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 40/21/69تاریخ دریافت: 
 42/40/69تاریخ پذیرش: 

 گري بالندگي هاي تحولي و ميانجيتبيين خرد بر مبناي دارايي
 )ارائه مدلي علّي(

 شهريار مرادي
 رسول کرد نوقابي
 ابوالقاسم يعقوبي
 خسرو رشيد

 چکيده
 گري بالندگي بود. به اينهاي تحولي و با ميانجيپژوهش حاضر تبيين خرد بر مبناي دارايي از هدف

اي اي مرحلهگيري خوشههاي کرمانشاه به روش نمونهدانشجو از دانشگاه 666شکل از اي متمنظور نمونه
( روي آنان اجرا 3003( و بالندگي )3002هاي تحولي )دارايي، (3002هاي خرد آردلت )انتخاب و مقياس

خاص از نهايي يک الگوي  ( تحليل گرديد. مدلSEMساختاري ) ها با استفاده از الگوي معادلهشد. داده
از  32/0و  41/0، 06/0توانست به ترتيب  درمجموعو  کرد روابط متغيرهاي پژوهش با يکديگر را ارائه

هاي برازش مدل نشان از برازندگي عاطفي و تأملي خرد را تبيين نمايد. شاخص، واريانس ابعاد شناختي
(. اثر مستقيم df/3χ ،02/0=RMSEA ،00/4=GFI ،00/4=CFI=25/3ها داشتند )مناسب مدل با داده

هاي دروني بر هر سه بعد خرد تأييد و اثر غيرمستقيم آن نيز به وساطت بالندگي بر ابعاد شناختي دارايي
 ي تأييدهاي بيروني نيز بر بعد تأملدار بود. اثر مستقيم داراييدار اما بر بعد تأملي غيرمعنيو عاطفي معني

ار و بر دشد و اثر غيرمستقيم آن بر ابعاد شناختي و عاطفي معنياما بر ابعاد شناختي و عاطفي تأييد ن شد
رد در خ کنندههاي بيروني تبيينهاي دروني بيش از داراييدارايي درمجموعدار بود. بعد تأملي غيرمعني
 دانشجويان بودند.

يهاي دروندارايي، هاي تحوليدارايي، هاي بيرونيدارايي، خرد، بالندگي :کليدي هايواژه
  

                                                                                                                                        
 سینا است. تربیتی دانشگاه بوعلیشناسی این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته روان

 سینا بوعلی دانشگاه، تربیتی شناسیروان دکترا 

 (مسئول نویسنده) سینا بوعلی دانشگاه دانشیار rkordnoghabi@gmail.com 

 سینا بوعلی دانشگاه استاد 

 سینا بوعلی دانشگاه دانشیار 
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 قدمهم

 )سليگمن و چيکزنت 2مثبت شناسيروان( و 4662، 3)اريکسون 4هاي تحوليدر نظريه
شناختي فرد ترين سطح رشد و تحول روانعالي عنوانبه 2خرد، (3000، 1ميهالي
يکي از ، و درک و سنجش علمي آن و نيز چگونگي تکوين و رشد آن شدهشناخته

ن جاروي، هاي اخير بوده است )کارليتزتي در سالشناخهاي پژوهش روانترين زمينهمهم
 (.3044، 6؛ تروبريج3044، 5و گلوک استادينگر؛ 3040، 6و استرنبرگ

هنوز يک تعريف يکسان از آن ، هاي گسترده براي پااليش مفهوم خردبا وجود تالش
ع اما يک اجما، (3006، 40؛ بالتز و اسميت3041، 6آخنبام و اوه، حاصل نشده است )آردلت

دانشمندان علوم اجتماعي و مردم عادي به وجود ، الهيون، در حال رشد در بين فالسفه
يابد )براي مي نمو 42و عاطفي 43شناختي، 44آمده مبني بر اينکه خرد حداقل در ابعاد تأملي

متضمن ، تأملي خرد (. جنبه3002، 41؛ استرنبرگ و جوردن3040، آردلت و اوه، مثال
اندازي چندگانه بدون تالش براي انکار ها و رويدادها از چشمدهتوانايي نگريستن به پدي

به خاطر وضعيت خويش است ، حقايق ناخوشايند يا سرزنش ديگران يا شرايط
(. بعد شناختي خرد اشاره به درک 3002، 46دورنر و مايکلر، ؛ استادينگر4663، 42)کاليتون

تن حقيقت و معناي مهم و فردي زندگي و تمايل به دانسفردي و درونهاي بينجنبه
ش ها و رفتارهاي خويتر نسبت به انگيزهها و رويدادها است. بينش عميقتر پديدهعميق

فرد و افزايش عشق همدالنه و مشفقانه به ديگران  45موجب کاهش خودمحوري، و ديگران
 (.3000، بعد عاطفي خرد است )آردلت گردد که مشخصهمي

در زمينه شناخت عوامل مؤثر بر رشد و ، اخير همطالعات صورت گرفته در دو ده
جلي ت عنوانبهپژوهشگراني قرار گرفته که خرد را  موردتوجهاغلب ، اکتساب خرد نيز
اند ردهکسازي مفهوم، گيردشکل مي ساليبزرگکامل در دوران  طوربهتوانايي مثبتي که 

                                                                                                                                        
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. 

