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 مقدمه

در طول قرن ها در فرهنگ های مختلف خردمندی از واالترین فضایل قلمداد شده است )والش و رمز، 

(. امروزه نیز مسئله بسیاری از مجامع و نظام های آموزشی دنیا، کمک به رشد مهارت های شناختی 3102

در طول تحصیل است. بر این اساس در دو دهه گذشته مفهوم خردمندی در متون روان شناسی به ویژه 

(. 3112مورد توجه بسیار قرار گرفته و حجم بسیاری از پژوهش ها را به خود اختصاص داده است )آردلت، 

مال و ( بیان می کند که خردمندی از سه مولفه از جمله انسجام شناختی، تجسم خرد در اع3100یانگ )

( 3119تاثیرگذاری مثبت بر خود و دیگران در دراز مدت برای حفظ مصالح جمعی تشکیل می شود. آردلت )

خرد را ترکیبی از ویژگی های شخصیتی با سه مولفه شناختی، تاملی و عاطفی تعریف می کند. مولفه 

ه و بین فردی، بعالو شناختی بر تمایل مداوم فرد برای درک شرایط انسانی و بخصوص مسائل درون فردی

دانش حاصل از این تمایل اشاره دارد. مولفه تاملی به توانایی درک مسائل از زوایای چندگانه و همچنین 

بررسی خود )خودارزیابی( و خود بینشی اشاره دارد. مولفه عاطفی به عنوان عشق دلسوزانه، توجه و مهربانی 

دیگران(. به رغم دشواری در تعریف خرد، میان  تعریف می شود )یعنی نگرش همدالنه مثبت نسبت به

پژوهشگران و صاحب نظران این حوزه نوعی توافق کلی وجود دارد مبنی بر این که خردمندی مشتمل بر 

دانش، بینش، تامل، تلفیق منابع فرد با منافع و رفاه دیگران است )کریست جانسون، فاورز، دارنل و پوالرد، 

فرهنگ های شرق و غرب خرد به عنوان مفهومی چند وجهی با موضوع (. همچنین در سنت های 3130

های گوناگونی همچون دانش، هیجان، خودتنظیمی، انگیزش، کارکرد اجتماعی، اخالق و همچنین ارتباط 

پیچیده بین این جنبه ها در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر خردمندی در طول سال ها با ویژگی هایی 

عنویت، قضاوت، اخالق، دانش ماهیت انسان و وسعت دید تعریف می شد )نورثراپ، از قبیل، شخصیت، م

( افرادی که از قابلیت های شناختی، 3102(. بر اساس مطالعات انجام شده )وست استریت و گالک، 3130

ت ژرف اندیشی و عاطفی بهره مند هستند در مقایسه با همترازان خود، از لحاظ جسمانی سالمترند، از تحصیال

باالتری برخوردارند، روابط بهتری با دیگران برقرار می کنند، در بعد تجربه پذیرش شخصیت )پذیرا بودن 

(. آردلت 3102تجارب( نمرات باالتری را به دست می آورند و از سالمت روانی بیشتری بهره می برند )گراس، 

وضعیت اجتماعی و اقتصادی،  ( در پژوهش خود نشان داد که خرد خیلی بیشتر از سالمت جسمی،3110)

 محیط فیزیکی و روابط اجتماعی بر سطح رضایتمندی دانشجویان تاثیر دارد.

برای این که دانشجویان در زندگی موفق شوند و به خردمندی باالیی در جامعه برسند نیاز دارند تا در مهارت 

 یی های تفکر تحلیلی، خالق و عملیهایشان به خوبی عمل کنند. دانشجویانی موفق اند که بتوانند از توانا

(. نظریه هوش موفق استرنبرگ کامال 3101برای رسیدن به موفقیت استفاده کنند )استرنبرگ و گریگورنکو، 

یا هوش کلی و گاهی هم با  gمتفاوت از نظریه های سنتی است، که هوش را یک سازه واحد، گاهی عامل 

هوش موفق ترکیبی از توانایی های تحلیلی، خالق و عملی اصطالح ضریب هوش معرفی می کنند؛ می باشد. 

است که به افراد برای سازگاری، انتخاب و تغییر محیط به منظور رسیدن به اهداف خود در زندگی، با توجه 

اجتماعی کمک می کند. موفقیت تنها در بافت فرهنگی اجتماعی خود فرد تعریف می -به بافت فرهنگی

ما، با توجه به ارزش های مورد پذیرش جامعه، موفقیت نیز معنی و مفهوم خاص شود؛ در فرهنگ اجتماعی 

خود را می یابد. بدین معنی که موفقیت با توجه به مجموعه ای از ارزش ها، مالک ها و یا انتظارهای خود 
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ی یفرد و دیگران شکل می گیرد. بافت فرهنگی اجتماعی جوامع شرقی به ویژه جامعه ما، به لحاظ جمع گرا

و تاکید بر ارزش های خاص دینی، متفاوت از جوامع غربی است. به  عبارت دیگر هوش موفق مجموعه 

اجتماعی خود است که افراد -واحدی از توانایی های الزم برای موفقیت در زندگی با توجه به بافت فرهنگی

اصالح یا جبران نقاط  از طریق شناخت همزمان نقاط قوت و ضعف خود، پرورش نقاط قوت و پیدا کردن راه

ضعف، به موفقیت دست می یابند. افراد دارای هوش موفق، با استفاده از تعادلی که میان توانایی های تفکر 

تحلیلی، خالقی و عملی برقرار می سازند، به انطباق با محیط، تغییر و انتخاب دست می زنند )استرنبرگ، 

بسیاری از برنامه های آموزشی، فقط بر هوش تحلیلی، آن  (. نتایج برخی از مطالعات نشان داد که در3109

هم بر سطوح پایین آن تاکید می کنند. در حالی که به دو جنبه دیگر هوش، یعنی هوش خالق و عملی که 

برای موفقیت در زندگی، حیاتی و الزم است، کمتر توجه شده یا اصال توجهی نمی شود )مینتوب و علی، 

( نشان داد که در مدارس، بیشترین تفکری 3109وهش میتانا، موواگا و سمپاال )(. همچنین نتایج پژ3109

که از افراد انتظار می رود، تفکر تحلیلی است، اما در خارج از دانشگاه و در دنیای واقعی، اهمیت تفکر خالق 

ن نظر داده اند ( نیز چنی3119و به ویژه تفکر عملی، خیلی بیشتر مورد انتظار است. استادینگر و پاساپاتی )

که متغیرهای شخصیتی و هوش سیال ممکن است به عنوان دروازه ای برای کسب دانش خردمندی عملی 

 در بزرگسالی در نظر گرفته شوند.

