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چکیده
هدف این مطالعه اعتبار یابی پرسشنامه سهبعدی خرد ( ،)3D-WSپرسشنامه از خود فراروی بزرگساالن
( )ASTIو مقیاس ارزشهای بنیادین ( )FVSبود .در یک مطالعه مقطعی  944نفر ( 191نفر زن و  319نفر
مرد) دانش آموزان دبیرستان و دانشجویان بهتصادف و با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای و بزرگساالن به شکل نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .برای محاسبه پایایی هر سه ابزار
از روش آلفای کرونباخ بهعنوان یکی از روشهای همسانی درونی استفاده شد و برای محاسبه روایی
مقیاسها از سه روش ،روایی سازه ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد .آلفای کرونباخ هر سه مقیاس
در محدوده قابلقبولی بود ( αاز  2/161تا  .)2/944روایی سازه ابزارها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و
روش مؤلفههای اصلی ( )PCAموردبررسی قرار گرفت ،نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه سهبعدی خرد وجود
 9عاملِ خود تأییدی ،تأملی ،شناختی و عاطفی تأیید شد که به ترتیب  9/70 ،6/77 ،11/61و  9/09درصد از
واریانس کل سهم داشتند .در تحلیل عاملی مقیاس از خود فراروی وجود  0عامل شناسایی شد ،عامل اول
کیهانی نگری و عامل دوم آرامش و بردباری نامگذاری شد و به ترتیب  07/69و  12/19درصد از واریانس
کل سهم داشتند .در تحلیل عاملی مقیاس ارزشهای بنیادی وجود  3عامل تأیید شد ،عامل اول بیشتر با
 .1دانشیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 .0استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان ،سمنان ،ایران (نویسنده مسئول)
faeze.jahan@gmail.com
 .3استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 .9دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور ،همدان ،ایران
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مؤلفههای معنویت ،هارمونی و هوش منطبق است ،عامل دوم حس طنز و شوخ طبی را نشان میدهد و عامل
سوم بیشتر با مؤلفه گرمی منطبق است و هر بعد به ترتیب  6/91 ،30/29و  1/41درصد از واریانس کل سهم
داشتند .برای محاسبه روایی همگرای مقیاسهای خرد از دو شاخص سن و هدفمندی در زندگی استفاده
شد ،همبستگی مقیاس سهبعدی خرد ،از خود فراروی و مقیاس ارزشهای بنیادین با سن و هدفمندی در
زندگی به ترتیب ( 2/107و )2/901؛ ( 2/164و  2/241( ،)2/119و  )2/040به دست آمد ،نتایج نشاندهنده
روایی همگرای قابلقبولی است .برای محاسبه روایی واگرا نیز از مقیاس ازخودبیگانگی استفاده شد
همبستگی مقیاس سهبعدی خرد ،از خود فراروی و مقیاس ارزشهای بنیادین با ازخودبیگانگی به ترتیب
 -2/039 ،-2/399 ،-2/324به دست آمد ،این نتایج نشاندهنده وجود روایی واگرا در مقیاسهای خرد بود.
درمجموع یافتهها نشان داد هر سه مقیاس خرد ابزارهایی روا و پایا هستند اما استفاده از هر یک از
مقیاسهای معرفیشده به هدف پژوهشگر و تعریف او از سازه خرد وابسته است.

واژگان کلیدی :خرد ،پرسشنامه سهبعدی خرد ( ،)3D-WSپرسشنامه از خود فراروی
بزرگساالن ( ،)ASTIمقیاس ارزشهای بنیادین ( ،)FVSروایی ،پایایی

مقدمه
خرد 1مقولهای است که عالقه به آن در حوزه روانشناسی و خارج از این حوزه بهسرعت رو
به فزونی است و در طول دو دهه گذشته ،پژوهشهای روانشناسی پیرامون خرد بهشدت
ازنظر کمیت رشد یافته است (شکل  )1کیفیت و پیچیدگی عملیاتی طرحهای پژوهشی
حوزه خرد نیز با رشد فراوانی روبرو بوده است (استادینگر و گالک0211 ،0؛ گالک و
بالک0211 ،3؛ کراس و گراسمن0210 ،9؛ گراسمن و همکاران)0213 ،؛ اما تعاریف
متفاوتی از خرد مطرحشده که این مفهوم را به موضوعی پیچیده و چالشبرانگیز تبدیل
نموده است (کارمر0222 ،1؛ بالتز و استادینگر0222 ،6؛ بالتز ،استادینگر ،مرکر و اسمیت،7
 )1441بهعنوانمثال دیدگاه تکاملی ،خرد را بهعنوان فرایند شناختی ،فضیلت و آنچه
1. wisdom
2. Staudinger & Glück
3. Bluck
4. Kross & Grossmann
5. Kramer
6. Baltes & Staudinger
7. Maercker& Smith

سنجش خِرد در ایران 789 /

موجب خوب بودن شخصیت میشود تعریف نموده است (سیکزنتمهالی و راتوند)1442 ،1
بالتز و اسمیت ( )1442خرد را دانش ویژه پاسخدهی به سؤاالت اساسی زندگی در مورد
معنا و مسیر زندگی تعریف کرده است و البووی-ویف )1442( 0خرد را آمیزهای از
ویژگیهای اخالقی و معنوی و تواضع و همدردی تعریف کردهاند ،استرنبرگ)1449( 3
خرد را بهعنوان هوش مورداستفاده برای کسب منافع شخصی و عمومی از طریق متعادل
نمودن خواستههای کوتاهمدت و بلندمدت با توجه به رجحان ارزشی آنها معرفی مینماید.
با وجود اختالفات درباره مفهوم خرد ،بسیاری از محققان خرد توافق دارند که خرد
چندبعدی است ،عدهای از پژوهشگران آن را ادغام دانش ،شخصیت ،9احساسات و فضیلت
میدانند (آردلت )0223،1و بعضی از آنها ،از ترکیب ویژگیهای شناختی ،تأملی و
عاطفی 6صحبت کردهاند ،بعد شناختی که اشاره به ظرفیت فرد و تمایل به درک زندگی و
مواجهه با ابهام و عدم قطعیت دارد .بعد تأملی که به فراشناخت فرد و مهارتهای تفکر
انعکاسی و بررسی یک رویداد از دیدگاههای چندگانه اشاره دارد و بعد عاطفی که شامل
احساسات و رفتارهای مثبت یک فرد نسبت به جهان با استفاده از همدلی و شفقت است
(بیرن و فیشر1442 ،7؛ براگمن0222 ،9؛ چندلر1441 ،4؛ کالیتون و بایرن1492 ،12؛
کانزمن0229 ،11؛ رندال و کنیون .)0221 ،10یک تعریف متفاوت در مورد ابعاد خرد توسط
بری )1499( 13مطرح شده است ،او نیز سه بعد از خرد ارائه میدهد :بعد تفکیکی( 19احترام

