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 چکیده 
آموزان  سنجش و مقایسه خردمندی دانش  پژوهش حاضر  هدف

مطالعه به لحاظ  ی است. این  و عاد  زهوشیدختر و پسر تنوجوان  

پژوهش لحاظ شیوه    –ای  توسعههای  هدف جزء  به  و  کاربردی 

جامعه آماری    پیمایشی است.  -ها از نوع توصیفیگردآوری داده

تیزهوش و  شامل تمامی دانش  متوسطه    عادیآموزان  اول  دورۀ 

گیری از  بود. برای نمونه  97- 98شهر اصفهان در سال تحصیلی  

پرسشنامۀ  نفر با    400ای استفاده شد و تعداد  روش تصادفی خوشه 

دانش خردمندی  میزان  نوجوانسنجش  به    (WMQ)  آموزان 

انفرادی مورد آزمون قرار گرفتند. داده -ها به کمک نرمصورت 

همبستگی،    AMOSو      SPSSافزارهای   ضریب  روش  به  و 

نتایج تحلیل نشان   تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تحلیل شدند.

بیشترا تیزهوش  گروه  در  میانگین  شاخص  که  عادی  داد  زگروه 

دانش  و  در  است  باالتری  نمره  پسر،   و  دختر  تیزهوش  آموزان 

شاخص دارند.  پرسشنامه  خردمندی  رفتاری  هشت  های  عوامل 

توانسته یک  از  باالتر  ویژه  مقادیر  با  از    494/71اند  گانه  درصد 

تحلیل عاملی تأییدی مرتبه  تایج  نها را تبیین کنند.  واریانس گویه

خص برازش مدل، در سطح مطلوبی قرار  نخست نشان داد که شا

  895/0دارد. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ   

محاسبه شد. هماهنگی بین عوامل با نمره کل قابل قبول است و  

دهد  شاخص برازش مدل، در سطح مطلوبی قرار دارد که نشان می

 
Abstract 

The aim of this article is the measuring and 

comparing the wisdom of gifted and normal 

adolescent male and female students. This article 

is a part of development-applied research in terms 

of purpose and descriptive-survey type in terms of 

data collection method.  The statistical population 

included all gifted and ordinary high school 

students in Isfahan in the academic year of 1397-

98. Cluster random sampling method was used and 

400 people were tested individually with a 

questionnaire to assess the level of wisdom of 

adolescent students (WMQ). Data were analyzed 

using Spss and AMOS software using correlation 

coefficient, heuristic and confirmatory factor 

analysis. The results of the analysis showed that 

the mean index in the gifted group is higher than 

the normal group and gifted male and female 

students have a higher score in the Wise 

Behavioral Indices Questionnaire. Eight factors 

with eigenvalues greater than one were able to 

explain 71.494% of the variance of items. The 

results of the first-order confirmatory factor 

analysis showed that the model fit index is at a 

desirable level. The reliability of the questionnaire 

was calculated in terms of Cronbach's alpha 
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زم  پرسشنامه برای سنجش خردمندی دانش آموزان از کفایت ال

 برخوردار است. 

کلیدیواژه نوجوان،  : های  آموزان  پرسشنامه   دانش 

 . عوامل هشتگانه، خردمندی، تیزهوش، خردمندی

coefficient 0.895. The coordination between the 

factors with the total score is acceptable and the 

model fit index is at a desirable level, which 

indicates that the questionnaire is sufficient. 

Keywords: Adolescent students, Wisdom 

Questionnaire,Gifted, Wisdom, Eight factors. 
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 مقدمه 
است   1خردمندی خصیصه   شده  فرض  بشر  نوع  در  شناختی  سطوح  باالترین  از  یکی  عنوان  و2001)استادینگر،  به  برخی    ( 

در حال حاضر    .(2019)استرنبرگ،  به تنهایی قادر به حل مسائل پیچیده امروزی نیست   2پژوهشگران اذعان دارند که هوش

های متعالی زندگی مانند  های انسان در جنبهآموزان، به حداقل رسیده است و از دیگر توانایی های شناختی در دانش رشد مهارت

  ناخت خداوند، استعداد شناخت اعمال صالح، عقیده صحیح، افراد صالح و غیر صالح و اخالقیات غفلت شده استاستعداد ش

نمره افزایش    9سال( میزان بهره هوشی حدود    30. مطالعات نشان داده اند که به ازای هر نسل )هر(1397،  )قربانی و خرمایی

است. اما نکته مهم و قابل تأمل این است که در برابر این افزایش ضریب  تر  داشته است و هر نسل از نسل پیشین خود باهوش

کنند و آیا آرامش و  تر زندگی میتر و مطلوبهوشی، در دنیا چه تغییراتی صورت گرفته است؟ آیا انسانها در دنیایی انسانی

ل از هوش به تنهایی کارساز نیست.  پاسخ منفی است، چون شناخت حاص  . (1397)قربانی و یوسفی،    امنیت افزایش یافته است؟

با نگاهی به وضعیت امروز دنیا، چگونه ممکن است دانش و اطالعات، در بسیاری از نقاط جهان به صورت گسترده در دسترس 

  شامل  دانش است که  و  هوش  از  فراتر  جهت  این  از  خردمندی.  ایم رسد خردمندتر نشدهمردم باشد در حالی که به نظر می

شود که ما  ها است این بحث مطرح می(. مدت2018)گالک، الف،است   5اخالق  و   شفقّت  ، 4گشودگی  ،3خوداندیشی   از  هاییجنبه

باید بیش از اینکه هوش و دانش را به فرزندان خود آموزش دهیم، باید بفهمیم که چگونه خرد را پرورش دهیم )استرنبرگ،  

. خردمندی، عالی ترین  (2019)جست دیلین و لی الن،    مورد بحث بوده است  خرد از قدیم در ادبیات دینی و فلسفی   .(2004

شود. در چنین حالتی انسان از  تر میمرتبه تفکر انسان است که با پشت سر گذاشتن مراتب مختلف آن، به  عالم معنا نزدیک

ایده آل تحول انسانی،    پایانی  ۀعنوان نقطبررسی خردمندی به  این اساس  اندیشد. برتفکرات مادی گذر کرده  و به جاودانگی می

لونسون، جنینگس، آلدوین و شیرایشی    (.1395)اکبری، هاشمی و کناری،    است  شناسیانگیزۀ اصلی مطالعه در زمینه روان

  تعریف کرده است و تعالی از خود، استقالل و انحالل مرزهای سخت بین خود و 6خردمندی را به معنای تعالی از خود( 2005)

یابد، در مقابل فرد بی خرد به های بسیاری دست می. فرد خردمند در زندگی خود به موقعیت(2018)گالک، ب،  دیگران است

خردمندی    (2020پلوسینیک )  به باور  (. 1396)جعفری، طالع پسند و رحیمیان بوگر،    رسدهای کمتری در زندگی میآرمان

پذیرد که برای خود فرد و دیگران معنادار    ای انجام می  مفاهیم عمیق که به شیوه  عبارت است از قابلیت ارزیابی زندگی بر اساس

که برخی تعاریف، خرد را به عنوان یک  به طور خالصه، در حالی (.1400ی و آقازیارتی، نفر، رحیمی بردنجانجاتی ) به نظر برسد

 
1 . wisdom 
2 . intelligence 
3 . self-thinking 
4 . openness 
5 . compassion & ethics 
6 . excellence of self 
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ل در زندگی که  شخصیتی، روشی برای تجربه و تأمّسنجند، برخی دیگر آن را به عنوان یک نگرش یا ویژگی  می 7صالحیت 

شامل تمایل به دستیابی به معنا و رشد است، تا رضایت و موضع باز و دلسوزانه نسبت به دیگران و تمایل به تأمل عمیق و  

ای  به عنوان وسیلهدر این راستا قرآن با تعریف خرد    (.2020)براکاتو، هیکس و جایاویکرم،    کنندگیری میانتقادی از خود، اندازه

