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Abstract 
Aim: The purpose of this study was to investigate wisdom based 
on the big five personalities through the mediating role of coping 
self-efficacy.  
Method: the sample consisted of 400 (261 women, 139 men) 
students from Shiraz University which were chosen via random 
cluster sampling method. They completed the Self-Assessed 
Wisdom Scale, Big five personality and Coping Self-Efficacy 
Scale. The structural equation modeling approach was used.  
Results: The results indicated that the data were fitted with the 
model. There were direct effects of the big five personalities 
(extraversion β=0/16 and agreeableness β=0/22, P=0/001) on 
wisdom. Also, there were indirect effect big five personalities 
(extraversion β=0/11, openness to experience β=0/04, 
conscientiousness β=0/14, and neuroticism β= -0/25, P=0/001) on 
wisdom by the mediating role of coping self-efficacy. 
Conclusion: The findings suggested that big five personalities 
enhance wisdom directly and indirectly. Thus, training coping 
self-efficacy, setting the appropriate environments and designing 
of educational packages can help all the people with a different 
personality to be cable of being wise. 
Keywords: Big Five Personality, Coping Self- Efficacy, and 
Wisdom  
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 مقدمه

قادر به حهل مسها ل پيچيهده امهروزي نيسهت       تنهايي بهپژوهشگران امروزي اذعان دارند كه هوش 
-است كه در سالشناختي  هاي جديداز جمله سازه 2خردمندي( و 2018، 1و اسپيكوليشنز )استرنبرگ

اي كه در دو دهه گذشهته  گونهبه .هاي اخير ذهن پژوهشگران زيادي را به خود مشغول ساخته است
اين مفهوم مورد توجه زيادي قهرار گرفتهه و حجهم بسهياري از تحقيقهات پژوهشهگران را بهه خهود         

آوري تحقيقات انجام شده در زمينهه خردمنهدي از سهال     جمع .(2005، 3اختصاص داده است )آردلت
، ناشهنوينگ ، كونيهگ ، ها در اين زمينه است )گلوگبيانگر افزايش چشمگير پژوهش 2013تا  1990

شناسهان بهه   دليلهي بهر اهميهت و توجهه روان    ، توانهد ( كهه مهي  2013، 4دورنر و استرابر، ردزانوسكي
سهازه خردمنهدي در مقايسهه بها      در حوزه تعليم و تربيت باشد و خردمندي و كاربردهاي آن خصوصاً

، غني اسهت و بها فلسهفه    داراي تاريخ انديشه، اجتماعي -شناسي شناختي اكثر موضوعات ديگر روان
( تها جا يكهه طهي قهرون میتلهف و      2011، 5ادبيات و مذهب در ارتباط اسهت )اسهتادينگر و گلهو    

، 6يكي از باالترين فضا ل نگاه شهده اسهت )والهش و رمهز    ان عنو به هاي گوناگون نيز به آنفرهنگ
، هاي مذهبي و فالسفه شرق و غهرب ها در نوشتههاي متداول انجام شده از فضيلت( و تحليل2015

، مهروت ، عهدالت ، مهم در كنار ديگهر فضها ل شهجاعت    يكي از شش فضيلتعنوان  به خردمندي را
 .(2005، 8پترسون و سليگمن، قرار داده است )دالسگارد 7اعتدال و تعالي

، شناسي خردمندي غالباً با رويكردهاي ضمني همراه بهوده اسهت )اسهعدي   شروع تحقيقات روان
ميههان ، خردمنههدي مفهههومي پيچيههده اسههت كههه عليههرغم دشههواري در تعريههف خردمنههدي  .(1394

خردمنهدي را  نظران اين حوزه نوعي توافق كلي وجود دارد؛ بر اين اساس كهه  پژوهشگران و صاحب
داشتن تفكر تأملي و تلفيقي از در نظر گرفتن ، در  و بينش عميق، مفهومي مبني بر دانش شناختي

بينشي منحصهر  ، تواندخردمندي مي .(2011، دانند )آردلت منافع فردي در تعامل با منافع ديگران مي
فهراهم سهازد    گيشهرايط معنهادهي از زنهد    هاي فهردي و همچنهين  به فرد و بي همتا را در موقعيت

( نيز بر داليل فالسهفه  2018) 9گروسمن و برينزا  .(2015، عليرضالو و ستاري، حكيمي، )شهسواري
  .خردمندي قوت بیشيدندشناختي  و دانشمندان رفتاري دال بر وجود عناصر

عينيت يهافتن در عمهل و تا يرگهذاري بهر     ، ( خردمندي را شامل انسجام شناختي2011) 10يانگ
توانهايي اسهتفاده از اسهتدالل    ، توانهد خردمندي مهي  .داندران براي حفظ منافع جمعي ميخود و ديگ
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( و يا دانش درباره 2016، 1ساهدراوسياروچي، هاي مهم زندگي )گروسمنعملگرايانه براي حل چالش
، بكهار بهرد )اسهتادينگر و گلهو      اينكه چه زماني از چه راهبردي براي حل مسهلله يها خهودتنظيمي   

  .باشد، (2011
ي  كردن سازه ه عملياتي( ب2007) 2وبستراز جمله  بر مبناي تعاريف میتلف برخي از پژوهشگران

ههاي گونهاگون روان شناسهي    افراد خردمند بهه واسهطه ارزش  ، كندوي بيان مي .خردمندي پرداختند
 .(2010، ترپيوسته ديد مثبت و يكپارچه به زندگيشان دارند )وبسه  طور بهشوند و مثبت برانگيیته مي
هدف و كاربرد تجربيات مهم زنهدگي در تسههيل   ، مهارتخردمندي به معناي به زعم اين پژوهشگر 

