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1فاطمه پورفريدوني

2دكترابولفضل كرمي

3دكترنورعلي فرخي

:تاريخ وصول:                                          تاريخ پذيرش

چكيده 

شهر تهران آموزان دبيرستانيدانشتهيه مقياسي براي ارزيابي هوشبه منظورپژوهش اين

رها به منظوالؤس.براساس نظريه ترستون تدوين شده استمقياساين .انجام گرفته است

سرعت ادراك،توانش عددي،سيالي كالمي،توانايي كالمي،؛هفت عامل هوشيش سنج

ها براساس تعاريف الؤاين سطراحي شده است،استدالل قياسي و درك فضايي حافظه،

و كتب موجود در زمينه منابعهاي بدست آمده ازموناز ميان مجموعه آزهريك از ابعاد،

عامل هوشي موردسنجش هاي هوش گردآوري و با توجه به مسائل فرهنگي وآزمون

آموزان دبيرستاني نفر از دانش50نهايي در ابتدا روي مقياس.راتي در آنها اعمال شدييتغ

پايايي اوليه آزمون مورد پس از اينكه روايي و. تحصيلي اجرا شدپايهشهر تهران در سه 

گيري يد قرار گرفت، به منظور انتخاب گروه نمونه براي اجراي اصلي از روش نمونهأيت

نفر از513فرم نهايي آزمون بر روي .استفاده شداي چندمرحلهاي خوشهتصادفي 

اطالعات به دست آمده با استفاده . شهر تهران اجرا شد)پسر236دخترو277(آموزان دانش

دو پايايي آزمون با استفاده از روش بازآزمايي،.تحليل شدتجزيه وSPSS.11از نرم افزار 

براي تعيين روايي آزمون از وموردبررسي قرار گرفت،كودرريچاردسوننيمه كردن و 

،روايي افتراقي(و روايي سازه )روايي هم زمان(روش روايي محتوايي، روايي مالكي 

كارشناس ارشد مشاوره-1

دانشگاه عالمه طباطباييعضو هيأت علمي-2

دانشگاه عالمه طباطباييعضو هيأت علمي-3
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هاي مون با استفاده از روشزضريب پايايي آ.استفاده شد) امليو تحليل عهمساني دروني 

ضريب روايي و89/0ضريب روايي پيش بين .بدست آمد87/0و85/0،75/0فوق به ترتيب 

دو گروه به دست آمده از مقايسه Tبا توجه به معناداري.بدست آمد52/0همزمان با ريون 

. يد قرار گرفتأياقي مقياس نيز مورد تروايي افترمانده آموزان عقبتيزهوشان و دانش

آزمون هوش كالسيك هفت .تحليل عاملي به منظور تحليل عوامل آزمون انجام گرفت

دار كليه ضرايب بدست آمده از لحاظ آماري معني.كنديد ميأيعامل نظريه ترستون را ت

.باشدمي

.واييرپايايي،سنجي،هاي روانويژگيهنجاريابي،هوش،:واژگان كليدي

مقدمه

هر چيزي ،عيني نداردگونه پايه محسوس وهوش يك مفهوم انتزاعي است و در واقع هيچ

اما براي .توان تعريف دقيقي از آن ارائه دادكه عيني و محسوس نباشد به سادگي نمي

.)1382كرمي،(بررسي يك مفهوم بايد تعريف دقيقي از آن ارائه شود

يا مجموعه رفتارهاي ه به فرايندهاي ذهني فرضي ونامي است كاصطالح هوش صرفاً

هاي مربوط به رفتار هوشمندانه نظريههاي هوش عمالًشود و نظريههوشمندانه اطالق مي

هاي مختلف و ديگر متغيرهاي شخصيتي چنين رفتاري شامل توانايي.)1،1985ايكن(است 

.فردي به فرد ديگر متفاوت استاست كه از

روانشناسان در خصوص تعريف هوش .هوش به عمل آمده استتعاريف زيادي از

صان تعليم و تربيت و روانشناسان طي از اسپيرمن روايت است كه متخص.اتفاق نظر ندارند

اما سه كنگره متوالي دور هم جمع شدند تا در مورد تعريف هوش به توافق نظر برسند،

،به 2،1991شوئر(ول آن بوده است جالب اين است كه عدم توافق درپايان كنگره بيش از ا

:تعاريف زيادي از هوش به عمل آمده است.)1368گنجي،نقل از 

.)1379شريفي،(كندبينه در تعريف هوش به قضاوت درست اشاره مي

1. Aiken
2. Shoer
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مسئله روانشناسان ديگر، هوش را توانايي تفكر انتزاعي، توانايي يادگيري، استعداد حل