1. Csikszentmihalyi & Rathunde
2. Labouvie-Vief
3. Sternberg
4. personality
5. Ardelt
6. Cognitive, reflective & affective
7. Birren & Fisher
8. Brugman
9. Chandler
10. Clayton & Birren
11. Kunzmann
12. Randall& Kenyon
13. Berry
14. differentiation
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به طبیعت) ،بعد فردی( 1تصورات محدود نشده و خالقیت) و بعد صمیمیت( 0شفقت و
محبت به دیگران) ،وگال )1499( 3نیز به جنبههایی مشابه با این ابعاد اشاره نموده است و
وسعت( 9انطباق نسبت به هر تجربهای که فرد با آن روبرو میشود) ،وضوح( 1ارزیابی بافت
و نوع تجربیاتی که برای فرد اتفاق میافتد) و گرما( 6شفقت) را ابعاد خرد دانسته است.

شکل  .1تعداد مقاالت چاپشده با موضوع خرد در پایگاه  PsycInfoاز سال  1991تا 3112
(گالک و همکاران)3112 ،

پژوهشگران معتقدند پذیرش هر تعریفی از خرد و جدا نمودن خرد از دیگر اشکال
دانش و درنتیجه کسب ،درک و فهم بهتری از این مفهوم ،در انطباق و رشد بهتر افراد با
محیط مؤثر است (سیکزنتمهالی و راتوند1442 ،؛ هانا و اوتن .)1441 ،7برخی پژوهشگران
1. subjectivity
2. communion
3. Wegela
4. spaciousness
5. clarity
6. warmth
7. Hanna & Ottens
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نیز معتقدند که درک بهتری از مفهوم خرد ممکن است به بهبود رضایت از زندگی

1

(چندلر و هالیدی ،)1496 ،0درک علت بروز مشکالت (البووی-ویف ،)1442 ،ایجاد
همدلی ،مراقبت از دیگران (اورول و پرلماتر1442 ،3؛ هانا و اوتن )1441 ،و پرورش
مدیران و افراد دارای قدرت رهبری و توسعه قدرت در مواجهه با چالشها (جیسون 9و
همکاران )0221 ،مؤثر باشد .مزایای مرتبط با درک بیشتر مفهوم خرد و تمایل به کسب
یک تعریف واحد از خرد بهطور فزایندهای در رشتههای مرتبط مانند روانشناسی بالینی و
رواندرمانی (گرمر و سیگل ،)0210 ،1تصمیمگیری( 6یانیو و چواسن-هیلل،)0210 ،7
رهبری( 9کیلبرگ )0210 ،4و آموزش( 12استرنبرگ ،)0212 ،منجر به تجدید حیات
تحقیقات تجربی پیرامون این مفهوم شده است؛ بنابراین ،تعداد فزایندهای از پژوهشگران در
رشتههای مرتبط با روانشناسی و غیر مرتبط ،عالقهمند به استفاده از مقیاس سنجش خرد در
حوزههای مختلف علمی میباشند .هرچند ،اتخاذ یک دید کلی از رشته موردنظر
پژوهشگر و انتخاب ابزاری متناسب با رشته که به بهترین نحو عمل سنجش را انجام دهد
کار آسانی نیست .در حال حاضر تعدادی مقیاس برای سنجش خرد موجودند ،اما هرکدام
از آنها بیانگر تئوری خاصی از خرد میباشند و تفاوتهای مفهومی موجود بین این
تئوریها نیز زیاد است .در این پژوهش ،سه مقیاس پرکاربرد برای اندازهگیری خرد ازنظر
مفهومی و تجربی مورد تحلیل قرار میگیرند :اینکه هرکدام چه محتوایی از خرد را ارزیابی
میکنند؟ روایی ،پایایی و ساختار عاملی هرکدام در جامعه ایرانی چگونه است؟

