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 مقدمه

؛ 5119، 3؛ جسـت و واهیـا  5112، 5مفهومی قدیمی است )بیرن و سونسون 6خِرَد ینکهباا
گذشــته ( ولــی عالقــه بــه بررســی تجربــی آن بــه یکــی دو دهــه  5112، 4تاکشــی و اورتــون

 یهـا پـژوهش عـداد  ت مالحظـه قابـل رشـد   باوجود(. 5112)استرنبرگ و جوردن،  گرددبرمی
ارزیـابی   یبنـد درجهچندبعدی و چندین مقیاس  هاییفتوصو  صورت گرفته در این حوزه
، 1؛ براون و گـرین 5113، 2از خِرَد وجود ندارد )آردلت یموردتوافقخِرَد، هنوز هیچ تعریف 

و هنــوز  (6887، 8؛ وینــک و هلســون5113،؛ 9؛ وبســتر5116، 7؛ جانســون و همکــاران5119
اساسی خِرَد، چگـونگی اکتسـاب و فعـال شـدن آن      یهامؤلفهای درباره بل مالحظهمباحثه قا
 (.6881بالتس و اسمیت،دارد )وجود 

ی در حـوزه خِـرَد   شناسـ روانتجربـی صـورت گرفتـه در     یهـا پـژوهش تاکنون اغلـب  
متمرکز بر گسترش هر چه بیشتر تعریف ِخـرَد بـوده اسـت. چنـدین تعریـف عمـده از ِخـرَد        

 61بـر اسـاس نظـر یانـگ     یـن ا وجـود  باتوافقی بر سر آن وجود ندارد.  حالینباا وجود دارد،
یـا   هـا یسـتگی شاترکیبـی از   (6بنـدی کـرد:   تـوان آنهـا را در چهـار گـروه طبقـه     ( می5119)
ویژگی شخصیتی تعریـف   عنوانبه( خرد را 5113) شخصیتی: برای مثال آردلت هاییژگیو
نتـایج   (5 کنـد. را یکپارچـه مـی   63و عاطفی 65یملتأ، 66کند که صفات شخصیتی شناختیمی

رشـد   تـوان بـه تعریـف اریکسـون از حـل بحـران مرحلـه       مثبت تحول انسان: در این طبقه می
امیـدی اشـاره کـرد کـه موفقیـت در آن بـه       اجتمـاعی یکپـارچگی خـود در برابـر نـا      -روانی

                                                                                                          
1. wisdom 

2. Birren & Svensson 

3. Jeste & vahia 

4. Takahashi & Overton 

5. Ardelt 

6. Brown & Greene 

7. Jason et al 

8. Webster 

9. Wink & Helson 

10. Yang 

11. cognitive 

12. reflective 

13. affective 
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 6خِـرَد بـرلین  ادایم نمونه پارنظامی از تجمع دانش عملی: برای  -3 شود.خردمندی منجر می
دانـش تخصصـی    عنـوان بـه ( خِـرَد را  5111 5؛ بالتس و استادینگرف6881بالتس و اسمیت، )

عملــی زنــدگی کــه امکــان بیــنش اســتثنایی، قضــاوت و آگــاهی دربــاره  هــاییــانبندربــاره 
دهد، تعریـف  موضوعات نامعین و پیچیده و مهارت در هدایت و معنی دادن به زندگی را می

نظریه تعادلی اسـترنبرگ   شود.زندگی واقعی ظاهر می یهابافتفرایندی که در  (4 ،کنندمی
از طریـق تعـادل میـان عالیـق      3کـاربرد دانـش ضـمنی    عنـوان بـه نمونه خِرَد  عنوانبه( 6881)

رسـیدن بـه تعـادل میـان انطبـاق بـا        منظـور بـه  1فردیو فرا 2فردی، میان4فردیچندگانه درون
های محیطـی  محیطی موجود و انتخاب بافت یهابافت یدهشکل، محیطی موجود یهابافت

 ، جهت رسیدن به یک خیر مشترک است، تمرکز دارد.هاارزش یرتأثجدید که تحت 
هـا ماهیـت باورهـای    خِـرَد، پـژوهش   یانامـه فرهنـگ تعـاریف   یسـو آنبـه   درحرکت

انـد. جسـتجوی   ههـای )ذهنـی( ضـمنی خِـرَد را بررسـی کـرد      روزمره، مفاهیم قومی یا نظریه
، «و خالقیـت دارد؟  بـاهوش خِـرَد چـه تفـاوتی    »، «خِرَد چیست؟»نظیر:  یهایسؤال یهاپاسخ
افـراد   هـای یژگـی و، «عمل خِرَدمندانه کدام اسـت؟ »، «نیازمند خِرَد هستند؟ هایتموقعکدام »

ای از هتمرکـز عمـد   6891، از دهه «ها هستند؟خِرَد کدام یهامؤلفه»ها هستند؟خِرَدمند کدام
بر اسـاس   هاپژوهشخِرَد را به خود اختصاص داده است. در اصل این  یشناختروانپژوهش 

آن برای شناسایی مفهـوم خِـرَد    یشناسروش( شروع شد که 6891پژوهش کالیتون و بیرن )
 حیطه خِرَد شایع شد. گرانپژوهشمیان  یدرستبه

