
 

 

 

 پرسشنامه هوش موفق پایایی و روایی عاملی، ساختار بررسی

 92/32/29تاریخ پذیرش:           31/7/29تاریخ دریافت: 

 1محمود نگهبان سالمی
 2اله فرزادولی 

 3غالمرضا صرامی

 چکیده
. انجا  گرفنت  پرسینامر ههش مهفق پایایی و روایی  املی، ساختاربررسی  منظهربرپژوهش حاضر  هدف:

ی رین گنمهننر  روش بنا  کنر  بنهی پسنر    125یختنر و   135( آمهزیانش 511پژوهش این  نمهنر حجم روش:

پاسنخ   هنهش مهفنق   ةپرسیننام  ربن  و مدار، یولتی شهر کرج انتخا  شندند  از بین یاچندمرحلری اخهشر

ههش مهفق، سر  کلی  امل بر ی اصلی،  الوههامؤلفراکتیافی با روش   املی تحلیل نتایج ها:یافته .یایند

بنرای بررسنی پاینایی     .کنری  دیین تأ پرسیننامر هنهش مهفنق    بنرای  را ههش تحلیلی، خنالق و  ملنی    امل (

ی اسنتفایه شند.   دیین تأپرسینامر از ضریب آلفای کرون،ا  و برای ت،یین رواینی  ناملی آ، از تحلینل  ناملی     

کر پرسینامر از همسانی یرونی قابل ق،هلی برخهریار است و ضرایب آلفای کرون،ا  یر زینر  نتایج نیا، یای 

اسنتفایه   یدیین تأاست. همچنین برای ت،یین روایی  املی از تحلینل  ناملی    31/1تا  34/1بین های آ، مقیا،

یاری و  هنا یایهبنا  ی مؤید این است کر ساختار پرسینامر برازش قابل ق،نهلی  دییتأکر نتایج تحلیل  املی  شد

 ناملی،   تحلینل  هنای یافتر ی:ریگجهینتبحث و کنند. می دییتأی نیکهیی برازش، مدل را هاشاخصکلیر 

 پییین تحقیقات نتایج بر نیه روایی و پایایی ضرایب و فرهنگ اصلی یر گرفترانجا  تحقیقات میابر تقری،اً

این پرسیننامر ابنهار مناسن،ی بنرای ت،ینین       مطله ، سنجیروا، بر خصهصیات تهلر بابنابراین  بهی. نهییك

 باشد.می آمهزا،یانش ههش مهفق

 ، پایایی، روایی  املیههش مهفق :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ی لامع و کارآمد یر حهزه هنهش انسنا، اسنت کنر یر     هارینظرنظریر ههش مهفق، یکی از 

بهی،، چیهی  باههششماری یاری. بر اسا، این نظریر، ی سنتی، مهایای بیهارینظرمقایسر با 

ی هنا تین مهق،، فنریی اسنت کنر بدانند یر     بناههش بنهی، اسنت و فنری     خنها، یر،فراتر از 

این نظریر، هنهش، مفناهیم مت،ندیی     بر اسا،گهناگه،، چگهنر از ههش خهی استفایه کند. 

و منطنق را یر   1، خالقینت 2 ملنی  هنهش  ،مت،نارف  یرک ،1فراشنناخت  مانند تفکر انتقایی،

  .4،2113گریگهرنکه و کافمن استرن،رگ،( رییگیبرم

ی مهلهی از مفهه  هنهش بسنیار محدوینند و    هابریاشت  م،تقد است کر 1333استرن،رگ (

های هنهش  یر نیا، یای، تهانش هاآ،. یهندیمفقط بخش کهچکی از ههش را مدنظر قرار 

ی هنا هندف ی و انتخا  محیط برای رسنید، بنر   یهشکلمهفق کر شامل: تهانش سازگاری، 

 .شهندیماست با شکست روبرو  التما ی -فریی یر یرو، بافت فرهنگی 

  بنر ین،نال آ، اسنت کنر بنا      1333،1333استرن،رگ،مهفق (نظریر استرن،رگ یر مهری ههش 

ینینای یروننی     1زیر میخص کند:  گانرسری هابخشیا، ههش را با روشی منسجم رابطر م

  تجربنر ینا نقنش    2کر زیربنای رفتار ههشمند هسنتند    های ذهنیفری یا آ، یستر از مکانیه 

  ینینای بیروننی فنری بنا     1ی  ،هر فری یر گستره حیات بین ینینای یرو، و بینرو،  و   اواسطر

