
13  

اعتبار، روایی و نرم یابی آزمون بلوغ اجتماعی و رابطه آن با  ،بررسی عملی بودن
  بلوغ عاطفی در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان بابل

  
  26/2/1390تاریخ پذیرش مقاله:     25/1/1390تاریخ دریافت مقاله: 

  
  دکتر حیدر علی هومن
  **معصومه ادهمی جمالی
  ***لیلی قاسمی

  چکیده
یک  .روایی و نرم یابی آزمون پاره تست بلوغ اجتماعی رائو بررسی شده است ،اعتبار ،وهش عملی بودندر این پژ

 .نفر از طریق نمونه برداري تصادفی ساده انتخاب و به سیاهه بلوغ اجتماعی رائو پاسخ دادند 395گروه نمونه با حجم 
در  .بار عاملی ضعیف از کل پرسشنامه حذف شد سؤال به علت داشتن 4سؤال بود که تعداد  90شامل  ،سیاهه مذکور

بررسی روایی سازه از طریق تحلیل مؤلفه هاي اصلی نشان می دهد  .به دست آمد 889/0نتیجه ضریب آلفاي کرونباخ 
قدرت  )1عامل مشتمل است بر:  12 .درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کند 388/38 ،عامل استخراج شده 12که 

) 7 ؛توانـایی کنتـرل فشـار روانـی     )6 ؛اعتماد به نفـس  )5 ؛محوري –خود  )4 ؛درایت اجتماعی )3 ؛تماداع )2 ؛طلبی
) انعطاف 12) تعهد اجتماعی؛ 11 ؛رهبري –) خود 10 ؛) همیاري9 ؛) توانایی برقراري ارتباط مؤثر8 ؛مسئولیت پذیري

سـؤالی بلـوغ    90همبستگی بـین فـرم    .شد براي بررسی روایی همزمان از آزمون بلوغ عاطفی استفاده .پذیري است
 4دهد عامل هاي نفر محاسبه شد و نتایج حاصل نشان می 78اجتماعی و بلوغ عاطفی بر روي گروه نمونه اي به حجم 

تعهد اجتماعی) با بلوغ عاطفی همبستگی دارد و ضریب همبستگی کل پرسشنامه با سـیاهه  ( 11و  )محوري –خود (
  ت آمد. در نهایت نرم مقوله اي براي پرسشنامه تهیه شد. به دس 176/0بلوغ عاطفی 

  
  روایی و نرم یابی و بلوغ عاطفی. ،اعتبار ،عملی بودن ،بلوغ اجتماعی :کلیديهاي واژه
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 Email: ghasemileili @yahoo.com  ندازه گیري، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز***کارشناس ارشد رشته سنجش و ا
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  مقدمه
سالهاست که نوجوانی دورانی دشوارتر از دوران کودکی محسوب می شود. قبل از هر چیز دوران تغییرات سریع 

اي از زندگی است که نخستین تجارب زندگی در  شناختی و اجتماعی است. نوجوانی دوره جسمانی، جنسی، روانی،
شور، عشق، رابطه جنسی، تحصیل و شغل آینده و تثبیـت   آینده نگري، دهد. حساس ترین دوران رشد انسان رخ می

بـی ثبـاتی    :تنـد از برخی از ویژگی هاي عاطفی و هیجانی نوجوانـان عبار  .هویت، همه در این دوران شکل میگیرند
عاطفی، خواهش هاي متضاد، افراط در احساسات، احساسـات نـامطبوع، ماجراجویی،کشـف خـود، دوسـتی هـاي       

  .)1385 ،یبنی جمال و احدي(افراطی
به دنیاي نوجوانی  دوره بلوغ دورانی مبهم از نظر شناخت خصایص و دوران تمایالت متضاد است. باورود کودك

بعد پدید می آید کـه آنرامرحلـه انتقـال، مرحلـه      مرحله ي ویژه و مستقل از دوره هاي قبل وو بلوغ، والدتی تازه و 
دگرگونی هاي سریع وغافلگیر کننده، مرحله طوفان حیات و مرحله نجات  نجات از کودکی دوران تحوالت همراه با

رفـع و تعـدیل    اجـه مـی گردنـد کـه    با ترس و بیم هـایی مو   افراد در این دوران احیاناً .می نامند از طفیلی گري نیز
  : موارد زیر از جمله تغییرات دوران بلوغ است ).1380نیازمند به حمایت از سوي والدین و مربیان است (قائمی،  آن

  .شرایط جدید، تعادل اندامی او را بهم می زند تحولی در اندام او ایجاد شده و -
  ... می شود.موجب دگرگونی هایی در خشم و ترس و محبت او وآید و پدید می در عواطف و احساسات او نیز تغییر - 
  .را دگرگون می سازد ذهن او نیز تحوالت رو به رشدي ایجاد می گردد و هوش و عقل و اندیشه و تخیل او  جنبۀ در - 

 مـی خواننـد زیـرا دورانـی از فراخنـاي زنـدگی      » طوفـان و فشـار  «مرحلۀ بلوغ را دورة  ،برخی از روان شناسان
که تنش عاطفی از ویژگی هاي آن به شمار می رود و این تنش از تغییـرات بـدنی و فیزیولوژیـک و غـددي     است 

شخص در این مرحله از رشد و تکامل نه کودك است و نـه بزرگسـال و هنـوز از اطمینـان خـاطر       .نتیجه می شود
    .)1383 ،شعاري نژاد(و اعتماد به نفس کامل برخوردار نیست 

در طی پیشرفت مراحل بلوغ نوجوانـان بایـد تغییـرات زیسـت شـناختی       :این مورد می گویددر  )1988(مارلو 
در این صـورت بنـاي یـک شخصـیت بـالغ پـی        ،تجربه کرده اند کامل نمایند» مفهوم خود « و اجتماعی را که در 

