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 چکيده

(پسر 661دختر،  604) آموز دانش 594بدين منظور . بود A)فرم ، 9مقیاس )آزمون هوش کتل  ابیي نرمبودن، اعتبار، روايی و  هدف اين پژوهش تعیین عملی

ای انتخاب و مقیاس  برداری تصادفی چندمرحله به شیوه نمونه ،مشغول به تحصیل بودند 0933-0931تحصیلی شهر تهران که در سال دبیرستانتیزهوش مقطع 

. ای حذف نشد های مقیاس، مادّه عاملی مادّهل ضريب همبستگی هر مادّه با نمره کل مجموعه و تحلی اساس بر .را تکمیل کردند( 0393)هوش سیال کتل 

رخش متمايل برای تعیین روايی سازه منجر به استخراج چهار های اصلی و چ نتايج تحلیل مؤلفه. به دست آمد 939/1کرونباخ  ضريب اعتبار از طريق آلفای

 .بودبا نظريه ساخت هوش سیال کتل هماهنگ به دست آمده نتايج . استدالل استقرايی شدو سرعت ادراک  ،دقت ادراک  ،فراخنای حافظه: عامل

 متمايلهای اصلی، چرخش  هوش سیال، تیزهوش، اعتبار، روايی، تحلیل مؤلفه :هاي کليديواژه

Abstract 

he present research examined the practicality, reliability, validity and norming of Cattell's Fluid Intelligence Scale (Scale 3, 

Form A). 435 gifted high school students (215 girls, 220 boys) in the academic year of 2010-2011 were selected by 

multistage random sampling method and completed Scale 3, Form A of Cattell Fluid Intelligence Scale (Cattell, 1978). Based on 

the correlation coefficient of each item with the overall score of the scale and factor analysis of the scale items, no item was 

omitted. Cronbach's  alpha coefficient was estimated at 0.783. Results of principal component analysis and oblique rotation for 

determining construct validity led to the extraction of four factors: memory span, perception accuracy, perception speed and 

reasoning by induction. Findings were in accordance with the Cattell Fluid Intelligence Theory. 

Keywords: fluid intelligence, gifted, reliability, validity, principle component analysis, oblique rotation 
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 مقدمه
در بین  6و نبوغ 0اصطالحات هوش، استعداد کارگیری بهدر 

. خورد بسیاری به چشم می نابسامانی های آموزشی مردم و محیط

های  برتری افراد در زمینهمبین ها، هوش  از نظر سازندگان آزمون

مردم اغلب کلمه تیزهوش را برای . کالمی يا رياضی است

برخی از افراد نبوغ را ارثی . برند توصیف کودکان به کار می

است  9دانند، برخی ديگر معتقدند که استعداد اکتسابی يا ذاتی می

 .(0339/0934، پیرتو)

شناسان برای هوش ارائه  تعاريف متعددی را که توسط روان

و  4، تحلیلی(تحصیلی) 5توان به سه گروه تربیتی شده است می

شناسان تربیتی، هوش  روان بنابر ديدگاه. تقسیم کرد 2کاربردی

های  جنبه. شود کیفیتی است که سبب موفقیت تحصیلی می

هیجانی، شخصی ـ  های عاطفی غیرشناختی هوش مانند توانايی

يافتگی فرد به شمار  و اجتماعی از عوامل موفقیت و سازش

نقل از  6119 ،3و ديويس 3، هیون9سیاروچی)روند  می

يک نوع استعداد هوش رو،  از اين .(0933خسروجاويد و زينعلی، 

که کنند  بیان می اين پژوهشگران. آيد تحصیلی به شمار می

پیشرفت تحصیلی  گیرند و بهتری می های کودکان باهوش، نمره

مخالفان اين . هوش دارند نسبت به کودکان کم قابل توجهی

ها و پیشرفت  توان به نمره ديدگاه معتقدند کیفیت هوش را نمی

تحصیلی محدود کرد، زيرا موفقیت در مشاغل و نوع کاری که 

 های طور کلی پیشرفت در موقعیت فرد قادر به انجام آن است و به

پردازان  نظريه ر ديدگاهبناب. گی، به میزان هوش بستگی داردزند

قدرت و  ،رمزی های تحلیلی، هوش توانايی استفاده از پديده

يا تشخیص حاالت و های جديد  با موقعیت شساز ،رفتار مؤثر

شايد بهترين تعريف تحلیلی . و کیفیات عوامل محیطی است

هوش يعنی » :پیشنهاد شده باشد 0393در سال  01توسط وکسلر

در تعاريف . «تفکر عاقالنه، عمل منطقی و رفتار مؤثر با محیط

های هوشی  ای است که از طريق آزمون کاربردی، هوش پديده

ترين تعريف برای هوش همین  کاربردیشود، شايد  سنجیده می

 (.0931افروز و هومن، )باشد 

های انتزاعی،  هوش توانايی( 0336) 00به اعتقاد ثرندايک

يک  باهوش را ( 0315) 06نیکی و اجتماعی است، اما اسپیرمنمکا

 09ترستون .شناسد می( s)و عوامل اختصاصی ( g)عامل کلی 

برخالف اسپیرمن، عقیده دارد که در هوش عامل کلی ( 0394)

