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 چکیده

اين پژوهش با هدد  مطالةدة رابطده غیدر مسدتقیم  

 -هويت اطالعاتی، هويت هنجاری و هويدت سدردرگم

شناختی انجام شد. برای  اين اجتنابی با  سرماية روان

روش  ن بهدانشجو با 424ای متشکل از منظور نمونه

های همدان انتخدا  ای  از دانشگاهگیری خوشهنمونه

-ISIهای هويت برزونسدکی  سبکهای و پرسشنامه

، PCQو سددرمايه روان شددناختی لوتددانز  ( 1989، 3

هددا بددا اسددتفاده از ( روی آنددان اجددرا شددد. داده2007

افددزار ( و بددا نددرمSEMالگددوی مةادلددة سدداختاری  

AMOS  تحلیل شدد. بدرای هدر يدک از متایرهدای

گیری مورد بدرآورد و آزمدون های اندازهمکنون، مدل

ضدري  قرار گرفت نتايج به دست آمده نشان داد که 

-ی روانمسددیر سددبک هويددت هنجدداری بدده سددرمايه

 (.β ،05/0>P= 36/0 دار اسدددت شدددناختی مةندددی

 -همچنددین ضددري  مسددیر سددبک هويددت سددردرگم

دار اسدت شدناختی مةندیی رواناجتنابی به سدرمايه

 08/0- =β ،05/0>P الگوهای حاصدله از (. همچنین

Abstract 

Background and Purpose: This research 

was carried out with the aim of investigating 

the effect of indirect relation between 

information identity, normative identity and 

confusion-avoidance identity on 

psychological capital. 

Method: For this purpose, a sample of 424 

students was selected through a cluster 

sampling method from the Hamedan 

universities and the questionnaire of 

Bersonsky Identity Styles (ISI-3, 1989) and 

the Lutangan Psychological Capital (PCQ, 

2007) They were executed on them. Data 

were analyzed using structural equation 

model (SEM) and AMOS software. For each 

of the variables, the measurement models 

were evaluated and tested and all models 

were supported. The final model presents a 

specific pattern of relationships between 

research variables. 

Results: The path coefficient of normative 

identity style to psychological capital is 
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 مقدمه

های ترين زمینهدرک و سنجش علمی خرد و شناخت عوامل تأثیرگذار بر رشد آن، يکی از مهم

هدای نظدری و تجربدی در چندد فةالیدت(. هر 1های اخیر بوده است  شناختی در سالپزوهش روان

های اخیدر افدزايش يافتده، ايدن شناختی خرد به صورت چشمگیری در طی دههروان ةمطالة ةزمین

پژوهش تجربی خرد هنوز آغاز  1970پژوهش هنور در دوران طفولیت خويش است. تا پیش از دهه 

 (. 2نشده بود  

پردازان اين حوزه هنوز شکل کامل در بین نظريهکه توافق تةريف خرد نیز علیرغم اين ةدر زمین

نگرفته است، يک اجماع در حال رشد در بین فالسفه، الهیون، دانشمندان علدوم اجتمداعی و مدردم 

(. بةدد 3بابدد  عادی وجود دارد که خرد حداقل در ابةاد تأملی، شناختی و عاطفی نموّ و تکوين مدی

انددازهای گونداگون بددون ها و رويدادها از چشدمبه پديده توانايی نگريستن ةتأملی خرد در بر دارند

(. 4تالش برای انکار حقايق ناخوشايند يا سرزنش ديگران يا شرايط بدرای وضدةیت خدويش اسدت  

هدا و برخدی ها و رويددادها و درک پیچیددگیتر پديدهتفکر تأملی فرد را به سمت کشف علل عمیق

هدای (. بةد شناختی خرد اشاره به درک جنبه5کند  می مواقع ماهیت متناقض رفتار انسان هدايت

ها و رويدادها تر و مهم پديدهفردی زندگی و میل به دانستن حقیقت مةنای عمیقفردی و درونبین

خود، موج  کاهش  ةها و رفتارهای خود و ديگران، به نوبتر نسبت به انگیزه(. بینش عمیق1است  

(، که بةد عاطفی خدرد 6 شود نسبت به ديگران می و مشفقانه و افزايش عشق همدالنه خودمحوری

 کند.را تةیین می

( اشاره نموده، خرد به تددريج و در طدول زمدان رشدد 7که اريکسون  چنانرسد همبه نظر می

های منتهدی بده سدوی های خاص شخصیتی، گذرگاهدهد برخی ويژگیيابد اما، شواهد نشان میمی

هدای نتدايج پدژوهش(. 8کنندد  در اواخر نوجوانی و اوايل جدوانی فدراهم مدیعملکرد خردمندانه را 

هدای هويدت   اطالعداتی، چگونگی روابط بین سدبک

-ی رواناجتندابی( بدا سدرمايه -هنجاری و سدردرگم

هدای اساسدی پدژوهش حمايدت شناختی از مفروضده

 نمودند.