.)1379شريفي،(دانندهاي جديد ميتو يا توانايي سازگاري با موقعي

.)1379شريفي،(كند ترمن هوش را به عنوان توانايي تفكر انتزاعي معرفي مي

شخص براي درك جهان و برآورده ساختن وكسلرهوش را به عنوان استعداد

).1991كالين،(كند انتظارات آن تعريف مي

1975هامفريز،(ذهني آدمي هاي هوش عبارت است از خزانه مهارت1به نظر هامفريز

.)1379شريفي،از به نقل 

هاي هوش آن را عقيده داشت هوش چيزي است كه آزمون1923در سال 2بورينگ

).1991كالين،(كنند گيري مياندازه

:از هوش ارائه كرده استيتعريف جامع3استوارداين

،دشواري:رها با خصايص زيدار شدن فعاليتهوش عبارت است از توانايي عهده

ابتكار،،ارزشمندي اجتماعي،)توليد(كارائي،انطباق بايك هدف،انتزاعي بودن،پيچيدگي

مقاومت و مقابله با نيروهاي ها تحت شرايطي كه مستلزم تمركز انرژي،انجام دادن فعاليتو

.)1371نژاد،شعاري(عاطفي هستند

هاي آشكاري كه در تفاوتبا بررسي تعاريفي كه از هوش به عمل آمده و با وجود 

توان از آنها استنباط كرد كه اهم اي از همساني و توافق را مياما گونه،شودآنها مشاهده مي

با در كتاب سنجش رواني )1374شريفي و نيكخوترجمه19794(،آنها را مارنات

سازگار شدن ،حل مسائل از راه بينش،يادگيري از راه تجربه،تفكر انتزاعي:هايي مانندواژه

ها براي رسيدن به يك تداوم در به كار انداختن تواناييتمركز و،هاي جديدبا موقعيت

.بيان كرده استهدف مطلوب

1. Hamfriz
2. Boring
3. Stoar Dayn
4. Marnat
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ترستون نظريه 

او .نظريه جديدي را مطرح كرد كه با نظريه اسپيرمن تفاوت داشت1938ترستون در سال 

عقيده داشت او.هوش انتقاد كرددر )G(از وجود يك عامل مشترك و يكپارچه كننده 

كه در هوش چندين عامل مشترك وجود دارد كه با توجه به نوع رفتار هوشمندانه وارد 

از طرف ديگر ترستون اظهار داشت كه در بعضي موارد يك عامل . شوندعمل مي

كه اسپيرمن آن را شرط اساسي مربوط به آن،Gتواند بدون وجود عاملمي)S(اختصاصي 

رغم داشتن توانايي هاي دانشمند علي،كودنبعنوان نمونه. وجود داشته باشدست،دانمي

ترستون با . كنداي افراطي رشد ميهاي اختصاصي آنان به گونهيكي از تواناييذهني پائين،

عامل راشناسايي كرد دوازدهاستفاده از روش تحليلي و به كمك دانشجويان خود حدود 

:ند ازاعامل عبارت7اين . گذاري كندعامل را نام7كه توانست 

سرعت به خاطرآوردن (رواني كالمي ،)فهميدن معاني كلمات(توانايي كالمي 

ها وتضادهاي تصاوير درك تشابه(سرعت ادراك ،درك فضايي،توانايي عددي، )كلمات

"هنيهاي اوليه ذتوانايي"ترستون اين عوامل را .استدالل استقرايي،حافظه،)هاو پديده

تحقيقات بعدي نشان داد كه بين اين عوامل همبستگي بااليي وجود دارد ناميد و

.)1382كرمي،(

هايي است كه هركدام از هفت عامل هوش در نظريه ترستون داراي زير مجموعه

.بعضي از آنها با عوامل مطرح شده توسط كتل شباهت دارد

.روابط كالمي،ندي كالميبطبقه،هاالمثلمعناي ضرب: )v(1توانايي كالمي.1

.يابيكلمه،سازي با حروف به هم ريختهكلمه:)w(2سيالي كالمي.2

.مسايل حسابي،محاسبات،رمزهاي عددي:3توانش عددي.3

.s)(4درك فضايي.4

.هاي تصاويرشباهتها وتفاوت،دن در آينهنخوا،تساوي اعداد:5سرعت ادراك.5

1. verbal ability
2. verbal fluency
3. number ability
4. spatial comprehension
5-perceptual speed
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سري ،هاي حروفتفاوت رديف،رديف حروف،رمز نويسي:)R(1استدالل قياسي .6