وجود ندارد، بلکه هوش از شماری استعدادهای نخستین روانی، 

درک مانند ارتباط کالمی، استعداد عددی، درک روابط فضايی، 

ها حاصل  تمیز دادن اختالف و معنای کالمی، حافظه، استدالل

یچیدگی، دشواری، پ براساسهای هوش  ويژگی. شود می

يابی هدفمند، توجه به  انديشه انتزاعی، عقل معاش، سازش

. دنشو های اجتماعی، طرح ابتکار و آفرينندگی تعیین می ارزش

هستند که ( 0314) 04و سیمون 05های هوش بینه پیشرو آزمون

های هوش پرداختند و در سال  بار به طرح آزمون برای نخستین

کودکان آمريکايی به نام برای آن را  09و مريل 02ترمن 0302

ن و مريل، متر)دند کرمیزان  03بینه  ـ های هوش استنفورد مقیاس

به چهار  0332و با تغییرات مکرر سرانجام در سال ( 0399

ی گستره عمده استدالل کالمی، استدالل انتزاعی، استدالل کمّ

برای هوش دو نوع  وکسلر. بندی شدند مدت گروه و حافظه کوتاه

مادّه کالمی و  00مقیاس هوش بزرگساالن با : ختآزمون سا

مادّه کالمی و  06با  عملی و ديگری مقیاس هوش کودکان

عدی با بُ هوش را يک مکعب سه نیز( 0333) 03دگیلفور. عملی

 69اما پیاژه. کند معرفی می 66و فرايند 60وردها، فر61ابعاد محتوا

استعدادی ها، هوش را  بدون توجه به اهمیت آزمون( 0331)

شود  داند که به تدريج در مراحل مختلف تحول پديدار می می

 (.0930پارسا، )

وش انسان در زمره ـورد هـدر م( 0339)ل ـريه کتـنظ

نظريه در بررسی اين . گیرد عاملی هوش قرار می های نظريه

 ها و ابعاد شخصیتی انسان از روش تحلیل عاملی استفاده توانايی

و ( GF) 65را به دو عامل هوش سیال( g)کتل عامل  .کند می

 تجزيه کرد و با استفاده از تحلیل( GC) 64هوش متبلور

1. aptitude 10. Wechsler, D. 19. Guilford, J. 
2. genius 11. Thorndike, R. 20. content 
3. innate 12. Spearman, C. 21. product 
4. educational 13. Thurstone, L. 22. process 
5. analytical 14. Binet, A. 23. Piaget, J. 
6. applied 15. Simon, T. 24. fluid intelligence 
7. Ciarrochi, J. 16. Terman, L. 25. crystallized 
8. Heaven, P. 17. Merrill, M.  
9. Davies, F. 18. Stanford-Binet Intelligence Scales  
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. سیال و هوش متبلور عوامل متعددی يافتعاملی برای هوش 

عاملی هوش عوامل مرتبه  در تحلیل( 0322)هورن و کتل 

دوم را مورد توجه قرار داده و آنها را به صورت پنج استعداد 

اطالعات  6، سرعت بازيابی0هوش سیال، هوش متبلور، تجسم

کالين، )د ـردنـدی کـبن هـطبق 9یـاختـرعت شنـل سـامـو ع

هوش سیال عبارت است ( 0390)به عقیده کتل (. 0931 /0339

به ساختمان عصبی  به طور عمدهاز توانايی اساسی استدالل که 

 آورد می وابسته است و از وراثت و آنچه فرد در موقع تولد با خود

به عبارت ديگر، توانايی کلی درک روابط است  .پذيرد تأثیر می

پس  وی. شود میکه به ارتباطات عصبی کرتکس مغز مربوط 

اشباع بودن اين آزمون را از  ،از يک رشته تحقیقات عاملی

، دقت 5حافظه سیال فراخنای هوش. به اثبات رساند( g)عامل 

گیرد و  را دربر می 9و استدالل استقرايی 2، سرعت ادراک4ادراک

 .شود گیری می اندازه های نابسته به فرهنگ به وسیله آزمون

 کتل گسترده، های پژوهش سال 51 از خالل بیش در

 متبلور هوش و سیال هوش که کلی هوش بررسی به( 0339)

 از انبوهی به متبلور هوش. پرداخته است گیرد،می بر را در

 بر مبتنی و فرهنگ از حاصل دانش و اطالعات ها، واقعیت

 در حالی که. دارد خاص اشاره يک فرهنگ ساختار در تجارب

 های توانش از مرکب که پذير انعطاف استدالل به سیال هوش

 در سرعت و انتزاعی تفکر استقرايی، استدالل قبیل از ذهنی

 دارد اشاره است، پديده هرگونه درک برای الزم تفکر

 (.6100استرنبرگ، )

