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چکیده
هدف پژوهش حاضرر بقه بندی توانمندیها و فضرال ننش و ااتت و روااایی پراننان انشش ن در
جمعیرت داننرررشویا ایرانو بودو روش پژوهش حاضرررر ای نوت ننیفی

ی و -مو بودو در بفش ی و ای

برح نظری دادهبنیاد ( )GTااری اده دردو  01داننشو در قالب  6گروه انونو (دان  42داننشوی دتیر و
اردرناارو و اردرناارو اردد داننهاه تبرا ب دیوه قضاوتو

 55داننرشوی پسرر) ای جانع داننرشویا

انیفاب درده و نورد نااحق نی ااتیاریافی قرار گرفیندو پااخها ب دیوۀ تحلی نضمو و ب ارگیری دو
روش تحلی قالب و ناتریس در نرمافزار  MAXQDA10تحلی درردندو یافی ها ننررا دهندۀ وجود چبار
عان یا فضرریلت در جانع ایرانو بود

عقارتند ای تدرد (درران توانمندیهای ت کر تحلیلو ،تودنظ دهو،

نیان روی و اعیدال ،عنر ب یادگیری) ،دررشاعت (دران توانمندیهای جرأتنندی و صررداقت) ،انسررانیت
(دران توانمندیهای عدالت و اناراف ،نبربانو ،گذدت و بفنش) و تعالو (دان توانمندیهای تحسین
ییقایو و درهرفو ،انیدواری و نعنویت)و نطالع دوم با روش غیرنیناینرو (توصی و) و برح پیمایش روی
جمعیت داننرشویو  216ن ری ب اجرا در نندو تحلی نؤل های اصلو با چرتش واریما س ،ااتیار چبار
عانلو را ننا دادو این یافی ها ننا نودهد

پراننان توانمندیهای ننش ایرانیا نوتواند دادههای نعیقر

و قاب اتکایو فراه نوردو

کلیدواژهها :فضائل ،توانمندیهای منش ،بافت فرهنگی ،روانشناسی مثبت

5و اایاد داننکدۀ روا دنااو و علوم تربییو داننهاه تبرا  ،تبرا  ،ایرا و (نویسندۀ نسئول)khodayar@ut.ac.ir
4و داننیار داننکدۀ روا دنااو و علوم تربییو داننهاه تبرا  ،تبرا  ،ایرا و
 0.اندیدای د یری روا دنااو ،داننکدۀ روا دنااو و علوم تربییو داننهاه تبرا
 2.د یرای تفااو ،اایاد داننهاه فرلودیکنسو ننریکاو
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مقدمه
تا اواتر ده  5997نیالدی نحور اصررلو بینرریر نطالعات دربارۀ جوانو نیمر ز بر نواق
نارریبها بود ،ییرا این تطا رواج دادررت

و

نیایی ب پروراند توانمندیها نیسررت ،چو

توانمندیها ب بور بقیعو درک نوگیرند و ردرد نو نندو این تاور نادرات اات ،چو
توانمنردیهرای فرد نبراییا ب بایدهو نیواررری نوانشاند و تمام قابلیتهای ذاتو فرد بال ع
نمودودو ای اینرو ،برای اای ادۀ بینین ای توانمندیها باید ن ها را دناتت ،پروراند و ردد
داد (نهیار-نو)5095 ،5و با نزدیکدرد ب انیبای قر بیسی و ورود ب قر جدید ،دیدگاه
روا دنااو نثقت ارال دد

تأ ید بر توانمندیهای افراد دادت و ب نهابل با دیدگاههای

ققلو ،بایبینو و اصالح ن ها پرداتتو
روا درناارو نثقت ،درات ای ای عل روا درناارو نحسوب نودود

اعو دارد ای

روا دررنااررو و روا درنانوِ ندل ضررع -اصررالح 4فراتر رفی و ب توانمندیها 0و فضررای ِ

2

فردی اولویررت دهرردو در واقا روا درررنرراارررو نثقررت ایلحررا تشربو رویکردی نعیقر بر
روا درنانو ااررت

توج ویژهای ب بنا نباد توانمندیها و هیشا های نثقت نراجا دارد

و دررراد رانو یعنو نطرالع ببزیسررریو ذهنو 1فرد را در یندگو نراجعا ب تابر تسرررکین
ناررریبهای روانو افزایش نودهد (ارررلیهمن و چیکسرررنیمیبای4777،6؛ انیُن و هافمن،0
)4754و ارالیا ارال ،روا درنااا با تأ ید بر تطاها و ضع ها ،توانمندیها و قابلیتهای
افراد را نورد غ لت قرار داده بودند این در حالو اارت

روا دنااو نثقت ب جای تمر ز

بر نقود ضرع ها بر نهاط قوت و توانمندیهای فرد تمر ز داردو ب همین دلی روا درنااا
نثقت ب ارال الهوهایو دربارۀ ننش و درررفاررریت توب پرداتی اند

برجسررری ترین این

1. Magyar-Moe
2. deficit repair
3. strengths
4. virtues
5. subjective well-being
6. Csikszentmihalyi & Seligman
7. Compton & Hoffman
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الهوها تا ب انروی الهوی توانمندیهای نَندش نوارسر اریشها در عم (ویا( )5پییراو  4و
ارلیهمن )4772 ،اارتو بر اارا

اینرویکرد ،درش دای فضیلت جبانو وجود دارند

هر دام توانمندیهایو در ییرنشموع دا دارند و درنبایت  42توانمندی نعرفو نودوندو

ب بیا دیهر ،بر اارا الهوی اصرلو ن بومپردایی در یاب توانمندیهای ننش و فضای
نو ند

(پییرارو و ارلیهمن )4772 ،باالترین ارطِِ ارلسل نراتب ،فضای را توصی
 42توانمندی ننش این دش فضیلت را نواایندو
فضرای  ،ویژگوهایو هسیند
درحالو

توای فالا در بول قر ها اریدمند دانسی ددهاند؛

توانمندیهای ننش نسریرهای دارییابو ب فضرای هسیند؛ بنابراین ،در بقه بندی

ویا ،نیا فضررای و توانمندیهای ننش ت اوت ااررت و فضررای در نرتق باالتر و لوتری
قرار گرفیر انرد ر در دل ن هرا توانمنردیهرای ننش جای گرفی اندو توانمندیهای ننش،
ظرفیتها/صر ات نثقیواند

در فرهنگهای نفیل

حضور دارند و اریدمندند و نوجب

پیاندهای نثقت بودررماری برای تود و دیهرا نودرروندو صرر ات نثقیو

هسرری اصررلوِ

بود /0هویت و عم /رفیارِ نا را تنکی نودهند (نیمک 4752 ،ال )و
در نررذهرربهررا و فلسررر ر در بو اعارررار نفیل

و در نیررا فرهنررگهررا ،همهرایو

دررره تانهیزی در نورد فضررریلتها و توانمندیها وجود داردو اینرویکردهای فلسررر و،
نرذهقو و/یررا عرفررانو هرچنررد در جزلیررات بررا یکرردیهر ت رراوتهررایو دارنرد ،انرا همهرایو
ارنتهای فلسر و نی اوت در بو هزارا ارال انری ننربود اات و روا دنااو نثقت این
تواف بین فرهنهو را راهنمای تویش قرار داده ااررتو بدین ننظور ،پییراررو  ،اررلیهمن و
تی تحهیهاتو ن ها ب نطالع نثار نکیوب تمانو نذاهب و رویکردهای فلسرر وِ عمده و نیز
درعرهای ننربور ،وصریتنان ها و هر نوت نین ،حهای فرهنهو ،یا نحاولو را
ویژگوهای عالو انسررانو را ننررف