یکی دیگر از متغیرهای مرتبط با خرد، سازه بهزیستی روان شناختی است. افراد خردمند به واسطه ارزش 

هزیستی روا ن شناختی برانگیخته می شوند، آنها به تمامیت خود های روان شناسی مثبت گرا از جمله ب

دست می یابند و به طور پیوسته دید مثبت و یکپارچه ای از خود در زندگی دارند که منجر به انسجام هویتی 

(. بنابراین داشتن یک زندگی مطلوب، همواره آرزوی بشر بوده است، در ابتدا 3101در آنها می شود )وبستر، 

بیشتر و طول عمر باالتر، در معنی کیفیت زندگی بهتر مطرح بود. کیفیت زندگی در نقطه مقابل کمیّت،  رفاه

قرار می گیرد و منظور از آن سال هایی از عمر است که همراه با رضایت، شادمانی و لذت باشد )داینر، اویشی 

به چگونگی ارزیابی افراد از (. بهزیستی روانی یکی از مولفه های کیفیت زندگی است، 3119و لوکاس، 

زندگیشان اشاره دارد و دارای دو جزء شناختی و عاطفی است. بعد شناختی، یعنی ارزیابی شناختی افراد از 

میزان رضایت از زندگی و بعد عاطفی، یعنی داشتن حداکثر عاطفه مثبت و حداقل عاطفه منفی )لیندن، 

ه پژوهشگران معتقدند که ایجاد بهزیستی روانشناختی و (. امروز3109لوندین، -برگ، آدولفسون و اسپارو

رضایت از زندگی، انسان ها را به سمت موفقیت بیشتر و خردمندی در زندگی، سالمت بهتر، ارتباط اجتماعی 

(. 3130حمایتگرانه سالم تر و در نهایت سالمت روانی و جسمی باالتر، رهنمون می سازد )هیدریچ و ریف، 

مولفه های سازنده بهزیستی روانشناختی را در برگیرنده ویژگی هایی از قبیل پذیرش ( 0112ریف و کیز )

خود، هدف و جهت گیری در زندگی، رشد شخصی، تسلط بر محیط، خودپیروری و روابط مثبت با دیگران 

م ادانسته اند. عوامل مختلفی می توانند بر بهزیستی روانشناختی افراد تاثیرگذار باشند. پژوهش های انج

شده در میان بزرگساالن و نوجوانان نشان داده که خردمندی یکی از تعیین کننده های اصلی بهزیستی 

( در پژوهش خود نشان داد که افراد 3130(. آرسلن )3108روانشناختی است )آمستادلر، موسکاتی، ماس، 

ادث حساس بهزیستی پایین، حوبا احساس بهزیستی باال هیجانات مثبت را تجربه دارند؛ در حالی که افراد با ا

و وقایع زندگیشان را نامطلوب ارزیابی کرده، بیشتر هیجانات منفی نظیر اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه 

( نشان داد که عوامل روانشناختی بر کارکرد 3130می کنند. در پژوهشی برنشتاین، لوبینسکی و بندو )
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انشناختی باالتری دارند، از سالمت جسمی باالتری نیز جسمی تاثیر می گذارند و کسانی که بهزیستی رو

برخوردارند. همچنین این افراد شاد، خوش بین و مثبت نگرند و از ثبات عاطفی باالیی برخوردارند، برای حل 

مسایل خود مستقیما تالش و از زندگی خود راضی بوده و احساس خوشبختی می کنند )گرومیسچ، فیزدون 

 (.3131و کورتز، 

اجتماعی، باورها و خودکارآمدی -ه مهم دیگر در ادبیات مرتبط با خردمندی، نقش فرایندهای شناختینکت

(. در همین راستا کیم، لی و پارک 3100در شکل گیری خردمندی است )دیسث، مالند و بریدابلیک، 

ودکارآمدی ( رشد منبع درونی و خودکارآمدی را از عوامل موثر در تحول خردمندی دانسته اند. خ3131)

یف، گفته می شود )س« به قضاوت فرد در مورد توانایی های خود برای انجام موفقیت آمیز یک تکلیف یا کار»

(. تئوری خودکارآمدی بندورا، به نقش اعتماد و اطمینان و عزت نفس فرد نسبت به توانایی هایش در 0912

(. باورهای 3109دالینگ، هی، فاگت و کیرنی، -انجام رفتار خواسته شده از وی تاکید دارد )لی، جوشی، کینگ

خودکارآمدی تعیین می کند که افراد تا چه اندازه برای فعالیت های خود انرژی صرف می کنند و تا چه 

(. 3109میزان در برابر موانع مقاومت می نمایند )هملیتون، کورنیش، کریک پاتریک، کرون و اسشوآزر، 

(. معلمان برخوردار از 3108اثیرگذار است )اسچانک و دیبندتو، خودکارآمدی بر رفتار فرد بسیار ت

خودکارآمدی سطح باال در انجام کارها امیدوارتر و موفق تر است. بدین ترتیب، یادگیری افراد به وسیله 

خودکارآمدی سطح پایین محدود می شود و به وسیله خودکارآمدی سطح باال افزایش می یابد )اندیشمند، 

ر کلی هنگامی که افراد بر این باور باشند که قابلیت ها و توانایی های الزم برای انجام کار یا (. به طو0912

فعالیتی را دارند، برای انجام آن تکلیف وقت بیشتری صرف می کنند و در نهایت به نتایج بهتری دست پیدا 

( 3131دی، رامدانی و روحیانی )(. اولتامی، دیویی، افن3108الیاهو، -خواهند کرد )شا، اسچان، بات گیت و بن

در اندازه گیری خردمندی و همبسته های آن چنین بیان کرده اند که خودکارآمدی با ابعاد خردمندی 

( بین خودکارآمدی و خردمندی همبستگی مثبت معنادار 3100همبستگی مثبت معنادار دارد. گلیمور )

( روابط بین خردمندی و خودکارآمدی عمومی 0913گزارش کرده است. در ایران نیز نژادحاجی و نوروزی )

 را بررسی و گزارش کردند که بین خودکارآمدی و خردمندی ارتباط وجود دارد.

ترین نهادهای اجتماعی شناخته شده با توجه به این که آموزش عالی به عنوان یکی از فراگیرترین و عظیم

نتیجه دانشگاه ها به عنوان منشا بالقوه تغییرات  است و اکثریت افراد به نوعی با آن در ارتباط هستند، در

ارزشمند و مهم در همه ابعاد گوناگون زندگی افراد اجتماع محسوب می گردد. از آنجا که نقش دانشجویان 

به عنوان مهمترین فاکتور موفقیت سیستم آموزشی و نیز نقش هوش موفق، بهزیستی روانشناختی و 

اشتیاق در آنان، و با توجه به این که خرد می تواند زمینه ارتقای فضای  خودکارآمدی آنان در ایجاد شور و

یاددهی و یادگیری را فراهم کند، بررسی علل و عوامل مرتبط با خردمندی نظیر هوش موفق، بهزیستی 

روانشناختی و خودکارآمدی در دانشجویان ضروری و الزم به نظر می رسد.  همچنین از آن جا که دوره 

از کلیدی ترین دوره ها در زندگی همه انسان ها است توجه به خردمندی و پرورش این مهارت  جوانی یکی

به عنوان یک حق اخالقی و انسانی، در این دوره ضروری است و تاثیر بسزایی در امر آموزش دارد. برای این 

اگر  ؛امال آشنا باشدکه خردمندی را بتوان به جوانان آموزش داد الزم است جوان با مفهوم و تعریف خرد ک

جوانان خودشان خردمندی را به صورت صحیحی تجربه کنند می توان امید داشت که از روش های مناسب 
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برای افزایش هوش موفق، بهزیستی روانشناختی و خودکارآمدی استفاده کنند. بنابراین به نظر می رسد 

نی تحول انسان تا حد زیادی همگانی باشد، حتی اگر ایده اصلی از خردمندی به عنوان یک نقطه پایانی آرما

برخی از معانی خاص خردمندی ممکن است در فرهنگ ها متفاوت باشد و با تاریخ تغییر کنند. این در حالی 

است که بسیاری از پژوهش های تجربی از این نظر حمایت می کنند که بسیاری از پایه های خردمندی در 

های غربی ده نظریه ها و پژوهش های تجربی خردمندی بر نمونهگذاری می شوند. عمطول جوانی پایه

 استوارند؛ از اینرو این مطالعه تالش دارد به این مساله بپردازد: 

ر د خودکارآمدی یانجیبا نقش م یروانشناخت یستیبهزو  بر اساس هوش موفق یخردمندآیا بین  .0

 چه رابطه ای وجود دارد؟ انیدانشجو

 

 
 

 . مدل پیشنهادی پژوهش1شکل 

 

 پژوهش روش

جامعه آماری پژوهش حاضر را کل  انجام شد. الگویابی معادالت ساختاریروش پژوهش همبستگی از طریق 

تشکیل داد که همگی در  0011-0911های آزاد استان تهران در سال دانشجویان دختر و پسر دانشگاه

ای وع نمونه گیری خوشه ای چند مرحلهروش نمونه گیری نیز از ن مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بودند.

