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چکیده
هدف :پژوهش حاضر برمنظهر بررسی ساختار املی ،روایی و پایایی پرسینامر ههش مهفق انجا گرفنت.
روش :حجم نمهنر این پژوهش  511یانشآمهز ) 135یختنر و  125پسنر بنهی کنر بنا روش نمهننرگینری
خهشرای چندمرحلرای از بین مدار ،یولتی شهر کرج انتخا شندند و بنر پرسیننامة هنهش مهفنق پاسنخ
یایند .یافتهها :نتایج تحلیل املی اکتیافی با روش مؤلفرهای اصلی ،الوه بر امل کلی ههش مهفق ،سر
امل )ههش تحلیلی ،خنالق و ملنی را بنرای پرسیننامر هنهش مهفنق تأییند کنری .بنرای بررسنی پاینایی
پرسینامر از ضریب آلفای کرون،ا و برای ت،یین رواینی ناملی آ ،از تحلینل ناملی تأییندی اسنتفایه شند.
نتایج نیا ،یای کر پرسینامر از همسانی یرونی قابل ق،هلی برخهریار است و ضرایب آلفای کرون،ا یر زینر
مقیا،های آ ،بین  1/34تا  1/31است .همچنین برای ت،یین روایی املی از تحلینل ناملی تأییندی اسنتفایه
شد کر نتایج تحلیل املی تأییدی مؤید این است کر ساختار پرسینامر برازش قابل ق،نهلی بنا یایههنا یاری و
کلیر شاخصهای نیکهیی برازش ،مدل را تأیید میکنند .بحث و نتیجهگیری :یافترهنای تحلینل ناملی،
تقری،اً میابر تحقیقات انجا گرفتر یر فرهنگ اصلی و ضرایب پایایی و روایی نیه بر نتایج تحقیقات پییین
نهییك بهی .بنابراین با تهلر بر خصهصیات روا،سنجی مطله  ،این پرسیننامر ابنهار مناسن،ی بنرای ت،ینین
ههش مهفق یانشآمهزا ،میباشد.
واژگان کلیدی :ههش مهفق ،پایایی ،روایی املی