نفــر  53نفــر جــوان؛  36ســنی ) گــروه 3بزرگســال از  93( بــه 6891) 7کالیتــون و بیــرن 
ــرَد و لغــاتتوصــیف 65خــورده( فهرســتی از نفــر ســال 58 میانســال؛ ، 9خِرَدمنــد کننــده خِ
 هـا آمـوزش دادنـد تـا    کالیتـون و بیـرن بـه آزمـودنی     را دادند. 61و خودم 8سالخورده

                                                                                                          
1. Berlin Wisdom Paradigm 

2. Baltes & Staudinger 

3. tacit knowledge 

4. intrapersonal 

5. interpersonal 

6. extrapersonal 

7. Clayton & Birren 

8. wise 

9. aged 

10. myself 
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بُعـدی از  چنـد  یـاس مقبنـدی کننـد. تحلیـل    درجـه  شـان یهـا شـباهت  بر اسـاس فهرست را 
 عنـوان بـه داد کـه کالیتـون و بیـرن آنهـا را      بـه دسـت  ، سـه بُعـد را   آمـده دستهبهای داده

 3یو عــاطفگــر و شــهودی( )درون 5یتــأمل(، گــراعمــل)دانــا، حــاذق، بــاهوش،  6شــناختی
( نیز بـر اسـاس پـژوهش    5114، 5111و متین( توصیف کردند. آردلت ) جوصلحهمدل، )

)توانـایی درک موقعیـت    4کـرد: شـناختی   دیـ تأککالیتون و بیرن بر سه بُعد نخستین خِـرَد  
های مثبت و منفی ماهیت انسان، آگاهی از ابهامات الینفـک  کامل، آگاهی از جنبه طوربه

هــای مختلــف و نبــود هــا از جنبــه)توانــایی و تمایــل بــه بررســی پدیــده 2یتــأملزنــدگی(، 
 1سـرزنش دیگـران بـه خـاطر احساسـات و موقعیـت شخصـی خـود( و عـاطفی          -فرافکنی

حفـ    منفـی نسـبت بـه دیگـران و     هـای یجانه تفاوتی ورفتارها و هیجان مثبت و نبود بی)
( معتقـد اسـت ایـن سـه بعـد کلـی از       5161آردلت ) ها(.روحیه مثبت در مواجهه با سختی
فیلـدز و   -هـای ضـمنی و صـریح خِـرَد اسـت )بلنچـارد      خِرَد به نظر همساز با بیشـتر نظریـه  

ــوریس ، 61؛ اســترنبرگ و جــوردن6889، 6881، 8؛ اســترنبرگ5688، 9؛ منهیمــر6882، 7ن
 (.5111، 66؛ تاکاهاشی و توردیا5112
( پنج مالک را بـرای خِـرَد در نظـر    5111بالتس و استادینگر، )در پارادایم خِرَد برلین  

، نظیر عناوینی همچون ماهیت انسان، تحول عمر، تغییرات 65غنای دانش واقعی (6گرفتند: 
فـردی، هنجارهـای اجتمـاعی، رویـدادهای     دهای تحـولی، روابـط میـان   در فرایندها و پیام

غنـای   (5خـود و دیگـران.    بحرانی زندگی و همچنین دانـش همـاهنگی دربـاره بهزیسـتی    
و هـدایت کـردن    یبـامعن درباره راهبردها و اکتسابات جهت کنـار آمـدن    63دانش روندی

                                                                                                          
1. cognitive 

2. reflective 

3. affective 

4. cognitive 

5. reflective 

6. affective 

7. Blanchard-Fields & Norris 

8. Manheimer 

9. Sternberg 

10. Sternberg & Jordan 

11. Takahashi & Bordia 

12. rich factual knowledge 

13. rich procedural knowledge 
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هـای  وضـوعات و بافـت  ، بـرای مثـال دانـش م   6در گستره زنـدگی  ییگرابافت (3زندگی. 
و تغییـرات فرهنگـی نظیـر تـاریخی، اجتمـاعی، دنیـوی و        شانمشترکزندگی و مناسبات 

ارزشـی و نسـبیت    یهـا تفـاوت ، یعنـی تصـدیق و تحمـل    5گرایی ارزشینسبیت (4فردی. 
 یهـا ارزششناسـایی همزمـان    حـال ینبـاا توسـط افـراد و جامعـه و     شـده ضبط یهاارزش

آگـاهی و مـدیریت تردیـدهای     (2 دهـد و شترک را ارتقاء مـی همگانی که خیر فردی و م
 .3ذاتی الینفک زندگی

ــدلر  21جــوان،  21) یســنبزرگســال از ســه گــروه   621( از 6891) 4هولیــدی و چان
دوم،  پـژوهش خواسـتند تـا مفهـوم خِـرَد را توصـیف کننـد. در        خـورده( سال 21میانسال، 

ــا همــان گســتره ســنی  621گروهــی دیگــر از  ــژوهش نخســت بزرگســال ب صــفت  78، پ
بنـدی  لیکـرت درجـه   یادرجـه هفـت کننده خِرَد در مطالعه اول را در یک مقیاس توصیف