واحد شهریار، رباط  2های مختلف استان، از طریق نمونه گیری خوشه ای تعداد بود. با توجه به شهرستان

هش گیری در این پژووجه به چنین روشی، فرایند نمونهکریم، شهر قدس، تهران و اسالم شهر انتخاب شد با ت

 ها،ها و کالسها مراجعه شده و سپس با توجه به رشتهباشد که ابتدا به واحد دانشکدهبه این صورت می

ها )بر اساس مالک های ورود: دانشجوی مقطع کارشناسی، رضایت جهت شرکت در پژوهش تعدادی از آن

ها شوند. پرسشنامهدادن به سواالت پرسشنامه ها( انتخاب و مورد آزمون واقع میو مالک خروج: عدم پاسخ 

به  31روز بر روی دانشجویان اجرا شد. برای دستیابی به نتایجی قابل قبول )با استفاده از قاعده  81به مدت 

پرسشنامه ها به  شرکت کننده کافی است. ولی از آنجا که احتمال دارد بسیاری از 921( نمونه ای برابر با 0

شرکت کننده وارد این پژوهش شوند.  011صورت ناقص جواب داده شوند، تصمیم بر این شد که حداقل 

 ها تورق می شود و مورد بررسی قرار می گیرد.پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط دانشجویان، تمامی آن

 خودکارآمدی

موفقهوش   
 خردمندی

 شناختی

 انعکاسی 

 بهزیستی روانشناختی عاطفی
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 ابزار پژوهش

طراحی گردیده است. این  3119لت در سال پرسشنامه خرد توسط آرد.(3003پرسشنامه خرد آردلت ) .1

سوال(  09سوال( و عاطفی ) 03سوال(، انعکاسی ) 00گویه و سه خرده مقیاس شناختی ) 91پرسشنامه از 

تشکیل شده است که به منظور سنجش خرد به کار می رود. نمره گذاری پرسشنامه به صورت طیف لیکرت 

« کامال موافقم»و « موافقم»، «نظری ندارم»، «مخالفم»، «الفمکامال مخ»نقطه ای است که برای گزینه های  2

در نظر گرفته می شود. همچنین برای تعدادی از گویه ها نمره گذاری به  0و  3، 9، 0، 2به ترتیب امتیازات 

تا حدودی »، «کامال در مورد من صحیح است»نقطه ای است که برای گزینه های  2صورت طیف لیکرت 

اصال در مورد من »و « تا حدودی در مورد من صحیح نیست»، «نظری ندارم»، «است در مورد من صحیح

در نظر گرفته می شود. آردلت همسانی درونی در هر سه  2و  0، 9، 3، 0به ترتیب امتیازات « صحیح نیست

چنین محاسبه کرد. هم 20/1، و بعد عاطفی را 22/1، بعد تاملی 29/1، بعد شناختی 92/1بعد به طور کلی را 

( و پایایی بین ارزیابان را مثبت و 28/1وی ویژگی های روان سنجی آن از جمله پایایی بازآزمایی آن را )

معنادار و روایی همگرا آن را از طریق بررسی همبستگی آن با مقیاس بهزیستی روان شناختی مناسب گزارش 

(. 3119ری شده بوده است )آردلت، کرده است و تحلیل عامل اکتشافی نیز موید سه عامل نظری اندازه گی

( برای ارزیابی روایی از همسانی دورنی استفاده کردند و همبستگی ابعاد 0911در ایران کچویی و هوشیاری )

 20/1و  20/1، 21/1، 22/1خردمندی یعنی یعنی شناختی، انعکاسی و عاطفی با نمره کل به ترتیب برابر با 

از روش آلفای کرونباخ استفاده نمودند و مقدار ضریب آلفا برای ابعاد  به دست آمد. برای بررسی پایایی نیز

به دست  28/1و برای نمره کل خردمندی  89/1و  21/1، 21/1شناختی، انعکاسی و عاطفی به ترتیب برابر با 

 آوردند.

( طراحی 3112پرسشنامه هوش موفق توسط استرنبرگ ) (.3002پرسشنامه هوش موفق استرنبرگ ). 3

خرده مولفه های تحلیلی، خالق و عملی را اندازه گیری  9خرده آزمون می باشد، که  03شده است. شامل 

سوال اول مولفه  03سوال است.  03سوال می باشد که هر مولفه شامل  98می کند. این پرسشنامه دارای 

سوال آخر مولفه های عملی را می سنجند. افراد بر روی  03فه های خالق و سوال دوم مول 03های تحلیلی، 

( به سواالت 0، ضعیف= 3، نسبتا خوب= 9، خوب= 0، خیلی خوب= 2یک مقیاس پنج درجه ای )عالی= 

نمره خواهد بود که این نمره ها به   98و حداقل نمره  091پاسخ می دهند. حداکثر نمره در این آزمون 

جمع می شوند و یک نمره کل برای هر آزمون به دست می آید که میزان هوش موفق او را  ترتیب با هم

( بین 3101، 3112، 3113نشان می دهد. پایایی پرسشنامه فوق در تحقیقات متعددی توسط استرنبرگ )

بر ( پایایی این پرسشنامه را 0910گزارش شده است. در ایران نگهبان سالمی و همکاران ) 92/1تا  23/1

 گزارش نمودند. 90/1تا  20/1اساس آلفای کرونباخ و بازآزمایی بین 

سوالی طراحی شده است  031این مقیاس توسط ریف در فرم اصلی  (.1191بهزیستي رواني ریف ). 3

زیرمقیاس خودمختاری، تسلط بر محیط، رشد شخصی، رابطه مثبت با دیگران، زندگی هدفمند  8که دارای 

( تا کامال موافق )نمره 0باشد. پاسخ به هر سوال بر اساس طیفی از کامال مخالف )نمره و خودپذیرندگی می 

( مشخص می شود. نمره ی باالتر بیانگر سطح باالی بهزیستی روان شناختی است. الزم به ذکر است که 8

رم کوتاه سوالی این مقیاس نیز ارایه گردید. در این پژوهش ف 09و  20، 90در پژوهش های بعدی فرم های 
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سوالی که توسط ریف و کیز خالصه شد، مورد استفاده قرار گرفته است. ریف و کیز گزارش کردند  09

است )ایرانیان پهرآباد،  %91تا  %21سوالی بین  031سوالی با فرم  09همبستگی زیرمقیاس های فرم 

ان دهنده ی روایی و (، نش3119(. پژوهش بیانی، کوچکی و بیانی )0910مشهدی، طبیبی و مدرس غروی، 

سوالی فارسی است. در پژوهش آن ها پایایی درونی مقیاس با روش آلفای  90اعتبار قابل قبول نسخه 

بوده است. همبستگی مثبت آن با مقیاس  %29تا  %21و آلفای زیرمقیاس های آن از  %93کرونباخ برابر با 

خود روزنبرگ حاکی از روایی همگرای آن رضایت از زندگی، پرسشنامه شادی آکسفورد و پرسشنامه حرمت 

، %81است. در بررسی دیگری ضرایب آلفای کرونباخ برای هر کدام از زیرمقیاس های این فرم به ترتیب 

(. عالوه بر این، 0910به دست آمد )به نقل از ایرانیان پهرآباد و همکاران،  %29و  22%، 20%، 29%، 22%

سوالی مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف بر روی دانشجویان  09رم ( در رواسازی ف0910سفیدی و فرزاد )

گزارش  %22تا  %829دانشگاه علوم پزشکی قزوین، همسانی درونی برای کل آزمون و زیرمقیاس ها را بین 

 کردند.