هويددت، هويددت اطالعدداتی، هويددت کلیدددی: هایواژه

-ی رواناجتنابی، سدرمايه -هنجاری، هويت سردرگم

 شناختی

 

 

 

 

 

 

significant (β = 0.36, P <0.05). Also, the 

confused-avoidance identity stroke 

coefficient for psychological capital is 

significant (β = -0.08, P <0.05). 

Conclusion: The patterns derived from the 

relationship between identity styles and 

psychological capital support the basic 

assumptions of the research that the growth 

of wisdom is influenced by identity styles 

and psychological capital. 

Keywords: Identity, informational identity, 

normative identity, confusion-avoidance 

identity, psychological capital 
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ی مثبت ( رابطه2( نیز نشان داد که بین خرد و سبک هويت اطالعاتی  10  2( و وبستر9  1بیومونت

رسد فرايند کشف و خلدق حسدی ی منفی وجود دارد. به نظر میو بین خرد و هويت سردرگم رابطه

گردد که در طول زنددگی و فرايندد رشدد گیری يک هويت پويا میبه شکل مثبت از خويشتن منجر

 (.   11گردد  تر از خويش میمنجر به بازتةريفی پیشرونده، منسجم و خردمندانه

(، کده بده تفاوتهدای افدراد در اسدتفاده از 12رواندی برزونسدکی   -اجتمداعی -الگوی شناختی

حل مسأله، مواجهه با مشکالت، درگیری با تکلیدف و گیری، اجتماعی، تصمیم -فرايندهای شناختی

گیدری هويدت، جايگداه است، در مطالةدات اخیدر شدکلشناختی پرداختهبرخورداری از سالمت روان

( سه سبک جستجو و پردازش اطالعات مدرتبط 12اساس اين الگو، برزونسکی  بر است.اساسی يافته

اسدت. افدراد دارای سدبک را مشخص کدرده تنابیاج -، يةنی اطالعاتی، هنجاری و سردرگمبا هويت

پردازند و اطالعات مناس  اطالعاتی آگاهانه و فةاالنه به جستجوی اطالعات و ارزيابی آنها می هويت

هدا و عقايدشدان بدا گیدریدهند. در سبک هويت هنجاری، افراد در تصمیمرا مورد استفاده قرار می

اجتنابی  -و افراد دارای سبک هويت سردرگمباشند. وا مینهای مرجع همانتظارات و دستورات گروه

هايشدان را بدا مسدامحه، تةلدل و تأخیرهدای گیدریگیری هستند و تصمیمغالباً فاقد قدرت تصمیم

و  تحقیقات فراوان اعتبار تمايز بین اين سه سدبک هدويتی را تأيیدد نمدودهدهند. طوالنی انجام می

شدناختی و هدا و پیامددهای روانکه هر سدبک، توسدط يدک الگدوی خداص از رابطده اندداده نشان

 (.13شود  اجتماعی مشخص می -شناختی

های قبلی مؤيد شناختی متأثر از سبک هويت فرد است و پژوهشی روانمیزان انباشت سرمايه

فدی خدرد بینی مثبت و منهای مختلف هويت در پیشاين فرض هستند. از سوی ديگر، نقش سبک

(.  لذا اين اين پژوهش بر ايدن فدرض مبتندی اسدت کده 14نظری و پژوهشی است   ةدارای پشتوان

کندد، زيدرا، میدزان تدراکم بین هويت و خرد ايفاء می ةشناختی نقشی میانجی در رابطروان ةسرماي

را بدرای آوری بسدتر الزم بینی و تدا شناختی از جمله امیدواری، خودکارآمدی، خوشروان سرمايه

 کند. رشد شخصیت مثبت و نهايتاً خرد فراهم می

های مختلف هويت حاکی از آن است که افدراد دارای سبک ةبررسی اجمالی متایرهای همبست

شناختی باالتری نسبت بده دو سدبک ديگدر برخوردارندد از جملده ی روانسبک اطالعاتی از سرمايه

محدور، ی فةدال و مسدألهاسدتفاده از سدبک مقابلده گیری هوشدیارانه،ريزی راهبردی، تصمیمبرنامه

خودمختاری، باز بودن به تجربه، درونگرايی، خودتأملی، همدلی و نیاز باال به شدناخت و پیچیددگی 

شدناختی را روان ةاجتنابی کمتدرين سدرماي -(. و متقابالً افراد دارای سبک سردرگم8شناختی باال  

نابی، شرکت در رفتارهای نامربوط، انتظار شکسدت، دارا بدودن ای اجتدارند مانند راهبردهای مقابله

 (.9های راهیردی کمتر  احساس تسلط پايین و استفاده از برنامه

                                                           
1. Beaumont 
2. Webster 
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با توجه به مبانی نظری و شواهد پژوهشی فوق، اين پژوهش در صدد است خدرد را بدر مبندای 

ه از مددل مةدادالت شدناختی بدا اسدتفادی روانای سدرمايهگیری هويت فرد و نقدش واسدطهجهت

 ساختاری مورد بررسی قرار داده و تبیین نمايد. 

