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Aim: The aim of this study was to Investigate the psychometric properties of students' 

academic aptitude scale. 

Method: The statistical population included all primary school students in Ardabil in the 

academic year of 0212_0212 with a number of 9222 people who were selected by multi-stage 

random sampling using a sample of 094 people. 

Results: Internal consistency coefficient, construct validity and confirmatory factor analysis 

were used to analyze the data. Data were analyzed using SPSS 02 and 2.2 LISREL software. 

The results showed that the academic aptitude scale has a high validity so that the total 

validity of the test was 2.22. Validity calculation by structural validity method was also 

obtained as average. According to the results, it was found that the academic aptitude scale 

has a high validity and the construct validity of it in the two subscales of verbal and 

mathematical had a good fit, considering that the scale of identifying talented students in the 

other subscale fits It has a medium 

Conclusion: It is suggested that in different dimensions of talent, items with a closer 

relationship be designed and included in this scale in order to increase the relationship of the 

academic talent scale with all the specified dimensions. 

ABSTRACT 

Research Paper 
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1. Introduction 
The issue of identity has been considered since the formation of various 

societies. Although the term talent or elite may not have been used, there is a 

sense that I can refer to the first psychological tests to identify talents in ancient 

Greece. They also use psychological tests to select work in addition to attention 

to specific physical characteristics (Sternberg, Jarvin, & Grigrenko, 2211). 

According to Slavin (2222), the scientific study of intelligence and aptitude 

began with the work of Binet and Simon in 1021, who published the first 

objective test of intelligence. Researchers in the fields of development, 

interpretation and education devote a large part of their subjects to individual 

differences in talent. Various tests for those who want to pursue a particular field 

of study or occupation became common in most of the most advanced worlds 

after World War II. At the same time, in designed countries, psychologists thought of more 

diverse tests to identify individuals' scientific and professional talents (Detman, 2212). The 

purpose of modern education is to identify talents and to guide or guide the younger generation 

to choose the appropriate field of study. This activity takes place in the framework of academic 

guidance (Ratenberg, 2212; Bruno, 2222, quoted by Mahmoudi and Bahman Kurd, 1201). 

There is no academic talent and genius in this field, especially in any of the various disciplines 

of scientific, mathematical, artistic, spatial, sports talents, social, religious and scientific designs 

and characteristics such as creativity, personality, perseverance and search. is. Is also 

considered. Placed. And will be observed (Mujadfar, original and tasteful, 1201). The first 

experiment in this field after the expert examination - at the provincial level - in designing 

theoretical models and executive plans, began in the academic year 2211_2210 in some 

provinces of the country and then began comprehensively in all schools in the country. Started 

on the levels. Elementary and junior high school are held. Elite pattern design software, 

Ganymede. The items in this field in the field of verbal, mathematical, artistic, spatial, motor, 

social, cultural, religious and scientific talents are graded from 2 to 1, and the teacher and 

students of the class evaluate the talents. Students can practice student characteristics in any of 

the areas. In school and at the macro level in the development of society, it can be pointed out 

that this conclusion has been reached in the study of psychometric properties. 

2. Materials and Methods 

The present study is a descriptive correlational study and is quantitative in terms of the type of 

collection. Multi-stage random sampling method with a volume of 221 people was selected. 

 

3. Results 

In this section, the results of calculations and analysis of psychometric properties of academic 

aptitude are presented. 

 

The result of the calculated indices for the confirmatory factor analysis of the Academic 

Talent Scale 
X2                                       X2/df GFI AGFI CFI RMSEA RMR 

1112511 2521 2501 25021 2502 2521 2522 

 

If the chi-square is not statistically significant, it indicates that the fit is very good, but this 

index is often significant in samples larger than 122, and therefore is not a suitable indicator 

to measure the fit of the model. Indicates the desired. If CFI, AGFI, GFI indices are greater 

T 
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 than 2502 and RMSEA and RMR indices are less than 2521, it indicates a very good fit and 

less than 2521 indicates a good fit (Alexopoulos and Kaleitzdis, 2221). As a result, CFI, 

AGFI, GFI indices indicate moderate fit and RMSEA and RMR indices indicate poor fit, and 

based on the chi-square ratio index, the degree of freedom of fit is desirable. 

 

4. Discussion and Conclusion 

The purpose of this study was to investigate the psychometric properties of the Academic Talent 

Scale (Meteor) in order to provide a valid and valid tool for measuring students' intelligence 

and talent. 

According to the above tables, it was found that all selected items had a high factor load and 

there was no need to remove any of the items on the identification and talent scale (meteor). 

The selected items also provided suitable factor structures for measuring different dimensions 

of talent in the research model and all the components of this scale (11 items of verbal talent, 

12 items of mathematical talent, 12 items of artistic talent, 11 items of spatial talent, 11 items 

Motor sports talent, 12 items of social talent, 12 items of religious cultural talent and 11 items 

of science talent) were approved. 

The results showed that the academic aptitude scale and subscales have a high coefficient of 

validity. The construct validity of this scale also showed that the scale has a good fit in both 

verbal and mathematical subscales. 

Considering that the scale for identifying talented students in other subscales has a moderate 

fit, it is suggested that items with closer relationships be designed in different dimensions of 

talent and included in this scale in order to link the academic talent scale with all dimensions. 

Marked increase. 
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 آموزاندانش یلیاستعداد تحص اسیمق یسنجروان یهایژگیو یبررس

 پژوهشی-مقالة علمی

فصلنامه مشاوره ی  آموزاندانش یلیاستعداد تحص اسیمق یسنجروان یهایژگیو یبررس 1081محمود محمدی رازی )  استناد به مقاله:

 1-19. 1(2).مدرسه

:8.022.01/jsc.2.2808211 

 

 222251112/JSC.12522201   

 

برای مطالعه آنلاین مقاله، کد زیر 

 را اسکن نمایید.

