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بر اساس رویکرد مالکهای چندگانه الگوی شناسایی استعداد ریاضی...

احساسی 10و به رسمیت شناختن نفوذ بافتهای فرهنگی و اجتماعی

مقدمه
تحقیقات مستمر پیرامون موضوع تیزهوشی نشان میدهند که

در تدوین و پیشبرد این مفهوم مورد توجه قرار گرفته است (پالکر و

هیچ مالک مشخص واحدی نمیتواند برای تعیین تیزهوشی مورد

کاالهان .)2014 ،11بنابراین ،مدلهای نظری مهم که تیزهوشی را

استفاده قرار گیرد (اسمدسرود )2018 ،1و هنوز مشکالت بسیاری در

توضیح میدهند بر مبنای رویکرد چندبعدی این پدیده به انضمام

شناسایی کودکان تیزهوش 2وجود دارد که نیاز متخصصان را به

مرور مدلهای هوش ،توسعه یافتهاند (زیزا ،ناکانو وپیکسوتو،12

روشهای شناسایی جایگزین ،نمایان میسازد (متیجسن ،فلتزر و

 .)2018به عبارت دیگر ،مدلهای جدید آموزش تیزهوشان با

هوگوین)2018 ،3؛ و این در حالی است که هنوز در جوامع و محافل

زیربنای نظری قوی نه تنها بر اهمیت هوش و شناخت در رشد

علمی در زمینه تعریف استعداد و تیزهوشی یک اجماع نظر به دست

استعداد بلکه به نقش عاطفه و انگیزش و نقش محیط و تعامل درون

بااستعداد5

آن تأکید کردهاند .آنها همه بر اهمیت آموزش و پرورش توافق نظر

را میتوان در همه گروههای نژادی ،قومی ،فرهنگی ،زبانی،

دارند و ایجاد محیطی را که افراد بااستعداد و تیزهوش فرصتهای

اقتصادی ،و ناتوان یافت ،آنچه که به طور قابل توجه اهمیت دارد

مناسب برای گسترش تواناییهای خود دارند را پیشنهاد میدهند

این است که چگونه آنها را دقیق شناسایی کنیم ،به ویژه آنهایی

(دیمیتریادیس،13

که از جمعیت در معرض خطر وکمتر نمایان شده هستند (دنیلز و

و استعداد( 14گاگنی ،)2013 ،15مفهوم سه حلقهای

تیزهوشی16

مک کولین .)2010 ،6در واقع ،شناسایی کودکان تیزهوش (یا

(رنزولی ،)2012 ،17مدل ترکیبی خرد ،هوش و

خالقیت18

بااستعداد و برتر )7نقش تعیین کنندهای در طرحریزی خطمشیهای

(استرنبرگ2003 ،19؛  )2005و مدل تیزهوشی مونیخ( 20هلر ،پرلت

مدارس برای چنین گروههایی از کودکان ایفا مینماید (برگانز ،پریوو

و لیم2005 ،21؛ هلر )2013 ،میشوند .بنابراین ،رویکرد مالکهای

و شیلز .)2016 ،8از لحاظ تاریخی ،پیشینه پژوهشی علمی نشان داده

چندگانه برگرفته از تعاریف معاصر است که استعداد و تیزهوشی را

است که در طول سالها ،مفهوم هوش از رویکردهای یک عاملی

به عنوان یک مفهوم چندبعدی مینگرد .این رویکرد پیشنهاد

(عامل  )gو دو عاملی (هوش سیال و متبلور) به یک مفهوم چند

میدهد که باید برای به دست آوردن نیمرخ ویژگیهای دانشآموزان

بعدی تغییر کرده است (اکینسی .)2014 ،9این واقعیت ،تغییرات

ترکیبی از ابزارهای معتبر ،پایا ،حساس و عینی به کار گرفته شود

مهمی را در مفهوم تیزهوشی به وجود آورده ،به ویژه در ارتباط با

(دیویس و ریم.)1390،22

نیامده است (کارمن .)2013 ،4گرچه کودکان تیزهوش و

 .)2016این مدلها شامل مدل متمایز تیزهوشی

مدلهای تیزهوشی توسعه یافته در سه دهه گذشته اکثرا با

درک این موضوع که تواناییهای هوشی به تنهایی برای تعریف این

شناسی23

پدیده پیچیده کافی نیست .به عبارت دیگر ،بر خالف مفهوم دیرین

مفاهیم توانایی چندبعدی یا نشانه

ارتباط منحصر به فرد بین تیزهوشی و هوش (ارزیابی مبتنی بر

اساس این روند در مدل تیزهوشی مونیخ ،تیزهوشی یا استعداد به

آزمونهای ضریب هوشی محض) ،شیوهای که بسیاری از استعدادها

عنوان سازه توانایی چندبعدی با شبکهای از تعدیل کنندههای غیر

را نادیده میگیرد ،برای درک رفتارهای افراد ،تعامل بین ویژگیهای

شناختی و اجتماعی به عالوه متغیرهای مرتبط با عملکرد (مالک)

1

13

2

14

. Smedsrud
. Gifted
3
. Mathijssen, Feltzer and Hoogeveen
4
. Carman
5
. Talented
6
. Daniels and McCollin
7
. Excellent
8
. Borghans, Prevoo and Schils
9
. Ekinci
10
. Emotional
11
. Plucker and Callahan
12
. Zaia, Nakano and Peixoto
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توصیف شدهاند .بر

. Dimitriadis
. Differentiating Model of Giftedness and Talent
15
. Gagné
16
. Three-Ring Conception of Giftedness
17
. Renzulli
18
. Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthesized Model
19
. Sternberg
20
. Munich Model of Giftedness
21
. Heller, Perleth and Lim
22
. Davis and Rimm
23
. Typological

رومینا منانی ،احمد عابدی ،فریبرز درتاج ،نورعلی فرخی

مفهوم سازی شده است و برای اهداف تشخیصی و مداخلهای،

بین (تیزهوشی) در سمت چپ و رفتار عملکردی به عنوان مالک

تفاوت بین متغیرهای پیشبین ،مالک و تعدیل کننده مورد توجه

در سمت راست قرار دارد (شکل  )1به عنوان مبنای نظری مدل

قرار گرفته است (هلر .)2013 ،مدل اولیه مونیخ از این واقعیت

مفهومی این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

حمایت میکند که در جهت یک آموزش معتبر و قابل اعتماد برای
افراد تیزهوش ،باید هم عوامل شخصی (برای رشد ،همچنین
ویژگیهای شناختی و غیر شناختی مورد استفاده در فرایند یادگیری)
و هم عوامل محیطی (تأثیرات خانوده ،سبک آموزشی ،مشارکت
دیگران ،و غیره) را مورد توجه قرار داد (آنژل .)2016 ،24در سال
 1997مدل توسط زیگلر 25و پرلت با در نظر گرفتن تحقیقات جدید
بر روی خبرگی و نحوه توسعه آن در افراد تیزهوش توسعه یافت و
منجر به مدل فرایند تیزهوشی مونیخ 26شد .در این مدل جدید

شکل  :1مدل علی رفتار عملکردی در افراد تیزهوش و
بااستعداد (اقتباس از هلر و پرلت)2010 ،

عوامل توانایی  /فردی (گرایشات ادراکی ،شناختی و حرکتی و دانش

اگرچه مدلهای ذکر شده برای فرایند شناسایی تیزهوشی

مختص به حیطه) همان نقش پیشبینها در مدل اول را بر عهده

عمومی و یا همه حیطهها پیشنهاد شده است ،اما میتوانند در زمینه

دارند .بر طبق مدل فرایند ،فرایند یادگیری فعال به همراهی یک

مختص به حیطه هم ،برای مثال استعداد ریاضی ،به کار گرفته شوند

سرمایه تسهیلگر شامل عوامل فردی ،شخصیتی و محیطی ،سطح

(برای نمونه ،پیتا-پانتازی ،کریستو ،کونتویانی و کاتو.)2011 ،29

خبرگی را با پیشرفت قابل توجه در حیطههای مختلف فعالیت بشری

درس ریاضی از جمله دروسی است که عملکرد مناسب در آن همواره

باال میبرند (هلر .)2005 ،در نسخه سوم این مدل ،مدل توانایی -

برای دانشآموزان و والدین آنها از اهمیت باالیی برخوردار بوده و

پیشرفت پویا مونیخ ،27که توسط پرلت در سال  2001توسعه یافت

هست .شاید این اهمیت جنبهای تاریخی دارد ،چرا که ریاضیات به

سه مرحله توسعه خبرگی مشخص گردید :سن پیش از دبستان ،در

عنوان علمی پایه و کاربردی در امور روزمره ،در تاریخ و تمدن بشری

سن مدرسه ،در دانشگاه یا حرفه .این مدل نشاندهنده حضور عوامل

مطرح بوده است .به هر حال اهمیت این رشته علمی و در سطح

ویژگیهای فردی است که زمینه یادگیری و سپس توانایی مورد نیاز

آموزشی این درس و مسائل مربوط به یادگیری آن منجر به

برای عبور از تمام مراحل خبرگی را مهیا مینماید .در طی سطح

شکلگیری تحقیقات عمدهای شده است (ترابی ،محمدیفر،

اول ،مهارتهای عمومی ،نظیر خالقیت یا مهارتهای ذهنی و یا

خسروی ،شایان ،محمد جانی .)1392 ،اما یک حقیقت بدیهی وجود

اجتماعی هدف قرار میگیرند .سپس ،در طول دوران تحصیل ،کسب

دارد که گفته میشود یک تعریف واحد برای استعداد ریاضی وجود

دانش در زمینههای مختلف علمی غالب میشود .در مرحله سوم

ندارد (سینگر ،شفیلد ،فریمن و برندل .)2016 ،30پیشینه پژوهش

تمرکز بر تخصص و توسعه خبرگی در یک حوزه خاص است .بسته

پیشنهاد میدهد که میتوان دانشآموزان با استعداد ریاضی را به

به حیطه ،تخصص یافتن میتواند زودتر آغاز شود (هلر.)2005 ،

عنوان افرادی دانست که توانایی ریاضی ویژهای دارند یا کسانی که

زیربنای نظری مدل تیزهوشی و استعداد مونیخ که یک مدل

تفکر ریاضی متفاوتی را از لحاظ کیفیت به کار میگیرند (بیکنل،31

تشخیصی -پیش آگهی 28است (هلر و پرلت )2010 ،و متغیر پیش

 .)2009بر طبق نظر کراتتسکی( 32از پژوهشگران پیشگام در حوزه

24

29

25

30

. Anghel
. Ziegler
26
. The Munich Process Model of Giftedness
27
. The Munich Dynamic Ability-Achievement Model
28
. Diagnostic-prognostic

. Pitta-Pantazi, Christou, Kontoyianni, and Kattou
. Singer, Sheffield, Freiman and Brandl
31
. Bicknell
32
. Krutetskii
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بر اساس رویکرد مالکهای چندگانه الگوی شناسایی استعداد ریاضی...

