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 چکیده
پژوهش در  مناسب براي يابزار ساختهدف از مطالعه حاضر 

-تواند کمکي در راهمیانسالي است که مي تحول يحوزه

 ،اندازي تحقیقات مختلف در این زمینه باشد. به همین منظور
میانسالي  تحولهاي گوناگون مربوط به پس از بررسي تئوري

و بر اساس آنها تعداد  یيي شناساتحولهاي حوزه از چالش 12
سوال( طراحي  5,5 سوال )به طور متوسط براي هر حوزه 66
 ينفر از متخصصین در حوزه 4. سواالت در ابتدا توسط ندشد

ند و پس از بررسي شد یياز نظر محتوا يتحولروانشناسي 
 204نفر ) 398بندي برخي سواالت، روي تغییراتي در جمله

بین  نشهر تهرا يگانه 22مرد( از ساکنین مناطق  194زن و 
داد هاي پژوهش نشان فتهسال اجرا شد. یا 65تا  40نین س

رضایت از  :که به ترتیب شامل عامل 6که پرسشنامه داراي 
هل، ها، نارضایتي از تأغل، بي لذتي اوقات فراغت، نگرانيش

. بررسي است پذیري اجتماعيتعامل با نسل بعدي و مسئولیت
ها از خرده مقیاس يثبات دروني پرسشنامه نشان داد که همه

پرسشنامه براي انجام  ردارند. در نتیجهخومطلوبي بر اعتبار
میانسالي مناسب  تحولهاي چالش يتحقیقات در زمینه

 است.
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Abstract  
The aim of the present study is to construct an 

instrument for research in the field of middle 

age development that It can help in launching 
various researches in this field. After reviewing 

various theories about the middle age 

development, 12 areas of developmental 

challenges were identified and based on them, 

66 questions (on average 5.5 questions per each 
domain) were designed. At first, the questions 

were reviewed by four experts in the field of 

developmental psychology in terms of content 

validity and after some changes in the wording 
of some questions, were administrated on 398 

subjects (204 women and 194 men) from 22 

districts of Tehran residents between the ages 

of 40 to 65 years. The factor analysis showed 

that the scale consisted of 6 factors which 

respectively include; job satisfaction, leisure 

without pleasure, concerns, marital 

dissatisfaction, interaction with the next 

generation and social responsibility. Statistics 
of the internal consistency of the questionnaire 

showed that most of the subscales have 

desirable reliability. As a result, the 

questionnaire is appropriate for applying in the 
researches on middle age developmental 

challenges. 
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 مقدمه
 ،چیست؟ به اعتقاد بسیاري دورههاي این ویژگي گیرد و اصوالًاي را در بر ميدورهمیانسالي از نظر سني چه  يدوره

اي که فرد از نظر وضعیت درامدي، شغل و رابطه با دیگران دوره(. 1982اوج زندگي است )تمیر،  يدورهلي میانسا
میانسالي اختالف نظر وجود دارد. برخي میانسالي را مرتبط با  يدورهدر تعریف  ،ي دارد. با این حالیافتگي باالیرشد

اند. در متمرکز شده دورهي این تحولنسالي بر تکالیف اند و برخي دیگر در تعریف میاسني تعریف کرده يدامنه
سالگي و  50تا  35سني اختالف نظر وجود دارد. برخي آن را محدود به  يمیانسالي از نظر دامنه يدورهشروع 

ست زندگي يدورهترین مرکزي ،(. میانسالي2009دانند )فروند و رایتر،سالگي مي 65تا  40برخي آن را بین سنین 
(. 2001دارد )استادنگر و بالک،  یيه طور کلي اشاره به بزرگسالي بدون تقسیم آن به بزرگسالي اولیه یا انتهاکه ب

بیشتر  دورهسالگي براي این  60تا  40که سن حالينشده است و درتعریف  دورهمرزهاي سني دقیقي براي این 
بدین معني که هر کس به فراخور سني که در  ت.بردار اسهنوز این مرزها تفسیر ،(2004مورد توافق است )الچمن، 

سني باعث سردرگمي در تعریف دقیق  آن را کم یا زیاد کند. مرزهاي نادقیقِ يممکن است گستره ،آن قرار دارد
از جنبه سن تقویمي و نبود دستورالعمل روشن براي محققان شده است. به همین جهت برخي معتقدند  ،دورهاین 

(. به 2001تعریف شود )استادنگر و بالک،  ،یيها و نه سن تقویمي به تنهااز شاخص یيا الگوهاکه میانسالي باید ب
 تواند بهبندي میانسالي به میانسالي اولیه و ثانویه ميکنند که تقسیمبرخي از محققان پیشنهاد مي ،منظورهمین 
د: تثبیت خانواده و مانن یيهاوان شاخصتتحقیقات کمک کند. آنها معتقدند که براي میانسالي اولیه مي يتوسعه

 یيهاتوان نگرانيمیانسالي ثانویه مي ها و خانواده، و رابطه با والدین و برايمورد بچه پذیري درشغل، مسئولیت
یونگ اولین  (.2001درباره سالمت، بازنشستگي و پدر بزرگ یا مادر بزرگ شدن را برشمرد )استادنگر و بالک، 

خورشید، بعد از دادن نور خود " ؛میانسالي حمایت تئوریکي کرد. او نوشت تحولتغییر در  يقیدهکسي بود که از ع
هاي اسفناک بجاي روشن ساختن کند تا خود را روشن سازد. تمام جایگزینبه جهان از دادن اشعه صرف نظر مي

-ما نمي . ... مه اول اداره شودخود، عواقب غیرقابل اجتناب این توهم است که نیمه دوم زندگي باید با اصول نی

خود  يتوانیم بعد از ظهر زندگي خود را مطابق برنامه صبح زندگي کنیم. بعد از ظهر زندگي انسان نیز باید به اندازه
 ي(. به عقیده17و  109ص  1933)یونگ، "ناچیزي به صبح زندگي باشد يدهتواند تنها زایدار باشد و نميمعني

هاي غیر شود جنبهدهد و این خود باعث ميتفرد و تمایز فرد از محیط اطراف رخ مي يدیدهپ دورهیونگ در این 
هاي شدن فشار آورند. از نظر یونگ فرد در میانسالي بین ویژگي اي مورد توجه قرار گرفتن و آشکارغالب خود بر

