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 چکیده

بر طبق  .انجام شد های چندگانهمبتنی بر رویکرد مالک پیشنهادی مدلپژوهش حاضر با هدف بررسی سازه استعداد ریاضی بر اساس هدف: 

 حاضر وهشپژروش: شود. های شناختی، شخصیتی و محیطی افراد شناخته میویژگی تکاملی تعاملاین رویکرد، استعداد ریاضی محصول 

آموزان دانش تمامپژوهش شامل این آماری  جامعه. است ساختاری معادالت سازی با استفاده از مدل همبستگیهای طرح نوع از و توصیفی
از  با استفاده نیاز های موردداده. بود 1396-97سال تحصیلی در  مدارس استعدادهای درخشان دوره متوسطه اول )پایه هشتم( شهر تهران

 لیوالد، پرسشنامه خودسنجی-های کرسی، آزمون تکلیف زمان واکنش دیاری، آزمون تکلیف بلوکبندی کارت ویسکانسینآزمون دسته
 -های ریاضی، پرسشنامه جو کالس در درس ریاضی، پرسشنامه نگرش ریاضی فنما راهبردهای خودتنظیمی، مقیاس خودکارآمدی مهارت

 پایه هشتم مدارس استعدادهای درخشان شهر تهرانآموزان دانش از رنف 243از شرمن، آزمون سه ذهن ریاضی و نمرات ترم اول درس ریاضی 

اد داری بر استعدنتایج نشان داد که در این پژوهش متغیرهای شناختی تأثیر معنیها: یافته .شد آوریجمع دردسترس گیرینمونه با روش

تغیرهای ریاضی تأیید نشد. همچنین نتایج نشان داد که تأثیر م ریاضی داشتند، اما از لحاظ آماری تأثیر متغیرهای شخصیتی و محیطی بر استعداد

ضوع که استعداد با توجه به این موگیری: نتیجهشناختی بر متغیرهای محیطی و تأثیر متغیرهای محیطی بر متغیرهای شخصیتی تأیید شد. 

 باشد.می های چندگانهزمند ابزارهای متفاوت و مالکآموزان تیزهوش و با استعداد ریاضی نیاریاضی یک سازه چند بعدی است، شناسایی دانش
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 مقدمه

 که ددهنمی نشان پیرامون موضوع تیزهوشی مستمر تحقیقات

ورد م تیزهوشی تعیین تواند براینمی مشخص واحدی مالک هیچ

 در بسیاری ( و هنوز مشکالت2018، 1استفاده قرار گیرد )اسمدسرود

 نیاز متخصصان را به که دارد وجود 2تیزهوش کودکان شناسایی

سازد )متیجسن، فلتزر و نمایان می جایگزین، شناسایی یهاروش

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

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

 5استعدادبا  وتیزهوش گرچه کودکان (. 2013، 4)کارمننیامده است 

های نژادی، قومی، فرهنگی، زبانی، توان در همه گروهرا می

 به طور قابل توجه اهمیت داردیافت، آنچه که  ناتواناقتصادی، و 

هایی به ویژه آن ،ها را دقیق شناسایی کنیماین است که چگونه آن

 )دنیلز و هستندمایان شده کمتر نکه از جمعیت در معرض خطر و

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

ی هامشیریزی خطای در طرح( نقش تعیین کننده7بااستعداد و برتر

ریوو نماید )برگانز، پهایی از کودکان ایفا میمدارس برای چنین گروه

 داده نشان علمی پیشینه پژوهشی ،تاریخی لحاظ (. از2016، 8و شیلز

 عاملی رویکردهای یک از هوش مفهوم ها،در طول سال که است

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

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

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

های هوشی به تنهایی برای تعریف این موضوع که تواناییدرک این 

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

ر ارزیابی مبتنی ب) هوش و تیزهوشی بین فرد به منحصر ارتباط

 ااستعداده از بسیاری ای کهشیوه ،(های ضریب هوشی محضآزمون

های ویژگی بین رفتارهای افراد، تعاملبرای درک  گیرد،نادیده می را

                                                           
1. Smedsrud 
2. 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 

 ماعیاجت و فرهنگیهای بافت نفوذ به رسمیت شناختن و 10احساسی

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

های نظری مهم که تیزهوشی را بنابراین، مدل .(2014، 11کاالهان

مام دیده به انضدهند بر مبنای رویکرد چندبعدی این پتوضیح می

، 12اند )زیزا، ناکانو وپیکسوتوهای هوش، توسعه یافتهمرور مدل

ی جدید آموزش تیزهوشان با هامدل(. به عبارت دیگر، 2018

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

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

. آنها همه بر اهمیت آموزش و پرورش توافق نظر اندکردهآن تأکید 

ی هادارند و ایجاد محیطی را که افراد بااستعداد و تیزهوش فرصت

هند دهای خود دارند را پیشنهاد میمناسب برای گسترش توانایی

ها شامل مدل متمایز تیزهوشی (. این مدل2016، 13)دیمیتریادیس

 16ای تیزهوشیلقه(، مفهوم سه ح2013، 15)گاگنی 14و استعداد

 18(، مدل ترکیبی خرد، هوش و خالقیت2012، 17)رنزولی

)هلر، پرلت  20مدل تیزهوشی مونیخ( و 2005؛ 2003، 19)استرنبرگ

های شوند. بنابراین، رویکرد مالکمی (2013؛ هلر، 2005، 21و لیم

چندگانه برگرفته از تعاریف معاصر است که استعداد و تیزهوشی را 

نگرد. این رویکرد پیشنهاد بعدی میبه عنوان یک مفهوم چند

زان آموهای دانشدهد که باید برای به دست آوردن نیمرخ ویژگیمی

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

 (. 22،1390)دیویس و ریم

های تیزهوشی توسعه یافته در سه دهه گذشته اکثرا با مدل

بر اند. توصیف شده 23مفاهیم توانایی چندبعدی یا نشانه شناسی

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

ای غیر هدیل کنندهای از تععنوان سازه توانایی چندبعدی با شبکه

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

13. Dimitriadis 
14. 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 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Sylvia+B.+Rimm&search-alias=books&text=Sylvia+B.+Rimm&sort=relevancerank
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ای، مفهوم سازی شده است و برای اهداف تشخیصی و مداخله

بین، مالک و تعدیل کننده مورد توجه تفاوت بین متغیرهای پیش

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

که در جهت یک آموزش معتبر و قابل اعتماد برای کند حمایت می

افراد تیزهوش، باید هم عوامل شخصی )برای رشد، همچنین 

های شناختی و غیر شناختی مورد استفاده در فرایند یادگیری( ویژگی

و هم عوامل محیطی )تأثیرات خانوده، سبک آموزشی، مشارکت 

(. در سال 2016، 24)آنژلدیگران، و غیره( را مورد توجه قرار داد 

و پرلت با در نظر گرفتن تحقیقات جدید  25مدل توسط زیگلر 1997

بر روی خبرگی و نحوه توسعه آن در افراد تیزهوش توسعه یافت و 

شد. در این مدل جدید  26منجر به مدل فرایند تیزهوشی مونیخ

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

ها در مدل اول را بر عهده بینهمان نقش پیش مختص به حیطه(

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

گر شامل عوامل فردی، شخصیتی و محیطی، سطح سرمایه تسهیل

شری های مختلف فعالیت بخبرگی را با پیشرفت قابل توجه در حیطه

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

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

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

 لعوام حضور دهندهنشان مدل سن مدرسه، در دانشگاه یا حرفه. این

 رد نیازتوانایی مو سپس و زمینه یادگیری که است های فردیویژگی

 طی سطح در. نمایدخبرگی را مهیا می مراحل تمام از ورعب برای

 یا و های ذهنیمهارت یا خالقیت نظیر عمومی،های مهارت اول،

ب کس تحصیل، دوران طول در سپس،. گیرندمی قرار هدف اجتماعی

 سوم مرحله در. شودمی غالب علمی مختلفهای زمینه در دانش

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

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

زیربنای نظری مدل تیزهوشی و استعداد مونیخ که یک مدل 

 ( و متغیر پیش2010است )هلر و پرلت،  28پیش آگهی -تشخیصی

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

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

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

 مفهومی این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

 
: مدل علی رفتار عملکردی در افراد تیزهوش و 1شکل 

 (2010بااستعداد )اقتباس از هلر و پرلت، 

های ذکر شده برای فرایند شناسایی تیزهوشی اگرچه مدل

توانند در زمینه ها پیشنهاد شده است، اما میعمومی و یا همه حیطه

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

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

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

ن و والدین آنها از اهمیت باالیی برخوردار بوده و آموزابرای دانش

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

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

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

یادگیری آن منجر به آموزشی این درس و مسائل مربوط به 

 فر،محمدی ترابی،ای شده است )گیری تحقیقات عمدهشکل

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

شود یک تعریف واحد برای استعداد ریاضی وجود دارد که گفته می

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

آموزان با استعداد ریاضی را به توان دانشکه می دهدپیشنهاد می

که  ای دارند یا کسانیعنوان افرادی دانست که توانایی ریاضی ویژه

، 31)بیکنل گیرندتفکر ریاضی متفاوتی را از لحاظ کیفیت به کار می

)از پژوهشگران پیشگام در حوزه 32(. بر طبق نظر کراتتسکی2009

29. Pitta-Pantazi, Christou, Kontoyianni, and Kattou 
30. Singer, Sheffield, Freiman and Brandl 
31. Bicknell 
32. Krutetskii 
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و  سینگر؛ نقل از 77، ص 1976تحقیقات استعداد ریاضی( )