 2آمـد. هولیـدی و چانـدلر    بـه دسـت  عـاملی   2ها یـک مـدل   هکردند. از تحلیل عاملی داد
 یهــامهــارتآمــوزد(، قضــاوت و از تجربــه مــی) 1( آن عوامــل را درک اســتثنایی6891)

بـاهوش، آگـاه،   ) 9عمـومی  هاییستگیشاخوبی از اندرز، زندگی معقول(، منبع ) 7ارتباطی
محتـاط،  ) 61اجتمـاعی  ییناخودنمـا حساس، اجتماعی( و ) 8فردیمیان یهامهارتمتفکر(، 
 از قضاوت( نامیدند. یخوددارخوددار، 
ــترنبرگ )    ــابه، اس ــردی مش ــار، فالســفه،    6892در رویک ــر، تج  ( از متخصصــان هن

آل در حوزه شغلی و در میـان عامـه   مردم خواست تا فرد خِرَدمند ایده عامه و هایزیکدانف
توسـط گروهـی از دانشـجویان در یـک      آمـده دسـت بـه هـای  مردم را توصیف کنند. داده

سازی چندبُعدی نانمتریـک شـش بُعـد    بندی شدند. تحلیل مقیاسای درجهمقیاس نه درجه

                                                                                                          
1. life span contextualism 

2. value relativism 

3. awareness and management of the inherent uncertainty of life 

4. Holliday & Chandler 

5. Holliday & Chandler 

6. exceptional understanding 

7. judgment and communication skills 

8. general competencies 

9. interpersonal skills 

10. social unobtrusiveness 
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 ،(، ذهـن منطقـی  حـل مسـئله  توانایی ) 6لکه استرنبرگ آنها را توانایی استدال به دست داد
دیگـران(،   یهااشتباهیادگیری از ) 3شهود، بینش(، یادگیری از ایده و محیط) 5نگریژرف
شخصـی( و   هـای یتمحـدود معقـول، عمـل در   ) 2نگرانی برای دیگـران(، قضـاوت  ) 4دانایی

 نامید. (تجربهباتجربه، تغییر ذهن بر اساس ) 1استفاده کارآمد از اطالعات
کنـد: تجـارب بحرانـی    غیرشناختی را بدین شـرح مطـرح مـی    مؤلفه( پنج 5113بستر )و
آنهـایی کـه نیازمنـد     یـژه وبـه  فـردی یـان مهای داشتن تجارت غنی و متغیر در بافت) 7زندگی
های دشوار زندگی است؛ سـازگاری بـا تغییـرات مهـم زنـدگی؛ مواجهـه       انتخاب وفصلحل

اســتفاده کــردن از ) 9دربــاره زنــدگی تأمــلته و شــدن بــا نامالیمــات زنــدگی(، مــرور گذشــ
راهبـرد سـازگاری؛ اسـتفاده کـردن از خـاطرات جهـت        عنوانبهخاطرات بیوگرافی شخصی 

 یتـأمل ؛ داشـتن نگـاه   انـداز چشمحف  هویت، ارتباط دادن گذشته به حال و به دست آوردن 
، هـا ارزش، هـا هیـد اداشتن گشودی به ) 8به گذشته شخصی خود(، گشودگی به تجربه یژهوبه

مواجهـه  ) 61آنهایی که متفاوت از باورهای خود شخص است(، تنظیم هیجان یژهوبهتجارب، 
؛ هـا یجـان هانسان؛ داشتن توانایی تمـایز بـین    هاییجانهبا و تنظیم مناسبی از طیف وسیعی از 

)داشـتن   66یطبعـ شـوخ عـاطفی مثبـت و منفـی( و     یهـا حالتداشتن پذیرش و گشودگی به 
راهبـرد   عنـوان بـه طبعـی  ایجاد احساس خـوب در دیگـران؛ اسـتفاده کـردن از شـوخ      توانایی

 سازگاری پخته(.
در خصـوص   آمـده دسـت بـه  یهـا مؤلفـه دهـد کـه بـین    نشان می هاپژوهشبررسی این 

وجـود دارد. بـرای درک    ییهـا تفـاوت و  هـا شـباهت هـای مختلـف   مفهوم خرد بین فرهنگ
مختلـف نشـان   هـای  پـژوهش نظر گرفته شود، زیـرا   کامل مفهوم خرد الزم است فرهنگ در

                                                                                                          
1. reasoning ability 

2. perspicacity 

3. learing from ideas and environment 

4. sagacity 

5. judgment 

6. expeditious of information 

7. critical life experience 

8. reminiscence and life reflection 

9. openness to experience 

10. emotional regulation 

11. humor 
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(. 5116)یانـگ،   های مختلف تعریف متفاوتی از خـرد دارنـد  دهند که مردم در فرهنگمی
 ؛ کـه خـرد در جامعـه ایـران اسـت     یهـا مؤلفـه حاضر بررسی  پژوهشهمین منظور هدف به 

از ادراک  هـای مقـدماتی  داده پژوهش نخسـت در است.  شدهیطراحبدین منظور دو مطالعه 
پـژوهش  از  آمـده دسـت بـه پرسشنامه  دوم پژوهشآوری شد و در مردم از مفهوم خرد جمع