کردن زندگی بهتر و برتر )قصص  ها و پیدا(، وسیله تشخیص ارزش"اندیشید تا بفهمیدآیا نمی  "  16یونس آیه  برای شناخت )

(، اهمیت "آنچه به شما داده شده کاال و ابزار زندگی دنیا و زینت آن است، و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است  "  60آیه

   کند.آل بیان میشتن یک زندگی ایده آن را برای دا

که درمورد   8شناختی از خردمندی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: خرد عمومیتعاریف روان  در خصوص ابعاد خردمندی

  که مربوط به خود و تجارب زندگی خود است 9سؤاالت مربوط به زندگی انسان و جهان به طور کلی است، و خرد شخصی

های شخصیتی با سه هم خردمندی را ترکیبی از ویژگی( 2018) پرایدگن و نوترپرایدگن آردلت،  (.2011)استادینگر و گالک، 

دانند که بُعد شناختی نشان دهنده میل به دانستن حقیقت و درک عمیق از زندگی  ملی و عاطفی میتأبعد گسترده شناختی،  

ملی نشان دهنده خودآگاهی و توانایی مشاهده پدیده ها؛ و بُعد عاطفی به عنوان عشق همدالنه و دلسوزانه نسبت  تأاست؛ بُعد  

شود که پیامدهای  می  انسانی با چندین مؤلفه خاص تعریف    ۀخردمندی به عنوان یک ویژگی پیچید  .ه استبه دیگران تعریف شد

اجتماعی دارد  الن،    مهمی در سطح فردی و  و لی  ابعاد اخالقی، معنوی و تواضع و  خرد آمیزه  (. 2019)جست دیلین  از  ای 

 (. 2020،براکاتو و همکاران)  دانند شخصیت، احساسات و فضیلت میای از پژوهشگران آن را  ادغام دانش، ههمدردی است و عدّ

در   بطوری که. ر بر خردمندی، به پایبندی مذهبی اشاره شده استدرخصوص عوامل مؤثّ (2012ویالرد و نورنزایان ) ۀدر مطالع

اخالق، ادراک حقایق و عدم  داری و  دین  از جمله  خردمند بودن  مهم  هایویژگیبه    هم  (1394کردنوقابی و همکاران )  پژوهش

های  آردلت هم خردمندی را به عنوان ترکیبی از ویژگی  .شده است  اشاره خدمت کردن  گرایی، همدلی/ عاطفی، حمایت/  ذهنیت

داند که بعد شناختی نشان دهنده میل به دانستن حقیقت و درک  شناختی، تأملی و عاطفی می   ۀشخصیتی با سه بعد گسترد

ها است و بعد عاطفی به عنوان عشق همدالنه  بعد تأملی نشان دهنده خودآگاهی و توانایی مشاهده پدیده  عمیق از زندگی است.

بر   (2012اشمیت، مالدون و پوندرز )  در این راستا  (.2011)استادینگر و گالک،    و دلسوزانه برای دیگران تعریف شده است

و   عملیاتی  را  مفهوم خردمندی  ابعاد هفتگانه،  نمودند که حاصل مطالعاساس  مقیاس خردمندی   ۀآزمون  یک  تدوین   10آنها 

WS))  گویه و شش بعد مجزا، تصویری قابل قبول و روشن از بعدپذیری، روایی و پایایی    21این مقیاس با  دانشجویان بود.    ۀویژ

ه ساختاری شش بعدی )تأملی،  های اصلی بفهآنها ابتدا از طریق تحلیل عامل اکتشافی به شیوه مؤلّدهد.  خردمندی ارائه می

گشودگی، تعاملی، عملی، تناقضی و تجربه( از پرسشنامه رسیدند و سپس از طریق تحلیل عامل تأییدی برازش مدل را مورد  

ارزیابی  مقیاس خرد خود  برای سنجش خرد،   11وبستر   همچنین  (. 1392)اسعدی، امیری، مولوی و باقری،    ارزیابی قرار دادند

ام بسیاری من مجبور شده"بعد است )هشت واحد در هر بعد( از جمله   5ماده و    40را توسعه داد که شامل     (SAWS)12شده 

  فلسفی  یا  و  مذهبی  اعتقادی  هایسیستم  سایر  مورد  در  من"  ،(13  زندگی  حیاتی  تجربه)  "بگیرماز تصمیمات مهم زندگی را  

  تنظیم)  "کند   اقتضا  آن  به  شرایط  وقتی  کنم  تنظیم  را  خود  احساسات  توانممی  من"  ،(14گشودگی )  "هستم  کنجکاو  بسیار

 
7 . competence 
8 . general wisdom 
9 . personal wisdom 
10 . wisdom scale 
11 . webester 
12 . self-assessed wisdom scale 
13. Vital life experience 
14. openness 
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  شوخ )  "بخندم  موقع خجالت  در  توانممی   من"  یا  ،(16)انعکاسی  "کنممی  فکر  خود  شخصی  گذشته  به  اغلب  من"  ،(15احساسات 

 (. 2007)دآن وبستر،  (17طبعی

قربانی و خرمایی    خردمندی را بررسی کرده باشد با این حال به لحاظ نظری پژوهشی یافت نشد که روابط بین تیزهوشی و  

( معتقدند که خردمندی به معنای تعادل بین نیروهای عقالنی و شخصیت است و نیازمند مشارکت و تعامل مجموعه 1395)

های  با استفاده از شاخص  ای از عوامل و رویدادها از جمله عوامل هوشی است بطوری که سهم زیادی از واریانس خردمندی عملی

( خردمندی را متشکل از دو عنصر هوش 1400( به نقل از قربانی و خرمایی )2012فنیان و هانگ )شناختی قابل تبیین است. 

آموزان تیزهوش، از نظر نوع به این نتیجه رسیدند که دانش  (1393رضایی، نوروزی و سپاهی ) همچنیناند.  و اخالق بیان کرده

   ل اخالقی تفاوت معناداری با گروه عادی دارند.دوستی و تحو

دهد و آموزش بر شکل شکل معکوس را نشان می  Uدریافتند که خرد به طور کلی یک منحنی  (2018آردلت و همکاران )

در مراحل بعدی    را  های جوانی تقویت و آنگذارد و این بدان معناست که آموزش ممکن است خرد را در سالها تأثیر می منحنی

های آمورشی ما از ابتدایی تا  خردمندی از طریق سیستم  یبنابراین امروزه نیاز به تأکید بیشتری بر ارتقا  . حفظ نمایدزندگی  

 ۀ نتیج  ها،عمل به ارزشمسائل پیچیده و شناخت حداکثری و    چرا که حلّ    (2019)جست دیلین و لی الن،    ای استحرفه

مانند گذشته دیگر نباید صرفاً بر هوش و مهارت های تفکر  توان گفت:  این اساس میخردمندی است. بر  ۀآموزش و تقویت ساز

رسالت مهم هرنظام  های آموزشی عینی، افراد خردمند را وارد جامعه کرد. بنا براین  تاکید کرد بلکه باید با فراهم کردن محیط

، و همکاران  )رضایی  هوشمندی استجمله خردمندی و عقالنیت در کنار  رکردهای عالی از  آموزشی، پرورش تفکر و افزایش کا

 آموزش می . دادهای عاطفی، شناختی و ژرفنگری پرورش  از طریق تفکر و تجربه و در قالب شاخص  می توان آن را که (1393

یک آموزش عالی رشد    .کنجکاوی در مورد جهان، جایگاه شخص در آن و معنای عمیق زندگی را فراهم کند   ۀتواند برای ادام

ین  ا  (.1400فر و همکاران،  )نجاتی  کندت پایین سازگاری شخصیت را تشویق میالکند، درحالیکه تحصیشخصیت را تسهیل می

گیری  عنوان ابزاری قابل اعتماد و متناسب با فرهنگ اسالمی، برای اندازهای معتبر و روا به نکته بسته به آن است که پرسشنامه

