تبيين خردمندی بر اساس هوش موفق و خودکارآمدی مقابله
Explaining Wisdom on the basis of Successful Intelligence and
Coping Self Efficacy
Roghaye Ghorbani

Farhad Khormaee, PhD

فرهاد خرمائي

رقيه قرباني

PhD Candidate
Shiraz University

Shiraz University

استاديار دانشگاه شيراز

دانشجوي دکتري دانشگاه شيراز

چکيده
مرد) از دانشجويان مقطع کارشناسی641 ،زن650( نفر043  بدين منظور.هدف اين پژوهش تبیین خردمندی بر اساس هوش موفق و خودکارآمدی مقابله بود
 هوش موفق استرنبرگ و،)4330(  به روش تصادفی خوشهای انتخاب شدند و مقیاسهای خودسنجی خردمندی وبستر52-59دانشگاه شیراز در سال تحصیلی
 دادههای پژوهش با بهرهگیری از روش مدليابی معادالت ساختاری تحلیل.) را تکمیل کردند4331( ) و خودکارآمدی مقابله چسنی و ديگران4334( گريکورنکو
 نتايج تحلیل مسیر نشان داد که مدل پیشنهادی با داده های پژوهش برازش مناسب دارد و اثر مستقیم هوش موفق بر خردمندی و خودکارآمدی مقابله و.شدند
 اين. اين مدل همچنین نشان داد که خودکارآمدی مقابله نقش واسطه بین هوش موفق و خردمندی دارد.همچنین اثرخودکارآمدی مقابله بر خردمندی تأيید شد
 بر.نتايج نشان میدهد که هوش موفق با افزايش باورهای خودکارآمدی در مقابله با رويدادهای تنیدگیزا به افزايش خردمندی در دانشجويان منجر میشود
های آموزشیاساس نتايج اين پژوهش پیشنهاد میشود در محیطهای آموزشی به جای هوش سنتی بر آموزش هوش موفق تاکید شود تا از طريق ايجاد محیط
.غنی با افزايش باورهای خودکارآمدی مقابله بتوان افراد خردمند را وارد بازار کار و جامعه کرد
 خودکارآمدی مقابله، هوش موفق، خردمندی:واژههای کليدی
Abstract

T

he purpose of this study was to explain wisdom by successful intelligence and coping self-efficacy. Three hundred and
twenty students (193 females, 127 males) were selected from Shiraz University in academic year 2015 using multistage

cluster random sampling. The participants completed the Self-Assessed Wisdom Scale (Webster, 2003), the Successful Intelligence
Scale (Sternberg & Grigorenko, 2002) and the Coping Self-Efficacy Scale (Chesney et al, 2006). The data were analyzed using the
structural equation modeling approach. The results of path analysis indicated that the model had a good fitness. The successful

5941  پاييز/94  شماره/ سال سيزدهم- روانشناسان ايراني:روانشناسي تحولي

intelligence had direct effects on wisdom and coping self-efficacy. The coping self-efficacy mediates the relation between
successful intelligence and wisdom. The findings suggest that successful intelligence enhance wisdom in students by promoting
their coping self-efficacy beliefs, the educational settings should emphasize successful intelligence rather than traditional
intelligence, and by providing enriched educational environments wised individuals may enter labor market and society.
Keywords: wisdom, successful intelligence and coping self efficacy
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.اين مقاله برگرفته از رساله دکتری در رشته روانشناسی تربیتی است

تبیین خردمندی بر اساس هوش موفق و خودکارآمدی مقابله

مقدمه

و ضع شخص و بررسی معنادار بودن زندگی با بازخورد فلسفی

در طول قررنهرا در فرهنر هرای مختلر خردمنردی از
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واالترين فضائل قلمداد شده است (والش و رمز .)4369 ،امروزه
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است (وبستر .)4331 ،شوخطبعری در خردمنردی بانر کراهش
تنیدگی و ايجاد رابطه اجتمرانی مثبرت اسرت .طنرز دارای نفرو

نیز مسئله بسیاری از مجامع و نظامهای آموزشی دنیرا ،کمر

اجتمررانی ،اغلررب مررردم را برره يکررديگر نزديرر

به رشد مهارتهای شناختی بهويژه در طول تحصیل است .هر

تجربههايشان را غنی میسازد و چشمانداز وسریعترری را بررای

چند حافظه ،مهارتهای تحلیلی و هروش اهمیرت بسریار دارد،

هن باز میکند (وبستر )4330 ،و باالخره براز برودن بره تجربره

برای موفقیت در تحصیل و در زندگی کافی نیسرت و بره نظرر

اشاره بره انعطرافپرذيری فررد خردمنرد دارد .افرراد خردمنرد در

میرسد اهمیت مهارتهايی همچون خردمندی 6بیشرتر اسرت.

