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 چکیده

 ژوهش حاضدر بررسددی ویژگدی هددای هدد  از  دد

روان سنجی  رسش نامه هوش موفد  آورورا بدر 

روی کودکددان رفددرد خددود گوارشددی و والددد  بدده 

 12-10منظور ارزیابی هوش موفد  در کودکدان 

سددال براسدداو تئددوری هددوش موفدد  رابددر  

سداله در  12-10کدود   300استرنبرگ است. 

شهر اصفهان به شیوه نمونده گیدری خوشده ای 

نفددر از والدددی  آن هددا  300حلدده ای و چنددد مر

انتخاب شده و با  رسش نامه هدای آورورا مدورد 

آزمون قرار گرفتند رکودکان فرد خود گوارشی و 

والدی  فدرد والدد اید   رسدش نامده را ت مید  

کردنددد . تيلیدد  يدداملی داده هددا بددا نددرد افددوار 

Amos  انجاد گرفت. شاخص های کلی بدرازش

گوارشدی داده هدا تدا  نشان داد که در فرد خدود

Abstract 

The aim of this research was study of 

psychometric properties of Aurora 

successful intelligence questionnaire on 

10-12 years old children (self-report and 

parents form) in order to assessment of 

children successful intelligence 

according to Sternberg’s theory of 

successful intelligence. 300 children 10-

12 years old were selected through 

cluster sampling method and 300 their 

parents were tested with Aurora 

questionnaires. The factor analysis of 

data was performed through Amos 

software. Fit indices in self-report form 

show that data slightly fit with model 

and in parents form data fully fit with 

model. Moreover, the correlation 

between self-report questionnaire total 

score and memory, analytical, practical 

and creative abilities were 0.88, 0.91, 
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 مقدمه 

مفهود تیوهوشی از زمان افالطون مورد مطالعه قرار گرفته اما تيقیقا  و مطالعا  نظاد مند در 

زمینه ای  مفهود نسبتا جدید بوده و در روان شناسی مدرن گسترش یافته اسدت.  یشدگامان اولیده 

لتون بودند. بعد از آن ها مطالعا  در زمینه هوش و تیوهوشی افرادی نظیر آلفرد بینه و فرانسیس گا

 . تیوهوشی یک برچسب است. بارها شنیده ایم که از متخصصان  رسدیده 2018، 1تغییر کرد ر فیفر

شده که آیا ای  کود  تیوهوش است؟ جواب به معیارهای مختلفی بسدتگی دارد. ن تده مهدم اید  

و اختال  نظرهای زیدادی بدی  متخصصدان در رابطده بدا  است که هیچ معیار مطلقی وجود نداشته

استفاده از اصطالح تیوهوشی وجود دارد. ن ته مهم دیگر در رابطه با چنی  برچسبی ای  اسدت کده 

آیا باید بگوییم فردی تیوهوش است که در حیطه های مختلف تیوهوش باشد یا این ه دارای توانایی 

ایی کالمدی، مهدار  در نوشدت ، مهدار  در ریاضدی و .... هدم ویژه در یک زمینه باشد از قبی ، توان

چنی  باید گفت که تعریف تیوهوشی در زمان ها و م ان های مختلف متفاو  است. مدالال در ی دی 

                                                           

1. Pfeiffer  

حدی و در فرد والد کامالً با مددل انطبداد دارد. 

هم چنی  ضریب هم بستگی دروندی بدی  نمدره 

ک  آزمون و خرده مقیاو های حافظه، تيلیلی، 

يملی و خالقانه در فرد خودگوارشی بده ترتیدب 

ودر فددرد والددد بدده   89/0و  92/0،  91/0، 88/0

بدده دسددت  93/0و  91/0،  94/0، 90/0ترتیددب 

آمددد. ضددریب آلفددای کرونبددام بددرای نمددره کدد  

و بدرای  92/0 رسش نامه خدود گوارشدی آوروا  

بدرآورد شدد.  رسدش نامده هدای  95/0فرد والد 

خود گوارشی و والدی  آورورا می تواند ابوارهدای 

جدید و مناسبی به منظور سنجش هوش موفد  

سددال برطبدد  تئددوری هددوش  12-10کودکددان 

 استرنبرگ باشد

ویژگددی هددای روان سددنجی،   کلیدددی هایواژه

  رسش نامه هوش موف  آورورا ، کودکان

 

 

0.92, and 0.89 and in parents form were 

0.90, 0.94, .091 and 0.93, respectively. 

