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 Background and Purpose: Strengthening the wisdom alongside the intelligence is essential for 

students' spiritual and scientific progress. Accordingly, the behavioral indicators and the level of 

wisdom of students should be measured with a valid and reliable tool in accordance with the Islamic 

culture. This study aims to investigate the psychometric properties of the wisdom assessment scale 

for adolescent students, constructed by Salmaniardani, Shahriariahmadi, and Davaee.   

Method: This research was an applied-developmental and a descriptive-survey study in the method 

of gathering the data. The study population included all the high-IQ students and average-IQ students 

of the first cycle of the secondary school in Isfahan in the academic year 2018-2019. Cluster random 

sampling was used and 400 students were individually tested by the questionnaire for measuring the 

wisdom. Data were analyzed by SPSS and AMOS software using correlation coefficient and 

exploratory and confirmatory factor analysis. 

Results: The results of factor analysis showed that the eight factors of general wisdom, religious 

wisdom, emotional wisdom, human wisdom, spiritual wisdom, moral wisdom, social wisdom, and 

scientific wisdom with eigenvalues higher than one explained 71.49% of the variance of items. The 

results of the first-order confirmatory factor analysis showed that the model fit index was optimal. 

The reliability of the questionnaire calculated by Cronbach's alpha was 0.895.  

Conclusion: The coordination between the factors and the total score is acceptable and the model fit 

index is optimal, indicating the adequacy of the questionnaire. 
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Introduction 
Wisdom is among the significant cognitive 

constructs. Sternberg, among others, suggests that 

intelligence is not sufficient to address the complex 

real-world problems (1). Wisdom is the advanced 

form of intelligence and other thinking skills (6) that 

goes beyond intelligence and knowledge and 

includes dimensions like self-thinking, openness, 

compassion and ethics. Levenson, Jennings, Aldwin, 

& Shiraishi define wisdom in terms of self-

transcendence which involves independence and 

overcoming the boundaries of individual self (9). 

While some definitions consider wisdom as a 

competency, others measure it as an attitude or trait, 

i.e. a method of experiencing and thinking in life 

which includes the tendency to find meaning, to 

develop, to reach satisfaction, to have open and 

compassionate attitude towards others, and to think 

deeply and critically (12).    

Concerning the dimensions of wisdom, Staudinger 

& Gluck argue that the psychological definitions of 

wisdom can be divided into general wisdom; i.e. the 

wisdom related to the questions of human life and 

the world in general, and personal wisdom, which is 

associated with self-experiences in life (14). In this 

regard, results of Kord Noghabi, Delfan Biranvand, & 

Arablo showed that the characteristics of being wise 

include religiosity and ethics, thinking/awareness, 

perception of facts, lack of subjectivity, 

empathy/emotion, support/serving, relationship, gain 

experience, and cultural values (16).  

The important mission of each educational system is 

to develop thinking and to improve the higher functions 

like wisdom and rationality (23) in addition to the 

intelligence. This depends on applying a valid and 

reliable scale in consistency with the Islamic culture 

to measure wisdom; in such a way that the strengths 

and weaknesses of the students are specified and 

then the appropriate training is provided to reinforce 

the behavioral factors of wisdom in them. It is worth 

mentioning that foreign scales have been used to 

assess wisdom of students, but their contents were 

not completely adjusted to the existing culture. Some 

non-Persian and non-native tools include wisdom 

scales of Schmit, Muldoon, & Pounders (18), 

Webster (19), and Dean Webster (20). In Iran, the 

only scale to measure wisdom is a questionnaire 
primitively compiled by Salmani, Shahriari, & Davaee 

(29). Therefore, this study aimed to investigate the 

psychometric properties of this questionnaire on a 

group of adolescent students.  

Method  
This study was an applied- developmental study in 

its objective and a descriptive-survey study in 

gathering the data. To investigate the psychometric 

properties of the wisdom assessment scale for 

adolescent students constructed by Salmani, Shahriari, 

& Davaee (29), the exploratory and confirmatory 

method was used with psychometric techniques. The 

study population (N=52813) included all the male 

and female adolescent students of the first cycle of 

the secondary school in Isfahan in the academic year 

2018-2019 (1711 high-IQ students and 51102 

average-IQ students). Through using Krejcie & 

Morgan table, 400 male and female students with 

high and average IQ were selected by cluster 

sampling, based on the inclusion and exclusion 

criteria (200 per group). The inclusion criteria were 

studying at the first cycle of the secondary school 

and being of the same age, same educational level, 

same culture, and same domicile place. The 

exclusion criterion included not being motivated to 

complete the questionnaire. It is worth mentioning 

that the measure to determine high IQ in this study 

was assessment made by National Organization for 

Development of Exceptional Talents and studying at 

the centers for exceptional talents. Data were 

collected by Wisdom Assessment Scale for Adolescent 

Students (29). This scale measures the construct of 

wisdom as a total score and at eight sub-scales, 

including general wisdom, religious wisdom, 

emotional wisdom, human wisdom, spiritual wisdom, 

moral wisdom, social wisdom, and scientific wisdom. 
Upon implementation of the questionnaire on the 

sample, data were analyzed by exploratory and 

confirmatory factor analysis by SPSS and Amos.  

Results 
a) Validity: validity of the questionnaire was 

determined by factor analysis. By conducting factor 

analysis on the items, taking into account the high 
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value of correlation between the items, and assuring 

that the items have the required adequacy, the final data 

analysis was conducted by principal components 

analysis with varimax rotation. Therefore, to determine 

the factors of the questionnaire, three major indicators 

of eigenvalue, relation of variance explained by each 

factor and scree plot were used. Results of 

exploratory factor analysis showed that eight factors 

had eigenvalues higher than 1. The variance 

explained by each of the factors was as follows: 

15.596 by the first factor (general wisdom), 13.529 

by the second factor (religious wisdom), 13.180 by 

the third factor (emotional wisdom), 13.019 by the 

forth factor (human wisdom), 10.665 by the fifth 

factor (spiritual wisdom), 5.343 by the sixth factor 

(moral wisdom), 3.140 by the seventh factor (social 

wisdom), and 2.366 by the eighth factor (scientific 

wisdom). In general, these eight factors explained 

71.494 % of the total variation. Also, the first-order 

confirmatory factor analysis was done based on 
maximum likelihood estimation and indicators of 

goodness of fit of structural equation models including 

Chi-square/degree of freedom ratio, parsimonious 

normed fit index, comparative fit index, parsimonious 

comparative fit index, incremental fit index, goodness 

of fit index, and root mean square error of 

approximation. Results of first-order confirmatory 

factor analysis by Amos software showed that the 

eight-factor structure of the questionnaire is fitted to 

the data.  

Results of this study also indicated that the 

acceptable correlation between the factors and the 

total score (0.482 and 0.811) and weak correlation 

between the eight factors (0.288 and 0.573) implied 

the convergent and divergent validity of the scale.  

b) Reliability: To assess the reliability, Cronbach's 

alpha and split-half method were used. Cronbach's 

alpha showed the reliability of 0.895 for the total 

score, 0.756 for the first factor (general wisdom), 

0.727 for the second factor (religious wisdom), 0.715 

for the third factor (emotional wisdom), 0.712 for the 

fourth factor (human wisdom), 0.700 for the fifth 

factor (spiritual wisdom), 0.702 for the sixth factor 

(moral wisdom), 0.680 for the seventh factor (social 

wisdom) and 0.672 for the eighth factor (scientific 

wisdom). Also, the Cronbach's alpha was 0.818 for 

the first half and 0.824 for the second half. The split 

half correlation coefficient was 0.84.  

Conclusion  

Present study was conducted to investigate the 

psychometric properties of the questionnaire 

constructed by Salmani, Shahriari, & Davaee (29). 

Results of exploratory factor analysis to assess validity 

of the questionnaire showed that this questionnaire has 

8 factors and results of confirmatory factor analysis 
confirmed it. Also, low correlation between the eight 

factors and relatively high value of correlation 

coefficient between these factors and the total score 

indicated convergent and divergent validity. 

Reliability of the questionnaire was confirmed by 

Cronbach's alpha of 0.895. 

Accordingly, it can be concluded that the scale 

constructed by Salmani, Shahriari, & Davaee has the 

optimal psychometric properties. It is worth 

mentioning that the factors confirmed are consistent 

with some dimensions of wisdom scales of Schmit, 

Muldoon, Pounders (18), Webster (19), and Dean 

Webster (20). In general, based on the results of this 

study it can be concluded that the wisdom 

assessment scale made by Salmani, Shahriari, & 

Davaee (29) is an appropriate tool for measuring 

wisdom in adolescent students and it can be used by 

the researchers.
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مقاله پژوهشی

 آموزاندانش سنجی پرسشنامه سنجش خردمندیهای روانویژگی تعیین
 

 3مهدی دوایی، 2*منصوره شهریاری احمدی ،1محمد علی سلمانی اردانی
 ی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ادانشجوی دکتر. 3

 واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ،استادیار گروه روان شناسی کودکان استثنائی. 2

  تهران، ایراننشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، دا ،استادیار گروه علوم تربیتی. 1
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 32/50/99دریافت شده: 

 31/50/99پذیرفته شده: 

 39/52/3055منتشر شده: 

ید موضوعی ضروری است. بدین ترتیب باآموزان تقویت خردمندی در کنار هوشمندی برای پیشرفت معنوی و علمی دانش زمینه و هدف: 

آموزان با ابزاری معتبر و روا و متناسب با فرهنگ اسلامی سنجیده شود. این مطالعه با هدف های رفتاری و میزان خردمندی دانششاخص

 آموزان سلمانی، شهریاری و دوایی، انجام شده است.سنجی پرسشنامه سنجش خردمندی دانشهای روانبررسی ویژگی

شی پیمای -توصیفی عها از نوگردآوری داده هو به لحاظ شیوکاربردی  –ای های توسعهپژوهش ءحاضر به لحاظ هدف جز مطالعه: روش 

بود.  99-90آموزان تیزهوش و دارای هوش متوسط دوره اول متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی جامعه آماری شامل تمامی دانش .است

آموزان نوجوان به صورت نفر با پرسشنامه سنجش میزان خردمندی دانش 055ای استفاده شد و تعداد تصادفی خوشهگیری از روش برای نمونه

و به روش ضریب همبستگی، تحلیل عاملی اکتشافی و  AMOSو  SPSSافزارهای ها به کمک نرمانفرادی مورد آزمون قرار گرفتند. داده

 تأییدی تحلیل شدند.