تحقیقات استعداد ریاضی) ( ،1976ص 77؛ نقل از سینگر و

اگرچه از لحاظ نظری مدل های شناسای ی متعددی در

همکاران )2016 ،استعداد ریاضی نامی است که به یک مجموعهی

پیشینه پژوهشی معرفی شده است اما داده های تجربی کمی در

منحصر به فردی از تواناییهای ریاضی اطالق میشود که احتمال

ارتباط با کاربست این مدل ها وجود دارد (برای مثال ،پیتا-

پاریش33

پانتازی و همکاران 2011 ،؛ فراندو ،فراندیز ،لر و سانیز،35

( )2014در مقالهای با هد ف تعریف ای ن پدیده ،کودکانی را

 2016؛ هلر .) 2013 ،با این حال ،مطالعات مختلفی متغیرهای

تیزهوش ریاضی می نامد که دارای توانایی های طبیعی (یا

شناختی ،شخصیتی و محیطی گون اگونی را به ویژه در ارتباط با

غریزی) فوق العاده باال در درک مفاهیم ریاضی هستند ،از

پیشرفت تحصیلی بررسی نموده اند و بخش محدودی از این

این رو قائم بذات با همساالن خود در نحوه مشاهده ،درک و

مطالعات مربوط به گروه های دانش آموزان تیزهوش و بااستعداد

یادگیری ریاضیات تفاوت دارند .اسزابو )2015 ( 34ادعا می کند

می باشد .برای نمونه ،محققان شواهدی را مبنی بر اینکه

که در دهه گذشته تنها چند مطالعه بر روی تجزیه و تحلیل

کارکردهای اجرایی (آرفا ،)2007 ،36حافظه فعال (روساتز،

ویژگی های دانش آموزان تیزهوش ریاضی و دانش آموزان با

روساتز و استفنز2014،37؛ پاز -باروچ ،لیکین ،آهارون پرتز و

پیشرفت باال در این درس ،از یک دیدگاه مفهومی متمرکز ش ده

لیکین2014،38؛ لیکین ،پاز -باروچ و لیکین2014 ،2013 ،؛

اند  .به طور کلی ،وجوه الزم برای تیزهوشی ریاضی از یک

کورنمن  ،زتلر ،کامرر ،گرجست و تراتوین2015 ،39؛ آمیده،40

طرف در توانایی مختص به ریاضیات (نظیر توانایی ادراک

2017؛ ابراهیمی و عبداللهی ،) 1392 ،سرعت پردازش (پاز-

ریاضی ،حافظه استثنایی ،تسلط سریع بر محتوا و ساختار ،راه

باروچ و همکاران2014 ،؛ ترابی ،ها شمیآذر ،مقدس و مانی،

حل های غیرعادی ،ترجیح به تفکر انتزاعی ،عالقه و لذت ب ردن

 ،)1395راهبردهای خودتنظیمی ( هوگرب2015 ،41؛ سیف،

از ریاضیات ،موفقیت در شناسایی الگوهای و روابط ،دامنه

 ،) 1390خودکارآمدی (مارتین و استینبک 2017 ،42؛ سیگل،

تمرکز طوالنی ،تعمیم و معکوس سازی فرآیندهای ریاضی) و

مک کوچ و رابرتز2017 ،43؛ نریمانی ،عینی ،دهقان ،غالمزاده و

از طرف دیگر در صفات شخصیتی عمومی (نظیر کنجکاوی

صفاری نیا1392 ،؛ عقیلی ،مهرورز و صادقی گندمانی،)1396 ،

ذهنی ،تمایل به تالش ،لذت و عالقه به حل مسئله ،پشتکار و

ادراک از نگرش والدین ( چان2005 ،44؛ روآن -کنیون ،سوآن

تحمل ناکامی ،توانایی درگیر شدن در فعالیتهای مستقل

و کریاگر2012 ،45؛ مهر -شرودر 46و همکاران )2017 ،و معلم

خودگردان و تمایل به تکالیف چالش برانگیز) نمایان می شوند

( حسن ،چینگ و حمیزا ) 2012 ،47و ادراک از محیط کالس

(سینگر و همکاران .) 2016 ،فقدان یک تعریف واضح برای

( راینری ،گربر و وایلی 2006 ،48؛ وفا ،ابراهیمی قوام و اسدزاده،

استعداد ریاضی ،نبود ابزارهای مناسب با جهت گیری ریاضی

 ) 1393نقش مهمی در مهارت های ریاضی دانش آموزان

برای شناسایی دانش آموزان ،و ماهیت ناهمگن این جمعیت

تیزهوش و بااستعداد ایفا می نمایند ،یافته اند.

عملکرد موفق در یک فعالیت ریاضی را آشکار میسازد.

برخی از موانع موجود برای پیشنهاد یک فرایند شناسایی
پذیرفته شده مشترک می باشد (بیکنل.)2009 ،

نظر به ضرورت شکوفا ساختن استعدادهای اشخاص سرآمد
به عنوان ذخایر ملی و با عنایت به اهمیت ،نقش و جایگاه
اشخاص بر تر در توسعه کشور ،به خصوص در زمینه تولید علم،
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. Parish
. Szabo
35
. Ferrando, Ferrándiz, Llor and Sainz
36
. Arffa
37
. Ruthsatz, Ruthsatz and Stephens
38
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39
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. Hogrebe
. Martin and Steinbeck
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. Siegle, McCoach and Roberts
44
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45
. Rowan-Kenyon, Swan and Creager
46
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47
. Hassan, Ching and Hamizah
48
. Rayneri, Gerber and Wiley
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هنر و فناوری ،این پژوهش با هدف شناسایی سازه استعداد

والدین ،معلم و محیط کالس ریاضی) در چهارچوب مدل فرضی

ریاضی به واسطه بررسی تأثیر جنبه های متعدد شنا سایی

رابطه علی بین متغیرهای فوق الذکر و حیطه استعداد ریاضی

دانش آموزان دارای استعداد ویژه شامل متغیرهای شناختی

دانش آموزان (شکل  ،) 2به منظور تدوین مدل شناسایی استعداد

( کارکردهای اجرایی  ،حافظه فعال ،سرعت پردازش و توانایی

ریاضی بر اساس رویکرد مالک های چندگانه برای دانش آموزان

ریاضی) ،شخصیتی (خودکارآمدی مهارت های ریاضی و

دوره متوسطه اول ،می تواند بستری برای شناسایی دانش آموزان

راهبردهای خودتنظیمی ریاضی) و محیطی (ادراک از نگرش

با استعداد در نظام آموزش و پرو رش ایران فراهم نماید.
راهبردهای خودتنظيمي رياضي

خودکارآمدی مهارتهای رياضي

متغيرهای
شخصيتي

کارکردهای اجرايي

متغيرهای
شناختي

استعداد
رياضي
متغيرهای
محيطي

ادراک از نگرش معلم

حافظه فعال
سرعت پردازش
توانايي رياضي

ادراک از نگرش والدين

ادراک از محيط کالس

شکل  :2مدل فرضی رابطه علی بین متغیرهای شناختی ،شخصیتی و محیطی و بروز رفتار عملکردی استعداد ریاضی
از کسب مجوز برای سه منطقه (سه مدرسه دخترانه و سه مدرسه

روش
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و از نوع طرحهای

پسرانه) ،مسئوالن چهار مدرسه موافقت خود را برای اجرای پژوهش

همبستگی و روش مدل سازی معادالت ساختاری به روش حداقل

اعالم کردند و اطالعات از دانشآموزان آن مدارس جمعآوری گردید

مجذورات جزئی بود .جامعه آماری این پژوهش شامل تمام

(تعداد  246دانش آموز) .سپس با همکاری مدیران هر کدام از این

دانشآموزان مدارس استعدادهای درخشان دوره متوسطه اول (پایه

مدارس ،هدف از انجام پژوهش ،نوع آزمونها و اهداف آن برای

هشتم) شهر تهران در سال تحصیلی  1396-97بود .با توجه به عدم

شرکتکنندگان توضیح داده شد و بعد از کسب رضایت از شرکت

توزیع برابر مدارس مقطع متوسط اول دخترانه و پسرانه مدارس

کنندگان به آنها اطمینان داده شد که هیچگونه ارزیابی هوشی یا

استعدادهای درخشان شهر تهران ،از میان  22منطقه جغرافیایی شهر

روانی جهت ثبت در پرونده تحصیلی آنها انجام نمیپذیرد و نتایج

تهران فقط  4منطقه دارای مدارس دوره متوسطه اول هر دو جنس

این آزمونها نقشی در هدایت تحصیلی آنها نخواهد داشت .در جلسه

دخترانه و پسرانه بود؛ بنابراین ،روش نمونهگیری در این پژوهش به

اول اجرای مجموعه آزمونها و پرسشنامههای آنالین به صورت

صورت نمونهگیری در دسترس انجام گرفت .به این صورت که پس

گروهی و در سایت مدارس انجام شد و در جلسه دوم آزمون سه
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بر اساس رویکرد مالکهای چندگانه الگوی شناسایی استعداد ریاضی...