: تجربيهات  هها عبارتنهد از  ويژگهي  اين .ويژگي مكمل يكديگر است پنجبا رشد بهينه خود و ديگران 
چهالش   اخالقي به لحاظ )به ويژه تجارب دشوار و كسب شده در شرايط حساس كه 3زندگي بحراني

پهذيرش و بيهان سهازنده يهك طيهف كامهل از       ، توانايي تشهیيص ) 4تنظيم هيجاني، برانگيز باشند(
و  فهردي توجه به نقاط قهوت و ضهعف   ) 5/ مرور تامل، در شرايط گوناگون( انسان میتلفاحساسات 

، متنهاوب ههاي  )پذيرش ديهدگاه  6گشودگي به تجربه، (بررسي معنادار بودن زندگي با نگرش فلسفي
)اسهتفاده  7و  طبعهي ههه ش، هاي خالقانه حهل مسهلله(  اندازها و راهچشم، ايل به بررسي احتماالتتم

مناسهب در   كاهش استرس و ايجهاد رابطهه اجتمهاعي   هاي طنز و شوخي با نفوذ و مو ر براي ازجنبه
 .(2007، )وبسترجهت آرامش خود و ديگران( 

، آل در رشد انسان )استادينگر و گلو ايدهو  پاياني اينقطهعنوان  به منديخردبا توجه به ديدن 
هاي تهاريیي میتلهف و همچنهين شهروع تحقيقهات       يت موضوع خردمندي در دورهههو اهم (2011
رسيدن منظور  به بيني كننده خردمنديبررسي عوامل پيش، هاي اخيرشناسي خردمندي در سالروان

صحبت از پيشايندهاي خردمندي به ميان زماني كه  .رسدبه پيامدهاي مثبت آن ضروري به نظر مي
( 2005، 8هاي خردمندي )كنزمان و بهالتس در مدل .شیصيت در رأس آن قرار خواهد داشت، آيدمي

 شیصهيت  .(2005، هاي شیصيتي در رشد خردمندي توجه شده است )كنزمهان و بهالتس  به ويژگي
خراسهاني و  ، ولهي پهور  ، )خهادمي هاي متمايز در فرد تلقي شده اسهت  اي از ويژگيمجموعهعنوان  به

ي ا نظريهه عنوان  به وسيع طور به 9هاي اخير مدل پنج عاملي شیصيت( كه در سال1393، نيشابوري
بسهياري از تحقيقهات سهاختار پهنج      .پذيرفته شده است، هاي گوناگون استگر شیصيتكه توصيف

مهورد تأ يهد قهرار گرفتهه اسهت       هاي گوناگونها و زباندانند كه در فرهنگعاملي را بيولوژيكي مي
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 هاي بين فرهنگي در بيش از پنجاه كشور و شش قاره از وجود آزمون .( 2006، و همكاران 1)ياماگاتا
، اورپههن، ؛ ويليههامز2007، و همكههاران 2كننههد )اشههميتپههنج عامههل بههزرگ شیصههيت حمايههت مههي

گشهودگي  ، 5نژنهدگرايي روان، 4گرايياين عوامل عبارت از برون .(2007) 3والكر و زامبو، هاتچينسون
 .(1999، كري و كاستاگرايي است )مك و وظيفه7پذيريتوافق، 6تجربه

 طهور  به .ارتباط بين عوامل شیصيتي و خردمندي از سوي محققان میتلف نيز اشاره شده است
بیشهي از واريهانس خردمنهدي بهه وسهيله      ، كنهد  ( بيهان مهي  2005دورنر و ميچلر )، مثال استادينگر

بينهي خردمنهدي در   قابل تبيين است و سهم اين عوامهل در پهيش  شناختي  هاي شیصيتي واخصش
ههاي  ( نيهز در بررسهي روابهط بهين ويژگهي     2009) 8لكتهورر  .كندهاي رشدي میتلف تغيير ميدوره

گرايي با ابعاد تاملي پذيري و وظيفهتوافق، گراييكند كه سه بعد برونشیصيت و خردمندي بيان مي
( نيهز عنهوان كردنهد كهه     2005) 9ونههه لي و لونس .دار داردعاطفي خردمندي رابطه مثبت و معنيو 

خردمندي و ديگر ابعاد شیصهيت ارتبهاط مثبهت و    عنوان  به خودنژندگرايي ارتباط منفي با تعاليروان
  .داري داردمعني

مستقيم بلكه به واسطه عوامل  طور بهرود كه عوامل شیصيتي نه تنها اما در اين ميان انتظار مي
بر اين اساس در مهدل   .بيني خردمندي باشنده اجتماعي قادر به پيششناختي   انگيزشي و فرايندهاي

-باورها و نظام خهود در شهكل  ، ه اجتماعيشناختي   اي فرايندهايبه نقش واسطه، 10خردمندي برلين

برانگيهز زنهدگي     ه اجتمهاعي تامهل  ي  شهناخت  در اين مدل فرايندهاي .اندگيري خردمندي اشاره كرده
مديريت زندگي و بازنگري زندگي( در رشد دانهش و قضهاوت خردمندانهه    ، ريزي زندگي )يعني برنامه
، 11توانايي مقابله در رويارويي با مشكالت عنوان شده است )ويليامزعنوان  به خردمندي .اهميت دارند

