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Highlights


Personality virtues, authentic personality and personal growth initiative have a significant impact on students'
Wisdom acquisition.



Among the components of personality virtue, authentic personality and personal growth initiative, the virtues of
wisdom, courage, humanity, justice, moderation, and excellence have the greatest relationship with students'
wisdom acquisition.



There is a significant relationship among the components of personality virtues, authentic personality and
Abstractpersonal growth Initiative.

The aim of this study was to evaluate the structural relationships of personality virtues, authentic personality
and Personal Growth Initiative with wisdom acquisition in students. For this purpose, in a hypothetical
structural model plan, which represented a network of direct and indirect relationships between personality
virtues, authentic personality, Personal Growth Initiative and wisdom acquisition, 200 students (101 boys
and 99 girls) of the University of Isfahan were selected by accessible sampling method. They were
evaluated with Values in action inventory of strengths (VIA-72), Authenticity Scale (Wood et al., 2008)
Personal Growth Initiative Scale (Robitschek, 1998), and Three-Dimensional Wisdom Scale (Ardelt, 2003).
Structural equation modeling indicated that there was a positive and significant relationship between the
components of personality virtue and Character Strengths; Authentic Personality; Personal Growth
Initiative; and the amount of wisdom in students. Furthermore, the findings indicated that there was a
positive relationship among the components of personality virtues, authentic personality and personal
growth initiative. The findings supported the appropriateness of the hypothetical structure of the variables.
In addition to practical implications, the findings provided a useful framework for identifying the
components affecting the process of wisdom growth and acquisition in students.
Keywords: Virtues, Character Strengths, Authentic Personality, Personal Growth Initiative, Wisdom.
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الگوی ساختاری روابط فضیلتهای شخصیتی ،اصالت شخصیت و اقدام برای رشد شخصی با کسب خرد در دانشجویان

فرزاد قادری  ،1محمدباقر کجباف ،2مژگان
تاریخ دریافت1۳96/9/27 :

شکرالهی۳

تاریخ پذیرش1۳96/12/22 :

یافتههای اصلی



فضیلتهای ششگانۀ خرد ،شجاعت ،انسانیت ،عدالت ،اعتدال و تعالی ،بیشترین رابطه را با کسب خرد در دانشجویان دارند.



مؤلفههای فضیلتهای شخصیتی ،اصالت شخصیت و اقدام برای رشد شخصی روابط معناداری باهم دارند.