ذهن ریاضی اجرا گردید؛ فاصله دو جلسه در هر چهار مدرسه بیشتر

پژوهشهای مختلف با توجه به اهداف پژوهش مالکهای مختلفی

از یک هفته نبود .در تمام اجراها به منظور خنثی شدن اثر احتمالی

به عنوان نتیجه آزمون در نظر گرفته شده است .در پژوهش حاضر

آزمونها روی یکدیگر و جلوگیری از خستگی آزمودنیها پس از

برای نمرهگذاری شاخص تعداد کل پاسخهای غلط در نظر گرفته

اجرای یک آزمون شناختی یک پرسشنامه خودسنجی اجرا شد .برای

شده است که نمرات باالتر نشانگر عملکرد ضعیفتر است.

سنجش توانایی ریاضی (دانش مختص به حیطه) دانشآموزان از

 -2آزمون تکلیف بلوکهای کرسی :53این آزمون توسط

نمره ترم اول درس ریاضی آنان استفاده گردید .پس از غربالگری

کرسی در سال  1972طراحی شده است و یک آزمون قدرتمند برای

دادهها 243 ،مورد از آنها با استفاده از نرمافزارهای آماری SPSS

نورولوژیستهای بالینی ،روانشناسان تحولی و شناختی است که

 24و  Smart PLS 2مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .ابزارهای

حافظه دیداری  -فضایی را اندازه میگیرد (آقابابایی و امیری،

استفاده شده در پژوهش عبارت بودند از:

 .)1393این آزمون بر اساس آزمون فراخنای ارقام طراحی شده

 -1آزمون دستهبندی کارت ویسکانسین :49این آزمون

است ولی به جای فرم کالمی موجود در آزمون فراخنای ارقام در

اولین بار توسط گرانت و برگ 50در سال  1984به منظور فراهم

این آزمون نیازمند استفاده از حافظه فعال دیداری -فضایی است

آوردن یک مقیاس چند بعدی از عملکردهای عصب  -روانشناختی،

(داداشی ،بافنده ،احمدی ،رسولی .)1395 ،این آزمون برای افراد از

ارزیابی تفکر انتزاعی ،انعطاف پذیری شناختی ،عملکردهای اجرایی

سن پیشدبستانی تا سن  80سالگی قابل اجراست .والکر ،چانگ،

و اختالل برای گروه سنی  5تا  89سال تهیه شده است (استریوس،

یانگر و گرندهام-مکگرگور )2010( 54پایایی آزمون باز-آزمون برای

شرمن و اسپرین .)2006 ،51آزمون  WCSTاندازهگیری

بلوکهای کرسی را  0/73به دست آوردند و در بررسی دی پائوال،

عملکردهای اجرایی ،به ویژه انعطافپذیری شناختی واکنشی و

مالوی دینیز و رومانوسیلوا )2016( 55پایایی  CBTTبا روش دو نیمه

توانایی طبقهبندی را فراهم میکند (آران فیلیپتی و ریچاد.)2017 ،52

کردن  0/75برآورد گردید .مبین ( )1394اعتبار این آزمون را با

پایایی این آزمون بر اساس ضریب توافق ارزیابی شدگان در مطالعه

استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/80گزارش کرده است .در این

استریوس و همکاران ( )2006معادل  0/83گزارش شده است .در

پژوهش ضریب آلفای کرونباخ نمره کلی به دست آمده از تعداد

پژوهش شاهقلیان ،آزاد فالح ،فتحی آشتیانی و خدادادی ()1390

توالیهای صحیح یادآوری شده  0/72به دست آمد.

ویژگیهای روانسنجی نسخه نرمافزاری آزمون از جمله روایی

 -3آزمون تکلیف زمان واکنش دیاری-لیوالد :56دیاری،

محتوایی ،افتراقی و همچنین اعتبار مطلوب شامل ضریب آلفای

لیوالد و نیسان )2011( 57برنامهای رایگان و آسان جهت بررسی

کرونباخ و ضریب تنصیف برای برون داد تعداد طبقات تکمیل شده

زمان واکنش ساده 58و زمان واکنش انتخابی 59تحت عنوان آزمون

به تربیت  0/73و  0/83و برای برون داد تعداد خطاهای درجاماندگی

تکلیف زمان واکنش دیاری-لیوالد را طراحی و ویژگیهای

به ترتیب  0/74و  0/87را در آزمودنیهای ایرانی گزارش شده است.

روانسنجی آن را در یک نمونه  158نفری از سنین  18تا  80سال

در این پژوهش جهت بررسی پایایی برون دادهای اصلی آزمون از

مورد آزمون قرار دادند .این آزمون از دو بخش تشکیل شده است،

ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (تعداد کل پاسخهای صحیح

آزمون زمان واکنش ساده (فشار دادن دکمه هر زمان که هدف ظاهر

 ،0/97تعداد کل پاسخهای غلط  ،0/87تعداد خطاهای درجاماندگی

شد) و آزمون زمان واکنش انتخابی (فشار دادن دکمه مرتبط با

 0/78و تعداد خطاها غیر از خطاهای درجاماندگی  .)0/76در

جعبههای  1تا  ،4جایی که هدف نمایش داده میشود) .آزمون شامل

49

55

50

56

(. Wisconsin Card Sorting Test )WCST
. Grant and Berg
51
. Strauss, Sherman, and Spreen
52
. Arán Filippetti and Richaud
53
(. Corsi block-tapping test )CBTT
54
. Walker, Chang, Younger, and Grantham‐Mcgregor

 | 50نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی ،سال  ،10شماره  ،)30( ،1بهار 1398
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). Simple reaction time (SRT
59
). Choice reaction time (CRT

رومینا منانی ،احمد عابدی ،فریبرز درتاج ،نورعلی فرخی

 8کوشش تمرینی و  20کوشش اصلی برای هر بخش است (جونز-

این مقیاس در ایران برای اولین بار ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته

اوده 60و همکاران .)2016 ،در مطالعه اصلی ،همسانی درونی (0/94

است .مقادیر پایایی ترکیبی از حداقل  0/78برای مؤلفه رفتارهای

برای زمان واکنش ساده و  0/97برای زمان واکنش انتخابی) ،پایایی

ناسازگار نظارتی تا حداکثر  0/88برای مؤلفه مدیریت رفتار و محیط

باز آزمایی و روایی آزمون بررسی و مطلوب گزارش شده است

به دست آمد که نشان داد میزان پایایی ترکیبی برای تمامی متغیرها

(دیاری و همکارن .)2011 ،در مطالعه مرادی و همکاران ()2019

بیشتر از مقدار  0/7است و تأیید پایایی تمامی مؤلفهها را به دنبال

در جامعه ایرانی ،ضریب آلفا  0/89برای آزمون زمان واکنش انتخابی

دارد .میانگین واریانس استخراج شده که اعتبار همگرای هر متغیر

گزارش شده است .در این پژوهش از میانگین زمان واکنش

را میسنجد از حداقل  0/39برای مؤلفه جستجو و یادگیری

پاسخهای صحیح آزمون زمان واکنش انتخابی استفاده شد .در این

اطالعات تا حداکثر  0/42برای مؤلفه رفتارهای ناسازگار نظارتی به

پژوهش نیز همسانی درونی این آزمون با استفاده از ضریب آلفای

دست آمد .ضرایب آلفای کرونباخ برای نمره کل مقیاس  0/88و

کرونباخ برای هر دو تکلیف مانند مطالعه اصلی ،بسیار باال بود

برای خرده مقیاسهای مدیریت رفتار و محیط  ،0/85جستجو و

( 0/967برای زمان واکنش ساده و  0/969برای زمان واکنش

یادگیری اطالعات  0/73و رفتارهای ناسازگار نظارتی  0/66به

انتخابی).

دست آمد.

 -4پرسشنامه خودسنجی راهبردهای خودتنظیمی:61

 -5مقیاس خودکارآمدی مهارتهای ریاضی :66این

یک مقیاس خود گزارشی از استفاده دانشآموزان از راهبردهای

مقیاس برای سنجش باورهای دانشآموزان برای حل کردن انواع

خودتنظیمی مختص به حیطه است .این مقیاس برای مقاطع

معینی از مسائل ریاضی در مقطع متوسطه دوره اول توسط

اوشر67

تحصیلی متوسطه اول و دوم توسط کلیری )2006( 62طراحی شده

( )2007طراحی شده است .این مقیاس شامل  24ماده است که در

است و با سه خرده مقیاس مدیریت رفتار و محیط ،جستجو و

هر کدام از سواالت از دانشآموزان خواسته میشود سطح اطمینان

یادگیری اطالعات و رفتارهای ناسازگار نظارتی ،خودتنظیمی را

به خودشان را در موفق شدن در حل تمرینات مرتبط با موضوعات

میسنجد .این مقیاس میزان استفاده دانشآموزان را از راهبردهایی

ریاضی بدون استفاده از ماشین حساب ،در یک طیف لیکرت 6

نظیر برنامهریزی ،سازماندهی ،هدفگذاری ،نگهداری و توجه به

درجهای از ( 1هرگز مطمئن نیستم) تا ( 6کامال مطمئن هستم)

عوامل محیطی مناسب که مرتبط به تکالیف ،آزمون و پیشرفت کلی

ارزیابی کنند .تمام مادهها ارزش واحد دارند و نمره کل آزمون از

است را ارزیابی میکند (راید .)2012 ،63در نسخه اصلی (کلیری،

مجموع نمرات هر ماده محاسبه میشود .نمرات باال نمایانگر

 )2006ضرایب آلفای سه خرده مقیاس مدیریت رفتار و محیط،

باورهای خود کارآمدی باال در ریاضیات میباشد (اوشر.)2007 ،

جستجو و یادگیری اطالعات و رفتارهای ناسازگار نظارتی به ترتیب

ضریب پایایی برای  MSSEدر مطالعه اصلی  ،0/95در پژوهش

 0/84 ،0/88و  0/72و ضریب آلفای  0/92برای نمره کل گزارش

فرید 0/96 )2013( 68و کالیک )2014( 69برای دانشآموزان مقطع

شده است .لوبین )2015( 64ضرایب آلفای سه خرده مقیاس مذکور

متوسط اول  0/96گزارش شده است .این مقیاس در ایران برای

را به ترتیب  0/77 ،0/89و  0/74گزارش کرده است .محدوده

اولین بار ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته است .مقدار پایایی

لویی65

ترکیبی برای متغیر خودکارآمدی ریاضی مقدار  0/94به دست آمد.

