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 چکیده

توجه به هدف اصلی پژوهش با يک سؤال در راستای  با

های سیینجش بررسییی روايی سییازه نسییخه دوم مقیاس

لدز در  پاد شیییهر تهران دانشهوش رينو آموزان سیییم

سروکار داشته که پیرامون ساختار درونی تدوين گرديد. 

تدوين و  ند  ید بر فراي تدک با  حاضیییر  طرح پژوهش 

ستانداردسازی، در حیطه تحقیقات روش شناختی بوده ا

ستفاده از سنجی میو از نوع مطالعات روان شد و با ا با

ه اتبی متعامد انجام گرفتيیدی سلسله مردتحلیل عامل ت

 آموزان سمپادجامعه آماری پژوهش، تمامی دانش است.

ای سهمی گیری طبقهشهر تهران بوده که از روش نمونه

عنوان نمونه انتخاب شیییدند. ابزار نفر به 704مسیییاوی 

های سیینجش هوش پژوهش حاضییر نسییخه دوم مقیاس

سییینجش  یرگیه منظور اندازهباشییید که برينولدز می

با چهار  الیبا دو عامل هوش متبلور و هوش سییی هوش

هدف، گز مه  فاوت از هوش متبلور و  نهيآزمون کل مت

سیق لیتمث س یا شده از هوش   یطراح الیو بخش گم

Abstract 

The Aim of the present research is to 

investigate the " Factor Structure of Reynolds 

Intellectual Assessment Scales, Second 

Edition in student’s sampad " in the academic 

year 2017-2018. According to the main Aim 

of the research, a question has been asked to 

verify the validity of the structure. Second 

version of the measurement scale Inside 

Reynolds's Intelligence, students of the 

Tehran University have questioned the main 

question of internal structure research. The 

design of the present research, with emphasis 

on the process of codification and 

standardization, is in the field of 

methodological research and is a type of 

psychometric research and has been carried 

out using an orthogonal hierarchical 

confirmatory factor analysis. The results 

showed that according to the proposed model 

of internal structure in the field of four tests, 

the first factors (crystalline intelligence and 

fluid intelligence) can be suggested. The 

Reynolds Intellectual Assessment Scales, 

Second Edition has an internal structure of 
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 مقدمه

 ( از روش تحلیل عامل اصلی در استانداردسازی نسخه اول 2003رينولدز و کامپهاس ) 

عامل، سه ها توانستند پس از انجام تحلیل آن .های سنجش هوش رينولدز استفاده نمودندمقیاس

را استخراج کنند و زمینه را برای « مدتحافظه کوتاه»و « هوش غیرکالمی»، «هوش کالمی»عامل 

های سنجش هوش رينولدز فراهم سازند. های مرتبط با ساختار درونی نسخه اول مقیاسپژوهش

يان ارجاعی های دانشجواين ابزار در گروه 2( به روايی سازه2009) 1گالگلین و مارگولیس، مکبیوجین

و مدارک معتبری را پیرامون روايی سازه آن مبتنی بر دو عامل هوش  ندبه مراکز مشاوره پرداخت

 4تانلسون، کانیوز، لیندستروم و ه 3کید بر تحلیل عامل اکتشافییال و متبلور ارائه نمودند. با تدس

برخوردار است. نلسون و ( مشخص نمودند که اين ابزار از روايی سازه هوش سیال و متبلور 2007)

برخوردار بوده  6از روايی افزوده  5بالینی-های استثنايی( دريافتند که اين ابزار در گروه2012) کانیوز

                                                           
1- Beaujean, McGlaughlin & Margulies 

2- Construct validity 

3- Exploratory factor analysis 

4- Nelson, Canivez, Lindstrom & Hatt 

5- Clinical 

6- Incremental Validity 

ستاکه شده  ش يیروا یدر را عامل  لیتحل وهیسازه از 

 اسییتفاده شییده اسییت. متعامد یسییلسییله مراتب یديیتد

 درونی سیییاختار الگوی به توجه ها نشیییان داد بايافته

 سازنده عوامل عنوانبه آزمون چهار زمینه در پیشنهادی

 توانمی( سیال هوش و متبلور هوش) اول درجه مراتب

 سیینجش هوش هایمقیاس دوم نسییخه که نمود مطرح

 با مطابق و بوده عامل دو درونی سییاختار دارای رينولدز

 مراتبی سیییلسیییله مدل اسیییت. کتل پیشییینهادی مدل

 عنوانتحت کارول و هورن کتل، شیییناختی هایتوانايی

نايی دو نايی ده از عمده توا  را ایويژه جايگاه عمده، توا

 هوش از تواندر نتیجه می. است داده اختصاص خود به

 توانايی سازنده عامل دو عنوانبه سیال هوش و متبلور

 . آورد میان به صحبت عمومی

تحلیل سیییاختار عاملی، روايی سیییازه،  کلیدی: هایواژه

يیدی سیییلسیییله مراتبی متعامد، نسیییخه دوم دعامل ت

      های سنجش هوش رينولدز، مدارس سمپادمقیاس

two factors And is in accordance with Cattel's 

proposed model. The Hierarchical model of 

cognitive abilities of Cattel, Horn and 

Carroll, entitled "Two Major Capabilities of 

the Ten Major Capabilities," has a special 

place. Therefore, crystalline intelligence and 

fluid can be discussed as two generic 

capabilities 
Keywords: Factor structure, Structural 

validity, Hierarchical confirmatory factor 

analysis orthogonal, Reynolds Intellectual 

Assessment Scales, Second Edition, Sampad 

schools       
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 1دومبروسکی، واتکینز و بروگان کار برده شود.های بالینی، بهگروههای تشخیص تواند در حیطهو می

