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 چکیده
اکتساب آنها در میان دانشجویان و تعیین هدف مطالعه حاضر ساخت ابزار نشانگرهای بزرگسالی و میزان 

ویژگی های روانسنجی این ابزار بود. نشانگرهای بزرگسالی براساس یک پژوهش کیفی )سلیمانی و 
سال  29تا 18دانشجو با دامنه سنی  610( شناسایی شده بودند که برهمین اساس تعداد 1397حجازی،

 تحلیل از نه گیری در دسترس انتخاب شدند. پسدختر( از دانشگاه تهران به روش نمو293پسر و 317)
 با گویه 46 با بزرگسالی نشانگرهای گیریاندازه جهت ایرانی بافت با متناسب ایپرسشنامه اکتشافی، عاملی

 رسیدن تا امور تنظیم و مدیریت خود، بر هیجانی-شناختی تسلط مولفه 6 در ،905/0 کرونباخ آلفای ضریب
 نتایج. شد نقش ساخته انتقال و استقالل ها،ارزش به پایبندی خانواده، در آفرینینقش توانایی اهداف، به

 نشانگرهای و دارد وجود تهران دانشگاه دانشجویان میان در ظهوربزرگسالی تحولی دوره داد نشان
 از فرد ادراک و شود می مربوط خانوادگی و فردی هایمهارت به بیشتر دانشجویان نزد بزرگسالی
 و مالی استقالل اشتغال، عوامل همچنین .دارد تناسب ها،مهارت این اکتساب افزایش با خود بزرگسالی

 اکتساب برای تریمهم مالک زنان برای فرزند تربیت و مراقبت توانایی و مردان برای خانواده اداره توانایی
 .شوند می محسوب دانشجویان نزد بزرگسالی

 بزرگسالی، نشانگرهای ابزار شده، ادراک بزرگسالی ظهوربزرگسالی،کلیدی:  واژگان
 .دانشجویان جنسیتی، های تفاوت
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 مقدمه

بزرگسالی مفهومی چند بعدی است که تاکنون بیشتر از جنبه های انسان شناختی و جامعه 

شناختی به آن پرداخته شده است. از منظر انسان شناختی، ازدواج مالک بزرگسالی معرفی 

های تعریف ( و از منظر جامعه شناختی، اکتساب جایگاه1991، 1بریشود )شلگل و می

شده در جامعه یعنی نقش همسری و والدگری، اشتغال و اتمام تحصیالت در مقطع 

(. 1968، 2شود )هوگان و آستوندبیرستان به عنوان نشانگرهای بزرگسالی درنظر گرفته می

اجتماعی اریکسون مورد توجه -لی روانیاز نیمه قرن بیستم، مفهوم بزرگسالی با نظریه تحو

سالگی به عنوان پایان نوجوانی تعریف شد. اما نتایج 18روان شناسان نیز قرار گرفت و سن 

دهد جوانان عصر حاضر، این نشانگرها را برای ها از اواخر قرن بیستم، نشان میپژوهش

افراد با اتمام تحصیالت دانند و به عبارت دیگر، ادراک خود به عنوان بزرگسال معتبر نمی

دانند، بزرگسال نیز محسوب سال، گرچه خود را نوجوان نمی 18دبیرستان و عبور از سن 

شود که هایی حاصل میشوند و معتقدند اکتساب بزرگسالی، با اکتساب مالکنمی

های جدید برای ادراک (. بنابراین مالک1997، 3خودشان در ذهن دارند )آرنت

های اجتماعی وابسته جنبه فردی و ذهنی دارند و مثل گذشته به نقش بزرگسالی، بیشتر

رسد نظریات ارائه شده در مورد بزرگسالی نیاز به (. به نظر می1998نیستند )آرنت، 

بازنگری داشته باشند، چرا که ممکن است الگوهای ارائه شده در مورد جوانان امروزی به 

(. به بیان دیگر، ممکن است تغییرات 1391)برک،  اندازه نسل گذشته کاربرد نداشته باشند

ها و در یک جمله تغییر در ها و رفتار انساناجتماعی موجب تغییر در احساسات، نگرش

 ها در گستره حیات شود. فرآیند تحول آن

( چهار رخداد انقالب تکنولوژی، جنسی، جنبش جوانان و زنان را به عنوان 2014آرنت )

داند و مبتنی بر این تحوالت وین این تغییرات در جوامع صنعتی میچهار عامل مهم در تک

پندارد. پذیری الزم میای را برای امتداد فرآیند جامعهاجتماعی، به وجود آمدن دوره

                                                
1. Schlegel & Barry 
2. Hogan & Astone 
3. Arnett 
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(، چگونگی مشارکت افراد در فرایند اکتساب 2002) 1پذیری طبق نظر گروسکجامعه

( 1998ز جامعه خود است. آرنت )های الزم جهت عمل کردن به عنوان عضوی امهارت

برخالف غالب نظریات و پژوهش ها علمی معتقد است این فرایند در نوجوانی به پایان 

رسد و بواسطه ادامه تحصیالت و یادگیری مهارت ها در مقاطع باالتر، تا اوایل نمی

انتقال  یابد. پیش از این، محققان این بازه سنی را به عنوان یک دورهبزرگسالی ادامه می

(، پس از 2000(، اما آرنت )1971، 4؛ کنیستون1978، 3)لوینسون کردند( طرح می2)گذار

ها مطالعه بر روی مفهوم بزرگسالی، برای اولین بار این دوره انتقالی را یک مرحله سال

تحولی معرفی کرد و آن را ظهوربزرگسالی نامید. ظهوربزرگسالی پلی است میان نوجوانی 

داند نوجوانی را که فرد در آن احساس بزرگسالی ندارد، در عین حال که میو بزرگسالی 

زمانی که اکثر  -سال 18(. این دوره، شامل افراد از 2000پشت سر گذاشته است )آرنت، 

زمانی که اکثر افراد به سمت  -سال 25تا  -افراد از دبیرستان فارغ التحصیل شده اند

باشد. می -کننددهند حرکت میرا تشکیل می تعهداتی که ساختار زندگی بزرگسالی

دهد، سال را به عنوان مرحله ظهوربزرگسالی مدنظر قرار می 25تا  18اگرچه آرنت بازه 

ولی بر این باور است که پایان این دوره بسیار متغیر است و سن ادراک بزرگسالی و 

 30بیشتر و نزدیک به رسیدن به ثبات در زندگی، مخصوصا در افراد با تحصیالت باالتر، 

 های خود درنظر گرفته استسال را هم در پژوهش 29تا  18سال است. بنابراین بازه 

 (.2014)آرنت، 

های تحولی اختصاصی خود را این دوره تحولی یعنی ظهوربزرگسالی از نظر آرنت ویژگی

( با انجام 2014کند. آرنت )ها آن را از نوجوانی و بزرگسالی متمایز میدارد و این ویژگی

تا  18جوان امریکایی، بزرگسالی را از نگاه جوانان سنین  300ای شامل مصاحبه روی نمونه