ا حـل  نوجوانی تعارضات و شـک هـاي در مـورد خـود ر     ،هنگامیکه حالت ثبات بدست می آید .ریزي خواهد شد
  ).  1،1988می کند و در نهایت بلوغ حاصل می شود(مودي

سازه اي است مرکب از مهارت ها و کفایت هاي متعدد و حیطـه هـاي مختلفـی را در بـر مـی       2بلوغ اجتماعی
    :راه هاي زیر رسیدن به بلوغ اجتماعی را آسانتر می کند .گیرد
. گذرانـدن اوقـات فراغـت بـا خـانواده و      4 ؛. بخشـندگی 3  ؛. کنتـرل احساسـات خـود   2 ؛مسئولیت پذیري .1

رویـارویی بـا اهــداف    .8 ؛. انجـام دادن کارهــاي فـردي  7 ؛کنتــرل رفتـار خـود   .6 ؛. خویشـتن شناسـی  5 ؛دوسـتان 
  .)3،2010. پیگیري فعالیت ها (زوي هو10 ؛ترك عادات بد .9 ؛زندگی

                                                
1. Mody 
2. social maturation 
3. Zhouyi Hu 
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به بلوغ نمی رسند. افراد بالغ هرگز از  برخی افراد اگر چه از نظر جسمی بالغ می شوند، ولی از نظر عاطفی هرگز
واقعیت ها نمی گریزند، از مسائل و موضوعات جزئی به خشم نمی آینـد و تـرس و خشـم دوران کـودکی در آنهـا      
وجود ندارد، علل ترس و خشم در سنین مختلف متفاوت است. در اوایل کودکی خشم کودك ناشی از مسائل جزئی 

بلـوغ عـاطفی جریـانی اسـت کـه طـی آن        لت عصبانیتهاي نوجوانان می باشـد. و روزمره است. مسائل اجتماعی ع
از لحاظ روانی و فردي مـی کوشـد. بلـوغ عـاطفی      ،شخصیت فرد مداوماً براي احراز بیش از پیش سالمت عاطفی

ــا را دارد    ــاء نیازه ــأخیر در ارض ــر ت ــت در براب ــت مقاوم ــافی را دارد    ،قابلی ــول ناک ــزان معق ــل می ــوان تحم او ت
  .  )1،2006پیست(

او قـادر بـه پاسـخگویی تـدریجی یـا         :برخی از خصوصیات اشخاصی که بلـوغ عـاطفی دارنـد چنـین اسـت     
او بـه طریـق همـه یـا هـیچ پاسـخ نمـی دهـد بلکـه حـد خـود نگـاه مـی                .درجه اي از پاسخ هاي عاطفی است

سـالی را بـه تـأخیر مـی     آنچناکـه تکانشـوري خرد   .همچنین می تواند پاسخ هـاي خـود را بـه تـأخیر انـدازد     .دارد
مـی کوشـد آن را بـراي خـود      ،او به جاي نشان دادن تـرحم بـه خـود نـاآرام     ،کنترل ترحم نسبت به خود.انداخت

  .) 1385جمهري،  و احساس کند (احدي
داشـته وي طبـق ایـن پـژوهش بررسـی کـرده       » وراثت توانایی اجتماعی « مطالعه اي تحت عنوان  )2001(ایوا 

هـر انسـانی بـه یـک     » کسی که به رفـاه عمـومی ارتقـاء مـی یابـد      « دید یک کودك تا فرمانده که از زمان تولد ج
مرحلۀ معینی از انسجام شخصیت اجتماعی می رسد که به طـور گسـترده اي تعیـین مـی کنـد کـه چطـور وي در        

بـین افـراد   سازمان اجتماعی انسان عمل خواهد کرد و همچنین بیان کرد که مراحل رسیدن بـه بلـوغ اجتمـاعی در    
  متفاوت می باشد. ،مختلف

عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم (وجود ابزاري فنی  ،و رابطه آن با بلوغ عاطفیبلوغ اجتماعی با توجه به اهمیت 
از اهمیـت ویـژه اي    ،در بین دانش آمـوزان دبیرسـتانی شهرسـتان بابـل    بلوغ اجتماعی به منظور سنجش دقیق  )یابی

  برخوردار است.
  به اینکه موضوع مورد بررسی جنبه اکتشافی دارد، لذا تهیه پاسخ براي پرسش هاي زیر امري ضروري است: با توجه

 از اعتبار کافی برخوردار است؟بلوغ اجتماعی تست  هايآیا مجموعه سؤال -
 هماهنگی وجود دارد؟بلوغ اجتماعی مختلف تست  هايآیا بین سؤال -
 ردار است؟از روایی کافی برخوبلوغ اجتماعی آیا تست  -
 از چند عامل اشباع شده است؟بلوغ اجتماعی تست  -
 داراي روایی همزمان است؟بلوغ اجتماعی آیا تست  -
 و بلوغ عاطفی رابطه وجود دارد؟بلوغ اجتماعی آیا بین تست  -

  

                                                
1. Paste 
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  روش
  89  –  90جامعه آماري این پژوهش را همه دانش آموزان اول دبیرستانی شهرستان بابل کـه در سـال تحصـیلی    

بلـوغ  شغول به تحصیل می باشند دربرگرفت. با توجه بـه اینکـه موضـوع پـژوهش اسـتاندارد سـاختن پرسشـنامه        م
ازایـن رو جامعـه    .الزم است حجم نمونه زیاد باشد تا بتوان تحلیل عاملی الزم را انجام داد ،بنابراین ،استاجتماعی 

نفـر از طریـق    395ها یک گروه نمونه بـا حجـم   مورد نظر بر اساس روش هاي رایج براي استاندارد ساختن آزمون 
  نمونه برداري تصادفی ساده انتخاب شد. 

