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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی انطباق و هنجاریابی آزمون هوش نوجوانان کتل برای دانشآموزان  8-54ساله
شهر آذرشهر است .روش پژوهش از منظر هدف ،کاربردی و از حیث گردآوری دادهها توصیفی و از نوع
پیمایشی بود .جامعه آماری پژوهش شامل دانشآموزان پایههای دوم تا هشتم ابتدایی شهر آذرشهر در سال
تحصیلی  5264-5261بود که تعداد  193تفر از آنان به عنوان نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری
طبقهای نسبتی انتخاب شدند .ابزار پژوهش ،آزمون هوش نوجوانان کتل فرم  Bبود که پایایی آن از طریق
آلفای کرونباخ  2/84به دست آمد و روایی سازه آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد که تمامی
شاخص برازش و مدل تأیید گردید .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که این آزمون از روایی و اعتبار
قابل قبولی برخوردار است .معناداری آزمون بر اساس تفکیک سنی با استفاده از آزمون واریانس یکراهه و
تعامل جنسیت و پایههای تحصیلی از طریق واریانس دوراهه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آنها نشان-
دهنده تفاوت معناداری بین گروهها بود .جدول نرم برای آزمون هوش کتل براساس نمرههای هوشبهر
انحرافی ( Sd =51و  )M= 522محاسبه و تنظیم شد.
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مقدمه
نظریههای اندازهگیری و مدلهای مربوط به آن برای عمل اندازهگیری در روانشناسی و
تعلیم و تربیت اهمیت ویژهای داشته و چارچوبی را برای موضوعات و مسائل فنی فراهم
میسازند .روشهایی که آزمونهای روانی -تربیتی معموالً بر اساس آنها ساخته میشوند؛
برای برآورد و اعتباریابی آزمون و سؤال ها مورد استفاده قرار میگیرند .روانشناسان و
صاحبنظران مختلف از دیدگاههای متفاوت به تعریف ،طبقهبندی و سنجش هوش پرداخته
و آن را مورد آزمون قرار دادهاند .اگر چه تا سالها پیش منظور از هوش ،هوش عقالنی یا
منطقی بود) طباطبایی5288 ،؛ دیکینسون .)5665 ،مایرز ،گامست و گوریانو ( )3229هوش
را استدالل انتزاعی میدانند که مستلزم انتقالهای ذهنی است و بر اساس قوانین تثبیت شده
انجام میگیرد .به نظر استرنبرگ ( )5667هوش ،متشکل از تواناییهای ذهنی الزم برای
سازگاری ،انتخاب و شکل دادن به هر نوع بافت محیطی و انعطافپذیری در موقعیتهای
چالشانگیز است .بنابراین ،میتوان گفت هوش به طورکلی ،دربرگیرنده ظرفیت تفکر و
برنامهریزی ،خالقیت ،سازگاری ،حل مسئله ،تأمل کردن ،تصمیمگیری و یادگیری است
(نوبل.)3222 ،
یکی از مناسبترین آزمونهای هوش ،آزمون آر بی کتل 5است که دقیقترین و
معتبرترین اندازههای هوش عمومی را به دست میدهد .این آزمون برای سنجش هوش افراد
درخشان و برجسته (از نظر هوشی) ابزار سودمندی محسوب میشود (جوکار .)5276 ،کتل
یکی از آزمون های هوشی غیرکالمی و مستقل از زبان است که یک رفتار هوشمند منفرد
یعنی توانایی فرد را برای حل مسائل انتزاعی و جدید میسنجد (کوپر )5287 ،و برای
اندازهگیری هوش افراد در همه سطوح توانایی ،به کار میرود تا توانایی استدالل ،بر اساس
درک آزمودنی از قوانین حاکم بر تصاویر هندسی ارزشیابی شود (بهرامی.)5263 ،
پاسخ صحیح به سؤاالت این آزمون مستلزم فرایند استدالل ذهنی برای کشف اصول و
منطق حاکم بر روابط اجزای الگوهای ماتریسهاست .بنابراین ،عمدتاً هوش سیال و متبلور
1. Cattell
