مفهوم خرد در بزرگساالن

مجلهی اصول بهداشت روانی

ملک محمدی و همکاران

ویژهنامه سومین کنفرانس بینالمللی نوآوریهای اخیر در روانشناسی ،مشاوره و علوم رفتاری

بررسی مفهوم خرد در بزرگساالن با استفاده از صفات شخصیتی
*حسین ملک محمدی

خالصه

دکترای روانشناسی و آموزش کودکان
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تهران ،ایران

فراسوی زمان ،دانش و حتی فرهنگ است .هدف این مطالعه بررسی مفهوم خرد در

حسن رحمانی شمس

بزرگساالن با استفاده از صفات شخصیتی است.
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کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش

منظور جمعآوری اطالعات از یک پرسشنامهی محقق ساخته شامل  511صفت
استفاده گردید .برای تحلیل دادهها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.
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غیرخردمند افرادی هستند که خودمحور بوده و صفات توام با کینهتوزی نشان
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مقدمه

پژوهش حاضر از نوع نظریههای ناآشکار میباشد.

خرد ،1سازه ای است که توسط تاریخچه فرهنگ غنی و

کالیتون و بیرن 7از رویکرد نظریههای ناآشکار استفاده

تداعیهای پیچیده توصیف میشود .در میان تاریخ و

کردند .آنها به  1بزرگسال فهرستی از  15توصیفکننده
1

2

1

فرهنگها ،خِرَد به عنوان نمونة آرمانی دانش و منش انسان،

خِرَد و لغات خِرَدمند  ،سالخورده و خودم را دادند سپس

مطرح بوده است .برای مثال ایرانیان باستان در حوزة

به آزمودنیها آموزش دادند تا فهرست را براساس

شناخت و جهانبینی خود ،خِرَد را مورد توجه قرار داده و

شباهتهایشان درجهبندی کنند .تحلیل مقیاسسازی

در ارزشها و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی و دینی خود

چندبعدی از دادههای بهدست آمده ،سه بُعد را به دست داد،
1

برای آن ارج بسیار قایل شدهاند .در نظر آنان ،خِرَد

که کالیتون و بیرن آنها را به عنوان شناختی (دانا ،حاذق،

مجموعة دانش و آگاهیهای الزم برای انجام امور و

باهوش ،عملگرا) ،تاملی (دروننگر و شهودی) و عاطفی

11

پیشبرد کارها است و همة دانشها و تواناییهایی که یک

( همدل ،صلحجو و متین) توصیف کردند ( ).

5

11

انسان را در راه گزینش درست و انجام بهموقع کارها یاری

هولیدی و چاندلر نیز از رویکرد نظریههای ناآشکار برای

میکند خِرَد نامیدهاند ( .)1تا اواخر دهه  1511و اوایل دهه

درک خرد استفاده کردند .آنها از  121بزرگسال خواستند

 1511هیچ پژوهش تجربی در خصوص خِرَد صورت نگرفته

تا مفهوم خِرَد را توصیف کنند .در مطالعة دوم ،گروهی

بود و عمدة مباحث صورت گرفته در حوزه های دین،

دیگر از  121بزرگسال 15 ،صفت توصیفکننده خِرَد در

فلسفه و ادبیات بوده است .مطالعه روانشناختی خِرَد در

مطالعة اول را در یک مقیاس هفت درجهای لیکرت

حدود اواخر دهه  1511و اوایل دهه  1511بهمنظور

درجهبندی کردند .از تحلیل عاملی داده ها یک مدل 2

جستجوی توانمندیهای دوران سالخوردگی ،شروع شد.
استرنبرگ نظریه های خرد را به دو دسته کلی تقسم میکند:
نظریه های آشکار 5و نظریه های ناآشکار