حرکت  شدن انسال به سمت دوجنسیتياند که وقتي فرد میکند. تحقیقات نشان دادهمردانه و زنانه تعادل ایجاد مي
(. بعالوه از 1999ویکز، هممکن است براي برخي منبع لذت باشد و براي برخي دیگر ایجاد ناراحتي کند ) ،کندمي

 فرد نیز متعادل مي شود. یيو برونگرا یينظر یونگ در این زمان درونگرا
هاي این بیش از سایر ویژگي "میانسالي بحران"میانسالي، مفهوم  يدورهمباحث مربوط به  ياز میان همه

یافته است. این اصطالح اولین بار  رشد هاي گوناگون در این زمینهپردازينظریهمورد توجه بوده،  تحولاز  دوره
مهمي از  ي( معرفي شد. به اعتقاد او بحران میانسالي مرحله2001به نقل از منون،  1965) توسط الیوت جکوز

. بحران میانسالي انتقال کنددهد که بزرگسال فناپذیري خود را قبول ميماني رخ ميست و زانساني تحول
 يبحران میانسالي در بردارنده ،(. همچنین2000دهد )ویتینگتون، سالگي رخ مي 40ست که حول و حوش دشواري



 هاي میانساليیابي مقیاس ایراني چالشساخت و اعتبار

 

169 

 

هاي دوگانه احساسشخصي،  ي(. فرد میانسال به دلیل بررسي آینده1992تغییرات سریع در شخصیت است )برایم، 
را در رابطه با گذشته، ارزیابي دوگانه دستاوردهاي گذشته و تقال براي اهداف شخصي جدید، عواطف منفي زیادي 

( بحث برانگیزترین مباحث را در مورد میانسالي مطرح کرد. 1978لوینسون ) (.2009تجربه مي کند. )فروند و رایتر، 
فرد در این مرحله شروع به  ،شوند. به اعتقاد اوانسالي دچار بحران ميدرصد افراد در می 80او معتقد است که 

زندگي و از ساختار  يدورهاي بودن براي توصیف مرحله 1کند. وي از اصطالح سیکل زندگيارزیابي زندگي خود مي
( ساختار 8619. به نظر لوینسون )دگي فرد در زمان بخصوص استفاده کردبراي توصیف الگو یا طرحي از زن 2زندگي

زندگي جواب به این سوال است که زندگي کنوني من چگونه است؟ کدام قسمت از زندگي من اکنون مهم است؟ 
آیا جاي خالي چیزي در زندگي من وجود دارد که بخواهم آن را پر کنم؟ ساختار زندگي در میانسالي مشتمل بر 

تقاد لوینسون هر انتقال در پنج مرحله رخ مي دهد: (. به اع1978روابط، ازدواج/خانواده و شغل است )لوینسون، 
آید که فرد هم گیري دوباره و ثبات مجدد. بحران میانسالي زماني بوجود ميبات، افزایش ناراحتي، بحران، جهتث

داند و مي تحولهنجاري  ي( بحران میانسالي را به عنوان پدیده1978به تغییر و هم به ثبات نیاز دارد. لوینسون )
کردند شمولي این پدیده تردید دهد. البته بعدها محققان دیگر نسبت به جهانتقاد دارد در بسیاري از افراد رخ مياع

شناسي، ي در شروع سني بحران و نبود شیوعیت(. این محققان به تنوع جنس1996؛شک، 1987)روبرتز و نیوتن، 
از مطرح شدن هنجاري بودن بحران میانسالي از لوینسون آمده است، معتقد هستند. بعد  يآنچنانکه در نظریه

عطف میانسالي  يبحران میانسالي به عنوان نقطه يسوي لوینسون، تحقیقات در این زمینه نشان داد که تجربه
؛شک، 2000شود )وتینگتون، است و نه براي مرد و نه براي زن عامل جهاني زندگي بزرگسالي محسوب نمي

سازي براي بحث مطرح شده است که براي مفهوم این ، اخیراً . به همین علت(1987؛روبرت و نیوتن، 1996
بخصوصي از زندگي بودن و به طور ساختاري  يمیانسالي، تعاریف سخت، مانند هنجاري بودن، مختص مرحله

 دو مولفه يها بودن، که تعریفي لوینسوني است، همچنین تعریف متوسط که دربردارندهمتفاوت از سایر بحران
تواند مورد توافق عام باشد سن بخصوص بودن است، با توجه به تحقیقات انجام شده نمي يهنجاري بودن و ویژه

تواند شامل يم يانسالیبحران م مترِیمال فِیکنند که تعري( مطرح م2009) تریاو ر فروند (.2009)فروند و رایتر، 
به صورت  ( ضرورتا2ً .به روبرو شدن با آن است ازین يانسالیکه در م يعنوان چالش( به1باشد:  ریز يهايژگیو

 يبحران تلق نوانتواند به عي( نم3 .کنديم دایبروز پ يافراد و در سن خاص يبرخ يبلکه برا ،دهديرخ نم يهنجار
 ي میانسالي به جاي بحرانتحولمفهوم چالش  ،به این ترتیب کرد. ادی يتحولاز آن به عنوان چالش  دیبلکه با ،شود

 گیري تحقیقات جدید را در این حوزه عوض کند.تواند جهتمیانسالي توسط شواهد تجربي حمایت شده است و مي
است.  تحول( را مطرح کرد، معتقد به نقش زمان در 3بندي اجتماعيکه دیدگاه زماني )تئوري زمان ،نوگارتن

پندارد بزرگسال مي تحولبندي را اساس انداند، زممي تحولنوگارتن برخالف لوینسون که بحران را عامل اساسي 
بندي (. به اعتقاد او احساس بزرگسال از زمان و زمان2011؛ وایت بورن و وایت بورن، 1979)پرون و بیلباي، 

گرفته است، اکنون باقي کنون زندگي را از زمان تولد در نظر ميکه تادر حالي ذشته اوست. بزرگسالمتفاوت از گ