بلـوغ  و بلـوغ عـاطفی اسـتفاده شـد. پرسشـنامه      بلـوغ اجتمـاعی   به منظور جمع آوري اطالعـات از پرسشـنامه   
ان هرگویـه  دانش آموزسؤال است که  90ساخته شده است. این سیاهه شامل  )1973( 2توسط نالینی رائو  1اجتماعی

مقیاس اندازه گیري ایـن   .درجه اي رتبه بندي می کنند 4را مطالعه کرده و احساس فعلی خود را برروي یک مقیاس 
اسـتفاده   با اعتبار پرسشنامهتغییر می کند.  "کامال مخالفم  "تا  "کامالً موافقم "ابزار طبقه اي مرتب شده است که از 

به دست آمده است. اجراي آزمون بـه  79/0نفري  250هفته بر روي یک گروه  روش بازآزمایی با فاصله زمانی دو از
  .صورت فردي یا گروهی امکان پذیر است

 48) تدوین شده اسـت. ایـن سـیاهه شـامل     1991توسط یاشویر سینگ و ماهیش بهار گاوا( 3مقیاس بلوغ عاطفی
خیلـی  ) تا (1هرگز = (ي این ابزار از  مقیاس اندازه گیر .گویه است یک مقیاس گزارش شخصی پنج گزینه اي است

) تغییر می کند.اعتبار پرسشنامه در برابر معیارهاي برونی یعنی پرسشنامه سازگاري حوزه بـراي دانشـجویان   5=  زیاد
به دست آمده است. اجراي سیاهه به صورت فردي یا گروهی  64/0کالج توسط سینها و سینگ تعیین شده است که 

  ).1990بهارگاوا، ،امکان پذیر است(سینگ
نفر انتخاب شد. اجراي مقیاس توسـط محقـق    395نمونه اي بالغ بر   ،به منظور اجراي طرح و گردآوري داده ها

  .آزمون به صورت گروهی و مداد کاغذي بر روي دانش آموزان دبیرستانی انجام شد .صورت گرفت
را شد و تمامی مراحل اجراي آن توسط پژوهشـگر  براي کنترل عوامل بیرونی مؤثر بر روایی آزمون بصورت یکسان اج

  صورت گرفت. به همه آزمودنی ها توضیحات یکسان ارائه وتالش شد که آزمون درجوي مناسب اجرا شود.
تجزیه و تحلیل اطالعات بر اساس اهداف پژوهش با استفاده از روش آمار توصیفی و اسـتنباطی بـه شـرح زیـر     

  انجام گرفت:
اري گروه ها بر حسب متغیرهاي جمع آوري شده از روشهاي متـداول آمـار توصـیفی    براي تعیین مشخصه آم -

 .شاخصهاي گرایش به مرکز و شاخصهاي پراکندگی استفاده شده است ،همانند توزیع فراوانی
 براي تعیین روایی همزمان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. -
 .اهه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردیدبراي تعیین هماهنگی درونی و میزان اعتبار سی -
از تحلیـل مؤلفـه هـاي اصـلی بـا       ،براي بررسی روایی سیاهه و اینکه آزمون از چند عامل اشباع شـده اسـت   -

 چرخش واریماکس، استفاده شده است.

                                                
1. social maturation scale 
2. Rao  
3. emotional maturation scale 
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  یافته ها
. براي برآورد دبوبلوغ اجتماعی روایی و نرم یابی سیاهه  ،اعتبار ،هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عملی بودن

از فرمول کلی ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد. همبستگی هر سـؤال بـا نمـره    بلوغ اجتماعی ضریب اعتبار سیاهه 
کل نشان می دهد که برخی از سؤالها با نمره کل مقیاس همبستگی منفـی داشـت، بـدین ترتیـب برخـی سـؤالها بـه        

به علت داشـتن بـار    50، 77 ،10، 24حلیل عاملی سؤالهايصورت  معکوس نمره گذاري شد. با اجراي چندین بار ت
 889/0سـؤالی بـه    86عاملی ضعیف از مجموعه سؤاالت حذف شدند، با حذف این چهار سؤال اعتبار کل مجموعه 

و سـؤال   )= r 515/0بیشترین همبسـتگی (  72که نشان می دهد آزمون از اعتبار باالیی برخوردار است سؤال  ،رسید
  ) را با نمره کل مجموعه نشان داد.r =/ 008بستگی (کمترین هم 41

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

  وایی سازه و روایی همزمان) گردآوري شد.به دو نوع روایی (ر
براي تعیین روایی سازه روش هاي گوناگونی وجود دارد که یکی از آنها روش تحلیـل عـاملی اسـت. تحلیـل عـاملی،      

تحلیل داده ها به منظور کشـف سـازه هـاي جدیـد و      ،اصطالحی است که براي رواسازي و توسعه ابزارهاي روان سنجی
  ).1384هومن،(.. بکار می رود.عالئق شغلی و ،سبک مدیریتی ،لیل محتوا و مواد مصاحبه هاکمک به تدوین تئوري تح

  براي انجام تحلیل عاملی رعایت مفروضه هاي زیر ضروري است:
در  KMOو ترجیحا باالتر از آن باشـد. انـدازه    6/0) که باید حداقل KMO(1شاخص کفایت نمونه برداري )1

 حلیل عاملی را براي پژوهش  قابل توجیه می سازد.است که اجراي ت 777/0این پژوهش 
 2از آزمون کرویـت بارتلـت   ،براي بررسی این مطلب که آیا ماتریس همبستگی داده ها در جامعه صفر نیست )2

مبنی بر درست بـودن مـاتریس همـانی اسـت کـه       H0رد فرضیه صفر  ،استفاده می شود. هدف از اجراي این آزمون
). در پژوهش حاضـر مقـدار   1384هومن،(عناصر غیر قطري آن در جامعه  صفر  باشد عناصر قطري آن  یک  و همه

می توان ادعا کرد  ،است، بنابراین = p  00/0و سطح معناداري آن  223/8913مشخصه آماري آزمون بارتلت برابر با 
 که بین متغیرها در جامعه همبستگی وجود دارد.