های مناسب،  ص و از طریق آموزشآموزان در این زمینه مشخّت دانشخردمندی مورد استفاده قرار گیرد، تا نقاط ضف و قوّ

اش صحبت آنچه را که در بارهمعتقد است: اگر بتوانید    (2008کلوین )  های رفتاری خردمندی در آنان تقویت گردد. شاخص

دانید وگرنه دانش  عی باشید که در بارۀ آن چیزی میتوانید مدّ کنید، اندازه بگیرید و آن را به صورت کمّی بیان کنید، می می

 گیری اندازه  (2018گالک، ب )  به باور   با اینکه  در این مطالعه  (. 1398)شریفی و شریفی،    شما در مورد آن اندک و نارساست

  نموده  خردمندی دانش آموزان را اندازه گیریمه،  پرسشنابا استفاده از  ق به دنبال آن است تا  محقّ ولی   نیست،  آسان  دقیقاً   خرد

   های زیر پاسخ دهد. به پرسشو 

 پرسشنامه از روایی کافی برخوردار است؟ . آیا  1

 . آیا تفاوتی بین خردمندی دانش آموزان نوجوان باهوش و خردمندی دانش آموزان عادی وجود دارد؟ 2
 

 روش

از نوع پژوهش از نوع همبستگی است، که در یک مقطع زمانی سنجی و جزء پژوهشهای روانپژوهش حاضر    های توصیفی 

ای کاربردی استفاده شده و نوع کار تحقیقاتی، توسعه  18ییدیأ . در این پژوهش از روش تحلیل اکتشافی و تصورت گرفته است

اول شهر   ۀمتوسط  ۀآموزان نوجوان مدارس دخترانه و پسراندانش  ۀی(، شامل کلّ=N  52813جامعه آماری این پژوهش )باشد.  می

 
15. adjust emotions 
16. reflective 
17. humor 
18 . confirmatory and exploratory research 
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نفردختر و پسر عادی(. در سطح بندی    51102نفردختر و پسرتیزهوش و  1711بود )  1397-98اصفهان در سال تحصیلی  

همچنین   (.2007،  و بتسی  )وانورهیس  نفر خیلی خوب بیان شده است  500نفر خوب و    300حجم نمونه برای تحلیل عاملی،  

نفر را   1000تعداد    1398و مصرآبادی،    1395ون سازی از جمله مایزر،  برخی متخصصان و دانشمندان علم روان سنجی و آزم

لذا با توجه به اینکه در تحقیقات با مبنای ساخت و بررسی (.  1400دین، حسینی نسب و علیوندی وفا،  معتمعالی می دانند ) 

  (1398)شریفی و شریفی،    اشدبنفر    200شود حجم نمونه نباید کمتر از  های روانی که در آن تحلیل عاملی انجام میویژگی

نفر( با روش    200نفر دختر و پسر تیزهوش و عادی )از هر گروه    400پژوهش باالتر از سطح خوب، به تعداد    ۀنمونبراین اساس  

آموزان وجود نداشته باشد، در  ای انتخاب گردید. وقتی امکان تهیه فهرست کاملی از اسامی دانشگیری تصادفی خوشهنمونه

از نمونهچنین   افراد  در این نوع نمونه  (.1398)دالور،    شودای استفاده میگیری تصادفی خوشهشرایطی  از آنکه  گیری پیش 

  شوند. هر خوشه شامل بیش از یک واحد است ) برای مثال یک مدرسه، یک کالس(ها انتخاب میگیری شوند، خوشهنمونه

ژوهش، شهر اصفهان از شش ناحیه آموزشی تشکیل شده بود و تنها در  در زمان انجام این پ   (.2012)جانسون و کریستنسن،  

پسرانه و دو    ۀتیزهوش دخترانه و پسرانه )دو مدرس  ۀآن مدارس تیزهوش وجود داشت. برای این کار از چهار مدرس  ۀسه ناحی

نفر در نمونه قرار گرفتند.   191اول  ۀآموزان پایدخترانه( بطورتصادفی شش کالس از پایه های اول انتخاب و از بین دانش  ۀمدرس

 3آموز تیزهوش جزء  درصد از این تعداد به نمونه اضافه گردید. الزم به ذکر است دانش15برای پیشگیری از ریزش احتمالی  

)شجاعی    ای برخوردار استهای ویژهها یا استعداددارد و اغلب از توانایی  130هوشی باالتر از    ۀدرصد باالی جمعیت است، بهر

شده توسط سازمان استعدادهای درخشان  مالک تیزهوش بودن در این مطالعه، بر اساس سنجش انجام  (.1394خاموشی،  و  

ایران و تحصیل در مراکز تیزهوشان بود. ضمناً از طریق مشورت با مدیران مدارس از ورود سالم آنان به مدارس استعدادهای  

 درخشان اطمینان حاصل شد.  

، فرهنگ، اقتصاد و محل سکونت،  تحصیلی  ۀشناسی چون سن، پایهای جمعیتآموزان مدارس عادی ازنظر ویژگیبرای آنکه دانش

نفر و با در نظر گرفتن ریزش    191آموزان عادی هم به تعداد  دانش  ۀآموزان تیزهوش داشته باشند، نمونشباهت بیشتری با دانش

نواحی   ۀنفر از همین سه ناحیه انتخاب شد. برای این کار طبق فهرست موجود در کارشناسی متوسط  200احتمالی، مجموعاً  

های اول این مدارس، شش عادی، ابتدا شش مدرسه و از بین پایه  ۀدخترانه و پسران   ۀمدارس متوسط   ۀفهان، از بین کلیشهر اص

 - میر -آموزان آن در نمونه قرار گرفتند. جهت اطمینان از کفایت حجم نمونه آزمون کیزرکالس بطور تصادفی انتخاب و دانش

 ۀ مونه انتخابی، تحصیل در مقطع اول متوسطه و برابری در متغیرهای سن، پایمالک ورود گروه ن  انجام شد.  (KMO) 19الکین 

الزم    های پرسشنامه بود. انگیزگی در پاسخ به پرسش تحصیلی، فرهنگ، اقتصاد و محل سکونت بود و مالک خروج هم شامل بی

لی در آگاهی از مشکالت زندگی  مرحله تحوّاند که نوجوانی یک  آموزان نوجوان به این دلیل انتخاب شدهدانشبه ذکر است،  

های خردمندی در طول نوجوانی و بزرگسالی  کنند که بسیاری از پایههای تجربی از این نظر حمایت میاست و بسیاری از پژوهش

   (.1392د ) اسعدی و همکاران، شونه پایه گذاری مییلاوّ
 

 پژوهش  ابزار
آموزان با هوش تیزهوش و دانش  (WMQ) 20آموزان نوجوان پرسشنامه سنجش میزان خردمندی دانشابزار گردآوری اطالعات،  

  ،آموزان، برمبنای منابع دینی و متون روان شناسیدانش  میزان خردمندیسنجش  پرسشنامه  . ساخت و طراحی  متوسط است

 
19 . kaiser-meyer-olkin (KMO) 
20 . questionnaire for measuring the wisdom of adolescent  students (WMQ) 
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ای بر اساس  گزینه  5از نوع    آیتم   36  دارای  پرسشنامهاین    (. 1399)سلمانی،    نهایی شده است  1399در سال  لین بار  برای اوّ

 »کامال موافقم« »موافقم« »تاحدی موافقم« »مخالفم« و»کامال مخالفم« تنظیم شده است.   مقیاس لیکرت
 

 های پژوهش یافته
آموزان نوجوان مدارس دخترانه و پسرانۀ تیزهوش و  آماری این مطالعه را دانش  ۀجامع،  شناسیجمعیتویژگی های  در خصوص  

  200درصد از آن یعنی    50نفری    400. در نمونه  تشکیل دادند  1397-98عادی متوسطۀ اول شهر اصفهان در سال تحصیلی  

از این تعداد در هرگروه    50نفر دختر و   آموز عادی  درصد دانش  25و  آموز تیزهوش  درصد دانش  25درصد هم پسر بودند. 