.پيدا كردن اشكال ناجور،اعداد

.)1379شريفي،(تطبيق نام اشياء با شماره آنها ،بازشناسي اشكال:)M(2حافظه.7

هاي هاي هوش متعددي در كشور مورد هنجاريابي قرار گرفته است و ويژگيآزمون

.بدست آمده استهاسنجي آنروان

ايي اوتيس لنون آزمون توان- 1

سال شهر تهران 14-12آموزان جامعه آماري به منظور تعيين ويژگيهاي اين آزمون دانش

ها، تحليل الؤبررسي سطح دشواري س(روايي آزمون با استفاده از شواهد روايي سازه .بود

هاي گروه سني با گروه سني ماقبل تفاوت ميانگين نمره،آزمون،ريچاردسون_كودر

و با معدل روايي مالكي همبستگي نمره آزمون با يك آزمون ديگر.اسبه شدمح)خودش

).1376شريفيان،(آموزان محاسبه شدثلث دوم دانش

)1376شريفيان،(رونده ريون هاي پيشضرايب پايايي آزمون ماتريس:1جدول 

هاي شهر تهران آموزان دبيرستانبين دانش1376آزمون هوش كتل نيز درسال در-2

بررسي ضريب پايايي آن .سنجي آن بدست آمده استهاي روانده و ويژگيهنجاريابي ش

1. dedactive reasoning
2. memory

كلپسردختر

هاي گروه

سني

دونيمه 

كردن

كودر 

ريچاردسون

دونيمه 

كردن

كودر 

چاردسونري

دونيمه 

كردن

كودر 

ريچاردسون

1288/089/094/094/085/092/0

1392/090/093/093/086/091/0

1493/095/094/095/085/093/0

1594/091/093/094/085/092/0
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مهاجر،(بدست آمده است 76/0ودو نيمه كردن آزمون 58/0از روش كودر ريچاردسون 

1376(.

سال شهر 12-18آموزان رونده ريون در بين دانشهاي پيشآزمون هوش ماتريس-3

،91/0سال به ترتيب 18تا 12هاي سني گروهيب پايايي براي اتهران هنجاريابي شد و ضر

، 92/0، 93/0، 85/0، 91/0بود و بازآزمايي به ترتيب 88/0، 89/0، 88/0، 90/0، 92/0

، 81/0، 84/0، 84/0، 82/0ريچاردسون به ترتيب -و ضريب كودر90/0، 85/0، 76/0

تا 51/0امنه ضرايب همبستگي نمره آزمون با معدل در د. به دست آمد80/0، 84/0، 84/0

بدست 72/0تا 46/0و ضرايب همبستگي آزمون با هريك از دروس از . محاسبه شد71/0

.)1374چاپاري، (آمد 

سال 11تا 5بر روي 1379در سال )Tion-3(نسخه سوم آزمون هوش غيركالمي -4

و 863/0برابرضريب آلفاي بدست آمده براي كل آزمون.مورد هنجاريابي قرار گرفت

نتايج ضريب .برآورد شد871/0و 853/0، 853/0،875/0چهار گروه سني براي

ضريب .بدست آمد850/0و733/0همبستگي بين دونيمه آزمون و ضريب پايايي به ترتيب 

.بدست آمد81/0روايي همزمان با آزمون وكسلر نيز 

روش

هوش مقياسسنجي هاي روانبا توجه به اينكه تحقيق حاضر به دنبال بررسي ويژگي

تحقيق توصيفي شامل . شوداين پژوهش از نوع توصيفي محسوب مي،كالسيك است

هاي مورد بررسي هايي است كه هدف آن توصيف كردن شرايط و پديدهمجموعه روش

هاي موجود يا ياري براي شناخت بيشتر پديدهتواند صرفاًاجراي تحقيق توصيفي مي.است

.)1379سرمد و همكاران،(شد گيري بادادن به فرايند تصميم

1385در سال آموزان دبيرستاني شهر تهرانكليه دانشراماري اين تحقيق آجامعه 

الزم جهت تحليل ةنظران مختلف در خصوص حجم نمونبين صاحب.اندتشكيل داده

نفري براي تحليل 100معتقد است حجم نمونه ) 1380(هومن.عاملي اختالف وجود دارد

نفري 1000نفري خيلي خوب و 500نفري خوب، 300نفري مناسب، 200،عاملي ضعيف
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نمونه و به طوركلي 10تا 5)الؤس(يك نظر ديگر اين است كه براي هر متغير.عالي است