های پژوهش ذکر شده، پرسشنامه بر اساس یافته سپسسال مورد مطالعه قرار داد.  25

                                                
1. Grusec 
2. Transition 
3. Levinson 
4. Keniston 



 1398 بهار، 35، شمارة نهمگیری تربیتی، سال  / فصلنامة اندازه 136

سوال(،  6) 1مولفه اصلی استقالل 7نشانگرهای اکتساب بزرگسالی در فرهنگ امریکا را در 

سوال(، تغییرات  8) 4سوال(، التزام به هنجارها 6) 3سوال(، انتقالِ نقش 4) 2میان فردی روابط

سوال  4) 7های خانوادگیسوال(، توانایی 3) 6سوال(، تغییرات وابسته به زمان 4) 5جسمانی

های او نشان داد (. نتایج پژوهش2003سوال برای زن( ارائه داد )آرنت،  4-برای مرد

شد نشانگرهای بزرگسالی از دیدگاه جوانان تغییرات اساسی بینی میهمانطور که پیش 

8خود برای مسئولیت قبول" مالک سهداشته است و 
9مستقل گیریتصمیم" ، "

 و "

10اقتصادی استقالل"
باالترین اولویت را به عنوان مالک بزرگسالی  از مولفه استقالل، "

ویژگی کلی بیان کرد؛  5در قالب  اند. او همچنین وظیفه تحولی این دوره راکسب کرده

ثباتی، تمرکز بر خود، احساس بینابینی و سن ویژگی عبارتند از: اکتشاف هویت، بی 5این 

 احتماالت. 

فرهنگی خود معتقد است که وجود این دوره تحولی و -( طبق نظریه تحولی2000آرنت )

اورهای فرهنگی آن ویژگی های منحصر به فرد آن در هر جامعه، به شرایط اجتماعی و ب

ها وجود دارد، جامعه وابسته است و اگرچه از بعضی جهات نقاط اشتراکی بین فرهنگ

(. پژوهش آرنت 2000توان یک الگوی جهانی مشترک برای آن درنظرگرفت )آرنت، نمی

های اقلیت قومیتی های رسیدن به بزرگسالی را در میان گروه( اثر فرهنگ بر مالک2003)

امریکایی سفیدپوست،  109دهد. نتایج پژوهش او که بر روی ه خوبی نشان میدر امریکا ب

 18آسیایی  -نفر امریکایی 247نفر از گروه متعلق به التین و  96افریقایی، -امریکایی 122

( انجام شد، نشان داد 2003های بزرگسالی آرنت )سال و از طریق پرسشنامه مالک 29تا 

های خانوادگی و هنجاری از جمله فیدپوستان، برای مالکهای اقلیت نسبت به سکه گروه

                                                
1. Independence 
2. Interdependence 
3. Role Transitions 
4. Norm Compliance 
5. Biological Transitions 
6. Chronological Transitions 
7. Family Capacities 
8. Accepting responsibility for one's self 
9. Independent decision-making 
10. Financial independence 
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های مردانه و اداره منزل یا رعایت سرعت مجاز اهمیت بیشتری قائل بودند، البته بین نقش

 زنانه در امور خانواده در هر دو گروه تفاوتی دیده نشد. 

رهه اهمیت شناسایی این بازه سنی به عنوان یک دوره تحولی مجزا، تمرکز بر یک ب

1حساس
دهد که برخالف های پژوهش ها نشان میدر زندگی انسان است، زیرا یافته 

ترین دوره اجتماعی، مهم-گذشته که نوجوانی به دلیل تغییرات سریع جسمانی و روانی

؛ به نقل از امیری، قاسمی نواب و 2002، 2شد )کوک و فستنبرگتحولی درنظرگرفته می

خیر بیشترین رخدادها با تاثیرگذاری تقریبا مادام العمر در های ا(، در سال1395یعقوبی، 

(. به عبارت دیگر، 2001، 3دهند )گروب، کرینگز و بنگرترسال رخ می 25تا 18دوره سنی 

های زندگی، هویت فرد و افتد، بیشتر از سایر دورهاتفاقاتی که در این دوره برای انسان می

(. به عالوه این دوره سنی، عموما 4،2006هند )تانردخاطرات او را تا پایان عمر تشکیل می

شود که شخص در آن بیشتر بر اهداف فرد ای از عمر انسان درنظرگرفته میبه عنوان بازه

های کند و به دلیل کسب تجارب مختلف در حیطهبه جای دیگرمحور تمرکز می 5محور

کند و همچنین رفتارهای پرخطر ثباتی را تجربه میبینی، وضعیت بیشغلی، ارتباطی و جهان

( و حمایت دقیق از عبور 2018؛ آرنت، 2005، 6شود )نلسون و بریبیشتری را مرتکب می

گذاری برای داشتن یک جامعه سالم و هدفمند، مبتنی بر مثبت از این دوره به عنوان سرمایه

 گیرد. شناسایی دقیق آن صورت می

به  .است شده پرداخته آن شناسایی به مختلف کشورهای در اخیر هایسال در رو این از 

(، چین 2009، 7عنوان مثال پژوهشی در کشورهای اتریش )سیرش، درهر، میر و ویلینگر

(، و 2007، 9(، جمهوری چک )میسک، بجسک و وانیکاو2004، 8)نلسون، باجر و وو

                                                
1. Critical juncture 
2. Cook & Furstenberg 
3. Grob, Krings & Bangerter 
4. Tanner 
5. Self-focus 
6. Nelson & Barry 
7. Sirsch, Dreher, Mayr, & Willinger 
8. Nelson, Badger & Wu  
9. Macek, Bejček, & Vaníčková  
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نان در بازه اند و نشان دادند که جوا( انجام شده2007، 1و برومنیک انگلستان )هوروویتس

گیری مستقل، های فردی از جمله تصمیماحساس بینابینی دارند، و ویژگی 25تا  18

ترین نشانگرهای بزرگسالی هستند. پذیرفتن مسئولیت پیامد اعمال خود و استقالل مالی مهم

(، با هدف بررسی وجود دوره ظهوربزرگسالی در آرژانتین و 2003) 2فاسیو و مایکاکسای

های اکتساب بزرگسالی، مطالعه خود را انجام دادند. در نتایج این پژوهش کشناسایی مال

(، جوانان آرژانتینی اولویت 2003در مقایسه با جوانان گروه التین تبار پژوهش آرنت )

و  3باالتری برای مولفه خانوادگی و بین فردی قائل شدند. در پژوهش دیگری، ژونگ

لی در میان زنان کارگر چینی پرداختند. نتایج این (، به بررسی مفهوم بزرگسا2014آرنت )

ها خود را )در بعضی جنبه تحقیق نشان داد که اکثریت افراد نمونه احساس بینابینی دارند

دانند و در بعضی جنبه ها خیر(. اما یادگیری مراقبت از والدین، اشتغال بزرگسال می

مالک اصلی به دست آمد. به عقیده بلندمدت و توانایی مراقبت از فرزندان، به عنوان سه 

ها معیاری از باورهای فرهنگی سنتی چینی نسبت به (، این مالک2014ژونگ و آرنت )

 های اجتماعی است. الزامات خانوادگی، روابط و تغییر نقش

( درباره وجود دوره ظهور بزرگسالی در کشورهای در حال توسعه نیز بحث 2014آرنت )