 ی( استعداد ریاضی نامی است که به یک مجموعه2016همکاران، 

شود که احتمال های ریاضی اطالق میمنحصر به فردی از توانایی

 33پاریشسازد. عملکرد موفق در یک فعالیت ریاضی را آشکار می

ن پدیده، کودکانی را ف تعریف ایای با هد( در مقاله2014)

های طبیعی )یا نامد که دارای تواناییتیزهوش ریاضی می

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

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

 کندمی ( ادعا2015) 34یادگیری ریاضیات تفاوت دارند. اسزابو

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

آموزان با دانش و تیزهوش ریاضی آموزاندانش هایویژگی

 دهش متمرکز مفهومی دیدگاه در این درس، از یک پیشرفت باال

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

 طرف در توانایی مختص به ریاضیات )نظیر توانایی ادراک

 راه تار،ساخ و محتوا سریع بر تسلط استثنایی، حافظه ریاضی،

 ردنب لذت و عالقه انتزاعی، ترجیح به تفکر های غیرعادی،حل

دامنه  روابط، و الگوهای شناسایی در موفقیت ریاضیات، از

 ریاضی( و فرآیندهای معکوس سازی و تعمیم طوالنی، تمرکز

از طرف دیگر در صفات شخصیتی عمومی )نظیر کنجکاوی 

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

 مستقل یهافعالیت در شدن درگیر تحمل ناکامی، توانایی

شوند برانگیز( نمایان می چالش تکالیف به تمایل و خودگردان

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

استعداد ریاضی، نبود ابزارهای مناسب با جهت گیری ریاضی 

آموزان، و ماهیت ناهمگن این جمعیت برای شناسایی دانش

برخی از موانع موجود برای پیشنهاد یک فرایند شناسایی 

 (. 2009باشد )بیکنل، پذیرفته شده مشترک می

                                                           
33. Parish 
34. Szabo 
35. Ferrando, Ferrándiz, Llor and Sainz 
36. Arffa 
37. Ruthsatz, Ruthsatz and Stephens 
38. Paz-Baruch, Leikin, Aharon-Peretz and Leikin 
39. Kornmann, Zettler, Kammerer, Gerjets and Trautwein 
40. Ameide 

ی متعددی در های شناسایاگرچه از لحاظ نظری مدل

ر های تجربی کمی دپیشینه پژوهشی معرفی شده است اما داده

-ها وجود دارد )برای مثال، پیتاارتباط با کاربست این مدل

، 35؛ فراندو، فراندیز، لر و سانیز2011پانتازی و همکاران، 

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

با  اگونی را به ویژه در ارتباطشناختی، شخصیتی و محیطی گون

اند و بخش محدودی از این پیشرفت تحصیلی بررسی نموده

آموزان تیزهوش و بااستعداد های دانشمطالعات مربوط به گروه

اینکه  بر مبنی را شواهدی محققانباشد. برای نمونه، می

حافظه فعال )روساتز،  (،2007، 36آرفاکارکردهای اجرایی )

باروچ، لیکین، آهارون پرتز و -؛ پاز37،2014روساتز و استفنز

؛ 2014، 2013باروچ و لیکین، -لیکین، پاز ؛38،2014لیکین

، 40آمیده؛ 2015، 39و تراتوین ، زتلر، کامرر، گرجستکورنمن

-(، سرعت پردازش )پاز1392ابراهیمی و عبداللهی،  ؛2017

، مانیو  مقدس، آذرشمیها ،ترابی؛ 2014باروچ و همکاران، 

سیف،  ؛2015، 41هوگربراهبردهای خودتنظیمی ) (،1395

؛ سیگل، 2017، 42(، خودکارآمدی )مارتین و استینبک1390

و  غالمزاده، دهقان، عینی، نریمانی؛ 2017، 43کوچ و رابرتزمک

(، 1396، صادقی گندمانیو  مهرورز ،عقیلی؛ 1392، نیاصفاری

کنیون، سوآن  -روآن؛ 2005، 44چانادراک از نگرش والدین )

( و معلم 2017و همکاران،  46شرودر -مهر؛ 2012، 45کریاگر و

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

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

آموزان های ریاضی دانش( نقش مهمی در مهارت1393

 اند.نمایند، یافتهایفا میتیزهوش و بااستعداد 

استعدادهای اشخاص سرآمد  ساختن نظر به ضرورت شکوفا

به عنوان ذخایر ملی و با عنایت به اهمیت، نقش و جایگاه 

تر در توسعه کشور، به خصوص در زمینه تولید علم، اشخاص بر

41. Hogrebe 
42. Martin and Steinbeck 
43. Siegle, McCoach and Roberts 
44. Chan 
45. Rowan-Kenyon, Swan and Creager 
46. Mohr-Schroeder 
47. Hassan, Ching and Hamizah 
48. Rayneri, Gerber and Wiley 
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هنر و فناوری، این پژوهش با هدف شناسایی سازه استعداد 

ی سایهای متعدد شناریاضی به واسطه بررسی تأثیر جنبه

آموزان دارای استعداد ویژه شامل متغیرهای شناختی دانش

، حافظه فعال، سرعت پردازش و توانایی کارکردهای اجرایی)

های ریاضی و ریاضی(، شخصیتی )خودکارآمدی مهارت

راهبردهای خودتنظیمی ریاضی( و محیطی )ادراک از نگرش 

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

استعداد ریاضی  الذکر و حیطهرابطه علی بین متغیرهای فوق

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

ان آموزبرای دانش های چندگانهریاضی بر اساس رویکرد مالک

آموزان تواند بستری برای شناسایی دانشدوره متوسطه اول، می

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

   
 

 یو بروز رفتار عملکردی استعداد ریاضمدل فرضی رابطه علی بین متغیرهای شناختی، شخصیتی و محیطی  :2شکل 

 روش

های طرح نوع از و توصیفی نوع از حاضر پژوهش روش

حداقل به روش  ساختاری معادالت سازی مدل روش و همبستگی

 تمامپژوهش شامل این آماری  جامعه. بود مجذورات جزئی

مدارس استعدادهای درخشان دوره متوسطه اول )پایه آموزان دانش

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

توزیع برابر مدارس مقطع متوسط اول دخترانه و پسرانه مدارس 

منطقه جغرافیایی شهر  22از میان استعدادهای درخشان شهر تهران، 

منطقه دارای مدارس دوره متوسطه اول هر دو جنس  4ط تهران فق

به  گیری در این پژوهشروش نمونهدخترانه و پسرانه بود؛ بنابراین، 

 . به این صورت که پسگیری در دسترس انجام گرفتصورت نمونه

از کسب مجوز برای سه منطقه )سه مدرسه دخترانه و سه مدرسه 

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

آوری گردید آموزان آن مدارس جمعاعالم کردند و اطالعات از دانش

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

ها و اهداف آن برای ، هدف از انجام پژوهش، نوع آزمونمدارس

کنندگان توضیح داده شد و بعد از کسب رضایت از شرکتشرکت

گونه ارزیابی هوشی یا ندگان به آنها اطمینان داده شد که هیچکن

ایج پذیرد و نتثبت در پرونده تحصیلی آنها انجام نمیروانی جهت 

در جلسه  .ها نقشی در هدایت تحصیلی آنها نخواهد داشتاین آزمون

به صورت های آنالین ها و پرسشنامهآزمونمجموعه اجرای اول 

و در جلسه دوم آزمون سه  انجام شدگروهی و در سایت مدارس 

استعداد 

 ياضير

 حافظه فعال

 سرعت پردازش

 ياضير ييتوانا

 کارکردهای اجرايي

 یرهايمتغ
 يشناخت

 ياضير یهامهارت یخودکارآمد

 

 ياضير يميخودتنظ یراهبردها

متغيرهای 
 شخصيتي

 ط کالسيادراک از مح نيادراک از نگرش والد ادراک از نگرش معلم

 

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

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

پس از ها و جلوگیری از خستگی آزمودنی روی یکدیگرها آزمون

رای بشد. اجرای یک آزمون شناختی یک پرسشنامه خودسنجی اجرا 

 آموزان ازدانش )دانش مختص به حیطه(ریاضی توانایی  سنجش

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

 SPSSافزارهای آماری مورد از آنها با استفاده از نرم 243ها، داده

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

 استفاده شده در پژوهش عبارت بودند از: 