( )2015برای تأیید همسانی درونی این مقیاس گزارش شده است.

میانگین واریانس استخراج شده (اعتبار همگرا) مقدار  0/46به دست

60

65

61

66

ضرایب آلفای  0/60تا  0/86نیز در مطالعه چن ،کلیری و

. Jones-Odeh
). Self-Regulation Strategy Inventory- Self Report (SRSI-SR
62
. Cleary
63
. Reid
64
. lubin

. Lui
). Mathematics Skills Self-Efficacy (MSSE
67
. Usher
68
. Freed
69
. Çalik
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آمد که مقدار متوسطی است .همسانی درونی این مقیاس با استفاده

سنجش نگرش ریاضی به شمار می رود .این مقیاس شامل نُه

از ضریب آلفای کرونباخ  0/94به دست آمد.

خرده مقیاس است و هر کدام از این خرده مقیاس ها می تواند

 -6پرسشنامه جو کالس در درس ریاضی :70این

به تنهایی به کار رود؛ همچنین برخی محققان ترکیبی از دو

پرسشنامه مقیاسی است که با هدف بررسی محیط کالس در

یا چند خرده مقیاس و یا مجموعه کامل آن را نیز به کار برده اند

کالسهای ریاضی مقطع ابتدایی توسط زیدان )2010( 71طراحی

(رحمانی .) 1395 ،هر مقیاس شامل  12گویه می باشد که شش

شده است .اجرای این پرسشنامه بر روی  3786دانشآموز مقطع

گویه به صورت مثبت و شش گویه به صورت منفی نگاشته

ابتدایی پنج عامل اصلی مرتبط با جو کالس شامل رضایتمندی و

شده است .نمره باال هر پاسخگو ،نشان دهنده نگرش مثبت به

لذت ،روابط معلم – دانشآموز ،نابرابری جنسیتی و تنش ،روابط

ریاضی و نمره پایین نشان دهنده نگرش منفی او به ریاضی

دانشآموز – دانشآموز و رقابتپذیری را نمایان کرد .در بررسی

است .در این پژوهش از سه خرده مقیاس استنباط از نگرش

ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه در مطالعه اصلی ،پرسشنامه شامل

پدر ،مادر و معلم استفاده شده است .سواالت پرسشنامه بر روی

 40گویه و مقیاس پاسخگویی طیف لیکرت  3درجهای بود که در

طیف لیکرت  5درجه ای از کامال موافقم تا کامال مخالفم

طیف درست ،تا حدی درست و نادرست که آزمودنی میزان موافقت

طراحی شده است .نیمه دوم خرده آزمون های مذکور ( 6گویه

خود را با گویهها مشخص میکند .ضریب آلفای کرونباخ برای خرده

آخر) به صورت معکوس نمره گذاری می گردد .فنما و شرمن

مقیاسهای مذکور به ترتیب  0/57 ،0/70 ،0/66 ،0/76 ،0/73و

(  ) 1976پایایی مقیاس های استنباط از نگرش مادر ،پدر و معلم

برای کل مقیاس برابر با  0/85حاصل شد ،که نشان از ثبات داخلی

را به ترتیب  0/91 ،0 /86و  0/88گزارش کرده و روایی سازه

قابل مالحظه مؤلفهها و کل مقیاس داشت (زیدان .)2010 ،در

این مقیاس را به وسیله تحلیل عاملی تأیید کرده اند .ا ز این

مطالعه زیدان و بیتار )2014( 72پرسشنامه برای استفاده دانشآموزان

مقیاس در نمونه های مختلف ایرانی نیز بسیار استفاده شده

دبیرستانی تطبیق یافت و پاسخگویی در طیف لیکرت پنج درجهای

است؛ برای نمونه ملک پور (  )1390ضریب آلفای کرونباخ 0/89

مورد ارزیابی قرار گرفت؛ این مقیاس در ایران برای اولین بار ترجمه

را برای خرده مقیاس نگرش مادر 0/93 ،را برای خرده مقیاس

و مورد استفاده قرار گرفته است .مقادیر پایایی ترکیبی از حداقل

نگرش پدر و در پژوهش رحمانی (  ) 1395ضریب آلفای کرونباخ

 0/75برای مؤلفه رقابت پذیری تا حداکثر  0/88برای مؤلفه

کل پرسشنامه  0/81گزارش شده است .در این پژوهش مقادیر

رضایتمندی و لذت به دست آمده است که نشان از تأیید پایایی

پایایی ترکیبی برای متغیر ادراک از نگرش پدر  ،0/87برای

تمامی مؤلفهها دارد .میانگین واریانس استخراج شده (اعتبار همگرا)

ادراک از نگرش مادر  0/89و برای ادراک از نگرش معلم نیز

از حداقل  0/36برای مؤلفه روابط دانشآموز /دانشآموز تا حداکثر

 0/89به دست آمد .میانگین واریانس استخراج شده که اعتبار

 0/57برای مؤلفه نابرابری و تنش به دست آمده است که در کل

همگرا را می سنجد برای متغیر ادراک از نگرش پدر مقدار

مقادیر قابل قبولی برای اعتبار همگراست .ضرایب آلفای کرونباخ

 ، 0 /40برای ادراک از نگرش مادر  0/45و برای ادراک از نگرش

برای نمره کل مقیاس  0/90و برای خرده مقیاسهای رضایتمندی

معلم  0/46به دست آمد که مقدار متوسطی است .همچنین،

و لذت  ،0/84روابط معلم – دانشآموز  ،0/80نابرابری و تنش ،0/63

ضرایب آل فای کرونباخ برای خرده مقیاس ادراک از نگرش پدر

روابط دانشآموز دانشآموز  0/80و رقابتپذیری  0/90به دست آمد.

 ،0 /83ادراک از نگرش مادر  0/85و ادراک از نگرش معلم

 -7پرسشنامه نگرش ریاضی فنما  -شرمن :73مقیاس

 0 /87محاسبه شد.

نگرش ریاضی فنما -شرمن ( )1976یکی از رایجترین ابزارهای
. Classroom climate in the mathematics lesson
. Zedan

70
71
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. Bitar
. Fennema-Sherman Attitude Mathematics Scale

72
73

رومینا منانی ،احمد عابدی ،فریبرز درتاج ،نورعلی فرخی
 -8آزمون سه ذهن ریاضی :74این آزمون ریاضی توسط ساک75

نمره منفی برای پاسخهای اشتباه کسر نمیگردد .ساک ()2009

( )2009بر اساس نظریهای با همین عنوان (مدل سه ذهن ریاضی)76

ویژگیهای روانسجی این آزمون شامل ضریب پایایی کل آزمون

برای شناسایی دانشآموزان با توانایی باال در جنبههای سهگانه توانایی

( ،)0/73روایی همگرا ،روایی سازه ،همسانی درونی ،شاخصهای

ریاضی تحلیلی ،خالق و دانش طراحی شده است .به عبارت دیگر ،این

دشواری و تمیز ،تحلیل عاملی اکتشافی را به تفصیل گزارش کرده است.

آزمون بر اساس یک مفهوم چند بعدی تیزهوشی برای شناسایی

یافتههای این مطالعه توسط دوندار ،تمل و گوندوز )2016( 84مورد تأیید
اوکسوز85

دانشآموزان بااستعداد ریاضی توسعه یافته است .طراح آزمون،

قرار گرفته است و

متخصص در ارزیابی توانایی شناختی ،خالقیت و تیزهوشی ،با تکیه بر

استفاده کرده است .با توجه به این موضوع که در نمونه ایرانی این آزمون

دو نظریه مدل سه ذهن ریاضی و مدل پیچیدگی شناختی سه سطحی77

برای اولین بار اجرا گردید عالوه بر فرایند ترجمه انجام پذیرفته در سایر

و با کمک تیمی متشکل از دو ریاضیدان (یک نفر دکترای ریاضی و

ابزارها ،برای بررسی تطابق محتوای سواالت این آزمون با محتوای

یک نفر دکترای آموزش ریاضی) و دو معلم ریاضی در مقطع متوسطه

درسی ریاضی کالس هشتم ،از سه نفر از معلمان ریاضی پایه هشتم،

اول و دوم ،در مرحله اول  27سوال را که توانایی ریاضی تحلیلی ،توانایی

عضو انجمن معلمان ریاضی شهر تهران ،درخواست شد این آزمون را

ریاضی خالق و دانش ریاضی را در سطح پیچیدگی شناختی میسنجید،

مورد بررسی قرار دهند و اصالحات پیشنهادی آنها در نسخه نهایی

طراحی کرد .سواالت در سه مرحله بررسی و بازبینی شد و در پایان،

اعمال گردید .مقادیر پایایی ترکیبی از حداقل  0/68برای مؤلفه استدالل

آزمون با  9خرده مقیاس و در مجموع  27سوال (هر خرده مقیاس 3

خطی و استقرا تا حداکثر  0/83برای مؤلفه استدالل قیاسی به دست

سوال) مورد تأیید قرار گفت .هر  9خرده مقیاس برای سنجش سه جزء

آمده است .پایایی ترکیبی مؤلفه استدالل خطی چون نزدیک به مقدار

دانش ،خالقیت و تحلیل طراحی شدهاند .مطالعه خبرگان زیربنای نظری

معیار است و چون تعداد سواالت این مؤلفه کم است با احتیاط تأیید شد.