چکیده

 .2گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان
 .۳گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان
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هدف پژوهش بررسی روابط ساختاری فضیلتهای شخصیتی ،اصالت شخصیت و اقدام برای رشد شخصی با کسب خرد در دانشجویان
بود .بدینمنظور با طرح یك مدل ساختاری فرضی که بیانگر شبکهای از ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم بین توانمندیهای منش،
اصالت شخصیت و اقدام برای رشد شخصی با میزان خرد بود ،تعداد  200نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان ( 101نفر پسر و  99نفر
دختر) به شیوۀ نمونهگیری دردسترس ،انتخاب و با مقیاسهای خرد ،ارزشهای فعال در عمل -نسخۀ کوتاه 72سؤالی ،اصالت شخصیت
و اقدام برای رشد شخصی ارزیابی شدند .تحلیل معادالت ساختاری نشان داد بین مؤلفههای فضایل و توانمندیهای منش ،اصالت
شخصیت و اقدام برای رشد شخصی با میزان خرد در دانشجویان ،رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد .نتایج همچنین نشان داد که
مؤلفههای فضیلتهای شخصیتی ،اصالت شخصیت و اقدام برای رشد شخصی روابط معناداری باهم دارند .یافتهها از برازندگی مناسب
ساختار فرضی متغیرهای پژوهش حمایت کرد .یافتههای پژوهش حاضر عالوهبر تلویحات کاربردی ،چارچوب مفیدی را در شناسایی
مؤلفههای تأثیرگذار در روند کسب و رشد خرد در دانشجویان فراهم میکند.
واژگان کلیدی :فضیلت ،توانمندیهای منش ،اصالت شخصیت ،اقدام برای رشد شخصی ،خرد
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فضایل شخصیتی ،اصالت شخصیت و اقدام برای رشد شخصی ،تأثیرات شایانتوجهی روی میزان کسب خرد در دانشجویان
دارند.
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مقدمه
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Virtue
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Courage
4
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5
temperance
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مفهوووم خردمنوودی ،زمینووهای رو بووه رشوود و جووذاب بوورای
پژوهشگران حوزۀ روانشناسی تلقی میشود ( )1کوه فراسووی
پژوهش ،در زمینههای روانشناسی بالینی و رواندرموانی (،)2
تصوومیمگیری و سیاسووتگذاریهای مربوووب بووه سووالمت (،)۳
رهبری ( )4و آموزش ( )5بهطور فزایندهای در حوال کاربسوت
است.
از سالهای  1970و همزمان با نخستین پژوهشهوای مربووب
به خرد ،تحقیقوات ایون زمینوه در پونج حووزۀ اصولی تعواری
مربوب به خرد ،مفهومسازی و ارزیابی و اندازهگیری خرد ،فهوم
چگونگی سیر تحول خرد ،بررسی انعطافپذیری و تغییرپذیری
خرد و کاربرد دانش روانشناسی دربارۀ خرد در بافوت زنودگی
متمرکز شدهاند (.)6
تعاری گوناگونی از خرد وجود دارد ،اما در یکی از جدیدترین
نظریههای مربوب به خرد که مبنای پژوهش حاضر نیوز اسوت؛
آردلت ( )7خرد را ترکیبی از ویژگیهای شخصیتی که شوامل
سه مؤلفۀ شوناختی (توانووایی درک موقعیووت بوهطور کامول،
آگاهی از جنبههای مثبت و منفوی ماهیوت انسوان ،آگواهی از
ابهامات الینفوك زندگی) ،تأملی (توانایی و تمایول بوه بررسوی
پدی ودهها از جنبووههای مختل و و نبووود فرافکنووی -سووورزنش
دیگوران بوهخواطر احساسوات و موقعیوت شخصووی خووود) و
عواطفی (همدلی و عشو ورزی و شوفقت نسوبت بوه دیگوران،
رفتارها و هیجان مثبت و نبود بیتفاوتی و هیجانهای منفووی
نسوبتبوووه دیگوووران و حفوووظ روِحیووه مثبووت در مواجهووه بووا
سووختیها) تعریوو میکنوود .خردمنوودی توانووایی اسووتفاده از
استدالل عملگرایانه برای حل چالشهای مهم زندگی تعریو
کردهاند ( .)8در نوشتههای اولیۀ روانشناختی نیز ،خردمنودی
بهعنوان نقطۀ پایانی آرمانی تحول توصی شده است (.)9
نتایج پژوهشها نشان دادهاند که خردمندی همبستگی مثبوت
و معنیداری با گشودگی و تواف پوذیری ،قودردانی ،بخشوش و
رشود پووز از سوانحه ( )10تسوولط ،بهزیسوتی يهنووی ،هوودف
زندگی ،سوالمت يهنوی و روابوط منفوی بوا عالئوم افسوردگی،
اجتناب از مرگ و احساس فشوار اقتصوادی دارد ( )9 ,6و روان
رنجوری ( )10دارد.
دیدگاه سهبعدی آردلت با سنتهای فلسفی و دینی شرقی کوه
خردمندی را حاصل تلفی يهن و فضیلتهای شخصی میداند
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و یکی از ابتکارات تازۀ علمی روانشناسی مثبت است ،سوازگار
است (.)11
روانشناسی مثبتنگر بهعنوان یکوی از توازهترین رویکردهوای
مطرحشووده در روانشناسووی بوور فهووم و تشووریا شووادکامی و
احساس يهنی بهزیستی و نیز پیشبینی عوامل موؤثر بور ایون
مؤلفهها تمرکز دارد ( .)12یکی از مؤلفههای اصلی مطرحشده
در روانشناسووی مثبووت ،بحوو فضوویلتها و توانمنوودیهای
شخصیتی است .فضیلت بهعنوان هر فرایند روانشوناختی کوه
فرد را قادر کند که به شیوهای فکر یا رفتار کند که برای خوود
و جامعه مفید باشد ،تعریو شوده اسوت ( .)1۳توانمنودیهای
شخصیتی1نیز اجزای روانشوناختی یوا فرآیندهاییانود کوه بوا
رشد و ارتقای فضویلتها مورتبط بووده و راههوای رسویدن بوه
فضیلتاند (.)14
روانشناسان مکتب روانشناسوی مثبوت در مقابول  DSMکوه
نظام طبقهبندی اختالالت روانشوناختی بیمواران اسوت ،یوك
نظام طبقهبندی به نام  CSVبه وجود آوردهاند که تواناییهای
افراد را گروهبندی میکند .پیترسون و سیلگمن در سال 200۳
در ارتبوواب بووا موضووو تفاوتهووای فووردی سلسوولهمراتبی از
توانمندیهای شخصیتی مثبت روانشناختی را مطورح کردنود
که شامل  6فضیلت 2و  24توانمنودیِ شخصویتی معوین اسوت.
هرکدام از شش فضویلت از مجموعوهای از ایون توانمنودیهای
رفتاری تشکیل یافتهاند .شش فضیلتی که در ارزشهای نظوام
طبقهبندی عمول مطورح شودهاند عبارتانود از :خورد (شوامل
توانمنودیهای خالقیووت ،کنجکوواوی ،روشوونفکری ،عالقووه بووه
یووادگیری و ژرفاندیشووی) ،شووجاعت( ۳شووامل توانمنوودیهای
دلیووری ،پشووتکار ،اصووالت ،سوورزندگی) ،انسووانیت( 4شووامل
توانمنوودیهای عش و  ،مهربووانی و هوووش اجتموواعی) ،عوودالت
(شامل توانمندیهای کارگروهی ،انصواف ،رهبوری) ،میانوهروی5
(شوووامل توانمنووودیهای بخشوووش ،فروتنوووی ،آینووودهنگری و
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transcendence
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خودتنظیمی) ،و تعالی( 1شامل توانمندیهای تحسوین زیبوایی،
امید ،شوخطبعی ،معنویت و قدردانی) (.)15
فضیلت خرد ،مستلزم کسب و کاربرد دانش است .ارادۀ تحقو
هدفها بهرغم موانع بیرونی یا درونوی ،ویژگوی عمودۀ فضویلت
جرئت یا شجاعت اسوت .فضویلت انسوانیت شوامل شایسوتگی
باالی بینفردی است و از طری نیروهوای مهربوانی و اسوتعداد
عش ورزیدن و دوست داشته شدن تحق میپذیرد .نیروهوای
عدالت در تعاملهوای مثبوت بوا جماعوت گسوتردهتر جلووهگر
میشود .فضیلت میانهروی به نیروهایی اطالق میشود که افراد
را در برابوور افووراب در ارضووای هم وۀ نیازهووا حفا ووت میکنوود.
فضیلت میانهروی یا اعتدال مستلزم گرایش بوه حود وسوط در
ابووراز تمووایالت اسووت و بووا خویشووتنداری و احتیوواب تحق و
میپذیرد .نیروهایی که ما را در جهانی بزرگتر پیوند میدهند،
فضیلت تعالی را تشکیل میدهند .کسوی کوه بوهعنوان فوردی
دارای منش خوب تلقی میشود ،احتماالً باید همۀ این فضوایل
را در آستانۀ باالی نظام ارزشها دارا باشد (.)16
طی دهۀ گذشته پژوهش در رابطه با فضوایل و توانمنودیهای
شخصیتی رو به فزونی گذاشته است ( )17بهطوریکه بخوش
عمدهای از پژوهشهای حوزۀ روانشناسی مثبوت در رابطوه بوا
توانمندیها و فضایل منشی است ( .)18نتایج مطالعوات نشوان
میدهد که همۀ فضایل شخصیت با روانرنجوری رابطۀ منفوی
و با گشودگی بوه تجربوه ،برونگرایوی و و یفهشناسوی رابطوۀ
مثبت دارند ( .)19در پژوهشی نشان دادند که از میان فضایل
شخصوویت ،اعتوودال بووا و یفهشناسووی و شووجاعت بووا پایووداری
هیجانی رابطه دارد ( .)20توانمندیهای شخصیتی نیز افوراد را
قادر میسازند تا عملکرد بهتری داشته و زنودگی رضوایتمند و
خوووبی داشووته باشووند ( .)14ایوون توانمنوودیها بووا بهزیسووتی
روانشناختی ،موفقیت تحصیلی ،سازگاری با مدرسه ،عملکورد
تحصیلی ( )21و رضایت از زندگی ( )22در ارتباباند.
همسو با سیر رو به رشود روانشناسوی مثبوت ،در بسویاری از
دیدگاههای روانشناسی و مشاوره ،اصالت یکی از اساسویترین
جنبههای زندگی سالم در نظر گرفته میشود ( .)2۳در معنوای
لغوی ،اصالت به معنای پوذیرش خوود واقعوی و خوود حقیقوی
اسوت ( .)24عمول اصویل بوهعنوان رفتوار همخووان بوا افکووار،
احساس و ارزشهای فرد تعری شده است و به ایون معناسوت