 

 پژوهش روش

روش پدژوهش غیرآزمايشدی و از ندوع همبسدتگی بدود. کنندگان: شرکت و پژوهش الف( طرح

بودند. برای انتخا  گروه  1395-96ی آماری دانش آموزان مدارس همدان در سال تحصیلی جامةه

برای تةیین کفايت حجم نمونه بر اساس ای استفاده شد. ای مرحلهگیری خوشهنمونه از روش نمونه

ی پیشنهادی توسط کرجسی و مورگان و با توجه حجم جامةه ابتدا با استفاده از جدول حجم نمونه

هدا  بةد، با توجه به تةدد متایرها و پارامترها در اغلد  مددلنفر تةیین شد.  381به حجم جامةه 

نفدر افدزايش  450کند، تةداد نمونه به ز به حجم نمونه بیشتر را طل  مىی ساختار  که نیامةادله

نفر مورد تحلیل قدرار گرفتندد.  424مخدوش و پرت،  مورد داده 26يافت. و در نهايت پس از حذ  

 جهت سنجش متایرهای مورد نظر از سه مقیاس استفاده شد. 

( ساخته 12نامه که برزونسکی  اين پرسش: ISI-3-1های هويتی سبکنامه ( ابزار: پرسش

-ها پاسخ داده میبه گويه« کامالً موافقم»تا « کامالً مخالفم»گويه دارد و بر پاية طیفی از  40است، 

های سبک هويت اطالعاتی، هنجداری و ( ضري  پايايی هر يک از خرده مقیاس12شود. برزونسکی  

( 15ش کدرده اسدت. در ايدران غردنفری  گزار 73/0و  66/0، 62/0اجتنابی را به ترتی   -سردرگم

( نیدز اعتبدار 1383ندژاد  را برای کل نمونة پژوهش خود به دست آورد. فارسدی 68/0ضري  آلفای 

بدرداری سازة اين آزمون را توسط روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار داد، که اندازة کفايت نمونده

(، سدبک 81/0ترتید  بدرای کدل مقیداس   بود. در اين پژوهش نیز ضراي  آلفای کرونباخ به 75/0

( 67/0اجتندابی   -(، و سبک هويت سدردرگم65/0(، سبک هويت هنجاری  71/0هويت اطالعاتی  

هدای بدرازش، به دست آمد. روايی مقیاس نیز از طريق تحلیل عاملی تأيیدی بررسی شد که شاخص

 (.RMSEA ،97/0= CFI= 02/0عوامل را مورد تأيید قرار دادند  

اين پرسشدنامه از مقدادير اسدتاندار  (:2007لوتانز   PCQ)2نامه سرمايه روانشناختی  شپرس

بینی و خودکارآمددی را شده که به طور وسیةی بدرای سداختارهايی کده امیدد، تدا  آوری، خدوش

گويه  6سوال است که هر خرده مقیاس شامل  24سنجند مورد استفاده قرار گرفته است. شامل می

تدا کدامالً مدوافقم( لیکدرت پاسدخ ای  کامالً مخالفم درجه 6است و آزمودنی به هر گويه در مقیاس 

دهد. برای بدست آوردن نمره سرمايه روانی ابتدا نمره هدر خدرده مقیداس بده صدورت جداگانده می

شدود. نتدايج ها به عنوان نمره کل سرمايه روانشناختی محسو  میبدست آمده و سپس مجموع آن

                                                           
1. Identity Styles Inventory 
2. Psychological Capital Questionnaire  
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های مورد نظر سازندگان و سازهتحلیل عاملی تأيیدی حاکی از اين بوده که اين آزمون دارای عوامل 

در ايدن  CFI ،RMSEAبدوده و آمداره هدای  6/24آزمون است. نسبت خی دو اين آزمون برابر با 

آن  و روايدی پايايی میزان (17در پژوهش خسروشاهی  (. 16هستند   08/0و  97/0مدل به ترتی  

مقیاس به روش همسدانی  در پژوهش حاضر نیز پايايی .آمده است به دست 79/0و  85/0به ترتی  

( و برای 90/0درونی مورد ارزيابی قرار گرفت که ضراي  آلفای کرونباخ به ترتی  برای کل مقیاس  

( 68/0بیندی  ( و خوش66/0آوری  (، تا 80/0(، امیدواری  84/0های خودکارآمدی  خرده مقیاس