توسعه مؤلفه دانش و سواالت آن را فراهم کرد .سه شاخه از ریاضیات

میانگین واریانس استخراج شده که اعتبار همگرای هر متغیر را

(جبر ،هندسه و آمار) برای ایجاد سه طبقه از سواالت مجزا استفاده شد.

میسنجد از حداقل  0/42برای مؤلفه استدالل خطی تا حداکثر

هدف نظری این سه خرده مقیاس اندازهگیری دانش حقایق ،رابطهای

0/62برای مؤلفه انتخاب به دست آمد .همچنین ضریب آلفای کرونباخ

و قیاسی برای تمییز قائل شدن بین افرادی است که دانش مبتدی را

برای نمره کل آزمون  0/75به دست آمد.

نشان میدهند و افرادی که از دانش خبرگی برخوردارند .توانایی تحلیل
توسط سه خرده مقیاس استقرایی سنجیده شد :استدالل خطی،78
استدالل شرطی 79و استدالل قیاسی .80توانایی خالق با سه خرده
مقیاس استقرا ،81انتخاب 82و بینش 83ارزیابی شد .بیشتر آیتمها بر
ساختار چند گزینهای شامل سوال و  5گزینه پاسخ ارائه شده است که
در این نوع سواالت فقط یک پاسخ صحیح وجود دارد .نوع دوم سواالت
از نوع سواالت با بیش از یک روش و یک راهحل و یا بیش از یک
روش اما تنها یک راهحل به عنوان پاسخ صحیح پذیرفتنی ،استفاده شده
است .برای هر پاسخ صحیح یک امتیاز در نظر گرفته میشود و هیچ

( )2009در پژوهش خود از این آزمون

یافتهها
پسران  53درصد و دختران  47درصد نمونه را تشکیل داده اند72 .
درصد مادران دارای تحصیالت لیسانس و پایینتر و  28درصد فوق
لیسانس و باالتر و  53درصد پدران دارای تحصیالت لیسانس و پایینتر
و  47درصد فوق لیسانس و باالتر بودند .بیشتر از نیمی از مادران (54
درصد) شاغل نبودند و  47درصد پدران کارمند و  43درصد شغل آزاد
داشتند .در جدول  ،1به توصیف متغیرهای اصلی با استفاده از
شاخصهای آماری میانگین ،انحراف استاندار ،مقادیر حداقل و حداکثر

74

80

75

81

). Test of the Three-Mathematical Minds (M3
. Sak
76
. three-mathematical minds model
77
). The three-level cognitive complexity model (C3
78
. Linear syllogism
79
. Conditional syllogism

. Categorical syllogism
. Induction
82
. Selection
83
. Insight
84
. Dündar, Temel and Gündüz
85
. Oksuz
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پرداخته شد .نرمال بودن متغیرها با استفاده از شاخصهای کجی
و کشیدگی مورد بررسی قرار گرفت و جهت آزمون فرضیههای پژوهش

استفاده گردید .حداکثر سطح خطای آلفا جهت آزمون فرضیهها ،مقدار
 0/05تعیین گردید.

از آزمون مدلیابی معادالت ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی
جدول  .1توصیف متغیرهای اصلی
عاملها
شناختی

شخصیتی

محیطی
حیطه استعداد

متغیرها
کارکردهای اجرایی
حافظه فعال
سرعت پردازش
توانایی ریاضی
راهبردهای خودتنظیمی ریاضی
خودکارآمدی ریاضی
ادراک از نگرش پدر
ادراک از نگرش مادر
ادراک از نگرش معلم
ادراک از محیط کالس
ریاضی

میانگین
14/63
5/56
530/79
18/87
90/69
101/36
31/38
41/76
40/88
115/90
11/68

حداقل
5
0
250/61
12
51
60
10
23
14
60
2

SD
6/56
1/57
89/78
1/70
13/12
13/64
4/01
6/50
6/93
17/14
3/02

حداکثر
37
9
796/89
20
115
120
39
50
50
150
18

برای آزمون مدل مفهومی پژوهش ،تحلیلهای الزم در سه بخش

حداقل مجذورات جزئی به بررسی اثر مستقیم مؤلفههای عوامل

برازش مدلهای اندازهگیری ،برازش مدل ساختاری و برازش کلی مدل

شناختی ،شخصیتی و محیطی بر بروز رفتار عملکردی استعداد ریاضی

انجام شد .به این ترتیب که پس از حصول اطمینان از صحت روابط

پرداخته شده است.

موجود در مدلهای اندازهگیری که با استفاده از معیارهای پایایی و روایی

در این پژوهش ،عامل شناختی دارای چهار مؤلفه حافظه فعال،

(همسانی درونی ،پایایی ترکیبی هریک از سازهها و میانگین واریانس

سرعت پردازش ،کارکردهای اجرایی و توانایی ریاضی است .مدل در دو

استخراج شده) که در بخش ابزارها گزارش شد ،در ادامه به بررسی و

حالت استاندارد شده و معنیداری بررسی شد .در جدول شماره  2ضرایب

تفسیر روابط موجود در بخش ساختاری پرداخته و در مرحله پایانی نیز

مسیر استاندارد شده ،مقادیر  tو سطوح معنیداری به دست آمده،

برازش کلی مدل پژوهش بررسی میگردد .در ابتدا نتایج آزمون سه

گزارش شده است .بررسی روابط نشان میدهد دو رابطه از مجموع

مدل فرعی و سپس نتایج آزمون مدل اصلی پژوهش گزارش شده

چهار رابطه تأیید گردید.

است .در سه مدل فرعی با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری
جدول  .2آزمون ضرایب مدل ساختاری :ضرایب استاندارد شده ،مقدار  tو سطح معنی داری
رابطهها
تأثیر حافظه فعال بر استعداد ریاضی
تأثیر سرعت پردازش بر استعداد ریاضی
تأثیر کارکردهای اجرایی بر استعداد ریاضی
تأثیر توانایی ریاضی بر استعداد ریاضی

ضریب استاندارد شده
0/007
0/168
0/001
0/427

مقدار t
0/068
1/954
0/007
4/24

مقدار p
< 0/05
> 0/05
< 0/05
> 0/05

نتیجه
رد
تأیید
رد
تأیید

یافتهها نشان میدهد که دو مؤلفه از چهار مؤلفه شناختی تأثیر

و توانایی ریاضی دارای اثر مثبت بر استعداد ریاضی هستند و این تأثیرها

معنیداری بر استعداد ریاضی دارند .یافتهها نشان داد که سرعت پردازش

از نظر آماری تأیید شدند .نتایج نشان داد که بیشترین تأثیر بر استعداد
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ریاضی مربوط به توانایی ریاضی با شدت  0/427است .یافتههای این

استنباط کرد که این شاخص ،برازش مدل را تأیید میکند .مقدار شاخص

پژوهش نشان داد که حافظه فعال و کارکردهای اجرایی تأثیری بر

 GOFکه برازش کلی مدل را مورد سنجش قرار میدهد برای مدل

استعداد ریاضی ندارند .شاخص ضریب تعیین ( )R2برای متغیر وابسته

اول پژوهش مقدار  0/47به دست آمد.

نهایی (استعداد ریاضی) مقدار  0/216به دست آمد .بدین معنا که

عامل شخصیتی دارای دو مؤلفه راهبردهای خودتنظیمی ریاضی و

متغیرهای مستقل توانستهاند حدود  22درصد تغییرات استعداد ریاضی

خودکارآمدی ریاضی است .مدل در حالت استاندارد شده و معنیداری

را تبیین نمایند .مقدار شاخص اعتبار افزونگی ( )Q2مقدار  0/109است

بررسی شد .در جدول شماره  3ضرایب مسیر استاندارد شده ،مقادیر  tو

که چون این مقدار مثبت و باالی صفر شده است در نتیجه میتوان

سطوح معنیداری به دست آمده ،گزارش شده است.

جدول  .3آزمون ضرایب مدل ساختاری :ضرایب استاندارد شده ،مقدار  tو سطح معنیداری
رابطهها

ضریب استاندارد شده

تأثیر خودکارآمدی ریاضی بر استعداد ریاضی
تأثیر راهبردهای خودتنظیمی ریاضی بر استعداد ریاضی

0/146
0/175

مقدار  tمقدار p

نتیجه

< 0/1
> 0/1

رد
تأیید *

0/961
1/75

* (در سطح اطمینان  90درصد)
یافته ها نشان می دهد که یک مؤلفه از دو مؤلفه شخصیتی

عامل محیطی دارای چهار مؤلفه ادراک از نگرش معلم،

تأثیر معنی داری بر استعداد ریاضی دارد .یافته ها نشان داد که

مادر و پدر به درس ریاضی و ادراک از محیط کالس ریاضی

راهبردهای خودتنظیمی ریاضی دارای اثر مثبت بر استعداد

است .مدل در دو حالت استاندارد شده و معنی داری بررسی شد.

ریاضی است و این تأثیر از نظر آماری نیز مورد تأیید است.