 

 

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 
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بارون ، بلوک، ؛ گلوک0130، 3؛ بلوک و گلوک3002، 4ادمونسون، 3006، آردلت، ازجمله)
هاي خرد در اواخر شواهد تجربي حاکي از آن هستند که جوانه اما(. 3002، 2آدامزو مک

؛ 3004، 1استادينگر و بالتز، پاسوپاتي، يابند )براي مثالنوجواني و اوايل جواني ظهور مي
 (.3042، 3040، 6؛ وبستر3002، 2ريچاردسون و پاسوپاتي

مراقبت مهربانانه از ، حمايت عاطفي، هاي تجربيو يافتهبر اساس مالحظات نظري 
د )براي گردشناختي فرد ميساز رشد مثبت روانزمينه، کودک و محيط خانوادگي باثبات

گونه که محيط مثبت موجب رسد همان(. به نظر مي4650، 5؛ مازلو4662، اريکسون، مثال
، 6ذهن باز، 6مدارا لهازجمهاي مثبت شخصيتي حمايت از گرايش به رشد ويژگي

، (4662، 42؛ وايالنت4664، 43گردد )آلپورتنفس ميو اعتمادبه 44متانت، 40خلوص
شود يتصور م، تواند اکتساب خرد را نيز تسهيل نمايد. عالوه بر تجارب دوران کودکيمي

ترکيبي از  عنوانبهبه محيط اجتماعي فرد نيز بستگي داشته باشد که ، قابليت رشد خرد
ان کنندگافراد صرفاً دريافت اماشود. فرهنگي و ذهني تعريف مي، اي فيزيکيهمحيط

در تعيين تأثيرات محيطي بر ، 41تعاملي منفعل فشارهاي محيطي نيستند. بر اساس نظريه
 ،درک ذهني محيط و توانايي سازگاري با شرايط در يک روش ساختارمند، زندگي افراد

(. افراد با 4662، 42؛ باندورا4664، ست )آلپورتتر از خود تأثيرات عيني محيط امهم
 ،توانند در تالش براي رشد خويش و ارتقاء خردمي، هاي شخصيتي رشديافتهويژگي

يار موفق بس، بخش رشد يافته باشندشناختي زيانهاي اجتماعي و روانحتي اگر در محيط
 (.4662، 46؛ کالوسن4662، عمل کنند )باندورا
يستمي تحولي معاصر تغييرات در طول عمر توسط روابط پويا هاي سبر اساس نظريه

گروه ، شود )مانند خانوادهمحيط زندگي او هدايت مي بين فرد و سطوح چندگانه
روابط اجتماعي و فرهنگ(. اين فرايند تغيير سالم که بر بهزيستي فردي ، مدرسه، همساالن

                                                                                                                                        
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. 

 

 

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. 
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ياري جوان را از بس، اء تحول مثبتو اجتماعي در طول زمان تأثير گذاشته و عالوه بر ارتق
ناميده شده  4بالندگي، کندشوند محافظت مياز رفتارهاي پرخطر که مانع تحول مثبت مي

ن به نهاد ارزش، کمک به ديگران، از موفقيت تحصيلي اندعبارتاست و نشانگرهاي آن 
 مت درمقاو، هاتأخير در ارضاء خواسته، توان رهبري، حفظ سالمت شخصي، هاتفاوت

 2داولينگ و اندرسون، لرنر (.3006، 3ها )بنسون و اسکلزبرابر خطر و توان غلبه بر سختي
آن  جهدرنتيتحولي که  تنظيم سازگارانه»اند: کردهتعريف  گونهاين( بالندگي را 3002)

و ضمن ارزش نهادن به نظام اجتماعي  کردهافراد جوان فراتر از منافع شخصي حرکت 
خود را متعهد به عمل در اين ، عدالت اجتماعي و آزادي فردي، دموکراسي ،مروج برابري

 «دانند.زمينه مي
ها قرار دارد و تأمين سطوح بااليي از دارايي 1هاي تحوليدارايي، در قلب تحول مثبت

، 2هميلتون و سسما، اسکلز، ساز بالندگي است )بنسوناز جانب محيط اجتماعي زمينه
و  6حولي متشکل از چهل مؤلفه است که به دو بعد اصلي درونيهاي ت(. دارايي3006
شود. فرض بر اين است که هر فردي از سنين کودکي تا جواني تعدادي تقسيم مي 5بيروني

 رسند که تعدادها را تجربه کند و زماني افراد به حداکثر ظرفيت خود مياز اين مؤلفه
 6وتاسباشند. انستيتو پژوهشي مينه تهها را در زندگي خويش داشبيشتري از اين مؤلفه

هايي که از خود جوانان ها و شايستگيارزش، هاي تحولي دروني را تعهد( دارايي3003)
بعد دروني شامل تعهد  است. چهار زيرمجموعه معرفي کرده، گيردو نوجوانان نشأت مي

اشند. بمي 43و هويت مثبت 44شايستگي اجتماعي، 40هاي مثبتارزش، 6به يادگيري
هستند که کودکان و نوجوانان از مردم و  هاي مثبتيهاي تحولي بيروني نيز تجربهدارايي

 کنند که از چهار زيرمجموعهخود در زندگي روزمره دريافت مي 42سيستم اجتماعي

                                                                                                                                        
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 

 

7. external 

8. Search Institute of Minnesota 

9. commitment to learning 

10. positive value 

11. social competence 

12. positive identity 

13. Socializing system 
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تشکيل  2سازنده از زمان و استفاده 1و انتظارات 2هامحدوديت، 3توانمندسازي، 4حمايت
 شده است.
سازي هايي تحولي براي مفهومقبلي از مناسبت چهارچوب دارايي هايپژوهش

 پيامدهاي تحول مثبت در جوانان و کننده بينيپيشاي تحولي متغيرهاي فردي و زمينه
ها در رشد و اي در تأييد نقش اين داراييو مستندات گسترده کردهنوجوانان حمايت 

(. با تأسي از 3044، 6اسکلز و سيورستن ،اند )بنسونکردهپرورش رفتارهاي بالنده فراهم 
رسد رشد به نظر مي، هاي سيستمي رشد( و نظريهPYD) 5تحول مثبت جواني نظريه

