Moslem Daneshpayeh

Phd student, Educational Psychology, Faculty of
Psychology and Educational Sciences, Allameh
Tabatabaei University, Tehran, Iran

Fatemeh Shokvari Vosta

Master, Counseling and Guidance, Faculty of
Psychology and Educational Sciences, Islamic
Azad University, Ahvaz, Iran

Abstract
Wisdom is one of the highest virtues and in the vast range of social
activities, it ultimately improves itself and society. this study was aimed to
examine the psychometric properties of The San Diego Wisdom Scale (SDWISE). For this purpose, a sample of 350 students of Allameh Tabatabai
University (223 females and 132 males) was selected by Stratified random
sampling. and answered the SD-WISE questions, which consists of the six
components of Social Advising, Emotional Regulation, Decisiveness,
Insight, Pro-Social Behaviors, Tolerance for Divergent Values. The
statistical characteristics, item analysis, validity coefficients, and exploratory
and confirmatory factor analysis were used to assess the psychometric
properties of the scale. The reliability of the questionnaire was calculated
based on Cronbach's alpha equal to 0.81. The correlation between this scale
and the three-dimensional wisdom scale was 0.56, which indicates the
validity of the questionnaire.The results showed that after several runs of
factor analysis and extraction of different solutions, five factors were
extracted using the varimax method. Percentage of the variance shared by
variables for the five factors, overall, can explain 54.236 percent of the total
variance of variables. In addition, the model of confirmatory factor analysis
was used to confirm the extracted factors, for which two models were
compared and evaluated: the factor structure of the original version and the
factor structure derived using the LISREL measurement model. The fit
indices showed that the derived five-factor model has better fitness to the
data than the original model.
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دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی،

فاطمه شکواری

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه

وسطی

آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران

چکیده
خرد ،یکی از باالترین فضایل است و در گستره وسیعی از حوزه فعالیتهای اجتماعی ،درنهایت باعث بهبود
خود و جامعه میشود .هدف این پژوهش ،مطالعه ویژگیهای روانسنجی مقیاس خرد سندیگو (SD-
( )WISEتوماس و همکاران )2019 ،است .به همین منظور نمونهای شامل  350نفر از دانشجویان دانشگاه
عالمه طباطبائی ( 223زن و  132مرد) با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شد .این نمونه به

از مشخصه های آماری ،تحلیل سؤال ،ضرایب پایایی ،تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی استفاده شد .پایایی
پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ برابر با  0/81محاسبه شد .میزان همبستگی میان این مقیاس با مقیاس
خرد سه بعدی آردلت  0/56به دست آمد که نشانگر روایی مالکی پرسشنامه بود .نتایج نشان داد پس از
چندین بار اجرای تحلیل عاملی و استخراج راهحلهای گوناگون ،تعداد  5عامل با روش واریماکس
استخراج شد .درصد پوشش واریانس مشترک بین متغیرها برای این شش عامل بر رویهم 54/236 ،درصد
کل واریانس متغیرها را تبیین میکند .همچنین بهمنظور تأیید عاملهای استخراجشده ،مدل تحلیل عامل
تأییدی اجرا شد .برای این منظور دو مدل ساختار عاملی نسخه اصلی و ساختار عاملی استخراجشده از طریق
مدل اندازهگیری لیزرل ،مقایسه و بررسی شد .شاخصهای برازش نشان داد که مدل پنج عاملی
استخراجشده نسبت به مدل اصلی از برازش مطلوبی با دادهها برخوردار است.