پرداخته و مدارک مستندی را پیرامون روايی سازه آن ( به ساختار عاملی اکتشافی اين ابزار 2009)

 .مطرح کرده است

 6سال،  5تا  3نفر در چهار گروه سنی  160، با حجم نمونه 2012رينولدز و همکارانش در سال 

ه جی را در زمیننهای روانسسال به باال، با تحصیالت متفاوت، تحلیل 60سال و  59تا  18سال،  17تا 

انجام دادند. با توجه به  2های سنجش هوش رينولدز با تدکید بر نسخه مقدماتینسخه دوم مقیاس

، تحلیل در زمینه سؤاالت انجام گرفت و پس از آن، به 4سؤال -و نظريه پاسخ 3نظريه کالسیک آزمون

های مورد پرداخته شد. با تدکید بر جنسیت و دامنه سنی نمونه 5همبستگی هر سؤال با کل آزمون

جی مقیاس سنجش هوش رينولدز در نسخه مقدماتی انجام گرفت )رينولدز نهای روانسلبررسی تحلی

 (.b ،2015 و کامپهاس

عنوان فرايندی محسوب گرديد که موجب شد به 6های روانسنجی، بازنگری خبرگانپس تحلیل

دوم  ، از نسخه7های سنجش هوش رينولدز، به نسخه استانداردتا نسخه مقدماتی از نسخه دوم مقیاس

ای ههای سنجش هوش رينولدز تبديل شود. در فرايند استانداردسازی نسخه دوم مقیاسدوم مقیاس

های مورد بررسی ايالت شرکت داشتند و تمامی نمونه 32نفر از  2154سنجش هوش رينولدز، 

شدند. عالوه برآن، اگر محسوب می 2014تا  2013عنوان شهروندان ايالت متحده آمريکا در سال به

ای دارای کوررنگی، آسیب شنوايی يا بینايی، اختالل فشار روانی پس از سانحه، صرع و اختالالت ونهنم

يد؛ زيرا گردعنوان نمونه پژوهش محسوب نمیافسردگی( بود، به و روانپزشکی )از قبیل اسکیزوفرنیا

های عنوان آسیبسنجی در نسخه استاندارد بههای رواندر فرايند تحلیل 8معیار خروج از مشارکت

کید بر ساختار درونی د(. با تa ،2015)رينولدز و کامپهاس شدحسی و اختالالت روانی محسوب می

سنجی مرتبط با حجم نمونه های روانهای سنجش هوش رينولدز، بايد به ويژگینسخه دوم مقیاس

مود. سازد، توجه نمی           يیدی سلسله مراتبی متعامد را فراهم دمکفی که مفروضه تحلیل عامل ت

      آزمون کلمه هدف، گزينه متفاوت، تمثیل قیاسی و بخش گمشده  رو، با استناد به چهاراز اين

های نفر با  دامنه 2154سنجی پیرامون تجانس درونی با روش آلفا کرانباخ بر روی های روانتحلیل

 80/0با روش تجانس درونی فراتر از سنی چهارگانه و عوامل سازنده انجام گرفت و ضرايب اعتبار 

 (.2017 ،9نیکالس و فلويد)مک دست آمدبه

                                                           
1- Dombrowski, Watkins & Brogan 

2- Pilot Version  

3- Classical Test Theory  

4- Item Response Theory  

5- Item- Total Correlation  

6- Expert Review  

7- Standardzation Version  

8- Participant Exclusionary Criteria  

9- McNicholas & Floyd  
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کلی  آزمون اول با عامل هوش يا توانايی 4توان دريافت که کید بر مدل ساختاری فوق میدت اب

آزمون دوم  4عنوان عوامل سازنده توانايی عمومی شناخته شود. همچنین توان بهمرتبط بوده و می

دهند بايد در حیطه چیرگی شناختی با توانايی کلی يا عمومی نشان می 4/0که همبستگی کمتر از 

 )رينولدز و نظرگرفته نشوند عنوان عوامل سازنده توانايی شناختی درو به نظر گرفته شوند در

  (.2015 کامپهاس،

های متعددی انجام شده است که رينولدز پژوهش استای تحلیل عامل مقیاس سنجش هوشرر د

های سنجش عنوان مروری بر نسخه دوم مقیاس( تحت2017) نیکالس و فلويدتوان به پژوهش مکمی

ه رينولدز اينگونهای سنجش هوش هوش رينولدز اشاره کرد که پیرامون روايی سازه نسخه دوم مقیاس

)هوش متبلور(، تمثیل قیاسی و بخش  آزمون کلمه هدف و گزينه متفاوتخرده 4نمودند که مطرح 

انگر توانند بیباشند و هر يک به تنهايی نمی)هوش سیال( در کل سازنده توانايی عمومی می گمشده

 شاخص عنوانبه نولدزيسنجش هوش ر اسی( از مق2015)  1و آلن نکيز توانايی عمومی باشند.