 ونتاکنکه  خرد نيز متأثر از متغيرهاي تحولي در دوران نوجواني و اوايل جواني باشد
 عنوانهبتحولي  هايدارايي، روازايناست.  کافي قرار نگرفته موردتوجهمند نظام صورتبه

اي مؤثر در رشد خرد تواند معرف مناسبي براي عوامل فردي و زمينهشاخصي که مي
و  6هاي رسميتوسط سيستم، هااين دارايي کههنگاميانتخاب گرديده است. ، باشد

منجر به تحول مثبت در ، در جامعه فراهم شود و به افراد نوجوان ارائه گردد 6غيررسمي
 (.3003، )انستيتو پژوهشي شودنوجوانان مي

 ،متغير بالندگي نيز که شاخص رشد سالم و شکوفايي نوجوان است )بنسون و اسکلز
، يبالندگ درواقعمتغير ميانجي اين فرايند در نظر گرفته شده است.  عنوانبه( 3006

، عملکرد خوب نوجوان در زمان حال مستلزم مشاهده تنهانهمفهومي تحولي است که 
 دهندهنشاناي اميدوارکننده است و آينده سويبهن از حرکت بلکه نشا
 راه جديدي براي تعريف و درک، چنينبهزيستي و هم، موفقيت، هاي مهمپذيريمسئوليت
 (.3002، هاي رشد سالم است )لرنر و همکارانپويايي

 هايفرايند رشد خرد را در چارچوب روابط دارايي، پژوهش حاضر، بر اين اساس
 عنوانهبو بالندگي  مثبتساز تحول زمينههاي ساختاري طرحمعرف  سازه عنوانبه يتحول

پيامد  عنوانبه( و خرد 3002، اميدوارکننده )لرنر و همکاران آينده سويبهفرايند حرکت 
ن دهد. بررسي ايو مطالعه قرار مي موردبررسينهايي تحول مثبت در قالب يک مدل علّي 

رسد که آيا در فرايند تحول مهم و ضروري به نظر مي، پژوهش هدف عنوانبه مسئله

                                                                                                                                        
1. support 

2. empowerment 

3. boundaries 

4. expectations 

5. constructive use of time 

6. Benson, P. L., Scales, P. C., & 

Syvertsen, K. 

7. positive youth development (PYD) 

8. formal 

9. informal 
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يکي از  مثابهبهخرد  کننده بينيپيشتوانند هاي تحولي و بالندگي ميدارايي، نوجواني
يرهاي مرکز ثقل روابط متغ عنوانبهترين پيامدهاي تحول مثبت باشند؟ اگر بالندگي مهم

ه ؟ و سرانجام اينککرد را بر اين اساس تدوينتوان مدلي مي، شودموجود در نظر گرفته 
هاي تحولي دروني و بيروني با يک از داراييکدام، در صورت تأييد روابط فوق

أملي آن عاطفي و ت، گري بالندگي سهم بيشتري در تبيين خرد و ابعاد شناختيميانجي
 دارند؟

 روش
تبيين ، ن مطالعههدف اي کهاست. با توجه به اين 4همبستگي -روش پژوهش توصيفي

ويان دانشج، لذا، خرد بر مبناي فرايند تحول مثبت در پايان نوجواني و آغاز جواني است
آماري معرف اين دوره سني  جامعه عنوانبه، سال 30کارشناسي در محدوده سني حدود 

اه هاي شهر کرمانشاز دانشگاه، براي انتخاب گروه نمونه، انتخاب گرديدند. بر اين اساس
 صورتبه، اياي مرحلهگيري خوشهبا استفاده از روش نمونه 4262-61سال تحصيلي در 

که پس  نفر انتخاب 500حدود ، آزاد اسالمي و صنعتي، تصادفي از بين سه دانشگاه رازي
دختر( مورد تحليل قرار  265پسر و  204نفر ) 666 درنهايت، هاي پرتاز حذف داده

براى به حداقل رساندن خطاهاى برآورد  موردپذيرش که نسبتبا توجه به اين. گرفتند
نمونه براى برآورد هر  42حداقل ، پارامترها در صورت نقض نرمال بودن چندمتغيره

ميانگين سني و ( اين تعداد انتخاب گرديدند. 3001، 3پارامتر آزاد در مدل است )لوهلين
و  52/30ويان دختر و دانشج 20/4 و 01/34انحراف معيار دانشجويان پسر به ترتيب 

 بود. 20/4
استفاده شد که ( 3D-WS، 3002آردلت ) بعديسهمقياس خرد  براي سنجش خرد از

گويه در فرمت  26شامل  درمجموعسنجد. عاطفي و تأملي خرد را مي، سه بعد شناختي
گويه بعد  42گويه بعد تأملي و  43، گويه بعد شناختي 41اي است که نمره 2ليکرت 

معکوس و  صورتبه 22و  23، 34، 30، 46، 45، 46، 43هاي سنجند. گويهيعاطفي را م
(. اين مقياس ابتدا با 3002، شوند )آردلتگذاري ميمستقيم نمره صورتبهها ساير گويه
اند هنجاريابي شده است تر بودهساله يا بزرگ 23سالمند که  سالبزرگ 460استفاده از 

                                                                                                                                        
1. correlation 2. Loehlin, J. C. 
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(54 M=گويه .)کديگر همبستگي کافي داشته و آلفاي کرونباخ به ترتيب هاي هر بعد با ي
( در سطح قابل قبولي بوده است 54/0، 53/0، 62/0عاطفي و تأملي )، براي ابعاد شناختي

ارزش آلفا براي ابعاد ، دانشجو 155اي از اي ديگر در نمونه(. در مطالعه3002، )آردلت
است. نتايج يک  آمدهدستبه 66/0و  52/0، 54/0به ترتيب ، تأملي و عاطفي، شناختي

به ، ي مجزادر دو نمونه 3پروماکس چرخش با 4هاي اصلي خردتحليل عاملي از مؤلفه
، 54/0بارهاي عاملي ، تأملي و عاطفي از عامل مکنون خرد، ترتيب براي ابعاد شناختي

