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چکیده
اين پژوهش با هدد مطالةدة رابطده غیدر مسدتقیم
هويت اطالعاتی ،هويت هنجاری و هويدت سدردرگم-
اجتنابی با سرماية روانشناختی انجام شد .برای اين
منظور نمونهای متشکل از  424دانشجو بان به روش
نمونهگیری خوشهای از دانشگاههای همدان انتخدا
و پرسشنامههای سبکهای هويت برزونسدکی ISI-
 )1989 ،3و سددرمايه روان شددناختی لوتددانز ،PCQ
 )2007روی آنددان اجددرا شددد .دادههددا بددا اسددتفاده از
الگددوی مةادلددة سدداختاری  )SEMو بددا نددرمافددزار
 AMOSتحلیل شدد .بدرای هدر يدک از متایرهدای
مکنون ،مدلهای اندازهگیری مورد بدرآورد و آزمدون
قرار گرفت نتايج به دست آمده نشان داد که ضدري
مسددیر سددبک هويددت هنجدداری بدده سددرمايهی روان-
شدددناختی مةندددیدار اسدددت .)P>0/05 ،β= 0/36
همچنددین ضددري مسددیر سددبک هويددت سددردرگم-
اجتنابی به سدرمايهی روانشدناختی مةندیدار اسدت
 .)P>0/05 ،β= -0/08همچنین الگوهای حاصدله از
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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

 *. 1نويسنده مسًول :دکترای روانشناسی تربیتی ،گروه روان شناسی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن،
ايران.
 . 2استاد گروه روان شناسی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ايران
 . 3دانشیار دانشگاه بوعلیسینا

اين مقاله برگرفته از پاياننامه دکتری نويسنده اول در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن است.
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چگونگی روابط بین سدبکهدای هويدت اطالعداتی،
هنجاری و سدردرگم -اجتندابی) بدا سدرمايهی روان-
شناختی از مفروضدههدای اساسدی پدژوهش حمايدت
نمودند.
واژههایکلیدددی :هويددت ،هويددت اطالعدداتی ،هويددت
هنجاری ،هويت سردرگم -اجتنابی ،سدرمايهی روان-
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