و  یکالم هایعالوه بر شاخص ،يیاستثنا هایدر گروه تواندیاز هوش استفاده کردند که م معتبری

 مدتمتبلور، حافظه کوتاههوش  ال،سی هوش عنوانچهار هوشبهر را به صورت مجزا تحت ،یرکالمیغ

مدت و سرعت پردازش سازنده چیرگی شناختی کوتاهکند که دو مقیاس حافظه ارائه پردازش سرعت و

 د. نباشدو مقیاس هوش متبلور و هوش سیال سازنده توانايی عمومی میو 

 یهااسیمق یعامل سلسله مراتب لیعنوان تحلرا تحت یپژوهش (2014) 2و کرنز وشکوي ن،يارو

 که هوشبهر کل در سطح اول، دندیرس جهینت نيانجام دادند و به ا يیدر کودکان کانادا نولدزيهوش ر

 ،همچنین سوم قرار دارد. هالي در آزموندوم و چهار خرده هيو هوش متبلور در ال الیهوش س

هايی که ( از روش تحلیل عامل اکتشافی با تدکید بر داده2009) 3دومبروسکی، واتکینز و بروگان

سال در فرايند استانداردسازی  94تا  3نفر در دامنه سنی  2438رينولدز و کامپهاوس با حجم نمونه 

آوری کرده بودند، پرداخته و ساختار درونی اين ابزار را با های سنجش هوش رينولدز جمعمقیاس

ای هروش تحلیل عاملی سلسله مراتبی مشخص نمودند. از طريق ضرايب ساختاری و الگو در شیوه

د توانمی« بخش گمشده»با « تمثیل قیاسی»آزمون متنوع تحلیل عامل مشخص گرديد که خرده

، سازنده «کلمه هدف»با « گزينه متفاوت»آزمون د. همچنین، خردهنوش سیال را تشکیل دهعامل ه

آزمون در اليه سنجی نشان داد که چهار خردههای رواند. در نهايت، يافتهنباشعامل هوش متبلور می

 سوم، دو عامل هوش سیال متبلور در اليه دوم و هوشبهر کل در اليه اول قرار دارد.

(، به روايی ساختاری مقیاس سنجش هوشی رينولدز 2009گلوگلین و مارگولیس )مکیوجین و ب

آزمون آموز ارجاعی پرداختند؛ پژوهشگران دريافتند که در حیطه کالمی، سه خردهدانش  696برای 

                                                           
1- zink & Allen  

2- Irwin, Joschko & Kerns  

3- Dombrowski, Watkins & Brogan  
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آزمون قرار دارد و با تدکید بر تحلیل عامل سلسله مراتبی، توانايی و در حیطه غیرکالمی نیز سه خرده

مدت، هوش سیال و هوش متبلور در اليه دوم و شش کوتاه يا هوشبهر کل در سطح اول، حافظه کلی

ا برای توان ساختار سلسله مراتبی با سه عامل رآزمون در اليه سوم قرار دارد. بنابراين، میخرده

 -هورن -لکت توجه و ناتوانی يادگیری که مبتنی بر نظريهاختالل نقص تشخیص و درمان کودکان با

نیلسون، کانیويز، عنوان مبانی نظری ابزار مزبور در کودکان ارجاعی مدنظر قرار داد. کارول است، به

های سنجش ( در پژوهشی پیرامون تحلیل عامل سلسله مراتبی مقیاس2007لینداستروم و هات )

ن طريق عمل آيد تا از ايهوش رينولدز تدکید نمودندکه بايد از تحلیل عامل سلسله مراتبی استفاده به 

های سنجش هوش رينولدز مورد ارزيابی قرار گیرد. پژوهشگران به استفاده از ساختار درونی مقیاس

تحلیل عامل سلسله مراتبی پرداخته و با استناد به نظريه سلسله مراتبی کتل، هورن و کارول به 

ايی که در تحلیل عامل سلسله از آنج های سطح اول و پس از آن سطح دوم پرداختند.تحلیل عامل

 8/0( فراتر از KMOبرداری )های کفايت نمونهای باشد که شاخصمراتبی حجم نمونه بايد به اندازه

های آموز ارجاعی برای ارزيابی مرتبط با آموزشدانش 1163گردد، پژوهشگران با حجم نمونه 

نفر از نمونه مزبور ناتوانی  538است، که ذکر  های روانسنجی را انجام دادند. الزم بهاستثنايی تحلیل

د. دادنهای کودکان ارجاعی را تشکیل مینفر تیزهوش بودند و بیشترين گروه 235ويژه يادگیری و 

های روانسنجی نشان داد که ابزار مزبور دارای ساختار سلسله مراتبی مطابق با نظريه کتل، هورن يافته

 باشد.و کارول می

یرامون ساختار عاملی مقیاس های هوش در ايران انجام شده است که های متعددی پپژوهش

 نسخه سنجیروان هایعنوان ويژگی( تحت1396کرزاده )صادقی، کامکاری و شُ توان به پژوهشمی

دبستانی اشاره نمود که  آموزاندانش در جانسون- وودکاک شناختی هایمقیاس توانايی نوين سوم

 تواندمی و بوده عاملی روايی دارای تديیدی عاملی تحلیل روش از استفاده با مزبور ابزار ،مطرح نمودند