                                                           
1- Life Cycle 
2- Life Structure 
3- Social Timing Theory 
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ي پایان دوره يدربارهنگرد و شخصي مي تحولاي او مهم است. او به آینده بیشتر به عنوان زندگي بر يمانده
الوقوع با افزایش انتخاب اجتماعي مرتبط است کند و این احساس پایان قریبشروع به اندیشیدن ميزندگي 

ها و مقایسه با دیگران ویت(. این آگاهي از سیکل زندگي، در انتخاب اهداف و اول1994)کارستنسن و تراک چارلز، 
کند. بزرگسال هاي مهم مقایسه ميبندي اجتماعي وقایع و انتقالي خود را با زمانهاگذارد و او پیشرفتتاثیر مي

اند. میانسالي کنار آمده يادگي درورههاي شغلي و خانوکند که چگونه با چالشمقایسه مي شخود را با همساالن
کنند بین این دو تعادل ایجاد شغل است. بیشتر افراد سعي مي خانواده و ،دورهي در این حولتدو حوزه مهم  ،بنابراین

 کنند.
(. 1998اي انجام داد )لو، سال مطالعه 16ساله به مدت  18دانشجوي  300روي  1938جرج وایالنت در سال 

تثبیت شغلي در برابر جذب  يدورهبه آن اضافه نمود؛  دورهد کرد و دو ییتأ بزرگسالي اریکسون را تحولاو مراحل 
-ي بزرگسالي را شامل موارد زیر ميتحولخود شدن و نگهداشت معني در برابر خشک و نامنعطف بودن. او تکالیف 

صمیمیت، تثبیت شغلي، زایندگي )دادن مشاوره به نسل جدید(،  تحولِهویت )جداشدن از والدین(،  تحولِدانست: 
(. 1998احیاي آرامش و یگانگي( )لو، نسل بعدي( و رسیدن به یکپارچگي )به ها نگهداشت معنا )انتقال سنت

دهند، نسل بعدي را نشان مي یيشود که ظرفیت باروري و مراقبت و راهنماکه زایندگي کساني را شامل ميدرحالي
زایندگي  ،گذارند. به این ترتیبنگهدارندگان معنا، حسي از خردورزي و محافظت از فرهنگ را به نمایش مي

ها متمرکز است )برتراند و متمرکز بر مراقبت و دلسوزي براي نسل بعدي و نگهداري معنا بر ایدئولوژي و ارزش
طوالني مدت خود نتیجه گرفت که برخي مردان در میانسالي طالق  ي( از مطالعه1997(. وایالنت )2003الچمن، 

و طبق نظر وایالنت  ،این(. بنابر2000ند )نقل از آیزنگ، وشکنند و یا دچار افسردگي ميگیرند، شغل عوض ميمي
 میانسالي درنظر گرفته شود. يدورهتواند براي تکالیف زایندگي، نگهداشت معنا و رسیدن به یکپارچگي مي

هاي غلط بزرگسالي معتقد است که بزرگسال باید به فرض تحول( در رابطه با 2002، نقل از ترنر، 1998گلد )
من متعلق به والدینم هستم و دنیاي آنها  -1ق آید. وي چهار فرض غلط را مطرح مي کند: ي خود فایدوران کودک

بخش است و اگر من ناامید، خسته و گیج شوم ش والدینم همراه با پشتکار نتیجهانجام امور به رو -2را باور دارم. 
یچ شر بد و مرگ و میري در جهان وجود ه -4زندگي ساده و کنترل پذیر است.  -3گذارند. والدینم پا پیش مي

آموزد که چگونه کنترل زندگي خود را در دست چون فرد مي ،است تحولندارد. به نظر او بزرگسالي دوران بحران 
حال برند. در عینها ميهاي کودکي را زیر سوال ببرد. آنها در بزرگسالي پي به غلط بودن فرضبگیرد و فرض

بعد از میانسالي  ،گلد يایمن در کودکي است. به عقیده تحولتوهم  "برچیده شدن" يدهبزرگسالي دربرگیرن تحول
هاي جدید که شامل: فرد باید با آگاهي وقت ساختن معنا براي زندگي است. ،فرض غلطي وجود ندارد و آن زمان

ها روبرو شدن با ارزشانجام کارها مثل گذشته، نزدیک شدن به مرگ و  یيکنار آمدن با ازدست دادن، عدم توانا
هاي زندگي بدون سعي در مقابله با جدید آماده مواجهه با چالش هاياست، کنار بیاید. فرد بزرگسال با این آگاهي

 شود.هاي درون خود ميشر و بدي

( میانسالي را زماني براي تالش در جهت موفقیت در 2001به نقل از استادینگر و بالک،  1972هویگهورست )
داند. تکالیف میانسالي شامل: مسئولیت پذیري اجتماعي و مدني، فراهم آوردن شغل و ي گوناگون ميتحول تکالیف

هاي اوقات فراغت، داشتن پذیري، توجه به فعالیتدر جهت مسئولیت کمک به نوجوان وضعیت اقتصادي استاندارد،
دیدگاه گاري با والدین مسن است. لي و سازارتباط با همسر، قبول و سازگاري با تغییرات جسماني میانسا
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اي در خصوص اعتبار بزرگسالي است. مطالعه تحولاجتماعي به -رواني-نگاهي زیستي يهویگهورست دربردارنده
همسر، کمک  هاي بزرگسال سه تکلیف با اهمیت میانسالي را رابطه باهویگهورست نشان داد که آزمودني ينظریه

در بزرگسالي و برقراري و تثبیت زندگي داراي استاندارد اقتصادي  ي نوجوانپذیري و خوشبخترشد مسئولیتبه 
هاي و توسعه فعالیت رشددانند. همچنین تکالیفي مانند: سازگاري با والدین مسن، پذیرش تغییرات فیزیولوژیک، مي

عدي تکالیف هاي بپذیري اجتماعي و مدني در رتبهیابي به مسئولیتگسالي و دستاوقات فراغت مخصوص بزر
زایش در "( چالش 1980در نهایت، اریکسون ) (.1981ي میانسالي از نظر اهمیت قرار گرفتند )مریام و مولینز، تحول