ب نحوی

نو رد یا در نورد فضررای  ،توانمندیها و توبوهای

انسرانو گ توگو نو رد و فبرارت نمود فضریلتها ای دیدگاه هر دام ای ن ها و اپس
)1. VIA (Values in Action Classification of Character Strengths
2. Peterson
3. being
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بررارررو نوارد ننررریری در نیا تمانو ن ارررنتها پرداتیندو پییرارررو  ،با نرور ببیرین
رویکردها و ت کرات در نورد فضررای  ،توانمندیها و توبوهای انسررانو

در بول 4677

ارررال ارال درررده بودند ،تحلی تاریفو چنرررمهیری را هدایت ردو ن ها همچنین ادبیات
پژوهنرررو نربوط ب ننش را ای علوم نفیل
روا دررنااررو نطالع

نانند روا پزدرررکو ،تحول جوانو ،فلسر ر و

ردندو برراررو اررنتهای فلس ر یونانو ،ن وارریونیس ر  ،تالولیس ر ،

بودیسر  ،هندولیسر  ،نسریحیت ،یبودیت و اارالم نیز ب بور گسریرده انشام ددو پیشفرض
اولی این بود

هم جا اوش دررود و هین نهط ای دررف نفورده باقو نماند (پییراررو و

الیهمن4772 ،؛ پییراو 4776 ،؛ دالسهارد ،5پییراو الیهمن)4771 ،و
ارپس ،این داننمندا رویکردی ایسیمو و دوبرف اتفاذ ردند :یک نرور پینین ای
تالشهرای ققلو برای بقهر بنردی فضرررایر و یک رویکرد تشربو

با دو ارررؤال هدایت

نودررد :نیا فبراررتهای نی کرا پینررین نوتوانسرریند همهرا بادررندا نیا برتو ای فضررای ،
صرررفنظر ای اررنت و فرهنگ ،نوتوانسرریند اریش گسرریرده دادرری بادررندا (دالسررهارد و
همکارا 4771 ،؛ پییراررو و اررلیهمن)4772 ،و ای نیا حدود  477فبراررت ای فضرریلتها،
ننچ ب داررت نند دررش نوضرروت ننرراب (فضررای ) بود

عمدتا این نوضرروعات نوایی

عقارت بودند ای ترد و حکمت ،درشاعت ،انسانیت ،عدالت ،انشیدگو و تعالو (الیهمن،
)5094و اررپس ،هر دام ای این دررش دارری فضرریلت ب ییرنشموع هایو تهسرری دررده و
درنبایت  42توانمندی ارال ددندو

اگرچ بقه بندی توانمندیهای ننش ارال دررده توارری نواررسرر اریشها در عم ،
نعموال جباننررمول-حاضررر در هم فرهنگها و در هم انسررا ها فارغ ای نلت ،فرهنگ ،یا
وابسررریهو نرذهقو -نعرفو نودرررونرد ،بافت فرهنهو

در ن یک توانمندی ننش ابرای

نودرررود ،نعموال نمودد ننحارررربر فردی ای ن توانمنردی را ارالر نودهدو بدین نعنو
بسررریاری ای توانمندی ها همچو

ارِ گروهو ،نمکن اارررت نمودهای نی اوتو در فرهنگ

دررقو نسقت ب فرهنگ غربو دادی بادندو در بسیاری ای نواقا این توانمندی ننش ،تود را
5. Dahlsgaard
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بر دررریوهای نی راوت و برای هردفو نی اوت ننرررا نودهد

با توج ب فرهنگ ت اوت

نو ند؛ و هنشارهای فرهنهو و نراا نذهقو نعموال توانمندیهایو را تهویت نو نند
بر افراد مرک نو ند تا تانواده و اجیماعنرررا را ب بور ننسرررش ح ظ نند (ردرررید،5
) 4754و بر بیررا دیهر ،جزلیررات وابسررریر بر فرهنررگ بر نحوۀ ابرای توانمنرردی هررای ننش
ترأثیرگذارندو در نیا انیهادهای نفیل

وارد ب بقه بندی نؤارررسررر ویا ،اارررنو)4759( 4

تعمی پذیری فرهنهو بقه بندی ویا را ییر اررؤال نوبرد و بیا نودارد

با توج ب هدف

بقه بندی ویا ،این نیایج تا اندایهای ننرک ارای اارتو او روشدنااو پییراو و الیهمن
در ارراتیاربندی این ندل را ییر اررؤال نوبرد و ن را ندل جبا دررمول قاب دوام نموداند
بر اارا

اررالی درفاررو و نیز بر ااررا

ننابا تاریفو نحدود و نعدود و اغلب غربو

تنظی دده ااتو نکگرث )4752( 0نیز بیا نو ند ،بینیر افرادی
پر نو نند ،این ار را ب صررورت برتی انشام نودهند (چرا

پراننان های ویا را

پراررنررنان ویا ب صررورت

ننالین در ارایت قرار دارد و پس ای اتمام پاارخ ب پرارنرنان  ،نییش را ب صورت تود ار
برای پااخدهنده اعالم نو ند)؛ بنابراین بینیر ن ها احیماال غربو ،تحای

رده و ای اطِ

فرهنهو-اجیماعو-اقیاررادی نیوارری ب باال هسرریند؛ بنابراین ،تعشقو ندارد

در بینرریر

پژوهشها ،بقه بندی اولی ویا تا اندایۀ ییادی نورد تأیید نناری و تشربو قرار نوگیردو
ای ارررویو ،در اوای ارررالهای  ،4777دادههای جمانوریدرررده ای بیش ای  07نلت،
فراگیر بود نراهیت توانمندیهای ننش را نورد حمایت قرار داد (پییرارررو و ارررلیهمن،
 )4772و چند ارال بعد دادههای نقینو بر فراگیری توانمندیها در بیش ای  17نرور ننینر
درردند (پاری ،2پییراررو و ارررلیهمن )4776 ،و دوباره  9اررال بعد با نطالع  01نرررور
(نکگرث 4751 ،ال ) این فراگیر بود تأیید ددو ای اوی دیهر ،بیسوا -داینر)4776( 1
برتو ای پژوهشهای پینررهام بینفرهنهو را با بقه بندی ویا ب انشام راررانیدو وی ب برتو
5. Rashid
4. Snow

3. McGrath
4. Park
5. Biswas-Diener
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ای دورداررتترین نناب بر روی رۀ ینین ا ر ر رد تا در نورد وجود این  42توانمندی و
همفوانو ن ها با نالیها جسررتوجو ندو در این نطالع  ،وی ب بور تاص توج تود را
بر ار فرهنگ نیمر ز رد؛ ققیل ناارایو در نیا ،گروهو ای ااکیموهای دمال گرینلند و
داننرشویا ننریکایوو انیفاب این گروهها ب این دلی بود

نمایندۀ ت اوتهای وایا در

یبا  ،توارررع تکنولو،یک ،تمرینات فرهنهو و نعنوی ،جفرافیا و تاریخ بودندو بیسررروا -
داینر و گروه وی در نورد وجود ،اهمیررت و نطلوبیررت تمررام این  42توانمنرردی در بین این
فرهنرگهرا بر نیزا براالیو ای تواف دارررت یافیندو این فرهنگها همچنین نوپذیرفیند
افراد در هر ارررن و جنسرررییو نوتوانند این توانمندیها را در تود گسررریرش دهند و اینک
نؤارسراتو فرهنهو برای پرورش این توانمندیها وجود دادیندو برتو ت اوتهای فرهنهو
نیز ننررف

درردند :ینا ااررکیمویو نمرۀ بینرریری در نبروریی و نردا در تودنظ دهو

سب ردند ،درحالو

ینا نااایو نمرههای بینیری در تودنظ دهو ب دات نوردندو

با این حال ،ب نظر نورارررد نثالهای بودرررماری ای ویژگوهای نب وجود دارند
هنهرام بررارررو ت اوتهای ظری

فرهنهو هر فرد ،ندرررکار نودررروندو لونا )4756( 5

پژوهنررو دررق نظامنند در نورد وا،ههای «غیرقاب ترجم »