 .1یانیجهی یکتری روا،شناسی تربیتی یانیگاه خهارزمیmahmoodnegahban@yahoo.com ،
 .2استای یانیگاه خهارزمی تهراvfarzad@yahoo.com ،،
 .1استای یانیگاه خهارزمی تهرا،
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مقدمه
نظریر ههش مهفق ،یکی از نظریرهای لامع و کارآمد یر حهزه هنهش انسنا ،اسنت کنر یر
مقایسر با نظریرهای سنتی ،مهایای بیشماری یاری .بر اسا ،این نظریر ،باههش بهی ،،چیهی
فراتر از یر،خنها ،بنهی ،اسنت و فنری بناههش ،فنریی اسنت کنر بدانند یر مهق،ینتهنای
گهناگه ،،چگهنر از ههش خهی استفایه کند .بر اسا ،این نظریر ،هنهش ،مفناهیم مت،ندیی
مانند تفکر انتقایی ،فراشنناخت ،1یرک مت،نارف ،هنهش ملنی ،2خالقینت 1و منطنق را یر
برمیگیری )استرن،رگ ،کافمن و گریگهرنکه. 2113،4
استرن،رگ ) 1333م،تقد است کر بریاشتهای مهلهی از مفهه هنهش بسنیار محدوینند و
فقط بخش کهچکی از ههش را مدنظر قرار مییهند .آ،ها یر نیا ،یای ،تهانشهای هنهش
مهفق کر شامل :تهانش سازگاری ،شکلیهی و انتخا محیط برای رسنید ،بنر هندفهنای
فریی یر یرو ،بافت فرهنگی  -التما ی است با شکست روبرو میشهند.
نظریر استرن،رگ یر مهری ههش مهفق )استرن،رگ 1333،1333،بنر ین،نال آ ،اسنت کنر بنا
روشی منسجم رابطر میا ،ههش را با بخشهای سرگانر زیر میخص کند 1 :ینینای یروننی
فری یا آ ،یستر از مکانیه های ذهنی کر زیربنای رفتار ههشمند هسنتند  2تجربنر ینا نقنش
واسطرای ،هر فری یر گستره حیات بین ینینای یرو ،و بینرو ،و  1ینینای بیروننی فنری بنا
استفایه از مکانیه های شناختی یر زندگی روزمره و برمنظهر یستیابی بر بنرازش کنارکریی
آ ،با محیط .این سر بخش از نظریر اشاره بر خریه نظرینر مؤلفنرای ،خنریه نظرینر تجربنرای
وخریه نظریر بافتگرایانر یاری )استرن،رگ و همکارا. 2111،،
خریه نظریر مؤلفرای :بر اسا ،این خریه نظریر ،ههش ،ننه ی تهاننایی یروننی ینا مکانیسنم
ذهنی است کر یر شکلگیری رفتارهای ههشمندانر یا غیرههشمندانر نقش اساسنی یاری .یر
نظریر ههش مهفق بر این مکانیسمهای ذهنی ،مؤلفرهای پریازش اطال نات گفتنر منیشنهی.
1. metacognition
2. practical intelligence
3. creativity
4. Sternberg, Kaufman & Grigorenko
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مؤلفر یك فرآیند ذهنی است کر میتهاند یرو ،یای حسنی )ماننند چینهی کنر منیبینیند ینا
میشنهید را بر بازنمایی ذهنی )تصهیر یا فکری کر یر ذهن نمایا ،میشهی ت،دیل کند .ینا
میتهاند یك بازنمایی ذهنی را بر بازنمایی ذهنی ییگر ت،دیل نماید )کافمن و گریگهرنکه،
 . 2113خریه نظریر تجربرای :بنر اسنا ،نظرینة هنهش مهفنق ،نقنش تجربنر یر مهالهنر بنا
تکالیف یا شرایط مختلف را ،از یو لن،ر میتها ،بررسی کری .لن،ر اول :تهانایی کنار آمد،
با تکالیف یا شرایط محیطی لدید ،لن،ر یو  :تهانایی خهیکنار سنازی پنریازش اطال نات.
این یو تهانایی یر زمره مهمترین تهاناییهای افرای باههش محسه میگریند کنر بنا مینها،
مهفقیت فری یر محیط کار و زندگی روزمره ارت،اط نهییکی یارنند )اسنترن،رگ ،کنافمن و
گریگهرنکه . 2113 ،خریه نظریر بافتی :یر نظریر ههش مهفنق ،نقنش محنیط یر ت،رینف و
شکلگیری رفتارهای ههشمندانر مهری تأکید است و ههش یر یاخل محیطی کر فری یر آ،
قرار یاری ،ت،ریف میشهی .بر اسا ،این ت،ریف ،ههش ،ازنظر ویژگیهای محیطنی ،ننه ی
ف،الیت ذهنی محسه میشهی کر یر فرآیندهای انط،اق با محنیط ،تییینر محنیط و انتخنا
محیط یا محیطهای واق،ی مهریاستفایه قرار میگیری )اسنترن،رگ ،کنافمن و گریگهرنکنه،
. 2113
با این تفاسیر ههش مهفق ،مجمه ة یکپارچرای از تهاناییهنای مهرینیناز بنرای مهفقینت
یر زندگی است کر فری آ ،را یرو ،بافت فرهنگی  -التما ی خهی ت،ریف میکنند .افنرای
از طریق تیخیص و تقهیت نقاط قهت خهی و تیخیص همهما ،نقاط ض،فیا ،و پیدا کنری،
راه اصالح یا ل،را ،،برطهر مهفقیتآمیهی باههشاند .افرای یارای ههش مهفق ،بنا برقنراری
ت،ایل میا ،تهاناییهای تفکر تحلیلی ،خالق و ملی قایر بنر انط،ناق بنا محنیط ،تییینر آ ،و
انتخا محیط هستند )استرن،رگ و گریگهرنکه ،2113،ص . 5
تحقیقات مت،دیی نیا ،یایه است کر پییرفت تحصیلی یانشآمهزا ،تا حند زینایی بنر
هننهش مهفننق آ،هننا بسننتگی یاری )اسننترن،رگ و همکننارا . 2112،،سننالهننایی را کننر