 يا فرهنگ به نابسته هوش توسعه دنبال به( 0353) کتل

 سازد، جدا ژنتیکی عوامل از را محیطی عوامل که آزمونی

 ابداع  Cو A ،Bمقیاس  سه در را( CFIT) سیال هوش آزمون

با روش  را ال کتلـاس هوش سیـار مقیـاعتب .است ردهـک

، در 36/1تا  91/1از ( براونـ  با تصحیح اسپیرمن)کردن  دونیمه

و در روش  96/1تا  43/1از ( Bفرم )های همتا  ارتباط با فرم

گزارش  34/1تا  36/1از ( با اجرای بالفاصله)بازآزمايی 

ضريب اعتبار آن با استفاده از فرمول  ،عالوه بر اين. اند دهکر

کودر  60کارگیری فرمول  و با به 99/1آلفای کرونباخ برابر با 

(. 0333سالويا و يسلداک، )بوده است  30/1ريچاردسون 

سالويا و يسلداک،  نقل از 0336) 01و لگ 3بروکس، 3کارنس

 9مقیاس  یهای همتا اعتبار فرمپژوهش خود در ( 0333

در ارتباط با روايی مقیاس . کردندگزارش  43/1 راآزمون کتل 

هوش سیال نتايج حاصل از روش تحلیل عاملی بیانگر آن بوده 

 ،49/1ها با هوش کلی از  آزمون است که میزان همبستگی پاره

 .بود 33/1تا  33/1، 23/1

ای از تأثیر عوامل بیولوژيکی در  کتل هوش سیال را نتیجه

ها يا  ين اساس معتقد است آسیبا داند و بر جريان رشد می

تحريکات مغزی اثرات مخرب يا سازنده بیشتری بر اين توانايی 

د که نکن بیان می( 6100)انگل   رديک و در همین راستا، .دارند

اهش هوش سیال با تغییرات ساختاری مغز همراه ک ياافزايش 

کند تحول هوش سیال با  نیز بیان می( 6112)پسینگهام . است

اين . سالگی ارتباط دارد06تا  2سنین ضخامت کرتکس در 

شدن، تجارب فرهنگی و تجارب   توانايی مستقل از اجتماعی

اين . نظامدار محیطی مانند آموزش و پرورش رسمی است

های بالقوه فرد و مبنای اولیه تمام  توانايیهوش معرف 

هوش  ،(0339) کتل براساس ديدگاه. وی استهای  يادگیری

 .است 00سیال ظرفیت کلی ادراک رابطه

هوش سیال بر اثر تجارب محیطی و عوامل فرهنگی در 

آموزشی در علوم و تکنولوژی  های موقعیت و ها مدارس و دانشگاه

گذاری  و در تجارب يادگیری خاص سرمايه شود به کار بسته می

هوش . يابد شود و پرورش می میو به هوش متبلور تبديل 

کار انداختن هوش سیال در تجارب مختلف  بهمتبلور با 

های مهم هوش متبلور با  يکی از تفاوت. کند يادگیری رشد می

به اين صورت  ،هوش سیال روند رشد آنها برحسب سن است

سپس . رسد سالگی به اوج خود می02تا  05که هوش سیال در 

سالگی رو به کاهش  69و در حدود  آيد به حالت هموار در می

عامل اصلی اين هموار شدن نیز مطابق نظر کتل . گذارد می

وابسته بودن اين توانايی به عوامل بیولوژيکی است زيرا اکثر 

های بیولوژيکی بعد از سنین جوانی شروع به کاهش  شاخص

برخالف هوش سیال، هوش متبلور در سنین . کنند می

بلکه با  ،کند تنها سیر نزولی را طی نمی سالگی و باالتر نه 65

اگر فرد  به ويژه،. دهد روندی کند به رشد و بالندگی ادامه می
1. visualization 5. accuracy 9. Brookes, M. 
2. retrieval speed 6. perceptional speed 10. Leg, L. 
3. cognitive speed factor 7. induction 11. perception of relation 
4. memory span 8. Karense, F.  
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های محیطی و اجتماعی مناسب قرار گیرد  در معرض محرک

هوش . يابد اين روند فزونی می( ادامه تحصیلبرای مثال، )

موقعیت  اسريع و مؤثر ب شسیال که به توانايی تحول و ساز

که  درحالی. يابد به همراه سن کاهش می ،تازه بستگی دارد

به همراه سن  ،هوش متبلور که به تراکم تجربه مربوط است

 (.0390کتل، ) يابد میايش افز

 های پژوهش کتل، 0فرهنگ به نابسته آزمون طرح زمان از

 انجام کتل هوش آزمون متفاوت های مقیاس در مورد بسیاری

 در را آزمون اين کشورهای مختلف در پژوهشگران. است شده

 است، Bو   Aفرم دو دارای هرکدام که 9و  6، 0 مقیاس سه

 آزمون مورد را آنها بودن فرهنگ به نابسته کرده، هنجاريابی

نقل  0330) 9گیو و مک 6پژوهشی که توسط بوچارد .اند داده قرار

تأثیر  گر آن است کهبیان، شدهانجام ( 0933از پاشاشريفی، 

 .عوامل وراثت در هوش بیش از عوامل محیطی است
روا و مناسب، های روانی  به آزمون بسیاریدر ايران نیاز 

های هوش برای کودکان سنین پايین  استاندارد به ويژه آزمون

به منظور برآورده ساختن اين نیاز ترکاشوندی . وجود دارد

 9مقیاس  ،Aدر پژوهشی به بررسی ساختار عاملی فرم ( 0935)

با استفاده از دو روش کالسیک و نظريه  ،آزمون هوش کتل

اعتبار به دست آمده در اين . پرداخته است( IRT) 5پاسخـ  الوس

عاملی نشان داد که مجموعه  کاربرد تحلیل. است 99/1پژوهش 

  پاسخـ  الودر مدل نظريه س. عامل اشباع شده است 3از  ها مادّه
اين . دل راش برازش کامل نداشتبا م ها مادّهنیز مجموعه 