مواجهه با فرصت پاسخ گفتن به نیازهای زنردگی براز و گشروده

افرادی که از مهارتهای شرناختی بررای رسریدن بره اهرداف

هستند و بهطور ماثر برا اشرخاا دارای ديردگاههرای مختلر

خودخواهانه و نادرست استفاده میکنند ،ممکن اسرت خر و و

تعامل میکنند و اط نات جديد را میپذيرند (وبستر.)4331 ،

مرریکنررد،

باهوش باشند؛ ولی قطعاً خردمند نیستند (استرنبرگ .)4330،برر

از آغاز تحقیقات روانشناسی خردمندی ،شکلگیری و رشد

اين اسراس در دو دهره گذشرته مفهروم خردمنردی در مترون

خردمندی از حوزههای مهم تحقیق بروده اسرت (اسرتادينگر و

روانشناسی مورد توجه بسیار قرار گرفتره و حجرم بسریاری از

گلوک .)4366 ،بر اين اساس در برخری از مردلهرا ،نوامرل و

پژوهشها را بره خرود اختصراا داده اسرت (آردلرت.)4339 ،

پیشايندهای مختل برای رشد خردمندی بیان شرده اسرت ،از

مررروری بررر تحقیقررات خردمنرردی از سررال  6553تررا 4360

جمله در مدل خردمندی بررلین( 8برالتس و اسرتادينگر،6550 ،

نشاندهنده افزايش تحقیقات در سالهای اخیر در ايرن زمینره

4333؛ اسمیتو برالتس6553 ،؛ کنزمران و برالتس )4339 ،کره

است (گلوگ و ديگران.)4360 ،

شامل جامعترين برنامره تحقیقراتی و بیشرترين بررسریهرای

از خردمندی تعاري متعدد صورت گرفتره ،امرا همره مالفران

تجربی در زمینه خردمندی است .در اين مدل خردمنردی هرم

توافق دارند که خردمندی سراختاری چنردوجهی و چندبعردی دارد

بهننوان فرايند ،يعنی هماهنگی نقل و شخصریت يرا هرن و

(وبستر4330،؛ استادينگر4336 ،؛ بالتس4332 ،؛ آردلت.)4330 ،

فضیلت ،و هم به ننوان نتیجه نگريسرته مریشرود؛ در هرر دو

وبستر ( )4331 ،4330خردمندی را به معنای داشتن مهرارت

صورت خردمندی به معنای ايجاد تعادل بین نیروهای نق نری

و هدف و همچنین کاربرد تجربههای مهرم زنردگی در تسرهیل

و شخصیت است (کنزمان و بالتس .)4339 ،در اين مدل رشرد

رشد بهینه خود و ديگران میداند .وی خردمنردی را بره ننروان

خردمندی نیازمند مشارکت و تعامرل مجمونرهای از نوامرل و

نامل مکنون4پنج مالفه ،تجربههای بحرانی زندگی ،0نظمجرويی

فرايندهاسررت و پیشررايندهای گونرراگونی بررر خردمنرردی ترراثیر

1

میگذارند .نوامل هوشی از جمله پیشايندهای مهم خردمنردی

معرفی میکند .تجربه چالشانگیز بحران شرر الزم خردمنردی

در اين مدل است (بالتس و استادينگر4333،؛ بالتس ،گلروک و

به نظر میرسد .بزرگسالی کره زنردگیاش موفقیرتآمیرز اسرت،

کنزمان 4334 ،؛ کنزمان و بالتس.)4339 ،

هیجانی ،2تأمل و يادآوری ،9شوخطبعی 1وگشرودگی بره تجربره

تجربههای کلیتری ازجوانی دارد که از اين تجربرههرا بریبهرره

استرنبرگ ( )6558نیز هوش موفق 5و دانرش ضرمنی 63را

بوده است (وبستر ،)4330 ،نظرمجرويی هیجرانی نیرز اشراره بره

زيربنای خردمندی قرار میدهد و خردمندی را به ننوان نامرل

حساسیت فرد خردمنرد در موشرکافی و تمرايز قائرلشردن برین

تعادل بین منافع برونفردی 66و درونفردی 64و برینفرردی از

حالتهای هیجانی ،به همراه توانايی تشخیص ،پرذيرش و بیران

طريق وساطت ارزشها برای رسیدن بره مصرلحت جمرع 60در

سازنده طیر کامرل از احساسرات متنرون انسران دارد (وبسرتر،

نظر گرفته است (اسرترنبرگ .)4338 ،نظريره هروش موفرق از

 ،)4330همچنین تأمل و يادآوری در زندگی به معنری توجره بره

نظريههای کارآمد و جامع در حوزه هوش انسان اسرت ،کره در

9. successful
intelligence 13. common
good
قررررررررررررررررررررررررروت
نقرررررررررررررررررررررررررا
10. tacit knowledge
11. extra personal
12. intrapersonal

5. reminiscence/reflectiveness
6. humor
7. openness to experience
8. Berlin Wisdom Model

1. wisdom
2. latent factor
3. critical life experiences
4. emotional regulation

رقیه قربانی ،فرهاد خرمائی

مقايسه با نظريههای سنتی هوش مزايای زيادی دارد .در ايرن

با اضطراب و تنیدگی هنگام روبهرو شدن با مشرک ت ننروان

نظريه هوش بر اساس محیطی تعري میشود کره فررد در آن

شده (ويلیامز )4361 ،و بهکارگیری راهبردهای مهم و دشوار در

قرار دارد (اسرترنبرگ ،کرافمن و گريگورنکرو )4331 ،و هروش

هدايت و معنادهی زندگی از ويژگیهای افرراد خردمنرد اسرت

موفق بره ننروان توانرايی کسرب موفقیرت در زنردگی مبتنری

(بررالتس .)4332،خردمنرردی را م ریترروان اسررتفاده بررهموقررع از

براهداف شخصی در بافت فرهنگی اجتمانی با کاربرد تعادل در

راهبردهررا برررای حررلمسررئله ي را خررودنظمجررويی تلق ری کرررد

استفاده از مهارتهای نملی ،6خ و 4و تحلیلی 0درنظر گرفتره

(اسررتادينگر )4336 ،و فرررد خردمنررد در ت ر ش برررای تقوي رت

میشود (استرنبرگ .)6555 ،در اين تعري  ،توانايی تحلیلی بره

مجمونهای از مهارتهای مقابلهای مناسب و ايجراد احسراس

معنی مقايسه و ارزيابی مقدمات مورد نیاز برای حرل مسرئله و

خودکارآمدی برای رويارويی با مسرائل مشرابه در آينرده اسرت

فراينرردهای تصررمیمگی رری اسررت (اسررترنبرگ و گريگورنکررو،

(وبستر )4331 ،و با شناسايی محدوديتهای موجود و همچنین

 .)4332هوش نملی نیز برای تصرمیمگیرری در مرورد تعمریم

نقا قوت و ضع خرود در پری افرزايش توانرايی فراشرناختی

دانش مکتسب در بافتهای مختل اسرتفاده مریشرود ،ماننرد

خررويش اسررت (اسررترنبرگ .)4330 ،4336 ،6558 ،در هم رین

کاربرد دانش روندی2بررای حرل مسرائل روزمرره (اسرترنبرگ،

راستا گررين و برراون ( ،)4335رشرد منبرع درونری موفقیرت و

 .)4338از توانايی خ و زمانی استفاده مریشرود کره فررد برا

خودکارآمدی را از نوامل ماثر در تحول خردمندی 8دانستهانرد.