و دشهوار در ههدايت و معنهادهي زنهدگي از      همههه م بردهايههه كارگيري راهطوري كه بهبه، (2016
فرد خردمند در مواجهه بها مسها ل زنهدگي     .(2005، هاي افراد خردمند ذكر شده است )بالتسويژگي
اي مناسب و احساس خودكارآمدي براي رويهارويي بها   هاي مقابلهكند كه مهارتايي رفتار ميگونهبه

 12در همهين زمينهه گهرين و بهراون     .(2007، )وبسهتر  مسا ل مشابه در آينده را در خود تقويت نمايد
و ر در رشهد خردمنهدي ذكهر    هقيت و خودكارآمدي را از عوامل مهنيز رشد منابع دروني موف، (2009)
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گيهري خردمنهدي داشهته باشهد     تواند نقش مهمي در شكلبنابراين از جمله عواملي كه مي .كنندمي
 .است 1خودكارآمدي مقابله

و رويهارويي بها    يكي از انواع خودكارآمدي است كه به باور افهراد در مقابلهه   خودكارآمدي مقابله
، چمبهرس ، نيلنهدز ، زا و چگونگي برخورد مطلوب و مناسب با آنها اشهاره دارد )چسهني  وقايع استرس
با اتكا به تالش خهود در هنگهام    افراد با سطوح باالي خودكارآمدي مقابله .(2006، 2تيلور و فولكمن

لهوي و  ، پلمن، دهند )نيكولزپافشاري و استقامت بيشتري از خود نشان مي، مواجهه با موانع احتمالي
)باور افراد  4مدارخودكارآمدي مقابله داراي سه بعد خودكارآمدي براي مقابله مسلله .(2010، 3بوركولز

)بهاور افهراد بهه     5مهدار خودكارآمدي براي مقابله هيجهان ، زا(به حل و تغيير مسلله در شرايط استرس
كننهده( و خودكارآمهدي بهراي مقابلهه در     توانايي توقف افكار و هيجانات ناخوشايند در شرايط تهديد

)باور افراد به كمك گرفتن از اطرافيهان و حتهي نهادههاي اجتمهاعي در      6اجتماعياستفاده از حمايت
تحقيقات از ارتباط بين پنج عامل  .(2006، است )چسني و همكاران شرايط تهديدكننده و ناخوشايند(

 7ويسنسكا وگرالسهكي ، لبودا، مثال كاروسلي طور به .كنندبزرگ شیصيت و خودكارآمدي حمايت مي
-گرايهي ارتبهاط مثبهت و روان   گرايي و وظيفهبرون، ( بيان كردند كه ابعاد گشودگي به تجربه2013)

( نيز اين ارتباط 2014وانگو و همكاران ) .ارتباط منفي با خودكارآمدي دارند پذيرينژندگرايي و توافق
نژندگرايي با ( به اين نتيجه رسيدند كه كه روان2011) 8تاماسجان و اسپرل، استرابل .اندرا تأ يد كرده

پهذيري ارتبهاط مثبهت بها خودكارآمهدي      خودكارآمدي ارتباط منفي و ديگر ابعاد شیصيت بجز توافق
گرايهي ارتبهاط   گرايهي و بهرون  ( بيان كردند كه دو بعد شیصيت وظيفهه 2007) 9هارتمن و بتز .نددار

، مثهال  طهور  بهه  .تحقيقات ايراني نيز حهاكي از ايهن ارتبهاط اسهت     .مثبت با انواع خودكارآمدي دارند
نژنهدگرايي بها خودكارآمهدي    كننهد كهه روان  ( ذكهر مهي  1395پور و حسهني ) امامي، گلشني، رحماني

باقريهان و  ، ميرخهاني  .مبستگي منفي و ساير ابعاد شیصيت با خودكارآمهدي ارتبهاط مثبهت دارنهد    ه
( بههه ايههن نتيجههه رسههيدند كههه بیههش قابههل تههوجهي از خودكارآمههدي از طريههق   1393شههكري )

( 1393فراهاني و مهرادي ) ، صورتي .بيني استگرايي قابل پيشگرايي و وظيفهبرون، نژندگرايي روان
دار ديهده شهده   دند كه بين ابعاد میتلف شیصيت با انواع خودكارآمدي همبستگي معنهي نيز بيان كر

افراد با نمره بهاال در   ( نيز عنوان كردند كه1392تقي لو و باقري )، شهريار، شكري، كاكابرايي .است
زا از راهبردههاي فعاالنهه و كارآمهد نظيهر     گرايي شیصيت در مواجهه با موقعيهت تنيهدگي  بعد برون

كننهد؛ بها ايهن    مدارانه با موقعيت و برآورد توانش خود فراتر از آن موقعيت استفاده مهي برخورد مسلله

                                                      
1. coping self efficacy 
2. Chesney, Neilands, Chambers, Taylor, &Folkman 

3. Nicholls, Polman, Levy, & Borkoles 

4. problem-focused coping 
5. emotions-focused coping 

6. social support 

7. Karwowski, Lebuda, Wisniewska, & Gralewski 

8. Stroble, Tumasjan, & Sporrle 

9. Hartman, &Betz 
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دارديهده  ( بين ابعاد شیصيت و خودكارآمدي ارتباط معنهي 1393حال در تحقيق دهقان و همكاران )
  .نشده است