 .کند را تايید می عدی بودن مقیاس مذکورنتیجه چندبُ

به بررسی آزمون ( 0993)و عباسی ( 0993)فر  ابراهیمی

هوش فرهنگ ناوابسته کتل با استفاده از روش کالسیک و 

آموزان دختر و پسر استان تهران  پاسخ در دانشـ  الونظريه س

دادند در مقیاس هوش کتل از لحاظ نتايج نشان . ندپرداخت

دامنه  ،ها الوتک س قدرت تشخیص و درجه دشواری تک

. ها سوگیری وجود دارد ها و حتی دامنه توابع آگاهی سؤال توانايی

های  توان گفت مقیاس کتل با آنکه نسبت به آزمون می ،بنابراين

تأثیر از  به طور کلی بی ،کالمی بار فرهنگی کمتری دارد اما

مقیاس کتل و آزمون ( 0996)جوکار . ل فرهنگی نیستعوام

. دختر و پسر اجرا کرد  آزمودنی 0691 در موردرا  4لنونـ  اوتیس

درزی . گزارش کرد 23/1او همبستگی بین اين دو مقیاس را 

، نتیجه گرفت مقیاس هوش کتل از اعتبار و روايی (0999)

 .کافی برخوردار است

تثنايی پیشرفته، يا به هدف اصلی از آموزش کودکان اس

ای است که به  های سنجیده اصطالح تیزهوشان، تنظیم برنامه

برای دست يافتن . شکوفايی استعدادهای خالق آنان کمک کند

به چنین هدفی نخستین کاری که بايد انجام شود شناسايی اين 

زيرا اگر گزينش تیزهوشان بدون . آموزان است دسته از دانش

رد ممکن است افراد واقعی مشخص داليل کافی صورت گی

های باالتر با سن عقلی آنان تطبیق نکند،  د و برنامه کالسننشو

 (.0930 پارسا،)های تحصیلی پديد آيد  در نتیجه ناکامی

گرفته  مقیاس هوش کتل بسیار مورد تجزيه و تحلیل قرار

آموزان تیزهوش  دانش ایاما چون اين مقیاس تاکنون بر. است

رسد برای بررسی  نشده است، ضروری به نظر میهنجاريابی 

. ها و اقدامات نوينی صورت گیرد پژوهش ،تر ساختار آن دقیق

 A ،فرم 9هدف اين پژوهش اعتباريابی و رواسازی مقیاس 
آموزان تیزهوش دبیرستانی شهر  آزمون هوش کتل در دانش

بررسی اين مقیاس منجر به تدوين يک ابزار معتبر . تهران است

پزشکان در فرايند راهنمايی  شناسان، مشاوران و روان روان برای

توجه به اين موضوع  پاسخ  با. و مشاوره تحصیلی و شغلی است

 :رسد های زير ضروری به نظر می پرسشه ب

 مقیاس کتل هماهنگی وجود دارد؟ گوناگون های مادّهآيا بین . 0

از مقیاس کتل در بین تیزهوشان های  مادّهآيا مجموعه . 6

 اعتبار کافی برخوردار است؟

 آيا مقیاس کتل از روايی کافی برخوردار است؟. 9

 هايی اشباع شده است؟ مقیاس هوش کتل از چه مؤلفه. 5

 روش
آموزان تیزهوش دوره  دانشحاضر، جامعه آماری پژوهش 

سال  متوسطه مراکز استعدادهای درخشان شهر تهران در

های رايج برای  براساس روش. بود 0933-0931تحصیلی

 604) نفر 594يک گروه نمونه با حجم  ،ها استانداردسازی آزمون

ای  برداری تصادفی چندمرحله از طريق نمونه( پسر 661و  دختر

 .انتخاب شدند

1. culture free 3. McGue, B. 5. Otis-lenon Test 
2. Bouchard, A. 4. item-response theory  
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 31 

 