9

بنررابراين فراينرردهای شررناختی -اجتمررانی و باورهررا از جملرره

موقعیتهايی روبهرو شود کره دارای درجره خاصری از ترازگی
باشد (استرنبرگ.)4338 ،

پژوهشگران گوناگون به ارتبا نوامل هوشری و خردمنردی
اشاره کردهاند ،برای مثال شدالگ ( )6558توانايیهای شرناختی

نواملی هستند که نقش واسطهای در شرکلگیرری خردمنردی
دارند و در مدل بررلین همره آن اشراره شرده اسرت (برالتس و
استادينگر4333،؛ بالتس ،گلوک و کانزمن) 4334،

پیشبینهای مرتبط با خردمندی دانسته است.کانتور و کیلسرترم

رراجتمرانی اسرت (سریندر و لروپز،
مثبت و فرايندهای شناختی 

( )6559نیز هوش نملی و اجتمانی را به ننوان نوامل پیشرايند

 4334نقرررل از حسرررینزاده ،نزيرررزی و تررروکلی ) 6050 ،و

خردمندی معرفی کرردهانرد .اسرتادينگر ،لروپز و برالتس ()6551

خودکارآمدی مقابلهای،5که بخشری از خودکارآمردی محسروب

چنین مطرح کردهاند کره سرهم زيرادی از واريرانس خردمنردی

میشود (بندورا ،)6555 ،به معنی باور افراد به توانايی مقابله برا

نملی با استفاده از شاخصهرای شرناختی قابرل تبیرین اسرت و

رويدادهای تنیدگیزا و برخورد مطلوب و مناسب آنان با وقرايع

تأکید بسیار بر تاثیر نناصر شناختی در بروز خردمندی کرردهانرد

است (سرندلر ،ترین ،مترا ،ولچیر

و اجررس4333 ،؛ چسرنی،

(بالتس ،استادينگر ،مارکر و اسمیت .)6559 ،همچنین اسرتادينگر

نیلندز ،چمبرس ،تیلور و فولکمن .)4331 ،خودکارآمدی مقابلره

و پاساپاتی ( )4330چنین نظر دادهانرد کره هرر چنرد مت یرهرای

شامل انتماد افراد به توانايیهای انگیزشری و منرابع شرناختی

شخصیتی و هوش سیال ممکن است به ننروان دروازهای بررای

خود هنگام مواجهه با وقرايع و حرواد نیازمنرد مقابلره اسرت

کسب دانش خردمندی نملی در بزرگسالی در نظر گرفته شروند،

(سندلر و ديگران .)4333 ،افراد با سطوح براالی خودکارآمردی

اما نوامل ديگری همچون تجربه زندگی و هوش متبلور و ديگر

مقابله ،بیشتر به ت ش خود متکی هستند و هنگام مواجهره برا

ويژگیهای شخصیتی نیز مهم به نظر میرسند.

موانع ،پافشاری بیشتری از خود نشان میدهند (نیکولز ،پلمرن،

نکته مهم ديگرر در ادبیرات مررتبط برا خردمنردی ،نقرش

لوی و بورکولز.)4363،

فراينرردهای شررناختی -اجتمررانی ،باورهررا و نظررام خررود در

در تحقیقات متعدد به ارتبا بین خودکارآمدی و خردمندی

شکلگیری خردمندی است .خردمندی به ننوان توانايی مقابله

اشاره شده است ،به ننوان مثال التويا ( )4360در بررسی منابع

7. crystallized
8. wisdom development
9. coping self- efficacy

4. procedural knowledge
5. originality
6. fluid

1. practical
2. creative
3. analytical
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(سیال 1و متبلور ،)1هوش نملری و هروش اجتمرانی را از جملره

خودکارآمدی از جمله مت یرهای سازشيافتگی روانشناسی
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روانشناس ری مثبررتنگررر چن رین بی ران کرررده اسررت کرره ب رین

خودکارآمدی و نملکرد تحصیلی در ي

خودکارآمدی نمرومی و نمرره کلری خردمنردی رابطره مثبرت

آموزش هوش موفق (مبنی بر پرورش تفکرر تحلیلری ،خر و و

معنررادار وجررود دارد .همچن رین گلرروک و ديگررران ( )4360در

نملی) ،بر تفکر انتقادی ،خودکارآمدی و نملکرد تحصیلی افرراد

اندازهگیری خردمندی و همبستههای آن چنین بیان کرردهانرد

تاثیر مثبرت دارد .طیمروریفررد و فوالدچنر

( )6056گرزارش

که خودکارآمدی با ابعاد خردمنردی همبسرتگی مثبرت معنرادار

کردند که همبستگی مثبت معنادار برین هروش و خودکارآمردی

دارد .گیلمررور ( )4362برین خودکارآمرردی مقابلرره و خردمنرردی

وجود دارد.