( در پژوهشی 1394فیروزمنش و شکری ) .تبیین نمايد را( CHC) کارول و هورن کتل، نظريه عامل 7

ان کوتاه مقیاس ترس از ارزيابی منفی در نوجوانگیری نسخه با عنوان تغییرناپذيری عاملی الگوی اندازه

گروهی نشان داد که در هر دو گروه تیزهوش تیزهوش و عادی بیان نمودند، تحلیل عامل تديیدی تک

ه گذاری شدهای نمرهو عادی، الگوی دو عاملی نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزيابی منفی شامل سؤال

امل ها داشت. همچنین، تحلیل عگذاری شده منفی، برازش خوبی با دادههای نمرهمثبت و سؤال

ا هگروهی ساختار عاملی، بارهای عاملی، مقادير خطای واريانسبین تديیدی چندگروهی، تغییرناپذيری

عاملی نسخه کوتاه را در دو گروه عادی و تیزهوش نشان داد و مشخص گرديد های بینو کواريانس

 منفی( در دو گروه، از نظر کیفی،عد شناختی اضطراب اجتماعی )ترس از ارزيابی که الگوی ساختاری بُ

  يکسان است.

های هوش وکسلر پیرامون ساختار عاملی نسخه چهارم مقیاس (1393کرزاده )شُ و کامکاریبیات،

 چهار آموزان ناتوان يادگیری اشاره نمود. در اين پژوهش مشخص گرديد، ساختارکودکان در دانش
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-دانش در مزبور ابزار آن، بر عالوه. باشدمی سازه روايی دارای يادگیری آموزان ناتواندانش در عاملی

 بر مبتنی آموزشی مداخالت توانمی راحتیبه  و بوده سازه روايی دارای يادگیری ناتوان آموزان

 مطلوبی درونی ساختار از وکسلر کودکان هوشی هایمقیاس چهارم نسخه داد و انجام را سنجش

( در پژوهشی با عنوان پرسشنامه کمبود توجه/ 1393قوزلوجه )است. باعزت و احمدی  برخوردار

نسخه فارسی مطرح نمودند که پرسشنامه مذکور در دانشجويان مقطع  -فعالی دانشجويان نادوبیش

باشد. در اين پژوهش مشخص کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران دارای روايی سازه مطلوب می

 باشد. عامل می 9آيتم و  100فرم فارسی پرسشنامه دارای  آيتم، 25گرديد که با توجه به حذف 

 -وودکاک شناختی هایتوانايی هایآزمون نوين سوم نسخه ( به استانداردسازی1392شُکرزاده )

 بر دکیدت يادگیری پرداخت و مطرح نمود که ابزار مزبور با مشکالت دبستانی با کودکان برای جانسون

 رخوردارب سازه روايی از تديیدی، عامل تحلیل شیوه و شناختی هایتوانايی متعامد مراتبی سلسله مدل

 بینه -های هوش استانفورد( پیرامون استانداردسازی نسخه پنجم مقیاس1386) کامکاری. باشدنمی

 و داده نشان را برازش از دقیق یامعرفه تديیدی عامل در خردساالن پرداخت و مطرح نمود، تحلیل

 میانگین ريشه ،همچنین. است 90/0 از فراتر ایمقايسه و غیرهنجاری برازش نیکويی شاخص

 .باشدمی 05/0 از کمتر نیز تقريب خطای و باقیمانده استاندارد مجذورات

توان عنوان نمود که ساختار درونی های نیکويی برازش اصالحی و استاندارد، میبا توجه به شاخص

عنوان مراتب سطح باشد که بهرينولدز دارای چهار مقیاس میهای سنجش هوش نسخه دوم مقیاس

های تجربی در زمینه رو، فقدان يافتهقرار دارند. از اين Gدوم، تحت تدثیر يک عامل عمومی يا عامل 

عنوان منبع های استثنايی بههای سنجش هوش رينولدز در گروهتحلیل عامل نسخه دوم مقیاس

آموزان عنوان طیفی از دانشآموزان تیزهوش بهه به اينکه دانششود. با توجمسدله محسوب می

شوند ولی تحقیقی معتبر در اين زمینه انجام نگرفته است و هیچگونه استثنايی در نظر گرفته می

انجام نشده است. بنابراين، پژوهش حاضر به شناسايی  (روايی سازه)تحلیل مرتبط با ساختار عاملی 

آموزان سمپاد معطوف است. از های سنجش هوش رينولدز در دانشمقیاس ساختار عاملی نسخه دوم

 شود:رو، سؤال اصلی پژوهش به شرح زير عنوان میاين

آموزان سمپاد دارای ساختار درونی های سنجش هوش رينولدز در دانشآيا نسخه دوم مقیاس -

 است؟

 

                                                                                                                                                                     پژوهش روش

که با استناد به شناسايی ساختار شناختی جای گرفته های روشطرح پژوهش در حیطه طرح

یرد. گسنجی پیشرفته مرتبط با مطالعات روايی تدثیر میهای رواندرونی يا روايی عاملی از تحلیل

شناختی قرار های روشگیری که در حیطه طرحاندازه مطالعات مربوط به روايی ابزارهایهمواره 

 ساختاری همراه های چندمتغیری درونستگیسنجی پیشرفته از همبهای روانگیرد با تحلیلمی
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ای از مطالعات عنوان زيرمجموعههمبستگی بهرو، طرح پژوهشی با مطالعات درونباشد. از اينمی

 شناختی جای دارد. با تدکید بر ساختار درونی که همواره با های روشطرح روايی در حیطه

کار دارد، در پژوهش حاضر از روش تحلیل  های درونی بین عوامل، متغیرها و ابعاد سر وهمبستگی

 عامل تديیدی سلسله مراتبی متعامد استفاده شده است. 