 بندی کنند.ای درجهدرجه 8دانشجویان داده شد تا در یک مقیاس  به گروهی از نخست

   پژوهش نخست

 روش پژوهش

 بود.ن تهرا شهر ساله 22تا  68جامعه: جامعه پژوهش شامل افراد بزرگسال با دامنه سنی 

 68نفر از افراد بزرگسال با دامنه سنی  26شامل  موردمطالعهنمونه: در این پژوهش نمونه 

 31داوطلبانه در مطالعه شرکت نمودنـد. میـانگین سـنی آنهـا      صورتبهبودند که  ساله 22تا 

 38درصـد کـاردانی،    64تحصـیالت   ازنظـر بودند.  رددرصد م 43و  زندر صد  27سال که 

 71 درصد دکترای تخصصـی داشـتند.   51و  ارشد یکارشناسدرصد  57ی، درصد کارشناس

 درصد مطلقه بودند. 1درصد مجرد و  69، متأهلدرصد 

به شرح  سؤالنامه پاسخ باز محقق ساخته شامل دو ابزار پژوهش: ابزار پژوهش پرسش

 زیر است:

 ام ببرند؟اند، ناند یا ندیده، چه آن را دیدهشناسندیمخردمندترین شخصی را که -6

 مربوط به خردمندی این فرد را بیان کنید؟ هایییژگیو -5

 هاییژگیوگفته شد که این پژوهش مقدماتی برای شناسایی  هایآزمودنروش اجرا: به 

 هـا یآزمـودن اسـت. بـه    شـده یطراحـ گیرنـد  قرار می موردتوجهخردمند  عنوانبهافرادی که 

 انفـرادی بـه   طـور بـه  هایآزمودنهد بود. سپس آنها محرمانه خوا یهاپاسخاطمینان داده که 

 پاسخ دادند. هاسؤالشکل مصاحبه به 

نفـر   4نفـر مـادر،    4نفـر دوسـت،    7نفر معلم،  2اول  سؤالدر پاسخ به  هایآزمودن نتایج:

نفـر مـدیر و بقیـه رهبـران      3، مادربزرگنفر  6نفر برادر،  6نفر پدر،  5اقوام و خویشاوندان، 
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خردمندترین شخص معرفی کردند. هدف از قـرار دادن   عنوانبهیاسی را مذهبی و رهبران س

 سـؤال در خصوص خردمندی فعال شود و بتوانـد بـه    هایآزمودناین بود که ذهن  سؤالاین 

 تری بدهند.عینی یهاپاسخدوم 

دوم که دربرگیرنده صفات افراد خردمنـد   سؤالبه  هایآزمودنصفات خردمندی: پاسخ 

بود که در ابتـدا   صورتینبدزیاب مورد تحلیل محتوا قرار گرفت. روش کار بود توسط دو ار

 هـا پاسـخ بـود از مـتن    شـده یـان ببرای افراد خردمند به همان شکلی که  شدهمطرحکلیه صفات 

تـری از صـفات   استخراج شد. صفات مشابه در کنار یکدیگر نوشته شدند تـا فهرسـت خالصـه   

در جـدول   ای از آنصفت استخراج شد که نمونه 655 وعدرمجمبیاید.  به دستافراد خردمند 

 است )کل پرسشنامه در پیوست یک موجود است(. مشاهدهقابلیک 
 نمونه صفات .1جدول 

 صفت ردیف صفت ردیف

 مشاور خوبی بودن 1 هاگفتهعمل به  6

 طبیعت دوست 7 سرزندگی 5

 شجاع 9 گذشتبا 3

 عاقل 8 اهل فکر 4

 ن در شرایط دشواربزرگ شد 61 حق گو 2

 دوم پژوهش

 روش پژوهش

 در شهر تهران بود. جامعه: جامعه پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه

اســت )ســرمد، بازرگــان،  شــدهیهتوصــنمونـه   2نمونـه: در تحلیــل عــاملی بــرای هــر متغیــر  

بنابراین در ایـن پـژوهش نمونـه     .عدد است 655پرسشنامه  یهاسؤال( و تعداد 6391حجازی، 

)بـا   51ی انتخاب شدند. میانگین سـنی آنهـا   شناسرواننفر از دانشجویان رشته  229 دمطالعهمور

درصـد   16تحصـیالت   ازنظـر بودنـد.   مـرد درصـد   57و  زندر صد  73که  ساله 23تا  68دامنه

درصـد دانشـجوی دکتـرای     6درصد دانشجوی کارشناسی ارشـد و   39دانشجوی کارشناسی، 

 تخصصی داشتند.
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پـژوهش  در  آمـده دسـت بـه دوم فهرسـت صـفات    پژوهش: ابزار پژوهش در ابزار پژوهش

شـامل کمتـرین میـزان     6ای تدوین شد کـه  درجه 8یک پرسشنامه  صورتبهاست که  نخست

 اسـتفاده کـردیم   یرمسـتقیم غبیشترین میزان صفت در شخص است. ما از ایـن روش   8صفت و 

قـرار   موردتوجـه خرد  عنوانبهان آن را دیگر آنچهچون فکر کردیم این رویکرد برای ارزیابی 

مسـتقیم بررسـی کنـیم، دارای     طـور بـه نسبت به اینکـه بخـواهیم میـزان خـرد را در آنهـا      دهند می

 سوگیری کمتری است.