 21/07/2000 تاریخ دریافت:
 12/08/2000 تاریخ پذیرش:
 00/02/2000 تاریخ انتشار:

 

)شهاب( در  یلیاستعداد تحص اسیمق یسنجروان یهایژگیو یپژوهش با هدف بررس نیا ف:هد
 آموزان انجام شده است. دانش
نفر  0588با تعداد 85-89 یلیشهر رشت در سال تحص ییآموزان ابتدادانش هیشامل کل یجامعه آمار روش:

 لیتحل ینفر انتخاب شدند. برا 200م به حج یانمونه یاچند مرحله یتصادف یریگبود که به روش نمونه
با کمک  هادهاستفاده شد. دا یدییتأ یعامل لیسازه و تحل ییروا ،یدرون یهمسان بضری از ها¬داده
 قرار گرفت. لیوتحلهیمورد تجز LISREL 5. 5و  SPSS 28 یافزارهانرم

که اعتبار کل  یبرخوردار است به طور ییاز اعتبار بالا یلیاستعداد تحص اسینشان داد که مق هاافتهی ها:یافته
به  جیمتوسط بدست آمد. با توجه به نتا زیسازه ن ییبه روش روا ییبدست آمد. محاسبه روا 85/8آزمون 

سازه آن  ییو روا ودهبرخوردار ب ییاز اعتبار بالا یلیاستعداد تحص اسیکه مق دیدست آمده مشخص گرد
 بود یبرازش مناسب یدارا یاضیو ر یکلام اسیدر دو خرده مق زین

برازش  گرید یها اسیدانش آموزان با استعداد در خرده مق ییشناسا اسیمق نکهی، با توجه به ا گیری:نتیجه
باط ارت یدارا ییها هیاستعداد گو اسیگردد که در ابعاد مختلف مق یم شنهادیرا دارا است پ یمتوسط

 یبا تمام یلیاستعداد تحص اسیارتباط مق قیطر نیگنجانده شوند تا از ا اسیمق نیو در ا یطراح کترینزد
 .ابدی شیابعاد مشخص شده افزا

 چکیده

 یهایژگیو ها:کلیددواهه

اسنننتعننداد  ،یسننننجروان

 آموزاندانش ،یلیتحص
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 . مقدمه8

به چه شاید واژه با استعداد یا نخمورد توجه بوده است. اگرها از زمان تشکیل جوامع گوناگون موضوع شناسایی استعداد

ونان ها در زمان یهای روانی برای شناسایی استعدادتوان به اولین آزمونکه می استفاده نشده ولی مفهوم آن وجود داشته

تفاده های روانی نیز اسهای خاص جسمانی از آزمونها برای انتخاب کارگران در کنار توجه به ویژگیباستان اشاره کرد. آن

( مطالعه علمی هوش و استعداد با کارهای 2882) 2(. بنا به باور اسلاوین2811، 1کردند )استرنبرگ، جاروین و گریگرنکومی

میلادی که نخستین آزمون عینی هوش را منتشر کردند، آغاز شد. پژوهشگران در مباحث رشد،  1888در سال  0بینه و سیمون

یی استعداد توانادهند. های فردی در استعداد اختصاص میای از مباحث خود را به تفاوت، بخش عمدهیادگیری و آموزش

 0ایسورین(. 1081شعاری نژاد، )انجام دادن یک عمل که شخص در اثر آگاهی و تجربه کسب کرده، تعریف شده است 

، برسد یبه تعال ها و یا در یک دامنه معینعالیتدر برخی فدهد یاجازه م یای که به کسویژه ییتوانا( استعداد را 2819)

های متعددی در خصوص ماهیت استعداد، انواع و ها، نظریه(. با توسعه تلاش2819، 8کند )دیوید و همکارانتعریف می

نظران مطرح در نحوه شناسایی، معتقد است که برای ( یکی از صاحب2888) 2نحوه شناسایی آن شکل گرفت. رنزولی

ی فراگیران مستعد باید سه عنصر خلاقیت، تعهد کاری و توانایی بالاتر از سطح متوسط را مورد توجه قرار داد. بر شناسای

قش های فردی نهایی دانست که در ایجاد تفاوتتوان هوش و خلاقیت را از متغیرهای شناسایی استعداد میاساس الگو

آموزان با شادابی جذب مدرسه آموزان توجه شود، همه دانشنشهای فردی دااساسی دارند و اگر در مدارس به تفاوت

لکرد کنند بنابراین عمدهند و لذت یادگیری واقعی را تجربه مینفس انجام میهای خود را با اعتمادبهشوند، فعالیتمی

و  یا هوش زبانب شتریهوش، آموزش در مدارس ب یسنت دگاهیبر اساس د(. 9،2810یابد )پتروتاها بهبود میتحصیلی آن

، تحقیقات در زمینه استعداد و دهدنمی تیاهم یریادگیهای مختلف و روش یهای فردسروکار دارد و به مهارت یمنطق

هوش در نیمه دوم قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم نه تنها تصورات از نبوغ و روشن فکری را گسترش داده، بلکه به 

های استعداد سنج در حال حاضر وجود دارد اما برخی از ه است، تعداد زیادی بستههای استعداد کمک کردشناسایی مدل

ه های درسی در دوره مدرسهای استعداد سنجی توان قضاوت از روی فعالیتها و برنامهکنند که این تستمحققان ادعا می

ه عقیده آنان این امر به این دلیل است ها در دروس مختلف را ندارند و مترادف با عملکرد فعلی آنان نیست، بو نمرات آن