که فرد به دیگران اجازه میدهد که جنبههای واقعی خووب و
بد آنها را ببینند (.)25
اصالت بهعنوان سازگاری بین سه سطاِ تجربوۀ اولیوۀ شوخص،
آگاهی و رفتار و ارتباطات بیرونی مطرح شوده اسوت .براسواس
این تعری  ،افراد دارای شخصیت اصیل ،ازخودبیگانگی پوایینی
دارند ،بدین معنی که دارای هویت بسیار باثبواتی هسوتند کوه
دقیقاً با واقعیت منطب است؛ زندگی اصیل باالیی دارند ،بدین
معنی که بهصورت باثباتی برمبنای ایون سواختار هویوت خوود
عمل میکنند؛ پذیرش کم از تأثیرات بیرونی دارنود ،یعنوی بوه
نیروهای بیرونی هنگامیکه در تضاد بوا عقایود شخصوی آنهوا
هستند ،اجازه نمیدهند که ادراکوات و رفتارهوای اصوالتگونۀ
آنها را تغییر دهند (.)26
نتایج مطالعات نشان دادهاند که سطوح باالی اصالت با رضوایت
از زندگی ( ،)25عزتنفز ( ،)28 ,27فراشناخت قویتر (،)29
افزایش بهزیستی و کاهش پریشوانی ( ،)۳0 ,2۳افوزایش يهون
آگوواهی ( ،)۳1معنووای زنوودگی ،هوودف در زنوودگی ،لووذت،
عالقهمندی ،عزتنفز و پوذیرش مثبوت خوود ( ،)۳2کواهش
افسردگی ( )۳۳و مشکالت اجتماعی ،هیجانی و رفتاری کمتور
( )۳4ارتباب دارند .اصوالت همچنوین بوا شواخصهای هیجوان
مثبت همچون لذت ،رضایت ،خشنودی و خرسوندی ،قناعوت،
آرامش ،عدم اضطراب و تنش رابطه دارد (.)۳5
ویژگیهووای شخصوویتی همچنووین ممکوون اسووت کووه بوور
شاخصهای آغاز رشد شخصی تأثیر بگذارند ( .)۳6اقدام بورای
رشد شخصی ( )PGIبهعنوان مشارکت و جهتگیری فعاالنوه،
ارادی و آگاهانۀ فرد در فرآیند تغییر و تحول و بهعنوان تعهدی
برنامهریزیشووده ،آگاهانووه و فراشووناختی جهووت ارتقووای رشوود
شخصی در ابعاد مختل زندگی تعری میشود ( .)۳8 ,۳7این
سازه شامل علم به چگونگی تغییر و تعهد بوه فرآینود رشود در
ابعاد عاطفی ،شناختی و رفتاری است ( .)۳9دانش فرد دربوارۀ
چگووونگی تغیی ورِ جنبووهای خوواا از زنوودگی خووویش ،مؤلف وۀ
شناختیِ رشد شخصی اسوت .مؤلفوۀ رفتواری نیوز بور اجورای
فرآیند رشد داللت دارد ،بهگونهای که فورد در زمینوههایی کوه
تمایل به رشد دارد شرو به ایجواد تغییورات الزم کنود (.)40
انتظار میرود که تالش آگاهانه و ارادی برای رشد دادن خوود،
هم منجر به شکوفا شدن استعدادهای بشری در وجوود فورد و
هم منجر به تجربه هیجانات مثبت شود .افراد بوا سوطا بواالی
رشد شخصی تمایل به خوب بودن دارنود .ایون افوراد بهتور بوا
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موقعیتهای مختل سازگار میشووند ،بور شورایط پراسوترس
غلبوه میکننود ،سوطوح بوواالیی از رضوایت از زنودگی دارنوود و
راهحلهای مناسب را برای موقعیتهوای پویش رو جسوتوجو
میکنند (.)41-4۳
مروری نظامند در حوزۀ مطالعات انجامشده در رابطه بوا اقودام
برای رشد شخصی نشان دادند که این سازه روابوط مثبتوی بوا
سطوح بهزیستی روانشناختی ،عزتنفز و ابعاد مثبت سالمت
روان و رابطۀ منفی با اضطراب ،افسردگی و سایر عوامل منفوی
دارد( .)44آغاز رشد شخصی همچنین رابطوۀ مثبتوی بوا ابعواد
پذیرش خود ،روابط مثبت با دیگران ،خودمختواری ،تسولط بور
محیط ،هدف در زندگی و رشد بهزیستی روانی دارد (.)45 ,۳7
نتایج مطالعات حواکی از آن اسوت کوه  PGIروابوط مثبوت و
معناداری با مؤلفههای مثبت سالمت روانوی شوامل سوازگاری،
رشد شخصی و خودمختاری ،معنویت ،مهارتهوای بینفوردی،
حمایتهای هیجانی ،عاطفۀ کلوی ( ،)46خودکارآمودی (، )47
خودکارآموودی هیجووانی ( ،)۳8شووفقت بووه خووود ،کنجکوواوی،
شووادمانی و خوووشبینی ( )48دارد .سووطوح بوواالی  PGIبووا
بهزیستی روانشوناختی بواال ( ،)49سوطوح پوایین افسوردگی
( ،)50ارتقووای سووالمت ( ،)42رضووایت بوواال از زنوودگی (،)51
جستوجوی کمكهای حرفهای روانشناسی ( ،)52بهزیسوتی
هیجانی ،بهزیسوتی اجتمواعی ( ،)5۳,54شوادکامی ،مشوارکت
اجتموواعی ،انسووجام اجتموواعی و یک ووارچگی اجتموواعی (،)49
عاطفه مثبت ( )55و پیشورفت تحصویلی و آکادمیوك ( )56در
ارتباب است .وجود همبستگی قووی و معنویدار بوین مقیواس
 PGIبا سایر مؤلفههای بهزیستی نشانگر آن است که تأکید بر
تالشهای آگاهانه و ارادی در جهت رشد دادن خود ،راهبوردی
مناسب برای ارتقای بهزیستی افراد است (.)57
در یکی از مقاالتی که اخیراً در رابطه با آغاز رشد شخصوی بوه
چاپ رسیده است ،نویسوندگان بیوان کردهانود کوه 55درصود
مقاالت در رابطه با این سازه در ایاالتمتحده آمریکوا و از ایون
میان 70درصد آن بر روی جامعۀ دانشجویی انجام شوده اسوت
( .)44مروری بر پیشینۀ نظری و پژوهشی بهخصوا در داخل
کشور گویای این است کوه بوهرغم اهمیوت متغیرهوای خورد،
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توانمنودیهای موونش ،اصووالت شخصویت و اقوودام بوورای رشوود
شخصی در سیر رشد توانمندیها و قابلیتهای شخصی افوراد،
و همگامی آنها با جنبش نوپا و پرطرفدار روانشناسی مثبوت،
تاکنون کمتر پژوهشی در ایران به بررسی این متغیرها و روابط
آنها در جامعه دانشجویی کشور پرداخته اسوت؛ ازهموینرو و
با توجه به آنچه يکر آن رفت و با توجه بوه نبوودِ پژوهشوی در
رابطه با موضو پژوهش ،پژوهش حاضر با هدف بررسی روابوط
ساختاری فضایل شخصویتی ،اصوالت شخصویت و اقودام بورای
رشد شخصی با میزان خرد در دانشجویان انجام شد؛ ازاینرو با
ارائۀ یك مدل فرضی به تبیین میزان خورد و عوامول موؤثر در
رشد آن و عوامل همبسته و پیشبین این متغیر پرداخته شود.
مدل فرضی پژوهش از قرار زیر بود (شکل .)1