یستیابی بر بنرازش کنارکریی    منظهربرندگی روزمره و های شناختی یر زاستفایه از مکانیه 

ی اتجربنر ی، خنریه نظرینر   امؤلفنر آ، با محیط. این سر بخش از نظریر اشاره بر خریه نظرینر  

  .2111استرن،رگ و همکارا،،یاری (گرایانر وخریه نظریر بافت

ی: بر اسا، این خریه نظریر، ههش، ننه ی تهاننایی یروننی ینا مکانیسنم      امؤلفرخریه نظریر 

نقش اساسنی یاری. یر   رههشمندانریغی ههشمندانر یا رفتارهای ریگشکلذهنی است کر یر 

. شنهی یمن ی پریازش اطال نات گفتنر   هامؤلفرذهنی،  یهاسمیمکاننظریر ههش مهفق بر این 

                                                                                                                   
1. metacognition 

2. practical intelligence 

3. creativity 

4  .  Sternberg, Kaufman & Grigorenko 
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ینا   دین نیبیمن رو، یای حسنی (ماننند چینهی کنر     ی تهاندیممؤلفر یك فرآیند ذهنی است کر 

 این    ت،دیل کند.شهییمتصهیر یا فکری کر یر ذهن نمایا، (  را بر بازنمایی ذهنی دیشنهیم

کافمن و گریگهرنکه، ( دینمایك بازنمایی ذهنی را بر بازنمایی ذهنی ییگر ت،دیل  تهاندیم

بنا   رمهفنق، نقنش تجربنر یر مهالهن    ی: بنر اسنا، نظرینة هنهش     اتجربرنظریر  خریه  .2113

بررسی کری. لن،ر اول: تهانایی کنار آمد،  تها،یمتکالیف یا شرایط مختلف را، از یو لن،ر 

 با تکالیف یا شرایط محیطی لدید، لن،ر یو : تهانایی خهیکنار سنازی پنریازش اطال نات.    

کنر بنا مینها،     ریندگیممحسه   باههشی افرای هاییتهانا نیترمهماین یو تهانایی یر زمره 

اسنترن،رگ، کنافمن و   یارنند ( مهفقیت فری یر محیط کار و زندگی روزمره ارت،اط نهییکی 

نظریر بافتی: یر نظریر ههش مهفنق، نقنش محنیط یر ت،رینف و      خریه  .2113گریگهرنکه، 

ی ههشمندانر مهری تأکید است و ههش یر یاخل محیطی کر فری یر آ، رفتارهای ریگشکل

ی محیطنی، ننه ی   هایژگیو ازنظر. بر اسا، این ت،ریف، ههش، شهییمت،ریف قرار یاری، 

 و انتخنا   محنیط، تییینر محنیط    با ی انط،اقندهایفرآکر یر  شهییمف،الیت ذهنی محسه  

اسنترن،رگ، کنافمن و گریگهرنکنه،    ( رییگیمقرار  مهریاستفایهی واق،ی هاطیمحمحیط یا 

2113.  

بنرای مهفقینت    ازین مهرینی هنا ییتهانای از اکپارچرمجمه ة یبا این تفاسیر ههش مهفق، 

. افنرای  کنند یمالتما ی خهی ت،ریف  -یر زندگی است کر فری آ، را یرو، بافت فرهنگی 

از طریق تیخیص و تقهیت نقاط قهت خهی و تیخیص همهما، نقاط ض،فیا، و پیدا کنری،  

. افرای یارای ههش مهفق، بنا برقنراری   اندباههشی هیآمتیمهفق طهربرراه اصالح یا ل،را،، 

ی تفکر تحلیلی، خالق و  ملی قایر بنر انط،ناق بنا محنیط، تییینر آ، و      هاییتهانات،ایل میا، 

  .5، ص 2113استرن،رگ و گریگهرنکه،هستند (انتخا  محیط 

تا حند زینایی بنر     آمهزا،یانشتحقیقات مت،دیی نیا، یایه است کر پییرفت تحصیلی 

 را کننریی هنناسننال . 2112اسننترن،رگ و همکننارا،، یاری (بسننتگی  اهننآ،هننهش مهفننق  

بخش مهمنی از زنندگی آنهنا را شنکل      گذرانندیم هاآمهزشگاهیر مدرسر و  آمهزا،یانش

ی تحصنیلی پایندار یر   هنا تین مهفقو  هنا شکسنت بسنیاری از   آمنهزا، یاننش . بیینتر  یهند یم
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را یر  آمنهز یاننش تمنال مهفقینت هنر    تنا اح  انند تالشرا بر یای یارند. م،لما، یر  شا،یزندگ