Alpha for self-report form total score 

was equal to 0.92 and for parents form 

was 0.95. Aurora questionnaires (self-

report and parents forms) can be an 

appropriate and valid instrument for 

assessment successful intelligence in 

children aged 9-12 according to 

Sternberg’s theory of successful 

intelligence 
Keywords:          psychometric 

Properties, Aurora questionnaires, 

successful intelligence, Children 



 
  85    ...های روان سنجی پرسش نامه هوش موفق آورورا بربررسی ویژگی 

 

از روستاهای کشور تانوانیا فردی تیوهوش تلقی می گردد که در ش ار کردن ماهر باشد در حالی که 

  .2018، 1لقی نمی گردد راسترنبرگ و کافم چنی  فردی در کشور امری ا تیوهوش ت

استفاده کرد. تئوری هوش موفد ،  2  در تعریف هوش از اصطالح هوش موف 1985استرنبرگ ر 

 3هوش را فقط به ينوان یک  یش بینی کننده از يمل رد تيصیلی همان گونده کده بینده و سدیمون

ی موفقیدت در ان  یش بیندی کننددهکند. بل ه هوش را به ينو  در نظر داشتند، تعریف نمی1916ر

ها و دانش فرد بدرای موفقیدت در زنددگی، بدر داند. استرنبرگ هوش موف  را مهار زندگی فرد می

داندد. اسدترنبرگ هدوش فرهنگدی او می -طب  تعریف فرد از موفقیت و با توجه به زمینه اجتمدايی

توانایی تيلیلی افراد را قادر می سدازد موف  را شام  توانایی های تيلیلی، خالقانه و يملی می داند. 

 . توانایی خالقانده بده 2020تا قسمت های مختلف اطاليا  را سنجش و مقایسه کنند راسترنبرگ، 

، 4افراد ام ان می دهد که ایده های جدیدد تولیدد کدرده و مفداهیم جدیدد را کشدف کنندد رکیند 

ا بدرای حد  مشد ال  زنددگی روزمدره  . توانایی يملی شام  چگونگی به کار بردن توانایی ه2008

 . تواندایی هدای 2016، 5رمش ال  در شغ  یا در خانده  اسدت رگیسدر، منددلم ، تدان وگریگورن دو

تيلیلی، خالقانه و يملی در کنار ی دیگر  ایه ای برای فهم و رفتار انسان ها را می تواند فراهم کنند 

  .2020راسترنبرگ ، 

هدا آغاز گردیدد. آن 6هالینگورثا  ميققانی از جمله ترم  وشناسایی کودکان تیوهوش با مطالع

هدا تیوهوشدی متدراد  بدا تیوهوشی را قدر  يقالنی و یدا هوشدبهر تعریدف کردندد. از دیددگاه آن

های اید  تیوهوشی يقالنی است. ميققان  یشگاد در ای  حیطه به بررسی ماهیت و شناخت ویژگی

هدای هدا اغلدب از آزمونهای استاندارد هوش  رداختندد. آنها با آزمونکودکان بعد از شناسایی آن

  .2006، 7کردند ربری   و براونمی بینه و وکسلر برای شناسایی کودکان استفاده -استنفورد

  فقدان تواف  در تعریف و شناسایی کودکان تیوهوش را بیان کدرد و اعيدان داشدت 1960دور ر

الزد ولی ناکدافی بدرای شناسدایی کودکدان تیوهدوش  برخی از ميققان معتقدند هوشبهر یک معیار

ها برای شناسایی کودکان تیوهوش و با استعداد گسدترش بیشدتری  یددا تالش 1960است. از دهه 

های درجه بندی ویژه معلمان بدرای شناسدایی   و از مقیاو1983کرد ربرای مالال اکم  و واکلیچ، 