این آزمون  :49بندی کارت ویسکانسینآزمون دسته -1

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

روانشناختی،  -آوردن یک مقیاس چند بعدی از عملکردهای عصب 

انعطاف پذیری شناختی، عملکردهای اجرایی ارزیابی تفکر انتزاعی، 

، شده است )استریوس تهیهسال  89تا  5و اختالل برای گروه سنی 

 گیریاندازه WCSTآزمون (. 2006، 51اسپرین شرمن و

 و واکنشی شناختی پذیریانعطاف ویژه به عملکردهای اجرایی،

 .(2017، 52و ریچادآران فیلیپتی کند )می فراهم را بندیطبقه توانایی

در مطالعه  شدگان ضریب توافق ارزیابی بر اساس آزمون این پایایی

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

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

افزاری آزمون از جمله روایی های روانسنجی نسخه نرمویژگی

 ایآلف ین اعتبار مطلوب شامل ضریبمحتوایی، افتراقی و همچن

 دهتعداد طبقات تکمیل شتنصیف برای برون داد  ضریب کرونباخ و

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

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

ی آزمون از در این پژوهش جهت بررسی پایایی برون دادهای اصل

ح های صحیضریب آلفای کرونباخ استفاده شد )تعداد کل پاسخ

، تعداد خطاهای درجاماندگی 87/0های غلط ، تعداد کل پاسخ97/0

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

                                                           
49. Wisconsin Card Sorting Test )WCST( 
50. 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 

های مختلفی های مختلف با توجه به اهداف پژوهش مالکپژوهش

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

های غلط در نظر گرفته گذاری شاخص تعداد کل پاسخبرای نمره

 است.تر ضعیفشده است که نمرات باالتر نشانگر عملکرد 

این آزمون توسط  :53های کرسیآزمون تکلیف بلوک -2

آزمون قدرتمند برای  و یکطراحی شده است  1972کرسی در سال 

است که  شناختی و روانشناسان تحولی بالینی،های نورولوژیست

گیرد )آقابابایی و امیری، می اندازه را فضایی - حافظه دیداری

شده  ارقام طراحی فراخنای آزمون بر اساس (. این آزمون1393

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

فضایی است  -دیداریحافظه فعال  از آزمون نیازمند استفاده این

از  برای افراد آزمون (. این1395رسولی،  احمدی، )داداشی، بافنده،

والکر، چانگ، . قابل اجراست سالگی 80تا سن  دبستانیسن پیش

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

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

با روش دو نیمه  CBTT( پایایی 2016) 55لوی دینیز و رومانوسیلواما

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

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

نمره کلی به دست آمده از تعداد پژوهش ضریب آلفای کرونباخ 

 به دست آمد. 72/0ه های صحیح یادآوری شدتوالی

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

ای رایگان و آسان جهت بررسی ( برنامه2011) 57لیوالد و نیسان

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

های لیوالد را طراحی و ویژگی-تکلیف زمان واکنش دیاری

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

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

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

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

شود(. آزمون شامل ، جایی که هدف نمایش داده می4تا  1های جعبه

55. de Paula, Malloy-Diniz, and Romano-Silva 
56. Deary-Liewald reaction time task 
57. Deary, Liewald and Nissan 
58. Simple reaction time (SRT) 
59. Choice reaction time (CRT) 
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-کوشش اصلی برای هر بخش است )جونز 20کوشش تمرینی و  8

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

 (، پایایینتخابیبرای زمان واکنش ا 97/0زمان واکنش ساده و برای 

باز آزمایی و روایی آزمون بررسی و مطلوب گزارش شده است 

 (2019مرادی و همکاران ) (. در مطالعه2011)دیاری و همکارن، 

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

در این پژوهش از میانگین زمان واکنش گزارش شده است. 

ون زمان واکنش انتخابی استفاده شد. در این های صحیح آزمپاسخ

همسانی درونی این آزمون با استفاده از ضریب آلفای پژوهش نیز 

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

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

 انتخابی(.

 :61یمیپرسشنامه خودسنجی راهبردهای خودتنظ -4

آموزان از راهبردهای یک مقیاس خود گزارشی از استفاده دانش

خودتنظیمی مختص به حیطه است. این مقیاس برای مقاطع 

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

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

تی، خودتنظیمی را یادگیری اطالعات و رفتارهای ناسازگار نظار

آموزان را از راهبردهایی این مقیاس میزان استفاده دانشسنجد. می

گذاری، نگهداری و توجه به دهی، هدفریزی، سازماننظیر برنامه

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

در نسخه اصلی )کلیری، (. 2012، 63کند )رایداست را ارزیابی می

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

جستجو و یادگیری اطالعات و رفتارهای ناسازگار نظارتی به ترتیب 

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

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

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

 65نیز در مطالعه چن، کلیری و لویی 86/0تا  60/0ضرایب آلفای 

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

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

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

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

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

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

ال ها را به دنباست و تأیید پایایی تمامی مؤلفه 7/0بیشتر از مقدار 

دارد. میانگین واریانس استخراج شده که اعتبار همگرای هر متغیر 

برای مؤلفه جستجو و یادگیری  39/0نجد از حداقل سرا می

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

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

، جستجو و 85/0های مدیریت رفتار و محیط برای خرده مقیاس

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

 دست آمد. 

این : 66های ریاضیمقیاس خودکارآمدی مهارت -5

آموزان برای حل کردن انواع مقیاس برای سنجش باورهای دانش

 67معینی از مسائل ریاضی در مقطع متوسطه دوره اول توسط اوشر

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

شود سطح اطمینان آموزان خواسته میهر کدام از سواالت از دانش

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

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

)کامال مطمئن هستم(  6ا )هرگز مطمئن نیستم( ت 1ای از درجه

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

شود. نمرات باال نمایانگر مجموع نمرات هر ماده محاسبه می

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

 ، در پژوهش95/0در مطالعه اصلی  MSSEضریب پایایی برای 

آموزان مقطع ( برای دانش2014) 69و کالیک 96/0( 2013) 68فرید

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

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

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

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

65. Lui 
66. Mathematics Skills Self-Efficacy (MSSE) 
67. Usher 
68. Freed 
69. Çalik 
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فاده با است مقیاسهمسانی درونی این آمد که مقدار متوسطی است. 

 به دست آمد.  94/0از ضریب آلفای کرونباخ 

این  :70پرسشنامه جو کالس در درس ریاضی -6

با هدف بررسی محیط کالس در پرسشنامه مقیاسی است که 

( طراحی 2010) 71های ریاضی مقطع ابتدایی توسط زیدانکالس

آموز مقطع دانش 3786شده است. اجرای این پرسشنامه بر روی 

 و ندیمابتدایی پنج عامل اصلی مرتبط با جو کالس شامل رضایت

 طرواب تنش، و نابرابری جنسیتی آموز،دانش – معلم روابط لذت،

در بررسی پذیری را نمایان کرد. رقابت آموز ودانش –آموز دانش

روانسنجی پرسشنامه در مطالعه اصلی، پرسشنامه شامل های ویژگی

ای بود که در درجه 3گویه و مقیاس پاسخگویی طیف لیکرت  40

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

کند. ضریب آلفای کرونباخ برای خرده ها مشخص میخود را با گویه

و  57/0 ،70/0 ،66/0 ،76/0 ،73/0 های مذکور به ترتیبمقیاس

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

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

 آموزان( پرسشنامه برای استفاده دانش2014) 72مطالعه زیدان و بیتار

ای دبیرستانی تطبیق یافت و پاسخگویی در طیف لیکرت پنج درجه

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

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

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

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

نگین واریانس استخراج شده )اعتبار همگرا( ها دارد. میاتمامی مؤلفه

آموز تا حداکثر دانش/ آموزدانش برای مؤلفه روابط 36/0از حداقل 

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

مقادیر قابل قبولی برای اعتبار همگراست. ضرایب آلفای کرونباخ 

رضایتمندی های اسو برای خرده مقی 90/0کل مقیاس برای نمره 

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

 به دست آمد.  90/0پذیری و رقابت 80/0آموز آموز دانشروابط دانش

 مقیاس: 73شرمن -ریاضی فنما  نگرش پرسشنامه -7

 ابزارهای رایجترین از یکی (1976شرمن ) -فنما ریاضی نگرش

                                                           
70. Classroom climate in the mathematics lesson 
71. Zedan 

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

 تواندها میخرده مقیاس این از کدام خرده مقیاس است و هر

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

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

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

گویه به صورت مثبت و شش گویه به صورت منفی نگاشته 

 مثبت به نگرش دهندهنشان پاسخگو، هر باال شده است. نمره

 ریاضی به او نگرش منفی دهندهنشان پایین نمره و ریاضی

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

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

ای از کامال موافقم تا کامال مخالفم درجه 5طیف لیکرت 

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

من و شر فنماگردد. گذاری میآخر( به صورت معکوس نمره

نگرش مادر، پدر و معلم  های استنباط از( پایایی مقیاس1976)

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

ز این ااند. به وسیله تحلیل عاملی تأیید کردهاین مقیاس را 

های مختلف ایرانی نیز بسیار استفاده شده مقیاس در نمونه

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

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

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

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

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

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

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

سنجد برای متغیر ادراک از نگرش پدر مقدار همگرا را می

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

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

 ادراک از نگرش پدربرای خرده مقیاس فای کرونباخ ضرایب آل

 ادراک از نگرش معلمو  85/0 ادراک از نگرش مادر، 83/0

 محاسبه شد.  87/0

72. Bitar 
73. Fennema-Sherman Attitude Mathematics Scale 
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 75این آزمون ریاضی توسط ساک :74آزمون سه ذهن ریاضی -8