.)1379سرمد و همكاران، (نفر توصيه شده است300در مجموع تا حداكثر 

انتخاب اين نمونه از روش بررسيجهت. باشدنفر مي513حجم نمونه در اين تحقيق 

ناحيه شمال،5بدين ترتيب كه تهران به . خوشه اي استفاده شدتصادفي نمونه گيري 

هر منطقه يك ازغرب و مركز تقسيم شد و از هر ناحيه يك منطقه وشرق،جنوب،

45دبيرستان دخترانه و يك دبيرستان پسرانه انتخاب شد و آزمون به طور تصادفي بر روي 

. دوم و سوم اجرا شداول،پايه3آموزان در دانشنفر از

اي با توجه به نظريه هفت عاملي ترستون سنجش ميزان هوش پرسشنامهبه منظور

:مراحل ساخت اين پرسشنامه به شرح زير است. طراحي گرديد

توجه به نظريه ترستون مشخص و تعريف ا بدر مرحله نخست ابعاد هوش:مرحله اول

.شدند

ي شد كه بتوانند يهاالؤپس از تعريف ابعاد اقدام به تهيه و طراحي س:دوممرحله

ن روايي محتوايي يپس از بررسي و ويرايش به منظور تعي. جوانب هر بعد را به دقت بسنجند

كامالً«،»مناسب«ال چهارگزينه ؤبراي هر س.نفر از افراد متخصص قرار گرفت30در اختيار 

ال ؤافراد متخصص براي هر س.در نظر گرفته شد» نامناسبامالًك«و» نامناسب«،»مناسب

پس از آنكه آنان نظرات اصالحي خود را .يكي از چهار گزينه موردنظر را انتخاب كردند

نامناسب يهاالؤي كه نقص داشتند مورد تجديدنظر قرار گرفتند و سيهاالؤسارائه كردند،

-ها به تعدادي از دانشالؤتر سور بررسي دقيقبه منظ.ديگري جايگزين شدنديهاالؤبا س

آموزان دبيرستاني كه در دبيرستان دخترانه نوشيروان مشغول به تحصيل بودند، داده شد و 

بعد از . ها مدنظر قرار گرفتالؤنظرات آنها نيز درباره رواني كالمي و قابل درك بودن س

آموزان سال نفر از دانش50ين اين مرحله پرسشنامه ويرايش شده به صورت مقدماتي در ب

هفته بعد به منظور 3تا 2دوم و سوم در دبيرستان دخترانه نوشيروان اجرا گرديد واول،

.آموزان اجراء گرديدبرآورد پايايي از طريق بازآزمايي بر روي همان دانش
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هاي از روشسنجي پرسشنامه،هاي روانگيژين وييبه منظوربررسي و تع:مرحله سوم

.آمده است2شماره نتايج روايي و پايايي اوليه در جدول . سنجي استفاده شداري و روانآم

گزينه انحرافي و يك گزينه پاسخ 4گزينه دارد كه 5ال ؤپرسشنامه طراحي شده هر س

باشد و در مجموع يك ميوال به صورت صفرؤگذاري هر سروش نمره.باشدصحيح مي

.گيردگذاري صورت مينمرهبا توجه به تعداد پاسخ صحيح 

ضرايب روايي و پايايي آزمون هوش كالسيك در اجراي اول:2جدول 

سطح معناداريضريبپايايي و روايي

85/001/0باز آزمايي

75/001/0دو نيمه كردن

78/001/0كودر ريچاردسونپايايي

52/001/0مالكي همزمان باريونروايي 

75/001/0روايي محتوايي

ال با كل ؤضريب توافق و همبستگي هر سدر اين مرحله ضريب آلفاي كرانباخ،

ال با مجموعه ؤهرچه اين ضرايب بيشتر باشد بدين معني است كه س.آزمون محاسبه شد

و لذا بين افراد ضعيف و قوي بيشتر تمايز قايل خواني بيشتري داردهاي ديگر همالؤس

ال بين افراد ؤس«و .خواني كمتر استمقدار اين هم.كمتر باشدشود و هرچه اين ضريبمي

كه ضريب هاييالؤسبدين منظور.)1382سيف،(شود ضعيف و قوي كمتر تميز قايل مي

الزم به ذكر .شدها حذف الؤاز مجموعه سبود3/0همبستگي آنها با نمره كل كمتر از 

ضريب آلفاي خرده نمره كل دارند،همبستگي پاييني با ي كه ضريب يهاالؤاست حذف س

حله اول تعيين پايايي رال پرسشنامه در مؤس60در مجموع از. دهدها را افزايش ميمقياس

پايايي به روشدهدنتايج نشان مي. شدنالي حذف ؤهيچ سآموزان،نفر از دانش50در بين 

.است87/0الي ؤس60پرسشنامه كودرريچاردسون

،اي براي سنجش ميزان هوش بوده استه ساخت پرسشنامهبا توجه به هدف اصلي ك

تحقيقات همبستگي شامل كليه تحقيقاتي .ستفاده شده استاهمبستگي از طرح تحقيق
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رابطه بين متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي شوداست كه د رآنها سعي مي