یافته داراي رشدافراد پخته و  دورهدارد که در این داند. او بیان ميمیانسالي مي يدوره يرا ویژه "برابر رکود
ت که از نگراني درباره نسل بعدي نشأداند ران هستند. او زایش را فعالیتي ميها و منابعي براي ارائه به دیگمهارت

-جامعه کمک مي يو توسعه رشدگیرد. از طریق نگراني نسبت به نسل بعدي، بزرگسال نه تنها به دیگران یا مي

هاي وجه به نظریهبه طور خالصه و با ت دهد.بلکه این نگراني را به خارج از زندگي و زمان خود انتقال مي ،کند
ت که به طور کامل موجود، اولین موضوع در بحران میانسالي فائق آمدن به سرخوردگي ناشي از آرزوهاي جواني اس

 گیري درباره چگونگيتصمیم ،و آرزوهاي جدید از نوع واقع بینانه که باید ایجاد شود. دومین موضوع تحقق نیافته
ن، دست و پنجه نرم کردن نوجوا تحولبا سواالتي درباره ازدواج، مواجهه با فرد  .ادامه دادن به ساختار زندگي است

-د قطبي بودن شخصیت مانند زنانگيچن يمسالهکر درباره وضعیت مردم و جهان، حل یا تنزل شغلي، تف ءبا ارتقا
ایت بورن و زندگي و مرگ، نیاز به خودمختاري و وابستگي به دیگران مواجه است ) و يمردانگي، احساس درباره

-سازي چالش میانسالي بیان ميویژگي را به عنوان مفهوم 8( 1996شک ) ،(. به همین ترتیب2011وایت بورن، 

( ارزیابي 4 ،( احساس کاهش سالمت3 ،( ناتواني از لذت بردن از اوقات فراغت2 ،آینده ي( نگراني درباره1کند: 
( سردرگمي 7 ،( ارزیابي منفي از زندگي شغلي6 ،روابط زوجین ( ارزیابي منفي از5 ،نوجوان-ي والدمنفي از رابطه

( سه 1999( استرس ناشي از مراقبت از بستگان مسن. همچنین از نظر برینگز و لوس )8 ،وجودي و معني زندگي
( احساس 2 ،د نیستبزرگسالي اولیه که دیگر کارام يدوره( سازگاري 1چالش میانسالي عبارتند از  يویژگي عمده

ریزي براي نیمه دوم یر مجدد از خود با تأکید بر برنامه( تفس3 ، ونده(باقي مایر زمان از )زمان بدو تولد( به زمان )تغی
 زندگي.

ف مهم به طور شویم که چند تکلیمتوجه مي ،بزرگسالي تحولهاي مختلف در خصوص با مروري بر نظریه
ه است که شامل: انتقال سنتها به نسل بعدي، کاهش هاي مختلف براي میانسالي مطرح شدمشترک از سوي نظریه

هاي مختلف شامل: ي از دیدگاه نظریهتحولایر تکالیف جسماني و قبول تغییرات جسمي است. بعالوه س یيتوانا
اوقات فراغت، سازگاري با والدین مسن و نگهداري از آنها، کنار آمدن با ازدست دادنها ، رسیدن به احساس 

بندي اجتماعي، ها با سایر همساالن و زمانشخصي، مقایسه پیشرفت تحوله آینده به عنوان یکپارچگي، نگاه ب
و برقراري تعادل بین  هاي شخصیتي، تجدید نظر در اهداف و حساسیت نسبت به گذشت زمانمتعادل شدن ویژگي

رسد باید ر ميهاي میانسالي به نظتهیه ابزار مناسب براي سنجش چالش ،است. بنابراین خانواده و شغل
تعداد اندکي مقیاس ساخته شده براي  ،تکالیف یاد شده باشد. بر اساس جستجوي اینترنتي يهمه يدربرگیرنده

ها اطالعات چنداني گزارش نشده است. به عنوان بررسي بحران یا چالش میانسالي یافت شد. از برخي مقیاس
 یيي متغیرهابر گیرندهالي را طراحي کردند که در ن میانس( مقیاس بحرا176ص  2005مککري و کوپر ) ،مثال
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تشاشات دروني، و حس کاهش توان جسمي و مرگ ایتي از شغل و خانواده، گیجي و اغ، نارضمانند فاقد معنا بودن
یرهاي این مقیاس ( ساخته شد. متغ1992( توسط شک )MCS-C) 1است. مقیاس بحران میانسالي چیني

متغیر(،  1متغیر(، ناتواني در لذت بردن از اوقات فراغت ) 2سن ) ي: نگراني دربارههاي زیر استدربردارنده حوزه
 یيمتغیر(، ارزیابي منفي از روابط زناشو 3فرزند )-والد يمتغیر(، ارزیابي منفي از رابطه 1احساس کاهش سالمتي )

نبود زمان براي دستیابي به هدف  متغیر(، 1متغیر(، سردرگمي وجودي ) 3متغیر(، ارزیابي منفي از زندگي شغلي ) 1)
مجموع داراي در متغیر(. این مقیاس  1مراقبت از بستگان پیر ) متغیر(، استرس ناشي از 1متغیر(، نبود موفقیت ) 1)

هاي مشکالت میانسالي مرتبط با خود، مرتبط با دیگري و ترس از باال رفتن سن را در بر است که حوزه متغیر 15
( ساخته شد. 1999( توسط هرمانز و اولس )MCQ) 2بحران میانسالي ي(. پرسشنامه1996 گیرد )نقل از شک،مي

هات و اهداف ق، ترجیرات بدني، تغییرات در عالیهاي زیر است: تغییمتغیر مرتبط با حوزه 115امه شامل این پرسشن
انداز ، تغییر چشمیياشوهاي گذشته و وضعیت تخصصي فعلي، زندگي خانوادگي یا زنزندگي، نارضایتي از پیشرفت

هاي شخصي بودن، ضرورت تغییر در زندگي، آگاهي از زایندگي زمان، مواجهه شخصي با مرگ، درگیر تالش
متغیر نیز بعدها  52( با MLCآینده. فرم کوتاه آن با عنوان بحران میانسالي ) يشخصي، و تغییر نگرش درباره

