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 Background and Purpose: The Raven’s Colored Progressive Matrices test is one of the valid IQ 

tests that is used to measure general intelligence (general factor). The Children's Colored version of 

this test is a useful tool for measuring 6 to 11 year old children. The purpose of this study was to 

determine the psychometric indicators and standardization of this test to assess the intelligence of 

elementary school students in Rasht. 

Method: The present study was a standardization study. In this study, confirmatory factor analysis 

was used to evaluate the validity of the scale. In order to estimate the parameters, the method of 

Weighted Least Square Mean and Variance Adjusted (WLSMV) with M-Plus 7.4 software was used. 

For this purpose, from the statistical population of elementary school students in Rasht who were 

studying in the academic year 2020-21 (N=48500), a sample of 1643 students were selected via 

random clustering method from privileged and semi-privileged areas and were tested. Assessment 

tools included Raven’s 36-item Colored Progressive Matrices (1949) and the non-verbal part of the 

fifth edition Stanford Binet IQ scale (2011). 

Results: Findings of the validity of the test showed a positive and significant correlation between the 

Children's Raven Colored Progressive Matrices scales and Stanford Binet (P<0.001, r=0.758), which 

indicates the favorable validity of the Children's Raven Colored Progressive Matrices Scale. Also, in 

evaluating the reliability of the Children's Raven Colored Progressive Matrices scales by Cronbach's 

alpha and test-retest in total and by gender, the obtained coefficients in the whole scale and by gender 

were more than 0.7. Also, using the standard score calculation method (z scores), the IQ equations 

of students in 6 grades of boys and girls (grades 1 to 6) on the Stanford-Binet IQ scale with an average 

of 100 and a standard deviation of 15 were obtained.  

Conclusion: The Raven’s Colored Progressive Matrices is a good tool for measuring general 

intelligence. It is necessary to determine local norms for testing the intelligence of Colored 

Progressive matrices and the appropriateness of non-verbal psychometric tests in order to identify 

students with learning disabilities. 
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Extended Abstract 

Introduction 
According to aptitude recognition patterns, intelligence and 

creativity could be considered as variables that have crucial 

roles in individual differences and if students’ individual 

differences receive attention in schools, all students will be 

attracted to school cheerfully, will do their activities with self-

confidence and will experience real learning enjoyment, and 

finally, their academic performance will improve (1). Research 

conducted in 21 European countries over the past few years has 

indicated that recognizing talented students and providing them 

with the opportunity to develop in a normal classroom 

environment is one of the most important pillars of economic 

development (2). 

The Colored Progressive Matrices Test, which has been used 

in the UK, France, Canada, Italy, Hong Kong, Germany, 

Australia, and many other countries, can be administered to 

children of different genders (3). Participants in the 

aforementioned test are required to use different reasoning 

strategies to solve this test, which consists of both official and 

subjective components. Problem-solving has been chosen as a 

crucial cognitive skill used in the Colored Progressive Matrices 

(4). The main motivation to do the present study was the lack 

of recognition tools for measuring elementary school students’ 

intelligence; hence, reliability, validity and, norm studies of the 

colored progressive matrices have been done in different 

studies from different countries for the sample age group of 6-

12 (5). Thus, in this study, the researcher aims at defining a 

criterion for analyzing Rasht elementary school students’ 

intelligence level and determining the validity and reliability of 

Raven’s intelligence test through which every individual would 

be considered based on existing realistic expectations at each 

educational level, and the upcoming assignments and programs 

would be defined based on that criterion.  

Method 
The present study was a standardization type aiming at 

determining the reliability and validity of Raven’s Colored 

Progressive Matrices Intelligence Test (6) for children. The 

statistical population included all 48500 elementary school 

students in Rasht who studied either at governmental or non-

governmental schools during the 2020-2021 academic year. 

Although there is no general agreement on the required sample 

size for Factor Analysis and Standardization, many researchers 

like Kline (7) believe that at least 200 subjects would be 

required. Thus, the sample size for this study was estimated to 

be between 240 and 310 students per grade (a total of 1643 

students). The research validity was determined by Conformity, 

Convergent and Divergent Factor Analysis. The reliability was 

also determined by internal consistency and the stability 

reliability and retesting with an interval of two weeks on 60 

subjects. 

 

 

The following questionnaires were used in collecting data: 

 Raven’s Colored Progressive Matrices (1949) (6): This 

test contains 36 questions which are divided into 3 series, 

each consisting of 12 questions. An item in the series 

consists of a single drawing or matrix consisting of a 

pattern with a lost piece. Six patterns are printed under the 

matrix and should be placed in the open split of the above 

drawing. There are six choices available to subjects, and 

they should select the one that matches the most (3). This 

test has been used to assess elementary school students’ 

general intelligence. 

 The Stanford-Binet Intelligence Scales, Fifth Edition 

(TSB-5): This edition was developed by Roid in the U.S. 

in 2003. This intelligence test contains parallel verbal and 

non-verbal subtest content in any factor. It has ten 

subtests, each of which contains 5-6 basic tests, and each 

basic test contains 3-6 questions. Generally, there are two 

domains and five factors in 10 subtests and each factor 

contains two subtests (9). This test has been used to assess 

the validity of Raven’s Colored Progressive Matrices. 

Results 
a) Validity 

The Validity of this study was determined through 

Confirmatory Factor Analysis (CFA), Convergent and 

Discriminant validity methods, which had the following results: 

In Conformity Factor Analysis, thefitness of the suggested 

pattern Chi-Square equals 1885, CMIND/df equals 2/3, 

Comparative Fit Index (CFI) equals 0/85, Tucker-Lewis Fit 

Index (TLI) equals 0/84, Weighted Root Mean Square Residual 

(WRMR) equals 3/1 and Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) was 0/035, which was meaningful 

(P<0/001). 

To evaluate the Convergent and Discriminant validity of the 

Colored Progressive Matrices’ Scale, Fornell and Larcker’s 

indexes (26), Construct Reliability (CR), and Average Variance 

Extracted were used. The construct reliability was 0/62, and the 

average variance extracted was 0/88, which was statistically 

significant. The study also used Pearson’s Correlation 

Coefficient between total score and Stanford-Binet’s tools in 

order to analyze the convergent and divergent validity of the 

Colored Progressive Matrices Scale. There was also a positive 

and acceptable correlation between Progressive Matrices’ total 

score and Stanford-Binet’s fifth edition, which was more than 

0/7.  

b) Reliability 

In this study, reliability was calculated using the internal 

consistency method and the stability reliability method, along 

with retesting. Using Cronbach's Alpha Coefficient, Raven's 

Colored Progressive Matrices Scale is calculated and retested 

in general and by sex. The Raven's Colored Progressive 

Matrices' internal consistency was greater than 0/7 on both the 

general scale and with sex separation. The amount of Interclass 

correlation coefficient (ICC) of test-retest resulted in a scale of 
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0/095 Confidence Interval for the whole scale was 0/912 

(General Internal Consistency) and through girls, separation 

was 0/847 (Girls’ Internal Consistency) and for boys was 0/869 

(boys’ Internal Consistency). Considering the test’s 

significance (P<0/001), the present scale has time stability 

reliability with acceptable and appropriate repeatability. The 

immutability test of measuring was also applied with the aim of 

determining the children’s sex immutability. In one of the 

Multi-Group Factor Analysis plans, two sex groups of children 

were constrained through equality of all Free Factor Loads. 

Based on the acceptable index rate, the fitness of this multi-

group factor analysis pattern appeared to be well and 

appropriate. The results show equal factor loads in both girl and 

boy groups [∆χ2 (27)=37/19,p=0/164]. It also shows that in both 

patterns with constraint and without constraint, the rate of 

structural covariance in two children's groups was the same 

[∆χ2 (47)=64/36 ,p=0/113]. Moreover, the measurement 

remnants in both patterns (with & without constraint) were the 

same in both children's groups [∆χ2 (89)=98/61,p=0/352]. In 

analyzing the reliability of internal consistency and reliability 

of the Raven’s Colored Progressive Matrices’ Scale through 

Cronbach's Alpha Coefficient and general retesting and with 

sex separation was calculated more than 0/7.  

c) Standardization  

Finding Intelligence Quotient (IQ) equivalents in Raven's 

colored Progressive Matrices' Tests for children (average 100 

& standard deviation 15) and preparing a normative table are 

among the findings of this study, which are presented in the 

following tables, in separate norms (girls & boys) by grade 

level.

 
Table 1. Intelligence Norm of Raven’s Colored Progressive for Rasht Elementary School Boy Students 

Raw Score Grade1 IQ Grade2 IQ Grade3 IQ Grade4 IQ Grade5 IQ Grade6 IQ 

20 80 69 70 72 73 70 

21 83 72 73 75 76 73 

22 85 75 76 78 79 76 

23 88 79 79 81 81 79 

24 90 82 83 84 84 82 

25 93 85 86 87 87 85 

26 95 88 89 90 90 88 

27 98 91 93 93 93 91 

28 100 94 96 96 96 94 

29 103 98 99 99 99 98 

30 106 101 102 101 102 101 

31 108 104 106 105 105 104 

32 111 107 109 108 108 107 

33 113 110 112 111 111 110 

34 116 113 116 114 114 113 

35 118 117 119 119 117 116 

36 120 and above 120 and above 122 and above 120 and above 120 and above 120 and above 

As can be seen in the table, the boy students’ IQ norm in 6 

elementary school grades in Rasht is shown. As we go toward 

upper grades, concerning stable raw scores, the rate of IQ 

comes down, meaning that IQ will increase with age. 