یانشآمهزا ،یر مدرسر و آمهزشگاهها میگذرانند بخش مهمنی از زنندگی آنهنا را شنکل
مییهند .بیینتر یاننشآمنهزا ،بسنیاری از شکسنتهنا و مهفقینتهنای تحصنیلی پایندار یر
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زندگیشا ،را بر یای یارند .م،لما ،یر تالشانند تنا احتمنال مهفقینت هنر یاننشآمنهز را یر
مدرسر بر حداکثر برسانند .بهتنرین روش آ،هنا بنرای رسنید ،بنر اینن هندف ،ایجنای یامننر
وسی،ی از مهارتهاست برطهریکر یانشآمهزا ،شانس تالش کری ،بنا الگههنای متفناوتی
از تهانایی را یاشتر باشند و بتهانند تهانایی مهم و برلستر خهی را کیف و بر آ ،تسلط یابند
اما سؤال اساسی این است کر چگهنر برای یانشآمهزا ،با اشکال و ترکیبهای متفاوتی از
مهارتها این امر محقق میشهی؟ پاسخ این است کر :آمنهزش بنر م،ننای هنهش مهفنق کنر
طیننف وسننی،ی از تهاننناییهننای یانننشآمننهزا ،را یر برم نیگی نری احتمننال مهفقیننت بییننتر
یانشآمهزا ،را فراهم میکند )استرن،رگ و گریگهرنکه. 2113 ،
لیرغم مطال،اتی کر نیا ،مییهد ههش مهفق ترکی،ی از تهاناییهای تحلیلنی ،خنالق و
ملی است ،هنهز هم بسیاری از مدار ،نگاه سنتیِ منسنه شندهای بنر هنهش یارنند .یلینل
اصنلی اسنتمرار چننین نگناهی ولنهی سیسننتم بسنتر یر نظنا آمهزشنی اسنت .یر اینن نظننا
آمهزشی ،آزمه،های تهانایی ،نمرات مدرسر را پیشبینی میکننند زینرا آزمنه،هنا بنرطنهر
آشکار بنرای اینن هندف طراحنیشندهانند )بیننر و سنیمه 1316،،بنر نقنل از اسنترن،رگ و
گریگهرنکه . 2113 ،بدترین اثر سیستم بستر اینن اسنت کنر یسنت بنر پیینگهیی خهیکنا
بخش 1میزند .کر برمهلب آ ،،یانشآمهزانی کر آزمنه ،را خنه انجنا نداینند شنانس
زیایی برای مهفقیتهای ب،دی بر یست نمیآورند .بناال بنری ،هنهش مهفنق یاننشآمنهزا،
میتهاند بر ما کمك نماید تا فراتر از پییگهیی خهیکا بخش یر آمهزش و ارزینابی منل
نماییم )استرن،رگ. 2111،
با تهلر بر این مطال،ات و گهارشنات مختلنف پژوهینی ،هنهش مهفنق ،متیینری مهنم و
اساسی یر ت،لیم و تربیت و سایر زمینرهای مربهط میباشد .م،رفی و ارائر ابهار مناسب بنرای
ارزیابی این متییر و نیا ،یای ،نقنش حیناتی آ ،یر زمیننرهنای مختلنف تحصنیلی ضنروری
است .بر این اسا ،،هندف اینن مطال،نر ،ارائنر و م،رفنی پرسیننامر هنهش مهفنق همنراه بنا
گهارش نتایج روایی املی و پایایی آ ،یر یانشآمهزا ،است .بنر همنین منظنهر ،یو سنؤال
1. self-fulfilling prophecies
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یرباره پرسینامر ههش مهفق بر شرح زیر مطرح میشهی:
آیا پرسینامر ههش مهفق برای یانشآمهزا ،یارای روایی است؟
آیا پرسینامر مقیا ،انتظارات پیامد برای یانشآمهزا ،یارای پایایی است؟
روش
جامعة آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر یر زمره پژوهشهای غیرآزماییی است کر یر چارچه یك طرح تحقینق
تهصننیفی – تحلیلننی انجننا گرفتننر اسننت .لام،ننر آمنناری پننژوهش ،کلیننر یانننشآمننهزا،
یبیرستا،های شهر کرج بهیند کر یر سال تحصیلی  1131-1131بر تحصیل اشتیال یاشنتند.
با تهلر بر ت،دای سنؤاالت مقینا ،و بنر اسنا ،لندول مهرگنا 511 ،یاننشآمنهز بنا روش
نمهنرگیری خهشرای انتخا شدند .برای انتخا تصایفی شرکتکنندگا ،،ابتدا شهر کرج
بر چهار منطقر شمال ،لننه  ،غنر و شنرق تقسنیم گرییند .یر مرحلنر ب،ند از هنر منطقنر
لیرافیایی 2 ،منطقر آمهزشی انتخا شد .یر مرحلر ب،د از هر منطقر برصهرت تصنایفی یو
یبیرستا ،یخترانر و یو یبیرستا ،پسرانر انتخا شدند .از هنر مدرسنر  1کنال ،از پاینرهنای
اول ،یو و سه متهسطر انتخا و بر پرسینامر ههش مهفق پاسخ یایند.
ابزار پژوهش
پرسشنامه هوش موفق
این پرسینامر تهسط گریگهرنکه و استرن،رگ ) 2112طراحیشده است و شامل  16سنؤال
است کر سر بُ،د ههش تحلیلی )شامل سؤالهای  1تا  ، 12ههش خالق )سؤاالت  11تنا 24
و ههش ملی )سؤاالت  25تا  16را مهری ارزیابی قرار مییهد.
آ،ها پایایی این زیر مقیا،ها را بر ترتیب  1/63 ،1/32و  1/31و پایایی کل مقیا ،را 1/34
گهارش کریهاند .چنا 2113) 1،یر مطال،نرای بنر روی یاننشآمنهزا ،چیننی ،پاینایی اینن
مقیا ،و هامل آ ،را باالتر از  1/36گهارش کریه اسنت .یر پنژوهش اسنترن،رگ )2111

