كدگذاري شد و دادهپ434در نهايت 

هاي حاصل در نتايج و يافته. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتspssافزار استفاده از نرم

.فصل چهارم ارائه شده است

در اين پژوهش به منظور سنجش بلوغ اجتماعي، با توجه به تعاريف اين :ابزار پژوهش

.اي طراحي شدپرسشنامه... ها و ها، ويژگيسياههسازه، 

ق ساخته به اين ترتيب است كه محقَةنمره گذاري پرسشنامةشيو:گذاريروش نمره

....»هرگز، بندرت، گاهي اوقات، اغلب اوقات، هميشه«: گزينه است5هر عبارت شامل 

دهد، تر نشان مياي را كه حاالت، احساسات و رفتارهاي او را بهآزمودني بايد گزينه

كند، يعني اگر پيروي مي5تا 1گذاري اين پرسشنامه از سيستم روش نمره. انتخاب كند

را انتخاب كند، به » هميشه«ةيك و اگر گزينةرا انتخاب كند، نمر» هرگز«آزمودني گزينه 

گاهي «دو، گزينه ةنمر» بندرت«ة به همين ترتيب به گزين. گيردپنج تعلق ميةوي نمر

.گيردتعلق ميچهارةنمر» اغلب اوقات«ةسه و به گزينةنمر» اوقات

مقدماتي گزارش شده است، ابتدا ةدر اين بخش نتايج مرحل:مقدماتيةنتايج مرحل

نفر از اساتيد 4براي تعيين روايي محتوايي آن به . الي طرح گرديدؤس204پرسشنامه 

االت براي تعيين ؤس از اصالح سپ. ب داده شد كه اصالحات الزم صورت گيردمجرَ

ال با كل ؤاالت از روش لوپ استفاده شد كه به اين طريق همبستگي سؤضريب پايايي س

نداشته راالت پرسشنامه، همبستگي معناداؤال با مجموعه سؤچنانچه س. آزمون بدست آمد

افت ال افزايش خواهد يؤباشد و يا كم باشد، ميزان الفاي كرونباخ در صورت حذف اين س

االت پرسشنامه ؤال مذكور، مناسب نبوده است و با بقيه سؤدهد كه سو اين نشان مي

آلفاي (ال منجر به كاهش ضريب پايايي ؤاما چنانچه حذف س. مطابقت كمتري دارد

ال از همساني دروني خوبي برخوردار بوده ؤتوان نتيجه گرفت كه سگردد، مي) كرونباخ 
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محاسبه ) همساني دروني(ال با كل آزمون ؤتگي هر سضريب همبسةهمچنين محاسب. است

ال افزايش يا كاهش ؤدهد كه حذف هر سنتايج به طور كلي نشان مي. شده است

بنابراين هيچ كدام از . كندبود، ايجاد نمي91/0چشمگيري در ضريب پايايي آزمون كه 

. گردنداالت حذف نميؤس

از تعداد كل . اجرا شد) نفر470(آماري ةپرسشنامه نهائي برروي نمون:هاتوصيف داده

بدين ترتيب . پرسشنامه به دليل مخدوش بودن كنار گذاشته شد36آماري تعداد ةنمون

توزيع فراواني و درصد نمونه تحقيق به تفكيك جنيست در .نفر رسيد434حجم آماري به 

.آمده است4-2جدول 

كيك جنسيتتوزيع فراواني و درصد نمونه به تف.4-2جدول 

شاخص آماري

جنسيت

درصدفراواني

1856/42پسر

2494/57دختر

434100مجموع

در نمونه )درصد4/57(دختر 249و) درصد6/42(پسر 185دهد كه نتايج نشان مي

4- 3تحصيلي در جدول ةاند توزيع فراواني و درصد نمونه به تفكيك رشتشركت داشته

.آمده است

وزيع فراواني و درصد نمونه به تفكيك رشتهت.4-3جدول 

شاخص آماري

رشته تحصيلي

درصدفراواني

1324/30رياضي

1285/29تجربي

1741/40انساني

434100مجموع
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)  درصد5/29(نفر 128رياضي، ةدر رشت)درصد4/30(نفر132دهدنتايج نشان مي

ته علوم انساني در اين پژوهش شركت در رش) درصد1/40(174علوم تجربي و ةدر رشت

.اندداشته

توزيع فراواني و درصد نمونه به تفكيك سال تحصيلي.4-2جدول 

شاخص آماري

سال تحصيلي

درصدفراواني

2128/48دوم

2222/51سوم

434100مجموع

در سال ) در صد2/51(222در سال دوم و ) درصد8/48(212دهد كه نتايج نشان مي

. سوم در اين پژوهش شركت داشته اند

محقق ساختهةپرسشنام1پايايي

در پژوهش حاضر به منظور برآورد پايائي، هماهنگي دروني تست يعني از طريق فرمول 

در اين قسمت كه از روش لوپ استفاده شده . ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده است