1. life satisfaction
2. Holliday & Chandler
3. Orwoll & Perlmutter
4. Jason
5. Germer & Siegel
6. decision-making
7. Yaniv and Choshen-Hillel
8. leadership
9. Kilburg
10. education
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در پژوهشها نشان داده شده است که همبستگی بین مقیاسهای خرد بهصورت
شگفتآوری کم است (تیلور 1و همکاران ،)0211 ،بنابراین انتخاب یک مقیاس خاص
میتواند نتایج پژوهش را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد .درصورتیکه هیچ مقیاسی
بهصورت مطلق بهتر از مقیاسهای دیگر نیست ،اما هرکدام بسته به هدف پژوهش میتوانند
مورداستفاده قرار گیرند .مقیاسهای خرد به دو نوع متفاوت اما متداخل طبقهبندی شدهاند
(استادینگر و گالک .)0211 ،نوع اول ،طبقهبندی مقیاسهای خرد به دو نوع خود گزارش
دهی 0و عملکرد محور 3است .مقیاسهای خود گزارش دهی نظیر؛ مقیاس سهبعدی خرد
آردلت ( )3D-WS( )0223و پرسشنامه از خود فراروی 9بزرگساالن ()ASTI
(لونسون 1و همکاران .)0221 ،مقیاسهای عملکرد محور ،پاسخ کالمی افراد به مسائلی که
حل آنها نیاز به خرد دارد را مبنای ارزیابی خرد قرار میدهد ،پارادایم خرد برلین
(BWP؛ بالتز و اسنادینگر )0222 ،و پارادایم خرد برمن (میکلر 6و استادینگر)0229 ،
ازجمله مقیاسهای عملکرد محور میباشند.
دومین نوع طبقهبندی ،مقیاسهای خرد را به دو نوع "خرد شخصی "7و "خردکلی" 9
تفکیک نموده است (استادینگر و همکاران0221 ،؛ استادینگر و گالک .)0211 ،خرد
شخصی از طریق تجربیات شخصی و بینشهایی که فرد از زندگی خود کسب مینماید به
دست میآید ،درحالیکه خرد عمومی مربوط به زندگی انسانها و جهان بهصورت کلی
است و لزوماً به تجارب زندگی شخصی فرد مربوط نمیشود .مقیاسهای خود گزارش
دهی که در باال ذکر شد و پارادایم خرد برمن (میکلر و استادینگر )0229 ،خرد شخصی را
ارزیابی مینماید ،درحالیکه پارادایم خرد برلین تنها مقیاسی است که خردکلی را ارزیابی
مینماید (استادینگر و گالک.)0211 ،
1. Taylor
2. self-report
3. performance-based
4. Self-transcendence
5. Levenson
6. Mickler
7. personal wisdom
8. general wisdom
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در این پژوهش سه مقیاس شناختهشده خرد که مبانی نظری متفاوتی با یکدیگر دارند و
میتوانند طیف وسیعی از پژوهشهای آتی خرد را تحت پوشش قرار دهند معرفی و در
جامعه ایرانی اعتباریابی شدهاند.
 .1پرسشنامه سهبعدی خرد ( :)3D-WS1این ابزار در سال  0223توسط آردلت ساخته
شده است و همانطور که از اسم آن پیداست سه بعد از خرد را اندازهگیری میکند .بعد
شناختی ،تأملی و عاطفی .بعد شناختی به میزان شایستگی فرد در تفکر عمیق و درک فرد
پیرامون وجود و حیات انسان میپردازد .آیتمهای بعد تأملی بیشتر به نقش فرد در
مشکالت ،اتخاذ دیدگاههای مختلف در مورد مسائل و در نظر گرفتن دیدگاه دیگران در
مناقشات اشاره دارد .بعد عاطفی شامل ،عواطف و رفتارهای مثبت نسبت به دیگران و
شفقت و دلسوزی نسبت به افراد دارای شرایط سخت است .طبق پژوهشهای آردلت
( )0223وجود بعد تأملی برای رشد دو بعد دیگر ضروری است تا هر فردی بتواند پدیدهها
و رویدادها را از زاویه نگاه متفاوت بنگرد و به رشد خودآگاهی و بینش شخصی بپردازد و
به درک عمیقتری از زندگی دست یابد( .آردلت.)0223 ،
 .0پرسشنامه از خود فراروی بزرگساالن ( :)ASTI0این ابزار توسط لونسون ()0221
طراحی شده است و خرد را بهعنوان از خود فراروی تعریف مینماید .از خود فراروی بر
اساس مفهوم گروه فراروی تورنستام( 3تورنستام )1447 ،و تجزیه تحلیل فلسفی کارنو از
ادبیات خرد در غرب و شرق (کارنو )1444 ،9تعریف شده است .کارنو چهار اصل کلی را
در مورد خرد مشخص ساخته است :دانش شخصی ،جداسازی ،اتحاد 1و خود فراروی.
لونسون و همکاران ( )0221پیشنهاد دادهاند ،این اصول بهعنوان مراحل رشد خرد در نظر
گرفته شوند .دانش شخصی ،آگاهی از منابع ایجاد احساس شخصی در فرد است .جدا
شدن به معنی درک ناپایداری و ماهیت موقتی منابع خارجی مانند روابط ،نقشها و
1. Tree-Dimensional Wisdom Scale
2. Adult Self-Transcendence Inventory
3. Tornstam
4. Curnow
5. Integration
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کاالهای مادی است .اتحاد ،پذیرش همهی جوانب شخصی است ،ازجمله جنبههایی که
خیاالت شخصی فرد را تهدید میکند .درنهایت خود فراروی ،به معنی استقالل از تعاریف
موردقبول خارج از شخص از فردیت وی و از بین رفتن مرزهای سفتوسخت بین خود و
دیگران است .با توجه به این چهار مؤلفه ،آیتمهای  ASTIنیز به آرامش درونی مستقل از
چیزهای خارجی ،احساس وحدت با دیگران و طبیعت ،شادی در زندگی و حس
یکپارچگی درونی اشاره دارد.
 .3مقیاس ارزشهای بنیادین ( :)FVS1این پرسشنامه برای اندازهگیری خرد و ابعاد آن
توسط جیسون و همکارانش ( )0221ساخته شده است .آیتمهای این پرسشنامه از منابع
گوناگونی ازجمله پژوهشهای جیسون و همکاران ( ،)0221ترکیب تئوری بری (،)1499
وگال ( )1499و بارخارد )1494( 0استخراج شدهاند .بهصورت خاص ابعاد تفکیکی ،فردی
و صمیمت بری ( )1499در شناسایی و گسترش آیتمهای پرسشنامه ارزشهای بنیادین
دخیل بودهاند .در این مقیاس از آزمودنیها خواسته میشود فردی را که به نظر آنها
خردمند است در نظر بگیرند و ویژگیهای او را که موجب خردمندی بیشتر وی نسبت به
دیگران شده است تعیین نمایند (اورول و پرلماتر .)1442 ،این مقیاس در درجه اول برای
شناسایی ویژگیهایی که به بهترین نحو یک فرد خردمند را توصیف مینمایند استفاده
میشود .در این پرسشنامه چهار مؤلفه برای خرد ذکر شده است :هارمونی (داشتن معنی و
هدف در زندگی ،گشودگی ،قضاوت خوب) ،گرما (شوخطبعی ،زندگی در زمان حال و
مهربان بودن) ،ارتباط با طبیعت (احترام به طبیعت ،داشتن شگفتی کودکانه) و هوش (نبوغ،
توانایی حل مسئله) (جیسون و همکاران .)0221 ،مقیاس ارزشهای بنیادی در توصیف و
مقایسه افراد خردمند ،افزودن اعتبار و صحت در انتخاب افراد خردمند مفید است
(دیگانگی 3و همکاران.)0213 ،