ي براي گروه نمونه 64/0و  60/0، 56/0ي سالمندان و براي گروه نمونه 56/0و  61/0
اند که مدل سه عاملي هاي برازش کلي نشان دادهدانشجويان را نشان داده است. شاخص

(. در اين 3040، براي هر دو نمونه از برازندگي خوبي برخوردار است )آردلت و اوه
و پايايي بازآزمايي  2بررسي پايايي مقياس از دو روش همساني دروني منظوربهپژوهش نيز 

ملي در عاطفي و تأ، ها براي ابعاد شناختيستگي نمرات آزمودنياستفاده شد. ضريب همب
حاصل شد. ضرايب  66/0و  51/0، 64/0، 66/0به ترتيب  هفته دوي دو بار اجرا با فاصله

به دست آمد.  51/0و  26/0، 66/0آلفاي کرونباخ نيز پس از اجراي اصلي به ترتيب 
اي هقرار گرفت که مدل وردبررسيمروايي مقياس نيز با اجراي تحليل عاملي تأييدي 

وضعيت ، هاي برازشقرار گرفتند و شاخص موردحمايت شدهتدوينگيري اندازه
 (.df/3χ ،02/0=RMSEA ،66/0=GFI=22/3را نشان دادند ) قبولقابل

انستيتو ، DAPهاي تحولي )هاي تحولي از پروفايل داراييبراي سنجش دارايي
براي سنجش گويه است و  26داراي  ده شد. اين مقياس( استفا3002، سوتاپژوهشي مينه

 ،ه است )بنسون و همکارانتحولي دروني و بيروني ساخته شد هايداراييي مجموعهدو 
هاي گويه دارايي 36، اي استنمره 1گذاري مقياس بر اساس فرمت ليکرت نمره .(3006

 صورتبهها ي گويهند. کليهاهاي درونيگويه نيز معرف دارايي 23سنجند و بيروني را مي
با نژادهاي دبيرستاني  آموزدانش 44202روي  مقياس برشوند. گذاري ميمستقيم نمره
فاي آل گرديده واجرا  قوميتي چند هايگروه و آسيايي هندي، آمريکايي، مختلف سفيد
ها و ي نگرشنامهگزارش شده است. پرسش 56/0بازآزمايي در  و 64/0 کرونباخ آن

 مورداستفاده( نيز براي بررسي روايي مقياس 3003( انستيتو پژوهشي )A&Bارها )رفت

                                                                                                                                        
1. principle-component analysis 

2. promax rotation 

3. internal consistency 
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، هابراي کل نمرات دارايي 63/0ضريب همبستگي ، زمانهمقرار گرفته که نتايج روايي 
هاي دروني را نشان داده است )انستيتو براي دارايي 60/0هاي بيروني و براي دارايي 56/0

هاي ات بعدي براي مقياس کلي و هر يک از خرده مقياس(. در مطالع3002، پژوهشي
 آمدهدستبههاي همساني دروني و بازآزمايي مناسب پايايي، هاي دروني و بيرونيدارايي

د بين وجود دارافتراقي و پيش، همگرا، هاي سازهو مستندات قابل قبولي براي روايي
 منظوربه(. در اين پژوهش نيز 0630، 4اوبرين و سسما، ؛ ويلسون3002، )انستيتو پژوهشي

بررسي پايايي مقياس از دو روش همساني دروني و پايايي بازآزمايي استفاده شد. ضريب 
هاي بيروني هاي تحولي و مجموعهها براي کل مقياس داراييهمبستگي نمرات آزمودني

آلفاي  به دست آمد. ضرايب 66/0تا  52/0هاي آن در دو بار اجرا از و دروني و مؤلفه
و دروني  هاي بيرونيکرونباخ پس از اجراي اصلي نيز به ترتيب براي کل مقياس و دارايي

به دست آمد. روايي مقياس نيز با اجراي تحليل عاملي  66/0، 66/0، 62/0به ترتيب 
 قرار موردحمايت شدهتدوينگيري هاي اندازهقرار گرفت که مدل موردبررسيتأييدي 

، df/3χ=22/3را نشان دادند ) قبولقابلوضعيت ، رازشهاي بگرفتند و شاخص
02/0=RMSEA ،66/0=GFI.) 

( انستيتو پژوهشي A&Bها و رفتارها )نگرش مقياسبراي سنجش بالندگي نيز از 
( استفاده شد. بخش بالندگي اين مقياس داراي هشت شاخص است که شامل 3003)

 حفظ مناسب، هاراي تفاوتقائل شدن ب ارزش، کمک به ديگران، موفقيت تحصيلي
ها و مقابله با سختي، ايفاي نقش رهبري، هاتوانايي تأخير در ارضاي خواسته، سالمتي

هاي شاخص عنوانبههاي فراوان مقاومت در برابر خطر است. اين عوامل در پژوهش
گذاري مقياس براي داراي هشت سؤال است. نمره درمجموعاند و بالندگي تعيين شده

اي است و نمره 2ها اي و براي ساير گويهنمره 6دوم بر اساس فرمت ليکرت  يگويه
 شوند. مقياس با ميانگين صفر و انحرافگذاري ميمستقيم نمره صورتبهها ي گويهکليه

است. همساني دروني مقياس که توسط ضريب آلفاي کرونباخ  معيار يک استاندارد شده
 منظوربه(. در اين پژوهش نيز 3006، و اسکلز بوده است )بنسون 16/0سنجيده شده 

هاي آن از دو روش همساني دروني و پايايي بازآزمايي بررسي پايايي مقياس و مؤلفه
و در  66/0ي اول استفاده شد. ضريب آلفاي کرونباخ براي مقياس به ترتيب در مرحله

                                                                                                                                        
1. Wilson, D. S., O’Brien, D. T., & Sesma, A. 
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ها در دو نيچنين ضريب همبستگي نمرات آزمودبه دست آمد. هم 66/0ي دوم مرحله
حاصل شد. روايي مقياس نيز با اجراي تحليل عاملي  64/0 هفته دوي بار اجرا با فاصله

فت قرار گر موردحمايت شدهتدوينگيري قرار گرفت که مدل اندازه موردبررسيتأييدي 
، df/3χ=66/3را نشان دادند ) قبولقابلهاي برازش براي مدل وضعيت و شاخص

02/0=RMSEA ،66/0=GFI.) 