ضعیفی  ای ثابت شده است که عملکردهای حرفهها و مصاحبههای سنتی شناسایی پتانسیل در مدارس، دانشگاهکه سیستم

 1091(. نظام آموزش متوسطه ایران به صورت بنیادی و متناسب با نیازهای جامعه، از سال 2828، 5دارند )کارلا روکاروت

یج تغییر کرد و در حال حاضر، کلیه مدارس تحت پوشش این نظام قرار دارند. از آنجایی که یکی از اهداف نظام به تدر

بی را آموزان است، باید مسئولان برنامه مناسجدید، هموار ساختن مسیر انتخاب رشته تحصیلی و بالطبع شغل آینده دانش

(. امروزه در مدارس، انتخاب رشته تحصیلی را 1080و منانی،  آموزان تدوین نمایند )عابدیجهت هدایت تحصیلی دانش

و علاقه شغلی در نظر گرفت. در اکثر مواقع این دو وابسته به یکدیگر هستند؛ تجربه نشان داده  توان جدا از استعدادنمی

                                                           
1 Sternberg., Jarvin, & Grigorenko 
0 Slavin 
9Binet & Simon  
4 Issurin 

2Davids and all  
6 Renzulli 
7 Petruta 
2 Karla & Rokarot 
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را به سوی  ین ترتیب اوآموز راه را برای انتخاب رشته دانشگاهی هموار ساخته و به هماست که معمولاً رشته تحصیلی دانش

(. به طور کلی در هدایت 2810، 1دهد )جنسنآموز هستند، سوق میمشاغل خاصی که وابسته به رشته تحصیلی دانش

گیری شوند؛ یکی از این عوامل آموزان عوامل متعددی دخیل هستند که هر یک باید شناسایی و اندازهتحصیلی دانش

های اساسی برای نوع خاصی از عملکرد داد، توانایی لازم برای یادگرفتن مهارتآموزان است. استع))استعداد(( دانش

های متعددی استفاده شده تا امکان تحصیلی و شغلی از آزمون (. برای سنجش استعداد2818، 2تعریف شده است )کلاین

لی بیشترین رشته تحصیلی و شغبینی شود و در مجموع افراد طوری انتخاب شوند که در سازگاری فرد با شغل آینده او پیش

 (.2818بازدهی را داشته باشند )کلاین، 

های تحصیلی و یا شغل خاص اشتغال داشته باشند، در خواهند در رشتههای متفاوت درباره کسانی که میاجرای آزمون

ه فکر وانشناسان باکثر کشورهای پیشرفته جهان، پس از جنگ جهانی دوم رواج پیدا کرد. در عین حال در این کشورها ر

، 0تری افتادند تا بتوانند استعداد افراد را در زمینه تحصیلی و شغلی شناسایی کنند )دتمنهای دقیق و متنوعطراحی آزمون

وپرورش امروزی تشخیص استعدادها و هدایت یا راهنمایی نسل جوان برای انتخاب رشته تحصیلی (. هدف آموزش2812

، به نقل از 2888؛ برونو، 2810گیرد )رتنبرگ، در چهارچوب هدایت تحصیلی صورت میمناسب است. امروزه این امر 

(. راهنمایی تحصیلی و شغلی بر این اصل استوار است که موفقیت در هر شغل یا رشته تحصیلی 1085محمودی و بهمن کرد، 

ها و کمک به او در شناخت قابلیتهای شخصیتی و ها، استعدادها، علایق و دیگر ویژگیمستلزم برخورداری از توانایی

های (. آزمون2811، 0های اساسی در فرایند راهنمایی و استعدادیابی است )بارنتهایش یکی از گاماستعدادها و محدودیت

(. 2885، 8شوند )کمپل و تروکمنریزی شغلی و تحصیلی در آینده استفاده میدار برای برنامهاستعداد به طور واقعی و هدف

نده بینی کناند و پیشهای خاصی طراحی شدههای استعداد برای رشتهدهند که آزمونهای تحقیقات اخیر نشان میداده

باارزشی  بخشند و ابزارهایهای شغلی و تحصیلی را حدی بهبود میرو، فرصتپیشرفت تحصیلی در آینده هستند. ازاین

( در نظریه توانایی اولیه 2888) 5(. تورستون2889، 9، گیلل2819، 2برای کار کردن با افراد معلول هستند )بارنت و مک کال

کند که هفت توانایی )درک کلامی، سیالی کلامی، محاسبه، سرعت ادراک، استدلال استقرایی و تجسم ذهنی بیان می

 های اساسی استعدادهای فرد هستند.یهپافضایی( از 

( 1808( تا سال )1802زایی آمریکایی از سال )های اشتغالهای استعداد شغلی کانادا توسط سرویسمجموعه آزمون

گری شغلی و دیگری راهنمایی شغلی و تحصیلی ( به منظور دو هدف کلی، یکی غربال1888گسترش یافت و در سال )

 ها بههای استعداد تحصیلی تغییراتی اعمال شد که موجب شد این آزمونآزمون ( روی1880بکار گرفته شدند. در سال )

، های دانش لغاتاستعداد کلامی شامل خرده مقیاس آزمون درپی و به هم متصل شوند. فرم تجدید نظر شدهصورت پی

                                                           
1Jansen  
0Clein  
9 Detteman 
4Barnette  

2 Campbell & Trockman 
6 McCall 
7 Gillel 
2 Thurstone 
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 2، شماره 0، دوره 0011پاییز

اضافه شد  ( قسمت ریاضیات آزمون استعداد تحصیلی به این آزمون1880باشد. پس از سال )جملات تکمیلی و متن می

 (.2882)واینر، 

( تحقیقی با عنوان اعتبار یابی رابطه مجموعه استعداد عمومی با عملکرد شغلی 1050درباره کاربرد آزمون استعداد خادمی )