در این پژوهش از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی  .(1193پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران ). 4

ماده است که خودکارآمدی عمومی را می  02( استفاده خواهد شد. آزمون شامل 0193ان)شرر و همکار

است. شیوه نمره گذاری به این صورت  19/03و انحراف معیار  11/22ماده دارای میانگین  02سنجد و این 

ه رای خردامتیاز تعلق می گیرد.ضریب پایایی از طریق روش آلفای کرونباخ ب 2تا  0است که به هر ماده از 

برای هریک  20/1و  98/1مقیاس خودکارآمدی عمومی و خرده مقیاس خودکارآمدی اجتماعی به ترتیب 

( جهت بررسی پایایی آزمون از روش دو نیمه کردن استفاده کرده است. ضریب 0928بدست آمد. براتی )

بدست آمد که  21/1خ برابر بدست امد. آلفای کرونبا 28/1پایایی آزمون از روش دو نیمه کردن گاتمن برابر 

بدست آورد. علی نیا  92/1( در تحقیق خود آلفای کرونباخ را برابر 0991رضایت بخش می باشد. کرامتی )

بدست آورد که قابل قبول است. شرر و همکاران  29/1( نیز در تحقیق خود آلفای کرونباخ را برابر 0993)

همبستگی امتیازات بدست آمده از آن را با اندازه  ( برای سنجش روایی سازه مقیاس خودکارآمدی0193)

-های چندین ویژگی شخصیتی به دست آوردند. این اندازه های شخصیتی در برگیرنده مقیاس کنترل درونی

( و 0129(، مقیاس بیگانگی از خود )بارون، 0180کروان،-بیرونی راتر، مقیاس درجه قابلیت اجتماعی)مارلو

( می باشند. بر اساس بررسی های انجام شده همبستگی 0182روزنبرگ، مقیاس شایستگی بین فردی )

مارلو و مقیاس خودکارآمدی بدست آمد. همچنین -مثبت متوسطی بین مقیاس درجه قابلیت اجتماعی کارون

نمرات مقیاس بیگانگی از خود و مقیاس شایستگی بین فردی با امتیازات خودکارآمدی دارای همبستگی 

همبستگی های پیش بینی شده بین مقیاس خودکار آمدی عمومی و اندازه های  مثبت متوسطی بود.

 خصوصیات شخصیتی متوسط و در جهت تایید اعتبار سازه آزمون تهیه شده می باشند.

کنند، راه  یاستفاده م یمعادالت ساختار یابیکه از روش مدل  یمطالعات ی( برا3112) نیکال روش اجرا.

 یاو حداقل نسبت حجم نمونه برا دهیکرده است. به عق شنهادیحجم نمونه پ نییرا جهت تع یا ژهیحل و

شود. در  یممطلوب قلمداد  0به  31مناسب تر و  0به  01باشد؛ نسبت  ینفر م 2هر پارامتر برآورد شده، 

وتحلیل تجزیه نیشود. بنابرایم یریپارامتر اندازه گ 09 نیکال دگاهیمدل مفروض پژوهش حاضر، طبق د
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انجام شد؛  Amos-V7.80و  Spss-V23افزار ها از طریق نرمآمده از اجرای پرسشنامه دستعات بهاطال

 ی پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد.هاهیفرضهمچنین به منظور آزمون 

 

 هایافته

توصیفی  هاییافته( سال بود؛ 28/9) 29/30میانگین و انحراف استاندارد شرکت کنندگان در پژوهش برابر با 

 آورده شده است.  0 متغیرهای پژوهش در جدول

 

 پژوهشهای مقیاسهای توصیفي خردهیافته .1جدول 
 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین شاخص آماری

 1.32- 1.83 2.20 09.01 خردمندی شناختی

 1.10- 1.19 00.01 99.09 خردمندی انعکاسی

 1.89- 1.09 2.13 90.09 خردمندی عاطفی

 0.31- 1.92 2.91 92.88 هوش تحلیلی

 0.30- 1.02 8.03 90.22 هوش خالق

 0.01- 1.39 8.01 99.30 هوش عملی

 1.03- 1.81 9.33 1.18 استقالل

 1.89- 1.02- 3.38 1.10 تسلط بر محیط

 1.00- 1.30- 3.32 1.80 رشد شخصی

 1.90- 1.01 9.33 01.13 ارتباط مثبت با دیگران

 1.32 1.32 3.18 1.02 هدفمندی در زندگی

 1.22- 1.29 0.92 1.22 پذیرش

 1.92 1.09- 09.08 20.21 خودکارآمدی

 

نشان می دهد از بین ابعاد بهزیستی روانشناختی بیشترین میانگین مربوط به ارتباط مثبت  0 نتایج جدول

 هاینتایج مربوط به اجرای مدل اولیه در حالت استاندارد به همراه برخی از مهمترین شاخص است. گرانیبا د

 برازش مدل اولیه در شکل و جدول زیر ارائه شده است. 

 

 ضرایب و معناداری بارهای عاملي مدل های اندازه گیری. 3جدول 

وزن  مؤلفه متغیر

 استانداردشده

 t sigآماره ی

 

 خردمندی

شناختیخردمندی   1.81  1.110 

 1.110 2.99 1.89 خردمندی انعکاسی

 1.110 2.92 1.21 خردمندی عاطفی

 

 هوش موفق

 1.110  1.32 هوش تحلیلی

 1.110 9.31 1.91 هوش خالق

 1.110 8.82 1.90 هوش عملی
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 بهزیستي روانشناختي

 

 

 1.111  1.38 استقالل

 1.110 0.91 1.21 تسلط بر محیط

شخصیرشد   1.92 3.11 1.110 

 1.110 9.09 1.91 ارتباط مثبت با دیگران

 1.110 0.20 1.09 هدفمندی در زندگی

 1.118 3.09 1.39 پذیرش

 

مقیاس بار عاملی معناداری در سطح اطمینان  سهآید این است که عوامل هر برمی فوقآنچه از نتایج جدول 

های های آزمون شده باال، مسیرهای بین متغیرها همان فرضیهبا توجه به اینکه در مدل  درصد دارند. 12

پژوهش هستند، در ادامه به همراه جداول اثرات مستقیم به آزمون سایر فرضیه های پژوهش پرداخته شده 

 است.

 بر خردمندی و بهزیستي روانشناختي هوش موفقضرایب و معناداری اثر مستقیم . 3جدول 
ع اثرنو متغیر پیش بین متغیر مالک  β استانداردشده   sig آماره معناداری 

 1.199 3.19 1.32 مستقیم هوش موفق خردمندی

بهزیستی  خردمندی

 روانشناختی

 1.110 0.10 1.89 مستقیم

 

 هوشآید این است که هوش موفق اثر مستقیم بر خردمندی داشته است، رابطۀ برمی 9آنچه از نتایج جدول 

( است. بنابراین فرضیه مطرح شده در ارتباط β=32/1و  t=  19/3مستقیم برابر)به صورت موفق با خردمندی 

برای آزمون می شود.  تاییددرصد اطمینان  12با هوش موفق بر خردمندی دانشجویان با وجود اثر مستقیم 

 0آنچه از نتایج جدول  همچنین این فرضیه اثر غیر مستقیم با آزمون سوبل  مورد بررسی قرار می گیرد.

ی بهزیستآید این است که بهزیستی روانشناختی اثر مستقیم بر خردمندی داشته است، رابطۀ برمی

( است. بنابراین فرضیه مطرح شده β=89/1و  t=  10/0به صورت مستقیم برابر)روانشناختی با خردمندی 

د اطمینان مورد درص 12با بهزیستی روانشناختی بر خردمندی دانشجویان در ارتباط با وجود اثر مستقیم 

 برای آزمون این فرضیه اثر غیر مستقیم با آزمون سوبل  مورد بررسی قرار می گیرد. تأیید بوده است. 