1 . Chan
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ضننرایب پایننایی بننرای ایننن پرسینننامر یر یامنننرای از  1/31تننا  1/34گننهارششننده اسننت.
پاسخگهیی بر سؤاالت این پرسینامر بر اسا ،طیف پنجیرلنرای لیکنرت  5انجنا شند کنر
یامنرای بین  =1ض،یف تا  = 5الی قرار یاری .این پرسینامر برای اولین بار یر ایرا ،بنر کنار
گرفتر شد.
ابتدا متن اصلی پرسینامر تهسط یك متخصص زبنا ،انگلیسنی و یو نفنر از یانینجهیا ،یکتنری
روا،شناسی بر فارسی ترلمر گریید .سپس یو نفنر از متخصصنا ،روا،شناسنی و زبنا ،انگلیسنی
پس از بررسی این سنر فنر ترلمنر ،روی ترلمنر نهنایی تهافنق کرینند .یرنهاینت تهسنط ینك
متخصص زبا ،انگلیسی یوزبانر و یو تن از اساتید روا،شناسی و له تربیتی ،روایی صنهری و
محتهایی آ ،مهری تأیید قرار گرفت .ضنمناً ق،نل از النرای اصنلی ،پرسیننامر بنر گنروههنای
مختلف یانشآمهزا ،لهت تکمیل آ ،ارائر شد تا روایی صهری ،اندازهگیریها قنهت گرفتنر و
وضهح و شفافیت زبا ،و قابلیت فهم یستهرال،ملها کنترل شهی.
یافتهها
تحلیل عامل اکتشافی
نخست ،قابلیت تحلیل املی از طریق مقیا ،کایهر  -مایر -اولکین 1و مقینا ،کروینت
بارتلت 2بررسی شد .مقدار مقیا ،کایهر -مایر -اولکین ) 1/35بیانگر کفایت یایهها بنرای
انجا تحلیل املی اسنت و آزمنه ،کروینت بارتلنت ) p<1/111 1166/133نینه نینا،
مییهد کر ماتریس هم،ستگی یایهها یر لام،ر صفر نیست و بننابراین امنل ینابی قابنل
تهلیر است.
تحلیل مؤلفرهای اصلی با روش واریمکس بنر روی  16سنؤال پرسیننامر هنهش مهفنق
انجا شد .بر ،ارتییگر ،برای ت،یین مناسبترین املها ،چندین چرخش آزمایینی انجنا
شد و نهایتاً با تهلر بر نمهیار شیب یامنر کتل ،1ارزشهای وینژه 4و یرصند وارینانس ت،ینین
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure
2. Barttlet Test of Sphericity
3. scree plot
4. eigen value
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شده تهسط هنر امنل ،امنلهنای ذکرشنده یر لندول ) 1بنا روش مؤلفنرهنای اصنلی 1و
چرخش واریمکس استخراج شدند.
بر اسا ،نتایج لدول شماره  ،1سر امل اولیر یارای ارزش ویژۀ باالتر از یك بهیند کر یر