نظر    نمونه ازآموز با پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین  نفر دانش  100به بیانی دیگر در هر گروه  انتخاب شدند.  

 همسان شدند.  هم هایی چون سن، پایۀ تحصیلی، فرهنگ، اقتصاد و محل سکونتویژگی

 الف( روایی 

برای به دست آوردن   های روایی محتوی و روایی سازه استفاده شد.منظور بررسی روایی پرسشنامه، از روشدر این مطالعه به  

روایی محتوایی از اساتید و کارشناسان خبرۀ روان شناسی، فلسفه و ادبیات خواسته شد تا بر اساس طیف سه بخشی لیکرت  

های  که آیا گویهضرورتی ندارد« نظر خود را در مورد این »گویه ضروری است« »گویه مفید است ولی ضروری نیست« و »گویه

که در   21شاخص نسبت روایی محتوایی  گیرند یا خیر، اعالم کنند. سپس بر اساس فرمولخردمندی را اندازه می  ۀآزمون، ساز

اند، حداقل مقدار روایی  دادهها را مورد ارزیابی قرار  بر اساس تعداد متخصصانی که گویه  بندی شد.زیر آمده است، نظرات جمع

یید  أ های فعلی را تدرصد متخصصان گویه  75دست کم    (.1398شریفی و شریفی،  )  محتوایی قابل قبول باید بیشتر از صفر باشد

ساختار عاملی آزمون  برای به دست آوردن روایی سازه،    محاسبه گردید.  32/0کردند و متوسط مقدار روایی محتوایی گویه ها  

باالتر از یک هر کدام از عوامل، بررسی    ۀبرداری، شاخص بارتلت و ارزش ویژشاخص کفایت نمونهو  یابی قرار گرفت  مورد ارز

 گردید. 

                                                                                                                                                      

 

 

  

 
 

 تحلیل عاملی اکتشافی 

با اطمینان از این که  ها و  ضریب همبستگی بین گویههای پرسشنامه و با توجه به باال بودن با انجام تحلیل عاملی بر روی گویه

ها با استفاده از روش تحلیل عاملی به روش  های پرسشنامه از کفایت الزم برخوردار هستند، تحلیل نهایی داده مجموعه گویه

  ی سه شاخص اصل از    پرسشنامه، عوامل    نییجهت تع  قی طر  ن یبدشد.  انجام     23و با چرخش متعامد واریماکس  22های اصلی فهمؤلّ

 - . در آغاز نتایج دو آزمون کیزراست  ده ی استفاده گرد  زهیرشده توسط هر عامل و نمودار سنگنییتب انسینسبت وار  ژه، یمقدار و

بارتلت   الکین  -میر کرویت  گویه 24و  عاملقابلیت  تحلیل  انجام  برای  را  مقیاس  کردند. های  تأیید  بارتلت    ها  کرویت  آزمون 

شرط الزم برای انجام تحلیل  معناداری آزمون بارتلت حداقل  ها برای انجام تحلیل عاملی است و  بیانگرمعناداری ماتریس داده
 

21 . content validity ratio (CVR) 
22 . principal component method 
23 . varimax oblimin rotation 
24 . bartlett's test, k 

 =روایی محتوایی

 تعداد متخصصانی که گزینه ضروری را انتخاب کرده اند -
 تعداد کل متخصصان

2 

 تعداد کل متخصصان

2 



103 

 1401 بهار،  29شماره ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران

Iranian Journal of Psychology and Behavioral Sciences, (29), 2022 

 

 

 

بدست آمده، هنگامی    892/0در تحلیل عامل اکتشافی، کفایت نمونه برداری برابر با    .(1391)زارع، طالبی و صیف،   عاملی است

)یوسفی،   ف حجم نمونه مکفی استمعرّ الکین، -میر-شود آزمون کیزرباشد، عنوان می 9/0تا  7/0برداری بین ونهکه کفایت نم

محاسبه شد که    65/3822در این پژوهش مقدار آزمون خی دو بارتلت برابر با     بخش است.و برای تحلیل عاملی رضایت  (1391

جدول    است که تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است. دار بود و حاکی از آن  معنی  P<001/0در سطح  

 دهد.  یابی محور اصلی را نشان میهای مربوط به تحلیل عوامل عاملشاخص 1

و از نظر تبیین واریانس به ترتیب عامل اول )خردمندی    5/0های بدست آمده بیشتر از  بار عاملی تمامی گویه  1براساس جدول  

، عامل چهارم )خردمندی  180/13، عامل سوم )خردمندی عاطفی(  529/13، عامل دوم )خردمندی دینی(  596/15ی(  عموم

، عامل هفتم )خردمندی  343/5، عامل ششم )خردمندی اخالقی(  665/10، عامل پنجم )خردمندی معنوی(  019/13انسانی(  

علمی(    140/3اجتماعی(   )خردمندی  عامل هشتم  عامل    و در مجموع  366/2و  واریانس    494/71این هشت  از کل  درصد 

 پرسشنامه را به خود اختصاص دادند. 

 شده از پرسشنامه خردمندی : عوامل اکتشافی استخراج 1جدول 

 گویه )طیف( نام عامل 
بار  

 عاملی 

اشتراک 

 *هاگویه

درصد  

 واریانس 

مقدار 

 ویژه 

خردمندی 

 عمومی

کنم و از خود  استفاده میام را در جای مناسب من توانایی. 5

 دهم. شجاعت نشان می
777/0 751/0 

596/15 614/5 

. مهم این است که در کارها احتیاط کنم حتی اگر  16

 دیگران مرا ترسو بدانند. 
677/0 665/0 

 772/0 689/0 گمان هستم. . به خدا امیدوارم و به مردم خوش17

برای تفریح، برنامه  ی . برای مناجات و عبادت خدا و حت20ّ

 ریزی دارم و آنها را اولویت بندی می کنم . 
736/0 752/0 

. به نظرم شناختی که از خودم دارم باعث شده تا خدا را  21

 بهتر بشناسم . 
773/0 706/0 

. عقیده دارم خداوند مرا دوست دارد و من هم باید اورا 24

 عبادت کنم. 
856/0 875/0 

 910/0 771/0 دست باشم قبول دارم.بودن را حتی اگر تهی. با خدا 35

خردمندی 

 دینی 

توجهی به دستورات کنم خیلی از مشکالت از بی. فکر می27

 خداوند است. 
839/0 857/0 

529/13 870/4 

کنم که مطیع  . فقط زمانی احساس خوشبختی می 30

 خداوند باشم. 
681/0 617/0 

از مشکالت، امتحان الهی است و  . عقیده دارم بخشی از 31

 باید از آن پند گرفت. 
695/0 610/0 

 784/0 837/0 کند . ت نگرانم می . کاهلی در نماز به شد34ّ

 869/0 873/0 دهد . های خدا به من آرامش می. تفکر در آفریده36
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خردمندی 