] [ DOI: 10.52547/rph.11.4.1
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روش
الف) طرح
پژوهش حاضر یك پژوهش توصیفی ،از نو همبستگی است.
در این مطالعه متغیرهای فضیلتهای شخصیتی ،اصالت
شخصیت و اقدام برای رشد شخصی ،بهعنوان متغیرهای
پیشبین و میزان خرد بهعنوان متغیر مالک در نظر گرفته
شدهاند.
ب) شرکتکنندگان
جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان دانشگاه اصفهان
در سال تحصیلی  1۳96-95بود که از میان آنان ،به شیوۀ
نمونهگیری دردسترس تعداد  200نفر ( 101نفر پسر و  99نفر
دختر) انتخاب شده و با مقیاسهای پژوهش مورد ارزیابی قرار
گرفتند.

 .2نسخۀ 72گویهای پرسشنامۀ ارزشهای فعال در
عمل)VIA-72(2

ج) مواد و ابزارها
 .1مقیاس سهبعدی

خردمندی1

پرسشنامۀ خرد ( )58از  ۳9گویه و  ۳خردهمقیاس شناختی
( 14سؤال) ،تأملی ( 12سؤال) و عاطفی ( 1۳سؤال) تشکیل
شده است .بعد شناختی این مقیاس  14ماده دارد که فقدان
ویژگیهای شناختی خردمندی را میسنجد 12 .مادۀ بعد
تأملی ،توانایی و تمایل نظر کردن به پدیدهها و رویدادها را از
دیدگاههای مختل ارزیابی میکند 1۳ .مادۀ بعد عاطفی نیز
وجود رفتار و هیجانات مثبت« ،همدالنه»و «پرورشدهنده» و
نبود هیجانات و رفتارهای منفی یا بیتفاوت نسبتبه دیگران را
میسنجد .دو مقیاس پنجدرجهای لیکرتی برای سنجش مادهها
استفاده میشود که هرکدام از  1تا  5( 5بسیار موافقم تا 1
بسیار مخالفم و  5بسیار درست است تا  1اصالً درست نیست)
دامنه دارند .تمام مادهها بهگونهای نمرهگذاری میشوند که
نمرات باالتر وجود ویژگیهای شناختی ،تأملی و عاطفی
خردمندی را قبل از محاسبۀ میانگین نمرات هر بعد بهطور
جداگانه نشان میدهد و میانگین  ۳بعد خردمندی،
نشاندهندۀ نمرۀ کلی خردمندی فرد است .در پژوهش آردلت
در ارزیابی روایی و اعتبار این مقیاس ،آلفای کرونباخ ابعاد
شناختی ،تأملی و عاطفی به ترتیب  0/75 ،0/71و  0/66در
نمونۀ دانشجویی و  0/75 ،0/78و  0/74در نمونۀ سالمندان
بهدستآمده است .آلفای کرونباخ مجمو  ۳بعد خردمندی در

 .۳مقیاس اقدام برای رشد شخصی
این مقیاس شامل  9ماده است که براساس مقیاس
ششدرجهای از کامالً مخال تا کامالً مواف پاسخ داده