در مدل برلين از  اجتماعي و انگيزشي -با توجه به اينكه عوامل شیصيتي و فرايندهاي شناختي
پراكنده بهه ارتبهاط عوامهل شیصهيتي و      صورت بهپيشايندهاي خردمندي ذكر شده است و محققان 

غفلهت محققهان بهه بررسهي نقهش      ، ليكن نكته حا ز اهميت و قابل توجهه  .اندكردهخردمندي اشاره
ههدف   ،بر ايهن اسهاس   .گري خودكارآمدي مقابله در بين عوامل شیصيتي و خردمندي استواسطه

هاي پراكنده در ايهن خصهوص اسهت و قصهد     پژوهش حاضر پر كردن چنين شكافي و انسجام يافته
دارد كه در ابتدا ا رهاي مستقيم عوامل شیصيتي بر خردمندي و خودكارآمهدي مقابلهه و در نهايهت    

گري خودكارآمدي مقابله در رابطه بين عوامل شیصيتي و خردمنهدي مهورد بررسهي و    نقش واسطه
 . دهدمدل پيشنهادي پژوهش حاضر را نشان مي 1شكل .ه قرار دهدمطالع
 

 
 مدل پیشنهادی تبیین خردمندی بر اساس عوامل شخصیتی و خودکارآمدی مقابله -1شکل

 

 روش  
جامعه آماري پهژوهش   .يابي معادالت ساختاري استپژوهش حاضر از نوع همبستگي در قالب مدل 

نفهر   14256بهه تعهداد    97-96كليه دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه شيراز در سال تحصهيلي  
هها  تعهداد گويهه   5تا  2.5( كه تعداد نمونه را2011جهت برآورد حجم نمونه بر اساس كالين ) .بودند

 80/3حهراف اسهتاندارد  و ان 47/21مرد( با ميهانگين سهني   139، زن 261دانشجو ) 400، كندبيان مي
اي انتیهاب شهدند و بهه ابزارههاي پهژوهش      اي چند مرحلهگيري تصادفي خوشهسال به شيوه نمونه

هاي تحليل دادهمنظور  به (21)نسیه SPSSنرم افزار  هاي اين پژوهش ازدر تحليل داده .پاسخ دادند
( بهراي آزمهون   21)نسهیه   AMOSاز قبيل ميانگين و انحراف اسهتاندارد و از نهرم افهزار    ، توصيفي
قابل ذكر است كه پيش از اجراي پهژوهش رضهايت كليهه مشهاركت      .هاي نهايي استفاده شدفرضيه

 .كنندگان اخذ گرديده است
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 ابزار پژوهش

، ( تهدوين شهده اسهت   2003اين مقياس توسط وبستر ):  1الف( مقیاس خودسنجی خردمندی

)كهامال   6)كهامال میهالفم( تها     1 از اي ليكهرت  درجه 6آيتم و بر طيف  40مقياس خردمندي داراي 
مهرور/  ، تنظهيم هيجهان  ، تجربه بحراني زنهدگي ، مقياس خرده 5موافقم( طراحي شده است و شامل 

نتهايج   .نمره گذاري منفهي در ايهن ابهزار وجهود نهدارد      .شو  طبعي و باز بودن به تجربه است، تامل
آلفهاي كرونبها  بهراي كهل مقيهاس معهادل        .استاي را نشان داده  مولفه 5مدل  عامل روايي تحليل
در تحليهل   .(2007، بوده است )وبسهتر  84/0آزمايي آن پس از دو هفته برابر  و ميزان پايايي باز90/0

استیراج شده مدل پنج عاملي نسبت بهه مهدل   هاي برازش شاخصعاملي تأييدي مرتبه اول و دوم 

بهراي   در پهژوهش حاضهر   .(1396، ه اسهت )قربهاني  ها برخوردار بهود  از برازش مطلوبي با دادهاصلي 

همچنهين   .هاي بهرازش مطلهوب بهود   از تحليل عامل تاييدي استفاده شد كه شاخص ارزيابي روايي
تنظهيم  ، ه بحرانهي زنهدگي  تجرب هايگرديد كه مولفهآلفاي كرونبا   براي بررسي پايايي نيز از روش

، 61/0ضهرا ب آلفهاي    به ترتيهب باز بودن و نمره كل خردمندي ، شو  طبعي، مرور / تامل، هيجان
 .آمد دست به 88/0و  55/0، 74/0، 76/0، 76/0

: در اين پژوهش براي سنجش پهنج عامهل   2ب( پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت

، ايگويهه  21( فرم كوتهاه  1999، بزرگ شیصيت از پرسشنامه پنج عامل بزرگ شیصيت )گلدبرگ
 1 اين پرسشنامه بر اساس طيف ليكرت از .ستفاده شد( ا1393، )خرما ي و فرماني تدوين شده توسط
 .)كامال موافقم( طراحي شده است 5)كامال میالفم( تا 

( براي تعيين روايي پرسشنامه پنج عامل بزرگ شیصيت )فرم كوتهاه(  1393خرما ي و فرماني )
اريماكس استفاده كردنهد نتهايج وجهود    هاي اصلي همراه با چرخش واز تحليل عاملي به روش مرلفه

بهراي تعيهين روايهي ضهرا ب      در ايهن پهژوهش   .پنج عامل بزرگ شیصيت را مورد تاييهد قهرار داد  
تمام اين ضرا ب معنادار بوده است  .هاي هر عامل با نمره كل آن عامل محاسبه شدهمبستگي گويه