 

 
Table 2. Intelligence Norm of Raven’s Colored Progressive for Rasht Elementary School Girl Students  

Raw Score Grade1 IQ Grade2 IQ Grade3 IQ Grade4 IQ Grade5 IQ Grade6 IQ 

20 74 76 69 79 80 68 

21 77 79 73 81 83 71 

22 80 82 76 84 86 74 

23 83 85 79 87 88 78 

24 86 88 82 90 91 81 

25 89 90 85 92 94 84 

26 92 93 89 95 96 87 

27 94 96 92 98 99 90 

28 97 99 95 100 102 93 

29 100 102 98 103 104 96 

30 103 105 101 106 107 99 

31 106 107 105 109 109 102 

32 109 110 108 111 112 105 

33 112 113 111 114 115 108 

34 115 116 114 117 117 112 

35 118 119 117 120 120 115 

36 121 and above 121 and above 122 and above 122 and above 122 and above 118 and above 
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As it can be seen in the table, the girl students’ IQ norm in 6 

elementary school grades in Rasht is shown. As we go toward 

upper grades, concerning stable raw Score, the rate of IQ comes 

down, and it means that IQ will increase with age. 

Conclusion 
The purpose of this study was to determine the validity, 

reliability, and standardization of children's Raven Colored 

Progressive Matrices Tests administered to Rasht elementary 

school students during the school year 2020-2021. In analyzing 

validity through Confirmatory Factor Analysis, Convergent & 

Discriminant validity, Fitness Indicator’s rates show an 

acceptable fitness of suggested Factor Analysis Patterns with 

data; moreover, there is a positive correlation between the total 

score of the Progressive Matrices and the Stanford-Binet's Fifth 

Edition. 

In analyzing, the Internal Consistency and reliability of, 

Raven’s colored progressive matrices scales were calculated to 

exceed 0/7 through Cronbach’s Alpha Coefficient, retesting in 

general and sex separation. The findings of this research are in 

line with Bildiren’s (10) research, which calculated the average 

raw scores of Children Colored and Progressive Matrices in 65 

children from the 3-9 age group and obtained a 0/83 coefficient 

based on the Pearson’s correlation coefficient (10). The 

findings are also in line with Raven et al.’s research (6), which 

studied Slovakian children (4-11) through a repeated retest 

method with a 0/85 Confidence Interval; moreover, findings of 

a test that was repeated 1 year later in Singapore with a 0/71 

coefficient is in line with the findings of the present research.  

In the study of norms, elementary girl and boy students’ IQ 

from first to sixth grade was calculated, in which girl and boy 

students’ average raw scores out of 36 matrices questions were 

28/8 and 29/2, respectively, which differed from Rushton et 

al.'s research (13) in which African, Eastern Indian, and white 

students averagely answered 23, 26, and 29 questions out of 36, 

respectively and were placed in IQ ranges of 103, 108 and 111, 

respectively. That research had been done based on American 

norms in 1993. 

As a limitation of this study, we can state that despite many 

efforts to control disturbing variables, the effect of some 

factors, such as passing time and subjects’ gaining experience 

cannot be ignored. It is suggested that in future studies, 

individuals’ traits, psychological characteristics, and social and 

cultural differences are analyzed in relation to students’ 

intelligence. In order to match educational planning with 

students’ mental capabilities, it is also suggested that teachers 

use this test along with other Binet and Wexler tests at the 

beginning of the educational year for students' initial evaluation 

and screening. It is possible for teachers to adapt their 

instruction to students' intelligence capacity by evaluating their 

intelligence and comparing it with local norms. 
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 12/20/2022دریافت شده: 

 20/21/2022پذیرفته شده: 

 12/23/2022منتشر شده: 

هوش  یریگمنظور سیینجش و اندازههای معتبر هوشییی اسییت که بهرونده ریون از آزمونهای پیشآزمون هوشییی ماتریس زمینه و هدف: 

ابزار سودمندی محسوب  سیاهه، 22تا  6کودکان  هوش . فرم رنگی کودکان این آزمون برای سینجششیوداسیتااده می( عمومیکلی )عامل 

ابتدایی شهر رشت  آموزانو هنجاریابی این آزمون برای سنجش هوش دانش سنجیهای روانتعیین شاخص ،هدف از این پژوهش شیود.می

 بود. 

رد اسییتااده شیید. جهت برآو یمقیاس از تحلیل عامل تأیید تعیین رواییدر این مطاهعه جهت  .پژوهش حاضییر از نوه هنجاریابی بودروش: 

آموزان منظور از جامعه آماری دانش شد. بدیناسیتااده  0/7 پلاسام  افزاربا نرم شیدهلیترین مربعات وزنی تعدپارامترها از روش برآورد کم

به روش  آموزدانش 2603ای به حجم نمونه(، 00522) مشییلوص به تح یییل بودند 2022-2322دوره ابتدایی رشییت که در سییاص تح یییلی 

های و مورد آزمون قرار گرفتند. ابزارهای سییینجش شیییامل ماتریس هبرخوردار انتخاب شیییدای از مناطق برخوردار و نیمهت یییادفی خوشیییه

 ( بود.2322مقیاس هوشی استناورد بینه ) پنجمو بخش غیرکلامی ویراست  (2202) ایگویه 36رونده رنگی ریون پیش

ن و استناورد رونده رنگی ریوهای پیشنتایج نشیان داد همبسیتگی متبت و معناداری بین مقیاس ماتریس زمون،آدر بررسیی روایی ها: یافته

 سیررنگی ریون اسیت. همننین در بره های پیشیروندماتریسکه حاکی از روایی همگرای مطلوب  (=222/2P< ،750/2rبینه وجود دارد )

و هم  همسییانی درونیهم ضییرایآ و به تاکیک جنسیییت محاسییبه شیید که  بازآزمایی در کل، ضییریآ آهاای کرونباو و آزموناین اعتبار 

به دسییت آمد. همننین با  7/2بیش از  ،در کل مقیاس و به تاکیک جنسیییت رونده رنگی ریونهای پیشمقیاس ماتریسضییرایآ بازآزمایی 

تا یکم های پایه تح یلی دختران و پسران )پایه 6آموزان ی دانشهای بهره هوش(، معادصzاستااده از روش محاسبه نمرات استاندارد )نمرات 

 به دست آمد. 25و انحراف معیار  222با میانگین  ،بینه -ششم( در مقیاس هوش استناورد

زمون آگیری هوش عمومی اسیت. تعیین هنجارهای محلی برای رونده رنگی ریون ابزار مناسیبی برای اندازههای پیشماتریس گیری:نتیجه

 گیرییاد مشکلات با آموزانشناسایی دانش هدف باسینجی غیرکلامی های روانرونده رنگی و مناسیآ بودن آزمونهای پیشهوش ماتریس

 است. هازم
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 مقدمه

را از  3و خلاقیت 1توان هوشمی 2بر اسییاس اهگوهای شییناسییایی اسییتعداد

های فردی نقش اسییاسییی دارند و متلیرهایی دانسییت که در ایجاد تااوت

آموزان توجه شود، همه دانشهای فردی دانشاگر در مدارس به تااوت

های خود را با اعتماد شییوند، فعاهیتآموزان با شیادابی جذب مدرسیه می

 ؛کننییدو هییذت یییادگیری واقعی را تجربییه می ،دهنییدانجییام می خودبییه 

های اخیر . در سیییاص(2) یابدآنها بهبود می  0بنیابراین عملکرد تح ییییلی

که توجه به  انددادهنشان  انجام شده،کشیور اروپایی  12 درمطاهعاتی که 

 ارتقایهای هازم برای و ایجاد فرصت 5آموزان بااستعدادشیناسیایی دانش

های توسعه اقت ادی ترین پایهآنها در محیط کلاسی معموص، یکی از مهم

 .(1)است 

کرد، بییا وجود این  توان در هر سییینی ارزیییابیهوش کودکییان را می

 ساص 0تا  5 سنین کودکانهوشی را در ارزیابی  (22 به نقل از) 6سیلورمن

ساهه ممکن است  2زیرا سیلورمن استدهاص کرد که کودک  ،پیشنهاد کرد

هایی . روش(22) مهارت شناختی کسآ کند آزمونحداکتر امتیاز را از 

 5تا  0ین ن بکه بیشتر برای ارزیابی هوش در اروپا و آمریکا برای کودکا

سومین  ،7اند از: آزمون هوش کوتاه کافمنشود، عبارتسیاص استااده می

، پنجمین مقیاس هوش 0وکسلر یو دبستان یدبسیتانشیمقیاس پ ویراسیت

، آزمون توانایی 22هنون -، آزمون توانایی مدرسه اوتیس2بینه -اسیتناورد

, 6)(. 20-22، 6) 21رونده رنگیو میاتریس پیش ،22غیرکلیامی نیاگلیری

22-20)   