 ساخته شد. 
میانسالي تحقیقات  تحول يمهم وجود دارد. یکي اینکه در حوزه ينکتهدو  حاضر يمطالعه اهمیت در مورد

فقدان  ،يانسالیو مرز م حدود قیدق فیمانند: نبود تعر يلیبنا به دال تحولحوزه از  نیا اندکي صورت گرفته است.
مرحله  نیا نبودناهمگن  نیو همچن تحولاز  دوره نیشدن مشکالت ا دهیو کمتر د يو روانشناخت ياجتماع لیدال
آنچنان که  ،يریو پ يانجو يدورهدو  نیو هم از نظر قرار گرفتن ب يتحولمختلف  فیهم از نظر تکال تحولاز 
 يهابه سال يمضاعف يعالقه رای(. اما اخ2001 است مورد توجه قرار نگرفته است )استادنگر و بالک، ستهیشا
 شی)افزا يشناختتیجمع راتییتغ لیآن به دل يبخش عمده .بوجود آمده است يزندگ يدر گستره يانسالیم

که موجب شده است  حوزه است نیا رد يپژوهش يهاشکاف بخشي به دلیل در سراسر جهان( و انسالیم تیجمع
ابزاري مناسب  يتهیه (.2001)الچمن،  ردیانسان لقب بگ تحولقلمرو ناشناخته در  نیبه عنوان آخر دوره نیا

انسان ضروري است. در ایران تاکنون ابزاري براي مطالعات  تحولاز  دورهاین  هراجع بجهت تحریک تحقیقات 
ابزاري در این خصوص که منطبق با شرایط  يمیانسالي تهیه نشده است. به همین علت و لزوم تهیه تحول

 هايهاي میانسالي جهت استفاده در پژوهشچالشایراني فرهنگي ایران باشد تصمیم بر این شد که مقیاس 
 و توسعه داده شود. رشدمیانسالي 

 

 روش 
ها از نوع پیمایشي ي گردآوري دادهست و از نظر شیوهايتحقیقات توسعه يلحاظ هدف در زمره تحقیق حاضر به

اي آماري که شامل ساکنین شهر تهران بود، روش نمونه گیري چند مرحله يبه دلیل بزرگ بودن جامعهاست. 
 بر پایه پنج بخش غرب، شرق، مرکز، جنوب و شمالگانه شهر تهران،  22ه از مناطق انتخاب شد. بدین ترتیب ک

                                                           
1- Chines Middle Age Crisis Scale 
2- Middle Age Crisis Questionnaire 



 هاي میانساليیابي مقیاس ایراني چالشساخت و اعتبار

 

173 

 

ها( مشخص شدند. سپس از هر سراهاي هر محله )به دلیل احتمال دسترسي بیشتر به آزمودنيتقسیم و فرهنگ
 ر تصادفي سادهو از هر کدام از آنها زنان و مردان به طو ،به طور تصادفي انتخاب سراگانه یک فرهنگ 22منطقه 

اهداف پژوهش، رازداري، عدم  سرا برگزیده شدند. الزم به ذکر است که تمام موارد الزم اعم ازاز محل فرهنگ
به شرکت کنندگان توضیح داده شد تا بدین ترتیب مالحظات اخالقي پژوهش مراعات  افشاي اطالعات و غیره

گانه شهر  22سال ساکن در مناطق  65تا  40( سنین 194( و مردان )204نفر از زنان )  398 پرسشنامه روي شود.
 آمده است. 1شناسي شرکت کنندگان در جدول هاي جمعیتتهران اجرا شد. متغیر

 هاسوال یابزار و طراحی اولیه
بزرگسالي شامل: اریکسون، یونگ،  تحول يهاي مطرح در زمینهابتدا تئوري ،سواالت يبراي طراحي اولیه

هاي ها بر جنبهیک از این تئوري لوینسون، نوگارتن، وایالنت، گلد و هویگهورست مورد مطالعه قرار گرفت. هر
ي شامل: شغل، تحولحوزه  12داشتند که با توجه به آن سواالت طراحي شدند.  بزرگسالي تأکید تحولخاصي از 

-جسماني، اوقات فراغت، نگهداري از سالمند، ارزشیابي شخصي، پیشرفت و زمان یيناخانواده، تعامل با نوجوان، توا

مرگ به پیري و نزدیکي دوران بندي اجتماعي، حساسیت نسبت به زمان، معناي زندگي، نگراني مالي نسبت به 
راحي شدند ي میانسالي طتحولهاي مقیاس چالش يمتغیر به عنوان سواالت اولیه 53 شدند. در مجموع یيشناسا

. پرسشنامه (1)نگاه کنید به جدول  بندي شده بودندمنفي و مابقي به صورت مثبت جمله جمله آن به صورت 15که 
به آنها  5تا  1دانم، موافقم، کامال موافقم( است و به ترتیب نمره در مقیاس لیکرت )کامال مخالفم، مخالفم، نمي

تن از متخصصان روانشناسي خواسته شد نظر خود  5از  ،پرسشنامه گیرد. به منظور بررسي اعتبار ظاهريتعلق مي
بندي برخي نظرات اصالحي در خصوص جمله یید وآوري نظرات برخي کامالً آن را تأپس از جمع را اعالم کنند.

 يادهمتغیرآم 66با دیگر، پرسشنامه  متغیر13 شنامه و اضافه کردنسوالت ارائه دادند. پس از اعمال تغییرات در پرس
  اجراي اولیه شد.