مقدمه
درک و سنجش علمی خرد و شناخت عوامل تأثیرگذار بر رشد آن ،يکی از مهمترين زمینههای
پزوهش روانشناختی در سالهای اخیر بوده است  .)1هر چندد فةالیدتهدای نظدری و تجربدی در
زمینة مطالةة روانشناختی خرد به صورت چشمگیری در طی دهههای اخیدر افدزايش يافتده ،ايدن
پژوهش هنور در دوران طفولیت خويش است .تا پیش از دهه  1970پژوهش تجربی خرد هنوز آغاز
نشده بود .)2
در زمینة تةريف خرد نیز علیرغم اينکه توافق کامل در بین نظريهپردازان اين حوزه هنوز شکل
نگرفته است ،يک اجماع در حال رشد در بین فالسفه ،الهیون ،دانشمندان علدوم اجتمداعی و مدردم
عادی وجود دارد که خرد حداقل در ابةاد تأملی ،شناختی و عاطفی نموّ و تکوين مدیبابدد  .)3بةدد
تأملی خرد در بر دارندة توانايی نگريستن به پديدهها و رويدادها از چشدمانددازهای گونداگون بددون
تالش برای انکار حقايق ناخوشايند يا سرزنش ديگران يا شرايط بدرای وضدةیت خدويش اسدت .)4
تفکر تأملی فرد را به سمت کشف علل عمیقتر پديدهها و رويددادها و درک پیچیددگیهدا و برخدی
مواقع ماهیت متناقض رفتار انسان هدايت میکند  .)5بةد شناختی خرد اشاره به درک جنبههدای
بینفردی و درونفردی زندگی و میل به دانستن حقیقت مةنای عمیقتر و مهم پديدهها و رويدادها
است  .)1بینش عمیقتر نسبت به انگیزهها و رفتارهای خود و ديگران ،به نوبة خود ،موج کاهش
خودمحوری و افزايش عشق همدالنه و مشفقانه نسبت به ديگران میشود  ،)6که بةد عاطفی خدرد
را تةیین میکند.
به نظر میرسد همچنانکه اريکسون  )7اشاره نموده ،خرد به تددريج و در طدول زمدان رشدد
میيابد اما ،شواهد نشان میدهد برخی ويژگیهای خاص شخصیتی ،گذرگاههای منتهدی بده سدوی
عملکرد خردمندانه را در اواخر نوجوانی و اوايل جدوانی فدراهم مدیکنندد  .)8نتدايج پدژوهشهدای
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بیومونت )9 1و وبستر )10 2نیز نشان داد که بین خرد و سبک هويت اطالعاتی  )2رابطهی مثبت
و بین خرد و هويت سردرگم رابطهی منفی وجود دارد .به نظر میرسد فرايند کشف و خلدق حسدی
مثبت از خويشتن منجر به شکلگیری يک هويت پويا میگردد که در طول زنددگی و فرايندد رشدد
منجر به بازتةريفی پیشرونده ،منسجم و خردمندانهتر از خويش میگردد .)11
الگوی شناختی -اجتمداعی -رواندی برزونسدکی  ،)12کده بده تفاوتهدای افدراد در اسدتفاده از
فرايندهای شناختی -اجتماعی ،تصمیمگیری ،حل مسأله ،مواجهه با مشکالت ،درگیری با تکلیدف و
برخورداری از سالمت روانشناختی پرداختهاست ،در مطالةدات اخیدر شدکلگیدری هويدت ،جايگداه
اساسی يافتهاست .براساس اين الگو ،برزونسکی  )12سه سبک جستجو و پردازش اطالعات مدرتبط
با هويت ،يةنی اطالعاتی ،هنجاری و سردرگم -اجتنابی را مشخص کدردهاسدت .افدراد دارای سدبک
هويت اطالعاتی آگاهانه و فةاالنه به جستجوی اطالعات و ارزيابی آنها میپردازند و اطالعات مناس
را مورد استفاده قرار میدهند .در سبک هويت هنجاری ،افراد در تصمیمگیدریهدا و عقايدشدان بدا
انتظارات و دستورات گروههای مرجع همنوا میباشند .و افراد دارای سبک هويت سردرگم -اجتنابی
غالباً فاقد قدرت تصمیمگیری هستند و تصمیمگیدریهايشدان را بدا مسدامحه ،تةلدل و تأخیرهدای
طوالنی انجام میدهند .تحقیقات فراوان اعتبار تمايز بین اين سه سدبک هدويتی را تأيیدد نمدوده و
نشان دادهاند که هر سدبک ،توسدط يدک الگدوی خداص از رابطدههدا و پیامددهای روانشدناختی و
شناختی -اجتماعی مشخص میشود .)13
میزان انباشت سرمايهی روانشناختی متأثر از سبک هويت فرد است و پژوهشهای قبلی مؤيد
اين فرض هستند .از سوی ديگر ،نقش سبکهای مختلف هويت در پیشبینی مثبت و منفدی خدرد
دارای پشتوانة نظری و پژوهشی است  .)14لذا اين اين پژوهش بر ايدن فدرض مبتندی اسدت کده
سرماية روانشناختی نقشی میانجی در رابطة بین هويت و خرد ايفاء میکندد ،زيدرا ،میدزان تدراکم
سرمايه روانشناختی از جمله امیدواری ،خودکارآمدی ،خوشبینی و تدا آوری بسدتر الزم را بدرای
رشد شخصیت مثبت و نهايتاً خرد فراهم میکند.
بررسی اجمالی متایرهای همبستة سبکهای مختلف هويت حاکی از آن است که افدراد دارای
سبک اطالعاتی از سرمايهی روانشناختی باالتری نسبت بده دو سدبک ديگدر برخوردارندد از جملده
برنامهريزی راهبردی ،تصمیمگیری هوشدیارانه ،اسدتفاده از سدبک مقابلدهی فةدال و مسدألهمحدور،
خودمختاری ،باز بودن به تجربه ،درونگرايی ،خودتأملی ،همدلی و نیاز باال به شدناخت و پیچیددگی
شناختی باال  .)8و متقابالً افراد دارای سبک سردرگم -اجتنابی کمتدرين سدرماية روانشدناختی را
دارند مانند راهبردهای مقابلهای اجتنابی ،شرکت در رفتارهای نامربوط ،انتظار شکسدت ،دارا بدودن
احساس تسلط پايین و استفاده از برنامههای راهیردی کمتر .)9
. Beaumont
. Webster
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با توجه به مبانی نظری و شواهد پژوهشی فوق ،اين پژوهش در صدد است خدرد را بدر مبندای
جهتگیری هويت فرد و نقدش واسدطهای سدرمايهی روانشدناختی بدا اسدتفاده از مددل مةدادالت
ساختاری مورد بررسی قرار داده و تبیین نمايد.
روش پژوهش
الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان :روش پدژوهش غیرآزمايشدی و از ندوع همبسدتگی بدود.