کنـد از  مـی  یـری گانـدازه روش اجرا: بدون اشاره به این موضوع که پرسشنامه کدام سـازه را  

 هـا یآزمـودن بنـدی کننـد. بـه    ایـن پرسشـنامه درجـه    خواسته شد تا خود را در صفات هایآزمودن

 آنها محرمانه خواهد بود. یهاپاسخاطمینان داده که 

اسـت.   6یوترکـامپ  یکـرو مبرنامـه تحلیـل آمـاری     اسـتفاده  مـورد روش آماری: روش آمـاری  

کنـد، مبنـای   یعنی از تمام اطالعـات اسـتفاده مـی   ؛ است 5روش استفاده از تمام اطالعات یکینا

مثـل   یسـنج روانهـای  شود و شـاخص خطی در نظر گرفته میه ماتریس نیست، روابط غیرمحاسب

 شود.ضریب دشواری هم در نظر گرفته می

 ایجتن

 تحلیل آماری

مدل چهار عاملی در مقایسه بـا مـدل    ،یوترکامپ یکرومبرنامه تحلیل آماری  با استفاده از روش

در جـدول   هـا عامـل نتخـاب شـد. مـالک ورود    ا 3سه عاملی و پنج عاملی، به دلیـل بـرازش بهتـر   

سـه مـاده در هـر عامـل اسـت.       کـم دسـت پیوست موجـود اسـت. مـالک حفـ  عامـل، وجـود       

                                                                                                          
1. A Microcomputer Factor Analysis Program for Ordered Polytomous Data and 

Mainframe Size Problems 

2. full information 

3. Mean squared residual   0.0028 

Root Mean Squared Residual (RMSR) =   0.0531 

Mean residual =  -0.0001 

Standard deviation of residuals =   0.0531 

Coefficient of skewness =  -0.5935 

Coefficient of kurtosis =   2.0770 
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 779/67عامـل اول   کنـد. درصد کـل واریـانس را تبیـین مـی     129/22این چهار عامل  یطورکلبه

نـده عامـل   دهگیـرد و نشـان  مـاده قـرار مـی    42کنـد. در ایـن عامـل    تبیین مـی  واریانس را درصد

در  کنـد. تبیـین مـی   درصد واریانس را 959/63است. عامل دوم  یمداراخالقو  یکرداردرست

 571/63گرایـی اسـت. عامـل سـوم     دهنده عامل کمـال گیرد و نشانماده قرار می 58این عامل 

دهنـده عامـل   گیـرد و نشـان  مـاده قـرار مـی    36کند. در این عامـل  واریانس را تبیین می درصد

 67کنـد. در ایـن عامـل    تبیـین مـی   درصد واریانس را 671/61ندی است. عامل چهارم اندیشم

عامل استخراج شـد کـه    4 درمجموع دوستی است.دهنده عامل مردمگیرد و نشانماده قرار می

 است )کل موارد در ضمیمه دو موجود است(. مشاهدهقابلدر جدول دو  ای از آننمونه
 شدهاستخراجی هاای از عاملنمونه .2جدول 

 عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول ماده

    751/1 احترام گذاشتن به دیگران

    148/1 باانصاف

    141/1 راستگو

   754/1  پشتکار

   174/1  پایداری و استقامت

   119/1  یکوشسخت

  111/1   گریلتحل

  116/1   شناسآدم

شناخت خوب 

 دیگران
  145/1  

 111/1    طبعشوخ

 129/1    روخوش

 119/1    ارتباطی یهامهارت

 بحث

صـفات  ، پـژوهش نخسـت  کنـد. در  سازه خرد را گـزارش مـی   یهامؤلفهحاضر پژوهش 

بـه   آمـده دسـت بـه دوم صـفات   پـژوهش آمـد. در   به دستخردمندی از طریق رویکرد کیفی 
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بنـدی کننـد، سـپس صـفات     رجـه گروهی از دانشجویان داده شـد تـا خـود را در آن صـفات د    

دار دهند که خرد مفهومی ریشـه مورد تحلیل عاملی قرار گرفت. نتایج نشان می شدهیبنددرجه

گرایـی،  مداری، کمـال کرداری و اخالق: درستباشدیم مؤلفهشامل چهار کم دستاست که 

گرا و لکردار، کمامدار و درستدوستی. شخص خردمند، شخصی اخالقو مردم اندیشمندی

 یدوسـت مـردم اسـت. تواضـع و    دوسـت مـردم  و ، گشـوده و اندیشـمند  پشـتکار دارای هدف و 

شخص خردمند، با دامنه وسیع دانش و اندیشمندی، نتیجـه یکپـارچگی دانـش و تردیـد اسـت      

دهـد  دیگر این است که مفهوم خرد، تصـویری را نمـایش مـی    توجهقابل(. نکته 6881)میچام، 

 مثبت است. ایبرجسته طوربهکه 

 مؤلفـه دهـد.  گذشـته نشـان مـی    هـای پـژوهش هـایی را بـا   ، مشـابهت آمـده دسـت بهنتایج 

طبعـی،  )شـوخ  6صـمیمت  مؤلفـه مداری( در ایـن پـژوهش بـا    کرداری و اخالق)درستنخست