1

Values in action inventory of strengths

6

2
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)Dimensional Wisdom Scale (3D-WS
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نسخۀ اصلی آزمون ارزشهای فعال در عمل ،بهمنظور سنجش
توانمندیهای شخصیتی افراد ساخته شود .ایون آزموون شوش
فضیلت جهانی خرد ،انسانیت ،شوجاعت ،عودالت ،میانوهروی و
تعالی و  24توانمندی شخصیتی کنجکاوی ،عالقه به یادگیری،
روشنفکری ،خالقیت ،هوش اجتماعی ،ژرفاندیشوی ،دلیوری،
پشتکار ،اصالت ،مهربانی ،عش  ،کوارگروهی ،انصواف ،رهبوری،
خودتنظیمی ،آیندهنگری ،تحسین زیبایی ،شوکرگزاری ،امیود،
معنویت ،فروتنی ،شوخطبعی ،سرزندگی و بخشوش را ارزیوابی
میکند .این آزمون یك ابزار خودگزارشی و دارای  240عبارت
است .بهدلیل طووالنی بوودن نسوخۀ اصولی ،طراحوان تصومیم
گرفتند فورم کوتواهتری از آزموون را تهیوه کننود .در پوژوهش
حاضوور از نسووخۀ کوتاهشوودۀ 72سووؤالی اسووتفاده شوود .در
پرسشنامۀ 72گویهای برای هر عامل یا نیرومندی مونش سوه
عبارت (از  10عبارت پرسشنامۀ اصلی) که در مقیواس اصولی
باالترین همبستگی را داشتهاند انتخاب شدهاند .آزموودنی بایود
در یك مقیاس لیکرت پنجدرجهای میزان موافقت یوا مخالفوت
خود با هر یك از عبارات را بیان کند .این آزموون از پایوایی و
روایی باالیی برخوردار است .ضریب همسانی درونی آن بواالتر
از  0/70و پایایی آن با روش بازآزمایی هم باالتر از  0/70بووده
است ( .)14ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه برای همۀ زیر
مقیاسها باالتر از  0/70به دست آوردند (.)59
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نمونۀ دانشجویی  0/72و در نمونۀ سالمندان  0/66بوده است
( .)58در پژوهش اسعدی و همکاران ( )1۳94با  180نفر
سالمند (باالی  50سال) در دو بار اجرای این مقیاس به فاصلۀ
زمانی  10ماه ،آلفای کرونباخ ابعاد شناختی ،تأملی و عاطفی
در بازۀ  0/71تا  0/85قرار داشت .بررسی اعتبار مقیاس
سهبعدی خردمندی همسانی درونی رضایتبخش تا خوبی را
برای مقیاس سهبعدی خردمندی بهطورکلی و به تفکیك ابعاد
شناختی  ،0/8تأملی  ،0/4عاطفی  0/6و کل  0/82نشان داد
(.)9
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هستند؛ همچنین تعداد پسر و دختر شرکتکننده در پوژوهش
تقریب واً برابرنوود کووه نتووایج در جوودول  1قابلمشوواهده اسووت.
یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش در جوداول  2و  ۳آموده
است.

میشود ( .)40میزان آلفای کرونباخ این مقیاس در پژوهش
جوشنلو و قائدی ( 0/87 )1۳88به دست آمد ( .)57تحقیقات
اعتباریابی مقیاس رشد شخصی نشاندهندۀ همسانیهای
درونی از  0/78تا  0/9در دانشجویان و دیگر بزرگساالن است
(.)40
 .4مقیاس شخصیت اصیل – فرم 12سؤالی

جدول  .2یافتههای توصیفی مربوب به خرد ،اصالت شخصیت و
اقدام برای رشد شخصی در دانشجویان
مؤلفه

ابعاد

میانگین

انحووووووووووراف
استاندارد

عاطفی

۳9/66

6/02

شناختی

45/45

6/81

تأملی

29/66

6/02

کل

115/45

1۳/51

اصالت شخصیت

6۳/58

8/91

رشد شخصی

42/85

7/۳4

خرد
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مقیوواس شخصوویت اصوویل مشووتمل بوور  12گویووه اسووت کووه
بهصورت ( 1اصالً مرا توصی نمیکند) تا ( 7کامالً مرا توصی
میکنوود) نمرهگووذاری میشووود .ایوون مقیوواس یووك مقیوواس
خودگزارشی سوه عواملی اسوت کوه شوامل ازخودبیگوانگی (4
گویه) ،پذیرش تأثیرات بیرونی ( 4گویوه) و زنودگی اصویل (4
گویه) است کوه گویوههای زنودگی اصویل بهصوورت معکووس
نمرهگذاری میشود .ضریب پایایی این مقیواس از طریو روش
بازآزمایی بین  0/78تا  0/91بهدستآمده است ( .)2۳شمسوی
و همکاران ( )1۳91در پژوهشی ضرایب آلفای کرونباخ را برای
خردهمقیاس ازخودبیگانگی ،زندگی اصیل ،پذیرش نفوي بیرونی
و نموورۀ کوول بووهترتیب  0/81 ،0/77 ،0/80و  0/82بهدسووت
آوردند (.)60
تجزیهوتحلیل دادهها بهوسیله معادالت ساختاری و با اسوتفاده
از بیستوسومین ویرایش نرمافزارهای  SPSSو  Amosانجام
شد.
یافتهها
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دامنۀ سنی شرکتکنندگان در پژوهش از  19تا  ۳2و میانگین
سوونی شوورکتکنندگان  2۳/86 ±2/22بووود .سووایر اطالعووات
جمعیت شناختی و یافتههای توصیفی متغیرهوای پوژوهش در
ادامه آمده است.
جدول  .1یافتههای جمعیت شناختی آزمودنیهای پژوهش
تحصیالت

فراوانی

درصد

کارشناسی

117

58/2

کارشناسیارشد

72

۳5/8

دکتری

11

5/5

پسر

101

50/2

دختر

99

49/8

جنسیت

7
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براساس نتایج جدول  1بیشتر شورکتکنندگان در پوژوهش از
مقطع لیسانز ( 117نفر) هستند 72 ،نفر از شورکتکنندگان
در پژوهش از مقطع کارشناسیارشد و  11نفر از مقطع دکتری
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جدول  .3یافتههای توصیفی مربوب به توانمندیها و فضایل منش

5/72

1/79

عالقه به یادگیری

5/58

1/62

روشنفکری

5/70

1/78

ژرفاندیشی

5/91

1/55

فضیلت خرد

28/60

4/79

دلیری

7/06

1/76

پشتکار

7/۳2

1/90

اصالت
سرزندگی

7/41
7/49

1/78
1/82

فضیلت شجاعت

29/۳۳

4/49

هوش اجتماعی
مهربانی
عش

9/58
9/47
9/71

2/21
2/19
2/17

فضیلت انسانیت

28/78

5/1۳

کار گروهی
رهبری
انصاف

9/7۳
9/۳9
9/68

2/42
2/27
2/22

فضیلت عدالت

28/70

4/46

فروتنی
بخشش
خودتنظیمی
آیندهنگری

7/۳5
6/96
7/۳5
7/25

2/06
2/01
2/10
1/86

فضیلت میانهروی

28/98

4/58

امید
معنویت
تحسین زیبایی
شوخطبعی
قدردانی

5/76
6/09
5
5/60
4/2۳

2/06
2/08
2/0۳
1/96
1/87

فضیلت تعالی

26/04

4/44

گزارش شده است .بررسیهای مقدماتی نشان داد که دادهها
برای استفاده از روش مدلیابی معادالت ساختاری مناسب
است.