هیجانی، خردمندی انسانی،  -تحلیل عاملی نشان داد که هشت عامل خردمندی عمومی، خردمندی دینی، خرمندی عاطفینتایج : هایافته

درصد از واریانس  09/93اند خردمندی معنوی، خردمندی اخلاقی، خردمندی اجتماعی، و خردمندی علمی با مقادیر ویژه بالاتر از یک توانسته

لیل عاملی تأییدی مرتبه نخست نشان داد که شاخص برازش مدل، در سطح مطلوبی قرار دارد. اعتبار پرسشنامه ها را تبیین کنند. نتایج تحگویه

 محاسبه شد. 09/5با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

هد پرسشنامه دهماهنگی بین عوامل با نمره کل قابل قبول است و شاخص برازش مدل، در سطح مطلوبی قرار دارد که نشان می: گیرینتیجه 

 از کفایت لازم برخوردار است. 
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 مقدمه
های مهم شاناختی اسات. برخی پژوهشگران از از جمله ساازه 3خردمندی

به تنهایی قادر به حل مسااائل  1معتقد هسااتند که هوش 2جمله اسااترنبر 

های شناختی در در حال حاضر تحول مهارت (.3) پیچیده امروزی نیسات

به حداقل رسااایده اسااات و حتی در جوامی مذهبی، تحول آموزان دانش

توانایی دانند. به همین دلیل از دیگررا با تحول هوشای برابر می 0شاناختی

عالی زندگی مانند اسااتعداد شااناخت خداوند، مت هایجنبه در انسااان های

اساتعداد شاناخت اعمال صاالح، عقیده صحیح، افراد صالح و صیرصالح و 

اند که در هر نساال (. مطالعات نشااان داده2) ه اساات، صفلت شااداخلاقیات

نمره افزایش داشااته است و هر  9ساال(، میزان بهره هوشای حدود  15)هر

تر اساات. اما نکته مهم و قابل تأمل این نساال از نساال پیشااین خود، باهوش

اساات که در برابر این افزایش ضااریب هوشاای، در دنیا یه تیییراتی انجام 

کنند تر زندگی میتر و مطلوبها در دنیایی انسانیشاده اساتآ آیا انسان

(آ پاساام منفی اساات، یون 1و آیا آرامش و امنیت افزایش یافته اساات )

 یتوضااع به نگاهی باشاناخت حاصال از هوش به تنهایی کارآمد نیسات. 

 نقاط از بساایاری در اطلاعات، و دانش اساات ممکن یگونه دنیا، امروز

می به نظر در حالی که باشد، دسترس مردم در به صاورت گسترده جهان

 را بحث این اساات هامدت اسااترنبر  (.0ایم )نشااده خردمندتر که رسااد

 خود فرزندان به دانش را و که هوشاز این بیش باید ما که کندمی مطرح

   (.0دهیم ) پرورش را خرد یگونه که بفهمیم باید دهیم آموزش

 و ازهای تفکر اسات مهارتخردمندی شاکل پیشارفته هوش و دیگر 

 از هاااییجنبااه شااااماال اسااات کااه دانش و هوش از فراتر جهاات این

خرد از قدیم در . (1)است  9اخلاق و شفقت ، 1گشاودگی ، 0خوداندیشای

شاااناسااای ( ولی روان9ادبیات دینی و فلسااافی مورد بحث بوده اسااات )

 ترین مرتبه تفکرخردمندی، حوزه نساابتاج جدیدی اساات. خردمندی، عالی

اساات که انسااان با پشاات ساار گذاشااتن مراتب مختلا آن، به عالم معنا 

شااود. در ینین حالتی انسااان از تفکرات مادی گذر کرده و تر مینزدیک

 هعنوان نقط ررساای خردمندی بهباندیشااد. بر این اساااس به جاودانگی می

                                                           
1 . Wisdom 

2. Sternberg 

3. Intelligence 

4. Cognitive evolution 

5. Self-thinking 

6. Openness 

7. Compassion & Ethics 

 شااناساایروان زمینهآل تحول انسااانی، انگیزا اصاالی مطالعه در ایده پایانی

کرده   تعریا 0خود از تعالی معنای را به خردمندی لوینسااون،(. 0) اساات

 و خود بین ساااخت مرزهای انحلال و اساااتقلال خود، از اسااات و تعالی

های بساایاری . فرد خردمند در زندگی خود به موقعیت(9اساات ) دیگران

های کمتری در زندگی خرد به آرمانیااباد و در مقابل فرد بیدسااات می

برخی از پژوهشاااگران معتقادند که درک بهتر از مفهوم  (.35رساااد )می

خرد ممکن اساااات در بهبود رضااااایاات از زناادگی، درک علاات بروز 

مشاااکلاات، ایجااد همادلی، مراقبت از دیگران و پرورش مدیران و افراد 

ها مؤثر باشد دارای قدرت رهبری و توسعه قدرت در مواجهه با کشاکش

 یک عنوان به را خرد تعاریا، یبرخ که حالی در خلاصااه، طور به (.33)

 یویژگ یا نگرش یک عنوان به را آن دیگر برخی سانجند،می 9صالاحیت

 به تمایل شااامل )که زندگی در تأمل و تجربه برای روشاای شااخصاایتی،

 نسبت دلسوزانه و باز تا رضایت و موضی تحول است(، و معنا به دساتیابی

کنند می گیریخود، اندازه از انتقادی و عمیق تأمل به تمایل و دیگران به

 خردمند اصااالی ویژگی که کنندمی ادعا هادیدگاه همچنین این .(32)

 بر مبتنی 35بینش سمت به را افراد که است شخصیتی سااختار ایجاد بودن،

 و حاصاال این تجربیات، تحول مناسااب فرد اساات دهدمی سااوق تجربه

ای برای شناخت وسیلهبه عنوان  33در این راستا قرآن با تعریا خرد (.31)

( و وساایله تشااخیص "اندیشااید تا بفهمیدآیا نمی " 31) سااوره یونس آیه 

یه به شااما آن " 15ها و پیدا کردن زندگی بهتر و برتر )قصااص آیهارزش

یه نزد خداست داده شده کالا و ابزار زندگی دنیا و زینت آن است، و آن

را برای برخورداری از  ( معرفی کرده و اهمیت آن"بهتر و پایدارتر اساات

   کند.آل بیان مییک زندگی ایده

 تعاریا، 32باه گفتاه اساااتاادینگر و گلااکدربااره ابعااد خردمنادی 

 خرد: کرد تقسااایم دساااته دو به توانمی را خردمندی از شاااناختیروان

 کلی طور انساان و جهان به زندگی به مربوط ساؤالات درمورد ،31عمومی

 است خود زندگی و تجارب خود به مربوط که 30شخصی خرد و اسات 

توان گفت خردمندی مفهومی یند بعدی است که بر این اساس می .(30)

8. Excellence of self 

9. Competence 

10. Intuition 

 العقل و لُب  .11

12. Staudinger & Gluck 

13. General wisdom 

14. Personal wisdom 
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 3جساااات و لی(. 31کننااد )ابعاااد گوناااگون آن یکاادیگر را تقویاات می

معتقدند خردمندی ممکن اسااات به عنوان یک ویژگی پیچیده انساااانی با 

یندین مؤلفه خاص تعریا شااود که پیامدهای مهمی در سااطح فردی و 

ای از ابعاااد اخلاااقی، معنوی و تواضااای و خرد آمیزه (.9اجتماااعی دارد )

، 1، شخصیت2ای از پژوهشگران آن را ادصام دانشهمدردی اسات و عده

 1در مطالعه ویلارد و نورنزایان(. 32دانند )می 0یلت، و فضااا0احسااااساااات

 (30درباره عوامل مؤثر بر خردمندی، به پایبندی مذهبی اشاره شده است )

ه ابعاد اند ککردنوقابی، دلفان بیرانوند و عربلو مشاااخص کردهو همچنین 

داری و اخلاق، تفکر/ آگاهی، ادراک حقایق و عدم خردمندی شامل دین

همادلی/ عااطفی، حماایات/ خادمات کردن و ارتباط، و  گرایی،ذهنیات

راسااتا اشاامیت، در این (. 31های فرهنگی اساات )کسااب تجارب و ارزش

گانه، مفهوم خردمندی را عملیاتی بر اساس ابعاد هفت 9مولدون و پاوندرز

 و آزمون کردناد کاه حاصااال مطالعه آنها تدوین یک مقیاس خردمندی

گویه و شااش بعد مجزا، تصویری  23با این مقیاس ویژه دانشاجویان بود. 