 هايافته
بت کسب بينش مقدماتي نس منظوربهچند تحليل اوليه ، هاي اصليپيش از انجام تحليل

ميانگين و ، هاي توصيفي شامل فراوانيشاخص 4ها انجام گرفت. در جدول به داده
 وردبررسيمي انحراف معيار سني با تفکيک جنسيت و دانشگاه محل تحصيل براي نمونه

 265نفر بوده که  666هاي پژوهش ده است. تعداد کل آزمودنيدر اين پژوهش ارائه ش
 اند.نفر پسر بوده 204ها دختر و نفر آن

 ي پژوهشهاي توصيفي نمونهشاخص .1جدول 
 جنسيت

 دانشگاه
 پسر دختر

 ميانگين سني ±انحراف معيار  تعداد ميانگين سني ±انحراف معيار  تعداد
 06/34 ± 15/4 426 22/30 ± 24/4 462 رازي

 46/34 ± 22/4 446 11/34 ± 23/4 416 آزاد اسالمي کرمانشاه

 62/46 ± 42/4 31 21/46 ± 64/0 32 صنعتي کرمانشاه

 01/34 ± 20/4 204 52/30 ± 20/4 265 جمع کل

ها روي متغيرهاي پژوهش نشان هاي آزمودنيهاي توصيفي نمرهشاخص 3در جدول 
 اند.داده شده

 = n 666 هاوصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش براي کل آزمودنيهاي تشاخص .2جدول 
 کشيدگي کجي بيشترين نمره کمترين نمره ميانگين ±انحراف معيار  متغيرها

 -32/0 -40/0 00/60 01/45 31/26 ± 06/5 بعد تأملي خرد
 -20/0 -06/0 06/65 63/32 60/16 ± 13/5 بعد شناختي خرد
 24/0 -21/0 04/63 65/34 66/12 ± 44/6 بعد عاطفي خرد

 -46/0 -02/0 01/26 01/42 30/35 ± 31/1 بالندگي
 -16/0 -46/0 23/66 50/25 20/54 ± 50/44 هاي تحولي بيرونيدارايي
 -22/0 -46/0 63/434 61/24 46/63 ± 43/42 هاي تحولي درونيدارايي
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ي همه نمرات کجي و کشيدگي، دهدنشان مي 3گونه که مندرجات جدول همان
هاي مدل يلوتحلتجزيهها است. با توجه به اينکه مبناي متغيرها بيانگر توزيع بهنجار داده

در  رسيموردبرماتريس همبستگي متغيرهاي ، بنابراين، استماتريس همبستگي ، علّي
 ارائه شده است. 2جدول 

 ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش .3جدول 

6 2 1 2 3 4  

 ختي خرد. بعد شنا4 4     

 . بعد عاطفي خرد3 26/0** 4    

 . بعد تأملي خرد2 **0/10 **0/26 4   

 . بالندگي1 **0/16 **0/33 **0/31 4  

 بيروني هاي. دارايي2 **0/26 **0/42 **0/36 **0/22 4 

 دروني هاي. دارايي6 **0/15 **0/31 **0/26 **0/16 **0/16 4

روابط بين متغيرها به ميزان زيادي منطبق با دهد که نشان مي 2مندرجات جدول 
دار هستند. اين معني 04/0روابط در سطح  يهمه واند مسيرهاي مورد انتظار بوده

پژوهش را  بين متغيرهاي دومتغيرههاي همبستگي تنها بينشي در ارتباط با روابط تحليل
 4اندرسون و گربينگ ايدومرحلهاز رويکرد ، آورند. براي ارزيابي مدل پيشنهاديفراهم مي

ين ي بنشان دادن رابطه منظوربه، ( استفاده شد. پيش از ارزيابي مدل ساختاري4666)
املي تحليل ع، بر روي متغيرهاي مکنون مدل، ي مکنون مربوطمتغيرهاي نشانگر با سازه

قرار گرفتند.  موردحمايت شدهتدوينگيري هاي اندازه( اجرا گرديد. مدلCFAتأييدي )
را نشان  قبولقابلهاي برازش وضعيت شاخص هشد دادهنشان  1که در جدول همچنان 
 دادند.

 گيريهاي اندازههاي برازندگي مدلمشخصه .4جدول 

 3χ df P df/3χ RMSEA GFI AGFI CFI NFI هاي برازششاخص
 64/0 66/0 62/0 66/0 02/0 22/3 004/0 53 65/465 بعد شناختي خرد
 61/0 64/0 66/0 65/0 01/0 04/3 004/0 64 25/433 دبعد عاطفي خر
 64/0 61/0 62/0 65/0 02/0 53/3 004/0 16 22/420 بعد تأملي خرد

 62/0 65/0 66/0 66/0 02/0 66/3 004/0 46 45/16 بالندگي
 66/0 66/0 65/0 66/0 02/0 22/3 004/0 45 61/13 تحولي هايدارايي

                                                                                                                                        
1. Anderson, J. C. & Gerbing, D. W. 
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جهت ارزيابي مدل پيشنهادي ، گيري متغيرهاي مکنونهاي اندازهپس از ارزيابي مدل
برآورد  با Amos 19 افزارنرم اساس بر( SEMيابي معادله ساختاري )از روش مدل