8
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بهمنظور تجزیهوتحلیل آماری دادههای پژوهش ،ابتدا
پیشفرضهای آماری شامل نرمال بودن توزیع نمرات
متغیرهای موردمطالعه و همچنین محاسبۀ ضرایب همبستگی
بین آنها محاسبه شد که نتایج آن در جدول شمارۀ  4و 5
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کنجکاوی
خالقیت

5/74

1/81
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توانمندی /فضیلت

میانگین

انحراف استاندارد
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جدول  .4نتایج آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف بهمنظور بررسی
فرض نرمال بودن دادهها

توانمندی منش

0/985

0/286

رشد شخصی

1/288

0/07۳

اصالت شخصیت

1/295

0/070

خرد

1/0۳1

0/2۳8

متغیر

همانطور که در جدول  4مالحظه میشود ،با توجه بوه سوطا
معناداری بهدستآمده برای هر چهوار متغیور اصولی پوژوهش،
فرض نرموال بوودن نمورات متغیرهوای اصولی موردبررسوی در
پژوهش تأیید میشود ) .(p<0/05قبل از بررسی روابوط علوی
بین متغیرها ،همبسوتگی آنهوا از طریو ضوریب همبسوتگی
پیرسون بررسی شد .بررسی ماتریز همبستگی بوین متغیرهوا
حاکی از نبود همخطی چندگانه بین آنها بود .جدول  5نتوایج
ضریب همبستگی بهدستآمده بین خرد و متغیرهای پوژوهش
را نشان میدهد.
جدول  .5نتایج همبستگی پیرسون بین متغیرهای خرد و
توانمندیهای منش ،اقدام برای رشد شخصی و اصالت شخصیت
متغیرها
خرد

1

2

۳

4

1

توانمندی
منش

0/40۳

اصالت
شخصیت

0/426

رشد شخصی

0/۳18

1
0/199

1

0/250

0/47۳

1

9
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بنابر نتایج حاصل از جدول r ،5مشاهدهشده در سطا
 ≥P 0/05همبستگی مثبت و معناداری را بین کسب خرد با
توانمندی منش ،رشد شخصی و اصالت شخصیت نشان
میدهد .بهمنظور بررسی و آزمون مدل مفهومی پژوهش،
دادههای جمعآوریشده از طری معادالت ساختاری با استفاده
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کلوموگروف –
اسمیرنوف

سطا معناداری
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از نرمافزار  Amosتحلیل شد .نتایج بهدستآمده در شکل ،2
قابلمشاهده است.
بهمنظور بررسی برازندگی الگوی معادالت ساختاری از
شاخصهای مجذور خی) ، (Chi-Squareسطا معناداری
) ،(P-valueشاخص جذر برآورد خطای تقریبی
) ،(RMSEAشاخص برازندگی فزایند) ، (IFIشاخص تاکر-
لویر) ، (TLIشاخص برازش هنجارشده )) NFIو شاخص
برازش تقریبی ) (CFIاستفاده گردید.
چنانچه در شکل ( )2مشاهده میشود ،مجذور خی ( )X2برابر
70/069؛ خی دو به هنجوار برابور (X2/DF) 752/1؛ سوطا
معنووواداری برابووور 0/002؛ جوووذر بووورآورد خطوووای تقریبوووی
( )RMSEAبرابر 0/0061؛ شاخص تاکر -لوویر ( )TLIبرابور
0/960؛ شاخص برازندگی فزایند ( )IFIبرابور 0/976؛ شواخص
بوورازش هنجارشووده  ))NFIبرابوور  0/946و شوواخص بوورازش
تقریبی ( )CFIبرابر  0/9762اسوت .شواخصهای ،TLI ،IFI
 CFI ،GFIدارای دامنۀ صفر توا یوك هسوتند ،هرچوه انودازۀ
آنها با یك نزدیكتر شود بر برازندگی مطلووبتر الگوو داللوت
دارند؛ همچنوین زموانی کوه  RMSEAکوچوكتر از  0/08و
خی دو به هنجار نیز کوچكتر از  ۳باشود ،داللوت بور بورازش
مطلوب مدل دارد .براساس این نتایج میتوان نتیجه گرفت که
مدل از برازش مطلوب برخوردار اسوت و سواختار کلوی روابوط
مورد آزمون از طری دادههای بهدستآمده تأیید میشود.
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شکل  .2سنجش روابط علی توانمندیهای منش ،اصالت شخصیت و رشد شخصی با کسب خرد

ضریب مسیر

ضریب
تعیین

نسبت بحرانی
(آماره )t

سطا معناداری

توانمندی منش و کسب
خرد

0/450

0/202

4/418

0/000

رشد شخصی و کسب خرد

0/۳11

0/096

۳/514

0/000

اصالت شخصیت و کسب
خرد

0/۳56

0/126

۳/90۳

0/000

مسیر

همانطور کوه در جودول  6مشواهده میشوود نتوایج ناشوی از
آزمون معناداری ضرایب مسیر نشان میدهد که کلیوۀ ضورایب
مسیر بتوا و گاموا معنوادار اسوت (t≥1/96؛  .)P≤0/05نتوایج
ضرایب اثرات مستقیم متغیرها بر یکودیگر نشوان میدهود کوه
توانمندیهای منش با ضریب اثر  ،0/450حودود 20درصود از
واریووانز کسووب خوورد را بووهطور مسووتقیم تبیووین مینمای ود؛
10
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همچنین یافتهها حاکی از این است که رشد شخصی و اصوالت
شخصیت نیز با ضرایب اثر  0/۳11و  0/۳56بهترتیب قوادر بوه
تبیین حدود  10و 1۳درصود از واریوانز کسوب خورد بوهطور
مستقیم هستند.