هدای بدرازش، شد که شاخصبه دست آمد. روايی مقیاس نیز از طريق تحلیل عاملی تأيیدی بررسی 

 (.RMSEA ،97/0= CFI= 04/0عوامل را مورد تأيید قرار دادند  

های الزم با مسئولین آمدوزش و حراسدت انتخدا  گدروه پس از انجام هماهنگیج( روش اجرا: 

ها به صورت تصدادفی انتخدا  شدده و الذکر، کالسای از جامةه فوقای مرحلهبه روش خوشه نمونه

ها را جلد  حرور در کالس ضمن تشريح اهدا  پژوهش، همکاری و مشارکت آزمودنیپژوهشگر با 

گويی به سؤاالت ها را بین آنها توزيع نمود. به منظور ايجاد انگیزه، دقت بیشتر در پاسخنامهو پرسش

آدرس پسدت  ةکنندگان گفته شد در صورت تمايل، نتايج فردی به وسیلو جل  همکاری، به شرکت

 به صورت محرمانه( برای ايشان ارسال خواهد شد. زمان اجرا محددوديتی نداشدت و بده  الکترونیک

انجامید. در حدین اجدرا بده منظدور تقددير از همکداری طور متوسط حدود چهل دقیقه به طول می

 کنندگان با شیرينی از ايشان پذيرايی گرديد.شرکت

هدای آمدار نتدايج پدژوهش از شداخص تحلیلو برای تجزيه ها: های آماری تحلیل دادهد( روش

 SEM)1ی سداختاری  يابی مةادلههای آماری همبستگی پیرسون و مدلتوصیفی و همچنین روش

افزار آماری مورد تحلیل قرار گرفتند. نرم افزار اصدلی مدورد ها با استفاده از دو نرماستفاده شد. يافته

هدای اين نرم افزار به منظور تدوين مدل  تحلیل ساختارهای گشتاوری( بود. از AMOS2استفاده، 

گیدری و های انددازهگیری و ساختاری، دستیابی به ضراي  مسیر و بارهای عاملی، برازش مدلاندازه

افزار ديگری که مورد استفاده قرار گرفدت، های برازش مدل استفاده شد. نرمتحلیل مسیر و شاخص

 ةد. بده کدارگیری ايدن ندرم افدزار بده منظدور ارا دبدو SPSS3افزار آماری برای علوم اجتمداعی نرم

بروندادهای توصیفی، محاسبة ضراي  همبستگی و تدوين ماتريس همبسدتگی متایرهدای تحقیدق، 

 های مورد نیاز صورت گرفت.پايايی و ساير آزمون ةمحاسب

 

              هايافته

 ةو نیدز همد هدر چهدار مؤلفدهدهند که بار عداملی نتايج حاصل از اطالعات ارا ه شده نشان می

-آوری و خوششناختی  خودکارآمدی، امیدواری، تا ی روانهای سرمايههای مرتبط با مؤلفهسؤال

                                                           
1. STRUCTURAL equation modeling (SEM) 
2. Analysis of Moment Structures (AMOS)  
3. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
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-ی روانگیری تدوين شده برای سدرمايهباشند و مدل اندازهبینی( از سطح قابل قبولی برخوردار می

های برازش کی از آن است که شاخصشناختی مورد حمايت قرار گرفته است. عالوه بر اين نتايج حا

04/0RMSEA= ،92/0AGFI=، 95/0GFI=  97/0وCFI=  بدرای ايدن مددل وضدةیت قابدل

گیدری فدوق داری مدل انددازهدهد، اما مقدار خی دو مةنادار است و برای مةنیپذيرش را نشان می

سیار مناسد  اسدت قابل قبول نیست. اگر مجذور خی از لحاظ آماری مةنادار نباشد دال بر برازش ب

غالباً مةنادار است و از اين رو شداخص مناسدبی بدرای  100های بزرگتر از اما اين شاخص در نمونه

توان از شداخص نسدبت مجدذور خدی بدر درجده آزادی سنجش برازش مدل نیست. بدين جهت می

 باشدد بدرازش بسدیار 3استفاده کرد. اگر شاخص نسبت مجذور خی بدر درجده آزادی، کدوچکتر از 

 =51/1شدناختی  ی روانگیری سرمايهدهد. مقدار اين شاخص برای مدل اندازهمطلو  را نشان می

df /χ2گیدری ( يک مقدار قابل قبول است. با توجه به اين نتايج، نیدازی بده اصدالح در مددل انددازه

بده شدناختی ی روانی سدرمايهتوان گفت که سازهطور خالصه میشود. بهتدوين شده احساس نمی

گیری شده و اين بینی اندازهآوری و خوشهای خودکارآمدی، امیدواری، تا ی مؤلفهخوبی به وسیله