 (76ای با همین عنوان )مدل سه ذهن ریاضی( بر اساس نظریه2009)

توانایی  گانههای سهتوانایی باال در جنبهآموزان با برای شناسایی دانش

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

آزمون بر اساس یک مفهوم چند بعدی تیزهوشی برای شناسایی 

آموزان بااستعداد ریاضی توسعه یافته است. طراح آزمون، دانش

تکیه بر  هوشی، بامتخصص در ارزیابی توانایی شناختی، خالقیت و تیز

 77دو نظریه مدل سه ذهن ریاضی و مدل پیچیدگی شناختی سه سطحی

دان )یک نفر دکترای ریاضی و و با کمک تیمی متشکل از دو ریاضی

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

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

سنجید، ریاضی خالق و دانش ریاضی را در سطح پیچیدگی شناختی می

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

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

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

 اند. مطالعه خبرگان زیربنای نظریحلیل طراحی شدهدانش، خالقیت و ت

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

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

 ایگیری دانش حقایق، رابطههدف نظری این سه خرده مقیاس اندازه

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

دهند و افرادی که از دانش خبرگی برخوردارند. توانایی تحلیل نشان می

، 78توسط سه خرده مقیاس استقرایی سنجیده شد: استدالل خطی

. توانایی خالق با سه خرده 80و استدالل قیاسی 79استدالل شرطی

ها بر بیشتر آیتمارزیابی شد.  83و بینش 82، انتخاب81مقیاس استقرا

گزینه پاسخ ارائه شده است که  5ای شامل سوال و ساختار چند گزینه

در این نوع سواالت فقط یک پاسخ صحیح وجود دارد. نوع دوم سواالت 

 یک از بیش یا و حلیک راه و روش یک از از نوع سواالت با بیش

فاده شده ستپذیرفتنی، ا پاسخ صحیح عنوان به حلراه یک تنها اما روش

چ شود و هیاست. برای هر پاسخ صحیح یک امتیاز در نظر گرفته می

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

( 2009گردد. ساک )های اشتباه کسر نمینمره منفی برای پاسخ

کل آزمون ضریب پایایی های روانسجی این آزمون شامل ویژگی

های شاخص(، روایی همگرا، روایی سازه، همسانی درونی، 73/0)

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

( مورد تأیید 2016) 84های این مطالعه توسط دوندار، تمل و گوندوزیافته

( در پژوهش خود از این آزمون 2009) 85قرار گرفته است و اوکسوز

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

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

ابزارها، برای بررسی تطابق محتوای سواالت این آزمون با محتوای 

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

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

پیشنهادی آنها در نسخه نهایی  مورد بررسی قرار دهند و اصالحات

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

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

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

د. کم است با احتیاط تأیید شمعیار است و چون تعداد سواالت این مؤلفه 

میانگین واریانس استخراج شده که اعتبار همگرای هر متغیر را 

برای مؤلفه استدالل خطی تا حداکثر  42/0سنجد از حداقل می

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

 به دست آمد.  75/0کل آزمون برای نمره 

 هایافته

 72درصد نمونه را تشکیل داده اند.  47درصد و دختران  53پسران 

درصد فوق  28تر و درصد مادران دارای تحصیالت لیسانس و پایین

تر درصد پدران دارای تحصیالت لیسانس و پایین 53لیسانس و باالتر و 

 54درصد فوق لیسانس و باالتر بودند. بیشتر از نیمی از مادران ) 47و 

درصد شغل آزاد  43درصد پدران کارمند و  47نبودند و  درصد( شاغل

، به توصیف متغیرهای اصلی با استفاده از 1در جدول داشتند. 

های آماری میانگین، انحراف استاندار، مقادیر حداقل و حداکثرشاخص

80. Categorical syllogism 
81. Induction 
82. Selection 
83. Insight 
84. Dündar, Temel and Gündüz 
85. Oksuz 
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ی های کجشاخصپرداخته شد. نرمال بودن متغیرها با استفاده از  

ش های پژوهفت و جهت آزمون فرضیهبررسی قرار گرو کشیدگی مورد 

یابی معادالت ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی از آزمون مدل

دار ها، مقاستفاده گردید. حداکثر سطح خطای آلفا جهت آزمون فرضیه

 تعیین گردید. 05/0

 توصیف متغیرهای اصلی. 1جدول 

 حداکثر حداقل SD میانگین  متغیرها هاعامل

 شناختی

 37 5 56/6 63/14 کارکردهای اجرایی
 9 0 57/1 56/5 حافظه فعال

 89/796 61/250 78/89 79/530 سرعت پردازش
 20 12 70/1 87/18 توانایی ریاضی

 شخصیتی
 115 51 12/13 69/90 خودتنظیمی ریاضیراهبردهای 

 120 60 64/13 36/101 خودکارآمدی ریاضی

 محیطی

 39 10 01/4 38/31 ادراک از نگرش پدر
 50 23 50/6 76/41 ادراک از نگرش مادر
 50 14 93/6 88/40 ادراک از نگرش معلم
 150 60 14/17 90/115 ادراک از محیط کالس

 18 2 02/3 68/11 ریاضی حیطه استعداد 

 

های الزم در سه بخش برای آزمون مدل مفهومی پژوهش، تحلیل

گیری، برازش مدل ساختاری و برازش کلی مدل های اندازهبرازش مدل

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

گیری که با استفاده از معیارهای پایایی و روایی های اندازهموجود در مدل

س ها و میانگین واریان، پایایی ترکیبی هریک از سازه)همسانی درونی

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

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

نتایج آزمون سه ابتدا  درگردد. برازش کلی مدل پژوهش بررسی می

 شده مدل اصلی پژوهش گزارشمون مدل فرعی و سپس نتایج آز

مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از روش است. در سه مدل فرعی 

های عوامل حداقل مجذورات جزئی به بررسی اثر مستقیم مؤلفه

شناختی، شخصیتی و محیطی بر بروز رفتار عملکردی استعداد ریاضی 

 پرداخته شده است.

ار مؤلفه حافظه فعال، در این پژوهش، عامل شناختی دارای چه

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

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

داری به دست آمده، و سطوح معنی tمسیر استاندارد شده، مقادیر 

مجموع دو رابطه از دهد گزارش شده است. بررسی روابط نشان می

 رابطه تأیید گردید. چهار

 و سطح معنی داری t. آزمون ضرایب مدل ساختاری: ضرایب استاندارد شده، مقدار 2جدول 

 نتیجه pمقدار  tمقدار  ضریب استاندارد شده هارابطه

 رد > 05/0 068/0 007/0 تأثیر حافظه فعال بر استعداد ریاضی

 تأیید < 05/0 954/1 168/0 پردازش بر استعداد ریاضیتأثیر سرعت 

 رد > 05/0 007/0 001/0 تأثیر کارکردهای اجرایی بر استعداد ریاضی

 تأیید < 05/0 24/4 427/0 تأثیر توانایی ریاضی بر استعداد ریاضی

دهد که دو مؤلفه از چهار مؤلفه شناختی تأثیر ها نشان مییافته

 ها نشان داد که سرعت پردازشداری بر استعداد ریاضی دارند. یافتهمعنی

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

ر استعداد باز نظر آماری تأیید شدند. نتایج نشان داد که بیشترین تأثیر 
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های این است. یافته 427/0ریاضی مربوط به توانایی ریاضی با شدت 

پژوهش نشان داد که حافظه فعال و کارکردهای اجرایی تأثیری بر 

( برای متغیر وابسته 2Rاستعداد ریاضی ندارند. شاخص ضریب تعیین )

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

درصد تغییرات استعداد ریاضی  22اند حدود متغیرهای مستقل توانسته

است  109/0مقدار ( 2Qاعتبار افزونگی )مقدار شاخص را تبیین نمایند. 