با نیکییسرریو نرتقی بودند،

انشام داد؛ «ننش» یکو ای ار ر گروه اصرررلو در چارچوب پژوهش او بودو ردرررید ()4754
وا،ههرای دیهری را نیز پینرررنبراد نو ند

ب فرهنگهای تاصرررو تعل دارند؛ همچو

وفاداری ،تودرویو ،وظی دنااو ،پرهیز اری و اردانوو نولن-اایویی )4752( 4نظری
اجیماعو را در ینین ننش و فضرال نورد برراو قرار داده و تأ ید نو ند

دک گیری

و ثقرات ن هررا در برافررت اجیمرراعو ات را نوافیررد و ااررریرردالل نو نرد ،درحررالو ر این
توانمندیهای همچو ص ات هسیند ،ب صورت اجیماعو نمایا دده و پرورش نویابندو
در چندین پژوهش
نورهای نفیل

با هدف ارییابو اررراتیار بقه بندی توانمندیها و فضرررال در

انشام دده اات ،پژوهنهرانو همچو نکگرث ( ،)4752لییمن-اوادیا

1. Lomas
2. Moulin‐ Stożek
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و لوی ،)4754( 5بردار و ادرردا  ،)4757( 4رُش 0و همکارا ( ،)4757دررریای ،اارریهر،
روگر و الو ،)4757( 2ارررینج و چوبیسرررا ،)4757( 1با روشهای نمون گیری نی اوت و
ااررری راده ای تحلی عانلو ا ینرررافو ب اررر تا پنج عان دارررت پیدا ردهاند

رویکرد

درشعانلو ارال درده تواری پییراو و الیهمن همفوانو دقی نداردو نکگرث (4751
ب) در نهال تود با ادررراره ب این پژوهشها بیا نودارد
چرا

این ناهماهنهو بقیعو اارررت

بقه بندی پییرارو و ارلیهمن ن بونو بوده و ن بر ااا

روا انشو و دوم اینک

اهمیت بافت و فرهنگ را نقاید نادیده گرفتو
ای اینرو ،ابزارهای اررنشش روا دررناتیو نثقت باید ب ت اوتهای فرهنهو حسررا
بادردو ارنشش روا درناتیو نثقت فرهنگنحور با دناتت اایههای روا دنااو نثقت در
بین فرهنگهای گوناگو نغای نودررود؛ بنابراین باید ابالعاتو را

در بردارندۀ جنق های

فرهنهو برادرررد ،جمانوری رد و ای ن هرا در نینو ها و ابزارهای اندایهگیری

اینظر

فرهنهو ننااررب هسرریند ببره برد و اررپس ب ارال ت سرریرهای نینااررب با فرهنهو

در ن

ابزار براحو دررده ااررت ،پرداتت و نداتالت را نینااررب با ن نیایج براحو و اجرا رد
(نرکگرث 4751 ،ب؛ نهیرار-نو)5095 ،و جمانوری دادههایو

دربرگیرندۀ جنق های

فرهنهو بادد ،دان برراو هویت اجیماعو-فرهنهو و جبا بینو فرد نودود

با نطالع

اریشهرا ،براورها و رفیارهای فرهنهو همچو جماگرایو ،غرور نژادی و قونو ،نعنویت،
دین ،نعضررالت اجیماعو و ارراتیار تانواده و اجیمات فردد نوردنطالع  ،ننررف

نودرروند

(نهیار-نو5095 ،؛ نسیانیین و او)4776 ،6و

5. Littman-Ovadia & Lavy
2. Brdar, & Kashdan
3. Ruch
4. Shryack, Steger, Krueger & Kallie
5. Singh, K.& Choubisa
6. Constantine & Sue
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با توج ب اهمیت رویکرد روا درررناارررو نثقت در نیا روا درررناارررا ایرانو ب نظر
نورارد درناارایو توانمندیها و فضریلتها نینااب با فرهنگ ایرانو ضرورت دادی باددو
ااتت پراننان توانمندیهای ننش و فضال نینااب با فرهنگ ایرانو و روااایی ن ه
نوتواند برای اهداف دنااایو توانمندیهای اقنار نفیل

(همچو داننشویا  ،ارنندا

ارراینا ها) و همچنین اهداف نداتالتو در ایرا نورد اارری اده قرار گیرد و ه ب

اهش

تالء نوجود در درررواهرد علمو و تشربو در نورد جبرا درررمول بود پرارررنرررنان فعلو
توانمندیها (نسررف ویا) در اررطِ جبانو یاری رارراندو ای اینرو ،الیم ااررت

نالحظات

فرهنهو و تحولو در حویۀ توانمنردیهرای ننش بر بور عمی در جانع ایرانو نوردنطالع
قرار گیرد تا ننرررف

درررود

نعانو و تعاری

هر دام ای این توانمندیها در نرررور نا

چهون اارت و چ توانمندیهایو در نرور نا برجسری تر و تاصتر نحسرروب نودوند و
ردام توانمنردیهرا احیمراال میر نورد توجر و ببرهبرداری قرار گرفیر اند تا بیوا ابزاری
اایاندارد برای اندایهگیری توانمندیهای ننش در جانع ایرانو و درنبایت نداتالت نؤثر
برای تهویت این توانمندیها اررراتی و ارال درررودو ای اینرو ،هدف پژوهش حاضرررر چنین
اارررت ر برای رودرررن درررد صرررحت بقه بندی ویا در جانع ایرانو الیم اارررت ابیدا
توانمندیهای ننش در نیا جوانا ایرانو ب دقت نورد برراو ،اندایهگیری و تحلی عمی
قرار گیردو چرا

اندایهگیری این توانمندیها با ابزار ااررریاندارد و روشهای عمهو ی و

در نررور نا هنوی صررورت نهرفی ااررت و نطمئنا توانمندیها در جانع ایرانو

فرهنگ

ننحارررربر فرد تود را دارد ،برا دیهر جوانا ر در ن ها این پژوهشها صرررورت گرفی ،
ت اوتهایو دارد؛ بنابراین ،پژوهش حاضر ب دنقال دنااایو توانمندیهای ننش و فضال در
نیا جوانا ایرانو بین  52تا  41اررال با ننررانها بزرگسررالو و بقه بندی این توانمندیها و
فضال با توج ویژه ب فرهنگ ایرانو ااتو

روش پژوهش
برای اراتت و روااایی ابزار دناتت فضیلتها و توانمندیهای ننش ای دو نطالع اای اده
ددو
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مطالعه نخست (کیفی)
جامعه ،نمونه و شیوه نمونهگیری
هدف نطالع نفسررت دررناتت ادرای داننررشویا ایرانو ای ویژگوهای ننش در جمعیت
ایرانو بودو برای درررناارررایو ن بومارررایی ویژگوهای ننش ،ای روش ی و و برح نظری
دادهبنیاد )GT( 5ااری اده دردو داننرشویا ب دیوۀ هدفمند قضاوتو 4انیفاب ددندو ایت
حش نمون در رویکرد ی و با توج ب اصرر ادررقات بو روند پژوهش تعیین درردو ضررمن
تحلی ناراحق ها ،دها و نوارد اایفراجدده در جلس دن ای نااحق های گروه انونو
با  6داننرشو ب تکرار راریدو ادریفال ب تحاری در یکو ای داننکدههای داننهاه تبرا در
دورههای اردنااو و اردنااو اردد ،دارابود ویژگوهای دورۀ پیشبزرگسالو با توج
ب ننانهرهای بزرگسالو و نقود اابه اتیالل روانو ،بیماری روا پزدکو یا بیماری جسمو
تاص ،درطهای دمول در پژوهش حاضر بودندو
جدول  :1مشخصات گروه دانشجویان مورد مصاحبه
جنسیت
مرد