هاي که مقادير برخي شاخص( استفاده شد. با وجود اينML) نماييدرستحداکثر 
 ما بعضي ازا، ها بودندبرازندگي حاکي از برازش نسبتاً خوب مدل پيشنهادي با داده

 گام بعدي ارتقاء، دادند که اين مدل نياز به بهبود دارد. بر اين اساسها نشان ميشاخص
برازندگي مدل پيشنهادي از طريق حذف مسيرهاي غيرمعنادار بود. حاصل اين تغييرات 

هاي برازندگي شاخص اساس برها ( که برازش آن با داده4مدل اصالح شده است )نمودار 
در مدل به لحاظ آماري  آمدهدستبهنشان داده شده است. مقدار مجذور کاي  2در جدول 

هاي مدل اصالح شده در سطح ضمن اينکه ساير شاخص، (P=42/0معنادار نيست )
 ها دارند.مناسبي هستند و نشان از برازندگي مناسب آن با داده

 نهايي هاي برازندگي براي مدلشاخص .5جدول 

 
3χ df P df/3χ RMSEA GFI AGFI CFI NFI IFI TLI 

 66/0 00/4 00/4 00/4 66/0 00/4 01/0 66/4 42/0 2 61/2 مدل نهايي

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

 

 تحليل مسير و پارامترهاي استاندارد شده مدل نهايي .1نمودار 
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 هايدهد. ضرايب مسير از داراييرا نشان مي شدهتدوينتحليل مسير مدل  4نمودار 
الندگي هاي بيروني به بعاطفي و تأملي خرد؛ از دارايي، دروني به بالندگي و ابعاد شناختي

 04/0و  02/0و بعد تأملي خرد و از بالندگي به ابعاد شناختي و عاطفي خرد در سطح 
 دار بودند.معني

را  زاوندربر متغيرهاي  زابرونيم و کل متغيرهاي غيرمستق، اثرات مستقيم 6جدول 
 دهد.نشان مي

 برآورد ضرايب اثرات کل .6جدول 

 P اثرات کل اثرات غيرمستقيم اثرات مستقيم متغيرها
     هاي تحولي دروني براثر دارايي

 043/0* 32/0 05/0 46/0 بعد شناختي خرد
 046/0* 26/0 01/0 23/0 بعد عاطفي خرد

 044/0* 26/0 - 26/0 ملي خردبعد تأ
 006/0** 14/0  14/0 بالندگي

     هاي تحولي بيروني براثر دارايي
 006/0** 03/0 03/0 - بعد شناختي خرد
 001/0** 03/0 03/0 - بعد عاطفي خرد
 006/0** 42/0 - 42/0 بعد تأملي خرد

 006/0** 41/0 - 41/0 بالندگي
     اثر بالندگي بر

 006/0** 46/0 - 46/0 ي خردبعد شناخت
 040/0** 40/0 - 40/0 بعد عاطفي خرد
 - - - - بعد تأملي خرد

 996 =n ،40/4 > p * ،42/4 > p** 

 مراتببه( 32/0هاي دروني )کنيم اثر کل داراييمشاهده مي 6در جدول  که همچنان
( 6) مجموعدر( بر بعد شناختي خرد است. 03/0هاي بيروني )بيش از اثر کل دارايي

اي هدرصد از واريانس بعد شناختي خرد توسط مدل تبيين شده است. اثر کل دارايي
( بر بعد عاطفي خرد است. 03/0هاي بيروني )( بسيار بيشتر از اثر کل دارايي26/0دروني )

( درصد از واريانس بعد عاطفي خرد را تبيين 41) درمجموعاين متغيرها به همراه بالندگي 
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هاي بيروني ( بيش از اثر کل دارايي26/0هاي تحولي دروني )اثر کل دارايياند. کرده
دار بر بعد تأملي خرد که بالندگي اثر معني( بر بعد تأملي خرد است. ضمن اين42/0)

( درصد از واريانس بعد تأملي خرد را تبيين 32) درمجموعنشان نداده است. اين متغيرها 
( و تأثير 14/0کل بيشتري بر روي بالندگي دارد ) هاي دروني اثرکنند. داراييمي

( درصد از واريانس 36) درمجموع(. اين متغيرها 41/0هاي بيروني کمتر است )دارايي
 کنند.بالندگي را تبيين مي

 گيريو نتيجه بحث
ي هاي اساسکه از مفروضهکردند  الگوهاي خاصي از روابط بين متغيرها را ارائه، هايافته

رفته قرار گ موردبحثها کنند. در اين بخش سعي شده است اين يافتهيت ميپژوهش حما
 و تبيين گردند.

بر  گري بالندگيهاي تحولي به ميانجيکه داراييفرض اصلي پژوهش مبني بر اين
مورد تأييد قرار گرفته است. اين يافته اوالً تأييدي بر اين مفروضه است ، خرد تأثير دارند

هاي خرد در اواخر نوجواني و اوايل جواني گيري جوانهلي بر شکلهاي تحوکه دارايي
د خرد پيامد و فرايند تحول مثبت در رش عنوانبهاي بالندگي نقش واسطه، تأثير دارند. ثانياً

قاء خرد تأثير بر بالندگي به ارت موجببههاي بيروني که داراييتأييد گرديده و نهايتاً اين
هايي تحولي در رشد و پرورش يج از مناسبت چهارچوب داراييگردند. اين نتامنجر مي

 عنوانبه( و نقش بالندگي 3044، رفتارهاي بالنده و تحول مثبت )بنسون و همکاران
)بنسون و  اميدوارکنندهاي آينده سويبهشاخص رشد و موفقيت نوجوان در حرکت 

( 3004پاتي و همکاران )هاي پاسوکه با پژوهشکنند؛ ضمن اين( حمايت مي3006، اسکلز
هاي اساسي خرد در اواخر که ويژگي( مبني بر اين3002و ريچاردسون و پاسوپاتي )

يابند همسو بوده و تأييدي بر ديدگاه وايالنت ظهور مي ساليبزرگنوجواني و اوايل 
اي هگونه که محيط مثبت موجب حمايت از گرايش به رشد ويژگي( است که همان4662)

تواند يم، گرددنفس ميمتانت و اعتمادبه، خلوص، ذهن باز، مدارا ازجملهتي مثبت شخصي
 اکتساب خرد را نيز تسهيل نمايد.