جامةهی آماری دانش آموزان مدارس همدان در سال تحصیلی  1395-96بودند .برای انتخا گروه
نمونه از روش نمونهگیری خوشهای مرحلهای استفاده شد .برای تةیین کفايت حجم نمونه بر اساس
حجم جامةه ابتدا با استفاده از جدول حجم نمونهی پیشنهادی توسط کرجسی و مورگان و با توجه
به حجم جامةه  381نفر تةیین شد .بةد ،با توجه به تةدد متایرها و پارامترها در اغلد مددلهدا
مةادلهی ساختار که نیاز به حجم نمونه بیشتر را طل مىکند ،تةداد نمونه به  450نفدر افدزايش
يافت .و در نهايت پس از حذ  26مورد داده مخدوش و پرت 424 ،نفر مورد تحلیل قدرار گرفتندد.
جهت سنجش متایرهای مورد نظر از سه مقیاس استفاده شد.
) ابزار :پرسشنامهی سبکهای هويت :ISI-3-1اين پرسشنامه که برزونسکی  )12ساخته
است 40 ،گويه دارد و بر پاية طیفی از «کامالً مخالفم» تا «کامالً موافقم» به گويهها پاسخ داده می-
شود .برزونسکی  )12ضري پايايی هر يک از خرده مقیاسهای سبک هويت اطالعاتی ،هنجداری و
سردرگم -اجتنابی را به ترتی  0/66 ،0/62و  0/73گزارش کدرده اسدت .در ايدران غردنفری )15
ضري آلفای  0/68را برای کل نمونة پژوهش خود به دست آورد .فارسدیندژاد  )1383نیدز اعتبدار
سازة اين آزمون را توسط روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار داد ،که اندازة کفايت نموندهبدرداری
 0/75بود .در اين پژوهش نیز ضراي آلفای کرونباخ به ترتید بدرای کدل مقیداس  ،)0/81سدبک
هويت اطالعاتی  ،)0/71سبک هويت هنجاری  ،)0/65و سبک هويت سدردرگم -اجتندابی )0/67
به دست آمد .روايی مقیاس نیز از طريق تحلیل عاملی تأيیدی بررسی شد که شاخصهدای بدرازش،
عوامل را مورد تأيید قرار دادند .) CFI=0/97 ،RMSEA= 0/02
پرسش نامه سرمايه روانشناختی  2)PCQلوتانز  :)2007اين پرسشدنامه از مقدادير اسدتاندار
شده که به طور وسیةی بدرای سداختارهايی کده امیدد ،تدا آوری ،خدوشبینی و خودکارآمددی را
میسنجند مورد استفاده قرار گرفته است .شامل  24سوال است که هر خرده مقیاس شامل  6گويه
است و آزمودنی به هر گويه در مقیاس  6درجهای کامالً مخالفم تدا کدامالً مدوافقم) لیکدرت پاسدخ
میدهد .برای بدست آوردن نمره سرمايه روانی ابتدا نمره هدر خدرده مقیداس بده صدورت جداگانده
بدست آمده و سپس مجموع آنها به عنوان نمره کل سرمايه روانشناختی محسو میشدود .نتدايج
. Identity Styles Inventory
. Psychological Capital Questionnaire
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تحلیل عاملی تأيیدی حاکی از اين بوده که اين آزمون دارای عوامل و سازههای مورد نظر سازندگان
آزمون است .نسبت خی دو اين آزمون برابر با  24/6بدوده و آمداره هدای  RMSEA ،CFIدر ايدن
مدل به ترتی  0/97و  0/08هستند  .)16در پژوهش خسروشاهی  )17میزان پايايی و روايدی آن
به ترتی  0/85و  0/79به دست آمده است .در پژوهش حاضر نیز پايايی مقیاس به روش همسدانی
درونی مورد ارزيابی قرار گرفت که ضراي آلفای کرونباخ به ترتی برای کل مقیاس  )0/90و برای
خرده مقیاسهای خودکارآمدی  ،)0/84امیدواری  ،)0/80تا آوری  )0/66و خوشبیندی )0/68
به دست آمد .روايی مقیاس نیز از طريق تحلیل عاملی تأيیدی بررسی شد که شاخصهدای بدرازش،
عوامل را مورد تأيید قرار دادند .) CFI=0/97 ،RMSEA= 0/04
ج) روش اجرا :پس از انجام هماهنگیهای الزم با مسئولین آمدوزش و حراسدت انتخدا گدروه
نمونه به روش خوشهای مرحلهای از جامةه فوقالذکر ،کالسها به صورت تصدادفی انتخدا شدده و
پژوهشگر با حرور در کالس ضمن تشريح اهدا پژوهش ،همکاری و مشارکت آزمودنیها را جلد
و پرسشنامهها را بین آنها توزيع نمود .به منظور ايجاد انگیزه ،دقت بیشتر در پاسخگويی به سؤاالت
و جل همکاری ،به شرکتکنندگان گفته شد در صورت تمايل ،نتايج فردی به وسیلة آدرس پسدت
الکترونیک به صورت محرمانه) برای ايشان ارسال خواهد شد .زمان اجرا محددوديتی نداشدت و بده
طور متوسط حدود چهل دقیقه به طول میانجامید .در حدین اجدرا بده منظدور تقددير از همکداری
شرکتکنندگان با شیرينی از ايشان پذيرايی گرديد.
د) روشهای آماری تحلیل دادهها :برای تجزيه و تحلیل نتدايج پدژوهش از شداخصهدای آمدار
1
توصیفی و همچنین روشهای آماری همبستگی پیرسون و مدليابی مةادلهی سداختاری )SEM
استفاده شد .يافتهها با استفاده از دو نرمافزار آماری مورد تحلیل قرار گرفتند .نرم افزار اصدلی مدورد
استفاده 2AMOS ،تحلیل ساختارهای گشتاوری) بود .از اين نرم افزار به منظور تدوين مدلهدای
اندازهگیری و ساختاری ،دستیابی به ضراي مسیر و بارهای عاملی ،برازش مدلهای انددازهگیدری و
تحلیل مسیر و شاخصهای برازش مدل استفاده شد .نرمافزار ديگری که مورد استفاده قرار گرفدت،
نرمافزار آماری برای علوم اجتمداعی  3SPSSبدود .بده کدارگیری ايدن ندرم افدزار بده منظدور ارا دة
بروندادهای توصیفی ،محاسبة ضراي همبستگی و تدوين ماتريس همبسدتگی متایرهدای تحقیدق،
محاسبة پايايی و ساير آزمونهای مورد نیاز صورت گرفت.
يافتهها
نتايج حاصل از اطالعات ارا ه شده نشان میدهند که بار عداملی هدر چهدار مؤلفده و نیدز همدة
سؤالهای مرتبط با مؤلفههای سرمايهی روانشناختی خودکارآمدی ،امیدواری ،تا آوری و خوش-
1