بنرای رسنید، بنر اینن هندف، ایجنای یامننر         هنا آ،مدرسر بر حداکثر برسانند. بهتنرین روش  

شانس تالش کری، بنا الگههنای متفناوتی     آمهزا،یانش کریطهربر هاستمهارتوسی،ی از 

  از تهانایی را یاشتر باشند و بتهانند تهانایی مهم و برلستر خهی را کیف و بر آ، تسلط یابند

ی متفاوتی از هابیترکبا اشکال و  آمهزا،یانشچگهنر برای  اساسی این است کر  سؤالاما 

ش بنر م،ننای هنهش مهفنق کنر      ؟ پاسخ این است کر: آمنهز شهییماین امر محقق  هامهارت

احتمننال مهفقیننت بییننتر   رییننگیبرمننرا یر  آمننهزا،یانننشی هنناییتهاننناطیننف وسننی،ی از 

  . 2113استرن،رگ و گریگهرنکه، کند (یمرا فراهم  آمهزا،یانش

ی تحلیلنی، خنالق و   هاییتهاناههش مهفق ترکی،ی از  یهدیم لیرغم مطال،اتی کر نیا، 

ی بنر هنهش یارنند. یلینل     اشنده منسنه  از مدار، نگاه سنتیِ   ملی است، هنهز هم بسیاری

اصنلی اسنتمرار چننین نگناهی ولنهی سیسننتم بسنتر یر نظنا  آمهزشنی اسنت. یر اینن نظننا            

 طنهر بنر  هنا آزمنه، زینرا   کننند یم ینیبشیپی تهانایی، نمرات مدرسر را هاآزمه،آمهزشی، 

  بنر نقنل از اسنترن،رگ و    1316(بیننر و سنیمه،،   انند شنده یطراحن آشکار بنرای اینن هندف    

یسنت بنر پیینگهیی خهیکنا       اسنت کنر   بدترین اثر سیستم بستر اینن   .2113گریگهرنکه، 

ی کر آزمنه، را خنه  انجنا  نداینند شنانس      آمهزانیانشآ،،  مهلببر کر .زندیم 1بخش

 آمنهزا، ننش یا. بناال بنری، هنهش مهفنق     آورندینمی ب،دی بر یست هاتیمهفقزیایی برای 

بخش یر آمهزش و ارزینابی  منل    خهیکا یی گهییپبر ما کمك نماید تا فراتر از  تهاندیم

  .2111استرن،رگ،( میینما

، متیینری مهنم و   هنهش مهفنق  با تهلر بر این مطال،ات و گهارشنات مختلنف پژوهینی،    

ابهار مناسب بنرای  باشد. م،رفی و ارائر های مربهط میاساسی یر ت،لیم و تربیت و سایر زمینر

هنای مختلنف تحصنیلی ضنروری     ارزیابی این متییر و نیا، یای، نقنش حیناتی آ، یر زمیننر   

همنراه بنا   هنهش مهفنق   اسا،، هندف اینن مطال،نر، ارائنر و م،رفنی پرسیننامر        نیبر ااست. 

 سنؤال است. بنر همنین منظنهر، یو     آمهزا،یانشی آ، یر یگهارش نتایج روایی  املی و پایا

                                                                                                                   
1. self-fulfilling prophecies 



 5 بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق

 :شهییمینامر ههش مهفق بر شرح زیر مطرح یرباره پرس

 یارای روایی است؟ آمهزا،یانش آیا پرسینامر ههش مهفق برای

 یارای پایایی است؟ آمهزا،یانشبرای انتظارات پیامد آیا پرسینامر مقیا، 

 روش

 جامعة آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

ی است کر یر چارچه  یك طرح تحقینق  ییرآزمایغی هاپژوهشپژوهش حاضر یر زمره 

آمننهزا، اسننت. لام،ننر آمنناری پننژوهش، کلیننر یانننش   گرفتننرانجننا تحلیلننی  –تهصننیفی 

. بر تحصیل اشتیال یاشنتند  1131-1131یر سال تحصیلی بهیند کر ی شهر کرج هارستا،ییب

بنا روش   آمنهز یاننش  511با تهلر بر ت،دای سنؤاالت مقینا، و بنر اسنا، لندول مهرگنا،       