زن

کل

دانشکده

تعداد

مدیریت

 3نفر

روانشناسی

 7نفر

فنی

 1نفر

مدیریت

 5نفر

روانشناسی

 13نفر

حقوق و علوم سیاسی

 4نفر

علوم اجتماعی

 4نفر

جغرافیا

 1نفر

علوم و فنون نوین

 1نفر

جمع
 11نفر

 42نفر

 35نفر

)1. Grounded theory (GT
2. Jadmental purposive
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گردآوری دادههای کیفی
ب ننظور درنااایو ادرای داننشویا ای ویژگوهای ننش ایرانیا  ،نااحق نیم ااتیاریافی
ب درریوۀ گروه انونو براحو درردو ااررا

براحو نارراحق  ،ندل توانمندیهای ننش و

فضال نؤاس ویا بودو نااحق هر گروه ای گروههای انونو در یک جلس  0ااعی با  1تا
 6ن ره با پروتک یکسررا -5 :نعرفو لو -4 ،بیا نهدن -0 ،انضررای فرم تواف  -2 ،اعالم
قوانین جلس  -1 ،پراش اؤاالت و  -6جمابندی ب اجرا درنندو

روش تحلیل کیفی
ابالعات حاص ر ای نارراحق های گروه انونو ب درریوۀ تحلی نضررمو برراررو درردندو با
ااری اده ای تحلی نضرمو نوتوا ب دری عمی تری رارید و با نهایس فراوانوها ناتریس
نضررانین و دررقک نضررانین را ایشاد ردو در این پژوهش برای ارراینا دهو نضررانین ای دو
روش تحلی قالب 5و ناتریس نضررانین 4اارری اده درردو جانسررو  ،تایرو ،گواررت و نانو،0
)4772و نضرانین ای جنق های نفیل و تهسی بندی نودوندو در پژوهش حاضر ،نضمو های
پای  ،اررراینا دهنده و فراگیر نورد تحلی واقا دررردندو تحلی نضرررانین در این پژوهش با
اای اده ای نرمافزار  MAXQDA10انشام ددو این نرمافزار انکا

دگذاری نین ،تفای

دها ب نضرانین ،نرتب رد یاددادرتهای پژوهنهر با دها ،قابلیت جسیشوی پینرفی
و عملیات بایتوانو دادههای دگذاری دده را دارااتو
دگذاری عقارت اارت ای عملیاتو

بو ن دادهها تشزی  ،ن بوماایی و ب دک

تایهای در نار یکدیهر قرار داده نودروند و بو ن نظری بر ااا
(ااررریراو

و وربین)5992 ،2و نراحر

دادهها تدوین نودود

ردگذاری نورد ااررری اده در این تحهی دررران
1. template analysis
2. thematic matrix
3. Namey, Guest, Thairu & Johnson
4. Strauss & Corbin
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دگذاری بای بر نقنای نهوالت اارریفراجدررده ای نطالع  ،دگذاری نحوری و دگذاری
انیفرابو اارررتو در این تحهی ای هر اررر نوت ردگذاری ،دررران

دگذاری بای بر نقنای

نهوالت اارریفراجدررده ای نطالع  ،دگذاری نحوری و دگذاری انیفابو اارری اده دررده
ااتو

بررسی روایی کدگذاری
پژوهنرهرا

ی و دریوۀ ار اوی اایی 5را ب عنوا روش انشش روایو 4یافی های تود ب

ار نوگیرند (پاتو )4770 ،0و ااری اده ای ار اروی ارایی در پژوهنهر ،دیوه و داده برای
ثقرت ارررایه واقعیرت در نطرالعر

ی و ننراارررب اارررتو در پژوهش حاضرررر ای دو روش

ا اوی اایی در پژوهنهر و ا اوی اایی در دیوه اای اده ددو ب ننظور نحااق روایو ب
درریوۀ باینینو (رایشو )4770 ،2روش انشام ار ،ای بین نارراحق های انونو انشامگرفی
دو ناررراحق ب عنوا نمون انیفابدرررده و هر دام ای ن ها در یک فاصرررل ینانو وتاه و
ننرف

دوباره دگذاری دردو دهای ننرف

دده در دو فاصل ینانو برای هر دام ای

نارراحق ها باه نهایسر درردندو در هر دام ای نارراحق ها ،دهایو

در دو فاصررل ینانو

باه ننرراب بودند با عنوا «تواف » و دهای غیرننرراب با عنوا «عدم تواف » ننررف

درردو

هر دام ای ن ها دو بار در یک فاصرل ینانو  47رویه تواری پژوهنرهر دگذاری ددندو
روش نحاارق روایو بین دگذاریهای انشامگرفی توای نحه در دو فاصل ینانو بدین
ترتیب اات:
×%100

 (2تعداد توافقات
تعداد کل کدها در دو مرحله

=

درصد روایی بازآزمون

1. triangulation
2. reliability
3. Patton
4. Riege
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جدول  :4محاسبه روایی بازآزمون
گروه کانونی تعداد کل کدها تعداد توافقات تعداد عدم توافقات روایی بازآزمون
اول

432

42

24

%48

دوم

441

42

53

%75

کل

257

174

181

%74

وی  )5996( 5روایو  67صدم را یک روایو قاب ققول نوداندو در این پژوهش ،تعداد
دها در دو فاصررل ینانو  46رویه برابر  ،210تعداد

توافهات بین دها در این دو ینا

برابر  502و تعررداد ر عرردم توافهررات در این دو ینررا برابر  575بودو روایو برراینینو
ناراحق های انشامگرفی در این تحهی با ااری اده ای فرنول ذ ردرده ،برابر  02درصررد بودو
نیزا روایو ب دارررتننده ننرررا نودهد

اررریسر ری

دگذاری ای روایو بسررریار توبو

برتوردار ااتو

سهسویهسازی در پژوهشگر
برای ارنشش نیزا تواف درو نوضروعو ای نینو روایو بین دگذارا  4اای اده ددو با
توج ب نوضررروت و نیفیرهای پژوهش ،دگذار همکار یک روا درررناارررو تربییو در نظر
گرفیر دررردو پس ای ابمینرا ای ندرررنرایو همکرار پژوهش بر فرایند دگذاری ،تعداد دو
ناراحق

انونو ب بور تارادفو انیفاب و ب وی واگذار دد تا فرایند دگذاری را ب بور

نسررریهر انشرام دهردو نحاارررق درصرررد تواف بین دگذارا
اعیقارارررنشو تحلی ب

ب عنوا یکو درررات

ار نورود درارررت نانند دررریوه ققلو اارررتو نیایج حاصرر ای این

دگذاریها در جدول ییر ننده اات:

1. Kvale
)2. intercoder reliability (ICR
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جدول  :3محاسبه روایی بین دو کدگذار
گروه

تعداد کل

تعداد

تعداد عدم

روایی بین دو کدگذار

کانونی

کدها

توافقات

توافقات

(درصد)

اول

484

75

54

%74

دوم

482

74

24

%72

کل

214

153

182

%72

همرا بور

در جدول فو نوتوا ننررراهده رد ،تعداد

همکار تحهی ب ثقت رارررید برابر  ،254تعداد

دها

تواررری نحه و

توافهات بین این دها  510و تعداد

عردم توافهرات بین این رردهرا برابر  576بودو روایو بین رردگرذارا برای ناررراحقر هررای
انشامگرفی در این تحهی با ااری اده ای فرنول ذ ردده برابر  02درصد اات

ننا دهنده

روایو بسیار توب دگذاری ااتو

بررسی روایی توسط متخصصان
دهای ااریفراجدرده در ار ارطِ ،ترد ،فراگیر و نحوری ،بو پراننان ای در نعرض
قضراوت نیفااا قرار گرفیندو پنج پژوهنهر ای گرایشهای نفیل

ردی روا دنااو با

حداق پنج اررال اررابه فعالیت در حویۀ روا دررنااررو نثقت ب فرم ارییابو پااررخ دادندو ب
همراه این فرم ،جدول دها و ناردا ها برای نیفارارا ارییاب اراال ددو ن رات برای
هر د باید یکو ای گزین های «نناارب اارت»« ،تا حدودی نناارب اات» یا «اصال ننااب
نیسرت» را انیفاب نو ردندو جلوی هر گوی  ،نحلو برای توضریحات یا پیننبادات در نظر
گرفی دررده بود تا پااررخدهنده در صررورت عدم تواف با یک د ،بیواند نورد جایهزین یا
توضیحات الیم را ارال

