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چکيده
هدف از پژوهش حاضر تبيين خرد بر مبناي داراييهاي تحولي و با ميانجيگري بالندگي بود .به اين
منظور نمونهاي متشکل از  666دانشجو از دانشگاههاي کرمانشاه به روش نمونهگيري خوشهاي مرحلهاي
انتخاب و مقياسهاي خرد آردلت ( ،)3002داراييهاي تحولي ( )3002و بالندگي ( )3003روي آنان اجرا
شد .دادهها با استفاده از الگوي معادله ساختاري ( )SEMتحليل گرديد .مدل نهايي يک الگوي خاص از
روابط متغيرهاي پژوهش با يکديگر را ارائه کرد و درمجموع توانست به ترتيب  0/41 ،0/06و  0/32از
واريانس ابعاد شناختي ،عاطفي و تأملي خرد را تبيين نمايد .شاخصهاي برازش مدل نشان از برازندگي
مناسب مدل با دادهها داشتند ( .)CFI=4/00 ،GFI=4/00 ،RMSEA=0/02 ،χ3/df=3/25اثر مستقيم
دارايي هاي دروني بر هر سه بعد خرد تأييد و اثر غيرمستقيم آن نيز به وساطت بالندگي بر ابعاد شناختي
و عاطفي معنيدار اما بر بعد تأملي غيرمعنيدار بود .اثر مستقيم داراييهاي بيروني نيز بر بعد تأملي تأييد
شد اما بر ابعاد شناختي و عاطفي تأييد نشد و اثر غيرمستقيم آن بر ابعاد شناختي و عاطفي معنيدار و بر
بعد تأملي غيرمعنيدار بود .درمجموع داراييهاي دروني بيش از داراييهاي بيروني تبيينکننده خرد در
دانشجويان بودند.
واژههاي کليدي :بالندگي ،خرد ،داراييهاي بيروني ،داراييهاي تحولي ،داراييهاي دروني
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مقدمه
در نظريههاي تحولي( 4اريکسون )4662 ،3و روانشناسي مثبت( 2سليگمن و چيکزنت
ميهالي ،)3000 ،1خرد 2بهعنوان عاليترين سطح رشد و تحول روانشناختي فرد
شناختهشده و درک و سنجش علمي آن و نيز چگونگي تکوين و رشد آن ،يکي از
مهمترين زمينههاي پژوهش روانشناختي در سالهاي اخير بوده است (کارليتز ،جاروين
و استرنبرگ3040 ،6؛ استادينگر و گلوک3044 ،5؛ تروبريج.)3044 ،6
با وجود تالشهاي گسترده براي پااليش مفهوم خرد ،هنوز يک تعريف يکسان از آن
حاصل نشده است (آردلت ،آخنبام و اوه3041 ،6؛ بالتز و اسميت ،)3006 ،40اما يک اجماع
در حال رشد در بين فالسفه ،الهيون ،دانشمندان علوم اجتماعي و مردم عادي به وجود
آمده مبني بر اينکه خرد حداقل در ابعاد تأملي ،44شناختي 43و عاطفي 42نمو مييابد (براي
مثال ،آردلت و اوه3040 ،؛ استرنبرگ و جوردن .)3002 ،41جنبه تأملي خرد ،متضمن
توانايي نگريستن به پديدهها و رويدادها از چشماندازي چندگانه بدون تالش براي انکار
حقايق ناخوشايند يا سرزنش ديگران يا شرايط ،به خاطر وضعيت خويش است
(کاليتون4663 ،42؛ استادينگر ،دورنر و مايکلر .)3002 ،46بعد شناختي خرد اشاره به درک
جنبههاي بينفردي و درونفردي زندگي و تمايل به دانستن حقيقت و معناي مهم و
عميقتر پديدهها و رويدادها است .بينش عميقتر نسبت به انگيزهها و رفتارهاي خويش
و ديگران ،موجب کاهش خودمحوري 45فرد و افزايش عشق همدالنه و مشفقانه به ديگران
ميگردد که مشخصه بعد عاطفي خرد است (آردلت.)3000 ،
مطالعات صورت گرفته در دو دهه اخير ،در زمينه شناخت عوامل مؤثر بر رشد و
اکتساب خرد نيز ،اغلب موردتوجه پژوهشگراني قرار گرفته که خرد را بهعنوان تجلي
توانايي مثبتي که بهطور کامل در دوران بزرگسالي شکل ميگيرد ،مفهومسازي کردهاند
10. Baltes, P. B., & Smith, J.
11. reflective
12. cognitive
13. affective
14. Sternberg, R., & Jordan, J.
15. Clayton, V. P.
& 16. Staudinger, U. M., Dorner, J.,
Mickler, C.
17. self-centeredness

1. developmental theories
2. Erikson, E. H.
3. positive psychology
4. Seligman, M.E.P., & Csikszentmihalyi, M.
5. wisdom
6. Karelitz, T., Jarvin, L., & Sternberg, R.
7. Staudinger, U. M., & Gluck, J.
8. Trowbridge, R. H.
9. Ardelt, M., Achenbaum, W. A., & Oh, H.