.)1378دالور،(ين شود يكشف يا تع

اهروش تجزيه و تحليل داده

:هاي زير استفاده شده استروشازها در اين پژوهش جهت تجزيه و تحليل داده

.....)وانحراف معيارميانگين،(هاي آمار توصيفيشاخص-

.آزمونهايالؤسجهت محاسبه همساني دروني ريچاردسون-كودر-

و ماندههاي دو گروه تيزهوشان و افراد عقبجهت مقايسه ميانگينFوTآزمون -

.هاي سنيگروه

هايافته

آزمون معرف مجموعه تكاليفي است كه به عنوان يك نمونه از مجموعه مرجعي هر

كلي در ارزشيابي آزمون ما با دو پرسش.شونده انتخاب شده باشدهاي امتحانپاسخ

آزمون تا چه حد ةپرسش نخست آنكه نمون.اما همپوش و متداخل روبرو هستيممتفاوت،

پرسش دوم آن .هايي است كه از آن استخراج شده استتر پاسخق مرجع وسيعمعرف دقي

است كه مرجع مزبور از لحاظ مطابقت با خصيصه مكنون موردعالقه ما تا چه حد صداقت 

شود اي كلي پايايي آزمون ناميده ميپرسش نخست مربوط به چيزي است كه به گونه. دارد

از دو اصطالح مزبور )1972(كرونباخ و ديگران .و پرسش دوم به روايي آن مربوط است

به نقل از هومن ،1982ثرندايك،(اند پذيري نمره آزمون نام بردهزير عنوان كلي تعميم

1369(.

كردن آزمون و دونيمهاز روش بازآزمايي،براي بررسي پايايي آزمون مذكور

د كه ضريب پايايي اين در روش بازآزمايي نتايج نشان دا.كودرريچاردسون استفاده شد

ها از طريق زوج و الؤسدر روش دو نيمه كردن،.است85/0آزمون به روش بازآزمايي 

محاسبه 91/0همبستگي بين دونيمه زوج و فرد آزمون فرد كردن به دوگروه تقسيم شدند و

.به دست آمد87/0ريچاردسون -محاسبه روش پايايي به روش كودر.شد
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ال است كه آزمون چه چيزي را اندازه ؤون پاسخ دادن به اين سمقصود از روايي آزم

ترين عاملي كه در لذا مهمگيري كارايي دارد؟گيرد و تا چه اندازه در اين اندازهمي

مقصود از روايي آزمون .روايي آزمون استارزشيابي آزمون بايد به آن توجه شود،

هاي آزمون به ي خاص است كه از نمرهبا معني بودن و مفيد بودن استنباطهامناسب بودن،

.يد اينگونه استنباطها الزم است شواهدي گردآوري شودأيبه منظور ت.آيدعمل مي

مالك و سازه سه دسته كلي شواهدي است كه روايي آزمون شواهد مربوط به محتوا،

مالك و سازه در پژوهش اخير شواهد مربوط به محتوا،.شودبا توجه به آنها برآورد مي

.موردبررسي قرار گرفته است

و دانشجويان استاداندر اختيار جمعي ازهاالؤسبراي بررسي روايي محتوايي

سنجش قرار گرفت به اين منظور كه نظر روانشناسي وهاي مشاوره،ارشد رشتهكارشناسي

ز آنها تغييراتي نامناسب حذف و در تعدادي اهايالؤارائه كنند و سهاالؤخود را درباره س

75/0نتايج مربوط به روايي محتوايي نشان داد كه ضريب توافق اين آزمون . اعمال شد

.ها موافق بودندالؤنظران با سدرصد صاحب75يعني حداقل.بدست آمد

اي مختلف پيشرفت تحصيلي در سطوح مختلف تحصيلي به عنوان هشاخص

هاي هوش به كار در آزمونعمدتاًالكي،هاي مورداستفاده براي بررسي روايي ممالك

).1371ترجمه براهني،آناستازي،(روندمي

روايي رسيبنابراين معدل پيشرفت تحصيلي گروه نمونه به عنوان مالك براي بر

نمرات نهمبستگي بيضريب .قرار گرفتاستفادهموردآزمون هوش كال سيكمالكي 

به دست آمد 89/0نمونه مورد پژوهش آزمون هوش كالسيك با معدل پيشرفت تحصيلي

.استمعنادار 05/0كه در سطح 

حاصل از هاينمرهكه ،سازه استرواييبنابه تعريف يك آزمون در صورتي داراي 

.)1990نباخ،وكر(هاي نظري موردنظر مربوط باشداجراي آن به مفاهيم يا سازه

هاي رواني مييا ويژگيچه ويژگيبدانند خواهند گيري وقتي ميصان اندازهمتخص-

خواهند آنان مي.پردازنديمسازه روايي به بررسي ،ها را تبيين كنندتوانند واريانس آزمون