 هوش 9مقیاس  ،Aفرم  ،پژوهشاده در اين مورد استفابزار 

گیری هوش افراد  اين مقیاس برای اندازه .بود( 0329)کتل 

مورد  هوشمندافراد  به طور کلیباالتر از ديپلم، دانشگاهیان و 

. است Bو  A دو فرمامل ش 9مقیاس . گیرد استفاده قرار می

دقیقه  05ها  هريک از فرمدهی به  پاسخشده برای  زمان تعیین

که ترتیب است زيرمقیاس تشکیل شده  چهارهر فرم از . است

ها  سری نخست،زيرمقیاس  :عبارت است ازو زمان اجرای آنها 

،  مزيرمقیاس دو، دقیقه است سهمادّه که زمان اجرای آن  09با 

، دقیقه است چهارمادّه که زمان اجرای آن  05ها با  بندی طبقه

 سهمادّه که زمان اجرای آن  09ها با  ماتريس ، زيرمقیاس سوم

مادّه که زمان  01شرايط با ، زيرمقیاس چهارمو  دقیقه است

مادّه دارد  41هر فرم  از اين رو، .دقیقه است چهاراجرای آن 

 . شود کاغذی اجرا میـ  که به صورت گروهی و مداد

های پژوهش و با استفاده از  ها براساس هدف تحلیل داده

 :شدآمار توصیفی و استنباطی به شرح زير انجام 

برای تعیین هماهنگی درونی و میزان اعتبار از ضريب  -0

 .کرونباخ بهره گرفته شد آلفای

 0های اصلی برای بررسی روايی از روش تحلیل مؤلفه -6

 .استفاده شد

های  پس از اجرای تحلیل مؤلفه واملبرای نامگذاری ع -9

 .استفاده شد 6اصلی، از چرخش متمايل

 ها يافته
ها شامل میانگین و انحراف استاندارد  مشخصه آماری مادّه

هر مادّه، همراه با ضريب همبستگی آن مادّه با نمره کل 

مادّه و ضريب آلفای کرونباخ در صورت حذف هر  41مجموعه 

در ( هاست ی درونی مادّهکننده هماهنگ که مشخص)مادّه 

 .نمايش داده شده است 0جدول 

 کل اعتبار ضريب دهد، نشان می 0 جدول طور که همان

 برابر شده برآورد کرونباخ آلفای برپايه که ای مادّه 41 مجموعه

 دهد می نشان مقیاس کل با همبستگی ستون. است 939/1 با

. برخوردارند مناسبی نسبتاً تشخیص قدرت از ها مادّه همه

 با 69 مادّه به مربوط 234/1 با برابر تشخیص قدرت بیشترين

 قدرت کمترين و 41/1 استاندارد انحراف و 40/1 میانگین

 و 33/1 میانگین با سه مادّه به مربوط 153/1 با برابر تشخیص

 مطلوبیت درجه آن، بر  افزون. است 00/1 پراکندگی شاخص

 بیانگر پاسخ که است يک با برابر و کامل چهار مادّه( میانگین)

. است بودن آن آسان بسیار و آن به آموزان دانش همه صحیح

 92 و 65 های مادّه به مربوط 05/1 با برابر میانگین کمترين

 .است

 در ها مادّه سنجی روان و آماری های مشخصه کلی طور به

 اسـمقی( گی درونیـهماهن) ارـاعتب ضريب نیز و 0جدول 

(939/1rtt = )بیانگر آمده دست به کرونباخ آلفای طريق از که 

 .است برخوردار خوبی اعتبار از کتل هوش مقیاس که است آن

 سیال هوش عوامل تعیین به مربوط عملیات توان می بنابراين،

آن،  بر عالوه. داد انجام اکتشافی عاملی تحلیل طريق از را

 شود حذف مجموعه از ای مادّه دهند که اگر نتايج نشان می

 حذف نبايد ای مادّه هیچ بنابراين، يابد؛ می کاهش اعتبار ضريب

 .بمانند مجموعه در بايد ها مادّه همه و شود

هنگامی که مقدار  کنند بیان می( 0330) سرنی و کیسر

توان  می باشد، به راحتی 2/1بیشتر از  9برداری کفايت نمونه

و هرچه اين مقدار بیشتر باشد،  کار برد را به تحلیل عاملیروش 

 در پژوهش. برداری بیشتر خواهد بود مناسب و تکافوی نمونه

و مشخصه آماری کرويت  969/1برابر با  KMOحاضر، 

بنابراين، . استمعنادار  و 431/9446 نیز برابر با 5بارتلت

 توان نتیجه گرفت اجرای تحلیل اين دو مالک می مبنایبر

عاملی براساس ماتريس همبستگی حاصل در گروه نمونه مورد 

داد اولیه تحلیل  ، برونآنعالوه بر . مطالعه، قابل توجیه است

برابر و غیر صفر  ،نشان داد مقدار دترمینان ماتريس همبستگی

پذير  است که محاسبه عکس ماتريس را امکان 1111103/1با 

 .سازد می

به منظور به دست آوردن ساختاری بامعنا از بارهای عاملی، 

های متداول و با استفاده از  شده برپايه روش  استخراج واملع

پس از . چرخش متمايل به محورهای جديد انتقال داده شد

متعدد از  واملعاملی و استخراج ع اجرای تحلیلچندين بار 

شده با  استخراج واملهای متنوع و مقايسه ع طريق چرخش

در با ری موجود و نیز ـانی نظـاس و مبـری مقیـار نظـساخت

 عاملی تصمیم گرفته شد که  های تحلیل ن مفروضهـگرفتر ـنظ

1. principicual components  3. Kaiser Meyer Olkin (KMO) 
2. oblique rotation  4. Bartlett test of sphericity 
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 0جدول 
 محاسبه اعتبار و ضريب همبستگی در گروه نمونه