 گیری کنند.شناختی را به خوبی اندازهی روانتوانند سرمايهها میمؤلفه

 
 شناختی ی روانگیری سرمايهاندازه های برازندگی مدلمشخصه 1جدول 

های شاخص

 برازش متایر

 

χ2 

 

df 

 

P 
 

df/χ2 

 

RMSEA 

 

GFI 

 

AGFI 
 

CFI 

 

NFI 

-روان ةسرماي

 شناختی

41/300 199 001/0 51/1 04/0 95/0 92/0 97/0  92/0 

 

 های آنشناختی و مؤلفهی روانگیری سرمايه: ضراي  عاملی مدل اندازه2جدول 

 بینیخوش آوریتا  امیدواری خودکارآمدی شناختیسرمايه روان

 بار  متایرها

 عاملی

بار  متایرها

 عاملی

بار  متایرها

 عاملی

بار  متایرها

 عاملی

بار  متایرها

 عاملی

سؤال  61/0 7سؤال  70/0 1سؤال  91/0 خودکارآمدی

13 

سؤال  40/0

19 

56/0 

سؤال  63/0 8سؤال  75/0 2سؤال  87/0 امیدواری

14 

سؤال  66/0

20 

63/0 

سؤال  67/0 9سؤال  75/0 3سؤال  85/0 آوریتا 

15 

سؤال  47/0

21 

43/0 

سؤال  69/0 4سؤال  94/0 بینیخوش

10 

سؤال  39/0

16 

سؤال  32/0

22 

64/0 

 12/0سؤال  56/0سؤال  64/0سؤال  63/0 5سؤال   
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11 17 23 

سؤال  91/0 6سؤال   

12 

سؤال  70/0

18 

سؤال  57/0

24 

57/0 

 

 گیری هويت اطالعاتیمدل اندازه

 در جداول زير حاکی از آن است که به غیر از بار عاملی سؤال نتايج حاصل از اطالعات ارا ه شده

شده برای  گیری تدوينها از سطح قابل قبولی برخوردار است و مدل اندازه، بار عاملی ساير سؤال16

 df/χ2، 02/0 =24/1های برازش هويت اطالعاتی مورد حمايت قرار گرفته است. شاخص

RMSEA= ،98/0GFI= ،97/0AGFI=  99/0وCFI=   برای اين مدل وضةیت قابل قبول را

 شود. گیری تدوين شده احساس نمیدهند و به همین دلیل نیازی به اصالح مدل اندازهنشان می
 

 گیری هويت اطالعاتیهای برازندگی مدل اندازه:  ضراي  عاملی و مشخصه3جدول 

 های برازندگی مدلمشخصه  بار عاملی متایرها

 df,P) χ2  15/0 ،38 )05/47  63/0 2سؤال 

 df/χ2 24/1 37/0 5سؤال 

 RMSEA 02/0 47/0 6سؤال 

 GFI 98/0 01/0 16سؤال 

 AGFI 97/0 42/0 18سؤال 

 CFI 99/0 50/0 25سؤال 

 NFI 93/0 25/0 26سؤال 

   16/0 30سؤال 

   65/0 33سؤال 

   60/0 35سؤال 

   59/0 37سؤال 

 گیری هويت هنجاریمدل اندازه

 حاکی از آن است که به غیر از بار عاملی سدؤال 4نتايج حاصل از اطالعات ارا ه شده در جدول 

شده برای  گیری تدوينها از سطح قابل قبولی برخوردار است و مدل اندازه، بار عاملی ساير سؤال21

،  fd /χ2 =33/1هددای بددرازش هويددت هنجدداری مددورد حمايددت قددرار گرفتدده اسددت. شدداخص

03/0RMSEA= ،98/0GFI= ،97/0AGFI=  98/0وCFI=   بدرای ايدن مددل وضدةیت قابددل

گیدری تددوين شدده احسداس دهند و به همین دلیل نیازی به اصالح مدل انددازهقبول را نشان می

 شود. نمی
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 گیری هويت هنجاریهای برازندگی مدل اندازه: ضراي  عاملی و مشخصه4جدول 

 های برازندگی مدلمشخصه  بار عاملی متایرها

 df,P) χ2  13/0 ،24 )98/31  44/0 4سؤال 

 df/χ2 33/1 41/0 10سؤال 

 RMSEA 03/0 60/0 19سؤال 

 GFI 98/0 04/0 21سؤال 

 AGFI 97/0 42/0 23سؤال 

 CFI 98/0 54/0 28سؤال 

 NFI 93/0 53/0 32سؤال 

   60/0 34سؤال 

   17/0 40سؤال 

 اجتنابی -گیری هويت سردرگماندازهمدل 

ها از ی سؤالحاکی از آن است که بار عاملی همه 5نتايج حاصل از اطالعات ارا ه شده در جدول 

اجتندابی بده  -شده برای هويت سردرگم گیری تدوينسطح قابل قبولی برخوردار است و مدل اندازه