 عاطفی 

کنم آرام حرف بزنم و به این راحتی . همیشه سعی می1

 دهم. آرامشم را از دست نمی
886/0 874/0 

180/13 745/4 

 812/0 853/0 و بردباری الزم را دارم.  . به هنگام خطای دیگران صبر4

 . اگر کارها درست پیش نرود خشمگین و عصبانی  12

 شوم . می
590/0 761/0 

های سخت ،خونسردی و . برای رضای خدا در موقعیت13

 کنم . حفظ میام را شکیبایی
810/0 750/0 

 844/0 851/0 شوم .. هیچ وقت از فرا گرفتن علم و دانش خسته نمی22

خردمندی 

 انسانی 

دانم حتی اگراز نظر اعتقادی با  . مدارا با مردم را الزم می3

 من فرق داشته باشند. 
721/0 677/0 

019/13 687/4 

 672/0 724/0 بخشم. هایشان می. اغلب، دیگران را به خاطر بدی10

. اگر برای خوشبختی دیگران تالش کنم خودم را  11

 دانم. خوشبخت می
855/0 842/0 

 691/0 799/0 ای نسبت به دیگران ندارم. کنم اصال کینه. احساس می15

. بدون استثنا دوست دارم جواب بدی ها را با خوبی  28

 بدهم. 
719/0 969/0 

خردمندی 

 معنوی 

دانم و به  . گمنامی را خصوصیتی اخالقی و با ارزش می7

 دنبال شهرت نیستم . 
799/0 798/0 

665/10 839/3 

. خوار شدن در راه خدا را بهتر از سربلندی همراه با دشمن  9

 دانم . می
649/0 615/0 

ی اگر به ضررم . معتقدم همیشه باید تسلیم حق باشم حت32ّ

 باشد. 
802/0 780/0 

ی اگر  دانم حتّها را الزم میها  و نهی از بدی. امر به نیکی 33

 به ضررم باشد . 
818/0 777/0 

خردمندی 

 اخالقی

های خودشناسی، منطقی بودن و  . عقیده دارم از نشانه8

 تواضع است. 
768/0 722/0 

343/5 923/1 

زندگی هم   هایهای رسیدن به هدف. معتقدم یکی از راه19

 .نشینی با علما و دانشمندان است
782/0 680/0 

 885/0 880/0 . دانمتر از منفعت امور می. توجه به عاقبت امور را مهم23

. به نظرم خودشناسی الزم است و هر کس خود را  26

 .شودنشناسد گمراه می
834/0 804/0 

خردمندی 

 اجتماعی

دنبال مال و انسان نادان به دنبال  . معتقدم انسان دانا به 14

 .کمال است
706/0 632/0 140/3 463/1 



105 

 1401 بهار،  29شماره ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران

Iranian Journal of Psychology and Behavioral Sciences, (29), 2022 

 

 

 

. قبل از این که به عیوب خود بپردازم، عیوب دیگران را  18

 کنم. بررسی می
863/0 818/0 

 878/0 887/0 . معتقدم نگه داشتن راز دیگران چندان اهمیتی ندارد.25

خردمندی 

 علمی 

 709/0 833/0 توانم عذرخواهی کنم . اشتباهاتم نمی. اغلب بعد از 2

 739/0 855/0 ها نباید از من بترسند.. معتقدم همکالسی 6 169/1 366/2

 611/0 633/0 . معتقدم زندگی فقط با کسب حالل پایدار خواهد بود . 29

 

 2Communalities:h *بار عاملی از طریق چرخش واریماکس بدست آمده

 باالتر از یک گزارش شده است.   ۀهای دارای مقدار ویژ، فقط عامل1جدولدر 

 

 نمودار سنگریزه جهت تعیین تعداد عوامل مناسب قابل استخراج . 1شکل

 حلیل عامل تأییدی ت

های نیکویی برازش مدل معادالت  و براساس شاخص 25نماییها بر اساس برآورد حداکثر درستدر تحلیل عاملی تأییدی عامل 

جمله از  آزادی  ساختاری  درجه  به  پارسیمونس26نسبت مجذور خی  نرم  برازش  مقایسه 27، شاخص  برازش  ،   28ای ، شاخص 

 
25 . maximum likelihood estimation 
26 . chi-square/degree-of-freedom ratio (CMIN/ DF ( 
27 . parsimonious normed fit index (PNFI) 
28 . comparative fit index (CFI) 
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عات خطای  میانگین مربّ  ۀو ریش    31، شاخص نیکویی برازش  30، شاخص برازش افزایشی 29ای پارسیمونسشاخص برازش مقایسه

های پرت چند های تحلیل عامل تأییدی نظیر توزیع تک متغیره )چولگی و کشیدگی(، داده پیش فرض  استفاده شد. 32بتقری

از آنجا که ها )ضریب کشیدگی مردیا( مورد بررسی قرار گرفت.  ره دادهری )فاصله ماهاالنوبیس( و توزیع نرمال چند متغیّمتغیّ

کنند، بنابراین برای سنجش برازش مدل، از چندین شاخص برازش مدل را منعکس می ها تنها جنبه خاصی از  هر یک از شاخص

محاسبه شده است. در این    1/ 85در این تحلیل    (. مقدار نسبت مجذور خی دو به درجۀ آزادی1391استفاده گردید )یوسفی،  

از   ( برای 046/0)  ورات تقریبنشانۀ برازندگی بیشتر است. در خصوص شاخص ریشه میانگین مجذ  3خصوص مقادیر کمتر 

و کمتر است.   05/0های خوب،  کمتر باشد. این شاخص برای مدل  06/0هایی که برازندگی خوبی دارند مقدار آن باید از  مدل

باشد تا مدل نهایی پذیرفته    9/0ای، نیکویی برازش و برازش افزایشی باید بیش از مقدار  های برازندگی مقایسهمقدار شاخص

های مشاهده شده بیشتر است. همچنین مقدار دو  تر باشد، نیکویی برازش مدل با دادهین معیار به یک نزدیکشود. هرچه ا

(.  1387باشد )عزیزی، فیض آبادی و صالحی،    5/0ای پارسیمونس، باید بیشتر از  شاخص برازش نرم پارسیمونس و برازش مقایسه

  ها برازش دارد عاملی پرسشنامه با داده   8دهد ساختار  زار ایموس نشان می تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه با استفاده از نرم اف

 آمده است.  2سؤالی در جدول  36 ۀمقادیر برازش برای پرسشنام .شودتأیید می و

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

 خی دو مدل
درجه  

 آزادی 

درجه  

 آزادی/خی دو 
CFI PNFI PCFI GFI IFI RMSEA 

 832/1050 566 85/1 901/0 602/0 635/0 902/0 903/0 046/0 

 

بود که    29و مربوط به گویۀ   279/0شود،  کمترین بار عاملی مالحظه می 3 در مدل تحلیل عاملی تأییدی، چنانچه در جدول

( بود که روی عامل پنجم بارگذاری شده  771/0)   33روی عامل  هشتم بارگذاری شده بود. و باالترین بار عاملی مربوط به گویۀ  

 جدول گزارش شده است.   این( در 33های مسیر)بارهای عاملیضریببود. 

 مسیر) وزن های رگرسیون( :  ضرایب 3جدول 

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

1-5 525/0 3-1 553/0 5-32 414/0 

1-16 507/0 3-4 604/0 5-33 771/0 

1-17 530/0 3-12 637/0 6-8 531/0 

1-20 573/0 3-13 434/0 6-19 578/0 

1-21 598/0 3-22 578/0 6-23 485/0 

1-24 522/0 4-3 644/0 6-26 564/0 

1-35 633/0 4-10 504/0 7-4 657/0 

2-27 660/0 4-11 475/0 7-18 587/0 
 

29 . parsimonious comparative fit index (PCFI) 
30 . incremental fit index (IFI) 
31 . goodness of fit index (GFI) 
32 . root mean square error of approximation (RMSEA) 
33 . factor loading 
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2-30 628/0 4-15 481/0 7-25 438/0 

2-31 617/0 4-28 637/0 8-2 325/0 

2-34 499/0 5-7 647/0 8-6 299/0 

2-36 555/0 5-9 349/0 8-29 279/0 

 

همبستگی    4شود در جدول  همان طور که مالحظه می  است.آمده    4ضریب همبستگی عوامل با یکدیگر و با نمرۀ کل در جدول  

،  آناستازیبه منظور بررسی بیشتر روایی پرسشنامه براساس دیدگاه    ها با یکدیگر و با کل پرسشنامه گزارش شده است.عامل 

ها با یکدیگر محاسبه شد. همبستگی قابل  ها با نمرۀ کل و نیز نمرۀ هریک از عاملضریب همبستگی بین نمرۀ هریک از عامل

ی روایی همگرا و روایی  قبول بین عوامل با نمرۀ کل و همبستگی ضعیف بین عوامل هشت گانه پرسشنامه با یکدیگر، گویا