 دهد.قابل قبول و روشن از بعدپذیری، روایی و پایایی خردمندی ارائه می

، 33، عملی35، تعاملی9، گشودگی0تأملی اند از:ابعاد این پرساشانامه عبارت

 مقیاس 30وبستر خرد، سانجش برای همچنین(. 30) 31و تجربه ،32تناقضای

بعد است  0و  گویه 05 شاامل که کردتدوین  را 30شادهخودارزیابی خرد

 تتصمیما از بسیاری امشده مجبور من" جمله از بعد( هر در گویه )هشت

 ساااایر مورد در من" ،(31 زندگی حیاتی تجربه) "بگیرم را زندگی مهم

 "هساااتم کنجکاو بسااایار فلسااافی یا و مذهبی اعتقادی هایسااایساااتم

 شرایط وقتی کنم تنظیم را خود احسااسات توانممی من" ،(39گشاودگی)

 شاخصی گذشاته به اصلب من" ،(30احسااساات تنظیم) "کند اقتضاا آن به

 موقی خجالت در توانممی من" یاا ،( 39)انعکااسااای "کنممی فکر خود

                                                           
1. Jeste & Lee 

2. Knowledge 

3. Character 

4. Emotions 

5. Virtue 

6. Willard & Norenzayan 

7. Schmit, D.; Muldoon, J; Pounders, 

8. Reflective 

9. Openness 

10. Interactive 

11. Practical 

12. Contradictory 

13. Experiential 

14. Webster 

آردلت، پرایدگن و نوترپرایدگن هم  (.25و  39) (25طبعی شوخ) "بخندم

 تردههای شخصیتی با سه بعد گسخردمندی را به عنوان ترکیبی از ویژگی

دهنده میل به داند که بعد شااناختی نشااانمی 23شااناختی، تأملی، و عاطفی

دهنده است  بعد تأملی نشان 21و درک عمیق از زندگی 22دانستن حقیقت

  و بعد عاطفی به عنوان عشااق 20هاو توانایی مشاااهده پدیده 20خودآگاهی

 .(23تعریا شده است ) 21همدلانه و دلسوزانه نسبت به دیگران

 یک لیک طور به خرد که دریافتند گن و نوترپرایدگنآردلت، پراید

 هامنحنی شااکل بر و آموزش دهدمی نشااان را معکوس شااکل U منحنی

 اساات ممکن آموزش که معنا اساات بدین این موضااوع و گذاردمی تأثیر

 بعدی مراحل در آن حفظ از و تقویت، جوانی هاایساااال در را خرد

امروزه به تأکید بیشاااتری بر ارتقا بنابراین  .(23کناد ) حماایات زنادگی

است  ای نیازهای آموزشی ما از ابتدایی تا حرفهخردمندی از طریق سیستم

 ا،هعمل به ارزش(  زیرا که حل مساائل پیچیده و شناخت حداکثری و 9)

 نتیجه آموزش و تقویت سازه خردمندی است. 

ا با هفرماید: همه خوبیپیاامبر اسااالاام )ص( در اهمیت خردمندی می

ه نقل بشوند و کسی که صاحب خرد نیست، دین ندارد )عقل شاناخته می

 ،نظام آموزشااای رساااالت مهم هرتوان گفت: بر این اسااااس می(. 22از 

پرورش تفکر و افزایش کاارکردهای عالی از جمله خردمندی و عقلانیت 

. این نکته به این موضوع بستگی دارد که (21)در کنار هوشامندی اسات 

ای معتبر و روا به عنوان ابزاری قابل اعتماد و متناسب با فرهنگ پرساشنامه

گیری خردمندی مورد اساااتفاده قرار گیرد تا نقاط اسااالاامی، برای اندازه

های آموزان در این زمینه مشخص و از طریق آموزشضا و قوت دانش

لرد  هاای رفتاری خردمندی در آنان تقویت شاااود.منااساااب، شااااخص

نید، کاش صحبت میمعتقد است اگر بتوانید آنچه را که در باره 29کلوین

15. Self-Assessed Wisdom Scale (SAWS( 

16. Vital life experience 

17. Openness 

18. Adjust emotions 

19. Reflective 

20. Humor 

21. Cognitive, reflective & emotional 

22. The desire to know the truth 

23. Deep understanding of life 

24. Self-awareness 

25. Ability to observe phenomena 

26. Empathetic and compassionate love for others 

27. Lord Kelvin 
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اشااید توانید مدعی باندازه بگیرید و آن را به صااورت کم ی بیان کنید، می

دانید  وگرنه دانش شاااما در مورد آن اندک و کاه در بارا آن ییزی می

گیری گفتنی اسااات تااکنون برای اندازه (.20ناارسااااسااات )باه نقال از 

های خارجی اسااتفاده شااده که محتوای از مقیاسآموزان نشخردمندی دا

در این پژوهش، آنهااا بااه طور کاااماال بااا فرهنااگ ایران منطبق نیساااتنااد. 

آموزان نوجوان که تنها پرساااشااانااماه سااانجش میزان خردمنادی دانش

پرساااشااانامه بومی موجود اسااات، مورد ارزیابی قرار گرفته اسااات. این 

گویه اساات که برای اولین بار  11گانه و پرسااشاانامه دارای ابعاد هشاات

 (.29ساخته شده است ) 3199در سال  3توسط سلمانی، شهریاری و دوایی

با توجه به اهمیت دساااترسااای داشاااتن به یک ابزار بومی برای سااانجش 

آموزان ایرانی، مطااالعااه حاااضااار بااا هاادف تعیین خردمناادی در دانش

 سنجی پرسشنامه مذکور انجام شده است.های روانشاخص

با این شاارط که پرسااشاانامه از اعتبار و پایایی کافی بر این اساااس و 

های مورد نظر علاوه بر توان باا اجرای آن بر نموناهبرخوردار بااشاااد، می

آموزان، معنویت و میزان پایبندی ساانجش مسااتقیم میزان خردمندی دانش

های انسانی، اخلاقی و اجتماعی نیز به صورت صیرمستقیم آنان را به ارزش

 ارزیابی کرد.

 روش
حاضر به لحاظ هدف  مطالعه کنندگان:الف( طرح پژوهش و شررک 

گردآوری  هو به لحاظ شااایوکاربردی، –ای هاای توساااعاهپژوهش ءجز

ای هبه منظور بررساای ویژگی. پیمایشاای اساات -توصاایفی عها از نوداده

از  آموزان نوجوان،سانجی پرساشنامه سنجش میزان خردمندی دانشروان

ن جامعه آماری ایروش تحلیل اکتشااافی و تأییدی اسااتفاده شااده اساات. 

آموزان تیزهوش و با هوش (، شاااامال تمامی دانش=N 02031پژوهش )

 3199-90متوساط مدارس متوساطه اول شاهر اصافهان در سال تحصیلی 

نفر دختر و پساار با هوش  03352نفر دختر و پساار تیزهوش و  3933بود )

بندی حجم نمونه برای در ساااطح 2وانورهیس و بتسااایمتوساااط(. به باور 

نفر را خیلی مطلوب بیان کردند  055نفر را مطلوب و  155تحلیال عاملی، 

 های روانیها با هدف ساخت و بررسی ویژگی(، بنابراین در پژوهش20)

نفر  255شااود حجم نمونه نباید کمتر از که در آن تحلیل عاملی انجام می

                                                           
1 . Salmani, Shahriari & Davaee 

2. VanVoorhis & Betsy 

کرجسااای گیری سااااس با اساااتفاده از جدول نمونهبراین ا(. 20باشاااد )

آموز دانش 055نمونه پژوهش بالاتر از سااطح مطلوب به تعداد ، 1مورگان

نفر( با روش  255دختر و پسااار تیزهوش و با هوش متوساااط )از هر گروه 

یری گاند. در ابن نوع نمونهای انتخاب شاادهگیری تصااادفی خوشااهنمونه

شاااوند. هر ها انتخاب میی شاااوند، خوشاااهگیرپیش از آنکه افراد نمونه

خوشااه شااامل بیش از یک عنصاار اسااتی مانند یک مدرسااه یا یک کلاس 

(. در زمان انجام این پژوهش، شاهر اصافهان از شااش ناحیه آموزشی 21)

تشاکیل شاده بود و تنها در ساه ناحیه آن مدارس تیزهوش وجود داشت. 

رانه رانه )دو مدرسه پسبدین ترتیب از یهار مدرسه تیزهوش دخترانه و پس

های اول و دو مدرساااه دخترانه( به طور تصاااادفی، شاااش کلاس از پایه

نفر در نمونه قرار گرفتند.  393آموزان پاایاه اول، انتخااب، و از بین دانش

درصد به تعداد نمونه اضافه شد. لازم 30برای پیشگیری از ریزش احتمالی 

درصاااد بالا  1جزء  از نظر هوشااای  0آموز تیزهوشباه ذکر اسااات دانش

ها یا دارد، و اصلب از توانایی 315جمعیت اسااات، بهره هوشااای بالاتر از 

(. ملاک تیزهوش بودن در این 29ای برخوردار اساات )های ویژهاسااتعداد

شده توسط سازمان استعدادهای درخشان  مطالعه، بر اسااس سنجش انجام

آموزان ایران و تحصااایاال در مراکز تیزهوشاااان بود. برای آن کااه دانش

شااناساای مانند ساان، های جمعیتمدارس آموزش عمومی از نظر ویژگی

پایه تحصاایلی، فرهنگ، اقتصاااد و محل سااکونت، شااباهت بیشااتری با 

ن با هوش متوسط آموزاآموزان تیزهوش داشاته باشاند، نمونه دانشدانش

نفر و باا در نظر گرفتن ریزش احتماالی، از همین ساااه  393هم باه تعااداد 

آموزان با هوش لازم به ذکر اساات که در ایران دانشناحیه انتخاب شااد. 