آوری ضیییریآ هوشیییی برای همه برای جمع پژوهشییییییک برنامه 

آغاز شیید و در تعدادی از  (25)و هامپسییون  های جهان توسییط هینملت

خلاصیییه شییید، گسیییترش یافته  (26) مطاهعات بعدی که در هین و وانهنن

اسیت. در این مطاهعات ضریآ هوشی ملی در ارتبا  با میانگین انگلیسی 

 س،یمسییی له ماتر 36از  شیییود.بندی میدرجیه 25و انحراف معییار  222

آموزان هند دانشمسییی له،  13طور متوسیییط بیه ییقیایآموزان آفردانش

                                                           
1. Talent 

2. Intelligence 

3. Creativity 

4. Academic Performance 

5. Talented students 

6. Silverman 

7. Kaufman Brief Intelligence Test (KBIT) 

8. Weschler Pre.School and Primary School Scale of Intelligence 

(WPPSI .III) 

 . همننینرا حل کردند مس له 12 دپوستیآموزان ساو دانش، 16 یشرق

 آایقرار دادند و ضیییر 06و  72، 62 یهادر صیییدک آیآنهیا را بیه ترت

 اهاتیا 2223 یرا بر اسیییاس هنجارها 220و  220، 223معادص  یهوشییی

در حاص  هایپژوهشای از در مجموعه .(27) آوردند دسیییتهمتحیده بی

های شییناختی ، متوسییط هوش در کشییورها که توسییط آزمونگسییترش

های اجتماعی و اقت ادی شود، به تعداد زیادی از ویژگیگیری میاندازه

شیامل سیطف فعلی توسعه اقت ادی، نرو  هاپژوهش شیود. اینمربو  می

اعتمیاد عمومی، میزان خودکشیییی،  ،23رشییید اقت یییادی، دوهیت خوب

ها، و میزان جرائم خشیین فرهنگی در باورها و ارزش ات، تنوع20نوآوری

اهمللی هیای آزمایش بیندر برنیامیهموفقییت تح ییییلی،  .(20)هسیییتنید

ترین ، نزدیک26و تیمز 25پیسییا گیری شییده در سییطف کشییور ماننداندازه

در واقع عملکرد در  .(22) داردهوش را بییا سییینجی همبسیییتگی روان

های موفقیت تح یلی استاندارد هوشی و عملکرد در آزمونهای آزمون

برای  ژهیوتوان معیییارهییای جییایگزین هوش در نظر گرفییت. بییهرا می

کشییورهای در حاص توسییعه، توسییعه هوش باهاتر از طریق بهبود تعلیم و 

تلقی  ثرؤسییسییات مؤسیییس مییییأتوسییعه اقت ییادی و ت شییر شیتربیت، پ

 .(5)شود می

تعیین روایی همگرا و در  (12)، گوهدهامر، راچ و همکاران زریشیییوا

های ریون نشان دادند که روایی همگرا با توانایی استدهاص، واگرا ماتریس

 یلدرنب های فضییایی همبسییتگی متوسییط دارد.و روایی واگرا با توانایی

با عنوان مطاهعه اعتبار و روایی برای آزمون ماتریس  پژوهشییییدر  (22)

تیزهوش شناسایی کودکان  سیاص برای 2تا  3رونده در سینین رنگی پیش

( ٪0/06دختر) 033کودک با  215ای شامل دبستانی، نمونهدر دوره پیش

ا رونده رنگی بآزمون ماتریس پیش ( انجام داد. پایایی٪1/53پسر) 021و 

ودر کبا اسیییتااده از فرموص  بازآزماییکردن و پایایی  مهیاسیییتااده از دون

 شد. میزان رابطه بین آزمون ماتریس لیوتحلهیرینارسون و پیرسون تجز

9. Stanford.Binet Intelligence Scale 5th (SB5) 

10. Lennon School Ability Test (OLSAT) 

11. Naglieri Nonverbal Ability Test (NNAT) 

12. Coloured Progressive Matrices (CPM) 

13. Good government 

14. Innovation 

15  Programme for International Student Assessment (PISA) 

16 . Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 
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و آزمون  2گشیییتییاهییت-رونییده رنگی و آزمون درک حرکتی بنییدرپیش

یرسییون پضییریآ همبسییتگی توانایی غیرکلامی ناگلیری از طریق فرموص 

اعتبار تعیین شید. پس از آن هنجارهای سنی مطابق با سنین  بررسییبرای 

آمده از مطاهعه، دسیییتعنوان مقادیر صیییدک تعیین شیییدند. نتایج بهبیه

آزمون ماتریس رنگی  دادکه نشان  کردسنجی را ارائه روان هایشاخص

،کرب هوهمن .(22) مناسآ است گرانپژوهشرونده برای اسیتااده پیش

 و رونده رنگیهای پیشکیه آزمون ماتریس بییان کردنید (23) و هیاکین

کلیامی ناگلیری برای اغلآ تعیین هوش و اسیییتعداد مهیارت غیر آزمون

شیییود. دبسیییتانی اسیییتااده میهای مختلف در دوره پیشکودکان با زبان

، که یریون و ناگلیر هایی مانندآزموند که نینکهمننین اسیییتیدهیاص می

ه برای ها به روشییی عادهانمهارتمبتنی بر زبان نیسیتند باید برای سیینجش 

 مطاهعه یک (12)آگوست  اسیتااده شود.مادری کودکان مسیلط به زبان 

 دارای برای کودکان ریون رنگی روندهپیش هایماتریس از هنجیاری

 طاهعهم آفریقای جنوبی انجام داد. نتایجیادگیری در  در شیییناختی موانع

 .دارد وجود متناسییآ ایرابطه آزمون عملکرد و سیین بین که داد نشییان

 دعملکر مطاهعه این در مردان که شیید یافت جایی در جنسیییت اختلاف

 نمرات با را هنجارها از خاصیییی مجموعه مطاهعه داشیییتند. این بهتری

 هایتوانینا زودرس شناسایی به که است کرده ایجاد شناختی بندیطبقه

 .کندیم کمک 1یادگیری

ای هطور مکرر برای آموزشهرونده که بآزمون رنگی میاتریس پیش

تیزهوشیان در بین کودکان خردسیاص در انگلستان، فرانسه، کانادا، ایتاهیا، 

دیگر اسیییتااده  یهنگ کنگ، آهمان، اسیییتراهیا و بسییییاری از کشیییورها

 ستاادها دختر و پسیرکودکان با جنسییت  در تواندمی یراحتشیود، بهمی

 مهارت حل مس لهاین دارای  رونده. آزمون ماتریس رنگی پیش(3) شود

های هریشییغاهبشییان، با توجه به افراد را بدون اسییتااده از زبان  اسییت که

ز فرهنگ و زبان، آزمایش مسییتقل ا های اقت ییادیقومی و زیرسییاخت

یییک جزخ خییا  از رفتییارهییای مرتبط بییا هوش را  ،کنید و از این طریق

 کنند باید برایگیری کند. افرادی که در این آزمون شیییرکت میانیدازه

مختلف راهبردهای حل این آزمون با یک محتوای انتزاعی و رسییمی، از 

ی مورد ی شناختعنوان مهارت اساساسیتدهاهی استااده کنند. حل مس له به

                                                           
1. Bender.Gestalt Visual Motor Perception Test 

2. Learning disabilities 

. (0) رونده رنگی انتخاب شده استهای پیشاستااده در آزمون ماتریس

هنجار شده در ایران و هنننین مدارس شهر کمبود ابزارهای تشیخی یی 

بینه  -ی تشخی ی استناوردهاآزمون در کنار آزمونرشت و استااده این 

ت در سیهوه آزمونری این ، و همننین برتبرای دوره دبسیتانیو وکسیلر 

هد. دانگیزه اصییلی مطاهعه را تشییکیل می نتایج و تاسیییر آن برای معلمان،

رونده هنجار آزمون ماتریس پیش تعیینعتبیار، روایی و تعیین ا از این رو

در این مطاهعه ضروری است.  سیاص 21تا  6رنگی برای گروه نمونه سینی 

در نظر دارند با بررسی میزان هوش و تعیین روایی و اعتبیییار  پژوهشگران

معیاری تدوین  ،رشتشهر آموزان ابتدایی آزمون هییوش ریییون دانییش

 نانهیبتیا هر فرد در پیاییه تح ییییلی خود بر اسیییاس انتظارات واقع کننید

های آتی بر اسیییاس آن گرفته شیییود و تکاهیف و برنامه در نظر ،موجود

واهات دهی به سه اینکه پژوهش حاضیر به دنباص پاسیی نتیج .شیود تدوین

 زیر است:

 رونده رنگی کودکان ابتدایی شهرهای پیشوایی و اعتبار ماتریسر -

 است؟ند رشت چ

رونده رنگی کودکان ابتدایی شهر های پیشهوشیی ماتریسهنجار  -

 رشت چگونه است؟

 روش
پژوهش انجام شییده از نوه  :کنندگانالف( طرح پژوهش و شرررک 

ای هآزمون هوشیییی ماتریس اعتبارهنجاریابی و با هدف تعیین روایی و 

 تمامی جیامعیه و نمونیه آماری شیییامل رونیده رنگی کودکیان بود.پیش

نار بودند  00522آموزان دختر و پسیر ابتدایی شیهر رشت به تعداد دانش

دوهتی و غیر در یکی از مدارس دوهتی 2322 -2022که در ساص تح یلی 

 رایب نمونه هازم در تعیین حجم آنکه وجود بادر حاص تح ییییل بودند. 