   (.1396واگرای عوامل پرسشنامه است )جعفری و همکاران، 

 : ضریب همبستگی عوامل با یگدیگر و با نمره کل 4جدول 

 ها عامل 1 2 3 4 5 6 7 8 کل 

        1 1 

       1 573/0 ** 2 

      1 376/0** 514/0 ** 3 

     1 471/0 ** 357/0 ** 436/0** 4 

    1 374/0 ** 286/0** 527/0 ** 512/0 ** 5 

   1 409/0 ** 360/0** 498/0 ** 464/0** 504/0 ** 6 

  1 288/0 ** 173/0 156/0 167/0 333/0 ** 298/0 ** 7 

 1 375/0 ** 326/0** 284/0 ** 350/0 ** 397/0 ** 417/0 ** 380/0 ** 8 

 کل ** 811/0 **763/0 **692/0 **674/0 **667/0 **691/0 ** 482/0 ** 599/0 1

 

 ضریب اعتبار و پایایی ب(  

، ضریب اعتبارپرسشنامه محاسبه شد. حداقل ضریب اعتبار    Spssکرونباخ، بوسیله نرم افزار  آلفای  ضریب  با استفاده از روش  

  (.1398)شریفی و شریفی،    است  90/0و برای ارزیابی بالینی    80/0تا    70/0پژوهشی    های  پرسشنامه برای کاربرد در موقعیت 

پرسشنامه   برای کل  آلفای کرونباخ  پژوهش، ضریب  این  ترتیب    895/0در  به  عوامل  برای  اوّو  )خردمندعامل  عمومی(  ل  ی 

،  712/0، عامل چهارم )خردمندی انسانی( 715/0م )خرمندی عاطفی( ، عامل سو727/0ّدینی(  م )خردمندی، عامل دو756/0ّ

و   680/0، عامل هفتم )خردمندی اجتماعی( 702/0، عامل ششم )خردمندی اخالقی( 700/0عامل پنجم )خردمندی معنوی( 

دهد پرسشنامه از همسانی درونی  یب قابل قبولی است و نشان می اد که ضربدست آم  672/0عامل هشتم )خردمندی علمی(  

کند به معنای این است که تا چه حدی تمام  گیری میهمطلوبی برخوردار است. سازگاری درونی که آلفای کرونباخ آن را انداز

ت )عرب زوزنی، حسنی پور و  درونی این اجزا اسیک مفهوم یکسان را بیان کرده و نشان دهندۀ ارتباط  اجزا در یک آزمون،  

را  7/0تا  6/0را قابل قبول،  8/0تا  7/0را خوب،  9/0تا  8/0را عالی،  9/0( مقدار آلفای بیش از 2003در سال ) (. 1393بیگی، 

 (.1393گل،  د )محمدبیگی، محمدصالحی و علیر قابل قبول معرفی کردن را غی  5/0را ضعیف، و کمتر از    6/0تا    5/0قابل بحث،  

براون مقدار آلفای   -سؤالی به دو بخش مساوی و تصحیح از طریق فرمول اسپیرمن  36همچنین با دونیمه کردن پرسشنامه  
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برخوردار است. ضریب  دهد پرسشنامه از هماهنگی درونی مناسب  محاسبه شد که نشان می   0/ 824دوم    ۀو نیم  818/0اول    ۀنیم

های  کند. مقدار این ضریب بیشتر از ضریب پایایی نیمههای آن برآورد میپیشگویی اسپیرمن، پایایی کل آزمون را بر اساس نیمه

د دیگر آزمون خواهد بو  ۀآزمون، تقسیم بر مقدار یک به اضافه پایایی نیم   ۀآزمون است و معموالً مساوی با دو برابر ضریب نیم 

محاسبه شد. با توجه   84/0پرسشنامه، با استفاده از این روش    ۀضریب همبستگی بین دونیم  (.1393)محمدبیگی و همکاران،  

سوالی، دارای اعتبار کافی    36توان گفت: پرسشنامه  است، می   7/0پرسشنامه که بیشتر از    ۀبه مقدار آلفای کل و آلفای دو نیم 

عبارتمی  85/0و    81/0بین   به  میزان  دیگر، می  باشد.   و  است  برخوردار  پایایی الزم  و  اعتبار  از  پرسشنامه  این  توان گفت: 

      سنجد.آموزان را میخردمندی دانش

 شاخص های توصیفی نمره کل و عامل های  پرسشنامه به تفکیک گروه ها  :5جدول

 میانگین  عامل ها  گروه ها 
خطای انحراف 

 میانگین 

انحراف 

 استاندارد
 کشیدگی کجی بیشترین  کمترین 

پسر 

 تیزهوش 

1 14/30 39/0 95/3 16 35 998/0- 18/1- 

2 51/21 35/0 52/3 6 25 81/1- 07/1 

3 31/19 31/0 13/3 9 25 495/0 539/0 

4 23/19 36/0 60/3 12 25 064/0- 861/0 

5 32/16 28/0 86/2 7 20 01/1- 25/1- 

6 31/17 22/0 27/2 11 20 602/0- 401/0 

7 19/12 26/0 60/2 4 15 976/0- 698/0 

8 95/12 17/0 74/1 8 15 778/0- 159/0 

 979/0 -568/0 180 88 28/16 62/1 96/148 کل

دختر 

 تیزهوش 

1 86/29 41/0 15/4 18 35 797/0- 046/0 

2 46/21 32/0 26/3 11 25 977/0- 587/0 

3 14/19 33/0 35/3 10 25 392/0- 591/0- 

4 94/19 32/0 29/3 11 25 446/0- 075/0 

5 80/15 30/0 09/3 5 20 738/0- 407/0 

6 35/17 21/0 16/2 11 20 558/0- 349/0- 

7 19/13 18/0 81/1 7 15 26/1- 59/1 

8 48/13 13/0 40/1 9 15 853/0- 354/0 

 427/0 -405/0 179 107 91/15 58/1 25/150 کل

 پسر عادی 

1 11/28 45/0 53/4 16 35 425/0- 335/0- 

2 96/19 36/0 59/3 9 25 572/0- 254/0- 

3 97/17 36/0 62/3 10 25 084/0- 398/0- 

4 90/18 36/0 59/3 9 25 348/0- 443/0- 

5 94/14 32/0 25/3 4 20 548/0 446/0 

6 17/15 27/0 70/2 9 20 025/0- 832/0- 
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7 93/10 30/0 04/3 4 15 384/0- 921/0- 

8 93/11 22/0 20/2 6 15 569/0- 004/0 

 -067/0 000/0 177 94 10/17 72/1 96/137 کل

 دختر عادی 

1 02/30 38/0 89/3 20 35 858/0- 076/0 

2 61/20 32/0 24/3 9 25 873/0- 869/0 

3 44/18 38/0 82/3 9 25 381/0- 317/0- 

4 48/18 37/0 77/3 8 25 497/0- 195/0 

5 90/14 30/0 04/3 9 20 083/0- 11/1- 

6 83/15 26/0 64/2 8 20 518/0- 286/0 

7 44/12 23/0 33/2 5 15 906/0- 570/0 

8 82/12 17/0 78/1 7 15 672/0- 237/0 

 -479/0 -241/0 177 104 24/17 71/1 57/143 کل

 

آموزان تیزهوش ، شاخص میانگین در گروه تیزهوش بیشترازگروه عادی است و دانش6و    5ول  ادر جدطبق نتایج به دست آمده  

  25/150های رفتاری خردمندی دارند، بطوریکه دختران تیزهوش با میانگین شاخصدختر و پسر،  نمره باالتری در پرسشنامه 

های رفتاری خردمندی دارند. به عبارتی خردمندی  نمرۀ باالتری در پرسشنامه شاخص  148/ 96و پسران تیزهوش با میانگین  

دانشدانش بیشتراز  تیزهوش  استآموزان  عادی  بطوری که  آموزان  عمومی،  بُعد    5ش در  زهوی پسرتآموزان  دانش،  خردمندی 

آموزان دختر تیزهوش دارند معنوی میانگین بهتری از دانش  خردمندیانسانی و    خردمندیعاطفی،    خردمندی  خردمندی دینی،

علمی نمره بیشتری   خردمندی اجتماعی و خردمندیبُعد خردمندی اخالقی،    3آموزان دختر تیزهوش در  و در عوض دانش

آموزان پسر عادی آموزان دختر عادی در ابعاد عمومی، دینی، عاطفی، اخالقی، اجتماعی و علمی از دانشهمچنین دانشدارند.  