 حذف صورت در آلفا کل نمره با همبستگي استاندارد انحراف ميانگين  ماّده
1 69/0 16/0 086/0 387/0 
2 66/0 08/0 129/0 387/0 
7 66/0 11/0 046/0 387/0 
4 00/1 00/0 124/0 387/0 
0 68/0 10/0 033/0 387/0 
9 36/0 41/0 108/0 384/0 
3 89/0 70/0 202/0 381/0 
8 07/0 00/0 199/0 382/0 
6 98/0 43/0 713/0 339/0 
10 02/0 00/0 142/0 387/0 
11 79/0 48/0 200/0 336/0 
12 24/0 47/0 266/0 333/0 
17 29/0 44/0 229/0 380/0 
14 68/0 14/0 114/0 387/0 
10 86/0 71/0 166/0 381/0 
19 80/0 40/0 271/0 380/0 
13 83/0 77/0 143/0 382/0 
18 99/0 48/0 160/0 381/0 
16 96/0 49/0 204/0 381/0 
20 06/0 46/0 284/0 336/0 
21 32/0 40/0 708/0 330/0 
22 42/0 46/0 138/0 382/0 
27 37/0 44/0 707/0 333/0 
24 14/0 70/0 290/0 336/0 
20 18/0 78/0 228/0 380/0 
29 20/0 47/0 228/0 380/0 
23 01/0 00/0 980/0 391/0 
28 03/0 00/0 103/0 387/0 
26 67/0 20/0 164/0 381/0 
70 89/0 70/0 181/0 381/0 
71 80/0 79/0 176/0 382/0 
72 41/0 46/0 136/0 382/0 
77 60/0 70/0 127/0 387/0 
74 61/0 26/0 140/0 382/0 
70 46/0 00/0 088/0 389/0 
79 14/0 70/0 122/0 387/0 
73 79/0 48/0 418/0 332/0 
78 06/0 46/0 406/0 330/0 
76 97/0 48/0 434/0 330/0 
40 73/0 48/0 188/0 381/0 
41 69/0 21/0 180/0 381/0 
42 88/0 77/0 110/0 387/0 
47 76/0 46/0 167/0 381/0 
44 82/0 78/0 723/0 333/0 
40 70/0 49/0 227/0 380/0 
49 30/0 49/0 180/0 381/0 
43 09/0 00/0 410/0 332/0 
48 09/0 00/0 793/0 334/0 
46 16/0 76/0 720/0 333/0 
00 77/0 43/0 220/0 380/0 
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 .عامل با روش چرخش متمايل استخراج شود چهار تعداد

که ابزار پژوهش از چند عامل معنادار موضوع  برای تعیین اين

نسبت ( 6، واملارزش ويژه ع( 0اشباع شده، سه شاخص عمده 

يافته  نمودار چرخش( 9واريانس تبیین شده توسط هر عامل، 

از نمودار . مورد توجه قرار گرفت( 0دار شیب)های ويژه  ارزش

بازوی نمودار در ( 0: شود اسکری مربوط، دو مطلب استنباط می

ها  دهد مجموعه مادّه شود که نشان می می افقی ،چهارعامل 

 نخستسهم عامل ( 6عامل اشباع شده است،  چهاراحتماالً از 

کامالً  واملو از سهم بقیه ع قابل توجهدر واريانس کل متغیرها 

 .است متمايز

ت که در اين پژوهش به سبب ذکر اين نکته ضروری اس

ها نیز  آنکه مقیاس مورد مطالعه از نوع سرعت و تعداد آزمودنی

نقل از  0390)پیشنهاد کتل  اساسبر ،(نفر 594)است  بیشتر

قابل قبول در نظر  04/1حداقل بار عاملی ( 0339/0931، کالين

 .گرفته شده است

هايی  به صورت مجموعه مادّه واملساختار ساده ع، 6جدول 

اند و تشکیل يک زير مقیاس  که مشترک با يک عامل همبسته

 .دهد ، نمايش میدنده را می
 6جدول 

 ای با شیوه چرخش متمايل مادّه 41ماتريس ساختار ساده مجموعه 

 عامل چهارم هماّد عامل سوم هماّد عامل دوم هماّد اولعامل  هماّد
23 927/0 12 834/0 4 823/0 76 027/0 
78 002/0 17 878/0 2 982/0 73 499/0 
48 460/0 11 802/0 7 037/0 20 400/0 
43 462/0 49 703/0 0 427/0 71 428/0 
19 417/0 79 199/0 1 790/0 44 420/0 
40 408/0   13 741/0 72 760/0 
6 407/0   41 262/0 70 739/0 
00 789/0   77 217/0 21 730/0 
29 796/0   10 168/0 24 741/0 
46 791/0   9 161/0 28 771/0 
18 707/0     8 722/0 
27 740/0     26 714/0 
22 776/0     3 706/0 
16 718/0     47 286/0 
20 703/0     74 283/0 
14 286/0     40 296/0 
10 204/0     42 240/0 
      70 180/0 

 

 مذکور عامل چهار چنانچه ،(6جدول) عوامل ساده ساختار بنابر

 مجموعه شود، داده چرخش متمايل از چرخش استفاده با

 يک تشکیل و بوده همبسته مشترک، عامل يک با که هايی مادّه

 :آيد می دست به زير شرح به دهند، را می زيرمقیاس

، 3 های مادّه حافظه، شامل نخست يعنی فراخنای عامل

05 ،04 ،02 ،03 ،03 ،66 ،69 ،64 ،62 ،69، 93، 51 ،59، 53، 

 های مادّه ادراک، مشتمل بر دقت دوم يعنی ، عامل41 و 53

 ادراک، شامل سرعت سوم يعنی ، عامل52 و 92 ،09 ، 06، 00

 چهارم و عامل 50و  99 ،09 ،01، 2، 4 ،5، 9 ،6، 0های  مادّه

 9جدول 
ارزش ويژه، درصد تبیین واريانس و درصد تراکمی عوامل چهارگانه 

 هوش کتل
 درصد تراکمي درصد واريانس ارزش ويژه عامل

1 890/4 3/6 3/6 
2 040/2 1/0 8/14 
7 740/2 3/4 0/16 
4 320/1 0/7 6/22 

1. scree   
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، 65، 60، 61، 3، 9 های استقرايی که شامل مادّه استدالل يعنی