وابط بین متغیرها و نیز دستیابی به تعریف و نامگـذاري عاملهـا   پژوهشگران به منظور بررسی درباره ماهیت ر )3
را در تعریف عاملها مهم و بامعنا دانسته و ضرایب کمتر از این حدود را  40/0و گاه باالتر از  30/0ضرایب باالتر از 

به عنـوان   30/0). در این پژوهش بار عاملی با ضرایب 1384هومن،(عامل تصادفی) در نظر گرفته اند(به عنوان صفر 
باشد،  30/0اگر بار عاملی سؤالی روي تمام عوامل چرخش یافته کمتر از  ،بار عاملی قابل قبول انتخاب شد. در نتیجه

 از آزمون کنار گذاشته شد.
 هر یک از عاملها باید دست کم متعلق به سه سؤال باشد. )4
 عاملها باید از اعتبار کافی برخوردار باشد. )5

                                                
1. Kaiser Mayer Olkin(KMO) 
2. bartlett test of sphericity 
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و سطح معنادار بودن مشخصه آزمون کرویت بارتلت نیـز از   777/0برابر  KMOمقدار  ،آمدهمانطور که در باال 
برپایه هر دو مالك می توان نتیجه گرفت اجراي تحلیل عاملی براساس مـاتریس   ،لحاظ آماري معنادار است. بنابراین

برونداد اولیه کامپیوتر نیز نشـان   ،همبستگی حاصل در گروه نمونه مورد مطالعه قابل توجیه خواهد بود. عالوه بر این
که نشـان مـی دهـد،     ،است 0000000024/0می دهد که مقدار دترمینال ماتریس همبستگی عددي غیر از صفر یعنی 

  برپایه داده ها استخراج عاملها امکانپذیر است.
ین مقیاس، سه اجراي تحلیل عاملی مواد مقیاس سنجش سازگاري فردي براي تعیین مقدار عوامل اشباع شده از ا

  شاخص عمده مورد توجه قرارداده است:
 نامیده می شود. 1) نمودار ارزش هاي ویژه که اسکري3 ؛) نسبت واریانس تبیین شده هر عامل2 ؛ارزش ویژه )1

) به دست آمد، نشان داد، ارزشهاي ویـژه  pcمشخصه هاي آماري اولیه که با اجراي تحلیل مؤلفه هاي اصلی با روش (
درصـد از واریـانس کـل     388/38عامل استخراج شد که بـه انـدازه     12تر از یک است. از مجموعه سؤالها عامل بزرگ 30

  متغیرها را تبیین کرد. سهم عامل نخست در واریانس کل متغیرها چشمگیر  و از سهم بقیه عاملها کامالً متمایز است.
  

  
  : نمودار شیب دار اسکري1شکل

  
واریانس کل تبیین شده به وسیله هر متغیر را در ارتباط با سایر متغیرها نشان  طرحی از ،نمودار شیب دار اسکري

می دهد. در این طرح معموال عاملهاي بزرگ در باال و سایر عاملها با شیبی تدریجی در کنار هم نشان داده شده انـد.  
می شود. از این نمودار می   ام شروعK از عامل  Screeتعداد عامل هاي حقیقی باشد،   Kتجربه نشان داده که اگر 

اما  ،توان استنباط کرد، سهم عامل نخست در واریانس کل متغیرها چشمگیر  و از سهم بقیه عاملها کامالً متمایز است،
  شیب نمودار بعد از عامل دوازدهم از بین می رود و در واقع فالت نمودار از عامل دوازدهم شروع می شود.

عاملهـاي   ،براي چرخش عاملها جایی است که شیب خط تغییر می کنـد، بنـابراین   با توجه به این که نقطه برش
  عامل است. 12 ،مناسب براي چرخش با استفاده از این روش نیز مانند واریانس تبیین شده توسط متغیرها

                                                
1. scree 
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 308/3درصـد، عامـل سـوم     477/3درصد، عامل دوم  255/9واریانس تبیین شده توسط عاملها را نشان داد، عامل یکم 
.. از کل واریانس راتبیین می کند. بقیه عاملها هر کدام سهم ناچیزي در تبیین واریانس دارند. بنابراین با توجـه بـه   .درصد و

عامل براي استخراج مناسب است. برپایه نتایج به دست آمـده از اجـراي تحلیـل عـاملی، از      12مقدار واریانس تبیین شده، 
  درصد واریانس کل متغیرها را توجیه کرد. 388/38عامل استخراج شد که در مجموع  12 بلوغ اجتماعیسؤالی  86مجموعه 

 ،که از طریق تحلیل مؤلفه هاي اصلی به دست آمدهبلوغ اجتماعی سؤالی سیاهه  88میزان اشتراك مواد مجموعه 
مترین میزان اشتراك متعلق و ک 492/0 ،530/0به ترتیب   37 ،45نشان داد، بیشترین میزان اشتراك متعلق به سؤالهاي 

  بار عاملی دارند. 265/0 ،245/0به ترتیب  75 ،66به سؤالهاي 
بـراي   Screeپس از تعیین تعداد عوامل مناسب قابل استخراج با توجه به مقدارواریانس تبیـین شـده و نمـودار    

اختار سـاده اسـت.   چرخش داده شد. هدف این روش، رسیدن بـه سـ   ،عامل استخراجی 12 ،رسیدن به ساختار ساده
مؤلفـه نشـان داد کـه نتـایج پـس از چنـدین        12بنابراین، اطالعات به دست آمده پس از چرخش واریماکس بـراي  

  مالحظه می شود. 1چرخش آزمایشی به ساختار ساده رسید. ماتریس ساختار یافته در جدول 
  : ماتریس ساختار ساده براي عامل ها1جدول 