1
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(ازجمله ،آردلت ،3006 ،ادمونسون3002 ،4؛ بلوک و گلوک3001 ،3؛ گلوک ،بلوک ،بارون
و مکآدامز .)3002 ،2اما شواهد تجربي حاکي از آن هستند که جوانههاي خرد در اواخر
نوجواني و اوايل جواني ظهور مييابند (براي مثال ،پاسوپاتي ،استادينگر و بالتز3004 ،1؛
ريچاردسون و پاسوپاتي3002 ،2؛ وبستر.)3042 ،3040 ،6
بر اساس مالحظات نظري و يافتههاي تجربي ،حمايت عاطفي ،مراقبت مهربانانه از
کودک و محيط خانوادگي باثبات ،زمينهساز رشد مثبت روانشناختي فرد ميگردد (براي
مثال ،اريکسون4662 ،؛ مازلو .)4650 ،5به نظر ميرسد همانگونه که محيط مثبت موجب
حمايت از گرايش به رشد ويژگيهاي مثبت شخصيتي ازجمله مدارا ،6ذهن باز،6
خلوص ،40متانت

44

و اعتمادبهنفس ميگردد (آلپورت4664 ،43؛ وايالنت،)4662 ،42

ميتواند اکتساب خرد را نيز تسهيل نمايد .عالوه بر تجارب دوران کودکي ،تصور ميشود
قابليت رشد خرد ،به محيط اجتماعي فرد نيز بستگي داشته باشد که بهعنوان ترکيبي از
محيطهاي فيزيکي ،فرهنگي و ذهني تعريف ميشود .اما افراد صرفاً دريافتکنندگان
منفعل فشارهاي محيطي نيستند .بر اساس نظريه تعاملي ،41در تعيين تأثيرات محيطي بر
زندگي افراد ،درک ذهني محيط و توانايي سازگاري با شرايط در يک روش ساختارمند،
مهمتر از خود تأثيرات عيني محيط است (آلپورت4664 ،؛ باندورا .)4662 ،42افراد با
ويژگيهاي شخصيتي رشديافته ،ميتوانند در تالش براي رشد خويش و ارتقاء خرد،
حتي اگر در محيطهاي اجتماعي و روانشناختي زيانبخش رشد يافته باشند ،بسيار موفق
عمل کنند (باندورا4662 ،؛ کالوسن.)4662 ،46
بر اساس نظريههاي سيستمي تحولي معاصر تغييرات در طول عمر توسط روابط پويا
بين فرد و سطوح چندگانه محيط زندگي او هدايت ميشود (مانند خانواده ،گروه
همساالن ،مدرسه ،روابط اجتماعي و فرهنگ) .اين فرايند تغيير سالم که بر بهزيستي فردي
8. tolerance
9. open-mindedness
10. sincerity
11. equanimity
12. Allport, G. W.
13. Vaillant, G. E.
14. interactionist theory
15. Bandura, A.
16. Clausen, J.

1. Edmondson, R.
2. Bluck, S., & Gluck, J.
& 3. Gluck, J., Bluck, S., Baron, J.,
McAdams, D.
& 4. Pasupathi, M., Staudinger, U. M.,
Baltes, P. B.
5. Richardson, M. J., & Pasupathi, M.
6. Webster, J. D.
7. Maslow, A. H.
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و اجتماعي در طول زمان تأثير گذاشته و عالوه بر ارتقاء تحول مثبت ،جوان را از بسياري
از رفتارهاي پرخطر که مانع تحول مثبت ميشوند محافظت ميکند ،بالندگي 4ناميده شده
است و نشانگرهاي آن عبارتاند از موفقيت تحصيلي ،کمک به ديگران ،ارزش نهادن به
تفاوتها ،حفظ سالمت شخصي ،توان رهبري ،تأخير در ارضاء خواستهها ،مقاومت در
برابر خطر و توان غلبه بر سختيها (بنسون و اسکلز .)3006 ،3لرنر ،داولينگ و اندرسون

2

( )3002بالندگي را اينگونه تعريف کردهاند« :تنظيم سازگارانه تحولي که درنتيجه آن
افراد جوان فراتر از منافع شخصي حرکت کرده و ضمن ارزش نهادن به نظام اجتماعي
مروج برابري ،دموکراسي ،عدالت اجتماعي و آزادي فردي ،خود را متعهد به عمل در اين
زمينه ميدانند».
در قلب تحول مثبت ،داراييهاي تحولي 1قرار دارد و تأمين سطوح بااليي از داراييها
از جانب محيط اجتماعي زمينهساز بالندگي است (بنسون ،اسکلز ،هميلتون و سسما،2
 .)3006داراييهاي تحولي متشکل از چهل مؤلفه است که به دو بعد اصلي دروني 6و
بيروني 5تقسيم ميشود .فرض بر اين است که هر فردي از سنين کودکي تا جواني تعدادي
از اين مؤلفه ها را تجربه کند و زماني افراد به حداکثر ظرفيت خود ميرسند که تعداد
بيشتري از اين مؤلفهها را در زندگي خويش داشته باشند .انستيتو پژوهشي مينهسوتا

6

( )3003داراييهاي تحولي دروني را تعهد ،ارزشها و شايستگيهايي که از خود جوانان
و نوجوانان نشأت ميگيرد ،معرفي کردهاست .چهار زيرمجموعه بعد دروني شامل تعهد
به يادگيري ،6ارزشهاي مثبت ،40شايستگي اجتماعي

44

و هويت مثبت

43

ميباشند.

داراييهاي تحولي بيروني نيز تجربههاي مثبتي هستند که کودکان و نوجوانان از مردم و
سيستم اجتماعي 42خود در زندگي روزمره دريافت ميکنند که از چهار زيرمجموعه

7. external
8. Search Institute of Minnesota
9. commitment to learning
10. positive value
11. social competence
12. positive identity
13. Socializing system

1. thriving
2. Benson, P.L., & Scales, P.C.
& 3. Lerner, R. M, Dowling, E. M.,
Anderson, P. M.
4. developmental assets
5. Benson, P.L., Scales, P.C., Hamilton,
S., & Sesma, J.
6. Internal
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44