همبستگی مثبت معنرادار گرزارش کررده اسرت .در ايرران نیرز

بررر اسرراس آنچرره گفترره شررد ،از طرف ری در مرردل برررلین از

نژادحاجی و نوروزی ( )4364روابط بین خردمنردی فرهنگری و

مت یرهای هوشی به ننوان نوامل پیشايندی مهرم خردمنردی و

خودکارآمدی نمرومی را بررسری و گرزارش کردنرد کره برین

ازنوامل شناختی -اجتمانی به ننوان نقش واسطه ياد شده است

خودکارآمدی و خردمندی ارتبا وجود دارد.

و از طرف ديگر بندورا ( )6551موفقیتها و هوش شخصی را به

ن وه بر ارتبا بین هوش موفرق و خردمنردی و همچنرین

ننروان يکری از نوامررل مرروثر در تقويرت خودکارآمرردی ننرروان

خودکارآمدی مقابله و خردمندی ،محققان به ارتبا بین هوش و

کردهاست .بنابراين در اين پژوهش سعی شده است با توجره بره

خودکارآمدی نیز اشاره کردهانرد؛ بررای مثرال ديسرت ،م نرد و

مدل نظری برلین و پرژوهشهرای پراکنرده در ايرن زمینره بره

( )4362چنین مطرح کردهاند که برین خودکارآمردی و

طراحی مدل نلی در اين زمینه بپردازيم که در آن هوش موفرق

هوش افزايشی 6در دانشآموزان نررو ارتبرا وجرود دارد .چرن

به ننوان مت یر برونزا و خودکارآمدی مقابلره بره ننروان مت یرر

( )4338بین ابعاد سهگانره هروش موفرق و خودکارآمردی معلرم

واسطه قرار گیرد و نقش واسطهگری خودکارآمدی مقابله در بین

ارتبا مثبرت و معنرادار گرزارش کررده اسرت .نگهبرانسر می

هرروش موفررق و خردمنرردی بررسرری شررود .در شررکل 6مرردل

( )6054در بررسی اثر آموزش هوش موفرق برر تفکرر انتقرادی،

پیشنهادی اين پژوهش آمده است.
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مداخلره نشران داد کره

شکل .6مدل پیشنهادی از روابط ساختاری بین هوش موفق و خردمندی با واسطهگری خودکارآمدی مقابله

براساس مبانی نظری و ادبیات پژوهشی فرضریههرای زيرر
تدوين شده است:

روش
اين پژوهش از نون همبستگی با استفاده از مدل معرادالت

 -هوش موفق پیشبینیکننده مثبت خردمندی و خودکارآمدی

ساختاری بود .جامعه آماری کل دانشجويان مقطرع کارشناسری

مقابله است.

دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 6052-59بودند .برای بررآورد

 -خودکارآمدی مقابله پیشبینیکننده مثبت خردمندی است.

حجم نمونه بر اساس نظر ک ين ( )4366کره تعرداد نمونره را

 -خودکارآمدی مقابله نقش واسطهای بین هوش موفق و

 4/9تا  9برابر تعداد مادّهها میداند 043 ،نفر (650زن641 ،مررد)

خردمندی ايفا میکند.

با میانگین سنی و انحراف اسرتاندارد ( )0/35 ،46/39بره شریوه
1. incremental intelligence

رقیه قربانی ،فرهاد خرمائی

نمونهبرداری تصادفی خوشرهای چندمرحلرهای بره ايرن شرکل

(چراغی .)6052 ،در تحقیق چراغی ( )6052به منظور ارزيابی

انتخاب شدند ،که ابتدا از بین دانشکدههرای مختلر دانشرگاه

انتبار از آلفای کرونباخ استفاده شد و ضرايب پنجنامل مقیاس

شریراز چهررار دانشرکده برره صررورت تصرادفی و سررپس از هررر

تجربههای بحرانی زندگی ،تأمل و مرور ،گشودگی به تجربه،

دانشکده سه تا چهار ک س به صورت تصادفی انتخاب شدند و

نظمجويی هیجانی ،شوخطبعی و خردمندی کل بهترتیب ،3/11

کل دانشجويان حاضر در ک سهای منتخب ،مشرارکتکننردگان

 3/10 ،3/83 ،3/10 ،3/86و  3/85به دست آمد .در اين پژوهش

در پژوهش را تشرکیل دادنرد .در ايرن پرژوهش از ابزارهرای زيرر

برای ارزيابی روايی از تحلیل مادّه استفاده شد و همبستگی بین

استفاده شد.

مادّههای تجربههای بحرانی زندگی با نمره کل  3/19تا ،3/02

مقياس خودسنجي خردمندی( 5وبستر .)4330 ،وبسرتر

نظمجويی هیجانی  3/29تا  ،3/13تأمل و يادآوری  3/94تا ،3/15

( )4330به منظور اندازهگیری و بررسی خردمنردی ،مقیاسری را

شوخطبعی  3/93تا  3/11و گشودگی به تجربه  3/90تا  3/16به

طراحی کرد که شامل  23مادّه است و هر مادّه آن ،برر اسراس

دست آمد .برای بررسی انتبار نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده

مقیاس شش درجهای لیکرت از ( 6کام ً مخالفم) تا ( 1کرام ً

شد .مقادير ضرايب آلفای کرونباخ برای مالفههای تجربههای

موافقم) نمرهگذاری میشود .اين مقیاس پنج زيرر مقیراس دارد

بحرانی زندگی ،نظمجويی هیجانی ،تأمل و يادآوری ،شوخطبعی و

که نبارت است از تجربههای بحرانی زندگی (برای مثرال :برر

گشودگی به تجربه بهترتیب برابر با ،3/10 ،3/11 ،3/19 ،3/95

بسیاری از حواد دردناک و رنج آور زنردگیام غلبره کرردهام)،

 3/99و نمره کل خردمندی  3/81به دست آمد.