 سیییاریب اعتقاد به اما ندارد، کلی وجود توافق هنجاریابی و عاملی تحلیل

 معتقد نیز 3کلاین. اسییت 122 نمونه هازم حجم حداقل پژوهشییگران از

 نمونه حجم حداقل اما اسییت، هازم نمونه 12یا  22 متلیر هر برای اسییت

 هیهر پادر  نمونیه در این مططیاهعیه حجم. (7)دفیاه اسیییت  قیابیل 122

 نظر اساس بر پژوهش این در شید. نار برآورد 322 تا 102 تح ییلی بین

های ورود به ملاک .رد آزمون قرار گرفتندمونار انتخیاب  2603 کلیاین

3. Kline 
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شیییامل رضیییایت شیییخ یییی،  آموزان و واهدین آنهابرای دانشپژوهش 

های حسیییی و حرکتی، نداشیییتن اختلاهات رفتاری و نداشیییتن آسییییآ

 ی )بررسیی پرونده مشاوره(شیناختروانهنجاری، و عدم ابتلا به اختلاهات 

 ؤاهاتسبود. تکمیل ناقص پرسیشینامه و پاس  دادن احتماهی )شانسی( به 

 خروج پژوهش در نظر گرفته شدند.  یهاملاک عنوانبهنیز 

رونده های پیشماتریس :2رونده رنگیپیش یهیاسی( میاتر2: ب( ابزار

 ایمدرسییه کودک 617 روی بر 2202 سییاص انگلسییتان در رنگی ابتدا

 تحت بررسییی مورد جمعیت زمان آن در شیید. اسییتاندارد اسییکاتلندی

 ا خطور به زیرا بود، رونده ریون متااوتهای پیشماتریس با مطیاهعه

 هنی،ذ توانکم ساهخورده، که افرادی و سیاص یازده تا پنج کودکان برای

اخته س نداشتند، مشترکی زبان هسیتند، و هی  جسیمی هایناتوانی دارای

 گیریاندازه رونده ریون برایهای پیشمیاتریس . آزمون(6)شیییده بود 

 نشییان 3اسییپیرمن ت وری در بار اوهین برای که طورهمان ،1عمومی هوش

 زاعیانت اهگوهای بین تعلق و روابط درک توانایی برای است، شیده داده

 توسیییعه حاص در ریون که هنگامی وجود این با. اسیییت شیییده طراحی

 حسی هایقضاوت اسیاس بر راآزمون این  رونده بود،های پیشماتریس

رتیآ تبود؛ بدین  هااسییتنبا  گیریاندازه برای او نظر به که کرد طراحی

 .  نکرد اعتماد اسپیرمن نظریه مستقیم تاسیر به

 آنها جذابیت شیییود،می روندههای پیشماتریس جذابیت باعث آننیه

رونده های پیشماتریس. (0)اسیییت  فرهنگی تأثیرات حداقل بیا همراه

تقسییم شیده است قسیمت  اسیت که به سیه گویه 36رنگی ریون شیامل 

(A,AB,B) هر مورد در(3 و 0) است مسی لههر یک شیامل دوازده  و . 

اهگویی یک نقاشیییی یا ماتریس واحد تشیییکیل  زا های مختلف،قسییمت

شیده اسیت که قطعه خاصی از آن گم شده است. در زیر ماتریس، شش 

ی ر نقاشآنها در شکاف باز شده دیکی از اهگو چاپ شده است که جای 

دهنده باید انتخاب کند که کدام اسییت. از این بین، پاسیی یی باهات ییویر 

؛ بنییابراین (3) کنییدیییک از شیییش گزینییه بهترین تطییابق را ایجییاد می

دهنده باید یک رابطه را در قسیمت تکمیل شیده ماتریس اسییتنبا  پاسی 

کند. از آنجا که آزمون به کند و سییپس رابطه را با قسییمت ناقص اعماص 

راین بنابفضا کند،  یدهشونده نیاز دارد تا مقایسه، درک و سازمانآزمون

                                                           
1 .The Coloured Progressive Matrices )CPM  (  

2. General intelligence 

شونده زمونآهای بینایی و تاکر محرک لیوتحلهیباید بتواند تجزآزمون 

مسییی لییه، ارزیییابی  21از  قسیییمییت 3. در مجموه (0)کنیید  را تحریییک

سییییاص برای آزمون  22آینییدهییای شییینییاختی را برای کودکییان زیر فر

فرصت را برای  3 قسیمت 3دهد. رنگی تلییر می روندههای پیشماتریس

مسییی له  36دهد و کل توسیییعه مضیییامین فکری سیییازگار به فرد ارائه می

کنیید. پییذیر میذهنی و بلوغ فکری را امکییان تحوصارزیییابی  ،آزمون

های رنگارنگ یا ارائه آن روی صاحه با تجسمبا  تواندیم شیوندهآزمون

حل آن را بدون نیاز به توضیف وضوح و راهقطعات متحرک، مسی له را به

سان کاملاً آ رونده رنگیهای پیشماتریساسیتااده از . کلامی درک کرد

 هایماتریسگیری ندارد. ، سیبک سختهاآزموناسیت. برخلاف سیایر 

ابی نامه ارزیبا اسیییتااده از پاسییی  یراحتبهتوان را می رونیده رنگیپیش

صحیف جمع  یهاشود. پاس نمره داده می 2کرد. برای هر پاس  صحیف 

ن ترین روش ضمبخش. رضایتشیوندیو نمرات کل تاسییر م شیوندیم

تاسیییر نمرات کل افراد، مقایسییه با نتایج کودکان در همان گروه سیینی 

 .(0) ردبندی کآمده طبقهدسترات بهتوان فرد را با نماست؛ بنابراین، می

هییای آزمودنی در مییاتریس 75نمرات خییام  (22)در پژوهش بیلییدرن 

اهت گشیییت-ونده رنگی ریون کودکان را با نمرات خام آزمون بندررپیش

را  72/2با روش ضییریآ همبسییتگی پیرسییون محاسییبه کرد و ضییریآ 

 یبرا  0آزمون توانییایی غیرکلییامی نییاگلیریاز دسیییت آورد. همننین بییه

 50 یبر رو یرنگ رونییدهپیش سیآزمون مییاترتعیین روایی مطییاهعییه 

کرد و ااده است یهمبستگ لیتحل یبرا یانتسیاب ت یادف قیکودک از طر

ی که ادر مطاهعه (6)همکاران دسیییت آورد. ریون و را به 60/2ضیییریآ 

 آی، ضییرسییاص کودکان اسییلواکی انجام شیید 22تا  0روی گروه سیینی 

دسیییت آورد. همننین نتایج بهمجدد روش بازآزمایی به  را 05/2 پایایی

گزارش  72/2سیاص بعد در سینگاپور تکرار شد، ضریآ  2آزمایشیی که 

ونده رهای پیشبرای محاسبه همبستگی آزمون ماتریس (22)شد. بیلدرن 

سیییاص را با  3-2نار از کودکان  65رنگی کودکیان، میانگین نمرات خام 

تعیین کرد، در  03/2اسیتااده از ضریآ آهاای کرونباو برای کل مقیاس 

ردن برابر کبراون با روش دونیمه -رمن حاهی که از طریق همبستگی اسپی

3. Spearman 

4. Naglieri Nonverbal Ability Test (NNAT) 
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 به دسترا  03/2تعیین شید. همننین به روش بازآزمایی ضریآ  02/2با 

 میزان باهای پایایی این آزمون است. دهندهنشانکه  آورد

به دست آوردن میزان پایایی آزمون  منظوربهپژوهشگر  در این مطاهعه

رونیده ریون رنگی کودکیان با اسیییتااده از روش باز هیای پیشمیاتریس

ها را به روش ت یییادفی و در دو از آزمودنی نار 55آزمیایی یک گروه 

نوبت با فاصله زمانی دو هاته مورد آزمون مجدد قرار داد، سپس ضریآ 

گیری محاسییبه و همبسییتگی بین نمرات خام حاصییل از دو مرحله آزمون

دار بود. همننین در معنا 22/2 در سطفآمد که  به دست 75/2 مقدار آن

منظور تعیین روایی آزمون، همبسیییتگی روایی ملییاکی بییهاین پژوهش 

 62بدین منظور همبستگی نمرات ریون  .دادمورد استااده قراررا همزمان 

نار با بخش غیرکلامی ویراسیت پنجم آزمون استناورد بینه مورد بررسی 

نظر  از 22/2 در سییطفآمد که  به دسییت 70/2قرار گرفت که میزان آن 

 یلی های تحآماری معنادار است. همننین همبستگی مناسآ متقابل پایه

و افیزاییش نیمیرات هیوش رییون همراه بییا افزایش پییایییه تح ییییلی 

 .(11)آموزان، حاکی از روایی این ابزار در ایران است دانش

منظور به آزمون این :2هوشییی اسییتناورد بینه یهااسی( نسییخه پنجم مق1

رونده رنگی ریون در این پژوهش های پیشتعیین روایی آزمون ماتریس

و در  1توسط روید 1223ساص  کایدر آمرنسخه  اسیتااده شیده اسیت. این

 هوشهنجار شیید. این آزمون  (2) توسییط کامکاری 2370ایران در سیاص 

، اسیییتدهاص 0، دانش3ی غیرکلامی و کلامی )اسیییتدهاص سییییاصامحتودارای 

خرده 22. اسیییت (7و حافظه فعاص ، 6فضیییایی -پردازش دیداری، 5یکمّ

 3 یهر آزمون پایه دارا آزمون پایه و 6تا  5یک  هر این آزمون، آزمون

آزمون، دو حیطه و پنج عامل خرده 22طور کلی در به .سییواص اسییت 6تا 

اند. آزمون تشییکیل شییدهدارند که هریک از این عوامل از دو خرده قرار

 3و انحراف اسیییتاندارد  22آزمون، میانگین برای هر خردهعلیاوه بر آن، 

و انحراف  222بر نمرات ترکیبی، میانگین  دییو بیا تیأک شیییودیمطرح م

قرار  توجهد ورگانه مرهای هشییتهرا در محاسییبه هوشییب 25اسییتاندارد 

شود تا ها موجآ میدهد. همننین تنوه در روش مطرح کردن سیواصمی

ابد. در و دبستانی به پاس  سواهات افزایش ی دبستانیرغبت کودکان پیش

                                                           
1 .The version 5. Stanford Binet Intelligence Scales (TSB.5) 