). STRUCTURAL equation modeling (SEM
). Analysis of Moment Structures (AMOS
3
). Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
2
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بینی) از سطح قابل قبولی برخوردار میباشند و مدل اندازهگیری تدوين شده برای سدرمايهی روان-
شناختی مورد حمايت قرار گرفته است .عالوه بر اين نتايج حاکی از آن است که شاخصهای برازش
 GFI=0/95 ،AGFI=0/92 ،RMSEA=0/04و  CFI=0/97بدرای ايدن مددل وضدةیت قابدل
پذيرش را نشان میدهد ،اما مقدار خی دو مةنادار است و برای مةنیداری مدل انددازهگیدری فدوق
قابل قبول نیست .اگر مجذور خی از لحاظ آماری مةنادار نباشد دال بر برازش بسیار مناسد اسدت
اما اين شاخص در نمونههای بزرگتر از  100غالباً مةنادار است و از اين رو شداخص مناسدبی بدرای
سنجش برازش مدل نیست .بدين جهت میتوان از شداخص نسدبت مجدذور خدی بدر درجده آزادی
استفاده کرد .اگر شاخص نسبت مجذور خی بدر درجده آزادی ،کدوچکتر از  3باشدد بدرازش بسدیار
مطلو را نشان میدهد .مقدار اين شاخص برای مدل اندازهگیری سرمايهی روانشدناختی =1/51
 )2χ/ dfيک مقدار قابل قبول است .با توجه به اين نتايج ،نیدازی بده اصدالح در مددل انددازهگیدری
تدوين شده احساس نمیشود .بهطور خالصه میتوان گفت که سازهی سدرمايهی روانشدناختی بده
خوبی به وسیلهی مؤلفههای خودکارآمدی ،امیدواری ،تا آوری و خوشبینی اندازهگیری شده و اين
مؤلفهها میتوانند سرمايهی روانشناختی را به خوبی اندازهگیری کنند.
جدول  1مشخصههای برازندگی مدل اندازهگیری سرمايهی روانشناختی
شاخصهای
برازش متایر
سرماية روان-
شناختی