وان تمیکه چون این مقدار مثبت و باالی صفر شده است در نتیجه 

اخص کند. مقدار شاستنباط کرد که این شاخص، برازش مدل را تأیید می

GOF دهد برای مدل که برازش کلی مدل را مورد سنجش قرار می

 به دست آمد.  47/0اول پژوهش مقدار 

عامل شخصیتی دارای دو مؤلفه راهبردهای خودتنظیمی ریاضی و 

داری رد شده و معنیخودکارآمدی ریاضی است. مدل در حالت استاندا

و  tضرایب مسیر استاندارد شده، مقادیر  3بررسی شد. در جدول شماره 

 .داری به دست آمده، گزارش شده استسطوح معنی

 داریو سطح معنی t. آزمون ضرایب مدل ساختاری: ضرایب استاندارد شده، مقدار 3جدول 

 نتیجه pمقدار  tمقدار  ضریب استاندارد شده هارابطه

 رد > 1/0 961/0 146/0 تأثیر خودکارآمدی ریاضی بر استعداد ریاضی 

 *تأیید  < 1/0 75/1 175/0 تأثیر راهبردهای خودتنظیمی ریاضی بر استعداد ریاضی

 درصد( 90)در سطح اطمینان * 

دهد که یک مؤلفه از دو مؤلفه شخصیتی ها نشان مییافته

که  ها نشان دادداری بر استعداد ریاضی دارد. یافتهتأثیر معنی

خودتنظیمی ریاضی دارای اثر مثبت بر استعداد  راهبردهای

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

نتایج نشان داد که اندازه تأثیر راهبردهای خودتنظیمی ریاضی 

است. تأثیر خودکارآمدی  175/0بر استعداد ریاضی مقدار 

ریاضی بر استعداد ریاضی تأیید نشد. شاخص ضریب تعیین 

(2R مقدار )07/0( برای متغیر وابسته نهایی )استعداد ریاضی 

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

اند تنها وابسته مقداری پایینی است. متغیرهای مستقل توانسته

ار شاخص مقددرصد تغییرات استعداد ریاضی را تبیین نمایند.  7

است که چون این مقدار  029/0مقدار ( 2Qاعتبار افزونگی )

اط کرد نبتوان استمثبت و باالی صفر شده است در نتیجه می

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

GOF دهد برای که برارش کلی مدل را مورد سنجش قرار می

 است که مقدار مناسبی نیست. 18/0مدل پژوهش مقدار 

عامل محیطی دارای چهار مؤلفه ادراک از نگرش معلم، 

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

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

و  tضرایب مسیر استاندارد شده، مقادیر  4در جدول شماره 

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

رابطه تأیید  یک رابطه از مجموع چهاردهد روابط نشان می

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

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

ای همبستگی محاسبه شده، این متغیر با استعداد ریاضی رابطه

نداشت و دلیل دوم این که ورود این متغیر احتمال بروز 

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

شد. ستعداد ریاضی تأیید نمیمتغیرهای محیطی تأثیرشان بر ا

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

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

 نتیجه از مدل نیز حذف گردید.

 داریسطح معنیو  t. آزمون ضرایب مدل ساختاری: ضرایب استاندارد شده، مقدار 4جدول 

 نتیجه pمقدار  tمقدار  ضریب استاندارد شده هارابطه

 رد > 05/0 521/0 078/0 تأثیر ادراک از نگرش پدر بر استعداد ریاضی
 رد > 05/0 906/0 116/0 تأثیر ادراک از نگرش مادر بر حافظه ریاضی

 تأیید < 05/0 4/20 200/0 تأثیر ادراک از نگرش معلم بر استعداد ریاضی
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دهد که یک مؤلفه از چهار مؤلفه محیطی تأثیر ها نشان مییافته

 4داری بر استعداد ریاضی دارد. همانطور که در جدول شماره معنی

شود ادراک از نگرش معلم دارای اثر مثبت بر استعداد مشاهده می

یج تأیید است. نتاریاضی است و این تأثیر از نظر آماری نیز مورد 

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

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

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

( برای متغیر وابسته نهایی 2Rریاضی ندارند. شاخص ضریب تعیین )

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

درصد تغییرات استعداد  10اند حدود متغیرهای مستقل توانسته

مقدار ( 2Qاعتبار افزونگی )مقدار شاخص ریاضی را تبیین نمایند. 

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

توان استنباط کرد که این شاخص برازش مدل را به طور نتیجه می

که برارش کلی مدل را  GOFکند. مقدار شاخص نسبی تأیید می

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

 مقدار مناسبی نیست. 

تفاده از روش حداقل مجذورات جزئی به بررسی در ادامه با اس

اثر غیر مستقیم متغیرهای شناختی با میانجیگری متغیرهای 

شخصیتی و محیطی بر بروز رفتار عملکردی استعداد ریاضی پرداخته 

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

ی و در کارکردهای اجرایی( در حالت ضرایب استاندارد شده بررس

 ارائه شده است. 3در شکل شماره  tحالت مقدار 

 
 

 )معنی داری( tدر حالت مقدار  پژوهشآزمون مدل  :3شکل شماره

 

( برای متغیر وابسته 2Rبرطبق نتایج، شاخص ضریب تعیین )

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

گفت که ضریب تعیین متغیر وابسته مقداری بین ضعیف و متوسط 

درصد تغییرات استعداد  24اند است. متغیرهای مستقل توانسته

174/0  

505/2  

 سرعت پردازش

 ياضير ييتوانا

 

815/1 يشناخت يرهايمتغ  

319/1

 درپاستنباط از نگرش 

 اتياضيبه ر
 ط کالسيادراک از مح

 

استنباط از نگرش مادر 

 اتياضيبه ر

 

استنباط از نگرش 

 اتياضيمعلم به ر

 

923/1 114/9  571/7  151/2

يطيمح يرهايمتغ  

 

154/5  

 ياضيرهاي ي مهارتخودکارآمد

 

 ياضير يميخودتنظ يراهبردها

يتيشخص يرهايمتغ  

 

917/5  140/1

182/1  

440/0  

960/4   

 استعداد رياضي
 تحليل

 خالقيت

 دانش

325/9  

512/7  

081/1
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مقدار  (2Qاعتبار افزونگی )مقدار شاخص ریاضی را تبیین کنند. 

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

توان استنباط کرد که این شاخص برازش مدل را تأیید نتیجه می

که برازش کلی مدل را مورد سنجش  GOFکند. مقدار شاخص می

است که مقدار متوسطی  46/0دهد برای مدل پژوهش مقدار قرار می

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

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

ه سدهد گزارش شده است. بررسی روابط و مدل مفهومی نشان می

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

 داریو سطح معنی t: آزمون ضرایب مدل ساختاری: ضرایب استاندارد شده، مقدار 5جدول 

 نتیجه pمقدار  tمقدار  استاندارد شده ضریب هارابطه

 رد > 05/0 174/0 019/0 تأثیر متغیرهای شناختی بر متغیرهای شخصیتی

 تأیید < 05/0 51/2 278/0 تأثیر متغیرهای شناختی بر متغیرهای محیطی

 تأیید < 001/0 96/4 431/0 تأثیر متغیرهای شناختی بر استعداد ریاضی

 تأیید < 001/0 15/5 484/0 تأثیر متغیرهای محیطی بر متغیرهای شخصیتی

 رد > 05/0 18/1 136/0 تأثیر متغیرهای شخصیتی بر استعداد ریاضی

 رد > 05/0 440/0 049/0 تأثیر متغیرهای محیطی بر استعداد ریاضی

داری دهند که متغیرهای شناختی تأثیر معنیها نشان مییافته

(. اما متغیرهای شخصیتی و p<05/0بر استعداد ریاضی دارند )

(. میزان تأثیر p> 05/0تأثیر هستند )محیطی بر استعداد ریاضی بی

متغیرهای شناختی بر استعداد ریاضی مقدار متوسطی است و برابر 

است. جهت این رابطه مثبت است و نشان از این دارد که  431/0با 

افزایش متغیرهای شناختی با افزایش رفتار عملکردی استعداد 

ریاضی همراه است. همچنین نتایج نشان داد که تأثیر متغیرهای 

اثر  شود. متغیرهای شناختیغیرهای محیطی تأیید میشناختی بر مت

است.  278/0مثبتی بر متغیرهای محیطی دارند و شدت تأثیر مقدار 

عالوه بر موارد فوق، تأثیر متغیرهای محیطی بر متغیرهای 

شخصیتی نیز تأیید شد. جهت رابطه مثبت است و شدت این رابطه 

ایج به دست آمده است. نت 484/0مقدار متوسطی است و برابر با 

گری از پشتوانه آماری های میانجیگویای این نکته است که مدل

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 

ر اند بگری ندارند چون نتوانستهیطی نقش میانجیو عوامل مح

گری انجیتوانند نقش میاستعداد ریاضی تأثیر بگذارند در نتیجه نمی

 بین متغیرهای شناختی و استعداد ریاضی را ایفا نمایند. 

 گیریبحث و نتیجه

سازه استعداد  تبیین جهت مدل علّی تدوین پژوهش این هدف

 نون شناختی، شخصیتی و محیطیمتغیرهای مک اساس ریاضی بر

آموزان دوره متوسطه اول شهر تهران بود. به طور خالصه، در دانش

ها نشان داد که در این پژوهش متغیرهای شناختی تأثیر یافته

داری بر استعداد ریاضی دارند، اما رابطه متغیرهای شخصیتی معنی

اد د و محیطی بر استعداد ریاضی تأیید نشد. همچنین نتایج نشان

که تأثیر متغیرهای شناختی بر متغیرهای محیطی و تأثیر متغیرهای 

 محیطی بر متغیرهای شخصیتی تأیید شد. 

ها نشان داد که از میان متغیرهای شناختی، در این پژوهش یافته

سرعت پردازش و توانایی ریاضی از نظر آماری دارای اثر مثبت 

نتایج نشان داد که معنادار بر استعداد ریاضی هستند. همچنین 

بیشترین تأثیر بر استعداد ریاضی مربوط به توانایی ریاضی است؛ اما، 

تأثیر حافظه فعال و کارکردهای اجرایی بر استعداد ریاضی تأیید نشد. 