احسـاس  مهربانی، دلسوزی و صمیمیت با دیگـران، در لحظـه بـودن، سـرزندگی( و معنویـت )     

جاسـون و همکـاران    پـژوهش  زیستن در حـال و هـوای معنـوی(   ، باخداعشق، دوستی و اتحاد 

دلسـوزی   مؤلفـه (، 6891کالیتون و بیـرن )  پژوهشعاطفی )همدلی، دلسوزی(  مؤلفه(، 5116)

نشـان دادن نگرانـی   ) 3دانـایی  مؤلفـه (، 5116مطالعه یانـگ )  (،است قلبخوش) 5و نیکخواهی

کنـد کـه همیشـه    کند، احسـاس مـی  میبرای دیگران، مردم را از طریق رفتار سایر افراد درک 

ــاموزد، شــنونده خــوبی اســت مــی  یهــامؤلفــهو  (6892اســترنبرگ ) (توانــد از ســایر افــراد بی

ارتبـاطی )درک کـردن    یهـا مهـارت بین فردی )حساس، اجتماعی( و قضـاوت و   یهامهارت

 ( همخوانی دارد.6891زندگی، منبع خوبی از پند( هالیدی و چاندلر )

یانـگ   پـژوهش  4گشـودگی و عمـق   مؤلفـه گرایی( در این پژوهش با الدوم )کم مؤلفه 

 دارد. ی( همخوان5113و گشودگی به تجربه وبستر ) ،(5116)

 مسئله، نبـوغ( هوش )هوش، توانایی حل مؤلفهسوم )اندیشمندی( در این پژوهش با  مؤلفه

                                                                                                          
1. warmth 

2. benevolence and compassion 

3. sagacity 

4. openness and profundity 
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ــه، هــوش(  مؤلفــه(، 5116جانســون و همکــاران )پــژوهش  ود و )شــه یتــأملشــناختی )باتجرب

و دانش )شخص بـرای دانـش    هایستگیشا مؤلفه(، 6891کالیتون و بیرن ) پژوهشدرونگری( 

ظرفیـت   هایش، تفکـرات روشـن و  و حقیقت ولع دارد، توانایی تحلیل و حل مشکالت و علت

فـردی در  بهتوانایی استدالل کردن )توانایی منحصـر  مؤلفه(، 5116ذهنی باال( مطالعه یانگ )

مسـئله، تفکـر منطقـی دارد،    وقعیت و حـل آن دارد، توانـایی بـاال در حـل    بررسی مشکل یا م

توانای خوبی در تشخیص درست از نادرست دارد، توانایی بکار بـردن دانـش در مشـکالت    

ــات  ــریع از اطالع ــتفاده س ــژه را دارد( و اس ــودن(   6وی ــات ب ــه، در جســتجوی اطالع )باتجرب

دیــده( هالیــدی و چانــدلر آمــوزش شایســتگی کلــی )بــاهوش، مؤلفــهو  (6892اســترنبرگ )

 همخوانی دارد. (6891)

 یفـرد  ینبـ  یهـا مهـارت  یهـا مؤلفـه دوستی( در ایـن پـژوهش بـا    چهارم )مردم مؤلفه 

ارتباطی )درک کردن زندگی، منبـع خـوبی از    یهامهارت)حساس، اجتماعی( و قضاوت و 

 ( همخوانی دارد.6891پند( هالیدی و چاندلر )

توانایی تبیین خرد را ندارد  ییتنهابه ویژه مؤلفهضوع است که یک انگر این مویاین نما

اسـت و ترکیبـی از    یچندبعـد ای کنـد کـه خـرد سـازه    و از این خط استداللی حمایـت مـی  

 تأملو  (یمداراخالقو  یکرداردرست مؤلفهاندیشمندی(، عاطفی ) مؤلفهعناصر شناختی )

 .(6881فیشر،  گرایی( در آن نقش دارند )بیرن وکمال مؤلفه)

هـای متضـاد   فرایندهای بنیادین خرد مستلزم یکپارچگی یا تعادل میان جنبه، یطورکلبه

هسـتند. خـرد فراینـدهای     یتـأمل فراینـدهای شـناختی، هیجـانی و     طورمعمولبه –شخصیت 

خـرد   هـای یفتوصدهد. کنار هم قرار می تأملمجزای دانش منطقی را با شرایط نامطمئن و 

بـرای مثـال، تحلیـل و حـل مسـئله(، مـدیریت       روزانـه ) دست گرفتن رویدادهای از طریق به 

و ارزشــمند(، مشــارکت در اصــالح و  بامعنــازنــدگی شخصــی خــود )بــرای مثــال، زنــدگی 

هـای  شـود. وقتـی ایـن جنبـه    مـی  ( آشـکار پیشرفت اجتماعی )برای مثال، مشارکت اجتماعی

یکپـارچگی اسـتدالل و رفتـار،     عنـوان بـه توان خـرد  مختلف را کنار یکدیگر قرار دهیم، می

                                                                                                          
1. expeditious use of informations 
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تجسم دانش ضمنی و نمادین تعریف کرد که به سـبکی گشـوده و عمیـق بـه یـک زنـدگی       

توانـد امکـان شـکوفایی انسـان را در مسـیری      مـی  سرانجامکه  پردازدواقعی خیرخواهانه می

شـار  سـنجد، در برابـر ف  هـا را مـی  هـا و ندانسـته  شـخص خردمنـد دانسـته    مثبت فراهم نمایـد. 