2χ

df

P

2χ/df

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

300/41

199

0/001

1/51

0/04

0/95

0/92

0/97

NFI
0/92

جدول  :2ضراي عاملی مدل اندازهگیری سرمايهی روانشناختی و مؤلفههای آن

سرمايه روانشناختی

خودکارآمدی

امیدواری

تا آوری

خوشبینی

متایرها

بار
عاملی

متایرها

بار
عاملی

متایرها

بار
عاملی

متایرها

بار
عاملی

متایرها

بار
عاملی

خودکارآمدی

0/91

سؤال 1

0/70

سؤال 7

0/61

امیدواری

0/87

سؤال 2

0/75

سؤال 8

0/63

تا آوری

0/85

سؤال 3

0/75

سؤال 9

0/67

خوشبینی

0/94

سؤال 4

0/69

سؤال 5

0/63

سؤال
10
سؤال

0/39

سؤال
13
سؤال
14
سؤال
15
سؤال
16
سؤال

0/40

سؤال
19
سؤال
20
سؤال
21
سؤال
22
سؤال

0/56

0/64

0/66
0/47
0/32
0/56

0/63
0/43
0/64
0/12
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سؤال 6

0/91

11
سؤال
12

0/70

17
سؤال
18

0/57

23
سؤال
24

0/57

مدل اندازهگیری هويت اطالعاتی
نتايج حاصل از اطالعات ارا ه شده در جداول زير حاکی از آن است که به غیر از بار عاملی سؤال
 ،16بار عاملی ساير سؤالها از سطح قابل قبولی برخوردار است و مدل اندازهگیری تدوين شده برای
هويت اطالعاتی مورد حمايت قرار گرفته است .شاخصهای برازش 0/02 ،2χ/df =1/24
= AGFI=0/97 ،GFI=0/98 ،RMSEAو  CFI=0/99برای اين مدل وضةیت قابل قبول را
نشان میدهند و به همین دلیل نیازی به اصالح مدل اندازهگیری تدوين شده احساس نمیشود.
جدول  :3ضراي عاملی و مشخصههای برازندگی مدل اندازهگیری هويت اطالعاتی

متایرها

بار عاملی

سؤال 2
سؤال 5
سؤال 6
سؤال 16
سؤال 18
سؤال 25
سؤال 26
سؤال 30
سؤال 33
سؤال 35
سؤال 37