حمايت ،4توانمندسازي ،3محدوديتها 2و انتظارات 1و استفاده سازنده از زمان 2تشکيل
شده است.
پژوهشهاي قبلي از مناسبت چهارچوب داراييهايي تحولي براي مفهومسازي
متغيرهاي فردي و زمينهاي تحولي پيشبيني کننده پيامدهاي تحول مثبت در جوانان و
نوجوانان حمايت کرده و مستندات گستردهاي در تأييد نقش اين داراييها در رشد و
پرورش رفتارهاي بالنده فراهم کردهاند (بنسون ،اسکلز و سيورستن .)3044 ،6با تأسي از
نظريه تحول مثبت جواني )PYD( 5و نظريههاي سيستمي رشد ،به نظر ميرسد رشد
خرد نيز متأثر از متغيرهاي تحولي در دوران نوجواني و اوايل جواني باشد که تاکنون
بهصورت نظاممند موردتوجه کافي قرار نگرفته است .ازاينرو ،داراييهاي تحولي بهعنوان
شاخصي که ميتواند معرف مناسبي براي عوامل فردي و زمينهاي مؤثر در رشد خرد
باشد ،انتخاب گرديده است .هنگاميکه اين داراييها ،توسط سيستمهاي رسمي 6و
غيررسمي 6در جامعه فراهم شود و به افراد نوجوان ارائه گردد ،منجر به تحول مثبت در
نوجوانان ميشود (انستيتو پژوهشي.)3003 ،
متغير بالندگي نيز که شاخص رشد سالم و شکوفايي نوجوان است (بنسون و اسکلز،
 )3006بهعنوان متغير ميانجي اين فرايند در نظر گرفته شده است .درواقع بالندگي،
مفهومي تحولي است که نهتنها مستلزم مشاهده عملکرد خوب نوجوان در زمان حال،
بلکه نشان از حرکت بهسوي آيندهاي اميدوارکننده است و نشاندهنده
مسئوليتپذيريهاي مهم ،موفقيت ،بهزيستي و همچنين ،راه جديدي براي تعريف و درک
پوياييهاي رشد سالم است (لرنر و همکاران.)3002 ،
بر اين اساس ،پژوهش حاضر ،فرايند رشد خرد را در چارچوب روابط داراييهاي
تحولي بهعنوان سازه معرف طرحهاي ساختاري زمينهساز تحول مثبت و بالندگي بهعنوان
فرايند حرکت بهسوي آينده اميدوارکننده (لرنر و همکاران )3002 ،و خرد بهعنوان پيامد
نهايي تحول مثبت در قالب يک مدل علّي موردبررسي و مطالعه قرار ميدهد .بررسي اين
مسئله بهعنوان هدف پژوهش ،مهم و ضروري به نظر ميرسد که آيا در فرايند تحول
& 6. Benson, P. L., Scales, P. C.,
Syvertsen, K.
)7. positive youth development (PYD
8. formal
9. informal

1. support
2. empowerment
3. boundaries
4. expectations
5. constructive use of time
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نوجواني ،داراييهاي تحولي و بالندگي ميتوانند پيشبيني کننده خرد بهمثابه يکي از
مهمترين پيامدهاي تحول مثبت باشند؟ اگر بالندگي بهعنوان مرکز ثقل روابط متغيرهاي
موجود در نظر گرفته شود ،ميتوان مدلي را بر اين اساس تدوين کرد؟ و سرانجام اينکه
در صورت تأييد روابط فوق ،کداميک از داراييهاي تحولي دروني و بيروني با
ميانجيگري بالندگي سهم بيشتري در تبيين خرد و ابعاد شناختي ،عاطفي و تأملي آن
دارند؟
روش
4

روش پژوهش توصيفي -همبستگي است .با توجه به اينکه هدف اين مطالعه ،تبيين
خرد بر مبناي فرايند تحول مثبت در پايان نوجواني و آغاز جواني است ،لذا ،دانشجويان
کارشناسي در محدوده سني حدود  30سال ،بهعنوان جامعه آماري معرف اين دوره سني
انتخاب گرديدند .بر اين اساس ،براي انتخاب گروه نمونه ،از دانشگاههاي شهر کرمانشاه
در سال تحصيلي  4262-61با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي مرحلهاي ،بهصورت
تصادفي از بين سه دانشگاه رازي ،آزاد اسالمي و صنعتي ،حدود  500نفر انتخاب که پس
از حذف دادههاي پرت ،درنهايت  666نفر ( 204پسر و  265دختر) مورد تحليل قرار
گرفتند .با توجه به اينکه نسبت موردپذيرش براى به حداقل رساندن خطاهاى برآورد
پارامترها در صورت نقض نرمال بودن چندمتغيره ،حداقل  42نمونه براى برآورد هر
پارامتر آزاد در مدل است (لوهلين )3001 ،3اين تعداد انتخاب گرديدند .ميانگين سني و
انحراف معيار دانشجويان پسر به ترتيب  34/01و  4/20و دانشجويان دختر  30/52و
 4/20بود.
براي سنجش خرد از مقياس خرد سهبعدي آردلت ( )3D-WS ،3002استفاده شد که
سه بعد شناختي ،عاطفي و تأملي خرد را ميسنجد .درمجموع شامل  26گويه در فرمت
ليکرت  2نمرهاي است که  41گويه بعد شناختي 43 ،گويه بعد تأملي و  42گويه بعد
عاطفي را ميسنجند .گويههاي  23 ،34 ،30 ،46 ،45 ،46 ،43و  22بهصورت معکوس و
ساير گويهها بهصورت مستقيم نمرهگذاري ميشوند (آردلت .)3002 ،اين مقياس ابتدا با
استفاده از  460بزرگسال سالمند که  23ساله يا بزرگتر بودهاند هنجاريابي شده است
2. Loehlin, J. C.