 مواد نهایی و نحوه اجرا
هاي میانسالي پاسخ دادند. سواالت در مقیاس لیکرت تنظیم شده سوال در خصوص چالش 66شرکت کنندگان به 

-باید یکي از گزینه "ام هستمنگران وضعیت مالي دوران پیري "بودند. براي مثال شرکت کنندگاه در برابر سوال 

ها توسط کردند. پرسشنامهرا انتخاب مي "کامال موافقم"،"موافقم"،"نمي دانم"،"مخالفم"،"مکامال مخالف"هاي
دانشجویان روانشناسي شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسي در دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب روي شرکت 

ي نوع پرسشنامه، نحوه کنندگان اجرا شدند. قبل از اجرا، به دانشجویان توضیحات الزم در خصوص هدف پژوهش،
ها ارائه شدند و پس از توضیحات راجع به ها به آزمودنيي کدگذاري ارائه شد. پرسشنامهاجرا و همچنین نحوه

ها بایستي از سواد خواندن و هدف پژوهش از آنها خواسته شد تا به سواالت پاسخ دهند. بنابراین، همه آزمودني
 نند به سواالت شخصاً پاسخ بدهند.نوشتن روان برخوردار بودند تا بتوا

 :ه استسواالت مربوط به هر نظریه به شرح زیر استخراج شد
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 تحولي به تفکیک تئوریهاي تحول بزرگسالي يحوزه 12سواالت استخراج شده از  -1جدول 
 سواالت مربوط به شغل )هویگهورست، لوینسون، نوگارتن(

 شغلم را دوست ندارم

 کندزیادي بر من وارد مي هاي شغلي فشارمسئولیت

 از شغلم راضي هستم

 کردمخواستم شغلي را انتخاب کنم شغل فعلیم را انتخاب مياگر دوباره مي

 برم که کارم خسته کننده و یکنواخت شده استهر روز بیشتر پي مي

 امدهیخواستم رسدر شغلم به آنچه که مي

 کردمتوانستم شغلم را عوض مياگر مي

 به خانواده )وایالنت، لوینسون، هویگهورست( سواالت مربوط
 ام پشیمانماز اینکه ازدواج کردم و تشکیل خانواده داده

 اي با همسرم ندارمارتباط صمیمانه

 کردمآمدم همچنان ازدواج مياگر بار دیگر به دنیا مي

 از تشکیل خانواده راضي هستم

 ام را ترک کنمدوست دارم خانواده

 متفاوت از گذشته شده استام با همسرم رابطه

 امام را در اولویت قرار دادهاکنون خانواده

 سواالت مربوط به تعامل با نسل بعدي )هویگهورست ، اریکسون، وایالنت(
 سرو کله زدن با نوجوان برایم دشوار است

 هایم دارمارتباط خوبي با بچه

-ها را به بچهها و ارزشته است سنتنچنانکه شایسام آکنم نتوانستهفکر مي

 هایم انتقال دهم

 من نسبت به نوجوانان میهنم دلمشغولي دارم

 کردم همچنان دوست داشتم بچه دار شوماگر دوباره ازدواج مي

 نوجوانان را دوست دارم یينصیحت و راهنما

 تعامل با نوجوان برایم دشوار نیست

 جسماني)گلد، هویگهورست( یيسواالت مربوط به توانا

 اماست بپذیرم که از نظر جسماني ضعیف شده برایم دشوار

 نگران سالمتي خودم هستم

 ام به طور روز افزون درحال کاهش استسالمتي

 از اینکه دیگر توان گذشته را ندارم ناراحتم نیستم

 نسبت به پیر شدنم حساس نیستم

 

 سواالت مربوط به اوقات فراغت )هویگهورست(
 ت ببرمدانم چگونه از اوقات فراغتم لذمي

 اوقات فراغت من بدون برنامه سپري مي شود

 دانم چگونه از اوقات فراغتم لذت ببرممن نمي

 برماز اوقات فراغتم لذت نمي

 سواالت سازگاري با والدین بیمار )هویگهورست(
 من به دلیل مراقبت از بستگانم دچار استرس هستم

ا را نگهداري کنم( لذت توانستم که انهمن از نگهداري والدین پیرم )یا اگر مي
 برممي

 مفید باشنداینکه کنند تا به نظرم افراد پیر بیشتر ایجاد دردسر مي

 تحمل نگهداري و مراقبت از بستگان پیرم را ندارم

 سواالت مربوط به ارزشیابي شخصي ) نوگارتن(
 باید در اهداف زندگیم تجدید نظر کنم

 امخاب کردههاي زندگیم را به خوبي انتکنم هدففکر مي

 خواستم نرسیدمکه مي یيناراحتم که به آن چیزها

 هاي تازه اي براي ادامه زندگیم جستجو کنمدرصدد هستم که هدف

 ها و زمانبندي اجتماعي )نوگارتن(سواالت مقایسه پیشرفت
 کنمکنم احساس شرم ميهایم را با همساالنم مقایسه ميوقتي موفقیت

 امخواستم رسیدهيمن در این سن به آنچه که م

 ام راضي هستمدر مقایسه با دیگران نسبت به وضعیت اقتصادي

در مقایسه با سایر همساالن خودم را در این سن در جایگاه مطلوبي ارزیابي 
 کنممي

 حساسیت نسبت به زمان ) نوگارتن(
 امنسبت به گذشت زمان حساس شده

 من نگران گذشت زمان نیستم

 في براي رسیدن به اهدافم ندارمکنم زمان کااحساس مي

 معناي زندگي )وایالنت، گلد(
 دانموجودي خودم را در این جهان مي یيچرا

 ام(.آمده ایچه به دن يدانم برايام )نمخودم را گم کرده يفلسفه وجود

 نگراني مالي )هویگهورست(

 نگران وضعیت مالي خودم در دوران پیري هستم

هاي خودم عیت اقتصادي من شبیه اکثر همسنکنم شرایط مالي و وضفکر مي
 است

 قریب الوقوع بودن مرگ ) گلد و نوگارتن(
 کنم مرگ نزدیک استاحساس مي

 زمان زیادي از زندگیم نمانده است

 احساس قریب الوقوع بودن مرگ را ندارم
 

 سواالت اضافه شده 
 نوجوانان را دوست دارم. یيو راهنما حتینص

 خواستم.يم شهیه هماست ک يزیهمان چ شغلم

 ماندم.يام که کاش مجرد مدهیرس جهینت نیزمان به ا نیا در

 .میآيکنار م يبخوب میبچه ها با

 کرده است. ریدرگ شتریروزها ذهنم را ب نیشوم ايتر مریدارم پ نکهیا

 اوقات فراغتم برنامه دارم. يبرا من

 