هدای رفتداری داندش طه، مقیاو درجه بندی ویژگیها در ای  حیاستفاده شد. ی ی از اولی  مقیاو

هدای دهه ایی که ای  مقیاو 3  بود. در طول 1976، رنوولی و هم اران، SRBCSS8آموزان برتر ر

                                                           

1.  Sternberg & Kaufman 

2. Successful intelligence  

3. Binet & Simon  

4. King  

5. Geiser, Mandelman, Tan & Grigorenko  

6. Terman & Hollingworth  
7. Bracken & Brown  

8. Scales for Rating the Behavioral Characteristics of Superior Students  
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مقیاو افوایش یافت ربدری   و  30ها به رفتاری برای شناسایی تیوهوشان به کار برده شد تعداد آن

  .2006براون، 

شدود کده از منداب  و معیارهدای چندگانده بدرای شناسدایی کودکدان امروزه معموالً  یشنهاد می

هدا،  رسدش نامده هدا، مصداحبه، تواند شدام  نمدرا  آزمونتیوهوش استفاده شود. ای  معیارها می

های شناسایی ای  کودکان باشد. برخدی تيقیقدا  نشدان ها و دیگر شیوهت الیف يملی، توصیه نامه

های ویدژه والددی  و هدای هدوش،  رسدش نامدهاول شام  آزمونهای ارزیابی متددهند که شیوهمی

، 1باشند رناگیلیر و فدوردهای معلمان هر یک به تنهایی ابوارهای کافی برای شناسایی نمیتوصیه نامه

در حقیقت، استفاده از ابوارهدای چندگانده در شناسدایی تیوهوشدان   .1996، 2؛  اسو و فرازیر2003

آموزش مناسب برای کودکان تیوهوش ما را یاری رساند ربرای مالدال مدک می تواند به آماده کردن 

 . فلسدفه 2008، 4؛  فیفدر و بلدی2007، 3؛ ون تاسد  باسد ا، فند  و دبدراکس2012کالی  و  فیفر، 

استفاده از ابوارهای چندگانه در شناسایی تیوهوشان ای  اسدت کده تواندایی هدای شدناختی انسدان 

ارهای مختلفی باید برای شناسایی ای  توانایی هدا بده کدار بدرده شدود  یچیده و چندگانه است و ابو

  .2012؛  فیفر، 2012رمک کالی  و  فیفر، 

  مجمويه سنجشی آورورا شام  ابوارهایی برای شناسایی کودکان تیوهوش است که شدام  اید

هدوش   ، آزمدون سدنجشa-وروراهای سه گانه اسدترنبرگ رآش تواناییباشد، آزمون سنجموارد می

والدی  و  رسدش نامده   ،  رسش نامه خود گوارشی برای کود ،  رسش نامه ویژهg-يمومی رآورورا

 -های کود  نسبت به یک آزمدون مددادهای متفاو  در  يمیقی از تواناییویژه معلمان. ای  ابوار

 رسدش  آورد.کندد، فدراهم مدیهای وسی  کود  را ارزیابی میکاغذی که تنها یک جنبه از توانایی

هدای کدود  کده در کدالو درو آن را نشدان خواهدد تدا توانایینامه ویژه معلمان، از معلمدان می

هدایش را دهدد کده کدود  چگونده تواناییدهد، ارزیابی کنند.  رسش نامه ویژه والدی  نشان میمی

 دهد و  رسش نامه خود گوارشی کده کدود  آن را در مدوردروزمره، خارج از کالو درو نشان می

  . 2009 توانایی های خود کام  می کند رتان و هم اران،

دانش آمدوز  400بر روی  a -  به بررسی ویژگی های روان سنجی آزمون آورورا1394آقابابایی ر

 Amosساله در شهر اصفهان  رداخت. در ای   ژوهش تيلی  ياملی داده هدا بدا ندرد افدوار  9-12

اد که داده ها با مدل انطباد دارد. هم چندی  ضدریب انجاد گرفت. شاخص های کلی برازش نشان د