هسااتند   315تا  00که دارای هوشاابهر  دشااومتوسااط به کسااانی گفته می

یانگین بر اتر از متر از میانگین تا دو انحراف بالیعنی از یک انحراف پایین

بدین ترتیب طبق فهرست موجود در اداره  اسااس مقیاس هوشای وکسلر.

آموزش و پرورش متوسااطه نواحی شااهر اصاافهان، از بین تمامی مدارس 

متوسااطه دخترانه و پساارانه آموزش عمومی، ابتدا شااش مدرسااه، و از بین 

هاای اول این مادارس، شاااش کلااس باه طور تصاااادفی انتخاب و پاایاه

آموزان آن در نموناه قرار گرفتناد. جهات اطمینان از کفایت حجم دانش

3. krejcie & Morgan 

4. Gifted student 
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ملاااک ورود گروه نمونااه  انجااام شاااد.  3الکین -میر -نموناه آزمون کیزر

انتخابی، تحصاایل در مقطی اول متوسااطه و برابری در متییرهای ساان، پایه 

تحصایلی، ساطح فرهنگی، سطح اقتصادی، و محل سکونت بود  و ملاک 

ازم ل های پرسشنامه بود.انگیزگی در پاسام به پرسشخروج هم شاامل بی

اند که آموزان نوجوان باه این دلیال انتخاب شااادهدانشباه ذکر اسااات، 

آید و این دوره نوجوانی یکی از مراحل مهم تحول انساااان به شااامار می

معرف تیییر عمیقی اسااات کاه کودک را از بزرگساااال جادا سااااخته و 

 (.  20آورد )وجود میهای مختلفی را در او به دگرگونی

ابزار گردآوری اطلاعات، پرساشانامه سنجش میزان خردمندی ب( ابزار: 

آموزان با هوش متوسط است که تیزهوش و دانش 2آموزان نوجواندانش

توساااط سااالمانی، شاااهریاری و دوایی، مراحل سااااخت،  3199در ساااال 

این پرسشنامه به  .(29)اساتانداردساازی و هنجاریابی آن انجام شاده است 

آموزان نوجوان و هشااات خرده مقیاس طور کلی میزان خردمنادی دانش

سنجد. هدف از به کارگیری این پرسشنامه در این پژوهش، )عامل( را می

 11 دارای پرسشنامهاین  سانجی آن بوده است.بررسای ابعاد مختلا روان

« فقمموا« »موافقمکاملا » ای بر اساااس مقیاس لیکرتگزینه 0از نوع  گویه

تنظیم شاااده اسااات. خرده « کاملا مخالفم»و« مخالفم« »تااحادی موافقم»

 1های عمومی یا خردمندی عمومی. عامل ارزش3ها عبارت اند از: مقیاس

یا خردمندی  های دینی. عامل ارزش2گویاه   9)مرتبط باا امور کلی( باا 

های امل ارزش. ع1گویاه   0( باا مرتبط باا بااورهاا واعماال دینی) 0دینی

مرتبط با هیجانات و ) 0هیجانی-هیجاانی یاا خردمنادی عااطفی -عااطفی

 1های انسااانی یا خردمندی انسااانی. عامل ارزش0گوبه   0( با احساااسااات

. عامل 0گویه   0( با مرتبط با عملکردهای فردی و شاااخصااای مناساااب)

. 1گویه   0( با مرتبط با معنویات) 9های معنوی یا خردمندی معنویارزش

های مرتبط باا ارزش) 0هاای اخلااقی یاا خردمنادی اخلااقیعاامال ارزش

 9های اجتماعی یا خردمندی اجتماعی. عامل ارزش9گویه،  0( باا اخلااقی

. عامل 0گویه  و  1( باا هاای اجتمااعی و روابط بین افرادمرتبط باا جنباه)

هاای حقیقت و مرتبط باا جنباه) 35هاای علمی یاا خردمنادی علمیارزش

،  0تا  3های ای و نمرهگزینه 0گویه. براساس طیا لیکرت  1( با شناخت

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

2 . Questionnaire for measuring the wisdom of adolescent students  

3 . General wisdom 

4 . Religious wisdom 

5 . Emotional wisdom 

)حد پایین  خواهد بود 305 حداکثر و 11 کلی این پرساشنامه نمره حداقل

   بنااابراین(305، و حااد بااالااا نمره 350، حااد متوساااط نمره 11نامره 

 بالا خردمندی کنند، کسااب را 305 نمره آزمون این در که آموزانیدانش

خواهند  پایینی خردمندی ،را کساااب کنند 11ه نمره کا آموزانیدانش و

نمره و میزان خردمندی ساااایر افراد نیز  معیار،با توجه به این دو  .داشااات

نامه، توان گفت که این پرساااشااادر نتیجه می .اسااات تفسااایرقابل تعیین و 

 305تا  11از دار اسااات که نمرات آن روی یک پیوساااتار مقیاسااای دامنه

میزان خردمنادی هر شاااخص را، موقعیت نمره او روی این  اداماه دارد و

 0توان خردمندی افراد را به کند. بر اساااس نمره میپیوسااتار مشااخص می

(، متوسط )از 302تا  320(، خوب )از نمره 305تا  301رتبۀ عالی )از نمره 

 11(، و خیلی ضعیا )از نمره 90تا  11(، ضعیا )از نمره 321تا  90نمره 

در  20، و 30، 30، 32، 2های لازم به ذکر اساات گویه ساایم کرد.( تق10تا 

 شوند.گذاری میاین پرسشنامه به صورت معکوس نمره

باا اخاذ مجوزهاای لازم از ساااازمان آموزش و پرورش : ج( روش اجرا

اساتان اصافهان، هماهنگی لازم با مسااولان و مدیران مدارس متوسطه اول 

درباره مناسااب بودن شاارایط و فضای انجام شاد. پس از ورود به مدارس 

فیزیکی اطمینان حاصاال شااد. وقتی امکان تهیه فهرساات کاملی از اسااامی 

گیری تصااادفی آموزان وجود نداشاات، در ینین شاارایطی از نمونهدانش

ای که به طور کامل در بخش طرح پژوهش توضااایح داده شاااد، خوشاااه

مدارس و بررسی شاود. در نهایت از طریق مشورت با مدیران اساتفاده می

آموزان، از تیزهوشاای و ورود سااالم آنان به مدارس نمرات درساای دانش

اسااتعدادهای درخشااان اطمینان حاصاال شااد و در ادامه ضاامن رعایت 

نفری  055آموزان، نمونه ملااحظات اخلاقی و توضااایحات کافی به دانش

نفر پسار( به طور آگاهانه پرساشانامه سنجش میزان  255نفر دختر و  255)

اند. بعد از اجرای پرسااشاانامه، ردمندی را در زمان مناسااب تکمیل کردهخ

 و موسیاس اس و ا یاس پ یافزارهابا اسااتفاده از نرم های به دساات داده

  .اکتشافی و تأییدی انجام شد وهیبه دو ش یعامل لیبا روش تحل

 

6 . Human wisdom 

7. Spiritual wisdom 

8. Moral wisdom 

9. Social wisdom 

10 Scientific wisdom 
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 ها یافته
ساانجی پرسااشاانامه ساانجش های روانهای مربوط به تعیین شاااخصیافته

 شود.گزارش می 3خردمندی در دو بخش روایی و اعتبار

در این مطاالعه به منظور بررسااای روایی پرساااشااانامه، از : الف( روایی 

برای به دساات آوردن  های روایی محتوایی و سااازه اسااتفاده شااد.روش

روایی محتوایی از اساتادان و کارشااناسااان خبرا روان شااناساای، فلساافه، و 

روری گویه ض»اسااس طیا سه بخشی لیکرت ادبیات خواساته شاد تا بر 

، «گویه ضرورتی ندارد»و « گویه مفید اسات ولی ضروری نیست« »اسات

هاای آزمون، ساااازه خردمندی را کاه آیاا گویاهنظر خود را در مورد این

سبت شاخص ن گیرند یا خیر، اعلام کنند. سپس بر اساس فرمولاندازه می

بر اساس  بندی شاد.نظرات جمیکه در زیر آمده اسات،  2روایی محتوایی

 اند، حداقل مقدارها را مورد ارزیابی قرار دادهتعداد متخصصانی که گویه

 90دساات کم  .(20روایی محتوایی قابل قبول باید بیشااتر از صاافر باشااد )

های فعلی را تأیید کردند و متوسط مقدار روایی درصاد متخصصان گویه

ی به دسات آوردن روایی سازه، برا محاسابه شاد. 12/5محتوایی گویه ها 

شااااخص کفایت و  سااااختاار عااملی آزمون مورد ارزیاابی قرار گرفات

برداری، شااااخص باارتلات و ارزش ویژه بالاتر از یک هر کدام از نموناه

 عوامل، بررسی شد.