نظریههای

15

عاملی بهدست آمد .آنها آن عوامل را درک استثنایی ،
17

1

قضاوت و مهارتهای ارتباطی  ،شایستگیهای عمومی ،
12

11

مهارتهای میانفردی و ناخودنمایی اجتماعی نامیدند

آشکار توسط روانشناسان یا سایر دانشمندان ساخته میشود

(.)7

و توسط دادههایی که از عملکرد مردم بهدست میآید،

در رویکردی مشابه ،استرنبرگ در  1512از متخصصان هنر،

ارزیابی میشوند .بخش زیادی از نظریه های آشکار

تجّار ،فالسفه ،فیزیکدانها و عامة مردم خواست تا فرد

مشتق شده از نظریههای ناآشکار هستند .برای درک بهتر

خِرَدمند ایدهآل در حوزة شغلی و در میان عامة مردم را

نظریههای آشکار ،الزم است که نظریههای ناآشکار

توصیف کنند .دادههای به دست آمده توسط گروهی از

زیربنایی آنها را بشناسیم .نظریه های ناآشکار توسط مردم،

دانشجویان در یک مقیاس  5درجهای درجهبندی شدند.

توسط آنچه که در ذهنشان قرار دارد ،ساخته میشود .این

تحلیل مقیاسسازی چندبُعدی نانمتریک شش بُعد به دست

نظریه ها نیازمند کشف هستند تا ابداع ،اکتشاف این نظریه ها
برای تدوین نظرگاههای فرهنگ عمومی سودمند است.
به عنوان مثال افراد باهوش یا خالق و یا خردمند با چه صفاتی
توصیف میشوند .درک نظریههای ناآشکار میتواند به ما
در درک و فراهم ساختن پایههایی برای نظریههای آشکار
کمک کند (.)5
1

Wisdom
Explicit Theories
3
Implicit Theories
2
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Clayton and Birren
Wise
6
Aged
7
Myself
8
Cognitive
9
Reflective
10
Affective
11
Holliday and Chandler
12
Exceptional Understanding
13
Judgment and cCommunication Skills
14
General Competencies
15
Interpersonal Skills
16
Social Unobtrusiveness
5
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داد که استرنبرگ آنها را توانایی استدالل ،1ژرف نگری ، 5

که ارتباط باال ،متوسط و پایین با خرد داشته باشند .فهرست

یادگیری از ایده و محیط  ،دانایی ،7قضاوت 2و استفاده سریع

صفات بهدست آمده بهصورت یک پرسشنامه  1درجهای

سریع از اطالعات 1نامید (.)2

تدوین شد که عدد  1کمترین میزان صفت و  1بیشترین

در مجموع پژوهشهای صورت گرفته نشان میدهند که

میزان صفت در شخص خردمند است .پرسشنامه در اختیار

خرد به عنوان یک سازه چندبُعدی بهتر توصیف میشود.

مشارکتکنندگان قرار داده شد .از آنها خواسته شد میزان

هدف از مطالعه حاضر بررسی این موضوع است که تصور

صفات ارائه شده در پرسشنامه را برای افراد خردمند

افراد از خرد تا چه حد مرتبط با صفات شخصیتی است.

درجه بندی کنند ،روش آماری مورد استفاده تحلیل عاملی

همچنین هدف دیگر ،برقراری مجموعه از دادههای هنجاری

اکتشافی است .برای بررسی ساختار عاملی مقیاس از شیوه

است که بتواند برای اهداف پژوهشی آتی مورد استفاده قرار

عامل یابی محورهای اصلی و دو شیوه چرخش متعامد

گیرد ،از آنجا که مفهوم خرد میان فرهنگهای مختلف

(واریماکس) و متمایل (ابلیمین) استفاده شد .پایایی آزمون

شباهتها و تفاوت هایی دارد (  ،)1مطالعه حاضر برای بررسی

در سه عامل استخراج شده نیز از طریق آلفای کرونباخ و به

مفهوم خرد در جامعه ایران طراحی شده است.

شیوه همسانی درونی بررسی شد .مقادیر بهدست آمده از

روش کار

پایایی سه عامل استخراجشد ه که در قطر ماتریس همبستگی

در این مطالعه  1111نفر شرکت کردند که  751نفر از آنها

گزارش شده است نشان داد که عامل خودمحوری،

مرد و  215نفر دیگر زن بودند .در تحلیل عاملی برای هر

اندیشمندبودن و مردمدوستی به ترتیب با  1/52 ،1/51و

متغیر  2نمونه توصیه شده است ( )1و تعداد سوالهای

 1/5دارای پایایی مطلوبی برای اندازهگیری صفت افراد

پرسشنامه  511عدد است .دامنه سنی شرکت کنندگان بین

خردمند هستند.

