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سنجي و هنجاريابي پرسشنامه توانايي حل مسأله  هاي روان بررسي شاخص
  اجتماعي

  
  1عادل مخبري
  2فريبا درتاج

  3علي دره كردي
  

 22/8/90: تاريخ پذيرش                           21/2/90: تاريخ وصول

  

  چكيده
و نقش آن  )SPSI(پژوهش حاضر به منظور هنجاريابي پرسشنامه توانايي حل مسئله اجتماعي 
تربيتي  شناسي و علوم در تبيين هوش هيجاني و سازگاري اجتماعي در دانشجويان دانشكده روان

مشغول به تحصيل بوده اند صورت گرفته  88-87كه در سال تحصيلي دانشگاه عالمه طباطبايي 
ونه صورت نمه نفر پسر بودند ب 46نفر دختر و  154نفر از دانشجويان كه 200بدين منظور . است

هوش هيجاني ) SPSI(هاي توانايي حل مسئله اجتماعي  اي انتخاب و پرسشنامه گيري خوشه
. شد سشنامه سازگاري بر روي آنها اجراسيبريا شرينگ و خرده مقياس سازگاري اجتماعي از پر

عامل سنجيده شده،  5براي  )α= 85/0(نتايج نشان داد كه با توجه به ضريب آلفاي بدست آمده 
، پرسشنامه توانايي حل مسئله اجتماعي از پايايي قابل )R= 88/0( پايايي بازآزماييو ضريب 

سبك اجتنابي حل : عامل5همچنين بررسي ساختار عاملي بيانگر وجود . قبولي برخوردار است
، جهت )ICPS( ، سبك تكانشي حل مسئله)RPS( ، سبك منطقي حل مسئله)APS( مسئله

در ضمن بررسي .است) NPO( هت گيري منفي حل مسئلهو ج) PPO( گيري مثبت حل مسئله

                                                 
 شناسي تربيتي دانشگاه تبريز دانشجوي دكتري روان -1

  كارشناس ارشد علوم تربيتي و عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور كرمان -2
 كارشناس ارشد روانسنجي -3
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ه اكتشافي درباره ارتباط بين متغيرهاي مورد پژوهش نشان داد كه توانايي حل مسئله اجتماعي ب
) R2= 304/0(و هم چنين سازگاري اجتماعي را ) R2= 322/0( داري هوش هيجانيطور معنا
سازگاري اجتماعي هممبستگي منفي  اين در حالي است كه بين هوش هيجاني و. كند تبيين مي

بدست ) دليل نمره گذاري معكوس پرسشنامه سازگاري اجتماعيه ب( )R= 53/0( و معناداري
طور كلي نتايج بدست آمده در مورد ساختار عاملي پرسشنامه توانايي حل مسئله ه ب. آمد

بلي همخواني هاي ق و ارتباط بين متغيرهاي مورد پژوهش با نتايج پژوهش) SPSI(اجتماعي 
  .دارد

  

  .روايي ،پايايي ،ساختار عاملي ،اجتماعي مسألهتوانايي حل  :واژگان كليدي
  

  مقدمه
بيان نمودند كه رشد اجتماعي مناسب باعث عملكرد شخصي و ) 1996( 2و رادفورد 1ماتور

تواند با سازگاري  اختالل در عملكرد اجتماعي مي. گردد اجتماعي سازگارانه در زندگي مي
. ماعي ضعيف، مشكالت سالمت روان، بزهكاري و اعتماد به نفس پايين ارتباط داشته باشداجت
هاي اجتماعي يكي از  داشتن مهارت) 371، ص، 1996( 5و لنز 4س، الي3هاي ديشلر طبق گفتهبر

  ).2005جونز، كرول، و گوتزلو، (هاي مهم است  دانش
به علت در اجتماع بودن  كند و ميشود و در اجتماع زندگي  انسان در اجتماع متولد مي

برقراري ارتباط يك عامل ساخته و . باشد ناگزير از برقراري تعامل با همنوعان خويش مي
هاي مختلفي در نظر  باشد بلكه در تعامالت جنبه پرداخته آني و بدون تفكر و بدون آموزش نمي

                                                 
1. Mathur 
2. Rutherford 
3. Deshler 
4. dllis 
5. lens 
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طلوب رساندن، بايد قوانين ثر باشد و به نتيجه مؤشود و اگر قصد برقراري ارتباط م گرفته مي