ها با نمره كل براي ابعاد تگي گويههمبس .و هر گويه بيشترين همبستگي را با عامل خود داشته است
گشهودگي  ، (50/0تا  71/0گرايي )وظيفه، (61/0تا  77/0پذيري )توافق، (48/0تا  64/0گرايي )برون

بدست آمد و براي تعيين پايهايي نيهز از    (66/0تا  70/0نژندگرايي )( و روان54/0تا  72/0به تجربه )
نژنهدگرايي و  روان، گرايهي وظيفه، پذيريتوافق، گراييرونآلفاي كرونبا  استفاده شد كه براي ابعاد ب
 .بوده است 53/0و74/0، 55/0، 68/0، 70/0گشودگي به تجربه به ترتيب عبارت از

گيههري انههدازهمنظههور  بههه (2006) : چسههني و همكههاران3ج( مقیییاس خودکاردمییدی مقابلییه

 اي ليكرت از كامال مطملنم كهه عبارتي هفت درجه 26خودكارآمدي مقابله به طراحي و بررسي مقياس 
ايهن مقيهاس داراي سهه بعهد      .در دانشجويان پرداختند (1( تا كامال مطملنم كه نمي توانم )7توانم ) مي

                                                      
1. The Self-Assessed Wisdom Scale 

2. Big Five Personality 

3. Coping Self efficacy Scale 
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ايهن پژوهشهگران    .اجتمهاعي اسهت  مقابله براي استفاده از حمايت، مدارمقابله هيجان، مدارمقابله مسلله
اضهطراب  ، ههاي افسهردگي  كل را با پرسشنامه خودكارآمدي مقابلههمبستگي نمره ، براي ارزيابي روايي

آلفهاي  ، برآورد كردند و براي ارزيابي پايايي -54/0و  -54/0، -48/0، صفت و اضطراب حالت به ترتيب
، 91/0اجتمهاعي بهه ترتيهب    مايتهمهدار و حه  يجانهمقابله ه، مدارلههقابله مسلههكرونبا  را براي ابعاد م

اسهتیراج  هاي برازش شاخصدر تحليل عاملي تأييدي مرتبه اول و دوم  .زارش نمودندگ 80/0و  94/0

در ايهن   .(1396، ها برخهوردار بهوده اسهت )قربهاني     از برازش مطلوبي با دادهشده نسبت به مدل اصلي 

پژوهش نيز براي ارزيابي روايي از تحليل عامل تاييدي استفاده شد كه برازش مدل در حد مطلوب بوده 
براي ارزيابي پايايي نيز از آلفاي كرونبا  استفاده شهد كهه بهراي     .تاييد شده است هااست و وجود عامل

حمايت اجتماعي و نمره كل خودكارآمدي مقابله بهه ترتيهب   ، مدارمقابله هيجان، مدار مسلله ابعاد مقابله
 .آمد دست به 94/0و  89/0، 78/0، 86/0ضرا ب آلفاي 

 

 هایافته
هاي پژوهش ابتدا ميانگين و انحراف معيار متغيرها محاسبه شد و به ترتيب بهراي  فرضيه در بررسي

، (±72/2، 52/14گرايي )وظيفه، (±71/2، 88/15پذيري )توافق، (±99/2، 63/16ابعاد برون گرايي )

خودكارآمههدي مقابلههه ، (±73/2، 15/14گشههودگي بههه تجربههه )، (±96/2، 29/12نژنههدگرايي )روان

ماتريس همبستگي مربوط به متغيرهاي  .( بدست آمد±86/1، 92/19( و خردمندي)19/1±، 88/21)
  .آمده است 1 پژوهش در جدول

 

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش -1جدول 

P*≤05/0 **P≤01/0 

 متغیر
-برون

 گرایی

-توافق

 پذیری

-وظیفه

 گرایی

-روان

 نژندگرایی

گشودگی 

 به تجربه

خودکاردمدی 

 مقابله
 خردمندی

        
       - گراييبرون .1
      - 28/0** پذيريتوافق .2

     - 30/0** 17/0** گراييوظيفه.3

-/25** -14/0** -15/0** نژندگراييروان.4
0 

-    

گشودگي به  .5
 تجربه

*09/0* **20/0 *27/0 **28/0- -   

خودكارآمدي .6
 مقابله

**28/0 **16/0 **28/0 **51/0- **24/0 -  

 - 45/0** 25/0** -15/0** 18/0** 28/0** 30/0** خردمندي -7
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شود بين ابعاد گوناگون شیصيت و خودكارآمدي مقابلهه و  مالحظه مي، 1طور كه درجدولهمان
بنابراين پس از بررسي و اطمينان از وجود رابطه همبسهتگي   .خردمندي همبستگي معنادار وجود دارد

ههاي  مفروضه، بين بين متغيرهاي پيش حصول اطمينان از عدم هم خطيمنظور  به، بين ابعاد متغيرها
آمهده ميهزان شهاخص     دسهت  بهمورد آزمون قرار گرفت بر اساس نتايج  معادالت ساختاري يابي مدل
بود كهه نشهان    51/1تا  24/1بين ، 2شاخص عامل تورم واريانسو ميزان 84/0تا  66/0 بين 1تحمل
 .همیطي چندگانه وجود نداشته است، بيندهند بين متغيرهاي پيشمي

گيهري پهژوهش كهه شهامل ضهرايب      هاي انهدازه مدل ساختاري مورد آزمون و مدل، 2در شكل
 .است آمده، رگرسيون يا بارهاي عاملي رابطه متغيرهاي مكنون و مشاهده شده است