-ورهای درحال توسعه کمتر در معرض تغییرات اقتصادیکند و معتقد است کشمی

-دیگر، هرچه جوامع بیشتر به سمت صنعتیعبارتمدرنیسم قرار دارند و بهاجتماعی پست

(. 2014ها بیشتر است )آرنت، شدن پیش روند، احتمال وجود دوره ظهوربزرگسالی در آن

گرا و فردگرا را رهنگ جمعهای این دوره تحولی در جوامع با فاو همچنین تفاوت ویژگی

 با که هاییکند از لحاظ باورهای فرهنگی، فرهنگدهد و بیان میمورد بررسی قرار می

 در را جامعه افراد و کنندمی حمایت فردگرایی از شوندمی توصیف گسترده پذیریجامعه

 نشانگرهای درنتیجه. گذاردمی آزادتر خانواده و جامعه قوانین و هنجارها پذیرش

. شوندمی معنا افراد توسط که دارند، فردی و 4ذهنی جنبه بیشتر هافرهنگ این در بزرگسالی

                                                
1. Horowitz & Bromnick  
2. Facio & Micocci 
3. Zhong  
4. Subjectively 
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 گرایش گراییجمع به شوندمی توصیف محدود پذیریجامعه با که هاییفرهنگ مقابل، در

 از انحراف و دهندمی قرار ارزشی جایگاه ترینمهم در را مشارکت و برداریفرمان دارند،

   (.1995آرنت، ) کنندمی تقبیح را فرهنگی انتظارات

ظهوربزرگسالی و همچنین شکل گیری دوره تحولی توجه به نقش فرهنگ در  با

نشانگرهای بزرگسالی این سوال مطرح است که آیا دوره تحولی ظهوربزرگسالی در ایران 

شی که پژوه وجود دارد؟ و نشانگرهای بزرگسالی با توجه به بافت فرهنگی ایران کدامند؟

 طرح قبال توسط تیم حاضر به شکل کیفی انجام شده و پایه پژوهش حاضر است در یک

در  بزرگسالی مفهوم ( نشان داد که1397)سلیمانی و حجازی،  1395 سال در پدیدارشناسی

مدیریت و تنظیم امور تا رسیدن به  هیجانی بر خود،-شناختی تسلط مولفه شش ایران شامل

 های شخصی، دینی و اجتماعی،پایبندی به ارزش ینی در خانواده،توانایی نقش آفر هدف،

 سنتی-هنجاری حالت از بزرگسالی نشانگرهای نتایج، براساس. نقش است انتقال و استقالل

 تغییر خانوادگی هایتوانایی و فردی هایمهارت به( ازدواج یا سال 18 سن به رسیدن یعنی)

نفر بیان کردند که خود را بزرگسال  16شونده، مصاحبه  19همچنین از میان . اند کرده

دانست و تنها دو نفر خود را دانند، یک نفر خود را در ابتدای مسیر بزرگسالی مینمی

دانستند. به جهت سنجش میزان تعمیم پذیری نتایج پژوهش صورت گرفته، بزرگسال می

ی مفهومی هدف پژوهش حاضر تدوین پرسشنامه نشانگرهای بزرگسالی براساس الگو

 ( و پاسخ به سواالت زیر است:1397پیشین )سلیمانی و حجازی، 

آیا پرسشنامه نشانگرهای بزرگسالی برای دانشجویان دانشگاه تهران از روایی و پایای -1

 برخوردار است؟

 آیا دوره تحولی ظهوربزرگسالی در میان دانشجویان دانشگاه تهران وجود دارد؟-2

 براساس نشانگرهای بزرگسالی وجود دارد؟ آیا تفاوتی میان دو جنس-3

 روش

 حرـط کـی بچوراـچ در هـک، تـسا یـمایشآز رـغی یاـهشهوپژ همرز در حاضر هشوپژ

 شاملپژوهش  نیا یجامعه آمارست. ا گرفته منجااز نوع ساخت ابزار ا توصیفی تحقیق
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در دانشگاه  لیمشغول به تحص سال 29تا  18 یدختران و پسران دانشجو در فاصله سن یتمام

در  گیرینمونه روشا استفاده از منظور ب نیا به. است 1395 یلیدر سال تحصتهران 

. دادند ها پاسخبه پرسشنامه دانشگاه تهران انتخاب و انیاز دانشجو نفر 670 دسترس، تعداد

همانطورکه اشاره شد، با توجه به پیشینه پژوهش، نشانگرهای بزرگسالی، تحت تاثیر 

اقتصادی و فرهنگی است. بنابراین برای وجود واریانس الزم -ضعیت اجتماعیجنسیت، و

شهر و در نمونه تالش شد تا از زنان و مردان )جنسیت( و افراد اهل تهران، به عنوان کالن

اقتصادی )سطح مالی( به نسبت تقریبا -شهرهای دیگر )وضعیت اقامت( و وضعیت اجتماعی

کنار گذاشته  ،بودنمخدوش پرسشنامه به علت  60 انیم نیاز ا متوازن وجود داشته باشد.

 لیتحل یبرا سال 14/23جو با میانگین سنی دانش 610مربوط به  یداده ها تیشد و در نها

 .مورد استفاده قرار گرفت یینها

 هااطالعات جمعیت شناختی آزمودنی. 1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سطوح متغیرها

 دختر جنس
 پسر

293 
317 

48 
52 

 مجرد وضعیت تاهل
 متاهل
 مطلقه

549 
59 

2 

90 
7/9 
3/0 

 کارشناسی تحصیالت
 کارشناسی ارشد

 دکتری

320 
252 

38 

4/52 
3/41 
3/6 

 خوابگاه وضعیت اسکان
 خانه والدین
 خانه مستقل

363 
211 

36 

5/59 
6/34 
9/5 

 تمام وقت اشتغال
 پاره وقت

 بیکار

28 
111 
471 

5/4 
2/18 
3/77 

 زیر یک میلیون خانوادهسطح مالی 
 بین یک تا سه میلیون

 سه میلیون و باالتر

60 
309 
241 

8/9 
7/50 
5/39 
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ابزار اندازه گیری این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته نشانگرهای بزرگسالی است. 

همچنین به منظور ارزیابی میزان اکتساب نشانگرهای بزرگسالی از نظر مشارکت کنندگان، 

با عنوان نشانگرهای بزرگسالی اکتساب شده تدوین شد؛ با این تفاوت پرسشنامه مشابهی 

درجه ای از  4ها بر اساس طیف لیکرت که در پرسشنامه نشانگرهای بزرگسالی گویه

گذاری شدند و در پرسشنامه نشانگرهای بزرگسالی نمره "بی اهمیت"تا  "بسیار مهم"

در مورد من کامال صادق "ای از  ها براساس طیف لیکرت چهار درجهاکتساب شده، گویه

از گذاری شدند . جهت ساخت این پرسشنامه، نمره "درباره من صادق نیست"تا  "است

مجموع کدهای استخراج شده از مصاحبه های پژوهش کیفی صورت گرفته )سلیمانی و 

نفر از دانشجویان دانشکده  30ابتدا بر روی  گویه تهیه شد و  73(، 1397حجازی، 

نفر کارشناسی ارشد( اجرا شد میانگین  6نفر کارشناسی و  24سی دانشگاه تهران، )روانشنا