1. Fundamental Values Scale
2. Burkhardt
3. DiGangi
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روش
نمونه این پژوهش شامل  944نفر بود که از استانهای غربی کشور انتخاب شدهاند .بخشی
از این افراد شامل دانش آموزان دبیرستان و دانشجویان بودند که بهتصادف و با استفاده از
روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدهاند و بخش دیگر بزرگساالنی
بودند که به شکل نمونهگیری در دسترس مورد آزمون قرار گرفتهاند .از این تعداد  191نفر
زن و  319نفر مرد بودند .دامنه سنی بین  13تا  66سال با میانگین  09/99بود .ابزارهای
پژوهش از قرار ذیل است:
 .1مقیاس سهبعدی خرد ( 3D-WSآردلت )0211 ،0223 ،0222 ،خرد را ترکیبی از
ابعاد شناختی ( 19آیتم) تأملی ( 10آیتم) و عاطفی ( 13آیتم) تعریف مینماید 09 .آیتم با
مقیاس لیکرت  1نمرهای از "قطعاً در مورد من درست است" تا "برای من درست نیست" و
 11آیتم دیگر با مقیاس لیکرت  1نمرهای از "بهشدت موافقم" تا "بهشدت مخالفم"
نمرهگذاری میشوند .آردلت ( )0223آلفای کرونباخ را بین  2/71تا  2/91برای سه بعد
خرد و ضریب باز آزمایی پس از گذشت  12ماه را  2/91گزارش نموده است .نمره مقیاس
 3D-WSرابطه مثبتی با اهداف پیشرفت ،بخشش و بهزیستی و رابطه منفی با افسردگی،
فشار اقتصادی ،اجتناب از مرگ و ترس از مرگ دارد .رابطهای بین خرد در این مقیاس و
جنسیت وجود ندارد ،بین سن و نمره خرد در این مقیاس همبستگی منفی وجود دارد اما
نمره خرد در این مقیاس با تحصیالت همبستگی مثبت دارد (آردلت.)0211 ،0223 ،
 .0مقیاس از خود فراروی بزرگساالن ( ASTIلونسون و همکاران .)0221 ،هر آیتم
شامل مقیاس لیکرت  9نمرهای است از "کامالً مخالفم" تا "کامالً موافقم" 9.آیتم از 19
آیتم اشاره به ازخودبیگانگی دارد و  19آیتم باقیمانده خود-برتری را میسنجد ،تنها
آیتمهای خود-برتری در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفتهاند .لونسون و همکاران
( )0221آلفای کرونباخ را برای آیتمهای اندازهگیری خود-برتری در مقیاس اصلی
 2/71 ASTIگزارش نمودهاند ASTI .اصلی رابطه مثبتی با گشودگی به تجربه،
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برونگرایی ،تمرین مدیتیشن و مساواتطلبی نشان میدهد و رابطه منفی با نوروز گرایی،
فردگرایی و عشق نابالغ نشان میدهد (لی و لونسون0221 ،؛ لونسون و همکاران.)0221 ،
 .3مقیاس ارزشهای بنیادین ( FVSجیسون و همکاران .)0221 ،این مقیاس متشکل از
 03آیتم است .هر آیتم شامل مقیاس لیکرت  1نمرهای است از قطعاً این ویژگی را ندارم=1
تا قطعاً این ویژگی را دارم=  .1جیسون و همکاران ( )0221آلفای کرونباخ را برای
مؤلفههای هارمونی ،گرما ،هوش و ارتباط با طبیعت به ترتیب  2/60 ،2/71 ،2/79و 2/69
گزارش نمودهاند .پایایی این مقیاس از طریق باز آزمایی  2/60تا  2/79گزارش شده است،
اعتبار درونی برای مؤلفههای این مقیاس از  2/60تا  2/79گزارش شده است (جیسون و
همکاران.)0221 ،
روش تحلیل اطالعات .به دلیل اهمیت روایی در حوزه سنجش خرد بهعنوان متغیری جدید
که هنوز ابزار شناختهشده و کامالً معتبری برای آن وجود ندارد از سه روش متفاوت
استفاده شد .ابتدا ساختار عاملی مقیاسها موردبررسی قرار گرفت که نتایج آن شاخصی از
روایی سازه هستند .همچنین روایی همگرا و واگرای هر  3ابزار با استفاده از متغیرهایی که
به لحاظ نظری رابطه مستقیم و معکوس با خرد دارند محاسبه شد .برای محاسبه روایی
همگرا از دو متغیر سن و هدفمندی در زندگی و برای روایی واگرا از مقیاس
ازخودبیگانگی استفاده شد .برای پایایی مقیاسها از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه
همسانی درونی استفاده شد.
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یافته ها
جدول  .1نتایج آمار توصیفی
تعداد حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف
معیار

کجی

خطای

کشیدگی

خطای

استاندارد

خطای
استاندارد

استاندارد

944

1/63

9/99

-2/234 2/91164 2/21102 3/2491

2/290

-2/132

2/163

CC_ST

944

1/22

9/43

-2/121 2/61079 2/20177 3/1716

2/290

2/299

2/163

CC_FVS
Valid N
)(listwise

949

1/93

1/22

2/211

2/290

2/111

2/163

CC_3D_WS

2/17741 2/21404 3/1496

949

برای محاسبه پایایی 1هر سه ابزار از روش آلفای کرونباخ بهعنوان یکی از روشهای همسانی
درونی استفاده شد .آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سهبعدی خرد آردلت  ،2/934برای بعد
شناختی ،2/739 ،برای بعد تأملی 2/161 ،و برای بعد عاطفی  2/194به دست آمد .همچنین آلفای
کرونباخ برای مقیاس از خود فراروی 2/791 ،و برای مقیاس ارزشهای بنیادین  2/944محاسبه شد.
برای محاسبه روایی 0مقیاسها از سه روش استفاده شد :روایی سازه ،روایی همگرا و روایی واگرا.
روایی سازه 3ابزارها با استفاده از تحلیلی عاملی اکتشافی و روش مؤلفههای اصلی ()PCA
موردبررسی قرار گرفت .جدول شماره  0نتایج تحلیل عاملی بر روی سؤاالت پرسشنامه سهبعدی
آردلت را نشان میدهد.

1. Reliability
2. Validity
3. Construct validity
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جدول  .3ماتریس ساختاری پرسشنامه سهبعدی آردلت
مؤلفه
1
اگر کارها درست پیش نرود یا خیلی عصبانی میشوم یا افسرده
گاهی اوقات برای اینکه نمیتوانم راهحلهای متعددی برای مشکلم پیدا
کنم ،اعصابم به هم میریزد.
وقتی افراد با من بحث میکنند ،بهسادگی آزردهخاطر و عصبانی میشوم
وقتی به اتفاقاتی که برایم افتاده نگاه میکنم ،احساس میکنم به من
خیانت شده است.
اکثر مواقع زندگی یکنواخت و تکراری است

0

3

2/703
2/676
2/119

-2/363

2/112

-2/391

2/193

گاهی اوقات وقتی مردم با من صحبت میکنند ،دوست دارم زودتر بروند2/139 .
اگر شرایط فعلیام تغییر کند احساس خیلی بهتری خواهم داشت.