0/63
0/37
0/47
0/01
0/42
0/50
0/25
0/16
0/65
0/60
0/59

مشخصههای برازندگی مدل
2χ )df,P
2χ/df

RMSEA
GFI
AGFI
CFI
NFI

47/05 )38، 0/15
1/24
0/02
0/98
0/97
0/99
0/93

مدل اندازهگیری هويت هنجاری
نتايج حاصل از اطالعات ارا ه شده در جدول  4حاکی از آن است که به غیر از بار عاملی سدؤال
 ،21بار عاملی ساير سؤالها از سطح قابل قبولی برخوردار است و مدل اندازهگیری تدوين شده برای
هويددت هنجدداری مددورد حمايددت قددرار گرفتدده اسددت .شدداخصهددای بددرازش ، 2χ/ df =1/33
 AGFI=0/97 ،GFI=0/98 ،RMSEA=0/03و  CFI=0/98بدرای ايدن مددل وضدةیت قابددل
قبول را نشان میدهند و به همین دلیل نیازی به اصالح مدل انددازهگیدری تددوين شدده احسداس
نمیشود.
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جدول  :4ضراي عاملی و مشخصههای برازندگی مدل اندازهگیری هويت هنجاری
متایرها

بار عاملی

سؤال 4
سؤال 10
سؤال 19
سؤال 21
سؤال 23
سؤال 28
سؤال 32
سؤال 34
سؤال 40

0/44
0/41
0/60
0/04
0/42
0/54
0/53
0/60
0/17

مشخصههای برازندگی مدل
χ )df,P
2
χ/df
RMSEA
GFI
AGFI
CFI
NFI
2

31/98 )24، 0/13
1/33
0/03
0/98
0/97
0/98
0/93

مدل اندازهگیری هويت سردرگم -اجتنابی
نتايج حاصل از اطالعات ارا ه شده در جدول 5حاکی از آن است که بار عاملی همهی سؤالها از
سطح قابل قبولی برخوردار است و مدل اندازهگیری تدوين شده برای هويت سردرگم -اجتندابی بده
خوبی مورد حمايت قرار گرفتده اسدت .شداخصهدای بدرازش ،RMSEA=0/03 ، 2χ/ df =1/34
 AGFI=0/97 ،GFI=0/98و  CFI=0/98برای اين مدل وضةیت قابل قبول را نشان میدهند و
به همین دلیل نیازی به اصالح مدل اندازهگیری تدوين شده احساس نمیشود.
جدول  :5ضراي عاملی و مشخصههای برازندگی مدل اندازهگیری هويت سردرگم -اجتنابی

متایرها

بار عاملی

سؤال 3
سؤال 8
سؤال 13
سؤال 17
سؤال 24
سؤال 27
سؤال 29
سؤال 31
سؤال 36
سؤال 38

0/27
0/47
0/50
0/33
0/25
0/47
0/69
0/44
0/39
0/30

مشخصههای برازندگی مدل
χ )df,P
2
χ/df
RMSEA
GFI
AGFI
CFI
NFI
2

36/15 )27، 0/11
1/34
0/03
0/98
0/97
0/98
0/92
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يافتههای مربوط به فرضیههای مسیرهای غیرمستقیم
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
مدل تدوين شده در جدول  6ارا ه شد و بةد فرضیههای مربوط به مسیرهای غیرمستقیم و اثرهدای
واسطهای مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  :6برآورد ضراي آثار غیرمستقیم در مدل ارا ه شده

متایرها
هويت اطالعاتی
هويت هنجاری
هويت سردرگم

سرمايه روانشناختی
سرمايه روانشناختی
سرمايه روانشناختی

خرد
خرد
خرد

β
0/09
0/04
-0/02

P
0/009
0/022
0/023

اين پژوهش سه فرضیه دال بر وجود روابط غیرمستقیم داشت.
هويت اطالعاتی بر سرمايهی روانشناختی تأثیر مستقیم دارد .نتايج مندرج در جدول  6نشدان
میدهند که ضري مسیر غیرمستقیم سبک هويت اطالعداتی بده خدرد مةندیدار اسدت ،β=0/09
 .)P<0/01بنابراين ،فرضیهی هشتم پژوهش مبنی بر اثر غیرمستقیم سبک هويت اطالعاتی بر خرد
از طريق سرمايهی روانشناختی مورد تايید قرار میگیرد.
هويت هنجاری بر سرماية روانشناختی تأثیر مستقیم دارد .براساس گدزارش جددول  6ضدري
مسیر غیرمستقیم سبک هويت هنجاری به خرد مةنیدار است  .)P<0/05 ،β=0/04بنابراين ،نتايج
به دست آمده فرضیه نهم پژوهش مبنی بر اثر غیرمستقیم سبک هويت هنجاری بر خدرد از طريدق
سرماية روانشناختی را مورد تايید قرار میدهند.
هويت سردرگم -اجتنابی بر سرمايهی روانشناختی تأثیر مستقیم دارد .نتايج حاصله در جدول
 6نشان میدهند که ضري مسیر غیرمستقیم سبک هويت سردرگم -اجتندابی بده خدرد مةندیدار
است  .)P<0/05 ،β=0/02بنابراين ،فرضیهی هشتم پژوهش مبنی بر اثر غیرمستقیم سبک هويدت
سردرگم -اجتنابی بر خرد از طريق سرمايهی روانشناختی مورد تايید قرار میگیرد.
ضراي اثرات کل يکی ديگر از پارامترهای برآورد شده میباشد و از ترکید اثدرات مسدتقیم و
غیرمستقیم بهدست میآيد ،که در جدول  7ارا ه شده است .در برخی موارد متایرها بر يکديگر اثدر
مستقیم و يا فقط اثر غیرمستقیم دارند که در اين صورت اثر کل برابر با اثر مستقیم و غیرمسدتقیم
میباشد .به عنوان مثال در پژوهش حاضر هويت اطالعاتی بر خرد فقط اثر غیرمستقیم دارد .لذا اثدر
کل اين متایر برابر با اثر غیرمستقیم است.
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جدول  :7برآورد ضراي اثرات کل در مدل ارا ه شده