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را اندازهگیری میکند و بهعنوان یک آزمون توانایی شناختی 5محسوب میشود که از طریق
استدالل قیاسی در پی کشف اصول اساسی و قوانین است (واشل ،نتل بک ،جکسون و برنز،3
 .)3251سنجش هوش و استعداد تحصیلی در پی تبدیل کیفیات روانی و تواناییهای ذهنی
فرد به کمیتهای عددی و عینی است .از این رو ،روانسنجی از شیوههایی محسوب میشود
که برای اندازهگیریهای روانی و توصیف دادهها به صورت اعداد و ارقام بهکار میرود و
این نیز به نوبه خود یعنی برخورداری از امکانات بسیاری که عملیات ریاضی فراهم میآورد
(سیف .)5262 ،لذا مطالعه مسائل اندازهگیری به منظور پیدا کردن راهحلهایی برای آنها در
روانشناسی و تعلیم و تربیت نظریهای به نام نظریه آزمونسازی را به وجود آورده است.
هدف هر نظریه آزمونسازی کمک به برنامهریزان این فن است تا آنها را از مدلهای
منطقی و ریاضی که زیربنای ساخت آزمونهای روانی و تربیتی را تشکیل میدهند ،آگاه
سازد (شریفی .)5286،اغلب تحقیقاتی که به مقایسه عملکرد افراد در آزمون هوشی کتل با
عملکرد آنها در سایر آزمونهای هوشی پرداختهاند بر اساس این اعتقاد بوده است که
آزمون کتل اندازهای از هوش عمومی را به دست میدهد .شواهد مربوط به آزمون کتل و
حافظه و اندازهگیری آن با نظریهها پیچیده و مبهم است .این ابهام ناشی از مطالعاتی است که
این ارتباط را نشان دادهاند (رحمانی ،هومن ،احمدی.)5265 ،
در واقع ،وجود تفاوتهای فردی در زمینههای مختلف از قیبل :هوش ،استعداد ،تواناییها
و مواردی مانند استفاده از دانش ،روانسنجی را برای تشخیص و شناسایی ویژگیها امری
ضروری می سازد .دانش روانسنجی یا روان آزمایی از طریق کمی ساختن پدیدههای روانی
و کمی ،در شناخت این تواناییها نقشی اساسی و مهمی برعهده دارد .البته بیان این نکته نیز
ضروری است که کمی ساختن پدیدههای کیفی و روانی ،بدون بهرهگیری از آزمون معتبر
و روا امکانپذیر نیست (شریفی و حسینی .)5274 ،در پژوهشهای انجام شده ،اعتبار مقیاس-
های هوش سیال کتل اغلب بین  2/12و  2/92متغیر است .روایی مقیاس دو نیز بیشتر برحسب
درجه اشباع آنها از عامل عمومی هوش مطرح شده است.
1. cognitive ability
2. Waschl , Nettelbeck , Jackson & Burns
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جوکار( )5278در پژوهشی برای هنجاریابی مقیاس  Bکتل در بین دانشآموزان شهر
شیراز ،نمونهای به حجم  5322نفر از دانشآموزان کالسهای چهارم ابتدایی تا سوم
راهنمایی شهر شیراز انتخاب نمود و مورد آزمایش قرار داد .برای بررسی پایایی آزمون از
روشهای بازآزمایی ،گونههای همتا ،تنصیف و آلفای کرونباخ استفاده شد .ضرایب حاصله
به ترتیب برابر با  2/84 ،2/77 ،2/72و  2/78بود .در پژوهش صوفی( ،)5271ضریب پایایی
با استفاده از روش کودر ریچاردسون و تنصیف به ترتیب برابر با  2/85و  2/83گزارش
گردید .وی به منظور بررسی روایی همگرا ،همبستگی این آزمون را با آزمون هوش ریون
محاسبه و ضریب همبستگی  2/12تا  2/98را برای گروههای سنی مختلف ( 55تا  54سال)
گزارش کرده است(به نقل از رئیسی ،امیری و مولوی .)5287،با توجه به این که آزمون هوش
نوجوانان کتل برای اندازهگیری توانایی ذهنی و استعداد تحصیلی به کار میرود ،هدف
پژوهش حاضر تعیین ویژگیهای روانسنجی آزمون هوش کتل فرم ب و تناسب فرهنگ آن
با جامعه ما میباشد .سؤال پژوهش این است که آیا این آزمون ویژگیهای روانسنجی و
برازش در جامعه ما را دارد؟