 

 شاخص های برازش مدل اولیه .4 جدول

 شاخص های برازش نام شاخص

 حد مجاز مقدار

𝜒2 

𝑑𝑓
 

9کمتر  از  3.00  

0/1ازکمتر  0RMSEA 1.12)ریشه میانگین خطای برآورد(  
3CFI)1/1باالتر از  1.12 )برازندگی تعدیل یافته  

                                                           
1 Root Mean Square Error Approximation 

2 Comparative Fit Index 
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0NFI)1/1باالتر از  1.10 )برازندگی نرم شده  
3GFI)1/1باالتر از  1.12 )نیکویی برازش  

9AGFI)1/1باالتر از  1.19 )نیکویی برازش  

 

برازندگی یا عدم به طور کلی در کار با برنامه اموس هر یک از شاخص های بدست آمده به تنهایی دلیل 

برازندگی مدل نیستند و این شاخص ها را در کنار هم بایستی تفسیر نمود. مقدارهای بدست آمده برای این 

 شاخص ها نشان می دهد که در مجموع الگو در جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است.

 در ادامه  شاخص های مدل اندازه گیری ابتدا گزارش می شود.

 
 بر خردمندی و بهزیستي روانشناختي هوش موفقضرایب و معناداری اثر غیر مستقیم  .2جدول 

 β نوع اثر متغیر پیش بین متغیر مالک
 استانداردشده

آماره معناداری 

 سوبل

سطح 

 معناداری

به واسطه  هوش موفق خردمندی

 خودکارآمدی

1.03 0.28 1.08 

به واسطه  بهزیستی روانشناختی خردمندی

 خودکارآمدی

1.93 9.08 1.110 

 

جهت بررسی اثر متغیر میانجی خودکارآمدی در رابطه بین هوش موفق با خردمندی، از آزمون سوبل استفاده 

( است که 0193گردید. یک روش مورد استفاده برای سنجش معنی داری اثر متغیر واسطه  آزمون سوبل )

با استفاده از خطای استاندارد متغیر میانجی می  Zرا نسبت به توزیع بهنجار  abمستقیما معنی داری 

سنجد. بدین ترتیب که پس از تقسیم حاصل ضرب دو ضریب غیر استانداردی که مسیرهای متغیر واسطه 

را تشکیل می دهند بر خطای استاندارد این حاصلضرب، نسبت بدست آمده با جدول توزیع بهنجار مقایسه 

باشد نتیجه گرفته می شود که اثر متغیر میانجی معنی  18/0؛ اگر نسبت بدست آمده بزرگ تر از می شود

آید این است که فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود اثر غیرمستقیم برمی 2دار است. آنچه از نتایج جدول 

 (.p>12/1)ی شود رد مدرصد اطمینان  12هوش موفق بر خردمندی دانشجویان به واسطه خودکارآمدی با 

آید این است که فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود اثر غیرمستقیم آنچه از نتایج جدول فوق برمیهمچنین 

درصد اطمینان تایید می  12بهزیستی روانشناختی بر خردمندی دانشجویان به واسطه ی خودکارآمدی با 

 (.p<12/1) شود

                                                           
1. Normed Fit Index 

2. Goodness of Fit Index 

3. Adjusted Goodness of Fit Index 
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 مدل در حالت ضرایب استاندارد نشده .3شکل 

 

 
 مدل در حالت ضرایب استاندارد شده .3شکل 

 

 بحث و نتیجه گیری

 یروانشناخت یستیبر اساس هوش موفق و بهز یخردمند ینیب شیپ یمدل ساختارپژوهش حاضر با هدف 

مستقیم بر خردمندی هوش موفق اثر انجام شد.  نتایج نشان داد  انیدانشجو یخودکارآمد یانجیبا نقش م

 هوش موفق بر خردمندی دانشجویانبنابراین فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود اثر مستقیم  داشته است،
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؛ 0011؛ ملکی، 0011این یافته با تحقیقات پیشین )قربانی و خرمایی، می شود.  تاییددرصد اطمینان  12با 

( همسو و بر اساس مدل 3130و همکاران،  ؛ بهری0919؛ ملک محمدی، 0919؛ رحیمی، 0911گودرزی، 

برلین قابل تبیین است. در این مدل بیشترین تاکید بر عناصر شناختی در خردمندی است و خردمندی 

شکل پیشرفته هوش و دیگر مهارت های تفکر قلمداد می شود. خردمندی مجموعه ای تحول یافته از دانش 

د که با مالحظات عملی و اساسی و مسائل مبهم و غیرقطعی و قضاوت واقعی و اجرایی در نظر گرفته می شو

( چنین نظر داده اند که این سطح از کنترل و تسلط بر 0112زندگی سروکار دارد. بالتس و همکاران )

مالحظات عملی بیشتر به هوش عملی وابسته است تا هوش ژنتیکی. بنابراین هوش موفق با سه عنصر عملی، 

برگ آن را بیشتر محیطی می داند و شامل فنون مورد نیاز برای کسب موفقیت در خالق و تحلیلی که استرن

( 3110از طرف دیگر استرنبرگ )بافت و موقعیت است خردمندی را به صورت مثبت پیش بینی می کند. 

عقیده دارد که افراد دارای هوش موفق قادر به کسب موفقیت در بافت فرهنگی اجتماعی هستند و با توجه 

قعیت و شرایط پیش رو از توانایی های تحلیلی، عملی و خالق برای رسیدن به موفقیت استفاده می به مو

کنند؛ بنابراین در فرد دارای هوش موفق، که به صورت مکرر در زندگی احساس موفقیت می کند، باور به 

می سازد. این  خردمندی تقویت می شود. هوش موفق، نقش مهمی در استفاده از فرصت ها برای فرد فراهم

(، ابتدا 3119افراد با داشتن خصوصیاتی مثل تفکر سریع، کنجکاوی، درک و فهم روابط پیچیده )استرنبرگ، 

به صورت منطقی به دور از احساسات، و موقعیت و مسائل مربوط به آن را تحلیل و بررسی می کنند و در 

و چندبعدی برای حل مسائل، استقامت و  راه رسیدن به هدف خود، همراه با داشتن استعدادهای چندگانه

شکیبایی نیز نشان می دهند. به عبارت دیگر، افراد با هوش موفق، به دلیل تجربه موفقیت به صورت مکرر، 

عدم موفقیت های خود را سطحی و گذرا می پندارند و آن را به عوامل مختلفی غیر از توانایی خود نسبت 

ت و شکیبایی بیشتر در برابر نامالیمات و شکست ها می گردد. به می دهند. این طرز فکر موجب استقام

عبارت دیگر این افراد با صبوری و متانت خویش، به دنبال راه حل خالقانه برای موقعیت هستند. بر این 

 اساس، ارتباط بین هوش موفق و خردمندی، قابل تبیین به نظر می رسد.