های این پژوهش در مورد مؤلفه سرعت پردازش با نتایج یافته

و همکاران  ترابی( و 2014)باروچ و همکاران -پازهای پژوهش
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( 1395و همکاران ) ترابینتایج پژوهش باشد. می همسو( 1395)

نیمکره راست و چپ مغز های بررسی تواناییتحت عنوان 

نشان داد که ، ل یادگیریآموزان تیزهوش با و بدون اختالدانش

 لآموزان تیزهوش با اختالآموزان تیزهوش نسبت به دانشدانش

داری طور معنا یادگیری در تمام توانمندی مربوط به نیمکره چپ به

آموزان در سرعت پردازش عملکرد بهتری دارند و این گروه از دانش

می که ل سیال غیرکالدیداری، حساسیت، هوش سیال، استدال

 .مربوط به توانمندی نیمکره راست است نیز برتری معناداری دارد

ر مورد مؤلفه حافظه فعال با نتایج های این پژوهش دیافتهاما 

(، روساتز و همکاران 2015)و همکاران  کورنمنهای پژوهش

، 2013(، لیکین و همکاران )2014باروچ و همکاران )-( پاز2014)

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

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

ن پژوهش در مورد مؤلفه کارکردهای یهای اافتهباشد. یمی پژوهش

 ( ناهمسو است. 2007ج پژوهش آرفا )یاجرایی با نتا

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

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

نایی تر حافظه فعال بیباهوش و بااستعداد( نتایج حاکی از عملکرد به

آموزان باهوش و بااستعداد فضایی و حافظه فعال کالمی دانش -

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

ا آموز بآموزان تیزهوش و بااستعداد کمبررسی علت تفاوت دانش

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

 آموزان تیزهوشهای او نشان داد که دانشها بررسی کرد. یافتهگروه

 آموزان تیزهوشتری نسبت به دانشکم آموز حافظه فعال ضعیف

( 1392های پژوهش ابراهیمی و عبداللهی )موفق داشتند. یافته

کالمی و ظرفیت حافظه فعال  - که حافظه بینایی داد نشان

آموزان مدارس عادی به دانشآموزان استعداد درخشان نسبت دانش

قانعی ی پژوهش هاتحلیل دادهاما  .در سطح باالتری قرار داشت

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

آموزان مدارس استعدادهای درخشان فعال بر عملکرد ریاضی دانش

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

فعال بر عملکرد ریاضی  ر متقابل هوش سیال و ظرفیت حافظهاث

آموزانی که دارای هوش ، یعنی در هر گروه در بین دانشنبودمعنادار 

کرد ظرفیت حافظه فعال بر عمل داشتندسیال پایین، متوسط یا باال 

ه آموزانی ک، و همچنین در بین دانشنبودریاضی آنها تأثیرگذار 

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

 به دست یکی از دالیل احتمالی عدم همسویی نتایج .نبودتأثیرگذار 

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

ه در مطالعات های انجام شدکارکردهای اجرایی هدف بیشتر پژوهش

های عادی و یا آموزان با سایر گروهتیزهوشی مقایسه این دانش

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

اند. آزمون هوش و نه رفتار عملکردی استعداد ریاضی در نظر گرفته

نی تواند تبییها نیز میهای مورد استفاده در این پژوهشتنوع آزمون

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

پژوهش مشخص شد که توانایی ریاضی یا دانش مختص به حیطه 

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

 های پیشرفتراستای رویکرد سنتی پذیرفته شده نقش آزمون

ی بااستعداد و یا حت آموزان تیزهوش وتحصیلی در شناسایی دانش

 آموزان است. در جهت تأکید بر نقش معلمان در معرفی این دانش

ها نشان داد که راهبردهای خودتنظیمی ریاضی همچنین، یافته

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

تأثیر خودکارآمدی ریاضی بر استعداد ریاضی تأیید نشد. در مورد 

های هوگرب نتایج پژوهشراهبردهای خودتنظیمی ریاضی ؤلفه م

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

اما در مطالعه آرامی، منشئی، عابدی و شریفی باشد. پژوهش می

آموزان تیزهوش و ( نتایج نشان داد که بین دو گروه دانش1395)

وت معناداری وجود دارد؛ عادی، از لحاظ یادگیری خودتنظیمی تفا

آموزان عادی در این متغیرها میانگین بدین صورت که دانش

آموزان تیزهوش به دست آوردند. نتیجه به بیشتری نسبت به دانش

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

ای عوامل انگیزشی و راهبردهای ( بر نقش واسطه1999)

، های بالقوه افراد تیزهوشبه فعل رسیدن توانایی خودتنظیمی، در

شود. هلر معتقد است که برخورداری از سطوح عالی تأکید می

خود متضمن دستیابی به خودیهای هوشی و شناختی، بهتوانایی

ناختی های غیر شموفقیت نیست، بلکه تعامل این عوامل با ویژگی

رگیری مؤثر کاگیری انگیزشی و بهشخصیت از جمله جهت
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های راهبردهای خودتنظیمی، از شرایط الزم سرآمدی در حوزه

خودتنظیمی یک مبحث بسیار مهم در گردد. مختلف محسوب می

فرایند پیشرفت ریاضی است زیرا با تغییراتی که در دیدگاه فراگیر 

رد . فباشدتواند بر کیفیت یادگیری او مؤثر کند میایجاد می

شود که اهداف مشخصی دارد و می خودتنظیم به کسی گفته

دهد. رفتارهای مشخصی را برای رسیدن به مقاصد خود انجام می

چنین فردی بر اعمال و راهبردهای خود نظارت داشته و برای 

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

ج یانتن پژوهش در مورد مؤلفه خودکارآمدی ریاضی با یهای اافتهی

( 2017(، سیگل و همکاران )2017های مارتین و استینبک )پژوهش

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

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

آموزانی که صالحیت و شایستگی خود دانش( همسو است. 1391)

یشتری تر و بهای وسیعتماد به نفس بیشتر تالشرا باور دارند، با اع

شوند. دهند و زود مأیوس نمیرا جهت رسیدن به هدف انجام می

های ایشان که مبتنی بر درک واقعیت و شناخت از خود و تالش

های خود است منجر به درگیر شدن بهتر آنها در فرایندهای توانایی

و خودکارآمدی و در  یادگیری، باال رفتن باورهای خودشایستگی

های آتی آنان خواهد شد )پاتریک، منتزیکوپلوس، نتیجه پیشرفت

 توانمی را آمده به دست نتایج(. 2008، 86ساماراپونگاوان و فرنچ

آموزان نمونه مورد رود که دانشکه احتمال می کرد تبیین چنین

های یادگیری مدارس استعدادهای مطالعه تحت تأثیر محیط

اهداف و راهبردهای آموزان دارای های این دانشنوادهدرخشان و خا

مشخص برای دستیابی به آنها هستند و از راهبردهای خودنظارتی 

نمایند این راهبردهای برای پپیشبرد موفقیت خود استفاده می

آموزان را برای عملکرد بهتر در حیطه تواند دانشخودتنظیمی می

ریاضی هدایت نمایند. در  ریاضی و بروز رفتار عملکردی استعداد

توان به دلیل های این پژوهش را میارتباط با خودکارآمدی یافته

تفاوت در ابزارهای مورد استفاده تبیین کرد زیرا در بیشتر تحقیقات 

انجام شده خودکارآمدی عمومی و یا تحصیلی ارزیابی شده است اما 

 ست ودر این پژوهش خودکارآمدی مختص به حیطه ارزیابی شده ا

                                                           
86. Patrick, Mantzicopoulos, Samarapungavan and French 

آموزان باید سطح اطمینان به با توجه به این موضوع که دانش

خودشان را در موفق شدن در حل تمرینات مرتبط با موضوعات 

کردند و درجه سهولت و دشواری این موضوعات ریاضی ارزیابی می

آموزان واضح نبود این احتمال وجود دارد که ارزیابی واقع برای دانش

اند که توجه به این موضوع در تحقیقات نداده ای از خود نشانبینانه

 گردد. آتی پیشنهاد می

های این پژوهش نشان داد که ادراک از این، یافتهعالوه بر 

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

ن های این پژوهش نشانظر آماری نیز مورد تأیید قرار گرفت. یافته

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

پژوهش  نیهای اافتهضی ندارند. ینگرش مادر تأثیری بر استعداد ریا

 راینریهای ج پژوهشیدر مورد مؤلفه ادراک از محیط کالس با نتا

ناهمسو است و با ( 1393وفا و همکاران ) ( و2006و همکاران )

( 1395اردکانی ) میرصالح و فتوحی ( و رضاپور1391نتایج بخشی )