لدول شمارۀ  1نیا ،یایهشده است.
جدول  .3مشخصههای آماری  1عامل پرسشنامه هوش موفق بعد از چرخش واریمکس به روش
مؤلفههای اصلی
درصد تبیینکنندگی

درصد تجمعی

شاخصهای آماری

واریانس

واریانس تبیین شده

1

2/13

16/36

24/13

2

1/61

12/61

42/33

1

1/24

3/61

55/63

عوامل فرضی

ارزش ویژه

این سر امل  55/63یرصد واریانس را ت،یین میکنند.
ماتریس و سؤاالت و هامل استخرالی ب،د از چرخش بر این صهرت بر یست آمند کنر یر
لدول شمارۀ  2نیا ،یایهشده است.
جدول  .9جدول همبستگی (بارهای عاملی) سؤاالت و عوامل مفروض
عاملها
سؤاالت
.1زمننانی کننر بننر یننك یاسننتا ،گننهش مننییهنند یننا مننیخهاننند
شخصیتهای یاستا ،را تحلیل میکند.

هوش

هوش

هوش

تحلیلی

خالق

عملی

1/313

.2نقطر نظرات را مقابلر و مقایسر میکند.

1/333

.1از کیفیت کار انتقای میکند.

1/615

.4برطهر آشکار و تحلیلی فکر میکند.

1/641

.5برصهرت منطقی یرخهاست میکند.

1/161

.6نقطر نظرات گهناگه ،را ارزیابی میکند.

1/541

.3یر مهری رفتار افرای قضاوت میکند.

1/652

.3مسائل میکل را بر ییگرا ،تهضیح مییهد.

1/543

1/142

1. principal component analysis
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.3مسائل را برصهرت منطقی حل میکند.

/615

.11از بحثها استنتاج و نتیجرگیری مینماید.

1/453

.11اطال ات را ذخیره و یستربندی میکند.

1/563

 .12یرباره چیهها فکر میکند

1/432

.11چیههای لدیدی طراحی میکند

1/331

.14با ایدههای نه ظاهر میشهی.

1/311

.15از تخیل استفایه میکند.

1/646

.16بازیهای افسانرای و ساختگی را بازی میکند.

1/321

.13یرباره راهحلهای متناو فکر میکند.

1/643

.13بر چیههایی تهلر یاری کر افرای م،مهالً تمایل بر چیمپهشنی از
آ،ها یارند.

1/421

1/563

.13یر تصهرات و تخیالتت فکر میکنند.

1/421

 .21یستهرال،ملها ،کلمات و بازیهای لدیدی اختراع میکند.

/642

.21بر این تصهر است کر چیهها متفاوتاند.

1/342

.22یرباره آنچر اگر ...اتفاق خهاهد افتای  ،فکر میکند.

1/312

.21آهنگها و ملهییهای لدیدی میسازی.

1/631

.24از ایفای نقش و نمایش بازی کری ،لذت میبری.

/313

.25اشیا را برصهرت مجها برمییاری و ت،میر میکند.

1/325

.26از طریق ف،الیتهایی کر با یست انجا میشهند  ،یای میگیری.

1/311

.23رابطر یوستی برقرار نمهیه و یوستانش را نگر مییاری.

1/415

.23ییگرا ،را یرک نمهیه و بر آ،ها احترا میگذاری.

1/342

.23چیههایی را کر یای گرفتر است مهری تمرین قرار مییهد.

1/615

.11کیمکشها را برطرف میسازی.

/343

.11بر یوستا ،یرباره میکالتیا ،آگاهی مییهد.

1/324

.12برخی افرای را برای انجا چیهی متقا د میکند.

1/633

.11از طریق ت،امل با ییگرا ،یای میگیری.

1/435

.14یانش را الرایی میکند.

1/641

.15با ییگرا ،کار وزندگی میکند.

1/425

.16با مهق،یتهای لدید سازگار میشهی.