ها واريانسي كه آزمون بين آزمودني: پرسندآنان مي.ها را بدانندمعني يا منظور از آزمون
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كالمي و استدالل شود؟ آيا اين آزمون تواناييكند توسط چه عواملي تبيين ميايجاد مي

هاي هاي فردي را در نمرهگيرد؟ به طور خالصه آنان تبيين تفاوتانتزاعي را اندازه مي

گيري ارتباط دارد تا توجه آنان بيشتر به خصوصيات مورد اندازه.كنندآزمون جستجو مي

.)1376،،ترجمه شريفي1979كرلينجر،(ها در انجام اندازه گيري كاربرد آزمون

:ايي سازه عبارتند ازروي تعيين هاروش

هاي معتبرتعيين همبستگي آزمون با ساير آزمون-1

تمايز سني-2

تحليل عاملي-3

.)1382سيف،(همساني دروني-4

استفاده هر چهار روش تعيين روايي سازه در اين پژوهش براي تعيين پايايي سازه از 

.شده است

ها بايد ثابت در اين آزمون. به تمايز سني استهاي تعيين روايي سازه توجهيكي از راه

يابد و اگر اين امر ثابت شود كه به نسبت افزايش سن تقويمي، سن هوشي نيز افزايش مي

ها در سه گروه سني به منظور بررسي تفاوت ميانگين. آزمون داراي روايي سازه است،شود

و به منظور بررسي اينكه بين استفاده شد واريانس يك راههسال از تحليل 16و 14،15

استفاده شده است ها معنادار است از آزمون شفهينگكدام گروه تفاوت ميان

).1382دالور،(

با .بدست آمده است و از لحاظ آماري معنادار است5/40درميان سه گروه Fنسبت

ن يگبررسي اختالف ميان،توجه به اينكه آزمون موردنظر داراي هفت مقياس مختلف است

بدين منظور اختالف .رسدها با توجه به سه گروه سني الزم به نظر ميدر هر يك از مقياس

هفت مقياس هاينمرهميانگين .ها در هفت مقياس در سه گروه سني بررسي شدميانگين

سال اختالف معنادار وجود دارد 16و14سال،15و14آزمون هوش كالسيك درسنين

روش روايي افتراقي.سال تفاوت معنادار نيست16و 15سنين ايهنمرهنگين اولي بين مي

هاي مختلفهاي گروهمطالعه تفاوت بين نمرهديگري براي تعيين روايي سازه است كه با

آزمون موردنظر در بين دو ژوهش براي تعيين روايي افتراقي، در اين پ.شودمشخص مي
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است،- 8/73محاسبه شده Tميزان .شدمانده اجراعقبآموزان تيز هوش وگروه از دانش

توان گفت كه آزمون موردنظر درصد اطمينان مي99با .معنادار است01/0و در سطح 

مانده آموزان تيزهوش و عقبتواند بين دو گروه از دانشداراي روايي افتراقي است و مي

خواني دارد،ش هممباني نظري سازه هوتعيين اينكه نتايج آزمون بابراي .تمييز قايل شود

نتايج تحليل عاملي نشان .روايي سازه با استفاده از تحليل عاملي موردبررسي قرار گرفت

،394/14،484/2،654/1هاي ويژه استخراج شده قبل از چرخش به ترتيب داد كه ارزش

و آزمون هوش موردنظر از هفت عامل مختلف ،باشدمي447/1،373/1،318/1،27/1

معنا كه هر بدينهاي فرعي،بعدي بودن مقياسن تكيگاهي از براي تعي.ه استتشكيل شد

سنجند از روش تحليل عاملي استفاده هاي فرعي يك صفت واحد را مييك ازمقياس

هاي استخراج شده قبل از ارزش. )1990كرونباخ،،1997سوامتيان،هميلتون،(شود مي

،435/4آزمون هوش كالسيك به ترتيب چرخش و بعد از چرخش در ميان هفت مقياس

.است711/1،551/1،466/1،338/1،305/1،14/1

هابحث در يافته

سنجي آزمون شامل ضرايب پايايي و روايي است،كه بايستي براي هر ويژگيهاي روان

بازآزمايي وبه منظور برآورد پايايي از روش دونيمه كردن آزمون .آزمون برآورد شود

هاي ق ساخته و ساير آزموننتايج ضرايب روايي و پايايي آزمون هوش محقَ.داستفاده ش

.آمده است3هوش در جدول شماره 

هاي هوشنتايج ضرايب روايي و پايايي آزمون هوش كالسيك و ساير آزمون:3جدول 

ضرايب روايي 

وپايايي

آزمون هوش 

كالسيك

هاي ماتريس

پيشرونده ريون

هوش ن.آزملنون-اوتيسكتل

غير كالمي 

TION_3)(
86/073/0و91/076/085/0دونيمه كردن

92/0تا85/076/0بازآزمايي

91/086/0تا84/058/089/0تا87/082/0كودر ريچاردسون

71/052/046/0تا89/051/0روايي مالكي
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روايي سازه