 

 
 

 خودکارآمدی مقابله و خردمندی، مدل ساختاری عوامل شخصیتی -2شکل

 
درصهد  47 تهوان بيهان كهرد كهه عوامهل شیصهيتي و خودكارآمهدي مقابلهه        مي 2اساس شكل 

(47/0R
2
20/0Rدرصهد ) 20( از تغيير ات خردمندي و همچنينعوامل شیصهيتي =

2
( از تغييهرات  =

 .آمده است 2هاي برازش در جدولشاخص .خودكارآمدي مقابله را تبيين كرده است
 

 های برازش مدلشاخص -2جدول

 x/df GFI AGFI IFI CFI Tli RMSEA PCLOSE شاخص

 15/0 05/0 94/0 97/0 97/0 93/0 97/0 50/2 مقدار

 

                                                      
1. Tolerance factor 

2. Variance Inflation Factor (VIF) 
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X=50/2ههاي بهرازش مهدل)    شهاخص ، 2مطابق بها جهدول   
2
/df ،97/0=GFI ،93/0=AGFI ،

97/0=IFI ،94/0=TLI ،97/0=CFI ،05/0=RMSEA ،15/0=PCLOSE مطابق با معيار كالين )
 ( حاكي از آن بود كه مدل نهايي پژوهش از برازش مطلوبي 2016)

 .شده است ا رات مستقيم و غير مستقيم متغيرها گزارش 3برخوردار است و در جدول 
 

 غیر مستقیم و کل متغیرهای پژوهش، اثرات مستقیم - 3جدول

 ا ر كل ا ر غيرمستقيم ا ر مستقيم متغير مسير

ي
ند
دم
خر
ر 
ب

 

 گراييبرون 
 گشودگي

**16/0 
07/0 

**11/0 
**04/0 

**27/0 
11/0 

 22/0**  22/0** پذيريتوافق

 14/0** 14/0** - گراييوظيفه

 -25/0** -25/0** - نژندگراييروان

 63/0** - 63/0** خودكارآمدي مقابله

ي 
مد
ارآ
دك
خو
بر

له
قاب
م

 

 19/0** - 19/0** گراييبرون

 23/0** - 23/0** گراييوظيفه

 -40/0** - -40/0** روان نژندگرايي

**
p=001/0*

p =01/0 
 

پهذيري بهه ترتيهب    از بين ابعاد شیصيت برون گرايي و توافهق ، شودهمان طور كه مالحظه مي
(16/0 =β ،22/0 =β 001/0و=pا ر مستقيم و برون )گرايهي و  وظيفهه ، گشودگي بهه تجربهه  ، گرايي

( ا ههر غيههر p=001/0و  β ،04/0 =β ،14/0  =β ،25/0-  =β= 11/0نژنههدگرايي بههه ترتيههب )روان
گرايهي و  وظيفه، گراييهمچنين برون .گري خودكارآمدي مقابله بر خردمندي دارندبا واسطه مستقيم
خودكارآمدي مقابلهه  ( بر p=001/0و  β ،23/0 =β ،40/0-  =β= 19/0نژندگرايي ا ر مستقيم )روان

 .هاي پژوهش مورد تاييد قرار گرفتندداشتند و بدين ترتيب فرضيه

 

 گیری بحث و نتیجه

گهري  هدف اين پژوهش بررسي روابط بين پهنج عامهل بهزرگ شیصهيت و خردمنهدي بها واسهطه       
بين  هاي پژوهش نشان داد كه ازيافته .يابي معادالت ساختاري بوددر قالب مدل خودكارآمدي مقابله

بيني كننده خردمندي مستقيم پيش طور بهپذيري گرايي و توافقپنج عامل بزرگ شیصيت ابعاد برون
، (2009( لكتهورر ) 2005هاي برخي مطالعات مانند استادينگر و همكهاران ) اين نتايج با يافته .هستند

 .ندكن( همسو است كه شیصيت را زيربناي خردمندي عنوان مي2005لونسون و همكاران )
توجه ، دوستينوع، هايي مانندتوان گفت كه ويژگيپذيري و خردمندي ميدر تبيين ارتباط توافق
ههاي افهراد خردمنهد    رساني به ديگران از ويژگيبا هدف سود و نگراني به ديگران و از خودگذشتگي
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 انعشق و داشتن نگرش همدالنه مثبت به ديگهر ، تا جا يكه همدردي (2005، است )بلو  و گلو 
ههاي مربهوط   خردمندان در فعاليت .(2005، مرلفه عاطفي خردمندي ذكر شده است )آردلتعنوان  به

-همدردي به تعامل با ديگران مي، نگراني، محبت، هاي تحصيلي و شرايط زندگي با گرميبه برنامه

ورزد و بها  مهي جو باشند؛ بلكه به آنها عشهق  تفاوت و مبارزهنسبت به ديگران بي، تواندپردازند و نمي
پهذيري  اين در حاليست كه اساس توافق .هدف دوست داشتن دلسوزانه با اطرافيان در ارتباط هستند

افهرادي كهه در   ، (2015، 1جاكوب و گهابريال ، آلبرت، است )الكساندرنيز كيفيت رفتارهاي بين فردي 
هسهتند و اغلهب در   داراي حهس فهداكاري و از خودگذشهتگي    ، آورنهد اين عامل نمره باال بدست مي

 .كننهد اعتماد مي به سادگي به ديگر افراد، كارهاي گروهي با همكاري باال و بدور از هر گونه بدبيني
تواضع و دوري از ، رياييبي، همنوايي با ديگر اعضا گروه و محترم شمردن ديگران و داشتن صداقت