1. correlation

43
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( .)M= 54گويههاي هر بعد با يکديگر همبستگي کافي داشته و آلفاي کرونباخ به ترتيب
براي ابعاد شناختي ،عاطفي و تأملي ( )0/54 ،0/53 ،0/62در سطح قابل قبولي بوده است
(آردلت .)3002 ،در مطالعهاي ديگر در نمونهاي از  155دانشجو ،ارزش آلفا براي ابعاد
شناختي ،تأملي و عاطفي ،به ترتيب  0/52 ،0/54و  0/66بهدستآمده است .نتايج يک
تحليل عاملي از مؤلفههاي اصلي خرد 4با چرخش پروماکس 3در دو نمونهي مجزا ،به
ترتيب براي ابعاد شناختي ،تأملي و عاطفي از عامل مکنون خرد ،بارهاي عاملي ،0/54
 0/61و  0/56براي گروه نمونهي سالمندان و  0/60 ،0/56و  0/64براي گروه نمونهي
دانشجويان را نشان داده است .شاخصهاي برازش کلي نشان دادهاند که مدل سه عاملي
براي هر دو نمونه از برازندگي خوبي برخوردار است (آردلت و اوه .)3040 ،در اين
پژوهش نيز بهمنظور بررسي پايايي مقياس از دو روش همساني دروني 2و پايايي
بازآزمايي 1استفاده شد .ضريب همبستگي نمرات آزمودنيها براي ابعاد شناختي ،عاطفي
و تأملي در دو بار اجرا با فاصلهي دو هفته به ترتيب  0/51 ،0/64 ،0/66و  0/66حاصل
شد .ضرايب آلفاي کرونباخ نيز پس از اجراي اصلي به ترتيب  0/26 ،0/66و  0/51به
دست آمد .روايي مقياس نيز با اجراي تحليل عاملي تأييدي موردبررسي قرار گرفت که
مدلهاي اندازهگيري تدوينشده موردحمايت قرار گرفتند و شاخصهاي برازش،
وضعيت قابلقبول را نشان دادند (.)GFI=0/66 ،RMSEA=0/02 ،χ3/df=3/22
براي سنجش داراييهاي تحولي از پروفايل داراييهاي تحولي ( ،DAPانستيتو
پژوهشي مينهسوتا )3002 ،استفاده شد .اين مقياس داراي  26گويه است و براي سنجش
دو مجموعهي داراييهاي تحولي دروني و بيروني ساخته شده است (بنسون و همکاران،
 .)3006نمرهگذاري مقياس بر اساس فرمت ليکرت  1نمرهاي است 36 ،گويه داراييهاي
بيروني را ميسنجند و  23گويه نيز معرف داراييهاي درونياند .کليهي گويهها بهصورت
مستقيم نمرهگذاري ميشوند .مقياس بر روي  44202دانشآموز دبيرستاني با نژادهاي
مختلف سفيد ،آمريکايي ،هندي آسيايي و گروههاي چند قوميتي اجرا گرديده و آلفاي
کرونباخ آن  0/64و در بازآزمايي  0/56گزارش شده است .پرسشنامهي نگرشها و
رفتارها ( )A&Bانستيتو پژوهشي ( )3003نيز براي بررسي روايي مقياس مورداستفاده
3. internal consistency
4. internal consistency

1. principle-component analysis
2. promax rotation
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قرار گرفته که نتايج روايي همزمان ،ضريب همبستگي  0/63براي کل نمرات داراييها،
 0/56براي داراييهاي بيروني و  0/60براي داراييهاي دروني را نشان داده است (انستيتو
پژوهشي .)3002 ،در مطالعات بعدي براي مقياس کلي و هر يک از خرده مقياسهاي
داراييهاي دروني و بيروني ،پاياييهاي همساني دروني و بازآزمايي مناسب بهدستآمده
و مستندات قابل قبولي براي رواييهاي سازه ،همگرا ،افتراقي و پيشبين وجود دارد
(انستيتو پژوهشي3002 ،؛ ويلسون ،اوبرين و سسما .)3006 ،4در اين پژوهش نيز بهمنظور
بررسي پايايي مقياس از دو روش همساني دروني و پايايي بازآزمايي استفاده شد .ضريب
همبستگي نمرات آزمودنيها براي کل مقياس داراييهاي تحولي و مجموعههاي بيروني
و دروني و مؤلفههاي آن در دو بار اجرا از  0/52تا  0/66به دست آمد .ضرايب آلفاي
کرونباخ پس از اجراي اصلي نيز به ترتيب براي کل مقياس و داراييهاي بيروني و دروني
به ترتيب  0/66 ،0/66 ،0/62به دست آمد .روايي مقياس نيز با اجراي تحليل عاملي
تأييدي موردبررسي قرار گرفت که مدلهاي اندازهگيري تدوينشده موردحمايت قرار
گرفتند و شاخصهاي برازش ،وضعيت قابلقبول را نشان دادند (،χ3/df=3/22
.)GFI=0/66 ،RMSEA=0/02
براي سنجش بالندگي نيز از مقياس نگرشها و رفتارها ( )A&Bانستيتو پژوهشي
( ) 3003استفاده شد .بخش بالندگي اين مقياس داراي هشت شاخص است که شامل
موفقيت تحصيلي ،کمک به ديگران ،ارزش قائل شدن براي تفاوتها ،حفظ مناسب
سالمتي ،توانايي تأخير در ارضاي خواستهها ،ايفاي نقش رهبري ،مقابله با سختيها و
مقاومت در برابر خطر است .اين عوامل در پژوهشهاي فراوان بهعنوان شاخصهاي
بالندگي تعيين شدهاند و درمجموع داراي هشت سؤال است .نمرهگذاري مقياس براي
گويهي دوم بر اساس فرمت ليکرت  6نمرهاي و براي ساير گويهها  2نمرهاي است و
کليهي گويهها بهصورت مستقيم نمرهگذاري ميشوند .مقياس با ميانگين صفر و انحراف
معيار يک استاندارد شده است .همساني دروني مقياس که توسط ضريب آلفاي کرونباخ
سنجيده شده  0/16بوده است (بنسون و اسکلز .)3006 ،در اين پژوهش نيز بهمنظور
بررسي پايايي مقياس و مؤلفههاي آن از دو روش همساني دروني و پايايي بازآزمايي
استفاده شد .ضريب آلفاي کرونباخ براي مقياس به ترتيب در مرحلهي اول  0/66و در
1. Wilson, D. S., O’Brien, D. T., & Sesma, A.
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مرحلهي دوم  0/66به دست آمد .همچنين ضريب همبستگي نمرات آزمودنيها در دو
بار اجرا با فاصلهي دو هفته  0/64حاصل شد .روايي مقياس نيز با اجراي تحليل عاملي
تأييدي موردبررسي قرار گرفت که مدل اندازهگيري تدوينشده موردحمايت قرار گرفت
و شاخصهاي برازش براي مدل وضعيت قابلقبول را نشان دادند (،χ3/df=3/66
.)GFI=0/66 ،RMSEA=0/02
يافتهها
پيش از انجام تحليلهاي اصلي ،چند تحليل اوليه بهمنظور کسب بينش مقدماتي نسبت
به دادهها انجام گرفت .در جدول  4شاخصهاي توصيفي شامل فراواني ،ميانگين و
انحراف معيار سني با تفکيک جنسيت و دانشگاه محل تحصيل براي نمونهي موردبررسي
در اين پژوهش ارائه شده است .تعداد کل آزمودنيهاي پژوهش  666نفر بوده که 265
نفر آنها دختر و  204نفر پسر بودهاند.
جدول  .1شاخصهاي توصيفي نمونهي پژوهش
جنسيت