 11تا  11سال است و اکثر شرکت کنندگان دارای سنی در

نتايج

حدود  11تا  1سال دارند .همچنین از نظر تحصیالت بیشتر

کلیه شرکت کنندگان از نظر سن ،تحصیالت و جنسیت در

شرکت کنندگان زن و مرد دارای تحصیالتی بین دیپلم تا

جدول  1تفکیک شده اند.

فوق لیسانس بودند ،به مشارکت کنندگان اطمینان داده شد
که اطالعات و پاسخهای آنها محرمانه خواهد بود.
ابزار پژوهش
ابزار پژوهش در مطالعه حاضر شامل یک پرسشنامه محقق
ساخته بود که شامل  511صفت بود .کلیه صفات از فرهنگ
فارسی معین انتخاب شدند .در انتخاب صفات مالحظات زیر
مدنظر قرار گرفت .صفاتی انتخاب شدند که معنای روشنی
برای آزمودنی داشته باشد و از انتخاب صفات دشوار پرهیز
شد .تالش شد از صفات مثبت و منفی به یک اندازه استفاده
شود .همچنین تالش گردید صفاتی در پرسشنامه قرار گیرند
1

Reasoning Ability
Perspicacity
3
Learing from Ideas and Environment
4
Sagacity
5
Judgment
6
Expeditious of Information
2
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جدول  -1توزیع فراوانی شرکتکنندگان از نظر جنسیت ،سن و سطح تحصیالت
سیکل

تحصیالت

ديپلم

فوق

لیسان

فوق

دکتر

ديپلم

س

لیسان

ی

کل

س

 11تا 51

1

1

 51تا 5

1

1

5

7

1

1

1

1
5

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

5

1

1

1
5

1
1

1
1

11
511

111
17

1
 57تا 51

1

1

1

1

1

1

 51تا 55

1

5

5

7

2

5

 1تا 5

1

1

2

7

1
1
5
1

1

تا 2

1

1

5

5

7

5

 1تا 1

1

1

1

2

1

1

1

7
1

1

1

1
1

1

1

1

11

1
1

5

1

5

1

5

1

1

1

7

1

1

1

11

12

1
1

2

1
1
1

51
15
1

12
2
15

1
 5تا 71

1

1

 71تا 21

1

1

1

 21تا 11

1

1

1

 11تا 11

1

کل

2

1

1

1

7

5

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

5

5

5

1

17

12

5

77

1
7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

7

1

1

1

1

1

5

7

5

1

1

751

215

7

2

1

7

1

7

1

7

2

1

1

در گام اول میانگین و خطای استاندارد محاسبه شد تا

مسئولیتپذیر (میانگین ،)1/11 ،متفکر (میانگین ،)1 ،اهل

مشخص شود که آیا افراد سطوح متفاوتی از خرد را به

اندیشه (میانگین .)2/51 ،سه صفتی که کمترین میانگین را

صفات شخصیتی گوناگون ارتباط دادهاند .در جدول  5هر

داشتند عبارت از :نادان (میانگین ،)1/111 ،احمق (میانگین،

 511صفت براساس میانگین در  1طبقه مرتب شدند .در

 ،)1/115بیادب (میانگین .)1/11 ،کمترین خطای استاندارد

ردیف  1- 5صفاتی قرار دارند که میانگین عددی صفات بین

متعلق به صفت مسئولیتپذیر ( )1/1 1و بیشترین خطای

 1و  5قرار دارد و کمترین میزان خرد را به خود اختصاص

استاندارد متعلق به صفت فرصت طلب ( )1/111بود .این

میدهند و صفاتی که در ردیف  1- 1قرار دارند میانگین

پارامترهای پراکندگی کوچک حاکی از آن است که میان

عددیشان بین  1و  1قرار دارد و بیشترین میزان خرد را

مشارکتکنندگان یک همگرایی اساسی در درجهبندی

دارند .همچنین در درون هریک از این  1طبقه نیز صفات

صفات وجود دارد که هر صفت را نوعا به سطح صفت

براساس بیشترین به کمترین میانگین مرتب شدهاند .سه

خاصی مرتبط مینماید.