2. Roid 

3. Fluid reasoning 

4. Knowledge 

سییاص و محاسییبه هوشییبهر با اسییتااده از  05تا  1نظر گرفتن دامنه سیینی 

مزایای این  از مرات اخت یییاصیییی برای سییینین مختلف،نجداوص تبدیل 

در  .(2) کندهای هوشی را عنوان میمقیاس تحوهیکه سیر  استآزمون 

ر زمینۀ درونی دهمسانی بینه، اعتبیییار بیییا تأکیییید بیییه  -مقیاس استناورد

/. 21تا /. 22گانه از و بیرای هر شاخص پنج/. 20تییا /. 25هوشبهر کل از 

علاوه مطاهعییییات متلیر است. به/. 02تا /. 00از  آزمونبرای هر ده خرده و

 اتو ثبییی همسانیمعیییرف ضریآ بازآزمایی، آزمونگران و اعتبیییار بیییین

 به دست 75/2مقییادیر بییاهاتر از  اییییین آزمیییون اسییت، زیییرا تمییامی

 -داستناور . بییییه عبییییارتی دیگییییر، در حیطیییۀ اعتبییار مقیییاسآمدند

ت حیف با فرمیوص  بینییییه، بییییا اسییییتااده از روش دو نیمییییه کییردن و

 ، 20/2 نمرات مقیاس کل بیییراون، ضیییریآ اعتبیییار بیییرای -اسیییپیرمن

شییییده های خلاصییییهمجموعه آزمون ، و26/2کلامییییی  ،25/2غیرکلامی 

در . (2) دهنده ثبات مطلوب استموارد، همه نشان اسیت کیه ایین 22/2

بینه، برای نمرات  -اعتبار مقیاس هوشی استناورد آیراستای محاسبه ضر

پنج شاخص عامل، از روش  آزمون، چهیییار حیطیییۀ هوشیییبهر وده خرده

فرمییییوص ضرایآ به دست آمده توسط  اسییییتااده شیییید و سازیدو نیمه

اصلاح قرار گرفت. تمامی ضرایآ اعتبیییار، در  اسیییپیرمن بیییراون میییورد

 بوده است کییه ایین ارقیام، معیرف 72/2ساص باهاتر از  1-0 دامنییۀ سیینی

 .(13)هوشی استناورد بینه است تجانس درونی مقیاس 

پس از درییافیت مجوزهای هازم و هماهنگی با مدارس  ج( روش اجرا:

، افراد نمونه به کودکانشییهر رشییت و مدیران و معلمان و اوهیای  منتخآ

صییورت به پرسییشیینامه ریون به شییرحی که در بخش روش گزارش شیید

با رعایت ضیییوابط کرونا  گریهمدبا فاصیییله مناسیییآ از  نارِ 22گروهی 

نشییسییته و پاسیی  دادند. مجری آزمون از قبل با هماهنگی مدیر مدرسییه، 

کرد و یک کلاسیییی که شیییرایط هازم برای آزمون را داشیییته فراهم می

ن گذاشت اریدر اختکرد و پس از آموزان را به آن کلاس هدایت میدانش

ه ، دفترچآموز و توضیف آزمونها و تکمیل مشیخ یات دانشنامهپاسی 

داد و از آموزان قرار میسیییواهی را در اختیییار دانش 36آزمون ریون 

وضیف نامه بر اساس تشید تا نسیبت به تکمیل پاس آزمودنی خواسیته می

5. Quantitative reasoning 

6. Visual.spatial processin 

7. Working memory 
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آموزانی که تسییت ریون را در داده شییده اقدام کنند. از تعدادی از دانش

نه اسیییتناورد بی ی آزمونرکلیامیبخش غهاتیه قبیل اجرا کرده بودنید،  1

منظور فراهم آوردن محیطی مناسییآ به. آمد صییورت انارادی به عملبه

 ،جهییت اجرای مطلوب پژوهش و بییاهییا بردن میزان روایی درونی آن

منظور دقت ها بهآوری آزمونتدابیری به کار گرفته شییید: توزیع و جمع

 های عمدی یا سهوی، توسط پژوهشگر انجامباها و جلوگیری از کاسیتی

به  نامه آنسییواهی و پاسیی  36دفترچه آزمون ریون پس از تحویل  ؛شیید

 دقت توضیییفتوسییط پژوهشییگر به آزمونپاسیی  به  هوزان، نحوآمدانش

 طور کامل متوجهها بهنباشد و آزمودنیوجود نداشته  داده شید تا ابهامی

 هانامهو پاس  هادقیقه( دفترچه 25بندی مشیخص )در زمان؛ شیده باشیند

آموزان اطمینان کافی داده شد به اوهیا و دانشه اسیت؛ و شید یآورجمع

در امتحانات و نمرات  یرینامه محرمانه خواهد بود و هی  تأثکیه پاسییی 

پس از ت ییحیف آزمون نمرات با اسییتااده از  آموز نخواهد داشییت.دانش

و خطیای معیار  ،، مییانگین، انحراف معییاریهیای آمیاری توصییییاروش

تعیین . جهت شییدصییورت جدوص آماری ارائه ها بهنمرات خام آزمودنی

جهت برآورد  .اسیییتااده شییید 1مقییاس از تحلیل عاملی تأییدی 2روایی

 افزاربا نرم 3شییدهلیپارامترها از روش برآورد کمترین مربعات وزنی تعد

 .شداستااده  7,0 0ساام پل

 Zهمننین با اسیتااده از روش تبدیل نمرات خام به نمرات استاندارد 

𝑧بر اسیییاس فرموص =
𝑥−𝑥

𝑠
آموز با اسیییبه شیییده هر دانشحم z ، نمره 

 یهوشییه بهره، جمع شیید تا نمر222ضییرب و میانگین  25انحراف معیار 

سخه ناستااده از محیط اکسل و  ها با، دادهدر این قسمت نیز دست آید.هب

 تحلیل شد. SPSSافزار نرم 10

 ها یافته
های سیینجی مقیاس ماتریسهای روانهای مربو  به تعیین شییاخصیافته

در دو  های توصییییای هوش،پس از گزارش شیییاخص رونده رنگیپیش

 شود.بخش روایی و اعتبار گزارش می
 

                                                           
1.  Validity 

2 .Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

3. Weighted Least Square Mean and Variance Adjusted (WLSMV) 

4 . Mplus 

5. Weighted Least Square Mean and Variance Adjusted (WLSMV) 

6. CMIND/Df 

 ی توصیفی هوشهاشاخص: 2جدول 

 تعداد انحراف استاندارد میانگین پایه جنسی 

 پسر و دختر

2پایه   

1پایه   

3پایه   

0پایه   

5پایه   

6پایه   

 کل

30/10  

21/12  

05/12  

60/10  

10/10  

21/32  

26/10  

62/5  

22/5  

65/0  

12/5  

50/5  

02/0  

11/5  

322 

160 

173 

177 

101 

177 

2603 

 

شیییود میانگین نمرات هوش ملیاحظه می 2جیدوص طور کیه در همیان

رونده ریون رنگی کودکان، انحراف استاندارد و تعداد های پیشماتریس

 پایه تح یلی شهر رشت مشخص است. 6 کنندگانشرکت

ه شرررح زیر ب تأییدیابتردا تحلی  عاملی روایی برای تعیین الف( 

 انجام شد:

از  مقیاس رواییدر این مطیاهعه جهت بررسیییی : تحلی  عام  تأییدی( 2

استااده شد. جهت برآورد پارامترها  (2771=تعداد) تحلیل عاملی تأییدی

س ام پلا افزاربا نرم 5از روش برآورد کمترین مربعات وزنی تعدیل شییده

ای هها بر اساس شاخصبرازش اهگوی پیشنهادی با داده شد.استااده  0/7

، 6برازنیدگی از جمله مجذور خی، نسیییبت مجذور خی به درجه آزادی

، شییاخص وزنی 0هوییس -وکر، شییاخص ت7ایشییاخص برازش مقایسییه

و ریشیییه میانگین مربعات خطای  ، 2هاماندهیریشیییه مییانگین مجذور باق

 1و در جییدوص  (10)اسیییتاییاده  22بر اسیییاس نظر میرز هورنس 22تقرییآ

رونده های پیشبه دهیل اینکه ت اویر مقیاس ماتریس .گزارش شده است

 نرماص بودن چندمتلیری است،صیورت دو ارزشی )صار و یک( رنگی به

از روش برآورد  درنتیجهگیرد و شیییدت در معرد رد شیییدن قرار میبه

ا هص عدم نرماص بودن دادهجهت کنتر کمترین مربعات وزنی تعدیل شییده

 .(15)استااده شده است 
 

 

7. Comparative Fit Index (CFI) 

8. Tucker.Lewis Fit Index (TLI)  

9. Weighted Root Mean Square Residual (WRMR) 

10. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

11. Meyers Lawrence 
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پس از برازش مدص سیییاختاری، برای ارزیابی : 2و واگرا روایی همگرا( 1

رونییده رنگی از هییای پیشرواییی هیمیگیرا و واگرا مقیییاس مییاتریس

میزان واریانس  و ،1اعتبیار مرکیآ (16) هیارکر هیای فورنیل وشیییاخص

اسییتااده شیید. همننین جهت بررسییی روایی همگرا و  3اسییتخراج شییده

رونده رنگی از ضیییریآ همبسیییتگی های پیشمقییاس ماتریس یواگرا

ن نمره کل و ابزار اسییتناورد بینه اسییتااده شییده اسییت. انتظار پیرسییون بی

داریم همبسییتگی متبت و قابل قبوهی بین نمره کل دو ابزار برقرار باشیید. 