پذيري و خردمندي قابل تبيين به فقبر اين اساس ارتباط توا .شودغرور در آنها به خوبي مشاهده مي
 .رسدنظر مي

توان گفت كهه يكهي از ابعهاد خردمنهدي كسهب      گرايي و خردمندي نيز ميدر مورد ارتباط برون
گيري بلوغ و باال رفتن سهن و  هاي حساس و بحراني در پي شكلتجارب متعدد خصوصاً در موقعيت

ههر چنهد خردمنهدي فقهط انباشهت       .(2007، هاي گوناگون است )وبسهتر همچنين برخورد با محيط
تواند رشد خردمندي را تسهيل نمايد و خردمندي بهه  ليكن تجارب چالش برانگيز مي، تجارب نيست

بهر ايهن    .يابدهاي مرتبط با سن افزايش تدريج در طول زندگي با تحريك بيشتر و مواجهه با چالش
گرايان و داشتن رويكهردي پهر   ي برونهاي اجتماعاساس ويژگي تجربه اندوزي و شركت در فعاليت

، فعهال بهودن  ، گرايهي گهروه ، خهواهي مثبهت  هاي هيجهان انرژي به جهان مادي و اجتماعي با مولفه
، 2گرايهان )تامهارا و بنيهت   همراه با قاطعيت و جسارت بهرون ، مندي و صميمي بودنقاطعيت و جرات

 .و شكوفايي خردمندي باشد تواند بستري براي رشدمي، (2015
، شودگي بهه تجربهه  هگه ، گرايهي م بهرون ههه همچنين نتايج پژوهش نشان داد كه ا ر غير مستقي

-گري خودكارآمدي مقابله مورد تأ يد قرار مهي نژندگرايي به خردمندي با واسطهگرايي و روانوظيفه

ردمندي خودكارآمدي( بر خ ها رابطه مثبت و غير مستقيم )با واسطهيافته، گراييدر مورد وظيفه .گيرد
گرايي به كنترل ارادي شناخت و رفتار افراد يا خهودكنترلي بهاال اشهاره دارد    وظيفه .دهندرا نشان مي

اين ويژگي با موفقيت در رفتارههايي مهرتبط اسهت كهه بهه تهالش و        .(2009، كالو و ويلوگبي)مك
گرايهان بها   يفهه ( تا جا يكهه كهه وظ  2015، خودمحدودسازي نياز بيشتري دارند )الكساندر و همكاران

باور به توانمندي و خودكارآمدي در ، مديريت بحران قوي و شركت سازنده و فعال در محيط پيرامون
اعتمهاد بهه   ، سازند و با افزايش تالش براي كسهب موفقيهت   مقابله با مشكالت را در خود تقويت مي

 .سازندخود پديدار مي شكوفايي و بروز خردمندي را در زمينه، هاي خويشتن و بلند همتيتوانمندي

                                                      
1. Alexander, Albert, Jakub, & Gabriela 

2. Tamara & Bennett 
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تهوان گفهت كهه تمايهل و عالقهه      نيز مهي  در تبيين ارتباط بين گشودگي به تجربه و خردمندي
در عهين اينكهه بهه     آنهها  .(2009، مستمر و دا مي اسهت )گهرين و بهراون    يادگيري در افراد خردمند

يري در آنهها همهواره پويها    دانند و انگيزه يهادگ  هاي خود اعتماد دارند؛ هرگز آنها را كافي نميدانسته
ههاي  بنابراين افراد داراي گشودگي به تجربه با خصوصيات شركت سهازنده در كسهب ديهدگاه    .است

باعث تقويت باور خودكارآمدي مقابله خود ، توانند هاي گوناگون ميجديد و كسب تجارب در موقعيت
بهر ايهن    .گهردد ها تسهيل آنكسب دانش مرتبط با خردمندي در ، شودشوند كه همه اينها باعث مي
  .مبناي رشد خردمندي دانشجويان قرار گيرد، توانداساس گشودگي به تجربه مي
دهد كهه  نتايج پژوهش نشان مي .نژندگرايي عملكردي معكوس دارداين در حالي است كه روان

ادار بر خردمندي غير مستقيم با ا رگذاري بر خودكارآمدي مقابله تا يري منفي و معن طور بهاين متغير 
تكانشي و بدون تامل عمل كرده و دچهار عواطهف   ، هاي خودگيرينژندگرا در تصميمافراد روان .دارد

( و در مقابله با مشهكالت بيشهتر بهه    2015، گردند )تامارا و بنيتتناسالمي چون اضطراب و گناه مي
اين  .هاي جديد هستنددگاهشوند و كمتر به دنبال حل مسا ل و در نظر گرفتن ديخشونت متوسل مي

افراد خلق و خوي متغيهر و رفتارههاي بهر انگيیتهه دارنهد و همهين مسهلله عهاملي بهراي دوري از          
دچهار  ، رسند با عدم خود بهاوري نمي، خواهندشود و زماني كه به آنچه مياي ميخودكارآمدي مقابله

يجه با انجهام اعمهال تكانشهي    شوند و در نتتعارض و عصبانيت همراه با احساس ياس و ناكامي مي
 .شوند همراه با باور به ناخودكارآمدي در مقابله با مشكالت از خردمندي دور مي

-نژندگرايي پيشگرايي و روانبرون، همچنين نتايج پژوهش نشان داد كه از بين ابعاد شیصيت