هستم) ،تأمل و مرور (برای مثال :گذشته ام را بارها در آرامرش

اين مقیاس شامل  01مادّه است که سره بعرد هروش تحلیلری

به ياد میآورم) ،شوخطبعی (برای مثال :برای خنديدن بهراحتی

(مادّههای  6تا  ،)64مانند تحلیل شخصیتهای داستان؛ هوش

برانگیخته میشوم) و گشودگی به تجربه (برای مثال :در طرول

خ و (مادّههای 60ترا  ،)42ماننرد طراحری چیزهرای جديرد و

زندگی با انروان بسریار متفراوتی از آدمهرا سرروکرار داشرتهام).

هوش نملی (مادّههای  49ترا  ،)01ماننرد يرادگیری از طريرق

نمرهگذاری معکوس مادّه ها در اين ابزار وجرود نردارد .در ايرن

تعامل با ديگران را ارزيابی میکند .ايرن محققران انتبرار ايرن

مقیاس تجربه بحرانی زندگی با مرادّههرای ،46 ،61 ،66 ،1 ،6

زيرمقیاسهرا را برهترتیرب  3/18 ،3/84و  3/16و انتبرار کرل

 ،01 ،06 ،41نظمجويی هیجانی برا مرادّههرای ،61 ،64 ،1 ،4

مقیاس را  3/12گرزارش کرردهانرد .چرن ( )4338انتبرار ايرن

 ،01 ،04 ،41 ،44تأمل و مرور با مادّههرای ،40 ،68 ،60 ،8 ،0

مقیاس و مالفههای آن را باالتر از 3/81گرزارش کررده اسرت.

 ،08 ،00 ،48شوخطبعی برا مرادّههرای ،45 ،42 ،65 ،62 ،5 ،2

پاسخگويی به مادّههای اين مقیاس بر اساس طی پنجدرجهای
لیکرت انجام میشود کره در دامنرهای از ( -6ضرعی ) ترا -9

 23 ،09 ،03اندازهگیری میشود .نتايج تحلیلناملی مدل پرنج

(نالی) قررار دارد .شراخصهرای روانسرنجی ايرن مقیراس را

مالفهای را نشان داد و آلفای کرونباخ برای کل مقیاس معرادل

نگهبررانس ر می ،فرررزاد و صرررامی ( )6054در اي رران بررس ری

 3/53و انتبار بازآزمايی آن پرس از دو هفتره برابرر  3/82برود

کردهاند .نتايج تحلیل نامل اکتشرافی ،سره نامرل اولیره را برا

(وبستر .)4331 ،در اين ابزار ،نمره کرل از حاصرل جمرع همره

ارزش ويژه باالتر از ي

نشران داد و مشرخص کررد کره سره

مادّهها به دست میآيد.

نامل درمجمون  99/15درصد واريانس را تبیین میکنند .ايرن

در تحلیل ناملی تأيیدی ،شاخصهای برازش استخراجشده مدل

مالفان ضرايب آلفای کرونباخ مقیراس هروش موفرق را بررای

پنجناملی نسبت به مدل اصلی برازش مطلوبتری با دادهها

ابعرراد تحلیل ری ،خ ر و و نمل ری بررهترتی رب 3/86 ،3/3،13/12

داشت .شاخصهای  GFI ،CFIو  AGFIبهترتیب برابر با ،3/56

گزارش کردند .تحلیرل نامرل تأيیردی نیرز مايرد برازنردگی و

 3/53و  3/85نشاندهنده برازش باالی مدل با دادههاست

مناسب بودن مدل و شاخصهای نیکويی برازش مقیاس هوش

 05 ،02و گشودگی به تجربه با مادّههرای ،49 ،43 ،69 ،63 ،9

2. Successful Intelligence Scale

1. Self-Assessed Wisdom Scale
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نظمجويی هیجانی (برای مثرال :از هیجرانهرايم نمیقراً آگراه
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موفق بیانگر برازش مناسب دادههرا برود .در ايرن پرژوهش بررای

مسئله مدار ،مقابله هیجانمدار و حمايت اجتمرانی برهترتیرب

ارزيابی انتبار ،آلفای کرونباخ ابعاد تحلیلی ،نملری ،خر و و نمرره

 3/52 ،3/56و  3/83گزارش کردند و بررای ارزيرابی روايری،

کل هوش موفق بره ترتیرب  3/85 ،3/88 ،3/88و  3/52محاسربه

همبستگی نمره خودکارآمدی مقابله کل را با پرسشنامههرای

شد .همچنین در روش تحلیل مادّه برای ارزيابی روايی ،همبستگی

افسردگی  ،اضطراب رگه و اضطراب حالت به ترتیرب ،-3/28

مادّهها با نمره کل هوش موفق 3/25تا  3/13به دست آمد.

 -3/92و  -3/92برآورد کردند .در اين پژوهش برای ارزيرابی

مقي اس خودکارآم دی مقابل ه( 5چسررنی و ديگررران،

انتبار ،آلفای کرونباخ برای ابعاد مقابلره مسرئله مردار ،مقابلره

 .)4331مقیاس 41مادّهای خودکارآمدی مقابلهای را چسنی و

هیجانمدار ،حمايت اجتمانی و نمره کل خودکارآمدی مقابله

ديگران ( )4331با اي ن سوال طرح کردند کره وقتری اوضران

بهترتیب  3/15 ،3/86 ،3/80و  3/50به دست آمد و در روش

آنطور که میخواهید پیش نمیرود ،يا مشک تی برای شرما

تحلیل مادّه برای ارزيابی روايی ،همبستگی مادّههرا برا نمرره

پیش میآيد تا چه حد مطمئن هستید که میتوانیرد کارهرای

کل مقابله مسئلهمدار بین  3/91تا  ،3/14مقابله هیجانمردار

زير را انجام دهید .مث ً ،برای سختترين مشک تتان راهحل

بین  3/19تا 3/80و حمايت اجتمانی بین  3/29ترا  3/18بره

پیدا کنید (مقابله مسئلهمدار ،)4نگذاريد احساس غم برر شرما

دست آمد.