 .است 54 و 55، 59، 56، 93، 99، 94، 95، 96، 91، 63، 63

. کنند می درصد کل واريانس را تبیین 3/66اين چهار عامل 

های ويژه اين چهار عامل و درصد واريانس هريک از آنها در  ارزش

 .منعکس شده است 9جدول

 به مقیاس کل مقیاس و سازنده عوامل اعتبار ضرايب

( 04 استاندارد انحراف با) گیریاندازه استاندارد خطای انضمام

  .است آمده 5 جدول در

 5جدول 
گیری عوامل  ها، ضرايب اعتبار و خطای استاندارد اندازه تعداد مادّه

 چهارگانه آزمون هوش کتل
 خطاي استاندارد اعتبار تعداد ماّده عامل

 4/3 303/0 13 فراخناي حافظه
 7/3 397/0 0 دّقت ادراک

 0/8 981/0 10 سرعت ادراک
 0/8 318/0 18 استدالل استقرايي

 6/0 387/0 00 کل
 

 4جدول 
 استاندارد های و نمره ها نمره خام، توزيع فراوانی

 نمره استاندارد Z درصدينرم  فراواني تراکمي مياني بااليي فراواني تراکمي حّد فراواني هموارشده نمره خام
43 20/0 00/470 88/474 0/100 447/7 102 
49 20/1 30/474 17/474 8/66 833/2 147 
40 20/2 00/477 78/472 4/66 011/2 178 
44 00/7 20/471 30/426 8/68 200/2 174 
47 00/4 20/428 00/429 6/63 040/2 171 
42 20/0 30/427 17/421 8/69 804/1 128 
41 20/3 00/418 88/414 4/60 987/1 120 
40 00/17 20/411 30/404 0/67 486/1 122 
76 30/19 20/768 88/786 9/86 291/1 116 
78 20/13 00/781 88/732 3/80 098/1 119 
73 30/16 20/794 78/704 0/81 860/0 117 
79 20/22 00/744 78/777 9/39 323/0 111 
70 20/27 20/722 97/710 4/31 090/0 108 
74 00/20 00/266 20/289 8/90 403/0 109 
77 20/29 00/237 78/290 6/06 246/0 104 
72 20/20 20/243 97/274 6/07 066/0 101 
71 00/20 00/222 20/206 1/48 043/0- 66 
70 00/20 00/169 00/184 7/42 164/0- 63 
26 00/27 00/131 30/106 3/79 776/0- 60 
28 00/27 00/148 20/179 7/71 489/0- 67 
23 20/27 00/124 88/112 6/20 940/0- 60 
29 20/22 20/101 17/60 3/20 819/0- 88 
20 20/20 00/36 88/98 8/10 001/1- 80 
24 00/10 30/08 00/01 3/11 186/1- 82 
27 00/11 20/47 00/73 9/8 790/1- 80 
22 30/6 30/71 88/29 2/9 040/1- 33 
21 30/3 00/22 17/18 2/4 372/1- 34 
20 00/9 20/14 20/11 9/2 649/1- 31 
16 20/4 20/8 17/9 4/1 160/2- 93 
18 30/1 00/4 17/7 3/0 448/2- 97 
13 20/0 20/2 17/2 0/0 084/2- 91 
19 20/0 00/2 88/1 4/0 923/2- 91 
10 00/0 30/1 00/1 7/0 302/2- 06 
14 00/0 20/1 00/1 2/0 874/2- 03 
17 00/0 30/0 00/0 1/0 046/7- 04 
12 20/0 20/0 17/0 0/0 447/7- 48 
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 گروه، در فرد نسبی وضعیت تعیین و ها نمره مقايسه برای