، ابتدا شهر کرج کنندگا،شرکتای انتخا  شدند. برای انتخا  تصایفی گیری خهشررنمهن

از هنر منطقنر    بر چهار منطقر شمال، لننه ، غنر  و شنرق تقسنیم گرییند. یر مرحلنر ب،ند       

تصنایفی یو   صهرتبرمنطقر آمهزشی انتخا  شد. یر مرحلر ب،د از هر منطقر  2لیرافیایی، 

ی هنا رین پاکنال، از   1یبیرستا، یخترانر و یو یبیرستا، پسرانر انتخا  شدند. از هنر مدرسنر   

 پرسینامر ههش مهفق پاسخ یایند. بر متهسطر انتخا  و اول، یو  و سه 

 ابزار پژوهش

 پرسشنامه هوش موفق

 سنؤال  16است و شامل  شدهیطراح  2112این پرسینامر تهسط گریگهرنکه و استرن،رگ (

  24تنا   11 ، ههش خالق (سؤاالت 12تا  1ی هاسؤالاست کر سر بُ،د ههش تحلیلی (شامل 

 یهد.را مهری ارزیابی قرار می  16تا  25و ههش  ملی (سؤاالت 

 34/1و پایایی کل مقیا، را  31/1و  63/1، 32/1را بر ترتیب  هاا،یمق ریزپایایی این  هاآ،

چیننی، پاینایی اینن     آمنهزا، یاننش ی بنر روی  امطال،نر   یر 2113( 1چنا،  .اندکریهگهارش 

  2111(یر پنژوهش اسنترن،رگ   گهارش کریه اسنت.   36/1باالتر از  و  هامل آ، را مقیا،

                                                                                                                   
1 . Chan 
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 اسننت. شنندهگننهارش 34/1تننا  31/1ای از ضننرایب پایننایی بننرای ایننن پرسینننامر یر یامنننر 

انجنا  شند کنر     5لیکنرت   یایرلنر پنجگهیی بر سؤاالت این پرسینامر بر اسا، طیف پاسخ

=  الی قرار یاری. این پرسینامر برای اولین بار یر ایرا، بنر کنار    5= ض،یف تا 1ای بین یامنر

 گرفتر شد.

یکتنری   تهسط یك متخصص زبنا، انگلیسنی و یو نفنر از یانینجهیا،     پرسینامر ابتدا متن اصلی

و زبنا، انگلیسنی    شناسنی روا،بر فارسی ترلمر گریید. سپس یو نفنر از متخصصنا،    اسیشنروا،

تهسنط ینك    تین یرنهاپس از بررسی این سنر فنر  ترلمنر، روی ترلمنر نهنایی تهافنق کرینند.        

و  له  تربیتی، روایی صنهری و   شناسیروا،و یو تن از اساتید  یوزبانرمتخصص زبا، انگلیسی 

هنای  پرسیننامر بنر گنروه   محتهایی آ، مهری تأیید قرار گرفت. ضنمناً ق،نل از النرای اصنلی،     

قنهت گرفتنر و    هایریگاندازهتا روایی صهری،  لهت تکمیل آ، ارائر شد آمهزا،یانشمختلف 

 ها کنترل شهی.وضهح و شفافیت زبا، و قابلیت فهم یستهرال،مل

 هایافته

 تحلیل عامل اکتشافی

 کروینت  مقینا،  و 1اولکین  -مایر - کایهر مقیا، طریق از  املی تحلیل قابلیت نخست،

بنرای  ها کفایت یایه یانگرب  35/1( اولکین- مایر- کایهر مقیا، شد. مقدار بررسی 2بارتلت

 نینه نینا،    >111/1p 133/1166( بارتلنت  کروینت  آزمنه،  و انجا  تحلیل  املی اسنت 

 قابنل   امنل ینابی   بننابراین  و نیست صفر لام،ر یر هایایه هم،ستگی ماتریس کر یهدمی

 .است تهلیر

سنؤال پرسیننامر هنهش مهفنق      16های اصلی با روش واریمکس بنر روی  تحلیل مؤلفر 

ها، چندین چرخش آزمایینی انجنا    ترین  امل، برای ت،یین مناسبییگر ،ارتبرانجا  شد. 

و یرصند وارینانس ت،ینین     4های وینژه ، ارزش1نمهیار شیب یامنر کتلشد و نهایتاً با تهلر بر 

                                                                                                                   
Kaiser-Meyer-Olkin Measure .1 

Barttlet Test of Sphericity .2 

3. scree plot 

4. eigen value 
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و  1هنای اصنلی    بنا روش مؤلفنر  1هنای ذکرشنده یر لندول (   شده تهسط هنر  امنل،  امنل   

 چرخش واریمکس استخراج شدند.