 سوال
عامل 
 یکم

 سوال عامل دوم سوال
عامل 
 سوم

 سوال
عامل 
 چهارم

 عامل ششم سوال عامل پنجم سوال

Q72 ./708 Q4 ./507 Q17 ./559 Q48 ./660 Q34 ./593 Q52 ./558 
Q45 ./698 Q5 ./483 Q80 ./552  Q71 ./468 Q7 ./439 Q64 ./420 
Q18 ./655 Q68 ./475 Q74 ./504 Q3 ./458 Q65 ./412 Q25 ./404 
Q67 ./579 Q6 ./452 Q56 ./469 Q60 ./437 Q63 ./383 Q11 ./354 
Q33 ./568 Q23 ./447 Q66 -./441 Q35 ./431 Q27 ./299 Q57 -./335 
Q82 ./558 Q29 ./433 Q86 ./421 Q70 ./388     
Q81 ./542 Q32 ./402 Q84 -./342 Q44 ./377     
Q83 ./526 Q40 ./377         
Q31 ./520 Q21 ./370         
Q9 ./518 Q38 ./346         
Q73 ./497           
Q88 ./481           
Q85 ./461 
Q42 ./459 
Q61 ./415 
Q47 ./413 
Q49 ./404 
Q43 ./398 
Q76  ./391 
Q36 ./382 
Q89 ./379 
Q16 ./375 
Q20 ./370 
Q75 ./323 
Q69 ./320 
Q1 ./315 

Q22 ./293  
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با استفاده از  ،عامل استخراج شده 12چنانچه  ،نشان داده شده است 1همانطور که ساختار ساده عاملها در جدول 
عه پرسش هایی که مشترکاً با یک عامل همبسته بـوده و تشـکیل یـک خـرده     شیوه متعامد چرخش داده شود، مجمو

  آزمون می دهد به قرار زیر است:
، 36، 76، 43، 49، 47، 61، 42، 85، 88، 7، 9، 31، 83، 81، 82، 33، 67، 18، 45، 72سـؤال  24عامل یکم: شامل 

  است که در این پژوهش قدرت طلبی  نامیده شده است. 75، 20، 16، 89
  است  که در اینجا اعتماد نامیده شده است. 38، 21، 40، 32، 29، 23، 6، 68، 5، 4سؤال 10امل دوم: شامل ع

  که در اینجا درایت اجتماعی نامیده شده است. 84، 86، 66، 56، 74، 80، 17سؤال  7عامل سوم: شامل 
  محوري نامیده شده است. -ود است  که در اینجا خ 44، 70، 35، 60، 3، 71، 48سؤال 7عامل چهارم: شامل  

  است  که در اینجا اعتماد به نفس نامیده شده است. 27، 63، 65، 7، 34سؤال  5عامل پنجم: شامل 
  است  که در اینجا توانایی کنترل فشار روانی نامیده شده است. 57، 11، 25، 64، 52سؤال  5عامل ششم: شامل 
  است  که در اینجا مسئولیت پذیري نامیده شده است. 15، 8، 2، 79، 54، 37سؤال  6عامل هفتم: شامل 
  است که در اینجا توانایی برقراري ارتباط مؤثر نامیده شده است. 62، 58، 14، 59، 19، 41سؤال  6عامل هشتم: شامل 
  است  که در اینجا همیاري نامیده شده است. 30، 78، 90سؤال  3عامل نهم: شامل 
  است  که در اینجا خود رهبري  نامیده شده است. 28، 12 ،51، 55سؤال 4عامل دهم: شامل 

  است که در اینجا تعهد اجتماعی نامیده شده است. 46، 53، 39سؤال  3عامل یازدهم: شامل 
  است  که در اینجا انعطاف پذیري نامیده شده است. 26، 87، 13سؤال  3عامل دوازدهم: شامل 

سوالی بلوغ عاطفی با پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو  48همزمان از فرم در پژوهش حاضر، براي بررسی این نوع روایی 
نفـر محاسـبه    780استفاده شد. بدین ترتیب که همبستگی بلوغ عاطفی و بلوغ اجتماعی بر روي گروه نمونه اي بـه حجـم   

 4همبسـتگی عاملهـاي   ضـرایب   .عامل با آزمون بلوغ عاطفی همبستگی معنادار دارد.2عامل،  12شد. نتایج نشان داد که از 
معنادار است.   01/0در سطح  277/0 ،377/0با بلوغ عاطفی به ترتیب برابر است با  )(تعهد اجتماعی 11 ،)محوري - خود (

است و بیانگر آن است که همبسـتگی   176/0همچنین ضریب همبستگی کل پرسشنامه بلوغ اجتماعی با بلوغ عاطفی برابر 
  پرسشنامه بلوغ اجتماعی داراي روایی همزمان است. ،ار است. بنابراینمعناد 01/0بین دو فرم در سطح 

کامالً مـوافقم تـا  کـامال    مواد پرسشنامه سازگاري فردي بر پایه مقیاس چهار مقوله اي  ،همانطور که پیش تر آمد

 سوال
عامل 
 هفتم

 سوال
عامل 
 هشتم

 سوال
عامل 
 نهم

 سوال
عامل 
 دهم

 سوال
عامل 
 یازدهم

 سوال
عامل 
 دوازدهم

Q37 ./585 Q41 ./533 Q90 -./537 Q55 ./543 Q39 ./521 Q13 ./546 
Q54 ./507 Q19 -./401 Q78 ./402  Q51 -./465 Q53 -./422 Q87 -./538 
Q79 ./492 Q59 ./384 Q30 ./399 Q12 -./407 Q46 -./351 Q26 -./309 
Q2 ./437 Q14 -./361   Q28 ./383     
Q8 ./304 Q58 ./353         

Q15 ./296 Q62 ./311         
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ره هـاي پـایین   درجه بندي شده است. نمره هاي باالي آن معرف بلوغ اجتماعی باال و نم 4تا  1با نمره هاي مخالفم 
آن نشان دهنده بلوغ اجتماعی پایین است. مشخصه هاي آماري نمره هاي حاصل از پرسشنامه براي هر عامل و کـل  