نفر متاهل  7زن بودند. از این تعداد  14مرد و  16سال و شامل  5/21سنی شرکت کنندگان، 

دقیقه  15وقت داشتند. زمان پاسخگویی حدود -نفر مجرد  و نیمی از آن ها کار نیمه 23و 

شجویان خواسته شد سواالتی که در فهم آن مشکل دارند، مشخص تخمین زده شد و از دان

 بدست آمد.  87/0کنند. ضریب الفای کرونباخ برای این نسخه، 

آیا خود را  "از شرکت کنندگان خواسته شد تا به این سوال پاسخ دهند که در انتها 

رت اند از های پاسخ طبق آنچه از بخش کیفی بدست آمد، عبا. گزینه"دانید؟بزرگسال می

بله، خیر، در بعضی جنبه ها بله و در بعضی جنبه ها خیر.  به کمک این ابزار، می توان افراد 

بزرگسال را مشخص کرد. این روش در طبقه بندی ادراک بزرگسالی در مطالعات آرنت 

 (.1997نیز استفاده شده است )آرنت،

 یافته ها:

 پایایی:

 قرار آزمون مورد کرونباخ آلفای محاسبه وسیلهبه  بزرگسالی ابزار نشانگرهای اعتبار

 .آمد بدست زیر نتایج و گرفت
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 . نتایج ضرایب آلفای کرونباخ برای عوامل پرسشنامه نشانگرهای بزرگسالی2جدول

-شناختی تسلط
 بر خود هیجانی

و  تیریمد
امور تا  میتنظ

به  دنیرس
 اهداف

نقش  ییتوانا
در  ینیآفر

 خانواده

به  یبندیپا
 هاارزش

 استقالل
انتقال 

 نقش
 کل

862/0 630/0 834/0 736/0 
634/

0 

794/
0 

905/0 

 روایی

نفر از دانشجویان  610ها بازنگری و اصالح شد بر روی پس از اجرای مقدماتی، گویه

رابطه هم  وجود عدم فرض پیش عاملی، تحلیل اجرای از دانشگاه تهران اجرا شد. پیش

1چندگانه خطی
 همگی که آمده بدست همبستگی ضرایب بر پایه شد. بررسی عوامل 

 رعایت عوامل بین چندگانه همخطی رابطه وجود عدم فرض باشند، می 85/0 از کمتر

 نمونه کفایت به مربوط های تحلیل (.1996و فیدل،  است )تاباچنیک شده

= 3بارتلت کرویت همبستگی )آزمون ماتریس ( و اعتبارKMO= 902/0)2برداری

 اطمینان ساختار قابلیت عاملی و تحلیل اجرای توجیه قابلیت دهنده نشان( 518/10142

پرسشنامه نشانگرهای  عوامل محتوای و تعداد تعیین است. برای آمده بدست عاملی

 ای عواملسنگریزه نمودار و شده تبیین واریانس درصد ،4های ویژهارزش بزرگسالی،

روش  از استفاده تفصیلی با مراحل انجام پس از اساس براین گرفت. قرار توجه مورد

 ایمولفه 6ساختار  حذف شد و گویه 21واریماکس  چرخش های اصلی واستخراج مولفه

داشتند یا در بیش  33/0های حذف شده یا بار عاملی کمتر از آمد. گویه بدست پرسشنامه

 شده تبیین واریانس درصد و ویژه های ارزش به مربوط از یک عامل بار داشتند. مقادیر

 مولفه 6شود،  می مشاهده که است. همانطور شده ارائه سهدر جدول  هر مولفه توسط

 .کنند می تبیین را واریانس درصد از 92/43تراکمی،  بطور

                                                
1. Multicollinearity 
2. Kaiser-Meyer-Olkin measure of Sampling adequacy 
3. Bartlett 
4. Eigenvalues 



 143 / ...ابزارساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی 

 
 ها عامل توسط شده تبیین واریانس درصد و ویژه های . ارزش3جدول

 هامولفه
درصد واریانس تبیین 

 شده
 ارزش ویژه

درصد واریانس 

 تراکمی

 965/10 031/6 965/10 خود بر هیجانی-شناختی تسلط

 به رسیدن تا امور تنظیم و مدیریت

 اهداف
558/9 257/5 523/20 

 100/29 718/4 578/8 خانواده در آفرینی نقش توانایی

 687/34 073/3 587/5 هاارزش به پایبندی

 309/39 542/2 622/4 استقالل

 928/43 540/2 619/4 انتقال نقش

 

 .است آمدهو میزان اشتراک هرگویه ها مولفه عاملی بار 4جدول  در

 . ماتریس چرخش یافته ساختار عاملی پرسشنامه نشانگرهای بزرگسالی4جدول

شماره
 

مولفه
مولفه 1
مولفه 2
مولفه 3
مولفه 4
مولفه 5
ت 6
اشتراکا

 

ها، احساسات و . شناخت توانایی54

 رفتار خود
658/0      526/0 

 419/0      618/0 . قدرت انتخاب و تصمیم گیری48

 407/0      607/0 . پذیرفتن مسئولیت پیامد اعمال خود41

 462/0      594/0 ها. مدیریت مناسب  و دائمی هیجان22

 545/0      570/0 . شناخت جایگاه خود در هستی35

 402/0      561/0 . رسیدن به ثبات شخصیتی و رفتاری24

تشخیص واکنش مناسب در شرایط . 57

 مختلف و انطباق با آن
559/0      418/0 

 392/0      557/0 . سنجیدگی در روابط اجتماعی28

 342/0      544/0 . نگاه واقع گرایانه به زندگی26

احساس تکلیف و مسئولیت پذیری  .65

 در برابر اجتماع
513/0      348/0 

 365/0      435/0 . التزام به قانون58

. پذیرش مشورت )داشتن انعطاف 51

 پذیری ذهنی(
423/0      287/0 
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 474/0     594/0  . برنامه ریزی برای رسیدن به هدف1

 422/0     570/0  . خودباوری7

. داشتن اهداف بلند مدت  و کوتاه 6

 مدت مشخص
 536/0     450/0 

 342/0     476/0  . صبر و استقامت در برابر مشکالت39

 378/0     446/0  . سنجیدگی و پختگی درانجام کارها10

. توانایی همسرداری مناسب برای 53

 مرد
  704/0    571/0 

 573/0    693/0   . توانایی تربیت فرزند برای یک زن40

 484/0    618/0   . توانایی تربیت فرزند برای یک مرد47

. توانایی همسرداری مناسب برای 61

 زنیک 
  613/0    480/0 

. توانایی حمایت مالی از خانواده 36

 برای یک مرد
  531/0    320/0 

. توانایی مدیریت خانواده برای یک 31

 مرد
  516/0    441/0 

 503/0    484/0   . رفتار موقر و متین برای یک زن45

 418/0    475/0   . اشتغال برای یک مرد50

بودن برای همسر و . قابلیت تکیه گاه 18

 فرزندان برای یک مرد
  448/0    435/0 

. توانایی اداره امور منزل برای یک 21

 زن
  437/0    355/0 

و  . قابلیت تکیه گاه بودن برای همسر9

 فرزندان برای یک مرد
  395/0    347/0 

 357/0    341/0   . استقالل مالی از والدین برای مرد71

 582/0   688/0    اعتقادات و مناسک دینی. تعهد به 44

. توانایی مراقبت از والدین و تکیه 15

 گاهی برای آن ها
   553/0   482/0 

 464/0   476/0    . همدردی و نشاط بخشی به دیگران43

. رشد دگرخواهی و عدم 20

 خودخواهی
   438/0   325/0 

 355/0   355/0    . کسب اعتماد دیگران42

 603/0  747/0     اشتغال برای یک زن. 3

 573/0  632/0     . استقالل مالی برای یک زن60
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. توانایی حمایت مالی از خانواده 25