، =df /χ2  ،03/0RMSEA =34/1هدای بدرازش خوبی مورد حمايت قرار گرفتده اسدت. شداخص

98/0GFI= ،97/0AGFI=  98/0وCFI=  دهند و برای اين مدل وضةیت قابل قبول را نشان می

 شود. گیری تدوين شده احساس نمیبه همین دلیل نیازی به اصالح مدل اندازه
 

 اجتنابی -گیری هويت سردرگمهای برازندگی مدل اندازه:  ضراي  عاملی و مشخصه5جدول 

 های برازندگی مدلمشخصه  بار عاملی متایرها

 df,P) χ2  11/0 ،27 )15/36  27/0 3سؤال 

 df/χ2 34/1 47/0 8سؤال 

 RMSEA 03/0 50/0 13سؤال 

 GFI 98/0 33/0 17سؤال 

 AGFI 97/0 25/0 24سؤال 

 CFI 98/0 47/0 27سؤال 

 NFI 92/0 69/0 29سؤال 

   44/0 31سؤال 

   39/0 36سؤال 

   30/0 38سؤال 
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 های مسیرهای غیرمستقیمهای مربوط به فرضیهيافته

-يک فرض زيربنايی مدل پیشنهادی در پژوهش حاضر وجود برخی مسیرهای غیرمستقیم و واسطه

ای بود. بر اين اساس، در اين بخش ابتدا برآورد ضراي  آثار غیرمستقیم و سطح مةنداداری آنهدا در 

های مربوط به مسیرهای غیرمستقیم و اثرهدای ارا ه شد و بةد فرضیه 6تدوين شده در جدول  مدل

 ای مورد بررسی قرار گرفت.واسطه
 

 ارا ه شده : برآورد ضراي  آثار غیرمستقیم در مدل6جدول 

  متایرها
β 

 
P 

 009/0 09/0 شناختی              خردهويت اطالعاتی               سرمايه روان

 022/0 04/0 شناختی              خردهويت هنجاری               سرمايه روان

 023/0 -02/0 شناختی             خردهويت سردرگم               سرمايه روان

 اين پژوهش سه فرضیه دال بر وجود روابط غیرمستقیم داشت.

نشدان  6مستقیم دارد. نتايج مندرج در جدول شناختی تأثیر ی روانهويت اطالعاتی بر سرمايه

، β=09/0 دار اسدت دهند که ضري  مسیر غیرمستقیم سبک هويت اطالعداتی بده خدرد مةندیمی

01/0P<.) بر خرد سبک هويت اطالعاتی مبنی بر اثر غیرمستقیم  پژوهش ی هشتمبنابراين، فرضیه

 گیرد.مورد تايید قرار می شناختیی روانسرمايهاز طريق 

ضدري   6شناختی تأثیر مستقیم دارد. براساس گدزارش جددول روان ةهويت هنجاری بر سرماي

بنابراين، نتايج  (.>β ،05/0P=04/0 دار است مسیر غیرمستقیم سبک هويت هنجاری به خرد مةنی

بر خدرد از طريدق سبک هويت هنجاری مبنی بر اثر غیرمستقیم  پژوهش به دست آمده فرضیه نهم

 دهند.را مورد تايید قرار می شناختیروان ةسرماي

شناختی تأثیر مستقیم دارد. نتايج حاصله در جدول ی رواناجتنابی بر سرمايه -هويت سردرگم

دار اجتندابی بده خدرد مةندی -دهند که ضري  مسیر غیرمستقیم سبک هويت سردرگمنشان می 6

سبک هويدت مبنی بر اثر غیرمستقیم  پژوهش ی هشتمبنابراين، فرضیه (.>β ،05/0P=02/0 است 

 گیرد.مورد تايید قرار می شناختیی روانسرمايهبر خرد از طريق اجتنابی  -سردرگم

باشد و از ترکید  اثدرات مسدتقیم و ضراي  اثرات کل يکی ديگر از پارامترهای برآورد شده می

موارد متایرها بر يکديگر اثدر ارا ه شده است. در برخی  7آيد، که در جدول دست میغیرمستقیم به

مستقیم و يا فقط اثر غیرمستقیم دارند که در اين صورت اثر کل برابر با اثر مستقیم و غیرمسدتقیم 

باشد. به عنوان مثال در پژوهش حاضر هويت اطالعاتی بر خرد فقط اثر غیرمستقیم دارد. لذا اثدر می

 کل اين متایر برابر با اثر غیرمستقیم است. 
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 ارا ه شده : برآورد ضراي  اثرات کل در مدل7جدول 

 p اثرات کل اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم متایرها

     اثر کل هويت اطالعاتی بر

 009/0** 09/0 09/0 - خرد

     اثر کل هويت هنجاری بر

 023/0* 04/0 04/0 - خرد

     اجتنابی بر -اثر کل هويت سردرگم

 006/0** -35/0 -02/0 -33/0 خرد

     شناختی بری رواناثر کل سرمايه

 012/0* 21/0 - 21/0 خرد

 424 =n  ،05/0 > p *  ،01/0 > p**          

 