قرار  موردبررسيهاي قبلي هاي تحولي با خرد در پژوهشي داراييرابطه اگرچه
توان متغيرهايي را يافت که تا حد زيادي با رفتارهاي مي وجودبااين، نگرفته است
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هاي تحولي را نوجواناني که سطوح باالتري از دارايي ازجملهنه همپوشي دارند خردمندا
 و کردهزا شرکت به ميزان کمتري در رفتارهاي آسيب زياداحتمالبهاند کردهگزارش 

 هاي تحولي رابطه(. دارايي3044، اند )بنسون و همکارانتري را نشان دادهپيامدهاي مثبت
ليفرت ، بنسون، اند )اسکلزآن بوده کننده بينيپيشداشته و اغلب  بسيار نزديکي با بالندگي

هاي اين (. يافته3002، 3هورست و رادرفورد، مانيس، فوستر، ؛ اسکلز3000، 4و بليث
 هاي پيشين همسو است.در پژوهش آمدهدستبههاي پژوهش با يافته

 شناختي و عملي دو جنبهبالندگي ، اندکرده( بيان 3002) همکارانشلرنر و  کههمچنان 
، هاي شناختي آن ارزش نهادن به نظام اجتماعي مروج برابريدارد. بارزترين ويژگي

تعهد به ، ترين ويژگي عملي آنعدالت اجتماعي و آزادي فردي است و مهم، دموکراسي
بيني خوش، ازجمله( که نشانگرهاي آن 3002، عمل در اين زمينه است )لرنر و همکاران

براي  تالش، هاقائل شدن براي تفاوت ارزش، کمک به ديگران، موفقيت تحصيلي، سالم
، اهها و کنترل تکانهتأخير در ارضاي خواسته، توان رهبري ارائه، حفظ سالمت شخصي

، (3006 ،ها )بنسون و اسکلزپشتکار براي غلبه بر سختي، مقابله و مقاومت در برابر خطر
تي حرک، اين فرايند انديشه و عمل، رسداند. به نظر مييمعرف اين ابعاد شناختي و عمل

و  تحول سازگارانه، هاي سازنده در طول زمانرونده است که بستر الزم براي تجربهپيش
عواطف و تأمل عميق نسبت به جهان هستي ، اکتساب و بسط شناخت، درنهايتمثبت و 

 هستند. کند که همگي جوانب مختلف خردرا فراهم مي
رد هاي بيروني بر خبيش از دارايي مراتببههاي دروني دهند که داراييج نشان مينتاي

و هر سه بعد آن و بالندگي تأثير دارند. براي تبيين اين يافته چند دليل احتمالي مطرح 
 هايهمبستگي باالي دارايي، قرار گرفت مورداشارهتر گونه که پيشهمان، است: اول

تواند يکي از داليل کاهش مي، اين رابطه در مدل ساختاريدروني و بيروني و کنترل 
د. هاي دروني بر متغيرهاي وابسته باشهاي بيروني به نسبت داراييضرايب مسير دارايي

همبستگي بااليي را با خرد و ابعاد آن نشان  است که هر دو بعد دارايي رابطه ذکرشايان
 هک همچنانهاي بيروني دارايي کهت. دوم اينروابط نيز معنادار بوده اس اند و کليهداده

 ،تجارب مثبتي هستند که جوان از افراد مجموعه، اندکرده( تعريف 3006بنسون و اسکلز )

                                                                                                                                        
1. Scales, P. C., Benson, P. L., Leffert, 

N., & Blyth, D. A. 

2. Scales, P. C., Foster, K., Mannes, M., 

Horst, M., & Rutherford, A. 
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ين ا، رسدبه نظر مي، کند. لذاهاي مرتبط به زندگي خويش دريافت مينهادها و مؤسسه
ي صورت گرفته براي هاتالش، هاي دريافتي توسط جوانحمايت ازجملهتجارب مثبت 

 ها وبهينه از زمان و محدوديت براي استفاده شدهفراهمهاي فرصت، توانمندسازي وي
هاي دروني وي نيز تأثير داشته و بالطبع انتظارات منطقي از او بر رشد و ارتقاء دارايي

 ،اهبخشي از تأثير خويش بر تحول مثبت جوان را به وساطت نقشي که بر ارتقاء شايستگي
هاي اعمال نمايند. همبستگي باالي دارايي، کنندتعهدات و هويت او ايفاء مي، هاارزش

بيروني و دروني گواهي بر اين مدعا است. توجه به اين نکته حائز اهميت است که 
ون تراکمي )بنس صورتبهاز اوان کودکي تا اوايل جواني ، هاي بيروني در طول زماندارايي

، کردهي تجاربي که فرد در محيط اجتماعي خويش دريافت ( و ط3006، و همکاران
اين نقش تراکمي بيش از ، در اين مرحله از تحول، رسداند. به نظر ميتجميع گرديده

ن رشد خرد آ تبعبهاثرات خود را بر بالندگي و شکوفايي جوان و ، مستقيم صورتبهکه آن
، ه اعمال نمايد. و سرانجامهاي دروني شدها و شايستگياز طريق ارزش، نشان دهد