 

روایی محتوی =  
تعداد متخصصانی که گزینه ضروری را انتخاب کرده اند −  

تعداد کل متخصصان
2

تعداد کل متخصصان
2

 

 

ای هباا انجام تحلیل عاملی روی گویه: تحلیل عاملی اکتشررافینترای  

با اطمینان ا و ههمبستگی بین گویه پرسشنامه و با توجه به بالا بودن ضریب

های پرسااشاانامه از کفایت لازم برخوردار هسااتند، از اینکه مجموعه گویه

ای هها با اساااتفاده از روش تحلیل عاملی به روش مؤلفهتحلیل نهایی داده

جهت  قیطر نیبدشاااد. انجام   0و با یرخش متعامد واریماکس 1اصااالی

 انسینسبت وار ژه،یمقدار و یاز سه شاخص اصل پرساشنامه،عوامل  نییتع

در  .استشااده اساتفاده  زهیرو نمودار سانگ ،شاده توساط هر عاملنییتب

قااابلیاات  0و کرویاات بااارتلاات الکین -میر -آصاااز نتااایج دو آزمون کیزر

آزمون  هاا تأیید کردند.هاای مقیااس را برای انجاام تحلیال عاامالگویاه

املی ها برای انجام تحلیل عماتریس دادهکرویات بارتلت بیانگر معناداری 

اسااات و معناداری آزمون بارتلت، حداقل شااارط لازم برای انجام تحلیل 

ابر با برداری بردر تحلیل عامل اکتشافی، کفایت نمونه.(.15عاملی اسات )

تا  9/5برداری بین به دساات آمده اساات. هنگامی که کفایت نمونه 092/5

معرف حجم نمونه  الکین، -میر -ن کیزرشااود آزموباشااد، عنوان می 9/5

در این  بخش اسااات.( و برای تحلیل عاملی رضاااایت13مکفی اسااات )

محاساابه شااد که  10/1022پژوهش مقدار آزمون خی دو بارتلت برابر با 

دار بود و حاکی از آن اسااات که تحلیل عاملی معنا P<553/5در ساااطح 

های شاخص 3جدول  برای شاناساایی سااختار مدل عاملی مناساب است.

 دهد. یابی محور اصلی را نشان میمربوط به تحلیل عوامل عامل

 

 شده از پرسشنامه خردمندی: عوامل اکتشافی استخراج1جدول 

 *هااشتراک گویه بار عاملی گویه )طیف( نام عامل
درصد 

 واریانس

مقدار 

 ویژه

 خردمندی عمومی

 903/5 999/5 دهم.کنم و از خود شجاعت نشان میام را در جای مناسب استفاده میتواناییمن . 0

 110/5 199/5 . مهم این است که در کارها احتیاط کنم، حتی اگر دیگران مرا ترسو بدانند.31 130/0 091/30

 992/5 109/5 گمان هستم.. به خدا امیدوارم و به مردم خوش39

                                                           
1. Validity and reliability  

2. Content Validity Ratio (CVR) 

3. Principal Component Method 

4. Varimax Oblimin Rotation 

5  . Bartlett's Test, K 
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 902/5 911/5 نم .کبندی میریزی دارم و آنها را اولویتمناجات و عبادت خدا و حتی برای تفریح، برنامه. برای 25

 951/5 991/5 . به نظرم شناختی که از خودم دارم باعث شده تا خدا را بهتر بشناسم .23

 090/5 001/5 . عقیده دارم خداوند مرا دوست دارد و من هم باید او را عبادت کنم.20

 935/5 993/5 دست باشم قبول دارم .. با خدا بودن را حتی اگر تهی10

 خردمندی دینی

 009/5 019/5 توجهی به دستورات خداوند است.کنم خیلی از مشکلات از بی. فکر می29

029/31 095/0 

 139/5 103/5 کنم که مطیی خداوند باشم.. فقط زمانی احساس خوشبختی می15

 135/5 190/5 . عقیده دارم بخشی از از مشکلات، امتحان الهی است و باید از آن پند گرفت.13

 900/5 019/5 کند .. کاهلی در نماز به شدت نگرانم می10

 019/5 091/5 دهد .های خدا به من آرامش می. تفکر در آفریده11

 خردمندی عاطفی

 090/5 001/5 دهم.و به این راحتی آرامشم را از دست نمی کنم آرام حرف بزنم. همیشه سعی می3

305/31 900/0 

 032/5 001/5 . به هنگام خطای دیگران صبرو بردباری لازم را دارم.0

 913/5 095/5 شوم .. اگر کارها درست پیش نرود خشمگین و عصبانی می32

 905/5 035/5 کنم .ام را حفظ میشکیباییهای سخت ،خونسردی و . برای رضای خدا در موقعیت31

 000/5 003/5 شوم .. هیچ وقت از فرا گرفتن علم و دانش خسته نمی22

 خردمندی انسانی

 199/5 923/5 دانم حتی اگراز نظر اعتقادی با من فرق داشته باشند.. مدارا با مردم را لازم می1

539/31 109/0 

 192/5 920/5 بخشم.هایشان میبدی . اصلب، دیگران را به خاطر35

 002/5 000/5 دانم.. اگر برای خوشبختی دیگران تلاش کنم خودم را خوشبخت می33

 193/5 999/5 ای نسبت به دیگران ندارم.کنم اصلا کینه. احساس می30

 919/5 939/5 . بدون استثنا دوست دارم جواب بدی ها را با خوبی بدهم.20

 خردمندی معنوی

 990/5 999/5 دانم و به دنبال شهرت نیستم .. گمنامی را خصوصیتی اخلاقی و با ارزش می9

110/35 019/1 
 130/5 109/5 دانم.. خوار شدن در راه خدا را بهتر از سربلندی همراه با دشمن می9

 905/5 052/5 . معتقدم همیشه باید تسلیم حق باشم حتی اگر به ضررم باشد.12

 999/5 030/5 دانم، حتی اگر به ضررم باشد .ها را لازم میها و نهی از بدی. امر به نیکی11

 خردمندی اخلاقی

 922/5 910/5 های خودشناسی، منطقی بودن و تواضی است.. عقیده دارم از نشانه0

101/0 921/3 
 105/5 902/5 نشینی با علما و دانشمندان است .های رسیدن به اهداف زندگی هم . معتقدم یکی از راه39

 000/5 005/5 دانم .تر از منفعت امور می. توجه به عاقبت امور را مهم21

 050/5 010/5 شود .. به نظرم خودشناسی لازم است و هر کس خود را نشناسد گمراه می21

 خردمندی اجتماعی

 112/5 951/5 انسان نادان به دنبال کمال است .. معتقدم انسان دانا به دنبال مال و 30

 030/5 011/5 کنم.. قبل از این که به عیوب خود بپردازم، عیوب دیگران را بررسی می30 011/3 305/1

 090/5 009/5 . معتقدم نگه داشتن راز دیگران یندان اهمیتی ندارد.20

 خردمندی علمی

 959/5 011/5 عذرخواهی کنم . توانم. اصلب بعد از اشتباهاتم نمی2

 919/5 000/5 ها نباید از من بترسند.. معتقدم همکلاسی1 319/3 111/2

 133/5 111/5 . معتقدم زندگی فقط با کسب حلال پایدار خواهد بود.29

 * Communalities:h2، بار عاملی از طریق یرخش واریماکس به دست آمده

 

های دارای مقدار ویژه بالاتر از یک گزارش ، فقط عاامل3جادولدر 

نمودار سنگریزه ارائه شده است. براساس نتایج،  3شاده اسات و در شکل 

و از نظر تبیین  0/5های به دسااات آمده بیشاااتر از باار عاملی تمامی گویه

، عامل دوم 091/30واریاانس باه ترتیاب عاامال اول )خردمندی عمومی( 

، 305/31، عاامال ساااوم )خردمنادی عاطفی( 029/31دینی(  )خردمنادی

، عامل پنجم )خردمندی معنوی( 539/31عامل یهارم )خردمندی انسانی( 

، عامل هفتم )خردمندی 101/0، عامل شاشم )خردمندی اخلاقی( 110/35

و در مجموع  111/2، و عامل هشااتم )خردمندی علمی( 305/1اجتماعی( 

از کل واریانس پرسااشاانامه را به خود درصااد  090/93این هشاات عامل، 

 اختصاص دادند. 
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 نمودار سنگریزه جه  تعیین تعداد عوامل مناسب قابل استخراج. 1شکل

 

أییدی تدر تحلیال عاملی : نترای  تحلیل عامل تیییدی مرتهه نخسرر 

و براساس  3نماییها بر اسااس برآورد حداکثر درستمرتبه نخسات عامل

نسااابت  های نیکویی برازش مدل معادلات سااااختاری از جملهشااااخص

، شاخص 1، شاخص برازش نرم پارسیمونس2مجذور خی به درجه آزادی

، شاااخص 0ای پارساایمونس، شاااخص برازش مقایسااه0ایبرازش مقایسااه

و ریشاااه میانگین مربعات  ،9ص نیکویی برازش، شااااخ1برازش افزایشااای

های تحلیل عامل تأییدی مانند پیش فرضاساااتفاده شاااد.  0خطای تقریب

هااای پرت یناادمتییری متییره )یولگی و کشااایاادگی(، دادهتوزیی تااک

گی ها )ضریب کشید)فاصاله ماهالانوبیس( و توزیی نرمال یندمتییره داده

عاملی تأییدی مرتبه نخسااات تحلیل مردیاا( مورد بررسااای قرار گرفات. 