 برای یک زن
    532/0  489./ 

 498/0  349/0     . عدم وابستگی عمیق به والدین17

. ساخت اعتقادات و ارزش های 49

 شخصی مستقل از والدین
    360/0  308/0 

 504/0 679/0      25. رسیدن به سن 37

 629/0 669/0      . داشتن حداقل یک فرزند32

 559/0 660/0      . اتمام تحصیالت72

 498/0 644/0      . بلوغ جنسی  و اتمام رشد جسمی67

 447/0 604/0      . اتمام سربازی66

 520/0 505/0      . ازدواج کردن29

 325/0 445/0      18سن . رسیدن به 23

 

-شناختی یعنی تسلطمولفه،  6گویه در  46در نهایت پرسشنامه نشانگرهای بزرگسالی با 

 گویه(، توانایی 5اهداف ) به رسیدن تا امور تنظیم و گویه(، مدیریت12خود ) بر هیجانی

گویه(،  5گویه(، استقالل ) 5ها)ارزش به گویه(، پایبندی 12خانواده ) در آفرینی نقش

بسیار "درجه ای از  4ها بر اساس طیف لیکرت گویه( ساخته شد. گویه 7انتقال نقش )

گذاری شدند. همچنین به منظور ارزبایی میزان اکتساب نمره "بی اهمیت"تا  "مهم

نشانگرهای بزرگسالی توسط اعضا، پرسشنامه مشابهی با عنوان نشانگرهای بزرگسالی 

 و گویه(، مدیریت 12خود ) بر هیجانی-شناختی تسلط مولفه، یعنی 6اکتساب شده در

گویه(، 7خانواده ) در آفرینی نقش گویه(، توانایی 5اهداف ) به رسیدن تا امور تنظیم

های گویه( تهیه شد. گویه 7گویه(، انتقال نقش ) 5گویه(، استقالل ) 5ارزشها ) به پایبندی

تا  "در مورد من کامال صادق است"درجه ای از  4این پرسشنامه نیز براساس طیف لیکرت 

های جنسیتی در این گذاری شدند. به دلیل ادغام گویهنمره "درباره من صادق نیست"

ویژه برای سؤال های های است. نمودار شیب دار ارزش 40ها پرسشنامه، تعداد گویه

 نمایش داده شده است. 1پرسشنامه در شکل 



 1398 بهار، 35، شمارة نهمگیری تربیتی، سال  / فصلنامة اندازه 146

 
 های پرسشنامه نشانگرهای بزرگسالیه برای مولفهویژهایدار ارزش. نمودار شیب1شکل

به جهت سنجش روایی پرسشنامه، عالوه بر تحلیل عاملی اکتشافی، میزان تفاوت مالک 

های بزرگسالی اکتساب شده با بزرگسالی ادارک شده )بزرگسال هستم/ نیستم/ در بعضی 

جنبه ها بله و در بعضی جنبه ها خیر( نیز بررسی شد. جهت بررسی تفاوت میزان مالک 

ش مولفه مفهوم بزرگسالی( در دوگروه افرادی که های بزرگسالی اکتساب شده )در ش

خود را بزرگسال می دانند و افرادی که خود را در دوره ظهور بزرگسالی می دانند، از 

های مربوط به آن با هم مستقل استفاده شد. برای بدست آوردن هر مولفه گویه  tآزمون 

 جمع شده است. 

مالک های بزرگسالی اکتساب شده در  برای مقایسه تفاوت در t. نتایج آزمون 5جدول

 دوگروه بزرگسال و ظهور بزرگسالی

  آزمون تی آزمون لوین   

مالک های 

 اکتساب شده
 

میانگین
ف  

انحرا

معیار
مقدار 

F
 

سطح 

ی
معنادار

مقدار  
t

درجه  

ی
آزاد

سطح  

ی
معنادار

 

-شناختی تسلط

خود  بر هیجانی

 اکتساب شده

ظهور 

 بزرگسال
10/3 46/0 

001/0 981/0 12/6- 572 001/0 

 45/0 34/3 بزرگسال

5900 -13/5 627/0 237/0 57/0 09/3ظهور  تنظیم و مدیریت
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 به رسیدن تا امور

اکتساب  اهداف

 شده

 1/0 0 بزرگسال

 51/0 32/3 بزرگسال

 شنق توانایی

 در آفرینی

اکتساب خانواده 

 شده زن

ظهور 

 بزرگسال
66/2 71/0 

004/0 951/0 71/3- 463 001/0 

 71/0 91/2 بزرگسال

 شنق توانایی

 در آفرینی

اکتساب  خانواده

 شده مرد

ظهور 

 بزرگسال
55/2 77/0 

055/2 152/0 89/3- 486 001/0 

 75/0 82/2 بزرگسال

-ارزش به پایبندی

 اکتساب شده های

ظهور 

 بزرگسال
98/2 51/0 

057/0 811/0 30/4- 583 001/0 

 53/0 17/3 بزرگسال

اکتساب  استقالل

 شده

ظهور 

 بزرگسال
44/2 64/0 

105/4 043/0 88/4- 54/928 001/0 

 68/0 71/2 بزرگسال

انتقال نقش 

 اکتساب شده

ظهور 

 بزرگسال
59/2 52/0 

954/0 329/0 11/5- 07/467 001/0 

 53/0 83/2 بزرگسال

  

قبل از انجام تحلیل دو پیش فرض همگن بودن و نرمال بودن داده ها مورد بررسی قرار 

گرفت. به منظور بررسی نرمال بودن از شاخص های کجی و کشیدگی استفاده شد از 

بود لذا این پیش فرص  -3+ و 3آنجایی که مقدار کجی و کشیدگی همه ی عوامل بین

ض همگن بودن گروه ها نتایج آزمون لوین رعایت شده است. به منظور بررسی پیش فر

در پنج مولفه اول  Fمشاهده شد مقدار  5مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که در جدول 

انتقال و  استقالل اکتساب شدههستند و برای عوامل دو گروه همگن  نیبنابرامعنادار نیست، 

از حالت  tمقادیر  معنادار است، بنابراین دو گروه همگن نیستند و نقش اکتساب شده

برای تفاوت در تمام  0/ 001در سطح  tواریانس نابرابر دو گروه انتخاب شده اند. مقدار 
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گروه ها معنی دار است و این به معنای آن است که کسانی که خود را بزرگسال می دانند، 

در هر مولفه پرسشنامه نمره باالتری کسب کرده اند، در نتیجه گویه های پرسشنامه 

انگرهای بزرگسالی به خوبی توانسته است بزرگسالی را تعریف کند و میان افراد نش

 بزرگسال و غیربزرگسال تفاوت قائل شود.