 همسال من است. انیمن بدتر از اطراف ياقتصاد تیوضع

 ناراحت گذشت زمان هستم. من

 هستم. هیسن هنوز سالم و خوش بن نیا در

 ام(.آمده ایچه به دن يدانم برايام )نمخودم را گم کرده يوجود فلسفه

 کنم.يبه مرگ فکر نم يلیخ

 دغدغه من شده است. رمیاز بستگان پ ينگهدار

 يرا مشخص کنم و به سو میزندگ يهاتوانسته ام هدف يبخوب کنميم فکر
 آنها گام بردارم.
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 هایافته
ها، به دلیل محدوده ارزش هیچ داده خارج از. ها براي نقاط دورافتاده تک متغیره وارسي شدندداده: غربالگري داده

حداقل مقدار مشاهدات براي . رفته وجود نداشت دست هاي ازکدگذاري به عنوان داده ها واشتباهات ورود داده
مورد براي هر سوال و این مطابق است با توصیه معمول مبني بر  6برابر بود با  398نه تحلیل عاملي، با حجم نمو

مشاهده وجود داشته باشد )کومري و  10تا  5اقل بین هر متغیر باید حدبراي ایت تحلیل عامل اینکه براي کف
 (.1992لي،

 

 (398شناسی ) تعداد= فراوانی و درصد متغیرهای جمعیت -2جدول 
 درصد نیفراوا متغیر

   سن

>=45 96 1/24 

46-50 137 4/34 

51-55 98 6/24 

56-60 45 3/11 

61-65 22 5/5 

   جنسیت

 3/51 204 زن

 7/48 194 مرد

   وضعیت تاهل

 4/87 348 متاهل

 6/12 50 مجرد

   تعداد فرزندان

 6/10 42 بدون فرزند

1-2 231 58 

3-4 97 4/24 

 7 28 به باال 5

   شغل

 8/63 254 لتیدو

 8/14 58 ازاد

 1/21 84 غیر شاغل
 

 

 

 نتایج تحلیل عاملی
ها بررسي شد. در این خصوص چندین مالک در نظر گرفته شد. اول در ابتدا قابلیت اجراي تحلیل عاملي روي داده

ر گیري کیزنهمقیاس کفایت نمو ،با دیگر متغیرها همبستگي داشتند. دوم اینکه 3/0متغیر حداقل  66 ياینکه همه
دار بود آزمون بارتلت کرویت معنا ،پیشنهاد شده است و سوم اینکه 6/0اقل بود که باالتر از حد 89/0مایر 

(6634.01=2, X820,df=0.01P<چهارم همبستگي قطري ضد تصویر همه .)بود که  5/0متغیرها باالي  ي
تحلیل عاملي  توجه به این شاخص به طورکلي، متغیرها در تحلیل عاملي است. با يدهنده کفایت ورود همهنشان

و از تحلیل  یيشناسا ،بودند 30/0که داراي واریانس مشترک کمتر از سواالتي  ابتدا .متغیرانجام شد 66تمام  با
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سوال مجددا مورد تحلیل قرار گرفتند. در انجام  41سوال از تحلیل حذف و  25سوال  66حذف شدند. در نتیجه 
( 4ها چرخش پروماکس )استفاده شد. به جهت همبسته بودن عامل 1محور اصلي وش تحلیلاز رتحلیل عاملي 

تعیین گردید. بر اساس معیار ارزش  1تر از باال يها بر اساس ارزش ویژهها صورت گرفت. تعداد عاملروي عامل
س پرسشنامه را تبیین صد واریاندر 74/60شدند که در مجموع  یيعامل شناسا10 ،هاویژه جهت تعیین تعداد عامل

هاي مذکور به دلیل برونداد حلعاملي اجرا شدند. راه 7، و 8، 9 ،10هاي حل(. راه3دند. )نگاه کنید به جدول کرمي
-درصد واریانس پرسشنامه را تبیین مي 50عاملي که  6حل حذف شدند و راه عواملاز تک یا دو متغیره در برخي 

 (.4تر انتخاب شد )نگاه کنید به جدول داد مطلوبکرد به دلیل تناسب بهتر و برون
  

 

 عوامل قبل و پس از محدودکردن تعداد عوامل یارزش ویژه -3جدول 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Principal axis factoring 

 کل واریانس تبیین شده

 عامل

های اولیهارزش ویژه  مجموع چرخش مجذور بارها 

 درصد تجمعی درصد واریانس کل درصد تجمعی درصد واریانس کل

1 10,772 26,273 7326,2  3,497 8,528 8,528 

2 3,159 7,704 33,977 3,202 7,810 16,339 

3 2,102 5,127 39,105 2,920 7,122 23,461 

4 1,582 3,858 42,963 2,585 6,306 29,767 

5 1,496 3,648 46,611 2,580 6,292 36,059 

6 1,358 3,313 49,925 2,370 5,781 41,840 

7 1,170 2,854 52,779    

8 1221,  2,735 55,514    

9 1,094 2,669 58,183    

10 1,052 2,565 60,748    

 روش استخراج: تحلیل محور اصلي
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و با چرخش  (PAF)نتایج تحلیل عاملی و بارهای عاملی بر اساس روش تحلیل محور اصلی  -4جدول 

 (398) تعداد= 30/0از  ( بر روی متغیرها پس از حذف متغیرهای دارای اشتراک کمتر4پروماکس )
 6 5 4 3 2 1 متغیرها

      -70/0 کردمتوانستم شغلم را عوض مياگر مي

      67/0 خواستمشغلم آن چیزي است که مي
      65/0 کردمخواستم شغل فعلي را انتخاب مياگر دوباره مي

      -56/0 از شغلم راضي نیستم
      56/0 شغلم را دوست دارم

      54/0 خواستم رسیدمم به آنچه که ميدر شغل
      -43/0 هرروز بیشتر پي مي برم که شغلم خسته کننده است

     70/0  دانم چگونه از اوقات فراغتم لذت ببرممن نمي
     -66/0  دانم چگونه از اوقات فراغتم لذت ببرممن مي

     55/0   اوقات فراغت من بدون برنامه است غالبا
     -54/0  براي اوقات فراغتم برنامه دارم من

     51/0  برماز اوقات فراغتم لذت نمي

    56/0   ام هستم.نگران وضعیت مالي دوران پیري
    54/0   وضعیت اقتصادي من بدتر از اطرافیان همسال من است.