های ارزشیابی عملکرد درصد از واریانس نمره 01کارکنان شرکت دی. ام. تی اصفهان انجام داد. نتایج تحقیق نشان داد که 

بینی نمرات ی استعداد عمومی برای پیشها( از آزمون1058با آزمون جور کردن ابزار ارتباط داشته است. عریضی و یزدی )

ال اول آموزان سها، پیشرفت ریاضی دانشآموزان در درس ریاضی استفاده کردند و نتیجه گرفتند که این آزموندانش

بینی موفقیت با استفاده از شناسایی ( روی پیش2810) 1کنند. گلاسر و جاکوببینی میداری پیشریاضی را به طور معنی

کردند، پژوهشی انجام دادند. نتایج به دست آمده دانشجوی دانشگاه هند که در رشته پزشکی تحصیل می 188در استعداد 

بود.  98/8و  29/8بینی استعداد این دانشجویان نشان داد که همبستگی بین نمرات آزمون استعداد و آزمون مشابهت با پیش

های استعداد تحصیلی جهت تفکیک بینی آزمون. در زمینه پیشبود 89/8همبستگی این دو آزمون با ملاک )نمرات کل( 

نفر از دانشجویان  28588( آزمون استعداد تحصیلی را بر روی 2810ن )2های مختلف هویت و گلدمآموزان در رشتهدانش

ر زمینه انتخاب د برای انتخاب رشته، اجرا کردند. نتایج نشان داد که توانایی ریاضی تعیین کننده اصلی دانشگاه بزرگ 0در 

 شغل برای گروه فنی است.

قصود از مهای برتر )شهاب( اجرا گردید. در نظام آموزشی کشور استعداد تحصیلی، با طرح شناسایی و هدایت استعداد 

تعدادی متنوع های اساستعداد در این طرح، استعداد تحصیلی و تیزهوشی نیست، بلکه توانایی برجسته در هر یک از حوزه

ار هایی چون خلاقیت، علاقه شخصی، پشتکاست و ویژگی علومی و نیدی، اجتماعی، ورزشیی، فضای، هنری، اضیری، کلام

نخستین اجرای آزمایشی . (1080)مجدفر، اصلانی و سلیقه دار،  وجوگری نیز مورد توجه و رصد قرار خواهند گرفتو جست

در جهت طرح الگوی نظری و اجرایی طرح، در سال  –نی در سطوح ملی استا –پس از اقدامات کارشناسی  این مقیاس

های کشور آغاز شد، پس از آن به صورت جامع در تمامی مدارس کشوری در سطح برخی استان 1082-1081تحصیلی 

 شوددر سطح ابتدایی و متوسطه اول برگزار می

، عابدی، کاظمی حقیقی منانی، لطیفی، ( و آیتی1088این ابزار توسط ضیاعی موید، آسایش، لاری، مینایی و همتی فر )

( در قالب طرح پژوهشی بنیاد ملی نخبگان، براساس الگوی گانیه طراحی شده است. 1081راستگو مقدم و اسدی یونسی )

 ورزشی، اجتماعی، فرهنگی، دینی-گویه های این مقیاس در حوزه های استعداد کلامی، ریاضی، هنری، فضایی، حرکتی

ه بندی شده است و معلم با مشاهده دانش آموزان در کلاس درس نسبت به ارزیابی حوزه های استعداد درج 8-0و علوم از 

 آمده است 1های دانش آموزان اقدام می نمایند که ویژگی های دانش آموزان در هر یک از حوزه ها در جدول شماره 

 

                                                           
1 Glaser & Jacobs 0 Goldman 
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 1-19 .1(2).فصلنامه مشاوره ی مدرسه آموزاندانش یلیاستعداد تحص اسیمق یسنجروان یهایژگیو یبررس (1081محمود محمدی رازی )
 

 2، شماره 0، دوره 0011پاییز

 ویژگی ها حوزه های استعداد

از واژگان پیشرفته، قدرت بیان بالا، یاد آوری سریع مطالب، نوشتن داستان به داشتن دامنه لغات زیاد، استفاده  کلامی

 راحتی، درک اطلاعات ادبی

مهارت در محاسبات و انجام سریع آن، درک روابط منطقی، پشتکار در حل مسائل پیچیده ریاضی، انجام بازی  ریاضی

 های فکری اعداد

 و تفسیر آن، کنجکاوی در فعالیت های هنریمهارت بالا در نقاشی، درک مفاهیم هنری  هنری

مهارت در نقشه خوانی، جهت یابی، قدرت تجسم بالا، درک تصاویر، و نمودار ها، توانایی در فهم اشکال  فضایی

 هندسی

مهارت در یک یا چند رشته ورزشی، تقلید از حرکات دیگران، توانایی حرکتی بالا، استفاده از زبان بدن در  ورزشی

 حبت کردنهنگام ص

توانایی در آموزش به دیگران، توانایی در سازماندهی در فعالیت ها، داشتن دوستان زیاد، توانایی در کنترل  اجتماعی

 احساسات

 درک بالا نسبت به مساعل مذهبی، ارائه سوالات زیاد در خصوص آفرینش و هستی فرهنگ دینی

، توجه به ویژگی های زیبایی شناختی پدیده های طبیعی، مهارت در انجام فعالیت های علمی و آزمایشگاهی علوم

 توجه به مساعل محیط زیست، داشتن اطلاعت زیاد در مورد حیوانات، حشرات، گیاهان و سنگ ها

سنجی آن مورد بررسی قرار نگرفته است، با توجه به مطالبی که در بالا ذکر شد استعداد سنجی های رواناما تاکنون ویژگی 

م باشد لذا به دلیل اهمیت وافر این موضوع تصمیساسی هر سیستم آموزشگاهی و در سطح کلان در رشد جامعه میاز نکات ا