غلبه کند (مقابله هیجانمدار ،)0از دوستان خود کم

بگیريد
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(حمايتاجتمانی )2و از دانشجويان خواستند بر اساس مقیاس

يافتهها

هفتدرجهای از کام ً مطمئنم کره مریتروانم ( )1ترا کرام ً

برای آزمون مدل پیشنهادی ،پس از بررسی مفروضههای

مطمئنم که نمیتوانم ( )6پاسخ دهنرد .آنهرا نترايج تحلیرل

مدليابی معادالت ساختاری همچون استق ل خطاها و نرمال بودن

نامل تأيیدی و اکتشافی را مناسب گزارش کردند .چسرنی و

چندمت یری ،آزمون مدل اجرا شد .در جدول 6میانگین ،انحراف

ديگررران ( )4331آلفررای کرونبرراخ را برررای ابعرراد مقابلرره

استاندارد و همبستگی بین مالفههای پژوهش گزارش شده است.

شکل .4مدل ساختاری هوش موفق ،خودکارآمدی مقابله و خردمندی
*P<3/336
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4. social support

2. problem-focused coping 3. emotions-focused coping

1. Coping Self efficacy Scale

M
11
11
11

11/33
33

11/71

10/11

11/11

13/11

13/11

13/10

17/11

13/13

13/31

متغير

تحليلي

خالق

عملي

هوش موفق

مقابله مسئلهدار

مقابله هيجاندار

حمايت اجتماعي

خودکارآمدي مقابله

تجربههاي بحراني زندگي

نظمجويي هيجاني

تأمل و يادآوري

شوخ طبعي

گشودگي به تجربه

خردمندي
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SD
1/33
3/33
3/03
1/10
3/70
3/11
7/10
1/13
1/13
3/11
3/11
3/71
3/11
1/31

جدول 1
ميانگين ،انحراف استاندارد و همبستگي بين ابعاد متغيرهاي پژوهش
1
*0/73
*0/71
*0/13
*0/11
*0/11
*0/11
*0/13
*0/13
*0/11
*0/17
*0/11
*0/17
*0/13

1

*0/71
*0/33
*0/11
*0/11
*0/13
*0/10
*0/11
*0/11
*0/10
*0/11
*0/11
*0/11

1

*0/33
*0/11
*0/10
*0/17
*0/13
*0/10
*0/10
*0/11
*0/11
*0/10
*0/17

1

*0/11
*0/11
*0/13
*0/10
*0/13
*0/11
*0/11
*0/11
*0/11
*0/30

3

*0/17
*0/71
*0/31
*0/13
*0/30
*0/11
*0/11
*0/13
*0/11

7

*0/73
*0/31
*0/11
*0/11
*0/11
*0/11
*0/11
*0/13

1

*0/30
*0/11
*0/13
*0/11
*0/10
*0/13
*0/13

3

*0/11
*0/13
*0/11
*0/11
*0/17
*0/11

3

*0/13
*0/11
*0/11
*0/17
*0/11

10

*0/13
*0/11
*0/11
*0/11

11

*0/11
*0/11
*0/71

11

*0/11
*0/11

11

*0/11

P<3/36
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جدول4
شاخصهای برازش مدل قبل و بعد از اص ح
شاخص
قبل از اصالح
بعد از اصالح

x2/df
3/98
2/03

GFI
0/89
0/88

IFI
0/98
0/82

AGFI
0/98
0/82

PNFI
0/88
0/99

NFI
0/98
0/89

PCFI
0/89
0/98

RMSEA
0/08
0/09

PCLOSE
0/000
0/28

جدول0
ضرايب استاندارد مسیر مستقیم ،غیرمستقیم ،اثر کل و واريانس تبیینشده مت یرهای موجود در مدل
مسير
هوش موفق
تحليلي به هوش موفق
خالق به هوش موفق
عملي به هوش موفق
هوش موفق به خودکارآمدي مقابله
هوش موفق به خردمندي
خودکارآمدي مقابله
مسئلهمدار به خودکارآمدي مقابله
هيجانمدار به خودکارآمدي مقابله
اجتماعي به خودکارآمدي مقابله
خودکارآمديمقابله به خردمندي
خردمندي
تجربههاي بحراني به خردمندي
تنظيم هيجان به خردمندي
تأملي به خردمندي
شوخطبعي به خردمندي
گشودگي به تجربه

اثر مستقيم
*0/89
*0/99
*0/89
*./59
*0/58

غيرمستقيم
-

*0/99

اثر کل
0/89
0/99
0/89
0/59
0/82

*0/99
*0/98
*0/88
*0/35
*0/89
*0/88
*0/98
*0/89
*0/98

-

0/99
0/98
0/88
0/35
0/89
0/89
0/98
0/89
0/98

واريانس تبيينشده
0/20
0/59
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* P< 3/336
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جدول2
ضرايب موجود در مت یرهای مکنون در مدل
روابط متغيرها در مدل
هوش موفق بر خردمندي
هوش موفق بر خودکارآمدي مقابله
خودکارآمدي مقابله بر خردمندي

مقدار برآورد
*

0/29
*0/35
*0/29

مقدار استاندارد شده
0/58
0/59
0/38

خطاي استاندارد
0/053
0/092
0/093

t
9/83
8/59
5/88

* P< 3/336

برای بررسی مدل نقش هوش موفق با واسطهگری

6085نقل از حسننیا و فوالدچن  .)6052 ،در شکل ،4مدل

خودکرارآمردی بر خردمندی از آزمون مدل معادالت ساختاری

ساختاری مورد آزمون و مدلهای اندازهگیری پژوهش آمده که

استفاده شد .همانگونه که در جدول 4نشان داده شده ،مدل

شامرل ضررايب رگررسیرون يا بارهای ناملی رابطه مت یرهای

پیشنهرادی با تروجه بره شراخصهرای بررازندگی برازش

مکنون و مشاهدهشده است.