پسر

دختر
تعداد

انحراف معيار  ±ميانگين سني

تعداد

انحراف معيار  ±ميانگين سني

رازي

462

30/22 ± 4/24

426

34/06 ± 4/15

آزاد اسالمي کرمانشاه

416

34/11 ± 4/23

446

34/46 ± 4/22

صنعتي کرمانشاه

32

46/21 ± 0/64

31

46/62 ± 4/42

جمع کل

265

30/52 ± 4/20

204

34/01 ± 4/20

دانشگاه

در جدول  3شاخصهاي توصيفي نمرههاي آزمودنيها روي متغيرهاي پژوهش نشان
داده شدهاند.
جدول  .2شاخصهاي توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش براي کل آزمودنيها n =666
انحراف معيار  ±ميانگين

کمترين نمره

بيشترين نمره

کجي

کشيدگي

بعد تأملي خرد

26/31 ± 5/06

45/01

60/00

-0/40

-0/32

بعد شناختي خرد

16/60 ± 5/13

32/63

65/06

-0/06

-0/20

بعد عاطفي خرد

12/66 ± 6/44

34/65

63/04

-0/21

0/24

بالندگي

35/30 ± 1/31

42/01

26/01

-0/02

-0/46

داراييهاي تحولي بيروني

54/20 ± 44/50

25/50

66/23

-0/46

-0/16

داراييهاي تحولي دروني

63/46 ± 42/43

24/61

434/63

-0/46

-0/22

متغيرها
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همانگونه که مندرجات جدول  3نشان ميدهد ،نمرات کجي و کشيدگي همهي
متغيرها بيانگر توزيع بهنجار دادهها است .با توجه به اينکه مبناي تجزيهوتحليل مدلهاي
علّي ،ماتريس همبستگي است ،بنابراين ،ماتريس همبستگي متغيرهاي موردبررسي در
جدول  2ارائه شده است.
جدول  .3ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش
4
 .4بعد شناختي خرد

3

1

2

6

2

4

 .3بعد عاطفي خرد

**0/26

 .2بعد تأملي خرد

**

0/10

 .1بالندگي

**

0/16

 .2داراييهاي بيروني
 .6داراييهاي دروني

**

4
**

0/26

**

0/33

**

0/42
**0/31

0/26
**0/15

4
**

4

0/31
**

**

0/22
**0/16

0/36
**0/26

4
**0/16

4

مندرجات جدول  2نشان ميدهد که روابط بين متغيرها به ميزان زيادي منطبق با
مسيرهاي مورد انتظار بودهاند و همهي روابط در سطح  0/04معنيدار هستند .اين
تحليلهاي همبستگي تنها بينشي در ارتباط با روابط دومتغيره بين متغيرهاي پژوهش را
فراهم ميآورند .براي ارزيابي مدل پيشنهادي ،از رويکرد دومرحلهاي اندرسون و گربينگ

4

( )4666استفاده شد .پيش از ارزيابي مدل ساختاري ،بهمنظور نشان دادن رابطهي بين
متغيرهاي نشانگر با سازهي مکنون مربوط ،بر روي متغيرهاي مکنون مدل ،تحليل عاملي
تأييدي ( )CFAاجرا گرديد .مدلهاي اندازهگيري تدوينشده موردحمايت قرار گرفتند.
همچنان که در جدول  1نشان داده شده شاخصهاي برازش وضعيت قابلقبول را نشان
دادند.
جدول  .4مشخصههاي برازندگي مدلهاي اندازهگيري
χ3/df