 84/0، 91/0هم بستگی درونی بی  نمره ک  آزمون وهوش های تيلیلی، يملی و خالقانه به ترتیب 
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و میوان  ایدایی بده روش   92/0به دست آمد. ضریب آلفای کرونبام برای نمره ک  آزمون   94/0و 

  .1394بود رآقابابایی،  88/0برابر با  دو نیم کردن رتنصیف  برای نمره ک  آزمون

 رسش نامه هوش موف  استرنبرگ نیو ابوار دیگر برای سنجش هوش موف  اسدت کده نگهبدان 

ن   به بررسی ساختار ياملی، روایی و  ایایی آن بر روی داندش آمدوزا1393رسالمی، فرزاد و صرامی 

 دبیرستانی  رداختند. 

ا بررسدی روایی و  ایدایی  رسدش نامده آورورا ویدژه معلدم ر  1398آقابابایی ردر تيقیقی دیگر، 

 ز و بدرای هدر یدک ا 95/0آن ها ضریب آلفدای کرونبدام بدرای نمدره کد   رسدش نامده را  نمودند.

سدت دبده  87/0و  85/0، 86/0، 90/0توانایی های تيلیلی، يملدی، خالقانده و حافظده بده ترتیدب 

 آوردند.

  ویژگی هدای روان سدنجی مجمويده آورورا را رضدایت 2012، تان، الیو  و گریگورن و ر1کرنیلو

ها متوسط میوان آلفای کرونبام را برای  رسش نامده خدود گوارشدی آورورا بخش گوارش کردند. آن

  گوارش نمودند. هم چنی  میوان آلفا برای فرد والد  رسش نامده 98/0تا  38/0ردر ميدوده  82/0

  .2012  به دست آوردند رکرنیلو و هم اران، 99/0تا  88/0ردر ميدوده  91/0آورورا را 

نه، هد  بنابرای  براساو مطالعا  در زمینه اهمیت هوش موف  و ابوارهای موجود در ای  زمی 

ور از مطالعه حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی فرد فارسی  رسدش نامده هدای آورورا بده منظد

ورد ها ویژه والدی  بدوده کده بایدد درمد سنجش هوش موف  کودکان است. ی ی از ای   رسش نامه

 کود  خود آن را ت می  کنند و دیگری ویژه خود کود  است.

 با توجه به ای  هد ، سواال  تيقی  بدی  ترتیب است:

سدال  12-10آیا  رسش نامه آورورا رویژه والد ، روایی الزد جهت سنجش هوش موف  کودکدان . 1

 در ایران را دارا می باشد؟

سدال  12-10سش نامه آورورا رویژه والد ،  ایایی الزد جهت سنجش هوش موف  کودکدان . آیا  ر2

 در ایران را دارا می باشد؟

سدال  12-10آیا  رسش نامه خود گوارشی آورورا روایی الزد جهت سنجش هوش موف  کودکان  .3

 در ایران را دارا می باشد؟

سال  12-10هت سنجش هوش موف  کودکان آیا  رسش نامه خود گوارشی آورورا  ایایی الزد ج .4

 در ایران را دارا می باشد؟

 

                                                           

1. Kornilov  
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 روش 

طدرح هدای روش  در می گیرد. جای روش شناختی  ژوهش هایروش حیطه در حاضر  ژوهش

 روش رای ،می شود. بناب  رداخته  اندازه گیری ابوارهای سنجیروان هایویژگی بررسی به شناختی

  دژوهش روش هدای از زیرمجمويده ای تيت يندوان و سنجیروان مطالعا  از نوع حاضر  ژوهش

جامعه آماری  ژوهش شام  دانش آموزان  ایده هدای چهدارد تدا ششدم شدهر  .است روش شناختی

 که در مددارو ابتددایی اید  شدهر مشدغول بده تيصدی  بودندد،  95-96اصفهان در سال تيصیلی 

ودندد برد تا ششم و والدی  آن ها کود   ایه های چها 300می باشد. آزمودنی های  ژوهش شام  

 ردید. بهکه به منظور جم  آوری نمونه ها از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده گ

ر منداط  دمنظور انتخاب نمونه ها با مراجعه به اداره آموزش و  رورش شهر اصفهان سه ناحیه کده 

 شده و سپس از بی  مدارو ای  سه ناحیهجتمايی قرار داشتند، انتخاب ا -متفاو  از نظر اقتصادی

د داندش آمدوز انتخداب شدده فدرد خدو 300مدرسه ابتدایی به صور  تصادفی انتخاب گردیدند.  4

 گوارشی و والدی  آن ها فرد والد  رسش نامه را  ر نمودند. 