  .برقراري ارتباط را ياد گرفت
اي است كه در آن زندگي  هاي اجتماعي تسهيل كننده و پيوند دهنده فرد با جامعه مهارت

گونه مفيد بودن  در اين مهارت سعي در به حداكثر رساندن سود و فايده خويش و همان. كند مي
ها را فرد  ه مندي از اجتماع اگر خيلي از تواناييبهر. باشد به حال ديگران و اجتماع مطرح مي

گيرد و اگر آسيب  داشته باشد ولي مهارت اجتماعي ضعيفي داشته باشد به سختي صورت مي
در . باشد و بعدا ديگران مهارت مي پذيري را بخواهيم مطرح كنيم در مرتبه اول خود فردا بي

به نقل از (و لنز  شند از نظر ديشلر، اليستوانند نقش داشته با مهارت ضعيف فرد عواملي كه مي
تواند مربوط به فرصت هاي اجتماعي ضعيف مي مهارت) 2005جونز، كرول، و گوتزلو، 

آنچه . باشد محدوديت اجتماعي، و خويشتن پنداري و دانش اجتماعي، محدود براي يادگيري
يار پيچيده است و و كسب مهارتهاي اجتماعي، فرايند بس »اجتماعي شدن«مسلم است فرايند 
رهاي فردي، عوامل زيست ثر متغيؤاز جمله عوامل م. ثرندؤتحول آن م عوامل بيشماري در

هاي گروهي هستند كه در هر رده  ها و رسانه شناختي، خانواده، مدرسه، مذهب و مليت، گروه
تر  اييندرسنين پ. آيدسني و شرايط محيطي نقش هر كدام از اين عوامل، متغير ومهم به شمار مي

نقش عوامل شناختي، رشد و خانواده مهمتر از سنين باالتر است و در سنين باالتر عوامل 
هاي گروهي و ها، همساالن، مدرسه، دوستان، مذهب، رسانه شناختي و فرا خانوادگي مثل گروه

  ).1383ماسن و همكاران؛ ترجمه ياسايي، (شود محيط اجتماعي بيشتر مي
فقدان . دست آوردن همراهي ديگران استه سي براي بهاي اجتماعي اسا مهارت

تواند منجر به مشكالت رفتاري در مدرسه، بزهكاري، طرد از طرف هاي اجتماعي مي مهارت
همساالن، مشكالت هيجاني، زورگويي، مشكالتي در به دست آوردن دوست، پرخاشگري، 

، اشكاالتي در هاي تحصيلي مشكالت در روابط بين فردي، خود انگار، ضعيف، شكست
هاي اجتماعي به عنوان مهمترين  اهميت مهارت. تمركز، جدا شدن از همساالن و افسردگي شود

توان از نظر دور داشت و بي شك توجه به  عامل اجتماعي شدن و سازگاري اجتماعي را نمي
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م هاي تعلي هوش اجتماعي، رشد اجتماعي و تربيت اجتماعي را دركنار ديگر ابعاد رشد و حيطه
هوش : اي برخوردار است، تا جايي كه ثورانديك هوش را به سه دسته و تربيت، از جايگاه ويژه

  . اجتماعي، هوش عيني و هوش انتزاعي قسمت كرده است
  

  ها در حل مسائل اجتماعي جهت گيري
جهت يابي مثبت . هاي اجتماعي متفاوت هستند ها در برخورد با مسائل و موقعيت جهت گيري

  :وصيف شود كه شامل گرايش كلي برايت مسألهعنوان مجموعه سازنده و شناختي حل ه ب مسأله
   ؛عنوان يك چالش نه يك تهديده ب مسألهارزيابي : الف
   ؛)خوش بيني(قابل حل هستند  مسألهاعتقاد به اينكه : ب
  ؛)اعتماد به نفس(اعتقاد به توانايي شخصي خود براي حل موفقيت آميز مسائل : ج
  ؛نهاآبه سرعت به جاي اجتناب از  مسألهكردن خود به حل متعهد : د
  . تالش و استقامت دارد نياز به زمان، مسألهاعتقاد به اينكه حل موفقيت آميز : ه

شناختي جلوگيري كننده يا  –يك مجموعه احساسي  مسألهدر مقابل جهت يابي منفي 
  : بدكاركردي است كه شامل گرايش كلي