صفتی که بیشترین میانگین را داشتند عبارت از:
جدول  -2درجهبندی  511صفت شخصیتی براساس میانگین نمرات
نمره

صفات

1-1

مسئولیتپذیر ،متفکر
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اهل اندیشه ،مودب ،آینده نگر ،هوشیار ،اهل استدالل ،باوجدان ،باتربیت ،روشنفکر ،باعزتنفس ،منطقی ،وفادار ،واقعبین ،قابلاعتماد ،باشعور ،باثبات،
خویشتن دار ،فهمیده ،استوار ،راستگو ،باتدبیر ،دانا ،باهوش ،رازدار ،عادل ،صبور ،قدردان ،یاریرسان ،صلحجو ،توانا ،باشهامت ،قوی ،خوشقول ،بابصیرت،
2-1

فداکار ،خوشطینت ،مطمئن ،بردبار ،امین ،اخالقمدار ،متین ،خودشناس ،قانونمند ،خوشقلب ،منظم ،نکتهسنج ،دلسوز ،بامحبت ،سخت کوش ،ژرفاندیش،
باانصاف ،باوقار ،باکفایت ،خالق ،معاشرتی ،شجاع ،دوست داشتنی ،باگذشت ،فعال ،حسابگر ،خشنود ،تندرست ،خوشرو ،محجوب ،جدی ،کنجکاو ،پرانرژی،
اجتماعی ،باکفایت ،باشرم ،خوشبین ،قاطع ،انعطافپذیر ،مستقل ،صرفه جو ،مهربان ،پرشور ،بخشنده ،کارکشته ،شاد ،ستودنی ،متواضع ،آراسته ،همدل،
آرمانگرا ،پرتحرک ،آرام ،اهل معنویت ،بیباک ،خونگرم ،محافظکار ،عالیق گسترده ،سرسخت ،مالیم

7-2
-7

جسور ،پیشرو ،آسوده ،صاف و ساده ،ماجراجو ،چابک ،رک گو ،خوددار ،محتاط ،جذاب ،بیریا ،عاطفی ،اهل هنر ،خودمانی ،حساس ،بیپروا ،سر به زیر،
بلندپرواز ،کمتوقع ،لذتطلب ،فرصتطلب ،هیجانی ،متعصب ،سمج
سنتگرا ،مطیع ،تحریکپذیر ،آسانگیر ،کمحرف ،خودمحور ،منفعتطلب ،خیال پرداز ،ایرادگیر ،خودرای ،وابسته ،پرحرف ،ولخرج ،پرتوقع ،زودرنج ،نگران
وسواسی ،مضطرب ،خجالتی ،متکبر ،مغرض ،عجول ،غمگین ،بیاعتماد ،کنایهزن ،سلطه گر ،متظاهر ،نمایشی ،لجوج ،خودخواه ،ناآرام ،پرخاشگر ،بیقرار،

5-

خشمگین ،عصبی ،حریص ،مشکوک ،خسیس ،بی تفاوت ،دمدمیمزاج ،بیحوصله ،بیاعتنا ،موذی ،بدبین ،ترسو ،ازخودراضی،حواسپرت ،خودسر ،پریشان،
ستیزه جو ،خودنما ،ناخشنود ،تندخو ،ناسازگار ،زورگو ،حیلهگر ،بیعاطفه ،غافل ،بیدقت ،عبوس ،سبکسر ،بیتجربه ،پرافاده ،کمعمق ،بیمهارت ،ناپخته،
شرور ،ناامید ،خرافاتی ،مضحک ،تنبل ،ریاکار ،دروغگو ،کینهتوز ،شلخته ،ناسپاس ،بیعرضه ،بی اراده ،ضعیفالنفس ،بیمروت