دانشگاه تهران وجود  انیدانشجو انیدر م یظهوربزرگسال یدوره تحول ایآ

 دارد؟

( انجام داد، به این پرسش پاسخ داده می 1997برای پاسخگویی، همانند آنچه آرنت )

سال  29-25سال و  25-18 یدو بازه سن انیدانشجو یادراک بزرگسال انیم ایآشود که 

بنابراین از شرکت کنندگان خواسته شد تا به این سوال پاسخ  وجود دارد؟ یتفاوت معنادار

در بعضی جنبه "، "بله"و گزینه ها به صورت  "سال می دانید؟آیا خود را بزرگ "دهند که 

قرار گرفت . به دلیل  "خیر"و  "ها احساس بزرگسالی دارم ولی در بعضی جنبه ها خیر

اینکه هدف، تشخیص افرادی که خود را بزرگسال می دانند از کسانی که خود را بزرگسال 

ت، کسانی که پاسخ منفی داده اند و نمی دانند )در دوره ظهور بزرگسالی قرار دارند( اس

را داده اند، در یک گروه دسته بندی شدند  "در بعضی جنبه ها رسیده ام"کسانی که پاسخ 

ارائه شده است. نتایج  6و ظهور بزرگسالی نامیده شدند. نتایج آزمون خی دو در جدول 

راک بزرگسالی سال به باال به طور معناداری اد 25این آزمون نشان می دهد که  افراد 

سالگی را سن  18سال دارند و به عبارتی، دیگر نمی توان  25بیشتری نسبت به افراد زیر 

 آغاز بزرگسالی دانست. 

 . آزمون خی دو در رابطه بین سن و ادراک بزرگسالی6جدول

 محدوده سنی

 ادراک بزرگسالی
مقدار شاخص کای 

 دو
 درجه آزادی

P-Value 

 بزرگسال
ظهور 

 بزرگسال
 

18-25 194(32)% 290(48)% 548/22 1 001/0> 

26-29 77(7/12)% 43(1/7)%    
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 وجود دارد؟ یبزرگسال تفاوتی بین دوجنس در نشانگرهای ایآ

گویه پرسشنامه  46از (، 1397سلیمانی و حجازی، )مبتنی بر نتایج پژوهش کیفی 

گویه به نشانگرهای بزرگسالی در زن و مرد به طور مجزا می  14نشانگرهای بزرگسالی، 

پردازد؛ به طور مثال، توانایی اداره خانواده برای مرد، توانایی اداره خانواده برای زن، 

رای زن. توانایی تربیت و مراقبت از فرزند برای مرد، توانایی تربیت و مراقبت از فرزند ب

جهت بررسی دقیق تر معناداری تفاوت نشانگرها در دو جنس یا به عبارتی وجود نگاه 

جنسیتی به مفهوم بزرگسالی، ابتدا داده ها به صورت طیف دوتایی درآمد )بله، خیر( و 

 مستقل استفاده شد.  tسپس از آزمون 

 زرگسالیبرای مقایسه تفاوت در نشانگرهای جنسیتی ب t. نتایج آزمون 7جدول 

  آزمون تی آزمون لوین   

مالک های 

 جنسیتی
 میانگین 

انحراف 

 معیار
 Fمقدار

سطح 

 معناداری

مقدار 
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

توانایی 

همسرداری 

 مناسب

برای 

 زن
89/1 314/0 

72/16 001/0 031/2- 317/1164 020/0 
برای 

 مرد
92/1 2657/0 

 توانایی

اداره 

 خانواده

برای 

 زن
87/1 328/0 

67/30 001/0 735/2- 897/1127 001/0 
برای 

 مرد
92/1 263/0 

تکیه قابلیت 

گاهی برای 

همسر و 

 فرزندان

برای 

 زن
92/1 263/0 

36/0 547/0 301/0- 000/1200 380/0 
برای 

 مرد
93/1 256/0 

 توانایی

حمایت 

مالی از 

 خانواده

برای 

 زن
50/1 500/0 

08/774 001/0 14/15- 212/1042 001/0 
برای 

 مرد
87/1 331/0 
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توانایی 

تربیت و 

مراقبت از 

 فرزند

برای 

 زن
92/1 260/0 

32/44 001/0 277/3 977/1130 001/0 
برای 

 مرد
87/1 336/0 

استقالل 

 مالی

برای 

 زن
52/1 450/0 

80/1457 001/0 19/17- 343/919 001/0 
برای 

 مرد
92/1 269/0 

 اشتغال

برای 

 زن
60/1 490/0 

19/1742 001/0 78/15- 094/844 001/0 
برای 

 مرد
94/1 224/0 

 

قبل از انجام تحلیل دو پیش فرض همگن بودن و نرمال بودن داده ها مورد بررسی قرار 

گرفت. به منظور بررسی نرمال بودن از شاخص های کجی و کشیدگی استفاده شد از 

بود لذا این پیش فرض  -3+ و 3آنجایی که مقدار کجی و کشیدگی همه ی عوامل بین

ص همگن بودن گروه ها نتایج آزمون لوین رعایت شده است. به منظور بررسی پیش فر

در همه موارد به  F، مقدار 7مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق نتایج ارائه شده در جدول

از حالت  tجز قابلیت تکیه گاهی معنادار است، بنابراین دو گروه همگن نیستند و مقادیر 

برای توانایی اداره  0/ 001در سطح  tواریانس نابرابر دو گروه انتخاب شده اند. مقدار 

ی، مال استقالل، و مراقبت از فرزند تیترب ییتوانا، از خانواده یمال تیحما ییتواناخانواده، 

معنادار است و برای توانایی همسرداری مناسب و قابلیت تکیه گاهی برای همسر و  اشتغال

 فرزندان معنادار نیست. بنابراین می توان گفت:

  توانایی اداره خانواده مردان مالک مهم تری نسبت به  توانایی اداره خانواده زنان، در

 اکتساب بزرگسالی است. 

  توانایی حمایت مالی از خانواده مردان مالک مهم تری  نسبت به  توانایی حمایت مالی از

 خانواده زنان، دراکتساب بزرگسالی است. 
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 و  تیترب یینسبت به  توانا  یمالک مهم تران زن و مراقبت از فرزند تیترب ییتوانا

 است. یاکتساب بزرگسال در، مردان مراقبت از فرزند

 اکتساب  یزنان، برا ینسبت به  استقالل مال  یمالک مهم تری مردان استقالل مال

 است. یبزرگسال

  است. یاکتساب بزرگسال درنسبت به  اشتغال زنان،   یمالک مهم ترمردان اشتغال 
 

دو مولفه قابلیت تکیه گاهی و توانایی همسرداری مناسب می توان گفت، که بین این برای  

مالک ها برای دوجنس زن و مرد، از اهمیت یکسانی برای اطالق بزرگسالی به یک فرد 

 برخوردار است.