روش
این پژوهش توصیفی-کاربردی و از نوع پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیه
دانشآموزان  8-54ساله شاغل به تحصیل شهر آذرشهر ( 8955نفر) در سال تحصیلی -5261
 5264بود .در این پژوهش ،به لحاظ تنوع جامعه آماری از نظر جنسیت و پایههای تحصیلی
از روش نمونهگیری طبقهای نسبتی و برای تعیین حجم نمونه آماری از فرمول کوکران با
ضریب  2 /24استفاده شد .خطا را میتوان از  2/23تا  2/28در نظر گرفت (سرمد ،بازرگان
و حجازی ،5262 ،ص .)586حجم نمونه برابر با  193نفر ( 221نفر پسر و  317نفر دختر)
محاسبه شد .ابزار به کار گرفته شده در این پژوهش نسخه  5629آزمون هوش کتل مقیاس
 3فرم  Bبود .این آزمون از چهار آزمون فرعی تشکیل شده است:
الف .زنجیرهها ( 53سؤال و  2دقیقه) :شامل زنجیرهای از اشکال که دارای نوعی ارتباط
فزاینده با یکدیگر هستند.
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ب .طبقهبندی ( 54سؤال و  4دقیقه) :در این زیرآزمون ،پنج شکل به صورت ردیفی به
آزمودنیها ارائه میشود و از آنها درخواست میگردد تا در هر ردیف گزینهای که با بقیه
اختالف دارد را پیدا کند.
ج .ماتریسها ( 53سؤال و سه دقیقه) :در این مجموعه آزمودنی باید ماتریسی از اشکال
را تکمیل کند.
د .شرطها ( 8سؤال  4دقیقه ) :در آن یک طرح نمونه و چند طرح پاسخ ارائه میشود و
آزمودنی باید طرح هماهنگ با نمونه را مشخص نماید.
در پژوهش حاضر به منظور بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد .پایایی برای کل
آزمون  2/84و برای آزمونهای فرعی زنجیرهها ،طبقهبندی ،ماتریسها و شرطها به ترتیب
 2/85 ،2/16 ،2/73و  2/17گزارش گردید.
جدول .1ضریب آلفای کرونباخ و خطای استاندارد اندازهگیری آزمون هوش کتل
آزمونها