RMSEA

GFI

AGFI

بعد شناختي خرد
بعد عاطفي خرد

0/004 53 465/65
0/004 64 433/25

3/22
3/04

0/02
0/01

0/66
0/65

0/62
0/66

0/64 0/66
0/61 0/64

بعد تأملي خرد
بالندگي

0/004 16 420/22
0/004 46 16/45

3/53
3/66

0/02
0/02

0/65
0/66

0/62
0/66

0/64 0/61
0/62 0/65

0/004 45

3/22

0/02

0/66

0/65

0/66 0/66

شاخصهاي برازش

داراييهاي تحولي

χ3

13/61

df

P

CFI

NFI

1. Anderson, J.C. & Gerbing, D.W.
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پس از ارزيابي مدلهاي اندازهگيري متغيرهاي مکنون ،جهت ارزيابي مدل پيشنهادي
از روش مدليابي معادله ساختاري ( )SEMبر اساس نرمافزار  Amos 19با برآورد
حداکثر درستنمايي ( )MLاستفاده شد .با وجود اينکه مقادير برخي شاخصهاي
برازندگي حاکي از برازش نسبتاً خوب مدل پيشنهادي با دادهها بودند ،اما بعضي از
شاخصها نشان ميدادند که اين مدل نياز به بهبود دارد .بر اين اساس ،گام بعدي ارتقاء
برازندگي مدل پيشنهادي از طريق حذف مسيرهاي غيرمعنادار بود .حاصل اين تغييرات
مدل اصالح شده است (نمودار  )4که برازش آن با دادهها بر اساس شاخصهاي برازندگي
در جدول  2نشان داده شده است .مقدار مجذور کاي بهدستآمده در مدل به لحاظ آماري
معنادار نيست ( ،)P=0/42ضمن اينکه ساير شاخصهاي مدل اصالح شده در سطح
مناسبي هستند و نشان از برازندگي مناسب آن با دادهها دارند.
جدول  .5شاخصهاي برازندگي براي مدل نهايي
χ3

df

مدل نهايي 2 2/61

P

χ3/df

4/66 0/42

RMSEA

GFI

AGFI

0/01

4/00

0/66

CFI

NFI

IFI

TLI

0/66 4/00 4/00 4/00

در ادامه نمودار مسير مدل اصالح شده همراه با پارامترهاي برآورد شده ارائه شده
است.

نمودار  .1تحليل مسير و پارامترهاي استاندارد شده مدل نهايي
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نمودار  4تحليل مسير مدل تدوينشده را نشان ميدهد .ضرايب مسير از داراييهاي
دروني به بالندگي و ابعاد شناختي ،عاطفي و تأملي خرد؛ از داراييهاي بيروني به بالندگي
و بعد تأملي خرد و از بالندگي به ابعاد شناختي و عاطفي خرد در سطح  0/02و 0/04
معنيدار بودند.
جدول  6اثرات مستقيم ،غيرمستقيم و کل متغيرهاي برونزا بر متغيرهاي درونزا را
نشان ميدهد.
جدول  .6برآورد ضرايب اثرات کل
متغيرها