 میزان واریانس اسیتخراج شده، <5/2جهت برقراری روایی همگرا باید 

اعتبار مرکآ  <میزان واریانس اسیییتخراج شیییده  اعتبار مرکآ و <7/2

های مقیاس ماتریس . همننین همبستگی متبت و معناداری بین(16)باشد 

، >222/2Pرونییده رنگی ریون و اسیییتناورد بینییه وجود دارد )پیییش

750/2r= .)رونییده رنگی ریون از هییای پیشبنییابراین مقیییاس مییاتریس

 و واگرا مناسبی برخوردار است. همگرامعیارهای 

دهنده های برازندگی نشییاندر تحلیل عاملی تأییدی، مقادیر شییاخص

دی در گام بع اسیییت. بوده هابرازش قابل قبوص اهگوی پیشییینهادی با داده

و در گام نهایی  (17)شییید از اهگو حیذف  3/2بیارهیای عیاملی کمتر از 

برازندگی اهگوی پیشیینهادی، دو همبسییتگی بین خطاهای  یجهت ارتقا

 م شد.یسترگیری شده، اندازه

اهی  2 هایت یییویر به شیییماره 26، (2)شیییکل  در اهگوی پیشییینهادی

 نخسیییتبودند. در گام  3/2دارای بیار عیاملی کمتر از  10و  22، 23،26

 12ت ییویر از اهگوی پژوهش پیشیینهادی حذف شیید و در نهایت  26این 

 های برازندگی اهگوی اصلاحشاخص . نتایجندت یویر در مدص باقی ماند

. در ها استدهنده برازش قابل قبوص اهگوی پیشنهادی با دادهنشیان ،شیده

 یریگین خطییاهییای انییدازهباهگو، همبسیییتگی  یگییام دوم جهییت ارتقییا

های اهگوی برازندگی مدص پیشییینهادی، شییید. نتایج شیییاخص محاسیییبه

 شده است. ارائه 1شده و نهایی در جدوص اصلاح

بدین شرح به دست آمد  های برازشدر اهگوی نهایی تمامی شیاخص

ریشییه میانگین مربعات =  230/2 :برازش مناسیآ اهگو بود دکنندهییتأکه 

شیییاخص = 201/2، 5هوییس -شیییاخص توکر= 222/2، 0خطای تقریآ

شیییاخص برازش = 222/2و  6هاماندهیوزنی ریشیییه میانگین مجذور باق

 (.1)جدوص  7ایمقایسه

 

 پژوهش حاضرهای برازندگی الگوی پیشنهادی و نهایی شاخص :1جدول 

های برازندگیشاخص  1χ Df P-value CMIN/Df RMSEA (CI 90%) TLI WRMR CFI 

330/2005 اهگوی پیشنهادی  527 222/2>  250/3  (237/2- 233/2 )235/2  003/2  160/2  052/2  

652/2726 اهگوی نهایی  620 2222/2  026/1  (236/2- 231/2 )230/2  222/2  201/2  222/2  

 *هاشاخصمیزان قابل قبوص 

 2 > هاماندهیشاخص وزنی ریشه میانگین مجذور باق

 2/2 < هوییس -توکر شاخصو  ایشاخص برازش مقایسه

 20/2 >ریشه میانگین مربعات خطای تقریآ

 .(10)( 3 >، خوب 5 >)قابل قبوص  0نسبت مجذور خی به درجه آزادی

 

ای هییدی مقیاس ماتریسأحاصل از تحلیل عامل ت ۀشداهگوی اصلاح

 .شودداده مینشان  در زیررونده رنگی ریون پیش

                                                           
1. Convergent & Discriminant validity 

2. Construct Reliability (CR) 

3. Average Variance Extracted 

4. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

5. Tucker.Lewis Fit Index (TLI)  

6. Weighted Root Mean Square Residual (WRMR) 

7. Comparative Fit Index (CFI) 

8. Chi-square/degree-of-freedom ratio (CMIND/Df) 
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 ییدیأحاص  از تحلی  عام  ت هشد ریون: الگوی اصلاح رونده رنگیهای پیش: مقیاس ماتریس2شک  

 

های سییواص ماتریس 36شییود از ملاحظه می 2طور که در شییکل همان

ت ویر  12و در نهایت  هحذف شیدسیواص  12رونده ریون کودکان پیش

 در مدص باقی ماند.
 رونده رنگی ریونپیش یهاسیروایی همگرا، واگرا، ثبات درونی و ثبات مقیاس ماتر :3جدول 

 ICC (CI:95%) آلفای کرونباخ انحراف معیار میانگین جنسی 
ییدیأت تحلی  عام   

CR AVE 
02/20 دختر  30/1  021/2  (222/2- 712/2 )007/2  

072/2  627/2 12/25 پسر   32/2  032/2  (215/2- 735/2 )062/2  

22/25 کل  20/2  712/2  (207/2- 023/2 )221/2  

 

مقیاس  2دهد، مقدار واریانس اسیتخراج شدهنشیان می 3نتایج جدوص 

و مقییدار اعتبییار  5/2تر از رونییده رنگی ریون بزر هییای پیشمییاتریس

. همننین همبسییتگی متبت و (17) بوده اسییت 7/2تر از ، بزر 1مرکآ

ینه رونده رنگی ریون و استناورد بهای پیشمقیاس ماتریس معناداری بین

هییای (؛ بنییابراین مقیییاس مییاتریس=222/2P< ،750/2rوجود دارد )

                                                           
1. Average Variance Extracted 

رونیده رنگی ریون از معیارهای همگرا و واگرا مناسیییبی برخوردار پیش

 است.

 

 

 

 

2. Construct Reliability (CR) 
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 های زیر انجام شد:با روش تعیین اعتبارب( 

 همسانی اعتبار با روشدر این مطاهعه : بازآزمایی( همسانی درونی و 2

ضریآ آهاای  با روش بازآزمایی انجام شد. ثبات و درونی و پایایی

ای هکرونباو و بازآزمایی در کل و به تاکیک جنسیت مقیاس ماتریس

قیاس کل مهمسانی درونی شد که طی آن رونده رنگی ریون محاسبه پیش

مقدار ضریآ  (.3)جدوص  ه دست آمدب 7/2بیش از  و به تاکیک جنسیت

 آزمون مجدد -مقیاس حاصل از آزمون 2گروهیهمبستگی درون

درصد برای کل مقیاس  25، با فاصله اطمینان )ضریآ بازآزمایی(

( و به تاکیک دختر گروهی=مقدار ضریآ همبستگی درون221/2)

=مقدار 062/2( و پسر )گروهی=مقدار ضریآ همبستگی درون007/2)

داری ابا توجه به معن کهدست آمد ه( بگروهیهمبستگی درونضریآ 

ثبات زمانی یا  - (، مقیاس حاضر از پایاییP<222/2آزمون )

پس از  (.3قابل قبوص و مناسآ برخوردار است )جدوص  یریتکرارپذ

جهت بررسی تلییرناپذیری  1ییدی از روش چندگروهیأتحلیل عاملی ت

رنگی ریون بر حسآ جنسیت )دختر، رونده های پیشمقیاس ماتریس

 پسر( استااده شد.

 منظور آزمون تلییرناپذیریدر این مطاهعه به: آزمون تغییرناپذیری( 1

رونده رنگی ریون برحسآ جنسیت های پیشارزی( مقیاس ماتریس)هم

ر منظوییدی استااده شد. بهأهای تحلیل عاملی تای از روشاز مجموعه

ی ریون، رونده رنگهای پیشملی مقیاس ماتریستحلیل تلییرناپذیری عا

های تساوی در دو گیری پایه بدون محدودیتابتدا یک اهگوی اندازه

عیین گیری با هدف تگروه ایجاد و آزمون شد. سپس تلییرناپذیری اندازه

حلیل های تتلییرناپذیری جنسیت کودکان آزمون شد. در یکی از طرح

تی )دختر و پسر( کودکان از طریق عاملی چندگروهی، دو گروه جنسی

تساوی تمامی بارهای عاملی آزاد در دو گروه، محدود شدند. برازش این 

(. در 0بود )جدوص و مناسآ اهگوی تحلیل عاملی چندگروهی خوب 

بین اهگوی  2χکه با هدف آزمون تااوت بین مقادیر  ∆2χ، مقدار 0جدوص 

ن . نتایج نشاشده است با محدودیت و اهگوی بدون محدودیت محاسبه

دهد که بارهای عاملی در دو گروه کودکان دختر و پسر مساوی بودند می

] 260/2,P= 22/37 (=17 )2χ∆[ . 