آموزان ابتدا در خردمندی . دانشاست  دختران نسبت به پسران بیشتر  میانگین نمره خردمندی  میانگین بهتری دارند. در مجموع

 آن در خردمندی دینی نمرۀ بیشتر و در خردمندی اجتماعی نمرۀ کمتری دارند.              عمومی و بعد از

 های آمار توصیفی جداول  هنجاری و شاخص ۀ: خالص6جدول 

 Z T درصدی   ۀرتب انحراف استاندارد میانگین  گروه ها 

 03/49 -09/0 48 24/17 57/143 دختران عادی

 90/52 29/0 6/45 91/15 25/150 دختران تیز هوش

 79/45 -42/0 49 10/17 96/137 پسران عادی

 15/52 21/0 49 28/16 96/148 پسران تیز هوش 

 53/52 25/0 3/49 07/16 61/149 گروه تیزهوش

 44/47 -25/0 8/52 35/17 81/140 گروه عادی 

 97/50 09/0 5/47 88/16 91/146 دختران 

 00/49 -09/0 51 54/17 52/143 پسران 

 00/50 00/0 50 27/17 23/145 کل ۀپرسشنام
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 گیری بحث و نتیجه
مورد ارزیابی  فی و  معرّآموزان نوجوان  دختر و پسر تیزهوش و عادی  در این پژوهش پرسشنامه سنجش میزان خردمندی دانش

سنجی و بر مبنای  های علمی و روانپرسشنامه مبتنی بر پایه. این  گیری شدآموزان اندازهو میزان خردمندی دانش  قرار گرفت

با توجه به  شناسی ساخته شده است.  های روانمتون و معارف اسالمی از جمله آیات قرآن و احادیث معصومین )ع( و پژوهش

نظری برای انجام این تحقیق، بیشتر باید به نتایج حاصل از    ۀداخلی و ضرورت استفاده از پیشین  ۀمشاب  ۀعدم وجود پرسشنام

الً کسب خردمندی و شناختن حقایق و  اوّدر اینجا الزم است به چند نکته اشاره شود.  ساخت پرسشنامه، استناد و اشاره کرد.  

ت. آردلت  ارست اسهای متعالی که حاصل نعمت خردمندی است، مستلزم دریافت آموزش مناسب، یادگیری و ممعمل به ارزش

  که   دریافتند  آنها.  کردند  تحلیل  و  تجزیه   بعدی خود را  سه  خرد  مقیاس    متنوع،  و  بزرگ  نمونه   یک  در(  2018و همکاران )

  (.2018)گالک، الف،  نماید حفظ زندگی  بعدی مراحل دررا  آن و  تقویت جوانی هایسال در  را خردمندی است ممکن آموزش

مطابق  در ثانی    (. 1393ت )رضایی و همکاران،  پرورش تفکر و عقالنیت در انسان اس  هر نظام آموزشی،  بر این اساس رسالت مهمّ

  کنند،حمایت می  آموزاندانش  خرد  رشد  از  که  یانیمربّ  برای  مهم  در حال حاضر چالش  (2020)  براکاتو و همکاران  با پژوهش

  بلکه   نیست،   آسان  دقیقاً   خرد  گیریاندازه  (2018گالک، ب، )  به باور  . است  خردمندی  به  مربوط  هایویژگی  رثّؤم  گیریاندازه

معتقد اند، هنوز برای بسیاری از مردم خرد یک مفهوم مبهم   (2019جست دیلیپ و لی الن )  است.  تحقیقاتی  ابجذّ  ۀزمین  یک

هایی با هدف ساخت  گیری آن دشوار است. به همین دالئل اکثر پژوهشگران به پژوهشاست که تعریف، عملیاتی کردن و اندازه

 خردمندی،   به  مربوط  هایویژگی  گیریاندازه  لذا باید اذعان کرد که برایکنند.  ابزار به منظور سنجش خردمندی ورود نمی

اوّ  الزم  زیادی  تحقیقات طراحی  یک  با  فقط  و  نمیاست  پرسشناملیه،  به  و    ۀتوان  بررسی  در  بلکه  یافت  یافته دست  تکامل 

با هنرمندی باید پرسشنامهآزمون توان بعدی، طرح این سؤال است که آیا می  ۀنکت  های کاملی را تدوین نمود.های پیاپی و 

بطور خالصه باید گفت خردمندی هم ابعاد مختلف و هم سطوح مختلفی خردمندی را که یک مفهوم انتزاعی است اندازه گرفت؟  

یامت  فرماید: خداوند در روز قمی   کرم )ص(پیامبر اشود. همان طور که اشاره شد،  گیری آن به سختی انجام میدارد که اندازه

این است    ۀاین موضوع نشان دهند .   کندت می عقل و خردی که در دنیا به بندگانش داده است در حسابرسی آنها دقّ  ۀبه انداز

، برخی تیزهوش وجود داردهوش درجات متفاوتی  در مقوله  همانطور که  و  ها یکی نیست و کم و زیاد دارد  انسان  ۀکه خرد هم

بطور    مردم  گرچهبا این حال ا  .هستند ای دانا و خردمندهای جاهل و سفیه و عدّهدر خردمندی هم عدّ  ،نداو برخی غیر تیزهوش

  بسیار  گاهی  افراد  دیگر،  عبارت  به  دارد.  وجود  نیز  فردی  درون  قدرتمند  عتنوّ  یک  اامّ  هستند،  متفاوت  خرد  کلی  سطح  حتم در

، شریفی و شریفی  فوق  در پاسخ به سؤال  (. 2018د )گالک، الف،  هستن  بین   این   در جایی  عمدتاً  و خردبی بسیار  گاهی  خردمند،

بر این   گیری است.ت است قابل اندازهت است و آنچه که دارای کمیّمعتقدند: اگر چیزی وجود داشته باشد دارای کمیّ (1398)

سنجش خردمندی    ۀیابی پرسشناماعتبارلذا ارزیابی و    .تعیین درجات خردمندی مستلزم به کارگیری ابزاری مناسب استاساس  

و به دنبال آن استفاده از این پرسشنامه در مراکز مشاوره و مدارس به منظور تعیین میزان خردمندی )به عنوان  آموزان  دانش

های  ه به ضرورت بررسی شاخصبا توجّریزی برای تقویت آن، کمک شایانی به علم و جامعه است. عامل شناختی برتر( و برنامه

متفاوت   ۀمورد نظر به عنوان یک پرسشنام  ۀآموزان نوجوان، پژوهشگر به دنبال آن است تا پرسشنامرفتاری خردمندی در دانش

آموزان به  معتبر و روا برای سنجش میزان خردمندی دانشهای خارجی، متناسب با فرهنگ اسالمی ایرانی و البته  با پرسشنامه

   پژوهشگران معرفی گردد. جامعه، سازمان های ذیربط و 

های یک مقیاس است، در این پژوهش به منظور بررسی روایی پرسشنامه،  ترین ویژگیبا توجه به اینکه روا بودن از جمله مهم

ها استفاده شد. روایی محتوایی به کمک شاخص  فهها و همبستگی مؤلّسازه، همبستگی گویههای روایی محتوایی، روایی  از روش