   ؛سايشآبعنوان تهديدي جدي براي رفاه و  همسألنگاه كردن به : الف
   ؛)بد بيني(ار اينكه مسائل قابل حل نيستند انتظ: ب
اعتماد به نفس ( مسألهشك داشتن به توانايي شخصي خود براي حل موفقيت آميز : ج
  ؛)پايين
  ). سطح تحمل پايين( در هنگام مواجه با مسائل در زندگي نااميد و ماًيوس شود: د

اي است كه ممكن  بعد سازنده مسألهحل منطقي  ،مسألهمناسب  ه ابعاد حلدر بازگشت ب
مسأله مند مهارتي، كارآ و تطبيقي، حل  ، خردمندانه، نظامه عنوان تكنيك و اصول منطقياست ب

فرد به هنگام ). هاي جايگزين حل ، ايجاد راهمسألهيعني صورت بندي و تعريف (توصيف شود 
ها  كند، موانع و خواسته نظام مند اطالعات و حقايق را جمع آوري ميبا دقت و  مسألهمواجه با 
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كند، عواقب  هاي جايگزين را ايجاد مي كند، راه حل هدفي را مشخص مي. كند را تعيين مي

و سپس همانطور . كند ها قضاوت و مقايسه مي كند، در مورد جايگزين احتمالي را ارزيابي مي
  . كند دقت ارزيابي ميه دست آمده را به كند نتايج ب كه راه حل را انتخاب و اجرا مي

كه ويژگي آن تالش . است مسألهتكانشگري يك الگوي نارساي حل  /شيوه بي دقتي
ها، كوته بينانه،  اگر چه اين تالش. است مسألهها و راهبرد حل  بسيار براي استفاده از تكنيك

  .بي دقت، عجوالنه و ناكامل هستند شتابزده،
اغلب . گيرد هاي معدودي در نظر مي ر اين بعد قرار مي گيرد تنها جايگزينشخصي كه د

ها و عواقب سريع، بي  جايگزين. كند رسد رجوع مي شتابزده به اولين فكري كه به ذهنش مي
دقت و نامناسب ارزيابي و نظارت  شود و نتايج راه حل بي دقت و نامنظم از نظر گذرانده مي

است كه ويژگي آن تعامل، مسامحه، و  مسألهجتناب، الگوي ديگر حل سرانجام شيوه ا. شوند مي
از آن  مسألهگيرد به جاي مواجه با  شخصي كه در اين مقياس نمره بااليي مي. وابستگي است

كند،  اندازد يا طوالني مي خير ميأرا تا آنجا كه ممكن است به ت مسألهكند و حل  اجتناب مي
  . كند تا مسائلشان را به ديگران واگذار كنند ند و تالش ميصبر مي كند تا مسائل خود حل شو

 

  جامعه آماري
در اين پژوهش جامعه آماري شامل كليه دانشجويان روزانه و شبانه مقطع كارشناسي و 

در دانشكده روانشناسي و علوم  88-87كارشناسي ارشد مشغول به تحصيل در سال تحصيلي 
  .باشد نفر مي 3870عداد آنها كه تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي كه ت

  

  نمونه و روش نمونه گيري
از روش نمونه گيري ) هاي مختلف رشته( در اين پژوهش با توجه به ماهيت جامعه مورد نظر

كه ابتدا از ميان كليه دانشجويان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد . شد اي استفاده خوشه
از آنها شش كالس به . ه تصادف انتخاب شدندبدانشگاه عالمه طباطبايي شش رشته تحصيلي 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
  89زمستان ، اول، سال 4شماره  اندازه گيري تربيتيفصلنامه                           60  

هاي توانايي حل مسئله اجتماعي و هوش  نفر از آنها پرسشنامه 223و روي . تصادف انتخاب شد
. حليل قرار گرفتمورد تجزيه و ت پرسشنامه 200عي اجرا ودر نهايت هيجاني و سازگاري اجتما

نفر در مقطع كارشناسي ارشد و  44موع نفر دختر كه در مج 154نفر پسر و  46 كه از اين تعداد
  ).1جدول ( نفر در مقطع كارشناسي بودند 156

  
  توزيع افراد نمونه .1جدول 

 گروه ها كارشناسي ارشد كل

 پسر 17 29 46

 دختر 139 15 451

 كل 156 44 200

  
  ابزار پژوهش

  

  SPSI(1(پرسشنامه توانايي حل مسئله اجتماعي 
يك ) SPSI-R:D,ZURILA( رسشنامه توانايي حل مسئله اجتماعيفرم كوتاه تجديد نظر شده پ