ها و در ادامیه دو گروه کودکان از طریق ایجاد تسیییاوی در واریانس

نشیییان  ∆2χ، مقدار 0های عاملی محدود شیییدند. در جدوص کوواریانس

 ،حییدودیییت و اهگوی بییدون محییدودیییتدهیید کییه در اهگوی بییا ممی

 =P,223/2 [های سییاختاری در دو کودکان مسییاوی بودند کوواریانس

36/60(=07 )2χ∆[ در نهیایت دو گروه کودکان از طریق تسیییاوی در .

، محدود شیییدند. برازش این اهگوی یریگاندازه یهامیاندهیتمیامی بیاق

، مقدار 0(. در جیدوص 0تحلییل عیاملی چنیدگروهی خوب بود )جیدوص 
2χ∆ دهیید کییه در اهگوی بییا محییدودیییت و اهگوی بییدون نشییییان می

کودکان مسیییاوی گروه گیری در دو اندازه یهاماندهیباق ،محیدودییت

 .]∆P= 62/20 (=02 )2χ,351/2[بودند 
 

 های مختلفهای تحلی  عاملی تأییدی چند گروهی در زیرگروهنتایج طرح :4جدول 

 χ2 Df χ2/df CFI GFI AGFI RMSEA الگو متغیر

ت
سی
جن

 

22/1212 اهگو بدون محدودیت  205 230/1  202/2  222/2  052/2  252/2  

32/1250 اهگو با محدودیت در بارهای عاملی  271 227/1  202/2  206/2  052/2  252/2  

های ساختاریاهگوی با محدودیت در کوواریانس  07/1205  221 221/1  275/2  202/2  051/2  252/2  

گیریاندازه یهاماندهیاهگوی با محدودیت در باق  71/1222  2230 252/1  257/2  202/2  062/2  253/2  

 *هامیزان قابل قبوص شاخص

 5 < 3شدهلیتعد نیکویی برازششاخص 

 2/2 <نیکویی برازش شاخص و  ایشاخص برازش مقایسه

 20/2 > ریشه میانگین مربعات خطای تقریآ

 .(10)( 3 >، خوب 5 > قبوصقابل) نسبت مجذور خی به درجه آزادی

 

                                                           
1. Intraclass crrelation coefficient (ICC)  

2. Multi groups 

3. Adjusted goodness of fit index (AGFI) 
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 ج ( نتایج مربوط به هنجاریابی

آمده از نمونه سییت د به یهنجارها سییهیمقا ،این پژوهش از اهداف یکی

 سیییهیمقا یمنتخآ منتشیییرشیییده مرتبط بود. برا یمطاهعه با هنجارها نیا

 یاز همان محدوده سییین ،یاهمللنیمنتشیییرشیییده ب یبیا هنجارها یآمیار

رونده رنگی ریون های پیشماتریس یمنتشیییرشیییده در کتیابنیه راهنما

 یراب ونیرونده رنگی رپیشهیای میاتریس ،یاسیییتایاده شییید. از نظر فن

ماه  6سیییاص و  22ماه تا  2سیییاص و  5از سییین  یرکلامیاسیییتدهاص غ یابیارز

در آزمون  یهای بهره هوشدست آوردن معادصبه. (0)شده است  یطراح

و انحراف  222رونده رنگی ریون کودکان )میانگین هیای پیشمیاتریس

های این پژوهش بود که دیگر یافته ( و تهییه جدوص هنجاری از25معییار 

پایه تح ییییلی محاسبیییه  6پسر و دختر در  ، هنجارصورت جداگیییانهبه

 شده است.نشیان داده  6و  5وص اشید و در جد
 

 آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر رش هوش ریون رنگی دانش: هنجار .5جدول 

 نمره خام
 بهره هوشی

 6پایه  5پایه  4پایه  3پایه  1پایه  2پایه 

25 60 53 53 55 50 55 

26 72 57 57 62 62 50 

27 73 62 62 63 60 62 

20 75 63 63 66 67 60 

22 70 66 66 62 72 67 

12 02 62 72 71 73 72 

12 03 71 73 75 76 73 

11 05 75 76 70 72 76 

13 00 72 72 02 02 72 

10 22 01 03 00 00 01 

15 23 05 06 07 07 05 

16 25 00 02 22 22 00 

17 20 22 23 23 23 22 

10 222 20 26 26 26 20 

12 223 20 22 22 22 20 

32 226 222 221 222 221 222 

32 220 220 226 225 225 220 

31 222 227 222 220 220 227 

33 223 222 221 222 222 222 

30 226 223 226 220 220 223 

35 220 227 222 227 227 226 

 و باهاتر 222 و باهاتر 212 و باهاتر 212 و باهاتر 211 و باهاتر 212 و باهاتر 212 36

 

دانش یبهره هوشیی هنجارشییود ملاحظه می 5طور که در جدوص همان

 که شده استپایه تح یلی ابتدایی شهر رشت نشان داده  6آموزان پسیر 

بیاهاتر برویم با در نظر گرفتن نمره ثابت خام،  یهیاهییطرف پیاهرچیه بیه

 که هوش با افزایش استبدین معنا یافته شود و این میزان هوش کمتر می

 رود.سن باها می
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آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر رش هوش ریون رنگی دانش : هنجار6جدول   

 نمره خام
 بهره هوشی

 6پایه  5پایه  4پایه  3پایه  1پایه  2پایه 

25 52 61 53 65 67 53 

26 61 65 57 60 72 56 

27 65 60 62 72 73 52 

20 60 72 63 73 75 61 

22 72 70 66 76 70 65 

12 70 76 62 72 02 60 

12 77 72 73 02 03 72 

11 02 01 76 00 06 70 

13 03 05 72 07 00 70 

10 06 00 01 22 22 02 

15 02 22 05 21 20 00 

16 21 23 02 25 26 07 

17 20 26 21 20 22 22 

10 27 22 25 222 221 23 

12 222 221 20 223 220 26 

32 223 225 222 2-6 227 22 

32 226 227 225 222 222 221 

31 222 222 220 222 221 225 

33 221 223 222 220 225 220 

30 225 226 220 227 227 221 

35 220 222 227 212 212 225 

 و باهاتر 220 و باهاتر 211 و باهاتر 211 و باهاتر 211 و باهاتر 212 و باهاتر 212 36

 

 یبهره هوشیییهنجار شیییود ملیاحظیه می 6طور کیه در جیدوص همیان

ده شپایه تح ییلی ابتدایی شیهر رشیت نشییان داده  6آموزان دختر دانش

های باهاتر برویم با در نظر طرف پایههرچیه بهاسیییت کیه بر این اسیییاس 

عنا . این یافته بدین مشیییودگرفتن نمره ثیابیت خام، میزان هوش کمتر می

 .رودباها می آموزان دختر نیزدر دانش که هوش با افزایش سناست 

 گیریبحث و نتیجه
و هنجاریابی  انواه اعتبار روایی،پژوهش حیاضیییر بیا هیدف تعیین انواه 

آموزان رونیده رنگی ریون کودکان در دانشپیش هیایآزمون میاتریس

انجام شیید. در بررسییی روایی از طریق تحلیل عاملی  شییهر رشییت ابتدایی

هییای برازنییدگی مقییادیر شیییییاخص، روایی همگرا و واگرا، ییییدیأتیی

با  هک ندبودها دهنیده برازش قابل قبوص اهگوی پیشییینهادی با دادهنشیییان

همخوان است. آنها در مطاهعه خود  (27)پژوهش راشیتون، اسکای و بنز 

هیای آفریقیایی میانند هیای موجود در میاتریسنشیییان دادنید کیه گوییه

کننیید کییه اعتبییار درونی آزمون را آموزان غیرآفریقییایی عمییل میدانش

دهد. همننین تحلیل عاملی تأییدی آنها نیز نشان داد که تااوت نشان می

 یی در عامل کلی هوش برجسته است. قایآفرریغنمونه آفریقایی/ 

قیاس م مبا اسییتااده از بخش غیرکلامی ویراسییت پنجدر این پژوهش 

با  آزمودنی 55و محاسییبه ضییریآ همبسییتگی نمرات خام  اسییتناورد بینه

رونده رنگی ریون کودکان، های پیشهای ماتریسنمرات خام آزمودنی

پژوهش  پژوهش بییا نتیایج ایندسیییت آمید. بیه (r=70/2)روایی آزمون 

آزمودنی  75مرات خام همسیییو اسیییت. این پژوهشیییگر ن (22)بیلیدرن 

مرات خام آزمون رونیده رنگی ریون کودکیان را با نهیای پیشمیاتریس

و ضریآ  ردک گشتاهت با روش ضریآ همبستگی پیرسون محاسبه-بندر
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همننین نتایج این مطاهعه با پژوهش راشییتون و . را به دسییت آورد 72/2