مطلوب دارد.
مدلهای معادالت ساختاری به طور معمول ترکیبی از
مدلهای اندازهگیری و مدلهای ساختاری است (قاسمی،

در جدول 0نیز روابط ساختاری مت یرهای موجود در مدل
مشاهده میشود ،که شامل اثرات مستقیم و غیرمستقیم
مت یرهاست.

رقیه قربانی ،فرهاد خرمائی

با توجه به نتايج مندرج در مدل آزمونشده در جدول،2
همه فرضیههای پژوهش تأيید شد.

بوت استراپ 6در نرمافزار  AMOSاستفاده شد .جدول  9حاکی
از معناداری نقش واسطهای خودکارآمدی مقابله در ارتبا بین

برای برآورد و تعیین معناداری مسیر غیرمستقیم از دستور

هوش موفق و خردمندی است.

جدول9
برآورد مسیر غیرمستقیم مدل با استفاده از بوت استراپ
مسير غيرمستقيم
هوش موفق به خردمندي با واسطه خودکارآمدي مقابله

مقدار
*0/99

حد باال
0/29

حد پايين
0/90

* P< 3/336

بحث

خود تجربه موفقیتآمیز داشته باشد ،خودکارآمدی او برای

هردف ايرن پرژوهرش تعییرن روابط بیرن هروش موفق و
خردمندی با واسطهگری خودکارآمدی مقابله در قالب ي

انجام وظاي

مشابه در آينده گسترش میيابد .از طرف ديگر

مدل

استرنبرگ ( )4336نقیده دارد که افراد دارای هوش موفق قادر

و با استفاده از روش مدل معادالت ساختاری بود .يافتههای

به کسب موفقیت در بافت فرهنگی اجتمانی هستند و با توجه

پرژوهش نشران داد که هروش مروفق پیشبینریکننده مثبت

به موقعیت و شرايط پیش رو از توانايیهای تحلیلی ،نملی و

خردمندی است .اين يافته با تحقیقات پیشین (استادينگر و

خ و برای رسیدن به موفقیت استفاده میکنند؛ بنابراين در

پاساپاتی4330 ،؛ شدالگ6558 ،؛ استادينگر و ديگران6551 ،؛

فرد دارای هوش موفق ،که به صورت مکرر در زندگی احساس

بالتس و ديگران )6559 ،همسو و بر اساس مدل برلین قابل

موفقیت میکند ،باور به توانش مقابله و خودکارآمدی مقابله

تبیین است .در اين مدل بیشترين تأکید بر نناصر شناختی در

تقويت میشود که بندورا ( )6555آن را نونی از خودکارآمدی

خردمندی است و خردمندی شکل پیشرفته هوش و ديگر

میدانرد؛ به ايرن معنری هروش مروفرق قرادر به پیشبینی

مهارتهای تفکر قلمداد میشود (بالتس و ديگران.)6559 ،

خودکارآمدی مقابله است.

خردمندی مجمونهای تحوليافته از دانش و قضاوت واقعی و

همرچنیرن نترايج نشران داد کره خرودکرارآمردی مقابله

اجرايی در نظر گرفته میشود که با م حظات نملی و اساسی

شبینیکننده مثبت خردمندی است .اين يافته همسو با نتايج
پی 

و مسائل مبهم و غیرقطعی زندگی سروکار دارد .بالتس و

گیلمور ( ،)4362ديست و ديگران ( ،)4362التويا (،)4360

ديگران ( )6559چنین نظر دادهاند که اين سطح از کنترل و

گلوک و ديگران ( )4360و نژادحاجی و نوروزی ( )4364است.

هوش نتیکی .بنابراين هوش موفق -با سه ننصر نملی ،خ و و

سطوح باالی خودکارآمدی میداند ،به اين معنی که چنین

تحلیلی که استرنبرگ آن را بیشتر محیطی میداند و شامل فنون

افرادی در مواجهه با شکستها و موقعیتهای دشوار زندگی

مورد نیاز برای کسب موفقیت در بافت و موقعیت است-خردمندی

خودکارآمدند و شکستهای پی در پی آنها را به توانايیهايشان
بدبین نمیکند ،بلکه بان

را به صورت مثبت پیشبینی میکند.

افزايش ت شهای آنها نیز

نترايج نشران دادکه هروش مروفرق پیشبینیکننده مثبت

یشود .افراد خردمند به توانايیهای خود انتماد دارند و از اين
م

خودکارآمدی مقابله است .اين يافته با نتايج پژوهشهای ديگر

توانايیها و شايستگیهای خود برای رشد بهینه خود و ديگران

(برای مثال چن4338 ،؛ نگهبانس می6054 ،؛ طیموریفرد و

استفاده میکنند .بنابراين قابل تبیین است که افراد با باور و توانايی

فوالدچن  )6056 ،همسو و با نظريه بندورا ( )6551قابل

مقابله در شرايط و موقعیتهای تنیدگیزا درجاتی از خردمندی هم

تبیین است؛ بندورا ( )6551يکی از نوامل چهارگانه ماثر بر

دارند .بنابراين خودکارآمدی مقابله قادر به پیشبینی خردمندی است.