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1396.11.4.7.5

جدول  .6برآورد ضرایب اثرات مستقیم
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پژوهش حاضر با هدف بررسوی روابوط سواختاری فضویلتهای
شخصیتی ،اصالت شخصیت و اقدام برای رشد شخصی با خورد
دانشجویان انجام شد .ساختار مدل فرضی نشان داد که فضایل
شخصیتی ،اصالت شخصیت و اقدام برای رشد شخصی تأثیرات
قابلتوجهی روی میزان کسب خرد در دانشجویان دارند .نتوایج
نشان داد که بررسی روابط ساختاری بوین متغیرهوای مطالعوه
حاکی از برازندگیِ خوبِ مدل فرضی است .یافتوههای پوژوهش
حاضر عالوهبر همسو بودن با مبانی نظری و یافتههای پیشوین
در این زمینه ،میتواند یافتوههای پیشوین را بوا ارائوۀ الگوویی
مناسب برای روابط بین متغیرهای پژوهش بسط دهد.
در تبیین نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت کوه هور  4متغیور
مطرحشده در پژوهش حاضور از یوك مبنوای نظوری و از یوك
خاسووتگاهاند کووه همووان حیطووۀ تواناییهووا و توانمنوودیهای
مطرحشده در حوزۀ روانشناسی مثبت است و بهلحاظ نظوری
ارتباب این مؤلفهها باهم دور از انتظار نیست؛ برای مثال مؤلفۀ
اصالت شخصیت ،در لیست توانمنودیهای مثبوت ،مورتبط بوا
توانمندیهای کار گروهی و صداقت از فضیلت شوجاعت اسوت
( .)61در هموووین راسوووتا آردلوووت نیوووز خووورد را ترکیبوووی از
شایسووتگیها و ویژگیهووای شخصوویتی میدانوود کووه صووفات
شخصوویتی شووناختی ،تووأملی و عوواطفی را یک ارچووه میکنوود.
شایسوووتگیها و ویژگیهوووایی کوووه میتواننووود در لیسوووت
توانمنوودیهای روانشناسووی مثبووت قوورار گیرنوود .فضویلتها و
توانمنوودیهای موونش بووهعنوان هسووتۀ اصوولی رویکوورد نوپووای
روانشناسی مثبت به طبیعت انسان و هستۀ مثبت شخصویتی
انسانها باع سوق شخصیت بهسومت سوالم بوودن و تسوریع
رونوود سوویر رشود شخصووی و تثبیووت الگوووی سووالم شخصوویت
میشوند .در همین راستا نیز پژوهشهای حووزۀ روانشناسوی
مثبووت نشووان دادهانوود کووه افوورادی کووه هیجانووات مثبووت و
توانمندیهای شخصویتی بیشوتری را تجربوه کورده باشوند در
زمینههای طوول عمور ،امیودواری ،روابوط اجتمواعی و تحقو
خویشتنِ سالم شرایط بهتوری را نسوبتبه دیگور افوراد دارنود
(.)59
محققان معتقدند که ارتقای سوطا توانمنودیهای شخصویتی
میتوانوود باعوو تغییوورات مشخصووی در جنبووههای عوواطفی،
شناختی و رفتواری شوود؛ حیطوههایی کوه بوا سوه بعود خورد
مطرحشده توسط آردلت تقریباً هماهنگ و همسو هستند .پز
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میتوان نتایج پژوهش حاضر را در رابطه با روابط توانمندیها و
فضایل منش با خرد دانشجویان تأییدی بر ایون مودعا دانسوت.
ازآنجاکه روانشناسی مثبوت نوهتنها بورای بهبوود بخشویدن و
بنانهادن توانمندیهای افراد ،بلکه برای افزایش انعطافپوذیری
و باالبردن کیفیت زندگی ارائه شده است ،میتووان گفوت کوه
توانمندیها به سالمتی فرد و نیازهوای روانشوناختی اولیوۀ او
ازجمله احساس رضایت ،خودمختاری ،پیوسوتگی و عوزتنفز
کمك میکند و زمینه را بورای کسوب خورد و رشود شخصوی
فراهم میکنند .شواهد روزافزون نیز حواکی از ایون اسوت کوه
توانمندیهای شخصیتی مثل امید ،مهربانی ،هوش اجتمواعی،
خودنظمدهی و ژرفنگری میتواند به رشود و شوکوفایی افوراد
کمووك کننوود ( .)59میتوووان گفووت کووه خوورد کووه یکووی از
فضیلتهای مطرحشده توسط جنبش روانشناسی مثبوت نیوز
است ،از توانمندیها و فضایل منش مستقیماً توأثیر میپوذیرد.
این ویژگیها یك مفهومسازی کلی را بورای خردمنودی شوکل
میدهوود کووه میتوانوود بووهعنوان یووك راهنمووا در مطالعووات
روانشناسی قرار گیرد ،میتووان اینگونوه گفوت کوه فضویلت
اعتدال در روانشناسی مثبت در راستای همان ویژگی تعادل و
تعدیل است که در نظریههای ضمنی خرد به آن اشاره میشود
()62؛ همچنین اقدام برای رشد شخصی تااندازهای با بعضوی از
تواناییها و فضیلتهای شخصیتی همخوانی دارد .با توجوه بوه
نظریههای ضمنی در رابطه با خرد که بر این باورند که یکوی از
هفت ویژگی خردمنودی ایون اسوت کوه موجوب همواهنگی و
افزایش رشد فردی و اجتماعی میشود .سایر ویژگیها مسوائل
دشوار را در رابطه با معنی و هدف و هدایت زندگی موردتوجوه
قرار میدهد ،شوکل کواملی از انسوجام دانوش و مونش اسوت،
مسووتلزم تعوووادل و تعوودیل اسوووت ،دربرگیرنوودۀ آگووواهی از
محدودیتهای دانش و عدم قطعیت دنیاست ،دسوتیابی بوه آن
دشوار اما بهآسانی قابلبازشناسی است؛ میتوان اینگونه گفوت
که خرد و اقودام بورای رشود شخصوی در ارتبواطی دوسوویه و
مستقیماند .پز میتوان اینگونه بخشوی از نتوایج مربووب بوه
رابطه خرد و اقدام برای رشد شخصی را تبیین کرد که ایون دو
سازه از اساس و مبنا دارای یك پایه نظری مشترک و همخوان
میباشند که افزایش در یکوی از ایون متغیرهوا ،سوبب تسوریع
روند متغیر دیگر خواهد شود .از سوویی هرچوه رشود شخصوی
بیشتر باشد زمینه را برای کسب خرد فراهم میکند .در همین