  آمده است. 2پرسشنامه در 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 10/2 00/2 93/1 47/0 02/0 42/0 12/0 58/0- 25/0 

2 53/2 50/2 40/2 47/0 02/0 16/0 12/0 05/0 25/0 

3 38/16 00/16 00/16 53/2 13/0 28/0 12/0 56/0 25/0 

4 40/2 43/2 43/2 52/0 02/0 03/0- 12/0 14/0 25/0 

5 34/7 40/7 20/7 45/0 02/0 02/0- 12/0 20/0- 25/0 

6 34/2 40/2 40/2 44/0 02/0 1/0 - 12/0 32/0 25/0 

7 33/2 33/2 00/2 51/0 02/0 19/0 12/0 36/0- 25/0 

8 42/2 33/2 33/2 39/0 02/0 07/0 12/0 42/0 25/0 

9 24/2 33/2 00/2 56/0 02/0 25/0 12/0 38/0- 25/0 

10 35/2 25/2 25/2 48/0 02/0 02/0 12/0 02/0 25/0 

11 35/2 33/2 33/2 53/0 02/0 29/0 12/0 13/0- 25/0 

12 19/2 00/2 00/2 52/0 02/0 18/0 12/0 1/0 - 25/0 

 25/0 39/0 12/0 0- /23 02/0 36/0 05/4 91/3 91/3 کل

  
به منظور تعبیر و تفسیر نمره هاي هر فرد، الزم است نمره هاي خام وي در مقیاسی بیان شود که چارچوبی کلی 
براي مقایسه نمره ها به دست دهد. مقصود از این مقیاس که نرم یا هنجار خوانده می شود این است که وضع نسبی 

به فرد را در یک گروه مرجع مناسب بیان کند. گروه مرجع مناسب آن است که فردي می تواند به گونه  منطقی و مرت
نمره هاي خام آزمودنیها به درصدهایی تبدیل می شود  ،). در مورد نرم هاي درصدي1381با آن مقایسه شود(هومن، 

قرار دارند. به این ترتیب با داشتن میانگین نمـره   که نشان می دهد، چند درصد آزمودنیها پایین تر از نمره بخصوصی
بلـوغ اجتمـاعی کمتـري یـا      ،هاي خام هر فرد می توان وضعیت نسبی او را مشخص کرد چند درصد از افراد دیگـر 

  بیشتري نسبت به او دارند. 
از ضعیف تا قوي نرم  مقوله اي  با چهار درجه  ،براي نمره هاي آزمون بلوغ اجتماعی ،با توجه به آنچه گفته شد

  نرم مقوله اي ارائه می شود. 4براساس تقسیم بندي درصدي توزیع نرمال نمره ها تهیه شد/ در جدول 
  : نرم مقوله اي بلوغ اجتماعی3جدول
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 جمع نمره هاي خام میانگین نمره ها مقوله

 و باالتر 301 و باالتر 50/3 بلوغ اجتماعی باال

 215 – 300 50/2 – 49/3 بلوغ اجتماعی نسبتاً باال

 129 – 214 50/1 – 49/2 بلوغ اجتماعی نسبتاً پایین

 86 - 128 00/1 – 49/1 بلوغ اجتماعی پایین

  

  بحث
روایی و نرم یابی پرسشنامه بلـوغ اجتمـاعی در دانـش آمـوزان      ،اعتبار ،این پژوهش با هدف بررسی عملی بودن

سؤال هاي  ،نفر دانش آموز 395نامه بلوغ اجتماعی بر روي دبیرستانی شهرستان بابل انجام شد. پس از اجراي پرسش
  نامناسب حذف و در نهایت پرسشنامه بلوغ اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت.

براي پاسخ به این سؤال که آیا ابزار مورد پژوهش از اعتبار کافی برخوردار است؟ نتایج حاصل از اجراي آزمـون  
سؤال نیز به علت داشتن بـار عـاملی ضـعیف از مجموعـه      4نشان داد که  ،وز اجرا گردیدهدانش آم 395که بر روي 

بـه   889/0برابـر   24و  77 ،10 ،50سؤاالت حذف گردید. در نتیجه ضریب اعتبار آزمون پـس از حـذف سـؤالهاي    
  دست آمد که اعتبار باالیی را نشان می دهد.

سیاهه بلوغ اجتماعی از چنـد عامـل اشـباع شـده اسـت ؟  از روش      براي بررسی روایی سازه و پاسخ به این سؤال که 
عامل براي استخراج  12با استفاده از تحلیل عاملی و به شیوه چرخش متعامد،   .تحلیل مؤلفه هاي اصلی استفاده شده است

وایی ابزار پـژوهش  درصد واریانس کل واریانس متغیرها را تبیین می کند. براي اطمینان از ر 388/38عامل  12شد که این  
محوري و تعهد اجتماعی  همبستگی باالیی با آزمون  - از روایی همزمان استفاده شد و نشان داد که عاملهاي عاملهاي خود 

بلوغ اجتماعی دارد و همچنین بین آزمون بلوغ اجتماعی و بلوغ عاطفی همبستگی باالیی وجود دارد. قبل از اجراي تحلیـل  
و نیز رد فرض صفر مبنی بر درست بودن مـاتریس همسـانی در    KMOداري با استفاده از اندازه عاملی کفایت   نمونه بر

  به اثبات رسید که اجراي تحلیل عاملی توجیه پذیر است. ،جامعه به وسیله آزمون کرویت بارتلت
شتر بود. نتایج عامل نخست داراي بیشترین بار عاملی و سهم آن نیز از سایر عامل ها بی ،ماتریس عاملی نشان داد
، 32، 76عامل اشباع شده است. سـؤاالت   12این مقیاس از روایی کافی برخوردار و از  ،تحلیل عاملی نشان می دهد