کلید واژهها :اعتباریابی ،خرد ،ساختار عاملی ،مقیاس خرد سن دیگو.
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سؤاالت مقیاس  SD-WISEکه شامل شش مؤلفه؛ بینش ،مدیریت هیجان ،رفتار جامعهپسند ،قاطعیت،
مشاوره اجتماعی ،و نسبیگرایی ارزشها است پاسخ دادند .در بررسی ویژگیهای روانسنجی این مقیاس،

تاریخ دریافت99/07/13 :؛ تاریخ پذیرش99/09/02 :

دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
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مقدمه
از آغاز فرهنگ انسانی ،خرد بهعنوان نقطهای پایانی و ایدهآل در رشد انسان نگریستهشده
است (استرنبرگ .) 2001 1،در تعاریف متعدد از بزرگان تاریخ در همه مکاتب و فلسفهها،

خرد بهعنوان یکی از باالترین اشکال دانش و مهارت مطرح و درباره " عشق به خرد" و

"ستایش خرد" بحثشده است .اخیراً ،با ظهور روانشناسی بهعنوان یک رشته مطالعه جداً
از فلسفه ،مفهوم خرد نیز بهعنوان یک سازه روانی مورد مطالعه قرار گرفته شده ،و تعدادی
از روانشناسان سعی کردهاند که تحقیقات تجربی از مفهوم خرد و مظاهر آن داشته باشند
(استرنبرگ ،1990 ،استرنبرگ و جردن .)2005 2،تعریف و عملیاتیکردن مفهوم خرد با
توجه به تاریخچه و معنای فرهنگی غنی آن کار آسانی نیست (بالتس 3و

استادینگر4،

. )2000عالوه بر این ،تحقیقات روان شناختی خرد در مراحل ابتدایی است و هیچ تعریفی
ال موردتوافق همگان باشد وجود ندارد (آردلت ،2004 ،2003 ،کرامر،2000 5،
معمو ً
پترسون و سلیگمن . )2004 ،بااینحال ،یک سطح اتفاقنظر در ادبیات روانشناختی وجود
دارد که خرد یک ساختار چندوجهی و چندبعدی است (آردلتb2004 ،2003 ،؛ بالتس و
استادینگر2000 ،؛ وبستر .)2003 6،تعاریف گوناگونی توسط نظریهپردازان از سازه خرد
ارائهشده است که عبارتاند از :الف -مهارت ،قصد و کاربرد تجربیات مهم زندگی در
تسهیل رشد بهینه خود و دیگران (وبستر .)2006 ،ب -یکپارچگی شناختی ،تأملی و عاطفی
فرد (آردلت .)2003 ،ج -تعادل میان منافع درونفردی  ،بینفردی و برونفردی بهمنظور
انطباق ،تغییر و انتخاب محیط (استرنبرگ 2001 ،1998 7،الف .)2003 ،د -نظام دانش
تخصصی در حیطه پارادایم بنیادین زندگی (بالتس و اسمیت .)1990 ،بااینحال ،تغییرات
قابلتوجهی در تعاریف و مدلهای خرد وجود دارد .نوع اول مطالعه دیدگاهها و نظرات
مردم عادی در مورد خرد است ،که رویکرد ضمنی نامگرفته است (استرنبرگ.)1985 ،
بهطور خاص ،چه ویژگیهایی باید در یک فرد وجود داشته باشد که فرد را خردمند بدانیم
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(نگاه کنید به مرور بلوک و گلوک .)2005 1،روش دیگر رویکرد آشکار نامیده میشود،
که بر چگونگی استدالل متخصصان از خرد و خردمندی ،و چگونگی به آزمون گذاردن
این ایدهها متمرکز است (استرنبرگ و گلوک.)2011 ،
بر اساس بررسی تجربی تعاریف خرد در مجلههای پژوهشی