کر یر بهیند سر  امل اولیر یارای ارزش ویژۀ باالتر از یك  ،1بر اسا، نتایج لدول شماره 

 .است شدهیایه، نیا 1لدول شمارۀ 
پرسشنامه هوش موفق بعد از چرخش واریمکس به روش  عامل 1ی آماری هامشخصه. 3جدول 

 ی اصلیهامؤلفه

 .کنندیمواریانس را ت،یین  یرصد 63/55این سر  امل 

ماتریس و سؤاالت و  هامل استخرالی ب،د از چرخش بر این صهرت بر یست آمند کنر یر   

 است. شدهیایهنیا،  2لدول شمارۀ 
 جدول همبستگی )بارهای عاملی( سؤاالت و عوامل مفروض .9جدول 

                                                                                                                   
1. principal component analysis 

 های آماریشاخص      

 عوامل فرضی
 ارزش ویژه

ی کنندگنییتبدرصد 

 واریانس

درصد تجمعی 

 واریانس تبیین شده

1 13/2 36/16 13/24 

2 61/1 61/12 33/42 

1 24/1 61/3 63/55 

هاعامل  

 سؤاالت 

هوش 

 تحلیلی

هوش 

 خالق

هوش 

 عملی

خهاننند یهنند یننا مننی .زمننانی کننر بننر یننك یاسننتا، گننهش مننی    1

 کند.های یاستا، را تحلیل میشخصیت
313/1   

   333/1 کند.مقایسر می .نقطر نظرات را مقابلر و2

   615/1 کند..از کیفیت کار انتقای می1

   641/1 کند.آشکار و تحلیلی فکر می طهربر.4

  142/1 161/1 کند.منطقی یرخهاست می صهرتبر.5

   541/1 کند..نقطر نظرات گهناگه، را ارزیابی می6

   652/1 کند..یر مهری رفتار افرای قضاوت می3

   543/1 یهد. .مسائل میکل را بر ییگرا، تهضیح می3
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گیری.   تحت پهشش یك  امل قرار می12تا  6و  4تا  1( التسؤا 2بر اسا، لدول شمارۀ 

هنم تحنت     16تنا   25( التسنؤا   تحت پهشش یك  امل، 24تا  13و  13تا  11های (سؤال

چه، تحنت پهشنش یو  امنل قنرار گرفتنند       13و  5 التسؤاپهشش یك  امل قرار یارند. 

   /615 کند.منطقی حل می صهرتبر.مسائل را 3

   453/1 نماید.گیری مینتیجرها استنتاج و .از بحث11

   563/1 کند.بندی می.اطال ات را ذخیره و یستر11

   432/1 کند . یرباره چیهها فکر می12

  331/1  کند.چیههای لدیدی طراحی می11

  311/1  شهی.های نه ظاهر می.با ایده14

  646/1  کند..از تخیل استفایه می15

  321/1  کند.ساختگی را بازی میای و های افسانر.بازی16

  643/1  کند.های متناو  فکر میحل.یرباره راه13

پهشنی از  .بر چیههایی تهلر یاری کر افرای م،مهالً تمایل بر چیم13

 ها یارند.آ،
421/1 563/1  

  421/1  کنند..یر تصهرات و تخیالتت فکر می13

  /642  کند.اختراع می  های لدیدیها، کلمات و بازییستهرال،مل .21

  342/1  اند..بر این تصهر است کر چیهها متفاوت21

  312/1  کند..یرباره آنچر اگر ...اتفاق خهاهد افتای ، فکر می22

  631/1  سازی.لدیدی می هایملهییها و .آهنگ21

  /313  بری..از ایفای نقش و نمایش بازی کری، لذت می24

 325/1   کند.و ت،میر می یاریبرمیمجها  صهرتبر.اشیا را 25

 311/1   گیری.شهند ، یای میهایی کر با یست انجا  می.از طریق ف،الیت26

 415/1   یاری..رابطر یوستی برقرار نمهیه و یوستانش را نگر می23

 342/1   گذاری.ها احترا  می.ییگرا، را یرک نمهیه و بر آ،23

 615/1   یهد.گرفتر است مهری تمرین قرار می.چیههایی را کر یای 23

 /343   سازی.ها را برطرف می.کیمکش11

 324/1   یهد..بر یوستا، یرباره میکالتیا، آگاهی می11

 633/1   کند..برخی افرای را برای انجا  چیهی متقا د می12

 435/1   گیری..از طریق ت،امل با ییگرا، یای می11

 641/1   کند.الرایی می.یانش را 14

 425/1   کند.می وزندگی.با ییگرا، کار 15

 543/1   شهی.های لدید سازگار می.با مهق،یت16
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 شهندیمنیستند و بر یلیل بار  املی نهییك بر هم بر روی یو  امل حذف  ا تمایقابل