اثرات مستقيم اثرات غيرمستقيم اثرات کل

P

اثر داراييهاي تحولي دروني بر
بعد شناختي خرد

0/46

0/05

0/32

*0/043

بعد عاطفي خرد

0/23

0/01

0/26

*

0/046

بعد تأملي خرد

0/26

-

0/26

*

0/044

بالندگي

0/14

0/14

**

0/006

بعد شناختي خرد

-

0/03

0/03

**

0/006

بعد عاطفي خرد

-

0/03

0/03

**

0/001

بعد تأملي خرد

0/42

-

0/42

**0/006

بالندگي

0/41

-

0/41

**

0/006

بعد شناختي خرد

0/46

-

0/46

**

0/006

بعد عاطفي خرد

0/40

-

0/40

**0/040

بعد تأملي خرد

-

-

-

اثر داراييهاي تحولي بيروني بر

اثر بالندگي بر

-

p > 5/50 ، p > 5/50 ،n =666
*

**

همچنان که در جدول  6مشاهده ميکنيم اثر کل داراييهاي دروني ( )0/32بهمراتب
بيش از اثر کل داراييهاي بيروني ( )0/03بر بعد شناختي خرد است .درمجموع ()6
درصد از واريانس بعد شناختي خرد توسط مدل تبيين شده است .اثر کل داراييهاي
دروني ( )0/26بسيار بيشتر از اثر کل داراييهاي بيروني ( )0/03بر بعد عاطفي خرد است.
اين متغيرها به همراه بالندگي درمجموع ( )41درصد از واريانس بعد عاطفي خرد را تبيين
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کردهاند .اثر کل داراييهاي تحولي دروني ( )0/26بيش از اثر کل داراييهاي بيروني
( )0/42بر بعد تأملي خرد است .ضمن اينکه بالندگي اثر معنيدار بر بعد تأملي خرد
نشان نداده است .اين متغيرها درمجموع ( )32درصد از واريانس بعد تأملي خرد را تبيين
ميکنند .داراييهاي دروني اثر کل بيشتري بر روي بالندگي دارد ( )0/14و تأثير
داراييهاي بيروني کمتر است ( .)0/41اين متغيرها درمجموع ( )36درصد از واريانس
بالندگي را تبيين ميکنند.
بحث و نتيجهگيري
يافتهها ،الگوهاي خاصي از روابط بين متغيرها را ارائه کردند که از مفروضههاي اساسي
پژوهش حمايت ميکنند .در اين بخش سعي شده است اين يافتهها موردبحث قرار گرفته
و تبيين گردند.
فرض اصلي پژوهش مبني بر اينکه داراييهاي تحولي به ميانجيگري بالندگي بر
خرد تأثير دارند ،مورد تأييد قرار گرفته است .اين يافته اوالً تأييدي بر اين مفروضه است
که داراييهاي تحولي بر شکلگيري جوانههاي خرد در اواخر نوجواني و اوايل جواني
تأثير دارند .ثانياً ،نقش واسطهاي بالندگي بهعنوان پيامد و فرايند تحول مثبت در رشد خرد
تأييد گرديده و نهايتاً اينکه داراييهاي بيروني بهموجب تأثير بر بالندگي به ارتقاء خرد
منجر ميگردند .اين نتايج از مناسبت چهارچوب داراييهايي تحولي در رشد و پرورش
رفتارهاي بالنده و تحول مثبت (بنسون و همکاران )3044 ،و نقش بالندگي بهعنوان
شاخص رشد و موفقيت نوجوان در حرکت بهسوي آيندهاي اميدوارکننده (بنسون و
اسکلز )3006 ،حمايت ميکنند؛ ضمن اينکه با پژوهشهاي پاسوپاتي و همکاران ()3004
و ريچاردسون و پاسوپاتي ( )3002مبني بر اينکه ويژگيهاي اساسي خرد در اواخر
نوجواني و اوايل بزرگسالي ظهور مييابند همسو بوده و تأييدي بر ديدگاه وايالنت
( )4662است که همانگونه که محيط مثبت موجب حمايت از گرايش به رشد ويژگيهاي
مثبت شخصيتي ازجمله مدارا ،ذهن باز ،خلوص ،متانت و اعتمادبهنفس ميگردد ،ميتواند
اکتساب خرد را نيز تسهيل نمايد.
اگرچه رابطهي داراييهاي تحولي با خرد در پژوهشهاي قبلي موردبررسي قرار
نگرفته است ،بااينوجود ميتوان متغيرهايي را يافت که تا حد زيادي با رفتارهاي
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خردمندانه همپوشي دارند ازجمله نوجواناني که سطوح باالتري از داراييهاي تحولي را
گزارش کردهاند بهاحتمالزياد به ميزان کمتري در رفتارهاي آسيبزا شرکت کرده و
پيامدهاي مثبتتري را نشان دادهاند (بنسون و همکاران .)3044 ،داراييهاي تحولي رابطه
بسيار نزديکي با بالندگي داشته و اغلب پيشبيني کننده آن بودهاند (اسکلز ،بنسون ،ليفرت
و بليث3000 ،4؛ اسکلز ،فوستر ،مانيس ،هورست و رادرفورد .)3002 ،3يافتههاي اين
پژوهش با يافتههاي بهدستآمده در پژوهشهاي پيشين همسو است.
همچنان که لرنر و همکارانش ( )3002بيان کردهاند ،بالندگي دو جنبه شناختي و عملي
دارد .بارزترين ويژگيهاي شناختي آن ارزش نهادن به نظام اجتماعي مروج برابري،
دموکراسي ،عدالت اجتماعي و آزادي فردي است و مهمترين ويژگي عملي آن ،تعهد به
عمل در اين زمينه است (لرنر و همکاران )3002 ،که نشانگرهاي آن ازجمله ،خوشبيني
سالم ،موفقيت تحصيلي ،کمک به ديگران ،ارزش قائل شدن براي تفاوتها ،تالش براي
حفظ سالمت شخصي ،ارائه توان رهبري ،تأخير در ارضاي خواستهها و کنترل تکانهها،
مقابله و مقاومت در برابر خطر ،پشتکار براي غلبه بر سختيها (بنسون و اسکلز،)3006 ،
معرف اين ابعاد شناختي و عملياند .به نظر ميرسد ،اين فرايند انديشه و عمل ،حرکتي
پيشرونده است که بستر الزم براي تجربههاي سازنده در طول زمان ،تحول سازگارانه و
مثبت و درنهايت ،اکتساب و بسط شناخت ،عواطف و تأمل عميق نسبت به جهان هستي
را فراهم ميکند که همگي جوانب مختلف خرد هستند.
نتايج نشان ميدهند که داراييهاي دروني بهمراتب بيش از داراييهاي بيروني بر خرد
و هر سه بعد آن و بالندگي تأثير دارند .براي تبيين اين يافته چند دليل احتمالي مطرح
است :اول ،همانگونه که پيشتر مورداشاره قرار گرفت ،همبستگي باالي داراييهاي
دروني و بيروني و کنترل اين رابطه در مدل ساختاري ،ميتواند يکي از داليل کاهش
ضرايب مسير داراييهاي بيروني به نسبت داراييهاي دروني بر متغيرهاي وابسته باشد.
شايانذکر است که هر دو بعد دارايي رابطه همبستگي بااليي را با خرد و ابعاد آن نشان
دادهاند و کليه روابط نيز معنادار بوده است .دوم اينکه داراييهاي بيروني همچنان که
بنسون و اسکلز ( )3006تعريف کردهاند ،مجموعه تجارب مثبتي هستند که جوان از افراد،
2. Scales, P. C., Foster, K., Mannes, M.,
Horst, M., & Rutherford, A.