شود، ولی عنوان جامعة آماری ياد میدر تحقیقات مرتبط با هنجاريابی، از اصطالح جامعة هدف به

های به ذکر ويژگی 1با تدکید بر اصطالح جامعة هدف محدود ه استشدتالش  ،حاضر پژوهشدر 

، عنوان جامعه آماریشهر تهران تحت سمپادآموزان دانش ، تمامیرواز اين ه شود؛جامعة فوق پرداخت

 مالک ورودی تمامی  ،شدند. الزم به ذکر استعنوان جامعة هدف محدود در نظر گرفته به

دگی و اضطراب( شهر تهران و مالک خروجی نداشتن اختالالت عاطفی )افسر سمپادآموزان دانش

 بوده است.

 در بايد مکفی نمونه حجم از درصد 10 مقدار بايد بردارینمونه حجم کفايت شاخص به توجه با

. داد کاهش میزان کمترين به را گیرینمونه خطای بتوان طريق اين از تا شود لحاظ گیرینمونهطرح 

 دختر 307) نفر 640 نمونه حجم که گرديد استفاده سهمی ایطبقه گیرینمونه طرح از بنابراين،

 به رو،اين از. است شده مطرح مکفی نمونه حجم عنوانسال به 16 تا 11در دامنه سنی ( پسر 333و

 عنوان استاندارد نسخه زمینه در نمونه حجم با مرتبط برآوردهای در پژوهش نهايی نمونه عنوان

 گرديد. می

 ابزار پژوهش

  دومنسخه ابزار مورد استفاده در اين پژوهش : نولدزير هوشسنجش  یهااسیمق دومنسخه 

( به منظور 2015) نولدز و کامپهاوسيتوسط راست که  نولدزير هوشسنجش  یهااسیمق

 و چهار آزمون کلمه هدف دو عامل هوش متبلور و هوش سیال با هوش با سنجش یریگاندازه

. تشده اس یطراح تمثیل قیاسی و بخش گمشده از هوش سیال ،گزينه متفاوت از هوش متبلور

مدت و سرعت پردازش عالوه برآن، در زمینه چیرگی شناختی دو عامل سازنده حافظه کوتاه

های سنجش هوش رينولدز به رو، ساختار درونی نسخه دوم مقیاسمطرح شده است. از اين

 شرح زير است:

  

                                                           
1- Target Papulation finite  
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 های سنجش هوش رينولدزساختار درونی نسخه دوم مقیاس: 1جدول 
 سواالت آزمون مقیاس

 هوش متبلور
 58 کلمه هدف

 53 گزينه متفاوت

 هوش سیال
 48 تمثیل قیاسی

 49 بخش گمشده

 نهيگز» های(، آزمون1و  0) یبه صورت دوارزش «یاسیق لیتمث»و « کلمه هدف» هایآزمون

الزم . مدت زمان شوندیم گذاری( نمره2و  1، 0) یبه صورت سه ارزش« بخش گمشده»و « متفاوت

 دهيآزمونگر باتجربه و آموزش د کيکه توسط  یدر صورت اس،یمق ناي آزمونخرده 4 یاجرا یبرا

 است. قهیدق 25تا  20حدود  ،انجام شود

 سنجی اينهای روانهای هوشی رينولدز بايد به ويژگیعالوه بر ساختار درونی نسخه دوم مقیاس

و استانداردسازی شده است توجه نمود. با توجه  ابزار که توسط رينولدز و کامپهاوس طراحی، تدوين

توان به دو روش تجانس درونی و ثبات درونی يا تکرارپذيری تدکید داشت. از به ضرايب اعتبار می

ای هرو، با استناد به چهار آزمون کلمه هدف، گزينه متفاوت، تمثیل قیاسی و بخش گمشده تحلیلاين

نفر انجام گرفت. با استناد به  2154وش آلفا کرانباخ بر روی سنجی پیرامون تجانس درونی با رروان

سال به باال( و عوامل  60سال و  59تا  18سال،  17تا  7سال،  6تا  3های سنی چهارگانه )دامنه

 شود:سازنده دو مقیاس هوش متبلور و هوش سیال جدول زير عنوان می

 ضرايب اعتبار با روش تجانس درونی: 2جدول
 آزمون     

 دامنه سنی

کلمه 

 هدف

گزينه 

 متفاوت

تمثیل 

 قیاسی

بخش 

 گمشده

 93/0 89/0 94/0 94/0 سال 6تا  3

 84/0 86/0 81/0 86/0 سال 17تا  7

 82/0 84/0 80/0 84/0 سال 59تا  18

 86/0 88/0 85/0 88/0 سال به باال 60

آزمون قرار گرفتند و  روز دوباره مورد 20تا  15نفر با متوسط فاصله زمانی  30همچنین، تعداد 