 پایایی

از روش آلفنای کرون،نا  اسنتفایه شند.     پرسینامر ههش مهفنق  آوری، پایایی  بر یستبرای 

 است. شدهگهارش  1یب پایایی یر لدول (نتایج محاس،ر ضر

یهد کنر پرسیننامر هنهش مهفنق از پاینایی        نیا، می1ی لدول (یپایا بیضراهای شاخص

گریگهرنکنه و   بنا نتنایج پنژوهش    آمدهیستبر بیضراو کافی برخهریار است و  ق،هلقابل

 قابل قیا، است.  2112استرن،رگ (

آمهزا،، مدل تحلیل  ناملی  پرسینامر ههش مهفق یانشهای تأیید ساختار  امل منظهربر

اساسنی محقنق، آ،    فرضشیپ  بر کار رفت و 5/3نسخر  Lisrelتأییدی (با استفایه از لیهرل 

و محقنق یر منهری ت،ندای     است کنر هنر  ناملی بنا زیرمجمه نر خاصنی از متییرهنا ارت،ناط یاری        

یر  آمنده یسنت بنر نتنایج   کنر  تر اسنت. م،ینی یاشن  فرضشیپی مدل ق،ل از انجا  تحقیق، ها امل

ی الز  بنرای النرای تحلینل  امنل     هنا مفروضراست کر  ذکرقابلاست.  شدهگهارش  4لدول (

 .باشدیم هامفروضرقرار گرفت و نتایج حاکی از ر ایت این  یمهریبررسی دییتأ

آلفای کرونباخ پرسشنامه هوش موفق در پژوهش حاضر وآلفای  بیضرا .1جدول 
 (9009و استرنبرگ ) گریگورنکو کرونباخ پژوهش

 هااسیمق
ضریب پایایی 

 )آلفای کرونباخ(

 (2002) گورنکویگراسترنبرگ و ضریب پایایی 

 

 31/1 34/1 ههش تحلیلی

 63/1 31/1 ههش خالق

 32/1 31/1 ههش  ملی

 34/1 36/1 کل مقیا،

 های نیکویی برازش پرسشنامه هوش موفقخالصه شاخص .4جدول   

 خالصه نیکویی برازش

 df 2X / df2X GFI AGFA RMSEA پرسینامر

 154/1 32/1 31/1 4/2 14/12 5 ههش مهفق
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است. این آمار مینها، تفناوت مناتریس     X)2( 1آمار برازش، آمار مجذور خی نیترمهم

گینری. شناخص ریینر خطنای مینانگین مجنذورات       و برآوری شده را اندازه می شدهمیاهده

نیکنهیی   شنده لیت،ند و شناخص   (GFI) 1، شاخص نیکهیی بنرازش (RMSEA) 2تقری،ی

یر نظر گرفتنر   شدهمیاهدههای های انط،اق الگه با یایهمالک  نها،بر، (AGFA) 4برازش

 نیتنر مهنم   5هاسنت. لندول (  مناسنب یایه بینانگر بنرازش    آمدهیستبربنابراین نتایج   شد

سنطح  یر  شنده گنهارش یهد و کلیر بارهای  املی گیری سازه را نیا، میپارامترهای اندازه

)P<0.01.م،نایار است   

 گیری پرسشنامه هوش موفق در تحلیل عاملی تأییدیپارامترهای الگوی اندازه. 1جدول 

س
قیا

م
 

 سؤال

بار عاملی 

 غیراستاندارد

(b) 

بار عاملی 

 استانداردشده

 

خطای معیار 

 برآورد شده
t 

مجذور همبستگی 

 چندگانه

لی
حلی

ش ت
هو

 