اين مقياس . هاي حل مسئله اجتماعي است مقياس خود گزارش دهي براي اندازه گيري مهارت
هاي عمده مدل نظري حل  لفهؤاست،كه م) اوليورز ميد، نزو، زوريال،( لفانؤمبتني بر كار قبلي م

لند اين مقياس فرم ب). 1982-1999دزوريال ( كند مي مسئله اجتماعي را بررسي و اندازه گيري
خرده مقياس اما  5اما فرم كوتاه آن داراي همان . خرده مقياس دارد 5و  سؤال است 52داراي 
درست نمره  نادرست تا كامالً درجه ليكرت از كامالً 5ال است و روي مقياس ؤس25شامل 

يعني جهت . را اندازه گيري مي كنند دو خرده مقياس، جهت گيري حل مسئله. شود گذاري مي
و جهت گيري منفي حل مسئله ) 14 –7 -5( االتؤس وسيلهه ب )PPO(گيري مثبت حل مسئله 

)NPO( االت ؤوسيله سه ب)سه خرده مقياس آن نيز سبك حل مسئله اجتماعي ) 22 -13-9-4-2

                                                 
1. Social problem solving inventory 
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- 20-16-8-2( وسيله سواالته كه ب)RPS(مسأله سبك منطقي حل . كنند را اندازه گيري مي

-10-1( االتؤوسيله سه ب )APS( سبك اجتنابي حل مسئله. شود اندازه گيري مي) 21-24-25
- 19-15-11-6( االتؤوسيله سه بي توجهي حل مسئله كه ب -تكانشي بكو س)  12-17-18
،حل مسئله سازنده و كارا، را اندازه )PPO, RPS(دو خرده مقياس . شوند اندازه گيري مي) 23

عادي و ، حل مسئله غير)ICPS , APS , NPO(خرده مقياس باقي مانده هو س. كنند گيري مي
  . كنند ناقص را اندازه گيري مي

  

  )SPSI(نمره گذاري پرسشنامه توانايي حل مسئله اجتماعي، 
صورت مثبت نمره گذاري ه ب) RPS, PPO(سازنده و كارا يعني مسألهدو خرده مقياس حل 

ه براي ب. شوند صورت منفي نمره گذاري ميه هاي بدكاركردي ب اما خرده مقياس. شوند مي
توان گفت كه نتيجه  مي) APS, ICPS, NPI( هاي بدكاركردي دست آوردن نمره خرده مقياس

ه اي هستند كه از تفريق نمرات حقيقي از باالترين نمره احتمالي ب هاي وارونه ها، نمره اين مقياس
ه كل مقياس بايد نمره هر خرده مقياس را بر تعداد براي بدست آوردن نمر. آيند دست مي

طور يكسان در نمره نهايي ه ها ب هاي خود خرده مقياس تقسيم كرد تا همه خرده مقياس آيتم
. نشان دهنده حل آسان، كاراو سازنده مسئله است) SPSI(نمره باال در . مشاركت داشته باشند

  .كردي براي مسئله است كار اكارآمد، و بدكه نمره پايين نشان دهنده حل ناقص، ن در حالي
تا  69/0، و ضريب آلفاي آن بين 91/0تا  68/0پايايي آزمون مجدد براي اين پرسشنامه بين 

روايي سازه اين پرسشنامه نيز با ). 2000دزوريال، نزو، ميِد، اوليورز ،. (گزارش شده است 95/0
هاي روان  هاي حل مسئله و سازه يگر مقياساستفاده از تحليل عاملي اكتشافي و همبستگي با د

را ) SPSI( هاي روايي همه تحليل). 2000زوريال وهمكاران،( أييد شده استشناختي همپوش، ت
هاي  سطوح آلفا براي خرده مقياس. يد كرده استأيعنوان يك مقياس حل مسئله اجتماعي ته ب

خرده مقياس . شده است اين پرسشنامه در يك مطالعه روي زندانيان بدين صورت گزارش
  ، خرده مقياس جهت گيري منفي حل مسئله،=77/0IPSسبك اجتنابي حل مسئله، 
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76/0= NPO 75/0 ،مسأله، خرده مقياس جهت گيري مثبت حل =PPO خرده مقياس سبك ،
. ICPS =66/0 ه،سئلبي توجهي حل م -، و خرده مقياس تكانشيRPS =67/0 منطقي حل مسئله