عاملی  0دهد ساااختار پرسااشاانامه با اسااتفاده از نرم افزار ایموس نشااان می

ای گویه 11مقادیر برازش برای پرسشنامه  ها برازش دارد.پرسشنامه با داده

 گزارش شده است. 2در جدول 

 

 عاملی رفتار خردمندی 8تیییدی پرسشنامه های برازش تحلیل عاملی : شاخص2جدول 

 CFI PNFI PCFI GFI IFI RMSEA درجه آزادی/خی دو درجه آزادی خی دو مدل

 012/3505 011 00/3 953/5 152/5 110/5 952/5 951/5 501/5 

 

ها تنها جنبه خاصاای از برازش مدل را از آنجا که هر یک از شاااخص

کنند، بنابراین برای ساانجش برازش مدل، از یندین شاااخص میمنعکس 

در این  (. مقدار نساابت مجذور خی دو به درجه آزادی13اسااتفاده شااد )

، نشانۀ 1محاسابه شده است. در این خصوص مقادیر کمتر از  00/3تحلیل 

 برازندگی بیشاتر اسات. درباره شااخص ریشاه میانگین مجذورات تقریب

                                                           
1   . Maximum likelihood estimation 

2 . Chi-square/degree-of-freedom ratio (CMIN/ DF( 

3 . Parsimonious Normed Fit Index (PNFI) 

4   . Comparative Fit Index (CFI) 

ی که برازندگی خوبی دارند مقدار آن باید کمتر هاای( برای مادل501/5)

و کمتر اساات.  50/5های خوب، باشااد. این شاااخص برای مدل 51/5از 

ای، نیکویی برازش و برازش هااای برازناادگی مقااایساااهمقاادار شااااخص

باشااد تا مدل نهایی پذیرفته شااود. هریه  9/5افزایشاای باید بیش از مقدار 

مشاهده  هاییکویی برازش مدل با دادهتر باشد، ناین معیار به یک نزدیک

5 . Parsimonious Comparative Fit Index (PCFI) 

6   . Incremental fit index (IFI) 

7   . Goodness of Fit Index (GFI) 

8   . Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

مقادیر 

 ویژه

 تعداد عامل
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شاده بیشاتر اساات. همچنین مقدار دو شااخص برازش نرم پارساایمونس و 

(. بر این اساس 12باشد ) 0/5ای پارسیمونس، باید بیشتر از برازش مقایساه

های ضاااریب 1در جدول  شاااود.عاملی پرساااشااانامه تأیید می 0سااااختار 

 ( گزارش شده است. 3مسیر)بارهای عاملی
 

 : ضرایب مسیر) وزن های رگرسیون(3جدول 

 بار عاملی عامل -سوال بار عاملی عامل -سوال بار عاملی عامل -سوال

3-0 020/5 1-3 001/5 0-12 030/5 

3-31 059/5 1-0 150/5 0-11 993/5 

3-39 015/5 1-32 119/5 1-0 013/5 

3-25 091/5 1-31 010/5 1-39 090/5 

3-23 090/5 1-22 090/5 1-21 000/5 

3-20 022/5 0-1 100/5 1-21 010/5 

3-10 111/5 0-35 050/5 9-0 109/5 

2-29 115/5 0-33 090/5 9-30 009/5 

2-15 120/5 0-30 003/5 9-20 010/5 

2-13 139/5 0-20 119/5 0-2 120/5 

2-10 099/5 0-9 109/5 0-1 299/5 

2-11 000/5 0-9 109/5 0-29 299/5 

 

شاااود، در مادل تحلیال عاملی تأییدی، ینانچه در جدول ملاحظه می

بود که روی عامل هشاااتم  29و مربوط به گویه  299/5کمترین بار عاملی 

( است که 993/5) 11بارگذاری شاد و بالاترین بار عاملی مربوط به گویه 

روی عامل پنجم بارگذاری شد. ضریب همبستگی عوامل با یکدیگر و با 

در اداماه مادل نهایی و خروجی گزارش شاااده و  0نمره کال در جادول 

 ایموس ارائه شده است.
 

 : ضریب همهستگی عوامل با یگدیگر و با نمره کل4جدول 

هاعامل 1 2 3 4 5 6 7 8 کل  

        3 3 

       3 091/5**  2 

      3 191/5**  030/5**  1 

     3 093/5**  109/5**  011/5**  0 

    3 190/5**  201/5**  029/5**  032/5**  0 

   3 059/5**  115/5**  090/5**  010/5**  050/5**  1 

  3 200/5**  391/5  301/5  319/5  111/5**  290/5**  9 

 3 190/5**  121/5**  200/5**  105/5**  199/5**  039/5**  105/5**  0 

3 099/5**  002/5**  193/5**  119/5**  190/5**  192/5**  911/5**  033/5**  کل 

 

ها با همبساااتگی عامل 0شاااود در جدول هماان طور کاه ملاحظه می

شتر به منظور بررساای بی یکدیگر و با کل پرساشانامه گزارش شاده اسات.

                                                           
1. Factor loading 

نمره  ، ضریب همبستگی بینآناستازیروایی پرساشانامه بر اساس دیدگاه 

ها با یکدیگر هاا با نمره کل و نیز نمره هر یک از عاملهر یاک از عاامال
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محاساابه شااد. همبسااتگی قابل قبول بین عوامل با نمره کل و همبسااتگی 

گانه پرسشنامه با یکدیگر، گویای روایی همگرا ضاعیا بین عوامل هشت

   (.35روایی واگرای عوامل پرسشنامه است )و 

. 3در این مطالعه اعتبار پرسشنامه به دو روش محاسبه گردید. : ب( اعتهار

ضریب آلفا برای . 2 . روش دونیمه کردن2 3روش ضریب آلفای کرونباخ

(. 0، به دسااات آمده اسااات )جدول 090/5ای گویه 11کل پرساااشااانامه 

 کند به معنایگیری میهرا انداز همساااانی درونی کاه آلفای کرونباخ آن

این اساات که تا یه حدی تمام اجزا در یک آزمون، یک مفهوم یکسااان 

(. همچنین 11دهنده ارتباط درونی این اجزا اسااات )را بیان کرده و نشاااان

اعتبار درونی هر یک از عوامل بدین صااورت محاساابه شااده اساات. عامل 

، 929/5ندی دینی( ، عاامال دوم )خردم901/5یکم )خردمنادی عمومی( 

، عامل یهارم )خردمندی انسااانی( 930/5عامل سااوم )خردمندی عاطفی( 

، عامل شااشاام )خردمندی 955/5، عامل پنجم )خردمندی معنوی( 932/5

، و عامل هشااتم 105/5، عامل هفتم )خردمندی اجتماعی( 952/5اخلاقی( 

. لازم به ذکر اسااات که حداقل ضاااریب اعتبار 192/5)خردمندی علمی( 

و برای ارزیابی بالینی  95/5پرسااشاانامه برای کاربرد در موقعیت پژوهشاای

درصااادی امتیازات یا  95، ثبات 95/5(. اعتباار برابر باا 21اسااات ) 95/5

توان میدر نتیجه (. 11دهد )نمرات به دست آمده از یک ابزار را نشان می

مقیاس مورد اسااتفاده برای هر یک از عوامل و نیز  اعتبارنتیجه گرفت که 

. برخی متخصاااصاااان مقدار آل اساااتکل مقیاس در حد مطلوب و ایده

را قابل قبول،  0/5تا  9/5را خوب،  9/5تا  0/5را عالی،  9/5آلفای بیش از 

را صیر  0/5را ضاااعیا، و کمتر از  1/5تا  0/5را قاابال بحث،  9/5تاا  1/5

(. نوعی دیگر از اعتبار، روش دونیمه کردن 10د )قاابل قبول معرفی کردن

شاااود که از طریق تقسااایم یک آزمون به دو بخش مسااااوی و نامیده می

(. بدین 21آید )بررسی ثبات نمرات به دست آمده از دو نیمه به دست می

، ضریب آلفای 030/5ترتیب ضاریب آلفای کرانباخ نیمه اول پرساشانامه 

 00/5ریب همبستگی بین دو نیمه پرسشنامه ، و ض020/5کرانباخ نیمه دوم 

(، ضااریب 090/5(. با توجه به مقدار ضااریب آلفای کل )0اساات )جدول 

آلفای دو نیمه و ضاریب مناساب در عوامل هشات گانه، اعتبار پرسشنامه 

ین ها و نمره کل پرسشنامه باحراز شده است. ضرایب همبستگی بین عامل

حاکی از آن اسااات که تمامی  در نوساااان اسااات. نتایج 033/5و  002/5

 553/5ها دارای همبسااتگی معناداری با نمره کل پرسااشاانامه اساات )گویه

p<است.  109/5و بیشترین آن  051/5ها (. کمترین میزان اشاتراک گویه

 گزارش شده است. 1در ادامه خلاصه جداول هنجاری در جدول 
 

محاسهه اعتهار  سوالی برای 36: نتای  روش دونیمه کردن پرسشنامه 5جدول 

 مقیاس

 تعداد گویه مقدار آلفا هانیمه

 30 /.030 3نیمه 

 30 020/5 2نیمه 

 11 090/5 کل

 