و در زمـان و جـایی کـه بایـد      کندکند، مقاومت میعالقه را حف  می کهیدرحال، هایجانه

سـازه   عنـوان بـه نشـان داد کـه خـرد     پـژوهش کند. نتـایج ایـن   اقدام کند با دقت انتخاب می

مـداری،  کـرداری و اخـالق  درسـت  مؤلفـه از طریق چهار  کمدستچندبعدی،  یشناختروان

تنهـا   یافته بیـان شـده  ، این وجود با. دوستی قابل تبیین استو مردم یگرایی، اندیشمندکمال

 در شناخت سازه چندبعدی خرد است.نخستین یک گام 

تمـدن   متفـاوت  یهادورهدر خصوص روند تکامل تاریخی مفهوم خرد در  هاییپژوهش

ز حاضـر مفهـوم خـرد را از طریـق برداشـت مـردم ا       پـژوهش ایران الزم است. بـه دلیـل اینکـه    

بـاقی   یامسـئله  عنـوان بـه است، بررسی پیامدهای مثبت خرد برای  ارایه کردهاشخاص خردمند 

 یـاز موردنعمیقی برای درک خرد از طریق تجربه زندگی خـود شـخص    هایپژوهش. ماندیم

دربـاره تصـمیمات و اعمـال خردمندانـه اشـخاص در       ییهـا مصـاحبه است. برای مثـال، انجـام   

سایر افراد داشـته، در درک خـرد    یزندگ ومثبتی در زندگی شخص  یرتأثکه  زندگی روزمره

مثبـت   یرتـأث و  فردی مفهوم خرد در زندگی واقعی درآوردنسخن آخر، به فعل  ؛ واست مؤثر

 پیشرفت تمدن انسانی باشد.برای  اییلهوساعمال و تصمیمات خردمندانه، ممکن است 
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 پیوست یک

 صفت ردیف صفت ردیف

 ر زندگیس  5 عمل به گفته ها  6

 مشاور خوبی بودن  4 با گذشت  3

 طبیعت دوست  1 اهل فکر  2

 شجاع  9 حق گو  7

 عاقل 61 بزرگ شدن در شرایط دشوار  8

 آینده نگر 65 دانش باال 66

 اخالق مدار 64 مهربان و دلسوز 63

 ژرف نگر 61 استفاده بهینه از دانش 62

 اهل مطالعه 69 نوع دوست 67

 حمایت از دیگران 51 دقیق و منظم 68

 و راز دار دوست 55 پشتکار 56

 تبعیض قائل نشدن 54 خالقیت 53

 با انصاف 51 مهارتهای ارتباطی 52

 پایداری و استقامت 59 ناخودنمایی 57

 مستقل و خودکفا 31 خیر 58

 خوش برخورد 35 منطقی 36

 فروتن و متواضع 34 صبور 33

 قابل اعتماد 31 قناعت پیشه 32

 قضاوت درست 39 مثبت اندیش 37

 رفتار سنجیده 41 دانا 38

 ن امید و روحیهداد 45 دوستدار زیبایی 46

 شوخ طبع 44 قاطع 43

 خوش رو 41 باتجربه 42

 آرامش دهنده 49 تحلیل گر 47

 جرات مند 21 اهل معنویت و دین داری 48

 فهمیده 25 توانایی سازگاری 26

 دور اندیش 24 شناخت باال از وضعیت جهان 23

 صادق 21 فداکار و  از خود گذشته 22

 توانمندی در کارها 29 محبوبیت در جمع 27

 ا با مطالب حوزه کاری خودآشن 11 نداشتن تعصب 28

 صلح جو 15 برنامه ریزی 16

 صمیمیت 14 شکست ناپذیر 13
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 ارزش قائل شدن برای همه 11 ساختار شکن 12

 توانایی حل مسئله 19 آدم شناس 17

 با انگیزه بودن 71 پرهیز از هیاهوی بی مورد 18

 آرمان گرا 75 توجه به منافع دیگران 76

 خودشناسی 74 واقع بین 73

 مغرور نبودن 71 متعهد 72

 کنترل هیجانات 79 ر نظر گرفتن همه جوانبد 77

 رُک و صریح 91 باوقار 78

 پخته 95 مسولیت پذیر 96

 اهل تامل 94 انعطاف پذیر 93

 درستکار 91 مثبت نگر 92

 همدلی 99 آرام 97

 خبره 81 متین و مودب 98

 ثبات فکر 85 خواستن بهترینها برای دیگران 86

 موفقیت در کارها 84 مشارکت در فعالیتهای اجتماعی 83

 گشوده به تجربه 81 ان بودنپذیرای دیگر 82

 سخنور 89 گشاده دستی 87

 اعتماد به نفس باال  611 هدفمند 88

 سخت کوشی  615 خوش فکر 616

 ریسک نکردن  614 بیان مناست افکار 613

 راست گو  611 خلق پایدار 612

 عادل  619 با اراده 617

 باهوش  661 استقالل فکر 618

 دلسوز مردم و جامعه  665 تتوانایی کالمی خوب 666

 خوش قول  664 احساسات عمیق 663

 تفکر جامع نگر  661 م گذاشتن به دیگراناحترا 662

 باوجدان  669 نبودن تحت تاثیر دیگران 667

 بهترین واکنش در موقعیتها  651 شناخت خوب دیگران 668

دید متفاوت به زندگی و وسعت  656

 نگاه

 ثبات شخصیت  655
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 پیوست دو
 عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول ماده