 بحث

 مبتنی پرسشنامه نشانگرهای بزرگسالی و پایاییعاملی  ییروا نموآز هشوپژ یناز ا فهد

(، بررسی 1397مفهومی بدست آمده در پژوهش پیشین )سلیمانی و حجازی،  یلگوا بر

های جنسیتی در نشانگرهای وجود دوره تحولی ظهوربزرگسالی و همچنین تعیین تفاوت

 .دبو ننشجویادا نمونةاکتساب بزرگسالی در گروه 

 ابعاد مفهوم بزرگسالی و اعتبار پرسشنامه نشانگرهای بزرگسالی

( 905/0نشان داد که این پرسشنامه از پایایی باالیی )آلفای کرونباخ =  های پژوهشیافته

نتایج تحلیل های پرسشنامه است. همچنین برخوردار است که گویای همسانی مطلوب گویه

های اصلی و چرخش واریماکس نشانگر روایی این عاملی اکتشافی به روش مولفه

-شناختی مولفه استخراج شده تسلط 6یکه ای بودن آن است. به طورپرسشنامه و چند مولفه

 در آفرینینقش اهداف، توانایی به رسیدن تا امور تنظیم و خود، مدیریت بر هیجانی

درصد از  43استقالل و انتقال نقش، در مجموع بیش از  ها،ارزش به خانواده، پایبندی

واریانس کل را تبیین کرده است. عوامل پرسشنامه به خوبی توانسته است ادراک 

های اکتساب بزرگسالی را نشان بدهد و کامال با الگوی مفهومی بزرگسالی و مالک

ستقالل مالی و پدیدارشناختی منطبق است، با این تفاوت که در پژوهش حاضر، مولفه ا
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اشتغال برای زنان ذیل مولفه استقالل و استقالل مالی و اشتغال برای مردان ذیل مولفه 

بندی که طبق نتایج پژوهش پیشین آفرینی در خانواده قرار گرفت. این تقسیمتوانایی نقش

( قابل پیش بینی بود، نشان دهنده تقسیم وظایف خانوادگی بر 1397)سلیمانی و حجازی، 

اسالمی است. بدین صورت که اشتغال، استقالل مالی و -ای جنسیت در فرهنگ ایرانیمبن

های مردان در خانواده است، در حالیکه این توانایی حمایت مالی از خانواده از مسئولیت

 ،یرازیآزارشیبشود )ها از تکالیف مورد انتظار زنان در خانواده محسوب نمیمولفه

اشتغال و استقالل مالی برای زنان، که در مرتبه پنجم اهمیت  به عبارت دیگر مالک (.1371

دهد که یک مولفه فردی در تعریف بزرگسالی قرار دارد، استقالل یک زن را نشان می

است، در حالیکه اشتغال و استقال مالی برای مردان که در مرتبه سوم اهمیت در تعریف 

ای در حوزه دهد که مولفهشان میبزرگسالی قرار دارد، تکلیف خانوادگی یک مرد را ن

 فردی است. روابط میان

طبق نتایج بدست آمده، کسانی که خود را بزرگسال ادراک کرده بودند )در همچنین 

دانید؟ جواب بله داده بودند(، در هر شش مولفه پاسخ سوال آیا خود را بزرگسال می

ز در پژوهش خود که با ( نی2005بزرگسالی نمره باالتری کسب کردند. نلسون و بری )

های دوره ظهوربزرگسالی و نقش ادراک بزرگسالی در رفتارهای هدف تعیین ویژگی

معرف سالمت روان دانشجویان انجام گرفت، از این روش استفاده کردند. این نتیجه به 

های پرسشنامه نشانگرهای بزرگسالی از روایی قابل دهد که گویهطور ضمنی نشان می

 تواند وضعیت بزرگسالی را مشخص کند. ار است و به خوبی میقبولی برخورد

نتایج پژوهش حاضر نشان داد ابعاد بزرگسالی در بافت ایرانی )نزد دانشجویان دانشگاه 

های گوناگون های صورت گرفته در جوامع با فرهنگتهران(، با ابعاد بزرگسالی پژوهش

( نشان داد اگرچه دو 2003و  2001، 1998های آرنت )متفاوت است. برای مثال پژوهش

های های خانوادگی و التزام به هنجارهای اجتماعی جایگاه باالیی در مالکمولفه مسئولیت

های بزرگسالی نزد استقالل بیشترین فراوانی را در بین مالک بزرگسالی دارند، مولفه

لب جوانان امریکایی کسب کرده است. به عبارت دیگر بزرگ شدن در فرهنگ غا
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1یادگرفتنِ روی پای خود ایستادن"امریکایی به معنای 

است. این معنا به طور ضمنی  "

(. به عنوان مثال دیگر 2001کند )آرنت، باورهای فرهنگی فردگرایی را در امریکا تایید می

(، در کشور آرژانتین با گرایشات فرهنگی 2003فاسیو و مایکاکسای )توان به پژوهش می

های خانوادگی مانند اداره منزل و کرد. نتایج این مطالعه نشان داد مالک گرایی اشارهجمع

ها از های بین فردی مانند تعهد به دیگران و درک و توجه به آنمراقبت از فرزندان، مالک

شوند، برخوردار بودند. های فردی که به استقالل مربوط میاهمیت باال و یکسانی با مالک

شدن و های مربوط به استقالل را  ناشی از جهانیباالی مالک فاسیو و مایکسای جایگاه

اثرپذیری جوانان آرژانتینی از فرهنگ امریکایی دانستند. همچنین پژوهش باجر، نلسون و 

های بزرگسالی میان دانشجویان چینی و امریکایی و ( با هدف مقایسه مالک2006بری )

جام شد. ابزار این پژوهش پرسشنامه آرنت دستیابی به پرسشنامه متناسب با فرهنگ چینی ان

ترین مالک اکتساب بزرگسالی به نظر شما مهم"( به همراه سوال بازپاسخ در مورد 2003)

بود. طبق اصالحات صورت گرفته مبتنی بر تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی   "چیست؟

گرا و هنگ جمع( و تغییر برخی سواالت با توجه به فر2003ای آرنت )مولفه 7پرسشنامه 

 -التزام به هنجارهای اجتماعی -کمونیستی چین، پرسشنامه نهایی با پنج مولفه )انتقال نقش

( تدوین شد. نتایج 4پختگی در روابط -و 3های خانوادگیتوانایی -2تغییرات سنی/جسمی

این پژوهش نشان داد دانشجویان چینی نسبت به دانشجویان امریکایی به وظایف درقبال 

ها ادراک بزرگسالی دهند و در مجموع تعداد بیشتری از آنن اهمیت بیشتری میدیگرا

های صورت گرفته در هندوستان نیز با پژوهش ذکرشده در چین دارند. نتایج پژوهش

پذیری در قبال ترین مولفه بزرگسالی نزد جوانان هندی مسئولیتشباهت دارد و مهم

؛ به 2003) 7(. طبق نظر پونتزتی2019و آرنت،  6را؛ میت2011، 5خانواده است )سیتر و نلسون

                                                
1. Learning to stand alone 
2. Biological/age related transitions 
3. Family capacities 
4. Relational maturity 
5. Seiter & Nelson 
6. Mitra  
7. Ponzetti 
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های فرهنگی هر ترین ارزشگرایی، یکی از مهم( خانواده1392پور،نقل از رجبی و عباس

گیری افراد نسبت به آسایش، حمایت و احساس وظیفه نسبت به است که جهت جامعه

طلبی و همکاری اعتماد، کمکهای وفادرای، دهد و بر نگرشاعضای خانواده را نشان می

-مطالعات صورت گرفته در فرهنگوجه اشتراک توان گفت تاکید دارد. در مجموع می

(، چین )نلسون و 2009های مختلف از جمله کشورهای اتریش )سیرش و همکاران، 

(، و انگلستان )هوروویتس، 2007(، جمهوری چک )میسک و همکاران، 2004همکاران، 

  اهمیت مولفه انتقال نقش در تعریف بزرگسالی است.جایگاه کم (، 2007

 وجود دوره ظهوربزرگسالی

های پژوهش پیشین )سلیمانی و های پژوهش حاضر موید نتایج حاصل از مصاحبهیافته

سال به سمت انتهای بازه  29تا  18( بود و نشان داد که هرچه در فاصله سنی 1397حجازی، 

یابد. به عبارت پندارند، افزایش مید را بزرگسال میرویم، تعداد افرادی که خوپیش می

ادراک  25تا  18سال نسبت به افراد در بازه سنی  29تا  26دیگر افراد در بازه سنی 

همانطور که اشاره شد، تغییرات اجتماعی و اثرات آن بر باورهای  بزرگسالی بیشتری دارند.