حيط درک ذهني م، در تعيين تأثيرات محيطي بر زندگي افراد، طور که قبالً اشاره شدهمان
تر از خود تأثيرات عيني مهم، و توانايي سازگاري با شرايط در يک روش ساختارمند

براي کسب  خودخوديبه(. تجارب زندگي 4662، ؛ باندورا4664، محيط است )آلپورت
اين امر مستلزم آن است که فرد ابتدا تجربه و درسي از زندگي را که ، رد کافي نيستندخ

( 3002، 3000، که بتواند در خرد رشد کند )آردلتدر آن نهفته است بپذيرد پيش از آن
بيروني  هايهاي دروني به نسبت داراييداراييتواند به تبيين نقش مؤثرتر و اين امر مي

اندازي جديد تواند چشممي، هاي اين پژوهشکمک نمايد. يافته، خردبر رشد و ارتقاء 
هاي خرد در اواخر نوجواني و اوايل گيري اولين جوانهرا براي درک چگونگي شکل

 جواني فراهم نمايد.
 هاييداراي محدوديت، هر پژوهش با توجه به شرايط و موقعيتي که در آن اجرا شده

نمونه پژوهش محدود  کهاين ازجمله، هايي مواجه بودديتبا محدو، . اين مطالعه نيزاست
اي ما هتوانيم ادعا کنيم که يافتهبنابراين نمي، هاي کرمانشاه بودبه دانشجويان دانشگاه

 هاي حاصل از خودگزارشيهاي گوناگون است. يافتهبه ساير جوامع با زمينه تعميمقابل
 شدهادراکها و نيازهاي شي در کشف ارزشهاي خودگزارطبيعتاً مقطعي است. البته روش

کرد عمل، اما همراه بودن مشاهدات رفتاري، پذير هستندو در سنجش عيني سالمت توجيه
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 فراهم هاآني عملکرد تري از اين ساختارها و شيوهو پيامدهاي انطباقي تبيين کامل
 هايگانه که داراييهاي طولي و همچنين اتکا به اطالعات چندپژوهش، روازايننمايد. مي

قرار دهد  موردمطالعهاندازي پوياتر فرايند بالندگي و رشد خرد را از چشم، تحولي
، ازجملهدر جوامع ديگر  خصوصبههاي ديگر تواند مفيد واقع شود. انجام پژوهشمي

وانستند ت درمجموعشود. نتايج حاصله در اين پژوهش آموزان دبيرستاني پيشنهاد ميدانش
اريانس تبيين و منظوربهگردد لذا پيشنهاد مي، ز واريانس خرد را تبيين نمايندبخشي ا
هايي با تمرکز بر ساير عوامل فردي و اجتماعي مؤثر در اين زمينه پژوهش، باقيمانده

 گردد که اين اولينتوجه پژوهشگران بعدي به اين نکته جلب مي ضمناًصورت گيرد. 
م بالندگي و خرد انجا، هاي تحوليين روابط بين داراييتعي اي است که در زمينهمطالعه

 صورت گرفته در اين زمينه در ايران و استفاده از نمونه اولين مطالعه، چنينگيرد. هممي
 دانشجويي است.

 يجانبههمهها و حمايت هاي پژوهش حاضر حاکي از آن است که تأمين دارايييافته
تواند تأثير بسزايي در پرورش و ارتقاء وجوانان ميارکان مختلف جامعه از جوانان و ن

خرد و رفتارهاي بالنده ايفاء نمايد. براي رشد خرد جمعي توجه به عوامل تأثيرگذار بر 
مستقيم  صورتبهرشد خرد فردي از اهميت شاياني برخوردار است. آموزش خرد 

حولي هاي تن داراييغيرمستقيم و از طريق تأمي صورتبهتوان پذير نيست اما ميامکان
ي يهريزان و کلبرنامه، گذارانسياستتوجه ، بستر الزم براي رشد خرد را فراهم نمود. لذا

، خانواده ازجملهنوجوانان و جوانان ، نهادهاي اجتماعي مرتبط با رشد و تحول کودکان
ردد: گاجتماعي به پيشنهادهاي کاربردي زير جلب مي هاينظام خردهنظام آموزشي و ساير 

بت بيني و ديدگاه مثخوش، تقويت و پرورش احساس توانايي و کنترل بر امور زندگي
هاي خردمند بسيار تواند در پرورش انسانمي، نفسعزتو  هدفمندي، نسبت به آينده

، تيدوسنوع ويژهبههاي مثبت مؤثر واقع شود. توجه بيشتر به پرورش و ارتقاء ارزش
داري از اهميت زيادي پذيري و خويشتنمسئوليت، داقتص، برابري و عدالت اجتماعي

ت ها به شرکهاي غني و سازنده براي نوجوانان و ترغيب آنبرخوردار است. ايجاد فرصت
ارتقاء کيفي زمان حضور ، شرکت در امور مذهبي، ورزشي، هاي خالق هنريدر فعاليت

کنند مورد تأکيد است. صرف مي هايي که خانواده با هممطلوب از زمان در خانه و استفاده
در  مشارکت، هاي آن شامل انگيزش پيشرفتپرورش تعهد به يادگيري و ارتقاء مؤلفه
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احساس تعلق به مدرسه و دانشگاه و صرف حداقل سه ساعت در هفته براي ، يادگيري
هاي اجتماعي از قبيل از اهميت زيادي برخوردار است. شايستگي غيردرسي مطالعه
 فردي و فرهنگي وهاي بينشايستگي، همدلي، گيريتصميم، ريزيبرنامه، آوريتاب

هاي گردد در برنامهگردد. پيشنهاد ميمهارت حل تعارض موجب ارتقاء بعد تأملي خرد مي
 از طريق آموزش، هاتوجه خاص به ارتقاء اين شايستگي، آموزشي و تربيتي نوجوانان

 هاي زندگي به عمل آيد.مهارت
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