2/133

اغلب اوقات در کارهایم مشکالتی ایجاد میشود که خودم مقصر نیستم.

2/121

بعدازاینکه راجع به تصمیم مهمی فکر کردم بازهم هنگام تصمیمگیری
دچار تردید میشوم.

-2/340

2/941

بیخبری هم نعمتی است.

2/979

افرادی را میشناسم که هرگز به آنها تمایلی ندارم.

2/979

مسائلی که راهحل مشخصی ندارند برایم جالب نیستند.

2/937

-2/391

اگر بفهمم کسی احتیاجی دارد سعی میکنم از هر راهی به او کمک کنم.

2/739

گاهی اوقات نسبت به همهی مردم احساس دلسوزی و شفقت میکنم.

2/721

وقتی مسئلهای مرا سردرگم میکند ابتدا موقعیت را بررسی میکنم و همه-

2/643

ی جوانب مسئله را در نظر میگیرم.
من همیشه سعی میکنم به همهی جوانب یک مشکل نگاه کنم.

2/633

قبل از اینکه از کسی انتقاد کنم سعی میکنم تصور کنم که اگر جای او

2/999

بودم چه احساسی پیدا میکردم.
وقتی از کسی ناراحت هستم معموالً سعی میکنم خودم را برای مدتی

2/964

بهجای او بگذارم.
وقتی میخواهم تصمیمی بگیرم سعی میکنم از نگاه کسانی که با این

2/903

تصمیم مخالفاند ،به موضوع نگاه کنم.
تقریباً همهی مردم را میتوان به دو دسته صادق و متقلب تقسیم کرد.
مردم یا خوب هستند یا بد

9

2/639
2/392

2/629
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مردم نسبت به حیوانات بیشازحد احساسات و حساسیت نشان میدهند.

2/176

فقط یک راه درست برای انجام کارها وجود دارد

2/119

تمایلی ندارم که به وقایعی که برایم اتفاق افتاده نگاه دوبارهای بیندازم

2/130

موقعیتهایی را که الزم است در آنها عمیقاً فکر کنم پیشبینی کرده و از

-2/920

2/991

آنها اجتناب میکنم.
یک فرد یا پاسخ یک سؤال را میداند یا نمیداند.

2/316

2/909

راجع به چیزهایی که نمیتوانیم تغییر دهیم بهتر است چیز زیادی ندانیم.

2/319

2/319

-2/319

تنها راهی که میتوانیم از این دنیای پیچیده سر درآوریم تکیه به رهبران و
کارشناسانی است که میتوان به آنها اعتماد کرد.
من با هر نوع آدمی راحتم.
از دست افراد ناشادی که به حال خودشان تأسف میخورند عصبانی می-
شوم.
گاهی اوقات برای افرادی که مشکل دارند ،چندان احساس تأسف نمی-

-2/613

کنم.
وقتی کسی به من نیاز داشته است ،اغلب کمکی نکردهام.

-2/627

دوست ندارم به مشکالت شخص دیگری گوش کنم.

-2/111

رفتار مردم را غالباً درک نمیکنم.

2/320

-2/123

گاهی اوقات برایم مشکل است که از دیدگاه دیگران به مسئله نگاه کنم.

2/311

-2/941

ترجیح می دهم فقط پاسخ مشکالت را بدانم تا اینکه دالیل این پاسخها را
درک کنم.

2/937

اینکه دیگران گرفتارند یا احتیاج به کمک دارند واقعاً مشکل من نیست.

-2/997

من ترجیح میدهم اجازه دهم وقایع اتفاق بیفتند تا اینکه سعی کنم بفهمم

-2/993

چرا اینگونه اتفاق میافتند.
وقتی افرادی که از آنها متنفر هستم ،دستگیرشده و تنبیه میشوند ،قلبا
خوشحال میشوم.

2/311

-2/994

2/319

-2/399

سیونه سؤال پرسشنامه سهبعدی آردلت به روش تحلیل مؤلفههای اصلی مورد تحلیل
قرار گرفت .پیش از اجرای تحلیل عاملی مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی
موردسنجش قرار گرفت .ماتریس همبستگی وجود ضرایب  2/0و باالتر را نشان داد .ارزش
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کایزر-مایر-الکین  2/934بود که از مقدار پیشنهادی  2/6بیشتر است .همچنین آزمون
کرویت بارتلت ازنظر آماری معنادار بود.
تحلیل مؤلفههای اصلی وجود  11عامل را با ارزش ویژه باالتر از  1نشان داد اما با
بررسی نمودار اسکری یک نقطه تغییر جهت بعد از عامل چهارم وجود داشت که راهحل 9
عاملی را تأیید میکرد .پژوهشهای اخیر در مورد این مقیاس نیز راهحل  9عاملی را مورد
تأیید قرار دادهاند (فراری ،آردلت و کرد نوقابی ،زیر چاپ و بنگ و زو .)0219 ،راهحل 9
عاملی  31/37درصد از واریانس کلی را تبیین میکند که بعد اول  ،11/61بعد دوم ،6/77
بعد سوم 9/70 ،و بعد چهارم  9/09درصد از واریانس کل سهم داشتند .با توجه به
همبستگی ابعاد در این مقیاس از چرخش ابلیمین استفاده شد .همانطور که از نتایج
ماتریس ساختاری در جدول  0مشاهده میشود که تا حدودی  3عامل آن بر روی همان سه
بعد اصلی شناختی (عامل سوم) ،تأملی (عامل دوم) و عاطفی (عامل چهارم) بار دارند و
تقریباً چهارچوب اصلی نظریه آردلت ( )0223را موردحمایت قرار میدهد؛ اما مؤلفه
چهارم (اولین بعد در جدول  )0یک بعد جدید را نشان میدهد که ترکیبی از سؤاالت ابعاد
شناختی ،عاطفی و تأملی در آن قرار دارند .این بعد بیشترین مقدار واریانس را در مقایسه با
سایر ابعاد تبیین کرده است و یک مؤلفه قوی محسوب میشود .کلیه سؤاالت خرده مؤلفه
دوم بعد تأملی یعنی فقدان ذهنیت گرایی و فرافکنی در این عامل بار دارند که همراه با
سؤاالتی از خرده مؤلفه دوم بعد عاطفی یعنی فقدان بیتفاوتی و هیجانات منفی نسبت به
دیگران ترکیبشده و بعد تازهای را به وجود آوردهاند .ما این بعد جدید را "خود تأییدی
" نامگذاری کردهایم.
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جدول  .2ماتریس ساختاری پرسشنامه از خود فراروی
مؤلفه
0
احساس میکنم زندگیام قسمتی از یک کل بزرگتر است.