1/543

بر اسا ،لدول شمارۀ  2سؤاالت ) 1تا  4و  6تا  12تحت پهشش یك امل قرار میگیری.
سؤالهای ) 11تا  13و  13تا  24تحت پهشش یك امل ،سنؤاالت ) 25تنا  16هنم تحنت
پهشش یك امل قرار یارند .سؤاالت  5و  13چه ،تحنت پهشنش یو امنل قنرار گرفتنند
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قابلا تمای نیستند و بر یلیل بار املی نهییك بر هم بر روی یو امل حذف میشهند
پایایی
برای بر یست آوری ،پایایی پرسینامر ههش مهفنق از روش آلفنای کرون،نا اسنتفایه شند.
نتایج محاس،ر ضریب پایایی یر لدول ) 1گهارششده است.
شاخصهای ضرایب پایایی لدول ) 1نیا ،مییهد کنر پرسیننامر هنهش مهفنق از پاینایی
قابلق،هل و کافی برخهریار است و ضرایب بریستآمده بنا نتنایج پنژوهش گریگهرنکنه و
استرن،رگ ) 2112قابل قیا ،است.
برمنظهر تأیید ساختار املهای پرسینامر ههش مهفق یانشآمهزا ،،مدل تحلیل ناملی
تأییدی )با استفایه از لیهرل  Lisrelنسخر  3/5بر کار رفت و پیشفرض اساسنی محقنق ،آ،
است کنر هنر ناملی بنا زیرمجمه نر خاصنی از متییرهنا ارت،ناط یاری و محقنق یر منهری ت،ندای
املهای مدل ق،ل از انجا تحقیق ،پیشفرض م،ینی یاشنتر اسنت .کنر نتنایج بنریسنتآمنده یر
لدول ) 4گهارششده است .قابلذکر است کر مفروضرهنای الز بنرای النرای تحلینل امنل
تأییدی مهریبررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از ر ایت این مفروضرها میباشد.
جدول  .1ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه هوش موفق در پژوهش حاضر وآلفای
کرونباخ پژوهش گریگورنکو و استرنبرگ ()9009
ضریب پایایی

مقیاسها

ضریب پایایی استرنبرگ و گریگورنکو ()2002

(آلفای کرونباخ)

ههش تحلیلی

1/34

1/31

ههش خالق

1/31

1/63

ههش ملی

1/31

1/32

کل مقیا،

1/36

1/34

جدول  .4خالصه شاخصهای نیکویی برازش پرسشنامه هوش موفق
خالصه نیکویی برازش
پرسینامر

df

2

ههش مهفق

5

12/14

X

2

X / df

GFI

AGFA

RMSEA

2/4

1/31

1/32

1/154
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مهمترین آمار برازش ،آمار مجذور خی (X2) 1است .این آمار مینها ،تفناوت مناتریس
میاهدهشده و برآوری شده را اندازه میگینری .شناخص ریینر خطنای مینانگین مجنذورات
تقری،ی ،(RMSEA) 2شاخص نیکهیی بنرازش (GFI) 1و شناخص ت،ندیلشنده نیکنهیی
برازش ،(AGFA) 4بر نها ،مالکهای انط،اق الگه با یایههای میاهدهشده یر نظر گرفتنر
شد بنابراین نتایج بریستآمده بینانگر بنرازش مناسنب یایههاسنت .لندول ) 5مهنمتنرین
پارامترهای اندازهگیری سازه را نیا ،مییهد و کلیر بارهای املی گنهارششنده یر سنطح
) P<0.01م،نایار است.
جدول  .1پارامترهای الگوی اندازهگیری پرسشنامه هوش موفق در تحلیل عاملی تأییدی
مقیاس

سؤال

بار عاملی

بار عاملی

غیراستاندارد

استانداردشده

)(b

خطای معیار
برآورد شده

t

مجذور همبستگی
چندگانه

هوش تحلیلی
هوش خالق

1

1/31

1/62

1/13

11/31

1/13

2

1/63

1/51

1/16

3/33

1/26

1

1/61

1/51

1/13

3/51

1/22

4

1/53

1/41

1/13

3/21

1/24

6

1/53

1/52

1/15

6/45

1/21

3

1/62

1/65

1/15

3/15

1/23

3

1/34

1/65

1/16

3/52

1/26

3

1/32

1/63

1/13

5/16

1/11

11

1/53

1/66

1/13

3/43

1/12

11

1/63

1/65

1/13

11/24

1/23

12

1/64

1/54

1/15

12/24

1/14

11

1/31

1/53

1/13

3/34

1/16

14

1/61

1/54

1/15

3/53

1/23

15

1/32

1/64

1/13

12/11

1/41

1. Chi-Square
2. Root mean Square Eror of Approximation
3. Goodness of fit Index
4. Adjusted Goodness of fit index
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هوش عملی