1-5

بیوجدان ،سست ،ظالم ،بیادب ،احمق ،نادان

برای بررسی ساختار عاملی مقیاس ارزیابی صفات خردمند از شیوه عامل یابی محورهای اصلی و دو شیوه چرخش متعامد
(واریماکس) و متمایل (ابلیمین) استفاده شد .معناداری اطالعات موجود در یک ماتریس از طریق آزمون مربع کای بارتلت صورت
گرفت که معنادار بودن این آزمون حداقل شرط الزم برای انجامدادن تحلیل عاملی است .در این مطالعه مقدار آزمو ن کرویت
بارتلت ( )P=1/111 ،χ2=1 151/11با درجه آزادی  5111نشان داد که این مفروضه برقرار است .بهعالوه نتایج نشان داد مقدار
شاخص کفایت نمونهبرداری کیسر  -مایر  -الکین ( )1برابر با  1/51بود در نتیجه امکان ساختار عاملی پرسشنامه فراهم شد ( .)5پس
از بررسی شاخصهای کرویت و کفایت نمونه گیری ساختار عاملی پرسشنامه با بارهای عاملی باالتر از  1/72به دلیل اینکه اولین بار
است که در فرهنگ ایرانی ساختار خرد بررسی میشود پیگیری شد.
در گام بعدی ارزش های ویژه هر عامل ،واریانس تبیین شده توسط هر عامل ،ماتریس باقیماندهها  ،نمودار سنگریزهها و بارهای
عاملی بهدست آمده از هر صفت بر روی هر سه عامل بررسی شد .نتایج به دست آمده حاکی از این بود که سه عامل بهترین برازش
را با دادهها دارند ،به طوری که عامل اول ،دوم و سوم با ارزشهای ویژه  11/71 ، 5/57و  7/11و واریانس تبیین شده 1/ 5 ،57/55
و /21در کل  1/15درصد از کل واریانس مقیاس را تبیین میکنند .عاملهای بعدی واریانس در حد یک درصد تبیین میکردند
که بههمین دلیل کنار گذاشته شدند.
بارهای عاملی نیز شاخص دیگری بود که بررسی شد ،نتایج به دست آمده نشان داد که صفات بارگذاریشده بر روی هر عامل
اشتراک ناچیزی با عامل های دیگر دارد و به همین دلیل بود که چرخش واریماکس به عنوان چرخش متعامد که عاملها مستقل از
هم درنظر میگیرد استفاده شد.
پس از بارگذاری صفات بر روی عامل ها ،بررسی صفاتی از نظر معنایی بر روی هر عامل حاکی از این بود که میتوان عامل اول را
خودمحوری ،عامل دوم را اندیشمند بودن و عامل سوم را مردم دوستی نامید.
قبل از بررسی رابطه بین سه عامل استخراج شده از صفات فرد خردمند ،میانگین وزنی آنها محاسبه شد .نتایج به دست آمده نشان
میدهد که میانگین عامل اول با مقدار  5/75نسبت به دو میانگین عاملهای اندیشمند بودن و مردم دوست بودن که  2/15و 2/71
هستند بسیار کمتر است .میانگین طیف پاسخدهی در این مقیاس برابر با  7است که نشان می دهد میانگین عامل اول بسیار کمتر از
میانگین طیف و عامل های دوم و سوم باالتر از میانگین هستند.
نتایج بهدست آمده از ضریب تشخیص صفات بر روی هر عامل نشان داد که صفتهای باقی مانده در مدل تحلیل عاملی اکتشافی
دارای قدرت تشخیص افراد خردمند از غیرخردمند هستند .همچنین مقدار آلفای کرونباخ با حذف هر صفت در هر عامل نیز
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بررسی شد که نتایج به دست آمده در این بخش نیز حاکی از این بود که صفتها ارزش باالیی در عامل ها دارند و به همین دلیل
صفتی پیدا نشد که با حذف آن مقدار آلفا افزایش یابد.
نتایج این تحلیل عاملی این بینش را فراهم آورد که چه صفاتی از افراد می تواند شاخصی از خردمندی و غیرخردمندی باشد .افراد
خردمند کسانی هستند که اندیشمند و مردمدوست هستند .در مقابل ،مردم غیرخردمند افرادی هستند که خودمحور بوده و صفات
توام با کینه توزی از خود نشان میدهند.
بحث
هدف از مطالعه حاضر بررسی مفهوم خرد با استفاده از صفات شخصیتی بود .نتایج تحلیل عاملی سه عامل را نشان داد:
خودمحوری ،اندیشمندی ،مردمدوستی .عاملهای به دست آمده با عاملهای به دست آمده در سایر مطالعات مشابهت دارد .عامل
اندیشمندی (عامل دوم) در این پژوهش با مولفه شناختی (باتجربه ،هوش) تاملی (شهود و درونگری) مطالعات دیگر مولفه های
توانایی استدالل کردن (توانایی منحصرفردی در بررسی مشکل یا موقعیت و حل آن دارد ،توانایی باال در حل مسئله ،تفکر منطقی
دارد ،توانای خوبی در تشخیص درست از نادرست دارد ،توانایی بکار بردن دانش در مشکالت ویژه را دارد) ( ) و استفاده سریع از
اطالعات( 1باتجربه ،در جستجوی اطالعات بودن) ( ، )2مولفه شایستگی کلی (باهوش ،آموزش دیده) ( ،)7مولفه هوش (هوش،
توانایی حلمسئله ،نبوغ) ( ،)11مولفه شایستگی ها و دانش ( شخص برای دانش و حقیقت ولع دارد ،توانایی تحلیل و حل مشکالت و
علتهایش ،تفکرات روشن و ظرفیت ذهنی باال) (  )1و مولفه اندیشمندی ( تحلیل گر ،آدمشناس ،شناخت خوب دیگران ،اهلتامل،
ژرف نگر) ( )11همخوانی دارد.
عامل مردمدوستی (عامل سوم) در این پژوهش با مولفه هیجانی (صلحجو ،فهیم ،باگذشت) ( ) ،مولفه دانایی (نگرانی برای دیگران،
فهیم ،منصف ،گشوده به یادگیری از دیگران) ( ،)2مولفه مهارتهای میانفردی (روشهای مثبت ،محترمانه ،و پذیرا با دیگران )
( ، )7مولفه گرمی (داشتن شوخطبعی ،مهربانی ،دلسوزی ،سرزندگی) ( ، )11و مولفه مردمدوستی (شوخطبع ،خوشرو ،مهارتهای
ارتباطی ،خوشبرخورد) ( ،)15همخوانی دارد.
انتخاب صفات مثبت و منفی این امکان را فراهم آورد تا بتوانیم عالوه بر خردمندی ،بیخردی را نیز درجهبندی کنیم .وارد کردن
صفات منفی به عنوان شاخصی از افراد بی خرد این امکان را فراهم آورد تا درباره صفاتی که توصیف کننده افراد بیخرد هستند
اطالعاتی بهدست آوریم .به طور ویژه ،دریافتیم شخصی که به عنوان کینه توز ،تندخو ،عصبی ،بدبین ،خودخواه و غیره تصور
میشود به طور کلی نمیتواند به عنوان شخص خردمند تصور شود .این پژوهش همچون پژوهش هارشی و فارل (  )1و بر خالف
سایر پژوهشهای صورتگرفته به صفات منفی که افراد بیخرد را توصیف میکند ،توجه کرده است.
پژوهش حاضر همچون سایر پژوهش های ذکر شده نشان داد که خرد سازه ای چندبعدی است و ترکیبی از عناصر شناختی و تاملی
(اندیشمندی) و هیجانی (مردمدوستی) در آن نقش دارند (.)17
خرد از سایر توانمندی های انسان متفاوت است زیرا مستلزم هماهنگی ذهن و فضیلت ،عقل و منش است .این هماهنگی منجر به
چشم اندازی یکپارچه و کلی از زندگی میشود .خرد به عنوان یکپارچگی استدالل و رفتار ،تجسم دانش ضمنی و نمادین است که
به سبکی گشوده و عمیق به یک زندگی واقعی خیرخواهانه میپردازد ،که در نهایت می تواند امکان شکوفایی انسان را در مسیری
مثبت فراهم نماید .امیدواریم پژوهش حاضر توانسته باشد نشان دهد که خرد م فهومی منحصر به فرد است و در پژوهش های
روانشناختی معاصر شایسته جایگاه محوری است.
نتیجهگیری
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 این تحلیل عاملی این بینش را فراهم آورد که چه.نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مفهوم خرد یک مفهوم چندبعدی است
 در. مردم خردمند افرادی اندیشمند و مردمدوست هستند.صفاتی از افراد میتواند شاخصی از خردمندی و غیرخردمندی باشد
. مردم غیرخردمند افرادی هستند که خودمحور بوده و صفات توام با کینهتوزی نشان میدهند،مقابل
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