راستا نیز در گروهی از تعاری مربوب به خرد ،پژوهشوگران آن
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را به نتایج مثبت تحوول انسوان تعریو کردهانود ،بورای مثوال
میتوان به حل بحران مرحله رشد روانی -اجتماعی یک ارچگی
خود در برابر ناامیدی اریکسون اشاره کرد کوه موفقیوت در آن
به خردمنودی منجور میشوود .در هموین راسوتا نیوز یکوی از
مالکهووای پنجگانووه پووارادایم بوورلین دربووارۀ خوورد ،عنوواوینی
همچون تحول عمر و تغییرات در فرایندها و پیامدهای تحوولی
و همچنین دانش هماهنگی دربارۀ بهزیستی خود تعری شوده
است (.)6۳
آنچه امروزه بر سر آن تواف کلوی وجوود دارد ایون اسوت کوه
نمیتوان نقش فرهنگ را در ادبیات روانشناسی نادیده گرفوت
و مؤلفههای مطرحشده در پوژوهش حاضور نیوز از ایون قاعوده
مستثنا نیستند .با توجه به بافوت اسوالمیدینی جامعوۀ ایوران
انتظووار م ویرود کووه خردمنوودی در ایووران دارای شوواخصهایی
متفوواوت از آنچووه روانشناسووان و پژوهشووگران غربووی بیووان
میکنند ،باشد و خود شاخصهایی خاا فرهنگ ایران داشوته
باشوود؛ بوورای مثووال نتووایج پووژوهش ملكمحموودی و همکوواران
( )1۳9۳نشوووان داد کوووه در ایوووران خووورد بوووهعنوان سوووازۀ
روانشووناختی چندبعوودی ،دسووتکم از طریوو چهووار مؤلفووۀ
درسووتکرداری و اخالقمووداری ،کمووالگرایی ،اندیشوومندی و
مردمدوستی تبیینشدنی است .اما با وجود این تفاسیر میتوان
گفت که همین مؤلفهها نیز میتوانند در لیست توانمنودیها و
فضایل شخصیتی روانشناسی مثبت قرار گیرند.
از سووویی مفوواهیمی از قبیوول خوورد ،اصووالت ،فضوویلت و رشوود
شخصی همواره در جامعۀ متمدن ایران و همچنین دین مبوین
اسووالم ،آیووات و روایووات و ادبیووات و فرهنووگ ایرانووی ،دارای
گنجینهای از معارف و تلویحاتی هستند که اهمیت و ضورورت
ارتقای رشد شخصی و شناخت خویشوتن و اصوالت وجوودی و
خردورزی را میرسانند .پز میتوان گفوت کوه ایون مفواهیم
برای جامعۀ پژوهش حاضر مفاهیمی غریوب نیسوتند و جامعوۀ
دانشجویی ایران بهخوبی با این مفاهیم آشنایی دارند و بهنوعی
شاید ویژگیها و شاخصههای هرکدام از این مفاهیم توا حودی
در وجود هریك از افراد نهادینه شده است و میتوان گفت کوه
همه این مفاهیم عالوه بر ادبیوات روانشناسوی ،از راه ادبیوات،
فرهنگ و آدابورسوم و احکوام اسوالم در وجوود افوراد رخنوه
کردهاند و افرادی که دارای میزان مشخصوی از هریوك از ایون
مؤلفهها باشند ،بهتبع در سایر مؤلفوهها نیوز بوه هموان میوزان
دارای قابلیتهایی خواهند بود .بهطورکلی میتووان گفوت کوه
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همانگونه که کسب و رشود توانمنودیها و مؤلفوههای مثبوت
سالمت روانشناختی میتوانود باعو افوزایش و تسوریع سویر
تحول خرد شود ،به فعل درآوردن خرد در زندگی واقعی نیز بوا
اعمال و تصمیمات خردمندانه ممکن است وسیلهای برای ارتقا
و رشد توانمندیها و افزایش سطا رشد فوردی و شخصویتی و
بهزیستی روانشناختی باشد.
در راسووتای نتووایج پووژوهش حاضوور بووه دسووتاندرکاران و
متخصصان حوزههای روانشناسی و تعلویم و تربیوت پیشونهاد
میشود که توجه ویژهای به محیط دانشگاهی بهعنوان یکوی از
محیطهای اصلی مستعدکنندۀ خردمندی افراد داشوته باشوند.
همانگونه کوه اسوترنبرگ نیوز توجوه خاصوی بوه محیطهوای
آموزشی اولیه و نیز دورۀ نوجوانی در تحول خردمنودی داشوته
است .براون نیز در پژوهشی گسترده ،دانشگاه را بهعنوان یکوی
از بافتهایی که احتماالً خردمندی را تسهیل میکنود ،معرفوی
کرده است .درواقع دانش کلی که از تجارب دانشوگاهی کسوب
میشود ،در شکلگیری خردمندی در دانشوجویان نقوش دارد.
موودل مفهووومی بووراون چووارچوبی از تغییوورات چندبعوودی
دانشجویان در طوول دورۀ تحصویل را نشوان میدهود .بنوا بوه
فرضیۀ او ،هر زمان که دانشجویان در فراینودهای یوادگیری از
زندگی درگیر میشوند ،یوك بعود یوا تعوداد بیشوتری از ابعواد
خردمندی در آنهوا شوکل میگیورد .او معتقود اسوت محویط
دانشگاهی باید بهگونهای باشد که در آن جهتگیری نسوبتبه
یادگیری ،تنو تجارب و تعامل با دیگران ،فورد را در دسوتیابی
به خردمندی یاری کند ()64؛ همچنین با استناد به یافتوههای
پژوهش حاضر میتوان به روانشناسوان ،روانپزشوکان و سوایر
متخصصان مرتبط پیشنهاد کرد کوه بوه نقوش توانمنودیهای
شخصیتی ،اصالت شخصویت و اقودام بورای رشود شخصوی در
راسووتای توانمندسووازی و خووردورزی مراجعووان توجووه ویووژهای
داشته باشند و برناموههایی جهوت آمووزش خورد و همچنوین
ارتقای آن بهخصوا در جامعۀ دانشگاهی براساس مؤلفوههای
مذکور تدوین کنند.
پژوهش حاضر نیز مانند سایر پژوهشهای حوزۀ علوم رفتواری
محدودیتهایی دارد؛ ازجملۀ این محدودیتها ایون اسوت کوه
دادههووای پووژوهش حاضوور بووا پرسووشنامههای خودگزارشووی
جمعآوری شده است و ابزارهای خودگزارشوی همیشوه تحوت
تأثیر دو متغیر مداخلهگر ارائۀ خود مثبت و بیدقتوی افوراد در
قضاوتهایشان از خود هستند؛ همچنین این پژوهش صورفاً در
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