ام ياقتصاد تیبا همساالن نسبت به وضع سهیدر مقا
 هستم. يراض

  47/0-    

 ریدرگ شتریروزها ذهنم را ب نیشوم ايتر مریدارم پ نکهیا
 کرده است.

  41/0    

    -40/0   ام.دهیخواستم رسيسن به آنچه م نیمن در ا

را  میزندگ يهاام هدفتوانسته يبخوب کنميفکر م
 آنها گام بردارم. يمشخص کنم و به سو

  38/0-    

    37/0   نم.نظر کدیتجد میزندگ يهادر هدف دیبا
کنم احساس يم سهیرا با همساالنم مقا میهاتیموفق يوقت

 کنم.يشرم م
  36/0    

   71/0    نیستمام راضي تشکیل خانواده داده از اینکه ازدواج کرده،
   -68/0    امخوشحالم که متاهل شده

   42/0    اي با همسرم ندارمارتباط صمیمانه
کردم همچنان دوست داشتم بچه دار اگر دوباره ازدواج مي

 شوم
   42/0-   

  68/0     آیمبا بچه هایم خوب کنار مي
  57/0     ارتباط خوبي با فرزندانم دارم

  47/0     از تشکیل خانواده راضي هستم
  -44/0     در این زمان به این نتیجه رسیدم که کاش مجرد بودم

 61/0      ولي دارممن نسبت به نوجوانان میهنم دلمشغ
به نظرم افراد پیر بیشتر دردسرساز هستند تا اینکه مفید 

 باشند
     60/0- 

توانستم نگهداري کنم( یا اگر مياز نگهداري والدین پیرم )
 برملذت مي

     45/0 

 42/0      دانم.يم ریپذتیخودم را مسئول ياز نظر اجتماع
 41/0      ت دارم.نوجوانان را دوس یينصیحت و راهنما

 -40/0      پیرم را ندارم تحمل نگهداري و مراقبت از بستگان
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 .شوندگذاري ميتوجه: سواالتي که داراي بار عاملي منفي هستند در زیر مقیاس مربوط به خود به صورت منفي نمره

مل به عنوان کمترین میزان متغیرها با عوا 35/0 همبستگي ،به دلیل حجم نسبتا کم نمونه و براي اطمینان بیشتر
 ؛1393 خدایاري فرد و همکاران، ؛1395کنید به قمراني و همکاران،  همبستگي قابل قبول در نظر گرفته شد )نگاه

عامل  در هر 35/0داراي بار عاملي قابل قبول و باالي  متغیر 34 ،متغیر 66(. از مجموع 1395علوي و همکاران، 
د )نگاه کنید ها از طریق الفاي کرونباخ محاسبه شیک از عامل ثبات دروني براي هر(. 4بودند )نگاه کنید به جدول 

 تمامي عوامل از ثبات دروني مطلوبي برخوردارند.  ،(. همانگونه که در جدول آمده است5به جدول 
 

 های میانسالیگانه مقیاس چالش  6های آمار توصیفی و الفای کرونباخ عامل -5 جدول
 الفای کرونباخ کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین یرهاتعداد متغ عامل

1 7 53/23 74/6 34/0- 51/0- 85/0 

2 5 50/12 35/4 42/0 55/0- 80/0 

3 8 41/21 13/6 19/0 01/0- 79/0 

4 4 52/8 51/3 630- 23/0- 72/0 

5 4 55/15 28/3 45/0- 69/0- 75/0 

6 6 37/22 39/4 56/0- 18/0- 73/0 

 

راي همان عواملي است که در هاي میانسالي تقریبا دابررسي حاضر نشان داد که مقیاس چالش ،طور کليبه 
هاي مختلف به آنها اشاره شده است. براي نامگذاري عوامل به بیشترین قدر مطلق بار عاملي در هر یک از نظریه

 2عامل ، "رضایت از شغل" 1ب شد: عامل انتخا 6تا  1هاي زیر براي عوامل نام ،عوامل توجه شد. به این ترتیب
با  تعامل" 5عامل  ،"نارضایتي از تشکیل خانواده" 4عامل  ،"هاها و ناکامينگراني" 3عامل  ،"اوقات فراغت"

هاي اوقات . تفسیر نمرات به این ترتیب است که براي عامل"پذیري اجتماعيمسئولیت" 6و عامل ، "نسل بعدي
چالش هستند. براي سایر عوامل نمرات  ينمرات باال نشاندهنده ،ایتي از تشکیل خانوادهها و نارضنگراني ،فراغت

 باشند.ها مياال نشانگر نبود چالش در آن حوزهب
 

 گیرینتیجه
 ،میانسالي است تحولهاي موجود در زمینه هاي میانسالي که برگرفته از تئوريهاي پرسشنامه چالشبررسي سازه

نمود. این عوامل عبارتند از: رضایت  یي)عامل( یا چالش را شناسا 6توان مي ،يتحول يدورهین نشان داد که براي ا
هل و تعامل با نسل بعدي. ثبات از تألذتي اوقات فراغت، نارضایتي پذیري اجتماعي، بيها، مسئولیتنگرانياز شغل، 

 ،يست. به طور کلمناسبي یيي پایادروني هر یک از عوامل بررسي شد و نشان داد که در مجموع عوامل دارا
کاربستن در تحقیقات مربوط مناسبي براي ب یيسازه و هم پایاهم داراي اعتبار  ،هاي میانساليچالش يپرسشنامه

ها نیز بود. تعداد متغیرها براي برخي زیر مقیاس یيهاحاضر شامل محدودیت يمطالعه میانسالي است. تحولبه 
ها نظارت دقیقي بر اجراي پرسشنامه ،هکاز آنجا .اجراي پرسشنامه مربوط است ينحوه کم بود. محدودیت دیگر به

آنها به دقت تکمیل شده باشند. همچنین به دلیل مشکالت مربوط به اجرا  يمشخص نیست آیا همه ،وجود نداشت
توان در  نامه حاضر را ميپرسشنامه روي نمونه نسبتا کوچکي اجرا شد. با این وجود پرسش ،نبود منابع مالي ؛مانند

 اي بکار برد.مطالعات تحقیقي و توسعه
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