هويدت اطالعداتی، هويدت  7با توجه به به برآورد ضراي  اثرات کل به دسدت آمدده در جددول 

(، β=09/0  شددناختی بددر خددرد بدده ترتیدد روان ةاجتنددابی و سددرماي -هنجدداری، هويددت سددردرگم

 04/0=β  ،)35/0-=β  ،)21/0=βدار نشان دادند. ( اثر مةنی 

ی ساختاری، مقايسة اثرات کل متایرها بر يکديگر، مقايسة يابی مةادلههای مدلاز ديگر ويژگی

گیدری میدزان واريدانس تبیدین شددة هدر کددام از اثرات مستقیم با غیرمستقیم و همچنین انددازه

کنیم از میدان متایرهدای مشاهده می 7که در جدول چنانط مدل است. همزا توسمتایرهای درون

( و تدأثیر سدبک β=-35/0اجتنابی اثر کل بیشتری بدر خدرد دارد   -زا، سبک هويت سردرگمبرون

 (. β=04/0هويت هنجاری ناچیز است  

 

 و نتیجه گیری بحث

های شناختی از مفروضهروانی های هويت و سرمايهالگوهای حاصله از چگونگی روابط بین سبک

هدای اساسدی خدرد در اواخدر ويژگدیچنین، اين ديددگاه را کده اساسی پژوهش، حمايت نمودند. هم

 ( مورد تأيید قرار دادند. 7يابند  نوجوانی و اوايل بزرگسالی ظهور می

با خودشفقتی، خويشتن پذيری، تنظدیم  3D-WSخرد سنجیده شده با های قبلی، در پژوهش

-مندی در زندگی، رشد فردی، خدوشطبةی، تسلط، خودمختاری، هد آگاهی، شوخهیجانی، ذهن

هدای مطلدو  گرايی، سازگاری، هشدیاری، ارزشبینی، کنجکاوی/ اکتشا ، باز بودن به تجربه، برون

های تحولی و و شادی، دارايی اجتماعی، بخشندگی، روابط مثبت، رضايت از زندگی، سالمت عمومی

ی منفدی نشدان رنجورخويی و نشانگان افسردگی رابطدهی مثبت نشان داده و با روانبالندگی رابطه

 تواندد هدا بدوده و مدیهای اين پژوهش، در مجموع همسدو بدا ايدن يافتده(. يافته20-18است  داده
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هدای خدرد در اواخدر نوجدوانی و گیری اولین جواندهاندازی جديد را برای درک چگونگی شکلچشم

 اوايل جوانی فراهم نمايد.  

کندد، بدرای درک کامدل و درسدت خدرد ( اشاره مدی21که استرنبرگ  چنانهمبا اين وجود، 

چه که هر يک از ما داريم، خدواهیم داشدت. بندابراين، بده دلیدل احتماالً نیاز به خرد بیشتری از آن

آن را کامالً درک کنیم. اما اگر دانشمندان خواستار درک کامل توانیم ماهیت فقدان خرد کامل، نمی

تدوانیم خرد هستند، بايد به سرعت از شال خويش خارج شوند زيرا درک کامل چیزی است که مدی

تصور کنیم در حال نزديک شدن به آن هستیم، اما اين امر تقريبداً هرگدز بده طدور قطةدی حاصدل 

ای از خدرد همیشه دور از دسترس ما است خدودش نشدانهکه درک کامل نخواهد شد. تشخیص اين

 است.

تر اين است که فرض کندیم هدیي يدک از پژوهشدگرانی کده سدةی در درک و احتماالً درست

-ی تالشرو، همهاند کامالً خردمند نیستند. از اينتةريف خرد و نیز تةیین عوامل مؤثر بر آن نموده

هدای متفداوت اند. اما، با تلفیق ديدگاهآن الزاماً ناقص ةدهندها برای توصیف خرد و متایرهای شکل

هدای منفدرد بده تر از بینشمان ممکن است به تةريفی از خرد و علل آن برسیم که قابل درکناقص

های علمی شبیه به تالش برای شدناخت و درک خدرد هسدتند: از تنهايی باشد. در اين راستا، تالش

شدويم و تصدوير گرايی خويش آگاه میهای متفاوت، از ذهنیتدگاهها از ديطريق نگريستن به پديده

 ی مورد سؤال بدست خواهیم آورد.تری از پديدهکامل

های هويت اطالعاتی، هنجداری های بررسی شده نیز به ترتی  اثرات غیرمستقیم سبکفرضیه

هدر رار دادندد کده شناختی مورد بررسی قی رواناجتنابی را بر خرد به وساطت سرمايه -و سردرگم

در اين راستا، به ترتی ، سبک هويت اطالعاتی بیشدترين تدأثیر  سه فرضیه مورد تأيید قرار گرفتند.