مستقیم هوش موفق بر خردمندی دانشجویان به واسطه در ارتباط با وجود اثر غیر نتایج نشان داد

. یافته های مرتبط با اثر واسطه ای نیز نشان داد که رد می شوددرصد اطمینان  12خودکارآمدی با 

خودکارآمدی نقش واسطه بین هوش موفق و خردمندی ندارد. این یافته همسو با مدل برلین نیست. در 

این مدل می توان گفت هر چند مدل های پیشنهاد شده عوامل گوناگون تبیین ناهمسویی این یافته بر اساس 

را در رشد خردمندی موثر دانسته اند، یکی از مهمترین این عوامل فرایندهای نظام خود است. به این معنی 

که اگر عوامل گوناگون بر رشد خردمندی فراهم باشد، اما فرد به صورت منفعل برخورد کند، خردمندی 

ی یابد و برای رشد خردمندی نیاز به فردی فعال برای سازماندهی و یکپارچه کردن عوامل گوناگون افزایش نم

احساس می شود. بنابراین خودکارآمدی به عنوان یکی از متغیرهای نظام خود در این پژوهش نتوانسته است 

ه یج حاصل از فرضینقش واسطه بین هوش موفق و خردمندی ایفا نماید و فرضیه رد شده است. همچنین نتا

؛ کیم 0918؛ کاظمی، 0912؛ قربانی و خرمایی، 0912دوم پژوهش حاضر با یافته های )قربانی و خرمایی، 

( که در پژوهش های جداگانه ای نشان دادند که بین هوش موفق و خودکارآمدی با 3131و همکاران، 

در تبیین این نتیجه شاید بتوان نظریه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، همخوان نیست. خردمندی 
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( را مطرح کرد. طبق 0112( و بندورا )3119معلول بودن هوش موفق و خودکارآمدی که توسط استرنبرگ )

عکاسی ان -این نظریه خودکارآمدی و هوش موفق نمی تواند میانجی یا علت باشد، بلکه به نوعی معلول است

علول بودن خودکارآمدی و هوش موفق بر طبق این مدل بدین م-روداز اینکه چگونه زندگی ما پیش می

یابد و وقتی بد پیش رود، خودکارآمدی و هوش موفق افزایش میمعنی است که وقتی زندگی خوب پیش می

نماید. خودکارآمدی و هوش موفق تحت تأثیر موفقیت ها و رود خودکارآمدی و هوش موفق افت پیدا میمی

باید بهبود یابد، خردمندی نیست، بلکه بهتر کردن مهارت های ما برای رسیدگی شکست ها است و آنچه که 

به دنیاست. به عبارت دیگر در رابطه بین عملکرد خوبف خودکارآمدی و هوش موفق،  عملکرد خوب علت 

است، در حالی که خودکارآمدی و هوش موفق فقط معلول است. خودکارآمدی و هوش موفق اصوالً کارت 

تابلوی امتیازی برای گزارش دادن این است که چگونه اوضاع خوب یا بد پیش می رود )هلمک، و  امتیاز یا

توان گفت که خودکارآمدی و هوش موفق را بر طبق مدل مذکور (. بنابر این می0912آکن، به نقل از ریو، 

   باشد. تواند قابل تبیینبتوان یک معلول تلقی کرد تا علت، لذا نتیجه حاصله از این رو می

بهزیستی روانشناختی اثر مستقیم بر خردمندی داشته است، بنابراین فرضیه مطرح شده در  نتایج نشان داد

درصد اطمینان مورد تأیید  12با بهزیستی روانشناختی بر خردمندی دانشجویان ارتباط با وجود اثر مستقیم 

؛ برزگر بفرویی، 0011سط )نجاتی فر و همکاران، یافته این مطالعه با یافته مطالعات انجام  شده توبوده است. 

( همسو است. مطالعه بایلی 0912؛ حسنی، 0919؛ اسرافیلی تازه کند محمدیه، 0911؛ عقیلی، 0011

( نشان داد که خرد، تاثیر مثبتی بر بهزیستی روانی و کیفیت روابط خانوادگی دارد. همچنین آردلت 3111)

موقعیتی متغیر نهفته خرد در مقایسه با سایر شاخص های بهزیستی ( دریافت که بر خالف نظریه 3111)

اجتماعی، امکانات مالی، محیط فیزیکی و دل مشغولی -روانی )برای مثال سالمت جسمانی، وضعیت اقتصادی

( در 0919های اجتماعی( اثر نیرومندتری بر سالمت و رضایت از زندگی افراد دارد. نیکوگفتار و سعیدی )

به این نتیجه رسیدند که هر سه مولفه خردمندی شامل ژرف نگری، شناختی و عاطفی رابطه مطالعه خود 

معنادار با زیرمقیاس های بهزیستی روانی و نمره کل آن داشتند. خرد به عنوان یک مزیت در ارتباط با ابعاد 

دی توانایی خردمنمثبت است و احساساتی خوشایند را ایجاد و کسب می  کند و احساسات منفی را می کاهد. 

قابلیت ارزیابی زندگی را بر اساس مفاهیم عمیق است و به شیوه ای انجام می پذیرد که برای خود فرد و 

دیگران معنادار به نظر برسد. خردمندی محصول دانش و تجربه، اما چیزی فراتر از انباشت اطالعات است. 

آن برای افزایش بهزیستی روانی است. در  خردمندی، هماهنگ سازی این اطالعات و استفاده سنجیده از

بافت اجتماعی، خردمندی این اجازه را به افراد می دهد که به دیگران گوش کنند، آنچه آنها می گویند را 

( دریافتند که افراد 3111( و کرامر )3111ارزیابی کنند و سپس توصیه عالقالنه ای ارائه کنند. آردلت )

باالیی دارند زیرا توانایی پذیرش فراز و نشیب ها و کسب معنای زندگی و خردمند بهزیستی و رضایتمندی 

نبرد برای غلبه با آنها را دارند و همین ویژگی ها سبب افزایش بهزیستی آنها می شود. بهزیستی روانشناختی 

ی شننقاط قوت روان شناختی را فراهم می کند که به این افراد توانایی تجربه چالش های زندگی را به رو

موثرتر فراهم می کند، این افراد بر روی شرایط زندگی ایده آل تمرکز نمی کنند. افراد خردمند، تبادالت 

اجتماعی مثبتی را که برای خودشان و دیگران مطلوب و سودمند هستند، ترویج می کنند، پرورش می دهند 

 و به عمل در می آورند. 
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ا وجود اثر غیرمستقیم بهزیستی روانشناختی بر خردمندی فرضیه مطرح شده در ارتباط ب نتایج نشان داد

(؛ 0912. این یافته با نتایج حسنی )درصد اطمینان تایید می شود 12دانشجویان به واسطه خودکارآمدی با 

( همسو است. همچنین این یافته، همسو با 3101(؛ آردلت و فراری )0918ذبیحی حصاری و همکاران )

( در باب خردمندی است. در این نظریه، به نقش واسطه گری خودکارآمدی 3112نظریه تعادلی استرنبرگ )

بین بهزیستی روانشناختی و خردمندی اشاره شده است. فرد خردمند، فردی است که با داشتن توانایی های 

شناختی خاص، همچون بهزیستی روانشناختی می تواند بر اساس شرایط و موقعیت و نگاه کردن به ارزش 

صول اخالقی، تصمیماتی را اتخاذ کند که به نفع همگان باشد. بر این اساس، بهزیستی روانشناختی می ها و ا

تواند بر میزان خودکارآمدی افراد اثرگذار باشد، به گونه ای که بر روی شکیبایی افراد در زمان بروز مشکالت 

ن بیفزاید تا آنها بتوانند با انتخاب احتمالی و همچنین، ایجاد مقاومت و استقامت در برابر ضربه های دیگرا

فعالیت های چالش برانگیز، ظرفیت پرورش خردمندی بیشتر را در خود ایجاد کنند. به طور کلی، 

خودکارآمدی، از متغیرهای تاثیرگذار در بین بهزیستی روانشناختی و خردمندی است، زیرا هم از بهزیستی 

رگذار است. به عبارت دیگر، خودکارآمدی هم اثر گیرنده و روانشناختی اثرپذیر و هم بر روی خردمندی اث

هم اثر دهنده دارد. بر این اساس، وجود نقش واسطه گری خودکارآمدی در بین بهزیستی روانشناختی و 

خردمندی قابل تبیین به نظر می رسد. نتایج این پژوهش، از لحاظ نظری  عملی دارای اهمیت است. بررسی 

قالب یک مدل به غنای دانش در این زمینه افزوده است. همچنین، با توجه به پرداختن  روابط این متغیرها در

تعلیم و تربیت دنیا به رشد خردمندی و پرورش افراد خردمند، شناسایی متغیرها و عوامل تاثیرگذار بر رشد 

 اخالقی خردمندی ضروری هستند، از آنجا که خردمندی به کارگیری فرایندهای تفکر، به همراه فضیلت

برای رسیدن به مصلحت همگانی است، پیدا کردن راه هایی برای تقویت خردمندی، می تواند وسیله 

قدرتمندی برای کمک به رفاه انسان باشد. بنابراین، گام بعدی این است که متخصصان با فراهم آوردن محیط 

ی، خودکارآمدی و در نهایت، و طراحی بسته های آموزشی مناسب، شرایط الزم را برای رشد بهزیستی روان

با توجه به نقش مهم بومی بودن در موفقیت دانشجویان، پیشنهاد می شود که دست  خردمندی فراهم سازند.