2/900

احساس میکنم به چیزی بزرگتر از خود تعلق دارم.

2/709

من اغلب در سکوت به تعمق و تأمل میپردازم.

2/709

احساس میکنم به نسلهای گذشته و آینده پیوند دارم

2/711

هرروز بیشازپیش توجهم را بر زمان حال متمرکز میکنم.

2/171

راجع به نظر دیگران در مورد خودم نگران نیستم.

2/366

0

خوشحالی من به زندگی اجتماعی پرمشغلهام وابسته نیست.
آرامش من بهآسانی آشفته نمیشود.

2/727

داراییهای مادی برایم چندان مهم نیست

2/604

من بهسادگی عصبانی نمیشوم.

2/607

زیاد به خودم سخت نمیگیرم و در مورد خودم هم شوخطبعم.

2/974

شادی من به مردم و چیزهای دیگر وابسته نیست.

2/934

زندگی برایم بسیار لذتبخش است
حتی در مورد کسانی که با من مهربان نیستند ،احساس شفقت و مهربانی میکنم.

2/341

2/931
2/929

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Oblimin with
Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 6 iterations.

چهارده سؤال پرسشنامه از خود فراروی بزرگساالن به روش تحلیل مؤلفههای اصلی
مورد تحلیل قرار گرفت .پیش از اجرای تحلیل عاملی مناسب بودن دادهها برای تحلیل
عاملی موردسنجش قرار گرفت .ماتریس همبستگی وجود ضرایب  2/3و باالتر را نشان داد.
ارزش کایزر-مایر-الکین  2/999بود که از مقدار پیشنهادی  2/6بیشتر است .همچنین
آزمون کرویت بارتلت ازنظر آماری معنادار بود .تحلیل مؤلفههای اصلی وجود  9عامل را
با ارزش ویژه باالتر از  1نشان داد اما با بترس نمودار اسکری یک نقطه تغییر جهت بعد از
عامل دوم وجود داشت که راهحل  0عاملی را تأیید میکرد .راهحل  0عاملی  37/90درصد
از واریانس کلی را تبیین میکند که بعد اول  07/69و بعد دوم  12/19درصد از واریانس
کل سهم داشتند .با توجه به همبستگی ابعاد در این مقیاس از چرخش ابلیمین استفاده شد.
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نتایج ماتریس ساختاری در جدول  3مشاهده میشود .عامل اول شامل  6سؤال میشود و
"کیهانی نگری " نامگذاری شد زیرا اکثر سؤاالتی که بر روی آن بار دارند به ارتباط فرد با
یک کل بزرگتر اشاره دارند .عامل دوم که  7سؤال بر روی آن بار دارند "آرامش و
بردباری " نامگذاری شد زیرا سؤاالت آن نشاندهنده آرامشی است که با محرکهای
بیرونی ازجمله مادیات و دیگران به هم نمیریزد .یک سؤال بر روی هیچ عاملی بار
نداشت.
جدول  .4پرسشنامه ارزشهای بنیادین
مؤلفهها
1

0

احساس عشق ،رفاقت و پیوند با خدا

2/692

-2/349

داشتن یک زندگی معنوی

2/679

تجربه اتحاد و یکپارچگی در زندگی

2/679

داشتن معنا و هدف در زندگی

2/619

هارمونی :متعادل و متمرکز

2/191

هوش

2/137

نبوغ

2/130

زندگی در زمان حال

2/122

قضاوت خوب

2/974

توانایی حل مسئله

2/976

سرزندگی :شور و شعف ،لذت ،امیدواری و شادی

2/971

ظرفیت تحمل ابهام (کنار آمدن با شرایط تردید و بالتکلیفی)

2/931

سیالی :آنقدر درگیر یک فعالیت میشوم که هیچچیز دیگری
بهغیراز آن موضوع در حین انجام کار به ذهنم نمیآید.

3

2/304

2/394

2/347

شوخطبعی

2/710

حیرت و شگفتی کودکانه

2/699

داشتن احساس غمخواری و گرمی با دیگران

-2/900

قدردانی از چیزها همانطور که هستند بدون آرایش و تزیین آنها

-2/710

نشان دادن نگرانی خود در مورد سالمت محیط اطراف

-2/712

قدرشناسی و قدردانی

-2/649
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احترام به طبیعت

-2/904

عزتنفس و خوددوستی مثبت

-2/917

مهربانی

-2/379

باز بودن اندیشه :با هر تجربهای میتوانم کنار بیایم

-2/314

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Oblimin with
Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 25 iterations.