(بانگان،2

 ،)2013در بیشتر

کشورهای غربی ،شش جز خرد را نشان میدهند )1( :دانش عمومی از زندگی و
تصمیمگیری اجتماعی  -توانایی مشاوره خوب ،دانش زندگی و مهارتهای زندگی؛ ()2
ال همدلی،
مدیریت هیجان  -تنظیم و کنترل هیجانات خود؛ ( )3رفتارهای جامعهپسند  -مث ً
دلسوزی ،نوعدوستی و احساس عدالت؛ ( )4بینش  -توانایی و تمایل به درک خود و
اعمال خود در یک سطح عمیق؛ ( )5نسبیتگرایی ارزش (تحمل برای ارزشهای واگرا) -
قابلقبول بودن و پذیرش سایر سیستمهای ارزش؛ و ( )6قاطعیت  -توانایی تصمیمگیری
سریع و مؤثر (بانگان ،میکز و جست2013 ،؛ میکز و جست .)2009 ،در تحقیق جداگانهای
با استفاده از روش دلفی ،محققان بینالمللی در این زمینه موافقت کردند که مؤلفههای
ذکرشده در باال برای تعیین خرد ضروری هستند (جست 3و همکاران .)2010 ،در یک
کتاب مقدس که در هند چندین هزار سال پیش نوشتهشده است ،نشانمیدهد که بیشتر این
اجزا نیز در ساختار خرد باستانی هند وجود دارند (جست و واهیا .)2008 4،به نظر میرسد
این همان چیزی است که برای خرد در کتاب مقدس صادق است و اسناد بیشتری در سایر
ادیان دارد .درحالیکه تأکید نسبی بر مؤلفههای خاص خرد در سراسر فرهنگها و زمانها
متنوع است ،شباهتهای بیشتری نسبت به تفاوتهای بین مفاهیم مختلف خرد در طول
قرنها و در سراسر جهان وجود دارد ،و این نشان میدهد که زیربنای عصبشناختی از
خرد وجود دارد که تحت تأثیر تجارب زندگی است.
با بررسی عصبشناختی مؤلفههای شناختهشدهی خرد ،میتوان فرض کرد که چگونه
چنین ویژگی پیچیده انسانی در مغز انسان ممکن است هماهنگ شود .بر این اساس،
مطالعاتی که با توجه به ساختار عصبشناختی مغز مرتبط با مؤلفههای انسانی خرد
انجامگرفته است (میکز و جست)2009 ،نشانمیدهد که قشر پیشانی و آمیگدال ،بخش
اصلی مغز مربوط به تمام این اجزا هستند .قشر جلویی پیشانی ،در تنظیم هیجان،
1
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تصمیمگیریهای اجتماعی و نسبیگرایی ارزشها ،عمدت ًا از طریق تنظیمات باال به پایین
دستگاه لیمبیک (آمیگدال) و مناطق استرانال تأثیر میگذارد .قشر خلفی جانبی پیشانی،
تصمیمگیری مبتنی بر استدالل را تسهیل میکند ،درحالیکه قشر خلفی میانی پیشانی در
ظرفیت هیجانی و نگرشها و رفتارهای جامعهپسند تأثیرگذار است .پاداش عصبی همچنین
بر ارتقای رفتارها و نگرشهای جامعهپسند اهمیت دارد .همچنین با بررسی اثرات رفتاری
آسیب مغزی موضعی (میکز و جست )2009 ،به بررسی عصبشناختی خرد پرداختهشده
که نتایج نشان میدهد که آسیب شدید به مناطق فوق ،به ویژه قشر پیشانی ،از طریق تروما یا
بیماری ،منجر به از دستدادن ویژگی های شخصیتی مرتبط با خرد میشود .ازآنجاکه
دادههای تجربی در مورد خرد رشد کردهاند ،اقدامات مختلفی برای ارزیابی سطح خرد فرد
استفادهشده است .بااینحال ،هیچ یک از این اقدامات مبتنی بر ساختاری از خرد با
زیربناهای عصبی مغز و اعصاب نبوده است .همچنین با بررسی اثرات رفتاری آسیب مغزی
موضعی (میکز و جست )2008 ،به بررسی عصبشناختی خرد پرداختهشده که نتایج نشان
میدهد که آسیب شدید به مناطق فوق ،به ویژه قشر پیشانی ،از طریق تروما یا بیماری ،منجر
به از دست دادن ویژگیهای شخصیتی مرتبط با خرد می شود .توماس و همکاران ()2019
بر اساس نتایج پژوهش بانگان و همکاران ( )2013و دستاوردهای اخیر در فهم مدلهای
روانشناختی و عصبیشناسی ،مقیاس جدید خرد سن دیگو )SD-WISE (1را ساختند؛
مقیاس ساختهشده شامل شش بعد است :بینش ،تنظیم هیجان ،رفتار جامعهپسند ،قاطعیت،
مشاوره اجتماعی ،و نسبیگرایی ارزشها.
برای سنجش خرد ،از چندین ابزار مختلف استفاده میشود .بانگان و همکاران ()2013
نه ابزاری که برای سنجش خرد ساختهشده را نشان دادند .هر ابزار دارای نقاط قوت و
ضعف خاص خود است .ابزارهایی باقدرت قابلتوجه شامل مقیاس خرد سهبعدی (3D-