 سنجی این مقیاس گرفته شد.های روانبر بررسی ویژگی

 ها. مواد و روش2

، پژوهش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و از لحاظ نوع گرد آوری داده ها، کمی است.جامعه آماری این

با  85-89های چهارم پنج و ششم در سال تحصیلی در پایه رشتشهر  1آموزان دوره ابتدایی )پسرانه( منطقه کلیه دانش

نفر انتخاب گردید. شیوه اجرای  200ای به حجم ای نمونهگیری تصادفی چند مرحلهبود که به روش نمونه 0588تعداد 

آموز ر اواسط سال تحصیلی به وسیله معلمان هر پایه بر حسب فعالیت هر دانشپژوهش: مقیاس استعداد تحصیلی هر ساله د

وپرورش و اخذ مجوزهای لازم به مدارس ابتدایی مراجعه کرده گردد، با توجه به این شرایط با مراجعه به آموزشتکمیل می

دگذاری به اطلاعات فردی تنها با ک مقیاس تکمیل شده به وسیله معلم بدون دسترسی های لازم با معلمینو پس از هماهنگی

آموزان توزیع شد و پس آموز بین دانشهای چندگانه گاردنر نیز برحسب کد هر دانشمقیاس هوش آوری گردید وجمع

 ها انجام گرفت.وتحلیلاز پاسخگویی باقی موارد تجزیه
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 1-19 .1(2).فصلنامه مشاوره ی مدرسه آموزاندانش یلیاستعداد تحص اسیمق یسنجروان یهایژگیو یبررس (1081محمود محمدی رازی )
 

 2، شماره 0، دوره 0011پاییز

 ب( با همکاری بنیاد ملی نخبگان وطرح شنناسایی و هدایت استعدادهای برتر )شها مقیاس استعداد تحصیلی )شهاب(:

 188مقیاس شامل  نیشد. اهای چهارم و پنجم ابتدایی تعدادی از مناطق آموزشنی اجرا میوپرورش، در پایهوزارت آموزش

این مقیاس برای مشاهده و ارزیابی معلم از توانایی های  گیرد.نوع هوش در آن مورد سنجش قرار می 5باشد که میسؤال 

 10گویه استعداد هنری،  12گویه استعداد ریاضی،  10گویه استعداد کلامی،  10زان می باشد. در این مقیاس دانش آمو

 10گویه استعداد فرهنگی دینی و  12گویه استعداد اجتماعی،  18گویه استعداد حرکتی ورزشی،  11گویه استعداد فضایی، 

( و آیتی، عابدی، 1088وید، آسایش، لاری، مینایی و همتی فر )گویه استعداد علوم را می سنجد. این مقیاس توسط ضیاعی م

( در قالب طرح پژوهشی بنیاد ملی نخبگان، براساس 1081کاظمی حقیقی منانی، لطیفی، راستگو مقدم و اسدی یونسی )

راحی ، ط( که شامل توانایی های هوش، خلاقیت، امور اجتماعی، حواس، کنترل عضلانی و حرکتی بوده2885الگوی گانیه )

  شده است.

به منظور سنجش هریک از مولفه های هشت  پرسشنامه هوش های چندگانه گاردنر :گاردنر گانه هشت آزمای هوش

متوسط  (،2(، کم )1، براساس طیف لیکرت از خیلی کم )تهیه و تنظیم شده است ل واس 58در قالب گانه هوش، 

 18گویه و در هشت مولفه که هر یک دارای  58ی در قالب گزینه ا 8( به صورت 8( و خیلی زیاد )0(، زیاد )0)

  گویه می باشد.

 

 هایافته. 3

 سنجی مقیاس استعداد تحصیلی ارائه شده است.های رواندر این بخش، نتایج محاسبات و تحلیل ویژگی

 

 های توصیفی. آماره8جدول 

 

 امتغیره نمره کل کلامی ریاضی هنری فضایی ورزشی اجتماعی دینی علوم

 

 هاشاخص

200 200 200 200 200 200 

 

 تعداد 200 200 200

 میانگین 28/2 22/2 28/8 02/8 82/8 22/8 58/8 80/8 90/8

 خطای استاندارد 15/8 15/8 18/8 85/8 88/8 88/8 88/8 85/8 88/8

 انحراف استاندارد 52/2 81/2 29/1 08/1 05/1 05/1 05/1 02/1 00/1

 واریانس 28/5 08/5 58/2 50/1 18/2 18/2 80/1 58/1 80/2

 چولگی 50/2 95/2 15/8 11/8 08/8 20/8 -80/8 00/8 89/8

 کشیدگی 21/18 21/18 -25/8 -85/8 -18/8 -08/8 -81/8 -25/8 -02/8
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 1-19 .1(2).فصلنامه مشاوره ی مدرسه آموزاندانش یلیاستعداد تحص اسیمق یسنجروان یهایژگیو یبررس (1081محمود محمدی رازی )
 

 2، شماره 0، دوره 0011پاییز

و  جیک های توصیفی شامل حجم نمونه، میانگین، خطای استاندارد میانگین، میانه، انحراف استاندارد، واریانس،آماره

های استعداد کلامی، ریاضی، هنری، فضایی، ورزشی، اجتماعی، دینی و لگی برای نمره کل و هر یک از زیر مقیاسچو

 .علوم ارائه شده است

 

 آمده است. 2در این پژوهش به منظور تعین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. که نتایج آن در جدول 

 

 ی )آلفای کرونباخ(. محاسبه همسانی درون2جدول 

 مقیاس و

 هاخرده مقیاس

 ضریب آلفای کرونباخ

 