ال افزايش چشمگيري در ضريب پايايي محاسبه ؤدهد كه حذف هر سنتايج نشان مي. است

االت در اين قسمت حذف نشدند و ضريب ؤبنابراين هيچ كدام از س. كندشده ايجاد نمي

.باشدمي89/0پايايي محاسبه شده برابر با 

ق ساختهمحقَةقدرت تمييز پرسشنام

عيين قدرت از آنجائي كه در اين پرسشنامه از مقياس ليكرت استفاده شده است جهت ت

تفاوت ميان = )DP(توان افتراقي . كنيماستفاده مي)DP(االت از توان افتراقي ؤتمييز س

).1379سرمد،(باال و پائين025/0هاي هميانگين وزني نمرات گرو

1. Reliability
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--------------------------وزن كلي ميانگين وزني=-

تعداد هاي عالمت زده× نمره = وزن كلي 

گروهتعداد افراد

ةبسياركمي نسبت به بقيه بودند از مجموع)DP(سوال كه داراي 18در اين مرحله 

،56،57،74، 29،32،47، 9،10،11، 4االت شامل ؤاالت حذف گرديدند، كه اين سؤس

.بودند108،129،130،151،153،158،159،170

ق ساختهمحقَةپرسشنام1روايي

بلوغ اجتماعي ازتحليل ةشواهد مربوط به روايي سازدر اين پژوهش براي گردآوري

تحليل عاملي يك فن آماري است كه در روانشناسي و علوم .عاملي استفاده شده است

هاي در حقيقت استفاده ازتحليل عاملي در تعدادي از شاخه.اجتماعي كاربرد فراوان دارد

الزم وشود،نامه استفاده ميپرسشهايي كه در آنها از آزمون وبويژه شاخهروانشناسي،

).1380مينايي،صدرالسادات و؛ةترجمكالين،(ضروري است

توان براي هاي زيربنايي متغيرها را مياصلي تحليل عاملي اين است كه عاملةمفروض

همبستگي مشاهده شده بين متغيرها حاصل اشتراك هاي پيچيده به كار برد وتبيين پديده

).1380هومن،(ا است هها در اين عاملآن

به منظور پاسخ به اين پرسش كه آيا مقياس سنجش بلوغ اجتماعي از يك عامل كلي 

به منظور تشخيص .هاي اصلي استفاده شده استاز روش تحليل مؤلفهنه،اشباع شده يا

.تعيين ساختار ساده از روش واريماكس استفاده شده استعوامل و

:هايي رعايت شودمفروضهالزم است پيش از تحليل عاملي،

.باشد6/0بايد بزرگتر از 2(KMO)مقدار شاخص كفايت نمونه برداري -1

براي اطمينان از اين موضوع كه ماتريس همبستگي زيربناي تحليل عاملي در جامعه -2

.شوداستفاده مي3آزمون كرويت بارتلتبررسي آن ازبه منظورنيست وصفربرابر با

1. Validity
2. Kaiser-Meyer-Olkin
3. Bartlett test of sphericity
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ترجيحاًو3/0چرخش يافته دست كم بايد ماتريس عاملي ودربارعاملي هرسؤال -3

.بيش از آن باشد

.دست كم بايد متعلق به سه سؤال باشدهاهريك از عامل-4

و نتيجه آزمون كرويت بارتلت براي ماتريسKMOمقدار .4-7جدول 

KMO788/0آزمون كفايت نمونه گيري 

آزمون كرويت بارتلت

830/35403مقدار خي دو

17205درجه آزادي

sig0001/0

بوده و آزمون 778/0برابر KMOهمانطور كه در جدول نشان داده شده است، مقدار 

برداري و معناداري آزمون بارتلت، بنابراين با توجه به كفايت نمونه. بارتلت نيز معنادار است

ةاي تحليل عاملي بر پايها براي تحليل عاملي مناسب است، پس اجرماتريس همبستگي داده

.   ورد مطالعه قابل توجه خواهند بودماتريس همبستگي م

هاي اصلي اجرا گرديد و با روش مؤلفهةدر مرحله بعد مشخصه آماري اوليه به وسيل

االت چرخش داده شد تا روي عوامل مربوطه بار عاملي ؤاستفاده از چرخش واريماكس س

.ه بار عاملي نامناسبي داشتند حذف شونداالتي كؤبيشتري را نشان دهند و س

عواملي كه داراي ارزش ويژه باالتر از بر پايه نتايج حاصل از اجراي تحليل عاملي،

عامل داراي ارزش ويژه 59. شونديك هستند به عنوان عوامل قابل استخراج تعيين مي

- را تبيين ميدرصد واريانس كل75/69عامل به طور كلي 59باالتر از يك بودند و اين 

.در ادامه نيز نتايج نمودار اسكري كتل قابل مشاهده است. كنند
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Scree Plot
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اكثر سؤاالت روي عامل اول هاي استخراج شده قبل چرخش،آنجايي كه در مؤلفهاز