  ).2007دركزِن ، (گزارش شده است  74/0چنين ضريب براي كل مقياس در مطالعه مذكور هم
  

 مقياس هوش هيجاني سيبريا شرينگ

باشد كه به علت ناهمخواني با فرهنگ ما از  الي ميؤس 70قسمت  2فرم اصلي اين آزمون داراي 
 باشد االت مربوط به ابعاد هوش هيجاني ميؤدر قسمت اول س. قسمت دوم استفاده نخواهد شد

ها عبارتند از خودانگيزي،  اين مؤلفه. شود كه نمره هر كدام از آنها جداگانه محاسبه مي
كند كه  نمره جداگانه دريافت مي 6هر آزمودني . هاي اجتماعي خودآگاهي، همدلي و مهارت

 اي و ترتيبي است درجه 5ها به صورت  پاسخ. باشد ها مي نمره آنها مربوط به هر كدام از مؤلفه 5
االت چنانكه آزمودني ؤدر بعضي از س )شه، اغلب اوقات، گاهي اوقات، بندرت، هيچ وقتهمي(

گيرد و  مي) 5(را انتخاب كند نمره ) ه(، و چنانچه گزينه)1(را انتخاب كند نمره ) الف( گزينه
بدست  R =63/0 اعتبار اين آزمون را) 1380(منصوري . در بقيه به صورت بالعكس مي باشد

ميزان همساني دروني آزمون ) توسط منصوري(هت بررسي پايايي آزمون فوق آورده است و ج
، ) 84/0( با استفاده از روش آلفاي كرونباخ محاسبه شده است كه در آن كل آزمون

و )51/0(، هشياري اجتماعي )54/0( ، خودانگيزي)64/0( خودكنترلي ،)59/0(خودآگاهي 
 .خوبي برخوردار است پايايي نسبتاًگزارش شده كه از ) 50/0(هاي اجتماعي  مهارت

 

 )خرده مقياس سازگاري اجتماعي(پرسشنامه سازگاري بل 

سوال در  160اين پرسشنامه حاوي . توسط بل معرفي شد 1961پرسشنامه سازگاري بل در سال 
حيطه سازگاري هيجاني، سازگاري اجتماعي، سازگاري تحصيلي،  جسماني و سازگاري  5

به صورت خودسنجي « شيوه اجراي آن. ال مطرح استؤس 32هر حيطه  در. باشد خانواده مي
در بررسي . دهد ال به صورت يكي از گزينه هاي بلي يا خير پاسخ ميؤاست و آزمودني به هر س
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، 91/0سازگاري هيجاني : دست آمده استه هاي زير ب پايايي پرسشنامه سازگاري بل داده

، سازگاري 81/0، سازگاري جسماني 85/0، سازگاري تحصيلي88/0سازگاري اجتماعي 
اين ضرايب پايايي در بررسي روي مردان و زنان كه در . 94/0، سازگاري كلي 91/0خانوادگي 

توسط مشاوران و  اين بررسي. اند بدست آمده است هاي نوجواني تا جواني بوده دامنه سني سال
وهايو، كلمبيا، آنجلس، كاليفرنيا، فرانسيكو، ا  هاي لس متخصصان روانسنجي در دانشگاه

هنجاريابي انجام شده بر روي پرسشنامه سازگاري بل . اند بررسي شده... واشنگتن، مونترال
اسب عالي، خوب، متوسط، نامناسب و خيلي نامن: طبقه 5آزمودني را در هر حيطه سازگاري در 

  . در اين تحقق از خرده مقياس سازگاري اجتماعي استفاده شد ).1953 ،بل( دهد قرار مي
  

  ها يافته
ميانگين و انحراف استاندارد و واريانس نمرات خام براي هر يك از خرده  در جدول

 :هاي پرسشنامه توانايي حل مسئله اجتماعي براي پسران و دختران ارائه شده است مقياس

  
 يانگين، انحراف استاندارد و واريانس نمرات پسرانم .2جدول 

 رديف متغير ها تعداد ميانگين  انحراف معيار واريانس

 1 سبك اجتنابي 46 78/18 12/3 7344/9

 2 سبك تكانشگري   46 19/16 46/3 9716/11

 3 جهت گيري مثبت 46 36/17 68/3 5424/13

 4 سبك منطقي   46 45/27 04/4 3216/32

 5 جهت گيري منفي  46 56/13 58/1 4964/2

 6 حل مسأله اجتماعي 46 36/93 24/12 8176/149
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  دختران نمرات ميانگين، انحراف استاندارد و واريانس .3جدول 
 رديف متغيرها تعداد ميانگين  انحراف معيار واريانس