1 31/1 62/1 13/1 31/11 13/1 

2 63/1 51/1 16/1 33/3 26/1 

1 61/1 51/1 13/1 51/3 22/1 

4 53/1 41/1 13/1 21/3 24/1 

6 53/1 52/1 15/1 45/6 21/1 

3 62/1 65/1 15/1 15/3 23/1 

3 34/1 65/1 16/1 52/3 26/1 

3 32/1 63/1 13/1 16/5 11/1 

11 53/1 66/1 13/1 43/3 12/1 

11 63/1 65/1 13/1 24/11 23/1 

12 64/1 54/1 15/1 24/12 14/1 

الق
 خ
ش

هو
 

11 31/1 53/1 13/1 34/3 16/1 

14 61/1 54/1 15/1 53/3 23/1 

15 32/1 64/1 13/1 11/12 41/1 

                                                                                                                   
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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16 35/1 54/1 16/1 24/3 24/1 

13 65/1 53/1 16/1 3/11 12/1 

13 31/1 65/1 16/1 13/14 13/1 

21 54/1 35/1 15/1 12/3 23/1 

21 65/1 62/1 16/1 13/3 21/1 

22 54/1 54/1 13/1 14/11 13/1 

21 34/1 62/1 15/1 54/3 13/1 

24 54/1 61/1 16/1 65/3 21/1 

لی
عم

ش 
هو

 

25 51/1 53/1 13/1 12/11 15/1 

26 53/1 52/1 15/1 51/3 23/1 

23 65/1 53/1 16/1 15/3 23/1 

23 34/1 53/1 16/1 11/14 23/1 

23 32/1 64/1 15/1 14/13 25/1 

11 36/1 53/1 16/1 13/3 13/1 

11 51/1 63/1 13/1 24/3 15/1 

12 53/1 32/1 15/1 45/3 11/1 

11 43/ 63/1 13/1 21/3 16/1 

14 35/1 54/1 15/1 54/11 12/1 

15 65/1 53/1 16/1 33/3 23/1 

16 53/1 51/1 15/1 12/11 24/1 

، استانداریشنده   برخی پارامترها شنامل بنار  ناملی غیراسنتانداری، بنار  ناملی       5لدول (

اسننت. ایننن  شنندهگننهارشچندگانننر  و مجننذور هم،سننتگی tخطننای م،یننار بننرآوری، ارزش 

ینا   انند شدهانتخا مناسب  ا،یرمقیزپارامترها اشاره بر این مهضهع یاری کر آیا سؤاالت هر 

یر سنطح   یهند کنر کلینر بارهنای  ناملی سنؤاالت      ینینا، من   tخیر؟ یر این لندول ارزش  

(P<0.01) هماهننگ بنا مندل کنر یر     دین آیبرمن  5کر از لدول  گهنرهما،یار است. م،نی ،

اسننت و مؤینند برازننندگی و مناسننب بننهی، منندل اسننت، پارامترهننای     هشنندگننهارش 4لنندول 

ۀ یهنند نیا، استانداریشدهشهند. مقاییر پارامتر ها مناسب تیخیص یایه میسازه گیریاندازه

یهند کنر هنر    ی مختلف اسنت و نینا، منی   هاا،یمق ریزقدرت بار  املی هر سؤال بر  امل 
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کر این بنار  ناملی بهرگتنر     هرچقدرکند. ت،یین میسؤال چر میها، از واریانس زیرمقیا، را 

اینن بارهنای  ناملی، وارینانس کنل هنر        یرمجمهعکند و باشد، واریانس بهتری را ت،یین می

 ةیهند. کلین  م،نایاری این سهم را نیا، می 2بهرگتر از  tیهند. مقاییر زیرمقیا، را نیا، می

م،ینار قندرت    یرواقنع ن ضرایب یار است. ایم،نی (P<0.01)یر سطح  شدهگهارشمهاری 

شنده اسنت. یر اینن    چندگانر م،نرف وارینانس ت،ینین     هم،ستگی خطی و مجذور هم،ستگی

اسنت.   شنده مینخص پرسیننامر آمنده و بنر تفکینك هنر زیرمقینا،        سنؤاالت  ةلدول کلی

 ۀ، این نتایج م،ین این مهضهع اسنت کنر پرسیننامر بنا تنها، نسن،تاً بناالیی از  هند        یرمجمهع

پارامترهای الز  را برای مناسنب و خنه  بنهی، ینك      ةو کلی دیآیبرمش مهفق ارزیابی هه

 باشد.ابهار یارا می

 گیریبحث و نتیجه

، اقتصنای و  هایفناورکنند. لهانی کر، فهاینده پهیا زندگی می طهربرامروزه افرای یر لهانی 

اگننر افننرای بپذیرننند کننر یر ایننن لهننا، منندر،ِ کننار،  .نیازهننای شننیلی یر حننال تیییننر اسننت