16

1/35

1/54

1/16

3/24

1/24

13

1/65

1/53

1/16

11/3

1/12

13

1/31

1/65

1/16

14/13

1/13

21

1/54

1/35

1/15

3/12

1/23

21

1/65

1/62

1/16

3/13

1/21

22

1/54

1/54

1/13

11/14

1/13

21

1/34

1/62

1/15

3/54

1/13

24

1/54

1/61

1/16

3/65

1/21

25

1/51

1/53

1/13

11/12

1/15

26

1/53

1/52

1/15

3/51

1/23

23

1/65

1/53

1/16

3/15

1/23

23

1/34

1/53

1/16

14/11

1/23

23

1/32

1/64

1/15

13/14

1/25

11

1/36

1/53

1/16

3/13

1/13

11

1/51

1/63

1/13

3/24

1/15

12

1/53

1/32

1/15

3/45

1/11

11

/43

1/63

1/13

3/21

1/16

14

1/35

1/54

1/15

11/54

1/12

15

1/65

1/53

1/16

3/33

1/23

16

1/53

1/51

1/15

11/12

1/24

لدول ) 5برخی پارامترها شنامل بنار ناملی غیراسنتانداری ،بنار ناملی استانداریشنده،
خطننای م،یننار بننرآوری ،ارزش  tو مجننذور هم،سننتگی چندگانننر گننهارششننده اسننت .ایننن
پارامترها اشاره بر این مهضهع یاری کر آیا سؤاالت هر زیرمقیا ،مناسب انتخا شدهانند ینا
خیر؟ یر این لندول ارزش  tنینا ،منییهند کنر کلینر بارهنای ناملی سنؤاالت یر سنطح
) (P<0.01م،نییار است .هما،گهنر کر از لدول  5برمنیآیند ،هماهننگ بنا مندل کنر یر
لنندول  4گننهارششننده اسننت و مؤینند برازننندگی و مناسننب بننهی ،منندل اسننت ،پارامترهننای
اندازهگیری سازهها مناسب تیخیص یایه میشهند .مقاییر پارامتر استانداریشده نیا،یهنندۀ
قدرت بار املی هر سؤال بر امل زیر مقیا،های مختلف اسنت و نینا ،منییهند کنر هنر
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سؤال چر میها ،از واریانس زیرمقیا ،را ت،یین میکند .هرچقدر کر این بنار ناملی بهرگتنر
باشد ،واریانس بهتری را ت،یین میکند و یرمجمهع اینن بارهنای ناملی ،وارینانس کنل هنر
زیرمقیا ،را نیا ،مییهند .مقاییر  tبهرگتر از  2م،نایاری این سهم را نیا ،مییهند .کلینة
مهاری گهارششده یر سطح ) (P<0.01م،نییار است .این ضرایب یرواقنع م،ینار قندرت
هم،ستگی خطی و مجذور هم،ستگی چندگانر م،نرف وارینانس ت،ینین شنده اسنت .یر اینن
لدول کلیة سنؤاالت پرسیننامر آمنده و بنر تفکینك هنر زیرمقینا ،مینخصشنده اسنت.
یرمجمهع  ،این نتایج م،ین این مهضهع اسنت کنر پرسیننامر بنا تنها ،نسن،ت ًا بناالیی از هندۀ
ارزیابی ههش مهفق برمیآید و کلیة پارامترهای الز را برای مناسنب و خنه بنهی ،ینك
ابهار یارا میباشد.
بحث و نتیجهگیری
امروزه افرای یر لهانی برطهر فهاینده پهیا زندگی میکنند .لهانی کر ،فناوریها ،اقتصنای و
نیازهننای شننیلی یر حننال تیییننر اسننت .اگننر افننرای بپذیرننند کننر یر ایننن لهننا ،منندر ِ،کننار،
تهاناییهای تحلیلی ،خالق و ملی نرتنهنا یر اولهینت اسنت ،بلکنر ضنرورت یاری ،منطقنی
است کر نتیجر بگیریم تسلط بر مهارتهای تحلیلی ،خالق و ملی ،باید بروندای مهنم نظنا
آمهزشوپرورش ما باشد.
ههش مهفق کر شامل تهانش سازگاری ،شکلیهنی و انتخنا محنیط بنرای رسنید ،بنر
هدفهای فنریی یر یرو ،بافنت فرهنگنی  -التمنا ی اسنت منجنر بنر پیینرفت تحصنیلی