در جدول شماره  4ضرایب مسیر استاندارد شده ،مقادیر  tو

نتایج نشان داد که اندازه تأثیر راهبردهای خودتنظیمی ریاضی

سطوح معنی داری به دست آمده ،گزارش شده است .بررسی

بر استعداد ریاضی مقدار  0/175است .تأثیر خودکارآمدی

روابط نشان می دهد یک رابطه از مجموع چهار رابطه تأیید

ریاضی بر استعداد ریاضی تأیید نشد .شاخص ضریب تعیین

شده است .الزم به ذکر است که مؤلفه ادراک از م حیط کالس

( ) R2برای متغیر وابسته نهایی (استعداد ریاضی) مقدار 0/07

به دو دلیل از مدل حذف شد :دلیل اول این که براساس ضریب

به دست آمده است و می توان گفت که ضریب تعیین متغیر

همبستگی محاسبه شده ،این متغیر با استعداد ریاضی رابطه ای

وابسته مقداری پایینی است .متغیرهای مستقل توانسته اند تنها

نداشت و دلیل دوم این که ورود این متغیر احتمال بروز

 7درصد تغییرات استعداد ریاضی را تبیین نمایند .مقد ار شاخص

هم خطی را افزایش می داد و در حضور این متغیر ،هیچکدام از

اعتبار افزونگی ( )Q2مقدار  0 /029است که چون این مقدار

متغیرهای محیطی تأثیرشان بر ا ستعداد ریاضی تأیید نمی شد.

مثبت و باالی صفر شده است در نتیجه می توان استنباط کرد

در واقع ،آزمون اولیه این مدل به همراه ادراک از محیط کالس

که این شاخص برازش مدل را تأیید می کند .مقدار شاخص

نشان از عدم تأثیر این متغیر بر استعداد ریاضی داشت ،در

 GOFکه برارش کلی مدل را مورد سنجش قرار می دهد برای

نتیجه از مدل نیز حذف گردید.

مدل پژوهش مقدار  0/18است که مقدار مناسبی نیست.
جدول  .4آزمون ضرایب مدل ساختاری :ضرایب استاندارد شده ،مقدار  tو سطح معنیداری
رابطهها
تأثیر ادراک از نگرش پدر بر استعداد ریاضی
تأثیر ادراک از نگرش مادر بر حافظه ریاضی
تأثیر ادراک از نگرش معلم بر استعداد ریاضی

ضریب استاندارد شده
0/078
0/116
0/200

مقدار t
0/521
0/906
20/4

مقدار p
< 0/05
< 0/05
> 0/05

نتیجه
رد
رد
تأیید
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یافتهها نشان میدهد که یک مؤلفه از چهار مؤلفه محیطی تأثیر

 0/048است که چون این مقدار مثبت و باالی صفر شده است در

معنیداری بر استعداد ریاضی دارد .همانطور که در جدول شماره 4

نتیجه میتوان استنباط کرد که این شاخص برازش مدل را به طور

مشاهده میشود ادراک از نگرش معلم دارای اثر مثبت بر استعداد

نسبی تأیید میکند .مقدار شاخص  GOFکه برارش کلی مدل را

ریاضی است و این تأثیر از نظر آماری نیز مورد تأیید است .نتایج

مورد سنجش قرار میدهد برای مدل پژوهش مقدار  0/20است که

نشان داد که اندازه تأثیر ادراک از نگرش معلم بر استعداد ریاضی

مقدار مناسبی نیست.

مقدار  0/200است .یافتهها نشان داد که ادراک از محیط کالس،

در ادامه با استفاده از روش حداقل مجذورات جزئی به بررسی

ادراک از نگرش پدر و ادراک از نگرش مادر تأثیری بر استعداد

اثر غیر مستقیم متغیرهای شناختی با میانجیگری متغیرهای

ریاضی ندارند .شاخص ضریب تعیین ( )R2برای متغیر وابسته نهایی

شخصیتی و محیطی بر بروز رفتار عملکردی استعداد ریاضی پرداخته

(استعداد ریاضی) مقدار  0/104به دست آمده است .به این معنی که

شد .مدل پژوهش پس از اصالح (حذف دو متغیر حافظه فعال و

متغیرهای مستقل توانستهاند حدود  10درصد تغییرات استعداد

کارکردهای اجرایی) در حالت ضرایب استاندارد شده بررسی و در

ریاضی را تبیین نمایند .مقدار شاخص اعتبار افزونگی ( )Q2مقدار

حالت مقدار  tدر شکل شماره  3ارائه شده است.

خودکارآمدي مهارتهاي رياضي
1/140

تحليل

9/325

خالقيت

7/512

دانش

استعداد رياضي

راهبردهاي خودتنظيمي رياضي

متغيرهاي شخصيتي

5/917

0/174

1/182

متغيرهاي شناختي

1/815

سرعت پردازش

5/154

4/960

متغيرهاي محيطي

1/081
0/440

2/151

استنباط از نگرش
معلم به رياضيات

1/319

2/505

7/571

استنباط از نگرش پدر
به رياضيات

9/114

توانايي رياضي

1/923

استنباط از نگرش مادر
به رياضيات

ادراک از محيط کالس

شکل شماره :3آزمون مدل پژوهش در حالت مقدار ( tمعنی داری)
برطبق نتایج ،شاخص ضریب تعیین ( )R2برای متغیر وابسته

گفت که ضریب تعیین متغیر وابسته مقداری بین ضعیف و متوسط

نهایی (استعداد ریاضی) مقدار  0/24به دست آمده است و میتوان

است .متغیرهای مستقل توانستهاند  24درصد تغییرات استعداد
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ریاضی را تبیین کنند .مقدار شاخص اعتبار افزونگی ( )Q2مقدار

است و گویای این است که مدل از برازش متوسطی برخوردار است.

 0/128است که چون این مقدار مثبت و باالی صفر شده است در

در جدول  5نتایج آزمون و بررسی روابط و مسیرهای مدل پژوهش

نتیجه میتوان استنباط کرد که این شاخص برازش مدل را تأیید

گزارش شده است .بررسی روابط و مدل مفهومی نشان میدهد سه

میکند .مقدار شاخص  GOFکه برازش کلی مدل را مورد سنجش

رابطه از مجموع شش رابطه تأیید شده است (.)p>0/05

قرار میدهد برای مدل پژوهش مقدار  0/46است که مقدار متوسطی
جدول  :5آزمون ضرایب مدل ساختاری :ضرایب استاندارد شده ،مقدار  tو سطح معنیداری
رابطهها

ضریب استاندارد شده

مقدار t

مقدار p

نتیجه

تأثیر متغیرهای شناختی بر متغیرهای شخصیتی

0/019

0/174

< 0/05

رد

تأثیر متغیرهای شناختی بر متغیرهای محیطی

0/278

2/51

> 0/05

تأیید

تأثیر متغیرهای شناختی بر استعداد ریاضی

0/431

4/96

> 0/001

تأیید

تأثیر متغیرهای محیطی بر متغیرهای شخصیتی

0/484

5/15

> 0/001

تأیید

تأثیر متغیرهای شخصیتی بر استعداد ریاضی

0/136

1/18

< 0/05

رد

تأثیر متغیرهای محیطی بر استعداد ریاضی

0/049

0/440

< 0/05

رد

یافتهها نشان میدهند که متغیرهای شناختی تأثیر معنیداری
بر استعداد ریاضی دارند ( .)p>0/05اما متغیرهای شخصیتی و
محیطی بر استعداد ریاضی بیتأثیر هستند ( .)p< 0/05میزان تأثیر
متغیرهای شناختی بر استعداد ریاضی مقدار متوسطی است و برابر
با  0/431است .جهت این رابطه مثبت است و نشان از این دارد که
افزایش متغیرهای شناختی با افزایش رفتار عملکردی استعداد
ریاضی همراه است .همچنین نتایج نشان داد که تأثیر متغیرهای
شناختی بر متغیرهای محیطی تأیید میشود .متغیرهای شناختی اثر
مثبتی بر متغیرهای محیطی دارند و شدت تأثیر مقدار  0/278است.
عالوه بر موارد فوق ،تأثیر متغیرهای محیطی بر متغیرهای
شخصیتی نیز تأیید شد .جهت رابطه مثبت است و شدت این رابطه
مقدار متوسطی است و برابر با  0/484است .نتایج به دست آمده
گویای این نکته است که مدلهای میانجیگری از پشتوانه آماری
برخوردار نیستند چرا که تأثیر دو متغیر میانجی یعنی متغیرهای
شخصیتی و متغیرهای محیطی بر استعداد ریاضی از نظر آماری رد
شده است .این نتیجه بدین معناست که دو متغیر عوامل شخصیتی
و عوامل محیطی نقش میانجیگری ندارند چون نتوانستهاند بر

استعداد ریاضی تأثیر بگذارند در نتیجه نمیتوانند نقش میانجیگری
بین متغیرهای شناختی و استعداد ریاضی را ایفا نمایند.
بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش تدوین مدل علّی جهت تبیین سازه استعداد
ریاضی بر اساس متغیرهای مکنون شناختی ،شخصیتی و محیطی
در دانشآموزان دوره متوسطه اول شهر تهران بود .به طور خالصه،
یافتهها نشان داد که در این پژوهش متغیرهای شناختی تأثیر
معنیداری بر استعداد ریاضی دارند ،اما رابطه متغیرهای شخصیتی
و محیطی بر استعداد ریاضی تأیید نشد .همچنین نتایج نشان داد
که تأثیر متغیرهای شناختی بر متغیرهای محیطی و تأثیر متغیرهای
محیطی بر متغیرهای شخصیتی تأیید شد.
در این پژوهش یافتهها نشان داد که از میان متغیرهای شناختی،
سرعت پردازش و توانایی ریاضی از نظر آماری دارای اثر مثبت
معنادار بر استعداد ریاضی هستند .همچنین نتایج نشان داد که
بیشترین تأثیر بر استعداد ریاضی مربوط به توانایی ریاضی است؛ اما،
تأثیر حافظه فعال و کارکردهای اجرایی بر استعداد ریاضی تأیید نشد.
یافتههای این پژوهش در مورد مؤلفه سرعت پردازش با نتایج
پژوهشهای پاز-باروچ و همکاران ( )2014و ترابی و همکاران
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( )1395همسو میباشد .نتایج پژوهش ترابی و همکاران ()1395

سیال پایین ،متوسط یا باال داشتند ظرفیت حافظه فعال بر عملکرد

تحت عنوان بررسی تواناییهای نیمکره راست و چپ مغز

ریاضی آنها تأثیرگذار نبود ،و همچنین در بین دانشآموزانی که

دانشآموزان تیزهوش با و بدون اختالل یادگیری ،نشان داد که

حافظه فعال پایین یا باال دارند هوش سیال آنها بر عملکرد ریاضی

دانشآموزان تیزهوش نسبت به دانشآموزان تیزهوش با اختالل

تأثیرگذار نبود .یکی از دالیل احتمالی عدم همسویی نتایج به دست

یادگیری در تمام توانمندی مربوط به نیمکره چپ به طور معناداری

آمده را میتوان چنین تبیین کرد که در مورد حافظه فعال و

عملکرد بهتری دارند و این گروه از دانشآموزان در سرعت پردازش

کارکردهای اجرایی هدف بیشتر پژوهشهای انجام شده در مطالعات

دیداری ،حساسیت ،هوش سیال ،استدالل سیال غیرکالمی که

تیزهوشی مقایسه این دانشآموزان با سایر گروههای عادی و یا

مربوط به توانمندی نیمکره راست است نیز برتری معناداری دارد.