بیستوسه سؤال پرسشنامه ارزشهای بنیادین به روش تحلیل مؤلفههای اصلی مورد
تحلیل قرار گرفت .پیش از اجرای تحلیل عاملی مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی
موردسنجش قرار گرفت .ماتریس همبستگی وجود ضرایب  2/3و باالتر را نشان داد .ارزش
کایزر-مایر-الکین  2/413بود که از مقدار پیشنهادی  2/6بیشتر است .همچنین آزمون
کرویت بارتلت ازنظر آماری معنادار بود .تحلیل مؤلفههای اصلی وجود  1عامل را با ارزش
ویژه باالتر از  1نشان داد اما با بررسی نمودار اسکری یک نقطه تغییر جهت بعد از عامل
سوم وجود داشت که راهحل سه عاملی را تأیید میکرد .راهحل سه عاملی  99/99درصد از
واریانس کلی را تبیین میکند که بعد اول  ،30/29بعد دوم  6/91و بعد سوم  1/41درصد از
واریانس کل سهم داشتند .با توجه به همبستگی ابعاد در این مقیاس از چرخش ابلیمین
استفاده شد .نتایج ماتریس ساختاری در جدول  9مشاهده میشود .عامل اول شامل 13
سؤال میشود و بیشتر با مؤلفههای معنویت ،هارمونی و هوش در نسخه اصلی پرسشنامه
منطبق است .عامل دوم که  0سؤال بر روی آن بار دارد حس طنز و شوخ طبی را نشان
میدهد و عامل سوم با  9سؤال ،بیشتر با مؤلفه گرمی منطبق است.
روایی همگرا .برای محاسبه روایی همگرای 1مقیاسهای خرد از دو شاخص استفاده شد:
سن (بالتس ،0اسمیت ،استادینگر1440،؛ کالیتون و بایرن1492،؛ استرنبرگ1496 ،؛
تاکاهاشی و اوورتون )0221 ،3و هدفمندی در زندگی (یانگ0210 ،9؛ داماسیو،1449 ،1
1444؛ جیسون و همکاران )0229 ،هر دوی این شاخصها با خرد مرتبطاند.
1. Convergent validity
2. Baltes
3. Takahashi& Overton
4. Yang
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جدول  .5همبستگی
CC_3D_WS
2/107

CC_ST
2/164

CC_FVS
2/241

2/222

2/222

2/226

940

940

941

2/901

2/119

2/040

2/222

2/222

2/222

944

944

949

سن

هدفمندی در
زندگی

جدول  1نشان میدهد که هر سه مقیاس خرد با سن همبستگی مثبت و معنادار دارند
همچنین یافتهها نشان میدهد که ضرایب بهدستآمده برای هدفمندی در زندگی و
مقیاسهای خرد معنادار است؛ بنابراین هر سه مقیاس خرد از روایی همگرا برخوردار هستند
هرچند میزان ضرایب برای هرکدام از مقیاسها متفاوت است.
روایی واگرا .برای محاسبه روایی واگرا 0از مقیاس ازخودبیگانگی 3استفاده شد .لونسون و
همکاران ( )0221همبستگی منفی بین ازخودبیگانگی و شاخصهای خرد گزارش کردهاند.
جدول  .6همبستگی
ازخودبیگانگی
-2/324
CC_3D_WS

2/222
944
-2/399

CC_ST

2/222
944
-2/039

CC_FVS

2/222
949
1. Damasio
2. Divergent validity
3. alienation
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نتایج همبستگی پیرسون در جدول  6نشان میدهد که هر سه مقیاس همبستگی منفی و
معنادار با ازخودبیگانگی دارند که نشاندهنده وجود روایی واگرا در مقیاسهای خرد
است.