سالگی وارد  18بالفاصله بعد از دهد که افراد فرهنگی در بسیاری از جوامع نشان می

ای بوجود آمده است شوند و در واقع بین دوره نوجوانی و بزرگسالی، فاصلهبزرگسالی نمی

کند. برای تشخیص اینکه ( از آن به دوره تحولی ظهور بزرگسالی تعبیر می2000که آرنت )

جود دارد، از شرکت آیا این دوره میان نوجوانی و بزرگسالی در میان دانشجویان نمونه ما و

. این "آیا خود را بزرگسال می دانید؟ "کنندگان خواسته شد تا به این سوال پاسخ دهند که 

)یعنی  1بینابینی ظهور بزرگسالی یا به بیان آرنت، دوره احساس روش در اثبات وجود دوره

نت و در بعضی جنبه ها احساس بزرگسالی دارم ولی در بعضی جنبه ها خیر( در مطالعات آر

( 1997،2001ها در کشورهای دیگر نیز استفاده شده است )برای مثال، آرنت )سایر پژوهش

که افراد  ها نشان دادند( و یافته( در چین2014ژونگ و آرنت )های امریکایی؛ روی نمونه

سال بیشترین ادراک  29تا  26بیشترین ادراک ظهوربزرگسالی و افراد  25تا  18بین 

                                                
1. Feeling-in-between 
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( در دانمارک، پتروجیانس 2015والکر )-پادیالبزرگسالی را دارند )برای مثال آرنت و 

 (.( در آرژانتین2003( در یونان، فاسیو و مایکاکسای )2011)

 های جنسیتی نشانگرهای بزرگسالی تفاوت

و ی مال استقالل، از خانواده یمال تیحما ییتواناها نشان داد توانایی اداره خانواده، یافته

تری مالک مهم و مراقبت از فرزند تیترب ییتواناتری برای مردان و های مهممالک اشتغال

های پژوهش پیشین )سلیمانی و بودن زنان است. این نتایج کامال با یافتهبرای بزرگسال

توان به جهت های پژوهش کیفی می( همسو است. عالوه بر این، از یافته1397حجازی، 

ها، توانایی اداره وهش حاضر بهره برد، از جمله اینکه با توجه به مصاحبهتفسیر و توضیح پژ

خانواده برای مردان به معنای مدیریت و رفع نیازهای خانواده است و همسرداری برای 

های خانواده است مردان به معنای حمایت فکری و داشتن تدبیر در حل مشکالت و چالش

دهد. همچنین توانایی اداره خانواده رفتار نشان میکه خود را در سنجیدگی و پختگی در 

برای زنان به معنای انجام بموقع کارهای خانه و مدیریت داخلی خانواده و همسرداری برای 

زنان به معنای حمایت عاطفی و ایجاد آرامش در خانواده در هنگام مشکالت است که 

ها با باورهای هد. این یافتهدخود را در باوقاری و متانت، تسلط بر هیجانات نشان می

اسالمی هماهنگ است، زیرا در دین اسالم تامین مالی و مدیریت خانواده -فرهنگی ایرانی

رود زنان به مدیریت داخلی خانواده، حفظ و ایجاد به عهده پدر یا شوهر است و انتظار می

 (. 1364آرامش در فضای خانه و تربیت و مراقبت از فرزند اهتمام بورزند )شهیدی، 

دهد که نگاه به های پژوهش ها صورت گرفته در جوامع صنعتی غربی نشان مییافته

نشانگرهای بزرگسالی در مولفه خانوادگی جنسیتی نیست و ادراک زن و مرد از وظایف 

تر مانند چین، (.  در جوامع سنتی1998هاست )آرنت، متقبالشان، حاکی از برابری نقش

اند، به عبارت دیگر مرد رئیس خانواده و مسئول اصلی تامین تیهای خانوادگی جنسیمالک

مالی خانواده و زن مسئول مراقبت از همسر و فرزندان و تامین آسایش در خانواده است 

ها بین زن و مرد (. درحالی که در سایر کشورها تفاوتی میان این مسئولیت1998)آرنت، 

ها و موقعیت زندگی تر بر اساس ضرورتشود و تقسیم وظایف در خانواده بیشدیده نمی
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ها (.  البته پژوهش2003گیرد )آرنت، )در مقابلِ هنجارهای سنتی در این زمینه( صورت می

هایی که دهد، متفاوت است. حتی در خانوادهاند آنچه در عمل رخ میدر غرب نشان داده

-قبت از فرزند میداری و مراها به امور خانهزوجین شاغل هستند، مدت زمانی که زن

(. در مولفه التزام به 1391، به نقل از برک، 1،1994پردازند، سه برابر مردان است )استارلز

( نشان داد که دانشجویان امریکایی و 2006هنجارهای اجتماعی، پژوهش باجر و همکاران )

دانند. این تفاوت تری برای بزرگسالی یک زن میچینی هنجارپذیری را مالک مهم

سته از انتظارات اجتماعی سختگیرانه تر از زنان و این نگرش در مورد مردان است که برخا

 .2توانند خطا و اشتباه داشته باشندمی

به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که پرسشنامه نشانگرهای بزرگسالی در جامعه 

اخت ادراک های روانسنجی مطلوب را دارد و ابزار مناسبی برای شندانشجویان ویژگی

جوانان از مفهوم بزرگسالی  و شناخت بهتر این دوره سنی است که به پژوهشگران در 

با وجود این پژوهش با کند. های متناسب با ویژگی های جوانان کمک میریزیبرنامه

دانشگاه و یک از یک  هاکنندهنخست آن که، شرکت ها مواجه است:برخی محدودیت

 انجام دانشگاه تهران از تنوع قومیتی باالیی برخوردار است،، گرچه انتخاب شدند شهر

گوناگون،  یاقتصاد-یاجتماع تیوضعبا  جامعه مختلف یقشرها یرو متعدد یهاژوهشپ

 شنهادیپ برای افزایش تعمیم پذیری نتایج کشور یشهرها ریو سا مختلف یسن یهاگروه

ی و همسانی درونی محدود بود. بررسی در این پژوهش به ساختار عاملدوم آن که  شود.می

بررسی  های روانسنجی این پرسشنامهویژگیهای بعدی سایر بنابراین، بهتر است در پژوهش

 .شود

 

 

 

                                                
1. Starrles 
2. Boys will be boys 
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