ندو در این نرحل  56د (درنشموت ا ارییاب) حداق ای جانب

یک ن ر ،ناننااررب ،یا تا حدودی ننااررب در نظر گرفی دررده بودو این دها با تفییر نام ،یا
تفییر اص

د اصالح ددندو
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مطالعه دوم (کمی)
نطالع دوم با روش غیرنناینررو( 5توصرری و) و برح پیمایش 4انشام درردو هدف نطالع دوم
برراو روایو اایه ابزار براحودده بودو این نطالع روی جمعیت داننشویو  216ن ری ب
اجرا در نندو

جامعه نمونه و روش نمونهگیری
جانع پژوهش در بفش پیمایش ،تمانو داننرشویا داننرهاه تبرا را دان نوددو گروه
نمون داننررشویا در بفش پیمایش ب درریوۀ تاررادفو تود ر ای 0انیفاب درردندو در نرحل
اجرای نیناینرو پرارنرنان ویا 547 ،ن ر ای داننرشویا ب دک تود ای تاادفو انیفاب
درردندو برای اجرای نسررف ایرانو بر ااررا

فرنول حش نمون

و را (دررک  )5با اررطِ

تطای  7/71و جانع با حش  17777ن ر (ب گزارش وباررایت راررمو داننررهاه تبرا در
نبرنراه  )https://ut.ac.ir/fa) :92حررداقر حش نمونر نوردنیرای برابر بررا  025ن ر بودو
پژوهنررهر بنابر نیاینندیهای تحلی و انکا افت 177 ،پراررنررنان توییا رد

درنبایت

 216نورد ب عنوا نمون نبایو تحلی ددندو

شکل  :1فرمول حجم نمونه کوکران

گروه نمونر نبایو در بفش پیمایش دارای نیانهین ارررنو ( 45/22با انحراف ااررریاندارد
 4/25ارال) بودندو درنشموت 521 ،نرد و  079ی در این پژوهش ننار ت ردندو دو ن ر

1. nonexperimental
2. survey
3. Cluster sampling
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ب جنسرریت تود ادرراره نکرده بودندو جدول  2ننررفاررات جمعیتدررناتیو گروه نمون را
ننا نودهدو
جدول  :2مشخصات جمعیت شناختی گروه نمونه
وضعیت تاهل
مجرد
متأهل
فوت همسر
جداشده

جنسیت
مرد

زن

کل

فراوانی

112

424

342

درصد

48/8

42/7

42/2

فراوانی

41

34

53

درصد

12/5

18/2

11/7

فراوانی

1

5

2

درصد

8/7

1/2

1/3

فراوانی

7

2

11

درصد

2/4

1/3

4/2

ابزار پژوهش
پرسشنامۀ سنجش توانمندیهای منش (نسخه اولیۀ ایرانی) :با توج ب

دهای ترد

ای نااحق های گروه انونو ب دات نند  475گوی برای پراننان براحو ددو گوی هایو
نیز بر اارا

نظر نیفارارا (ار ن ر) ای فرم اصلو (نسف تارجو) ب گنشین اولی اضاف

درد تا درنشموت  440گوی برای ارنشش نهدناتو 5تنظی درودو ارؤاالت پرارنررنان برای
پودرررش  42توانمنردی ننش اتیاررراص یرافینردو اگرچر در پو یافی های ی و در نطالع
نفسررت ،داننررشویا تنبا  54توانمندی را دررنااررایو رده بودند انا تاررمی گرفی دررد
گوی های نربوط ب هر  42توانمندی در نسرف ابیدایو ایرانو پرارننان توانمندیهای ننش
گنشانده دررود تا بار دیهر (این بار ب بور مو) برراررو دررود دیدگاه داننررشویا ایرانو
نسررقت ب فضررال و توانمندیها چهون ااررتو در نرحل اجرای نهدناتو ،تالش بر دررمول
5. pilot
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حدا ثر ابعاد حاصر ای ناراحق های ی و و تطقی با پرارنرنان اصلو بودو اؤاالت روی
بی

پااخ «تیلو دقی نن» ( 1نمره) تا « انال برعکس نن» ( 5نمره) دگذاری ددندو در

فرایند اجرای پایلوت ،گوی هایو

تکراری بودند ،ضریب نل ای رونقاخ ضعی

دادیند

یرا اینظر نعنایو نقب بودند نارگذادررری دررردند تا درنبایت  591گوی وارد اجرای نبایو
دودو

روش تحلیل دادهها در بخش ارزیابی
یافی های حاصرر ای پیمایش ،در درج اول نورد تحلی های ا ینرررافو قرار گرفیندو در این
نرحل دک توییا اؤاالت ،نهادیر دورافیاده و ابالعات توصی و اولی فراه ددو اپس ب
روش همسررانو درونو 5روایو نهیا

اررنشیده درردو ناتریس ننادهدرردۀ اررؤاالت ب تحلی

نؤل های اصرلو 4وارد درد تا ااتیار عانلو پراننان نبایو ب دات نیدو تحلی نؤل های
اصلو با چرتش واریما س ،نهط برش  7/2و دات

ایزر باالتر ای یک انشام ددو

نتایج کیفی
کدهای فراگیر ،محوری و خرد
در ادانر  ،چبرار رد نحوری (تعرالو و مرال ،انسرررانیرت ،درررشراعت و ترد و عهالنیت)
درنااایودده در پو تحلی نااحق های انونو فبرات ددهاندو هر یک ای این دها برای
پژوهنرررهر دارای نعنایو اارررت

نوتواند نشموع ای ای دهای فراگیر را در تود جای

دهد:
تعالی و کمال :ننظور ای تعالو و مال ویژگوهایو اارت

ب بور نسریهی یا غیر نسیهی

برا تحسرررین ییقایوها و درررهرفو ،توشبینو و چنررر اندای نثقت برای ردرررد و نعنویت و
غرایرت نهری در ارتقراط اارررتو این د دررران

دهای فراگیری نانند ییقایودرررناارررو،

نعناگرایو ،انیدواری و توشبینو ااتو
1. Internal concistency
2. Principal component analysis
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ب بور نسیهی یا غیر نسیهی با نبربانو و

انساانیت :ننظور ای انسانیت ویژگوهایو اات

دگر دواریو ،روحی همکاری با دیهرا  ،نگاهو ای انهیزهها و احسااات تود و دیهرا و
عدالت نرتقی اارررتو این د دررران

دهای فراگیری نانند اناررراف و نسررراوات ،رهقری

ننا ان و نبربانو ااتو
شاجاتت :ننظور ای درشاعت ویژگوهایو اارت

ب بور نسیهی یا غیر نسیهی ب نعنای

جرأتنندی در انشام انور ،گ ین حرف ح و صرررداقت و اصرررالت در حویههای نفیل
یندگو فردی و اجیماعو ااتو این د دان

دهای فراگیری نانند صداقت ،تمایزیافیهو

و جرأتنندی ااتو
خرد و تقالنیات :ننظور ای ترد و عهالنیرت ویژگوهرایو اارررت ر بر بور نسررریهی یا
غیرنسریهی با دانشاندویی نظامنند ،تالقیت و نشکاوی و درنییش توانایو وارعت دید و
ت کرتحلیلو نرتقی اارررتو این رد دررران

دهای فراگیری نانند گذدرررت و بفنرررش،

نیرانر روی و اعیردال ،پیشبینو پرذیری رفیراری ،عرانلیرت ،نشکراوی ،فروتنو ،عالقر ب
یادگیری چیزهای جدید ،ت کر تحلیلو ،ندمدررنااررو ،نیندهنهری ،هم جانق نهری ،انیفاب
درات و تردوریی دیننداران ااتو
ردهای نحوری چبارگان فو هر یک دررران