هدف چرخش سعي در رسـيدن بـه وضـعيت جديـد     .كنيماز چرخش استفاده ميبار دارند،

.اي محورهايي است كه ازنظر روانشناسي بتوان آنها را راحتتر تفسير كردبر

عامل اول بـا توجـه بـه محتـواي سـؤاالت جامعـه       .عامل بدست آمد16چرخش ازبعد

جـرأت ورزي، :عامل چهـارم مسؤوليت پذيري،عامل سوم،مهرورزي،عامل دوم،پذيري،

:عامـل هشـتم  قـانون منـدي،  :هفتمعاملخودكنترلي،:عامل ششمخوش بيني،:عامل پنجم

اضـطراب  :عامـل يـازدهم  انتقادپـذيري، :عامـل دهـم  مـديريت پـول،  :عامل نهمصميميت،

عامــل بهداشــت فــردي،:عامــل ســيزدهمانضــباط اجتمــاعي،:عامــل دوازدهــماجتمــاعي،
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ــاردهم ــي،:چه ــع گراي ــانزدهمجم ــل پ ــاري،:عام ــانزدهمخودمخت ــل ش خودآگــاهي :عام

.نامگذاري شد

ضريب پايايي پرسشنامه با استفاده از فرمـول آلفـاي كرونبـاخ و نمـرات خـرده      اًددمج

.اسـت 84/0دهدكه ضريب پايايي كل پرسشنامه برابـر نتايج نشان مي. محاسبه شدها،مقياس

كمتـرين ميـزان   .ضزيب همبستگي هر خرده مقياس با كـل آزمـون نيـز محاسـبه شـده اسـت      

3و بـاالترين ميـزان مربـوط بـه عامـل     .باشدمي)اييجمع گر(14همبستگي مربوط به عامل 

ها بـا  دهد كه همبستگي خرده مقياسدر مجموع نتايج نشان مي.باشدمي)مسؤوليت پذيري(

.  كل باال است و همچنين پرسشنامه از ضريب پايايي قابل قبولي برخوردار استةنمر

بلوغ اجتماعي در دختران وپسرانةمقايس

ها در دختر و پسربلوغ اجتماعي و خرده مقياسةبه منظور مقايسtيج آزمون نتا.4-13جدول 

pسطح خطا درجه آزاديtمتغيرها

432028/0-20/2جامعه پذيري

43226/0-12/1مهرورزي

43298/0-02/0مسؤوليت پذيري

26/043279/0جرأت ورزي

31/043275/0خوش بيني

43289/0-13/0خود كنترلي

432001/0-48/3قانون مندي

432054/0-93/1صميميت

43296/0-044/0مديريت پول

43264/0-46/0انتقاد پذيري

43290/0-12/0اضطراب اجتماعي

37/043270/0انضباط اجتماعي

4320001/0-04/5بهداشت فردي

86/043238/0جمع گرايي

44/3432001/0خودمختاري

16/043287/0خود آگاهي

43225/0-14/1بلوغ اجتماعي
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در ) t=- 14/1(محاسبه شده در بلوغ اجتماعي tبا توجه به جدول فوق از آنجايي كه

داري كوچكتر است در نتيجه تفاوت معني)t=96/1(جدول tدرصد از 95سطح اطمينان 

خرده ةر عين حال با مقايسد.شوددر ميزان بلوغ اجتماعي دختران و پسران ديده نمي

داري در سطح اطمينان شود كه تفاوت معنيها در بين دختران و پسران مشخص ميمقياس

قانون هاي جامعه پذيري،درصد بين ميانگين نمرات دختران و پسران در خرده مقياس95

هاي جامعه بطوري كه در خرده مقياس.شودبهداشت فردي و خودمختاري ديده ميمندي،

در وباشدميانگين نمرات دختران بيشتر از پسران ميقانون مندي و بهداشت فردي،ذيري،پ

اما در خرده .باشدميانگين نمرات پسران بيشتر از دختران ميخرده مقياس خودمختاري،

.شودهاي ديگر تفاوت معني داري بين دختران و پسران ديده نميمقياس

هنجارهاي آزمون

هاي استاندارد به هنجار شده استفاده شده هاي خام به نمرهدو تبديل نمرهدر اين پژوهش از 