( )WSآردلت )2003 ،با رشد دقیق و خواص روانسنجی خوب ،و مقیاس خودارزیابی
خرد (( )SAWSوبستر )2003 ،پایایی خوبی در همه نمونهها دارد .بااینحال ،هیچیک از
این ابزارهای سنجش خرد بر اساس ساختار عصبیشناختی صورت نگرفتهاند .پژوهشگران
(آردلت1997 ،؛ 2003؛ وبستر2003 ،؛ براون20042،؛ توماس و همکاران )2019 ،از طریق
تحلیلهای اکتشافی یا تأییدی ،مقیاسهای معتبری را با مؤلفههای گوناگون در اندازهگیری
1
. San Diego Wisdom Scale
2
. Brown
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خرد تهیه کردهاند .نتایج برخی مطالعات که به مقایسه ابزارهای مختلف خرد اختصاص
یافته است (مانند بانگان و همکاران2013 ،؛ گلوک و همکاران2013 ،؛ تیلور1و همکاران،
 )2011حاکی از قوتها و زمینههای بالقوه رشد و بهبود در ابزارهای اندازهگیری خرد
است .اما ازآنجاکه اکثریت این ابزارها در امریکای شمالی توسعه یافتهاند (فراری 2و
همکاران2011 ،؛ جست و همکاران )2010 ،نیاز به پایایی بینفرهنگی آنها محسوس است.
فرهنگهای خاورمیانه از جمله ایران ،غنی ،پیچیده و با پویاییهای اجتماعی همراه است
که آن را از فرهنگهای اروپایی و آمریکای شمالی متمایز میکند؛ بنابراین بررسیهای
بینفرهنگی در شباهتها و تفاوت های مفهومی خرد ،ابتدا نیازمند وجود ابزارهای معتبر از
نظر فرهنگی است که برای استفاده در فرهنگهای مختلف پایایابی شده باشند (وان دی
ویجور و لونگ)1997 3،؛ بنابراین هدف از مطالعه حاضر مطالعه ویژگیهای روانسنجی
مقیاس خرد سن دیگو ( )SD-WISEدر نمونه ایرانی است.

روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی میباشد
که از زمرهی پژوهشهای کمّی محسوب میشود .شرکتکنندگان شامل یک گروه نمونه
 350نفری از دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی (223زن و 132مرد) با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای از بین دانشجویان رشتههای مختلف و مقاطع مختلف تحصیلی
انتخاب شدند .برای انتخاب نمونه ،حجم دانشجویان در  11دانشکده دانشگاه عالمه
طباطبائی طبق آمار اداره کل آموزش استخراج شد .نسبت نمونهگیری و تعداد دانشجویان
انتخابی از هر دانشکده محاسبه شد .سپس با مراجعه به هر یک از دانشکدهها ،به تعداد الزم
پرسشنامه بین دانشجویان توزیع شد .تعداد دانشجویان انتخاب شده از دانشکدههای مختلف
بدین صورت بود که از دانشکده مدیریت و حسابداردی  55نفر ،از دانشکده ادبیات و
زبانهای خارجی  52نفر ،از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  49نفر ،از دانشکده حقوق
و علوم سیاسی  44نفر ،از دانشکده پردیس خودگردان  39نفر ،از دانشکده علوم اجتماعی
 27نفر ،از دانشکده اقتصاد  23نفر ،از دانشکده علوم ارتباطات  19نفر ،از دانشکده علوم
ریاضی و رایانه  14نفر ،از دانشکده الهیات و معارف اسالمی  12نفر ،از دانشکده تربیت
1
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2
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3
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بدنی  8نفر ،و از دانشکده بیمه اکو  8نفر ،در مطالعه شرکت کردند .از تعداد  350دانشجو،
 182نفر در مقطع کارشناسی 115 ،نفر در مقطع کارشناسی ارشد و  53نفر در مقطع دکتری
مشغول به تحصیل بودند.
ابزار پژوهش :پرسشنامه خرد سهبعدی ( :)3D-DDاین مقیاس توسط مونیکا آردلت و بر
اساس مفهوم خرد از دیدگاه کالیتون و بیرن ( )1980ساختهشده است .این مقیاس شامل
 39آیتم در طیف لیکرت  5درجهای است و دارای سه بعد تأملی ،شناختی و عاطفی است.
پایایی این مقیاس در روش بازآزمایی برابر با  0/78در بعد شناختی 0/75 ،در بعد تأملی و
 0/74در بعد عاطفی است .در پژوهش نوقابی ،رشید و رضایی ( ،)1395میزان پایایی این
ابزار بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با  ،0/84بعد شناختی برابر با
 ،0/74بعد تأملی برابر با  0/57و بعد عاطفی برابر با  0/59گزارششده است .پایایی این
پرسشنامه در مطالعه حاضر بر اساس آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با  ،0/91بعد
شناختی برابر با  ،0/88بعد تأملی برابر با  0/82و بعد عاطفی برابر با  0/87به دست آمد.
مقیاس خرد سندیگو (SD-WISE؛ توماس و همکاران :)2019 ،این مقیاس توماس و
همکاران ( )2019گرفته شده است که شامل شش مؤلفه و  24سؤال؛ بینش (برای من مهم
است که دالیل کارهایم را بفهمم ،).مدیریت هیجان (میتوانم در شرایط استرسزا،
آرامشم را حفظ میکنم ،).رفتار جامعه پسند (من با دیگران جوری برخورد میکنم که
ال تصمیمات به موقعی میگیرم،).
دوست دارم با من رفتار شود ،).قاطعیت (من معمو ً
مشاوره اجتماعی (من احساسات دیگران را به خوبی درک میکنم ،).و نسبیگرایی
ارزشها (از یادگرفتن در مورد فرهنگهای مختلف لذت میبرم ).است و در مقیاس 5
ال موافق ( )5نمرهگذاری میشود .مطالعه
ال مخالف ( )1تا کام ً
درجهای لیکرت (از کام ً
توماس و همکارن ( )2019درباره ویژگیهای روان سنجی مقیاس روایی همگرای آن را با
نمرههای مقیاس سهبعدی خرد آردلت ( )r=0/45و مقیاس خودارزیابی وبستر ()r=0/47
مطلوب گزارشکرده است .یافتههای مربوط به روایی تفکیکی نیز نشان داد که نمرههای
استادان دانشگاه از نمرههای دانشجویان باالتر است .روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل
تأییدی برازش مدل را در میان نمونههای مورد مطالعه تأیید کرد .ضریب هماهنگی درونی نیز
برای نمره کل برابر با  0/70گزارششده است.
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در این پژوهش بهمنظور آماده سازی ،ابزار مورد مطالعه ،نخست به فارسی برگردانده و
تفاوت میان نسخه های انگلیسی و فارسی توسط تیم تحقیق کاهش داده شد .پس از این
مرحله فرم فارسی تهیهشده توسط دو نفر از استادان رشته زبان انگلیسی ترجمه رو به عقب
و سپس نسخه نهایی برای مؤلفان و سازندگان ابزارها ارسال شد .بعد از دریافت اصالحات
و نظرات مؤلفان بهمنظور بررسی مشکالت ترجمه و میزان درک آزمودنیها از محتوا و
ساختار مقیاسها و پرسشنامهها و نیز بررسی عملیبودن اجرای آنها ،مقیاس به صورت
مقدماتی در یک گروه نمونه اجرا شد .و اصالحات نهایی از نظر واژههای جایگزین که از
درک مفهومی راحتتری برخوردار بود انجام شد.