)همبستگي با ريون(

همبستگي (52/081/0

)با وكسلر

فا در آلبدست آمد و ضريب 85/0و ضريب بازآزمايي91/0نيمه كردنضريب دو

دونيمه كردن ضريب.بدست آمده است87/0و در اجراي كل 78/0اجراي اوليه آزمون 

گزارش 76/0محاسبه گرديد،1376فرم اول آزمون هوش كتل كه توسط مهاجر در سال 

ضريب .استساختههوش محققضريب دو نيمه كردن آزمون كمترازكه ،شده است

توسط شريفيان محاسبه 1376دونيمه كردن آزمون توانايي ذهني اوتيس لنون كه در سال 

اين ضرايب . گزارش شده است86/0و85/0سال 15تا 12در بين چهار گروه سني ،شد

در بررسي ضريب بازآزمايي ساير .از ضريب دونيمه كردن آزمون مذكور استكمترنيز

رونده ريون كه در سال هاي پيششده ضريب بازآزمايي آزمون ماتريستحقيقات انجام

گزارش شده 92/0تا 76/0سال محاسبه گرديد، بين 12-18بين گروههاي سني 1374

ضريب آلفاي .گيرداست و ضريب بازآزمايي آزمون مذكور نيز در همين محدوده قرار مي

است كه با ضريب 86/0جردي ولومهدوي گزارش شده از فرم سوم آزمون كتل توسط

.آلفاي بدست آمده از آزمون مذكور همخوان است

ضريب .ريچاردسون نيز استفاده شد- به منظور تعيين همساني دروني از روش كودر

ريچاردسون -ضريب كودر.بدست آمد87/0هاي آزمون الؤكودرريچاردسون بين س

ضريب پايايي .ستبدست آمده ا91/0تا 89/0لنون بين -محاسبه شده ازآزمون اوتيس

-ضرايب پايايي به روش كودر.محاسبه شده است58/0ريچاردسون آزمون كتل - كودر

.محاسبه گرديده است84/0تا 82/0رونده ريون بين هاي پيشريچاردسون آزمون ماتريس

شود كه ضريب پايايي آزمون هوش كالسيك با توجه به نتايج تحقيقات فوق مشاهده مي

.باشدهاي هوش هنجارشده در كشورقابل قبول ميوان با ساير آزمونهمخ

ال كه آيا آزمون مذكور همان ويژگي را ؤبه منظور برآورد روايي و پاسخ به اين س

انواع مختلف روايي از جمله ،دهد كه براي آن تهيه گرديده استموردسنجش قرار مي

روايي مالكي بين آزمون هوش يب ضر. مالكي و سازه برآورد شده استروايي محتوايي،

باشد و معنادار مي001/0بود كه در سطح 89/0كالسيك با معدل پيشرفت تحصيلي برابر
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برآورد شد كه 52/0با آزمون ريون )همبستگي از نوع همگرا(كورذروايي سازه آزمون م