 ابزار پژوهش

ریگورن دو و ، گ1ای   رسش نامه ها توسط چدار : پرسش نامه آورورا )فرم والد و خود گزارشی(

سوال است. ای  سواال  چهار تواندایی  40  طراحی شده است که هر کداد دارای 2008استرنبرگ ر

 هدر یدک از سدوال مدی باشدد. 10حافظه، تيلیلی، خالقانه و يملی را می سنجد. هر حیطه شدام  

سواال  دارای مقیاو  نج گوینه ای لی ر  است، بدی  صور  کده بدرای هدر سدوال گوینده هدایی 

 ، 2 ، درمورد دانش آموز م  اشتباه اسدت ر1شام  کامال درمورد دانش آموز م  اشتباه است رنمره 

  ، تاحد زیادی درمورد دانش آموز م  صديیح اسدت3تاحدی درمورد دانش آموز م  صيیح است ر

   در نظر گرفته شده است.5 ، کامال درمورد دانش آموز م  صيیح است ر4ر

 شیوه اجرا

یسدی بده رای  رسش نامه ها ابتدا  رسش نامه ها توسط دو کارشناو ارشدد زبدان انگلبه منظور اج 

رار قدفارسی ترجمه گردید. ترجمه فارسی توسط روان شناو مسلط به هر دو زبدان مدورد بدازبینی 

لده گرفت و بهتری  ترجمه برای سواال   رسش نامه انتخاب شدد.  دس از ترجمده، آزمدون در مرح

ردید. اش االتی کده در اید  مرحلده در فهدم گسال اجرا  10-12ود  سنی  ک 50مقدماتی بر روی 

ر بدسواال  توسط دانش آموزان و والدی  وجود داشت، برطر  شد. سپس آزمون در مرحلده اصدلی 

احی شش گانه شهر اصفهان و والدی  آن هدا اجدرا شدده و سال از نو 12-10دانش آموز  300روی 

ه هدا الزد به عکر است که روایی صوری  رسش نامد به گردید.ویژگی های روان سنجی آن ها مياس

 .توسط سه ت  از اساتید روان شناسی مورد تایید قرار گرفت

                                                           

1. Chart  
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 یافته ها

تفاده صوری اسد برای تعیی   ایایی ای  آزمون از روش آلفای کرونبام و روایی از روایی سازه و روایی

ای آورورا در خرده مقیاو های  رسش نامه هد میانگی  و انيرا  معیار نمونه ها را 1جدول گردید. 

 رفرد های خود گوارشی و والد  نشان می دهد.

داده هاي توصیفی خرده مقیاس هاي پرسش نامه هاي آورورا :1جدول  

 فرم خود گزارشی  فرم والد  خرده مقیاس ها

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد

56/59 300 حافظه  65/8  31/65  26/8  

47/57 300 توانایی تيلیلی  78/9  69/55  84/9  

37/56 300 توانایی خالقانه  40/10  62/54  98/9  

26/58 300 توانایی يملی  44/9  56/55  19/10  

 

 

 تعیین روايی پرسش نامه 

 روايی سازه

به منظور برازش مدل  رسش نامه ها از روش تيلی  يوام  تاییدی و بدا اسدتفاده از ندرد افدوار 

Amos   استفاده شد. هد  از تيلی  يوام  تاییدی ای  است که مشخص شود آیا  رسش نامه هدا

 ریشده برازنددگی های می تواند توانایی های تيلیلی، يملی، خالقانه و حافظه را تایید کند. شاخص

  ، شداخص نی دویی2CFIمقایسده ای ر شداخص برازنددگی  ،1RMSEAتقریدب ر خطای واریانس

  بدرای سدنجش برازنددگی مددل اسدتفاده شدد. نتدایج در 4CMINکای اسد ورر ر  و 3GFIبرازش ر