    احترام گذاشتن به دیگران
 باانصاف

 ستگورا
 عادل

   فروتن و متواضع
    دوست و رازدار

 همدلی
     قابل اعتماد
 صادق

 توجه به منافع دیگران
 باوجدان ارزش قائل شدن برای همه

 صلح جو 
 متعهد

 درستگار
    مهربان و دلسوز

 فداکار و از خودگذشته
     نوع دوست
     خوش قول

     تبعیض قائل نشدن
 خی ر

     مغرور نبودن
 ینواقع ب

 اخالق مدار
 حمایت از دیگران
 متین و مودب

 حق گو
 باوقار خواستن بهترینها برای دیگران

 باگذشت
 گشاده دستی

 قضاوت درست
 دلسوز مردم و جامعه

 قناعت پیشه
 اهل معنویت و دینداری

     انعطاف پذیر
 آرام

     پرهیز از هیاهوی بی مورد

751/1  
481/1  

141/1  

131/1  

135/1  

151/1  

153/1  

155/1  
162/1  

119/1  

111/1  

288/1  

285/1  

286/1  

298/1  

293/1  

272/1  

272/1  

212/1  

248/1  

244/1  

239/1  

237/1  

231/1  

258/1  

261/1  

262/1  

219/1  

215/1  

489/1  

495/1  

471/1  

475/1  

476/1  

411/1  

411/1  
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 رفتار سنجیده
    توانایی سازگاری

 صبور
    وستطبیعت د

 ناخودنمایی
  ریسک نکردن
 نداشتن تعصب

 
 

      پشتکار
    پایداری و استقامت

     سخت کوشی
     بااراده

     ثبات فکر
     موفقیت در کارها

     هدفمند
     باانگیزه بودن

 آشـنا بـا مطالـب حـوزه کـاری خـود      

       استفاده بهینه از دانش
 خبره

   شکست ناپذیر
  توانمندی در کارها

  دقیق و منظم
     برنامه ریزی
     خلق پایدار
    مثبت نگر

     قاطع
     ثبات شخصیت
     مثبت اندیش

     کنترل هیجانات
     مسئولیت پذیر
     عمل به گفته ها
     گشوده به تجربه
     مستقل و خودکفا

     شجاع
     اهل مطالعه
     استقالل فکر
    رک و صریح

 

411/1  

425/1  

446/1  

457/1  

386/1  

372/1  

344/1  

579/1  

571/1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
754/1  
174/1  

119/1  

113/1  

112/1  

283/1  

277/1  

274/1  

225/1  

246/1  

241/1  

239/1  

267/1  

262/1  

264/1  

214/1  

216/1  

499/1  

474/1  

414/1  

411/1  

427/1  

423/1  

433/1  

416/1  

411/1  

381/1  

393/1  

325/1  
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     تحلیل گر
 آدم شناس

      شناخت خوب دیگران
  اهل تامل
   ژرف نگر

    تفکر جامع نگر
   عاقل
     پخته

 دید متفاوت به زندگی و وسعت نگاه
    باتجربه

     دوراندیش
     اهل فکر

     خودشناسی
     منطقی
     دانا

     خوش فکر
     فهمیده

     در نظر گرفتن همه جوانب
     توانایی حل مسئله

     اهوشب
  شناخت باال از وضعیت جهان
     بهترین واکنش در موقعیتها

      مشاور خوبی بودن
     دانش باال
     آینده نگر

     بیان مناسب افکار
     خالقیت

  ساختار شکن
     نبودن تحت تاثیر دیگران

 آرمان گرا
 بزرگ شدن در شرایط دشوار

 
      شوخ طبع
     خوش رو

     اطیمهارتهای ارتب
     خوش برخورد

     محبوبیت در جمع
     صمیمیت
    سخنور

111/1  
116/1  

145/1  

139/1  

284/1  

219/1  

227/1  

249/1  

245/1  

236/1  

251/1  

254/1  

269/1  

269/1  

263/1  

261/1  

218/1  

211/1  

499/1  

497/1  

492/1  

491/1  

471/1  

419/1  

423/1  

459/1  

469/1  

324/1  

348/1  

351/1  

582/1  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
111/1  
129/1  

119/1  

277/1  

211/1  

216/1  



 1333 بهار، 13، شمارة چهارمفصلنامۀ افراد استثنایی، سال                                                       120

     توانایی کالمی
     پذیرای دیگران بودن

     سرزندگی
    اعتماد به نفس باال
     آرامش دهنده

  مشارکت در فعالیتهای اجتماعی
     احساسات عمیق

     جرات مند
   دادن امید و روحیه
   دوستدار زیبایی

 
 
 

239/1  

235/1  

236/1  

257/1  

257/1  

256/1  

483/1  

494/1  

446/1  

437/1  

412/1  

 




