
 

 

 و بهارگاوا نکیس ریاشوپرسشنامه بلوغ عاطفي ی

 
، ناسازگاري فروپاشی شخصيتعدم ثبات عاطفی، بازگشت عاطفی، : بررسی ابعاد مختلف بلوغ عاطفی )هدف

 (اجتماعی و فقدان استقالل
 

ف
دی

ر
 

 سواالت
اد

زی
ي 

یل
خ

 

اد
زی

ص 
خ

ش
ام

ن
 

اال
تم

اح
 

گز
هر

 

      آيا دچار ناراحتی روانی هستيد؟ 1

      آيا از پيشامدهاي آينده می ترسيد؟ 2

      آيا هيچگاه قبل از رسيدن به هدف از كار دست می كشيد؟ 3

      آيا براي تكميل كار شخصی تان از ديگران كمك می گيريد؟ 4

      تفاوتی وجود دارد؟آيا بين اميال و اهدافتان  5

      آيا احساس می كنيد كم حوصله هستيد؟ 6

      آيا فكر می كنيد لجوج هستيد؟ 7

      آيا نسبت به ديگران حسادت می كنيد؟ 8

      آيا در اثر خشم كنترل خود را از دست می دهيد؟ 9

      آيا در تخيالت و روياي روز غرق می شويد؟ 10

      به هدفتان نرسيد احساس حقارت می كنيد؟آيا اگر  11

      آيا از لحاظ جسمی و ذهنی احساس ناراحتی می كنيد؟ 12

      آيا دوست داريد ديگران را اذيت كنيد؟ 13

      آيا در لغزش هاي خود ديگران را سرزنش می كنيد؟ 14

      وقتی با ديگران موافق نيستيد با آنها دعوا می كنيد؟ 15

      آيا احساس خستگی بيش از حد می كنيد؟ 16

      آيا از ديگران خود را پرخاشجوتر می دانيد؟ 17

      آيا در عالم خيال غرق می شويد؟ 18

      آيا احساس می كنيد خودمحور هستيد؟ 19

      آيا از خودتان احساس نارضايی می كنيد؟ 20

      آشنايان احساس فشار می كنيد؟آيا در ارتباط با دوستان و  21

      آيا از ديگران متنفريد؟ 22

      آيا خودتان را تحسين می كنيد؟ 23

      آيا از شركت در اجتماعات امتناع می كنيد؟ 24

      آيا وقت زيادي صرف خودتان می كنيد؟ 25

      آيا دروغ  می گوئيد؟ 26



 

 

 

 

 معرفي پرسشنامه:

شوير سينگ و ماهيش بهارگاوا در سال  شامل  1991اين مقياس توسط يا سياهه    48تدوين شده است . اين 

فروپاشؤؤی عدم ثبات عاطفی، بازگشؤؤت عاطفی، بررسؤؤی ابعاد مختلف بلوغ عاطفی )سؤؤلال اسؤؤت كه هدف آن 

صيت سازگاريشخ ستقالل ، نا شده اجتماعی و فقدان ا ساس ليكرت تنظيم  سخدهی آن بر ا شد. طيف پا ( می با

 مقياس اندازه گيري اين ابزار از هرگز تا خيلی زياد تغيير می كند . .است

      آيا الف می زنيد؟ 27

      آيا تنهايی را خيلی دوست داريد؟ 28

      مغرور هستيد؟ آيا اساساً 29

      آيا از كار، گريزان هستيد؟ 30

      آيا با وجود اطالع از كار مورد نظر، وانمود می كنيد كه آن را نمی دانيد؟ 31

      آيا با وجود ندانستن كاري خاص، وانمود به دانستن آن می نمائيد؟ 32

آيا با وجود مقصر بودن به جاي پذيرش آن می كوشيد حق را به جانب خود  33

 بدانيد؟

     

      آيا از نوعی ترس رنج می بريد؟ 34

      آيا گاهی تعادل روانی خود را از دست می دهيد؟ 35

      آيا هيچوقت دست به سرقت چيزي می زنيد؟ 36

      اخالقی دست به عمل می زنيد؟آيا بدون توجه به قواعد و قوانين  37

      آيا نسبت به زندگی بدبين هستيد؟ 38

      آيا اراده شما ضعيف است؟ 39

      آيا تحمل نظرات ديگران را  نداريد؟ 40

      آيا ديگران شما را قابل اعتماد می دانند؟ 41

      آيا ديگران با نظرات شما مخالفت می كنند؟ 42

      دوست داريد دنباله رو ديگران باشيد؟آيا  43

      آيا با نظرات گروهتان مخالفت می كنيد؟ 44

      آيا ديگران شما را فردي غير مسئول می دانند؟ 45

      آيا به كار ديگران ابراز عالقه نمی كنيد؟ 46

      آيا ديگران در كمك گرفتن از شما ترديد می كنند؟ 47

      خود بيش از كار ديگران اهميت می دهيد؟ آيا به كار 48



 

 

 تعریف مفهومي:

بلوغ عاطفی جريانی اسؤؤت كه طی آن شؤؤخصؤؤيت فرد مداوما براي احراز بيش از پيش سؤؤالمت عاطفی، از لحاظ 

فردي می كوشؤؤؤد . بلوغ عاطفی قابليت مقاومت در برابر تاخير در ارضؤؤؤاه نيازها را دارد . او توان تحمل روانی و 

 (2006ميزان معقول ناكافی را دارد )پيست،

 

 تعریف عملیاتي:

ماده اي  پرسشنامة   48اي است كه فرد به سواالت نمرهنمره استاندارد  بلوغ عاطفی در اين پژوهش منظور از  

 دهد .میياشوير سينگ و ماهيش بهارگاوا 

 

 مولفه های پرسشنامه:

 سواالت مربوطه بعد

 1-10 عدم ثبات عاطفی

 11-20 بازگشت عاطفی

 21-30 فروپاشی شخصيت

 31-40 ناسازگاري اجتماعی

 41-48 فقدان استقالل

 

 در زير توضيحاتی اجمالی در خصوص مفاهيم هر بعد ارائه گرديده است:

اين عامل مجموعه اي از عدم قابليت در حل و فصؤؤل مشؤؤكالت، زودرنجی، نيازها،  معيار عدم ثبات عاطفی:( الف

 نياز به كمك در كارهاي روزمره، آسيب پذيري، لجاجت و تندخويی می باشد.

( معيار بازگشؤؤت عاطفی: بازگشؤؤت عاطفی هم گروه بزرگی از عوامل اسؤؤت كه نماينده عواملی چون احسؤؤاس ب

 ، بيقراري، خصومت، پرخاشگري و خودمداري است.حقارت



 

 

( ناسازگاري اجتماعی: چنين شخصی فاقد قابليت انطباق اجتماعی است دچار نفرت است گوشه گير و در عين ج
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