متایرها

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

p

اثرات کل

اثر کل هويت اطالعاتی بر
-

0/09

0/09

**0/009

-

0/04

0/04

*0/023

خرد

-0/33

-0/02

-0/35

**0/006

اثر کل سرمايهی روانشناختی بر
خرد

0/21

خرد
اثر کل هويت هنجاری بر
خرد
اثر کل هويت سردرگم -اجتنابی بر

-

0/21

p > 0/01 ، * p > 0/05 ، n =424

*0/012
**

با توجه به به برآورد ضراي اثرات کل به دسدت آمدده در جددول  7هويدت اطالعداتی ،هويدت
هنجدداری ،هويددت سددردرگم -اجتنددابی و سددرماية روانشددناختی بددر خددرد بدده ترتی د ،)β=0/09
 )β=0/21 ،)β=-0/35 ،)β=0/04اثر مةنیدار نشان دادند.
از ديگر ويژگیهای مدليابی مةادلهی ساختاری ،مقايسة اثرات کل متایرها بر يکديگر ،مقايسة
اثرات مستقیم با غیرمستقیم و همچنین انددازهگیدری میدزان واريدانس تبیدین شددة هدر کددام از
متایرهای درونزا توسط مدل است .همچنانکه در جدول  7مشاهده میکنیم از میدان متایرهدای
برونزا ،سبک هويت سردرگم -اجتنابی اثر کل بیشتری بدر خدرد دارد  )β=-0/35و تدأثیر سدبک
هويت هنجاری ناچیز است .)β=0/04
بحث و نتیجه گیری
الگوهای حاصله از چگونگی روابط بین سبکهای هويت و سرمايهی روانشناختی از مفروضههای
اساسی پژوهش ،حمايت نمودند .همچنین ،اين ديددگاه را کده ويژگدیهدای اساسدی خدرد در اواخدر
نوجوانی و اوايل بزرگسالی ظهور میيابند  )7مورد تأيید قرار دادند.
در پژوهشهای قبلی ،خرد سنجیده شده با  3D-WSبا خودشفقتی ،خويشتن پذيری ،تنظدیم
هیجانی ،ذهنآگاهی ،شوخطبةی ،تسلط ،خودمختاری ،هد مندی در زندگی ،رشد فردی ،خدوش-
بینی ،کنجکاوی /اکتشا  ،باز بودن به تجربه ،برونگرايی ،سازگاری ،هشدیاری ،ارزشهدای مطلدو
اجتماعی ،بخشندگی ،روابط مثبت ،رضايت از زندگی ،سالمت عمومی و شادی ،دارايیهای تحولی و
بالندگی رابطهی مثبت نشان داده و با روانرنجورخويی و نشانگان افسردگی رابطدهی منفدی نشدان
دادهاست  .)20-18يافتههای اين پژوهش ،در مجموع همسدو بدا ايدن يافتدههدا بدوده و مدیتواندد
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چشماندازی جديد را برای درک چگونگی شکلگیری اولین جواندههدای خدرد در اواخدر نوجدوانی و
اوايل جوانی فراهم نمايد.
با اين وجود ،همچنانکه استرنبرگ  )21اشاره مدیکندد ،بدرای درک کامدل و درسدت خدرد
احتماالً نیاز به خرد بیشتری از آنچه که هر يک از ما داريم ،خدواهیم داشدت .بندابراين ،بده دلیدل
فقدان خرد کامل ،نمیتوانیم ماهیت آن را کامالً درک کنیم .اما اگر دانشمندان خواستار درک کامل
خرد هستند ،بايد به سرعت از شال خويش خارج شوند زيرا درک کامل چیزی است که مدیتدوانیم
تصور کنیم در حال نزديک شدن به آن هستیم ،اما اين امر تقريبداً هرگدز بده طدور قطةدی حاصدل
نخواهد شد .تشخیص اينکه درک کامل همیشه دور از دسترس ما است خدودش نشدانهای از خدرد
است.
احتماالً درستتر اين است که فرض کندیم هدیي يدک از پژوهشدگرانی کده سدةی در درک و
تةريف خرد و نیز تةیین عوامل مؤثر بر آن نمودهاند کامالً خردمند نیستند .از اينرو ،همهی تالش-
ها برای توصیف خرد و متایرهای شکلدهندة آن الزاماً ناقصاند .اما ،با تلفیق ديدگاههدای متفداوت
ناقصمان ممکن است به تةريفی از خرد و علل آن برسیم که قابل درکتر از بینشهدای منفدرد بده
تنهايی باشد .در اين راستا ،تالشهای علمی شبیه به تالش برای شدناخت و درک خدرد هسدتند :از
طريق نگريستن به پديدهها از ديدگاههای متفاوت ،از ذهنیتگرايی خويش آگاه میشدويم و تصدوير
کاملتری از پديدهی مورد سؤال بدست خواهیم آورد.
فرضیههای بررسی شده نیز به ترتی اثرات غیرمستقیم سبکهای هويت اطالعاتی ،هنجداری
و سردرگم -اجتنابی را بر خرد به وساطت سرمايهی روانشناختی مورد بررسی قرار دادندد کده هدر
سه فرضیه مورد تأيید قرار گرفتند .در اين راستا ،به ترتی  ،سبک هويت اطالعاتی بیشدترين تدأثیر
مثبت  ،)β=0/09سبک هويت هنجاری تأثیری اندک  ،)β=0/04و سبک هويت سردرگم -اجتنابی
تأثیر منفی  )β= -0/02بر خرد نشان دادند .اين يافتهها ،تأيیدی بر مفروضههای بنیدادی پدژوهش
مبتنی بر نقش واسطهای سرمايهی روانشناختی در تبیین خرد بر مبنای سبکهدای هويدت اسدت.
همچنانکه ،قبالً مورد اشاره قرار گرفت ،بررسی اجمالی متایرهای همبستهی سدبکهدای مختلدف
هويت حاکی از آن است که افراد دارای سبک اطالعاتی از سرمايهی روانشناختی باالتری نسبت به
دو سبک ديگر برخوردارند .از جمله برنامهريزی راهبردی ،تصمیمگیری هوشیارانه ،استفاده از سبک
مقابلهی فةال و مسألهمحور ،خودمختاری ،باز بودن به تجربه ،درونگرايی ،خودتأملی ،همدلی و نیداز
باال به شناخت و پیچیدگی شدناختی بداال  .)22و متقدابالً افدراد دارای سدبک سدردرگم -اجتندابی
کمترين سرماية روانشناختی را دارند مانند راهبردهدای مقابلدهای اجتندابی ،شدرکت در رفتارهدای
نامربوط ،انتظار شکست ،دارا بودن احساس تسلط پايین و اسدتفاده از برنامدههدای راهبدردی کمتدر
 .)23همچنانکه ريچاردسون و پاسوپاتی  )24اظهار نمدودهاندد برخدی ويژگدیهدای شخصدیتی و
شناختی که در طول دورة نوجوانی و اوايل جوانی شکل میگیرند مانند باز بودن به تجربه ،انسدجام
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خويش و استدالل قیاسی ،خشتهای ساختمان خرد را میسازند .اين يافته همسو با اين ديدگاههدا
بوده و از اين منظر قابل تبیین است که رشد بینش و درک عمیق از جهان هستی قبل از هر چیدز،
مستلزم دارا بودن تةهد و شوق به يادگیری است .بنابراين ،مدیتدوان گفدت افدزايش سدرماية روان-
شناختی متأثر از سبک هويت اطالعاتی میتواند بستر را برای افزايش سطح خرد و متقابالً ،کداهش
سرماية روانشناختی متأثر از سبک هويت سردرگم -اجتنابی ،زمینه را برای افت و نزول خردمندی
فرد فراهم نمايد.
اين پژوهش با توجه به شرايط و موقةیتی که در آن اجرا شده ،با محدوديتهايی مواجده بدود ،از
جمله اينکه نمونه پژوهش محدود به دانش آموزان همدان بود ،بنابراين نمیتدوانیم ادعدا کندیم کده
يافتههای ما قابل تةمیم به ساير جوامع با زمینههای گوناگون است .علیرغم تمدامی توضدیحاتی کده
قبل از اجرای ابزارهای پژوهش مبنی بر اين که نتايج پژوهش محرمانه بوده و هیي گونه تدأثیری بدر
آنها ندارد ،ارا ه شد ،برخی از آزمودنیها گرايش به اغراق در زمینة جوا دادن به برخدی گويدههدای
پرسشنامهها را از خود نشان دادند و با توجه به اينکه خرد به عندوان تجلدی تواندايی مثبتدی کده در
طول زمان ،به ويژه در دوران میانسالی و پیری ظهور کامل میيابد ،مفهومسازی شده است ،بدالطبع،
امکان ارزيابی فرايند تاییر و تحول آن در اين پژوهش ،که در زمرة مطالةات مقطةی است ،مهیا نبود.
لذا ،پژوهشهای طولی و همچنین اتکا به اطالعات چندگانه را که رشد خرد را از چشماندازی پويداتر
مورد مطالةه قرار دهد میتواند مفید واقع شود .همچنین ،انجام پژوهشهدای ديگدر بده خصدوص در
جوامع ديگر از جمله ،دانشآموزان دبیرستانی پیشنهاد میشود .و باالخره اينکه ،نتايج حاصله در اين
پژوهش در مجموع توانستند بخشی از واريانس خرد را تبیین نمايند .میتوان گفت بخدش بزرگدی از
واريانس اين متایر تبیین نشده است .لذا پیشنهاد میگدردد بده منظدور تبیدین واريدانس باقیماندده،
پژوهشهايی با تمرکز بر ساير عوامل فردی و اجتماعی مؤثر در اين زمینه صورت گیرد.
References
1. Allport GW. Pattern and Growth in Personality. New York: Holt,
Rinehart & Winston.1996.
2. Anderson JC, Gerbing DW. Structural Equation Modeling in
Practice: A Review and Recommended Two - Step Approach.
Psychological Bulletin 1988; 103: 411-423.
3. Ardelt M. Intellectual versus wisdom-related knowledge: The case
for a different kind of learning in the later years of life. Educational
Gerontology: An International Journal of Research and Practice
2000; 26: 771–789.
4. ArdeltM. Empirical assessment of a three-dimensional wisdom scale.
Research on Aging. 2003; 25(3): 275–324.