 گیریخطای معیار اندازه

 15/8 85/8 کل آزمون

 15/8 52/8 کلامی

 18/8 85/8 ریاضی

 5/8 82/8 هنری

 8/8 89/8 فضایی

 8/8 85/8 ورزشی

 8/8 82/8 اجتماعی

 5/8 88/8 دینی

 8/8 89/8 علوم

 

های فرعی است و برای خرده مقیاس 85/8دهد ضریب اعتبار برای کل آزمون نشان می 2 همان طور که نتایج جدول

استعداد کلامی، استعداد ریاضی، استعداد هنری، استعداد فضایی، استعداد ورزشی، استعداد اجتماعی، استعداد دینی و 

گیری ت آمده است. خطای معیار اندازهبدس 89/8و  88/8، 82/8، 85/8، 89/8، 82/8، 85/8، 52/8استعداد علوم به ترتیب 

های فرعی استعداد کلامی، استعداد ریاضی، استعداد هنری، استعداد فضایی، استعداد و آزمون 15/8برای کل آزمون 

 88/8و  85/8، 88/8، 88/8، 88/8، 85/8، 18/8، 15/8 ورزشی، استعداد اجتماعی، استعداد دینی و استعداد علوم به ترتیب

های فوق کم است. در نتیجه مقادیر کوچک خطای دهد انحراف معیار توزیع نمرات خطا در آزمونکه نشان میبدست آمد 

گیری به باشد. معیار قضاوت در مورد مقادیر خطای معیار اندازهگیری معرف اعتبار بالا و خطای تقریباً کم میمعیار اندازه

 اشد.بها میهای آزمون و خرده آزموننسبت تعداد داده

برای سنجش روایی سازه از روش همبستگی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. در زیر نتایج حاصل مورد بررسی قرار 

تگی کمتری ها با هم همبسها همبستگی بالایی داشته باشد و خرده مقیاسگیرد. به لحاظ نظری آزمون باید با خرده مقیاسمی

 داشته باشند.
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 1-19 .1(2).فصلنامه مشاوره ی مدرسه آموزاندانش یلیاستعداد تحص اسیمق یسنجروان یهایژگیو یبررس (1081محمود محمدی رازی )
 

 2، شماره 0، دوره 0011پاییز

 

 هایشی مقیاس استعداد تحصیلی با زیر مقیاس. ضریب همبستگ3 جدول

 نمره کل 8        

 کلامی 85/8** 1       

 ریاضی 05/8** 05/8** 1      

 هنری 08/8** 01/8** 22/8** 1     

 فضایی 81/8** 88/8** 51/8** 25/8** 1    

 ورزشی 25/8** 08/8** 02/8** 00/8** 81/8** 1   

 اجتماعی 02/8** 02/8** 21/8** 89/8** 22/8** 01/8** 1  

 دینی 00/8** 08/8** 22/8** 89/8** 25/8** 05/8** 20/8** 1 

 علوم 02/8** 01/8** 95/8** 21/8** 95/8** 08/8** 21/8** 92/8** 8

 

دهد، ضریب همبستگی مقیاس استعداد تحصیلی با هشت خرده مقیاس استعداد کلامی، نشان می -0طور که جدول همان

استعداد ریاضی، استعداد هنری، استعداد فضایی، استعداد ورزشی، استعداد اجتماعی، استعداد دینی و استعداد علوم به ترتیب 

بدست آمد که همبستگی بالایی را در خرده مقیاس کلامی نشان  02/8، 00/8، 02/8، 25/8، 81/8، 08/8، 05/8، 85/8

یاس باشند. مقدار میمعنیها با هم باشد و همه زیر مقیاسد متوسط میدهد و هفت زیر مقیاس بعد همبستگی تا حدومی

لامی های تشکیل دهنده خود از همبستگی بالایی در خرده مقیاس کاستعداد تحصیلی با عنایت به همبستگی با زیر مقیاس

 ها در حد متوسطی بوده است.دارا بوده و در باقی خرده مقیاس

( انجام 2880)یورسکاک و سوربوم،  Lisrel 9/5حصیلی از طریق تحلیل عاملی تائیدی با استفاده از روایی سازه مقیاس استعداد ت

، شاخص نسبت مجذور خی بر درجه (x2)های مجذور خی گرفت. از روش حداکثر احتمال برای برآورد مدل و از شاخص

(، CFIای )(، شاخص برازش مقایسهAGFIاقی )(، شاخص نیکویی برازش انطبGFI، شاخص نیکویی برازش )(x2/df)آزادی 

 ( برای برازش مدل استفاده شد.RMR( و باقیمانده مجذور میانگین )RMSEA) خطای ریشه مجذور میانگین تقریب

 های محاسبه شده برای تحلیل عاملی تائیدی مقیاس استعداد تحصیلی. نتیجه شاخص4 جدول

 شاخص مجذور خی

𝒙𝟐 

 شاخص نسبت

 مجذور خی

 بر درجه آزادی

𝒙𝟐/𝒅𝒇 

شاخص نیکویی 

 (GFIبرازش )

 شاخص نیکویی

انطباقی  برازش

(AGFI) 

شاخص برازش 

 مقایسه

 (CFIای )

خطای ریشه مجذور 

 میانگین تقریب

(RMSEA) 

باقیمانده مجذور 

 (RMRمیانگین )

 

19/5988 
 

28/2 
 

81/8 
 

889/8 
 

88/8 

 

85/8 

 

82/8 
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 2، شماره 0، دوره 0011پاییز

ر از تهای بزرگمعنادار نباشد دال بر برازش بسیار مناسب است اما این شاخص در نمونهاگر مجذور خی از لحاظ آماری 

رو شاخص مناسبی برای سنجش برازش مدل نیست اگر شاخص نسبت مجذور خی بر درجه غالباً معنادار است و از این 188

 88/8تر از بزرگ CFI ،AGFI ،GFIهای دهد. اگر شاخصباشد برازش بسیار مطلوب را نشان می 0تر از آزادی، کوچک

تر باشد بر برازش بسیار مطلوب و بسیار مناسب دلالت دارد و کوچک 88/8تر از کوچک RMRو  RMSEAهای و شاخص

، CFI ،AGFIهای (. در نتیجه شاخص2880بر برازش مطلوب و مناسب دلالت دارد )آلکسوپولس و کالایتزدیس،  85/8از 

GFI های ت دارد و شاخصبر برازش متوسط دلالRMSEA  وRMR  بر برازش ضعیف دلالت دارد و بر مبنای شاخص

 نسبت مجذور خی بر درجه آزادی برازش مطلوب است.