زنجیرهها

طبقهبندی

ماتریسها

شرطها

کل

آلفای کرونباخ

2/73

2/92

2/85

2/17

2/84

خطای استاندارد اندازهگیری

3/95

3/38

2/35

3/79

7/57

روایی سازه نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول با استفاده از نرمافزار liserl 8.5

بررسی شد که مقدار کای اسکوئر  5829/34با درجه آزادی  6825به دست آمد و نیز
شاخصهای تطبیقی ( )CFI =2/82و ( )GFI=2/89و ( )NFI =2/91و ( )RMR=2/21و
شاخصهای مقتصد ( )RMSE =2/24و کای اسکوئر نسبی  5/89برازش شد.
جدول .2شاخص های برازش مدل برای بررسی مدل تحلیل عاملی تأییدی
نام شاخص

معیار مطلوب

میزان کفایت برازش

X2

نزدیک به صفر

5829/34

X2/df

3 -2

5/89

GFI

کوچکتر از 2/61

2/89

NFI

کوچکتر از 2/61

2/91

CFI

کوچکتر از 2/61

2/82

RMR

نزدیک به صفر

2/21

RMSEA

کوچکتر از 2/5

2/24
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شکل .1مدل ضریب استاندارد شده برای بررسی مدل تحلیل عاملی تأییدی
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شکل  .2نمودار هیستوگرام آزمون هوش کتل

شکل  3نمودار هیستوگرام آزمون هوش کتل را نشان میدهد ،مشاهده میشود که
نمودار متقارن است و میتوان نتیجه گرفت دادههای پژوهش دارای توزیع نرمال میباشند.

در جدول ( ،)2آمارههای گروهی آزمون هوش کتل در گروههای سنی نشان داده شده
است .همانطور که مشاهده میشود ،میانگین و انحراف معیار میانگین گروه سنی سیزده
سالهها از سایر گروههای سنی بیشتر است.
جدول  .3آمارههای گروهی آزمون هوش کتل در گروههای سنی مختلف
گروه

میانگین

انحراف استاندارد

هشت ساله ها

58/32

8/82

نه ساله ها

56/22

1/42

ده ساله ها

56/24

9/13

یازده ساله ها

35/16

7/12

دوازده ساله ها

32/15

9/28

سیزده ساله ها

34/99

9/33

چهارده ساله ها

34/45

1/33
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نتایج تحلیل واریانس یکراهه بیانگر آن است که مقدار آزمون فیشر در سطح خطای
کوچکتر از  )p≥ 2/25( 2/25و با اطمینان  2/66درصد معنی دار است؛ و تفاوت میانگین
نمره آزمون هوش کتل در بین سنین مختلف به لحاظ آماری معنی دار است.
جدول  .4تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسه نمره آزمون هوش کتل در هفت گروه سنی
منابع

SS

Df

MS

بین گروهی

2162/32

3

168/89

درون گروهی

31541/58

111

41/22

کل

38728/28

271

F

سطح معناداری

52/35

2/225

شکل  .3نمودار میانگین نمرات آزمون هوش کتل در بین گروه سنی

شکل  2تفاوت میانگین نمرات آزمون هوش کتل در بین گروه سنی را نشان میدهد.
همانگونه که مشاهده میشود با افزایش سن میانگین هوش افزایش پیدا میکند .با توجه به
اینکه هوش سیال با سن دارای همبستگی است بنابر این نتیجه تحلیل آماری مذکور (تحلیل
واریانس) و نمودار باال در راستای همبستگی هوش با سن ارزیابی شده و نشاندهنده روایی
افتراقی تست هوش کتل است.
تحلیل واریانس دوراهه در ارتباط با جنسیت و پایه تحصیلی نشان داد که تأثیر جداگانه
جنسیت ( F=2/229و  )Sig=2/81بر آزمون هوش معنیدار نمیباشد .یعنی به لحاظ آماری،

انطباق و هنجاریابی آزمون هوش نوجوانان کتل (فرم 159 / )B

آزمون هوش در جنسیت تفاوتی نداشته و یکسان میباشد .در مورد تأثیر پایه تحصیلی بر
آزمون هوش بر اساس مقدار ( F=53/42و  )Sig=2/2225تفاوت وجود داشت .تعامل بین
جنسیت و پایه تحصیلی و تأثیر همزمان این دو متغیر مستقل بر آزمون هوش به لحاظ آماری
معنیدار بود ( F=4/97و .)Sig=2/2225
جدول .5تحلیل واریانس دوراهه در ارتباط با جنسیت و پایه تحصیلی(آزمون هوش کتل)
منابع