 اراره شده است. 1ش   

 

 

 

 

 

 

                                                           

1. Root Mean Square Error of Approximation  

2. Comparative Fit Index 

3. Goodness of Fit Index  

4 . Chi-square 
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مدل چهار عاملی مرتبه اول براي پرسش نامه آورورا )فرم خود گزارشی( :1شکل  

M  ،حافظه=a ،توانايی تحلیلی =c ، توانايی خالقانه =pتوانايی عملی = 
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شاخص هاي کلی برازش براي مدل ترسیم شده )فرم خود گزارشی( :2جدول   

 

 

 

نشان می دهد که در فرد خود گوارشی داده ها تدا حددی  2شاخص های کلی برازش در جدول 

 RMSEAو  CMINرای روایی سازه می باشد. به ای  ترتیب که ضدرایب با مدل برازش دارد و دا

و  65/0ربه ترتیدب برابدر بدا  GFIو  CFI   اما 08/0و  05/3در حد مطلوب بوده ربه ترتیب برابر با 

   قاب  قبول نمی باشد.66/0

 

 
 مدل چهار عاملی مرتبه اول براي پرسش نامه آورورا )فرم والدين( :2شکل

 CMIN RMSEA CFI GFI شاخص هاي برازش

08/0 ≥5      حد مطلوب ≤ 9/0 ≥ 9/0 ≥ 

05/3 برآورد  08/0  65/0  66/0  
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شاخص هاي کلی برازش براي مدل ترسیم شده :3جدول   

 

 

 

برای فرد والد  رسش نامه نشدان مدی دهدد کده داده هدا  3شاخص های کلی برازش در جدول 

در حد  GFIو  CMIN ،RMSEA ،CFIرایب کامالً با مدل برازش دارد. بدی  صور  که همه ض

  .96/0و  92/0، 07/0، 56/3مطلوب است ربه ترتیب برابر با 

 هم بستگی هر سوال با نمره کل پرسش نامه )فرم خود گزارشی(

هدا  برای بررسی سهم هر سوال در  ایایی ک  آزمون هم بستگی بی  هر سوال با خرده مقیداو

ندکده در آزمون مياسدبه گردیدد. داده هدا نشدان داد ک نمره و رحافظه، تيلیلی، يملی و خالقانه  

م همه سواال  با خرده مقیاو های مربوط به خدود و بدا نمدره کد  آزمدون هد 05/0و  01/0سطح 

 بستگی معناداری دارند. هم چنی  ضریب هم بستگی بی  نمره کد  آزمدون و خدرده مقیداو هدای

 می باشد. 89/0و  92/0،  91/0، 88/0حافظه، تيلیلی، يملی و خالقانه به ترتیب 

 هم بستگی هر سوال با نمره کل پرسش نامه )فرم والد(

بوط بده همه سواال  با خرده مقیاو های مر 01/0در فرد والد داده ها نشان دادندکه در سطح 

کد   دارند. هم چنی  ضریب هم بستگی بدی  نمدره معناداریبستگی خود و با نمره ک  آزمون هم 

،  94/0 ،90/0ده مقیاو های حافظه، تيلیلی، يملی و خالقانه در ای  فدرد بده ترتیدب آزمون و خر

 می باشد. 93/0و  91/0

 پايايی آزمون

 ضريب آلفاي کرونباخ )فرم خود گزارشی(

لفدای ضرایب آلفای کرونبام به منظور بررسی  ایایی آزمون مورد بررسی قدرار گرفدت. ضدریب آ

قانده خال 796/0تيلیلی، 815/0و خرده مقیاو های حافظه  923/0کرونبام برای نمره ک  آزمون  

 می باشد. 791/0و يملی  798/0

 ضريب آلفاي کرونباخ )فرم والد(

ه و خرده مقیداو هدای حافظد 954/0میوان ضریب آلفای کرونبام برای نمره ک   رسش نامه  

 است. 834/0و يملی  849/0خالقانه  859/0تيلیلی، 856/0

 CMIN RMSEA CFI GFI شاخص هاي برازش

08/0 ≥5 حد مطلوب ≤ 9/0 ≥ 9/0 ≥ 

56/3 برآورد  07/0  92/0  96/0  
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 ي سنیمقايسه گروه ها