 های چندگانه گاردنرمقیاس هوش های مقیاس استعداد تحصیلی و. همبستگی خرده مقیاس2جدول 

 ضرایب همبستگی  همبستگی معناداری

 هامقیاس

 کلامی شهاب گاردنر کلامی 22/8 02/8

 ریاضی شهاب ریاضی گاردنر 99/8** 88/8

 هنری شهاب موسیقیایی گاردنر 22/8 08/8

 فضایی شهاب فضایی گاردنر -18/8 81/8

 ورزشی شهاب بدنی گاردنر 25/8 20/8

 اجتماعی شهاب بین فردی گاردنر 25/8 20/8

 دینی شهاب درون فردی گاردنر -02/8 19/8

 علوم شهاب گرای گاردنربیعتط -18/8 00/8

 

گاردنر  های مقیاس استعداد تحصیلی وبرای بررسی روایی همگرا از همبستگی پیرسون استفاده شد و رابطه خرده مقیاس

های چندگانه مقیاس هوش مورد بررسی قرار گرفتند که خرده مقیاس استعداد ریاضی مقیاس استعداد تحصیلی و ریاضی

 بدست آمد و کمترین رابطه برای خرده مقیاس استعداد دینی و هوش درون فردی 99/8بطه به میزان **را گاردنر با بیشترین

 مشخص گردید. -02/8مقیاس گاردنر با 

 گیری. بحث و نتیجه4

سنجی مقیاس استعداد تحصیلی )شهاب( بود تا بدین طریق ابزاری معتبر و های روانهدف از این پژوهش بررسی ویژگی

 آموزان فراهم گردد.نجش هوش و استعداد دانشروا برای س

با توجه به جداول بالا مشخص گردید که همه گویه های انتخاب شده دارای بار عاملی بالایی بودند و نیاز به حذف هیچ 

یک از گویه های مقیاس شناسایی و استعداد )شهاب( نبود. همچنین گویه های انتخاب شده ساختار های عاملی مناسبی را 

گویه استعداد  10هت اندازه گیری ابعاد مختلف استعداد در مدل تحقیق فراهم کرد و تمامی مولفه های این مقیاس )ج
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گویه استعداد حرکتی ورزشی،  11گویه استعداد فضایی،  10گویه استعداد هنری،  12گویه استعداد ریاضی،  10کلامی، 

 گویه استعداد علوم( مورد تایید قرار گرفت. 10ینی و گویه استعداد فرهنگی د 12گویه استعداد اجتماعی،  18

( همسو و هماهنگ است. در الگوی گاردنر نیز استعداد شامل مولفه 2888( و گانیه )1850این نتایج با مطالعات گاردنر )

انیه گهای استعداد های زبانی، منطقی ریاضی، فضایی، میان فردی، درون فردی و طبیعت گرا است و همچنین در الگوی 

توانایی های افراد در تعامل با محیط، باعث ایجاد استعداد هایی در آن ها می گردد که به صورت حوزه های تحصیلی، 

هنری، بازرگانی، ورزشی و غیره مشاهده می شود. با توجه به اینکه در مولفه های مقیاس شناسایی دانش آموزان با استعداد 

(، 2810(، چویی، لانگ و تامسون )1858(، استرانبرگ )2888یج با مطالعات رنزولی )خلاقیت وجود ندارد بنابراین این نتا

( ناهمسو است. در این مطالعات خلاقیت به عنوان یکی از 2812( و وانگ، لو، جو و زانگ )2810چسنکوا و سابسکی )

 مولفه های مهم در فرایند شناسایی دانش آموزان با استعداد در نظر گرفته شده است.

فته های پژوهش در زمینه بررسی ارتباط مقیاس شناسایی دانش آموزان با استعداد با هوش های چندگانه گاردنر نشان داد یا

که ارتباط مثب و معناداری بین ابعاد مختلف استعداد و هوش وجود دارد. پژوهش های صورت گرفته در زمینه آزمون های 

مون ها با هوش عمومی ارتباط دارند. اهرمی، فرامرزی، شوشتری و عابدی شناسایی استعداد نیز نشان می دهند که این آز

( با بررسی پرسشنامه استعداد چندگانه گاردنر و آزمون هوش وکسلر نشان دادند که بین عملکرد دانش آموزان در 1081)

سرعت پردازش  مز نویسی وخرده مقیاس های استعداد کلامی گاردنر با مفاهیم تصویری وکسلر، استعداد فضایی گاردنر با ر

ا فراخنای ارقام و مفاهیم تصویری وکسلر و استعداد درون فردی گاردنر با فراخنای وکسلر، استعداد بین فردی گاردنر ب

ارقام وکسلر رابطه معناداری وجود دارد. این نتایج پژوهش با نتایج سایر پژوهش های صورت گرفته در این زمینه همسو و 

وش وکسلر با آزمون ماتریس های ( در پژوهشی نشان دادند که آزمون ه1082هماهنگ است. صادقی، ربیعی و عابدی )