های اصلی همراه با چرخش واریماکس نشان داد که  فه( محاسبه گردید. نتایج تحلیل عاملی با روش مؤلCVRّنسبت روایی ) 
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کند. در صورتیکه  پرسشنامه را تبیین می  واریانس کلّ درصد از    494/71عامل    8گویه با    36پرسشنامه سنجش خردمندی برای  

و    درصد از کل واریانس را تبیین کرده  5/63گانه در مجموع  با اجرای مقیاس خردمندی  توسط میزر و همکاران، عوامل شش

  دی عمومی(ل )خردمنعامل اوّهمچنین    .درصد از واریانس را تبیین کرده است  38/31عوامل پرسشنامه سه بعدی خرد مجموعاً  

بیشترین مشارکت را در تبیین واریانس پرسشنامه    کند کهدرصد کل واریانس را تبیین می  15/ 596  معادل  614/5با ارزش ویژۀ  

کند  درصد کل واریانس را تبیین می   366/2معادل    169/1با ارزش ویژۀ    هشتمین عامل )خردمندی علمی(   بر عهده داشته و

شته است. این نتایج روایی سازه پرسشنامه را به عنوان مقیاس  تبیین واریانس پرسشنامه بر عهده داکه کمترین مشارکت را در  

ترین شاخص در سنجش خردمندی مورد تأیید قرار داد. همچنین هماهنگی ساختار عاملی پرسشنامه با ساختار نظری آن مهم

پرسشنامه و همبستگی    کلّ   ۀها با نمرنکه همبستگی گویهسرانجام ایشود.  تأیید روایی سازه، برای این پرسشنامه محسوب می

و    (1398شریفی و شریفی )  پرسشنامه هم مطلوب و هم معنادار بود. این نتیجه با مطالعات  کلّ   ۀها با یکدیگر و با نمرفهمؤلّ

توان این گونه تبیین  پژوهش حاضر می  ۀبنابراین بر اساس نتایج این مطالعات و نتیج  همسو بود.  (1395اکبری و همکاران )

 سنجش میزان خردمندی از روایی کافی برخوردار است.  ۀکرد که پرسشنام

نامه، سازی پرسشهای پایایی درونی است و روش دونیمهترین شاخصکرونباخ، که یکی از رایجآلفای ضریب با استفاده از روش 

ضریب اعتبار پرسشنامه محاسبه و پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مربوط به اعتبار پرسشنامه نشان داد که 

  پرسشنامه و کلّ  ۀها، دو نیمفهسنجی رضایت بخش بود. بر این اساس بیشتر مؤلّضریب پایایی به دست آمده به لحاظ روان

  این نتایج با مطالعاتسنجش خردمندی از پایایی کافی برخوردار است.    ۀبنابراین پرسشنام،  دارند  7/0مقیاس ضریب باالتر از  

با توجه به مقدار ضریب   همسو بود.  (1397قربانی و یوسفی )  پژوهشو    (  1397(، قربانی و خرمایی )1398شریفی و شریفی )

پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. نتایج به دست  آلفای کل و ضریب آلفای دو نیمه و ضریب اعتبار هریک از عوامل،  

ویالرد و نورنزایان   آموزان نوجوان  با مطالعات فوق و پژوهشسنجش میزان خردمندی دانش  ۀآمده ناشی از اجرای پرسشنام

 همسو بوده است.   (1397قربانی و یوسفی ) و پژوهش (1397قربانی و خرمایی ) ، پژوهش(2017)

های برازش مناسبی  عاملی از شاخص 8ییدی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار ایموس نشان داد که مدل أ تحلیل عاملی ت نتایج 

ای، شاخص  آزادی، شاخص برازش نرم پارسیمونس، شاخص برازش مقایسه  ۀبرخوردار است. مقادیر نسبت مجذور خی به درج

عات خطای تقریب همگی  میانگین مربّ  ۀو ریش  زایشی، شاخص نیکویی برازشای پارسیمونس، شاخص برازش افبرازش مقایسه

   برازش مناسب و کافی مدل بوده است.   ۀ نشان دهند

  (2018گالک، ب، ) این نتیجه با پژوهش.  آموزان، مربوط به خردمندی عمومی استدانش  ۀمورد مطالعه بیشترین نمر  ۀدر نمون

( برای رسیدن به تصمیم خردمندانه باید منافع و مصلحت جمع را در  1400قربانی و خرمایی )مطابق با مطالعۀ  باشد.  همسو می

نظر گرفت. به عبارت دیگر خردمندی معطوف به رسیدن به اهدافی است که ثمرۀ آن اهداف، باید مد نظر قرار دادن منفعت و  

در خردمندی دینی و خردمندی انسانی نمرات باالتر و در خردمندی   آموزانبعد از آن دانشمصلحت جمع )عموم مردم( باشد. 

پائین تری بدست آورده قربانی و    اساس مطالعات توان براند. نتایج به دست آمده  را می اجتماعی و خردمندی علمی نمرات 

اینگونه تبیین کرد که    (1394همکاران )کردنوقابی و  و    (2017ویالرد و نورنزایان )،  (2018گالک، ب، )  (،  1400خرمایی )

ت بیشتری ه و اهمیّدهند و متناسب با سنین نوجوانی توجّهای عمومی خردمندی بیشتری را بروز میتآموزان در موقعیّدانش

ر  آموزان تیزهوش دختر و پسشاخص میانگین در گروه تیزهوش بیشترازگروه عادی بود و دانش به مسائل دینی و انسانی دارند.

خردمندی در دختران و    ۀ با این حال هرچند میانگین نمرهای رفتاری خردمندی دارند.  باالتری در پرسشنامه و شاخص  ۀنمر

رود با توجه به هوشمندی باال در خردمندی پسران تیزهوش نسبت به سایرین بیشتر است ولی قابل توجه نیست و انتظار می

قربانی و خرمایی    این یافته با نتایج پژوهشتر باشند. درمجموع دختران نسبت به پسران خردمندی بیشتری دارند.  هم قوی
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نسبتاً    (1392اسعدی و همکاران )  و   (1394، کردنوقابی و همکاران )(1397قربانی و یوسفی )(،  2018گالک، الف )  ،(1395)

  همخوان است.

داده تحلیل  نتایج  پرسشنام  هادر مجموع،  داد که  میزان   ۀنشان  برای سنجش  است  مناسبی  ابزار  میزان خردمندی  سنجش 

تواند مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد. با این وجود تعمیم نتایج به سایر  ل( و میاوّ  ۀط آموزان نوجوان )متوسّخردمندی دانش

  ۀ ط آموزان متوسّتواند میزان خردمندی دانشپرسشنامه فقط میهای این پژوهش است. به عبارتی این  آموزان از محدودیتدانش

تر استفاده کرد. همچنین الزم است جهت افزایش قابلیت  توان از آن درسطوح گستردهل را مورد سنجش قرار دهد و نمیاوّ

ام و پرسشنامه مجدداً  های دیگر انجتها و موقعیّآموزان، در بافت های مشابهی بر روی دانشتعمیم نتایج پرسشنامه، پژوهش 

های حاصل از این پژوهش روشن شود،  رسد، شواهد بیشتری الزم است تا معنای محاسبات و یافتههنجاریابی شود. به نظر می

های  های موجود در جامعه نبود برنامهامروزه یکی از خالء  ها در این زمینه یک امر ضروری است.مطالعات و پژوهش  ۀبنابراین ادام

ر مفهوم خردمندی است. جامعه نیاز دارد به تفکر مبتنی بر خردمندی، فرهنگ مبتنی بر خردمندی، عبادت و سیاست  مبتنی ب

بر   مبتنی  دانش  و  علم  خردمندی،  بر  مبتنی  آموزش  مقاومتی(،  )اقتصاد  خردمندی  بر  مبتنی  اقتصاد  خردمندی،  بر  مبتنی 

لبد توسط پژوهشگران به آنها پرداخته شود و حاصل کار برای  طخردمندی و حتی ورزش و تفریح مبتنی بر خردمندی که می

 های ذیربط ارائه گردد. اجرا به سازمان
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