 1 سبك اجتنابي 46 78/18 12/3 7344/9

 2 ي سبك تكانشگر  46 19/16 46/3 9716/11

 3 جهت گيري مثبت 46 36/17 68/3 5424/13

 4 سبك منطقي   46 45/27 04/4 3216/16

 5 جهت گيري منفي  46 56/13 58/1 4964/2

 6 حل مسأله اجتماعي 46 36/93 24/12 8176/149

  

  روايي پرسشنامه توانايي حل مسأله اجتماعي
از روش تحليل  اجتماعي مسأله توانايي حل در پژوهش حاضر براي بررسي روايي پرسشنامه

  .عوامل، روايي همزمان و روايي همگرا استفاده شده است
  

  تحليل عوامل: الف
اجتماعي از روش تحليل  مسألهدر اين پژوهش براي تحليل عوامل پرسشنامه توانايي حل 

هاي اصلي، آزمون اسكري، مقدار ارزش ويژه بيشتر از يك و همچنين روش چرخش  لفهؤم
= 86/0( آزمون كيزرماير) >01/0p(داري  با توجه به سطح معني در نتيجه. استفاده شد ابليمين
KMO (و آزمون كرويت بارتلت )6/785 =BTS( ،مالك مورد نظر . عامل بدست آمد پنج

براي كاهش واريانس . در نظر گرفته شده است 30/0براي بار عاملي در پژوهش حاضر 
بودند،  40/0ر بيش از يك عامل داراي بار عاملي باالتر از االتي كه دؤها، س مشترك بين عامل

پنج عامل انتخاب و ) 1(نمودار اسكري شكل  بر پايه درصد واريانس عوامل و. دحذف مي شدن
  .به روش ابليمين مورد چرخش قرار گرفت
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اجتماعي و بار عاملي هر  مسألههاي پرسشنامه توانايي حل  وضعيت پرسش 4جدول شماره 
  .دهد ل روي هر عامل را نشان مياؤس
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  توانايي حل مسأله و با عاملي سؤال. 4جدول 
 االتؤس عوامل

 عامل اول عمل دوم عامل سوم عامل چهارم عامل پنجم 

 2ال ؤس 704/0    

 4ال ؤس 715/0    

 9ال ؤس 69/0    

 13ال ؤس 788/0    

 22ال ؤس 555/0    

 1ال ؤس   72/0   

 10ال ؤس  456/0   

 12ال ؤس  46/0   

 17ال ؤس  682/0   

 18ال ؤس  696/0   

 3ال ؤس   37/0  

 8ال ؤس   393/0  

 16ال ؤس   743/0  

 20ال ؤس   772/0  

 21ال ؤس   39/0  

 24ال ؤس   497/0  

 25ال ؤس   442/0  

 5ال ؤس    34/0 

 7ال ؤس    36/0 

 14ال ؤس    41/0 

 6ال ؤس         775/0

 11ال ؤس         437/0

 15ال ؤس         786/0

 19ال ؤس         484/0

 23ال ؤس         502/0
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 هاي اصلي هاي آماري اوليه در اجراي تحليل مؤلفه مشخصه .5جدول 

 درصد واريانس تبيين شده مقدار ويژه ها عامل

درصد تراكمي واريان تبيين 
 شده

1 215/7 85/28 85/28 

2 96/2 18/9 04/38 

3 71/1 86/6 9/44 

4 27/1 11/5 02/50 

5 22/1 87/4 89/54 

  
درصد از  859/28ال تشكيل شده كه ؤس 5شود عامل اول از  طور كه مالحظه مي همان

واريانس كل را به خود اختصاص داده است و مانند مبناي نظري و تحقيقات گذشته سبك 
درصد  788/0با  13ؤال بيشترين بار عاملي در اين عامل به س. شود منفي حل مسئله نامگذاري مي

  .باشد درصد مي 555/0با  22ملي مربوط به سؤال و كمترين بار عا
درصد از واريانس كل را تبيين  182/9ال تشكيل شده است كه ؤس 5عامل دوم نيز از 

كيل شده كه ال تشؤس 7عامل سوم از . شود كند و سبك اجتنابي حل مسئله نامگذاري مي مي
. شود منطقي حل مسئله نامگذاري ميكند و سبك  درصد از واريانس كل را تبيين مي 867/6

كند و  درصد از واريانس كل را تبيين مي 112/5 ؤال تشكيل شده است كهس 3عامل چهارم از 
 878/4ال تشكيل شده و ؤس 5عامل پنجم نيز از . شود سبك مثبت حل مسئله نامگذاري مي