 شود:مقادير ضريب ثبات با دو شیوه با اصالح و بدون اصالح به شرح زير مطرح می
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 ضرايب اعتبار با روش ضريب ثبات بدون اصالح: 3جدول 
 آزمون

 دامنه سنی

کلمه 

 هدف

گزينه 

 متفاوت

تمثیل 

 قیاسی

بخش 

 گمشده

 85/0 94/0 75/0 92/0 سال 6تا  3

 76/0 82/0 82/0 84/0 سال 17تا  7

 75/0 97/0 67/0 97/0 سال 59تا  18

 90/0 89/0 81/0 92/0 سال به باال 60

 

 ضرايب اعتبار با روش ضريب ثبات با اصالح :4جدول 
 آزمون

 دامنه سنی

کلمه 

 هدف

گزينه 

 متفاوت

تمثیل 

 قیاسی

بخش 

 گمشده

 92/0 99/0 82/0 99/0 سال 6تا  3

 88/0 86/0 96/0 96/0 سال 17تا  7

 94/0 99/0 85/0 99/0 سال 59تا  18

 99/0 99/0 99/0 99/0 سال به باال 60

در نهايت، با توجه به مقادير ضريب اعتبار با روش آلفا کرانباخ برای ارزيابی تجانس درونی و روش 

بوده  8/0توان عنوان نمود که تمامی ضرايب اعتبار فراتر از ضريب ثبات برای ارزيابی تکرارپذيری می

های مرتبط با روايی رو، تحلیلسنجی از ويژگی اعتبار مطلوب برخوردار است. از اينو از لحاظ روان

 شود:ساختاری با شیوه تحلیل عامل تديیدی سلسله مراتبی به شرح زير عنوان می

 
 روايی ساختاری با شیوه تحلیل عامل تديیدی سلسله مراتبی :5جدول 

 عامل      

 آزمون

 کل هوش سیال متبلورهوش 

 مؤنث مذکر مؤنث مذکر مؤنث مذکر

 78/0 78/0 43/0 44/0 68/0 65/0 کلمه هدف

 63/0 64/0 34/0 32/0 56/0 57/0 گزينه متفاوت

 63/0 80/0 80/0 87/0 27/0 28/0 تمثیل قیاسی

 65/0 58/0 65/0 57/0 27/0 27/0 بخش گمشده

عنوان عوامل سازنده مراتب پیشنهادی در زمینه چهار آزمون بهبا توجه به الگوی ساختار درونی 

های هوشی رينولدز توان مطرح نمود که نسخه دوم مقیاسدرجه اول )هوش متبلور و هوش سیال( می

دارای ساختار درونی دو عامل بوده و مطابق با مدل پیشنهادی کتل است که امروزه در مدل سلسله 
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کتل، هورن و کارول تحت عنوان دو توانايی عمده از ده توانايی عمده، های شناختی مراتبی توانايی

 ای را به خود اختصاص داده است.جايگاه ويژه

سخه دوم مقیاسبا توجه به اين ساختار عاملی ن ضر  ضوع پژوهش حا سنجش هوش که مو های 

سمپاد میدانشرينولدز در  شد،آموزان  ستای اقدامات مرتبط با با سبات در را  ساختار عاملی، محا

 راتبیم سییلسییله عامل تحلیل روش بر تدکید با تديیدی عامل تحلیل طريق از سییازه روايی با مرتبط

 گیرد.متعامد انجام می

 

 هايافته

های سنجش هوش ساختار عاملی نسخه دوم مقیاس»با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به 

سنجی با تدکید بر سوال پژوهش به های روانتحلیل معطوف است،« آموزان سمپادرينولدز در دانش

 شرح زير ارائه شده است:

آموزان سمپاد دارای ساختار های سنجش هوش رينولدز در دانشسوال: آيا نسخه دوم مقیاس

 درونی است؟

بر مدل سلسله مراتبی  های سنجش هوش رينولدز با تدکیدتحلیل عامل مقیاس :6جدول 

 آموزان سمپاد کارول جهت بررسی روايی سازه در دانش -هورن -متعامد کتل

 تفسیر ويژه تفسیر مشترک شاخص آزمون

 کلمه هدف
 77/0 شدت اثر

 متوسط
04/0 

 پايین
 01/0 59/0 میزان واريانس

 گزينه متفاوت
 64/0 شدت اثر

 متوسط
06/0 

 پايین
 01/0 41/0 میزان واريانس

 تمثیل قیاسی
 72/0 شدت اثر

 متوسط
01/0 

 پايین
 01/0 52/0 میزان واريانس

 بخش گمشده
 61/0 شدت اثر

 پايین
07/0 

 پايین
 01/0 37/0 میزان واريانس

 توان مطرح نمودهای به دست آمده از تحلیل عامل سلسله مراتبی متعامد، میبا توجه به يافته

از میزان واريانس مشترک آزمون خرده 1آزمون دارای واريانس مشترک متوسط بوده و خرده 3که 

عرف های به دست آمده مپايین برخوردار است. بنابراين، عامل توانايی عمومی مورد تديید نبوده و يافته

 4ای و بر باشد. بنابراين، بايد ساختار سلسله مراتبی را مدنظر قرار دادنمی gتوانايی عمومی يا عامل 

 عنوان ساختار مرتبه اول در نظر گرفت.را به« هوش متبلور»و « هوش سیال»، دو مقیاس آزمونخرده