( 1881( و کرانزلر )1081پیش رونده ریون در خرده مقیاس های مختلف دارای همبستگی معناداری است. پژوهش  رضائی )

نیز نشان داد که آزمون های استعداد چندبعدی در تمامی خرده مقیاس ها دارای همبستگی متوسط و بالا با آزمون ماتریس 

 یون می باشد.های پیش رونده ر

 8سؤال و  88( با 1888مقیاس مکنزی ) ( مشخص کرد که ضریب آلفای کرونباخ2818پژوهش حاج هاشمی و انگ )

، موسیقیایی 22/8فضایی -، دیداری22/8گرایی ، طبیعت98/8، وجودگرایی 98/8های درون فردی مقیاس برای مقیاس

است. همچنین  8/8سؤال  88و برای کل  2/8 یاضیر -، منطقی21/8جنبشی -، بدنی22/8 یفرد، درون 20/8، کلامی 28/8

 هدایت استعدادهای ها از اجرای طرح شناسایی وبررسی رضایتمندی معلمان و مدیران دبستان( 1082در پژوهش منصوری )

خن گفته یز سهای دیگر این طرح نطرح شهاب را طرح مناسبی از لحاظ اعتبار دانسته اما از شیوه اجرایی و محدودیت ،برتر

ای از ر نظریه گاردنر مجموعه. دکنندها استفاده از یک هنوش را برجسته یا خنثی میفرهنگ( 2811نر )گارداست. از نظر 

های شود به صنورت منطقی مستقل از یکدیگر هستند. گاردنر بر اساس نشانهها به عنوان کاندید مطرح شده و گفته میهوش

ابتدا هفنت مقیاس مجزا برای هوش تعریف کرد. هوش زبانی و منطقنی نن ریاضنی، هنوش  بیولوژیکی و انسان شناختی،
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ها موسنیقیایی، هنوش فضایی، هوش بدنی ن جنبشی و دو نوع هوش شخصی که یکی به خود فرد و دیگری به سایر انسان

معرفی شد. او سپس کاندیداهای  1850هایی هستند کنه در سنال شود، به نام هوش درون فردی و بین فردی مقیاسمربوط می

یده گرایی به عنوان مقیاس هشتم به تصویب رسهای بینان شنده افنزود. در اینن نظرینه هوش طبیعتدیگری نیز به مقیاس

دارد مدارک کافی برای این که هوش است ولنی هننوز هنوش معننوی را بنه عنوان یک مقیاس معرفی نکرده و اظهار می

(. روایی سازه این مقیاس از طریق همبستگی 2811)گاردنر،  ان یک مقیاس شناخته شود حاصل نشده استمعنوی به عنو

ها با کل آزمون و تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت. در بررسی روایی سازه مشخص گردید که در مقیاس خرده مقیاس

ها از برازش مناسبی برخوردار خرده مقیاس های کلامی و ریاضی دارای برازش مناسبی بوده و باقیحاضر خرده مقیاس

 نبودند.

ها از ضریب اعتبار بالایی برخوردار است، روایی و خرده مقیاس مقیاس استعداد تحصیلینتایج به دست آمده نشان داد  

 اشد.بمقیاس در دو خرده مقیاس کلامی و ریاضی دارای برازش مناسبی می مقیاس نیز نشانگر این بود که سازه این

با توجه به اینکه مقیاس شناسایی دانش آموزان با استعداد در خرده مقیاس دیگر برازش متوسطی را دارا است پیشنهاد می 

گردد که در ابعاد مختلف استعداد گویه هایی دارای ارتباط نزدیکتر طراحی و در این مقیاس گنجانده شوند تا از این طریق 

 ی ابعاد مشخص شده افزایش یابد. ارتباط مقیاس استعداد تحصیلی با تمام

اصولا هر تحقیقی با محدودیت های روبرو است که در مراحل مختلف پژوهش خود را نشان می دهند. پژوهش حاضر نیز 

از این محدودیت ها در امان نبوده است که برخی از این محدودیت ها عبارتند از: مقیاس شناسایی استعداد )شهاب( از 

یل شده است و معلمان باید آن را برای تمام دانش آموزان تکمیل کنند و در این میان ممکن است گویه های زیادی تشک

برخی از معلمان به دلیل انگیزه کافی در تکمیل کردن آن دقت کافی نداشته باشند. هم چنین انتخاب هر یک از ابزار های 

زشی ج پژوهش تحت تاثیر قرار گیرد. نظام های آمواندازه گیری هوش، خلاقیت و عملکرد تحصیلی باعث می گردد که نتای

به منظور شناسایی استعداد های دانش آموزان از الگو ها و آزمون های مختلفی استفاده می کند که می توان در این زمینه 

اس یبه آزمون های ریون، وکسلر، رنزولی اشاره کرد. برهمین اساس پیشنهاد می شود تا در پژوهش های بعدی ارتباط مق

شناسایی و استعداد های برتر )شهاب( با آزمون های شناسایی دیگر به ویژه مقیاس های درجه بندی شده مورد بررسی قرار 

 گیرد.

 

 .ملاحظات اخلاقی2

 پیروی از اصول اخلاقی پژوهش:

ند از پژوهش خارج شوند. کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بوداصول اخلاقی تماماً در این مقاله رعایت شده است؛ شرکت

 ها محرمانه نگه داشته شد. کنندگان در جریان روند پژوهش بودند و اطلاعات آنهمچنین همه شرکت
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 حامی مالی:

 های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.های تأمین مالی در بخشاین تحقیق هیچگونه کمک مالی از سازمان

 مشارکت نویسندگان:

 نویسنده مسئول تمامی مراحل پژوهش را عهده دار بوده است.تنها 

 تعارض منافع:
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