دهای فراگیر هسررریند

دارای ویژگو

لو د نحوری باالتر ای تود بوده و نشموع ای ای دهای تُرد با ویژگوهای ننررریری
را دان نودودو

نتایج کمی
نسرف اصرلو پرارننان  ،در ایرا ااتیار عانلو قاب ققولو ب دات ندادو اجرای پراننان
اصررلو روی جمعیت ایرانو و نحااررق دررات

های همسررانو درونو (برای بینرریر نهیا ها

میر ای  )7/6ننرا دهنده ناهمهرایو ارؤاالت در هر نؤل بودو همچنین ااتیارهای عانلو
 6تایو  42تایو و  0تایو نورد نینو قرار گرفت و چیدنا اررؤالها ییر هر عان با نسررف
تارجو ت اوت چنر ر گیر دادرررتو همچنین تعداد ارررؤاالتو

ب علت بار عانلو پایین یا
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ناهمسررانو باید حذف نودررد ییاد بود و نب تر ننک  ،اررؤاالت نذ ور ب لحا ن بونو و
نظری ارؤاالت نبمو در جبت انشش توانمندیهای ننش ب حساب نونیندو بر این ااا
روند پژوهش ننیفی

مو و ی و اتفاد درد تا ابیدا ااتیار ن بونو و ادرای داننشویا

ایرانو ای ویژگوهای ننش دررنااررایو دررود و اررپس گوی های نیناظر با ارراتیار ن بونو
اارریفراجدرررده براحو درردو در بفش قق یافی های بفش ی و ارال دررردو در این بفش
یافی های بفش مو گزارش نودودو
در پژوهش حاضرر ،ب ننظور ارنشش روایو ارایه و بررارو اراتیار عانلو پراننان
توانمندیهای ننش ،ای تحلی نؤل های اصرلو ( )PCAااری اده دردو در این دیوه ااتیار
عانلو حا
ننف

بر نشموع ای نیفیر نر

نودررود و بارعانلو هر نیفیر روی نؤل های لو

نودودو روند انشام تحلی نؤل های اصلو درات نانند روندی بود

نکگرث

( )4750برای بررارو اراتیار عانلو نسرف تارجو این پراننان انشام داده ااتو ای ننشا
دریوۀ توارع این ابزار ا ینرافو و ب صرورت ی و نغای درده اات ،گوی هایو
یک عان فراگیر تعری

ییر

درردهاند ب عنوا ننررانهرهای ن نحسرروب درردندو همچنین این

فرض وجود دادرررت ر همر گویر هرای توانمندیهای ننش ،نوتوانند رویه رفی یک
عرانلو لو نثقرت را تنرررکیر دهنردو بر عقرارتدیهر ،گویر های هر نؤل و هم گوی ها
تاصیت جماپذیری و تنکی نهیا

ترا مو را دارندو با این فرض ،روند ا یناف ااتیار

عانلو در عم چبار نرحل دادت:
 -5تقدی دقک

دهای اایفراجدده ای نااحق ها ب گوی ( 591اؤال برای 42

توانمندی)
 -4انشش نیزا همسانو درونو گوی های توانمندی ننش
 -0انشش بار عانلو هر گوی ییر نؤل نفاوص تود
 -2تحلی نؤل های اصلو توانمندیهای  59گان
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همسانی درونی  591گویه
نل ای رونقاخ 5اارری اده درردو

ب ننظور برراررو نیزا همسررانو درونو گوی ها ،ای دررات
پیش ای بررارررو همسرررانو درونو ،ارررؤاالتو

جبت نن و دادررریند ب درررک نعکو

دگذاری دردند تا هم ارؤاالت ه جبت و همهرا بادندو ضریب نل ای ب دات ننده در

این نرحل بسررریار توب بود ()Cronbach’s Alpha=7/910و اگرچ هنهانو

تعداد

گوی ها باالارررت ،ضرررریب نل ای بدو در نظرگرفین نیزا همسرررانو درونو واقعو ،باالتر
نورودو هما گون

نوتوا دید 50 ،ارررؤال ،با نمرۀ

ندادریندو این ارؤاالت ای نراح بعدی تحلی

نهیا

همقسررریهو نعنوداری

نار گذادری ددند تا ناتریس اؤالها ننادۀ

تحلی دودو

سنجش بار تاملی هر گویه زیر مؤلفۀ مربوطه
در نرحلر اول نیی های نربوط ب هر توانمندی ب صرررورت تک عانلو نورد بررارررو قرار
گرفیند تا نیی های نانربوط هر دام نار گذادی دودو جدول  1گوی  ،بار عانلو و نؤل ها
را ننررا نودهدو قاب توج ااررت
جدول نندهاند ،گوی هایو