پنج . شود كند و سبك تكانشگري حل مسئله نامگذاري مي واريانس كل را تبيين ميدرصد از 
اجتماعي را تبيين  مسألهانايي حل واز واريانس كل پرسشنامه ت %54عامل استخراج شده 

  . كنند مي
  

  روايي همزمان: ب
رده اجتماعي از اجراي همزمان خ مسألهبه منظور بررسي روايي همزمان پرسشنامه توانايي حل 

همبستگي خرده  6جدول شماره . ري بل استفاده شدمقياس سازگاري اجتماعي پرسشنامه سازگا
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اري اجتماعي اجتماعي را باخرده مقياس سازگ مسألهو مقياس كلي توانايي حل  ها، مقياس
  .دهد نشان مي پرسشنامه سازگاري بل

 

  خرده مقياس پرسشنامه حل مسأله اجتماعي .6جدول 
 رديف 1 2 3 4 5 6 7 14

سا زگاري
 

حل مسأله اجتماعي

جهت گيري مثبت

ك منطقي
سب

جهت گيري منفي 

ك تكانشگري
سب

ك اجتنابي
سب

 1 متغيرها 

 2 سبك اجتنابي 1            

 3 سبك تكانشگري 47/0 1          

 4 جهت گيري منفي 52/0 32/0 1        

 5 سبك منطقي 57/0 44/0 33/0 1      

 6 جهت گيري مثبت 58/0 83/0 24/0 458/0 1    

 7 حل مسأله اجتماعي 85/0 69/0 71/0 77/0 57/0 1  

 14 سا زگاري -62/0 -48/0 -5/0 -36/0 -65/0 -5/0 1

  
هاي  دهد همبستگي مقياس كلي و خرده مقياس گونه كه جدول فوق نشان مي همان

اجتماعي بل باالست اين اجتماعي با خرده مقياس سازگاري  مسألهپرسشنامه توانايي حل 
اجتماعي و خرده  مسألهها بيانگر روايي همزمان باالي پرسشنامه توانايي حل  همبستگي

خاطر ماهيت خرده مقياس سازگاري ه الزم به ذكر است ضرايب منفي ب. هاي آن است مقياس
ر عدم اجتماعي است كه در آن نمره پايين بيانگر سازگاري اجتماعي بيشتر و نمره باال بيانگ

  .سازگار اجتماعي است
  
  
  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  
  69                      ...حل مسألهتوانايي  سنجي و هنجاريابي پرسشنامه هاي روان بررسي شاخص

 
  روايي همگرا: ج

 مسألههاي پرسشنامه توانايي حل  همبستگي خرده مقياس 7شماره با توجه به اطالعات جدول 
ها  معني دار است همچنين همبستگي اين خرده مقياسو  85/0تا  32/0ي با يكديگر بين اجتماع

  .نگر روايي همگراي پرسشنامه استبا مقياس كلي تكانشگري نيز باالست كه اين امر بيا
  

  پايايي پرسشنامه توانايي حل مسأله اجتماعي
  

  همساني دروني: الف
  

  ها هاي سبك خرده مقياس. 7جدول 
 رديف خرده آزمونها ضريب آلفا

 1 سبك اجتنابي 7/0

 2 سبك تكانشگري 7/0

 3 جهت گيري منفي 8/0

 4 سبك منطقي 79/0

 5 جهت گيري مثبت 26/0

 6 كل 85/0

  
سبك هاي  اسيدهد ضريب آلفاي براي خرده مق گونه كه جدول فوق نشان مي همان

پرسشنامه به  جهت گيري مثبت و سبك منطقي ،جهت گيري منفي ،سبك تكانشگري، اجتنابي
 85/0ضريب آلفا براي مقياس كلي برابر با  .85و . 62، .79. 8/0و  7/0، 7/0ترتيب برابر است با 
ها و مقياس كلي تكانشگري  ع بيانگر همساني دروني باالي خرده مقياساست كه در مجمو

  . است
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  پايايي بازآزمايي: ب
 )روش بازآزمايي(ها  همبستگي پيرسون نوبت اول و دوم اجرا در خرده مقياس. 8جدول 

 رديف خرده مقياسها تعداد آزمودنيها همبستگي معني داري

 1 سبك اجتنابي 40 65/0 001/0

 2 سبك تكانشگري   40 72/0 001/0
 3 جهت گيري منفي  40 78/0 001/0
 4 سبك منطقي   40 68/0 001/0