یافتهها
نخست ،قابلیت تحلیل عاملی از طریق مقیاس ،کایرز -مایرز -اولکین و مقیاس کرویت
بارتلت بررسی شد .مقدار مقیاس کایرز -مایرز -اولکین ( )0/78بیانگر کفایت دادهها برای
انجام تحلیل عاملی است و آزمون کرویت بارتلت ( )P<0001 ،1232/3نیز نشان میدهد

که ماتریس همبستگی دادهها در جامعه صفر نیست و بنابراین عاملیابی توجیه است.
بهمنظور تحلیل سؤالهای مقیاس خرد سندیگو ،مشخصههای آماری و روانسنجی سؤالها
شامل میانگین و انحراف استاندارد هر سؤال ،همراه با ضریب همبستگی آن با کل مجموعه
 24سؤالی مقیاس محاسبه و در جدول  3و نتایج حاصل از تحلیل سؤالهای مقیاس به
تفکیک هشت زیر مقیاس  SD-WISEدر جدول  1نشانداده شده است.
جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد و ضریب همبستگی هر سؤال با نمره کل
سؤال

M

STD

rit

1

3/95

0/83

0/35

2

3/32

1/18

0/56

3

3/99

0/99

0/44

4

3/73

0/76

0/47

5

4/25

0/76

0/33

6

2/69

1/1

0/51

7

3/67

0/83

0/43

8

3/38

0/95

0/52

9

3/18

1/14

0/48
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10

4/01

0/96

0/38

11

3/18

1/31

0/43

12

4/03

0/76

0/45

13

4/56

0/75

0/43

14

3/62

1/05

0/39

15

3/45

1/03

0/42

16

3/98

0/98

0/60

17

3/22

1/18

0/37

18

4/18

0/87

0/39

19

4/11

0/75

0/46

20

3/78

0/81

0/55

21

3/96

0/85

0/40

22

3/91

1/02

0/58

23

3/75

1/06

0/53

24

3/15

1/14

0/40

تحلیل مؤلفههای اصلی با روش واریماکس بر روی  24سؤال پرسشنامه خرد سندیگو
انجام شد .به عبارت دیگر ،برای تعیین مناسبترین عاملها ،چندین چرخش آزمایشی
انجام شد و نهایت ًا با توجه به نمودار شیب دامنه کتل ،ارزشهای ویژه و درصد واریانس
تبیین توسط هر عامل ،عاملهای ذکرشده پس از چندین بار اجرای تحلیل عاملی و
استخراج راهحلهای  6 ،5 ،4و  7عاملی تصمیم گرفته شد که تعداد  5عامل با روش
پروماکس استخراج شود.
جدول  .2جدول تبیینکنندگی واریانس عوامل
شاخصهای آماری

ارزش

عوامل فرضی

ویژه

درصد تبیینکنندگی واریانس

درصد تجمعی واریانس
تبیینکننده

مدیریت تصمیمگیری/هیجان

4/771

19/981

19/981

رفتار جامعهپسند

2/576

10/253

30/234

بینش

2/481

8/533

38/767

نسبیگرایی ارزشها

2/221

8/254

47/021

مشاوره اجتماعی

2/023

7/215

54/236
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جدول  2نشان میدهد که این پنج عامل  54/236درصد واریانس را تبیین میکنند.
ماتریس سؤاالت و عوامل استخراجی بعد از چرخش به این صورت به دست آمد که
در جدول شماره  2نشانداده شده است.
جدول  .3جدول همبستگی سؤاالت و عوامل استخراجشده
شماره سوال