اجتنابی  -(، و سبک هويت سردرگمβ=04/0 (، سبک هويت هنجاری تأثیری اندک β=09/0 مثبت 

های بنیدادی پدژوهش ها، تأيیدی بر مفروضه( بر خرد نشان دادند. اين يافتهβ= -02/0 تأثیر منفی 

هدای هويدت اسدت. شناختی در تبیین خرد بر مبنای سبکی روانای سرمايهمبتنی بر نقش واسطه

هدای مختلدف ی سدبکبررسی اجمالی متایرهای همبستهکه، قبالً مورد اشاره قرار گرفت، چنانهم

شناختی باالتری نسبت به ی روانهويت حاکی از آن است که افراد دارای سبک اطالعاتی از سرمايه

گیری هوشیارانه، استفاده از سبک ريزی راهبردی، تصمیمدو سبک ديگر برخوردارند. از جمله برنامه

محور، خودمختاری، باز بودن به تجربه، درونگرايی، خودتأملی، همدلی و نیداز ی فةال و مسألهمقابله

اجتندابی  -افدراد دارای سدبک سدردرگم (. و متقدابال22ًباال به شناخت و پیچیدگی شدناختی بداال  

ای اجتندابی، شدرکت در رفتارهدای شناختی را دارند مانند راهبردهدای مقابلدهروان ةکمترين سرماي

ردی کمتدر هدای راهبدنامربوط، انتظار شکست، دارا بودن احساس تسلط پايین و اسدتفاده از برنامده

هدای شخصدیتی و اندد برخدی ويژگدینمدوده( اظهار 24که ريچاردسون و پاسوپاتی  چنانهم(. 23 

گیرند مانند باز بودن به تجربه، انسدجام نوجوانی و اوايل جوانی شکل می ةشناختی که در طول دور
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هدا سازند. اين يافته همسو با اين ديدگاههای ساختمان خرد را میخويش و استدالل قیاسی، خشت

و درک عمیق از جهان هستی قبل از هر چیدز، بوده و از اين منظر قابل تبیین است که رشد بینش 

-روان ةتدوان گفدت افدزايش سدرمايبنابراين، مدیمستلزم دارا بودن تةهد و شوق به يادگیری است. 

تواند بستر را برای افزايش سطح خرد و متقابالً، کداهش شناختی متأثر از سبک هويت اطالعاتی می

اجتنابی، زمینه را برای افت و نزول خردمندی  -شناختی متأثر از سبک هويت سردرگمروان ةسرماي

 فرد فراهم نمايد.  

هايی مواجده بدود، از اين پژوهش با توجه به شرايط و موقةیتی که در آن اجرا شده، با محدوديت

تدوانیم ادعدا کندیم کده بود، بنابراين نمیدانش آموزان همدان که نمونه پژوهش محدود به جمله اين

های گوناگون است. علیرغم تمدامی توضدیحاتی کده تةمیم به ساير جوامع با زمینههای ما قابل يافته

قبل از اجرای ابزارهای پژوهش مبنی بر اين که نتايج پژوهش محرمانه بوده و هیي گونه تدأثیری بدر 

هدای جوا  دادن به برخدی گويده ةها گرايش به اغراق در زمینآنها ندارد، ارا ه شد، برخی از آزمودنی

تجلدی تواندايی مثبتدی کده در که خرد به عندوان با توجه به اينها را از خود نشان دادند و نامهپرسش

سازی شده است، بدالطبع، يابد، مفهومظهور کامل میمیانسالی و پیری طول زمان، به ويژه در دوران 

  ، مهیا نبود.مطالةات مقطةی است ةاين پژوهش، که در زمرامکان ارزيابی فرايند تاییر و تحول آن در 

اندازی پويداتر های طولی و همچنین اتکا به اطالعات چندگانه را که رشد خرد را از چشملذا، پژوهش

هدای ديگدر بده خصدوص در چنین، انجام پژوهشتواند مفید واقع شود. هممورد مطالةه قرار دهد می

که، نتايج حاصله در اين ره اينشود. و باالخآموزان دبیرستانی پیشنهاد میجوامع ديگر از جمله، دانش

توان گفت بخدش بزرگدی از پژوهش در مجموع توانستند بخشی از واريانس خرد را تبیین نمايند. می

گدردد بده منظدور تبیدین واريدانس باقیماندده، واريانس اين متایر تبیین نشده است. لذا پیشنهاد می

 ثر در اين زمینه صورت گیرد.فردی و اجتماعی مؤهايی با تمرکز بر ساير عوامل پژوهش
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