یانشآمهزا ،میگریی .افرای یارای ههش مهفق ،با استفایه از ت،ایلی کر میا ،تهانناییهنای
تفکر تحلیلی ،1خالق 2و ملی 1برقرار میکنند بر انط،اق 4با محیط ،تیییر 5و انتخنا
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آ ،یست میزنند )استرن،رگ و گریگهرنکه ،2113،ص . 5
1. analytical thinking
2. creative
3. practical
4. adapting
5. shaping
6. selection
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بنابراین بنا تهلنر بنر اهمینت مهضنهع هنهش مهفنق ،هندف پنژوهش حاضنر ،بررسنی
ویژگیهای روا،سنجی پرسینامر ههش مهفق یر لام،ة ایراننی بنهیه اسنت .نتنایج تحلینل
املی با استفایه از روش تحلیل مؤلفنرهنای اصنلی نینا ،یای کنر اینن پرسیننامر ،مقیاسنی
چندب،دی است .ازنظر مطال،ات بین فرهنگی ،تیابر هامل اسنتخراجشنده بنا پنژوهشهنای
گریگهرنکه و استرن،رگ ) ، 2112تقری،اً هم یر ت،دای و هم یر ترتیب و نیه یرصد فراوا،
واریانس ت،یین شده بروسیلة هامل استخراجشده ،بیانگر روایی سازه مناسب این پرسینامر
میباشد.
برمنظهر ت،یین مطلهبیت شاخص ضریب پایایی از روش ضریب همسانی یرونی استفایه
شد .ضرایب پایایی برای کل مقیا ،و هامل آ ،بین  1/34تا  1/31قرار یاری کر ضنرایب
مطلهبی میباشد و بر مطال،ات انجا شده یر فرهنگهای ییگر نهییك است.
همسه با پژوهشهای مت،دیی )چا 2113،،استرن،رگ 2111،کر برای تأیید تحلینل ناملی
این ابهار یر سایر کیهرها انجا گرفتر ،یر پژوهش حاضر ،روش تحلیل املی تأییدی برای
ارزشیابی روایی سازه پرسینامر ههش مهفق یر نمهنر یانشآمهزا ،ایرانی بکار رفتر است.
با تهلر بر این یافترها میتها ،این نتیجر را گرفت کر همسه با نتایج پژوهشهای اسنترن،رگ
و گریگهرنکه ) 2112سؤاالت مناسب انتخا شدهاند و پرسینامر با کمترین تیییر و حنذف
احتمالی برخی سؤاالت ساختار خنهی را حفنم منیکنند بننابراین ،تفناوتهنای فرهنگنی و
نژایی و تجار مختلفی کر فراگیرا ،ایرانی تجربر منیکننند ،سن،ب نینده اسنت کنر پرسیننامر
ههش مهفق یر مقایسر با فراگیرا ،انگلیسیزبا ،،متفناوت ارزینابی شنهند .یر ینك اظهنارنظر
کلی میتها ،گفت با تهلر بر بررسی ویژگیهای روا،سنجی ،پایایی و روایی مناسنب اینن
پرسینامر ،کهتاه بهی ،و سههلت الرا ،شرایط استفایه وسیع محققا ،را از اینن ابنهار فنراهم
میآوری بنابراین ،این پرسینامر کر ههش مهفق را برخهبی مهریسنجش قنرار منییهند ،یر
لام،ر ایرا ،پایایی و رواینی مناسن،ی یاری و منیتهانند یر مهق،ینتهنای تربیتنی و پژوهینی
مهریاستفایه قرار گیری و زمینة پژوهشهای مت،دیی یر قلمرو روا،شناسی تربیتی را فنراهم
آوری.
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