ابعاد
مدیریت تصمیم-

رفتار جامعه

گیری/هیجان

پسند

2

0/65

6

0/64

8

0/48

9

0/64

11

0/41

15

0/60

17

0/48

24

0/61

1

0/52

3

0/64

5

0/55

14

0/53

18

0/57

بینش

12

0/56

13

0/57

16

0/69

19

0/55

22

0/53

نسبیگرایی
ارزشها

10

0/59

20

0/72

21

0/45

مشاوره اجتماعی

4

0/66

7

0/60

23

0/61
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بهطورکلی نتایج نشان میدهد که در مقایسه با ساختار عاملی مقیاس اصلی ساختار شش
عاملی استخراجشده مطالعه حاضر:
 .1عامل اول شامل  4سؤال عامل قاطعیت بهعالوه  4سؤال عامل تنظیم هیجانی است؛
بنابراین با توجه به پوشش این دو عامل در یک عامل واحد ،ما این عامل را مدیریت
تصمیمگیری /هیجان در نظر گرفته شد.
 .2عامل دوم شامل  3سؤال از عامل رفتار جامعهپسند بهعالوه یک سؤال از عامل مشاوره
اجتماعی و یک عامل از نسبیگرایی ارزشها است ،است؛ بنابراین با توجه به اکثریت
سؤالها این عامل را میتوان عامل رفتار جامعهپسند دانست.
 .3عامل سوم شامل  4سؤال عامل بینش و یک سؤال عامل رفتار جامعهپسند است؛ بنابراین
با توجه به اکثریت سؤالها این عامل را میتوان عامل بینش دانست.
 .4عامل چهارم شامل  3سؤال عامل نسبیگرایی ارزشها است با در نظر گرفتن سوالها این
عامل را میتوان نسبیگرایی ارزشها نامگذاری کرد.
 .5عامل پنجم شامل  3سؤال عامل مشاوره اجتماعی است .با در نظر گرفتن سوالها این
عامل را میتوان مشاوره اجتماعی نامگذاری کرد.
بهمنظور تأیید ساختار عاملهای پرسشنامه خرد سن دیگو ،مدل تحلیل عامل تأییدی (با
استفاده از لیرزل نسخه  )8/8به کار رفت .پیشفرض اساسی آن است که هر عاملی با
زیرمجموعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد و محقق در مورد تعداد عاملها قبل از انجام
تحقیق ،پیشفرض معینی داشته است .که نتایج بهدستآمده در جدول ( )3گزارششده
است .قابلذکر است که مفروضههای الزم برای اجرای تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی
قرار گرفت و نتایج حاکی از رعایت این مفروضهها میباشد.
جدول  .3شاخص نیکویی برازش تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه خرد سن دیگو
شاخص

مقادیر قابلقبول

مقادیر بهدستآمده

𝒙𝟐⁄
𝒇𝒅

کمتر از 3

2/96

MSEA

کمتر از 0/1

0/08

GFI

بیشتر از 0/9

0/92

NFI

بیشتر از 0/9

0/90

CFI

بیشتر از 0/9

0/94
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بیشتر از 0/9

0/94

مهمترین آماره برازش ،آماره مجذور خی (  )𝑥 2است .این آماره میزان تفاوت
مشاهدهشده و برآوردشده را اندازه میگیرد .شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات
تقریبی ( ،)MSEAشاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص نیکویی برازش نرمشده
( ،)NFIشاخص برازش مقایسهای( ،)CFIو شاخص برازش افزایشی ( ،)IFIبهعنوان
مالکهای انطباق الگو با دادههای مشاهدهشده در نظر گرفته شد؛ بنابراین نتایج
بهدستآمده بیانگر برازش مناسب دادهها است .در شکل ( )1ساختار بارهای عاملی
استاندارد و غیراستاندارد پرسشنامه خرد سن دیگو و شکل ( )2ارزش  tگزارش شده است.
شکل  .1مدل استاندارد تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه خرد سن دیگو
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شکل .2ارزش  tبرای بارهای عاملی

در شکل ( )2ارزش  tنشان میدهد که کلیه بارهای عاملی سؤاالت در سطح معنیدار
است .همانگونه که از شکلها برمیآید ،مؤید برازندگی و مناسببودن مدل است،
پارامترهای اندازهگیری سازهها مناسب تشخیص داده میشوند .مقادیر پارامتر استانداردشده
نشاندهندهی قدرت بار عاملی هر سؤال بر عامل زیرمقیاسهای مختلف است و نشان
می دهد که هر سؤال چه میزان از واریانس زیرمقیاس را تبیین میکند .هر قدر که این بار
عاملی بزرگتر باشد ،واریانس بهتری را تبیین میکند و درمجموع این بارهای عاملی،
واریانس کل هر زیر مقیاس را نشان میدهند .درمجموع ،این نتایج مبین این موضوع است
که پرسشنامه با توان نسبت ًا باالیی از عهدهی ارزیابی خرد برمیآید و کلیهی پارامترهای الزم
را برای مناسب و خوب بودن یک ابزار دارا میباشد.
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در این پژوهش پایایی بهدستآمده برای خرد کل بر اساس آلفای کرونباخ  0/81بود و
همچنین همبستگی بین نمره کل مقیاس خرد سن دیگو و مقیاس سهبعدی خرد آردلت
 0/56بود که نشان میدهد پرسشنامه از روایی همگرایی مناسبی برخوردار است.