ا در های آورورا نمدرا  آن هدبه منظور مقایسه يمل رد گروه های سنی مختلف در  رسش نامه 

مداه و  11سدال و  10تدا  10گروه های سنی مورد بررسی قرار گرفت. بی  میانگی  نمرا  دو گروه 

داری ماه در خرده مقیاو  های مختلف  رسش نامه هدای آورورا تفداو  معندا 11سال و  11تا  11

مدده آ 5و  4جدداول در  tمیدانگی ، انيدرا  معیدار و مقددار .    p ، 05/0 > p < 01/0ر دیده شد

 .است

 
مقايسه میانگین نمرات گروه هاي سنی در فرم خود گزارشی پرسش نامه  :4جدول   

 حیطه ها

 

ماه 11سال و  10تا  10 ماه 11سال و  11تا  11    

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

t 

13/56 حافظه  26/8  44/56  28/8  31/2  

90/54 تيلیلی  24/9  24/56  23/10  16/2  

65/55 يملی  56/9  50/55  64/10  75/1  

40/54 خالقانه  20/11  76/54  07/9  39/2  

09/221 ک   78/34  96/222  59/34  12/3  

p<0/05)) 

 

مقايسه میانگین نمرات گروه هاي سنی در فرم والد پرسش نامه :5جدول   

 حیطه ها

 

ماه 11سال و  10تا  10 ماه 11سال و  11تا  11    

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

t 

31/53 حافظه  84/8  79/58  33/9  42/3  

35/55 تيلیلی  18/10  42/59  45/9  07/3  

65/55 يملی  56/9  50/59  64/10  75/4  

13/57 خالقانه  02/10  62/59  25/9  39/2  

62/235 ک   07/38  16/245  45/42  12/4  
p<0/01)  

 و نتیجه گیریبحث 

استفاده از ابوارهای چند گانه در زمینه شناسایی و آموزش تیوهوشان اهمیدت زیدادی دارد. بده 

ای  دلی  که ابوارهای مختلف می تواند یک ارزیابی جام  از توانایی های فرد تیوهدوش ارارده کدرده 
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ه آموزشی بدرای اید  کودکدان بسدیار مفیدد اسدت که هم در شناسایی آن ها و هم در طراحی برنام

  .  2016رگیسر و هم اران، 

 در مطالعه حاضر به بررسی ویژگیهای روان سنجی فرد والدی  و خود گوارشدی کدود   رسدش

  در نامه هوش موف  آورورا  رداخته شد.  رسش نامه های آورورا ابواری برای سنجش هدوش موفد

 هدوش موفدد  رابدر  اسددترنبرگ اسدت کدده دارای خددرده ی سددال براسداو تئددور 12-10کودکدان 

ود مقیاو های حافظه، تيلیلی، يملی و خالقانده مدی باشدد و در سده فدرد معلمدان، والددی  و خد

یابی   طراحی شده است. به منظور ارز2008گوارشی کود  توسط چار ، گریگورن و و استرنبرگ ر

 . بدا ندرد افدوار ایمدوو انجداد شدد روایی فرد خود گوارشی  رسدش نامده، تيلید  يوامد  تاییددی

وارشدی شاخص های کلی برازش نشان داد که داده ها تا حدی با مدل مطابقت دارد. در فرد خدود گ

قانده ضریب هم بستگی بی  نمره ک   رسش نامه و خرده مقیاو های حافظه، تيلیلی، يملی و خال

نمره ک   آلفای کرونبام برای به دست آمد. هم چنی  میوان 89/0و  92/0،  91/0، 88/0به ترتیب 

فد  منظدور سدنجش هدوش مودر ای  فرد نشان داد که ای   رسش نامه می تواند ابواری مفیدد بده 

  =α 92/0ر کودکان باشد

هم چنی  شاخص های برازش در فرد والدی  نشان داد که داده ها کامال با مددل مطابقدت دارد. 