که بار عاملی آنها بر بـیش از دوعامـل متمرکـز      46، 53، 28، 12، 55، 58، 19، 8، 54، 57، 11، 65،25، 60، 56، 21
تند و بهتر است در پژوهش هاي آتی مورد بررسی و تغییـر قـرار گیرنـد. بـه     بوده است، احتماالً سؤاالتی پیچیده هس

منظور ساده سازي عوامل استخراجی از چرخش متعامد استفاده شد. از یافته هاي این پژوهش که بر پایه طرح نمونه 
مندي از پیشینه  برداري و از آزمونهاي آماري مبتنی بر تحلیل عاملی و روش تحلیل مؤلفه هاي اصلی است و با بهره

  پژوهشی در خصوص مبحث بلوغ اجتماعی نتایج ذیل حاصل شد:
انسـانی بـا قـدرت اسـت کـه احسـاس        .سؤال همبستگی قوي دارد و قـدرت طلبـی نـام دارد    24عامل یکم با 

انسـان را از هویـت اصـیل و     ،می کند در صورتی که قـدرت » بودن « هویت و احساس شخصیت و عدم پوچی و 
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فرهنـگ و باورهـاي تمـام جوامـع      .ر نموده و به هویتی کاذب و تصنعی پاي بند و گرفتار می سـازد واقعی اش دو
انسانی بر محور قدرت مندي و قدرت جویی و قـدرت طلبـی پایـه ریـزي شـده انـد و یکایـک مـردم در حصـار          

انـه شـده و بـه    تنگاتنگ و خفه کنندة فرهنگ و اعتقاد و باور و تفکرات خویشتن است که با خویشتن خـویش بیگ 
  ).  1385ابزارهایی مکانیکی براي استقرار خشونت و ستیز و جدال تبدیل می شوند(برك، ترجمه محمدي،

اعتماد شـامل یـک بـاور کلـی اسـت کـه اتکـاء و         .سؤال همبستگی دارد و بیانگر اعتماد است 10عامل دوم با 
ماد شامل عمل آشـکار، تصـمیم معقـول راجـع بـه      این اعت .وابستگی به دیگران را در موقع نیاز قابل قبول می داند

، ترجمه براهنی، بیرشـک،  4، هوکسما3، بم2اسمیت ،1(اتکینسون و اتکینسونهر زمانی و چگونگی آن است ،هر کسی
  .)1381بیک، زمانی، شهرآراي، کریمی، گاهان، محی الدین،

این عامل بر بهداشـت روانـی اثـر    سؤال همبستگی دارد و درایت اجتماعی را نشان می دهد که  7عامل سوم با 
هاي اجتماعی و همچنین درایت اجتماعی که  کارآیی فرد تابعی است از قابلیت وي در ایفاي صحیح نقش .می گذارد

هـاي   باید از اعتماد به نفس کافی برخوردار بوده و به قابلیـت  نامند که فرد می می "کنترل اجتماعی"این توانمندي را 
  . )2004 ،ولویز(اشدخویش اعتقاد داشته ب

محوري نام دارد.عامل خودمحـوري در دانـش روانشناسـی بـه      _سؤال همبستگی دارد و خود  7عامل چهارم با 
    :صورت زیر تعریف می شود

  ؛)شامل دیگران(تمایز ناکافی بین خود و جهان    
 ؛فهم و تفسیر جهان بر مبناي خود ،گرایش به درك 

(مسـتون،   دل باشـد یعنـی نمـی توانـد خـود را جـاي دیگـران قـرار دهـد         فرد خود محور نمی تواند کامالً همـ 
   .)1384اولندیک،

اعتماد بـه نفـس جـزو صـفات شخصـیتی       .سؤال همبستگی دارد و بیانگر اعتماد به نفس است 5عامل پنجم با 
وشـن  است که با شادمانی همبستگی دارد. تأثیر نسبی عوامل ژنتیکی و محیطی بـر رشـد اعتمـاد بـه نفـس کمتـر ر      

زمینـه سـاز مهمـی از ایـن      ،دالیل خوبی در مورد این باور وجود دارد که دلبستگی توأم با امنیـت خـاطر   ،اما .است
افرادي که از سازگاري خوبی برخوردارند تا حدودي این احساس را دارند که  .نوع نیرومندي هاي شخصیتی است.

دیگر راحت هستند و قادرند که در موقعیت هاي اجتماعی  با افراد .فردي با ارزش و مورد قبول اطرافیان خود هستند
 .آنان در عین حال احساس نمی کنند که مجبورند در برابر عقاید گروه تسـلیم شـوند   .به طور خود جوش عمل کنند

همچنین برخی شواهد نشان می دهد کـه والـدینی کـه در پـرورش فرزنـدان خـود گرمـی و محبـت را بـا سـطح           
آمیزند به آنان کمک می کنند تا اعتماد بـه نفـس و مکـان کنتـرل درونـی را پـرورش دهنـد        متوسطی از کنترل می 

  .)1381،و دیگران(اتکینسون و دیگران، ترجمه براهنی 
توانـایی نمـایش ثبـات عـاطفی      .سؤال همبستگی دارد و توانایی کنترل فشـار روانـی نـام دارد    5عامل ششم با 

                                                
1. Atkinson & Atkinson  
2. Smith 
3. Bem 
4. Hoeksema 
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ه هایی را که به آن تعلـق دارد گرفتـار سـازد شـامل توانـایی بـر عهـده        مناسب و واکنش بدون این که خود یا گرو
فشـار روانـی    :ایوانسـریچ و متـی سـون مـی گوینـد      .گرفتن کارهاي سخت و توان فرسا با اطمینـان خـاطر اسـت   

موقعیـت   ،پاسخی سازشی است که از تلفیق ویژگی هاي فردي یا فرایندهاي روانی حاصل از یـک عمـل خـارجی   
 :بیـان مـی کننـد    )1984(الزاروس و فولک من  .وجود می آید و بر جسم و روان شخص اثر می گذاردیا واقعه به 