خودکارآمدی را داشتن توانايی و کسب موفقیت شخصی

اين يافته بر اساس ديدگاه شناختی -اجتمانی نیز قابل

دانسته است ،بهگونهای که اگر شخص در وظاي

و تکالی

تبیین است ،زيرا بندورا ( )6551خودکارآمدی را در رشد
1. Bootstrap

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /94پاييز 5941

تسلط بر م حظات نملی بیشتر به هوش نملی وابسته است تا

وبستر ( )4331يکی از خصوصیات افراد خردمند را داشتن
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تبیین خردمندی بر اساس هوش موفق و خودکارآمدی مقابله

توانايیهای شناختی ماثر میداند و داشتن خصیصه خردمندی

پیشنهاد میشود پژوهشگران آتی ديگر مت یرهای پیشايندی

به ننوان يکی از باالترين سطوح شناختی در نون بشر فرض

خردمندی را نیز بررسی کنند .محدوديت ديگر ،انجام اين پژوهش

شرده اسرت (استرادينگرر .)4336 ،از ايرن رو خرودکرارآمردی

در میان گروهی از دانشجويان دوره کارشناسی شیراز بود که

خردمندی را در جهت مثبت پیشبینی میکند.

تعمیمپذيری يافتهها را در گروههای ديگر با محدوديت روبهرو

يافترههرای مررتبرط برا اثرر واسطرهای نیرز نشان داد

میسازد .در اين زمینه پیشنهاد میشود تحقیقات آتی در

خودکارآمدی مقابله نقش واسطه بین هوش موفق و خردمندی

نمونههايی با پراکندگی سنی گسترده و در گروههای مختل

دارد .اين يافته همسو با مدل برلین است .در تبیین اين يافته

فرهنگی صورت گیرد.

میتوان گفت هر چند مدلهای پیشنهادشده نوامل گوناگون را

سرانجام اينکه ،با توجه به نبود توافق در میان محققان در

در رشد خردمندی ماثر دانستهاند ،يکی از مهمترين اين نوامل

مرورد تعررير خرردمنردی و وجرود ابرزارهرای مختل برای

فراينردهرای نرظام خرود است .بره ايرن معنری که اگر نوامل

اندازهگیری خردمندی ،پیشنهاد میشود پژوهشگران آتی از

گوناگون ماثر بر رشد خردمندی فراهم باشد ،اما فرد به صورت

ابزارهای ديگر سنجش خردمندی انم از پرسشنامه و مصاحبه

منفعل برخورد کند ،خردمندی افزايش نمیيابد و برای رشد

استفاده و نتايج را با يکديگر مقايسه کنند.

خردمندی نیاز به فردی فعال برای سازماندهی و يکپارچه
کردن نوامل گوناگون احساس میشود .بنابراين خودکارآمدی

منابع

مقابله به ننوان يکی از مت یرهای نظام خود نقش واسطه بین

چراغی ،ف .)6052( .مفهومسازی خردمندی در جامعه ايران .پاياننامه دکتری،
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هوش موفق و خردمندی ايفا میکند.
نتايج اين پژوهش از لحاظ نظری و نملی کاربرد دارد .به

حسننیا ،س .و فوالدچن  ،م .)6052( .رابطه بین ادراک محیط يادگیری

لحاظ نظری پژوهشی يافت نشده که روابط بین هوش موفق و

و فرسودگی تحصیلی از طريق واسطهگری هن آگاهی.

خردمندی را با واسطهگری خودکارآمدی بررسی کرده باشد و

روانشناسی تحولی :روانشناسان ايرانی.16-10،)29(64 ،

در تحقیقات معدود در اين زمینه فقط به ارتبا دوبهدوی

حسینزاده ،ن ،.نزيزی ،م .و توکلی ،ح .)6050( .حمايت اجتمانی و

مت یرها پرداخته شده و بنابراين بررسی روابط اين مت یرها در

رضايت از زندگی در نوجوانان :نقش واسطهای خودکارآمدی و

مدل به غنای دانش در اين زمینه افزوده است.

رضايت از خود .روانشناسی تحولی :روانشناسان ايرانی،)26(66 ،

قالب ي

همچنین با توجه به اهمیت خردمندی به ننوان يکی از

.630-662

سازههای مهم روانشناسی مثبت در نظامهای آموزشی دنیا به

طیموریفرد ،ن و فوالدچن  ،م .)6056( .نقش فراشناخت ،هوش و

خصوا در سالهای اخیر ،شناسايی پیشايندها و مت یرهای

خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان .مطالعات آموزش و

مرتبط با خردمندی پیامهای مهمی برای متخصصان و

يادگیری.661-609 ،)4( 2 ،

برنامهريزان تعلیم و تربیت دارد ،زيرا با شناسايی اين نوامل

نگهبانس می ،م .)6054( .تأثیر آموزش هوش موفق بر تفکر انتقادی،

میتوان به طراحی برنامههای مداخلهای و آموزشی در زمینه

خودکارآمدی و نملکرد تحصیلی دانشآموزان .پاياننامه دکتری،

افزايش خردمندی دانشجويان پرداخت .مانند گذشته ديگر نبايد

دانشکده نلوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه خوارزمی ،تهران.

صرفاً بر هوش و مهارتهای تفکر تأکید کرد و آنها را تنها دغدغه

نگهبانس می ،م ،.فرزاد ،و .و صرامی ،غ .)6054( .بررسی ساختار ناملی،

نظامهای آموزشی دانست ،بلکه با فراهم آوردن محیطهای آموزشی

روايی و پايايی پرسشنامه هوش موفق .اندازهگیری تربیتی9 ،

غنی میتوان افراد خردمند را وارد جامعه ساخت.

(.4-62،)69

اين پژوهش محدوديتهايی داشته است .در اين مدل فقط
تعدادی از مت یرهای مدل برلین بررسی و آزمون شده بنابراين
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دانشکده روانشناسی و نلوم تربیتیدانشگاه خوارزمی ،تهران.
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