 : خلاصه جداول هنجاری و شاخص های آمار توصیفی  6ول جد

 Z T رتهه درصدی انحراف استاندارد میانگین گروه ها
 51/09 -59/5 00 20/39 09/301 دختران با هوش متوسط

 95/02 29/5 1/00 93/30 20/305 دختران تیز هوش

 99/00 -02/5 09 35/39 91/319 پسران با هوش متوسط

 30/02 23/5 09 20/31 91/300 پسران تیز هوش

 01/02 20/5 1/09 59/31 13/309 گروه تیزهوش

 00/09 -20/5 0/02 10/39 03/305 گروه با هوش متوسط

 99/05 59/5 0/09 00/31 93/301 دختران

 55/09 -59/5 03 00/39 02/301 پسران

 55/05 55/5 05 29/39 21/300 پرسشنامه کل

 

                                                           
1. Cronbach's Alpha Cofficient 2. Split-half 
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، شاخص میانگین در گروه 1در جدول بر اساس نتایج به دست آمده 

 آموزان تیزهوشتیزهوش بیشااتر ازگروه با هوش متوسااط اساات و دانش

های رفتاری خردمندی دختر و پساار، نمره بالاتری در پرسااشاانامه شاااخص

و پساااران  20/305دارنااد  بااه طوری کااه دختران تیزهوش بااا میااانگین 

های نمره بالاتری در پرساااشااانامه شااااخص 91/300تیزهوش با میانگین 

آموزان تیزهوش باه عباارتی خردمندی دانش. رفتااری خردمنادی دارناد

دا آموزان ابتدر مجموع دانش ن با هوش متوسط است.آموزابیشتراز دانش

در خردمنادی عمومی، بعاد از آن در خردمندی دینی نمره بیشاااتر، و در 

خردمندی اجتماعی نمره کمتری دارند. همچنین دختران نسابت به پسران 

 .خردمندی بیشتری دارند

 گیریبحث و نتیجه
پرسشنامه سنجش سنجی های روانهدف پژوهش حاضار، بررسی ویژگی

آموزان نوجوان بود. در مجموع نتااایج تحلیاال دانش میزان خردمناادی

ها نشان داد که پرسشنامه مورد نظر، از کفایت لازم برخوردار است و داده

رای بتواند تصاااویر قابل قبول و قابل اعتمادی از این ساااازه ارائه کند. می

فاده موزان، با استآدانش عیین اعتبار پرساشانامه سنجش میزان خردمندیت

 هایترین شااااخصکرونباخ، که یکی از رایجآلفاای ضاااریاب از روش 

سازی پرسشنامه، استفاده شد. نتایج مربوط همساانی درونی است و دونیمه

به اعتبار پرسااشاانامه نشااان داد که ضااریب اعتبار به دساات آمده به لحاظ 

ه ها، دونیمبخش بود. بر این اسااااس بیشاااتر مؤلفهسااانجی رضاااایتروان

دارند. این نتایج با مطالعات  9/5پرساشانامه و کل مقیاس ضااریب بالاتر از 

وان تبنابراین بر اساس نتایج پژوهش حاضر می( همساو اسات. 20و  1، 2)

 این گونه نتیجه گرفت که که پرسااشاانامه از اعتبار کافی برخوردار اساات.

خود از ضریب  ( برای سنجش اعتبار ابزار30اشامیت، مولدون و پوندرز )

آلفاای کرونبااخ اساااتفااده کردناد کاه این ضاااریاب برای ابعااد تأملی، 

،  02/5،  02/5گشاااودگی، تعااملی، عملی، تناقضااای، و تجربه به ترتیب 

محاساابه شااده اساات. با اجرای پرسااشاانامه  00/5و  00/5،  99/5،  10/5

( در فرهنگ ایرانی ضاااریب آلفای کل 30اشااامیت، مولدون و پوندرز )

،  93/5،  91/5،  90/5گانه به ترتیب ضاااریب آلفای ابعاد شاااش و 90/5

. ضاریب آلفای پرساشنامه (0) به دسات آمده اسات 90/5و  05/5،  90/5

شاده که بدین صاورت نسبت به  / محاسابه090سانجش میزان خردمندی 

ضاریب آلفای به دست آمده حاصل از اجرای مقیاس اشمیت، مولدون و 

تر وبسشتری دارد. همچنین در اجرای پرسشنامه (، معناداری بی30پوندرز )

و ضااریب آلفای عامل  01/5در فرهنگ ایرانی، ضااریب آلفای کل  (39)

( 1محاساابه شااده اساات ) 02/5و  10/5،  95/5،  95/5،  00/5ها به ترتیب 

ای از دانشاااجویان اجرا شاااده ولی اعتبار ابعاد آن که هریند روی نمونه

گانه پرساشنامه سنجش میزان خردمندی هشاتبسایار کمتر از اعتبار ابعاد 

 مورد استفاده در این پژوهش است. 

همچنین اعتبار درونی هر یک از عوامل پرساااشااانامه سااانجش میزان 

آموزان بدین صااورت محاساابه شااده اساات: عامل یکم خردمندی دانش

، عامل 929/5، عاامل دوم )خردمندی دینی( 901/5)خردمنادی عمومی( 

، عاامال یهارم )خردمندی انساااانی( 930/5عااطفی( ساااوم )خردمنادی 

، عامل شااشاام )خردمندی 955/5، عامل پنجم )خردمندی معنوی( 932/5

، و عامل هشااتم 105/5، عامل هفتم )خردمندی اجتماعی( 952/5اخلاقی( 

. نتایج به دسات آمده از اجرای این پرسشنامه با 192/5)خردمندی علمی( 

های موجود در ضرائب اسات. تفاوت ( همساو30و  1، 2دیگر مطالعات )

توان این گونااه تبیین کرد کااه بااا وجود ترجمااه بااه دساااات آمااده را می

ب ها تناسااهای ذکر شاده به زبان فارساای، محتوای گویههای مقیاسگویه

 اند.  زیادی با فرهنگ اسلامی ایرانی نداشته

 بااه منظور تعیین روایی پرساااشااانااامااه سااانجش میزان خردمناادی

هااای روایی محتوایی، روایی ساااااازه، نوجوان، از روش آموزانداناش

به  ها اساتفاده شد. روایی محتواییها، و همبساتگی مؤلفههمبساتگی گویه

محاسبه شد که مطلوب به دست آمد. نتایج  شااخص نسبت رواییکمک 

های اصلی همراه با یرخش واریماکس نشان تحلیل عاملی با روش مؤلفه

عامل،  0گویه با  11ن خردمندی، برای داد که پرساااشااانامه سااانجش میزا

عاامل یکم کناد. همچنین درصاااد از واریاانس کال را تبیین می 090/93

درصااادکل  091/30معاادل  130/0باا ارزش ویژا  )خردمنادی عمومی(

بیشاااترین مشاااارکت را در تبیین واریانس  کند کهواریاانس را تبیین می

با ارزش  علمی( هشااتمین عامل )خردمندی پرسااشاانامه بر عهده داشااته و

کنااد کااه درصاااد کاال واریااانس را تبیین می 111/2 معاادل 319/3ویژا 

ه است. شااتکمترین مشاارکت را در تبیین واریانس پرساشانامه بر عهده دا

این نتایج، روایی سااازه پرسااشاانامه را به عنوان مقیاس ساانجش خردمندی 

اختار ا سمورد تأیید قرار داد. همچنین هماهنگی ساختار عاملی پرسشنامه ب
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ترین شاااخص در تأیید روایی سااازه، برای این پرسااشاانامه مهم نظری آن

 شود.محسوب می

تحلیل عاملی تأییدی پرسااشاانامه با اسااتفاده از نرم افزار ایموس نتایج 

های برازش مناسبی برخوردار است. عاملی از شاخص 0نشان داد که مدل 

برازش نرم مقااادیر نساااباات مجااذور خی بااه درجااه آزادی، شاااااخص 

ای ای، شاااخص برازش مقایسااهپارساایمونس، شاااخص برازش مقایسااه

ریشه  و پارسایمونس، شااخص برازش افزایشای، شااخص نیکویی برازش

میانگین مربعات خطای تقریب همگی نشان دهنده برازش مناسب و کافی 

نامه و ها با نمره کل پرسشسرانجام اینکه همبستگی گویه مدل بوده اسات.

ها با یکدیگر و با نمره کل پرسااشاانامه هم مطلوب و هم ؤلفههمبسااتگی م

( همسااو اساات. بنابراین بر اساااس نتایج 22و  0با مطالعات ) معنادار بوده و

توان این گونه تبیین کرد که این مطاالعاات و نتیجاه پژوهش حاضااار می

 پرسشنامه سنجش میزان خردمندی از روایی کافی برخوردار است. 

 گانه پرسشنامه سنجش میزان خردمندی،ابعاد هشتلازم به ذکر است 

شاااامل خردمندی دینی، خردمندی اخلاقی، خردمندی معنوی، خردمندی 

علمی، خردمناادی عاااطفی هیجااانی، خردمناادی انسااااانی، خردمناادی 

شاااده در دیگر اجتماااعی، و خردمناادی عمومی بااا برخی از ابعاااد معرفی

اسااات. نتیجه به دسااات  ( همساااو31و  30، 31، 33، 0، 9، 0، 1مطالعات )

بر اسااااس مطاالعاات فوق این گونه تبیین کرد که ابعاد توان آماده را می

گانه مورد اشااره در این پژوهش، بر مفهوم خردمندی تأکید داشته هشات

   و مطابق با اصول علمی است.