اندرکاران گزینش دانشجو به این عامل توجه نمایند و با اصالح سیستم پذیرش دانشگاه ها به گونه ای عمل 

کالت فرهنگی و اقامتی دانشجویان، به بهبود انگیزه های کنند که با پذیرش دانشجویان بومی و کاهش مش

هاد می پیشندرونی و بیرونی و کاهش اضطراب آنها، زمینه بهتری برای موفقیت تحصیلی آنها فراهم کنند. 

شود دوره هایی مانند آموزش خرد در محیط های آموزشی و کاری برگزار شود تا به این وسیله بتوان از 

ی میزان هوش موفق، بهزیستی روانی، انعطاف پذیری و خودکارآمدی دانشجویان را طریق ارتقای خردمند

 افزایش داد.

 

 موازین اخالقي 

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. با 

ورد کنندگان در مها، شرکتها، ضمن تأکید بر تکمیل تمامی سؤالنامهتوجه به شرایط و زمان تکمیل پرسش

 خروج از پژوهش مختار بودند. 

 



 خانواده درمانی کاربردی |                     درخشان و همکاران |                     … موفق و هوش اساس بر خردمندی بینی پیش ساختاری مدل  221

 

  سپاسگزاری

با دلسوزی و کمال صبر و حوصله، باعث به نتیجه رسیدن این  پژوهش که شرکت کننده دراز تمامی افرادی 
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 پرسشنامه خرد
  هاگویه ابعاد

 : کامالً مخالف(2: خیلي موافق تا 1) زیر موافق یا مخالفیدچقدر با جمالت  شناختي

      نادانی برکت است.

      توان تغییرش داد ندانست.بهتر است چیز زیادی درباره آنچه نمی

گذرد در این دنیای پیچیده، تنها راه دانستن آنچه در اطرافمان می

 ها اعتماد کرد.آنتوان به اتکا به رهبران و کارشناسانی است که می

     

      تنها یک راه درست برای انجام کارها وجود دارد.

      داند.داند یا نمیفرد یا جواب سؤالی را می

      توان تمام افراد را صادق یا ریاکار دانست.می

      یا بد اندخوبمردم یا 

      زندگی اساساً اکثر اوقات یکنواخت است.

: برای من صحت 2: کامالً صحت دارد تا 1 این جمالت برای شما صحت دارد.چقدر 

 ندارد

      شوم.ی ندارد کمتر جذب آن میحلراهاگر فکر کنم مشکلی 

ها احتمال دارد عمیقاً به هایی را که در آنکنم موقعیتسعی می

 ها اجتناب کنم.بینی کنم و از آنچیزی فکر کنم پیش

     

      دهم اتفاقات رخ دهند و دلیلشان را ندانم.میترجیح 

حل مشکلی را دهم فقط جواب را بدانم تا اینکه دالیل راهترجیح می

 بفهمم.

     

      پس از تفکر درباره تصمیمات مهم در گرفتن تصمیم دودلم.

      کنم.اغلب رفتار مردم را درک نمی

 : کامالً مخالف(2: خیلي موافق تا 1) مخالفیدچقدر با جمالت زیر موافق یا  تعمقي

      رود.اوضاع غالباً بدون اینکه تقصیر من باشد بد پیش می

      اگر شرایط فعلیم تغییر کند احساس بهتری خواهم داشت.

: برای من صحت 2: کامالً صحت دارد تا 1) چقدر این جمالت برای شما صحت دارد

 ندارد(

      گیری دلیل مخالفت دیگران را بدانم.از تصمیم کنم قبلسعی می

      ای خودم را جای او بگذارم.کنم لحظهوقتی از کسی ناراحتم سعی می

      گیرم.همیشه تمام ابعاد مشکل را در نظر می

      کنم خودم را جای او بگذارم.انتقاد از کسی سعی می ازقبل 

      دیگران برایم دشوار است.گاهی اوقات نگریستن از دید 

ت کنم بررسی موقعیکند اولین کاری که میوقتی مشکلی گیجم می

 و توجه به تمام اطالعات مرتبط است.

     

توانم به سایر شوم که نمیقدر از نظر هیجانی درگیر میگاهی این

 های مواجهه با مشکالتم فکر کنم.روش

     

      جم.رنکنم میگذشته اتفاق افتاده نگاه میوقتی به آنچه برایم در 

     کنم احساس ناراحتی زمانی که به آنچه برایم اتفاق افتاده فکر می
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 کنم.می

      شوم.اگر اوضاع بد پیش برود خیلی عصبانی و افسرده می

 : کامالً مخالف2: خیلي موافق تا 1 چقدر با جمالت زیر موافق یا مخالفید عاطفي

افراد ناراحتی که فقط برای خودشان احساس تأسف دارند ناراحتم 

 کنند.می

     

      مردم احساسات و حساسیت زیادی به حیوانات دارند.

      ام.اما هرگز دوستشان نداشته شناسمشانیمافرادی هستند که 

      توانم با همه راحت باشم.می

نیاز داشته باشند مشکل من  اگر دیگران گرفتار باشند و به کمک

 نیست و به من مربوط نیست.

     

: برای من صحت 2: کامالً صحت دارد تا 1 چقدر این جمالت برای شما صحت دارد

 ندارد

      وقتی مردم مشکل دارند برایشان احساس تأسف ندارم.

      سوزد.گاهی واقعاً دلم برای همه می

      نیستم. وقتی کسی نیازی دارد، راحت

      دوست ندارم به مشکالت دیگران گوش بدهم.

ها متنفرم و وقتی گرفتار یا بابت افراد خاصی هستند که واقعاً از آن

 شوم.شوند، خوشحال میکارهایشان تنبیه می

     

زنند، دوست دارم تنهایم بگذارند و گاهی وقتی مردم با من حرف می

 بروند.

     

      کنند.کنند واقعاً عصبانیم میبا من جروبحث می افرادی که

کنم هر طور شده به او بینم کسی نیازی دارد سعی میوقتی می

 کمک کنم.