داری اختالل بوده و یا مالک تیزهوشی را نمرات کسب شده در

اما یافتههای این پژوهش در مورد مؤلفه حافظه فعال با نتایج

آزمون هوش و نه رفتار عملکردی استعداد ریاضی در نظر گرفتهاند.

پژوهشهای کورنمن و همکاران ( ،)2015روساتز و همکاران

تنوع آزمونهای مورد استفاده در این پژوهشها نیز میتواند تبیینی

( )2014پاز-باروچ و همکاران ( ،)2014لیکین و همکاران (،2013

دیگر در جهت نتایج این پژوهش باشد .عالوه بر موارد فوق در این

 ،)2014ابراهیمی و عبداللهی ( )1392ناهمسو است ولی نتایج

پژوهش مشخص شد که توانایی ریاضی یا دانش مختص به حیطه

پژوهش قانعی آقکاریز ( )1394همسو با نتیجه به دست آمده از این

بیشترین تأثیر بر استعداد ریاضی را دارا است که این نتیجه در

پژوهش میباشد .یافتههای این پژوهش در مورد مؤلفه کارکردهای

راستای رویکرد سنتی پذیرفته شده نقش آزمونهای پیشرفت

اجرایی با نتایج پژوهش آرفا ( )2007ناهمسو است.

تحصیلی در شناسایی دانشآموزان تیزهوش و بااستعداد و یا حتی

کورنمن و همکاران ( )2015در پژوهشی در میان  81دانش

در جهت تأکید بر نقش معلمان در معرفی این دانشآموزان است.

آموز باهوش و عادی با میانگین سنی  9/73سال ( 42دانش آموز

همچنین ،یافتهها نشان داد که راهبردهای خودتنظیمی ریاضی

باهوش و بااستعداد) نتایج حاکی از عملکرد بهتر حافظه فعال بینایی

از نظر آماری دارای اثر مثبت معنی دار بر استعداد ریاضی است اما

 -فضایی و حافظه فعال کالمی دانشآموزان باهوش و بااستعداد

تأثیر خودکارآمدی ریاضی بر استعداد ریاضی تأیید نشد .در مورد

نسبت به سایر دانشآموزان بود .آمیده ( )2017در پژوهشی برای

مؤلفه راهبردهای خودتنظیمی ریاضی نتایج پژوهشهای هوگرب

بررسی علت تفاوت دانشآموزان تیزهوش و بااستعداد کمآموز با

( )2015و سیف ( )1390همسو با نتیجه به دست آمده از این

بسیار موفق ،رابطه نقش حافظه فعال و سبک یادگیری را در این

پژوهش میباشد .اما در مطالعه آرامی ،منشئی ،عابدی و شریفی

گروهها بررسی کرد .یافتههای او نشان داد که دانشآموزان تیزهوش

( )1395نتایج نشان داد که بین دو گروه دانشآموزان تیزهوش و

کم آموز حافظه فعال ضعیفتری نسبت به دانشآموزان تیزهوش

عادی ،از لحاظ یادگیری خودتنظیمی تفاوت معناداری وجود دارد؛

موفق داشتند .یافتههای پژوهش ابراهیمی و عبداللهی ()1392

بدین صورت که دانشآموزان عادی در این متغیرها میانگین

نشان داد که حافظه بینایی  -کالمی و ظرفیت حافظه فعال

بیشتری نسبت به دانشآموزان تیزهوش به دست آوردند .نتیجه به

دانشآموزان استعداد درخشان نسبت به دانشآموزان مدارس عادی

دست آمده را میتوان چنین تبیین کرد که در نظریه تیزهوشی هلر

در سطح باالتری قرار داشت .اما تحلیل دادههای پژوهش قانعی

( )1999بر نقش واسطهای عوامل انگیزشی و راهبردهای

آقکاریز ( )1394در بررسی اثر بخشی هوش سیال و ظرفیت حافظه

خودتنظیمی ،در به فعل رسیدن تواناییهای بالقوه افراد تیزهوش،

فعال بر عملکرد ریاضی دانشآموزان مدارس استعدادهای درخشان

تأکید میشود .هلر معتقد است که برخورداری از سطوح عالی

و عادی نشان داد که در دو گروه مدارس عادی و استعداد درخشان

تواناییهای هوشی و شناختی ،بهخودیخود متضمن دستیابی به

اثر متقابل هوش سیال و ظرفیت حافظه فعال بر عملکرد ریاضی

موفقیت نیست ،بلکه تعامل این عوامل با ویژگیهای غیر شناختی

معنادار نبود ،یعنی در هر گروه در بین دانشآموزانی که دارای هوش

شخصیت از جمله جهتگیری انگیزشی و بهکارگیری مؤثر
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راهبردهای خودتنظیمی ،از شرایط الزم سرآمدی در حوزههای

با توجه به این موضوع که دانشآموزان باید سطح اطمینان به

مختلف محسوب میگردد .خودتنظیمی یک مبحث بسیار مهم در

خودشان را در موفق شدن در حل تمرینات مرتبط با موضوعات

فرایند پیشرفت ریاضی است زیرا با تغییراتی که در دیدگاه فراگیر

ریاضی ارزیابی میکردند و درجه سهولت و دشواری این موضوعات

ایجاد میکند میتواند بر کیفیت یادگیری او مؤثر باشد .فرد

برای دانشآموزان واضح نبود این احتمال وجود دارد که ارزیابی واقع

خودتنظیم به کسی گفته میشود که اهداف مشخصی دارد و

بینانهای از خود نشان ندادهاند که توجه به این موضوع در تحقیقات

رفتارهای مشخصی را برای رسیدن به مقاصد خود انجام میدهد.

آتی پیشنهاد میگردد.

چنین فردی بر اعمال و راهبردهای خود نظارت داشته و برای

عالوه بر این ،یافتههای این پژوهش نشان داد که ادراک از

رسیدن به موفقیت در آنها تغییراتی ایجاد میکند (کدیور.)1392 ،

نگرش معلم دارای اثر مثبت بر استعداد ریاضی است و این تأثیر از

یافتههای این پژوهش در مورد مؤلفه خودکارآمدی ریاضی با نتایج

نظر آماری نیز مورد تأیید قرار گرفت .یافتههای این پژوهش نشان

پژوهشهای مارتین و استینبک ( ،)2017سیگل و همکاران ()2017

داد که ادراک از محیط کالس ،ادراک از نگرش پدر و ادراک از

و نریمانی و همکاران ( ،)1392عقیلی و همکاران ( )1396ناهمسو

نگرش مادر تأثیری بر استعداد ریاضی ندارند .یافتههای این پژوهش

است و با مطالعات نریمانی ،غالم زاده ،و دهقان ( )1393و تمیزی

در مورد مؤلفه ادراک از محیط کالس با نتایج پژوهشهای راینری

( )1391همسو است .دانشآموزانی که صالحیت و شایستگی خود

و همکاران ( )2006و وفا و همکاران ( )1393ناهمسو است و با

را باور دارند ،با اعتماد به نفس بیشتر تالشهای وسیعتر و بیشتری

نتایج بخشی ( )1391و رضاپور میرصالح و فتوحی اردکانی ()1395

را جهت رسیدن به هدف انجام میدهند و زود مأیوس نمیشوند.

همسو است .همانطور که اشاره شد این تحقیقات متغیر ادراک از جو

تالشهای ایشان که مبتنی بر درک واقعیت و شناخت از خود و

کالس و یا محیط مدرسه را در بین گروههای دانشآموزان تیزهوش

تواناییهای خود است منجر به درگیر شدن بهتر آنها در فرایندهای

و سایر دانشآموزان بررسی کرده بودند و نه به عنوان مالکی برای

یادگیری ،باال رفتن باورهای خودشایستگی و خودکارآمدی و در

پیش بینی رفتار عملکردی استعداد ریاضی .خواجه و حسین چاری

نتیجه پیشرفتهای آتی آنان خواهد شد (پاتریک ،منتزیکوپلوس،

( )1390بیان کردند که چنانچه جو روانی و اجتماعی مدرسه و

ساماراپونگاوان و فرنچ .)2008 ،86نتایج به دست آمده را میتوان

کالس سرشار از حضور انضباط و تکلیف گرایی باشد ،ممکن است

چنین تبیین کرد که احتمال میرود که دانشآموزان نمونه مورد

فضایی پربرخورد و پراصطکاک ایجاد کند ،و ممکن است رنگ

مطالعه تحت تأثیر محیطهای یادگیری مدارس استعدادهای

رقابت به خود بگیرد ،که در این صورت دیگر خبری از انسجام و

درخشان و خانوادههای این دانشآموزان دارای اهداف و راهبردهای

همبستگی بین دانشآموزان بایکدیگر و معلم نیست؛ بنابراین نگرش

مشخص برای دستیابی به آنها هستند و از راهبردهای خودنظارتی

دانشآموزان نسبت به چنین مدرسهای ،نگرشی منفی خواهد بود.