( خودكارآمدي مقابله را 1986)با توجه با اينكه بندورا  .دار خودكارآمدي مقابله بودندبيني كننده معني
و تحقيقي كه مستقيم به ارتباط شیصهيت و خودكارآمهدي ديهده     دانديكي از انواع خودكارآمدي مي

اين يافته همسو با تحقيقات هارتمن  .نشد در اينجا به تحقيقات شیصيت و خودكارآمدي مستند شد
( و 1393(؛ فتحي و همكهاران ) 2011(؛ استرابل و همكاران )2014(؛ وانگ و همكاران )2007و بتز )

( اسهت كهه   1395( و رحماني و همكهاران ) 1393(؛ صورتي و همكاران )1393ميرخاني و همكاران )
در ارتبهاط   .بينهي اسهت  گرايي قابهل پهيش  نژندگرايي و برونوسيله روان بيان كردند خودكارآمدي به

انگيهزه بهااليي بهراي تعامهل بها       گهرا نتوان گفت كه افراد بروگرايي و خودكارآمدي مقابله ميبرون
و ث كسهب تجربهه   هاعي شهدن دارنهد كهه باعه    هرايند اجتمه هديگران و صرف وقت بيشتري براي ف

ايهن   .شهود هاي خود ميهاي میتلف و در نتيجه اعتماد به توانمنديهاي گوناگون در محيطموفقيت
ادگي بهراي تجربهه وقهايع    ه( و آم1387، نند )بشارتهكش بيشتري را تجربه ميهبی افراد وقايع لذت

زاي آنها را در مقابله مناسب و بجا با رويهدادهاي اسهترس  ، بیش همراه با عواطف مثبت فراوانلذت
بهه جهاي    كند و باور خودكارآمدي فرد را در مورد استفاده از سبك مقابلهه كارآمهد  زندگي تقويت مي
 .سازد ناكارآمد مهيا مي

نژنهدگرا از  توان گفهت كهه افهراد روان   رايي و خودكارآمدي مقابله مينژندگدر تبيين ارتباط روان
كنند و از طرف ديگر صرف نظر از سطح اسهترس و  زاي بيشتري را تجربه ميطرفي حوادث استرس
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آمهادگي بهراي    .(1387، هاي منفي و درماندگي بيشتري هستند )بشارتمستعد تجربه هيجان، تنش
قابله بها رويهدادهاي   ههه ايهن افهراد را در م  ، فراتر از حد معمهول  در سطحي، زاتجربه حوادث استرس

ههاي  سازد و باور افراد را براي استفاده بيشتر از سبكپذيرتر ميزاي زندگي شكننده و آسيباسترس
  .آورندهاي ناكارآمد روي ميسازد و در نتيجه به سبكدار ميمقابله كارآمد خدشه

مسهتقيم و )بهرون    طهور  بهپذيري( گرايي و توافقهاي شیصيتي )برونكلي در اين پژوهش ويژگيطور به
طور غير مستقيم از طريق خودكارآمدي مقابله بها  نژندگرايي( بهگرايي و روانوظيفه، گشودگي به تجربه، گرايي

دارنهد  به بيان گوياتر متغير واسطه خودكارآمدي مقابله هم ا ر گيرنده و هم ا هر دهنهده    .خردمندي مرتبط بودند
ههاي  بهر ايهن اسهاس ويژگهي     .هاي شیصيتي ا رپذير و بر خردمندي ا رگهذار اسهت  اي كه از ويژگيبه گونه

گرايي( با تا ير بر بهبود خودكارآمدي باعث افهزايش  گشودگي به تجربه و وظيفه، شیصيتي مانند )برون گرايي
كارآمهدي مقابلهه در مسهير رشهد و     نژندگرايي با كاهش توان خودشیصيتي روان شوند و ويژگيخردمندي مي

   .سازدشكوفايي خردمندي افراد خلل وارد مي
 .توان از جنبه تلويحات نظري و كاربردي مهورد توجهه قهرار داد   هاي پژوهش حاضر را مييافته 

، لذا شناسهايي پيشهايندهاي ايهن متغيهر جهامع     ، گردد خردمندي باعث بسياري از رفتارهاي مثبت مي
كند و به دانش موجود در زمينهه خردمنهدي   از متغيرها را فراهم مي ايجاد بسياريبيني و مسير پيش

توانست متغير خودكارآمدي مقابله ، اين پژوهش عالوه بر معرفي مدلي تبييني از خردمندي .افزايدمي
همه اين مهوارد گويهاي مسهاعدت     .بیشي از مدل تبييني خردمندي مورد توجه قرار دهدعنوان  به را

 .حاضر در جهت نكميل بدنه ادبيات دانش در اين زمينه استپژوهش 
شود با توجه به اينكه از سويي عوامل شیصيتي داراي در راستاي نتايج اين پژوهش پيشنهاد مي

 بات نسبي هستند و تغيير آنها به راحتي امكان پذير نيست و از سوي ديگر از طريق غير مسهتقيم و  
بسترسهازي   بنابراين بها تاكيهد بهر    .ه بر روي خردمندي تا يرگذارندگري خودكارآمدي مقابلبا واسطه

ههاي شیصهيتي   ريزي شود كه افراد داراي ويژگيهاي آموزشي طوري برنامهمحيط و طراحي بسته
  .گوناگون با تقويت خودكارآمدي مقابله بتوانند در مسيرشكوفايي خردمندي گام بردارند
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