     

*** 

 پرسشنامه بهزیستي رواني
کامال  سواالت

 مخالفم

تا حدی 

 مخالفم

تا حدی  موافقم مخالفم

 موافقم

کامال 

 موافقم

 ام کنونی زندگی وضع مسئول من کنم می احساس کلی طور به 0

 هستم

      

 داده روی آنچه از کنم، می مرور را خود زندگی جریان که هنگامی 3

 شوم می خشنود

      

       نمک می ناکامی احساس و است مشکل من برای صمیمی روابط حفظ 9

       آورد می در پای از مرا اغلب روزمره، زندگی نیازهای 0

       کنم نمی فکر آینده به واقعا و کنم می زندگی حال برای من 2

 مدیریت خوبی به را ام روزانه زندگی های مسئولیت از بسیاری من 8

 کنم می

      

 و خود درباره را فرد تفکر که جدیدی تجارب داشتن کنم می فکر 2

 است مهم کشد می چالش به جهان

      

       دارم دوست را خود شخصیت های جنبه تر بیش 9

       گذارند می تاثیر من بر مصصم افراد 1

 می ناامیدی احساس زندگی در هایم موفقیت از جهان بسیاری در 01

 کنم

      

 ران،دیگ با وقت صرف به عالقمند و بخشنده فردی عنوان به مرا افراد 00

 کنند می توصیف
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       باشد جمع نظر خالف بر آنها اگرچه دارم، اطمینان خود نظرات به 03

 دهنکر تجربه دیگران با را زیادی اعتماد با همراه و گرم خیلی روابط 09

 ام

      

 از من اما کنند؛ می سپری را خود زندگی هدف، بی افراد از بعضی 00

 نیستم افراد از دسته آن

      

       تاس رشد و تغییر یادگیری، مستمر فرایند یک زندگی من، برای 02

 انجام زندگی در باید را آنچه همه که کنم می احساس اوقات بعضی 08

 ام داده انجام دهم،

      

 زندگی در زیاد تغییرات و بهبودها ایجاد برای تالش از هاست مدت 02

 ام کشیده دست ام

      

 بر نه کنم؛ می قضاوت است، مهم کنم می فکر که آنگونه را خود 09

 .است مهم دیگران برای که هایی ارزش اساس

      

*** 

 پرسشنامه هوش موفق
خیلی  عالی گویه ها ردیف

 خوب

نسبتا  خوب

 خوب

 ضعیف

زمانی که به یک داستان گوش می دهم یا می خواهم شخصیت  0

 های داستان را تحلیل کنم

     

      نقطه نظرات را مقابله و مقایسه می کنم 3

      از کیفیت کار انتقاد می کنم 9

      به طور آشکار و تحلیلی فکر می کنم 0

      به صورت منطقی درخواست می کنم 2

      نقطه نظرات گوناگون را ارزیابی می کنم 8

      در مورد رفتار افراد قضاوت می کنم 2

      مسائل مشکل را به دیگران توضیح می دهم 9

      مسائل را به صورت منطقی حل می کنم 1

      از بحث ها استنتاج و نتیجه گیری می نمایم 01

      اطالعات را ذخیره و دسته بندی می کنم 00

      درباره چیزها فکر می کنم 03

      چیزهای جدیدی را طراحی می کنم 09

      با ایده های نو ظاهر می شوم 00

      از تخیل استفاده می کنم 02

      ساختگی را بازی می کنمبازی های افسانه ای و  08

      درباره راه حل های متناوب فکر می کنم 02

به چیزهایی توجه دارم که  افراد معموال تمایل به چشم پوشی از  09

 آنها دارند

     

      در تصورات و تخیالت فکر می کنم 01

      دستورالعمل ها، کلمات و بازی های جدیدی اختراع می کنم 31

      بر این تصور هستم که چیزها متفاوت اند 30

      درباره آنچه اگر...اتفاق خواهد افتاد، فکر می کنم 33

      آهنگ ها و ملودی های جدیدی می سازم 39

      از ایفای نقش و نمایش بازی کردن لذت می برم 30

      اشیا را به صورت مجزا بر می دارم و تعمیر می کنم 32

      طریق فعالیت هایی که با دست انجام می شوند، یاد می گیرم.از  38
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      رابطه دوستی برقرار نموده و به آنها احترام می گذارم 32

      دیگران را درک نموده و به آنها احترام می گذارم 39

      چیزهایی را که یاد گرفته ام مورد تمرین قرار می دهم 31

      می سازمکشمکش ها را برطرف  91

      به دوستان درباره مشکالتشان آگاهی می دهم 90

      برخی افراد را برای انجام چیزی متقاعد می کنم 93

      از طریق تعامل با دیگران یاد می گیرم 99

      دانش را اجرایی می کنم 90

      با دیگران کار و زندگی می کنم 92

      سازگار می شومبا موقعیت های جدید  98

*** 

 پرسشنامه خودکارآمدی
کامال  جمالت

 مخالف

نظری  مخالف

 ندارم

کامال  موافق

 موافق

      وقتی طرحی می ریزم مطمئن هستم می توانم انجام دهم. 0

یکی از مشکالت من این است که نمی توانم تکالیفم را به خوبی انجام  3

 دهم.

     

اول انجام دهم به تالشم برای انجام آن ادامه می اگر نتوانم کاری را بار  9

 دهم.

     

وقتی که اهداف مهم برای خودم تعیین می کنم بندرت به آنها دست  0

 می یابم.

     

      قبل از تمام کردن کارهایم آن را رها می کنم. 2

      از روبرو شدن با مشکالت اجتناب می کنم. 8

پیچیده به نظر رسد حتی زحمت امتحانش در صورتی که کاری خیلی  2

 را به خودم نمی دهم.

     

      نامطلوب بودن تکالیف مرا از پایداری تا انجام کامل آنها باز می دارد. 9

وقتی تصمیم به انجام کاری گرفتم به طور جدی و دقیق روی انجام  1

 همان کار تمرکز می کنم.

     

جدیدی بیاموزم اگر در ابتدا موفق نشوم هنگامی که سعی می کنم چیز  01

 بزودی آنها را رها می کنم.

     

وقتی مشکالت غیرمترقبه ای برایم رخ می دهد به خوبی از پس آن بر  00

 نمی آیم.

     

از یادگیری مطالب جدید هنگامی که به نظرم مشکل بیایند اجتناب می  03

 کنم.

     

      شود.شکست باعث تالش بیشتر من می  09

      به توانایی خود در انجام کارها اعتماد ندارم. 00

      به خودم متکی هستم. 02

      به سادگی تسلیم می شوم. 08

توانایی برخورد با اغلب مشکالت که در زندگی برایم پیش می آید را  02

 ندارم.
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Structural Model of Prediction Wisdom based on 

Successful Intelligence and Psychological Well-Being 

with the Mediating role of Self-Efficacy  
 

 
Maryam Derakhshan 1, Bita Nasrolahi 2*, Fariborz. Bagheri 3 

 
 

Abstract  
Aim: This research was conducted with the purpose of presenting a structural model 

for predicting wisdom based on successful intelligence and psychological well-being 

with the mediating role of students' self-efficacy. Methods: The cross-sectional 

research method is correlation type. The statistical population of this research was 

made up of all female and male students of Azad Universities of Tehran province in 

2019-2019, from which 400 people were selected by staged cluster sampling method. 

In this research, the tools of wisdom (Ardelt, 2003), successful intelligence (Sternberg, 

2005), psychological well-being (Reif, 1989) and self-efficacy (Sherer et al., 1982) 

were used, all of which had acceptable validity and reliability. In order to analyze the 

data, SPSS-V19 and Amos-V8.8 software were used. Also, in order to respond to the 

research hypotheses, structural equation modeling was used. The findings of the 

research showed that the model has a good fit. Results: The results showed that 

successful intelligence has a direct effect on wisdom, the relationship between 

successful intelligence and wisdom is directly equal (t = 2.08 and β = 0.25). In 

connection with the existence of an indirect effect of successful intelligence on the 

wisdom of students through self-efficacy, it is rejected with 95% confidence. The 

results showed that psychological well-being had a direct effect on wisdom, the 

relationship between psychological well-being and wisdom is directly equal (t = 4.91 

and β = 0.68). In connection with the existence of an indirect effect of psychological 

well-being on the wisdom of students through self-efficacy, it is confirmed with 95% 

certainty. Conclusion: Therefore, paying attention to the mentioned variables helps 

researchers and therapists in prevention and designing more appropriate treatments. 
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