 5 جهت گيري مثبت 40 62/0 001/0
 

شود همبستگي بين نوبت اول و دوم براي تمام  مشاهده مي )9( همانطور كه در جدول
براي  SPSI هاي اسضرايب خرده مقي.معني دار مي باشد  01/0در سطح SPSI ها  خرده مقياس

. است) APS )65/0(  ICPS)72/0(  NPO)78/0 (RPS )68/0 (PPO )62/0خرده مقياس 
  . باشد باشد كه نشان دهنده يك پايايي خوب مي مي 71/0ميانگين ضرايب بازآزمايي برابر با

  

  بحث و نتيجه گيري
بيانگر  )SPSI( اعياجتم مسألههاي پژوهش حاضر در مورد پايايي پرسشنامه توانايي حل  يافته

نتايج موجود نشان داد . اين است كه فرم فارسي اين پرسشنامه از پايايي خوبي برخوردار است
هاي  ها و مقياس كلي پرسشنامه مذكور با نتايج پژوهش كه آلفاي كرونباخ براي خرده مقياس

ليس، فراواني كه در كشورهاي مختلف روي جامعه مجرمان انجام گرفته است از جمله انگ
نشان داد كه ضريب ) 2007( پژوهش دركزِن در كانادا.بسيار نزديك است چين و كانادا مريكا،ا

هاي جهت گيري مثبت، جهت گيري منفي، سبك تكانشي،  آلفا كرونباخ براي خرده مقياس
همچنين . است 71/0و  68/0، 69/0، 76/0،/. 64ر سبك اجتنابي و سبك منطقي به ترتيب براب

 پژوهش با توجه به نتايج تحليل عاملي و با استناد به نتايج مربوط به روايي همگرا وهاي  يافته
اجتماعي  مسألهدست آمده بيانگر روايي مطلوب پرسشنامه تكانشگري توانايي حل ه همزمان ب

بيانگر همبستگي معنادار مقياس كلي تكانشگري و خرده  6نتايج موجود در جدول شماره . است
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) 1990( و زوريال) 2002( ، موران)2007( هاي دركزِن ن نتايج با نتايج پژوهشاي. ها است مقياس

هاي پرسشنامه تكانشگري بارات  عالوه بر اين، همبستگي معنادار خرده مقياس .همسويي دارد
اين . نشان داده شده است، بيانگر روايي همگراي اين پرسشنامه است 6كه در جدول شماره 
ها نيز مدل  تحليل عوامل داده. همخواني دارد) 1990(و زوريال ) 2007(كزِننتايج نيز با نتايج در

گيري منفي، سبك  گيري مثبت، جهت جهت(مسأله اجتماعي   عاملي پرسشنامه توانايي حل 5
هم چنين همبستگي بين پرسشنامه . ييد كردأرا ت) تكانشگري، سبك منطقي و سبك اجتنابي

هاي آن با خرده مقياس پرسشنامه سازگاري بل  مقياس اجتماعي و خرده لهئمستوانايي حل 
هاي دركزِن، موران  نتايج مشابهي نيز در پژوهش. بيانگر روايي همزمان باالي اين پرسشنامه بود

االت ؤس كدام از الزم به ذكر است كه در پژوهش حاضر هيچ. و زوريال بدست آمده است
  . حذف نشدند

كوتاه فارسي پرسشنامه توانايي  توان گفت كه فرم گيري كلي و نهايي مي در يك نتيجه
عنوان يك محدوديت بتوان ه شايد ب. اجتماعي داراي پايايي و روايي مناسبي است مسألهحل 

گفت كه پژوهش حاضر روي جامعه دانشجويان اجرا شده كه نسبت به ساير افراد جامعه از 
ند كه در تعميم نتايج به ساير طبقات رفتارهاي پرخاشگرانه و تكانشگرانه كمتري برخوردار هست

سنجي آن صورت  هاي روان مختلف اجتماعي بهتر است ارزيابي جداگانه براي بررسي شاخص
  .گيرد

  
  

  فارسي منابع
 .ترجمه محمد حسين نظري نژاد. هاي اجتماعي مهارت). 1369. (اتروئر، برانيت و آرجيل

: تهران .هاي روان شناختي ايران شان در پژوهشهاي شخصيتي تيزهو ويژگي). 1383. (ا ژه اي، جواد
 .   سمپار
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