SS

MS

Df

F

P

Eta

جنسیت

5/13

5/13

5

2/229

2/81

2/2225

پایه تحصیلی

2586/22

125/11

9

53/42

2/225

2/53

جنسیت*پایه تحصیلی

5568/33

566/72

9

4/97

2/225

2/24

برای محاسبه نرم ابندا میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمرههای هر یک از
انواع هوش کتل محاسبه شد .که اطالعات آن در جدول  9نشان داده شده است.
جدول  .5شاخص های آماری مؤلفههای آزمون هوش کتل
مؤلفههای آزمون هوش کتل

کجی

کشیدگی

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

زنجیرهها

-2/44

-2/98

2

52

1/36

3/95

طبقهبندیها

-2/18

2/53

2

53

7/26

3/37

ماتریسها

-2/52

-5/23

2

53

9/22

2/35

شرطها

2/58

-2/91

2

7

3/76

5/99

طبقهبندی نمرهها با توجه به حداقل و حداکثر و دامنه تغییر نمره هر یک از انواع هوش
انجام گرفت و میانه نمره هر طبقه به عنوان نماینده آن طبقه به صورت نمره Sd =5( Z

و )M= 2و هوشبهر انحرافی ( Sd =51و )M= 522محاسبه گردید و جدولهای نرم برای
چهار مؤلفه هوش کتل تنظیم شد.