فشار روانی یک حالت درونی که می تواند ناشی از خواسته هاي فیزیکی بـدن و یـا ناشـی از موقعیـت محیطـی      « 
سـتعداد سـازگاري مـا ارزیـابی مـی      غیر قابل کنترل یا فراتـر از ا  ،و اجتماعی باشد که این موقعیت ها بالقوه زیانبار

(اتکینسـون و  محیطی و اجتمـاعی حالـت فشـار روانـی را اصـطالحاً فشـارزا گوینـد         ،علت هاي فیزیکی .»شوند 
  .)1381،دیگران،ترجمه براهنی وهمکاران

در عامل مسـئولیت پـذیري فـرد معمـوالً      .سؤال همبستگی دارد و بیانگر مسئولیت پذیري است 6عالم هفتم با 
افرادي که در یـک کـاري مسـئولیت پذیرنـد، اشـخاص اخالقـی نامیـده         .د اخالقی در موقعیت هاي معین داردتعه

خواسـته هایشـان را شـکل     ،می شوند و افراد خالقی هستند که می توانند در موقعیت ها عکس العمل نشان دهنـد 
   .)1388دهند و به آن جامعه عمل بپوشانند(شاملو،

افـرادي کـه بـا دیگـران ارتبـاط       .ستگی دارد و توانایی برقراري ارتباط مؤثر نام داردسؤال همب 6عامل هشتم با 
این حمایـت اجتمـاعی موجـب ارتقـاي سـالمت ذهنـی        ،دارند از حمایت عاطفی و اجتماعی بیشتري برخوردارند

سـازگاري   ،این افراد با محیط اجتماعی که مستلزم تعامل هاي اجتمـاعی مکـرر افـراد بـا یکـدیگر اسـت       .می شود
به این ترتیب آنها بارها خود را در شرایطی می بیننـد کـه نیازهایشـان را بـراي معاشـرت تـأمین مـی         .بهتري دارند

همیـاري بـا آشـنایان     ،دوستی هاي نزدیـک  ،ازدواج خویشاوندي ،کند و لذا شادتر هستند. در حیطه گسترده روابط
  .)1992،(مک کالوو سالمت پایدار همبسته اند و پرداختن به امور مذهبی و روحانی همگی با شادمانی 

سؤال همبستگی دارد و همیاري نام دارد. عامل همیاري یعنی تمایلی نـوع دوسـتانه بـه پیوسـتن      3عامل نهم با 
همچنـین شـامل توانـایی در نظـر      .بر دیگران در کوشش هاي ایشان براي نیل به یک هدف مطلوب دو جانبه است

  .)1387(امیرحسینی،یشتر به عنوان توافق دو جانبه استداشتن قواعد و روش هاي ب
سؤال همبستگی دارد و بیانگر خود رهبري است این عامل در قابلیت فـرد بـراي عمـل مسـتقل      4عامل دهم با 

این مـورد همچنـین شـامل ابتکـار فـرد در هـدایت خـود و اعمـال          .در اعمال کنترل بر اعمال خود ظاهر می شود
و (اتکینسـون و دیگـران، ترجمـه براهنـی     و ایمـان کامـل بـه کوشـش هـاي خـود اسـت        خود با احسـاس ایمنـی   

  .)1381،دیگران
این عامل شـامل احسـاس وحـدت     .سؤال همبستگی دارد و تعهد اجتماعی را نشان می دهد 3عامل یازدهم با 

گی بـراي سـرمایه   اشتیاق به تغییر یا گذشت از اهداف شخصی به نفع اهداف اجتماعی و همچنین آمـاد  ،با دیگران
  ).1384(مستون،  اولندیک،گذاري در اهداف اجتماعی دراز مدت می باشد

انعطـاف پـذیري یکـی از ویژگـی هـاي       .سؤال همبستگی دارد و انعطاف پـذیري نـام دارد   3عامل دوازدهم با 
شـیوه  شخصیتی است که در آن شخص می تواند از عهده تغییر شـرایط برآیـد و در مـورد مشـکالت بیاندیشـد و      

گالسر معتقد است افرادي که راه حل مناسبی براي مسائل پیدا نمـی کننـد،    هاي خالقانه و جدید را به وجود آورد.
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 )اضطراب یا احساس گناه،ممکن است به روش ناسازگارانه اي انواع مختلف ناراحتی ها و احساسات (مثل افسردگی
) دیگران را براي کمک بـه خـود   2تحت کنترل درآورند.  )خشم خویشتن را1:را شخصاً انتخاب کنند تا بدین وسیله

) براي عدم تمایل خود نسـبت بـه انجـام دادن کـاري اثـر      4) کنترل خویش را بر دیگران اعمال کنند. 3وادار سازند.
 نمره خام هر عامل و مجموعه ،براي پیدا کردن نرم سیاهه بلوغ اجتماعی ).1977بخش تر، عذر و بهانه بیاورند (ناندا،

  کل آزمودنی ها محاسبه شد. 
این پژوهش بر روي دانش آموزان دبیرستانی صورت گرفته است. بنابراین، تعمیم پـذیري آن بـه دانـش آمـوزان     
سطوح دیگر امکان پذیر نیست. پژوهش حاضر در شهرستان بابل انجام شده است. بنابراین، بـا توجـه بـه تفاوتهـاي     

فته ها به سایر شهرها امکان پذیر نیست. پیشنهاد می شود براي اطمینان بیشتر تعمیم یا ،فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي
نسبت به اعتبار سازگاري فردي از روش اعتبار یابی بازآزمایی یعنی اجراي دوباره آزمون در فاصـله زمـانی مختلـف    

  استفاده شود تا از این طریق ثبات و پایایی آزمون نیز مشخص شود.
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