درTوZهنجارهاي استاندارد و.Tو نمره به هنجار شده zاست كه در عبارتند از نمره 

سران پدر خرده مقياسها بطور جداگانه در دختران وويژگي بلوغ اجتماعي به طور كلي و

.محاسبه گرديد

رشبةتعيين نقط

.ميانگين محاسبه گرديدبرش در اين ابزار براساس انحراف معيار وةنقط

بحث ونتيجه گيري

نتايج نشان دادكه .ضريب آلفاي كرانباخ محاسبه شدبه منظور بررسي پايايي آزمون،

كه در مجموع ضريب پايايي محاسبه .باشدمي89/0سؤالي 204ضريب پايايي پرسشنامه

.حدي بود كه بتوان محاسبات مربوط به روايي تست را انجام دهدقابل قبول و درشده،

براي تعيين باشد،ق ساخته ليكرت ميمحقَةاز آنجايي كه طيف بكار رفته در پرسشنام

ميانگين ةگروه پايين و محاسب% 25گروه باال و %25قدرت تمييز سؤاالت به روش تفكيك 
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بودند /. 3داراي قدرت تعيين كمتر از سؤال 18. وزني وتعيين قدرت تعيين صورت گرفت

.كه از مجموع سؤاالت حذف گرديدند

ق ساخته ابتدا روايي محتوايي آن مورد بررسي به منظور بررسي روايي پرسشنامه محقَ

گيري از با توجه به اين كه سؤاالت پرسشنامه براساس مباني نظري و با بهره.قرار گرفت

توان انتظار داشت لذا مي.غ اجتماعي طراحي شده استهاي بلوهايي در مورد ويژگيسياهه

در عين حال اين پرسشنامه در اختيار تعدادي از .نظر باشدة محتواي موردبرگيرندكه در

.اساتيد قرار گرفته و نظر آنها در خصوص روايي محتوايي و صوري پرسشنامه مثبت بود

. تحليل عاملي استفاده شدهمچنين به منظور بررسي روايي ساختاري پرسشنامه از روش

هاي اوليه در اجراي تحليل عاملي اعم از كفايت حجم نمونه و بدين منظور ابتدا مفروضه

وآزمون كرويت بارتلت بررسي KMOداري ماتريس همبستگي با استفاده از شاخصمعني

بود لذا اجراي تحليل عاملي با مشكل همراه نبود 788/0محاسبه شده برابر KMO.شد

در دو گروه مستقل tدختران وپسران از آزمون بلوغ اجتماعي درةچنين براي مقايسهم

و نتايج نشان داد كه در كل آزمون تفاوت معناداري بين دختران و پسران وجود استفاده شد

كه عناصر صالحيت )تابي(هاي پژوهش با تحقيق داون دهد يافتهكه نشان مي.ندارد

حل مشكالت اجتماعي وارتباط مؤثر در روابط اجتماعي،:لاجتماعي در نوجوان را شام

كنترل مؤثر از مهارتهاي اجتماعي،ةاستفادها،تعارضةحل سازندگيري،توانايي تصميم

به داشتن توانايي براي تأثير گذاشتن در محيط اعتقادباور وكارآمدي،احساس خودخود،

توانايي قوميت،فردي مبتني بر جنسيت واحترام قائل شدن براي تفاوتهاي اجتماعي خود،

توانايي چيره شدن يا ازعهده بر به كاربردن حمايت اجتماعي،تقاضا كردن ودرخواست و

توانايي توانايي همدلي،صادقانه به سعادت ديگران،ةآينده محور،عالقآمدن بطور مؤثر،

أثير همسال مثبت وتوانايي تشخيص بين تحفظ دلبستگي به مدرسه،حفظ رابطه،شروع و

خرده مقياس 4ها نشان داد كه در خرده مقياسةاما مقايس.باشدداند همسو ميمنفي، مي

بهداشت فردي و خودمختاري بين دختران و پسران تفاوت مندي،قانونجامعه پذيري،

قانون ميانگين نمرات دختران در خرده مقياسهاي جامعه پذيري،و.دار وجود داردمعني

بهداشت فردي از پسران بيشتر بود اما ميانگين نمرات آنها در خرده مقياس خود ،مندي
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همين تفاوت در اين خرده مقياسها باعث .مختاري از پسران بطور معني دار كمتر بود

به . پسران تفاوت معناداري وجود نداشته باشدگرديد كه در كل آزمون بين دختران و

.تبديل گرديدZسپس نمرات، به نمرات .خام محاسبه شدابتدا نمرات هنجار،ةمنظور تهي

.محاسبه شدTهمچنين نمرات 
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