بحث و نتیجهگیری
هوش از جمله مفاهیمی است که همواره مورد توجه متخصصان آموزشی ،روانشناسان و
دیگر صاحبنظران بوده و از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .شاید به
همین دلیل آزمونهایی برای سنجش هوش تدوین شده است .اگرچه امروزه انواع متفاوتی
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از هوش شناسایی شده است اما همچنان یکی از حوزههای پژوهش محسوب میشود .در
پژوهشی (مانگول )3221 ،نشان داده شده که هوش شامل سه جز است :توانایی کالمی،
توانایی استدالل و توانایی فضایی .این یافتهها نشان میدهند که بخشی از هوش به توانایی
فضایی و استدالل بستگی دارد .هوش کتل نیز از آزمونهایی محسوب میشود که توانایی
افراد در حل مسائل هندسی و استدالل را میسنجد .لذا هدف پژوهش حاضر نیز انطباق و
اعتباریابی آزمون هوش کتل فرم  Bبود که روایی و اعتبار آن برآورد شد و نرم آن با استفاده
از روشهای مناسب کالسیک تنظیم گردید .نتایج واریانس یکراهه نشان داد بین گروههای
سنی روایی افتراقی وجود دارد و در بین پایههای تحصیلی نیز معنادار به دست آمد .در
پژوهش یارمحمدیان ( )5289که در مورد مقیاس  2هوش کتل و آزمون حافظه بصری در
بین دانشجویان عادی و استعداد درخشان شد ،نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که
تفاوت معناداری بین میانگینهای هوش و حافظه بصری دو گروه وجود دارد و این موضوع،
بیانگر این است که آزمونهای هوشی به عنوان ابزار ارزیابی معتبر میتوانند در فرایند
شناسایی و گزینش استعدادهای درخشان در کنار مالکهای چندگانه دیگر ،همچون معدل
کارکرد تحصیلی و رتبه آزمون سراسری کنکور ،مورد بهره برداری قرار گیرند.
پیروز ،امیری و کجباف ( )5287نیز در پژوهشی با بررسی مؤلفههای زبان شناختی و
هوش و سن رابطه معنادرای را به دست آوردهاند .بنابراین افراد در تحول هوش و از نظر
توانایی حل مسائل در گروههای سنی متفاوتی طبقهبندی میشوند .در واقع ،انتظار میرود با
افزایش سن ،نمرات آزمودنیها در آزمون افزایش یابد .زیرا توانایی درک و حل مسائل با
افزایش سن بهبود مییابد؛ به طوری که افراد در هر مرحله از تحول ،توانایی استدالل و قدرت
تجسم فضایی و کشف مسائل نسبت به مراحل دیگر متمایز هستند (ایسون ،گیانانگلو و
فرانساسشین )3226 ،و عملکرد در تکلیف ادراکی نیز با افزایش سن ،بهبود پیدا میکند
(داویز و بیشاپ .)3228 ،پژوهشهای دیگری که (رانکو3227 ،؛ شریفی و قدرتی5286 ،؛
باتی ،فارنهایم و سوفولینا3252 ،؛ قدرتی5286 ،؛ شهریاری ،افروز ،پاشا شریفی و همکاران،
5265؛ سیف5265 ،و طاهر ،بخشی پور ،مجرد و همکاران )5264 ،در مورد رابطه خالقیت
و استدالل ذهنی با گروههای سنی در دانشآموزان انجام شد ،نشان داد که دانشآموزان
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پایههای تحصیلی باالتر ابتکار ،بسط مسائل ،انعطافپذیری و استدالل ذهنی باالیی داشتند و
میتوانستند در فعالیتها و برنامههای خود عملکرد بهتری نسبت به پایههای تحصیلی پایینتر
داشته باشند که نتایج آنها با پژوهش حاضر همسو است.
نتایج تحلیل واریانس دوراهه نیز نشان داد که نمرات آزمون هوش کتل بین دختران و
پسران تفاوتی با هم ندارند و این نتایج با پژوهش شریفی ()5284؛ فورنهام و وارد ()3225
و نیز شعاری نژاد ( )5281مغایر است .از آن جا که جامعه مورد مطالعه این پژوهش،
دانشآموزان هستند و با توجه به اینکه امکانات و شرایط پیشرفت برای دختران و پسران
تقریباً یکسان است بنابراین ،بین این دو جنس تفاوت معنیداری مشاهده نشد .این امر در
راستای نظریه یادگیری مبنی بر قابلیت انعطاف و تعلیمپذیر بودن هوش و احتمال تغییر
هوش و دیگر مهارتهای افراد است (استرنبرگ  ،کافمن ،وگریکورنکو ،ترجمه بابازاده،
 )5262و میتوان آن را تا حدودی با یافتههای پژوهش اکانل( 3226و رضاخوانی)5262 ،
همسو دانست .اما اثر تعاملی جنسیت و پایههای تحصیلی در آزمون هوش کتل معنادار به
دست آمد .به این صورت که هوش در بین دختران و پسران در پایههای تحصیلی مختلف
متفاوت است که این نتایج با یافتههای پژوهشی(سیدعامری )5282 ،که نشان داده بودند
شاخصهای سیال ،ابتکار و تخیل بین دختران و پسران در سنین مختلف متفاوت است و
دختران در تخیل و پسران در ابتکار میانگین باالتری نسبت به هم داشتند؛ همچنین نتایج نشان
داده بود که در مراحل سنی باالتر این شاخصها بهبود مییابند ،همسو است .همچنین با
پژوهش امامیپور و سیف ( )5283که در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که سبک
تفکر و خالقیت در دختران و پسران در مراحل مختلف تحصیلی متفاوت است به طوری که
سبک تفکر آزادمنشانه در دختران بیشتر از پسران است ،همسو میباشد.این پژوهش تنها به
بررسی اعتبار و روایی آزمون هوش کتل فرم  Bو تفاوتها در گروههای سنی مختلف
دختران و پسران پرداخته است .لذا آزمون به کار گرفته شده ،دانشآموزان  8-54ساله را
شامل میشود .بنابراین ،برای اندازهگیری گروههای سنی باالتر به سایر فرمهای هنجاریابی
شده نیاز خواهد بود .پژوهشهای گستردهتری الزم است تا مقایسه وسیعتری در گروههای
سنی مختلف و محیطهای گوناگون انجام دهند و متغیرهای بیشتری را در زمینه آزمون هوش
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کتل بررسی کنند .با توجه به یافتههای مطالعه حاضر پیشنهاد میگردد برای گروههای با نمره
هوشی پایینتر برنامههایی توسط معلمان سازماندهی شود و محیط آموزشی از نظر محرک-
های هوشی تقویت گردد.
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