برای پپیشبرد موفقیت خود استفاده مینمایند این راهبردهای

آموزش و پرورش متفاوت و جداگانه دانشآموزان تیزهوش ،به طبع

خودتنظیمی میتواند دانشآموزان را برای عملکرد بهتر در حیطه

تجربیات آموزشی و اجتماعی متفاوتی را برای آنها به ارمغان خواهد

ریاضی و بروز رفتار عملکردی استعداد ریاضی هدایت نمایند .در

آورد .این تجربیات خاص ،بر ادراک دانشآموزان تیزهوش در مورد

ارتباط با خودکارآمدی یافتههای این پژوهش را میتوان به دلیل

مدرسه و کالسهای درس نیز تأثیر میگذارد؛ که در نهایت منجر

تفاوت در ابزارهای مورد استفاده تبیین کرد زیرا در بیشتر تحقیقات

به رضایت یا عدم رضایت آنها از جو و محیط مدرسه میشود.

انجام شده خودکارآمدی عمومی و یا تحصیلی ارزیابی شده است اما

بنابراین میتوان گفت ادراک دانشآموزان تیزهوش از جو مدرسه و

در این پژوهش خودکارآمدی مختص به حیطه ارزیابی شده است و

کالس مت أ ثر از میزان مقبولیت و محبوبیت آنها در بین

. Patrick, Mantzicopoulos, Samarapungavan and French
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بر اساس رویکرد مالکهای چندگانه الگوی شناسایی استعداد ریاضی...

همکالسیهایشان ،شرکت در کارهای کالسی و فعالیتهای درون

شده باشد .زیرا پیوند نوجوانان در این دوره با والدینشان به تدریج

مدرسه ،رابطه معلم با دانشآموز ،خصوصیات رفتاری معلمان و

ضعیفتر میشود و همساالن در رشد روانی آنان نقش حساسی می

روشهای تدریس (روشهای تدریس باید با سطح هوش و شناخت

یابند (قربانی و جمعه نیا .)1397 ،اما در ارتباط با ادراک از نگرش

دانشآموزان هم خوان باشد) میباشد (بخشی .)1391 ،در تبیین

معلم یافتههای پژوهش با نتایج حسن و همکاران ( )2012همسو

یافتههای این پژوهش مبنی بر عدم ارتباط ادراک از محیط کالس

بود .نتایج به دست آمده در مطالعه حسن و همکاران ( )2012حاکی

با بروز رفتارهای استعداد ریاضی میتوان به این موضوع اشاره نمود

از آن بود که نگرش و شخصیت معلمان میتواند بر تمایل بیشتر

که دانشآموزان مدارس استعدادهای درخشان نسبت به سایر

دانشآموزان به ریاضیات مؤثر باشد به گونهای که میتواند در کاربرد

مدارس ،رقابت منفی بیشتری بین دانش آموزان ،برنامههای

ریاضیات در زندگی روزانه و یا نمرات دانشآموزان ظاهر شود .در

آموزشی سنگینتر و انتظارات زیادتر مسئوالن مدرسه و معلمان را

ارتباط با مدارس مورد مطالعه در این پژوهش حضور معلمانی جوان،

تجربه میکنند و در نتیجه دانشآموزان از لحاظ روانی و آموزشی

باانگیزه و دارای ارتباط مثبت با دانشآموزان به وضوح مشخص بود؛

تحت فشار بیشتری قرار دارند و به تبع آن با حالتهای خلقی و

لذا درک نگرش مثبت معلمان نسبت به ریاضی و تأثیر غیر مستقیم

هیجانی منفی بیشتری مواجه میشوند و این نکته از آنجا اهمیت

آن بر ایجاد نگرش مثبت در دانشآموزان و درنهایت بروز استعداد

پیدا میکند که ادراک دانشآموزان تیزهوش و بااستعداد در

قابل تبیین میباشد.
نتایج به دست آمده از برازش مدل را میتوان بر اساس نظریه

محیطهای آموزشی بدون جداسازی با دانشآموزانی که در مدارس

شناختی -اجتماعی تبیین کرد .از نظر بندورا عوامل شخصی (از جمله

ویژه آموزش میبینند ،بسیار متفاوت است.
نتایج دیگر این پژوهش مبنی بر عدم تأثیر ادراک از نگرش

باورها ،انتظارات ،نگرشها ،دانش ،راهبردها) ،رویدادهای محیطی

والدین بر بروز رفتارهای عملکردی استعداد ریاضی میباشد.

(فیزیکی و اجتماعی) و رفتارهای (عملی ،کالمی) فرد با یکدیگر

یافتههای این پژوهش به طور غیر مستقیم با نتایج تحقیقات روآن-

تأثیر متقابل دارند و هیچیک از این سه جزء را نمیتوان جدا از

کنیون و همکاران ( )2012و مهر -شرودرو همکاران ( )2017که

اجزای دیگر بهعنوان تعیینکننده رفتار انسان به حساب آورد .به

رابطه ادراک از نگرش والدین با شکلگیری نگرش دانشآموز و یا

عبارت دیگر انسانها تنها از محیط متأثر نمیشوند ،بلکه براساس

پیشرفت تحصیلی را بررسی کرده بودند ناهمسو بود .همانطور که

فرآیندهای شناختی خود میتوانند بر محیط اثر بگذارند ،بنابراین

مشاهده میشود در این زمان پژوهش داخلی در این زمینه یافت

خود انسانها دارای عاملیت هستند (سیف )1394 ،و رفتارهای

نشد و با توجه به تفاوت فرهنگی موجود در زمینه نقش خانواده

عملکردی استعداد نیز از این رویکرد مستثنی نیست .عالوه بر نظریه

مقایسه این نتایج بایکدیگر امکان پذیر نمیباشد .در مطالعهای که

شناختی  -اجتماعی ،یافتههای این پژوهش با نظریه زیست بوم

توسط چان ( )2005درباره ادراک دانشآموزان تیزهوش پیرامون

شناختی برونفن برنر 87نیز قابل تبیین میباشد که معتقد است رشد

محیط خانواده انجام شد ،انسجام خانواده و انتظارات باالی والدین

نه توسط شرایط محیطی و نه توسط گرایشهای درونی فرد هدایت

درباره عملکرد کودکانشان به عنوان متغیرهایی که ممکن است

میشوند ،بلکه افراد هم تولید کننده محیط و هم محصول آن هستند

استعداد را پیشبینی کنند ،شناسایی شدند .اما در ارتباط با یافتههای

و متقابال بر روی هم تأثیر میگذارند (باالم.)2013 ،88

این پژوهش این احتمال وجود دارد که با توجه به این نکته که گروه

با بررسی چهارچوب نظریههای نوین استعداد و تیزهوشی که

مورد مطالعه از نوجوانان تشکیل شده بود ،نقش والدین در

استعداد را یک مفهوم چندبعدی میدانند و با مشاهده روابط بین

شکلگیری نگرش و در پی آن بروز موفقیتهای تحصیلی کم رنگ

متغیرهای پژوهش میتوان بیان داشت که بروز رفتارهای عملکردی
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استعداد ریاضی به تعامل ویژگیهای شناختی فرد ،عوامل شخصیتی

بر اساس نتایج پژوهش و محدودیتهای آن انجام پژوهش

و شرایط محیطی بستگی دارد .این امر لزوم توجه متولیان امر

های زیر پیشنهاد میشود :این پژوهش در سایر مناطق جغرافیایی

آموزش را به این متغیرها برجسته میسازد؛ اغلب متغیرهای ارائه

شهر تهران و سایر شهرها با فرهنگهای مختلف اجرا شود تا عوامل

شده در مدل پیشنهادی قابلیت دستکاری و آموزش را دارند بنابراین

محیطی متأثر از فرهنگ و موقعیت اقتصادی  -اجتماعی

با برگزاری دورههای آموزشی ویژه دانشآموزان و تقویت این

دانشآموزان گروههای مختلف شناسایی شوند و همچنین به منظور
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در حضور یک روانشناس ،مشاور یا روانسنج و بررسی دیگر عوامل
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ضریب هوشی و جنسیت ،نیز پیشنهاد میگردد تا جامعیت بیشتری
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از بررسی نقش عوامل چندگانه در تبیین بروز رفتارهای عملکردی

به رشد و ارتقای هم زمان این مالکها در دانشآموزان نیز توجه

استعداد ریاضی به دست آید.
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را در معرض آزمون قرار دهد.
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پژوهش را تحت تأثیر قرار بدهد .در این پژوهش میتوان به
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Abstract
Aim: The purpose of this study was to investigate the structure of mathematical talent based on
the proposed model developed on multiple criteria approach. According to this approach, math
talent is known as an evolutionary product of the interaction of cognitive, personality and
environmental characteristics of individuals. Methods: The present study was a descriptive,
correlational one and Structural Equation Modeling was used for the data analysis. The study
population included all students of exceptional talents middle schools, in the academic year 20182019, in Tehran. The required data were gathered using the online version of Wisconsin Card
Sorting Test, Corsi Block-Tapping Test, Deary-Liewald Reaction Time Task, Self-Regulation
Strategy Inventory, Mathematics Skills Self-Efficacy, Classroom Climate in the Mathematics
Lesson, Fennema-Sherman Attitude Mathematics Scale, Test of the Three-Mathematical Minds
and the first-semester math score of the students. A sample of 243 middle school students (8 th
grade) was selected by convenience sampling method. Results: The results showed that in this
study cognitive variables had a significant effect on math talent, but the statistical effect of
personality and environment variables was not confirmed. Also, the results showed that the effect
of cognitive variables on environmental variables and the effect of environmental variables on
personality variables were confirmed. Conclusion: Given the fact that mathematical talent is a
multidimensional construct, the identification of gifted and talented students requires different
tools and multiple criteria.
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