دست آمد. هم چنی  ضریب هم بستگی بدی  نمدره کد  به  95/0میوان آلفای کرونبام در فرد والد 

، 90/0 رسش نامه و خرده مقیاو های حافظه، تيلیلی، يملی و خالقانده در اید  فدرد بده ترتیدب 

روایی و  ایایی  رسدش نامده آورورا  ،وهشیژدر    1398آقابابایی ر برآورد شد. 93/0و  91/0،  94/0

و برای  95/0برای نمره ک   رسش نامه را آن ها ضریب آلفای کرونبام  ویژه معلم را بررسی نمودند.

بده  87/0و  85/0، 86/0، 90/0هر یک از توانایی های تيلیلی، يملی، خالقانه و حافظه بده ترتیدب 

  متوسدط میدوان آلفدای کرونبدام را بدرای 2012، تان، الیدو  و گریگورن دو ر1کرنیلو دست آوردند.

  گدوارش نمودندد. هدم چندی  98/0تدا  38/0ردر ميددوده  82/0 رسش نامه خود گوارشی آورورا 

  بده دسدت آوردندد 99/0تا  88/0ردر ميدوده  91/0میوان آلفا برای فرد والد  رسش نامه آورورا را 

  .2012رکرنیلو و هم اران، 

به طور کلی باید گفت که فرد خود گوارشی ای   رسش نامه نسبت به دو فرد دیگر رفرد والدد و 

ایی  تری می باشد. به منظور تبیی  آن می توان به چند مورد اشاره کدرد. فرد معلم  دارای روایی  

اول این ه به نظر می رسد فراشناخت نقش مهمی در خود گوارشی هدای کودکدان دارد رمنددلم  و 

سال یعنی  ایه های چهارد  12-10 ، بنابرای  جای تعجب نیست که دانش آموزان 2010هم اران، 

ای  که فراشناخت در آن ها تيول نیافته است نتوانند بده درسدتی تواندایی تا ششم ابتدایی به دلی  

های خود را ارزیابی نمایند. به ای  دلی  که فراشناخت توانایی ای اسدت کده در بدی  تواندایی هدای 

                                                           

1. Kornilov  
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 . دود ای  که مطالعا  فراتيلی  نشان داده اند که یدک 2000، 1شناختی دیرتر تيول می یابد رکان

  ارزیابی های استاندارد و خود گوارشی افراد از تواندایی هدای شدناختی خدود ردر رابطه متوسط بی

 ، و خود گوارشی ها ميددودیت زیدادی در ارزیدابی 2012، 2بورگساالن  وجود دارد رفروند و کاست 

 . البته قاب  عکر است که ای  ن ا  بده 2016توانایی ها در سنی  کودکی دارند رگیسر و هم اران، 

نیست که  رسش نامه خود گوارشی اصال مناسب نیست بل ده بده اید  معناسدت کده در  معنای آن

مقایسه با  رسش نامه های ویژه والد و معلم از اهمیت کم تری برخوردار اسدت. بدا اید  وجدود مدی 

  .2016توان از ای  ابوار در کنار سایر ابوارها استفاده نمود رگیسر و هم اران، 
 

 منابع

 رویژه نامه . روان شناسی معاصر . ساختار ياملی فرد معلم  رسش نامه آورورا1398. راراسآقابابایی، 
 12-7، 25 ، هفدمی  کنگره انجم  روان شناسی ایران

 انطباق و هنجاريابی آزمون  آورورا به منظوور شناسوايی کودکوان . 1394. راراسآقابابایی، 

ی، عملی و خالقانوه تیزهوش و بررسی تاثیر آموزش هوش موفق بر توانايی هاي تحلیل

  ایان نامه دکتری: دانشگاه اصفهان. .کودکان تیزهوش

املی، روایدی  . بررسی ساختار يد1393. رالمرضاغصرامی،  ،.لی اهللفرزاد، و، .ميمودنگهبان سالمی، 

 .15-1، 15، شماره 5فصلنامه اندازه گیری تربیتی، سال و ایایی  رسش نامه هوش موف . 
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