توان عنوان نمود از واريانس ويژه پايین برخوردارند، میآزمون خرده 4به عالوه، با توجه به اينکه هر 

توان ها نمیاستقالل نبوده و از آنهای مرتبط با توانايی عمومی دارای آزمونخردهکه هیچ يک از 
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 آموزان سمپاد مدل سلسلهرو، در دانشعنوان يک توانايی عمده يا وسیع صحبت به میان آورد. از اينبه

« فاوتگزينه مت»و « کلمه هدف» هایآزمونخرده     مراتبی توانايی شناختی مورد تديید نیست و بايد 

بخش »و « تمثیل قیاسی» هایآزمونخرده؛ همچنین، «هوش متبلور»عنوان را در يک عامل به

 قرار داد.« هوش سیال»عنوان را در عامل دوم به« گمشده

 
 آموزان سمپادمتعامد در دانش سلسله مراتبی تديیدی: تحلیل عامل 1شماره  ياگرامد

 

 بحث و نتیجه گیری

از روش تحلیل عامل اصلی در (، 2003) هر چند که برای اولین مرتبه رينولدز و کامپهاس

های متفاوتی در (، به يافته2009) و همکاران بیوجینهای هوش رينولدز استفاده نمودند ولی مقیاس

زيرا ساختار درونی ابزار به دو عامل هوش سیال و متبلور،  ؛مقايسه با رينولدز و کامپهاس دست يافتند

مشخص شد که ساختار درونی  (2007) کارانهای نلسون و همشد. با استناد به يافتهتقسیم می

عنوان دو عامل سازنده های هوش رينولدز به دو عامل مربوط بوده و هوش سیال و متبلور، بهمقیاس

( به 2009) دومبرسکی و همکارانو  (2012) اين ابزار مطرح می شود. هر چند که نلسون و کانیوز

( 2015) و کامپهاس هم رينولدزاشاره کردند ولی باز  های فراتر از دو عامل هوش سیال و متبلوريافته

لسله يیدی سدگیری از روش تحلیل عامل ت. بهرهندبه دو عامل سازنده هوش سیال و متبلور دست يافت

ای هتا به انسجام يافته ندبرده شد توانست ( به کار2015) مراتبی متعامد که  توسط رينولدز و کامپهاس

زيرا در سطح اول  ؛درونی نسخه دوم مقیاس های هوشی رينولدز منجر شودروانسنجی در ساختار 

آزمون، مطرح شد. توانايی عمومی در سطح دوم هوش سیال و متبلور و در سطح سوم چهار خرده

 (، زينک و آلن2017) نیکالس و فلويدهای مکرا با يافته زيادیحاضر، شباهت پژوهش های يافته

(، 2009) و همکاران بیوجین(، 2015) رينولدز و کامپهاس (،2014) کرنز(، اروين، يوشکو و 2015)

دهد و همگی به نقش دو عامل سازنده هوش سیال و متبلور در ( نشان می2007نلسون و همکاران )

وان تهای پژوهش حاضر و پیشینه پژوهش میبا استناد به يافته ساختار درونی ابزار معطوف است.

های اخیر با تدکید نظريه کتل در حیطه سازه هوش داشت. همچنان که در پژوهشتدکید دوباره به 
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توانايی عمده، ارزش ويژه دو عامل هوش سیال و هوش متبلور از ديگر عوامل باالتر است  10بر 

 (.1392)شُکرزاده، 

ل اجی، به دو عامل هوش سینهای پیشرفته روانسکید بر تحلیل(، با تد2015رينولدز و کامپهاس )

يیدی سلسله مراتبی عامل تد نفر و تحلیل 1163و متبلور دست يافتند و با استناد به حجم نمونه 

کید داشتند. همچنان که در پژوهش حاضر نیز عامل تدمتعامد، به مبنای نظريه کتل پیرامون هوش 

سوم، آزمون در سطح توانايی عمومی در سطح اول، هوش سیال و متبلور در سطح دوم و چهار خرده

شود قابلیت مطلوبی را برای های استانداردی که به زبان فارسی ترجمه میابزار استخراج گرديد.

ها دست يافت. يیدی به روايی عاملی آندتوان از شیوه تحلیل عامل تاستانداردسازی داشته و می

(، 1393) (، کامکاری و همکاران1394) (، فیروزمنش و شکری1396) همچنان که صادقی و همکاران

های های نیکويی برازش در نسخه(، به شاخص1392کرزاده )( و ش1393ُباعزت و احمدی قوزلوجه )

 های مرتبط با سنجش استثنايی دست يافتند.فارسی مقیاس

 یتواناي عنوانتحت حیطه دو به رينولدز هوش سنجش هایمقیاس دوم نسخه کهاين به توجه با 

 داخل در کهمزبور  هایحیطه هایآزمون از کدام هر و شودمی تقسیم شناختی و چیرگی عمومی

 رمتبلو هوش مقیاس عنوانبه عامل دو به دارند، قرار شناختی چیرگی و عمومی توانايی هایمقیاس

 سويی از پردازش سرعت و مدتکوتاه حافظه و عمومی توانايی حیطه در سو يک از سیال هوش و

 یکیتفک ایگونهبه  را سنجیروان هایتحلیل بايد. گیرندمی جای شناختی چیرگی حیطه در ديگر