تنبا گوی هایو

بار عانلو  7/2یا باالتر دادرریند در

بار عانلو میری دادیند ای تحلی

نارگذادی ددندو

جدول  :5گویه ،بار عاملی و مؤلفهها
تفکر

بار

تحلیلی

عاملی

خودتنظیمی

بار
عاملی

جرأت

بار
عاملی

فروتنی

بار
عاملی

سؤال 43

8/724

سؤال 113

8/228

سؤال 127

8/238

سؤال 142

8/783

سؤال 185

8/715

سؤال 112

8/234

سؤال 157

8/241

سؤال 147

8/238

سؤال 42

8/272

سؤال 117

8/574

سؤال 154

8/545

سؤال 145

8/242

سؤال 183

8/224

سؤال 112

8/577

سؤال 152

8/548

سؤال 142

8/534

سؤال 182

8/228

سؤال 114

8/524

سؤال 125

8/547

سؤال 141

8/514

5. Cronbach’s Alpha
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سؤال 42

8/228

سؤال 111

8/532

سؤال 153

8/524

سؤال 144

8/514

سؤال 184

8/234

سؤال 115

8/231

سؤال 124

8/528

سؤال 143

8/233

سؤال 184

8/544

سؤال 122

8/555

سؤال 187

8/224

سؤال 125

8/518

سؤال 44

8/284

سؤال 158

8/518

سؤال 123

8/244

سؤال 122

8/242

سؤال 151

8/274

سؤال 124

8/224

سؤال 124

8/224

سؤال 122

8/218

عدالت و

بار

انصاف

عاملی

احتیاط

بار
عاملی

امید

بار
عاملی

مهربانی

بار
عاملی

سؤال 44

8/573

سؤال 122

8/225

سؤال 78

8/488

سؤال 57

8/222

سؤال 48

8/578

سؤال 134

8/234

سؤال 24

8/723

سؤال 51

8/254

سؤال 44

8/522

سؤال 132

8/237

سؤال 24

8/738

سؤال 28

8/222

سؤال 43

8/538

سؤال 123

8/244

سؤال 72

8/744

سؤال 52

8/212

سؤال 7

8/544

سؤال 134

8/218

سؤال 71

8/243

سؤال 55

8/282

سؤال 32

8/581

سؤال 133

8/544

سؤال 22

8/213

سؤال 53

8/283

سؤال 22

8/242

سؤال 137

8/524

سؤال 22

8/574

سؤال 54

8/284

سؤال 37

8/248

سؤال 134

8/588

سؤال 74

8/558

سؤال 52

8/554

سؤال 24

8/242

سؤال 135

8/245

سؤال 73

8/534

سؤال 54

8/253

سؤال 31

8/248

سؤال 132

8/222

سؤال 75

8/224

سؤال 3

8/272

ستایش

بار

زیبایی

عاملی

صداقت

بار
عاملی

معنویت

بار
عاملی
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سؤال 47

8/272

سؤال 74

8/422

سؤال 174

8/741

سؤال 41

8/721

سؤال 11

8/224

سؤال 77

8/413

سؤال 171

8/715

سؤال 43

8/242

سؤال 44

8/251

سؤال 72

8/722

سؤال 173

8/273

سؤال 48

8/251

سؤال 5

8/225

سؤال 74

8/744

سؤال 175

8/252

سؤال 142

8/544

سؤال 2

8/223

سؤال 178

8/253

سؤال 44

8/544

سؤال 33

8/235

سؤال 172

8/524

سؤال 147

8/231

سؤال 42

8/231

سؤال 124

8/237

سؤال 27

8/242

عشق

بار

یادگیری

عاملی

پشتکار

بار
عاملی

بخشایش

بار
عاملی

سؤال 4

8/243

سؤال 114

8/448

سؤال 128

8/427

سؤال 58

8/744

سؤال 23

8/211

سؤال 148

8/453

سؤال 148

8/745

سؤال 24

8/725

سؤال 34

8/282

سؤال 114

8/782

سؤال 154

8/748

سؤال 24

8/725

بار

هوش

بار

عاملی

اجتماعی

عاملی

سؤال 48

8/424

سؤال 145

8/772

سؤال 144

8/777

سؤال 143

8/741

سؤال 44

8/444

سؤال 143

8/225

سؤال 141

8/724

سؤال 144

8/724

سؤال 47

8/544

سؤال 144

8/222

سؤال 155

8/742

سؤال 142

8/244

سؤال 44

8/573

سؤال 142

8/232

سؤال 148

8/283

سؤال 145

8/244

سؤال 144

8/542

قدرشناسی

بار
عاملی

اشتیاق

عشق

بار
عاملی

بار
عاملی

سؤال 177

8/242

سؤال 174

8/283

سؤال 181

8/522

کارگروهی
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با در نظر گرفین بول پراررنررنان و تنااررب تهریقو تعداد گوی ها در هر توانمندی ،تعدادی
گوی با دروط ییر ب عنوا اؤاالت نبایو انیفاب ددند:
 -5بارعانلو نعنودار روی توانمندی نربوب
 -4تنااب نحیوایو و صوری با توانمندی نربوب
 -0همقسیهو نعنودار و نثقت با نمره

توانمندیهای ننش

درنشموت  00گوی برای اررنشش  59توانمندی انیفاب درردو جدول  6تعداد گوی های هر
توانمندی را ننا نودهدو
جدول  :2تعداد سؤاالت هر توانمندی منش
توانمندی

تعداد گویه

توانمندی

تعداد گویه

تفکر تحلیلی

 2گویه

مهربانی

 5گویه

خودتنظیمی

 5گویه

بخشایش

 3گویه

عشق به یادگیری

 3گویه

کارگروهی

 2گویه

احتیاط

 2گویه

عشق

 3گویه

فروتنی

 3گویه

هوش اجتماعی

 2گویه

جرئت

 5گویه

ستایش زیبایی

 3گویه

صداقت و اصالت

 5گویه

امید

 5گویه

پشتکار

 3گویه

معنویت

 5گویه

اشتیاق

 2گویه

قدرشناسی

 2گویه

عدالت و انصاف

 5گویه

نتایج تحلیل تاملی مؤلفههای  51گانه
دررررات

 )KMO=7/951( KMOو بررارتلررت (Bartlett’s 0016/177 ،p< 7/75

= )Testهر دو ننا دهندۀ توجی پذیری ناتریس نیفیرها برای اایفراج عوان ااتو نیزا
ادیرا ات هینیک ای نیفیرها میر ای  7/51نقودو
نیزا واریانس تقیین دده توای هر عان در جدول ییر قاب نناهده ااتو
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جدول  :0نیزا واریانس تقیین دده توای نؤل ها
اریش ویژه اولی
عان

بارهای نشموت نشذور اایفراج

بارهای نشموت نشذور چرتش

درصد

ترا مو

درصد

ترا مو

درصد

ترا مو

واریانس

واریانس

واریانس

واریانس

واریانس

واریانس

5

0 /2

09/2

09/2

0 /2

09/2

09/2

2 /1

42/7

42/7

4

5 /0

6 /9

26/2

5 /0

6 /9

26/2

4 /0

52/0

02/0

0

5 /5

1 /9

14/2

5 /5

1 /9

14/2

4 /5

55/5

29/2

2

5 /5

1 /1

10/9

5 /7

1 /1

10/9

5 /6

2 /1

10/9

بر اارررا

نیزا اریشهای ویژه ،چبار عان اصرررلو قاب ااررریفراج اارررتو هما گون

نوتوا دید ،تنبا چبار عان هسررریند
تنبا چبار عان نعنودار نوتوا تنفی

اریش ویژۀ باالی  5دارند و بق درررات

ایزر،

داد (دک )4و

شکل  :4نمودار سنگریزهای تعداد عوامل قابلاستخراج

جدول  2ناتریس چرتش یافی عوان را ننا نودهدو چرتش واریما س با انکا نظری
عمود بود عان ها نورد اای اده قرار گرفتو

فصلنامه علمی اندازهگیری تربیتی ،سال دهم ،شماره چهلم ،تابستان 99

55

جدول  :4ماتریس چرخش یافته عوامل چهارگانه منش در جمعیت ایرانی
مؤلفه

خرد

تفکر تحلیلی

8/754

خودتنظیمی

8/734

عشق به یادگیری

8/248

احتیاط

8/554

فروتنی

8/241

شجاعت انسانیت

جرأت

8/722

صداقت

8/714

پشتکار

8/255

اشتیاق

8/244

عدالت

8/784

مهربانی

8/237

بخشایش

8/244

کار گروهی

8/248

عشق

8/221

هوش اجتماعی

8/344

امید

.

معنویت

8/221
8/232

قدرشناسی
ستایش زیبایی و کمال

بر اارررا

تعالی

.

8/343
8/324

نراتریس چرتش یافی عان ها ،نب ترین عان در بین ویژگوهای ننش ایرانیا

ترد اارررتو این عان نوتواند  09/26درصرررد واریانس را تقیین ندو عان دوم درررشاعت
اارت

 6/91ای واریانس را تقیین نو ندو انسانیت ( 1/92درصد واریانس) و تعالو (1/12

درصد واریانس) نیز ب ترتیب عان های بعدی هسیندو در دک  0نوتوا بقه بندی فضال
و توانمندیهای ننش لر ااا

یافی های پراننان ایرانو را نناهده ردو
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شکل  :3طبقهبندی فضائل و توانمندیهای منش بر اساس یافتههای پرسشنامۀ ایرانی

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضرر

با هدف اراتت و رواارایی پراننان توانمندیهای ننش و فضال

ایرانیرا در نیا جوانا ایرانو بین  52تا  41ارررال (دورۀ پیشبزرگسرررالو) با توج ویژه ب
فرهنگ ایرانو صورت گرفت ،پراننان ای بر ااا

چبار عان یا فضیلتد تدرد ،دشاعت،

انسرررانیت و تعالو در جانع ایرانو با  00گوی تدوین دررردو این در حالو اارررت

نسرررف

تشدیدنظر دردۀ ویا-فرم وتاه (نکگرث )4750 ،دارای  96ارؤال اات و در دو جمعیت
ننریکایو نورد برراو و روااایی قرار گرفی اات و این نسف در نطالع اولی در جمعیت
ایرانو ،ای ویژگوهای روا ارررنشو نناارررقو برتوردار نقودو ب همین دلی  ،اررراتت ابزاری
نینراارررب برا دیدگاه فرهنهو ایرانیا در نورد توانمندیهای ننش ،انری ضرررروری ب نظر
نوراریدو در همین رااریا ،در پو تنکی گروههای انونو با هدف برراو نظر داننشویا
ایرانو در نورد ننچ توانمندیهای ننش در نیا ایرانیا نحسرروب نودررود ،نیمرخ لو ای
این توانمندیها با توج ب فرهنگ ایرانو ب دارررت نندو ارررپس پرارررنرررنان ای بر اارررا
اظبارات داننرشویا در نورد توانمندیها و همچنین گوی های پراننان تارجو تدوین و
اجرا درررد و بر توجر ب نیایج ب دارررت ننده در نورد روایو هریک ای گوی ها ،درنبایت
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پرارنرنان  00گوی ای با ویژگوهای روا ارنشو رضرایتبفش تنظی ددو ای ویژگو نب
این پرارننان ننااب بود ن برای افراد با ننانها بزرگسالو اات