1. Scales, P. C., Benson, P. L., Leffert,
N., & Blyth, D. A.
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نهادها و مؤسسههاي مرتبط به زندگي خويش دريافت ميکند .لذا ،به نظر ميرسد ،اين
تجارب مثبت ازجمله حمايتهاي دريافتي توسط جوان ،تالشهاي صورت گرفته براي
توانمندسازي وي ،فرصتهاي فراهمشده براي استفاده بهينه از زمان و محدوديتها و
انتظارات منطقي از او بر رشد و ارتقاء داراييهاي دروني وي نيز تأثير داشته و بالطبع
بخشي از تأثير خويش بر تحول مثبت جوان را به وساطت نقشي که بر ارتقاء شايستگيها،
ارزشها ،تعهدات و هويت او ايفاء ميکنند ،اعمال نمايند .همبستگي باالي داراييهاي
بيروني و دروني گواهي بر اين مدعا است .توجه به اين نکته حائز اهميت است که
داراييهاي بيروني در طول زمان ،از اوان کودکي تا اوايل جواني بهصورت تراکمي (بنسون
و همکاران )3006 ،و طي تجاربي که فرد در محيط اجتماعي خويش دريافت کرده،
تجميع گرديدهاند .به نظر ميرسد ،در اين مرحله از تحول ،اين نقش تراکمي بيش از
آنکه بهصورت مستقيم ،اثرات خود را بر بالندگي و شکوفايي جوان و بهتبع آن رشد خرد
نشان دهد ،از طريق ارزشها و شايستگيهاي دروني شده اعمال نمايد .و سرانجام،
همانطور که قبالً اشاره شد ،در تعيين تأثيرات محيطي بر زندگي افراد ،درک ذهني محيط
و توانايي سازگاري با شرايط در يک روش ساختارمند ،مهمتر از خود تأثيرات عيني
محيط است (آلپورت4664 ،؛ باندورا .)4662 ،تجارب زندگي بهخوديخود براي کسب
خرد کافي نيستند ،اين امر مستلزم آن است که فرد ابتدا تجربه و درسي از زندگي را که
در آن نهفته است بپذيرد پيش از آنکه بتواند در خرد رشد کند (آردلت)3002 ،3000 ،
و اين امر ميتواند به تبيين نقش مؤثرتر داراييهاي دروني به نسبت داراييهاي بيروني
بر رشد و ارتقاء خرد ،کمک نمايد .يافتههاي اين پژوهش ،ميتواند چشماندازي جديد
را براي درک چگونگي شکلگيري اولين جوانههاي خرد در اواخر نوجواني و اوايل
جواني فراهم نمايد.
هر پژوهش با توجه به شرايط و موقعيتي که در آن اجرا شده ،داراي محدوديتهايي
است .اين مطالعه نيز ،با محدوديتهايي مواجه بود ،ازجمله اينکه نمونه پژوهش محدود
به دانشجويان دانشگاههاي کرمانشاه بود ،بنابراين نميتوانيم ادعا کنيم که يافتههاي ما
قابلتعميم به ساير جوامع با زمينههاي گوناگون است .يافتههاي حاصل از خودگزارشي
طبيعتاً مقطعي است .البته روشهاي خودگزارشي در کشف ارزشها و نيازهاي ادراکشده
و در سنجش عيني سالمت توجيهپذير هستند ،اما همراه بودن مشاهدات رفتاري ،عملکرد
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و پيامدهاي انطباقي تبيين کاملتري از اين ساختارها و شيوهي عملکرد آنها فراهم
مينمايد .ازاينرو ،پژوهشهاي طولي و همچنين اتکا به اطالعات چندگانه که داراييهاي
تحولي ،فرايند بالندگي و رشد خرد را از چشماندازي پوياتر موردمطالعه قرار دهد
ميتواند مفيد واقع شود .انجام پژوهشهاي ديگر بهخصوص در جوامع ديگر ازجمله،
دانشآموزان دبيرستاني پيشنهاد ميشود .نتايج حاصله در اين پژوهش درمجموع توانستند
بخشي از واريانس خرد را تبيين نمايند ،لذا پيشنهاد ميگردد بهمنظور تبيين واريانس
باقيمانده ،پژوهش هايي با تمرکز بر ساير عوامل فردي و اجتماعي مؤثر در اين زمينه
صورت گيرد .ضمناً توجه پژوهشگران بعدي به اين نکته جلب ميگردد که اين اولين
مطالعهاي است که در زمينه تعيين روابط بين داراييهاي تحولي ،بالندگي و خرد انجام
ميگيرد .همچنين ،اولين مطالعه صورت گرفته در اين زمينه در ايران و استفاده از نمونه
دانشجويي است.
يافتههاي پژوهش حاضر حاکي از آن است که تأمين داراييها و حمايت همهجانبهي
ارکان مختلف جامعه از جوانان و نوجوانان ميتواند تأثير بسزايي در پرورش و ارتقاء
خرد و رفتارهاي بالنده ايفاء نمايد .براي رشد خرد جمعي توجه به عوامل تأثيرگذار بر
رشد خرد فردي از اهميت شاياني برخوردار است .آموزش خرد بهصورت مستقيم
امکانپذير نيست اما ميتوان بهصورت غيرمستقيم و از طريق تأمين داراييهاي تحولي
بستر الزم براي رشد خرد را فراهم نمود .لذا ،توجه سياستگذاران ،برنامهريزان و کليهي
نهادهاي اجتماعي مرتبط با رشد و تحول کودکان ،نوجوانان و جوانان ازجمله خانواده،
نظام آموزشي و ساير خرده نظامهاي اجتماعي به پيشنهادهاي کاربردي زير جلب ميگردد:
تقويت و پرورش احساس توانايي و کنترل بر امور زندگي ،خوشبيني و ديدگاه مثبت
نسبت به آينده ،هدفمندي و عزتنفس ،ميتواند در پرورش انسانهاي خردمند بسيار
مؤثر واقع شود .توجه بيشتر به پرورش و ارتقاء ارزشهاي مثبت بهويژه نوعدوستي،
برابري و عدالت اجتماعي ،صداقت ،مسئوليتپذيري و خويشتنداري از اهميت زيادي
برخوردار است .ايجاد فرصتهاي غني و سازنده براي نوجوانان و ترغيب آنها به شرکت
در فعاليتهاي خالق هنري ،ورزشي ،شرکت در امور مذهبي ،ارتقاء کيفي زمان حضور
در خانه و استفاده مطلوب از زمانهايي که خانواده با هم صرف ميکنند مورد تأکيد است.
پرورش تعهد به يادگيري و ارتقاء مؤلفههاي آن شامل انگيزش پيشرفت ،مشارکت در

13

... تبيين خرد بر مبنای دارايیهای تحولی و

 احساس تعلق به مدرسه و دانشگاه و صرف حداقل سه ساعت در هفته براي،يادگيري
 شايستگيهاي اجتماعي از قبيل.مطالعه غيردرسي از اهميت زيادي برخوردار است
 شايستگيهاي بينفردي و فرهنگي و، همدلي، تصميمگيري، برنامهريزي،تابآوري
 پيشنهاد ميگردد در برنامههاي.مهارت حل تعارض موجب ارتقاء بعد تأملي خرد ميگردد
 از طريق آموزش، توجه خاص به ارتقاء اين شايستگيها،آموزشي و تربيتي نوجوانان
.مهارتهاي زندگي به عمل آيد
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