جو  ک ازهمسو است. همانطور که اشاره شد این تحقیقات متغیر ادرا

آموزان تیزهوش های دانشکالس و یا محیط مدرسه را در بین گروه

نه به عنوان مالکی برای آموزان بررسی کرده بودند و و سایر دانش

پیش بینی رفتار عملکردی استعداد ریاضی. خواجه و حسین چاری 

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

ر انضباط و تکلیف گرایی باشد، ممکن است کالس سرشار از حضو

فضایی پربرخورد و پراصطکاک ایجاد کند، و ممکن است رنگ 

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

رش آموزان بایکدیگر و معلم نیست؛ بنابراین نگهمبستگی بین دانش

ود. هد بای، نگرشی منفی خواآموزان نسبت به چنین مدرسهدانش

آموزان تیزهوش، به طبع آموزش و پرورش متفاوت و جداگانه دانش

تجربیات آموزشی و اجتماعی متفاوتی را برای آنها به ارمغان خواهد 

آموزان تیزهوش در مورد آورد. این تجربیات خاص، بر ادراک دانش

گذارد؛ که در نهایت منجر ثیر میأت نیز های درسمدرسه و کالس

شود. عدم رضایت آنها از جو و محیط مدرسه می به رضایت یا

آموزان تیزهوش از جو مدرسه و توان گفت ادراک دانشبنابراین می

ثر از میزان مقبولیت و محبوبیت آنها در بینأکالس مت
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های درون هایشان، شرکت در کارهای کالسی و فعالیتهمکالسی

علمان و آموز، خصوصیات رفتاری ممدرسه، رابطه معلم با دانش

های تدریس باید با سطح هوش و شناخت های تدریس )روشروش

(. در تبیین 1391بخشی، باشد )آموزان هم خوان باشد( میدانش

های این پژوهش مبنی بر عدم ارتباط ادراک از محیط کالس یافته

توان به این موضوع اشاره نمود با بروز رفتارهای استعداد ریاضی می

ارس استعدادهای درخشان نسبت به سایر آموزان مدکه دانش

های آموزان، برنامه دانش بین مدارس، رقابت منفی بیشتری

تر و انتظارات زیادتر مسئوالن مدرسه و معلمان را آموزشی سنگین

و آموزشی  روانی لحاظ آموزان ازکنند و در نتیجه دانشتجربه می

 و های خلقیحالتتبع آن با  به بیشتری قرار دارند و فشار تحت

شوند و این نکته از آنجا اهمیت واجه میم هیجانی منفی بیشتری

آموزان تیزهوش و بااستعداد در کند که ادراک دانشپیدا می

آموزانی که در مدارس های آموزشی بدون جداسازی با دانشمحیط

 بینند، بسیار متفاوت است. ویژه آموزش می

 ادراک از نگرشدم تأثیر نتایج دیگر این پژوهش مبنی بر ع

باشد. والدین بر بروز رفتارهای عملکردی استعداد ریاضی می

 -وآنرهای این پژوهش به طور غیر مستقیم با نتایج تحقیقات یافته

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

یا  آموز وگیری نگرش دانشرابطه ادراک از نگرش والدین با شکل

رفت تحصیلی را بررسی کرده بودند ناهمسو بود. همانطور که پیش

شود در این زمان پژوهش داخلی در این زمینه یافت مشاهده می

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

ای که هباشد. در مطالعمقایسه این نتایج بایکدیگر امکان پذیر نمی

آموزان تیزهوش پیرامون اک دانش( درباره ادر2005توسط چان )

محیط خانواده انجام شد، انسجام خانواده و انتظارات باالی والدین 

درباره عملکرد کودکانشان به عنوان متغیرهایی که ممکن است 

های بینی کنند، شناسایی شدند. اما در ارتباط با یافتهاستعداد را پیش

ه به این نکته که گرواین پژوهش این احتمال وجود دارد که با توجه 

مورد مطالعه از نوجوانان تشکیل شده بود، نقش والدین در 

نگ های تحصیلی کم رگیری نگرش و در پی آن بروز موفقیتشکل

                                                           
87. Bronfenbrenner's Bioecological Theory 

دریج ت با والدینشان بهدر این دوره پیوند نوجوانان شده باشد. زیرا 

در رشد روانی آنان نقش حساسی می همساالن و شودمیتر ضعیف

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

( همسو 2012های پژوهش با نتایج حسن و همکاران )معلم یافته

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

ر تواند بر تمایل بیشتاز آن بود که نگرش و شخصیت معلمان می

کاربرد  تواند درای که میباشد به گونهآموزان به ریاضیات مؤثر دانش

آموزان ظاهر شود. در ریاضیات در زندگی روزانه و یا نمرات دانش

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

؛ آموزان به وضوح مشخص بودباانگیزه و دارای ارتباط مثبت با دانش

تقیم ضی و تأثیر غیر مسلذا درک نگرش مثبت معلمان نسبت به ریا

آموزان و درنهایت بروز استعداد آن بر ایجاد نگرش مثبت در دانش

 باشد. قابل تبیین می

بر اساس نظریه  توانمی را آمده از برازش مدل به دست نتایج

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

بردها(، رویدادهای محیطی ها، دانش، راهباورها، انتظارات، نگرش

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

از  جدا توانرا نمی سه جزء این از هیچیک تأثیر متقابل دارند و

به حساب آورد. به  انسان رفتار کنندهتعیین عنوانبه دیگر اجزای

 براساس بلکهشوند، تنها از محیط متأثر نمی هادیگر انسان عبارت

 اثر بگذارند، بنابراین بر محیط توانندخود می شناختی فرآیندهای

و رفتارهای  (1394دارای عاملیت هستند )سیف،  هاخود انسان

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

های این پژوهش با نظریه زیست بوم اجتماعی، یافته -شناختی 

 شدرباشد که معتقد است نیز قابل تبیین می 87برنر رونفنشناختی ب

 دایته فرد درونیهای گرایش توسط نه و محیطی شرایط توسط نه

ستند ه آن هم محصول و محیط کننده تولید هم افراد شوند، بلکهمی

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

های نوین استعداد و تیزهوشی که با بررسی چهارچوب نظریه

دانند و با مشاهده روابط بین استعداد را یک مفهوم چندبعدی می

توان بیان داشت که بروز رفتارهای عملکردی متغیرهای پژوهش می

88. Ballam 
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 های شناختی فرد، عوامل شخصیتیاستعداد ریاضی به تعامل ویژگی

ن امر لزوم توجه متولیان امر و شرایط محیطی بستگی دارد. ای

سازد؛ اغلب متغیرهای ارائه آموزش را به این متغیرها برجسته می

شده در مدل پیشنهادی قابلیت دستکاری و آموزش را دارند بنابراین 

آموزان و تقویت این های آموزشی ویژه دانشبا برگزاری دوره

 توان سطوح عملکردهای شناختی و غیرشناختیمتغیرها می

های آموزشی برای والدین آموزان را ارتقاء داد. برگزاری کارگاهدانش

با  آموزانهای شناختی و شخصیتی دانشجهت آشنایی با ویژگی

های فردی و نقش ایجاد جو حمایتگر تأکید بر توجه به تفاوت

گردد. آموزان در خانه و خانواده پیشنهاد میعاطفی و تحصیلی دانش

ولیان نظام آموزشی و بهداشت روانی مدارس معطوف کردن توجه مت

ایی های شناسهای آموزشی متناسب با مالکدر راستای تهیه برنامه

آموزان بااستعداد از دیگر پیشنهادات تحقیق حاضر است و از دانش

نه های زمیآنجا که متغیرهای شناختی، شخصیتی و محیطی عامل

 اضی هستند که طیهای عملکردی استعداد ریساز برای بروز رفتار

شوند از مراحل تحولی و آموزشی دستخوش تغییرات فراوان می

های تحصیلی، رود در کنار توجه به آموزش مهارتمعلمان انتظار می

آموزان نیز توجه ها در دانشبه رشد و ارتقای هم زمان این مالک

تالشی در جهت تعریف سازه  پژوهش این کلی نتیجهنمایند. 

توانست  و ریاضی در سیستم آموزش و پرورش ایران بوداستعداد 

شناسایی استعداد  های چندگانه در حوزهرویکرد پذیرفته شده مالک

 را در معرض آزمون قرار دهد. 

تواند نتایج هایی همراه است که میهر پژوهشی با محدودیت

توان به می این پژوهش رار بدهد. درق پژوهش را تحت تأثیر

بر روی این پژوهش در شهر تهران و  اشاره کرد: زیرهای محدودیت

بدیهی است با توجه به  انجام شده است پایه هشتمآموزان دانش

اهمیت نقش عوامل محیطی و فردی و فرآیندهای مؤثر بر بروز 

رفتارهای عملکردی استعداد ریاضی در مقاطع تحولی مختلف، در 

هنگی و اجتماعی های فرهای سنی و نمونهتعمیم نتایج به گروه

زان آمودیگر باید با احتیاط عمل نمود. این پژوهش در نمونه دانش

مدارس استعداد درخشان و حیطه استعداد ریاضی انجام شده است 

داد های استعو تعمیم نتایج این پژوهش برای سایر مدارس و حیطه

 باید با احتیاط صورت گیرد.