تا نو انشام ننده

بودو
پژوهش حاضررر ننررا داد ،پراررنررنان غربو توانمندیهای ننش قادر ب

هما بور

درررناارررایو و اندایهگیری دقی توانمندیهای ایرانیا نقودو اگرچ ارال بقه بندیِ ویا برای
در اال  4772توای پییراو و الیهمن انشام دد ،بدو

توانمندیهای ننش و فضرال

دررک گام نبمو در دررنااررایو و ارییابو این توانمندیهای ننش و ارال نداتالت نؤثر در
این ینین نحسوب نودود ،نکگرث ( )4752نونویسد ،همچو هر ندل پیچیدۀ دیهری،
تداوم این ندل نیاینندد ب چالش نریده درد توای نیفااا و پژوهنهرا و ب نینو
گذادرین ن ای بر نفیل

با هدف اصالح ندل ااتو وی همچنین نونویسد ،هما بور

پییرارو و ارلیهمن بیا دادری اند ،ندل توانمندیهای ننش و فضرال ِ نواس اریشها
در عم (ویا) ،نهط درررروعو برای ارال یک ندل علمو اارررت
فرضی ها نودود

دررران نشموع ای ای

پذیرای اصالحات و تاییددد ب لحا تشربو و پژوهنو هسیندو

در این رااریا ،گروهو ای داننرمندا ب برراو نثار نعیقر در ینین فضای و نیکوهای
انسررا در نذاهب ،فلسرر ها ،فرهنگها و نل نفیل
دادهاند

توانمندیهای ننش

فضررراللواند

پرداتی اندو برتو پژوهشها ننررا

در واقا ییرنشموع فضررال هسرریند ،در تنااررب ان با

ییرنشموع ن ها قرار دارند (روش و پرایر ،)4751 5،درحالو

درررواهد

ننرررا دادهانرد ،الیم اارررت برتو توانمندیهای ننش برای تناارررب ببیر ،در ییرنشموع
فضرال دیهری ااینا دهو دوند (نکگرث)4752 ،و در همین حال ،برتو توانمندیها -
نانند دررروخبقعو -ببیرین تناارررب را درو یک فضررریلتد تاص ندارند ،بلک در دررررایی
نفیل

نوتوانند درو چند فضیلت جای بهیرند (روش و پرایر)4751 ،و ای اینرو ،نهیار-

نو )5095( ،تأ ید نو ند ،درحالو

پرارننان های ویا ،ابزارهای اودنندی برای انشش

و ارییابو توانمندیها و فضرررال درررناارررایو دررردهاند ،در نورد این ابزارها نیز نانند دیهر
1. Proyer
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نهیا های ارنش های انشش روا دناتیو ،هرگز نقاید ب اریش و اعیقار صوری ن بسنده
رد و این نهیا ها نیز باید با توج ب دررررایی و بافیار فرهنهو نورد نطالع نورد ااررری اده
قرار گیردو ردررید و اررلیهمن ( )4752نیز تأ ید نو نند

الیم ااررت ای رویکرد ارییابو

جانعو توانمندیها ببره برد و ب جای ااررری اده ای پرارررنرررنان ویا ب تنبایو ،افراد ابالعاتو
دربارۀ توانمندیهای تود را ای نسررریرهای نیعدد همچو ننررراهده و نظر درررفارررو ،نظر
اعضای تانواده ،دوایا و همکارا جمانوری نندو
بر اارررا

نیررایج پژوهش هررای نیعرردد ،در نظرگرفین نالحظررات فرهنهو نفیل

در

تعری  ،ارنشش و نداتالت نربوط ب توانمندیهای ننش توصری درده اات (دوپِلدسیس،
ارررا اگو و بروین4751 ،5؛ نهیار-نو4752 ،؛ پیلو ،نا  ،نولز و دلهاندو-رونرو4752 ،4؛
پییرارو  ،راش ،بییرنن ،0پاری و ارلیهمن)4770 ،و در همین راایا ،در پژوهشهای دیهر
در نهراط نفیل
نفیل

جبرا  ،پژوهنرررهرا ب ت اوتهای فرهنهو در نیا نمون هایو ای جوانا

داررت یافیندو برای نمون  ،برگر 2و نکگرث ( )4759در پو پژوهش اتیر تود در

نیرا  57هزار درررر رت ننرده ،برار دیهر دریرافینرد ر نوتوا بقه بندیهای نفیل و ای
توانمنردیها ارال داد و بقه بندی نونو ویا لزونا ،نظانو ان و بونه

و جبا درررمول

نیسرتو لییمن-اوادیا و لوی ( )4754با ادراره ب اینک در دماری ای نطالعات ننا داده دده
اارت

عوان جمعیتدناتیو و جانع دناتیو در بقه بندی توانمندیها و اریشگذاری

بر روی هریررک ای توانمنرردی هررا اثرگررذارنررد ،در پژوهش تود در نیررا دو گروه فرهنهو
نی راوت درررانر  90ی فعال نذهقو و  577نرد غیرنذهقو در نیروهای پلیس ،بدین نییش
داررت یافیند

دیدگاه افراد در این دو گروه نسررقت ب دررماری ای توانمندیهای ننش ،با

یکردیهر ت راوت داردو ن ها در پو این پژوهش نییش گیری نو نند
دیدگاه نی اوتو نسقت ب دات

گروههای نفیل

برتو ای توانمندیهای ننش دارندو دوا  ،هو ،تنگ ،لو

1. Du Plessis, Saccaggi, & Bruin
2. Capielo, Mann, Nevels, & Delgando-Romero
3. Beermann
4. Berger
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و ،نگ )4750( 5و درریای ،اایهر ،روگر و الو ( )4757نیز در پو پژوهش تود ب ا
لو ب عنوا ار ر فضررریلت دارررت یافیند

عان

یافی های نکگرت و همکارانش را در

نورد وجود ا دای فضیلت ب جای دش فضیلت اولی را تالید نو ندو همچنین ،بیسوا -
داینر ( )4776در پژوهش تود در نیررا  540ن ر ای قوم نرراارررای در نیررا 05 ،اارررکیموی
اینوءیت ای نررور گرینلند و  159ن ر ای داننررشویا داننررهاه ایلینویز دریافت

اگرچ

نیزا باالیو ای درقاهت بین این فرهنگها در پاارخدهو ب پراننان ویا ب چن نوتورد،
انا ت اوتهایو نیز در نهاه ن ها ب درریوۀ بقه بندی ویا و نیز اریشگذاری در نورد هریک
ای توانمندها وجود داردو
بر بور لو نوتوا گ رت

نطالع حاضرررر نهش فرهنگ را در توانمندیهای ننش

ننرا داده ااتو قاب ذ ر اات

این نطالع در نیا داننشویا داننهاه تبرا انشام دده

ااررت و درراید در گروههای اررنو و غیر داننررشو نی اوت بادررد؛ بنابراین ،پینررنباد نودررود
توانمندیهای ننش و فضرای در گروههای ارنو ،قونو و تحایلو دیهر ه انشام گیرد تا
ابالعات عمیهوتری در این ینین حاص دودو

منابع
نهیار-نو ،جیناو ال ()4779و فنو روا دررنااررو نثقتگراو ترجم فرید براتو اررده ()5095و
تبرا  :انینارات رددو
اررلیهمن ،نارتین ()4774و دررادنانو درونوو ترجم ناررط و تقریزی ،رانین ریمو و علو
نیلوفری ()5094و چاپ اومو تبرا  :ننر دانژهو

5. Duan,Tang & Zhang
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