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،ویژگیهای روانسنجی مقیاس خرد سن دیگو مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مقیاس مورداستفاده از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار
است و میتواند تصویر قابلقبول و قابلاعتمادی از این سازه ارائه نماید؛ بنابراین میتوان از
این مقیاس در پژوهشهای مختلف ،بهمنظور ا رزیابی میزان خردمندی استفاده نمود .نتایج
پژوهش حاضر در رابطه با ساختار عاملی مقیاس ششمؤلفهای خرد سن دیگو (SD-

WISE؛ توماس و همکاران )2019 ،نشان داد که زیربنای این مفهوم را در گروه نمونه
مورد مطالعه یک ساختار پنج عاملی شامل عاملهای مدیریت تصمیمگیری /هیجان ،رفتار
جامعهپسند ،بینش ،نسبیگرایی ارزشها ،مشاوره اجتماعی تشکیل میدهد ،که دو عامل
قاطعیت در تصمیم گیری و مدیریت هیجان باهم ترکیب و در یک عامل واحد جای
گرفتند که ممکن است به این دلیل باشد که در گروه نمونه مدیریت هیجانات و
تصمیمگیری مفاهیمی نزدیک ب ه هم هستند و بیشتر به قسمت مدیریت و تنظیم آنها توجه
شده است .سؤاالت این دو عامل همپوشانی زیادی دارند که نیاز است بازنگری نسبت به
سؤاالت این عاملها انجام گیرد .عامل دوم شامل  3سؤال از عامل رفتار جامعهپسند بهعالوه
یک سؤال از عامل مشاوره اجتماعی (من احساسات دیگران را به خوبی درک میکنم) و
یک عامل از نسبیگرایی ارزشها (با افراد دیگری که ارزشها و اخالقیات متفاوتی نسبت
به من دارند برخورد خوبی دارم ).است ،که این دو سؤال بهگونهای رفتارهایی که در جامعه
مطلوب است را نشان میدهند که در زیرمجموعه رفتار جامعهپسند جای گرفتند .عامل
سوم شامل  4سؤال عامل بینش و یک سؤال عامل رفتار جامعهپسند (اگر اسکناس بیست
دالری یک غریبه بیفتد او را متوقف میکنم و آن را به او پس میدهم ).است ،و عامل
چهارم و پنجم هر کدام سه سؤال بار عاملی روی ابعاد خود گرفتند و عاملهای نسبیگرایی
ارزشها و مشاوره اجتماعی تأیید شدند.
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بهمنظور برازش مدل از شاخصهای مجذور خی دو به درجه آزادی ( ،)x ⁄dfشاخص

ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی ( ،)MSEAشاخص نیکویی برازش (،)GFI
شاخص نیکویی برازش نرمشده ( ،)NFIشاخص برازش مقایسهای ( ،)CFIو شاخص
برازش افزایشی( )IFIاستفاده شد که نتایج نشان داد تمامی شاخصهای برازندگی مدل
اندازهگیری مقیاس خرد سن دیگو از برازش مناسب برخوردار است.
در کل نتایج حاضر ،ویژگیهای روانسنجی مقیاس خرد سن دیگو را در نمونه ایرانی
با اندکی تغییرات در مدل اصلی تأیید کرد .این مقیاس بدون حذف سؤاالت ،ساختار و
سؤاالت برخی عامل ها تغییراتی داشتند که در نمره کل خرد تأثیری ندارد؛ بنابراین ،این
مقیاس که خرد را به خوبی مورد سنجش قرار میدهد ،در جامعه ایرانی روایی و پایایی
مناسبی دارد و میتواند در موقعیتهای مختلف مورداستفاده قرار گیرد.
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