لهینت اسنت، بلکنر ضنرورت یاری، منطقنی      ویر ا تنهنا نری تحلیلی، خالق و  ملی هاییتهانا

ی تحلیلی، خالق و  ملی، باید بروندای مهنم نظنا    هامهارتاست کر نتیجر بگیریم تسلط بر 

 ما باشد. وپرورشآمهزش

ی و انتخنا  محنیط بنرای رسنید، بنر      یهن شکلههش مهفق کر شامل تهانش سازگاری، 

منجنر بنر پیینرفت تحصنیلی      اسنت  التمنا ی  -ی فنریی یر یرو، بافنت فرهنگنی    هاهدف

 هنای ییتهاننا میا، افرای یارای ههش مهفق، با استفایه از ت،ایلی کر  .گریییم آمهزا،یانش

 6انتخنا  و  5با محیط، تیییر 4بر انط،اق کنندیمبرقرار  1و  ملی 2، خالق1تفکر تحلیلی

  .5، ص 2113نکه،گهرزنند (استرن،رگ و گرییمآ، یست 

                                                                                                                   
1. analytical thinking 

2. creative 

3. practical 

4. adapting 

5. shaping 

6. selection 
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 بررسنی  حاضنر،  پنژوهش  هندف بنابراین بنا تهلنر بنر اهمینت مهضنهع هنهش مهفنق،        

 تحلینل  نتنایج  ایراننی بنهیه اسنت.    ةههش مهفق یر لام،پرسینامر  سنجیروا، یهایژگیو

مقیاسنی   پرسیننامر،  اینن  کنر  یای نینا،  اصنلی  یهنا مؤلفنر  تحلیل روشاز  استفایه با  املی

 یهنا پنژوهش  بنا  شنده اسنتخراج  هامل  تیابر بین فرهنگی، مطال،ات ازنظراست.  چندب،دی

 فراوا، یرصد هین و ترتیب یر هم و ت،دای یر هم ،اًیتقر  ،2112گریگهرنکه و استرن،رگ (

 این پرسینامر مناسب سازه روایی بیانگر ،شدهاستخراج  هامل وسیلةبر شده ت،یین واریانس

 .باشدیم

 یرونی استفایه همسانی ضریب روش ت،یین مطلهبیت شاخص ضریب پایایی از منظهربر

 ضنرایب  کر یاری قرار 31/1تا  34/1 بین آ،  هامل و مقیا، کل برای پایایی شد. ضرایب

 ی ییگر نهییك است.هافرهنگیر  شدهانجا مطال،ات  بر و باشدیممطلهبی 

  کر برای تأیید تحلینل  ناملی   2111  استرن،رگ،2113چا،،( یمت،دیی هاپژوهشهمسه با 

، یر پژوهش حاضر، روش تحلیل  املی تأییدی برای گرفترانجا این ابهار یر سایر کیهرها 

 فتر است.ایرانی بکار ر آمهزا،یانشارزشیابی روایی سازه پرسینامر ههش مهفق یر نمهنر 

اسنترن،رگ  های تها، این نتیجر را گرفت کر همسه با نتایج پژوهشها میبا تهلر بر این یافتر

و پرسینامر با کمترین تیییر و حنذف   اندشدهانتخا سؤاالت مناسب   2112( گهرنکهیگرو 

هنای فرهنگنی و   بننابراین، تفناوت    کنند احتمالی برخی سؤاالت ساختار خنهی را حفنم منی   

کننند، سن،ب نینده اسنت کنر پرسیننامر       و تجار  مختلفی کر فراگیرا، ایرانی تجربر منی نژایی 

، متفناوت ارزینابی شنهند. یر ینك اظهنارنظر      زبا،یسیانگل ههش مهفق یر مقایسر با فراگیرا،

، پایایی و روایی مناسنب اینن   سنجیروا،های تها، گفت با تهلر بر بررسی ویژگیکلی می

سههلت الرا، شرایط استفایه وسیع محققا، را از اینن ابنهار فنراهم     پرسینامر، کهتاه بهی، و

، یر یهند یمن قنرار   مهریسنجش یخهببربنابراین، این پرسینامر کر ههش مهفق را   آورییم

ی تربیتنی و پژوهینی   هنا تین مهق،یر  تهانند یمن و  لام،ر ایرا، پایایی و رواینی مناسن،ی یاری  

تربیتی را فنراهم   شناسیروا،ی مت،دیی یر قلمرو هاپژوهشقرار گیری و زمینة  مهریاستفایه

 آوری.
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