ها ها با سییایر معیارماتریس زمانهمروایی که نشییان دادند  (27)همکاران 

صییورت ترکیبی همبسییتگی دارد، تقریباً جداگانه و هم به صییورتبههم 

های را ماتریسهمننین در بررسییی روایی همگرا و واگ خوان اسییت.هم

ن داده نشییا (12)، گوهدهامر، راچ و همکاران زریشییواریون در پژوهش 

ی های فضییایشیید که روایی همگرا با اسییتدهاص و روایی واگرا با توانایی

 خوان است.همبستگی متوسطی دارد که با نتایج این مطاهعه هم

 رونده رنگی ریونهای پیشمقیاس ماتریسبررسیییی انواه اعتبیار در 

 ضیییریآ آهاای هایروش به ترتیآ باهمسیییانی درونی و پیاییایی یعنی 

 7/2از  ، مقادیر بیشزآزمایی در کل و به تاکیک جنسییییتکرونباو و با

گروهی مقیاس حاصل از . مقدار ضیریآ همبسیتگی درونبه دسیت آمد

درصییید برای کل مقیاس  25آزمون مجیدد، با فاصیییله اطمینان  -آزمون

( و به تاکیک دختر گروهی= مقدار ضیییریآ همبسیییتگی درون221/2)

که با پژوهش انجام شیده پیشین  ( به دسیت آمد062/2و پسیر )( 007/2)

 هایآزمون ماتریسپایایی تر مقدار همخوان است. در شرح ما ل (12)

باید  ،در این مطاهعه رونیده رنگی ریون کودکان به روش بازآزماییپیش

نی با فاصله زما ضیریآ همبستگی دو بار اجرای آزمون توجه داشیت که

دست به 75/2محاسیبه و مقدار آموز دانش 55با تعداد آزمودنی  دو هاته

در  (22) بیلدرن پژوهش این یافته بامعنادار بود.  22/2آمد که در سییطف 

با ساص را  2-3کودکان تا از 65میانگین نمرات خام که  یک راسیتا اسیت

ن بییه روش بییازآزمییایی رونییده رنگی کودکییاهییای پیشآزمون مییاتریس

همکاران همننین ریون وند. دسییت آوردهرا ب 03/2و ضییریآ  ،محاسییبه

ساص کودکان اسلواکی با همین  22تا  0ی را روی گروه سنی امطاهعه (6)

 مجددیی بازآزماروش به  05/2 نانیاطم آیضیییر آزمون انجام دادند که

 دست آوردند که با نتایج این مطاهعه در یک راستا است. به را

 رونده رنگی کودکانهای پیشآزمون ماتریس در بررسی هنجارهای

م تا های یکهوشییی پسییران و دختران ابتدایی در پایه بهره در این مطاهعه،

 1/12مس له ماتریس، میانگین نمره خام پسران  36شیشم محاسبه شد و از 

دسییت آمد که با پژوهش راشییتون و به 0/10دختران و میانگین نمره خام 

 36از ، متایاوت اسیییت. آنها در مطاهعه خود دریافتند که (27)همکیاران 

مسییی له،  13طور متوسیییط به ییقیایآموزان آفردانش س،یمسییی لیه میاتر

را  مسیی له 12 دپوسییتیآموزان سییاو دانش، 16 یآموزان هند شییرقدانش

و  گرفتندقرار  06و  72، 62 یهادر صدک آیآنها به ترتکه  حل کردند

 2223 یرا بر اسییاس هنجارها 220و  220، 223معادص  یهوشیی آایضییر

 .متحده به دست آوردند اهاتیا

که به مقایسیییه عملکرد افراد در آزمون هوشیییی  هاییبیشیییتر پژوهش

اند، بر اسییاس هوشییی پرداخته یهاریون با عملکرد آنها در سییایر آزمون

)عییامییل  یای از هوش کلانییدازه ،بوده کییه آزمون ریون دیییدگییاه این

ه کیک مطاهعه نشان داد نتایج  در همین ارتبا دهد.دست می( بهعمومی

 ،های فضیییایی افرادریون و توانایی رونیده رنگیهیای پیشبین میاتریس

رسییید اگر برای تعیین ؛ بنابراین به نظر می(0) ارتبیا  بیاهایی وجود دارد

های مقیاس اسییتناورد بینه و یا وکسییلر آزمونروایی این آزمون از خرده

های آن از نوه تکاهیف و مسیائل دیداری باشد، اصؤاسیتااده شیود که سی

 یبرا ی یتشخ یکمبود ابزارهادست آید. هباهاتری بضیریآ همبستگی 

تعیین  رو نیدهد. از ایم لیمطاهعه را تشک ی ایناصل زهیانگ یدوره دبستان

 یرونده رنگپیش سیآزمون ماتر ریابیو مطیاهعات هنجا یی،اعتبیار، روا

 دهی و دقتهای مختلف به تعمیمییییی مختلف و پایهسینهای گروه یبرا

کند. در این پژوهش با بررسی میزان هوش و کمک می نتایج این مطاهعه

آموزان ابتدایی تعیین روایی و اعتبیییار آزمون هیییوش رییییون در دانیییش

رشییت، معیاری تدوین شیید تا هر فرد در پایه تح یییلی خود بر اسییاس 

ای هشیییود و تکاهیف و برنامه نظر گرفتهموجود در  نیانهیبواقعانتظیارات 

عنوان محدودیت اسییاسییی این مطاهعه ود. بهآتی بر اسییاس آن تدوین شیی

توان به عدم کنترص برخی متلیرهای مزاحم تأثیرگذار مانند گذشیییت می

شیییود در ها اشیییاره کرد. پیشییینهاد میزمیان و کسیییآ تجربه آزمودنی

های های فردی، خ یییوصییییات روانی، تااوتهای آتی ویژگیپژوهش

آموزان ابتییدایی زنیدگی فرهنگی و اجتمییاعی در ارتبییا  بییا هوش دانش

ازی سشود که برای متناسآمورد بررسی قرار گیرد. همننین پیشنهاد می

آموزان، در های ذهنی دانشهای آموزشیییی و درسیییی با تواناییبرنیامیه

ی رغرباهگابتدای شیییروه سیییاص تح ییییلی، معلمان برای ارزیابی اوهیه و 

سایر در کنار  آزمونآموزان )به خ یو  در شیهر رشیت( از این دانش

های هوشی بینه و وکسلر استااده کنند تا ی رسیمی مانند مقیاسهاآزمون

آموزان و مقایسیییه آنها با هنجار بیا ارزییابی دقیق توانایی هوشیییی دانش

موزان آمحلی بتوانند آموزش خود را متناسییآ با فرفیت شییناختی دانش

منطبق کننید. در نهیاییت اینکیه چون هنجیارهیای هر آزمون هوشیییی به 
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رهیایی میاننید زمان، مکان، فرهنگ، جنسییییت، وضیییعیت اجتماعی متلی

هییا، اقت یییادی، و ... بسیییتگی دارد، هنجییارسیییازی این آزمون در زمیان

هییای اجتمییاعی فرهنگی مختلف، همواره بسییییییار هییا، و موقعیییتمکییان

 ضروری و مبتکرانه خواهد بود.

 ملاحظات اخلاقی

این مطاهعه برگرفته از رسییاهه دکترای نویسیینده پیروی از اصررول اخلاپ پژوهش: 

 /22/ 12تاری  ت ییویآ  و 222002371775551232236033کد نخسییت این مقاهه با 

از سوی  مطاهعهدانشیگاه آزاد اسیلامی واحد اردبیل اسیت. مجوز اجرایی این  در 2320

 526/212515/3722به شماره  نامهیوپرورش استان گیلان و اخذ معرفاداره کل آموزش

مورو  327/65217/3721و همننین کسییییآ مجوز بییه شیییمییاره  32/26/2322مورو 

انجام  رشیییت جهت معرفی به مدارس 1 هیوپرورش ناحآموزش تیریمد 32/26/2322

ا ب صورت حضوریپس از هماهنگی با مدیران مدارس و با رضایت اوهیا، به شیده است.

های کوچک ت فردی و گروهصیییورآموزان بهاز دانش 22 -رعیایت پروتکل کووید 

 صیییورتنتایج بههمننین رونده ریون به عمل آمد. های پیشناری آزمون میاتریس 22

طور کامل رعایت دیگر ملاحظات اخلاقی نیز بهو  محرمانه به اوهیای مدارس اعلام شییید

 شده است.

 سسه و سازمانی انجام شده است.ؤاین مطاهعه بدون حمایت ماهی هی  محامی مالی: 

نویسنده نخست این مقاهه مجری اصلی این طرح در قش هر یک از نویسرندگان: ن

به ترتیآ  دوم و سوم سندگانینوشناسی تربیتی، و قاهآ رسیاهه دکترای تخ ی ی روان

استاد مشاور در این مقاهه نقش  عنوانبهاسیتادان راهنمای یکم و دوم، و نویسنده چهارم 

 داشتند.

ه دنباص نه تعارد منافعی را بوپژوهش برای نویسیندگان هی  گانجام این تضاد منافع: 

 نداشته است و نتایج آن کاملاً شااف و بدون سوگیری گزارش شده است. 

از مدیران و معلمان مدارس شهر رشت و  لهیوس نینویسندگان بد: تشرکر و قدردانی

و به شکل ، آموزان که همکاری هازم را جهت انجام پژوهش فراهم کردنداوهیای دانش

 د.کننشرکت کردند، صمیمانه تشکر می پژوهشآموزانی که در این دانشاز  ژهیو
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