149
...  اجتنابی با سرماية- هويت هنجاری و هويت سردرگم،رابطة غیر مستقیم هويت اطالعاتی
5. Schwartz SJ, Mullis RL, Waterman A, Dunham RM. Ego identity
status, identity style, and personal expressiveness: An empirical
investigation of three convergent constructs. Journal of Adolescent
Research. 2000; 15: 504–521.
6. Berzonsky MD, Kuk LS. Identity status, identity processing style,
and the transition to university. Journal of Adolescent Research.
2000; 15: 81–98.
7. Erikson EH. The life cycle completed: A review. New York: Norton.
1982.
8. Osbeck LM, Robinson DN. Philosophical theories of wisdom. In J.
Sternberg & 284 J. Jordan (Eds.), A handbook of wisdom:
Psychological perspectives (pp. 61–83). New York: 285 Cambridge
University Press. 2005.
9. Beaumont SL. Identity processing and personal wisdom:An
information-oriented identity style predicts self-actualization and
self-transcendence. Identity: An International Journal of Theory and
Research. 2009; 9, 95–115.
10. Webster JD. Identity,Wisdom, and Critical Life Events in Younger
Adulthood. J. D. Sinnott (ed.), Positive Psychology, 61, DOI
10.1007/978-1-4614-7282-7_5, © Springer Science+Business
Media, LLC 2013.
11. Berzonsky MD, Branje SJT, Meeus W. Identity processing style,
psychosocial resources, and adolescents’ perceptions of parent–
adolescent relation. Journal of Early Adolescence.2008.
12. Berzonsky MD. Identity processing styles, self-construction and
personal epistemic assumptions: A social–cognitive perspective.
Paper presented at the workshop ‘‘Social Cognition in Adolescence:
Its Developmental Significance’’, Groningen.2002.
13. Dollinger SM. Auto phonographic identity of young adults: With
specific reference to alcohol, athletics, achievement, religion, and
work. Journal of personality assessment, 1996:67(2): 384-398.
14. Csikszentmihalyi M, Nakamura J. The role of emotions in the
development of wisdom. In R. J. Sternberg & J. Jordan (Eds.), A
handbook of wisdom: Psychological perspectives (pp. 220–242).
New York: Cambridge University Press. 2005.
15. غرنفری
16. Luthans F, Avolio BJ. Positive psychological capital: Measurement
and relationship with performance and satisfaction, Personnel
Psychology. 2007; 6: 138-146.
17. 17 خسروشاهی

1397  بهار،24  شماره، دوره ششم، پژوهشی روان سنجی-فصلنامه علمی

150

18. Erikson E H. Childhood and society. New York: Norton.1963.
19. Hair JF, Black W, Babin B, Anderson RE, Multivariate data
analysis, NJ: Prentice Hall.2009.
20. Karelitz T, Jarvin L, Sternberg R. The meaning of wisdom and its
development throughout life. In W. Overton & R. Lerner (Eds.), The
handbook of life-span development (Vol. 1). Hoboken, NJ:
Wiley.2010.
21. Seligman MEP, Csikszentmihalyi M. Positive psychology: An
introduction. American Psychologist, 55, 5–14 (special issue on
Happiness, Excellence, and Optimal Human Functioning). 2000.
22. Krejcie RV. Morgan DW. Determining sample size for research
activities. Educational Psychological Measurement. 1970; 40:670610.
23. Maslow AH. Motivation and personality (2nd ed.). New York:
Harper & Row.1970.
24. Richardson MJ, Pasupathi M. Young and growing wiser: Wisdom
during Adolescence and young adulthood. In R. J. Sternberg & J.
Jordan (Eds.), A handbook of wisdom: Psychological perspectives.
New York: Cambridge University Press. 2005.