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش به مطالعه محتوا ،پایایی ،روایی و روابط ساختاری مقیاس 3D-WS
(آردلت ،)0211 ،0223 ،0222 ،مقیاس ( ASTIلونسون و همکاران )0221 ،و مقیاس
( FVSجیسون و همکاران )0221 ،پرداخته شد.
مقیاس  3D-WSاز میزان پایایی باال و قابلقبولی برخوردار است ،بعد تأملی کمترین
میزان پایایی را بین سه بعد دیگر مقیاس سهبعدی آردلت دارا است که این یافته همسو با
یافتههای گالک و همکاران ( )0223است ،مقیاس سهبعدی آردلت  31/37درصد از
واریانس کلی را تبیین کرد ،نتایج تحلیل عاملی این مقیاس نیز وجود  9عامل را تأیید نمود
که عامل اول که آن را خود تأییدی نامیدیم ،بیشترین مقدار واریانس را در مقایسه با سایر
ابعاد تبیین کرده است .در این بعد تازه ترکیبی از سؤاالت ابعاد شناختی ،عاطفی و تأملی در
آن قرار دارند .عاملهای شناختی ،عاطفی و تأملی نیز بسیار نزدیک به عاملهای
شناساییشده توسط آردلت ( )0223هستند ،آردلت ( )0223بعد تأملی را اساس رشد ابعاد
عاطفی و شناختی و حتی خود فراروی میداند ،در این پژوهش نیز بعد تأملی به میزان
بیشتری خرد را تبیین کرد.
مقیاس ( ASTIلونسون و همکاران )0221 ،دارای روایی سازه باالتری از مقیاس
سهبعدی آردلت است ،این مقیاس در نگاه اول تعریف مفهومی محدودی از خرد ارائه
میدهد و خرد را تنها بهعنوان خود فراروی تعریف مینماید احتماالً به همین دلیل همسانی
درونی مقیاس خود فراروی قابلقبول است و نه بسیار باال .آیتمهای این مقیاس به دانش
شخصی ،جداسازی ،اتحاد و خود فراروی (تورنستام1447 ،؛ کارنو )1444 ،اشاره دارند و
پژوهشهای گالک و همکاران ( )0213نشان میدهد این آیتمها بهدرستی به ماهیت اصلی
خرد اشاره مینماید زیرا با ده خرده مقیاس از  13خرده مقیاس مورد آزمایش و با انواع
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شخصیت آزمودنیها همبستگی باالیی را نشان دادهاند .در این پژوهش تحلیل عاملی
مقیاس از خود فراروی وجود  0عامل را شناسایی کرد ،بعد کیهانی نگری و بعد آرامش و
بردباری ،بعد اول کیهانی نگری بیشترین مقدار واریانس را تبیین کرده است .کیهانی نگری
به ارتباط فرد با یک کل بزرگتر اشاره دارد .این مقیاس یک انتخاب خوب برای
پژوهشگرانی است که به لحاظ نظری ،خود فراروی را هسته اصلی مفهوم خرد میدانند،
اگرچه خود فراروی برگرفته از تجزیه تحلیل فلسفی کارنو ( )1444از خرد است.
بررسی پایایی مقیاس  FVSنشان داد ،مقیاس ارزشهای بنیادین دارای باالترین میزان
پایایی است ،باالتر بودن پایایی مقیاس ارزشهای بنیادین از مقیاس سهبعدی آردلت در
پژوهش گالک و همکاران ( )0213نیز تأیید شده است .مقیاس  FVSاز بیشترین میزان
روایی سازه برخوردار است ،در تحلیل عاملی مقیاس ارزشهای بنیادی وجود  3عامل تأیید
شد ،بعد اول که با مؤلفههای معنویت ،هارمونی و هوش در نسخه اصلی پرسشنامه منطبق
است بیشترین مقدار واریانس را تبیین کرده است ،این یافته هم سو با نتایج جیسون و
همکاران ( )0229است .بعضی پژوهشگران معتقدند مقیاس ارزشهای بنیادین یک مقیاس
واقعی خرد نیست بلکه مقیاسی از مجموعهی خاصی از ارزشهاست ،جیسون و همکاران
( )0229معتقدند ،ارزشها ممکن است خرد را اندازهگیری نکنند اما یک عمل خردمندانه
ممکن است در شرایطی توسط مجموعهای از ارزشها تعریف شود.
برای محاسبه روایی همگرای مقیاسهای خرد از دو شاخص سن و هدفمندی در
زندگی استفاده شد .هر سه مقیاس خرد با سن همبستگی مثبت و معنادار نشان دادند ،ارتباط
سن و خرد موضوعی مناقشه آمیز است؛ برخی از محققان استدالل کردهاند که خرد
بهطورکلی در طول سالیان ،با افزایش سن روند صعودی را طی مینماید (بالتس ،اسمیت،
استادینگر1440،؛ کالیتون و بایرن1492،؛ استرنبرگ1496 ،؛ تاکاهاشی و اوورتون،
 ،)0221درحالیکه برخی از محققان ،استدالل کردهاند که خرد ارتباط قطعی با سن ندارد
(جردن )0221 ،1و یا حتی خرد با افزایش سن کاهش مییابد (مکهام .)1442،0جامعترین
1. Jordan
2. Meacham
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دیدگاه در مورد ارتباط سن و خرد متعلق به استرنبرگ است ،استرنبرگ ( )0221پنج
دیدگاه عمومی یا مدل فرضی در مورد رابطه سن و خرد را ارائه نموده است؛ که بهجز
اولین دیدگاه که خرد را نتیجه بیداری معنوی در سالمندی میداند ،سایر مدلها اینگونه
فرض مینمایند که خرد در سالهای ابتدایی زندگی شروع به رشد مینماید (اسمیت و
بالتز1442 ،؛ رابینسون)1442 ،1؛ بنابراین نمیتوان بهصورت کلی گفت ،خردمندی با سن
افزایش مییابد ،اما پژوهشگران انتظار دارند افراد با بیشترین خردمندی حداقل  62سال سن
داشته باشند (استادینگر1444 ،؛ گالک و بالک)0213 ،؛ بنابراین ،یک مقیاس معتبر خرد
نباید ارتباط منفی با سن را نشان دهد و افراد دارای نمرات باال در مقیاسهای خرد باید سن
بیشتری داشته باشند (گالک و همکاران .)0213 ،همانطور که در این پژوهش نیز مشاهده
شد که مقیاسهای خرد ارتباط مثبت و معناداری با سن دارند که نشان میدهد این
مقیاسها از روایی همگرا برخوردارند .همچنین یافتهها نشان میدهد که ضرایب
بهدستآمده برای هدفمندی در زندگی و مقیاسهای خرد معنادار است ،پژوهشها نشان
داده است انجام عملی خردمندانه نیازمند این است که فرد توسط یک هدف هدایت شود و
افرادی که از خردمندی بیشتری برخوردارند دارای زندگی هدفمندتری هستند (یانگ،
 )0210پژوهش داماسیو ( )1444 ،1449نشان میدهد که انجام عمل هدف محور مستلزم
تفکر و احساس منسجم ،یا همان ابعاد شناختی ،عاطفی و تأملی خرد است .همچنین
پژوهشهای جیسون و همکاران ( )0229نیز نشان میدهد افرادی که دارای هدفمندی در
زندگی هستند نمرهی باالتری را در زیر مقیاس هارمونی مقیاس خرد کسب مینمایند .در
این پژوهش نیز هر سه مقیاس رابطه مثبت و معناداری را با هدفمندی در زندگی از خود
نشان دادند.
نتایج همبستگی این مقیاسها با ازخودبیگانگی نشان داد که هر سه مقیاس همبستگی
منفی و معنادار با ازخودبیگانگی دارند که نشاندهنده وجود روایی واگرا در مقیاسهای
خرد است .ازخودبیگانگی در لغت به معنای جدایی از خود است و در اصطالح به وضعی
1. Robinson
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اطالق میشود که در آن ،انسانها تحت چیرگی نیروهای خود آفریدهشان قرار میگیرند و
این نیروها بهعنوان قدرتهای بیگانه در برابرشان میایستند (کوزر)1377 ،1؛ اما فرد
خردمند فردی است که به اتحاد ،دانش شخصی و پذیرش همهی جوانب شخصی خویش
رسیده است و منبع اصلی حرکت وی نیروهای درونی موردقبول و آگاهانهای است که
هدف آن در جهت نفع مادی و معنوی شخصی و جمعی است (لونسون و همکاران،
 ،)0221با توجه به این تعاریف مشخص است که ازخودبیگانگی ،تشابه و همبستگی با
تعریف خرد و رفتار خردمندانه ندارد و مطابق با انتظارات (لونسون و همکاران )0221 ،در
این پژوهش مشاهده شد که بین ازخودبیگانگی و شاخصهای خرد همبستگی منفی معنادار
وجود دارد که نشان میدهد هر سه مقیاس از روایی واگرا برخوردار هستند.
درمجموع میتوان اظهار داشت که هر سه مقیاس که در پژوهش حاضر موردبررسی
قرار گرفتند توان نسبتاً قابلقبولی برای ارزیابی سازه خرد دارند هرچند هرکدام از نقاط
قوت و ضعفی برخوردارند؛ اما به دلیل اینکه هر سه ابزار تعاریف متفاوتی را بهعنوان
پشتوانه نظری انتخاب کردهاند شاید بتوان گفت که واقعاً یک سازه مشترک را نمیسنجند
و بنابراین مقایسه آنها کار درستی نیست .این اشکال هنوز بر کلیه پژوهشهای حوزه خرد
وارد است که یک تعریف قابلقبول وجود ندارد و پژوهشگران مبنای کارهای خود را بر
اساس تعاریف کامالً متفاوتی از یکدیگر ولی با یک اصطالح مشترک به نام خرد انجام
میدهند؛ بنابراین استفاده از هر یک از مقیاسهای معرفیشده در این پژوهش به هدف
پژوهشگر و تعریف او از سازه خرد وابسته است.
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