 مطرح مقیاس دو عمومی توانايی مقیاس حیطه در رو،اين از. داد انجام عمومی توانايی فقط برای

 هایآزمون عنوانبه آزمونخرده 2 و متبلور هوش سازنده عامل عنوانبه آزمونخرده 2 که شودمی

 گزينه» و «هدف کلمه» متبلور هوش سازنده هایآزمون. گرفت قرار تحلیل مورد سیال هوش

 ابزار اين. باشندمی «گمشده بخش» و «قیاسی تمثیل» سیال هوش سازنده هایآزمون و «متفاوت

 دو قطري از عمومی توانايی حیطه بر تدکید با ممتاز آموزاندانش در شناختی هایکنش شناسايی در

 رب تیزهوش در را غربالگری نقش تواندمی و داشته فراوانی کاربردهای سیال و متبلور هوش مقیاس

های پژوهش حاضر با ديدگاه رينولدز در زمینه نقش غربالگری هوش سیال يافته .باشد داشته عهده

 باشد.و هوش متبلور، هماهنگ است و به کاربرد دو عامل توانايی عمده معطوف می

 توان مطرح نموداز تحلیل عامل سلسله مراتبی متعامد، می های به دست آمدهبا توجه به يافته

از میزان واريانس مشترک  آزمونخرده 1دارای واريانس مشترک متوسط بوده و  آزمونخرده 3که 

مدل سلسله مراتبی توانايی شناختی مورد  سمپاد آموزاندانشرو، در پايین برخوردار است. از اين

؛ «هوش متبلور»عنوان را در يک عامل به« گزينه متفاوت»و  «کلمه هدف»تديید نیست و بايد 

قرار داد. يافته « هوش سیال»عنوان را در عامل دوم به« بخش گمشده»و « تمثیل قیاسی»همچنین، 

 ( هماهنگ است. 2015مزبور با پیشینه تحقیق رينولدز و کامپهاوس )
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حاضر با پیشینه پژوهش به خصوص های پژوهش پذيری بايد به يافتهدر راستای ويژگی مقايسه

روايی ساختاری مرتبط با مدل تديیدی سلسله مراتبی اشاره نمود. بدين ترتیب که هم در پژوهش 

عنوان دو عامل مرتبه توان به هوش متبلور و سیال بهحاضر و هم در پژوهش رينولدز و کامپهاوس می

با » يی سازه اين ابزار اينگونه عنوان نمودند:اول اشاره نمود؛ زيرا رينولدز و کامپهاوس در زمینه روا

عنوان عوامل سازنده مراتب به آزمونخردهتوجه به الگوی ساختار درونی پیشنهادی در زمینه چهار 

های هوش رينولدز توان مطرح نمود که نسخه دوم مقیاسدرجه اول )هوش متبلور و هوش سیال( می

ق با مدل پیشنهادی کتل است که امروزه در مدل سلسله دارای ساختار درونی دو عامل بوده و مطاب

عنوان دو توانايی عمده از ده توانايی عمده، های شناختی کتل، هورن و کارول تحتمراتبی توانايی

ان توای را به خود اختصاص داده است. بنابراين، در پژوهش حاضر و پیشینه پژوهش میجايگاه ويژه

 ن دو عامل سازنده توانايی عمومی صحبت به میان آورد.عنوااز هوش متبلور و سیال به

بنابراين، هر چند در کشور ما با تدکید بر اقدامات سازمان استثنايی در حیطه غربالگری اولیه و 

شد و اين وضعیت موجبات گیری از آزمون گام نخست فقط به عامل استدالل سیال پرداخته میبهره

توان از اين ابزار در راستای غربالگری ثانويه غربالگری ايجاد کرده بود، میبروز مشکالت فراوانی را در 

 های اکتسابیهای ارثی و هوش متبلور با توانايیاستفاده به عمل آورد؛ زيرا هوش سیال با توانايی

مربوط است. مقايسه نمرات تراز آزمودنی در چهار نمره تراز با تدکید بر دو عامل عمده هوش سیال و 

تحولی کودکان و به خصوص اختالل  -بلور، نقش مؤثری را در تشیخص زودهنگام اختالالت عصبیمت

 يادگیری بر عهده دارد.

شنهاد می سمپاد، بهدر نهايت، پی شود گونه دو مرحلهشود تا در آزمون ورودی مدارس  ای اقدام 

در مرحله اول از  مند شییید.ای دقیق بتوان از اصیییول و فنون سییینجش اسیییتثنايی بهرهتا به گونه

های گروهی هوش در حیطه اسییتدالل سیییال غیرکالمی اسییتفاده شییود و با اسییتناد به رتبه آزمون

اعالم شییود. در مرحله دوم به تعداد آموزان سییمپاد درصییدی، تعداد دو برابر فرفیت پذيرش دانش

دوم  باشند از نسخهباشند و در حدود پانزده هزار نفر میشدگان دو برابر فرفیت پذيرش میپذيرفته

های هوشییی رينولدز اسییتفاده شییود تا فرايند تشییخیص انجام گرفته و عالوه بر آن به ارائه مقیاس

شیییناختی در راسیییتای تشیییخیص و درمان اختالالت يادگیری، نقص توجه و زبان در خدمات روان

 .آموزان سمپاد پرداخته شوددانش
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