آموزان، مربوط بااه در نامونااه مورد مطااالعااه بیشاااترین نمره دانش

( همساو است. 11ین نتیجه با پژوهش )خردمندی عمومی بوده اسات که ا

آموزان در خردمندی دینی و خردمندی انساااانی نمرات بالاتر، و در دانش

تری بااه دساااات خردمناادی اجتماااعی و خردمناادی علمی، نمرات پااائین

(، 31و 30توان بر اساااس مطالعات )اند. نتایج به دساات آمده را میآورده

های عمومی، خردمندی وقعیتآموزان در ماین گونه تبیین کرد که دانش

دهند و متناساااب با سااانین نوجوانی، توجه و اهمیت بیشاااتری را بروز می

زهوش شاخص میانگین در گروه تی بیشتری به مسائل دینی و انسانی دارند.

، آموزان تیزهوش دختر و پسربیشاتر از گروه با هوش متوسط بود و دانش

ین با اری خردمندی دارند. های رفتانمره بالاتری در پرساشانامه و شاخص

                                                           
1. Kunzmann & Baltes 

حال هریند میانگین نمره خردمندی در دختران و پسااران تیزهوش نسبت 

به سایرین بیشتر است، ولی قابل توجه نیست. در مجموع دختران نسبت به 

ای هاین یافته با نتایج دیگر پژوهشپسااران خردمندی بیشااتری دارند که 

 ان است.( نسبتاج همخو39و  31، 1، 0، 1انجام شده ) 

در اینجا لازم است به یند نکته اشاره شود. نخست مطابق با پژوهش  

 یانیمرب برای مهمدر حال حاضاار معضاال براکاتو و لاواویکرم باید گفت 

 موثر گیریاندازه کنناد،حماایات می آموزاندانش خرد رشاااد از کاه

 3باه نظرکانزمن و بالتز .(32اسااات ) خردمنادی باه مربوط هاایویژگی

سازی و دشواری قابل مفهوم به که خردمندی کیفیت انساانی نادری است

بر هزینه و زمانپر عملیاتی شاادن اساات و ماهیت پیچیدا آن برای مطالعه،

هایی با هدف به همین دلیل بیشاااتر پژوهشاااگران به پژوهش (.10) اسااات

بنابراین فقط با کنند. ساااخت ابزار به منظور ساانجش خردمندی ورود نمی

یافته دست یافت، بلکه در توان به پرسشنامه تکاملطراحی اولیه، نمییک 

های کاملی را های پیاپی و با هنرمندی، باید پرسااشاانامهبررساای و آزمون

دربااره عملیااتی شااادن مفهوم خردمنادی کاه یک مفهوم  تادوین کرد.

انتزاعی اسات، ثراندیک معتقد اسات اگر ییزی وجود داشته باشد دارای 

گیری اساات )به و آنچه که دارای کمیت اساات قابل اندازهکمیت اساات 

فرماید: خداوند در روز پیاامبر اسااالام میدر این خصاااوص  (.20نقال از 

قیاامات باه انادازه عقال و خردی که در دنیا به بندگانش داده اسااات در 

دهنده این است که و این موضوع نشان (22) کندحسابرسی آنها دقت می

 طور که همانبنابراین  .نیساات و کم و زیاد دارد ها یکیخرد همه انسااان

برخی تیزهوش و برخی  وجود دارد وهوش درجااات متفاااوتی در مقولااه 

ای و عدهکمتر خردمند ای در خردمنادی هم عده هساااتناد، صیر تیزهوش

و در نتیجه تعیین ساااطوح خردمندی مساااتلزم به  هساااتند دانا و خردمند

 تباریابی پرسااشاانامه ساانجش میزانبر این اساااس اع. کارگیری ابزار اساات

و به دنبال آن اساااتفاده از پرساااشااانامه در مراکز آموزان خردمندی دانش

مشااااوره و مادارس به منظور تعیین خردمندی )به عنوان عامل شاااناختی 

ریزی برای تقویت آن، کمک شاااایانی به علم و جامعه بوده برتر( و برنامه

 است.

ساانجی پرسااشاانامه ساانجش روانهای ها و ویژگیاز یافتهدر مجموع 

توان نتیجه گرفت که این پرسشنامه ابزار مناسبی برای میزان خردمندی می



 اردانی و همکاران سلمانی علی محمد                                                                             آموزاندانش سنجی پرسشنامه سنجش خردمندیهای روانویژگی تعیین 

300 

ک، 
ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

ره 
دو

9
ره 
ما
 ش
،

0 ،
ان
ست
زم

 
31
99

 

 

تواند مورد آموزان نوجوان اسااات و میسااانجش میزان خردمندی دانش

اساااتفااده پژوهشاااگران قرار گیرد. بااا این وجود تعمیم نتااایج بااه ساااایر 

عبارتی این های این پژوهش اسااات. به هاای سااانی از محادودیاتگروه

آموزان نوجوان را مورد توانااد میزان خردمناادی دانشمقیاااس فقط می

تر اسااتفاده کرد. توان از آن در سااطوح گسااتردهساانجش قرار دهد و نمی

بناابراین لاازم اسااات جهات افزایش قاابلیات تعمیم نتاایج پرساااشااانامه، 

هااا و آموزان و در بااافااتهااای مشااااابهی بر روی سااااایر دانشپژوهش

های دیگر انجام، و پرساشنامه مجدداج هنجاریابی شود. همچنین به موقعیت

ای هرسااد، شااواهد بیشااتری لازم اساات تا معنای محاساابات و یافتهنظر می

ها حاصاال از این پژوهش روشاان شااود، بنابراین ادامه مطالعات و پژوهش

با توجه به اینکه در این پرسااشاانامه فقط  در این زمینه، ضااروری اساات.

پیشنهاد می شود شاخص های ایی و سازه محاسبه شده است، روایی محتو

روایی واگرا و همگرا از طریق محاسااابه همبساااتگی این تسااات با ساااایر 

های صیرمشااابه را می ساانجند، هایی که سااازه خردمندی و سااازهتساات

 محاسبه شود. 

از دیگر محدودیت های این مطالعه، عدم وجود پرساااشااانامه مشاااابه 

ه سنجی این پرسشنامهای روانمکان مقایسه شاخصداخلی بوده است که ا

را بااا ساااایر ابزارهااای بومی، صیرممکن کرده اسااات. بر این اسااااس بااه 

شااود به منظور ساانجش خردمندی در سااطوح پژوهشااگران پیشاانهاد می

تعدد های ممختلا افراد جامعه، نسابت به سااخت و هنجاریابی پرساشنامه

های موجود در ه یکی از خلاءباایاد توجه داشااات که امروز اقادام کنناد.

های مبتنی بر مفهوم خردمندی است. جامعه نیاز دارد به جامعه، نبود برنامه

تفکر و فرهنااگ مبتنی بر خردمناادی، عبااادت و سااایاااساااات مبتنی بر 

خردمنادی، اقتصااااد مبتنی بر خردمنادی )اقتصااااد مقاومتی(، آموزش و 

 مبتنی بر خردمناادیدانش مبتنی بر خردمناادی، و حتی ورزش و تفریح 

تواند مورد توجه متخصااصااان و پژوهشااگران بپردازد  موضااوعی که می

 باشد. 

 اخلاقی ملاحظات

از نمونه  افراد روی برمجوز اجرای این مطالعه پیروی از اصررول اخلاپ پژوهش: 

مورخ  105/020121/3955اصفهان با شماره نامه  شهر وپرورشآموزش اداره کلساوی 

 مانند اخلاقی ملاحظات دیگر پژوهش این در شااده اساات. همچنینصااادر  25/32/99

رعایت اطلاعات  ماندن محرمانه و رازداری اصاال رعایت ورضااایت کامل افراد نمونه 

 شده است. 

 .است شده انجام دکترا رساله قالب در و مالی حامی بدون مطالعه اینحامی مالی: 

آقای  دکترای رسااااله از برگرفته پژوهش ایننقش هر یر  از نویسررنردگران: 

شاناسای و آموزش کودکان اساتثنایی دانشگاه محمدعلی سالمانی اردانی در رشاته روان

تاااریم اسااات کاه در  35325959992523آزاد اسااالااامی واحاد تهران مرکزی بااا کاد 

 و اصاالی پژوهشااگر عنوان به مقاله این نخساات نویساانده دفاع شااده اساات. 0/0/3199

   داشتند. نقش پروژه، این درمشاور  و استادان راهنما عنوان به سوم و دوم نویسندگان

است و  نداشته منافی تضاد گونههیچ  نویسندگان برای پژوهش این انجاممنافع:  تضراد

 شده است. گزارش سوگیری، بدون و کاملاج شفاف صورت به آن نتایج

وپرورش شااهر اصاافهان از مساااولان اداره آموزش وساایله بدین تشررکر و قدردانی:

مخصاوصااج کارشناس پژوهش که به منظور اجرای پرسشنامه در مدارس، هماهنگی لازم 

دریی کادر اداری و دبیران مدارس و افراد نمونه را انجام دادند و همچنین از همکاری بی

 .شوددر اجرای این طرح، تشکر و قدردانی می
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