نجام پژوهشهای آن ااساس نتایج پژوهش و محدودیت بر

این پژوهش در سایر مناطق جغرافیایی شود: پیشنهاد می های زیر

های مختلف اجرا شود تا عوامل شهر تهران و سایر شهرها با فرهنگ

اجتماعی  -محیطی متأثر از فرهنگ و موقعیت اقتصادی 

های مختلف شناسایی شوند و همچنین به منظور آموزان گروهدانش

های بینی در افراد با سنین مختلف، پژوهشهای پیشمقایسه نیمرخ

های سنی دیگر و یا در چهارچوب مطالعات طولی آینده، در گروه

های غیررسمی )خارج از صورت گیرد. اجرای این پژوهش در محیط

 یروانشناسهای شگاهیآزماهای مدرسه( و همچنین در محیط

ای عملکرد ی برای ارزیابی مشاهدهشناخت عصب و یشناخت

گردد. استفاده همزمان از ارزیابی والدین، آموزان پیشنهاد میدانش

ها ها و پرسشنامهمعلم و همساالن و بررسی اجرای انفرادی آزمون

در حضور یک روانشناس، مشاور یا روانسنج و بررسی دیگر عوامل 

یطی یره( و محشخصیتی )از جمله انگیزش پیشرفت، خودپنداره و غ

)از جمله جو خانواده، کیفیت آموزش و غیره( به همراه کنترل نقش 

تری گردد تا جامعیت بیشضریب هوشی و جنسیت، نیز پیشنهاد می

از بررسی نقش عوامل چندگانه در تبیین بروز رفتارهای عملکردی 

 استعداد ریاضی به دست آید. 

 منابع

 عملکرد (. مقایسه1392) ابراهیمی، حسین و عبداللهی، محمد حسین

آموزان دانش کاری حافظه ظرفیت و کالمی-بینایی حافظه

(، 2)17روانشناسی،  مجلهعادی. آموزان دانش و درخشان استعدادهای

140-122 . 

(. 1395آرامی، زهرا؛ منشئی، غالمرضا؛ عابدی، احمد و شریفی، طیبه )

یادگیری مقایسه باورهای انگیزشی، مهارتهای فراشناختی و 

رویکردهای . آموزان تیزهوش و عادی شهر اصفهانخودتنظیمی دانش

 . 59-70(، 2)11نوین آموزشی، 

 فضایی -دیداری مؤلفه (. بررسی1393) امیری، شعله آقابابایی، سارا و

 و یادگیری اختالالت باآموزان دانش در مدت کوتاه و فعال حافظه

-9(، 4)2روانشناسی شناختی، فصلنامه عادی. آموزان دانش با مقایسه

1 . 

 و رفتاری مشکالت نیمرخ و مدرسه جو بررسی(. 1391بخشی، نگین )

. پایان نامهدرخشان استعدادهای و عادی مدارس در هیجانی
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 ردوسیف ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه کارشناسی

 مشهد.

آرش  مانی، علیرضا و مقدسی، ژانت؛ آذر، هاشمی فاطمه؛ ترابی،
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(، 21)6ی، استثنای افراد روانشناسی. یادگیری اختالل بدون و با تیزهوش

58 -23. 

 ،شایان معصومه؛ خسروی، فر، محمدعلی؛ محمدی سیدسعید؛ ترابی،

 بر ریاضی نقش اضطراب (. بررسی1392جانی، هیوا ) محمد نسرم و

 پژوهشی علمی نشریهنقش جنسیت.  ریاضی و درس در عملکرد

 .199-204(، 3)7آموزش،  فناوری

 کارآمدی خود خود، تحصیلی خودپنداره مقایسه(. 1391تمیزی، زهره )

 تیزهوشآموزان دانش در امتحان اضطراب و نفس عزت تحصیلی،

 ماهی اثر بررسی برای اصفهان شهر تیزهوشان و عادی مدارس دختر

 یالتتحص ارشد. پردیس نامه کارشناسیپایان .کوچک حوض در بزرگ

 طباطبائی. عالمه خودگردان، دانشگاه تکمیلی

بررسی رابطه اضطراب (. 1390خواجه، الله و حسین چاری، مسعود )

اجتماعی کالس با خودکارآمدی تحصیلی در  -اجتماعی و جو روانی 

-131،(20)7 فصلنامه روانشناسی تربیتی، .آموزان دوره راهنماییدانش

152.  

 لها رسولی، حبیب اله و تاحمدی، عز بافنده، حسن؛ سیامک؛ داداشی،

 حصیلیت پیشرفت بر کاری حافظه کامپیوتری تمرینات (. تأثیر1395)

 . 19-27(، 38)21بیهق، دانشجویان. 

. آموزش تیزهوشان و بااستعدادها(. 2003دیویس، گ. و ریم، بی. اس. )

(. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد 1390ترجمه مهدی محی الدین بناب )

 واحد رودهن. 

آموزان متوسطه به مطالعه نگرش دانش(. 1395رحمانی، مهدی )

نامه . پایانریاضی و ارزیابی آنان از برنامه درسی اجرا شده ریاضیات

 ردستان. کدانشگاه علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده . کارشناسی ارشد

 (. مقایسه1395) اردکانی، عزت و فتوحی میرصالح، یاسر رضاپور

آموزان دانش در تحصیلی کنترل منبع و دگیرییا- آموزشی محیط

(، 32)3های تربیتی، پژوهششاهد.  و دولتی نمونه مدارس تیزهوشان،

38-20 . 

روانشناسی : نوین پرورشی روانشناسی(. 1394) علی اکبر سیف،

 .انتشارات دوران: تهران. ، چاپ هشتمآموزش و یادگیری

راهبردهای خودتنظیمی  تهیه و اعتباریابی مقیاس(. 1390سیف، دیبا )

گرائی و پیشرفت تحصیلی ها مؤلفه آن با هوش، هدفریاضی و رابطه

 . 198-217(، 2)15، روانشناسی هجلم. آموزان دبیرستانیدر دانش

شاهقلیان، مهناز؛ آزاد فالح، پرویز؛ فتحی آشتیانی، علی و خدادادی، 

ها کارت(. طراحی نسخه نرم افزاری آزمون دسته بندی 1390مجتبی )

های روان (: مبانی نظری، نحوه ساخت و ویژگیWCSTویسکانسین )

 . 111-133(، 4)1، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینیسنجی. 

(. 1396گندمانی، کامران ) محبوبه و صادقی رضا؛ مهرورز، عقیلی،

 با خودکارآمدی و درونی مهار جایگاه گرایی،کمال رابطه بررسی

 مراکز استعدادآموزان دانش تحصیلی پیشرفت و امتحان اضطراب

 .53-78(، 2)6روانشناسی،  رویششهرکرد.  درخشان

 ظرفیت و سیال هوش اثربخشی بررسی(. 1394) ، مجیدقانعی آقکاریز

 استعدادهای مدارس آموزاندانش ریاضی عملکرد بر فعال حافظه

مه نا. پایانجنسیت تفکیک بدون و تفکیک با عادی و درخشان

 هد. مش فردوسی ریاضی، دانشگاه علوم کارشناسی ارشد. دانشکده

 اجتماعی عوامل نقش(. 1397سکینه )و جمعه نیا،  علیرضاقربانی، 

 استان آموزاندانش پذیریجامعه در( همساالن گروه و مدرسه خانواده،)

 .113-128(، 2)29شناسی کاربردی، جامعهگلستان. 

تهران:  ، ویراست دوم.تربیتی روانشناسی(. 1392) کدیور، پروین

 .انتشارات سمت

 افظه کاری،ح بر بستکبال ترکیبی تمرینات تأثیر(. 1394) فرزین مبین،

 امهنپایان. بیش فعال کودکان در پاس مهارت یادگیری و عمق ادراک

 تبریز. دانشگاه ورزشی، علوم بدنی تربیت کارشناسی ارشد. دانشکده

 آموزان از نگرشرابطه بین استنباط دانشبررسی (. 1390پور، ندا )ملک

والدین نسبت به ریاضیات و متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی 

نامه پایان. آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهاندرس ریاضیات در دانش

 یزد. دانشگاه ، دانشکده علوم انسانی. کارشناسی ارشد

(. مقایسه 1393نریمانی، محمد؛ غالم زاده، حانیه و دهقان، حمیدرضا )

آموزان مدارس ورزی میان دانشعادات مالعه، خودکارآمدی و تعلل

-196(، 20)11مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، تیزهوش و عادی. 

175. 

 حانیه و زاده، غالم حمیدرضا؛ دهقان، مجتبی؛ عینی، محمد؛ نریمانی،

 و شخصیتی بزرگ عامل پنج (. مقایسه1392مجید ) یا،ن صفاری
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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 2018-

2019, 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 (8th 

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. 

 

Keywords 

Talent, mathematics, student’s identification, multiple criteria 

 

 

                                                           
1. Ph.D. Student in Educational Psychology, Imam Reza International University, Mashhad, Iran 
2. Associate Professor, Department of Psychology and Educational of Children with Special Needs, 

University of Isfahan, Isfahan, Iran 
3. Corresponding author, Professor, Department of Educational Psychology, Allameh Tabataba’i 

University, Tehran, Iran                    dortaj@atu.ac.ir 
4. Associate Professor, Departments of Assessment and Measurement, Allameh Tabataba’i University, 

Tehran, Iran 