 شده انـبی داردـاستان نرم و فراوانی وزيعـت صورت به اـه نمره

ی، ـهای نسب ا نرمـراه بـشده هم وارـراوانی همـف وزيعـت .است 

نمايش  4در جدول  t های های استاندارد و نمره درصدی، نمره

 .داده شده است

های خام، ستون دوم  معرف نمره لاوّستون  ،4در جدول 

چهارم و پنجم به  ،های سوم های هموارشده، ستون معرف فراوانی

های  بااليی، فراوانی حدّ های تراکمی تابع ترتیب معرف فراوانی

تراکمی تابع نقطه میانی، فراوانی نسبی تراکمی، نرم درصدی، 

برای مثال، . های استاندارد است و نمره( z)های استاندارد  نمره

است، در صدک  94آزمون کتل برابر با  فردی که نمره خام او در

درصد افراد  5/90 ازقرار گرفته است بدين معنا که  5/90

 .است 013سته و نمره استاندارد نامبرده برابر با ج پیشی

 بحث
 يابی هنجار و روايی اعتبار، تعیین هدف با پژوهش اين

 دوره تیزهوش آموزان دانش در(  Aفرم) کتل هوش مقیاس

 برای. شد انجام تهران شهر درخشان استعدادهای متوسطه

 کافی اعتبار از پژوهش مورد ابزار آيا که پرسش اين به پاسخ

 حذف ها مادّه از يک  هیچ که دادند نشان نتايج است؟ برخوردار

 اعتبار که است، 939/1 برابر آزمون اعتبار ضريب و شوند نمی

 .دهد می نشان را بااليی
 آزمون که پرسش اين به پاسخ و سازه روايی بررسی برای

 است؟ شده اشباع عامل چند از(  Aفرم ،9 مقیاس) کتل هوشی

 استفاده متمايل چرخش با اصلی های مؤلفه تحلیل روش از

 عامل چهار تعداد متمايل، شیوه به چرخش از پس. شد

 تبیین را واريانس کل درصد 3/66 هم روی که شد استخراج

 يعنی ،32/5 ويژه ارزش با نخست عامل سهم و کنند می

 را های آزمون مادّه بین مشترک واريانس از درصد 66/60

 نامگذاری زير ترتیب به چهارگانه های عامل. است کرده تبیین

 :است شده

 است هايی حافظه زوج محرکبه معنای  فراخنای حافظه -0

گونه پیوند میانجی وجود ندارد و مستلزم  که بین آنها هیچ

 ؛ها بدون حضور میانجی است تشخیص ارتباط بین محرک

ن تشخیص تفاوت و يا شباهت بین دو دقت ادراک مبیّ -6

 ؛استمحرک 
 هنگامبه توانايی تکمیل يک محرک  بیانگرسرعت ادراک  -9

 ؛هايی از آن است حذف بخش
استدالل استقرايی که مستلزم استقرا و استدالل برای  -5

 .رسیدن از جز به کل است
سرعت ادراک، دقت  ،هوش سیال که فراخنای حافظه

های  گیرد، معرف داده ادراک و استدالل استقرايی را دربر می

 بر اين اساس،. يستی است و زير نفوذ تجارب زندگی قرار داردز

نابسته به فرهنگ مانند مقیاس  های هوشی از طريق آزمون

 0های پیشرونده ريون کتل در سه مقیاس و يا ماتريس هوش

های  اما هوش متبلور که معرف يادگیری. شود اندازه گرفته می

بیشتر به شود و  مدرسه است، بر پتانسیل اصلی تحمیل می

بینه، يا  ـ  های کالمی نظیر مقیاس هوشی استنفورد وسیله آزمون

 (.0931 افروز و هومن،)شود  آزمون وکسلر، معین می

 فرم ای مادّه 41دهند که فرم  نتايج تحلیل عاملی نشان می

A،  عوامل سازنده  ،گونه کلی آزمون هوش کتل به 9مقیاس

های مطالعاتی پوشش  ها و پیشینه هوش را با توجه به نظريه

گیری  اگرچه هوش را به عنوان يک عامل کلی اندازه. دهد می

توان به نتايج حاصل از اجرای آزمون هوش  اما می ،کند نمی

اگرچه . به روايی آن اطمینان کافی داشت ،سیال و همچنین

بین عوامل به دست آمده همبستگی وجود دارد و اين عوامل 

توان گفت اين عوامل  اما نمیدر هوش بسیار اهمیت دارند، 

زيرا برای  ،کنند گیری می گونه کلی هوش را اندازه به

گیری هوش کلی، عواملی مانند توانايی کالمی، سیالی  اندازه

گیری  انديشه و درک کلمات و افکار بايد اندازه  کالمی، سیالی

گیری عوامل  که در اين مقیاس، امکان اندازه در حالی. شود

 .وجود ندارد ـ مهمی از هوش است ءجزکه ـ  کالمی

آموزان  دانش در مورد با توجه به اينکه اين پژوهش صرفاً

های  شود در پژوهش تیزهوش صورت گرفته است، توصیه می

آن، مطالعات دهنده  تر عوامل تشکیل آتی عالوه بر تبیین دقیق

...  های مختلف سنی، شغلی، اجتماعی و گروه درتری  جامع

های  عنوان يکی از آزمونبه اين آزمون . جامعه صورت گیرد

 بنابراين، .شود معتبر در زمینه سنجش هوش محسوب می

1. Raven's progressive matrix   
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به  ،های دانشجويی نمونه در موردشود اين پژوهش  پیشنهاد می

ر و يا افرادی که به بین افراد خالق و دانشجويان برت ويژه

ارائه  بهنحوی کارهای خالقانه ارزشمندی دارند انجام شود و 

وری افراد تیزهوش و  راهبردهای مناسب برای شناسايی و بهره

 .خالق کمک کند

 منابع
آزمون  9بری از فرهنگ بودن مقیاس . (1322. )فر، ط ابراهيمي

 در پاسخ و سوال نظريه و کالسیک روش دو ازهوش کتل با استفاده 

 ارشد، کارشناسی نامه پايان .تهران استان پسر و دختر های گروه بین

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه اجتماعی علوم و شناسی روان دانشکده

 .مرکزی تهران

 هوش، آزمون تهیه روش. (1323. )ع. ح هومن، و .ع. افروز، غ

 .تهراندانشگاه  انتشارات: تهران .بینهـ  استنفوردـ  تهران آزمای هوش

 .انتشارات سخن: تهران .شناسی تربیتی روان (.1321. )پارسا، م

های هوش و  نظريه و کاربرد آزمون (.1322. )ح پاشاشريفي،

 .انتشارات سخن: تهران .شخصیت

 .رشد و آموزش کودکان و بزرگساالن با استعداد (.1323. )پيرتو، ج

تاريخ انتشار اثر )نشر روان : تهران. داللی. گلشنی و ن. ترجمه ف

 (.0339اصلی، 

 9مقیاس  ،Aبررسی ساختار عاملی فرم  (.1322. )ترکاشوندي، ف

ال و وآزمون هوشی کتل با استفاده از دو روش کالسیک و نظريه س

 اجتماعی علوم و شناسی روان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده پايان. پاسخ

 .مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه
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65 ،923-920. 
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