اوتيس ضريب روايي مالكي آزمون ذهني .باشدمعنادار مي001/0اين ضريب نيز در سطح 

گزارش شده است و ضريب مالكي آزمون 46/0لنون با معدل پيشرفت تحصيلي -

گزارش شده 71/0تا 51/0هاي پيشرونده ريون با معدل پيشرفت تحصيلي در دامنه ماتريس

گزارش شده است، 52/0ضريب مالكي آزمون كتل با معدل پيشرفت تحصيلي .است

ررسي روايي سازه ازروش تمايز بدر.باشدميضريب مالكي آزمون مذكور باالتر از آنها

و تحليل عاملي )هاي مختلفهاي گروهتفاوت بين ميانگين نمره(شواهد افتراقي سني،

. استفاده شد

استفاده شد كه واريانس يك راههدر بررسي تمايز سني بين سه گروه سني از تحليل 

شفه مشخص شد كه اختالف بين دو با استفاده از آزمون ،ها معنادار بوداختالف ميانگين

ها بين دو گروه سني معنادار است ولي اختالف ميانگين16و 14سال و 15و14گروه سني 

هاي هوشي از قبيل آزمون بينه كه نتايج بدست آمده با آزمون.سال معنادار نيست16و15

آزمون بزرگساالن برايهاالؤس،مثالً. ها هر دو سال يك بار معنادار استينگاختالف ميان

كه با ال داراي ارزشي معادل چهار ماه سن عقلي استؤال است و هر سؤس6با هوش 

ها معنادار است هبا توجه به اينكه اختالف بين گرو.همسان است،1379شريفي،هاي يافته

هاي سني مختلف قائل شدن بين گروهيزياز توانايي تمتوان گفت كه آزمون مذكورمي

شواهد افتراقي است كه يكي از انواع يكي ديگر از انواع روايي سازه،. ر استبرخوردا

در اين . هاي مختلف استهاي گروهتفاوت بين ميانگين نمرهمربوط به شواهد افتراقي،

مانده اجرا شد و نتايج آموزان عقبآزمون مذكور بين دو گروه تيزهوشان و دانشپژوهش،

معنادار 001/0نشان داد كه اختالف بين دو گروه در سطح Tتحليل با استفاده از آزمون 

از قدرت توان گفت كه آزمون مذكور داراي روايي سازه از نوع افتراقي است ومي. است

.هاي مختلف برخوردار استتمييز قائل شدن بين گروه

ساختار پرسشنامه هوش كالسيك از چه عواملي «الؤگويي به اين سبه منظور پاسخ

سازه پرسشنامه با استفاده از تحليل عاملي مورد بررسي قرار روايي،»شده است؟تشكيل

از مالك ضريب مناسب،هايالؤپيش از اجراي تحليل عاملي به منظور گزينش س.گرفت



ي
ژگ
وي

ان
رو
ي 
ها

ه 
خت
سا
ق 
حق
ن م
مو
آز
ي 
نج
س

ك
سي
ال
ش ك
هو

111

مالك مورداستفاده براي گزينش .ال با نمره كل آزمون استفاده شدؤهمبستگي هر س

را نشان 30/0ال ها همبستگي كمتر از ؤكدام از سهيچ؛بود30/0همبستگي ضريب ها الؤس

.نداد

هاي هاي همبستگي آزمونبرداري و معناداري ماتريسبراي اطمينان از كفايت نمونه

KMO مقدار ،مورداستفاده قرار گرفت001/0در سطح و بارتلتKMO919/0برابر،

.دار هستندمعني001/0به دست آمده كه در سطح 376/699مقدار آزمون كرويت بارتلت 

برداري اجراي تحليل عاملي براساس ماتريس همبستگي اين اساس عالوه بر كفايت نمونهبر

.باشدمطالعه نيز قابل توجيه مييمورد

هاي اصلي لفهؤاز روش تحليل مها از ماتريس همبستگي،سپس جهت استخراج عامل

از مالك كيسرو آزمون اسكري استفاده شد و به منظور تعيين تعداد عوامل براي چرخش 

،484/2، 394/14عامل باارزش ويژه هفتبااستفاده از مالك كيسر. كتل استفاده شد

چرخش عوامل نيز هفت عامل در.بدست آمد27/1و 654/1،447/1،373/1،318/1

ها هركدام يك صفت واحد را موردسنجش قرار براي بررسي اينكه آيا مقياس.بدست آمد

هاي ويژه در بين هفت مقياس طراحي شده تحليل عاملي صورت گرفت و ارزشدهند مي

. بدست آمد435/4،711/1،551/1،466/1،388/1،305/11402/1هر مقياس به ترتيب،

هاي آزمون و هفت مقياس طراحي الؤدر مجموع با توجه به نتايج تحليل عاملي در كل س

ن گفت كه آزمون هوش كالسيك هفت عامل توانتايج ماتريس چرخش يافته ميشده و

.كنديد ميأينظريه ترستون را ت

پيشنهادات

روايي و پايايي آزمون مذكور از لحاظ آماري قابل قبول است،باتوجه به اينكه •

.زبيني و هنجار شوداهاي مختلف و شهرهاي ديگر بشود اين آزمون در جمعيتپيشنهاد مي

آزمون مذكوراز لحاظ آماري قابل قبول است سنجيهاي روانازآنجا كه ويژگي•

از شود،هاي رايج از قبيل ريون كه در مدارس استفاده ميشود به جاي آزمونپيشنهاد مي

.آزمون مذكور استفاده گردد
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گرددآزمون مذكور در تر از آزمون مذكورپيشنهاد مياستفاده گستردهبه منظور•

سني اين پژوهش اجرا شود و جداول نرم براي تر از گروههاي سني باالتر و پائينگروه

.هاي سني نيز تهيه شودساير گروه

يد قرار گرفته است از اين آزمون أيباتوجه به اينكه هفت عامل نظريه ترستون مورد ت•

.استفاده كردآموزان براساس استعداد خاص آنهاتوان جهت هدايت تحصيلي دانشمي
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